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 اإلهداء
 

 اجلنة دار اخللود مأواه، الذي كان من أمانيه أن يراني متعلماً العلوم يخ طالب رمحه ا، وجعلمام الشإىل والدي اإل
م وإىل والدتي أمد ا يف عمرها 1870الشرعية، تلك العلوم اليت محلها والده وجده الذي خترج من جامعة األزهر عام 

 .، اللهم ال حترمين من دعائها...وأحسن خامتتها
 

أم محزة واليت أشهد أهنا الزوجة الوفية حيث أهنا سهرت معي الليايل الطوال، فساعدتين يف إجناز هذه إىل زوجيت 
 .الرسالة فتحملت الكثري ألجلي، فلوال حتفيزها يل، إلكمال هذه الرسالة ملا رأت النور

 

ؤوا قليب حباً، فأشكرك يا إىل أبنائي وبناتي، محزة وعمر وعلي وعثمان وأبو الوليد ودعاء وهاجر وأمساء الذين مل
، فأسأله سبحانه أن جيعلهم من جند اإلسالم، ك واليت أسأل ا أن ال حتجبين هذه النعمة عن شكرا على هذه النعمة

دعاة خملصني إىل ا. 
 

يحة  وخالد ومهدي ونزار ومروان، وشقيقاتي ربدعم املعنوي واملادي، سفيان وطليعوإىل أخواني الذين قدموا يل ال
 .ورمسية وطليعة وعايدة وختام واليت هي مسك اخلتام

 

 إليهم مجيعاً أهدي هذا اجلهد املتواضع راجياً القبول من ا عز وجل وأن جيعل ذلك يف ميزان حسناتي
 . اللهم آمني



د 

 
 
 إقرار
 

أنا مقدم هذه الرسالة لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير، وأنها نتيجة أبحاثي             أقر 
، إال ما تم اإلشارة إليه وأن هذه الرسالة لم يتقدم أحد وكتب فيها لنيل درجـة                 الخاصة

 .عليا ألية جامعة أو معهد
 
 

 .محمد طالب خالد الشيخ حسن
 

  ............................................................................... :التوقيع
 

 .................................................. :التاريخ
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 الشكر والتقدير

 
اتقدم بالشكر والتقدير بأسمى المعاني الى استاذي الفاضل الدكتور سـعيد سـليمان         ... 

          في إنجازها حتى    مهم   القيق الذي تكرم باإلشراف على هذه الرسالة، حيث كان لتوجيهاته دور 
 .لنافعة، حتى أتممت هذه الرسالةالمالحظات القيمة ازودني بالعديد من ، فقد  النوررأت

 

العمـل  كما ال يسعني إال أن أتقدم بوافر الشكر لكل من قدم لي العون إلنجـاز هـذا                  
 الدكتور موسى إسماعيل البسيط والدكتور حسن عبد الرحمن         ستاذين الفاضلين الجليل، وإلى األ  

فاضل والباحـث نبيـل     ستاذ ال  بقبول مناقشة هذه الرسالة، وكذلك األ      تفضلهماب، على   السلوادي
واهللا أسأل أن يجزي الجميع خير الجزاء، والحمـد هللا   .علقم الذي زودني بالمراجع ذات الصلة   

 .رب العالمين
األستاذ األخ محمـود عبـداهللا       /كما ال أنسى بالشكر مدير مكتبة كلية الدعوة والقرآن          

 .عودة اهللا الذي وفر لي ما احتاج اليه من مراجع



و  

 ملخص الرسالة 
 

الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على رسولنا األمين، سيدنا محمد وعلى آلـه              
 .وأصحابه أجمعين وبعد

 

فإني أحمد اهللا تبارك وتعالى الذي وفقني إلتمام هذه الرسالة حيث قمت بتقسيمها إلـى               
 :أربعة أبواب

 

 وقد اشتمل أربعة فصول: الباب األول
 فصلين: الباب الثاني

 أربعة فصول: لثالثالباب ا
 فصلين: الباب الرابع

 
وتعريف الداعي، وعدة    .أما الباب األول فقد قمت فيه بتعريف الدعوة لغة واصطالحاً         

الداعي وزاده الذي ينطلق فيه للدعوة إلى اهللا، وحكم الدعوة الى اهللا، كذلك بينت في هذا الباب                 
واإلخالص والبصـيرة، والقـوة واألمانـة،       األسس التي تقوم عليها الدعوة الى اهللا، بالعقيدة         

واألساليب الدعوية من الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، وإقامـة الحجـة              
واإلعذار إلى اهللا وبينت أن الدعوة إلى اهللا سبيل النجاة بما تتميز بها مـن مصـدرها االلهـي      

 .والغاية منها
 

ي العزم من الرسل، من هم أولو العزم مـن          فقد قمت بالتعريف بأول   : أما الباب الثاني  
 الرسل، ولماذا سموا بهذا االسم؟

 

تحدثت عن مالمح المنهج الدعوي ألولي العزم من الرسـل مـن   : وكذلك الباب الثالث 
 .نوح عليه السالم مروراً بإبراهيم وموسى وعيسى محمد عليهم السالم

 

ة في هذا العصر والمشكالت التي      تناولت فيه سمات الدعوة المطلوب    : اما الباب األخير  
 .تعترض الداعية إلى اهللا وكيفية إعداد الدعاة إلى اهللا

 

تناولت فيها أهم النتائج التي توصلت بها في هذا البحـث والتوصـيات   أما الخاتمة فقد   
سائالً المولى عز وجل ان يكون جهدي هذا هللا العلـي  . التي أوصيت بناء على ما توصلت إليه    

 .القدير واهللا الهادي إلى سواء السبيل
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Abstract 
 

In the name of God the Compassionate, the merciful, praise be to 
allah, lord of the word and peace be upon his prophet Mohammad and 
upon his companions: 

Thanks allah God of the universe, we talk in this research about the 
famous prophets and messengers of allah. If we want to save our selves 
from fire we have to obey these prophets. So I praise allah, who quided 
me to finish this research. 

I have divided my thesis into four units, every unit has several 
semesters. The most important unit is "how these prophets invite people 
to allah? 

Prophet – Nuh 
Prophet – Ibrahim 
Prophet – Musa 
Prophet – Isa 
Prophet – Mohammad " peace be upon there ". 
 

First of all: 
 
Prophet Nuh, 
 

Allah sent him to his people who had become bad, they didn't 
worship allah, and they were unkind and cruel. 
They refused to listen to him, then 950 years of struggle, inviting them 
during the day and night… prophet Nuh prayed to allah to destroy these 
people, who were spreading evil on the earth.  
Prophet Ibrahim: 
The people of that time had forgotten the worship of the one God, ad 
prophet Nuh, they worshipped the sun, the moon, the stars. 

Allah chose Ibrahim, then he has done his to our Gods? …. Who 
attached them? 
Prophet Ibrahim had a few followers, who also believed allah, but the 
people and the priests hated him, and his massage peace be upon prophet 
Ibrahim and all the other prothets. 
 
Prothet Musa: 

The people in this time, they were worshipping many Gods. Then 
they began to hate Musa before his laboure, many many babies were 
Killed, when they were born. 

In this time Musa was born, when Musa is become young, allah 
sent him and his brother Hroun, to invite Pharaon, to remind him with 
allah, and to worship allah. 
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Musa was a great prophet, un ordinary man, who struggle from the 
time he grew up until his death. 

He had affirm faith which gave him courage, and endurance as a 
leader of men. 

 
Prophet Isa: 

The son of mary, that she was very good woman, she after prayed 
to allah, prophet Isa grew up and began preaching to his people, allah 
gave him a gift of speaking in a beautiful way, he taught the people when 
he was child, but they should obey allah, love one another. 
Allah gave him a gift, like healing the sick, he become famous, then 
many people follow him, but others they planned to kill him, some of the 
people who followed prophet Isa claimed that allah was the father of Isa, 
Others… Isa was also a God. But Muslims respect Isa, and allah has no 
sons or daughters. 
 
Prophets Mohammad: 

Prophet Mohammad was born about 570 years after the birth of Isa 
he was an orphan his father was died before he was born, his mother 
when he was only sixty years old, he learned the work of trading, he is 
honesty and have good character, he was given the nick name of Al Amin 
" Trust worthy " when he was 40 years old, he was in a cave on mount " 
Hira " where he often went to sit and think. Then the angel Jibril suddenly 
appeared before him, and held him in his arms, and commanded him        
" Iqra " Mohammed replied: I can't read! And sqeased him again and 
commanded him to read. In the 3rd time " Iqra B Ism Rabikaallathi…… 
Kulam….., Jibril told him I am the angel. Mohammad was chosen 
messenger of allah. 

Then he made the new stat of islam in madina. The Moslems at 
madina welcomed the Muslims who arrived from makka. 
He build a mosque and a house beside it. Then he continue struggle, and 
he destroyed all the Idols in " Kaaba " and Said the God is one and we are 
his surrenders, and from his recommendation as follows. 
 

1- Remain conscious of allah. 
2- Speak justly whether angry or pleased. 
3- Show moderation both when poor and when rich. 
4- Re-unite friend ship with those who have proken it of with me. 
5- Give to him who refuses me. 
6- Forgive him who has wronged me. 
7- You should commanded what is wright. 
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Finally, I have talked about the conclusion which contained the 
recommendations and these results on my research hoping I have done 
well, have given its right in completion and efforts I am grateful to allah. 
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 المقدمــة
 وما توفيقي وثقتـي  الحمد هللا ثم الحمد هللا هدانا اهللا، أننا لهذا وما كنا لنهتدي لوال      الذي هدا  الحمد هللا 

 والجنـة   ،واآلخـرة  اهللا خلق الدنيا     إال ال اله    أن أشهد، و أنيب باهللا عليه توكلت واليه      إالواعتصامي  
 -r-سلم على من ال نبي بعده محمد      ُأ و صليُأ و - والرسل مبشرين ومنذرين   األنبياء وبعث   ،والنار

 .  يوم الدينإلى الصالة أفضلوعلى من اتبع هداه واهتدى بهديه 
 : أما بــعد

 في هذه المرحلـة الصـعبة   ، يأتي"  اهللاإلى العزم من الرسل في الدعوة      أوليمنهج  "ن هذا البحث    إف
ن لزاما على كل موحد بـاهللا  ، فكا أمرهاالتي تعاني منها البشرية جمعاء، حتى صارت في حيرة من           

 يكتـب   أن، وينشر تعاليمها السمحة، ولهذا رأى الباحث        ة يحمل هذه الرسالة الحق    أنسبحانه وتعالى   
 مـن   فيـه بعض ما جـاء     أن  خاصة  وب نقطة االرتكاز لفالح البشرية،      دفي هذا الموضوع، الذي يع    

من جهود في مجال الـدعوة وهـم   ء اهللا  على ما بذله أنبيااختياره، فوقع   ةاإلسالميمقتضيات العقيدة   
 يحتذى بهـم،  أن، والذين هم النموذج الذي يجب نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم السالم 

وان  واآلخـرة سران المبين في الدنيا     خ مخالفتهم يترتب عليها ال    أن اهللا، حيث    إلىدي به الدعاة    تَقْوي ،
 ، مـن أجلهـا   اهللالمهمة الحقيقية التي خلقنا   نأ يقينا   فالذي يمعن النظر في هذا البحث ويتدبره يعر       

ثُـم   ﴿ :قال تعـالى  . واآلخرة وبذلك نحقق الفالح في الدنيا       ، اهللا على منهاج رسله    إلىهي الدعوة   
 .)1(﴾علَينا ننِج الْمؤِمِننيننجي رسلَنا والَِّذين َآمنوا كَذَِلك حقا 

 

 : ذا البحثدوافع الكتابة في ه
 .  جمعاءالبشرية حتى تسعد  إلى اهللا إظهار الصورة الصحيحة لمنهج األنبياء في الدعوة:أوالً
 اهللا معرفـة هـذه المنـاهج        إلـى  في نسق واحد حتى يسهل على الدعاة         األنبياءبيان منهاج   ت :ثانياً

 .  بهاواإلقتداء
 .  اهللاإلى في الدعوة اءاألنبي إظهار زيف من يدعون أنهم يسيرون على منهج :ثالثاً
 .  اهللا وضرورتها للمجتمعات البشريةإلى الدعوة التأكيد على أهمية :رابعاً

 وأنهـم  اهللا يعتبرون أنفسهم على حق في دعوتهم وغيرهم على باطل،            إلى كثير من الدعاة     :خامساً
 . يسيرون على منهج الرسل

 . والتفريطغلو  اهللا بعيدا عن الإلى والرسل في الدعوة األنبياء التأسي بمنهج :سادساً
 

                                                
 .103 سورة يونس آية رقم )1(
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 :  لهذا الموضوعالسابقةالدراسات 
 كتابـا   أجـد  اهللا لم    إلى بمجاالت الدعوة    المتعلقة على الكثير من الكتب      طالعياوفي حدود معرفتي    

 .  في هذا الموضوعت بالكتابةجتهدا بهذا البحث من جميع جوانبه في كتاب واحد، لذلك أنفرد
 

 : منهجية البحث
 ذات الكريمـة  اآليـات كانت ف في البحث على القران الكريم      ه التحليلي  الباحث في منهج   اعتمد :الًأو

 .  منه منهجهاستنبط الذي األساسصدر م بالموضوع هي المنهل العذب والالصلة
 وقـام بتخريجهـا مـن    ،الصحيحة النبوية واألحاديث القرآنية اعتمد الباحث االلتزام بالحقائق    :ثانياً

 . مظانها
 في البحث، منها المنهج االسـتقرائي الوصـفي والتحليلـي           ية اعتمد الباحث على مناهج علم     :ثالثاً

 .اء من المعطياتواستقص
 
 : مشكلة البحث 

 وطريقتهم المثلى في    أساليبهمف   اهللا وتعر  إلى العزم من الرسل في الدعوة       أولىالوقوف على منهج    
 وخرج عن   ،نهم من جانب الصواب   فم في حقل الدعوة،      حيث تنوعت أساليب العاملين    ،دعوة الناس 

 مقاصد  فيهلحد الذي تجاوز     إلى ا  ، أو التفريط والتساهل   ،ددتشل فوقع في الغلو وا    ،منهج الرسل الكرام  
وأدخلهـم فـي حالـة مـن         الشارع الكريم في هداية الناس، مما أوقع الناس في حيرة من أمرهم،           

 ،الخطيـرة  الظـاهرة غيور على دين اهللا ان يتصدى لهذه         فكان لزاما على كل      ،االضطراب والتيه 
 مسارها الصحيح الذي رسم معالمـه الرسـل الكـرام، ونعنـي         إلى وإعادتهاويعمل على تصويبها    

 .هم العزم منأولي األولىبالدرجة 
 

 :مصادر البحث ومراجعه
فه، أال وهو القـرآن  اعتمد الباحث على المصدر األول الذي ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خل          

لماء  والعديد من كتب السيرة والعقيدة، والكثير من كتب الع         كتب التفسير  مختلف   إلى ثم رجع الكريم،  
 .التي قام الباحث بتبويبها في قائمة المصادر والمراجعوالمجتهدين في هذا المجال، 

 
 :الصعوبات التي واجهت الباحث

 .ت الصلة بالموضوع ذا المتوفرة بين يدي قلة المراجع:أوالً
 . صعوبة التنقل بين المدن في ظل الظروف المحيطة بنا:ثانياً
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 : الفوائد المرجوة من البحث

يرجو الباحث تحقيق األهداف والغايات التي من أجلها قـام باختيـار هـذا البحـث وهـي                      : أوالً
نّبـوا االنـزالق وراء      ويتج ، الحـق  إلىتصحيح المسار لهؤالء الذين انحرفوا عن عقيدتهم ليعودوا         

 .المغالين والمفرطين فيكونوا منصفين ومقسطين
 الحـق  إلحقـاق  الباحث أن يكون هذا البحث نوراً يستضيء به كل من وقع بين يديـه         يرجو :ثانياً

 . الباطلوإبطال
ذه استخدام ه و اهللا في العصر الحديث من وسائل التقدم العلمي والتكنولوجي           إلىاستفادة الدعاة   : ثالثاً

 .يم القوم ومنهجهمف الناس بأصول دينهالوسائل لتعري
 

 : تقسيم البحث
 :يأتيلقد قام الباحث بتقسيم بحثه إلى مقدمة وأربعة أبواب وخاتمة كما 

 و المنهج الذي اتبعه،     فيه، والدراسات السابقة    قدمة دوافع الكتابة في هذا البحث     تناول الباحث في الم   
ومراجعه، والصعوبات التي واجهته، والفوائد المرجوة من البحث،        ومشكلة البحث، ومصادر البحث     

 :يأتيوكانت األبواب والفصول والمباحث مقسمةً كما 
 

 : أربعة فصول على اهللا ويشتملإلىالمقصود بالدعوة : الباب األول
 : اهللا ويشتمل على أربعة مباحثإلىتعريف الدعوة : الفصل األول 

 .تعريف الدعوة اصطالحاً) ب.        دعوة لغةتعريف ال) أ:  المبحث األول
 . اهللاإلىتعريف الداعي : المبحث الثاني
 . اهللاإلىعدة الداعي : المبحث الثالث
 . اهللاإلىحكم الدعوة : المبحث الرابع

 

 : اهللا وتتضمن أربعة مباحثإلىة واألسس التي تقوم عليها الدع: الفصل الثاني
 .بالعقيدة والتوحيدالدعوة إلى اهللا : المبحث األول
 . اهللا بالبصيرةإلىالدعوة : المبحث الثاني
 . اهللا باإلخالصإلىالدعوة : المبحث الثالث
 . اهللا بالقوة واألمانةإلىالدعوة : المبحث الرابع

 

 : اهللا ويشتمل على أربعة مباحثإلىأساليب الدعوة : الفصل الثالث
 . اهللا بالحكمةإلىالدعوة : أوالً
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 .الموعظة الحسنةب اهللا إلىة الدعو: ثانياً
 . بالتي هي أحسنةدلاجمالب ، اهللاإلىالدعوة : ثالثاً
 . اهللاإلىعذار  اهللا بإقامة الحجة واإلإلىالدعوة : رابعاً

 

 : ويتضمن مبحثين.  اهللا سبيل النجاةإلىالدعوة : الفصل الرابع
 . اهللاإلىما تتميز به الدعوة : المبحث األول
 . اهللاإلى الدعوة غاية: المبحث الثاني

 

 :تعريف بُأولي العزم من الرسل ويتضمن فصلين: الباب الثاني
 .من هم أولو العزم من الرسل: الفصل األول
 .لماذا سموا بهذا االسم: الفصل الثاني

 

 :مالمح المنهج الدعوي ألولي العزم من الرسل ويتضمن خمسة فصول: الباب الثالث
 . اهللاإلىسالم في الدعوة منهج نوح عليه ال: الفصل األول
 . اهللاإلى عليه السالم في الدعوة إبراهيم منهج :الفصل الثاني
 .منهج موسى عليه السالم في الدعوة إلى اهللا: الفصل الثالث
 . اهللاإلىمنهج عيسى عليه السالم في الدعوة : الفصل الرابع

 . اهللاإلىمنهج محمد عليه السالم في الدعوة : الفصل الخامس
 

 : اهللا المطلوبة في هذا العصر وتتضمن فصلينإلىسمات الدعوة : اب الرابعالب
 .ت التي تعترض الدعوة والدعاة في هذا العصرتحدياال: الفصل األول
 . اهللاإلىكيفية إعداد الدعاة : الفصل الثاني

 

البحـث،   الباحث وتلخيص مـا جـاء فـي          إليها أهم النتائج التي توصل      تْلَاونَفقد تَ : وأما الخاتمة 
 .إليهوالتوصيات التي أوصى بها الباحث بناء على ما توصل 

 
 
 

 خالد الشيخ حممد طالب 
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 الباب األول
 

  اهللا ويتضمن أربعة فصولإلىالمقصود بالدعوة 
 

  اهللا ويشتمل على أربعة مباحثإلىتعريف بالدعوة : الفصل األول
 
 بالدعوة اصطالحاًتعريف ) تعريف بالدعوة لغة   ب) أ: المبحث األول 

 تعريف الداعي إلى اهللا: المبحث الثاني
 عدة الـداعي إلى اهللا: المبحث الثالث
  اهللاإلىحكم الـدعوة : المبحث الرابع
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 األولالمبحث 
 تعريف الدعوة لغة واصطالحاً

 :تعريف الدعوة لغة
 .الصيحة، النداء: الدعوة
 .المحاججة: المداعاة
 .زعم: إدعى

 .يته زيداًسم: دعوته زيداً
 ساقه: دعاه. 

 .المؤذن: داعي اهللا
 .تجمعوا: تداعواْ عليه
 .)1(أقبل: تداعى العدو

عون... تطلبون: عونتد2(ولكم فيها ما تد(. 
 .توجيه الطلب ضد الخصم أمام القضاة: االدعاء
 .)3(الكثير الدعاء: الدعاءةُ

ناداه: دعاه دعاء. 
 .دعاه ليأكل عنده: دعوة

 .دعا بعضهم بعضاً: متداعي القو
 .صاح به: استدعاه
 .انتسب:  غير أبيهإلىادعى 

 .تهدمت وتصدعت من غير أن تسقط: تداعت الحيطان
 .صروفه: دواعي الدهر
 .همومه: دواعي الدهر

 سبق حرف العلـة الـواو   إذاعلى وزن فَعَل وفي اللغة العربية    " د ع و  : "والفعل المجرد من الدعوة   
 . بالقلباإلعالل وهذا )4(و ألفاً فتصبح دعاحرف مفتوح قُلب الوا

                                                
 يعقوب، القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة، دار البيان للتراث، بيروت،          أبادي الفيروز، مجدي الدين محمد بن      )1(

 .م1987، 2ط
 .17األصفهاني، أبي القاسم الحيسن بن محمد، المفردات في غريب القرآن، ص  )2(
 .ت.، باب دعو، حمهورية مصر العربية، د3مدكور، إبراهيم، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، ط )3(
 .21م، ص1992، عمان، األردن، 1 محمد عبد القادر، أسس الدعوة إلى اهللا، دار الفرقان، ط أبو فارس، )4(
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 .جمعها دعاةُ، كقاٍض قضاة، وراٍم رماة: الداعيو
 .اإلسالمهو الذي يحاول دعوة الناس بالقول والعمل إلى : والداعي

 .هو الذي يقوم بأمر الدعوة ويحمل أعباءها ليبلغها إلى الناس: والداعي والداعية
 .ل من الفعل دعا يدعوو أيضاً اسم فاعحفي الن: الداعي
 .اء تلحق بآخره لتدل على المبالغة والتكثيرتل مع اسم فاع: الداعية
 .جمع: دعاة

 . كما رأينا حسب موقعه في المناسباتفيكون التعريف على هذا النحو جامعاً
 

 : اصطالحاًةالدعوتعريف 

 أولي العزم من الرسـل      ةدعو: والدعوة قد تعني مثالً    .اإلسالمالدعوة إلى اهللا تعني الدعوة إلى دينه        
. الة محمد عليهم السـالم    ، ورسالة موسى، ورسالة عيسى، ورس     إبراهيمفتعني رسالة نوح، ورسالة     

الذين يحتسبون، أي يقومون بمهمة الحسـبة، بمعنـى         :  الدعوة اصطالحاً تعني   ، الفقهاء وقال بعض 
 .)1(احتساب األجر عند اهللا في أداء النصيحة، واألمر والنهي

 وتـأتي  .)2(الدعوة تعني االنقياد، واالمتثال ألمر اهللا ونهيه بال اعتراض : ال أبو األعلى المودودي   وق
 بالسؤال ، وأرغب فيما عنده مـن الخيـر، فهـي االبتهـال،      إليه، دعاء، أي ابتهل      اهللا أدعوه  دعوة

حمن أَيا ما تدعوا فَلَـه الْأَسـماُء   قُِل ادعوا اللَّه أَِو ادعوا الر    ﴿: ومنها قوله سبحانه وتعالى   . والسؤال
أُولَِئك يدعونَ ِإلَى الناِر     ﴿: الجنة، قال تعالى   إلى وةٌع النار، ود  إلى وةٌعد: وتأتي أيضاً  .)3(﴾الْحسنى

 شيء، قال   إلىو الدعاء    أ ،وتعني الحث على طلب شيء     .)4( ﴾واللَّه يدعو ِإلَى الْجنِة والْمغِفرِة ِبِإذِْنِه       
صـرف أنظـار    " وتأتي الدعوة بمعنى     .)5(﴾ ِمما يدعونِني ِإلَيهِ   قَالَ رب السجن أَحب ِإلَي    ﴿: تعالى

 الناس من ضاللٍة كـادوا      إلنقاذ دعوةالناس وعقولهم إلى فكرٍة أو عقيدة، وحثهم عليها، وهي بمثابة           
 محيط، تلـك هـي      إلىط  أو تعني نقل أمة من محي     ". أحدقت بهم  فيها، وتخليصهم من مصيبٍة      نيقعو

 .)6(ج مناهجه، ومن ظن غير ذلك فقد جهل نفسه ورسالتهدرمهمته وفيها تن

                                                
 .85م، ص1987،  8الراشد، محمد أحمد، المنطلق، إحياء فقه الدعوة، مؤسسة الرسالة، ط )1(
 .7صم، 1،1977 ط لبنان،-بيروت ،،مؤسسة الرسالة ، مبادئ اإلسالمأبو علي ،المودودي )2(
 .110إلسراء، آية رقم سورة ا )3(
 .221 سورة البقرة، آية رقم )4(
 .33 سورة يوسف ، آية رقم  )5(
 .16، ص 1 زكي الدين، محمد ، الدعوة إلى اهللا فقهاً ومنهجاً، دار الصفوة للطباعة والنشر، القاهرة، ط )6(
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، وبهـذا المعنـى   )1(" تحكيم مـنهج اهللا فـي األرض   أنها: " الحية لكلمة الدعوة  طومن المعاني االص  
 .االصطالحي والغوي نستطيع الربط بينهما

 
 

                                                
 .39 ، ص2جمعة أمين عبد العزيز، الدعوة قواعد وأصول، دار الدعوة، اإلسكندرية، ط  )1(
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 لثانيالمبحث ا
 تعريف الداعي إلى اهللا

 هو ذاك اإلنسان الذي أحس بالمسؤولية وشعر بالمخاطر التي تهدد دينه وأمتـه      :الداعي الى اهللا   )  أ
 )1(ثم قام بتنمية قدراته وشعر أنها أمانة فأداها على وجهها... وعالَمه

 )2(" شرعاً بالدعوة إلى اهللابأنه المكلف: "  الداعي إلى اهللاويأتي تعريف
: هو الـداعي األول    rوقد ورد في كتاب اهللا تبارك وتعالى أن خاتم األنبياء والمرسلين محمد             

 وداِعيا ِإلَى اللَِّه ِبِإذِْنـِه وِسـراجا        ،يا أَيها النِبي ِإنا أَرسلْناك شاِهدا ومبشرا ونِذيرا         ﴿ :قال تعالي 
 .)3(﴾مِنريا
، قال   عن نفسه   ينفي الشرك  ،ن الداعية بعمله هذا   أن اهللا تبارك وتعالى حيث      جاء هذا التكليف م   و

 .)4( ﴾وادع ِإلَى ربك ولَا تكُونن ِمن الْمشِرِكني ﴿ :تعالى
 كلمتـه، القوامـون علـى دينـه،         إلى  اهللا، الدعاةُ  إلىالهداة  : " همأنوقد ورد في تعريف الدعاة      

 الحيـارى ويبصـرونهم معـالم       رشدوني ،قفون على مفترق الطريق   ون عن حرماته، الوا   دائذال
 والذين اصطفاهم اهللا لحمل أمانتـه ودعـوة الخلـق    ،الطريق، هؤالء الذين يبلغون رساالت اهللا  

 .)5("للحق
 عدة تعينه علـى     إلىفالداعي إذن هو الذي يقوم بالتكليف الشرعي والواجب الديني، فهو بحاجة            

 .اإلسالمية، وأن أقوى عدة يتسلح بها هي األخالق  هذا التكليف المهمأداء
 بعد تعريف الداعي ال بد من تعريف المدعو وذلك لألهمية العضوية التي تربط بينهما،               :المدعو )  ب

دعى    : فالمدعوفيعتبر المدعو الرئـة     ، يحمل هموم الناس    الذي الداعيو. اإلسالم إلىهو الذي ي 
وما هـي     يعرف الداعي قبل أن يدعو، من هو المدعو؟        الثانية في الجسم الواحد، خاصة عندما     

 والنخبة؟ حيـث لهـم   األشرافهل هذا المدعو من    ن؟يوما هي أصناف هؤالء المدعو    ؟  قناعاته
 . الذي يناسبهم في الدعوةأسلوبهم

  )6(هل هم من العصاة؟ هل هم من المنافقين؟ هل هم من عامة الناس؟

                                                
 .9، ص 4 الصباغ، محمد، من صفاة الداعية، المكتب اإلسالمي، دمشق، ط )1(
 .207، ص 9زيدان، عبد الكريم، أصول الدعوة، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط  )2(
 .46-45 سورة األحزاب، آية رقم )3(
 .87سورة القصص، آية رقم  )4(
 . مصدر سبق توثيقة زكي الدين، محمد ، الدعوة إلى اهللا فقهاً ومنهجاً،)5(
 . زيدان، عبد الكريم، أصول الدعوة مؤسسة الرسالة، مصدر سبق توثيقه)6(
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نجدهم هم الـذين    فن واألكابر،   ي القوم والبارز  ليةُون أنفسهم عِ  ديعففالمأل من القوم لهم أسلوبهم،      
قـال   . اهللا إلـى  قوم نوح عليه السالم لنوح وهو يـدعوهم          يتصدون للدعوة، ودليل ذلك ما قال     

 .)1(﴾قَالَ الْملَأُ ِمن قَوِمِه ِإنا لَنراك ِفي ضلَاٍل مِبٍني﴿: تعالى
 وقَـالُوا   ، قَريٍة ِمن نِذيٍر ِإلَّا قَالَ مترفُوها ِإنا ِبما أُرِسلْتم ِبِه كَاِفرونَ             وما أَرسلْنا ِفي  ﴿: وقال تعالى 

 ذَِّبنيعِبم نحا نما ولَادأَوالًا ووأَم أَكْثَر نح2( ﴾ن(. 
ـ    األسرع فهم جمهور الناس وعامتهم حيث هم        المدعوينف الثاني من    نوأما الص  ن  اسـتجابةً م

 تكون االستجابة من عامـة      ،غيرهم، وعامة الناس هم عامة الناس في كل زماٍن ومكان، وغالباً          
  والواقـع أن   )3(في مكة من الضعفاء    rتباع الرسول محمد    أ وخاصة الضعفاء، فقد كان      ،الناس
وِمـِه ِللَّـِذين    قَالَ الْملَأُ الَِّذين استكْبروا ِمـن قَ      ﴿ : يتبع الحق هم ضعفاء الناس، قال تعالى       من

 .)4( ﴾ِه مؤِمنونَاستضِعفُوا ِلمن َآمن ِمنهم أَتعلَمونَ أَنَّ صاِلحا مرسلٌ ِمن ربِه قَالُوا ِإنا ِبما أُرِسلَ ِب
الذين يظهرون غير ما يبطنون، فالمنافقون هم المنـافقون فـي كـل زمـان        : وكذلك المنافقون 

الداعي أن تكون عنده البصيرة التي تكفيه لمعرفة هـؤالء فيعـرف كيـف              يجب على   ف. ومكان
وِإذَا ِقيلَ لَهم َآِمنوا كَما َآمن الناس قَالُوا أَنـؤِمن  ﴿  :هلوقبيدعوهم، فقد وصفهم سبحانه وتعالى،  

         لَمعلَا ي لَِكناُء وفَهالس مه مهاُء أَلَا ِإنفَهالس نا َآمم يكاد يعرفهـا المـؤمن      هفسيماه .)5( ﴾ونَ  كَم
والذي يقرآ كتاب اهللا يعرف أوصـافهم وال         )6(﴾ولَتعِرفَنهم ِفي لَحِن الْقَولِ   ﴿ :حيث قال سبحانه  

 . من ران على قلبه الصدأإالينخدع بهم 
 بآيات  نهم يجحدون هؤالء يقرون بكلمة التوحيد لك    :  فهم العصاة  المدعوينع من   بأما الصنف الرا  

تكبون المعاصي، فمنهم الظالم لنفسه     ر يؤمنون ببعض الكتاب وتارة يكفرون وي      ةًرااهللا، فنجدهم ت  
هؤالء، آثروا الحياة الدنيا على     .  في إنكارهم وجحودهم    األصناف ومنهم المقتصد فهم على شتى    

كَلَّا بلْ تِحبونَ ﴿ :وقال تعالى . )7( ﴾ؤِثرونَ الْحياةَ الدنيا  بلْ ت ﴿ : قال فيهم سبحانه وتعالى    ،اآلخرة
 . بمتاع الدنيا الفاني، وال يرضون بمتاع اآلخرة األبديايؤمنونهم أل، )8(﴾الْعاِجلَةَ 

                                                
 .60سورة األعراف، آية رقم  )1(
 .35 -34 سورة سبأ، آية رقم )2(
 .م1975، 1ابن هشام، أبي محمد عبد الملك بن هشام المغافري، السيرة النبوية، دار الجيل، بيروت، ج  )3(
 .75اف، آية رقم  سورة األعر)4(
 .13 سورة البقرة، آية رقم  )5(
 .30سورة محمد، آية رقم  )6(
 .16سورة األعلى، آية رقم  )7(
 .20سورة القيامة، آية رقم  )8(
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 ورحمـة، ويكـون عنـد       بإشفاقفإنه ينظر إليهم    : أما موقف الداعية إلى اهللا من هؤالء العصاة       
 .r محمد أسوة برسول اهللا. الداعية إلى اهللا الرغبة في إصالحهم

 :وخالصة القول في الداعية إلى اهللا وموقفه من المدعو ما يلي
 .)1( ﴾قُلْ هِذِه سِبيِلي أَدعو ِإلَى اللَِّه علَى بِصريٍة أَنا ومِن اتبعِني ﴿: قال تعالى

هذه البصيرة تظهر على شكل أنواع من السلوك وألوان من التصرف والتعامل، وطرائق مـن               "
 وإدراك أحـوالهم االجتماعيـة واالقتصـادية والفكريـة     المـدعوين ر تتقرر بعد معرفة  االختيا

والنفسية، ومن المعروف أن التعامل مع المجهول شاق وصعب في حين التعامل مع المعـروف             
، األفـراح واألتـراح    على المدعو من خالل المناسبات       فيتعرف الداعية . يوفر الكثير من الجهد   

فمثالُ يسأل الداعية عن مريض، أو تهنئة بمولود، أو فوز حققه            ،لى اهللا إ الدعوة    له ميادين  فتُفَتَح 
طالب، ذلك كله قد يكون سبباً في تحويل اتجاه، أو تبديل قرار، وال يعدم الداعية المتبصر مـن                  

 .)2("األنصاروسائل كثيرة تساعده على كسب القلوب وتكثير 

                                                
 .108سورة يوسف، آية رقم  )1(
 .135-132م، ص1983، 1 األردن، ط - همام، عبد الرحيم سعيد، قواعد الدعوة إلى اهللا، دار العدوي، عمان)2(
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 المبحث الثالث
 عدة الداعي

 عصٍر كثرت فيه التخصصات في كل مجاٍل من مجاالت الحياة، هـذه التخصصـات               إننا نعيش في  
 بمثابة األرضية التي ينطلق منها كل إنسان في مجال عمله، ويترتب على هذا القول مـؤهالت،               هي

 . التي يتسلح بها اإلنسان في مواجهة الحياةأو ما يمكن تسميته بالعدة
 ...ماته اهللا فنجدها في مقوإلىأما عدة الداعي 
 العلم: المقوم األول

ل، ولكـن أي  ه وشر األمم في الدنيا واآلخرة في الج،حيث أن خير األمم في الدنيا واآلخرة في العلم 
فالمتعلم في أي مجال، إذا لم يقترن علمه باإلخالص والخشية مـن     .علٍم هذا؟ انه العلم الشرعي أوالً     

 .)1( ﴾ِإنما يخشى اللَّه ِمن ِعباِدِه الْعلَماُء ﴿ : تعالىقال .اهللا، فإن علمه هذا ال يكون في سبيل اهللا
واهللا جل جاللة يسأل في كتابه العزيز سؤاالً استنكارياً في التساوي بين الذي يعلم والـذي ال يعلـم                  

ويرجو رحمةَ ربِه قُلْ هلْ يستِوي     أَم من هو قَاِنت َآناَء اللَّيِل ساِجدا وقَاِئما يحذَر الَْآِخرةَ           ﴿ :قال تعالى 
 .)2( ﴾الَِّذين يعلَمونَ والَِّذين لَا يعلَمونَ ِإنما يتذَكَّر أُولُو الْأَلْباِب 

ـ  ، واقع عملي  إلىفالداعية أياً كان ِعلْمه، يستخدمه في تأييد الدين بحيث يترجم علمه             ون العلـم    فيك
 .)3( عندئٍذ يتولد اإليمان الراسخ، ثانياً علمأوالً ثم العمل بما

 
 اليقين : المقوم الثاني

بالنصـر فـي نهايـة       عنده اليقين    يتولدهكذا نجد الداعية إلى اهللا بعد أن يتسلح بالعلوم ويؤمن بها،            
 .)4(﴾وا ِبَآياِتنا يوِقنونَكَانوجعلْنا ِمنهم أَِئمةً يهدونَ ِبأَمِرنا لَما صبروا و﴿: ، قال تعالىالمطاف

ـ  بل ال بد من المعاناة، ف      ،والرياحيند  و بالور مفروشةمن المسلّم به أن طريق الداعية ليست         الرغم ب
 النور الذي يهتدي بـه  ،من هذه المعاناة، فإن الداعية عنده اليقين التام بوجود النور في نهاية الطريق     

وقد عرف عبد الكريم زيـدان عـدة         . اهللا إلىي يقطفها الداعي     ثمرة من الثمار الت    دوهذا يع . الناس
 .)5("االتصال الوثيق باهللا تبارك وتعالى، اإليمان العميق، الفهم الدقيق"...الداعي بأنها

 

                                                
 .28سورة فاطر، آية رقم   )1(
 .9سورة الزمر آية رقم   )2(
 .7م، ص 1994، 1ط .  عمر حمزة، أسس الدعوة إلى اهللا في القرآن الكريم، الدار المصرية اللبنانية)3(
 .24سورة السجدة، آية رقم  )4(
 .مصدر سبق توثيقه. 325زيدان، عبد الكريم، أصول الدعوة، ص  )5(
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 الوسائل التي يعتمد عليها الداعية إلى اهللا: المقوم الثالث
أصـبح  فم بأسره بمثابة قرية صـغيرة       ال شك أن الوسائل الحديثة التي يستعملها الداعية جعلت العال         

بق منطقة في الكون بمعـزل      تالداعية إلى اهللا بإمكانه ممارسة الدعوة إلى اهللا وهو في بيته بحيث لم              
 :عن وصول الدعوة إليها ومن هذه الوسائل

 . االلكترونية بما فيها التكنولوجيا التي دخلت في صميم الحياةاآللة -1
يجب استغاللها، فالداعية إلى اهللا في أيامنـا        ف ،لثقافة االلكترونية اوخاصةً   بكافة فروعه    اإلعالم -2

يستطيع الداعية اقتحام بيوت الناس بـل غُـرفهم        ف هذه يستطيع مخاطبة الماليين عبر االنترنت،     
 .)1(الخاصة، وكذلك أصبح من الواجب استغالل هذه الثقافة في المدارس والمعاهد والجامعات

تُقدم الصـورة الحسـنة عـن       ووين الكثيرة التي أضعها بين يدي القارئ،         من العنا  عضاًوفيما يلي ب  
 .اإلسالم والمسلمين

                                                         www.al-islam.com: موقع اإلسالم -1

 ، التركيـة،  األلمانيـة من أفضل المواقع اإلسالمية بسبع لغات، العربيـة، اإلنجليزيـة، الفرنسـية،             
 .االندونيسيةالماالوية، 

موقــع وزارة الشــؤون اإلســالمية واألوقــاف والــدعوة واإلرشــاد بالمملكــة العربيــة  -2
                                                                        www.islam.org.السعودية

                                 www.qaradawi.net:صفحات القرضاوي على االنترنت -3

ويحتوي هذا الموقع على القرآن الكريم، الحديث النبوي الشـريف، التفسـير،        : شمس اإلسالم  -4
العقيدة، الطهارة، الصالة، الزكاة، الصيام، المناسك، الفقه العام، السـيرة النبويـة، الرقـائق،              

 . علمية، موسوعة الفتاوىأبحاثالتراجم، 
www.Islam sun.com                                                                                       

                                                www.sahwa.com:شبكة الصحوة اإلسالمية -5

                                                           www.alazhar.org:األزهر الشريف -6

                                                                   www.irshadat.org:إرشادات -7

                                           www.islamgirl.homepage.com:فتاة اإلسالم -8

  www.aldawah.net                                   :شبكة اإلسالم الدعوية -9

                                                              www.wahy.org :وحي السماء -10

                                                             www.adleel.com:الدليل اإلسالمي -11

                                                                  www.bowsalah.com:البوصلة -12
                                                

الندوة العالمية للشـباب اإلسـالمي،    صور بن زيد ، مصطلحات الخطاب الغربي اتجاه اإلسالم،      المطيري، من  )1(
 .186م،  ص 2002 الرياض، -بحوث المؤتمر التاسع، المملكة العربية السعودية

http://www.al-islam.com
http://www.islam.org
http://www.qaradawi.net
http://www.sahwa.com
http://www.alazhar.org
http://www.irshadat.org
http://www.islamgirl.homepage.com
http://www.aldawah.net
http://www.wahy.org
http://www.adleel.com
http://www.bowsalah.com
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                                                    www.islamport.co:البوابة اإلسالمية -13

 )www.wings.baffalo.edu                        )1: اإلسالمية جامعة بافلوالجمعية -14

 .فالحمد هللا الذي وهب البشر اكتشاف هذه الوسائل الحديثة ليستفيدوا منها في سبيل الخير....  
 إال أن الداعية ال يستغني عن الوسائل التي اسـتعملها           ،سائل الحديثة وأهميتها  وبالرغم من هذه الو    

 :أال وهي. rخاتم األنبياء محمد 
 .ويحدث بين فردين أو أكثر: الشخصياالتصال  - أ
 .ويكون بالمشافهة: االتصال الذاتي -  ب
 .أسبوعيوهو لقاء خطابي : االتصال الجمعي -  ت
 .)2(ر والمناسباتفي األعياد والحج األكب: االتصال الموسمي -  ث

 فـي  اإلعالمجهابذة  r به محمد  من أهم الطرق لالتصال الجماهيري الذي سبق        هذه الوسائل  دتعو
 الوسـائل تشـحذ     وال شك أن هذه    الرسالة إلى أن يرث اهللا األرض ومن عليها،          هذا العالم منذ بدء   

 الرسـول أن : " ل على ذلـك ، والدلي  وتغرس الثقة بين الداعي والمدعوين وتقوي الصلة بينهما        الهمم
r   رغـم  في يومنـا هـذا،    المصلحين  كبارعن انجازه    في عشرين عاماً من حياته ما عجز      أنجز

 واضـطهاد   ،أجيال من الوثنية والجهـل والخرافـات      و تراث   ووجودالسلطة التي تساند جهودهم،     
 .)3("الضعفاء وكثرة الحروب بين القبائل ومئات من الشرور األخرى

 
 اللّغة: ابعالمقوم الر

وما أَرسلْنا ِمن رسوٍل ِإلَّا ِبِلسـاِن       ﴿ :يجب على الداعية أن يفهم لغة القوم الذين يخاطبهم، قال تعالى          
    ملَه نيبِمِه ِليمعنى اللسان المشترك بين الداعي والمدعو وقال تعالى        ،)4(﴾قَو: ﴿   ورطِْفئُوا نونَ ِليِريدي

 الذي شبه حـال مـن       ، التهكم  هذا فبالرغم من ،  )5(﴾ِهم واللَّه مِتم نوِرِه ولَو كَِره الْكَاِفرونَ        اللَِّه ِبأَفْواهِ 
 )6(. إطفاء ضوء الشمس بفيهإطفاء نور اهللا بفيه كحال من يريديريد 

                                                
كـة  ، المؤتمر العالمي التاسع، الممل    5،  4،  3 الهواس، عبد السالم، الندوة العالمية للشباب اإلسالمي، المحور          )1(

 .م1/11/2002-10-29هـ وفق 26/8/1423-23العربية السعودية 
م ص 1986كحيل، عبد الوهاب ، الجوانب اإلعالمية في حياة الرسول، دار الهداية، جامعة أسيوط، مصـر،             )2(

285. 
 .51م،  ص1973، 4 حافظ محمود، اإلعالم العربي واألعالم الصهيوني، المنظمة العربية للتربية، القاهرة، ط)3(
 .4سورة إبراهيم، آية رقم  )4(
 .8سورة الصف، آية رقم  )5(
 .372م، ص 1981، 4، ط 3الصابوني، محمد علي، صفوة التفاسير، دار القرآن الكريم، بيروت، مجلد  )6(

http://www.islamport.co
http://www.wings.baffalo.edu
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 ما هـو أقـوى مـن        ،ا من دالئل البرهان والحجة    م فيه ،وفيه داللة أيضاً على أن اللغة والنطق بها       
 يخاطـب    حتـى   وليس فقط اللغة العربية،    ،لسيف، لذلك وجب على الداعية أن يهتم باللغة ومعانيها        ا

الناس باللغة التي يريدونها، فإن لم يتقن اللغة التي تناسب القوم يوكل غيره في الحديث، حيث يقبـل                  
 . )1(م المدعوين بما يفتح قلوبهممعليه الجلساء، بهذا يستثمر الداعية ه

فالداعية إلـى اهللا يـأتي    القرآن الكريم إلى دور قوة المنطق قبل الحديث عن منطق القوة، وقد أشار 
كان ، و  )2(﴾ا راِعنا وقُولُوا انظُرنا   يا أَيها الَِّذين َآمنوا لَا تقُولُو     ﴿ :قال تعالى .األلفاظ التي يفهمها الناس   ب

فهاء اليهود كانوا يميلون ألسنتهم في نطق هـذه  أن س" راعنا"السبب في هذا النهي عن استعمال كلمة       
 فكانت تؤدي معنى آخر وهو مشتقاً من الرعونة       .  rالكلمة، عندما كانوا يوجهونها إلى رسول اهللا        

 وأن   تعني الباطل  ألنها"  راعنا" أن يتركوا هذه الكلمة وهي      المؤمنين   rل اهللا   و أمر رس  ، ولهذا )3(
 . r اهللا  رسول بهاكانوا يقصدوناليهود 

اعي أن يتلطف بالقول،    لذلك هناك ضوابط للقول واللغة والمصطلحات اللغوية، حيث يجب على الد          
قُلْ هـِذِه سـِبيِلي     ﴿: قال تعالى  . حديثاً عاماً، أم مجادلةً أم مناقشةً أم خطبةً أم محاضرةً          سواء أكان 

على كل مسلم، فكل مسلم مأمور بالدعوة إلى اهللا  الدعوة فرض عين     " )4( ﴾أَدعو ِإلَى اللَِّه علَى بِصريةٍ    
 اهللا بتأليف   إلىفهناك من يدعو     :بالصورة والطريقة التي تختلف من شخص آلخر حسب االستطاعة        

أو ،  الكلمـة الطيبـة   أو  ،  إلقاء درس دينـي   أو  إلقاء خطبة في مسجد،     أو  ،   محاضرة إلقاءأو  ،  كتاب
 )5(".إنتاجهم على الدعاة ونشر اإلنفاقبأو ، األسوة الحسنةو الصحبة الجميلة الصالحةب

 

                                                
 .مصدر سبق توثيقه. 41الصباغ، محمد، من صفات الداعية، ص  )1(
 .104 سورة البقرة، آية رقم )2(
 .134م، ص 1971، 7، ط 1ظالل القرآن، دار التراث العربي، بيروت لبنان، جقطب، سيد ، في  )3(
 .108 سورة يوسف، رقم )4(
 .م2004، 29، ص 1القرضاوي، يوسف، خطابنا اإلسالمي في عصر العولمة، دار الشروق، القاهرة، ط  )5(
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 المبحث الرابع
  اهللاإلىحكم الدعوة 

ولْـتكُن  ﴿ : اهللا تكليف دائم بالنسبة لهذه األمة، أما الدليل فهو من كتاب اهللا، قال تعـالى               إلىالدعوة  
       هنيوِف ورعونَ ِبالْمرأْميِر ويونَ ِإلَى الْخعدةٌ يأُم كُمونَ       ِمنفِْلحالْم مه أُولَِئككَِر ونِن الْمنَ عهذا  ،)1( ﴾و

. )2( ﴾وذَكِّر فَِإنَّ الذِّكْرى تنفَع الْمؤِمِنني      ﴿ :قال تعالى حيث  . ن األول في حق المؤمنين    اكم له شق  الح
لِْكتاِب الَِّذي نزلَ علَى رسوِلِه والِْكتاِب الَِّذي     يا أَيها الَِّذين َآمنوا َآِمنوا ِباللَِّه ورسوِلِه وا       ﴿ :وقال تعالى 

 .)3( ﴾أَنزلَ ِمن قَبلُ 
وما لَكُم لَا تؤِمنـونَ ِباللَّـِه والرسـولُ         ﴿: أما التكليف اآلخر فهو موجه لغير المؤمنين، قال تعالى        

    كُمبوا ِبرِمنؤِلت وكُمعدما هو موجه لخاتم األنبياء والمرسـلين محمـد          هذا التكليف منه     )4 (﴾يr  ،
 : تعالى قوله. rومن الشواهد في حق رسولنا محمد  .ومنه ما هو شواهد في حق الناس

﴿ ِبنيالْم ِذيرا الني أَنقُلْ ِإن5( ﴾و(. 
 .)6( ﴾را تبارك الَِّذي نزلَ الْفُرقَانَ علَى عبِدِه ِليكُونَ ِللْعالَِمني نِذي﴿
 .)7 (﴾وأُوِحي ِإلَي هذَا الْقُرَآنُ ِلأُنِذركُم ِبِه ومن بلَغَ ﴿
 .)8 (﴾يا أَيها النِبي ِإنا أَرسلْناك شاِهدا ومبشرا ونِذيرا ﴿
﴿ كبر ِمن كِزلَ ِإلَيا أُنلِّغْ مولُ بسا الرها أَي9 (﴾ي(. 

 فَلَنقُصن  ،فَلَنسأَلَن الَِّذين أُرِسلَ ِإلَيِهم ولَنسأَلَن الْمرسِلني       ﴿ :قال تعالى  :شواهد في حق الناس   ومن ال 
 .)11( ﴾فَوربك لَنسأَلَنهم أَجمِعين﴿:  وقال تعالى.)10(﴾ِعلٍْم وما كُنا غَاِئِبنيعلَيِهم ِب

 

                                                
 .104سورة آل عمران، آية رقم  )1(
 .55 سورة الذاريات، آية رقم )2(
 .136لنساء، آية رقم سورة ا )3(
 .8سورة الحديد، آية رقم  )4(
 .89 سورة الحجر، آية رقم )5(
 .1 سورة الفرقان، آية رقم )6(
 .19 سورة األنعام، آية رقم )7(
 .45 سورة األحزاب، آية رقم )8(
 .67سورة المائدة، آية رقم  )9(
 .7-6سورة األعراف، آية رقم   )10(
 .92 سورة الحجر، آية رقم )11(
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 .)2(﴾وِقفُوهم ِإنهم مسئُولُونَ﴿:  وقال تعالى.)1 (﴾ِه لَتسأَلُن عما كُنتم تفْترونَ تاللَّ﴿:وقال تعاىل
 .أما حكم الدعوة إلى اهللا، فنرى أن للعلماء في المسألة رأيين

 اهللا فرض على الجميع ابتداء، ولكنه يسقط عـنهم إذا قـام بـه               إلىيرى أن الدعوة    : الفريق األول 
 على   اهللا فرض عين على المستطيع، وأن الواجب       إلىفيرى أن الدعوة    : وأما الفريق الثاني   .مبعضه

 اهللا، فهـذا هـو      إلى وأن المسلم إذا ترك ما يقدر عليه من الدعوة           كل مسلم أن يدعو حسب مقدرته،     
 .)3(﴾فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم ﴿ :الهالك، قال تعالى

 وأن فرضـه ال يسـقط   ، اهللاإلىروف والنهي عن المنكر هو واجب الداعية لذلك واجب األمر بالمع  
ال بد مـن جماعـة      " :رحمه اهللا فيقول في الظالل    قطب  أما سيد   ،  )4(مع القدرة عليه إال بقيام قائم به      

 عن المنكر، وال بد من سلطة في األرض تدعو إلى الخير            ى الخير وتأمر بالمعروف وتنه    إلىتدعو  
 وتنهى عن المنكر، وأن هذا األمر ليس بالهين وال باليسير، وال بد مـن جماعـة                 وتأمر بالمعروف 

 بقوة اإليمان والتقوى ، لتقوم على هذا األمر العسير الشاق    ، على اإليمان باهللا، واألخوة في اهللا      ىتتالق
 .)5(" لتقوم بهذا الدور الذي ناطه اهللا بالجماعة المسلمة وكلفها بهذا التكليف،والحب واأللفة

 وأشـياعاً يـدعون   ،ل أتباعاً وحواريينولقد شاءت حكمة اهللا تبارك وتعالى أن يجعل لكل نبي ورس 
 على األنبياء والرسل فقط، النقطعت الـدعوة،   إلى اهللا ألنه لو وقف األمر في الدعوة ،بدعوة أنبيائهم 

 . كانوا يقومون بالوظيفة نفسهااألتباعلذلك فإن هؤالء 
 .)6( ﴾ا يكُونَ ِللناِس علَى اللَِّه حجةٌ بعد الرسِل ِلئَلَّ ﴿: قال تعالى
خالصة "  اهللا بعد رسل السماء إال البشر      ومن يبلغ عن  "  بن أبي طالب رضي اهللا عنه      عليلوفي قول   

 :ن أعباء هذا التكليف الرباني إلى األمة اإلسالمية التي عبرت عنها اآلية بمصطلحينأ: القول
ولْتكُن ِمنكُم  ﴿ :قال تعالى . األمر بالمعروف والنهي عن المنكر    : واآلخر،  ة إلى الخير  الدعو: األول

 .)7 (﴾أُمةٌ يدعونَ ِإلَى الْخيِر ويأْمرونَ ِبالْمعروِف وينهونَ عِن الْمنكَِر وأُولَِئك هم الْمفِْلحونَ 
زاء الدين، لذلك نرى أن األمة مكلفـة بالـدعوة، فلـن         والخير بأجمعه، وليس الخير الجزئي من أج      

تستطيع األمة اإلسالمية أن تؤدي حق الدعوة إلى اهللا إال إذا وقفت نفسها لنشـر اإلسـالم وتبليغـه                   
 :كما قال سبحانه )1(للناس أجمعين، عندئٍذ يعلم اهللا صدق هذه األمة فينصرها

                                                
 .56 سورة النحل، آية رقم )1(
 .24 سورة الصافات، آية رقم )2(
 .16 سورة التغابن، آية رقم )3(
 .14م، ص 1975، 1 الغزالي، أبو حامد، أحياء علوم الدين، دار الفكر للنشر والتوزيع، المجلد، ط )4(
 . مصدر سبق توثيقه.521ص، 6قطب، سيد، في ظالل القرآن، ج )5(
 .165ة رقم  سورة النساء، آي)6(
 .104 سورة آل عمران، آية رقم )7(
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 .)2(﴾ اللَّه لَقَِوي عِزيز ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره ِإنَّ﴿
هو تكليف ألمته، وذلك يسميه العلماء فرض كفايـٍة إذا قـام بـه     rوبما أن تكليف الرسول محمد     

 سقط عن اآلخرين، وبما أن الدعوة واجبة لذلك ال يعذر منها أحد، إال من كـان معـذوراً ال        همبعض
 .)3(يحسن النطق وال يحسن التدبير

                                                                                                                                              
 .مصدر سبق توثيقه. 175 عمر حمزة، أسس الدعوة إلى اهللا، ص )1(
 .40 سورة الحج، آية رقم )2(
 . مصدر سبق توثيقه.92الراشد، محمد أحمد، المنطلق، ص  )3(
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 .العقيدة والتوحيدالدعوة إلى اهللا ب: األساس األول
ما يعقـد المـرء     ": فالعقيدةقبل الحديث عن الدعوة إلى اهللا بالعقيدة، ال بد من تعريٍف جامٍع للعقيدة،              

عليه قلبه ويدين به، فهي من األمور اإليمانية التي يجب على المسلم أن يعتقدها في قلبه، فتسهم فـي         
 إليها النفوس، بيقيٍن قطعـٍي وإخـالص،        وتطمئن بناء المسلم الفكري والثقافي، فتنعقد عليها القلوب،      

 الستة، اإليمان بـاهللا  أركانهاألنها عقيدة ربانية، فاإليمان باهللا عمادها، والعبودية محورها، من خالل  
ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر حيث فيها اإلجابة على تساؤالت اإلنسان الحائرة، مـن               

فكانت هذه المعطيـات منطلقـات األنبيـاء        . ؟)1("؟ وإلى أين المصير   أنا؟ ومن أين جئت؟ ولم جئت     
 .والرسل في مخاطبتهم ألقوامهم

 
 المقصود بالدعوة إلى اهللا بالعقيدة والتوحيد) أ

لذي ال يقبـل   دين اهللا عز وجل، ا إلىيقصد بالدعوة إلى اهللا بالعقيدة والتوحيد، دعوة الناس باسم اهللا           
 ِإنَّ الدين ِعند اللَِّه ﴿ :اإلسالم قال تعـالى   ودين اهللا هوإال بإقامة دين اهللا، عبادة  في اآلخرة من أحد   

  لَامِفـي            ﴿ :وقال تعالى ،  )2( ﴾الِْإس ـوهو ـهلَ ِمنقْبي ا فَلَنلَاِم ِدينالِْإس رِغ غَيتبي نمو     ِة ِمـنالْـَآِخر 
اِسِرين3(﴾الْخ(. 
فطلبه باطـل ومرفـوض      r محمد   ةاً أو شريعةً غير اإلسالم بعد بعث      إنه من يطلب دين   : معنى ذلك 

 .)4(فيها وأن مصيره إلى النار مخلداً ،فلن يقبله اهللا منه
 
 :  من الدعوة إلى اهللا بالعقيدةالهدف) ب

إن أي عمل يعمله اإلنسان يجب أن يضع له هدفاً، والهدف هنا هو إعالء كلمة اهللا، والتزام أوامره،                  
 . على اإليمان ونفوز بالجنانفنحصلواهيه، واجتناب ن

 
 :أساس قيامها) ج

أن الدعوة ينبغي أن تبدأ أوالً بتوحيـد اهللا         : تقوم الدعوة إلى اهللا بالعقيدة على أساس التوحيد، بمعنى        
 .عز وجل، ألنه األساس الذي ال تقبل األعمال إال به

                                                
 .م1993، 5123برنامج التعليم المفتوح، القدس، " 1" العقيدة اإلسالمية، )1(
 .19 سورة آل عمران، آية رقم  )2(
 .85 سورة آل عمران، آية رقم )3(
 .مصدر سبق توثيقه. 215، ص 1 الصابوني، محمد علي، صفوة التفاسير، مجلد )4(
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توكل، واستعانة،  واستغاثة،   و ،ادة من دعاء  معنى ذلك أن يفردوا اهللا تبارك وتعالى بجميع أنواع العب         
 الحسنى وصفاته العلى على     بأسمائهتعظيم، مع إفراده تعالى     وحلْف،  ونذر،  وذبح،  وإنابة،  وخوف،  و

 من غير تحريٍف وال تعطيـٍل وال تكييـٍف، وال           ، rه رسوله محمد    بما وصف به نفسه، ووصفه      
 .)1(تمثيٍل وال تشبيه

 .)2(﴾ِصيبنا ِإلَّا ما كَتب اللَّه لَنا هو مولَانا وعلَى اللَِّه فَلْيتوكَِّل الْمؤِمنونَ قُلْ لَن ي﴿ :قال تعالى
 فَورب السماِء والْأَرِض ِإنه لَحق ِمثْلَ مـا أَنكُـم           ،وِفي السماِء ِرزقُكُم وما توعدونَ      ﴿: قال تعالى و

األجل والـرزق،    :را في قلب المؤمن    حقيقتان إيمانيتان يجب أن تستقّ     ففي هذه اآليات  ،  )3(﴾ تنِطقُونَ
 يملك مخلوق أيـاً     فالل بيد اهللا، والرزق بيد اهللا،       جأن يربي أصحابه على أن األ      rفأراد الرسول   

سـيرة  انقياد هللا واستقامة فـي ال     كان النفع أو الضر إال بأمر اهللا تبارك وتعالى، وهذا فيه خضوع و            
الظاهر والباطن، وان العبادة حق خالص هللا، جامع لكل ما يحبـه اهللا مـن األعمـال                 ووالسريرة،  

 .والباطنةواألقوال الظاهرة 
 
 : األنبياءبدأهاالدعوة إلى اهللا بالعقيدة  )د

 وكذلك لم يبعـث اهللا نبيـاً وال         ، وخاصة أولي العزم   ،الرسلولقد تجلت البصيرة في دعوة األنبياء       
 .ت وعبادة اهللا ونبذ الطواغي، العقيدة والوحدانيةإلى يدعو أن إال أمره سبحانه وتعالى رسوالً

 .)4( ﴾وما أَرسلْنا ِمن قَبِلك ِمن رسوٍل ِإلَّا نوِحي ِإلَيِه أَنه لَا ِإلَه ِإلَّا أَنا فَاعبدوِن ﴿ :قال تعالى
 .)5( ﴾ أُمٍة رسولًا أَِن اُعبدوا اللَّه واجتِنبوا الطَّاغُوت ولَقَد بعثْنا ِفي كُلِّ﴿ :وقال تعالى

ـ "  :هـي هذه النصوص تدل على أن وظيفة األنبياء كلهم دون اسـتثناء      اهللا بالعقيـدة  إلـى عوة دال
.  والتوحيد  اهللا بالعقيدة  إلى من الرسل فقد تجلت بصيرتهم في الدعوة          وخاصة أولي العزم   ."والتوحيد

 .تفي بمثاٍل واحد على كل نبي من أولي العزمونك
، قال   يخاطب قومه قائالً أنه اليرجو من دعوته لهم أجراً ألن أجره على اهللا              عليه السالم  "نوح"فهذا  
 .)6(﴾ِمن الْمسِلِمني فَِإنْ تولَّيتم فَما سأَلْتكُم ِمن أَجٍر ِإنْ أَجِري ِإلَّا علَى اللَِّه وأُِمرت أَنْ أَكُونَ  ﴿: تعالى

                                                
الذهبي، محمد حسين ، بحث مشكالت الدعوة والداعية في العصر الحديث، المؤتمر العالمي لتوجيه الـدعوة                 )1(

 م292/1997-24السعودية، الجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة، والدعاة، المملكة العربية 
 .51سورة التوبة، آية رقم  )2(
 .23-22 سورة الذاريات، آية رقم )3(
 .25سورة األنبياء، آية رقم  )4(
 .36سورة النحل، آية رقم  )5(
 .72سورة يونس، آية رقم  )6(
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ووصى ِبها ِإبراِهيم بِنيِه ويعقُوب يا بِني ِإنَّ اللَّه اصـطَفَى           ﴿:  عليه السالم، قال تعالى    "إبراهيم"كذلك  و
 .)1( ﴾لَكُم الدين فَلَا تموتن ِإلَّا وأَنتم مسِلمونَ 

 .)2(﴾لُوا ِإنْ كُنتم مسِلِمني كُنتم َآمنتم ِباللَِّه فَعلَيِه توكَِّإنْ﴿:  عليه السالم، قال تعالى"موسى"و
فَلَما أَحس ِعيسى ِمنهم الْكُفْر قَالَ من أَنصاِري ِإلَى اللَِّه قَـالَ             ﴿ : عليه السالم، قال تعالى    "عيسى"و

 .)3( ﴾ِباللَِّه واشهد ِبأَنا مسِلمونَ الْحواِريونَ نحن أَنصار اللَِّه َآمنا 
قُلْ ِإنما أَنا بشر ِمثْلُكُم يوحى ِإلَي أَنما ِإلَهكُـم          ﴿: قال تعالى ،   والمرسلين   "خاتم األنبياء " rمحمد  و

 ِرِكنيشلٌ ِللْميوو وهِفرغتاسِه ووا ِإلَيِقيمتفَاس اِحدو 4( ﴾ِإلَه(. 
هذه النصوص تدل على أن اإلسالم هو دين أهل السموات واألرض، ودين أهل التوحيد من أهـل                 

واحـد للـرحمن وخمسـة      :  فأديان أهل األرض ستة    ،األرض، حيث ال يقبل اهللا من أحد ديناً سواه        
 -لتحريفهما – اليهودية، والنصرانية ": والتي للشيطان هي   .دين اإلسالم : دين الرحمن هو  ، ف للشيطان

 .)5("ة، ودين المشركينبئوالمجوسية، والصا
شِهد اللّه أَنه الَ ِإلَـه ِإالَّ هو والْمالَِئكَةُ وأُولُواْ الِْعلِْم قَآِئماً ِبالِْقسِط الَ ِإلَـه ِإالَّ هـو                 ﴿:  تعالى يقولو

 ِكيمالْح ِزيزآخـر  و ، فهي أول واجب، اإلسالم  يدخل العبد في   ، بالعقيدة وكلمة التوحيد   :لذلك .)6( ﴾الْع
 ، وخاصـة أولـي العـزم      ، فهؤالء الرسـل   ،من كان آخر كالمه ال إله إال اهللا دخل الجنة          ف ،واجب

يعتبرون أطباء القلوب، وعالج القلوب أصعب من عالج األبدان، فمن يريد تزكيـة نفسـه بنفسـه                 
 ؟رأيه من رأي الطبيب العارف     فهو كالمريض الذي يعالج نفسه برأيه، وأين يقع          ،بمنأى عن الرسل  

 ألنهـم  طريـق هـؤالء األنبيـاء،        نفال سبيل لتزكية هذه النفس وصالحها إال بامتثال أوامر اهللا ع          
 .)7( ﴾أُولَِئك الَِّذين هدى اللَّه فَِبهداهم اقْتِدِه ﴿

 بإتبـاع مأمورون   بهؤالء األنبياء، ونحن أمة محمد       باإلقتداءأمره اهللا   ي r محمد   فها هو رسول اهللا   
وهديه، ألن في طاعته طاعة هللا، حيث هو األسوة الحسنة لمن كان يرجو اهللا واليوم                rسنة محمد   

                                                
 .132 سورة البقرة، آية رقم )1(
 .84 رقم سورة يونس، آية )2(
 .52 سورة آل عمران، آية رقم )3(
 .6 سورة فصلت، آية رقم )4(
 .678العلي، عبد المنعم صالح، تهذيب مدارج السالكين،  ص  )5(
 .18رة آل عمران، آية رقم سو )6(
 .90 سورة األنعام، آية رقم )7(
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اإليمان بالكتب والرسل واليوم اآلخر والرزق واألجل والبعـث هـو مـن          ، ف اآلخر وذكر اهللا كثيراً   
 .)1( مقتضيات العقيدة الصادقة

 
 يمان باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخـر والقـدر         الدعوة إلى اهللا بالعقيدة تكون باإل      )هـ

 :خيره وشره
 أن اإليمان باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر، يمثل ثقافة المسـلم المـؤمن               في الشك

 اإليمانية العقائدية تتشكل    ة وعلى ضوء هذه الرؤي    ا وفكر وعقيدة وفلسفة للوجود كله،     فهي بمثابة رؤي  
من باهللا واليـوم اآلخـر والمالئكـة والكتـب       لتي يتصرف فيها اإلنسان، فالذي يؤ     والضوابط ا القيم  

والرسل والقدر في دنياه يترتب عليه سلوك، نابع من الرؤيا اإليمانية، بأن هناك بعد المـوت قيامـة    
 .ن عالم إلى عالم م ليس فناء، بل انتقاالًنشاهده، وأن الموت الذي اً ونار وجنةًاً وعقاباً وثواباًوحساب

هذه الرؤيا جاءت بها رساالت األنبياء وخاصة أولي العزم من الرسل، فاألنبياء من آدم عليه السالم                
اذكـروا اهللا، اذكـروا أيـام اهللا،        :  البشرية ليقولوا  إلىكلهم أرسلهم اهللا     rإلى خاتم األنبياء محمد     

ولَقَد أَرسلْنا موسـى ِبَآياِتنـا أَنْ       ﴿:  تعالى هال ق  يأتيه األمر في   فهذا نبي اهللا موسى    .اعبدوا اهللا وحده  
من ظلمات الجهل والكفر إلى نور    أي   .)2( ﴾أَخِرج قَومك ِمن الظُّلُماِت ِإلَى النوِر وذَكِّرهم ِبأَياِم اللَِّه          

ك ِلتخِرج الناس ِمن الظُّلُماِت ِإلَى الر ِكتاب أَنزلْناه ِإلَي ﴿ :قال له ربه   r أما محمد    ،اإليمان والتوحيد 
 .)3( ﴾ النوِر ِبِإذِْن ربِهم ِإلَى ِصراِط الْعِزيِز الْحِميِد

 ، الى نور اإليمان والتوحيـد     ، ليخرج قومه من ظلمات الكفر والجهل      اهللا تعالى فإذا كان موسى بعثه     
وعندما يؤمن المسـلم     . الظلمات إلى النور    أرسله اهللا ليخرج الناس كل الناس من       ،r محمد   فكذلك

 واآلخـرة،  عليه بركات هذه األعمال في الـدنيا   ديني تظهر باألعمال التي يمارسها على أنها واجب
تبنـي فـي    "  الواجب الديني  "  أو ، هذه الثقافة الدينية   لم لم يخلق عبثاً، ولن يترك سدى      وأن هذا المس  

ألنـه يعلـم أن اهللا   ، ، فيتصرف بناء على هـذه الثقافـة       "لتزامثقافة اال " شخصية المسلم شيئاً اسمه     
  كيف يتصرف في حياته التي     حيث يعرف المسلم   وهذا يندرج في نطاق المسؤولية       سيسأله ويحاسبه 

، الشـباب واألمن،  و،  المالو،   الصحة فيفيعرف كيف يتصرف    هي دار ممٍر ليصل إلى دار المقر،        
 . شخصيته والعقيدة واألفكار التي بنيت منهالرؤيةلإنها ترجمة ، الغنىو ،الفقرولضعف، وا، القوةو

 على هذه الرؤيـا، فعلـى هـذا         بناءفيتصرف في حياته،    . يسأله بعد الموت  س اهللا   أن يعرف   ،عندئذ
 . باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخريؤمنرجل العقيدة الذي األساس يبنى 

                                                
 .م1977، 18 يكن، فتحي، ماذا يعني انتمائي لإلسالم، مؤسسة الرسالة، بيروت، ص )1(
 .5 سورة إبراهيم، آية رقم )2(
 .1سورة إبراهيم ، آية رقم  )3(
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حِقيق علَى أَنْ لَا أَقُولَ علَى اللَِّه ِإلَّا الْحق قَد ِجئْتكُم ِببينـٍة   ﴿ :ىفمثالً  موسى عليه السالم، قال تعال   
 كُمبر 1( ﴾ِمن(. 

، فلم يخالطها ريـب،     فال يقولون إال الحق، ألن جميع رؤاهم كانت قضايا إيمانية ترسخت في القلب            
 .)2( عليهم في دعوة الخلق إلى الحقوبهذا تتجلى بعثة األنبياء صلوات اهللا.  يمازجها شكولم

 فَلَنقُصن علَـيِهم    ،فَلَنسأَلَن الَِّذين أُرِسلَ ِإلَيِهم ولَنسأَلَن الْمرسِلني       ﴿:  قال تعالى  ،وتعزيزاً لهذا الفهم    
 ا غَاِئِبنيا كُنم3( ﴾ِبِعلٍْم و(. 

وا يعملون، قليل أو كثير، جليل أو حقيـر، والسـؤال           وأن الكتاب يوضع يوم القيامة، فيتكلم بما كان       
 )4( األمانة؟واوأدكذلك للرسل أوالً هل بلغوا الرسالة 

وكُلَّ ِإنساٍن أَلْزمناه طَاِئره ِفي عنِقِه ونخِرج لَه يوم الِْقيامِة ِكتابـا      ﴿ :والسؤال الثاني لألمم، قال تعالى    
 .)5( ﴾ اقْرأْ ِكتابك كَفَى ِبنفِْسك الْيوم علَيك حِسيبا ،يلْقَاه منشورا 

بهذا نجد أن العقيدة اإلسالمية أعطت تصوراً كامالً عن عالقة اإلنسان مع خالقه ومع نفسـه ومـع                  
 في الكون غير سلطان اهللا،      اًالكون، بهذا يدرك اإلنسان قدر خالقه سبحانه، ويعلم أن ال سلطان حقيقي           

رف اإلنسان أنه عبد لهذا اإلله العظيم الواعد، بهذا يسعد اإلنسان في ذاته وفي تنظيم عالقته مـع           فيع
سيد قطب رحمه اهللا هذه الحقيقـة        ويوضح   .)6(الناس على أساس المساواة واألخوة أمام عبوديتهم هللا       

 التحريـر فـي     بهذا الفهم فإن العقيدة لن تموت ألنها من روح اهللا فهي تتبنى كـل قضـايا               " :بقوله
 أياً  يت،االستعالء، وعدم الخضوع للطواغ    إلىاألرض، وتشد أزرها في كل مكان، وتدعو معتنقيها         

 .)7("كانت قوتهم فهي المناخ الذي يبني الشخصية التي تقول للمحسن أحسنت، وللمسيء أسأت
 فسبحان اهللا العظـيم،  : اهللا بالعقيدة والتوحيد إلى عند االنتهاء من الحديث عن الدعوة        كلمةفال بد من    

الذي خلق الخلق بقدرته، ونورهم بأحكامه، وأعزهم بدينه، النافذ أمره في أرضه وسمائه، المهروب              
إليه من عذابه، قدر للناس أقداراً، وضرب لهم آجاالً، وكتـب لهـم أرزاقـاً، فاآلمـال واألعمـال                   

األوهام، حي ال يموت، قيـوم ال ينـام،         واألرزاق كلها بيد اهللا، سبحانه ال تبلغه األفهام، وال تدركه           
 بال مؤونه، خالق بال حاجة، قديم بال ابتـداء، آخـر بـال              ، باعث بال مشقة، رزاقً    مخافة بال   مميت

                  ضل من يشاء عـدالً، ال رادانتهاء، ال تغيره الحوادث، وال يخشى الدوائر، يهدي من يشاء فضالً، ي
                                                

 .105سورة األعراف، آية رقم  )1(
 .182، ص 1الغزالي، أبو حامد، إحياء علوم الدين، دار الفكر، ج  )2(
 .7-6سورة األعراف، آية  )3(
 .مصدر سبق توثيقه. 437، ص 4 الصابوني، محمد علي، صفوة التفاسير، ج)4(
 .14-13 سورة اإلسراء، آية رقم )5(
 .12برنامج التعليم المفتوح، القدس، ص ) 1( العقيدة اإلسالمية )6(
 .8م، ص 1974قطب، سيد، في التاريخ فكرةً ومنهاجاً، دور الشروق، بيروت،  )7(
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نا بذلك كله، وأيقنا أن كالً من عنده، ال شـيء قبلـه             ال معقب لحكمه، وال غالب ألمره آم      ولقضائه،  
وال شيء بعده وكل شيء عليه يسير، وكل شيء إليه فقير، ال تدركـه األبصـار وهـو اللطيـف                    

 .)1(الخبير
مع عليها الناس، ويتميز بها هذه الدين العظيم، حيث أن الوشيجة ليسـت             تجالوشيجة التي ي  هي  هذه  

 ، الجنس والعنصر  أو،   اللون واللغة  أو القوم والعشيرة  أو،  الوطناألرض و أو  ،  وشيجة الدم والنسب  
هـي  ولكن الوشيجة  .هذه الوشائج قد توجد ثم تنقطع العالقة بين الفرد والفرد  ف،  )2( الحرفة والطبقة  أو

ـ       ﴿: ، ويحث عليها كما جاء في قوله تعالى       التي يوجهها القرآن الكريم      ِه لَا تِجد قَوما يؤِمنـونَ ِباللَّ
                  مهتِشـريع أَو مهانـوِإخ أَو ماَءهنأَب أَو ماَءهوا َآبكَان لَوو ولَهسرو اللَّه ادح نونَ مادوِم الَْآِخِر يوالْيو

ي ِمن تحِتها الْأَنهار خاِلِدين ِفيها أُولَِئك كَتب ِفي قُلُوِبِهم الِْإميانَ وأَيدهم ِبروٍح ِمنه ويدِخلُهم جناٍت تجِر
 .)3( ﴾رِضي اللَّه عنهم ورضوا عنه أُولَِئك ِحزب اللَِّه أَلَا ِإنَّ ِحزب اللَِّه هم الْمفِْلحونَ 

 ِمـن   ما أَصـاب  ﴿ : إيمانهم بقول اهللا عز وجل     ، العقيدة في قلوب هؤالء الدعاة إلى اهللا       يقويومما  
 .)4(﴾ ذَِلك علَى اللَِّه يِسريمِصيبٍة ِفي الْأَرِض ولَا ِفي أَنفُِسكُم ِإلَّا ِفي ِكتاٍب ِمن قَبِل أَنْ نبرأَها ِإنَّ

                                                
، 3، ط1الدمشقي، علي بن علي بن محمد بن أبي العز، شرح العقيدة الطحاوية، مؤسسة الرسالة، بيـروت، ج      )1(

 .84 ص ،م1991
 .40أحمد حسن، فقه الدعوة، جمعها من الظالل، مؤسسة الرسالة للنشر والتزويع ص  )2(
 .22 سورة المجادلة، آية رقم )3(
 .22 سورة الحديد، آية رقم )4(
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 الدعوة إلى اهللا بالبصيرة: األساس الثاني
 .قبل الحديث عن الدعوة إلى اهللا بالبصيرة ال بد من تعريف بسيط للبصيرة

 طنةقوة اإلدراك والف: ةالبصير
 اسم من أسماء اهللا الحسنى: البصير
 فعل ذلك عن عقيدٍة: فعل ذلك عن بصيرٍة: يقال

 )1(جمعها بصائر وهي البينات والحج: البصيرة
 نور يقذفه اهللا في القلب، يفرق به بين الحق والباطل: والبصيرة

 
 : البصيرة) أ

هِذِه سِبيِلي أَدعو ِإلَى اللَّـِه علَـى   ﴿: قال تعالى، ين اهللانور يتجلّى في حياة المؤمن بقدر تضحيته لد     
        ِرِكنيشالْم ا ِمنا أَنمانَ اللَِّه وحبسِني وعبِن اتما وٍة أَنِصريتعتبر هذه اآلية بمثابة إعالن مبادئ، ، )2( ﴾ب

ي، التي  تقافتي، فلسفتي، رؤي  ثو بل منهجي،    ،هذه طريقي التي أسير عليها    و ،حيث أن هذا هو مبدئي    
 يسير معي فليتابع، ومن أبى فأنا سـائر فـي هـذه             أنال لبس فيها وال غموض، فمن رضي منكم         

 إنها آصرة   ،يز بين الكفر واإليمان، والجاهلية واإلسالم     ي ال بد من التم    لذلك . عنها أحيدالطريق، وال   
 .)3(ليالعقيدة المتميزة، التي يجب أن تتميز عن المجتمع الجاه

 نعيش في جاهلية جهالء ال تختلف في        -القرن الحادي والعشرون   - أننا نعيش في هذا العصر،     حيث
 .مقوماتها ومالمحها عن أي جاهليٍة أخرى واجهتها الدعوة اإلسالمية على مدار التاريخ

 
 :بصيرة تتجلّى بصيرة األنبياءعلى بالدعوة إلى اهللا ) ب

 ﴾اِئر ِمن ربكُم فَمن أَبصر فَِلنفِْسِه ومن عِمي فَعلَيها وما أَنا علَيكُم ِبحِفيٍظ قَد جاَءكُم بص﴿ :قال تعالى
 وأن الرقيب عليهم هو اهللا، ذلـك بـأن مـن            نو فقط منذر  هنا تظهر وظيفة األنبياء، حيث أنهم     . )4(

 سبيل األنبياء فإنه أعمى وعلى نفسه       بعت فلنفسه أبصر وإياها نفع، وكذلك من لم ي        ،أبصر الحق وآمن  
بمعنى أن األنبياء تركوا البشرية على محجة بيضاء نقية ال يزيغ عنها إال هالـك وال            . )5(يعود العمى 

 .يتنكبها إال ضال

                                                
 .مصدر سبق توثيقه. 61، ص 1 مدكور، إبراهيم، المعجم الوسيط، ج )1(
 .108سورة يوسف، آية رقم  )2(
 .، مصدر سبق توثيقه56، ص 4، سيد ، في ظالل القرآن، جقطب )3(
 .104سورة األنعام، آية رقم  )4(
 . مصدر سبق توثيقه410الصابوني، محمد علي، صفوة التفاسير، ص  )5(
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 قَالَ  ،قَالَ فَمن ربكُما يا موسى      ﴿ :، قال تعالى  عندما سأله فرعون قال له     موسى عليه السالم     وهكذا
نبى         رده ثُم لْقَهٍء خيطَى كُلَّ شوِن الْأُولَى       ،ا الَِّذي أَعالُ الْقُرا بـي ِفـي        ، قَالَ فَمبر دا ِعنهقَالَ ِعلْم 

ن السماِء   الَِّذي جعلَ لَكُم الْأَرض مهدا وسلَك لَكُم ِفيها سبلًا وأَنزلَ مِ           ،ِكتاٍب لَا يِضلُّ ربي ولَا ينسى       
 .)1( ﴾ كُلُوا وارعوا أَنعامكُم ِإنَّ ِفي ذَِلك لََآياٍت ِلأُوِلي النهى           ،ماًء فَأَخرجنا ِبِه أَزواجا ِمن نباٍت شتى        

لى الكون، بما فيـه مـن آيـاٍت     طلب من فرعون، أن ينظر ببصيرته إ  حيث أن موسى عليه السالم    
 . دعوة للتأمل في ملكوت اهللادوعبر، وهذا يع

 

 :الوحي يسدد أولي العزم من الرسل فهم معصومون )ج
ورحمـةٌ ِلقَـوٍم     قُلْ ِإنما أَتِبع ما يوحى ِإلَي ِمن ربي هذَا بصاِئر ِمن ربكُـم وهـدى                 ﴿ :قال تعالى 
يدي، وأنه ليس لي من األمر شيء آتيكم به، فأنا           أن األمر ليس ب     أي يا محمد قل ألمتك     .)2(﴾يؤِمنونَ

 .عبد أمتثل ما يوحى إلى من ربي
 ، هذه البصائر التي يدعو إليها األنبياء      ،)3(ج والبراهين والبصائر للقلوب   جن هذا القرآن بمثابة الح    وأ

ة قيام الساع نها تصلح ل   حيث أ  ،rوخاصة أولي العزم من الرسل، وأخص خاتم األنبياء والمرسلين          
خلـق   وال ي  ،له العلمـاء   وال يم  ،هب الذي ال تنتهي عجائ    ،ي القرآن الكريم  ت ف فهي معجزته، التي تمثل   

على كثرة الرد. 
هـذا ذو   : قـول فنوب  فنرى أن أولي العزم من الرسل يتمتعون بعالمات وهدى وأنوار تضيء القل           

 .بأنها بصائر بالجمعبصائر، بمعنى أن اآليات والسور كثيرة ، فعبر عنها سبحانه وتعالى 
للمؤمنين حيث قـال سـبحانه لقـوٍم         ؟....فيكون القرآن بصائر، وطريق األنبياء بصائر ولكن لمن       

 .)4(يؤمنون، أما من ال يؤمن فهو عليه عمى وعقوبةً من اهللا تعالى
  الطريق المسدد بـالوحي،    يتفرسون في كشف طريق األنبياء،     – rون من أمة محمد     نهؤالء المؤم 

 .أشرف أنواع البصيرةوهذا 
والمتوسمون هم المتفرسون الذين ينظرون بنـور      .)5(﴾ِإنَّ ِفي ذَِلك لََآياٍت ِللْمتوسِمني      ﴿: قال تعالى 

 .اهللا
                                                

 .54 -49سورة طه، آية رقم  )1(
 .203سورة األعراف ، آية رقم  )2(
 .مصدر سبق توثيقه. 448، ص 1الصابوني، محمد علي، صفوة التفاسير، مجلد )3(
، ص 6األندلسي، ابن عطية أبي محمد عبد الحق غالب بن عقبة، المحرر الوجيز، دار الفكر العربي، مجلـد            )4(

 .، مصدر سبق توثيقه195
 .75سورة الحجر، آية رقم  )5(
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 .الدعوة إلى اهللا باإلخالص: األساس الثالث
 ، الدنيا ص من كل شوائب الشرك والبدع، ومشاغل الحياة       إلى اهللا يجب أن تنبع من قلب خَلُ       فالدعوة  

التي تفسد عليه إخالصه هللا جل وعال، ألن القلب الذي ال يسلم من تلـك الشـوائب والمشـاغل، ال                   
 .)1(تصدر منه إال دعوة مشبوهة غير خالصة، إذ أن كل إناٍء بما فيه ينضح

 ويقـول القرضـاوي     .)2("هو فعل الطاعة وترك المعصية ابتغاء وجه اهللا جل وعـال          ": اإلخالصف
أن يكون المسلم عبداً هللا، ال عبداً لذاته، حيثُ وجد أخلـص فـي عملـه،                : اإلخالص"ك  موضحاً ذل 

 .)3("وحيث وجه توجه بإخالص، في األمام أو الخلف، قائداً أو جندياً، دون تطلٍع إلى منصٍب أو دنيا
 
 لَا شِريك لَه وِبذَِلك أُِمرت ،الْعالَِمني قُلْ ِإنَّ صلَاِتي ونسِكي ومحياي ومماِتي ِللَِّه رب        ﴿: قال تعالى ) أ

 ِلِمنيسلُ الْما أَوأَن4( ﴾و(. 
 حتى يلتزموا في جميع     ، مما يلزم المؤمنين التأسي به     ،r هذه اآلية بمثابة اإلعالن من الرسول        دتع

 ، إنما هـي   الممات منذ الوالدة وحتى     ، وجه اهللا عز وجل، إنها حالة من اإلخالص        إرضاء ،أعمالهم
 .)5(هللا عز وجل

، تأسـي   r يعـي ويعـرف أن محمـداً    ،فالذي يقرأ هذه اآلية على لسان خاتم األنبياء من الرسل  
 وسبقهم في وظيفته الملقاة علـى عاتقـه،         ، بل أخذ من ميراثهم    ،بإخوانه من أولي العزم من الرسل     

 .ن وتكون سكناته وحركاته هللا رب العالمي،وهي أن يحيا ويموت
 
 ."فريق في الجنة وفريق في السعير " : يفضي إلىاإلخالص في السنن القرآنية) ب

 ،وحكم اهللا عليهم يوم الحساب والجـزاء      " باإلخالص"  اإلسالمية للكون والحياة، مرتبطة      ةإن الرؤي 
 ،ن فهـو أسـاس نـاموس الكـو        ،يترتب على اإلخالص، ألنه أصل من أصول العقيدة اإلسـالمية         

أَفَرأَيت مِن اتخذَ ِإلَهه هواه وأَضلَّه اللَّه علَى ِعلْـٍم           ﴿ :قال تعالى فمن هذه السنن،    . لبشروالشريعة ل 
 .)6( ﴾فَلَا تذَكَّرونَوختم علَى سمِعِه وقَلِْبِه وجعلَ علَى بصِرِه ِغشاوةً فَمن يهِديِه ِمن بعِد اللَِّه أَ

                                                
 اة ندا، سعد، موقف الدعوة اإلسالمية من الطـرق الصـوفية، المـؤتمر العـالمي لتوجيـه الـدعوة والـدع                 )1(

 . المملكة العربية السعودية.هـ24-29/2/1397
 .م1973، 178، ص 1سابق، سيد، دعوة اإلسالم، دار الكتاب العربي، بيروت لبنان، ط  )2(
 . 196 القرضاوي، يوسف، الصحوة اإلسالمية، ص )3(
 .163 -162 سورة األنعام، آية رقم )4(
 .، مصدر سبق توثيقه416 عقبة، المحرر الوجيز، ص األندلسي، ابن عطية أبي محمد عبد الحق غالب بن )5(
 .23سورة الجاثية، آية رقم  )6(



 

 29

 حين تترك اإلخالص وهو األصل الثابت، وتتبع الهوى المتقلب، وحين           ،للنفس البشرية إنه النموذج   
تعبد هواها، وتقيمه إلهاً قاهراً لها، فهذا إنسان يستحق من اهللا أن يضله، وأن يطمس على قلبه، فـال            

صـل إلـى أرفـع      فاإلنسان بإخالصه في دعوته هللا، وفي تصوره ورؤيـاه، ي          .)1(يدخل إليه النور  
 ، وما ِلأَحٍد ِعنده ِمن ِنعمٍة تجزى ، الَِّذي يؤِتي مالَه يتزكَّى ،وسيجنبها الْأَتقَى  ﴿ :قال تعالى  .رجاتالد

 .)2( ﴾ِإلَّا ابِتغاَء وجِه ربِه الْأَعلَى 
ى ال يكون هنـاك   حت، واآليات، والرساالت ، بالرسل ،وهذه الطريق كتبها سبحانه وتعالى على نفسه      

ويستعلي على الناس، ينفقه تطوعـاً، ال رداً      نفاقه  إبحجة ألحد، وال ظلم ألحد، فالذي ينفق ال ليرائي          
لجميل أحد، وال طلباً لشكر أحد، وإنما ابتغاء وجه اهللا، خالصاً به قلبه، هذا اإلنسان الذي يريد وجه                   

 .)3( ﴾وف يرضى ولَس﴿ :ربه األعلى، ماذا ينتظر من اهللا؟ قال تعالى
 

 اإلخالص قاعدة دين اهللا على اإلطالق) ج
، يرتبط قبولها   كلها، فاألعمال   )4("إنما األعمال بالنيات وإنما لكل امرٍء ما نوى       : " rقال رسول اهللا    

 الصـالة،   قـام وإالميل عن الشرك وأهلـه،      وإخالص الدين له،    وعبادة اهللا وحده،    و،  هللاباإلخالص  
عقيـدة واحـدة،   و فهو دين اهللا على اإلطالق، دين واحد، ،نفسعقيدة خالصة هللا في ال إيتاء الزكاة،   و
البسـاطة،  و تفرق وال إلى اختالف، فهي بهذه النصاعة،         إلىال تدعو   وال غموض فيها وال تعقيد،      و

 فإما إيمان ونجاة، وأما كفر وهـالك،        ، وطريق الذين يؤمنون   ،بين طريق الذين يكفرون   والتيسير، تُ 
خلص من شوائب الشرك في كل صورٍة من صـوره،        خلص العمل هللا، ي   خلص العبادة هللا، وي   لذي ي فا

 .)5( خالص لوجه اهللا، وإال لم يقبله فإما عمٌل،وأن اهللا تبارك وتعالى أغنى الشركاء عن الشرِك
نفَاَء ويِقيموا الصلَاةَ ويؤتوا الزكَاةَ وذَِلك      وما أُِمروا ِإلَّا ِليعبدوا اللَّه مخِلِصني لَه الدين ح        ﴿: قال تعالى 

 .)6( ﴾ِدين الْقَيمِة 
 . اهللا وحده، الدعوة إلى عقيدة خالصة، فهو دين واحدإلىإنها الدعوة إلى اإلخالص، الدعوة 

 سعيهم ِفي الْحياِة الدنيا وهم يحسبونَ       قُلْ هلْ ننبئُكُم ِبالْأَخسِرين أَعمالًا ، الَِّذين ضلَّ        ﴿ :قال تعالى و
قل يا خاتم أولي العزم من الرسل، هل نخبركم بأخسر النـاس عنـد اهللا؟         ،  )7(﴾أَنهم يحِسنونَ صنعا    

                                                
 .، مصدر سبق توثيقه390 قطب، سيد، في ظالل القرآن، ص )1(
 .20-17 سورة الليل، آية رقم )2(
 .21 سورة الليل، آية رقم )3(
م،  1994، 1ار الفكر، بيـروت، مجلـد  البخاري، أبو عبد اهللا محمد بن إسماعيل البخاري، باب بدء الوحي، د           )4(

  .3ص
 .، مصدر سبق توثيقه638، ص 8 قطب، سيد، في ظالل القرآن، مجلد )5(
 .5 سورة البينة، آية رقم )6(
 .104  – 103 سورة الكهف، آية رقم )7(
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بمعنى من بطل عملهم وضاع في هذه الحياة الدنيا، وهم يحسبون لقلة عقلهـم أن أفعـالهم حسـنة،                   
 ال ينفـع مـع الكفـر     ألنه ؛لنشور، فجميع أعمالهم باطلة   ين يكفرون بالقرآن والبعث وا    أولئك هم الذ  

 .)1(طاعة
 
 قصة قصيرة تدل على إخالص أولي العزم من الرسل) د

 ويقطع عالقته بعـدما     يتبرأ من والده  ... إبراهيموهذا نبي اهللا     ،   يتبرأ من ابنه  .... فهذا نبي اهللا نوح   
 . وأنه ال ينوي اإليمان،والده عدو هللا أن يمان وتبين لهدعاه إلى اإل

لذلك نرى أن المؤمن يعلن براءته من عدو اهللا رغم كونه ابنه أو والده، ذلك بأن العالقـة الوحيـدة                
التي ينبغي أن تقوم عليها الروابط بين الناس، هي رابطة العقيدة واإليمان واإلخـالص، ال رابطـة                 

ا كَانَ اسِتغفَار ِإبراِهيم ِلأَِبيِه ِإلَّا عن موِعدٍة وعدها ِإياه فَلَما تبين لَه             وم﴿ :ىقال تعال  .)2(الميالد أو الدم  
 ِليمح اهلَأَو اِهيمرِإنَّ ِإب هأَ ِمنربِللَِّه ت ودع ه3( ﴾أَن(. 

