املقدمة
الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل.
انول لح
أمااب د،ااد ،فقااد أىااااحى العالم ال اادنااد م لمممااب الم ،يلر ش

م

اااا ا

الم تمع ،فأنممب ق شلبت المظ وجدت متص يف ًحب لهب سوا ًء م انجهزة المحمولة (ال وال) أو

صورا،
غ هب ،فهذا نشبهد نص حة أرسلهب فالن ،وذاك نق أ مقبلة كتبهب عالن ،وآخ نق يلب
ً
ورادع ن ُّد على قض ة ،وهحذا.

لر تح هذه الق ض شة ذا دبل لمستفت هبب ورقة علم ة ،ولح ش انم الذي أرهق الم يد

ممب،ب ي
لبث اااابهبت وأفحبر وآراء ت مبقض
والمف يح ن والم ،يلم أن هذه المواقع غدت ً

الدي ن وتمقض الق ر وتخلخل انع اف ،وم تلك انفحبر التي تأ شث هبب ك م الشاااابب
ال وم ،التزه د م اننب بء ،والته ُّحر دم اثهر ،وااللدراء دورثتهر ،واالنبهبر دتقدُّ م الغ

م

ال صمبعة والتحمولوج ب ،وال س وراءهر تقل دً ا أعمى م كل ئون الح بة!! ف صبر انولون

ُنسااااتدد ون وانخ ون ُنسااااتقبلون! وظ ش م ظ ش ممهر أن ال حبجة إلى اننب بء م عصاااا

التحمولوج ب والتقدُّ م كمب نزعمون!

وم همب كبنت هذه الورقة لب بن افتقبر البش إلى المبوة ،وى ورهتب لح بة البش نة وإال

ُطمسااوا م الوجود ،مع التلم إلى اايء م أدوارهر ال،ظ مة التي ال نمح أن نقوم هبب
غ هر.

حقيقة املشكلة.

نش يغب ك م الالدنم

على أفئدة المؤمم المتدنم دبلتشح ك م حبجة البش نة

إلى المبوة وإلى اننب بء ،وأنه أم تبرنخي قدنر نمحممب ال وم االستغمبء عمه ،م وقت لمع ف ه
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ن ر ال،لر الت نبي والصاااامبعي لدغ الغ

 ،ون،قوا ن،بق الغ دبن أن ال حبجة لهر إلى

اننب بء وال إلى الوحي د،د ن لهر حفمة م أس ار الحون ع ط نق ال،لر الت نبي!!

وىخوا قولهر ذلك م وسب ل العالم ش
ًّ
ىخب ،فحبن لذلك أث ه على د،ض المسلم

الممبه ن دتقدُّ مهر الصاامبعي ،وهذا التأ ُّث حبصا لال لدغ ك  ،وهو وإن لر نص ا ي ده د،ض

فضاااال ع إغ اقهر
ً
المشبس إال أن واقع ح بهتر و ُد،دهر ع م اث اننب بء دل وااللدراء هبب
م الخضااوأل نقوال المش ا يحح  ،وم،برىااتهر لحل اايء دبل،قل وإن كبن ممب ال نساات بأل

الوصااااول إلى م له إال دخن المبوة= ُنرتجر ع هذا الدش خ الحبم م المفوس ،فأىااااحى

التساال ر لقول عبلر ال ب ،ة عقلمة ،وغدا التساال ر لقول اهلل ت،بلى ورسااوله صاالى اهلل عل ه

وسااالر تخل ًفب ورج ،ة ،وهحذا ددأ التسااابيل ن فو على ال،قول وانذهبن ،هل نحن بحاجة
إلى األنبياء؟

هل النبوة مسألة عاطفية افرتاضية فحسب؟
قبل كل اايء ال دد أن نوق دأن النمبن دبلمبوة قب ر على أسااع عقل ة وأدلة مم ق ة،
ول ع هو م د دعوغ عبطف ة أو مشبع روح ة أو مسألة افرتاى ة ،وإنمب هي قض ة ممب قة
ع قضاا ة ىاا ورنة دده ة ،وهي النمبن دبلخبلق ساابحبنه ،فم أق ش دوجود الخبلق ،ال دد
متمبقضب م عقله متقل ًبب م تفح ه.
وعحسب وإال كبن
وأن نس يلر دبلمبوة ط ًدا
ً
ً

فإنمبنمب دبهلل ت،بلى وصاافبته وكمبله ن ك إلى طود اابم  ،وأدلة متموعة متضاابف ة م

ال،قول والف

وانفبق واننفع؛ كدل ل الخلق والن بد ودل ل التقبن والححبم وأدلة

أنضااااب والق ر انخالق ة والرادة الغب ة(،)1
الف ة كبلمقدمبت الف نة والغ ا ز الف نة ً

( )1نمظ  :درء ت،برض ال،قل والمقل الد ت م ة ( ،)303/3ولالستزادة ع أدلة وجود اهلل نمظ  :مقبالت أدلة
وجود

اهلل

الصبدرة

ع

م كز

سلف

للبحوث

والداراسبت؛

كبلمقدمبت

انول ة

 ،/http://salafcenter.org/522والغ ا ز  ،/http://salafcenter.org/639والمزعة انخالق ة
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وإذا كبنت مسألة المبوة م،تمدة على النمبن دوجود اهلل ت،بلى ،فهل يمكن مناقشة المالحدة
يف مسألة النبوة؟

