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حقيقة االنتصار

تقدمي
إن احلمد هلل ،حنمده ،ونستعينه ،ونستغفره ،ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،من يهده
حممدا عبده
هادي له ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك ،وأشهد أن ً
ضل له ،ومن يُضلل فال َ
هللا فال ُم ّ

ورسوله.

َّ ِ
اَّللَ َح َّق تُ َقاتِِه َوال َتَُوتُ َّن إَِّال َوأَنْتُ ْم ُم ْسلِ ُمو َن)([ )1سورة آل عمران :اآلية.]102 :
ين َآمنُوا اتَّ ُقوا َّ
( ََي أَيُّ َها الذ َ
ِ
ِ ِ
اح َدةٍ وخلَق ِمْن ها َزوجها وب َّ ِ
سوِ
ِ
ِ
َ َ َ َ ْ َ َ ََ
َّاس اتَّ ُقوا َربَّ ُك ُم الَّذي َخلَ َق ُك ْم م ْن نَ ْف ٍ َ
ث مْن ُه َما ر َجاالً َكثرياً َون َساءً
( ََي أَيُّ َها الن ُ
اَّللَ َكا َن َعلَْي ُك ْم َرقِيباً)([ )2سورة النساء ،اآلية.]1 :
اَّللَ الَّ ِذي تَ َس اءَلُو َن بِِه َو ْاْل َْر َح َام إِ َّن َّ
َواتَّ ُقوا َّ
ِ
َّ ِ
صلِ ْح لَ ُك ْم أ َْع َمالَ ُك ْم َويَ ْغ ِف ْر لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم َوَم ْن يُ ِط ِع َّ
ين َآمنُوا اتَّ ُقوا َّ
اَّللَ َوقُولُوا قَ ْوالً َسديداً يُ ْ
اَّللَ
( ََي أَيُّ َها الذ َ
َوَر ُسولَهُ فَ َق ْد فَ َاز فَ ْوزاً َع ِظيماً)([ )3سورة اْلحزاب ،اآليتان.]71 ،70 :

أما بعد ،فإن أصدق احلديث كتاب هللا ،وأحسن اهلدي هدي حممد ،صلى هللا عليه

وسلم وشر

اْلمور حمداثهتا ،وكل حمدثة بدعة ،وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة ،يف النار.
وبعد:
فقد أتملت يف واقع الدعوة اليوم ،وما مرت به يف خالل هذا العصر من حمن وابتالءات ،ورأيت أن اْلمة
تعيش يقظة مباركة ،وصحوة انهضة ،والدعاة جيوبون اآلفاق ،واجلماعات اإلسالمية انتشرت يف البلدان ،حىت
وصلت إىل أوراب وأمريكا ،وقامت حركات جهادية يف بعض بالد املسلمني كأفغانستان وفلسطني وأرتريَي
والفلبني وغريها.

 - 1سورة آل عمران آية.102 :
 - 2سورة النساء آية.1 :
 - 3سورة األحزاب آية.71-70 :

1

حقيقة االنتصار

فصلها
ولكن حلظت أن هناك مفاهيم غائبة عن فهم كثري من املسلمني ،مع أن القرآن الكرمي قد بيَّنها و َّ
تفصيالً ،ورأيت أن كثرياً من أسباب اخللل يف واقع الدعوة والدعاة ،يعود لغياب هذه احلقائق.
ومن هذه املفاهيم مفهوم "حقيقة االنتصار" ،حيث إن خفاءه أوقع كثرياً من الناس يف أنواع من اخللل،
كاالستعجال ،والتنازل ،واليأس والقنوط مث العزلة ،وهذه أمور هلا آاثرها السلبية على الفرد الواقع فيها ،وعلى
اْلمة.
من أجل ذلك كله عزمت على بيان هذه احلقيقة اليت اضطربت يف أذهان كثري من املسلمني ،ودراستها
يف ضوء القرآن الكرمي.
وأسأل هللا التوفيق والسداد واإلعانة.
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أمهية املوضوع
تظهر أمهية املوضوع من خالل النظر يف اآلاثر السيئة للفهم اخلاطئ حلقيقة االنتصار ،واخللط فيه بني
حقيقة انتصار الداعية ،وحقيقة انتصار الدعوة ،وظهور الدين ،فقد نشأت عن هذا اخللط أمور سلبية أمهها:
 -1تصور كثري من الناس أن هذا الداعية مل ينتصر ومل ينجح يف دعوته؛ ْلنه مل يتمكن من حتقيق
اْلهداف اليت يدعو إليها ،ويسعى لتحقيقها ،اْلمر الذي يؤدي إىل التشكيك يف منهجه ،وانصراف بعض
املدعوين عنه.
 -2استعجال النتائج وحتقيق األهداف.
ِ ِ
جيدا يسري عليه
منهجا ً
وذلك من قبَل كثري من الدعاة ،فإن بعض الدعاة إذا بدأ يف دعوته فإنه يرسم ً
لتحقيق أهدافه ،ولكن إذا مضى زمن ومل يتحقق شيء من ذلك ،أو حتقق شيء يرى أنه ال يساوي اجلهود
املبذولة ،فإنه يرتاجع ..يقوم بتعديل منهجه السليم إىل منهج خاطئ يستعجل فيه الثمار ،وذلك انتج عن
تصوره اخلاطئ حلقيقة ما جيب عليه ،كأنه إذا مل تتحقق أهدافه فإنه مل يقم مبا أوجبه هللا عليه ،غافال عن الفرق
بني اْلمرين ،أو جاهالً لذلك.

 -3االحنراف عن املنهج.
وذلك أنه لن يصلح آخر هذه اْلمة إال مبا صلح به أوهلا ،فالداعية ملزم أبن يلتزم مبنهج أهل السنة

واجلماعة ،وهو ما كان عليه رسول هللا ،صلى هللا عليه

وسلم وصحابته.

بل هو ما ورد يف احلديث الصحيح" :عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعديَ ،تسكوا
هبا وعضوا عليها ابلنواجذ"(.)1

 - 1مسند أحمد ( 17144 )373 /28وقال األرنؤوط :حديث صحيح ،سنن أبي داود ( ،4607 )201 /4سنن ابن ماجه ( ،42 )15 /1وصححه األلباني ،سنن الترمذي (،2676 )45 /5
وقال هذا حديث حسن صحيح.
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َن ه َذا ِصر ِ
السبُ َل فَتَ َفَّر َق بِ ُك ْم َع ْن
اطي ُم ْستَ ِقيماً فَاتَّبِعُوهُ َوال تَتَّبِعُوا ُّ
وهو ما نفهمه من قوله -تعاىلَ ( :-وأ َّ َ َ
َسبِيلِ ِه)([ )1سورة اْلنعام اآلية ،]153 :إىل غري ذلك من اآلَيت واْلحاديث اليت تبني وجوب االلتزام مبنهج
الكتاب والسنَّة.

حرصا منهم على نصر اإلسالم ،وتصورا منهم أن ظهور الدين وزوال الكفر
وبعض اجلماعات والدعاةً ،

والفساد مقياسا لنجاح دعوهتم ،وأمام ضغط الظاملني ومساوماهتم ،واستعجال اْلتباع وعدم صربهم ،يسعى
هؤالء للحصول على بعض املكاسب ،ونيتهم صاحلة :نصرة هلذا الدين ودفاعا عنه ،ولكن هذا اْلمر قد
يقتضي التنازل عن بعض اْلصول ،وهنا أييت الداعية إىل حماولة تطبيق قاعدة املصاحل واملفاسد ،فينحرف عن
املنهج احلق ،والصراط املستقيم ،دون أن يضطر إىل ذلك وإمنا هو اهلوى املقرون ابلتأويل ،فيستسلم جراءه
ملساومات اْلعداء وأالعيبهم.
 -4اليأس والقنوط مث االعتزال.
طريق الدعوة طريق طويل وشاق ،مليء ابلعقبات واحملن واالبتالءات ،وقليل من الدعاة من جيتاز هذا
الطريق وهو اثبت على دعوته ،ملتزم مبنهجه.
وكثري من الدعاة عندما يسري يف الطريق مث جيد اْلعو َام َتضي ومل حيقق كبري شيء مما يدعو إليه ،وحياول

إعادة الكرة مرة بعد اْلخرى ،وال يرى أثرا مباشرا لدعوته ،تبدأ عنده الشكوك واْلوهام ،فمرة :يتهم نفسه،
وأخرى قومه ،واثلثة :أتباعه ومؤيديه ،مث يصل يف النهاية إىل أن هؤالء القوم ال تنفع معهم دعوة ،ولن يستجيبوا
()2

ك ُه َد ُاه ْم)
س َعلَْي َ
لداعية أو نذير ،ويقول لنفسه :كفاين ما أاتين ،وعليك خباصة نفسك والسالم( ،لَْي َ
ض َّل إِذَا ْاهتَ َديْتُ ْم)([ )3سورة املائدة ،اآلية ]105 :يضعها يف غري
[سورة البقرة ،اآلية( ،]272 :ال يَ ُ
ضُّرُك ْم َم ْن َ
موضعها ،ويفهمها على غري وجهها.

فييأس من قومه ،ويقنط من هداية هللا هلم ،مث يعتزل الدعوة ويرتك القوم وشأهنم.

 - 1سورة األنعام آية.153 :
 - 2سورة البقرة آية.272 :
 - 3سورة المائدة آية.105 :
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ومنشأ هذه النتيجة متعلق بضعف اإلدراك حلقيقة االنتصار ،وأن واجبه هو الصرب على قومه ،ودعواهتم،
وأنه إن استمر يف ذلك مع عدم استجابتهم فلن خيلو من أجر ،بل قد يكون ما يلقاه يف ذات هللا أعظم له
أجرا ،وذخرا ،وعاقبة ،مما لو اتبع واستجيب له.
وعوداً على املقصود فإن هذه اآلاثر انجتة يف أغلب أحواهلا جراء اجلهل حبقيقة االنتصار ،وخلط كثري من
الدعاة بني انتصار الدين ،وانتصار الداعية.
وهلذا كان من اْلمهية مبكان أن نتحدث عنه ،وأن يعمد الدعاة وطالب العلم إىل جتليته وبيانه ،وخباصة
أنه موضوع قرآين ،ففي القرآن الكرمي آَيت كثرية تقرر مفهوم االنتصار ،ومهمة الداعية ،والفرق بني املهمة
وبني النتيجة واْلثر.
ويف الصفحات التالية تقرير هلذه احلقيقة وجتلية هلا ،ومن هللا نستمد العون والتأييد.
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مفهوم النصر وحقيقته

قال هللا -سبحانه وتعاىل( :-إِ َّان لَنَ ْنصر رسلَنَا والَّ ِذين آمنُوا ِيف ْ ِ
اد)([ )1سورة
وم ْاْلَ ْش َه ُ
احلَيَاة الدُّنْيَا َويَ ْوَم يَ ُق ُ
ُُ ُ ُ َ َ َ

غافر ،اآلية.]51 :

ِ ِ ()2
ص ُروا َّ
ص ُر الْ ُم ْؤمن َ
وقال -سبحانهَ ( :-وَكا َن َح ّقاً َعلَْي نَا نَ ْ
ني) [سورة الروم ،اآلية .]47 :وقال( :إِ ْن تَ ْن ُ
اَّللَ
()3
ص ُرهُ)([ )4سورة احلج ،اآلية:
صَر َّن َّ
اَّللُ َم ْن يَْن ُ
ص ْرُك ْم) [سورة حممد ،اآلية .]7 :وقال -جل ذكرهَ ( :-ولَيَ ْن ُ
يَْن ُ
ِ
 .]40وقال( :ولََق ْد سب َق ِ ِ ِ ِ
ورو َن َوإِ َّن ُجْن َد َان َهلُُم الْغَالِبُو َن)([ )5سورة
َ ََ ْ
ت َكل َمتُنَا لعبَاد َان الْ ُم ْر َسل َ
ني إِ َّهنُْم َهلُُم الْ َمْن ُ
صُ
الصافات ،اآلَيت.]173 - 171 :

هذه اآلَيت وأمثاهلا تدل على انتصار الداعية ،سواء أكان رسوال أو من آحاد املؤمنني ،وهذا االنتصار
يكون يف احلياة الدنيا قبل اآلخرة.
ويف املقابل علمنا من القرآن والسنة ،أن من اْلنبياء من قتله أعداؤه ومثّلوا به ،كيحىي وأشعياء وأمثاهلما،

ومنهم من هم بقتله قومه ،فأجناه هللا بفضله كإبراهيم الذي هاجر إىل الشام من أرضه مفارقا لقومه ،وعيسى
الذي رفع إىل السماء ،إذ أراد قومه قتله ،وجند من املؤمنني من يسام سوء العذاب ،وفيهم من يلقى يف
اْلخدود ،وفيهم من يستشهد ،وفيهم من يعيش يف كرب وشدة واضطهاد ،وهنا قد يتساءل املسلم :أين وعد
هللا هلم ابلنصر يف احلياة الدنيا؟ وقد طُردوا أو قتلوا أو عذبوا؟
حنن نعلم يقينا ،أن وعد هللا ال يتخلف أبداً ،ومنشأ السؤال واإلشكال أننا قصران النظر على نوع واحد
من أنواعه ،وهو النصر الظاهر املتعلق ابلشخص ،ال بدينه منفكاً عنه ،وال يلزم أن يكون هذا هو النصر الذي

 - 1سورة غافر آية.51 :
 - 2سورة الروم آية.47 :
 - 3سورة محمد آية.7 :
 - 4سورة الحج آية.40 :
 - 5سورة الصافات آية.173-171 :
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وعد هللا به أنبياءه ورسله وعباده املؤمنني،بل موعود هللا لرسله نصر من حيث أهنم رسله ،مبعثون لتبليغ شرعه،
وإقامة دينه ،فتلك هي وظيفتهم ،وذلك حاصل قصدهم.
وهللا قد وعدهم ابلنصر يف ذلك ،وهو متحقق ال شك يف ذلك ،وال مرية ،وذلك يف احلياة الدنيا قبل
اآلخرةْ ،لن هللا -سبحانه -قال( :إِ َّان لَنَ ْنصر رسلَنَا والَّ ِذين آمنُوا ِيف ْ ِ
اد)([ )1غافر
وم ْاْلَ ْش َه ُ
احلَيَاة الدُّنْيَا َويَ ْوَم يَ ُق ُ
ُُ ُ ُ َ َ َ
اآلية .]51 :ومن أصدق من هللا قيالً.
ولتجلية هذه القضية ،ال بد من إيضاح معىن النصر ،وبيان أنه أمشل مما يتبادر إىل أذهاننا ،ويسبق إىل
أفهامنا ،إذ للنصر وجوه عدة ،وصور متنوعة أمهها ما أييت:
 -1النصر قد يكون ابلغلبة والقهر لألعداء على أيدي اْلنبياء والرسل ،كما حصل لداود وسليمان،
ك و ِْ
ْمةَ)([ )2سورة البقرة ،اآليةَ ( .]251 :وُك ّالً آتَ ْي نَا
آاتهُ َّ
وت َو َ
عليهما السالمَ ( ،وقَتَ َل َد ُاوُد َجالُ َ
احلك َ
اَّللُ الْ ُم ْل َ َ
()3
ِ
َّاس عُلِّ ْمنَا َمْن ِط َق الطَِّْري
ن
ال
ا
ه
َي
أ
َي
ال
ق
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ود
او
د
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اآلية:
اْلنبياء،
[سورة
ُحكْماً َو ِع ْلماً)
َ
َ
ُّ
َ
ُ
َ
َ
َ
ْ
َ
ََ ُ َ ُ َ َ
ُ
ٍ
ضل الْمبِني ( )16وح ِشر لِسلَيما َن جنُ ِ
ِ ِ
اجلِ ِّن و ِْ
اإلنْ ِ
س َوالطَِّْري فَ ُه ْم
َ ُ َ ُ َْ ُ ُ
َوأُوتينَا م ْن ُك ِّل َش ْيء إِ َّن َه َذا َهلَُو الْ َف ْ ُ ُ ُ
ودهُ م َن ْ َ
ِ
ِ
ٍ ِِ
الريح ع ِ
اص َفةً َْجت ِري ِأب َْم ِرهِ إِ َىل ْاْل َْر ِ
ني
يُ َوزعُو َن) [النمل]َ ( ،ول ُسلَْي َما َن ِّ َ َ
ض الَِّيت َاب َرْكنَا ف َيها َوُكنَّا بِ ُك ِّل َش ْيء َعالم َ
ِ
ِِ
( )81وِمن الشَّي ِ
اط ِ
ب ا ْغ ِف ْر
ني) [اْلنبياء]( ،قَ َ
وصو َن لَهُ َويَ ْع َملُو َن َع َم ًال ُدو َن ذَل َ
ك َوُكنَّا َهلُْم َحافظ َ
ال َر ِّ
ني َم ْن يَغُ ُ
َ َ َ
ِ ِ
َح ٍد ِم ْن بَ ْع ِدي)([ )4سورة ص ،اآلية.]35 :
ب ِِل ُم ْلكاً ال يَْن بَغي ْل َ
ِِل َوَه ْ
َّ ِ
ين
وكذلك موسى ،عليه السالم ،نصره هللا على فرعون وقومه ،وأظهر الدين يف حياتهَ ( ،وأ َْوَرثْنَا الْ َق ْوَم الذ َ
ض ومغَا ِرهبا الَِّيت ابرْكنَا فِيها وََتَّ ِ
ِ ِ
يل ِمبَا
ك ْ
َكانُوا يُ ْستَ ْ
ت َربِّ َ
ََ َ َ ْ
ت َكل َم ُ
ض َع ُفو َن َم َشا ِر َق ْاْل َْر ِ َ َ ََ
احلُ ْس َىن َعلَى بَِِن إ ْسَرائ َ
صنَ ُع فِْر َع ْو ُن َوقَ ْوُمهُ َوَما َكانُوا يَ ْع ِر ُشو َن)([ )5سورة اْلعراف( .]137 ،فَأ َْجنَْي نَا ُك ْم َوأَ ْغَرقْ نَا
ص َربُوا َوَد َّم ْرَان َما َكا َن يَ ْ
َ
آل فِْر َع ْو َن َوأَنْتُ ْم تَ ْنظُُرو َن)([ )6البقرة ،اآلية،]50 :
َ
 - 1سورة غافر آية.51 :
 - 2سورة البقرة آية.251 :
 - 3سورة األنبياء آية.79 :
 - 4سورة ص آية.35 :
 - 5سورة األعراف آية.137 :
 - 6سورة البقرة آية.50 :
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ونبينا حممد ،صلى هللا عليه

وسلم نصره هللا نصرا مؤزرا ،وأهلك أعداءه يف بدر ،وما بعدها حىت

ك فَ ْتحاً ُمبِيناً)([ )1سورة الفتح،
ظهر دين هللا ،وقامت دولة اإلسالم ،وجاء نصر هللا والفتح( ،إِ َّان فَتَ ْحنَا لَ َ
اآلية( .]1 :إِ َذا جاء نَصر َِّ
اَّللِ أَفْ َواجاً)([ )2سورة النصر ،اآليتان:
َّاس يَ ْد ُخلُو َن ِيف ِدي ِن َّ
اَّلل َوالْ َفْت ُح َوَرأَيْ َ
ت الن َ
َ َ ُْ
.]2 -1
وهذا النوع من االنتصار هو النصر الظاهر ،وهو أول ما يتبادر إىل اْلذهان عند إطالق كلمة النصر،
ْلسباب منها:
أ -أنه نصر ظاهر يراه الناس وحيسون به.
ب -أنه هو االنتصار الذي جيمع بني انتصار الدين وظهوره وانتصار الداعية.
ج  -أنه حمبب إىل النفوس ،وهو النصر العاجل ،والنفس مولعة حبب العاجل ،ولذلك قال -سبحانه:-
وهنَا نَصر ِمن َِّ
ِ
يب )([ )3سورة ،الصف.]13 :
( َوأ ْ
اَّلل َوفَ ْت ٌح قَ ِر ٌ
ُخَرى ُحتبُّ َ ْ ٌ َ
 -2النصر قد يكون إبهالك املكذبني ،وجناة اْلنبياء واملرسلني ،ومن آمن معهم ،كما حدث لنوح،
ِ
اب
عليه السالم ،حيث جناه هللا وأهلك قومه ،كما قال هللا تعاىل( :فَ َد َعا َربَّهُ أِّ
َين َم ْغلُ ٌ
وب فَانْتَص ْر فَ َفتَ ْحنَا أَبْ َو َ
السم ِاء ِمبَ ٍاء مْن ه ِم ٍر وفَ َّجرَان ْاْلَرض عيوانً فَالْتَ َقى الْماء علَى أَم ٍر قَ ْد قُ ِدر و ََح ْلنَاه علَى َذ ِ
ات أَلْ َو ٍاح َوُد ُس ٍر َْجت ِري
ََ َ ُ َ
ََُ ْ
ُ َ َ ْ ْ َ ُُ
َّ َ
ِأب َْعيُنِنَا َجَزاءً لِ َم ْن َكا َن ُك ِفَر)([ )4سورة القمر ،اآلَيت.]14-10 :
ِ َّ ِ
َّ ِ
ِ ٍِ
ين َك َّذبُوا ِِبَيتِنَا َوَما
ين َم َعهُ بَر َْحَة منَّا َوقَطَ ْعنَا َدابَر الذ َ
وكذلك هود وقومه ،قال هللا تعاىل( :فَأ َْجنَْي نَاهُ َوالذ َ
ِِ
ني)([ )5سورة اْلعراف ،اآلية.]72 :
َكانُوا ُم ْؤمن َ
ِ ِِ
ني)([ )6سورة اْلعراف ،اآلية.]78 :
َخ َذ ْهتُُم َّ
َصبَ ُحوا ِيف َدا ِره ْم َجاِث َ
الر ْج َفةُ فَأ ْ
وقال يف قوم صاحل( :فَأ َ
 - 1سورة الفتح آية.1 :
 - 2سورة النصر آية.2-1 :
 - 3سورة الصف آية.13 :
 - 4سورة القمر آية.14-13-12-11-10 :
 - 5سورة األعراف آية.72 :
 - 6سورة األعراف آية.78 :
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ِ
ِ
ني)([ )1س ورة اْلعراف ،اآلية.]84 :
ويف قوم لوطَ ( :وأ َْمطَْرَان َعلَْي ِه ْم َمطَراً فَانْظُْر َكْي َ
ف َكا َن َعاقبَةُ الْ ُم ْج ِرم َ
ِ ِ
اب يَ ْوٍم َع ِظي ٍم)([ )2سورة الشعراء ،اآلية:
ويف قوم شعيب( ،فَ َك َّذبُوهُ فَأ َ
اب يَ ْوم الظُّلَّة إِنَّهُ َكا َن َع َذ َ
َخ َذ ُه ْم َع َذ ُ
َخ ْذ َان بِ َذنْبِ ِه
 ،]189وهذه سنة هللا يف كثري من املكذبني ،أمهلهم هللا مث أخذهم أخذ عزيز مقتدر( :فَ ُك ّالً أ َ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ض َوِمْن ُه ْم َم ْن أَ ْغَرقْ نَا َوَما
َخ َذتْهُ َّ
الصْي َحةُ َومْن ُه ْم َم ْن َخ َس ْفنَا بِه ْاْل َْر َ
فَمْن ُه ْم َم ْن أ َْر َس ْلنَا َعلَْيه َحاصباً َومْن ُه ْم َم ْن أ َ
اَّللُ لِيَظْلِ َم ُه ْم َولَ ِك ْن َكانُوا أَنْ ُف َس ُه ْم يَظْلِ ُمو َن)([ )3سورة العنكبوت ،اآلية .]40 :وأخذ اجملرمني ابلعذاب
َكا َن َّ
اْلليم نصر عظيم للداعية ،وكبت للمكذبني واملرجفني.
 -3قد يكون االنتصار ابنتقام هللا من أعدائهم ،ومكذبيهم ،بعد وفاة هؤالء اْلنبياء والرسل( ،)4كما
حدث مع من قتل حيىي- ،عليه السالم -وأشعياء ،ومن حاول قتل عيسى ،عليه السالم ،قال اإلمام الطربي
َّ ِ
احلَيَاةِ الدُّنْيَا)([ )5سورة غافر ،اآلية" ]51 :إما إبعالئنا هلم
ين َآمنُوا ِيف ْ
يف تفسري اآلية( :إِ َّان لَنَ ْن ُ
ص ُر ُر ُسلَنَا َوالذ َ
على من كذبنا ..أو ابنتقامنا يف احلياة الدنيا من مكذبيهم بعد وفاة رسولنا من بعد مهلكهم ،كالذي فعلنا
من نصرتنا شعياء بعد مهلكه ،بتسليطنا على قتلته من سلطنا حىت انتصران هبم من قتلته ،وكفعلنا بقتلة حيىي
من تسليطنا خبتنصر عليهم حىت انتصران به من قتله له ،وكانتصاران لعيسى من مريدي قتله ابلروم ،حىت
صَر ِمْن ُه ْم)([ )7سورة حممد ،اآلية:
أهلكناهم هبم"( ،)6وهذا يدخل حتت قوله -تعاىلَ ( :-ولَ ْو يَ َشاءُ َّ
اَّللُ النْتَ َ
 .]4أي :النتقم.

 - 1سورة األعراف آية.84 :
 - 2سورة الشعراء آية.189 :
 - 3سورة العنكبوت آية.40 :
 - 4ومن أهل العلم من فرق بين النبي والرسول في ذلك ،فجعل الظهور أم اًر مختصاً بالرسول دون النبي ،قال" :الرسل ال تسلط عليهم أعداؤهم ألنه مناف لحكمة الرسالة التي هي التبليغ ،قال
تعالى( :إنا لننصر رسلنا) [غافر ،"]51 :وال يظهر هذا الفرق على التحقيق ،فالكل مرسل على الصحيح مأمور بالتبليغ ،ومن أنبياء بني إسرائيل من آتاه هللا ملكاً عظيماً ،وكما قال هللا تعالى( :إنا
َّ ِ
لننصر رسلنا) ،قالَُّ :
ِ
آمنُوا ) فعطف عليهم المؤمنين
ول بِ َما َال تَ ْه َوى أ َْنُف ُس ُه ْم َفرِيًقا َك َّذُبوا َوَفرِيًقا َيْقتُلُ َ
ص ُر ُرُسَلَنا َوالذ َ
اء ُه ْم َرُس ٌ
ين َ
ون) [المائدة ،]70 :مع أن هللا تعالى قال في آية غافر( :إنَّا َلَن ْن ُ
(كل َما َج َ
فدل على أن الحكم غير مختص بالرسل لو قدر الحمل لفظ الرسول هنا على غير النبي ،واألنبياء من أكمل الناس إيماناً وأوالهم بقوله( :والذين آمنوا) ،وهللا أعلم.
 - 5سورة غافر آية.51 :
 - 6تفسير الطبري .74/24
 - 7سورة محمد آية.4 :
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 -4ما يتصوره الناس هزمية قد يكون هو النصر احلقيقي ،كالقتل ،والسجن والطرد واْلذى ،وذلك
إذا كان يف ذات هللا ،ملن التزم أمر هللا تعاىل.

َب الَّ ِذين قُتِلُوا ِيف سبِ ِيل َِّ
َحيَاءٌ ِعْن َد
اَّلل أ َْم َوااتً بَ ْل أ ْ
َ
فقد يكون قتل الداعية شهادة يف سبيل هللاَ ( ،وال َْحت َس َ َّ َ
َرّهبِِ ْم يُْرَزقُو َن)([ )1سورة آل عمران ،اآلية ،]169 :ومن هذا القبيل داعية أصحاب القرية اليت جاءها املرسلون،
ِ
ت قَ ْوِمي يَ ْعلَ ُمو َن ِمبَا َغ َفَر ِِل َرِّّب َو َج َعلَِِن ِم َن
يل ْاد ُخ ِل ْ
اجلَنَّةَ قَ َ
ال ََي لَْي َ
فجاء من أقصى املدينة انصراً هلم( ،ق َ
ِ
ني)([ )2سورة يس ،اآليتان.]27 ،26 :
الْ ُمكَْرم َ
(قُل َهل تَربَّ ُ ِ ِ ِ
احلُسنَ يَ ْ ِ
ني)([ )3سورة التوبة ،اآلية .]52 :فقتل الداعية القائل كلمة احلق
صو َن بنَا إَّال إ ْح َدى ْ ْ
ْ ْ َ
املشروعة ،املندوب إليها ،انتصار من جهة كونه:
َب الَّ ِذين قُتِلُوا ِيف سبِ ِيل َِّ
َحيَاءٌ ِعْن َد
اَّلل أ َْم َوااتً بَ ْل أ ْ
َ
(أ) شهادة ،وهي من أعظم أنواع االنتصارَ ( ،وال َْحت َس َ َّ َ
ِ
ِِ
ضلِ ِه)([ )4سورة آل عمران ،اآليتان.]170 ،169 :
آات ُه ُم َّ
ني ِمبَا َ
اَّللُ ِم ْن فَ ْ
َرّهب ْم يُْرَزقُو َن فَ ِرح َ
ب
(ب) انتصار للمنهج وظهور له ،كما حدث لعبد هللا الغالم عندما قتله امللك ،فقال قومَ " :آمنَّا بَِر ِّ
الْغُ َالِم"(.)5

وجند يف العصر احلاضر من الدعاة من كان قتله انتصاراً ملنهجه الذي عاش من أجله ،ومات يف سبيله،

حىت قال أحد الشيوعيني وهو يف سجنه عن أحدهم :إنِن أَتىن أن أقتل كما قتل وتنتشر مبادئي ،وكتيب كما
انتشرت كتبه .وال غرو فقد وجدان مطابع النصارى يف لبنان تسارع إىل طباعة ونشر كتب بعض دعاة اإلسالم
الذين قضوا حنبهم حماربني مضيقاً عليهم ،ملا تدره من أرابح هائلة ،نظرا لكثرة القراء واملستفيدين.
وقد قال بعض الدعاة" :إن كلماتنا وأقوالنا تظل جثثا هامدة حىت إذا متنا يف سبيلها وغذيناها ابلدماء
عاشت وانتفضت بني اْلحياء" ،وصدق لكن بقيد :أن تكون صاحلة هلل! فقد قال علماؤان من قبله" :ما كان
 - 1سورة آل عمران آية.169 :
 - 2سورة يس آية.27-26 :
 - 3سورة التوبة آية.52 :
 - 4سورة آل عمران آية.170-169 :
 - 5صحيح مسلم ( ،3005 )2300/4وهو قطعة من قصة أصحاب األخدود.
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هلل فهو يبقى"( ، )1فإن حتقق هذا القيد فلن تنتفض بني اْلحياء فحسب! بل سوف تبقى بعدهم خالدة إىل
يوم الدين ،ويومئذ يفرح بلقائها أصحاهبا.

ِ
ِ
ِ ٍ
ين)([ )2سورة
(ج) ذكر طيب بعد وفاته ،قال إبراهيم ،عليه السالمَ ( ،و ْ
اج َع ْل ِِل ل َسا َن ص ْدق ِيف ْاآلخ ِر َ

الشعراء ،اآلية .] 84 :واملقتول يف سبيل هللا له ذكر طيب عند املؤمنني ،وهذا أمر مشاهد ،وحسبه إن جهله
الناس أن يذكر يف املأل اْلعلى.
وكذلك الطرد واإلخراج ،قد يكون انتصارا للداعية ،وسبباً لظهور دعوته يف بالد طيبة تقبله ،وقد قال هللا

تعاىل عن رسوله ،صلى هللا عليه

اَّللُ إِ ْذ
صَرهُ َّ
ص ُروهُ فَ َق ْد نَ َ
وسلم حني أخرجته قريش من مكة( :إِالّ تَ ْن ُ

َخر َجهُ الَّ ِذين َك َفروا َاثِين اثْنَ ْ ِ
ني إِ ْذ ُمهَا ِيف الْغَا ِر)([ )3سورة التوبة ،اآلية ،]40 :فجعل خروجه نصراً له ،وال شك
أ َْ
َ ُ َ
أن خروجه من مكة كان انتصارا من عدة أوجه ،أمهها:

( )1أن هللا جناه من املشركني ،وَحاه منهم ،وأعماهم عنه ،حيث أرادوا قتله.

