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جامعة باتنة اجلزائر

الرسالة اإلسالمية في الرؤية الحداثية  
بها  وجل  عز  الله  يخاطب  التي  الصور  إحــدى  وهي  اإلسالمية،  العقيدة  في  عقـدية  حقيقة  الرسالة 

عباده لقوله تعالى: }ىئ  ىئ          ىئ   ی  ی  ی  ی    جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   خب{ )الشورى:51(. 
وإذا كانت الرسالة هي اإلتيان بشرع على االبتداء، أو نسخ بعض أحكام شرع سابق )1(، فإن الرسول ال 
يأتي بهذا الشرع من عنده، بل هو بشر مبلغ ما أوحي إليه وأرسل به، وقد قال القرآن الكرمي في شأن 

محمد ]:}يئ   جب      حب  خب      مب  ىب  يب{ )الكهف:110(.

 وقال في وظيفـة الرسل عـامة: }ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ{ )األنعام:48(. 
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والرسلالة بهذا املعنى تتضمن النبلوة؛ 
ولهلذا قيل كل رسول نبي وليس كل 
أساس  وهللذا على   .)2( رسللوال  نبي 
الللللذي جلللاء بشرع  اللللرسلللول هللو  أن 
جديد. وكانت رسالة محمد ] هذه 
جديلد،  بتشريع  جللاء  إذ  خاصيتها؛ 

}چ   تعالى:  لقوله  بالتبليغ  وكلف 

ڇڍ   ڇ   ڇ    ڇ   چ   چ   چ  
ڈڈ{  ڎ   ڎ   ڌ   ڌ     ڍ  

)املائدة:67(.
العقيلدة  فلللي  اللللرسلللاللللة  وألهلللمللليلللة 
اإلسلللالمللليلللة، جللعللل مللنللهللا اإلسللللالم 
ركللنللا ملللن أركلللللان اإلميلللللان ال يصح 
بالرسل  باإلميان  إال  اإلنسان  إميللان 
ورساالتهم، ومن خالف في ذلك فقد 
في  ووقللع  اإلسالمية  العقيدة  خالف 
الكفر والعياذ بالله، وهذا ما ورد في 
بالله  تؤمن  أن  »اإلميلللللان   :[ قوله 
ومالئكته وكتبه ورسله واليلوم اآلخر 
وانطالقا   .)3( وشره«  والقلدر خيره 
مللن هلللذه الللنللصللوص وغلليللرهللا، أخذ 
ملبحث  ترتيبهم  فللي  العقيدة  علماء 
املبحث  منه  وجعلوا  والرسالة  النبوة 
الثاني من مباحث علم العقيدة. وفيه 
والنبوة،  الرسالة  معنى  في  يبحثون 
وصفات األنبياء ومعجزاتهم وكتبهم، 

ووظائفهم.. إلخ.
الرسل  بللرسللالللة  فللاإلميللان  مللن هنا   
جميعا، ومنهم محمد ]، أصل من 
أصول الدين، ال يستقيم اإلميان إال 
املؤمن شعائره  كيف ميللارس  إذ  بها، 
ويؤدي واجباته وهو ال يؤمن بصحة 
رسالة الرسول؟! فمن أين له أن يأخذ 
التعاليم الدينية إن لم يكن عن طريق 
وجل؟  عز  الله  أرسله  الذي  الرسول 
خطأ  أو  صللحللة  يعلم  أن  للله  وكلليللف 
لم يكن مقلدا متبعا  إن  ما هو عليه 
ولهذا  بالرسالة؟  جاء  الذي  الرسول 
ضرورة  على  الللكللرمي  الللقللرآن  يحث 
مالزمة النبي ] وأخللذ كل ما جاء 

تعالى: }ڻ  ڻ  ڻ   لقوله  به 

ہہ{  ہ   ۀ     ۀ    ڻ  
)احلشر:7(.

