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بسم اهلل الرحمن الرحيم
مقدمّة الطبعة الثانيّة
احلمد هلل وحده والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن
اتبع هداه.
أما بعد:
علي وأشكره
فاحلمد هلل محدا كثريا طيبا مباركا فيه على كل نعمة أنعمها ّ
تعاىل وأثين عليه وال أحصي ثناء عليه وال يستطيع ذلك أحد.
علي وإفضاله أن وفّقين – على ضعفي – أن أصدع
وإ ّن من نعم اهلل ّ
بقولة احلق يف حدود طاقيت كتابة أو مواجهة ،فأشكره وأمحده محدا ميأل
السموات واألرض وما بينهما ،وأسأله الثبات على ذلك إىل أن ألقاه وهو
ر ٍ
اض عين كما أسأله املزيد من التوفيق واحلفظ والرعاية وال أنسى – وهلل
احلمد – أنّه حينما صدر كتايب (( منهج األنبياء في الدعوة إلى اهلل فيه
الحكمة والعقل )) أنّه قد استقبله الشباب املسلم احلق يف كل مكان بفرح
وحفاوة بالغة؛ ألنّه وضح هلم دعوة األنبياء حىت جعلها هلم كالشمس يف
رابعة النهار وأزال عنها اللبس والتّحريف والتلبيس من كتّ ٍ
اب قلوهبم قلوب
يهمهم إال حشد النّاس حوهلم وحول
الشياطني يف جثمان أنس ،ال ّ
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شعاراهتم املزيّفة ،ال يهمهم أن تكون هذه احلشود من الروافض واملنافقني أو
اخلوارج املارقني أو غالة الصوفيّة امللحدة من العوام وأشباههم من عباد
القبور ،أو من األصناف التعيسة املنكودة ،ال يهمهم أن حتتشد حوهلم
وحول شعاراهتم هذه ولو ترتّب على ذلك ما ترتّب من النتائج الوخيمة يف
الدنيا واآلخرة.


ألّنم كما وصفهم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم (( :دعاة على أبواب
ّ
وألّنم كما وصفهم الرسول الناصح
جهنّم من أجاهبم قذفوه فيها ))ّ ،
الصادق األمني صلى اهلل عليه وسلم (( :شياطني يف جثمان إنس)) ،وإال
فما الذي حيملهم ومن دار يف فلكهم على النفور والشذوذ عن منهج
وبني أنّه شرعتهم ومنهجهم ،أال
وضحه القرآن َّ
النري الذي ّ
األنبياء الواضح ّ
وهو الدين اخلالص توحيد اهلل يف أمسائه وصفاته وتوحيده يف ربوبيّته
وتوحيده يف ألوهيّته والكفر بالطواغيت.
كل ّأمة رسوالً أن اعبدوا اهلل واجتنبوا
قال تعاىل{ :ولقد بعثنا في ّ
الطاغوت}.
وقال{ :وما أرسلنا من قبلك من رسول إال نوحي إليه أنّه ال إله إال
أنا فاعبدون}.
احبث أي دعوة من دعوات الفرق واألحزاب – غير السلفيّة – هل
ترى فيها عينا أو أثرا هلذا املنهج يف مدارسهم أو أفرادهم أو مجاعاهتم مثّ
دلين عليه إن كنت صادقاّ ،أما أنا فال أجد عند هذه الفرق واألحزاب إال
حربا مستعرة على هذا املنهج وعلى أهله وال أرى إال االستخفاف
والسخرية هبذا املنهج وبأهله وال أرى إال العداوة والبغضاء هلذا املنهج
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وألهله ،وال أرى إالّ احلفاوة واالحرتام للدعوات املنحرفة الضالّة وأهلها،
وهذا األخري قد تراه وتسمعه كثريا ممن يلبس لباس السلفيّة وهم إىل
خصومها أقرب رمحا تربط بينهم وشائج ال يعلمها إال اهلل.
ظن بعض عشاق دولة اخلرافات والبدع والضالل – وبئس ما ظنّوا
لقد ّ
وساء ما اقرتفوا – أنين أفصل بني الدين والدولة وأنين أنازع يف احلاكمية
{كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إال كذباً}.
وبني زيف دعواهتم وما انطوت عليه من حتريف
لقد ساءهم هذا الكتاب ّ
لإلسالم ونصوص التوحيد ،ال سيما دعوات الرسل عليهم الصالة والسالم.
ومل جيارهم يف الرتحيب بدولة الروافض ،ومل جيارهم يف إقامة دويالت
تقوم على تشييد القبور واعتقاد َّ
أن األولياء يعلمون الغيب ويتصرفون يف
الكون ،ومل جيارهم على إقامة دويالت تقوم على ما سبق ،وتضيف
ضالالت وشركيات علمانيّة جديدة تلبسها لباس اإلسالم.
وضح أن الدعوة الصادقة األمينة هي
إن الكتاب  -واحلمد هلل  -قد ّ
اليت ترتسم منهج األنبياء يف الدعوة إىل اهلل ،والدولة اليت تقوم على هذا
املنهج الصحيح هي الدولة اإلسالمية ومع أن الكتاب يعاجل موضوعا
خاصا أال وهو بيان منهج األنبياء يف الدعوة إىل اهلل فقد عين بذكر الدولة
اإلسالمية فكررها مرارا ورّكز عليها تكرارا.

وعقد هلا عنوانا خاصا هو (( نظرة علماء اإلسالم إلى اإلمامة وأدلتهم
على وجوبها )) ،مث ساق أقوال العلماء يف ذلك وذكر أدلتهم والذي غاظ
أهل األهواء ودعاة الباطل أنين وضعت اإلمامة والدولة يف موضعها الذي
وضعها اهلل فيه ودان به علماء اإلسالم ،ومل أجار أهل األهواء يف إلغاء
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منهج األنبياء يف الدعوة إىل التوحيد وحماربة الشرك والبدع وسائر أنواع
الضالل واالحنراف وحماربة األوثان وعبادة القبور.


ومل أجارهم يف اعتبار اإلمامة :مسألة املسائل وأصل األصول األمر الذي
وجر إىل االرمتاء يف أحضان الروافض
جر إىل التنكر ملنهج األنبياء وحماربتهّ ،
ّ
الذب عنهم وتزيني مذاهبهم احملاربة لإلسالم
والتعاطف معهم ومواالهتم و ّ
قرآنا وسنّة ،واحملاربة ألصحاب رسول اهلل وزوجاته الطاهرات وسائر
املسلمني وأئمتهم ،بل جتاوزت ذلك إىل تكفري هؤالء العظماء وطعنهم
بأخبث الطعون.
مل أجارهم يف هذا الضالل والغلو البغيض فاستاءوا من الكتاب ومن
مؤلفه فقالوا ما قالوا من األباطيل ليحولوا بني الشباب املتعطش للحق وبني
احلق الدامغ يف هذا الكتاب الذي صدع باحلق ووضع كال من العقيدة
والدولة يف موضعها الذي وضعه اهلل فيه بال إفراط وال تفريط وال حتريف وال
تلبيس.
ومن الالزم بيانه أن أوضح للشباب الفرق بين الدولة وحاكميّة اهلل :أما
الدولة فهي جمموعة من أفراد البشر قد تكون كافرة ،وقد تكون ضالة
مقصرة ،كما هو
منحرفة ،وقد تكون مؤمنة ،يف خالفة راشدة ،أو ملوكية ِّ
واقع دول اإلسالم بعد اخلالفة الراشدة ،فهؤالء األفراد من البشر الذين
تكونت منهم الدولة املؤمنة ال يعدون أن يكونوا وسائل لتنفيذ شريعة اهلل
من القيام باجلهاد ،واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ،وإقامة احلدود،
األمة من مكائد األعداء واعتداؤهم على أراضي
والقصاص ،ومحاية ّ
املسلمني ،وأرواحهم ،وأمواهلم ،وأعراضهم.
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فالب ّد للمسلمني من إقامة دولة للقيام هبذه الواجبات العظيمة إما
مببايعة خليفة جيتمع عليه كل املسلمني ،أو يتغلب أحد أفراد األمة فيكون
األمة التسليم له؛ ما دام يعلن
له شوكة وجيوش وسلطة فتقضي مصلحة ّ
األمة من أعدائها إىل آخر
اإلسالم ويلتزم تنفيذ شرائعه وعقائده ومحاية ّ
التفصيالت املعروفة واملذكورة يف مواطنها من دواوين اإلسالم ،أو بتغلب
بعض األفراد على بعض األقطار كما حصل يف األقطار اإلسالميّة بعد
ضعف اخلالفة فتقتضي املصلحة التسليم هبذا الوضع ،أما احلاكمية واحلكم
فهي من صفات اهلل ومن خصائصه اليت انفرد هبا كما قال تعاىل { :إن
الحكم إال هلل أمر أال تعبدوا إال إياه ذلك الدين القيم} ،فال ينكر هذه
احلاكميّة وال جيحدها إال كافر باهلل شديد العداوة هلل ولرسوله وكتبه ،بل
حىت من جيحد حاكميّة اهلل يف جزئيّة من اجلزئيات الفروعيّة فضال عن
األصول يكون كافرا باهلل خارجا عن دائرة اإلسالم إذا كان جحده هلا عن
علمّ ،أما اجلاهل فيعذر حىت تقام عليه احلجة.
هذا الذي أقوله جيري يف حق احلكام واحملكومني واألفراد واجلماعات.

وقد ّقرر ذلك علماء اإلسالم املعتربون ،ومنهم شيخ اإلسالم ابن تيمية
رمحه اهلل ) (-وتلميذه ابن القيم( ).فمن يلتزم هبذه احلاكميّة يف أصول الدين وفروعه يف العقائد والعبادات
( ) (( منهاج السنَّة النبويَّة )) ( )3 /3فما بعدها ،حيث َّبني َّ
أن من مل يلتزم حباكميَّة اهلل فهو
وبني عموم ذلك يف األمور العلميَّة والعمليَّة.
كافر َّ
( ) (( مدارج السالكني )) ( .)333/
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واملعامالت ،ويف السياسة واالقتصاد واألخالق واالجتماع فهو املؤمن ،ومن
ال يلتزمها يف الكل أو يف البعض فهو الكافر فردا كان أو مجاعة حاكما أو
حمكوما داعية أو مدعوا ،وواهلل إنين أخشى على كثري من الفرق واألحزاب
واألفراد من الوقوع يف الكفر حيث ال تلتزم حباكميّة اهلل يف أصول الدين بل
احلجة وتبني له احلق مثّ
ويف فروعه ،أخشى على كثري منهم ممن قامت عليه ّ
يصر على مناهضة الدعوة إىل التوحيد وحماربة الشرك والبدع ،وإىل مناهضة
ّ
أهلها ومنابذهتم وتأليب الناس عليهم وتنفري الناس منهم ومن دعوهتم دعوة
احلجة عليه
األنبياء والرسل واملصلحني املخلصني الصادقني فيقع بعد قيام ّ
هوة الكفر.
يف ّ


وإنين ألدعو األ ّمة مجيعها حكامها وحمكوميها ،أفرادها وفرقها وأحزاهبا
العامة الشاملة ألصول الدين
أن يؤمنوا مجيعا حق اإلميان حباكميّة اهلل ّ
وفروعه ،وأن يلتزموا هبا كل االلتزام يف أصول الدين وفروعه ،وأدعو رؤساء
وقصر ولو يف شيء من التطبيق أن
الدول َمن كان منهم ملتزما حباكميَّة اهلل ّ
كل امليادين يف العقائد والعبادات واملعامالت يف
يلتزم بالتطبيق الكامل يف ّ
االقتصاد والسياسة ويف باب األمر باملعروف والنَّهي عن املنكر ،وأن جي ّدوا
يف حماربة الشرك والبدع ويف حماربة املعاصي واملنكرات وخصوصا الربا وسائر
األمة وأخالقها ،فإن اهلل ليزع بالسلطان ما ال يزع
تضر ّ
الكبائر اليت ّ
كل صغرية وكبرية تقع حتت
بالقرآن ،وليستشعروا أن اهلل سائلهـم عن ِّ
مسؤليّتهم ((كلكم ر ٍاع وكلكم مسؤول عن رعيّته )).
وأذكرهم بقوله صلى اهلل عليه وسلم (( :ما من و ٍال يلي رعية من
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حرم اهلل عليه اجلنّة ))(.)3
املسلمني فيموت وهو ٌ
غاش هلم إال ّ
وقوله صلى اهلل عليه وسلم (( :ما من ٍ
عبد يسرتعيه اهلل رعيّة ،فلم حيطها
بنصحـه مل جيد رائحة اجلنّة )) ( ).
لألمة محلهم على االلتزام حبكم اهلل وشرائعه بالتعليم
ومن النصيحة ّ
والتوجيه والرتغيب والرتهيب واألمر باملعروف والنّهي عن املنكر وإقامة
بكل التدابري اليت تدعوهم إىل احرتام شرع اهلل عقيدة وعبادة
احلدود واألخذ ّ
وسياسة وأخالقا.
وأدعو رؤساء الدول يف البالد اإلسالميّة الذين مل يلتزموا شريعة اهلل أن
يرجعوا إىل اهلل وأن حيرتموا دينه املتمثل يف الكتاب والسنّة ،وأن يلتزموا
بعقائد هذا الدين وأحكامه ،وأن يعتزوا بذلك فإ ّن فيه العزة والكرامة.

الذل واهلوان يف اخلضوع لقوانني يضعها أحط البشر من
كل ّ
وإ ّن ّ
الذل ّ
األمة يهودا كانوا أو نصارى أو جموسا أو ملحدين ،وأن حيرتموا
أعداء هذه ّ
وضحت باملاليني من
األمة اإلسالميّة اليت جاهدت وناضلت
ّ
مشاعر ّ
أبنائها لتحقيق غاية نبيلة هي أن حيكمها اإلسالم ،واإلسالم فقط دين اهلل
اجلن واإلنس لعبادته وحده وللخضوع لشرائعه
خالق هذا الكون وخالق ّ
األمة عقيدة وأخالقا وتعليما ومناهج
وحدها فيلتزموا شريعة اهلل ويُلزموا هبا ّ
إسالميّة يقوم عليها التعليم والرتبية.
لألمة
األمة ودعاهتا وأحزاهبا وفرقها أن ينصحوا ّ
وإين أُهيب بعلماء ّ

( )3و ( ) (( صحيح البخاري )) :كتاب األحكام ( رقم.)0 1 -0 17:
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مجيعها شيبها وشباهبا ذكورها وإناثها فيجمعوهم على كتاب اهلل وسنّة
رسوله وعلى منهج وفهم السلف الصاحل من الصحابة والتابعني ومن تبعهم
بإحسان من أئمة اهلدى من فقهاء وحمدثني ومفسرين يف العقيدة والعبادة
واألخالق واملعامالت واالقتصاد وسائر أمور اإلسالم واإلميان ،وأن يدركوا
حق اإلدراك أ ّن قول اهلل تعاىل{ :ومن لم يحكم بما أنزل اهلل فأولئك هم
الكافـرون} …{ ،فأولئـك هـم الظـالمـون}…{ ،فأولئك هم
الفاسقون} ،يتناول األفراد واجلماعات واحلكام واحملكومني ،وأن قصرها
على احلكام فقط دون أهل األهواء والضالل الذين مل حي ّكموا شريعة اهلل يف
عقائدهم وعبادهتم وأخالقهم ،من اجلهل والضالل والغباء؛ فقد أنزهلا اهلل
يف اليهود يوم أنزهلا وليس هلم دولة من قرون ،أنزهلا فيهم وقد ضربت عليهم
الذلّة واملسكنة.


وقد بينت أ ّن حاكميّة اهلل هبذه السعة وهذا الشمول يف كتايب الذي أقدم
له ،انظر فيه (ص- 33:وما بعدها) و (ص ) 93:من هذه الطبعة.
وال يفوتين أن أنبّه على خطأ وقع فيه صاحب كتاب (( ميزان االعتدال
لتقييم كتاب املورد الزالل يف التنبيه على أخطاء الظالل )) عصام بن حممد
إيل شيئا مل أقله يف حلظة من اللحظات
بن طاهر الربقاوي حيث نسب ّ
بلساين ،ومل أعتقده حلظـة من اللحظات جبناين ،ومل يسطر منه حرفا قلمي
وبناين ،وأعوذ باهلل مما قال وأبرأ إىل اهلل منه وأسأل اهلل أن يعصمين منه
ويعصم منه مجيع املسلمني.

قال الربقاوي يف حاشيـة (ص ) 1:من كتابه املذكور (( :وهذا يذكرين –
أيضا – بصنيع الشيخ ربيع بن هادي املدخلي حفظه اهلل تعاىل يف كتابه ((
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منهج األنبياء يف الدعوة إىل اهلل فيه احلكمة والعقل )) عندما أخذ يناقش
األستاذ املودودي – رمحه اهلل تعاىل – يف أمهيّة قضيّة اإلمامة واخلالفة
واحلكم مبا أنزل اهلل حيث استشهد بقول شيخ اإلسالم ابن تيمية أيضـا يف
قضيّة اإلمامة عند الرافضة فسـرد ست صفحات من (ص– 71:وما
بعدها) من نقاش شيخ اإلسالم مع بعض هؤالء الرافضة ومعلومة الفوارق
الكثرية والكبرية بني عقيدة الرافضة يف اإلمامة وعصمة األئمة واالثين عشر
إماما وغري ذلك ،وبني ما ينادي به املودودي وغريه من ضرورة وأمهيّة العمل
وبذل اجلهد إلعادة حتكيم شرع اهلل باخلالفة ونصب إمام قوام على أهل
اإلسالم وإن كان يف كالم شيخ اإلسالم شيء مما يناسب ذلك املقام،
ولكن أكثره إذا دقق فيه املنصف ال يناسبه بل هو منصب على قضيّة
اإلمامة عند الرافضة بتفاصيلها املعروفة … فما كان له أن يسرده كله …
خشية التلبيس )).
واجلواب:
أ ّن ميزان الربقاوي قد اضطرب ومل حيكم بالعدل فيما بيين وبني
املودودي.
ولعله غاب عنه قول اهلل{:وزنوا بالقسطاس المستقيم} ،وقوله{ :ويل
للمطففين ،الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون ،وإذا كالوهم أو
يظن أولئك أنّهم مبعوثون ،ليوم عظيم ،يوم يقوم
وزنوهم يخسرون ،أال ّ
الناس لرب العالمين}.
يا أخ برقاوي أنا أناقش املودودي يف أمهيّة قضيّة اإلمامة! واخلالفة!
واحلكم مبا أنزل اهلل!
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إ ّن هذه القضايا ال يناقش يف أمهيّتها مؤمن شم رائحة اإلميان ،لقد
عجزت أيّها األخ عن حترير موضع اخلالف بيين وبني املودودي.


غلوه يف اإلمامة إىل درجة ال يسع مسلما حيرتم
أنا ناقشت املودودي يف ّ
اإلسالم أن يسكت على هذا الغلو و إىل درجة مل حيتملها اخلرافيون ،فضال
للرد عليه الكثري والكثري من
عن أهل احلديث والسلفيني ،وقد تصدى ّ
غلوه هذا وامتد إىل كثري من
علماء بالده من السلفيني وغريهم ولقد سرى ّ
البالد العربيّة واإلسالميّة وخدع به كثرة ساحقة من ال ُكتّاب والشباب ،مما
أدى إىل ضياع عقيدة التوحيد بل إىل االستهانة هبا وبأهلها وأدى إىل
االستهانة بالشرك والبدع مما دفع املودودي وأمثاله إىل مواالة وتويل أهل
الذب عنهم
القبور بل والروافض وحشدهم حتت رايتهم ومؤاخاهتم وحمبتهم و ّ
وعن عقائدهم وهو أمر واقع واضح لكل ذي عقل ودين.
غلوه
وملا وصل األمر إىل هذا احل ّد املخيف رددت على املودودي بعض ّ
عامة وألهل اجلزيرة العربيّة اليت رّكز عليها أتباع املودودي
تبصريا للناس ّ
وأنصارهم فسحقوا عقيدة التوحيد وعقيدة الوالء والرباء.
الرد على املودودي حىت ذهبت تدافع بالباطل وتنسى
أترى هذا كثريا يف ّ
فتحمل كالمي ما مل أقله وما ال حيتمل.
ميزانك املعتدل؟؟!ّ ،
استمع إىل املودودي يقول:

(( إ ّن مسألة القيادة والزعامة ،إّّنا هي مسألة املسائل يف احلياة اإلنسانيّة
وأصل أصوهلا )).
ودافع عنه بنصوص واضحة صرحية من كتاب اهلل وسنّة رسوله وكالم
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فإن مل جتد فيجب أن تعيد ميزانك للقيام مبهمة العدل واإلنصاف
واالعتدال وترك الغلو الذي أدى باملودودي وأتباعه إىل االستهانة بدعوة
األنبياء والغاية من دعوهتم وقلب األمور يف ذلك رأسا على عقب.
واستمع إليه يقول:
(( إ ّن غاية الدين احلقيقيّة إقامة نظام اإلمامة الصاحلة الراشدة )).

هذه غاية الدين احلقيقيّة ،فالتوحيد والصالة والزكاة واجلهاد وغريها من
أمور الدين تصبح وسائل لتحقيق هذه الغاية عند املودودي ،وهات األدلّة
الواضحة من كتاب اهلل وسنّة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم نيابة عن
املودودي فإن عجزت فال ختجل من أن تقول :صدق هذا املسكني
الضعيف ربيع بن هادي ونصح لإلسالم واملسلمني ووضع األمور يف
نصاهبا.
واستمع إىل املودودي يقول:
(( هذا هو الغرض الذي من أجله فرضت الصالة والصوم والزكاة واحلج
يف اإلسالم وليس معىن تسميتها بالعبادات ّأّنا هي العبادات ،بـل معناه ّأّنا
تع ّد اإلنسان للعبادة األصليّة ،وهذه دورة تدريبيّة الزمة هلا )).
ويقول أيضا:
متوجها إىل القبلة واضعا اليد اليمىن على
(( إنّكم تظنون أ ّن الوقوف ّ
اليسرى والركوع معتمدا على الركبة والسجود على األرض وقراءة الكلمات
املعدودة وهذه األفعال واحلركات هي العبادة يف ذاهتا وتظنّون أ ّن الصوم من
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أول رمضان إىل ّأول شوال واجلوع والعطش من الصباح إىل املساء هو
العبادة ،وتظنون َّ
أن تالوة ع ّدة آيات من القرآن هي العبادة ،وتظنّون أ ّن
الطواف حول الكعبة عبادة ،وباجلملة :فإنّكم قد مسيتم ظواهر بعض
األعمال عبادة عندما يقوم شخص بأداء هذه األفعال بأشكاهلا وصورها
تظنّون أنّه قد عبد اهلل … واحلق أ ّن العبادة اليت خلقكم اهلل من أجلها
( )
كم بأدائها هي شيء آخر ))
واليت أمر


أيسرك هذا األسلوب الساخر من أركان اإلسالم العظام ومن املتعبدين
هبا؟!
هذه ليست عبادات خلق الناس من أجلها يف نظر املودودي بل العبادة
اليت خلقوا من أجلها وأمروا بأدائها شيءٌ آخر.

أتدين اهلل هبذا أيها الربقاوي؟ أ ّن العبادات عبارة عن دورة تدريبيّة إن
احرتمها … إخل.
األمة.
أهذا شيء نص عليه القرآن والسنّة وجاء به األنبياء ودان به سادة ّ

تعض
إن كنت توافق املودودي فهات األدلة نيابة عنه وإال فعليك أن ّ
على أناملك ندما وحسرة إذ خذلت احلق وجتنيت على أهله ونصرت
الباطل.
ذلك يا أخي ما ناقشت فيه املودودي ونقلت فيه كالم شيخ اإلسالم
( ) عن كتاب (( املودودي ما له  ...وما عليه )) حملمد زكريا الكاندهلوي(ص ) 3- 1:ط
الثانية.
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بغلو الروافض يف اإلمامة وما نقلته عنه كله مناسب ال بعضه
فيما يتعلّق ّ
كما ّادعى الربقاوي ،فإن كنت أيها الربقاوي حمقا فلماذا مل تبني املناسب
من كالم شيخ اإلسالم من غري املناسب.
فأما العصمة ألئمة االثىن عشر فلم أنسبها للمودودي ومل أناقشه فيها.
ومل أنقل شيئا يف ذلك من كالم شيخ اإلسالم فكالمك يتناىف متاما مع
ميزانك املعتدل؟!!
وإنصافك الذي نصبت نفسك للقيام به بني سيد قطب والدويش وال
أدري ماذا فعلت؟
فلقد أخفقت غاية اإلخفاق يف اإلنصاف بيين وبني املودودي وماذا
عليك وماذا يضرك لو كنت قلت كلمة احلق.
وأما اخلالفة فما أدري أقرأت ما كتبته فيها ونقلته عن علماء اإلسالم أو
تناولت املوضوع بأطراف أناملك وأنت مغمض عينيك ظانا أن العدل
واإلنصاف يأيت مبثل هذه السهولة ،فاقرأ هذا وذاك من جديد وقل كلمة
احلق مدعما باألدلة ال بالتهويل! وال بالتهويش!
تتصور أنين أناقش فيه املودودي – أو
وأما احلكم مبا أنزل اهلل فكيف ّ
غريه – وهو أمر معلوم من الدين بالضرورة ال ينازع فيه حىت الفرق الضالّة
مرة أخرى ما
إيل صاحب (( امليزان )) ،واقرأ ّ
املنحرفة فأعوذ باهلل مما نسبه ّ
لكل أبواب الدين لرتى مدى اخلطأ الذي وقع
كتبته يف احلاكميّة ومشوهلا ّ
فيه الربقاوي هداه اهلل.
وأخريا فاملآخذات على املودودي وأمثاله كثرية ال تتسع هذه املق ّدمة
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لسردها لكثرهتا.
وخالصتها أنّه من أبعد الناس عن التزام حاكميّة اهلل يف عقيدته وفقهه
ويف موقفه من سنّة رسل اهلل  --ويف موقفه من صحابة رسول اهلل
يتوىل هؤالء الروافض هو وأتباعه
 -ومن أعدائهم من الروافض حيث ّوينصرهم وميدح طاغوهتم اخلميين وتالميذه من اآليات الرافضية فاعرف هذا
الرتدي يف
أيّها القارئ الكرمي واعرف الرجال باحلق ال احلق بالرجال ،وإيّاك و ّ
هوة الغلو يف األشخاص فيدفعك ذلك إىل ّرد احلق وخماصمة أهله ،وفق اهلل
ّ
حلب احلق واتباعه إ ّن ريب لسمع الدعاء.
ّ
األمة ّ


المدخلي

ربيع

كتبه
بن هادي
يف 3/3/ 3

عمير
هـ
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تقديــــم
بقلم الدكتور صالح بن فوزان الفوزان
احلمد هلل رب العاملني ،أمرنا باتِّباع رسوله ،وال ّدعوة إىل سبيله ،والصالة
والسالم على نبيِّنا حممد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إىل يوم
الدين ،وبعد:
َّ
فإن الدعوة إىل اهلل هي سبيل الرسول صلى اهلل عليه وسلم وأتباعه ،كما
قال تعاىل { :قل هذه سبيلي أدعوا إلى اهلل على بصيرة أنا ومن اتبعني
الرسل
وسبحان اهلل وما أنا من المشركين} ،بل الدَّعوة إىل اهلل هي َّ
مهمة ّ
وأتباعهم مجيعا ،إلخراج النَّاس من الظلمات إىل النَّور ،ومن الكفر إىل
اإلميان ،ومن الشرك إىل التوحيد ،ومن النَّار إىل اجلنَّة.
وهي مرتكزة على دعائم وتقوم على أسس َّ
اختل واح ٌد
البد منها ،مىت َّ
منها مل تكن دعوة صحيحة ومل تثمر الثمرة املطلوبة ،مهما بُذل فيها من
جهود وأُضيع فيها من وقت ،كما هو املشاهد والواقع يف كثري من
تؤسس على تلك الدعائم ومل تقم على تلك
الدعوات املعاصرة اليت مل َّ
األسس.
دل عليه
وهذه الدعائم اليت تقوم عليها الدَّعوة الصحيحة هي كما ّ
الكتاب والسنَّة تتلخص فيما يلي:
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 -0العلم بما يدعو إليه ،فاجلاهل ال يصلح أن يكون داعية ،قال اهلل
تعاىل لنبيِّه صلى اهلل عليه وسلم{ :قل هذه سبيلي أدعو إلى اهلل على
بصـيرة أنا ومن اتَّبعني} ،والبصرية هي العلمَّ ،
وألن الداعية الب ّد أن يواجه
احلق قال
يوجهون إليه شبهات وجيادلون بالباطل ليدحضوا به َّ
علماء ضالل ّ
اهلل تعاىل{ :وجادلهم بالتي هي أحسن} ،وقال النيب صلى اهلل عليه وسلم
ملعاذ (( :إنَّك تأيت قوما من أهل الكتاب )) ؛ فإذا مل يكن الداعية مسلحا
بالعلم الذي يواجه به كل شبهة وجيادل به كل خصم فإنَّه سينهزم يف َّأول
لقاء وسيقف يف َّأول الطريق.
 -1العمل بما يدعو إليه ،حىت يكون قدوة حسنة تصدق أفعاله أقواله
حجة ،قال اهلل تعاىل عن نبيَّه شعيب عليه السالم
وال يكون للمبطلني عليه َّ
أنَّه قال لقومه{ :وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه أن أريد إال
اإلصالح ما استطعت}.


وقال تعاىل لنبيّه حممد صلى اهلل عليه وسلم{ :قل إ ّن صالتي ونسكي
ومحياي ومماتي هلل رب العالمين ،ال شريك له وبذلك أمرت وأنا َّأول
المسلمين}.
وقال تعاىل {:ومن أحسن قوالً ممن دعا إلى اهلل وعمل صالحاً}.

 -1اإلخالص بأن تكون الدَّعوة لوجه اهلل ال يقصد هبا رياء وال مسعة
ألّنا إذا دخلها شيء من
وال ترفعا ورئاسة وال طمعا من مطامع الدنيا؛ ّ
تلك املقاصد مل تكن دعوة هلل وإّنَّا هي دعوة للنَّفس أو للطمع املقصود،
كما أخرب اهلل عن أنبيائه َّأّنم يقولون ألممهم{ :ال أسألكم عليه أجراً}،
{ال أسألكم عليه ماالً}.
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فاألهم بأن يدعو أوال إىل إصالح العقيدة باألمر
هم
ّ
 -4البداءة باأل ّ
بإخالص العبادة هلل والنَّهي عن الشرك مثّ األمر بإقامة الصالة وإيتاء الزكاة،
وفعل الواجبات وترك احملرمات كما هي طريقة الرسل مجيعا كما قال
كل ّأمة رسوالً أن اعبدوا اهلل واجتنبوا
تعاىل {:ولقد بعثنا في ّ
الطاغوت}.
وقال تعاىل{ :وما أرسلنا من قبلك من رسول إالّ نوحي إليه أنَّه ال إله
إال أنا فاعبدون} ،وغري ذلك من اآليات.
وملا بعث النيب صلى اهلل عليه وسلم معاذا إىل اليمن قال له (( :إنَّك تأيت
قوما من أهل الكتاب ،فليكن َّأول ما تدعوهم إليه شهادة أن ال إله إال اهلل،
فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم َّ
أن اهلل افرتض عليهم مخس صلوات يف
اليوم واللّيلة … )) احلديث.
ويف طريقته وسريته صلى اهلل عليه وسلم يف الدعوة خري قدوة وأكمل
منهج حيث مكث صلى اهلل عليه وسلم يف م ّكة ثالث عشرة سنة يدعو
النَّاس إىل التوحيد وينهاهم عن الشرك قبل أن يأمرهم بالصالة والزكاة
والصوم واحلج ،وقبل أن ينهاهم عن الربا والزنا والسرقة وقتل النّفوس بغري
حق.
 -5الصبر على ما يالقي يف سبيل الدعوة إىل اهلل من املشاق ،وما
ألن طريق الدَّعوة ليس مفروشا بالورودَّ ،
يواجه من أذى النَّاس؛ َّ
وإّنا هو
حمفوف باملكاره واملخاطر ،وخري أسوة يف ذلك هم الرسل صلوات اهلل
وسالمه عليهم فيما واجهوا من أقوامهم من األذى والسخرية ،كما قال اهلل
تعاىل{ :ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما
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كانوا به يستهزؤون}.
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وقال{ :ولقد ُك ّذبت رسل من قبلك فصبروا على ما ك ّذبوا وأُوذوا
حتى أتاهم نصرنا}.
وكذلك ينال أتباع الرسل من األذى واملشاق بقدر ما يقومون به من
الدعوة إىل اهلل اقتداء هبؤالء الرسل الكرام عليهم من اهلل أفضل الصلوات
وأزكى السالم.
 -6على الداعية أن يكون متحلِّياً بالخلق الحسن ،مستعمالً
للحكمة في دعوته؛ َّ
ألن هذا أدعى لقبول دعوته كما أمر اهلل نبيّيه
الكرميني موسى وهارون عليهما الصالة والسالم ،أن يستعمال ذلك يف
مواجهة أكفر أهل األرض وهو فرعون الذي َّادعى الربوبيَّة ،حيث قال
سبحانه{ :فقوال له قوالً لينا لعلَّه َّ
يتذكر أو يخشى}.
وقال تعاىل ملوسى عليه الصالة والسالم{ :اذهب إلى فرعون إنَّه طغى،
فقل هل لك إلى أن تزَّكى ،وأهديك إلى ربِّك فتخشى}.
حق نبيّنا حممد عليه الصالة والسالم { :فبما رحمة من
وقال تعاىل يف ّ
اهلل لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب النفضوا من حولك} ،وقال
تعاىل{ :وإنَّك لعلى خلق عظيم} ،وقال تعاىل { :ادع إلى سبيل ربك
بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن}.

 -7على َّ
الداعية أن يكون قوي األمل ال ييأس من تأثري دعوته
وهداية قومه ،وال ييأس من نصر اهلل ومعونته ولو َّ
امتد الزمن وطال عليه
األمد ،وله يف رسل اهلل خري قدوة يف ذلك.
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فهذا نيب اهلل نوح -عليه الصالة والسالم -لبث يف قومه ألف سنة إال
مخسني عاما يدعوهم إىل اهلل.
وهذا نبيّنا حممد صلى اهلل عليه وسلم ملا َّ
اشتد عليه أذى الك ّفار وجاءه
ّ
ملك اجلبال يستأذنه أن يطبق عليهم األخشبني ،قال (( :ال بل أستأين هبم،
لعل اهلل خيرج من أصالهبم من يعبد اهلل وحده ال يشرك بـه شيئـا)).
ّ

ومىت فقد الداعية هذه الصفة ،فإنَّه سيقف يف َّأول الطريق ويبوء باخليبة
يف عمله.
َّ
وإن أيَّة دعوة ال تقوم على هذه األسس ويكون منهجها قائما على
منهج الرسل َّ
فإّنا ستبوء باخليبة وتضمحل وتكون تعبا بال فائدة ،وخري
دليل على ذلك تلك اجلماعات املعاصرة اليت اختطت لنفسها منهجا
قل
للدعوة خيتلف عن منهج الرسل ،فقد أغفلت هذه اجلماعات  -إالّ ما َّ
منها  -جانب العقيدة ،وصارت تدعوا إىل إصالح أمور جانبيَّة.
فجماعة تدعو إىل إصالح احلكم والسياسة وتطالب بإقامة احلدود
وتطبيق الشريعة يف احلكم بني النَّاس  -وهذا جانب مهم لكنَّه ليس األهم
–؛ إذ كيف يطالب بتطبيق حكم اهلل على السارق والزاين قبل أن يطالب
بتطبيق حكم اهلل على املشرك ،كيف يُطالب بتطبيق حكم اهلل بني
املتخاصمني يف الشاة والبعري ،قبل أن يُطالب بتطبيق حكم اهلل على عبّاد
األوثان والقبور ،وعلى الذين يلحدون يف أمساء اهلل وصفاته فيعطِّلوّنا عن
مدلوالهتا وحيرفون كلماهتا.
أهؤالء أش ّد جرا أم الذين يزنون ويشربون اخلمر ،ويسرقون؟!! َّ
إن هذه
اجلرائم إساءة يف حق العباد ،والشرك ونفي األمساء والصفات إساءة يف حق
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اخلالق سبحانه  -وحق اخلالق مقدَّم على حقوق املخلوقني .-



يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتاب (( االستقامة )) ( :) 33/
صحة التوحيد خري من فساد التوحيد مع هذه
(( فهذه()1الذنوب مع ّ
الذنوب )) انتهى.
هذا ومجاعة أخرى تنتمي إىل الدعوة  -لكنَّها تسري على منهج آخر
خيتلف أيضا عن منهج الرسل ،فال تعري العقيدة أمهيّة ،وإّّنا هتتم جبانب
التعبّد وممارسة بعض األذكار على ّنج الصوفيّة ويرّكزون على اخلروج
والسياحة والذي يهمهم هو استقطاب النَّاس معهم دون نظر إىل
عقائدهم ،وهذه كلها طرق مبتدعة تبدأُ من حيث انتهت دعوة الرسل،
وهي مبثابة من يعاجل جسدا مقطوع الرأس؛ َّ
ألن العقيدة من الدين مبنزلة
الرأس من اجلسد ،واملطلوب من هذه اجلماعات أن تصحح مفاهيمها
مبراجعة الكتاب والسنَّة ملعرفة منهج الرسل يف الدعوة إىل اهلل؛ َّ
فإن اهلل
سبحانه أخرب َّ
أن احلاكميَّة والسلطة اليت هي حمور دعوة هذه اجلماعة اليت
أشرنا إليها ال تتحقق إالّ بعد تصحيح العقيدة بعبادة اهلل وحده وترك عبادة
ما سواه.
قال اهلل تعاىل:
{ وعد اهلل الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنَّهم في
( )1ودليل هذا قوله تعاىل  {:إن اهلل ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء}،
وقد تعجب حني تعلم أنا قد وجدنا لبعض قادة هذه اجلماعة كتبا يؤيدون فيها التربك
باألضرحة والتوسل بالصاحلني.
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األرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنَ َّن لهم دينهم الذي
ارتضى لهم وليبدلنّهم من بعد خوفهم أمناً يعبدونني ال يشركون بي شيئاً
ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون}.
وهؤالء يريدون قيام دولة إسالميَّة قبل تطهري البالد من العقائد الوثنيَّة
املتمثلة بعبادة املوتى والتعلق باألضرحة مبا ال خيتلف عن عبادة الالّت
العزى ومناة الثالثة األخرى ،بل تزيد عليها َّأّنم حياولون حماال:
و َّ
كد أضاع العمر يف طلب احملال
ومن طلب العال من غري ٍّ

إن حتكيم الشريعة وإقامة احلدود وقيام الدولة اإلسالمية واجتناب
احملرمات وفعل الواجبات كل هذه األمور من حقوق التوحيد ومكمالته
وهي تابعة له فكيف يعتىن بالتابع ويهمل األصل؟
وإنين أرى أن ما وقع لتلك اجلماعات من خمالفة ملنهج الرسل يف طريقة
الدعوة إىل اهلل إّنا نشأ من جهلهم هبذا املنهج ـ واجلاهل ال يصلح أن
يكون داعية ،ألن من أهم شروط الدعوة العلم كما قال تعاىل عن نبيه{ :
قل هذه سبيلي أدعوا إلى اهلل على بصيرة أنا من اتبعني وسبحان اهلل
وما أنا من المشركين} فأهم مؤهالت الداعية العلم(.)3
مث إننا نرى هذه اجلماعات املنتسبة إىل الدعوة خمتلفة فيما بينها فكل
مجاعة ختتط لنفسها خطة غري خطة اجلماعة األخرى وتنتهج غري منهجها
( )3وبعض هؤالء الذين ينتسبون للدعوة إىل اإلسالم لو سألت أحدهم :ما هو اإلسالم؟ وما
هي نواقضه؟ مل يستطع أن جييب إجابة صحيحة فكيف جاز ملثل هذا أن يكون
داعية؟!!!
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وهذه نتيجة حتمية ملخالفة منهج الرسول صلى اهلل عليه وسلم فإن منهج
الرسول واحد ال انقسام فيه وال اختالف عليه كما قال تعاىل {:قل هذه
سبيلي أدعوا إلى اهلل على بصيرة أنا ومن اتبعني} فأتباع الرسول صلى
اهلل عليه وسلم على هذه السبيل الواحدة ال خيتلفون.


وإّنا خيتلف من خالف هذه السبيل ،كما قال تعاىل { :وأن هذا
صراطي مستقيماً فأتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله} وملا
كان أمر هذه اجلماعات املخالفة واملختلفة يشكل خطرا على اإلسالم قد
يُص ّد عنه من أراد الدخول فيه كان ال بد من بيانه وبيان أنه ليس من
اإلسالم يف شيء كما قال تعاىل {:إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً
لست منهم في شيء} ،وألن اإلسالم يدعو إىل االجتماع على احلق كما
قال تعاىل { :أن أقيموا الدين وال تتفرقوا فيه} ،وقال تعاىل{ :واعتصموا
بحبل اهلل جميعاً وال تفرقوا} ،ملا كان بيان ذلك واجبا وكشفه الزما قام
مجاعة من العلماء من ذوي الغرية والتحقيق للتنبيه على أخطاء تلك
اجلماعات وبيان خمالفتها يف الدعوة ملنهج األنبياء لعلها ترجع إىل صواهبا؛
فإن احلق ضالة املؤمن ،ولئال يغرت هبا من ال يعرف ما هي عليه من خطأ،
ومن هؤالء العلماء الذين تولوا هذه املهمة العظيمة عمال بقول النيب صلى
اهلل عليه وسلم (( :الدين النصيحة ،الدين النصيحة ،الدين النصيحة )) قلنا:
ملن يا رسول اهلل؟ قال (( :هلل ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم)) .
من هؤالء الذين بينوا ونصحوا فضيلة الشيخ الدكتور :ربيع بن هادي
المدخلي يف هذا الكتاب الذي بني أيدينا وهو بعنوان (( :منهج األنبياء
في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل )) فقد بني -وفقه اهلل وجزاه خريا
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 منهج الرسل يف الدعوة إىل اهلل كما جاء يف كتاب اهلل وسنة رسولهوعرض عليه منهج اجلماعات املخالفة ليتضح الفرق بني منهج الرسل
وتــلك املناهـج املختلفة واملخالفة ملنهج الرسل وناقش تلك املناهج مناقشــة
علميــة منصفــة مع التعزيـز باألمثلة والشواهـد ،فجاء كتـابه  -واحلمد هلل -
وافيا باملقصود ،كافيا ملن يريد احلق ،وحجة على من عاند وكابر ،فنسأل
اهلل أن يثيبه على عمله ،وينفع به وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وآله
وصحبه.
وكتبه
صالح بن فوزان
األستاذ جبامعة اإلمام
حممد بن سعود اإلسالميَّة
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إن احلمد هلل حنمده ،ونستعينه ،ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا ،من يهده اهلل فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له.
وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له.
وأشهد أن حممدا عبده ورسوله أرسله باهلدى ودين احلق ليظهره على
الدين كله ولو كره الكافرون.
وبعد:
فإن الدافع الختيار هذا املوضوع عدة أمور ،من أمهها:
أوالًَّ :
مناح شىت عقدية وغريها وتفرقت
أن األمة اإلسالمية اختلفت يف ٍ
هبا السبل ،فنزل هبا من الويالت – نتيجة هلذا التفرق ولعدم االحتكام يف
قضايا اخلالف إىل كتاب رهبم وسنّة نبيهم – ما ال يعلم مداه وفداحته إال
اهلل من متزق صفوفهم وتأجج نريان اخلالف واخلصومات فيما بينهم ،مث
تغلب أعداء اإلسالم على أوطاّنم واستباحتهم لبيضتهم واستعبادهم
واستذالهلم.
ثانياً :حدوث تيارات فكريّة برزت يف الساحة اإلسالميّة بطرق ومناهج،
األمة وإنقاذها.
إلصالح حال ّ
منها :السياسي.
ومنها :الفكري.