(ب) أن الدعوة انتقلت إىل بيئة أخرى حتميها وتؤازرها بعد أن كان رسول هللا ،صلى هللا عليه وسلم
حمارابً مطارداً ،وأصحابه يعذبون ويقتلون ،وال يتمكنون من إظهار عبادهتم هلل خبالف حاهلم يف املدينة.
(ج) قيام دولة اإلسالم يف املدينة ،وانطالقة اجلهاد بعد ذلك ،مث دخول الناس يف دين هللا أفواجا.
وكذلك جند أن هجرة الصحابة للحبشة كانت انتصاراً هلم ،وكبتا ْلعدائهم ،ولذلك الحقتهم قريش إىل
هنالك ،ولكنهم عادوا خائبني حيث َحاهم النجاشي ،بل أسلم ودخل يف دين هللا.
وقل مثل ذلك عن السجن والتعذيب واْلذى ،فإن انطالقة الداعية قد تكون بداية من سجنه أو إيذائه،
ويف خرب نيب هللا يوسف عليه السالم عربة.

 - 1انظر جامع المسائل البن تيمية  ،265/5والكلمة مأثورة عن اإلمام مالك.
 - 2سورة الشعراء آية.84 :
 - 3سورة التوبة آية.40 :
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وكذلك يف واقعنا املعاصر! أعرف داعية اهتم يف عرضه من قبل أعدائه ،وسجن ،وعظمت الفرية حىت
تصور كثري من الناس أن هذا الداعية قد انتهى ،ولن يكون له شأن بعد اليوم ،ولكن كانت هذه التهمة
انطالقة كربى هلذا الداعية ،من عدة أوجه:
( )1انتصر على نفسه حيث عرف أن رهبة السجن أكرب من حقيقته ،فغدت لديه مناعة من اخلوف أو
الرهبة من غري هللا.
(ب) تكشف له الباطل ،وعرف زيف بعض من كان يتلبس ابحلق َتويها وخداعا.
(ج ) عرف صديقه من عدوه ،وكما قال الشاعر:
جزى

هللا

الشدائد



عين كل

عرفت

خري

هبا

صديقي

من

عدوي



(د) زاد عدد طالبه وحمبيه ،وكثر املستمعون للحق الذي يدعو إليه ،فأصبحوا عشرات اآلالف بل يزيدون.
(ه ) كبت هللا أعداءه وخصومه ،وجترعوا كأس اهلزمية وهم ينظرون.

ِِ
ِ
ني ال يَ ْعلَ ُمو َن)([ )1سورة
أليس هذا هو االنتصار يف احلياة الدنيا قبل اآلخرة؟ بلى وهللا! ( َولَك َّن الْ ُمنَافق َ

املنافقون ،اآلية .]8 :وقبل أن نغادر هذا النوع من أنواع االنتصار ،ال بد من الوقوف أمام حقيقة ختفى على

كثريين ،وهي نوع من أنواع انتصار الداعية ،ذلك أن خصم الداعية قبل أن يقتله أو يسجنه أو يؤذيه أو
يطرده غالباً ما يكون قد ذاق ألوان اْلذى املعنوي والعذاب النفسي قبل أن يقدم على ما أقدم عليه ،بل
وأحياان بعد أن يفعل فعلته ،فإنه ال جيد للراحة مكاانً ،وال للسعادة طعماً ،بل يبقى مضطرابً ضيق الصدر
مكتئباً ،وقد ذكروا أن احلجاج بن يوسف بعد أن قتل سعيد بن جبري رَحه هللا ،ذاق ألوان العذاب النفسي
حىت جفاه النوم ،إذا أغمض جفنه قام من فراشه فزعاً وهو يقول" :م ِاِل ولِسعِ ِ
يد بْ ِن ُجبَ ٍْري"( ،)2حىت مات يف
َ َ َ
مهه وغمه.

 - 1سورة المنافقون آية.8 :
 - 2مصنف ابن أبي شيبة (.30657 )200 /6
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ضوا َعلَْي ُك ُم
وقد أشار القرآن إىل هذه احلقيقة ،كما يف سورة آل عمران ،قال هللا تعاىلَ ( :وإِ َذا َخلَ ْوا َع ُّ
اَّلل علِيم بِ َذ ِ
ِ
ِ ِ
الص ُدوِر إِ ْن َتَْسس ُكم حسنَةٌ تَس ْؤهم وإِ ْن تُ ِ
ِ ِ ِ
ات ُّ
صْب ُك ْم َسيِّئَةٌ
ْاْل ََانم َل م َن الْغَْيظ قُ ْل ُموتُوا بغَْيظ ُك ْم إ َّن ََّ َ ٌ
َ ْ ْ َ َ ُ ُْ َ
ِ
ط)([ )1سورة آل عمران ،اآليتان:
اَّللَ ِمبَا يَ ْع َملُو َن ُِحمي ٌ
ضُّرُك ْم َكْي ُد ُه ْم َشْيئاً إِ َّن َّ
صِربُوا َوتَتَّ ُقوا ال يَ ُ
يَ ْفَر ُحوا هبَا َوإِ ْن تَ ْ
.]120 ،119
وقال -سبحانه( :-ورَّد َّ َّ ِ
ين َك َف ُروا بِغَْي ِظ ِه ْم َملْ يَنَالُوا َخ ْرياً)([ )2سورة اْلحزاب ،اآلية.]25 :
ََ
اَّللُ الذ َ
وصدق من قال:
اصرب

على

فالنــار

مضض
تـأكل

احلسو

د

نفسهـا

إن

فإن
مل

صربك
جتد

ما

قاتله
أتكله

ت
بينما جند الداعية وإن ضيِّق عليه يعيش يف سعادة ،قال اإلمام الطربي يف قوله -تعاىلَ ( :-ولََق ْد َسبَ َق ْ
ِ
ِ ِِ ِ
ورو َن َوإِ َّن ُجْن َد َان َهلُُم الْغَالِبُو َن)([ )3سورة الصافات ،اآلَيت- 171 :
َكل َمتُنَا لعبَاد َان الْ ُم ْر َسل َ
ني إِ َّهنُْم َهلُُم الْ َمْن ُ
صُ

 ]173قال :كان بعض أهل العربية يتأول ذلك ،ولقد سبقت كلمتنا لعبادان املرسلني ابلسعادة( )4وهذا -
ِ ِ ِِ ِ
َّ
س
أيضا -معىن حديث رسول هللا ،صلى هللا عليه وسلم " َع َجبًا ْل َْمر الْ ُم ْؤمن ،إ َّن أ َْمَرهُ ُكلهُ َخ ْريٌَ ،ولَْي َ
ذَ َاك ِْل ٍ ِ ِ
ص ََرب فَ َكا َن َخ ْ ًريا لَهُ "(.)5
َصابَْتهُ َ
ضَّراءَُ ،
َصابَْتهُ َسَّراءُ َش َكَر ،فَ َكا َن َخ ْ ًريا لَهَُ ،وإِ ْن أ َ
َحد إَِّال ل ْل ُم ْؤم ِن ،إِ ْن أ َ
َ
وقد قال اإلمام ابن القيم خمرباً عن حال شيخه شيخ اإلسالم يف السجن ،قال كان يقول" :ما يصنع

أعدائي ّب؟ أان جنيت وبستاين يف صدري ،إن رحت فهي معي ال تفارقِن ،إن حبسي خلوة ،وقتلي شهادة،
وإخراجي من بلدي سياحة ،وسجِن خلوة .وكان يقول يف حمبسه يف القلعة لو بذلت ملء هذه القلعة ذهباً
ما عدل عندي شكر هذه النعمة! أو قال :ما جزيتهم على ما تسببوا ِل فيه من اخلري ،أو حنو هذا ،وكان
 - 1سورة آل عمران آية.120-119 :
 - 2سورة األحزاب آية.25 :
 - 3سورة الصافات آية.173-172-171 :
 - 4تفسير الطبري .114/23
 - 5صحيح مسلم (.2999 )2295 /4
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يقول يف سجوده وهو حمبوس :اللهم أعِن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ،ما شاء هللا ،وقال ِل مرة:
احملبوس من حبس قلبه عن ربه تعاىل ،واملأسور من أسره هواه! وملا دخل إىل القلعة وصار داخل سورها نظر
إليه وقال( :فضرب بينهم بسور له ابب ابطنه فيه الرَحة وظاهره من قبله العذاب) [احلديد ،"]13 :مث قال
ابن القيم" :وعلم هللا ما رأيت أحداً أطيب عيشاً منه قط! مع كل ما كان فيه من ضيق العيش ،وخالف
الرفاهية والنعيم ،بل ضدها ،ومع ما كان فيه من احلبس والتهديد واالرهاق ،وهو مع ذلك من أطيب الناس
عيشاً ،وأشرحهم صدراً ،وأقواهم قلباً ،وأسرهم نفساً ،تلوح نضرة النعيم على وجهه ،وكنا إذا اشتد بنا اخلوف،
وساءت منّا الظنون ،وضاقت بنا اْلرض ،أتيناه فما هو إالّ أن نراه ونسمع كالمه فيذهب ذلك كله ،وينقلب

انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة! فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه! وفتح هلم أبواهبا يف دار العمل،

فأاتهم من َروحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها واملسابقة إليها .وكان بعض العارفني يقول لو علم
امللوك وأبناء امللوك ما حنن فيه جلالدوان عليه ابلسيوف"(.)1

وهنا ندرك من املنتصر ومن املنهزم ،وأن االنتصار واهلزمية أبعد معىن مما يراه الناس يف الظاهر ،بل هناك
قلوهبم!
حقائق قد ال تدرك بعيون من مألت الدنيا َ

 -5ثبات الداعية على مبدئه ،وهذا انتصار ابهر ،وفوز ساحق ،حيث يعلو على الشهوات والشبهات،

وجيتاز العقبات بشجاعة وثبات ،بل إنه ال ميكن أن يتحقق االنتصار الظاهر إال بعد حتقق هذا االنتصار،
اجلَ ِحي ِم فَأ ََر ُادوا بِِه
فإبراهيم ،عليه السالم ،وهو يلقى يف النار كان عالياً منتصراً( ،قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُْن يَاانً فَأَلْ ُقوهُ ِيف ْ
َكيداً فَجع ْلنَاهم ْاْل ِ
ني)([ )2سورة الصافات ،اآليتان.]98 ،97 :
َس َفل َ
ْ ََ ُُ ْ
واإلمام أَحد -رَحه هللا -عندما ثبت على مبدئه يف حمنة القول خبلق القرآن ،ورفض االستجابة جلميع

الضغوط وحماوالت الرتاجع كان ميهد الطريق إلمامة أهل السنة.
وأصحاب اْلخدود وهم يلقون يف النار ،وال يقبلون املساومة على دينهم ،ويفضلون املوت يف سبيل هللا
ِ َّ ِ
ين َآمنُوا َو َع ِملُوا
كانوا هم الفائزين ،وأي فوز! قال هللا تعاىل معقباً على خربهم يف سورة الربوج( :إ َّن الذ َ
 - 1الوابل الصيب البن القيم ص.69
 - 2سورة الصافات آية.98-97 :
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ِ
َّ ِ ِ
ك الْ َف ْوُز الْ َكبِريُ) [سورة الربوج ،اآلية ،]11:وذلك الفوز الكبري
َّات َْجت ِري ِم ْن َْحتتِ َها ْاْل َْهنَ ُار َذل َ
الصاحلَات َهلُْم َجن ٌ

اليفهمه من استحوذت الدنيا على قلبه ومألت بصره ،وهو يتصور ّأماً قد احتضنت رضيعها مث قذفت معه

يف النار! لكن يفهمه من عمر اإلميان قلبه ،وأدرك أن بعد اليوم غداً ،لن يضيع فيه ذلك هدراً.

وجند هذا املعىن من معاين االنتصار يف احلديث الذي رواه خباب عندما جاء إىل رسول هللا ،صلى هللا
الَ :كا َن َّ ِ
عليه وسلم وقال له" :أَالَ تَستَ ْن ِ
يم ْن قَ ْب لَ ُك ْم ُْحي َف ُر لَهُ ِيف اْل َْر ِ
ض،
اَّللَ لَنَا؟ قَ َ
ص ُر لَنَا ،أَالَ تَ ْدعُو َّ
الر ُج ُل ف َ
ْ

ِ
ط ِأبَم َش ِ
ِ ِِ
ِِ
وض ُع َعلَى رأْ ِس ِه فَيُ َش ُّق ِابثْنَ تَ ْ ِ
اط
صدُّهُ َذل َ
فَيُ ْج َع ُل فيه ،فَيُ َجاءُ ِابلْ ِمْن َشا ِر فَيُ َ
ك َع ْن دينهَ ،وميُْ َش ُ ْ
نيَ ،وَما يَ ُ
َ
ِ
ِِ
ِِ ِ
صٍ
ك َع ْن ِدينِ ِه" ( )1احلديث.
صدُّهُ َذل َ
بَ ،وَما يَ ُ
احلَديد َما ُدو َن َحلْمه م ْن َعظٍْم أ َْو َع َ
فأشار صلى هللا عليه وسلم إىل أن االنتصار هو الثبات على الدين ،وعدم الرتاجع مهما كانت
العقبات واملعوقات.
ت
 - 6النصر قد يكون بقوة احلجة ،وصحة الربهان ،قال اإلمام الطربي يف قوله تعاىلَ ( :ولََق ْد َسبَ َق ْ
ِ
ِ ِِ ِ
ورو َن)([ )2سورة الصافات ،اآليتان .]172 ،171 :يقول -تعاىل
َكل َمتُنَا لعبَاد َان الْ ُم ْر َسل َ
ني إِ َّهنُْم َهلُُم الْ َمْن ُ
صُ

ذكره -ولقد سبق منا القول لرسلنا أهنم هلم املنصورون ،أي مضى هبذا منا القضاء واحلكم يف أم الكتاب ،وهو
أهنم هلم النصرة والغلبة ابحلجج.
ورو َن)( )3ابحلجج(.)4
قال السدي( :إِ َّهنُْم َهلُُم الْ َمْن ُ
صُ
وقال الطربي يف قوله -تعاىل( :-فَأَرادوا بِِه َكيداً فَجع ْلنَاهم ْاْل ِ
ني)( )5أي فجعلنا قوم إبراهيم اْلذلني
َُ
َس َفل َ
ْ ََ ُُ ْ
حجة ،وغلبنا إبراهيم عليهم ابحلجة(.)6

 - 1صحيح البخاري (.3612 )201 /4
 - 2سورة الصافات آية.172-171 :
 - 3سورة الصافات آية.172 :
 - 4تفسير الطبري .114/23
 - 5سورة الصافات آية.98 :
 - 6تفسير الطبري .75/23
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ك ح َّجتُنَا آتَي نَاها إِب ر ِاهيم علَى قَوِم ِه نَرفَع درج ٍ
ِ
ات َم ْن
ْ َ َْ َ َ ْ ْ ُ َ َ َ
وكذلك جند هذا املعىن يف قوله  -تعاىلَ ( :وت ْل َ ُ
نَ َشاءُ)([ )1سورة اْلنعام ،اآلية ،]83 :والرفع انتصار.
ت الَّ ِذي
وكذلك يف سورة البقرة بعد أن ذكر هللا حماجة الذي كفر إلبراهيم يف ربه ،قال هللا -تعاىل( -فَبُ ِه َ
َك َفَر)([ )2سورة البقرة ،اآلية ،]258 :والبهت ضرب من اهلزمية ،فقد اهنزم الكافر وانتصر إبراهيم ابحلجة
والربهان.

إذن فانتصار الداعية بقوة حجته هو انتصار حقيقي ،بل هو وسيلة من أهم وسائل انتصار الدين وظهوره.
 -7انتصار الداعية ،غري حمصور يف زمان أو مكان ،فزمانه احلياة الدنيا مث اآلخرة ،ومكانه أرض هللا
الواسعة.

ولذا فقد يضطهد الداعية يف مكان وينتصر يف مكان آخر ،كما حدث لنبينا حممد ،صلى هللا عليه
وسلم فقد اضطهد يف مكة ،مث انتصر يف املدينة أوال مث يف مكة اثنيا.
وموسى ،عليه السالم ،اضطهد يف أرض فرعون وانتصر بعد ذلك يف مكان آخر ،وقد يضطهد الداعية
يف زمان ،مث ينتصر يف زمان آخر .كما حدث لشيخ اإلسالم ابن تيمية ،فمات يف سجنه -رَحه هللا -ولكن
انتصرت دعوته أعظم االنتصار بعد عدة قرون من وفاته وال تزال.
وهذا أمر معلوم ومشاهد ،فكم من داعية هزم يف مكان وانتصر يف مكان آخر ،وأوذي يف زمان وانتصر
يف زمان آخر ،سواء يف حياته أو بعد وفاته.
 -8أخريا ،فإن النصر قد يكون ابملنع ،أي حبماية الداعية ومنع أعدائه من الوصول إليه ،قال -
ص ُرو َن)([ )3سورة البقرة ،اآلية]48 :؛ أي مينعون(.)4
سبحانهَ ( :-وال ُه ْم يُْن َ

 - 1سورة األنعام آية.83 :
 - 2سورة البقرة آية.258 :
 - 3سورة البقرة آية.48 :
 - 4انظر تفسير الطبري  269/1وهو قول البن عباس.
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ِ
ِ
ئني)([ )1سورة احلجر،
ني إِ َّان َك َفْي نَ َ
اص َد ْع مبَا تُ ْؤَم ُر َوأ َْع ِر ْ
اك الْ ُم ْستَ ْه ِز َ
ض َع ِن الْ ُم ْش ِرك َ
وقال -جل وعال( :-فَ ْ

اآلية.]95 ،94 :

قال اإلمام الطربي يف معىن هذه اآلية :فاصدع أبمر هللا ،وال ختف شيئاً سوى هللا ،فإن هللا كافيك من
انصبك وآذاك ،كما كفاك املستهزئني(.)2
اَّلل ي ع ِ
ك ِم َن الن ِ
َّاس)([ )3سورة املائدة ،اآلية]67 :؛ أي مينعك وحيوطك ابحلماية.
ص ُم َ
وقال -سبحانهَ ( :-و َُّ َ ْ
هذه بعض أوجه النصر ،ولو أتملنا يف هذه اْلوجه مث نظران إىل سرية اْلنبياء والرسل ،عليهم وعلى نبينا
أفضل الصالة والسالم ،لوجدان أن كل واحد منهم قد حتقق له نوع من هذه اْلنواع أو أكثر من نوع ،كما

حدث لنبينا حممد ،صلى هللا عليه

وسلم فقد انتصر بظهور الدين وَتامه ،وانتصر إبهالك من كذبه يف

بدر وما بعدها ،وانتصر ،وهو خيرج من مكة ،وانتصر ابحلجة والربهان ،وانتصر ابملنع من اْلعداء ،وانتصر يف
ِ
غري بلده ،وانتصر ابلثبات على دين هللا والصدع بكلمة احلقَ ( ،ولَ ْوال أَ ْن ثَبَّ ْت نَ َ
ت تَ ْرَك ُن إِلَْي ِه ْم َشْيئاً
اك لََق ْد ك ْد َ
قَلِيالً)([ )4سورة اإلسراء ،اآلية.]74 :
ويتفاوت اْلنبياء والرسل ،عليهم السالم ،يف االنتصارات اليت حققوها ،ولكن وعد هللا قد حتقق هلم يف
()5
ِ
اجلملة ،كما قال( :ولََق ْد سب َق ِ ِ ِ ِ
ورو َن َوإِ َّن ُجْن َد َان َهلُُم الْغَالِبُو َن)
َ ََ ْ
ت َكل َمتُنَا لعبَاد َان الْ ُم ْر َسل َ
ني إِ َّهنُْم َهلُُم الْ َمْن ُ
صُ
[سورة الصافات ،اآلَيت.]173 ،172 ،171:
ص ُر
وكذلك كل مؤمن صادق فسيتحقق له االنتصار ،سواء يف حياته أو بعد مماته حتقيقا لوعد هللا( :إِ َّان لَنَ ْن ُ
رسلَنَا والَّ ِذين آمنُوا ِيف ْ ِ
اد)([ )6سورة غافر ،اآلية.]51 :
وم ْاْلَ ْش َه ُ
احلَيَاة الدُّنْيَا َويَ ْوَم يَ ُق ُ
ُُ َ َ َ
ومن خالل ما سبق يتضح لنا املفهوم الشامل لالنتصار ،وأنه ال جيوز لنا أن حندد نوع االنتصار الذي
وعده هللا عز وجل فذلك له سبحانه ،فاْلمر هلل من قبل ومن بعد ،ولسنا سوى عبيد له ،سبحانه ،نسعى
 - 1سورة الحجر آية.95-94 :
 - 2تفسير الطبري .69/14
 - 3سورة المائدة آية.67 :
 - 4سورة اإلسراء آية.74 :
 - 5سورة الصافات آية.173-172-171 :
 - 6سورة غافر آية.51 :
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لتحقيق عبوديته ،ومن كمال العبودية أن نعلم ونوقن يقيناً جازماً ال شك فيه أن وعد هللا متحقق ال حمالة،
ولكننا قد ال ندرك ذلك حلكمة يعلمها هللا ،وقد يتأخر النصر ابتالءً وامتحاانً ،وصدق هللا العظيمَ ( :وَكا َن
ِِ
ني)([ )1سورة الروم ،اآلية.]47 :
ص ُر الْ ُم ْؤمن َ
َح ّقاً َعلَْي نَا نَ ْ

 - 1سورة الروم آية.47 :
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ما مهمتنا ؟
من أجل أن نفقه حقيقة االنتصار ال بد من أن نعرف املهمة اليت كلفنا هللا هبا فبمقدار القيام هبذه املهمة
يتحقق االنتصار.
هل مهمتنا أن نقوم هبداية الناس؟ أو مهمتنا أن نسعى وجند يف دعوة الناس للهداية واإلميان؟
هل مهمتنا أن جنرب الناس على اإلميان؟ أو مهمتنا أن نبني هلم الطريق ،وندعوهم إىل اإلميان؟ إن مهمة
اْلنبياء والرسل والدعاة تتلخص يف كلمة واحدة ،إهنا :البالغ.
بل إن مسئوليتهم حمصورة يف هذا الكلمة وحدها.
األدلة على أن الواجب هو البالغ:
واآلَيت اليت جاءت مقررة هلذه احلقيقة كثرية ،ومع ذلك قد تغيب عن أذهان كثري من الدعاة واملصلحني.
الرس ِ
اَّللُ يَ ْعلَ ُم َما تُْب ُدو َن َوَما تَكْتُ ُمو َن) [املائدة ،]99 :وقال
ول إَِّال الْبَ َالغُ َو َّ
قال هللا عز وجلَ ( :ما َعلَى َّ ُ
ِ
ك
ضوا فَ َما أ َْر َس ْلنَ َ
ك إَِّال الْبَ َالغُ) [الشورى ،]48 :وقال( :فَِإَّمنَا َعلَْي َ
اك َعلَْي ِه ْم َحفيظًا إِ ْن َعلَْي َ
تعاىل( :فَِإ ْن أ َْعَر ُ
الْب َالغُ وعلَي نَا ِْ
ني)([ )1سورة النحل،
اب) [الرعد ،]40 :وقال سبحانه( :فَ َه ْل َعلَى ُّ
الر ُس ِل إَِّال الْبَالغُ الْ ُمبِ ُ
َ ََْ
احل َس ُ
الرس ِ
ني)([ )2سورة النور ،اآلية ،]54 :ويف سورة أخرى( :فَِإ ْن
ول إَِّال الْبَالغُ الْ ُمبِ ُ
اآلية ،]35 :وقالَ ( :وَما َعلَى َّ ُ
ِ ()3
ِ
اعلَ ُموا أََّمنَا
ني) [سورة التغابن ،اآلية ]12 :ويف املائدة( :فَِإ ْن تَ َولَّْي تُ ْم فَ ْ
تَ َولَّْي تُ ْم فَِإَّمنَا َعلَى َر ُسولنَا الْبَالغُ الْ ُمب ُ
ِ
ني)([ )4سورة املائدة ،اآلية.]92 :
َعلَى َر ُسولنَا الْبَالغُ الْ ُمبِ ُ
ك الْبَالغُ)([ )5سورة آل عمران ،اآلية.]20 :
قال اإلمام الطربي يف قوله -تعاىلَ ( :-وإِ ْن تَ َولَّْوا فَِإَّمنَا َعلَْي َ
"وإن أدبروا معرضني عما تدعوهم إليه من اإلسالم ،وإخالص التوحيد هلل رب العاملني ،فإمنا أنت رسول مبلغ،

وليس عليك غري إبالغ الرسالة إىل من أرسلتك إليه من خلقي ،وأداء ما كلفتك من طاعيت" (.)6
 - 1سورة النحل آية.35 :
 - 2سورة النور آية.54 :
 - 3سورة التغابن آية.12 :
 - 4سورة المائدة آية.92 :
 - 5سورة آل عمران آية.20 :
 - 6تفسير الطبري .215/3
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وقال ابن عاشور يف تفسريها :وإن تولوا وأعرضوا عن قولك هلم :آسلمتم ،فليس عليك من إعراضهم
ك الْبَالغُ)( )1وقع موقع جواب الشرط ،وهو يف املعىن علة اجلواب،
تبعة ،فإمنا عليك البالغ ،فقوله( :فَِإَّمنَا َعلَْي َ
فوقوعه موقع اجلواب إجياز بديع ،أي ال حتزن ،وال تظنن أن عدم اهتدائهم ،وخيبتك يف حتصيل إسالمهم،

كان لتقصري منك ،إذ مل تبعث إال للتبليغ ،ال لتحصيل اهتداء املبلغ إليهم (.)2
هداية التوفيق بيد هللا وحده:
من املقرر أن اهلداية نوعان:
اْلول :هدية داللة وإرشاد ،وهي غري خمتصة أبحد ،فهي مهمة الرسل وأتباعهم ،ملخصها البالغ ،وما
يتبعه من أوصاف ،كأن يكون مبيناً ،واضحاً ،بلسان املخاطبني ليفقهوه ،مث له آداب وأحكام ليس هذا
موضعها.
الثاين :هداية توفيق وإهلام للقبول ،وهذه بيد هللا وحده ال شريك له ،فاهلل تعاىل خمتص هبذه ،وله أيضاً
من هداية اإلرشاد والداللة أعلى املراتب.
وما جاء يف القرآن أو السنة من إثبات اهلداية لنبيه صلى هللا عليه وسلم إمنا هي يف هداية الداللة واإلرشاد،
َّك لَتَ ه ِدي إِ َىل ِصر ٍ
اط ُم ْستَ ِقي ٍم) [إبراهيم ،]52 :فهذه هداية
اليت هي البالغ والبيان ،كما يف قوله تعاىلَ ( :وإِن َ ْ
َ
إرشاد غري خمتصة ابهلل ،لألنبياء والرسل صلوات هللا وسالمه عليهم منها أكمل احلظ والنصيب ،وللدعاة اهلداة
منها حظ كل حبسبه ،ومن ذلك ما قصه هللا عز وجل يف القرآن عن مؤمن آل فرعون ،قال هللا عز وجل:
(وقَ َ َّ ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
الر َش ِاد) [غافر ،]38 :ومن هداية اإلرشاد املضافة إىل هللا عز
يل َّ
َ
ال الذي َآم َن ََي قَ ْوم اتَّبعُون أ َْهد ُك ْم َسب َ
وجل هداية كالمه ،املنزل يف كتبه ،وأجل ذلك القرآن الكرمي كما يف قوله تعاىل( :إِ َّن َه َذا الْ ُق ْرآ َن يَ ْه ِدي لِلَِّيت
ِهي أَقْ وم) [اإلسراء ،]9 :وقوله( :قَالُوا َي قَومنَا إِ َّان ََِسعنَا كِتااب أُنْ ِزَل ِمن ب ع ِد موسى م ِ ِ
ني يَ َديْ ِه
ص ّدقًا ل َما بَْ َ
ْ َْ ُ َ ُ َ
َ َُ
ْ ًَ
َ َْ
احلَِّق َوإِ َىل طَ ِر ٍيق ُم ْستَ ِقي ٍم) [اْلحقاف ،]30:فهذه هداية داللة.
يَ ْه ِدي إِ َىل ْ

 - 1سورة آل عمران آية.20 :
 - 2التحرير والتنوير  ،205/3ولو قال :أن عدم اهتدائهم مع عملك على تحصيل إسالمهم ،كان أسلم مما عبّر به.
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أما هداية التوفيق ،فهي هلل وحده ،فالقلوب بني أصبعيه ،يقلبها كيف يشاء ،وليس لنيب فضالً عمن دونه
ِ
ِ ِ
ِ
ين) [النحل:
ص َعلَى ُه َد ُاه ْم فَِإ َّن َّ
شيء منها ،كما قال تعاىل( :إِ ْن َْحت ِر ْ
اَّللَ َال يَ ْهدي َم ْن يُض ُّل َوَما َهلُْم م ْن َانص ِر َ
ِ
ِ ِ
َضلَّهُ َّ
َض َّل َّ
ت َم ِن َّاختَ َذ إِ َهلَهُ َه َواهُ َوأ َ
( ،]37فَ َم ْن يَ ْهدي َم ْن أ َ
ين) [الروم( ،]29 :أَفَ َرأَيْ َ
اَّللُ
اَّللُ َوَما َهلُْم م ْن َانص ِر َ
ِِ ِ
ِ
اَّللِ أَفَ َال تَ َذ َّك ُرو َن) [اجلاثية:
ص ِرهِ ِغ َش َاوةً فَ َم ْن يَ ْه ِد ِيه ِم ْن بَ ْع ِد َّ
َعلَى ع ْل ٍم َو َختَ َم َعلَى َسَْعه َوقَ ْلبِه َو َج َع َل َعلَى بَ َ
.]23

وحقيقة كون مهمة الرسل هي البالغ ،ال هداية القلوب ،جاءت مبينة يف آَيت كثرية كلها تقرر أن هداية
ك ُه َد ُاه ْم
س َعلَْي َ
الناس ليست لألنبياء وال للرسل وال لغريهم ،بل هي بيد هللا وحده ،قال هللا عز وجل( :لَْي َ
ولَ ِك َّن َّ ِ
ك َآل َم َن َم ْن ِيف ْاْل َْر ِ
ض ُكلُّ ُه ْم
اَّللَ يَ ْهدي َم ْن يَ َشاءُ) [البقرة ،]272 :قال -سبحانهَ ( :-ولَْو َشاءَ َربُّ َ
َ
ِ ِ ()1
َِ
َجيعاً أَفَأَنْ َ ِ
َّك ال
ني) [سورة يونس ،اآلية .]99 :وقال -جل وعال ( :-إِن َ
َّاس َح َّىت يَ ُكونُوا ُم ْؤمن َ
ت تُ ْكرهُ الن َ
ِ
اَّللَ يَ ْه ِدي َم ْن يَ َشاءُ)([ )2سورة القصص ،اآلية.]56 :
ت َولَ ِك َّن َّ
َحبَ ْب َ
َهتْدي َم ْن أ ْ
فمهمة أتباع الرسل كذلك حمصور يف البالغ ،ومن شرطه أن يكون حقاً ال التواء فيه وال إخفاء وال حتريف
احلَ ُّق ِم ْن َربِّ ُك ْم
بدعوى حتقيق مكاسب للدعوة! فلسنا مكلفني بذلك ،بل اْلمر على قال هللا تعاىلَ ( :وقُ ِل ْ
ول إَِّال بِلِس ِ
فَمن َشاء فَ ْلي ْؤِمن ومن َشاء فَ ْلي ْك ُفر)([ )3سورة الكهف ،اآلية( ،]29 :وما أَرس ْلنَا ِمن رس ٍ
ان قَ ْوِم ِه
ََ ْ َ ْ َ ُ
َ ْ َ ُ ْ ََ ْ َ َ ْ
َ
لِي بِني َهلم فَي ِ
احلَ ِك ُيم) [إبراهيم.]4 :
اَّللُ َم ْن يَ َشاءُ َويَ ْه ِدي َم ْن يَ َشاءُ َوُه َو الْ َع ِز ُيز ْ
ض ُّل َّ
َُ ّ َ ُْ ُ
إذا حتقق واجب البالغ فال أسف على النتائج:
إذا قام الداعية بواجب البالغ كما أمر هللا ،فلم ِّ
حيرف الدعوة ،أو خيفي احلق ،بدعوى حتقيق مكاسب!