الس شلر الصح للمقبش والتحبور هو ط

مسألة وجود اهلل شأو ًال ،فبلقض ة انسبس ة

ال وه نة التي عل هب ُتبمى القضاااابنب انخ غ هي إثببت وجود اهلل ت،بلى وردود ته ،ثر نتف أل
د،د ذلك الحدنث ع المبوة وال سااال وغ ذلك م القضااابنب الدنم ة؛ نن "م لر ن،رتف
دأم اهلل لر ن،رتف دبلمبوة قط" كمب نقول الغزالي رحمه اهلل ت،بلى( ،)1ذلك أن "الحالم م
المبوة ف أل على إثببت الححمة التي توجب ف،ل مب تقتضاااا ه الححمة ونمتمع مب تمف ه" كمب
نقول اد ت م ة رحمه اهلل ت،بلى ( ،)2وقد ح ش ر علمبء السالم هذه المسألة مذ ق ون ،نقول

الماابم الماابوردي رحمااه اهلل ت،اابلى " :ال نصاااا الت،بااد دب ،ااة ال سااااال إال د،ااد م ،فااة

الم ساااال"( ،)3ونقول المبم الق طبي رحمه اهلل ت،بلى ":نمبغي لك أن ت ،ف أن الم ،زة
ال تحون دل ال إال م حق م علر وجود ال ببري ت ،بلى وأ نه قبدر عبلر م ند موصااااوف
دصاافبت الحمبل حتى نتأتى ممه الرساابل والتصاادنق والتحل ف ،وإذا لر ن ،ف المبظ هذه
انمور دأدلة عقل ة لر ن ،ف الم ،زة ولر نفده ال،لر دبلتصدنق للمبي"(.)4
إذن النمبن دبلمبوة ف أل ع النمبن دبهلل ودححمته سبحبنه وت،بلى ،وتوضيح ذلك:

 ،/http://salafcenter.org/548والرادة الغب ة  ،/http://salafcenter.org/647والرادة الح ة
. /http://salafcenter.org/683
( )1م،برج القدس (ص .)134
( )2المبوات (.)917/2
( )3أعالم المبوة للمبوردي (ص.)9
( )4العالم دمب م دن المصبرغ م انوهبم للق طبي (ص .)239
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ش
محون ف ه ىااب ً ب
أن م آم دوجود اهلل ساابحبنه وت،بلى وخلقه الحون ،وىااب ه كل ي

دق ًقب( )1ال دد وأن ُنق ش دقدرته الم لقة وإرادته التي ال ُممسك لهب ،وححمته الببلغة سبحبنه
وت،بلى فهو ساااابحبنه {انعلى ( )1ا شلذي خلق فساااا شوغ ( )2وا شلذي قدش ر فهدغ ( )3وا شلذي

أخ ج الم عى} [انعلى.]4 - 1 :
وح ٍ
مئذ فال مبنع نممع م إمحبن ة المبوة م ح ث قدرته ساااابحبنه ،ك ف وهو الذي
خلق الساامبوات وانرض وم ف همب ،أل ع دقبدر على أن ُن ساال رسا ً
اوال أو نمبً أحدً ا م

خلقه؟!

الححمبء أن نحون خلق هذا
وال م جهة ححمته سبحبنه وت،بلى؛ إذ ال ن ستق ر لدغ ُ

اهلل
الحون عب ًب أو لً ،بب{ ،أفح سبتُر أنشمب خلقمبكُر عب ًب وأ شن ُحر إل مب ال ُت ج ُ،ون ( )115فت،بلى ُ
الملا ُك الح ُّق ال إ له إ شال ُهو ر ُّ ال ،ش الح نر} [المؤممون ،]116 ،115 :دل الححماة

تقت ضي شأال نحون هذا ال صمع المتق إال لححمة وغبنة نب لة كمب أخن اهلل ت،بلى {ومب خلقمب

السااامبوات وانرض ومب د م ُهمب العب } [الدخبن ،]38 :وهذه الغبنة الشااا نفة هي عببدته
ش

عز ش
وجل ،قبل ت،بلى{:و مب خل ق ُت ال
ش

ش والنع إ شال ل ُ ،بدُ ون} [الذارنبت ،]56 :وتلك

هي أنبل غبنة وأكمل عالقة د الخبلق ومخلوق ه(.)2

ولكن ،كيف السبيل إلى أن يعرف اإلنسان هذه الغاية؟!
م واقع انم البحث ع الغبنة م وجود الن سبن و سؤال :لمبذا نح همب؟ م أك
إلحبحب على المفع البشاااا نة الشااااغوفة دبالطالأل والبحث ع الغبنبت ،ول بلمب
انساااائلة
ً
أ غل هذا السؤال الفالسفة و شأرق المف يح ن  ،وكبن البحث م هذه القض ة على قدم وسبق

