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 :  
والصالة والسالم على ، الحمد هللا رب العالمين      

 أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
  ، وبعد

، وعلمه ،ق اهللا هذا اإلنسان خلقة متميزةـخل      
بما جعل خلقته من عالم الغيب وعالم ، وفضله، وكرمه
وبما جعل له وظيفة في األرض وحمله من . الشهادة

  . أمانة فيها بمؤهالت خلقه ومعرفته من حس وعقل
 أن هذا اإلنسان محدود في معرفته ويعلم اهللا       

نعمة -  رـبما هو مخلوق؛ ولذا فقد زوده بنظام لألم
كما زوده بنظام ، علم من حاجته إليه فيما ي- هـعلي

للخلق؛ فجعل له النبوة نعمة تلبي حاجات هذه الخلقة 
وفيما ، وبما أهلها بمعرفة، بما أودع اهللا فيها من فطرة

  .وظفها في وظيفة
 المعرفي هذه الخلقة وفي تأسيسها في نظام وجعل       

  .ة األردنيةقسم أصول الدين، كلية الشريعة، الجامع،  مشاركأستاذ *

وجعل آدم . ومؤهلة لقبولها، يجعلها محتاجة للنبوة ما
أول بشر مخلوق أهبطه على األرض وعلمه وكلفه 

  . واجتباه نبياً ورسوالً إلى ذريته
 وإن ما في هذا المخلوق من روحية في خلقته محتاج      

إلى علم من عالم الغيب يخاطب روحه ويبلغه أمر 
م ـروحه وعقله روح هذا العلربه؛ فكأن النبي تتلقى 

 ومن حكمة اهللا . عن طريق الروح جبريل بالوحي
  . أال يترك هذا اإلنسان من غير نبوة إلى قيام الساعة

 وإن من البشر من خرج على هذا المفهوم األصيل،      
. وةـوظن أن في عقله غناء عن النب، وضل الطريق

  . وغرر بنفسه كما غرر به عقله
 فإن قصد هذا البحث أن يؤصل للنبوة من ولهذا      

 خالل خلقة اإلنسان نفسه، ومن خالل ما أسسه اهللا سبحانه
وهو ، ه تأسيساً معرفياً إذ أنها ليست غريبة عنهـعلي

رورة ـوال يستغني بنفسه عنها وهي ض، محتاج إليها
  . لخلقته ولتأسيسه المعرفي

 

*   

  م١٨/١٢/٢٠٠٨: تاريخ قبول البحث      م٢/٦/٢٠٠٨: تاريخ وصول البحث
 

 النبوة والحاجة إليها من خالل معرفة خلقة اإلنسان وتأسيسه المعرفي، كما خلقه اهللا يؤصل هذا البحث ضرورة      
حيث أثبت البحث أن اإلنسان بخلقته ووسائل معرفته محتاج إلى النبوة؛ فإن عقله ال غناء فيه للمعرفة الضرورية . وعلمه

فقد قارنت النبوة خلقة اإلنسان لمحدودية . ستخلفه فيهاللقيام باألمانة التي ائتمنه اهللا عليها وال للخالفة في األرض التي ا
كما رد البحث على . معرفته، منذ أن خلق اهللا آدم إذ بعد أن خلقه وعلمه األسماء كلها، وجعل يعمل حسه وعقله، جعله نبياً

.دعوى استغناء اإلنسان بعقله عن النبوة؛ إذ للعقل مجاله وللنبوة مجالها في حياة اإلنسان 

Abstract 
      The paper deals with the need of humanity to the concept of prophethood as a consequence of the 
insufficiency of reason to achieve for mankind in this life and the Hereafter.  
      This research establishes as well for studying the concept as one of the fundamental rational basis of 
knowledge. It confirms also that the preference of mankind over other creations from the Quranic 
perspective is conditioned with the establishment of the vicegerent on earth which is based on both the 
reason and prophethood.  
      Reason, however has its area and prophethood has its area in dealing with the needs of human life.  
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ألسئلة اولهذا كله تقوم مشكلة البحث لتجيب على       
  : ةـاآلتي

  هل اإلنسان في تكوينه وخلقته بحاجة إلى المعرفة؟  -
 ؟ هل خلقة اإلنسان محتاجة إلى النبوة -

ل ـهل التأسيس المعرفي لإلنسان بما أوتي من عق -
يمكنه أن يستغني عن النبوة أم النبوة ضرورية 

 ؟ لمعرفة هذا التأسيس المعرفي

 يطرح الباحثولإلجابة على تساؤالت هذه المشكلة       
النبوة ضرورة لخلقة (: فرضيته في عنوان بحثه وهو
  : اآلتيةوفق الخطة ، )اإلنسان ولتأسيسه المعرفي

  : المقدمة
ه ومحدوديته ـخلقت: اإلنسان في الكون: المبحث األول

  : اآلتيةوفيه المطالب ، وحاجته إلى المعرفة
  . خلق اإلنسان وتكريمه وتفضيله: المطلب األول      

ه إلى ـمحدودية اإلنسان وحاجت: المطلب الثاني      
  . المعرفة

  . نبوة آدم وإرسال اهللا له: المطلب الثالث      
وفيه ، معنى الضرورة وعالقتها بالنبوة: المبحث الثاني

  : اآلتيةالمطالب 
  . معنى الضرورة: المطلب األول      
  . معنى النبوة: المطلب الثاني      
  . روحية خلق اإلنسان وروحية النبوة: الثالثالمطلب       

التأسيس المعرفي لإلنسان وضرورة : المبحث الثالث
  : اآلتيةوفيه المطالب ، النبوة

  . الحس والعقل ومعرفة اإلنسان: المطلب األول      
  . هل في العقل غَناء عن النبوة: المطلب الثاني      
  . شبهات وردها: المطلب الثالث      

  . وفيها أهم نتائج البحث وتوصياته: خاتمةال
ذه ـ التوفيق لتحقيق الهدف من هسائالً اهللا       

 الدراسة وهو خدمة الدراسة العقدية لتأصيل عقيدة النبوة
بالعقل والنقل بشكل قائم على إثبات أن اإلنسان بخلقته 

وبتأسيسه العقلي المحدود ، ووظيفته محتاج إلى النبوة
  وتستدعيها ؛ فهي ضرورة تحتاجها فطرتهللنبوة محتاج

  . وظيفته ومؤسسة على قبولها معرفته
  ،،،واهللا من وراء القصد

 


  

: :  
من ، وخلق فيه مخلوقات كثيرة، خلق اهللا الكون      
ومن ، ات وأرض وما فيهما من مخلوقات ماديةسماو

  . ومن جن وشياطين، ومن مالئكة، حيوانات
وخلق هذا اإلنسان من طبيعة مزدوجة بين المادة       
ِإذْ قَاَل ربك ِللْملَاِئكَِة ِإنِّي خَاِلقٌ  :قال تعالى، والروح

ن روِحي فَِإذَا سويتُه ونَفَخْتُ ِفيِه ِم * بشَراً ِمن ِطيٍن
اِجِدينس وا لَهفَقَع]ولقد أحسن اهللا خلق . ]ص: ٧٢-٧١

لَقَد خَلَقْنَا : قال تعالى، هذا اإلنسان شكالً وموضوعاً
 خَلَقَ: تعالى وقال. ]التين: ٤[الِْإنسان ِفي َأحسِن تَقِْويٍم

وص نسفََأح كُمروصقِّ وِبالْح ضالَْأراِت واومالس كُمر
ِصيرِه الْمِإلَيو]التغابن: ٣[ .  

ذه الخلقة المركبة من الطين والروح ثم من ـوه      
ذي ـعالم الشهادة ال: الماء والروح تجمع بين عالمين

وفيه يعيش ، تنتمي إليها مادة خلقه وهي الطين والماء
ن إولذا ف. وعالم الغيب وروحه منه. هذا اإلنسان دنياه

، ُأعد وخلق ليعيش دنياه في عالم الشهادةهذا اإلنسان 
  . وليلقى أخراه في عالم الغيب القادم

 اهللا تعالى لهذا اإلنسان بهذه تكريمومن هنا كان       
وليقوم بدوره في عالم الشهادة مستخلفاً في هذه ، الخلقة

ومميزاً بين سائر ، األرض وهو يتجه إلى عالم الغيب
ذه ـ الكون بهذه الخلقة وهمخلوقات اهللا تعالى في هذا

، ومن هنا كان النبي اإلنسان المبعوث من اهللا. الوظيفة
وخلقته خلقة هذا اإلنسان هو الذي يصل اإلنسان بعالم 

وبالوحي الذي هو روح القدس الذي يبعثه اهللا ، الغيب
  . إلى النبي ليبلغ هذا اإلنسان أمره

ن فيه وخلق اهللا تعالى هذا الكون بكل ما فيه وم      
وتجليات إرادته ، ودقة صنعه، داالً على عظمة وجوده
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: قال تعالى، وقائماً بوظيفة التسبيح بحمده، وحكمته
 ِإنو ن ِفيِهنمو ضاَألرو عباتُ الساومالس لَه حبتُس

مهِبيحتَس ونلَـِكن الَّ تَفْقَهِه ودمِبح حبسٍء ِإالَّ ين شَيم 
  . ]اإلسراء: ٤٤[نَّه كَان حِليماً غَفُوراًِإ

وتعبد اهللا بفطرتها قال ، فالمالئكة تسبح بحمد اهللا      
 ،]األنبياء: ٢٠[يسبحون اللَّيَل والنَّهار لَا يفْتُرون: تعالى

تَكَاد السماواتُ يتَفَطَّرن ِمن فَوِقِهن : وقال تعالى
ةُ يسبحون ِبحمِد ربِهم ويستَغِْفرون ِلمن ِفي والْملَاِئكَ

ِحيمالر الْغَفُور وه اللَّه ِض َألَا ِإنالَْأر]الشورى: ٥[ .  
ويسبح الرعد : والرعد يسبح بحمده قال تعالى      

قَ فَيِصيب ِبحمِدِه والْمالَِئكَةُ ِمن ِخيفَِتِه ويرِسُل الصواِع
د ـِبها من يشَاء وهم يجاِدلُون ِفي اللِّه وهو شَِدي

  . ]الرعد: ١٣[الِْمحاِل
َألَم تَر : والطير كذلك يسبح بحمده قال تعالى      

 رالطَّيِض والَْأراِت واومن ِفي السم لَه حبسي اللَّه َأن
م صلَاتَه وتَسِبيحه واللَّه عِليم ِبما صافَّاٍت كُلٌّ قَد عِل

لُونفْعي]النور: ٤١[ .  
ا ـِإنَّا سخَّرنَ: والجبال تسبح بحمده قال تعالى      

، ]ص: ١٨[الِْجباَل معه يسبحن ِبالْعِشي والِْإشْراِق
نَا حكْماً وِعلْماً فَفَهمنَاها سلَيمان وكُلّاً آتَي: وقال تعالى
ا ـا مع داوود الِْجباَل يسبحن والطَّير وكُنَّـَوسخَّرن
فَاِعِلين]األنبياء: ٧٩[ .  
س ـفهذه المخلوقات كلها تعبد اهللا تسخيراً ولي      

 بإرادتها، وال يشذ اإلنسان عن قاعدة العبودية هذه وعن
 من دون مخلوقاته بهذه التسبيح بحمد اهللا فقد كرمه اهللا

فيحمل ، الخلقة ليكون له مركز الصدارة بين المخلوقات
ه ليعبد اهللا ـة بناء على مواصفات خلقه وفطرتـاألمان

 ومن هنا كان. اختياراً وبإرادته بتكليٍف شرعٍي من ربه
ولَقَد : قال تعالى، سبب تكريمه وأهليته واستخالفه

نَاهم ِفي الْبر والْبحِر ورزقْنَاهم كَرمنَا بِني آدم وحملْ
 من الطَّيباِت وفَضلْنَاهم علَى كَِثيٍر ممن خَلَقْنَا تَفِْضيالً