بل صدع مبا أُمر ،وبَلَّغ كما أُمر ابحلكمة واملوعظة احلسنة ،فليس عليه أن أيسى بعد ذلك أو أيسف على
َصبَ ُحوا ِيف َدا ِرِه ْم
َخ َذ ْهتُُم َّ
الر ْج َفةُ فَأ ْ
من مل يستجب ،قال هللا عز وجل مبيّناً عاقبة قوم شعيب ملّا كذبوه( :فَأ َ
ِِ
ال ََي قَ ْوِم لََق ْد أَبْلَ ْغتُ ُك ْم
ني) [اْلعراف ،]91 :مث عقب بكلمة شعيب عليه السالم( :فَتَ َوَّىل َعْن ُه ْم َوقَ َ
َجاِث َ
ٍ ِ
ِ
ين) [اْلعراف ،]93 :وقال يف فرعون وقومه( :فَ َما
ت لَ ُك ْم فَ َكْي َ
ص ْح ُ
ِر َس َاالت َرِّّب َونَ َ
ف َ
آسى َعلَى قَ ْوم َكاف ِر َ
 - 1سورة يونس آية.99 :
 - 2سورة القصص آية.56 :
 - 3سورة الكهف آية.29 :
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ت َعلَْي ِه ُم َّ
ين) [الدخان ،]29 :بل قال عز وجلَ ( :وأُتْبِعُوا ِيف َه ِذهِ لَ ْعنَةً
بَ َك ْ
الس َماءُ َو ْاْل َْر ُ
ض َوَما َكانُوا ُمْنظَ ِر َ
َويَ ْوَم الْ ِقيَ َام ِة بِْئس ِّ
ود ) [هود ،]99 :وقال يف عادَ ( :وأُتْبِعُوا ِيف َه ِذهِ الدُّنْيَا لَ ْعنَةً َويَ ْوَم الْ ِقيَ َام ِة أََال إِ َّن
الرفْ ُد الْ َم ْرفُ ُ
َ
عادا َك َفروا رَّهبم أََال ب ع ًدا لِع ٍاد قَوِم ه ٍ
ود) [هود.]60 :
َ ً ُ َ ُْ ُ ْ َ ْ ُ
ِ
ِ ِ
احل ِد ِ
يث
ك َاب ِخ ٌع نَ ْف َس َ
وقد قال عز وجل لنبيه صلى هللا عليه وسلم( :فَلَ َعلَّ َ
ك َعلَى آ َاث ِره ْم إِ ْن َملْ يُ ْؤمنُوا هبَ َذا َْ
()1
ِِ
ني)([ )2سورة الشعراء،
ك َاب ِخ ٌع نَ ْف َس َ
َسفاً) [سورة الكهف ،اآلية .]6 :ومثلها( :لَ َعلَّ َ
ك أََّال يَ ُكونُوا ُم ْؤمن َ
أَ
ك علَي ِهم حسر ٍ
ات)([ )3سورة فاطر،
اآلية ،]3 :واملراد ما جاء مصرحاً به يف اآلية اْلخرى( :فَال تَ ْذ َه ْ
ب نَ ْف ُس َ َ ْ ْ َ َ َ
ِ
ِ
اآلية ،]8 :وقال ( َوال َْحتَز ْن َعلَْي ِه ْم) [النحل( ،]127:قُ ْل ِسريُوا ِيف ْاْل َْر ِ
ني
ض فَانْظُُروا َكْي َ
ف َكا َن َعاقبَةُ الْ ُم ْج ِرم َ
(َ )69وَال َْحتَز ْن َعلَْي ِه ْم) [النمل].
ِ
ت أَ ْن تَ ْب تَغِي نَ َفقاً ِيف ْاْل َْر ِ
ض أ َْو
بل قال عز من قائل سبحانهَ ( :وإِ ْن َكا َن َك َُرب َعلَْي َ
ك إِ ْعَر ُ
استَطَ ْع َ
اض ُه ْم فَِإن ْ
َ
اَّلل َجلمعهم علَى ا ْهل َدى فَال تَ ُكونَ َّن ِمن ْ ِ ِ
ٍ
سلَّماً ِيف َّ ِ ِ
ني)([ )4سورة اْلنعام،
اجلَاهل َ
الس َماء فَتَأْتيَ ُه ْم ِِبيَة َولَ ْو َشاءَ َُّ َ َ َ ُ ْ َ ُ
ُ
َ

اآلية.]35 :

ت ِمبَلُ ٍوم َوذَ ّكِْر فَِإ َّن ال ِّذ ْكَرى
واآلية اْلخرى يف الذارَيت ،يف معناها أبسلوب آخر( :فَتَ َوَّل َعْن ُه ْم فَ َما أَنْ َ
ِِ
ني)([ )5سورة الذارَيت ،اآليتان.]55 ،54 :
تَ ْن َف ُع الْ ُم ْؤمن َ

هذه بعض اآلَيت اليت وردت يف كتاب هللا مبينة مهمة اْلنبياء والرسل والدعاة ،صرحية يف نفي ما قد

يتصور بعض الدعاة أنه من مسئوليتهم ،تبني منهاج الدعوة الشرعية ،وأن واجبنا هو اختاذ اخلطوات والسبل
املشروعة لتغيري الواقع السيئ ،ال تغيري الواقع ،وحتذر من منهاجني منحرفني؛ منهاج اإلجبار واإلكراه على

 - 1سورة الكهف آية.6 :
 - 2سورة الشعراء آية.3 :
 - 3سورة فاطر آية.8 :
 - 4سورة األنعام آية.35 :
 - 5سورة الذاريات آية.55-54 :
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الدين وَحل الناس عليه ابلعنف ،ومنهاج التنازل عن بعض الدين ،الذي يؤول يف كثري من صوره إىل حتريف
الدين ْلجل أن يستقيم الناس ولكن على دين آخر!
وإذا تقرر أن وجابنا هو البالغ املبني ،فمىت قمنا به ،وثبتنا عليه ،فذلك هو الفوز العظيم ،وال أسى بعد
ذلك على اهلالكني.
وإذا أدركنا هذه احلقائق ،فهمنا حقيقة النصر الذي نسعى للفوز به ،وعلمنا بعدها من املنتصر ومن
املهزوم؟ أما إذا غابت هذه اْلصول فقد حييد الداعية عن الطريق ،وخيشى أن يكون ممن قال هللا فيه( :قُ ْل
هل نُنَ بِئ ُكم ِاب ْْلَخس ِرين أ َْعماالً الَّ ِذين ض َّل سعي هم ِيف ْ ِ
ِ
صْنعاً) ([ )1
احلَيَاة الدُّنْيَا َوُه ْم َْحي َسبُو َن أ ََّهنُْم ُْحيسنُو َن ُ
َ َ َ ُْ ُ ْ
َ ْ ُّ ْ ْ َ َ َ
سورة الكهف ،اآليتان ]104 ،103 :وإن كانت هااتن اآليتان يف الكفار ،فإن معنامها قد يشمل يف بعض

مدلوله أقواماً يشار إليهم ابلدعوة والصالح ،ويظن هبم الظفر مببتغاهم إذ كثرت حوهلم اْلتباع!

 - 1سورة الكهف آية.104-103 :
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أمثلة من القرآن
تقص سري اْلنبياء واملرسلني
أتصيال هلذا املفهوم ،ومزيد بيان هلذه القضية ،سأختار أمثلة من كتاب هللاّ ،

وبعض الدعاة من اْلمم السابقة ،يتضح من خالهلا ،املنهج الذي سلكه أولئك ،والنتائج اليت حققوها ،ليكون
اسا لنا وملن أييت بعدان.
عربة ونرب ً

مقتصرا على أقرهبا صلة مبوضوعنا.
وسأعرض كل قصة ابلقدر الذي أرى أنه حيقق الغرض من إيرادها،
ً

 -1قصة نوح
ذكر هللا -سبحانه وتعاىل -نوحا ،عليه السالم ،يف تسع وعشرين سورة من سور القرآن ،وقد ذكر يف
بعضها يف أكثر من موضع ،منها سورة ن زلت بكاملها يف نوح وقومه ،وهي سورة نوح.
إن قصة نوح مع قومه قصة عظيمة مليئة ،ابلدروس والعرب ،ومما َتيزت به ،ما أييت:
(أ) أن نوح ،عليه السالم ،أول رسول إىل البشر ،وكل أول له خصوصيته وميزته.
(ب) طول املدة اليت قضاها يف قومه ،حيث مكث ( )950سنة.
(ج ) أن نوحا ،عليه السالم ،من أوِل العزم من الرسل.
(د) كثرة وروده يف القرآن ،حيث ورد ذكره ( )43مرة .يف ( )29سورة من سور القرآن ،أي يف أكثر من
ربع سور القرآن.
وسأذكر بعض اآلَيت اليت وردت تقص علينا سرية نوح مع قومه ،مث أقف بعض الوقفات حوهلا:
اَّللَ َما لَ ُك ْم
قال -سبحانه وتعاىل -يف سورة اْلعراف( :لََق ْد أ َْر َسْلنَا نُوحاً إِ َىل قَ ْوِم ِه فَ َق َ
ال ََي قَ ْوِم ْاعبُ ُدوا َّ
ِ ٍ
اب يَ ْوٍم َع ِظي ٍم)([ )1سورة اْلعراف ،اآلية.]59 :
َخ ُ
م ْن إِلَه َغ ْريُهُ إِِّين أ َ
اف َعلَْي ُك ْم َع َذ َ
هذا جوهر دعوة نوح ،حيث دعاهم إىل عبادة هللا وتوحيده ،وحذرهم من مغبة خمالفته.

تلت ذلك مرحلة أخرى واجه فيها قومه بعد استكبارهم وعدم استجابتهم ،قال -سبحانه -يف سورة
اَّللِ
ال لَِقوِم ِه َي قَوِم إِ ْن َكا َن َكرب علَي ُكم م َق ِامي وتَ ْذكِ ِريي ِِب ِ
يونس( :واتْل َعلَْي ِهم نَبَأَ نُ ٍ ِ
َيت ا ََّّللِ فَ َعلَى َّ
َُ َ ْ ْ َ
وح إ ْذ قَ َ ْ َ ْ
ْ
َ
َ ُ
 - 1سورة األعراف آية.59 :
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تَوَّك ْلت فَأ ِْ
ِل وال تُْن ِظر ِ
ََجعُوا أ َْمرُكم و ُشرَكاء ُكم ُمثَّ ال يَ ُك ْن أ َْمرُكم َعلَْي ُكم غُ َّمةً ُمثَّ اقْ ُ ِ
ون)([ )1سورة يونس،
َ ُ
ْ
ُْ
َْ َ َ َ ْ
ضوا إ ََّ َ
ُ
اآلية.]71 :
وأطول قصة لنوح مع قومه يف سورة هود ،حيث حاجهم وجادهلم وبني هلم طريق اهلداية ،حىت قالواََ ( :ي
نُوح قَ ْد جادلْت نَا فَأَ ْكث رت ِج َدالَنَا فَأْتِنَا ِمبَا تَعِ ُد َان إِ ْن ُكْنت ِمن َّ ِ ِ
ني)([ )2سورة هود ،اآلية.]32 :
ُ َ ََ
الصادق َ
َْ َ
َ َ
ِ
مث يبني هللا له النهاية يف هؤالء (وأ ِ
وح أَنَّهُ لَ ْن يُ ْؤِم َن ِم ْن قَ ْوِم َ َِّ
س ِمبَا
ُوح َي إِ َىل نُ ٍ
َ
ك إال َم ْن قَ ْد َآم َن فَال تَ ْب تَئ ْ
َّ ِ
ِ
َكانُوا ي ْفعلُو َن واصنَ ِع الْ ُف ْل َ ِ ِ
ِ
ين ظَلَ ُموا إِ َّهنُْم ُم ْغَرقُو َن)([ )3سورة هود ،اآليتان:
ََ َ ْ
ك أب َْعيُننَا َوَو ْحينَا َوال ُختَاطْب ِِن ِيف الذ َ
.]37 ،36

ونقف بعض الوقفات املهمة حول قصة نوح ،هلا تعلق مبوضوعنا:

 -1صرب نوح عليه السالم على دعوته ،مدة مديدة( ،ولََق ْد أَرس ْلنَا نُوحاً إِ َىل قَوِم ِه فَلَبِ ِ
ف َسنَ ٍة
َ
ث في ِه ْم أَلْ َ
َ َْ
ْ
ِ
ني َعاماً)([ )4سورة العنكبوت ،اآلية ،]14 :كانت فيها دعوته واحدة واضحة مل تتبدل أو تتلون.
إَِّال َخَْس َ

 -2اجتهد عليه السالم يف إيصال تلك الرسالة احملددة الثابتة ،أبساليب خمتلفة ،بل بكل ما أمكنه من
ت قَ ْوِمي لَْيالً َوَهنَاراً فَلَ ْم يَِزْد ُه ْم ُد َعائي إَِّال فَِراراً َوإِِّين ُكلَّ َما َد َع ْوُهتُْم لِتَ ْغ ِفَر
الوسائل املشروعة( ،قَ َ
ب إِِّين َد َع ْو ُ
ال َر ِّ
ِ
َهلم جعلُوا أَصابِعهم ِيف آذَاهنِِم واستَ ْغ َشوا ثِي َاهبم وأَصُّروا واستَكْربوا ِ
ت
استكْبَاراً ُمثَّ إِِّين َد َع ْوُهتُْم ج َهاراً ُمثَّ إِِّين أ َْعلَْن ُ
ْ َ ْ ْ َ ُْ َ َ َ ْ َُ ْ
ُْ َ َ َ َ ُ ْ
ت َهلُْم إِ ْسَراراً)([ )5سورة نوح ،اآلَيت.]9-5 :
َسَرْر ُ
َهلُْم َوأ ْ
 -3كانت النتيجة رفض القوم الدعوة ْلسباب تدل على سخف يف عقوهلم ،ومع ذلك هددوه وتوعدوه
ك ْاْل َْرَذلُو َن)([ )6سورة الشعراء ،اآلية ]111 :مث قالوا( :لَئِ ْن َملْ تَ ْن تَ ِه ََي
ك َواتَّبَ َع َ
عليه السالم( ،قَالُوا أَنُ ْؤِم ُن لَ َ
ِ
ِ
ني)( )7سورة [الشعراء ،اآلية.]116 :
وح لَتَ ُكونَ َّن م َن الْ َم ْر ُجوم َ
نُ ُ
 - 1سورة يونس آية.71 :
 - 2سورة هود آية.32 :
 - 3سورة هود آية.37-36 :
 - 4سورة العنكبوت آية.14 :
 - 5سورة نوح آية.9-8-7-6-5 :
 - 6سورة الشعراء آية.111 :
 - 7سورة الشعراء آية.116 :
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 -4مل يؤمن لنوح عليه السالم خالل تلك املدة املديدة من الدعوة ابْلساليب املختلفة ،إال قليل( ،قُ ْلنَا
َِّ ِ
ِ
ِ
ني اثْنَ ْ ِ
اَحل فِ َيها ِم ْن ُك ٍل َزْو َج ْ ِ
يل)([ )1سورة
ني َوأ َْهلَ َ
ك إَِّال َم ْن َسبَ َق َعلَْيه الْ َق ْو ُل َوَم ْن َآم َن َوَما َ
ْ ْ
آم َن َم َعهُ إال قَل ٌ
ّ

هود ،اآلية ،]40 :قيل :إهنم ثالثة عشر بنوح ،عليه السالم ،قال ابن إسحاق" :نوح وبنوه الثالثة ،سام،
وحام ،وَيفث ،وأزواجهم ،وستة أانس َّي ممن كان آمن به" ( ،)2والظاهر أن هذا القليل طائفة من الضعفاء،
ك ْاْل َْرَذلُو َن) [سورة الشعراء ،اآلية ،]111 :بل مل تؤمن بنوح عليه السالم زوجته ،ومل
ك َواتَّبَ َع َ
(قَالُوا أَنُ ْؤِم ُن لَ َ
ت
ب إِ َّن ابِِْن ِم ْن أ َْهلِي َوإِ َّن َو ْع َد َك ْ
وح َربَّهُ فَ َق َ
احلَ ُّق َوأَنْ َ
ال َر ِّ
يؤمن به ابنه ،كما قال هللا عز وجلَ ( :و َان َدى نُ ٌ
()4
ِ
أَح َكم ْ ِ ِ
ال ََي نُ ِ
صالِ ٍح )
ني)([ )3سورة هود ،اآلية( ].45 :قَ َ
س ِم ْن أ َْهل َ
احلَاكم َ
ك إِنَّهُ َع َم ٌل َغ ْريُ َ
ُ
ْ ُ
وح إنَّهُ لَْي َ
ِِ
ٍ
ت َعْب َديْ ِن ِم ْن ِعبَ ِاد َان
َت نُ ٍ
ب َّ
[سورة هود ،اآليةَ ( ،]46 :
وح َو ْامَرأ َ
ين َك َف ُروا ْامَرأ َ
َت لُوط َكانَتَا َْحت َ
ضَر َ
اَّللُ َمثَالً للَّذ َ
ِِ
ِ
امها فَلَم ي ْغنِيا عْن هما ِمن َِّ
َ ِ ِ
ني)([ )5سورة التحرمي ،اآلية:
َّار َم َع الدَّاخل َ
يل ْاد ُخال الن َ
صاحلَْني فَ َخانَتَ َُ ْ ُ َ َ ُ َ َ
اَّلل َشْيئاً َوق َ

.]10

ال ر ِب إِ َّن قَوِمي َك َّذب ِ
ون فَافْ تَ ْح
 -5ملّا أيس عليه السالم من استجابتهم ،وبلغ به احلد معهم مبلغه( ،قَ َ َ ّ
ُ
ْ
ِ ِ ()6
ِ ِ
ِ
َين
ني) [سورة الشعراء ،اآليتان( .]118 ،117 :فَ َد َعا َربَّهُ أِّ
بَْي ِِن َوبَْي نَ ُه ْم فَ ْتحاً َوَجنِِّن َوَم ْن َمع َي م َن الْ ُم ْؤمن َ
ِ ()7
ِ
ال نُوح ر ِب ال تَ َذر علَى ْاْلَر ِ ِ
َّك
ين َد ََّيراً إِن َ
ْ َ
َم ْغلُ ٌ
وب فَانْتَص ْر) [سورة القمر ،اآليةَ ( .]10 :وقَ َ ٌ َ ّ
ْ
ض م َن الْ َكاف ِر َ
ضلُّوا ِعباد َك وال يلِ ُدوا إَِّال فَ ِ
إِ ْن تَ َذرهم ي ِ
اجراً َكفَّاراً)([ )8سورة نوح ،اآليتان ،]27 ،26 :فدعا عليهم ،مل يغري
ََ َ َ
ُْ ْ ُ
يف دعوته ،أو يصدر عنه ما يسلط الكفار على الضعفاء الذين اتبعوه.

 - 1سورة هود آية.40 :
 - 2تفسير الطبري .215/8
 - 3سورة هود آية.45 :
 - 4سورة هود آية.46 :
 - 5سورة التحريم آية.10 :
 - 6سورة الشعراء آية.118-117 :
 - 7سورة القمر آية.10 :
 - 8سورة نوح آية.27-26 :

26

حقيقة االنتصار

 -6حتقق االنتصار لنوح بعد هذه الرحلة الشاقة العسرية ،وذلك بثباته على دعوته ،وكان من ِثرة ذلك
ِ
الس َم ِاء ِمبَ ٍاء ُمْن َه ِم ٍر
اب َّ
أن توىل هللا إهالك املكذبني ،استجابة له( :فَ َد َعا َربَّهُ أِّ
َين َم ْغلُ ٌ
وب فَانْتَص ْر فَ َفتَ ْحنَا أَبْ َو َ
وفَ َّجرَان ْاْلَرض عيوانً فَالْتَ َقى الْماء علَى أَم ٍر قَ ْد قُ ِدر و ََح ْلنَاه علَى َذ ِ
ات أَلْ َو ٍاح َوُد ُس ٍر َْجت ِري ِأب َْعيُنِنَا َجَزاءً لِ َم ْن
َ َ َ ُ َ
َُ َ ْ
َ ْ ْ َ ُُ
ِ
اها آيَةً فَ َه ْل ِم ْن ُم َّدكِ ٍر)([ )1سورة القمر ،اآلَيت.]15-10 :
َكا َن ُكفَر َولََق ْد تَ َرْكنَ َ
ويف خربه عليه السالم أضرابً ال ضرابً واحداً من نصر هللا لعباده املؤمنني ،فمن ذلك:
 -1صربه وثباته طوال هذه القرون ،وعدم أتثره ابستهزائهم وسخريتهم ،أو ميله إىل حماوالت قومه وحاشاه
ال إِ ْن
ك َوُكلَّ َما َمَّر َعلَْي ِه َم َألٌ ِم ْن قَ ْوِم ِه َس ِخ ُروا ِمْنهُ قَ َ
صنَ ُع الْ ُف ْل َ
من ذلك ،بل كان معتزاً بدعوته رغم اْلذىَ ( ،ويَ ْ
تَ ْس َخ ُروا ِمنَّا فَِإ َّان نَ ْس َخ ُر ِمْن ُك ْم َك َما تَ ْس َخ ُرو َن)([ )2سورة هود ،اآلية.]38 :
ِ
ِ
وح لَتَ ُكونَ َّن ِم َن
َ -2حاية هللا له من كيدهم ومؤامراهتم ،وانظر كيف يتهددونه( ،قَالُوا لَئ ْن َملْ تَ ْن تَه ََي نُ ُ
ِ
ني)([ )3سورة الشعراء ،اآلية ،]116 :مث هو يتحداهم ،فيحفظه هللا عز وجل وال يصلون إليه! ( َواتْ ُل
الْ َم ْر ُجوم َ
َيت َِّ
ال لَِقوِم ِه َي قَوِم إِ ْن َكا َن َكرب علَي ُكم م َق ِامي وتَ ْذكِ ِريي ِِب ِ
اَّللِ تَوَّك ْلت فَأ ِْ
َعلَْي ِهم نَبَأَ نُ ٍ ِ
ََجعُوا
اَّلل فَ َعلَى َّ َ ُ
َُ َ ْ ْ َ
وح إ ْذ قَ َ ْ َ ْ
ْ
َ
ِل وال تُْن ِظر ِ
أ َْمرُكم و ُشرَكاء ُكم ُمثَّ ال يَ ُك ْن أ َْمرُكم َعلَْي ُكم غُ َّمةً ُمثَّ اقْ ُ ِ
ون)([ )4سورة يونس ،اآلية.]71 :
ْ
ُْ
ََْ َ َ ْ
ضوا إ ََّ َ
ُ
َّ ِ
ِ
ِ
ني)([ )5سورة
ين َك َّذبُوا ِِبَيتنَا إِ َّهنُْم َكانُوا قَ ْوماً َعم َ
 -3إهالك قومه الذين كذبوه ابلغرقَ ( ،وأَ ْغَرقْ نَا الذ َ
اْلعراف ،اآلية.]64 :
ِ ()6
َّ ِ
ين َم َعهُ ِيف الْ ُف ْلك ) [سورة اْلعراف ،اآليةَ ( .]64 :و ََحَْلنَاهُ
 -4جناة نوح ومن آمن معه( ،فَأ َْجنَْي نَاهُ َوالذ َ
علَى َذ ِ
ات أَلْ َو ٍاح َوُد ُس ٍر َْجت ِري ِأب َْعيُنِنَا)([ )7سورة القمر ،اآليتان.]14 ،13 :
َ

 - 1سورة القمر آية.15-14-13-12-11-10 :
 - 2سورة هود آية.38 :
 - 3سورة الشعراء آية.116 :
 - 4سورة يونس آية.71 :
 - 5سورة األعراف آية.64 :
 - 6سورة األعراف آية.64 :
 - 7سورة القمر آية.14-13 :
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 -5جعل هللا له لسان صدق يف اآلخرين ،وأبقى له يف الذكر ثناء حسناً( ،ذُ ِّريَّةَ َم ْن ََحَْلنَا َم َع نُ ٍ
وح إِنَّهُ
()1
ِ
ني)([ )2سورة الصافات ،اآلية:
الم َعلَى نُ ٍ
وح ِيف الْ َعالَم َ
َكا َن َعْبداً َش ُكوراً) [سورة اإلسراء ،اآليةَ ( .]3 :س ٌ
آل إِب ر ِاهيم و َ ِ
ِ
ني)([ )3سورة آل عمران ،اآلية.]33 :
( .]79إِ َّن َّ
اصطََفى َ
آل ع ْمَرا َن َعلَى الْ َعالَم َ
اَّللَ ْ
آد َم َونُوحاً َو َ ْ َ َ َ
 -6جعل قومه عربة للمعتربين ،وترك السفن آية تذكر املؤمنني خبربهم ،وبنعمة هللا عليهمَ ( ،و ََحَْلنَاهُ َعلَى
ِ
ِ
ِ
ِ
اها آيَةً فَ َه ْل ِم ْن ُم َّدكِ ٍر) [سورة
َذات أَلْ َو ٍاح َوُد ُس ٍر (َْ )13جت ِري ِأب َْعيُننَا َجَزاءً ل َم ْن َكا َن ُكفَر (َ )14ولََق ْد تََرْكنَ َ
القمر] ،وهذا انتصار آخر.
ولو قدر أن داعية من الدعاة دعا قومه فلم يتحقق له إالّ وجه واحد مما سبق مث قضى أو مات ،لكان
ذلك نصراً عظيماً له.
وقبل أن أجتاوز قصة نوح ،عليه السالم ،أقف عند آية حيسن الوقوف معها يف هذا املقام ،وهي قوله تعاىل
ضلُّوا ِعباد َك وال يلِ ُدوا إَِّال فَ ِ
َّك إِ ْن تَ َذرهم ي ِ
اجراً َكفَّاراً) [سورة نوح ،اآلية ،]27 :هذه اآلية
يف سورة نوح( :إِن َ
ََ َ َ
ُْ ْ ُ
تف سر لنا سبب دعاء نوح على قومه بعد الصرب الطويل ،وهو ابختصار تقدميه ملنهج الدعوة على أي اعتبار
آخر ،وإن كان بقاء العشرية ،والقوم الذين ال يوجد على اْلرض غريهم! فدعا عليهم َحاية للمنهج الذي رأى
أنه معرض للزوال إن بقي هؤالء ،وتكاثروا على طريقتهم يف الكفر والصدود عن سبيل هللا ،فهذا ما علل به
ضلُّوا ِعباد َك وال يلِ ُدوا إَِّال فَ ِ
َّك إِ ْن تَ َذرهم ي ِ
اجراً َكفَّاراً) ،فأهلك هؤالء على كثرهتم من أجل
دعوته عليهم( :إِن َ
ََ َ َ
ُْ ْ ُ
عدد من البشر حيملون احلق ويذودون عنه .والدليل على أنه مل يبق سوى من حيمل رسالة التوحيد أن هللا -
وح)([ )4سورة اإلسراء ،اآلية  .]3قال اإلمام الطربي يف تفسري هذه اآلية:
تعاىل -قال( :ذُ ِّريَّةَ َم ْن ََحَْلنَا َم َع نُ ٍ
وذلك أن كل من على اْلرض من بِن آدم فهم من ذرية من َحله هللا مع نوح يف السفينة.
قال قتادة :والناس كلهم ذرية من أجنى هللا يف تلك السفينة(.)5
 - 1سورة اإلسراء آية.3 :
 - 2سورة الصافات آية.79 :
 - 3سورة آل عمران آية.33 :
 - 4سورة اإلسراء آية.3 :
 - 5تفسير الطبري .19/15
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وقال -سبحانه( :-أُولَئِ َّ ِ
ِ
اَّلل علَي ِهم ِمن النَّبِيِ ِ
وح) [سورة
آد َم َوِمم َّْن ََحَْلنَا َم َع نُ ٍ
َ
ني م ْن ذُ ِّريَّة َ
ين أَنْ َع َم َُّ َ ْ ْ َ ّ َ
ك الذ َ
نوح ،اآلية.]58 :
ومما يذكر يف هذا الصدد أن نوحاً عليه السالم يعتذر عن الشفاعة العظمى يوم القيامة ،بدعوته على قومه،
وبعضهم ذهب إىل االستدالل هبذا على أ ّن دعاءه خطئية ،وأنه ما كان ينبغي له أن يدعو عليهم ،وهذا
ِ
استَ َجْب نَا لَهُ
وحا إِ ْذ َان َدى م ْن قَ ْب ُل فَ ْ
ابطل ،فلو كانت الدعوة بغياً أو قطيعة رحم ملا قال هللا عز وجلَ ( :ونُ ً
ٍ
ِ َّ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اه ْم
ين َك َّذبُوا ِِب ََيتنَا إِ َّهنُْم َكانُوا قَ ْوَم َس ْوء فَأَ ْغَرقْ نَ ُ
فَنَ َّجْي نَاهُ َوأ َْهلَهُ م َن الْ َك ْرب الْ َعظي ِم (َ )76ونَ َ
ص ْرَانهُ م َن الْ َق ْوم الذ َ
أْ ِ
ني) [اْلنبياء] ،فاهلل عز وجل ال يستجيب لدعاء فيه بغي ،كما قال صلى هللا عليه وسلمَ" :ال يََز ُال
ََجَع َ
اب لِْل َعْب ِدَ ،ما َملْ يَ ْدعُ إبِِ ٍْمث أ َْو قَ ِط َيع ِة َرِح ٍمَ ،ما َملْ يَ ْستَ ْع ِج ْل"( ،)1وإمنا اعتذر بتلك الدعوة ملا أخرب به
يُ ْستَ َج ُ
ِ ِ
ت
يب َد ْع َوتَهَُ ،وإِِّين ْ
اختَ بَأْ ُ
يب َد ْع َوةٌ ُم ْستَ َجابَةٌ ،فَتَ َع َّج َل ُك ُّل نَِ ٍّ
النيب صلى هللا عليه وسلم حيث قال " :ل ُك ّل نَِ ٍّ
اعةً ِْل َُّم ِيت يَ ْوَم الْ ِقيَ َام ِة" ( ،)2فهذه وهللا أعلم هو املراد بقول نوح عليه السالم كما يف حديث
َد ْع َوِيت َش َف َ
ِ
ِ
ب بَ ْع َدهُ ِمثْ لَهَُ ،وإِنَّهُ قَ ْد
ب قَ ْب لَهُ ِمثْ لَهَُ ،ولَ ْن يَ ْغ َ
ضبًا َملْ يَ ْغ َ
ب اليَ ْوَم َغ َ
ضْ
ضَ
الشفاعة" :إ َّن َرِّّب َعَّز َو َج َّل قَ ْد َغض َ
ت ِِل َد ْع َوةٌ َد َع ْوُهتَا َعلَى قَ ْوِمي ،نَ ْف ِسي نَ ْف ِسي نَ ْف ِسي ،ا ْذ َهبُوا إِ َىل َغ ِْريي ،ا ْذ َهبُوا إِ َىل إِبْ َر ِاه َيم" (.)3
َكانَ ْ
وهذا مما يبني لك أن املنهاج الذي أنزله هللا عز وجل هو اْلهم الذي جيب أن يرعى ،وأن حياط مبا حيميه،
وهلذا كان االنتصار وهو انتصار املنهج ال اْلفراد ،والعربة ليست بكثرة املؤمنني واملستجيبني للحق ،وإمنا يف
املنهج الذي حيمله أولئك سواء أقلوا أم كثروا ،وانظر كيف جنا هللا عز وجل بضعة نفر أو يزيدون ،حيملون
اإلسالم وحيققون معىن العبودية ،وأهلك أهل اْلرض َجيعاًَ ،حاية هلؤالء وملنهاجهم الذي حيملونه.