مذ مالن السم  ،ولكن ،هل للقدرات البشرية المحدودة إدراك هذه الغاية بنفسها؟

( )1نمظ  :مقبل (كون مه أ الستقببلمب) الصبدر ع م كز سلف للبحوث والدراسبت.
( )2نمظ  :مقبل (إذا كبن اهلل غمي عمب فلر نأم نب د،ببدته) والصبدر ع م كز سلف للبحوث والدراسبت.
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ُنحبد د،ض المبس م هذه المسااا شلمة وم كون قدراته محدودة دل وم حدود ىااا قة،

ع ًبب!! أل ست أدوات النسبن الم ،ف ة محدودة؟ أل ع سم،ه محدو ًدا؟ فهو ال نسمع إال
م المدغ المساااامو له دذلك ،ثر متى كبن دصاااا ُ ه خبر ًقب ل درك ده كل المبصاااا ات؟ دل
النسااابن ال ن غ دبصااا ه إال م حدود ىااا قة ودشااا و م ،وفة ،والحبل نفساااه مع ال،قل

البش ي المحدود ،ن،ر ف،قل النسبن محدود دبلم بل الذي ُوىع له ال نت بوله ،والولوج

دبل،قل إلى انعمبق التي لر ُنخلق لهب نغ قه م أمواج الخ افبت والشاااا،وذات ،فإذا كبنت

قدرات النسااابن وملحبته محدودة ،ونق ي ر ال وم مب نمقضاااه غدً ا ،فح ف له أن ُندرك دمفساااه
قض ة جوه نة م لقة م ل غبنة وجوده وغبنة خلق الخلق؟

إذن النسبن دأدواته الم ،ف ة ال نست ع الوصول لهذه الغبنة وإدراكهب ،ولح د،ض

ال مشبس ال وم ُفت دتقدُّ م ال،لر الت نبي وظ ش أنه قبدر على ت بول هذه المسااااألة ،ولذا م
ٍ
أدوات مطلقة أم هو اآلخر محدود
المشاااا وأل همب أن نتببحث ،هل العلم التجريبي يملك
أيضا؟
ً

م واقع انم ال دد أن ن،رتف أردب ال،لر الت نبي أن علمهر كحل ال،لوم له حدود
نقف عمدهب ،والبحث م الغبنة م وجود النساااابن ل ساااات م إطبر دراساااابته؛ إذ ال،لر
الت نبي ُن،مى ددرا سة الظواه الحون ة وتف س هب وف ًقب لتلك الظواه  ،لح ل ع م

أنه

البحث م انسئلة الوجودنة الحنغ الشه ة ،والتي م أهمهب سؤال :لمبذا نح همب؟ ومب

الغبنة م وجودنب؟ وإلى أن المص ؟
فبل،لر الت نبي ال نساااات ع أن نخوض م كل مسااااألة وإنمب له ن بق نبحث ف ه،

والخ وج ع ذلك الم بق ُن،د خب ًب وخ ًال ،ولذا فهو م ك م القضبنب نحتبج إلى غ ه

وال نمحمه االكتفبء دمفسااااه ،نقول (جون دولح م هورن) " :قوان الف زنبء – كمب ت ،ف
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عمهب الف زنبء الحدن ة – ال تملك سمة االكتفبء الذايت ،ولح نبدو «دبنخص» أهنب تش لمب
د،دهب للحبجة لمستوغ أعلى وأعمق م الوىو "(.)1
وإذا كبن النساااابن دملحبته وأدواته ال،لم ة وم،برفه محدو لد قبصاااا  ،فمن أين له أن

ُيدرك غاية وجوده؟

دالئل االفتقار إىل النبوة
ل ع م الححمة وال،دل أن ُنرتك النساااابن وأدواته المحدودة ل ت ه م د داء قبحلة،

ونصااابرأل انراء المتشااا،بة وانهواء المتمبف ة وال،قول المت،بركة دح ًب ع ق ة مبء ُت وي

تسبيالته ،وتد ُّله على غبنة وجوده.

ادر
فم
ش
ادر لت،ل مه هذه الغبنة التي ُخلق لهب ،مصا ل
الض ا وري أن نحون لإلنساابن مصا ل

نتصااااف دشاااامول ال،لر وإحبطته وعدم تأث ه دبلظ وف وانهواء والم ول ،ول ساااات هذه
الصاافبت الم لقة إال هلل ت،بلى الذي {ل ع كم له اي لء} [الشااورغ ،]11 :فحبن ال دد م

التواصل د اهلل والنسبن ،وذلك ع ط نق رس ٍل نص ف هر اهلل ت،بلى م البش أنفسهر؛
ل حونوا أق

لالست ،ب والتصدنق ول ُم يلوا المموذج انرقى لتلك الغبنة والقدوة انم ل

م قصدهب ،فالنبوة إذن ضرورة إنسانية ال مناص للبشر عنها.

هذا م جهة ،وم جهة أخ غ ال نمح أحد أن النسبن ُم يز ع غ ه م المخلوقبت

وه يأت
والس بدة م الحونُ ،
دتسخ السمبوات وانرض ومب د مهمب له وأع ت له الخالفة ي

له انرض ن،م هب ونش يد ف هب الحضبرات ،و ُك ي م دحمله م الن والبح  ،وخلقه على أكمل
صح يف العقل أن ُيعتنى به يف كل تلك األمور ،ثم ال ُيعتنى بإبالغه
صورة ،وأعدل خلقة ،أوي ُّ

غاية وجوده؟!

