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كلمات...يف البدء
املوقع اإلسرتاتيجي للدولة اإلسـممية ،واخلـريات الـ
تتفجر يف أرضها ..جعلت منها مطمح أنظار املستعمرين.
واملبدأ الذي تعتنقـه اممـة اإلسـممية ،جعـل منهـا أمـة
منيعة حصينة ،يعجز العدو عن حتقيق مطامعه فيها.
وحينما رأى املستعمر أن الدين عقبة كربى يف طريقه إىل
استعمار الدولة اإلسممية ،وامتصـا خرياتهـا وثرواتهـا،
خطط أوالً إلزالـة هـذا العقبـة عـن طريقـه ،وبـذل جهـودا
الطائلة ،وحماوالته الكثيفـة ،لتقلـي اإلسـمم ومللمتـه مـن
حيــاة اممــة اإلســممية .وجنــح إىل حــد مــا ،وبــنفا املقــدار
استطاع أن حيقق من مطامعه التوسعية املقيتة.
ومن مظاهر جنـا االسـتعمار يف طططـه للقضـاء علـى
الدين ،ما يمحظ من انقسام غالبية املسلمني إىل قسمني:
قسم تنكر لدينه وأخذ يشكك يف أفكارا.
وقسم لبا اإلسمم كقشرة جمردة عن اللب ..إذ أهمـل
الثقافة اإلسممية ،ونضب لديه الوعي الديين ،فهو يـتقم
امفكار اإلسممية كشكل وليا كرو  ،كتقليد أعمى وبدون
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وعي وثقافة جيابه بهما تيـار االرـرا  ،فيعتقـد بوجـود اهلل،
منه مسلم ،وال ميتلك امدلـة املقنعـة ،ليقابـل بهـا الطـر
اآلخر ،لذا فهو ال يثبت أما أية شبهة تعصف فكـرا .ويعطـي
صورة مشوهة عن الفكر اإلسـممي بأنـه يربـي أبنـاءا علـى
اجلمود ،والذيلية العمياء.
وكبداية النطمق إسممي جـاد ..علينـا أن نطعـم أبنـاء
اممــة اإلســممية ،بــالوعي الــديين ،ونشــبعهم بالثقافــة
اإلسممية ،وقاية عن االررا .
وهذا الكراسة ال تتحرك بني أنامـل القـارا العزيـز،
حماولة بسـيطة ،لسسـهام يف التوعيـة اإلسـممية للمجتمـع،
تعاجل أحد أهم مواضـيع الفكـر اإلسـممي :موضـوع النبـوة
وامنبياء ،أضعها مبناسبة مرور ذكـرى مـيمد بطـل الرسـالة،
وخامت امنبياء ،حممد .
أرجو أن تكـون باعثـة للـتفكري السـليم ،عنـد أولكـك
املشككني يف عقائد دينهم ،وأفكار مبدئهم ،وتوعية مولكـك
البسطاء البعيـدين عـن أجـواء الثقافـة اإلسـممية ،وذكـرى
للمؤمنني .واهلل املوفق وهو املعني.
حسن موسى الصفار
الكويت 1394/3/2هـ
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لوال أرسلت إلينا رسوالً
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السعادة يف هذا احلياة الوعرة ..حلم اإلنسان البعيد.
واجلسور املوصلة هلذا احللم مزروعة باملغام القاتلة..
والطريق مشبع باملنعطفات والتعرجات التائهة.
واإلنسان بني كل ذلك ضائع كعشب يف صحراء رمل..
يعيش باحثاً عن خريطة سليمة تدلـه الـدرب إىل ذلـك
احللم..
وبعد أن تفشل كل السبل ..وبعد أن يكتشف زيف كل
م:
اخلرائط امرضية يتوجه إىل السماء قائ ً
ت ِإلَيْنَا رَسُوالً
َوْ َال َأرْسَلْ َ
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وما كنا معذبني حتى نبعث رسوالً..
وأصــر اإلنســان علــى أن يتحــرر( )...عــن طاعــة اهلل
وشريعته ،متجاوزاً بذلك كل السبل والوسـائل الـ عبأهـا
اهلل تعاىل هلدايته ،وامخذ بيدا إىل جنة السعادة ،حيت أشـعة
السماء تشـرق علـى امر  ،لتـزرع فيهـا قصـور الضـياء،
وتغرسها مبشاتل النور ،ومتأل أجواءها بالنعيم.
ولكنــه حينمــا أبــى إال االرــرا عــن خ ـط الســعادة،
والتنكب عن طريق الصم  ،تركه اهلل وسـوء إختيـارا ،ومـا
كان يليق بعدله ـ سبحانه -أن جيربا على سلوك درب اهلداية
والصم .
ورا اإلنسان  -بفكرا الضيق ،ونفسه التائهة ،وغرائزا
الثائرة ،يتخبط يف بيداء اجلهل واالررا  ،ويواصل مسريته
احلمقاء رو الشقاء والـدمار! حتـى وصـل االرـرا قمتـه،
وبلغ الشقاء غايتـه القصـوى يف هـذا العصـر :عصـر الـذرة
والتكنولوجيا!.
الكثري من البسطاء املغـرورين بربيـق احلضـارة املاديـة،
يتنكرون هلذا الواقع ،ويقولون:
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أليا اإلنسان يعيش يف أحضان امقمار الصناعية؟.
ويتحدى الفضاء حتديًا صارخاً؟.
ويفجر الطاقة؟.
وميارس التكنولوجيا على أرفع املستويات؟.
وهو اآلن حياول تفجري ثورة جديدة يف عـمم الصـناعة،
بتحويــل هــذا املــاء العــادي إىل (طاقــة) حمركــة للماكينــات
واملصانع؟
فكيف يستطيع الشقاء أن ميد سيقانه البغيضـة إىل حيـاة
هذا اإلنسان ..إنسان القرن العشرين؟.
هذا هو رصيد االحتجاج لديهم ،وضـمان صـم هـذا
احلضارة املادية لسنسان :التقدم العلمي ،التقدم الزمين!.
فالعلم والصناعة يقفزان قفزات العمالقة!.
والقرن هو القرن العشرين!.
فهل أبلغ دليمً على جـدارة هـذا احلضـارة ،مـن هـذا
اإلجنازات اهلائلة يف جمالي العلم والتكنولوجيا؟.
وهل أعظم ضماناً من أن القرن هـو القـرن العشـرين؟
وما دامـت هـذا احلضـارة وليدتـه ،فـم بـد أن تكـون هـي
احلضارة التقدمية المئقة هلذا العصر.
ورن ال ننكر لسنسان هذا التقـدم العلمـي والصـناعي
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املدهش ،كما ال ننكر ما للتقـدم الـزمين مـن أثـر يف ازديـاد
جتارب اإلنسان ،ومنو عبقريته ،ولكنهما ال يقومان دليمً على
صم هـذا احلضـارة املاديـة الزائفـة ،وال يـؤهمن اإلنسـان
لمســتغناء عــن شــرائع الســماء ،فهنــاك حاجيــات أساســية
ملحة ،يفتقر اإلنسان يف سدها إىل خرائط السماء ورسـاالت
امنبياء ،وإذا ما تغافل عن تلكم احلاجيات ،فسيدفع ضـريبة
تغافله هذا بفقدانـه سـعادته ،وهـذا هـو مـا يعانيـه إنسـان
احلضــارة املاديــة املعاصــرة ،حيــث يعــيش اخلــو والقلــق،
ويعانق الشقاء والعذاب.
وبشيء من التفصيل نعر اخلطوط الرئيسية ،لألمـور
ال تفر علينا االحتياج إىل موضـوع النبـوة وامنبيـاء ،يف
كل عصر وجيل.
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معرفة املبدأ واملصري
من غرائـز اإلنسـان اموليـة غريـزة (حـب االسـتطمع
والتعر على حقائق امشياء) .فينفق جهوداً طائلـة إلشـباع
هذا الغريزة ،حيث يبحث عن ظرو وممبسات ونتائج كل
شيء .ولذلك بنى حقـول التجربـة ،ومراصـد اجلـو ،واهـتم
بالصحافة ،وشيد معاهد الدراسـات النفسـية واالجتماعيـة..
كل ذلك يف سبيل إشباع هذا الغريزة اجلاحمة.
ويتفاوت مجـو هـذا الغريـزة وهـدوؤها بنسـبة أهميـة
املوضوع الذي تريد اإلطمع عليـه ،فكلمـا كـان للموضـوع
دور أكثر أهمية يف احلياة ،كان حر اإلنسان على التعـر
عليه أكثر ،ومن ذلـك حـر اإلنسـان علـى معرفـة مبدئـه
ومصـريا .فحينمـا يسـتيقظ فيــه العقـل ،وتتنبـه لديـه تلــك
الغريزة ،لتطر أمامه هذا امسكلة :كيف وجدت؟ ومن أيـن
وجدت؟ ومن أوجدني؟ وكيف أعيش؟ وأين مصريي؟ ومـا
موقفي جتاا املبدأ واملصري؟..
أسكلة حائرة يثريها العقل ،وتصر عليها هـذا الغريـزة،
باحثة عن أجوبة مقنعة .و ال ميكن التغافل واإلعرا عنها،
الرتباطهــا ي ـاة اإلنســان ومصــريا ،باإلضــافة إىل أن هنــاك
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املميني من الناس ،يعتقـدون بأفكـار يقدسـونها حـول هـذا
امسكلة ،ويهددون مبصري أسود ،ملن يـرف االعتقـاد بتلـك
امفكار ..فيزيدون من خطورة القضية .فهل حيق لنا أن نقـف
سلبيني جتاا كل ما حيملـون إلينـا مـن تفسـريات وإجابـات..
دون أن نبحث يف واقعها..؟
إذا قيل لك :إن عقرباً تسعى خلفـك ،وتريـد االعتـداء
عليــك ،فــم شــك أنــك ســتأخذ حــذرك منهــا ،وتقــوم
باإلجراءات المزمة للهرب من اعتدائها! فكيف مبميني مـن
البشر يقولون :إن أمامنا حساباً وعقاباً عظيماً ،أيصح لنـا أن
نتغافــل ونعــر عــن املوضــوع..؟ أال رتمــل أن يكونــوا
صادقني..؟
ولكن هل منلك القدرة الكاملة للوصول إىل احلقيقة؟
هل يستطيع اإلنسان أن يكتشف خالقه ويتنبأ مبصريا؟؟
هنالك عقبات يف الطريق:
أوالً :القصور والنق  ،اللذان يـؤطران اإلنسـان فكـرًا
وجسماً ،ويقفان عقبـة يف طريـق معرفـة اخلـالق ،واكتشـا
املصري.بـالرغم مـن فطريـة اإلنسـان الـ تقـودا إىل طريـق
املعرفة ،ولكنها سرعان ما تنحسر إذا مـا ضـلت بـني أمـواج
الغرائز ،وعواصف الشهوات ،ودواعي االررا .
ثانياً :ومن اإلقرار باملوجد ،واالعرتا
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باملصري ،حيممن

اإلنسان مسؤولية ضـخمة يف احليـاة ،فيحـاول التهـرب عـن
ذلك وإن كان حقاً.
ثالثاً :وحينمـا يتعمـق اإلنسـان يف احليـاة ،ومتـأل املـادة
عينيه ،يكفر مبا سواها ،فم يؤمن مبا خيرج عن حـدود املـادة،
وال يلزم نفسه املوضوعية يف البحث ،فيأخـذ بتفسـري احليـاة
تفسرياً ماديـاً ،يوصـله إىل القـول بالصـدفة الممعقولـة ،أو
الطبيعة العمياء..
إذن فم بد لنا من نبـوة وأنبيـاء ،ينتشـلوننا مـن احلـرية
والضمل ،ويطرحون على الساحة أجوبة واقعية ،وتفسريات
صحيحة صادقة ،لكل ما يدور يف ذهن اإلنسـان مـن قضـايا
(املبدأ واملصري).
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هدفية احلياة
ويفـتح اإلنســان عينيــه لـريى كــل مــا حولـه مــن كــون
ووجود ،يسري بنظام رائع ،وختطيط دقيق ..ويسعى رو هد
خا  ،وغاية مقصـودة .فيتسـاءل :إن كـل مـا حـولي وجـد
هلد خا  ،يقوم جتاهه بوظيفة معينة.
وأنا! أأنفرد عن بقية املخلوقات بعبثية الوجـود؟ أم أن
لي هدفاً خاصاً أسـعى بوجـودي لتحقيقـه؟ ومـا هـو ذلـك
اهلد ؟ وما هو موقفي جتاهه؟..
إنه يف حاجـة إىل تعـاليم واويـة ،تـبني لـه اهلـد مـن
()1
ك َولِ َذلِكَ خَ َلقَهُـمْ
وجودا ،وتقول له :إِالَّ مَنْ َرحِمَ رَبُّ َ
()2
ا إِالَّ لِيَعْبُدُونِ
ِن وَاإلِن َ
َومَا خَ َلقْتُ الْج َّ
وإذا عرفنا اهلد من وجودنا ،فكيف نعر الطريق إىل
خدمة ذلك اهلد ؟
املطلوب منا العبادة لنتوصل بهـا إىل رةـة اهلل ،ولكـن:

( )1سورة هود آية .119
( )2سورة الذاريات آية .56
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العبادة رن نشرعها؟ .وليا لنا قابلية االتصال املباشـر بـاهلل
تعــاىل ،وخــم التنظــيم أن يكــون لكــل واحــد منــا وحــي
خا !
إذن فم بد من وجود انتخاب إهلـي ،يتحمـل مسـؤولية
توجيهنا إىل طريق العبادة ،حتى نسلكه ،ونكـون فـد عملنـا
للهد  .وإذا ما اررفنا عن خط امنبياء ،نكـون قـد عرضـنا
أنفسنا للعذاب ،يف الدنيا واآلخرة ،وإذا مل تسـعفنا السـماء
بتعاليمها ،ال تدلنا على اهلد  ،وتوجهنا إىل خدمته ،فإنها
ستظلمنا بضياعنا يف هذا احلياة ،وعذابنا يف اآلخرة .ولكنهـا
تربا ساحتها عن هذا الظلم وتقولَ :ومَا كُنَّا مُعَذِّ ِبنيَ حَتَّى
()1
نَبْعَثَ رَسُوالً .
ويتحدث اإلمام الصادق  يف اإلجابة علـى سـؤال:
من أين نثبت الرسل وامنبياء؟:
((إنا ملا أثبتنا أن لنا خالقاً صانعاً متعالياً عنا وعـن مجيـع
مــا خلــق ،وكــان ذلــك الصــانع حكيمـاً متعاليـاً ،مل جيــز أن
يشاهدا خلقه ،وال أن يممسوا ،وال أن يباشـرهم ويباشـروا،
وحيــاجهم وحيــاجوا ،ثبــت أن لــه ســفراء يف خلقــه وعبــادا،
يدلونهم على مصاحلهم ومنافعهم ،وما به بقاؤهم ،ويف تركه
فناؤهم ،فثبـت اآلمـرون والنـاهون عـن احلكـيم العلـيم يف
( )1سورة اإلسراء ،آية .15
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خلقه ،وثبت عند ذلك أن له معربين وهم امنبياء)).

()1

فامنبياء يشكلون جهازاً تشريعياً متكاممً .يرسم إلنسان
امر خرائط السلوك ،وينسج له خيـوط العقيـدة ..متهيـدًا
للربح على اهلل ..الذي هو هد خلق اإلنسان.

 ،165-164الطبعة الثالثـة
( )1اجمللسي :حممد باقر /ار االنوار ،ج ،10
1403هـ1913-م /دار إحياء الرتاث العربي-بريوت.
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االنتصار للعقل
خلق اهلل تعاىل اإلنسان ،وأودع فيه الغرائز والشـهوات،
ال تشـدا إىل السـقوط واالرطـاط عـن مسـتواا اإلنسـاني
الكريم ،وزودا يف مقابل ذلك بالعقل ،الذي حيد من طغيـان
الغرائــز ،وثــورة الشــهوات ،ويســمو باإلنســان رــو العلــو
واالرتفاع .فيعيش اإلنسان يف داخله صراعاً عنيفاً بني هـاتني
القوتني ،وتتحكم نتيجة هذا الصراع يف مصريا وحياته.
ولكن ليا من اإلنصا أن يبقى العقل لوحدا خيو
هذا املعركة الضارية ،مع عدم وجود التوازن بني قوتـه وقـوة
الطر املقابل.
حيث إن الغرائز والشهوات جتد يف نتائجهـا العاجلـة،
خري مستمسك لسغـراء واخلـداع .فـإذا مـا التقـى اإلنسـان
بشهوة جنسية مثمً ،وسال لعابـه الفرتاسـها ،وثـار الصـراع
بــني طــاق العقــل والشــهوة ..فالشــهوة جتذبــه بقوتهــا إىل
اإلســراع يف إشــباعها ،بينمــا يزجــرا العقــل ويهــددا مــن
االقرتاب!
وهنا يضع اإلنسان املعادلة:
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الغريزة تدعوا إىل قطف لذة مجيلة ،ومتعة حلـوة ..يناهلـا
فــور إجابتــه الــدعوة ،والعقــل يهــددا بأضــرار وخيمــة يف
املستقبل ،ويبشرا إن هو حطـم شـهوته ـري آجـل وسـعادة
آتية!
فأيهما ينجح يف إغـراء اإلنسـان؟ مـن يقـدم لـه نتيجـة
عاجلة ،أو من يعدا بثمرة آجلة قد ال يثق بها؟
وهنا حيتـاج العقـل إىل مؤيـد خـارجي ينتصـر لـه علـى
خصــمه ،ويعضــد دعــواا ..وال جيــد انتصــارًا حقيقي ـًا إال يف
ن
شرائع السماء ،وتعـاليم امنبيـاء ،الـ تقـول :وَأَمَّـا مَـ ْ
ي
الـن ْفاَ عَـنْ الْهَـوَى فَـإِنَّ الْجَنَّـةَ هِـ َ
َبهِ وَنَهَـى َّ
خَا َ َمقَامَ رِّ
()1
ا ْلمَْأوَى .
ويتحدث اإلمام الكاظم  إىل تلميذا اجملاهـد هشـام
بن احلكم (( :يا هشام إن هلل على الناس حجتني :حجـة
ظاهرة وحجة باطنة .فأما الظاهرة فالرسـل وامنبيـاء وامئمـة
 وأما الباطنة فالعقول)) ( )2يشري  إىل مدى التجاوب
والتفاعــل بــني العقــل وامنبيــاء ،فبالعقــل نتبــع امنبيــاء،
وبامنبياء ينتصر العقل.
( )1سورة النازعات آية .40
()2اجمللسي :حممد باقر /ار االنوار ج ،137 1الطبعة الثالثة 1403هــ-
1913م /دار إحياء الرتاث العربي-بريوت.
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نظام اجتماعي
حياة اإلنسان االجتماعية حتتاج إىل نظـام صـا  ،يشـر
على عمقات أفراد اجملتمع ،وينظم معاممتهم ،وحيل املشاكل
واخلمفات ،ويقرر احلقوق احلـدود لكـل فـرد .وعلـى مـدى
صــمحية ذلــك النظــام ،وحسـن تطبيقــه ،يتوقــف اســتقرار
اجملتمع اإلنساني ،وتتوقف سعادته .وقد صـارع اإلنسـان ،يف
أعماق التـاري هـذا املشـكلة االجتماعيـة ،وحـاول حلـها،
وخا غمـار احلـروب واملشـاكل ،مـن أجـل العثـور علـى
النظام االجتماعي الصا  ،ولكن الواقع قد أثبت عدم قـدرة
اإلنسان على إدراك النظام امفضل ،منه:
أ -يفقد اإلنسان املعرفة الكاملـة ،بالعوامـل الطبيعيـة،
ال تلعب دورها يف احلياة ،وال جيب أن حيسب هلا حسابها
حني التنظيم والتشريع.
وأيضاً يفقد اإلحاطة بظرو اآلخرين ،والسـري الـزمين
الذي مير به النظام ،وكل هذا تتطلبه عملية التشريع ،ووضع
النظام.
ب -جيب أن ال تتحكم امنانية يف تشريع ذلك النظـام،
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فيميل اإلنسان ـ املشـرع ـ لصـاحله ،أو لصـا طبقتـه علـى
حساب اآلخرين .وعسري على اإلنسان أن يتجرد من أهوائـه
وأنانيته.
ج -ال يــؤمن نشــوب اخلــم بــني النــاس ،يف اختيــار
النظـام الصـا  ،وهــذا هـو ســبب مـا يعانيــه اإلنسـان عــرب
التاري  ،مـن مـ س وحـروب ،وكمـا يـرى اآلن مـن حتـارب
امحزاب ،وتنازع أهل النظم وامديان.
د -ال منلك الضمانات الكافية ال تتكفل لنـا بتطبيـق
ذلك النظام الصا  ،وعدم االختم عليه ،لوجود النـوازع
الشريرة ،داخل الفرد واجملتمـع ،وقصـور الرقابـة اخلارجيـة،
عن ةاية النظام.
يقول اإلمام الشي حممـد احلسـني كاشـف الغطـاء :
((هب أن نـدوة الشـورى ،مجعـت لـك عقـمء العـامل ،هلـذا
الغاية ،من سن القوانني ،وتشريع الشرائع ،ولكن من لـك
بأن يتفقوا؟ وإن اتفقوا فمن لك بـأن يصـيبوا؟ وإن أصـابوا
فمن لك بالثقة بإصابتهم؟ حتى تطمكن القلـوب ،وتسـكن
النفوس ،وتتمشى تلك الشرائع يف الناس ،رغبـة واختيـاراً،
()1
ال إكراهاً وإجباراً.))..
()1كاشف الغطاء :حممـد احلسـني /الـدين واإلسـمم ،ج،2
العرفان-صيدا1330 /هـ..
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 ،12مطبعـة

هذا العوامل ،تسلب اإلنسان القدرة على إدراك النظام
الصا  ،وبذلك يثبت عجزا أمام اهلل ..واحتياجه الكامـل إىل
السماء..
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حتقيق السعادة
كل إنسـان يتمنـى السـعادة وينشـدها ،ويلعـن الشـقاء
ويتهرب منه ،ولكن املشكلة تكمن يف عـدم معرفتنـا لطريـق
السعادة ،فقد يسلك اإلنسـان دربـاً ،يظنـه سـلم السـعادة،
بينما ينتهي به إىل هوة الشقاء والبؤس.
لذا خيتلف الناس يف أساليب احلياة ،ثاً عن امسـلوب
الصحيح ،الذي حيقق هلم السعادة املنشودة..
البع
احلطام.

يرى أن السعادة تتوفر يف تكديا امموال ومجع

وآخرون يتصورون السعادة يف الرتبع على كرسي احلكم
والسلطة.
وقسم ثالث يعتقد أنها يف الرهبنة واالنعزال عن احلياة.
ويظن بع

أنها يف حلظات اللذة واملتعة اجلنسية.

