
الدين والحياة
الثــــورة

ــه وآله  ــىل الله علي ــول ص ــرب حركة الرس تعت
ــذى يف حركتنا  ــة نموذجا يحت ــلم التغيريي وس
ــاك ما هو  ــها اليوم، فهن ــة التي نعايش التغيريي
أمر ثابت وقطعي ويجب التأيس به فيه باعتبار 
تحركاته وأقواله هي القدوة واألسوة، وهناك من 
األمور النسبية التي تختلف باختالف األحوال 
ــخصية  ــوره الش ــني يف أم ــل الل ــروف مث والظ
ــلمني  ــور املس ــاد يف أم ــزام الج ــة، وااللت الخاص
العامة، فهذا أيضا له مدخٌل كبري يف باب التأيس 

واالقتداء.
ــه وآله  ــىل الله علي ــا محمٌد ص ن ــص نبيُّ اخت
وسلم بتوثيق أحداث حركته عىل خالف األنبياء 
ــابقني، الذين ليس هناك يف أيدينا  ــل الس والرس
ــوبة إليهم  ــا نثق بصحة األحداث املنس اليوم م
ــم إال ما حكاه القرآن  والتحركات املرصودة عنه
الكريم، أما سرية رسول الله صىل الله عليه وآله 
وسلم التي هي سنته وطريقته ومنهجيته، التي 
ــه وتقريراته فقد ُدوِّنت تدوينا  هي أقواله وأفعال
ــرى، ورغم  ــن األمم األخ ــكٍل يتميز ع دقيقا بش
دخوِل كثٍري من األشياء املكذوبة عليه صىل الله 
عليه وآله وسلم بفعل أسباٍب وعوامَل سياسية 
وحضارية وثقافية وطائفية، إال أنه يبقى الحظ 
ــا برشط أن يخضع  ــليما صحيح الكبري منها س

ملنهج النقد والفحص والتمحيص.
يف هذه املقالة نشري إىل نموذج شائع  يف تقديم 
ــالم، نعتربه نموذجا منحرفا، ثم نتوسع يف  اإلس
كيفية تقديم الحبيب املصطفى صىل الله عليه 

وآله وسلم له.
 إسالم المتأسلمني .. جاهلية جديدة

ــلمة  ــون واألنظمة املتأس ــّدم التكفريي ــد ق لق
والعميلة للمستكربين من األمريكان والصهاينة 
ــرشح؛ ألن  ــريا من ال ــاج كث ــا ال يحت ــالم بم اإلس
ص  ــاة الواقع الذي يعيشه املسلمون تتلخَّ مأس
ــيد القائد يف خطاب  يف العبارة التي أطلقها الس
ــايض، ملا قال  ــام امل ــوي الرشيف الع ــد النب املول
ــنُع وأفظُع  ــيئة والتي أش ــة الس ــن هذه الحال ع
مظاهرِها العدواُن عىل اليمن، لقد قال: (هذا هو 

إسالم السعودية، وديمقراطية أمريكا).
ــُص  ــم تلخِّ ــع الكل ــن جوام ــارة م ــذه العب ه
ــَة الجاهلية  ــٍم وكثافٍة عجيبة الحال بعمٍق حكي
ل العدوان  ــكِّ ــوم، والذي يش ــها الي ــي نعايُش الت
ــعودي األمريكي عىل اليمن أحد مظاهرها  الس
ــرى، التي عناها  ــا الجاهلية األخ ــة، إنه الرهيب
ــلم بقوله:  ــه وس ــه وآل ــه علي ــىل الل ــول ص الرس
ــن  ــا رشٌّ م ــني، ألخراهم ــني جاهليت ب ــُت  «ُبِعْث

أوالهما».
ــها أن  ــة التي نعايش ــذه الجاهلي ــناعة ه وش
يأتي نظام آل سعود ومخرجاته الدينية لتّدعي 
ــم صىل الله  ــول الكري ــل الحرصي للرس التمثي
ــوكالء الوحيدون  ــلم، وأنهم هم ال عليه وآله وس
ــذا الدين، ولهذا  ــالم، وله ــون لهذا اإلس واألفضل
ــالم إال  ــول، ثم ال يَدُعون أمرا من أمور اإلس الرس
ــه، وال قضية عادلة من قضاياه الكثرية  ويهدمون

إال ويتحايلون عليها بشكل مفضوح وواضح.
تقديم التكفريين لإلسالم

ــقه  مونه يف ش ــالم ويقدِّ قدم التكفرييون اإلس
ــم  ــيمي، يجسِّ ــكل مادي تجس ــوري بش التص
ــة  ــه عاطف مون ــم يقدِّ ــه، ث ــبِّهه بخلق ــه ويش الل
ــال  ــش، وب ــي متوح ــب عاطف ــلوكات يف قال وس
شة  ضمري، وال أخالق، وال قيم، وبسلوكاٍت متوحِّ
ــالم يف كثري  ــة ومزدوجة وتناقض اإلس ومتناقض

من جوانبه.
ــالة  ــة للعاملني هي أهم رس ــت الرحم وإذا كان
ــا، بل  ــن أجله ــول م ــث الرس ــة بع ــدف وغاي وه
ــول  ــول، والرس ــة هي الرس ــا، فالرحم كان إياه
ــة يف هذه  ــذه الرحم ــي ه ــن ه ــة، فأي ــو الرحم ه
ــا، وهذه األنظمة  ــركات التكفريية ومنتجيه الح
وهم يستهدفون يمن اإليمان والحكمة عىل هذا 