نقال ع  :الصمع المتق لمص فى نص قدن (ص ،) 281ونمظ  :مقبل قصور ال،لر الت نبي الصبدر ع
)ً ( 1
م كز سلف للبحوث والدراسبت.
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فال دد إذن م ط نقة نب ُّلغهر اهلل ده غبنة إن بدهر م انرض وتلحر هي المبوة.

أي
ولمب م الصاااامبعبت الحدن ة م ل{ ،ول شله الم ُل انعلى} [المحل :]60 :انظ إلى ي

مصموأل ئت ال وم ،أال ت غ كل صبنع ن فق صم،ته دااااا(كتبلوج) أو يء ُنوى غبنة ذلك

المصموأل وط نقة عمله ،و ُن،تن ذلك نوأل كمبل للصبنع ،فاهلل سبحانه أولى بهذا الكمال.

وم هذا الذي ق ش رنبه نقول اد ت م ة رحمه اهلل" :ال ساابلة ىاا ورنة لل،ببد ال دد لهر

ممهب ،وحبجتهر إل هب فوق حبجتهر إلى كل اااايء ،وال ساااابلة رو ال،بلر ونوره وح بته،

فأي صال لل،بلر إذا عدم ال و والح بة والمور؟ والدن ب مظلمة مل،ونة إال مب طل،ت عل ه
مع ال سبلة ،وكذلك العبد ما لم تشرق يف قلبه شمس الرسالة ويناله من حياتها وروحها
ُورا نم شي
فهو يف ظلمة ،وهو من األموات ،قبل ت،بلى{ :أوم كبن م تًب فأح مب ُه وج،لمب ل ُه ن ً
ده في ال مش بس كم م ُل ُه في ال ُّظ ُل مبت ل ع د خبرجٍ مم هب كذ لك ُل ين لل حبف ن مب كبنُوا

ن،م ُلون} [انن،بم ،]122 :فهذا وصاااف المؤم كبن م تب م ظلمة ال هل فأح به اهلل د و

ال ساااابلة ونور النمبن وج،ل له نورا نمشااااي ده م المبس .وأمب الحبف فم ت القلب م
الظلمبت ...فإن اهلل سبحانه جعل الر سل و سائط بينه وبين عباده يف تعريفهم ما ينفعهم وما
ي ضرهم وتكميل ما ي صلحهم يف معا شهم ومعادهم وبعثوا جميعا بالدعوة إلى اهلل وتعريف
الطريق الموصل إليه وبيان حالهم بعد الوصول إليه"
ثر ذك رحمه اهلل أن الدن نمبمي على ثالثة أصااول :التوح د والشاا ا ع وال وم انخ
ثر قبل " :وعلى هذه انص اول ال الثة مدار الخلق وانم والساا،بدة والفال موقوفة عل هب
وال سااااب ل إلى م ،فتهب إال م جهة ال ساااال؛ فإن ال،قل ال نهتدي إلى تفبصاااا لهب وم ،فة
حقب قهب وإن كبن قد ندرك وجه الضاااا ورة إل هب م ح ث ال ملة كبلم نض الذي ندرك
وجه الحبجة إلى ال ب وم نداونه وال نهتدي إلى تفبصاااا ل الم ض وتمزنل الدواء عل ه.
وحبجة ال،بد إلى ال سبلة أعظر دح م حبجة الم نض إلى ال ب؛ فإن آخ مب نقدر د،دم
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ال ب ب موت انددان وأمب إذا لر نحصل لل،بد نور ال سبلة وح بهتب مبت قلبه موتب ال ت جى
الح بة م،ه أددا أو قي قبوة ال س،بدة م،هب أددا فال فال إال دبتببأل ال سول"(.)1
والحاجة إلى النبوة ليست مقتصرة على هذه القضية ،بل اإلنسان وإن عرف أن عبادة
قربه إلى اهلل؟
اهلل تعالى غاية وجوده ،يحتاج إلى معرفة الطريقة والمنهج والشرع الذي ُي ِّ

جبنب آخ م جوانب االفتقبر والحبجة إلى المبوة والوحي ،إذ ال سب ل
همب نلو لمب
ل

للبشااا دقدراهتر وعلومهر م ،فة ط ق التق

إلى اهلل ،دل ال نتحصااال ذلك إال ع ط نق

اننب بء ،وم ذلك نقول اد الق ر رحمه اهلل" :ال سب ل إلى الس،بدة والفال ال م الدن ب وال
م انخ ة إال على أندي ال ساال ،وال سااب ل إلى م ،فة ال ب والخب ث على التفص ا ل إال
م جهتهر ،وال نماابل رىاااااب اهلل البتااة إال على أناادنهر ،فاابل ااب م انعماابل وانقوال
وانخالق ل ع إال هدنهر ومب جبءوا ده ،فهر الم زان ال اج الذي على أقوالهر وأعمبلهر
وأخالقهر تولن انقوال وانخالق وانعماابل ،ودمتاابد،تهر نتم ز أهاال الهاادغ م أهاال
الضاااالل ،فبلضااا ورة إل هر أعظر م ىااا ورة البدن إلى روحه وال ،إلى نورهب وال و
إلى ح بهتب"(.)2

