بسم هللا الرحمن الرحٌم
محمد صلى هللا علٌه وسلم نبً أم عبقري

محمد صلى هللا علٌه وسلم لٌس بملك بل نبً:
فً موضوع الفرق بٌن النبوة والملك،
دخل سٌدنا عمر رضً هللا عنه على سٌدنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ،وكان مضجعا ً على حصٌر أ ّثر
فً خده الشرٌف ،فبكى عمر وقال :رسول هللا ٌنام على الحصٌر وكسرى ملك الفرس ٌنام على الحرٌر ،فقال
النبً علٌه الصالة والسالم:
ٌا عمر إنما هً نبوة ولٌست ملكا ً ،أما ترضى أن تكون الدنٌا لهم واآلخرة لنا؟
( ورد فً األثر )

محمد صلى هللا علٌه وسلم لٌس بعبقري بل نبً:
أعداء اإلسالم ٌصفون النبً علٌه الصالة والسالم بأنه عبقريٌ ،عنً متفوق فً ذكائه ،واستطاع بما أوتًّ
من عبقرٌة أن ٌجمع الناس حوله هذا ادعاء أعداء اإلسالم ،ولكن النبوة شًء والعبقرٌة شًء آخر،
ٔ .العبقري له سقطات فكرٌة أو ُخلقٌة:
الفرق بٌن النبوة والعبقرٌة ،أن اإلنسان العبقري مهما كان ذكاؤه حاداً ،مهما تكن قدراته كبٌرة ،هو إنسان
نجد فً كالمه بعض السقطات ،فإذا كان الموضوع موضوع عبقرٌة فال ٌخلو عبقري من سقطة فً فكره أو فً
تعبٌره ،وهذا مما بُريء منه النبً علٌه الصالة والسالم،
أٌضا ً تارٌخ العظماء فً العالم ٌؤكد لنا أن هناك بعض السقطات ال ُخلُقٌة ،فالمربً الكبٌر الذي درسنا عن
نظرٌاته فً الجامعة دون أن أنوه لألسماء له انحرافات خلقٌة شاذة ،فكٌف ٌصلح أن ٌوازن النبً مع العبقري؟
عالم فً العالم ،إن مُعظم كتبه تدرس فً أكثر جامعات العالم ،قال عنه
أحد علماء نفس الطفل ٌُع ُّد أول
ٍ
بعض من التقاه :إنك إذا ّ
حدثته فً موضوع آخر غٌر اختصاصه بدا لك وكأنه طفل ،فالعبقري الذكً مهما ارتفع
شأنه ،مهما اتسعت قدراته ،البد من سقطة فً فكره ،أو فً قوله ،أو فً عمله ،وهذا ال ٌصلح أن ٌكون نبٌا ً أو
داعٌا ً للخٌر بإذن هللا ،فالنبوة شًء والعبقرٌة شًء آخر.