األضواء، تُسلَّط عليهم   ر بطالب   إن الدعوات ال تنتص    : اهللا باإلخالص  إلىخالصة القول في الدعوة     
وعباد الشهرة والظهور، بل باألبرار األتقياء االخفياء، الذين إذا حضروا لم يعرفوا، وإذا غابوا لـم                
يفتقدوا، قلوبهم مصابيح الهدى، يخرجون من كل غبراء مظلمة، ذلك هو السـالح الروحـي الـذي             

 .)4(هم أذاهمززليانهم، ولم ييواجه به رسل اهللا طغاة أقوامهم، ولم يخفهم طغ

                                                
 ، مصدر سبق توثيقه208، ص 2الصابوني، محمد علي، صفوة التفاسير، مجلد )1(
 .93م، ص 1999، 25هللا، دار الشروق، القاهرة، ط  بهجت، أحمد، أنبياء ا)2(
 .114سورة التوبة، آية رقم  )3(
 .83م،  ص 1991، 12القرضاوي، يوسف، أولويات الحركة اإلسالمية، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط  )4(
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 الدعوة إلى اهللا بالقوة واألمانة: األساس الرابع
تعـرض بمجـرد   يينبغي على الداعية إلى اهللا أن يكون قوياً أميناً، وأن يضع في اعتباره أنه قد           ... 
 .ت والتشريد واالضطهاد والسجن والمطاردة والحصار واالغتيالامرا دعودته، للمؤإعالن

ن السير في طريق الدعوة، وهذا ثمن الحرية، فإذا كان أهل الباطل يدفعون هذا الـثمن،                هذا هو ثم  
 بيد اهللا، واألرزاق بيـد  الاآلجأن الداعية إلى اهللا يعلم أن خاصة وبفكيف يتردد أهل الحق في أدائه؟  

 .)1(ذب األلم في سبيل اهللاعاهللا، واألمن بيد اهللا، والقوة بيد اهللا، وأن الداعية يست
 
 األنبياء أقوياء) أ

وكَأَين ِمن نِبي قَاتلَ معه ِربيونَ كَِثري فَما وهنوا ِلما أَصابهم ِفي سِبيِل اللَِّه وما ضعفُوا وما          ﴿ :قال تعالى 
     اِبِرينالص ِحبي اللَّهوا وكَانتوأمانة، دون أن يعتـريهم   كلمة اهللا بقوة   إلعالءألنبياء قاتلوا    فا .)2("﴾اس 

الجبن والضعف، ال يهمهم ما أصابهم من الجراح والقتل، فلم يذلّوا ولـم يخضـعوا لعـدوهم، بـل                 
 وعصمهم من الشرك والضاللة، وبرأهم من        اهللا اختارهمفقد  . صبروا على مقاساة الشدائد واألهوال    

 الناس أخالقاً وأكثرهم حلمـاً  الزيغ واألهواء، وطهرهم من الفسوق والعصيان، واختارهم من أفضل  
 .)3(وحكمة، وأعظمهم أمانة، وأقواهم حجة، وأوفرهم ذكاء

فمن أراد القوة واألمانة عليه االلتزام واالنتسـاب        . )4( ﴾اللَّه أَعلَم حيثُ يجعلُ ِرسالَته      ﴿: قال تعالى 
 . لهؤالء األنبياء الذين اختارهم اهللا تبارك وتعالى

 .)5( ﴾ِبهداهم اقْتِدِه فَ﴿ :قال تعالى
 .)6( ﴾فَاصدع ِبما تؤمر وأَعِرض عِن الْمشِرِكني  ﴿ :وقال تعالى

 المعنى أمض يا محمد في الطريـق        ،والخطاب موجه إلى النبي الخامس من أولي العزم من الرسل         
 داللة على القـوة     -أي شقاً  - صدعاً -، واجهر بما أمرك اهللا، ويسمى هذا الجهر       لك التي رسمها اهللا  

 .)7(والنفاذ

                                                
 .م1999، 438، ص 25بهجت، أحمد، أنبياء اهللا، دار الشروق، القاهرة، ط  )1(
 .146رقم  سورة آل عمران، آية )2(
، 3، ط 21زين العابدين، محمد سرور بن نايف، منهج األنبياء في الدعوة إلى اهللا، دار األرقم، برمنجهان، ص  )3(

 .م1988
 .124 سورة األنعام، آية رقم )4(
 .90سورة األنعام آية رقم  )5(
 .94سورة الحجر، آية رقم  )6(
 .ثيقه، مصدر سبق تو221قطب، سيد، في ظالل القرآن، ص  )7(
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 ة الئـم،  م قلب قوي، يقتفي أثر هؤالء األنبياء فال يخشى في اهللا لو           ذافعلى الداعية إلى اهللا أن يكون       
الكتاب والسنة، فـال يغـش، وال يجامـل    : عرض الحق ساطعاً في قوٍة وأمانٍة من نبعيه الصافيين   يو

الَِّذين  ﴿ : قال تعالى)1(.سخط المعارضين له، وتألب الكارهين  لهواه وال ينافق، وال يداهن خوفاً من        
          ا ِإلَّا اللَّهدنَ أَحوشخلَا يو هنوشخيالَاِت اللَِّه وونَ ِرسلِّغبسبون للخلْق حساباً، حيث       )2( ﴾يحهؤالء ال ي 

 .أرسلهم اهللا للتبليغ والعمل والتنفيذ
 
 . على الدعوةاألنبياء أمناء )ب

 .)3( ﴾ِإنَّ خير مِن استأْجرت الْقَِوي الْأَِمني        ﴿ :قال تعالى  :قال تبارك وتعالى في موسى عليه السالم      
فإذا اجتمعت في رجل فـال شـك تهفـو إليـه      .فالقوة واألمانة هي صفات شمولية يحبها كل الناس      

ما أحوجنا إلى هذه الصفات فـي  النفوس، تلك هي قوة العمل مع األمانة على األموال واألعراض، ف         
 .فرت األمانة في األرض، فإن البركات تنزل من السماءاإذا توفهذه األيام، 

 ألنـه : واألمين قوي، )4( ﴾ِإنك الْيوم لَدينا مِكني أَِمني  ﴿ : في حق يوسف عليه السالم تعالىوقال
  .بأمانته يأوي إلى ركن شديد

 لَأَخـذْنا   ،ولَو تقَولَ علَينا بعض الْأَقَاِويِل      ﴿ : r نبياء والمرسلين محمد   في حق خاتم اال     تعالى وقال
تعنـي بعـض    واألقاويل  ،  )5(﴾ فَما ِمنكُم ِمن أَحٍد عنه حاِجِزين        ، ثُم لَقَطَعنا ِمنه الْوِتني      ،ِمنه ِبالْيِمِني   

 العقوبـة ومـا     rلنا لمحمد    لعج ،وال قليلة وصغيرة وحقيرة   لو كانت األق  اآلية أنه   معنى  و،  األقوال
 أو ينسب إلينا شيئاً، فهو يؤدي هذه األمانة كما كلفه ربـه،        ئاً، لذلك ال يستطيع أن يختلق شي      )6(أمهلناه

.  حيث اختارهم سبحانه من صـفوة البشـر        ،دليل على أن األنبياء أمناء على هذه الرسالة       وفي هذا   
 التي يجـدها اإلنسـان علـى        "ةطَاللقُ" شملت   ان كله بأوامره ونواهيه، حتى أنه     فاألمانة تتضمن الدي  

 حيث رغب اإلسالم في البحث عـن أصـحابها قـدر            ، في نظرنا  ةلقليقارعة الطريق، مهما كانت     
 .)7(المستطاع

                                                
 سعد ندا، موقف الدعوة اإلسالمية من الطـرق الصـوفية، المـؤتمر العـالمي لتوجيـه الـدعوة والـدعاة،                  )1(

 .هـ1397/ 2/ 24-29
 .39 سورة األحزاب، آية رقم )2(
 .26سورة القصص، آية رقم  )3(
 .54 سورة يوسف، آية رقم )4(
 .47-44 سورة الحاقة، آية رقم )5(
 .، مصدر سبق توثيقه439، ص 3 صفوة التفاسير، مجلد الصابوني محمد علي، )6(
، 1أباطين، أحمد محمد، المرأة راعية في بيتها، وكالة المطبوعات والبحث العلمي، وزارة األوقاف، السعودية ط )7(

 .84هـ، ص1425
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 األنبياء بشر يجب عليهم األخذ باألسباب) ج 
إنما القوة  و .عداد ال يتأتّى في كل زمان ومكان      النصر دون است  و. هي القوة المادية والمعنوية   : فالقوة
  ِسبوا لكم حساب غير المسلمين  لمواجهةتعدحـة مرهوبـة    اً، أعداء اهللا وأعدائكم، حتى يوتكونـوا أم ،

الجانب، فالقوة إذا اجتمعت مع األمانة تكون سبباً في سعادة البشرية بحيث ال يطمـع قـوي فـيكم،                
 .وبهذه القوة تحمون ثغوركم

وأَِعدوا لَهم ما استطَعتم ِمن قُوٍة وِمن ِرباِط الْخيِل ترِهبونَ ِبِه عـدو اللَّـِه وعـدوكُم                 ﴿: ال تعالى ق
        مهلَمعي اللَّه مهونلَمعلَا ت وِنِهمد ِمن ِرينَآخهذا اإلرهـاب ألعـداء اهللا، وأعـداء األمـة          " ،  )1( ﴾و

 هو الذي يروع اآلمنين، ويأخذ األبرياء بـذنب غيـرهم، ال          فما اإلرهاب غير المشروع     مشروع، أ 
ن هذه  إونستطيع القول    .)2("يبالي في سفك الدماء، وال ما دمر من منازل وال ما استحّل من حرمات             

آٍت وأن النصر للدعاة إلى اهللا       التي يشنها الغرب ال تستطيع تحريف معاني اإلسالم،          الحملة الشرسة 
  .)3(﴾حتى ِإذَا استيئَس الرسلُ وظَنوا أَنهم قَد كُِذبوا جاَءهم نصرنا ﴿: قال تعالىطال الدهر أم قصر، 

يجب أن نقدم سالمة المنهج على نهج السالمة، بأسلوب صريح واضح يبـين للنـاس الغايـة                 لذلك  
رضينا باإلسالم ديناً لهـذا نـدعو غيـر         :  فنقول واألهداف بالغاية التي شرعها رب العزة سبحانه،      

المسلمين إلى التعرف على اإلسالم، حيث أن دعوتهم واجبة، فإن قبلوا هذه الدعوة فهم منـا ونحـن       
قُلْ يا أَهـلَ    ﴿:، قال تعالى  )4(منهم، وإن رفضوها فقد أقمنا عليهم الحجة بأننا مسلمون وهم غير ذلك           

ِلمٍة سواٍء بيننا وبينكُم أَلَّا نعبد ِإلَّا اللَّه ولَا نشِرك ِبِه شيئًا ولَا يتِخذَ بعضنا بعضـا                 الِْكتاِب تعالَوا ِإلَى كَ   
 فَِإنما علَيك وِإنْ تولَّوا  ﴿ :وقال تعالى  .)5(﴾ اشهدوا ِبأَنا مسِلمونَ   أَربابا ِمن دوِن اللَِّه فَِإنْ تولَّوا فَقُولُوا      

 .)6( ﴾الْبلَاغُ 
 الرسـل  إرسال، حيث أن الغاية من اًإرهابيهنا يتجلى عدل اإلسالم وسماحته، فلم يكن اإلسالم يوماً     

 .)7( ﴾وما أَرسلْناك ِإلَّا رحمةً ِللْعالَِمني ﴿: هي الرحمة للعالمين، قال تعالى

                                                
 .60 سورة األنفال، آية رقم )1(
 .در سبق توثيقه مص.158القرضاوي، يوسف، خطابنا اإلسالمي في عصر العولمة، ص )2(
 .110سورة يوسف آية رقم  )3(
هــ،  1426، نداء إلى الذين ما زالوا يتمسكون بمنهج نبيهم، السنة العشرون،            225 أبو رسل، الوعي، العدد      )4(

 .27م، ص 2005أيار
 .64سورة آل عمران، آية رقم  )5(
 .20 سورة آل عمران، آية رقم )6(
 .107 سورة األنبياء، آية رقم )7(
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 الدعوة إلى اهللا بالحكمة: أوالً
 الدعوة إلى اهللا بالموعظة الحسنة: ثانياً
 ل بالتي هي أحسناالدعوة إلى اهللا بالجد: ثالثاً
  بإقامة الحجة واألعذار إلى اهللا اهللالدعوة إلى: رابعاً
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 .الدعوة إلى اهللا بالحكمة: أوالً
أن يقـدموا الـدعوة   إلى اهللا  يجب على الدعاة ،القلوب الدعوة إلى اهللا، وال تنفر منها    ل  بقْولكي تَ ... 
 . أساليب أربع، ذلك بأن لكل مقاٍم مقالعلى
 . الدعوة إلى اهللا بالحكمة:أوالً
 . الدعوة إلى اهللا بالموعظة الحسنة:ثانياً
 . الدعوة إلى اهللا بالجدال بالحسنى:ثالثاً
 . إلى اهللا تبارك وتعالىواألعذارهللا بإقامة الحجة  الدعوة إلى ا:رابعاً

 .نبدأ بالدعوة إلى اهللا بالحكمةول ،إلى الحديث عن كل مرتبة بالتفصيلف
 نبياً يجدد لهم أمر دينهم ويـردهم      إليهمإن من رحمة اهللا بالبشر انه كلما انحرفت البشرية يرسل           ... 

 .خاتمةإلى الجادة القويمة، وهكذا حتى جاءت الرسالة ال
 نجد أن أولي العزم من الرسل دعواْ إلى اهللا بالحكمة فما هي الحكمة؟ف

 " معرفة أفضل األشياء بأفضل العلوم " يه: الحكمة
 "الكالم الموافق للحق: " الحكمة
 .الكالم الذي يقل لفظه ويجل معناه: الحكمة
 .)1(وضع الشيء في موضعه الالئق به: الحكمة

وما أَنزلَ علَـيكُم ِمـن الِْكتـاِب        ﴿: قال تعالى . مواعظ القرآن =  بمعنى يتأفت :وللعلماء فيها أقوال  
 .)3(﴾ لُقْمانَ الِْحكْمةَ  َآتينا ولقد﴿ :قال تعالى . الفهم والعلم =  بمعنى ىوتأت .)2( ﴾والِْحكْمِة يِعظُكُم ِبِه    

 .)4( القرآن وعجائبهأسرار=  بمعنىيأتوت .النبوة=  بمعنىيتأوت
ادع ِإلَى سِبيِل ربك ِبالِْحكْمِة والْموِعظَِة الْحسنِة وجاِدلْهم ِبالَِّتي ِهي أَحسن ِإنَّ ربك هو              ﴿: قال تعالى 

 ِدينتهِبالْم لَمأَع وهِبيِلِه وس نلَّ عض نِبم لَم5( ﴾أَع(.  
 .)6( ﴾لِْكتاِب ِإلَّا ِبالَِّتي ِهي أَحسن ولَا تجاِدلُوا أَهلَ ا﴿ :وقال تعالى

                                                
 . مصدر سبق توثيقه.196، ص1، المعجم الوسيط، ج )حكُم(مدكور، إبراهيم، مادة  )1(
 .231سورة البقرة، آية رقم  )2(
 .12سورة لقمان، آية رقم  )3(
 . مصدر سبق توثيقه.236 زكي الدين، محمد ، الدعوة إلى اهللا فقهاً ومنهجاً، ص )4(
 .125سورة النحل، آية رقم  )5(
 .46 آية رقم سورة العنكبوت، )6(
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ل القد أمر اهللا تبارك وتعالى رسوله الكريم أن يدعو إلى اهللا بالحكمة، والموعظة الحسـنة، والجـد                
أن كل مرتبة تصلح لطائفـٍة      يتضح   ثالث،   أساليببالحسنى، فمن سياق هذه اآلية التي تحتوي على         

 .من الناس
ـ   فحو المبادئ العاليـة     اب نفوٍس مشرقٍة، قوية االنجذاب ن     هم أصح : الطائفة األولى  دعونهـؤالء ي  

 ."بالحكمة"
عنـاد   لعادات لكـن ال   أصحاب النفوس الكدرة الضعيفة، قوية التعلق با      : هم العوام : الطائفة الثانية 

 ". بالموعظة الحسنة" عون دهؤالء يفعندهم، 
 الجـدال ب"هـؤالء يـدعون   فل، عندها عقائد باطلة، هم طائفة معاندة، مجادلة بالباط   : الطائفة الثالثة 

 .)1("بالحسنى
 إذا كـان هنـاك     :من هنا نجد التفرقة بين الدعوة إلى اهللا بالحسنى، أو بالتي هي أحسـن، بمعنـى               

 .أن نتبع التي هي أحسن:  حسنة واألخرى أحسن، فإن المأمور بهإحداهماأسلوبان أو طريقتان 
العنـف، فكانـت    حد   إلىلفين، المعاندين، الذين قد يصل الجدال معهم        فالجدال مثالً يوجه إلى المخا    

 .الحكمة أن نتبع أحسن الطرق وأمثلها في الجدال معهم
 

 .موعظة الحسنةالدعوة إلى اهللا بال: ثانياً
 في مخاطبة المخالفين، من اليهود والنصارى، مثـل        وألطفهاوالقرآن الكريم استعمل أرق التعبيرات      

 :  من كتاب اهللا تبارك وتعالى واألمثلة كثيرةٌ)2(" الذين أوتوا الكتاب" أو "  أهل الكتاب... " تعبير
 .)3( ﴾يا أَهلَ الِْكتاِب لَا تغلُوا ِفي ِديِنكُم ﴿ :قال تعالى
 .)4( ﴾يا أَهلَ الِْكتاِب قَد جاَءكُم رسولُنا يبين لَكُم ﴿ :وقال تعالى
 .)5( ﴾ يا أَهلَ الِْكتاِب تعالَوا ِإلَى كَِلمٍة سواٍء بيننا وبينكُم  قُلْ﴿ :وقال تعالى

وقُلْ ِللَِّذين أُوتوا الِْكتاب والْأُميني أَأَسلَمتم فَِإنْ أَسلَموا فَقَِد اهتدوا وِإنْ تولَّوا فَِإنمـا  ﴿ :وقال تعـالى  
 .)6( ﴾علَيك الْبلَاغُ 
 .)1(﴾الْحق وأَنتم تعلَمونَ يا أَهلَ الِْكتاِب ِلم تلِْبسونَ الْحق ِبالْباِطِل وتكْتمونَ ﴿ :وقال تعالى

                                                
 .مصدر سبق توثيقه. 148، ص 2 الصابوني، محمد علي، صفوة التفاسير، مجلد )1(
 .246م، ص 1989 القرضاوي، يوسف، الصحوة اإلسالمية، الدوحة، )2(
 .171 سورة النساء، آية رقم )3(
 .15 سورة المائدة، آية رقم )4(
 .64 سورة آل عمران، آية رقم )5(
 .20ة رقم  سورة آل عمران، آي)6(
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ا َآمنا ِبالَِّذي  ولَا تجاِدلُوا أَهلَ الِْكتاِب ِإلَّا ِبالَِّتي ِهي أَحسن ِإلَّا الَِّذين ظَلَموا ِمنهم وقُولُو  ﴿ :وقال تعالى 
 .)2( ﴾أُنِزلَ ِإلَينا وأُنِزلَ ِإلَيكُم وِإلَهنا وِإلَهكُم واِحد ونحن لَه مسِلمونَ 

 من أهل الكتاب الذين يخالفونه في عقيدته، وأصـل دينـه،   يجادلهفإذا كان هذا موقف المسلم ممن    " 
قرآن كتاب اهللا، وأن اإلسالم شريعة اهللا، فكيف ينبغـي أن    رسول اهللا، وأن ال    اًوال يؤمنون بأن محمد   

  الذي يؤمن بكل ما يؤمن به من عقيدٍة وشريعٍة ورسٍل وكتٍب سـماوية          ؟يكون موقفه من أخيه المسلم    
")3(. 

 
 .مخاطبة غير المسلمين في الدعوة إلى اهللا بالحسنى) أ
 

قُـلْ مـن    ﴿ :قال تعالى  !كون الجدال وحتى في مخاطبة المشركين فقد أرشدنا القرآن الكريم كيف ي         
 قُلْ لَا تسـأَلُونَ     ،يرزقُكُم ِمن السماواِت والْأَرِض قُِل اللَّه وِإنا أَو ِإياكُم لَعلَى هدى أَو ِفي ضلَاٍل مِبٍني                

 .)4( ﴾ ربنا ثُم يفْتح بيننا ِبالْحق وهو الْفَتاح الْعِليم  قُلْ يجمع بيننا،عما أَجرمنا ولَا نسأَلُ عما تعملُونَ 
نه المعلم الهادي، الذي يبتغي هـداهم وإرشـادهم ال   حقاً إ"  لعلى هدى أو ضالل مبين     إياكموإنا أو   " 
 إنهـا قمـة   ،أن أحدنا ال بد وأن يكون على هدى حقـاً و! حاملهم وإفحامهم، لمجرد اإلذالل واإلف   إذال

 أقرب إلى لمـس     ، على هذا النحو المهذب    ،الجدالاألدب مع المشركين، هذا النموذج من األدب في         
 .)5(قلوب المعاندين المتطاولين بالجاه والمقام

﴿اكُمِإي ا أَوِإنأن الرسولمع )6(﴾و  r لونال يشك في أنهم هم الضالون المض . 
 ." أل عما تعملونقل ال تسألون عما أجرمنا وال نس" 

"  لـئال يحصـل اإلغضـاب وأضـاف           "العمل" قال في حقهم لفظ     .  r اًكيف أن الرسول محمد   
 وحسـبنا أن    )7(نصافغاية اإل  مالطفة في    اإلى أنفسهم، والعمل إلى المخاطبين، حيث أنه      " اإلجرام  

 . بالحسنى والحوار بالحكمة، المتمثل في أدب النبوةالجدالنذكر أدب 
 

 

 عليه السالم والدعوة بالحسنىنوح ) ب
 

                                                                                                                                              
 .71سورة آل عمران، آية رقم  )1(
 .46سورة العنكبوت، آية رقم  )2(
 .مصدر سبق توثيقه. 248القرضاوي، يوسف، الصحوة اإلسالمية، ص  )3(
 .26 -24سورة سبأ، آية رقم  )4(
 .، مصدر سبق توثيقه646سيد، قطب، في ظالل القرآن، ص  )5(
 .24ورة سبأ، آية رقم س )6(

 .، أبو القاسم عمر ، الكشاف، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، حقائق التنزيل في وجوه التأويل الزمخشري)7(
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 أَنْ لَا تعبدوا ِإلَّا اللَّه ِإني أَخاف علَيكُم         ،ولَقَد أَرسلْنا نوحا ِإلَى قَوِمِه ِإني لَكُم نِذير مِبني          ﴿ :قال تعالى 
 نراك ِإلَّا بشرا ِمثْلَنا وما نراك اتبعك ِإلَّا الَِّذين هم  فَقَالَ الْملَأُ الَِّذين كَفَروا ِمن قَوِمِه ما،عذَاب يوٍم أَِليٍم 

             كَاِذِبني كُمظُنلْ نٍل بفَض ا ِمننلَيع ى لَكُمرا نمأِْي والر اِديا باِذلُنلَى        ،أَرع تِإنْ كُن متأَيِم أَرا قَوقَالَ ي 
 ويا قَوِم لَا أَسأَلُكُم ،تاِني رحمةً ِمن ِعنِدِه فَعميت علَيكُم أَنلِْزمكُموها وأَنتم لَها كَاِرهونَ   بينٍة ِمن ربي وآَ   

  و ِهمبلَاقُو رم مهوا ِإننَآم ا ِبطَاِرِد الَِّذينا أَنملَى اللَِّه وِإلَّا ع ِريالًا ِإنْ أَجِه ملَيلُونَ عهجا تمقَو اكُمي أَرلَِكن
 ولَا أَقُولُ لَكُم ِعنِدي خزاِئن اللَِّه ولَا أَعلَـم          ، ويا قَوِم من ينصرِني ِمن اللَِّه ِإنْ طَردتهم أَفَلَا تذَكَّرونَ            ،

دزت لَا أَقُولُ ِللَِّذينو لَكي ملَا أَقُولُ ِإنو بيالْغ فُِسِهما ِفي أَنِبم لَمأَع ا اللَّهريخ اللَّه مهِتيؤي لَن كُمنيِري أَع
 الظَّاِلِمني ي ِإذًا لَِمنِإن، اِدِقنيالص ِمن تا ِإنْ كُننِعدا تا ِبما فَأِْتنالَنِجد تا فَأَكْثَرنلْتادج قَد وحا نقَالُوا ي ، 

 قَالَ ِإن          ِجِزينعِبم متا أَنماَء وِإنْ ش ِبِه اللَّه أِْتيكُما يِإنْ        ،م لَكُـم حصأَنْ أَن تدِحي ِإنْ أَرصن كُمفَعنلَا يو 
 .)1( ﴾كَانَ اللَّه يِريد أَنْ يغِويكُم هو ربكُم وِإلَيِه ترجعونَ 

ولقد أرسلنا  : التعبير القرآني قال  ف يخاطبنا نحن في هذا األيام،       نما كأ  عليه السالم  اًهكذا نرى أن نوح   
 .....قال إني: ولم يقل.... نيإنوحاً إلى قومه 

     ـ        وهذا يدل على أن المشهد حاضر  الرسـالة فـي جملـة       ص، ال حكايةً ماضية، فنراه كـذلك يلخّ
 ".أال تعبـدوا إال اهللا ... "وظيفتي مضـمونها هذه  ،   )2(﴾ ِإني لَكُم نِذير مِبني      ﴿: قال تعالى .... واحدة
إني أخاف عليكم عذب يوم     ... "  إنه خوفه من عذاب اهللا األليم      ،ته همه عليه السالم وفكره ورؤي     فهذا
 ".أليم 

منه عليه السـالم    العدائي  هكذا تم اإلنذار واإلبالغ بالحكمة والحسنى، وعلى الرغم من موقف قومه            
 :ي النص القرآني كما ورد آنفاً فحيث قالوا
فَقَالَ الْمُأل الَِّذين كَفَرواْ ِمن ِقوِمِه ما نراك ِإالَّ بشراً مثْلَنا وما نراك اتبعك ِإالَّ الَِّذين هم أَراِذلُنـا                  ﴿

كَاِذِبني كُمظُنلْ نٍل با ِمن فَضنلَيع ى لَكُمرا نمأِْي والر اِدي3(﴾ب(. 

وبالرغم من هذه المواقف من قومه عليه السالم إال أنه نهج معهم نهجاً رائعاً في الجـدال بالحسـنى    
 !!!لم يخرجه هذا التحدي عن السمات الكريمةف، واالقناع
 .)4( وإن اهللا بصير بالعبادغهم أن ليس عليه إال البالغ، لبحيث أ

 
 

 

                                                
 .34 -25 سورة هود، آية رقم )1(
 .25سورة هود ، آية رقم  )2(

 .27سورة هود، آية رقم )3(

 .مصدر سبق توثيقه .544، ص 4قطب، سيد، في ظالل القرآن، مجلد  )4(
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 محمد عليه السالم والدعوة إلى اهللا بالحسنى) ج
 خاتم األنبيـاء المرسـلين،      ،r محمد   ،ذه قصة مع الرسول الخامس من أولي العزم من الرسل         وه

حيث فيها األسلوب الناجح الذي يحتوي على التعليم والتوجيه والتربية ونشر الدعوة اإلسالمية، إنـه            
ـ : فقال. r الحوار بالعقل والوجدان والعاطفة والفطرة، حيث أن شاباً أتى النبي            أسلوب ي اهللا، يا نب

 .أتأذن لي في الزنا
 !فصاح الناس به

 .قربوه إذن: rفقال 
 .فدنا حتى جلس بين يديه

  ألمك؟أتحبه: rفقال النبي 
 ال، جعلني اهللا فداك: فقال
 .كذلك الناس ال يحبونه ألمهاتهم: rقال 
 أتحبه البنتك: rقال 
 ال، جعلني اهللا فداك: قال
 .كذلك الناس ال يحبونه لبناتهم: rقال 
  ألختكأتحبه: rقال 
 ال، جعلني اهللا فداك: قال 
 ألخواتهمكذلك الناس ال يحبونه : rقال 

فلـم يكـن    ... اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه      : يده على صدره وقال    rفوضع الرسول   
 .)1(شيء أبغض إليه من الزنى

ل الحسـنة والجـد   أن الحكمـة، والموعظـة ا     يرى الباحـث  وبعد الرجوع إلى الكثير من المراجع       
 اً مشـترك  اً جميعها ألنها تمثـل قاسـم      ساليب بحاجٍة إلى هذه األ    ،ن الداعية إلى اهللا   يرى أ بالحسنى،  

 .اً حيث العالقة بين هذه المراتب الثالث عالقة عضوية، ال تنفك عن بعضها بعض،أعظم
رجل من الصـحابة  هذا ف .، خاتم المرسلين   rيين محمد   م الحكمة لألم  علّفي م كذلك  وتتجلى الحكمة   

 فيقام عليه الحد ويعاقب، ثـم       ،أكثر من مرةٍ   rابتلي بالخمر حتى أدمنها، فجيء به إلى رسول اهللا          
حتى تكرر فعله مراٍت عديدة، فقال أحد الصحابة، لعن اهللا هـذا  ... ، وهكذا نفسهبعد ذلك يعود للعمل   

                                                
، ص  5د، وبهامشه منتخب كنز العمال في سنن األقوال واألفعال، دار صادر، بيروت، مجلد              مسند اإلمام أحم   )1(

257. 
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وفـي  . فإنه يحـب اهللا ورسـوله  ، فلم يسكت، وقال لالعنه، ال تلعنه  rفسمعه رسول اهللا    ! الرجل
 . )1(روايٍة ال تكونوا عوناً للشيطان على أخيكم

يحب " وصفه بأنه   . rن الرسول   فإلك الرجل،   ذ الرواية وبالرغم من ظهور الشر على ظاهر         ههذ
السـكران وبـين     المدمن، أن ال يجعل بين هذا الرجل         rولهذا نهى عن لعنه، يريد      " اهللا ورسوله 

 ال  ،ومن جانٍب آخر  . ألن هذه الفجوة تقرب منه الشيطان أكثر فأكثر هذا من جانب          المسلمين فجوة،   
أن يفصم عروة اإلسالم بين المسلمين وبين هذا الرجل السكران، ألن اإلسـالم يجمعهـم،                rيريد  

 .حتى لو كان يعمل الكبائر
 الجـدال  الحسـنة و فما أجدرنا أن نقترب من إخواننا الذين أسرفوا على أنفسهم، بالحكمة والموعظة         

 .بالحسنى، حتى ال يكونوا فريسةً للشيطان
 

 

 مثال آخر على الدعوة إلى اهللا بالحسنى) د
 

 بالحسنى ترتبط مـع     الجدالالتي فيها أكبر دليٍل على أن الحكمة والموعظة و        وأسوق هذه الموعظة    
 .ال يمكن الفصل بين هذه األساليب فا ارتباطاً عضوياً،بعضه
يا ... يا بني ...  لقمان الحكيم يقف يوماً واعظاً ناصحاً مرشداً داعياً ولده           ، أن  اهللا نجد في كتاب  ... 
يا بني ِإنها ِإنْ تك ِمثْقَالَ حبٍة ِمن خردٍل فَـتكُن ِفـي صـخرٍة أَو ِفـي                  ﴿: يا بني قال تعالى   ... بني

ا اللَّهأِْت ِبهِض يِفي الْأَر اِت أَواومالس ِبريخ لَِطيف ِن ، ِإنَّ اللَّهع هانوِف ورعِبالْم رأْملَاةَ وأَِقِم الص ينا بي 
 ولَا تصعر خدك ِللناِس ولَا تمِش ِفي الْـأَرِض  ،الْمنكَِر واصِبر علَى ما أَصابك ِإنَّ ذَِلك ِمن عزِم الْأُموِر      

 واقِْصد ِفي مشِيك واغْضض ِمن صوِتك ِإنَّ أَنكَر الْأَصواِت          ،للَّه لَا يِحب كُلَّ مختاٍل فَخوٍر       مرحا ِإنَّ ا  
في بيـوت  ... ؟ في المساجد...أين تكون إقامة الصالة... يا بني أقم الصالة.... )2( ﴾لَصوت الْحِمِري   

ستمع إلى المواعظ الحسنة، فيـتعلم القـرآن، يـتعلم أحسـن            وماذا يستمع الولد في المساجد؟ ي     . اهللا
 .ينشأ عند ولده الحس الجماعيفالقصص، 

إنه التودد من الوالد لولده، التودد في الموعظة بهذه الصيغة، فما أحوجنا إلى هذه الصيغة في هـذه                  
مجادلة مـع   األيام، في الشارع، في البيت، في المدرسة، في المسجد، في السفر، في الحضر، في ال              

فـي   إنها الحكمة، إنها الموعظة الحسـنة        .مع الناس أجمعين  الناس، مع األقارب مع أولي األرحام       
، والنهـي عـن المنكـر     بمعروفلناس، في التواصي بالحق والصبر، واألمر بالمعروف  امناصحة  

 الصدق في    المودة بين المؤمنين، المسامحة،    ،المودة بين الزوجين  وى الخلق،   لاإلحسان إ وبمعروف،  

                                                
 .226، ص 1 القرضاوي، يوسف، الصحوة اإلسالمية بين الجمود والتطرف، ط )1(
 .19 -17سورة لقمان، آية رقم  )2(
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ير الكبير، رحمـة    ق اإلحسان إلى الجار، إكرام الضيف، إغاثة الملهوف، تو        ،القول، مساعدة المحتاج  
 .)1( خفض الجناح، واالعتدال في كل شيء،الصغير

 موسى عليه السالم، يطلب من اهللا الكلمة الطيبة في الموعظـة        العزم من الرسل فهذا    أولوهكذا كان   
 .)2( ﴾ يفْقَهوا قَوِلي،حلُلْ عقْدةً ِمن ِلساِني وا﴿: قال تعالى. الحسنة

الموعظة الحسنة هي الكلمة الطيبة التي تؤتي أكلها كل حيٍن بإذن ربها، وان أعظم كلمـة طيبـة،                  ف
 التـي تجمـع     "ال الـه إال اهللا    "  كلمة التوحيد وهي     :ل بالحسنى اتكون فيها الحكمة والموعظة والجد    

كالشجرة الطيبة سامقة، مثمرة،    " كلمة حق " ب رحمه اهللا، إن الكلمة الطيبة        ويقول سيد قط   .المؤمنين
ها األعاصير، وال تعصف بها الرياح، وال تقوى عليها معاول الشيطان والطغيـان،             عثابتة ال تزعز  

وإن خُيل للبعض أنها معرضة للخطر بعض األحيان، إال أنها تبقى مثمرة، ال ينقطـع ثمرهـا، ألن                  
ي النفوس المتكاثرة، آناً بعد آن، ومن نبت في نفسه الموعظة الحسنة فإنـه يحصـد                بذورها نبتت ف  

يثَبت اللَّه الَِّذين َآمنوا ِبالْقَوِل الثَّاِبِت ِفي الْحياِة الدنيا وِفي   ﴿: قال تعـالى  . )3(خراهُأوثمارها في دنياه    
 .)4( ﴾الَْآِخرِة 

 
 ل بالتي هي أحسناالدعوة إلى اهللا بالجد: اًثالث

ولكن نـرى أن     .حسنل باأل القد رأينا أن ندمج األساس األول والثاني في مبحث واحد وكذلك الجد           
حسن زيادةً على ما ذكر، نعطيه هامشاً مستقالً بعض الشيء ألنه يخـتص أكثـر فـأكثر     ل باأل االجد

لُوا أَهلَ الِْكتاِب ِإلَّا ِبالَِّتي ِهي      ولَا تجادِ ﴿ :حيث يقول سبحانه  . بأهل الكتاب أال وهم اليهود والنصارى     
 نس5( ﴾أَح(. 

مـن  الحسنة  إلى الموعظة     حاجة وكذلك الدعوة فإنها تختص أيضاً بأهل الكتاب، الن المسلمين أكثر         
ظَـِة  ادع ِإلَى سِبيِل ربك ِبالِْحكْمِة والْموِع﴿:  قال تعالى، فالدعوة أكثر لصوقاً بغير المسلمين،    الدعوة

 نسأَح ِبالَِّتي ِهي ماِدلْهجِة ونس6( ﴾الْح(. 

                                                
 ،65اإلسـالمية، القـدس عـدد     بواطنه، جمال محمد ، دروس إخالقية في ذكرى سيد البرية، مجلة اإلسراء              )1(

 .م2006أيار، – نيسان
 .28 – 27سورة طه، آية رقم   )2(
 . مصدر سبق توثيقه.154، ص 7، ط 3 قطب، سيد، في ظالل القرآن، مجلد )3(
 .27 سورة إبراهيم، آية رقم )4(
 .46سورة العنكبوت، آية رقم  )5(
 .125سورة النحل، آية رقم  )6(
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 ال يكفي التعامل معه بالطريقة الحسنة فقط، بل بالطريقة األحسـن،  ، بالتي هي أحسن الجدالفاألمر ب 
إن اهللا تبارك وتعـالى     ...    .حيث يوجد طريقتان للحوار والجدال، إحداهما حسنة واألخرى أحسن        

العدل هو مسـاواة    ف. أهل الكتاب بالتي هي أحسن، واألحسن هي كلمة تفوق العدل         أمرنا أن نجادل    
فإذا كان هذا موقف    . الشيء بالشيء، ولكن األحسن هو الزيادة في العدل والعطاء والعفو واإلحسان          

 فكيف يكون موقف المسـلم  -اً وال نقول عنهم كفار!، يعني مع غير المسلمينمن أهل الكتاب،  المسلم
 ه مع المسلمين؟في جدال

ولنا مع أولي العزم من الرسل موقف آخر يمثل موقف االبن من أبيه المشرك ها هو إبراهيم عليـه      
، إال أن اهللا أمـره أن يجـادل   فبالرغم من أن األب كان مشركاً.  بالتي هي أحسن   هأبايجادل  . المالس
 ،خذ العبرة مـن هـذا الحـوار       ه بالتي هي أحسن، إنه أعظم أدب من األبناء تجاه اآلباء، حيث نأ            أبا

 .مع المشركين والجدال بالحسنى
 ِإذْ قَالَ ِلأَِبيِه يا أَبِت ِلم تعبد ما لَا يسمع ،واذْكُر ِفي الِْكتاِب ِإبراِهيم ِإنه كَانَ ِصديقًا نِبيا    ﴿: قال تعالى 

ِت ِإني قَد جاَءِني ِمن الِْعلِْم ما لَم يأِْتك فَاتِبعِني أَهِدك ِصراطًا سِويا          يا أَب  ،ولَا يبِصر ولَا يغِني عنك شيئًا       
 يا أَبِت ِإني أَخاف أَنْ يمسك عذَاب ِمن         ، يا أَبِت لَا تعبِد الشيطَانَ ِإنَّ الشيطَانَ كَانَ ِللرحمِن عِصيا            ،

 ِن فَتمحا    الرِليطَاِن ويِني             ،كُونَ ِللشرجاهو كنمجِه لَأَرتنت لَم لَِئن اِهيمرا ِإبِتي يَآِله نع تأَن اِغبقَالَ أَر 
نَ ِمن دوِن اللَِّه وأَدعو  وأَعتِزلُكُم وما تدعو، قَالَ سلَام علَيك سأَستغِفر لَك ربي ِإنه كَانَ ِبي حِفيا ،مِليا 

يـا  " إبراهيم عليه السالم إلى والـده       انظر كيف يتودد    ،   )1( ﴾ربي عسى أَلَّا أَكُونَ ِبدعاِء ربي شِقيا        
يقابله والده بالتهديد والـرجم والمـوت   . إنها دعوة لطيفة بأحب األلقاب وأجمل األلفاظ وأرقها "  أبت

فلـم   ،اهيم الحليم، فلم يفقد بره وعطفه وأدبه مع أبيه، فال جدال إال بالحسـنى             الشنيع، لم يغضب إبر   
ما الـذي يريـده     ... سأستغفر لك ربي  ... سالم عليك   ... رد عليه بالتهديد والوعيد   ي  والده، ولم  ذيؤ

 .حسن؟ يريد أن يجنب والده الشقاوةإبراهيم من هذا الجدال باأل
 وال  ، يكون بال تحامل علـى المخـالف       ،ل بالتي هي أحسن   ا أن الجد  ،ف سيد قطب رحمه اهللا    ويضي

 وإنما الوصول إلى    ، وأن الهدف ليس الغلبة في الجدال      ، حتى يطمئن إلى الداعي    ،ترذيل له وال تقبيح   
 )2( .الحق

 ابن عباس رضي اهللا عنـه،       ،حسن من الصحابة رضوان اهللا عليهم     ل باأل اوأول من سن دعوة الجد    
 . علي رضي اهللا عنه إلى الخوارج، فكلمهم فقال لهمحيث بعثه أمير المؤمنين

  تنقمون على إمامكم؟ذامال
 .قاتل ولم يسب ولم يغنم: قالوا

                                                
 .48 -41 سورة مريم، آية رقم )1(
 .، مصدر سبق توثيقه219 قطب، سيد، في ظالل القرآن، ص )2(
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في   فوقعت ،ذلك قتال الكفار، أريتم لو سبيت عائشة رضي اهللا عنها في يوم الجمل            : قال ابن عباس  
ال، فرجـع   : قـالوا  ؟الكتابكم بنص   نها ما تستحلون من ِملككم وهي أم      سهم أحدكم أكنتم تستحلون م    

، فلـوال   ق للخوارج الطري  وأبانل حيث أنه نور القلوب،      امنهم إلى الطاعة ألفان، فما أعظمه من جد       
 .)1( بالحسنى، لحصل ما ال تحمد عقباهالجدال
كون مع المخالفين، فالمسلم يجب أن يجادل مخالفيه بالتي هي          يحسن  ل باأل ا الجد ، أن  من هذا  نستنتج

 حيث الموعظة   ، المنهاج الذي رسمه اهللا في القرآن الكريم، ذلك التعبير القرآني المعجز           أحسن، ألنها 
 أن يحمل ميراث النبوة وهو يجـادل النـاس          ،لى اهللا ل للمخالفين، فال بد للداعية إ     اجد وال ،للموافقين

ب في جداله    معنى ذلك أن يختار الداعية إلى اهللا أرق العبارات، مع ألطف األسالي            )2(بالتي هي أحسن  
حتـى أن حـديث     ... مع المخالفين، حتى يؤنسه، ويقربه منه، فال يوغر صدره، أو يثير عصـبيته            

 ." األخوة"  مع أقوامهم كان بعبارة األنبياء
سـولٌ   ِإنـي لَكُـم ر  ، ِإذْ قَالَ لَهم أَخوهم نوح أَلَا تتقُونَ      ،كَذَّبت قَوم نوٍح الْمرسِلني     ﴿ :قال تعالى 

3(﴾أَِمني(. 
 .)4( ﴾ ِإذْ قَالَ لَهم أَخوهم هود أَلَا تتقُونَ ،كَذَّبت عاد الْمرسِلني ﴿: وقال تعالى
 .)5( ﴾ ِإذْ قَالَ لَهم أَخوهم صاِلح أَلَا تتقُونَ ،كَذَّبت ثَمود الْمرسِلني ﴿: وقال تعالى
 .)6( ﴾ ِإذْ قَالَ لَهم أَخوهم لُوطٌ أَلَا تتقُونَ،ٍط الْمرسِلني قَوم لُو ﴿ :وقال تعالى

 .التعريف قبل التكليفبل بالحسنى، بالقدوة قبل الدعوة، وابهذا يتحقق الجد
 

 الدعوة إلى اهللا بإقامة الحجة واألعذار إلى اهللا: اًرابع
 الرسـل لتبليـغ   إلـيهم من فطرٍة، بل أرسل إن اهللا تبارك وتعالى لم يترك عباده بما أودع فيهم           ... 

 .لم يرسل إليهم الرسل لكان احتجاجهم عند اهللا مقبوالًِلو شرائعه للناس، و
 بالبيان الدائم ألصول اإلسالم وفروعه، الـذي ال يتـرك فـي    ، للناس تقدمأنفالدعوة إلى اهللا يجب   
لى الباطل، وحين توجـه الـدعوة    الحق إع العذر، وال يكون ألحد العدول عن    الحق لبساً، حتى ينقط   

                                                
 .مصدر سبق توثيقه. 166، ص 1الغزالي، محمد بن محمد بن أحمد أبو حامد، إحياء علوم الدين، ج  )1(
 . مصدر سبق توثيقه.40القرضاوي، يوسف، خطابنا اإلسالمي في عصر العولمة ، ص )2(
 .107 -105سورة الشعراء، آية رقم  )3(
 .124 -123 سورة الشعراء، آية رقم )4(
 .142 -141سورة الشعراء، آية رقم  )5(
 .161 -160سورة الشعراء، آية رقم ) 6(
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المدعو ال  فإلى الناس على هذا األساس، فإن الداعية إلى اهللا يخلي مسؤوليته أمام اهللا تبارك وتعالى                
 .يكون له عذر أمام اهللا

ذَابا شِديدا قَالُوا معـِذرةً    وِإذْ قَالَت أُمةٌ ِمنهم ِلم تِعظُونَ قَوما اللَّه مهِلكُهم أَو معذِّبهم ع           ﴿ :قال تعالى 
 فَلَما نسوا ما ذُكِّروا ِبِه أَنجينا الَِّذين ينهونَ عِن السوِء وأَخذْنا الَِّذين ظَلَموا              ،ِإلَى ربكُم ولَعلَّهم يتقُونَ     

 )1( ﴾ِبعذَاٍب بِئيٍس ِبما كَانوا يفْسقُونَ 
 والتخويف مـن    ، والنهي عن المنكر   ، األمر بالمعروف  وهذا يعني وجوب  " لى ربكم قالوا معذرة إ  " 

 ثم لعل النصح يؤثر فـي تلـك   ، اهللا عذرنا، ويعلم اهللا أننا قد أدينا واجبنا       إلى لنبلّغ   ،انتهاك الحرمات 
 وحق عليها   ، وأنذرت ،عذرتأ قد   ، وتكون إذا لم تستجب    ، فيثير في وجدانها التقوى    ،القلوب العاصية 

 .)2(نؤالء المعتدي لذا تكون الحجة على ه، اهللا تبارك وتعالىمنالعذاب 
 أن  ،فكانـت النتيجـة   . بلغهم فلم ينتهوا عن غيهم     من ي  أتاهم ألنهم   ،كانت النتيجة أن عذبهم اهللا    هكذا  

 . اهللا، وهذه حجة اهللا عليهمألمر كان بعد أن رفضوا االمتثال ،الذنب الذي أصابهم
 
 لقد أعذر من أنذر ) أ

وما كَانَ ربك مهِلك الْقُرى حتى يبعثَ ِفي أُمها رسولًا يتلُو علَيِهم َآياِتنا وما كُنا مهِلِكي        ﴿ :قال تعالى 
 .)3( ﴾الْقُرى ِإلَّا وأَهلُها ظَاِلمونَ 

" عاصـمتها "أي   مها في أ   إال إذا بعث   ، أن ال يهلك القرى الكافرة     ،وقد جرت عادة اهللا تبارك وتعالى     
 . رسوالً يبلغهم رسالة اهللا لقطع الحجج والمعاذير

 حيث المرسلين،   ةبعثب إليهم   عذاراإلبهذا يكون أهلها قد استحقوا العذاب، إلصرارهم على الكفر بعد           
 .)4(ه الرسل، وال يجعل سبحانه وتعالى علمه بأحوالهم حجة عليهمت يبعث عليهمواإللزامتتأكد الحجة 

 الـذين المعاندين  ل يستطيع أحد أن ينكر، أنه لم يأته رسول، ألن اهللا تبارك وتعالى يقول لهؤالء                هف
فيجيـب  . )5(﴾ لَولَا أَرسلْت ِإلَينا رسولًا فَنتِبع َآياِتك ونكُونَ ِمن الْمـؤِمِنني  ﴿ :قال تعـالى  ،  قال فيهم 

ـ نرسلين هذا القرآن، وما فيـه مـن أ         م  أي ،)6( ﴾مرِسِلني  ولَِكنا كُنا   ﴿ :سبحانه وتعالى ويقول   اء ب
 . والمرسلينإليهم وقد وعدكم اهللا سبحانه وتعالى أن يسألكم جميعاً الذين أرسل )7(السابقين

                                                
 .165 -164 سورة األعراف، آية رقم )1(
 .مصدر سبق توثيقه. 658، ص 3 قطب، سيد، في ظالل القرآن، مجلد )2(
 .59 سورة القصص، آية رقم )3(
 .مصدر سبق توثيقه. 44، ص 2حمد علي، صفوة التفاسير، مجلد الصابوني، م)4(
 .47سورة القصص، آية رقم  )5(
 .45سورة القصص، آية رقم  )6(
 .مصدر سبق توثيقه. 6، مجلد 354قطب، سيد، في ظالل القرآن، ص  )7(
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 اًالسؤال ال يستثني أحد) ب

 فَلَنقُصن علَيِهم ِبِعلٍْم ومـا كُنـا        ،رسِلنيفَلَنسأَلَن الَِّذين أُرِسلَ ِإلَيِهم ولَنسأَلَن الْم     ﴿ :قال تعالى ......
  ونَ   ،غَاِئِبنيفِْلحالْم مه فَأُولَِئك هاِزينوم ثَقُلَت نفَم قِئٍذ الْحمونُ يزالْوو ،  فَأُولَِئـك هاِزينوم فَّتخ نمو 

معنى قلنا لكم في حياتكم الدنيا أننـا سـوف          ،  )1( ﴾ياِتنا يظِْلمونَ   الَِّذين خِسروا أَنفُسهم ِبما كَانوا ِبآَ     
كنـتم   األمم قاطبة، هل بلغكـم الرسـل؟ ومـاذا    سألن و يوم التغابن يوم القيامة   ،سألكم يوم الحسرة  ن

هـل  : لأونس ...أن المراد من هذا السؤال هو التقريع والتوبيخ        ،   )2(؟تعبدون، وماذا أجبتم المرسلين   
... سـؤال األمـم   وأيها الناس، هل أجبتم داعي اهللا؟ : ونسأل هل أدوا األمانة؟   ؟بلغوا الرسالة الرسل  

 .)3(تأنيس وكرامة... سؤال الرسل، توبيخ وتقريع
 حتـى يبعـث     ،العدل اسم من أسماء اهللا الحسنى، فمن العدل أنه سبحانه وتعالى لم يكن ليهلك قوماً              ف

 . الرسل إلى الناسإرسال منمقصد ال فكان هذا هو ، رسوالًإليهم
فهذه حكمة اهللا سبحانه    ،  )4( ﴾ذَِلك أَنْ لَم يكُن ربك مهِلك الْقُرى ِبظُلٍْم وأَهلُها غَاِفلُونَ           ﴿: قال تعالى 

وتعالى أن ال يؤاخذ الناس على معاصيهم وذنوبهم وشركهم حتى يرسل إليهم الرسل، وعلى الـرغم                
انه وتعالى، فإن العقل قد يضل تحت ضغط الشـهوات، فكانـت مهمـة    من العقل الذي أعطاهم سبح   

فـاهللا تبـارك    .  وهم أصحاب الرساالت الكبرى    ، خاصة أولي العزم من الرسل     ،الرسل والرساالت 
 .)5( بعد البالغ واإلنذار،وتعالى جعل العذاب مرهونا بالتكذيب

هـؤالء  ،  )6( ﴾كُونَ ِللناِس علَى اللَِّه حجةٌ بعد الرسـِل         رسلًا مبشِرين ومنِذِرين ِلئَلَّا ي    ﴿: وقال تعالى 
  هؤالء الرسل، .الرسل يحملون النور والهدى، وكلهم يؤدي دوره في اإلنذار والتبشير
 .بعثهم اهللا للناس، بحيث ال يؤاخذ اهللا الناس إال بعد الرسالة والتبليغ

 .)7( ﴾تى نبعثَ رسولًا وما كُنا معذِِّبني ح﴿ :قال تعالى
هم تباعأهم  عِدن ب وِم. هذا كله يعطي ظالالً وتبعةٌ عظيمة ملقاة على عاتق الرسل، صلوات اهللا عليهم            

 أن مصير البشرية كله في الدنيا واآلخـرة منـوط           ،من الحواريين والمؤمنين، لذلك مما ال شك فيه       

                                                
 .9 -6 سورة األعراف، آية رقم )1(
 . 3، ص 1 دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ج الجوزيه، ابن قيم، زاد المعاد في هدي خير العباد، )2(
  .مصدر سبق توثيقه. 437 -436، ص 1الصابوني، محمد علي، صفوة التفاسير، مجلد  )3(
 .131سورة األنعام، آية رقم  )4(
 .مصدر سبق توثيقه. 389، ص 3 قطب سيد، في ظالل القرآن، مجلد )5(
 .165 سورة النساء، آية رقم )6(
 ..15سراء، آية رقم  سورة اإل)7(
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ـ ذا األمر للبشـر،      تبليغهم ه  أساسبالرسل واتباعهم من بعدهم، على       ذلك شـعر األنبيـاء بهـذه       ل
 .)1( الرسالة في الليل والنهاراالمسؤولية، لهذا بلغو

 
 .األنبياء يشعرون بمسؤوليتهم) ج

 .)2( ﴾ِإنا سنلِْقي علَيك قَولًا ثَِقيلًا ﴿ :قال تعالى
 .)3(﴾و كَفُورا فَاصِبر ِلحكِْم ربك ولَا تِطع ِمنهم َآِثما أَ ﴿ :وقال تعالى

 ِإلَّا بلَاغًـا ِمـن اللَّـِه        ،قُلْ ِإني لَن يِجريِني ِمن اللَِّه أَحد ولَن أَِجد ِمن دوِنِه ملْتحدا              ﴿ :لىاوقال تع 
 .)4( ﴾وِرسالَاِتِه

 .)5(﴾ وأَحصى كُلَّ شيٍء عدداديِهمِليعلَم أَنْ قَد أَبلَغوا ِرسالَاِت ربِهم وأَحاطَ ِبما لَ﴿ :وقال تعالى
 ِإلَّا مِن ارتضى ِمن رسوٍل فَِإنه يسلُك ِمن بـيِن    ،عاِلم الْغيِب فَلَا يظِْهر علَى غَيِبِه أَحدا        ﴿ :وقال تعالى 

ِت ربِهم وأَحاطَ ِبما لَديِهم وأَحصى كُلَّ شيٍء عددا          ِليعلَم أَنْ قَد أَبلَغوا ِرسالَا     ،يديِه وِمن خلِْفِه رصدا     
﴾ )6(. 

 ...معنى أن اهللا جل جالله عالم الغيب، فال يعلم الغيب إال اهللا
 من الغيب إلى بعـض رسـله الـذين    ئاً قد يعطي شي، وهو أن اهللا جل وعال،هناك في اآلية استثناء   

لى بعض الغيب، فقط في حدود ما يعاون هؤالء الرسـل علـى             يختارهم سبحانه وتعالى فيطلعهم ع    
 .تبليغ رسالتهم إلى الناس

 أولئـك  هذا الغيب ليسـاعد      ، وأطلعه على بعض الغيب    ،ن الرسول الذي ارتضاه سبحانه وتعالى     أو
عليـه يكـون   اهللا غيب الذي أطلعهـم   األنبياء على انجاز هذه المهمة التي أوكلها اهللا لهم، وأن هذا ال           

 .بة المعجزة، فهم مؤيدون بالمعجزاتمثاب
كـل  مع  فوان هؤالء الرسل عليهم رقابة دائمة من اهللا بحيث تحرسهم المالئكة وتحفظهم من الجن،               

 يشـعر الرسـول بالمسـؤولية    ،هذال . من الشيطان والنسيان ليحميهرسول ملك يمشي خلفه وأمامه،      
 .)7(ضباط وان بأمانٍة، للناسلملقاة على كاهله فيقوم بتبليغهاا

 
                                                

 .، مصدر سبق توثيقه956، ص 2سيد قطب، في ظالل القرآن، مجلد  )1(
 .5سورة المزمل، آية رقم  )2(
 .24سورة اإلنسان، آية رقم  )3(
 ..23 - 22 سورة الجن، آية رقم )4(
 .28 سورة الجن، آية رقم )5(
 .28-26 سورة الجن، آية رقم )6(
 .، مصدر سبق توثيقه462، ص 8، مجلد قطب، سيد، في ظالل القرآن )7(



 

 47

 لغاية من إقامة الحجة على الناسا) د
 رقاب الناس، أمر حياتهم وممـاتهم، امـر سـعادة النـاس             أمر انه   انه األمر الهائل العظيم،   .... " 

طة هؤالء الرسل فتقبلهـا فتسـعد   اانه أمر البشرية التي إما أن تصلها هذه الرسالة بوس   ... وشقاوتهم
 .في الدنيا واآلخرة

ة، وإمـا أن    طة هؤالء الرسل فترفضها فتشقى في الدنيا واآلخـر        ا هذه الرسالة بوس   وإما أن تصلها  
طة هؤالء الرسل فتكون حجة عليها عند ربها فعلى هـذه النتـائج يترتـب      استصلها هذه الرسالة بو   

 .الثواب والعقاب
ا البشرية   األمة وكشفوا الغمة وتركو    احوصونحن نشهد أن رسل اهللا، بلغوا الرسالة وأدوا األمانة ون         

 .على بيضاء نقية ليلها كنهارها ال يزيع عنها إال هالك، وال تنكبها إال ضال
، األنبيـاء عتبـرون ورثـة      ي ألنهم ،يبقى الواجب الثقيل بعد هؤالء األنبياء على عاتق المؤمنين        ... 

ية مـن    البشـر  انقـذو كيف ي ... فيحملون هذه التبعة، وهي تبعة إقامة الحجة على الناس، هذه التبعة          
 إال بتبليغ الرسـالة،     ى وال منج  لى اهللا ملجأً  إليس للدعاة   ... هذه التبعة ... عذاب اآلخرة وشقوة الدنيا   

هـي الرسـالة، والنـاس هـم النـاس،        فالرسالة،rتبليغ هذا المنهج الذي بلغه رسول اهللا محمد         
 .)1(والضالالت هي الضالالت، والعقبات هي العقبات، فال بد من البالغ

فَِإنْ حاجوك فَقُلْ أَسلَمت وجِهي ِللَِّه ومِن اتبعِن وقُلْ ِللَِّذين أُوتـوا الِْكتـاب والْـأُميني      ﴿: تعالىقال  
 .)2( ﴾باِد أَأَسلَمتم فَِإنْ أَسلَموا فَقَِد اهتدوا وِإنْ تولَّوا فَِإنما علَيك الْبلَاغُ واللَّه بِصري ِبالِْع

 ، بالموعظـة بالحكمـة    ، تبليغ الناس الدين   أمر انه   ،فهو أمر مفروض ال يجوز النكوص عنه بحالٍ       
ن نـا ها مرهوت، الن ضالل البشرية وشـقو  اإلعالنو رباإلسراالنهار،  والترهيب، بالليل   وبالترغيب  

 .ة الرسولتبعتبليغ هؤالء الرسل فعند البالغ تنتهي ب
 مبشِرين ومنِذِرين ِلئَلَّا يكُونَ ِللناِس علَى اللَِّه حجةٌ بعد الرسِل وكَانَ اللَّه عِزيـزا               رسلًا ﴿ :قال تعالى 

 .)3( ﴾حِكيما 
 

  قرآنيةسنةً) هـ
 البر والخير، وينهاها عن     إلى يبعث إليها رسوالً يدعوها      أن اهللا تبارك وتعالى ال يعاقب أمة قبل         إن

 .)4(ر، وذلك حتى ال يدع ألحد من البشر أن يكون عنده ذريعة لعدم اإليمانالسوء والش

                                                
 .، مصدر سبق توثيقه599، ص 2 سيد، قطب، في ظالل القرآن ، مجلد )1(
 .20سورة آل عمران، آية رقم  )2(
 .165سورة النساء، آية رقم  )3(
 .22م، ص 1998، 1الصابوني، محمد علي الصابوني، النبوة واألنبياء، دار الصابوني، القاهرة، ط  )4(
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 .)1( ﴾وما كُنا معذِِّبني حتى نبعثَ رسولًا ﴿: قال تعالى
 :دليل هذه السنة من القرآن

لَه ملْك السماواِت والْأَرِض لَا ِإلَه      قُلْ يا أَيها الناس ِإني رسولُ اللَِّه ِإلَيكُم جِميعا الَِّذي            ﴿ :قال تعالى 
              اتاِتـِه وكَِلمِباللَِّه و ِمنؤالَِّذي ي يالْأُم ِبيوِلِه النسروا ِباللَِّه وفََآِمن ِميتيِيي وحي وِإلَّا ه    لَّكُـملَع ـوهِبع

 .)2( ﴾تهتدونَ
 .)3(﴾ها وهم عنها معِرضونَ ِفي السماواِت والْأَرِض يمرونَ علَيوكَأَين ِمن َآيٍة﴿ :وقال تعالى
قمر،  الكون بما فيه من آيات وعالمات وعبر، وكائنات، وسموات، وأرض، وشمس و             أن معنى هذا 

 ويمـرون عليهـا بالعشـي    ،من العجائب التي يرونها ليل نهار   ونجوم وجبال وبحار وأشجار، هي      
 )4(منوا باهللا الرحمن الرحيمن هذا يكفي ألن يؤأ لماً، فال يعتبرون، عواإلبكار

ولَو أَنا أَهلَكْناهم ِبعذَاٍب ِمن قَبِلِه لَقَـالُوا ربنـا لَولَـا    ﴿: وحتى ال يكون عذر لمن يعتذر قال تعالى       
 .)5( ﴾نِذلَّ ونخزى أَرسلْت ِإلَينا رسولًا فَنتِبع َآياِتك ِمن قَبِل أَنْ 

 معنى هذه اآلية قطع باب المعذرة
 .)6( ﴾ولَا يؤذَنُ لَهم فَيعتِذرونَ  ﴿ :قال تعالى
 .)7( ﴾فَيومِئٍذ لَا يسأَلُ عن ذَنِبِه ِإنس ولَا جانٌّ ﴿: وقال تعالى

 
  محكمة واعتراف) و

 أَلَم يأِْتكُم رسلٌ ِمنكُم يقُصونَ علَيكُم َآياِتي وينـِذرونكُم ِلقَـاَء            معشر الِْجن والِْإنسِ  يا  ﴿: قال تعالى 
م أَنهـم كَـانوا     يوِمكُم هذَا قَالُوا شِهدنا علَى أَنفُِسنا وغَرتهم الْحياةُ الدنيا وشِهدوا علَـى أَنفُِسـهِ             

8(﴾كَاِفِرين(. 

                                                
 .15رة اإلسراء، آية رقم سو )1(
 .158سورة األعراف، آية رقم  )2(
 105 سورة يوسف، آية رقم )3(
 .، مصدر سبق توثيقه69، ص 2 الصابوني، محمد علي، تفسير آيات األحكام، مجلد )4(
 .134 سورة طه، آية رقم )5(
 .36سورة المرسالت، رقم  )6(
 .39 سورة الرحمن رقم )7(
 .130رقم  سورة األنعام، آية )8(
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وِسيق الَِّذين كَفَروا ِإلَى جهنم زمرا حتى ِإذَا جاُءوها فُِتحت أَبوابها وقَالَ لَهم خزنتهـا  ﴿ :وقال تعالى 
ولَِكن حقَّـت   أَلَم يأِْتكُم رسلٌ ِمنكُم يتلُونَ علَيكُم َآياِت ربكُم وينِذرونكُم ِلقَاَء يوِمكُم هذَا قَالُوا بلَى               

 لَى الْكَاِفِرينذَاِب عةُ الْع1( ﴾كَِلم(. 
 قَالُوا بلَى قَد   ،تكَاد تميز ِمن الْغيِظ كُلَّما أُلِْقي ِفيها فَوج سأَلَهم خزنتها أَلَم يأِْتكُم نِذير              ﴿: وقال تعالى 

وقَالُوا لَو كُنا نسمع أَو نعِقلُ ، نزلَ اللَّه ِمن شيٍء ِإنْ أَنتم ِإلَّا ِفي ضلَاٍل كَِبٍري جاَءنا نِذير فَكَذَّبنا وقُلْنا ما 
  )2(﴾ فَاعترفُوا ِبذَنِبِهم فَسحقًا ِلأَصحاِب السِعِري،ما كُنا ِفي أَصحاِب السِعِري 

أِْتيكُم رسلُكُم ِبالْبيناِت قَالُوا بلَى قَالُوا فَادعوا وما دعاُء الْكَاِفِرين ِإلَّـا   قَالُوا أَو لَم تك ت    ﴿: وقال تعالى 
ني  يوم لَا ينفَع الظَّـاِلمِ ، ِإنا لَننصر رسلَنا والَِّذين َآمنوا ِفي الْحياِة الدنيا ويوم يقُوم الْأَشهاد ، ِفي ضلَالٍ 

 .)3( ﴾معِذرتهم ولَهم اللَّعنةُ ولَهم سوُء الداِر 
 السؤال، يجيبون في ذلٍة وانكسار، واعتـراف        إليهم، عندما يوجه    في الثواب والعقاب  إنها سنة اهللا،    

 ال ينفعهم شـيء     ،الل، وبعد هذا االعتراف   ضبالحمق والغفلة بعد التبجح واإلنكار، واتهام الرسل بال       
وصـورة أخـرى مـن صـور المحاكمـة       .)4(ن الحجة أقيمت عليهم، فال يزيدهم اهللا إال عـذابا     أل

 !واالعتراف
وما لَكُم لَا تؤِمنونَ ِباللَِّه والرسولُ يدعوكُم ِلتؤِمنوا ِبربكُم وقَد أَخـذَ             ﴿ :خطاب اهللا سبحانه وتعالى   
ِمِننيؤم متِإنْ كُن مـا الـذي يعـوقكم عـن      أيها الناس؟! ما الذي يمنعكم من اإليمان .)5( ﴾ ِميثَاقَكُم

 ، فعلـى  اإليمان؟ هذه األسئلة التي يوجهها سبحانه وتعالى في اآلية السالفة الذكر إن دلّت على شيء              
 .الرأفة والرحمة من اهللا بعباده

 يـدعو  rنه أم، حيث الناس بهذه اللغة، إنما هو يصل بين اهللا وذوات نفوسه  rومخاطبة الرسول   
 !الناس بلغة السماء

مـا ِللظَّـاِلِمني ِمـن    أَولَم نعمركُم ما يتذَكَّر ِفيِه من تذَكَّر وجاَءكُم النِذير فَـذُوقُوا فَ ﴿: قال تعالى و
 .)6(﴾نِصٍري

                                                
 .71 سورة الزمر، آية رقم )1(
 .11-8 سورة الملك، آية رقم )2(
 .52 – 50 سورة غافر، آية رقم )3(
 .، مصدر سبق توثيقه191، ص 8 قطب، سيد، في ظالل القرآن، مجلد )4(
 .8 سورة الحديد، آية رقم )5(
 .48 سورة فاطر، آية رقم )6(
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 لـو  نأنهم يعترفون بخطأهم، ويتمنّو حيث   .)1( ﴾يا لَيتِني اتخذْت مع الرسوِل سِبيلًا      ﴿ :قال تعالى و
يـوم لَـا ينفَـع     ﴿ :م، قال تعالى ندأنهم أطاعوا اهللا ورسله، ولكن هيهات هيهات حيث ال ينفعهم ال          

 .)2( ﴾الظَّاِلِمني معِذرتهم ولَهم اللَّعنةُ ولَهم سوُء الداِر 

 للمؤمنين  ل، أال وهي العذاب الذي حل باألولين، والنصر       إنها سنة اهللا الثابتة، التي ال تتغير وال تتبد        
 ﴿ : قـال تعـالى         : فيقول .... حيث يتجلّى سبحانه وتعالى    .)3(الموحدين الذين آمنوا باهللا ورسله    

 ِلنيسرا الْماِدنا ِلِعبنتكَِلم قَتبس لَقَدونَ ،وورصنالْم ملَه مها ، ِإنندنِإنَّ جونَ  واِلبالْغ م4( ﴾لَه(. 
 
 األمر من اهللا اإليمان بالرسل) ز

يا أَيها الَِّذين َآمنوا اتقُوا اللَّه وَآِمنوا ِبرسوِلِه يؤِتكُم ِكفْلَيِن ِمن رحمِتِه ويجعلْ لَكُم نورا        ﴿ :قال تعالى 
 .)5( ﴾ور رِحيم تمشونَ ِبِه ويغِفر لَكُم واللَّه غَفُ

 تقع على عاتق الدعاة إلى اهللا، وكلكم دعاة إلى اهللا، ألن أمة محمد كلفت بما                 المسؤولية بهذا نرى أن  
 .كلف بها محمد

إنها دعوة إلى اإليمان باهللا ورسله، حيث أن هذه الدعوة جاءت بصيغة األمر، وكل أمر للوجوب ما                 
 يشهد لهؤالء الذين يؤمنون بالرسل أنهم شهداء عنده         واهللا. لم ترد قرينه تصرف األمر عن الوجوب      

 .سبحانه وتعالى
والَِّذين َآمنوا ِباللَِّه ورسِلِه أُولَِئك هم الصديقُونَ والشهداُء ِعند ربِهم لَهم أَجرهم ﴿ :قال تعالى... دليل

  مهورنله، فحازوا على الصديقية والشهادة واألجر         هكذا تكون نتيجة الذين استجابوا     .)6( ﴾وسهللا ور 
 .)7(فهو شهيد وصديقوالنور في الدنيا واآلخرة، فكل من آمن باهللا ورسله 

                                                
 .27 سورة الفرقان، آية رقم )1(
 .52افر، آية رقم سورة غ )2(
 .، مصدر سبق توثيقه708، ص 6قطب، سيد، في ظالل القرآن، مجلد  )3(
 .173 -171 سورة الصافات آية رقم، )4(
 .28سورة الحديد آية رقم  )5(
 .19 سورة الحديد، آية رقم )6(
 .، مصدر سبق توثيقه326، ص3 الصابوني، محمد علي، صفوة التفاسير، مجلد )7(
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 الفصل الرابع
 

 :الدعوة إلى اهللا سبيل النجاة ويتضمن مبحثين
 

 ما تتميز به الدعوة إلى اهللا: المبحث األول
 لـى اهللاغايـة الدعـوة إ: المبحث الثاني
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 المبحث األول
 ما تتميز به الدعوة إلى اهللا

اً، وإبـراهيم،   ، حيث اختار اهللا تبارك وتعالى نوح      اإلسالمتتميز الدعوة إلى اهللا بأنها دعوة إلى        .... 
 فهـم   )1(وموسى وعيسى، ومحمداً عليهم السالم وجميع أنبيائه ورسله، ليبلغوا أقوامهم دعوة اإلسالم           

مسلمون ابتداء. 
 .)2( ﴾واللَّه يدعو ِإلَى داِر السلَاِم ﴿:  قال تعالى:ن األدلة النقلية على ذلك ما يليوم

ومـا كَـانَ ِمـن    ما كَانَ ِإبراِهيم يهوِديا ولَا نصراِنيا ولَِكن كَـانَ حِنيفًـا مسـِلما           ﴿: وقال تعالى 
ِرِكنيش3(﴾الْم(. 

 عليه السالم لم يكن على دين اليهودية، وال على دين           إبراهيمفبارك وتعالى   وهذا النفي جاء من اهللا ت     
 ،النصرانية، ألن اليهودية والنصرانية ملتان محرفتان عن شرع موسى وعيسـى عليهمـا السـالم              

 .بن اهللابن اهللا، والمسيح ا  قالوا عزيرأنهموالدليل على ذلك 

قُلْ َآمنا ِباللَِّه وما أُنـِزلَ      ﴿ :قال تعالى خاطباً أمته،    وم r محمد   األنبياءمخاطباً خاتم    :وقال تعالى 
علَينا وما أُنِزلَ علَى ِإبراِهيم وِإسماِعيلَ وِإسحاق ويعقُوب والْأَسباِط وما أُوِتي موسى وِعيسى والنِبيونَ              

ٍد ِمنأَح نيب قفَرلَا ن ِهمبر ِمنونَهِلمسم لَه نحنو 4(﴾م(. 
 طريـق اهللا،    إلى اهللا،   إلى تدعو   بأنهان الدعوة تمتاز    أ والربوبية، و  باأللوهية هذا النص إقراراً     ففي
 .)5(يسعدوا في الدنيا، ويفوزوا في اآلخرةل المنهج الذي رسمه اهللا لهداية الناس، إلى ، سبيل اهللاإلى

 اهللا تبارك وتعالى هـو      أن حيث   ،مين، وأن التشريع من عند اهللا      المصدر هو رب العال    أنهذا يعني   
الم6(األرضاهللا على هذه  راءن الرسل هم سفأرع، ومشّدر، والص(. 

دليل آخر على أن الدعوة إلى اهللا ربانية المصدر، وأن هذا العلم الذي ينشره األنبياء والـدعاة إلـى        
ره الوحي، وان اهللا تبارك وتعـالى اصـطفى هـؤالء            مصد إنما ال ينبع من ذكائهم أو حميتهم،        ،اهللا

 ال يستطيعون التغيير أو التبديل أو الزيـادة أو النقصـان    األنبياءاألنبياء وأكرمهم بهذه الدعوة، وأن      
 .)7(على هذا الدين

                                                
 . مصدر سبق توثيقه.24ين، محمد سرور بن نايف ، منهج األنبياء في الدعوة إلى اهللا، ص زين العابد )1(
 .25سورة يونس، آية رقم  )2(
 .67سورة آل عمران، آية رقم  )3(
 .84 سورة آل عمران، آية رقم )4(
 .مصدر سبق توثيقه. 30القرضاوي، يوسف، خطابنا في عصر العولمة، ص )5(
 .مصدر سبق توثيقه. 46 ،أصول الدعوة، صزيدان، عبد الكريم )6(
 .مصدر سبق توثيقه. 31الصابوني، محمد علي، النبوة واألنبياء، ص  )7(
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وتعتبر هـذه   ،  )1(﴾ا يوحى ِإلَي     قُلْ ما يكُونُ ِلي أَنْ أُبدلَه ِمن ِتلْقَاِء نفِْسي ِإنْ أَتِبع ِإلَّا م             ﴿ :قال تعالى 
 : أي أن الدعوة إلى اهللا ربانية من عند اهللا فنجدها تتميز بمكرمات كثيرة،مهاألالميزة هي 

 

 . دعوة إلى اهللاإنها) أ
 فال تدعو إلى فرد أو إلى جهٍة معينٍة مهما كان قدرها عند اهللا، فهي طريق واحدة مستقيمة ال عوج                   

 .، وان الذي يسلك هذه الطريق يكون على هدى ونور من رب العالمينفيها وال شك وال شبهة
معرفـة،  و جيداً، ونسير فيها على بصيرة وإدراك    نانحن نعرف طريق  : هؤالء الدعاة إلى اهللا يقولون    

 يكسبنا اليقين والقوة والعزم والمصابرة، وان هذا التمايز يجب أن يظهر، ألن هؤالء الدعاة               هذا كله 
رتهم العقيدة، فال بد وأن يميزوا أنفسهم بهذه الطريق، وأنهم يختلفون عـن أي مجتمـٍع                 اهللا آص  إلى

  سـبيل م فـي هة يجب على الدعاة إلى اهللا أن يكثفوا جهودتجاهلي، وأن المجتمع كلما ازدادت جاهلي     
 .)2(الدعوة إلى اهللا، هذا السبيل الذي يختلف تماماً عن سبيل الجاهلية

ِه سِبيِلي أَدعو ِإلَى اللَِّه علَى بِصريٍة أَنا ومِن اتبعِني وسبحانَ اللَِّه وما أَنـا ِمـن                 قُلْ هذِ  ﴿ :قال تعالى 
ِرِكنيش3(﴾الْم(. 

 

 . هذه الدعوة تدعو إلى أمة واحدةإن) ب
مكان في  إنّها وحدة االتجاه الذي يتجه نحوه الرسل في دعوتهم إلى اهللا، حيث يتالشى الزمان وال              ... 

 ، إنها وحـدة الطبيعـة، والخلـق   مشارق األرض ومغاربها، تلك هي الحقيقة التي جاء بها رسل اهللا    
 .)4(واالتجاه
 .(5)﴾وِإنَّ هِذِه أُمتكُم أُمةً واِحدةً وأَنا ربكُم فَاتقُوِن﴿: قال تعالى

 الملّة الواحدة، وهـي ديـن   إنها الواحد، هذا هو دينكم، انه الدين  يا معشر األنبياء، يا معشر الرسل،     
 .)6( فخافوا عذابه وعقابه القوي الجبار،الواحد األحد،هو ن اهللا أاإلسالم، و

 في أي مكان    ، مهما امتدت أطراف هذه األمة     ، أمٍة واحدة  في أفرادها   عتجم هذه الدعوة بأنها     تمتازو
 هـذه األمـة   ، إلى اهللا عـز وجـل      ا فيوجهونه وزمان، في حركاتهم وسكناتهم فإنهم يسلمون قلوبهم      

 ، ومكـروه وحـرام  ، ومستحٍب، على مندوٍب، وألفٍة الحياة في المبادئ، من محبةٍ     بين أبنائها تتجانس  

                                                
 .15 سورة يونس، آية رقم )1(
 . ، مصدر سبق توثيقه56، ص 5قطب، سيد ، في ظالل القرآن، مجلد  )2(
 .108سورة يوسف، آية رقم  )3(
 .، مصدر سبق توثيقه32، ص 6قطب، سيد، في ظالل القرآن، مجلد  )4(
 .52 سورة المؤمنون، آية رقم )5(
 .، مصدر سبق توثيقه311، ص 2الصابوني، محمد علي، صفوة التفاسير ، مجلد  )6(
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والصـوم، والصـالة،    التوحيـد،   وجمعتهم على كلمـة ، الدعوة عملت على وحدتهم  فتكون ،وحالل
 .ر، واليوم اآلخر بالمالئكة، والكتب، والرسل، والقدواإليمانوالحج، والزكاة، 

، باألركـان هذا التسليم يندفع من إيمان بالقلب، حيث أنه تصديق بالجنان، وإقرار باللسان، وعمـل               
 .من عند ربهمهو  ما جاء به الرسل لكأن  بتسليم األمر يكون هذا
م لَا يِجدوا ِفي أَنفُِسِهم حرجا ِمما فَلَا وربك لَا يؤِمنونَ حتى يحكِّموك ِفيما شجر بينهم ثُ       ﴿ :قال تعالى 

 .)1( ﴾قَضيت ويسلِّموا تسِليما 
لـذين كفـروا     وكلمة ا  ، تكون فيها كلمة اهللا هي العليا      ،هذه األمة تعني أن المسلمين كلهم أمة واحدة       

ذلك ال يمكن   ل وثقافة، و   عقيدة ومنهجاً  ،لف فيها اللبنات التي ربيت على اإلسالم      السفلى، هذه األمة تتآ   
 . تسعد هذه األمة إال إذا اذعنت لشريعة اهللا تبارك وتعالىأن

 

 .تمتاز هذه الدعوة أنها من منبع واحد) ج
 )2( ﴾وما َآتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا ﴿: قال تعالى

 وهي قاعدة تلقي الشريعة، إنها تمثل دسـتور األمـة   المنبع الواحد، أالوإنها قاعدة المصدر الواحد،   
      القرآن والسنة، األمة كل     ما من هذه الشريعة، وه    اإلسالمية، حيث أن روح القانون والسلطان مستمد 

 . ال تملك أن تخالف هذا الدستور، مع إمامهااألمة
ذلـك بـأن الشـرع    .  هذه األمة ال تستطيع وال تملك أن تشّرع لنفسها ما تشـاء       أنمعنى ذلك   .... 

 الذي جاء في الدستور، وهو كتاب اهللا وسنة رسوله، ولن تضل هـذه األمـة مـا إن                   هوواإلسالم  
 .تمسكت بهما

حقاً انه النظام الفريد الذي ال يماثله نظام عرفته البشرية، إنه النظام بل القانون الذي ينظم حيـاة         ... 
 .)3(عوهم بإحسانته الكرام، وتاِبوصحاب rذلك المنهل الذي نهل منه رسول اهللا . البشر
سياسية حزبيـة، أو قوميـة، أو         أو اجتماعية أو   إصالحية ليس دعوة    ،هذا النظام وهذا القانون   ... 

دعوة جنس دون جنس، أو لون دون لون، وال لرجال دون نساء، إنما هي دعوة لإلنسانية جميعهـا،   
 .)4(هللا على طريق رسوله الكريم تنهل من هذا المنهل العذب، أال وهو امتثال أوامر اأن

وأن اهللا تبـارك    ...لذلك نرى أن المنبع واحد وهو أنه من عند اهللا، مصدر اإلسالم، مصدر الـدين              
، هـذا المـنهج،    r رسـوله الكـريم      إلىطة وحيه   اوتعالى مشرع أحكام هذا الدين ومناهجه، بوس      

                                                
 .65 سورة النساء، آية رقم )1(
 .7 سورة الحشر، آية رقم )2(
 .، مصدر سبق توثيقه38، ص 8 قطب، سيد، في ظالل القرآن ، مجلد )3(
ر العالمي لتوجيه الدعوة وإعداد الدعاة، مناهج الدعوة اإلسالمية وسبل تعزيزها بما يحقق أهدافها فـي                المؤتم )4(

 .هـ المنعقد في المملكة العربية السعودية، المدينة المنورة29/2/1397-24عالمنا المعاصر، 
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صلتان همـا ميـزان التفاضـل بـين         هاتان الخ ف فيه على أساس التقوى والعمل الصالح،        ةضلافمال
 .)1(البشر

 

 .أنها تدعو إلى الخير والفوز بالجنة والنجاة من النار )د
تلـك  : إنها دعوة تدعو إلى الخير كل الخير في كل األرض، الخير في الدنيا واآلخـرة، نعـم                ... 

 .رةالدعوة التي تلفظ كل أناني، وتهذب كل شرير، تجمع بين الخيرين، خيري الدنيا واآلخ
ولْتكُن ِمنكُم أُمةٌ يدعونَ ِإلَى الْخيِر ويأْمرونَ ِبالْمعروِف وينهونَ عِن الْمنكَِر وأُولَِئك هم             ﴿: قال تعالى 
 .)2( ﴾الْمفِْلحونَ 

وحتى يتحقق النجاح لهذه الدعوة ال بد من سلطة، تأمر وتنهى، سلطة تقوم على الدعوة إلى الخيـر                  
والنهي عن الشر، لذلك ال بد من وجود جماعة، تأمر وتنهى هذا هو مدلول النص القرآني، نعم إنها                  

وفي الوقت نفسه يوجد أمر بالمعروف، ونهي عن المنكـر، فـاألمر والنهـي ال      " دعوة إلى الخير  " 
 . إال بسلطان، أما الدعوة إلى الخير، فيمكن أن تقوم بغير سلطانانيقوم

 عن المنكر، فال بد لتحقيـق مـنهج اهللا فـي           بالمعروف ونهي   أمر  إلى اهللا،  دعوةالتلك هما ركيزتا    
 وبيان، فهـذا    وإرشاد ومنهج اهللا في األرض ليس مجرد وعظ         ،األرض من إيجاد هاتين الركيزتين    

ـ أما الشطر الثاني من منهج اهللا فهو سلطة األمر بالمعروف والنهي عن المنكـر            . شطر إذا أرادت ف
بالدعوة إلى الخير، واألمـر بـالمعروف       : ح، ال بد وأن يتحقق الشرط في هذه اآلية وهو          الفال األمة

 .)3(والنهي عن المنكر
، )4(﴾ يدعو ِإلَـى داِر السـلَامِ      واللَّه﴿:  الجنة، قال تعالى   إلىذلك بأن هذه الطريق هي التي توصل        

هدفها بلوغ الجنة، وتجنب طريـق    بالخيران للناس الخير من الشر، الن الدعوة إلى االلتزام    يببهذا،  
دار تسعمئة وخمسين عامـاً     وقد دعا نوح عليه السالم وبذل هذا الجهد على م         . الشر للنجاة من النار   

 .)5(عالنية، وعد ووعيد، ترغيب وترهيبالسر ووالنهار، والليل في ال أو ملٍل، دون كلٍل
ى اهللا مصدرها من اهللا فهي ربانية ترجـع علـى اهللا          من هذه المزايا اآلنفة الذكر، نجد ان الدعوة إل        

ناس ببساطتها فـي   خالق كل شيء، صالحه لكل زمان ومكان، مرتبطة بالعقيدة التي تصحح مسار ال            
الدعوة إلى اهللا، ووضوح الهدف والغاية، وان كمال الناس يكون في عبوديتهم هللا ، حيث أنها ثابتـة                  

 .نسانيةاألهداف والغايات، موافقه للفطرة اإل

                                                
 .، مصدر سبق توثيقة47زيدان، عبد الكريم، أصول الدعوة، ص  )1(
 .104، آية رقم سورة آل عمران )2(
 .، مصدر سبق توثيقه28، ص 2 قطب، سيد، في ظالل القرآن، مجلد )3(
 25 سورة يونس، آية رقم )4(
 .45م،  ص 1989، 4 األشقر، عمر سليمان ، الرسل والرساالت، دار النفائس، الكويت، ط )5(
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 المبحث الثاني
 غاية الدعوة إلى اهللا

، إلـى   االختالف والضيق  من الدعوة إلى اهللا هي إخراج الناس من          األساسيةال ريب أن الغاية     .... 
الدعوة إلـى  بسعة الدين وآفاقه الرحيبة، الكفيلة بإسعاد البشر في الدنيا واآلخرة، وقد التزم رسل اهللا          

وقد أكّدت النصـوص القرآنيـة أن النجـاة كانـت للـدعاة إلـى اهللا،       : لك هي غاية الدعوة   ت، و اهللا
والدليل النقلي من كتاب اهللا. )1(الكين البوار والهعرِضوللم:- 

 
 .الفوز بالجنة والنجاة من النار) أ

ذْنا الَِّذين ظَلَموا ِبعـذَاٍب  فَلَما نسوا ما ذُكِّروا ِبِه أَنجينا الَِّذين ينهونَ عِن السوِء وأَخ  ﴿ :قال تعـالى  
 .)2(﴾بِئيٍس ِبما كَانوا يفْسقُونَ 

 .)3(﴾ ثُم ننجي رسلَنا والَِّذين َآمنوا كَذَِلك حقا علَينا ننِج الْمؤِمِنني ﴿ :وقال تعالى
 وتعتبر هذه سنة عامة      هي استخالف المؤمنين،   ، الرسل إرسال أن الغاية من     هذان اآليتان توضحان  

. أيـديهم عتبر سنة لمـا قـدمت   ولكن هذا الهالك ي. لكل المؤمنين في كل األرض، حتى قيام الساعة       
 .وكذلك النجاة

 النجاة من النار، والفوز في جناٍت ونهر في مقعد صدٍق عند مليٍك مقتـدر،               :فالغاية من الدعوة هي   
مر الناس جميعاً أن يقتدوا به حتـى يسـعدوا فـي    ، أrوقد أمر إمام الهدى، ورائد البشرية، محمد  

 .دنياهم وآخراهم
يا أَيها الناس قَد جاَءكُم الرسولُ ِبالْحق ِمن ربكُم فََآِمنوا خيرا لَكُم وِإنْ تكْفُروا فَِإنَّ ِللَِّه   ﴿ :قال تعالى 

 كَانَ اللَّهِض والْأَراِت واوما ِفي السا مِكيما حِليم4( ﴾ع(. 
 . بالحق، ودعوة لإليمان والفوز بالجناناً للبشرية، إعالناًيعتبر هذا النص بالغ

 
 .بيان المفهوم الحقيقي لإلسالم )ب

 وذلك إليضاح األصول التـي يقـوم        ،إن اهللا تبارك وتعالى خلق الخلق، وبعث األنبياء والرسل        ... 
، وأنه ال إله سـوى اهللا جـل جاللـه،           " الدين كله هللا وحده    أن": عليها اإلسالم، وحقيقة اإلسالم هي    

                                                
 . سبق توثيقه، مصدر17 همام، عبد الرحيم سعيد، قواعد الدعوة إلى اهللا، دار العدوي، ص )1(
 .165 سورة األعراف، آية رقم )2(
 .103سورة يونس، آية رقم  )3(
 .170 سورة النساء، آية رقم )4(
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الخالق المدبر المتصرف في الكون كله، يتصف بصفات الكمال المطلق، وأن الخلق كلهم بحاجة إلى               
 .)1(إذا قضى اهللا أمراً أن يكون له الخيرة من أمره ،الخالق، وأنه ال يحق لهذا المخلوق

ة األساسية من بعثة الرسل إلى الناس هي تعريف النـاس باإلسـالم             وقد بين القرآن الكريم أن الغاي     
 .النقي الذي جاء من عند اهللا تبارك وتعالى

 .)2( ﴾ولَقَد بعثْنا ِفي كُلِّ أُمٍة رسولًا أَِن اُعبدوا اللَّه واجتِنبوا الطَّاغُوت  ﴿ :قال تعالى
 .)3(﴾ِلك ِمن رسوٍل ِإلَّا نوِحي ِإلَيِه أَنه لَا ِإلَه ِإلَّا أَنا فَاعبدوِنوما أَرسلْنا ِمن قَب ﴿ :وقال تعالى

 .ذلك بأن بيان المفهوم الحقيقي لإلسالم هو أساس دعوة الرسل
بيـان اإلسـالم الحـق      لت اهللا   إلى وم بين البشر، فنرى أن الذي يدعو      وهذا هو سبب النزاع القائم الي     

 .)4( في نظر القوى المهيمنة على العالماًبيإرهاالنقي، يعتبر 
 بيان المفهوم الحقيقي لإلسالم يكون بتربية الناس على منهج الشـريعة الربانيـة، وتـأديبهم                أن... 