مفتقرا إلى
واإلنساااان وإن ُع ِّلم الغاية والمنهج الذي يساااير به إلى ر ِّبه نًّريا ،فسااايبقى
ً

قدوة يقتدي بها ويتع َّلم منها واقعيا ،وتحون على أكمل الصااور الممحمة م الح بة البشاا نة،
ذلك أن االقتداء والتأسي غ نزة دش نة ،فت د النسبن ن ث صفبت م نختلط ده ونح ُّ له

التقدن كبلوالدن  ،والم،لر ،وال صدنق وغ همب ،فمح دحبجة مب سة لقدوة دلغت الحمبل

م تحق ق تلاك الغاب نة التي ُخلقماب لهاب ،وهؤالء القادوة هر اننب ابء ا لذن امت ش اهلل عل ماب
ٍ
محمد عل ه الصااالة والسااالم{ :وإنشك ل،لى ُخ ُل ٍق
دإرساابلهر ،نقول ساابحبنه وت،بلى م نب يمب

عظ ٍر} [القلر.]4:

( )1م موأل الفتبوغ الد ت م ة (.)93 /19
( )2لاد الم،بد م هدي خ ال،ببد (.)69 /1
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وبعد ِّ
كل هذه الدالئل

ل
خلوق أوجده خبلقه د،د
لو ح َّلقنا بأنًّارنا وتفكَّرنا يف كائنين ( :خالق ومخلوق) ،م

عدم ،وسا ش
اااخ له الساااامبوات وانرض ومب ف همب ،وذلك الخبلق له الحمبل الم لق م كل

أ سمب ه و صفبته وأف،بله ،فقل لي د دك ك ف تحون طب ،ة ال،القة د مهمب إن لر تح عبودنة
انول لآلخ ؟!
قلت :هل همبك عالقة لإلنساابن المخلوق أ ا ف م هذه ال،القة؟ أل ع
ائت ُ
وإن ا ُ

النسبن المخلوق أحوج مب نحون إلى التُّ ،لق د يده وخبلقه؟

فهذه ال،القة ىااا ورنة دبلمسااابة لإلنسااابن ،وإذا كبن كذلك فمن الذي يضااا األنًّمة

لهذه العالقة؟ أهو اإلنسان نفسه؟

نومب م اننبم ً
اااع عب دُ ه أنظمة
ملحب م ملوك الدن ب ،نضا ُ
نب ساااابحبن اهلل!! أرأنت ً

وممبهج اللقبءات د مهمب وال لوس م الم لع الملحي والحالم واالستئذان والخ وج؟!!
أم أن الملك هو م نححر م ذلك؟

خول لإلنسااابن وىاااع أنظمة ال،القة د مه ود خبلقه وهو قبصااا ل ع إدراك
وك ف ُن ش

ونقوم رأ ًنب ثر نمقض مب كبن ن اه
المظبم انكمل ل،القته مع دمي جمسه؟! وك ً ا مب نق ي ر ًئب ي
عبجزا ع ىاابط عالقته دأق انه م البش ا  ،فح ف نضاابط
قونمب ،فإن كبن النساابن
ً
دبنمع ً

عالقته دبهلل؟!

ملحة إلى التُّ ،لق د ده الذي ل ع م الوجود عالقة أكمل ممهب
إذن النساااابن دحبجة ش

وأ اااا ف ،وإلى أن نضاااابط له خبلقه اننظمة والممبهج لتلك ال،القة؛ ننه ال،ل ر الحح ر
الخب ساااابحبنه وت،بلى ،وطريق إدراك ضااااوابط تلك العالقة هم األنبياء والرساااال عليهم
السالم.

ولح هذه ال،القة ال ب  ،ة د النسبن وخبلقه م ،ش ىة نن ن،رتنهب مب نشوهبب ون ،يح

صافوهب؛ نن النسابن ل ع كساب المخلوقبت ،دل هو ك المسا بن ك الذهول وتح ي كه
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أنضااااب إدل ع قد أخذ على
الشااااهوات والم ول والمزوات ،ونملك إرادة ح ش ة نتح ك هبب ،و ً
نفسااه ال،هد على إغواء دمي آدم وحلف وقبل{ :نق ُ،د شن ل ُهر ص ا اطك ال ُمس اتق ر (ُ )16ث شر

نت م ُشهر م د

أن ادنهر وم خلفهر وع أنم ابنهر وع

اااام اب لهر وال ت ادُ أك ُهر

اااابك ن } [انع اف ،]17 ،16 :فهذه انمور تتساااا شبب م تح نف النساااابن ع مساااابره

ال ب ،ي ،وهمب تأدى ال حمة الله ة أن ترتك النساابن وغفلته بل يرساال اهلل ساابحانه وتعالى
{ ُر ُس ًال ُمب ِّشرِين و ُمن ِْذ ِرين لئ شال ن ُحون للمشبس على اهلل ُح ش لة د،د ال ُّ ُسل} [المسبء.]165 :

ولو أن النسبن لر تح ف ه تلك الصفبت التي تح ي ف مسبره كحبل عب شمة المخلوقبت

لمب احتبج إلى ال سااال ،ولح اهلل ك ش م النسااابن وم شزه د خال قه دأن أع به الرادة الح ش ة
ح اختبرهب ،ثر أرسل إل ه ال سل وأنزل الحتب نذك وه دذلك ال،هد والم بق(.)1

هذه صااورة م صااور االفتقبر إلى المبوة وصاالمب إل هب دبلتف يح م حبل المخلوق ،ولو

نًّرنا من جهة كمال حكمة اهلل ورحمته تتج َّلى لنا صورة أخرى.