النحو الذي نشاهده؟!
ــى فيما  ــم حت ــة عنه ــة غائب ــت الرحم أليس
ــوا اآلن يتناحرون ويتحاربون وهم  بينهم، أليس
ــوا جميعا  ــة، وقد تخرَّج ــذات املدرس ــون ل ينتم
ــر بعضهم بعضا،  ــن ذات الفكر، ومع ذلك يكفِّ م
ــجَد هذا،  ر مس ــل بعُضهم بعضا، هذا يفجِّ ويقت
ــاء  ــذا يقتل نس ــذا، وه ــة ه خ مدرس ــذا يفخِّ وه

هؤالء، وهؤالء يقتلون أطفال أولئك. 
ــر  ــِدق الخط ــني يح ــات ح ــى الحيوان وحت
ــا هؤالء  ــها، أم ــد وترحم نفس ــا تتوح ــا فإنه به
ــى منهم يف  ــني أو أدن ــم واملوت بات قاب قوس فه
ــم من الجيش  ــتداد الخناق عليه حلب بعد اش
السوري، وإذا بهم يستمرون يف تكفري بعضهم، 

ــكل يجعلنا من اليقني  وقتل بعضهم بعضا، بش
ــم  ــم، وأنه ــة لديه ــه ال رحم ــتواه أن ــىل مس يف أع
ــالة  ــول الله وعن رس ــدون كل البعد عن رس بعي

اإلسالم. 
ــالم بهذه الطريقة البشعة  إن تقديمهم لإلس
ــن الدين، وكره كثري  ــاهمت يف حالة االرتداد ع س
ح  ــذي يصحِّ ــه؛ األمر ال ــلمني ل ــباب املس من ش
ــتكبار  ــا االس ــة احتطبه ــاٌت رديئ ــم منتج أنه
ــم يف  ــالم، وزرَعه ــويه اإلس ــرِض تش ــي لغ العامل
مات  ــعوب اإلسالمية لجعلهم مقدِّ البلدان والش

وإرهاصات لوجوده. 
هذه الجماعات املتأسِلمة إذا دخلت بلدا من 
البلدان، قال االستكبار العاملي: وأنا أتبعكم أيها 

األحباء.
ــالما ألعدائه الحقيقيني،  لقد قدموه بردا وس
ــارش أو غري  ــكل مب ــوا عمالء لهم بش ــم يكون إن ل
ــوه عىل أنه  م ــلمني فقد قدِّ ــارش، أما عىل املس مب
ــدة –  ــحل – ش ــل – ذبح – حرق – س ــف (قت عن
ــض وازدواجية)،  ــو - تناق ــت وغل ــاوة – تزم قس
ــداء  ــىل الكفار، أش ــم رحماء ع ــىل أنه ــوه ع قدم
ــم، قدموه  ــىل بعضه ــلمني أو حتى ع ــىل املس ع
ــتكربين،  ــىل أنه مواالة اليهود والنصارى املس ع
ــذ  ــم، والتنفي ــم، ومصالحه ــارعة يف حبه واملس
موه عىل أنه الشدة عىل الشعوب،  لخططهم، قدَّ
وانعدام الرحمة بهم، وعىل أنه السعي الحثيث 
ــمح، عىل  ــم الدين الحنيفي الس يف طمس معال
أنه دين القتل، والسوداوية، والعنف، والغلظة، 
ــوف  والوق ــة،  والكراهي ــدة،  والش ــة،  والفظاظ
ــاء  والدع ــني،  والظامل ــتكربين  املس ــف  ص إىل 
ــتضعفني،  ــم، وجلد املس ــارعة فيه ــم، واملس له
ــم، وإصدار  ــل به ــم، والتنكي ــض عليه والتحري

الفتاوى الكاذبة املبيحة لدمائهم. 
ــن  ــد ع ــذا البعي ــم ه ــات دينه ــر فظاع وآخ
اإلسالم، والتي يجب أن ال ينساها أيُّ يمني هو 
هذه الفتاوى التي أطلقها ويطلقها كبار علماء 
ــد اليمنيني،  ــالطينهم، ض ــاظ س ــم، ووع بالطه
ــم،  ــم، وأعراضه ــم، وأمواله ــم لدمائه بإباحته

وديارهم، بشكل لم يعرِف له التاريُخ مثال.
الحركة التغيريية النموذج

ــة معطاءة يف  ــة برشي ــول الله تجرب ــدم رس ق
الحكم والقيادة والدعوة واإلرشاد، وبّلغ عن الله 
ــعيه، وهي تجربة  ــا مبينا، حمد اللُه فيه س بالغ
عملية واقعية ارتقت األمة من خاللها رقيا كبريا، 
ــا، وما أحرانا  ــك الزمان زكاًء بالغ وزكى عاَلم ذل
ــة) الجاهليات إىل  ــد عادت بنا (حليم اليوم وق
ــه صوب هذه  ــات، إىل أن نتوّج ــا القديم عاداته
ــبة الرشيفة لكي  ــة النبوية يف هذه املناس الحرك
ــاز هذه  ــاعدنا عىل اجتي ــا يس ــتفيد منها م نس