 . بالحكمة والموعظ الحسنة، الدين الحقإلىبآدابها، ودعوتهم 
 .(5)﴾يٍء وهدى ورحمةً وبشرى ِللْمسِلِمني ونزلْنا علَيك الِْكتاب ِتبيانا ِلكُلِّ ش ﴿ :قال تعالى

 قبـل أن يـأتي    فليؤمنوابعد هذا النص، ال حجة لمحتج، وال عذر لمعتذر، فمن شاء الهدى والرحمة 
ن، وال هم يستعتبون، الن الكتاب قد بين للناس كل شـيء            رو، حيث ال يؤذن لهم فيعتذ     علوماليوم الم 

 .)6( وهم رسل اهللا الكرامطة هؤالء السفراء، أالابوس
 
 . إحياء فقه الكتاب والسنة )ج

 ألمـة  تجديـد ا   : هذه الغايـة هـي     ،لغاية عظيمة والرسل  اء  يب؟ البد من إرسال األن    تحيا األمة كيف  
 . ة إلى اهللاو، والدعالدعاةن طريق هؤالء علفهمها  اإلسالمية
ِإلَى اللَِّه والرسوِل ِإنْ كُنتم تؤِمنونَ ِباللَِّه والْيوِم الَْآِخِر ذَِلك          فَِإنْ تنازعتم ِفي شيٍء فَردوه      ﴿: قال تعالى 

 .)7( ﴾خير وأَحسن تأِْويلًا 

                                                
-24المؤتمر العالمي لتوجيه الدعوة وإعداد الدعاة، إعداد الدعاة، المملكة العربية السعودية، المدينة المنورة،               )1(

 .م29/2/1397
  .36سورة النحل، آية رقم  )2(
 . 25سورة األنبياء، آية رقم  )3(
 .44العامودي، وليد محمد حسن ، منهج القرآن الكريم في عرض قضايا العقيدة، آفاق، غزة، فلسطين، ص  )4(
 .89سورة النحل، آية رقم  )5(
 .، مصدر سبق توثيقه271، ص 5قطب، سيد، في ظالل القرآن ، مجلد  )6(
 .59 سورة النساء، آية رقم )7(
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فيوصـدوا البـاب   .  الناسأمام اهللا فقههم، ليضعوه لقمة سائغة إلى الدعاة نه الدستور الذي ينهل منه إ
ـ ما في كتاب اهللا وسنة رسوله، ويقو التي ال سند له  الباطلةأمام الفتاوى    ام هـؤالء  وا بسد الطريق أم

ه فـي قلـوب     نضـو بغّ، وي اإلسالم الذين يقولون على اهللا غير الحق، بغير علم، فيشوهون           األدعياء
 . اإلسالم عن دخول غير المسلمينون م هذا يصدلِهمعالناس، فهم ِب

 اهللا إلـى باني، وهذه غاية عظيمة يقوم بها الـدعاة   للمنهج الر   إحياء  يعتبر إحياء فقه الكتاب والسنة   و
، الذي  اإلسالم يعتبر القاعدة التي ينطلق منها نظام        ،يد هذا الفقه  دوتج"  هذا المنهج،    إلىبدعوة الناس   

جد، سـت  به، وال يكون المسلم مسلما إال به، إنها الرد على المسائل التـي ت إالال يكون المؤمن مؤمنا     
 تلـك هـي   )1( في هـذا العصـر  جديدةستجد من مسائل قه النوازل، وهو ما يحيث سمي هذا الفقه ف    

 ومـا  ،وا فيها، بحيث يكون الحكـم هللا ورسـوله    واحتكم والسنة الكتاب   إلى ردوها   يةالخالفالمسائل  
 بـال   الحجة وحدها هي النصوص المعصومة، فهي وحدها        ألنهايستنبط من كتاب اهللا وسنة رسوله،       

حـتم   مـا ي   أن،  )2( الطريق، وترجع الروح لهذه األمة     ومقّالفقه، يصح الفهم، وتُ    هذا   إحياءنزاع، ففي   
صبح في خوف،   مسي في ترقب، وي   لق، ي ق فقه الكتاب والسنة، ما يعيشه العالم من         إحياءة  اعلى الدع 

 .)3( والتابعينالصحابة صادقين، أمثال  بعثة جديدة لدعاٍةإلىفالعالم اليوم بحاجة 
 
  لم الحقيقيإيجاد المس) د

تكـوين الفـرد      الصـحيحة،  العقيدة اهللا تكوين المسلم الحقيقي، صاحب       إلىومن غاية الدعوة    .... 
 ة المؤمنـة، فكـرا وعقيـد   الصادقة القوية شخصية المسلمة، بحيث توجد ال  أنثىالمسلم، ذكرا كان أم     

لبنة صلبة غايتها تكوين امـة       الحقيقي   ة فيكون هذا الداعي   ،م قوالً على قول اهللا    قدوفلسفة حياة، فال نُ   
 . صلبة
 إلى هذه الثقافة من يصنعها؟ إنهم الدعاة        .، بحيث تكون جوا عاماً مالئماً     الثقافةفال بد من إيجاد     .... 
 . الذين يبثون هذه الروح في حياة الناس، هذه الروح هي كتاب اهللا. اهللا

أَمِرنا ما كُنت تدِري ما الِْكتاب ولَا الِْإميانُ ولَِكن جعلْناه          وكَذَِلك أَوحينا ِإلَيك روحا ِمن      ﴿ :قال تعالى 
 .)4(﴾نورا نهِدي ِبِه من نشاُء ِمن ِعباِدنا وِإنك لَتهِدي ِإلَى ِصراٍط مستِقيٍم 

 ....أوحينا....وكذلك

                                                
 .، مصدر سبق توثيقه412، ص 2، في ظالل القرآن، مجلد قطب، سيد )1(
 .25م، ص 1985، 2 القرضاوي، يوسف، ظاهرة الغلو في التكفير، مكتبة وهبة، ط )2(
 .19م،  ص 1984، 1 القرضاوي، يوسف، رسالة األزهر، مكتبة وهبة، ط )3(
 .52سورة الشورى، آية رقم  )4(
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ذي هو روح األمة، تحيا بـه       ذا القران ال   ه إليك غيرك يا محمد من الرسل، أوحينا        إلى أوحيناوكما  
، فهـو النـور   األرض الغيث ربيـع  أنن ربيع القلوب، كما آ القرأن من موت الجهل، حيث  األنفس

 .)1( فيهاعوجاج والضياء الذي ال ،والهدى والرشاد
ـ    هيهذه الروح   ....  اهللا أمرالروح من   ..... "روحا من أمرنا  .... : "وقوله تعالى  اب  كتاب اهللا، الكت
 ؟ انتزعت الروح مـن الجسـد  إذا كيف ،ة الروح في الجسدب بمثا ، وأن هذا القران لألمة    يعني القران 

فكيـف نوجـد    . هامـدة  تصبح جثة    فإنها ، انتزع منها كتاب اهللا    إذايصبح الجسد جثة، وكذلك األمة      
ولـيس صـورة    ، بحيث تكون الروح في المسلم الحقيقي، فيصبح المسلم أسداً حقيقياً؟المسلم الحقيقي 

 .)2(مثلها كمثل الحي والميتف ،الحقيقةكأسد، وليست الصورة 
 :زداد بالقران إيماناً، ثم يتعلم القران، فياإليمانعلم الذي يت: فالمسلم الحقيقي

 كيف نوجد المسلم الحقيقي؟... 
 . بيد اهللاألعمار ال معنى عنده للخوف على الحياة، ما دامت :المسلم الحقيقي

 .)3( ﴾وما كَانَ ِلنفٍْس أَنْ تموت ِإلَّا ِبِإذِْن اللَِّه ِكتابا مؤجلًا  ﴿ :ى تعالهقالل
 .ر من قدر اهللا إلى قدر اهللا، وال يصبح للخوف عنده معنىف ي:المسلم الحقيقي

 فَزادهم ِإميانا وقَالُوا حسبنا اللَّه الَِّذين قَالَ لَهم الناس ِإنَّ الناس قَد جمعوا لَكُم فَاخشوهم﴿: قال تعالى
وِنعم الْوِكيلُ ، فَانقَلَبوا ِبِنعمٍة ِمن اللَِّه وفَضٍل لَم يمسسهم سوٌء واتبعوا ِرضوانَ اللَِّه واللَّه ذُو فَضـٍل                  

 .)4( ﴾عِظيٍم 

 .المسلم الحقيقي ال يخاف على رزقه ولقمة عيشه
 .)5( ﴾وما ِمن دابٍة ِفي الْأَرِض ِإلَّا علَى اللَِّه ِرزقُها ويعلَم مستقَرها ومستودعها  ﴿ :قال تعالى

 . وما أخطاك لم يكن ليصيبك، يؤمن أن ما أصابك لم يكن ليخطئك:المسلم الحقيقي
اِشف لَه ِإلَّا هو وِإنْ يمسسك ِبخيٍر فَهو علَى كُلِّ شـيٍء      وِإنْ يمسسك اللَّه ِبضر فَلَا كَ      ﴿ :قال تعالى 

 6(﴾قَِدير(. 
 ِإنَّ أَكْرمكُم ِعنـد اللَّـِه   ﴿ : يعلم أن الكرامة عند اهللا بالتقوى، فيتقي اهللا، قال تعالى  :المسلم الحقيقي 

 قَاكُم7(﴾أَت(. 
                                                

 .، مصدر سبق توثيقه3 مجلد  الصابوني، محمد علي، صفوة التفاسير،)1(
 .، مصدر سبق توثيقه308، ص 7قطب، سيد، في ظالل القرآن، مجلد  )2(
 .145سورة آل عمران، آية رقم  )3(
 .174 - 173سورة آل عمران، آية رقم  )4(
 .6 سورة هود، آية رقم )5(
 .17 سورة األنعام، آية رقم )6(
 .13 سورة الحجرات، آية رقم )7(
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 :غلبون مئتين يعلم أن عشرين صابرين ي:المسلم الحقيقي
ـ              ﴿ :قال تعالى  ونَ صـرِعش كُمِمن كُناِل ِإنْ يلَى الِْقتع ِمِننيؤِض الْمرح ِبيا النها أَيـوا    يِلبغونَ ياِبر

 .)1( ﴾ِمائَتيِن
 وصف يوصف بـه      فالعبودية أشرف  .ومن غاية الدعوة إلى اهللا، أن يحقق المسلم العبودية هللا وحده          

 هللا إال إذا تحرر اإلنسان مـن عبوديـة السـيطرة، وعبوديـة الخـوف                العبوديةال تتحقق   العبد، و 
 عبداً هللا وحده،    وأصبحواالضطراب، وعبودية الحسب والنسب، والجاه، والمال، والهوى، والشهوة،         

 هذا كله يؤدي إلى تحرير النفس، وفـي تحريرهـا انطالقـة             ،حيث هذه هي روح اإلسالم الحقيقية     
نتـه،  ، فالمسلم الحقيقي ال يجد راحته وأمنه وطمأني)2(القيادة السياسية والتمكين في األرض  كبرى إلى   

 .حرماته ويحمي شعائرهُم ظِّع يحكم بشرع اهللا، ويإال في ظل مجتمع مسلم،

                                                
 .65فال، آية رقم  سورة األن )1(
 .106 سابق، سيد، دعوة اإلسالم، مصدر سبق توثيقه،  ص )2(
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 الباب الثاني
 

 :تعريف بأولي العزم من الرسل ويتضمن فصلين
 

 من هم أولو العزم: الفصل األول
  من الرسللماذا سموا أولي العزم: يالفصل الثان
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 الفصل األول
 من أولو العزم من الرسل؟

لقد ورد أسماء أولي العزم من الرسل وهم خمسة في موضعين من كتاب اهللا تبارك وتعالى، هؤالء                 
 :األنبياء هم

 :نوح عليه السالم -1
﴿         أَلْف ِمِه فَلَِبثَ ِفيِهما ِإلَى قَووحا نلْنسأَر لَقَدو       الطُّوفَـانُ و مذَها فَأَخامع ِسنيمٍة ِإلَّا خنس  ـمه

 .)1(﴾ظَاِلمونَ
 :إبراهيم عليه السالم -2

 .)2( ﴾واذْكُر ِفي الِْكتاِب ِإبراِهيم ِإنه كَانَ ِصديقًا نِبيا ﴿
 : موسى عليه السالم -3

﴿ا ولَصخكَانَ م هى ِإنوساِب مِفي الِْكت اذْكُرا وِبيولًا نس3( ﴾كَانَ ر(. 
 :عيسى عليه السالم -4

 .)4(﴾الْمِسيح ابن مريم ِإلَّا رسولٌ قَد خلَت ِمن قَبِلِه الرسلُ وأُمه ِصديقَةٌ ما  ﴿
 :محمد عليه السالم -5

﴿          خولَ اللَِّه وسر لَِكنو اِلكُمِرج ٍد ِمنا أَحأَب دمحا كَانَ مكَانَ    مو نيِبيالن مٍء     اتـيِبكُـلِّ ش اللَّه
 .)5( ﴾عِليما

 .الدليل النقلي على أولي العزم من الرسل) أ
 . في سورة األحزاباألولالموضع كان في موضعين، 

وسى وِعيسى ابـِن مـريم   وِإذْ أَخذْنا ِمن النِبيني ِميثَاقَهم وِمنك وِمن نوٍح وِإبراِهيم وم   ﴿: قال تعـالى  
 .)6( ﴾وأَخذْنا ِمنهم ِميثَاقًا غَِليظًا 
 .كر فيه اسم هؤالء األنبياء الخمسة فكان في سورة الشورىأما الموضع الثاني الذي ذُ

                                                
 .14 سورة العنكبوت، آية رقم )1(
 .41 سورة مريم، آية رقم )2(
 .51مريم، آية رقم  سورة )3(
 .75 سورة المائدة، آية رقم )4(
 .40 سورة األحزاب، آية رقم )5(
 .7 سورة األحزاب، آية رقم )6(
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صينا ِبِه ِإبراِهيم وموسى شرع لَكُم ِمن الديِن ما وصى ِبِه نوحا والَِّذي أَوحينا ِإلَيك وما و       ﴿: قال تعالى 
وِعيسى أَنْ أَِقيموا الدين ولَا تتفَرقُوا ِفيِه كَبر علَى الْمشِرِكني ما تدعوهم ِإلَيِه اللَّه يجتِبي ِإلَيِه من يشاُء                  

 ِنيبي نِه مِدي ِإلَيهي1( ﴾و(. 
 .ذكر أربعة من أولي العزم من الرسل، وقد ورد معهم أنبياء آخرونأما في سورة األنعام فقد ورد 

 ، ِإنَّ ربك حِكيم عِلـيم     وِتلْك حجتنا َآتيناها ِإبراِهيم علَى قَوِمِه نرفَع درجاٍت من نشاءُ         ﴿: قال تعالى 
     نا ونيدا هكُل قُوبعيو اقحِإس ا لَهنبهوو فوسيو وبأَيانَ وملَيسو وداوِتِه ديذُر ِمنلُ وقَب ا ِمننيدا هوح

      ِسِننيحِزي الْمجن كَذَِلكونَ وارهى ووسمو،           ـاِلِحنيالص كُلٌّ ِمـن اسِإلْيى وِعيسى ويحيا وكَِريزو ، 
 سونيو عسالْياِعيلَ ومِإسو الَِمنيلَى الْعا علْنا فَضكُللُوطًا و2( ﴾و(. 

كما ورد ذكر أولي العزم من الرسل في سورة النساء بحيث ذكر سبحانه وتعالى معهم بعضـاً مـن       
ينا ِإلَـى ِإبـراِهيم     ِإنا أَوحينا ِإلَيك كَما أَوحينا ِإلَى نوٍح والنِبيني ِمن بعِدِه وأَوح          ﴿: قال تعالى . أنبيائه

 ، وَآتينا داوود زبورا   وِإسماِعيلَ وِإسحاق ويعقُوب والْأَسباِط وِعيسى وأَيوب ويونس وهارونَ وسلَيمانَ        
 .)3( ﴾لَّم اللَّه موسى تكِْليما ورسلًا قَد قَصصناهم علَيك ِمن قَبلُ ورسلًا لَم نقْصصهم علَيك وكَ

، أي أنـه ال     "ال إله إال اهللا   " كلمة التوحيد    فيهؤالء هم أولو العزم من الرسل، حيث كانت شراكتهم          
بأن اهللا تبارك وتعالى بيده الضر والنفع       بود في الوجود بحق إال اهللا، ويكون ذلك باليقين الصادق           عم

 تضر وال تنفع وال تتحرك إال بأمر اهللا، وانه سـبحانه وتعـالى ال           والفوز والفالح، وإن الكائنات ال    
وانه الرب اإلله المعبود، المتفرد بكل كمال سـبحانه، وأنـه الخـالق        . يحتاج إلى شيء وهو الصمد    

 )4(.ى ألحد عنه طرفة عينغنفال البارئ المصور الرازق المعطي المانع المدبر لجميع األمور، 
والمراد هنا اإلسالم وهو توحيـد      ،   )5(﴾أَنْ أَِقيموا الدين ولَا تتفَرقُوا ِفيهِ     ﴿ :شركاتهملقد كان عنوان    

  أخذ اهللا تبارك وتعالى مـنهم   األنبياء مختلفة ومتفاوتة، هؤالء،ها الشرائع ألن الشرائعرد ب اهللا، ولم ي 
وههم هللا، فكـانوا مسـلمين      حيث أنهم سلموا وج   .ق بعضهم بعضاً  صد أن ي   "الميثاق" ميثاقاً غليظاً، و  

 .موحدين

                                                
 .13لشورى، آية رقم سورة ا )1(
 .86 -83 سورة األنعام، آية رقم )2(
 .164 -163 سورة النساء، آية رقم )3(
 محمد بن عبد الوهاب ، كتاب التوحيد، الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد ، الرياض،                 )4(

 .8م، ص1984المملكة العربية السعودية، شركة الطباعة السعودية، 

 .13 سورة الشورى ،آية رقم)5(
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 أخذ اهللا تبارك وتعالى عليهم الميثاق وهم في ظهر آدم، والميثاق كما قال ابن عباس رضـي اهللا        فقد
 .)1(عنه هو العهد

فكان األمر موجـه    ،   )2(﴾أَِقيموا الدين ولَا تتفَرقُوا ِفيهِ    ﴿لقد وردت صيغة الجمع في فعل األمر        ... 
ختار من يشاء من عباده   فا  وتعالى  تبارك )3(عزم من الرسل، تلك الرسل الذين اجتباهم اهللا       إلى أولي ال  

 . )4( ﴾م حيثُ يجعلُ ِرسالَتهاللَّه أَعلَ﴿: قال تعالى لحمل هذه األمانة،
 .)5( ﴾اللَّه يصطَِفي ِمن الْملَاِئكَِة رسلًا وِمن الناِس ﴿ :وقال تعالى

 محمد عليهم السالم، الذي اشـترك فيـه         إلىلمشروع الذي سار عليه النبيون من لدن نوح         هذا ا ... 
وهـو  " أقيموا الدين وال تتفرقوا فيه: " هؤالء األعالم من رسل اهللا، وهم أولو العزم من الرسل وهو      

 .)6( دين اإلسالم الذي هو توحيد اهللا وطاعته واإليمان برسلهإقامة
 
 :دلة النقلية ما يليعين ومن األاإليمان بالرسل فرض ) ب

وقَالَ اللَّه ِإني معكُم لَِئن أَقَمتم الصلَاةَ وَآتيتم الزكَاةَ وَآمنـتم ِبرسـِلي وعزرتمـوهم               ﴿: قال تعالى 
لَأُدو ئَاِتكُميس كُمننَّ عا لَأُكَفِّرنسا حضقَر اللَّه متضأَقْرو كَفَر نفَم ارها الْأَنِتهحت ِري ِمنجاٍت تنج كُمِخلَن

 .)7( ﴾بعد ذَِلك ِمنكُم فَقَد ضلَّ سواَء السِبيِل 
 : وقال تعالى

﴿           يِلِه وسراللَِّه و نيقُوا بفَرونَ أَنْ يِريديِلِه وسرونَ ِباللَِّه وكْفُري ِإنَّ الَِّذين     كْفُـرنٍض وعِبـب ِمنؤقُولُونَ ن
 ، أُولَِئك هم الْكَاِفرونَ حقا وأَعتدنا ِللْكَاِفِرين عذَابا مِهينا        ،ِببعٍض ويِريدونَ أَنْ يتِخذُوا بين ذَِلك سِبيلًا        
حٍد ِمنهم أُولَِئك سوف يؤِتيِهم أُجورهم وكَانَ اللَّه غَفُـورا          والَِّذين َآمنوا ِباللَِّه ورسِلِه ولَم يفَرقُوا بين أَ       

 .)8(﴾رِحيما
 يتفق مـع وحدانيـة اهللا،       ألنهبهذا الشمول كان دين اإلسالم، الذي ال يقبل اهللا من الناس غيره،             ... 
كفر بوحدة الرسل أو وحدة  طة رسله الذين حملوا األمانة للناس، وان كل من ي         اأرسله اهللا للبشر بوس   ف

الرسالة فهو كافر، وان وحدة الدين تقتضي وحدة الرسل، الذين جاؤوا بهذا الدين مـن عنـد اهللا، ال            
                                                

 .125م،  ص 1988، 11 الطبري، بن جرير، جامع البيان عن تأويل إلى القرآن، دار الفكر، بيروت، ج )1(
 .13سورة الشورى ،آية رقم )2(
 .84م،  ص 2001، 9الشبخلي، بهجت عبد الواحد، بالغة القرآن الكريم في اإلعجاز، مكتبة دنديس، مجلد  )3(
 .124عام، آية رقم  سورة األن)4(
 .75 سورة الحج، آية رقم )5(
 .مصدر سبق توثيقه. 463الزمخشري، أبي القاسم الخوارزمي، الكشاف، ص  )6(
 .12سورة المائدة، آية رقم  )7(
 .152-150 سورة النساء، آية رقم )8(
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من عند أنفسهم، فالرسل كل الرسل موضع اعتقاد عند المسلمين المؤمنين، كلٌّ آمن بـاهللا ومالئكتـه    
 هو موكب اإليمـان، حيـث    بمنهج واحدلهوكتبه ورسله، ال نفرق بين أحٍد منهم، الن اهللا أرسل رس     

 وإخوانهم من الرسل صلوات اهللا عليهم،       ، وموسى وعيسى ومحمد   وإبراهيم نوح   بقيادة موصول،   أنه
        فثوه لنا،   فهم حملة األمانة الكبرى، وورثة هذا الخير، الذي ور لم يولـيهم  إثوا ديناراً وال درهماً، و    ر

الل، خاصـة وأن   ضن، وليس وراء ما عندهم إال الباطل وال       وحدهم انتهى ميراث الحق، ميراث الدي     
اإلسالم يتشدد في توحيد العقيدة في اهللا ورسله، الن هذا التوحيد هو األساس الالئق المـنظم الـذي                  

 .)1(يتصوره المؤمن لخالقه ورازقه
الم وكـذلك    كافراً، وقد أنكر اليهود رسالة عيسى عليه الس        دإن الذي ينكر رسالة نبي من األنبياء يع       

 ،رسالة محمد عليه السالم، أما النصارى فكانوا يقفون عند رسالة عيسى، هذا فضـالً عـن تأليهـه           
وان الذي يفرق بين اهللا ورسله، ويؤمن ببعض الكتاب ويكفـر           . وينكرون رسالة محمد عليه السالم    

 .)2( كفراً باهللا ورسلهدببعض ويؤمن ببعض الرسل ويكفر ببعض، يع
، لقطع حجة الناس    إبالغه إليهم بشرعه، وعهد    إليهمهللا اصطفى للناس رسالً، وأوحى      اإليمان بأن ا  ف

 مسـددون بـالوحي، يسـتمدون       فهم .)r )3 حيث ابتدأهم بنوح وختمهم بمحمد       ،يوم القيامة، واجب  
 .)4(يقذفه اهللا في قلب العبد بقدر تضحيته لدين اهللانورهم من اهللا تبارك وتعالى، وهذا النور 

 
 .ظيفة أولي العزم من الرسلو  )ج

 ليبلغوا عنه سبحانه، فهم سفراء اهللا على هـذه  ، وأرسلهم بالهدى ودين الحق،لقد بعث اهللا الرسل  ... 
 . الناس بالديننمن الخلق، ويعرفو العصاة ن المؤمنين، وينذروناألرض، يبشرو

 نترهيب أخرى، بحيـث يكونـو      والتبشير تارة، والترغيب وال    باإلنذار ، بعثهم اهللا للبالغ المبين    فقد
نهـم  أ  الخير، فان رأواإلىهم نيدعو من   فالناس ينظرون إلى أعمال   قدوة صالحة، يتأسى بهم الناس،      

 .)5(عوهم، وإن رأوا عملهم يخالف قولهم نبذوهمتبا: إليهيقفون عند حدود ما يدعون 
 .لقد أمرهم اهللا أوامر كثيرة حيث قال لهم... 

 .)6( ﴾فْو وأْمر ِبالْعرِف وأَعِرض عِن الْجاِهِلني خِذ الْع﴿ :قال تعالى

                                                
 .، مصدر سبق توثيقه581، ص 2قطب، سيد، في ظالل القرآن، مجلد  )1(
 .34م،  ص 1977، 1يق الدعوة في ظالل القرآن، مؤسسة الرسالة، سورية، ط أحمد فايز، طر )2(
 .31م،  ص 1976، 8الجزائري، أبو بكر، منهاج المسلم، دار الفكر، ط  )3(
 .42م،  ص 1961، 20الطبرسي، أبو علي الفضل بن حسن، دار مكتبة الحياة، بيروت، ج  )4(
 ."فقط" تعالى، العدوي، محمد أحمد ، دعوة الرسل الى اهللا )5(
 .199سورة األعراف، آية رقم  )6(
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 والسـيرة  ، فجمعوا في وظيفتهم بين العمل الصـالح هللا، وهذبهم بأحسن أنواع التهذيب،  هكذا رباهم ا  
ِليهِلك ﴿:  قال تعالى  ، ليكونوا متمتعين بالصالبة في الحق،       على بصيرة  اهللا   إلىالعطرة، وان يدعو    

ـ    ﴿ :تعالى وقال   ،)1( ﴾ك عن بينٍة ويحيا من حي عن بينٍة         من هلَ  سلَـى الرلْ علَـاغُ     فَهِل ِإلَّـا الْب
ِبني2(﴾الْم(. 

 .)3( ﴾رسلًا مبشِرين ومنِذِرين  ﴿ :وقال تعالى
 .)4( ﴾ِذِرين وما نرِسلُ الْمرسِلني ِإلَّا مبشِرين ومن ﴿: وقال تعالى

 أرأيت كيـف ينتظـر      ، وينذرون بالنار من عصى    ،نهم يبشرون بالجنة من أطاع    أ : الوظيفة هي  معِن
 يعرفون الخبر قبل الناس، هؤالء الرسـل     اإلعالميون لينقل لهم خبراً جديداً، هؤالء       اإلعالميالناس  

 وهم في دار الدنيا، قبـل       ،الجنة وأن كتاب اهللا تبارك وتعالى مليء بالبشائر للناس ب         ،يبشرون الناس 
ومن يِطِع اللَّه والرسولَ فَأُولَِئك مع الَِّذين أَنعم اللَّه علَـيِهم ِمـن النِبـيني    ﴿:أن يموتوا، قال تعـالى    

 .)5( ﴾والصديِقني والشهداِء والصاِلِحني وحسن أُولَِئك رِفيقًا 
 .)6( ﴾ومن يِطِع اللَّه ورسولَه يدِخلْه جناٍت تجِري ِمن تحِتها الْأَنهار ﴿: وقال تعالى

 .من يعص اهللا ورسوله فان له جهنمف ،والعكس صحيح
ـ ِإلَّا بلَاغًا ِمن اللَِّه وِرسالَاِتِه ومن يعِص اللَّه ورسولَه فَِإنَّ لَه نار ج             ﴿ :قال تعالى  ـا     هِفيه اِلـِدينخ من

 .)7(﴾أَبدا
 حيث الحسرة التي ما بعدها حسرة، وإما آباد األباد فـي           ،م اآلباد في بحور الند     إما آباد  ،هذه النتيجة 

 أعدت للذين آمنوا باهللا ورسله ذلك فضـل اهللا          ،جنة طابت وطاب نعيمها، من كل فاكهٍة بها زوجان        
 .ميؤتيه من يشاء واهللا ذو الفضل العظي

 ورسـوله، فـإن اهللا    اهللا، أنه من يعمل بما أمر اهللا ورسوله، ويجتنب ما نهى عنه       أسلفنا نستنتج مما  
 . مع أصحاب المنازل العالية في اآلخرة، في دار الخلد،عز وجل يسكنه دار كرامته

فـال   ، هو الطاعة هللا ورسـوله      السعير في الجنة وفريقاً    في فريقاً    الذي يقرر  ،لذلك محور االرتكاز  
 رأيته جالساً مـع الشـهداء األبـرار واألنبيـاء           إذا ال يؤبه له،     تستغرب من عبٍد أشعث أغبر فقير     

                                                
 .42 سورة األنفال، آية رقم )1(
 .35سورة النحل، آية رقم  )2(
 .165سورة النساء، آية رقم  )3(
 .48 سورة األنعام، آية رقم )4(
 .69 سورة النساء، آية رقم )5(
 .13 سورة النساء، آية رقم )6(
 .23سورة الجن، آية رقم  )7(
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 قـال   .هذا العبد الفقير بطاعته هللا ورسوله يجلس مع حمزة بن عبد المطلب سيد الشـهداء              . األطهار
م اللَّه علَيِهم ِمن النِبيني والصديِقني والشهداِء ومن يِطِع اللَّه والرسولَ فَأُولَِئك مع الَِّذين أَنع      ﴿: تعـالى 

 .يجلس مع إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم السالمف .)1( ﴾والصاِلِحني وحسن أُولَِئك رِفيقًا 
معنى " ٍةأثر"منشط وعلى    الطاعة في المكره وال    :والباب مفتوح لمن يريد الجلوس معهم، المفتاح هو       

 .يؤثرون على أنفسهم أي عمل يطلب منهم
 لمسة تستجيش كل قلب، فيه ذرة من خير، وفيه بذرة من صالح إنها الصحبة الكريمة فـي                إنهاحقاً  

 .)2(جوار اهللا الكريم
 وظيفة األنبياء عند حد البالغ، وأنهم بشر اختارهم سبحانه وتعالى، حدد لهـم وظيفـتهم،    بهذا تنتهي 
يحمل أمانـة هـذا   !  أن يكون العبد موظفاً عند اهللا!ملهاوما أج  تجاوزوا هذه الوظيفة،    لن ي فال ولم و  

 .)3(عن األنبياء فوظيفتنا هي وظيفتهم نوابفنحن المسلمون، الدين، 
 الناس لدين اهللا     ال يقصد من دعوة    ، اهللا إلىإنها مهمة التذكير بأوامر اهللا عز وجل، وان الداعية          ... 

 .)4( يكون ناصحاً فصيحاً عالماً بدين اهللاأن يهوجب عل، وهذا يالصالحإال الخير و
 .وهذه اآليات غيض من فيٍض من بعض وظائفهم

 .)5( ﴾أُبلِّغكُم ِرسالَاِت ربي وأَنصح لَكُم وأَعلَم ِمن اللَِّه ما لَا تعلَمونَ  ﴿ :قال تعالى
 .)6( ﴾ا الْبلَاغُ الْمِبني وما علَى الرسوِل ِإلَّ﴿: وقال تعالى
 .)7( ﴾فَذَكِّر ِإنما أَنت مذَكِّر  ﴿ :وقال تعالى
 .)8( ﴾فَِإنما علَيك الْبلَاغُ وعلَينا الِْحساب  ﴿: وقال تعالى
 .)9(﴾ا تِحبونَ الناِصِحنين لَيا قَوِم لَقَد أَبلَغتكُم ِرسالَةَ ربي ونصحت لَكُم ولَِك ﴿ :قال تعالى
 .)10( ﴾فَهلْ علَى الرسِل ِإلَّا الْبلَاغُ الْمِبني  ﴿ :وقال تعالى

                                                
 .69رة النساء، آية رقم سو )1(
 .، مصدر سبق توثيقه430 قطب سيد، في ظالل القرآن ، ص )2(
 .مصدر سبق توثيقه. 46، ص 2 احمد فايز، طريق الدعوة في ظالل القرآن، ج)3(
 .مصدر سبق توثيقه. 97كحيل، عبد الوهاب ، الجوانب االعالمية في حياة الرسول، ص  )4(
 .62 سورة األعراف، آية رقم )5(
 .18سورة العنكبوت، آية رقم  )6(
 .21سورة الغاشية، آية رقم  )7(
 .40سورة الرعد، آية رقم  )8(
 .79سورة األعراف، آية رقم  )9(
 .35سورة النحل، آية رقم   )10(
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هذا البالغ يجب أن يكون واضحاً، يبين لمن يسمعه ما يراد به، ويفهم ما به من معنـى، حيـث              ... 
فإن ... األنبياء هذه وظيفتكم   أنتم معشر    :يؤدي ما أمره اهللا، بأمانة وإخالص، ونصٍح ومحبة، بمعنى        

 اهللا، هؤالء الرسل هـم قـدوتكم،        إلى الدعاة   أيهااسلموا فقد اهتدوا، إذ ليس لكم أكثر من هذا، وانتم           
 .)1(فليكونوا لكم أسوة حسنة

 
 .وهذا ترتيب زمني. مالمح تذكر عن أولي العزم) د

 . الكثرة بالطوفان فأهلك اهللا،كان المؤمنون معه قلة، فلم يحارب: نوح عليه السالم -1
لم يؤمن به إال زوجه ولوط فقط، أخرج من بلده إلى العراق وسـكن              :  عليه السالم  إبراهيم -2

 .بعد ذلك فلسطين، لم يؤمر بقتال، فلم يحارب
 هـا   أنا وربك فقاتال    أنتقومه جبنوا، وذلوا فلم يقاتلوا، قالوا له اذهب         : موسى عليه السالم   -3

 .هنا قاعدون
 ألب اليهـود    ،لم يؤمن برسالته إال قليل، أحاط به أعداؤه، من كل مكان          : عيسى عليه السالم   -4

 . ورفعه اهللا إلى السماء،عليه ملوك الرومان والوثنيين وتآمروا على قتله، لم يقاتل الكفار
خصه اهللا تبارك وتعالى بخير األمم حمية وشجاعة ووفاء بالعهد فـآمن            : محمد عليه السالم   -5

 وحاربوا معه أعداءه، جاهد ولم يتخلف عنه إال القليـل، مـن             به الناس وعزروه ونصروه   
 )2(.المنافقين حيث فضحهم اهللا في سورة التوبة

فر فـي  القد اعد اهللا تبارك وتعالى أولي العزم من الرسل إعداداً دقيقاً، وزودهـم بصـفات ال تتـو        
زات والحجـج   غيرهم، فكان سبحانه وتعالى يختار كل نبي من قومـه، جـاؤوا أقـوامهم بـالمعج               

 .)3(القاطعات
  ؟يا معشر األنبياء:  نداء من اهللا تبارك وتعالىوهذا

 .)4( ﴾ ِإنَّ هِذِه أُمتكُم أُمةً واِحدةً وأَنا ربكُم فَاعبدوِن ﴿ :قال تعالى
 .)5( ﴾ وِإنَّ هِذِه أُمتكُم أُمةً واِحدةً وأَنا ربكُم فَاتقُوِن﴿ :وقال تعالى

ـ     دينكم واحد، ملتكم واحدة، وهي دي      األنبياءيا معشر   : بمعنى دون ن اإلسالم، وأنا ربكم فخافون واعب
 .واتقون، خافوا عذابي وعقابي

                                                
 .، مصدر سبق توثيقة138، ص 11 الطبري، ابن جرير، جامع البيان من تأويل القرآن، مجلد )1(
 .لق، فصول في السياسية الشرعية في الدعوة إلى اهللا، جمعية إحياء التراثعبد الرحمن عبد الخا )2(
 .، مصدر سبق توثيقة462، ص 1الصابوني، صفوة التفاسير، ج  )3(
 .92سورة األنبياء، آية رقم  )4(
 .52 سورة المؤمنون، آية رقم )5(
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 فإذا زاغوا عـن الطريـق        مع أنهم أنبياء اختارهم اهللا،     ومن المالمح المشتركة التي تذكر في حقهم      
هدى اللَِّه يهِدي ِبِه من يشـاُء ِمـن          ﴿ :همل تعالى في حق   والدليل قا .  يستبدلهم هالتي رسمها لهم فإن   

 .)1( ﴾ِعباِدِه 
 .)2( ﴾فَِإنْ يكْفُر ِبها هؤلَاِء فَقَد وكَّلْنا ِبها قَوما لَيسوا ِبها ِبكَاِفِرين ﴿: وقال تعالى

 تحمـل فـي   إنهـا س بأنفسهم؟  لرسل الكرام عند ربهم، فما ظن الناس كل النا        كان هذا الوعيد ل   فإذا  
 عليه خافيـة مـن   ىفخْطياتها الوعد والوعيد والتهديد والتحذير، بأن اهللا عالم بما تعملون بحيث ال تَ         

 .)3(أمركم
قال . ن اهللا له بالمرصاد   إ ف ،تلك هي من المالمح المشتركة لدى جميع األنبياء، بحيث لو أحدهم نكث           

  .)4( ﴾ ثُم لَقَطَعنا ِمنه الْوِتني ، لَأَخذْنا ِمنه ِبالْيِمِني ،عض الْأَقَاِويِل ولَو تقَولَ علَينا ب﴿ :تعالى
بعض الشيء الذي لـم يـوح    r اًل محمد أن محمداً صادق، ولكن لو تقو ،تعني اآلية قبل كل شيء    

لك أمر ال يحتمـل     ، ذ ول، حركة عنيفة هائلة، مروعة    قتله اهللا، ظالل فيها الرهبة واله      من ربه، ل   إليه
، حتى ولو كانوا من أولي العـزم،         rلة فيه ألحد، كائناً ما كان، ولو كان محمد          تسامحاً وال مجام  

 إنهـم  :ومن المالمح المشتركة بين أولي العزم من الرسـل  ،)5(فإن اهللا يوكل قوماً ليسوا بها بكافرين 
داة، مهتدون، بالبراهين الظاهرة، واآليات     ، ه أمناءقياء،  أتصادقون، بارون، راشدون، كرام، بررة،      
لـم  وزيدوا،  لم ي و،  الم يغيرو و اهللا به، لم يكتموا،      أرسلهمالباهرة، من ربهم مؤيدون، بلغوا جميع ما        

والدليل على ذلك، ما قاله سبحانه وتعالى على         .)6(قصوا حرفاً واحداً، كلهم كانوا على الحق المبين       نْي 
 )7(.﴾ نْ أَتِبع ِإالَّ ما يوحى ِإلَيِإ﴿  :rلسان خاتم أولي العزم 

 
 أساليب أولي العزم من الرسل في الدعوة إلى اهللا) هـ
 إلى بيوتهم، من أجل أن يتعلموا الـدين،         إليهملم ينتظر أولو العزم من الرسل الناس حتى يأتوا          ... 

 فـي مسـجده أو فـي حقلـه أو     فالداعية إلى اهللا ال يجلس في بيته ينتظر الناس حتى يأتوا إليه، أو           

                                                
 .88 سورة األنعام، آية رقم )1(
 .89سورة األنعام، آية رقم  )2(
 .، مصدر سبق توثيقة311، ص 1ابوني، محمد علي، صفوة التفاسير، ج الص)3(
  .46-44ورة الحاقة ، آية رقم س )4(
 .، مصدر سبق توثيقة268، ص 8قطب، سيد، في ظالل القرآن، مجلد  )5(
 .48، ص 35الحكيمي، حافظ احمد ، أعالم السنة المنشورة، شركة النور، منشورات الدعوة السلفية، رقم  )6(
 .15س، آية رقم سورة ي )7(
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 األرجاء، ويهاجرون في    جوبونمتجره، ألن األيام تُبقيه وحيداً يتعلم في بيته فن التثاوب، فقد كانوا ي            
 .)1(سبيل المحافظة على دينهم

                                                
 .مصدر سبق توثيقه. 127 الراشد، محمد أحمد، المنطلق، ص )1(
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 : ومن أساليبهم
  بالحسنى والقرآن مليء باألمثلة، حيث قالوا لنوح عليه السالمالجدالأسلوب  - أ

 .)1( ﴾يا نوح قَد جادلْتنا فَأَكْثَرت ِجدالَنا قَالُوا  ﴿: قال تعالى
 :أسلوب التذكير بنعم اهللا عز وجل -  ب

 ، وِإذَا مِرضت فَهو يشِفِني ، والَِّذي هو يطِْعمِني ويسِقِني ،الَِّذي خلَقَِني فَهو يهِديِن  ﴿: قال تعالى 
 .)2( ﴾والَِّذي يِميتِني ثُم يحِيِني 

ساِبقُوا ِإلَى مغِفرٍة ِمن ربكُم وجنٍة عرضـها كَعـرِض السـماِء    ﴿: أسلوب االستثارة قال تعالى  -  ت
للَّـه ذُو الْفَضـِل     والْأَرِض أُِعدت ِللَِّذين َآمنوا ِباللَِّه ورسِلِه ذَِلك فَضلُ اللَِّه يؤِتيِه من يشـاُء وا             

 .)3(﴾الْعِظيِم
 : نجد أن كل رسول قال لقومهفسلوب الشفقة والرحمة أ -  ث

 .)4( ﴾ِإني أَخاف علَيكُم عذَاب يوٍم عِظيٍم ﴿: قال تعالى
 :أسلوب التدرج في الدعوة )  - ج

يصلي في الكعبة، في جوف الليل واألصنام من حوله، فلم يحرك ساكناً، حيث              rكان محمد   
ستمرار في الدعوة إلى اهللا، مع تجميـع األنصـار، وتعبئـة            رأى أن العالج هو الصبر واال     

جاء الحق وزهق الباطـل  : ، يشير إليها بقضيب قائالً rالقوى، فلما أتى اليوم الموعود، كان       
 .)5(ناه والقوةن الباطل كان زهوقاً، فينكفئ على وجهه حيث ال رجعة، إنه منهج الحكمة واألإ

. حلماء فقهاء في مخاطبة الناس، هللا مطيعـون       : معنىب ربانيين،   ومن أساليبهم في الدعوة أنهم كانوا     
 .)6( ﴾ولَِكن كُونوا رباِنيني ﴿: قال تعالى

اهللا واحد هو الرب، فال يمكن ألحد أن يدعي لنفسه صفة األلوهية التي تقتضي من               ون العبد عبد،    فإ
 .الناس العبودية

 يأخذ من كتاب اهللا مـنهج       حده، عبداً هللا متوجهاً إليه و     أن يكون اإلنسان  : واالنتساب إلى الرب معناه   
 .)7(هذا مقتضى العلم، تلك هي حقيقة الرساالتو حياته ويخلص له،

                                                
 .32 سورة هود، آية رقم )1(
 .81 -78 سورة الشعراء، آية رقم )2(
 .21 سورة الحديد، آية رقم )3(
 .135سورة الشعراء، آية رقم  )4(
 .ر سبق توثيقهمصد. 136 جمعة، أمين عبد العزيز، الدعوة قواعد وأصول، ص )5(
 .79سورة آل عمران، آية رقم  )6(
 ، مصدر سبق توثيقة621، ص 1قطب، سيد، في ظالل القرآن، مجلد  )7(



 

 72

انتبهوا أيها الناس، إيـاكم أن تُشـركوا        :  هذه اآلية تعني   )1( ﴾أَلَا ِللَِّه الدين الْخاِلص      ﴿ :قال تعالى 
 . عملكم صافياً من الشرك والشوائب والرياءأحداً في عبادتكم هللا، حيث يجب أن يكون

الحـوار،  :  على أنماٍط عديدة، نذكر منهـا      – صلوات اهللا عليهم     –لقد جاءت أساليبهم التربوية     .... 
ٍل واحٍد على كل نمـٍط      اونكتفي بمث . )2(الترهيبوالترغيب،  والمثل،  والقصة،  والقدوة،  والموعظة،  و

 :من هذه األساليب
 
 الحوار أحياناً للتعليم والتربيـة،      يأتي الرأي، و  أهلنه استلهام الرأي السديد من      الغاية م و :الحوار ) أ

المفلس فينـا  : أتدرون من المفلس؟ قالوا    "  :rقال رسول اهللا    : عن أبي هريرة رضي اهللا عنه قال      
المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصالة وصيام وزكـاة ويـأتي   : قال .من ال درهم له وال متاع    

 شتم هذا وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا فيعطي هذا من حسناته وهـذا                   وقد
من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح فـي                  

 )3(."النار

 
 مـع    وهي أسلوب تعليمي تربوي دعوي، أمر اهللا تبارك وتعالى أنبياءه باسـتخدامها            :الموعظة) ب

 r فقـد كـان      .)4(﴾ِة والْموِعظَِة الْحسنةِ  ادع ِإلَى سِبيِل ربك ِبالِْحكْم    ﴿: قال تعالى . المؤمن والكافر 
وعظنا رسول اهللا يوماً    : عن العرباض بن سارية رضي اهللا عنه، قال       : مؤثراً في وعظه، مثال ذلك    

إن هـذه   : ت منها القلوب، فقـال رجـل      بعد الصالة الغداة موعظة بليغة، ذرفت منها العيون ووجل        
تـأمر  أوصيكم بتقوى اهللا والسمع والطاعة وإن       : موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا يا رسول اهللا؟ قال        

إياكم ومحدثات األمور فإنها ضالله فمن أدرك       ف اختالفاً كثيراً،    من يعش منكم ير   فعبد حبشي،   عليكم  
 .)5(اشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذذلك منكم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الر

 
وا عمن ظلمهم، وكظمـوا  ف فقد كان األنبياء عليهم الصالة والسالم يتصفون بالحلم، فقد ع :القدوة) ج

وقـد  .  من النار ودخولهم في اإلسـالم     إنقاذهمغيضهم، واحسنوا إلى الذين اعتدوا عليهم، رغبة في         
                                                

 .3سورة الزمر، آية رقم  )1(
 .117م،  ص 1995، 1أبو فارس، محمد عبد القادر ، فقه السيرة، القدس المفتوحة، ط  )2(
فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار الكتب العلميـة، كتـاب    البخاري، احمد بن علي بن حجر العسقالني،    )3(

 .438، ص 3الزكاة، ج
 .125 سورة النحل، آية رقم )4(
الترمذي، أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة، الجامع الصحيح، حديث صحيح حسن باب األخـذ بالسـنة                   )5(

 .42 ، ص 2676، رقم الحديث 5واجتناب البدع، كتاب الفلم، ج
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أُولَِئك الَّـِذين  ﴿ :قال تعالى.  بمن قبله من األنبياء باإلقتداء r محمد   رسولناأمر اهللا تبارك وتعالى     

 .)1( ﴾هدى اللَّه فَِبهداهم اقْتِدِه 
 
لَقَد كَانَ ِفي قَصِصِهم ِعبرةٌ ِلأُوِلي الْأَلْباِب ما كَانَ حِديثًا يفْتـرى ولَِكـن               ﴿ : قال تعالى  :القصة) د

ي نيالَِّذي ب ِديقصونَ تِمنؤٍم يةً ِلقَومحرى ودهٍء ويفِْصيلَ كُلِّ شتِه وي2( ﴾د(. 
 .)3( ﴾أَلَم يأِْتكُم رسلٌ ِمنكُم يقُصونَ علَيكُم َآياِتي  ﴿ :وقال تعالى

 .، وقد تأتي لخدمة العقيدة واليقينفالقصة نأخذ منها العبرة والتفكير
فما أجمل القصص الجذابة الشيقة حيث يحبهـا         )4( ﴾قَصص لَعلَّهم يتفَكَّرونَ    فَاقْصِص الْ ﴿: قال تعالى 

 .الصغار والكبار والعلماء والمتعلمون والتالميذ
 

 : قال تعـالى   .تلك األمثال التي استعملها أنبياء اهللا     :  وما أكثر األمثال في القرآن الكريم      :المثَل) هـ
﴿ حتسلَا ي ا ِإنَّ اللَّهقَها فَوةً فَموضعا بثَلًا مم ِربض5( ﴾ِيي أَنْ ي(. 

يا أَيها الناس ضِرب مثَلٌ فَاستِمعوا لَه ِإنَّ الَِّذين تدعونَ ِمن دوِن اللَِّه لَن يخلُقُوا ذُبابـا                 ﴿: وقال تعالى 
 ابالذُّب مهلُبسِإنْ يو وا لَهعمتلَِو اجوض هِمن ِقذُوهنتسئًا لَا ييشطْلُوبالْمو الطَّاِلب ف6( ﴾ع(. 

ِبـت وفَرعهـا ِفـي    أَلَم تر كَيف ضرب اللَّه مثَلًا كَِلمةً طَيبةً كَشجرٍة طَيبٍة أَصلُها ثَا         ﴿ :وقال تعالى 
 .)7( ﴾بها ويضِرب اللَّه الْأَمثَالَ ِللناِس لَعلَّهم يتذَكَّرونَ  تؤِتي أُكُلَها كُلَّ ِحٍني ِبِإذِْن ر،السماِء

وضرب اللَّه مثَلًا ِللَِّذين َآمنوا ِامرأَةَ ِفرعونَ ِإذْ قَالَت رب ابِن ِلي ِعندك بيتا ِفي الْجنـِة             ﴿: وقال تعالى 
عنَ ووعِفر ِني ِمنجنو ِم الظَّاِلِمنيالْقَو ِني ِمنجنِلِه و8( ﴾م(. 

 
 
 

                                                
 .90ألنعام، آية رقم  سورة ا)1(
 .111 سورة يوسف، آية رقم )2(
 .130سورة األنعام، آية رقم  )3(
 .176سورة األعراف، آية رقم  )4(
 .26سورة البقرة، آية رقم  )5(
 .73 سورة الحج، آية رقم )6(
 .25 – 24 سورة إبراهيم، آية رقم )7(
 .11 سورة التحريم، آية رقم )8(
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كَانَ الناس أُمةً واِحدةً فَبعثَ اللَّه النِبيني مبشِرين ومنِذِرين وأَنزلَ معهـم            ﴿: قال تعالى : الترغيب) و
 قِبالْح اب1( ﴾الِْكت(. 
ومنِذِرين ِلئَلَّا يكُونَ ِللناِس علَى اللَِّه حجةٌ بعد الرسِل وكَانَ اللَّه عِزيزا رسلًا مبشِرين   ﴿ :وقال تعـالى  

مثَلُ الْجنِة الَِّتي وِعد الْمتقُونَ ِفيها أَنهار من ماء غَيِر آِسٍن وأَنهار ِمن لَّبٍن              ﴿:  وقال تعالى  .)2(﴾حِكيما  
 غتي اِت                  لَّمـرا ِمن كُـلِّ الثَّمِفيه ملَهى وفصٍل مسع نم ارهأَنو اِرِبنيٍر لَّذٍَّة لِّلشمخ نم ارهأَنو همطَع ري

  ِهمبن رةٌ مِفرغمفمن يعي ويحضر هذه النصوص يجد نفسه تتوق إلى هذه الجنة لكثـرة مـا                )3(.﴾و 
 .هللا تبارك وتعالىيرى من الكرامة عند ا

والذي بنفسي بيده، لوددت أني أقاتل فـي      :  rقال رسول اهللا    : عن أبي هريرة رضي اهللا عنه قال      
 .)4(سبيل اهللا فأقتل، ثم أحيا فأقتل، ثم أحيا فاقتل، كان أبو هريرة يقول ثالثاً أشهد باهللا

 
ِإلَّا متحرفًا ِلِقتاٍل أَو متحيزا ِإلَى ِفئٍَة فَقَد باَء ِبغضٍب        ومن يولِِّهم يومِئٍذ دبره     ﴿: قال تعالى : الترهيب) ز

  ِصريالْم ِبئْسو منهج اهأْوماللَِّه و م الزحف جريمـة ال  و حيث اعتبر القرآن الكريم التولي ي.)5( ﴾ِمن
أحوجنا إلى هذه األساليب في يومنا      فما  . تَعدلها جريمة، وأن عقوبتها الخلود في جهنم وساءت منقلبا        

هذا، تلك هي األساليب التي جاء بها أولو العزم من الرسل، التي تستجيش النفوس وتُلْهب العواطف،               
 تربية األجيال على هذه األساليب النبوية الشريفة، لنزرع األمل فـي نفـوس الشـباب،                لذلك علينا 

 . هو منهج اهللا في األرض أولي العزم من الرسل الذيمنهجفهم على ِرعنُو
في التربية تنبع من ذاتهـم،      هذه األساليب الدعوية التي اتبعها أولو العزم من الرسل كانت رسائلهم            

د في األسواق أو البقاالت وإنما تجري فـي عـروقهم           جفما أعظم هذه الوسائل المعنوية التي ال تو       
هللا في أمور حياتهم، وسيلة التربية بالعقيـدة         وسيلة التربية بالعبادة الخالصة      والتي منها مجرى الدم،   

 قرآنـاً  كان الواحد مـنهم   فالتربية بالسيرة الحسنة واألخالق الفاضلة،        أغلى ما يملكون، وسيلة    وأنها
 .يمشي في الطريق

                                                
 .213سورة البقرة، آية رقم  )1(
 .165سورة النساء، آية رقم  )2(
 .15سورة محمد، آية رقم  )3(

، رقـم  6ابن مالك، أبو عبد اهللا بن أنس بن الحارث، موطأ اإلمام مالك، باب الجهاد، دار النفائس، بيروت، ط            )4(
 .306 ص ،م1982، 990الحديث

 .16 سورة األنفال، آية رقم )5(



 

 75

 :التربية بالعقوبة، حيث يسود األمن واألمان في المجتمع، فال شفاعة في الحدود، قال تعـالى        وكذلك  
الـنفس،  :  حيث يجب المحافظة على الضـروريات الخمـس        ،)1( ﴾الْحر والْعبد ِبالْعبِد والْأُنثَى     الْحر بِ  ﴿
 .الدينوالمال، والجنس، والعقل، و
تكون تشريعاً لألمة من بعدهم على الرغم أن اهللا حافظهم ومسددهم           ل التربية بالسياسة والشورى،     أما

 .بالوحي
اليب والوسائل التي استخدمها أولو العزم مـن الرسـل وهـم الـذين              األسبعضاً من األساليب    هذه  

عصمهم اهللا، كيف يخطئ من كان قدوة في العبادة؟ والتي هي اسم جـامع لمعـاني الخيـر، كيـف       
يخطئ من كان قدوة في العقيدة والسيرة والسريرة؟ كيف يخطئ من كان له بطانة صالحة من أهـل               

اقرأوا سيرة أولي العزم من الرسل، عضواً عليها بالنواجذ،         ! لى اهللا الحل والعقد والعلم؟ أيها الدعاة إ     
ضل ما إن تمسكنا به     ن إلى هذه الرؤى وهذا المنهج الذي رسمه اهللا جل جالله، والذي ال              أحوجنافما  

ين إال بالدنيا، فالدين أصل والسـلطان       دأبداً، بذلك تصلح أحوال الناس في الدنيا واآلخرة، وال يتم ال          
 .)2(وما ال أصل له فمهدوم، وما ال حارس له فضائعحارس، 

فلننهل مـن  هذا غيض من فيض من أساليب الدعوة التي دعا بها أنبياء اله فكانوا خير أمم االرض،       
 .سيرتهم بهذه االساليب التي تستجيش النفوس وتلهب العواطف فتسعد البالد والعباد

                                                
 .178 سورة البقرة، آية رقم )1(
 . مصدر سبق توثيقه،135،  ص 4غزالي، محمد بن محمد بن محمد بن احمد، إحياء علوم الدين، مجلد  ال)2(
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 الفصل الثاني
 لماذا سموا بهذا االسم؟

  ...العزيمةدق ص) أ
 تبقى حالوته وثوابـه، وان  ولكن أن لذة العمل الطيب قد تذهب آنياً،  ،لقد آمن أولو العزم من الرسل     
تبقى الحسرات والزفرات، فكان األنبياء وخاصة أولي العزم مـن      ... لذة المعصية أيضاً تذهب ولكن    

 :ن كتاب اهللا، قال تعـالى     الرسل يشعرون أن الثمرة أينعت وحان قطافها في آخر الطريق والدليل م           
﴿  ِمِننيؤِج الْمنا ننلَيا عقح وا كَذَِلكنَآم الَِّذينا ولَنسي رجنن 1( ﴾ثُم(. 

ي إلـى نـور   هذه اآلية أعطت أولي العزم من الرسل شحنة إيمانية بأن النفق الذي يسيرون فيه ينته    
 فوز رسل اهللا في نهايـة الطريـق،   : مراء فيها وهي هذه النتيجة التي اليضيء ولو لم تمسسه نار،    

 . لكل مؤمٍن باهللا ورسلهوإنما حسب،جعلها اهللا سنّة في األرض، ليست للرسل ف
عية من ابـتالء فإنـه   ل للدا مهما حصهذا النص جعل الداعية المؤمن يوقن ان العاقبة له ، لذلك     ... 

وكَانَ حقا علَينا نصـر   ﴿:  وعدهم هو اهللا القائـل  لهذا تأصلت العزيمة عندهم ألن الذي   .يزيده ثباتاً 
 ِمِننيؤ2( ﴾الْم(. 

 ألنه يعلم أن اآلخرة     ،ال يضره شيء  ف ، مهما القى الداعية من معاناة في حياته الدنيا        :هذا الفهم يعني  
 . في ازديادوهي النعيم المقيم الذي ال ينفذ، ألجل ذلك كانت عزائم أولي العزم من الرسل عالية، بل 

 :قال الشاعر
  تـأتي العـزائم     العزمِ  أهلِ على قدرِ  

ـ   الصـغيرِ   في عينِ  ويكبر ِغ صهاير 
 

 
    الكــرام الكـرائم    ِروتأتي علـى قـد  

  العظـائم   العظـيمِ   فـي عـينِ    رغُصوتَ
 

، بعد ان تعرضـوا     ارهميفلم يغضب أولو العزم من الرسل، ولم يصخبوا، بل صبروا وغفروا باخت           
قف عصيبة وجاهدوا في اهللا حق جهاده، فكان جهادهم أقوى جهاد في الكون كله فـي سـيرتهم          لموا

 )3( .وسريرتهم

                                                
 .103سورة يونس، آية رقم  )1(
 .47سورة الروم، آية رقم  )2(
م، 2006،  )1(ط.  عمرو خالد، قراءة جديدة ورؤية جديدة في قصص االنبياء، دار المعرفة، بيـروت، لبنـان               )3(

 .223ص
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 " أولي العزم " فكانوا اسم على مسمىالدليل النقلي على صبرهم وعزمهم ) ب
 خاتم النبيين، كانت دعوتهم إلى الوحدانية وعـدم         r وحتى محمد    – عليه السالم  - نوح   من عهد ف

 واليقين الذي أكسـبهم الصـبر فقـابلوا          باهللا، وعبادة اهللا وحده قد غرست في قلبوهم الثقة         االشراك
 .اإلساءة بالشفقه على أقوامهم

 :ففي نوح عليه السالم .1
فقد دعـا قومـه     ،   )1(﴾أَنْ لَا تعبدوا ِإلَّا اللَّه ِإني أَخاف علَيكُم عذَاب يوٍم أَِليٍم             ﴿ :قال تعالى 
 . ال يمل وال يكلاًنهار ة وخمسون سنة ليالًتسعمائ

 .يتودد ألبيه المشرك،  )2( ﴾يا أَبِت لَا تعبِد الشيطَانَ  ﴿:قال تعالى،  عليه السالمإبراهيموفي  .2

نـه  إ ، الطغاةإلىيتودد ،  )3( ﴾هلْ لَك ِإلَى أَنْ تزكَّى ﴿: قال تعالىوفي موسى عليه السالم،      .3

  .فرعون زمانه
 بعـد أن رمـوه      ،)4(﴾دوا اللَّه ربـي وربكُـم     أَِن اعب ﴿ :قال تعالى  عيسى عليه السالم،     وفي .4

  .باألباطيل

 .)5( ﴾وما لَكُم لَا تؤِمنونَ ِباللَِّه  ﴿: قال تعالىوفي محمد عليه السالم،  .5

  .)6(  عليهمالسفهاء ليضربوه وأدموه، فلم يدعبعد أن رموه بالسحر والشعر والكهانة، أغروا 
لهذا نجد أن هؤالء األنبياء الخمسة، سموا بأولي العزم لشدة عزمهم، علموا أن الصبر والصدق فيه                

 :الخير لهم، فارتفعت عزيمتهم، يقول كعب بن زهير في مدح أصحاب العزائم
 ليسوا مفاريح إن نالـت رمـاحهم      

 
 )7(قومـاً وليســوا مجازيعــاً إذا نيلــوا  

 
العزم من الرسل أن النصر حليفهم، حتى بعد اليأس وانقطاع األمل عند الناس من              لقد علم أولو    ... 

 يزداد ازدياداً طردياً كلما ازدادت المحن، وهذا فضـل اهللا يؤتيـه مـن      فإن صبرهم  ،نصرة اهللا لهم  

                                                
 ..26ود، آية رقم  سورة ه)1(
 .44 سورة مريم، آية رقم )2(
 .18 سورة النازغات، آية رقم )3(
 .117سورة المائدة، آية رقم  )4(
 .8 سورة الحديد، آية رقم )5(
 .14م، ص 1970، 2 شلبي، محمود ، حياة رسول اهللا، مكتبة القاهرة، ط )6(
 . ابن قم الجوزية، مدارج السالكين)7(
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م نصرنا فَنجي من نشاُء ولَا      حتى ِإذَا استيئَس الرسلُ وظَنوا أَنهم قَد كُِذبوا جاَءه        ﴿: قال تعالى  .يشاء
 ِرِمنيجِم الْمِن الْقَوا عنأْسب در1( ﴾ي(. 

 
 )2("مشاهير الرسل الكرام"وقيل في سبب التسمية أن هؤالء األنبياء الخمسة هم من  ) ج

 طلب اهللا تبارك وتعالى مـن محمـد       فقد  . وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم السالم       
r،أن يصبر كما صبر إخوانه من األنبياء . 

  )3( ﴾فَاصِبر كَما صبر أُولُو الْعزِم ِمن الرسِل ولَا تستعِجلْ لَهم ﴿: قال تعالى
 حتـى يكـون مـن    ،أن ينضم إلى هؤالء األنبياء الذين صبروا: rيطلب اهللا جل جالله من محمد    

 .أولي العزم من الرسل
ـ  ـصحاب أكبر الرس  أ أنهم سبب التسمية    نإ(: حمه اهللا فيقول  أما سيد قطب ر    الرسـالة   لـاالت قب

 .)4()األخيرة
 ومن  ،حاميمد من الوالي وال   هو مجر و من األذى والمعاناة  من قومه    r احتمله محمد    وبالرغم مما 

ـ الوالعم، والجد، واألم،  واألب،  ... أسباب األرض  د زوجه، حيث انه مجرد من كل ظهير، أقاربه أش
 قدماه الطاهرتان، هذا كله جعلـه       يتدمالناس عداوة له، وفي بعض المرات رجموه بالحجارة حتى          

 ."هم اغفر لقوميلال: " يتوجه إلى ربه يبتهل بخشوع ويقول
فَاصِبر كَما صـبر أُولُـو    ﴿... اآلية: بحاجٍة إلى توجيه من ربه، قال تعالى       rومع هذا يبقى محمد     

الر ِم ِمنزِل الْع5( ﴾س(. 
.  r نفس كنفس محمـد      إلى طريق مريرة، نحتاج     أنها اهللا،   إلى الطريق الشاقة، طريق الدعوة      إنها
شفافية، انه التوجيه الرباني، وعدم االستعجال علـى خصـوم الـدعوة          وصفاء،  وصالبة،  وثبات،  و

بـأن  . ، ثـم تطمـين    تسليةوي بأولي العزم،    تأسوتصبير،  والمتعنتين، انه التشجيع من اهللا، تشجيع،       
 بـالغ   ، ما هو إال الهالك بين عشيٍة أو ضحاها، أال وهي ساعة من نهـار              ،مصير هؤالء المتعنتين  

6(هلك إال القوم الفاسقون؟فهل ي( 

                                                
 .110رقم سورة يوسف، آية  )1(
 .، مصدر سبق توثيقة202، ص 3 الصابوني، محمد علي، صفوة التفاسير، مجلد )2(
 .35سورة االحقاف، آية رقم  )3(
 .، مصدر سبق توثيقة434، ص 7 قطب، سيد، في ظالل القرآن، مجلد )4(
 .35 سورة األحقاف، آية رقم )5(
 .توثيقة، مصدر سبق 434، ص 7قطب، سيد، في ظالل القرآن، مجلد  )6(
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 في سبب التسمية بأولي العزم أنهم أصحاب الشرائع والكتب والحروب الفاصلة على التوحيد،              جاءو
ـ          أقوامهم ب  علىوأنهم قد عزموا الصبر      ا، والرغم من تكذيبهم لهم، إال أنهم صبروا ولم ينتقموا، وعف
 باإلحسان، أوذوا فزادهم األذى حالوة      اإلساءةلم يسخطوا، أحسنوا فقابلوا     ففزادهم اهللا عزاً، رضوا     

 .)1( فكان ضبط النفس عندهم من الوحي الذي هو من عند اهللا،في القلب
 كان كل نبي بعد نوح عليه السـالم علـى شـريعة    ، بأولي العزمالتسمية سبب أنوفي أحد األقوال    

 كـان علـى شـريعة    ،، وكل نبي بعد موسـى إبراهيم كان على شريعة    إبراهيمنوح، وكل نبي بعد     
 بقي الحال حتى مجيء محمـد       ، كان على شريعة عيسى عليهم السالم      ،موسى، وكل نبي بعد عيسى    

r  ،شرعنا من شـرائع أولـي العـزم مـن          ال ما وافق    إسخت هذه الشرائع جميعها،      مجيئه نُ  فعند
 .)2(الرسل

 .ضعف عزيمتهم األذى وال ي أنهم ال يبطرهم الفرح،:مية في سبب التسهناك من يقولو
 : قال الشاعر

ــ الســراءغلــبال تَ ــنهم شُ   كرهم م
 

ــ  ــال وال الض ــابِر صــبرراءك  )3( الص
 

شحنت الرسول بجرعاٍت مـن      .)4(﴾ِم ِمن الرسِل    فَاصِبر كَما صبر أُولُو الْعز     ﴿ :وعندما نزلت اآلية  
 صبروا على ما هـو      ،ما لي وللدنيا؟ إخواني من أولي العزم من الرسل        : ، قال rالصبر، حتى انه    

زل ثوابهم، فإني اسـتحي     أج فمضوا على حالهم، وقدموا إلى ربهم، فأكرم مآبهم، و         ،أشد مما أنا فيه   
  إن ترفّهت في معيشتي أن يداً دونهم، فقالت عائشة رضي اهللا عنها، أفـديك بنفسـي يـا    ر بي غقص

 .)5(رسول اهللا، لو أن الدنيا كلها عندي يا رسول اهللا ألضعها بين يديك
لقد كان العزم فطرة في خليقتهم، وهذا الفضل من اهللا الوهاب، فإذا كان يوسف عليه السالم، لم                 ... 
وهو الذي صبر صبراً جميالً وصفح صـفحاً         ،لرسلجمع عليه أهل العلم، أنه من أولي العزم من ا         ي 

 .جميالً
سوا أنفسـهم   بالسم، فقد ح  لقد كان الصبر السبب الرئيس في تسمية أولي العزم من الرسل بهذا ا            ... 

 عن الج ولنا وقفة مع نبي اهللا يوسف       .ألسنتهم عن الشكوى  وجوارحهم عن التشويش،    وخط،  زع والس
 . العزيز على شأنها   امرأةلقد صبر يوسف عليه السالم عن مطاوعة         عليه السالم، كيف كان صبره؟    

                                                
 .مصدر سبق توثيقه. 180، ص3 االندلسي، ابن عطية، المحرر الوجيز ، مجلد )1(
)2(www.ala sfoor.com  
)3(www.al albait.com  
 .35سورة االحقاف، آية رقم  )4(
م، 1966،  19 الخضري بك، محمد ، نور اليقين في سيرة سيد المرسلين، دار األيتام اإلسالمية، القـدس، ط                  )5(
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صـبر علـى    و.)1(﴾وشروه ِبثَمٍن بخٍس ﴿صبر علي بيعه  و.  أخوته له في الجب  إلقاءعلى  وصبر  
 . له عن أبيهإخوتهتفريق 

اً ليس لـه  بزكان ع،  العزيز كان شاباً والشباب له دواعيه، غلقت أبواب القصور     امرأةوعندما دعته   
 أحد يعرفـه،     ال ،األقاربكان غريباً والغريب ال يستحي مما يستحي منه         ،  ما يعوضه ويبرد شهوته   

 النسـاء،   أجمـل كانت المرأة من    و .وازعه  في  والمملوك ليس كالحر   ،كان عبداً مملوكاً   .وهذا داعٍ 
ـ  من طب   فهي سيدة  ،كانت المرأة ذات منصب   و .، وهذا داعٍ  جمال يذهب العقول    .)2(رسـتقراطية أ ةق

  .ارغَ بالسجن والصكانت تهدده . وهي التي تدعوه إلى نفسها، وهذا داٍع،كان الرقيب زوجها غائب
 لـم  ، أنه السعادة األبدية، مع هـذا ،الحالوة التي يدوم مذاقهاوفال شك أن الصبر هو الصعب اللذيذ،   

ر3(لى مرتبة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم السالمإق ي(. 
 . العزم من الرسل؟؟؟ صلوات اهللا عليهم أجمعينيف كان صبر أوليفك

فـإذا كـان هـذا      !! فهذا يوسف عليه السالم، الذي صبر وصبر وصبر، صاحب العزيمة الراسخة          
 من الرسل؟ الـذين كـانوا اطهـر النـاس           فكيف كان صبر أولي العزم    ....!!! صبره عليه السالم  

 ، فكانوا أشد الناس بالء ، فضربوا للعالمين أروع          وأحبهمم  وأشرفهم، اصطفاهم عز وجل واختاره    
فكان الـدين عنـدهم أغلـى مـن       ،  في الصبر على البالء ، والتضحية للدين بالروح والبدن         األمثلة

 . وأموالهم وأزواجهم وأوالدهم أرواحهم
 )4(. بهذا االسموامساختارهم سبحانه وتعالى فَف ، في دينهم وعقيدتهممهكذا كانت عزيمتهم وصالبته

                                                
 .20سورة يوسف، آية رقم  )1(

 .لسان العرب ، مصدر سبق توثيقه. كلمة يونانية تعني طبقة األشراف من القوم: رستقراطيةا )2(

 .مصدر سبق توثيقه. 353الجوزيه، ابن قيم، مدارج السالكين، ص  )3(
 .252 صم، 2005، 1، ج)1( حسان، محمد، خطب الشيخ في االبتالء، دار ابن رجب ، المنصورة، ط)4(
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 الباب الثالث
 

 مالمح المنهج الدعوي ألولي العزم من الرسل
 ويتضمن خمسة فصول

 
 منهج نوح عليه السالم في الدعـوة إلى اهللا: الفصل األول
 منهج إبراهيم عليه السالم في الدعوة إلى اهللا: الفصل الثاني
 لى اهللامنهج موسى عليه السالم في الدعوة إ: الفصل الثالث
 منهج عيسى عليه السالم في الدعوة إلى اهللا: الفصل الرابع

 منهج محمد عليه السالم في الدعوة إلى اهللا: الفصل الخامس
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 الفصل األول
 منهج نوح عليه السالم في الدعوة إلى اهللا

ـ     أن، ال يعني في الدعوة إلى اهللا الحديث عن منهج نوح عليه السالم      إن...  ه هذا مـنهج نـوح علي
، تلـك الـدعوة،     لإلسـالم كل مسلم أن يكون داعياً       يتوجب على    فقط، إنما لكل مسلم، حيث      السالم  

 وضعي، بل    المنهج، الذي ال يخطئ ألنه من عند اهللا، فالداعية ليس بحائٍر، وال ينقاد ألي فكرٍ               ذلكو
 . اهللا عز وجلكتاب  من إليه وثقافته ورؤياه من الفكر الموحى ،يأخذ منهجه

 في موقعه، بسيرته بسريرته، باسـتطاعته، بتخصصـه،         ذه الدعوة واجبة على كل مسلم، كلٌ      ه... 
 .)1(أينما وجد، وحيثما حل

 والوسـيلة   باألسـلوب  اإللهيـة لقد أعد اهللا تبارك وتعالى أنبياءه وعلمهم كيفية إبالغ الرسـالة            ... 
بعثـه اهللا تبـارك   منم الرسـل  عزم  فهذا نوح عليه السالم أول أولي ال      ،المناسبة لكل قوٍم من األقوام    

 :فقال له... وتعالى إلى قومه
 أَنْ لَا تعبدوا ِإلَّا اللَّه ِإني أَخـاف         )25(ولَقَد أَرسلْنا نوحا ِإلَى قَوِمِه ِإني لَكُم نِذير مِبني          ﴿: قال تعالى 

لَِّذين كَفَروا ِمن قَوِمِه ما نراك ِإلَّا بشرا ِمثْلَنا وما نراك اتبعك      فَقَالَ الْملَأُ ا   )26(علَيكُم عذَاب يوٍم أَِليٍم     
                كَاِذِبني كُمظُنلْ نٍل بفَض ا ِمننلَيع ى لَكُمرا نمأِْي والر اِديا باِذلُنأَر مه ِم     )27(ِإلَّا الَِّذينا قَـوقَالَ ي 

كُنت علَى بينٍة ِمن ربي وَآتاِني رحمةً ِمن ِعنِدِه فَعميت علَيكُم أَنلِْزمكُموها وأَنتم لَها كَاِرهونَ أَرأَيتم ِإنْ 
)28(   ا ِبطَاِرِد الَِّذينا أَنملَى اللَِّه وِإلَّا ع ِريالًا ِإنْ أَجِه ملَيع أَلُكُمِم لَا أَسا قَويو   ِهـمبلَاقُو رم مهوا ِإننَآم 

 ولَـا   )30( ويا قَوِم من ينصرِني ِمن اللَِّه ِإنْ طَردتهم أَفَلَا تذَكَّرونَ            )29(ولَِكني أَراكُم قَوما تجهلُونَ     
 ِإني ملَك ولَا أَقُولُ ِللَِّذين تزدِري أَعينكُم لَـن          أَقُولُ لَكُم ِعنِدي خزاِئن اللَِّه ولَا أَعلَم الْغيب ولَا أَقُولُ         

            الظَّاِلِمني ي ِإذًا لَِمنِإن فُِسِهما ِفي أَنِبم لَمأَع ا اللَّهريخ اللَّه مهِتيؤـا    )31(ينلْتادج قَـد ـوحا نقَالُوا ي 
 قَالَ ِإنما يأِْتيكُم ِبِه اللَّه ِإنْ شاَء وما أَنـتم  )32(دنا ِإنْ كُنت ِمن الصاِدِقني فَأَكْثَرت ِجدالَنا فَأِْتنا ِبما تعِ    

  ِجِزينع33(ِبم(      كُـمبر وه كُمِويغأَنْ ي ِريدي ِإنْ كَانَ اللَّه لَكُم حصأَنْ أَن تدِحي ِإنْ أَرصن كُمفَعنلَا يو 
 .)2( ﴾ )34(يِه ترجعونَوِإلَ
 
 : من أولي العزماألنبياء ألول ةسالوظيفة الرئي) أ

 .اإليمان بالرسلهدفها و إني لكم نذير مبين ، -1
 .اإليمان باهللابمعنى  تعبدوا إال اهللا، أال -2

                                                
 .17كحيل،عبد الوهاب، الجوانب االعالمية في حياة الرسول، دار الهداية، جامعة أسيوط، ص  )1(
 .34-25سورة هود، آية رقم  )2(
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 .اإليمان بالبعث والجزاءوتعني ، أليم إني أخاف عليكم عذاب يوم -3
 سراً وجهـراً، هـذه   ،اًنهارو ي اهللا يتفرغ لها، حيث أن دعوته كانت ليالً       هذه الوظيفة، جعلت نب   ... 

 الملحـدين الكفـرة، مـن       أصالب يخرج من     من براً جميالً، حتى أنه كان ينتظر     الوظيفة تتطلب ص  
 .يستجيب لدعوته، بالرغم أن اآلباء كانوا يوصون أبناءهم ويحذرونهم من نوح عليه السالم

 وان البشرية في ذلك الوقت الذي أرسل فيه نوح، ال بد لها من قائٍد يردهـا  وفي ظل عبادة األوثان،  
االعتراف بوحدانية اهللا، وان    ... الصواب، فبعث اهللا تبارك وتعالى نوحاً إلى قومه، فكانت دعوته          إلى

 .ال يعبدوا معه صنماً وال تمثاالُ وال طاغوتاً، وقد تلخصت دعوته عليه السالم في هذه اآليات
 .)1(﴾يٍميا قَوِم اعبدوا اللَّه ما لَكُم ِمن ِإلٍَه غَيره ِإني أَخاف علَيكُم عذَاب يوٍم عِظ ﴿ :عالىقال ت

 .)2(﴾يكُم عذَاب يوٍم أَِليٍمأَنْ لَا تعبدوا ِإلَّا اللَّه ِإني أَخاف علَ، ِإني لَكُم نِذير مِبني  ﴿ :قال تعالى
 .)3( ﴾يا قَوِم اعبدوا اللَّه ما لَكُم ِمن ِإلٍَه غَيره أَفَلَا تتقُونَ  ﴿ :قال تعالى
 .)4( ﴾ أَِن اعبدوا اللَّه واتقُوه وأَِطيعوِن ،قَالَ يا قَوِم ِإني لَكُم نِذير مِبني ﴿: قال تعالى
 .)5( ﴾ِلك ِمن رسوٍل ِإلَّا نوِحي ِإلَيِه أَنه لَا ِإلَه ِإلَّا أَنا فَاعبدوِن وما أَرسلْنا ِمن قَب﴿: قال تعالى

كان المشوار طويالً حيث لبث في قومه يـدعوهم         ف. يه السالم بين حقيقة دعوته    وعند بداية بعثته عل   
 ....ألف سنٍة إال خمسين عاماً

 إلى اهللا ويقول للنـاس، أيهـا         عاماً وهو يدعو   نتسعمائة وخمسو ! لضخامة الجهد وقلة الحصيلة    اي
  !ال يكّلوعبدوا رب الناس، ال يمل، الناس أ
 ، الكفر بالطواغيت جميعها   إلىوهو يدعو إلى عبادة اهللا وحده، يدعو         ...  سنة إال خمسين عاماً    ألف

 . عاماً، وهو يدعو إلى اإليمان باهللاألف سنة إال خمسين
دفع الضر عـن    وهو يدعو إلى نبذ عبادة األصنام، حيث أنها ال تملك            ... سنة إال خمسين عاماً    ألف
 ؟؟.... األصنام التي تعبد من دون اهللا! في هذه األياماألصنام وما أكثر .نفسها
 .وهو يدعو إلى تقوى اهللا عز وجل. .. سنة إال خمسين عاماًألف
 .نهاروهو يدعو إلى االستغفار في الليل وال ... سنة إال خمسين عاماًألف

 )6(....وهو يدعو إلى الطاعات واجتناب المعاصي ...ألف سنة إال خمسين عاماً

                                                
 .59 سورة األعراف، آية رقم )1(
 .26-25 سورة هود، آية رقم )2(
 .23سورة المؤمنون، آية رقم  )3(
 .3-2سورة نوح، آية رقم  )4(
 .25ء، آية رقم  سورة األنبيا)5(
 .249م،  ص 1985عبد القادر هاشم، األعالم في القرآن الكريم، مؤسسة فاوي بريس، لندن،  )6(
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لقد مثلت هذه الفترة وهي تسعمائة وخمسون سنة، دورة من دورات العالج الدائم الثابـت المتكـرر            
للبشرية، وشوطاً من أشواط المعركة الخالدة بين الخيـر والشـر، والهـدى والضـالل، والحـق                 

 .)1(والباطل
  شـيخ  أرسـل  اهللا جـل وعـال       أن يجد   ،التي سميت باسمه   إن الذي يقرأ سورة نوح عليه السالم،      

 مهرذِّحوف قومك،   ِوخَ... يا نوح ... يقول اهللا   سكان جزيرة العرب،   إلى عليه السالم    المرسلين نوح 
 نوح عليـه   نبي اهللا.)2(من عذاٍب اليم، أال وهو عذاب الطوفان في الدنيا، وعذاب النيران في اآلخرة          

 .يخاف على قومه من عذاب أليم..... السالم يخاف
 بالنهار،  ، بالخطابة ورفع الصوت   ، استعمل شتى الوسائل واألساليب    حيثألف سنة إال خمسين عاماً      

 ...د نفعاًجتهذه األساليب لم ... بالليل، بالترغيب تارة والترهيب أخرى
 ...وبعد ألف سنة إال خمسين عاماً

 :قال تعالى :قال لقومه
﴿                   كُمـروا أَمِمعفَـأَج كَّلْـتولَى اللَّـِه تاِت اللَِّه فَعذِْكِريي ِبَآيتقَاِمي وم كُملَيع رِم ِإنْ كَانَ كَبا قَوي

 .)3(﴾وشركَاَءكُم ثُم لَا يكُن أَمركُم علَيكُم غُمةً ثُم اقْضوا ِإلَي ولَا تنِظروِن 
 ،ضـوا إلـي   اق.. ، وال يكن أمركم عليكم غمة     ببساطة ال تترددوا  في قتلى ، ال تتحيروا        ... ا قوم   ي

 ...!! وال تمهلوني، ماذا قال،انجزوا ما اتفقتم عليه من أمر قتلي
 :بل قال.... ؟ ال ...فيرهم هل لجأ إلى تك؟وسؤهل لجأ إلى تقطيع الر

 ! في هذه األيامالمنهج افما أحوجنا إلى هذ... .يعنيسوف ألجأ إلى اهللا العزيز الحميد الذي لن يض
ـ  أو أن ي   ، يلتبس األمر علـيكم    أنإياكم  .. مهبقوله ل ... هنا يتحدى نوح قومه     نفـذوا   ،كل علـيكم  شْ

 .)4( إلي بكيدكم وال تؤخرونيأسرعواقضاءكم نحوي، 
ـ         ئي، بعد أن    األمر صاحب   إلىى أنه اسلم األمر     معن  وعتـوا   ،قس منهم، بعد أن صـدوا عـن الح

 .)5( الذي ال يخاف عقباهاإلى األمرسلم أواستكبروا استكباراً، 
 ... سنٍة إال خمسين عاماًألف

 . إال من اهللا وحده،وهو يدعو ال يطلب من قومه أجراً أو ماالً، ال ينتظر مكافأة، أو ثواباً

                                                
 .، مصدر سبق توثيقة290، ص 8قطب، سيد، في ظالل القرآن، ج  )1(
 .، مصدر سبق توثيقة450، ص 3 الصابوني، محمد علي، صفوة التفاسير، مجلد )2(
 .71 سورة يونس، آية رقم )3(
 .187، ص 2، ط 9 االندلسي، أبي محمد عبد الحق بن غالب ابن عطية، دار الفكر العربي القاهرة، مجلد )4(
 حسن صديق بشير، التفسير التطبيقي منهج علمي لدراسة النص القرآني، الدار السودانية للكتب، الخرطـوم،                )5(

 .147هـ،  ص 1416
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نْ أَكُـونَ ِمـن   جِري ِإلَّا علَى اللَّـِه وأُِمـرت أَ   فَِإنْ تولَّيتم فَما سأَلْتكُم ِمن أَجٍر ِإنْ أَ     ﴿ :قال تعـالى  
ِلِمنيس1( ﴾الْم(. 

 ...ألف سنة إال خمسين عاماً
 :وهو يتلطف في أمر الرسالة مع الفقير قبل الغني وهو يقول

 في هـذه    إليه ما نكون    أحوجيا قوم انه التلطف في الخطاب الذي        ... يا قوم ... يا قوم : " قال تعالى 
 .، دون أن يهدد أو يتوعد)2(إليهم، إنها صيغة التحبب، وهو يحاول هدايتهم للخير الذي هداه اهللا األيا

 في إخالصـهم  اإلصراررتب على الدعاة إلى اهللا تهذا ي البشرية، بإلى الرسل  إرسال مهمة   هنا تبرز 
ـ          ،أحوالها إليه البشرية مما آلت     إلنقاذ و نـوح عليـه      من فساد وظلم وقتل وفتك وقهر، في هذا الج
ن عاماً من العناء المضـني مـع قومـه          ي بعد تسعمائة وخمس    إلى ربه   كشف حساب   يعرض السالم

 .....هيا بنا مع نوح عليه السالم، وهو يتوجه إلى ربه.... المعاندين
 وِإني كُلَّما دعوتهم ،ا ِفرارا  فَلَم يِزدهم دعاِئي ِإلَّ،قَالَ رب ِإني دعوت قَوِمي لَيلًا ونهارا      ﴿: قال تعالى 

 ثُم ِإني دعوتهم  ،ِلتغِفر لَهم جعلُوا أَصاِبعهم ِفي َآذَاِنِهم واستغشوا ِثيابهم وأَصروا واستكْبروا اسِتكْبارا            
 يرِسـِل   ، فَقُلْت استغِفروا ربكُم ِإنه كَانَ غَفَّـارا         ،هم ِإسرارا    ثُم ِإني أَعلَنت لَهم وأَسررت لَ      ،ِجهارا  

 ما لَكُم لَـا     ، ويمِددكُم ِبأَمواٍل وبِنني ويجعلْ لَكُم جناٍت ويجعلْ لَكُم أَنهارا           ،السماَء علَيكُم ِمدرارا    
  قَارونَ ِللَِّه وجرا  ،ا  تارأَطْو لَقَكُمخ قَداقًا ، واٍت ِطبومس عبس اللَّه لَقخ فا كَيورت أَلَم ،  ـرلَ الْقَمعجو 

 ،خراجا  ثُم يِعيدكُم ِفيها ويخِرجكُم ِإ، واللَّه أَنبتكُم ِمن الْأَرِض نباتا ،ِفيِهن نورا وجعلَ الشمس ِسراجا 
 .)3( ﴾ ِلتسلُكُوا ِمنها سبلًا ِفجاجا،واللَّه جعلَ لَكُم الْأَرض ِبساطًا 

 دعوتهم ومواعظهم ومـنهجهم     أنحيث  .  اهللا إلى هذا النص القرآني يعرف منهج الدعاة        إن من يقرأ  
كما عبرت عنها اآليـة   ،اهللالتذكير بنعم  :والفلسفة التي تعلموها من ربهم هي ثقافتهم هذه الثقافة هي      

يا أَيها الناس اذْكُروا ِنعمةَ اللَِّه علَيكُم هلْ ِمن خاِلٍق غَير اللَِّه يرزقُكُم ِمن السماِء والْأَرِض                ﴿ :الكريمة
 .)4( ﴾لَا ِإلَه ِإلَّا هو فَأَنى تؤفَكُونَ 

حبه، وهذا هو الهدف من الموعظة، فإذا حصلت المحبـة،     أن ي  الإ ملكهذا النص ال ي   ل يستمع   نن م إ
 .)5(فإن المستمع يجد نفسه معك قلباً وقالباً

                                                
 .72سورة يونس، آية رقم  )1(
 .، مصدر سبق توثيقة439، ص 5ظالل القرآن، ج قطب، سيد، في  )2(
 .20-5 سورة نوح، آية رقم )3(
 .3 سورة فاطر، آية رقم )4(
 .، مصدر سبق توثيقة672 قطب، سيد، في ظالل القرآن، ص )5(
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معنـى  ... تجعل اآلخر يقبلك، فإذا حصلت الخطوة األولى وهي القبول  ... فتذكير الناس بنعم اهللا   ... 
أ الحـوار، وبـالحوار   ذلك أن اآلخر موافق على االستماع إليك، وإذا استمع إليك، معنى ذلـك بـد            

 . بالحسنى تمتلك قلبه، وإذا امتلكت قلبه، تأخذه إلى حيثما تريدالجدالو
، يحسون بها يلمسـونها، ولكـنهم   الرؤيةهذه النعمة ال تتطلب إال التذكير بها، خاصة وأنها واضحة         

نسـان،   اإل ألجـل ينسون فال يذكرون اهللا إال قليال، هذه النعم بحيث لو أخذنا أصغر نعمة وجـدت                
 وِإنْ تعدوا ِنعمةَ اللَِّه لَا      ﴿ : تعالى ولهق  على ذلك  دلي ، يحصوا خيرها لما استطاعوا    أنوحاول البشر   

      ِحيمر فُورلَغ ا ِإنَّ اللَّهوهصحبها أولوا العـزم مـن الرسـل،              . )1( ﴾ت مع التذكير بأن أكبر نعمة أقر
 .r محمد رسول اهللا ،ي اكتملت بخاتم األنبياء والمرسلين والت،اء اهللا هي نعمة اإلسالميبنوجميع أ

وهذه المواعظ وهذه   ... فإذا أدرك الناس نعمة اهللا عليهم، ال شك أن قلوبهم قد تلين، هذا التذكير             ... 
 لهداية البشرية، ثم اختار األنبياء من بعـده         اً اختار اهللا له نوح    ،الدعوة ال بد لها من جهد، هذا الجهد       

:  قـال تعـالى    . ليسيروا على الخط الواضح الذي رسـمه الرسـل         دعاته من خلقه  ختار  تترى، ثم ا  

 .)3(﴾وربك يخلُق ما يشاُء﴿: وقال تعالى. )2( ﴾يجتِبي ِإلَيِه من يشاُء ﴿

 توحيـد اهللا، التـي معناهـا،    أنهارى ما الحكمة المنشودة من ذلك؟ إنها إقرار اإليمان في األرض           تُ
ـ   ناء بالبقاء، فاتصال اللحياة األرضية بالحياة األبدية، و  هذه ا اتصال   يرفع اهللا وألجل هـذه الغايـة س

 .)4(العذاب الشامل عن األمة
 ....وهي...وإال ستمضي سنة اهللا في البشرية... 