يتعلق برسالة  الللنللص  هللذا  كللان  وملللا 
فهذه  اإلسلللللالم،  وهلللي  مللحللمللد ]، 
اللللرسلللاللللة خللصللهللا الللللللله عللللز وجل 
بخصائص لم تكن لغيرها؛ منها أنها 
فكانت  السماوية،  الرساالت  خامتة 
بذلك احلقيقة اخلالدة، ولذلك حذر 
الله عز وجل من اتباع أي رسالة أخرى 

لقوله تعالى: }ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    

ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ  

چ  چ{ )آل عمران:85(.
ولللكللون الللرسللالللة اإلسللالملليللة خامتة 
الرساالت السماوية جعلت منها هذه 
للناس  فهي  عاملية  رسالة  اخلاصية 
وملللكلللان. قال  زملللان  كللل  فللي  جميعا 

تعالى: }ۀ  ہ  ہ            ہ  

ہ    ھ  ھ{ )سبأ:28(. 
هذه  اإلسالمية  الرسالة  كانت  فللإذا 
أهللللم خللصللائللصللهللا »اللللعلللاملللليلللة«، فإن 
الرؤية احلداثية تتصادم معها بشكل 
بتاريخية  الرؤية حتكم  فهذه  ظاهر؛ 
جنابه  وهلللنلللا  )4(؛  اللللرسلللاللللة  هللللذه 
الرسالة  تكون  التالي: كيف  التساؤل 
اإلسالمية عاملية وخوطب بها الناس 
ارتبطت  نفسه  الوقللت  وفللي  جميعا 

بواقع »زمكاني« محدد؟!
البعد  هلللذا  تلغي  احلللداثلليللة  الللرؤيللة 
الللرسللالللة ظاهرة  وتللعللتللبللر  الللعللاملللي، 
بللهللا اإلنسان  يللخللاطللب  لللم  تللاريللخلليللة 
حتى  بها  يخاطب  لللم  بللل  املللعللاصللر، 
اإلنسان املعاصر لها. وهذا باالعتماد 
اجلماعة  أي  الثاني؛  املخاطب  على 
التي كان يخاطبها النبي عليه الصالة 
جاءوا  الذين  أمللا  مباشرة،  والسالم 
رسالته  على  واطلعوا  وفاته  بعد  من 
في  ألنهم  بها؛  يخاطبون  ال  فللهللؤالء 
الرسالة  زمن  وغير  زمنه،  غير  زمن 
التي جاء بها، ولذلك حينما يتحدث 

يقولون  الللنللبللي ]  عللن  احلللداثلليللون 
هذه  وظيفته  بحكم  »مللسللؤول  إنللله: 
التاريخ  الرسالة وجتسيدها في  عن 
عن طريق انخراط شخص ثالث هو 

املرسل إليه اجلماعي« )5(.
 وهللللذا اللللكلللالم تللرتللبللت عللللليلله عدة 

مخالفات من الناحية العقدية منها:
1- هللللدم ركللللن ملللن أركللللللان اإلميلللللان، 
وهللو اإلميلللان بللالللرسللل. وقللد يللقللال لم 
مسألة  اإلميللان  ألن  الركن؛  هذا  يهدم 
بالرسالة  فالتصديق  تصورية،  نظرية 
اإلسالمية قائم ولم ينكر، وإمنا الذي 
الرسالة  هللذه  إلللى  االحتكام  هللو  أنكر 
سائر  وعلللللى  إطللارهللا  خلللارج  وسحبها 
القادم،  الللزمللن  ذلللك  فللي  العصور مبللا 
مخالف حلقيقة  أيللضللا  الللكللالم  وهلللذا 
اإلميان؛ ألن اإلميان ليس تصديقا فقط 
بل تصديق وعمل، فال ميكن أن يكتمل 
إميان اإلنسان إن لم تكن أعماله توافق 
وينكر  يعيب  ولذلك  وإميللانلله.  عقيدته 
الللذي يكون هذا  الللكللرمي على  الللقللرآن 

چ   ڃ   }ڃ   شأنه: 

چ   چ{ )البقرة:85(.
ٻ   }ٱ   بقوله:  املؤمنني  ووصللف   

پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ  
ٺ       ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ  
ٿ    ٿ   ٺ   ٺ   ٺ  
ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ  

ٹ  ڤ{ )املؤمنون:5-1(.
 فلللهلللذه اآليلللللات وغلليللرهللا تلللؤكلللد أن 
اإلميان تصديق وعمل، وليس مجرد 
تصديق. وفي هذا معارضة صريحة 
الرسالة  مفهوم  مع  احلداثية  للرؤية 
ال  أي  عللقللديللة؛  حقيقة  بللاعللتللبللارهللا 
ميكن اإلميللان بها دومنا توظيف لها 