التحديات التي تواجهنا اليوم.
ــلم  ــول الله صىل الله عليه وآله وس حركة رس
ــه إىل العلياء  ــه وعقل ــان وبقلب ــة باإلنس الراقي
ــا الله عز وجل  ــة، وقد ندبن ــي حركة نموذجي ه
ــئنا  ــداء بها، والحذو عىل مثالها، إذا ش إىل االقت
ــه ونرتبط به  ــا، وأن نتصل بالل ــي واقعن أن يرتق
ــَرب نموذجا يقاس عليه  ــال االرتباط، كما ُتْعَت كم
ل  التجارب األخرى سلبا أو إيجابا، بحيث تشكِّ
ــا لكل  ــا ُملِهم ــا ونموذج ــة مقياس ــذه التجرب ه
ــن يريد القياس  ــد التأيس واالقتداء، ومل من يري

والتقييم.
ــه عليه  ــول الله صىل الل ــرَّ رس ــا فقد م وأيض
ــابهٍة إىل حدٍّ كبري لهذه  ــلم بظروٍف مش وآله وس
ــوم، أما كيف اجتازها  ــروف التي نمرُّ بها الي الظ

نا اليوم أن  ــا يهمُّ ــل معها فهذا هو م وكيف تعام
ــلوكا، حتى  ــدأ وس را وعقيدة ومب ــوَّ ــه تص نعرف
ــق املحمدي والنتائج  يأخذ بأيدينا نحو الطري

اإليجابية التي ستنتج عنه.
تقديم عقلي عاطفي سلوكي متكامل

م رسوُل الله صىل الله عليه وآله وسلم  لقد قدَّ
ــة العقل،  ــي حاج ــا يلب ــورا نظري ــالم تص اإلس
مه يف  ــا قدَّ ــه، كم ــع قضاياه ومنطق ــجم م وينس
ــة يلتزم بها، وال  ــت مبادَئ وقيما عادل ذات الوق
مه أيضا  ــأن قدَّ ــا، ولّبى حاجة القلب ب يتجاوزه
ــة املنضِبطة  يف جوٍّ محفوف بالعاطفة الجياش
ــان، فكانت القلوب  ــلطان الربه لحكم العقل وس
ــه، ويف ذات  ــرتاف به والتفاعل مع أرسع إىل االع
ــا بالفعل  ــلوكا وتطبيق ــه س ــا قّدم ــت أيض الوق
كا  والقول ملتزما به يف مختلف الحاالت، متمسِّ

به يف جميع املقَتضيات.
ــن مجنِّح  ــة لم يك ــورا ونظري ــني قّدمه تص ح
ــن الله،  ــه؛ ألنه مبلغ ع ــال بعيدا عن واقع الخي
والله أعلم بما يصلح عباده، وبالتايل فقد كانت 
ــس اإلطار العام  ــع تصوراته النظرية تؤسِّ جمي
رات النظرية  لهذه الرسالة العظيمة، هذه التصوُّ
ــفية لإلجابة عن  ــة العقلية والفلس لبَّت الحاج
ــئه،  ــئلة الحائرة عن هذا الكون، وعن ُمنِش األس
ــون، وعالقة  ــه بالك ــه، وعالقت ــه، وصفات وخالق
ــم تصورية  ــّدم مفاهي ــون ببعضهم، وق أهل الك
ــا ألن يعيش  ــاَن يف مجمله ــة تهيِّئ اإلنس دقيق
ــجَم العقل والعاطفة والسلوك، كلُّ جانٍب  منس
ــا إىل التوحيد  ــدم الجانب اآلخر، فدع منها يخ
ــه املتنزِّه عن صفات النقص، واالعتقاد بعدله  لل
ــله، واإليمان  ــه، واإليمان بمالئكته ورس وحكمت
ــن الفاعلة  ــر تلك العناوي ــوم اآلخر، إىل آخ بالي
ــىل العاطفة  ــي تنعكس وجوبا ع ــة الت واملصريي

والسلوك.
ــح  بهذه الخطوة التي تعترب بالغا عقليا أفس
ــلم الطريَق  ــه وس ــه عليه وآل ــوُل صىل الل الرس
ــاعر  ــعوري، أراد للمش ــي والش ــالغ العاطف للب
ــكل متواٍز مع  ــاه الله تعاىل بش ــرَّك باتج أن تتح
ــلوكاٍت طيِّبة  لة س ــي ُتْنِتج يف املحصِّ ــل، لك العق
ــوان الله  ــدة تنتهي برض ــة حمي ــَق فطري وطرائ
ــان، وتجعله مرتبطا به سبحانه  عىل هذا اإلنس

وتعاىل منشّدا إليه.
ــُل البرشيَة إىل الله تعاىل، وتلوا  لقد دعا الرس
عليهم آياِت الله لكي ينّشدوا إليه، لكي يرتبطوا 
ــوا حالة اليقني والشعور بالله يف  به، لكي يعيش
ــبوا  ــم، لكي يكتس ــم، ويف كل أوقاته كل لحظاته
ــي من صفات الله، ولكي  أخالق الرحمة التي ه
، وُيزِْهقوا  ــقَّ ــه، فُيِحقوا الح ــاء بالل ــوا أقوي يكون
ــاط بالله،  ــة االرتب ــوا حال ــل، ولكي يعيش الباط
ــبيله  ــون يف س ــه، ويتحرَّك ــعون يف مرضات فيس
ــم وحزنهم، يف  ــم، يف رضائه ــم ومماته يف محياه
ــقائهم، يف رسائهم ورضائهم، لكي  سعادتهم وش