وال يستطيع اإلنسان التعر علـى طريـق السـعادة ،إال
إذا متكــن مــن اإلحاطــة مبــا يف الكــون مــن مــوادا الضــارة
والنافعة .فاحلياة مليكة بعوامل الصم وعوامل الفساد ،فـإذا
كانت لسنسان دراية تامة بكليهما ،استطاع أن يسلك طريق
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السعادة ،من خمل أخذا بامشياء النافعة الصاحلة ،واجتنابه
للمواد الضارة الفاسدة.
ولكن هل يف استطاعة اإلنسـان أن يفصـل بـني مصـا
الكون ومفاسدا؟ بكل تأكيد ال.
فالعلم يعر أشـياء كـثرية كانـت معرفـة اإلنسـان بهـا
مغلوطة ،وتداركها باإلصم  ،وهنـاك أشـياء كـثرية أيضـاً مل
يكن اإلنسان قد توصل إىل اكتشافها ،بينما حقق لـه العلـم
ذلك .ومعنى هذا :أن من املمكن أن تكون من بني معلومات
اإلنسان املعاصر معلومات خاطكة ،كمـا أن الثابـت أن هنـاك
أشياء كثرية يكتنفها اجملهول .فمن الطبيعي أن يعجز اإلنسـان
عن توفري أجواء السعادة لنفسه .ومع ذلك فهو ينشدها ،وال
يريد حياة الشقاء! فمن يدله على سـبيلها ،ويأخـذ بيـدا إىل
أجوائها؟
ليا إال إرادة السماء ،ال تتصف بالعلم املطلق الذي
يؤطر الكون مبا فيه ،فتغرز لسنسـان بـني مصـاحله ومضـارا،
بــني النــافع لــه يف احليــاة وبــني املــؤذي ،يف شــكل تعــاليم
()1
َاللهُ يَعْلَمُ ا ْل ُمفْسِدَ مِنْ ا ْلمُصْ ِلحِ
وأحكام :و َّ
وإذا كان اإلنسان ،ال يستطيع أن حيقـق السـعادة لنفسـه
يف الدنيا ال يعيشها ،ويعر شيكاً ولو ضكيمً من مقاييسـها
()1سورة البقرة آية.220 :
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وقوانينها ،فهو عـن حتقيقهـا يف اآلخـرة أعجـز ،من اآلخـرة
غيب ال خيضع ملقاييسه املاديـة ،فقـد يتصـر يف الـدنيا مبـا
يورطه يف اآلخرة ،من حيث ال يشعر.
((إن حالة اإلنسان يف الدنيا تشبه إىل حد بعيد اجلنني يف
رحم أمه ،فإن كل حركة للجنني قد تـؤدي إىل بـروز حـاالت
معينة يف مقتبل عمرا ،فلو افرتضنا أننا أعطينا للجنني حريـة
العمل ،وافرتضنا أنه تفهم حالته ،فإنه لن يستطيع أن يعر
آثار تصرفاته يف رحم أمه ،على وضـعه بعـد الـوالدة .ورمبـا
سيكون أول تصر يصدر عنه أنه يقوم بقلع عينيـه ،منـه ال
يستطيع أن يعر ـ وهو راقد داخل ثمث ظلمـات ـ فوائـد
العني .ومن ثم ال يستطيع أن يعر آثار تعمية العني ..إذ لـو
وح اإلنسـان لنفسـه أن ينسـاق وراء أهوائـه ورغباتـه ،فإنـه
سريتكب كـل اررمـات ،وبـذلك خيلـف آثـاراً سـيكة علـى
مستقبله امخروي.
من يقول ..لعل ارتكاب الزنا هنا ،يؤدي مثمً إىل عمـى
العينني يف اآلخرة؟ ولعل ترك صـمة الصـبح هنـا يـؤدي إىل
العرج يف اآلخرة؟
إن مقاييسنا ال تستطيع أن تكشف لنا عن آثار أعمالنـا،
على احلياة امخرى ،متاماً كما أن مقاييا اجلـنني ال تسـتطيع
أن تكشف له عن آثار أعماله على احلياة الدنيا.
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ومن هنا فـنحن اجـة إىل مـن يكشـف لنـا عـن آثـار
أعمالنا يف الدنيا على اآلخرة ،وهم امنبياء.
إن امنبيــاء فقــط يســتطيعون أن يســلطوا امضــواء
()1
الكاشفة على ما رتاج ،أو ال رتاج إليه يف اآلخرة)).
واخلمصة :أن لسنسان حاجيات أولية ال ميكنه التغاضي
عنها وهي:
ـ التعر على املبدأ واملصري
معرفة اهلد من وجودا والسري باجتاهه
االنتصار للعقل
تشريع نظام اجتماعي
حتقيق السعادة يف الدارين.
ومبا أنه ال يستطيع باستقمله عمج هذا احلاجيات ،فـم
بد وأن تسعفه السماء بأشعتها ال تنري له الطريق ،إلشـباع
هــذا االحتياجــات املهمــة ،فكــان الرســل وكانــت رســاالت
السماء.

()1املدرسي :السيد هادي /ألف باء اإلسمم
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 ،109الطبعة اموىل.

كمثل العنكبوت اختذت بيتاً..
يوم كان اإلنسان يعيش تلك العصور البدائيـة :عصـور
اجلهــل والظــمم .وقبــل أن خيطــو باجتــاا املدنيــة والتقــدم
الصناعي ..كان يف حاجة إىل تعاليم امنبياء ،ومناهج السماء.
أما اآلن وقـد تسـلق اإلنسـان هـرم احلضـارة واملدنيـة،
واستطاع أن يفضـح الكـثري مـن أسـرار الكـون ،ويسـتخدم
الكثري من طاقاته ..وبعد هذا التقدم العلمـي والتكنولـوجي
املدهش ،فإنـه أصـبح يف نضـج عقلـي يغنيـه عـن رسـاالت
السماء ،وشرائع امنبياء.
وقد أثبت إنسان القرن العشـرين جدارتـه باالسـتقمل
عن السماء ،فحقـق هـذا اإلجنـازات اهلائلـة يف جمـال العلـم
والصــناعة ،وأحــرز هــذا النجــا الكــبري يف غــزو الفضــاء،
ومبــارزة الكواكــب ..وهــو ال يعــرت بامنبيــاء ،وال يقــدر
تعـاليمهم ،كـل ذلـك دليـل صـارى علـى كفاءتـه الذاتيـة،
واستغنائه عما حتمله حقائب امنبياء .
هكذا يستقبلك الكثري من البسـطاء املخـدوعني بربيـق
احلضارة املادية ،وبإجنازاتها واكتشافاتها.
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ولكن هل صحيح أن اإلنسان أصبح مستغنياً عن تعاليم
امنبياء بفضل تقدمه العلمـي واآللـي؟ أم أنـه أصـبح أكثـر
احتياجًا إليها من أي وقت مضى؟
رن ال نتنكر للتقدم التكنولـوجي الـذي حققـه إنسـان
القرن العشرين  ،وال جنهل مدى اإلجنازات الضخمة ال قام
بها ،ولكن من يقول :إن اإلنسان مـادة جوفـاء فقـط دون أن
حيمل بني جنبيه روحاً..؟
اإلنســان مــادة ورو  ،وكمــا ينــتعش اإلنســان بالتقــدم
املادي ،فهو يف حاجة ماسة إىل الوقود الروحي ..ال بد له مـن
رو إنسانية ،وضمري عادل ،يوجهانه إىل استخدام اكتشافاته
واخرتاعاته يف صاحله ،وإال كانت وباالً عليه .ونظرة فاحصـة
إىل ما يعانيه إنسان عصر النور مـن بـؤس وشـقاء ،وتـدهور
وقلق ،وخـو وانهيـار ..تكفـي للكشـف عـن زيـف هـذا
احلضــارة املاديــة .فــرغم كــل هــذا الفتوحــات العلميــة،
واإلجنازات الصناعية ،بقي اإلنسان خائفاً يعـانق الشـقاء ،مل
يعر االطمكنان إىل قلبه طريقاً.
فبالتقــدم العلمــي صــنع اإلنســان القنابــل الذريــة
واهليدروجينيـــة ..وصـــواري التجســـا حـــول امر ..
وحاممت الرؤوس النووية.
وبالتقــدم الصــناعي قُتــل وشُــوا املميــني يف فيتنــام..
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وحصــلت جمــازر الثــوار يف كمبوديــا ..وتســتعمر امراضــي
العربية يف اجلوالن وفلسطني ..وتقصف بيوت امبرياء.
وهكــذا يفتــك اإلنســان بنفســه ،ويصــبح دمــارا وليــد
تقدمه !.إنه يتعـب يف البنـاء ،ويتعـب أيضـاً يف زرع املغـام
املدمرة بـني زوايـا عماراتـه ،وينفـق جهـوداً يف بنـاء قواعـد
الصواري املوجهة إىل بناياته الشاطة.
(( تعلــو البنايــة ( )500مــرتاً ،وتتســع ملــف وئســمائة
عائلة ..واهلل إنها عظمة تفتخر اإلنسانية بها حقاً ..حقاً
هكــذا يفكــر الرجــل الســاذج عنــدما ميــر يف بعــ
الطرقات يف أمريكا يـرى أضـخم بنايـة علـى وجـه امر ،
ولكنه ال يرى عدة أشـياء تكمـن وراء هـذا البنـاء الشـاهق.
وحتمل بذور فنائه.
ـ ال يرى صاروخاً نووياً ضخماً ،يرقد يف بع القواعد
الروسية .يف أوروبا الشرقية وهو موجه بالضبط باجتـاا موقـع
هذا البناية الضخمة.
حتى إذا دقت الساعة اخلطرة ..حتولت البناية إىل خنـدق
عميق ..يلتهب ناراً..
ـ ال يرى أجهزة إليكرتونية جبارة يلعب بهـا فريـق مـن
السراق ..ويسلبون الراحـة مـن نفـا أصـحابها ..حتـى أن
بعضــهم ال ميكنــه أن يســدل جفنــه باطمكنــان فــوق عينيــه
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املرهقتني.
ـ ال يرى سياسة أمريكـا ..الـ تسـبب مصـحاب هـذا
البناء الربد والظـمم واالختنـاق بسـبب أزمـة الطاقـة ،الـ
يسببها تعنـت أمريكـا عـن االسـتجابة للمطالـب املشـروعة
)) ()1
للدول املنتجة للنفط. ..
وحتى ارتياد الفضـاء ..واحـتمل القمـر ..الـذي يعتـرب
معجزة هذا القرن ،والذي تراقصـت لـه قلوبنـا ،مل يكـن يف
صاحلنا ،ومل يكن القصد منه سـعادة اإلنسـان !..بـل ليكـون
منطلقاً ناجحاً للحرب العاملية الثالثة الـ تـأتي علـى أكثـر
سكان املعمورة وبسرعة خاطفة:
(( تشــري بع ـ الصــحف واجملــمت ،إىل أن الواليــات
املتحدة واالحتاد السوفياتي إمنـا يهـدفان مـن ارتيـاد القمـر،
ومن صر مميني الدوالرات والروبمت ،هـذا السـبيل إىل
أغــرا عســكرية ،قبــل أن يهــدفا إىل أغــرا علميــة
وتكنولوجيــة تــة ،أي  -وبالتحديــد  -فإنهمــا حيــاوالن
نقل (أزرار) الصواري العابرة للقارات ،واحلاملة للـرؤوس
النووية إىل سطح القمر ،ليقوما بتشغيلها حني االحتياج عـن
طريق اآلالت اإللكرتونية.
( )1حضــارة يف بيــت العنكبــوت :دراســة نشــرتها جملــة(صــوت اخللــيج)
عدد.515
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وتشري هذا الصحف يف هذا اجملال إىل أن كل الـرواد –
الذين تركع هلم املميني ويدبون على سطح القمر – هم مـن
ذوي الرتب العسكرية ،وليسوا من العلماء املدنيني!
وقد اقرت االحتاد السوفياتي – مـؤخراً  -عقـد اتفاقيـة
دولية تقضـي بعـدم السـما ميـة دولـة باسـتخدام القمـر
مغرا عسكرية ،مما يدل علـى أن االحتـاد السـوفياتي بـدأ
يتوجا خيفة من استخدام اممريكيني القمـر قبـل الـروس
ملثل هذا امغرا ولذلك أراد أن يطمكن عـن طريـق عقـد
معاهدة سلمية حول القمر!
وهكذا ..فإن جمتمعات احلضارة احلديثة ،موبوءة ومهرتئة
إىل درجة أنها ال تفكر أن يصطا اإلنسان علـى القمـر ،يف
يوم ما ،كما تصر بذلك ،وإمنـا تفكـر يف :كيـف ميكـن أن
تسجل املصري الدموي لسنسـان مـن علـى سـطح القمـر يف
امر

)) ()1

وقد ضرب القرآن الكريم أروع مثل للحضارة ال تبنى
علــى أســاس التنكــر لرســاالت الســماء ،كاحلضــارة املاديــة
املعاصرة ،يقول القرآن الكريم:
ل
ن دُو ِن اللَّ ـ ِه َأ ْولِيَــا َء َكمَثَــ ِ
ن اتَّخَ ـذُوا مِــ ْ
مَثَ ـلُ الَّ ـذِي َ
()1الصادق :صاحب حسني ،ملاذا اجملتمع اإلسممي
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ت
الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا َوإِنَّ َأوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْـتُ الْعَنْكَبُـو ِ
()1
َل ْو كَانُوا يَعْ َلمُونَ
هل تعر شيكًا عن بيت العنكبوت؟
إنه بيت مـتني اخليـوط ،حمكـم النسـيج ،مجيـل املنظـر،
ولكنه أوهن البيوت! ملاذا؟ منه حني يـتم بنـاؤا يتحـول إىل
جمزرة رهيبة ،حيث تقوم العنكبوت ال بنته مبطاردة كل مـن
يلجه والقضاء عليه.
فبيت العنكبوت أوهن البيوت ،ولكن وهنـه ال يكمـن
يف ضعف بنائه ،وبساطة نسجه ..إنه يكمن يف انعدام اممـن
واالستقرار فيه.
وهكــذا تشــبه احلضــارة املاديــة املنحرفــة عــن رســاالت
امنبياء ،إىل حد بعيد ،بيت العنكبـوت ،حيـث وإن تـوفرت
فيها رصانة البناء ،وإحكام الصـنع ،وأناقـة املظهـر ،ولكنهـا
جمزرة رهيبة لكرامة اإلنسان ،وراحته ،وحريته.
واآلن ،هل ميكن أن يسـتغين اإلنسـان بالتقـدم العلمـي
والتكنولوجي عن تعاليم السماء؟ أم أنه أصبح أكثر احتياجًا
إليها من أي يوم مضى؟