في الواقع العملي.
2- هدم التشريع: ألن حتيني الرسالة 
واعتبارها تاريخية يؤديان إلى القول 
بأحكام  املللسلللللمللني  مللخللاطللبللة  بللعللدم 
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الللرؤيللة يصبح  التشريع؛ ووفللق هللذه 
واملسلمني   [ النبي  بها  املخاطب 
فللي زمللانلله، لكن بعد وفللاتلله لللم يعد 
اخلطاب يتعلق باملسلمني. وهذا بناء 
اجلماعي  إليه  املرسل  إدخللال  على 
كعنصر من عناصر اخلطاب القرآني 
على حللد مللا يللرى احلللداثلليللون. وقد 
السنة،  إلغاء حجية  ترتب على هذا 
لللكللن األملللللر للللم يللتللوقللف عللنللد هذا 
احلد، بل أدى إلى هدم التشريع من 
عبادات ومعامالت؛ فبناء على القول 
بتاريخية الرسالة، كما قضت بذلك 
احلداثيون  ذهللب  احلداثية،  الللرؤيللة 
مستمرة  غير  العبادات  اعتبار  إلللى 
علللللى الللنللحللو الللللذي فللصلللللتلله السنة 
النبوية، بل ميكن األخذ مبا هو في 
القرآن فقط، فصارت الصالة ليست 
خمس صلوات في اليوم والليلة، بل 
وليس  واحلللدة،  مللرة  تكون  أن  ميكن 
لها عدد ركعات معني، وصار الصوم 
ليس شهر رمضان بأكمله، بل ميكن 
متفرقات  أيللامللا  أو  يللومللا  يللكللون  أن 
اسللتللنللادا ملللا فللي الللقللرآن فللقللط. أما 
الصورة  على  أيضا  تبق  فلم  الللزكللاة 
املللشللروعللة، واحلللللج مللشللرع حلكمة 
فلما حتققت  املسلمني،  وهي جتمع 
لللم يعد واجللبللا، وهللكللذا.. حتى في 
مللجللال املللعللامللالت صللار الللربللا ليس 
التي  املسائل  من  وغيرها  محلرما، 

كانت السنلة هي السند فيها )6(.
العقيدة  يلللخلللاللللف  الللللكللللالم  وهللللللذا 
كان  وإن  كلية،  مخالفة  اإلسللالملليللة 
في  يجدها  املسائل  الناظر في هذه 
باملرونة،  متللتللاز  الللتللي  الفقه  أبلللواب 
وبالقابلية للتغلير أحيانا، لكن األمر لم 
يقف عند هذا اجلانب الفقهي بل طال 
والزكاة  والصيام  فالصالة  العقيدة. 
واحلللج هللي أركلللان اإلسلللالم، وتركها 
اإلقللللرار مبشروعيتها  وعلللدم  عللمللدا 

أمر ال يتعلق بالفقه بل بالعقيدة؛ ألنه 
إنكار وهدم ألركان اإلسللالم، ولصلة 
تناولها  بللالللعللقلليللدة،  اجللللوانلللب  هلللذه 
العقيدة،  كتب  اإلسللالم ضمن  علماء 
كما تناولوها في كتب الفقه، فاإلمام 
عبدالقاهر البغدادي مثال يجعل منها 
األصل التاسع من أصول الدين. في 
أمور  فهذه   .)7( الدين  أصللول  كتابه 
وإنكارها  تغييرها،  ميكن  ال  ثابتات 