 من أَخذَته الصيحةُ وِمنهم مـن       فَكُلا أَخذْنا ِبذَنِبِه فَِمنهم من أَرسلْنا علَيِه حاِصبا وِمنهم        ﴿: قال تعالى 
 .)5(﴾خسفْنا ِبِه الْأَرض وِمنهم من أَغْرقْنا وما كَانَ اللَّه ِليظِْلمهم ولَِكن كَانوا أَنفُسهم يظِْلمونَ 

 ولَا يِحيق الْمكْر السيئُ ِإلَّا ِبأَهِلِه فَهـلْ  اسِتكْبارا ِفي الْأَرِض ومكْر السيئِ    ﴿: قال تعالى ...هذه سنة اهللا  
 أَولَم يِسريوا ِفي الْأَرِض ،ينظُرونَ ِإلَّا سنةَ الْأَوِلني فَلَن تِجد ِلسنِة اللَِّه تبِديلًا ولَن تِجد ِلسنِة اللَِّه تحِويلًا              

   اِقبكَانَ ع فوا كَيظُرنٍء ِفـي                فَييش ِمن هِجزعِلي ا كَانَ اللَّهمةً وقُو مهِمن دوا أَشكَانو ِلِهمقَب ِمن ةُ الَِّذين
 ولَو يؤاِخذُ اللَّه الناس ِبما كَسبوا ما ترك علَى ظَهِرها         ،  السماواِت ولَا ِفي الْأَرِض ِإنه كَانَ عِليما قَِديرا         

 .)6( ﴾ِمن دابٍة ولَِكن يؤخرهم ِإلَى أَجٍل مسمى فَِإذَا جاَء أَجلُهم فَِإنَّ اللَّه كَانَ ِبِعباِدِه بِصريا
                                                

 .18سورة النحل، آية رقم  )1(
 .13 سورة الشورى، آية رقم )2(
 .68سورة القصص، آية رقم  )3(
 .، مصدر سبق توثيقة294، ص 8 القرآن، مجلد  قطب، سيد، في ظالل)4(
 .40 سورة العنكبوت آية رقم )5(
 .45 -43سورة فاطر، آية رقم  )6(
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 .)1( ﴾ِمما خِطيئَاِتِهم أُغِْرقُوا ﴿: وقال تعالى
 من لهؤالء الغافلين؟

 من لهؤالء الذين يقترفون الخطايا؟
 يعملون السيئات؟من لهؤالء الذين 

 من لهؤالء المدبرين عن رحمة اهللا؟
 .الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسطمعهم زل اهللا أن نالذي... إنهم رسل اهللا 

 
 :صبره عليه السالم) ب

نعم قدم عليه الصـالة  ... قمة الصبر: ، درساً عظيماً وهو    اهللا إلى نوح عليه السالم للدعاة      أعطىلقد  
 .ن عاماً، قضاها في صبره على قومه سنة إال خمسيألفه عند ربه، بعد والسالم كشف حساب

ـ      ، اعرض عنه قومه في دعوته العلنية      إذافكان   وراً ب عاد يبلغهم الدعوة بصورة سـرية، وكـان ص
 .رحيماً بهم، خائفاً عليهم من عذاب أليم

 ؟ بهذا المنهجفهل يتعظ دعاة اليوم... 
عوا في إصدار األحكـام      الظن بأقوامهم ويتسر   وائيفوسهم فيس عان ما يستولي اليأس على ن     الذين سر 
 .  وينهزموا أمام أية صدمٍة يتعرضون لها،عليهم الظالمة

.... )2( نقـداً أو نصـحاً  إخوانهم الذين يقدسون ذواتهم، وال يقبلون من ،هل يتعظ بذلك الدعاة إلى اهللا  
ـ  ال أصـحاب الصبر على الناس بمختلف طبقـاتهم،       ...  الصبر إنه  ، والمــال، والسـلطان،    اهـج

 مام هؤالء النخبة واألشـراف كـالطود      يقف نوح أ   .والمترفين، كما جرت سنة اهللا مع أنبيائه جميعاً       
 امتداد واسع ة  هذه الطغم لالشامخ أمام األكابر من الزراع والصناع ورؤوس األموال، والتي ما زال            

 !! الذي يسمى عصر التقدم والمدنية،في عصرنا
ِإنَّ أَكْرمكُم ِعنـد اللَّـِه    ﴿ :المقاييس ال تساوي شيئاً عند اهللا تبارك وتعالى حيث قـال  ه هذأنمع  

قَاكُم3(﴾أَت(. 
دقة قبل الرسالة، وأنه أمين، وأنه ال       ومع هذا فقد صبر نوح عليه السالم، علماً بأن قومه يعلمون صِ           

ـ بأن السبب في تسـميته نو :  تقول  يجرؤ أحد على الطعن فيه وفي استقامته، علماً بأن الروايات           اًح
ـ ل لمراجعته ربه بشأن ولده كنعان أثناء الطوفان، وق        يكان لكثرة ما ناح على نفسه، وق       ل لدعوتـه   ي

                                                
 .25سورة نوح، آية رقم  )1(
زين العابيدن، محمد سرور بن نايف ، منهج األنبياء في الدعوة إلى اهللا، الجزء األول، دار األرقـم للنشـر،                     )2(

 .57م،  ص 1988، 3برمنجهان ط
 .13 سورة الحجرات، آية رقم )3(
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 كيف يهدي   ، القاسم المشترك في الروايات هو     إن كان السبب في تسميته، ف     أياًو )1(على قومه بالهالك  
 . عامةاهللا البشرية؟ حتى ال يأخذها بسنٍة

كيـف  ولكـن   ) يلبون الـدعوة  ( اهللا،   إلى من صبره عليه السالم على قومه عندما كان يدعوهم           كان
 يجتمعون عليه فيعذبونه ويخنقونه حتى يغشى عليه، ويقولون إنه سيموت، فيعيد اهللا قوتـه                !لماذا؟و

 ...وهكذا... ثانية، فيرجع إليهم ويدعوهم مرة ومرة، فيفعلون مثل ذلك
الم فكان هذا لب نهجه في الدعوة إلى اهللا، صبر على قومه الذين هم في كل                لقد صبر نوح عليه الس    

 .ه السالمي قوم نوح لنوٍح عل قالما: زمان ومكان، وفي أيامنا هذه، نجد من يقول
 .)2( ﴾ما سِمعنا ِبهذَا ِفي َآباِئنا الْأَوِلني  ﴿: قال تعالى ماذا قال له قومه؟

 رسالتك، وعلـى  وا يوماً في صدق حتى أنهم لم يشكّ  ،انك على الحق  رفون  هكذا كان موقفهم، فهم يع    
 الدخول في هذا الدين الجديـد، ألنهـم يعتبـرون     يرفضون فهم يرفضون التصديق،     ، من هذا  الرغم

 .دعوة األنبياء خطراً على نفوذهم
 إلـى الشقة بين الدعاة     التي بعدت فيها     ،)3(هذه األيام؟ وهذه سنة اهللا فما أنتم فاعلون أيها الدعاة في           

 وبعـد  في حكمهم،    اإلسالمام يناقضون   كاهللا والحكام، ال سيما في سياسة الحكم، وسياسة المال، فالح         
 عليهم مسؤوليات جسام أمـام هـذه        أناستيالء الغرب على بالد المسلمين، فقد وجد الدعاة إلى اهللا           

 .)4( اإلسالم والمسلمين ظلماً وعدواىالهجمة الشرسة، عل
فَاصِبر كَما صبر أُولُو الْعزِم ِمن الرسِل        ﴿ :قال تعالى .  يسعنا إال أن نقول لكل داعيٍة في األرض        الف

قَـوم  ولَا تستعِجلْ لَهم كَأَنهم يوم يرونَ ما يوعدونَ لَم يلْبثُوا ِإلَّا ساعةً ِمن نهاٍر بلَاغٌ فَهلْ يهلَك ِإلَّا الْ                  
 .)5(﴾الْفَاِسقُونَ 

 
 .أهلهبنوح عليه السالم ابتالء ) ج

 ، نرى أن اهللا تبارك وتعالى يبتلي األنبياء بأقوامهم         من الرسل،    هذا النبي األول من أولي العزم     ... 
 ... أشد أنواع الظلم على النفسدوالذي يع

إلى اهللا أو الرجل أياً كان، إذا عـاد          عليه السالم ابتلي بزوجه، فمن الفطرة، أن الداعية          اًولكن نوح 
إلى بيته يجد الراحة النفسية والطمأنينة والسكن، ألن هذا آية من آيات اهللا، حيث جعل مـن الـنفس                   

فهذا نوح عليه السالم يعود إلى البيت فيجـد زوجتـه           ...  وجعل بين األزواج مودة ورحمة     ،أزواجاً
                                                

 .مصدر سبق توثيقه. 155 الصابوني، محمد علي، تفسير آيات األحكام، ص )1(
 .24سورة المؤمنون، آية رقم  )2(
 .، مصدر سبق توثيقة188، ص 3قطب، سيد، في ظالل القرآن، مجلد  )3(
 .56م،  ص 1978، 5 بيروت، ط الزين، سميح عاطف ، عوامل ضعف المسلمين، دار الكتاب اللبناني، )4(
 .35سورة األحقاف، آية رقم  )5(



 

 89

أخبـرت الجبـابرة    وإذا ما آمن به رجل      عدائه،  تذيع أسراره أل  ،  تسخر منه مع الساخرين من قومه     
 !هذه زوجه! المعاندين عنه، فيا لضخامة االبتالء

 وقوله لربـه، إن ابنـي مـن    ،...يا بني... يا بني... وهكذا ابنه، نرى أن األب يتلطف مع ابنه      ... 
لب من ربـه أن   ويظهر االيمان، وإال لما ط،ن ابنه كافر ألنه كان يبطن الكفر    أكان يعلم    ما   ...أهلي

به، حتى ارتجـف نـوح      نّأ و اًإن اهللا تبارك وتعالى هدد نبيه نوح      ... ال يغرق ابنه، هنا درس عظيم     
 .)1(ارتجافة العبد المؤمن

 .(2) ﴾قَالَ يا نوح ِإنه لَيس ِمن أَهِلك  ﴿ :قال تعالى
 نوح عليـه    ،(3) ﴾ أَِعظُك أَنْ تكُونَ ِمن الْجاِهِلني       فَلَا تسأَلِْن ما لَيس لَك ِبِه ِعلْم ِإني        ﴿ :وقال تعالى 

وان الدم ليس هو الصلة الحقيقية بين الناس، فـاالبن          . السالم، يطلب من اهللا أن يغفر له وأن يرحمه        
 .)4(ضاألرو في العقيدة، ال الدم والجنس واللون االبنهو 

 يالقي مـن اهللا     ، فإنه  ومن أولي العزم   ، ومن أصحاب الرساالت الكبرى،     مرسالً اًحتى ولو كان نبي   
 :قال تعالى إذا جانب الحق، وهذا دليل من كتاب اهللا تبارك وتعالى،            التهديد والوعيد،    ،تبارك وتعالى 

﴿  ا ِبكَاِفِرينوا ِبهسا لَيما قَوا ِبهكَّلْنو لَاِء فَقَدؤا هِبه كْفُر5( ﴾فَِإنْ ي(. 
 .r اً يعاتب محمد فإنه سبحانه وتعالىوهكذا،

 )6( ﴾ كَلَّا ِإنها تذِْكرةٌ ، فَأَنت عنه تلَهى ، وهو يخشى ،وأَما من جاَءك يسعى ﴿: قال تعالى
العبرة منها قبـل أن  الداعية أخذ ي حيث ، وامتدت إلى ولده،جد أن مصيبة نوح تعدت زوجته لذا ن ... 
مخالف للسنن، إنهـا     أوبما هو جائز، فال يجوز سؤال ما هو محرم           اهللا يجب أن يكون دعاؤه       يدع 

سأل ، ومن أول أولي العزم، أن ت    األنبياءت من أكابر    أن حيث ال يجوز لك يا نوح و       ،سنن اهللا القطعية  
  .وهذا درس لكل داعية ،ق بينكم فر ألن الكفر، ابنكاهللا أن ينجي

كما عاتبه ألنه كـان  ،  خاتم األنبياء أن يستغفر ألمه آمنهلم يأذن لمحمدو، اًهكذا عاتب اهللا نبيه نوح و
 : يستغفر ألبي طالب عمه الذي وقف معه بكل ما يملك من قوة، عمه أبو طالب كان يقول

  بجمعهــم يصــلوا إليــك لــنواِهللا
 

   ـدـ   فـي التـرابِ     حتى أوس  .)7(ا دفينَ
 

                                                
 .، مصدر سبق توثيقة177، ص 8قطب، سيد، في ظالل القرآن، مجلد  )1(
 .46سورة هود ، آية رقم  )2(
 .46سورة هود ، آية رقم )3(
 .62م،  ص 1999، 25بهجت، أحمد، أنبياء اهللا، دار الشروق، القاهرة، ط  )4(
 .89ام، آية رقم  سورة األنع)5(
 .11-8سورة عبس، آية رقم  )6(
 . مصدر سبق توثيقه.66 زين العابدين، محمد سرور بن نايف ، منهج األنبياء في الدعوة إلى اهللا، ص )7(
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التعصـب للعشـيرة والقبيلـة      ، مـن    م نشعر بالخجل بعد آالف السنين، ألن أواصر الناس اليو         إننا
 : والحمولة والعمومة واألخوة أكثر من آصرة العقيدة، واهللا تبارك وتعالى يقول

﴿                 اَءهنأَب أَو ماَءهوا َآبكَان لَوو ولَهسرو اللَّه ادح نونَ مادوِم الَْآِخِر يوالْيونَ ِباللَِّه وِمنؤا يمقَو ِجدلَا ت م
 مهتِشريع أَو مهانوِإخ 1( ﴾أَو(. 

 
 . أمام الحرب االعدامية نوح عليه السالمثبات) د

 ... قيل لنوح عليه السالم؟  قالوا له قد الداعية لو قيل لك ماأيهاكيف بك 
 .)2( ﴾ما نراك ِإلَّا بشرا ِمثْلَنا ﴿: قال تعالى
 .)3( ﴾ ِمثْلُكُم يِريد أَنْ يتفَضلَ علَيكُم ما هذَا ِإلَّا بشر﴿: قال تعالى
 .)4( ﴾ِإنا لَنراك ِفي ضلَاٍل مِبٍني  ﴿ :قال تعالى
 .)5( ﴾وقَالُوا مجنونٌ وازدِجر  ﴿ :وقال تعالى
 .)6( ﴾قَد جادلْتنا فَأَكْثَرت ِجدالَنا  ﴿: وقال تعالى
 .)7( ﴾ا رجلٌ ِبِه ِجنةٌ فَتربصوا ِبِه حتى ِحٍني ِإنْ هو ِإلَّ ﴿ :وقال تعالى
 .)8( ﴾قَالُوا لَِئن لَم تنتِه يا نوح لَتكُونن ِمن الْمرجوِمني  ﴿ :وقال تعالى
 .)9( ﴾وكُلَّما مر علَيِه ملَأٌ ِمن قَوِمِه سِخروا ِمنه  ﴿ :وقال تعالى
 وِإني كُلَّما دعوتهم ِلتغِفر لَهم جعلُوا أَصاِبعهم ِفي َآذَاِنِهم          ،لَم يِزدهم دعاِئي ِإلَّا ِفرارا      فَ﴿: وقال تعالى 

 .)10( ﴾واستغشوا ِثيابهم وأَصروا واستكْبروا اسِتكْبارا 
 .)11( ﴾ الْأَرذَلُونَ قَالُوا أَنؤِمن لَك واتبعك ﴿ :وقال تعالى

                                                
 .23سورة المجادلة، آية رقم  )1(
 .27 سورة هود، آية رقم )2(
 .24 سورة المؤمنون، آية رقم )3(
 .60سورة األعراف، آية رقم  )4(
 .9سورة القمر، آية رقم  )5(
 .32سورة هود، آية رقم  )6(
 .25 سورة المؤمنون، آية رقم )7(
 .116 سورة الشعراء، آية رقم )8(
 .38 سورة هود، آية رقم )9(
 .7 -6سورة نوح، آية رقم  )10(
 .111سورة الشعراء، آية رقم  )11(



 

 91

وا في وضع األصـابع فـي   أ وعظت الناس وبد  إذا الداعية   أيهاما هذا العناد؟ اهللا أكبر كيف بك        ... 
 اآلذان؟

  بدأت موعظتك، وبدأ الناس يستُرون وجوههم ورؤوسهم بثيابهم؟إذا اهللا، إلى الداعية أيهاكيف بك 
 !!!ظم روعتهما أعو!! وما أشد هوله!! ما أفظع هذا المنظر

  .التوبةاستمرأوا الظلم، وأبوا ألنهم هكذا قضي اهللا تبارك وتعالى بهالك الظالمين، .... 
 وانهدمت أركـان    ، وانهارت عروش   الدعوة إلى اهللا، وانتهت المحنة،      سنة إال خمسين عاماً من     ألف

 .)1(... نها سنة اهللا التي تقول للشيء كنإ ، كل ذلك بلحظات،الكفر وقواعده
 ، وفَجرنا الْأَرض عيونا فَالْتقَى الْماُء علَى أَمٍر قَد قُِدر ،فَفَتحنا أَبواب السماِء ِبماٍء منهِمٍر  ﴿: ال تعالى ق

 .)2( ﴾ تجِري ِبأَعيِننا ،وحملْناه علَى ذَاِت أَلْواٍح ودسٍر 
إنها دعوة إلـى توحيـد اهللا،       . ى اهللا بالعقل والحكمة والوحي     عليه السالم دعا إل    اًهكذا نرى أن نوح   

ومحاولة للقضاء على الشرك، وان من واجب الدعاة إلى اهللا، أن يكرسوا كل طاقاتهم، ويِجندوا كل                
 .ما يملكون لتطهير أرض اهللا من الشرك أوالً

وجد منهج أفضل من هـذا   هذا المنهج من عند اهللا، ولو أن األرض،  وليعلم الناس كل الناس في كل     
 .المنهج الختاره اهللا لرسله حتى يبلغوا رساالت ربهم

                                                
 .، مصدر سبق توثيقة72عوة إلى اهللا، ص  زين العابدين، محمد سرور نايف ، منهج األنبياء في الد)1(
 .14 -11 سورة القمر، آية رقم )2(
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 الفصل الثاني
 منهج إبراهيم عليه السالم في الدعوة إلى اهللا

وهو إبراهيم بن آزر، ينتهي نسبه إلى سام بن نوح، حيـث            : rالجد األكبر لرسول اهللا محمد      ... 
 رسل اهللا إلى األرض، وإبراهيم عليه السالم تزيد عـن  وهو أول. كانت الفترة بين نوح عليه السالم    

 .األلف عام
وقد ورد ذكر إبراهيم عليه السالم في القرآن الكريم في خمس وعشرين سورة، في ثـالث وسـتين    

  . كان الناس في قمة الضالل والشركن عاماً، في زمٍن عصيب،يئة وخمسة وسبعاآية، عاش م
ام األتقياء وقدوة المرسلين، اختاره اهللا بالخلة، فهو خليل الرحمن،          دعا إلى اهللا على بصيرة، فكان إم      

 اإلسالم، ومضت   أنقاضهاجاء قومه بأسلوب ال يتوقعونه، بحيث عمل على هدم الجاهلية ليبني على             
سنة اهللا تبارك وتعالى، حيث دفع الضريبة التي يدفعها األنبياء، ومن تـبعهم بإحسـاٍن إلـى يـوم                   

 .)1(الدين
 إلى حياة إبراهيم عليه في السالم في أربعة محاور، والدروس والعبر المسـتفادة مـن                 وسنتعرض

 -:اآلتيمنهجه في الدعوة إلى اهللا، نقسمها على النحو 
 .السماة العامة لدعوة إبراهيم عليه السالم: المشهد األول
 .قصته مع أبيه: المشهد الثاني
 .قصته مع قومه وتحطيم األصنام: المشهد الثالث

 . من منهجه عليه السالم"دروس وعبر وتوصيات"
 
 السماة العامة لدعوة إبراهيم عليه السالم: المشهد األول) 1

 ينقذهم من هذه األجواء اآلسـنة، وعـن         ،الناس اليوم يبحثون عن منقذ    ما أشبه اليوم باألمس، ف    ... 
رسـمه سـبحانه وتعـالى       الذي   ،أرضيٍة خصبٍة لتطبيق منهج األنبياء في واقع حياتهم، هذا المنهج         

 .للبشرية حتى تسعد في دنياها وآخراها
فقد سئم الناس الفساد والهيمنة، فهم يريدون الخالص من هذا االستبداد الذي ترسخت جـذوره،               ... 
، فقد أصبح الذي ينادي بتحرير األقصى إرهابياً، حتى وصـل           أسمائهاأصبحت األمور تسمى بغير     ف

وأن أكثر النـاس     من إذالٍل وقهٍر وكبت،      ، فيه إبراهيم عليه السالم    الناس إلى الجو الذي كان يعيش     
قروني   نُ   ﴿ :قال تعالى .  وهذا ما يريده المأل من القوم      ،"ما هللا هللا وما لقيصر لقيصر     "  بَأنوعقَالَ ِفر 

 .)2( ﴾ما أُِريكُم ِإلَّا ما أَرى وما أَهِديكُم ِإلَّا سِبيلَ الرشاِد 
                                                

 .مصدر سبق توثيقه.160 الصابوني، محمد علي، النبوة واألنبياء، ص )1(
 .29 سورة غافر، آية رقم )2(
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ـ        أنلطغاة في كل زماٍن ومكان، ال يسمحون ألحد         هكذا ا   فـي   د يظن أنهم قد يخطئون، ألن ذلك يع
 على سلطانهم وهذا هو االسـتبداد  ن هذا خطرأنظرهم نقصاً من نفوذهم، بل اعتداء على سلطتهم، و  
 .)1(بعينه، بل الطغيان والجبروت، وتأخذهم العزة باإلثم

وقال للناس  . ذي أقام نفسه إلهاً   ذلك الحاكم الطاغية ال   "  كنعان نالنمرود ب " وفرعون إبراهيم هو    . ..
 ولكني أنا أفضـل     ،يجب أن تعبدوني، ألنني أنا أفضل من هذه األصنام، فاألصنام نعم هي آلهة لكم             

وأفيض عليكم بالخير، وهذا مـا ال تفعلـه هـذه           ،   ألنني أستطيع دفع الضر عنكم     ،من هذه األصنام  
 . نفسهاع الضر عندفاألصنام التي ال تملك 

 ؟...ماذا يفعل... في هذا المحيط نشأ إبراهيم
 اليوم ماذا نفعل؟في هذا المحيط الذي نعيش 

 . وما احوجنا إلى هذه السمات! اليوم يا إبراهيمإليكما أحوجنا 
 !ما أحوجنا إليك اليوم يا من جعلك اهللا للناس إماماً

 .)2( ﴾اما ِإني جاِعلُك ِللناِس ِإم ﴿ :قال تعالى
 .)3( ﴾وِإبراِهيم الَِّذي وفَّى ﴿: وقال تعالى
 .)4( ﴾ولَقَد َآتينا ِإبراِهيم رشده  ﴿ :وقال تعالى

 فكره عليهـا، فنـرى     والثقافة والفلسفة التي بنى      ، عليه السالم  إبراهيمواآلن مع هذه الرؤى لسيدنا      
رة  فط أنها التي فطر اهللا الناس عليها،       ، فطرة العقيدة  أنهامشهد الفطرة التي يتجلى فيها قلب إبراهيم،        

لى عقولهم في الوصول إليها، بل هي رساالت الرسل وخاصـة أولـي   اإليمان، التي لم يكل الناس إ    
 .العزم منهم

 .فما أحوجنا إلى إبراهيم عليه السالم الذي كان أمة بعينه... 
 .)5( ﴾ةً ِإنَّ ِإبراِهيم كَانَ أُم ﴿ :قال تعالى

 . ، فقد تحلى بأعلى درجات الفضيلةةإبراهيميتأمالٍت دعوية ومع 
لقد بدأ الدعوة إلى اهللا بأقرب الناس إليه، لين في الكالم، وحسن في الخلق، فبين عجز المعبـودات                   

 في دعوتـه لقومـه، فبـين الفسـاد          من غير اهللا، وعمل على تحقيرها والتقليل من شأنها ثم تدرج          
لذي يعانون منه، ونهى عن طاعة الشيطان، ثم خاطب قومه بالدليل العقلي ثم انتقل مـن                االعتقادي ا 

وهذه بعض من السماة العامة لـدعوة إبـراهيم عليـه           . وسائل االقناع النظري إلى البرهان العملي     
                                                

 .، مصدر سبق توثيقة180، ص 7 قطب، سيد، في ظالل القرآن ، مجلد )1(
 .124 سورة البقرة، آية رقم )2(
 .37 سورة النجم، آية رقم )3(
 .51سورة األنبياء، آية رقم  )4(
 .120 سورة النحل، آية رقم )5(
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 ، ِفي ضلَاٍل مِبنيٍ   ةً ِإني أَراك وقَومك   وِإذْ قَالَ ِإبراِهيم ِلأَِبيِه َآزر أَتتِخذُ أَصناما َآِله       ﴿: قال تعالى السالم،  
          وِقِننيالْم كُونَ ِمنِليِض والْأَراِت واومالس لَكُوتم اِهيمرِري ِإبن كَذَِلكأَى       ،وـلُ رِه اللَّيلَيع نا جفَلَم 

 فَلَما رأَى الْقَمر باِزغًا قَالَ هذَا ربي فَلَما أَفَلَ قَالَ           ،ِفِلني  كَوكَبا قَالَ هذَا ربي فَلَما أَفَلَ قَالَ لَا أُِحب الْآَ         
         الِّنيِم الضالْقَو ِمن ني لَأَكُونبِدِني رهي لَم ـا      ،لَِئنفَلَم رذَا أَكْبي هبذَا راِزغَةً قَالَ هب سمأَى الشا رفَلَم 

 ِإني وجهت وجِهي ِللَِّذي فَطَر السماواِت والْأَرض حِنيفًـا          ،وِم ِإني بِريٌء ِمما تشِركُونَ      أَفَلَت قَالَ يا قَ   
 ِرِكنيشالْم ا ِمنا أَنم1( ﴾و(. 

 يكشـف   أن ، صفاء الفطرة وخلوصها للحق    إنها قصة الفطرة مع الحق والباطل، قصة العقيدة،         إنها
 فمـا أحـوج     )2(عن األسرار الكامنة في الكون، والدالئل الموحية بالهدى في الوجـود          اهللا لبصيرته   

 !!....البشرية إلى النظر في مخلوقات اهللا
إنها قصة العقيدة التـي يصـدع   . هذه التأمالت في الكون، التي يتجلّى فيها قلب إبراهيم عليه السالم          

 الئم، إنه المنهاج الـذي رسـمه عليـه        ة لوم ال يخشى في اهللا   فبها، التي يصرخ بها بين ظهرانيهم،       
 والال يجامل على حساب العقيدة، فال األب يقـف أمـام الـدعوة،              والسالم ليكون سبيالً للمؤمنين،     

، هذه التأمالت نعرضها لتكون أسوةٌ ومثـاالً يحتـذى          ...العقيدة...  والعشيرة والقوم، ولكنها   األسرة
  .)3(به

 ... اصأين أنتم يا من تعبدون األشخ
ِإذْ قَالَ ِلأَِبيِه يا أَبِت ِلم تعبد ما لَا يسمع  ﴿ :قال تعالى: قولوا ألبائكم ما قال إبراهيم عليه السالم ألبيه     

 )4( ﴾ولَا يبِصر ولَا يغِني عنك شيئًا
 قَـالُوا  ﴾70﴿وِمِه ما تعبدونَِإذْ قَالَ ِلأَِبيِه وقَ ﴿: قال تعـالى  ... قولوا ألقوامكم ما قال إبراهيم لقومه     

    اِكِفنيا عظَلُّ لَهاماً فَننأَص دبعونَ        ﴾71﴿نعـدِإذْ ت كُمونعـمسـلْ ي72﴿ قَالَ ه﴾     أَو كُمـوننفَعي أَو 
  .)5(﴾﴾73﴿يضرونَ

 قَالُوا وجدنا َآباَءنـا لَهـا       ، أَنتم لَها عاِكفُونَ     ِإذْ قَالَ ِلأَِبيِه وقَوِمِه ما هِذِه التماِثيلُ الَِّتي       ﴿ :وقال تعالى 
 اِبِدينِبٍني ،علَاٍل مِفي ض كُماؤَآبو متأَن متكُن قَالَ لَقَد ، اللَّاِعِبني ِمن تأَن أَم قا ِبالْحنل ، قَالُوا أَِجئْتقَالَ ب 

   الْأَراِت واومالس بر كُمبر         اِهِدينالش ِمن لَى ذَِلكُما عأَنو نهِض الَِّذي فَطَر،    كُمامننَّ أَصاللَِّه لَأَِكيدتو 

                                                
 .79 -74 سورة األنعام، آية رقم )1(
 .، مصدر سبق توثيقة291، ص 3قطب، سيد، في ظالل القرآن، مجلد  )2(
 .، مصدر سبق توثيقة93، ص 3قطب، سيد، في ظالل القرآن، مجلد  )3(
 .42، آية سورة مريم )4(

 .73-70 سورة الشعراء، آية رقم )5(
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   ِبِريندلُّوا موأَنْ ت دعتجري بقدر اهللا أن مـا لـم        في الكون   هذه النصوص تعني أن كل حركة       . )1(﴾ب
ه، فال يجوز عبادة غير اهللا، واالسـتعانة بغيـر   يأذن به اهللا فال يكون، وال يكون إال قدر اهللا وقضاؤ      

والَِّذين تدعونَ   ﴿ :، وأن هؤالء الذين تدعون من دون اهللا قال فيهم سبحانه          اهللا، والخضوع لغير اهللا   
ابوا لَكُم ويـوم     ِإن تدعوهم لَا يسمعوا دعاءكُم ولَو سِمعوا ما استج         ،ِمن دوِنِه ما يمِلكُونَ ِمن ِقطِْمريٍ     

 )2(﴾الِْقيامِة يكْفُرونَ ِبِشرِككُم ولَا ينبئُك ِمثْلُ خِبٍري
 ،قُلْ ِإنَّ صلَاِتي ونسِكي ومحياي ومماِتي ِللَِّه رب الْعالَِمني          ﴿: قال تعالى . قولوا ما قال إبراهيم لقومه    
تأُِمر ِبذَِلكو لَه ِريكلَا ش ِلِمنيسلُ الْما أَوأَن3( ﴾ و(.  

ووصى ِبها ِإبراِهيم بِنيِه ويعقُوب يـا  ﴿: قال تعالى... قولوا ألبنائكم ما قال إبراهيم ... قولوا ألقوامكم 
 .)4( ﴾بِني ِإنَّ اللَّه اصطَفَى لَكُم الدين فَلَا تموتن ِإلَّا وأَنتم مسِلمونَ 

 فـاطر السـموات     إلـى هذا هو االتجاه الصحيح، االتجاه الحنيف، االتجاه األول واألخير، االتجاه           
 .خراهآواألرض، االتجاه الذي يجب على الكيان اإلنساني أن يحمله في دنياه ليسعد في دنياه و

 ! تعرف من هو المحبوبها تحمل القلوب، ولم أن،ة اليومإن معضلة األم... 
 وهـي أن    نس والجن اليوم، أنهم لم يعرفوا الوظيفة الرئيسية التي خُلقوا من أجلها           إن معضلة األ  ... 

قُِل الْحمد ِللَِّه وسلَام علَى ِعباِدِه الَّـِذين        ﴿ :قال تعالى . المحيا والممات هللا رب العالمين ال شريك له       
ماواِت والْأَرض وأَنزلَ لَكُم ِمن السماِء ماًء فَأَنبتنا ِبـِه           أَمن خلَق الس   ،اصطَفَى َآللَّه خير أَما يشِركُونَ      

 أَمن جعلَ الْـأَرض  ،حداِئق ذَات بهجٍة ما كَانَ لَكُم أَنْ تنِبتوا شجرها أَِئلَه مع اللَِّه بلْ هم قَوم يعِدلُونَ     
أَنهارا وجعلَ لَها رواِسي وجعلَ بين الْبحريِن حاِجزا أَِئلَه مع اللَِّه بلْ أَكْثَـرهم لَـا   قَرارا وجعلَ ِخلَالَها    

يلًا ما   أَمن يِجيب الْمضطَر ِإذَا دعاه ويكِْشف السوَء ويجعلُكُم خلَفَاَء الْأَرِض أَِئلَه مع اللَِّه قَلِ              ،يعلَمونَ  
 أَمن يهِديكُم ِفي ظُلُماِت الْبر والْبحِر ومن يرِسلُ الرياح بشرا بين يدي رحمِتِه أَِئلَه مع اللَِّه                 ،تذَكَّرونَ  

قُكُم ِمن السماِء والْأَرِض أَِئلَه مع اللَِّه قُلْ         أَمن يبدأُ الْخلْق ثُم يِعيده ومن يرز       ،تعالَى اللَّه عما يشِركُونَ     
      اِدِقنيص متِإنْ كُن كُمانهروا باتونَ    ،هرـعشا يمو ِإلَّا اللَّه بيِض الْغالْأَراِت واومِفي الس نم لَمعقُلْ لَا ي 

 .)5( ﴾ِفي الَْآِخرِة بلْ هم ِفي شك ِمنها بلْ هم ِمنها عمونَ  بِل ادارك ِعلْمهم ،أَيانَ يبعثُونَ 
 يدعو قومه للتفكير في ملكوت السموات واألرض، في النجوم، في القمر، في الشـمس،               إبراهيم... 
 إنـزال  أدعو أهل هذا الزمان أن يتفكروا في هذه الحقائق الكونية، خلق السـموات واألرض،                وأنا

                                                
 .57-52سورة األنبياء ، آية رقم  )1(

 .14-13سورة فاطر، آية رقم  )2(

 .163 - 162 سورة األنعام، آية رقم )3(
 .132سورة البقرة، آية رقم  )4(
 .66 -59سورة النمل، آية رقم  )5(
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ن السماء، إنبات الحدائق ذات البهجة، الـذي جعـل األرض قـراراً، والجبـال الرواسـي،       الماء م 
 والحاجز بينهما، ومن يجيب المضطر إذا دعاه، ومن يجعلنـا خالئـف األرض، يخلـفُ                ،واألنهار

 له مع اهللا قليالً ما تذكرون، بل هم قوم يعدلون،         إأ... له مع اهللا  إأ.... بعضنا بعضاً في مملكة األرض    
ا، دبل أكثرهم ال يعلمون، تعالى اهللا عما يشركون، قولوا لهؤالء الذين يتخـذون مـن دون اهللا أنـدا              

 )1(؟...كم؟ من يحييكم؟ من يميتكم؟ من يرزقكمثغي من ي؟ونأ، أين تلج اهللاعودوا إلى
 وهو بين ظهرانيهم؟د قومه األصنام، بعكيف ي عليه السالم، إبراهيم

 !!!ي تعبد من دون اهللا في هذه األياموما أكثر األصنام الت
 . همه الوحيد الذي يشغل بالهإنها عليه السالم، تشغله قضية العقيدة، إبراهيم

 .وكان قومه يعبدون النجوم" فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي" 
 .التجربة تتكرر" فلما رأى القمر بازغاً قال هذا ربي" 
قـال    : فقـال . التجربة تتكرر فيبرأ إبراهيم ممن يشركون     "  قال هذا ربي   فلما رأى الشمس بازغة   "

فمـا   .)2(﴾وما أَنا ِمن الْمشـِرِكني ِإني وجهت وجِهي ِللَِّذي فَطَر السماواِت والْأَرض حِنيفًا     ﴿ :تعالى
 .....أحوج البشرية في هذه األيام أن تتوجه إلى فاطر السموات واألرض

 إبـراهيم عليـه     ، فكما كانت قضية إيمان قـوم      آيات اهللا ان معضلة البشرية اليوم أنها لم تعمل ب       ... 
ـ           باألصنام،   السالم ار والفسـاق   قضية غير قابلة للحوار، وهكذا قضية المعانـدين والظلمـة والكف

 إرضـاء   ندادا، تلك الطغمة التي تسارع فـي      أ الذين يتخذون من دون اهللا       والمستكبرين في األرض،  
حتى إذا حصل لهم     ، متكأً فجعلوا لهم    تدور الدائرة علينا،     أن ونخشى   خاف،غير المسلمين يقولون ن   

  عاقبتهم في فشٍل ذريع، هـؤالء الـذين     أن هؤالء ال شك     ،إلنقاذهمأمر من الخوف، يسارعون فيهم      
 قبـل   ، زمام األمور  بطاالً منقذين وقادة، وسلمهم   أرباهم االستعمار وصنعهم على عينه، وجعل منهم        

 يرحل عن بالدنا، فكانوا أسوأ خلف ألسوأ سلف، وقد شهدنا فشـل األحـزاب، واالشـتراكية،                  أن
ة، شـهدنا فشـلهم،     يل وأصحاب العقائد المستوردة الدخ    ،والرأسمالية، والقومية، وسائر دعاة العلمانية    

 .)3(األبصارولي ألفت، مخازيهم وتكشّ
 التبرؤ من الشرك، والكفـر  ،إبراهيم عليه السالم الوصول إليهطاع است الذي   سمياأللقد كان الهدف    

وصل إلى مرضـاة اهللا     م حتى يؤمنوا باهللا وحده، وان الطريق ال       ، وإبداء العداوة والبغضاء   ،باألصنام
 .األنبياء هي السير على منهج ،تبارك وتعالى

                                                
 . سبق توثيقة، مصدر295، ص 6قطب، سيد، في ظالل القرآن، مجلد  )1(
 .79سورة األنعام، آية رقم  )2(
 .، مصدر سبق توثيقه2 زين العابدين، محمد سرور بن نايف ، منهج األنبياء في الدعوة إلى اهللا، ج )3(
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 :قـال تعـالى  .  إلى الهـدف  ليصل.....كيف يحاجج إبراهيم قومه؟ لقد انتهج طريق االستدراج   ... 
 .)1(﴾وما أَنا ِمن الْمشِرِكنيِإني وجهت وجِهي ِللَِّذي فَطَر السماواِت والْأَرض حِنيفًا ﴿

 .)2( اللين، في سرد منهجهأسلوبثم اتبع  إلقامة الحجة عليهم، ستدراجإال شك أنها مهارة، 
 مظهر من مظاهر قدرة اهللا، حيث       ،ويميت، ألن اإلحياء واإلماتة   الذي يحيي   ... هكذا يتوجه إلى اهللا   

  .فيها يموت التي ، وكذلك اليوم والساعة،ما كان باختيار أحد أن يختار الساعة واليوم الذي يولد فيه
هل لـك    من ربك يا إبراهيم؟   : النمرودفيسأله  إبراهيم عليه السالم يذهب إلى النمرود ويدخل عليه،         

غيري؟رب  
 ."ربي الذي يحيي ويميت: " اهيمإبر

 .ن افعل ما يفعله إلهك يا إبراهيمنني استطيع أأ: النمرود
 كيف؟: إبراهيم
دهما فمات، وأمر بـإطالق      فأمر بضرب عنق أح    ،لينظر قليالً، وقال للجالد أئتني برج     انت: النمرود

 .هذا أحييته وهذا أمتْه: ل اآلخر، فقال إلبراهيمسراح الرج
 .)3(، وعفى عن اآلخر فأحياهفأماتهساناً نإهكذا اعدم 

طلـع  أن ي:  آتاه بدليل آخر أشد إفحاماً، وهـو ،ولكن إبراهيم عليه السالم عندما رأى حماقة النمرود   
خرس الفـاجر   ُأو )4(﴾فَبِهت الَِّذي كَفَر  ﴿ الشمس يوما واحداً فقط من المغرب، ولكن النمرود بهت،          

 ."فالحق ابلج والباطل لجلج"كالم، وهكذا   وجم عن البالحجة القاطعة، حيث
ما فَرطْنا ِفي الِْكتاِب ِمـن     ﴿ : تعالى الـإن الذي يقرأ القرآن الكريم يجد فيه الجواب الكافي، حيث ق          

 .جاهدهم بالقرآن جهاداً بالغاً،  )6( ﴾وجاِهدهم ِبِه ِجهادا كَِبريا ﴿: وقال تعالى .)5( ﴾شيٍء 
 ولكن التحدي كـان فـي   ، وهي قضية الخلق،إبراهيم تحدى النمرود في القضية نفسها   هكذا نجد أن    

 ...، حتى وال ذبابة يخلقوا بشراًأن... هيهات هيهات... ولكن. الشمس، وليس في اإلنسان
 اللَِّه لَن يخلُقُوا ذُبابا ولَِو يا أَيها الناس ضِرب مثَلٌ فَاستِمعوا لَه ِإنَّ الَِّذين تدعونَ ِمن دونِ ﴿ :قال تعالى 

 طْلُوبالْمو الطَّاِلب فعض هِمن ِقذُوهنتسئًا لَا ييش ابالذُّب مهلُبسِإنْ يو وا لَهعمت7( ﴾اج(. 

                                                
 .79 سورة األنعام، آية رقم )1(
 .174م، ص1998، 1 العدوي، محمد أحمد ، دعوة الرسل إلى اهللا، دار المعرفة، بيروت، ط )2(
 .مصدر سبق توثيقه. 174صابوني، محمد علي، النبوة واألنبياء، ص  ال)3(
 .258سورة البقرة، آية رقم  )4(
 .38سورة األنعام، آية رقم  )5(
 .52 سورة الفرقان، آية رقم )6(
 .73 سورة الحج، آية رقم )7(
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 الذين تستعينون بهـم مـن دون اهللا، وتسـتعينون           إن.... يا أيها الناس  ... نداء إلى الناس أجمعين     
وتهم، وتسارعون فيهم، وتستنصرون بهم من دون اهللا، وتطلبون منهم النصر والجـاه، هـؤالء ال    بق

يـر،  حق وهو ضـعيف  ،يملكون استنقاذ شيء سلبه منهم الذباب، وقد اختار اهللا تبارك وتعالى الذباب  
ـ      ،ال انه يحمل أخطر األمراض    إ يحمـل ميكـروب السـل والتيفؤئيـد        فس،  و ويسـلب أغلـى النف

 .)1(يرقريا، والرمد، وهو الضعيف الحوالدوزنطا
 لم  ،دعاة إلى هؤالء وآلهتهم الم    ، مثالً بها   وتعالى اهللا تبارك رب  فالذباب، والعنكبوت، والبعوض، يض   
ة ليست في الحجم والشكل، فالمعجزة في البعوضـة   بر أن الع  إذ ،يستطيعوا أن يخلقوها وهي صغيرة    

 .اة، معجزة السر الذي ال يعلمه إال اهللافي الفيل والجمل، إنها معجزة الحي هي نفسها
 
 قصته مع أبيه: المشهد الثاني) 2

ن يكرت قصة إبراهيم في خمـٍس وعشـر       القصة في القرآن تتكرر لتكون أسوة ومثاالً، حيث ذُ        ... 
ِإنه ﴿ :قال تعالى : ومن ذلك سورة من القرآن الكريم، وقد ذكر القرآن أوصاف إبراهيم عليه السالم،            

وما كَانَ اسِتغفَار ِإبراِهيم ِلأَِبيِه ِإلَّا عن موِعدٍة وعدها ِإياه فَلَمـا   ﴿: وقال تعالى  .)2( ﴾ديقًا نِبيا   كَانَ صِ 
            ِليمح اهلَأَو اِهيمرِإنَّ ِإب هأَ ِمنربِللَِّه ت ودع هأَن لَه نيـ  ِإذْ ﴿ :وقال تعـالى   .)3( ﴾َب ِبقَلْـٍب      ج ـهباَء ر

 .)5( ﴾ ِإنَّ ِإبراِهيم لَحِليم أَواه مِنيب ﴿ :وقال تعالى .)4(﴾سِليٍم
هذه النصوص تشير إلى األوصاف التي وصفها بها سبحانه وتعالى، لذلك من البـديهي أن يكـون                 

بأدٍب ووقار، وقد حـاوره      مثاالً للولد البار لوالده، حيث انه كان يخاطب والده           ، عليه السالم  إبراهيم
ه بالحكمة والموعظة الحسنة، إال أن والده أصر على العنـاد           ابألطف العبارات، هكذا دعا إبراهيم أب     

، ينحت األصـنام  كانت النحت أن صنعته  ،والشرك والضالل، فقد كان يعبد األصنام، وأكثر من ذلك        
 .)6(له وغاية سعيه أم ومحط له،مورد رزق... عقيدة... ويبيعها، وهذا من شر األمور

 العقيـدة  ألهل على الشرك، قطع صلته به، وهذا درس بليغ          أبيهلكن إبراهيم عندما علم إصرار      ... 
إبراهيم من أبيه، وكذلك نوح تبرأ من ابنه، ألن رابطة الـدين فـوق رابطـة                تبرأ  ليقتدوا به، هكذا    

                                                
 ، مصدر سبق توثيقة629، ص 3قطب، سيد، في ظالل القرآن، مجلد) 1(
 .41رقم  سورة مريم، آية )2(
 .114سورة التوبة، آية رقم   )3(
 .84 سورة الصافات، آية رقم )4(
 .75سورة هود، آية رقم  )5(
 .مصدر سبق توثيقه. 93، ص 1 زين العابدين، محمد سرور بن نايف، منهج األنبياء في الدعوة إلى اهللا، ج )6(
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الرسل، وهذا أكبر برهاٍن على صدق      وهذه هي المثل العليا الكاملة في دعوة أولي العزم من            ،النسب
 .)1(إبراهيم عليه السالم حيث جاهر أباه بالعداء وتبرأ منه

 
  وأبيهإبراهيملنشاهد كيف كان الحوار بين ) أ

عبد ما لَا يسمع  ِإذْ قَالَ ِلأَِبيِه يا أَبِت ِلم ت،واذْكُر ِفي الِْكتاِب ِإبراِهيم ِإنه كَانَ ِصديقًا نِبيا    ﴿: قال تعالى 
 ،ِني أَهِدك ِصراطًا سِويا يا أَبِت ِإني قَد جاَءِني ِمن الِْعلِْم ما لَم يأِْتك فَاتِبع،ولَا يبِصر ولَا يغِني عنك شيئًا 

يا أَبِت ِإني أَخاف أَنْ يمسك عذَاب ِمـن         ،  يا  يا أَبِت لَا تعبِد الشيطَانَ ِإنَّ الشيطَانَ كَانَ ِللرحمِن عصِ         
 قَالَ أَراِغب أَنت عن َآِلهِتي يا ِإبراِهيم لَِئن لَم تنتِه لَأَرجمنك واهجرِني             ،الرحمِن فَتكُونَ ِللشيطَاِن وِليا     

 وأَعتِزلُكُم وما تدعونَ ِمن دوِن اللَِّه وأَدعو ،ِفر لَك ربي ِإنه كَانَ ِبي حِفيا  قَالَ سلَام علَيك سأَستغ،مِليا 
 .)2( ﴾ربي عسى أَلَّا أَكُونَ ِبدعاِء ربي شِقيا 

  يتحـاوروا مـع   قاطبةً أن األرض  أرجاء  ، أبناء المسلمين في     األبناء إلىتوجه  من هذه النصوص، ن   
 .مثل هذا اللطفبآبائهم 

 ؟إليهكيف يتحبب  و؟هكيف يحاور وكيف يخاطب االبن أباه؟
 . في ذلك لذكرى لمن كان له قلبإن النصوص القرآنية أمامنا،هي ها 
 ."إذ قال ألبيه يا أبت" 
 ." يا أبت لم تعبد ما ال يسمع وال يبصر وال يغني عنك شيئاً" 
  ". صراطاً سوياًأهدكم يأتك فاتبعني يا أبت أني قد جاءني من العلم ما ل" 
 . " أخاف أن يمسك عذاب من الرحمنإنييا أبت " 

 ."واذكر"  عليه السالم إبراهيم يذكر أن ، أمر من اهللا تبارك وتعالى،وفي هذه النصوص
 .واذكر يا محمد في الكتاب إبراهيم، الذي كان صديقاً

 يريد بذلك تبليغ أبيه رسالة ربه، بأسـلوب رقيـق   ألفاظ تعتبر من أوثق الروابط وأقواها،    ... أبتيا  
 .)3(موجب للحنان

 ، بنوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد     ،اسواتأن ي بفإذا أرادت أي دعوة أن تنتصر، ال بد لحملتها          
 .فالداعية يبدأ بأهله أوالً. عليهم أفضل الصالة والسالم

 .)4( ﴾فُسكُم وأَهِليكُم نارا يا أَيها الَِّذين َآمنوا قُوا أَن﴿ :قال تعالى

                                                
 .قة، مصدر سبق توثي167 الصابوني، محمد علي، النبوة واألنبياء، ص )1(
 .48 -41 سورة مريم، آية رقم )2(
 .مصدر سبق توثيقه. 94، ص 1 زين العابدين، محمد سرور بن نايف، منهج األنبياء في الدعوة إلى اهللا، ج)3(
 .6سورة التحريم، آية رقم  )4(
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 .)1( ﴾وأَنِذر عِشريتك الْأَقْرِبنيr :﴿ وقال تعالى لرسولنا محمد 
إن إنذار األهل ودعوة األب، عندما يكلفهم اهللا بهذا الواجب، إنما ليكون عبـرة لمـن سـواهم،                 ... 
يـا  :  صعد على الصفا ثـم نـادى       .r نزلت هذه اآلية على خاتم األنبياء والمرسلين محمد          فعندما
، يا بني فهر، يا بني لؤي، يـا فاطمـة بنـت            فقال يا بني عبد المطلب     ،إليه فاجتمع الناس    !صباحاه

 .محمد، يا صفية ابنة عبد المطلب
 صدقتموني؟أ ،أرأيتم لو أخبرتكم أن خيالً بسفح الجبل تريد أن تغير عليكم: قال
 نعم: قالوا
 .ي عذاٍب شديد، واني ال أملك لكم من اهللا شيئافاني نذير لكم بين يد: قال
 بين لهم أن قرابته ال تنفعهم، إذا لم ينفعهم عملهم، وأنه ال يملك لهم من اهللا شيئاً، وهـو رسـول                 لقد
 )2(تباً لك سائر اليوم، أما دعوتنا إال لهذا؟: فقال أبو لهب .اهللا

: قـال تعـالى  ،  أن يخسر نفسه ومن يعول،سلمإن أكبر خسارة يخسرها الداعية إلى اهللا، أو الم   .... 
﴿                 وه ِة أَلَا ذَِلكامالِْقي موي ِليِهمأَهو مهفُسوا أَنِسرخ الَِّذين اِسِرينوِنِه قُلْ ِإنَّ الْخد ِمن ما ِشئْتوا مدبفَاع

 ِبنيانُ الْمرس3( ﴾الْخ(. 
لَـا  ﴿ :قال تعـالى   .غير المسلمين، وكيف تكون هذه العالقة      القرآن الكريم لنا العالقة مع       دولقد حد 

ينهاكُم اللَّه عِن الَِّذين لَم يقَاِتلُوكُم ِفي الديِن ولَم يخِرجوكُم ِمن ِدياِركُم أَنْ تبروهم وتقِْسطُوا ِإلَيِهم ِإنَّ 
 قِْسِطنيالْم ِحبي 4(﴾اللَّه(. 

 .رآني معناه أن الحرج مرفوع عن مودة الذين لم يقاتلوا المسلمينهذا النص الق
عدل القواعـد ألن مصـدرها،      أحيث تمثل هذه القاعدة أصول التعامل مع غير المسلمين، فتعد من            

 ، التعامل فيحالة ثابتة   الالحكم العدل اللطيف الخبير، تلك هي حالة إبراهيم عليه السالم، التي تجعل             
 . وغيرهممسلمين مع القط، بل المشرك فيهوأبليس بين األب 

 الداعيةالمخالفين، وحتى من غير المسلمين، هي قضية عقيدة، فليس بين           ب إن عالقة الداعية إلى اهللا    
 إلـى   ، إال حرية الدعوة واالعتقاد، حتى يتحقق منهج اهللا على األرض          ، ما يتخاصمون عليه   ،الناسو

 .أن يرث اهللا األرض ومن عليها
 . نتأسى بهأن عليه السالم واهباً نفسه لعقيدته، لذلك يأمرنا اهللا تبارك وتعالى براهيمإلقد عاش 

                                                
 .214 سورة الشعراء، آية رقم )1(
 مصدر سبق .69، ص 7،  ج 3ن رسول اهللا، طابن كثير، إسماعيل الدمشقي، البداية والنهاية،  مجادلة المشركي)2(

 .توثيقه
 .15سورة الزمر، آية رقم  )3(
 .8سورة الممتحنة، آية رقم  )4(
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 .)1( ﴾ قَد كَانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ ِفي ِإبراِهيم﴿: قال تعالى
فكما تبرأ قبله نـوح عليـه   ،  لنا موقف إبراهيم عليه السالم من أبيه، لنتأسى به     بين ي ،فالقرآن الكريم 

  . إبراهيم يتبرأ من أبيه المشركفإنم من ولده، السال
 !آزر يهدد ابنه بالموت والرجم) ب

 .)2(﴾جمنك واهجرِني مِلياقَالَ أَراِغب أَنت عن َآِلهِتي يا ِإبراِهيم لَِئن لَم تنتِه لَأَر﴿: قال تعالى
 ؟ستنكارواالبادة آلهتي؟ واالستفهام للتعجب هل تريد أن تترك ع: آزر يسأل يا ولدي يا إبراهيم
 وأن وعوضـه خيـراً،      ، ويعتزل األوثان، إال أن اهللا لم يتركه وحيـداً         ،بعد ذلك يعتزل إبراهيم أباه    

 .)3( ﴾واغِْفر ِلأَِبي ِإنه كَانَ ِمن الضالِّني  ﴿ :قال تعالى . سارما وتسير معه حيث،رحمة اهللا ترعاه
 وعداوته المتأصلة   ، على الشرك  أبيه ولكنه عندما ظهر له إصرار       ،ع في إيمان أبيه   كان إبراهيم يطم  

وما كَانَ اسِتغفَار ِإبراِهيم ِلأَِبيِه ِإلَّا عن موِعدٍة وعدها ِإياه فَلَما           ﴿: قال تعالى  .)4(لدين اهللا قطع صلته به    
ربِللَِّه ت ودع هأَن لَه نيبت ِليمح اهلَأَو اِهيمرِإنَّ ِإب ه5( ﴾أَ ِمن(. 

 وانه إذا لـم يتبـرأ       ، إذا كان مشركاً كافراً    ،وهكذا نجد أن المؤمن الحق يتبرأ من أقرب الناس عليه         
 هذه الدنيا، بما فيها     يتركمنهم في الدنيا طوعاً، فإنه سوف يتبرأ منهم كرهاً في اليوم اآلخر، بعد ما               

نة وأوالد ومتاع وجاه وسلطان، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، وصاحبته وبنيـه،               من مال وزي  
 إنه المشهد الذي يهز القلب      !ه شيء، يا له من مشهد مفزع، مرعب        ليس مع  ،ويترك كل شيء وراءه   

 .)7( ﴾تم تزعمونَ  لَقَد تقَطَّع بينكُم وضلَّ عنكُم ما كُن﴿ :قال تعالى .)6( البشري هزاً عنيفاً
 وأعلمه أنه ال يستطيع أن يدفع العذاب عنـه يـوم القيامـة، وان               ، إبراهيم الحجة على أبيه    أقامقد  ل

 .)8( ﴾وما أَمِلك لَك ِمن اللَِّه ِمن شيٍء ﴿ :قال تعالى .إبراهيم ال يستطيع أن ينقذ أباه من نار جهنم
 ...هذا بالغ للناس... 
 ...ن للناسهذا بيا... 

                                                
 .4سورة الممتحنة، آية رقم  )1(
 .46 سورة مريم، آية رقم )2(
 .86 سورة الشعراء، آية رقم )3(
 .، مصدر سبق توثيقة322، ص 4 قطب، سيد، في ظالل القرآن، مجلد )4(
 .114سورة التوبة، آية رقم  )5(
 .، مصدر سبق توثيقة307، ص 3 قطب، سيد، في ظالل القرآن، مجلد )6(
 .94سورة األنعام، آية رقم  )7(
 .4سورة الممتحنة، آية رقم  )8(
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تهم من المشـركين، انـه      ءاليوم وليس غداً أن يعلنوا والءهم للمؤمنين، وبرا       ... هذا نداء للناس  ... 
 قرررق، اليوم وليس غداً، هذه المحطة، أال وهي الحياة الدنيا، التي تُ           يفالوالء والبراءة، الذي يجمع و    

 .أو بئس الشراب وساءت مرتفقافقاً، ت أين تكون، إما أن يقال لك نعم الثواب وحسنت مرفيها
 
 قصته مع قومه وتحطيم األصنام: المشهد الثالث) 3
ال بعقـول  ، فمعظمهم ال يفكر إفكثير من الناس يتخذون من دون اهللا أنداداً     ،  "فما أشبه اليوم باألمس   " 

 .قادتهم، وال يرون إال ما يرونه، دون النظر إلى الدليل
ير من الناس، إال أنه عندما يطلب منه أن يحسن إلى قومـه أو              وهكذا نجد المسلم قد يحسن إلى الكث      

 . تجده يزهد في ذلك، بل أحياناً يستعيذ باهللا من الشيطان الرجيم،إخوانه أو أمه أو أبيه
 وتتودد إليهم بـالمعروف،  ،قومكب ترأف فما أحوجنا إلى النظر في سيرتك العطرة يا إبراهيم وأنت   

 .فاعيلوهم يتنكرون لك بالكيد واأل
 ِإذْ قَالَ ِلأَِبيِه وقَوِمِه ما هِذِه التماِثيلُ 51ولَقَد آتينا ِإبراِهيم رشده ِمن قَبلُ وكُنا ِبه عاِلِمني  ﴿: قال تعالى 

أَنتم وآباؤكُم ِفي ضـلَاٍل      قَالَ لَقَد كُنتم     53 قَالُوا وجدنا آباءنا لَها عاِبِدين     52الَِّتي أَنتم لَها عاِكفُونَ   
 قَالَ بل ربكُم رب السماواِت والْـأَرِض الَّـِذي          55 قَالُوا أَِجئْتنا ِبالْحق أَم أَنت ِمن اللَّاِعِبني       54مِبٍني

     اِهِدينالش نلَى ذَِلكُم ما عأَنو نها   56فَطَرننَّ أَصاللَِّه لَأَِكيدتو     ِبِريندلُّوا موأَن ت دعكُم ب57م   ـملَهعفَج 
 قَالُوا سِمعنا 59 قَالُوا من فَعلَ هذَا ِبآِلهِتنا ِإنه لَِمن الظَّاِلِمني     58جذَاذاً ِإلَّا كَِبرياً لَّهم لَعلَّهم ِإلَيِه يرِجعونَ      

    اِهيمرِإب قَالُ لَهي مهذْكُرى يونَ        60فَتدهشي ملَّهاِس لَعِن النيلَى أَعوا ِبِه ع61قَالُوا فَأْت    لْتفَع قَالُوا أَأَنت 
اِهيمرا ِإبا يِتنذَا ِبآِلهنِطقُون62َهوا يِإن كَان مأَلُوهذَا فَاسه مهكَِبري لَهلْ فَع63 قَالَ ب وا ِإلَى أَنفُِسِهمعجفَر 

 ونَ  فَقَالُوا ِإنالظَّاِلم مأَنت نِطقُونَ     64كُملَاء يؤا هم تِلمع لَقَد وِسِهمؤلَى روا عِكسن ونَ 65 ثُمدبعقَالَ أَفَت 
        كُمرضلَا يئاً ويش كُمنفَعا لَا يوِن اللَِّه م66ِمن د         عوِن اللَِّه أَفَلَا تونَ ِمن ددبعا تِلمو لَّكُم 67ِقلُـونَ  أُف 

      فَاِعِلني مِإن كُنت كُمتوا آِلهرانصو قُوهر68قَالُوا ح          اِهيمـرلَـى ِإبلَاماً عسداً وركُوِني ب ارا نا ي69 قُلْن 
    ِرينسالْأَخ ماهلْنعداً فَجوا ِبِه كَيادأَركْ      70وارِض الَِّتي بلُوطاً ِإلَى الْأَرو اهنيجنو     ـالَِمنيـا ِللْعا ِفيه71ن 

       اِلِحنيا صلْنعكُلّاً جاِفلَةً ون قُوبعيو اقحِإس ا لَهنبهو72و       ِهما ِإلَينيحأَوا وِرنونَ ِبأَمدهةً يأَِئم ماهلْنعجو 
 .)1(﴾ 73نا عاِبِدينِفعلَ الْخيراِت وِإقَام الصلَاِة وِإيتاء الزكَاِة وكَانوا لَ

 كقصـة،   إليهاأو النظر   ! نيال نريد أن نقف من هذه النصوص موقف المفسر لها، فما أكثر المفسر            
. المنهج الذي اتبعه إبراهيم عليه السالم في الدعوة إلـى اهللا : ولكن الموضوع هو  ! صصفما أكثر القَ  

 .وهو ما نبينه إن شاء اهللا

                                                
 .73 -51 سورة األنبياء، آية رقم )1(
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م من الكون، حتى وصل إلى مقام األنس باهللا وحده، استوحش مـن             ه السال يلقد استوحش إبراهيم عل   
.  لم يحظ بها غيره مـن األنبيـاء    ، بهذا خصه اهللا بخصوصية    ،الناس، من شركهم وكفرهم وضاللهم    

 .والخلة هي شدة المحبة،  )1( ﴾واتخذَ اللَّه ِإبراِهيم خِليلًا ﴿ :قال تعالى
 كيف يدعو إبراهيم إلى اهللا؟

 ؟!يدعو إلى اهللا في ظل عبادة التماثيل من الخشب والحجركيف 
 ؟!كيف يدعو إلى اهللا في ظل عبادة الشمس والقمر والنجوم

 ؟!كيف يدعو إلى اهللا في ظل عبادة الملوك والحكام
 حيث كان إبـراهيم     ،كيف يدعو إلى اهللا؟ وكانت مهنة أبيه آزر تضفي عليه قداسةُ خاصة في قومه             

 يجد أن أول من يقف في وجه الدعاة إلى اهللا           ، وأن الذي يدرس سير األنبياء     ،طيةمن عائلة ارستقرا  
 حيث أن لها قداسة في المجتمع، وأنها تخشى على هـذه القداسـة وهـذا             ،هي الطبقة االرستقراطية  

 .)2(الملك
أسه كيف يدعو إلى اهللا أمام هذه المعضالت؟ ؟ فهو أمام خيارين اثنين ال ثالث لهما، إما أن يضع ر                   

وإما أن يثور ويتصدى ويتبـرأ ويكفـر        !  في ظل الوالء الكامل للوثنية والشرك      ،بين هذه الرؤوس  
 . بهؤالء
 .... سوياًه؟ لنرالنهج الذي ينهجما العمل؟ ما : إذن
 ...ع األصنام ويبيعهاصنالطفل إبراهيم عليه السالم، يشاهد والده وهو ي... 

  أوقاتكم عندها؟)3("تعكفون"أراكم ِلم أبت؟ يا ه التماثيل  ما هذ يسأل أباه ببراءةالطفل إبراهيم
 .هذه آلهةُ يا بني... يجيب والده 
 ! ظهورها كما يمتطي الحماراهيم يترجل ويمتطيالطفل إبر

 .الطفل إبراهيم عمره سبع سنين
 ن صنع اإلنسان يا والدي؟مأ... الطفل إبراهيم

 !أبي صنعني و،اإلنسان يا بني، أنا صنعتك... آزر األب
 .يا أبت سمعت رجالً مرة يقول يا إلهي ارزقني أوالداً... الطفل إبراهيم

انظر يا  :  ويستأنف األب آزر   ،األوالد مرات اهللا يساعد اإلنسان في صنع        ،نعم يا بني  ... آزر األب 
 .ولدي ما أجمل هذه التماثيل ال ينقصها إال التنفس

                                                
 .125سورة النساء، آية رقم  )1(
 .79م، ص 1999، 25 القاهرة، ط  بهجبت، أحمد ، أنبياء اهللا، دار الشروق،)2(
 .تصرفون أوقاتكم: تعكفون  )3(
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؟ أقـول يـا    اإلنسان األنفس إلى    بِهوالتماثيل نفس، فكيف ت   يا أبت، إذا لم يكن لهذه       : الطفل إبراهيم 
 .إن هذه ليست آلهة: والدي

 .يا بني لوال أنك طفل لقطعت رأسك بهذه الفأس: آزر األب
 ؟!يا أبت هذا التمثال الكبير الذي أركُبه من الخشب الفاخر: إبراهيمالطفل 
 هل الذي يحرق الخشب يرتكب خطيئة؟: يا أبت

 .عم يا بنين: آزر األب
 تصـنع لـك    أن التي تعملها من خشب وحجـارة   تقول لهذه اآللهة   ؟ يا أبت ما رأيك    :إبراهيمالطفل  
 !؟ حتى نكون أكثر الناس أوالداً فنكون أقوى الناس، فال يستطيع أحد أن يعتدي علينااًأوالد

 .نفض المجلسييضرب إبراهيم و: آزر األب
 وأنا ، لهذه التماثيل جميعهم على الباطل     ،عكفون على السجود  هل هؤالء القوم الذين ي    : الطفل إبراهيم 

 بالتماثيـل، وكـان كبيـر       اًكان مملوء ولوحدي على الحق؟ فيذهب إبراهيم مع أبيه إلى أحد المعابد           
وكـان  !!! يتكلم ويتوسل ويسجد لهذه التماثيل، ويطلب منها أن تنزل عليهم الرحمة والـرزق             الكهنة

 إلـى ا ال تسمع؟ فالتفت الكاهن      هأال تالحظ يا حضرة الكاهن أن     ...  للكاهن الطفل إبراهيم يستمع فقال   
 .الصبي فإذا هو إبراهيم، فيغضب الكاهن

 .ال تؤاخذه هذا ولدي مريض: يا سيدي الكاهن: آزر األب
 ويبدأ النظر إلى ملكوت اهللا، فيبـدأ        ،يذهب إلى أحد الجبال   ف .....في حيرٍة من أمره   : إبراهيمالطفل  

عدامـه  إ فقـرروا    ،ومه ويناقشهم الحجة بالحجة، حيث بهتوا من منطق إبراهيم عليه السالم          يحاور ق 
 .بالحرق بالنار، كما يفعل الطواغيت في كل زماٍن ومكان

ومـا  !  قومه يعقدون إلبراهيم محكمـة أن بالتي هي أحسن، إال     !فما أجمل الحوار بالحجة والبرهان    
 أنّهم يدعون إلى عبـادة اهللا وحـده، طواغيـت    :برياء، ذنبهم هذه األيام ألناس أ  أكثر المحاكمات في  

 أال وهو النمرود، سكت طـويالً عـن         ، يقتلون ويعدمون متى شاؤوا، ولكن طاغوت إبراهيم       ،اليوم
 .يسفّه آلهتهمكان عندما إبراهيم 

لـى   ال إ،بيتـه طاغوت إبراهيم كان يناظر إبراهيم ويحاوره، وتنتهي المناظرة ويذهب إبراهيم إلى            
 !!!!!وال إلى الزنازين هنا وهناك! غوانتنمو

 !!!!!طاغوت إبراهيم، لم يكمم األفواه
 !!!!!طاغوت إبراهيم، لم يقيد الحريات

ال يعقدون محاكمة للداعية، بل ال يعرف أهل الداعية أين يوجد، وإن عرفـوا أيـن            : طواغيت اليوم 
 )1(يوجد فال يجرؤ أحد االستفسار عنه

                                                
 .مصدر سبق توثيقه. 114 زين العابدين، محمد سرور بن نايف ، منهج األنبياء في الدعوة إلى اهللا، ص )1(
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سـتمع سـوياً إلـى      نالمنطق يستدعي أن نسير على نهج إبراهيم عليـه السـالم فل           لذلك ما العمل؟    
 ! والشهود، والمدعى عليه،إلى القاضي.. المحكمة
 !!!!!إبراهيم يمثل أمام التحقيق... .أحضروا إبراهيم اآلن وحققوا معه: الكهنة
 أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟: القاضي
 بل فعله كبيرهم هذا فسـألوهم إن  ،س في رقبتهكبير اآللهة الذي علق الفأ    شير إلى   بتسم وي ي: إبراهيم

 .كانوا ينطقون
 نسأل من يا إبراهيم؟: الكهنة
 !أسألوا آلهتكم: إبراهيم
 ... هذه اآللهة ال تنطقأنأنت تعرف يا إبراهيم : القاضي
 )1(كيف تعبدون آلهة ال تنطق، وال تنفع، وال تضر، وال تحمي نفسها: إبراهيم

 أُف لَكُم وِلما تعبدونَ ِمن دوِن ،أَفَتعبدونَ ِمن دوِن اللَِّه ما لَا ينفَعكُم شيئًا ولَا يضركُم          ﴿ :قال تعالى 
 .)2( ﴾اللَِّه أَفَلَا تعِقلُونَ 

 !أوثقوه وأعدوا له النار: القاضي
 )3( ﴾تكُم ِإن كُنتم فَاِعِلني قَالُوا حرقُوه وانصروا آِله﴿: قال تعالى

هكذا نرى أنه ما يكاد الداعية يبدأ دعوته حتى تنقلب الدنيا كلها ضده، ويبدأ الهجوم عليه، واآلن بدأ                  
  بالؤه، ازدادالهجوم على إبراهيم عليه السالم، حيث كلما ازداد عزمه، 

 ....!بدأ الهجوم على إبراهيم... 
 ....!ةبدأ الهجوم على الدعا... 
 ....!بدأ الهجوم على المؤسسات الخيرية... 
 ....!بدأ الهجوم على من يريد أن يخرج زكاة أمواله... 
 !بدأ الهجوم على دور تعليم القرآن... 
 !بدأ الهجوم على المساجد... 
ـ  يجمع الناسشيء ألنه ال   ! لكن المسلم اليوم يشعر بالسعادة    ...  وم والمصـائب  ، كما تجمعهـم الهم
 إن  .تركة، فإنهم يشعرون أنهم يقفون أمام عدو مشترك فما أصـدق مـا قالـه أحمـد شـوقي                  المش

 .المصائب يجمعن المصابينا

                                                
 . 88م،  ص 1999، 25 بهجبت، أحمد، أنبياء اهللا، دار الشروق، القاهرة، ط )1(
 .67 – 66 سورة األنبياء، آية رقم )2(
 .68سورة األنبياء، آية رقم  )3(
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، االستبداد، التخلف التكنولوجي، الظلم االجتمـاعي، االسـتبداد         اإلعدامهم االحتالل، هم القتل، هم      
 تالمـؤامرا  التي كان سببها     الحروب األهلية ... السياسي، الغزو الفكري، التمزق العربي وفوق هذا      

 .)1(الدولية
 حينما سأله أحد الناس مـن  ،، مما حدا بابن عمر بن الخطاب رضي اهللا عنهمااإلسالميةهموم األمة  

 على السائل هذا التعمق فـي هـذا السـؤال           فأنكرأهل العراق عن دم البعوضة في حالة اإلحرام،         
 .عنه، حتى سفك دمه، ولقي ربه شهيداً مرضياًالدقيق، في حين أن قومه خذلوا الحسين رضي اهللا 

 ...!!! r ،ل اهللاويسألون عن دم البعوضة، وقد سفكوا دم ابن رس: بن عمراهكذا قال 
 فـي مثـل هـذه       ، وهمومها اها المصرية هذه الهموم تجعل األمة تقف مع بعضها البعض في قضاي         

  على  يقف إبراهيم ويثور   ،ه الظروف  في مثل هذ   ، وقف إبراهيم عليه السالم يدعو إلى اهللا       ،الظروف
 ".تماثيل" الجاهلية الجهالء، إبراهيم يسمي األحجار والخشب 

لعكوف اتفيد االنكباب الدائم المستمر، وهذا      ... عاكفون )2(﴾ما هِذِه التماِثيلُ الَِّتي أَنتم لَها عاِكفُونَ        ﴿
 .، معنى تعلقت قلوبهم بها)3(معنوي
 . يعيشون في العصر المتحجرأنهمجواب يدل على " ... آباءنا لها عابدينوجدنا : " قالوا

 أن إلـى ما أقبح هذا التقليد والقول بغير برهان، وما أعظم كيد الشيطان للمقلدين، حين استدرجهم               (
 وجـادون فـي     ، على شيء  أنهمعتقدون  باههم، وهم ي  روا لها ج  قلدوا آباءهم في عبادة التماثيل، وعفّ     

 .)4() أن عبدة األصنام منهم،، ومجادلون ألهل الحق عن باطلهم، وكفى أهل التقليدنصرة مذهبهم
 ؟تقليد قومه آلبائهم في عبادة األصنام من إبراهيم ما هو موقف :واآلن

 .م ِلقولهم وزناً، ولم يحسب لهم حساباً الذي ال يخشى إال اهللا، ولم يِقلقد وقف موقف الداعية
 .)5(.﴾د كُنتم أَنتم وَآباؤكُم ِفي ضلَاٍل مِبٍني قَالَ لَقَ﴿: قال تعالى

 ال علـى الـوهم، فهـم ال    ،يريد إبراهيم أن يزعزع العقيدة في قلوبهم، ألن العقيدة تقوم على اليقين      
 :يدينون بعقيدة التوحيد الناصعة، ماذا يجيب قومه؟ قالوا

 .)6(؟﴾ أَنت ِمن اللَّاِعِبني قَالُوا أَِجئْتنا ِبالْحق أَم ﴿ :قال تعالى
 تكون أرباباً من دون اهللا، بل الذي يستحق العبـادة هـو اهللا              أنإن هذه التماثيل ال تستحق      : إبراهيم

 .رب السموات واألرض
                                                

 . مصدر سبق توثيقه.136القرضاوي، يوسف، الصحوة االسالمية، ص  )1(
 .52سورة االنبياء، آية رقم  )2(
 .، مصدر سبق توثيقة544، ص 5 قطب سيد، في ظالل القرآن، مجلد )3(
 .54العدوي، محمد أحمد ، دعوة الرسل، دار المعرفة، بيروت، ص )4(
 .54سورة األنبياء، آية رقم  )5(

 .55سورة األنبياء، آية رقم  )6(
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 " .... حرقوه" صدر حكمها على إبراهيم، واآلن المحكمة تُ
 ...إنها سنة اهللا مع الرسل، 

 !!!!ليشاهدوا عملية الحرق ،فإذا الناس من كل حدٍب ينسلون...! لكةالخبر ينتشر في المم... اآلن
 ! تجرأ على آلهتكمإبراهيمهذا .. ..أيها الناس:  المحكمة
 !يعترف أنه حطم آلهتكم       هذا إبراهيم  

 !     هذا إبراهيم يسخر من الكهنة  
 !!!هذه النار العظيمة

 !!!هذا المنجنيق
 .!!!ن والقدميند اليدييمقهذا إبراهيم 

حيث كان الرأي العام في الشـارع، أن الشـخص الـذي            ! لقد كان جمع الحطب تقرباً لآللهة؟       ... 
 الناس بهـذه    تثقيف تقوم على    ،فلسفة الكهنة أن  يجمع الحطب يكون محبوباً أكثر عند التماثيل، حتى         

حتـى   .حرق إبراهيم  لتجمعن الحطب ل   ،المرأة كانت إذا مرضت، إن عوفيت من مرضها       فالمفاهيم،  
النـار لـم     .... في وسط النار   إبراهيماآلن   ....)1(ضاق المكان بالخطب وتأججت النيران وسعرت     

اء، يسبح بحمد ربه ويمجـد ربـه،         أوثقوه به، فكان وكأنه يجلس في حديقة غنّ        ذيق ال اتلتهم إال الوث  
 مر في   إذاالطير كان يحترق     أنزهق أرواح الذين يقتربون منها، حتى       تعلماً أن حرارة النار كادت      

،  جمع الحطب كان شهراً كامالً قبـل أن يشـعلوها        أن وقد ذكر ابن اسحاق      ،السماء من شدة وهجها   
وكان كله ثقة بنصر اهللا، فلـم  .  أشد رسوخاً من الجبال الرواسيإبراهيم إيمان كان   ،وفي هذه األثناء  

 .، وال بنيرانهم الملتهبة النابيةيكترث بكثرة الجماهير المحتشدة، وال بكلماتهم
 .هنا تتنزل نصرة اهللا على عبادة المؤمنين

حسبي اهللا ونعم "  حين القي في النار     إبراهيمكان آخر كالم    : ا، قال م ابن عباس رضي اهللا عنه     وعن
 .)2("الوكيل

 إن الذي يسير في طريق الدعوة إلى اهللا، يعي هذه النتيجة، ألنه يعتبر نفسه مشروعاً وصـفقة،                ... 
 .وان الذي دعاه لهذه الصفقة، هو اهللا

تؤِمنونَ ِباللَِّه ورسوِلِه ، يا أَيها الَِّذين َآمنوا هلْ أَدلُّكُم علَى ِتجارٍة تنِجيكُم ِمن عذَاٍب أَِليٍم ﴿: قال تعالى
      ذَِلكُم فُِسكُمأَنو اِلكُموِبيِل اللَِّه ِبأَمونَ ِفي ساِهدجتونَ       ولَمعت متِإنْ كُن لَكُم ريخ ،     كُمـوبذُن لَكُم ِفرغي 

                                                
 .مصدر سبق توثيقه. 170 الصابوني، محمد علي، النبوة واألنبياء، ص )1(
 .، مصدر سبق توثيقة128، ص 1زين العابدين، محمد سرور بن نايف، منهج األنبياء في الدعوة إلى اهللا، ج  )2(
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               ِظيمالْع زالْفَو ٍن ذَِلكداِت عنةً ِفي جبطَي اِكنسمو ارها الْأَنِتهحت ِري ِمنجاٍت تنج ِخلْكُمديى  ،ورأُخو 
حفَتاللَِّه و ِمن رصا نهونِحبت ِمِننيؤِر الْمشبو 1( ﴾ قَِريب(. 

       ة بشرى هذه؟ إنها الفوز العظيم بالنصر القريب، هـذا  من هنا تأتي البشرى إلبراهيم عليه السالم، أي
 . الطيبة في جنات عدناكن وفي اآلخرة المس،في الدنيا

ما جاء إليه جبريـل عليـه       لقد دفع إبراهيم عليه السالم الثمن مسبقاً، بيقينه بإيمانه، بصبره، عند          ... 
 !!!السالم، وهو في وسط النار

 ألك حاجة يا إبراهيم؟
 .)2( علمه بحالي يغنيه عن سؤالي،منك فال، من اهللا: إبراهيم

قُلْنا يا نار كُوِني     ﴿ : وإلى كل المؤمنين إلى قيام الساعة، قال تعالى        ،نداء إلى رسلنا  .... نداء... هنا
 .)3( ﴾ى ِإبراِهيم بردا وسلَاما علَ
 .)4( ﴾ثُم ننجي رسلَنا والَِّذين َآمنوا كَذَِلك حقا علَينا ننِج الْمؤِمِنني  ﴿ :وقال تعالى

 )5(﴾علَينا ننِج الْمؤِمِننيكَذَِلك حقا ﴿هكذا قطع تبارك وتعالى على ذاته أن ينجي المؤمنين 
لحسـنيين، إمـا النصـر وإمـا       حدى ا إ معروفة نهايتها عند المؤمنين، أنما هي         تكون النتيجة  ،بذلك

  .الشهادة
حتى ِإذَا استيئَس الرسلُ وظَنوا أَنهم قَد كُِذبوا جاَءهم نصرنا فَنجي من نشاُء ولَا يـرد     ﴿: وقال تعالى 

ِرِمنيجِم الْمِن الْقَوا عنأْس6( ﴾ ب(. 
 جنـدنا لَهـم      وِإنَّ ، ِإنهم لَهم الْمنصـورونَ      ،ولَقَد سبقَت كَِلمتنا ِلِعباِدنا الْمرسِلني      ﴿: وقال تعالى 
 .)7(﴾الْغاِلبونَ

 .)8( ﴾أُولَِئك كَتب ِفي قُلُوِبِهم الِْإميانَ وأَيدهم ِبروٍح ِمنه ﴿ :وقال تعالى

 

                                                
 .13 -10 سورة الصف، آية رقم )1(
 .، مصدر سبق توثيقة268الصابوني محمد علي، صفوة التفاسير، ص  )2(
 .69سورة األنبياء ، آية رقم  )3(
 .103سورة يونس، آية رقم  )4(
 .103سورة يونس ، آية رقم  )5(

 .110 سورة يوسف، آية رقم )6(
 .173 – 171 سورة الصافات، آية رقم )7(
 .22 سورة المجادلة، آية رقم )8(
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وأَرادوا ِبِه كَيدا فَجعلْناهم    ﴿: قال تعالى  .هكذا نصر اهللا إبراهيم وكل من يسير في طريق إبراهيم         و
 ِرينس1( ﴾الْأَخ(. 
 .)2( ﴾فَأَرادوا ِبِه كَيدا فَجعلْناهم الْأَسفَِلني ﴿: وقال تعالى

  "فجلعهـم "  ،حراقه بالنار، نصراً آللهتهمهذه سنة اهللا إلى أن يرث اهللا األرض ومن عليها، أرادوا إ         
 ،ومن سنن اهللا أيضاً أن ينصر رسـله       "  االخسرين  "،والجعل إلى أن يرث اهللا األرض ومن عليها       

  فإن اهللا تبارك وتعالى، يخـذل أعـداءه      حتى إذا بلغت الشدة بهم منتهاها،      ،كما أخبرنا القرآن الكريم   
 لهـم   ،ظرون النهاية، المستكبرون في كل مكـان      تني ،ضوها هم المستكبرون في األر    . المستكبرين

 موقنون بأن الطريق التي يسيرون فيها قد رسـمها       ألنهم ، ويخرج المؤمنون وقد عافاهم اهللا     ،الهالك
 .  فلن يضلوا ما تمسكوا بها،لهم اهللا لهداية الناس

 والظـن    "قـد كـذبوا   وظنوا أنهم   "  ،صورونن هم الم  أنهم ،هكذا يكون اليقين الكامل عند رسل اهللا      
، جاءهم النصر من عنـد اهللا، وذلـك بتعـذيب    أن أقوامهم كذبوهم  بمعنى تيقن الرسل     ،بمعنى اليقين 

 .)3(أممهم الكافرة، ونجاة الرسل واتباعهم
 

   إبراهيم عليه السالم في الدعوة إلى اهللادروس وعبر وتوصيات من منهج
 إلـى تأخذ مكان الصدارة، فقد وهب حياته كلها للدعوة لقد كانت الدعوة إلى اهللا في حياة إبراهيم  ... 

 تتنزل عليه النصرة من اهللا تبارك وتعـالى، وأن الـذي        ،اهللا، وأن الذي يأخذ الدين كله وحدةً واحدة       
تحصل على الثواب، إال أن نصرة اهللا ال تتنزل عليه، وقد أعطى إبـراهيم عليـه   ييأخذ الدين جزئياً   

 أن تترسـم  ، األجيال من بعـده  علىوأن فكان القدوة الحسنة، ، المسلمين درساً لمن خلفه من   ،السالم
 .خطاه لتسير على نهجه

 ...      فكـان  ،ه وشغله الشاغل، لهذا كفاه اهللا هـم الـدنيا واآلخـرة        لقد كانت الدعوة إلى اهللا أكبر هم 
 .مطمئناً لكل ما يصيبه، فكان الدين مصدر سعادته وعزته

 ين مصدر سعادة المسلمين فلماذا نراهم أشقياء؟إذا كان الد: وقد يسأل سائل
 ؟ إذا كان الدين مصدر عزة المسلمين وطريق عزتهم فلماذا نجدهم أذالءو

 .له  عالة عليه ال، ال حجة له،أن المسلمين صاروا حجة على الدين... السبب
 

                                                
 .70ألنبياء ، آية رقم سورة ا )1(
 .98سورة الصافات ، آية رقم  )2(
 .مصدر سبق توثيقه. 100، ص 8 األندلسي، ابن عطية ، المحرر الوجيز ، ج )3(
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 سوى إقناعهم بأننا     بالدين نالغربيي إقناعليس بيننا وبين    (: واقتبس هذه الفقرة من كتاب دعوة الرسل      
 .)1()لسنا مسلمين
 لسـلمون فتـزو    هنالك ي  ، والمسلمون شيء آخر   ، شيء اإلسالم اقتنع الغربيون بأن     إذا: معنى ذلك 

 .الحجب بين الغرب واإلسالم
ون وذلك بأفعالهم وأعمالهم التـي  م هم المسل ،اإلسالمأن الذي يمنع دخول غير المسلمين       : معنى ذلك 

 .تخالف دينهم
مـا أحوجنـا إلـى تفريـغ        و ، الناس اليوم إلى دراسة سيرة إبراهيم العطرة عليه السالم         وجأحفما  

 .األوقات، وبذل األموال، وتقليل الشهوات، والسير على منهج إبراهيم عليه السالم
به إال ما شاء اهللا، هذه معضلة األمة اليـوم، فمتـى    يلقد ركن إبراهيم إلى حماية اهللا، فعلم أنه ال يص         

وكيـف   .)2( ﴾وكَيف أَخـاف  ﴿ :، قال تعالى  إبراهيم ؟ كما كان يقول   سار الخوف إاألمة من   تنعتق  
  حكاماً ومحكومين رؤساء ومرؤسين؟!وكيف يخاف المسلم ؟!يخاف الداعية إلى اهللا

ـ    ﴿: قال تعـالى   ـ الَِّذين يبلِّغونَ ِرسالَاِت اللَِّه ويخشونه ولَا يخشونَ أَحـدا ِإلَّ ه وكَفَـى ِباللَّـِه   ا اللَّ
لقد وهب إبراهيم نفسه لتبليغ دعوة اهللا إلى الناس، لقد كان مع اهللا فكان اهللا معـه، أمـا                   .)3(﴾حِسيبا

آبـاء  مولة كلها دنيـا،     ل حمولتها أو أكثر من حمولتها، هذه الح       تحمكمثل السيارة التي    : حالنا اليوم 
 السيارة، نقـول   هذهكان فيم للدينليس ارة ومساكن، فوأبناء وإخوان وأزواج وعشيرة وأموال وتج  

 ، حتى نأخذ الدين معنا في السيارة      ،نحملك في العودة، وعندما نعود إلى اهللا ال يمهلنا ملك الموت          : له
 .ة الكبرىام وهذه الط،فنخرج من الدنيا بال دين

كان هدفـه كيـف     ف ،خرة هي طريق يوصل إلى اآل     ، أن الدنيا فقط   ، عليه السالم  إبراهيملقد علم   ... 
  رسالة ربه؟غيخرج من الدنيا وقد بلّ

لقد اتخذ إبراهيم من المحاكمة التي تقدم إليها مجاالً لعرض أفكاره ومعتقداته، فكانـت محاكمتـه      ... 
 على الهواء مباشرة، 

 . اتهمهم بالكذب
 .رماهم بالخبل

 ،لم يتراجع، ولم يغير من معتقداتـه       ف ،هكذا صدع بما أمره اهللا به وهو في النار        ... سخر من آلهتهم  
 . ليلتقي معهم في منتصف الطريق

                                                
 .مصدر سبق توثيقه.64 العدوي، محمد أحمد ، دعوة الرسل، ص )1(
 .81 سورة األنعام، آية رقم )2(
 .39 سورة األحزاب، آية رقم )3(
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 أهم من نفسه وأهله وماله وزوجته، وولده وقومه،         ، فقد كانت الدعوة عند إبراهيم     ،لم يعتذر ويساوم  ف
 .فكانت الدعوة إلى اهللا القضية التي ال يقدم عليها قضية

تبر المحاكمة مجاالً لنشر دعوتـه، ألن الداعيـة         لقد حطم األصنام فلم يهرب وكان بإمكانه، فكان يع        
قُلْ هلْ تربصونَ ِبنا ِإلَّا ِإحدى الْحسنييِن ونحن نتربص ِبكُم أَنْ يِصيبكُم ﴿ :قال تعالى. هستوردالى اهللا 

كُمعا موا ِإنصبرا فَتِدينِبأَي ِدِه أَوِعن ذَاٍب ِمنِبع ونَ اللَّهصبرت1( ﴾ م(. 
 اهللا، في وجـه     إلىنرجو كما وقف إبراهيم عليه السالم في وجه األصنام والتماثيل، أن يقف الدعاة              

 وان يقولوا للمحسن أحسـنت، وللمسـيء   ، ألن هؤالء السالطين عبارة عن أصنام حديثة   ،السالطين
 .بحه الشرع والقبيح ما ق،أسأت وخالفت الصواب، وأن الحسن ما حسنه الشرع

 لماذا يتناسى دعاة اليوم موقف إبراهيم من أبيه؟... 
 لماذا يتناسى دعاة اليوم موقف إبراهيم من قومه؟... 
تـرى  ﴿: قال تعالى  فمثل هذه األصنام كما      لماذا يتناسى دعاة اليوم موقف إبراهيم من األصنام؟       ... 

     ونَ ِفيِهماِرعسي ضرِفي قُلُوِبِهم م الَِّذين            ِح أَوِبالْفَت أِْتيأَن ي ى اللّهسةٌ فَعآِئرا دنِصيبى أَن تشخقُولُونَ ني 
اِدِمنين فُِسِهمواْ ِفي أَنرا أَسلَى مواْ عِبحصِعنِدِه فَي نٍر م2( ﴾ أَم(. 

 أُسوةٌ حسـنةٌ ِفـي   قَد كَانت لَكُم﴿: قال تعالى،  فيجب اتباعهمواألصل أن األسوة هم المعصومون  
ِإبراِهيم والَِّذين معه ِإذْ قَالُوا ِلقَوِمِهم ِإنا برَآُء ِمنكُم وِمما تعبدونَ ِمن دوِن اللَِّه كَفَرنا ِبكُم وبدا بيننـا                   

تا حداُء أَبضغالْبةُ واودالْع كُمنيبوا ِباللَِّهوِمنؤى تهدح3(.﴾ و( 
 يا معشر المسلمين في كل مكان؟

، إنها آية تحتوي على دستور المسـلمين فـي          م تتأسوا به  أسوة ليكونوا لكم    ،هذا إبراهيم والذين معه   
 .الوالء والبراء

ـ  ما دمتم على ،رئون منكم ومن أصنامكم التي تعبدونها، كفرنا بدينكم إلى األبد نحن متب  الكم هـذا،  ح
 .)4(، فتعبدوه وحدهحتى توحدوا اهللا

 ربعي بن عامر) رستم(سأل قائد جيوش الفرس ... يا معشر المسلمين
 بكم؟ ما جاء

                                                
 .52، آية رقم  سورة التوبة)1(
 .52سورة المائدة ، آية رقم  )2(

 .4سورة الممتحنة، آية رقم  )3(
 .، مصدر سبق توثيقة362، ص 3الصابوني، صفوة التفاسير، مجلد  )4(
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 إلى عبادة رب العبـاد، ومـن        ، لنخرج من شاء من عبادة العباد      ،نحن قوم ابتعثنا اهللا   ... قال ربعي 
 ،دينه إلـى خلقـه     إلى عدل اإلسالم، فأرسلنا اهللا ب      ،ضيق الدنيا إلى سعة اآلخرة، ومن جور األديان       

 .، فمن قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه، ومن أبى قاتلناه أبداً حتى نفضي إلى موعود اهللاإليهلندعوهم 
 وما موعود اهللا؟: قالوا
 )1( بقينالجنة لمن مات على قتال من أبى، والظفر لم: قال

 . سبحانه وتعالى التي رزقه إياهااإلقناع عليه السالم قوة إبراهيمكذلك لقد كانت سبب قوة 
 .)2(﴾ ِإنَّ ربك حِكيم عِليموِتلْك حجتنا َآتيناها ِإبراِهيم علَى قَوِمِه نرفَع درجاٍت من نشاُء﴿: قال تعالى

 . توتي أكلها كل حين، في الصيف والشتاء والخريف والربيع،فالكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة
 . عليه السالمإبراهيم من منهج ومن هذه التوصيات

 فإن اهللا يصلح ما بينه وبـين النـاس، وان           ، ما بينه وبين اهللا في السر والعلن       أصلح إذا المؤمن   إن
 يؤمن بنصر اهللا، وأن قوانين اهللا       ألنه ،الداعية إلى اهللا مهما وضعت في وجهة العقبات فإنه ال يبالي          

ده هو القادر على تغييرهـا، فالنـار تصـبح بـرداً     ليست خاضعة لمقاييس البشر، وأنه سبحانه وح     
 ...وسالماً

 ، وثبـات  إيمـان  من   ، فيما رزقه اهللا   ،مة، حيث كان وحده يعدل جماعة     حيي أُ همة ي ال اوأن الرجل ذ  
 . وبراءة من المشركين،وحكم وسخاء

 .أن يتبع ملة إبراهيم r اًوأن اهللا تبارك وتعالى قد أمر محمد
 )3( ﴾حينا ِإلَيك أَِن اتِبع ِملَّةَ ِإبراِهيم حِنيفًا وما كَانَ ِمن الْمشِرِكني ثُم أَو ﴿ :قال تعالى

 والدعوة  ،إبراهيم عليه الصالة والسالم كان له وصية، هذه الوصية ألبنائه من بعده، وهي عبادة اهللا              
راِهيم بِنيِه ويعقُوب يا بِني ِإنَّ اللَّه اصطَفَى   ووصى ِبها ِإب   ﴿ :إلى وحدانية اهللا ودين اإلسالم، قال تعالى      
 .)4( ﴾لَكُم الدين فَلَا تموتن ِإلَّا وأَنتم مسِلمونَ 

 ....وال بد من كلمة موجهة إلى أهل الكتاب بمثابة إعالن
لَِكن كَانَ حِنيفًا مسِلما وما كَانَ ِمن الْمشِرِكني ، ِإنَّ ما كَانَ ِإبراِهيم يهوِديا ولَا نصراِنيا و﴿ :قال تعالى

 ِمِننيؤالْم ِليو اللَّهوا ونَآم الَِّذينو ِبيذَا النهو وهعبات لَلَِّذين اِهيمراِس ِبِإبلَى الن5( ﴾أَو(. 