( )1سورة العنكبوت آية .41
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يف الدنيا حسنة ..ويف اآلخرة حسنة..
لسنسان يف احلياة جانبان هما :جانـب الـرو وجانـب
املادة .يف اجلانب الروحي حيتاج اإلنسان إىل رياضـات نفسـية
وطقوس دينية ،تطعم روحه بالغـذاء املناسـب ،وتـربط بينـه
وبني اخلالق.
ويف اجلانب املادي تتفاعل الطاقات والقـوى املودعـة يف
اإلنســان ،وتعمــل الســتغمل خــريات الكــون ،وإشــباع
احتياجاته املادية وتطوير وسائلها.
وامنبياء ينحصر عملهم يف اجلانب الروحـي لسنسـان،
حيــث يقومــون بإعــداد كميــة مــن الرياضــات النفســية،
والطقوس الدينية ،ال تعمل على تكوين عمقة روحية مـع
الغيب .وليأخذ اإلنسان حريته يف اجلانب املادي ،وال يسـمح
لتعــاليم امنبيــاء أن تتســرب إىل واقــع احليــاة العملــي ،أو
تتدخل يف شؤونه امخرى.
بهذا املنطـق الطفـولي حيـاول املتشـدقون الفصـل بـني
جانيب الرو واملادة ،متنكرين للعمقة الكبرية بينهما ،وتأثري
كل منهما على اآلخر .واهلد هو عـزل الـدين عـن احليـاة.
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والغريب أن هذا هو املنطق الشائع بني الكـثري مـن النـاس،
والذي يتحكم يف أذهانهم وحياتهم!
وهؤالء جيهلـون  -أو يتجـاهلون  -أن الـدين إمنـا جـاء
لتنظيم احلياة الدنيا ،وأن تصرفات اإلنسان وسـلوكه يف هـذا
احلياة هـي الـ تقـرر مصـريا يف احليـاة امخـرى ،وليسـت
همسات روحه فقط.
وهم ينسون أو يتناسون أن أحد أهم امسا الـ يقـوم
عليها الدين هو(( :ليا منا من ترك آخرته لدنياا ،وليا منا
من ترك دنياا آلخرته))( )1كما يقول .فاإلسمم إمنا هو عصـارة
املبدأ اإلهلي الذي يوظف الرو واملـادة لسـعادة اإلنسـان يف
الدنيا واآلخرة.
وما الفائدة من دين يعاجل قضايا الرو فقـط وال يكـون
له أثر يف واقع احلياة العملية .إذن فليكن االتصـال الروحـي
عن طريق الغيب أيضاً ،وملاذا نبـوة وأنبيـاء؟ وملـاذا اجلهـود
الطائلــة ال ـ ينفقهــا الرس ـل؟ والتضــحيات الكــثرية ال ـ
يقدمها اجملاهدون؟ وملاذا التعـب والعنـاء الشـديدان اللـذان
يتحملهما املخلصـون؟ ويقيمـون الـدنيا ويقعـدونها؟ أكـل
( )1احلر العاملي :حممد بن احلسن ،وسائل الشـيعة ج ،76 17حـديث
رقم  ،22025ط1993 ،1م ،مؤسسة آل البيـت  إلحيـاء الـرتاث،
بريوت.
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ذلك من أجل اتصال (ال سلكي) تقـوم بـه الـرو مـع اهلل؟
من دون أي نتيجة عملية يف واقع احلياة؟ كل ذلك يف سـبيل
تكريا عدد من الطقوس اجلافة فقط؟
لقد بذل االستعمار جهوداً كـبرية للفصـل بـني الـدين
واحلياة نظرياً وعملياً ،وحبا الدين بـني قضـبان اراريـب،
وقوقعته بني جدران الطقوس ،وجنح إىل حد بعيد..
فالكثري من أبناء اممة اإلسـممية حيملـون هـذا النظـرة
السلبية جتاا الدين ،وينظـرون إىل امنبيـاء عـرب هـذا املنظـار
الضيق .ومن الناحية العملية تـرك املسـلمون نظـم وقـوانني
دينهم يف واد ،وأصـبحوا يف كـل واد مـن أوديـة االسـتعمار
يهيمون ،ويستجدون نظمـاً ،وخيتلقـون قـوانني هـم يف غنـى
عنها.
ولكن السماء الـ تعلـم بكـل مـا سـيحدث ،اختـذت
اإلجراءات المزمة جملابهة هذا االررا العري .
فرساالت السماء تلقن أبناءهـا كيـف يطلبـون مـن اهلل،
إصم دنياهم العملية ومنقلبهم امخـروي رَبَّنَـا آتِنَـا فِـي
خ َرةِ حَسََنةً ( )1وهي بهذا تلفتهم إىل أن
الدُّنْيَا حَسََنةً وَفِي اآل ِ
إصم الدنيا أيضاً بيد اهلل ،ولـيا اآلخـرة فقـط ،فكمـا ال
يصح أن نعتمد على غـري اهلل يف قضـايا اآلخـرة ،فكـذلك ال
( )1سورة البقرة آية .201
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يصح لنا أن نثق بغري اهلل يف تنظـيم أمـور الـدنيا .وال بـد أن
نلجــأ إىل اهلل ليصــلح لنــا دنيانــا وآخرتنــا ،وذلــك بامخــذ
بتعــاليم امنبيــاء ،وتطبيــق شــرائع الســماء ،فإنهــا وحــدها
تستطيع حتسني الدنيا ،وحتسني اآلخرة.
وختاطب رساالت السماء كل فرد بأن يعمـل لخخـرة يف
زةة أعمال الدنيا(( :اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً ،واعمل
آلخرتك كأنك متوت غداً))(.)1
وأعــدت نظمهــا وقوانينهــا العادلــة ال ـ تــؤطر حيــاة
اإلنســـان يف مجيـــع جوانبهـــا :السياســـية ،االقتصـــادية،
االجتماعية ،الشخصية.
ويف اجلانب التطبيقي ال يزال القائمون بأعمال سـفارة
السماء ينتهزون الفرصة ،لـدفع عجلـة التقـدم اإلنسـاني،
وإنعــاا احلركــة املاديــة ،ولكــن تــراكم امشــواك وازدحــام
العقبات يف طريقهم ،هو الذي أدى إىل بطء املسرية الرسالية
يف جمال التقدم املادي الصناعي.
ومن ناحيـة أخـرى فـإن التخطـيط السـماوي إلصـم
املسرية اإلنسانية ،كان يهد إىل إجيـاد أرضـية صـاحلة لـدى
(  )1احلر العاملي :حممد بن احلسن ،وسائل الشيعة ج ،76 17حـديث
رقم  ،22026ط1993 ،1م ،مؤسسة آل البيت  إلحيـاء الـرتاث،
بريوت.
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اإلنسان أوالً ،لكي يسلمه بعد ذلك مفـاتيح الكـون وكنـوز
الطبيعة .ويرى أنه مـن اخلطـأ أن يقفـز اإلنسـان إىل املرحلـة
الثانيــة قبــل أن ميــر باملرحلــة اموىل ال ـ تؤهلــه للمرحلــة
الثانية ،وتعلمه كيف يستفيد منهـا ،أمـا أن ميتلـك اإلنسـان
هذا اإلجنازات اهلائلة يف العلم والصـناعة ،وهـو حيمـل بـني
جنبيه أنانية عارمـة ،وشـهوات ثـائرة ،هـي الـ تـتحكم يف
حياته ،فهذا ما يشقيه وال يسعدا.
ويمحظ املفكرون اليوم هـذا البـون الشاسـع والفجـوة
الواسعة ،بني طفولة اإلنسان الروحية ،وتقدمه املادي .يقـول
بع اخلرباء :إن اإلنسان يغزو الفضاء ،ويغو يف أعمـاق
املاء ،وبعد ملا يـتقن املشـي علـى وجـه امر  .ويقـررون أن
واقع اإلنسان امليم هو نتيجـة طبيعيـة لـذلك ،كمـن يـدفع
شفرة حادة بيـد طفـل ،فلـيا لـه أن يسـتغرب إذا مـا رـر
الطفل أو جر نفسه ،أو كما لو سلمنا طائرة (الكونكـورد)
بيد أةق -أو جمنون -فسو ال ننتظر سوى حتطم الطائرة..
على هذا النظرة ترتكز فلسفة السماء ،إن التقدم املادي
جيب أن يكون مرحلة ثانوية للرتبية الروحية ،واالررا عـن
هذا املنهج الطبيعي يعطي نتائج عكسية كما أثبت الواقع.
فلــو واتــت امنبيــاء الظــرو  ،واســتجاب اإلنســان
لدعواتهم ،لينهـي املرحلـة اموىل ،وينتقلـوا بـه إىل املرحلـة
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الثانية ،الختصـروا لـه الطريـق ،وحققـوا لـه جناحـاً أكـرب،
وأراحوا مـن عنـاء كـثري ،وامهـم مـن ذلـك :لشـعر بلـذة
السعادة يف ظل تقدمه ومدنيته.
ورغم كـل هـذا العقبـات ،فامنبيـاء هـم رواد النهضـة
اإلنســانية يف أعمــاق التــاري  ،ويف طليعــة املوكــب البشــري
التقدمي.
((ومن ظهور امنبياء كان ضرورياً من الناحيـة القياديـة،
فإننا جند أن منعطفـات التـاري تبـدأ مـن انبعـاث نـيب مـن
امنبيـاء ،ولـيا مــن ظهـور ثـورات اجتماعيــة –كمـا حيلــو
للخرافيني التشدق به– فهجرة اجملتمع اإلنساني من التوحش
إىل التحضر ،ومـن التحضـر إىل الـتعلم ،إمنـا متـت بهدايـة
()1
مباشرة من امنبياء ،وليا جبهود أي أفراد آخرين)).
ورساالت السماء هي ال بنت لسنسان صـر معرفتـه
وعلمه النظري ،وزودتـه بامفكـار الصـحيحة حـول الكـون
واحلياة ،ليسري على ضوئها يف طريق التقدم الصناعي.
واحلجاب الزمين الكثيف الذي حيجز بيننا وبني امنبياء،
هو الذي أخفى عنا الكثري من أنباء إجنـازاتهم وحتركـاتهم يف
اجملال اآللي املتمدن.

()1املدرسي :السيد هادي /ألف باء اإلسمم،
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 ،122الطبعة اموىل.

وقد كشف أهل البيت  النقاب عن بع ما حقـق
امنبياء للمجتمع البشري من اكتشافات واخرتاعات مادية:
عن اإلمـام علـي بـن احلسـني  أن أول مـن عمـل
()1
املكيال وامليزان شعيب النيب  عمله بيدا.
وعــن اإلمــام الصــادق :أن أول مــن اختــذ السُّ ـكَّر
()2
سليمان بن داوود .
وورد أن أول مـــن عمـــل الـــدروع احلربيـــة :الـــنيب
()3
داوود.
وورد أن أول من خط بـالقلم ،وأول مـن خـاط الثيـاب
()4
النيب إدريا .
ويرجع اإلمام الصـادق  يف حـديث طويـل -خـربة
اإلنسان الطبية إىل امنبيـاء ،وإال فمـن الصـعب جـداً علـى
اإلنسان أن يشخ الداء ،ويهتدي إىل الـدواء ..وخاصـة يف
()5
سالف العصور.
 ،312الطبعــة الثالثــة
()1اجمللســي :حممــد بــاقر /ــار امنــوار ،ج ،12
1403هـ1913-م /دار إحياء الرتاث العربي-بريوت.
()2املصدر السابق ،ج ،14

.70

()3املصدر السابق ،ج،14

.4

()4املصدر السابق ،ج 11

.279

()5املصدر السابق ،ج 3

.119-110
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ويعتــرب أهــل البيــت  وهــم االمتــداد الطبيعــي
لرساالت السـماء -واضـعي أسـا أكثـر العلـوم احلديثـة،
كالكيمياء ،والفيزياء ،واجليولوجيا والطب والفلك.
فألهل البيت  نظريات كثرية يف الطـب ،يف صـورة
تعاليم وإرشادات ،تصـدى جلمعهـا بعـ العلمـاء ،وطبـع
بعضــها مــؤخراً- :كطــب الــنيب  وطــب الرضــا 
وتوحيــد املفضــل -ويف نهــج البمغــة يعــر اإلمــام أمــري
املؤمنني  الكثري من حقائق الكون وعلوم الفلك.
ويعتــرب اإلمــام الصــادق  ملــهم الكيميــاء ،حيــث
خص قسماً مستقمً يف جامعته الدينيـة -يف القـرن الثـاني
للهجرة -وال كانت تضم زهاء ( )4000طالباً ،لدراسة علم
الكيمياء ،وكان من أبـرز خرجييـه ،جـابر بـن حيـان ،الـذي
استفاد العلم احلديث كثرياً من رسائله الثممثائة الـ كتبهـا
يف طتلف فروع الكيمياء ،وحتتفظ بها مكتبات فرنسا وأملانيـا
وإيطاليا.
وهكذا يكون شعار رساالت السماء :فِي الدُّنْيَا حَسََن ًة
خ َرةِ حَسََنةً ( .)1شعارًا صادقاً.
وَفِي اآل ِ