ِإنَّا عرضنَا الَْأمانَةَ علَى : وقال تعالى، ]اإلسراء: ٧٠[
نَها وَأشْفَقْن السماواِت والَْأرِض والِْجباِل فََأبين َأن يحِملْ

: ٧٢[ِمنْها وحملَها الِْإنسان ِإنَّه كَان ظَلُوماً جهوالً
وِإذْ قَاَل ربك ِللْمالَِئكَِة ِإنِّي : وقال تعالى، ]األحزاب

 فِْسدن يا مُل ِفيهعِض خَِليفَةً قَالُواْ َأتَجاِعٌل ِفي اَألرج
اء ومالد ِفكسيا وِفيه لَك سنُقَدو ِدكمِبح حبنُس ننَح

ونلَما الَ تَعم لَمقَاَل ِإنِّي َأع]البقرة: ٣٠[ .  
ولقد زود اهللا هذا اإلنسان بالكفايات المعرفية التي       
وإرادة ، زه عن سائر المخلوقات من حواس وعقلـتمي

 توجه اختيار اإلنسان لقدراته المسئولة عن أفعاله قال
واللّه َأخْرجكُم من بطُوِن ُأمهاِتكُم الَ تَعلَمون  :تعالى

ونتَشْكُر لَّكُمةَ لَعاَألفِْئدو ارصاَألبو عمالْس َل لَكُمعجئاً وشَي 
وجعل قابلية التعلم لهذا اإلنسان ما يتفوق . ]النحل: ٧٨[

ة ـ الخالفوذلك من أجل أداء وظيفة، به على المالئكة
  .  باختيار وتميز عنها)١(على األرض

 أفضليةومن لطيف ما يفسر به اإلمام الرازي سبب       
فالنفس اإلنسانية ": اإلنسان على سائر المخلوقات قوله

وتقدير هذه ، أشرف النفوس الموجودة في العالم السفلي
 هذه النفس اإلنسانية(...) الفضيلة في النفس اإلنسانية هي 

ختصة بقوى أخرى هي القوة العاقلة المدركة لحقائق م
وهي التي يتجلى فيها نور معرفة اهللا ، األشياء كما هي

 ويشرق فيها ضياء كبريائه، وهو الذي يطلع على أسرار
  . )٢("ويحيط بأقسام مخلوقات اهللا، عالمي الخلق واألمر

 األفضليةونقل كذلك عن الضحاك قوله في بيان هذه       
 : ٧٠[... ولَقَد كَرمنَا بِني آدم: فسير قوله تعالىفي ت

  هي بالنطق والتمييز وتحقيقاألفضلية، بأن هذه ]اإلسراء
 الكالم، إن من عرف شيئاً فإما أن يعجز عن تعريف غيره

، )٣("كونه عارفاً بذلك الشيء أو يقدر على هذا التعريف
  على التعبيرواإلنسان طبعا قادر على معرفة الشيء وقادر

  . وقادر على تعريف غيره به، بالنطق عن كونه عارفاً
وبهذه القابلية للتعلم والعلم والتعليم والتعبير جعل       

تصال بعالم الغيب ليعرف اهللا اإلنسان قادراً على اال
عنه، ومن ثمة كان النبي هو واسطة هذا التعلم من غير 

عالم الغيب وقابلية عالم الشهادة إذ فيه قابلية التعلم عن 
ه ـوذلك كل. التعلم من الوحي الذي هو من عالم الغيب
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ون ـن أجل أن يختار اإلنسان أفعاله بإرادته وليكـم
هْل  :قال تعالى، مستبصراً بطريق الهدى والضالل

 َأتَى علَى الِْإنساِن ِحين من الدهِر لَم يكُن شَيئاً مذْكُوراً
ا الِْإنسان ِمن نُّطْفٍَة َأمشَاٍج نَّبتَِليِه فَجعلْنَاه ِإنَّا خَلَقْنَ* 

ِإنَّا هدينَاه السِبيَل ِإما شَاِكراً وِإما  * سِميعاً بِصيراً
  .]اإلنسان: ٣-١[كَفُوراً
وال ": وفَصل سبب التكريم وسبب التفضيل بقوله      
 ال لزم التكرار، وإالفرق بين هذا التكريم والتفضيلبد من 

إنه تعالى فضل اإلنسان على سائر : واألقرب أن يقال
الحيوانات بأمور خلقية طبيعية ذاتية مثل العقل والنطق 

ثم إنه تعالى ، والخط والصور الحسنة والقامة المديدة
د ـعرضه بواسطة ذلك العقل والفهم الكتساب العقائ

الثاني و، فاألول هو التكريم. الحقة واألخالق الفاضلة
  . )٤("هو التفضيل

بهذه هذا من جانب اإلنسان في خلقته، وحتى يقوم       
الوظيفة فقد جعل اهللا تعالى المخلوقات ذات العالقة 
بتسهيل هذه الوظيفة مسخّرة لهذا اإلنسان، أي كما جعل 

 واالكتشاف لها وألسرارها فاعلية التسخيرفي اإلنسان 
اللّه الَِّذي  :تعالىقال . قابلية االنكشافوجعل فيها 

جفََأخْر اءاِء ممالس َل ِمنَأنزو ضاَألراِت واومخَلَقَ الس 
ِبِه ِمن الثَّمراِت ِرزقاً لَّكُم وسخَّر لَكُم الْفُلْك ِلتَجِري ِفي 

اراَألنْه لَكُم خَّرسِرِه وِر ِبَأمحالْب * سالشَّم خَّر لَكُمسو 
ارالنَّهَل واللَّي لَكُم خَّرسو ينآِئبد رالْقَمن  * وآتَاكُم مو

 ا ِإنوهصتَ اللِّه الَ تُحمواْ ِنعدِإن تَعو وهَألْتُما سكُلِّ م
كَفَّار لَظَلُوم اناِإلنس]ال تعالىـوق، ]إبراهيم: ٣٤-٣٢: 

اوما ِفي السلَكُم م خَّرسِميعاً وِض جا ِفي الَْأرماِت و
ونتَفَكَّرٍم ياٍت لَّقَولَآي ِفي ذَِلك ِإن نْهم]الجاثية: ١٣[ .  

وهذه الفاعلية لإلنسان ، وبهذا التسخير للمخلوقات      
د ـهو واسطة العق"بل، أصبح اإلنسان مركز هذا الكون

 صرفي هذا العالم وإن صغر حجمه بالنسبة للمكان، أو ق
  . )٥("عمره بالنسبة للزمان

 ومن هنا تأتي حاجة اإلنسان إلى ربه وهو خالقه،      
 وإلى النبي الذي هو إنسان بخلقته ومبعوث من ربه إلى

فال غرابة إذن في النبوة على . بني جنسه من اإلنسان
  .خلقة اإلنسان

:

:   
وتميز ، هذا اإلنسان رغم مواصفات خلقهولكن       
وتكريمه وتفضيله فهو مخلوق محدود من شيء ، دوره

 محدود، وفي زمن محدود، فيه عجز المخلوق في مقابل
ومحدودية المخلوق بسبب أن حواسه ، ال الخالقـكم

وأن عقله يعتمد في شيء ، منحصرة في عالم الشهادة
عقل إذا محدود من عرفته على عالم الشهادة أيضاً؛ فال

. في إدراكه عن عالم الشهادة فضالً عن عالم الغيب
ولذلك فرغم كل ما تملكه كينونته من العقل والحواس 
واإلرادة والتغير والقدرة وسائر ملكات التأهيل وكفاياته 

 بل ال يملك-الذاتية، فإنه ال يصح له بحال من األحوال، 
أن يدعي أنه أو ،  أن يكون إليه مرد األشياء-أن يزعم

وأنه ، ومستقبلها، وحاضرها، ماضيها، يحيط بمعرفتها
قادر على إلغاء حقيقة وجوده اإلنساني المنسوب إلى 

ومن ، وعلمه اإلنساني المنسوب إلى علم اهللا، وجود اهللا
هنا كان التذكير لهذا اإلنسان بنعمة اهللا عليه في الخلق 

،  بمعرفتهوال يغتر، حتى ال يطغى فيؤله نفسه، والتعليم
ويوضح اهللا تعالى مفتاحاً لمعادلة ضبط هذا اإلنسان 

اقْرْأ ِباسِم ربك  :ومعرفته نفسه ومركزه بقوله تعالى
ُ اقْرْأ وربك الَْأكْرم* خَلَقَ الِْإنسان ِمن علٍَق * الَِّذي خَلَقَ 

 ،]العلق: ٥-١[ يعلَمعلَّم الِْإنسان ما لَم* الَِّذي علَّم ِبالْقَلَِم * 
هْل َأتَى علَى الِْإنساِن ِحين من الدهِر : وبقوله تعالى

ِإنَّا خَلَقْنَا الِْإنسان ِمن نُّطْفٍَة  * لَم يكُن شَيئاً مذْكُوراً
اه ـِإنَّا هدينَ * َأمشَاٍج نَّبتَِليِه فَجعلْنَاه سِميعاً بِصيراً

  .]اإلنسان: ٣-١[ما شَاِكراً وِإما كَفُوراًالسِبيَل ِإ
ن هنا فإن هذا اإلنسان ليقوم بدوره في هذه ـوم      
  : يحتاجالحياة 
  . وعالقته بخالقه، إلى معرفة نفسه: أوالً
 إلى معرفة وظائفه في هذه الحياة، وفي هذا الكون،: ثانياً

  والى ما يسعده في بناء عالقته بما في أعماقه من
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  . فطرة تدل على خالقه وعلى إنسانيته    
ومنهاج يقيم ، إلى إجابات على تساؤالت فطرته: وثالثاً

و ـوه. به العالقة مع ربه ومع نفسه ومع غيره
يملك كما قلنا كفايات قابلة لتفهم وتعرف وتبحث 

 وهو يعرف من تقييمه. وتنشط وتجرب، وتستنتج
أو ل ـالصادق لنفسه أن ما زوده اهللا به من عق

تعمل في عالم الشهادة " ة معرفية إنما هيـكينون
 كميدان فسيح لها تتعرف عليه، وتكتشف مجاهيله

وهي مؤسسة . بما أوتيت فطرته من قدرة على ذلك
كما ، تأسيساً يناسب هذا العمل في عالم الشهادة

شأن محدودية اإلنسان في الزمان ، أن لها حدوداً
  . )٦("والمكان والقدرات

  معرفته هذه وحدها مهما كانت عميقة، وممتدة،وإن      
ا ـبم، ومتراكمة غير ممكّنة على القيام بوظيفته ودوره

ق الهدف من خلقه وهو االستخالف على األرض ـيحق
وما  :وعمارتها بعبادة اهللا تعالى الثابتة بقوله سبحانه

وكما . ]اتالذاري: ٥٦[خَلَقْتُ الِْجن والِْإنس ِإلَّا ِليعبدوِن
إن العقل ليس مستقالً باإلحاطة ": يقول اإلمام الغزالي

 )٧("بجميع المطالب، وال كاشفاً للغطاء عن جميع العضالت
إن من أصدق ما ": ويقول ابن رشد. - أي المعضالت-

و ـوه، إن للعقول حداً تقف عنده ال تتعداه: قال القوم
نها ولماذا هي غير ممكنة فأل. )٨("ز عن التكيفـالعج

 محدودية خلقة اإلنسان -كما سبق وأن أسلفنا- محدودة 
ومحدودية معرفة مجاالته الحسية التي يعتمد عليه عقله 
بمحدوديته وتقلبه باختالف معطيات الحس والمعرفة 

  .  والتفكيرةوالتجرب
ومعلوم أيضاً بالنسبة لهذا اإلنسان، بأبسط بديهيات       

 ليست متوفرة وماتأنه محتاج إلى معل، عقله ومعرفته
 في عالم الشهادة، وأنه مهما اعتمد في معلوماته في عالم