11
ومنها :الروحي.
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وكل واحد من هذه التيارات ي ّدعي ممثلوه أنّه املنهج اإلسالمي احلق
األمة سواه.
الذي جيب اتّباعه والذي ال ينقذ ّ

هذان السببان مع أسباب أخر دفعتين إىل القيام بواجب من أعظم
الواجبات وأمهها أال وهو بيان منهج األنبياء يف الدعوة إىل اهلل يف ضوء
الكتاب والسنّة وبيان مزاياه الـيت ال يشارك فيها ،وبيان ضرورة اتباعه وحده
ألنّه الطريق األوحد الذي يوصل إىل اهلل ،ويكسب رضاه وهو السبيل
األوحد إلنقاذ األمة واملوصل إىل السيادة يف الدنيا والسعادة يف اآلخرة.
وبعد:
فإ ّن اهلل تعاىل اخلالق البارئ املصور العليم احلكيم قد خلق هذا الكون
العظيم ودبّره ونظّمه بعلمه احمليط وحكمته البالغة وقدرته الشاملة ،حلكم
جليلة وغايات نبيلة بعيدة كل البعد عن العبث والباطل واللَّعب.
قال تعاىل{ :وما خلقنا السموات واألرض وما بينهما العبين ،ما
ولكن أكثرهم ال يعلمون} [الدخان.]39-31 :
خلقناهما إال بالحق ّ
وقال تعاىل{ :حم ،تنزيل الكتاب من اهلل العزيز الحكيم ،ما خلقنا
السموات واألرض وما بينهما إال بالحق وأجل مسمى والذين كفروا
عما أنــذروا معرضون} [األحقاف.]3- :

وبني احلكمة العظيمة والغاية الكرمية اليت خلقهم من
وخلق اجلن واإلنس َّ
أجلها.
الجن واإلنس إال ليعبدون ،ما أريد منهم من
قال تعاىل{ :وما خلقت ّ
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القوة
رزق وما أريد أن يطعمون إن اهلل هو الرزاق ذو ّ
المتين}[الذاريات.]11-13 :
وقال تعاىل{ :أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنّكم إلينا ال ترجعون
رب العرش الكريم} [املؤمنون:
فتعالى اهلل الملك الحق ال إله إال هو ّ
.] 3- 1
وقال تعاىل {:أيحسب اإلنسان أن يترك سدى} [القيامة ،]33 :أي:
ال يؤمر وال ينهى!
وقال تعاىل { :تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير،
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيّكم أحسن عمالً وهو العزيز
الغفور} [امللك.] - :
ليتبني أيّهم أحسن عمال بانقياده
فأخرب تعاىل أنَّه ما خلقهم إال لالبتالء َّ
ملنهج اهلل واتباعه لرسل اهلل.
وقال تعاىل {:يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من
قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم األرض فراشاً والسماء بناءً وأنزل
من السماء ماءً فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم فال تجعلوا هلل أنداداً
وأنتم تعلمون} [البقرة.] - :
فأمرهم أن يقوموا بالغاية اليت خلقهم من أجلها.
وبني هلم أنّه قد وفّر وهيّأ هلم كل األسباب اليت تساعدهم على القيام
ّ
مبهمتهم العظيمة ،وح ّذرهم من االنـحراف عن هذه الغاية ،والتنّكر هلذه
َّ
النعم اجلليلة { ،فال تجعلوا هلل أنداداً وأنتم تعلمون}.
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البر والبحر
وقال تعاىل{ :ولقد َّ
كرمنا بني آدم وحملناهم في ّ
ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيالً}
[اإلسراء.]07 :


وما أكرم اهلل اإلنسان هذا اإلكرام وأحلّه هذه املنزلة الرفيعة إال لعظم
الغاية اليت ُخلق من أجلها ،أال وهي عبادة اهلل وحده وتعظيمه وتنـزيهه عن
كل النقائص وعن اختاذ الشركاء واألنداد تعاىل اهلل عن ذلك علوا كبريا.
وكثريا ما ّنوه اهلل بكرامة اإلنسان ومنـزلته يف هذا الكون ،وأ ّن هذا الكون،
قد ُسخر لراحته وسعادته ،حىت يؤدي وظيفته ويقوم بغايته اليت ُخلق من
أجلها على أمتّ الوجوه وأكملها.

قـال تعاىل { :قل لعبادي الذين آمنوا يُقيموا الصالة ويُنفقوا مما
سراً وعالنيـةً من قبل أن يأتي يوم ال بيع فيه وال خالل ،اهلل
رزقناهم ّ
الذي خلق السموات واألرض وأنزل من السماء ماءً فأخرج به من
الثمرات رزقاً لكم وس ّخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وس ّخر
لكم األنهار ،وس ّخر لكم الشمس والقمر دائبين وس ّخر لكم الليل
والنهار ،وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تع ّدوا نعمة اهلل ال تحصوها إ ّن
اإلنسان لظلوم ك ّفار} [إبراهيم.]3 -3 :

إكرام اإلنسان بالعقل والفطرة
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وإىل جانب هذه النعم العظيمة واإلكرام الفائق هلذا اإلنسان فقد منحه
اهلل نعمة العقل الذي يرفعه إىل مستوى التكاليف اإلهليّة ويؤهله إلدراكها
وزوده بالفطرة اليت توائم ما يأيت به رسل اهلل عليهم الصالة
وفهمهاّ ،
والسالم من الوحي الكرمي ومن الدين احلق الذي يشرعه اهلل وينهجه هلذا
الرسل الكرام صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني.
اإلنسان على ألسنة ّ
قال تعاىل:

{فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة( )0اهلل التي فطر الناس عليها ال
ولكن أكثر الناس ال يعلمون}
تبديل لخلق اهلل ذلك الدين القيّم
ّ
[الروم.]3 :
وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلّم:

ينصرانه ،أو
يهودانه ،أو ّ
(( ما من مولود إالّ يولد على الفطرة ،فأبواه ّ
حتسون فيها من جدعاء؟ ))،
ميجسانه ،كما تنتج البهيمة هبيمة مجعاء ،هل ّ
مثّ يقول أبو هريرة رضي اهلل عنه { :فطرة اهلل التي فطر الناس
الركبة.
( )0الفطر :االبتداء واالخرتاع ،والفطرة :احلالة ،كاجللسة و ِّ
واملعىن :أنَّه يولد على نوع من اجلبلة ،والطبع املتهيء لقبول الدين فلو ترك عليها
الستمر على لزومها ،و َّ
إّنا يعدل عنه من يعدل باآلفة من آفات البشر والتقليد (( ...
النهاية )) البن األثري (.) 10/3
وقال احلافظ ابن حجر -رمحه اهلل -يف الفتح ( (( :) 1/3اختلف النَّاس يف املراد
بالفطرة ،وأشهر األقوال يف املراد بالفطرة :اإلسالم .قال ابن عبد الرب :هو املعروف عند
عامة السلف ،وأمجع أهل العلم بالتأويل َّ
علىأن املراد بقوله تعاىل { :فطرة اهلل اليت فطر
َّ
النَّاس عليها } :اإلسالم )) .
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عليها}...اآلية(.)1
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وعن عياض بن محار اجملاشعي – رضي اهلل عنه – أ ّن النيب --
خطب ذات يوم ،فقال يف خطبته:
وجل أمرين أن أُعلمكم ما جهلتم ،مما علمين يف يومي
عز
(( إن ريب
ّ
ّ
() 7
()9
وإين خلقت عبادي حنفاء
حالل،
عبادي
كل مال َحنَلته
هذا:
ّ
ّ
( )
وحرمت عليهم ما
دينهم،
عن
وإّنم أتتهم الشياطني فاجتالتهم
كلهمّ ،
ّ
كوا يب ما مل أنزل به سلطانا … ))
أحللت هلم ،وأمرهتم أن يشر
احلديث( ).
( )1أخرجه البخاري - 3 ،كتاب اجلنائز -09 ،باب إذا أسلم الصيب فمات يصلى عليه،
حديث ( ،) 311، 319و  -9باب ما قيل يف أوالد املشركني ،حديث (،) 311
و -31كتاب التفسري ،حديث ( ،) 001ومسلم - 3كتاب القدر ،حديث
( ،) ، 3وأبو داود -3 ،كتاب السنَّة - 1 ،باب يف ذراري املشركني ،حديث
(  ،) 0وأمحد يف املسند (  )3 1،3 3،393/و(  ،) 33، 01/ومالك يف
املوطأ (  - 3 ،) /كتاب اجلنائز ،حديث (  ،)1والرتمذي يف اجلامع ( ،) 0/
 -33كتاب القدر -1 ،باب ما جاء (( كل مولود يولد على الفطرة )) ،حديث (.) 31
ويف لفظ البخاري ومسند أمحد واملوطأ والرتمذي (( :كل مولود يولد على الفطرة )) .
( )9حنلته :أعطيته ،واملراد :كل مال أعطيته عبدا من عبادي فهو له حالل ،واملراد إنكار ما
حرموا على أنفسهم من السائبة والوصيلة والبحرية واحلامي وغري ذلك ،و َّإّنا مل تصر حراما
بتحرميهم وكل مال ملكه العبد فهو له حالل حىت يتعلّق به حق.
( ) 7أي :مسلمني.
( ) أي :استخفوهم فذهبوا هبم وأزالوهم عما كانوا عليه ،وجالوا معهم يف الباطل.
( ) أخرجه مسلم (  -1 ،) 90/كتاب اجلنَّة - 3 ،باب الصفات اليت يعرف هبا يف
الدنيا أهل اجلنَّة وأهل النَّار ،حديث (.)33
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إكرام البشر بإرسال الرسل إليهم
وإنزال الكتب عليهم
مث مل يكلهم اهلل إىل ما آتاهم من فطرة وعقل ،بل أرسل إليهم الرسل
مبشرين ومنذرين ،وأنزل معهم الكتب لتبني هلم احلق من الباطل ولتكون
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مرجعا هلم ،فيما خيتلفون فيه ،حىت ال يبقى للناس أي عذر ،ولتقوم عليهم
احلجة ،فال يبقى هلم حجة على اهلل بعد الرسل.
وكلّف مجيع األمم بطاعة هؤالء املصطفني األخيار واتّباعهم واالنقياد هلم
وأنزل أشد العقاب مبن ك ّذهبم وعاندهم يف الدنيا ،وسوف ينزل هبم
العذاب األنكى واألشد ،العذاب السرمدي اخلالد يف دار اجلزاء العادل.
ما هي رسالة هذه الصفوة املختارة من البشر صلوات اهلل وسالمه
عليهم؟ وما الذي ق ّدموه ألممهم؟
شر ،فقدموا لإلنسانيّة كل ما
كل ّ
كل خري وتبعد من ّ
إ ّن رساالهتم تشمل ّ
شر إال
يسعدها يف الدنيا واآلخرة ،فما من خري إال دلّوا الناس عليه ،وال ّ
ح ّذروا الناس منه.
عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص – رضي اهلل عنهما  -قال :كنّا يف
سفر ،فنزلنا منزال فمنّا من يصلح خباءه ،ومنّا من ينتضل( ،) 3ومنّا من هو
يف جشره( ) ،إذ نادى منادي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :الصالة
جامعة( ،) 1فاجتمعنا إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،فقال:
يدل أمته على خري ما
(( إنّه مل يكن نيب قبلي إال كان حقا عليه أن ّ
يعلمه هلم وينذرهم شر ما يعلمه هلم ،وإن أمتكم هذه جعل عافتها يف

( ) 3من املناضلة وهي املراماة بالنشاب.
( ) اجلشر :هي الدواب اليت ترعى وتبيت مكاّنا.
( ) 1الصالة جامعة هي بنصب (الصالة) على اإلغراء ونصب (جامعة) على احلال.
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أوهلا ،وسيصيب آخرها بالء ،وأمور تنكروّنا ،وجتيء فنت فريقق( ) 3بعضها
بعضا ،وجتيء الفتنة ،فيقول املؤمن :هذه مهلكيت ،مث تنكشف ،وجتيء
أحب أن يزحزح عن النار ويدخل
الفتنة ،فيقول املؤمن :هذه هذه ،فمن ّ
اجلنّة ،فلتأتيه منيّته وهو يؤمن باهلل واليوم اآلخر ،وليأت إىل الناس الذي
حيب أن يُؤتى إليه ،ومن بايع إماما ،فأعطاه صفقة يده ومثرة قلبه ،فليطعه
إن استطاع ،فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق اآلخر )) .


هذه رسالة كل األنبياء تدل على كل خري وحت ّذر من كل شر لكن من
اعد
أين تنطلق؟ ومباذا تبدأ؟ وعلى أي شيء ترّكز؟ إ ّن هناك
دعائم وقو َ
َ
وأصوال ترّكز عليها دعواهتم ،وتكون ّأول منطلقاهتم يف دعوة الناس إىل اهلل.
تلك األسس والقواعد هي:
 التوحيد. -النبوات.

 -3املعاد(.) 0
اهتم هبا القرآن
هذه األسس الثالثة هي ملتقى دعواهتم وأصوهلا وقد ّ
أهم مقاصده اليت يدور عليها
غاية االهتمام وبيّنها غاية البيان ،وهي ّ
( ) 3أي :يصري بعضها رقيقا ،أي :خفيفا لعظم ما بعده.
( ) 0ألف يف بيان هذه األسس الثالثة اإلمام الشوكاين كتابا مساه :إرشاد الفحول إىل اتفاق
الشرائع على التوحيد واملعاد والنبوات ،طبع دار الكتب العلمية  -بريوت  -لبنان ،وقد
ساق أدلته من القرآن والتوراة واإلجنيل.
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ويكررها ،ويورد األدلّة العقليَّة واحلسيَّة عليها يف مجيع سوره ويف غالب
تصور.
قصصه وأمثاله ،يعرف ذلك من له كمال فهم وحسن تدبّر وجودة ّ

وقد عُنيت هبا كتب اهلل بأمجعها واتّفقت عليها الشرائع السماويّة
بأسرها.
أهم هذه األسس الثالثة وأجلّها وأصل أصوهلا هو توحيد اهلل تبارك
و ّ
تضمنته غالب سور القرآن ،بأنواعه الثالثة املشهورة بل
وتعاىل الذي ّ
كل سورة من سور القرآن ،فإ ّن القرآن:
َّ
تضمنته ّ
ّ -إما خرب عن اهلل وأمسائه وصفاته ،وهو :التوحيد العلمي اخلربي.

وإما دعوة إىل عبادته وحده ال شريك له وخلع كل ما يعبد من
 ّدونه ،فهو التوحيد اإلرادي الطليب.
وإما أمر وّني وإلزام بطاعته ،فذلك من حقوق التوحيد ومكمالته.
ّ -3

وإما خرب عن إكرامه ألهل التوحيد ،وما فعل هبم يف الدنيا وما
 ّيكرمهم به يف اآلخرة ،فهو جزاء التوحيد.
وإما خرب عن أهل الشرك ،وما فعل هبم يف الدنيا من النكال وما
ّ -1
حيل هبم يف العقىب من العذاب ،فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد.
ّ

فالقرآن كلّه يف التوحيد وحقوقه وجزائه ،ويف شأن الشرك وأهله
وجزائهم(.) 1

( ) 1شرح الطحاويَّة ( ص ،)11:الطبعة األوىل  39هـ ،نشر املكتب اإلسالمي.

=
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توحيد األلوهيَّة وأهميَّته
وسوف أتناول توحيد األلوهيّة لسببني:

أوالً :أنّه اجلانب األهم من دعوات الرسل الذي عرضه علينا القرآن،
وألنّه موضوع الصراع الدائر بينهم وبني خصومهم من املستكربين واملعاندين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأصله من كالم اإلمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رمحهما اهلل ،وهو يف مدارج
السالكني البن القيم (.) 17/3
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كل األمم.
من ّ

40

وال يزال موضوع الصراع إىل اليوم ،ولعلّه يستمر إىل يوم القيامة ابتالء
واختبارا لورثة الرسل ورفعا ملنزلتهم.

ين به املسلمون يف مشارق
ثانياً :أ ّن أخطر وأش ّد وأصعب احنراف ُم َ
جهال املسلمني ويف كثري من
األرض ومغارهبا يف هذا اجلانب يف أكثر ّ
مثقفيهم واملنتسبني إىل العلم منهم.
عامة مثّ نعرض دعوات بعضهم
فلنبدأ بعرض دعوات األنبياء بصفة ّ
خاصة.
بصفة َّ
قال تعاىل:
كل ّأمة رسوالً أن اعبدوا اهلل واجتنبوا الطاغوت،
{ولقد بعثنا في ّ
فمنهم من هدى اهلل ومنهم من ح ّقت عليه الضاللة فسيروا في األرض
فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين} [النحل.]33 :
وقال تعاىل:
{وما أرسلنا من قبلك من رسول إال نوحي إليه أنّه ال إله إال أنا
فاعبدون} [األنبياء.] 1 :
وقال تعاىل – بعد أن ذكر قصص عدد من األنبياء عليهم الصالة
والسالم:-
{إ ّن هذه ّأمتكم ّأمة واحدة وأنا ربّكم فاعبدون} [األنبياء.]9 :
وقال تعاىل:
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{ يا أيّها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إني بما تعملون
عليم ،وإ ّن هذه ّأمتكم ّأمة واحدة وأنا ربكم فاتّقون} [املؤمنون– 1 :
.]1


قال احلافظ ابن كثري:
قال جماهد وسعيد بن جبري وقتادة وعبد الرمحن ابن زيد بن أسلم يف
قوله تعاىل:
{وإ ّن هذه ّأمتكم ّأمة واحدة} يقول (( :دينكم واحد )) (.) 9
ويف معىن اآليتني من السنّة ،قوله صلى اهلل عليه وسلم:

() 7

(( أنا أوىل النّاس بعيسى بن مرمي يف الدنيا واآلخرة ،واألنبياء أخوة لعالّت
شىت ودينهم واحد )) ( ).
ّأمهاهتم ّ
وقال تعاىل -عن أويل العزم من الرسل عليهم الصالة والسالم:-

وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما
{شرع لكم من الدين ما ّ
( ) 9التفسري (.)331/1
عل منها،
( ) 7العالت :بفتح العني الضرائر وأصله من تزوج امرأة مث تزوج أخرى كأنه َّ
والعلل :الشرب بعد الشرب ،وأوالد العالّت :األخوة من األب و ّأمهاهتم شىت .فتح الباري
( ،) 19/3ويف النهاية ( (( :) 9 /3األنبياء أوالد عالّت)):أوالد العالّت الذين أمهاهتم
خمتلفة وأبوهم واحد أراد َّ
أن إمياّنم واحد وشرائعهم خمتلفة.
( ) أخرجه البخاري -37 ،األنبياء ،حديث ( ،)3 3ومسلم ( - 3 ،) 130/
كتاب الفضائل- 7 ،فضل عيسى عليه السالم ،حديث( ،) 1وأمحد يف املسند
( .)3 9، 73، 1 /
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تتفرقوا فيه كبر
ّ
وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين وال ّ
على المشركين ما تدعوهم إليه اهلل يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه
من ينيب} [الشورى.] 3:
تلك هي دعوة األنبياء مجيعا وعلى رأسهم أولوا العزم منهم األنبياء الذين
يبلغ تعدادهم أربعة وعشرين ألفا ومائة ألف( ) يسريون يف دعوهتم يف
منهج واحد ،وينطلقون من منطلق واحد وهو التوحيد ،أعظم القضايا
واملبادئ اليت محلوها إىل اإلنسانيّة مجيعا يف مجيع أجياهلم وخمتلف بيئاهتم
وبلداّنم وأزماّنم.
مما يدل أ ّن هذا هو الطريق الوحيد الذي جيب أن يسلك يف دعوة الناس
إىل اهلل ،وسنّة من سننه اليت رمسها ألنبيائه وأتباعه الصادقني ،ال جيوز
تبديلها وال العدول عنها.

( ) إشارة إىل حديث أيب ذر :أخرجه البخاري يف التاريخ الكبري ( ،) 0/1وأمحد يف
املسند( 01/1و ،) 09من طريق املسعودي عن أيب عمر الدمشقي عن عبيد بن
احلسحاس عن أيب ذر.
وابن حبان كما يف املوارد رقم (  ،)9وأبو نعيم يف احللية (  ) 33، 31/وأشار
إىل طرق أخرى إىل أيب ذر ،وأمحد ( ) 31/1وابن أيب مردويه يف (( تفسريه )) نقال عن ابن
كثري (  ) 3/والطرباين ( ) 11/1وهناك طريق أخرى عن أيب أمامة يف عدد الرسل
وهم مئة وثالثة عشر أخرجه الطرباين( ) 39/1وابن حبان كما يف املوارد (رقم) 711 :
قال ابن كثري :وهذا على شرط مسلم.
وقال اهليثمي (( :رواه الطرباين ورجاله رجال الصحيح غـري أمحد بن خليد احلليب وهو
ثقة)).

44
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نماذج لدعوات بعض الرسل
مث إن اهلل تعاىل قد أخرب عن بعض أفراد األنبياء العظام كيف واجهوا
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أقوامهم وإذا هبم يسريون يف اخلط العام الذي رمسه اهلل هلم وإذا هبم يف
املنهج الذي قرره اهلل جلميعهم ال تند عنه دعوة أحد منهم.
قال تعاىل:
{ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه إني لكم نذير مبين ،أن ال تعبدوا إال
اهلل إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم ،فقال المأل الذين كفروا من
قومه ما نراك إال بشراً مثلنا وما نراك اتبعك إال الذين هم أراذلنا بادي
الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم
كاذبين}[هود.] 0- 1:
وقال تعاىل:
{وإلى عاد أخاهم هوداً قال يا قوم اعبدوا اهلل مالكم من إله غيره
أفال تتقون ،قال المأل الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا
لنظنك من الكاذبين ،قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب
العالمين ،أبلغكم رساالت ربي وأنا لكم ناصح أمين ،أو عجبتم أن
جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم
خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بصطة فاذكروا آالء اهلل
لعلكم تفلحون ،قالوا أجئتنا لنعبد اهلل وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا
فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين ،قال قـد وقـع عليكـم مـن ربكم
رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما ّنزل اهلل
بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين ،فأنجيناه والذين معه
برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين}
[األعراف.]0 –31:
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وهكذا دعوات كل األنبياء ،كلهم ساروا يف هذا املنهج يف الدعوة إىل
توحيد اهلل وعبادته وحده أوال وواجههم أقوامهم – إالّ من هدى اهلل -
بالسخرية والتكذيب واالستهزاء ،كما قال تعاىل:


{وكم أرسلنا من نبي في األولين ،وما يأتيهم من نبي إالّ كانوا به
يستهزؤون} [الزخرف.]0–3:
وما أشد التكذيب واالستهزاء والسخرية على النفوس املؤمنة األبية ،إّنا
أشد عليهم من وقع السيوف ومن السجون والتعذيب ولقد عرب عن هذا
املعىن الشاعر العريب بقوله:
وظلم ذوي القرىب أشد مضاضة
على النفس من وقع احلسام املهند
ولقد سألت عائشة – رضي اهلل عنها -النيب  --فقالت له :هل أتى
عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟
فقال (( :لقد لقيت من قومك ما لقيت ،وكان أشد ما لقيت منهم يوم
العقبة ،إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كالل ،فلم جيبين إىل
ما أردت ،فانطلقت وأنا مهموم على وجهي ،فلم أستفق إالّ وأنا بقرن
الثعالب ،فرفعت رأسي ،فإذا أنا بسحابة ،قد أظلتين ،فنظرت فإذا فيها
جربيل ،فناداين ،فقال :إن اهلل قد مسع قول قومك لك وما ردوا عليك ،وقد
بعث اهلل إليك ملك اجلبال ،لتأمره مبا شئت فيهم ،فناداين ملك اجلبال،
فسلم علي ،مث قال :يا حممد إن اهلل قد مسع قول قومك لك ،وأنا ملك
اجلبال ،وقد بعثين ريب إليك لتأمرين بأمرك ،فما شئت؟ إن شئت أن أطبق
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عليهم األخشبني ،فقال له رسول اهلل  (( : --بل أرجو اهلل أن خيرج من
أصالهبم من يعبد اهلل وحده ال يشرك به شيئا)) (.) 3
وقد ذكرت كتب السرية بعض أجوبة هؤالء الساخرة ومواقفهم املزرية،
وأن رسول اهلل  --عمد إىل نفر من ثقيف هم سادة ثقيف وأشرافهم،
وهم أخوة ثالثة ،عبد ياليل ومسعود وحبيب … فجلس إليهم ،فدعاهم
إىل اهلل وكلمهم ملا جاءهم له من نصرة اإلسالم والقيام معه على من خالفه
من قومه ،فقال أحدهم :هو ميرط ثياب الكعبة ،إن كان اهلل أرسلك ،وقال
اآلخر :أما وجد اهلل أحدا أرسله غريك؟ وقال الثالث :واهلل ال أكلمك
أبدا ،إلن كنت رسوال من اهلل كما تقول ،ألنت أعظم خطرا من أن أرد
عليك الكالم ،وإلن كنت تكذب على اهلل ،ما كان ينبغي يل أن أكلمك.
فقام رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،وقد يئس من خري ثقيف( ).

والشاهد من احلديث والقصة :أن ما يلقاه األنبياء من السخرية
واالستهزاء ومن أذى املشركني السفهاء أشد على أنفسهم من كل بالء
)،

( ) 3أخرجه البخاري -19 ،كتاب بدء اخللق ،حديث (  ،)3 3ومسلم (/3
- 9باب ما لقي النيب  --من أذى املشركني واملنافقني ،حديث ( ).
ويف احلديث بيان دعوة رسول اهلل  --وصربه يف سبيلها وحلمه على قومه وانظر
كيف استأىن هبم واستبقاهم من اهلالك املاحق الذي أشرفوا عليه أمال يف اهلل ورجاء أن
خيرج من أصالهبم من يعبد اهلل وال يشرك به شيئا ،ويا هلا من غاية نبيلة ال يعرفها إالّ من
ذاق نعمة التوحيد وعرف مكانته.
( ) البداية والنهاية البن كثري ( ،) 31/3والدرر يف اختصار املغازي والسري البن عبد الرب
(ص )31:ط.دار الكتب العلمية بريوت.
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حىت من املعارك الطاحنة اليت تزهق فيها األرواح وتراق فيها دماء أصحاهبم
الزكية.


فلقد قتل يوم أحد من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أكثر
من سبعني شهيدا ( ،) 1فيهم مصعب بن عمري ( ،) 3ومحزة بن عبد
املطلب( ،) 0عم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،وشج رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم وكسرت رباعيته(.) 1
( ) 1قال البخاري -رمحه اهلل -يف  -3املغازي- 3 ،باب من قتل من املسلمني يوم أحد،
حديث ( :) 701حدثنا عمرو بن علي ،حدثنا معاذ بن هشام ،قال :حدثين أيب عن
قتادة ،قال (( :ما نعلم حيا من أحياء العرب أكثر شهيدا أغر يوم القيامة من األنصار .قال
قتادة :وحدثنا أنس بن مالك :أنه قتل منهم يوم أحد سبعون ،ويوم بئر معونة سبعون ،ويوم
اليمامة سبعون )) .
( ) 3عن خباب  --قال :هاجرنا مع النيب  ، --وحنن نبتغي وجه اهلل فوجب أجرنا
على اهلل ،فمنا من مضى  -أو ذهب -مل يأكل من أجره شيئا كان منهم مصعب بن
عمري قتل يوم أحد فلم يرتك إال ّنرة ،كنّا إذا غطينا هبا رأسه خرجت رجاله وإذا غطيت
رجاله خرج رأسه ،فقال لنا النيب  (( :--غطوا هبا رأسه واجعلوا على رجليه
األذخر ،))...أخرجه البخاري  -3كتاب املغازي - 3 ،باب من قتل يوم أحد ،حديث
(  ،) 71ومسلم كتاب اجلنائز ( ) /0مع شرح النووي ،وأمحد يف املسند (،) 79/1
والنسائي ( .)3 /
( ) 0قصة استشهاده يف البخاري  -3كتاب املغازي -3 ،باب من قتل محزة بن عبد
املطلب  ،--حديث (  ،) 70ومسند أمحد (.)17 -177/3
( ) 1عن أنس  --قال :شج النيب  --يوم أحد فقال (( :كيف يفلح قوم شجوا
نبيهم؟))  ،فنزلت { ليس لك من األمر شيء} [آل عمران ،] 1:أخرجه البخاري -3
كتاب املغازي - ،باب ليس لك من األمر شيء ،بدون رقم ،ومسلم (،) 3/3
=
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ولقي ما لقي هو وأصحابه من أذى املنافقني ،ولقي ما لقي قبل ذلك
وهو مبكة ويف يوم بدر وغريها من املشاهد ،ومع كل ذلك يرى أن أشد ما
لقيه هو يوم الطائف ،ألنه لقي من السخرية واالحتقار ما ال حتتمله النفوس
األبية.
ومن هنا يقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:

(( أشد الناس بالء األنبياء ،مث األمثل ،فاألمثل )) (.) 9
فاألمثل مث األمثل هم الصاحلون السائرون يف مناهجهم يف الدعوة إىل
اهلل والداعون إىل ما دعوا إليه من توحيد اهلل وإخالص العبادة له وحده،
ونبذ الشرك مبا سواه ،ويناهلم من األذى والبالء مثل ما أصاب أسوهتم من
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -3كتاب اجلهاد والسري  -30باب غزوة أحد ،حديث ( .) 7
وفيه حديث سهل بن سعد برقم (  ) 7بلفظ (( :جرح وجه رسول اهلل ،--
وكسرت رباعيّته وهشمت البيضة على رأسه )) .
( ) 9أخرجه الرتمذي (  -13 ،)37 /باب ما جاء يف الصرب على البالء ،حديث
( ،) 391وابن ماجة (  - 3 ،) 33 /باب الصرب على البالء ،حديث (،) 7 3
والدارمي (  ،) 1/حديث ( ،) 013وأمحد يف املسند ( ) 0 ، 0 ، 17، 11/
كلهم من طريق عاصم بن أيب النجود وهو صدوق له أوهام عن مصعب بن سعد ،قال
الرتمذي :حديث حسن صحيح ،ويف تصحيح الرتمذي له نظر ،وكأنه الحظ يف احلكم
شواهده فإن له شواهد:
 عن أيب سعيد اخلدري ،أخرجه ابن ماجة ( -3 ،) 33 /باب الصرب علىالبالء،حديث (  ) 7قال يف الزوائد إسناده صحيح نقال عن حممد فؤاد.
 من حديث فاطمة بنت اليمان أخرجه أمحد (.)339/3 -3من حديث أيب هريرة أشار إليه الرتمذي بقوله (( :ويف الباب عن أيب هريــرة =
وأخت حذيفة )) بعد إخراجه حديث سعد.
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األنبياء.
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ومن أجل هذا ترى كثريا من الدعاة حييدون عن هذا املنهج الصعب،
والطريق الوعر ،ألن الداعي الذي يسلكه سيواجه أمه وأباه وأخاه وأحبابه
وأصدقاؤه وسيواجه اجملتمع وعداوته وسخرياته وأذاه ،حييدون إىل جوانب
من اإلسالم هلا مكانتها وال يتنكر هلا من يؤمن باهلل ولكن هذه اجلوانب
ليس فيها تلك الصعوبة والشدة والسخرية واألذى خصوصا يف اجملتمعات
اإلسالمية فإن سواد األمة اإلسالمية يلتفون حول هذا اللون من الدعاة
وحييطوّنم هبالة من التبجيل والتكرمي ال سخرية وال أذى اللهم إال إذا
تعرضوا للحكام وهددوا كراسيهم فإّنم حينئذ يقمعوّنم بكل شدة كأحزاب
سياسية تناوئ احلكام وهتدد عروشهم ،واحلكام يف هذا الباب ال حيابون
قريبا وال محيما وال مسلما وال كافرا.
على كل حال نقول هلؤالء الدعاة مهما شنشنوا وطنطنوا ومهما رفعوا
أصواهتم باسم اإلسالم :اربعوا على أنفسكم فإنكم خرجتم عن منهج اهلل
وصراطه املستقيم الالحب الذي مرت به مواكب األنبياء وأتباعهم يف
الدعوة إىل توحيد اهلل وإخالص الدين له ومهما تفلسفتم ورفعتم عقريتكم
باسم اإلسالم فإنكم عن منهج األنبياء الذي سنه اهلل لناكبون ،ومهما
بذلتم من اجلهود وجسمتم دعوتكم ومنهجكم فإنكم تتشاغلون بالوسائل
قبل الغاية وما أقل جدوى الوسيلة( )37إذا أضرت بالغاية وضخمت على
( )37احلكم وسيلة إىل الدعوة إىل اهلل كما قال تعاىل { :الذين إن مكناهم يف األرض أقاموا
الصالة وآتوا الزكاة وأمروا باملعروف وّنوا عن املنكر }.

منهج األنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل

50 
حساهبا ،بل يا ويل هؤالء الدعاة إن أصروا على املضي فيما ابتدعوه من
مناهج وحاربوا منهج األنبياء يف الدعوة إىل توحيد اهلل حتت شعارات براقة
ختلب ألباب البلهاء واجلهالء مبنهج األنبياء.
إن احلديث عن دعوات األنبياء إىل توحيد اهلل ومنهجهم وما القوا يف
سبيل ذلك من األهوال والباليا واحملن أمر ال يتسع له جمال كهذا ،ولسوف
أقتصر على عرض دعوات مخسة منهم صلوات اهلل وسالمه عليهم وذلك
سيجعلنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك:
 -0فأولهم :نوح ،أبو البشر الثاين ،وأول رسول إىل أهل األرض عاش
هذا النيب العظيم عمرا مديدا ودهرا طويال ،ألف سنة إالّ مخسني عاما لبثها
ميل ،ليال
يكل وال ّ
يف دعوة قومه إىل توحيد اهلل وإخالص العبادة له ،ال ّ
وّنارا سرا وجهارا.
قال تعاىل:
{إنّا أرسلنا نوحاً إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب
أليم ،قال يا قوم إني لكم نذير مبين ،أن اعبدوا اهلل واتقوه وأطيعون،
يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إ ّن أجل اهلل إذا جاء ال
يؤخر لو كنتم تعلمون ،قال ربي إني دعوت قومي ليالً ونهاراً ،فلم
يزدهم دعائي إالّ فراراً ،وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم
في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكباراً ،ثم إني
دعوتهم جهاراً ،ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسراراً ،فقلت
استغفروا ربكم إنه كان غفاراً ،يرسل السماء عليكم مدراراً ،ويمددكم
بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهاراً ،ما لكم ال ترجون
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هلل وقاراً ،وقد خلقكم أطواراً ،ألم تروا كيف خلق اهلل سبع سماوات
فيهن نوراً وجعل الشمس سراجاً ،واهلل أنبتكم من
طباقاً ،وجعل القمر ّ
األرض نباتاً ،ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجاً ،واهلل جعل لكم
األرض بساطاً ،لتسلكوا منها سبالً فجاجاً ،قال نوح رب إنهم عصوني
واتبعوا من لم يزده ماله وولده إالّ خساراً ،ومكروا مكراً كباراً ،وقالوا ال
تذر ّن آلهتكم وال تذر ّن وداً وال سواعاً وال يغوث ويعوق ونسراً ،وقد
أضلوا كثيراً وال تزد الظالمين إالّ ضالالً ،مما خطيئتهم أغرقوا فادخلوا
ناراً فلم يجدوا لهم من دون اهلل أنصاراً} [نوح.[ 1 – :
ماذا يف دعوة هذا الرسول الكرمي ،وقد قص اهلل علينا خالصة دعوته
الكرمية اليت استغرقت ألف سنة إالّ مخسني عاما؟!
إّنا دعوة جادة إىل توحيد اهلل وعبادته وحده ،يف جهد دائب ما ترك
وسيلة متكنه إالّ استخدمها إلقناعهم بدعوته ،سراو وجهارا وترغيبا وترهيبا
ووعدا ووعيدا ،واحتجاجا واستدالال باألدلة العقلية واحلسية ،من واقع
أنفسهم وحياهتم ومما بني أيديهم من السماء واألرض ،وما فيهما من آيات
وعرب وكل ذلك مل جيد فيهم نفعا وال دفعهم إىل استجابة ،بل أصروا على
كفرهم وضالهلم ،واستكربوا استكبارا.


أصروا على التشبث بأصنامهم ومعبوداهتم الباطلة ،فكانت النتيجة هلذا
اإلصرار واالستكبار :اهلالك والدمار يف الدنيـا ،ويف اآلخـرة اخللود يف
عذاب النار.
وهنا نتساءل ملاذا يستمر هذا النيب العظيم كل هذه اآلماد الطويلة،
ويبذل هذه اجلهود الكبرية ،دون كلل أو ملل يدعو إىل مبدأ التوحيد؟!!
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وملاذا ميدحه اهلل ويثين عليه الثناء العاطر ،وخيلد ذكره وجيعله يف عداد
الرسل أويل العزم؟
هل دعوة التوحيد تستحق كل هذه العناية واإلكبار؟
هل هذا املنهج وحتديد هذا املنطلق هلذا النيب الكرمي جمانب للمنطق
واحلكمة والعقل؟
أو أنه عني احلكمة ومقتضى املنطق الصحيح ،والعقل الواعي الرجيـح؟
ملاذا يقره اهلل على سلوك هذا املنهج يف الدعوة طوال ألف سنة إالّ
مخسني عاما ويشيد به وخيلد امسه وقصصه ،ويكلف أعظم الرسل وأعقل
البشر أن جيعل منه أسوة يف دعوته وصربه؟
اجلواب املنصف القائم على العقل واحلكمة ،ومعرفة مكانة النبوة والثقة
العظيمة فيها وتقديرها حق قدرها:
أن دعوة التوحيد وحماولة القضاء على الشرك وتطهري أرض اهلل منه
تستحق كـل هذا وأنَّه عني احلكمة ومقتضى الفطرة والعقل ،وأن الواجب
على كـل الدعاة إىل اهلل أن يفهموا هذا املنهج ،وهذه الدعوة اإلهلية
العظيمة ،واملطلب الكبري ،فيكرسوا كل جهودهم وطاقتهم لتحقيقه ونشره
يف أرض اهلل كلها ،وأن يتعاونـوا ويتكاتفوا ويتحدوا ،ويصـدق بعضهم
بعضـا ،كما كان الرسل دعاة التوحيـد ويبشـر سابقهـم بالحقهـم ويصـدق
الحقهـم سابقـه ويؤيـد دعوتـه ويسـري يف مضمـاره.
جيب أن نعتقد أنه لو كان هناك منهج أفضل وأقوم من هذا املنهج
الختاره اهلل لرسله وآثرهم به.
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فهل يليق مبؤمن أن يرغب عنه وخيتار لنفسه منهجا سواه ويتطاول على
هذا املنهج الرباين وعلى دعاته؟!!!


 -1وثانيهم :أبو األنبياء وإمام املوحدين احلنفاء – إبراهيم خليل اهلل،
الذي أمر اهلل سيد املرسلني ،وخامت النبيني وأمته باتباعه واالئتساء بدعوته
واالهتداء هبديه ومنهجه( .)3
قال تعاىل:
{ وإذ قال إبراهيم ألبيه آزر أتتخذ أصناماً آلهة إني أراك وقومك
في ضالل مبين ،وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات واألرض
وليكون من الموقنين ،فلما جن عليه الليل رأى كوكباً قال هذا ربي
فلما أفل قال ال أحب اآلفلين ،فلما رأى القمر بازغاً قال هذا ربي
ألكونن من القوم الضالين ،فلما رأى
فلما أفل قال إلن لم يهدني ربي
ّ
الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء
مما تشركون ،إني وجهت وجهي للذي فطر السموات واألرض حنيفاً
وما أنا من المشركين} [األنعام.[ 09 – 0 :
دعوة حارة قوية متدفقة إىل توحيد اهلل ،وإخالص الدين له ونبذ الشرك
ورفضه ،تبدأ باألسرة ومتتد إىل األمة حتارب الشرك واألصنام ،وتزلزل الشرك
(  )3إشارة إىل قول اهلل تعاىل { :مث أوحينا إليك أن اتبع ملّة إبراهيم حنيفا وما كان من
املشركني } [النحل.] 3:
وإىل قوله تعاىل{:قل صدق اهلل فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من املشركني}[آل
عمران.]91:
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بالكواكب.
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احملاجة ،إلقامة حجة اهلل
ويسلك خليل اهلل أقوم الطرق يف املناظرة و ّ
ودحض الشرك وباطله وشبهه.
فالتعبري باألصنام حتقري آلهلتهم املزعومة املصطنعة ،وتسفيه ألحالمهم
ورصده للكواكب املذكورة واحدا واحدا تلو اآلخر وهي تغيب وتأفل عنهم
ليأخذ من حاهلا الربهان الواضح على بطالن ما يزعمون من ألوهيتها.
فمن يرعاهم وحيفظهم ويدبر شؤوّنم وشؤون هذا الكون حني غياهبا
وأفوهلا ،وإذن فعليهم أن يرفضوا هذه اآلهلة املزعومة الباطلة ويكفروا هبا،
وينفضوا أيديهم منها ،ويتجهوا إىل إهلهم احلق ،الذي فطر السموات
واألرض ،والذي ال يغيب وال حيول ويعلم مجيع أحواهلم ومطلع على
حركاهتم وسكناهتم ويرعاهم وحيفظهم ويدبر شؤوّنم.
حجج قوية يستمدها من الواقع امللموس والكون املنظور.
وقال تعاىل:
{واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان ص ّديقاً نبياً ،إذ قال ألبيه يا أبت
لم تعبد ما ال يسمع وال يبصر وال يغني عنك شيئاً ،يا أبت إني قد
جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطاً سوياً ،يا أبت ال
تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصياً ،يا أبت إني أخاف أن
يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولياً ،قال أراغب أنت عن
آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته ألرجمنك واهجرني ملياً ،قال سالم عليك
سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفياً ،وأعتزلكم وما تدعون من دون اهلل
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وأدعوا ربي عسى أالّ أكون بدعاء ربي شقياً ،فلما اعتزلهم وما يعبدون
من دون اهلل وهبنا له إسحق ويعقوب وكالًّ جعلنا نبياً ووهبنا لهم من
رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق علياً}[مرمي.]17 – :


حارة إىل التوحيد ،قائمة على العلم واملنطق والعقل وعلى اخللق
دعوة ّ
القومي ،وهتدي الضال إىل الصراط املستقيم يقابلها تعصب أعمى يقوم على
اهلوى واجلهل والعناد واملكابرة وإالّ فكيف يعبد وخيضع ملن ال يسمع وال
يبصر وال يغين عنه شيئا؟

إن علم التوحيد – أيها القارئ – هو العلم الذي يعتز به مجيع األنبياء
وبه يصولون على الباطل واجلهل والشرك.
فاجلهل هبذا العلم – علم األنبياء اهلادي إىل احلق واملنقذ من الضالل
والشرك – هو اجلهل املميت والسم القاتل الذي يقتل العقل والفكر.
{ يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطاً
سوياً}.
وبعد هذه اجلوالت القوية الواعية يقوم هبا إبراهيم صلى اهلل عليه وسلم
يف ميدان الدعوة إىل اهلل دعوة األسرة واألمة اليت أقام فيها على أبيه وقومه
احلجج الدامغة واجه هبذه الدعوة العظيمة ذلك احلاكم اجلبار الطاغية املتأله
بكل قوة وشجاعة.
قال تعاىل:
حاج إبراهيم في ربه أن آتاه اهلل الملك إذ قال
{ألم تر إلى الذي ّ
إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن
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اهلل يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر
واهلل ال يهدي القوم الظالمين}[ البقرة.[ 11 :
لقد دعا إبراهيم صلى اهلل عليه وسلم هذا الطاغية املتأله إىل توحيد اهلل
واإلميان بربوبيته وألوهيته ،فطغى واستكرب عن اإلجابة إىل توحيد اهلل وأىب
التنازل عن دعوى الربوبية.
النرية الرباهني الواضحة املعامل قال
فحاجه إبراهيم وناظره هذه املناظرة ّ
ّ
إبراهيم {:ربي الذي يحيي ويميت }أي :املنفرد باخللق والتدبري واإلحياء
واإلماتة.
فقال الغيب املتجرب :أنا أحيي وأميت ،أي أقتل من أردت قتله وأستبقي
من أردت إبقاءه.
وهذا اجلواب فيه متويه وتضليل لألغبياء وحيدة عن اجلواب ،ألن قصد
إبراهيم عليه الصالة والسالم أن ربه ينشئ احلياة يف اإلنسان واحليوان
والنبات من العدم ،ويردها إىل األموات بقدرته وأنَّه هو الذي مييت الناس
واحليوانات بآجاهلا بأسباب ربطها وبغري أسباب ،فلما رآه إبراهيم ميوه
ويدجل تدجيال رمبا انطلى على األغبياء واهلمج ،قال – ملزما له بتصديق
قوله ،إن كان كما يزعم – {:فإن اهلل يأتي بالشمس من المشرق فات
بها من المغرب فبهت الذي كفر} أي :وقف متحريا مشدوها ،منقطع
احلجة قد ألقم حجرا وأخرس لسانه وزهق باطله { ،إن الباطل كان زهوقاً
}.
ويف هذا درس ملن ألقى السمع وهو شهيد ،إّنا دعوة إىل التوحيد ،متثل
قمة اإلخالص واحلكمة والعقل ،وتأيت البيوت من أبواهبا وتنطلق من حيث
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أراد اهلل ،ال مصارعة على امللك ،وال منافسة على احلكم.