يكونوا مرتبطني بالله تعاىل دائما وأبدا.
ــة هي التي  ــذه الحالة العظيم ــك أن ه وال ش
ــذا  ــارة له ــوة الجب ــري، والق ــم الكب ــي الزخ تعط
ــوة هائلة،  ــُبه ق ــان الضعيف، هي ما ُتْكِس اإلنس
ــدراٍت عظيمة؛ ولهذا يجب أن ال نذهب بعيدا  وق
ــري حالة الصمود لدى إخواننا املرابطني  يف تفس
ــطورية يف  ــؤدون مالحَم أس ــات وهم ي يف الجبه
ــي واالرتباط بالله تعاىل؛ ذلك أنهم  الثبات والرق
ــوا إىل هذه الدرجة  ــوا بهذه الحالة، ووصل تلّبس
ــداد إليه،  ــن التعلُّق بالله، واإليمان به، واالنش م

والشوق إىل لقائه.

البالغ المبني
ــالة  ــادي هو ذلك الذي يبلغ رس ــول الع الرس
املرِسل بالغا حسيا ينتهي عند وصول الرسالة، 
ــوف  ــا كانت النتائج، أما الفيلس ــه كيفم وال يهمُّ
ــالُغ العقيل إذ يحزِم حقائَب  ه الب فهو الذي يهمُّ
ــل إىل عقِل  ــُع مقدماتها، لكي يص ــه، ويجَم أدلت
ــه ال يهمه ما يكون  ــل، ثم إذا وصل إىل عقل املرَس
ــعيه، وأَي  ــيكون عمله وس ــاذا س ــك، وم بعد ذل

سلوك سلك، وأي طريق مىض. 
ــالُغ املبني الذي حكاه  ــل هو الب لكن بالَغ الرس

القرآن الكريم عنهم سالم الله عليهم.
إن الرسول هو ذلك الذي يبّلغ عن الله تعاىل، 
ــلطان الحجج والرباهني  فيمأل فراغ العقول بس
ــدا فقط من  ــكِّل جزءا واح ــي تش ــة، والت الهادف
ــا إىل الله،  ــه بأهله ــالم التي تتج ــة اإلس منظوم
ــة رضوانه  ــم عىل عتب ــط برحاله ــد أن تح وتري
ــاعَر والعواطَف نحو  ــتجيش املش تعاىل، ثم يس
ــلطان العقل  هذه املعرفة العقلية؛ لكي يكون س
ــلطان الضمري، مؤيَّدا بقوة وسلطة  محفوفا بس
املشاعر، ثم يتحرَّك يف موقع املسؤولية والقدوة 
إىل ترجمة تلك املعارف وتلك العواطف إىل واقٍع 
ــة،  ــلوكيٍة هادف ــراءاٍت س ــوس، وإج ــيلٍّ ملم عم
ويكون الرسوُل هو أوَل من ُيَطبِّقها، ويعمل عىل 

أساسها. 
وظائف الرسول من واقع صفاته القرآنية

ال يكتفي الرسوُل بذلك بل يكون الرسول قبل 
ــؤالء القوم  ــاهدا عىل ه ــالغ وخالله وبعده ش الب
أيُّهم يسارع إىل العمل، وأيهم يبطئ، إنه الشاهد 
ا  ِلع عىل األعمال، ويكون يف ذات الوقت مبرشِّ املطَّ
قائدا ملن يعمل بمقتىض الحق والفضيلة والخري 
إىل رضوان الله، ويف ذات الوقت أيضا يكون نذيرا 
رين والناكصني واملتساقطني عىل  يسوق املتأخِّ
قارعة طريق التكاليف ُينِذرُهم سوَء اختيارهم، 
ــو بني  ــر ويدع ــأ ُيذكِّ ــم، وال يفت ــة نكوصه وعاقب
الَفينة واألخرى إىل الله، يحاول ربطهم بالغاية 
ــاىل، وتوجه  ــاط بالله تع ــي االرتب ــة وه العظيم
ــه، وال يرتكهم  ــوع يف مرضات ــه، والرت ــوب إلي القل
ــه وتحركاته  ــكل بتعاليم ــد ذلك أيضا بل يش بع
ــورا مبينا، ورساجا  ــالته وأهدافه ن وموقعه ورس
ــيهم الظلماُت، وقد  منريا، لهؤالء الذين قد ُتْعش
ــات  ــن لحظ ــة م ــات، يف لحظ ــم املصيب َتْخِبُطه
الضعف، أو حالة من حاالت االختبار والبلوى.

ــورة  ــه الكريم يف س ــاىل لنبي ــل الله تع ــم يق أل
ــاِهداً  َناَك َش ــلْ َها النَِّبيُّ إِنَّا أَرَْس ــا أَيُّ األحزاب: (َي
ــِه  ــِه ِبإِْذِن ــاً إَِىل اللَّ ــراً{45} َوَداِعي اً وََنِذي ــرشِّ َوُمَب
ــأَنَّ َلُهم  ــرشِِّ اْلُمْؤِمِننَي ِب ــرياً {46} َوَب ِن ــاً مُّ َوِرسَاج
ــِع اْلَكاِفِريَن  ــرياً{47} وََال ُتِط ــًال َكِب ــِه َفْض ــَن اللَّ مِّ
ــَىل اللَِّه َوَكَفى  ْل َع ــْم وََتَوكَّ ــنَي َوَدْع أََذاُه َواْلُمَناِفِق