                                                
 .مصدر سبق توثيقه. 38، ص 7 ابن كثير، إسماعيل ابن كثير الدمشقي، البداية والنهاية، ج )1(
 .83 سورة االنعام، آية رقم )2(
 .123سورة النحل، آية رقم  )3(
 .132سورة البقرة، آية رقم  )4(
 .68 -67سورة آل عمران، آية رقم  )5(
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 ،ن أمـة اإلسـالم    نحدين إبراهيم، لذلك    ن على   نح هي الجديرة بأن تقول      ، rمعنى أن أمة محمد     
ـ  ،rأولى بإبراهيم ونوح وموسى وعيسى، وأنهم لو وجدوا في زمن محمـد               أن وسـعهم إال     ا فم

 .)1( هي الحنفية السمحةاإلسالم أمة ، لذلك،يتبعوه

                                                
 .، مصدر سبق توثيقة209، ص 1 الصابوني، صفوة التفاسير، مجلد )1(
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 فصل الثالثلا
  اهللاإلىمنهج موسى عليه السالم في الدعوة 

 :كلمة موجزة
. )1(إبـراهيم بن يصهر بن قاهت بن الوي بن يعقوب بن اسحاق بن            موسى عليه السالم ابن عمران      

بعثـه اهللا لقيـادة بنـي    ، وعندما كبر وأصـبح رجـالً،   واجه عليه السالم المحن وهو في بطن أمه   
ساقه اهللا إلى مدين، حيث لبـث عشـر         " فرعون" إسرائيل، في جٍو من الحكم الديكتاتوري المتسلط        

ـ        سنين، بعد ذلك ذهب إلى مصر، ول        اهللا واصـطفاه للنبـوة      هما صار قريباً من جبل الطـور، كلّم
 )2(والرسالة

 كثـرت  هنّتنوعت االبتالءات معه، فقد رافقته المحن والمخاوف وهو رضيع فكان كلما كبرت سِ       ... 
كانت دعوتـه   ف)3(محنه وابتالءاته، إال انه تجلّد وصبر حتى بلّغ رسالة ربه، وسط األمواج المتالطمة  

 فمن يألف الذل، يشق عليه االستقالل، وهذه         الذل، ا ألن بني إسرائيل ألفو    شق المهمات، أومهمته من   
 فكان ظهور موسى عليه السالم، وقـد  ، من ظهور مصلح لها  بد إذا فسدت البشرية ال   ف ،نعمة من اهللا  

 ن مرة، والسبب في ذلك أن قصة موسى عليه        القرآن الكريم أكثر من مئة وثالثي     ذكر اسم موسى في     
اشتمل منهج دعوته عليه السـالم      وقد   .)r )4محمد  السالم أشبه بقصة خاتم الرسل من أولي العزم         

 :  أربعة محاورعلى
 كيف كانت دعوته لقومه؟: المحور األول

 ".صبره ومعاناته "  السالم منه موقف قوم موسى عليه: لمحور الثانيا
 .دعاء موسى عليه السالم على قومه: المحور الثالث

 .سنة اهللا في نجاة المؤمنين وهالك الظالمين: حور الرابعالم
 

                                                
 .230م،  ص 2001، 1الثعالبي، ابي اسحاق، قصص األنبياء، دار الفجر للتراث، القاهرة، ط  )1(
 121 ص.م1996، 1، ط 2من حسن، فقه الدعوة الى اهللا، دار القلم، دمشق، ج  حبنكة، عبد الرح)2(
 المكبارك، محمد، إعداد الدعاة، المؤتمر العالمي لتوجيه الدعوة والدعاة، المملكة العربية السـعودية، المدينـة        )3(

 .م29/2/1397-24المنورة، 
 . توثيقةمصدر سبق.19 العدوي، محمد أحمد، دعوة الرسل إلى اهللا، ص )4(
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 كيف كانت دعوته لقومه؟: المحور األول
 ،ي وأَِقِم الصلَاةَ ِلِذكِْري ِإنِني أَنا اللَّه لَا ِإلَه ِإلَّا أَنا فَاعبدِن ،وأَنا اخترتك فَاستِمع ِلما يوحى﴿: قال تعالى
اعى ِإنَّ السعسا تفٍْس ِبمى كُلُّ نزجا ِلتِفيهأُخ ةٌ أَكَادةَ َآِتي، اهوه عباتا وِبه ِمنؤلَا ي نا مهنع كندصفَلَا ي 
 .)1(﴾فَتردى

 !؟"وأنا اخترتك"  الناس ألحد من عظماء الدنيا قال اًاالختيار ِمن من؟ من اهللا، كيف لو أن عظيم
أعددتك لرسـالتي، هيأتـك     " اصطنعتك لنفسي " اخترتك لتكون سفيراً بيني وبين خلقي،       اصطفيتك،  

 .)2(لخدمتي
 ." فاعبدنيأنا إال أنا اهللا ال اله إنني" هذا االختبار بدأ بالتوحيد 

هذا االختيار للتكريم بالرسالة، رسالة ثالث األنبياء من أولي العزم، انها رعاية الرحمن لهذا النبـي،          
 ."فاستمع لما يوحى" لرسالة، ولهذه ا

 .، االعتقاد باهللا تبارك وتعالى"  انا اهللاإنني" 
 .ته سبحانه وأن يتوجه إليهد بعبايأمره الصالة، وأقمفاعبدني " 
 اإلنسان يومئٍذ بما قدم وأخـر لـذلك         بأانه اإليمان بيوم القيامة يوم الجزاء، يوم ينّ       " إن الساعة آتية  "

 .)3(د لذلك اليومكونوا على حذٍر واستعدا
 حيـث   ،r ، من نوح عليه السالم وحتى محمـد       ،لذلك هذه نقطة االنطالق ألولي العزم من الرسل       

 .دعوا جميعهم إلى وحدانية اهللا
يا موسى ِإني اصطَفَيتك علَى الناِس ِبِرسالَاِتي وِبكَلَاِمي فَخذْ ما َآتيتـك وكُـن ِمـن                ﴿ :وقال تعالى 

 .)4( ﴾ِكِرين الشا
استخلصتك وهي مرحلة متقدمة حيث االستخالص أعلى مرتبة من اإلخالص، فضلتك يـا موسـى               

 التوحيـد، أن  إلـى هذا ما وصى به األنبياء من الدعوة  وعلى أهل زمنك برساالتي، لتدعو إلى اهللا،        
 . الدين وال تتفرقوا فيهأقيموا

 . ه برساالته وبدعوته الى آل فرعون موسى يتوج،وبعد االصطفاء واالختيار واالستخالص
 وأَنْ لَا تعلُوا علَى اللَِّه ِإني َآِتيكُم ِبسلْطَاٍن ،أَنْ أَدوا ِإلَي ِعباد اللَِّه ِإني لَكُم رسولٌ أَِمني   ﴿ :قال تعـالى  

 .)5( ﴾تؤِمنوا ِلي فَاعتِزلُوِن  وِإنْ لَم ، وِإني عذْت ِبربي وربكُم أَنْ ترجموِن ،مِبٍني 

                                                
 .16-13سورة طه، آية رقم  )1(
 .، مصدر سيق توثيقه235 العدوي، محمد أحمد ، دعوة الرسل، ص )2(
 .، مصدر سبق توثيقه467، ص 5قطب سيد، في ظالل القرآن، مجلد  )3(
 .144 سورة األعراف، آية رقم )4(
 .21 -18 سورة الدخان، آية رقم )5(
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 :فيبدأ بتذكير قومه بنعم اهللا تبارك وتعالى على قومه
وِإذْ قَالَ موسى ِلقَوِمِه يا قَوِم اذْكُروا ِنعمةَ اللَِّه علَيكُم ِإذْ جعلَ ِفيكُم أَنِبيـاَء وجعلَكُـم                 ﴿: قال تعالى 

ي ا لَمم اكُمَآتلُوكًا وم الَِمنيالْع ا ِمندِت أَح1( ﴾ؤ(. 
 دعوته بتذكير قومه بنعم اهللا عليهم التي ال         دأبليه السالم كإخوانه من أولي العزم،       هكذا بدأ دعوته ع   

 بـأن    اهللا سـبحانه   خصكمفقد  تعد وال تحصى، ولكن على وجه التخصيص، اذكروا نعمة اهللا عليكم            
 أمر الدين الذي هو سبب السـعادة فـي الـدنيا            إلى يرشدونكم   :نبياءاأل .جعل منكم األنبياء والملوك   

 .)2(القوة، بعد أن كنتم مقهورينواألمراء والملوك وال يغلبكم غالب، األنبياء ف :، والملوكواآلخرة
األنبياء والملوك هاتان النعمتان، من اهللا تبارك وتعالى، واألنبياء نعمة خصكم بها سبحانه وتعـالى،               

، وأنه لم يؤت هذه النعمة ألحد من العالمين حتى ذلك التـاريخ، هـذه الـنعم مـن          هبة من اهللا   ألنها
 ،ِمهقد شكرتم الخالق الوهابتكونوا بذلكفالواجب أن تستعينوا باهللا، بصبركم وذكركم نع . 

يوِرثُها من يشاُء ِمـن ِعبـاِدِه       قَالَ موسى ِلقَوِمِه استِعينوا ِباللَِّه واصِبروا ِإنَّ الْأَرض ِللَِّه           ﴿ :قال تعالى 
 ِقنيتةُ ِللْماِقبالْع3( ﴾و(. 

، وهـو   اً واحـد   مالذاً ليس ألصحاب الدعوة إلى رب العالمين إال      ف ،موسى عليه السالم يدعو قومه    
 وهو الولي القوي المتين، أن يصبروا حتى يأذن الـولي الحميـد             ،اً واحد اً ولي المالذ الحصين، وإال  

، وأن  الخيرلمون  علعون الغيب وال ي   لوا، فهم ال يطّ   جصرة في الوقت الذي يقدره بحكمته، وأال يع       بالن
 إلىاألرض يورثها سبحانه وتعالى من يشاء من عباده وفق سنته وحكمته، فلم يخالج قلوب الداعين                

 .)4( رب العالمين قلق على المصير إن هم استعانوا باهللا
الوحدانية هللا تبارك وتعالى، ثم كيف ترفق بقومـه فـي           ب، حيث بدأ    وهكذا يتدرج موسى في دعوته    
 .ن يستعدوا للبعثأوأن يستعينوا به، الدعوة، وذكرهم بنعم اهللا، و

 .)5( ﴾ِمنها خلَقْناكُم وِفيها نِعيدكُم وِمنها نخِرجكُم تارةً أُخرى  ﴿ :قال تعالى
 إلـى  على البدء قادر على اإلعادة، وأن اإلنسان إذا علم أنه سيعود   رِد الذي قَ  اإللهقومه أن   ليوضح  ف

 .اهللا للحساب، فال شك أنه يستقيم في حياته، فيتحصل على خيري الدنيا واآلخرة
 
 

                                                
 .20 سورة المائدة، آية رقم )1(
 .، مصدر سبق توثيقه335، ص 2الصابوني، محمد علي، صفوة التفاسير، ج  )2(
 .128 سورة األعراف، آية رقم )3(
 .، مصدر سبق توثيقه612، ص 3قطب، سيد، في ظالل القرآن، مجلد  )4(
 .55سورة طه، آية رقم  )5(
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 .موسى عليه السالم يتخذ له بطانة خير
للداعيـة  موسى عليه السالم النبي األسوة الحسنة يتخذ له بطانة صالحة، وهذا في حد ذاته تشـريفاً                 

. إلى اهللا أن يتخذ له نقباء بحيث يذكرونه إذا نَسي، لقد اختار موسى عليه السالم من كل سبٍط نقيبـاً                   
 إسـرائيل وهذا االختيار كان بمثابة عقد بين طرفين، األول موسى عليه السالم والثاني هم نقباء بني       

 : ن في نص الميثاق ما يليفقد كا " إسرائيل" االثني عشر الذين يمثلون فروع بيت يعقوب وهو 
ولَقَد أَخذَ اللَّه ِميثَاق بِني ِإسراِئيلَ وبعثْنا ِمنهم اثْني عشر نِقيبا وقَالَ اللَّه ِإني معكُم لَِئن   ﴿: قال تعـالى  

هم وأَقْرضتم اللَّه قَرضا حسنا لَـأُكَفِّرنَّ عـنكُم         أَقَمتم الصلَاةَ وَآتيتم الزكَاةَ وَآمنتم ِبرسِلي وعزرتمو      
    كُمِمـن ذَِلك دعب كَفَر نفَم ارها الْأَنِتهحت ِري ِمنجاٍت تنج كُمِخلَنلَأُدو ئَاِتكُمياَء    سـوـلَّ سض فَقَـد

 .)1(﴾السِبيِل
ـ           وهكذا نرى أن أولي العزم من الرسل ك        ن، وان لهم نقباء فهذا عيسى عليه السالم كان لـه حواري

محمد عليه السالم، كان له تسعة من الخـزرج          وهكذا   .يث اختارهم لصفاء قلوبهم ونقاء سرائرهم     ح
خارج مكة، وقد نذروا أنفسـهم أن يمنعـوا       r تنظيم للرسول محمد     ل أو واكانف ،وثالثة من األوس  

 .)2( بما يمنعون به أنفسهماًمحمد
ن لنأخذ العبرة من منهج هؤالء المشاهير مـن         يد كانت هذه العجالة السريعة على هؤالء المستشار       فق

 األنبياء أال وهم أولو العزم من الرسل، لقد كان لكل نبي بطانة، فأين بطانتك أيها الداعية؟
  وال يحتمل الخطـأ، ورأي غيـري خطـأ ال    يحاً صح يرأي" :م يقول يا األ هلقد أصبح الداعية في هذ    

؟ عن عبداهللا   .. من األنبياء الذين عصمهم اهللا، وقد كان لهم مستشارون         أنت فأين   "!!!وابيحتمل الص 
ما من نبي بعثه اهللا من أمٍة قبلي أال كان له مـن             : قال r رسول اهللا    أنمن مسعود رضي اهللا عنه      

 .)3(أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته، ويقتدون بأمره
 

 ما أمره اهللا سبحانه وتعالىموسى يبلغ الرسالة ك
 فَقُولَا لَه قَولًا ، اذْهبا ِإلَى ِفرعونَ ِإنه طَغى   ،اذْهب أَنت وأَخوك ِبَآياِتي ولَا تِنيا ِفي ِذكِْري         ﴿: قال تعالى 

 قَالَ لَا تخافَا ِإنِني معكُما      ،طَ علَينا أَو أَنْ يطْغى       قَالَا ربنا ِإننا نخاف أَنْ يفْر      ،لَينا لَعلَّه يتذَكَّر أَو يخشى      

                                                
 .12 سورة المائدة، آية رقم )1(
 .40م،  ص1960، 3حياة، بغداد، ط خطاب، محمود شيت، الرسول القائد، مكتبة ال)2(
، 1 أحمد بن حنبل، مسند األمام أحمد، بهامشة منتخب كنز العمال على سنن األقوال واألفعال، دار الفكـر، ج    )3(

 .458ص 
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 فَأِْتياه فَقُولَا ِإنا رسولَا ربك فَأَرِسلْ معنا بِني ِإسراِئيلَ ولَا تعذِّبهم قَد ِجئْناك ِبَآيٍة ِمن ربك                ،أَسمع وأَرى   
 .)1( ﴾ ِإنا قَد أُوِحي ِإلَينا أَنَّ الْعذَاب علَى من كَذَّب وتولَّى ،تبع الْهدى والسلَام علَى مِن ا

ال يثير العـزة بـاإلثم، وال يهـيج الكبريـاء     ( نه القول اللين الذي هو مفتاح القلوب   إ، فقوال،   اذهبا
 . معهي القوي المتعاله، ألن)2()س وال يخافأالزائف الذي يعيش به الطغاة، ألن الداعية ال يي

بآيـات اهللا   فرعـون  والداعية إلى اهللا موسى عليه السالم يستأنف الحديث بتذكير     ... ويستمر الجدال 
الَِّذي جعلَ لَكُم الْأَرض مهدا وسلَك لَكُم ِفيها سبلًا وأَنزلَ ِمـن السـماِء مـاًء          ﴿ :قال تعالى : فيقول

. )3(﴾ك لََآيـاٍت ِلـأُوِلي النهـى       كُلُوا وارعوا أَنعامكُم ِإنَّ ِفي ذَلِ      ،ِه أَزواجا ِمن نباٍت شتى      فَأَخرجنا بِ 
فاألرض مهد، كمهد الطفل، والبشر كلهم أطفال على وجه هذه األرض، وأنه سبحانه وتعالى أعطى               

س، فالداعية على هـذه األرض يجـب        هذه الهيئة الراسخة لألرض، حتى تكون صالحة لمعاش النا        
 يمضي عليه لحظة، دون ذكٍر هللا، ألن مثل الذي يذكر اهللا والذي ال يذكر               أن ال يسمح لنفسه     أنعليه  

 ."هللا، كمثل الحي والميت
ي الظُّلُماِت لَيس ِبخـاِرٍج     أَومن كَانَ ميتا فَأَحييناه وجعلْنا لَه نورا يمِشي ِبِه ِفي الناِس كَمن مثَلُه فِ              ﴿
 .)4(﴾ِمنها

ولَقَد أَرسلْنا موسى ِبَآياِتنا أَنْ أَخِرج قَومك ِمن الظُّلُماِت ِإلَى النوِر وذَكِّرهم ِبأَياِم اللَّـِه  ﴿: وقال تعالى 
 .)5( ﴾ِإنَّ ِفي ذَِلك لََآياٍت ِلكُلِّ صباٍر شكُوٍر 

 تنـاقض مـع   r اً النور، إال أننا نجد محمد  إلىة األنبياء، يخرجون أقوامهم من الظلمات       نها وظيف إ
ِكتاب أَنزلْناه ِإلَيك ِلتخِرج الناس ِمن الظُّلُمـاِت   ﴿ : قال تعالىكانت رسالتهفإخوانه من أولي العزم  

 .)6( ﴾لْحِميِد ِإلَى النوِر ِبِإذِْن ربِهم ِإلَى ِصراِط الْعِزيِز ا
 إلـى  ليخرج قومه من الظلمات، ظلمات الجهل والكفـر           بعث  موسى عليه السالم   !يا لها من وظيفة   

قـال  .)7(محمد عليه السالم ليخرج الناس من الظلمات، ظلمات الجهل والكفر إلى التوحيـد            والتوحيد  
 .)8( ﴾ قَوم ِفرعونَ أَلَا يتقُونَ ،ِمني وِإذْ نادى ربك موسى أَِن ائِْت الْقَوم الظَّاِل﴿: تعالى

                                                
 .48 – 42 سورة طه، آية رقم )1(
 .، مصدر سبق توثيقه474، ص 5قطب سيد، في ظالل القرآن، مجلد  )2(
 .54 – 53  سورة طه، آية رقم)3(
 .122 سورة األنعام، آية رقم )4(
 .5 سورة إبراهيم، آية رقم )5(
 .1 سورة إبراهيم ، آية رقم )6(
 .، مصدر سبق توثيقه90، ص 2الصابوني، محمد علي، صفوة التفاسير، ج  )7(
 .11 - 10 سورة الشعراء، آية رقم )8(
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ففي اآلية دعوة للنبي محمد صلى اهللا عليه وسلم بتذكير ُأمته بأن اهللا تبارك وتعالى كلـف موسـى                   
 وأن شرع من قبلنا نحن مطـالبون        عليه السالم بهذه المهمة وان ياتي القوم الظالمين، قوم فرعون،         

 القوم الظالمين، يدعوهم إلى اهللا فأين نحن من هذه اآليـة؟ أن  ي يأتبه، لذلك يجب على كل موحد أن    
 .)1("إئِت القوم الظالمين

رسول رب العالمين معنى المصدر     ،   )2(﴾فَأِْتيا ِفرعونَ فَقُولَا ِإنا رسولُ رب الْعالَِمني         ﴿ :وقال تعالى 
" فقـوال "ه هـارون،    ا موسى وأخ  ،نياطب اثن  اهللا تبارك وتعالى يخ    ، علماً بأن  الذي أتت منه الرسالة   
 .)3(رسول رب العالمين

 الوسع في   غَِرفْ استُ إذاما  سنى، وليس السيف، فقوال باللسان أ     انه منهج الحوار والحكمة والح    ... فقوال
     هإلى أعدائها الحقيقيـين   األمةَ سيوفُالدعوة بالوسائل التي استعملها األنبياء عليهم السالم عندئٍذ توج 

 .اإلسالمى الذين يخرجون من دائرة ، أو إلغير المسلمينن م
فَقَالَ أَنـا ربكُـم      ﴿ :حتى من قال  . هذه سيرة أولي العزم من الرسل، وهذا منهجهم عليهم السالم         

 .)5 (﴾ما عِلمت لَكُم ِمن ِإلٍَه غَيِري  ﴿ :حتى من قال. (4) ﴾الْأَعلَى 
 . )6(ل الليننحن مأمورون أن نقول لهم القوف

 . )7( ﴾فَقُولَا لَه قَولًا لَينا لَعلَّه يتذَكَّر أَو يخشى  ﴿ :قال تعالى

                                                
 .قهمصدر سبق توثي. 64، ص 11الطبري، ابن جرير، جامع البيان، ج  )1(
 .16 سورة الشعراء، آية رقم )2(
 .مصدر سبق توثيقه. 65، ص 19 الطبري، ابن جرير، جامع البيان، ج )3(
 .24سورة النازعات، آية رقم  )4(
 .38سورة القصص ، آية رقم  )5(

 .، مصدر سبق توثيقه91 حبنكه، عبد الرحمن، فصول في السياسة الشرعية، ص)6(
 .44سورة طه، آية رقم  )7(
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 "صبره ومعاناته" موقف قوم موسى عليه السالم منه : المحور الثاني
ـ إن أول من يقف في وجه دعوة األنبياء هم أقوامهم، ونرى أن قوم موسى عليـه السـالم يهددو         ه ن

 .األنبياء ذه سنةبالسجن وه
 .)1( ﴾لَِئِن اتخذْت ِإلَها غَيِري لَأَجعلَنك ِمن الْمسجوِنني  ﴿: قال تعالى

يِريد ﴿: وهكذا نرى أن قوم موسى يعقدون مؤتمراً صحفياً يقررون فيه ان موسى ساحر، قال تعالى              
أْماذَا تِرِه فَمِبِسح ِضكُمأَر ِمن كُمِرجخونَ أَنْ ي2(﴾ر(. 

 .)3( ﴾ِإنَّ هؤلَاِء لَِشرِذمةٌ قَِليلُونَ  ﴿ :وقال تعالى في حق موسى
 .)4( ﴾قَالُوا هذَا ِسحر مِبني  ﴿ :وقال تعالى
 .)5( ﴾فَقَالُوا ساِحر كَذَّاب  ﴿: وقال تعالى
ه ِإني أَخاف أَنْ يبدلَ ِدينكُم أَو أَنْ يظِْهـر       وقَالَ ِفرعونُ ذَروِني أَقْتلْ موسى ولْيدع رب       ﴿ :وقال تعالى 

 ادِض الْفَس6( ﴾ِفي الْأَر(. 
 .)7(﴾فَلَما جاَءهم ِبَآياِتنا ِإذَا هم ِمنها يضحكُونَ  ﴿ :وقال تعالى
 .)8( ﴾ ِإنْ ِهي ِإلَّا موتتنا الْأُولَى وما نحن ِبمنشِرين ﴿ :وقال تعالى
 اذْهب ِإلَى ِفرعونَ ِإنـه      ،ِإذْ ناداه ربه ِبالْواِد الْمقَدِس طُوى       ،  هلْ أتاك حِديثُ موسى     ﴿: وقال تعالى 

 ، فَكَذَّب وعصى، فَأَراه الَْآيةَ الْكُبرى ، وأَهِديك ِإلَى ربك فَتخشى ، فَقُلْ هلْ لَك ِإلَى أَنْ تزكَّى   ،طَغى  
 ِإنَّ ِفـي    ، فَأَخذَه اللَّه نكَالَ الَْآِخرِة والْأُولَى       ، فَقَالَ أَنا ربكُم الْأَعلَى      ، فَحشر فَنادى    ،ثُم أَدبر يسعى    

 .)9( ﴾ذَِلك لَِعبرةً ِلمن يخشى 
سرار اإللهية، ليكون عبرةً لمـن يخـاف اهللا،    بسر من األ   r اًيخاطب اهللا تبارك وتعالى نبيه محمد     

يذهب موسى عليه السالم إلى فرعون ناصحاً، خائفاً على فرعون من عذاب جهـنم، حيـث جـاءه            
 ،وبأسلوب رقيق لين رسمه تبارك وتعالى بنفسه      !!! باآليات التي ال تدع مجاالً لذي عقل أن يعترض        

                                                
 .29سورة الشعراء، آية رقم  )1(
 .35 سورة الشعراء، آية رقم )2(
 .54 سورة الشعراء، آية رقم )3(
 .13 سورة النمل، آية رقم )4(
 .24 سورة غافر، آية رقم )5(
 .26 سورة غافر، آية رقم )6(
 .47 سورة الزخرف، آية رقم )7(
 .35 سورة الدخان، آية رقم )8(
 .26 -15 سورة النازعات، آية رقم )9(
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هل  ،)1 (﴾فَقُلْ هلْ لَك ِإلَى أَنْ تزكَّى       ﴿:  تعالى وكلّف موسى عليه السالم أن يذهب إلى فرعون، قال        
هل لك يا فرعـون      هل لك يا فرعون أن تتطهر من الرجس؟        لك يا فرعون أن تتطهر من الذنوب؟      

 هل لك يا فرعون أن تتعرف على طريق الخير والرشاد والبركة والصـالة؟             أن تتطهر من الدنس؟   
 )2(هللا؟هل لك يا فرعون أن تتعرف على طريق ا

 كما يقال في عصرنا هذا، وجهاً لوجـه، أسـلوب            "مواجهة" يا له من مشهد يجذب القلوب، مشهد        
 المقدمات في اللغة العربية، حتى أن موسى جاء فرعـون           بلغالعرض التخييري، الذي اشتمل على أ     

 !!بصيغة الفعل المضارع ال بصيغة فعل األمر
 كلمة= هل 
 كلمتان= لك 
 كلمة= إلى 
 كلمة= أن 

 كلمة= تزكى 
فما جمله من جدال بالحسنى، غنه أدب النبوة، فيحرص موسى عليه السالم على تطهير فرعون من                

قَالَ أَنـا  ﴿ :قال تعالى: ومن هو فرعون؟ الذي قال. الذنوب بالرفق واللين، كما علمه تبارك وتعالى      
 .)4( ﴾ لَكُم من ِإلٍَه غَيِريما عِلمت﴿ :قال تعالى:  وقال أيضاً،)3( ﴾ربكُم الْأَعلَى

 ....فماذا كانت النتيجة لهذا الخطاب؟ لنرى
فما أكثر ما تجتمع قوى البشر في هذه األيام، فيصدرون قراراتهم الظالمة بحق الدعاة إلى اهللا، مـا                  

فرعون يوجـه  " مجلس األمن " أكثر المؤتمرات التي تعقد على كل صغيرة وكبيرة من ما يسمى ب        
الناس من كل األرجـاء،      ويأمر الجيش أن يجمعوا له       ، إلى األمة، ويبعث بالكتب إلى األشراف      نداء

 : فخرجوا بالقرارات التالية حيث اجتمعت الوفود واكتملت الحشود،ويلقي خطابه المشهود،
قَالَ ِللْملَِإ حولَه  ﴿ :وقال تعـالى ، )5( ﴾ وِإنهم لَنا لَغاِئظُونَ ،ِإنَّ هؤلَاِء لَِشرِذمةٌ قَِليلُونَ  ﴿ :قال تعالى 

 ِليمع اِحرذَا لَسونَ ،ِإنَّ هرأْماذَا تِرِه فَمِبِسح ِضكُمأَر ِمن كُمِرجخأَنْ ي ِريد6( ﴾ ي(. 
         روا للوقيعة التي سوف تحلُّ    المأل من حول فرعون يطلبون إمهالهم بضعة أيام حتى يبموسـى   حض 

قـول ال إلـه إال اهللا، قـال          قوى الشر تجتمع كما تجتمع اليوم على كـل مـن ي             ها هي  ومن معه، 
                                                

 .18سورة النازعات، آية رقم  )1(
 .، مصدر سبق توثيقه444، ص 8قطب، سيد، مجلد  )2(
 .24سورة النازعات، آية رقم  )3(
 .38سورة القصص، آية رقم  )4(
 .55 -54 سورة الشعراء، آية رقم )5(
 .35- 34 سورة الشعراء، آية رقم )6(
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تم االتفاق على   . )1(﴾أْتوك ِبكُلِّ ساِحٍر عِليمٍ    ي ،قَالُوا أَرِجه وأَخاه وأَرِسلْ ِفي الْمداِئِن حاِشِرين        ﴿:تعالى
 .يوٍم مؤقت حسب ما يريدون

 !!!ألهمية الموقف. )2( ﴾ِقيلَ ِللناِس هلْ أَنتم مجتِمعونَ و ﴿فجمع السحرة لميقات يوٍم معلوم، 
نة اآللهة، وقد استقر رأي المأل من قـوم فرعـون أن          د كان الذي يزاول السحر كهنة الديانات وس       (

يختفي موسى إلى األبد، كيف استخفهم فرعون؟ فال يمكن أن يكون أقوى من األلوف، هذه الشعوب                
 يطغـى    لفرد أن   لو شعرت بإنسانيتها وكرامتها وعزتها وحريتها، فال يمكن        منا هذا  في يو  والماليين
ول أمة؟ أين رجـال الفكـر   عقب يستخف  أنفردل كيف يطغى فرد على أمٍة رشيدة؟ كيف   !!!على أمة 

 أيـن   أيـن الجمـاهير؟  )3(﴾فَاستخف قَومه فَأَطَاعوه ﴿:   قال تعـالى في األمة؟ أين األقالم النظيفة؟ 
 ولما بقيت كالريشـة     ، الجماهير لما استطاع فرد أن يفعل بها هكذا        الشارع من هؤالء؟ فلوال فسوق    

الَِّذين يبلِّغونَ ِرسالَاِت اللَِّه ويخشونه ولَا يخشونَ أَحدا ِإلَّا اللَّه وكَفَى       ﴿: قال تعالى . )4(في مهب الريح  
ِإنَّ اللَّـه اشـترى ِمـن        ﴿ : نجد هؤالء؟ نجدهم في قول اهللا تبارك وتعالى         أين ،)5( ﴾ِباللَِّه حِسيبا   

، نجهـدهم فـي   )6(﴾ِه فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَالْمؤِمِنني أَنفُسهم وأَموالَهم ِبأَنَّ لَهم الْجنةَ يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل اللَّ    
 .)7( ﴾شِري نفْسه ابِتغاَء مرضاِة اللَِّه وِمن الناِس من ي﴿: قوله تعالى

 ويلقـي   ، اليـوم  المضلَلَة يقف الطاغية، كما يقف طواغيت     وفي وسط هذه الحشود، وهذه الجماهير       
 لَى  ﴿ :يقول قال تعالىفخطابه بكل غرور واستكبارالْأَع كُمبا ر(8) ﴾فَقَالَ أَن. 

ن فطرتهم التي فطرهم اهللا عليها، ذلك بـأنهم         ابتعدوا ع فرهم  ألنهم عطلوا تفكي  لماذا يستخف قومه؟    
 عن العزة والكرامـة فطغـى   تنازلوا ، أحنوا إليه رؤوسهم، فاستعلى عليهم،مدوا أعناقهم إليه فجرها  

 .)9(معليه
 ،)10( ﴾ فَأَجِمعوا كَيدكُم ثُم ائْتوا صفا     ﴿ :قال تعالى .... وهكذا نرى أن فرعون يصدر بالغاً آخر      
 ". قوى التحالف : " كطواغيت اليوم حيث يطلقون على حملتهم

                                                
 .112 -111سورة األعراف، آية رقم  )1(
 .39لشعراء، آية رقم سورة ا )2(
 .54 سورة الزخرف، آية رقم )3(
 .، مصدر سبق توثيقه340، ص 7قطب، سيد، في ظالل القرآن، ج )4(
 .39 سورة األحزاب، آية رقم )5(
 .111 سورة التوبة، آية رقم )6(
 .207سورة البقرة آية رقم  )7(
 .24ورة النازعات ، آية رقم س )8(
 .، مصدر سبق توثيقه444، ص 8، مجلد قطب، سيد، في ظالل القرآن )9(
 .64 سورة طه، آية رقم )10(
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 .بين الحق والباطل ! النتيجة الطبيعية لنرى نهاية هذه الجولةمعواآلن نحن على موعٍد ... 
لَِّتنا فَأَوحى ِإلَيِهم ربهم وقَالَ الَِّذين كَفَروا ِلرسِلِهم لَنخِرجنكُم ِمن أَرِضنا أَو لَتعودنَّ ِفي مِ      ﴿ :قال تعالى 

 الظَّاِلِمني ِلكَنهلَن،نِلم ذَِلك ِدِهمعب ِمن ضالْأَر كُمنِكنسلَنِعيِد وو افخقَاِمي وم اف1(﴾ خ(. 
، يتدخل الحق سبحانه وتعالى، ويجعلها سنة من سننه، حيث أن النصر يكون فقط لمن خاف مقام اهللا                

 اتسع، حيث يتدخل سبحانه وتعالى عندما يتعرض الرسل لإلخراج من األرض،            قإن األمر إذا ضا   و
 .واإلجبار على الكفر، لنهلكن الظالمين

 فَوقَع الْحق وبطَلَ ما ،وأَوحينا ِإلَى موسى أَنْ أَلِْق عصاك فَِإذَا ِهي تلْقَف ما يأِْفكُونَ         ﴿ :قال تعالى ... 
 .)2( ﴾ فَغِلبوا هناِلك وانقَلَبوا صاِغِرين ،انوا يعملُونَ كَ

 .هنا ثبت الحق واستقر، وذهب ما عداه واندثر
 !نحن اآلن أمام إعالن جديد
 !نحن اآلن أمام بالغ جديد

 !نحن اآلن أمام بيان راسخ شامخ جازم
ة فرعون يعلنون اإلسالم، يعلنون اإليمان،      هؤالء الثلة من زباني    ،هؤالء السحرة ! هذا اإلعالن الجديد  

المتعطشـين إلـى    ما أكثـر هـؤالء      !!!  وما أكثرهم في هذه األيام     ،ساجدين مذعنين لرب العالمين   
 .اإليمان، حيث أنهم بحاجٍة لكم أيها الدعاة إلى اهللا

 .)3( ﴾موسى فَأُلِْقي السحرةُ سجدا قَالُوا َآمنا ِبرب هارونَ و ﴿ :قال تعالى
 من هم هؤالء السحرة؟

هم أولئك الثلة الكافرة التي تعلن إيمانها الراسخ، هؤالء الثلة الذين بهرهم الحق حيث عاينوا اإليمان                
 !يلجأون إلى التهديد والوعيد.... الفراعنة...  الطغاة لكنعملياً،

 ِإنه لَكَِبريكُم الَِّذي علَّمكُم السحر فَلَـأُقَطِّعن أَيـِديكُم          قَالَ َآمنتم لَه قَبلَ أَنْ َآذَنَ لَكُم       ﴿ :قال تعالى 
 .)4( ﴾وأَرجلَكُم ِمن ِخلَاٍف ولَأُصلِّبنكُم ِفي جذُوِع النخِل ولَتعلَمن أَينا أَشد عذَابا وأَبقَى 

لكون مواجهة الحق بالبرهان، انه اإليمـان الـذي         سيلة الطواغيت في هذه األيام، حيث ال يم       وهذه  
 .يصنع األمة، يصنع الرجال، اإليمان الذي تتنزل النصرة به من القوى المتين

                                                
 .14 – 13 سورة إبراهيم، آية رقم )1(
 .119 -117سورة األعراف، آية رقم  )2(
 .70سورة طه، آية رقم  )3(
 .71 سورة طه، آية رقم )4(
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، فال تعجب يا أخي من هؤالء المدبرين عن رحمة اهللا هـؤالء             وفي لحظة واحدة يتوجهون إلى اهللا     
 فيـه أسـود اإلسـالم،    نالذي يكونورواد المقاهي وغيرهم، ال تتركوهم لوحدهم فسوف يأتي اليوم       

 !؟ فلماذا نبخل عليهم بزيارة
قـال  : نأوومن المحاور التي حصلت مع موسى عليه السالم انه كلما جاءهم بآية كانوا بهـا يهـز                

إحلم علـى هـؤالء الـذين       : أيها الداعية . )1( ﴾فَلَما جاَءهم ِبَآياِتنا ِإذَا هم ِمنها يضحكُونَ         ﴿ :تعالى
 .يتغامزون

 
 .)2( ﴾ هذَا الَِّذي هو مِهني ولَا يكَاد يِبني ﴿ :وقد قالوا عن رسول اهللا موسى، قال تعالى

وقَالَ ِفرعونُ يا أَيها الْملَأُ ما عِلمت لَكُم ِمن ِإلٍَه غَيِري فَأَوِقد ِلي يا هامانُ علَى الطِِّني                  ﴿ :وقال تعالى 
 .)3( ﴾ ِلي صرحا لَعلِّي أَطَِّلع ِإلَى ِإلَِه موسى وِإني لَأَظُنه ِمن الْكَاِذِبني فَاجعلْ

 هو ضريبة يدفعها كل     ، وهذا اإلنكار والعلو واالستكبار الذي واجهه موسى عليه السالم         ،هذا الكذب 
 . الدعاة إلى اهللا

 .ود، مع انه كان مؤمنا بصدق موسى عليه السالميعلن فرعون انه اإلله المعب... كعادة الطغاةهكذا 
 من رب السـموات واألرض،    وأنها ، بها موسى  ه كان موقناً بصدق اآليات التي جاء      والدليل على ان  

ـ       ﴿ : تعالى على لسان فرعون    هلوق الس بلَـاِء ِإلَّـا رؤلَ هزا أَنم تِلمع ِض  قَالَ لَقَدالْـأَراِت واوم
اِئرصكَـانَ          ﴿:  دليل آخر قال تعالى    ،)4(﴾ب فكَي ظُرا فَانلُوعا وظُلْم مهفُسا أَنهتقَنيتاسا ووا ِبهدحجو

   فِْسِدينةُ الْماِقبيريد فرعون أن يبني قصراً عالياً من الطين المحروق، ليصعد عليه فيـرى        ،)5( ﴾ع 
قـين، والظـن هنـا     استعمل الظن في موضع اليحيث... "على حد زعمه " إله موسى الذي يدعيه،  

 .)6(العناد في اإلنكار
إنه الموقف المتشنج تجاه الدعاة إلى اهللا في كل زماٍن ومكان، إنه موكب المكذبين، هـذه مـواقفهم                  

من الدعاة إلى اهللا، فالحق عند هؤالء ما يأتيهم عن طريق أهوائهم، وما يأتي عن غيرهم فهو ضالل            
ناساً مستمسكين بآراء قادتهم جامدين عليها مـع بعـدها عـن            ألمؤسف أننا نرى    وانحراف، ومن ا  

 .المنهاج الذي رسمه اهللا تبارك وتعالى ألنبيائه

                                                
 .47سورة الزخرف، آية رقم  )1(
 .52 سورة الزخرف، آية رقم )2(
 .38ة رقم  سورة القصص، آي)3(
 .102 سورة اإلسراء، آية رقم )4(
 .14 سورة النمل، آية رقم )5(
 .مصدر سبق توثيقه.273العدوي، محمد أحمد ، دعوة الرسل إلى اهللا، ص  )6(
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من خلقـك؟   : فالداعية إلى اهللا يعرف هذا الموقف المتشجنج من هؤالء المعاندين، فلو سئل أبو جهل             
فتـراهم يعلنـون أن     . )1()ولن اهللا فأنى يؤفكون   ولئن سألتهم من خلقهم ليق    : (قال تعالى ... اهللا  : لقال

الخالق هو اهللا إال أنهم يتوجهون في أمورهم إلى غير اهللا فيستغيثون بغير اهللا ويفوضون أمـورهم                  
 .لغير اهللا ويتقربون من أهل األرض أكثر من خالق السماوات واألرض

قَـالَ ِإنَّ    ﴿ :قال تعالى  .نون أنهم يتهمونه بالج   ،ومن المحاور التي حصلت بين موسى وقومه      ..... 
 .)2( ﴾رسولَكُم الَِّذي أُرِسلَ ِإلَيكُم لَمجنونٌ 

القوم، ويتجاهل األشراف من القوم؟ وهذا ما نـراه فـي            وهو يتجاهل    اًكيف ال يكون مجنون   : معنى
 !!!عصرنا

إذ كيـف يؤمنـون بموسـى       . )3( ﴾لَنا عاِبدونَ   فَقَالُوا أَنؤِمن ِلبشريِن ِمثِْلنا وقَومهما       ﴿ :قال تعالى و
 هم من البشر مثلنا، حيث أنه       ، علماً أن هذين البشرين    ،وهارون؟ وقومهما من بني إسرائيل يعبدوننا     

رسوالً ملكـاً،    فيطلبون،  ال فرق بيننا وبينهم، فجميعنا بشر، وهذه شبهة جاء بها أقوام الرسل جميعاً            
لقضي  ولو أنزلنا ملكاً  ﴿: فريد عليهم  سبحانه وتعاىل    . )4( ﴾ ال أُنِزلَ علَيِه ملَك   وقَالُواْ لَو ﴿: قال تعالى 

فـاهللا تبـارك    . )5( ﴾ولَو جعلْناه ملَكًا لَجعلْناه رجلًا ولَلَبسنا علَيِهم ما يلِْبسونَ            ، األمر مث ال ينظرون   
 . فيلتبس عليهم األمرهم به،علمة بشرية دون كاً ورسوالً بهيئوتعالى قادر على أن يبعث مل

، ظناً منهم إن فرعون يقربهم منه زلفى، وكعـادة           مع فرعون  واآلن، المأل من قوم موسى يتآمرون     
 أكثر مؤتمرات القمة الطارئة التـي       فما .الحاشية التي ترافق الملك أو الرئيس في كل زماٍن ومكان         

وقَالَ الْملَأُ ِمن قَوِم ِفرعونَ أَتذَر موسى وقَومه ِليفِْسدوا ِفـي            ﴿ :قال تعالى تعقد بحق الدعاة إلى اهللا،      
هذه محاولـة  ، )6( ﴾الْأَرِض ويذَرك وَآِلهتك قَالَ سنقَتلُ أَبناَءهم ونستحِيي ِنساَءهم وِإنا فَوقَهم قَاِهرونَ    

 وجهت إلى موسى، اآلن يبدأون بحياكة دسائس أخرى مـن نـوٍع     أخرى، بعد فشل جميع التهم التي     
 إما حبسه وإمـا     فإنه أمام خيارين   في األرض؟    ن لماذا تترك موسى وقومه يفسدو     : يا فرعون  .جديد
رونَ ويمكُر اللَّه   وِإذْ يمكُر ِبك الَِّذين كَفَروا ِليثِْبتوك أَو يقْتلُوك أَو يخِرجوك ويمكُ           ﴿:  قال تعالى  قتله،

 اِكِرينالْم ريخ اللَّهـريج  فاإل ( ،)7( ﴾وصالح الذي يدعو إليه موسى إفساد، والدعوة إلى الحـق ته ،
 .)حتى يظهر أمام الناس بمظهر الظالم

                                                
 .78سورة الزخرف، آية رقم  )1(

 .27 سورة الشعراء، آية رقم )2(
 .47 سورة المؤمنون، آية رقم )3(
 .8سورة األنعام، آية رقم  )4(

 .9-8 سورة األنعام، آية رقم )5(
 .127سورة األعراف، آية رقم  )6(
 .30 سورة األنفال، آية رقم )7(
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: قـال تعـالى   . إنهم يرفضون أي آيٍة يأتيهم بها على اإلطـالق ،ومن المشاهد مع قوم موسى   ..... 
 )1( ﴾وا مهما تأِْتنا ِبِه ِمن َآيٍة ِلتسحرنا ِبها فَما نحن لَك ِبمؤِمِنني وقَالُ﴿

 الداعيـة   عندئٍذ تتدخل القوة اإللهية مع     كيف يدعوهم في مثل هذه المواقف؟      ماذا يعمل موسى اآلن؟   
 .)2( ﴾ ِمن بعِدِهم  ولَنسِكننكُم الْأَرض،لَنهِلكَن الظَّاِلِمني  ﴿: إلى اهللا

 )3( ﴾وما ِهي ِمن الظَّاِلِمني ِببِعيٍد﴿ :، قال تعالىهيةوهذه سنة إل
 .)4( ﴾وما ِهي ِمن الظَّاِلِمني ِببِعيٍد  ﴿:  قال تعالىهذه الجنود،

ـ                 ي....  ف توجه قوم فرعون إلى موسى ليدع اهللا لهم أن يكشف الضر عنهم، وفعالً دعا لهم اهللا فكش
 ،فَلَما كَشفْنا عنهم الرجز ِإلَى أَجٍل هم باِلغوه ِإذَا هم ينكُثُـونَ   ﴿ :قال تعـالى . اهللا ما بهم من ضر    

 ا غَاِفِلنيهنوا عكَانا واِتنوا ِبَآيكَذَّب مهِبأَن مِفي الْي ماهقْنفَأَغْر مها ِمننقَمت5( ﴾فَان(. 
وجهها إلى أهل الجاهلية الحديثة اليوم، فـإن اهللا تبـارك وتعـالى    ن ،بد من كلمة في هذا المشهدوال  

 ....يسلط اآلفات على زروعهم، فال يريدون أن يرجعوا إلى اهللا
 )6(؟!﴾وما لَكُم لَا تؤِمنونَ ِباللَِّه ﴿...... أيها الناس
 )7(!؟﴾ا ِفي سِبيِل اللَِّه وما لَكُم أَلَّا تنِفقُو﴿...... أيها الناس
 )8(؟!﴾يا حسرةً علَى الِْعباِد ما يأِْتيِهم ِمن رسوٍل ِإلَّا كَانوا ِبِه يستهِزئُونَ ﴿...... أيها الناس
 ومن يبخلْ فَِإنما يبخلُ     هاأَنتم هؤلَاِء تدعونَ ِلتنِفقُوا ِفي سِبيِل اللَِّه فَِمنكُم من يبخلُ         ﴿...... أيها الناس 
 .)9( ﴾عن نفِْسِه 
ساِبقُوا ِإلَى مغِفرٍة ِمن ربكُم وجنٍة عرضها كَعرِض السماِء والْأَرِض أُِعدت ِللَّـِذين             ﴿...... أيها الناس 

ِتيِه مؤلُ اللَِّه يفَض ِلِه ذَِلكسروا ِباللَِّه وناُء َآمشي 10( ﴾ن(. 
 .)11( ﴾يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم ِإنَّ زلْزلَةَ الساعِة شيٌء عِظيم ﴿...... أيها الناس

                                                
 .132 سورة األعراف، آية رقم )1(
 .14 - 13سورة إبراهيم، آية رقم  )2(
 .83سورة هود، آية رقم )3(
 .83سورة هود، آية رقم  )4(
 .136 – 135 سورة األعراف، آية رقم )5(
 .8لحديد، آية رقم سورة ا )6(
 .10 سورة الحديد آية رقم )7(
 .30 سورة يسن، آية رقم )8(
 .38 سورة محمد، آية رقم )9(
 .21 سورة الحديد، آية رقم )10(
 .1 سورة الحج، آية رقم )11(
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 ويدمر اهللا المكـذبين     ،سنة اهللا قادمة في أخذ المكذبين، بعد االبتالء بالسراء والضراء، وتقع الواقعة           
أنفـس  ونقـص أمـوال   ودم، وقمـل،  وضـفادع،   وجراد،  و طوفان،   ....فانتقمنا منهم ... كالً بذنبه 

 .ثمراتو
هكذا نرى أن نهاية الطريق معلومة، تلك هي طريق الدعاة إلى اهللا أال وهي نصـر اهللا، فمـا                   .... 

حيث أن اهللا تبارك وتعالى يطلـب مـن خـاتم           ... لى بالصبر حعليك أيها الداعية إلى اهللا، إال أن تت       
 ".ترسيم للدعاة ... "  وفي هذا ، من أولي العزم من الرسلبإخوانهيتأسى أن  rاألنبياء محمد 

َلَقَد كُذِّبت رسلٌ من قَبِلك فَصبرواْ علَى ما كُذِّبواْ وأُوذُواْ حتى أَتاهم نصرنا والَ مبدلَ                ﴿:  قال تعالى 
 .)1( ﴾مرسِلني ِلكَِلماِت اللِّه ولَقد جاءك ِمن نبِإ الْ

 بمنهج أولـي    ،أن النصر آٍت ال محالة، فما عليكم إال أن تتعظوا أيها الدعاة إلى اهللا             ... نبأ المرسلين 
 .العزم من الرسل، عندئذ فإن اهللا ناصركم ومؤيدكم

 
 
 
 

                                                
 .34 سورة األنعام، آية رقم )1(
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 دعاء موسى على قومه: المحور الثالث
ولكنه سبحانه يعطي الدين فقـط لمـن        إن اهللا تبارك وتعالى يعطي الدنيا لمن يحب ولمن ال يحب،            

 من ِحلي ولباس وحرير وفُرٍش وأثـاث        ،اع الزائل ت يعطيه اهللا الم   ،يحب، وها هو فرعون الطاغية      
 ؟! يتمتع فيها كيف يشاءوأموال

 . وبعد ما رأينا من صلٍف وتجبٍر وإصرار وتعنت على الكفر
وقَالَ موسى ربنا ِإنـك َآتيـت       ﴿: ل تعالى قا: نجد أن موسى عليه السالم يتوجه إلى اهللا ويقول        ... 

                 دـداشو اِلِهمولَى أَمع ا اطِْمسنبر ِبيِلكس نِضلُّوا عا ِلينبا ريناِة الديالًا ِفي الْحوأَمةً وِزين لَأَهمنَ ووعِفر
 .)1( ﴾عذَاب الْأَِليم علَى قُلُوِبِهم فَلَا يؤِمنوا حتى يروا الْ

 إال بعد أن أقام عليهم الحجة، وأن هذه األمـوال  ،موسى عليه السالم لم يدع على فرعون وقومه  ... 
وهذا بوحٍي . الل المبين ضالتي بين أيديهم ال تزيدهم إال كفراً، حيث ال يأتي من فرعون وقومه إال ال              

 .من اهللا سبحانه إلى موسى عليه السالم
 .)2( ﴾ولَا تِزِد الظَّاِلِمني ِإلَّا ضلَالًا  ﴿ :قال تعالى :أنبياء أولي العزم عندما قالهكذا أول 

 ،والَِّذين كَذَّبوا ِبَآياِتنا سنستدِرجهم ِمن حيثُ لَا يعلَمـونَ          ﴿: واألمثلة كثيرة في كتاب اهللا قال تعالى      
 ِتنيِدي مِإنَّ كَي مِلي لَهأُم3( ﴾و(. 

ـ  ، و فإن اهللا تبارك وتعالى يعطي فرعون وأمثاله من الطغاة أسباب المعيشة            مـن بـاب     تهذه ليس
 ،ِإنهم يِكيـدونَ كَيـدا       ﴿ : قال تعالى  .المحبة والرضى، وإنما من باب الكيد والمكر واالستدراج       

 .)4( ﴾ فَمهِل الْكَاِفِرين أَمِهلْهم رويدا ،وأَِكيد كَيدا 
فَلَما نسوا ما ذُكِّروا ِبِه فَتحنا علَيِهم أَبواب كُلِّ شيٍء حتى ِإذَا فَِرحـوا ِبمـا أُوتـوا                  ﴿: وقال تعالى 

 ، وبعـد  ،)5(﴾ فقطع دابر القوم الذين ظلموا واحلمد هللا رب العـاملني      أَخذْناهم بغتةً فَِإذَا هم مبِلسونَ      
 اًعلى المدبرين عن رحمة اهللا تبارك وتعالى، وتركوا ما وعظوا به، أعطاهم اهللا كثيـر              إقامة الحجة   

 . استدراجاً لهم، حتى إذا أخذهم سبحانه استأصلهم وأهلكهم عن آخرهمكانتومن النعم والخيرات، 
لى فلنأخذ العبرة من هالك فرعون عندما دعا عليه موسى عليه السالم فإذا رأيتم أن اهللا تبارك وتعا                

هـؤالء اليـوم الـذين    .  وإنما هو اسـتدراج   ،يعطي العبد من الدنيا على معاصيه فهذا شيء طبيعي        

                                                
 .88 سورة يونس، آية رقم )1(
 .24 سورة نوح، آية رقم )2(
 .183 -182ية رقم  سورة األعراف، آ)3(
 .17 - 15 سورة الطارق، آية رقم )4(
 .44  سورة األنعام، آية رقم)5(
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، ليعلموا أن مصـيرهم مصـير       "وهم في المعاصي   " من متاع الدنيا    إليه  اهللا كل ما احتاجوا    أعطاهم
 .)1(فرعون

ته عليـه السـالم     فالداعية إلى اهللا يعرف أنه على الحق، وأن النصر يكون للحق، لهذا أجيبت دعو             
 .فكانت سنة من سنن اهللا

 نساِرع لَهم ، أَيحسبونَ أَنما نِمدهم ِبِه ِمن ماٍل وبِنني ،فَذَرهم ِفي غَمرِتِهم حتى ِحٍني     ﴿: وقال تعـالى  
 .)2( ﴾ِفي الْخيراِت بل لَا يشعرونَ 

ليوم، فها نحن نرى بأم أعيننا أناساً أثريـاء طمـس اهللا     ال تعجب يا أخي بثراء فرعون، وفراعنة ا       ف
 يبخلون بأموالهم على الفقراء، فتـراهم فـي   ،على أموالهم، ألنهم يبخلون بها، فهم أشحة على الخير        

 .  وفي عزهم بالمال أذالء، تجدهم بهذا المال معذبين،غناهم فقراء
 ."ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم"

 .محو واإلزالة بال أثر لألموال ال–الطمس 
 . واطبع عليها حتى ال تنشرح لإليمان، اجعلها قاسية يا اهللا–اشدد على قلوبهم 

 ."قد أجبت دعوتكما" قال اهللا لموسى وهارون 
ولَـا تعِجبـك أَمـوالُهم      ﴿: وقال تعالى . )3( ﴾قَالَ قَد أُوِتيت سؤلَك يا موسى       ﴿ :وقال اهللا لموسى  

ونَ وكَاِفر مهو مهفُسأَن قهزتا وينا ِفي الدِبه مهذِّبعأَنْ ي اللَّه ِريدا يمِإن مهلَاد4( ﴾أَو(. 
 تزعزع القلوب التي لم يتمكن منها اإليمان،        ،ذلك أن النعمة بين يدي المفسدين من األموال واألوالد        

وهذا واقعفي كل زم، في الناس عام اٍن ومكان. 
لذلك أراد موسى عليه السالم أن يوقف هذا اإلضالل للناس بدعائه على فرعون وقومه، وحتى أنهم                

 .)5( بهم فإن ذلك ال ينفعهم عند اهللالو آمنوا عند حلول العذاب
 .)6( ﴾فَدعا ربه أَنَّ هؤلَاِء قَوم مجِرمونَ ﴿: وقال تعالى

قـال  . تنزل النصرة مـن السـماء    فت على فرعون    داعياً  العلي القدير  موسى عليه السالم يتوجه إلى    
مـا كَـانَ ِمـن      فَخسفْنا ِبِه وِبداِرِه الْأَرض فَما كَانَ لَه ِمن ِفئٍَة ينصرونه ِمن دوِن اللَّـِه و               ﴿ :تعالى

ِصِرينتنفكانت هذه النتيجة الطبيعية للمدبرين عن رحمة اهللا،  )7(﴾الْم.  
                                                

 .، مصدر سبق توثيقه390، ص 1 الصابوني، محمد علي، صفوة التفاسير، مجلد )1(
 .56 -54سورة المؤمنون، آية رقم  )2(
 .36 سورة طه، آية رقم )3(
 .85سورة التوبة، آية رقم  )4(
 .، مصدر سبق توثيقه470، ص 4ي ظالل القرآن، مجلد قطب، سيد، ف )5(
 .22 سورة الدخان، آية رقم )6(
 .81سورة القصص، آية رقم )7(
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 سنة اهللا في نجاة المؤمنين وهالك الظالمين: المحور الرابع
فَكُلا أَخذْنا ِبذَنِبِه فَِمنهم من أَرسلْنا علَيِه حاِصبا وِمنهم من أَخذَته الصيحةُ وِمنهم مـن            ﴿ :قال تعالى 

     قْنأَغْر نم مهِمنو ضا ِبِه الْأَرفْنسخ        ظِْلمي مهفُسوا أَنكَان لَِكنو مهظِْلمِلي ا كَانَ اللَّهمفالهالك . )1(﴾ونَا و
 .كان مناسباً، كلٌّ حسب ذنبه

  فَتولَّى ِبركِْنِه وقَالَ ساِحر أَو مجنونٌ      ،وِفي موسى ِإذْ أَرسلْناه ِإلَى ِفرعونَ ِبسلْطَاٍن مِبٍني         ﴿: وقال تعالى 
،         ِليمم وهو مِفي الْي ماهذْنبفَن هودنجو اهذْنفَأَخ ،         ِقيمالْع يحالر ِهملَيا علْنساٍد ِإذْ أَرِفي عو ،    ِمن ذَرا تم 

 فَعتوا عن أَمـِر ربِهـم       ،تى ِحٍني    وِفي ثَمود ِإذْ ِقيلَ لَهم تمتعوا ح       ،شيٍء أَتت علَيِه ِإلَّا جعلَته كَالرِميِم       
 وقَوم نوٍح ِمن قَبلُ ِإنهم ، فَما استطَاعوا ِمن ِقياٍم وما كَانوا منتِصِرين        ،فَأَخذَتهم الصاِعقَةُ وهم ينظُرونَ     

    ا فَاِسِقنيموا قَوونَ      ،كَانوِسعا لَمِإنٍد وا ِبأَياهنيناَء بمالسونَ ، واِهدالْم ما فَِنعاهنشفَر ضالْأَركُلِّ ، و ِمنو 
 .)2( ﴾شيٍء خلَقْنا زوجيِن لَعلَّكُم تذَكَّرونَ 

اير فتضربهم  فتتط ، وهو الذي يأخذ الحاصب معه من األرض       ،قوم عاد أخذهم اهللا بالريح الصرصر     
قـوم  أمـا   .والصيحة هي الصاعقة. ة بعد إمهالهم ثالثة أيام  يح قوم ثمود أخذتهم الص    ، وكذلك وتقتلهم
هذه  .)3(عاًيمن وهامان غرقوا في اليم بظلمهم ج     قوم فرعو و خسف اهللا به وبداره األرض،        فقد قارون

هـذه  .  جندي من جنـود اهللا      يسلطها على من يشاء، فهي كأي      ، مدبرة بأمر اهللا   ،جميعها قوى كونية  
اآليات، وهذه الجنود مثلها كمثل الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، وما يعلم جنود ربـك إال          

 .هو
قوم فرعـون بعـد تكـذيبهم    بجاء الفصل  ،)4( ﴾واترِك الْبحر رهوا ِإنهم جند مغرقُونَ ﴿ :قال تعالى 

 . غرقاًحيث دعا موسى عليهم، فماتوا
سأَصِرف عن َآياِتي الَِّذين يتكَبرونَ ِفي الْأَرِض ِبغيِر الْحق وِإنْ يروا كُلَّ َآيٍة لَا يؤِمنـوا              ﴿: وقال تعالى 

   ِخذُوهتي يِبيلَ الْغا سورِإنْ يِبيلًا وس ِخذُوهتِد لَا يشِبيلَ الرا سورِإنْ يا وا ِبهاِتنوا ِبَآيكَذَّب مهِبأَن ِبيلًا ذَِلكس 
 ا غَاِفِلنيهنوا عكَانالل البشرضلهية في ، آية تحتوي على سنن إ)5( ﴾و. 

  تضاهيها طبقـة، وأن هـذا التكبـر         يشعرون أنهم طبقة ال   ويتكبرون في األرض بغير الحق،       فهم  
وِإنْ يروا كُلَّ ﴿: قال تعـالى .  تناسب أعمالهم فال شك أن خاتمتهم.بغير حق، وأنهم أصحاب شهوات   

                                                
 .40 سورة العنكبوت، آية رقم )1(
 .46 -38 سورة الذاريات، آية رقم )2(
 .، مصدر سبق توثيقه410، ص 6 قطب، سيد، في ظالل القرآن، مجلد)3(
 .24 سورة الدخان، آية رقم )4(
 .146 سورة األعراف، آية رقم )5(
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ا الغي والفساد حتى    أورستما ذلك بأنهم    .)1(﴾ َآيٍة لَا يؤِمنوا ِبها وِإنْ يروا سِبيلَ الرشِد لَا يتِخذُوه سِبيلًا          
 . صار سبيلهم

 لسنة اهللا بهالكهم، فحـبط عملهـم        ا فتحوا باباً   في حياتهم الدنيا، ِبصنيعهم هذ     الغافلونهؤالء الكذبة   
 .واهلكهم اهللا بظلهم

 .)2(﴾ ِإلَّا ما كَانوا يعملُونَ    والَِّذين كَذَّبوا ِبَآياِتنا وِلقَاِء الَْآِخرِة حِبطَت أَعمالُهم هلْ يجزونَ        ﴿ :قال تعالى 
جنكُم ِمن أَرِضنا أَو لَتعودنَّ ِفي ِملَِّتنا فَـأَوحى ِإلَـيِهم       وقَالَ الَِّذين كَفَروا ِلرسِلِهم لَنخرِ    ﴿: قال تعالى و

    الظَّاِلِمني ِلكَنهلَن مهبهذا موسى عليه السـالم     ، ف  تتدخل إلهالك الظالمين   ، سنة اهللا في الخلق    .)3( ﴾ر
 .....يدمر اهللا قومه

 .)4( ﴾لَِّذين كَذَّبوا ِبَآياِتنا فَدمرناهم تدِمريا فَقُلْنا اذْهبا ِإلَى الْقَوِم ا﴿: قال تعالى
 .الم حيث دمر اهللا قومهسوهذا نوح عليه ال

 .)5( ﴾ِمما خِطيئَاِتِهم أُغِْرقُوا فَأُدِخلُوا نارا  ﴿: قال تعالى
لْناهم ِللناِس َآيةً وأَعتدنا ِللظَّاِلِمني عـذَابا       وقَوم نوٍح لَما كَذَّبوا الرسلَ أَغْرقْناهم وجع      ﴿: وقال تعالى 

 .)6( ﴾أَِليما 
 .هذه سنة اهللا في أخذ الناس سواء، الظالمين بالهالك والطائعين بالنجاة

 وهـو نجـاة     ، نبقى مع أول األنبياء من أولي العزم، وحتى ال نبتعد عن العنـوان             ،وفي هذه السنة  
 .ظالمين، فتكون قصة نوح عليه السالم ألصق بالعنوانالمؤمنين وهالك ال

 ونصرناه ِمـن  ،ونوحا ِإذْ نادى ِمن قَبلُ فَاستجبنا لَه فَنجيناه وأَهلَه ِمن الْكَرِب الْعِظيِم   ﴿: قال تعـالى  
       س موا قَوكَان مها ِإناِتنوا ِبَآيكَذَّب ِم الَِّذينالْقَو    ِعنيمأَج ماهقْنٍء فَأَغْرهذه سنة اهللا مع المـؤمنين،      ،  )7( ﴾و

حيث أن عليهم أن ال يجزعوا، وال يخافوا وال ييأسوا من روح اهللا، فالنصر آٍت لهم، فلن تجد لسنة                   
 .فالنصر آٍت ال محالة....اهللا تبديال، وان كان للظلم جولة فإن للحق جوالت

 ألف سنة إال خمسين عاماً، وهذه الفترة الطويلة نسبياً كان نـوح عليـه               ثفهذا نوح أول األنبياء لب    
      التي كانـت  هأن خانته زوج ادت محنته بعد    دزارون منه،   سخْالسالم يدعو قومه، فال يستجيبون له، ي 

                                                
 .146سورة االعراف ، آية رقم  )1(
 .147 سورة األعراف، آية رقم )2(
 .13سورة إبراهيم، آية رقم  )3(
 .36 سورة الفرقان، آية رقم )4(
 .25 سورة نوح، آية رقم )5(
 .37 سورة الفرقان، آية رقم )6(
 .77-76 سورة األنبياء، آية رقم )7(
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فكانت سنة اهللا حيث أغرق الطغاة، وكانـت السـالمة   ...  مئات السنين، ما آمن معه إال قليل  في بيته 
 .)2( ")1(﴾ أُولَِئك ِحزب اللَِّه أَلَا ِإنَّ ِحزب اللَِّه هم الْمفِْلحونَ﴿"منة، للقلة المؤ

 العجل من غضب اهللا عليهم، وذلـتهم        ةوقد عبد قوم موسى العجل، وبين سبحانه وتعالى عاقبة عبد         
  فـي كـل زمـاٍن ومكـان،        ،في الحياة الدنيا، وهذه سنة اهللا في جزاء المفتـرين علـى الرسـل             

 .)3(سنة اهللا في اخذ الظالمين.....وهكذا
ِإنَّ الَِّذين اتخذُوا الِْعجلَ سينالُهم غَضب ِمن ربِهم وِذلَّةٌ ِفي الْحياِة الدنيا وكَذَِلك نجِزي  ﴿ :قال تعالى
 ِرينفْتتلك هي سنة اهللا في هالك الظالمين المفترين)4( ﴾الْم ،. 

 يغفر اهللا له برحمته، أمـا       ،ت ويتوب ئا إن الذي يعمل السي    ،اقتضت من اهللا تبارك وتعالى    هذه السنة   
 جهلة، ألنهم ال يعرفون متى يموتون، فإن ماتوا وهـم علـى         فإنهمكذبون الرسل وال يتوبون     الذين ي 

 .فإن سنة اهللا ستجري فيهمهذا، إصرارهم 
ه يصلح بالهم، وينزل عليهم األحـوال التـي         وهذه سنة اهللا جل وعال مع المؤمنين، حيث أنه سبحان         

 .هي من جنس األعمال التي صعدت إلى اهللا
والَِّذين َآمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت وَآمنوا ِبما نزلَ علَى محمٍد وهو الْحق ِمن ربِهم كَفَّر   ﴿: قال تعـالى  

هذا األمر له أصل ثابت، يرتبط بالناموس واألصل الـذي قـام            . )5( ﴾لَهم  عنهم سيئَاِتِهم وأَصلَح با   
 .عليه الوجود

نتيجـة  ... ، هذه أحوال الضالل   )6(﴾الَِّذين كَفَروا وصدوا عن سِبيِل اللَِّه أَضلَّ أَعمالَهم         ﴿: قال تعالى 
 .الكفر

أَمـا مـن بِخـلَ     و، فَسنيسره ِللْيسـرى  ،ق ِبالْحسنى  وصد ،فَأَما من أَعطَى واتقَى     ﴿: وقال تعالى 
 وهي الحسنى يعني الجنة،   ،عاقبة الخير يسر  . )7( ﴾ فَسنيسره ِللْعسرى    ، وكَذَّب ِبالْحسنى    ،واستغنى

 .)8( وهي النار،وعاقبة الشر عسر
 .مؤمنينفي هالك الظالمين ونجاة الومع سنة اهللا 

                                                
 .22المجادلة، آية رقم سورة  )1(
 .44 التلمساني، عمر، الملهم الموهوب، أستاذ الجيل، حسن البنا، دار األنصار، شارع الحمورية ص )2(
 .مصدر سبق توثيقه. 643، ص 3 قطب، سيد، في ظالل القرآن، مجلد )3(
 .152 سورة األعراف، آية رقم )4(
 .2 سورة محمد، آية رقم )5(
 .1م سورة محمد ، آية رق )6(

 .10 -5 سورة الليل، آية رقم )7(
 .، مصدر سبق توثيقه570، ص 3 الصابوني، محمد علي، مجلد )8(
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 ، ِفرٍق كَالطَّوِد الْعِظـيمِ    فَأَوحينا ِإلَى موسى أَِن اضِرب ِبعصاك الْبحر فَانفَلَق فَكَانَ كُلُّ          ﴿: قال تعالى 
 ِرينالَْآخ ا ثَملَفْنأَزو، ِعنيمأَج هعم نمى ووسا منيجأَنو ، ِرينا الَْآخقْنأَغْر 1( ﴾ ثُم(. 

لفريـق  هالكاً  جيش عظيم مدجج يغرق، يغرقه اهللا بسنٍة عكس عقول البشر، كيف يكون البحر              ... 
حيث انه من طبيعة الماء االستواء وهذه       !  انه سور استنادي من الماء     ،نه أمر اهللا  إ!! ؟خر  آلورحمةً  

ِج موسنة كونية، ولكن2(ن الكاف والنون بيده تغيير القوانين الن أمره بي، هذه السنة سبحانهد(. 
 جنـدنا لَهـم    وِإنَّ، ِإنهم لَهـم الْمنصـورونَ     ،ولَقَد سبقَت كَِلمتنا ِلِعباِدنا الْمرسِلني      ﴿: قال تعالى 
 يكون آخر مؤمن قد خرج من       أنفيرتطم عليهم بعد    ... القوم الظالمون يدخلون البحر   . )3( ﴾الْغاِلبونَ

 .البحر ونجا
، اعتبـروا يـا أولـي       اقرؤوا القرآن الكريم  ،   )4(؟﴾أَلَم يأِْتكُم نبأُ الَِّذين ِمن قَبِلكُم       ﴿... أيها الناس 
 !!األبصار؟

 وما يـؤِمن    ،وكَأَين ِمن َآيٍة ِفي السماواِت والْأَرِض يمرونَ علَيها وهم عنها معِرضونَ            ﴿: قال تعالى 
 أَفَأَِمنوا أَنْ تأِْتيهم غَاِشيةٌ ِمن عذَاِب اللَِّه أَو تأِْتيهم الساعةُ بغتةً وهم لَا  ،أَكْثَرهم ِباللَِّه ِإلَّا وهم مشِركُونَ      

 .)5( ﴾يشعرونَ 
 .)6( ﴾ ظَاِهِرين فَأَيدنا الَِّذين َآمنوا علَى عدوِهم فَأَصبحوا﴿: وقال تعالى

هذه سنة اهللا مع أنصار رسله في كل زماٍن ومكان فال تختلف وال تتخلّف، جعلنا اهللا مـن أنصـار                    
 .دينه المؤيدين لرسله

                                                
 .66 -63سورة الشعراء، آية رقم  )1(
 .مصدر سبق توثيقه. 200 الصابوني، النبوة واألنبياء، ص )2(
 .173-171سورة الصافات، آية رقم  )3(
 .9 سورة إبراهيم، آية رقم )4(
 .107 -105وسف، آية رقم  سورة ي)5(
 .14سورة الصف، آية رقم  )6(
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 لفصل الرابعا
 .منهج عيسى عليه السالم في الدعوة إلى اهللا

 اهللا في الثالثين    ولد المسيح في بيت لحم وقامت دعوته وأنصاره في الناصرة بفلسطين وقد بعثه            ... 
 وهو عبداهللا ورسوله، وكلمتـه      ، وهو السيد المسيح عيسى بن مريم      من عمره، على رسالة التوحيد،    

 ومع المنهج الذي سـلكه عيسـى عليـه    ،ألقاها إلى مريم بنت عمران الطاهرة العذراء عليها السالم   
نِحالً كثيرة ومتعـددة، فكانـت       حيث جاء في فترٍة كان الناس فيها شيعاً و         ،السالم في دعوته إلى اهللا    

رسالته إلى بني إسرائيل حيث  كانوا ينتظرونه ليخلصهم من الذل الذي كانوا يرزحون فيـه تحـت                 
ة وقد رأينا أن نقسم فتر    . )1(حكم الرومان، فقد انتظروه ليتبعوه، فلما جاءهم نكروه وهموا أن يصلبوه          

 :دعوته إلى اهللا إلى ثالث مشاهد
 

 .الدة عيسى عليه السالم ودعوته إلى التوحيدو :المشهد األول
 . األساليب التي اتبعها في دعوته إلى اهللا عز وجل:المشهد الثاني
 . العقيدة الصحيحة للنصارى في نظر اإلسالم:المشهد الثالث

 
  والدة عيسى عليه السالم ودعوته إلى التوحيد: المشهد األول

ـ تَفَ" من روحنا" التي أرسل اهللا إليها   الفتاة العذراء،  ،هر والعفاف طشهد ال مإنه   ِوتلـد، وتـأتي   ْلحم ،
لـيس هـذا     نروي قصة عيسى عليـه السـالم، ف        فنحن ال ... مشاهد مثيرة ... قومها وهي تحمله،    

 .الجانب الدعوي الذي انتهجه عيسى عليه السالمإنما هو موضوع البحث، 
 .ة إلى التوحيد يتضمن الدعو؟!فنحن اآلن أمام مشهٍد مثيٍر مدهش عجيب... 

 وجعلَِني مباركًا أَين ما كُنت ،قَالَ ِإني عبد اللَِّه َآتاِني الِْكتاب وجعلَِني نِبيا   ﴿: قال تعـالى  .... المشهد
 والسلَام علَي يـوم     ،ارا شِقيا    وبرا ِبواِلدِتي ولَم يجعلِْني جب     ،وأَوصاِني ِبالصلَاِة والزكَاِة ما دمت حيا        

 ..... اهللا إني عبد )2(﴾وِلدت ويوم أَموت ويوم أُبعثُ حيا 
 إلـى أهـل     : هذا اإلعالن  ، حوله الجدال إلى هؤالء الذي أكثروا      ،ه عليه السالم  هذه الكلمة إعالن من   

، واألورثـوذكس، الكاثوليـك،     "لنصـارى ا" الكتاب من النصارى على مختلف فـرقهم، الالتـين          
هـذه  ب تقـروا فيه حل لخالفكم، فما علـيكم إال أن         : والبروتستنات الشرقين والغربيين، هذا اإلعالن    

إقـرار  :  من هنا نستخلص المنهج الذي دعا إليه عيسى عليه السالم وهو        العبودية هللا   ":الحقيقة وهي 
ذلك دعوكم مـن األقـانيم      ل،   "اهللا نه عبد إ : " اليكم يقول   فإذا كان الرسول الذي أرسل     ،" العبودية هللا 

                                                
الفرحان، راشد عبداهللا ، األديان المعاصرة، جميعة الدعوة اإلسالمية العالمية، الجماهيرية الليبية، طـرابلس،               )1(

 .9م،  ص 1985، 3ط
 .33-30 سورة مريم ، آية رقم )2(
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وهو يعلن أيضاً في اآلية نفسها أن اهللا جعله نبياً، ال شريكاً،            .... الثالثة، األب واالبن والروح القدس    
 .وال ولداً وال ابناً

 ما كَانَ ِللَِّه أَنْ يتِخذَ ِمـن ولَـٍد        ، ذَِلك عيسى ابن مريم قَولَ الْحق الَِّذي ِفيِه يمترونَ        ﴿: وقال تعالى 
 ﴾ وِإنَّ اللَّه ربي وربكُم فَاعبدوه هذَا ِصراطٌ مستِقيم ،سبحانه ِإذَا قَضى أَمرا فَِإنما يقُولُ لَه كُن فَيكُونُ 

حرفون عن اإليمـان    نْ يا من تَ    " من أنذر  لقد أعذر  "  يحملون العقائد المنحرفة،     نالذيإلى  نداء     . )1(
 المهـد    في وهو... بي من أنبياء اهللا   ن )2(")ِإنَّ اللَّه هو ربي وربكُم فَاعبدوه     ( "... أنذركم ،بوحدانية اهللا 

هل بقي بعـد    .... مشهد عظيم ... يقول للناس كل الناس في كل األرض، إني عبد اهللا         ... عمره يوم 
 . لى هذه الدنياإ منذ اليوم األول من مجيئه ،هادة؟ شهادة نطق بها عيسى عليه السالمهذه الشهادة ش

كيف تكلم مـن كـان فـي    " الناس يستغربون إذا رأوا أحداً جاء وولد على غير طريقة أبويه       ف ،نعم
ـ        هبعبوديتبدأ كالمه   . "قال إني عبد اهللا   " ؟  " المهد صبياً  ون فـي    هللا تعالى، ليعلّم الناس إنهـم مخطئ

 "والسالم علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حياً"  .إخراجه عن هذه العبودية
 فلـم يبـق لألعـداء إال        ،تباعيأ فكأنه قال وكل السالم علي وعلى        ،تعريف السالم بالم االستغراق   

 :ثالثة مشاهد وأن ما تكلم به عيسى في المهد على ،)3(اللعن
 .له خارقاً للعـادة   ع فصدوره عن صغير يج    ،رن رجل كبير مفكّ    ال يكون النطق إال م     :الشاهد األول 

 .وفي هذا إقرار بمنهج العبودية هللا منذ والدته
 ووصـاته  ، وجعله نبياً، إخباره عن أمور غيبية مستقبلية كإخباره عن إعطائه الكتاب    :الشاهد الثاني 

بالصالة والزكاة هذه األشياء ال يؤماز لمنهجه عليه السالم وفي هذا إبر. بها إال أنبياءر. 
 براءة لمريم من اتهامها بالزنا، إذ كيف يكون ألم نبي ورسول أن تعمـل الفاحشـة؟       :الشاهد الثالث 
 . وهذا من مالمح منهجه عليه السالم.ا من طهٍر وعفافءوفاألنبياء جا

ليه السـالم    ع  اسمعوا لهذا النداء الذي يوجهه إليكم عيسى       ،يا من تؤمنون أن عيسى نبي من عند اهللا        
 :  ويقولعلن يمن القرآن الكريم إذ

 .اعتراف بالعبودية هللا: إني عبد اهللا
 .اإلنجيل: اتاني الكتاب

 .طهار الذين يصطفيهموالنبوة يعطيها اهللا لأل: ي نبياًجعلن
 .نية اهللاألنه دعا إلى وحد: وجعلني مباركاً

 .من الشرائع القديمة: وأوصاني بالصالة

                                                
 .36 -34 سورة مريم، آية رقم )1(
 .، مصدر سبق توثيقه436، ص 5ل القرآن، مجلد  قطب، سيد، في ظال)2(
 .، مصدر سبق توثيقه356 العدوي، محمد أحمد ، دعوة الرسل إلى اهللا، ص )3(
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 .ن إلى الخلق وهو عبادة ماليةاإلحسا: والزكاة
 .ما دام عرق ينبض واني سأموت وسيبعثني اهللا: ما دمت حياً
 .ال والد له، والبر كلمة جامعة ألعمال الخير: وبراً بوالدتي

 .لست بفٍظ وال غليظ وال مستكبر: ولم يجعلني جباراً
وعلى أتباعي: والسالم علي 1(الم االستغراق تعني وكل السالم علي(. 

 .دعوية عنه عليه السالمفكل مقطع من هذه النصوص نستطيع استنباط ما يدل على منهجية 
ولَما جاَء ِعيسى ِبالْبيناِت قَالَ قَد ِجئْتكُم ِبالِْحكْمِة وِلأُبين لَكُم بعض الَِّذي تختِلفُونَ ِفيِه  ﴿: وقال تعالى 

هـذا  ... ، فاعبـدوه  )2( ﴾ِإنَّ اللَّه هو ربي وربكُم فَاعبدوه هذَا ِصراطٌ مستِقيم           ،فَاتقُوا اللَّه وأَِطيعوِن    
 .المنهج، مسدد بالوحي

فالحكمة التي جاء بها عيسى عليه السالم هي التوراة وما فيها من تشريع واإلنجيل وما فيـه مـن                   
 .مواعظ
ل لكم أني إله، أنا لم أقل لكم أني ابن اهللا، يا من تـدخلون  أنا لم أق  ... يا من تدخلون في الجدال    : نداء

 ....ويتابع عيسى عليه السالم نداءه... في الخالف
  .)3(﴾ِإنَّ اللَّه هو ربي وربكُم فَاعبدوه﴿: قال تعالى

 مختلفـة،   لقد كان هذا اإلعالن بمثابة االنقالب في تلك الفترة التي ساد فيها االنقسام، طوائـف              ... 
ن، يالسـامري ون، يالمتعصبوالصدوقين، ون، ييالفريس.... انقسامات متناحرة، نحالً متعددة؟ نذكر منها 

ـ هذا اإلرث الذي وجده عل  ن،  يالنسطوريون،  يالمقدونيو،  )4(نوالقراؤو ه السـالم، مـن عهـد داود    ي
الخمسـة، مـذاهب،     حيث كانت كتب موسى عليه السالم        ،وسليمان عليهم السالم، ومن العهد القديم     

 .)5(فلسفات، طوائف، شقاق، خالف، بلبلٍة في االعتقاد، عناد، ضالل، أحزاب
 .جلوبيانه الراسخ الشامخ بال خوٍف وال ... في ظالل هذه البيئة، جاء عيسى برسالته ليعلن

 .)6(﴾ِإنَّ اللَّه هو ربي وربكُم فَاعبدوه﴿ :قال تعالى
ألنبياء، هذه الفرق وبدأت في الكيد كما هي سنة ا        حاربته   فقد له صدى عظيم     هذا اإلعالن الذي كان   

 .هو طابع واحد متكرر، يدفع ضريبته الدعاة إلى اهللاوإنما 
                                                

 .مصدر سبق توثيقه. 356العدوي، محمد أحمد ، دعوة الرسل إلى اهللا، ص  )1(
 .64 -63 سورة الزخرف، آية رقم )2(
 .63سورة الزخرف ، آية رقم  )3(
فرقة أنشأها عنان بن داود أحد أحبار اليهود في بغداد في أواخر القرن الثامن بعد الميالد في عهد : لقُراؤونا )4(

 .الخليفة العباسي أ بو جعفر المنصور يدعون إلى التمسك بالعهد القديم فقط ونبذ ما دونه

 .، مصدر سبق توثيقه348، ص 7 قطب، سيد، في ظالل القرآن، مجلد )5(
 .63 آية رقم  سورة الزخرف ،)6(
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، يـدعوهم   في هذه اإلثناء، وفي هذه البيئة، نرى عيسى عليه السالم يقف مخاطباً هذه الطوائف             ... 
 .م من عذاب اهللايرهبهويرغبهم في رحمة اهللا، و ،إلى اهللا

 ويل لكـم أيهـا الكتبـة        ،أيها القادة العمي الذين يحاسبون الناس على البعوضة، ويبتلعون الجمل         ( 
 .)1()راؤون، إنكم كالقبور المبيضةٌ، خارجها طالء جميل وداخلها عظام نخرةقوالفريسيون ال

ر الحق سـنة كونيـة      بهذا الخطاب نجد عيسى عليه السالم يتحدى أهل عصره، ألنه يعلم أن انتصا            
 معلنـاً   وهكذا كان موقف أنبياء اهللا، فهذا هود عليه السالم يقف خطيبـاً           . كخلق السموات واألرض  

 . ولو أنه ليس من أولي العزم من الرسلمنهجه أمام المأل،
 ِإنْ ،قَوِلك وما نحن لَك ِبمؤِمِنني      قَالُوا يا هود ما ِجئْتنا ِببينٍة وما نحن ِبتاِرِكي َآِلهِتنا عن            ﴿: قال تعالى 

 ِمن دوِنـِه    ،نقُولُ ِإلَّا اعتراك بعض َآِلهِتنا ِبسوٍء قَالَ ِإني أُشِهد اللَّه واشهدوا أَني بِريٌء ِمما تشِركُونَ                
علَى اللَِّه ربي وربكُم ما ِمن دابٍة ِإلَّا هو َآِخذٌ ِبناِصيِتها ِإنَّ             ِإني توكَّلْت    ،فَِكيدوِني جِميعا ثُم لَا تنِظروِن      

 فَِإنْ تولَّوا فَقَد أَبلَغتكُم ما أُرِسلْت ِبِه ِإلَيكُم ويستخِلف ربي قَوما غَيركُم ولَا ،ربي علَى ِصراٍط مستِقيٍم     
هونرضِفيظٌ         تٍء حيلَى كُلِّ شي عبئًا ِإنَّ ريا           ، شٍة ِمنمحِبر هعوا منَآم الَِّذينا وودا هنيجا ننراَء أَما جلَمو 

 .)2( ﴾ونجيناهم ِمن عذَاٍب غَِليٍظ 
: اهللا، نـذكر منهـا    ية من األمراض العقائدية، عشرات اآللهة تعبد من دون          توسط هذه األمواج العا   

اإلله عشيرة، اإلله عشتروت، اإلله الكروبيم، اإلله الشخينة، اإلله ماترونيت، اإللـه ليليـت، اإللـه                
السبت أو السابات، اإلله ايل ومعناها اهللا، اإلله إيلوهيم وهو جمع إله، اإلله أدونـاي معنـاه اإللـه                   

أن تسـمي هـذا   " الجوييم" م وحدهم وال يحق لألمم  هو ربهوأنه ،يلِّبه وهو اإلله القَ يهوتموز، اإلله 
ار خـدم   يغم األ إسرائيل األوحد، وأن األمم الجوبي     حيث هو اسم رب إسرائيل وحدها قدوس         ،االسم
ادة الطريق أرسل اهللا لهم عيسـى عليـه السـالم،    ج، فلما فسدت حياة بني إسرائيل وحادوا عن       لهم

 .)3(وناصبوه العداءفجاءهم باإلنجيل من عند اهللا فكفروا به، 
الذي الزم دعوة الرسل قبل عيسى عليه السالم، هكذا يستمر العداء، ألن عيسى عليـه       ... هذا العداء 

اإليمان باهللا الواحد القهار، فلما كـان       : السالم كانت دعوته كإخوانه من أولي العزم من الرسل وهي         
اولوا قتله وقتلوا شبيهاً له، وقالوا إنا قتلنا        ناصبوه العداء، ثم ح   " التوحيد  " عنوان دعوته عليه السالم     

 .  عادة بني إسرائيل في قتل أنبياء اهللا، فقد قتلوا يحيى وزكرياوهذهالمسيح عيسى، 

                                                
 .، مصدر سبق توثيقه349، ص 7قطب، سيد، في ظالل القرآن، مجلد  )1(
 .58 -53 سورة هود آية رقم )2(
، 3 الفرحان، راشد عبداهللا، األديان المعاصرة، جمعية الدعوة اإلسالمية، الجماهيريـة الليبيـة، طـرابلس، ط               )3(

 .13م، ص 1985
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وهي عبادة اهللا الواحد القهار، تتداعى عليه األمـم كمـا    " التوحيد  " هكذا نرى أن كل من يدعو إلى        
 !لداعية إلى اهللا أن طريقك محفوفة بالورودتتداعى األكلة إلى قصعتها، فال تظن أيها ا

ولكـن بعـد أن   " األمين " كان ... قبل أن يعلن كلمة التوحيد" خاتم أولي العزم  "  rفقد كان محمد    
 .أعلنها قاتلته العرب والعجم ورمته عن قوٍس واحدة

اء ظن أتباعـه أن     في هذه األثن  " إني عبد اهللا  " وسط هذه البيئة جاء عيسى عليه السالم، يقول للناس          
 وهي كلمة   )1("المسيا" حيث كانوا يطلقون عليه اسم       ،عيسى عليه السالم هو المسيح المنتظر المخلص      

 ولكن اليهود رفضوا هذا النبي واتهموه بالكذب وطاردوه وتـآمروا عليـه،             ،وحممسعبرية تعني ال  
ه  إليه، فال نخرج عن هـذ      منهم ورفعه اهللا  ه بالموت شنقاً على خشبة الصليب حتى نجاه         يوحكموا عل 

 .)2(الرفعهيئة  القرآن بتفصيل ِلد حيث لم يالفهم
 وما قَتلُوه وما صلَبوه ولَِكن شبه لَهم وِإنَّ الَِّذين اختلَفُوا ِفيِه لَِفي شك ِمنه ما لَهم ِبِه ِمن               ﴿: قال تعالى 

 .)3( ﴾ بلْ رفَعه اللَّه ِإلَيِه وكَانَ اللَّه عِزيزا حِكيما ،قَتلُوه يِقينا ِعلٍْم ِإلَّا اتباع الظَّن وما 
 فنؤمن بأن السيد المسيح عيسى عليه السالم، جاء من عند اهللا بالهـدى وديـن                ،أما نحن المسلمون  

 . ألقاها إلى مريم العذراء البتول وكلمتهالحق، وانه عبد اهللا ورسوله
  اهللا الذي ال يأتيه الباطل من بين يديه        عيسى عليه السالم، ما ورد في كتاب       الخطاب في    ُلصلذلك فَ 
 وقَوِلِهم ِإنا قَتلْنـا الْمِسـيح       ،وِبكُفِْرِهم وقَوِلِهم علَى مريم بهتانا عِظيما       ﴿:  من خلفه، قال تعالى    وال

     مولَ اللَِّه وسر ميرم نى ابِعيس              هِمن كلَفُوا ِفيِه لَِفي شتاخ ِإنَّ الَِّذينو ملَه هبش لَِكنو وهلَبا صمو لُوها قَت
 .(4)﴾ بلْ رفَعه اللَّه ِإلَيِه وكَانَ اللَّه عِزيزا حِكيما ،ما لَهم ِبِه ِمن ِعلٍْم ِإلَّا اتباع الظَّن وما قَتلُوه يِقينا 

 كان قد دّل اليهود على مكان عيسـى عليـه           ،وهو أن يهوذا االسخريوطي الخائن    : والقضية كاآلتي 
                  السالم وطلب منهم أن يمشي أمامهم وعندما دخل لم يجدوا شيئاً، وان اهللا تبارك وتعالى قـد ألقـي 

" : فقالوا له .... ا وأن اليهود لم يجدوا إال يهوذ       "على يهوذا االسخريوطي  "  ، عيسى عليه السالم   هبشَ
 وصلبوه وهـم  ،فلم يصدقوه، أنت تكذب علينا يا يهوذا...!! أنا يهوذا :  قال ". يسوعت عيسى أن  أنت

 .في شٍك منه واضطراب
 إلى هذا القول، بأن المسيح قد صلب مـع أنهـم يعتقـدون      نواألعجب من ذلك أن النصارى يذهبو     

 .)5(ن علواً كبيراًولعما يقواهللا بالوهيته أو أنه ابن اهللا، تعالى 

                                                
 . ملكه على الكون كله أال وهو المسيح المنتظر المخَِلصكلمة عبرية تعني ملك عظيم يثبت اهللا )1(

 .، مصدر سبق توثيقه588، ص 2 قطب، سيد، في ظالل القرآن، مجلد )2(
 .158 -157سورة النساء، آية رقم  )3(
 .158 -156 سورة النساء، آية رقم )4(
 .، مصدر سبق توثيقه220 الصابوني، محمد علي، النبوة واألنبياء، ص )5(
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ـــؤال  ــا س ــيح لن ــاد المس  أعب
 

 نـــروم جوابـــه ممـــن وعـــاه 
 

ــدٍ  ــل عب ــه بفع ــلب اإلل إذا ص 
 

 ؟ يهـــودٍي فمـــا هـــذا اإللـــه    
 

 
: لذلك نرى أن أهل الكتاب، اليهود والنصارى قد غالواْ في عيسى المسيح عليه السالم، فاليهود قالوا               

 .كون له والد الن الولد ال بد أن ي،أن عيسى ابن زنى
إن عيسى المسيح هو ابن اهللا، وابن اهللا هو من روح اهللا، وروح اهللا جـزء                : وكذلك النصارى قالوا  

 .من اهللا، لذلك فهو ابن اهللا
يا أَهلَ الِْكتاِب لَا تغلُوا     ﴿ :قال تعالى   : أما المسلمون فيردون على هذه األباطيل بقول اهللا عز وجل         

   لَا تو ا ِإلَـى                ِفي ِديِنكُمأَلْقَاه هتكَِلمولُ اللَِّه وسر ميرم نى ابِعيس ِسيحا الْممِإن قلَى اللَِّه ِإلَّا الْحقُولُوا ع
  ِإلَه ا اللَّهمِإن ا لَكُمريوا خهتقُولُوا ثَلَاثَةٌ انلَا تِلِه وسروا ِباللَِّه وفََآِمن هِمن وحرو ميرأَنْ   م هانحـبس اِحـدو 

 .)1 (﴾يكُونَ لَه ولَد لَه ما ِفي السماواِت وما ِفي الْأَرِض وكَفَى ِباللَِّه وِكيلًا 
يلَ  لَقَد كَفَر الَِّذين قَالُوا ِإنَّ اللَّه هو الْمِسيح ابن مريم وقَالَ الْمِسيح يا بِنـي ِإسـرائِ                 ﴿: وقال تعالى 

       ِمـن ا ِللظَّـاِلِمنيمو ارالن اهأْومةَ ونِه الْجلَيع اللَّه مرح ِباللَِّه فَقَد ِركشي نم هِإن كُمبري وبر وا اللَّهدباع
 ِإلَّا ِإلَه واِحد وِإنْ لَم ينتهوا عما يقُولُـونَ           لَقَد كَفَر الَِّذين قَالُوا ِإنَّ اللَّه ثَاِلثُ ثَلَاثٍَة وما ِمن ِإلَهٍ           ،أَنصاٍر  

       أَِليم ذَابع مهوا ِمنكَفَر الَِّذين نسملَي،           ِحـيمر غَفُور اللَّهو هونِفرغتسيونَ ِإلَى اللَِّه ووبتـا   ، أَفَلَا يم 
      خ ولٌ قَدسِإلَّا ر ميرم ناب ِسيحالْم            نيبن فكَي ظُران امأْكُلَاِن الطَّعا ييقَةٌ كَانِصد هأُملُ وسِلِه الرقَب ِمن لَت
 .)2( ﴾لَهم الَْآياِت ثُم انظُر أَنى يؤفَكُونَ 

لق بدون أب وأم فيكون أمر آدم أعجـب مـن          أنه خُ وويضرب القرآن الكريم مثالً بآدم عليه السالم        
 .سى عليهما السالمأمر عي

ِإنَّ مثَلَ ِعيسى ِعند اللَِّه كَمثَِل َآدم خلَقَه ِمن تراٍب ثُم قَالَ لَه كُن فَيكُونُ ، الْحق ِمـن  ﴿: قال تعـالى  
 ِرينتمالْم ِمن كُنفَلَا ت كب3( ﴾ر(. 