ة ـتبقى هذه المعرف، الشهادة وغيرها على إنسان مثله
 إنسانية بكل ما يميز قصور اإلنسان وعجزه ومحدوديته،

، وإحساسه، وتفاوت تجاربه، وتغيير مواقفه، واختالفه
 -ي هو أثر لهاوعقله الذ-وإمكاناته، ومن ثم فإن روحه 

وإنما هي تنتمي لعالم ، ال تكتفي بماديات عالم الشهادة
والى طريقة ، تحتاج إلى معرفته، آخر هو عالم الغيب

 إلرضائه، وتحتاج إلى زاد معرفي وعملي لتشعر بالراحة
د ـوفي مستقبل ما بع، واالطمئنان في الحياة المنظورة

  . هذه الحياة
 إلنسان إلى ربه سبحانه،ومن هنا تنشأ حاجة هذا ا      

 كما أصل خلقته محتاجة إلى ربه، ليكمل علمه ومعرفته،
، هـوليمكّنه من أداء وظيفت، وليوجهه إلى ما فيه خيره
وليأمره بعدما خلقه وأهله ، وليسعده في دنياه وآخرته

طبقاً لحقيقة أن الذي له ، لتلقي األمر وللقيام بالوظيفة
 َأالَ لَه الْخَلْقُ... : ل تعالىالخلق هو الذي له األمر، قا

الَِمينالْع بر اللّه كارتَب راَألمو]األعراف: ٥٤[ .  
وكيف لهذا األمر أن يتحقق من غير أن يعرف       

وكيف يمكن ! ؟اإلنسان ربه ومراده منه وتعليمه له
لهذه العالقة بين العبد والرب أن تنشأ بإرادة هذا العبد 

والتي تنشأ ، لى اهللا وبالعقل الذي يؤمن باهللافي التوجه إ
ويعلمه ، برحمة اهللا بهذا اإلنسان فيعلمه ما لم يكن يعلم

َألَا يعلَم من خَلَقَ وهو : قال تعالى؟ ما هو بحاجة إليه
اللَِّطيفُ الْخَِبير]ه ويرشده إلى ما ـويوجه. ]الملك: ١٤

  . وخلقاً وسلوكاً، إيماناً وعمالً، يسعده
 ومن هنا تبدأ قضية هذا االتصال بين اهللا واإلنسان،      
و ما عرف منذ أول يوم خلق اهللا فيه أول إنسان ـوه

وعلَّم  :قال تعالى،  إذ علمه بعدما خلقهوهو آدم 
اَل ـآدم اَألسماء كُلَّها ثُم عرضهم علَى الْمالَِئكَِة فَقَ

. ]البقرة: ٣١[ُؤالء ِإن كُنتُم صاِدِقينَأنِبُئوِني ِبَأسماء هـ
كما . واصطفاه نبياً ورسوالً بعد أن أهبطه إلى األرض

اصطفى واختار بعده من ذريته أنبياء ورسالً ألقوامهم 
  . من بني جنسهم

 وقد تواترت معلومة يقينية على مر الزمن ال ينكرها      
 ة والرسالةإال فاقد عقله أو مكابر مغالط، وهي وجود النبو

، وبوحي من اهللا، من اهللا المكلف بها أنبياء اهللا ورسله
 َأتَى :ينزل على هؤالء الصفوة من خلق اهللا، قال تعالى

 شِْركُونا يمالَى عتَعو انَهحبس ِجلُوهتَعاللِّه فَالَ تَس رَأم
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 يشَاء ِمن ينَزُل الْمآلِئكَةَ ِبالْروِح ِمن َأمِرِه علَى من* 
  . ]النحل: ٢-١[ِعباِدِه َأن َأنِذرواْ َأنَّه الَ ِإلَه ِإالَّ َأنَاْ فَاتَّقُوِن

د هذا كله فهل من ضرورة إذن لهذه النبوة ـوبع      
  ؟ تقتضيها خلقة هذا اإلنسان

 :  
 ه اهللا تعالى إلىوبهذا كانت حاجة اإلنسان منذ خلق      

، فكان آدم أول إنسان، هذا التعليم الرباني وهي النبوة
.  إلى نفسه وأوالدهوأول رسول،  لنفسهأول نبيوكان 

 ِإن اللّه اصطَفَى: ويمكن االستدالل على ذلك بقوله تعالى
الَِمينلَى الْعع انرآَل ِعمو اِهيمرآَل ِإبنُوحاً وو مآد 

 ثُم اجتَباه ربه فَتَاب علَيِه: ، وقوله تعالى]عمرانآل : ٣٣[
فَتَلَقَّى آدم ِمن ربِه : وقوله تعالى، ]طه: ١٢٢[وهدى

ِحيمالر ابالتَّو وه ِه ِإنَّهلَيع اٍت فَتَابكَِلم]البقرة: ٧٣[ .  
ففي مسند ،  بذلكت في السنة تصريحه ـوثب      
قلت يا رسول اهللا ":  قالعن أبي ذر الغفاري ، أحمد

يا رسول ونبي : قلت. آدم: قال؟ أي األنبياء كان أول
آدم : قلت يا رسول اهللا: قال. قال نعم نبي مكلّم؟ كان

كم : يا رسول اهللا: قلت" قال نعم نبي مكلم؟ أنبي كان
 )٩("ثالثمائة وبضعة عشر جماً غفيراً: قال؟ المرسلون

 المجلد الخامس رقم، مسند أبي ذر، ام احمدمسند اإلم(
 وفي سنن الترمذي عن أبي سعيد). ٢١٦٠٧، ٢١٦٠١(

أنا سيد ولد ":  أنه قالعن رسول اهللا ، الخدري 
، وال فخر، وبيدي لواء الحمد، آدم يوم القيامة وال فخر

وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إال تحت لوائي وأنا 
سنن الترمذي، . ()١٠(" فخرأول من تنشق عنه األرض وال

  . )٣١٤٨رقم الحديث ، كتاب التفسير، ١٨الباب
ويتبين من هذه األدلة كما قال العلماء اإلجماع       

 على نبوة آدم صراحة في األحاديث، وفهماً من االجتباء
 ن لم يجمعوا على رسالته،إ، و)١١(واالصطفاء من اآليات

حمه اهللا إلى وانتهى الشيخ السائح ر، وا فيهاـواختلف
نبي  هـوحقيقة األمر واهللا أعلم أن. )١٢(التفويض فيها

ومن ، يتبين ذلك من تلقيه الكلمات من ربه، ورسول
ومن سؤال الصحابي أبي ذر ، هداية ربه له وتصويبه

إذ يتضح منه أن ، عن عدد الرسل بعد سؤاله عن آدم
ولذلك ،  أن آدم رسولأبا ذر قد فهم من كالم النبي 

 .ن عدد الرسل، هذا من االستدالل باألدلة الشرعيةسأله ع
فإن العقل يقضي كذلك بذلك؛ : وأما االستدالل بالعقل

 ألن النبوة ما فائدتها إن لم يكن معها رسالة إلى المدعوين
وآدم إنما هو نبي ورسول إلى نفسه والى جميع ! ؟ لها

حتى يأتي أول رسول بعده وهو  )١٣(ولده الذين أدركوه
 كما ثبت في حديث الشفاعة في صحيح مسلم. نوح 

: حين يذهب الناس إلى نوح ليشفع لهم وهم يقولون له
 ألن ؛والتعبير هنا باألولية منطقي، "أنت أول رسل اهللا"

وهو ، أما قبله فكانوا قلة، البشر كان قد كثر بعد نوح
وسواء قلنا بالتفريق . أيضاً أول أهل العزم من الرسل

، عنى الرسول أو أنهما بمعنى واحدبين معنى النبي وم
،  محتاج إلى هدي من ربه لنفسه ولذريتهفإن آدم 

وبقراءتنا لتفسير اإلمام . وما الرسالة إال هذا الهدي
ِإن اللّه اصطَفَى آدم ونُوحاً وآَل : الرازي لقوله تعالى

الَِمينلَى الْعع انرآَل ِعمو اِهيمرِإب]ما ]آل عمران: ٣٣ 
 يشير إلى أنه لم يثر هذه المسألة بل عباراته تدل على أن

 اعلم أنه تعالى لما بين: "آدم نبي ورسول ومن ذلك قوله
 أن محبته ال تتم إال بمتابعة الرسل بين علو درجات الرسل

 ِإن اللّه اصطَفَى آدم ونُوحاً وآَل: وشرف مناصبهم فقال
انرآَل ِعمو اِهيمرِإبالَِمينلَى الْعع ]١٤("]آل عمران: ٣٣(. 

والرسل، فكان أول اآلية بياناً لشرف األنبياء : "وقال
 -اليهود والنصارىيقصد -وآخرها تهديداً لهؤالء الكاذبين 

  . )١٥("الذين يزعمون أنهم مستقرون على أديانهم

وأن كل ، ومع القول بأن النبي أعم من الرسول      
فإن النبي يدعو ،  نبي رسوالًوليس كل، رسول نبي

إذ الرسول ، الناس على هدى رسالة رسول قبله أو معه
والنبي موحى إليه مبلغ ، يبلغ رسالة على سبيل االبتداء

وإذا كان آدم ، على سبيل التجديد أو التقوية والتعضيد
نبياً وهو أمر مجمع عليه من العلماء فلم يسبقه رسول 

 رسالة من وهدي من على فسيبلغ، أو نبي يحمل رسالة
ة ـسبيل التجديد أو التعضيد إذ ال نبي قبله بل ليس ثم
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إذن ال مناص من القول بأنه نبي رسول . !؟إنسان قبله
وهذه الرسالة هي أمر ، يحمل رسالة إلى نفسه ولبنيه

الثابت في قوله ، زائد على ما علَّمه اهللا إياه عند خلقه
 اء كُلَّها ثُم عرضهم علَى الْمالَِئكَِةوعلَّم آدم اَألسم: تعالى

اِدِقينص ـُؤالء ِإن كُنتُماء همفَقَاَل َأنِبُئوِني ِبَأس]٣١ :
فتلك األسماء كانت ضرورية معرفية تميز العلم ، ]البقرة

 البشري باألشياء، وأسمائها مما هو معد له حين يهبط إلى
 بت إنسانيته ومعرفتهاألرض، لتسهل حياته ومعيشته وتث

 اإلنسانية على وجه األرض، سواء قلنا بأن التعليم يتعلق
 وكما-باألسماء ال بالمسميات أو تعلق باألشياء وأسمائها 

 إال أن - ذهب أئمة التفسير إلى تفصيل هذه المسألة
التعليم لألشياء وأسمائها وما يتعلق بها من المنافع مما 

وهذا التعليم .  األرضعلى وجه )١٦(يسهل حياة اإلنسان
قبل التكليف بالنبوة والرسالة، أما بعد هبوطه على األرض 
 وسكنه في دار التكليف وطرد الشيطان إلى األرض وقد

أخذ على نفسه وأقسم باهللا أن يضل آدم وذريته فأصبح 
محتاجاً إلى نبوة ، آدم بصفته بشراً مكلفاً بل أباً للبشرية

وليعبده ، عقيدة وإيمانيهتدي بها إلى ربه ليعرفه ب
بشريعته، وليتصف بخلق يقوم على معرفة الخير والشر، 

وبني بنيه حتى يبعث اهللا نبياً ، وهكذا ذريته من بنيه
  . بعده أو رسوالً لمجموعات أخرى من البشر بعد ذلك

من مظاهر تكريم اهللا لإلنسان ابتداء : فالنبوة إذن      
المخلوقات هو تميزه من آدم ومن أدلة تفضيله على سائر 

 بالوحي الذي ينزل عليه، أي أنه جعل من اإلنسان أنبياء
ُأولَِئك الَِّذين َأنْعم اللَّه علَيِهم من  :ورسالً قال تعالى

النَِّبيين ِمن ذُريِة آدم وِممن حملْنَا مع نُوٍح وِمن ذُريِة 
اِئيَل ورِإسو اِهيمرِإبِهملَينَا ِإذَا تُتْلَى عيتَباجنَا ويده نِمم 

وقال ، ]مريم: ٥٨[آياتُ الرحمن خَروا سجداً وبِكياً
وِإذْ قَاَل موسى ِلقَوِمِه يا قَوِم اذْكُرواْ ِنعمةَ : تعالى

وكاً وآتَاكُم اللِّه علَيكُم ِإذْ جعَل ِفيكُم َأنِبياء وجعلَكُم ملُ
الَِمينن الْعداً مْؤِت َأحي ا لَمم]المائدة: ٢٠[ .  