ِباللَِّه َوِكيًال{48}}األحزاب
ــي قلَّد اللُه  ــة الت ــة تبني الوظائَف الرئيس اآلي
نبيَّه صىل الله عليه وآله وسلم بها، فهو مرَسل، 
ــه، ورساٌج  ــٌر، وداٍع إىل الل ، ونذي ــاهد، ومبرشِّ وش
ــويٍّ  ــاٍب ق ــِت خط ــاىل يف لف ــره تع ــم يأم ــري، ث من
وملِفٍت، بانتقاله من سياق اإلخبار بوظائف هذا 
النبي صىل الله عليه وآله وسلم، إىل سياق األمر 
ــل الكبري، وبعدم  ــري للمؤمنني بالفض له بالتبش
ــه،  ل علي ــوكُّ ــني، والت ــن واملنافق ــة الكافري إطاع

والركوِن إليه. 
ــن إىل الله،  ي ــا املدعوِّ ــد دع ــول ق ــكأن الرس ف
ــتبرشوا، وتحرَّكوا باتجاه  وكأنهم قد نِذروا، واس
ه  ــذي يرسَّ ــتفادوا من النور ال ــه، واس ــاة الل مرض
ــوله صىل  ــإن الله يأمر رس ــم؛ وألنهم كذلك ف له

ــم بفضٍل كبٍري،  َه ــلم أن يبرشِّ ــه عليه وآله وس الل
ــام،  ــزاء، واإلنع ــادة يف الج ــو الزي ــل ه والفض
ــه، أي  ــف بالكبري، يعني الفائق يف جنس والوص
أن هذا الفضل هو يشٌء فائٌق عىل جنسه، عددا، 

ونوعا، وهيئة، ووصفا.
البشارة أوال

ــوَل  ــاُت القرآِن التي تِصُف الرس ــرية هي آي كث
ــري النذير،  ــلم بأنه البش صىل الله عليه وآله وس
ــرياً  ــْلَناَك ِباْلَحقِّ َبِش ــرة: (إِنَّا أَرَْس ــورة البق يف س
ــقِّ أَنزَْلَناُه  ــورة اإلرساء: (َوِباْلَح ــراً)، ويف س وََنِذي
اً وََنِذيراً  ــرشِّ ــْلَناَك إِالَّ ُمَب ــا أَرَْس ــَزَل َوَم ــقِّ َن َوِباْلَح
ــَىل النَّاِس َعَىل  ــرَأَُه َع ــاُه ِلَتْق ــاً َفرَْقَن (105) َوُقرْآن
ُمْكٍث وََنزَّْلَناُه َتنِزيًال (106))، ويف سورة الفرقان: 
اً وََنِذيراً)، ويف سورة سبأ:  (َوَما أَرَْسْلَناَك إِالَّ ُمَبرشِّ
ــرياً وََنِذيراً)،  ًة لِّلنَّاِس َبِش ــْلَناَك إِالَّ َكافَّ ــا أَرَْس (َوَم
ــرياً  ــْلَناَك ِباْلَحقِّ َبِش ــورة فاطر: (إِنَّا أَرَْس ويف س
ــورة الفتح: (إِنَّا أَرَْسْلَناَك َشاِهداً  وََنِذيراً)، ويف س

اً وََنِذيراً). َوُمَبرشِّ
ــه عليه وآله  ــوَله صىل الل ــاىل قّدم رس ــه تع الل
ــريا ونذيرا، بيَد  ــلم عىل هذا النحو، قّدمه بش وس
أن يف دين الرحمة والفطرة واإلنسانية الذي هو 
ــارة دائما قبل النذارة، يأتي  ــالم تأتي البش اإلس
ــريا بالجنة  ا أو بش ــة مبرشِّ ــول الرحم كون الرس
ــذرا بعذاب  ــه نذيرا ومن ــوان الله قبل كون وبرض
الله، وهو أي التبشري برحمة الله، والتأكيد عىل 
ــا والرضوان والفضل  مجازاة الله لعباده بالرض
ــائٌع وكثٌري يف القرآن الكريم، وهو  واإلنعام أمٌر ش
يشري إىل طبيعة وغاية حركة الرسول صىل الله 
ــا لم تكن إال رحمة عامة  ــلم، يف أنه عليه وآله وس
َناَك  ــلْ دها آيُة (َوَما أَرَْس لجميع العاملني، كما تؤكِّ

إِالَّ رَْحَمًة لِّْلَعاَلِمنَي).
دعوة إبراهيم عن الرسول واألمة

ــالم ملا  ــه وآله الس ــم علي ــيدنا إبراهي ــق س قِل
ه أمُر البرشية وراءه حني يحتويهم الضالل  أهمَّ
ــل إىل  املبني، فخرج يدعو الله عز وجل بأن ُيرِْس
ــورة  ــم، قال عزَّ من قائل يف س ــوال منه ذريته رس
ــاءه الكريم: (َربََّنا َواْبَعْث ِفيِهْم  البقرة حاكيا دع
ْنُهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياِتَك َوُيَعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب  رَُسوًال مِّ