ولو كان هدف إبراهيم عليه الصالة والسالم الوصول إىل احلكم لسلك
منهجا غري هذا املنهج ،ولوجد من يلتف حوله ويصفق له ولكن يأىب اهلل
وأنبياؤه وصاحلو الدعاة من أتباع األنبياء حقا يف كل زمان ومكان إالّ
سلوك طريق اهلداية والرشاد وبيان احلق وإقامة احلجة على املكابرين
واملعاندين.
وقد قام إبراهيم عليه السالم هبذا الواجب العظيم على أكمل الوجوه
وأمتها ،أقام احلجة على أبيه وقومه حكومة وشعبا ،فلما رأى منهم اإلصرار
على الشرك والكفر واإلقامة على الباطل والضالل جلأ إىل اإلنكار والتغيري
باليد والقوة.
فمن أين يبدأ بالتغيري وما هو األسلوب الرشيد لتغيري هذا الواقع املظلم
اجلامث على أمته؟ أيثور على الدولة ألّنا منبع الشرور والفساد ومصدر
الشرك والضالل؟!! كيف ال واحلاكم يدعي الربوبية ويصر عليها؟ ملاذا ال
يدبر انقالبا يطيح فيه هبذه احلكومة الكافرة وعلى رأسها جبّار متأله
وبذلك يقضي على كل ألوان الفساد والشرك وتقوم على أنقاضه الدولة
اإلهلية بقيادة إبراهيم عليه الصالة والسالم؟!! واجلواب حاشا األنبياء
وحاشا نزاهتهم من سلوك هذه الطرق أو التفكري فيها فإّنا طرق الظلمة
واجلهلة والسفهاء وطالّب الدنيا وامللك.
إن األنبياء دعاة توحيد ورواد هداية إىل احلق وإنقاذ من الباطل والشرك
فإذا امتدت أيديهم إىل التغيري وهم أعلم الناس وأعقلهم فال بد أن تبدأ
بالقضاء على منابع الشرك والضالل احلقيقية وكذلك فعل إبراهيم احلليم
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وقال تعاىل:
{ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنّا به عالمين ،إذ قال ألبيه
وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ،قالوا وجدنا آباءنا لها
عابدين ،قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضالل مبين ،قالوا أجئتنا
بالحق أم أنت من الالعبين ،قال بل ربكم رب السموات واألرض
فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين ،وتاهلل ألكيد ّن أصنامكم
الذي
ّ
بعد أن تولوا مدبرين ،فجعلهم جذاذاً إالّ كبيراً لهم لعلهم إليه يرجعون،
قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين ،قالوا سمعنا فتى يذكرهم
يقال له إبراهيم ،قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون ،قالوا
أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم ،قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم
إن كانوا ينطقون ،فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ،ثم
نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤالء ينطقون ،قال أفتعبدون من
دون اهلل ما ال ينفعكم شيئاً وال يضركمٍ ،
أف لكم ولما تعبدون من دون
اهلل أفال تعقلون ،قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين ،قلنا يا
نار كوني برداً وسالماً على إبراهيم ،وأرادوا به كيداً فجعلناهم
األخسرين}[ األنبياء.[07–1 :
آتى اهلل إبراهيم رشده على علم بأنه أهل لذلك.
هذا النيب احلكيم الرشيد واجه فسادا يف العقيدة ،وفسادا يف احلكم ،أمة
احنط تفكريها وضلت عقوهلا ،فعبدت األصنام من األخشاب واألحجار
والكواكب ،وحتكمها حكومة فاسدة يقودها جبّار متأله فأسلسوا له القياد.
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فمن أين يبدأ باإلصالح يا ترى؟



أيبدأ مبصاولة احلاكم ألنه قطعا حيكم بغري شريعة اهلل وحيكم بقوانني
وتشريعات جاهلية ،ال شك يف ذلك ،ويدعي الربوبية جهارا وحق التشريع
أو يبدأ بإصالح العقيدة عقيدة األمة وعقيدة احلكومة اجلاهلية؟ القرآن
حيدثنا عن هذا النيب الرشيد إمام األنبياء أنه بدأ بإصالح العقيدة أي الدعوة
إىل توحيد اهلل وإخالص العبادة له وحده وحماربة الشرك والقضاء عليه وعلى
أسبابه واقتالعه من جذوره ،فدعاهم فعال إىل توحيد اهلل ونبذ عبادة ما
سواه ،وجادهلم يف هذا اجملال وجادلوه ،فدمغهم باحلجج القاهرة والرباهني
الظاهرة وجردهم من كل سالح من أسلحة احلجة حىت أجلأهم إىل
االعرتاف بالظلم والضالل والتعصب األعمى واجلمود القاتل على تقليد
اآلباء { :قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين}.
فلما رأى إبراهيم أهواء جاحمة وعقوال متحجرة ،دبر هلم مكيدة ورسم
هلم خطة حكيمة شجاعة لتحطيم آهلتهم ،ومت تنفيذ هذه اخلطة بكل قوة
وشجاعة وجرأة.
وأثار هذا العمل البطويل

( )3

احلكومة والشعب ضده ،واستدعوه

(  )3هذا العمل البطويل العظيم وما سبقه من دعوة حكيمة إىل التوحيد ونبذ الشرك يف ميزان
كثري من دعاة اإلصالح اليوم يعترب من االهتمامات بالقشور والتوافه ،فال حول وال ّقوة إال
باهلل ،إّنا ال تعمى األبصار ،ولكن تعمى القلوب اليت يف الصدور.
[ألّنم يرون أن البداءة بالدعوة جيب أن تكون بإصالح احلكم والسلطة ال بإصالح
العقيدة ،وعلى هذا يكون إبراهيم وسائر األنبياء قد أخطأوا منهج الدعوة الصحيح -
الفوزان]
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للمحاكمة العلنية ،ووجهوا إليه االهتام {أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا
إبراهيم} فأجاهبم بأسلوب هتكمي ساخر{ :بل فعله كبيرهم هذا
فاسألوهم إن كانوا ينطقون}.
فكان هذا اجلواب التهكمي املفحم كالصاعقة العنيفة هوت على
رؤوسهم املخبولة { ،ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤالء
ينطقون}.
مث ملا أعوزهم سالح احلجة جلأوا إىل القوة ،سالح كل عاجز عن احلجة
يف كل زمان ومكان{:قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين}.
وجنى اهلل خليله إبراهيم ورد اهلل كيد الكافرين اخلاسرين يف حنورهم{ :
قلنا يا نار كوني برداً وسالماً على إبراهيم وأرادوا به كيداً فجعلناهم
األخسرين}.
وكان يف جناة إبراهيم من تلك النار العظيمة بعد أن حوهلا اهلل بردا
وسالما على إبراهيم آية عظيمة من أعظم آيات اهلل على نبوته وصدقه
وصدق ما جاء به من التوحيد وبطالن ما هم عليه من الشرك والضالل.
وكافأ اهلل إبراهيم عليه السالم على هذه الدعوة احلكيمة وعلى هذا
اجلهاد والتضحية الرائعة{ :ونجيناه ولوطاً إلى األرض التي باركنا فيها
للعالمين ،ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكالّ جعلنا صالحين،
وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصالة
وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين}.
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 -1ثالثهم :يوسف الكرمي ابن الكرمي ابن الكرمي( )33الذي أنزل اهلل يف
شأنه سورة طويلة تقص لنا حياته الكرمية ومراحلها من طفولته إىل موته،
وكيف تقلبت به األحوال ،وما واجه من صعاب ،فتلقاها بقوة النبوة
وصربها وحكمتها وحلمها.


رأى يوسف عليه السالم فساد قصور الفراعنة يف مصر وظلمها وعرف
عقائد األمة اليت عاش فيها ،عرف ما فيها من فساد ووثنية تتخذ األصنام
واألبقار آهلة مع اهلل.
قصة هذا النيب الكرمي -عليه السالم– طويلة ،نأخذ منها اإلشارة إىل
سجنه ودعوته ،قال تعاىل:
{ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمراً وقال
( )33إشارة إىل حديث ابن عمر -رضي اهلل عنهما -عن النيب  --أنه قال (( :الكرمي ابن
الكرمي ابن الكرمي :يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم -عليهم السالم. )) -
أخرجه البخاري  -37كتاب األنبياء ،باب ، 1 :حديث ( ،)331 ،3397وأمحد
يف املسند ( .)93/
وإىل حديث أيب هريرة  :--سئل رسول اهلل  --من أكرم النَّاس؟ فقال:
((أتقاهم هلل)) قالوا :ليس عن هذا نسألك .قال (( :فأكرم الناس يوسف نيب اهلل ابن نيب اهلل
ابن نيب اهلل ابن خليل اهلل))  ،قالوا :ليس عن هذا نسألك قال (( :فعن معادن العرب
تسألوين؟ خيارهم يف اجلاهلية خيارهم يف اإلسالم إذا فقهوا)).
أخرجه البخاري -37،األنبياء حديث ( ،)3313والرتمذي ( ،) 93/1التفسري
باب  ، 3حديث ( ،)3 3وأمحد يف املسند (  )33 ، 3/كالمها من طريق حممد
ابن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة ،بلفظ (( :إن الكرمي ابن الكرمي ابن الكرمي يوسف بن
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم -عليهم السالم. )) -
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اآلخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزاً تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا
نراك من المحسنين ،قال ال يأتيكما طعام ترزقانه إال نبأتكما بتأويله
قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم ال يؤمنون
باهلل وهم باآلخرة هم كافرون ،واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق
ويعقوب ما كان لنا أن نشرك باهلل من شيء ذلك من فضل اهلل علينا
ولكن أكثر الناس ال يشكرون ،يا صاحبي السجن أأرباب
وعلى الناس ّ
متفرقون خير أم اهلل الواحد القهار ما تعبدون من دونه إال أسماء
سميتموها أنتم وآباؤكم ما ّنزل اهلل بها من سلطان إن الحكم إالّ هلل أمر
أالّ تعبدوا إالّ إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس ال
يعلمون}[يوسف.] 7–33:
عاش هذا النيب الكرمي عليه السالم يف القصور وعرف مفاسد احلكم
واحلكام عن كثب ،وذاق من ويالهتم كيدا وظلما واضطهادا وسجنا وعاش
بني ظهراين أمة وثنية تعبد األصنام واألبقار والكواكب فمن أين ينطلق
لإلصالح ومن أين تكون نقطة البداية؟!
هل يبدأ يف الدعوة إىل اهلل وهو مسجون ظلما يشاركه يف السجن
مظلومون مثله من إثارهتم وهتييجهم على احلكام الظلمة املستبدين؟! وهذا
منطلق سياسي ال شك فيه ،والفرصة متاحة أمامـه أو يـبـدأ بالدعوة من
حيث انطلق آباؤه الكرام وعلى رأسهم إبراهيم خليل اهلل وإمام الدعاة إىل
توحيـد اهلل ومن حيث انطلق مجيع رسل اهلل؟! ال شك أن طريق اإلصالح
الوحيد يف كل زمان ومكان هو طريق الدعوة إىل العقيدة والتوحيد وإخالص
العبادة هلل وحده.
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إذن فليبدأ يوسف من هذا املنطلق مقتديا بآبائه الكرام ومعتزا بعقيدهتم
وحمقرا ومنددا بسخف املشركني واختاذهم أربابا من دون اهلل من األصنام
واألبقار والكواكب.


وبعد هذا البيان الواضح والدعوة الصارخة إىل التوحيد ونبذ الشرك يؤكد
دعوته وحجته بقوله { :إن الحكم إالّ هلل}(  )3مث يفسر هذه احلاكمية
بتوحيد اهلل وعبادته وحده { أمر أالّ تعبدوا إالّ إياه ذلك الدين القيم}.
ويقول عن التوحيد { :ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس ال
يعلمون}.

()31

ويصل يوسف عليه الصالة والسالم إىل أعلى منصب يف هذه الدولة
ونبوته البينات قال تعاىل يف
وهو يدعو إىل توحيد اهلل ويقيم على دعوته ّ
بيان هذه األمور:
{ وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم
(  )3هذه اآلية قاعدة أساسيَّة من قواعد التوحيد كما بني اهلل ذلك على لسان يوسف -عليه
السالم -ومن املؤسف جدا أن ترى كثريا من دعاة اإلصالح السياسيني قد ابتعدوا
بتفسريها جدا عن مدلوهلا األساسي إخالص العبادة هلل وحده إىل مدلول سياسي هو إقامة
الدولة اليت يزعمون أّنا ستطبق شريعة اهلل يف األرض بالنيابة عنه وبالغوا يف هذا االجتاه
حىت أنسوا النَّاس املعىن األصيل لآلية وال يفهمون منها إال املعىن اجلديد فال حول وال ّقوة
إال باهلل وهكذا عاملوا كل أو معظم آيات التوحيد.
( )31قال شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه اهلل -يف (( احلسبة )) (ص:)0:
(( وكذلك يوسف الصديق كان نائبا لفرعون مصر -وهو وقومه مشركون -وفعل من
العدل واخلري ما قدر عليه ،ودعاهم إىل اإلميان حبسب اإلمكان )) .
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لدينا مكين أمين ،قال اجعلني على خزائن األرض إني حفيظ
عليم}[يوسف.[ 11 – 1 :
وقال شاكرا ملواله:
{رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل األحاديث فاطر
ولي في الدنيا واآلخرة توفني مسلماً وألحقني
السموات واألرض أنت ّ
بالصالحين}[يوسف.[ 7 :
وقال اهلل تعاىل يف بيان دعوته وذلك على لسان مؤمن آل فرعون:
{ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم
به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث اهلل من بعده رسوالً كذلك يضل اهلل
من هو مسرف مرتاب}[غافر.[ 3 :
من فقه سرية يوسف عليه السالم اليت عرضتها علينا هذه اآليات الكرمية
َّ
أن الدعوة إىل التوحيد أمر ال بد منه ،وأن الشرك ال هوادة وال مداهنة يف
حماربته فال جيوز السكوت عنه مهما كانت ظروف الداعية إىل اهلل بل ال
جيوز ملسلم إطالقا أن حيايب ويداهن يف أمره وهذا يبني مكانة العقيدة وعظم
شأّنا عند اهلل وعند أنبيائه ورسله وأن الفرق والبون شاسع جدا بينها وبني
فروع اإلسالم.
فال جيوز أن يكون املسلم خصوصا الداعية [أن يتوىل منصبا خيل
بالعقيدة أو يتناىف معها] بأن يكون كاهنا من الكهنة املشركني أو سادنا
ألصنامهم ،فإن فعل ذلك كان من املشركني الضالني.
ّأما اجلانب التشريعي ،فإن قامت دولة اإلسالم فال بد من تطبيق شريعة
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اهلل ،وإالّ { ومن لم يحكم بما أنزل اهلل فأولئك هم الكافرون} والكفر
حينئذ على ما فصله علماء اإلسالم من الصحابة وغريهم قد يكون كفرا
أكرب إذا كان حيتقر شرع اهلل ويستحل احلكم بغريه وقد يكون كفرا أصغر
إذا كان يعظم شريعة اهلل وال يستحل احلكم بغريها لكن غلبه هواه فحكم
بغري ما أنزل اهلل.


ّأما إذا كانت دولة اإلسالم غري قائمة ،فال يكلف اهلل نفسا إال وسعها
وللمسلم أن يتبوأ منصبا يف دولة غري مسلمة شريطة أن يقوم بالعدل وأن ال
يطيعهم يف معصية اهلل وال حيكم بغري ما أنزل اهلل كما فعل نيب اهلل
تبوأ منصب النيابة عن ملك كافر وما كان حيكم بشريعته {ما كان
يوسفّ ،
ليأخذ أخاه في دين الملك} وكان يقوم بالعدل بني الرعية ويدعوهم إىل
توحيد اهلل.
ويف هذا رد حاسم على من يهون من أمر عقيدة التوحيد وجيامل
ويداجي يف قضية الشرك الذي مأل الدنيا وينظر إىل دعاة التوحيد وأعداء
الشرك بعني االحتقار واالزدراء ويربأ بنفسه ويشمخ بأنفه أن يهبط إىل
مستوى دعاة التوحيد – وهو من دهاة السياسة وما أثقل على مسعه وقلبه
أن يسمع أو يقول كلمة توحيد أو شرك.
هوة سحيقة يف حني يظنون
لقد أوقع هذا النوع من الدعاة أنفسهم يف ّ
أّنم يف أعلى القمم الشاخمة.
عما هم فيه
وهل يفلح قوم هذا موقفهم من دعوة األنبياء إالّ أن يتوبوا ّ
إىل اهلل توبة نصوحا.
 -4رابعهم :موسى كليم اهلل ،القوي األمني ،نرى دعوته تتجه إىل
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لقد ترىب موسى ودرج يف قصور أعظم طاغية متأله وعرف من ألوان
الفساد والكفر والطغيان والظلم واالستبداد يف قصور احلكم عن مشاهدة
واطالع ما يصعب تصوره واحتماله ورأى ما نزل بقومه بين إسرائيل من
استعباد واستذالل واستحياء من الناس وقتل األبناء ما فاق كل ظلم عرفته
البشرية.
قال تعاىل:
{إ ّن فرعون عال في األرض وجعل أهلها شيعاً يستضعف طائفة منهم
يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين}[القصص.[ :
وكان قوم فرعون أهل شرك ووثنية دون شك.
فكيف كان بدء دعوة موسى هل اجتهت إىل إصالح عقيدة هذه األمة
الوثنية أو بدأت باملطالبة حبقوق بين إسرائيل واملصارعة على احلكم والسعي
اجلاد يف إقامة الدولة اإلسالمية وانتزاع السلطة من أيدي الطغاة وعلى
رأسهم فرعون املتأله؟
لقد كانت دعوة موسى كغريها من دعوات آبائه وإخوانه من األنبياء،
لقد ل ّقنه ربه أصل التوحيد واصطفاه حلمل رسالته والقيام بعبادته.

قال تعاىل{ :وهل أتاك حديث موسى ،إذ رأى ناراً فقال ألهله
امكثوا إني آنست ناراً لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار
هدى ،فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك
بالوادي المقدس طوى ،وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى ،إنني أنا اهلل ال
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إله إالّ أنا فاعبدني وأقم الصالة لذكري ،إن الساعة آتية أكاد أخفيها
لتجزى كل نفس بما تسعى}[طه.[ 1 – 9 :


هكذا يف مفتتح رسالته متلى عليه عقيدة التوحيد ويكلف شخصيا أن
يقوم هبا يف واقع نفسه ويتمثلها يف حياته.
ويبني له طريق
مث يكلفه بالدعوة هلذا املبدأ العظيم فريسله إىل فرعون ّ
الدعوة وأسلوهبا احلكيم الذي يواجه به فرعون قال تعاىل:
{ اذهب إلى فرعون إنه طغى ،فقل هل لك إلى أن تزكى ،وأهديك
إلى ربك فتخشى}[ النازعات.[ 9 – 0 :
ويشد عضده بأخيه هارون مبالغة يف إقامة احلجة ويعلمهما الرفق واللّني
يف الدعوة فإن ذلك أقرب الطرق إىل هداية من يريد اهلل هدايته { اذهبا
إلى فرعون إنه طغى ،فقوال له قوالً ليناً لعله يتذكر أو يخشى}[طه3 :
– [.
فن ّفذا أمر رهبما ودعواه إىل اهلل قاصدين هدايته وتزكيته ليكون ممن خيشى اهلل
ويتقي عواقب الشرك والظلم ،فلم يستجب هلذه الدعوة اهلادئة احلكيمة فربهن
نبوته وصدق رسالته بآيات كربى لكن الطاغية فرعون زاد طغيانا
موسى على ّ
وتكذيبا { فكذب وعصى ،ثم أدبر يسعى ،فحشر فنادى ،فقال أنا ربكم
األعلى ،فأخذه اهلل نكال اآلخرة واألولى}[النازعات.[ 1 – :
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ازدياد طغيان فرعون وعسفه وظلمه
ومواجهة موسى وقومه هذا الطغيان بالصبر الجميل
والتَّحمُّل
{وقال المأل من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في األرض
ويذرك وآلهتك قـال سنقتّل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنّا فوقهم
قاهرون}[األعراف.] 0 :
ما ذنب موسى وقومه يف نظر هؤالء اجملرمني؟!! ال ذنب هلم إالّ الدعوة
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إىل توحيد اهلل والثّبات عليها والكفر بفرعون ومعبوداته.
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مثّ ما موقف موسى من هذه االنتهاكات البشعة واليت جتاوزت حدود
الوحشيَّة واهلمجيَّة؟!

إنَّه الثّبات على العقيدة والصرب اجلميل واالستعانة باهلل يف مواجهة هذه
الشدائد مثَّ انتظار العاقبة الطيّبة والنَّصر نتيجة ومثرة محيدة هلذا الثّبات
الصرب.
و َّ

{قال موسى لقومه استعينوا باهلل واصبروا إ ّن األرض هلل يورثها من
يشاء من عباده والعاقبة للمتقين} [األعراف.] 1 :
أي أمل يف إميان فرعون وقومه واشت ّد البالء على بين إسرائيل،
وملّا مل يبق ّ
كان مطلب موسى الوحيد من فرعون أن يرتك لبين إسرائيل حريّة اخلروج
واهلجرة إىل حيث يريد اهلل هلم إنقاذا هلم من التعذيب والتَّنكيل {فأتياه
فقوال إنّا رسوال ربِّك فأرسل معنا بني إسرائيل وال تعذبهم قد جئناك
والسالم على من اتبع الهدى} [طه.] 0 :
بآية من ربِّك َّ
َّإّنا لدعوة سامية إىل توحيد اهلل فيها النور واحلكمة وفيها احلرص على
حتمل األذى ويف
هداية
املدعوين وتزكيتهم وفيها أقوى أنواع الصرب يف ّ
ّ
مواجهة الطغيان والكربياء وفيها معاجلة املواقف الصعبة باحلكمة والصرب مع
ّقوة األمل يف اهلل يف نصر املؤمنني وإهالك الظاملني ،وفيها دروس وعظات
ملن يريد بدعوته وجه اهلل ويريد إصالح البشر وربطهم باهلل وهدايتهم إىل
صراطه املستقيم.
 -5والخامس :سيد األنبياء وخامتهم محمد بن عبد اهلل صاحب
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أعظم رسالة وأكملها وأمشلها ،الذي أرسله اهلل رمحة للعاملني بشريا ونذيرا
وداعيا إىل اهلل بإذنه وسراجا منريا ،ما ترك خريا إال َّ
دل َّأمته عليه ،وال شرا
إال َّ
حذرها منه.


مباذا بدأ هذا النيب العظيم من مبادئ اإلسالم؟ ومن أين انطلقت دعوته؟
كل األنبياء وانطلق من حيث
إنَّه عليه الصالة والسالم بدأ مبا بدأ به ّ
انطلقوا بدعواهتم من عقيدة التوحيد والدعوة إىل إخالص العبادة هلل وحده،
تصور منه أو من أحد من األنبياء
من ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل ،وهل يُ َّ
أن يبدأ بغري هذا األصل العظيم أصل أصول الرساالت كلّها.
فأول شيء طرق
لقد بدأ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هبذا األصل َّ
مسامع قومه ((قولوا ال إله إال اهلل)).
فقال املستكربون منهم{ :أجعل اآللِ َهة إلها واحداً َّ
إن هذا لشيء
عجاب ،وانطلق المأل منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم َّ
إن هذا
لشيء يُراد} [سورة ص.]3-1 :

استمر داعيا إىل هذا املبدأ األمسى واملطلب األعلى طيلة العهد املكي
و َّ
كل ألوان األذى يف
يكل وال ُّ
من رسالته ثالثة عشر عاما ال ُّ
ميل ،صابرا على ّ
سبيل نشر هذا املبدأ فلم يُفرض عليه من التشريعات وأركان اإلسالم إالّ
الصالة يف السنة العاشرة من البعثة ،اللّهم إالّ ما كان يأمر به قومه من
لكن حمور الدعوة
معايل األخالق كصلة الرحم والصدق والعفاف ،و َّ
وموضوع الصراع واخلصومة َّإّنا هو ذلك األصل العظيم.
لقد كلَّف اهلل هذا النيب الكرمي صلى اهلل عليه وسلم تكليفا خاصا أن
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قال تعاىل:
{إنَّا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد اهلل مخلصاً له الدين أال هلل
الدين الخالص والذين اتّخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إالّ ليقربونا إلى
اهلل زلفى َّ
إن اهلل يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون} [الزمر.]3- :
وقال تعاىل:
{ قل إنّي أمرت أن أعبد اهلل مخلصاً له الدين ،وأمرت ألن أكون
ّأول المسلمين ،قل إنّي أخاف إن عصيت ربّي عذاب يوم عظيم ،قل
اهلل أعبد مخلصاً له ديني} [الزمر.] - :
{ قل َّ
رب العالمين ،ال
اي ومماتي هلل ّ
إن صالتي ونُسكي َ
ومحيَ َ
شريك له وبذلك أمرت وأنا ّأول المسلمين} [األنعام.] 33- 3 :
كما أمره أن يقوم بدعوة النّاس مجيعا إىل حتقيق هذا املبدأ والنّهوض به.

قال تعاىل:

{يا أيّها النّاس اعبدوا ربّكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلّكم
تتقون ،الذي جعل لكم األرض فراشاً والسماء بناءً وأنزل من السماء
ماءً فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم فال تجعلوا هلل أنداداً وأنتم
تعلمون}[البقرة.] - :
وقال تعاىل:
{ وإلهكم إله واحد ال إله إال هو الرحمن الرحيم} [البقرة.] 33 :
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وقال تعاىل:
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{قل يا أيّها النّاس إني رسول اهلل إليكم جميعاً الذي له ملك السموات
األمي الذي
واألرض ال إله إال هو يحيي ويميت فآمنوا باهلل ورسوله النبي ّ
يؤمن باهلل وكلماته واتّبعوه لعلكم تهتدون}[األعراف.]11:
واآليات يف هذا كثرية والذي ق ّدمناه إّنا هو مثال ملنهج رسول اهلل
 -يف الدعوة إىل التوحيد.ّأما السنّة ففيها الشيء الكثري ال ّد ّال على افتتاح رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم دعوته بالتّوحيد واختتامها بذلك واستمراره فيما بني ذلك طوال
حياته . --
 فعن عمرو بن عبسة السلمي  --قال :كنت وأنا يف اجلاهلية،أظن أ ّن النّاس على الضاللة ،و ّأّنم ليسوا على شيء ،وهم يعبدون األوثان،
ّ
فسمعت برجل مب ّكة خيرب أخبارا ،فقعدت على راحليت ،فقدمت عليه ،فإذا
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مستخفيا ،جرآء عليه قومه فتلطفت ،حىت
دخلت عليه مب ّكة ،فقلت له :ما أنت؟
قال (( :أنا نيب ))  .فقلت :وما نيب؟
وبأي شيء أرسلك؟
قال (( :أرسلين اهلل ))  .فقلتّ :

قال (( :أرسلين بصلة األرحام ،وكسر األوثان ،وأن يـُ َو َّحد اهلل ال يشرك به
شيء ))  .فقلت :ومن معك على هذا؟
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حر وعب ٌد )) .
قالٌّ (( :
قال :ومعه ٍ
يومئذ أبو بكر وبالل ممن آمن به … )) احلديث(.)33
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 وملا وفد عمرو بن العاص وعبد اهلل بن ربيعة املخزومي كلَّماّ
النجاشي ملك احلبشة فقاال له يغريانه باملسلمني املهاجرين إىل احلبشة:
(( أيها الملك إنّه قد صبأ إلى بلدك منا غلمان سفهاء ،فارقوا
قومهم ولم يدخلوا في دينك ،وجاءوا بدين مبتدع ،ال نعرفه نحن وال
أنت ...فسألهم النجاشي ،فقال :ما هذا الدين الذي فارقتم فيه
قومكم ولم تدخلوا ديني وال دين أحد من هذه األمم؟!!! فكان الذي
كلَّمه جعفر بن أبي طالب فقال له :أيّها الملك ،كنّا قوماً أهل جاهليّة
نعبد األصنام ،ونأكل الميتة ،ونأتي الفواحش ،ونقطع األرحام ،ونسيء
الجوار ،يأكل القوي منّا الضعيف ،فكنّا على ذلك حتى بعث اهلل إلينا
رسوالً منّا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه ،فدعانا إلى اهلل لنوحده
ونعبده ونخلع ما كنّا نحن نعبد وآباؤنا من دونه من الحجارة واألوثان،
وأمرنا بصدق الحديث وأداء األمانة وصلة الرحم وحسن الجوار
والكف عن المحارم والدماء ،ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل
ّ
مال اليتيم وقذف المحصنة ،وأمرنا أن نعبد اهلل وحده ال نشرك به شيئاً
… قال :فع ّدد عليه أمور اإلسالم ،فصدقناه وآمنّا به واتَّبعناه على ما
حرم علينا،
وحرمنا ما َّ
جاء به ،فعبدنا اهلل وحده ،فلم نشرك به شيئاًَّ ،
( )33أخرجه مسلم (  -3 ،)139/كتاب صالة املسافرين -1 ،باب إسالم عمرو بن
عبسة ،حديث (  ،) 9وأمحد يف املسند ( .) /
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أحل لنا ،فعدا علينا قومنا فع ّذبونا ،وفتنونا عن ديننا ليردونا
وأحللنا ما َّ
نستحل من الخبائث ،فلما
نستحل ما كنّا
إلى عبادة األوثان ،وأن
َّ
ّ
قهرونا وظلمونا ،وش ّقوا علينا ،وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلدك
واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ،ورجونا أن ال نظلم عندك
… )) الحديث(.)17


 -3ويف أسئلة هرقل أليب سفيان يف م ّدة صلح احلديبية عن حال رسول
اهلل  --قال أليب سفيان :ما يأمركم؟ قال أبو سفيان :قلت :يقول:
((اعبدوا اهلل وحده وال تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمر بالصالة،
والصدق ،والعفاف ،والصلة )) (.)31
فهذه األحاديث توضح لنا دعوة رسول اهلل يف العهد املكي واملدين.

( )30أخرجه اإلمام أمحد (  ،) 97/1( ،) 7 /قال أمحد :ثنا يعقوب ( يعين :ابن إبراهيم
ابن سعد الزهري ،ثقة) ،ثنا أيب عن حممد بن إسحاق حدثين حممد بن مسلم بن عبيد اهلل
ابن شهاب عن أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام املخزومي عن أم سلمة بنت
أيب أمية ( يعين :أم املؤمنني رضي اهلل عنها ) ،وهو إسناد صحيح إال حممد بن إسحاق
وقد صرح بالتحديث فحديثه حسن.
( )31أخرجه البخاري  -كتاب بدء الوحي ،باب  ،0حديث ( )3وهو حديث طويل.
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تعذيب أصحابه من أجل
ال إله إال الله عقيدة التوحيد
لقد عذب أصحاب رسول اهلل  --أشد ألوان العذاب من أجل
متسكهم بالعقيدة وإخالص العبادة هلل وحده ونبذ الشرك والكفر.
عن عبد اهلل بن مسعود  --قال:
((

أول من أظهر اإلسالم سبعة :رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،وأبو
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فأما رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،فمنعه اهلل تعاىل بعمه أيب طالب.
وأما أبو بكر ،فمنعه اهلل بقومه.
وأما سائرهم ،فأخذهم املشركون ،وألبسوهم أدرع احلديد ،وصهروهم يف
الشمس ،فما منهم من أحد إال َواتَاهم على ما أرادوا ،إال بالال فإنه هانت
عليه نفسه يف اهلل ،وهان على قومه ،فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به يف
شعاب مكة ،وهو يقول:
(( أحد أحد )) (.)39

ويف (( السرية )) البن هشام( (( :) 7وكان أمية بن خلف خيرجه (يعين:
بالال) إذا محيت الظهرية ،فيطرحه على ظهره يف بطحاء مكة ،مث يأمر
بالصخرة العظيمة ،فتوضع على صدره ،مث يقول :ال واهلل ال تزال هكذا
حىت متوت ،أو تكفر مبحمد ،وتعبد الالت والعزى فيقول وهو يف ذلك
البالء :أحد أحد )).
وتعذب مسية حىت املوت من أجل عقيدة التوحيد ،ال ألّنا كانت زعيمة
سياسية.
( )39أخرجه احلاكم يف املستدرك ( ،) 1/3وصححه وذكره الذهيب يف سري أعالم النبالء
(  ،)3 1/وقال:وله إسناد صحيح.
= وانظر يف اإلستيعاب (  ،) 3- 1/واحللية أليب نعيم ( .) 9/
(.)3 1/ ( ) 7
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(( أول شهيدة يف اإلسالم مسية والدة عمار أما أبو جهل فطعنها حبربة يف
قُـبُلها )) ( ).

وقال ابن سعد (( :أسلمت قدميا مبكة ،وكانت ممن يعذب يف اهلل لرتجع
عن دينها ،وصربت ،حىت مر هبا أبو جهل يوما ،فطعنها حبربة يف قُـبُلها
فماتت )) ( ).
االهتمام بعقيدة التوحيد في العهد المدني
وبعد أن هاجر رسول اهلل  --وأصحابه إىل املدينة ،وقامت دولة
اإلسالم على كواهل املهاجرين واألنصار ،وعلى أساس التوحيد ظل
االهتمام بالتوحيد على أشده واآليات القرآنية تنزل به ،والتوجيهات النبوية
تدور حوله.
 ولـم يكتف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بكل هذا ،فكان يبايععليها عظماء الصحابة فضال عن غريهم بني الفينة والفينة وكلما تسنح له
( ) الطبقات البن سعد ( ،) 31- 3 /1قال :أخربين إمساعيل بن عمر أبو املنذر،
حدثنا سفيان الثوري عن منصور عن جماهد قال ... :فذكره ،وهو إسناد صحيح إىل
جماهد.
( ) الطبقات البن سعد (.) 3 /1
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قال تعاىل:
{ يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن ال يشركن باهلل
شيئاً وال يسرقن وال يزنين وال يقتلن أوالدهن وال يأتين ببهتان يفترينه
بين أيديهن وأرجلهن وال يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن
اهلل إن اهلل غفور رحيم } [املمتحنة.] :
وهذه اآلية وإن كانت يف بيعة النساء فإن رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم كان يبايع على مضموّنا الرجال.
فعن عبادة بن الصامت  --قال :كان رسول اهلل  --يف جملس،
فقال:
(( تبايعوين على أن ال تشركوا باهلل شيئا وال تسرقوا وال تزنوا وال تقتلوا
أوالدكم واآلية اليت أخذت على النساء { إذا جاءك المؤمنات } فمن وىف
منكم فأجره على اهلل ،ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له،
ومن أصاب من ذلك شيئا فسرته اهلل عليه فهو إىل اهلل إن شاء غفر له،
وإن شاء عذبه )) (.) 3
وساق ابن كثري عددا من األحاديث اليت فيها أن رسول اهلل كان يبايع
( ) 3رواه البخاري  -كتاب اإلميان ،باب ( ) ،حديث ( -33 ،) 1كتاب مناقب
األنصار - 3 ،باب وفود األنصار ،حديث (  ،)319ومسلم  - 9كتاب احلدود،
 - 7باب احلدود كفارات ألهلها ،حديث (  ،) -والنسائي (.) 1/0
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منها حديث عائشة( ) ،وحديث أميمة بنت رقيقة( ،) 1وحديث أم
عطية( ،) 3وحديث سلمى بنت قيس إحدى خاالت الرسول( ،) 0وحديث
رائطة بنت سفيان اخلزاعية(.) 1
مث قال (( :وقد كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يتعاهد النساء هبذه
البيعة )) مث ساق حديث ابن عباس( ) 9وأحاديث أخر.
أقول:
وكذلك كان يتعاهد الرجال ،فمما يدل على ذلك حديث عبادة بن
( ) رواه البخاري  -31كتاب التفسري :تفسري سورة املمتحنة - ،باب { إذا جاءك
املؤمنات مهاجرات} ،حديث (  ،) 19وابن ماجة (  - ،)919/كتاب اجلهاد،
 - 3باب بيعة النساء ،حديث ( .) 10
( ) 1رواه أمحد يف املسند ( ،)310/3والنسائي كتاب البيعة ،باب بيعة النساء.) 3 /0( ،
( ) 3أخرجه البخاري  -31كتاب التفسري :تفسري سورة املمتحنة -3 ،باب { إذا جاءك
املؤمنات يبايعنك} ،حديث (  ،) 19ومسلم كتاب اجلنائز  ) 31/3( ،شرح النووي.
 ) 3ويف إسناده سليط بن أيوب قال( ) 0مسند أمحد (، 317-309/3
احلافظ :مقبول ،وقال الذهيب يف ((الكاشف)) (  :)311/وثّق .فهو حسن لشواهده.
( ) 1مسند أمحد (.)331/3
( ) 9يف البخاري  -31كتاب التفسري  -3باب { إذا جاءك املؤمنات يبايعنك} ،حديث
( ،) 191ومسلم  -1كتاب صالة العيدين  -1باب صالة العيدين ،حديث ( )،
واحلديث طويل وفيه :فقال{ يا أيها النيب إذا جاءك املؤمنات يبايعنك على أن ال يشركن
آننت على ذلك؟ فقالت امرأة واحدة مل جيبه
باهلل شيئا} فتال هذه اآلية حىت فرغ منهاّ :
منهن :نعم يا نيب اهلل . ...
غريها ّ
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ومن ذلك:
حديث عوف بن مالك األشجعي  --قال :كنا عند رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم ،تسعة أو مثانية أو سبعة ،فقال:
(( أال تبايعون رسول اهلل؟ )) .وكنّا حديث عهد ببيعة ،فقلنا :قد بايعناك
يا رسول اهلل! مث قال (( :أال تبايعون رسول اهلل؟ )) ،فقلنا قد بايعناك يا
رسول اهلل ،مث قال (( :أال تبايعون رسول اهلل؟ )) قال :فبسطنا أيدينا وقلنا:
قد بايعناك يا رسول اهلل ،فعالم نبايعك؟! قال (( :على أن تعبدوا اهلل وال
أسر كلمة خفية) وال تسألوا
تشركوا به شيئا ،والصلوات اخلمس وتطيعوا (و ّ
الناس شيئا )).
فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فما يسأل أحدا
يناوله إياه(.)17
 وكان يرسل دعاته ومعلميه وقضاته وأمراءه إىل امللوك واجلبابرةواألقطار املختلفة بدعوة التوحيد.
فعن أنس  --خادم رسول اهلل  :--أن نيب اهلل  --كتب إىل
( )17أخرجه مسلم  -كتاب الزكاة -31 ،باب املسألة للناس ،حديث ( ،) 71وأبــو =
داود  -3كتاب الزكاة -0 ،باب كراهية املسألة ،حديث (  ،) 3وأمحد (،) 0/3
والنسائي (  ،) 13/وابن ماجة  -كتاب اجلهاد  -باب البيعة ،حديث
(.) 130
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كسرى(  )1وقيصر وإىل النجاشي وإىل كل جبار يدعوهم إىل اهلل ،وليس
بالنجاشي الذي صلى عليه النيب .)1 ( --


يوضح ذلك نص كتابه إىل قيصر وأن هدفه الدعوة إىل التوحيد ونصه:
بسم اهلل الرحمن الرحيم
من حممد عبد اهلل ورسوله إىل هرقل عظيم الروم ،سالم على من اتبع
اهلدى.
أما بعد:
فإين أدعوك بدعاية اإلسالم ،أسلم تسلم ،يؤتك اهلل أجرك مرتني ،فإن
توليت ،فإن عليك إمث األريسيني( )13و{ يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة
(  )1وانظر كتابه إىل كسرى ملك الفرس يف ((البداية والنهاية)) (  ،)339/بقريب من
كتاب قيصر.
(  )1أخرجه مسلم (-3 ،) 390/3كتاب اجلهاد - 0 ،باب كتب النيب  --إىل
ملوك الكفار يدعوهم إىل اهلل عز وجل ،حديث ( ،)01والرتمذي  - 3كتاب االستئذان
 - 3باب يف مكاتبة املشركني ،حديث ( ،) 0 3من حديث أنس ،وأمحد (،)333/3
من حديث جابر بلفظ (( :وكتب رسول اهلل  --قبل أن ميوت خبمس إىل كسرى
وقيصر وإىل كل جبار )) .
( )13األريسيون :الفالحون ويقال هلم :األ ّكارون ،واملراد :أتباعه من الضعفاء وغريهم ألنه
صار سببا يف استمرارهم على الشرك ،وهذا عدل اهلل وسنَّته يف الزعماء أّنم حيملون
أوزارهم وأوزار من يتبعوّنم يف االحنراف عن التوحيد واحلق وحماربته ،قال تعاىل{:ليحملوا
أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلوّنم} ،وقال رسول اهلل  (( :--من دعا
إىل هدى كان له من األجر مثل أجور من تبعه ،ال ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا
إىل ضاللة كان عليه من اإلمث مثل آثام من تبعه ال ينقص من آثامهم شيئا )) .
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سواء بيننا وبينكم أال نعبد إلى اهلل وال نشرك به شيئاً وال يتخذ بعضنا
( )1
بعضاً أرباباً من دون اهلل فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون}.
وعندما وصل الكتاب النبوي إىل قيصر أرسل إىل أيب سفيان بن حرب
ماد فيها رسول اهلل
يف ركب من قريش ،وكانوا جتارا بالشام يف املدة اليت ّ
صلى اهلل عليه وسلم أبا سفيان ،وكفار قريش ،فأتوه وهم بايلياء فوجه
أسئلة إىل أيب سفيان من مجلتها:
قال قيصر:
(( ماذا يأمركم؟ قال أبو سفيان :قلت :يقول :اعبدوا اهلل وحده وال
تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ،ويأمر بالصالة ،والصدق والعفاف
والصلة )) (.)3
 -3وكان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم جيهز جيوشه للجهاد يف سبيل
اهلل إلعالء كلمة التوحيد (( من قاتل لتكون كلمة اهلل هي العليا فهو يف
سبيل اهلل )).
ويرشد قواده وجنوده إىل البدء قبل القتال بدعوة الناس إىل التوحيد.
فعن بريدة بن احلصيب  --قال (( :كان رسول اهلل  --إذا بعث
خاصة نفسه ،ومبن معه من
أمريا على سرية أو جيش ،أوصاه بتقوى اهلل يف ّ
املسلمني خريا ،وقال:
(  )3( ، )1كالمها حديث واحد أخرجه البخاري  -كتاب بدء الوحي ،باب (،)0
حديث ( ،)3وهو حديث طويل اختصرناه ،وأمحد ( .) 3 /
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(( إذا لقيت عدوك من املشركني ،فادعهم إىل ثالث خصال أو خالل،
كف عنهم ،ادعهم إىل اإلسالم فإن
فأيتها أجابوك إليها ،فاقبل منهم ،و ّ
كف عنهم ،مث ادعهم إىل التحول من دارهم إىل دار
أجابوك فاقبل منهم و ّ
املهاجرين ...فإن هم أبوا فادعهم إىل إعطاء اجلزية ،فإن هم أجابوا فاقبل
كف عنهم ،فإن هم أبوا فاستعن باهلل تعاىل ،وقاتلهم ،وإذا حاصرت
منهم و ّ
أهل حصن ،فأرادوك أن تنزهلم على حكم اهلل ،فال تنزهلم ،فإنكم ال تدرون
ما حيكم اهلل فيهم ،ولكن أنزلوهم على حكمكم ،مث اقضوا فيهم بعد ما
شئتم )) (.)11


ومثل حديث بريدة حديث النعمان بن مقرن املزين  --أشار إليه
كل من مسلم وأيب داود وابن ماجة ،بقوهلم :قال علقمة ،فحدثت به
مقاتل بن حيان ،فقال :حدثين مسلم بن هيصم ،عن النعمان بن مقرن
عن النيب  --مثل ذلك.
 وبـعث معاذا إىل اليمن أمريا وقاضيا ومعلما ،فقال له رسول اهلل -يف وصيته:(( إنك تأيت قوما من أهل الكتاب ،فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة
( )11أخرجه مسلم ( -33 ،) 310- 313/3كتاب اجلهاد - ،باب تأمري اإلمام على
البعوث ،حديث ( ،)3وأبو داود ( -9 ،)13/3كتاب اجلهاد -9 ،باب يف دعاء
املشركني  ،حديث (  ،) 3والرتمذي (  - ،) 1 /كتاب السري - 1 ،باب
وضع النَّيب  --يف القتال ،حديث( ،) 3 0وابن ماجة - ،كتاب اجلهاد،
-31باب وصية اإلمام ،حديث(.) 111
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أن ال إله إال اهلل ـ ويف رواية :إىل أن يوحدوا اهلل ـ وأين رسول اهلل ،فإن هم
أطاعوك لذلك فأخربهم أن اهلل فرض عليهم مخس صلوات يف كل يوم وليلة
فإن هم أطاعوك لذلك فأخربهم أن اهلل فرض عليهم صدقة تؤخذ من
أغنيائهم فرتد على فقرائهم ،فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أمواهلم،
واتق دعوة املظلوم ،فإنه ليس بينها وبني اهلل حجاب)) (.)13
وال يشك أنه كان يوصي كل دعاته وأمرائه وقضاته مبثل هذه الوصية.
 -1وشرع اجلهاد من أجل التوحيد وتطهري األرض من فتنة الشرك قال
تعاىل { :وقاتلوهم حتى ال تكون فتنة ويكون الدين هلل فإن انتهوا فال
عدوان إال على الظالمين } [البقرة.] 93:
قال ابن جرير رمحه اهلل يف (( تفسريه )) (:)10

(( يقول تعاىل ذكره لنبيه صلى اهلل عليه وسلم:
وقاتلوا املشركني الذين يقاتلونكم حىت ال تكون فتنة ،يعين :حىت ال
يكون شرك باهلل ،وحىت ال يعبد دونه أحد ،وتضمحل عبادة األوثان واآلهلة
( )13أخرجه البخاري-3 ،كتاب املغازي-37،باب بعث أيب موسى ومعاذ إىل اليمن قبل
حجة الوداع،حديث( ) 3 0و-90كتاب التوحيد - ،باب ما جاء يف دعاء النَّيب
 -إىل توحيد اهلل تبارك وتعاىل،حديث(  )030ولفظ البخاري هنا ( :فليكن َّأول ماتدعوهم إىل أن يوحدوا اهلل ،فإذا عرفوا ذلك )...احلديث.
ومسلم  -كتاب اإلميان -01،باب الدعاء إىل الشهادتني وشرائع اإلسالم،
عز وجل فإذا
حديث( )37- 9ولفظ األخري (( :فليكن َّأول ما تدعوهم إليه عبادة اهلل َّ
عرفوا ذلك )) ...احلديث.
(.) 91- 9 / ( )10
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واألنداد ،وتكون العبادة والطاعة هلل وحده دون غريه من األصنام
واألوثان ...قال قتادة :حىت ال يكون شرك )) وساق أسانيده هبذا التفسري
إىل قتادة وجماهد والسدي وابن عباس.