كبار العلماء فً العالم " فروٌد " هذا من كبار العلماء فً علم النفس ،فسّر الحٌاة كلها تفسٌراً جنسٌا ً لدرجة
أن ما جاء به من نظرٌات ٌدعو إلى الضحك والسخرٌة ،فاألنبٌاء على حد زعمه مصابون بانحراف خلقً ،ألنهم
ٌرغبون أن ٌجلسوا مع الرجال ال مع النساء رأي هذا العالم الخبٌر.
" دارون " جاء بنظرٌة تغٌٌر معالم الكتب المقدسة :أن أصل اإلنسان قرد وهذا مما ثبت بطالنها ،ولكن أراد
بهذه النظرٌة أن ٌُفسد على المسلمٌن وغٌر المسلمٌن عقائدهم الدٌنٌة.
إذاً :العباقرة بمقٌاس البشر ،البد من أن ٌكون فً أفكارهم أو فً أخالقهم أو فً أقوالهم سقطات ،وهذه
السقطات ال تجعلهم مؤهلٌن أن ٌبلغوا الناس الشرع اإللهً ،إذن العبقرٌة شًء والنبوة شًء آخر.
ٕ .العبقري ال ٌخرج عن بٌئته فً أفكاره:
نظر خاصة ،فإذا
أن النبوة لو أنها عبقرٌة على ح ّد قولهم ،فاإلنسان هو اإلنسان ٌنظر إلى الشًء من وجهة ٍ
كان هذا العبقري ذا منبت طبقًّ فقٌر رأى األمور بمنظار الفقراء ،ولو كان هذا العبقري ذا منبت من نوع آخر
لرأى األمور من زاوٌة معٌنة ،فاإلنسان ٌصعب أن ٌكون حٌادٌا ً إذا نظر وإذا ف ّكر وإذا شرّ ع ،ال بد من أن ٌنظر
إلى األشٌاء من وجهة نظر خاصة ،وال بد أن ٌنحاز إلى جهة دون أخرى ،وال بد من أن ٌرعى مصالح فئة دون
أخرى ،لو أن النبً إنسان عبقري لما كان شرعه كامالً ،فكل إنسان ٌتصرف بحسب واقعه ،فالذي ٌملك سٌارة
ٌقول لك :الطرق ازدحمت ٌجب أن ٌح ّد من استٌراد السٌارات ،أما الذي ال ٌملك ٌرفض هذا التوجٌه لماذا؟ ألن
اإلنسان ال ٌخرج من واقعه ،وال من بٌئته ،فٌنظر إلى الشًء بحسب رؤٌته له ،هذا اإلنسان مهما كان ذكٌا ً لٌس
مؤهالً أن ٌكون مشر ّعا ً للناس ،ألنه سٌنظر لكل شًء من زاوٌته هو ،فٌأتً شرعه منحازاً إلى فئة دون أخرى،
ٌنطلق من وجهة نظر دون أخرىٌ ،رعى مصالح فئ ٍة دون أخرى ،لكن النبً معصوم عن الخطأ ،ألن هللا سبحانه
وتعالى عصمه ،فالعبقرٌة ال عالقة لها بالنبوة ،النبوة شًء والعبقرٌة شًء آخر ،النبً إنسان اصطفاه هللا سبحانه
وتعالى لٌُبلّغ الخلق شرٌعة ربّ العالمٌن ،هذه الشرٌعة من عند حكٌم خبٌر ،من عند خالق ال من عند مخلوق ،فلو
أن الشرٌعة من عند مخلوق لحابت أناسا ً دون أناس ،لنظرت من وجهة خاصة دون وجهة أخرى.
ٖ .العبقري ال ٌمكن أن ٌكون مشرعا ً تثبت صحت تشرٌعه عبر العصور:
فلذلك من الخطأ الفادح ومن الضالل المبٌن أن تصف النبً بأنه عبقري ،هو نبً ،هو إنسان اصطفاه هللا
سبحانه وتعالى ،اصطفاه على علم وعصمة ،عصم لسانه وأفعاله من أن تكون مجانبة للحق ،ألنه سٌشرع للناس
من عند هللا سبحانه وتعالى ،فهذه الشبهة وهذه الفرٌة التً ٌطرحها بعض أعداء الدٌن من أن محمداً عبقري ،نقول:
هو نبًّ مرسل وكفى ،ألنه ال ٌصلح للتشرٌع إال ّ الخالق:

ٌف ا ْل َخ ِبٌ ُر
أَ َال ٌَ ْعلَ ُم َمنْ َخلَ َق َوه َُو اللَّطِ ُ
(سورة ال ُملك اآلٌة)ٔٗ :

أكبر مثل أمامنا بعض األمم رأوا أنفسهم كما ٌدعً بعضهم أنهم آلهة األرض ،العلم هو كل شًء ،فتقدم
العلم عندهم تقدما ً هائالً ،وأطلقوا لإلنسان أن ٌفعل ما ٌشاء إرضاء لشهواته ونزواته ،فحطمّوا كل القٌود ،مبدأُهم
مبدأ اللذة ،اقتناص اللذة حٌثما وجدت وبأي ثمن ،ماذا ح ّل بهم؟ تقطعت أواصر القربى فٌما بٌنهم ،تحطمت
العالقات األُسرٌة المقدسة ،تفتت األسرة ،شاع الطالق ،ال ٌدوم الزواج فً بعض البالد أكثر من سنتٌن لشدة تفلت
الزوجة والزوج من قٌود األخالق ،فالشًء الدقٌق أن هللا سبحانه وتعالى قال:
ٌف ا ْل َخ ِبٌ ُر
أَال ٌَ ْعلَ ُم َمنْ َخلَ َق َوه َُو اللَّطِ ُ
( سورة الملك اآلٌة)ٔٗ :