يِهْم إِنََّك أَنَت الَعِزيُز الَحِكيُم). َواْلِحْكَمَة َوُيزَكِّ
ــي، أبونا إبراهيم  ــّدد أبو البرشية الثان لقد ح
ــي  النب ــف  ــات ووظائ ــالم، مواصف الس ــه  علي
ــيكون أدعى  ــم، ألنه س ــأن يكون منه ــم، ب الكري
ــم ومجدهم،  ــم وعزته ــه رشُفه ــه، وفي ــول ب للقب
ــو عليهم  ــل، وأنه (يتل ــلطان العق موا س ــو حكَّ ل
ــذي تحدثنا  ــني ال ــو البالغ املب ــه)، وه ــات الل آي
ــاب)، فيبنون  ــه (يعلمهم الكت ــابقا، وأن عنه س
ــة، حتى ال تصيبهم  عليه تصوراتهم الصحيح
ــدة،  ــورات الفاس ــات التص ــل، وآف ــة الجه طام
ــون لديهم حكمة  ــة)، فتك ــم الحكم وأن (يعلِّمه
ــة يف  ــة، وحكم ــة يف الطريق ــة، وحكم يف الرؤي
ــة الزكاء التي  ــلوك، ويحصلون عىل فضيل الس
ــماء الربانيني،  ر صاحَبها، وُتحلِّق به يف س ُتَطهِّ
ــاَن الكامل، واألمَة الكاملَة والراقية  ليكون اإلنس

والسامية.
ــوة  الدع ــذه  له ــبحانه  س ــُه  الل ــتجاب  اس
اإلبراهيمية، فقال يف سورة البقرة آية 151: (َكَما 
ــْم آَياِتَنا  ــْم َيْتُلو َعَلْيُك نُك ــوًال مِّ ــْلَنا ِفيُكْم رَُس أَرَْس
ــاَب َواْلِحْكَمَة َوُيَعلُِّمُكم  ــْم َوُيَعلُِّمُكُم اْلِكَت يُك َوُيزَكِّ
ــوَن)، وأكد ذلك يف آل عمران  ــا َلْم َتُكوُنواْ َتْعَلُم مَّ
آية 164حني قال: (َلَقْد َمنَّ الّلُه َعَىل اْلُمؤِمِننَي إِْذ 
ْن أَنُفِسِهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياِتِه  َبَعَث ِفيِهْم رَُسوًال مِّ
ــاَب َواْلِحْكَمَة َوإِن َكاُنواْ  يِهْم َوُيَعلُِّمُهُم اْلِكَت َوُيزَكِّ
ــورة الجمعة  ِبنٍي)، ويف س ــن َقْبُل َلِفي َضالٍل مُّ ِم
ــوًال  يِّنَي رَُس ــال: (ُهَو الَِّذي َبَعَث ِيف اْألُمِّ آية2 ملا ق
ــْم َوُيَعلُِّمُهُم  يِه ــِه َوُيزَكِّ ــْم آَياِت ــو َعَلْيِه ــْم َيْتُل ْنُه مِّ
ــاَب َواْلِحْكَمَة َوإِن َكاُنوا ِمن َقْبُل َلِفي َضَالٍل  اْلِكَت

ِبنٍي). مُّ
منظومة تفاعلية واحدة

ــول  إذن من خالل هذه اآليات يتضح أن الرس
صىل الله عليه وآله وسلم قّدم اإلسالم يف حركة 
ــل  ــددة، تص ــارات متع ــدة، وبمس ــة رائ تفاعلي
ــعور،  ــب العقل، والش ــد، تخاط ــدف واح إىل ه
ــة  ــالل منظوم ــن خ ــد، وم ــلوك يف آن واح والس
ــات البينات، التي  واحدة، فهو يتلو عليهم اآلي
ــا، وعندئذ تتزكَّى  قه ــوُل فتصدِّ ُتْذِعن لها العق
نفوُسهم، وَتْطُهُر قلوُبهم، وهذا تفاعٌل وجداني 
ــة إىل  ــة الجاف ــة املعرفي ــل بالحال رضوري ينتق
ــهم  ــؤ نفوِس ــة، وبتهي ــٍة تفاعلي ــٍة وجداني حال
ــة  التفصيلي ــِم  التعالي ــل  لتقبُّ ــتعداِدها  واس
مة للعالقة بينهم وبني جميع املوجودات  واملنظِّ
من حولهم، فهو يعلُِّمهم الكتاَب؛ ألنه مستوَدُع 
ــم العالقة بني خلقه، وال  ــتوِر الله الذي ينظِّ دس
ــلوك بل  ــود التنظيم للعالقة وللس يكفي أن يس

ــرارات الصائبة والحكيمة،  ــيادة الق ال بد من س
فيعلِّمهم اللُه الحكمة، التي هي القرار املناسب، 
ــري الحياة عىل النحو الحكيم - الذي  وإيقاع س
يعني باعتباره مؤرشا - أنه الرقي والسمو لألمة.

ــم، وأراد تذكريَهم بنعمه  ــهُ عليه ــا امنتَّ الل وملَّ
ــكٍل  ــداها إليهم، تحرَّكت آيُة القرآن بش التي أس
ــت ورسيع لتعِقد مقارنة حكيمة بني وصول  ُملِف
ــول  ــني واألقوام بفعل تحرك الرس ــؤالء املبلِّغ ه
ــة  ــم إىل حال ــلم به ــه وس ــه وآل ــه علي ــىل الل ص
ــمو وحالة  ــي والس ــة الرق ــي حال ــة، وه الحكم
ــة الجاهلية، وما  ــي حال ــالل املبني التي ه الض
ــِة الله عىل  ح عظيَم نعم ــرق يوضِّ ــا من ف بينهم
بني اإلنسان بإرساله هذا الرسول إليهم، فيا له 
ــع، ويا لها من نعمة كبرية  من فرق عظيم وشاس