وهي نعمة على النبي المنعم عليه بها، ليتصل باهللا       
  الذين بعث طريق الوحي، كما هي نعمة على البشر عن

  . منهم النبي بما فيها من الخير لهم في دنياهم وآخرتهم
يم لهذا اإلنسان بعد التكريم له والنبوة فيها التكر      

بتفضيله بخلقته؛ إذ فيها كمال التكريم له بالوحي ولما 
  في هذا الوحي من الخير له في دنياه وآخرته

 
 

: :  
ن ـوهي مأخوذة م، الضرورة لغة هي الحاجة      

 الحتياج للشيء، وهي مشتقة من مادةاالضطرار، وهو ا
وسميت بهذا ألن اإلنسان ، ومن فعل اضطر، الضرر

، إذا لم تسد حاجته وقع في الضر الذي هو ضد النفع
  . )١٧(وهو سوء الحال

ومن هذا المعنى أخذ علماء األصول وجهتهم في       
 تعريف الضرورات وهي من مقاصد الشريعة، ومعناها

 منها في قيام مصالح الدين والدنيا؛ أنها ال بد": عندهم
بل ، بحيث إذا فقدت لم تجِر مصالح الدنيا على استقامة

وفي األرض فوت . وفَوت حياٍة، على فساد وتهارج
وهي . )١٨("والرجوع بالخسران المبين، النجاة والنعيم

 حفظ العقل، وحفظ: المعروفة بالضرورات الخمس وهي
  . )١٩(وحفظ المال، وحفظ النسل، وحفظ الدين، النفس
ن ـهذا المعنى موقصد الباحث بالضرورة هنا       

الدين وهو من الضرورات ؛ ألن الحاجة الماسة للنبوة
ذا ـوألن فيها خير ه، الخمس ال يكون من غير نبوة

وألنه بغير النبوة ، اإلنسان ونفعه في دنياه وأخراه
تتعرض حياته للشقاء في الدنيا والهالك في اآلخرة أي 

هدد ضروراته األخرى بالهالك نفساً وماالً وعرضاً ت
ونسالً وعقالً، ومن ثم كانت النبوة بهذا المعنى ضرورة 
تقتضيها خلقة اإلنسان بكل ما فيها من ضرورات كما 

  . سنبين
ا لم يقصد الباحث بالضرورية هنا أنها في ـكم      

وال أنها ضرورية بمعنى ، مقابل النظرية واالستداللية
 ة من باب وجوب األصلح على اهللا كما عند المعتزلةواجب

  . )٢٠(وأنها إذا حسنت وجبت كما يقولون
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: :  
، الناسأصبح معنى النبوة والرسالة مستفيضاً بين       

ذلك أن اهللا ، والمؤمن والكافر، يعرفه العامي والمتعلم
ت دالة وبمعجزا، تعالى اصطفى رجاالً اختصهم بوحيه

وأنهم يبلغون أمره لبني ، على صدق أنهم مبعوثون منه
وجعل بعضهم رسالً يبلغون رساالت معينة ، جنسهم

  . معروفة إلى من أرسلهم إليهم من البشر
ن ـوالباحث في معنى النبوة لغة يجدها مشتقة م      

ن كانت إفهي ، جذور لغوية كلها تعطي هذا المعنى
فنبيء ، وأنبأ بمعنى أخبر، روهو الخب، النبأمشتقة من 

  . )٢١(هو المخبر عن اهللا تعالى) مهموزاً(
أو خرج من أرض ، ونبأ تأتي أيضاً بمعنى طلع      

ل من أرض إلى أرض ـفالنبيء هو المنتق، إلى أرض
يا : ومنها قول األعرابي للنبي ، وهي لغة أهل مكة

. )٢٢(يقصد المطرود الخارج من مكة) بالهمز( نبيء اهللا
لست بنبيء ولكني ":  قوله وقال لهلذلك كره النبي و

الحديث صحيح على شرط الشيخين ولم (. "نبي اهللا
كما قيل إن . )٢٣()كما قال عنه الذهبي صحيح، يخرجاه

  . النبيء هو الطريق الواضح
وأما إذا كانت مشتقة من نَبو أو نبا فهي دالة على       

 حينئذ مشتق من فالنبي، االرتفاع من نبا بصره ينبو
كأنه مفضل على سائر الناس ، النَّبوة وهي االرتفاع

  . )٢٤(برفع منزلته
ة ـوأياً ما كان االشتقاق فكل هذه المعاني مناسب      

ذ عرفه علماء إلتعريف النبي كما سنراه اصطالحاً 
، من قال اهللا له أرسلتك أو بلِّغهم عني": التوحيد بأنه

،  يشترط فيه شرط وال استعدادوال، ونحوه من األلفاظ
بل اهللا يختص برحمته من يشاء من عباده وهو أعلم 

  . )٢٥("حيث يجعل رساالته
 واألنبياء هم رسل اهللا تعالى: "وكما يقول الماوردي      

 إلى عباده بأوامره ونواهيه زيادة على ما اقتضته العقول
اد لما أر، لزاماً لما جوزته من مباحاتهاإو، من واجباتها

 اهللا من كرامة العاقل، وتشريف أفعاله، واستقامة أحواله،

 وانتظام مصالحه، حين هيأه للحكمة وضعه على المعرفة
فلم يوجد عن بعثة  ... وبالعواقب عليماً، ليجعله حكيماً
فالنبوة . )٢٦("وال في انتظام الحق بدل، الرسل معدل

ربه ا مناسبة لطبيعة اإلنسان بصفته محتاجاً إلى ـهن
فهو إنسان يتعلم ، ليعلمه ما يحتاج وليخبره بمراده منه

  . من ربه ويخبر عنه بني جنسه بما يوحيه إليه

:

 :  
 أليس من الحكمة البالغة أن اهللا تعالى خلق اإلنسان      

 هي ن مادة وروح، وأن هذه الخلقة التي فيها الروحـم
  وأليس من الحكمة)٢٧(؟"ييز لإلنسان بالعنصر الروحيتم"

 ة في مقابلها أن يسمى ملك الوحي جبريل ـالبالغ
ة ـألنه طريق الوحي إلى النبي ذي الطبيع، بالروح

ومن ثم يتصل الروح بالروح فيلقي ، الروحية اإلنسانية
 الروح جبريل الوحي لروح النبي العاقلة المتقبلة للوحي

بما أن : ويمكن أن يقال بعبارة أخرى؟ اسالمبلغة له للن
 اإلنسان مخلوق من مادة وروح وأن في الحواس والعقل

إن ـف، في عالم الشهادة ما يمكن أن يشبع أمر المادة
الروح تشتاق وتحتاج إلى ما يشبعها من معرفة غيبية 

ل طبيعتها من مصدر غيبي في غير عالم الشهادة ـمث
لطريق هنا جبريل وهو وهو عالم الغيب وهو جبريل وا

 روح من عالم الغيب فهو الذي ينقل إلى النبي من الوحي
، ما يمكن أن يشبع روح اإلنسان في تطلعاتها وأشواقها

فالنبوة إذن ضرورية لإلنسان إلشباع روحه فضالً عن 
تأكيدها على إشباع حياته المادية بتوجيهها الوجهة 

سان متوازناً بما يجعل اإلن، الصحيحة في الحياة الدنيا
في سلوكه وحياته كما هو متوازن في خلقته من المادة 

والنبوة فيها هذا التكليف بالمسؤولية القائمة . والروح
 على االلتزام بأوامر النبوة ووحيها لصناعة هذا التوازن

دي اهللا ـوإلنذارها بالمسؤولية في يوم الجزاء بين ي
. لغ بالنبوةسبحانه عما يعمله هذا اإلنسان المكلف المب

علَى قَلِْبك ِلتَكُون  * نَزَل ِبِه الروح الَْأِمين: قال تعالى
نِذِرينالْم ِمن]ُل :  وقال تعالى. ]الشعراء: ١٩٤-١٩٣نَزي
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الْمآلِئكَةَ ِبالْروِح ِمن َأمِرِه علَى من يشَاء ِمن ِعباِدِه 
 . ]النحل: ٢[الَّ َأنَاْ فَاتَّقُوِنَأن َأنِذرواْ َأنَّه الَ ِإلَـه ِإ

اء والرسل ـوعلى هذه القاعدة توالت بعثة األنبي      
ِإنَّا َأرسلْنَاك :  كما قال تعالىفي البشر بعد آدم 

ا نَِذيرٍة ِإلَّا خلَا ِفيهُأم نِإن منَِذيراً وِشيراً وقِّ بِبالْح 
 َأنتَ منِذر وِلكُلِّ قَوٍم ِإنَّما: وقال تعالى، ]فاطر: ٢٤[

وما َأهلَكْنَا ِمن قَريٍة ِإلَّا : وقال تعالى، ]الرعد: ٧[هاٍد
وننِذرا ملَه]وقال تعالى،]الشعراء: ٢٠٨  : النَّاس كَان

نِذِرينمو شِِّرينبم ينالنَِّبي ثَ اللّهعةً فَباِحدةً وُأم...  
وكَم َأرسلْنَا ِمن نَِّبي ِفي : وقال تعالى، ] البقرة:٢١٣[

ِلينالَْأو]الزخرف: ٦[ .  
 مع الشيطان بداية الصراع وتمثل قصة آدم       

 بين الحق والهدى الذي يحمله األنبياء والرسل وهم صفوة
 .البشر وبين الباطل والضالل الذي يتزعمه إبليس وقبيله

، باعهتّان قابلية الخير ود جعل اهللا تعالى في اإلنساـوق
وقابلية الشر واالنجذاب إليه ليعيش االمتحان في هذه 

قَاَل فَِبما َأغْويتَِني َألقْعدن لَهم : قال تعالى، المعركة
 تَِقيمسالْم اطَكِصر * ِمنو ِديِهمِن َأيين بم منَّهآلِتي ثُم

عو اِنِهممَأي نعو خَلِْفِهم مهَأكْثَر الَ تَِجدو آِئِلِهمن شَم
شَاِكِرين]األعراف: ١٧-١٦[ .  
 ولما أخرج اهللا آدم والشيطان من الجنة وأهبطهما      

ف ـإلى األرض بدأت هذه المعركة في مرحلة التكلي
قَاَل اهِبطُواْ بعضكُم ِلبعٍض عدو : قال تعالى، اإلنساني

ِفي اَألر لَكُمِإلَى ِحيٍنو تَاعمو تَقَرسا  * ِض مقَاَل ِفيه
ونجا تُخْرِمنْهو وتُونا تَمِفيهو نويتَح]األعراف: ٢٥-٢٤[ .  

 ووجهنا سبحانه إلى إتباع رسله والى عدم االستجابة      
يا بِني : للشر وللشيطان بالتكذيب بالرسل قال تعالى

م رسٌل منكُم يقُصون علَيكُم آياِتي فَمِن آدم ِإما يْأِتينَّكُ
نُونزحي مالَ هو ِهملَيفٌ عفَالَ خَو لَحَأصاتَّقَى و * 

 ابحَأص ـَِئك والَِّذين كَذَّبواْ ِبآياِتنَا واستَكْبرواْ عنْها ُأولَ
ونا خَاِلدِفيه مالنَّاِر ه]األعراف: ٣٦-٣٥[.   