وقال:
(( املراد بالدين الذي ذكره اهلل يف هذا املوضع :العبادة والطاعة هلل يف
أمره وّنيه.
قال :ومن ذلك قول األعشى:
هو دان الرباب إذ كرهوا

الدين دراكا بغزوة وصيال

مث ساق إسناده إىل الربيع { :ويكون الدين هلل} يقول :حىت ال يعبد إال
اهلل ،وذلك ال إله إال اهلل عليه قاتل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وإليه
دعا )).
وعن أيب هريرة ـ رضي اهلل عنه ـ قال :قال رسول اهلل : --
(( أمرت أن أقاتل النـاس حىت يقول ـوا :ال إلـه إال اهلل ،فمــن قــال :ال إله إال
اهلل ،عصم مين ماله ونفسه إال حبقه ،وحسابه على اهلل )).
وقال أمري املؤمنني عمر ـ رضي اهلل عنه ـ أليب بكر الصديق خليفة رسول
اهلل حني عزم على قتال املرتدين مبا فيهم مانعي الزكاة فقال له الفاروق
 :-كيف تقاتل الناس ،وقد قال رسول اهلل :--((

أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهلل ،فمن قاهلا فقد
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فقال أبو بكر  : --واهلل ألقاتلن من ّفرق بني الصالة والزكاة ،فإن
الزكاة حق املال ،واهلل لو منعوين عناقا كانوا يؤدوّنا إىل رسول اهلل --
لقاتلتهم على منعها(.)19
وعن جابر بن عبد اهلل ـ رضي اهلل عنهما ـ قال :قال رســول اهلل :--
(( أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهلل ،فإذا قالوا :ال إله إال اهلل
عصمـوا مين دماءهـم ،وأمواهلـم إال حبقـها ،وحساهبم على اهلل)).
مث قرأ { إنما أنت مذ ّكر لست عليهم بمسيطر }(.)37

وعن ابن عمر ـ رضي اهلل عنهما ـ قال :قال رسول اهلل (( :--أمرت
أن أقاتل الناس ،حىت يشهدوا أن ال إله إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل،
ويقيموا الصالة ،ويؤتوا الزكاة ،فإن فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم وأمواهلم
( )11أخرجه مسلم  -كتاب اإلميان ،باب( ،)1حديث ( ،)31والرتمذي (،) 39/1
 - 1كتاب التفسري ،تفسريسورة الغاشية ،حديث (  ،)33وابن ماجة  -33كتاب
الفنت ،باب ( ) ،حديث (.)39 1
( )19البخاري  -13اجلهاد - 7 ،باب دعاء النيب  --الناس إىل اإلسالم والنبوة ،وال
يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون اهلل ،حديث ( ،) 9 3ومسلم -كتاب اإلميان،
الباب ( ،)1حديث ( ،)33وأبو داود  -9اجلهاد - 7 ،باب على ما يقاتل املشركون
حديث ( ،) 3 7وابن ماجة  -33كتاب الفنت ،باب الكف عمن قال :ال إله إال اهلل،
حديث (.)39 1
( )37أخرجه البخاري  -كتاب الزكاة - ،باب وجوب الزكاة ،حديث (،) 399
ومسلم  -كتاب اإلميان ،باب ( ،)1حديث (.)33
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إال حبقها وحساهبم على اهلل )) ( .)3



ويالحظ أن أحاديث عمر وأيب بكر وأيب هريرة وجابر قد اقتصرت على
قضية التوحيد ،ومل تتعرض لغريها.
لعل السبب يف ذلك شدة اهتمام الرسول  --هبذه القضية إنَّه
و ّ
حيدثهم هبا املرة تلو املرة مقتصرا عليها ،تنبيها منه هلم على عظمتها وأمهيتها
وإدراكا منه صلوات اهلل وسالمه عليه أّنم يفهمون أن كل أمور اإلسالم
من مقتضياهتا ومستلزماهتا وحقوقها خصوصا أركان اإلسالم واإلميان.
أقول :وسبب اقتصار الرسول  --على ما يتعلق بالعقيدة كان
استدالل عمر هبذا القدر وكان جواب أيب بكر ـ يف تأييد موقفه ـ بقياس
الزكاة على الصالة (( واهلل ألقاتلن من فرق بني الصالة والزكاة ))..احلديث،
ولو كان حيفظ ما رواه ابن عمر الستدل به رأسا.
ولو كان عمر حيفظ ما رواه ابنه ملا اعرتض على أيب بكر ولو كان
احلاضرون وفيهم أبو هريرة حيفظون ما رواه ابن عمر لذ ّكروا الشيخني به.

السر هو ما أشرنا إليه شدة اهتمام الرسول بالعقيدة وإشادته هبا
ولعل ّ
وكثرة حديثه عنها.
وملا كان أبرز جانب وأمهه فيما جاء به األنبياء من تعاليم ربانية هو
توحيد اإلهلية ،وكان هو يف الواقع أعظم قضايا الصراع مع كل أعداء
(  )3أخرجه البخاري  -كتاب اإلميان - 0 ،باب {فإن تابوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة
فخلوا سبيلهم} ،حديث ( ،) 1ومسلم  -كتاب اإلميان ،باب ( ،)1حديث (.)33
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وكان أبرز جانب من جوانب الباطل والضالل مما أعلن األنبياء عليهم
الصالة والسالم عليه احلرب من جهة واستمات املشركون املكذبون من كل
األمم يف الدفاع عنه من جهة أخرى هو عبادة األصنام واألوثان ،وقبور
الصاحلني واألنبياء وتقديسها وتقدمي القرابني هلا وتعلق قلوب البشر حكاما
وحمكومني هبا حبا ورجاء وخوفا وطمعا وأمال يف شفاعتها هلم عند اهلل يف
قضاء مطالبهم.
وكان هذا اللون هو الشرك األكرب الذي ال يغفر كان البد -إىل جانب
ما قدمناه من احلديث عن منهج األنبياء خصوصا يف احلديث عن إبراهيم
إمام احلنفاء وحمطم أصنام السخفاء  -من ذكر طرف من حرب رسول اهلل
صلى اهلل عيه وسلم الشعواء هلذا الشرك األكرب ممثلة يف سحق هذه األوثان
فعال ،ويف سد كل ذريعة يستدرج هبا الشيطان أولياءه من البشر إىل عبادهتا
واختاذها أندادا من دون اهلل باسم اآلهلة أو األولياء أو حتت أي شعار
مضل.
فمن تلك احلرب اليت شنها القرآن ورسول ُمنَـِّزل القرآن  --قول اهلل
تعاىل { :أفرأيتم الالت والعزى ومناة الثالثة األخرى ألكم الذكر وله
األنثى تلك إذاً قسمة ضيزى إن هي إال أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم
ما أنزل اهلل بها من سلطان إن يتبعون إال الظن وما تهوى األنفس ولقد
جاءهم من ربهم الهدى } [النجم 9 :ـ .] 3
فهذا حتقري ملعبوداهتم وأي حتقر ،وحرب عليها أي حرب ،وقول اهلل
تعاىل { :فاجتنبوا الرجس من األوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء هلل غير
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خر من السماء فتخطفه الطير أو
مشركين به ومن يشرك باهلل فكأنما ّ
تهوي به الريح في مكان سحيق } [احلج 37 :ـ .]3


وقول اهلل تعاىل { :يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر واألنصاب
واألزالم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون } [املائدة:
.]97
وعن عمرو بن عبسة  --وقد تقدم حديثه ،وفيه:
قلت :اهلل أرسلك؟ قال (( :نعم )).
قلت :بأي شيء أرسلك؟ قال (( :بأن يوحد اهلل ،وال يشرك به شيء،
وكسر األوثان ،وصلة الرحم )) ( .)3
ويف حديث جعفر بن أيب طالب ((  ...حىت بعث اهلل إلينا رسوال منا
نعرف نسبه وصدقه وعفافه فدعا إىل اهلل لنوحده ونعبده وخنلع ما كنا نعبد
حنن وآباؤنا من دونه من احلجارة ،واألوثان  )) ...احلديث(.)33
ويف حديث أيب سفيان مع هرقل ملك الروم (( :يقول ـ يعين الرسول
كـم )) ...
 :-اعبـدوا اهلل وحده وال تشركوا به شيئا واتركوا ما يقـول آباؤ( .)3
ويف حديث أيب إمامة ـ رضي اهلل عنه :قال رسول اهلل (( :--إن اهلل
(  )3تقدم خترجيه يف ( ص.)01:
( )33تقدم خترجيه يف ( ص.)03:
(  )3تقدم خترجيه يف ( ص.)00:
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بعثين رمحة للعاملني وهدى للعاملني وأمرين ريب عز وجل مبحق املعازف
واملزامري ،واألوثان والصليب ،وأمر اجلاهلية … )) احلديث.
ولقد طاشت ألباب زعماء قريش وضاقـت ذرعـا هبجـوم الرسـول --
على أوثاّنا سواء فيما أنزل عليه من قرآن أو يف دعوته السرية والعلنية ألن
هذا أمر ال هوادة فيه ،ودعوته الصادقة تقتضيه.
عن ابن عباس ـ رضي اهلل عنهما ـ قال:
ملا مرض أبو طالب ،دخل عليه رهط من قريش ،فيهم أبو جهل ،فقالوا:
إن ابن أخيك يشتم آهلتنا ،ويفعل ويفعل ،ويقول ويقول ،فلو بعثت إليه،
فنهيته ،فبعث إليه ،فجاء النيب  --فدخل البيت  ...فقال له أبو
طالب :أي ابن أخي ما بال قومك يشكونك ،يزعمون أنك تشتم آهلتهم،
وتقول وتقول؟!!
قال :وأكثروا عليه من القول ،وتكلم رسول اهلل  --فقال (( :يا عم
إين أريدهم على كلمة واحدة ،يقولوّنا تدين هلم هبا العرب ويؤدي إليهم هبا
العجم اجلزية )).
ففزعوا لكلمته ولقوله ،وقالوا :كلمة واحدة؟؟ نعم وأبيك عشرا ،فقالوا:
ما هي؟ وقال أبو طالب :وأي كلمة هي يا ابن أخي؟
فقال (( :ال إله إال اهلل )).
فقاموا فزعني ينفضون ثياهبم ،وهم يقولون (( :أجعل اآلله إهلا واحدا إن
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هذا لشيء عجاب )) (.)31
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وعن جابر بن عبد اهلل ـ رضي اهلل عنهما ـ قال (( :اجتمعت قريش يوما
فقالوا :انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر فليأت هذا الرجل الذي
فرق مجاعتنا وشتت مشلنا وعاب ديننا ،فليكلمه وينظر ماذا يرد عليه؟
فقالوا :ما نعلم أحدا غري عتبة بن ربيعة .فقالوا :أنت يا أبا الوليد ،فأتاه
عتبة ،فقال :يا حممد أنت خري أم عبد اهلل؟ فسكت رسول اهلل ،--
فقال :أنت خري أم عبد املطلب؟ فسكت رسول اهلل  ،--فقال :إن
كنت تزعم أن هؤالء خري منك ،فقد عبدوا اآلهلة اليت عبت ،وإن كنت
تزعم أنك خري منهم ،فتكلم ،حىت نسمع قولك ،إنا واهلل ما رأينا سخلة
قط أشأم على قومك منك ،فرقت مجاعتنا وشتتت أمرنا ،وعبت ديننا
وفضحتنا يف العرب ،حىت لقد طار فيهم أن يف قريش ساحرا ،وأن يف قريش
كاهنا ،واهلل ما ننظر إال مثل صيحة احلبلى أن يقوم بعضنا إىل بعض
بالسيوف حىت نتفاىن.
( )31مسند اإلمام أمحد (  ،)33 /والرتمذي  - 1كتاب التفسري ،تفسري سورة ص،
حديث (  ،)3 3ويف إسناده حيىي بن عمارة ويقال :ابن عباد ،ذكره ابن حبان يف
الثقات ،وقال احلافظ ابن حجر يف هتذيب التهذيب(  :) 19/مقبول ،وانظر التقريب
(  ،)31 /وقال الذهيب يف الكاشف ( :) /3وثق.
ورواه ابن جرير( ) 31/ 3بإسناده إىل األعمش ،ثنا عباد عن سعيد بن جبري عن
ابن عباس ،ورواه من طرق عن األعمش عن حيىي بن عمارة عن سعيد بن جبري عن ابن
عباس ،ومل أقف لعباد على ترمجة ،ويف اإلسناد ضعف وقد حيتمل التحسني.
(تنبيه) :يف مسند أمحد عباد بن جعفر ومل أقف له على ترمجة وقد نص ابن كثري أن
أمحد رواه عن عباد غري منسوب ،انظر تفسري ابن كثري (.) 3/0
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أيها الرجل إن كان إّنا بك احلاجة مجعنا لك حىت تكون أغىن قريش
رجال وإن كان إّنا بك الباءة فاخرت أي نساء قريش فلنزوجك عشرا.
فقال رسول اهلل  (( :--فرغت )) .قال :نعم.
فقال رسول اهلل  (( :--بسم اهلل الرمحن الرحيم { حم تنزيل من
الرحمن الرحيم } ...حىت بلغ ... { :فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة
مثل صاعقة عاد وثمود }.
فقال عتبة :حسبك ! حسبك ! ما عندك غري هذا؟
قال (( :ال )) .
فرجع إىل قريش ،فقالوا :ما وراءك؟ قال :ما تركت شيئا أرى أنكم
تكلمونه إال كلمته ،قالوا :فهل أجابك؟ قال :ال والذي نصبها بنية ،ما
فهمت شيئا مما قال غري أنه أنذركم صاعقة مثل صاعقة عاد ومثود ،قالوا:
ويلك أيكلمك الرجل بالعربية ما تدري ما قال؟ قال :ال واهلل ما فهمت
شيئا مما قال غري ذكر الصاعقة )) (.)33
) ،ومسند أيب يعلى
( )33املنتخب من مسند عبد بن محيد (ص ،) 71:رقم(
املوصلي (ل  ،) 7كالمها عن أيب بكر بن أيب شيبة ،حدثنا علي بن حممد عن األجلـح
ع ــن = الذيال بن حرملة األسدي عن جابر  --مرفوعا.
قال ابن كثري يف تفسريه ( ) 1 /0بعد أن ساق احلديث بإسناده عن عبد بن محيد
وأيب يعلى :وقد ساقه البغوي يف تفسريه بسنده عن حممد بن فضيل عن األجلح وهو ابن
عبد اهلل الكندي وقد ضعف بعض الشيء عن الذيال . ...
لكن احلافظ قال عنه يف التقريب (  :) 3/صدوق شيعي من السابعة ،وقال الذهيب

=
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تلك احلرب كانت حربا كالمية ونفسية بالنقد الالذع والتحقري والسخرية
ودمغ املشركني بالضالل واجلهل مع إقامة احلجة عليهم ليهلك من هلك
عن بينة وحيا من حي عن بينة.


وكان من آثار تلك احلرب ومن آثار تلك الدعوة والبيان أن هدى اهلل
كثريا من العرب من قريش وغريهم ومن األوس واخلزرج وفتح اهلل بصائرهم
وعرفوا حقيقة التوحيد ومكانته وعرفوا حقارة الشرك باألوثان وغريها
وخطورته يف الوقت نفسه على املشركني يف الدنيا واآلخرة.
وهذه مثار طيبة عظيمة كانت نتيجة جلهاد رسول اهلل  --وأصحابه
وصربهم يف ميدان الدعوة احلقة إىل اهلل ومحلتهم املكثفة على الطواغيت
واألوثان واألنصاب.
مث ملا أصبح للمسلمني شوكة ودولة انتقل رسول التوحيد  --إىل
خطوة عملية جديدة هي سحق األصنام وحتطيمها وإبادهتا وتطهري األرض
منها إدراكا منه خلطورهتا فهي املصدر األساسي واخلطري على األجيال
البشرية من فجر تارخيها وإىل أن ينتهي تارخيها كما قال إمام احلنفاء{ :
واجنبني وبني أن نعبد األصنام رب إنهن أضللن كثيراً من الناس }.

فمن هنا قرر الرسول األعظم حممد  --القيام بتطهري األرض من
األوثان وتسوية القبور ألّنا قرينة األصنام يف إضالل البشرية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يف الكاشف (  :)99/وثقه ابن معني وغريه وضعفه النسائي وهو شيعي.
وشيخه الذيال قال احلافظ عنه يف تعجيل املنفعة (ص(( :)1 :عن جابر وابن عمر
والقاسم بن خميمرة ،وعنه فطر بن خليفة وحصني واألجلح وحجاج بن أرطأة :وثقه ابن
حبان)) .وبقية رجال اإلسناد ثقات.
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فعن عبد اهلل بن مسعود  --قال :دخل النيب  --مكة وحول
الكعبة ثالث مئة وستون نصبا ،فجعل يطعنها بعود يف يده ويقول (( :جاء
احلق وزهق الباطل ،جاء احلق وما يبدئ الباطل وما يعيد)) (.)30
وجهز رسول اهلل  --جيشا لذي اخللصة من املدينة إىل خثعم
فغزاها ،فعن جرير بن عبد اهلل البجلي ـ رضي اهلل عنه ـ قال(( :كان بيت يف
اجلاهلية يقال له :ذو اخللصة ،والكعبة اليمانية ،والكعبة الشامية .فقال يل
النيب  (( :--أال ترحيين من ذي اخللصة؟ )).
فنفرت يف مخسني ومئة فارس من أمحس ،فكسرناه وقتلنا من وجدنا
عنده فأتيت النيب  --فأخربته ،فدعا لنا وألمحس.
ويف لفظ للبخاري (( :وكان ذو اخللصة بيتا باليمن خلثعم وجبيلة فيه
نصب تعبد يقال له :الكعبة )) (.)31
( )30أخرجه البخاري  - 3كتاب املظامل ،حديث ( ،) 00و  -3كتاب املغازي- 1 ،
باب أين ركز النيب  --رايته يوم الفتح ،حديث ( -31 ،) 10كتاب التفسري ،تفسري
سورة اإلسراء- ،باب { وقل جاء احلق وزهق الباطل  ،}...حديث (،) 0 7
ومسلم  -3كتاب اجلهاد -3 ،باب إزالة األصنام من حول الكعبة ،حديث (،)10
والرتمذي  - 1كتاب التفسري - 1 ،تفسري سورة اإلسراء ،حديث ( ،)3 31واإلمام
أمحد يف املسند ( .)300/
( )31أخرجه البخاري  -3كتاب املغازي -3 ،باب غزوة ذي اخللصة ،أحاديث
( ،) 311، 313، 310ومسلم  -كتاب فضائل الصحابة - 9 ،باب من فضائل
جرير بن عبد اهلل  ،--حديث ( ،) 33، 30وأبو داود ( -9 ،) 1/3كتاب
اجلهاد - 0 ،باب بعثة البشراء ،حديث (  ،) 00واإلمام أمحد يف املسند
=
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ولفظه يف البخاري ومسلم وأمحد (( :أال ترحيين من ذي اخللصة؟))



انظر إىل هذا التعبري النبوي فكان وجود األوثان يقض مضجعه ويقلقه
عليه الصالة والسالم فال يقر له قرار وال جيد راحة.
واعجب من واقع كثري من الدعاة اليوم يرون أمام أعينهم مظاهر الشرك
فال حترك فيم ساكنا وال حيسبون هلذا الواقع املر حسابا ،بل األدهى واألمر
أّنم يتذمرون ممن ينكر ويتأمل هلذا الواقع اجلاهلي السيئ.
وعن أيب الطفيل عامر بن واثلة ،قال (( :ملا فتح رسول اهلل  --مكة
بعث خالد بن الوليد إىل خنلة ،وكانت هبا العزى ،وكانت على ثالث
مسرات فقطع السمرات ،وهدم البيت الذي كان عليها ،مث أتى النيب --
فأخربه فقال (( :ارجع فإنك مل تصنع شيئا )).
فرجع خالد فلما أبصرته السدنة -وهم حجبتها -أمعنوا يف اجلبل،
وهم يقولون :يا عزى ،يا عزى فأتاها خالد ،فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها
حتفن الرتاب على رأسها فغمسها بالسيف حىت قتلها ،مث رجع إىل رسول
اهلل  ،--فأخربه فقال:
(( تلك العزى )) (.)39

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( .)33 -337/
( )39أخرجه النسائي يف التفسري يف الكربى كما يف حتفـة األش ـراف (  ،) 31/أخربنـا علي
بن املنذر أخربنا ابن فضيل حدثنا الوليد بن مجيع عن أيب الطفيل ملا فتح رسول اهلل --
م ّكة  ...احلديث ،وهو إسناد حسن.
وانظر تفسري ابن كثري (.) 37- 9/0
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وكانت مناة لألوس واخلزرج ومن دان بدينهم من أهل يثرب ،فبعث
رسول اهلل  --أبا سفيان ليهدمها ،وقيل :علي بن أيب طالب )) (.)07
وسألت ثقيف رسول اهلل  ،--أن يدع الطاغية وهي الالت ،ال
يهدمها ثالث سنني فأىب رسول اهلل  ،--فما برحوا يسألونه سنة سنة،
ويأىب عليهم ،حىت سألوه شهرا واحدا بعد قدومهم ،فأىب عليهم أن يدعها
شيئا مسمى.
وإّنا يريدون بذلك فيما يظهرون أن يسلموا برتكها من سفهائهم
ونسائهم وذرياهتم ...فأىب رسول اهلل  --إال أن يبعث أبا سفيان بن
حرب واملغرية بن شعبة يهدماّنا )) ( .)0
وعن عثمان بن أيب العاص (( :أن رسول اهلل  --أمر أن جيعل مسجد
الطائف حيث كان طاغيتهم )) ( .)0

قال ابن جريــر( (( :)03وكــانوا قـد اشتق ـوا امسها من اسم اهلل فقالـوا:
الالت )) يعنون مؤنثة منه ،تعاىل اهلل عن قوهلم علوا كبريا ،وروى بأسانيده
((

( )07السرية البن هشام ( .)13-11/
(  )0السرية البن هشام (  ،)1 -1 7/وابن جرير ( ،) 7/3والبداية والنهاية
( )3 /1ط .مكتبة املعارف ،وعيون األثر البن سيد النَّاس (  ،) 1/وزاد املعاد
(.)177- 99/3
(  )0أخرجه ابن ماجة  -كتاب املساجد ،حديث ( ،)0 3وأبو داود  -الصالة،
حديث ( ،) 17ورجاله ثقات إال حممد بن عبد اهلل بن عياض مقبول.
( )03يف التفسري ( ،)19-11/ 0والسرية البن هشام (ص ،)19-01:وقد أطال النفس يف
احلديث عن أصنام العرب ومعبوداهتا وبيان عبادهتا.

منهج األنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل

011
إىل قتادة وابن عباس وجماهد وابن زيد ،أن الالت بتشديد التاء رجل كان
يلت السويق للحاج فمات فعكفوا على قربه فعبدوه )).


وقال اإلمام البخاري (( :حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبو األشهب
حدثنا أبو اجلوزاء عن ابن عباس ـ رضي اهلل عنهما ـ يف قوله (( :الالت
والعزى )) كان الالت رجال يلت سويق احلاج )) ( .)0
وملا كانت فتنة القبور واألوثان من باب واحد ،والرباط بينهما وثيق ج ّدا
حيث إ ّن األوثان واألنصاب إّنا حنتت وصورت وعبدت حبا وغلوا يف
بود وسواع ويغوث ويعوق ونس ٍر ألّنم رجال
الصاحلني كما فعل قوم نوح ّ
صاحلون.
كذلك إّنا شيدت القبور وشدت إليها الرحال وقدمت هلا القرابني حبا
وغلوا يف رجال صاحلني ويف أقوام اهلل أعلم بأحواهلم ومبآهلم.
كل حال فلما كان النوعان من باب واحد مل ي ّدخر رسول اهلل
وعلى ّ
 -وسعا يف األمر هبدم القبور والنهي أن يبىن عليها أو يزاد عليها وّنىعن جتصيصها وّنى عن الصالة عليها وإليها وح ّذر التحذير الشديد من
شرها ولعن من يتخذون املساجد عليها.
ّ

عن أيب اهليّاج األسدي ،قال :قال يل علي بن أيب طالب (( :أال أبعثك
على ما بعثين عليه رسول اهلل أالّ تدع متثاال إالّ طمسته وال قربا مشرفا إالّ

(  )0يف الصحيح -31 ،كتاب التفسري :تفسري سورة النجم - ،باب {أفرأيتم الالت
والعزى}.
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سويته )) (.)01
أال ترى َّ
أن رسول اهلل  --كان يبعث عليا لتسوية القبور كما يبعثه
لطمس التماثيل وال تستبعد أن رسول اهلل  --كان جينّد رجاال هنا
مر بنا سابقا.
وهناك للقيام هبدم األصنام والقبور كما ّ

وعن مثامة بن شفي قال (( :كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس،
فتويف صاحب لنا ،فأمر فضالة بن عبيد بقربه ،فسوى مث قال :مسعت رسول
اهلل  ،--يأمر بتسويتها )) (.)03

وعن جابر بن عبد اهلل ـ رضي اهلل عنهما ـ قالّ (( :نى رسول اهلل --
أن جيصص القرب ،وأن يقعد عليه ،وأن يبىن عليه )) (.)00
وعن أيب مرثد الغنوي  --قال :مسعت رسول اهلل  --يقول:

( )01أخرجه مسلم -كتاب اجلنائز-3 ،باب األمر بتسوية القرب ،حديث ( ،)93وأبو
داود - 1كتاب اجلنائز -0 ،باب يف تسوية القرب ،حديث ( ،)3 1والرتمذي
-1كتاب اجلنائز -13 ،باب ما جاء يف تسوية القبور ،حديث ( ،) 7 9والنسائي
(  ،)03/وأمحد يف املسند ( .)93، 39/
( )03أخرجه مسلم  -كتاب اجلنائز -3 ،باب األمر بتسوية القرب ،حديث (  ،)9وأبو
داود  - 1كتاب اجلنائز -0 ،باب يف تسوية القبور ،حديث ( ،)3 9والنسائي
( .)03-0 /
( )00أخرجه مسلم  -كتاب اجلنائز -3 ،باب النهي عن جتصيص القبور والبناء عليها،
حديث (  ،)9وأبو داود  - 1كتاب اجلنائز -03 ،باب يف البناء على القرب ،حديث
( ،)3 1والنسائي ( .)0 /
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(( ال تصلوا إىل القبور ،وال جتلسوا عليها )) (.)01



وعن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل :--
(( اللهم ال جتعل قربي وثنا يعبد ،اشتد غضب اهلل على قوم اختذوا قبور
أنبيائهم مساجد )) (.)09
وتستمر هذه العناية النبوية الواعية ،ألخطار األوثان والقبور إىل آخر
حلظة من حلظات حياة الرسول الناصح األمني صلوات اهلل وسالمه عليه
فعن جندب بن عبد اهلل البجلي  --قال :مسعت رسول اهلل  --قبل
أن ميوت خبمس وهو يقول:
(( إين أبرأ إىل اهلل أن يكون يل منكم خليل ،فإن اهلل قد اختذين خليال
كما اختذ إبراهيم خليال ،ولو كنت متخذا من أميت خليال الختذت أبا بكر
خليال ،أال وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصاحليهم

( )01أخرجه مسلم  -كتاب اجلنائز -33 ،باب النهي عن اجللوس على القرب ،حديث
( ،)90،91وأبو داود  - 1كتاب اجلنائز -00 ،باب كراهية القعود على القرب ،حديث
(.)3 9
( )09أخرجه مالك يف املوطأ  -9كتاب قصر الصالة يف السفر - ،باب جامع الصالة،
حديث ( )11مرسال ،وأمحد (  ،) 3/ثنا سفيان عن محزة بن املغرية عن سهيل بن أيب
صاحل عن أبيه عن أيب هريرة  --مرفوعا.
وابن سعد يف الطبقات (  ،) - 7/من طريق مالك به ،و( ،) - /
من طريق سفيان عن محزة به.
وأبو نعيم يف احللية ( )3 0/0من طريق سفيان عن محزة به.
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مساجد ،أال فال تتخذوا القبور مساجد ،فإين أّناكم عن ذلك )) (.)17
وعند احتضاره وبعد اختياره للرفيق األعلى كان شغله الشاغل خطر فتنة
القبور على هذه األمة اليت جهل أكثرها ،قدر هذه االهتمامات النبوية
وجهلت خطر هذه الفتنة املاحقة.
فعن عائشة أم املؤمنني وابن عباس -رضي اهلل عنها -قـاال :ل ّـما نزل
برسول اهلل  --طفق يطرح مخيصة له على وجهه ،فإذا اغتم هبا كشفها
عن وجهه فقال (( :وهو كذلك لعنة اهلل على اليهود والنصارى اختذوا قبور
أنبيائهم مساجد )) ،حيذر مثل ما صنعوا ( .)1
وعن أسامة بن زيد ـ رضي اهلل عنهما ـ أن رسول اهلل  --قال يف
مرضه الذي مات فيه:
(( أدخلوا علي أصحايب )).

( )17أخرجه مسلم  -1كتاب املساجد -3 ،باب النهي عن بناء املساجد على القبور،
حديث ( ،) 3والنسائي يف الكربى ( )3 1/3كما يف حتفة األشراف (  ،) 3/وأبو
عوانة (  ،) 7 /والطرباين (  ،) 71/حديث ( ،) 313وابن سعد يف الطبقات
(  ) 7/خمتصرا.
(  )1أخرجه البخاري - 3كتاب اجلنائز - 3باب ما يكره من اختاذ املساجد على القبور،
حديث( ) 337وباب -93حديث( ) 319ومسلم -1 ،كتاب املساجد باب النهي
عن بناء املساجد على القبور حديث( ) 9عن عائشة ،وحديث( ) عن عائشة وابن
عباس رضي اهلل عنهم ،والنسائي (  ،)33/واإلمام أمحد املسند ( ،)3 /3( ،) 1/
والدارمي( .) 30/
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فدخلوا عليه وهو متقنع بربدة معافري(  )1فكشف القناع ،فقال(( :لعن
اهلل اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد )) (.)13


وعن أيب عبيدة  --قال:كان آخر ما تكلم به رسول اهلل :--
(( أخرجوا يهود احلجاز من جزيرة العرب ،واعلموا َّ
أن شرار النَّاس الذين
يتخذون القبور مساجد )) ( .)1
سرح طرفك يف مشارق بالد املسلمني ومغارهبا ترى العجب العجاب،
ِّ
ترى واقعا يتحدى هذه النصوص النبويَّة.

متسك الصحابة
وإذا قرأت عليهم هذه النصوص وبينت هلم مصادرها و ّ
األمة هبا واجهوك بتأويالت أسخف من تأويل من قالوا (( :إّنا البيع
وأعيان َّ
مثل الربا )) ،واهتموك بعداء األولياء.
واآلن نتساءل إذا كانت دعوات األنبياء عليهم الصالة والسالم حتمل يف
(  )1برود باليمن منسوبة إىل معافر وهي قبيلة باليمن ،النهاية البن األثري.
( )13رواه أمحد يف مسنده ( ،) /1والطرباين يف الكبري (  ،) 0/حديث (،)393
والطيالسي يف مسنده (ص ،)11:حديث (  )33ويف إسناده قيس بن الربيع األسدي قال
احلافظ :صدوق تغري ملا كرب ،وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه ،وفيه كلثوم اخلزاعي قال
فيه احلافظ :مقبول ،لكنه مع ذلك يصلح يف الشواهد.
(  )1أخرجه اإلمام أمحد (  ) 91/قال :ثنا أبو أمحد الزبريي ،ثنا إبراهيم بن ميمون عن
سعد بن مسرة عن مسرة بن جندب عن أيب عبيدة بن اجلراح ،أبو أمحد الزبريي ثقة ثبت/ع،
وإبراهيم بن ميمون موىل آل مسرة وثّقه ابن معني وقال أبو حامت :حمله الصدق ،تعجيل
املنفعة (ص ،) 7وسعد بن مسرة وثقه النسائي وابن حبان ،تعجيل (ص  .) 7فهذا
إسناد صحيح إن شاء اهلل.
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شر ،فما بالنا نرى فيما قص اهلل علينا يف
طياهتا كل خري ،وحتذر من كل ّ
كتابه ويف دراستنا لسنَّة وسرية نبينا حممد  --أن دعواهتم إىل التوحيد
وحماربة الشرك ومظاهره وأسبابه ووسائله قد أخذت مساحة كبرية جدا من
دعواهتم واستغرقت زمنا طويال من حياهتم حىت لكأّنا كان هذا اجلانب هو
شغلهم الشاغل.
فأين مواقفهم من احلكام الطغاة املستبدين؟
واجلواب :أن ما أنتجه األنبياء -عليهم الصالة والسالم -هو عني
احلكمة والصواب ،ومقتضى العقل السليم.
فليس يف مشاكل البشر سياسيها واقتصاديها واجتماعيها من اخلطر ما
يساوي مشكلة الشرك ومضاره وال يقارهبا.
قال تعاىل:
{ إن اهلل ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء}.
{ إنه من يشرك باهلل فقد حرم اهلل عليه الجنة ومأواه النار}.
خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به
{ ومن يشرك باهلل فكأنما ّ
الريح في مكان سحيق}.
فالعقل واحلكمة والفطرة تقتضي إذا أن يبدأ مبحاربة خطر الشرك ،وأن
تستمر دعوات األنبياء وأتباعهم على حماربته ما بقيت له بقية أو بقي له
شكل أو مظهر.
فإذا أحاطت بأمة مشاكل عقائدية شرك يدمر عقيدهتا ومشاكل
اقتصادية ومشاكل سياسية ،فبأيها تبدأ املعاجلة احلكيمة؟
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أما األنبياء فلم يبدأوا إال مبعاجلة مشكلة العقيدة بكل قوة ،والبدء مبعاجلة
األمر األخطر أمر يتفق عليه كل عقالء البشر ،فمثال لو رأى عاقل ثعبانا
وّنلة يدبّان على إنسان ،ألملى عليه عقله أن يبادر إىل دفع الثعبان أو قتله
لشدة خطره على هذا اإلنسان ،وال ميكن أن يلقي باال للنملة وال أللف
ّنلة.


ولو رأى عقالء أسدا هصورا ومجاعة من الفئران هتجم عليهم حلملوا محلة
واحدة لصد هجوم األسد وتناسوا الفئران ولو كان معها مجاعة أخرى من
الضفادع.
ولو أن مسافرين انتهى هبم السري إىل طريقني ال خيار هلم من سلوك
أحدمها:
األول :فيه براكني تقذف بلهبها ونرياّنا تلتهم أشجارها وأحجارها.
والثاين :فيه األشواك والرمضاء وأشعة الشمس الالهبة ملا اختار عقالؤهم
إال سلوك الطريق الثاين.
لنأخذ اآلن أشد املفاسد  -أعين املفاسد السياسية واالجتماعية
واالقتصادية  -وأشدها فساد احلكم لنوازّنا بفساد العقيدة ،فهل مها يف
أمر
ميزان اهلل وميزان األنبياء سواء ،أو أن أحدمها أشد خطرا وأدهى و ّ
عاقبة؟!!
ففي ميزان اهلل وميزان أنبيائه أن أشدها خطرا وأجدر بالرتكيز عليه على
مر الدهور والعصور ويف كل الرساالت إّنا هو الشرك ومظاهره الذي ال
ّ
يضاهيه فساد مهما عظم شأن هذا الفساد.
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وبناء على هذا نعود فنقول :إ ّن بدءَ مجيع األنبياء بإصالح اجلانب
العقدي وحماربة الشرك ومظاهره هو مقتضى احلكمة والعقل وذلك لألمور
اآلتية:
أوالً :أن املفاسد املتعلقة بعقائد الناس من الشرك واخلرافات وأنواع
الضالل أخطر آالف املرات من املفاسد املرتتبة على فساد احلكم وغريه،
فإن مل نقل هذا ونعتقده س ّفهنا من حيث ال نشعر مجيع األنبياء ،ونعوذ
باهلل من الضالل.
إن هذه املفاسد تشمل احلاكم واحملكوم ،فاحلكام أنفسهم يف كل زمان
ومكان ـ إال املؤمنني منهم ـ خيضعون لألصنام واألوثان والقبور ويقومون
بتشييدها ومحايتها وعبادهتا وتقدمي القرابني هلا ،ويعتقدون أن هلا سلطة
غيبية قاهرة فوق سلطاّنم املادي ،فهي تضرهم وتنفعهم بذلك السلطان
الغيبـي يف زعمهم وبتلك القوة القاهرة اخلفية أو على األقل تشفع هلم عند
اهلل يف حتقيق مآرهبم.
وأوضح مثال خلضوع احلكام لألوثان ذلك الطاغية املتأله فرعون ـ الذي
قال متبجحا { :أنا ربكم األعلى} ،وقال { :ماعلمت لكم من إله
غيري} ،فقد حكى اهلل مقالة قومه له وهم يستثريون فيه احلميَّة والغرية
آلهلته ومعبوداته فقال { :وقال المأل من قوم فرعون أتذر موسى وقومه
ليفسدوا في األرض ويذرك وآلهتك}[األعراف.] 0 :
أال ترى أكرب طاغية عرفته األرض مع دعواه الربوبيَّة خيضع لألوثان
ويتخذها آهله.
وهذا النمرود ملك الكلدانيني الذي ّادعى الربوبيَّة يأمر بإحراق إبراهيم
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عليه السالم عندما حطم األصنام أخذا بثأر هذه األصنام؛ ألّنا آهلته
وهؤالء ملوك اهلند والفرس يعبدون األوثان والنريان ،وملوك الرومان يف
املاضي وحكام أوربا وأمريكا يف احلاضر يعبدون الصور والصلبان ،وكم من
حكام املسلمني يف املاضي واحلاضر َمن فنت باألموات وشاد عليهم القبور
وتعلق هبا قلبه حبا ورجاء وخوفا وارتكبوا ما خشيه رسول اهلل على هذه
األمة وحذر منه.


