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 ھذا كتاب آخر نختاره من سلسلة الكتب التي تتناول سیرة الرسول الكریم محمد صلى هللا علیھ وسلم . والكتب التي اخترناھا
 ثالثة ھي عبقریة محمد من تألیف عباس محمود العقاد وقد قدمناه مؤخرا ، ثم ھذا الكتاب الذي نقدمھ الیوم من تألیف

 مصطفى محمود ، وسیكون الكتاب الثالث – إن شاء هللا – حیاة محمد من تألیف محمد حسین ھیكل . ولم یكن اختیار الكتب
	الثالثة عشوائیاً بل ألن كل منھا یتناول سیرة الرسول الكریم من منظور مختلف.

		...	زكریا

_________________________________________________	

!
 في ھذا العصر ظھر لون جدید من كتب السیرة یحاول فیھ الكاتب أن یجرد محمدا علیھ الصالة والسالم من كل ما ھو سماوي
 غیبي ، ویتصوره في غار حراء وقد اختلى بنفسھ ال لیناجي ربھ وإنما لیتأمل أحوال البرولیتاریا في قریش ، ویفكر كیف
 یستنقذھم من مظالم السادة بشریعة جدیدة ، وقد جعل من النبي العظیم شیئاً كجیفارا ، ومن اإلسالم شیئاً كثورة اجتماعیة ،
 وظن بھذا أنھ كان علمیاً في استقصاء حیاة محمد .. وأنھ باستبعاده حكایة جبریل ونزول القرآن إمالء من عند هللا ، وإسراء

	النبي إلى المسجد األقصى وعروجھ إلى السموات العال.

 ظن بھذا أنھ خدم العقیدة ، ورفع من شأن رسولھا .. وأنھ كان یتكلم لغة العصر، ویخاطب الكافر بلغتھ .. والحقیقة أنھ لم یكن
 یخاطب الكافر بلغتھ ، بل كان یصانعھ ویداھنھ ویتألفھ بالكذب والتزییف ، وینزل بنبیھ إلى درك السیاسیین المغامرین ،

		ویجرده من العصمة والقداسة

		وحجتھ في ذلك ما قال هللا لمحمد في القرآن:

	(	قل إنما أنا بشر مثلكم	)

		ولیتھ أكمل اآلیة:

	(	قل إنما أنا بشر مثلكم یوحى إلي ... 110 ) ( الكھف	)



 فھذه التتمة تنفي المثلیة التي تصورھا كاتب السیرة ، فمحمد بشر مثلنا ولیس بشراً مثلنا .. ألنھ یوحى إلیھ ونحن ال یوحى
		إلینا بشيء .. وإنما نحن أصحاب اجتھاد على األكثر .. أقصى ما نحلم بھ ھو انقداح الفكر وفیض الخاطر.

		وھذا الفرق الدقیق ھو سر النبوة.

		إن النبي مثلنا ولیس مثلنا.

ھو في حضرة المأل األعلى والملكوت یرى جبریل رؤیة عین ، ویسمع منھ ، ونحن في الحضرة األرضیة ، وفي الحضیض 
البشري محجوبون ال حظ لنا في ھذه المرائى العالیة	

		ھو برزخ بین الشھادة والغیب

		ونحن على شاطيء الشھادة والمحسوس ال نكاد نطل على البر اآلخر إال في الحلم أو شطحة أو كرامة

		وھذا ھو الفرق بین النبي والولي والمصلح االجتماعي

		النبي جلیس على المائدة الربانیة یتلقى من ربھ الكلمة والتشریع والتكلیف .. وھو معصوم ال ینطق عن الھوى

 والولى كل حظھ لحظة شفافیة وإطاللة خاطفة من باب موارب ما یلبث أن یعود فینغلق ، ولیس لھ عصمة وال تكلیف وال
		تبلیغ.

 والمصلح االجتماعي من أھل االجتھاد مثلھ مثلنا ، وحظھ حظنا ، یخطىء ویصیب ، وال عصمة لھ ، وال خروج من دائرة
		المحسوس ، وال تحلیق إال بالخیال والحدس والتخمین

		وأي فرق ھائل بین ھذه المراتب ؟ .. تكاد كل مرتبة تكون في فلك.

		وأي سقوط بالنبوة إذا نحن جردناھا من ھذه الصلة الربانیة ؟

وماذا یبقى من الدین إذا جردناه من الغیب ؟	

 إنھ تكذیب بعینھ وقد أخذ صورة العبارة العلمیة الملفوفة .. ألم یصف هللا المؤمنین بأنھم: ( الذین یؤمنون بالغیب .. 3 )
	( البقرة)

		فجعل شرط اإلیمان ھو االعتقاد بالغیب

		(	ومن یكفر با� ومالئكتھ وكتبھ ورسلھ والیوم اآلخر فقد ضل ضالالً بعیداً 136 ) ( النساء	)

		فاإلیمان بالمالئكة شرط صریح لإلیمان با�

		ولكنھا مادیة العصر قد تسللت إلى كل شيء حتى إلى فھمنا للنبوة.