ذلك أن الححمة الله ة تقتضااي أن نتفضاال اهلل ساابحبنه وت،بلى دضاابط هذه ال،القة
وت س سبلهب للخلق كلهر.

أل ع م الحمبل ني مل ٍ
ك م انرض إن كبن مح ًّبب لمملوك ه أن نب ي أنظمة ال،القة
ي

نحب م ذلك ومب
د مه ود مملوك ه ،وط نقة الحالم والتح ة وال لوس والخ وج ،ومب
ُّ

نح ه؟! داال م الححمااة وال،اادل أن نف،اال ذلااك؛ ل ت،اابماال م،ااه مملوك ااه على مااب ن نااد،
ونحبسبهر على مب ق ش ر هو أوال.

{ول شله الم ُل انعلى} [المحل ]60 :ساااابحبنه وت،بلى ،فبهلل ت،بلى أولى هبذا الحمبل

م المخلوق  ،فم الححمة أن نب ي للمبس ساااابل محبته والتق

إل ه ساااابحبنه وت،بلى

( )1نمظ  :مقبل الرادة الح ش ة ووجود اهلل م موقع م كز سلف للبحوث والدراسبت
. /http://salafcenter.org/683
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حتى نلتزموا هبب ،وكذلك انمور التي نح ههب حتى نت مبوهب ،ونبلغهر إنبهب البالغ المب ،
الذي ال نفهمه دل دُ هر فضال ع ال،قالء.

عز وجل قد و ىع هذا الممهج ود شلغه إل مب دأق
وهذا ً
ف،ال مب ح صل ،فبهلل ش

الو سب ل

وأن ع ال ق ،أال وهم األنب ياء عليهم السااااالم ا لذن هر أرحر وأدلغ وأنصاااا ك مب قبل

ت،بلىُ { :هو ا شلذي أرساااال ر ُسااااول ُه دبل ُهدغ ودن الح يق ل ُظه ُه على الدي ن ُك يله} [التودة:
 ،]33وقبل{ :لقد جبءكُر ر ُس ل
نص عل ُحر دبل ُمؤمم
ول م أن ُف س ُحر عز لنز عل ه مب عمتُّر ح ل

وف رح لر} [التودة.]128 :
ر ُء ل

ٌ
وإشفاق على البشرية وحاجتهم
وهبذا نُدرك ك ف أن إرسبل ال سل رحم ٌة للعالمين،

الملحة وإال فساادت السااماوات واألرل والكون بأسااره ،نقول أدو الحساا المدوي" :إن
َّ
المدن ة ال تدن ني طب فة م طوا ف البشاااا كمب تدن لهذه ال ب فة ال دبن ة ،إهنب تدن لهب

م ح بهتب ودقب هب ،وم

فهب وك امتهب ،وم اعتدالهب وسدادهب ،فلوالهر  -صلى اهلل عل هر

وساالر -لغ قت سااف مة النساابن ة دمب ف هب م علوم ،وت اث حضاابري ،وفلساافة ،وححمة،
ولتحولت انج بل البشااا نة إلى ق ،بن م الساااب بة أو الوحوش ،ال ت ،ف ر ًدب ،وال ت ،ف
دنمًب وال خل ًقب ،وال ت ،ف رحمة وال محبة ،وال ت ،ف م،مى أسااامى وغبنة أعلى م ال،لف
وال تع ،وم ال مبء والحأل ،إن كل مب نو جد م ال ،بلر م الم ،بين النساااابن ة الح ن مة،
وانحب س ع ال ق قة الل فة ،وانخالق ال،بل ة الفب ىلة ،وال،لوم ال صح حة المبف،ة ،وم
القوة وال،زم على محبردة الببطل والفساااابد ،إنمب ن جع فضااااله ونمتهي تبرنخه إلى وحي
السمبء ،وت،ل مبت اننب بء"

()1

اغوف لمعرفة مصاايره بعد هذه الحياة التي
أضااف إلى ما ساابق أن اإلنسااان س ا ُول شا ٌ

يعيشااها ،وهذا مب ن غ ك ً ا م المؤسااساابت أ ًّنب كبن نشاابطهب تسااتغ ُّله ،فتُنل ق مهب وال حة

وتوىاا لهر وسااب ل الرتق ة م ال،مل وال،قودبت المرتتبة
أنظمتهب للمو شظف والمسااتف د،
ي
( )1المبوة واننب بء م الق آن ندي الحس المدوي (ص .)39
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دحبثة ع ال،واقب والمآالت التي نصاااا إل هب د،د مب
على المخبلفبت ،ذلك أن النساااابن ش

نقوم ده م جهد وعمل ،فإذا كبن هذا أنضاااب نوأل كمبل م أعمبل الخلق ،أفال نحون الخبلق
أولى هبب؟