وعظيمة.
معرفة موجهة، وشعور فياض، وسلوك واٍع

ــلم  ــه وآله وس ــىل الله علي ــوُل ص م الرس ــدَّ ق
ــت  فأنب ــة،  ومحب ــة  عظيم ــورة  بص ــالَم  اإلس
ــا التصور  ــى فيه ــه، وبن ــة الل ــول معرف يف العق
ــن الكون وما فيه،  ــالمي الراقي عن الله وع اإلس
ــه هو الرحمن الرحيم،  والعالقة بينهما، وأن الل
يشء،  ــكل  ب ــم  والعاِل يشء،  كل  ــىل  ع ــادر  الق
مه شعورا فياضا  والحكم العدل بني العباد، وقدَّ
ا  ا وواعيا ومعربِّ ــريِّ ــلوكا ن مه س بالرحمة، كما قدَّ
ــعور بشكل طبيعي  عن تلك املعرفة وذلك الش

ومنسجم.
ــه  ــا بالل ــان مرتبط ــون اإلنس ــأن يك ــه ب م قدَّ
ــع التصور مع  ــر فيه م ــرَّك الفك ــه، يتح ومرضات
ــلوك يف آٍن واحد،  ــع الس ــع العقل م ــة م العاطف
را  ــان فيه ويرقى به فكرا وتصوَّ ــمو باإلنس ويس
مه عىل أنه  ــة، قدَّ ــلوكا وهدفا وغاي ــعورا وس وش
حلٌّ ملشكالت اإلنسان، ال مبتِكٌر لها، وأنه يهدف 
ــان أوال، واإلنعام عليه بإغداق  إىل تكريم اإلنس

املكارم والنعم. 
ــل بعُضه بعضا،  ــا متكامال يكمِّ مه متنوِّع قدَّ
ــه إال  ــوم بعض ــة ال يق ــًة متكامل ــًة كامل منظوم
ــد منه يخدم  ــر، والجانب الواح ــض اآلخ بالبع
الجانب اآلخر، قّدمه عىل أنه قيم جادة، ومبادئ 
ــه  م ــامية، قدَّ ــة وس ــة رائع ــة، ومنهجي محرتم
ــا يتحرَّك فيه جميُع األمة ال يحتَقر فيه  مرشوع
ــاٍن ذكرا أو  ــل، وال ُيَغيَُّب فيه دوُر إنس ــُل عام عم
أنثى عىل أساس املساواة والعدالة االجتماعية 
وتكافؤ الفرص واإلمكانات، وعىل أنه دين األمن 

والسالم، والرحمة والتكريم.
الرسول الرحمة

ــة الصحيحة  ــنة النبوي ــرآن الكريم والس الق
ــعا تحرك الرسول صىل الله  يرشحان رشحا واس
عليه وآله وسلم، وهل هناك أجمل من قوله تعاىل 
ــية التي واجهت الرسول  ــارحا املشقة النفس ش
صىل الله عليه وآله وسلم عند كل ما كان يخىش 
أن يعَنت فيه املؤمنون، فقال تعاىل:  (َلَقْد َجاءُكْم 
ْم َحِريٌص  ْن أَنُفِسُكْم َعِزيٌز َعَلْيِه َما َعِنتُّ ــوٌل مِّ رَُس
ــل هناك  ــٌم)، وه ــنَي َرُؤوٌف رَِّحي ــم ِباْلُمْؤِمِن َعَلْيُك
ــوُل اللَِّه  ٌد رَُّس َحمَّ تصوير أروع من قوله تعاىل: (مُّ
ــاِر رَُحَماء َبْيَنُهْم)،  اء َعَىل اْلُكفَّ ــدَّ َوالَِّذيَن َمَعُه أَِش
ومن قوله تعاىل: (َواْخِفْض َجَناَحَك ِلْلُمْؤِمِننَي)، 
ــَن الّلِه ِلنَت َلُهْم  ــاىل: (َفِبَما رَْحَمٍة مِّ ومن قوله تع
واْ ِمْن َحْوِلَك). َوَلْو ُكنَت َفّظاً َغِليَظ اْلَقْلِب الَنَفضُّ

هل نجد إنسانا كاد ُيهِلك نفَسه أًىس وحرسة 
حني لم يؤمن بعض أمته، فخاف عليهم الهالك، 
ــَك َعَىل  ــَك َباِخٌع نَّْفَس ــه: (َفَلَعلَّ ــاىل عن فقال تع
آَثارِِهْم إِن لَّْم ُيْؤِمُنوا ِبَهَذا اْلَحِديِث أََسفاً)، (َلَعلََّك 
ــوا ُمْؤِمِننَي)، والبخع قتل  ــَك أَالَّ َيُكوُن َباِخٌع نَّْفَس

النفس. 
ــذا النبي صىل الله عليه  هل هناك أروع من ه
ــد كاد يهلك  ــم؟ وق ــل هناك أرح ــلم، وه وآله وس
ــار؛ ألنهم  ــىل أولئك الكف ــه ويقتلها أىس ع نفس
ــل قائال: (َفَال  ــلموا، لهذا نهاه الله عز وج لم يس
ــَرسَاٍت إِنَّ اللََّه َعِليٌم ِبَما  ــَك َعَلْيِهْم َح َتْذَهْب َنْفُس