إنكار ملعلوم من الدين بالضرورة.
للرسالة  احلداثية  الرؤية  وفي ضوء 
اإلسالمية جند أن إنكار هذه األمور 
التي  بالتاريخية  الللقللول  على  تللرتللب 
وهو  والللرسللالللة  النبوة  على  سحبت 
القول  أن  يؤكد  مما  عقدي،  مبحث 
تقضي  كما  الديني،  النص  بتاريخية 
يستقيم  احلللداثلليللة، ال  الللرؤيللة  بذلك 
مع إثبات نبلوة ورسالة الرسول الذي 
به،  بالتبليلغ  كلف  ما  ليبلغ  الله  بعثه 
فلللإذا كللانللت الللرسللالللة مللحللصللورة في 
زمان ومكان محددين واألمر بالتبليغ 
التناقض  مللن  ضللرب  فللهللذا  متحقق 
احللللداثللليلللون حتميله  يلللريلللد  اللللللذي 
والللنللص منه بريء.  الللديللنللي،  الللنللص 
واملللتللأمللل فللي هللذيللن األمللريللن، هدم 
بالكيفية  الللتللشللريللع،  وهلللدم  اإلميللللان 
املشار إليها، فهذه العملية تؤدي إلى 
التحلل مللن الللديللن، والللديللن مللا جاء 
حياة  ليؤطر  بل  منه،  الناس  ليتحلل 
وله  يعيشون،  فبه  ويطبقونله،  الناس 
ولهذا  يعيشون، وفي سبيله ميوتون. 
كان حفظ الدين مقصدا من مقاصد 
الشريعة. وبطبيعة احلال التحلل من 
الديلن نظرة إحلادية تخالف العقيدة 
اإلسللالملليللة، وهللنللا كللان املللدخللل إلى 
هذا التحلل حتيني الرسالة، واإلطار 
الذي مت فيه هذا التحيني هو القول 

بتاريخية الرسالة.
في  للللللللرسلللاللللة  اللللتلللصلللور  هلللللذا  إن 

محاوالت  من  محاولة  هو  اإلسللالم 
علمنة اإلسللالم ذاتلله، وهللي مسألة 
عليها؛  الللتللأكلليللد  احلللداثلليللون  أراد 
العلمنة  هللذه  اعتبارهم  خللالل  مللن 
ملللوجلللودة ومملللارسلللة وحتللقللقللت في 
التلاريخ اإلسالمي ولكن سميت بغير 
اسمها )8(. وهذا كالم فيه تغليط؛ 
فاإلسالم يرفض العلمانية من جميع 
بالعقيلدة  يتعلق  وجوهها؛ ألن األمر 
التي بينت لنا أن هذه الرسالة التي 
كل  استوعبت   [ محمد  بها  جللاء 

تللعلللللالللى: }ڇ  ڇ  ڍ   لللقللوللله  شللليء 

ڍ  ڌ  ڌ{ )األنعام:38(. 
كما أن هذه العقيدة بينت لنا عالقة 
اإلنسان بالله وعالقة الله باملوجودات، 
اإلسالمية  العقيدة  فللي  فللاأللللوهلليللة 
يتصورها  كلللان  كللمللا  سلبية  للليللسللت 
يكون  ولللذلللك   .)9( الللقللدمي  الللعللقللل 
القول بتاريخية الرسالة، وعدم اتخاذ 
املرجعية اإللهية، أمرا مخالفا للعقل 
والعقيدة ذاتها. يقول الدكتور محمد 
عمارة: »محال أن يجتمع ويتوافق في 
لكل  مللدبللرا  الله  تصور  املسلم  قلب 
شيء وراعيا لكل أمر، مع تصور عزل 
السماء عن األرض، وحترير العمران 
تدبير  اإلنساني من ضوابط وحدود 

الله« )10(.
وليست  بالعقيدة  مرتبطة  فاملسألة 
من األمور التي ميكن أن تكون محل 
أنها  مبا  الرسالة  إن  ونظر.  اجتهاد 
حقيقة عقلدية من عند الله عز وجل 
تكون مخالفة للتاريخية رافضة لهلا. 
وملا كان علماء العقيدة يستدلون على 
صللحللة الللرسللالللة احملللمللديللة مبللا أّيد 
الله به نبيه ] من معجزات، تطرح 
إمكانية  مناقشة  احلللداثلليللة  الللرؤيللة 
املللعللجللزة مللن زاويللللة وضللعلليللة أيضا، 
املعجزة  معتبرا  أركللون  محمد  يقول 