وقد زود اهللا أنبياءه ورسله بالبينات والمعجزات       
والبراهين الدالة على أنهم مبعوثون منه ومرسلون من 

وأنهم يوحى إليهم من ربهم حتى ال يبقى حجة ، قبله
 ؛وما ذلك إال رحمة من اهللا بالبشر، ألحد في تكذيبهم

الشهوات وبالمعاصي وألن عقولهم ربما تفتن بالهوى و
فكانت المعجزات منقذة ، والتنشئة االجتماعية السيئة

ا ـومنقذة لها حتى تعرف ربه، للعقل وموقظة للفطرة
 وتؤمن بأنبيائه ورسله، وتدرك مدى حاجتها هللا وألنبيائه

  . ورسله ولهديه
ترى ما هي مؤهالت هذا اإلنسان من غير نبوة       

ن يستقي معلوماته التي ومن أين له أعلى وجه األرض؟ 
هذا  ال بد منها ليعيش في هذا الكون وعلى هذه األرض؟

 من حيث التأصيل النظري المعرفي لخلقته واستعداداته
وفي تفاعل أدوات معرفته ، وطاقاته اإلدراكية الذاتية

وما يحتاجه إلى عالم ، ع ما حوله في عالم الشهادةـم
 هو أثر للروحالغيب الذي هو مركب في أعماق فطرته، و

، اتـالتي هي مميزة لإلنسان عن غيره من المخلوق
والتي ال يستطيع اإلنسان أن يرفض حاجتها وتطلعاتها 

كما ال يستطيع أن يرفض متطلبات جسمه ، وأشواقها
  . المادية وحاجاته الغريزية والحيوية

 ثم ما مصادر معرفته وطرقها التي تزوده وتوصله      
ومروراً بتجارب ، ء من بداية خلقهإلى حاجاته ابتدا

وأنه ال مفر لإلنسان من ؟ سنوات عمره وتراكم خبراته
هذه المصادر ومن هذه الطرق للمعرفة بشقيها النظري 

وإن اإلجابة على هاتين القضيتين ضرورية . والعملي
فهل هو محتاج ، جداً لبيان مدى حاجة اإلنسان للنبوة

  ؟ ي عنهاوبم يستغن؟ لها أم مستغن عنها
وهذا يستدعي معرفة الحقيقة المعرفية لإلنسان       

ليعرف مدى حاجته إلى النبوة، وهو ما يمكن أن نعبر 
عنها بالضرورة المعرفية للنبوة، أو التأسيس المعرفي 

  .لإلنسان وضرورة النبوة

 
  

: :  
من البديهي معرفة أن هذا اإلنسان مزود بحواس       
وهما ، ةـوأنهما يعمالن معاً في تكوين المعرف، وعقل

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


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

 ٢٠٢ 

ولهما فاعلية فيما ، كفايتان إنسانيتان الزمتان لإلنسان
سخر اهللا ما يقعان عليه من قابلية لالنكشاف في عالم 

أهم خصائص " ن منإوبالتالي ف، الشهادة في المعرفة
، المعرفة الحسية أنها معرفة متصلة بالمحسوسات المادية

 هو مجال -بتعبير القرآن–فعالم الحس أو عالم الشهادة 
ال تستقل ) ...( ولكن هذه المعرفة) ...( ذه المعرفةـه

، وإنما الحكم للعقل، إذ ليس في اإلحساس حكم، وحدها
م وإن كان العقل ال يستطيع أن يحكم بشيء في عال

المحسوسات دون أن تقدم له الحواس مادة لمعرفة أو 
  . )٢٨("صورتها عن هذه األشياء في الواقع

ولكن الذي تطلعنا عليه الحواس في عالم الكون       
وما يمكن أن نصل عليه عبر ، و ظواهر األشياءـه

 عمليات التجربة الدقيقة التي توصلنا إلى الحقيقة العلمية
 لنصل إلى حقائق -إن وجد- لتامبعد عملية االستقراء ا

 عن األشياء، ولكنها ال يمكن أن توصلنا إلى كُنه األشياء
 وبعبارة أخرى. وحقائقها الغيبية فيما وراء العالم المشاهد

فإنها المعرفة الحسية ال تستطيع أن تصل إلى حقائق 
  . الغيب والى كُنه األشياء الغيبية حتى في المشاهدات

أنها محكوم " ائص هذه المعرفةكما أن من خص      
عليها بالتغير بحسب الظروف والعوامل التي تتحكم في 

 إال أن من فوائدها أنها تمهد الطريق للعقل،. )٢٩("التجربة
ن صالت ـوتسهل عقد الصلة بين اإلنسان والكون م

 انتفاع وتسخير وصحة تأمل واعتبار، وهي تمثل أبواب
  . ادةالعقل لتشكيل معرفته عن عالم الشه

 كما أن العقل اإلنساني في عمله وإن كانت المعرفة      
فإن له ، الحسية طريقاً لإلدراك الحسي الذي ينضجه

 دوراً في عمليات التفكر والنظر واالعتبار والقياس، وفي
ملكيته للمعلومات السابقة التي تمثل بالنسبة له أوائل 

، عليهاوال يحتاج إلى دليل ، المعارف التي يجدها بداهة
، وتعد هي أساسيات بنائه المعرفي في عملياته المعرفية
  . وهو القادر على الوصول إلى األحكام العقلية العامة

ويبدو أن العقل فيه شيء غير معروف، وال يملك       
 أحد من العلماء الوصول إلى ما فيه من غيبية في وصوله

ر ـإلى المعرفة عبر عملياته في النظر والتفكر والتذك
وال غرابة فهو سر ، فهو سر في ذاته. وتداعي المعاني
ومن هنا فإن هذا . والروح سر غيبي، من آثار الروح

 العقل بكل مكونات المعرفة لديه من اتصال بالمحسوسات
أو بعملياته الخاصة في ، ر منافذه وهي الحواسـعب

الوصول إلى المعرفة؛ فإنه في عالم الشهادة محكوم 
ويؤثر عليه ما يقدم له من معطيات ، عالمبقوانين هذا ال
أو ، أو تطوير، من دقة في المعلومات، عالم الشهادة

وباختالف العقول ، تغيير في الزمان والمكان والبيئة
وموارد دخولها وتفكيرها؛ بحيث قد ، في قوتها وذكائها

وقد ، ينجح أحياناً في الوصول إلى حقائق عالم الشهادة
وقد ينجح عقل ،  زمن آخريفشل في زمن وينجح في

  . ويفشل آخر
ومن هنا فال ، ومن هنا كان االختالف بين الناس      

بد من ضابط للمعرفة اإلنسانية ليصوب خطأها ويوفر 
 عليها تجربتها، ويحول بينها وبين الهالك عند استسالمها

  . هذا في عالم الشهادة المحسوس، لخطأ عقولها
 ال يمكن للعقل اإلنساني أما في عالم الغيب الذي      

  فإن المعرفة-إذ كيف ينكره وهو منه قد نشأ-أن ينكره 
الحسية والعقلية غير مزودة بما يدخلها في ، اإلنسانية
م ـبل إن عالم الغيب ال يخضع لقوانين عال. أسراره

 الشهادة الذي تتعامل معه كفايات اإلنسان من حس وعقل،
سان إليه في هذا وغاية ما يمكن أن تصل معرفة اإلن

العالم من خالل قوانين عالم الشهادة أن تؤمن بمبدأ 
بل هي غير مؤهلة للدخول ، ولكنها ال تستطيع، وجوده

وعلى سبيل المثال في ذلك . وإلى كنهه، إلى تفاصيله
الَّ تُدِركُه اَألبصار وهو يدِرك اَألبصار : يقول تعالى

 فهو وإن يعرفه عباده. ]األنعام: ١٠٣[روهو اللَِّطيفُ الْخَِبي
بما عرفهم بنفسه بأسمائه وصفاته فإنهم ال يحيطون 
 :بمعرفته، وال يدركونه إدراك إحاطة، ولذلك قال تعالى

 ْؤِمِنينِللْمو ِلذَنِبك تَغِْفراسو ِإلَّا اللَّه لَا ِإلَه َأنَّه لَمفَاع
، ]محمد: ١٩[م متَقَلَّبكُم ومثْواكُموالْمْؤِمنَاِت واللَّه يعلَ

 اره وليسـوضرورة استغف م هنا هو بتوحيد اهللا،ـفالعل
  . علماً بذاته
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وما ، ثم أليس هذا العقل بالنظر في عالم الشهادة      
فيه من خلق وإبداع وهداية وحكمة مضطراً ألن يؤمن 

ح بل وأن هذا العقل يطم، وأنه ليس مادة، بأن له خالقاً
يحتاج إلى معرفة خالقه، ويدعوه عقله ألن يعرف عنه، 

وأنه محتاج ألن يعرف من أين ، وأن يقيم العالقة معه
؟ وماذا بعد أن يموت؟ وإلى أين يسير؟ وكيف نشأ؟ نشأ

أليست اإلجابة على هذه القضايا ملحة تقتضيها فطرة 
لتعيش في عالم النور ، وتريد أن تأنس بها، اإلنسان
  ؟ ال في عالم الظالم والجهل، والعلم

: :  
عليه والسؤال الذي يطرح نفسه، بل والذي اعتمد       

ويتكرر في جميع كتب التوحيد عند ، واتمنكرو النب
؟ هو أليس في العقل غَناء عن النبوة، بحث إثبات النبوة

  . )٣٠(للبراهمةالم وهي فكرة نسبت في أغلب كتب علم الك
 النظر لمن نسبت الفكرة فإنه ال بد من بصرفو      

ة المعرفة لدى ـالتمحيص العقلي على مستوى نظري
هل هو قادر فعالً بمعرفته العقلية وحدها أن ، اإلنسان

وأن يحقق وحدة ، وفي أخراه، يعيش ويسعد في دنياه
ويقيم ، ويرفع عنها األذى والصراع، الحياة البشرية

ويعرفها بالمطلوب منه ، ويدلها على اهللا، يها العدلف
وهل هو قادر على صناعة شريعة صالحة ؟ لعبادة اهللا

لإلنسانية؟ وهل هو قادر على إغنائها معرفياً بكل ما تريد 
 أن تعرفه في عالم الغيب، وما تتطلع إليه منه؟ ومن أين
 له الكفاءة وحده؟ وهل هو الغني بذاته؟ وهل خلق العقل

ل ـوه! ؟ نفسه فأحاط بما قبله وما بعده وبما يسعده
  ؟ يعرف هو نفسه تماماً حتى يزعم كل هذا

وبالبحث المتأمل في نصوص علماء التوحيد في       
برفض فكرة النافين لها القائلين بأن ، إثباتهم للنبوة

 العقل هو المعتمد، وأنه يغني عن النبوة، فإن المسألة كلها
 عقل وموقعه من نظرية المعرفة، وقدرتهتدور في معرفة ال

على الوفاء بما يلزم اإلنسان معرفته عن عالم الغيب 
وأن الوحي طريق للمعرفة يحتاج إليه ، وعالم الشهادة

 والوحي إنما هو طريق المعرفة الخارجي والذي. العقل

 ينقله من اهللا إلى البشر هو النبي، وأنه ال غنى للعقل عن
لعقل حلقة ما بين الروح والمادة في فكما أن ا. وةـالنب

 ن الوحي هو حلقة ما بين العقل اإلنسانيإخلقة اإلنسان، ف
  . )٣١(وبين الخالق الذي له الخلق واألمر سبحانه

 وأن اإلنسان: "وكما يقول السيد محمد رشيد رضا      
 هو حلقة االتصال بين العالمين، فجسده ووظائفه الحيوية