إذن م تمبم الححمة وال،دل أن ُنب ش للمبس ال زاء المرتتب على االلتزام دبننظمة

والممبهج التي ساااامشهب اهلل ت،بلى وال،حع ،حتى نحون المبس أك ت،لقب د مب نق ي هبر إلى اهلل

سبحبنه وت،بلى وأد،د عمب نغضبه؛ ونن النسبن ال محبلة س حبسب على أعمبله وطب ،ة

وواقف د ندنه م نوم المصاااا  ،فم كمبل ال،دل أن نلج إلى هذه انهوال
عالقته د يده،
ل
وهو على د ي مة م أم ه ون ،مل ونساااا،ى ف مب نوصااااله إلى مصاااا ه المبتغى ،وب يان تلك
العواقب الجزاءات ِّ
متعذر إال عن طريق األنبياء والرسل.

ود بن ذلك م تمبم المذارة والبشاااابرة وإقبمة الح ة فهؤالء اننب بء ن ساااالهر اهلل

{ ُمب يش ن و ُممذرن لئ شال ن ُحون للمشبس على اهلل ُح ش لة د،د ال ُّ ُسل} [المسبء.]165 :

ولنرج البصااار كرة أخرى إلى اإلنساااان ونتأمل يف طبيعة نفساااه ،هل له أن َّ
ينفك عن

التع ُّبد؟

الشااواهد التبرنخ ة والدراساابت المفساا ة واندحبث االجتمبع ة دل وك ً ا م ف وأل

ال،لر الت نبي ك،لر ال مبت وانعصااااب والدمبغ نق ر ال وم دأن التُّ ،بد والتد ُّن مت يذر
ومتأص ال م ك بنه ،فبلنساابن متد ين د ب،ه كمب أنه مدين د ب،ه ،وإذا كبن كذلك
م النساابن
ي

فال دد م توج ه هذه الخص صة النسبن ة إلى مسبرهب ،وتوج ههب نحون ع ط نق اننب بء،

وإال خب ت خبط عشااااواء ،وتداخ لت مع انغ اض وانهواء ،كمب تشااااهد لذ لك واقع
الدنبنبت المح ش فة د م نُ ،بد ح ً ا أو اااا ً ا أو ح وا نًب حتى إن ممهر م ن،بد الفئ ان
وف وج المسبء(. )1

( )1نمظ  :موأل المهبر للش عبد اهلل ال،

ي (ص .)32
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إن لم تقن بعد بحاجتنا إلى النبوة بل افتقارنا لها ،فانًّر معي يف حالك ،ألست متطل ًعا

ومتشاااو ًفب إل ه غبنة
حب الحمبل؟
ي
ورا على ي
إلى الكمال يف كل شااايء؟ أل ع النسااابن مف ً

تشو ًفب.
التشوف؟ وكلمب الداد ال،لو والحمبل م يء الداد النسبن ده تُّ ،لقب وإلى م ،فته ُّ
ُّ

إذا كمت كذلك فإن اهلل سااابحبنه وت،بلى له الحمبل الم لق م ي
كل ااايء م أسااامب ه

ف إلى
وصاافبته وأف،بله ،فهو أعلى وأ اا ف مب نمح أن ت ،فه البشاا شنة ،فبلنساابن متشااو ل

شوف ،ومت ،يلق ده سبحبنه وت،بلى ،ومت يلع إلى الم صدر الذي كبن سب ًبب م
م ،فته غبنة الت ُّ
حدوث هذا الحون ال،ظ ر والصاامع المتق  ،ومب كبنت رحمة اهلل وعدله ل ذرا هذا الم لب

النسبين لتخ ُّب بت ال،قل البش ي وأدواته القبص ة ،بل تقتضي الحكمة والرحمة اإللهية أن

ممهدً ا للوصول إليه سبحانه ،وذلكم هو طريق األنبياء
يجعل للعلم به والتع ُّلق به طري ًقا آمنًا َّ

عليهم السالم.

ومما ُّ
أيضااااا أن النساااابن أ اااا ف المخلوقبت
يدل على افتقار اإلنسااااان إلى النبوة ً
وأك مهب ،ونتم ز دح م الخصاااب ص والصااافبت فهو ذو إرادة ح ة ،وقصا ٍ
ااد للحمبالت،
ش
ٍ
ودحث ع ال،لل والغبنبت ،واختالف المقبصد والغبنبت وهو نستلزم دبلض ورة اختالف
انع مبل والساااالوك بت ،وال دد أن نحون ف هب الخ والشاااا وال ب والخب ث وال مبفع
والضبر ،وحين ٍذ نحتاج إلى ميزان نزن به تلك األعمال ونحكم عليها؟
هل نست ع النسبن د،قله أن نف،ل ذلك ،أنس مب أن ال،قل البش ي محدود دحدود ال
نست ع ت بولهب ،ونح نحتبج إلى علر م لق نستوعب كل البش نة كمب نحتبج إلى عقل
مت د م انهواء وانغ اض ونت سر دبلمو ىوع ة ،أنمح أن نحون م الب ش م نت صف
هبذه الصفبت؟
ال دبل بع ،فمح إذن دحبجة إلى م زان نضاا،ه ذو علر م لق وموىااوعي نسااتوعب
البشاااا نة وال تؤث ف ه الظ وف وانهواء وانغ اض ،و هذا ال يكون إال فيمن له الك مال
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المطلق ساابحانه وتعالى ،واالتصااال بيننا وبينه متعذر إال عن طريق األنبياء والرساال عليهم
السالم.