لغة وأدب
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في املعتقد اإلسالمي ال تختلف عن 
قدميا:  اليونان  عند  السائد  املفهوم 
»من العبث أن نبحث في القرآن عن 
اليوناني  املفهوم  بللني  واضلللح  متييز 
احلقيقة  يللعللنللي  الللللذي   )clublis(
محط  هللي  التي  املستقلة  الطبيعية 
للجهد التعقلي من جهة، وبني املفهوم 
التيولوجي لكلمة خارق للطبيعة التي 
اشتغالها  وطريقة  حقيقتها  تتجاوز 
فهذا   ،)11( البشري«  الوعي  قللدرة 
السائد  باملفهوم  املعجزة  ينكر  النص 
يعتبرها  بل  اإلسللالمللي،  التصور  في 
وجللهللا آخللللر للللللمللفللهللوم الللسللائللد في 
في  وهللذا  القدمي،  اليوناني  التصور 
وإنكار  الللوضللعلليللة،  الللفلللللسللفللة  ضلللوء 
ألن  أيضا؛  للعقيدة  مخالف  املعجزة 
املعجز هو الله عز وجل، وليس املؤيد 
بها، ولذلك إنكارها بعد ثبوتها موجب 

للعقاب )12(.
الله  حجة  الكرمي  القرآن  جعل  وقللد 
الرسل:  بللعللثللة  جميعا  الللنللاس  علللللى 
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 وقد أمر النبي ] املسلمني بالتبليغ 
عنه ما دامت السماوات واألرض. من 
التاريخية،  تنافي  الرسالة  تكون  هنا 
عنادا  إمللا  بتاريخيتها  القول  ويكون 
احلداثيني  أن  خصوصا  مكابرة،  أو 
وأن  مسلمون،  بأنهم  يعلنون  العرب 
عملهم من قبيل التجديد وإعادة بعث 
اإلسالم ولكن في صورة علمية، لكن 
هذه الصورة التي رسموها لإلسالم 
ظاهرة  أنلله  عليه  يحكمون  جعلتهم 
جعلتهم  سماوية،  ديللانللة  ال  تاريخية 
منهج  وللليللس  الللتللاريللخ  فللي  يحبسونه 
حياة مستمر، وهذا مخالف لإلسالم 
احلقيقة  تكون  قللد  وبالتالي  نفسه، 
التي  هللي  املللكللابللرة  ولللكللن  لهم  باديلة 
عليه،  هللم  مللا  على  يللصللرون  جعلتهم 

وهلللذا املللوقللف فللي حللد ذاتللله ينافي 
املكابرة  ألن  عنها؛  املتحدث  العلمية 

مسلك غير علمي.
وإما أن يكون األمر من قبيل تسمية 
الرهان  ألن  اسللملله؛  بللغلليللر  اإلحلللللاد 
املرجو كسبه من التأسيس للتاريخية 
هو التبرير للعلمانية، وذلك من داخل 
اإلسللللالم نللفللسلله، األملللر اللللذي يؤكد 
أقول  تغيرت.  قد  الصراع  مواقع  أن 
تسمية اإلحلاد بغير اسمه؛ ألن منهم 
والعلمانية  اإلحللللاد  بللأن  يعترف  مللن 
سواء. يقول حسن حنفي: »واحلقيقة 
غربي  مفهوم  كالعلمانية  اإلحلللاد  أن 
خالص، الهدف منه العودة إلى الدنيا 
والشهادة  احللللس  عللالللم  واكللتللشللاف 
سادت  التي  الديانات  غالت  أن  بعد 
أو ثقافة، في عالم  الغرب، ممارسة 

الغيب واألسرار« )13(.
وسللللواء كلللان الللهللدف هلللذا أو ذاك، 
القول  يستقيم  ال  مفهوم  فالتاريخية 
بلله مللع إثللبللات الللرسللالللة فللي العقيدة 
حقيقة  بأنها  واالعللتللقللاد  اإلسالمية 
وبذلك  بللهللا،  إال  اإلميللللان  يكتمل  ال 
تدعي  التي  احلداثيني  كتابات  تكون 
عللللدم اللللتلللعلللارض ملللع الللعللقلليللدة غير 
منهم  الللبللعللض  أن  بللدللليللل  صحيحة، 
اإلسالمية  القضايا  ويناقش  يللدرس 
ضمن هذه الثنائية الضدية )الرسالة 
يللدل على أن  والللتللاريللخ( )14(، ممللا 
حداثية  وكللرؤيللة  كمفهوم  التاريخية 
في  الرسالة  ملفهوم  الضد  جهة  في 
استمراريته:  تعني  اللللذي  اإلسللللالم 
فعالية املبادئ اإلميانية، واستمرارية 
واستمرارية  اإلسلللالملللي،  الللتللشللريللع 
لقوله  عموما،  اإلسالمية  املرجعية 
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