وهو ما دام ، ه من عالم الغيبوروح، من عالم الشهادة
في عالم الجسد المادي فإن جميع مداركه تكون مشغولة 
، بعالم المادة وسننها وحاجاته الشخصية والنوعية منها

حتى روحه وهي ، فيحجبه ذلك عن عالم الروح الغيبي
فكأنه يعلل تعليال منطقياً ، )٣٢("الفصل المقوم لحقيقته

ذ العقل يحكم بناء على إ، لعجز العقل عن إدراك الغيبي
مقدمات عقلية ومقدمات عبر خبرته بعالم المحسوسات 

وكل ذلك في عالم ، ومعاينته لها بالحس والتجربة
بينما عالم الغيب ال يدخل في مقدمات حسية ، الشهادة

حتى ، إذ ال يقع في إطار التجربة وال يخضع لمقوالتها
نين إن أقصى ما يمكن أن يقرره العقل بخبرته بقوا
وأن ، عالم الشهادة أن يعترف بإمكان وجود عالم الغيب

 ال ينفي ما هو ممكن وغير مستحيل عقالً مما هو موجود
وأنه يقف مع المثبت ألن المثبت أولى ، في عالم الغيب

ولكنه محتاج إلى نبوة تقوم على الدليل . ن النافيـم
يصدق بما ، العقلي إلثباتها وهو المعجزة ثم بعد ذلك

ولهذا يقرر هذه النتيجة . به النبي عن عالم الغيبجاء 
وإنما يكون الظهور ": السيد محمد رشيد رضا فيقول

إال من ، والسلطان للروح على الجسد في الحياة اآلخرة
فأعدهم بفضله ، اصطفى اهللا تعالى من رسله وأنبيائه

 ورحمته لالتصال بمالئكته والتلقي عنهم، وأظهرهم على
  . )٣٣("ه لُيبلّغوا عباده عنهم ما أمرهم بهما شاء من غيب

: :  
ومن جملة ما استند إليه من قال بعدم الحاجة إلى       
أن معتمد : وأنه يمكن االستغناء بالعقول عنها، النبوة

فإذا جاء النبي ، قبول النبوة العقل وما تعقله العقول
وما ، دة في ابتعاثهفال فائ"بأمر تصل إليه عقول البشر
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وهذا طبعاً محال ، يخلو عن غرض صحيح عبثٌ وسفه
وإذا كان األمر الذي جاءت به النبوة . على اهللا تعالى

ومن . )٣٤(مما ال تصل إليه عقول البشر فال يلقى القبول
وهو من - الرازي الطبيب الفيلسوفذلك ما قاله 

 ويرى االستغناء، يابن الراوندالمنكرين للنبوة مع 
بالعقل أدركنا جميع ما ينفعنا ويحسن ": -بالعقل عنها

وبه ) ...( ونصل إلى بغيتنا ومرادنا، ويطيب به عيشنا
وبه وصلنا إلى ) ...( أدركنا األمور الغامضة البعيدة

، فحقيق أن ال نحطه عن رتبته) ...( معرفة الباري 
وهو -  وال نجعله-يقصد العقل- وال ننزله عن درجته

بل ،  تابعاً-وهو المتبوع- وال، كوماً عليه مح- الحاكم
. )٣٥("ونعتمد فيها عليه، ونعتبرها به، نرجع األمور إليه

  :  على هذه الشبهوأجيب
د ـن العقل هو وحده المعتمأأنه مع التسليم جدالً ب - ١

فلما اعتبرتم على ، في قبول األشياء ورفضها
 الفرض األول أن النبي لو جاء بما يصل إليه العقل،

، فلماذا ال يكون زيادة بيان وتأكيداً، ما هو عبثإن
  ! ؟ودليالً آخر يقوي ما وصل إليه العقل

ه ـولماذا قلتم إنه إذا جاء النبي بما لم يصل إلي - ٢
فهل البشر متفقون على ؟ العقل فهو مرفوض

لو ؟ عصمة العقل وأنه قادر على معرفة كل شيء
بل لو كان ، م أحد ذلك فإنه ال يصدقه أحدـزع
أليست العقول هي التي . صفاً لما صدق نفسهمن

وتختلف مقوالتها وقناعاتها من ، تبحث وتجرب
ومع ذلك ؟ ومن موقع إلى آخر، زمن إلى آخر

تسلّم العقول وتقبل اليوم أمراً ثم ترفضه وتهجره 
فلماذا سلمت وقبلت بما . بعد ذلك في يوم آخر

إن "ألستم تقولون؟ أصبح ليس مقبوالً لها بعد ذلك
  ونحن)٣٦("أطول التجارب يرشد إلى هذه المذاهب؟

لى استقرارها يفضي إإن عدم التجارب "نقول لكم
 . )أي المهالك( )٣٧(إلى المعاطب

والجواب ":  عن هذه الشبهة بقولهوأجاب اإليجي - ٣
 تفصيل ما  الشرع فائدته العقل أن تسليم حكم بعد

  .)٣٨("أعطاه العقل إجماالً، وبيان ما يقصر عنه العقل     

ال تستغني قضايا العقول ":  بقولهورد الماوردي - ٤
إن قضايا : أحدهما: عن بعثة الرسل من وجهين

فانحسم ، العقول قد تختلف فيما تكافأت فيه أدلتها
 . ببعثة الرسل اختالفها

أنه ال مدخل للعقول فيما تأتي به الرسل : والثاني
وما يشرعونه ، من الوعد والوعيد والجنة والنار

فلم يغن ،  أوصاف التعبد الباعث على التألهنـم
  . )٣٩("عن بعثة الرسل

ولهذا فإن العقول غير قادرة للوصول إلى الحكم 
ف ـولذلك اختل، الصحيح في كثير من المسائل

واختالف الناس من األمور ، الناس فيما بينهم
ثم تُرى أي . البدهية التي ال تحتاج إلى برهان

لنا إن العقل وحده فيه عقل هو الذي يعتمد إذا ق
وهي به تستغني ، الغناء المعرفي الكامل للبشرية

أهو عقل ؟ أهو عقل مادي أم روحاني"؟ عن النبوة
أهو عقل تجاري مصلحي أم ؟ فلسفي أم واقعي

أهو عقل شيوعي أم عقل ؟ عقل منساق إيثاري
أليس كل أصحاب المذاهب . )٤٠("رأسمالي أم بينهما؟

 مر العصور يزعمون والفلسفات البشرية على
 فلماذا يختلفون! أنهم يعتمدون العقل مرجعاً معرفياً؟

 تقريباً في كل شيء في حياتهم، ابتداء من عقائدهم
 وتفسيراتهم للكون واإلنسان والحياة، وانتهاء بأنظمتهم

  !؟وحتى في منظومات أخالقهم، وشرائعهم
يجوز أن يرد الشرع ":  بقولهويجيب الصابوني - ٥

 في العقل من إمكان الوقوف عليه تيسيراً ببيان ما
إذ ال بد من معرفة ذلك من مالزمة ، على العاقل

بحيث لو ، والبحث الكامل، التفكير والنظر الدائم
فيكون ، اشتغل في ذلك لتعطل أكثر مصالحه

ه من اهللا تعالى على ذلك بواسطة الرسل ـالتنبي
وهو –وهنا يجعل الصابوني . )٤١("فضالً ورحمة

  للعقل دوراً في المعرفة إذ قد يصل إلى-ريديماتو
 حقائق من معرفة الخير والشر أو إدراكهما، ولكن
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للشرع فائدة في تأكيد الحقائق التي وصل العقل 
 إليها بالنظر الدائم والبحث الكامل فيما فيه مصلحة
 اإلنسان من األمور الدنيوية الواقعة في مجال البحث

  . في عالم الغيبالعقلي في عالم الشهادة ال 
 مرجع كل شيء ومتبوعاً ثم كيف يكون العقل

؟ وتختلف هذه التجارب، وهو تابع للتجارب، دائماً
ثم أية مجاالت تنكشف لهذا العقل حتى يكون 

فإذا ما دل العقل بالنظر في الكون ؟ متبوعاً دائماً
 على وجود اهللا، هل يملك العقل أن يعطينا تفصيالت

وطريقة ، وصفات اهللا، يةوعن األلوه، عن اهللا
وقد ، وعن كثير من الغيبيات، خلق اهللا لألشياء

 الَّ تُدِركُه اَألبصار وهو يدِرك اَألبصار: قال تعالى
اللَِّطيفُ الْخَِبير وهو]األنعام: ١٠٣[ .  
 الذي نثق به هو الذي يوقفنا ثم أليس هذا العقل

إمكان وجوده على باب عالم الغيب ليؤشر لنا ب
 ولكنه ال يستطيع أن يقتحم ساحاته؟ وكم من ساحات

  . والعقل ال يعرفها، غيبية تلف عالم الشهادة نفسه
 قول المنكرين للنبوة بأنها ويستهجن ابن العربي - ٦

وال ، وأن أكثر الناس ال يقنع بها، ال فائدة فيها
، وهذا الدليل ليس إال غباوة منهم": فيقول، يقبلها

ه رد ـحق حقاً في نفسه ال يؤثر فيألن كون ال
فمن ، كما أن هذه الشبهة فيها فتنة. )٤٢("الخلق

أليس ؟ يزعم أن أكثر البشر ال يقبلها وال يقتنع بها
 ثمة مليارات من البشر وعلى مر التاريخ اإلنساني

، ومن أتباع األنبياء والرسل، ون بالنبواتـيؤمن
  !؟وما زالوا إلى يومنا هذا

ى من يزعم أن في العقل غنية  علولنا أن نرد - ٧
 الباحثة بكالم أصحاب العقول الغربيةعن النبوة 

، واألحياء، والكيمياء، والكون، في علوم الطبيعة
وهم ، ويؤمنون بالمنهج العلمي الدقيق في الغرب
وأن ، يقرون بالعجز عن إدراك حقيقة اإلنسان

 العقل له مجال، وأن تركيب هذا العقل غير مخول
  .  بحاجة إلى هدايةومن ثملى الغيب، وأنه بالدخول إ

 الكسيس"ومن العلماء الكبار الذي يقرر هذه الحقائق       
 وفي: "إذ يقول" اإلنسان ذلك المجهول"في كتابه " كاريل

الحق لقد بذل الجنس البشري جهداً جباراً لكي يعرف 
 نفسه، ولكنه على الرغم من أننا نملك كنزاً من المالحظة

رسها العلماء والفالسفة والشعراء وكبار العلماء التي ك
فإننا استطعنا أن نفهم ، الروحانيين في جميع األزمان

 إننا ال نفهم اإلنسان ككل، جوانب معينة من أنفسنا
فمعظم األسئلة ، وواقع األمر أن جهلنا مطبق) ...(

التي يوجهها أولئك الذين يدرسون الجنس البشري إلى 
ألن هناك مناطق غير محدودة ، ابأنفسهم تظل بال جو

إننا ما ) ...( في دنيانا الباطنية ما زالت غير معروفة
زلنا بعيدين جداً عن معرفة ماهية العالقات الموجودة 

ووجوه النشاط العقلي ، بين الهيكل العظمي والعضالت
ا زالت بدائية ـإن معرفتنا بأنفسنا م )...( والروحي
  . )٤٣("في الغالب

يقرر في مقدمة ذلك الكتاب أن من أسباب كما و      
ن أـ ببيرجسونجهلنا هو تركيب عقلنا إذ ينقل رأي 

وأنه وإن ، العقل يتصف بعجز طبيعي عن فهم الحياة
لقيت الدراسات الطبيعية والكيماوية نجاحاً في مجاالت 
علم وظائف األحياء إال أن دراسة بعض الظواهر في 