نية التي جاء بها عيسى عليه السـالم  ن العقيدة النصرا  أ ،هذه النصوص تؤكد بما ال يدع مجاالً للشك       
هي عقيدة التوحيد التي نادى بها إخوانه الذين سبقوه من أولي العزم، وأنها إحدى ديانـات التوحيـد              

 ، توحيد اهللا  وهي التي جاء بها الرسل الكرام،        هي األساسية، وأن األنبياء كلهم مسلمون، وأن الحقيقة      
م اليقين الكامل بهذه الحقيقـة، وهـي   هال حين يكون عندفال تستقر تصورات الناس وال مشاعرهم، إ  

                                                
 .171سورة النساء، آية رقم  )1(
 .75 -72 سورة المائدة، آية رقم )2(
 .60 -59 سورة آل عمران، آية رقم )3(
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هـو مالـك ونحـن      و ونحن عبيد له، وأنه خالق ونحن مخلوقون،         ، وان اهللا واحد   ،حقيقة الوحدانية 
 .)1( الناس تجاه الخالق واحد موقفة ألحد، كل الناس عبيد لرٍب واحد، وأنبنّومملوكون، فال 

 نصوص اإلنجيل تبعث في النفس الشك ألن اإلنجيل المـوحى           أن" ايتين" يقول المستشرق الفرنسي    
 ،لم يبق له أثر، وقد عرفت في النصرانية أناجيـل كثيـرة        فبه من عند اهللا إلى المسيح ضاع واندثر         

  " نمـوذج  "وهذا مثـال . ئة إنجيلانها أكثر من مإ وقال البعض ،وصلت إلى أكثر من سبعين إنجيالً   
 .يل النصارىمن النصوص التي وردت في أناج

 أتظنون إني جئـت     ، ناراً على األرض، فماذا أريد لو اضطرمت       ورد في انجيل لوقا جئت أللقى     ( 
 ،ألعطي سالماً على األرض كلها، بل انقساماً، ألنه يكون من اآلن خمسة من بيت واحد منقسـمين                

واألم على البنـت،    ثالثة على اثنين، واثنين على ثالثة، ينقسم األب على االبن، واالبن على األب،              
نصوص ما انزل اهللا بها     ال شك أنها      ،)2()والبنت على األم، والحماة على كنتها، والكنة على حماتها        

 .من سلطان، تدعو إلى إشاعة البغضاء بين الناس
 أن كل نبـي  ،فقد أكّد القرآن الكريم: وحول ما أثير من أسئلٍة وأقاويل على لسان عيسى عليه السالم   

ـ هذا عيسى عليه السالم يستجوبه اهللا بين الخالئق، فَ        لى التوحيد وإلى عبادة اهللا، ف     ا إ مرسل دع  دعى ي
 لعابديه ممـن    وتقريعاً ،عليه السالم تكريماً له   يوم القيامة من بين األنبياء فيسأله تبارك وتعالى وذلك          

 .كذبوا عليه، فيسأل اهللا تعالى وهو أعلم
ا ِعيسى ابن مريم أَأَنت قُلْت ِللناِس اتِخذُوِني وأُمي ِإلَهيِن ِمن دوِن اللَِّه قَالَ وِإذْ قَالَ اللَّه ي﴿: قال تعالى

سبحانك ما يكُونُ ِلي أَنْ أَقُولَ ما لَيس ِلي ِبحق ِإنْ كُنت قُلْته فَقَد عِلمته تعلَم ما ِفي نفِْسي ولَا أَعلَم ما 
 ما قُلْت لَهم ِإلَّا ما أَمرتِني ِبِه أَِن اعبدوا اللَّه ربي وربكُم وكُنـت               ،ِفي نفِْسك ِإنك أَنت علَّام الْغيوِب       

            ع تأَنو ِهملَيع ِقيبالر تأَن تِني كُنتفَّيوا تفَلَم ِفيِهم تما دا مِهيدش ِهملَيع      ـِهيدٍء شيِإنْ ،لَى كُلِّ ش 
 ِكيمالْح ِزيزالْع تأَن كفَِإن ملَه ِفرغِإنْ تو كادِعب مهفَِإن مهذِّبع3( ﴾ت(. 

فيسأل أيها الرسول للناس، يوم يجمع اهللا الرسل فيسألهم اهللا، ماذا أجابتكم أممكم؟             ... واذكر يا محمد  
هل أنت قلت للناس أن يتخذوك وأمك الهـين مـن     : نبياء، يا عيسى  بين األ اهللا جل جالله عيسى من      

 فال شك ان هذه النصوص تدل على منهجه عليه السالم في الـدعوة إلـى اهللا وأن هـذا                    دون اهللا؟ 
 .المنهج فيه سعادة الناس في الدنيا واآلخرة

 والحكمة تقتضي من    ،ل لهم هل بأمٍر منك يا عيسى أم ابتدعوه؟ واهللا جل جالله يعلم أن عيسى لم يق              
ك وتعالى تبرئة عيسى عليه السالم من الشرك أوالً، وثانياً إقامة الحجة على هـؤالء الـذين   راهللا تبا 

                                                
 .، مصدر سبق توثيقه614، ص 2قطب، سيد، في ظالل القرآن، مجلد  )1(
 .، مصدر سبق توثيقه256م، ص 1998، 1 مقارنة أديان، منشورات جامعة القدس المفتوحة، ط )2(
 .118 -116ة، آية رقم  سورة المائد)3(
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هذا السؤال لعيسى أمام األنبياء      .)1(وا بالتوحيد الخالص  ءألن رسل اهللا جميعاً جا    . ظلموا عيسى وأمه  
 .يعاًوالرسل، وكذلك يتكرر السؤال مرة أخرى للرسل جم

 .)2(﴾ك أَنت علَّام الْغيوِبيوم يجمع اللَّه الرسلَ فَيقُولُ ماذَا أُِجبتم قَالُوا لَا ِعلْم لَنا ِإن﴿: قال تعالى
.  فال نعلم شيئاً عـنهم ، عاصرونا نعلم الظاهر منهم فقط، وأما من أتوا بعدنا من األقوام     الذين فالناس

ي علم اهللا   لوهيته، يدخل ف  أوته، و بن تَبرؤ عيسى عليه السالم من كل ما قيل حول           نإ: يا أهل الكتاب  
 أمر النصارى من اختالف حول عيسى عليه السالم، فالقرآن الكريم يكشـف             األزلي، بما يصير إليه   

 .)3(دعوة لكم إلى التوحيدبين األنبياء يوم الجمع، وهذا يعتبر هذا الحوار 
ما قُلْت لَهم ِإلَّـا مـا   ﴿: قال تعالى: إن عيسى عليه السالم عندما يقول: الكتابكذلك نقول إلى أهل   

      كُمبري وبر وا اللَّهدبِني ِبِه أَِن اعترسالم حصـل منـه الـبالغ،    أن عيسى عليه ال: هذا يعني، )4(﴾أَم
 .)5(م الحجة باألعذار إلى اهللاوأقيمت عليه

أهل الكتـاب فـي هـذه    أحرى بالناس، لذلك  كون يوم القيامة شهيداً علىوألن عيسى عليه السالم ي    
األيام أن يؤمنوا به في الحياة الدنيا، قبل الموت وأن عيسى عليه السالم تسلّم العهـدة مـن األنبيـاء       

 حيث قـام    ،الذين سبقوه، حيث سلّمها إلى خاتم األنبياء والمرسلين ليكتمل البناء، بناء الدعوة إلى اهللا             
بوضع اللبنة األخيرة لهذا البناء، وقد قام عيسى عليه السالم ذات يوم خطيبـاً فـي بنـي                  rمحمد  

 هذا النبي اسمه أحمد، وذكـر لبنـي         أنإسرائيل، فبشرهم بخاتم األنبياء الذي سيأتي بعده، وقال لهم          
نت بـين عيسـى     التي كا  علماً أن الفترة  . الدينعوه إذا شاهدوه، من أجل إقامة       يتبإسرائيل أوصافه ل  

 .ستمائة سنة r ومحمد ،عليه السالم
أحبـوا أعـداءكم، بـاركوا      " : ومن تعاليمه عليه السالم نجد تحت شعار النصرانية يقول التباعـه          

، أما الذين يتبعون النصرانية اليوم،      )6( "ألعينكم، ومن ضربك على خدك األيمن فأدر له الخد األيسر         
 ، في قلوبهم رأفة وال رحمة، وانه سوف يتبرأ منهم يوم القيامـة             ألنهم ليس  ،فليسوا من اتباع المسيح   

فهم يستبيحون تيتيم األطفال، وتخريب البيوت، وإراقة الدماء في سبيل االستعمار الجشع، واالحتالل             
 .تيالمق

أين  فأين هؤالء من سلفهم الذين اتبعوا المسيح عليه السالم؟ أين هم من أنصار عيسى عليه السالم؟                
  تالمذة المسيح الذين فروا بدينهم إلى قمم الجبال وغليظ العيش حتى ال يظلموا أحداً؟هم من

                                                
 .، مصدر سبق توثيقه350العدوي، محمد أحمد، دعوة الرسل، ص  )1(
 .109 سورة المائدة، آية رقم )2(
 .351م،  ص 1999، 25 بهجت، أحمد، أنبياء اهللا، دار الشروق، القاهرة، ط )3(
 .117 سورة المائدة ، آية رقم )4(
 .، مصدر سبق توثيقه109 ص ،5األندلسي، بن عطية، المحرر الوجيز، ج )5(
 .، مصدر سبق توثيقه141 القرضاوي، يوسف، الصحوة اإلسالمية بين الجمود والتطرف، ص )6(
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إنهم نسوا تعاليم عيسى المسيح عليه السالم فبدلت رأفتهم قسوة، ورحمتهم غلظـة وعـدلهم ظلمـاً،         
 ،وصالحهم فساداً، يحرصون على نشر فساد األخالق في كل بلد، يؤلبون الناس بعضهم على بعض              

وا الناس شيعاً وأحزاباً، ليذيق بعضهم بأس بعـض، وكـأنهم وكـالء اهللا فـي هـذه األرض،                   جعل
رأفة " وأوصياؤه على الشعوب، وكأن الناس ليسوا من أوالد آدم، أهؤالء الذين جعل اهللا في قلوبهم                

من لـم  : ن بل أضافوا الرهانية التي ابتدعوها، فهم يقولو؟ أهؤالء الذين لم يقبلوا بنظام اهللا   ؟" ورحمة
 قال  ،)1(السالم غداً يوم الحسرة والندامة    نسمع ما سوف يقوله لهم عيسى عليه        يكن معنا فهو علينا، فلْ    

 .)2(﴾دوا اللَّه ربي وربكُمما قُلْت لَهم ِإلَّا ما أَمرتِني ِبِه أَِن اعب﴿: تعالى
 . أن ال يكون خلة وال شفاعةفلتستدركوا أمركم اليوم باتباع منهجه عليه السالم قبل

 
 األساليب التي اتبعها عيسى عليه السالم في الدعوة إلى اهللا: المشهد الثاني

 
 دعوته إلى اهللا بالحكمة ) أ

فالحكمة هي البراهين الساطعة المبينه للحق المدحضة للباطل، وهي نور يقذفه اهللا في قلب المـؤمن           
 .ي مواضعها، وإدراك الصواب واتباعه بقدر تضحيته للدين ويتأتى معها وضع االمور ف

 والتـوراةَ   ويعلِّمه الِْكتاب والِْحكْمةَ  ﴿:  هو اهللا، قال تعالى    إن الذي علم عيسى عليه السالم الحكمة       
 وإدراك ،هي حالة في النفس يتاتى معها وضـع األمـور فـي مواضـعها          : الحكمة، ف )3(﴾والِْإنِجيلَ

 .)4( الصواب واتباعه
 والتـي هـي     وهو إحياء لروح التوراة،      ،اإلنجيل الذي علم عيسى الحكمة هو اهللا، والحكمة هنا          نإ

 في التوراة إال القليل، فقد دعـا المسـيح إلـى اهللا       اإلنجيلم يعدل   فلقاعدة دين المسيح عليه السالم،      
كان ف،  واإلنجيلتوراة   والسداد في الرأي والعمل، وهذه سنة األنبياء، فكان المسيح حافظاً لل           ،بالحكمة

 .)5(لقه الذي يمشي معهيمثل الروح التي نزلت فيها التوراة واالنجيل، فكانت خُ

                                                
 .مصدر سبق توثيقه. 365العدوي، محمد أحمد، دعوة الرسل، ص  )1(
 .117سورة المائدة ، آية رقم  )2(
 .48سورة آل عمران، آية رقم  )3(
 .، مصدر سبق توثيقه588، ص 1 مجلد  قطب، سيد، في ظالل القرآن،)4(
 .، مصدر سبق توثيقه202، ص 1الصابوني، محمد علي، صفوة التفاسير، مجلد  )5(
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  :الخطابة) ب

قال  .وهي بيان الدعوة للناس وجهاً لوجه ، بالصوة والصورة، وهذا أبلغ في التأثير في نفوس الناس        
راِئيلَ ِإني رسولُ اللَِّه ِإلَيكُم مصدقًا ِلما بين يـدي ِمـن            وِإذْ قَالَ ِعيسى ابن مريم يا بِني ِإس       ﴿ :تعالى

 .)1(﴾وا هذَا ِسحر مِبنيالتوراِة ومبشرا ِبرسوٍل يأِْتي ِمن بعِدي اسمه أَحمد فَلَما جاَءهم ِبالْبيناِت قَالُ
ه ال نسب له فيهم، حيث هو نفخة من روح اهللا، فلم يكن له فـي                عيسى ابن مريم لم يقل يا قوم، ألن       

 حتى يتحصل على مودتهم، وهذا نـوع مـن          ، اعترف لهم بالتوراة   حيثبني إسرائيل أب، خاطبهم     
الحكمة والتحبب، وأن لكم عندي بشارة عظيمة، هذه البشارة بأنه سوف يأتي بعدي نبي اسمه احمد،                

بنبوتـه،   أو إعـالن     يتضمن الخطاب مقدمة بمثابـة نـداءٍ      و.  rوهذا االسم هو اسم لنبينا محمد       
وتصديق بكتابهم العهد القديم، وبشارة برسول، لكن هذا الرسول الذي بشرهم به لم يأت من قـومهم،   

 .لذلك كذبوه وحاربوه
 
 : نقباء األنبياء اتخاذسنة) ج

فَلَما ﴿: قال تعالى  والدنيا،   فالنقباء هم األشراف من القوم ، الذين يستأنس برأيهم لمصلحة الدين          
     دـهاشا ِباللَِّه وناللَِّه َآم ارصأَن نحونَ ناِريواِري ِإلَى اللَِّه قَالَ الْحصأَن نقَالَ م الْكُفْر مهى ِمنِعيس سأَح

 .)2( ﴾ِبأَنا مسِلمونَ 
فر اات واآليات والمعجزات التي لـم تتـو     ومع أن عيسى المسيح أتى بني إسرائيل بالدالئل الواضح        

... ، هذه اآليات تشهد بأن اهللا وراءهـا    واألبرص وإبراء األكمة    ، مثل إحياء الموتى   ،لقوٍم من األقوام  
 .....!فقد كفر بنو إسرائيل... وبالرغم من هذا كله

جـه عليـه    ن، لهـذا و   ييلذلك فإن الدعوة إلى اهللا تستدعي من عيسى عليه السالم أن يتخذ له حوار             
من يمشي معي فـي هـذه       " من أنصاري إلى اهللا   : " السالم إلى بني إسرائيل بطاقة دعوة يقول فيها       

الدعوة ؟ من يسلك معي هذا الطريق؟ طريق الدعوة إلى اهللا، طريق المنهج اإللهي حتى نُبلّغَ ديـن                   
 ؟اهللا

 منذ نوح عليه السـالم  ، العزمما أعظم هذا النداء وهذا األسلوب التي اتخذه من قبله إخوانه من أولي  
 .rوحتى خاتم األنبياء محمد 

 مـن أنصـار ينهضـون    لهال بد   وتدافع عنه،   و دعوته،   فيفال بد للداعية من بطانة صالحة، تعينه        
 بمثابة الخليفة على هذه األرض، حتى ولو كانت هذه البطانـة قلـة،           نمعه، يبلّغون دين اهللا، فيكونو    

                                                
 .6سورة الصف، آية رقم  )1(
 .52 سورة آل عمران، آية رقم )2(
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، فهو ولي ذلـك والقـادر   )1( الصالحين المصلحيننه تبارك وتعالى وليفإن اهللا معها، وسينصرها أل 
 .عليه، فالنهاية لهؤالء األنصار إلى يوم القيامة

 .)2( ﴾وجاِعلُ الَِّذين اتبعوك فَوق الَِّذين كَفَروا ِإلَى يوِم الِْقيامِة ﴿ :قال تعالى
 
 :دعوته إلى اهللا بالترغيب والترهيب )د

وقَالَ الْمِسيح يا بِني ِإسراِئيلَ اعبدوا اللَّه ربي وربكُم ِإنه من يشِرك ِباللَِّه فَقَد حرم اللَّه                ﴿ : تعالى قال
لَِّه ويستغِفرونه واللَّه غَفُور     أَفَلَا يتوبونَ ِإلَى ال    ﴿،   )3(﴾علَيِه الْجنةَ ومأْواه النار وما ِللظَّاِلِمني ِمن أَنصاٍر         

 ِحيم(4) ﴾ر. 
 

وبسـبب إدبـارهم وشـركهم      هكذا نجد أن عيسى عليه السالم يحذر بني إسرائيل من الشرك باهللا،             
أُِعـدت ِللَّـِذين     ﴿ ، وما خطر على قلب بشر     ، وال إذن سمعت   ، فيها ما ال عين رأت     يحرمن جنة 

  سروا ِباللَِّه ون5(﴾ِلِهَآم(  ،﴿اانِ    ِفيِهمجوٍة زكُلِّ فَاِكه ِمن ﴾)6(، ﴿      سِإن نطِْمثْهي ِف لَمالطَّر اتقَاِصر ِفيِهن
 . )7(﴾قَبلَهم ولَا جانٌّ

. عليه السالم يحذّر هؤالء الذين يشركون باهللا، بان الجنة هذه محرمـةٌ علـيهم             كذلك نجد ان عيسى   
النـار  ... المـأوى "  ومن يشرك باهللا فقد حرم اهللا عليه الجنة ومأواه النار        "؟ولكن أين يكون مأواهم   

 . )8( ﴾ كُلَّما أَرادوا أَن يخرجوا ِمنها أُِعيدوا ِفيها وِقيلَ لَهم ذُوقُوا عذَاب الناِر الَِّذي كُنتم ِبِه تكَذِّبونَ﴿
 .يرافهذا جزاء من أشرك باهللا فمأواه جهنم وساءت مص

 وهذه الدعوة هي سنة األنبيـاء       ،نرى أن عيسى عليه السالم يحض أهل الكتاب ويرغبهم في التوبة          
 وهذا نداء   .)9( وخاصة أولي العزم من الرسل، من عهد نوح إلى محمد عليهم السالم            ،جميعاً من قبله  

 :على أهل الكتاب، نستلهمه من النصوص الدالة على منهجه عليه السالم
 .اب انتهوا عن تعظيم عيسى عليه السالميا أهل الكت

 .يا أهل الكتاب انتهوا عن كل االنحرافات واألهواء
                                                

 .، مصدر سبق توثيقه593، ص 1 قطب، سيد، في ظالل القرآن ، مجلد )1(
 .55سورة آل عمران، آية رقم  )2(
 .72سورة المائدة، آية رقم  )3(

 .74سورة المائدة، آية رقم  )4(
 .21سورة الحديد ، آية رقم  )5(

 .52سورة الرحمن، آية رقم  )6(

 .56سورة الرحمن، آية رقم  )7(

 .20 سورة السجدة، آية رقم )8(
 .، مصدر سبق توثيقه816، ص 2 قطب، سيد، في ظالل القرآن، مجلد )9(
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 ..ن عيسى ابن مريم هو اهللاإيا أهل الكتاب انتهوا عن القول 
 .يا أهل الكتاب انتهوا عن القول أن عيسى هو ثالث ثالثة

 .يا أهل الكتاب توبوا من قريب واستغفروا اهللا
 .تغلوا في دينكميا أهل الكتاب ال 

ما الْمِسيح ابن مريم ِإلَّا رسولٌ قَد خلَت ِمن قَبِلِه الرسلُ وأُمه ِصديقَةٌ كَانـا  ﴿ : الكتاب قولـوا   ليا أه 
 .)1( ﴾يأْكُلَاِن الطَّعام انظُر كَيف نبين لَهم الَْآياِت ثُم انظُر أَنى يؤفَكُونَ 

الكنيسـة  ،  نداء إلى كنائس العـالم الكنيسـة الكاثوليكيـة الغربيـة ومقرهـا الفاتيكـان              نوجه  ك  لذل
 ومركزها بريطانيا ثم    األغلبيةية  ن، الكنيسة البروتستانتي  ةالقسطنطينياالورثوذوكسية الشرقية ومقرها    

 ،لتـي انتهـت  دعوكم من فكرة التثليث والخطيئة الموروثـة ا        ،والسريانية األرمنية في آسيا   . أمريكا
مـا  ﴿: قال تعـالى ...  ال تختلفوا في طبيعة المسيح، ألنه سوف يقول لكم .وأدت إلى الصلب والفداء   

 كُمبري وبر وا اللَّهدبِني ِبِه أَِن اعترا أَمِإلَّا م ملَه 2 (﴾قُلْت( 
تخدمها القـرآن، ولـيس     ، وهي التي اس   )3( النصرانية بالنسبة إلى الناصرة    :وان االسم األصوب هو   

، حيث أن النصرانية اشتقت من أنصار اهللا الذين نصروا عيسى عليه السالم، الذين كـانوا                المسيحية
يوجهون "  متواضعين، متجردين من أواصر المنافع والشهوات،       ةرحماء بالخاطئين والعاثرين، ودعا   

 الغالب هم الحلفـاء الطبيعيـون      خطابهم للجماهير الفقيرة والمطحونة والعاجزة، حيث أن هؤالء في        
 .)4("المة هم ال يريدون استمرار األوضاع الظألي دعوة تغيير أو إصالح، ألن

وكلمة المسيح هي لقب مشـهور تقـدم علـى    . هؤالء الذين حملوا دعوة عيسى المسيح عليه السالم      
 يبشرِك ِبكَِلمٍة ِمنه اسمه الْمِسيح ِعيسى ابـن   ِإذْ قَالَِت الْملَاِئكَةُ يا مريم ِإنَّ اللَّه       ﴿ :االسم، قال تعالى  

 مير5( ﴾م(. 
 

 .العقيدة الصحيحة للنصارى في نظر اإلسالم: المشهد الثالث 
إن الحديث عن عقيدة النصارى الصحيحة يعزز المنهج الذي سلكه عيسى عليه السالم             

 ألنهـم  النصرانية في العقيـدة اإللهيـة،  في الدعوة إلى اهللا، فنجد أن اإلسالم يلتقي مع   
قَالَ ِإني عبد اللَِّه َآتاِني الِْكتاب      ﴿ :على لسان عيسى عليه السالم     يقرون بالتوحيد قال تعالى   

                                                
 .75آية رقم  سورة المائدة، )1(
 .117سورة المائدة، آية رقم  )2(
 .مدينة فلسطينية تقع شمال فلسطين: لناصرة ا )3(
 .م26/5/2005 محمد مورو، منهج المسيح في الدعوة إلى اهللا، )4(
 .45 سورة آل عمران، آية رقم )5(
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 وبرا ِبواِلدِتي ولَم ،ا وأَوصاِني ِبالصلَاِة والزكَاِة ما دمت حي  وجعلَِني مباركًا أَين ما كُنت     ،وجعلَِني نِبيا   
 .)1( ﴾والسلَام علَي يوم وِلدت ويوم أَموت ويوم أُبعثُ حيا ، يجعلِْني جبارا شِقيا 

 ﴾سـتِقيم وِإنَّ اللَّه ربي وربكُم فَاعبدوه هذَا ِصراطٌ م       ﴿:على لسان عيسى عليه السالم    : وقال تعالى 
حيث أمر القوم أن يفردوا اهللا في العبادة وهو في المهد، وهذا في حد ذاته إعالن مـن عيسـى                   ،  )2(

 .)3( فهي دعوة إلى عبادة اهللا الواحد القهار،عليه السالم عن ربوبية اهللا له وللناس
ن نعتقـد أن  لمسـلمي فـنحن ا . حيث نطق عليه السالم بالوحدانية المطلقة هللا، هذا بالنسبة إلى العقيدة         

نلتقي معه، والكلمـة  " كلمة اهللا " ، فكل من يعتقد من النصارى أن عيسى       "اهللاكلمة  "المسيح ابن مريم    
 :تأتي بمعاٍن كثيرة منها

ا ﴿ :قال تعالى: ْلففي معنى قوقُولُونَ ِإلَّا كَِذبِإنْ ي اِهِهمأَفْو ِمن جرخةً تكَِلم تر4( ﴾كَب(. 
 .)5(﴾نهم لَهم الْمنصورونَ ِإ،ولَقَد سبقَت كَِلمتنا ِلِعباِدنا الْمرسِلني ﴿: قال تعالى: دعووفي معنى 

  ِإلَّا ا       ﴿: قال تعالى : قيدةْوفي معنى ع دبعأَلَّا ن كُمنيبا وننياٍء بوٍة سا ِإلَى كَِلمالَوعاِب تلَ الِْكتا أَهقُلْ ي للَّه
 .(6)﴾ولَا نشِرك ِبِه شيئًا 
  ـى            ﴿: قال تعالى : وفي معنى ناموستأُوذُوا حوا وا كُذِّبلَى موا عربفَص ِلكقَب لٌ ِمنسر تكُذِّب لَقَدو

 .)7( ﴾أَتاهم نصرنا ولَا مبدلَ ِلكَِلماِت اللَِّه 
  قُ ﴿: قال تعالى : خلوقاتْوفي معنى م             فَـدنلَ أَنْ تقَب رحالْب ِفدي لَنباِت را ِلكَِلمادِمد رحكَانَ الْب لْ لَو
 .)8(﴾كَِلمات ربي

 .)9(﴾وتمت كَِلمةُ ربك ِصدقًا وعدلًا لَا مبدلَ ِلكَِلماِتِه ﴿: قال تعالى: ضاءي معنى حكم قَوف
مفمن كان هذا فَهالسياق نتقفق معهم وإال فال على هذا،هم . 

"  كلمـة "  ورد في انجيل يوحنـا الرابـع أن          فقد أنكروا الكلمة بما يناقض عقيدة التوحيد،        الذينأما  
 .)10( اهللا، أو ابن اهللا فنختلف معهممعناها

                                                
 .33 -30سورة مريم، آية رقم  )1(
 .36سورة مريم، آية رقم  )2(
 .، مصدر سبق توثيقه216، ص 3ل القرآن، مجلد قطب، سيد، في ظال )3(
 .5سورة الكهف، آية رقم  )4(
 .171 سورة الصافات، آية رقم )5(
 .64سورة آل عمران، آية رقم )6(
 .34 سورة األنعام، آية رقم )7(
 .109سورة الكهف، آية رقم  )8(
 .115 سورة األنعام، آية رقم )9(
 .242م،  ص 1985، 1رى الموحدين، دار األنصار، ط  األطير، حسني يوسف ، عقائد النصا)10(
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 :أما بالنسبة إلى القتل والصلب....
بن مريم رسولَ اللَِّه وما قَتلُوه وما صلَبوه ولَِكن شـبه           وقَوِلِهم ِإنا قَتلْنا الْمِسيح ِعيسى ا     ﴿: قال تعالى 

 م1(﴾لَه(. 
 وال  ،نهم ما قتلوه وما صلبوه، فلم يذكر القرآن قصة موت نبي مـن األنبيـاء              أن نؤمن   ينحن المسلم 

مات محمد، كيف   وعيسى،  وموسى،  وإبراهيم،  ونوح،  و كيف مات آدم، وحواء،      ،رسول من الرسل  
سوى أنهم ما قتلوه، وما صلبوه، وال نقول ما يقوله النصارى من أنه عليه السالم               ! عيسى ال نعرف  

 .قدم نفسه ذبيحة فداء عن البشر، أو كفارة عن خطيئة آدم، الخطيئة الالمتناهية بزعمهم
هـم  و لتقي معهم في أصل االعتقاد،    نتفق و ن هذا الزعم، هؤالء     أنكروان  ولكن يوجد نصارى موحد   
فنحن وهؤالء النصارى الموحدون نؤمن بان عيسى ابن مريم، ولد من            .نيبحق مسلمون قبل المسلم   

 .لئك هم القائلون بالتوحيد المجرد،المنكرون للتأليهأوأمه وهي عذراء، 
يخلُق ما يشاُء ِإذَا قَضى قَالَت رب أَنى يكُونُ ِلي ولَد ولَم يمسسِني بشر قَالَ كَذَِلِك اللَّه ﴿ :قال تعالى 

 .)2( ﴾أَمرا فَِإنما يقُولُ لَه كُن فَيكُونُ 
 .)3(﴾ِني بشر ولَم أَك بِغياقَالَت أَنى يكُونُ ِلي غُلَام ولَم يمسس ﴿ :وقال القران الكريم على لسانها

 .)4(﴾ابنها َآيةً ِللْعالَِمنيفَخنا ِفيها ِمن روِحنا وجعلْناها ووالَِّتي أَحصنت فَرجها فَن ﴿ :وقال تعالى
 النصـارى   بعض ، ولم تقع بشأن الحمل للمسيح     ،يعني أن المعاشرة الجنسية لم تحصل     : واإلحصان

 الذين يعتقدون بوالدة المسيح بن مريم عن طريـق عالقـة   مايفهمون هذا الفهم، لذلك نتفق معهم، وأ      
                                                          .)5( هؤالء نختلف معهم، ورجل عرفته أو يوسف النجار،ن مريمبي

فاإلسالم يقر بوالدة العذراء، ويرفض رفضا باتا تأليه المسيح، وندين ونعلن كفـر هـؤالء الـذين                 
 .لتوحيديفهمون غير هذا الفهم، ويرون غيره، وأنهم خرجوا من عقيدة ا

 .)6( ﴾لَقَد كَفَر الَِّذين قَالُوا ِإنَّ اللَّه هو الْمِسيح ابن مريم  ﴿ :قال تعالى
 

 .)7( ﴾لَقَد كَفَر الَِّذين قَالُوا ِإنَّ اللَّه ثَاِلثُ ثَلَاثٍَة  ﴿: وقال تعالى

                                                
 .157 سورة النساء، آية رقم )1(
 .47 سورة آل عمران، آية رقم )2(
 .20سورة مريم، آية رقم  )3(
 .91سورة األنبياء، آية رقم  )4(
 .مصدر سبق توثيقه. 235 األطير، حسني يوسف، عقائد النصارى الموحيدين، ص )5(
 .17ية رقم  سورة المائدة، آ)6(
 .73 سورة المائدة، آية رقم )7(
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 تكَاد السموات يتفَطَّرنَ ِمنه وتنشق      ،تم شيئًا ِإدا     لَقَد ِجئْ  ،وقَالُوا اتخذَ الرحمن ولَدا      ﴿: وقال تعالى 
 .)1(﴾ذَ ولَدا وما ينبِغي ِللرحمِن أَنْ يتِخ، أَنْ دعوا ِللرحمِن ولَدا ،الْأَرض وتِخر الِْجبالُ هدا 

قـال  القران الكريم الذي ينطـق بـالحق،        وله  وفي نهاية هذا المشهد أقول عن عيسى المسيح ما يق         
 .)2( ﴾ِإنما الْمِسيح ِعيسى ابن مريم رسولُ اللَِّه  ﴿ :تعالى

 .)3( ﴾ وقَفَّينا ِبِعيسى ابِن مريم وَآتيناه الِْإنِجيلَ ﴿: وقال تعالى
 مريم مصدقًا ِلما بين يديِه ِمن التوراِة وَآتيناه الِْإنِجيلَ ِفيِه وقَفَّينا علَى َآثَاِرِهم ِبِعيسى ابِن﴿: وقال تعالى

 ِقنيتِعظَةً ِللْمومى ودهاِة وروالت ِه ِمنيدي نيا بقًا ِلمدصمو ورنى ود4( ﴾ه(. 
وأنه لـم يعلـن عليـه       موسى،  ي جاء به     عيسى عليه السالم جاء إلتمام الناموس الذ       وهذا يعني أن  

السالم يوماً من األيام انه جاء لنسخ شريعة موسى عليه السالم، ولنا موقف معشر المسـلمين مـن                  
  لهم اهللا التوراة ثم لم يحملوها حيث قال سبحانه        هؤالء الذين حم: ﴿       لَـم اةَ ثُمرولُوا التمح ثَلُ الَِّذينم
 الِْحماِر يحِملُ أَسفَارا ِبئْس مثَلُ الْقَوِم الَِّذين كَذَّبوا ِبَآياِت اللَِّه واللَّه لَا يهِدي الْقَـوم                يحِملُوها كَمثَلِ 

 5( ﴾الظَّاِلِمني(. 
لون بها، ولو أنهم آمنوا بالتوراة وعملـوا        مهؤالء الذين لم يهتدوا بهدي التوراة وال بنورها، وال يع         

اإليمان الذي يدخلهم الجنة ويباعدهم من النار، فهم عالمون بالتوراة، بما فيهـا مـن               بها آلمنوا ذلك    
 فاهللا جل جالله يوبخهم     ، r ووجوب اإليمان به     ، خاتم األنبياء والمرسلين   اًآيات تدل على أن محمد    

، )6(عب القوم فهم كالحمير التي تحمل الكتب ليس لها من حملها إال الكد والت             أولئك بئس   ،ويقول عنهم 
إال أن تقف هذا الموقف من أولئك الذين حملوا التوراة ولـم يحملوهـا،ولم               r اًإذ ليس ألمة محمد   

 .ما فيهابيعتقدوا 
من خالل كتبهم التوراة واالنجيل، فهـم        r اًأما موقف أهل الكتاب من اإلسالم، فهم يعرفون محمد        

الَِّذين َآتينـاهم   ﴿: قال تعالى .  عندهم يعرفون النبي األمي كما يعرفون أبناءهم ألن أوصافه مكتوبة        
 .)7( ﴾الِْكتاب يعِرفُونه كَما يعِرفُونَ أَبناَءهم وِإنَّ فَِريقًا ِمنهم لَيكْتمونَ الْحق وهم يعلَمونَ 

                                                
 .92 -88 سورة مريم، آية رقم )1(
 .171 سورة النساء، آية رقم )2(
 .27سورة الحديد، آية رقم  )3(
 .46 سورة المائدة، آية رقم )4(
 .5 سورة الجمعة، آية رقم )5(
 .قه، مصدر سبق توثي379، ص 3 الصابوني، محمد علي، صفوة التفاسير، مجلد )6(
 .146 سورة البقرة، آية رقم )7(



 

 149

 ،اً يعرفـون محمـد    ، وحتى عيسى عليـه السـالم      ، مروراً بجميع األنبياء   ،فمنذ موسى عليه السالم   
 وقد أكدت نصـوص التـوراة   ، لكن بعضهم يصر على كتمان الحق وهم يعلمون       ،معرفتهم ألوالدهم 

ن مـن اآلبـاء ال   م، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، فَ    rواالنجيل بالنبي المنتظر محمد     
م اهللا،  كمـا أمـره    rيعرف أبناءه؟ هذه المعرفة ال تترك لهم حجة أو مهرباً من االعتراف بمحمد              

 .)1(بداًأ  إذاًواحلف، لن يr هؤالء الذين ينكرون محمداً 
ترى كَِثريا ِمنهم يتولَّونَ الَِّذين كَفَروا لَِبئْس ما قَدمت لَهم أَنفُسهم أَنْ سِخطَ اللَّه علَيِهم    ﴿:  قال تعالى 

 .)2( ﴾وِفي الْعذَاِب هم خاِلدونَ 
 اإلشارة إلى أن    ال بد من   هذا الفصل أال وهو منهج عيسى عليه السالم في الدعوة إلى اهللا،              في نهاية 

هداية الضال منهم، أما مخططو الدعوة اليوم فقد نسـوا          ل بني إسرائيل،    إلى األصل   دعوته كانت في  
قـد  ف ،هم الناس في أديان   كتعاليم عيسى عليه السالم بل تناسوها، فلجأوا إلى أسلوب آخر، وهو تشكي           

جنّد رجال الدين في الغرب لخدمة السياسة الغربية فهذا صموئيل زويمر رئيس الجمعيات التبشيرية              
يا أيها األخوان األبطال والزمالء ممـن كتـب لهـم    . ( م1935يقول في مؤتمر القدس " اليهودي  " 

دبتْكم دول المسيحية للقيام    مهمة التبشير التي نَ   والجهاد في سبيل المسيحية، واستعمارها لبالد اإلسالم        
 المسلمين في المسيحية فإن في هذا هداية لهـم وتكريمـا،            إدخالبها في البالد المحمدية، ليست هي       

خرجوا المسلم من اإلسالم ليصبح مخلوقاً ال صلة له باهللا، وبالتالي ال صلة تربطه              وإنما مهمتكم أن تُ   
لذلك تكونون أنتم بعملكـم هـذا فـي طليعـة الفـتح             باألخالق التي تعتمد عليها األمم في حياتها، و       

وهذا ما قمتم به خالل األعوام المائة السالفة خير قيام، وهذا ما            . االستعماري في المماليك اإلسالمية   
حيث أن هذا الفكر هو التيار العام في هذه األيام، فمن أين نـأتي بفكـر الصـالحين          . )3(أهنئكم عليه 

 .؟؟ لنستمد من فكرهم روح الحياةأمثال آل عمران وعيسى نفسه؟

                                                
 .149م، ص2004، 1الباِش، حسن، الكتاب والتوراة عندما باع الحاخامات موسى عليه السالم، دار قتيبة، ط  )1(
 .80 سورة المائدة، آية رقم )2(
، 2يبية طرابلس، طالفرحان، راشد عبداهللا، األديان المعاصرة، جماعة الدعوة اإلسالمية العالمية، الجماهيرية الل )3(

 .40م،  ص1985
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 الفصل الخامس
 عليه الصالة والسالم في الدعوة إلى اهللامحمد منهج 

 :تمهيد
لقد كانت عناية اهللا تبارك وتعالى برسله قبل أن تأتيهم الرسالة من السـماء، فكانـت عـين اهللا               ... 

 .كان قبل أن يكون رسوالً وبعد أن ،ترعى محمداً خاتم األنبياء والمرسلين
ما حصل له في يوم من أيام طفولته حيـث           ، r والرعايات لرسول اهللا     اإلرهاصاتفمن هذه   ... 
قد تعـرى   ة لبعض ما يلعب به الغلمان، ما منا إال و          ننقل حجار  ،لقد رأيتُني في غلمان قريش     " :قال

مـا  ... ني الكـم  دبر، إذْ لكم  قبل معهم وأُ  وأخذ إزاره فجعله على رقبته يحمل عليه الحجارة، فإني ألُ         
ته وشددته علي، ثم جعلت أحمل الحجـارة علـى          د عليك إزارك، فأخذْ   شَّ: أراه لكمة وجيعة، ثم قال    

1("من بين أصحابي. رقبتي وإزاري علي(. 
 واللعب، فذهب إليه كمـا يـذهب الصـبية          بمكة، تجمع القوم فيه للهوr      في صباه    وقد حدث مرة  

 غلبه النوم، فانتحى خلف الدار، ونـام حتـى أيقظَتـه شـمس               لكنه لم يلبث أن    ،للمشاهدة والسرور 
 )2(. الصباح

لـذلك  ". اإلنسان أسير العـادة   " ، وأن   "من شب على شيٍء شاب عليه     : " صدق المثل الذي يقول   ... 
يقول علماء النفس أن اإلنسان يسهل تشكيله وتهذيبه منذ طفولته إلى العشرين عاماً، وتبدأ الصـعوبة            

 .إلى الثالثين عاماً، وتكاد تبلغ المستحيالت عند األربعينفي التغيير 
، يجد أن الوحي جاءه في األربعين، حيث كانت سيرته          rإن الذي يدرس سيرة الرسول محمد       ... 

فال شك أن البيئة التي كانت سائدة في هذه األثناء كانت بيئـة ظـالم، عبـادة                 . كلها خير قبل البعثة   
عصـبية قبليـة،   وزنـا،  وبغي، وقتل، ووأد بنات،   و ،خمروقمار،  وفساد،  وشر،  وشرك،  وأصنام،  

 .حروبو، بعضاًغارات على بعضهم ونهب، وسلب، و
طم بالظلمات، بعضها فوق بعض، ألقى اهللا تبارك وتعالى في قلب محمد صـلى              في هذا الجو المتال   

لخلوته مكاناً، اسـمه    اختار   ف اهللا عليه وسلم حب العزلة، فكان يخلو بنفسه ويبتعد عن هذه األحوال،           
 وفـي تلـك     ،)3(نـف   يتحويتعبد،  ويخلو،   r فكان   ،وهو أحد جبال مكة المطلة عليها     " جبل حراء "

ما أقرأ؟ قال   : اقرأ، قال : األثناء ينزل عليه جبريل عليه السالم، بأمٍر من اهللا تبارك وتعالى، فقال له            

                                                
، 175، ص 2عبد الوهاب، أحمد، النبوة واألنبياء في اليهودية والمسيحية واإلسالم، مكتبة وهبة، القـاهرة، ط    )1(

 .م1992
 .، مصدر سبق توثيقه167، ص1 محمد عبد الملك، جوابن هشام ، أب )2(

 ."األحناف" من الحنفية السمحة حيث يقال لهم = يتحنّف  )3(
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قلت ماذا أقرأ؟ قال فغتني به حتـى        : قال. اقرأ: به، حتى ظننت أنه الموت، ثم أرسلني فقال        )1(فغتني
قلت ماذا اقرأ؟ قال فغتني به حتى ظننت أنـه المـوت   : قال. اقرأ: ظننت انه الموت ثم أرسلني فقال   

 اقْـرأْ  ، خلَق الِْإنسانَ ِمن علٍَق ،اقْرأْ ِباسِم ربك الَِّذي خلَق    ﴿:  قال تعالى  :فقال. اقرأ: ثم أرسلني فال  
برو مالْأَكْر ِبالْقَلَِم ،ك لَّمالَِّذي ع ، لَمعي ا لَمانَ مسالِْإن لَّم2( ﴾ ع(. 
: فقرأتها ثم انتهي، فانصرف عني، فكانت هذه اآليات فكأنما كتبت فـي قلبـي كتابتـه، قـال                 : قال

، وأنا  أنت رسول اهللا  : فخرجت حتى إذا أدركت وسط الجبل، سمعت صوتاً من السماء يقول يا محمد            
فرفعت رأسي إلى السماء انظر، فإذا جبريل في صورة رجل صافٍّ قدميه فـي أفـق              : جبريل، قال 

 فوقفت انظر إليه ال أتقدم وما أتأخر، فجعلـت          ،يا محمد، أنت رسول اهللا وأنا جبريل      : السماء، يقول 
زلت واقفاً حتى   فال انظر من ناحيٍة إال رأيته كذلك، فما         : أصرف بصري عنه في آفاق السماء، قال      

بعثت خديجة رسلها في طلبي، فبلغوا على مكة، ورجعوا إليها وأنا واقف فـي مكـاني ذلـك، ثـم                    
 .)3("انصرف عني

 ، فوالذي نفس خديجة بيـده     ،يحدث خديجة ما رأى، فتقول له أبشر يا ابن عم واثبت          : rمحمد  ... 
 . أني ألرجو أن تكون نبي هذه األمة

 عنما ذهبت إليه خديجة رضي اهللا عنها واخبرته بمـا           بر عنها ورقة بن نوفل،    هذه المعاناة التي اخ   
!  فاتبعـك  )5(عاًذَفيا ليتني ج  . )4("لم يأت رجل بمثل ما جاء به إال عودي        : " ، قال لها  حصل مع محمد  
 .وسيخرجك قومك

                                                
ضمني إليه وعصرني كما تضم األم ولدها إلى صدرها رحمة به وشفقة عليه وفي روايـة فـذعتني      =  فغَّتني   )1(

 .بمعنى الخنق والضم، وفي رواية غطّني
 .5 -1 سورة العلق، آية رقم )2(
 .مصدر سبق توثيقه. 241، ص 1 ابن هشام، السيرة النبوية، ج)3(
 .61م،  ص 2002، 1الدعوة إلى اهللا، دار السالم القاهرة، ط  أمحزون، محمد ، منهج النبي في )4(
، دارإحياء التراث، بيروت، )جذع(ابن منظور، محمد بن مكرم ، لسان العرب، مادة . قوياً شاباً حدثاً : جذعاً )5(

 .45، ص8مجلد
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 إلـى   حيث أنه عندما وصـل    " التربية بالحدث : " هو rوقد اعتبر علماء السيرة أن ما حدث معه         
فزملوه حتى ذهب عنـه  ، )1(" زملوني زملوني : "خديجة رضي اهللا عنها، كان يرجف فؤاده فقال لها    

كال واهللا مـا يخزيـك اهللا       : فقالت"  لقد خشيت على نفسي   : " الرعب، فلما قام من نومه قال لخديجة      
ين علـى نوائـب      وتقري الضيف وتع   )3( وتكسب المعدوم  )2(" وتحمل الكل " أبداً، انك لتصل الرحم،     

 .)4(الحق
 

 :أما مراحل الدعوة فيكمن تحديدها على األوجه اآلتية

بالدعوة سراً والتي سوف نتعرض إليها بالتفصيل، ثم كيف قـام ببنـاء              rبدأها   :المرحلة األولى 
العقيدة في قلوب أصدقائه، حيث اجتهد على بناء القاعدة الصلبة، واألساليب التـي اسـتخدمها فـي                 

 . لوسائل التي اعتمد عليها في جهاد الدعوة السريةالدعوة، وا
 .الصدع بالدعوة، وما صاحبها من صراعات :المرحلة الثانية

 .تكوين الدولة في المدينة، كيف واجه المشركين والمنافقين وتوجيهاته الجهادية :المرحلة الثالثة
 

 بدء الدعوة سراً، والسمات التي اتسمت بها: المرحلة األولى
 فهونت عليه األمر منـذ اللحظـة       فصدقت به  خديجة رضي اهللا عنها،      ، r آمن مع محمد     أول من 

األولى بعد نزول الوحي، فقد بدأت المرحلة األولى في الدعوة إلى اهللا، أال وهي الدعوة السرية التي                 
 ...استمرت ثالث سنوات في الخفاء

ن عمه علي بن أبي طالب حيث كان        ، ثم اب   رضي اهللا عنه   ، أبو بكر  رضي اهللا عنها  آمن بعد خديجة    
 فتكـون   .عملكـم عملـي   : يقول لهم  ماذا نعمل؟ :  rفتى، ثم زيد بن ثابت، كانوا يسألون الرسول         

 .وظيفتهم وظيفة الرسول صلى اهللا عليه وسلم، فمن يسلم يدعو غيره إلى اإلسالم
سـعد بـن أبـي    واهللا، طلحة بن عبيد وفما كان من أبي بكر إال أن دعا أصدقاءه عثمان بن عفان،            

 .سعيد بن العاص  وعمر بن عنبه،    والزبير بن العوام،    وأبو ذر الغفاري،    وورقة بن نوفل،    ووقاص،  
 .وفي هذا منهج دعوي، فمن يؤمن يدعو غيره لإليمان

                                                
 .أدخلوني في ثيابي وغطوني بها= زملوني  )1(
 .المحتاج=  الكل )2(
 .عطي من المال ما ال يعطيه غيركت=  تكسب المعدوم )3(
 .57م،  ص 1995، 1الجزائري، أبو بكر، هذا الحبيب محمد، دار الفكر، بيروت، ط  )4(
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شر في مكة، فترامت األخبار بين المأل من قريش، بعد فترة ثالث سنوات سـراً               تبدأ اإلسالم ين  ... 
كـانوا النـواة    ف في قلوب هؤالء األوائل السابقين،       ج نض ،فترة ظالالً من اإليمان   حيث أضفت هذه ال   
 .)1(في جيش اإلسالم rاألولى التي صنعها 

بدأ عدد المسلمين يزداد، فأسلم أبو عبيدة عامر بن الجراح، وأبو سلمة، واألرقم بن أبـي األرقـم،                  
بيد بن الحارث، وسعيد بن زيد وامرأته       وعثمان بن مظعون، وأخواه قدامة وعبداهللا ابنا مظعون، وع        

 وكانـت   " أخت عمر بن الخطاب، وأسماء بنت أبي بكر وعائشة بنت أبي بكر          ،فاطمة بنت الخطاب  
اهللا بـن    وخباب بن االرت، وعمير بن أبي وقاص، أخو سعد بن أبـي وقـاص، وعبـد               " صغيرة  

 .)2(اهللا بن جحش، وجعفر بن أبي طالب، وأسماء بنت عميس مسعود، وعبد
في قلوب أصـدقائه وأتباعـه،     rوقبل أن يبدأ الصراع ال بد من الحديث عن العقيدة التي زرعها             

 النفر من الرجال والنساء، هؤالء الذين آمنـوا بـاهللا          ذلك حيث أجابه    ،يدعو إال من وثق به    ال  كان  ف
 وبرسوله، كيف انسلخوا من جاهليتهم؟

اتسـم  فـي الـدعوة إلـى اهللا،     rذي اتبعه محمد    ولكن األسلوب ال   ،ال شك أن األمر ليس بالسهل     
 مع العالمين، إنها مهمة صعبة كيف يترك هؤالء دين اآلباء واألجداد، وهذا مثل أسوقه مـن   بالرحمة

ن أبي وقاص، عندما علمـت      هؤالء السابقين من الرعيل األول من المؤمنين الموحدين، فهذا سعد ب          
فواهللا ال يظلنـي    ! يا سعد بلغني انك قد صبأت     :  قالت له  ، أبي سفيان بن أمية بإسالمه     نتمنه ب أمه ح 

 حتى تكفر بمحمد، وبقيت كذلك ثالثة أيـام،  عليحرام  سقف من الحر والبرد، وأن الطعام والشراب        
ووصينا الِْإنسـانَ  ﴿: ، قال تعـالى قرآناًشكا إليه أمر أمه، فنزل في ذلك  rفجاء سعد إلى الرسول    

 ِه حياِلدِبو                 متا كُنِبم ئُكُمبفَأُن كُمِجعرم ا ِإلَيمهِطعفَلَا ت ِبِه ِعلْم لَك سا لَيِبي م ِركشِلت اكداهِإنْ جا ونس
 . فما أعظم هذا الدين باإلحسان إليها ولو كانت كافرة، rاه وص ،)3( ﴾تعملُونَ 

" ، و  "العقيـدة أوالً  " بكر مع المأل حيث كان يركز على         يتفادى الصدام الم   ، rفي هذه األثناء كان     
 . هذه المرحلة في الدعوة إلى اهللاسماتكانت من أبرز ف،  ثانياً "الثبات والصبر

امتـازت هـذه المرحلـة      لحق، ف نبثق عنها السلوك الصحيح، والثبات على ا      يفالعقيدة الصحيحة   ... 
 علمـاً أن قريشـاً      مكة من األيام عن أي صداٍم وقع في         بسريٍة تامٍة في بناء العقيدة، فلم نسمع يوماً       

                                                
 .، مصدر سبق توثيقه433 بهجت، أحمد ، أنبياء اهللا، ص)1(
 .37م، ص 1970، 2شلبي، محمود، حياة رسول اهللا، مكتبة القاهرة، القاهرة، ط  )2(
 .8آية رقم سورة العنكبوت،  )3(
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 ال غضاضة عليه إن لم يتعرض لعقائدنا وأصـنامنا،        : علمت بهذا الفكر وبهذه العقيدة، إال أنهم قالوا       
 .يين الذين اعتزلوا عبادة األصنام قبل مجيء اإلسالم الحنيف)1(افوظنوا أن اإلسالم مثل هؤالء األحن

 فقد وصل األمر في هذه المرحلة أن        ،rلفترة سر المهادنة التي كان ينتهجها       لقد برز في هذه ا    ... 
 فأل بـأس بهـذا      ،أن الدين إذا كان مجرد عقيدة في القلب وعبادة في المعابد والشعاب           :  قالت اًقريش

 . وهذا ما يخططه أعداء اإلسالم في هذه األيام. rالدين الجديد الذي جاء به محمد 
 فـي   يصـليان فأخذا   أعمامه   معبصحبة علي بن أبي طالب بالخفاء        rمد  وفي ذات يوٍم خرج مح    

 . ، حيث رآهما أبو طالب وهما يصليانالخفاء
 ما هذا يا ابن أخي؟: فقال
علـى  هذا دين اهللا ومالئكته ودين رسله ودين أبينا إبراهيم، بعثني اهللا به رسوالً              ! أي عم :  rقال  
 !!!لناس به والدعوة إليه، فما رأيك أيها العم فأنت أحق االعباد

واهللا ال  ... يا ابن أخي ال أستطيع أن أفارق آبائي وما كانوا عليه، ولكن يا ابـن أخـي                : أبو طالب 
ما هذا الـذي أنـت      : أي بني :  وتذكر السيرة أنه قال لعلي بن أبي طالب        .)2( يضرك شيء ما بقيت   

 .ه واتبعتهآمنت برسول اهللا، وصدقت بما جاء به وصليت مع: عليه؟ قال علي
 .)3( ضٍر فاْلزمهأما فإنه ال يدعوك إلى: ل أبو طالبقا

فهي ليست دعوة علنية، ألنها تقوم على االصطفاء الشخصي وتقدير الداعية لطبيعة المـدعو فقـط،       
 في األندية العامة، وال في المجالس أو المحافل، إال أنها امتازت بتحول المفاهيم إلى حركـة،          قَملم تُ ف

يدة الخطأ، حتى بلغ عدد الذين اسلموا في هذه المرحلة أربعين شخصـاً             ئه الحركة بطيئة و   إال أن هذ  
أحـرار،  وأرقـاء،   و اقصد بها شرائح المجتمع من فقـراء،         –كانت عامة   ف ،من كل فئات المجتمع   

فتيان حتى ال تكاد تخلو عشيرةٌ من عشائر قريش في مكـة إال ويوجـد            وشيوخ،  ونساء،  ورجال،  و
 ودعاه في بيته أو يلتقي بـه خفيـة عـن    ،يزور كل من آمن به r كان ؤمن بمحمد، وقد  فيها من ي  

السرية في العبادة، في الحركة، في التنظيم، في تعليم اإلسالم، حتى وصـلوا         فامتازت ب أعين الناس،   
مـون  ، يتعل "دار األرقم بن أبي األرقم    " : أنها ،على مكان النواة األولى في اإلسالم التي دعت إلى اهللا         

لم يحـرص علـى      rحيث أنه   . لى بيوتهم يعلمون أهليهم، دون أن يشعر بهم أحد        إسراً ويعودون   
 لبعض أصحابه االتصـال  نأِذف،  إلى اهللالدعوة تنطلق منه الدعوة بنفسه بل حرص على تكوين نواة    

                                                
جماعة من قريش لم تَرقْ لهم عبادة األصنام حيث أنهم يشكّون في أوثان الجاهلية، أمثال ورقة بن         =  األحناف   )1(

 .نوفل، وقس بن ساعدة، وأمية بن أبي الصلت، وعمر بن نفيل
 .، مصدر سبق توثيقه229، ص 1 ابن هشام، السيرة النبوية، ج )2(
 .ت.، د29، ص 1الحركي للسيرة النبوية، ج  الغضبان، منير ، المنهج )3(
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ـ          . " )1(رةبأهل مكة لدعوتهم إلى اإلسالم، وهذا يضفي ظالالً من األهمية للدعوة سراً فـي هـذه الفت
 ".....منهج حركي نفتقر إليه اليوم 

جست خيفةً، مـن ذيـوع      أوفواآلن يبدو أن قريشاً ومن خالل هذه التحركات وصلها الخبر إجماالً،            
خبره، وامتداد أثره، وأخذت ترقب دعوته، وفي هذه األثناء وبعد مضي ثالث سـنوات علـى هـذه       

 قامت عالقتهم مـع بعضـهم   ، الصلبة من المؤمنين   عد تكوين النواة  بينتهجها، و  rالسرية التي كان    
 ،مكلّفاً إياه إبالغ قومه، ومجابهة ظلمهـم       rنزل الوحي على قلب محمد      ... على األخوة والتعاون  
 .)2(بهذا تكون قد بدأت المرحلة الثانية من مراحل الدعوة إلى اهللا. ومهاجمة أصنامهم

 

                                                
 .مصدر سبق توثيقه. 49أبو فارس، محمد عبد القادر، فقه السيرة، ص  )1(
 .72م،  ص 1993، 1المباركفوري، صفي الدين ، الرحيق المختوم، مكتبة اإليمان، المنصورة، ط  )2(
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 الصدع بالدعوة :المرحلة الثانية 
دعوي انتهجه صلى اهللا عليه وسلم من خالل لنصـوص القرىنيـة ، فبـدأت الـدعوة               وهذا منهج   

لقد كانت هذه اآلية    ،   )1( ﴾وأَنِذر عِشريتك الْأَقْرِبني    ﴿ :قال تعالى   الجهرية عند نزول اآلية الكريمة،      
ـ    م ال نبمثابة اإلعال  وعنـدما  ! ةهم، لذلك من الطبيعي أن تبدأ الحرب فور اإلعالن عن هـذه المرحل

 ونفر من بني عبد المطلـب، حيـث كـانوا خمسـة             ،بني هاشم فحضروا   rنزلت هذه اآلية دعا     
! يا محمـد  ... : وأربعين رجالً، فكان من هؤالء سيد من مأل مكة ،وهو أبو لهب ، حيث بادر قائالً             

ت عليه فـإن  ى ما أن، فاعلم أنه ليس لنا طاقة بالعرب قاطبة، وأنك إذا أقمت عل      هؤالء هم عمومتك  " 
 عليك وثبة رجٍل واحٍد ، وتمدهم العرب ، لذلك ما أظن أن أحداً جاء علـى بنـي              بطون قريش تثب  

 ".....حكمة بالغة " .....محمد يسكت ولم يتكلم في ذلك المجلس...أبيه بشر مما جئت به 
نه وأومـن بـه     الحمد هللا أحمده، واسـتعي    :"ثم دعاهم ثانية، وبعد أن اكتملوا وقف فيهم خطيباً، فقال           

إن الرائد ال يكـذب أهلـه، واهللا        : وأتوكل عليه، وأشهد أن ال اله إال اهللا، وحده ال شريك له، ثم قال             
الذي ال اله إال هو، أني رسول اهللا إليكم خاصة، وإلى الناس عامة، واهللا لتمـوتن كمـا تنـامون و                     

 ."أو النار أبداًلتبعثن كما تستيقظون، ولتحاسبن بما تعملون وإنها الجنة أبداً ،
مرت، فو اهللا ال أزال أحوطك وأمنعـك، غيـر أن نفسـي ال              امض لما أُ  : فقام عمه أبو طالب فقال    

 خـذالن رسـول اهللا،     رفضفلما رأت قريش أن أبا طالب       . تطاوعني على فراق دين عبد المطلب       
هم اعترافـاً  زع مـن ت يريد أن ينr محمد )2( قل ما أحببت وواهللا ال أسلمك لهم ، يا ابن أخي   :وقال له 

 ثمنادى بطون قريش، وقبائل مكة،      ف ،  في الوقت المناسب    ،انتهز هذه الفرصة المناسبة   ف ،انه صادق 
 وآخـر   ،فاجتمع الناس بين رجل يجئ إليه بنفسه      !!  واصباحاه  فصعد على الصفا، ثم نادى     ،اجتمعوا

أرأيتم لـو أخبـرتكم أن   . يا بني عبد المطلب يا بني فهر، يا بني كعب      : r فقال   ،يبعث رسوال عنه  
 خيالً بالوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟

 .ربنا عليك كذباً قطجما : قالوا
 .ني نذير لكم بين يدي عذاب شديدإف:  rقال 

 )3(قال أبو لهب وكان يقف بين الواقفين، تباً لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا؟
، بداية كان المسلمون ال يستطيعون الدفاع عن أنفسـهم،   بدأت الحرب بين اإلسالم والشرك    .....بهذا

 . سبحانه وتعالىمفدافع عنه

                                                
 .214 سورة الشعراء، آية رقم )1(
 .، مصدر سبق توثيقه240، ص 1جلد  ابن هشام، السيرة النبوية، م)2(
 .108م،  ص 1974، 1، ج3 ، ط rحوى، سعيد ، الرسول  )3(
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 ، سيصلَى نـارا ذَات لَهـٍب        ، ما أَغْنى عنه مالُه وما كَسب        ،تبت يدا أَِبي لَهٍب وتب       ﴿ :قال تعالى 
 .)1( ﴾ ِمن مسٍد  ِفي ِجيِدها حبلٌ،وامرأَته حمالَةَ الْحطَِب 

 ،)2(﴾ِلتنِذر أُم الْقُرى ومن حولَها﴿: ثم اتسع نطاق الدعوة عند نزول اآلية الكريمة بقوله تعالى
 .)3(﴾وما أَرسلْناك ِإلَّا رحمةً لِّلْعالَِمني﴿: ثم اتسع منهج الدعوة على اهللا ليكون للعالمين، قال تعالى

 
 :من هذه اللحظة

 )4(" فإن قريش منعوني أن أبلغ رسالة ربي؟أال رجل يحملني:" إلى الناس يقول لهم rرج خ
 ،r اتباع محمدٍ ... االتباع  ، فإن المحبة ال تأتي إال ب       rفان كنت يا أخي من الذين يحبون محمداً         

 االتبـاع،   :ة المحبة م عال  فمن ،)5( ﴾فَاتِبعوِني يحِببكُم اللَّه  ﴿: ، قال تعالى   ورؤياه ، وثقافته ،في منهجه 
 في صورته وسيرته وسريرته، البد من امتثال أوامر اهللا على طريق رسوله             ، rكيف نتبع محمدا    

 . األمين
أنت يا محمد تقول من يحملني ابلغ دعوة ربي؟ فما لنا إن حملناك وبايعناك؟ أيكون لنا األمـر          ..... 
فما أحوجنا إلـى    ... فلم يكذب عليهم بداً   ... شاء  األمر يومئٍذ هللا يضعه حيث ي     : rقال  .... ؟من بعد 

 ".يريد اصطفاء واستخالص النُخب "  r محمد .هذه السيرة
 يا أبا طالـب اسـتنهيناك   : وهم يقولون، بين قريش وأبي طالب كانت المفاوضات مراٍت عديدةً   .....

ولكـن قريشـا   . عاداتهلذلك تم اإلجماع على م. فنحن ال نَصبر أكثر من ذلك. من ابن أخيك فلم تنهه 
 ......! جديدةةربمبادب للجأت إلى أبي طا

خـذه  " عمارة بن الوليد بن المغيرة    : "حيث استصحبت معهم شاباً وسيم الخلقة، فتى من قريش اسمه         
ئك وفرق جماعـة قومـك،      ا وأسلم لنا ابن أخيك هذا الذي خالف دينك ودين آب          ،واتخذه ولداً فهو لك   

 . لفنقتله، فإنما هو رجل برج
واهللا لبئس ما تسومونني، أتعطوني ابنكم أغذوه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه؟ هذا واهللا لن يكون               : فقال
 . أبداً

 : قام رجل من القوم اسمه ابن عدس بن نوفل بن عبد مناف بن قصى
 !!!!أنصفك قومك، وما أكثر هذا الطابور في هذه األيامواهللا  يا أبا طالب لقد : قال 

                                                
 .5 -1سورة المسد، آية رقم  )1(
 .92سورة األنعام ، آية رقم  )2(

 .107سورة األنبياء، آية رقم  )3(

 .، مصدر سبق توثيقه420 بهجت، أحمد، أنبياء اهللا، ص)4(
 .31 سورة آل عمران، آية رقم )5(
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تريد مظاهرة القوم علي، اصنع ما بدالك فحميـت الحـرب، وتنابـذ     ! ا أنصفوني اهللا م و: أبو طالب 
وصحبه، ومن األمثلة علـى هـذا التصـعيد،        rالقوم، فبدأت قريش تُصعد من إيذائها لرسول اهللا         

، rالتعذيب الذي عاناه بالل وآل ياسر، حتى وصل اإليذاء إلى أبي بكر الصديق، وإلى الرسـول                 
بفناء الكعبة، إذ اقبل عقبة بن أبي معيط ، فأخذ بمنكـب             r األيام بينما كان رسول اهللا       ففي يوم من  
فـع عـن    ا ولوى ثوبه على عنقه فخنقه خنقا شديداً، فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبه ود             ، rرسول اهللا   
 )1( وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟أتقتلون رجال أن يقول ربي اهللا: وقال rرسول اهللا 
جنة، وقد ذهب ذات يوم خباب بن       بر ويربطهم بال  ص أصحابه على ال   يحث rالمرحلة كان   ففي هذه   

أال تدعو لنا يـا      أال تستنصر لنا؟  : ، مستنجداً به من اضطهاد قريش، فقال      r إلى رسول اهللا     رتّاأل
 رسول اهللا؟ 

 ، بالمنشار ؤتىجعل فيها ثم ي   ر له حفرة في األرض في     فحقد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيr  :      قال  
في   اهللا ، ما يصده ذلك عن دينه    ،جعل نصفين وضع على رأسه في هـذا األمـر، ولكـنكم     واهللا ليـتمن 

 .)2(تستعجلون
  

 !!!اجتماع قمة طارئ
 فكان من نتائج هـذا المـؤتمر        ،rقريش تدعو إلى عقد مؤتمر طارئ لتوحيد الهجوم على محمد           

الدهاء والذكاء والحجة والبرهـان، كـان هـذا     اختيار ممثل من رجاالت قريش معروف ب  ،الطارئ
الرجل من طبقٍة اإلشراف واسمه، عتبة بن ربيعة، رفيع المنزلة، عالي الهمة، حيث أخـذ يفـاوض                 

 انك منا حيث قد علمت من المنزلة فـي  ،يا ابن أخي، يا محمد  : محاوالً إقناعه قائالً له   . rالرسول  
عبـت  وهت أحالمهم، سفّوبأمٍر عظيم، فرقت جماعتهم، العشيرة والمكانة والنسب، وأنك آتيت قومك  

... الشـرف فـإن كنـت تريـد        هذه األموال تحت تصرفك   ... كفّرت ما مضى من آبائهم    وآلهتتهم،  
 .رغ عتبة ورسول اهللا يستمع منهحتى إذا ف...  نملكك علينا،لكالموإن كنت تريد ، نسودك علينا

اقف لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم استدالالً علـى           وفي هذه المو   أفرغت يا أبا الوليد؟   : rمحمد  
 .منهجه وقبوله للحوار مما كان له األثر البالغ في نفوس تابعيه

 )3(.نعم: عتبة 

                                                
 .م2002، 64، ص 1محمد محزون، منهج النبي في الدعوة إلى اهللا، دار السالم، القاهرة، ط  )1(
 البخاري، أبو عبد اهللا محمد بن اسماعيل، كتاب مناقب األنصار، باب ما لقي النبي وأصحابه من الشمشركين                  )2(

 .م1998، ، بيت األفكار الدولية للنشر والتوزيع، الرياض)3852(بمكة، رقم الحديث 
 .، مصدر سبق توثيقة63، ص3ابن كثير، إسماعيل الدمشقي، ج )3(
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 ِكتاب فُصلَت آياته قُرآنـاً عرِبيـاً لِّقَـوٍم          2 تِرتيلٌ من الرحمِن الرِحيمِ    1حم: يقرأ عليه : rمحمد  
 وقَالُوا قُلُوبنا ِفي أَِكنٍة مما تدعونا ِإلَيِه وِفي         4ِشرياً ونِذيراً فَأَعرض أَكْثَرهم فَهم لَا يسمعونَ       ب 3يعلَمونَ

 يوحى ِإلَي أَنما ِإلَهكُم  قُلْ ِإنما أَنا بشر مثْلُكُم   5آذَاِننا وقْر وِمن بيِننا وبيِنك ِحجاب فَاعملْ ِإننا عاِملُونَ        
      ِرِكنيشلٌ لِّلْميوو وهِفرغتاسِه ووا ِإلَيِقيمتفَاس اِحدو 6ِإلَه           ـمِة هـم ِبالْـآِخرهكَاةَ وونَ الزتؤلَا ي الَِّذين 

 قُلْ أَِئنكُم لَتكْفُرونَ ِبالَِّذي خلَـق  8ير ممنوٍن ِإنَّ الَِّذين آمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت لَهم أَجر غَ       7كَاِفرونَ
        الَِمنيالْع بر اداً ذَِلكأَند لُونَ لَهعجتِن ويموِفي ي ضـا         9الْأَرِفيه كاربا وِقهِمن فَو اِسيوا رلَ ِفيهعجو 

 ثُم استوى ِإلَى السماء وِهي دخانٌ فَقَالَ لَها وِللْأَرِض 10 سواء لِّلساِئِلنيوقَدر ِفيها أَقْواتها ِفي أَربعِة أَياٍم
      ا طَاِئِعنينيا أَتهاً قَالَتكَر عاً أَوا طَوا        11ِائِْتيهراء أَممى ِفي كُلِّ سحأَوِن ويمواٍت ِفي ياومس عبس ناهفَقَض 

 فَِإنْ أَعرضوا فَقُلْ أَنذَرتكُم صـاِعقَةً  12 السماء الدنيا ِبمصاِبيح وِحفْظاً ذَِلك تقِْدير الْعِزيِز الْعِليمِ  وزينا
   ودثَماٍد واِعقَِة عثْلَ صوا            13مدبعأَلَّا ت لِْفِهمخ ِمنو ِديِهمِن أَييلُ ِمن بسالر مهاءتِإذْ ج      قَالُوا لَـو ِإلَّا اللَّه

 فَأَما عاد فَاستكْبروا ِفي الْأَرِض ِبغيِر الْحق وقَالُوا         14شاء ربنا لَأَنزلَ ملَاِئكَةً فَِإنا ِبما أُرِسلْتم ِبِه كَاِفرونَ        
 فَأَرسلْنا  15هم هو أَشد ِمنهم قُوةً وكَانوا ِبآياِتنا يجحدونَ       من أَشد ِمنا قُوةً أَولَم يروا أَنَّ اللَّه الَِّذي خلَقَ         

علَيِهم ِرحياً صرصراً ِفي أَياٍم نِحساٍت لِّنِذيقَهم عذَاب الِْخزِي ِفي الْحياِة الدنيا ولَعذَاب الْآِخرِة أَخزى                
ا ثَمود فَهديناهم فَاستحبوا الْعمى علَى الْهدى فَأَخذَتهم صاِعقَةُ الْعذَاِب الْهوِن            وأَم 16وهم لَا ينصرونَ  

 ويوم يحشر أَعداء اللَِّه ِإلَى النـاِر فَهـم      18 ونجينا الَِّذين آمنوا وكَانوا يتقُونَ     17ِبما كَانوا يكِْسبونَ  
وزونَيلُونَ    19عمعوا يا كَانِبم مهلُودجو مهارصأَبو مهعمس ِهملَيع ِهدا شوهاؤا جى ِإذَا متقَالُوا 20 حو 

ـ                  لَ مأَو لَقَكُـمخ ـوهٍء ويكُلَّ ش الَِّذي أَنطَق ا اللَّها قَالُوا أَنطَقَننلَيع مِهدتش ِلم لُوِدِهمـِه   ِلجِإلَيٍة ور
 وما كُنتم تستِترونَ أَنْ يشهد علَيكُم سمعكُم ولَا أَبصاركُم ولَا جلُودكُم ولَِكن ظَننتم أَنَّ               21ترجعونَ

 23م أَرداكُم فَأَصبحتم من الْخاِسِرين وذَِلكُم ظَنكُم الَِّذي ظَننتم ِبربك22ُاللَّه لَا يعلَم كَِثرياً مما تعملُونَ
ِبنيتعالْم نم ما هوا فَمِتبعتسِإن يو مى لَّهثْوم اروا فَالنِبرص24فَِإن ي نيا بم موا لَهنياء فَزنقُر ما لَهنضقَيو 

      ِهملَيع قحو ملْفَها خمو ِديِهموا             أَيكَـان ـمهالْـِإنِس ِإنو الِْجن نِلِهم مِمن قَب لَتخ ٍم قَدلُ ِفي أُمالْقَو
اِسِرينونَ           25خِلبغت لَّكُما ِفيِه لَعوالْغآِن وذَا الْقُروا ِلهعمسوا لَا تكَفَر قَالَ الَِّذين26 و    الَّـِذين ِذيقَنفَلَن 

 ذَِلك جزاء أَعداء اللَِّه النار لَهم ِفيها دار         27داً ولَنجِزينهم أَسوأَ الَِّذي كَانوا يعملُونَ     كَفَروا عذَاباً شِدي  
ن والِْإنِس   وقَالَ الَِّذين كَفَروا ربنا أَِرنا الَّذَيِن أَضلَّانا ِمن الْجِ         28الْخلِْد جزاء ِبما كَانوا ِبآياِتنا يجحدونَ     

     فَِلنيالْأَس ا ِمنكُونا ِلياِمنأَقْد تحا تملْهعج29ن            ِهملَـيلُ عـزنتوا تقَامتاس ثُم ا اللَّهنبقَالُوا ر ِإنَّ الَِّذين 
        مِة الَِّتي كُنتنوا ِبالْجِشرأَبوا ونزحلَا تافُوا وخلَاِئكَةُ أَلَّا تونَ الْمدوعا   30 تيناِة الديِفي الْح كُماؤِليأَو نحن 

 ومـن   32 نزالً من غَفُوٍر رِحـيمٍ     31وِفي الْآِخرِة ولَكُم ِفيها ما تشتِهي أَنفُسكُم ولَكُم ِفيها ما تدعونَ          
 ولَا تستِوي الْحسـنةُ ولَـا       33 وقَالَ ِإنِني ِمن الْمسِلِمني    أَحسن قَوالً ممن دعا ِإلَى اللَِّه وعِملَ صاِلحاً       
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            ِميمح ِليو هةٌ كَأَناودع هنيبو كنيفَِإذَا الَِّذي ب نسأَح ِبالَِّتي ِهي فَعئَةُ ادي34الس      ا ِإلَّا الَّـِذينلَقَّاها يمو 
 وِإما يرتَغَنك ِمن الشيطَاِن نزغٌ فَاستِعذْ ِباللَِّه ِإنه هو السـِميع            35ِإلَّا ذُو حظٍّ عِظيمٍ   صبروا وما يلَقَّاها    

ِليموا ِللَّ   36الْعدجاسِر ولَا ِللْقَمِس وموا ِللشدجسلَا ت رالْقَمو سمالشو ارهالنلُ واِتِه اللَّيآي ِمنِه الَِّذي  و
فلما قام من سـجوده،     ...  rفلما وصل إلى آية السجدة سجد       ،   )1( 37خلَقَهن ِإن كُنتم ِإياه تعبدونَ    

 .يا أبا الوليد سمعت ما سمعت فأنت وذاك: قال
لقد جاءكم عتبة بوجٍه غير الوجه الذي ذهـب بـه،           : فقام عتبة إلى أصحابه، فلما رأوه، قال أحدهم       

 ا وراءك يا أبا الوليد؟م: قالوا
 الرجـل   سمعت قوالً واهللا ما سمعت مثله قط، يا معشر قريش أطيعوني، خلوا بينكم وبين هذا              : قال

اهللا ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم، فـإن تصـبه العـرب فقـد               وما هو فيه، واعتزلوه، فو    
سحرك بلسـانه  : د الناس به، قالوا وإن لم تصبه فملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم أسع   ،كفيتموه بغيركم 
 .)2(هذا رأي فاصنعوا ما بدا لكم: يا أبا الوليد؟ قال

هذه المفاوضات لم تُجد نفعاً، لذلك قريش تدعو إلى مؤتمر طارئ ثاٍن حيث نشـطت المفاوضـات،         
لم يكن على جدول أعمال هذه المفاوضات       . وقد اجتمع الزعماء، في فناء الكعبة بعد غروب الشمس        

 :  عنوان واحد وهوإال
 ."المفاوضة األخيرة قبل المنازلة بالسيف حتى نعذر فيه"

 .فما أشبه اليوم باألمس!!!! وما أكثر القمم الطارئة في هذه األيام.... اجتماع قمة طارئ آخر
  حـريص علـيهم،  مسرعاً ظناً منه أن قد بدا لهم فيما كلمهم فيه بداء، فهو          rيذهب وفد إلى محمد     

نا قد بعثنا إليك لنكلمك، وإنا واهللا ما نعلم رجـالً  إيا محمد،   : عنتهم، حتى جلس إليهم فقالوا    يعز عليه   
ـ    تَب اآلباء، وعِ  تَمتَلقد شَ  على قومه مثل ما أدخلت على قومك،         من العرب أدخل    تَمِت الـدين، وشَ

 فإن كنت   – ،ا وبينك جئته فيما بينن  واآللهة، وسفّهت األحالم، وفرقت الجماعة، فما بقي أمر قبيح إال           
كون أكثرنا ماالً، وإن كنـت إنمـا        تإنما جئت بهذا الحديث تطلب به ماالً جمعنا لك من أموالنا حتى             

تطلب به الشرف فينا، فنحن نسودك علينا، وإن كنت تريد به ملكاً ملّكناك علينا، وإن كان هذا الـذي     
 حتى نُبرئـك منـه، أو نعـذر    )3(الطب لك بذلنا لك أموالنا في طلب – تراه قد غلب عليك    يأتيك رئياً 

ما بي ما تقولون، ما جئت بما جئتكم به أطلب أموالكم وال الشـرف              : rفقال لهم رسول اهللا     . فيك
فيكم، وال الملك عليكم ولكن اهللا بعثني إليكم رسوالً وأنزل علي كتاباً، وأمرني أن أكون لكم بشـيراً                  

                                                
 .37 -1سورة فصلت، آية رقم  )1(
 .، مصدر سبق توثيقه261ابن هشام، السيرة النبوية، ص )2(
ابن منظور، لسـان العـرب،      . كانوا يسمون التابع من الجن رئيا، يعني به شيء من الجن واالجتنان           =  رئيا   )3(

 . توثيقهمصدر سبق
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م، فإن تقبلوا مني ما جئتكم به، فهو حظكـم فـي الـدنيا      ونذيراً، فبلغتكم رساالت ربي، ونصحت لك     
 .واآلخرة، وإن تردوه علي أصبر ألمر اهللا حتى يحكم بيني وبينكم

 النـاس   يا محمد، فإن كنت غير قابل منا شيئاً مما عرضناه عليك فإنك قد علمت أنه ليس من                : قالوا
لنا ربك الذي بعثك بما بعثك بـه، فليسـير   ل ماء، وال أشد عيشاً منا، فسل أحد أضيق منا بلداً وال أق  

جر لنا فيهـا أنهـاراً كأنهـار الشـام          ت علينا، وليبسط لنا بالدنا، وليف     عنا هذه الجبال التي قد ضيق     
والعراق، وليبعث لنا من مضى من آبائنا، وليكن فيمن يبعث لنا منهم قصي بن كالب، فإنـه كـان                   

صنعت لنا ما سألناك، صدقناك، وعرفنا بـه   فإن  طل،  أحق هو أم با   : شيخ صدق، فنسألهم عما تقول    
 . منزلتك من اهللا، وأنه بعثك رسوالً كما تقول

ما بهذا بعثت إليكم من اهللا إنما جئتكم من اهللا بما بعثني به، وقد              : فقال لهم صلوات اهللا وسالمه عليه     
ان تردوه علي أصبر ألمر اهللا      بلّغتكم ما أرسلت به إليكم، فإن تقبلوا فهو حظكم في الدنيا واآلخرة، و            

 .تعالى، حتى يحكم بيني وبينكم
ى تأتينا باهللا والمالئكة    لن نؤمن بك حت   : يا محمد، واهللا ال نتركك حتى نُهلكك أو تُهلكنا، وقالوا         : قالوا
ن وقَالُوا لَن نؤمِ  ﴿ :، قال تعالى  r وقد ورد في القرآن الكريم األشياء التي طلبوها من محمد            )1(قبيالً

 أَو تكُونَ لَك جنةٌ ِمن نِخيٍل وِعنٍب فَتفَجر الْأَنهار ِخلَالَها تفِْجريا     ،لَك حتى تفْجر لَنا ِمن الْأَرِض ينبوعا        
 أَو يكُونَ لَك بيـت ِمـن        ،ِبيلًا   أَو تسِقطَ السماَء كَما زعمت علَينا ِكسفًا أَو تأِْتي ِباللَِّه والْملَاِئكَِة قَ            ،

زخرٍف أَو ترقَى ِفي السماِء ولَن نؤِمن ِلرِقيك حتى تنزلَ علَينا ِكتابا نقْرؤه قُلْ سبحانَ ربي هلْ كُنت ِإلَّا 
 .)2( ﴾بشرا رسولًا 

 .......وهكذا يتوالى انعقاد المؤتمرات
النـا    لمؤتمر آخر فيكـون هـذا المـؤتمر إع    قريش تدعو، هذا الكفر الصريح، والعناد الطويل   بعد

 الحصار والمقاطعة، وما أكثر الحرب االقتصادية فـي         والدعوة إلى وإيذاناً ببدء الحرب االقتصادية،     
ة قاسـية   ما أشبه اليوم باألمس، حيث الحصار االقتصادي واإلنساني، فكان بمثابة معاهد          فهذه األيام   

 !هدفها نبذ المسلمين وقتلهم اقتصادياً، كما يفعل أعداء اإلسالم اليوم
 أن الصدام مع قريش يفضي إلى تدمير المسلمين وإبادتهم، فكان من الحكمـة              ،rلقد علم الرسول    

  بمثابة إنحناء للعاصفة التي سرعان ما تتالشـى        ولكن هذا االختفاء كان استراتيجياً مرحلياً     االختفاء،  
ما أجمل دراسة سيرة األنبياء والتأسي بهم،       فما أجمل أن نحقق هذا المنهج في أيامنا هذه ، و          ،جذوتها

ت مضاجعهم في وقتنا الحاضر، الذي تـداعت علينـا   ضعندئٍذ يجد المسلمون حالً لمعضلتهم التي أق      
ة، والمداهنـة   فيه األمم حيث المقاطعة بأنواعها، والحرب بأشكالها، اإلعالميـة منهـا واالقتصـادي            

                                                
 .، مصدر سبق توثيقه362، ص1ابن هشام، السيرة النبوية، ج )1(
 .93 -90سورة اإلسراء ، آية رقم  )2(
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وال يزالون حتـى  ،  )1(﴾ودوا لَو تدِهن فَيدِهنونَ ﴿: السياسية التي يتمنونها حيث قال سبحانه وتعالى 
حتى بلغ األمر بسـعد بـن    الدعاة إلى اهللا يدفعون ضريبة مواقفهم،      أخذ الرسالة   ء فمنذ بد  ،يومنا هذا 

ة تحت البول، فإذا قطعة من جلد بعير يابسة،         أبي وقاص، أنه خرج يوماً ليقضي حاجته، فسمع قعقع        
 وعلى الـرغم مـن هـذه        )2(ا بالماء فكانت طعامه ثالثة أيام     فأخذها وغسلها ثم أحرقها وفتتها وسفّه     

الضائقة للمسلمين، فقد كان المسلمون يلتقون بالمسلمين في مواسم الحج ويـدعوهم إلـى التـراحم                
 .زيدفي ماد عدد المسلمين وثقتهم باهللا دزاالدين، حتى والتعاطف والتآزر، فكان الناس يدخلون في 

 حيـث بـدأ بعـرض       ،قد استعمل وسائل وأساليب عدة في دعوته إلى اهللا         r اًكذلك نجد أن محمد   
ـ  حنيفة،وبن كلب، وبن: اإلسالم على القبائل، فمن القبائل التي عرض نفسه إليها       نأخـذ  :  عـامر و بن

ظلم، فقد أتى   البغي و الحقد و حمل ال وت ،يد كيداً، وتتعنت تعنتاً   شريحة من هذه القبائل، وكيف كانت تك      
r سوق عكاظ يوماً في مكة. 

 ؟ممن القوم:  فقال
 .من بني عامر بن صعصة:  قالوا
  من أي عامٍر أنتم؟:  rقال 
 .من بني كعب بن ربيعة: قالوا
 كيف المنعة فيكم؟:  rقال 
  .ال يرام من قابلنا، وال يصطلي بنارنا: قالوا
  فإن أتيتكم تمنعوني حتى ابلغ رسالة ربي؟ –إني رسول اهللا :  rقال 
 . على شيءم منكاً ُأكره أحدولم
 من أي قريٍش أنت؟: قالوا
 . من بني عبد المطلب: rقال 

 قالوا فأين أنت من عبد مناف؟
 .هم أول من كذبني وطردوني: rقال 
 .ى تبلغ رسالة ربكولكنا ال نطردك وال نؤمن بك، ولكنا نمنعك حت: قالوا
 . إذ أتاهم رجل اسمه بجرة بن قيس القشيري)3(فنزل إليهم والقوم يتسوقون: rقال 
 !r لمحمد ركّنَكر وتَ هذا الغالم الذي أراه عندكم؟ ينْنم: فقال
 .اهللا القرشي فتى اسمه محمد بن عبدهذا ال: قالوا

                                                
 .9 سورة القلم، آية رقم )1(
 .، مصدر سبق توثيقه445 بهجت، أحمد، أنبياء اهللا، ص )2(
 .ابن منظور، لسان العرب، مصدر سبق توثيقه. يبيعون ويشترون= يتسوقون  )3(
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 ما لكم وله؟: ةأقال بجر
 .منا أن نمنعه حتى يبلغ رسالة ربهيطلب ! زعم لنا أنه رسول اهللا: قالوا

 فماذا رددتم عليه؟: قال بجرة
 . تأتي معنا إلى بالدنا ونمنعك مما نمنع به أنفسنا،عةقلنا له في الرحب والس: قالوا

 رجع بشيء أشر من شيء ترجعـون بـه، هـذا    ،ما اعلم أن أحداً من أهل سوق عكاظ  : ةأقال بجر 
 الناس، حتى رمتهم العرب عن قوٍس واحدة، قومه أعلم به، حيث أنهم لـو       الفتى من قوٍم بدأوا منابذة    

 قوٍم قد طردوه قومه وكـذبوه،       )1(آنسوا منه خيراً ورشداً، لكانوا أسعد الناس به، تعمدون إلى رهيق          
 فتؤوه وتنصروه؟

فـواهللا   ،قم والحق بقومك: فقال له: rثم أقبل إلى رسول اهللا . بئس الرأي رأيكم، بئس الرأي رأيتم     
 .لوال أنك عند قومي لضربت عنقك

  فألقتـه  r برسـول اهللا   )3( فقمصت)2(إلى ناقته فركبها، فغمز الخبيث بجرة شاكلتها      rفقام  : قال
 !!! على األرض

 من النسوة الالتي أسلمن مع رسول اهللا عليـه          وهي،  ضباعة بنت عامر  وتصادف في ذلك اليوم أن      
ملقى علـى األرض   r اًفلما رأت محمد... بني عمها، بني عامر   السالم بمكة، كانت في زيارٍة إلى       

أيصنع برسول اهللا هكـذا بـين أظهـركم ال    !! ا آل عامر وال عامر لي     ي: قالت ضباعة !! يسيل دمه 
؟ فقام ثالثة نفر من بني عمها إلى بجرة الخبيث، واثنان آخران أعاناه فأخذ كل رجل                ميمنعه أحد منك  

: r لطمـاً، فقـال      ى صدر بجرة الخبيث ثم علوا وجهه      ض، ثم جلس عل   منهم رجالً، فجلد به األر    
 وحسـن إسـالمهم    ،rفأسلم الثالثة الذين نصـروه      ... قال  . اللهم بارك على هؤالء والعن هؤالء     

 .وهم غطيف وغطفان وعروة )4(وقتلوا شهداء
محمد عليه   لعل وعسى أن ننهل من المنهج الذي سلكه          ،rوفي هذه المرحلة لنا مشهد مع الرسول        

بأنـه   rيعلم بمجيء رجل حاجاً ومعتمراً، اسمه سويد بن صامت، هذا الرجل يعرف عنه               ،السالم
فيتصـدى  " الكامل" ية القوم وأشرافهم، فهو شاعر، جلد، ذو نسب رفيع، كان يسمى في قومه              من علْ 

 ....وبدأ يتكلم معه ويدعوه إلى اإلسالم:  rله رسول اهللا 
 لعل الذي معك مثل الذي معي؟يا محمد : فقال سويد

                                                
، 10، مجلـد  )رهـق (مـادة  ابن منظور، لسان العرب، . الرهق السفه والخفة والحمق والفساد والذلة: هيق ر )1(

 .، مصدر سبق توثيقه129-128ص
 ).1(المصدر السابق، انظر رقم . خاصتها= شاكلتها  )2(
 ).1(المصدر السابق، انظر رقم . نفرت فوثبت فألقت الرسول على األرض= فقمصت  )3(
 .141، ص3ير الدمشقي، البداية والنهاية، مكتبة اإليمان، المنصورة، ج  ابن كث)4(
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 وما الذي معك يا سويد؟:  rفقال 
 .م لقمانيعني بها حِك. مجلة لقمان: سويد

 .عرضها عليإ: رسول اهللا
 .  ورسول اهللا يستمع،يعرض المجلة على رسول اهللا: سويد

فهـو   إنه قرآن أنزله اهللا تعـالى        ....إن هذا كالم حسن، وإن الذي معي أفضل من هذا         : رسول اهللا 
 .نور وهدى

 .فتال عليه ودعاه إلى اهللا ولم يبتعد عنه
إن هذا القول حسن، ثم انصرف وقدم المدينة على قومه فلم يلبث أن قتله الخـزرج، فقـال                  : سويد

 .إنا لنراه قد قتل وهو مسلم: رجال من قومه
النـاس  أطيـاف   بـه   كيف نوظف هذا المنهج في حياتنا؟ إنه أسلوب قبول اآلخر، حوار كيف نبلغ              

 عامتهم وخاصتهم أمثال سويد؟
 يعلم أنه ال يوجد أحد على وجه األرض معه مثل الذي معه، ثم يقول لسـويد بـأدٍب                   ، rلقد كان   

وبعد أن يستمع ،وحسن خلق، اعرضها علي r ال يقبهذا كالم حسن: نكر، ولكنه يقولح، وال ي. 
فـي دعوتـه     rسلوب التي سلكه     األ ول اهللا؟ كيف اعترضه؟ كيف اختاره؟ وما      كيف عارضه رس  

 .فيا ليت دعاة اليوم يتعلمون هذا المنهج، )1(ما معه ورفض االستماع إليه؟لسويد؟ كيف لو أنكر عليه 
كانت تمثل المنهج الذي ال يأتيه الباطل مـن بـين           فلقد كانت التعليمات اإللهية تنزل على الرسول،        

قُلْ يا أَيها الناس ِإني رسولُ اللَِّه ِإلَـيكُم  ﴿: ال تعـالى يديه وال من خلفه، فعندما نزلت اآلية المكية، ق 
                  يالْـأُم ِبيوِلِه النسروا ِباللَِّه وفََآِمن ِميتيِيي وحي وِإلَّا ه ِض لَا ِإلَهالْأَراِت واومالس لْكم ا الَِّذي لَهِميعج

 .)2( ﴾ماِتِه واتِبعوه لَعلَّكُم تهتدونَ الَِّذي يؤِمن ِباللَِّه وكَِل
يا أيهـا   : "  عليه، يذهب إلى سوق ذي المجاز في مكة ويقول للناس          ةعندما نزلت هذه اآلي    rفكان  
فكان الناس يحتمون إليه، وكان رجل وضيء الوجـه أحـول ذو     "  قولوا ال إله إال اهللا تفلحوا      ،الناس

 "أبو لهـب  " ه إن كان يسير وراءه فيتبعه حيثما يذهب،     قوه، إنه صابئ،    كاذب، ال تصد  : غديرتين يقول 
: ي الناس قائالًكان يقف خطيباً ف   ف ،الذي كان يقف محذراً الناس من خطورة دعوة الرسول التوحيدية         

 .)3(نكم هذا عن دينكم، فإنه يريد أن تتركوا عبادة الالت والعزىأيها الناس ال يصد
 ومواسم الحج، والجماعات، إذ قدم الطفيـل بـن عمـرو      ،و في األسواق  ففي هذه األثناء، وهو يدع    

إنك قدمت بالدنا وهـذا الرجـل الـذي بـين     : يا طفيل: األوسي، فاستقبلته رجال قريش، فقالوا له    

                                                
 .، مصدر سبق توثيقه53، ص 2 ابن هشام، أبي محمد عبد الملك، السيرة النبوية، ج )1(
 .158 سورة األعراف، آية رقم )2(
 .، مصدر سبق توثيقه65 أبو فارس، محمد عبد القادر، فقه السيرة، ص)3(
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 ،أظهرنا قد أعضل بنا وفرق جماعتنا، وشتت أمرنا، وإنما قوله كالسحر يفرق بـين المـرء وأبيـه       
وإنا لنخشى عليك وعلى قومك ما دخل علينا، فـال تكلمـه وال             . تهوالرجل وأخيه، والرجل وزوج   

 rتسمع له وال منه، فما كان منه إال أن تأثر ووضع القطن في أذنيه حتى ال يسمع كـالم محمـد                      
بح، فما يمنعنـي أن     سن من القُ   رجل لبيب شاعر ما يخفى علي الح       إني.... ولكنه قال في نفسه   .... 