ومن هنا يتضح لك جدية منهج األنبياء وأحقيته ،ويتضح لك أمهية
مواقف الرسول احلامسة من األوثان والقبور كما يتضح لك حكمة إبراهيم
وعمق فكره وبعد نظره حينما أطلقها صيحة مدوية جتلجل يف اآلفاق
واألجيال:
{ واجنبني وبني أن نعبد األصنام رب إنهن أضللن كثيراً من الناس
فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم}[إبراهيم31ـ.]33
فرتى إبراهيم ـ وهو على غاية من احلق والصواب ـ جيأر إىل اهلل من خماطر
األصنام وال جيأر إليه من خماطر احلكام على جسامة فسادهم وخطرهم.
نص عليهم يف
وبعد هذا العرض الواضح لدعوات األنبياء خصوصا من ّ
وباألخص إبراهيم وحممد -عليهم الصالة والسالم.-
هذا العرض
ّ

فلنا أن نتساءل ملاذا نرى دعوات األنبياء ترّكز على األصنام وما جرى
جمراها ،فيما نرى الدعوات اآلن ترّكز على احلكام وتتلهى بقضايا احلكم
الفرعيَّة عن قضايا العقيدة اجلذريَّة األساسيَّة.
فأي الفريقني أقوم منهجا وأهدى سبيال؟
ّ
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واجلوابَّ :
إن هذا سؤال صعب جدا نستغفر اهلل منه أجلانا إليه هؤالء
الدعاة الذين نشأوا يف هذه العصور املظلمة اليت اشتدت فيها غربة اإلسالم
وجتارت فيها األهواء بأصحاهبا كما يتجارى ال َكلَب بصاحبه كما قال
رسول اهلل .--
وإالّ ففي احلقيقة ال جتوز املقارنة بني الفريقني وال بني املنهجني.

أمل تر َّ
أن السيف ينقـص قــدره

إذا قيل َّ
إن السيف أمضى من العصا

بل األمر فوق ذلك مبراحل.
ثانياً :إن اهلل ما أرسل الرسل إال ليعلموا الناس اخلري وينذروهم بطش اهلل
والشر.
قال اهلل تعاىل:
{كان الناس أمة واحدة فبعث اهلل النبيين مبشرين
ومنذرين}[البقرة.] 3:
وقال تعاىل:
{وما نرسل المرسلين إال مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فال
خوف عليهم وال هم يحزنون } [األنعام.] 1:
وقال تعاىل:
{ وما نرسل المرسلين إال مبشرين ومنذرين } [الكهف.]13 :
وقال تعاىل:
{ ...رسالً مبشرين ومنذرين لئال يكون للناس على اهلل حجة بعد

001
الرسل } [النساء.] 31 :

منهج األنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل



وقال رسول اهلل :--
(( وال أحد أحب إليه العذر من اهلل ،ومن أجل ذلك بعث املبشرين
واملنذرين )) (.)11
وقال تعاىل:
{ فهل على الرسل إال البالغ المبين } [النحل.]31 :
وقال تعاىل:
{ وما على الرسول إال البالغ المبين } [النور.]1 :
وقال تعاىل:
{ وإن تكذبوا فقد ك ّذب أمم من قبلكم وما على الرسول إال البالغ
المبين} [العنكبوت.] 1 :
وهذه مهمة اإلنذار والتبشري واإلبالغ مهمة جليلة عظيمة نبيلة ،يكفيها
عظمة ونبال َّأّنا مهمة األنبياء وتتناسب مع مكانتهم الرفيعة فإّنا أشق
وأعظم ما يتحمله البشر وورثتهم من الدعاة الصادقني املخلصني السائرين
يف مناهجهم ،وهلذا قال رسول اهلل :--

( )11أخرجه البخاري  -90كتاب التوحيد - 7 ،باب قول النيب  (( :--ال شخص أغري
من اهلل)) ،حديث ( ،)0 3ومسلم (  - 9 ،) 33/كتاب اللعان ،حديث (،) 0
وأمحد يف املسند (  ،) 1/والدارمي ( .)03/
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(( أشد الناس بالء األنبياء ،مث األمثل فاألمثل )) (.)13

000

وقد ذكرنا سلفا مدى ما يواجه الداعية إىل التوحيد من املشقة ،وكيف ال
يستطيع غريهم أن جيول يف هذا امليدان.
ثالثاً :أن اهلل سبحانه وتعاىل ،مل يكلفهم  -ابتداء  -كما يف سريهم
وقصصهم بإقامة دول وإسقاط أخرى وذلك يف غاية احلكمة ،ألن الدعوة
إىل إقامة دولة تلوح فيها املطامع لطالب الدنيا وطالب اجلاه واملناصب
وأصحاب األغراض واألحقاد وأصحاب التطلعات والطموحات( )10فما
أسرع ما تستجيب هذه األصناف للدعوة إىل قيام دولة يرون فيها حتقيق
مآرهبم وشهواهتم ومطامعهم.
ملثل هذه االعتبارات  -واهلل أعلم  -وغريها مما يعلمه اهلل اخلالّق العليم
احلكيم ابتعدت دعوات األنبياء ومناهجهم عن استخدام هذا الشعار الرباق
امللوح أو املصرح باألطماع والشهوات العاجلة وسلكت منهجا حكيما
نزيها شريفا بنطوي على االبتالء واالختبار فيتبعهم ويؤمن هبم كل صادق
خملص متجرد من كل املطامع واألغراض الشخصية ،ال يريد بإميانه وتوحيده
وطاعة رسل اهلل عليهم الصالة والسالم إال اجلنة ومرضاة ربه ،وال خياف إال
من غضبه وأليم عقابه ،وهلذا ال يتبعهم يف الغالب إال الفقراء واملساكني
والضعفاء.
( )13أخرجه الرتمذي (  ،)3 /وابن ماجة (  ) 33 /حديث (.) 7 3
( )10كما حصل لكثري من الدعوات السياسية ومن آخرها دعوة األخوان املسلمني حيث
دخل فيها ما يسمى بالضباط األحرار ،وكثري من النفعيني.
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قال تعاىل حكاية عن قوم نوح:



{ قالوا أنؤمن لك واتبعك األرذلون } [الشعراء:

].

وقال عن قوم صاحل:
{ قال المأل الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن
منهم أتعلمون أن صالحاً مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون
قال الذي استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون } [األعراف:
.]03-01
وجاء يف أسئلة هرقل أليب سفيان:
ضعفاؤهم؟ )).

((

فأشرف الناس يتبعونه أم

قال أبو سفيان :فقلت :بل ضعفاؤهم .مث قال هرقل (( :وسألتك أشراف
الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم ،فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه ،وهم أتباع الرسل
)).
فالدعوة إىل إقامة دولة أسهل بكثري وكثري ،واالستجابة هلا أسرع ،ألن
أكثر الناس طالب دنيا وأصحاب شهوات.
وملا ذكرنا من األسباب والعقبات والصعاب يف طريق دعوات الرسل جند
أنه ال يتبعهم إال القليل ،فنوح لبث{ ألف سنة إال خمسين عاماً } يدعو
إىل اهلل ومع ذلك { وما آمن معه إال قليل } [هود.] 7 :
وعن ابن عباس ـ رضي اهلل عنهما ـ قال :قال رسول اهلل :--
(( عُرضت علي األمم ،فرأيت النيب ومعه الرهيط ،والنيب ومعه الرجل
والرجالن ،والنيب وليس معه أحد ،إذ رفع يل سواد عظيم فظننت أّنم أميت،
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فقيل يل :هذا موسى  --وقومه ،ولكن انظر إىل األفق فنظرت فإذا
سواد عظيم ،فقيل يل :انظر إىل األفق اآلخر فإذا سواد عظيم ،فقيل يل:
هذه أمتك ،ومعهم سبعون ألفا يدخلون اجلنة بغري حساب وال عذاب))
(.)11
وهذا إبراهيم اخلليل قامع املشركني باحلجج الدامغة والرباهني ،قال اهلل يف
شأنه وشأن من آمن له:
{ فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز
الحكيم}[العنكبوت.] 3 :
وهذا لوط يقول اهلل يف جناة من معه من العذاب ولعلهن بناته فقط:
{ فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين ،فما وجدنا فيها غير بيت من
المسلمين } [الذاريات 31 :ـ .]33
وال يغض ذلك من منازل األنبياء مثقال ذرة بل هم يف أعلى املنازل وهم
أنبل الناس وأجل الناس وأكرمهم وفوقهم يف كل شأن يف الرجولة والشجاعة
والفصاحة والبالغة والبيان والنصح والتضحية.
وقد قاموا بواجبهم على أكمل الوجوه من الدعوة إىل التوحيد والتبليغ
والتبشري واإلنذار ،فإذا قل أتباعهم أو مل يتبع بعضهم أحد ،فالعيب كل
( )11أخرجه البخاري  -30كتاب الطب - 0 ،باب من اكتوى أو كوى غريه ،حديث
( ،)1071ومسلم -كتاب اإلميان -9 ،باب الدليل على دخول طوائف من املسلمني
اجلنَّة بغري حساب وال عذاب ،حديث (  ،)30وأمحد يف املسند ( .) 0 /
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العيب على األمم اليت رفضت االستجابة لدعوهتم ألّنا يف نظرهم ال حتقق
هلم أغراضهم الدنيئة.


وقد يهدي اهلل قوم نيب من األنبياء فيستجيبون له أو كثري منهم فتكون
هلم دولة ،مثرة طيبة ،إلمياّنم وتصديقهم وأعماهلم الصاحلة ،فيقومون
بواجبهم من اجلهاد إلعالء كلمة اهلل وتطبيق التشريعات واحلدود وغريها من
األمور اليت شرعها اهلل هلم كما حصل لنبينا حممد  --وأصحابه الكرام
توج اهلل إمياّنم وعملهم الصاحل وصربهم اجلميل على بغي املشركني
وتطاوهلم بأن نصرهم ،وأظهر دينهم ،ومكن هلم يف األرض ،كما قال
تعاىل:
{ وعد اهلل الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في
األرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي
ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً يعبدونني ال يشركون بي شيئاً
}.
ومع ذلك فما كانوا طالب ملك بل كانوا دعاة هداية وتوحيد وال كانوا
يُع ّدون أتباعهم للثورات واالنقالبات السياسيَّة.
ولقد عُرض على رسول اهلل  --امللك مبكة فرفض إال املضي يف
الدعوة إىل التوحيد وحماربة الشرك واألوثان ،أرسلت قريش ـ ملا أقلقها أمر
رسول اهلل  --عتبة بن ربيعة فأتى رسول اهلل  --فقال:
السطَة يف العشرية ،واملكان
(( يا ابن أخي إنك منا حيث قد علمت من ِّ
يف النسب ،وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم ،فرقت به مجاعتهم،
وسفهت به أحالمهم ،وعبت به آهلتهم ،ودينهم ،وك ّفرت به من مضى من
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آبائهم فامسع مين أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منا بعضها)).
فقال له رسول اهلل  (( :--قل يا أبا الوليد أمسع )).
قال :يا ابن أخي ! إن كنت إّنا تريد مبا جئت به من هذا األمر ماال
مجعنا لك من أموالنا حىت تكون من أكثرنا ماال ،وإن كنت تريد به شرفا
سودناك حىت ال نقطع أمرا دونك ،وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا،
ّ
وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه ال تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك
الطب وبذلنا فيه أموالنا حىت نربئك منه ،فإنه رمبا غلب التابع على الرجل
حىت يداوى منه أو كما قال له،حىت إذا فرغ عتبة ،ورسول اهلل --
يستمع منه ،قال (( :أفرغت يا أبا الوليد؟ )) .قال :نعم.
قال (( :فاستمع مين )) .قال :أفعل.
قال (( :بسم اهلل الرمحن الرحيم { حم ،تنزيل من الرحمن الرحيم
كتاب فصلت آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون ،بشيراً ونذيراً فأعرض
أكثرهم فهم ال يسمعون.)) } ...
مث مضى فيها رسول اهلل  --يقرؤها عليه.
فلما مسع منه عتبة أنصت هلا وألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليها
يسمع منه مث انتهى رسول اهلل  --إىل السجدة منها فسجد مث قال:
(( قد مسعت يا أبا الوليد ما مسعت فأنت وذاك.)) ...
فذهب عتبة إىل قريش فلما جلس إليهم قالوا :ما وراءك يا أبا الوليد؟
قال :ورائي أين قد مسعت قوال واهلل ما مسعت مثله قط ،واهلل ما هو بالشعر
وال بالسحر وال بالكهانة ،يا معشر قريش أطيعوين واجعلوها يب ،وخلوا بني
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هذا الرجل وبني ما هو فيه فاعتزلوه فواهلل ليكونن لقوله الذي مسعت منه
نبأ عظيم ،فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغريكم ،وإن يظهر على العرب
فملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم أسعد الناس به ،قالوا :سحرك واهلل يا أبا
الوليد بلسانه ،قال :هذا رأيي فيه ،فاصنعوا ما بدا لكم )) (.)19


وروى ابن إسحاق بإسناده إىل ابن عباس أنه اجتمع نفر من قريش
وعرضوا على رسول اهلل  --عرضا قريبا من عرض عتبة ومقالته لرسول
اهلل  --فأجاهبم  --بقوله:
(( ما يب ما تقولون ،ما جئت مبا جئتكم به أطلب أموالكم وال الشرف
علي كتابا
فيكم ،وال امللك عليكم ،ولكن اهلل بعثين إليكم رسوال وأنزل َّ
ريب ،ونصحت لكم؛
وأمرين أن أكون لكم بشريا ونذيرا ،فبلغتكم رساالت ّ
علي
فإن تقبلوا مين ما جئتكم به فهو حظّكم يف الدنيا واآلخـرة ،وإن تردوه َّ
أصرب ألمر اهلل ،حىت حيكم اهلل بيين وبينكم.)97( )) ...
ومن هنا رفض رسول اهلل  --طلب بعض القبائل أن يكون األمر هلم
( )19أورده ابن إسحاق يف السرية قال :حدثين يزيد بن أيب زياد عن حممد بن كعب القرظي،
قال :حدثت أن عتبة بن ربيعة  ،...وساق القصة ،السرية البن هشام ( .) 9 - 93/
وهلا شاهد من حديث جابر ،أخرجه عبد بن محيد وأبو يعلى تقدم خترجيه
(ص ،)93:وبه تتقوى القصة وتعتضد.
( )97السرية البن هشام (  ،) 93- 91/قال ابن إسحاق :حدثين بعض أهل العلم عن
سعيد بن جبري وعن عكرمة موىل ابن عباس عن عبد اهلل بن عباس -رضي اهلل عنهما-
قال :اجتمع نفر من قريش عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو سفيان . ...
وهذا يقوي ما قبله ويشد كل منهما اآلخر.
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صح هذا اخلرب.
بعد موته ،إن َّ

007

قال ابن إسحاق :وحدثين الزهري أنَّه أتى بين عامر بن صعصعة فدعاهم
وجل  -وعرض عليهم نفسه ،فقال له رجل منهم  -يقال
إىل اهلل  -عز ّ
أين أخذت هذا الفىت من قريش ألكلت به
له :بيحرة بن فراس  :-واهلل لو َّ
العرب ،مثّ قال :أرأيت إن حنن بايعناك على أمرك ،مثّ أظهرك اهلل على من
خالفك أيكون لنا األمر من بعدك؟
قال (( :األمر إىل اهلل ،يضعه حيث يشاء

)).

فقال له :أفتهدف حنورنا للعرب دونك ،فإذا أظهرك اهلل ،كان األمر
لغرينا ،ال حاجة لنا بأمرك فأبوا عليه( .)9
وخالصة هذاَّ :
أن األنبياء  -عليهم الصالة والسالم  -ما جاءوا
إلسقاط دول وإقامة أخرى ،وال يطلبون ملكا وال ينظّمون لذلك أحزابا،
وإّّنا جاءوا هلداية النَّاس وإنقاذهم من الضالل والشرك وإخراجهم من
الظلمات إىل النور وتذكريهم بأيَّام اهلل.
ولو عرض عليهم امللك لرفضوه ،ومضوا يف سبيل دعوهتم.
يش امللك على رسول اهلل  --فرفضه.
وعرضت قر ٌ

وقد عرض عليه أن يكون ملكا نبيا أو عبدا رسوال ،فاختار أن يكون
عبدا رسوال.

(  )9السرية البن هشام ( /

 ،) 1-والسرية النبوية للذهيب (ص.) 97- 19:
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عن أيب هريرة  -رضي اهلل عنه  -قال :جلس جربيل إىل النيب --
فنظر إىل السماء ،فإذا ملك ينزل فقال جربيلَّ :
إن هذا امللك ما نزل منذ
خلق قبل الساعة ،فلما نزل ،قال :يا حممد! أرسلين إليك ربّك قال :أفملكا
نبيّا جيعلك أو عبدا رسوال؟! قال جربيل :تواضع لربّك يا حممد ،قال (( :بل
عبدا رسوال ))( .)9


ومن هنا ما كان يبايع األنصار وغريهم إالّ على اجلنَّة ،وكانت بيعة
األنصار يف أحلك الظروف وأشدها فما كان فيها وعد باملناصب ال امللك
وال اإلمارات وال باملال وال بغري ذلك من حظوظ العاجلة.
عن عبادة بن الصامت  -رضي اهلل عنه  -قال:
إين من النقباء الذين بايعهم رسول اهلل  --وقال :بايعنا على أن
(( ّ
حرم اهلل إالّ
ال نشرك باهلل شيئا وال نسرق وال نزين وال نقتل النفس اليت َّ
باحلق وال ننتهب وال نعصي ،باجلنَّة )).
وعن أيب مسعود األنصاري  -رضي اهلل عنه  -قال:
عمه إىل السبعني من األنصار عند
انطلق رسول اهلل  --ومعه العباس ّ
العقبة حتت الشجرة ،فقال:
(  )9مسند أمحد (  ) 3 /وابن حبان كما يف املوارد (ص )1 1:رقم ( ،) 30كالمها
من طريق حممد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أيب زرعة عن أيب هريرة .--
قال األلباين يف الصحيحة ( :) /3وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.
وله شاهد من حديث ابن عباس أخرجه البغوي يف شرح السنَّة (،) 9- 1/ 3
وسنده ضعيف.
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(( ليتكلَّم متكلّمكم وال يطيل اخلطبة؛ َّ
فإن عليكم من املشركني عينا،
وإن يعلموا بكم يفضحوكم )).
فقال قائلهم  -وهو أبو أمامة  :-سل يا حممد لربّك ما شئت ،مثّ سل
لنفسك وألصحابك ما شئت ،مثّ أخربنا ما لنا من الثواب على اهلل  -عز
وجل  -وعليكم إذا فعلنا ذلك.
لريب  -عز وجل  -أن تعبدوه وال تشركوا به شيئا،
فقال (( :أسألكم ّ
وأسألكم يل وألصحايب أن تؤونا وتنصرونا ،ومتنعونا مما منعتم منه أنفسكم
)).

قالوا :فما لنا إذا فعلنا ذلك؟
قال (( :لكم اجلنَّة

)).

قالوا :فلك ذلك(.)93
وعن جابر بن عبد اهلل  -رضي اهلل عنهما  -قال:
مكث رسول اهللَّ --
مبكة عشر سنني يتتبع النَّاس يف منازهلم بعكاظ
وجمنّة ،ويف املواسم يف مىن يقول:
(( من يؤويين ،من ينصرين حىت أبلغ رسالة ريب وله اجلنّة

)).

( )93رواه أمحد يف املسند (  ،) 7- 9/قال :ثنا حيىي بن أيب زكريا بن أيب زائدة حدثين
أيب عن عامر -يعين :الشعيب -مث رواه هبذا اإلسناد عن جمالد عن عامر الشعيب عن أيب
مسعود األنصاري ،مث رواه هبذا اإلسناد عن إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب يقول :ما
مسع الشيب وال الشبان خطبة مثلها .
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حىت إن الرجل ليخرج من اليمن أو من مضر (كذا ) فيأتيه قومه،
فيقولون :احذر غالم قريش ،ال يفتنك ،وميشي بني رجاهلم ،وهم يشريون
إليه باألصابع ،حىت بعثنا اهلل إليه من يثرب ،فآويناه ،وص ّدقناه فيخرج
الرجل منَّا ،فيؤمن به ويقرئه القرآن ،فينقلب إىل أهله فيسلمون بإسالمه،
حىت مل يبق دار من دور األنصار إالّ فيها رهط من املسلمني يظهرون
اإلسالم ،مثّ ائتمروا مجيعا ،فقلنا :حىت متـى نـرتك رسـول اهلل  --يطرد
يف جبال مكة ،وخياف؟!! فرحل إليه منّا سبعون رجال ،حىت قدموا عليه يف
املوسم فواعدناه شعب العقبة ،فاجتمعنا عليه من ٍ
رجل ورجلني ،حىت
توافينا ،فقلنا :يا رسول اهلل! نبايعك؟


قال (( :تبايعوين على السمع والطاعة يف النشاط والكسل ،والنفقة يف
العسر واليسر ،وعلى األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،وأن تقولوا يف اهلل
ال ختافون يف اهلل لومة الئم ،وعلى أن تنصروين ،فتمنعوين إذا قدمت عليكم
مما متنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ،ولكم اجلنَّة)).
قال :فقمنا إليه فبايعناه ،وأخذ بيده أسعد بن زرارة ،وهو أصغرهم،
فقال :رويدا يا أهل يثرب ،فإنَّا مل نضرب أكباد اإلبل إالّ وحنن نعلم أنَّه
أن إخراجه اليوم مفارقة للعرب كافَّة ،وقتل خياركم ،و َّ
رسول اهلل  --و َّ
أن
وإما
فإما أنتم قوم تصربون على ذلك ،وأجركم على اهللَّ ،
تعضكم السيوفَّ ،
أنتم قوم ختافون من أنفسكم جبينة ،فبيّنوا ذلك فهو عذر لكم عند اهلل،
قالوا :أمط عنَّا يا أسعد فواهلل ال ندع هذه البيعة أبدا وال نُ ْسلَبُها أبدا ،قال:
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فقمنا إليه فبايعناه ،فأخذ علينا وشرط ويعطينا على ذلك اجلنَّة )) ( .)9
ومن هنا  -أيضا  -كان يريب أصحابه على القرآن والسنَّة وعلى اإلميان
كل عمل بعيدا عن األساليب السياسيَّة واإلغراء
والصدق واإلخالص هلل يف ِّ
باملناصب العالية.
ميين أحدا منهم قبل دخوله يف اإلسالم أو بعده مبنصب يف
فما كان ّ
الدولة ،فهذا عمر بن اخلطاب  -رضي اهلل عنه  -أحد عظماء الصحابة
وأقواهم شخصيَّة ما كان يَعِده رسول اهلل  --باملناصب وال تتطلع نفسه
إليها حىت جاء يوم خيرب ،أي :بعد عشرين سنة من البعثة فاجأهم رسول
اهلل  --بقوله:
حيب اهلل ورسوله يفتح اهلل على يديه )).
(( ألعطني الراية غدا رجال ّ
(  )9أخرجه اإلمام أمحد ( :)3 /3ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن ابن خثيم عن أيب الزبري
عن جابر :)339/3( ،ثنا إسحاق بن عيسى ثنا حيىي بن سليم عن عبد اهلل بن عثمـان =
ابن خثيم عن أيب الزبري أنَّه حدثه عن جابر أن رسول اهلل  ،... --وذكر احلديث.
وأخرجه ابن حبان يف صحيحه كما يف موارد الظمآن (ص ،) 71:واحلاكم
(  )3 /وصححه ووافقه الذهيب وقد تابع أبا الزبري اإلمام الشعيب -رمحه اهلل -قال البزار
رمحه اهلل(( :-حدثنا حممد بن معمر ثنا قبيصة ثنا سفيان عن جابر وداود -هو ابن أيبهند -عن الشعيب عن جابر قال :قال رسول اهلل  --للنقباء من األنصار :تؤوين وقالوا:
نعم ،فما لنا؟ قال :اجلنة.
قال البزار :ال نعلمه يروى عن الشعيب إالّ هبذا اإلسناد )) .انظر كشف األستار
( .)370/
وقد ذكر احلافظ ابن حجر هذه األحاديث وحكى تصحيح بعضها وحسن بعضها
وقوى بعضها .انظر فتح الباري (.) 3- /0
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فبات هو والصحـابة يـدوكـون ليلتهـم أيُّهـم يعطاهـا ،وقـال عمـر : --
ما أحببت اإلمارة إالّ يومئذ(.)91


ألي شيء تطلع هؤالء الصحابة الكرام؟! ألإلمارة نفسها أم لنيل هذه
ّ
املنزلة العظيمة حب اهلل ورسوله؟ وملاذا كان عمر بن اخلطاب ال حيب
اإلمارة لو كان رسول اهلل حيببها إليهم ويربيهم عليها ومينيهم هبا.
بل كان ينفرهم منها وحيذرهم من احلرص عليها.
عن أيب هريرة  -رضي اهلل عنه  -قال :قال :رسول اهلل :--
((

إنَّكم ستحرصون على اإلمارة ،وستكون ندامة يوم القيامة ،فنعم
 -كتاب الفضائل - ،باب فضائل علي  ،--حديـث (،)33

( )91أخرجه مسلم،
= عن أيب هريرة.
وحديث (  ،)3عن سهل بن سعد وفيه((:فباتوا يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها)).
وفيه(( :رجل حيب اهلل ورسوله وحيبه اهلل ورسوله)).
وحديث (  )3عن سعد بن أيب وقاص وفيه(( :ألعطني الراية رجال حيب اهلل ورسوله
وحيبه اهلل ورسوله)) قال :فتطاولنا هلا .
والسبب هو ما ذكرناه حرصهم على هذه املنزلة الرفيعة عند اهلل ال على اإلمارة
نفسها.
وأخرجه البخاري -13 ،كتاب اجلهاد- 3 ،باب فضل من أسلم على يديه رجل،
حديث ( ،)3779و  -3كتاب فضائل الصحابة -9 ،باب مناقب علي ،--
حديث ( .)307
والرتمذي -17 ،كتاب املناقب ،باب ( ) ،حديث (  )303و ( ،)331/1وابن
ماجة يف املقدمة  ،حديث ( ،) 0إسناده ضعيف فيه حممد بن أيب ليلى وهو
ضعيف.
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املرضعة وبئست الفاطمة )) (.)93

011

وينهى عن طلبها واحلرص عليها.
عن عبد الرمحن بن مسرة  -رضي اهلل عنه  -قال :قال يل رسول اهلل
:-(( يا عبد الرمحن ! ال تسأل اإلمارة ،فإنَّك إن أعطيتها عن مسألة وكلت
إليها ،وإن أعطيتها عن غري مسألة أعنت عليها ))(.)90
بل فوق كل هذه األساليب يُرسي قاعدة إسالميَّة حترم املناصب على من
يتعشقها وحيرص عليها ،عن أيب موسى األشعري  -رضي اهلل عنه  -قال:
عمي فقال أحد الرجلني :يا
دخلت على النيب  --أنا ورجالن من بين ّ
رسول اهلل! ِّأمرنا على بعض ما والّك اهلل -عز وجل  -وقال اآلخر مثل
ذلك.
فقـال (( :إنّا ال نويل على هذا العمل أحدا سأله وال أحدا حرص عليه)).
( )93أخرجه البخاري -93،كتاب األحكام -0 ،باب ما يكره من احلرص على اإلمارة،
حديث ( ،)0 1واإلمام أمحد يف مسنده (  ،) 1/والنسائي يف كتاب آداب القاضي
(.) 99/1
= قال ابن حجر يف فتح الباري ( :) 3/ 3نعم املرضعة ملا فيها من حصول اجلاه واملال
ونفاذ الكلمة ،وحتصيل اللذات احلسية والومهية حال حصوهلا ،وبئست الفاطمة عند
االنفصال عنها مبوت أو غريه وما يرتتب عليها من التبعات يف اآلخرة.
( )90أخرجه البخاري  -93كتاب األحكام -0 ،باب من سأل اإلمارة وكل إليها ،حديث
( ،)0 0ومسلم  -33كتاب اإلمارة -3 ،باب النهي عن طلب اإلمارة واحلرص عليها،
حديث (  ،) 3والنسائي (.) 91/1
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ويف لفظ عند مسلم (( :ما تقول يا أبا موسى أو يا عبد اهلل بن قيس؟)).


قال :فقلت :والذي بعثك باحلق ما أطلعاين على ما يف أنفسهما وما
شعرت َّأّنما يطلبان العمل ،قال :وكأين أنظر إىل سواكه حتت شفته وقد
قلصت.
فقال (( :لن أو ال نستعمل على عملنا من أراده ،ولكن اذهب أنت يا
أبا موسى )) .فبعثه إىل اليمن مثَّ أتبعه معاذا.
ويف النسائي (( :إنّا ال نستعني يف عملنا مبن سألنا )) (.)91

قال احلافظ :قال املهلب:

(( احلرص على الوالية هو السبب يف اقتتال النَّاس عليها حىت سفكت
الدماء واستبيحت األموال والفروج وعظم الفساد يف األرض بذلك ،ووجه
الندم أنَّه قد يقتل أو يعزل أو ميوت فيندم على الدخول فيها ألنَّه يطالب
بالتبعات اليت ارتكبها ،وقد فاته ما حرص عليه مبفارقته.
قال :ويستثىن من ذلك َمن تعني عليه كأن ميوت الوايل وال يوجد بعده
من يقوم باألمر غريه ،وإذا مل يدخل يف ذلك حيصل الفساد بضياع األحوال
)) (.)99
( )91أخرجه البخاري  -93كتاب األحكام -3 ،باب ما يكره من احلرص على اإلمارة،
حديث ( ،)0 9ومسلم  -33كتاب اإلمارة -3 ،باب النهي عن طلب اإلمارة،
حديث (  ،) 13/3( ) 1،والنسائي (.) 91/1
( )99فتح الباري (.) 3/ 3
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كل حال فاإلمارة والقضاء من األمور اليت الب ّد منها وال تقوم حياة
وعلى ّ
املسلمني إالّ هبا ،وهبا تعصم الدماء واألموال واألعراض.
ولكن يجب أن نسلك في اختيار األمراء والقضاة منهاج رسول اهلل
 -فال تعطى هذه المناصب لمن يسـألها أو يحرص عليها أويرشح نفسه لها عن طريق االنتخابات مثالً َّ
فإن هذا من الحرص عليها.
َّ
وإّنا ُخيتار هلا األكفاء علما وزهدا فيها وتقوى.
مثَّ ينبغي أن نستفيد من هذا املنهج النبوي يف الرتبية ،فال ينبغي أن
ننشئ الشباب على حب القيادة والرئاسة والسيادة واإلمارة ،فلو نشأناهم
على حب هذه األشياء خالفنا هدي رسول اهلل  --وأوقعنا الشباب
يف املهالك وأي فالح ننتظره يف الدنيا واآلخرة إن خالفنا منهج رسول اهلل
--؟

ثم يتولى فريق منهم من بعد
{ ويقولون آمنّا باهلل وبالرسول وأطعنا ّ
ذلك وما أولئك بالمؤمنين ،وإذا دعوا إلى اهلل ورسوله ليحكم بينهم إذا
فريق منهم معرضون }[.النور.] 1- 0 :
عرفنا فيما مضى من منهج األنبياء يف الدعوة إىل التوحيد وحماربة الشرك
ومظاهره وأسبابه ،وأنَّه منهج قائم على العقل واحلكمة والفطرة ،وعرفنا أدلَّة
ذلك مجلة وتفصيال من نصوص الكتاب والسنَّة ومن الناحية العقليَّة.
واآلن نسأل:
أي عص ٍر من العصور العدول عن
هل يجوز للدعاة إلى اهلل في ّ
منهج األنبياء في الدعوة إلى اهلل؟
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اجلواب:
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يف ضوء ما سبق وما سيأيت ،ال جيوز شرعا وال عقال العدول عن هذا
املنهج واختيار سواه.
أوالًَّ :
أن هذا هو الطريق األقوم الذي رمسه اهلل جلميع األنبياء من ّأوهلم
إىل آخرهم.
واهلل واضع هذا املنهج هو خالق اإلنسان ،والعامل بطبائع البشر وما
يصلح أرواحهم وقلوهبم { ،أال يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير }
[امللك ،] :وهو احلكيم العليم يف خلقه وشرعه وقد شرع ألفضل خلقه
هذا املنهج.
ثانياًَّ :
أن األنبياء قد التزموه وطبّقوه ،مما يدل داللة واضحة أنَّه ليس
من ميادين االجتهاد ،فلم جند:
بالتصوف.
 نبيّا افتتح دعوتهّ
 وآخر بالفلسفة والكالم. -3وآخرين بالسياسة.
بل وجدناهم يسلكون منهجا واحدا واهتمامهم واحد بتوحيد اهلل أوال
يف الدرجة األوىل.
ثالثاًَّ :
أن اهلل قد أوجب على رسولنا الكرمي الذي فرض اهلل علينا اتباعه
أن يقتدي هبم ،ويسلك منهجهم ،فقال  -بعد أن ذكر مثانية عشر
منهم { :-أولئك الذين هدى اهلل فبهداهم اقتده } [األنعام.]97 :
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رابعاً :وملا كانت دعـوهتم يف أكمـل صورها تتمثل يف دعوة إبراهيم -عليه
الصالة والسالم  ،-زاد اهلل األمر تأكيدا ،فأمر نبيّنا حممدا  --باتباع
منهجه ،فقال:
ثم أوحينا إليك أن اتبع ملّة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين}
{ َّ
[النحل.] 3 :
واألمر باتباعه يشمل األخذ مبلّته اليت هي التوحيد وحماربة الشرك ويشمل
سلوك منهجه يف البدء بالدعوة إىل التوحيد ،وزاد اهلل تعاىل األمر تأكيدا -
أيضا -فأمر َّأمة حممد  --باتباع ملة هذا النيب احلنيف ،فقال تعاىل:
{ قل صدق اهلل فاتبعوا ملّة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين}.
فاألمة اإلسالميَّة مأمورة باتباع ملَّته ،فكما ال يجوز مخالفة
إذنّ :
ملَّته ،ال يجوز العدول عن منهجه في الدعوة إلى التوحيد ومحاربة
الشرك ومظاهره ووسائله.
خامساً :قال اهلل تعاىل:

{ فإن تنازعتم في شيء فر ّدوه إلى اهلل والرسول إن كنتم تؤمنون باهلل
واليوم اآلخر ذلك خير وأحسن تأويالً}[ .النساء.]19 :
فإذا رجعنا إىل القرآن أخربنا َّ
أن كل الرسل كانت عقيدهتم عقيدة
أن دعوهتم كانت تبدأ بالتوحيد ،و َّ
التوحيد و َّ
أن التوحيد أهم وأعظم ما
جاءوا به.
ووجدنا َّ
أن اهلل قد أمر نبينا باتباعهم وسلوك منهاجهم ،وإذا رجعنا إىل
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الرسول جند َّ
أن دعوته من بدايتها إىل ّنايتها كانت اهتماما بالتوحيد وحماربة
مر بنا عرض شيء من هذا.
للشرك ومظاهره وأسبابه وقد َّ
سادساً :أ َّن اهلل قد خلق الكون ونظَّمه تنظيما كونيا وشرعيا ،فجعل
للكون سننا يسري يف نطاقها لو اختلت هذه السنن الكونيَّة لفسد هذا
الكون ،فوضع للسموات واألرض واألفالك والكواكب والشمس والقمر
سننا لو اختلت هذه السنن النتهى وجود هذا الكون.
ومن سنن اهلل الكونيَّة َّ
أن احليوان من إنسان وغريه ال يعيش إالّ بروح
وجسد ،فلو فارقت الروح اجلسد مات اجلسد وفسد وأننت ووجب أن يُوارى
هذا اجلسد حىت ال يؤذي احليوانات برحيه ونتنه.
ومن سنن اهلل يف عامل النبات َّ
أن الشجرة ال تقوم وحتيا إالّ على ساق
فإذا استؤصل ساقها ماتت الفروع.


ويف عامل الشرائع ال تقوم الشريعة إال على عقيدة ،فلو خلت تلك
الشريعة من العقيدة ،فسدت وما بقيت شريعة صحيحة.
األمة العربيَّة
فمثال شريعة إبراهيم -عليه الصالة والسالم -بقيت يف َّ
دهورا فلما أدخل عمرو بن حلي اخلزاعي فيها الشرك أصبحت شريعة وثنيَّة،
فسدت وتغريت حقيقتها؛ َّ
ألّنا فقدت عقيدة التوحيد اليت قامت عليها
واليت كانت أصلها األصيل.
عن أيب هريرة  --قال :قال رسول اهلل :--
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جير قُصبهُ( ) 77يف النار ،كان ّأول من
(( رأيت عمرو بن
عامر اخلزاعي ّ
سيب السوائب )) ( .) 7
وعنه  --قال :مسعت رسول اهلل  --يقول ألكثم بن اجلون
اخلزاعي:
جير قُصبه يف النَّار ،فما
(( رأيت عمرو بن حلي بن قمعة بن خندف ّ
رأيت رجال أشبه برجل منك به ،وال بك منه )).
فقال أكثم :عسى أن يضرين شبهه يا رسول اهلل؟
قال (( :ال؛ إنَّك مؤمن وهو كافر ،إنَّه َّأول من غري دين إمساعيل؛
فنصب األوثان ،وحبر البحرية ،وسيب السائبة ،ووصل الوصيلة ،ومحى
احلامي )) ( .) 7
فبعد إفساد عمرو بن حلي لعقيدة الشريعة اليت جاء هبا إبراهيم وتبعه
مصرين على
إمساعيل صارت ديانة وثنيَّة والعرب عباد أوثان ولو بقوا ّ
االنتماء إىل إبراهيم ودينه وشريعته ولو بقوا يتمسكون ببقايا مما جاء به
( ) 77قُصبه :أمعاءه.
(  ) 7أخرجه البخاري  -31كتاب التفسري ،باب ما جعل اهلل من حبرية وال سائبة وال
وصيلة وال حام ،حديث ( ،) 3 3ومسلم - 7 ،كتاب الكسوف ،حديث (،)9
و  -1كتاب اجلنة ،باب ( ) 3حديث (  ،)17،1وأمحد ( .) 10/
(  ) 7السرية البن هشام (  )03/قال :قال ابن إسحاق :وحدثين حممد بن إبراهيم التيمي
َّ
أن أبا صاحل السمان حدثه أنه مسع أبا هريرة يقول :مسعت رسول اهلل  --وذكر احلديث
وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث وبقية اإلسناد ثقات فهو إسناد حسن على أقل تقدير.
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كتعظيم البيت والطواف به والقيام باحلج والعمرة والوقوف بعرفة واملزدلفة
وهدي البدن وغريها من أنواع التقرب إىل اهلل تعاىل.


وكذلك كانت رسالة موسى وعيسى رسالة توحيد وشريعة مساويَّة ،فلما
فقدتا عقيدة التوحيد بقول اليهود (( عزير ابن اهلل )) وبقول النصارى ((
املسيح ابن اهلل )) صارتا ديانتني كافرتني ،ال جيوز نسبتهما إىل اهلل وال إىل
هذين النبيني الكرميني.
قال تعاىل { :قاتلوا الذين ال يؤمنون باهلل وال باليوم اآلخر وال
حرم اهلل ورسوله وال يدينون دين الحق من الذين أوتوا
يحرمون ما َّ
الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ،وقالت اليهود عزير
ابن اهلل وقالت النصارى المسيح ابن اهلل ذلك قولهم بأفواههم
يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم اهلل أنَّى
يؤفكون}[التوبة.]37- 9:
عن أيب سعيد اخلدري -رضي اهلل عنه ،-عن النيب -صلى اهلل عليه
وسلّم:-
كل َّأمة ما كانت تعبد( ،) 73فال
(( إذا كان يوم القيامة ،أذّن مؤذن :تتبع ّ

( ) 73هذا هو الشرك الذي قال اهلل فيه { َّ
إن الشرك لظلم عظيم} ،وهذا مصري أهله يوم
رد على املهونني
القيامة من الوثنيني وأهل الكتاب (( تتبع كل أمة ما كانت تعبد ...إخل )) ،وفيه ٌّ
من هذا الشرك العظيم مع جهلهم بالتوحيد ،حيث يقولون فيه الشرك البدائي والشرك الساذج
هتوينا لشأنه ولشأن دعوة األنبياء ووراثهم ،ويصفون صراعهم السياسي مع احلكام وما يتبعه من
عادات وتقاليد بأنه الشرك احلضاري تضخيما له ولدعوهتم ،يومهون النَّاس أّنم يواجهون
مشكالت أكرب من املشكالت اليت واجهها األنبياء ووراثهم من املصلحني الذين ساروا على
=
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يبقى من كان يعبد غري اهلل من األصنام واألنصاب إال يتساقطون يف النَّار،
حىت إذا مل يبق إال من كان يعبد اهلل من ّبر وفاجر وغربات(  ) 7أهل
الكتاب فيدعى اليهود ،فيقال هلم :من كنتم تعبدون؟ قالوا :كنَّا نعبد عزير
ابن اهلل ،فيقال هلم :كذبتم ما اختذ اهلل من صاحبة وال ولد ،فماذا تبغون؟
فيقولون :عطشنا ربَّنا فاسقنا ،فيشار :أال تردون؟ فيحشرون إىل النَّار كأّنا
سراب حيطم بعضها بعضا ،فيتساقطون.
مثَّ يدعى النصارى ،فيقال هلم :من كنتم تعبدون؟ ،قالوا :كنَّا نعبد
املسيح ابن اهلل ،فيقال هلم :كذبتم ما اختذ اهلل من صاحبة وال ولد ،فيقال
هلم :ماذا تبغون؟ فكذلك مثل األول حىت إذا مل يبق إال من كان يعبد اهلل
رب العاملني يف أدىن صورة من اليت رأوه فيها ،فيقال:
من ّبر وفاجر أتاهم ُّ
ماذا تنتظرون؟
تتبع كل َّأمة ما كانت تعبد ،قالوا :فارقنا النَّاس يف الدنيا على أفقر ما
كنَّا إليهم ومل نصاحبهم ،وحنن ننتظر ربنا الذي نعبد ،فيقول :أنا ربكم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّنجهم يف حماربة الشرك األكرب وما يتبعه من الضالل ،فلماذا مل يذكر رسول اهلل  --مصري
أهل الشرك احلضاري وأوثاّنم { وما كان ربك نسيا} ،فهل الشرك احلضاري حيتاج إىل نبوة
جديدة تنبؤنا عن مصري أهله وأوثاّنم من املوضات والتقاليد والعادات وأمثال ذلك ،إننا ال
نستهني هبذه الذنوب ولكنا حنارب الغلو الطاغي الذي فاق بكثري غلو اخلوارج يف السابق يف
نظرهتم إىل املعاصي.
(  ) 7الغربات :مجع ُغ َّرب النهاية يف غريب احلديث (.)331/3
وقال احلافظ يف الفتح (  :) 9/غَُّرب أهل الكتاب ،بضم الغني املعجمة وتشديد
املوحدة.
وغرب مجع
غرب َّ
ويف رواية مسلم  :و َغ َّرب أهل الكتاب .كالمها مجع غابر والغربات :مجه َّ
غابر وجيمع أيضا على أغبار ،وغرب الشيء بقيته.
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فيقولون :ال نشرك بربنا شيئا مرتني )) (.) 71
والشاهد من اآليتني واحلديثَّ :
أن اليهود والنصارى أفسدوا رساليت
موسى وعيسى رساليت التوحيد واإلميان بعبادهتم لعزير وعيسى وقوهلم فيهما
ما قالوا ،فصاروا بذلك مشركني كافرين وحتولت تانكم الرسالتان بتصرفهم
اخلبيث وحتريفهم الدينء إىل ديانتني وثنيتني كافرتني ،ال جيوز نسبتهما إىل
اهلل وال إىل ذينك الرسولني الكرميني ولو بقي ما بقي من شرائع موسى
وعيسى من دون حتريف.
ولقد اتضح للقارئ َّ
أن عقيدة التوحيد بالنسبة جلميع شرائع األنبياء مبا
فيهم خامت األنبياء -عليه الصالة والسالم -كاألساس للبناء؛ فال قيام للبناء
إالّ باألساس ،وكاألصل للشجرة فال قيام وال حياة للشجرة إالّ بأصلها،
وكالروح للجسد ،فال قيام وال حياة للجسد إالّ بالروح وهبذه املقاييس
العقليَّة والشرعيَّة جيب أن يقيس العاقل الدعوات ليعرف منها ما هو على
جادة األنبياء وما هو بعيد عنها.