إذا اشترٌت سٌارة ،ومع هذه السٌارة نشرة دقٌقة توضح لك طرٌقة استعمالها ،وطرٌقة قٌادتها ،وطرٌقة
صٌانة أجهزتها ،ومتى ٌجب أن تزودها بالوقود والزٌت ،ومتى ٌجب أن تغٌر بعض القطع المستهلكة استهالكا ً
شدٌداً ،أي إنسان مؤهل أن ٌنصحك فً هذا الموضوع أفضل من صانع السٌارة؟ قال تعالى:
ٌف ا ْل َخ ِبٌ ُر
أَال ٌَ ْعلَ ُم َمنْ َخلَ َق َوه َُو اللَّطِ ُ
( سورة الملك اآلٌة)ٔٗ :

أرٌد أن أصل إلى حقٌقة :أن اإلنسان مهما كان عبقرٌا ً ،مهما كان موضوعٌاً ،مهما كان نزٌها ً ،لٌس مؤهالً
أن ٌضع تشرٌعا ً للناس ،ألنه ال بد من كبوة ،ال بد من سقطة فً خلقه ،لكن النبً عصمه هللا سبحانه وتعالى من
الغلط بكل أنواعه ،اصطفاه على علم ،وأوحى له بالهدى ،وأمره بالتبلٌغ وعصمه من كل غلط ،لذلك ٌُعد ما جاء
به النبً علٌه الصالة والسالم مصدراً تشرٌعٌا ً للناس.
تشرٌع حمورابً ،الفلسفة اإلغرٌقٌة ،ال تصلح لهذا العصر ،ألنها نبعت من بٌئة معٌنة ،لكن الدٌن الذي جاء
به النبً من عند هللاٌ ،صلح فً كل زمان ومكان ،ال ٌتغٌرٌ ،نطلق من قٌم ثابتة ،من معطٌات ثابتة ،ما جاء به
القرآن الكرٌم ،وما جاء به من حكم وحقائق ،ال ٌستطٌع أهل عصره أن ٌنقضوها ،وال أهل العصور الالحقة ،ألنه
من عند هللا ،حٌنما قال ربنا ّ
عز وجل عن العنكبوت:
ت لَ َب ٌْ ُ
ت ا ْل َع ْن َك ُبو ِ
ت ا َّت َخ َذ ْت َب ٌْتا ً َوإِنَّ أَ ْوهَنَ ا ْل ُب ٌُو ِ
هللا أَ ْولِ ٌَا َء َك َم َث ِل ا ْل َع ْن َك ُبو ِ
ت لَ ْو َكا ُنوا
ُون َّ ِ
َم َثل ُ الَّذٌِنَ ا َّت َخ ُذوا مِنْ د ِ
ٌَ ْعلَ ُمونَ
(سورة العنكبوت اآلٌة)ٗٔ :

اآلن عرفوا أن التً تنسج البٌت هً األنثى ،لو كان من عند رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وقال :نسج بٌتاً،
قام بهذا العمل الذكر ال األنثى ،وأثبت العلم خالف ذلك ،فمعنى ذلك أن هذا الكتاب لٌس من عند هللا ،اآلن اكتشفوا

أن العسل ألوان معروفة ،لكن كل لون من ألوان العسل ٌشٌر إلى نوع من أنواعه ،وأن كل نوع من أنواعه ٌشفً
مرضا ً معٌنا ً قال هللا:
ج مِنْ ُب ُطونِ َها َ
ُث َّم ُكلًِ مِنْ ُكل ال َّث َم َرا ِ
اس إِنَّ
س ُبل َ َربكِ ُذلُالً ٌَ ْخ ُر ُ
اسلُكًِ ُ
ت َف ْ
ش َراب ُم ْخ َتلِف أَ ْل َوا ُن ُه فٌِ ِه شِ َفاء لِل َّن ِ
فًِ َذلِ َك َآلَ ٌَ ًة لِ َق ْوم ٌَ َت َف َّك ُرونَ
(سورة النحل اآلٌة)ٙ3 :