ومن هذا القبيل قول رسول هللا ،صلى هللا عليه

ِِ ِ
صابَةَ ِم ْن أ َْه ِل ِْ
اإل ْس َالِم َال تُ ْعبَ ْد ِيف ْاْل َْر ِ
ض...
َهذه الْع َ

"

 - 1صحيح مسلم (.2735 )2096 /4
 - 2صحيح البخاري ( ،6304 )67 /8صحيح مسلم ( ،199 )189 /1واللفظ له.
 - 3صحيح البخاري ( ،4712 )84 /6صحيح مسلم ( ،194 )185 /1واللفظ للبخاري.
 - 4صحيح مسلم (.1763 )1384 /3
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عليه وسلم

ونصره يف بدر ،على غري العادة لقلة املسلمني وضعف عددهم ،وأهلك عدوهم ،مبدد من

مالئكة السماء ،كما استجاب لنوح ،عليه السالم ،من قبله.
وهبذه املناسبة فإن من عالمات انتصار دين اإلسالم ،أنه لن تستطيع قوة يف اْلرض أن هتلك َجيع

املؤمنني كما كان خيشى يف عهد نوح أو يف أول الرسالة كيوم بدرْ ،لنه صح عن رسول هللا ،صلى هللا
ِ
ضُّرُه ْم َم ْن َخ َذ َهلُْم أ َْو َخالََف ُه ْمَ ،ح َّىت َأيِْيتَ أ َْم ُر
عليه وسلم قولهَ" :ال تَ َز ُال طَائَِفةٌ ِم ْن أ َُّم ِيت قَائِ َمةً ِأب َْم ِر هللاَ ،ال يَ ُ
هللاِ وهم ظَ ِ
اه ُرو َن َعلَى الن ِ
َّاس"( ،)1وهذا من َجلة نصر هذا الدين.
َُْ
 -2أصحاب القرية
ب َهلُْم َمثَالً
وهي قصة أصحاب القرية اليت ذكرها هللا تعاىل يف سورة (يس) ،حيث قال عز وجلَ ( :و ْ
اض ِر ْ
ومها فَعَّزْزَان بِثَالِ ٍ
اب الْ َقريَِة إِ ْذ َجاء َها الْمر َسلُو َن إِ ْذ أ َْر َس ْلنَا إِلَْي ِهم اثْنَ ْ ِ
ث فَ َقالُوا إِ َّان إِلَْي ُك ْم ُم ْر َسلُو َن قَالُوا
أْ
ني فَ َك َّذبُ َُ َ
َ ُْ
َص َح َ ْ
ُ
ما أَنْتم إَِّال بشر ِمثْ لُنَا وما أَنْزَل ا َّلر َْحن ِمن َشي ٍء إِ ْن أَنْتم إَِّال تَك ِ
ْذبُو َن قَالُوا َربُّنَا يَ ْعلَ ُم إِ َّان إِلَْي ُك ْم لَ ُم ْر َسلُو َن َوَما
ََ َ
ُْ
َ ُْ َ ٌَ
َُ ْ ْ
ِ
ِ
اب أَلِ ٌيم)([ )2سورة يس،
َعلَْي نَا إَِّال الْبَالغُ الْ ُمبِ ُ
ني قَالُوا إِ َّان تَطََّْريَان بِ ُك ْم لَئ ْن َملْ تَ ْن تَ ُهوا لَنَ ْر َُجَنَّ ُك ْم َولَيَ َم َّسنَّ ُك ْم منَّا َع َذ ٌ
اآلَيت .]18-13 :قرية واحدة ،وهي قرية أنطاكية كما ذكر املفسرون ،يرسل هللا عز وجل ْلهلها رسولني،

فلما مل يؤمنوا هبما ،أرسل هللا إليهم رسوالً اثلثاً ،ومع ذلك بقي هؤالء على إصرارهم وكفرهم ،وما زادهم إرسال
ّ
الرسول الثالث إال عتوا ونفورا ،بل هتددوا الرسل ابلقتل والتنكيل( :قَالُوا إِ َّان تَطََّْريَان بِ ُك ْم لَئِ ْن َملْ تَ ْن تَ ُهوا لَنَ ْر َُجَنَّ ُك ْم
ِ
اب أَلِ ٌيم) [يس.]18 :
َولَيَ َم َّسنَّ ُك ْم منَّا َع َذ ٌ
ومل يقف اْلمر عند هذا احل ِّد ،بل بعث هللا هلم نذيراً من بِن جلدهتم ،وانصحاً هلم كان من َجلتهم ،كما

قال( :وجاء ِمن أَقْصى الْم ِدين ِة رجل يسعى قَ َ ِ
ِ
ني) [سورة يس ،اآلية .]20 :وذكر حواره
ال ََي قَ ْوم اتَّبِعُوا الْ ُم ْر َسل َ
َ َ َ ْ َ َ َ َُ ٌ ََْ
معهم ودعوته هلم ،لكن القوم أعماهم الشيطان فتجاوزوا يف الطغيان ،فلم يهددوا الرجل كما هددوا َمن قبله،

1

-

صحيح البخاري ( ،3641 )207 /4صحيح مسلم (.1037 )1524 /3

 - 2سورة يس آية.18-17-16-15-14-13 :
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شر قِتلة على ما وصف املفسرون ،وهذا شأن الطغاة؛ ال يتحملون أن خيالفهم أح ٌد من بِن قومهم
بل قتلوه ّ

أو حىت حاشيتهم.

وهكذا ثالثة رسل وداعية نذير لقرية واحدة ،ومع ذلك مل يستجب أهلها ،ومل يكتفوا ابإلعراض ،بل
هددوا الرسل -وقيل إهنم قتلوهم -وقتلوا الداعية الرابع.
إن مقاييس الذين ال يرجون لقاء هللا ،ورضوا ابحلياة الدنيا واطمأنوا هبا ،تقول :إن هؤالء الرسل مل ينتصروا،
وتزعم أهنم مل حيققوا شيئاً من أهدافهم ،وأن هذا الداعية استعجل يف الكشف عن هويته فقتل عليها! هكذا
ينظر للحدث من مل يفهم حقيقة االنتصار ،وال معىن اهلزمية!
أما منطق احلق ،ومنهج النبوة ،فيعلن أن هؤالء قد نصروا نصرا مؤزرا ،وأن أصحاب القرية قد خاسروا
خسراانً مبيناً ،ومما يَب لك ذلك ما أييت:
 -1أن هؤالء الرسل قد أدوا ما عليهم ،فقد بلغوا رسالة هللا ،ومل يستسلموا لشبه أهل القرية أوال ،وهتديدهم
ني) [سورة يس ،اآلية .]17 :ومن أدى املهمة
اثنيا ،وتلك هي مهمتهم ،كما قالواَ ( :وَما َعلَْي نَا إَِّال الْبَالغُ الْ ُمبِ ُ
امللقاة على عاتقه ،على أكمل وجه فقد فاز وجنح.
 -2إميان رجل من أهل القرية هبم ،وأتييده هلم عالنية ،يعد نصرا له وهلم ،ولذلك كان رد أهل القرية
عنيفاً جتاههْ ،لهنم شعروا خبذالنه هلم ،وخذالهنم نصر ْلولئك الرسل.
 -3قتل هذا الداعية نصر له وملنهجه (قُل َهل تَربَّ ُ ِ ِ ِ
احلُسنَ يَ ْ ِ
ني) [سورة التوبة،]52 :
صو َن بنَا إَّال إ ْح َدى ْ ْ
ْ ْ َ
ِ
ت قَ ْوِمي يَ ْعلَ ُمو َن
يل ْاد ُخ ِل ْ
اجلَنَّةَ قَ َ
ال ََي لَْي َ
وهذا قد ضمن احلسىن ،فماذا يضريه بعدها! كما قال هللا عنه( :ق َ
ِ
ِ
ِ
ني) [سورة يس ،اآليتان.]27 ،26 :
( )26مبَا َغ َفَر ِِل َرِّّب َو َج َعلَِِن م َن الْ ُمكَْرم َ
 -4انتصر هللا عز وجل ْلولئك الرسل وهلذا الداعية ،وجاءت النهاية احملققة ،كما قال هللا تعاىلَ ( :وَما
السم ِاء وما ُكنَّا مْن ِزلِني إِ ْن َكانَت إَِّال صيحةً و ِ
ٍِ
ِ ِ ِ ِِ ِ
اح َدةً فَِإذَا ُه ْم َخ ِام ُدو َن)
ْ
ُ َ
أَنْ َزلْنَا َعلَى قَ ْومه م ْن بَ ْعده م ْن ُجْند م َن َّ َ َ َ
َْ َ َ
[سورة يس ،اآليتان.]29 ،28 :
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 -5بقي لذلك الرجل ذكر حسن ،وثناء عطر ،يرتحم عليه املؤمنون ويتولونه ،فإن والءان –أعِن أهل
اإلسالم -ليس لرسل هللا السابقني وحدهم ،بل لكل من اتبعهم إبحسان ،كما نصلي ونسلم على رسل هللا
إن ذكروا ،نرتحم على أوليائهم وأتباعهم املخلصني إن صحت بذلك أخبارهم ،وهذا انتصار آخر هلم.
 -6بقي خرب أولئك الرسل ،وهذا الرجل ،نرباساً يضيء الطريق ،فيشحذ مهة املؤمنني خربهم ،ويعمل أثره
أثر
يف نفوسهم ،ويؤثر على سلوكهم ،يرجون السري يف طريقهم ،ويتحدون الصعاب يف سبيل دعوهتم ،وهلذا ٌ
يف انتشار الدعوة عظيم ،مستفاد من حال أولئك ،فعلم أنه مل تذهب تضحيتهم هدراً بل كانت درساً وعظة
كان هلا أثرها يف نشر الدعوة ونصرها ،وهذا انتصار آخر.
فهذه بعض اْلوجه اليت تبني أوجهاً للنصر يف خرب الرسل الثالثة عليهم السالم ،والداعية الكرمي عليه من
هللا مزيد رضوان.
وإن الدعاة اليوم يف أمس احلاجة إىل أن يقفوا مع قصة أصحاب القرية ،ويتدبروا ما فيها.
ثالثة رسل ،وداعية خملص صادق لقرية واحدة ،ومع ذلك مل يؤمنوا ،فلم مينع هذا الداعية من قول كلمة
احلق ،دون استعجال أو تنازل أو أيس.
بل ورد أنه كان يقول أثناء قتل قومه له" :اللهم اهد قومي ،اللهم اهد قومي ،اللهم اهد قومي"( ،)1وشفقته
ت قَ ْوِمي يَ ْعلَ ُمو َن)( )2فما كان أحرصه
عليهم ابدية مع جفوهتم وغلظتهم اليت بلغت الغاية ،وهلذا قالََ ( :ي لَْي َ
على هدايتهم رَحه هللا وعظم ثوابه ،وهكذا ينبغي أن يكون الداعية ،حمبا هلداية الناس ،ال حيمل احلقد وال
الضغينة ،وهذا هو االنتصار على النفس الذي يسبق االنتصار الظاهر ،ومن حرم االنتصار على نفسه وهواه،
فلن ينتصر على غريه.
 -3أصحاب األخدود

 - 1تفسير الطبري .161/22
 - 2سورة يس آية.26 :
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ِ
قال هللا  -تعاىل( :قُتِل أَصحاب ْاْلُخ ُد ِ
ود النَّا ِر َذ ِ
ود َوُه ْم َعلَى َما يَ ْف َعلُو َن
ات الْ َوقُود إِ ْذ ُه ْم َعلَْي َها قُعُ ٌ
َ َْ ُ ْ
احل ِم ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
يد)([ )1سورة الربوج ،اآلية.]8-4 :
ني ُش ُه ٌ
ِابلْ ُم ْؤمن َ
ود َوَما نَ َق ُموا مْن ُه ْم إَِّال أَ ْن يُ ْؤمنُوا ِاب ََّّلل الْ َع ِزي ِز َْ

خرب أصحاب اْلخدود املذكور يف سورة الربوج خرب عجيب ،يصور لنا معىن من معاين االنتصار الذي

نتحدث عنه ،ويبني لك أن استجابة الناس ،أو ظهور الدين ليس هو املقياس الوحيد لالنتصار ،بل إن ثبات
الداعية ،وقوة حجته ،وظهور صحة منهاجه ،انتصار بل هو أعظم انتصار.
وقد أورد اخلرب بتمامه العالمة ابن كثري -رَحه هللا -حيث قال يف تفسري هذه اآلَيت:
قال اإلمام أَحد :حدثنا عفان ،حدثنا َحاد بن سلمة عن اثبت ،عن عبد الرَحن بن أّب ليلى ،عن

صهيب أن رسول هللا ،صلى هللا عليه

ِ
ك فِيمن َكا َن قَب لَ ُكم ،وَكا َن لَه س ِ
احٌر ،فَلَ َّما
وسلم قالَ " :كا َن َمل ٌ َ ْ
ْ ْ َ ُ َ

ِ ِ
ال لِْلملِ ِ
ِ
ث إِلَْي ِه غُ َال ًما يُ َعلِّ ُمهُ ،فَ َكا َن ِيف طَ ِر ِيق ِه،
ت ،فَابْ َع ْ
ث إِ ََّ
الس ْحَر ،فَبَ َع َ
ك :إِِّين قَ ْد َكِ ْرب ُ
َك َرب ،قَ َ َ
ِل غُ َال ًما أ َُعلّ ْمهُ ّ
ك ر ِاهب فَ َقع َد إِلَي ِه و ََِسع َك َالمه ،فَأ َْعجبه فَ َكا َن إِذَا أَتَى َّ ِ
احر َمَّر ِاب َّلر ِاه ِ
ب َوقَ َع َد إِلَْي ِه ،فَِإذَا أَتَى
ََُ
إِذَا َسلَ َ َ ٌ َ ْ َ َ َ ُ
الس َ
ِ
ِ
ِ
ال :إِ َذا خ ِشيت َّ ِ
َّ ِ
الر ِاه ِ
ك
ب ،فَ َق َ
ك إِ َىل َّ
يت أ َْهلَ َ
ضَربَهُ ،فَ َش َكا َذل َ
الساحَر َ
الساحَر ،فَ ُق ْلَ :حبَ َس ِِن أ َْهليَ ،وإِ َذا َخش َ
َ َ
ِ
ك إِ ْذ أَتَى علَى دابٍَّة ع ِظ ٍ
الس ِ
ِ
ال :الْيَ ْوَم أ َْعلَ ُم
َّاس ،فَ َق َ
فَ ُق ْلَ :حبَ َس ِِن َّ
اح ُر ،فَبَ ْي نَ َما ُه َو َك َذل َ
َ َ َ َ
يمة قَ ْد َحبَ َست الن َ
احر أَفْضل أَِم َّ ِ
الس ِ
َّ ِ
الر ِاه ِ
اح ِر
َخ َذ َح َجًرا ،فَ َق َ
َح َّ
الله َّم إِ ْن َكا َن أ َْم ُر َّ
ك ِم ْن أ َْم ِر َّ
ب إِلَْي َ
ب أَفْ َ
ض ُل؟ فَأ َ
الُ :
بأَ
الراه ُ
آلس ُ َ ُ
ال لَه َّ ِ
ضي النَّاس ،فَرماها فَ َقت لَها ،ومضى النَّاس ،فَأَتَى َّ ِ
ِِ
ب:
فَاقْ تُ ْل َهذه الدَّابَّةََ ،ح َّىت ميَْ ِ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ
ب فَأ ْ
َخ ََربهُ ،فَ َق َ ُ
الراه َ
الراه ُ
ُ
ِ ِ
يت فَ َال تَ ُد َّل َعلَ َّيَ ،وَكا َن
ض ُل ِم ِِّن ،قَ ْد بَلَ َغ ِم ْن أ َْم ِرَك َما أ ََرىَ ،وإِن َ
ت الْيَ ْوَم أَفْ َ
َي بََُّ
َّك َستُ ْب تَ لَى ،فَِإن ابْتُل َ
ِن أَنْ َ
أْ
ِ
ئ ْاْلَ ْكمه و ْاْلَب رص ،وي َدا ِوي النَّاس ِمن سائِِر ْاْل َْدو ِاء ،فَس ِمع جلِ ِ ِ ِ
الْغُ َال ُم يُِْرب ُ
يس لْل َملك َكا َن قَ ْد َعم َي ،فَأ ََاتهُ
َ َ َ َْ َ َ ُ
َ ْ َ
َ َ َ َ ٌ
ِ
ِ
ت
ت َش َفْي تَِِن ،فَ َق َ
ِهبَ َد َاَي َكثِ َريةٍ ،فَ َق َ
كأْ
اهنَا لَ َ
َح ًدا إَِّمنَا يَ ْشفي هللاُ ،فَِإ ْن أَنْ َ
ََجَ ُع ،إِ ْن أَنْ َ
الَ :ما َه ُ
ال :إِِّين َال أَ ْشفي أ َ
اك ،فَآمن ِابهللِ فَش َفاه هللا ،فَأَتَى الْملِك فَجلَس إِلَي ِه َكما َكا َن َجيلِ
آمْنت ِابهللِ
ف
ش
ف
هللا
ت
و
ع
د
س ،فَ َق َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ُ
َ َ
ال لَهُ
ْ
ُ
َ
َ
ُ
َ
ْ
َ
َ
َ
ُ
َ
ِ
ِ
ب َغ ِْريي؟ قَ َ
الَ :رِّّب ،قَ َ
صَرَك؟ قَ َ
ك َر ٌّ
الَ :رِّّب َوَربُّ َ
الَ :ولَ َ
كَ :م ْن َرَّد َعلَْي َ
الْ َمل ُ
ك هللاُ ،فَأ َ
َخ َذهُ فَلَ ْم يََزْل يُ َع ّذبُهُ
ك بَ َ
ِ
ص،
َح َّىت َد َّل َعلَى الْغُ َالِم ،فَ ِجيءَ ِابلْغُ َالِم ،فَ َق َ
ِن قَ ْد بَلَ َغ ِم ْن ِس ْح ِرَك َما تُِْرب ُ
ال لَهُ الْ َمل ُ
َي بََُّ
ك :أ ْ
ئ ْاْلَ ْك َمهَ َو ْاْلَبْ َر َ
ِ
ِ
الر ِاه ِ
ب،
َوتَ ْف َع ُل َوتَ ْف َع ُل ،فَ َق َ
َخ َذهُ فَلَ ْم يََزْل يُ َع ِّذبُهُ َح َّىت َد َّل َعلَى َّ
َح ًدا ،إَِّمنَا يَ ْشفي هللاُ ،فَأ َ
ال :إِِّين َال أَ ْشفي أ َ
 - 1سورة البروج آية.8-7-6-5-4 :
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ِ
ِ ِ ِِ ِ
ِ
ض َع الْ ِمْئ َش َار ِيف َم ْف ِرِق َرأْ ِس ِه ،فَ َشقَّهُ َح َّىت
يل لَهُْ :ارج ْع َع ْن دينِ َ
ك ،فَأ َََب ،فَ َد َعا ِابلْ ِمْئ َشا ِر ،فَ َو َ
فَجيءَ اب َّلراهب ،فَق َ
ِ
ِ ِِ ِ ِِ ِ
ِ
ِ
ض َع الْ ِمْئ َش َار ِيف َم ْف ِرِق َرأْ ِس ِه ،فَ َشقَّهُ بِِه
يل لَهُْ :ارج ْع َع ْن دينِ َ
ك ،فَأ َََب فَ َو َ
َوقَ َع شقَّاهُُ ،مثَّ جيءَ ِبَليس الْ َملك فَق َ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ال :ا ْذ َهبُوا
َص َحابِِه ،فَ َق َ
يل لَهُ ْارج ْع َع ْن دينِ َ
ك ،فَأ َََب فَ َدفَ َعهُ إِ َىل نَ َف ٍر م ْن أ ْ
َح َّىت َوقَ َع شقَّاهُُ ،مثَّ جيءَ ابلْغُ َالم فَق َ
ِ
اص َع ُدوا بِِه ا ْجلَبَ َل ،فَِإ َذا بَلَ ْغتُ ْم ذُ ْرَوتَهُ ،فَِإ ْن َر َج َع َع ْن ِدينِ ِهَ ،وإَِّال فَاطَْر ُحوهُ ،فَ َذ َهبُوا بِِه
بِه إِ َىل َجبَ ِل َك َذا َوَك َذا ،فَ ْ
ِِ ِ ِ ِ
اجلبل فَس َقطُوا ،وجاء ميَْ ِشي إِ َىل الْملِ ِ
ت ،فَر َج َ ِِِ
ك ،فَ َقا َل
صعِ ُدوا بِِه ْ
اجلَبَ َل ،فَ َق َ
الُ :
فَ َ
َ
ََ َ
الله َّم ا ْكفنيه ْم مبَا شْئ َ َ
ف هبم ََْ ُ َ
ِ
الَ :ك َفانِي ِهم هللا ،فَ َدفَعه إِ َىل نَ َف ٍر ِمن أ ِِ
ال :ا ْذهبوا بِِه فَ ِْ
اَحلُوهُ ِيف
ك؟ قَ َ
َص َحابُ َ
لَهُ الْ َمل ُ
ْ ْ
كَ :ما فَ َع َل أ ْ
ُ ُ َُ
َص َحابه ،فَ َق َ َ ُ
ِِ ِ ِ
ت،
قُ ْرقُوٍر ،فَتَ َو َّسطُوا بِِه الْبَ ْحَر ،فَِإ ْن َر َج َع َع ْن ِدينِ ِه َوإَِّال فَاقْ ِذفُوهُ ،فَ َذ َهبُوا بِ ِه ،فَ َق َ
الله َّم ا ْكفني ِه ْم مبَا شْئ َ
الُ :
ِ
الس ِفينَةُ فَغَ ِرقُوا ،وجاء ميَْ ِشي إِ َىل الْملِ ِ
الَ :ك َفانِي ِه ُم هللاُ،
ك؟ قَ َ
ك ،فَ َق َ
َت هبِِِم َّ
َص َحابُ َ
ال لَهُ الْ َمل ُ
فَانْ َك َفأ ْ
كَ :ما فَ َع َل أ ْ
َ
ََ َ
الَ :جتمع النَّاس ِيف ِ ٍ
ك :إِنَّك لَس ِ ِِ
فَ َق َ ِ ِ
يد و ِ
اح ٍد،
آم ُرَك بِِه ،قَ َ
ال ل ْل َمل ِ َ ْ َ
َ
ت ب َقاتلي َح َّىت تَ ْف َع َل َما ُ
صع َ
الَ :وَما ُه َو؟ قَ َ ْ َ ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ب الْغُ َالِمُ ،مثَّ
ض ِع َّ
صلُبُِِن َعلَى ج ْذ ٍعُ ،مثَّ ُخ ْذ َس ْه ًما م ْن كنَانَِيتُ ،مثَّ َ
َوتَ ْ
الس ْه َم ِيف َكبِد الْ َق ْو ِسُ ،مثَّ قُ ْلِ :اب ْس ِم هللا َر ِّ
ِ
ارِم ِِن ،فَِإنَّك إِ َذا فَع ْلت َذلِك قَت ْلت ِِن ،فَجمع النَّاس ِيف ِ ٍ ِ ٍ
َخ َذ َس ْه ًما ِم ْن
َ َ َ ََ
َ
صلَبَهُ َعلَى ج ْذ ٍعُ ،مثَّ أ َ
صعيد َواحدَ ،و َ
َ
ْ
َََ َ
السهم ِيف ِ ِ
ِ ِِ
الِ :اب ْس ِم هللاِ ،ر ِّ ِ
ض َع
الس ْه َم ِيف َكْب ِد الْ َق ْو ِسُ ،مثَّ قَ َ
ض َع َّ
ص ْدغه ،فَ َو َ
كنَانَتهُ ،مثَّ َو َ
ب الْغُ َالمُ ،مثَّ َرَماهُ فَ َوقَ َع َّ ْ ُ ُ
َ
ب الْغُ َالِم،
ات ،فَ َق َ
ص ْد ِغ ِه ِيف َم ْو ِض ِع َّ
الس ْه ِم فَ َم َ
ب الْغُ َالِمَ ،آمنَّا بَِر ِّ
ب الْغُ َالِمَ ،آمنَّا بَِر ِّ
َّاسَ :آمنَّا بَِر ِّ
يَ َدهُ ِيف ُ
ال الن ُ
فَأُِيت الْملِك فَِقيل لَه :أَرأَيت ما ُكْنت َْحت َذر؟ قَ ْد وهللاِ نَزَل بِك ح َذرَك ،قَ ْد آمن النَّاس ،فَأَمر ِاب ْْلُخ ُد ِ
ود ِيف أَفْ واهِ
َ َ ُ ََ ْ
َ َ َ َ ُ
َ َ ُ َ ُ َْ َ َ َ ُ
َ
ِ
ال :من َمل ي رِجع عن ِدينِ ِه فَأ ْ ِ
َّت وأ ْ ِ
ِ ِ
يل لَهُ :اقْ تَ ِح ْم ،فَ َف َعلُوا َح َّىت
َضَرَم النّ َريا َنَ ،وقَ َ َ ْ ْ َْ ْ َ ْ
الس َكك ،فَ ُخد ْ َ
ّ
ََحُوهُ ف َيها ،أ َْو ق َ
ِ
ِ
ال َهلا الْغُ َالمَ :ي أ َُّم ْه اصِ ِربي فَِإنَّ ِ
احلَ ِّق "(.2 )1
ك َعلَى ْ
اع َس ْ
صِ ٌّ
يب َهلَا فَتَ َق َ
ْ
ت أَ ْن تَ َق َع ف َيها ،فَ َق َ َ
َجاءَت ْامَرأَةٌ َوَم َع َها َ
ُ َ
هذه قصة أصحاب اْلخدود بطوهلا ،وقد أوردهتا ْلمهيتها ،وقد وجدت لصحاب الظالل يف تعليقه على

هذه القصة كلمات حسان بني فيها حقيقة االنتصار ،وسأذكر بعض ما قاله ،مث أضيف ما أراه حوهلا مما له
صلة مبوضوعنا:

 - 1صحيح مسلم (.3005 )2299 /4
2

-

تفسير ابن كثير (.)367 /8

34

حقيقة االنتصار

فمما قال -رَحه هللا:)1(-
"يف حساب اْلرض يبدو أن الطغيان قد انتصر على اإلميان ،وأن هذا اإلميان الذي بلغ تلك الذروة
العالية ،يف نفوس الفئة اخلرية الكرمية الثابتة املستعلية ،مل يكن له وزن وال حساب يف املعركة اليت دارت بني
اإلميان والطغيان.
يف حساب اْلرض تبدو هذه اخلاَتة أسيفة أليمة.
حساب اْلرض حييك يف الصدر شيء أمام هذه اخلاَتة اْلسيفة!
ولكن القرآن يعلم املؤمنني شيئا آخر ،ويكشف هلم عن حقيقة أخرى..
إن احلياة وسائر ما يالبسها من لذائذ وآالم ،ومن متاع وحرمان ،ليست هي القيمة الكربى يف امليزان،
وليست هي السلعة اليت تقرر حساب الربح واخلسارة ،والنصر ليس مقصوراً على الغلبة الظاهرة ،فهذه صورة
واحدة من صور النصر الكثرية.
إن الناس َجيعا ميوتون ،وختتلف اْلسباب ،ولكن الناس ال ينتصرون َ-جيعا -هذا االنتصار ،وال يرتفعون
هذا االرتفاع ،وال يتحررون هذا التحرر ،وال ينطلقون هذا االنطالق إىل هذه اآلفاق ،إمنا هو اختيار هللا
وتكرميه لفئة كرمية من عباده ،تشارك الناس يف املوت ،وتنفرد دون -كثري من -الناس يف اجملد ،اجملد يف املأل
اْلعلى ،ويف دنيا الناس -أيضا -إذا حنن وضعنا يف احلساب نظرة اْلجيال بعد اْلجيال.
لقد كان يف استطاعة املؤمنني أن ينجوا حبياهتم يف مقابل اهلزمية إلمياهنم ،ولكن كم كانوا خيسرون أنفسهم،
وكم كانت البشرية كلها ختسر ،كم كانوا خيسرون وهم يقتلون هذا املعىن الكبري ،معىن زهادة احلياة بال عقيدة،
وبشاعتها بال حرية ،واحنطاطها حني يسيطر الطغاة على اْلرواح ،بعد سيطرهتم على اْلجساد".2
احل ِم ِ
ِ
ِ
ِ
يد) [سورة الربوج ،اآلية:]8 :
ويقول عند قوله تعاىلَ ( :وَما نَ َق ُموا مْن ُه ْم إَِّال أَ ْن يُ ْؤمنُوا ِاب ََّّلل الْ َع ِزي ِز َْ
"حقيقة ينبغي أن يتأملها املؤمنون الداعون إىل هللا ،يف كل أرض ،ويف كل جيل.