وأحب أن أزيد ثالثة أمثلة نزداد هبا فهما لسنن اهلل التشريعيَّة ،وأن
التنظيم والرتتيب فيها أمر مقصود وجيب اتباعه وال جيوز العدول عنه.
األول :الصالة:
َّ

علّمنا رسول اهلل  -  -الصالة تعليما عمليّا ،وقال (( :صلوا كما

( ) 71أخرجه البخاري -31 ،كتاب التفسري ،سورة النساء  -1باب إن اهلل ال يظلم مثقال
ذرة ،حديث (  ،) 11ومسلم - ،كتاب اإلميان -1 ،باب معرفة الرؤية ،حديث
( .)37
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فبدأ  -  -بالقيام ،مثّ بالتكبري ،مثّ بالقراءة ،مثّ الركوع ،مثّ السجود،
األول ،مث التشهد األخري،
هذا نفعله يف ركعة ،مث الثانية كذلك ،مث التشهد ّ
مث السالم.
فلو قالت مجاعة :اآلن األفضل يف هذا العصر أو الواجب أن نبدأ
بالسالم وخنتم بالتكبري ،أو نق ّدم السجود على الركوع أو جنعل التشهد بدل
الفاحتة ،والفاحتة مكان التشهد ،فلو متّ هلا هذا أو شيء منه فهل تكون
هذه صالة صحيحة وهل تكون إسالميَّة؟!!
الثاني :الحج:
عين
حج رسول اهلل  -  -وعلّم النَّاس مناسك احلج وقال (( :خذوا ّ
مناسككم )).
معني هو اليوم التاسع ،وجعل
وجعل الوقوف بعرفة يف مكان وزمن ّ
املبيت يف مزدلفة يف ليلة معيّنة ،وجعل يوم النحر وأيام التشريق ولياليه يف
معني ،وجعل للسعي
معني ،وجعل طواف اإلفاضة يف زمن ّ
مكان وزمن ّ
( ) 73أخرجه البخاري - 7 ،كتاب األذان - 1 ،باب أذان املسافر ،حديث ( ،)33
و -01كتاب الطب - 0 ،باب رمحة الناس والبهائم ،حديث ( ،)3771و -91كتاب
أخبار اآلحاد - ،باب ما جاء يف إجازة خرب الواحد ،حديث ( ،)0 3ومسلم-1،
كتاب املساجد -13 ،باب من أحــق باإلمـامـة ،حديـث (  ،) 9والنسائـي ( = ،)1/
والدارمي (  ،)3 9/حديث ( ،) 13وأمحد ( ،) 33/3كلهم من حديث مالك بن
احلويرث . --

منهج األنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل

014
مكانا معيّنا بني الصفا واملروة ح ّدد بدايته وّنايته.
فلو َّ
يغريوا شيئا من هذه املناسك عن زمانه أو
أن مجاعة أرادوا أن ّ
مكانه ،مثال قالوا :نريد أن يكون طواف اإلفاضة يف اليوم السابع وأن يكون
بني الصفا واملروة ،ونريد أن ننقل الوقوف بعرفة إىل اليوم الثامن أو العاشر
إىل مزدلفة أو مىن ونريد النحر بعرفات ،أو نريد أن نق ّدم أو نؤخر يف هذه
احلجاج؛ أيكون هذا حجا
املناسك حسب املصلحة وحسب ظروف ّ
إسالميا أو يكون مسخا وتشويها هلذا النسك؟!!


الثالث :وهو بيت القصيد:
بدأ رسول اهلل  -  -دعوته بالتوحيد وكذلك مجيع الرسل وكان يوصي
أمراءه ودعاته بالبدء بدعوة التوحيد ،فمن ذلكم  -من أمثلة كثرية -قوله
ملعاذ ملا بعثه إىل اليمن (( :إنّك تأيت قوما من أهل الكتاب ،فليكن ّأول ما
تدعوهم إليه شهادة أن ال إله إال اهلل وأين رسول اهلل ،فإن هم أطاعوك
لذلك فأخربهم أن اهلل افرتض عليهم مخس صلوات يف كل يوم وليلة ،فإن
هم أطاعوك لذلك فأخربهم أن اهلل فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم
فرتد إىل فقرائهم )) (.) 70
أال تراها دعوة منظمة وتشريعا منظما.
يبدأ بأصل األصول مثّ يتدرج من األهم إىل املهم فلماذا ال نفهم هذا
التنظيم الدقيق؟ وملاذا ال نلتزمه؟ ولماذا نفهم أنَّه يجب علينا أن نلتزم
( ) 70تقدم خترجيه (ص.)10:
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سنَّة اهلل التشريعيّة وتنظيمه الدقيق في العبادات وجزئياتها ،وال نفهم
سنَّة اهلل وتنظيمه وترتيبه الدقيق في ميدان الدعوة الذي تتابع فيه
األنبياء جميعاً على وتيرة واحدة.
ونستجيز خمالفة هذا املنهج العظيم األصيل والعدول عنه؟!!
َّ
إن هذا ألمر خطري ،جيب أن يراجع فيه الدعاة عقوهلم ويغريوا مواقفهم.
األمة اإلسالميَّة -وخصوصا دعاهتا -من هذا املنهج
هل استفادة َّ
العظيم :منهج األنبياء يف االهتمام بالتوحيد وجعله منطلقا لدعواهتم؟!!
واجلوابَّ :
األمة اإلسالميَّة مؤمل ومرير ،وإ ّن امرءا لو مات كمدا أو
أن واقع َّ
َّأمة من هذا الواقع املؤمل املظلم حلق له وهلا ذلك.
كيف ذلك؟!!
َّ
األمة اإلسالميَّة  -مبا فيها دعاهتا ومفكروها -قد جهلوا
إن كثريا من َّ
هذا املنهج وبعضهم يتجاهله ،وحالت الشياطني بينهم وبينه واجتالتهم
عنه ،واختذوا من املناهج املخالفة ملنهج األنبياء ما أرداهم ودهاهم يف دينهم
ودنياهم ،وصدق فيهم قول الرسول الصادق املصدوق :-  -
لتتبعن سنن من كان قبلكم شربا بشرب وذراعا بذراع حىت لو سلكوا
(( َّ
ضب لسلكتموه )).
جحر ّ
قلنا :يا رسول اهلل اليهود والنصارى؟ قال (( :فمن )) (.) 71

( ) 71أخرجه البخاري -37 ،كتاب األنبياء -17 ،باب ما ذكر عن بين إسرائيل ،حديث

=
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وقوله :-  -
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(( افرتقت اليهود إىل إحدى وسبعني فرقة ،وافرتقت النصارى إىل اثنتني
وسبعني فرقة ،وستفرتق هذه َّ
األمة إىل ثالث وسبعني فرقة كلها يف النار إالّ
واحدة وهي اجلماعة )) (.) 79
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( -93 ،)3 13كتاب االعتصام - ،باب قول النيب  : --لتتبعن سنن من كان
قبلكم ،حديث ( ،)03 7ومسلم - 0 ،كتاب العلم -3 ،باب اتباع سنن اليهود
والنصارى ،حديث ( ،)3وأمحد يف املسند ( ،)1 ،19،9 /3من حديث أيب سعيد
مرفوعا.
وابن ماجة -33 ،كتاب الفنت - 0 ،باب افرتاق األمم ،حديث (  ،)399وأمحد
(  ،)3 0/من حديث أيب هريرة.
قال البوصريي يف الزوائد  :إسناده صحيح ،ورجاله ثقات.
وأخرجه ابن أيب عاصم يف السنَّة (  ،)33،30/من حديث أيب هريرة وعبد اهلل ابن
عمرو وأيب سعيد وصحح بعضها وحسن البعض اآلخر.
( ) 79أخرجه أبو داود -3 ،كتاب السنَّة ،حديث (،) 190وأخرجه أمحد ( ،) 7 /
و الدارمي (  ،) 11/حديث (  ،) 1واحلاكم يف املستدرك (  ) 1/من حديث
معاوية . --
وأخرجه ابن ماجة -33 ،كتاب الفنت - 0 :باب افرتاق األمم ،حديث ()3993
من حديث عوف بن مالك.
وأخرجه ابن أيب عاصم يف السنَّة (  )3 /وقال األلباين :إسناده جيد .
وأخرجه أبو داود  -3كتاب السنَّة :باب شرح السنَّة ،حديث ( ،) 193والرتمذي
كتاب اإلميان - 1 ،باب ما جاء يف افرتاق هذه األمة ،حديث ( ،) 337وأمحد(  ،)33 /وابن ماجة - 0 ،باب افرتاق األمم ،حديث(  )399من حديث أيب هريرة،
وأخرجه ابن أيب عاصم يف السنَّة (  )3 /قال األلباين :وهو صحيح وله شواهد كثرية
بعضها يف الصحيحني.
وأخرجه أمحد ( ) 7، 1/3من حديث أنس من طريقني.

=
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ويف لفظ :من هي يا رسول اهلل؟
قال (( :ما أنا عليه وأصحايب

))

(7

).

وأصبحوا غثاء كغثاء السيل كما قال رسول اهلل:-  -
(( يوشك األمم أن تداعى عليكم كما تداعى األكلة إىل قصعتها )).
فقال قائل :ومن قلة حنن ٍ
يومئذ؟

قال (( :بل أنتم ٍ
لينزعن اهلل من
يومئذ كثري ولكنكم غثاءٌ كغثاء السيل ،و َّ
ليقذفن اهلل يف قلوبكم الوهن )).
صدور عدوكم املهابة منكم ،و َّ
فقال قائل :وما الوهن؟ قال (( :حب الدنيا وكراهية املوت

))

(

).

أجل ،أصبحوا غثاء كغثاء السيل وتداعت عليهم األمم كما تداعى
األكلة إىل قصعتها وغزوهم يف عقر دارهم ،واستذلوهم ،واستعبدوهم،
وامتلكوا نواصيهم وأوطاّنم واستنزفوا ثرواهتم ،وأفسدوا أخالقهم كل ذلك
النبوة.
نتيجة لبعدهم عن منهج اهلل ،منهج ّ
ويف غمرة هذا الواقع املؤمل ،وبعد فوات األوان ،فتح كثري من الناس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأخرجه ابن أيب عاصم يف السنَّة (  )3 /وقال األلباين :واحلديث صحيح قطعا َّ
ألن
له ست طرق وشواهد عن مجع من الصحابة.

( ) 7أخرجه الرتمذي،

-كتاب اإلميان ،حديث (  ) 3من حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص.

( ) أخرجه أبو داود -3 ،كتاب املالحم -1 ،باب يف تداعي األمم على اإلسالم،
حديث ( ،) 90وأمحد ( ،) 01/1وأبو نعيم يف احللية ( .) 1 /
وله شاهد من حديث أيب هريرة رواه أمحد (  )319/فهو صحيح.
وصححه األلباين انظر الصحيحة (  )31 /رقم ()911
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أعينهم واستيقظوا من نومهم ،فأخذوا يصيحون يف املسلمني عودوا إىل اهلل
فهذه مسالك النّجاة.


وأخذوا يكتبون وخيطبون ،ويوجهون النَّاس وخيططون ويرمسون هلم طرق
العزة والكرامة واإلنقاذ ،وكلٌّ ق ّدم جهده وما تراءى له أنَّه احلق.
َّ
حبقَّ :إّنم ق ّدموا الشيء الكثري يف جمال األخالق واالجتماع
وأقول ّ
وحدت
والسياسة واالقتصاد ،وهم كثر ويشكلون اجتاهات متع ّددة ،ولو ّ
جادين
جهودهم وانطلقوا من حيث انطلقت الرسل ،وساروا يف منهجهم ّ
أهم هذه االجتاهات
خللّصوا َّأمتهم مما وقعوا فيه ولوصلوا هبم إىل ما يريدون و ّ
ثالثة:
متسكت
ّ
األول :ميثله مجاعة أخذت مبنهج الرسل يف عقيدهتا ودعوهتا و ّ
بكتاب رّهبا وسنَّة نبيّها وترمست خطى السلف الصاحل يف عقيدهتا وعبادهتا
ودعوهتا.
وهذا هو االجتاه الذي جيب أن يلتف حوله املسلمون تنفيذا لقول اهلل
تعاىل { :واعتصموا بحبل اهلل جميعاً } ولتتظافر جهودهم ،فريضى عنهم
عزة وسيادة وسعادة
رّهبم وتقوى شوكتهم ويصلون بذلك إىل ما يريدون من ّ
ويؤخذ على أصحاب هذا االجتاه َّأّنم مل يبذلوا من اجلهود املاديّة واملعنوية
لنشر دعوة احلق ومن العرض القوي حلقهم يف شكل دعوة ومؤلفات ما
يتناسب مع مكانة دعوهتم وجالهلا.
والثاني :ميثله مجاعة اهتمت ببعض األعمال من اإلسالم وتغلّبت عليها
هزت عقيدة التوحيد يف كثري من نفوس أتباعها ،وعليهم
نزعات الصوفيَّة ّ
مؤاخذات يف عقيدهتم وعباداهتم.
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وقد قام الشيخ تقي الدين اهلاليل ،والشيخ حممد أسلم -أحد خرجيي
موجه هلذه اجلماعة ،من واجبها أن
اجلامعة اإلسالميَّة -وغريمها بنقد ّ
جادة احلق والصواب.
تستفيد منه ،وتعود إىل َّ
والثالث :ميثله مجاعة اهتمت جبوانب من اإلسالم سياسيَّة واقتصاديَّة
واجتماعيَّة وقدمت الكثري ،ويُعرف ما ق ّدموه مبا هو يف املكتبات واملنابر
واجلامعات ،وهم يشكرون على هذا اجلهد الذي ق ّدموه.
ومما يؤخذ على هذا االجتاه َّأّنم كتبوا يف اجملال السياسي الشيء الكثري
باسم السياسة اإلسالميَّة ،والدعوة إىل حاكميَّة اهلل وإقامة الدولة
اإلسالميَّة.

باألمة اإلسالميَّة -خصوصا شباهبا -لتكريس طاقاهتا وجتنيد
وأهابوا َّ
القوة واجلاذبية اليت
إمكاناهتا لتحقيق هذه الغاية ،بأساليب يف غاية من ّ
تأسر القلوب وختلب األلباب وكتبوا يف االقتصاد اإلسالمي وعن حماسن
األمة خصوصا
اإلسالم وفيه الشيء الكثري الطيب النافع الذي حتتاج إليه َّ
يف هذا الوقت والذي حيمدون عليه( ).
وفيه أيضا ما يؤاخذون عليه َّأّنم يف الوقت نفسه الذي اهتموا فيه هبذه
بالقوة نفسها
اجلوانب ّ
قصروا يف حق العقيدة تقصريا واضحا ،فلو ّاجتهوا ّ
كرسوا
واالهتمام نفسه إىل اإلصالح يف العقيدة على منهج األنبياء و ّ
جهودهم وأقالمهم على اقتالع الشركيّات ومظاهرها والبدع واخلرافات
( ) قلت هذا الكالم حني كان ال يزال كثري من الغبش يغبش تصوري وقد زال كثري من
هذا الغبش فتبني يل َّ
أن أكثر ما قدَّموه فيه أضرار وأخطار.
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وأساطريها؛ َّ
حلققوا اخلري الكثري لإلسالم واملسلمني وألتوا البيوت من أبواهبا،
ولكانوا ح ّقا على منهج األنبياء -عليهم الصالة والسالم ،-وملا كانت
القراء الكثر
دعوهتم وإنتاجهم الفكري باملكانة اليت ذكرهتا ،وأنا واحد من ّ
االجتاه
هلذا النَّتاج؛ أحببت أن أبدي بعض املالحظات على بعض قادة هذا ّ
إحساسا بثقل املسؤوليَّة أمام اهلل القائل يف حمكم كتابه { :وإذ أخذ اهلل
ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيّننّه للنَّاس وال تكتمونه}.
األمة ودعاهتا املخلصني بدءا من الصحابة وانتهاءا
وتأسيا بعلماء هذه َّ
بالعلماء املخلصني يف وقتنا احلاضر.


الظن بأخيهم ،وأن
فأرجو ممن يتعاطف مع هذا ّ
االجتاه ،أن حيسنوا ّ
يشاركوه يف اإلحساس بواجب املسؤوليَّة وثقلها أمام اهلل ،وأن يفتحوا
األمة
صدورهم للنقد الذي أرجو أن يكون بناء وهادفا إىل اخلري ونفع َّ
اإلسالميَّة.
مرة أخرى أن يدركوا أن رسول اهلل  -  -كان يناقشه أصحابه
وأرجو ّ
يف بعض قراراته ،فيفتح صدره للمناقشة ويتنازل عن رأيه إذا رأى الصواب
فيما يطرحونه أمامه من وجهات نظرهم وآرائهم ورّمبا نزل القرآن بتأييد
آرائهم.
فمن كبار قادة هذا االجتاه أبو األعلى املودودي! ( ،) 3وعليه مآخذ
وجيل اإلسالم الذي يربأ بأتباعه عن
شديدة ال جيوز ملسلم خيشى اهلل ّ

( ) 3انظر رسالة( ،الشقيقان املودودي واخلميين) ترى بعض عقائده املنحرفة (ص) 0 :
وتشاهبه مع الرافضة ،وخدمته ملذهبهم واعرتاف زعماء الشيعة بذلك يف (ص.)3 ،33 :
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فمن تلكم املآخذ:
َّأوالً :أنَّه مل ينطلق بدعوته من حيث انطلق األنبياء -عليهم الصالة
والسالم -يف الدعوة إىل التوحيد وإخالص العبادة هلل وحماربة الشرك
ومظاهره مع َّ
أن بالده اليت نشأ فيها أش ّد بلدان اهلل حاجة إىل دعوة األنبياء
والدواعي فيها أوفر.
فهي بالد عريقة يف الوثنيَّة تعبد فيها األوثان ،و األبقار ،واألحجار،
والقرود ،والفروج ،ففيها أحط أنواع الوثنيات وأقبحها وأشنعها.
واملسلمون يف هذا البلد إال القليل من أبعد النَّاس عن فهم اإلسالم
والتوحيد ،وعقائدهم متأثرة إىل ح ّد بعيد بعقائد جرياّنم الوثنيني ،وكم يرى
مكلل
الرائي معبدا للوثنيني فريى مقابله مشهدا للمسلمني فيه قرب مشيد ٌ
بالزهور ويتصاعد فيه البخور ويلبّس باحلرير واملسلمون عاكفون حوله يف
غاية من اخلشوع واخلضوع واإلجالل مع اعتقادهم يف األولياء َّأّنم يعلمون
ويتصرفون يف الكون( ).
الغيب ّ

فهل ترى بلدا يف أرض اهلل يف غابر التاريخ وحاضره والحقه أش ّد حاجة
إىل دعوة التوحيد من هذا البلد؟!!

ثانياً :اهتم باجلانب السياسي فأخذ من دعوته مساحة كبرية وحجما
( ) من يفعل ذلك ال يطلق عليه أنَّه مسلم إال إذا فعله عن جهل ومل تقم عليه احلجة.
[الفوزان].
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أكرب من احلجم الذي أعطاه اإلسالم هلذا اجلانب وفهم علماء سلف هذه
األمة من حمدثني وفقهاء ومفسرين ،وجعل لنفسه وألتباعه غاية مل يرمسها
َّ
ألّنا فوق الطاقة البشريَّة.
اهلل لرسله وال كلفهم وأتباعهم هبا ّ


يقول املودودي معربا عن هذه الغاية:

تبني لكم من كتاباتنا ورسائلنا أ ّن غايتنا النهائيَّة اليت
أ  (( -لعله قد ّ
نقصدها من وراء ما حنن بصدده اآلن من الكفاح َّإّنا هي إحداث
االنقالب في القيادة ،وأعين بذلك أن ما نبتغي الوصول إليه والظفر به يف
هذه الدنيا أن نطهر األرض من أدناس قيادة الفسقة الفجرة وسيادهتم،
ونقيم فيها نظام اإلمامة الصاحلة الراشدة ،فهذا السعي والكفاح املتواصل
نراه أكرب وأجنح وسيلة موصلة إىل نيل رضى الرب تعاىل وابتغاء وجهه
األعلى يف الدنيا واآلخرة )) (.) 1
لعل القارئ الكرمي الفطن الذكي الذي حيفظ القرآن ويتلوه آناء الليل
ّ
وأطراف النَّهار ويتدبّر دعوات الرسل من َّأوهلم إىل آخرهم ال يعرف َّ
أن
هذه غاية األنبياء اليت كافحوا من أجلها ،وال يفهم َّ
أن هذا السعي والكفاح
أكرب وأجنح وسيلة موصلة إىل مرضاة اهلل وابتغاء وجهه بل أكرب وأجنح
الرب هو اتباع منهج األنبياء يف دعوهتم وترسم
وسيلة إىل نيل رضى ّ
خطاهم يف تطهري األرض من الفساد والشرك ،وأكرب وسيلة اإلميان بأركانه
املعروفة واإلسالم بأركانه املعروفة أيضا.

( ) 1األسس األخالقيَّة للحركة اإلسالميَّة ( ص.) 3:
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كان األستاذ املودودي على علم تام مبا عليه أهل اهلند من جهل
تامة َّ
أن فيهم بقايا
باإلسالم وما هم فيه من بدع وضالالت وعلى معرفة ّ
من املعتقدات واألخالق والتقاليد من دياناهتم السابقة وقد حت ّدث عن هذا
يف كتابه (( واقع املسلمني وسبيل النهوض هبم )) ( ، ) 3بعد أن حت ّدث عن
تقصري احلكام وتقاعسهم عن تربية الداخلني يف اإلسالم تربية إسالميَّة وأن
املعاهد اليت كانت تقام للتعليم ال يستفيد فيها إال الطبقات العليا أو
الوسطى قال:
(( وما زال الدمهاء يف جهل تام بتعاليم اإلسالم حمرومني من آثاره
اإلصالحيَّة إىل حد عظيم وقد سبب كل ذلك أن كان النَّاس من غري
املسلمني يدخلون يف دين اهلل شعوبا وقبائل ،إال أن كثريا من الرسوم الباطلة
والعادات اجلاهلية مما كانوا عليه من قبل إسالمهم ال تزال متفشية فيهم إىل
يومنا هذا بل مل تتغري أفكارهم ومعتقداهتم تغريا تاما وال يزال يوجد فيهم
إىل اآلن كثري من عقائد املشركني وأوهامهم اليت ورثوها عن أديان آبائهم
الكافرين ،وأقصى ما حدث فيهم من الفرق بعد إسالمهم أن أخرجوا من
تاريخ اإلسالم آهلة هلم جديدة وكأن اآلهلة اليت كانوا يعبدوّنا من قبل،
واختاروا ألعماهلم الوثنية القدمية أمساء جديدة من املصطلحات اإلسالميَّة،
وكأن العمل على ما كان عليه من قبل ،وإّنا تغري قشره ،ولونه الظاهري فإن
أردمت الشاهد على ما أقول ،فسرحوا النظر يف ما عليه حالة الناس الدينية يف
بقعة من بقاع بالدكم ،مث ارجعوا إىل التاريخ واحبثوا عن الدين الذي كان
( ( ) 3ص9- 1:

).
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الناس يدينونه يف هذه البقعة ،قبل أن يأتيهم اإلسالم ،فستعلمون أنه توجد
هناك كثري من العقائد واألعمال اليت تشبه عقائد الدين املنقرض وأعماله إال
أّنا يف شكل آخر ولون غري لونه.


فالبقاع اليت كانت فيها الديانة البوذيَّة قبل اإلسالم مثال ،كان النَّاس
سن من أسنانه وهناك عظم من أعظمه ومثة
يعبدون فيها آثار بوذا ،فهنا ٌّ
شيء آخر من أشيائه يعبده النَّاس ويتربكون به وإنكم لتجدون اليوم َّ
أن
النَّاس يف هذه البقاع يعاملون مثل هذه املعاملة شعرا من أشعار النيب --
أو أثرا من آثار قدمه أو يتربكون بآثار بعض صاحلي املسلمني وعابديهم،
وكذلك إذا استعرضتم كثريا من الرسوم والعادات املتفشية اليوم ببعض
القبائل املتوغلة يف إسالمها ،مث نظرمت ما يروج يف البطون غري املسلمة هلذه
القبائل نفسها من الرسوم والتقاليد فقليال ما جتدون فارقا بني هذه وتلك.
أفليس ذلك مما يشهد شهادة ناطقة بأن الذين كان بيدهم زمام أمر
قصروا يف أداء واجبهم أّميا
املسلمني وشؤوّنم االجتماعيَّة يف القرون السالفة ّ
تقصري ،إذ مل ميدوا يد التعاون واملساعدة إىل الذين بذلوا جهودهم يف نشر
اإلسالم جبهودهم الفرديَّة )) انتهى.
أقول:
لقد عرف املودودي واقع بالده معرفة كاملة وعرف تارخيها وعرف مدى
ارتباط وتأثر عقائد املسلمني بعقائد أسالفهم بل ومعاصريهم من الوثنيني
قصروا يف نشر اإلسالم
وألقى اللوم على حكام املسلمني يف املاضي حيث ّ
وقصروا يف مساندة اجلهود الفرديَّة يف نشر اإلسالم ويف تربية الداخلني يف
ّ
بقوة إىل سلوك منهج
اإلسالم ،وكان يف هذا اإلدراك العميق ما حيفزه ّ
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األنبياء يف الدعوة إىل التوحيد وإخالص العبادة هلل والرتكيز على عقائد
املسلمني فعال حىت يتم إنقاذهم من براثن الشرك اهلندوكي والبوذي وما
شاهبه ،بل كان عليه إن مل يتزعم دعاة التوحيد أن يساندهم بكل ما أويت
كل
من ّقوة بالدعوة والتأليف وجتنيد أتباعه يف هذا امليدان بدل أن يسخر ّ
بكل كتبه يف
طاقاته اهلائلة يف ميدان السياسة واالقتصاد ،فلو ماتوا مؤمنني ّ
السياسة واالقتصاد أينقذهم من الوثنيَّة اليت هم فيها مثّ هل ينقذهم من
النَّار.
مث مبن سيقيم اإلمامة الصاحلة الراشدة وهو قد فتح الباب على مصراعيه
للدخول يف مجاعته وتنظيمه والباب مفتوح للربيلوي القبوري الغايل
وللرافضي وللديوبندي والسلفي ( ) 0حيث خيتلط املرضى باألصحاء،
فتكون النتيجة كما هو الواقع أن تتغلب األمراض فتفتك جراثيمها
( ) 0وهذا الذي نقوله أمر مشهور وملن ال يعرف ذلك أسوق الدليل اآليت:
نشرت جملة (جنك) الباكستانية مقابلة شخصيَّة قام هبا حممود الشام مع نائب أمري
نص
اجلماعة اإلسالميَّة يف كراتشي الربوفسور غفور أمحد يف / 1إبريل ، 91 /هذا ّ
ترمجتها:
(( ماذا ترون يف معارضة النَّاس للجماعة اإلسالميَّة على األسس املذهبيَّة؟
الربوفسور غفور أمحد :نعم حقا إن اجلماعات املذهبيَّة تعارضنا يف أمور كثرية بل يبدو
َّأّنا ال تظننا مسلمني ،ولكن على اجلماعات الدينيَّة أن ال جتعل الدين وسيلة للخالفات
والتفرقة ،والوضع القائم اليوم َّ
أن اخلالفات تنشب يف املساجد -أيضا -على أساس العقيدة
ويصل األمر إىل اجلدل واخلصام أما موضوع عقائد اجلماعة اإلسالميَّة فإن فيها أفرادا من
أهل احلديث والديوبنديني والشيعة والربيلويني وأنا أيضا بريلوي ،وكون املرء بريلويا ال مينع
االنضمام إىل اجلماعة اإلسالميَّة )).
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باألصحاء فعلى أقل تقدير أن تصاب ألسنتهم وأقالمهم بالشلل عن
ّ
الدعوة والكتابة يف جمال التوحيد والسنَّة وحماربة البدع والشرك وذلك من
آثار هذا التجميع واملناهج اليت وضعت له.


فهل أمثال هؤالء سيطهرون األرض من الفساد ويقيمون نظام اإلمامة
الراشدة الصاحلة وحيققون ما مل يقم به أصحاب حممد  --بعد اخللفاء
األربعة وأبناء املهاجرين واألنصار الذين يرى األستاذ املودودي متابعة ألل ّد
أعداء الصحابة ومن واالهم أن احلكم بعد عثمان وعلي بدأ يقوم على
قواعد اجلاهليَّة بدال من قواعد اإلسالم.
فإذا كان من ربّاهم رسول اهلل  --وخلفاؤه الراشدون وصحابته
األكرمون قامت حكومتهم على قواعد اجلاهليَّة ،فماذا ينتظر من مجاعة
أخالط تضم أغرب االجتاهات وأبعدها عن هدي األنبياء.
ب  -ويقول (( :ومن دواعي األسف أننا نشاهد النَّاس اليوم -مجيعا
املسلمني منهم وغري املسلمني -غافلني عن هذا الذي جعلناه غايتنا
ومطمح أبصارنا.
ّأما املسلمون؛ َّ
فألّنم يع ّدونه غاية سياسيَّة حبتة ،وال يكادون يفطنون
ملكانته وأمهيَّته يف الدين ،و ّأما غري املسلمني فبما نشؤوا عليه من التعصب
على اإلسالم ،وجلهلهم وقلّة معرفتهم بتعامله ال يعلمون أصال أن قيادة
الفجار والفساق إّّنا هي منشأ مجيع الكوارث ،والنكبات اليت مين هبا
اجلنس البشري ،و َّ
أن سعادة البشر وغبطته َّإّنا تتوقف على أن يكون زمام
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أقول :ما رآه األستاذ غايته وأتباعه ومطمح أبصارهم هو شيء مهم
ولكنَّه غري غاية األنبياء ،وأعظم منها وأجدى منها االهتمام هبداية الناس
ودعوهتم مجيعا قويّهم وضعيفهم إىل التوحيد وهي غاية األنبياء واملصلحني.
وقولهَّ (( :
إن قيادة الفجار هي منشأ مجيع الكوارث والنكبات اليت مين
هبا اجلنس البشري )).
أقول :قد تكون هي من األسباب وإىل جانبها أسباب أخر هي كفر
الشعوب باهلل وإشراكها به وفسوقها عن هداية األنبياء.
قال تعاىل { :وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها
فدمرناها تدميراً }.
فحق عليها القول ّ
وقال تعاىل { :وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفوا
عن كثير}.
وقال{ :وكأين من قرية عتت عن أمر ربّها ورسله فحاسبناها حساباً
شديداً وعذبناها عذاباً نُكراً }.
يصب اهلل عليهم
فبظلم النَّاس حكامهم وحمكوميهم وأغنيائهم وفقرائهم ّ
املدمرة واألمراض الفتاكة
الكوارث واملصائب والنكبات من احلروب ّ
واجملاعات املهلكة والصواعق والفيضانات ونزع الربكات من األرض وغريها.

( ) 1األسس األخالقيَّة ( ص.) 0- 3:
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ومع هذا فعبادة األوثان املوجودة يف اهلند وغريه أبغض إىل اهلل وإىل
أنبيائه واملصلحني من ظلم احلكام على فظاعته وبغضه إىل اهلل.


هن
ولذا ترى إبراهيم يقول { :واجنبني وبني أن نعبد األصنام ِّ
رب إنّ َّ
أضللن كثيراً من النَّاس }.
ويف وقته أظلم احل ّكام وأعتاهم وأفسدهم ،لكنَّه جعل غايته الدعوة إىل
التوحيد وحمو الشرك ،فإذا ما ظهرت كلمة التوحيد وأَفَل صوت الشرك
صلح حال الناس حكاما وحمكومني.
جـ  -ويقول أيضا:
(( فإن أراد أحد اليوم أن يطهر األرض ويستبدل فيها الصالح بالفساد،
واألمن باالضطراب ،واألخالق الزكيَّة باإلباحيَّة ،واحلسنات بالسيئات ،ال
يكفيه أبدا أن يدعوهم إىل اخلري ويعظهم بتقوى اهلل وخشيته ويرغبهم يف
األخالق احلسنة ،بل من احملتوم عليه أن جيمع من عناصر اإلنسانيَّة
وقوة مجاعيّة متكنه
الصاحلة ما يتمكن من مجعه ،وجيعل منها كتلة متضامنة ّ
من انتزاع زمام األمر من الذين يقودون موكب احلضارة يف الدنيا ،وإحداث
() 9
االنقالب املنشود يف زعامة األرض وإمامتها ))
أقول -رحم اهلل املودودي:-
مل يدل نيب من األنبياء مبثل هذه التصرحيات القويَّة اليت تكلّفه وأتباعه
بانتزاع زمام األمر من الذين يقودون موكب احلضارة يف الدنيا ،لقد ألقى عبأ
( ) 9األسس األخالقيَّة ( ص.) 1- 0:
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كل نيب إىل قومه
انظر يا أخي من رمحة اهلل باألنبياء  ،كان اهلل يبعث ّ
خاصة ويقول له :إن عليك إال البالغ فإذا وضع الشاب نصب عينه القيام
ّ
هبذه املسؤوليَّة الضخمة اليت مل يكلف هبا األنبياء كيف تكون حياته؟ كيف
يعيش يف جحيم ال يطاق؟ وسبب ذلك زلّة عامل رسم لنفسه منهجا
دل عليه كتاب وال سنَّة وال عرفه املسلمون
جديدا مل يأت به األنبياء وال ّ
سابقهم وال الحقهم.
األنبياء جاءوا هلداية البشر إىل اخلري وإنقاذهم من براثن الشرك وأسبابه
أزمة
ومل يرتكوا هذا ويشتغلوا جبمع عناصر اإلنسانيَّة الصاحلة بانتزاع السلطة و ّ
األمور من قادة موكب احلضارة يف الدنيا ،بل يربون النَّاس على العقيدة
واخلري فإذا استجاب هلم النَّاس ووحدت هلم األرض اليت ينطلقون منها
للجهاد يف سبيل اهلل جاهدوا النَّاس ليقولوا ال إله إال اهلل ويعلنوا كلمة
التوحيد ويتربؤا من الشرك وأوضاره وأقذاره ،وإن مل يصل أتباعهم إىل هذا
املستوى مل يطلقوا مثل هذه التصرحيات والتهديدات جلبابرة األرض ومل
يعرضوا أتباعهم الضعفاء للويالت والنكبات ولو كانوا حيملون أعظم أمانة
ويدعون إىل أمسى املبادئ وهو التوحيد.
فكيف باملساكني الذين أعرضوا عن منهج األنبياء وتركوا أعظم األدواء
وهو الشرك يفتك باألمم ومل يدخل هذا يف حساهبم مثّ يريدون أن جيمعوا
وقوة مجاعيَّة ليصلوا هبم إىل ما رمسوه
من العناصر الصاحلة كتلة متضامنة َّ
ألنفسهم وجعلوه مطمح أبصارهم؟!!
فقل يل بربّك من أين نأيت هبذه العناصر الصاحلة وحنن قد ختلينا عن
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عقيدة األنبياء ومنهجهم يف الرتبية والدعوة؟!! أهتبط علينا من السماء؟!!



د  -مثّ يقول األستاذ املودودي:
(( إن مسألة القيادة والزعامة َّإّنا هي مسألة املسائل يف احلياة إلنسانيَّة و
أصل أصوهلا؟
وأمهية هذه املسألة وخطورة شأّنا ليست مستحدثة يف هذا العصر َّ
وإّنا
هي مقرونة ومنوط هبا منذ أقدم األزمنة وناهيك من شاهد ،بالقول السائر:
(( الناس على دين ملوكهم

))

(7

).

ومن مثَّ تكرر يف احلديث:

األمة وكرباءها هم املسئولون عن إصالح شأّنا وفساد أمرها
(( إن علماء َّ
)) ( ).
هكذا يف نظر هذا املفكر الكبري! وأشهد اهلل لو أنين مسعتها من إنسان
صادق لظننته وامها على هذا املفكر ولكن ماذا أقول؟ وماذا يقول غريي
وهو يف كتابه األسس األخالقيَّة للحركة اإلسالميَّة الذي ألقاه حماضرة يف
مجع من أعضاء اجلماعة اإلسالميَّة وأنصارها واملتأثرين هبا ألقاها يف مؤمتر
حاشد منذ أكثر من أربعني سنة ويتداوله النَّاس وخصوصا أتباعه بكل
حفاوة وتقدير منذ ذلك التاريخ إىل يومنا هذا.
( ) 7اعجب هلذا االستدالل على أخطر مسألة ( مسألة املسائل ) بقول سائر وكالم ال
يدري قائله ظنه حديثا.
( ) األسس األخالقيَّة ( ص.) - :
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َّ
إن مسألة املسائل هي ما جاء به مجيع األنبياء -عليهم الصالة
والسالم -وهي مسألة التوحيد واإلميان ،وقد خلصها اهلل يف قوله{ :وما
أرسلنا من قبلك من رسول إال نوحي إليه أنَّه ال إله إال أنا فاعبدون}.
كل َّأمة رسوالً أن اعبدوا اهلل واجتنبوا الطاغوت}.
{ ولقد بعثنا في ّ

ليحبطن
{ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت
َّ
عملك ولتكونن من الخاسرين بل اهلل فاعبد وكن من الشاكرين }.
هذه هي مسألة املسائل ومن أجلها دار الصراع بني األنبياء واألمم
دمر وخسف مبن خسف به
دمر من ّ
الضالّة ومن أجلها أغرق من أغرق و ّ
وع ّذب من ع ّذب وقد سقنا أدلتها الكثرية فيما سبق فارجع واقرأ.
هـ  -مثّ يقول:
(( غاية الدين احلقيقيَّة إقامة نظام اإلمامة الصاحلة الراشدة

))

(

).

أقولَّ :
اجلن واإلنس والغاية من
إن غاية الدين احلقيقية والغاية من خلق ّ
بعثة الرسل وإنزال الكتب هي عبادة اهلل وإخالص الدين له.
قال تعاىل:
الجن واإلنس إال ليعبدون }.
{ وما خلقت ّ

{ وما أرسلنا من قبلك من رسول إال نوحي إليه أنَّه ال إله إال أنا
فاعبدون}.
(

) األسس األخالقيَّة ( ص:

).
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ثم فصلت من لدن حكيم خبير ،أال
{ ألر ،كتاب أحكمت آياته ّ
تعبدوا إال اهلل إنني لكم منه نذير وبشير}.


وحيث َّ
تصور األستاذ املودودي للقيادة والزعامة واإلمامة:
إن هذا هو ّ
هي غاية الدين احلقيقيَّة وهي مسألة املسائل يف احلياة اإلنسانيَّة وأصل
أصوهلا ،فمن املناسب أن أسوق هنا ّرد شيخ اإلسالم ابن تيمية على ابن
املطهر احللي أحد الروافض اإلماميَّة الذي بالغ يف شأن اإلمامة وغال فيها.
قال شيخ اإلسالم:
(( فصل.

قال املصنف الرافضيَّ :أما بعد فهذه رسالة شريفة ومقالة لطيفة اشتملت
على أهم املطالب يف أحكام الدين وأشرف مسائل املسلمني وهي مسألة
اإلمامة ،اليت حيصل بسبب إدراكها نيل درجة الكرامة ،وهي أحد أركان
اإلميان املستحق بسببه اخللود يف اجلنان ،والتخلص من غضب الرمحن)) ...
(.) 3
قال شيخ اإلسالم -رمحه اهلل:-
(( فيقال :الكالم على هذا من وجوه:
إن القائلَّ :
أحدها :أن يقالَّ :
إن مسألة اإلمامة أهم املطالب يف أحكام
الدين وأشرف مسائل املسلمني ،كاذب بإمجاع املسلمني سنيهم وشيعيهم،
بل هو كفر َّ
فإن اإلميان باهلل ورسوله أهم من مسألة اإلمامة وهذا معلوم
( ) 3املنهاج ( .) 7/

منهج األنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل


باالضطرار من دين اإلسالم.

051

فالكافر ال يصري مؤمنا حىت يشهد أن ال إله إال اهلل و َّ
أن حممدا رسول اهلل
وهذا هو الذي قاتل عليه رسول اهلل  -  -الكفار َّأوال ،كما استفاض
يف الصحاح وغريها أنَّه قال:
(( أمرت أن أقاتل النَّاس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهلل وأين رسول اهلل
ويقيموا الصالة ،ويؤتوا الزكاة ،فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم وأمواهلم
إال حبقها )) ( ).
وقد قال تعاىل:
{ فإذا انسلخ األشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم
وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصالة
وآتوا الزكاة فخلّوا سبيلهم }[ .التوبة.]1:
وكذلك قال لعلي  --ملا بعثه.
وكذلك كان النيب  -  -يسري يف الكفار فيحقن دماءهم بالتوبة من
الكفر ،ال يذكر هلم اإلمامة حبال.
وقد قال تعاىل بعد هذا:
{ فإن تابوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين}
[التوبة.] :
(

) تقدم خترجيه ( ص.)19:
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فجعلهــم إخوانـا يف الديـن بالتوبـة ،ف َّ
ـإن الكفار يف عهد رسول اهلل --
كانوا إذا أسلموا أجرى عليهم أحكام اإلسالم ،ومل يذكر هلم اإلمامة حبال.