 ن عقلنا الذي يحب الجمالهذه الحياة مستحيلة تقريباً، وأ
البسيط للتراكيب الحسابية ينتابه الفزع حينما يفكر في 
تلك األكداس الهائلة من الخاليا والخالط واإلحساسات 

وأن تطبيق األفكار في عالم ، التي يتكون فيها الفرد
الطبيعة والكيمياء والميكانيكا ال تلقى نجاحاً في دراسة 

ي تذليل الصعوبات التي علم اإلنسان وليس هناك أمل ف
  . )٤٤(تواجهنا
وا ـ كثيرة للعلماء الذين أعجبوهناك شهادات      

بالعقل ونتائج أبحاثه في علوم الكون إال أنهم يقرون 
وأنه ال ، ويعترفون بعجز العقل فيما يتعلق بأمور كثيرة

غنى عن النبوة أو الوحي الذي يسعد هذا اإلنسان ويكمل 
ه ـالمعرفة خارجة عن طاقاتمعرفة العقل؛ ألن هذه 

  . واستعداداته
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  : ومن هذه الشهادات على سبيل المثال      
:  في كتابه إرادة االعتقاد"وليم جيمس"ما يقوله       

، رـولكن جهلنا بحر زاخ، إن علمنا ليس إال نقطة"
، واألمر الوحيد الذي يمكن أن يقال بشيء من التأكيد

الحالية محاط بعالم أن عالم معرفتنا الطبيعية : هو
  . )٤٥("لم ندرك خواصه المكونة له، أوسع من نوع آخر

ولكن ، العلم يخبرنا بما هو كائن": ناينشتايوما يقوله 
  . )٤٦("الوحي وحده هو الذي يخبرنا ما ينبغي أن نكون

 سبب العجز في طبيعة عقولنا سيد قطبويعلل       
بوظيفة وتكوينها أن هذه العقول في تكوينها مرتبطة 

، ةـوهي مصممة للقيام بالوظيف، اإلنسان في األرض
 وأن أسرار الغيب من مثل سر الحياة وسر الموت وسر

وبعيدة عن مجال ، الروح اإلنساني ستبقى خافية علينا
  : ومن هنا تبرز لنا حقيقتان، إدراكنا بعقولنا
هي رحمة اهللا باإلنسان حين لم يتركه : الحقيقة األولى

  ألن هذا الوضع يقتضي؛عتقادي بنفسهيضع تصوره اال
علما شامالً وتفسيراً شامالً لحقائق األلوهية وحقيقة 

وحقيقة الدنيا ، وحقيقة الحياة، الخلق واإلنسان والغيب
  !ومن أين لهذا العقل اإلنساني العاجز أن يضعه؟. واآلخرة
فهي حقيقة التبجح الذي يقوم به : الحقيقة الثانية وأما
وأنظمة ، وضع تصور ودين لإلنسانض الناس لـبع

  . )٤٧(!تقوم على هذا الجهل العميق
ذا ـولهذا فال بد من أن تتجلى رحمة اهللا على ه      

  . اإلنسان بالنبوة
 :أبو الحسن الندوي بما يقوله األستاذ ونختم البحث      

  أخبروا الناس عن ذات-عليهم السالم-وقد كان األنبياء"
ا ـوم، وعن بداية العالم ومصيره ،اهللا وصفاته وأفعاله

 يهجم على اإلنسان بعد موته، وأتاهم علم ذلك كله بواسطتهم
في ، وكفوهم مؤونة البحث والفحص، عفواً بدون تعب

علوم ليس عندهم مبادئها وال مقدماتها التي يبنون 
ألن هذه العلوم  ؛ليتوصلوا إلى مجهول، عليها بحثهم

يها حواسهم، وال يؤدي  تعمل فوراء الحس والطبيعة وال
  . )٤٨("وليست عندهم معلوماتها األولية، إليها نظرهم

:  
م ـبعد اكتمال هذا البحث يمكن استخالص أه      

  : نتائجه التي توصل إليها الباحث وأهم توصياته وهي
 أثبت البحث أن خلقة اإلنسان من مادة وروح تؤهله - ١

ة اإلنسان؛ بل النبوة ضرورية لخلق، لقبول النبوة
، فاإلنسان محتاج هللا أمراً كما هو محتاج إليه خلقاً

  . واألمر هو النبوة
أثبت البحث أن النبوة ضرورية لتحقيق الهدف  - ٢

 من خلق اإلنسان بمواصفاته من التكريم والتفضيل،
ام ـولتحقيق أهداف وجوده في األرض وهي القي

 . والعبادة، واالستخالف في األرض، باألمانة
ضرورية لإلنسان بسبب عجزه ومحدودية  النبوة - ٣

 .  محدودية معرفتهومن ثمعقله وحواسه 
أصل البحث ضرورة النبوة لإلنسان منذ أول  - ٤

 . ، فقد كان إنساناً ورسوالً نبياًمخلوق وهو أدم 
ربط البحث بين روحية النبوة وروحية اإلنسان  - ٥

 . وأن النبوة روح تغذي روح اإلنسان
معرفي حساً وعقالً محتاج إلى اإلنسان بتأسيسه ال - ٦

الوحي من طريق النبوة ومؤهٌل لقبولها وإثباتها 
 . والتفاعل معها وقبول أوامرها

ال غَناء للعقل عن النبوة في طبيعة دوره وفعاليته  - ٧
 ومجال معرفته، وال قيمة للشبهات الزاعمة باستغناء

 . العقول عن النبوة على صعيد البحث العلمي
راء دراسات تأصيلية لضرورة يوصي الباحث بإج - ٨

وبيان عالقة ، النبوة للحاجات األساسية لإلنسان
 إحدى تجليات األسماء بوصفهاالنبوة بالربوبية 

وهو ما سيقوم الباحث يتجليته في بحث ، الحسنى
 . قادم إن شاء اهللا

  وصِل اللهم على سيدنا محمد وعلى 
   ،،،آله وصحبه وسلم

:  
                                            

، الخصائص العامة لإلسالم  يوسف القرضاوي،   : انظر) ١(
  م،١٩٨٣/ ه١٤٠٤، )٢ط( بيروت، مؤسسة الرسالة،
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  .٧٤ص
 ،) ه٦٠٦ت(اإلمام فخر الدين محمد بن الحسين الرازي ) ٢(

 طبعة عبد الرحمن محمد، القـاهرة،       التفسير الكبير، 
 مـن سـورة     ٧٠تفسير اآلية   . ١٢، ص ٢١، ج )١ط(

  .اإلسراء
  .١٣، ص٢١، جالمرجع السابق) ٣(
   . ١٦، ص٢١، جنفس المرجع السابق) ٤(
  .٧٧صالخصائص العامة لإلسالم، ي، القرضاو) ٥(
، نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة    راجح الكردي،   ) ٦(

م، الكتاب الثالث،   ٢٠٠٤،  ) ٢ط(دار الفرقان، عمان،    
   . ١٧٤ص

حجة اإلسالم، أبو حامد محمد بـن محمـد الغزالـي           ) ٧(
 ، مكتبة الجندي، القاهرة،المنقذ من الضالل، ) ه٥٠٥ت(

  .٥٧، ص١٩٧٢
 ،) ه٥٩٥ت ( الوليد محمد بن أحمد بن رشد األندلسي أبو) ٨(

سليمان دنيا، دار المعـارف،    : ، تحقيق تهافت التهافت 
   . ٥٣٤، ص١٩٦٥القاهرة، 

مـسند  ،  )  ه٢٤١ت  (اإلمام أحمد بن حنبل الـشيباني       ) ٩(
محمد عبد السالم عبـد     : ، ترقيم االمام أحمد بن حنبل   

 /  ه١٤١٣،  )١ط(الشافي، دار الكتب العلمية بيروت،      
 :وانظر. ٢١٢-٢١١، ص٥، ج٢١٦٠١م، رقم ١٩٩٣

   . ٢١٦٠٧، برقم ٢١٣جزءاً من الحديث في ص
أبو عيسى محمد بن عيسى بـن سـورة الترمـذي           ) ١٠(

إبـراهيم  : ، تحقيق الجامع الصحيح ،  )  ه٢٩٧-٢٠٩(
عطوة عوض، مصطفى البابي الحلبـي، القـاهرة،        

   . ٣٠٨، ص٥، ج٣١٤٨م، رقم ١٩٦٥/ ه١٣٨٥، )١ط(
عقيدة المسلم وما يتصل    عبد الحميد السائح،    : انظر) ١١(

، )١ط( منـشورات وزارة األوقـاف، األردن،        بها،
ــد . ٢٠٨م، ص١٩٨٣/ ه١٤٠٤ ــصابوني، محم وال
، مكتبة الغزالي، الـسعودية،     النبوة واألنبياء علي،  

   . ١٢٦، ١٢٤م، ص١٩٨٠/ ه١٤٠٠، )٢ط(
ثم عاد وغير رأيه    . ٢٠٨، ص عقيدة المسلم السائح،  ) ١٢(

   . لى القول بأنه رسولإ
   . ١٦٣، صكتاب أصول الدينالبغدادي، : انظر) ١٣(
، تفسير اآليـة   ١٩، ص ٨، ج التفسير الكبير الرازي،  ) ١٤(

  . من سورة آل عمران٣٣

  

   . ٢٣، ص٨، جنفس المرجع السابق) ١٥(
ذهب الرازي إلى أن اهللا تعالى عرض األشياء نفسها        ) ١٦(

: انظر. خلوقاتأو حقائقها وليست أسماء األجناس للم
فـي حـين ذهـب      . ٢٦٤، ص ١، ج التفسير الكبير 

: الزمخشري الى أنه عرض عليهم المسميات، انظر      
أبو القاسم جار اهللا محمود بن عمـر الزمحـشري          

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيـون      الخوارزمي،  
، مصطفى البابي الحلبي،    األقاويل في وجوه التأويل   

، ١م، ج ١٩٧٢/  ه١٣٩٢القاهرة، الطبعة األخيـرة،     
ونقل الطبري مجموعة من الروايات أنها      . ٢٧٢ص

أسماء ذرية آدم وأسـماء المالئكـة دون أجنـاس          
الطبري، جامع البيان عن تأويل     : انظر. المخلوقات

فـتح  : آي القرآن المعروف بتفسير الطبري، تحقيق     
م، ١٩٦٩، )ط. د(اهللا خليف، دار المعارف، القاهرة، 

ذه المسألة راجح   وقد فصل ه  . ٤٨٥-٤٨٢، ص ١ج
 وانتهى  نظرية المعرفة في القرآن   الكردي في كتابه    

إلى التوفيق بين هذه اآلراء وأن اهللا علم آدم علمـاً           
يلزمه على وجه األرض باعتباره إنساناً سيهبط إلى        
األرض، وأن هذا العلم اعم من أن يكون مجرد ألفاظ 
بل هو ألفاظ ومعان ودالالت األسماء على األشياء،        

نه هو العلم الضروري لإلنسان معرفته ليحيى أول  وأ
حياة على وجه األرض، وال ينتظر هذه العلوم حتى         
تأتيه من طريق التجربة حتى ال تتعرض حياته إلى         

نظريـة  الكـردي،   : الخطر، انظر التفصيل، راجح   
، الكتـاب الثالـث،     المعرفة بين القرآن والفلـسفة    

  .٤٨-٤٥ص
ت ( فارس بن زكريـا،      أبو الحسين أحمد بن   : انظر) ١٧(

عبد الـسالم   : ، تحقيق معجم مقاييس اللغة  ،  )  ه٣٩٥
، )٢ط(محمد، مصطفى البابي الحلبـي، القـاهرة،        

مجد الدين محمد   . ٣٦٠، ص ٣م، ج ١٩٧٠/  ه١٣٩٠
  بن يعقوب بن إبراهيم الفيروز آبـادي الـشيرازي         ا
، دار الكتب العلمية،    القاموس المحيط ،  )  ه٨١٧ت  (