 - 1سأختار من كالمه ما له صلة بهذا الموضوع.
2

-

في ظالل القرآن (.)3874 /6
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إن املعركة بني املؤمنني وخصومهم هي يف صميمها معركة عقيدة ،وليست شيئا آخر على اإلطالق وإن
خصوهم ال ينقمون منهم إال اإلميان ،وال يسخطون منهم إال العقيدة(.)1
إن آَيت سورة الربوج اليت ذكرت اخلرب وما أَتْ بَ َعْته به من التعقيبات ،تبني لنا حقيقة االنتصار ،وختتصره
اْلمر يف تقرير أن الفوز الكبري هو يف دخول اجلنة ،بتحقيق اإلميان والعمل الصاحل ،هذا هو االنتصار الذي
ما بعده انتصار ،فال تعجب إذا رأيت الرمح قد أنفذ حرام بن ملحان خال أنس رضي هللا عنهما ،يف بئر
ب ال َك ْعبَ ِة" ( !)2ومن العجيب أن
ض َحهُ َعلَى َو ْج ِه ِه َوَرأْ ِس ِهُ ،مثَّ قَ َ
معونة" ،ف َق َ
ال ِابلدَِّم َه َك َذا فَنَ َ
ال :فُ ْز ُ
ت َوَر ِّ
وصف الفوز ابلكبري مل يرد يف القرآن الكرمي إالّ يف هذا املوضع ،حيث عقب به على قصة املؤمنني الذين
فتنوا يف اْلخدود!
ومن أتمل اخلرب وجد أنواعاً من الثبات الدال على أن اإلميان قد خالطت بشاشته قلوب ،ومىت خالطت
بشاشة اإلميان القلوب مل ترتد عنه سخطة ،ومىت وجدت حالوته ،كان أهون عليها أن تقذف يف النار ،من
أن تنقض اإلميان ،ويف خرب الغالم ما يبني أن اإلميان قد خالطة بشاشته قلوب القوم فوجدوا حالوته ومن
ذلك:
 -1ثبات الراهب واألعمى ،فاْلعمى ختلى عن َجيع متع احلياة الدنيا ،يف مقابل أن يظفر بعقيدته،
بعد أن كان جليساً للملك ،والراهب آثر أن تبقى العقيدة ال مداراة فيها أو إظهار للرتاجع عنها ولو خسر
حياته.
أما اْلعمى فقد انتصر مرتني ،انتصر عندما ختلى عن مكانته عند امللك مع ما يف ذلك من جاه ومكانة،
وانتصر عندما ختلى عن حياته يف مقابل عقيدته.
إن الراهب واْلعمى قد خلدا لنا معىن من معاين االنتصار احلقيقي ،بعيدا عن التأويالت واْلعذار اليت
يغطي هبا كثري من الناس ضعفهم وخورهم بستار يومهون فيه اآلخرين أهنم إمنا فعلوا ذلك من أجل الدين،
واملصلحة العامة ،وهلم جراً( ،وَكا َن ِْ
اإلنْ َسا ُن أَ ْكثَ َر َش ْي ٍء َج َدًال ) [الكهف ،]54 :ولو صدقوا وأنصفوا علموا
َ
أن نصرهم للدين أبن يفعلوا ما فعله الراهب واْلعمى.
 - 1انظر معالم في الطريق فصل :هذا هو الطريق ص  173وما بعدها.
 - 2صحيح البخاري ( ،4092 )106 /5صحيح مسلم (.677 )1511 /3
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 -2عجيب أمر هذا الغالم! ملاذا دل امللك على طريقة مقتله ،وملاذا مل يؤثر البقاء ليبلغ رسالة ربه،
ويدل الناس على الدين احلق ،ويبقي على حياته ساملا؟
هذا سؤال قد يتبادر إىل اْلذهان وال ُفهوم اليت مل تعرف حقيقة االنتصار!

إن الغالم قد أدرك -بتوفيق من هللا -أن كلمة يف حلظة حاَسة صادقة ،تفعل ما ال تفعله آالف الكلمات
يف عشرات السنني.
إن احلياة مواقف ،يتميز فيها الصادق من غريه ،وقد سنحت فرصة عظيمة رأى الغالم بعقله الراجح أو
مبا فتح هللا عليه أن من الغُ ْ ِ
َب تفويتها ،على ما قيل:

ٍ
َّ
خافقة سكون
فإن لكل

إذا هبت رَيحك فاغتنمها

فما تدري السكون مىت يكون

وال تغفل عن اإلحسان فيها

وقد هبت رَيح هذا الغالم ،وواتته فرصة ساحنة صادفت مهّه اجملتمع على تبليغ رسالة ربه ،ورأى أنه ليس

مبغبون إن هو بذل حياته رخيصة يف سبيل هللا وقد حتقق مراده!

وهكذا شأن العقيدة عندما تتمكن يف القلب ،تتحول إىل قوة مؤثرة ،حتكم اجلوارح ،ليحيا صاحبها حياة
هادفة ،ال أيلو جهداً يف خدمة عقيدته ودينه ،خبالف من مل تتمكن العقيدة يف قلبه ،فهذا يبقى هم العقيدة
عنده على هامش حياته وتفكريه ،ال يظهر هلا كبري أثر يف سلوكه.
إن هذا الغالم قد انتصر عدة انتصارات يف معركة واحدة:
فقد انتصر ِبودة فهمه ،وإدراكه ْلقصر الطرق وأسلمها لنصرة دينه وعقيدته ،وإخراج أمته وجمتمعه من
الظلمات إىل النور.
وانتصر بقدرته على اختاذ القرار احلاسم يف الوقت املناسب ،متخطيا َجيع العقبات ،ومستعليا على
الشهوات وحظوظ النفس ومتاع احلياة الدنيا.
وانتصر على هذا امللك ،الذي أعمى هللا بصريته ،فخرب ملكه بيده ،فإهنا ال تعمى اْلبصار ،ولكن
تعمى القلوب اليت يف الصدور.
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إن الناس قد يتعجبون ْلن الغالم قد دل امللك على طريق قتله ،ولكنهم ال يدركون أن امللك قد قتل
عقيدته ودينه بيده ال بيد غريه ،وأزهقها بسهمه من نفوس شعبه!
إن الغالم أقدم وهو يعي حقيقة ما يفعل :أما امللك فأعمته سكرة امللك وعصبية السلطان عن أن يدرك
ما خطط له هذا الغالم ،يف هذه املعركة الفاصلة اليت مات فيها فرد وأحييت أمة ..حياة أبدية يف دار اخللود.
لقد انتصر الغالم عندما جرت اْلمور على ما خطط له ،وحتقق ما كان يرجوه ويتوقعه ،وقدم نفسه من
أجله ،فآمن الناس وقالوا :آمنا ابهلل رب الغالم.
إن دقة التخطيط وبراعة التنفيذ ،وسالمة التقدير ،جناح ابهر ،وفوز ظاهر.
وانتصر الغالم عندما فاز ابلشهادة يف سبيل هللا ،فكل الناس ميوتون ،ولكن القليل منهم من يستشهدون.
وانتصر أخريا عندما خلد هللا ذكره قدوة ملن بعده ،وذكرا حسنا على لسان املؤمنني.
 -3إيثار الناس ألن يقذفوا يف النار على أن يعودوا يف الكفر.
كشأن الطغاة الذين ال يريدون شرع هللا ،وال أن يدين الناس ابلعقيدة الصحيحة احلقة ،بذل امللك جهده،
فاستخدم كل ما ميلك من وسائل اإلرهاب والتخويف ،يف حماولة َيئسة ،لإلبقاء على هيبته وسلطانه وتعبيد
الناس له أو ملا يدين به.
وكان من ذلك ما أخرب هللا به ،حفر أخاديده ،وأوقد نريانه ،وأمر زابنيته وجنوده إبلقاء املؤمنني يف النار،
فكانت املفاجأة املذهلة! كان من املتوقع أن يضعف من يضعف ،ويهرب من يهرب ،وجيَب من جيَب ،لكن
وقع اْلمر على خالف ذلك ،فوجد من املؤمنني ثبااتً عظيماً على الدين ،وجد أن اإلقدام على النار أحب
إليهم من ترك عقيدهتم اليت برهن هلم هو أهنا احلق من رهبم! وكأن الغالم فدائية الغالم قد علمتهم الشجاعة،
ومألت قلوهبم ثبااتً ،فجدوا يف اللحاق بهَ ،توت اْلجسام وحتيا اْلرواح عند خالقها( :وال َحتس َّ َّ ِ
ين قُتِلُوا
َ ْ ََ
َب الذ َ
ِيف سبِ ِيل َِّ
َحيَاءٌ ِعْن َد َرّهبِِ ْم يُْرَزقُو َن)([ )1سورة آل عمران ،اآلية.]169 :
اَّلل أ َْم َوااتً بَ ْل أ ْ
َ
من

مل

ميت

ابلسيف

مات

تنوعت

بغريه

 - 1سورة آل عمران آية.169 :
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واحلالة الفريدة اليت وردت يف الرواية ،هي تلك املرأة اليت خافت على رضيعها ،قال( :حىت جاءت امرأة
ومعها صيب هلا فتقاعست أن تقع فيها ،فقال هلا الغالمَ :ي أمه اصربي فإنك على احلق) (.)1
ِ
ص ْد َرهُ لِ ِْإل ْس َالِم) [اْلنعام:
أي أمة تلك ،وأي قوم أولئك! بل هو فضل هللا( :فَ َم ْن يُِرِد َّ
اَّللُ أَ ْن يَ ْهديَهُ يَ ْشَر ْح َ
 ،]125مع الزمن الطويل الذي عاشوه يف الظالم ،والسنوات اليت استعبدهم فيها هذا امللك ،ومع قصر املدة
اليت عرفوا فيها اإلميان ،إالّ أهنم أبلوا بالء حسناً وثبتوا ثبااتً عظيماً ،وكأهنم عاشوا يف ظل اإلميان ما عاش
الراهب طول عمره ،أو تربوا عليه كما ترَب الغالم يف صباه.
إنه اإلميان إذا خالط بشاشة القلوب ،والمس اْلرواح يفعل العجب.
لقد رأينا يف قصة الراهب واْلعمى مث الغالم انتصارا فردَي.
ولكننا يف قصة أولئك املؤمنني نرى انتصاراً َجاعياً ،قل أن حيدث له يف التاريخ مثيالً.
إنه صفاء العقيدة ،ووضوح املنهج ،وسالمة الطريق ،وفهم حقيقة االنتصار.
وقبل أن نغادر هذه القصة ،يرد سؤال يف األذهان:
ماذا حل هبذا امللك وحاشيته وجنده؟
وهل ذهبت دماء هؤالء املؤمنني وأرواحهم دون انتقام من هللا ملن قتلهم؟
قيلت يف ذلك أقوال ،لكننا ال جند يف القرآن وال يف السنة أي ذكر هلؤالء الظلمة ،وماذا كان مصريهم يف
الدنيا ،وهلل يف ذلك حكمة قد ختفى علينا.
فسواء انتصر هللا منهم فأهلكهم مبا شاء أو متعهم وأنعم عليهم وأخر اجلزاء ليكون موفراً هلم يف اآلخرة
َجيعه ،سواء أكان هذا أم هذا اليهم! إذ موضع العربة املهم هو حال أولئك املؤمنني ،وأن نعلم عاقبة الظلم
ِ َّ ِ
ِ ِ
ِِ
اب َج َهن ََّم َوَهلُْم
ين فَتَ نُوا الْ ُم ْؤمن َ
ني َوالْ ُم ْؤمنَات ُمثَّ َملْ يَتُوبُوا فَلَ ُه ْم َع َذ ُ
والظاملني إَجاالً ،وهلذا قال معقباً( :إ َّن الذ َ
احلَِر ِيق) [سورة الربوج اآلية.]10 :
اب ْ
َع َذ ُ
قال احلسن البصري" :انظروا إىل هذا الكرم واجلود ،قتلوا أولياءه ،وهو يدعوهم إىل التوبة واملغف رة"(.)2

 - 1صحيح مسلم (.3005 )2299 /4
 - 2تفسير ابن كثير.496/4
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إن هذه النهاية حتقق معىن من معاين االنتصار ،وهو الثبات على العقيدة وفداؤها ابلنفوس ،وماذا يضري
الذي نصر عقيدته ودين ربه ،مث حرق فانتقل إىل جنات النعيم! وماذا تغِن متع الدنيا عمن آل أمره إىل عذاب
جهنم وعذاب احلريق؟ هل هناك مقارنة بني حريق الدنيا ،وحريق جهنم؟ شتان شتان! بون شاسع ،وفرق
ِ ِ
ِ
صبَ ُغ ِيف
واسع! قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم" :يُ ْؤتَى ِأبَنْ َع ِم أ َْه ِل الدُّنْيَا م ْن أ َْه ِل النَّا ِر يَ ْوَم الْقيَ َامة ،فَيُ ْ
ِ
ك نَعِ ٌيم قَ ُّ
ت َخ ْ ًريا قَ ُّ
ب َويُ ْؤتَى
ط؟ فَيَ ُق ُ
صْب غَةًُ ،مثَّ يُ َق ُ
ط؟ َه ْل َمَّر بِ َ
الََ :ي ابْ َن َ
آد َم َه ْل َرأَيْ َ
ولَ :الَ ،وهللا ََي َر ِّ
النَّا ِر َ
ِأب َ ِ
َّاس ب ْؤسا ِيف الدُّنْياِ ،من أَه ِل ْ ِ
ت بُ ْؤ ًسا
صْب غَةً ِيف ْ
اجلَن َِّة ،فَيُ َق ُ
َ ْ ْ
ال لَهََُ :ي ابْ َن َ
آد َم َه ْل َرأَيْ َ
اجلَنَّة ،فَيُ ْ
صبَ ُغ َ
َش ّد الن ِ ُ ً
ِ
ت ِش َّدةً قَ ُّ
س قَ ُّ
ك ِش َّدةٌ قَ ُّ
قَ ُّ
ط" (!)1
ط؟ فَيَ ُق ُ
ط؟ َه ْل َمَّر بِ َ
طَ ،وَال َرأَيْ ُ
ولَ :الَ ،وهللا ََي َر ِّ
ب َما َمَّر ِّب بُ ْؤ ٌ
ِ
(إِ َّن الَّ ِذين آمنُوا وع ِملُوا َّ ِ ِ
ك الْ َف ْوُز الْ َكبِريُ) [سورة الربوج
َّات َْجت ِري ِم ْن َْحتتِ َها ْاْل َْهنَ ُار َذل َ
الصاحلَات َهلُْم َجن ٌ
َ َ ََ
ِ
ك الْ َف ْوُز الْ َكبِريُ) ،إهنا النتيجة اليت ال مراء فيها ،وال جدال عند العقالء.
اآليةَ ( ،]11 :ذل َ

 - 1صحيح مسلم (.2807 )2162 /4
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أحاديث تبني حقيقة االنتصار

وردت بعض اْلحاديث عن رسول هللا ،صلى هللا عليه

وسلم فيها بيان حلقيقة االنتصار ،وكشف

ملا يتوهم من معىن اهلزمية.
وسأذكر أربعة أحاديث ،وأقف مع كل حديث مبينا وجه إيراده.
-1احلديث األول
أخرج اإلمام البخاري واإلمام مسلم يف صحيحيهما من حديث ابن عباس -رضي هللا عنهما -قال :قال
َّيب ميَُُّر َم َعهُ النَّ َف ُر،
ضْ
رسول هللا ،صلى هللا عليه وسلم "عُ ِر َ
َّيب ميَُُّر َم َعهُ اْل َُّمةَُ ،والنِ ُّ
َخ َذ النِ ُّ
ت َعلَ َّي اْل َُم ُم ،فَأ َ
ت فَِإ َذا َسو ٌاد َكثِريٌ ،قُ ْل ُ ِ ِ
يل،
َّيب ميَُُّر َم َعهُ اخلَ ْم َسةَُ ،والنِ ُّ
الع َشَرةَُ ،والنِ ُّ
َوالنِ ُّ
َّيب ميَُُّر َو ْح َدهُ ،فَنَظَْر ُ
َّيب ميَُُّر َم َعهُ َ
َ
تََ :ي ج ْرب ُ
ِ
ِ
كَ ،وَه ُؤالَِء َسْب عُو َن
ت فَِإ َذا َس َو ٌاد َكثِريٌ ،قَ َ
َه ُؤالَِء أ َُّم ِيت؟ قَ َ
الَ :ه ُؤالَء أ َُّمتُ َ
ال :الََ ،ولَك ِن انْظُْر إِ َىل اْلُفُ ِق ،فَنَظَْر ُ
ِ
اب" ( )1احلديث.
اب َعلَْي ِه ْم َوالَ َع َذ َ
َّام ُه ْم الَ ح َس َ
أَلْ ًفا قُد َ

ويف رواية عن ابن عباس -رضي هللا عنهما -قال :خرج علينا النيب ،صلى هللا عليه وسلم

يوما

س
الرْه ُ
َّيب َم َعهُ َّ
َّيب َم َعهُ َّ
َّيب َم َعهُ َّ
ضْ
فقال" :عُ ِر َ
طَ ،والنِ ُّ
الر ُجالَ ِنَ ،والنِ ُّ
الر ُج ُلَ ،والنِ ُّ
ت َعلَ َّي اْل َُم ُم ،فَ َج َع َل ميَُُّر النِ ُّ
َّيب لَْي َ
َح ٌد )2( "...احلديث.
َم َعهُ أ َ

ويف رواية ملسلم ،عن ابن عباس -رضي هللا عنهما -قال :قال رسول هللا ،صلى هللا عليه وسلم

()3
َّيب
الرَهْي ُ
الر ُج ُل َو َّ
َّيب َوَم َعهُ َّ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم َوَم َعهُ ُّ
ضْ
"عُ ِر َ
الر ُج َال ِنَ ،والنِ َّ
ط َ ،والنِ َّ
ت النِ َّ
ت َعلَ َّي ْاْل َُم ُم ،فَ َرأَيْ ُ
َّيب َ
َح ٌد ،إِ ْذ ُرفِ َع ِِل َس َو ٌاد َع ِظ ٌيم )4( "...احلديث.
س َم َعهُ أ َ
لَْي َ

وقد ورد احلديث برواَيت أخرى يف معىن هذه الرواَيت.

وبيان صلة هذا احلديث بوضوعنا فيما أيت:
 - 1صحيح البخاري ( ،6541 )112 /8صحيح مسلم (.220 )199 /1
 - 2صحيح البخاري (.5752 )134 /7
 - 3الرهيط :قال النووي هم بضم الراء تصغير الرهط .وهي الجماعة دون العشرة شرح النووي على مسلم (.)94 /3
 - 4صحيح مسلم (.220 )199 /1

41

حقيقة االنتصار

 -1ورد يف احلديث ،أن الرسول ،صلى هللا عليه وسلم نظر إىل سواد كثري ،ويف رواية :سواد عظيم،
مث رأى سوادا كثريا -آخر -سد اْلفق.

والسواد اْلول هم ممن آمن مبوسى ،عليه السالم ،والسواد اآلخر هم أمة حممد ،صلى هللا عليه وسلم
وهذا ميثل نوعا من أنواع االنتصار الظاهر ،حيث انتشر الدين وآمن الناس ،حىت بلغوا هذا املبلغ ،وهو النوع
اْلول من أنواع االنتصار اليت أشرت إليها سابقا ،ومثل ذلك النيب الذين مير ومعه اْلمة.
 -2ورد يف احلديث ،أن النيب مير معه العشرة ،والنيب ومعه اخلمسة ،والنيب مير وحده ،ويف رواية :فجعل
النيب مير معه الرجل ،والنيب معه الرجالن ،والنيب ليس معه أحد.
ص ُر
وحنن ال نشك يف انتصار اْلنبياء عليهم السالم كما أخربان هللا -جل وعال -بذلك يف قوله( :إِ َّان لَنَ ْن ُ
رسلَنَا والَّ ِذين آمنُوا ِيف ْ ِ
وم ْاْلَ ْش َه ُاد) [سورة غافر ،اآلية .]51 :وغريها من اآلَيت اليت
احلَيَاة الدُّنْيَا َويَ ْوَم يَ ُق ُ
ُُ َ َ َ

سبق ذكرها.

مث أييت يوم القيامة النيب ومعه العشرة ،واآلخر معه اخلمسة ،واثلث ومعه رجالن ،ورابع ومعه رجل واحد،
واخلامس ليس معه أحد.
ومما ينبغي أن يعلم أن النيب الذي معه العشرة واخلمسة والرهيط قد ال يكونون قد آمنوا به واتبعوه يف
وسلم من أمته

حياته ،بل قد يكون إمياهنم به بعد وفاته ،كما أن الذين رآهم رسول هللا ،صلى هللا عليه
ليسوا الذين آمنوا به يف حياته صلى هللا عليه وسلم فقط ،بل منهم من آمن به يف حياته ،ومنهم من
آمن به بعد وفاته إىل قيام الساعة.

وهذا يبني بياانً جليَّاً أن االنتصار ليس بكثرة اْلتباع ،وحشد اجلموع كيفما اتفق! لكن قد يكون قبول
الناس واستجابتهم ،نوعا من أنواع االنتصار ،إذا كان اْلتباع ال للشخص بل ملنهج احلق ،وإال فال عربة ابلكثرة
والقلة.
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اعا أخرى من االنتصار غري الظهور واالتباع ،أمشل مما قد يتبادر إىل أذهان كثري
واملقصود هو أن هناك أنو ً

من الناس ،وإن إدراكنا هلذه احلقيقة وبناء تصرفاتنا عليها هو نوع من االنتصار بل هو أول اخلطوات لتحقيق
سائر أنواع االنتصارات.
 -2احلديث الثاين

ول َِّ
ت  قالَ " :ش َكو َان إِ َىل رس ِ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َمَ ،وُه َو ُمتَ َو ِّس ٌد بُْرَدةً لَهُ ِيف
عن خباب بن اْل ََر ْ
اَّلل َ
َُ
ْ
الَ :كا َن َّ ِ
ِظ ِل ال َكعب ِة ،قُ ْلنَا لَه :أَالَ تَستَ ْن ِ
يم ْن قَ ْب لَ ُك ْم ُْحي َف ُر لَهُ ِيف اْل َْر ِ
ض،
اَّللَ لَنَا؟ قَ َ
ص ُر لَنَا ،أَالَ تَ ْدعُو َّ
ُ
ّ َْ
الر ُج ُل ف َ
ْ
ِ
ط ِأبَم َش ِ
ِ ِِ
ِِ
وض ُع َعلَى رأْ ِس ِه فَيُ َش ُّق ِابثْنَ تَ ْ ِ
اط
صدُّهُ ذَل َ
فَيُ ْج َع ُل فيه ،فَيُ َجاءُ ِابلْ ِمْن َشا ِر فَيُ َ
ك َع ْن دينهَ ،وميُْ َش ُ ْ
نيَ ،وَما يَ ُ
َ
ِِ
اَّللِ لَيتِ َّم َّن ه َذا اْلَمر ،ح َّىت ي ِسري َّ ِ
ب ،وما يصدُّه َذلِ َ ِ ِ ِ
ِِ ِ
ب
ص ٍ ََ َ ُ ُ
احلَديد َما ُدو َن َحلْمه م ْن َعظٍْم أ َْو َع َ
الراك ُ
ك َع ْن دينهَ ،و َّ ُ َ ْ َ َ َ َ
ِ
ِ
ب َعلَى َغنَ ِم ِهَ ،ولَ ِكنَّ ُك ْم تَ ْستَ ْع ِجلُو َن"(.)1
اف إَِّال َّ
ت ،الَ َخيَ ُ
صْن َعاءَ إِ َىل َح ْ
ضَرَم ْو َ
م ْن َ
اَّللَ ،أَ ِو ال ّذئْ َ
ولنا معه الوقفات اآلتية:

 -1خبّاب  جاء إىل رسول هللا ،صلى هللا عليه

وسلم يطلب منه الدعاء ابلنصر  -هكذا

أطلق خباب ،وهو يريد النصر الظاهر ،برفع العذاب واْلذى الذي كانت قريش تصبه على رسول هللا ،صلى
هللا عليه وسلم وصحابته.
فنقله رسول هللا ،صلى هللا عليه وسلم نقلة أخرى مبينا له معىن آخر من معاين االنتصار ،وهو
الثبات على دين هللا ،وحتمل املشاق والعقبات ،حىت لو ذهبت روح املسلم فداء لدينه وعقيدته.
وسلم النصر الظاهر وأنه متحقق ،ويقسم رسول هللا،

 -2مث يذكر له رسول هللا ،صلى هللا عليه
صلى هللا عليه وسلم على ذلك ،ولكنه ال يتحقق إال بعد الثبات والصرب على املبادئ حىت تتمكن من
النفوس.

 -3وجند أن ما ذكره رسول هللا ،صلى هللا

عليه وسلم وأقسم على حصوله وهو إَتام هذا الدين -

وهو نوع من االنتصار -قد ال يتحقق يف حياة الداعية ،فمسري الراكب من صنعاء إىل حضرموت حدث بعد
 - 1صحيح البخاري (.3612 )201 /4
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وفاة رسول هللا ،صلى هللا عليه

وسلم ،وكثري من أصحابه مات يف حياته ،بل منهم من مات يف مكة

حتت التعذيب.
فعلى الداعية أن يعي أن انتصار الدين ال يتعلق بشخصه.
( -4ولكنكم تستعجلون) ،صدق رسول هللا ،صلى هللا عليه وسلم إن حرص كثري من الدعاة على
انتصار هذا الدين قد يؤدي هبم إىل ارتكاب ما يعوقه ،وهو االستعجال ،فهم يريدون أن يروا النتائج يف
حياهتم ،بل يف أول حياهتم -أحياان -وهذا مل يتحقق لكثري من اْلنبياء والرسل.
ويف هذا احلديث يعلمنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن النصر حيتاج إىل الصرب والثبات والتفاؤل
مع عدم العجلة ،وفيه اإلشارة إىل أن النصر أمشل مما قد يتبادر إىل أذهاننا ،ليس مقصورا على النصر الظاهر،
مث إن النصر الظاهر ال يلزم أن يتحقق يف حياة الداعية.
 -3احلديث الثالث.
وسلم:

عن أّب هريرة  قال ،قال رسول هللا ،صلى هللا عليه
إن هللا عز وج ل قالَ " :م ْن َع َادى ِِل َولِيًّا فَ َق ْد آ َذنْتُهُ ِابحلَْر ِب "( .)1احلديث.

والشاهد من هذا احلديث القدسي ،أن من كان وليا هلل فإن هللا معه ،وإذا هللا كان معه ،لزم أن نؤمن

إمياان ال شك فيه أب ن هللا سينصرهْ ،لن املعركة مل تعد بني الداعية وعدوه ،وإمنا هي حرب من هللا على هذا
املعادي ،وبدهي أن نعلم من املنتصر ومن اخلاسر!
وإذ كانت عرب عدو هللا لوِل هللا مع هللا عز وجل فهو الذي يقدر نوع االنتصار وزمانه ومكانه ،وال
خيضع هذا لرؤيتنا القاصرة ،أو رغباتنا احملدودة ،أو اجتهاداتنا البشرية.
وما علينا إال أن نعلم يقينًا أن املعركة حمسومة من أوهلا ،معروفة نتائجها قبل بدايتها ،وأن نتعامل إبجياب

مع هذا اليقني ،فال نستعجل وال نيأس ،وال نتصرف تصرفا قد يكون سببا حلرماننا من النصر الذي ال شك
 - 1صحيح البخاري (.6502 )105 /8
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ِِ
ني)
ص ُر الْ ُم ْؤمن َ
فيه ،فلنحقق اإلميان ،ليتحقق لنا النصر املوعود كما يف قول هللا عز وجلَ ( :وَكا َن َح ّقاً َعلَْي نَا نَ ْ

()1

[سورة الروم ،اآلية.]47 :
 -4احلديث الرابع.

ول َِّ
َع ْن َجابِ ٍر ،أ َّ
آل َع َّما ٍر،
ال« :أَبْ ِشُروا َ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم َمَّر بِ َع َّما ٍر َوأ َْهلِ ِه َوُه ْم يُ َع َّذبُو َن ،فَ َق َ
َن َر ُس َ
اَّلل َ
2
اجلَنَّةُ"(.)3
آل ََي ِس ٍر ،فَِإ َّن َم ْو ِع َد ُك ُم ْ
آل ََي ِس ٍر ،فَِإ َّن َم ْو ِع َد ُك ُم ْ
ص ْ ًربا ََي َ
َو َ
اجلَنَّةُ»  ،وكان يقولَ " :
إن الصرب على احلق ،والثبات عليه ،نوع من أعظم أنواع االنتصار ،إذ عاقبته َحيدة ،إما يف الدنيا ،وإما
ِ
صابًِرا ن ْع َم الْ َعْب ُد إِنَّهُ
يف الدنيا واآلخرة .وقد أثىن هللا عز وجل على بعض أنبيائه ابلصرب فقال( :إ َّان َو َج ْد َانهُ َ
اب)(.)4
أ ََّو ٌ
والصابر ينتصر على نفسه وهواه أوال ،وينتصر على عدوه مبراغمته وعدم االنصياع له اثنيا ،وينتصر ملبدئه

اثلثاً.
وإن هذا البيت بصربه وجهاده ،وتقدميه حياته فداء هلذا الدين ،أسهم يف وضع اللبنات اْلوىل لعزة هذا
الدين وظهوره.

اجلَنَّةَ فَ َق ْد فَ َاز)([ )5سورة
وما ضرهم أن عذبوا ،إن كان مصريهم إىل اجلنّة! (فَ َم ْن ُز ْحز َِح َع ِن النَّا ِر َوأ ُْد ِخ َل ْ
ِ
ك الْ َف ْوُز الْ َكبِريُ)([ )6سورة الربوج اآلية.]11 :
آل عمران ،اآلية( .]185 :ذَل َ

 - 1سورة الروم آية.47 :
ِ ِ
 - 2المستدرك على الصحيحين للحاكم ( ،)438 /3قال الحاكمِ :
ِجاهُ.
صح ٌ
يح َعَلى َش ْرط ُم ْسلمٍَ ،وَل ْم ُي َخّرَ
َ
3

-

المستدرك على الصحيحين للحاكم ( ،5646 )432 /3وصححه األلباني في فقه السيرة (.)107

 - 4سورة ص آية.30 :
 - 5سورة آل عمران آية.185 :
 - 6سورة البروج آية.11 :
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سورة

العصر وحقيقة النصر:

قال اإلمام الشافعي -رَحه هللا" :-لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم"(.)1
ومن فوائدها اليت تغيب عن بعض األذهان ما قررته من املعاين يف مفهوم االنتصار.
إن هذه السورة ترسم منهج النصر واضحاً جلياً ،وتصحح الفهم اخلاطئ احلاصر لالنتصار يف صورة واحدة
أو نوع دون ما عداه.
فقد أقسم هللا  -سبحانه وتعاىل -أن كل إنسان يف خسر ،أي خسارة وهالك وبوار ،إال من استثىن بعد
ذلك.
واملستثنون من اخلاسرين ،هم الفائزون الراحبون املنتصرون.
ومجلتهم من حتققوا با أيت:
ِ َّ ِ
ين َآمنُوا)(.)2
 -1اإلميان( ،إَّال الذ َ
 -2عمل الصاحلات( ،وع ِملُوا َّ ِ
احل ِ
ات)(.)3
ََ
الص َ
اص ْوا ِاب ْحلَِّق)(.)4
 -3التواصي ابحلقَ ( ،وتَ َو َ

لص ِْرب)(.)5
اص ْوا ِاب َّ
 -4التواصي ابلصربَ ( ،وتَ َو َ

هذه شروط النصر ،علم وعمل ودعوة وصرب ،فمن استكملها فقد فاز وجنا ،وذلك هو الفالح والنصر،

يزيد وينقص مبقدار ما قام ابلعبد من هذه اْلمور اْلربعة.