(  )1سورة البقرة آية .201
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فريقاً كذبوا ..وفريقاً يقتلون..
كانت دعوات امنبياء كلـها تهـد إىل إصـم اجملتمـع
اإلنساني ،لتحقيق العدالـة يف ربوعـه ،وتـوفري السـعادة يف
أجوائه ،بالقضاء على مجيع عوامل الشر والفساد ،والضـرب
على عصابات اجلرمية واالستغمل ،وةاية حقوق اإلنسان من
االعتداء واهلتك ،وكف الشهوات عن االنزالق واالررا .
وطبيعــي أن ال توافــق هــذا امهــدا هــوى مــن يريــد
العيش على شهواته وأهوائه ،وبم حدود وقيـود ،ولـيا يف
صاحله أن تتحكم هذا امهدا يف احلياة ،لذلك كان موقـف
أكثر اجملتمعات من امنبياء موقفاً سلبياً ،حيـث يكثـر وجـود
العوامل الشريرة واملنحرفة فيها ،ومن الرسل كانوا مكلفـني
بالتبليغ ،ومأمورين بتخطي هذا العقبات ،مهما كانت صعبة
وشاقة ،فقد صـمموا علـى مواصـلة طريـق الـدعوة إىل اهلل،
واجلهاد يف سبيله ،مهما كان شائكًا ووعراً.
وحصــل االصــطدام بــني امنبيــاء وأهــواء جمتمعــاتهم
املنحرفة ،فكانت النتيجة ،أن تعامل تلـك اجملتمعـات رسـل
اخلري والسعادة ،معاملة سيكة ووحشـية ،ال لشـيء إال منهـم
حياربون أهوائهم واررافهم .يقول القرآن الكريم:
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ُلمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ ِبمَا الَ تَ ْهوَى أَنفُسُهُمْ َفرِيقًـا كَـذَّبُوا
[ك َّ
وَ َفرِيقًا َيقْتُلُونَ](.)1
وكانت طبيعية كل تلك املعارك ال كانت تنشب بـني
امنبياء وأقـوامهم .ذلـك من امنبيـاء كـانوا حيملـون دائمـًا
(رسالة ثورية)( ،حتاول تغيري ما هو كائن)..
ودائماً (ما هو كائن) يرف التغـيري ..والثـورة ..فكـان
االصطدام بني احلركة التغيريية الـ يقودهـا امنبيـاء ،وبـني
الواقع الكائن .الذي يرف التغري والتبدل.
ولذلك كان الرسل يعيشون العـذاب واممل ..مـن أجـل
أهدافهم ،ويف سبيل اهلل ..واحلق.
واإلمام الصـادق  يكشـف لنـا عـن هـذا احلقيقـة
التارخيية ،حينما يقول:
((......وإن كان النيب ليأتي قومه ،فيقـوم فـيهم ،يـأمرهم
بطاعة اهلل ،ويدعوهم إىل توحيد اهلل ،وما معه مبيت ليلة ،فما
()2
يرتكونه يفرغ من كممه وال يستمعون إليه ،حتى قتلوا.))...
ويقول اإلمام احلسني :
)(1سورة املائدة آية.70 :
 ،66الطبعــة الثالثــة
()2اجمللســي :حممــد بــاقر /ــار امنــوار ،ج ،11
1403هـ1913-م /دار إحياء الرتاث العربي-بريوت.
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((....أما علمت أن من هوان الدنيا على اهلل ،أن رأس -
النيب -حييى بن زكريا أهدي إىل بغي من بغايا بين إسـرائيل!
أما تعلم أن بين إسرائيل كانوا يقتلون ما بـني طلـوع الفجـر
إىل طلوع الشـما سـبعني نبيـاً! ثـم جيلسـون يف أسـواقهم
)1(.
يبيعون ويشرتون كأن مل يصنعوا شيكاً))
ومكــث نــيب اهلل نــو  يف قومــه ( )950تســعمائة
وئسني سنة ،جيد يف دعوتهم إىل اهلل ،كمـا يتحـدث القـرآن
الكريمَ :و َلقَدْ َأرْسَلْنَا نُوحًا ِإلَى َق ْو ِمهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ َألْفَ سََن ٍة
سنيَ عَامًا ( )2ولكنهم تعصـبوا جلـاهليتهم ،ورفضـوا
خمْ ِ
إِالَّ َ
التغيري رفضاً قاطعاً ،يقـول القـرآن احلكـيم[ :قَـالَ رَبِّ إِنِّـي
دَ َعوْتُ َق ْومِي لَيْمً وَنَهَارًا،فَلَمْ َي ِزدْهُمْ دُعَائِي إِالَّ فِـرَارًاَ ،وإِنِّـي
ُلمَــا دَعَـوْتُهُمْ لِتَ ْغفِـرَ لَهُ ـمْ جَعَلُــوا أَصَــابِعَهُ ْم فِــي آذَانِهِ ـ ْم
ك َّ
ُم إِنِّــي
وَاسْتَغْشَ ـوْا ثِيَــابَهُ ْم وَأَصَــرُّوا وَاسْ ـتَكَْبرُوا اسْ ـتِكْبَارًا،ث َّ
ُم إِنِّــي أَعْلَنــتُ لَهُــ ْم وَأَسْــ َررْتُ لَهُــ ْم
دَعَــوْتُهُمْ جِهَــارًا،ث َّ
()3
ِن ُه كَا َن غَفَّارًا]
ت اسْتَ ْغ ِفرُوا رَبَّكُ ْم إَّ
سرَارًاَ ،فقُلْ ُ
إِ ْ
وبعد كل هذا كان الرجل يأتي بابنه وهو صغري ،فيقـف
به على رأس النيب نو  ويقـول لـه :يـا بـين إن بقيـت
()1املصدر السابق ،ج ،44

.365

)(2سورة العنكبوت آية .14
( )3سورة نو  ،آية .10
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بعدي ،فم تطيعن هذا اجملنون.

()1

ملاذا..؟
من نوحاً النيب  كان حياول تغيري هذا اجملتمع ولكن
اجملتمع اجلاهلي الذي جتذرت فيـه املفـاهيم الزائفـة ،والقـيم
املادية البحتة ،كان يرف االستجابة للتغيري .وكان ينظـر إىل
حركة النيب التغيريية الرسـالية أنهـا حركـة حتـاول ابتـزاز
عقائدهم ،وقـيمهم ،ومفـاهيمهم الـ ورثوهـا مـن آبـائهم
الضالني ..لكي تطعمهم بعد ذلـك بأفكـار جديـدة تـرف
االســـتجابة مهـــوائهم ،وشـــهواتهم ومصـــاحلهم ،الـــ
يستصعبون التنازل عن عبادتها ليل نهار.
ولذلك كان امب يغذي ابنه باحلقـد علـى هـذا الـنيب،
حفاظاً على جتذر القيم ال حيـاول الـنيب نسـفها ،يف نفسـية
اجليل القادم.
وبعد أن يثبت نيب اهلل إبراهيم اخلليل  احلجة علـى
قومه ،ويعجزون عن مقابلته بالدليل .يوقدون له نـاراً تعبـوا
يف مجع وقودها ،ويسجرونها حتى لتصـطاد طيـور اجلـو مـن
مسافة بعيدة ،ويقذفون فيها الرسول العظيم!

()1اجمللســي :حممــد بــاقر /ــار امنــوار ،ج  ،217 ،11الطبعــة الثالثــة
1403هـ1913-م /دار إحياء الرتاث العربي-بريوت.
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وملاذا ..أيضاً؟
من النيب إبراهيم  كان حياول زرع إسفني مـدمر يف
صر (ألوهية منرود) و (عبادة اموثان) ..كان يستهد حرق
كــل املفــاهيم الوثنيــة الكــافرة ..والقضــاء علــى كــل القــيم
الشركية..
وحيـث كانــت الغشــاوات الســميكة تغطــي أوــاعهم،
وأبصارهم وأفكـدتهم ،ومتنـع عقـوهلم مـن الـتفكري املنطقـي
السليم ،وجدوا أن أفضل حل لسبقاء على الوضع الفاسـد،
هو التخل من هذا العنصر الغريب ،الثائر على جمتمعـه،
وواقعه ..فمارسوا حرقه بالنار.
وهكذا ..ذبح النيب حييى يف طست!
وقطعت أوصال النيب زكريا باملنشار!
وطــرد الرســول امعظــم  مــن بلــدا وأوذي أشــد
امذى! كل ذلك .وألف مثل ذلك ..ملاذا؟
من مسرية امنبياء كانت مسرية تغيريية ،ولذلك كانـت
مرفوضة من قبل اجملتمعات ال انعجنـت بواقعهـا اجلـاهلي
الظامل.
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حممد رسول اهلل
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كان حممد هو اإلنسان ،وهو القائد ،وهو النيب..
جاهد يف سبيل سحق اجلاهلية السوداء..
وعمل من أجل بناء حضارة إسممية.
وكافح طويمً يف سـبيل تكـوين اممـة اإلسـممية ،الـ
حتدت كل عواصف التاري .
حممد النيب ..جتشم كافة الصـعوبات مـن أجلـك ..أيهـا
اإلنسان املسلم ..وقاتل ..وضحّى من أجل هدايتك أنت..
فلتكن وفياً ملبادئه ..ولقيمه ..وليكن الدين خريطتك يف
احلياة..
ذاك هو:
حممد رسول اهلل..
حممد بن عبد اهلل بن عبد املطلب بن عبـد منـا  ..ميتـد
نسـبه الشــريف إىل اخلليــل إبــراهيم  مــن جهـ امب
وامم ،فأمه آمنة بنت وهب بن عبد منا .
ولد  يوم اإلثنني يف السـابع عشـر مـن ربيـع امول
عام الفيل –  570م.
تويف أبوا عبد اهلل وهو جنني يف بطن أمه.
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تكفله جدا عبد املطلب .
ماتت أمه وعمرا ست سنوات.
وبعد أن مات جدا عبد املطلب تكفله أبو طالب وعمرا
مثان سنوات.
نشأ يف قومه معروفاً باآلداب والصدق واممانة.
شارك يف حلف الفضول الذي عقدا بعـ شخصـيات
قريش الذي ين ُّ على االنتصا مي ظامل من أي مظلوم.
وضع يف حداثة سنه حمً وسـطاً بـني القبائـل العربيـة،
ال كادت احلرب أن تنشب بينها ،منازعة على رفـع احلجـر
امسود إىل مكانه ،حيـث بسـط رداءا ،ووضـع احلجـر فيـه،
وأمر أن تأخذ كل قبيلة بطر من أطـرا الـرداء ،وبـذلك
تشارك كل القبائل يف التشر برفع احلجر.
سافر يف مستهل عمرا إىل الشـام يف جتـارة خدجيـة بنـت
خويلد ،وبعد ذلك تزوجها وعمرا ئا وعشرون سنة.
كانت لديه رحمت منتظمة ،خيلـو فيهـا يف غـار حـراء،
حيث ينقطع إىل عبادة اهلل سبحانه وتعاىل.
بعث بالنبوة يف  27رجب وعمرا أربعون سنة.
مل يستجب قومه يف مكة لدعوتـه بـل جـابهوا بـالرف
الشديد ،وعاا امذى واممل منهم ثمثـة عشـر سـنة ،وهـم
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يستعملون طتلف امساليب ،للقضاء عليه ،وإئاد دعوته.
ملا صمموا على قتلـه خـرج مهـاجراً إىل املدينـة املنـورة،
حيث استقبله أهلها أحسن استقبال ،وبذلك فتحت صـفحة
جديدة يف تاري الدعوة اإلسممية.
عرج به إىل السماء بعد البعثة باثن عشرة سـنة ،وبعـد
أن أسري به من املسجد احلرام يف مكة ،إىل املسجد امقصـى
يف فلسطني ،كل ذلك يف غضون ليلة واحدة.
ويف املدينــة أســا الدولــة اإلســممية الســعيدة ،والـ
حطمت مجيع العوامـل املناوئـة يف مـا يقـارب ( )12معركـة،
بقيادة الرسول امعظم  ويف بعضها كان يكتفـي بـبع
قوادا .واستطاع فتح مكة املكرمة عام مثان للهجرة.
تزوج بأكثر من تسع زوجات مهدا ختدم دعوته ،ومن
أشهر زوجاته أم املؤمنني خدجية ،وأم املـؤمنني أم سـلمة ،وأم
املؤمنني عائشة.
رزق ولــدين قبضــا يف حياتــه ،ولــه بنتــان عــدا فاطمــة
الزهراء ،ال اختصـها الرسـول بعنايـة كـربى ،حتـى قـال:
((فاطمة بضعة مين يؤذيين ما يؤذيها)) وهي سيدة نساء العاملني
وفيها ارصر نسله .
بلغ  القمة يف أخمقه وآدابه حتى وصـفه اهلل تعـاىل
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بقوله[ :وإنك لعلى خلق عظيم](.)1
أعجب به كل من اطلع على سريته ،حتى ممن مل يـدينوا
بدينه ،واعرتفوا له بالعظمة واحلنكة السياسـية ،وأنـه رجـل
اإلنسانية امول.
اختارا اهلل تعاىل إليه يف السنة العاشرة للهجرة ،وعمـرا
 63سنة ،قضاها يف بث الدعوة اإلسممية ،وإصـم اجملتمـع
اإلنساني ،بعد أن ن على اخلليفة مـن بعـدا وهـو اإلمـام
أمري املؤمنني علـي ابـن أبـي طالـب  ..وبعـد أن جـاءا
الوحي من قبل اهلل :يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك مـن
ربــك وإن مل تفعــل فمــا بلغــت رســالته واهلل يعصــمك مــن
الناس ( )2فبلغ  ون على والية أمري املؤمنني علي ابن
أبي طالب يف موارد كثرية وخصوصاً غدير خم املشهور.
دفــن يف دارا باملدينــة ،حيــث حرمــه الشــريف ،مهــبط
املمئكة ،ومزار املؤمنني ،ومرفأ الرةة والربكة.
ال تزال دعوته اإلسممية تسري يف جسم أكثر من ألـف
مليون إنسان ،تنتظر اليوم الذي تقود فيه البشرية إىل الرخـاء
والسعادة ،يف ظل اإلسمم.