ل يتبـع  ي الطفه، فإن كان الذي يأتي به حسناً آخذ به، وإن كان قبحاً تركت            ؟لاسمع لهذا الرجل ما يقو    
 . وأخبره بما قالته قريش له، المسجد الحراممنن انصرف حي  عليه السالم،اًمحمد

ـ          فال واهللا    ،"سمعنيافأسمعته شعري و  ": يقول الطفيل  منـه  رَأما سمعت قوالً قـط أحسـن وال أم، 
لـم  : إليك عني يا أبت فلستَ مني ولست منك، فقال: فأتاني أبي، فقلت  وقدمت إلى أهلي،    ... فأسلمت
 يا بني؟
 .قد أسلمت وتابعت دين محمد: فقلت
 .أي بني، فديني دينك: قال
: ي صاحبتي فقلـت   ِنتْتَر ثيابك، ففعل ثم جاء، فعرضت عليه اإلسالم فأسلم، ثم أَ           وطه ْلفاغتِس: فقلت

 .إليك عني، فلست مني ولستُ منك
 ؟ولم بأبي أنت وأمي: قالت
 .فرق بيني وبينك اإلسالم، وتابعت دين محمد: قلت
 .فديني دينك: قالت
 ولم تسلم أمي، ثم دعـوت أوسـاً         ،اذهبي وتطهري، ففعلت، فعرضت عليها اإلسالم وأسلمت      : فقلت
 . هميا نبي اهللا، إني قد غلبني على أوس الزنا فادع اهللا ل: ، فقلت rوا، ثم جئت رسول اهللا أفأبط

 .)1(ارجع لقومك وارفق بهمفئت بهم، اللهم اهد أوساً واْ:  rفقال 
 مواجهـة النقـيض   ،فال شك أن هذا كله يسمى تجمع حركي جديد، في مواجهٍة مع جاهليٍة جهـالء              

كـان سـبباً فـي     ال تعرض لألذى، حتى إهدار الدم، ف      للنقيض، فلم يبق فرد في المجتمع اإلسالمي إ       
 ،في المجتمع العربي، هذه القاعدة الصلبة التـي تحـدت المجتمـع الجـاهلي             تكوين القاعدة الصلبة    

 مثل الطفيل وبنـي عـامر وبـالل         ،وتبرأت من كل صلة تربطها بالجاهلية أمثال الذين ذكروا آنفاً         
وأنهـم   فقد كان هؤالء في نظر قريش مارقين وخارجين عن القانون،            )2(وصهيب وسلمان وغيرهم  

 فمات عمار بن ياسر فـي حـر الظهيـرة مـن             ،فاستباحت دماءهم !! ! هكذا نعتتهم قريش   عصاة،
التعذيب، وكذلك زوجته التي كانت أول شهيدة في اإلسالم حيث طعنها أبو جهل بحربته فماتت، هذا                

 ذلك في السنة    فكان يعطي اإليعاز إلى بعض أصحابه ليهاجروا إلى الحبشة،          rكله، جعل الرسول    

                                                
 .، مصدر سبق توثيقه70مد عبد القادر، فقه السيرة، ص أبو فارس، مح)1(
 .194م،  ص 1970، 1 قطب، سيد، فقه الدعوة، مؤسسة الرسالة بيروت، ط )2(
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لـو  : قـال لهـم  ف، انه ال يقدر أن يمنعهم مما هم فيه من البالء،       ى  رأ rالخامسة من البعثة، ألنه     
        ظلم عنده أحد، وهي أرض صدق، حتى يجعل اهللا لكـم           خرجتم إلى أرض الحبشة، فإن بها ملكاً ال ي

 .)1(ينهم، فكانت أول هجرة في اإلسالمفرجاً مما أنتم فيه، فخرجوا مخافة الفتنة وفراراً بد
يعرف أحوال الملوك في ذلـك الزمـان،        ف كان ابن العصر     ، r اًن محمد الله واضحة أ  دوهذا فيه   

 وفي هذا منهج    .من الواجب عليه ان يعرف موقعه على خارطة العالم        ف ،وفي هذا عبرة للمسلم اليوم    
 .عظيم
ما مضى نستنتج أن كل من يجلس مع هؤالء، الرعيل األول من المسـلمين الـذين ربـاهم سـيد           م

 rاتباع محمد   ن  ، عندما يشاهدو  فكان الناس يعلنون اإلسالم   يعلن إسالمه،    فإنه   ، rالرجال محمد   
 . صدقهم، والنهج الذي سلكوهوفي سيرتهم 

فما اجدر أتباع الرسول محمد صلى اهللا عليه وسلم في هذه اإليام أن يسلكوا هذا المـنهج فيكونـوا                   
 اهللا، هـؤالء الثلـة قـال فـيهم     مدرسة تجذب إليها قلوب داخليها، فتكون القاعدة الصلبة التي وليها         

ِإنما وِليكُم اللّه ورسولُه والَِّذين آمنواْ الَِّذين يِقيمونَ الصالَةَ ويؤتونَ الزكَاةَ وهـم             ﴿: سبحانه وتعالى 
 مـا  هذه الثلة من المؤمنين ال يضرهم من خالفهم، وان اهللا تبارك وتعالى يسخر لهـم     . )2( ﴾راِكعونَ

، فال يخـاف ،     في السماوات وما في األرض، ويجعل لهم من كل ضيق فرجاً، ومن كل هٍم مخرجاً              
 .جاالً لدعوتهمفاألرض كل األرض م. وال يحزنوا وال يخشون إال اهللا 

 
 "الداعية إلى اهللا لم يفتر لحظةً واحدةً عن تبليغ الرسالة rمحمد "
 في هذه المرحلة عندما ذهب إلـى        ، rالتي واجهها    لك أخي القارئ مدى التحمل والمعاناة        قونس

 . مستخلصاً من هذا الحدث المنهج الدعوي. لعل وعسى أن يجد فيها مالذاً آمناً،الطائف
 أن يعمل على توسيع رقعة العمل اإلسالمي في الدعوة إلى اهللا، فلم يرسـل أحـد                 ، rيريد محمد   

فخرج بنفسه، ولكن توقعاته صـدقت،      ! ل الطائف ن يتحملوا رد أه   لأصحابه إلى الطائف، حيث أنهم      
ئف من بنـي     ال يعرف سادة أهل الطا     ، rفي أي رد عليهم، فكان       عاد من الطائف دون أن يفكر     ف

  ؟ أن يأخذ من الطائف مقراً له بديالً عن مكة، r يريد محمد :ثقيف، فقال أهل الطائف
 من ردهم القاسـي،     ، برسول اهللا  هعلوا ما فعلو  لقد كان ذهابه إلى الطائف إعالماً بدعوته، وبعد ما ف         

 لئال يحرش بينهم وبنـي قومـه،   ،غ قومه ما حدث معهلم يبلّف" فعلتم ما فعلتم فاكتموا علي    : " قال لهم 
في ظل شـجرة، وقـال       إلى بستان فجلس     ،rوفي أثناء عودته من الطائف وعلى مداخلها اطمأن         

 وقلة حيلتي، وهواني علـى النـاس، يـا ارحـم            ،قوتياللهم إليك أشكو ضعف      " :قولته المشهورة 
                                                

 .، مصدر سبق توثيقه280ابن هشام، أبي محمد عبد الملك، السيرة النبوية، ص )1(
 .56-55، آية رقم مائدةسورة ال )2(
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، أم إلـى عـدٍو      ؟، إلى بعيٍد يتجهمني   ؟ إلى من تكلني   ،الراحمين، أنت رب المستضعفين، وأنت ربي     
، إن لم يكن بك علي غضب فال أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك                 ؟ملكته أمري 

 أو يحل علـي     ،نزل بي غضبك  يا واآلخرة، من أن تُ    الذي أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدن       
الرواية على المنهج الـذي سـلكه   ، تدل   " وال حول وال قوة إال بك      ، لك العتبى حتى ترضى    ،سخطك

 .إذا كان اهللا راٍض عنه فال تهمه الكائنات: صلى اهللا عليه وسلم، وهو
 غالماً لهمـا  ا، فدعواْمله رحمه، حيث تحركت  ة وهم عتبة وشيب   ةسمع هذه المناجاة، أبناء ربيع    .... 

   ثم اذهـب بـه إلـى ذلـك     ،داس وقاال له خذ قطفاً من العنب، وضعه في الطبق       نصرانياً يقال له ع 
 ". rمحمد " يعنون بذلك الرجل . الرجل

عداس ينظر إلى رسـول اهللا      .... ثم أكل " بسم اهللا : " العنب في يده قال    rففعل عداس، فلما وضع     
r. 

 !الكالم ما يقوله أهل هذه البالدهذا : فقال عداس
 فمن أي البالد أنت يا عداس؟:  rفقال 
 . بلد اسمها نينوىنأنا م: عداس
 ما دينك يا عداس؟: rقال 
 .أنا نصراني: عداس
 .أنت من قرية الرجل الصالح يونس بن متّى: rقال 
 ما يدريك بيونس بن متى؟: عداس
 .ذاك أخي كان نبياً، وأنا نبي: rقال 

 !!!هنا ابنا ربيعة ينظران الحدث. يقبل رأسه ويده ورجله rعداس على رسول اهللا فأكب 
 .أما غالمك فقد أفسده عليك: قال أحدهما لآلخر

 مالك تقبل رأس هذا الرجل ويده ورجله؟! ويلك يا عداس: فلما جاء عداس قاال له
 .ه إال نبي، ما يفعلاًيا سيدي ما في األرض خير من هذا، لقد أخبرني خبر: عداس
 .)1(ويحك يا عداس، ال يصرفنك عن دينك فإن دينك خير من دينه: قاال له
، ال يريد وال يطلب النصرة من أهل الطائف حينئٍذ، لكنه كنوع من األعالم، يعرض نفسـه                 rفهو  

حيث أراد أن يجلس مع المأل منهم، خاصة الن الرأي غالباً مـا يصـدر               . عليهم، ويشكو لهم البالء   
ولكن ردهم كان كما هو معروفٌ في السيرة، حيث أنه عندما تيقن مـن عـدم                . ى بقية القوم  عنهم إل 

تقبلهم دعوته واستحالة االستماع إليه، انصرف عنهم بكلماته التاريخية التي يجـب أن تكتـب بمـاء       

                                                
 .225، ص 1، دار الشهباء، مجلد آيةالصح الكاندهلوي، محمد الياس ، حياة )1(
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الن بهذا اإلع " أرجو اهللا أن يخرج من أصالبهم من يعبد اهللا وال يشرك به شيئاً              : " الذهب حيث قال  
 . رسالته قد وصلتنأ rللمأل، اعتبر 

اسـتراح فـي   فنسي نفسه، وما تعرض له من الناحية الشخصية، من أجل الرسالة التي يحملها،     .... 
ـ ، يهتم بكـل نَ     rالدماء التي تسيل، فنراه     وينسى المتاعب،   ل ،عتبة وشيبة أبناء ربيعة   ل بستاٍن ، سفْ

وره، ويبدأ ممارسة مهمته الرئيسية، إنها الـدعوة إلـى          ويحا.... يالطفه! الغالم عداس، ذلك الخادم   
اهللا، إنها اإلعالم بالرسالة، لم يكن همه األكل والشرب، بل سأل الغالم الذي قدم له العنب، ما دينك؟                  
ألن همه الوحيد هو الدين، ثم أخبره انه نبي، وسؤاله عن يونس بن متى، هكذا تكون الدعوة، اللهـم             

 وفي هذه الرواية مدلول دعوي مهم وهو ال بد من وصول الدعوة إلى              .ن التبليغ بلغ عنا فأنا ال نحس    
 .اهللا إلى كل إنسان مهما كان وزنه االحتماعي

 

 المنهج الدعوي المستوحى من الهجرة النبوية الشريفة
 الَِّذين أُخِرجـوا ِمـن      ،ِهم لَقَِدير   أُِذنَ ِللَِّذين يقَاتلُونَ ِبأَنهم ظُِلموا وِإنَّ اللَّه علَى نصرِ         ﴿: قال تعالى 

 ا اللَّهنبقُولُوا رِإلَّا أَنْ ي قِر حيِبغ اِرِهم1( ﴾ِدي( 
تعد هذه أول آية نزلت في الجهاد، حيث كثر األذى في مكة ألصحاب رسـول اهللا، وهـم يشْـكون          

نهى اهللا تبارك وتعالى عن القتـال فـي   لرسول اهللا، ويقول لهم اصبروا، فإني لم أومر بالقتال، وقد       
ما مر  كذن األول بالقتال،    قرآن الكريم، فكانت هذه اآلية اإل     أكثر من سبعين مرة في سبعين آية في ال        

 .)2(معنا من اإليذاء والمعاناة واالضطهاد والدماء
 صلى اهللا عليه    لالرسوف عليهم،   ىواآلن وبعد هذه اآلية أحّل اهللا لرسوله الدماء والقتال لمن بغ          .... 
كـم إخوانـاً وداراً     إن اهللا قد جعـل ل     (: قال لهم فهاجر وأصحابه،   ف يأمر بالهجرة إلى المدينة،      وسلم

 .)3(رساالًأ فخرجوا ،)تأمنون بها
في مكة ينتظر أن يأذن له ربه فـي   rوبقي رسول اهللا   ... خرج من خرج من مكة إلى المدينة      ... 

ومـا هـي أنجـع     !! ه األثناء كانت قريش تخطط لقتل الرسول      الخروج من مكة إلى المدينة، في هذ      
 .rطريقٍة للتخلص من محمد 

وِإذْ يمكُر ِبك الَِّذين كَفَروا ِليثِْبتوك أَو يقْتلُوك أَو يخِرجوك ويمكُرونَ ويمكُر اللَّه واللَّه              ﴿: قال تعالى 
 اِكِرينالْم ري4( ﴾خ( ، 

                                                
 .40 -39سورة الحج، آية رقم  )1(
 .، مصدر سبق توثيقه290، ص 2الصابوني، محمد علي، صفوة التفاسير، مجلد  )2(
 .ابن منظور، لسان العرب، مصدر سبق توثيقه. جماعة وراء جماعة، طائفة بعد طائفة= أرساالً )3(
 .30 سورة األنفال، آية رقم )4(
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تائج المؤتمر الطارئ الذي عقده المأل من أشراف قريش اإلجماع على القرارات البرلمانية            كان من ن  
 .)1("برلمان قريش" وهو. الغاشمة التي صدرت عن دار الندوة

 .احبسوه في الحديد وأغلقوا عليه باباً ثم تربصوا به حتى الموت: قال قائل منهم
نا، فإذا خرج عنا فواهللا ما نبالي أيـن ذهـب، وال   نخرجه من بين أظهرنا، فننفيه من بالد  : قال آخر 
 . حيث وقع

 .واهللا أن لي فيه لرأياً ما أراكم وقعتم عليه بعد: أما أبو جهل بن هشام
 وما هو رأيك يا أبا الحكم؟: قالوا 
 أرى أن نأخذ من كل قبيلٍة شاباً فتى جليداً وسيطاً فينا ثم نعطي كل فتى منهم سيفاً صارماً، ثـم   : قال

يعمدوا إليه، فيضربوه ضربة رجٍل واحد، فيقتلوه، فنستريح منه، فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه فـي                 
 .)2(القبائل
، إلـى   r عِهدوأبو بكر رضي اهللا عنه، يستأجرا عبداهللا بن أريقط مع راحلتين، بعد أن               rمحمد  

: مدلول منهجي نبوي وهو     وفي هذا  .علي بن أبي طالب أن يؤدي األمانات التي عنده إلى أصحابها          
 ".أداء األمانة"

. كان بين خروجه من مكة إلى دخوله المدينة خمسة عشر يوماً، ألنه قام بغار ثور ثالثـة أيـام                  لقد  
 وفي هذا دليل على منهجه صلى اهللا عليه وسلم، إذ يجب علـى           .)3( سنة r 53وكان عمر الرسول    

 .كل مسلم أن يتدرب على الصبر والجوع والمشي
حيـث  .... في دعوته إلى اهللا      rلنرى المنهج الذي اتبعه     المدينة المنورة، و   r رسول اهللا    وصل

أن اهللا هو مواله وجبريل وصالح المؤمنين والمالئكة بعد ذلك ظهير، فكان أول عمـل عملـه فـي             
المدينة هو تأسيس مسجد قباء، فيكون هذا المسجد، األول في األرض بعد النبوة، وبعد مضي أربعة                

 ناقته وتسير به، فكان كلما مر بمنزٍل من منازل المدينة إال رغبوا في نزولـه           rشر يوماً يركب    ع
دعوها فإنها مأمورة، حتى بركت في موضع مسـجده اليـوم،   : عندهم، والناقة تمشي وهو يقول لهم   

فلم ينزل عنها، فقامت مرة أخرى وسارت قليالً، ثم التفت وسارت، فرجعت إلى موضـعها األول،                
فما أجمل أن يكـرم المـرء   ... ، عند بني النجار أخواله، محبة منه في إكرام أخواله   rفنزل عنها   

 .)4( ....أخواله

                                                
 .، مصدر سبق توثيقه151 المباركفوري، صفي الدين، الرحيق المختوم، ص)1(
 .76م، ص 1970، 2شلبي، محمود حياة رسول اهللا، مكتبة القاهرة، ط  )2(
، ص  19 الخضري بك، محمد ، نور اليقين في سيرة سيد المرسلين، مطبعة دار األيتام اإلسالمية، القدس، ط                  )3(

 .م1966، 58
 . مصدر سبق توثيقه.55، ص 1ابن قيم، زاد المعاد في هدي خير العباد، ج  الجوزيه، )4(
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وقُلْ رب أَدِخلِْني مدخلَ ِصدٍق وأَخِرجِنـي مخـرج         ﴿: قال تعالى : محمد يتوجه إلى اهللا ويقول    ... 
 .)1( ﴾ وقُلْ جاَء الْحق وزهق الْباِطلُ ِإنَّ الْباِطلَ كَانَ زهوقًا ، نِصريا ِصدٍق واجعلْ ِلي ِمن لَدنك سلْطَانا

، فهو كناية عن صدق الرحلة بدئها وختامها، أولها وآخرها، فمـا   rمه اهللا لنبيه محمد  ِلعي... دعاء
نـه   وهيبة وسلطاناً وقوة إ     له ولياً  أجمل أن يتوجه المسلم إلى اهللا، طالباً من اهللا جل وعال أن يجعل            

اللجوء إلى حمى اهللا، فال يمكن لصاحب الدعوة إال أن يستمد السلطان من اهللا، هـذا منهجـه، هـذه      
 ألنهم أكثر الناس معرفة باهللا، لهذا       )2(الرؤيا التي يجب أن نستلهمها من سيرة أولي العزم من الرسل          

! قب على النسيان أو السهو، لكن األنبياء يعـاقبون         أكثر الناس استغفاراً هللا، فاإلنسان ال يعا       نيكونو
ولَقَـد  ﴿ : قال نعالى  ، ألنه لم يضبط نفسه فغوى وافتقر إلى العزم        لقد نسي آدم فأهبطه اهللا من الجنة      

 .)4(يان ولو لم يكن نبياً لما آخذه اهللا على النس.)3( ﴾عِهدنا ِإلَى آدم ِمن قَبلُ فَنِسي ولَم نِجد لَه عزماً
 
 " أعمال رئيس الدولة نفم: التدرج في األعمال لتأسيس الدولة" 

 المسجد : أوال

قـام ببنـاء   ف، والذي سلكه في المدينة ذلك المنهج المسدد بـالوحي،   rنبقى مع المنهج الذي اتبعه     
يمـين  المكان الذي بركت فيه لغالمـين يت وكان  الناقة كما ذكرنا،     هالمسجد في المكان الذي بركت في     

الغالمين على هذا المكـان ليتخـذه مسـجداً     rمن األنصار وهما سهل وسهيل، فساوم رسول اهللا      
يصلي فيه   rفكان  . )5(بل نهبه لك يا رسول اهللا، فأبى رسول اهللا فابتاعه منهما بعشرة دنانير            : فقاال

 .حيث كانت قبلته بيت المقدس
 لـه أهميـة خاصـة فـي حيـاة           فالمسجدم،  ال بد من الحديث عن أهمية المسجد في اإلسال        ...... 

 قـد أرسـى     rالمسلمين، فهو مركز إشعاع لمختلف النشاطات الدينية والدنيوية، فيكون الرسـول            
القواعد األساسية للتعليم، التعليم االنفرادي والجماعي، وتدارس القرآن الكريم، فـال شـك أن هـذه                

اءة خارج المدينة، وليس غريباً أن نرى محمـد  السياسة وهذا المنهج، عمل على انتشار الكتابة والقر      
r           لم تقتصر كلمـة اقـرأ علـى        ... يتعلم ويشجع على التعليم وقد كانت أول آيٍة تتنزل عليه اقرأ

كانت عائشة رضي اهللا عنها من أبرز نساء صدر اإلسالم علماً ومعرفة، ومن             فالرجال دون النساء،    

                                                
 .81 - 80 سورة اإلسراء، آية رقم )1(
 .، مصدر سبق توثيقه354، ص 5قطب، سيد، في ظالل القرآن، مجلد  )2(
 .115ورة طه، آية رقم س )3(
 .مصدر سبق توثيقه. 22 بهجت، أحمد، أنبياء اهللا، ص )4(
 . مصدر سبق توثيقه.56، ص 1بن قيم، زاد المعاد في هدي خير العباد، ج  الجوزيه، ا)5(
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 العلم حكراً على النسـاء، فالرجـال        لم يكن ، ف )1(لفرائضكان الصحابة يسألونها عن ا    فأفقههن ديناً،   
ب ، يرغِّ  r والكتابة، وكثيراً ما كان      واألنسابوالنساء يتعلمون القرآن والحديث والمغازي والشعر       

 علّمـه  ن من عمله وحسناته بعد موته علـم     إن مما يلحق المؤم   : "  rفي العلم وبناء المساجد، قال      
أو مصحف ورثه، أو مسجد بناه، أو بيت ألهل السـبيل بنـاه، أو نهـر                ونشره، وولد صالح تركه     

 .)2("أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته، يلحقه بعد موته
المسجد الذي أسس على التقوى،     : هو rوتثبت األحاديث النبوية الشريفة أن هذا المسجد الذي بناه          

 .سرين إنه مسجد قباءالمذكور في القرآن وليس كما يقول بعض المف
من المسجد الذي أسس على التقوى؟ فأخذ كفاً من حصـباء فضـرب بـه               :  rئل رسول اهللا    سو

 .)3("هو مسجدكم هذا مسجدي هذا ": األرض ثم قال
تعليماً وتوجيهاً وقـدوةً، وفـق      .  r بيده، انطلق المنهج الذي رسمه       rمن هذا المسجد الذي بناه      

مل صلى اهللا عليه وسلم بيده، وفي هذا استدالالً على منهجه الذي رسـمه               فكان يع  .سياسته التعليمية 
 .بمقامه وليس بكالمه فقط

 
 .المؤاخاة بين المهاجرين واألنصار: انياث

 ِفي صدوِرِهم   والَِّذين تبوُءوا الدار والِْإميانَ ِمن قَبِلِهم يِحبونَ من هاجر ِإلَيِهم ولَا يِجدونَ           ﴿: قال تعالى 
                   ـمه فِْسـِه فَأُولَِئـكن حش وقي نمةٌ واصصخ كَانَ ِبِهم لَوو فُِسِهملَى أَنونَ عِثرؤيوا وا أُوتةً ِمماجح

 .)4( ﴾الْمفِْلحونَ 
ـ  آمنوا قبـل المهـاجرين،        الذين  الذين آمنوا قبل هجرة النبي إليهم، وليس       :معنى األنصار  ا انزلوف

ير على المهـاجرين،  ضالمهاجرين في منازلهم واشركوهم أموالهم، حتى أن النبي قسم أموال بني الن      
دون أن يعطي األنصار، ومع هذا طابت أنفس األنصار، انه اإليثار الذي هو أعلى درجات السخاء،                

ـ  اق و،استهم األنصـار  ف، التربية اإليمانية، تربية القلوب،       rلقد رباهم محمد     ى إيـواء  ترعـوا عل

                                                
 .مصدر سبق توثيقه. 176أمحزون، محمد ، منهج النبي في الدعوة إلى اهللا، ص  )1(
م، 2000،  1، ج   1 األلباني، محمد ناصر الدين، صحيح الترغيب والترهيب، مكتبة العـارف، الريـاض، ط               )2(

 .156ص
، 9، ط 9لدين يحيى بن شرف بن حزم، شرح صحيح مسلم، دار الثقافة العربية، بيـروت، ج         النووي، محي ا   )3(

 .168م، ص 1929
 .9 سورة الحشر، آية رقم )4(



 

 172

 في كتابـه     تبارك وتعالى   خلدهم فقد .مثلهاالتاريخ  كانت ضروباً من التضحية لم يشهد       فالمهاجرين،  
  .حيث التقى إيثار األنصار مع عزة أنفس المهاجرين. )1(العزيز

المؤاخاة فما أحوجنـا إلـى      : كثيرة هي الدروس والعبر المستنبطة من هذا المنهج المحكم وهو         ... 
 . يامنا هذه ، في وقت عزت فيه األخوة في اهللالتآخي في ا

  نمى صلى اهللا عليه وسلم اإليثار في نفوسهم؟كيف
 كيف أقنعهم بالتنازل عن ممتلكاتهم؟

قـال  . هو الذي يبقى له عند اهللا     ال شك انه رباهم على اإليمان فكان يشعر الواحد منهم أن ما يقدمه              
 )2( ﴾ د اللِّه باٍقاِعندكُم ينفَد وما ِعنم ﴿: تعالى

 
 "موقف حزن " 

حدثنا محمد بن بشار، حدثنا بن أبي غدي وسهل         ( حزناً شديداً، ذات يوٍم      rحزن رسول اهللا    .... 
عل وذكوان وعصـية   أتاه رrه عن أنس رضي اهللا عنه إن النبي دبن أبي يوسف عن سعيد بن قتا  

، بسبعين من األنصـار،    rى قومهم فأمدهم النبي     وبنو لحيان فزعموا أنهم قد أسلموا، واستمدوه عل       
 بئـر  اقال أنس كنا نسميهم القُّراء، يحطبون في النهار، ويصلون في الليل، فانطلقوا بهم حتى بلغـو              

        ل وذكوان وبني لحيان، قال قتـادة وحـدثنا         معونة، غدروا بهم وقتلوهم، فقنت شهراً يدعو على رع
 .)3("لّغوا عنا قومنا بأنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وارضاناوا بهم قرآناً، أال بأأنهم قر: أنس

كيف أنت يا رسول اهللا، كيف أنـت وأنـتَ          !!! يقتلون!! من الذين يحبهم اهللا ويحبونه    رجالً  سبعون  
عوما ...  وتقنت في صالتك على هؤالء المجرمين؟ ما هو ذنب هؤالء الحفظة، ذنبهم أنهم آمنوا              وتد

أنك خاتم أولي العزم من الرسل، حيث قـال    : حقاً!!  األيام الذين يتم تصفيتهم؟    أكثر المؤمنين في هذه   
فَاصِبر كَما صبر أُولُو الْعزِم ِمن الرسِل ولَا تستعِجلْ لَهم كَأَنهم يوم يرونَ ما ﴿: لك ربك،  قال تعـالى    

ن ةً ِمناعثُوا ِإلَّا سلْبي ونَ لَمدوعالْفَاِسقُونَ ي مِإلَّا الْقَو لَكهلْ يلَاغٌ فَهاٍر ب4( ﴾ه(. 
 أن الدعاة إلى اهللا، قد استشـهدوا، فكانـت          :خالصة األمر ف. rأخذ العبرة من موقف رسول اهللا       لن

رجع إلى   واحد،   ا فقد نجا من السبعين، رجل     أجسادهم طعاماً للنسور والطيور الجارحة، وكما ذكرن      
 ! قص عليه القصة كما حصلت بحذافيرهاو rرسول اهللا 

                                                
 .، مصدر سبق توثيقه352، ص 3 الصابوني، محمد علي، صفوة التفاسير، مجلد )1(
 .96سورة النحل، آية رقم  )2(

ه بن بردزبه، صحيح بخاري، المطبعة الكبرى االميرية، بوالق، مصر، البخاري، محمد بن اسماعيل بن المغير )3(
 .73هـ،  ص 1311، 4ج 

 .35 سورة االحقاف، آية رقم )4(
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ختار الزمان والمكان المناسـبين     ف. بالمنهج الذي يريد  ... يستعيد للمسلمين هيبتهم ولكن    rالرسول  
 .وعلى ناٍر هادئة

، إلى بني النظير يأمرهم أن      rة، فأرسل الرسول    بتأن يلجأ إلى العنف ليستعيد لإلسالم هي       r أبى
 خرج بألٍف من المسلمين، يختفـي بهـم نهـاراً،          م مهلة عشرة أيام، ث    يخرجوا من المدينة، فأعطاهم   

مية، حتى وصل بعد خمس عشـرة   ويسير بهم ليالً، ليثأر ألصحابه القراء، ويعيد هيبة الدعوة اإلسال         
هجوماً خاطفاً فكان مـن أعظـم أسـاليب          rهكذا عمل   . هم، فاجتاحوها م إلى مضارب خصو   ليلةً

 نبوي وهو كيف يتصرف الداعية إلى اهللا في األزمات؟وفي هذه منهج .الدفاع أمناً
كيـف نسـترد هيبـة      . ، يرفع مقدرة الجيش اإلسالمي القتاليـة      rعنصر المفاجأة، الذي استعمله     

 المسلمين اليوم؟ كيف نوازن بين عوامل الحذر والرغبة في نشر اإلسالم؟
وة، األسوة في الحـرب، األسـوة   في الدعوة إلى اهللا، المنهج األس rال بد من اتباع منهج الرسول      

لَقَد كَانَ لَكُم ِفي رسوِل اللَِّه أُسوةٌ حسنةٌ ِلمن كَانَ يرجو اللَّه والْيوم الَْآِخر              ﴿: ، قال تعالى  )1(في السلم 
 . )2( ﴾وذَكَر اللَّه كَِثريا 

 
 :مميزات المرحلة الثانية

 

ففـي بـاب اإلخـالص      . الص واليقين والشـجاعة والوفـاء     تميزت هذه المرحلة في المدينة باإلخ     
عـن  ف . وخاصة في هذه المواقـف     العقيدة يجب أن تتجلّى   ف ،، واضحاً في نهجه    rوالصدق، كان   

 أدركه رجل، قد كان     " الوبرة ةربج"إن النبي خرج قبل بدر فلما كان        : " عائشة رضي اهللا عنها قالت    
:  r حين رأوه، فلما أدركه قال لرسول اهللا         rل اهللا   يدرك منه جرأةً ونجدةٌ، ففرح أصحاب رسو      

:  rال، قـال    : ؟ قـال  " تؤمن باهللا ورسـوله   "  rجئت َألتبعك وُأصيب معك، قال له رسول اهللا         
ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدرك الرجـل  : قالت عائشة. فارجع فلن استعين بمشرك على مشرك   
ع فلن استعين بمشرك على مشرك، ثم رجع فأدركـه  ارج: rرسول اهللا، فقال له مرة أخرى، فقال    

فيا ليت علماء   . )3(، انطلق r أتؤمن باهللا ورسوله؟ قال نعم، فقال له رسول اهللا           rبالبيداء، فقال له    
وما أحوج أمتنا على تجديد الدين وتذكير الناس بهذا الدين، وبالمنهج           ! لفتوى هذه ا  واهذا العصر فهم  

 ".شرك على مشركال أستعين بم: "، وهوالقويم

                                                
 .، مصدر سبق توثيقه479 بهجبت، احمد، أنبياء اهللا، ص)1(
 .21  سورة األحزاب، آية رقم )2(
 .، مصدر سبق توثيقه198، ص12 النووي، محي الدين يحيى بن شرف بن حزام، صحيح مسلم، ج)3(
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ربى الصحابة على العقيدة الصافية، ففي باب اإلخالص وفي          r اًوفي هذه المرحلة نرى أن محمد     
 عن الرجل يقاتل شـجاعة ويقاتـل   rسئل رسول اهللا : حقيقة الجهاد عن أبي موسى األشعري قال  

  حمية، ويقاتل رياء، ذلك في سبيل اهللا؟ قال رسول اهللا          أي r "  كون كلمة اهللا هي العليـا  من قاتل لت
 .)1("فهو في سبيل اهللا

على اإلقدام والشجاعة حيث هي من       rوعلى القائد أن يكون قدوة في الشجاعة، فقد ربى صحابته           
أنبل الصفات للرجل، ففي غزوة حنين عندما انكشف المسلمون وانهزمـوا، ثبـت عليـه الصـالة                 

 البأس نتّقى برسـول اهللا،      شتدكنا واهللا إذا ا   " نه  والسالم، حيث يقول البراء بن عازب، رضي اهللا ع        
 :  على بغلته البيضاء، وهو يقولrوأن الشجاع منا الذي يحاذي به، ولقد رأيت رسول اهللا 

 أنا ابن عبد المطلب= أنا النبي ال كذب 
 فأين نحن . فال يدير المعارك وهو في قصر عاجي، بل يثبت في وسط المعركة يقاتل قتال المؤمنين              

 من هذا المنهج؟
 

 .مع الملوك rاالتصاالت التي قام بها :     ثالثاً
لتبليغ الرسالة، وإنذار الناس فكان، الرسـول        rفقد نذر نفسه    " قم فانذر " منذ نزول اآلية الكريمة،     

المؤمن، العابد، المجاهد، المعلم، الزاهد، المبشر، المبلغ، السياسي، ونحن امة اإلسالم نشـهد علـى               
رة خاصة، وقريش عامة، الحبشة، الطائف، وإيفاد الرسـل،         شينك بلغت الرسالة للعالمين، الع    هذا، أ 

 .في سبيل الدعوة إلى اهللا rللتبليغ العالمي، وهذه صور من مراسالته 
، إلى أكبر دولة في ذلك الوقت، إلى كسرى الرجـل األول فـي دولـة     rالكتاب الذي بعثه    : أوالً

الرسمي في بالده، حيث بعث له كتاباً مع الصحابي الجليل عبـداهللا بـن         الفرس، الذي يمثل الموقف     
 .بسم اهللا الرحمن الرحيم: حذافة السهمي رضي اهللا عنه، وهذا نص الكتاب

 :إلى كسرى عظيم الفرس. من محمد رسول اهللا 
 وان   اهللا، وحده ال شـريك لـه،       إال ال اله    أنسالم على من اتبع الهدى وآمن باهللا ورسوله، وأشهد          

 : محمداً عبده ورسوله
أدعوك بدعاء اهللا، فإني أنا رسول اهللا إلى الناس كافة، ألنذر من كان حياً، ويحـق القـول علـى                     

كسرى ملك الفرس، علم بقدوم ابن حذافة       . )2(أسلم تسلم، فإن أبيت، فإن عليك إثم المجوس       . الكافرين
رسـول اهللا  رسـول   ة، وأن يؤثر في نفسيحامالً رسالة من رسول اهللا، فأراد أن يظهر زينته وقوته   

                                                
 .، مصدر سبق توثيقه49، ص13 النووي، محيي الدين يحيى بن شرف بن حزام، صحيح مسلم، ج)1(
 .، مصدر سبق توثيقه115، ص1، جآية الكاندهلوي، محمد الياس ، حياة الصح)2(
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r              فأمر بتجهيز إيوانه، وإعداده وترتيبه، وتزيينه الزينة المؤثرة، ودعا عظماء الفرس والوزراء ،
 .rوالقادة لحضور االجتماع مع ابن حذافة، رسول رسول اهللا 

كسـرى،  نحـو     مظاهر الزينة ولم ينبهر بها، وظل متجهـاً        إلى، لم يلتفت    اإليوانابن حذافة يدخل    
 .كسرى يعجب من رباطة جأش ابن حذافة، وعدم انبهاره بما حوله، ومسيرة إليه بجرأٍة

كسرى يريد إذالل ابن حذافة، فأمر أحد زبانيته أن يأخذ الكتاب من ابن حذافة قبل وصوله إليه، ولم                  
 .يشأ أن يتناول منه الكتاب مباشرة، إذ يريد إذالله

 .حذافة يطلبون منه أن يسلمهم الكتاب، ليوصلوه إلى كسرى ابن إلى نرجال كسرى يتوجهو
 .فأخبروه أن هذا األمر من كسرى.....  الكتابإعطاءهمابن حذافة يرفض 

لقد أمرني رسول اهللا أن أسلم الكتاب باليد، وال بد لي           : تلقى أوامر من كسرى، وقال    أأنا ال   : قال لهم 
 .rمن تنفيذ أمر الرسول 

 أنهم أمام طراز فريد من الرجال، فال المظاهر خدعتـه،       وأيقنوابن حذافة،   افوجئ الفرس بشخصية    
 .وال الزينة بهرته، وال القادة أخافوه، حتى انه لم ينفّذ أوامر كسرى ولم يهتم بها

 .أدنوه: القادة يخبرون كسرى أن ابن حذافة يصر على تسليمك الكتاب يداً بيد فقال كسرى
 . رسول اهللاأمرهة ونفٍس عزيزٍة، وقلب ثابت، وسلّم الكتاب لكسرى كما ابن حذافة يتقدم بخطى واثق

. كسرى يأخذ الكتاب ويسلّمه إلى رجل عربي ليترجمه له، العربي يقرأ الكتاب لكسرى ويترجمة لـه  
كيف بـدأ   : فلما فرغ من ترجمة الكتاب، كسرى ينفعل ويغضب ويمزق الكتاب أمام الجميع، ويقول            

 !بل اسمي؟محمد كتابه باسمه ق
 يعرف العـرب قبـل    فهوكيف يكتب إلي بهذه الصيغة وهو عبدي؟ فكسرى يعتبر العرب عبيداً له،             

 ! اإلسالم، ولم يعرف أن اإلسالم صقل نفسية هذا العربي
بتمزيق كسرى للكتاب، ألن هذا التمزيـق يتنـافى مـع األعـراف             " الفرس" فوجئ رجال كسرى    

 . مصيرهم الزنازينألنيه الدبلوماسية، لكنهم لم يعترضوا عل
هـذا تكـون قـد      بله لإليمان واإلسالم،     r تمزيق الكتاب إعالناً لرفض دعوة الرسول،        ديع..... 

 .rانتهت مهمة ابن حذافة عند كسرى، وعاد إلى رسول اهللا 
 .)1("اللهم مزقه كل ممزق: "r، أن كسرى مزق الكتاب، فقال  rابن حذافة يخبر رسول اهللا 

                                                
، 4ميريـة، بـوالق، ج      البخاري، أبو عبداهللا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ، المطبعة الكبرى األ              )1(

 .45هـ،  ص 1313
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رواية عن النخبة الذين رباهم سيد الرجال محمد صلى اهللا عليه وسلم الـذين قـال فـيهم                  تكشف ال 
، علمـاً أن هـؤالء      )1( الَِّذين يبلِّغونَ ِرسالَاِت اللَِّه ويخشونه ولَا يخشونَ أَحدا ِإلَّا اللَّه ﴾           ﴿: سبحانه

 عليه وسلم لديهم االسـتعداد أن يبـادوا         لرسول الخاتم صلى اهللا   الرجال الذين تخرجوا من مدرسة ا     
 . جميعاً عن بكرة أبيهم ، وال يشاك محمد صلى اهللا عليه وسلم شوكة في قدمه

لقد بعث صلى اهللا عليه وسلم إلى الملوك والرؤساء في شتى بقاع األرض يـدعوهم علـى                  ...... 
 :اإلسالم، من هذه االتصاالت

 وهرقل ملك الروم وأمـراء العـرب، والنجاشـي،          ونصارى نجران،  rاالتصاالت بين الرسول    
 : rوالمقوقس ملك مصر، ناهيك عن السرايا، والغزوات، ونذكر بعضاً من مراسالته 

من مسيلمة رسـول اهللا الـى محمـد    : rحيث كتب مسيلمة الكذاب بن حبيب كتاباً إلى رسول اهللا          
، وإن لنا نصف األرض ولقـريش       فإني قد ُأشركت في األمر معك     : رسول اهللا، سالم عليك، أما بعد     

 . نصف األرض، ولكن قريشاً قوم يعتدون
 : rاهللا،  الرسوالن يصالن إلى رسول اهللا محمد عبد... 

 .... يقرأ الكتاب rالرسول 
 ماذا تقوالن أنتما؟ ... يقول للرسولين rالرسول 

 .نقول كما يقول رسولنا مسيلمة: قال الرسوالن
 " أن الرسل ال تقتل لضربت أعناقكماأما واهللا لوال: "  rالرسول 
 . يرد على مسيلمة ويكتب له كتاباً:  rالرسول 

 .بسم اهللا الرحمن الرحيم
فـإن األرض هللا  : اهللا إلى مسيلمة الكذاب، السالم على من اتبع الهدى، أمـا بعـد       من محمد بن عبد   

 )2("يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين
لهجرةشٍْر ل عةَنَكان ذلك آخر س. 

 
 تكوين الدولة في المدينة : المرحلة الثالثة

 ....تمهيد
يهـا باسـتخدام     قومه طوعاً، وكذلك رفض االستيالء عل      ه حيث عرضها علي   ،السلطة rلقد رفض   

 . إلى بناء الرجالٍةجاحب ا يريد إقامة شرع اهللا على األرض، وهذ، rألنه القوة بادئ األمر، 

                                                
 .39سورة األحزاب، آية رقم  )1(

 .242م، ص 1970، 2 شلبي، محمود، حياة رسول، مكتبة القاهرة، ميدان األزهر، ط )2(
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ن القتال لم   أو ، المؤمنين يدة إليجاد الرجال   العق خنتقاء، واالختيار، وترسي  رحلة اال مطالت  .....لذلك 
فقد جهل الذين جعلـوا  .....لذلك أو تيتيم األطفال،  ، أو تخريب البيوت  ،شرع محبة في إراقة الدماء    ي

 الحسـنة   سلطاً على رقاب العباد ، وال يعرفون حكمة الكلمـة الطيبـة ،والموعظـة             ماإلسالم سيفاً   
القاعـدة  " فكانت البنية التحتية إلقامة الدولة اإلسالمية هـي تكـوين            .)1(ادلة بالتي هي أحسن   والمج
 والعمـل الـدؤوب ،      ،بر الصامت ص فهي تعتبر ال   ، مقدمة على غيرها   ،الدعوة إلى اهللا  ف ،)2( "ةبالصل

 احقيتـة    الحق د ، وان طول الزمن ال يفق      rفاإلسراع في تكوين الدولة يقود إلى الخطأ، هكذا علم          
ل وفق ما خطط، ال وفق       له، وان يفع   دال ماُ يرا   ،د يفعل المسلم ما يري    ،بهذا المنهج  في إقامة الدولة،  

ـ ، عندئٍذ يتكفل اهللا سبحانه وتعالى بهذه الطريق ،ما خُطط له  هج حركـي ربـاني   ن التي تنبثق عن م
  .)3(ندعوي ، واهللا غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمو

بتعيين اثني عشر نقيباً ليكونوا على أقوامهم بمثابة وزراء، تسعه من الخـزرج وثـالث             r لقد قام 
 السالم له حواريون، هؤالء النقياء والحواريـون        همن األوس، فكانوا أمناء، وحيث كان عيسى علي       

ـ  بمثابة اإلعالميين والوزراء المساعدين كل في تخصصه،   الءؤفما أجمل أن يكون نقياء من المأل له
 .)4( لألمة حتى تستطيع العيش في دولهإنه اإلعداد. الملوك والرؤساء في وقتنا الحاضر

 يا رسول اهللا اسمح لنا أن نقتل الكفار كافه؟: فقالوا له  جاء األنصار إلى الرسول يوما،
ـ           ونقضي على رؤوس الكفر     الصـالة   ه، وال يشرق النهار حتى تُعلن الدولة وتكون ملكاً، فقال علي

المنطـق  ، نعم هذا    ، أن يقضي فعالً على الكفار     rوكان بإمكان الرسول    " لم أؤمر بهذا    : "م  والسال
 .)5(إال انه أريد به باطل! حق

 فليس من الشـجاعة     ...، ولكن ماذا بعد   قتل حاكماً أو اثنين أو ثالثة، واخذ الحكم        rفلو حصل أنه    
معنى !!!  يغسل الدم بالبول     كمن المثل   هذا   ! بذيله وأنا اعزل وأقول أنا شجاع      أن أرى أسداً واعبث   

 .)6(نقتل أنفسنا بشرف في ساحة الجهاد تغيير الخطأ بخطأ أكبر منه، مع أننا لنا الحق أن :ذلك
 مقوماتهـا وهـو      إرساء عمل على   قبل أن يعلن الدولة اإلسالمية قد      ، rهكذا نرى أن رسول اهللا      

 التـي   ،دينة المنورة الدولة اإلسالمية المباركة    إلى الم  rواآلن وصل الرسول    . اإلعداد واالستعداد 

                                                
 .214م،  ص 1989، 3 عبد العزيز، جمعة أمين، الدعوة قواعد وأصول، دار الدعوة، ط )1(
حيث أجمع  .  في قلوب الموحدين وتعني عظمة المبادئ والعمل بمقتضياتها        هي كلمة التوحيد  =  القاعدة الصلبة    )2(

 .على تسميتها بهذا االسم فقهاء األمة
 .مصدر سبق توثيقه. 210قطب، سيد، فقه الدعوة، ، ص  )3(
 .مصدر سبق توثيقه. 173، ص1 الغضبان، منير، المنهج الحركي للسيرة النبوية، ج )4(
 .206 فصول في السياسة الشرعية، جمعية إحياء التراث اإلسالمي، ص عبد الرحمن عبد الخالق، )5(
 .221م، ص 1974، 3يكن، فتحي، مشكالت الدعوة والداعية، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط  )6(
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ومـع رئـيس    .....لنرى سوياً    ؟ فيها r ه أعمال  فما هي  ،شعاع النور للعالمين   منها الشعاع، انطلق  
  .rالدولة 
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 يحاور أهل المدينة rالرسول : أوالً
داعيـة،   الـرئيس، ال   rإلى المدينة فكان     rولدت الدولة اإلسالمية الناشئة بوصول الرسول       ... 

 مهـم أن لِّع يتصـل بأهـل المدينـة، ويr،    الرئيس القائد محمد    ... بإذن اهللا وسراجاً منيراً،      المبلغ،
 . أوصافة موجودة عندهم في التوراة

راِة والِْإنِجيـِل  الَِّذين يتِبعونَ الرسولَ النِبي الْأُمي الَِّذي يِجدونه مكْتوبا ِعندهم ِفي التو     ﴿: قال تعـالى  
  ويعقد معهم وثيقـة    المدينةالرسول القائد يحاور أهل     ،  )1( ﴾يأْمرهم ِبالْمعروِف وينهاهم عِن الْمنكَِر      

 حصين  اسمهعبد اهللا بن سالم، كان      :  ما آمن معه إال قليل، نذكر منهم       ه، إال أن  ويدعوهم إلى اإلسالم  
قـع  ، وكـان يتو  يعرف صفة الرسول وزمانه ومكانـه      كان ه أن يبدو،  لماً فقد كان حبراً عا    ،بن سالم 

 كان عبد اهللا بن سالم عند عمته، فإذا         ،المدينة r، فعندما قدم محمد     ظهور هذا النبي في هذه الفترة     
 !!!!!!!به يقول اهللا أكبر 

ن مـا سـررت     ينة موسى بن عمرا   فلو أن الذي جاء إلى المد      ؟ خيبك اهللا، ماذا تقول    :قالت له عمته  
 !!!!هكذا

 .، وبعث بما بعث بهواهللا إنه أخو موسى بن عمران: معبد اهللا بن سال
 ؟ نفسها يبعث مع الساعةه أنهأهو النبي الذي سمعنا عن: عمته

 .سلمتُ معه وأمرت أهلي فأسلموا معه فأ، ثم خرجتُنعم: عبد اهللا بن سالم
 . )2( اليهودالحبر العالم عبد اهللا بن سالم يكتم إسالمه عن

 بأن عبد اهللا بن سالم هو عـالمهم         اً، ويحاورهم، وينتزع  منهم اعتراف     هيدعو اليهود إلي   rالرسول  
سلوب سـردي، مسـرحي،     أ !! به بمختلف العبارات الطيبة    نشيدووحبرهم وسيدهم وابن سيدهم وي    

،  بـن سـالم  نعم أنا أشهد معكم أن عبـد اهللا    :لليهود rيقول الرسول    ،موضوعي يشهد على نفسه   
ـ  ، r وكان   ما كان ليسلم،   ، من طبقة األشراف والعلماء،     سيد في قومه   ، ثقة ،حبر، عالم  ل  قـد أدخ

 rواليهود، فقال    rحيث سمع الحوار الذي جرى بين الرسول         ،عبد اهللا بن سالم في بعض بيوته      
 .اهللا بن سالم أخرج عليهمعبد  اي :

 ، rواقبلوا ما جاءكم به محمـد        اتقوا اهللا،  ،د اليهو يا معشر  :عبد اهللا بن سالم يخرج عليهم ويقول      
اً عنـدكم فـي التـوراة       ، وأنكم تجدونه مكتوب    هو إنكم لتعلمون إنه لرسول اهللا      فواهللا الذي ال اله إال    

 . وأومن به وأصدقه وأعرفه، وإنني أشهد أنه رسول اهللابصفته وأسمه
اسمع يا رسول اهللا هـذا حصـين   : اليهود !!!فبهت الذي كفر !!لقد أسقط في أيديهم عندما سمعوا       ...

 ...كاذب ثم أوقعوا فيه األباطيل بن سالم ،رجل 
                                                

 .157سورة األعراف، آية رقم  )1(
 .، مصدر سبق توثيقه118ابن هشام، أي محمد عبد اللملك، السيرة النبوية، ص )2(
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 مع أهل   r هكذا كان منهج الرسول      ، ينفض المجلس  ،يأمر بإخراج اليهود من المجلس     rالرسول  
، يعلم أن اليهود قوم بهت يحرفون الكلـم         rالكتاب من الحوار وإقامة الحجة عليهم، علماً أنه كان          

 كان يطمع في إيمـانهم، ألنهـم أهـل       ،rإال أنه    )1(عن مواضعه، ويعلم ماذا صنع اليهود بأنبيائهم      
، فتح حرب معهم حينئٍذ، فكانـت       r وليس لصالح الرسول     ،أصحاب شوكٍة ومنعة  وكتاب سماوي،   

 .الوثيقة الدستورية والرؤية النبوية
 

 الوثيقة الدستورية النبوية : ثانياً
ء فتعتبـر بمثابـة المبـادى   .... الدستور الذي نظم عالقة المسلمين مع غيـرهم   :تتضمن هذه الوثيقة  

مية والقواعد العامة التي تحدد الواجبات والحقوق للمسلمين وغيرهم في الدولـة اإلسـال             ،الدستورية
 . بإيجازوهذا ما نوردهالناشئة، 

مظلوم الدينية أو   الوقوف بجانب المظلوم ونصرته وانصافة ممن ظلمه دون النظر إلى هوية ال            )1
  .قبيلته

 .هالمحافظة على الجار وحقوقه وعدم االعتداء علي )2

 . واستئذانهم إذا كان من رعايا الدولةهإجارة من يطلب الجوار بعد إعالم أهل )3

الخصومات والمنازعات المفضية إلى فساد األمن والنظام يحكم فيها رسول اهللا بصفته رئيس              )4
 .الدولة

 . هذه الوثيقة على جميع الدولة اإلسالمية وجوب الوفاء بما ورد في )5

 .ألخرىاه من القبائل  وال يتعدى ذلك إلى غيرتحميل نتيجته الناقض وأهله،نقض العهد ب )6

تقتضي األمور األمنية عدم خروج أي فرد من أفراد الشعب إال بعد استئذان رئـيس الدولـة                  )7
 الـذي يعكـس    ا إدراك أهمية هذا المنهج    ، أن يلهمن  ، أسأل اهللا العلي القدير    )2("اإلسالمية وإذنه   

 .بهذا يسعد العباد وتطمئن البالد، الصورة الصادقة لهذا الدين

 
 رسالة خاصة: ثالثاً 

، حيـث  ، يرسل رسالة خاصة إلى يهود خيبر rأن رسول اهللا بعد صياغة الوثيقة الدستورية نرى   
 :صهاوهذا ن.  اإلسالمية)3(تي أرسلها خارج الدولة الئلكانت من ضمن الرسا

                                                
 .، مصدر سبق توثيقه78 أبو فارس، محمد عبد القادر، فقه السيرة، ص)1(
 ، مصدر سبق توثيقه78أبو فارس، محمد عبد القادر، فقه السيرة، ص )2(
 .عني المدينة المنورةت: الدولة )3(
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، صاحب موسى وأخيه، والمصدق بما جاء به        rمن محمد رسول اهللا     : بسم اهللا الرحمن الرحيم      (
نكم لتجدون ذلك مكتوبا فـي كتـابكم، قـال          ، وأ  قد قال لكم يا معشر أهل التوراة       أال إن اهللا  : موسى
الْكُفَّاِر رحماُء بينهم تراهم ركَّعا سجدا يبتغـونَ        محمد رسولُ اللَِّه والَِّذين معه أَِشداُء علَى        ﴿: تعالى

فَضلًا ِمن اللَِّه وِرضوانا ِسيماهم ِفي وجوِهِهم ِمن أَثَِر السجوِد ذَِلك مثَلُهم ِفي التوراِة ومـثَلُهم ِفـي                   
    رفََآز طْأَهش جرٍع أَخرِجيِل كَزالِْإن           دعو الْكُفَّار ِغيظَ ِبِهمِلي اعرالز ِجبعوِقِه يلَى سى عوتلَظَ فَاسغتفَاس ه

 )1(.﴾اللَّه الَِّذين َآمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت ِمنهم مغِفرةً وأَجرا عِظيما 
م حتى أنجاكم من فرعون وعملـه ،        وإني أنشدكم بما انزل عليكم، وأنشدكم بالذي أيبس البحر آلبائك         

 ذلك في كتابكم    ننزل اهللا عليكم أن تؤمنوا بمحمد؟ فان كنتم ال تجدو         أ أخبرتموني هل تجدون فيما      الَأ
  .)2(فادعوكم إلى اهللا والى نبيه" قد تبين الرشد من الغي "   عليكم،هرفال كُ

إلى هذا المنهج الذي سلكه     ا بحاجٍة   ذا الكتاب ويتأمله يجد أنن    حاججهم، فمن يقرأ ه    r ههكذا نري أن  
r          نعم اقرأوا سيرة الرسول ومنهجـه،      : ، فهل يمكن توظيف هذا المنهج في حياتنا اليوم؟ الجواب

  .ن تمسكتم بهالذي لن تضلّوا بعده أبداً، ما إ
 

 يبعث السرايا rالرسول : رابعاً
، rا والرايـات التـي بعثهـا     ما أكثر السراي... السرايا لتعقب قوافل المشركينيبعث rالرسول  

 والرحمة بـين المـؤمنين، والشـدة علـى          ران، واإلخاء، المحبة واإلتباع،   ، والعلم، والق  كراية الفقه 
 .الكافرين

من يتعقب راية رسول اهللا ويحمـل        من يتصدر لهذه المهمة اليوم؟     ؟.....فمن يحمل الراية اليوم     ...
 لواءها اليوم؟

 الذلة التـي    فكانت،   حمل الرايات على اختالف أنواعها     يه الناس عن  إننا نعيش في زماٍن قد تخلى ف      
ِإنَّ الَِّذين يحادونَ اللَّه ورسـولَه      ﴿ :، قال تعالى   rهج رسول اهللا     لمخالفتهم لمن  ،وقع بها المسلمون  

 ، )3( ﴾ذَلِّني أأُولَِئك ِفي الْ
، فهل يتكرر هذا المنهج؟ هل يمكن       نهجاًم، فكانت   r في عصره    د كانت السرايا والمغازي  ثقافة     لق

ـ : تكرار هذه النماذج؟ هل هو منهج مضى ولن يعود؟ أقول          رفع اهللا عنـا    وسـي ،  يعود بـإذن اهللا   س

                                                
 .29 سورة الفتح، آية رقم )1(
 .، مصدر سبق توثيقه138، ص 2 ابن هشام، السيرة النبوية، ج )2(
 .20المجادلة، آية رقم  سورة )3(



 

 182

 وما كَانَ اللَّه ِليعذِّبهم وأَنت ِفيِهم وما كَـانَ اللَّـه معـذِّبهم وهـم              ﴿ : قال تعالى  :اب، والدليل العذ
 . صلى اهللا عليه وسلمومنهجك فيهم يا محمد .. ، وأنت فيهم )1(﴾نَيستغِفرو

ان بن ثابت اهجهـم وروح  كان يقول لحس ف في قلوب أصحابة،   rا  هفتكون الثقافة نفسها التي زرع    
 :فكان يقول. القدس معك

 

ــريشٌ  ـــروق ــ ِم تف ــنَ  نواذاً َأا ِل
ـ   ـ م حقْلـم تُِط ـ  العواتـقِ ةُلَ  م هنْ ِم

 

 
ــي ــقيم ــفَّوا وخَ ــ الحمهنْ ِم  ـوملُ

إنمــا يــواء النُل اللِّــِمــحجـوم 
 

 
كيف نوظفها في هذا العصر؟ فال بد من اإلتباع والسير على تلـك الخطـى التـي         .... هذه ثقافتهم   

، ألن اهللا   غَيـرة فال خيـار     ، كانوا إذا قضى اهللا ورسوله أمراً      ؟كيف ولماذا أعزهم اهللا    ،rرسمها  
 ومنهجه اليـوم، ولـم   ستطيع توظيف سيرة الرسولننعم . د بالوحيدمنهج المسورسوله اختار لهم ال 

 :، يقول أحدهم ألخيهr، فقد كان الصدر األول من السلف الصالح الذين تربوا في مدرسته نعدمها
  كان أبي يلمنا مغازي رسول اهللا     عr وي ،هذه شرف آبـائكم فـال      ! يا بني   " : ها علينا ، ويقول     عد

 ."ا تضيعوا ذكره
 :  بن علي ويقول الحسين

 .)2( السورة من القرانلمعم مغازي النبي كما نَلُعكنا نَ
فَلَا وربك لَا يؤِمنونَ حتى يحكِّموك ِفيما شجر بينهم ثُم لَا يِجدوا ِفي أَنفُِسِهم حرجـا   ﴿ :وقال تعالى   

 .)3(﴾يما ِمما قَضيت ويسلِّموا تسِل
 فانتهوا وما أمرتكم بـه      هما نهيتكم عن  "  rرق حيث قال    كان يوصي باإلتباع حتى ال نتف      rوأنه  

 .)4(" ما استطعتم هفافعلوا من
 

 .أخالقيات الجهاد وتوجيهاته للمجاهدين : خامساً
 .)5( ﴾لَيكُم فَمِن اعتدى علَيكُم فَاعتدوا علَيِه ِبِمثِْل ما اعتدى ع﴿: قال تعالى

                                                
 .33سورة األنفال، آية رقم  )1(
حجاجر، عرسان غازي، حاملوا األلوية والرايات لرسول اهللا في الغزوات، دار النهضة للطباعة، الناصـرة،                )2(

 .7 ص،م2006، 1ط
 .65 سورة النساء، آية رقم )3(
، 15رح النووي، وجوب إتباع الرسول، ج  صحيح مسلم، أبي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، ش)4(

 .، مصدر سبق توثيقه109ص 
 .194سورة البقرة، آية رقم  )5(
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 ونحن على ذلك من الشاهدين، هـذا  ،نحن المسلمون نشهد أن رسول اهللا قد جاهد في اهللا حق جهاده  
، والدفاع عن األوطان والدماء واألعـراض، ونشـر الـدين فـي      منع الفتنةهالهدف من الجهاد كان   

 .األرض
 .)1( ﴾وقَاِتلُوهم حتى لَا تكُونَ ِفتنةٌ ﴿ :قال تعالى 

الجزية، أو  ، أو   ، اإلسالم يارات خ ة يعرض على األعداء ثالث    عندما يرسل السرايا للغزو،    rوكان  
ز وجل، ومن   بتقوى اهللا ع   ر أميراً على جيٍش أو سرية أوصاه بخاصة نفسه،        إذا أمr  ، وكان   القتال

، فـإذا لقيـت     باهللاقاتلوا من كفر    و،  في سبيل اهللا  و  اهللا باسمأغزوا  : معه من المسلمين خيراً، ثم قال     
، فإن هـم  ما أجابوك فاقبل منهم، وكف عنهمهم إلى ثالث خصال، فأيتهن     ععدوك من المشركين فاد   

، فـإن   ن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بـاهللا وقـاتلهم             أبوا فسلهم الجزية، فإ   
 ذمتـك وذمـه   اجعـل لهـم  ف ،r نبيـة  ةحاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة اهللا وذم     

 أصحابك أهون مـن  ةر ذمتك وذمخف، فإنك أن ت فيهم أم ال  أصحابك، فإنك ال تدري أتصيب حكم اهللا        
 بعـد   )2( وال تقتلوا وليـداً    ،لوا وال تمثِّ  ، وال تغدروا  ، رسوله ، أغزو وال تغلوا     ة اهللا وذم  ةر ذم ن تخف أ

، رسالتها التحرير من العبودية   ها و ذلك انطلقت الجيوش المسلمة في الفتوحات اإلسالمية والتي منهج        
 العبـاد إلـى     ةباد نحن قوم بعثنا اهللا لنخرج من شاء من ع         ،كما قال ربعي بن عامر رضي اهللا عنه       

 .واآلخرة ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا ،، ومن جور األديان إلى عدل اإلسالمهعبادة اهللا وحد
ا تخلت عنها أصابها األلـم      ن األمة عندم  إ هذه الوصايا في الجهاد وهذه األخالقيات، نستطيع القول       

ي معركة أحـد، مـاذا كانـت        ف r درس الطاعة، فاألمة عندما عصت أمر رسول اهللا          ه، أن العميق
 ؟!النتيجة

 فينبغي فـي هـذه األيـام أن    ، المسلمون هلذلك فإن منهج الرسول يعتبر المركز الذي يجتمع علي        ...
القران الكريم عاتب من ألقى سالحه في معركة أحد بعد          يكون فكر الرسول هو األهم، وقد رأينا أن         

أَفَِإن مـات أَو قُِتـلَ انقَلَبـتم علَـى          ﴿ :قال تعالى . قد قتل  rاإلشاعة التي انتشرت بأن الرسول      
قَاِبكُمأ  في شريعة اإلسالم، فالمسلمون   ز فهذا ال يجو   )3(﴾أَع تبـاع أشـخاص،    مبـادىء، ال أ تبـاع

فقد ربط القـران الكـريم عقيـدة        . إنما هي إحدى الحسنيين    ،"يموت أو ينتصر  "م،  لمسلم ال يستسل  فا
وما محمد ِإلَّا رسولٌ قَد خلَت ِمن قَبِلِه ﴿ :قال تعـالى ، r ال بشخص رسول اهللا ،المسلمين باإلسالم 

نمو قَاِبكُملَى أَعع متقَلَبقُِتلَ ان أَو اتلُ أَفَِإنْ مسالر ِزي اللَّهجيسئًا ويش اللَّه رضي ِه فَلَنيِقبلَى عع قَِلبني 
                                                

 .39سورة األنفال، آية رقم  )1(
 صحيح مسلم، أبي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، شرح النووي، باب تأمير اإلمام على البعوث، )2(

 .، مصدر سبق توثيقه37ص
 .144مران، آية رقم سورة آل ع )3(
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  اِكِرينيرثـه   وفي هذا دليل على أن هذا المنهج باٍق إلى ان يرث اهللا األرض ومن عليها            .)1( ﴾الش ،
 .جيل بعد جيل

 
 المواجهة مع المشركين والمنافقين واليهود: سادساً 

ذلـك الطـابور    وسـاعدهم فـي   ،هم في أيدي المشركين ودخلوا في حلٍف واحد   وضع اليهود أيدي  " 
، خاصة عندما علمـوا أن      سلة كبيرة من المؤامرات واألحالف    وا سل أ، حيث بد  الخامس من المنافقين  

، أفضل  أن ديانة قريش التي تؤله األصنام      فأفتى أحبار اليهود     ،قد قويت في المدينة    rشوكة محمد   
، كما أن تقاليد الجاهلية أفضل مـن تعـاليم           واحد إلٍهتي تقصر األلوهية على     ال ،rمن ديانة محمد    

 !!!!)2("القران 
، فقد قرروا   مينبهذا تكون سياسة اليهود قد نجحت في توحيد  األحزاب الكافرة وتوظيفها ضد المسل             

ان الكـريم  ، حيث نرى القرحقاً إن التاريخ يعيد نفسه... ي الزحف على المدينة في عشرة اآلف جند 
وبـا علـى    يصف اليهود وعلوهم في األرض، العلو الكبير فقد استطاعوا أن يؤلبوا أمريكـا وأور             

يدهشه هذا، الزحف على المدينة، وبـالرغم مـن         لم  ،    rلكن الرسول   ... المسلمين في كل مكان     
 ئطـار إلى عقد اجتماع     r، فقد دعا     rة النبي محمد     اليهود مع المشركين العرب لمواجه     اتفاق

، نرى أن الرسول    يستمع إلى االقتراحات من الصحابة، وبعد مداوالٍت حثيثة       لمواجهة هذا الزحف ول   
، أن  ، فقد بدا للوهلة األولـى     ر الخندق، حيث أنها عادة فارسية     ، وهو حف  نى رأي سلمان الفارسي   يتب

الطقـس  .... حفر الخندق حـول المدينـة    ب r، ولكن أمر الرسول     األمر مستحيل ويصعب تطبيقه   
يتسـلم   rالجو شديد البرودة، ومع هذا نرى الرسول القائـد          و العمل شاق، وماطر فالفصل شتاء،    

 مـات إال أن الجيش اإلسالمي عندما رأى القائد الرسول يقوم بـأعظم المه           ،ها وأشقِّ تامأصعب المه 
 والدليل من   .، فكانوا واثقين من نصر اهللا لهم      حتى وصلت إلى عنان السماء     ه ارتفعت معنويات  ،مشقة

ولَما رأَى الْمؤِمنونَ الْأَحزاب قَالُوا هذَا ما وعدنا اللَّه ورسولُه وصـدق            ﴿ :القران الكريم، قال تعالى   
 .)3( ﴾اللَّه ورسولُه وما زادهم ِإلَّا ِإميانا وتسِليما 

ي واجهها المؤمنون في هـذه      كرب والشدة الت  ، وال على الرغم من هول المواجهة، وضخامة الحدث      
 . اهللا فوقهام، وللبشر طاقه ال يكلفهأنهم بشروالغزوة، 

                                                
 .144 سورة آل عمران، آية رقم )1(
 .مصدر سبق توثيقه. 485بهجت، أحمد، أنبياء اهللا، ص  )2(
 .22سورة األحزاب، آية رقم  )3(



 

 185

 rأن يستطلع طالئع العدو، حيث قـال   r ه عندما كلف   كان تصوير الواقع الذي رآه حذيفة      قدل... 
 يقوم بهـذه   الرجعة، حيث وعد من  r يشترط   )1(" يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع          ن رجلٌ م" 

 :والجنة مهرها غاٍل ، قـال تعـالى     ....،أسأل اهللا أن يكون معي في الجنة      :  حيث قال  ،المهمة بالجنة 
ا أَم حِسبتم أَنْ تدخلُوا الْجنةَ ولَما يأِْتكُم مثَلُ الَِّذين خلَوا ِمن قَبِلكُم مستهم الْبأْساُء والضراُء وزلِْزلُو               ﴿

              اللَِّه قَِريـب رصاللَِّه أَلَا ِإنَّ ن رصى نتم هعوا منَآم الَِّذينولُ وسقُولَ الرى يتضـر وبـأس،  ، )2( ﴾ح ،
فعندما أدرك هؤالء الموحدون هذه األحـوال، علمـوا أن    ،كرب أنفاس ور،  زوغان أبصا و،  زلزلةو

 وأن)) وزلزلـوا ((حيث أنه يأتي بعد الزلزلة )) يبأال إن نصر اهللا قر   (( بالنصر آٍت، فالنصر قري   
العـين ال   ،،  لقد استمر الحصار ثالثة أسـابيع "نصر اهللا قريب منهم، هذا كله زادهم إيماناً وتسليما      

 !!!تعرف النوم، ومع هذا لم يعرف المسلمون أن المدينة احتلت أم ال 
 هل دخل المهاجمون من أحد الثغرات؟

 .قضوهانفي معاهدة مع رسول اهللا اليهود الذين كانوا 
 . كل يومالموقف يزداد سوءاً
 !!! وصل إلى ذروتهر، الخطحنتَمأعصاب المسلمين تُ

إذا ....، في مثل هذه األحوال ؟ التي ليس لها مثيـل ، ظـالم            rماذا يقول المسلمون للقائد محمد      
 .أخرج يده لم يكن يراها

ع المسـلمون أن    فرط الظالم الدامس، لم يسـتط     بعه من   إصرؤية  لم يعد أحد من المسلمين يستطيع       
 .من مكانهم بسبب شده البرد والريحيقوموا 

بعد أن أنفذوا كل ما في وسعهم من اإلعداد واالستعداد ، لم يعد بوسـعهم               .....ا يبرز دور القائد     هن
 سبحانه لمـن  مجيب، سميع سبحانه لمن يؤدي واجبه، غير الدعاء ، واهللا سبحانه هو السميع المجيب 

  .يستحق اإلجابة
خرج هذا الدعاء من تلـك األفـواه        "  وانصرنا عليهم    اهزمهمقولوا اللهم   " : rقال لهم رسول اهللا     

 ............المؤمنة الذاكرة بعد أن صنعوا معجزتهم في صد الهجوم 
، فـراهم   و، بعد أن توغل في جيش العـد        rتي أوكله بها     يعود من المهمة ال    حذيفة......اآلن  ...

 قريش، ريا معش: ، فإذا بأبي سفيان يقول    الريح كانت تأكلها قبل أن تشتعل       إال أ ن   يحاولون إيقاد نارٍ  
 رضـي اهللا عنـه      حذيفة....  فارتحلوا فإنني مرتحل     إنكم ما أصبحتم بدار مقام    !!!  يا معشر قريش  
خـذ العبـرة مـن مـنهج     يد أ ، بقدر ما أر   لم أقصد الرواية بذاتها   ...  بهذه األنباء  ،rيخبر الرسول   

                                                
، مصـدر سـبق   145صحيح مسلم، أبي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، شرح النـووي، ص    )1(

 .توثيقه
 .214 سورة البقرة، آية رقم )2(
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طاع أن  عداد والتخطيط الـذي اسـت     نتعرف على اإل   .... وغزواته، من هذا     هيرالرسول القائد في سِ   
 .rيفعله 

 
 يدير العمليات العسكرية ويستفيد من نتائجها rكيف كان 

 .فإذا أراد قادة اليوم االنتصار في معاركهم عليهم دراسة هذا المنهج.....
إن عشرة  rفقد جاءت األخبار للرسول   يلتقط المعلومات،يفة فدائياً اسمه حذقد بعثr كان  -1

 وهـذا مـا تقـوم بـه      ،اآلف مقاتل يقودهم أبو سفيان بن حرب جاءوا الستئصال شأفة المسـلمين           
بالغ في نتائج المعارك وحسمها، فعلى ضـوء المعلومـات       الاألثر  له  ف ، العسكرية اليوم  االستخبارات

 استخدمه هبهذا نقول أن حذيفة رضي اهللا عن      . قائد يستطيع أن يأخذ قراره العسكري     التي تصل إلى ال   
r،لرصد تحركات العدو فكان من الطالئع اإلستكشافيه . 
 ومن هؤالء قبيلة    ،غير المسلمين ليستعين بهم على رصد تحركات األعداء        rحالف الرسول     -2

ن راكباً من خزاعة قـد     إ ،تب السيرة ، حيث تقول ك   r التي أخلصت كل اإلخالص للرسول       عةخزا
غرق أسبوعاً في   مسرعاً فقطع المسافة في أربعة أيام والمسافة تست        rخرج من مكة إلى رسول اهللا       

 . واخبره بخروج القبائل العربية لحرب المسلميناألحوال العادية،
 

ولم يكتف الرسول    : كلها عبرr  لوحده      بالمعلومات الت بـل بعـث    !!! اي أتى بها الرجل الخزاعي
 . سليط، وسفيان بن عوف ، ليرصدا تحركات األحزاباسمهمارجلين 

باليهود وأنهم قوم بهت، ينقضون الميثاق والعهد، فقد بعث أثناء غزوة خيبـر              rولمعرفة الرسول   
 ....رجلين هما سعد بن معاذ وسعد بن عباده

قا نقضوا عهدهم فـألِحنوا لـي   ة هل نقضت عهدها؟ فإن كانوا حظقال لهما انطلقا حتى تنظروا قري     
 فاْجهروا به في    ،لحناً أعرفه، وال تفْشوا بين ظهراني الناس، وإن كانوا على الوفاء فيما بيننا وبينهم             

نأخذ مـن    .ا نقضت العهد وحاربت الرسول مع األحزاب      هة وجدوا أن  ظ وعندما ذهبا إلى قري    ،الناس
 .... تدمير اإلسالم وإبادة أهلههدفهم، إن الكفر ملة واحده:  أيضاً وهي هذا عبراً

أمـا   فال يذيعه،     ويسيء إليهم  حد خبراً يتعلق بالمسلمين   أإذا سمع   أنه  ... ومن الدروس والعبر أيضاً   
 .إذا كان لخير فيذاع، وفي هذا منهج

، كـان قـد   باده وسعد بن معاذ إلى بني قريضـة      سعد بن ع   r عندما بعث    ...ومن العبر المستفادة  
 سعد بن عباده وسعد بن معاذ من األنصار، واألنصـار           ،ب في المكان المناسب   وضع الرجل المناس  

 .كانوا أعرف الناس باليهود حيث كانوا زمن الجاهلية في حلٍف واحد
 .شورة، وال سعد عبد باستغناء رأيما تعس عبد بمفتبادل اآلراء  -3

 . يشقيهارغم الخالف ورأي الفرد= رأي الجماعة ال تشقى البالد به : صدق الشاعر
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 حيـث تالقـت   ،ي بحفر الخندق من الجهة الشمالية للمدينـة رساف وهذا حصل عندما أشار سلمان ال 
فالقائد حتى ولو كان قائداً فال ينبغي له أن ينفرد برأيـه فـإن              .  الرأي السديد  مهم به  يستْل ناآلراء مم 

 هـي عـادة    ف بمثابة الفتوى كان حفر الخندق    . ذلك مهلكة له ولجنده وتكون العاقبة على األمة جمعاء        
 .، وفي هذا منهجنيجوز أخذ فنون القتال من غير المسلميوفارسيه 

 .الغزوةمن هذه  rعبره أخرى من منهج الرسول  -4
 مـن الرجـال يحفـرون       ة كان األسوة في العمل فكان نصيب كل عشر        rإن القائد وهو الرسول     

 )1(قل التراب حتى وارى التراب بطنـه      فقد أجهد نفسه في الحفر ون      r، أما الرسول    أربعين ذراعاً 
ا، وثبت اإلقـدام أن     واهللا لوال اهللا ما اهتدينا، وال تصدقنا وال صلينا، فانزلن سكينة علين           : وهو يقول 

 حيث اعترض الصحابة صخرة     ،في نفوس جنوده   rهم من هذا المعنويات التي زرعها       واأل. القينا
 ،بذلك r يتركوها، وعندما علم الرسول      أنموا  فكسرت معاولهم حتى ه    ،في الخندق وهم يحفرون   

بها فَضـرr  خذ النبي أ ف،قام وبطنه معصوب بحجر، وكان قد مضى عليه ثالثة أيام ال يذوق ذواقا           
 .اهللا اكبر أعطيت مفاتح الشام واهللا إني ألبصر قصورها الحمر من مكاني هذا: ، فقالفكسر ثلثها

 اهللا أ كبر واهللا إني ألبصـر المـدائن وأبصـر        : فقال: ابسم اهللا وضرب أخرى، فكسر ثلثه     : ثم قال 
 ....قصرها األبيض من مكاني هذا 

أعطيـت مفـاتيح    ! اهللا أكبر : ، فقال  كثيباً ر، فقلع بقية الحجر أو صا     بسم اهللا وضرب أخرى   : ثم قال 
ضـي اهللا عنـه، أن   ويقول سلمان الفارسي ر.  واهللا إني ألبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا   ،اليمن

، وكان رسول اهللا قريباً مني، فلما رآني أضرب، ورأى شدة المكـان علـي،               صخرةً غلظت أمامي  
ثم ضرب به ضـربة     : قال: نزل وأخذ المعول من يدي، فضرب به ضربه لمعت تحت المعول برقة           

 قلـت بـأبي أنـت    ثم ضرب به الثالثة فلمعت به برقة أخرى      : قال أخرى فلمعت تحته برقة أخرى،    
أو قد رأيت   : الذي رأيت لمع تحت المعول وأنت تضرب يا رسول اهللا؟ قال          ما  ،  اهللاوأمي يا رسول    

 .)2(يا سلمان؟ قلت نعم
ـ   كان يختار أشق األعمال، وقد ب     rيدل الحديث على أن الرسول       ن يلغ من العمـر ثمانيـة وخمس

 .، وفي هذا منهجعاماً، حيث شارك الشباب في حفر الخندق
 فـي حفـر     ه أعطى أوامـر   هفي حفر الخندق أن    rلذي وضعة   نأ خذ من المنهج ا    : المساواة -5

حيـث أن اهللا تبـارك       ،الشبابوكبار الصحابة،   والجندي،  و ،القائدوقير،  الفوالخندق للجميع الغني،    
  .وتعالى يبارك في العمل الجماعي

                                                
 .، مصدر سبق توثيقه170 صحيح مسلم، أبي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، شرح النووي، ص)1(
 .، مصدر سبق توثيقه130، ص 3ابن هشام، السيرة النبوية، ج  )2(
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.  سعد بن عبادة لحمل راية األنصار     يختار زيد بن حارثة لحمل راية المهاجرين و        rالرسول   -6
ى األنصـار أن     فكيـف إذا رأ    ، سعد بن عبادة زعيم الخزرج وسيدهم وحامل لواء األنصـار          فكان

 . الحماسة للقتال فيهم، فتدب ال شك أن القلوب تهفو اليه؟زعيمهم  في المقدمة

حيـث أن لهـذا     . "هم ال ينصرون     "يختار شعاراً سرياً لهذه الغزوة وهو        rالرسول القائد    -7
تعبئـة معنويـة    فال ينصرون، وهذا فيه أيضاً       الرعب في قلوب األعداء      الشعار هدفاً عسكرياً يلقي   

 .الجيش اإلسالمي
يختار الموقع الشمالي من المدينة، فكان جبل سلع خلفه والخنـدق الـذي حفـرة       rالرسول   -8

 سيتم مهاجمة المدينـة مـن   ه أن ، rعداد واالستعداد، ألن فراسة الرسول      لى اإل وهذا يدل ع  ،  أمامه
 .r وفعالً هذا ما توقعه .هذة الجهة

  ..يرد على أبي سفيان rالرسول  -9
 كيف رد    كتاباً ولنرr  داً فكتب إلى رسول اهللا      عندما فوجيء أبو سفيان بالخندق غضب غضباً شدي       

r على كتاب أبي سفيان . 
ـ    :حيث قال rسول  الرإلىنبدأ بنص الكتاب الذي بعثة أبو سفيان    الالت باسـمك اللهـم أحلـف ب

اساف ونائلة وهبل لقد سرت إليك أريد استئصالكم، فأراك قد اعتصمت بالخندق وكرهت              وء ىوالعز
 .....وبعث رسالته مع أبي أسامة الجشمي ، يوم كيوم أحد،ولك مني يوم بيوممحمد؟  لقاءنا، يا

 ..... rأبي بن كعب يقرا الرسالة على الرسول 
 وقديماً غرك يا أحمق بنـي غالـب         ،تابكقد أتانا ك  : "فيقوليرد على رسالة أبو سفيان       rالرسول  

 وليـأتين عليـك يـوم    ،وسفيههم باهللا الغرور ، وسيحول اهللا بينك وبين ما تريد ، ويجعل لنا العاقبة     
 ."اً ونائلة وهبل يا سفيه بني غالبسافإاكسر فية الالت والعزى و

لقـادة  صـرخ ا   يجد نفسـه ينـادي ويست      ،إن الذي يحلل هذا النص ، في هذا الموقف العسكري         ...
 ...العسكريين في كل مكان 

 !!!تعالوا خذوا العبرة :يقول لهم
 !!!تعالوا تعلموا السياسة

 !!!تعالوا تعلموا الدروس من سيرة خاتم األنبياء والمرسلين
 المسـلمون   ه، في وقت في   هو إلى موقف يريده     ه وجر هستدراج ال ، rأبو سفيان يستفز محمداً     ....

 إلى موقف يختاره ابـو  ،rة ، إال أن أبا سفيان لم يفلح في استدراج الرسول        شد افي شدةٍ  ما بعده    
  . لصالح المستدرج وهو أبو سفيانسفيان ، فال شك أن هذا االستدراج يكون

  ، وال خدعة المخادعين، حيل المحتالينه الذي ال تخفى علي،هنا نأخذ العبرة من الرسول القائد
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بو سفيان بمثابة الحرب النفسية وما أكثرها اليوم حيث وسائل اإلعـالم      أ اتبعهالقد كانت اللهجة التي     
ت التـي ال تليـق،       إما بالرسوم ، أو بالعبـارا      ،rالتي يمتلكها أعداء اإلسالم للنيل من رسول اهللا         

 .وذلك الستدراج المسلمين إلى موقٍف يتمنونه هم..... أو
 مهزوم ال   ه حلَفَ له أن   : حرب نفسية أشد   هعلى كتاب أبي سفيان بأسلوب في      rلقد كان رد الرسول     

 . ونائلةافكسر فيه الالت والعزى وإست سوف يأتي يوم نهوأأن العاقبة للمتقين المؤمنين، ومحالة، 
 كتـاب  هما هذا األمل الذي حمل. إن عليك يا أبا سفيان أن تجر أذيال الهزيمة وتعود من حيث أتيت         

هذه المعنويـات يجـب أن ال تفـارق         ف"  لنا العاقبة    ويجعل" وهو في أحلك الظروف      rالرسول  
ن المعركة بيننا وبينك هي     إثم يقول ألبي سفيان      .، مهما كانت الظروف   أن النصر آت    و،  المجاهدين

 .  إنما خصمي هي مبادئك، وإني سوف أحطم أصنامك،معركة مبدأ، فأنت لست خصمي
والحشود الهائلة تحيط بالمدينة، هنالـك  .  يعمل على تصدع جبهة األحزاب    ،rالرسول القائد محمد    

 .......ناجر، هكذا صور القران حالهمح، القلوب وصلت إلى اللوالِز المؤمنون وزبتلياْ
 أحابيشهم ومن تبعهم    ، من ي صفوف التحالف المتعدد الجنسيات    اً ف خد شر يوج يخطط فَ  ،rالرسول  

 .، وغيرهم، وأهل نجدمن بني كنانة، وأهل تهامة، وغطفان
، يستدعي قادة غطفان ويعرض عليهم أن يعودوا إلى ديارهم على أن يعطـيهم ثلـث                 rالرسول  

 !!!)1( على ذلكة بل المراوض، الصلح معهمدير، لم rثمار المدينة ، فوافقوا على ذلك ، والرسول 
ما هذا التفكير العسكري الذي أحدث شـرخاً وتصـدعاً فـي تحـالف     ! ما هذا المنهج يا رسول اهللا     

غطفـان كانـت تعتمـد علـى        و... لمعرفته الحكيمة بالقبائـل   ... قبيلة غطفان  rعداء، اختار   األ
 فقد ،تعاني من الفقر، لم تخرج غطفان من أجل مبدأ فكري، إنما خرجت من أجل مغنم              .... الترحال

لهـذا  !!! بـزعمهم !!! أخذت وعداً من يهود خيبر إن تغلبنا على محمد سوف يكون لكم من الغلـول        
 .... حققت هدفها المالي، وسهل عليها الرجوعغطفان 

في هذه األثناء يأتي رجل من قبيلة غطفان اسمه نعيم بن مسعود بن عامر بن هالل بن اشـجع        .... 
 ، فمرني   بإسالمييا رسول اهللا، إني قد اسلمت، وان قومي لم يعلموا           : يقول... ابن ريث بن غطفان   

 .د فخذّل عنا إن استطعت، فإن الحرب خدعةا أنت فينا رجل واحمإن: rبما شئت، فقال 
يوصي الغطفاني بعدم إظهار إسالمه خاصة فـي هـذه    ... إنها وصية القائد الرسول المسدد بالوحي     

الظروف، إن في ذلك لعبرة ألولي األبصار، وكذلك تشريع لنا بجواز خدعة األعداء، والكذب فـي                
 تمزيق جبهة التحالف بإيقـاع االخـتالف        في r ،الحرب، ماذا كانت النتيجة؟ نجاح خطة الرسول      

                                                
 .، مصدر سبق توثيقه133، 3ابن هشام، أبي محمد عبد الملك، السيرة النبوية، ج )1(
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 المدينـة ووضـع المسـلمون    إلـى ، انصرف عن الخندق راجعـاً   rبينهم، ولما أصبح الرسول    
 .)1(السالح

ية لجيوش التحالف، لجيوش األحـزاب الـذين        مخزلقد كانت نتيجة مشرفة للمسلمين، وهزيمة       ... 
النسحاب وستضطر جيوش التحالف اليوم فـي       تحزبوا ضده، وما أكثرهم اليوم، نعم لقد اضطروا ل        

العراق لالنسحاب أيضا، طال الليل أم قصر، نعم لقد تمزق التحالف وأصدر أبـو سـفيان إعالنـه                  
 . بوش إعالنه باالنسحاب بإذن اهللا، مذموماً مدحوراً، كما سيصدرباالنسحاب

ى نقف على المنهج    أحداث هذه الغزوة بأسلوب مسرحي تشويقي بشئ من اإلطناب حت         لقد تم عرض    
الذي سلكه صلى اهللا عليه وسلم، في السرايا والغزوات والجهاد، ليكون نهجاً للمسـلمين، يسـيرون                

قـال  . عليه، ففي ذلك تشريع لألمة يجب إتباعه، فليس لألمة خيار إال ما اختاره لهـم اهللا ورسـوله    
لَّه ورسولُه أَمراً أَن يكُونَ لَهم الِْخيرةُ ِمن أَمِرِهم ومـن  وما كَانَ ِلمؤِمٍن ولَا مؤِمنٍة ِإذَا قَضى ال    ﴿: تعالى

 .)2( ﴾يعِص اللَّه ورسولَه فَقَد ضلَّ ضلَاالً مِبيناً
شيت في نفسي أن تفتر عزيمتي عندما بدأت بالكتابة عن آخر أولي العزم من الرسـل سـيدنا       خ... 
 يكـاد يشـتعل   )3(راعـي يت كولكني كنت كلما أمس.... كان آخرهم  ألن ترتيبه الزمني     ،r ،محمد

توقداً ورغبة ومحبة، فما أحوجنا في هذه األيام إلى سيرته ومنهجه المسدد بـالوحي، فلـو أردنـا                  
 رسالة كبيرة، ولكنـي  ة يصلح لكتاب، فإننا نجد أن كل عنوان جانبي    الحديث عن كل جزئيٍة في حياته     

 التي كانت أعظم نصـر      صلح الحديبية؟ ب.... يهما أبدأ    مهمة وال أدري أ    أجد نفسي أمام عدة عناوين    
 وغيرهـا الكثيـر     ؟، وأحد وذات الرقاع وخيبر، وقريضة     ؟، أم غزوة بدر   ؟في التاريخ، أم بفتح مكة    

 ....الكثير
 :ولكن أخي القارئ معذرة فإني أجد قلمي قد كتب العنوان التالي وهو 

 
 ؟غزوة فتح مكة المعظّمة

 أنأخذ العبرة من هذه الغزوة لعـل وعسـى          : إن الهدف المتوخّى من هذا المشهد هو       ..... :تمهيد
 أستطيعال  ف ،يعيننا اهللا جل وعال على تطبيق هذا المنهج في حياتنا، كثيرة هي المشاهد في فتح مكة               

 ولكن الجانب الـذي ....  فتح مكة يصلح لكتابة بحث طويل  أنحصرها في هذا العنوان الفرعي، مع       
 وهو منهج أولي العزم من الرسل في الدعوة إلى اهللا،           ،الجانب األكثر لصوقاً بعنوان بحثنا     يهمنا هو 

 ....في الدعوة إلى اهللا في فتح مكة rومع منهج رسول اهللا 

                                                
 مصدر سبق توثيقه. 140 عبد الملك،السيرة النبوية، ص ابن هشام، أبي محمد)1(
 .36آية ، ورة األحزاب س )2(
 .قلمي= يراعي  )3(
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الحمد هللا الذي أعز بهذا الفتح دينه ورسوله وجنده وحزبه، حيث دخل الناس في دين               .... فنقول أوالً 
 فنسير بكم حثيثاً، من محطٍة إلى محطـة،         )1(األرض بنور ربها ضياء وابتهاجاً    أشرقت  اهللا أفواجاً، و  

 ....فإلى أسباب الغزو
 

 : أسباب غزوة فتح مكة: أوالً
 وقبيلة بكر دخلـت     ،rمعلوم من بنود معاهدة الحديبية أن قبيلة خزاعة دخلت في عهد رسول اهللا              

تبر اعتداء على الطرف اآلخر، ولما كان الخـالف        اعتداء على أي قبيلة يع     أيفي عهد قريش، وان     
 قبيلة بكر أغارت على قبيلة      ولكنشديداً بين القبيلتين في الجاهلية، فقد جاء اإلسالم ووقع هذه الهدنة            

      مت الدعم لبكر، خزاعة تشتكي أمرها إلى رسـول الـه         خزاعة ليالً، فأصابوا منهم رجالً، قريش قد
 -:أنشدف، على لسان عمر الخزاعي: فتقول

 
 
 
 

ـــد ـــي ناش ــا رب إن ــداًي   محم
ــدا  ــراً أي ــداك اهللا نص  فاْنصــر ه
ــردا  ــد تج ـــول اهللا ق ــيهم رس  ف
ـــدا  ــوك الموع ــاً اخلف  ان قريش

ـــم  ـــددا أذلُّوه ـــلُّ عـ   وأق
 

 

ــفُ أبينـــا األتلَـــدا  حلِْفنـــا وِحلْ
ـــددا  ـــأتوا م ـــاد اهللا ي  وادع عب
 ابـيض مثـل البـدر يسـمو صـعدا     

ـــك الم  ـــوا ميثاق ـــداونقض  َؤكَ
ـــدا   جـــاً وس ـــا ركّع  وقَتلـونَ

 
 .....)2(نُصرت يا عمرو بن سالم:  rقال 
وا نقض المعاهدات في اإلسالم وأسبابها وما يترتب على مـن       أإقر..... هنا وقفة طويلة وطويلة   ... 