 - 1تفسير ابن كثير .547/4
 - 2سورة العصر آية.3 :
 - 3سورة آية.3 :
 - 4سورة العصر آية.3 :
 - 5سورة العصر آية.3 :
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وهللا -سبحانه وتعاىل -مل يذكر من ضمن املستثنني من اخلسار والبوار من حققوا النتائج ،وتكاثروا
ابْلتباع! ْلن هذا ليس بالزم للنجاة من اخلسارة والبوار.
وعليه فليس من الزم النصر أن يستجيب الناس ،أو أن تتحقق اْلهداف اليت يُسعى إليها ،فهذا اْلمر
ِ [املائدة:
ِ
اَّللُ َو ِاس ٌع َعل ٌيم)
اَّللِ يُ ْؤتِ ِيه َم ْن يَ َشاءُ َو َّ
ض ُل َّ
ك فَ ْ
مرده إىل هللا ،قد يكون فتنة ،وقد يكون منّة وفضالًَ ( ،ذل َ
.]54
وقد استوقفِن يف هذه السورة قضيتان مهمتان ،هلما عالقة مبنهج االنتصار:
األوىل التواصي ابحلق ،فاإلنسان قد يضعف أو يزل فكانت حاجته مع العلم والعمل ماسة إىل من
يوصيه ابلثبات على املنهج ،ويذكره به ،وحيثه على حمافظة عليه والصيانة له ،حىت ال خيرج عن سبيله وهو ال
يشعر ،إما ابلتأويل أو ابلنسيان ،أو بسبب ضغط احلياة ،أو عوائق الدعوة ،وكم من إنسان يتصور أنه على
احلق ،سائر يف الطريق ،وهو قد حاد عنه ،واتبع السبل من حيث ال يدري ،ومع ذلك يقول :ملاذا مل أنتصر،
أو ما سر أتخر النصر؟ (قُ ْل ُه َو ِم ْن ِعْن ِد أَنْ ُف ِس ُك ْم) [سورة آل عمران ،اآلية.]165 :
فالتواصي ابحلق سبيل لتحقق النصر الذي وعد هللا به عباده املؤمنني ،وعاصم من االحنراف عن صراط
هللا املستقيم.
الثانية التواصي ابلصرب :إذ ال ميكن أن يتحقق النصر ملن يستعجل الشيء قبل أوانه ،كما ال يتحقق
ليائس قانط من رَحة هللا ،يرتك السبيل ويغادر الساحة عند أدىن عقبة!
فالتواصي ابلصرب مينع من االستعجال ،ويبعد اليأس والقنوط.
ومن هنا فإن املؤمن إذا التزم ابحلق وَتسك به وسار عليه ومل حيد عنه ،مث صرب وصابر غري مستعجل وال
اَّللِ قِيالً)([ )1سورة النساء ،اآلية .]122 :بل إن التزام
َص َد ُق ِم َن َّ
َيئس ،فإن النصر متحقق له ال حمالة ( َوَم ْن أ ْ
احلق والصرب عليه ،هو النصر الذي ال يتحقق نصر دونه.

 - 1سورة النساء آية.122 :
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أسباب أتخر النصر الظاهر
حب العاجل ،وحتقق النصر الظاهر لدين هللا أمر حمبب إىل النفس كيف ال ،وهو
النفس جمبولة على ّ
وهنَا نَصر ِمن َِّ
ِ
يب َوبَ ِّش ِر
ظهور دين هللا وقمع الباطل وأهله ،ولذلك قال -سبحانهَ ( :-وأ ْ
اَّلل َوفَ ْت ٌح قَ ِر ٌ
ُخَرى ُحتبُّ َ ْ ٌ َ
ِِ
ني)([ )1سورة الصف ،اآلية.]13 :
الْ ُم ْؤمن َ
ِ
ِ
ِ
ين ََِّّللِ)([ )2سورة البقرة،
وحنن مأمورون ابلسعي إلقامة دين هللا ( َوقَاتلُ ُ
وه ْم َح َّىت ال تَ ُكو َن فْت نَةٌ َويَ ُكو َن ال ّد ُ
اآلية.]193 :
وكثري من الناس -وأخص الدعاة منهم -يستبطئون حتقق النصر ،وقد يسبب هلم هذا اْلمر شيئا من
اليأس أو االحنراف عن املنهج ،ويغفلون عن اْلسباب اليت تؤخر النصر الظاهر ،مع أن معرفة هذه اْلسباب
أمر مهم ،وله آاثره اإلجيابية على حياة الدعاة واملدعوين واْلتباع .وهذه اْلسباب على نوعني:
 -1أسباب سلبية ،واملعرفة هبا سبيل إىل تالفيها وإزالتها.
 -2أسباب إجيابية ،وفقهها عامل مؤثر يف ثبات الداعية على املنهج الرابين ،سواء حتقق النصر عاجال
أو آجال.
وسأقف مع أبرز اْلسباب املؤثرة يف أتخري النصر أو عدم وقوعه يف حياة الداعية أو على يديه ،وسأختصر
فيها مبا يناسب املقام:
 -1ختلف بعض أسباب النصر املشروعة.
فت هذه اْلسباب أو بعضها ختلف النصر؛ ْلن السبب يلزم من وجوده
أسبااب ،فإذا ختلّ ْ
وذلك أن للنصر ً

الوجود ،ومن عدمه العدم لذاته ،وإن كان قد ال يلزم من وجود السبب وجود النصر ملانع من غريه ،ولكن
يلزم من عدمه العدم.
فمثال :جند من أسباب النصر املشروعة اإلعداد للمعركة ْلن هللا -تعاىل -يقول:

 - 1سورة الصف آية.13 :
 - 2سورة البقرة آية.193 :
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اخلي ِل تُرِهبو َن بِِه ع ُد َّو َِّ
ِ
ِ ٍ ِ
ِ
ين ِم ْن ُدوهنِِ ْم ال
َ
( َوأَع ُّدوا َهلُْم َما ْ
استَطَ ْعتُ ْم م ْن قُ َّوة َوم ْن ِرَابط َْْ ْ ُ
اَّلل َو َع ُد َّوُك ْم َوآ َخ ِر َ
اَّللُ يَ ْعلَ ُم ُه ْم)([ )1سورة اْلنفال ،اآلية .]60 :فعدم اْلخذ ابْلمر واإلعداد املالئم سبب من أسباب
تَ ْعلَ ُم َ
وهنُُم َّ
اهلزمية أو أتخر النصر.

 -2وجود مانع من املوانع.
واملانع هو :ما يلزم من وجوده العدم ،وال يلزم من عدمه وجود وال عدم لذاته .واملوانع كثرية جداً ،كالظلم،
والركون للكفار ،واملعاصي ،وغريها ،والفرق بني هذا وما تقدمه ،أن املانع شيء جيب أال يكون فكان ،وأما
السبب فشيء جيب أن يكون فلم يكن ،وموانع النصر هي أسباب اهلزمية ،ففي غزوة أحد كان مانع النصر
هو املخالفة ،وهو أيضاً سبب اهلزمية ،وذلك أنه ملا بدت عالمات النصر ،مث وقعت املخالفة من الرماة ْلمر

الرسول ،صلى هللا عليه وسلم ،امتنع النصر ،وحلت اهلزمية ،قال -تعاىل( :-أَولَ َّما أَصاب ْت ُكم م ِ
صيبَةٌ قَ ْد
ََ ْ ُ
َ
َىن َه َذا قُ ْل ُه َو ِم ْن ِعْن ِد أَنْ ُف ِس ُك ْم)([ )2سورة آل عمران ،اآلية ،]165 :قال حممد بن
َصْب تُ ْم ِمثْ لَْي َها قُ ْلتُ ْم أ َّ
أَ
إسحاق وابن جرير والربيع بن أنس والسدي( .قُ ْل ُه َو ِم ْن ِعْن ِد أَنْ ُف ِس ُك ْم)( )3أي بسبب عصيانكم لرسول هللا،

صلى هللا عليه

وسلم حني أمركم أال تربحوا مكانكم فعصيتم ،يعِن بذلك الرماة(.)4

ِ
اطن َكثِريةٍ ويَ ْوَم ُحنَ ْ ٍ
ني
صَرُك ُم َّ
ويف حنني أتخر النصر وامتنع برهة ملانع ،قال هللا عز وجل( :لََق ْد نَ َ
اَّللُ ِيف َم َو َ َ َ
ِ
ض ِمبَا َر ُحبَ ْ َّ
ين)(.)5
ضاقَ ْ
إِ ْذ أ َْع َجبَ ْت ُك ْم َكثْ َرتُ ُك ْم فَلَ ْم تُ ْغ ِن َعْن ُك ْم َشْيئاً َو َ
ت َعلَْي ُك ُم ْاْل َْر ُ
ت ُمثَّ َولْي تُ ْم ُم ْدب ِر َ
فذكر –سبحانه وتعاىل -أن قول بعض املسلمني لن نغلب اليوم من قلة ،وكان عددهم ( )12ألفا

()6

كان مانعا من موانع النصر؛ ْلن هللا  -سبحانه -وكلهم إىل كثرهتم فلم تنفعهم شيئاً ،مث حتقق النصر بعد

 - 1سورة األنفال آية.60 :
 - 2سورة آل عمران آية.165 :
 - 3سورة آل عمران آية.165 :
 - 4تفسير ابن كثير .425/1
 - 5سورة التوبة آية.25 :
 - 6انظر تفسير الطبري  100/10وتفسير ابن كثير .343/2
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ذلك عندما زال هذا املانع حيث ثبت أن الكثرة وحدها ال جتلب النصر ،وإمنا االعتماد على هللا -سبحانه-
بعد اْلخذ ابْلسباب.
ومن خالل ما سبق يتضح أمهية مراعاة اْلسباب ،واحلرص على حتصيلها ،مع تاليف املوانع واجتناهبا.
 -3االحنراف عن املنهج.
االحنراف عن املنهج مانع من املوانع ،ولكن أفردته ْلمهية التنبيه عليه ،فقد تتبعت ابالستقراء واقع كثري
من اجلماعات اإلسالمية واحلركات اجلهادية املعاصرة ،وحبثت عن السر لعدم انتصارها ،أو حتقق ما تعلنه من
أهداف خرية نبيلة ،فهي َجاعات قد تكون خملصة تسعى لنصرة دين هللا ،وحتكيم شرعه جاهدة ،وال يتحقق
هلا ذلك بل رمبا تبعد عن مرادها! فوجدت إن من أبرز اْلسباب -حسب ما ظهر ِل -احنرافها عن املنهج
الصحيح -منهج أهل السنة واجلماعة -يف ثوابتها أو وسائلها.
وقد يكون االحنراف يسرياً -يف نظر الناس -ولكنه خطري جدا ومؤثر على حتقق النصر.
ومن االحنراف يف املنهج التساهل يف قضية العقيدة ،وعدم اعتبارها من اْلولوَيت ،بل رمبا منع أفرادها
من االشتغال هبا ،فال بنيان عقدي جيمع أصحاهبا ،فكل له اعتقاد ،وال سبيل جلمع الناس إذا كانوا على
أهواء أشىت وتصورات خمتلفة.
ومن االحنراف يف املنهج كذلك َتييع مفهوم الوالء والرباء ،والركون إىل الظاملني ومداهنتهم.
ومن ذلك أتصيل احلزبية ،وبناء الوالء والرباء عليها ،اْلمر الذي يؤدي إىل تفريق كلمة املسلمني ،وتنافر
قلوهبم.
ومن االحنراف كذلك اعتقاد أن الغاية تربر الوسيلة ،وهلم جرا.
إن حترير اْلصول والثوابت ،وتنقيتها مما قد يشوهبا ،أمر جوهري وأساس يف سالمة منهج الدعوة وصدق
التوجه ،ومن مثّ ينعكس أثره على النتائج املرجوة.

وكذلك الوسائل البد من عرضها على القواعد واْلصول الشرعية ،لتثمر ما نرجوه ،وحتقق اْلهداف

املنشودة ،وكما ال ميكن أحداً أن يغرتف من املاء ابلغرابل ،وإن اجتهد وأخلص يف ذلك ،حىت يستعمل آنية
مناسبة أو وسيلة صحيحة ،فكذلك شأن الدعوة حتتاج إىل وسائل مشروعة لتحقق اْلهداف املشروعة.
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 -4عدم نضوج األمة.

ِ
ك قَ ْوًال ثَِق ًيال) [املزمل ،]5 :هذا الدين حتتاج اْلمة إىل أن ترتَب عليه
إن دين هللا عظيم( ،إِ َّان َسنُ ْلقي َعلَْي َ

زماانً ،فتشربه نفوس بنيها ،وتتشبع به ،حىت خيالط الدم والعظم ،عندها لن تنفك عنه ،قائمة أو قاعدة ،ويغدو
نزعه مستحيالً ،ويكون قضيتها اليت حتملها حيث سارت ،وأىن توجهت .وهذا ال يكون إالّ بعد معاانة لذلك
القول الثقيل ،والدين العظيم ،فإذا صربت اْلمة عليها رسخت قدمها يف الدين وكانت أهالً للنصر.
فالبد لألمة أن جتتاز املشقة والعقبات قبل أن تنال النصر.
إن قيام هذا الدين حيتاج إىل طاقات ضخمة ،كثرية العدد ،متعددة املواهب والتخصصات ،تسخر كذلك
يف خدمة دينها ،والعمل على انتصاره ،وهذا اْلمر حيتاج إىل نضج يف زمن ليس ابلقصري ،وإعداد الرجال
وتربيتهم من أشق املهمات وأصعبها.

ولذلك جند أن رسول هللا ،صلى هللا عليه

وسلم بقي ثالثة عشر عاماً يرّب الرجال واحدا واحدا،

ويهيئ اْلمة َجاعة َجاعة ،استعدادا حلمل الرسالة والذود عنها.
فقوم يف دار اْلرقم ،وآخرون يهاجرون إىل احلبشة ،ومرة حيصر اجلميع يف شعب أّب طالب ،مث أتيت اهلجرة
إىل املدينة.
كل هذا وغريه هيأ هذه اْلمة حلمل الرسالة حىت كمل الدين وفتح هللا على املسلمني فتحاً عظيماً.
وهذا اْلمر كما احتاج إىل زمن يف العهد اْلول ،البد له من زمن يف كل عهد ليبلغ َتامه ،فالبذر ال يقوم
دفعة ،والبنيان ال يكتمل فجأة ،ومن مل يراع ذلك ضاعت جهوده.
 -5عدم إدراك قيمة النصر.
إن جميء النصر سريعا دون كبري مشقة وال عناء ،جيعل اْلمة ال تعرف قيمته ،ومن مث ال تبذل من اجلهود
للمحافظة عليه ما يستحقه وما حيتاج إليه.
وسأضرب مثلني يوضحان هذه احلقيقة:
(أ) الرجل الذي عاش يف الفقر :مث جد واجتهد يف حتصيل املال حىت أصبح غنيا ،جتده حيافظ على
هذا املال حمافظة عجيبة ،ويبذل كل الوسائل املمكنة حلمايته وتنميته.

52

حقيقة االنتصار

وذلك ْلنه ذاق طعم الفقر ومذلته ،مث إنه تعب يف َجع هذا املال وتنميته ،فليس من السهولة أن يفرط
فيه ،ويكره أن يعود للفقر بعد أن أخرجه هللا منه ،كما يكره أن يعود للكفر بعد إذ أنقذه هللا منه!
أما أوالده وورثته ،فتجد أن كثرياً منهم ال يوِل هذا املال ما يستحقه من عناية واهتمام ،بل قد يعبث به،
ويفرط فيه حىت تؤول حاله من الغىن إىل الفقر.
وذلك أنه مل يعرف قيمة هذا املال ،ومل يتعب يف َجعه وكسبه ،ومل يذق طعم الفقر كما ذاقه مورثه.
(ب) قيام الدول وسقوطها :مما يلحظ أن الدول تكون إابن قيامها قوية مهابة ،وجتد أ ّن اْلمراء أو
اخللفاء يبذلون جهودا مضاعفة للمحافظة على الدولة ،وتاليف ما يضعفها من اْلسباب.
مث أتيت أجيال مل تساهم يف قيام الدولة ،وورثت امللك كما يرث الوارث املال ،فينشغلون عن الدولة
مبكاسبها ،ويغفلون عن تبعاهتا ،فتبدأ الدولة يف الضعف والتفكك حىت يؤول اْلمر إىل سقوطها.
وهلذا فإن جميء النصر دون تعب أو عناء ،تنضج به اْلمة ،قد يكون سبباً يف عدم بقائه ،وسرعة ذهابه،
وهلذا كثرياً ما يتأخر النصر حىت يستوي اْلمر ويوجد الرجال الذين يعرفون قيمة النصر ،والثمن الذي يستحقه.
 -6عدم الصدق يف القيام أبعباء الرسالة بعد النصر.

قد يكون يف علم هللا -جل وعال -أن هؤالء لو انتصروا لن يقوموا بتكاليف االنتصار ،من إقامة حكم
هللا يف اْلرض ،واْلمر ابملعروف والنهي عن املنكر ،وإقام الصالة ،وإيتاء الزكاة ،وهذا يف حقيقته يؤول إىل
ضعف يف اإلخالص ،وخلل يف سالمة القصد ،فاالنتصار ليس مرادا لذاته ،وال ملكاسبه وملذاته ،وإمنا ملا
يتحقق منه ،وهو إَخاد الفتنة ،وأن يكون الدين كله هلل.

َّ ِ
َّاه ْم ِيف ْاْل َْر ِ
ض أَقَ ُاموا
ص ُرهُ إِ َّن َّ
صَر َّن َّ
اَّللَ لََق ِو ٌّ
ين إِ ْن َم َّكن ُ
اَّللُ َم ْن يَْن ُ
وقد قال هللا عز وجلَ ( :ولَيَ ْن ُ
ي َع ِز ٌيز الذ َ
الزَكاةَ وأَمروا ِابلْمعر ِ
وف َوَهنَْوا َع ِن الْ ُمْن َك ِر َوََِّّللِ َعاقِبَةُ ْاْل ُُموِر) [سورة احلج ،اآلية ،]41 ،40 :وهللا
َّ
الصالةَ َوآتَ ُوا َّ َ َ ُ َ ْ ُ
عليم ابلقلوب وما فيها ،فقد يتخلف نصره مبوجب علمه ،وقد ال نعلم حنن سبب ذلك ولكن هللا يعلمه أبن
هؤالء قوم ال يستحقون النصر ،وهللا عليم مبا تكنه الصدور ،ومبا كان ،وما يكون ،وما مل يكن لو كان كيف
يكون.
 -7عدم انكشاف الباطل وظهور الزيف.
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من أسباب أتخر النصر أن الباطل الذي حياربه الدعاة قد ال يكون ظاهراً للناس ،مل ينكشف زيفه
لبعضهم ،وهلذا جيد له أنصاراً من املخدوعني ،ممن ليسوا على ذلك الباطل ،وال يقرونه لو اكتشفوا حقيقته.
ومن أبرز اْلمثلة على ذلك أخبار املنافقني ،فكثري من الصحابة -رضوان هللا عليهم -مل يكونوا يعرفون
عددا من أقطاب النفاق ،بل قد حيسن بعضهم ببعض هؤالء الظن ،فيدافع عنهم ،ويذب عنهم ،فال عجب
اح َذ ْرُه ْم
إذا وجدان اليوم من يدافع عن املنافقني املعاصرين ،مع أهنم كما قال هللا تعاىل يف أسالفهمُ ( :ه ُم الْ َع ُد ُّو فَ ْ
َىن يُ ْؤفَ ُكو َن) [سورة املنافقون ،اآلية.]4 :
اَّللُ أ َّ
قَاتَلَ ُه ُم َّ

والدخول يف معركة مع قوم مل تنكشف حقيقة أمرهم ،له آاثره السلبية على اْلمة املسلمة ،إذ أن بعض

املسلمني سيقف يف صف أولئك ،كما وقف بعض الصحابة منافحاً عن منافقني.
كما يف احلديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عائشة يف قصة اإلفك وجاء فيه:
اَّللِ صلَّى هللا علَي ِه وسلَّم ِمن ي وِم ِه فَاست ع َذر ِمن عب ِد َِّ
«َي
ُّبَ ،وُه َو َعلَى املِْن َِرب ،فَ َق َ
"فَ َق َام َر ُس ُ
ْ َ ْ َ ْ َْ
الَ :
ول َّ َ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ
اَّلل بْ ِن أ ٍَّ
معشر املسلِ ِمني ،من ي ع ِذرِين ِمن رج ٍل قَ ْد ب لَغَِِن عْنه أَ َذاه ِيف أَهلِي ،و َِّ ِ
ت َعلَى أ َْهلِي إَِّال َخ ْ ًريا،
اَّلل َما َعل ْم ُ
َ ْ ََ ُ ْ َ َ ْ َْ ُ ْ َ ُ
َ َُ ُ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت :فَ َق َام َس ْع ُد بْ ُن ُم َع ٍاذ
ت َعلَْيه إَِّال َخ ْ ًرياَ ،وَما يَ ْد ُخ ُل َعلَى أ َْهلي إَِّال َمعي»  .قَالَ ْ
َولََق ْد ذَ َك ُروا َر ُج ًال َما َعل ْم ُ
ول َِّ ِ
ِ
ت عُنُ َقهَُ ،وإِ ْن َكا َن ِم ْن
ال :أ ََان ََي َر ُس َ
َخو بَِِن َعْب ِد اْلَ ْش َه ِل ،فَ َق َ
اَّلل أ َْعذ ُرَك ،فَِإ ْن َكا َن م َن اْل َْو ِس َ
ضَربْ ُ
أُ
ِ
ِ ِ
ت َع ِّم ِه ِم ْن
ت :فَ َق َام َر ُج ٌل م َن اخلَْزَرِجَ ،وَكانَ ْ
إِ ْخ َواننَا م َن اخلَْزَرِج أ ََم ْرتَنَا فَ َف َع ْلنَا أ َْمَرَك ،قَالَ ْ
ت أ ُُّم َح َّسا َن بِْن َ
فَ ِخ ِذهِ ،وهو سع ُد بن عبادةَ ،وهو سيِ ُد اخلزرِج ،قَالَت :وَكا َن قَبل َذلِك رج ًال ِ
ِ
احتَ َملَْتهُ احلَ ِميَّةُ،
صاحلًاَ ،ولَك ِن ْ
ْ َ َْ َ َُ َ
َ ُ َ َ ْ ْ ُ َُ َ َ ُ َ َ ّ َْ َ
ِ
ِ
ال لِسع ٍدَ :ك َذبت لَعمر َِّ
ت أَ ْن يُ ْقتَ َل .فَ َق َام
اَّلل الَ تَ ْقتُلُهَُ ،والَ تَ ْقد ُر َعلَى قَ ْتل ِهَ ،ولَ ْو َكا َن ِم ْن َرْه ِط َ
َحبَ ْب َ
فَ َق َ َ ْ
ك َما أ ْ
ْ َ َُْ
ٍ
ال لِسع ِد ب ِن عبادةََ :ك َذبت لَعمر َِّ
َّك ُمنَافِ ٌق ُجتَ ِاد ُل
اَّلل لَنَ ْقتُلَنَّهُ ،فَِإن َ
ُسْي ُد بْ ُن ُح َ
ض ٍْريَ ،وُه َو ابْ ُن َع ِّم َس ْعد ،فَ َق َ َ ْ ْ َُ َ
أَ
ْ َ َُْ
ِِ
ول َِّ
ِ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم قَائٌِم
سَ ،واخلَْزَر ُج َح َّىت َمهُّوا أَ ْن يَ ْقتَتِلُواَ ،وَر ُس ُ
ني ،قَالَ ْ
َع ِن املُنَافق َ
اَّلل َ
ت :فَثَ َار احلَيَّان اْل َْو ُ
ِ
ِ
ول َِّ
ت" احلديث(.)1
ت :فَلَ ْم يََزْل َر ُس ُ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم ُخيَّف ُ
َعلَى املْن َِرب ،قَالَ ْ
ض ُه ْمَ ،ح َّىت َس َكتُوا َو َس َك َ
اَّلل َ

وقد ال يقف بعض املسلمني مع هؤالء ،ولكن سيكون وقوفهم مع الدعاة ضعيفاً ومرتدداً؛ ْلهنم مل يتيقنوا

أن خصومهم على الباطل ،وهذا يؤثر على املعركة اليت خيوضها أهل احلق ضد أعدائهم ،بل قد يؤدي إىل فرقة
املسلمني ،وتنازعهم ،ومن مثَّ أتخر النصر.
 - 1صحيح البخاري ( ،4141 )118 /5وصحيح مسلم (.2770 )2134 /4
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 -8عدم صالحية البيئة لقبول احلق.
احمل َاربَة قد تكون غري صاحلة بعد الستقبال احلق ،واستنبات اخلري
من أسباب أتخر النصر ،أن البيئة َ
والعدل يف أرضها ،وهذا يقتضي أموراً هتيئها لذلك قبل الدخول معها يف معركة ،ومن ذلك بذل َجيع الوسائل
الشرعية لبيان أن هؤالء القوم -احملاربني -على الباطل ،والدأب على دعوهتم وبيان حقيقة اإلسالم ،وفساد
ما هم عليه ،فهذا مبثابة احلرث لتلك اْلرض غري الصاحلة.
وإن هذا اْلمر سبباً يف هدايتهم قبل املعركة فإنه وسيلة ملعرفة احلق ،ومن مث َتهيد الطريق لقبوله به بعد
املعركة ،ولذا فإن الدعوة إىل اإلسالم تسبق الدخول يف املعركة.
 -9موانع يف املدعوين ال الداعية.
من أسباب عدم االستجابة لدين هللا مع توافر عوامل النصر ابلنسبة للداعية ،وجود موانع تتعلق ابملدعوين
–ومنها ما تقدم -ومن ذلك عدم تقدير هللا هداية هؤالء القوم ،فاآلفة ليست يف الدعوة وال الداعية ،لكن
احملل ليس بقابل للتطهري( ،أُولَئِ َّ ِ
ِ
ِ
اب
ين َملْ يُِرِد َّ
اَّللُ أَ ْن يُطَ ِّهَر قُلُ َ
َ
ي َوَهلُْم ِيف ْاآلخَرةِ َع َذ ٌ
وهبُْم َهلُْم ِيف الدُّنْيَا خ ْز ٌ
ك الذ َ
()1
ع ِظيم) [املائدة ،]41 :قال هللا عز وجل( :أَفَلَم ي يأ ِ َّ ِ
اَّلل َهل َدى النَّاس َِ
َجيعاً)
ين َآمنُوا أَ ْن لَ ْو يَ َشاءُ َُّ َ
ْ َْ
َ ٌ
َس الذ َ
َ
[سورة الرعد ،اآلية .]31 :وقال( :فَ ِمْن هم من ه َدى َّ ِ
َّت َعلَْي ِه الضَّاللَةُ)([ )2سورة النحل،
اَّللُ َومْن ُه ْم َم ْن َحق ْ
ُْ َ ْ َ
اآلية .]36 :وقال -جل وعال( :-أُولَئِ َّ ِ
وهبُْم)([ )3سورة املائدة ،اآلية.]41 :
ين َملْ يُِرِد َّ
اَّللُ أَ ْن يُطَ ِّهَر قُلُ َ
َ
ك الذ َ
إىل غري ذلك من اآلَيت( .)4وهذا يف حقيقته ليس بسبب لتأخر النصر احلقيقي ،لكنه سبب يف أتخر النصر
الظاهر.
 -10قد يكون انتصار الداعية بعد وفاته أبلغ.
 - 1سورة الرعد آية.31 :
 - 2سورة النحل آية.36 :
 - 3سورة المائدة آية.41 :
 - 4وانظر تفسير الطبري  331/30تفسير سورة الكافرون لتجد كالما جيدا.
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قد يكون انتصار الداعية بعد وفاته أعظم من انتصاره يف حياته ،فيختار هللا عز وجل له ذلك ،وقد تقدم
أن االنتصار هو انتصار املنهج ،أما اْلشخاص فإن هللا قد تكفل إباثبتهم وإكرامهم ،جزاء دعوهتم وصدقهم،
وهلذا يصفي هللا عز وجل من عباده شهداء تكون الشهادة خري هلم من الظهور( :وال َحتس َّ َّ ِ
ين قُتِلُوا ِيف
َ ْ ََ
َب الذ َ
ِ ِ َّ ِ
سبِ ِيل َِّ
اَّلل ِمن فَ ْ ِ ِ
ِ
ِ ِِ
ين َملْ يَْل َح ُقوا
ني ِمبَا َ
َحيَاءٌ عْن َد َرّهب ْم يُْرَزقُو َن ( )169فَ ِرح َ
اَّلل أ َْم َوااتً بَ ْل أ ْ
آات ُه ُم َُّ ْ
َ
ضله َويَ ْستَ ْبشُرو َن ابلذ َ
ِ
ض ٍل َوأ َّ
يع
َن َّ
ف َعلَْي ِه ْم َوَال ُه ْم َْحيَزنُو َن ( )170يَ ْستَ ْب ِشُرو َن بِنِ ْع َم ٍة ِم َن َّ
هبِِ ْم ِم ْن َخ ْل ِف ِه ْم أََّال َخ ْو ٌ
اَّللِ َوفَ ْ
اَّللَ َال يُض ُ
ِِ
ت قَ ْوِمي يَ ْعلَ ُمو َن
َجَر الْ ُم ْؤمن َ
ني) [سورة آل عمران] ،ولعل كثرياً من الشهداء ،لو قدر له أن ينطق لقال! ( ََي لَْي َ
أْ
ِ
ِ
ِ
ني)([ )1سورة يس ،اآلية.]27 ،26 :
مبَا َغ َفَر ِِل َرِّّب َو َج َعلَِِن م َن الْ ُمكَْرم َ

وكم من داعية مل ينتصر الدين يف حياته ،ولكنه انتصر أعظم االنتصار بعد مماته ،فهذا عبد هللا الغالم،

وسبق بيان قصته ،وكذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية مات يف سجنه ،ولكن منهجه انتصر انتصارا ابهرا بعد
عدة قرون من وفاته ،فمضى ومل يظفر من املتع الدنيا جراء ما بذل لألمة بكبري شيء ،بل أوذي وسجن،
وذلك أوفر ْلجره ،وأرفع لدرجته عند ربه إن شاء هللا ،ويف دعاة اإلسالم املعاصرين مناذج حاضرة ضحوا
بدمائهم يف سبيل دعوة أمتهم ،ونرجو أن يدخر هللا هلم اْلجر موفوراً.
 -11أتخر النصر حلكمة االبتالء والتمحيص.

قد يتأخر النصر ابتالء وَتحيصاً للدعاة ولألمة ،وختليصاً هلا من الغلث ،وفيه من العرب والدروس ما يفيد
َّ ِ
ِ
ين َخلَ ْوا ِم ْن قَ ْبلِ ُك ْم
الالحقون منه فوائد َجة .قال -تعاىل( :-أ َْم َح ِسْب تُ ْم أَ ْن تَ ْد ُخلُوا ْ
اجلَنَّةَ َولَ َّما َأيْت ُك ْم َمثَ ُل الذ َ
()2
الرس ُ َّ ِ
اَّللِ أَال إِ َّن نَصر َِّ
يب)
َم َّسْت ُه ُم الْبَأْ َساءُ َوالضََّّراءُ َوُزلْ ِزلُوا َح َّىت يَ ُق َ
ص ُر َّ
ين َآمنُوا َم َعهُ َم َىت نَ ْ
ول َّ ُ
اَّلل قَ ِر ٌ
ول َوالذ َ
َْ
َّ ِ
[سورة البقرة ،اآلية .]214 :وقال( :امل أ ِ
ين
َ
َّاس أَ ْن يُْ َرتُكوا أَ ْن يَ ُقولُوا َآمنَّا َوُه ْم ال يُ ْفتَ نُو َن َولََق ْد فَتَ نَّا الذ َ
َحس َ
ب الن ُ
ِمن قَبلِ ِهم فَلَي علَم َّن َّ َّ ِ
ِ
ني)([ )3سورة العنكبوت ،اآلية  .]3 - 1واآلَيت كثرية
ص َدقُوا َولَيَ ْعلَ َم َّن الْ َكاذبِ َ
ين َ
ْ ْ ْ َْ َ
اَّللُ الذ َ

معلومة.