وال نقل هذا عن الرسول أحد من أهل العلم ،ال نقال خاصا وال عاما،
بل حنن نعلم باالضطرار َّ
أن النيب  --مل يكن يذكر للنَّاس إذا أرادوا
الدخول يف دينه اإلمامة ال مطلقا وال معينا ،فكيف تكون أهم املطالب يف
أحكام الدين مثَّ....
كل زمان ومكان أعظم من
الثاني :أن يقال :اإلميان باهلل ورسوله يف ّ
مسألة اإلمامة ،فلم تكن يف وقت من األوقات ال األهم وال األشرف.
الثالث :أن يقال :فقد كان جيب بياّنا من النيب  --ألمته الباقني
وعني أمر اإلميان باهلل
بعده كما ّبني هلم أمور الصالة والصيام والزكاة واحلج ّ
وتوحيده واليوم اآلخر.
ومن املعلوم أنَّه ليس بيان مسألة اإلمامة يف الكتاب والسنَّة ببيان هذه
األصول )).
مثَّ قال:

(( وأيضا فمن املعلوم َّ
أن أشرف مسائل املسلمني ،وأهم املطالب يف
الدين ينبغي أن يكون ذكرها يف كتاب اهلل تعاىل أعظم من غريها ،وبيان
الرسول هلا أوىل من بيان غريها ،والقرآن مملوء بذكر توحيد اهلل تعاىل ،وذكر
أمسائه ،وصفاته ،وآياته ،ومالئكته ،وكتبه ،ورسله ،واليوم اآلخر ،والقصص،
واألمر والنهي ،واحلدود والفرائض ،خبالف اإلمامة ،فكيف يكون القرآن
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(( وأيضا فإن اهلل تعاىل قد علّق السعادة مبا ال ذكر فيه لإلمامة ،فقال:
{ومن يطع اهلل والرسول فأولئك مع الذين أنعم اهلل عليهم من النبيين
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً }[.النساء.]39:
وقال:
{ ومن يطع اهلل ورسوله يدخله جنات .} ...إىل قوله...{ :ومن
يعص اهلل ورسوله ويتع ّد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين
}[.النساء.] - 3 :
فقد ّبني اهلل يف القرآن َّ
أن من أطاع اهلل ورسوله كان سعيدا يف اآلخرة
ومن عصى اهلل ورسوله وتعدى حدوده ،كان مع ّذبا ،وهذا هو الفرق بني
السعداء واألشقياء ،ومل يذكر اإلمامة.
فإن قال قائلَّ :
إن اإلمامة داخلة يف طاعة اهلل ورسوله؟!
قيلّ :نايتها أن تكون كبعض الواجبات كالصالة والزكاة والصيام واحلج
وغري ذلك مما يدخل يف طاعة اهلل ورسوله ،فكيف تكون هي وحدها
أشرف مسائل املسلمني وأهم مطالب الدين؟! )) (.) 3
قال شيخ اإلسالم:
(( الوجه اخلامس قوله (( :وهي أحد أركان اإلميان املستحق بسببه اخللود
( ) 1املنهاج ( .) /
( ) 3املنهاج ( .) 9- 1/
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يف اجلنان )).
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فيقال :من جعل هذا من أركان اإلميان إال أهل اجلهل والبهتان؟!
وسنتكلّم إن شاء اهلل على ما ذكره من ذلك واهلل تعاىل وصف املؤمنني
فسر اإلميان وذكر شعبه ،ومل يذكر اهلل وال
وأحواهلم ،والنيب  --قد ّ
رسوله اإلمامة يف أركان اإلميان ،ففي احلديث الصحيح حديث جربيل ملا
أتى النيب  --يف صورة أعرايب وسأله عن اإلسالم واإلميان واإلحسان،
قال له:
(( اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال اهلل و َّ
أن حممدا رسول اهلل ،وتقيم
الصالة ،وتؤيت الزكاة ،وتصوم رمضان ،وحتج البيت ،قال :واإلميان أن تؤمن
باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والبعث بعد املوت ،وتؤمن بالقدر
وشره )) ومل يذكر اإلمامة.
خريه ّ
)).

وقال (( :واإلحسان أن تعبد اهلل كأنك تراه ،فإن مل تكن تراه فإنه يراك

وهذا احلديث متفق على صحته متلقى بالقبول أمجع أهل العلم بالنقل
على صحته.
وقد أخرجه أصحاب الصحيح من غري وجه ،فهو من املتفق عليه من
حديث أيب هريرة( ) 0ويف أفراد مسلم من حديث ابن عمر(.) 1
( ) 0أخرجه البخاري -31 ،كتاب التفسري :تفسري سورة لقمان ،حديث ( ،) 000ومسلم
 -كتاب اإلميان ،حديث ( ،)0-1وابن ماجة ،املقدمة ،حديث ( .)3
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وقد قال تعاىل:
{ إنَّما المؤمنون الذين إذا ذكر اهلل وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم
آياته زادتهم إيماناً وعلى ربّهم يتوكلون ،الذين يقيمون الصالة ومما
رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقاً لهم درجات عند ربّهم ومغفرة
ورزق كريم}[ .األنفال.] - :
فشهد هلؤالء باإلميان من غري ذكر اإلمامة.
وقال تعاىل:
{ إنما المؤمنون الذين آمنوا باهلل ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم
وأنفسهم في سبيل اهلل أولئك هم الصادقون} [احلجرات.] 1:
فجعلهم صادقني يف اإلميان من غري ذكر لإلمامة.
وقال تعاىل:

{ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من
آمن باهلل واليوم اآلخر والمالئكة والكتاب والنبيين وآتى المال على
حبّه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي
الرقاب وأقام الصالة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا
والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا
والصابرين في البأساء
ّ
وأولئك هم المتقون} [البقرة.] 00:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ) 1أخرجه مسلم - ،كتاب اإلميان ،حديث (  ،) -وأبو داود -3 ،كتاب السنة،
 - 0باب يف القدر ،حديث( ،) 391والرتمذي ( - ،)3/1كتاب اإلميان ،حديث
(.) 3 7
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ومل يذكر اإلمامة.
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وقال تعاىل:
{ ألم ،ذلك الكتاب ال ريب فيه هدى للمتقين ،الذين يؤمنون
بالغيب ويقيمون الصالة ومما رزقناهم ينفقون ،والذين يؤمنون بما أنزل
إليك وما أنزل من قبلك وباآلخرة هم يوقنون ،أولئك على هدى من
ربهم وأولئك هم المفلحون}[.البقرة.]1- :
فجعلهم مهتدين مفلحني ومل يذكر اإلمامة.
وأيضا فنحن نعلم باالضطرار من دين حممد بن عبد اهلل َّ --
أن
الناس كانوا إذا أسلموا مل جيعل إمياّنم موقوفا على معرفة اإلمامة ومل يذكر
هلم شيئا من ذلك ،وما كان أحد أركان اإلميان ال بد أن يبينه الرسول ألهل
اإلميان ليحصل هلم به اإلميان.
فإذا علم باالضطرار َّ
أن هذا مما مل يكن الرسول يشرتطه يف اإلميان علم
َّ
أن اشرتاطه يف اإلميان من أقوال أهل البهتان.
النص ،أو هي من باب ما ال يتم
فإن قيل :قد دخلت يف عموم ّ
نص آخر.
الواجب إال به أو ّ
دل عليها ّ

صح لكان غايته أن تكون من بعض فروع الدين ال
قيل :هذا كلّه لو ّ
تكون من أركان اإلميان ،فإن ركن اإلميان ما ال حيصل اإلميان إالّ به
كالشهادتني فال يكون الرجل مؤمنا حىت يشهد أن ال إله إال اهلل ،وأن
حممدا رسول اهلل.
فلو كانت اإلمامة ركنا يف اإلميان ال يتم إميان أحد إال به لوجب أن يبينه
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الرسول  --بيانا عاما قاطعا للعذر كما بني الشهادتني ،واإلميان
باملالئكة والكتب والرسل واليوم اآلخر ،فكيف وحنن نعلم باالضطرار من
ِ
اإلميان
دينه ،أن الذين دخلوا يف دينه أفواجا مل يشرتط على أحد منهم يف
اإلميا َن باإلمامة ال مطلقا وال معيّنا )) (.) 9
أقول:
 لقد أطلت النفس يف نقل كالم ابن تيمية -رمحه اهلل -إلمامتهوجاللته وثقة النَّاس بقوة فهمه لإلسالم وعمقه ،واعتقادهم يف إخالصه.
 لتشابه دعوى املودودي ودعوى الرافضي بل مع األسف الشديديرى القارئ أن دعوى املودودي أعظم؛ إذ الشيعي يقولَّ (( :إّنا أهم
املطالب يف أحكام الدين )) ومل يقل يف أصول الدين ،ويقول (( :وهي أحد
أركان اإلميان )) ،أما املودودي فقد جعلها (( :مسألة املسائل يف احلياة
اإلنسانيَّة وأصل أصوهلا )) ،وجعلها (( غاية الدين احلقيقيّة )) ،وجعلها ((غاية
مهمة األنبياء )) ،كما سيأيت.
ّ
 -3قصدي إسداء النصيحة لشباب املسلمني ليتمسكوا هبدي نبيّهم
ومن نصيحيت هلم أن ال يقارنوا بني ربيع واملودودي ،بل جيب أن يرفعوا
منزلة القرآن كالم رهبم وأن يرفعوا منزلة سنَّة نبيهم  --فال يقارنوا بينهما
وبني كالم أحد من البشر مهما بلغ من املكانة واملنزلة فهذا هو مقتضى
اإلميان وبرهان صدقه.
( ) 9املنهاج ( .)33-3 /
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نظرة علماء اإلسالم إلى اإلمامة
وأدلتهم على وجوبها

قال اإلمام أبو احلسن املاوردي – رمحه اهلل :-
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(( اإلمامة موضوعة خلالفة النّ ّبوة يف حراسة الدين وسياسة الدنيا وعقدها
األمة واجب باإلمجاع.
ملن يقوم هبا يف ّ


وإن ش ّذ عنهم األصم واختلف يف وجوهبا هل وجبت بالعقل أو بالشرع؟

فقالت طائفة :وجبت بالعقل ملا يف طباع العقالء من التسليم لزعيم
مينعهم من التظامل.
وقد قال األفوه األودي:
جهاهلـم سـادوا
ال يصلح النّاس فوضى ال سراة هلم وال سـراة إذا ّ

وقالت طائفة :بل وجبت بالشرع دون العقل؛ أل ّن اإلمام يقوم بأمور
شرعيَّة قد كان جموزا يف العقل أن ال يرد التعبّد هبا ،فلم يكن العقل موجبا
هلا.
مثَّ احتج على وجوهبا بقول اهلل تعاىل:

{يا أيّها الذين آمنوا أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسول وأولى األمر منكم}.

األئمة املتآمرون علينا ،مثّ
قال ففرض علينا طاعة أوىل األمر فينا وهم ّ
قال :روى هشام بن عروة عن أيب صاحل عن أيب هريرة َّ
أن رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم قال:
بربه ويليكم الفاجر بفجوره ،فامسعوا
الرب ّ
(( سيليكم بعدي والة فيليكم ّ
كل ما وافق احلق فإن أحسنوا فلكم وهلم وإن أساؤا فلكم
هلم وأطيعوا يف ّ
وعليهم )).
قال :فإذا ثبت وجوب اإلمامة ففرضها على الكفاية ،كاجلهاد وطلب
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العلم )) (.) 37

061

وقال القاضي أبو يعلى – رمحه اهلل :-
(( نصبة اإلمام واجبة.
وقد قال اإلمام أمحد – رضي اهلل عنه – يف رواية حممد بن عوف بن
سفيان احلمصي (( :الفتنة إذا مل يكن إمام يقوم بأمر النَّاس )).
والوجه فيهَّ :
أن الصحابة ملا اختلفوا يف السقيفة ،فقالت األنصار :منّا
أمري ومنكم أمري ودفعهم أبو بكر وعمر رضي اهلل عنهما.
َّ
احلي من قريش ورووا يف ذلك أخبارا،
وقالوا :إن العرب ال تدين إالّ هلذا ّ
فلوال َّ
أن اإلمامة واجبة ملا ساغت تلك احملاورة وتلك املناظرة عليها وقال
قائل :ليست بواجبة ال يف قريش وال يف غريهم )) ( .) 3
وقال إمام احلرمني (( :مسألة اإلمامة من الفروع

))

(

.) 3

فأنت ترى دعواهم يف اإلمامة أنَّه من الفروع ،و َّأّنا ال تتعدى أن تكون
وسيلة فهي حلراسة الدين وسياسة الدنيا ويف دليل وجوهبا نزاع أهو العقل أم
الشرع؟
لكن الدليلني اللّذين ساقهما املاوردي ليسا نصا يف
وحنن نقول بوجوهبا و ّ
أعم من الدعوى يف وجوب الطاعة ألمراء ثبتت إمارهتم فعال
اإلمامة فهما ّ
( ) 37األحكام السلطانية (ص.)3-1:
(  ) 3األحكام السلطانية (ص.) 9:
(  ) 3مغيث اخللق (ص.)9:
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لعل أبا يعلى عدل عنهما ملا يرى من عدم وضوح
وكذلك احلديث ،و ّ
كل حال فالقضية اليت هذا شأّنا وقد اختلف يف أدلَّة
الداللة فيهما وعلى ّ
مهمة األنبياء؟
وجوهبا كيف يقال فيهاَّ :إّنا غاية الدين احلقيقيَّة ،وغاية َّ
… إىل آخر املبالغات اليت قيلت يف شأّنا ،مما ضخمها وأعطاها أضعاف
أضعاف حجمها وأضعف أمر العقيدة والدين نفسه ،وقلّل من شأنه
وشأّنا.


جـ – ويقول املودودي:
(( وألجل ذلك ما زالت الغاية املنشودة من رسالة أنبياء اهلل عليهم
السالم يف هذه الدنيا أن يقيموا فيها احلكومة اإلسالميَّة ،وينفذوا فيها ذلك
النّظام الكامل للحياة اإلنسانيَّة الذي جاءوا به من عند اهلل )) (.) 33
أقول:
أوالَّ :
إن احلديث عن رسل اهلل وأنبيائه ال جيوز أن يكون عن طريق
االستنتاج واالستنباط السياسي ،وقصص األنبياء وتارخيهم من األمور الغيبيَّة
اليت ال جيوز اخلوض فيها إالّ يف حدود الوحي الـذي أوحاه اهلل إىل حممد
.-قصة يوسف عليه السالم:
قال تعاىل يف َّأول َّ

نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن
{ نحن ُّ
وإن كنت من قبله لمن الغافلين} [يوسف.]3 :
( ) 33جتديد الدين (ص.)3 :

منهج األنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل


قصة يوسف عليه السالم:
وقال تعاىل يف آخر َّ
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{ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم
وهم يمكرون} [يوسف.] 7 :
قصة نوح عليه السالم:
وقال تعاىل عقب َّ

{ تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت وال قومك
من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين}.
ويشتد هذا املنع ويزداد حرمة إذا خالف هذا االستنتاج ما أخرب اهلل به
عنهم.
فقد َّبني اهلل غايتهم إمجاال ،فقال:

كل َّأمة رسوالً أن اعبدوا اهلل واجتنبوا
{ولقد بعثنا في ّ
الطاغوت}[النحل.]33 :
وقال تعاىل:

{وما أرسلنا من قبلك من رسول إالّ نوحي إليه أنَّه ال إله إال أنا
فاعبدون} [األنبياء.] 1 :
وحت ّدث عن بعضهم تفصيال ،كنوح وإبراهيم وهود وصاحل ،وقد حتدثنا
عن منهجهم سابقا ،وسردنا اآليات اليت حت ّدد منهجهم وغاياهتم وهي
تطابق متاما ما ذكره اهلل عنهم إمجاال من الدعوة إىل التوحيد وحماربة الشرك
ومظاهره مع الدعوة إىل اخلري وليس يف القرآن وال يف السنَّة ما يؤيد ما زعمه
املودودي يف قوله:
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(( ألجل ذلك ما زالت الغاية املنشودة من رسالة أنبياء اهلل صلوات اهلل
عليهم وسالمه يف هذه الدنيا أن يقيموا فيها احلكومة اإلسالميّة )) ،أو
اإلهليَّة كما نقلها الندوي عن املودودي ،فمن كانت عنده أدلّة واضحة على
هذه القضيَّة اخلطرية من الكتاب والسنّة فليأت هبا وعلينا اإلميان واالتّباع.
ثانيا :عاش األستاذ املودودي يف عصر الصراع السياسي واحلزيب ،وبلغ
التنافس والصراع على احلكم أوجه يف الغرب والشرق ،وحبكم قيادته وريادته
السياسيَّة واحلزبيَّة خيل إليه أنَّه البد أن يكون األنبياء أش ّد الناَّس عزما وج ّدا
وجهادا يف الوصول إىل احلكم وإحراز مقاليد السلطة.


وكالمه اآليت يؤكد ما أقول:
النيب ،ولتشييد هذه احلضارة واملدنيّة يف األرض
قال (( :نوعيّة عمل ّ
أرسل اهلل رسله ترتى ،وذلك بأن كل حضارة يف هذا العامل – عدا احلضارة
الرهبانيَّة جاهليَّة كانت أم إسالميَّة  ،-إذا كان بيدها نظريَّة جامعة بشأن
احلياة اإلنسانيَّة ،ومنهاج شامل لتدبري أمور هذه الدنياَّ ،
فإّنا تقتضي حبكم
أزمة األمور ،وتشكل احلياة
طبيعتها أن تستويل على احلكم ومتتلك ّ
اإلنسانيَّة على طرازها املخصوص.

وبدون إرادة احلكم ،ال معىن للدعوة إىل نظريَّة ما وال معىن للتحليل
والتحرمي والتشريع.
ّأما الراهب يف هذه الدنيا ،فال يريد أن ميارس شؤوّناَّ ،
وإّنا مهه الشاغل
أن يبلغ غاية جناته الومهيَّة ،بسلوك طريقة معيّنة متر به حائدة عن الدنيا وما
فيها ،ولذلك ال حيتاج إىل السلطة واحلكم وال يطلب من ذلك شيئا.
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لكن الذي يأيت داعيا إىل طريق خمصوص ملعاجلة شؤون هذه الدنيا،
و ّ
ويعتقد أ ّن يف اتباع اإلنسان هلذا الطريق فالحه وجناحه فالب ّد أن يسعى
وجيتهد إلحراز مقاليد السلطة واحلكم؛ فإنه ما مل يتمكن من القوة املطلوبة
لتنفيذ طريقته املخصوصة ،ال ميكن أن تقوم هلا قائمة يف عامل الواقع ))
( .) 3
بكل شعبها وتفاصيلها أو
لقد درس املودودي احلضارة واملدنيَّة املعاصرة ّ
غالبها واعتقد َّ
كل هذه الشعب
أن لألنبياء حضارة ومدنيَّة تضم مثل ّ
والتفاصيل املوجودة يف التنظيمات املدنيَّة احلاليَّة ،إالّ ّأّنا بشعبها وتفاصيلها
ختتلف عن املدنيات واحلضارات اجلاهليَّة مثّ بىن على هذا االعتقاد أن كل
حضارة بيدها نظريّة جامعة بشأن احلياة ومنهاج شامل لتدبري أمور الدنيا،
أزمة األمور.
فإّنا تقتضي حبكم طبيعتها أن تستويل على احلكم ومتتلك ّ
واألنبياء جاءوا حبضارة ومدنيّة من هذا النوع فالب ّد أن تستويل حضارهتم
أزمة األمور.
ومدنيّتهم على احلكم ومتتلك ّ
والب ّد أن يسعوا وجيتهدوا إلحراز مقاليد السلطة ،وإذن (( فما زالت
(  ) 3جتديد الدين( ص ،)33-3 :وكان قد حتدث عن حضارة األنبياء ومدنيَّتهم ،وتوسع
فيها ويف بعض ما قاله حق وبعضه فيه نظر حيتاج إىل أدلة عن الذي ال ينطق عن اهلوى
ومن تلكم األمور قوله(( :وتنظيم املناصب والوظائف يف شعب احلكومة املدنية وأصول
القوانني واستنباط القواعد التفصيلية من تلك األصول ونظام العدالة والشرطة واالحتساب،
وجباية الضرائب وشعبة االقتصاد واألشغال العامة ،والصناعة والتجارة ونظام النشر
واإلعالن والتعليم والرتبية وتدبري أقالم احلكومة وتدريب اجليوش وتنظيمها وشؤون الصلح
واحلرب والعالقات الدولية والسياسية اخلارجية)).
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الغاية املنشودة من رسالة األنبياء يف هذه الدنيا أن يقيموا فيها احلكومة
اإلسالميّة وينفذوا فيها ذلك النّظام الكامل للحياة اإلنسانيَّة الذي جاءوا به
من عند اهلل )).
ولعلَّه يتضح للقارئ أن هذه التقريرات قائمة على القياسات
واالستنتاجات الفكريَّة والسياسيَّة ،وليست قائمة على الرباهني القرآنيَّة
والنبويَّة ،واجملال جمال الوحي اإلهلي ال جمال االكتشافات الفكريَّة
والسياسيَّة.


وقد خيّل إليه أن النَّاس قسمان فقط:

ّإما راهب مهّه الشاغل أن يبلغ غاية جناته الومهيّة  ...إخل ،وحاشا األنبياء
أن يكونوا من هذا النوع ،وقد يشبههم يف نظر السياسيني -العلماء والدعاة
املعاصرون – الذين ال يركبون أمواج السياسة وال خيوضون غمارها وإّّنا
يسلكون منهج األنبياء يف الدعوة إىل اهلل إىل توحيده وإخالص العبادة له
والتحذير من الشرك والفسق والبدع باحلكمة واملوعظة احلسنة وليسوا
مبعصومني من اخلطأ.
بأمته إىل
وإما صاحب طموح سياسي وفكر حضاري يريد أن
ينهض ّ
ّ
() 31
ألمته أقوى دولة .
أرقى مستويات احلضارة ويريد أن يؤسس َّ
واألنبياء أمسى النَّاس وأرقاهم فالب ّد أن يكونوا من هذه الطبقة املمتازة.

وفاته َّ
أن األنبياء قسم مستقل ال يدخل يف هؤالء وال يف أولئك هم أناس
( ) 31ولو كانت خاوية من التوحيد تعج بأنواع البدع واخلرافات.
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متميّزون منـزهون عن محاقات الرهبان وجهلهم وعن أطماع السياسيني
يتوصلون هبا إىل احلكم فهم أنزه النَّاس
ومكرهم وأساليبهم الشيطانيّة اليت َّ
نفوسا عن املطامع وأرقى النَّاس عقوال وأزكاهم أخالقا وأطهرهم عنصرا
وأنسابا اختارهم اهلل هلداية البشر وإنقاذهم من الضالل فخاضوا ميادين
وجترد ال يريدون على ذلك أجرا من مال أو
بكل إخالص ّ
الدعوة إىل اهلل ّ
جاه أو ملك َّإّنا يريدون وجه اهلل والدار اآلخرة فقط وصربوا على صنوف
من األذى اليت ال حيتملها سواهم.
ويقول:
كل نيب وكل رسول إلحداث االنقالب السياسي،
(( ولذلك سعى ّ
فمنهم من اقتصرت مساعيه على متهيد السبيل وإعداد العدد كإبراهيم عليه
السالم ،ومنهم من أخذ فعال يف احلركة االنقالبيَّة ،ولكن انتهت رسالته قبل
أن تقوم على يده احلكومة اإلهليَّة كعيسى عليه السالم ،ومنهم من بلغ هبذه
احلركة منازل الفوز والنجاح كموسى عليه السالم ،وسيدنا حممد .)) --
أقول:
أوال :إن عدد األنبياء والرسل يزيد على عشرين ومائة ألف ومل يقص اهلل
قصة حوايل مخسة وعشرين نبيا ورسوال يف القرآن ،قال تعاىل:
علينا إالّ َّ
{ورسالً قد قصصناهم عليك ورسالً لم نقصصهم عليك وكلَّم اهلل
موسى تكليماً}.
وقال تعاىل:
{ولقد أرسلنا رسالً من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم
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نقصصهم عليك}.
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والواجب علينا أن نؤمن جبميع األنبياء والرسل وكتبهم إمجاال ومبا ذكره
اهلل منهم ومن كتبهم تفصيال.
وما سكت عنه منهم ومن قصصهم ومل خيرب به رسوله حممدا صلى اهلل
عليه وسلم فهو من أمور الغيب.
وأعتقد َّ
كل نيب وكل رسول إلحداث
أن مثل هذا التعبري (( و
لذلك سعى ّ
االنقالب السياسي … )) ( ) 33ليس من العلم املوروث عن خامت
األنبياء صلى اهلل عليه وسلم فهو من أعظم األمور الغيبيَّة اليت أخفاها اهلل
عن رسوله حممد صلى اهلل عليه وسلم فكيف يعلمها غريه؟ بل نقول كيف
يستجيز املسلم احلديث عنها وقد قال تعاىل { :وال تقف ما ليس لك به
علم َّ
إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئوالً}؟.

وقال تعاىل:
حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن واإلثم والبغي
{قل إنَّما َّ
بغير الحق وأن تشركوا باهلل ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على اهلل ما
ال تعلمون}.
ثانيا :أعتقد أنَّه ال جيوز شرعا أن يطلق على دعوات األنبياء احلكيمة
وهدايتهم الرحيمة املشتملة على احلكمة والعلم والثبات والصرب والتأين؛ ال
جيوز أن يطلق على هذه الدعوات َّأّنا حماوالت انقالبات سياسيَّةَّ ،
ألن
( ) 33جتديد الدين (ص.)31:
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االنقالبات السياسيَّة تقوم على املكايد والدسائس واملؤامرات اليت ال يقوم
هبا إالّ أناس ال يبالون بسفك الدماء وإهالك احلرث والنسل واإلفساد يف
األرض.
ثالثاَّ :
ملهمة األنبياء وغايتهم يف غاية اخلطورة لتأثريه
أن هذا التفسري َّ
األمة املساكني َّ
ألّنم قد يقولون :إذا كان األنبياء زعماء
اخلطري على شباب َّ
سياسيني ،وقادة حركات انقالبيَّة ،فلماذا ال يكون أتباعهم أيضا سياسيني
انقالبيني ويسلكون إىل غايتهم ما تتطلبه االنقالبات السياسيَّة من
التخطيط والتدابري ،وهل سيكونون معصومني يف إحداث االنقالبات
السياسيَّة.
رابعا :ال أدري ما يريد األستاذ املودودي بقوله:
(( فاقتصرت جهود بعضهم على متهيد السبيل وإعداد العدد )) ،وحكى
الندوي عنه (( :على هتيئة األرض كسيدنا إبراهيم )) ،هل يريد أنَّه وضع
خططا سياسيَّة وانقالبيَّة ملن يأيت بعده من األنبياء والقادة السياسيني أو
يريد شيئا آخر.
وعلى كل حال هذا يعطي صورة غريبة عجيبة رهيبة عن األنبياء مل
يصورها القرآن وال السنَّة وال عرفها علماء اإلسالم َّبرأ اهلل األنبياء منها
ّ
ونزههم عنها.
َّ

َّ
قصة إبراهيم -مثال -واضحة يف الكتاب والسنَّة قد كررها اهلل يف
إن ّ
القرآن وكلها كانت جهادا يف سبيل التوحيد ويف حتطيم األوثان باحلجة
والربهان وباليد عندما أُجلئ إىل ذلك وبعد أن بلّغ البالغ املبني وأقام
احلجج القاهرة الدامغة على املشركني املعاندين حكومة وشعبا ،قام بتحطيم

منهج األنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل

071
معبوداهتم وأوثاّنم فأخذهم الغضب ألوثاّنم فبطشوا به وأرادوا أن يعاقبوه
حرقوه وانصروا آلهتكم
أش ّد العقاب فأججوا له نارا مثَّ ألقوه فيها { قالوا ّ
إن كنتم فاعلين}.


فأنقذه اهلل من كيدهم وجناه من مكرهم { قلنا يا نار كوني برداً وسالماً
على إبراهيم}.
مثَّ ملا بلغ عنادهم مداه وانقطع أمله من استجابتهم لدعوة اهلل تركهم
ّ
وغادرهم مهاجرا إىل اهلل { فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنّه
هو العزيز الحكيم}.
ومل يذكر اهلل عنه شيئا من االنقالبات السياسيَّة وال إعداد العدد وال
متهيد السبيل إليها.
قصة إبراهيم -عليه السالم ،-كانت هجرته إىل الشام مثّ بعد
ولنكمل ّ
زمن ذهب بزوجته هاجر وابنه إمساعيل إىل َّ
مكة وهي آنذاك خالية من
كل أسباب احلياة حىت املاء ،وترك زوجته وولده بإذن من اهلل
السكان ومن ّ
وعاد إىل الشام ،فانطلق حىت إذا كان عند الثنيَّة حيث ال يرونه ،استقبل
بوجهه البيت مثَّ دعا هبؤالء الكلمات ورفع يديه ،فقال { :ربنا إني
أسكنت من ذريتي ٍ
المحرم}.
بواد غير ذي زرع عند بيتك
ّ
ّ

مثّ بني الغاية من ذلك فقال { :ربنا ليقيموا الصالة فاجعل أفئدة من
النَّاس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون}.

مرتني فلم
وقد زار إبراهيم -عليه السالم -ابنه إمساعيل -عليه السالمّ -
جيده إذ يصادف خروجه البتغاء الرزق ،فيعود إبراهيم أدراجه ،مثّ زاره يف
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الثالثة فوجده فلما رآه قام إليه فصنعا ما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد،
مثّ قال :يا إمساعيل! َّ
إن اهلل أمرين بأمر.
قال :فاصنع ما أمرك ربّك ،قال :وتعينين؟

قال :وأعينك ،قال :فإن اهلل أمرين أن أبين ها هنا بيتا وأشار إىل أكمة
مرتفعة على ما حوهلا ،قال :فعند ذلك رفعا القواعد من البيت فجعل
إمساعيل يأيت باحلجارة وإبراهيم يبين وإمساعيل يناوله احلجارة ،ومها يقوالن {
ربنا تقبل منّا إنّك أنت السميع العليم}(.) 30
قصة إبراهيم يف الكتاب والسنَّة وهو يدعو قومه إىل اهلل ،ويقيم
فهذا ّ
عليهم احلجج مث حيطّم أوثاّنم مثّ يهاجر ،وهذه رحلته من الشام إىل ولده
وبني الغاية
إمساعيل مب ّكة بواد غري ذي زرع وقد وضع ولده يف هذا الوادي ّ
شب ولده قاما ببناء البيت وقال اهلل هلما { :أن طهرا
من وضعه فيه مثّ ملا ّ
بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود}.
فهل يؤخذ من هذه األعمال هجرته من بالده بالد احلضارة إىل بادية
الشام مث وضعه ولده يف بلد غري ذي زرع ٍ
خال من السكان ومن أسباب
احلياة ،ومن غايته اليت أعلنها { ربنا إني أسكنت من ذريتي ٍ
بواد غير ذي
ّ
المحرم ربنا ليقيموا الصالة}.
زرع عند بيتك
ّ

ميهد السبيل ويعد العدد إلحداث
هل يؤخذ من هذه األعمال أنَّه كان ّ

( ) 30خمتصر من حديث طويل أخرجه البخاري -37 ،كتاب األنبياء -9،باب يزفون
النسالن يف املشي ،حديث ( .)333

074
انقالب سياسي؟!!
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ومىت قام عيسى فعال باحلركة االنقالبية؟!! وكيف توقّف أو أحبط هذا
االنقالب؟!! وما هو الربهان على هذا القول اخلطري؟!!
وكيف مل يبلغ إال موسى وحممد فقط إىل منازل الفوز والنجاح؟!! مع أنَّه
كل نيب وكل رسول إلحداث االنقالب السياسي -كما يزعم
قد سعى ّ
املودودي -فكيف مل يبلغوا إىل منازل الفوز والنجاح وهم يزيدون على
عشرين ومائة ألف؟!!
املرة وإىل نتائجه الصعبة اخلطرية اليت تزلزل
أال ترى معي إىل مثار الغلو َّ
اإلميان والعقيدة؟! فإذا كان اثنان فقط من أعداد األنبياء اهلائلة قد وصال
إىل منازل الفالح والفوز أفال حيكم القارئ الكافر والضعيف اإلميان
واجلاهل على األنبياء اآلخرين بالفشل واخلسران؟ وحىت املؤمن القوي أال
خياف عليه أن يهتز إميانه ويضطرب إذ كيف ينجح الكفرة من األكاسرة
والقياصرة والفراعنة وغريهم من الكفرة يف املاضي واحلاضر ويصلون إىل ما
يصبون إليه من إقامة الدول العظيمة واحلضارات الراقية ومل تصل جهود
األنبياء إىل منازل الفوز والنجاح؟!!
إذا كنّا حنن نرسم لألنبياء هذه الغايات وحن ّكم يف دعواهتم وأعماهلم
اخلياالت ،فإن النتائج ستأيت سيّئة ج ّدا واملشاكل ستكون عويصة يصعب
حلّها ،وإذا كنّا نعتمد يف حتديد غاياهتم ويف رسم أعماهلم على كتاب اهلل
اخلالد وسنَّة رسوله  --الذي ال ينطق عن اهلوى فإننا نكون متبعني
للمنهج القومي.
كل َّأمة
وقد ح ّدد اهلل غاياهتم وبني دعواهتم فقال { :ولقد بعثنا في ّ
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وقال تعاىل { :وما أرسلنا من قبلك من رسول إال نوحي إليه أنه ال
إله إال أنا فاعبدون}.
وقال تعاىل { :رسالً مبشرين ومنذرين لئال يكون للناس على اهلل
حجة بعد الرسل وكان اهلل عزيزاً حكيماً}.

فهذه مهمتهم وهذه غايتهم دعوة إىل توحيد اهلل وحتذير من الشرك
واملعاصي ،وتبشري املؤمنني وإنذار الكافرين املعاندين.

وقد ّأدوا واجبهم ووصلوا مجيعا إىل منازل الفالح والنّجاح ،ونصرهم اهلل
على أعدائهم يف الدنيا وينصرهم غدا يوم يقوم األشهاد ،والكافرون -هبذه
املقاييس الصحيحة -هم الفاشلون األخسرون املغلوبون يف الدنيا واآلخرة.
قال تعاىل { :ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ،إنّهم لهم
المنصورونَّ ،
وإن جندنا لهم الغالبون} [الصافات.] 03- 0 :
ألغلبن أنا ورسلي َّ
إن اهلل لقوي عزيز}
وقال تعاىل { :كتب اهلل
ّ
[اجملادلة.] :
وقد أخرب اهلل كيف انتصر األنبياء على أعدائهم الكافرين يف قصص
كثرية من القرآن.
قال تعاىل عن نوح -عليه السالم:-
{ فدعا ربّه أني مغلوب فانتصر ،ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر،
وفجرنا األرض عيوناً فالتقى الماء على أمر قد قدر ،وحملناه على
ذات ألواح ودسر ،تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ،ولقد تركناها آية
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فهل من م ّدكر} [القمر.] 1- 7 :



وقال تعاىل:

وأما عاد
فأما ثمود فأهلكوا بالطاغيةّ ،
{ ك ّذبت ثمود وعاد بالقارعةّ ،
فأهلكوا بريح صرصر عاتية ،سخرها عليهم سبع ليال وثمانية ٍ
أيام
حسوماً ،فترى القوم فيها صرعى كأنَّهم أعجاز نخل خاوية ،فهل ترى
لهم من باقية ،وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة ،فعصوا
رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية} [احلاقة.] 7- :
وقال تعاىل:
لما ك ّذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للنَّاس آية وأعتدنا
{ وقوم نوح ّ
وثموداْ وأصحاب الرس وقروناً بين ذلك
للظالمين عذاباً أليماً ،وعاداً
َ
كثيراً ،وكالً ضربنا له األمثال وكالً تبرنا تتبيراً} [الفرقان.]39-30:
فهذه انتصارات ساحقة للمرسلني وفوز وفالح مبني وهزائم وخسائر
ودمار وتتبري للكافرين.
فبهذه املوازين واملقاييس الربانيّة احلقة ،األنبياء مجيعا وصلوا إىل منازل
ألّنم مجيعا ّأدوا واجبهم وبلغوا رساالت رّهبم اليت كلّفوا
الفوز والفالح؛ ّ
قصه اهلل عنهم ،وباملقاييس السياسيّة أو
بتبليغها وكانت ّناية أعدائهم ما ّ
اخلياليّة أو قل ما شئت مل ينجح إال حممد وموسى -عليهما السالم.-

هذا نقوله على منطق هؤالء ،وإالّ فنحن نربئ موسى وحممدا -عليهما
الصالة والسالم -من السعي إلحداث انقالب سياسي وننزه جناحهما
وفالحهما أن يكون قائم على هذا األساس.
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قصة موسى -عليه السالم -وقصة انتصاره وفالحه ،لقد نصره
نأيت إىل ّ
اهلل حقا على فرعون وجنده النصر املبني ،قال تعاىل { :ولقد مننّا على
موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ،ونصرناهم
فكانوا هم الغالبين} [الصافات.] 3- :
توصل
كيف متّ هذا النصر؟ هل كان عن طريق إحداث انقالب سياسي ّ
به موسى إىل اعتالء عرش مصر؟
احلق :هو ما أخرب اهلل به يف القرآن العظيم.
اجلواب ّ
َّ
أن اهلل اصطفى موسى برسالته وبكالمه ،وكلّفه بدعوة فرعون إىل اهلل
فامتثل أمر ربّه ،وأقام اآليات البينات على صدق رسالته { ،فأراه اآلية
ثم أدبر يسعى ،فحشر فنادى فقال أنا ربّكم
الكبرى ،فك ّذب وعصىّ ،
األعلى} [النازعات.] - 7:
وقال تعاىل:
{ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين ،إلى فرعون وهامان
وقارون فقالوا ساحر ك ّذاب ،فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا
أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إال في
ضالل} [غافر.] 1- 3:
وزاده قومه إغراء مبوسى وقومه كما قال تعاىل:
{ وقال المأل من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في األرض
ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنّا فوقهم
قاهرون} [األعراف.] 0:
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موقف موسى -عليه السالم -إزاء هذا الطغيان وفيه عربة للدعاة إىل
اهلل:
{ قال موسى لقومه استعينوا باهلل واصبروا َّ
إن األرض هلل يورثها من
يشاء من عباده والعاقبة للمتقين} [األعراف.] 1:


وبلغ السيل الزبا ورفع بنو إسرائيل عقريهتم إىل موسى:
{ قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن
يهلك عدوكم ويستخلفكم في األرض فينظر كيف تعملون}
[األعراف.] 9:
انظر إىل تربية األنبياء وإىل صربهم يف مواجهة األهوال والشدائد ،مثّ أخذ
اهلل ينكل بفرعون وقومه لعلّهم يذكرون.

{ ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم
يذكرون}[األعراف.] 37:
مثّ أراد اهلل أن يهلكهم ويدمرهم وينقذ موسى وبين إسرائيل من ويالهتم
فرسم هلم خطة حكيمة ليس فيها ثورة وال انقالب سياسي؛ َّ
ألن شرائع
األنبياء وأخالقهم تأىب الغدر واملؤامرات السريّة وإراقة الدماء للوصول إىل
احلكم مهما كانت الغاية نبيلة.
قال تعاىل:

{ وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنَّكم متبعون ،فأرسل فرعون
في المدائن حاشرينَّ ،
إن هؤالء لشرذمة قليلون ،وإنَّهم لنا لغائظون،
وإنَّا لجميع حاذرون ،فأخرجناهم من جنّات وعيون ،وكنوز ومقام كريم،
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كذلك وأورثناها بني إسرائيل ،فأتبعوهم مشرقين ،فلما تراءا الجمعان
قال أصحاب موسى إنّا لمدركون ،قال كال إن معي ربي سيهدين،
وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق
كالطود العظيم ،وأزلفنا ثم اآلخرين ،وأنجينا موسى ومن معه أجمعين،
ثم أغرقنا اآلخرين ،إن في ذلك آلية وما كان أكثرهم
مؤمنين}[الشعراء.]30-13:
تلك هي الوسائل اليت تذرع هبا موسى ومن آمن به من قومه ،صرب على
الشدائد وعلى الذبح والتقتيل ال يهز ذلك إمياّنم وال يزعزع عقيدهتم وال
يقل صربهم وكانت الطريقة إىل نصرهم وإهالك عدوهم هي الطريقة اليت
رمسها هلم رهبم وقرأنـاهـا اآلن ،ال رائحة فيها للسياسة وال إلحداث انقالب
سياسي.
وهنا شيء آخر لو كان موسى يسعى إلحداث انقالب سياسي ويسعى
جادا إلحراز مقاليد السلطة وإلقامة الدولة اإلهلية الغاية املنشودة من رسالة
لكر فورا راجعا إىل مصر َّ
ألن الفرصة اآلن مواتية جدا ،فقد أهلك
أنبياء اهلل َّ
اهلل فرعون وجنوده ومل يبق إال النساء والصبيان واخلدم.
فلماذا إذن مل يبتهل موسى هذه الفرصة ويقيم الدولة اإلهلية يف بلد
وصفه اهلل بقوله {:كم تركوا من جنات وعيون ،وزروع ٍ
ومقام كريم،
ونعمة كانوا فيها فاكهين}[الدخان ،] 0- 1:ويقيم يف صحراء سيناء
بال دولة وال سلطان وال حكومة إهلية؟!!
البد أن نقولَّ :
إذن َّ
إن موسى كان رسوال كرميا عظيما ومن أويل العزم
والقوة ،وقد أدى الرسالة على أكمل الوجوه وأمتها.
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وأهلك اهلل على يده الطاغية فرعون وجنده وأنقذ اهلل على يديه بين
إسرائيل وكفاه ذلك شرفا ونبال ،وكفاه ما أحرزه من نصر على فرعون
وقومه.
َّأما حممد  --فهو رجل عقيدة من الطراز األول ورسول هداية ،وقد
صرب يف سبيل هذه العقيدة على ما ال حتتمله اجلبال وعرض عليه امللك من
أول أمره فرفضه ،وما آتاه اهلل من نصر وقيام دولة اإلسالم إالَّ جزاء صربه
وتقواه وحتمله ،فهي رسالة ودعوة ومثارها ال انقالبا سياسيا حاشاه مث
حاشاه وقد قدَّمنا شرح دعوته بشيء من التفصيل وال داعي لإلعادة(.) 31
ومما يؤخذ على هذا االجتاه عموما َّأّنم قد وضعوا قاعدة وهيَّ :
أن
اإلسالم كلٌّ ال يتجزأ ،وهي قاعدة عظيمة( ) 39لو طبقت على منهج
السلف الصاحل بدون غلو.
لكنك ترى القوم خيالفوّنا خمالفة شديدة مع األسف وذلك َّ
أن تعلقهم
الشديد بإقامة الدولة اإلسالمية (ويسمون ذلك :بالدعوة إىل احلاكميَّة) قد
شغلهم عن االهتمام بأصل اإلسالم الذي هو التوحيد بأنواعه ،ومل يدركوا
إىل اآلن بسبب ذلك االنشغال َّ
أن موجبات االهتمام بالدعوة إىل التوحيد
قائمة على أشدها كما هي يف عهود النبوات كلها مبن فيهم حممد --


( ) 31انظر (ص.)0 :
( ) 39لكن مع األسف قد غلبوا عليها قاعدة أخرى وهي(( :نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر
بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه)) ،وهي عبارة واسعة وسعت كل اخلالفات يف األصول
والفروع من كل الفرق املنتسبة إىل اإلسالم بل امتدت على أيدي بعضهم إىل الدعوة إىل
وحدة األديان وعقد مؤمترات لذلك.
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080

فهل يستطيع أن ينكر ذلك عاقل منصف؟!
مسلم و ٍاع َّ
أن املسلمني اليوم مثل املسلمني يف
وهل يقول أو يعتقد
ٌ
القرون املفضلة ال يستمدون عقائدهم وعباداهتم إالّ من الكتاب والسنَّة.
َّ
كل مسلم يفهم
إن الدعوة إىل احلاكميَّة وتطبيقها أمر مهم ويهم ّ
اإلسالم -إذا روعيت شروطها -وكل ما جاء به الرسول  --مهم
وعظيم.
لكنّنا نتساءل :هل الدعوة إىل احلاكميَّة تستلزم اإلمهال أو التقصري يف
أصل أصول اإلسالم؟
اجلواب :ال.
إن حاكميَّة اهلل جيب أن تبدأ من أعظم شيء يف اإلسالم أال وهو
تعرف اهلل إلينا هبا يف
االعتقاد يف اهلل ويف أمساء جالله وصفات كماله كما ّ
كتابه العظيم وكما علّمنا نبينا الكرمي  --لتمتلئ قلوبنا هبا نورا وإميانا
ويقينا وإعظاما وإجالال.
أجيوز يف حاكميَّة اهلل ودينه أن تعطل أمساء جالله وصفات كماله وهي
ضمه كتاب اهلل وسنَّة نبيه؟!!
أمسى وأجل وأعظم ما ّ

ملاذا ال نطلب من علماء املسلمني بإحلاح أن حيكموا كتاب اهلل وسنَّة
نبيّه يف هذا األمر اخلطري؟!!