ها مراٍت ومـرات،  نقضووفي وقتنا الحاضر لم تبق معاهدة مع األعداء إال          ف...... ينقض المعاهدات 
 ...... أحد المتعاهدين بنقص المعاهدةمتشريعاً لألمة عندما يقو rهنا يضع 

 ...نصرت يا عمرو.... في اإلسالم، حيث قال لعمروفي المعاهدات هكذا يكون المنهج النبوي 
 

 هكذا تكون المبادئ: ثانياً
  صلى اهللا عليه وسلم     من محمد  على أثر هذا المشهد علم أبو سفيان بذلك، فخرج صوب المدينة يريد           

زوجـة  .... يدخل على ابنته أم حيبية    ... إعادة النظر في نصرة عمرو وخزاعة ويريد تمديد الصلح        
 !!! طوته عنه،r بالجلوس على فراش الرسول همو ،rالرسول 

  أم رغبت به عني؟،ا الفراشيا بنية، أرغبت بي عن هذ: فقال

                                                
 .مصدر سبق توثيقه. 161، ص 1 الجوزيه، ابن قيم، زاد المعاد في هدي خير العباد، ج)1(
 .، مصدر سبق توثيقه382 المباركفوري، صفي الدين، الرحيق المختوم، ص)2(
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ش نت رجل مشرك نجس، فلم أحب أن تجلس علـى فـرا            وأ ،rبل هو فراش رسول اهللا      : فقالت
 .rرسول اهللا 
 .فكلمه، فلم يرد عليه شيئاً r رسول اهللا قد أصابك بعدي شر، ثم خرج حتى أتىواهللا ل: أبو سفيان
 .r أن يكلِّم له رسول اهللا همكلّفيذهب إلى أبي بكر : أبو سفيان
 . بفاعلأناما : أبو بكر

 .الخطاب فكلمهيذهب إلى عمر بن : أبو سفيان
 . فواهللا لو لم أجد إال الذر لجاهدتكم به،r ؟أأنا اشفع لكم عند رسول اهللا: عمر بن الخطاب

شـفع لـي   ت، فيقول له اr وعنده فاطمة بنت رسول اهللا  ،يذهب إلى علي بن أبي طالب     : أبو سفيان 
 عند رسول اهللا؟

على أمٍر ما نستطيع أن نكلمه       r  ويحك يا أبا سفيان، واهللا لقد عزم رسول اهللا        : علي بن أبي طالب   
 .فيه

ر بين الناس فيكون سيد     ي لك أن تأمري بنّيك هذا فيج      ليا ابنة محمد، ه   : أبو سفيان يلتفت إلى فاطمة    
 العرب إلى آخر الدهر؟

 .rر أحد على رسول اهللا ير بين الناس، وما يجي ذاك أن يجينَواهللا ما بلغ ب: فاطمة
 . أرى األمور قد اشتدت علي فانصحنيإني يا أبا الحسن: أبو سفيان

 بـين  جِرئاً، ولكنك سيد بني كنانة، فقم فـا  ما اعلم لك شيئاً يغني عنك شي       واهللا: علي رضي اهللا عنه   
 . الناس، ثم الحق بأرضك

 أو ترى ذلك مغنياً عني شيئاً؟: أبو سفيان
 . ال واهللا ما أظنه، ولكني ال أجد لك غير ذلك: ضي اهللا عنهرعلي 

بين الناس، ثـم ركـب بعيـره       )1(يا أيها الناس، إني قد أجرت     : يقوم إلى المسجد ويقول   : أبو سفيان 
 .)2(فانطلق

أما الدروس والعبر التي نستنتجها من هذا المشهد منذ دخول أبي سفيان على ابنتـه أم جبيبـه إلـى     
 ".مشركينء للمؤمنين والبراء من الالوال.... "  فهي  مكةإلىركوبه بعيره وانطالقه 

 .)3(﴾محمد رسولُ اللَِّه والَِّذين معه أَِشداُء علَى الْكُفَّاِر رحماُء بينهم ﴿: قال تعالى
َآبـاَءهم  لَا تِجد قَوما يؤِمنونَ ِباللَِّه والْيوِم الَْآِخِر يوادونَ من حاد اللَّه ورسولَه ولَو كَانوا      ﴿: قال تعالى 

 مهتِشريع أَو مهانوِإخ أَو ماَءهنأَب 1( ﴾أَو(. 
                                                

 . ، في حمى قوميحمي= أجرت  )1(
 . مصدر سبق توثيقه،27 ابن هشام، أبي محمد عبد الملك، السيرة النبوية، ص )2(
 .29 سورة الفتح، آية رقم )3(
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 .)2(  ﴾لَا يتِخِذ الْمؤِمنونَ الْكَاِفِرين أَوِلياَء ِمن دوِن الْمؤِمِنني﴿: قال تعالى
 

 جزاء من نقض العهد: ثالثاً
 فهو ديـن الفصـل      اإلسالملدعوي في   المنهج ا هنا ومن هذا الموقف تبرز السمة الجدية من سمات          

 تقابل بالقوة ولكن اسـتعمال  أنيعلمنا أن القوة يجب  rوليس بالهزل، لذلك نرى أن رسولنا محمداً    
القوة يجب أن يصدر عن شورى فنرى أن الرسول القائد، مع أنه مسدد بالوحي، ولن يضـيعه اهللا ،          

س الشورى، ويستأنس بها، خاصة في األمور       ولن يتخلى عنه، فهو معصوم من اهللا، ومع ذلك يمار         
 جلس لوحده لـم     إذافكان  .... يخرج من حجرته ويجلس عند بابها     فرية، فنراه ال ينفرد برأيه      يالمص

اجلس فجلس عن يمينه، ثم     : يأته أحد حتى يدعوه، فاستدعى أبا بكر الصديق فناجاه طويالً ثم قال له            
 !يا رسول اهللا، هم رأس الكفـر      : ع عمر صوته، فقال   استدعى عمر بن الخطاب فناجاه طويالً، فرف      

 حتى ذكر كل شيء كان أهـل        ! وأنك مفْتر  ! وأنك كذاب  ! وأنك كاهن  !وهم الذين زعموا أنك ساحر    
عمـر أن    r فأمر رسـول اهللا      ،وأيم اهللا ال تذل العرب حتى تذل أهله مكة        : مكة يقولونه له ثم قال    

: قـالوا  كم هذين؟ يأال أحدثكم بمثل صاحب   : ناس فقال  ال r فجلس من الجانب اآلخر، ثم دعا        ،يجلس
 .  كان ألين في اهللا من الدهن في اللبنإبراهيمإن : نعم يا رسول اهللا، فأقبل بوجهه إلى أبي بكر فقال

 .)3(إن نوحاً كان أشد في اهللا من الحجر: ثم أقبل بوجهه على عمر فقال
انـه القـرار الراسـخ      . مثل الشجاعة في الحكيم   ، وما   r محمد   ،حقاً أنه القائد الشجاع الحكيم    ... 

 وعقاباً لقريش لنقضها للمعاهدة، وهـذا يعتبـر         ،السير إلى قريش، وفاء بعهد خزاعة     : الشامخ وهو 
تشريفاً لألمة حيث إذا حصل اعتداء على الحليف، فإن ذلك نقض للعهد مع كـل الحلفـاء، فيجـب                   

 من الشروط أو بند من البنـود، يعنـي           شرطٍ ضقْ نَ إن نقض العهد يوجب العقوبة، و     ،معاقبة الجميع 
 وفي  . كٌل متكامل يكّمل بعضه بعضاً     :نقض كل البنود المتفق عليها، وهذا يعني إلغاء العهد، إذ العقد          

 .هذا منهج صريح ال بأس فيه
ولنا عبرةٌ أخرى وهي عندما عاونت قريش بكراً على خزاعة التي هي في حلـف الرسـول،                 ... 

وز للمسلمين نقض المعاهدة حاالً، وال حاجة إلشعار العدو بذلك، بل للدولة اإلسـالمية أن               عندئٍذ يج 
 .تغزوهم بدون إشعار

حيـث أعانـت المشـركين علـى        " الصحيفة" ة وثيقة المعاهدة    ظودليل آخر عندما نقضت بنو قري     
 فـال يصـلين     من كان سامعاً مطيعاً   " : ، قال rماذا فعل   "  األحزاب" المسلمين في غزوة الخندق     

                                                                                                                                              
 .22سورة المجادلة، آية رقم  )1(
 .28 سورة آل عمران، آية رقم )2(
 .، مصدر سبق توثيقه282أبو فارس، محمد عبد القادر، فقه السيرة، ص )3(
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خمساً وعشرين ليلة حتى أجهدهم الحصار       rحيث حاصرهم الرسول    "  ةظالعصر إال في بني قري    
، األمـوال سم قَّتُأن يقتل الرجال، أن :  ونزلوا على حكم سعد بن معاذ وهو،وقذف في قلوبهم الرعب  

: قال تعالى . عهودهمنه لقول فصل وما هو بالهزل، وأن المسلمين عند          إ حقاً   .)1(سبى الذراري أن تُ و
﴿                  ِهموا ِإلَـيا فَـأَِتمدأَح كُملَيوا عظَاِهري لَمئًا ويش وكُمقُصني لَم ثُم ِرِكنيشالْم ِمن متداهع ِإلَّا الَِّذين

 ِقنيتالْم ِحبي ِإنَّ اللَّه ِتِهمدِإلَى م مهده2( ﴾ع(. 
 

 تامة والتدابير األمنيةِسرية الال: رابعاً
بالتجهيز للمعركة، فأمر أهله أن يجهزوه، فدخل أبو بكٍر الصديق علـى ابنتـه               rأمر رسول اهللا    

، لشد الرحال صوب مكة المكرمة، أبـو         r جهاز رسول اهللا     مل وهي تح  ،عائشة رضي اهللا عنها   
 .ذا الطعام؟ فسكتت أن تجهزوه؟ ولم تصنعين هrبكر الصديق يسأل ابنته؟ أأمركم رسول اهللا 

 .أن يغزو؟ فصمتت rأيريد رسول اهللا : أبو بكر
 .بني األصفر فصمتت rأيريد رسول اهللا 

 فلعله يريد أهل نجد؟
 .فلعله يريد قريشاً؟ فصمتت

 . ما أدري-ال : فأين ترينه يريد؟ قالت
لهم خذ العيـون    ال:  وأمرهم بالجد والتهيؤ وقال    ،أعلم الناس أنه سائر إلى مكة      rثم إن رسول اهللا     

 .)3(الناس أن يتجهزوا للقتال r عن قريش حتى نبغتها في بالدها، ثم أمر واألخبار
لى قريش يخبـرهم  إ الذي كتب كتاباً    ، جليل اسمه حاطب بن بلتعه     ابٍيحال بد من وقفٍة مع ص     ... هنا

جعلته في قـرون   ثم أعطاه امرأة وجعل لها جعالً على أن تبلغه قريشاً ف   ،إليهم rبمسير رسول اهللا    
، rمن السماء بما فعل حاطـب، فبعـث        r الرسول   إلى الخبر   أتىفي رأسها، ثم خرجت به، ثم       

ينة معها كتاب إلى قـريش، فانطلقـا        ع فإن بها ظ    "روضة خاخ "  انطلقا حتى تآتيا     ....علياً والمقداد 
لهـا فلـم    ح، ففتشا ر  ما معي كتاب  :  فقالت ؟معك كتاب أ: حتى وجدا المرأة في ذلك المكان، فقاال لها       

، واهللا لتخـرجن الكتـاب أو    rيجدا شيئا، فقال لها علي رضي اهللا عنه، واهللا ما كذب رسول اهللا              
اعرض عني، فحلّت قرون شعرها فاستخرجت منه الكتـاب،         : لنجردنّك، فلما رأت الجد منه، قالت     

 .rفأتيا إلى رسول اهللا 

                                                
 .253م،  ص 1996، 1 الدولية في اإلسالم، منشورات القدس المفتوحة، ط  العالقات)1(
 .4سورة التوبة، آية رقم  )2(
 .مصدر سبق توثيقه. 29، ص 4ابن هشام، أبي محمد عبد الملك، السيرة النبوية، ج  )3(
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 . إليهم rم بمسير رسول اهللا من حاطب بن بلتعه إلى قريش يخبره: فإذا فيه
 ما هذا يا حاطب؟: يدعو حاطباً rمحمد 
لت، ولكنـي   دت وما ب   لمؤمن باهللا ورسوله وما ارتدد     إنيال تعجل علي يا رسول اهللا، واهللا        : حاطب

 ....كنت إمرًأ ملصقاً في قريش، ولي فيهم أهل وولد، وليس لي فيهم قرابة يحمونهم
 . فإنه قد خان اهللا ورسوله وقد نافق، دعني اضرب عنقهيا رسول اهللا: عمر بن الخطاب
يك يا عمر لعل اهللا قد اطلع على أهـل بـدر            درانه قد شهد بدراً وما ي     ... يا عمر : محمد رسول اهللا  

 .)1(اهللا ورسوله أعلم: عينا عمر وقالاعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فذرفت : فقال
 قـريش يخبـرهم     إلىيبعث رسالة   ... بدري...ن، صحابي نجد حاطباً يعمل عمالً لم يكن في الحسبا       

 ....العبرة.... r.... بمسير الرسول
 . الصحابي غير معصوم ولو كان بدرياًإن

 .وجوب المحافظة على أسرار المسلمين
 .تعهد اهللا سبحانه لرسوله الكريم بالنصر

هللا منعت هـذه الكارثـة،       ولكن عناية ا   ،إذ لو تحقق لحاطب ما أراد لحلّت كارثة بالجيش اإلسالمي         
جواز استعمال التهديد في تحصيل المعلومات ، االنضباط والسرعة في تنفيذ المعلومات في األمـور       

 ".  فانطلقنا تعادى بنا خيلنا " : حيث قال علي والمقداد،العسكرية
 حيـث  االعتدال في التصرف. الصحابة هؤالء عندما أخذوا الكتاب من المرأة لم يطلعوا على ما فيه     

        األهل واألموال التي قد تكون سبباً في فتنة المسـلم     . أن رسول اهللا لم يغلظ على حاطب ألنه بدري، 
 .فيضعف أمامها فالذي حمل حاطباً على هذا التصرف هو أهله

 .  دفعت عنه عقوبة محققةوقدقد تشفع سابقة الرجل له وتقيل عثرته، 
ن لم تخبرنا عن وحيث أعلمته عن حاطباً، فإ    rلرسول  يا اهللا كن معنا في هذه األيام كما كنت مع ا          

  فمن يخبرنا يا اهللا؟؟؟أمثال حاطٍب
 .)2( ﴾اللَّه وِلي الَِّذين َآمنوا ﴿... الجواب

 .)3( ﴾ِإنَّ اللَّه مع الَِّذين اتقَوا والَِّذين هم محِسنونَ  ﴿: قال تعالى
 وما تقـرب  ،من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب: ن اهللا قالإ: " rعن أبي هريرة قال رسول اهللا       

 فـإذا  ، وما زال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى أحبه        ،عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه       
 ورجله التي يمشـي  ،ده التي يبطش بهاي و ، وبصره الذي يبصر به    ، كنت سمعه الذي يسمع به     أحببته

                                                
 .مصدر سبق توثيقه. 162، ص 2الجوزية، ابن قيم ، زاد المعاد في هدي خير العباد، ج  )1(
 .257سورة البقرة، آية رقم  )2(
 .128 سورة النحل، آية رقم )3(
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 وما ترددتُ عن شيٍء أنا فاعله ترددي عن نفس          ،ستعاذني العيذنه إلئن   و ، ولئن سألني ألعطينه   ،بها
 .)1(" يكره الموت وأنا أكره مساءته،المؤمن

     ــون ــا عي ــارفين له ــوب الع  قل
ــشٍ    ــِر ري ــر بغي ــةٌ تطي  وأجنح

 

 
 تــرى مــا ال يــراه الناظرينــا   
ــا  ــوِت ربِّ العالمينـ ــى ملكـ  إلـ

 

 
ل مع عمر بن الخطاب وسـارية فـإلى        ، ما حص  المشهورةه  بأجلى وأعجب صور  ويظهر معنا هذا    

 .  في سطورذكرها يطيب لي ، هذه الرؤيا:هناك
 فقد عبر عنها علماء الغرب النفسـيون  ، بأجلى صورها المشهورة Vision ةحيث تظهر هذه الرؤي

"  معنى الشعور  Pathyوالثاني Telle والمقطع األول من االتصال Telepathyبلقب هبة التلباثي 
 .Tele-comunication "ر واالتصال البعيدالشعو

كان عمر رضي اهللا عنه يخطب بالمدينة المنورة الجمعة، فالتفت من الخطبة ونادى يا سـارية بـن         
لم يفهم السامعون مراده وهو يخطـب الجمعـة،       . عى الذئب ظلم  رومن است ! الجبل... الجبل! حصن

  المؤمنين؟أميرما الذي ناديت يا : وبعد أن قضى صالته، الصحابة
 .مأوسمعت: قال
 .نعم، وكل من في المسجد: واقال
 وأنهم يمرون بجبل، فـإن عـدلوا   أكتافهم وركبوا إخوانناوقع في خلدي أن المشركين هزموا   : فقال
جاء البشـير بعـد شـهر       .  فخرج مني الكالم   ، قاتلوا من وجدوه وظفروا، وإن جاوزوه هلكوا       ،إليه
ـ لك الساعة وهم عند الجبل صوتاً يشبه صوت عمر          كروا أنهم سمعوا ذلك اليوم وت     ذف ن الخطـاب   ب

 . ففتح اهللا عليناإليهفعدلنا . الجبل... الجبل! يا سارية بن حصن: يقول
 كما قلنـا كنـت بصـره الـذي     ،هذا النوع من المكاشفة، إما فراسة مؤمن حيث أنه ينظر بنور اهللا     

 ..... وسمعه الذي يسمع به....يبصره
 أو هبات مـن اهللا لعبـاده        Telepathy أو االتصال البعيد كما يقول النفسانيون        vision أو الرؤية 
ـ تتنزل عليه النصرة الكامل على نفسه،  حيث ان الذي يطبق الدين       ،المؤمنين ن اهللا، وأن الـذي ال  ِم

 . ولكن ال تتنزل عليه النصرة من اهللا،يؤجر.... يطبق الدين الكامل على نفسه نعم
 .)2(عهطبق على نفسه الدين الكامل فكان اهللا مفعمر رضي اهللا عنه 

 

                                                
 .6502، ، رقـم الحـديث       11العسقالني، ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، باب التواضح، ج             )1(

 .414ص
 .24م، ص 1972العقاد، عباس محمود ، عبقرية عمر، دار الكتاب العربي، مصر،  )2(
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 الرسول القائد األعلى للقوات المسلحة اإلسالمية يصدر أوامره: خامساً
يا   ":وشعار الخزرج  "  يا بني عبد الرحمن    : "اًيمنح المهاجرين يوم فتح مكة شعار      r الرسول   -1

 . "بني عبد اهللا
 )1(. "يا بني عبيد اهللا"  :وشعار األوس  
 حيث كان فتح مكة فـي رمضـان،      ، ماء فيشرب نهاراً ليراه الناس     فيهك إناء   سيم r الرسول   -2

: حيـث قـال   " العصاة" وأنه وصف من لم يفطر في رمضان بأنهم          ،ويأمر الجيش اإلسالمي بالفطر   
 .كم والفطر أقوى لكمعدو قد دنوتم من إنكم

يأمر بقطع  . متراتيلولى بعد عشرة ك   يأمر بالجيش أن يعسكر على مشارف مكة ع        r الرسول   -3
قريش تسـمع صـهيل     ...  يأمر كل جندي أن يشعل ناراً في وقٍت واحد         ،األجراس من أعناق اإلبل   

ال شك أن ذلك يلقـي      ... عشرة آالف شعلة نار مرة واحدة       ... شد هائل حورغاء البعير،   .... الخيل
ا للحرب تكشـف أي حركـة مشـبوهة         النار التي أوقدوه  ...... الرعب والهلع في نفوس أهل مكة     

 .....لألعداء
 سفيراً لقريش يطلب منهم االستسالم خوفاً علـيهم مـن           ،يبعث العباس رضي اهللا عنه     rالرسول  
 . وحقناً لدمائهم التي ال طاقة لهم بقتال الجيش اإلسالمي،الهالك

ر، فإذا رأى رقةً في      سفيان حيث بعثته قريش يستطلع األم      أبيفإذا العباس رضي اهللا عنه يلتقي مع        
 . وجيشه آذنهم بالجوارrأصحاب محمد آذنهم بالحرب، وإن رأى أن ال طاقة لهم بمنازلة محمد 

 إنها مدرسـة    ؟لقادة العرب والمسلمين أن يأخذوا العبر والدروس من هذا المنهج النبوي          آن  أما  ... 
 !!! إنها الثقافة التي زرعها في قلوبهم، rمحمد 

  :ها من هذا المشهددروس وعبر نستنبط
 .)2( ﴾أَخذْناهم بغتةً فَِإذَا هم مبِلسونَ﴿ :قال تعالى.... منها عنصر المفاجأة -أ
 .)3(﴾ِب الَِّذين كَفَروا الرعبسأُلِْقي ِفي قُلُو﴿ :، قال تعالىالترهيب والرعب عنصر -ب
 .)4( ﴾عتم ِمن قُوٍة وأَِعدوا لَهم ما استطَ﴿ :اإلعداد واالستعداد -ج

وهي عندما لقي العباس الذي ذهب يستكشف األمر لرسـول          !! ولنا عبرة ما أجدرنا أن نقف عندها      
 . سفيان بن حرب وبديل بن ورقاءااهللا فإذا به يلتقي رؤوس الكفر من قريش، أب

                                                
 .، مصدر سبق توثيقه38، ص 4 الملك، السيرة النبوية، ج ابن هشام، أبي محمد بن عبد )1(
 .44 سورة األنعام، آية رقم )2(
 .12 سورة األنفال، آية رقم )3(
 .60 سورة األنفال، آية رقم )4(
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، ويـذهب العبـاس   العباس يستأمن أبا سفيان، ويركب خلف العباس على بغلته التي هي لرسول اهللا         
 : قـال  فلما رآهم عمر الحمد هللا الذي أمكن منك من غير عقد وال عهد،،ومعه أبو سفيان رأس الكفر 

 ....أجرتهيا رسول اهللا قد : عني اضرب عنقه، ولكن العباس قالد :يا رسول اهللا
 . ، يأمر العباس ان يذهب ومعه أبو سفيان ويأمره أن يأتي غداً صباحاrًالرسول 
 . أبا سفيان لإلسالم، فأسلم وشهد بالشهادتينو، يدعrل الرسو

 .، يطلق سراحه ويرسله إلى أهل مكةrالرسول 
يقتنع أن ال طاقة لهم بجيش المسلمين فيـأمره رسـول اهللا أن يـدعو قـريش إلـى            ... أبو سفيان   

سجد الحرام  من دخَل  دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل الم          : االستسالم ويؤمنهم على حياتهم بقوله    
 . )1(فهو آمن، ومن دخل داره وأغلق عليه الباب فهو آمن

 عن هشام عن أبيه عـن رسـول اهللا          أسامة حدثنا أبو    إسماعيلوفي الحديث الصحيح عن عبيد بن       
r  سه العبـاس  ب، حتى ينظر إلى المسلمين، فح      " خطم الخيل   " سفيان عند  أبااحبس  : ، قال للعباس، 

من هذا؟ قال هـذه  : ول كتيبة كتيبة، على أبي سفيان وهو يقول يا عباسفجعلت القبائل تمر مع الرس 
ن هذيم، وسلْيم، ثم األنصار عليهم سعد بن عبادة معـه      ب مالي ولغفار؟ وتمر جهينة وسعد    : غفار قال 

ثم جاءت كتيبـة وهـي   اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة، : يا أبا سفيان يا عباس : الراية، فقال 
مع الزبير بن العوام، فلما مر رسول اهللا     rية النبي   اروأصحابه و  r   رسول اهللا  ، فيها ائبأقل الكت 

 يومال ولكن هذا    ،كذب سعد :  rالم تعلم ما قال سعد بن عبادة يا رسول اهللا؟ قال            : بأبي سفيان، قال  
 .)2( بالحجونأن تركز رايته r وأمر رسول اهللا ،م اهللا فيه الكعبة عظيم يوم يعظّيوم المرحمة، يوم

ضـعيفاً،  كان   إيمانهوقد أسلم للتو، حيث أن      !!  وسيدها مكةنفسية أبي سفيان؟ زعيم      rكيف عالج   
 !!ةدار أبي سفيان كان لها حرم! !وهو يميل إلى أن يكون له شيء في الفتح

  ةمالبيت الحرام حر  ،     رمغلقـون علـى أنف        ةكل من أغلق بيته فله حسـهم  ، الناس يقتحمون الدور وي
هـذا  : يا معشر قريش  :  ويلقون السالح بعد أن خطب أبو سفيان خطابه التاريخي حيث قال           ،البيوت

 ....محمد قد جاءكم فيما ال قبل لكم به، فال تقتلوا أنفسكم
ة دخول الهداة المتواضعين، ولم يدخلها دخول الجبارين المسـتكبرين،          مك rهكذا يدخل محمد    ... 

إذا جاء نصر اهللا والفتح ورأيت الناس يـدخلون فـي ديـن اهللا           : (ون ماذا تقول  ،rويسأل أصحابه   
 ُأمرنا أن نحمـد اهللا ونسـتغفره إذا         :قال بعضهم ،  ؟)أفواجاً فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان تواباً       

 والبعض اآلخر لم يقل شيئاً، قال ابن عباس رضـي اهللا            ! وقال بعضهم ال ندري    ،نُصرنا وفُتح علينا  
مها اهللا، فال يحل المرىء يؤمن باهللا واليـوم         إن مكة حرr"   ، ثم قال    r رسول اهللا    جُل هو أَ  :عنه

                                                
 .، مصدر سبق توثيقه198 شلبي، محمود ، حياة رسول اهللا، ص)1(
 .147هـ، ص1312، 5 بوالق، مصر، ج البخاري، محمد بن إسماعيل بن المغيرة ، المطبعة الكبرى،)2(
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 مكة واطمأن الناس، ثم خرج حتى جاء        r ثم نزل    )1(فك بها دماً، وال يعضد بها شجراً      اآلخر أن يس  
 النـاس،   إليـه اً على راحلته فلما قضى طوافه وقف على باب الكعبة، وقد اجتمع             عالبيت وطاف سب  

ال اله إال اهللا وحده ال شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم األحزاب وحـده، آال كـل                   " : فقال
ال سدانة البيت، وسقاية الحاج، أال وقتيل الخطأ شبه         إمأثرٍة أول ماٍل يدعى، فهو تحت قدمي هاتين،         
عشـر  ، أربعون منها في بطون أوالدهـا، يـا م         اإلبلالعمد بالسوط والعصا الدية مغلظة، مائة من        

 أن اهللا قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية، وتعظمها باآلباء، الناس من آدم وآدم من تراب، ثم تال                  :قريش
يا أَيها الناس ِإنا خلَقْناكُم ِمن ذَكٍَر وأُنثَى وجعلْناكُم شعوبا وقَباِئلَ ِلتعارفُوا ِإنَّ             ﴿ :، قال تعالى  هذه اآلية 
 .)2( ﴾ند اللَِّه أَتقَاكُم ِإنَّ اللَّه عِليم خِبري أَكْرمكُم ِع

  فاعل فيكم؟نيأما ترون : يا معشر قريش
 .خيراً أخ كريم، وابن أٍخ كريم: قالوا
 .)3(اذهبوا فأنتم الطلقاء: قال

ة فـي العشـرين مـن    مك، ليلة يقصر الصالة، حيث كان فتح   ةبمكة بعد فتحها خمس عشر     rأقام  
 في مكة ألنهـا بلـده       r،   من بقاء رسول اهللا    األنصار ثمان من الهجرة، وقد تخوف       رمضان سنة 
 .)4( معاذ اهللا المحيا محياكم والممات مماتكم: فقال،ووطنه ومولده

 
 ويأخذ منهم البيعة ويبعث البعوث. الرسول القائد يصدر عفواً تماماً: سادساً

 .اًنا بعض العفو منهجاً لنا بين بعضما أحوجنا إلى أن نأخذ
 .ما أحوجنا إلى تجديد البيعة لرسول اهللا
 .ما أحوجنا إلى بعث السرايا والبعوث

 حيث أنه أمر بقتلهم ولو كانوا متعلقين        ،نفراً من مجرمي الحرب    rيستثني  ... اذهبوا فأنتم الطلقاء  
 ، اإلسـالمية  التي ارتكبوها ضد الدعوة   اإلجرامية لسوابقهم   أناٍسحازماً مع    r الكعبة، فكان    بأستار

قوبة في الحـرم،   وانه يجوز استيفاء الع    ، الحرم فإن ذلك ال يفيد مفسداً وال مجرماً        بأستاروإن تعلقوا   
 فمن جاء مسـلماً مـن       )5(قبلها كذلك  قبله من الكفر وغيره، والتوبة تجب ما          ما ب يج اإلسالم أنإال  

قبلوا يبايعون رسول اهللا على السـمع  أو ،مجرمي الحرب عفا عنهم، ودخل الناس في دين اهللا أفواجاً  

                                                
 .، مصدر سبق توثيقه150، ص5 البخاري، محمد ابن إسماعيل ج )1(
 .13سورة الحجرات، آية رقم  )2(
 . مصدر سبق توثيقه،40، ص 4ابن هشام، السيرة النبوية، ج  )3(
 .، مصدر سبق توثيقه394المباركفوري، صفي الدين ، الرحيق المختوم، ص )4(
 .، مصدر سبق توثيقه290س، محمد عبد القادر، فقه السيرة، ص أبو فار)5(
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النساء، ومنهن هنـد زوج أبـي سـفيان،     rوالطاعة، في المكره والمنشط وعلى أثره، كذلك بايع        
،  أميـة  جهل، صفوان بـن      أبي مثل سهيل بن عمرو، عكرمة بن        ،ودخل قادة المشركين في اإلسالم    

 . ومتعبعتبة، وأبناء أبي لهب الحارث بن هشام، حويطب بن عبد العزى، وذي الجوشن الكالبي
فقد بدأ رسول اهللا يبعـث البعـوث        ،   حيث بعث السرايا والبعوث    ،بعد الفتح  rواطمأن رسول اهللا    

، ذاك السفر الطويل، وبدأ يستقبل الوفود، ويبعـث العمـال، ويبـث             مكةوالسرايا، بعد رجوعه من     
 .والغزواتالدعاة الى اهللا وهذه صورة مصغّره من هذه البعوث والسرايا 

مـن    من لها؟ من يبعث البعوث والسرايا والمغـازي؟ ؟أقول لقادة العرب والمسلمين من لهذا المنهج 
 تخاذل   فيه الدنيا على القلوب، في زمنٍ      يعلق الجرس في زماٍن خرست فيه األلسنة، في زمٍن تربعت         

 . الدعوة إلى اهللالناس فيه عن
الجهـاد،  و ، وربما بايعهم على الموت،ايفّرو أن ال    بايع أصحابه في الحرب على     rنه  أنرى  هكذا  

 على  أصحابهلتوحيد والتزام الطاعة هللا ورسوله، وبايع الفقراء من         او ،الهجرة قبل الفتح  واإلسالم،  و
، "إياه نـاولني " : وكان السوط يسقط من أحدهم فينزل يأخذه وال يقول ألحد          ،أن ال يسألوا الناس شيئا    

 .)1(ودعا اهللا ثم استنصر اهللا، وكأن يسحب الرجل يقاتل تحت راية قومهوكان إذا لقي عدوه وقف 
 وانصـرنا   اهزمهماللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم األحزاب،        : وكان إذا لقي العدو قال    

 وكان يقول سيهزم الجمـع  أقاتل نصيري، وبك   ت عضدي، وأن  أنتعليهم، اللهم انزل نصرك، اللهم      
مر، وكان إذا حمي الوطيس واشتد القتال كـان         أ و ىهة موعدهم والساعة أد   لدبر بل الساع  ويولون ا 

وكان أقربهم إلى العدو، وكان يجعل ألصحابه شـعاراً         .  النبي ال كذب أنا ابن عبد المطلب       أنا: يقول
 وكان إذا بعث سرية يوصيهم بتقوى اهللا        ،في المعركة يعرفونه، وكان ينهي عن قتل النساء والولدان        

. وا بسم اهللا وفي سبيل اهللا، وقاتلوا من كفر باهللا وال تمثلوا وال تغدروا وال تقتلوا وليـداً            سير: ويقول
 .)2("ا وال تعسروا أو سكنوا وال تنفروا يسرو: " وكان يأمر بالتيسير ويقول

 ونهى عن إهالك    ، من الميتة  لِّ وإن النهب ليس بأح    ،النهبوقتل الصبية   وونهى عن التحريق بالنار،     
 الحاجة، وقال عند فتح مكـة ال تجهـزن علـى    إليها وقطع األشجار إال إذا اشتدت ، والنسل الحرث

 وشدد في النهى عـن قتـل        ،سيراً، ومن سنته ان السفير ال يقتل      أتبعن مدبراً وال تقتلن     تجريح، وال   
ربعـين  ح رائحة الجنة، وإن ريحها لتوجد من مسـيرة أ  ِرمن قتل معاهداً لم ي    : " المعاهدين حتى قال  

 .)3(" عاماً

                                                
 .مصدر سبق توثيقه. 64، ص 2الجوزية، ابن قيم، زاد المعاد في هدي خير العباد، ج  )1(
 .، مصدر سبق توثيقه1359 ص، 3 مسلم، أبي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسايوري، صحيح مسلم، ج)2(
، 362، ص 4 المنقي بن حسام الدين، كنز العمال، مؤسسـة الرسـالة، بيـروت، ج   الهندي، عالء الدين علي    )3(

 .م1979
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 حيث كانت عبارة عن النهب والسـلب والقتـل          ،غير أغراض الحروب وأهدافها    r نرى انه    ....
 والظلم والبغي والعدوان والثأر والكبت وتخريب العمران، وتدمير البنيان، وهتك حرمـات    واإلغارة

ـ     الحر وإهالكف والوالئد والصبيان،    النساء، والقسوة بالضعا   ث والفسـاد فـي     ث والنسـل، والعب
 .)1(األرض

 !فما أحوجنا إلى وصاياك يا رسول اهللا
 !ما أحوج البشرية اليوم إلى تعاليمك

 أين الحرب النظيفة؟ أين نجدها اليوم؟
 !!!!هل نجدها في سجون غوانتنامو وأبو غريب؟

عيسى نجدها في سيرة أولي العزم من الرسل الذين بدأ بهم نوح مروراً بإبراهيم وموسى و              .... حقاً
 .ومحمد خاتم المرسلين

                                                
 .، مصدر سبق توثيقه426 المباركفوري، صفي الدين، الرحيق المختوم، ص )1(
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 الفصل األول
 .التحديات التي تعترض الدعوة والدعاة في هذا العصر

 اهللا الذين خلفـوا الرسـل،   إلىما ال شك فيه أن دعوة الرسل الذين أرسلهم اهللا، ومن بعدهم الدعاة     م
تقوم على توحيد اهللا، ونبذ سلطان الطواغيث، وهذا في حد ذاته يصطدم مع هؤالء الذين ال يعطـون   

 : اآلتيةت التي تكمن في التحديا فمن هنا تبدأ المواجهة األولى ،والءهم للعقيدة والتوحيد
  يقطنها الداعيةذيالموقف الرسمي في البلد ال -1
 الجهل -2
 ويلالتم -3
 األسرة واألهل في بيت الداعية -4
 العلم بال خُلُقْ -5

 

 ".الموقف الرسمي "  اهللا وهي إلى ومع المعضلة األولى التي تعترض الدعاة  -1
ـ              لومن دراستنا    ل نبـي تجـاه     منهج أولي العزم من الرسل، رأينا كيف كان يقف المأل من قـوم ك

 فهذا ورقة بن نوفل بن أسد بـن عبـد العـزى بـن     ،rأنبيائهم، وكان آخرهم خاتم األنبياء محمد   
 .واإلنجيلصراً حيث قرأ الكتب التوراة تناً عالماً ومفقصى، الذي كان متحن

 عندما جاءه جبريل وهـو فـي غـار          ،rتخبره خديجة رضي اهللا عنها بما أخبرها به محمد          ... 
 ......اقرأ له حراء، وقال

 صدقتيني يا خديجة، لقد جـاءه النـاموس   نِتقدوس قدوس، والذي نفس ورقة بيده لئن كُ  : قال ورقة 
ما جـاء  " وكان مما قاله ورقة  )1(الذي كان ينزل على موسى، وانه لنبي هذه األمة، فقولي له فليثبت     

          رجك قومـك فقـال      خياً إذ ي  وأكون ح  )2(عاًذَأحد بمثل ما جاء به محمد إال أوذي فيا ليتني جr  أو
كني يومك النصـرنك  لم يأت أحد بمثل ما جئت به إال وعودي، وإن يدر... مخرجي قومي؟ قال نعم 

 .)3(نصيراً مؤزراً
 . اهللاإلى ومن سار على نهجهم من الدعاة ، سنة لكل نبي ورسولفاألذى

. )4(﴾ يوِحي بعضهم ِإلَـى بعـضٍ      اِطني الِْإنِس والِْجن  وكَذَِلك جعلْنا ِلكُلِّ نِبي عدوا شي     ﴿: قال تعالى 
 الذين سبقوك وكلمة جعلنـا تفيـد   األنبياء من إلخوانككانوا أعداء ف ،ك يا محمد  ؤ هؤالء أعدا  :معنىب

                                                
 .، مصدر سبق توثيقه33 شلبي، محمود، حياة رسول اهللا، ص)1(
 .وثيقهابن منظور، لسان العرب، مصدر سبق ت. شاباً قوياً=  جذعاً )2(
 .44م، ص 1966، 9 السباعي، مصطفى، السيرة النبوية، دروس وعبر، المكتب االسالمي بيروت، ط )3(
 .112سورة األنعام، آية رقم  )4(
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ت ومـن   لكن هذا األذى والشر والمكر الذي تعانيه يا محمد أن         . االستمرار لمن سلك نهجك يا محمد     
 .ق إال بأهلهك، ال يحياتبع

ولَا يِحيق الْمكْر السيئُ ِإلَّا ِبأَهِلِه فَهلْ ينظُرونَ ِإلَّا سنةَ الْأَوِلني فَلَن تِجد ِلسنِة اللَِّه تبِديلًا             ﴿ :قال تعالى 
 .)1( ﴾ولَن تِجد ِلسنِة اللَِّه تحِويلًا 

 . نبياء، ونجاة الدعاة إلى اهللاهالك الذين يؤذون األفي  سنة اهللاوهذه 
الموقـف الرسـمي فـي       لذلك ال يهمه     ،من المعلوم أن الدعوة تقوم على أساس االلتزام مع اهللا         ... 
، ألنها  يأخذ أقواله ومفرداته منها   ف كان الرقيب الذي يشرف على الداعية هو العقيدة          إذاه، خاصة   بالد

 .اخلي ال يفارق صاحبهالفيصل في مسألة الرقابة، وأن العقيدة مدير د
 .)2( ﴾الَِّذين يبلِّغونَ ِرسالَاِت اللَِّه ويخشونه ولَا يخشونَ أَحدا ِإلَّا اللَّه  ﴿ :قال تعالى

فالداعية المبلغ ال يهمه إذا عرض حياته وأهله ومن يعيلهم لخطٍر يعود عليه من أجهزة الدولة التـي          
 يختار الموت، وال يكتم شهادة اهللا، فال يهادن في ذلك،           :أمرين ال ثالث لهما   يقطن فيها، فالداعية بين     

  من اعقد التحديات أمـام الـدعوة       اً نفسي اًويعتبر هذا صراع  "  حط راسك بين هالروس   : " وال يقول 
إذ كيف يجلس الداعية في بيته وهو يرى الناس يموتون على غيـر ال إلـه إال اهللا، واهللا           . )3(والدعاة
خاصة وقد صور لنا خاتم األنبياء والمرسلين حال البشرية في هذه            )4(﴾قُم فَأَنِذر    ﴿ :ه يقول سبحان
قال رسول  :  بحاجٍة إلى من يصحح مسيرتها، فعن عبداهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال             وأنهااأليام  

وأصحاب يأخذون بسـنته    ما من نبٍي بعثه اهللا من أمٍة قبلي إال كان له من أمته حواريون،               : "rاهللا  
ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلّف من بعدهم خلوف، يقولون ما ال يفعلون، ويفعلون ما ال يؤمرون، فمن                 
جاهدهم بيده فهوم مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مـؤمن، ولـيس                 

 )5("وراء ذلك من اإليمان حبة خرذل
لس على أبواب السالطين وتردد علـى عتبـاتهم مسـتجدياً أصـحاب       أما الداعية إلى اهللا إذا ج     ... 

ة الكبـرى، فتكـون علـى       ع الدنيا، فال شك أن هذه هي الطام       السلطان، مقابل الحصول على أطما    
  .)6(حساب دعوته ومنهجه

                                                
 .43 سورة فاطر، آية رقم )1(
 .39سورة األحزاب، آية رقم  )2(
لجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة،    الذهبي،،محمد حسين، المؤتمر العالمي لتوجيه الدعوة والدعاة، السعودية، ا         )3(

 .هـ29/2/1397 -22
 .2سورة المدثر، آية رقم  )4(
أحمد بن حنبل، مسند اإلمام أحمد بن حنبل، دار الفكر، بهامشة منتخب كنز العمال على سنن األقوال واألفعال،  )5(

 .458، ص 1ج 
 .60م،  ص 1976 صادق أمين، الدعوة اإلسالمية، فريضة شرعية، وضرورة بشرية، )6(
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 مجاالت أخرى، حيث يرون فيها أكثر       إلى يهربون من مجال الدعوة      ، من الدعاة إلى اهللا    اًنرى كثير 
 ،فيعتبرون أنفسهم بين فكي كماشه، فتراهم يخافون الموقف الرسمي بأجهزته وعمالئه ومنافقيه            ،أمناً

 .تهما من زبانيتهم ومخابررفع اليهم يومياًوالتقارير التي تُ
 

 الجهل -2
 :كلذل" عدو عاقل خير من صديق جاهل     " وصدق المثل   . فهو الداء العضال الذي يقتل صاحبه أوالً      

 به اإلنسان يجب أن يتفقه فيهقبل الشروع فيه حتى إذا أراد ان يبيع ويشـتري     أي عمل يريد ان يقوم    
 فكي فإذا كان األمر يتعلق بهداية االمة؟ فالبد للداعية إلـى اهللا أن   يجب أن يتفقه كيف يبيع ويشتري،     

 .يبلغ دين اهللا على بصيرة
التصـميم،  يشـرف علـى   ، وإذا أردنا بناء بيت فنسأل المهندس ل   عن دوائه    المريض يسأل الطبيب  

 ﴾فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكِْر ِإنْ كُنتم لَا تعلَمونَ      ﴿ :القرآن والسنة، قال تعالى   : والشريعة مصدرها الرئيس  
، وحتى ال يقحموا أمتهم في واقـٍع جديـد   في مجال تخصصه  معنى اسألوا علماء التخصص كالً ،)1(
ل ال شك   هوالج. )2( على بصيرةُ، والبصيرة عكس الجهل      اهللا إلى يدعوا   أن على الدعاة إلى اهللا      بجي

 ومـع هـذا يعلـن    تداع أشياء بعيده عن روح اإلسالم، ابإلىأنه يحمل بعض المنتسبين إلى اإلسالم       
هؤالء أنهم أهل اهللا وأحباؤه، وأن لهم صالحية ليست لألنبياء والرسل، إذ يعتبرون أن بإمكـانهم أن               

بتـدعون فـي    ي، فتراهم   r مباشرةً، بغير واسطة جبريل، أو محمد         الدين وشرائعه من اهللا    ايأخذو
من ابتدع فـي اإلسـالم بدعـة    : تبعون، ورحم اهللا األمام مالك، إمام دار الهجرة إذ يقول يالدين وال   

ألنه ال يوجد في اإلسـالم شـيء اسـمه بدعـة      عليه السالم بالخيانة،     اً محمد اتهم فقد   فرآها حسنة، 
  .)3(حسنة

مجرد الهوى، فـالطريق  لالذي يجادل بغير علٍم فإنه يجادل فيم من الجهل،    ق الع الجدالتبار  ويمكن اع 
يتعظ يأمر ويأتمر، صـادق فـي قولـه    وال شك وال شبهة، يعظ الناس،  وواضحة ال اعوجاج فيها،     

ويـات  األولب فإذا أراد الداعية إلى اهللا أن ينفي عن نفسه الجهل فعليه أن يبدأ               ،)4( يقول ويفعل  ،وفعله
ـ  ،سـنا ف أن نصلح أن   : ثم يتدرج في دعوته، فاألهم أوالً      ، اهللا، فيوجد المهم أوالً    إلىفي الدعوة    لك ذ ف

 إلىإذ من الخطأ أن نبدأ بالدعوة       . ترك من نعول  ننحن فقراء، ونبدأ بالغير و    وتصدق  نأوجب من أن    

                                                
 .43 سورة النحل، آية رقم )1(
 .، مصدر سبق توثيقه292، ص 2 الصابوني، محمد علي، صفوة التفاسير، ج )2(
 محمد أمان اهللا علي، مشكالت الدعوة والدعاة في العصر الحديث، المؤتمر العالمي لتوجيه الـدعوة واعـداد               )3(

 .م29/2/1397 -24، 11الدعاة، ص 
 ..، مصدر سبق توثيقة282، ص 2حمد علي، صفوة التفاسير، ج الصابوني، م )4(
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 من الدعاة   اًجد أن كثير   فن )1( للناس، ونحن نعاني من الفراغ الروحي والدعوي       واإلرشاداهللا والنصح   
 يكـون لـه أي   أن المؤهلين قلة محدودة جداً، فنجد من يمارس الوعظ هوايةً، دون   اهللا والوعاظ  إلى

مستوى من المعرفة الدينية الضرورية التي تكفي لمواجهة حاجـات النـاس المسـتجدة، فنجـد أن                 
، حتى أننا نجـد السـاحات       ثقافة العصر ب وخاصة الذين يتسلّحون     ،مواعظهم ال تفي بحاجات الناس    

 .اإلسالمية خالية من الدعاة الحقيقيين
جد من يقول له أنت حصلت علـى        ن أن الطالب المتفوق في التوجيهي،       : معضلة كبرى وهي   وهناك

ـ أنت فيقولون له ،رمون عليه دراسة الشريعة والعلوم الدينية    حيمعدل عاٍل فَ   ، أو اً يجب أن تدرس طب
 ؟؟!!)2(م يحسبون إن هذه العلوم أكثر أهمية ومكانة وسيولةهلهندسة، لقلة عقولهم وجه

يـب والمهنـدس والصـحفي      بوغاب عن أنفسهم أن العلوم الشرعية هي التي توجه كل علـم فالط            
هي التي تقرر موقعه فـي      ف ، معرفة مواقعهم من العلوم الشرعية     إلىبحاجٍة ماسٍة     وغيرهم واألستاذ

 فـالعلم بـأحوال الـدنيا       .والثقافية والروحية والعسكرية وغيرهـا    خريطة العالم السياسية والعلمية     
. ومستجدات العصر ومتطلباته ، يجب على الداعية إلى اهللا أن يكون مطلعاً عليها، عليماً بتقلباتهـا                 
. فالعصر الذي نعيش فيه مليئ بالتقنية والمعلوماتيه والتقدم العلمي المذهل واالنتاج غيـر المحـدود              

 االطالع على ثقافات األمم، فالبد من التجديد فـي األدوات والوسـائل والمضـمون      هذا كله يتطلب  
 .والشكل، وهذا ما ينبغي التركيز عليه

 
 التمويل -3

 اإلسـالم  أعـداء إن الذي يمعن النظر في هذا العنوان الجانبي، يشعر بأنه حديث الساعة، حيث أن               
حتى شـمل هـذا    ةكافّالخيرية والمدنية  وضربوا الحصار الكامل على المؤسسات العامة والخاصة،        

 اإلسـالم   أعـداء وألن  . أصبح يشار إليها بأنها الممول الرئيس لإلرهـاب       والحصار لجان الزكاة،    
 اإلسـالم   أعـداء  فـإن    ،يكيدون ليل نهار للنيل من ديننا الحنيف، وان المال هو عصب الحياة، لذا            

 هذه الصخرة يجب أن نعمل علـى تحطيمهـا،    ، البناء يها عل يقومالصخرة التي    ن المال هو  إيقولون  
 بل البناء   ،حتى ال يتسنى للمسلم أن يقوم بأي عملية بناء، والبناء ال نعني فيه البناء العمراني فحسب               

 .)3(العلمي والتقني والحضاري والثقافي والحربي واالقتصادي وغير ذلك

                                                
 جمال، أحمد محمد، المشكالت والصعوبات التي تعترض الدعوة والدعاة، المؤتمر العالمي لتوجيـه الـدعاة،                )1(

 .هـ29/2/1397 -24المملكة العربية السعودية، المدينة المنورة، الجامعة اإلسالمية، 
 الجامعة االسالمية، المدينة المنورة، –لمؤتمر العالمي إلعداد الدعوة والدعاة، السعودية الذهبي، محمد حسين ، ا )2(

 .هـ1397/ 2/ 24-29
 .الذهبي، محمد حسين ، مشكالت الدعوة والداعية، مصدر سبق توثيقه )3(
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وعلى الرغم من أهمية االقتصاد،     .. .إنه الصراع االقتصادي بين الشعوب واألمم، هكذا يعلنون       .... 
القتصادي التمـويلي، يخفـي وراءه   هذا الصراع افما تخفي صدورهم أعظم،   فإن  والمال والتمويل،   

، حيث هو لب الصراع في وقتنا الحاضر، والدليل على ذلك وجودهم العسكري فـي               اًيد عق اًصراع
وصول المـال إلـى أي مشـروع ال          يمنعون   اإلسالم أعداءفنجد أن   .  وغيرها وأفغانستانالعراق  

ت يريدونه، ويدعمون المشاريع التي ال تمثل خطراً عليهم كما يزعمون، فمـثالً تُصـرف ميزانيـا               
عالم، والتغريب، والغزو الفكري، وهجرة العقـول، وتحريـر         ضخمة وترصد لتوجيه المناهج واإل    

 هذه المشاريع لخدمة    فيوجهون ،ةالمرأة، والتنمية االقتصادية، والصحافة الموجهة، واألزياء الفاضح      
 اهللا إلـى بينما نجد العجز في تمويل الدعاة إلى اهللا، ألن الدعاة        . كون موجهه ال موجهه    فت ،مصالحهم

، والتي يحرص الغرب على اسـتعبادها       هدفهم معروف، وهو تحرير الشعوب من العبودية لغير اهللا        
ِإنَّ ﴿:  قال تعـالى  ،)1(اة وخاصة مصادر رزقهم   الحرب على الدع   إعالنكان  : هذا، ل اإيراداتهوكبت  

 .)2(﴾ ثُم يغلَبونَالَِّذين كَفَروا ينِفقُونَ أَموالَهم ِليصدوا عن سِبيِل اللَِّه فَسينِفقُونها ثُم تكُونُ علَيِهم حسرةً
ي أي بلد هدفها النيل مـن اإلسـالم         ، وهذا التمويل، نجد أنه ينفق على أي حركة تقوم ف          اإلنفاقهذا  

عندها يقوم الغرب بتمويلها، ويغدق عليها بغير حساب، هذه الحركات إذا كان والؤها للغرب فإنهـا                
، أو العـراق، أو  أفغانستان سواء كانت في الباكستان أو ،تحصل على التمويل من كل حدٍب وصوب 

لم، ويطلق على هذه الحركات اسـم حركـات   السودان، أو الصومال، أو فلسطين، أو في أي بلٍد مس        
 .)3(جانبها ودعمها اقتصادياً ومالياً بحيث يجب الوقوف ب،التحرر في العالم

 يعلمون أن األمـوال إذا وقعـت    ألنهملهذا نرى أنهم يضيقون الخناق على الدعاة إلى اهللا مالياً،           ... 
 وهـذا . اإلسالم مخلصين يدافعون عن      دعاة إلى اهللا   إيجادفي يد الداعية إلى اهللا فسوف يستغلها في         

 . وتفصيالً يرفضونه جملةًما
فلو تصورنا أن كل مليون من البشر يكفيهم داعية واحد، لكان العدد المطلوب من الـدعاة إلـى               ... 

 .  اهللا من يمولهم؟؟إلىداعية، هؤالء الدعاة إلى اهللا، وهذا العدد من الدعاة اهللا بضعة آالف 
ره في الشريعة اإلسالمية، كثيرة أبوابه ، سواء في أوقات السلم و الحرب، ويدخل              فالتمويل ومصاد 

من بيت مال المسـلمين     التي يقررها الحاكم المسلم فيقوم بتمويلها       هذا في باب رعاية مصالح األمة       
، فيستطيع الحاكم المسلم االنفاق على كل ما يطرأ علـى األمـة ،              )4(بما يرى فيه مصلحة المسلمين    

، وأن يتبنى مـا   من أموال المسلمين الخاصة وهذا من باب المباحات للحاكم المسلم أن يأخذ بها         حتى
                                                

 .، مصدر سبق توثيقه73 أبو فارس، محمد عبد القادر، أسس الدعوة ووسائل نشرها، ص)1(
 .36ألنفال، آية رقم سورة ا )2(
 .ت.جريشة، علي أساليب الغزو الفكري في العالم اإلسالمي، د )3(
م، 1990، 4النبهاني، تقي الدين، النظام االقتصادي في اإلسالم، منشورات حزب التحرير، بيروت، لبنـان، ط  )4(

 .309ص
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حسب ما يؤديه إلبه اجتهاده فـي       وضبطها وحفطها وتوزيعها وإنفاقها     يراه الزماً لتحصيل األموال،     
ل لـه   وقضاء مصالحهم، فيفرض الضرائب على المسلمين بالقدر الالزم، وال يحرعاية شؤون األمة 

أن يفرض أكثر من القدر الالزم لتلبية حاجات االمة، فإن تعطيل الدعوة إلى اهللا فيه ضـرر علـى                   
 . األمة وإزالة الضرر عن األمة واجب

األنفال، الغنائم، الفـيء، الخمـس،      : من أوسع الموارد في العالم، ومنها     تعد موارد بيت المال     .... 
ها، أمالك الدولة، العشور، مـال الغرامـات الـذي تأخـذه       الخراج، الجزية، الملكيات العامة بأنواع    

 )1(.الضرائب، أموال الصدقاتالدولة، خمس الركاز والمعدن، مال من ال وارث له، مال المرتدين، 
هـو عـين اإلرهـاب    إلى اهللا  مع الدعاة  والسيولةأن التمويل  !!!)2(والسبب الرئيس في قلة التمويل    

 !بزعمهم
 
 يتاألسرة واألهل في الب -4
...  اهللا من يكون نشيطاً، ال يعرف الكلل وال الملل، يعمل كالـدينمو ال يفْتـر                 إلى من الدعاة    اًريكث

نراه عندما يتزوج ينكمش ويتقوقع وينطوي على نفسه وبلده، وجيرانه حتى بلده وجيرانـه              ... ولكن
ة أوالً وزوجهـا     تجاه الدعو   واجبها ال تعرف  الزوجة    أن إلىسبب في هذا    ويعود ال ... ينكمش عنهم 

 .فتكون المعضلة الكبرى إذا تربعت الزوجة واألهل على قلب الداعية.....ثانياً
فهي بعملها هذا تُنفّر    ... إذ كيف يكون الداعية داعية وزوجته غير ملتزمة، ال بالجلباب وال بالدعوة           

 عرضـة   عمل على جلب قلوب الناس لزوجها، بهـذا يكـون الداعيـة           الالناس من زوجها بدالً من      
 عـدوا لَكُـم   ِإنَّ ِمـن أَزواِجكُـم وأَولَـاِدكُم    ﴿: لمهاجمة اآلخرين، وتشويه سمعته قال تعـالى    

موهذَر3(﴾فَاح(. 
لذلك . محنة تشغل القلب بالدنيا   : معنى فتنة  ،)4(﴾واعلَموا أَنما أَموالُكُم وأَولَادكُم ِفتنةٌ      ﴿: وقال تعالى 
 حريصاً عليهم رؤوفـاً     ، يقين من سالمة العقيدة عند زوجته وأهله        على لداعية أن يكون  يجب على ا  

قـال  ، )5(بهم، فهو بعمله هذا يحمي نفسه أوالً من المساءلة أمام اهللا، ويحمي نفسه من نـار عظيمـة      
 فالمرأة ال شـك  ،)6(﴾ا الناس والِْحجارةُودهيا أَيها الَِّذين َآمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهِليكُم نارا وقُ        ﴿: تعالى

                                                
 .35م، ص1983، 1وت، لبنان، طزلوم، عبد القديم، األموال في دولة الخالفة، دار العلم للماليين، بير )1(

 الذهبي،محمد حسين، المؤتمر العالمي لتوجيه الدعوة والدعاة، السعودية، الجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة،             )2(
 .هـ24-29/2/1397

 .14سورة التغابن، آية رقم  )3(
 .28 سورة األنفال، آية رقم )4(
 .، مصدر سبق توثيقة51، ص 3 الصابوني، محمد علي، صفوة التفاسير، ج )5(
 .6سورة التحريم، آية رقم  )6(
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ن يتخرج منهـا األجيـال،      أ حيث هي الجامعة التي ال بد        ، وزوجة وأخت أم   : تؤدي رسالة فهي   أنها
فإذا صلحت صلح خريجوها وإذا فسدت فسد خريجوها، فالحرص كل الحرص على اختيار الزوجة              

يت المسلم هو نواة الجماعة المسلمة وهـو الخليـة          التي تكون عوناً لزوجها في الدعوة إلى اهللا، فالب        
 فالبيت الواحد قلعة من قـالع العقيـدة   ،اإلسالميالمجتمع ... التي يتألف منها ذلك الجسم الحي وهو    

 األسـرة ن تكون القلعة متماسكة من داخلها، حصينة في ذاتها، كل فرد من أفراد              أ، فال بد    اإلسالمية
حد، فاألسرة إذا اختلت يسهل اقتحام هذا المعسكر من داخل قالعه، فال            يقف على ثغرٍة ال ينفذ إليها أ      

 ينظم البيـوت، ويقيمهـا علـى المـنهج          فاإلسالميصعب على طارق، وال يستعصي على مهاجم،        
 .)1(األهلواألوالد، واألم، والزوجة، .... ه إلى بيته أوالًهد الداعية يجب أن يوجلذلك، ج. اإلسالمي

 يقع االمتحان، ويحـدث مـا لـيس    أن سليمة قبل رسُأن ي اهللا لتكوإلىفسكم أيها الدعاة    لذلك هيئوا أن  
 .)2( أما الذين يكملون الطريق فقليلون،بالحسبان، فإن الذين يسيرون في درب اإلسالم كثيرون

 
 العلم بال خُلق   -5
 اهللا، متكلمـاً، بليغـاً،     إلـى  داعية    كيف بنا أمام   ،"وعالماً بعلمه لم يعملْن، معذباً من قبل عباد الوثن        "

ناصحاً، يحرك القلوب، ويثير الهمم فيدفعها إلى قول كلمة الحق، ثم ال يلبث المستمعون المعجبـون                
بعلم هذا الداعية وفصاحته ودهائه أن يفجعوا فيه، بل يفجعوا بجميع الحقائق التي كان يـدعو إليهـا             

 !!!حيث أنها مناقضة تماماً لما كان يقول
 

 وسجود ركوٍعحقاً إنها الفاجعة الكبرى بل المعضلة العقيمة، عندما يشاهد الناس سلوك الداعية، من              
مـن  ....  يا ترى  ،م، وتخرج الفتاوي منه بصالح مسيرتهم     دِهبيحه بحم ساء وتَ ربة والكُ ملَبين يدي الظَ  

شينونصدق كالمه الرصين؟ وهو يري3( يرونه بأعينهمإنه الواقع الذي..... ؟ عمله الم( . 
 

 بئس هؤالء   )4( ﴾مثَلُ الَِّذين حملُوا التوراةَ ثُم لَم يحِملُوها كَمثَِل الِْحماِر يحِملُ أَسفَارا          ﴿: قال تعالى 
 التـي يحملهـا إال التعـب    األسفار ال ينتفع من ،يحملون النور، وال ينتفعون به، مثلهم كمثل الحمار       

 .)5(ضرب هذا المثل لكل حامل علم من علوم الدنيا وغيرها ولم يعمل بعلمهيوالعناء، بل و
                                                

 .مصدر سبق توثيقه. 172، ص 8قطب، سيد، في ظالل القرآن، مجلد  )1(
 .50م،  ص 1977 يكن، فتحي، قوارب النجاة في حياة الدعاة، دار اإليمان، بيروت، )2(
المؤتمر العالمي لتوجيه الدعوة وإعداد أحمد محمد جمال، المشكالت والصعوبات التي تعترض الدعوة والدعاة،  )3(

 .هـ29/2/1397-24الدعاة، السعودية، المدينة المنورة، الجامعة االسالمية 
 .5 سورة الجمعة، آية رقم )4(
 .، مصدر سبق توثيقة379، ص 3 الَصابوني، محمد علي، صفوة التفاسير، مجلد )5(
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وغير ذلـك،    الوعظ واإلرشاد والتدريس  والتعليم  ومثل القائمين على التربية      ك ثل الداعية إلى اهللا   وم 

لمعضلة وإال تكون ا  . لهممم ع هملْة إلى اهللا، يجب أن يوافق عِ      االدعف،  فهم دعاة إلى اهللا كل في موقعه      
 يزجر أبناءه عـن     ،أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر     لذلك يجب على الداعية     . في مجال الدعوة  

 :  يطبق عليه قول الشاعر،فإن خالف قوله عملهإيذاءأخالق السوء، من كذب أو اعتداء أو 
 تَِصفُ الدواء ِلذي السقاِم وذي الِضـنا      

 

ــقيم     ــت س ــه وأن ــح ب ــا يِص    كيم
 

 فالمسؤولية تقع علـى  ، اهللا، وكذلك العلماء، واآلباء، واألمهات، والتجار  إلىة هم دعاة    فرجال اإلدار 
فمن العار أن يأمر الداعية     . )1( كلها مسؤولة  فاألمة" رجال الدين " فال يوجد شيء اسمه      ،عاتق الجميع 

اب الدعوي  فالعلم بال خلق يؤدي تشتت الخط     . على اهللا بالمعروف وال يأتيه وينهى عن المنكر ويأتيه        
وفشله في تحقيق أهدافه، علماً ان األمة اإلسالمية أحوج ما تكون إلى توحيد الخطاب الدعوي الـذي       

بهذا نرى ان اتبـاع الهـدي       . من الدعوة إلى اهللا   يساهم في رأب الصدع وتحقيق االهداف المتوخاة        
الواليـة والتأييـد وطيـب    يعم األمن والفالح والعزة والكفاية والنصرة والنبوي في الدعوة على اهللا  

العيش في الدنيا واآلخرة، وبمخالفة الهدي النبوي تكون الذلة والصغار والشَنار والخوف والضـالل             
 .والخذالن والشقاء في الدنيا واآلخرة

                                                
 .25م، ص 1985، 1، ط القرضاوي، يوسف، أين الخلل، دار الصحوة، القاهرة )1(
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 الفصل الثاني
 كيفية إعداد الدعاة إلى اهللا

     بـألف رجـل  إن نجاح أي عمل في الغالب يتوقف على نوعية العاملين فيه، فرب رجل ي ورب . عد
صـحاب التخصـص    بألقد أصبح العمل في وقتنـا الحاضـر ينـاط           .  رجل ال يساوون رجالً    ألف

بد من التخصص في كـل شـيء وتوزيـع األعمـال حسـب              فالهذه سمة من سماته،     ف ،والمعرفة
 ".الرجل المنايب في المكان المناسب ".التخصصات المناسبة

 للتحـديات  عاة المخلصين أن يقدموا حلوالً متشابكة فال بد للد   وبما أن مطالب الحياة أصبحت معقدة و      
         الدين للناس بطريقٍة شـيقٍة بحيـث        نموالتي تواجه األمة، وهذا كله بحاجٍة إلى دعاٍة مخلصين، يقد 

يقبلهم اآلخر، فهل أصبح الداعية اليوم مؤهالً لحمل هذه الرسالة؟ علماً وفكراً واجتماعاً، وسياسـيةً،             
 ؟قاً وتقىوورعاً، وأخال

جهة ما يدور في العالم من انقسامات؟ فرقٌ، طوائف، أحزاب، تناحر،           اهل يستطيع الداعية اليوم مو    
 .كلٌّ يدعي الكمال وأن غيره ال يحق له الحياة
 الصحيحة المستنبطة من كتـاب اهللا وسـنة         واإلجاباتهل الداعية اليوم قادر على استنباط الحلول        

 رسوله؟
المناهج التـي  ، و التساؤالت يجب أن نتعرف على الجهات التي تتولى إعداد الدعاة      لإلجابة على هذه  

 .ائل التي تكون الشخصية الدعوية في هذا العصر، والوسيتسلّحون بها
 

 المناهج :أوالً
مـن ديـن اهللا،     نابعة   الغلو والتفريط وأن تكون      عنيجب أن تعد المناهج إعداداً الئقاً منصفاً بعيدة         

فالمناهج يجب أن تكون الثقافة التـي ينهـل         .  المصادر الموثقة  دالتي تع .  القرآن والسنة  مستمدة من 
 اهللا، فتكـون    إلـى  اهللا علومهم، هذه الثقافة تعني المدرسة التي يتخرج منها الـدعاة             إلىمنها الدعاة   

 اهللا وسـنة    مـن كتـاب   يجب أن يسـتنبط      هذا المنهج    ، اهللا إلىالثقافة بمثابة جٍو عاٍم يسوده الدعوة       
 .)1(ما بدت قيمتها في نظر من يضعونها وليس من آراء البشر وشروحهم مه،رسوله

 
 اللغة التي يستعملها الداعية إلى اهللا: ثانياً

 .)2( ﴾وما أَرسلْنا ِمن رسوٍل ِإلَّا ِبِلساِن قَوِمِه ِليبين لَهم ﴿ :قال تعالى

                                                
 الذهبي، محمد حسين، مشكالت الدعوة والداعية في العصر الحديث، المدينة المنورة، المؤتمر العالمي لتوجيه               )1(

 .الدعوة، مصدر سبق توثيقة
 .4 سورة ابراهيم، آية رقم )2(
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 بلغة  - بلسان قومه  –بيان الذي يفهموه، وما يترتب عليه من هدى         مخاطبة الناس بال  : لغة القوم تعني  
 . قومه

 الغاية من الرسالة، وأن الذي يفهم لغـة         تتحقّق حتى   ،فيبين لهم شريعة اهللا باللغة التي يتداولها القوم       
تجميل المنطق بالنحو والتركيـب     :  من الضياع، واللغة تعني    تهالقرآن الكريم ويفقهها يحافظ على لغ     

 .ة يختبل نطقهغَم اللُّرح ينمفَعبارات وال
 .)1(حيث من شروط االجتهاد لهذا الدين أن يمتلك ناصية اللغة امتالكاً تاماً

ن كـل خـالف بـين    إ  أمكـن القـول  وربما للداعية، ولكل باحث، ةالرئيسفاللغة تعتبر األداة   .... 
اختالف اللغويينإلىه في الدرجة األولى المفسرين مرد . 

 على التكوين اللغوي؟ ال بد من التبحر في علـوم اللغـة، ألن هبـوط                 يتحصل الدعاة إلى اهللا    كيف
 ربط النـاس    تي تكون سبباً في عجز الداعية عن       الثغرة ال  د يع ،المستوى اللغوي عند الداعية إلى اهللا     

 .بإله الناس
 السليمة، وبما أن ثفافـة العصـر    القرآن الكريم هو الوعاء األول للغة    أن اهللا   إلىوليعلم الدعاة   .... 
طة اللغـة، وإال    سا نفسها اليوم على عقول الناس، يجب ربط الناس بالوعاء األول للثقافة بو            تفرض

 .كان الداعية إلى اهللا منغلقاً، ضيق األفق
إن التاريخ يذكر بالفخر واإلعزاز هؤالء الرجال الذين تسلّحوا بثقافة عصرهم، من أمثال أبـي     .... 
 . ومالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل رضي اهللا عنهمحنيفة،

فـالقرآن نـزل    .  العصر فاللغة تعتبر نقطة البدء التي ال بد منها، ثم يكون بعدها االنفتاح على ثقافة             
ليس من شأن الداعية أن يعرف جميع اللغة، وال أن يستعمل كل دقائقها، وال اسـتيعاب                بهذه اللغة، ف  
الداعية، عليه أن يأخذ من اللغة ما يكفيه لتحسين لغتـه، حتـى يكـون                وتسهيالً على    ،كل مفرداتها 

 .)2(مقبوالً عند من يدعوهم
 

 كيف يكون الداعية ناجحاً في دعوته؟ :ثالثاً
ال بد لنجاح الداعية إلى اهللا، من إعداد واستعداد، هذا اإلعداد يكمن في تصحيح المسـار التكـويني                  

 التعليمي التلقيني الذي يعتمد علـى الحفـظ         األسلوب يبتعد عن    أنو. العلمي العملي في حياة الداعية    
 . واالستظهار، ويتبع أسلوب الفهم واالستيعاب

 تطابق القول والعمل على المنهج الصحيح، ألن هذا يعتبـر        :فالداعية قدوة للناس، وشرط القدوة هو     
 .شعار كل داعية وشعار كل موحد

                                                
 .، مصدر سبق توثيقة136، ص 2قطب، سيد، في ظالل القرآن، ج  )1(
 .322تاريخ المذاهب اإلسالمية في السياسة والتاريخ، دار الفكر العربي، ص أبو زهرة، محمد،  )2(
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ن اختياراً دقيقاً، من    و ويختار لها الدارس   ، عام إسالميتمويٍل  يجب إنشاء كلية للدعوة اإلسالمية ب     لهذا  
خالل نظام محكم للقبول ال يمر منه إال من تتوافر فيه مقومات خاصة، تؤهلـه ألن يكـون داعيـة                 
بمفهوم الداعية الصحيح، هذه الكلية يجب أن تختلف عن المألوف في النظم الجامعيـة، أو المدرسـة    

ن من سٍن مبكرة، والمراحل فيها مترابطـة، والحيـاة   آبية فيها متكامالن وتبد العادية، فالدراسة والتر  
 معايشة حية، تحوله إلى نسيج نفسي وعقلي داخـل الدارسـين،            اإلسالمتسبيها معايشة   نفيها تتيح لم  

 العلمـي واألدبـي   :بناالج على  نظم التقويم فيهاشملوإلى ظواهر صادقة في سلوكهم، ويجب أن ت       
 .عرفي والسلوكيوالتربوي والم

أما هيئة التدريس وجهاز التربية فيها، فيجب أن يكون كله من دعاة مهتمين بالـدعوة إلـى اهللا،           ... 
وليس مجرد موظفين   يؤدون رسالة،   إلى جانب علمهم وخبرتهم، كي نجعل منهم مجاهدين محتسبين          

 : غّطي الثغرات التاليةفر فيها ما ياهذه الكلية، يجب أن يتو. يتقاضون أجوراً يتنافسون عليها
 .غرة النقص في التكوين اللغويث §
 . ممثالً في الكتاب والسنةلإلسالمثغرة االنفصام عن المصدر األصلي  §

 . وتحديد مواقف منها واقتحامهاثقافات العصرل الولوجثغرة االنغالق وعدم  §

 وممارسـة فنـون     هذه الكلية يجب أن يكون فيها خطة واسعة للتدريب العملي على البحث العلمي،            
، وبريـد الكترونـي،     )1(، ومحاضرة ودروس، وحوار ومناظرة، وإذاعة     ةالدعوة العملية، من خطاب   

 .وانترنت، ومواكبة أي تقدم تقني
 أننا نعيش في عصٍر وصـلت فيـه   لماًِع إعداداً يتناسب مع العصر إعداده يجب ،كذلك الداعية اليوم 
طة هـذه الوسـائل   سا سمعت به قبل بضع سنين، لذلك بولم تعرفه الدنيا وال    ما إلىوسائل االتصال   

 يكون الداعية مهيأ إليصال كلمته ودعوته إلى قلوب العالمين وعقولهم، وهذا            أن يجب   ،في االتصال 
 .ما يفي بالقليل من متطلبات العصر

... لكلمـة  لماذا ال تتطور ا    ،وقد طور المسلمون واستحدثوا الكثير الكثير     ... فلماذا ال تتطور الكلمة     
م  العـال  إلى اهللا أن يوصل كلمته      إلى يستطيع الداعية    ،وقد أصبح العالم كله عبارة عن أسرٍة صغيرة       

 ويستطيع الداعية بهذا أن يخاطب الناس على مختلف أطيافهم          بأسره وهو على سريره وفي غرفته،     
 ،ة العصر، ثقافة الدين   وأعمارهم وتخصصاتهم، ويستطيع الدعاة إلى اهللا بهذا اإلعداد أن يحملوا ثفاق          

 ثقافة المنهج النبوي الذي سار عليه أولو العزم من الرسـل، فتكـون              ،ثقافة الفكر اإلسالمي الناضج   
 الـذي سـنّه اهللا   اإللهي اهللا، الذين يلتزمون باألدب إلىهذه الثقافة، المدرسة التي يتخرج منها الدعاة   

                                                
الذهبي، محمد حسين، المؤتمر العالمي لتوجيه الدعوة والدعاة، مشكالت الدعوة والدعاة في العصر الحـديث،      )1(

 .هـ1397/ 29/2-24المملكة العربية السعودية، المدينة المنورة، الجامعة اإلسالمية، 



 

 214

: ثقافة لب الموضوع فيجب التركيز عليها أال وهي       ، وتعتبر هذه ال   )r )1تعالى إلى إمام الدعاة محمد      
ممنهجه مستوحاة من كتاب اهللا وسنة رسوله، مـع تسـخير           ثقافة العصر بالفكر النبوي ضمن خطة       

ها المكتب منها والمسموع والمرئي، من مذياع ، ومنبـر، وخطابـة،            قنوات االتصال بمختلف أنواع   
وعلى المستوى الـوطني  ، والناسوخ اإللكتروني، ، وهاتف وتلفاز"االنرنت"وشبكة االتصال   ووعظ،  

والدولي والعالمي مع المحافظة على األصالة والمعاصرة، وهذا يتطلب جهد كبير مستمد من مـنهج               
َالَّـِذين جاهـدوا ِفينـا       ﴿ :قال تعالى . نتحصل عليه بالمجاهدة  أولي العزم من الرسل، هذا الجهد       

 .)2( ﴾لَنهِدينهم سبلَنا
مفروشه بالورد االحمر،   فاهللا تبارك وتعالى قادر على ان يقول ألولي العزم من الرسل هذه دعوتكم              

 .ولكن البد من اإلعداد و االجتهاد. فانشروا أفكاركم
 مرضاة اهللا، بتجريـد الغايـة هللا        إلى تكون غايتهم الوصول     ، اهللا إلىهذه الكلية هدفها تخريج دعاة      

، واستقامٍة في المنهج، بما أرسته اآلية الكريمة قال         األسلوبمو في   وليس ألي غرض دنيوي، مع س     
  .)3( ﴾ادع ِإلَى سِبيِل ربك ِبالِْحكْمِة والْموِعظَِة الْحسنِة وجاِدلْهم ِبالَِّتي ِهي أَحسن ﴿: تعالى

 
 بصيرة الداعية :رابعاً

الناس الذين يدعوهم، يتعرف على ثقافتهم، يقـرأ        يعرف  ف يكون ابن العصر     أن... الداعية الذي نريد  
 صورة عن موقفهم تجاهه، فعندما يعرف هذا        ذ ما يقولون، حتى يستطيع أن يأخ      إلىمؤلفاتهم، يستمع   

 : الداعية أن أعداء اإلسالم يعملون على تخريج أجيال ثقافتهم كما يلي
أصـل شـأفتكم، ويسـتحل خضـراءكم،         ليست إليكمأن هذا المسلم الداعية إلى اهللا العربي قادم غداً          

ويزرعون هذه الثقافة في عقول أبنائهم، وان هذا الزرع ينمو حتى يستوي على سوقه، فيسـتطيعون    
 هو دورك أيها الداعية؟؟؟ أمام هذه       افم!! بذلك تكوين رأي عام في أوساطهم ضد اإلسالم والمسلمين        

 . إقناعهمإلىلى بصيرة، حتى تصل ال بد وأن تعرف ماذا يفكرون؟؟؟ وتجادلهم ع... الثقافة 
 فاألمر ليس بالسهل، لـذلك،  ، قناعاٍت عندهمإلىصل  وعلى أن ما يؤمنون به هو زعم باطل، حتى          

 . والعلمية الصحيحةليةالعق، متسلحاً باألدلة والبراهين الداعية يجب أن يقف على قاعدة صلبة
 ال بد منها، فمثالً ثقافتهم يؤمنون بمنطق        لذلك معرفة الثقافة التي تكونت ضدك أيها الداعية ضرورة        

أنـا أحـارب إذاً أنـا       " "  التّمرد" القوة، ال بقوة المنطق، ويؤكد ذلك ما قاله مناحم بيجن في كتابه             
  .)1(" موجود

                                                
 .، مصدر سبق توثيقة333، ص 6ب، سيد، في ظالل القرآن، ج قط )1(
 .69سورة العنكبوت، آية رقم  )2(

 .125سورة النحل، آية رقم  )3(
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 يدرسون في جامعاتهم تخصصاً مجاناً بحيـث        اإلسالم أعداءالداعية ابن العصر يجب أن يعرف أن        
" دراسـات شـرق أوسـطية   " فات ألمعية، فكراً وعقالً، هذا التخصص اسمه      ينتخبون الطلبة بمواص  

 . خاللهاليتعرفوا من خالل هذا التخصص على العقلية اإلسالمية، فيأخذون مواقفهم من
، يظلم النسـاء،   إرهابيشهواني، منفعل، بعيد عن الحكمة،      : أعداء اإلسالم يعلمون أبناءهم أن المسلم     

 ألجيالهم أن اإلسالم على هذا الـنمط مـن   ةفيرسمون صور !  في وقٍت واحد   أربعة أو أكثر   يتزوجو
منها الميراث بحيث يفرقـون بـين الرجـل       . الفكر، وأن اإلسالم كله ظلم، واألمثلة على ذلك كثيرة        

 المسلم ولو بعد مئة سنة، فيصورون حالة حصلت مرة واحدة في التـاريخ   دوالمرأة، حب االنتقام عن   
مون أبنـاءهم فـي مدارسـهم أن        لع ال بل نهج يومي، ي     ،ى تعميمها وكأنها ظاهرة    ويعملون عل  ،كله

أباح لنفسه ما يشاء، وحـرم علـى         r اًأن محمد : ضد كل من هو غير مسلم، يعلمونهم       r اًمحمد
 .غيره ما يشاء

ف  وانه في سبيل ذلك لديه االستعداد إلبادة اآلال        ،يعلمون أبناءهم أن المسلم يحب الكرسي والمنصب      
سيطرن على المرتبة األولى في حياتهم      ، يعلمون أبناءهم أن المسلم شهواني، وأن النساء ي        األنفسمن  

 !! إشباع غرائزهم عندهم الهدف،فهم شهوانيون
 لذلك فما هو موقفك أيها الداعية إلى اهللا، من هذه الثقافة؟

 :  األولى وهيإستراتيجيتهمهذه الثقافة التي تعتبر 
 ".قلب األنظمة"  لتنفيذ مخططاتهم، –لتابع  الحاكم اإيجاد §
 .السيطرة على المؤسسات الماليةو الحصار االقتصادي – البطن الجائع إيجاد §
 . اإلعالم المضلْل، صحف العالم بأيديهم– الكالم الخادع إيجاد §
 منطق القوة، إذا فشلت النقاط السابقة وقـد الحظنـا ذلـك فـي     – السيف القاطع  إيجاد §

 .نستانالعراق وافغا
  أنتم فاعلون أيها الدعاة إلى اهللا؟ذافما.  حتى يصدقك اآلخر– كذبإ – كذبإ – كذبإ.... ثقافتهم

فكيـف  ... هل أعددتم أنفسكم لتجيبوا على هذه الثقافة؟ فإذا لم يعرف الداعية إلى اهللا هـذه الثقافـة                
 يدعو؟
عـداد واالسـتعداد،    باإل.  الداعية  أيها إستراتيجيتكبالتبحر في كتاب اهللا وسنة رسوله هذه        .... أقول

التقنيـة نفسـها تواجـه هـذه الثقافـة،      ب.  نعمل على إعداد الدعاة إلى اهللا–بالكيف والنوع ال بالكم   
 . نفسه نواجه هذه الثقافةباألسلوب

 ولـم يتقـاعس لبعـد       ،ثقافتهم، يتعرف على الطريق   بيواجههم بلغتهم،   ... الداعية يذهب إلى الناس   
 في بيته، وهو يرى هذه الثقافة تعزوه في بيته بل في غرفته، الداعية يسعى بـالحق        الطريق، لم يقبع  

                                                                                                                                              
 .113م، ص 2002، 2، ص 2القرضاوي، يوسف، القدس قضية كل مسلم المكتب اإلسالمي، بيروت، ط  )1(
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وجاَء ِمـن   ﴿ :قال تعالى . ، وتحرك في شعوره، الداعية يذهب إلى األقاصي       هميرضالذي استقر في    
 ِلنيسروا الْمِبعِم اتا قَوى قَالَ يعسلٌ يجِة رِدينى الْم1( ﴾أَقْص(.  

 يقـرأ  أن يجـب عليـه   ؟وما هي ثقافته تجاه الغير...  إذا أراد أن يعرف اآلخر،ية ابن العصر الداع
 .كتاب اهللا
 !   نشاهده يومياً)2( ﴾ثُم قَست قُلُوبكُم ِمن بعِد ذَِلك فَِهي كَالِْحجارِة أَو أَشد قَسوةً ﴿: قال تعالى

نشـاهده  ...   نقض المعاهـدات    )3( ﴾م ِفي كُلِّ مرٍة وهم لَا يتقُونَ        ثُم ينقُضونَ عهده  ﴿: وقال تعالى 
 !عياناً

 . قله أدب مع اهللا)4( ﴾قَالُوا ِإنَّ اللَّه فَِقري ونحن أَغِْنياُء  ﴿ :وقال تعالى
 فهـم ال يثقـون   ،عليهم مهما يفعلون بأحد ال حرج       ،)5( ﴾لَيس علَينا ِفي اُألميني سِبيلٌ    ﴿ :وقال تعالى 

وهذه .  األخيار من االغيار أفضلين ولو كانوا أخياراً، يجب قتل       يندبأحد من االغيار، ويجب قتل الم     
: " يليـة وهـي   فايكيالتعاليم مقتبسة من التلموذ الذي يقدسه اليهود أكثر من التوراة، هذه سياستهم الم            

ويقُولُونَ علَى اللَِّه الْكَـِذب وهـم       ﴿:  تعالى  قال .)6(الوسائل مشروعة عندهم  ف" الغاية تبرر الوسيلة  
 .)7( ﴾يعلَمونَ 

 إنها الوقوف أمام هذه التحديات فماذا أنت فاعل؟  !!  اهللا هذه مهمتكإلىأيها الداعية 

                                                
 .20 سورة يسن، آية رقم )1(
 .74سورة البقرة، آية رقم  )2(
 .56 سورة األنفال، آية رقم )3(
 .181سورة آل عمران، آية رقم  )4(
 .75سورة آل عمران، آية رقم  )5(
 .، مصدر سبق توثيقه116 القرضاوي، يوسف، القدس قضية كل مسلم، ص )6(
 .75سورة آل عمران، آية رقم  )7(
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 الخاتمة
 

تنا اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم لقائك، واكتب لنا التوفيق والهداية وقابل إسـاء             
بالعفو، وزللنا بالغفران، انك أنت الموفق والهادي إلى سواء الصراط وصل اللهم على خاتم أنبيائـك     

 .ورسلك محمد نبي الرحمة ورسول الهدى
ونـذكر فيـه   " منهج أولي العزم من الرسل في الدعوة إلى اهللا       "هكذا نأتي إلى نهاية هذا البحث       .... 

 . التوصل إليها خالل البحثخالصة الموضوع وأهم النتائج التي تم 
أشار الباحث في المقدمة إلى أهمية الموضوع لكونه يمس أهم جوانب الحياة حيث السعادة في الدنيا                

 قدما العبد بين يدي اهللا حتـى يسـأل عـن            لُّوال تز ف. واآلخرة مرتبطة بالسير على منهاج األنبياء     
حيث هم سفراء اهللا الذين أتوا بالمنهج المستقيم،         )1(مسألتين ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟      

 .فكانوا حجة على الخالئق أجمعين
 هدف، كما أنه ال يوجد فـي هـذا          المل في الدنيا ب   عنلمس من صفحات هذه الرسالة، انه ال يوجد         

 . الكون إنسان بال رسالة يحملها إلى العالم
 التي ال يأتيها الباطل من بين يديها وال         ةؤيفالدعوة هي المعبرة عن الرسالة، هذه الرسالة تحمل الر        

تمثـل النمـوذج    .... من خلفها المتمثلة بدعوة أولي العزم من الرسل المسددة بالوحي، هذه الدعوة             
 .والمثل األعلى لهداية البشرية

 .أصبح لها تقنيات حديثة في وسائل نشرها... هذه الدعوة 
 . تسهم في بناء اإلنسانهي حقيقة الكلمة الطيبة التي... هذه الدعوة
 .نبتت من أصٍل متكامل هو الكتاب والسنة... هذه الدعوة
 .تقدم للبشرية عطاء النبوة الخالد بإخالص، وهذا يضفي عليها صفة الخلود... هذه الدعوة
ـ     ﴿ :قال تعالى ... تمتلك الشهود الحضاري على البشر    ... هذه الدعوة  ِللن تِرجٍة أُخأُم ريخ متاِس كُن

وهذه الميزة ما زالت مفتوحة أمام الـدعاة  . )2(﴾تأْمرونَ ِبالْمعروِف وتنهونَ عِن الْمنكَِر وتؤِمنونَ ِباللَِّه    
 .إلى اهللا

تتطلب اإلرادة القوية، فنجاح الداعية يكمن في مقدار ما يبصره من الكتاب والسـنة،              ... هذه الدعوة 
جاءت لتخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومـن      ... دعوةهذه ال  .ويصبر على أدائه  

ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا واآلخرة، حيث يجب تجسيدها في الميـدان الحضـاري بحيـث تكـون                  
 . المؤسسة التطبيقية لسعادة البشرية

                                                
 .در سبق توثيقه، ص المقدمة، مص1الجوزية، ابن قيم، زاد المعاد في هدي خير العباد، ج )1(

 .110سورة آل عمران، رقم  )2(
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كـز البحـوث،    بالتوجيه واإلرشاد ومرا  ،رز وتأخذ دورها في المؤسسات    بيجب أن تَ  ... هذه الدعوة 
 .والمسجد واألسرة والنادي والمسرح وغيرها

إن أخشى ما نخشاه في هذه األيام على األمة اإلسالمية أن يصبح لكل إنسان فهم خـاص بعيـد               ... 
أنهم وصلوا إلى درجة    على اإلدعاء ب  عن منهج أولي العزم من الرسل، هذا الفهم حمل بعض الناس            

ـ وهنا يتجلى دور الدعاة المخلصين،     . ..العصمة وأنهم قادرون على التغيير      بإتبـاع ال سـعادة إال  ف
ن الحاجة إلى مثل هؤالء الدعاة المخلصين أكثر من ضـرورة  وأبهديهم تستقيم الحياة، فسبيل الرسل  

وصيتنا الجسد إلى الروح، والعين إلى نورها والروح إلى حياتها، بهذا تكون السعادة معلقة بهديهم، ف              
.  ومنهجهم ، وأن يجمع بين النظرية والتطبيـق       أن يتعرف على هديهم وسيرتهم     ،كل من أحب نفسه   ل

بهذا يتجسد الدين قوالً وعمالً في حياة الناس كما هم أولوا العزم من الرسل فقـد وحـدوا خطـابهم        
لتوحيد خطابهم الدعوي وخاصة فـي قضـايا األمـة          الدعوي، وهذا بحد ذاته دعوة إلى دعاة اليوم         

إنشاء جامعـة مسـتقلة تقـوم       كما ويوصي الباحث    . حقق الفائدة الكبرى من منهجهم    الكبرى، بهذا ن  
بتخريج الدعاة إلى اهللا ضمن أسس ومناهج مقتبسة من سيرة أولي العزم من الرسل هؤالء الـدعاة                  

الوصول إلى نفوس الناس، نطقاً وكتابةً وأدباً ودعوةً وإحساناً في فن التعامل مع            إلى اهللا، يستطيعون  
بوسائل الدعوة وأساليبها، بنطق    بعد دورات تدريبية تزودهم     المين، فال يتخرج الدعاة إلى اهللا إال        الع

العامة بمختلف التخصصات،    وتوجيه الشباب والشابات إلى التعليم بعد الثانوية          ولغات مختلفة  فصيح
نـاس التعـرف   فيكون المنتج سليم ويسوق إلى العالمين، كما يتم تسويقأي صناعة أخرى، فيرغب ال         

 .على هذا الدين
 .كما ويوصي الباحث زيادة على ما ذكر انه ما اعتصم احد باهللا إلى ونصره

 وفَجرنا  ،فَفَتحنا أَبواب السماء ِبماء منهِمرٍ     ﴿ :نوح عليه السالم فنصره، بقوله تعالى     باهللا  فقد اعتصم   
 . )1( ﴾ أَمٍر قَد قُِدرالْأَرض عيوناً فَالْتقَى الْماء علَى

قُلْنا يا نار كُـوِني بـرداً وسـلَاماً علَـى           ﴿:  فنصره، قال تعالى    عليه السالم  واعتصم باهللا إبراهيم  
اِهيمر2(﴾ِإب(. 

قْنا  ثُم أَغْر ،َ أَجنَينا موسى ومن معه أَجمِعني﴿:  قال تعالى،فنصرهعليه السالم  موسى اهللاواعتصم ب
ِرين3( ﴾الْآخ(. 

 

                                                
 .11-10سورة القمر، آية رقم  )1(

 .69سورة االنبياء، آية رقم  )2(

 .65-65سورة الشعراء، آية رقم  )3(
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جاِعلُ الَِّذين اتبعوك فَوق الَِّذين كَفَرواْ ِإلَى و ﴿: قال تعالى،  عليه السالم فنصره عيسىاهللاواعتصم ب
 .)2( ﴾أَيدتك ِبروِح الْقُدِس﴿: وقال تعالى. )1( ﴾يوِم الِْقيامِة

وأَيده ِبجنوٍد لَّم تروها وجعلَ كَِلمةَ ﴿: قال تعالى. هفنصرواعتصم باهللا محمد صلى اهللا عليه وسلم 
ِكيمح ِزيزع اللّها ولْيالْع ةُ اللِّه ِهيكَِلمفْلَى وواْ السكَفَر 3( ﴾ الَِّذين(. 

 وكَانَ﴿: وسنة اهللا تبارك وتعالى في نصر المؤمنين جارية، وحاشى هللا أن يخلف وعده، قال تعالى
ِمِننيؤالْم رصا ننلَيقّاً ع4( ﴾ ح(. 

ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء، واهللا ذو الفضل العظيم، والحمد هللا الذي بنعمتـه تـتم الصـالحات،                   
 .وصل اهللا على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً

                                                
 .55 رقم آيةسورة آل عمران،  )1(

 .110سورة المائدة، آية رقم  )2(

 .40سورة التوبة ، آية رقم )3(

 .47سورة الروم، آية رقم  )4(