ٗ .العبقري ال ٌمكن أن ٌكون عبقرٌا ً بكل مناحً الحٌاة:
كما ٌستحٌل أن ٌُلم العبقري بكل جوانب الحٌاة ،فهذا عبقرٌته عسكرٌة ،وهذا عبقرٌته سٌاسٌة ،وهذا
عبقرٌته فً األخالق ،وهذا عبقرٌته فً التشرٌع ،وهذا عبقرٌته مثالً فً الفكر ،وهذا عبقرٌته فً النظرٌات
المجردة ،فكل عبقري نمت عبقرٌته فً جانب من جوانب الحٌاة ،لكن النبً ألن هللا اصطفاه ،وألن هللا أوحى إلٌه،
فكل ما جاء به متوازن ٌُغطً كل مناحً الحٌاة ،كل نشاطاتها ،كل اتجاهاتها ،هذا من عظمة األنبٌاء والرسل الذٌن
اصطفاهم هللا لنا.
نتاج العبقرٌة ونتاج النبوات:
العالقة بٌن ما تأتً به النبوات وبٌن ما تأتً به الفلسفات ،لو اطلعتم على تارٌخ الفلسفة لوجدتم أن هناك
نظرٌات مضحكة جاء بها اإلغرٌق والرومان ،لو أنك عرضت هذه النظرٌات التً جاءت بها الفلسفات المتعددة
لوجدت فرقا ً شاسعا ً بٌنها وبٌن العدل والحق ،لوجدت بٌنها اختالفا ً كبٌراً ،لوجدت بعضها خرافٌا ً ،لوجدت بعضها
منحرفا ً ،اطلعت فً هذه األٌام على مقالة عنوانها " من غرائب المعتقدات " قلت :هذه المقالة تؤكد ،كٌف أن البشر
من دون وحً إلهً ،من دون هدى ربانً ٌتٌهون فً ضالالت عمٌاء،
فقال :فً بعض البالد ما ٌزٌد عن أربعمئة دٌانة ،لنأخذ إحدى هذه الدٌانات قال :إن القانون هناك ٌُحرّ م قتل
البقرة أو أكل لحمها ،والجزاء هو السجن مدى الحٌاة ،فالبقرة ُتترك لتموت ،وال ٌُؤكل لحمها ،فإذا دهسها سائق من
دون نٌة أو دون قصد ،فال بد أن ٌدخل السجن عاما ً بأكمله ،وٌدفع غرامة تزٌد عن ثالثة آالف ،وٌضاعف الجزاء
إذا تكرر العمل ،حٌنما بعدوا عن شرٌعة السماء وقعوا فً متاهة عمٌاء ،قال :الناس هناك ال ٌمنعون البقرة من
أكل حوائجهم رغم ما ٌعانونه من فق ٌر شدٌد ،فإذا دخلت البقرة إلى حانوت ،وأكلت ما لّذ وطاب من هذه الفاكهة
المعروضة ،فإن هذا ٌسعد صاحب الحانوت ،ولو أنها أكلت كل ما فً الحانوت من فواكه ،وعاد هو إلى البٌت
طاوٌا ً من الجوع إنه سعٌد جداً ،ألن بركة البقرة حلت فً حانوته ،قال :بل ٌفرحون بذلك وٌتركونها تعمل ما تشاء
تٌمنا ً وتبركا ً حتى ولو هلكوا جوعا ً.