أجيوز يف حاكميَّة اهلل وشرعه ونظامه أن خيالف كثري وكثري من املسلمني
منهج األنبياء يف توحيد العبادة وإخالصها هلل ويتخذوا مع اهلل أندادا
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يدعوّنم ويستغيثون هبم ويهتفون هبم يف الشدائد وميعنون يف ذلك حىت
ويتصرفون يف
يشركوّنم يف الربوبيَّة فيعتقدون فيهم َّأّنم يعلمون الغيب
ّ
الكون؟!!


أليس هذا عدوانا على أعظم حقوق اهلل؟!!
أليس هذا هو أظلم الظلم؟!!
فأين الدعوة إىل احلاكميَّة إذن وأين هي العدالة؟!!

أجيوز يف حكم اهلل وشرعه أن نغض الطرف عن الصوفيَّة وهي تعبث
وتدمرها بعقيدة احللول ووحدة الوجود
بعقائد املسلمني وعقوهلم فتفسدها ّ
التصوف؟!!
ووحدة األديان ...وبغري ذلك من ضالالت ّ

أجيوز يف حاكميَّة اهلل ودينه أن تشاد األلوف من القبور يف معظم بلدان
اإلسالم ليطاف هبا ويعتكف حوهلا وتش ّد إليها الرحال وينذر هلا بالكثري
الكثري من األموال ،وتقام هلا االحتفاالت ويفعل املسلمون حوهلا وهبا ما
يندى له جبني اإلسالم ،وما يضحك من املسلمني واإلسالم أعداءه من
الوثنيني واليهود والنصارى والشيوعيني؟!!
أجيوز يف حاكميَّة اهلل أن متوت السنن وتقوم على أنقاضها البدع
واخلرافات واألساطري؟!!
إ ّن هذه الضالالت والشركيّات والبدع قد طمست معامل التوحيد ومعامل
اإلسالم عموما.
إنَّين أرجو من عقالء هذا االجتاه أن حياولوا -بعد مراقبة اهلل يف أنفسهم
كل جانب من
ويف َّ
األمة -أن يقدروا منهج األنبياء ّ
حق قدره وأن يعطوا ّ

منهج األنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل

081 
اإلسالم ما يستحقه من اجلهد ،وأن يضعوا نصب أعينهم قول رسول اهلل
 (( :-لئن يهدي اهلل بك رجال واحدا خري لك من محر النّعم )).لقد كان يقال لنا :إ ّن هذه األمور -البدع والشركيات -انتهت ودفنت،
فكشفت األيام ّأّنا حيّة باقية على أش ّدها وهلا مدارس وحكومات تؤيدها
وحتميها وهلا أحبارها ورهباّنا وسدنتها ،فلماذا ال نُفهم المسلمين َّ
أن
األعمال الجاهليَّة تضاد حاكميَّة اهلل؟.
ولماذا ال ندعوا أهلها إلى التحاكم إلى اهلل والخضوع في كل هذه
المجاالت لحاكميَّة اهلل؟.
فإن كان أخوتنا املهتمون باحلاكميَّة يدركون ويوقنون أن هؤالء الذين
يعملون هذه األعمال ويعتقدوّنا خمالفون حلاكميَّة اهلل وغري خاضعني هلا يف
هذه التصرفات فليشمروا عن ساعد اجل ّد وليخوضوا هذا امليدان بكل ّقوة
وج ّد وليضعوا فيها املناهج وليؤسسوا هلا املدارس وليؤلفوا الكتب وليهزوا
أعواد املنابر باخلطب البليغة والتوجيهات السديدة.
فإنه يف اعتقادي لو جاء إبراهيم ونوح وموسى وحممد وأخواّنم من
النبيني واملرسلني -صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني -وجاء الصحابة
أمجعون ما سلكوا إال منهجهم الذي حكاه عنهم القرآن وحملوا من الوجـود
هذه املقابر املشيدة وكل مظاهر الشرك والضالل ،ولقال حممد --
ألصحاب الكالم واملعطلة واملتفلسفة وكل الفرق املنحرفة عن القرآن
والسنَّة :عودوا إىل القرآن والسنَّة (( واهلل لو جاء موسى ما وسعه إالّ اتباعي
)).
أتظنون َّ
أن هذه األمور هيّنة وسهلة { وتحسبونه هيّناً وهو عند اهلل
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عظيم } ،كال ليس األمر كما تتومهون أو كما يقال لكمَّ ،
إن إفساد علماء
السوء واألحبار والرهبان وقادة البدع أشد وأخطر من إفساد الحكام
وغيرهم ألن النَّاس يخدعون بهم فيحبونهم ويثقون بأقوالهم ومناهجهم
فيتبعونهم ويضلون عن منهج اهلل بسببهم.


تعالوا معي إىل القرآن الذي يهدي إىل اليت هي أقوم والذي يعاجل
األمراض واألخطار عن علم ،ألنه تنزيل من عليم حكيم خبري.
لقد عاصر النيب  --اليهود وليس هلم دولة وقد ضربت عليهم الذلة
واملسكنة.
فكم آية نزلت فيهم ويف كم موطن من القرآن ذُ ّموا وكشف عن عوارهم
وبينت خمازيهم وخبث طواياهم.
قال تعاىل:
{ قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منّا إالّ أن آمنا باهلل وما أنزل ألينا
وما أنزل من قبل َّ
وأن أكثركم فاسقون ،قل هل أنبؤكم بشر من ذلك
مثوبة عند اهلل من لعنه اهلل وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير
وأضل عن سواء السبيل ،وإذا
شر مكاناً
وعبد الطاغوت أولئك ّ
ّ
جاءوكم قالوا آمنّا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به واهلل أعلم بما
كانوا يكتمون ،وترى كثيراً منهم يسارعون في اإلثم و العدوان وأكلهم
الربانيون واألحبار عن
السحت لبئس ما كانوا يعملون ،لوال ينهاهم ّ
قولهم اإلثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون ،وقالت اليهود يد
اهلل مغلولة غلّت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف
يشاء وليزيدن كثير منهم ما أنزل إليك من ربّك طغياناً وكفراً وألقينا
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بينهم العدواة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها
اهلل ويسعون في األرض فساداً واهلل ال يحب
المفسدين}[املائدة.]3 -19:
وقال يف ح ّقهم:

يحرفون الكلم
{ فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية ّ
عن مواضعه ونسوا حظاً مما ذكروا به وال تزال تطلع على خائنة منهم
إالّ قليالً منهم فاعف عنهم واصفح َّ
إن اهلل يحب
المحسنين}[املائدة.] 3:
وعاصر الرسول  --النصارى وهلم دول وملوك ،دولة القياصرة يف
أوربا والشام ومصر ودولة األحباش يف احلبشة وأفريقيا ،فهل واجه القرآن
حكامهم وملوكهم أو واجه النصارى أنفسهم واحنرافاهتم وعلى رأسهم
رهباّنم وقسسهم؟!!
تعالوا إىل القرآن ليخربنا من هو األحق باملواجهة ومن واجه فعال.
قال تعاىل:
{ ومن الذين قالوا إنَّا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظاً مما ذ ّكروا
به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم اهلل بما
كانوا يصنعون} [املائدة.] :
وقال يف اليهود والنّصارى:
{ وقالت اليهود والنّصارى نحن أبناء اهلل وأحبّاؤه قل فلم يعذبكم
بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وهلل
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ملك السموات واألرض وما بينهما وإليه المصير} [املائدة.] 1:
وقال تعاىل:
{ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون اهلل والمسيح ابن مريم
وما أمروا إالّ ليعبدوا إلهـاً واحداً ال إله إال هو سبحانه وتعالى عما
يشركون} [التوبة.]3 :
ودخل عدي بن حامت على رسول اهلل  --وهو يتلو هذه اآلية فقال:
واهلل يا رسول اهلل ما نعبدهم.
فقال له (( :أليسوا حيلون احلرام فتحلونه وحيرمون احلالل فتحرمونه؟ ))،
قال :بلى .قال (( :فتلك عبادهتم )).
وقال اهلل يف حق اليهود والنصارى:
{ يا أيّها الذين آمنوا َّ
إن كثيراً من األحبار والرهبان ليأكلون أموال
ضة
النَّاس بالباطل ويصدون عن سبيل اهلل والذي يكنزون الذهب والف ّ
وال ينفقونها في سبيل اهلل فبشرهم بعذاب أليم } [التوبة.]3 :
وتويف رسول اهلل  --وهو يلعن اليهود والنصارى على احنرافهم
العقائدي فكان يقول (( :لعنة اهلل على اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم
مساجد )) (.) 7


ذمهم وفي انحرافهم العقدي والخلقي
واآليات واألحاديث في ّ
ذم ملوك النصارى
كثيرة ،وكذلك األحاديث الشريفة ولم يذكر آيةً في ّ
وحكامهم المعاصرين للعهد النبوي الكريم على شرهم وخبثهم.
( ) 7تقدم خترجيه (ص.) 7 :
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فلماذا تسري الدعوة اإلسالميّة يف هذا االجتاه؟
َّ
ألن هذا هو منهج الدعوة الصحيح ،وألن الزعامات الدينيّة املنحرفة
أخطر بكثري من الزعامات السياسيَّة املنحرفةَّ ،
ألن الزعامات الدينيَّة
تكسب ثقة النَّاس وحمبّتهم ووالءهم وينقاد النَّاس هلا اختيارا وحبا فإذا
كانت هذه الزعامات الدينيَّة ضالّة منحرفة احنرفت بالنَّاس عن منهج اهلل
وقادهتم إىل غضب اهلل والنار ،وحىت احلكام أنفسهم قد خيضعون هلذه
القيادات والزعامات الدينيَّة فهذا يهودي خاضع لزعامة دينيَّة ،وهذا نصراين
كذلك وفيمن ينتمي إىل اإلسالم ذاك شيعي وذاك معتزيل وذاك أشعري
وذاك خارجي وذاك صويف وذاك ...وذاك....
األمة
فالزعامات والقيادات الدينيَّة املنحرفة هي اليت أفسدت عقائد هذه َّ
وّنون من
شر ّ
وأخالقها وعباداهتا وثقافاهتا ّ
ممزق ،فلماذا جناملها ّ
ومزقتها ّ
كل بالء؟!!
شأّنا ومن خطرها وهي مصدر ّ
فهناك التشيع والرفض وفرقها ومن اندس حتتها من زنادقة ومالحدة.

التصوف وطرقها الكثرية وأفكارها الضالّة من وحدة وجود
وهناك أئمة ّ
ووحدة أديان وحلول وشركيّات وبدع ،وضالالت ال تنتهي عند ح ّد،
كل هذه الزعامات قد ل ّفت
وهناك أئمة اخلوارج واالعتزال واإلرجاء واجلرب ،و ّ
األمة بطوفان من الفنت ال يعلم مداها إال اهلل ،وأكثر املسلمني إّّنا هم دمى
ّ
وأشباح حتركهم هذه األفكار كغثاء جترفه السيول.
فمن يريد إصالح أحوال املسلمني خملصا جادا صادقا فليسلك طريق
األنبياء ومنهجهم وعلى رأسهم خامت النبيني وقد وضحناه مرارا:
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{ قل هذه سبيلي أدعوا إلى اهلل على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان
اهلل وما أنا من المشركين}.


وأعتقد َّ
أن من ينحرف بالشباب والدعاة عن هذا املنهج مل يعرف على
أحسن أحواله منهج األنبياء ودعوهتم سواء كانت دعوته سياسيَّة أو صوفيَّة
أو غريها ،فلقد تركنا رسول اهلل على بيضاء ال يزيغ عنها إالّ هالك.
يصور للنَّاس َّ
أن منابع الفساد هم الحكام فقط فهو مخالف
ومن ّ
قرره القرآن الكريم والسنَّة النبويَّة والتأريخ اإلنساني واإلسالمي،
لما ّ
وجه الدعاة إلى حصر
ومستدرك على منهج األنبياء خصوصاً إذا ّ
جهودهم وصبّها في المجال السياسي.
فمنابع الفساد األساسيَّة واألصليَّة واخلطرية هي اليت قررها اهلل على أ ِ
َلسنة
رسله مجيعا ورسم هلم منهجا لردمها وما عداها فهو تابع هلا فليفهم الداعي
إىل اهلل ذلك وليعتصم حببل اهلل وليلزم غرز األنبياء -صلوات اهلل وسالمه
عليهم أمجعني.-
مبشرون وهناك شيوعيون وهناك صهيونيَّة وهناك استعمار
يقولون هناك ّ
لنوجه ّقوتنا ضد هذه األخطار احملدقة
فلنرتك املسلمني على ما هم عليه و ّ
باملسلمني وأقول حاربوا هذه األشياء بكل ما أوتيتم من ّقوة وبارك اهلل يف
جهودكم وحنن واهلل معكم ولكن على أساس أالّ تشغلنا عن إصالح عقائد
املسلمني وأخالقهم فإننا إذا رسخنا عقائد األنبياء ومناهجهم يف عقول
املسلمني ونفوسهم فقد وضعنا أعظم س ّد يف وجه هذه القوى اخلبيثة من
شيوعية ومبشرين وغريهم بل سيكون املسلمون هم املهامجون هلذه القوى

منهج األنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل


089

وإن تركناهم مرضى مهزوزين يف عقائدهم فمهما بذلنا من جهد يف حماربة
هذه القوى فإّنا سوف تستطيع التسلل والنفوذ إىل عقول الكثري الكثري من
هؤالء املرضى واملهزوزين ألننا مل حنصنهم بعقائد األنبياء ومنهجهم.
ومن سلم منهم من غزو هذه القوى فإنه ميوت على غري منهج األنبياء
ومن سيكون مسئوال عنهم أمام اهلل إذن.

هذه بعض النماذج من أفكار األستاذ املودودي وأفكار هذا االجتاه
لب
واليت آمن هبا كثري من النَّاس يف الشرق والغرب وأصبحت يف نظرهم هي ّ
يضحون.
اإلسالم وهي غايتهم النهائيَّة اليت من أجلها يكافحون ويف سبيلها ّ
ولقد أسهم يف تقوية هذا التيار الذي أحدثه فكر األستاذ املودودي
وأمثاله أقوال بعض الكتاب اإلسالميني مثل األستاذ عبد القادر عوده الذي
قال:
(( أحكام اإلسالم شرعت للدنيا وللدين ،واألحكام اليت جاء هبا اإلسالم
على نوعني:
 أحكام يراد هبا إقامة الدين ،وهذه تشمل أحكام العقائد والعبادات. وأحكام يراد هبا تنظيم الدولة واجلماعة وتنظيم عالقات األفرادواجلماعات بعضهم ببعض ،وهذه تشمل أحكام املعامالت والعقوبات
واألحوال الشخصيّة والدستوريَّة والدوليَّة  ...إخل.

فاإلسالم ميزج بني الدين والدنيا وبني املسجد والدولة ،فهو دين ودولة
وعبادة وقيادة ،وكما َّ
أن الدين جزء من اإلسالم فاحلكومة جزؤه الثاين بل

091
(
األهم )) !!!
جزؤه ّ
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)

كالم خطري وبعيد عن الدقة.

فأين أدلته وبراهينه الواضحة الصرحية على أن احلكومة أهم من التوحيد
بأنواعه الثالثة توحيد الربوبية وتوحيد األلوهية وتوحيد األمساء والصفات
وأهم من اإلميان باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر خريه
وشره.
وأهم من أركان اإلسالم شهادة أن ال إله إال اهلل وأن حممد رسول اهلل
 -وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت اهلل احلرام وسائرالعبادات واألذكار واألدعية.
احلكومة حق من حقوق اإلسالم وواجب من واجباته مث إن كان املراد
رجال احلكومة فليس جزءا من اإلسالم ،وإن كان املراد هبا النصوص
اإلسالميَّة اليت تطبقها احلكومة فهي فعال جزء من اإلسالم ولكنّه ميثل
النصوص املتعلقة باألمور الفرعيّة اليت هي املعامالت والعقوبات واألحوال
الشخصية ...إخل.
فال متثل األساسيات واألصول بل متثل بعض الفروع فال جيوز أبدا أن
يقول مسلم أو يعتقد أّنا اجلزء األهم من اإلسالم وقد ّبني الرسول الكرمي
والقرآن العظيم أركان الدين وأركان اإلسالم وليس يف هذا البيان ما يصرح
( ) ((اإلسالم بني جهل أبنائه وعجز علمائه)) ( ص ،)17:وقد طبعت ــه إدارات البحـوث
= العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد ،ومل تنبه على ما يف هذا الكالم من خطأ.
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كل حال مثل هذه العبارات تقود إىل الغلو يف الناحية السياسية
وعلى ّ
وإىل إمهال ما هو أهم منها من الدعوة إىل عبادة اهلل وحماربة الشرك والبدع
ومن نشر جوانب اإلسالم األخرى.
ولقد أدرك عقالء املسلمني عموما وبعض قادة هذا االجتاه ما آل إليه
أمر شباب هذا االجتاه من غلو باالهتمام بالسياسة أضر بالعقيدة وبالدعوة
إىل اهلل وبالشباب أنفسهم.
فقدموا إليهم النصيحة ،ومن هؤالء:
(

 -قال سيد قطب

) -رمحه اهلل:-

(( وبعد مراجعة ودراسة طويلة حلركة اإلخوان املسلمني ،ومقارنتها باحلركة
اإلسالميَّة األوىل لإلسالم أصبح واضحا يف تفكرييَّ ،
أن احلركة اليوم تواجه
حالة شبيهة باحلالة اليت كانت عليها اجملتمعات البشريَّة يوم جاء اإلسالم
َّأول مرة من ناحية اجلهل حبقيقة العقيدة اإلسالميَّة والبعد عن القيم
واألخالق اإلسالميَّة وليس فقط البعد عن النظام اإلسالمي والشريعة
اإلسالميَّة ،ويف الوقت نفسه توجد معسكرات صهيونيَّة وصليبيَّة استعماريَّة
كل حماولة للدعوة اإلسالميَّة ،وتعمل على تدمريها ،عن طريق
قويَّة حتـارب ّ
( ) جريدة املسلمون الدوليَّة ((املسلمون)) ،السنة األوىل العدد الثالث ،الصادر يف يوم
السبت املوافق /مجادى اآلخرة 71/هـ( ،ص ،)3:حلقة من سلسلة مقاالت حتت
عنوان (ملاذا أعدموين) ،وقد طبعت يف كتاب مستقل حيمل نفس االسم((ملاذا أعدموين))،
وهي فيه (ص.) 1:
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األنظمة واألجهزة احملليَّة بتدبري الدسائس والتوجيهات املؤدية هلذا الغرض.
ذلك بينما الحركات اإلسالميَّة تشغل نفسها في أحيان كثير
باالستغراق في الحركات السياسيَّة المحدودة المحليَّة ،كمحاربة
معاهدة أو اتفاقيَّة وكمحاربة حزب أو تأليب خصم في االنتخابات
عليه كما أنَّها تشغل نفسها بمطالبة الحكومات بتطبيق النّظام
اإلسالمي والشريعة اإلسالميَّة بينما المجتمعات ذاتها بجملتها قد
بعدت عن فهم مدلول العقيدة اإلسالميَّة والغيرة عليها وعن األخالق
اإلسالميَّة والبد إذن أن تبدأ الحركات اإلسالميَّة من القاعدة ،وهي
إحياء مدلول العقيدة اإلسالميَّة يف القلوب والعقول وتربية من يقبل هذه
الدعوة وهذه املفهومات الصحيحة تربية إسالميَّة صحيحة ،وعدم إضاعة
الوقت في األحداث السياسيَّة الجارية وعدم محاوالت فرض النظام
اإلسالمي عن طريق االستيالء على الحكم قبل أن تكون القاعدة
المسلمة في المجتمعات هي التي تطلب النّظام اإلسالمي ألنَّها عرفته
على حقيقته وتريد أن تحكم به ...إذ َّ
إن الوصول إىل تطبيق النظام
اإلسالمي واحلكم بشريعة اهلل ليس هدفا عاجال؛ ألنَّه ال ميكن حتقيقه إال
بعد نقل اجملتمعات ذاهتا أو مجلة صاحلة منها ذات وزن وثقل يف جمرى
العامة إلى فهم صحيح للعقيدة اإلسالميَّة ( ،) 041مثّ للنظام
احلياة ّ
اإلسالمي وإىل تربية إسالميَّة صحيحة على اخللق اإلسالمي مهما اقتضى


( ) 3ال يغتر بقول سيد :العقيدة -فهو يذكرها كثيراً -وهي خليط من عقائد شتى
وليست هي عقيدة أهل السنَّة والجماعة فتنبه لهذا.
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(( هذا الظرف كان حيتم علي أن أبدأ مع كل شاب وأسري ٍ
ببطء وحذر
َّ
ّ
من ضرورة فهم العقيدة اإلسالميَّة فها صحيحا قبل البحث عن تفصيالت
النظام والتشريع اإلسالمي وضرورة عدم إنفاق الجهد في الحركات
السياسيَّة المحليَّة الحاضرة في البالد اإلسالميَّة ،للتوفر على الرتبية
اإلسالميَّة الصحيحة ألكرب عدد ممكن.
وبعد ذلك جتيء اخلطوات التالية بطبيعتها حبكم اقتناع وتربية قاعدة يف
اجملتمع ذاته؛ َّ
ألن اجملتمعات البشريّة اليوم مبا فيها اجملتمعات يف البالد
اإلسالميَّة قد صارت إىل حالة مشاهبة كثريا أو مماثلة حلالة اجملتمعات
اجلاهليَّة يوم جاءها اإلسالم( ) فبدأ معها من العقيدة واخللق ال من
الشريعة والنظام.

واليوم جيب أن تبدأ احلركة والدعوة من نفس النقطة اليت بدأ منها
اإلسالم ،وأن تسري يف خطوات مشاهبة مع مراعاة بعض الظروف املغايرة))
(.) 1
وهذا الكالم من سيد وغريه -مما أصابوا فيه -كالم جيد ،وهو تراجع
( ) يظهر من هذا أن سيد قطب ال يزال مصراً على ما قرره في كتابه كالظالل
ومعالم في الطريق والعدالة االجتماعية َّ
بأن المجتمعات اإلسالمية مجتمعات جاهلية
وأن اإلسالم يرفض االعتراف بشرعيتها وإسالمها .واستشهادنا بكالمه هذا بالنظر إىل
ما توصل إليه من أن االّنماك يف السياسة يضر شباب اإلسالم وال ينفعهم.
( ) 1ملاذا أعدموين (ص )0-3:من اجلريدة ،و (ص ) 1، 9،37،3 :من الكتاب.

منهج األنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل

094
عن االّنماك يف السياسة ،ولكن ولألسف لم يتراجع سيد وغيره عن
وتدرس ...وكل ذلك
األخطاء العقديَّة والفكريَّة التي ما زالت تقرأ َّ
استدعى منَّا أن ننبه على تلك األخطاء الفكريَّة والعقديَّة من سيد في
يسر اهلل طبعه(.)046
بحث خاص ّ


 وقال األستاذ عمر التلمساين-رمحه اهلل -وقد هاله اّنماك الشبابيف الناحية السياسيَّة وعدم االهتمام بالنواحي اإلسالميَّة األخرى:
(( ولكن ولألسف وأنا أكتب هذا يف مطلع الثمانينات كاد عمل
الشباب الذي يعمل يف احلقل اإلسالمي يقتصر على الناحية السياسيَّة اليت
ذهبت باجلزء األكرب من جهودهم مما كبّدهم الكثري وأضاع عليهم الكثري،
وكأنه لم يعد في دعوة اهلل إال الناحية السياسيَّة!!!.)) ...
مثّ قال مشريا إىل األسباب اليت تدفعهم إىل االّنماك يف السياسة:

(( والشك َّ
أن األحداث السياسيَّة املتالحقة والطرق اليت عاجلتها هبا
احلكومات املتوالية فرضت نفسها فرضا على الصعيد املصري حىت أصبح
من املتعني على الشباب املسلم أن يبدي رأيه فيما حيدث وأن يقرتح العالج
ومن يعارض يف إبداء طلبة اجلامعات رأيهم فيما يعرض لبلده داخليا
وخارجيا َّإّنا حيرمهم حقا طبيعيا هلم.)) ...
( ) 3وقد يسر اهلل طبعه فعالً في كتاب سميته ((أضواء إسالميَّة على عقيدة سيد
يسر اهلل تأليف كتب أخرى في بيان ضالالت سيد قطب أال
قطب وفكره)) ،كما ّ
وهي(( :مطاعن سيد في أصحاب رسول اهلل)) و ((الحد الفاصل بين الحق
والباطل)) و((العواصم مما في كتب سيد قطب من القواصم)).
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مثّ قال:

095

(( ولكين يف نفس الوقت آخذ على طلبة اجلامعات َّأّنم يكادون
أقرهم عليهاَّ ،أّنم
حيصرون جهودهم يف الناحية السياسيَّة وبأساليب ال ّ
أي مكان آخر إالّ لغرض
أصبحوا ال يقيمون مؤمترا يف اجلامعة أو األزهر أو ّ
سياسي ،مثّ يا ليتهم يكونون موضوعيني يف هذه املؤمترات وهذا ما جيب أن
يفهموه ويلزموا به أنفسهم.) 0( )) ...
لقد أصاب األستاذ التلمساين يف استنكاره هذا الغلو يف اجلانب
قصر يف دراسة أسبابه.
السياسي ،ولكنّه ّ
َّ
وإن ما ذكره الشك أنَّه من األسباب ولكن هناك أسباب أهم وأقوى
تأثريا منه يف عقول الشباب وعواطفهم ،أال وهي األفكار السياسيَّة اليت
تربوا عليها من مثل أفكار املودودي اليت ناقشناها فيما مضى من هذا
البحث وهي غيض من فيض من كتاباته وكتابات غريه من قادة هذا
االجتاه.ب
وإن كان بعض قادة هذا االجتاه قد أدرك ما وصل إليه الشباب من ولوع
بالسياسة وغلو فيها إىل درجة (( أّنم يكادون حيصرون جهودهم واهتمامهم
أقرهم عليها )) كما يقول األستاذ عمر
يف الناحية السياسيَّة وبأساليب ال ّ
التلمساين؛ فلماذا ال يعيدون النظر -رمحة هبذا الشباب -يف مناهج تربيتهم
ويف تلك األفكار السياسيَّة اخلطرية اليت جيب أن يدرسوها دراسة واعية يف
ضوء الكتاب والسنَّة فيقر ما وافق القرآن والسنَّة ويرتك ما مل يوافقهما.
( ) 0املوهوب أستاذ اجليل (ص.)97:
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األمة على العقيدة الصحيحة والبد من االنطالق هبا
إنَّه البد من تربية َّ
لألمة اإلسالميَّة ولدعاهتا التوفيق إىل األخذ
من هذه القاعدة ،فاهلل نسأل َّ
مبنهج األنبياء الذي فيه سعادهتم وسيادهتم.


منهج األنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل


097

الــخــاتمة
ويف اخلتام أقول:
إنين أؤمن حباكميَّة اهلل وأن احلكم هلل وحده وأؤمن بشمول هذه احلاكميَّة
وأنَّه جيب أن خيضع هلا األفراد واجلماعات واحلكام والدعاة.
وأن من مل حيكم مبا أنزل اهلل يف دعوته ويف عقيدته ويف دولته فأولئك هم
الظاملون وهم الكافرون وهم الفاسقون كما قال اهلل تعاىل وكما فهمه
املفرطون ،وأحني بالالّئمة
السلف الصاحل ،ال على ما فهمه املفرطون وال ِّ
على من حيصرها يف ناحية من النواحي أو خيالف منهج األنبياء الواضح
احلكيم ويبدأ بالفروع قبل األصول وبالوسائل وجيعلها غايات ويؤخر أو
يقصر يف شأن الغايات احلقيقيَّة اليت تتابع عليها مجيع األنبياء.
ّ
وأم ّد يد الضراعة إىل اهلل أن يوفق املسلمني مجيعا شعوبا وحكاما ودعاة
إىل حتكيم كتاب اهلل وسنَّة رسوله  --يف مجيع شؤوّنم العقائديَّة
واألخالقية واالقتصاديَّة واالجتماعيَّة والسياسيَّة ،وأن يوحد كلمتهم ويوحد
كل األهواء واألمراض النفسيَّة اليت
صفوفهم على احلق وأن يعافيهم من ّ
وفرقت كلمتهمَّ ،
إن ريب لسميع الدعاء وصلى اهلل على
مزقت صفوفهم ّ

098
نبينا حممد وعلى آله وصحبه.
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ثبت مراجع ومصادر البحث



















إرشاد الثقات إىل اتفاق الشرائع على التوحيد واملعاد والنبوات ،للشوكاين.
األحكام السلطانية ،للماوردي.
األحكام السلطانية ،أليب يعلى.
االستيعاب يف معرفة األصحاب ،البن عبد الرب.
األسس األخالقية للحركة اإلسالمية ،للمودودي.
اإلسالم بني جهل أبنائه وعجز علمائه ،لعبد القادر عودة.
البداية والنهاية ،البن كثري.
جتديد الدين ،للمودودي.
التفسري (( جامع البيان )) ،للطربي.
التفسري (( تفسري القرآن العظيم )) ،البن كثري.
تقريب التهذيب ،البن حجر.
هتذيب التهذيب ،البن حجر.
حلية األولياء ،أليب نعيم األصبهاين.
احلسبة يف اإلسالم ،البن تيمية.
سلسلة األحاديث الصحيحة ،لأللباين.
السنن ،أليب دواد.
السنن ،للرتمذي.
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 السنن ،البن ماجة.
 السنن ،للنسائي.
 السنن ،للدارمي.
 سري أعالم النبالء ،للذهيب.
 السنة ،البن أيب عاصم.
 السرية النبوية ،البن هشام.
 الصحيح -فتح الباري ،-البخاري شرح ابن حجر.
 الصحيح ،مسلم.
 الطبقات الكربى ،البن سعد.
 عيون األثر يف سرية سيد البشر ،البن سيد الناس.
 الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة ،للذهيب.
 كشف األستار عن زوائد البزار ،للهيثمي.
 جممع الزوائد ومنبع الفوائد ،للهيثمي.
 املسند ألمحد بن حنبل.
 املسند ،أليب يعلى املوصلي.
 املسند ،أليب عوانة.
 املسند ،للطيالسي.
 املستدرك على الصحيحني ،للحاكم النيسابوري.
 املعجم الكبري ،للطرباين.
 املنتخب من مسند عبد بن محيد ،لعبد بن محيد.
 منهاج السنة النبوية ،البن تيمية.
 موارد الظمآن إىل زوائد ابن حبان ،للهيثمي.
 املوطأ ،ملالك بن أنس.
 املوهوب أستاذ اجليل ،عمر التلمساين.
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فهرس اآليات القرآنيَّة
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أفرأيتم الالت والعزى 9 ........................................
أال يعلم من خلق 3 ...........................................
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أمل تر إىل الذي حاج إبراهيم 10 .................................
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أن أقيموا الدين وال تتفرقوا فيه 3................................
إن اهلل ال يغفر أن يشرك به 71 ..................................
إن احلكم إال هلل9،3 .............................................
إن الذين فرقوا دينهم3 .........................................
أن طهرا بييت للطائفني 03 .......................................
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إّنا أنت مذكر 97 ..............................................
إّنا املؤمنون الذين إذا 13 .......................................
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أولئك الذين هدى اهلل 3 .......................................
أحيسب اإلنسان ان يرتك سدى3 ...............................
تبارك الذي بيده امللك 3 .......................................
تلك من أنباء الغيب3 .........................................
مث أوحينا إليك أن اتبع 0 .......................................
مث نكسوا على رؤوسهم 3 ......................................
حم تنزيل الكتاب من اهلل 37 ....................................
حم تنزيل من الرمحن الرحيم 91 ..................................
ذلك الدين القيم ولكن 3 ......................................
ذلك من أنباء الغيب نوحيه 3 ..................................
رسال مبشرين ومنذرين 79، 0 ...................................
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ربنا إين أسكنت من ذرييت0 ، 03................................
رب قد آتيتين من امللك 31 .........................................
شرع لكم من الدين ما وصى 3 ....................................
فآمن له لوط وقال إين مهاجر 3، 0 ...........................
فإن اهلل يأيت بالشمس من املشرق 11................................
فأتياه فقوال إنا رسوال رب العاملني 0 ................................
فاجتنبوا الرجس من األوثان9 ......................................
فأخرجنا من كان فيها من املؤمنني3................................
فإذا انسلخ األشهر احلرم 1 ........................................
فأقم وجهك للدين حنيفا 33 .......................................
فإن تابوا وأقاموا الصالة 13 .........................................
فإن تنازعتم يف شيء فردوه 0 ......................................
فبما رمحة من اهلل لنت هلم.......................................
فبما نقضهم ميثاقهم 1 ...........................................
فدعا ربه أين مغلوب فانتصر01 .....................................
فطرة اهلل اليت فطر الناس عليها 3 ...................................
فقوال له قوال لينا لعله يتذكر .....................................
فال جتعلوا هلل أندادا 3 .............................................
فهل على الرسل إال البالغ 7 .....................................
قاتلوا الذين ال يؤمنون37 ...........................................
قال املأل الذين استكربوا.........................................
قال موسى لقومه استعينوا باهلل واصربوا0 ، 00........................
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قالوا أوذينا من قبل 00 .........................................
قالوا حرقوه وانصروا آهلتكم 3 ، 0 ..................................
قالوا وجدنا آباءنا هلا عابدين 37 ....................................
قل إن صاليت ونسكي وحمياي وممايت 7،03 ..........................
قل إين أمرت أن أعبد اهلل 03 ......................................
قل صدق اهلل فاتبعوا0 ............................................
قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصالة 3 .............................
قلنا يا نار كوين بردا وسالما 0 ،3 .................................
قل هذه سبيلي أدعوا إىل اهلل 9، 7، 1، 3، 10 ..................
قل يا أهل الكتاب هل تنقمون 1 .................................
قل يا أيها الناس إين رسول اهلل0 ...................................
كان الناس أمة واحدة فبعث اهلل 79 .................................
كربت كلمة خترج من أفواههم 0 ...................................
كتب اهلل ألغلنب أنا ورسلي 01 .....................................
كذبت مثود وعاد بالقارعة01 .......................................
كم تركوا من جنات وعيون09 ......................................
ليحملوا أوزارهم كاملة11 ...........................................
ليس الرب أن تولوا وجوهكم قبل 10 ..................................
ما علمت لكم من إله غريي 70 ....................................
ما كان ليأخذ أخاه يف دين امللك 33................................
حنن نقص عليك أحسن القصص 3 ................................
واجنبين وبين أن نعبد األصنام90، 71، 0.........................
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وإذا أردنا أن ّنلك قرية 0 .........................................
وإذ أخذ اهلل ميثاق 39 .............................................
وإذ قال إبراهيم ألبيه آزر1 ........................................
واعتصموا حببل اهلل مجيعا 3، 31 ....................................
وإن تكذبوا فقد كذب أمم 7 .....................................
وإنك لعلى خلق عظيم .........................................
وأن هذا صراطي مستقيما 3 .......................................
وأوحينا إىل موسى ان أسر01 .......................................
وحتسبونه هينا وهو عند اهلل عظيم 13................................
وجادهلم باليت هي أحسن 7 .......................................
ودخل معه السجن فتيان33 ........................................
واذكر يف الكتاب إبراهيم13 ........................................
ورسال قد قصصناهم عليك 39 .....................................
وزنوا بالقسطاس املستقيم3 ........................................
وعد اهلل الذين آمنوا 1، ........................................
وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة 11 .....................................
وقالت اليهود والنصاري 11 .........................................
وقال املأل من قوم فرعون 00 ........................................
وقال امللك ائتوين به 31 ............................................
وقوم نوح ملا كذبوا الرسل 01 ........................................
وكأين من قرية 0 .................................................
وكم أرسلنا من نيب يف األولني3 ....................................
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ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل 19 .................................
ولقد أخذنا آل فرعون 01 ..........................................
ولقد أرسلنا رسال من قبلك 39 .....................................
ولقد أرسلنا موسى بآياتنا 00 .......................................
ولقد أرسلنا نوحا إىل قومه1 .......................................
ولقد استهزئ برسل من قبلك ...................................
ولقد بعثنا يف كل أمة رسوال 3، ، ، 17، 3 ، 0 ............
ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات 31............................
ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا 01 ......................................
ولقد كذبت رسل من قبلك .....................................
ولقد كرمنا بين آدم 3 .............................................
ولقد مننا على موسى وهارون 03 ...................................
وإلـهكم إله واحد0 ...............................................
وما آمن معه إال قليل ...........................................
وما أرسلنا من قبلك من رسول 3، ، ، 17، 1 ، 31، 0 ....
وما أريد أن أخالفكم إىل ما أّناكم عنه1...........................
وما أصابكم من مصيبة 0 .........................................
وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون 3 ، 1 .........................
وما خلقنا السموات واألرض وما بينهما العبني 37...................
وما على الرسول إال البالغ املبني7 .................................
وما نرسل املرسلني إال مبشرين 79 ...................................
ومن أحسن قوال ممن دعا إىل اهلل7 .................................
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ومن الذين قالوا إنا نصارى 11 ......................................
ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل،33 .....................................
ومن يشرك باهلل فكأّنا خر 9 ، 71 ..................................
ومن يطع اهلل والرسول فأولئك 90، 71، 0........................
ومن يطع اهلل ورسوله 1 ...........................................
وجنيناه ولوطا إىل األرض 3 ........................................
وهل أتاك حديث موسى31 ........................................
ويقولون آمنا باهلل وبالرسول1 ......................................
ويل للمطففني 3 .................................................
يا أبت إين قد جاءين من العلم 13 ..................................
يا أهل الكتاب تعالوا إىل كلمة11 ...................................
يا أيها الذين آمنوا إّنا اخلمر وامليسر 9 ..............................
يا أيها الذين آمنوا إن كثريا من األحبار 13...........................
يا أيها الرسل كلوا من الطيبات...................................
يا أيها الناس اعبدوا ربكم 3 ،0 ....................................
يا أيها النيب إذا جاءك املؤمنات 1 ،1 ...............................
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الحديــــث
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أدخلوا علي أصحايب 73 ...........................................
إذا كان يوم القيامة 37 .............................................
إذا لقيت عدوك من املشركني 13 ....................................
ارجع فإنك مل تصنع شيئا 91 .......................................
أشد الناس بالء األنبياء 9، .....................................
اعبدوا اهلل وحده وال تشركوا به شيئا 03،11،93 .......................
افرتقت اليهود إىل إحدى وسبعني 33................................
اللهم ال جتعل قربي وثنا7 .........................................
أمر رسول اهلل  --أن جيعل مسجد الطائف99....................
الناس
أقاتل
أن
أمرت
......................................................
19،97، 1
اهلل بعثين رمحة للعاملني 93 ..........................................
ريب عز وجل أمرين أن أعلمكم 3 ..................................
الكرمي ابن الكرمي 3 ...............................................
نيب اهلل  --كتب إىل كسرى1 ..................................
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أنا أوىل الناس بعيسى بن مرمي....................................
أنا نيب01.........................................................
إنا ال نستعني يف عملنا .........................................
إنا ال نويل على هذا العمل 3 ......................................
آننت على ذلك 13 ................................................
إنك تأيت قوما من أهل الكتاب 7، ،10، 3 ....................
إنكم ستحرصون على اإلمارة....................................
إنه مل يكن نيب قبلي إال كان حقا عليه 31...........................
إين أبرأ إىل اهلل 7 ................................................
أال تبايعون رسول اهلل 13 ...........................................
أال ترحيين من ذي اخللصة 90،91 ....................................
األمر إىل اهلل 0..................................................
اإلسالم تشهد ال إله إال اهلل 11 .....................................
بايعنا النيب  ( --عبادة بن الصامت)1..........................
بأن يوحد اهلل وال يشرك 9 .........................................
الرحيم
الرمحن
اهلل
بسم


......................................................
1 ،91، 1
بعث رسول اهلل أبا سفيان بن حرب 99..............................
بل أرجو اهلل خيرج من أصالهبم 0 ..................................
بل عبدا رسوال 1 .................................................
تبايعوين على ال تشركوا باهلل شيئا1 .................................
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تبايعوين على السمع والطاعة 7 ....................................
جاء احلق وما يبدئ الباطل90 ......................................
جرح رسول اهلل  --وكسرت رباعيته 9...........................
جلس جربيل إىل النيب 0 ................................... --
خذوا عين مناسككم 33 ...........................................
دعاة على أبواب جهنم 3 .........................................
الدين النصيحة3 .................................................
رأيت عمرو بن عامر اخلزاعي 1 ....................................
رأيت عمرو بن حلي 9 ............................................
سئل رسول اهلل  --من أكرم الناس 3 ...........................
 مسعت رسول اهلل يأمر بتسويتها (فضالة بن عبيد) 7 .................
صلوا كما رأيتموين أصلي3 ........................................
عرضت علي األمم .............................................
فرغت؟ قال :نعم 91 ..............................................
كان إذا بعث أمريا على سرية13 ....................................
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته7..............................
كيف يفلح قوم شجوا نبيهم 9 ....................................
ألعطني الراية غدا رجال .........................................
لتتبعن سنن من كان قبلكم 31 ......................................
لعن اهلل اليهود والنصارى 7 ........................................
لقد لقيت من قومك 3 ...........................................
لئن يهدي اهلل بك رجال 1 .......................................
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ليتكلم متكلمكم1 ...............................................
ما أنا عليه وأصحايب33 ............................................
ما يب ما تقولون 3 ................................................
ما تقول يا أبا موسى 3 ...........................................
ما من عبد يسرتعيه اهلل .........................................
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ما من وال يلي رعية 7 ............................................
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من قاتل لتكون كلمة اهلل 13 .......................................
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من يؤويين من ينصرين9 ...........................................
ّنى أن جيصص القرب 7 ...........................................
وال أحد أحب عليه العذر7 .......................................
ال إنك مؤمن 9..................................................
ال بل أستأين هبم لعل اهلل 3 .......................................
ال تصلوا إىل القبور 7 .............................................
يا عبد الرمحن ال تسأل اإلمارة 3 ...................................
يا عم إين أريدهم على كلمة93 .....................................
يوشك األمم تداعى عليكم 30 .....................................
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فهرس الموضوعات
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