 وأصبح الكاتب العصري یتصور أنھ یكون أذكى وأفطن إذا تكلم عن محمد علیھ الصالة والسالم كما یتكلم عن أبراھام
		لنكولن ، فھذا ھو الفھم العلمي لألمر.

وما ھو بالفھم العلمي وال الموضوعي	



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

		وإذا كانت ھناك معجزة في الموضوع .. فإنھا لم تكن شق البحر أو إحیاء میت أو شفاء أبرص أو إخراج حیة من العصا

		وإنما كانت المعجزة ھذ ذات محمد نفسھ التي جمعت الكماالت وبلغت في كل كمال ذروتھ.

		كان محمد ذاتھ كسلوك وخلق وسیرة ھو المعجزة التي تسعى على األرض

		تبلغ ذاتك الكمال في صفة واحدة ، فتبرز فیھا وتتفوق على أقرانك ، فھذه ھي العبقریة	.

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

وھذا محمد النبي وقد اجتمعت فیھ كماالت بلغ في كل منھا الذروة ، فھو العابد المبتھل الذي یذوب خشوعاً ویفنى حباً ، وھو 
المقاتل الصندید الذي یتعرض لجحافل الموت ثابت القدم وألوف األبطال والفرسان یفرون أمامھ كالجرذان ، وھو المخطط 

العبقري الذي یرسم الخطط فیتفوق على أھل الحرفة ، وھو السیاسي الحاذق الذي یحرك المجامیع ویمسك بمقالید المشاعر 
بمھارة المایسترو المبدع ، وھو المحدث الذي ینطق بجوامع الكلم ، وھو األب والزوج والصدیق ، وھو صاحب الدعوة الذي 
یقیم نظاماً وینشىء دولة من عدم ( من قبائل وشراذم متفرقة ال تعرف إال قطع الطریق والثأر والتفاخر باألحساب واألنساب ) 
، وھو برزخ األسرار المكاشف بالملكوت الذي یستمع إلى هللا ومالئكتھ كما نستمع نحن بعضنا إلى بعض بالغاً بذلك القمة في 

علوم الظاھر وعلوم الباطن معاً وفي الوقت نفسھ .. وھو الكریم الحلیم الودود الرؤف الصبور الباش البسام اللطیف 
المعشر ، ال تمنعھ األعباء الجسام من مالطفة الطفل والولید فیحملھ على كتفھ راكعاً وساجداً وقائماً ، وال من مغازلة زوجھ 

في حنان وكأنھ یستمد من بحر.. .. ال ینضب لھ معین	

		ھذه الذات ھي المعجزة

 واجتماع ھذه الكماالت في ذات واحدة معجزة ولیست عبقریة .. فالعبقریة ھي أن تتفوق في صفة واحدة وحسب .. أما أن
 تكون ذواتنا مجمع كماالت فھنا نبوة .. ھنا أمر ال یمكن أن یكون إال بمدد إلھي وعصمة وتوفیق وتمكین وإفاضة ممن عندة

		كنوز كل شيء.

		وھذا برھاني على نبوة محمد.

 إننا أمام ذات متفردة تماماً ، مستوفیة أسباب الكمال ، جامعة ألقصى األطراف في كل شيء ، فاعلة منفعلة ، نشیطة مؤثرة ،
 تصنع بطالً من كل رجل تلمسھ ، وكأنما لھا أثر السحر في كل ما حولھا ثم فیمن بعدھا .. ثم في التاریخ بطول أربعة عشر

		قرناً .. ثم فیما یستجد بعد ذلك من مستقبل إلى أخر الزمان.

 نحن لسنا إذن أمام أبراھام لنكولن ، وال أمام جیفارا كما تصور أصحابنا قصار النظر دعاة المادیة الجدلیة ودعاة العلمیة بال
		علمیة

		نحن لسنا أمام مصلح اجتماعي .. وال أمام ثورة إسبارتاكوس االجتماعیة

		ال .. لقد ھزلت تلك التشبیھات

 بل ظلموا أنفسھم وظلموا نبیھم .. ونقصوه وما قدروه .. بل نحن أمام ذات .. تسبح وتقدس من أنشأھا في األزل وبعثھا لألبد
		رحمة للعالمین وصلى علیھا في علیائھ ، تمجد وتبارك في آیاتھ:



	(	إن هللا ومالئكتھ یصلون على النبي یا أیھا الذین آمنوا صلوا علیھ وسلموا تسلیماً 56 ) ( األحزاب	)

		صلوات هللا علیك یا محمد…

 یا رحمة لنا إلى أخر الدھر
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زكریا أحمد عید  
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