َيْصَنُعوَن).
ــه عليه وآله  ــول الكريم صىل الل ويكفي الرس
وسلم أنه ما كانت رسالته إال رحمة لكل العاملني، 
ــئَت  وخذ من هذه العبارة (رحمة للعاملني) ما ش
ــٍف وحناٍن  ــراٍم وإنعامٍّ وعط ــموٍّ وإك من رقيٍّ وس

وعدٍل واهتمام.
ــول صىل الله عليه وآله وسلم  إن تقديم الرس
ــانيا،  ــو الرائع عقليا، وإنس ــالم بهذا النح لإلس
ــلوكيا، وواقعيا، وتكامليا، وبكونه  وعاطفيا، وس
ــان،  ــا باإلنس ــة، ومهتم ــة متكامل ــة كامل حزم
وهادفا إىل رقيه، وسموه، والرحمة به، وتحريكه 
ــاه مرضاته، كان له األثر الكبري  نحو الله، وباتج
ــاره، وحدوث  ــع، ورسعة انتش ــه الرسي يف نجاح

التغيري املنشود منه، وقوة تأثريه.

اإلسالم من خالل الرسول الرحمةاإلسالم من خالل الرسول الرحمة

٠٦

القدس الشريف.. املكانة الدينية

ــاع عن هوية  ــرضورة الدف ــة تنوير األجيال ب ــوم مهم ــق املجتمع الي ــع عىل عات يق
ــتهدف الوطن  ــة التي تس ــة العدوانية الرشس ــة الهجم ــي يف مواجه ــان اليمن اإلنس
ــاناً وحضارة.. لقد استطاع الشعب اليمني أن يحقق املنجز األهم  اليمني أرضاً وإنس
ــارص، هذا املنجز هو التحرر من مراكز الوصاية واالرتهان للخارج، هذا  يف التاريخ املع
ــتكبار والهيمنة لشن عدوانها  ــب الذي تحقق للشعب والوطن حّفز قوى االس املكس
ــيادة معاً، وخالل  ــة لعودة نفوذها املعطل للتنمية والس ــر عىل بالدنا يف محاول الجائ
السنوات املاضية من عمر العدوان الشيطاني عىل اليمن أدرك هذا التحالف أنه أمام 
ــرب من أرض اليمن،  ــعبنا عازمون عىل تطهري كل ش ــة ال تقهر وأن أبناء ش إرادة إيماني
من هذا املنطلق نؤكد أهمية إرساء وعي عام بقدسية التصدي للعدوان بما يعزز من 

مسرية الصمود واالنتصار.

مسرية الصمود واالنتصار

ــالمي بالعديد من املدن واملعالم ذات الرمز التاريخي ولهذه املعالم أهمية  يحظى العالم اإلس
ــلمني له  ــث أو تدمري وكل بلد من بلدان املس ــا أن نحافظ عليها من أي عب ــيض من ــة تقت حضاري
خصوصية بالغة بقدر ما دلت عليه نصوص الرشيعة ورضورة الدفاع عنها من محاوالت الغزو 

واالحتالل بشتى أشكاله.
ــة لها مكانة عريقة يف  ــة وهي القدس الرشيف فهذه املدين ــأن نذكر املدينة الثالث ــذا الش ويف ه

نفوس املسلمني يف كل مكان وهي من املدن التي دلت عىل أهميتها نصوص الدين الواضحة.
اليوم تقع عىل عاتق األمة العربية – اإلسالمية مسؤولية إيقاف املخطط األمريكي – الصهيوني 
وحشد الطاقات والجهود من أجل مجابهة مرشوع تهويد املقدسات اإلسالمية خاصة بعد قرار 
الرئيس األمريكي نقل سفارة بالده إىل مدينة القدس يف تجاهل واضح ملشاعر العرب واملسلمني.
مدير عام مكتب األوقاف واإلرشاد – أمانة العاصمة

أحمد محمد العفيف

ــوام األربعة  ــارب األع ــا يق ــرور م بعد م
ــادر عىل اليمن  ــدوان الهمجي الغ من الع
ــل الوطن  ــاناً يواص ــاً وإنس ــم أرض العظي
ــن  والتضام ــم  التالح ــرية  مس ــي  اليمن
ــة، لقد برهنت  ــإلرادة الوطني واالنتصار ل
ــه من دمار  ــوام املاضية بكل ما حملت األع
ــالم  وخراب وترشيد أن إرادة الحياة والس
ــان هذه  ــا إنس ــع به ــي يتمت ــة الت والتنمي
ــوى  ــىل ق ــرصة ع ــي اإلرادة املنت األرض ه

ــان  ــيظل اإلنس ــتكبار والطغيان وس االس
ــد كل  ــن ض ــان الوط ــام أم ــي صم اليمن

مشاريع اإلرهاب واالحرتاب.
ــة  ــعب الحكم ــىل ش ــاً ع ــس غريب ولي
واإليمان أن يكون عند مستوى التحديات 
ــدم أروع التضحيات دفاعاً  املصريية ويق

عن األرض واألهل والهوية.
شعبنا اليمني املؤمن يقف اليوم وجهاً 
ــل يف  ــرب املتمث ــدي األك ــام التح ــه أم لوج
ــيد  التصدي للعدوان ومخططاته وتجس
ــة  اللحظ ــذه  ه يف  ــي  القرآن ــلوك  الس

التاريخية.

اليمن.. إرادة الحياة والسالم
حسن الخزان

م/ فؤاد القواس

حمود عبداهللا األهنومي
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