وبعد:
 - 1سورة يس آية.27-26 :
 - 2سورة البقرة آية.214 :
 - 3سورة العنكبوت آية.3-1 :
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فهذه أبرز أسباب أتخر النصر الظاهر حسب ما تبني ِل ،وقد تتكشف للعامل أسباب أتخر النصر،
وقد ال تتكشف.
والذي جيب أن نعتقده أن علينا فعل اْلسباب الشرعية ،سعيا لنصرة دين هللا ،وأن جنتهد يف حتقيق
اَّللِ)([ )1سورة آل عمران ،اآلية:
َّص ُر إَِّال ِم ْن ِعْن ِد َّ
الواجب ،أما حتقق النصر فليس لنا بل هو هلل ( َوَما الن ْ
.]126
والنصر لن يتحقق إال إذا حان موعده الذي هو يف علم هللا تعاىل ،ال يف تقديران القاصر.
ِِ
ني)([ )2سورة الروم،
ص ُر الْ ُم ْؤمن َ
ولن يتحقق النصر إال بعد اإلميان اجلازم بوعد هللاَ ( ،وَكا َن َح ّقاً َعلَْي نَا نَ ْ
اآلية.]47 :
أما من عنده شك وريبة فال يستحق النصر(.)3

التنازل من أجل االنتصار
مما لفت نظري يف واقع كثري من الدعاة واجلماعات اإلسالمية املعاصرة أهنا قد تستبطئ النصر ،وحرصا
منها على دين هللا ،وأتثراً بكثرة االنتقادات اليت توجه هلا ،وْلهنا ترى أهنا مل حتقق أهدافها ابلرغم مما تبذله من
جهود ،رغم مضي أعمار هؤالء العاملنيْ ،لجل ذلك كله ولغريه من اْلسباب قد تقدم بعض التنازالت
للحصول على بعض املكاسب للدعوة.
وقد تنوعت صور هذه التنازالت وتعددت ،والناس واجلماعات فيها بني ٍ
مقل ومكثر.

 - 1سورة آل عمران آية.126 :
 - 2سورة الروم آية.47 :
 - 3انظر في ظالل القرآن تفسير سورة الحج  2427/4ففيه كالم قيم حول بعض ما ذكر.
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وهذا املوضوع يستحق حبثا مستقال مفصال ،ليس من غرض هذه الرسالة أن تستوعبه ،وأسأل هللا أن
يقيض له من جيليه.
وحسيب أن أقتصر فيه على ما حيتاجه القارئ الكرمي يف موضوعي( :حقيقة االنتصار) ،وقد أتملت ما ورد
يف كتاب هللا –مما أحسب أن له تعلقاً بذلك -فوجدت ثالث قضاَي حدثت يف العهد اْلول متعلقة مبا حنن
فيه عاجلها القرآن ،ورسم لنا منهجا نسري عليه حمذراً من أن تزل قدم أو يقع خالل.
وسأذكر كل قضية ،وأسلوب معاجلتها ،مث أذكر يف النهاية خالصة ما توصلت إليه ،وأسأل هللا التوفيق
والسداد.
القضية األوىل :سبب ن زول سورة الكافرون:
قال اإلمام الطربي :حدثِن حممد بن موسى اخلرشي قال :ثنا أبو خلف ،قال :ثنا داود ،عن عكرمة عن

ابن عباس " ،أن قريشا وعدوا رسول هللا ،صلى هللا عليه

وسلم أن يعطوه ماال ،فيكون أغىن رجل مبكة،

ويزوجوه ما أراد من النساء ،ويطئوا عقبه ،فقالوا له :هذا لك عندان َي حممد ،وكف عن شتم آهلتنا ،فال تذكرها
بسوء ،فإن مل تفعل فإان نعرض عليك خصلة واحدة فهي لك ولنا فيها صالح ،قال :ما هي ،قالوا :تعبد
آهلتنا سنة ،الالت والعزى ،ونعبد إهلك سنة ،قال :حىت أنظر ما أييت من عند رّب ،فجاء الوحي من اللوح
اجل ِ
احملفوظ " قُل َي أَيُّها الْ َكافِرو َن " السورة ،وأن زل هللا( :قُل أَفَغَري َِّ
اهلُو َن) إىل قوله:
اَّلل َأتْ ُم ُر ِّ
ْ َ َ
وين أ َْعبُ ُد أَيُّ َها َْ
ْ َْ
ُ
ِ
ِ
ين) " ([ )1سورة الزمر ،اآلية.]66 ،65 ،64 :
(فَ ْ
اعبُ ْد َوُك ْن م َن الشَّاك ِر َ
وقال الطربي :أيضا -حدثِن يعقوب ،قال حدثنا ابن علية ،عن حممد بن إسحاق ،قال :ثِن سعيد بن

ميناء موىل البخرتي ،قال " :لقي الوليد بن املغرية والعاص بن وائل واْلسود بن املطلب وأمية بن خلف رسول

هللا ،صلى هللا عليه

وسلم فقالواَ :ي حممد ،هلم فلنعبد ما تعبد ،وتعبد ما نعبد ،ونشركك يف أمران كله،

فإن كان الذي جئت به خريا مما أبيدينا كنا قد شركناك فيه ،وأخذان حبظنا منه ،وإن كان الذي أبيدينا خري

 - 1تفسير الطبري .331/3
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مما يف يديك كنت قد شركتنا يف أمران ،وأخذت منه حبظك ،فأن زل هللا( :قُ ْل ََي أَيُّ َها الْ َكافُِرو َن) " [سورة
الكافرون ،اآلية .]1 :حىت انقضت السورة (.)1

إننا جند يف هذه اْلسباب أن قريشا طلبت من رسول هللا ،صلى هللا عليه وسلم

أن يتنازل هلا،

وتتنازل له حىت يلتقوا على أمر وسط بني دين هللا احلق املنزل على حممد صلى هللا عليه وسلم ،وبني دين قريش
القائم على الشرك!
وقد يقول بعض املتساهلني يف دين هللا الذين حيسبون أهنم أذكياء يدبرون له ويكيدون! وإمنا يدبرون

ْلنفسهم وحيتالون لتخليصها من تبعات الرسالة! قد يقول :لو أن رسول هللا ،صلى هللا عليه وسلم
وافقهم على ذلك ،وطلب منهم أن يبدأوا بعبادة هللا أوالً ،فإهنم إذا عرفوا اإلسالم لن يرجعوا عنه ،ويف هذا
حتقيق مكسب كبري لإلسالم ،وحتقيق انتصار ،ورفع للبالء الذي يالقيه املسلمون.
لكن هللا عز وجل قد حسم هذه القضية( ،قل َي أيها الكافرون ال أ َْعبُ ُد َما تَ ْعبُ ُدو َن َوال أَنْتُ ْم َعابِ ُدو َن َما
ِ
ِ
ِل ِدي ِن) [سورة الكافرون].
أ َْعبُ ُد) ويف آخرها (لَ ُك ْم دينُ ُك ْم َو َ
إن القضية قضية مبدأ وعقيدة ،فهي غري قابلة للمساومة وال لتنازل قيد أمنلة.
ودفعا ْلي احتمال أو طمع يف هؤالء قال -سبحانهَ ( :-وال أَنْتُ ْم َعابِ ُدو َن َما أ َْعبُ ُد)( )2مرتني ،فهو أتكيد
حاسم ،وخرب جازم من عند عالم الغيوب ،أهنم لن يعبدوا هللا أبدا ،ال يف احلاضر ،وال يف املستقبل ،وكأن بعد

إمياهنم كبعد استجابة الرسول ،صلى هللا عليه

وسلم ملطلبهم ،وهكذا كان ،قال اإلمام الطربي:

( َوال أَنْتُ ْم َعابِ ُدو َن َما أ َْعبُ ُد)( )3فيما تستقبلون أبدا "ما أعبد" أان اآلن ،وفيما أستقبل ،وإمنا قيل ذلك
كذلكْ ،لن اخلطاب من هللا كان لرسول هللا ،صلى هللا عليه وسلم يف أشخاص أبعياهنم من املشركني،

قد علم أهنم ال يؤمنون أبدا ،وسبق هلم ذلك يف السابق من علمه ،فأمر نبيه ،صلى هللا عليه

وسلم أن

يؤيس هم من الذي طمعوا فيه ،وحدثوا به أنفسهم ،وإن ذلك غري كائن منه وال منهم يف وقت من اْلوقات،
 - 1تفسير الطبري .331/30
 - 2سورة الكافرون آية.3 :
 - 3سورة الكافرون آية.3 :
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وآيس نيب هللا ،صلى هللا عليه وسلم من الطمع يف إمياهنم ،ومن أن يفلحوا أبدا ،فكانوا كذلك مل يفلحوا،
ومل ينجحوا إىل أن قتل بعضهم يوم بدر ابلسيف ،وهلك بعض قبل ذلك كافرا ،وبنحو الذي قلنا يف ذلك
قال أهل التأويل ،وجاءت به اآلاثر.

()1

إن التأمل يف هذه القضية ،وكيف حسمها القرآن ،يعطي الدعاة من الدروس ما هم أبمس احلاجة إليه،
ويرسم منهجا واضحا جليا يف كيفية مواجهة أساليب كثري من أعداء اإلسالم حاضرا ومستقبال.
ِ َّ ِ
ين يَ ْدعُو َن َرَّهبُْم ِابلْغَ َداةِ َوالْ َع ِش ِّي)([ )2سورة
القضية الثانية :سبب ن زول قوله -تعاىلَ ( :-وال تَطُْرد الذ َ
اْلنعام ،اآلية.]52 :

قال الطربي -مسندا إىل ابن مسعود رضي هللا عنه " :مر املأل من قريش ابلنيب ،صلى هللا عليه
وسلم وعنده صهيب وعمار وبالل وخباب وحنوهم من ضعفاء املسلمني ،فقالواَ :ي حممد :أرضيت هبؤالء
من قومك ،هؤالء الذين من هللا عليهم من بيننا ،أحنن نكون تبعا هلؤالء ،اطردهم عنك ،فلعلك إن طردهتم أن
ِ َّ ِ
ين يَ ْدعُو َن َرَّهبُْم " " (.)3
نتبعك ،فن زلت هذه اآليةَ " :وال تَطُْرد الذ َ
ِ ()4
ِ َّ ِ
ين يَ ْدعُو َن َرَّهبُْم ِابلْغَ َداةِ َوالْ َعش ِّي)
ويف رواية أخرى قال الطربي -مسنداً إىل جماهد -قالَ ( :وال تَطُْرد الذ َ

بالل وابن أم عبد كاان جيالسان حممدا ،صلى هللا عليه

وسلم فقالت قريش حمقرهتما :لوالمها وأمثاهلما

جلالسناه ،فنهي عن طردهم (.)5
ويف رواية قال الطربي :حدثِن القاسم ،قال :ثنا حسني ،قال :ثنا حجاج ،عن ابن جريج ،عن عكرمة يف
ِ ِِ َّ ِ
ين َخيَافُو َن)( )6اآلية.
قولهَ ( :وأَنْذ ْر به الذ َ

 - 1تفسير الطبري .331/3
 - 2سورة األنعام آية.52 :
 - 3تفسير الطبري .200 /7
 - 4سورة األنعام آية.52 :
 - 5انظر تفسير الطبري .202/7
 - 6سورة األنعام آية.51 :
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عدي ،واحلارث بن نوفل ،وقرظة بن عبد عمرو
قال " :جاء عتبة بن ربيعة ،وشيبة بن ربيعة ،ومطعم بن ّ

بن نوفل ،يف أشراف من بِن عبد مناف من الكفار ،إىل أّب طالب فقالواَ :ي أاب طالب ،لو أن ابن أخيك
يطرد عنه موالينا وحلفاءَان ،فإمنا هم عبيدان وعُ َسفاؤان )1( ،كان أعظم يف صدوران ،وأطوع له عندان ،وأدىن

التّباعنا إَيه ،وتصديقنا له! قال :فأتى أبو طالب النيب صلى هللا عليه وسلم فحدثه ابلذي كلموه به ،فقال

فعلت ذلك ،حىت تنظر ما الذي يريدون ،وإالم يصريون من قوهلم؟ فأنزل هللا تعاىل ذكره
عمر بن اخلطاب :لو َ

هذه اآلية":وأنذر به الذين خيافون أن حيشروا إىل رهبم ليس هلم من دونه وِل وال شفيع لعلهم يتقون وال تطرد
العشي يريدون وجهه" إىل قوله":أليس هللا أبعلم ابلشاكرين"[ ،سورة اْلنعام ،اآلية:
الذين يدعون رّهبم ابلغداة و ّ

.]52 ،51

َّ ِ
ِ
ين يُ ْؤِمنُو َن
فلما ن زلت أقبل عمر بن اخلطاب فاعتذر عن مقالته ،فأن زل هللا  -تعاىلَ ( :-وإ َذا َجاءَ َك الذ َ
ِ
الم َعلَْي ُك ْم) " ([ )1سورة اْلنعام ،اآلية.]54 :
ِِب ََيتنَا فَ ُق ْل َس ٌ
يد أَ ْن َْجت َع َل
ويف رواية أخرى البن ماجه عن خباب أن نفراً قالوا لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :إِ َّان نُِر ُ
ك َْجملِسا ،تَع ِر ُ ِ
ِ
ب َم َع َه ِذهِ ْاْل َْعبُ ِد،
ب فَ ْ
ود الْ َعَر ِب َأتْتِ َ
ضلَنَا ،فَِإ َّن ُوفُ َ
لَنَا مْن َ ً ْ
يك فَنَ ْستَ ْحيِي أَ ْن تََرا َان الْ َعَر ُ
ف لَنَا بِه الْ َعَر ُ
فَِإذَا َحنن ِجْئ نَ َ ِ
ِ
ب لَنَا
ت ،قَ َ
اك ،فَأَق ْم ُه ْم َعْن َ
ك ،فَِإذَا َْحن ُن فَ َر ْغنَا ،فَاقْ عُ ْد َم َع ُه ْم إِ ْن شْئ َ
ال« :نَ َع ْم»  ،قَالُوا :فَا ْكتُ ْ
ُْ
ِ ِ
ال :فَ َدعا بِص ِحي َف ٍة ،ودعا علِيًّا لِيكْتُب ،وَْحنن قُع ٌ ِ ِ ٍ
الس َال ُم،
ك كِتَ ًااب ،قَ َ
يل َعلَْي ِه َّ
َعلَْي َ
ََ َ َ َ َ َ ُ ُ
َ َ
ود يف َانحيَة ،فَنَ َزَل ج ْ َربائ ُ
ِ َّ ِ
ك ِم ْن ِح َساهبِِ ْم ِم ْن َش ْي ٍء َوَما ِم ْن
فَ َق َ
ين يَ ْدعُو َن َرَّهبُْم ِابلْغَ َداةِ َوالْ َع ِش ِّي يُِر ُ
يدو َن َو ْج َههُ َما َعلَْي َ
الَ :
{وَال تَطُْرد الذ َ
ٍ
ِ
ِ
ِِ
ني}" ([ )3()2سورة اْلنعام ،اآلية.]52:
ِح َسابِ َ
ك َعلَْي ِه ْم م ْن َش ْيء فَتَطُْرَد ُه ْم ،فَتَ ُكو َن م َن الظَّالم َ
وقد وردت أحاديث أخرى ،وال خيلو بعضها من ضعف ولكن ،يقوي بعضها بعضا فرتتقي مبجموعها
إىل درجة احلسن لغريه ،ومعناها متقارب ،وكلها تذكر سببا واحدا للن زول ،ولكن يف بعض هذه الرواَيت
زَيدات على بعض ،ويؤكد هذه الرواَيت احلديث اآليت يف صحيح مسلم ،عن سعد هو ابن أّب وقاص رضي
ِ ِ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم :اطُْرْد
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم ِستَّةَ نَ َف ٍر ،فَ َق َ
َّيب َ
َّيب َ
ال الْ ُم ْشرُكو َن للنِ ِّ
هللا عنه ،قالُ " :كنَّا َم َع النِ ِّ
 - 1تفسير الطبري 202/7وهذا الحديث مرسل.
 - 2سورة األنعام آية.52 :
 - 3سنن ابن ماجه ( ،4127 )1382 /2وصححه األلباني.
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ِ
ٍ
ود ،ورجل ِمن ه َذي ٍل ،وبِ َال ٌل ،ورج َال ِن لَست أ َِ
َُسّي ِه َما ،فَ َوقَ َع
ْ ُ
َه ُؤَالء َال َْجي َِرتئُو َن َعلَْي نَا .قَ َال َوُكْن ُ
ََ ُ
ت أ ََان َوابْ ُن َم ْسعُ َ َ ُ ٌ ْ ُ ْ َ
ِ َّ ِ
ِيف نَ ْف ِ ِ ِ
ين
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم َما َشاءَ هللاُ أَ ْن يَ َق َع فَ َحد َ
س َر ُسول هللا َ
َّث نَ ْف َسهُ فَأَنْ َزَل هللاُ َعَّز َو َج َّلَ :وَال تَطُْرد الذ َ
يدو َن َو ْج َههُ" (. )1
يَ ْدعُو َن َرَّهبُْم ِابلْغَ َداةِ َوالْ َع ِش ِّي يُِر ُ
َّ ِ
ين يَ ْدعُو َن َرَّهبُْم ِابلْغَ َداةِ َوالْ َع ِش ِّي)( )2اآلية ،إهنا
اصِ ْرب نَ ْف َس َ
وذكر ابن كثري يف قوله -تعاىلَ ( :-و ْ
ك َم َع الذ َ

ن زلت يف أشراف قريش حني طلبوا من الرسول ،صلى هللا عليه وسلم

أن جيلس معهم وحده ،وال

جيالسهم بضعفاء أصحابه ،كبالل وعمار وصهيب وخباب وابن مسعود ،وليفرد أولئك مبجلس على حدة،
ِ َّ ِ
ين يَ ْدعُو َن َرَّهبُْم)( )3اآلية ،وأمره أن يصرب نفسه يف اجللوس مع هؤالء
فنهاه هللا عن ذلك فقالَ ( :وال تَطُْرد الذ َ
َّ ِ
ين يَ ْدعُو َن َرَّهبُْم)( )4اآلية ([ )5سورة الكهف ،اآلية.]28 :
اصِ ْرب نَ ْف َس َ
فقالَ ( :و ْ
ك َم َع الذ َ
إن الوقوف مع سبب ن زول هاتني اآليتني يضع حدا لكثري من االجتهادات اليت يقدم عليها كثري من
الدعاة واجلماعات ،وهم -وال شك -يقدمون عليها حرصا على دينهم ،ورغبة يف انتصار الدين وظهوره،
وحتقيقا لبعض اْلهداف اليت يسعون إليها.
ولكن الغاية -مهما كانت شريفة -فإهنا ال تسوغ الوسيلة إذا كانت منحرفة حمرمة.
تصوروا القضية هكذا:
لو أن َجاعة من اجلماعات اإلسالمية ،اليت توجد يف دول كافرة ،وتسعى جاهدة للدعوة إىل دين هللا،
ونشر رسالة اإلسالم ،قالت هلا تلك الدولة :حنن مستعدون للتفاوض معكم من أجل النظر يف االعرتاف
بكم ،للدخول يف االنتخاابت مثال ،أو للحصول على بعض االمتيازات للدعوة ،ولكن نشرتط عليكم أن
تبعدوا فالان وفالان من قيادتكم ،وآخرين من َجاعتكم ،فإننا ال نعرتف ِبماعة فيها هؤالء ،واجلماعة ال تنقم

 - 1صحيح مسلم (.2413 )1878 /4
 - 2سورة الكهف آية.28 :
 - 3سورة األنعام آية.52 :
 - 4سورة الكهف آية.28 :
 - 5انظر تفسير ابن كثير .80/3
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على هؤالء الدعاة شيئا يف أمر دينهم وعقيدهتم ،ومل تكن تفكر يف ذلك قبل هذا الطلب ،ولكن الدولة ال
تريدهم احتقارا هلم.

فيا ترى هل تصمد تلك اجلماعة ،وترفض املوضوع َجلة وتفصيال وتقولَ ( :وَما نَ َق ُموا ِمْن ُه ْم إَِّال أَ ْن يُ ْؤِمنُوا
احل ِم ِ
ِ
يد)([ )1سورة الربوج ،اآلية .]8 :أو تبدأ مناقشة ما يسمى ابملصلحة؟ وماذا يضري لو أبعد
ِاب ََّّلل الْ َع ِزي ِز َْ
املزِّوقة للتخلي عنهم
هؤالء من أجل مصلحة الدعوة ،وحتقيقا للمكتسبات املتوقعة ،إىل غري ذلك من الزخارف َ

وإبعادهم! أظن -وذلك حبكم معرفيت بواقع بعض اجلماعات -أهنا ستستجيب هلذه املساومات ،وقد
استجابت ْلقل من ذلك .أما الدُّول فكثرياً ما أبعدت وسلمت من أبناء ِملَّتها أانساً يصنفهم العدو على أهنم
غري مرغوب هبم!
ك
بينما حسم القرآن هذه القضية منذ العهد املكي ،ورسم لنا منهجا ال لبس فيه وال غموض ( َما َعلَْي َ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِِ
ني)([ )2سورة اْلنعام،
ِم ْن ِح َساهبِِ ْم ِم ْن َش ْيء َوَما ِم ْن ِح َسابِ َ
ك َعلَْي ِه ْم م ْن َش ْيء فَتَطُْرَد ُه ْم فَتَ ُكو َن م َن الظَّالم َ

اآلية.]52 :

إنه أمر خميف جدا ،رسول هللا ،صلى هللا عليه

وسلم أفضل البشر ،وإمام املرسلني ،لو فعل هذا،

وهو لن يفعله بل لن جيول خباطره إالّ من أجل مصلحة الدعوة ،ورسالة اإلسالم ،ولو فعله -وحاشاه من
ذلك -سيكون من الظاملني.
واْلصل الذي جيب أن نلتزمه ،وهو كذلك يبني لنا املنهج الذي جيب نسلكه إزاء مثل هذه املساومات،
احلَ ُّق ِم ْن َربِّ ُك ْم فَ َم ْن َشاءَ فَ ْليُ ْؤِم ْن َوَم ْن
اليت قد يتأول الناس فيها ابسم املصلحة ،هو قول هللا عز وجلَ ( :وقُ ِل ْ
َشاءَ فَ ْليَ ْك ُف ْر)([ )3سورة الكهف ،اآلية .]29 :اآلية.

 - 1سورة البروج آية.8 :
 - 2سورة األنعام آية.52 :
 - 3سورة الكهف آية.29 :
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هذا واجبنا ،وتلك مسئوليتنا ،أن نقول احلق ،أما هل يؤمن الناس أو يكفروا فليس لنا (أَفَلَم ي يأ ِ َّ ِ
ين
ْ َْ
َس الذ َ
اَّلل َهل َدى النَّاس َِ
َجيعاً)( )1إن القضية عندما تتعلق ابملبادئ فال جمال للمفاوضة وال للتنازل،
َآمنُوا أَ ْن لَ ْو يَ َشاءُ َُّ َ
َ
ِ
ِ
ِل ِدي ِن)([ )2سورة الكافرون ،اآلية.]6 :
واملسألة حمسومة (لَ ُك ْم دينُ ُك ْم َو َ
وإالّ فمن ينصران من أبس هللا إن حدان عن منهاجه ،وقدمياً قاهلا نوح عليه السالم –وهو هو أحد أوِل
العزم -قاهلا صرحية مدوية ترسم لنا منهاجاً ،قاهلا يف وجه كرباء قومه الذين أمروه أن يطرد أانساً غري مرغوب
ِ ِِ َّ ِ
ين َآمنُوا إِ َّهنُْم ُم َالقُو َرّهبِِ ْم َولَ ِك ِِّن
فيهم عندهم! الزدرائهم إَيهم ،واستصغارهم لشأهنم ،قالَ ( :وَما أ ََان بطَارد الذ َ
ِ
اَّللِ إِ ْن طََرْد ُهتُْم أَفَ َال تَ َذ َّك ُرو َن) [هود].
ص ُرِين ِم َن َّ
أ ََرا ُك ْم قَ ْوًما َْجت َهلُو َن (َ )29وََي قَ ْوم َم ْن يَْن ُ
القضية الثالثة :ما ورد يف سورة الفتح :قال ابن كثري :ن زلت هذه السورة الكرمية ملا رجع رسول هللا،

صلى هللا عليه

وسلم من احلديبية يف ذي القعدة من سنة ست من اهلجرة ،حني صده املشركون عن

الوصول إىل املسجد احلرام ،فيقضي عمرته فيه ،وحالوا بينه وبني ذلك مث مالوا إىل املصاحلة واملهادنة ،وأن
يرجع عامه هذا ،مث أييت من قابل ،فأجاهبم إىل ذلك :على تكره من َجاعة من الصحابة منهم عمر بن

اخلطاب 
وقد وردت قصة الصلح يف رواَيت عديدة ،منها يف الصحيحني وغريمها .وهي قصة طويلة سأقتصر على
جزء يسري منها مما له صلة مبوضوعنا ،وهو مما ثبت يف الصحيح.
ِ ()3
ِ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه
ب  ،فَ َق َال النِ ُّ
 -1جاء يف صحيح البخاري" :فَ َد َعا النِ ُّ
َّيب َ
َّيب َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم ال َكات َ
()4
الر َْحن ،فَو َِّ
ِ
ك
الرِحي ِم»  ،قَ َ
َو َسلَّ َم« :بِ ْس ِم َّ
الر َْحَ ِن َّ
اَّللِ َّ
ب ِاب َِْس َ
اَّلل َما أ َْد ِري َما ُه َو َولَك ِن ا ْكتُ ْ
ال ُس َهْي ٌل  :أ ََّما َّ َ ُ َ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه
اللَّ ُه َّم َك َما ُكْن
الرِحي ِم ،فَ َق َ
اَّللِ الَ نَكْتُبُ َها إَِّال بِ ْس ِم َّ
ب ،فَ َق َال امل ْسلِ ُمو َنَ :و َّ
الر َْحَ ِن َّ
اَّللِ َّ
ت تَكْتُ
ال النِ ُّ
َ
َّيب َ
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
اَّلل لَ ْو ُكنَّا
اَّلل»  ،فَ َق َ
اضى َعلَْيه ُحمَ َّم ٌد َر ُس ُ
ك اللَّ ُه َّم» ُمثَّ قَ َ
ال ُس َهْي ٌلَ :و َّ
ول َّ
ب ِاب َِْس َ
«ه َذا َما قَ َ
الَ :
َو َسلَّ َم« :ا ْكتُ ْ
 - 1سورة الرعد آية.31 :
 - 2سورة الكافرون آية.6 :
 - 3وهو علي بن أبي طالب رضي هللا عنه.
 - 4سهيل بن عمرو رئيس المفاوضين من قريش.
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ول َِّ
ت ،والَ قَاتَ ْلنَ َ ِ
ِ
صلَّى
اَّللِ ،فَ َق َ
َّك َر ُس ُ
ب ُحمَ َّم ُد بْ ُن َعْب ِد َّ
نَ ْعلَ ُم أَن َ
ال النِ ُّ
َّيب َ
اَّلل َما َ
اكَ ،ولَك ِن ا ْكتُ ْ
ص َد ْد َان َك َع ِن البَ ْي َ
ِ
ول َِّ ِ
اَّلل" (.)1
اَّللِ إِِّين لََر ُس ُ
هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َمَ :و َّ
ب ُحمَ َّم ُد بْ ُن َعْبد ّ
اَّللَ ،وإ ْن َك َّذبْتُ ُم ِوين ،ا ْكتُ ْ
 -2ومما جاء يف الصلح" :وأنك ترجع عنا عامنا هذا ،فال تدخل علينا مكة ،وأنه إذا كان عام قابل،
خرجنا عنك ،فتدخلها أبصحابك" (.)2

ِ
ك إَِّال َرَد ْدتَهُ إِلَْي نَا"(،)3
يك ِمنَّا َر ُج ٌل َوإِ ْن َكا َن َعلَى دينِ َ
 -3وجاء -أيضا-كما قال سهيلَ "َ :علَى أَنَّهُ الَ َأيْتِ َ
ويف رواية عند اإلمام أَحد" :أَنَّه من أَتَى رس َ ِ
ِ
ِ
َص َحابِِه بِغَ ِْري إِ ْذ ِن َولِيِّ ِه َرَّدهُ َعلَْي ِه ْم،
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم م ْن أ ْ
ول هللا َ
َُْ َُ
ِ
ِ ِ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم َملْ يَُرُّدوهُ َعلَْي ِه " (.)4
َوَم ْن أَتَى قَُريْ ًشا مم َّْن َم َع َر ُسول هللا َ
وسلم على

هذا بعض ما ورد يف الصلح ،ولذلك فإن عمر ملا بلغه عزم الرسول ،صلى هللا عليه
عقد الصلح ومل يبق إال الكتاب غضب غضبا شديدا وذهب إىل رسول هللا ،صلى هللا عليه وسلم وقال

له" :أَلَست نَِيب َِّ
ال« :ب لَى»  ،قُ ْلت[أي عمر] :أَلَسنَا علَى احل ِق ،وع ُد ُّو َان علَى الب ِ
ال:
اط ِل ،قَ َ
ْ َ َّ
َّ َ َ
ْ َ
ُ
َ َ
اَّلل َحقًّا ،قَ َ َ
()5
ص ِيه ،وهو َان ِ
اَّللِ ،ولَست أ َْع ِ
ص ِري» "
ال« :إِِّين َر ُس ُ
ت :فَلِ َم نُ ْع ِطي الدَّنِيَّةَ ِيف ِدينِنَا إِ ًذا؟ قَ َ
ول َّ َ ْ ُ
«بَلَى»  ،قُ ْل ُ
ََُ
إن هذا الصلح الذي اعتربه عمر  دنية يف دينه ،ومع ما قد يبدو ْلول وهلة من صعوبة القبول ببعض
الشروط اجملحفة اليت كتبت ،إالّ أن هللا عز وجل العليم اخلبري َسّاه فتحا مبينا ،قال ابن مسعود :إنكم تعدون
الفتح فتح مكة ،وحنن نعد الفتح صلح احلديبية.

وقال جابر :ما كنا نعد الفتح إال يوم احلديبية .وقال البخاري :حدثنا عبيد هللا بن موسى ،عن إسرائيل،
عن أّب إسحاق ،عن الرباء  قال" :تَعُدُّو َن أَنْتُ ُم ال َفْت َح فَ ْت َح َم َّكةََ ،وقَ ْد َكا َن فَ ْت ُح َم َّكةَ فَ ْت ًحاَ ،وَْحن ُن نَعُ ُّد
ِ ِ
ال َفْت َح بَْي َعةَ ِّ
ك هللاُ}
ض َوا ِن يَ ْوَم احلُ َديْبِيَ ِة" ،6وقَ َ
الر ْ
ك فَ ْت ًحا ُمبِينًا ليَ ْغفَر لَ َ
ت{ :إِ َّان فَتَ ْحنَا لَ َ
ال أنس " :لَ َّما نََزلَ ْ
 - 1أخرجه البخاري (.)2732 ،2731
 - 2مسند أحمد ( ،18910 )218 /31قال األرنؤوط :إسناده حسن.
 - 3صحيح البخاري (.2731 )196 /3
 - 4مسند أحمد ( ،18910 )218 /31قال األرنؤوط :إسناده حسن.
 - 5صحيح البخاري (.2731 )196 /3
 - 6صحيح البخاري (.4150 )122 /5
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ِ
ِ ِِ
احلُْز ُن َوالْ َكآبَةَُ ،وقَ ْد َحنََر
احلُ َديْبِيَ ِةَ ،وُه ْم ُخيَالِطُ ُه ُم ْ
يما} [الفتحَ ]5 :م ْرِج َعهُ ِم َن ْ
[الفتح ]2 :إ َىل قَ ْوله {فَ ْوًزا َعظ ً
ِ
ِل ِمن الدُّنْيا َِ
َج ًيعا" ، 1ويف مسند أَحد من حديث
ي ِاب ْحلُ َديْبِيَ ِة ،فَ َق َ
َح ُّ
ال :لََق ْد أُنْ ِزلَ ْ
ب إِ ََّ َ َ
ت َعلَ َّي آيَةٌ ه َي أ َ
ا ْهلَْد َ
ِ
ِل ِمن الدُّنْيا وما فِيها َِ
َج ًيعا".2
َح ُّ
أنس أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال " :نََزلَ ْ
ب إِ ََّ َ َ َ َ َ
ت َعلَ َّي آيَةٌ ه َي أ َ
ِ ِ
ك هللاُ َما
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم{ :ليَ ْغفَر لَ َ
َّيب َ
ويف رواية أخرى ْلَحد عن أنس  قال" :نََزَل َعلَى النِ ِّ
ِ
ت
َخَر} [الفتحَ ]2 :م ْرِج َعنَا ِم َن ْ
احلُ َديْبِيَ ِة ،فَ َق َ
ك َوَما َأت َّ
َّم ِم ْن ذَنْبِ َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم " :لََق ْد أُنْ ِزلَ ْ
ال النِ ُّ
َّيب َ
تَ َقد َ
ِل ِممَّا َعلَى ْاْل َْر ِ
ض"(.)3
َح ُّ
ب إِ ََّ
َعلَ َّي آيَةٌ أ َ
ويف هذه القضية جتد أن رسول هللا ،صلى هللا عليه وسلم قبل من املشركني عدة أمور أمهها:
 -1أن يكتب كاتبه ابَسك اللهم ،بدال من بسم هللا الرَحن الرحيم.
 -2أن يكتب :حممد بن عبد هللا ،بدال من :حممد رسول هللا.
 -3أن يؤخر دخول مكة إىل العام القادم.
 -4أن يرد من جاء من املشركني مسلما دون إذن وليه ،مع أهنم لن يردوا من جاء إليهم مشركا.