(  )1سورة ن آية .4
(  )2سورة املائدة آية .67
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على شفا حفرة من النار..
العامل على شفا حفرة من النار!
اإلنسانية تعيش االحتضار!
االرطاط يتوغل يف حياة اإلنسان!
كل ذلك كـان يف القـرن السـادس والسـابع املـيمدي،
حيث غاب الدين عن مسر احلياة ،وانعدمت امخمق مـن
أجــواء اجملتمــع ،وعمــت الفوضــى ربــوع العــامل ،وحتكمــت
امنانية بأبشع أشكاهلا ،وساد االرمل االجتمـاعي ،والقلـق
االقتصادي يف الناس.
فمسيحية جوفـاء ،ويهوديـة منحرفـة ،ووثنيـة سـخيفة،
وطبقيـة ظاملـة ،واســتغمل بشـع ،واإلنســان يف خضـم هــذا
الديانات املتطرفة ،والنظم اجلائرة ،غصن ذابل ،تتمعب بـه
عواصــف الريــا  ،يف صــحراء قاحلــة .فكرامتــه مســلوبة،
وحريته مغتصبة ،وإنسانيته ضائعة..
واجلزيرة العربية قطعة من ذلـك العـامل املنهـار ..مسـر
للفوضى والفنت ..تعيش تدهورًا شديدًا يف مجيع اجلوانب:
فمن الناحيـة الدينيـة :امصـنام تعبـد ،واموثـان تؤلـه
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وتقدس ،باإلضافة إىل فكة من النصارى واليهود املنحرفني.
ويف اجلانــب االجتمــاعي :كانــت العصــبية القبليــة –
احلمية اجلاهلية – تتحكم يف اجملتمع ،وشعارهم :انصر أخاك
ظاملاً أو مظلوماً .فكانت امشياء التافهـة تـثري لـديهم حروبـًا
شعواء ،كحرب (البسوس) ال استمرت أربعني سنة ،حتـى
قال عنهـا املهلـهل أخـو كليـب(( :قـد فـين احليـان وثكلـت
اممهات ويتم اموالد ..دموع ال ترفأ وأجساد ال تـدفن)) كـل
ذلك لسبب بسيط :رجل رمى ضرع ناقة من قبيلة أخرى!
وكانت املرأة يف ذلك اجملتمع اجلاهلي ،ال تعامل كإنسان
هلا كل حقوق اإلنسـان ،بـل كانـت مهانـة حمتقـرة ،تـبخا
حقوقها ،ويعتدى على كرامتها ،حتى أن بع القبائل كانوا
يكدون البنات ،كما يتحدث القرآن احلكيم:
ـل وَجْهُ ـهُ مُسْ ـوَدا وَهُ ـ َو
[ َوإِذَا بُشِّ ـ َر َأحَ ـدُهُ ْم بِالْ ـأُنثَى ظَـ َّ
كهُ عَلَـى
َكظِيمٌ،يََتوَارَى مِنْ ا ْل َق ْومِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّـرَ بِـهِ أَُيمْسِـ ُ
()1
كمُونَ]
ب أَ َال سَاءَ مَا يَحْ ُ
الترَا ِ
ُس ُه فِي ُّ
هُو ٍن َأمْ يَد ُّ
وانتشــر شــرب اخلمــر ،وشــاع الزنــا ،وكثــرت بيــوت
البغاء..
ومن الناحية االقتصـادية :مل يكـن هلـم نظـام اقتصـادي
()1سورة النحل آية.59-51 :

57

معني ،يتحكم يف معاممتهم ،وكانـت مـن وسـائل الكسـب
لــديهم :جتــارة اخلمــر والرقيــق ،والبغــاء والقمــار ،وقطــع
الطرق ..ومن أهم موارد الثـروة لـديهم (الغـارات) ،حيـث
تهجم القبيلة القوية منهم على القبيلـة الضـعيفة ..لتسـلب
أمواهلا ،وتأسر فتيانها وفتياتها ..باإلضافة إىل رحـمت جتاريـة
بني الشام واليمن.
ويف اجلانب السياسي :كانوا يعيشون قبائل متفرقة ،كـل
قبيلة تستبد كم نفسها ،وال خيضعون لقيادة موحـدة تـنظم
حياتهم السياسية.
وتلخ السيدة الزهراء  بضعة الرسـول امعظـم
 مدى االنهيار والتدهور الذي وصل إليه اجملتمع اجلاهلي
يف تلك الفرتة ،يف خطبتها املعروفة طبة فدك:
((وكنتم على شفا حفرة من النار ..مذقة الشارب ،ونهزة
الطامع وقبسة العجمن ،وموطئ امقدام ،تشـربون الطـرق،
وتقتاتون القد أذلة خاسكني ،ختافون أن يتخطفكم الناس من
()1
حولكم)).
يف مثل هذا الوضع السيء ،يقود الرسول امعظم حممـد
 بن عبد اهلل ،وهو وليد ذلك اجملتمع ،وربيبه ،يقود ثورة
()1اممــني :الســيد حمســن /أعيــان الشــيعة ،ج1
للمطبوعات 1406هـ1916-م.
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 ،316دار التعــار

تغيريية ،وحركة إصمحية عامـة ،جنحـت يف قلـب اموضـاع
االجتماعية ،ورسم االنعطافة التارخيية اخلالدة.
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قم ..فأنذر..
عــاا الرســول امعظــم  يف أجــواء ذلــك اجملتمــع
أربعني سنة ،عاشها جبسمه ،أما روحه فقد كانت بعيـدة عـن
تلك امجواء ،وغاضبة عليها.
عرفه اجملتمع خـمل امربعـني عامـًا مصـلحًا اجتماعيـاً،
استطاع علـى حداثـة سـنه أن يلعـب دوراً كـبرياً يف جتنيـب
اجملتمع حرباً طاحنة ،كادت تقع بني القبائل العربية ،تنافسـًا
على وضع احلجر امسود يف مكانه ،فقد بسط رداءا ،بعد أن
أخذ منهم الوعد بالقبول كمـه ،ووضـع احلجـر يف وسـط
(رداء الصلح) وقال :لتأخذ كـل قبيلـة بطـر مـن أطـرا
الرداء ،حيث تتساوى القبائل املتنازعة يف شر رفع احلجـر.
وهكذا استطاع حممد بفكرا الوقـاد ،وسياسـته احلكيمـة ،أن
يطرد عـن اجملتمـع حربـاً شـعواء ،وفتنـة كـبرية ..وكـم كـان
إكبارهم رمد – حينكذ – الذي جيهلون مستقبله ..وسـرورهم
برأيه؟
وحينما طغى الظلم والفساد يف اجملتمع ،حتمّـا بعـ
شخصيات أشرا قريش ،واقـرت عقـد حلـف ،يهـد إىل
االنتصار مي مظلوم مـن أي ظـامل ،وكـان الرسـول امعظـم
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 يف طليعة املؤيدين للحلف املعرو
املوقعني عليه وامللتزمني به.

(حلـف الفضـول)

فكان يتمتع بسمعة طيبة بني الناس ،وحاز رضا اجملتمع،
وكسب ثقة الناس ،وأصبح خـري مظهـر للصـدق واممانـة،
وامخمق الكرمية ،حتى أنه كان يعر بـ (الصادق اممني).
باإلضــافة إىل شــر العائلــة ال ـ تولــد منهــا ،وال ـ
حظيت باإلكبار واالحرتام يف اجملتمع العربي ،فكان حمبوبـًا يف
أهله ،مرضياً عند جمتمعه ،وقد الحظوا منه انعزاالً تامـاً عـن
تقاليدهم اجلاهلية ،وعاداتهم السيكة ،فلم يروا يشـاركهم يف
تقــديا امصــنام ،وعبــادة اموثــان ،وكــان يتجنــب جمــالا
اللهو ،ولعب القمار ..ويشمكز من شرب اخلمر..
وكان اجملتمع يفقدا يف فـرتات منتظمـة ،حيـث يقضـيها
 يف غار حراء ،وينعزل لعبادة اهلل ،ويشكوا سـوء أوضـاع
اجملتمع املنحر  ،ومـا كـان يرافقـه أحـد يف هـذا الـرحمت
الروحية ،إال ابن عمه وربيبه علي بن أبي طالب .
ويف إحــدى الــرحمت ،حينمــا عــزم الــنيب  علــى
الرجوع إىل دارا ،حيث الزوجة الوفية يف انتظارا .وخرج من
الغار ،وإذا به يرى النور يغمر امجـواء مـن مجيـع اجلهـات،
فوقف يتأمل مصدر النور وغرضه ..وعندها مت اللقاء التارخيي
العظيم ،بني حبييب اهلل :أمني الوحي جربيل ،أفضل املمئكـة
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املقربني .ورسول اهلل حممد  أفضل امنبياء واملرسلني.
ابتدأ جربيل بالسمم على الرسـول امعظـم َّ ،
ورد
الرسول عليه حتيته ،وهناك جرى أول وأفضل اتصـال وحيـي
بني السماء وامر -بعد انقطاع طويل ،-وبلغه جربيل أن
اهلل قد أذن له يف الدعوة إليه ،ويف اإلنكـار علـى االرـرا ..
وعهد له بالنبوة والرسالة.
وحتمل الـنيب  مسـؤولية التبليـغ الثقيلـة ..الثقيلـة.
مسؤولية تفجري ثورة عارمة يف العامل ،وتغيري جمرى التاري !
آب إىل بيته وقد أضفي عليه رداء الرسالة ،وأشـرق منـه
نور النبوة ..مثقمً بأعباء الدعوة ..واستقبلته زوجتـه الطـاهرة
– خدجية – وربيبـه علـي فكانـا أول مـن آمـن بـه وصـدقه،
إلميانهمــا بشخصــيته مــن قبــل ،واستشــفافهما رو النبــوة
والرسالة من ممحمه.
وتدثر الرسول  على فراشه بغية استجمام الراحـة،
ولكن الوحي نزل عليه ،حيثه ويستعجله يف تبليغ الدعوة:
َّثرُ.
يَاأَيُّهَا ا ْلمُد ِّ
قُ ْم فَأَن ِذرْ.
ن
جرْ ،وَالَ َتمْـنُ ْ
جزَ فَاهْ ُ
َهرْ ،وَالرُّ ْ
َورَبَّكَ فَكَِّبرْ ،وَثِيَابَكَ َفط ِّ
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ك فَاصِْبرْ..
تَسْتَكِْثرَُ ،و ِلرَبِّ َ