   . ١٤٧، ص٢م، ج١٩٩٥/ ه١٤١٥، )١ط(بيروت، 
أبو اسحق، إبراهيم بن موسـى اللخمـي الـشاطبي          ) ١٨(

، )  ه٧٩٠ت  (الغرناطي المالكي المعروف بالشاطبي     
  ،المعرفة محمد عبد اهللا دراز، دار: ضبط الموافقات،
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  .  ٨، ص٢، ج)ط. د(بيروت، د، ت، 
   . ٩، ص٢، جالمرجع السابق: انظر) ١٩(
حمد، أبو الحسين بن    القاضي عبد الجبار بن أ    : انظر) ٢٠(

شـرح  ،  )  ه٤١٥ت  (أحمد الهمـذاني األسـدآبادي      
عبد الكريم عثمان، مكتبة    : ، تحقيق األصول الخمسة 
: وانظـر كتابـه   . ٥٦٤، ص ١٩٦٥وهبه، القاهرة،   

 المغني في أبواب التوحيد والعدل، التنبؤات والمعجزات،
محمود الخضيري ومحمود قاسم، المؤسـسة   : تحقيق

، ١٥م، ج ١٩٦٥/  ه١٣٨٥لقاهرة،  المصرية العامة، ا  
   .٦٣ص

معجـم مقـاييس    هذا المعنى في ابن فارس،      : انظر) ٢١(
القـاموس  والفيروز آبادي،   . ٣٨٥، ص ٥، ج اللغة

وتركوا : وانظر قول سيبويه  . ٣٧، ص ١، ج المحيط
فيه الهمزة كما في الذرية والخابية والبرية وهي لغة         

   . أهل مكة
ت (البيـضاوي   القاضي عبد اهللا بـن عمـر        : انظر) ٢٢(

طوالع األنوار مشروح بمطـالع األنظـار       ،  )  ه٦٨٥
،   ه١٣٠٥، طبعة مذكور عائد، تركيـا،       لألصفهاني

   . ٤٠ص
)   ه٤٠٥ت  (أبو عبد اهللا محمد الحاكم النيـسابوري،        ) ٢٣(

 تلخيص المستدرك، وبذيله المستدرك على الصحيحين
، ٢، مكتبة النـصر الحديثـة، الريـاض، ج        للذهبي
معجم مقاييس اللغة،   بن فارس،   ا: وانظر. ٢٣١ص
، القاموس المحـيط  الفيروز آبادي،   . ٣٨٥، ص ٥ج
   . ٣٧، ص١ج

. ٣٨٥، ص ٥، ج معجم مقـاييس اللغـة    ابن فارس،   ) ٢٤(
، )  ه٦٦١ت  (محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي،        

، دار الكاتـب العربـي، بيـروت،        مختار الصحاح 
   . ٦٤٢، ٦٤٤م، ص١٩٦٧

 عبد الرحمن بن أحمـد      عضد الملة والدين القاضي   ) ٢٥(
، طبعة عالم الكتب،   المواقف في علم الكالم   اإليجي،  
سـيف الـدين    : وانظر. ٣٧٧، ص )ت. د(بيروت،  

-٥٥١(على بن أبي علي بن محمد بن سالم اآلمدي        
حسن محمود عبد اللطيف، طبعـة      : ، تحقيق )  ه٦٣١

 / ه١٣٩١المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية، القاهرة، 
أبـو  . ٣١٧رابع والعشرون، ص  م، الكتاب ال  ١٩٧١

  

عمـدة  عبد اهللا محمد بن يوسف الحسني السنوسي،        
عقيدة أهل التوحيـد    ، شرح   أهل التوفيق والتسديد  

، شرح السنوسية الكبرى، نسخة حواش على الكبرى
من تأليف الشيخ إسماعيل بن موسـى بـن عثمـان       
الحامدي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القـاهرة،       

أبـو منــصور  . ٤٣٥م، ص١٩٣٦/ ه١٣٥٤، )١ط(
، )  ه٤٢٩ت  (عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي       

، نشر مدرسة اإللهيات بدار الفنون كتاب أصول الدين
 .١٥٣م، ص١٩٢٨/ ه١٣٤٦،  )١ط(التركية، استانبول،   

القاضي عبد الجبار، أبو الحسن بن أحمد الهمـذاني         
المغني في أبواب التوحيد    ،  )  ه٤١٥ت  (األسد آبادي   

  .١٨-١٤، ص١٥، ج التنبؤات والمعجزات-عدلوال
 / ه٤٥٠- ه٣٦٤(أبو الحسن علي بن محمد الماوردي، ) ٢٦(

طـه عبـد    : ، راجعه أعالم النبوة ،  )م١٠٥٨-٩٧٤
الرؤوف سعد، مكتبة الكليات األزهريـة، القـاهرة،       

   . ٢٢، ص١٩٧١/ ه١٣٩١
، مؤسـسة   الخصائص العامة لإلسـالم   القرضاوي،  ) ٢٧(

   . ٧٥م، ص١٩٨٣/ ه١٤٠٤، )٢ط(الرسالة، بيروت، 
   . ١١٢، ص٣، جنظرية المعرفةالكردي، ) ٢٨(
   . ١١٤، ص٣، جالمرجع السابق) ٢٩(
نَسب هذه الفكرة إلى البراهمة معظم علماء التوحيد،        ) ٣٠(

معتزلهم وسنتهم بتفاصيل طويلة فـي نقـاش هـذه          
الوظيفة بالعبارات الكالمية التي حاولت أن أتجاوزها 

قوم من الهنـد أثبتـوا الخـالق         والبراهمةوأسهلها  
والرسل والجنة والنار وزعموا أن رسـولهم ملـك         
أتاهم في صورة بشر من غير كتـاب وأمـرهم أن           
يعبدوا البقر كما يرى ذلك ابـن الجـوزي، وذكـر          
البيروني أن لهم أنبياء ورسالً وبالتحقيق إن مـنهم         
أنكر الحاجة إلى النبوة استغناء بالعقل عنها وأن منهم 

  فقط، وأن منهم من أثبتها إلبراهيمثبتها آلدم من أ
فحسب ولهذا يعلل بعضهم تسميتهم بالبراهمة نـسبة        
إلى إثبات النبوة إلبراهيم، انظر على سبيل المثال ال       

-١٩، ص ١٥، ج المغنيالقاضي عبد الجبار،    : الحصر
.  فما بعدها  ١٠٩نقاش البراهمة، ص  :  وانظر .١٠٩

غاية المرام في ، )  ه٦٣١-٥٥١(سيف الدين اآلمدي    
حسن محمود عبد اللطيف، طبعة : ، تحقيقعلم الكالم
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 ٢٠٩ 

  

المجلس األعلـى للـشؤون اإلسـالمية، القـاهرة،         
أبو الفتح محمد   . ٣١٨ط، ص . م، د ١٩٧١/  ه١٣٩١

بهامش (،  الملل والنحل بن عبد الكريم الشهرستاني،     ا
، الطبعـة األدبيـة، القـاهرة،       )الفصل البن حـزم   

 شكك عمـار طـالبي   وقد. ٢٤٧، ص ٣، ج   ه١٣١٧
نسبة الفكرة إلى البراهمة معتمداً على أن البراهمـة         
كانوا يقولون بوجود الخالق وأنهم كانوا يؤمنون بنبوة 
آدم وإبراهيم وأن الذي زور الفكرة عليهم هو أبـو          
الحسين أحمد بن يحيى بن إسحق الراوندي الملحـد         

من أصبهان وأبو بكر الرازي الطبيـب       )    ه٢٥٠ت(
وهـو الـذي خـدع      ) م٩٢٥/  ه٣١٣ت  (ف  الفيلسو

. المسلمين في نسبتها للبراهمة ليغطي على إلحـاده       
ولهذا فان ابن العربي انفرد في عدم نـسبتها إلـى           

عمـار  : انظر. البراهمة بل نسبها إلى ابن الراوندي     
، الـدار  آراء أبي بكر بن العربي الكالميـة      طالبي،  

-٢٦٩، ص١، ج)د، ت، ط(الوطنية للنشر، الجزائر، 
العواصـم مـن   نص ابن العربي في :  وانظر .٢٧٢

، ٩٩، ج ٢، ص ٢المرجـع الـسابق،  ج     القواصم،  
  .٢٢٧ص

نظرية المعرفة بـين    راجح الكردي،   : للتوسع انظر ) ٣١(
   ٣١٦-٢٢١، الكتاب الثالث، صالقرآن والفلسفة

، مكتبـة  الوحي المحمـدي السيد محمد رشيد رضا،    ) ٣٢(
    .١٥٦م، ص١٩٦٠/ ه١٣٨٠، )٦ط(القاهرة، القاهرة، 

   . المرجع السابق) ٣٣(
إمام الحرمين، أبو المعالي عبد الملك الجويني، : انظر) ٣٤(

كتاب اإلرشاد إلى قواطع األدلة فـي       ،  )  ه٤٧٨ت  (
  أسـعد تمـيم، مؤسـسة      : ، تحقيـق  أصول االعتقاد 

م، ١٩٨٥/  ه١٤٠٥،  )١ط(الكتب الثقافية، بيـروت،     
  .٢٥٨-٢٥٧ص

ي الطبيب الفيلـسوف    أبو بكر محمد بن زكريا الراز     ) ٣٥(
بـول  : ، تحقيـق  رسائل فلـسفية  ،  )م٩٢٥/  ه٣١٣(

   . ١٨-١٧م، ص١٩٣٩، )١ط(كراوس، القاهرة، 
   . ٢٥٨، صاإلرشادالجويني، ) ٣٦(
   . المرجع السابق )٣٧(
   . ٣٤٥-٣٤٤، صالمواقفاإليجي، ) ٣٨(
   . ٢٣، صأعالم النبوةالماوردي، ) ٣٩(

  

ك إلـى  نبوة محمد من الش  فاضل صالح السامرائي،    ) ٤٠(
 /  ه١٣٩٨،  )١ط(، مكتبـة القـدس، بغـداد،        اليقين
   . ٤٢م، ص١٩٧٨

كتاب البداية من الكفاية في الهداية فـي   الصابوني،  ) ٤١(
فتح اهللا خليف، دار المعارف،     : ، تحقيق أصول الدين 

   . ٨٧م، ص١٩٦٩، )ط. د(القاهرة، 
، آراء أبي بكر بن العربـي الكالميـة      عمار طالبي،   ) ٤٢(

الشيخ : ، تحقيقالقواصملعربي، ابن ا. ٢٨٠، ص٨ج
 /  ه١٣٤٦عبد الحميد بن باديس، قسنطينة، الجزائر،       

، ٢عمـار طـالبي، ج    : وتحقيق. ١٩٦م، ص ١٩٢٧
   . ٢٤٨ص

: ، ترجمـة  اإلنسان ذلك المجهـول   الكسيس كاريل،   ) ٤٣(
، ١٩٧٣عادل شفيق، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة،       

   . ١٤-١٣ص
   . ٢٣-١٦، صالمرجع السابق) ٤٤(
أصول الـدين   قحطان الدوري، رشدي محمد عليان،      ) ٤٥(

ــر، األردن، اإلســالمي /  ه١٤١٦، )١ط(، دار الفك
   . ١٩٤م، ص١٩٩٦

    .المرجع السابق) ٤٦(
 ، دار التصور اإلسالمي ومقوماته   خصائصسيد قطب،   ) ٤٧(

    .٦٧-٦٥، ص)ط. ت. د(الشروق، بيروت، القاهرة، 
سر العـالم   ماذا خ أبو الحسن علي الحسني الندوي،      ) ٤٨(

، )١٠ط(، دار األنصار، القاهرة،     بانحطاط المسلمين 
   . ١٠٨-١٠٧م، ص١٩٧٧/ ه١٣٩٣
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