اق أ قوله ت،بلى وقد ش
لخص هذا الم،مى م جملة واحدة {لقد أرس المب ُر ُس المب دبلب يمبت

شبس دبلقسااااط} [الحدند ،]25 :وعلى هذا نص
وأنزل مب مُ ،ه ُر الح تب والم زان ل ُقوم ال م ُ

علمبء السالم ،نقول اد ت م ة" :ال سبلة ى ورنة م إصال ال،بد م م،ب ه وم،بده فحمب
أنه ال صال له م آخ ته إال دبتببأل ال سبلة فحذلك ال صال له م م،ب ه ودن به إال دبتببأل
ال سااابلة؛ فإن النسااابن مضااا

إلى الشااا أل؛ فإنه د ح كت  :ح كة ن لب هبب مب نمف،ه؛

وح كة ندفع هبب مب نضا ه .والشا أل هو المور الذي نب مب نمف،ه ومب نضا ه والشا أل نور اهلل
م أرىااه وعدله د عببده وحصاامه الذي م دخله كبن آممب .ول ع الم اد دبلشاا أل التم ز
د الضبر والمبفع دبلحع؛ فإن ذلك نحصل للح وانبت ال ،ر؛ فإن الحمبر وال مل نم ز
ده د الشاااا ،والرتا دل التم ز د انف،بل التي تضاااا فبعلهب م م،ب ااااه وم،بده كمفع
النمبن والتوح د؛ وال،دل والن والتصاااادق والحساااابن؛ وانمبنة وال،فة؛ والشاااا بعة
والحلر؛ والصاااان وانم دابلم ،وف والمهي ع الممح وصاااالااة انرحابم ود الوالادن
والحساااابن إلى الم مبل ك وال بر؛ وأداء الحقوق؛ وإخالص ال ،مل هلل والتو كل عل ه؛
واالساات،بنة ده وال ىااب دمواقع القدر ده؛ والتساال ر لححمه واالنق بد نم ه؛ ومواالة أول ب ه
وم،بداة أعدا ه؛ وخش ته م الغ ب والشهبدة؛ والتقوغ إل ه دأداء ف ا ضه واجتمب محبرمه؛
واحتسااب ال وا عمده؛ وتصاادنقه وتصاادنق رسااله م كل مب أخنوا ده؛ وطبعته م كل مب
أم وا ده؛ ممب هو نفع وصاااال لل،بد م دن به وآخ ته؛ وم ىاااد ذلك اااقبوته ومضااا ته م
دن به وآخ ته .ولوال ال سبلة لر نهتد ال،قل إلى تفبص ل المبفع والضبر م الم،بش والم،بد
فم أعظر ن،ر اهلل على عببده وأ ااا ف ممة عل هر :أن أرسااال إل هر رساااله؛ وأنزل عل هر
كتبه؛ ود لهر ال ص ا الم ستق ر .ولوال ذلك لحبنوا دممزلة انن،بم والبهب ر دل أ

حبال

ممهب فم قبل رسااابلة اهلل واساااتقبم عل هب فهو م خ الننة وم ردهب وخ ج عمهب فهو م
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الننة وأسوأ حبال م الحلب والخمزن والح وان البه ر .وم ال صح م حدنث أدي
موسااى رىااي اهلل عمه ع المبي صاالى اهلل عل ه وساالر قبل( :م ل مب د ،مي اهلل ده م الهدغ
وال،لر كم ل غ ث أصااااب أرىااااب فحبنت ممهب طب فة قبلت المبء فأنبتت الحأل وال،شااااب
الح  .وكبن ممهب أجبد أمسااحت المبء فمفع اهلل هبب المبس فش ا دوا ممهب وانتف،وا ولرعوا.
وأصااب طب فة ممهب أخ غ إنمب هي ق ،بن ال تمسااك مبء وال تمبت كأل .فذلك م ل م فقه
م دن اهلل ت،بلى ونف،ه مب د ،مي اهلل ده ف،لر وعلر وم ل م لر ن فع دذلك رأسااااب ولر نقبل
هدغ اهلل الذي أرسلت ده)(.)2(")1

اخلامتة
م الختبم نؤكيد أن المبوة ل ست م ش د مسألة عبطف ة ،وإنمب مبم ة على أسع ود اه

ومتدر جة على النمبن دبهلل ساااابحبنه وت،بلى ،فبهلل ذو الحمبل الم لق الخبلق لمب
عقل ش ة،
ي

ولحونمب وال دد أن تحون لمب ده عالقة سبحبنه ،واننب بء هر م نب يمون لمب طب ،ة هذه ال،القة

ملح ال مناص للبشر عنه.
وط نقتهب وعواقبهب ،فالنبوة إذن مطلب إنساينٌ ٌّ
وصلى اهلل وسلر على نب يمب محمد وآله وصحبه وسلر

( )1صح البخبري (.)79
( )2م موأل الفتبوغ الد ت م ة (.)99 /19
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