()1

وغادر الرسول فراشـه ،ومضـى ممتـثمً ممـر اهلل ،عازمـًا
على إنذار قومه ،وملؤا النشاط واجلد ،وحرارة اإلميان تتوقـد
يف قلبه.
صعد على جبل أبي قبيا ،ونادى يف الناس فـاجتمعوا
له ،واهتموا بأمرا ،منـه ومول مـرة جيمعهـم ،مـع نظـرتهم
الكبرية له ،فقال ،وكلهم أذن صاغية :أرأيـتكم إن أخـربتكم
أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أكنتم تصدقوني؟
فأجابوا سريعاً وبدون تـردد :كيـف ال نصـدقك وأنـت
الصادق اممني؟
وبعد أن أخذ منهم اإلقرار واالعرتا له سن السـرية
والسلوك ،صارحهم بهدفه ،وأعلن الدعوة :قولوا ال إلـه إال
اهلل تفلحوا.
وكم كان املشهد مريعاً ومدهشاً بالنسبة إليهم :إن حممداً
الصادق اممني ،يريد القيام بثورة جذرية يف اجملتمع ،ولكنهـا
ليست شخصية ،إنه ال يدعيها ،وإمنـا ينسـبها إىل اهلل تعـاىل،
وهاهو يوجز أهـدا ومنطلقـات ثورتـه ،يف كلمـات رائعـة
مجيلــة ..ال إلــه إال اهلل! ويقــول :إنهــا فقــط القــادرة علــى
( )1سورة املدثر آية .7-1
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إسعادهم والتحليق بهم يف أجواء الفم !
هكذا ..فجر الرسـول  حركتـه اإلصـمحية ،باسـم
اهلل ،وللدعوة إىل اهلل..
ال باسم القومية العربية ،وكان يف استطاعته ذلـك -مـع
ممحظة مكانته االجتماعية -فيثريها قومية عربية ،تسـتهد
جتميع قبائل العرب ،ال تعيش التمـزق ،وتعـاني احلـروب
والتنازع ،ولو أن حممداً تقم الدعوة إىل القومية العربيـة،
الستجابت له القبائل ،فيوجهها وجهة قوميـة ،السـتخم
أرضها املغتصبة من اإلمرباطوريات املسـتعمرة ،الـ تسـيطر
على أخصب أراضيهم ،ومتت ثرواتهم.
وكان يف استطاعة حممد أن يرفعها راية اجتماعية ،تنتصر
للطبقة الكادحة الفقرية ،ال كانـت تشـكل أكثـر اجملتمـع،
وهم الطبقة العاملة ،ويتم له حينكذ ما يريد.
لقد كان يعـر كـل تلـك الطـرق ،وأنهـا أسـهل مـن
الطريق الشائك الذي سلكه ،ولكنـه بـأمر اهلل تعـاىل اختـار
هذا الطريـق ،فباسـم اهلل ثـار ،وباسـم اهلل حـارب اموضـاع
الفاسدة ..وإىل اهلل دعا الناس.
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ساحر ..أو جمنون
وراحت دعوة الرسول  تدوي يف اآلفاق ..وتتجاوب
معها امصداء(( :ال إله إال اهلل)).
ورا العرب يتفكرون يف ما تعنيه كلمة ((ال إلـه إال اهلل
فهم يعرفون أن املوهية تعين :احلاكمية العليا ،وحصـرها يف
اهلل يعــين اإلطاحــة بســلطان امر  ،فــم جمــال لألصــنام
واموثـان ،وال كلمـة للكهـان ،ومشـيخة القبائـل ،واممـراء
واحلكام ..لقد أدركـوا مـا تعنيـه هـذا الكلمـة ،مـن الثـورة
العامة ،على أوضاعهم ،ومفاهيمهم ،وسلطانهم..

))

وهناك أدركوا أن حركة حممد تشكل خطـراً كـبرياً علـى
أوضاعهم وتقاليدهم ،ولكنهم بادا اممـر مل يعـريوا أهميـة
لوثوقهم بـرف اجملتمـع كلـه هلـذا الـدعوة اجلديـدة ،الـ
تســتهد نســف قيمــه ومفاهيمــه ..فاصــطدام الــدعوة
باجلماهري ،وطالفتها هلم ،كفيل بتحطيمها وإجهاضها!
ولكن لقد حتطمـت آمـاهلم ،وفشـلت معـادالتهم ،أمـا
دعوة حممد  فقد جنحت يف جتميع العناصر الشابة ،الـ
متثــل حيويــة اجملتمــع ،حوهلــا ،وخلقــت لــديهم رو الثــورة
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والتضحية ،وصاروا حيملون أفكار الرسول وةاسه.
اجتمعوا يف مـؤمتر سـريع ،الختـاذ اإلجـراءات المزمـة،
ملقاومة الدعوة اجلديدة ،ال تهدد كيانهم وأوضاعهم.
واتفقوا بأن أوىل خطوة يتخذونها جملابهة الرسـول هـي:
تشــويه وعتــه االجتماعيــة ،فليعرضــوا القائمــة الســوداء،
وليختاروا منها تهماً ،وألقابـًا كاذبـة يتفقـون علـى إلصـاقها
بالنيب  ،ومت اختيارهم لـ :ساحر ،جمنون ،كذاب مفرتي.
وهذا ما تلجأ إليه غالب اجملتمعات يف مواجهة أنبيائهم.
ن
يقول القرآن الكريم :كَ َذلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَـبْلِهِمْ مِـ ْ
حرٌ َأوْ مَجْنُـونٌ  .وحينمـا يتفـق جمتمـع
رَسُولٍ إِالَّ قَالُوا :سَـا ِ
على اتهام أحد أبنائـه بتهمـة كهـذا الـتهم ،فإنـه وال شـك
تتحطم شخصيته ،وال يثق الناس به ،ولكن حممـدًا مل خيضـع
هلذا القانون الطبيعي ،منه حمفـو بعنايـة إهليـة ،ال تعـرت
بهذا القيود والعادات.
ومضــت الــدعوة تشــق طريقهــا إىل القلــوب ،وتنتقــي
الطاقات الفعالة يف اجملتمع ـ الشباب ـ ممـا أزعـج املشـركني،
وأجلــأهم إىل االجتمــاع مــرة ثانيــة ،ليناقشــوا فشــل اخلطــوة
اموىل ،وعدم تأثريها على الرسول .
وقام النضر بن احلـارث ،وقـد كـان مـن سـادة قـريش،
وأكرب املعارضني للنيب  ،وكان يعد من ارنكني يف مكـة،
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فألقى خطابًا افتتح به املؤمتر قال:
((يا معشر قريش ،إنه واهلل قد نزل بكم أمر مـا أتيـتم لـه
يلة بعد ،كـان حممـد فـيكم غممـًا حـدثاً ،أرضـاكم خلقـاً،
وأصدقكم حديثاً ،وأعظمكم أمانة ،حتى إذا رأيتم يف صـدغيه
الشيب ،وجاءكم مبا جاءكم به ،قلتم :سـاحر! ال واهلل مـا هـو
بساحر ،لقد رأينا السحرة ونفثهم وعقدهم .وقلتم :كاهن ،ال
واهلل ما هو بكاهن ،قد رأينا الكهنة وختاجلهم ووعنا سجعهم،
وقلتم :شاعر ،ال واهلل ما هو بشاعر ،قد رأينـا الشـعر ،ووعنـا
أصــنافه كلــها هزجــه ورجــزا .وقلــتم جمنــون ،ال واهلل مــا هــو
مبجنون ،لقـد رأينـا اجلنـون فمـا هـو نقـه وال وسوسـته وال
ختليطه .يا معشر قريش فانظروا يف شأنكم فإنه واهلل لقـد نـزل
()1
بكم أمر عظيم)).
وبدأوا املفاوضـات ،وقـدمت االقرتاحـات ،حـول حـل
حاسم للقضية ال باتت تقلقهم ،فقرروا أن حممداً إمنـا قـام
بهذا احلركة ،بسبب عقد نفسية تكونت لديـه ،حيـث كـان
يعيش اليتم واحلاجة ،فولدت له مطـامع وأغراضـاً شخصـية
مادية ،يريد الثأر لنفسه ،فلنعر عليه امغـرا ارتملـة،
لنكتشف نفسيته ،ونعر نواياا.
()1ابن هشام :عبدامللك /السرية النبوية ،ج،1
1991م /مكتبة العبيكان.
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وجاء إليه مندوبهم ،ليقول له :يا حممد إنك من أوسطنا
بيتاً ،وأعظمنا شرفاً .وقد جكت قومك مبا فرقت به مجـاعتهم،
وسفهت أحممهم ،فما لك وهذا؟ وقد جكنا نعر عليـك
أموراً لعلك تقبل أحدها ،فرتيح نفسك ،وتبقي على قومك:
فإن كنت تريد املال مجعنا لك حتى تكـون أكثرنـا مـاالً! وإن
كنت تريد اجلمال :زلفنـا لـك أمجـل فتياتنـا وغلماننـا! وإن
كنت تطلـب السـلطة :سـودناك علينـا حتـى ال نقطـع أمـرًا
دونك.
انتهت عروضهم ،وأصغوا ليسـمعوا جوابـه ،آملـني أن
تنجح خطتهم ،ليهدأ باهلم ،وبعد برهة قليلـة مـن الصـمت
السائد ،انطلق  ليقرأ عليهم:
((بسم اهلل الرةن الرحيم:
اللهِ الْ َعزِيزِ الْعَلِيمِ
حم ،تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنْ َّ
َق
السمَاوَاتِ وَا َمرْ َ َومَـا بَيْنَ ُهمَـا إِالَّ بِـالْح ِّ
مَا خَ َلقْنَا َّ
ن َك َفرُوا عَمَّا أُنْ ِذرُوا مُ ْعرِضُونَ
وَأَجَلٍ مُسَمى وَالَّذِي َ
اللهِ َأرُونِي مَـاذَا خَ َلقُـوا
قُلْ َأرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ َّ
ن
السمَاوَاتِ اِئْتُـونِي بِكِتَـابٍ مِـ ْ
ش ْركٌ فِي َّ
مِنْ ا َمرْ ِ َأمْ لَهُمْ ِ
ن عِلْ ٍم إِ ْن كُنْتُ ْم صَادِ ِقنيَ (.)1
ل هَذَا َأ ْو أَثَا َرةٍ مِ ْ
قَبْ ِ
( )1سورة اإلحقاق آية .4