أحد الباحثٌن تقصّى حقٌقة هذه العبادة ،فقال :سأل بعض الخبراء فً هذه الدٌانة فقال :إننا نعتقد بوجود
مشكالت كثٌرة تأتً لإلنسان بعد الموت ،وأن أمامنا أنهاراً ال نستطٌع عبورها ،فإذا وقفنا لنجتاز هذه األنهار إلى
الجنة كانت هذه األنهار عقبة بٌننا وبٌن الجنة ،فتأتً البقرة ونمسك بذنبها فتقودنا إلى الجنة ،هذا سر اعتقادهم
بالبقرة ،لذلك نسجد لها ونحبها ألنها تسبح بنا إلى عالم آخر ،هذه من معتقدات موجودة ،ونحن نسجد مرة فً السنة
للكالب ،وخاصة كالب الحراسة ،ونعمل لها أطواقا ً من الزهور نعلقها فً أعناقها ،وال نتعرض للكالب بأذى أبداً،
لماذا قال :سر هذا االعتقاد أن هذا الكلب هو الذي ٌدخلهم الجنة بعد الموت ،كٌف؟ قال :ألنه ٌحرس الجنة ،فإذا
جاء هذا اإلنسان ٌوم القٌامة ،وكان قد أحسن لهذا الكلب فً الدنٌا ،سج َد ل ُه ،أكرمه ،أطعمه ،فإن هذا الكلب ٌأخذ
بٌده وٌدخله الجنة ،ألن الجنة كما ٌزعمون تحت أقدام الكالب ،قال :فإنهم ٌحترمون الكلب ،وٌقدمون له
المأكوالت،
هذه الفلسفات ،فً غٌاب الوحً السماوي ،فً غٌاب الهدى الربانً ،فً غٌاب توجٌه هللا سبحانه وتعالى
ٌهبط اإلنسان إلى هذا الدرك من السخف ،ومن الغباء ،ومن الخرافة ،ومن الدجل ،فلذلك ال ٌمكن أن تعتمد على
الفلسفات وحدها ،ألن الفلسفات وحدها قد تؤدي بنا إلى الهاوٌة ،قد ٌأتً اإلنسان الفٌلسوف بنظرٌات مضحكة ،أبو
العالء المعري فٌلسوف تسمعون به ،شاعر الفالسفة وفٌلسوف الشعراء ،ع ّد الزواج وإنجاب األوالد جناٌة ،لو
تركنا الفالسفة ٌتحدثون على أهوائهم لوصلنا معهم إلى خرافات ،وإلى سقطات ،وإلى انحرافات ما أنزل هللا بها
من سلطان.
إذاً :الفلسفات فً غٌاب الدٌن أكثرها تنطوي على التناقض والتهافت ومخالفة الواقع ،وتنطلق من وجهات
نظر متباٌنة ،ومنطلقة من واقع محدد ال ٌصلح أن ٌعمم على أهل األرض هذا أٌضا ً من سقطات الفلسفة.
الدٌانات السماوٌة ال تختلف عن بعضها بعضا ً من حٌث األصول ،هذا ٌؤكد أنها جمٌعا ً من عند هللا لذذلك قذال
تعالى:
ُون
سول إِ َّال ُنوحًِ إِلَ ٌْ ِه أَ َّن ُه َال إِلَ َه إِ َّال أَ َنا َف ْ
س ْل َنا مِنْ َق ْبلِ َك مِنْ َر ُ
َو َما أَ ْر َ
اع ُبد ِ
(سورة األنبٌاء اآلٌة)ٕ٘ :

دعوة األنبٌاء واحدة ،فحوى رساالت األنبٌاء واحدة ،الحالل حالل ،والحرام حرام فً كل رساالت السماء،
بٌنما فً النظرٌات الفلسفٌة تجد التنافس والتباٌن واالختالف والزٌغ واالنحراف هذا كله واضح فً الفلسفات ،وأما
بحوث الفالسفة فً أمر الغٌب فهذا ضرب من الحدس والتخمٌن ،أنى لهذا الفٌلسوف أن ٌعلم الغٌب ،أنى له أن ٌعلم
ما سٌكون بعد الموت ،أنى له أن ٌعلم ما كنا علٌه فً عالم األزل ،أنى ل ُه أن ٌعلم تارٌخ البشرٌة ،لكن األنبٌاء بما
جاءهم من تشرٌع سماوي عرّ فونا فً عالم األزل ،وبتارٌخ األمم والشعوب ،وبما ٌنتظر اإلنسان بعد الموت من