61

وهكذا استوىل على قلوبهم ببمغته ،وقطـع حمـاوالتهم،
وحطم آماهلم ،بإجابته الصرحية .وقال (( واهلل لو وضـعوا
الشما يف مييين والقمر يف يساري على أن أترك هـذا اممـر
ما تركته أبداً حتى يظهرا اهلل أو أموت دونه)).
والــدعوة مــا زالــت تشــق طريقهــا ،حتطــم العقبــات،
وتكنا امشواك ،وقررت قريش أن تستعمل أسلوب العنف
والقوة ،ضد الدعوة ومعتنقيها ،فصاروا يعذبون مـن يقـع يف
أيديهم من أتباع الرسول  وأصـحابه ،ولكـنهم فوجكـوا
بصمود عجيب ،وعزمية قوية ،فإذا كان العبد احلبشي بـمل،
يقرتب منه شبح املوت حتت وطـأة العـذاب والعقـاب ،وهـو
يقول :أحد أحد !.أفريجون من علي ابن أبي طالـب أو مـن
حممد التنازل عن مبدئهما؟.
تعاهدوا على مقاطعة بين هاشم اقتصادياً واجتماعياً ،أو
يسلمون إليهم حممداً ،وجلأ بنو هاشم مبا فيهم شي البطحـاء
أبو طالب إىل شعب له -شعب أبي طالب ،-بعد أن رفـ
التخلي عن ةاية الدعوة ،ورائدها العظيم النيب حممـد ،
وملا مل تُجد كل تلك اراوالت ،قرروا الفتـك بالرسـول 
،يف ظمم الليـل احلالـك ،ويف بيتـه البسـيط ،وعلـى فراشـه
الشريف ،وأن يتوازعوا دمه بـني القبائـل ،فاختـاروا أربعـني
رجمً من أربعني قبيلة ،وسـاعدهم علـى ذلـك ،أن اخـتلا
القضاء من حممد عمه اجملاهد أبا طالب  ،واتفقوا علـى
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قتل الرسول  يف إحدى الليالي ،وهنـا تـدخلت العنايـة
اإلهلية ،لتخرج حممداً الرسول  مـن دارا ،وهـم حمـدقون
به ،وال يشعرون ،واضطجع علي ابن أبي طالب  علـى
فراشه لتغطية أمرا ،معرضاً نفسه للقتل واملوت ،فداءاً البـن
عمه العظيم ،ومبدئه املقدس.
وجنا الرسول  من شبكة الفتك ال أعدها له قومه،
وهاجر إىل املدينـة املنـورة حيـث امجـواء مهيكـة السـتقباله،
والقلوب للقائه.
ويف املدينــة قامــت الدولــة اإلســممية بقيــادة الرســول
امعظم  وتضحيات أبنائها املخلصني ،وأصـبحت دولـة
عاملية تربعت على كرسي سيادة العامل.
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ال يأتون مبثله..
ســفارة الســماء منصــب خطــري ،تطمــح إليــه امنظــار،
وتشرئب روا امعناق ،يـود كـل إنسـان أن يتقمصـه ،فهـو
معر من يتطفل عليه .وبالفعل لقد حفـل التـاري بكـثري
مــن امدعيــاء ،الــذين ادعــوا مقــام الرســالة والنبــوة ،لــوال
االحتياطات ال اختـذتها السـماء لصـيانة قداسـة رسـالتها،
وإغمق الطريق أمام املغرتين والدجالني.
فمن امحكام العقلية ال أودعها اهلل يف أذهان النـاس:
أن أي ادعاء ال يشفع بالدليل ،فهو ادعاء مرفو  .وأمضـت
السماء هذا احلكم العقلي ،فهي تزود كل سـفري مـن قبلـها
بأوراق اعتمـاد ،تـدل علـى صـدق إدعائـه ،ليعـذر النـاس
ك
بتصديقه ،ويعاقبوا على تكذيبه .يقـول اهلل تعـاىل :لِيَهْلِـ َ
()1
ن بَيَِّنةٍ .
َي عَ ْ
ن بَيَِّن ٍة وَيَحْيَا مَنْ ح َّ
ك عَ ْ
ن هَلَ َ
مَ ْ
وأوراق االعتماد هنا تعين (املعجزة) وهي حدوث شـيء
ما ،من غري تدخل للعوامل الطبيعية فيه ،مما يشـكل حدوثـه
خرقًا للقوانني املألوفة لدى اإلنسان..
( )1سورة امنفال آية .42
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وهي بذلك تدل علـى ارتبـاط بـني حمـدثها وبـني إرادة
السماء ،ال وحت له رق القـوانني الطبيعيـة ،ولـو كـان
كاذبًا عليها ،ملا جاز هلا أن تؤيد كذبه.
والرسول امعظم  حينما جاء يدعي سفارة السماء،
كان مزودًا بأوراق االعتماد ،ال تدل على صدق ادعائه.
كانت أوراقاً متعددة ،تلزم كل إنسان باالقتنـاع بصـدقه
 ،فجماعة طلبوا أن تكون معجزته هـي شـقُّ القمـر إىل
نصفني ،فكان ما أرادوا وأثبت عليهم احلجة.
ومجاعة طلبوا اقتمع شجرة ضخمة من منبتهـا ،وجميكهـا
خاضعة لـه ،مصـدقة الدعائـه ،وجـاءت حينمـا أشـار إليهـا
الرســول  ختــدّ امر خــدّاً ،وتعــرت بصــدقه 
حسبما يطلب قومه ،كل ذلك إللزامهم احلجة.
ولكـن املعجـزة الكـربى واخلالـدة للرسـول  ،هــي
القرآن الكريم ،والذي ميتاز عن بقية معجزاته وسائر معـاجز
امنبياء بأمرين:
امول :االرتبــاط الوثيــق بــذات الــدعوة :املعجــزات
امخرى مهمتها أن تثبت للناس صدق ادعاء النيب فقـط ،وال
عمقة هلا مبوضوع الـدعوة .فمـثمً :الـنيب موسـى  جـاء
يدعو الناس إىل عبادة اهلل وتوحيدا ،وكانت معجزته العصا،
ال تأكل ما يصنعون من سحر ،واملمحظ أنه ال ارتباط بـني
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العصا وبني الدعوة إىل عبادة اهلل ،وإمنا هي دليل على صـدق
ادعائه فقط .أما القرآن الكريم فإنـه يـؤدي وظيفـة املعجـزة،
ال تصدق ادعاء الرسول  ،ويف نفا الوقت هو منهاج
دعوته ،ودستور شريعته.
الثاني :اخللود :بقية املعاجز تكون حمدودة دود زمنيـة،
فحيث تنتهي ينتهي دورها .أما القرآن احلكيم ،فهـو معجـزة
خالدة ،جلميع العصور وامجيال ،من الرسالة ال أتـى بهـا
القــرآن ،هــي امخــرى رســالة خالــدة ،ال حيــدها زمــن ،وال
يقيدها مكان.
وال يزال القرآن معجزة اإلسمم اخلالدة ،يتحدى الفكـر
البشري ،أسلوبًا ومعارفًا وتشريعاً:
أما أسلوباً :فإن القرآن الكريم نزل يف وقت بلغـت فيـه
اللغة العربية حد النضـوج ،وكانـت البمغـة والفصـاحة يف
أوجها ،حيث العنايـة الكـبرية مـن اجملتمـع العربـي لـألدب
والبمغة ،فلهم مواسم أدبية خاصة ،وأسواق كبرية ،يعـر
فيها كل أديب إنتاجه امدبي ،ويقوّم مـن قبـل زعمـاء اللغـة
وامدب ،وهناك ختتار روائع ما يلقـى لتكتـب مبـاء الـذهب،
وتعلق على الكعبة ،ومن ثم كانـت املعلقـات الـ ال تـزال
قمة يف الروعة وامدب ..كـان الـدور دور القافيـة والكلمـة،
فالكلمة قادرة على أن تثري حرباً ،أو تنشـئ صـلحاً ،وبيـت
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من الشعر باستطاعته أن يرفع قبيلة ،أو يضـع أخـرى ..كمـا
يظهر من تاري امدب العربي.
يف ذلك الوقت نـزل القـرآن الكـريم باللغـة العربيـة،
وبامسلوب البمغي ،وكان اجملتمع العربـي ضـدا ،وحتـداهم
القرآن حتديًا سافراً:
حتداهم أن يستطيعوا اإلتيـان مبثـل القـرآن ،حتـى ولـو
استعانوا باجلن :قُلْ لَكِنْ اجَْتمَعَتْ اإلِناُ وَالْجِنُّ عَلَـى أَ ْن
يَأْتُوا ِبمِثْلِ هَذَا ا ْلقُـرْآنِ الَ يَـأْتُونَ ِبمِثْلِـهِ َولَـوْ كَـانَ بَعْضُـهُ ْم
لِبَعْ ٍ ظَ ِهريًا (.)1
ثم تنازل معهم يف الطلب زيادة يف التحـدي ،فـاملطلوب
ليا قرآناً كاممً مثله ،وإمنا عشـر سـور فقـطَ :أمْ َيقُولُـو َن
ن
ت وَادْعُــوا مَ ـ ْ
ل فَ ـأْتُوا بِعَشْـ ِر سُـ َورٍ مِثْلِ ـهِ ُمفَْترَيَــا ٍ
افْتَـرَاُا قُـ ْ
()2
الل ِه إِ ْن كُنتُ ْم صَادِ ِقنيَ .
ن دُونِ َّ
اسَْتطَعْتُمْ مِ ْ
وأخرياً طلب إليهم اإلتيان ولـو بسـورة واحـدةَ :وإِ ْن
َزلْنَا عَلَى عَبْـدِنَا فَـأْتُوا بِسُـو َرةٍ مِـنْ مِثْلِـ ِه
كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا ن َّ
()3
الل ِه إِ ْن كُنتُ ْم صَادِ ِقنيَ .
ن دُونِ َّ
وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِ ْ

( )1سورة اإلسراء آية .11
( )2سورة هود  /آية .13
( )3سورة البقرة  /آية .23
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وما كان يف اسـتطاعتهم مقابلـة حتـدي القـرآن ،وإال ملـا
جلأوا إىل استخدام القوة والعنف ،وملا قذفوا بأفمذ أكبـادهم
يف غمار احلروب ،وكذلك مل حيفظ لنـا التـاري وال معارضـة
واحدة ،رغم املناوءة املستمرة عرب التاري للقرآن.
التاري ينقل لنا حماوالت فاشلة ،قـام بهـا املشـركون يف
مواجهة القرآن ،منها:
جاء يف احلديث :أن قوماً أتوا رسول اهلل  فقالوا لـه:
ألست رسول اهلل؟ قال بلى.
ــ وهذا القرآن الذي أتيت به كمم اهلل؟
ــ نعم.
ــ فأخربنا عن قوله :إِنَّكُمْ َومَا تَعْبُدُونَ مِـنْ دُونِ اللَّـ ِه
حَصَبُ جَهَـنَّمَ أَنْـتُمْ لَهَـا وَا ِردُونَ ( )1إذا كـان معبـودهم يف
النار ،فقد عبدوا املسيح! فتقول :إنه يف النار؟
ي بلغــة
قــال  :إن اهلل ســبحانه أنــزل القــرآن علــ ّ
العرب ،واملتعار يف لغتنا أن (ما) ملا ال يعقـل و (مـن) ملـن
يعقل و (الذي) تصلح هلما مجيعاً .فإن كنتم من العرب فأنتم
تعلمون هذا ،قال اهلل تعـاىل :إنكـم ومـا تعبـدون يريـد
امصنام ال عبدوها وهـي ال تعقـل ،واملسـيح ال يـدخل يف
()2سورة امنبياء آية .91
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مجلتها فإنه يعقل.

()1

وأما يف املعـار الـ عرضـها القـرآن :فإنهـا امخـرى
ناحية إعجاز! فإن القرآن احلكيم ،خا مجيع حقـول العلـم
واملعرفة ،واستعر حقائق كونية ،ونظريات علمية ،كانـت
جمهولة ،طوال امربعة عشر قرناً املاضية ،ومل يكتشفها العلـم
احلديث ،فيجـد القـرآن قـد سـبقه إليهـا ،ككرويـة امر ،
وحركتها ،وانعدام امكسجني يف الفضاء..
والقرآن يتحدى الناس باملعـار الـ جـاء بهـا ،فهـل
يستطيع اإلنسان أن يعـار شـيكاً مـن معـار القـرآن ،أو
يثبت خطأ نظرية من نظرياته؟
وضــع التشــريع :والقــرآن يتحــدى النــاس بالتشــريع
اإلسممي الذي عرضه ،فهل يسـتطيع اإلنسـان أن جيعـل لـه
نظاماً بديمً عن اإلسمم؟ لقد حاول اإلنسان ذلك ،واختلـق
عدة أنظمة ،ووضع كثرياً مـن القـوانني ،ولكـن لقـد أثبـت
الواقع فشله وعجزا ،وظهر صدق حتدي القـرآن :الَ يَـأْتُو َن
ِبمِثْ ِلهِ .
فللتشريع اإلسـممي ميـزات جتعـل البشـر عـاجزاً عـن
اإلتيان مبثله:
 ،212الطبعــة الثالثــة
()1اجمللســي :حممــد بــاقر /ــار االنــوار ،ج ،9
1403هـ1913-م /دار إحياء الرتاث العربي-بريوت.
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أوالً :الشمول :فإنه شامل جلميع نواحي البشـر ،ويعـاجل
كل مشاكل احلياة ،روحية ومادية ،ولـيا كـالنظم امخـرى،
ال تتجه جلانب ،على حساب اجلانب اآلخر :وامديان الـ
عرفها اإلنسان يف لونني :روحي يرف املادة أو مادي يهمـل
الرو  ،ولكن النظام اإلسممي هو وحدا املادي -الروحي.
ثانياً :املرونة :حيث قواعدا العامة ،ال تساعد مرونتها
على استنباط أي مسألة جديدة .فاإلسمم الـذي جـاء يف دور
تتحكم فيـه فلكيـات بطليمـوس ،نسـتطيع أن نسـتنبط منـه
أحكام الصمة على سطح القمر واملري والزهرة..
ثالثاً :االنسجام :النظام اإلسممي الذي عرضه القـرآن،
منسجم يف نفسه ،ومع احلياة ،منسجم يف ذاته مبعنـى ((لـيا
فيه اختم بني املبدأ والشريعة وامخمق ،كـاخلم الـذي
جندا يف املبادا امخرى -فالقرآن مثمً يقر مبدأ التوحيـد ثـم
ال يشذ عنه يف صغري أو كبري ،بل يصـدر عنـه كـل شـيء يف
الدين ،بعكا املبدأ املاركسي ،فإنه يتبنى مبدءاً يف الفلسـفة
()1
يناقضه أحكامه يف التشريع أو يف امخمق)).
ومنسجم مع الواقع اخلارجي :فإن تشـريعاته ال تنـاق
فطرة اإلنسان ،وال تصطدم مع سنن الكون ،وقوانني احليـاة،
()1املدرســي :الســيد حممــد تقــي /الفكــر اإلســممي مواجهــة حضــارية،
 ،265الطبعة اخلامسة 1407هـ1911-م /دار البيان-بريوت.
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أما املبادا امخرى فقد جعلت اإلنسان يف تنـاق
وجمتمعه وكونه.

مـع ذاتـه

وبهذا فإن اإلسمم وحدا يصـلح للتطبيـق ،أمـا املبـادا
امخرى فعندما أتيحـت الفرصـة لبعضـها ،رفضـها الواقـع
كالشـيوعية ،ممـا اضـطر أصـحابها إىل أن يصـطنعوا تكتيكـًا
خادعــاً ،فيأخــذون باالشــرتاكية كمرحلــة أوليــة لألخــذ
بالشيوعية.
وهذا اممور ناشكة من أن القرآن هو من عند اهلل خـالق
اخللق ،ومدبر الكون ،ولذا فإن البشر :ال يأتون مبثله.
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