برزخ ،من حساب ،من صراط مستقٌم ،من أشٌاء كثٌرة ،لوال أن األنبٌاء جاؤوا بها لك ّنا نحن فً
جنة أو نار ،من
ٍ
عمى عن هذه الحقائق.
فالدٌانات جاءت لكً:
تعرف اإلنسان بربه ،جاءت لتعرفه بمهمته ،جاءت لترسم له طرٌق السعادة ،جاءت لتطرح علٌه أوامر هللا
ّ
عز وجل ونواهٌه.
قد ٌسأل سائل :لما لم ٌكن البشر بحاجة إلى أنبٌاء ٌحملون للناس المعارف والعلوم الكونٌة؟ ٌا ترى القرآن
كتاب رٌاضٌات؟ ال ،كتاب فٌزٌاء؟ ال ،كتاب كٌمٌاء؟ ال ،كتاب فلك؟ ال ،كتاب علم اجتماع؟ ال ،الكتب السماوٌة
التً جاء بها األنبٌاء لٌست كتبا ً علمٌة تحمل المعالم والمعارف الكونٌة ،حكمة ذلك :كلكم ٌعلم أن اإلنسان فٌه ثالث
دوافع:
 .1دافع البقاء.
 .2دافع إلى بقاء النوع.
 .3دافع إلى بقاء الذكر.
فبدافع البقاء نأكل ونشرب ،وبدافع بقاء الجنس بقاء النوع نتزوج ونتوالد ،وبدافع بقاء الذكر نعمل أعماالً
لتخلد أسماءنا ،فكل إنسان ٌنطوي على هذه الدوافع ،فبحكم هذه الدوافع ٌسعى إلعمار األرض من أجل أن ٌأكل.
أٌها األخوة ،لو أن دافع الجوع غٌر موجود فً اإلنسان لما وجدت على األرض شٌئا ً ،لماذا العمل؟ ال أحد
ٌعمل ،من ٌنسج لك هذا القمٌص؟ ال أحد ،من ٌبنً لك هذا البٌت؟ ال أحد ،من ٌزرع لك النبات؟ ال أحد ،بدافع
الجوع ٌدفع الناس إلى العمل ،والعمل ٌتبعه الخبرة ،والخبرة تعمق العمل ،فاإلنسان بحكم دوافعه الفطرٌة سٌتعلم
العلوم األرضٌة ،ألن هذه العلوم األرضٌة هدفها إعمار األرض فقط ،وهذه العلوم األرضٌة ال تنفعه بعد الموت،
تنتهً كل إنجازاتها فً الحٌاة الدنٌا ،لكن الناس بحاجة إلى أن ٌعرفوا ربهم ،وأن ٌعرفوا مهمتهم ،وأن ٌعرفوا علّة
خلقهم ،وأن ٌعرفوا هدفهم ،وبهذا جاءت الكتب السماوٌة.
فالقرآن كتاب هداٌة ورشد ولٌس كتاب علوم ،لكن أحٌانا ً فً لفتات إلى بعض أصول العلوم ولٌست الفروع
مذكورة ،فأن تبحث فً القرآن الكرٌم عن فروع العلوم ،هذا شًء مستحٌل ،ألن هذا مناقض لمهمة هذا الكتاب
المقدس الذي بٌن أٌدٌنا ،مهمته إرشادنا إلى ربنا:
ف ُخلِ َق ْت
أَ َف َال ٌَ ْن ُظ ُرونَ إِلَى ْاإلِبِ ِل َك ٌْ َ
(سورة الغاشٌة اآلٌة)ٔ1 :

ٌن َو َّ
ون
الز ٌْ ُت ِ
َوالت ِ
(سورة التٌن اآلٌة)ٔ :

قال:
َوال َّ
ض َحاهَا
س َو ُ
ش ْم ِ
(سورة الشمس اآلٌة)ٔ :

تكلم عن الماء فقال:
ازنٌِنَ
س َم ِ
س ْل َنا الر ٌَا َح لَ َواقِ َح َفأ َ ْن َز ْل َنا مِنَ ال َّ
َوأَ ْر َ
اء َما ًء َفأ َ ْس َق ٌْ َنا ُك ُموهُ َو َما أَ ْن ُت ْم لَ ُه ِب َخ ِ
(سورة الحِجر اآلٌة)ٕٕ :

لَ َف َ
ت نظرك أن تخزٌن الماء شًء مستحٌل علٌك ،هل فكرت فً هذه النعّمة؟
القرآن أساسه كتاب هداٌة ،كتاب ٌلفتنا إلى هللا سبحانه وتعالى ،لكن فٌه صور دقٌقة وإشارات دقٌقة للعلوم
التً بثها هللا فً األرض ،من دون أن ٌكون فٌه تفصٌل كل شًء فً أمور الدنٌا ،فلذلك ُبنٌت الشرائع على
إصالح النفوس ،وعلى تعرٌفها برب السموات واألرض ،وحملها على االلتزام بتطبٌق أوامره ،واجتناب نواهٌه.
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