وقد قال رسول هللا ،صلى هللا عليه

وسلم لبعض الصحابة عندما رأوا أن ال يعطوا صلحاًَ " :والَّ ِذي

نَ ْف ِسي بِي ِدهِ ،الَ يسأَلُ ِوين خطَّةً ي ع ِظّمو َن فِيها حرم ِ
اَّللِ إَِّال أ َْعطَْي تُ ُه ْم إِ ََّي َها" (.)4
ات َّ
َ ُ َُ
َ
ُ َُ ُ
َْ

ولو دققنا النظر يف هذه اْلمور اليت أجاهبم إليها رسول هللا ،لوجدان أهنا ال تتعلق ابلعقيدة وال ابملبدأ،

وفرق كبري بينها وبني ما سبق يف سورة (الكافرون) .وسورة (اْلنعام) ،وليس فيها اعرتاف ابلباطل أو إقرار له.
كيف وقد َسى هللا هذا الصلح( :فَ ْتحاً ُمبِيناً)( )5ولنقف مع هذه املطالب اْلربعة ،وقفة يسرية موجزة،

تبني ذلك.

1

-

صحيح مسلم (.1786 )1413 /3

 - 2مسند أحمد ( ،13640 )233 /21قال األرنؤوط :إسناده صحيح على شرط الشيخين.
 - 3مسند أحمد ( ،13035 )335 /20قال األرنؤوط :إسناده صحيح على شرط الشيخين.
 - 4صحيح البخاري (.2731 )193 /3
 - 5سورة الفتح آية.1 :
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أما كتابة "ابَسك اللهم" ف ليس فيها حمذور شرعي ،فلو أن مسلما قال :ابَسك اللهم ،وهو ال يعتقد
أتويالً أو نفي اسم الرَحن الرحيم وال صفته ،فإنه ال أيمث.

وسلم حممد بن عبد هللا ،وقد نفى،

وأما :كتابة حممد بن عبد هللا ،فإن رسول هللا ،صلى هللا عليه
صلى هللا عليه وسلم أي احتمال قد يتطرق إىل اْلذهان ،فقال هلم " :وهللا إين لرسول هللا وإن كذبتموين

" فإذا انتفى اللبس فال حمذور.
وأما رجوعهم هذا العام إىل العام املقبل ،فهذه قضية مصلحية تقدر بقدرها ،والذي اقتضى اإلذعان هلا
عدم إمكان دخوهلم مكة مع تعنت املشركني إالّ ابنتهاك حرمة ،وذلك حلرمة مكة وحرمة اْلشهر احلرم –على
الصحيح من قوِل العلماء -ولذلك قال( :ال يسألوين خطة يعظمون فيها حرمات هللا إال أعطيتهم إَيها)،
فال تنتهك هذه احلَُرم بقتال استجابة للعواطف اجلياشة اليت تدعو لالعتمار هذا العام.

وكم من التصرفات يقوم هبا بعض الناس استجابة لعاطفة غري منضبطة تسبب مفاسد عظيمة ،قد ال

يقدرون املفسدة تقديراً صحيحاً أثناء ثوران العاطفة.
وأما قضية إعادة من جاء مسلماً إىل املشركني فقد تبدو جمحفة ،لكنها يف حقيقتها ال ختلو من مصلحة،
والقضية قضية موازنة تتجاوز مصلحة اْلفراد إىل مصلحة اْلمة ،وال ضرر فيها على اْلفراد عند التمعن فيها
فال يلزم أن يقبل املسلمون من ّفر إليهم لينجو بدينه ،فأرض هللا واسعة ،يسعه أن يفر إىل أي بالد ،يدل على
اَّلل عَّز وج َّل ج ِ
ذلك قوله ،صلى هللا عليه وسلم ْلّب جندلَ" :ي أَاب جْن َد ٍل اصِرب و ِ
اع ٌل
َْْ ْ
ب ،فَِإ َّن ََّ َ َ َ َ
َ َ َ
احتَس ْ
لَك ولِمن معك ِمن الْمست ْ ِ
ني فَ َر ًجا َوخمََْر ًجا" احلديث(.)1
َ َ َ ْ َ َ َ َ ُ َْ
ض َعف َ
ِِ ِ
ٍ
َح ٌد "(.)2
وقوله ْلّب بصري ملا جاءه يف املدينةَ " :ويْ ُل أ ُّمه م ْس َعَر َح ْرب ،لَ ْو َكا َن لَهُ أ َ
وقد فهموا رضي هللا عنهم اإلشارة ففي تتمة اخلرب أن أاب بصري "خرج حىت أتى سيف البحر قال :وينفلت

منهم أبو جندل بن سهيل ،فلحق أبّب بصري ،فجعل ال خيرج من قريش رجل قد أسلم إال حلق أبّب بصري،

 - 1مسند أحمد ( ،18910 )219 /31قال األرنؤوط :إسناده حسن.
 - 2صحيح البخاري (.2731 )197 /3

67

حقيقة االنتصار

حىت اجتمعت منهم عصابة ،فوهللا ما يسمعون بعري خرجت لقريش إىل الشأم إال اعرتضوا هلا ،فقتلوهم وأخذوا
أمواهلم ،فأرسلت قريش إىل النيب صلى هللا عليه وسلم تناشده ابهلل والرحم ،ملا أرسل ،فمن أاته فهو آمن"(.)1
وهكذا كان فقد كان ردمها بداية فتح عظيم للمسلمني.
وبعد:
هذه هي القضاَي اليت ذكرت أنِن سأبني منهج القرآن فيها ،وقد فعلت ،وهنا آيت خلالصة املوضوع
ونتيجته ،فأقول:
إن مفهوم التنازل قد اختلط على كثري من الدعاة واجلماعات ،وكل منهم يتمسك بدليل يناسبه ،دون
نظرة مشولية ،فنحن بني إفراط وتفريط ،واملوضوع حيتاج -كما ذكرت سابقا -إىل دراسة شاملة مؤصلة ،جتمع
فيها اْلدلة ،وتعرض الوقائع واْلحوال ،مما يساعد على حسم املوضوع وبيانه.
ومن خالل ما سبق فقد اتضح يل ما يلي:
أوال :ال جيوز التنازل اختياراً عن أمر يتعلق أبصل من أصول اإلسالم ،أو مبدأ من مبادئه ،أو حكم من
أحكامه اليت حسمها الكتاب والسنة ،أو أَجع عليها املسلمون.
اثنيا :أما مسائل االجتهاد ،وهي كثرية بعضها يتعلق أبمور مل يتعني وجوهبا ،على فئة أو شخص ،وبعضها
يتعلق ابلوسائل الدعوية ،والسياسات الشرعية ،فرتاعى فيها القواعد ،الشرعية الكلية العامة ،كقاعدة ،درء
املفاسد وجلب املصاحل ،وقاعدة سد الذرائع ،وقواعد وأصول :املصاحل املرسلة واالستحسان ،وغريها من
القواعد املعروفة.
وذلك ال يكون إال من العلماء املتبحرين ،الذين يسوغ هلم االجتهاد.
وأخريا أقول :إن حرصنا على نصر دين هللا ،وشدة حمبتنا لظهوره على الدين كله جيب أال تكون خمرجة
لنا عن االلتزام ابملنهج الشرعي ،فإن الغاية ال تصحح الوسيلة.

 - 1السابق.
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من صور النصر العاجل واآلجل يف القرآن
أشرت إِل شيء من هذا فيما تقدم ،وأذكر هنا صورة جمتمعة ابختصار؛ لتكون واضحة سهلة االستحضار
يرده كره كاره ،وهو
للدعاة ،لئال يتعجلوا وعد هللا ،فكل شيء عنده مبقدار ،فال يعجله حرص حريص ،وال ّ
العليم احلكيم.

- 1من األنبياء من أذاه قومه ،فنصره هللا عليهم ،فأهلكهم وأقام الدين يف حياته ،كموسى وحممد،
عليهما أفضل الصالة والسالم.
 -2ومنهم من واله هللا امللك  -وهذا نصر عظيم -كداود وسليمان ،عليهما السالم.
 -3ومنهم من أذاه قومه ومل يؤمنوا به ،إالّ قليل منهم فنجاه هللا ومن معه ،وأهلك عدوه ،مث مل يبني لنا
القرآن ماذا حدث للنيب بعد ذلك؟ هل آمن به قوم آخرون ،أو بقي على من آمن معه؟ أو أذكروا ذرَيت من
آمن هبم ،كنوح وهود وصاحل ولوط؟
-4ومنهم من قتله قومه ،أو حاولوا قتله ،فانتقم هللا له بعد حني ،كيحىي ومن أرسل ْلصحاب القرية
(إِ ْن َكانَت إَِّال صيحةً و ِ
اح َدةً فَِإ َذا ُه ْم َخ ِام ُدو َن)([ )1سورة يس ،اآلية ،]29 :وكذلك عيسى حال اليهود قتله
ْ
َْ َ َ
وآذوه ،فجعل هللا الذين اتبعوه فوق الذين كفروا إىل يوم القيامة.
َّر عليه هللا
 -5ومنهم من آمن به قومه بعد إايسه منهم ،كيونس عليه السالم ،ترك قومه وفارقهم ،فَ َقد َ

عز وجل عقوبةً ،مث عفا عنه ،وملا عاد إليهم ،نصره هللا نصرا مؤزرا ،وظهر دين هللا فيهم فمتعهم هللا يف دنياهم.
وحرقوا ،وال نعلم ماذا حل
 -6ومن الدعاة من قتله قومه فكان قتله آية آمن بسببها كثري من قومه فقتلوا ّ

بقتلتهم ،سوى أن هللا دعاهم للتوبة ،وتوعدهم إن مل يتوبوا بعذاب جهنم وعذاب احلريق يف اآلخرة.
كما يف خرب أصحاب اْلخدود (.)2
وال يعىن هذا أهنم مل ينصروا يف الدنيا ،فقد بينت أوجه النصر عند ذكر قصتهم.

 - 1سورة يس آية.29 :
 - 2انظر كتاب معالم في الطريق ص ،180وفي ظالل القرآن تفسير سورة البروج .3873/6
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إن استحضار هذه الصور يف ذهن الداعية عامل مساعد يف ختطي الصعاب ،وجتاوز العقبات احلسية
()1
واملعنوية ،تزيد من إميانه بربه ،وثقته يف حتقق موعوده( ،و َّ ِ
ب َعلَى أ َْم ِرهِ َولَ ِك َّن أَ ْكثَ َر الن ِ
َّاس ال يَ ْعلَ ُمو َن)
اَّللُ َغال ٌ
َ
[سورة يوسف ،اآلية.]21 :
وقفة مع قصة يونس عليه السالم.

وردت قصة يونس ،عليه السالم ،يف القرآن يف عدة مواضع ،منها يف سورة اْلنبياء ،قال تعاىل( :و َذا الن ِ
ُّون
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت ِم َن
ت ُسْب َحانَ َ
ك إِِّين ُكْن ُ
ب ُمغَاضباً فَظَ َّن أَ ْن لَ ْن نَ ْقد َر َعلَْيه فَنَ َادى ِيف الظُّلُ َمات أَ ْن ال إِلَهَ إَِّال أَنْ َ
إ ْذ ذَ َه َ
ِِ
ني)([ )2سورة اْلنبياء ،اآلية.]87 :
الظَّالم َ
ِ
وأطول سياق للقصة جاء يف سورة الصافات ،قال تعاىل( :وإِ َّن يونُ ِ
ني إِ ْذ أَبق إِ َىل الْ ُف ْل ِ
ك
س لَم َن الْ ُم ْر َسل َ َ َ
َ ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ث ِيف بَطْنِ ِه
ني فَالْتَ َق َمهُ ْ
ني لَلَبِ َ
وت َوُه َو ُمل ٌيم فَلَ ْوال أَنَّهُ َكا َن م َن الْ ُم َسبِّح َ
احلُ ُ
اه َم فَ َكا َن م َن الْ ُم ْد َحض َ
الْ َم ْش ُحون فَ َس َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني وأَرس ْلنَاه إِ َىل ِمائَِة أَلْ ٍ
يدو َن
ف أ َْو يَِز ُ
إِ َىل يَ ْوم يُْب َعثُو َن فَنَ بَ ْذ َانهُ ِابلْ َعَراء َوُه َو َسق ٌيم َوأَنْبَ ْت نَا َعلَْيه َش َجَرةً م ْن يَ ْقط ٍ َ ْ َ ُ
ِ ِ ٍ ()3
اصِ ْرب
اه ْم إ َىل ح
ني) [سورة الصافات ،اآلَيت .]148-139 :وجاء يف سورة القلم قوله( :فَ ْ
آمنُوا فَ َمت َّْعنَ ُ
فَ َ
ب ْ ِ
ك وال تَ ُكن َكص ِ
ِ ِ
اح ِ
وم لَ ْوال أَ ْن تَ َد َارَكهُ نِ ْع َمةٌ ِم ْن َربِِّه لَنُبِ َذ ِابلْ َعَر ِاء َوُه َو
احلُوت إِ ْذ َان َدى َوُه َو َم ْكظُ ٌ
ْ َ
حلُ ْك ِم َربّ َ َ
م ْذموم فَاجتَ باه ربُّه فَجعلَه ِمن َّ ِِ
ني)([ )4سورة القلم ،اآلَيت.]50 - 48 :
الصاحل َ
َ ُ ٌ ْ َ ُ َ ُ ََ ُ َ
ت فَنَ َف َع َها إِميَا ُهنَا إَِّال قَ ْوَم
ت قَ ْريَةٌ َآمنَ ْ
وجاء خرب قومه كذلك يف سورة يونس ،قال هللا عز وجل( :فَلَ ْوَال َكانَ ْ
اخلِز ِي ِيف ْ ِ
اهم إِ َىل ِح ٍ
ني) [يونس.]98 :
اب ْ ْ
س لَ َّما َآمنُوا َك َش ْفنَا َعْن ُه ْم َع َذ َ
احلَيَاة الدُّنْيَا َوَمت َّْعنَ ُ ْ
يُونُ َ
قد روي خربهم برواَيت متعددة ،واختلف املفسرون حول سبب تركه لقومه ،ومعىن قوله -تعاىل( :-إِ ْذ
َذهب مغَ ِ
اضباً)( )5على قولني:
َ َ ُ
 - 1سورة يوسف آية.21 :
 - 2سورة األنبياء آية.87 :
 - 3سورة الصافات آية.139 :
 - 4سورة القلم آية.50-48 :
 - 5سورة األنبياء آية.87 :
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 -1قيل ذهب مغاضبا لربه.
 -2قيل ذهب مغاضبا لقومه.
وقد روى الطربي عن ابن عباس والضحاك أنه ذهب مغاضبا لقومه.
وروى عن الشعيب ،وسعيد بن أّب احلسن ،وسعيد بن جبري أنه ذهب مغاضبا لربه.
رجح اإلمام الطربي بعد ذكر عدة رواَيت ،أنه ذهب مغاضبا لربه ،فقال :وهذا القول -أعِن قول
وقد ّ
من قال إنه ذهب مغاضبا لربه -أشبه بتأويل اآلية ،وذلك لداللة قوله( :فَظَ َّن أَ ْن لَ ْن نَ ْق ِد َر َعلَْي ِه)( )1على
ذلك ،على أن الذين وجهوا أتويل ذلك إىل أنه ذهب مغاضبا لقومه ،إمنا زعموا أهنم فعلوا ذلك استنكارا منهم
أن يغاضب نيب من اْلنبياء ربه ،واستعظاما له ،وهم بقيلهم أنه ذهب مغاضبا لقومه قد دخلوا يف أمر أعظم
مما أنكروا( ،)2وغريه من املفسرين أتول ما روي عن السلف يف ذلك ،وأَيً ما كان فالذي يعنينا -هنا -أن
يونس ،عليه السالم ،سواء كان قد ذهب مغاضبا لربه أو لقومه ،فإنه قد استعجل اْلمر ،وهلا قال -تعاىل-

حملمد ،صلى هللا عليه

احل ِ
ك وال تَ ُكن َكص ِ
وسلم (فَ ْ ِ ِ ِ
اح ِ
وت)( )3فإنه مل يصرب ،وسواء
ْ َ
ب ُْ
اص ْرب حلُ ْك ِم َربّ َ َ

()4
أكان ،عليه السالم ،استعجل إمياهنم أم استعجل حلول العذاب هبم ْلهنم قد كذبوه ،فقد استعجل انتصاراً

ال لنفسه ولكن لدينه ،فاإلميان واالستجابة انتصار للداعية ،وتعذيب املكذبني انتصار للداعية أيضاً ،فلما
وقع من نيب كرمي هذا االستعجال عاقبه هللا عز وجل ،أبن حبسه يف بطن احلوت ،وهو مليم ،أي :مذنب.
غري أن هللا عز وجل أهلمه التسبيح واالستغفار فعفا عنه وغفر له بل اجتباه ربه فجعله من الصاحلني ،كما
قال عز وجل( :فَاجتَ باه ربُّه فَجعلَه ِمن َّ ِِ
ني) [القلم.]50 :
الصاحل َ
ْ َ ُ َ ُ ََ ُ َ
فلما رجع إىل قومه آمنوا كلهم( ،وأَرس ْلنَاه إِ َىل ِمائَِة أَلْ ٍ
اهم إِ َىل ِح ٍ
ني)([ )5سورة
ف أ َْو يَِز ُ
ََْ ُ
يدو َن فَ َ
آمنُوا فَ َمت َّْعنَ ُ ْ
الصافات ،اآليتان .]148 ،147 :وهذا من أعظم االنتصار.
 - 1سورة األنبياء آية.87 :
 - 2انظر تفصيل ذلك في تفسير الطبري .76/17
 - 3سورة القلم آية.48 :
 - 4انظر تفسير الطبري  76/17وما بعدها.
 - 5سورة الصافات آية.148-147 :
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احل ِ
ك وال تَ ُكن َكص ِ
قال اإلمام الطربي يف تفسري قوله -تعاىل( :-فَ ْ ِ ِ ِ
اح ِ
وت إِ ْذ َان َدى َوُه َو
ْ َ
ب ُْ
اص ْرب حلُ ْك ِم َربّ َ َ
وم)([ )1سورة القلم ،اآلية .]48 :يقول -تعاىل -ذكره لنبيه حممد ،صلى هللا عليه وسلم فاصرب َي
َم ْكظُ ٌ
حممد لقضاء ربك وحكمه فيك ،ويف هؤالء املشركني ،مبا أتيتهم به من القرآن وهذا الدين ،وامض ملا أمرك به
ربك ،وال يثنينك عن تبليغ ما أمرت بتبليغه تكذيبهم إَيك وأذاهم لك.
احل ِ
(وال تَ ُكن َكص ِ
اح ِ
وت)( )2قال قتادة :ال تعجل كما عجل ،وال تغضب كما غضب(" ،)3وهو
ْ َ
ب ُْ
َ
مذموم" أي :مذنب أو مليم.
قال الطربي :أي ال تكن كصاحب احلوت فيعاقبك ربك على تركك تبليغ ذلك ،كما حبس يونس يف
بطن احلوت (.)4
إنه أمر عظيم حري ابلدعاة أن يفقهوه ،فسنة هللا واحدة ،وعامة الناس أوىل ابلعقوبة من أنبياء هللا إذا
خالفوا سنة هللا.

وقفات مهمة
 - 1سورة القلم آية.48 :
 - 2سورة القلم آية.48 :
3

-

تفسير الطبري .46 /29

 - 4السابق .44/29
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أوال :إذا فهم الداعية حقيقة االنتصار ،فإن هذا ال يعِن أن يتساهل الداعية يف أمر الدعوة ،ويف السعي
احلثيث إلزالة املنكرات ،واجلد يف حماولة هداية الناس ،وذلك أن الشيطان قد يوسوس له فيقول:
أنت مهمتك البالغ ،أما النتائج فليست لك -وهذا حق -فإذن ملاذا حتزن أو تتعب نفسك فيما ليس
لك! وهذا َتويه فإن احلزن شيء ،واجلد واالجتهاد يف القيام أبمر هللا شيء آخر! مث يوسوس له أن هؤالء
الناس ال خري فيهم ،ويكفي أنك بيّنت مرة أو مرتني ،أو ثالاث ،فإذا مل يستجيبوا فإنك معذور ،وال داعي

لالستمرار واإلصرارْ ،لن جهودك ضائعة ،ولو استفدت من وقتك يف غري هذا اْلمر لكان خرياً لك ،فيصرفه
يفرته.
بذلك عن واجب الدعوة أو ِّ
مث يبدأ الداعية يرتاخى شيئا فشيئا ،حىت يرتك الدعوة وينعزل عن الناس وشأهنم ،وهذا اليدل على كبري

فقه حلقيقة االنتصار! بل هو الفشل الذريع ،أما فهم حقيقة االنتصار فيزيد من َحاس الداعية -مع االنضباط-
سعيا وراء حتقيق هذا املطلب الذي عز مناله ،سواء أكان انتصارا ظاهرا لدين هللا ،أو كان انتصارا للداعية
نفسه -كما سبق تفصيله.
وعلى الداعية أن حيزن ويفرح ،ولكن ال بد أن يكون حزنه وفرحه إجيابيا فعاال.
فحزنه يزيد من حرصه وإصراره على إنقاذ أمته ،وهداية قومه ،وتعبيد الناس هلل جل وعال.
وفرحه يقوي عزميته ويشد من أزره للمضي قدما يف حتقيق أهدافه انتصاراً للدين وحبا للخري أن ينال
املسلمني.
اثنيا :كل داعية جيب أن يرسم لنفسه منهجا يسري عليه وحيدد أهدافا يسعى لتحقيقها ،يستمد ذلك

من كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه

وسلم مراعيا حاجة اجملتمع الذي يعيش فيه ،والواقع الذي

يعاصره ،ولكن املالحظ أن بعض الدعاة عندما يسري زمنا يف دعوته ،مث ينظر فيما حتقق على يديه ،فجد أنه
مل يتحقق ما كان يصبوا إليه بل حتقق بعضه ،يشعر أنه فشل يف مهمته ،وخسر يف دعوته ،فييئس مث يتوقف.
وهذا أمر خطري ،فإذا كان بعض اْلنبياء مل يتحقق على أيديهم هداية رجل واحد ،ومع ذلك مل يشكوا
يف دعوهتم أو يتوقفوا يف طريقهم ،فكيف يسوغ لرجل غري معصوم ،مع أنه حقق بعض ما يدعو إليه! أن
يتوقف ْلنه مل حيصل له كل ما أراد!
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وكيف له أن يزدري نعمة هللا عليه يوم حتققت له بعض أهداف الدعوة! أمل يسمع قول رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم لعلي رضي هللا عنه" :فَو َِّ
اح ٌد خري لَ َ ِ
ِ
َّع ِم"(.)1
اَّلل َْلَ ْن يُ ْه َدى بِ َ
ك م ْن َُحْ ِر الن َ
ك َر ُج ٌل َو َ ْ ٌ
َ

وهذا يدل علي أن هداية رجل واحد انتصار عظيم للداعية.

ومن السياسات الفاشلة يف احلياة السياسة اجلامدة احلدية! إما كل شيء ،أو ال شيء! وهي كذلك يف
الدعوة.
ولذلك فإن كلمة سيد -رَحه هللا" -خذوا اإلسالم َجلة أو دعوه" ،حتتاج إىل تفصيل ،وال تصوب على
إطالقها ،فبعض وجوه معانيها حق ،وهناك وجوه أخرى فسرت هبا هذه الكلمة ،يستشهد هبا بعض الدعاة،
ختالف املنهج الصحيح ،فاعتقاد اإلسالم ،والدينونة به كله البد منها ،فمن كره بعض ما جاء به حممد صلى
هللا عليه وسلم ،أو رأى غريه أصلح ،أو آمن ببعضه وكفر ببعض ،فهو كمن تركه كله ال يغنيه ما أخذ من دينه
عليه الصالة والسالم ،وأما يف العمل على إقامة الشرع يف اْلرض ،وإحياء السنن ،وإماتة البدع ،وسياسة
الدعوة ،فإن من منهج احلق أن نصرب على الناس ،ونقبل منهم شيئاً فشيئاً.
اثلثا :من أهم أنواع االنتصار االنتصار على النفس ،بل ال ميكن أن يتحقق للداعية أي نوع من أنواع
َصابَْت ُك ْم
النصر إال إذا انتصر على نفسه وشهواهتا أوالً ،ومىت تبع املرء شهوته ،وجرى مع هواه أرداه! (أ ََولَ َّما أ َ
ِ
َىن َه َذا قُ ْل ُه َو ِم ْن ِعْن ِد أَنْ ُف ِس ُك ْم)([ )2سورة آل عمران ،اآليةَ ( ،]165 :وَما
َصْب تُ ْم ِمثْ لَْي َها قُ ْلتُ ْم أ َّ
ُمصيبَةٌ قَ ْد أ َ
()3
ِِ
َصبَ َح ِم َن
ك ِم ْن َسيِّئَ ٍة فَ ِم ْن نَ ْف ِس َ
َصابَ َ
ك) [سورة النساء ،اآلية( .]79:فَطََّو َع ْ
ت لَهُ نَ ْف ُسهُ قَ ْت َل أَخيه فَ َقتَ لَهُ فَأ ْ
أَ
ْ ِ
اَّللَ ال يُغَِّريُ َما بَِق ْوٍم َح َّىت يُغَِّريُوا َما ِأبَنْ ُف ِس ِه ْم)([ )5سورة الرعد،
ين)([ )4سورة املائدة ،اآلية( .]30 :إِ َّن َّ
اخلَاس ِر َ

 - 1صحيح البخاري ( ،2942 )47 /4صحيح مسلم (.2406 )1872 /4
 - 2سورة آل عمران آية.165 :
 - 3سورة النساء آية.79 :
 - 4سورة المائدة آية.30 :
 - 5سورة الرعد آية.11 :
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ِِ
س َع ِن
اآلية .]11 :إىل غري ذلك من اآلَيت ،ويف املقابل :قال تعاىلَ ( :وأ ََّما َم ْن َخ َ
اف َم َق َام َربّه َوَهنَى النَّ ْف َ
اجلَنَّةَ ِه َي الْ َمأْ َوى)([ )1سورة النازعات ،اآليتان.]41 ،40 :
ا ْهلََوى فَِإ َّن ْ
ومن هنا فإذا أتخر النصر فلنبدأ يف حبثنا عن سبب ذلك من أنفسناِ ،
فمن مأمنه يؤتى احلَ ِذر.

 - 1سورة النازعات آية.41-40 :
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اخلامتة
مما سبق ظهر لنا أن حقيقة انتصار الداعية تتمثل فيما يلي:

ِ
ص ِ
اي
 -1التجرد هلل واإلخالص له ،أبن يبتغي بعمله كله وجه هللا تعاىل( ،قُ ْل إِ َّن َ
اليت َونُ ُسكي َوَْحميَ َ
ِِ
يك لَه وبِ َذلِ َ ِ
ِِ
ِ
ني)([ )1سورة اْلنعام ،اآليتان،162 :
ت َوأ ََان أ ََّو ُل الْ ُم ْسلم َ
ك أُم ْر ُ
ب الْ َعالَم َ
َوممََ ِايت ََّّلل َر ِّ
ني ال َش ِر َ ُ َ
ِ
ِ
ِ
 ،]163وقال سبحانه( :وما أ ُِمروا إَِّال لِي عب ُدوا َّ ِ ِ
الصالةَ َويُ ْؤتُوا َّ
ك
يموا َّ
الزَكاةَ َو َذل َ
اَّللَ خمُْلص َ
َ ُْ
ين ُحنَ َفاءَ َويُق ُ
ني لَهُ ال ّد َ
ََ ُ
ِ
ين الْ َقيِّ َم ِة)([ )2سورة البينة ،اآلية ،]5 :والعمل الذي ال يصاحبه اإلخالص حري ابلرد وعدم القبول.
دُ

 -2سالمة املنهج ،وهو أن يكون وفق ما كان عليه رسول هللا ،صلى هللا عليه

وسلم وصحابته،

وهذا هو منهج أهل السنة واجلماعة ،وهو منهج الطائفة املنصورة ،والفرقة الناجية ،الذين ال يضرهم من خذهلم
َن ه َذا ِصر ِ
السبُ َل
اطي ُم ْستَ ِقيماً فَاتَّبِعُوهُ َوال تَتَّبِعُوا ُّ
وال من خالفهم حىت أييت أمر هللا ،قال -سبحانهَ ( :-وأ َّ َ
َ
فَت َفَّر َق بِ ُكم عن سبِيلِ ِه)( )3وقال صلى هللا عليه وسلم "قَ ْد تَرْكت ُكم علَى الْب ي ِ
يغ
ضاء لَْي لُ َها َكنَ َها ِرَهاَ ،ال يَِز ُ
َ
َ ُ ْ َ َْ َ
ْ َْ َ

4
ِ
ِ
ِ
ت فِي ُكم َشْي ئَ ْ ِ
اَّللِ َو ُسن َِّيت"(.)5
اب َّ
َعْن َها بَ ْع ِدي إَِّال َهالِ ٌ
ني لَ ْن تَضلُّوا بَ ْع َد ُمهَا :كتَ َ
ك" وقال" :إِّين قَ ْد تََرْك ُ ْ
ك ِابلَّ ِذي
استَ ْم ِس ْ
 -3االلتزام با يدعو إليه والثبات على الطريق حىت يلقى هللا ،قال -سبحانه( :-فَ ْ
َّك علَى ِصر ٍ
أِ
اَّللِ َوُه َو
اط ُم ْستَ ِقي ٍم)([ )6سورة الزخرف ،اآلية .]43 :وقالَ ( :وَم ْن يُ ْسلِ ْم َو ْج َههُ إِ َىل َّ
ُوح َي إِلَْي َ
ك إِن َ َ
َ
ِ
ِ
اَّللِ َعاقِبَةُ ْاْل ُُموِر)([ )7سورة لقمان ،اآلية .]22 :وقال( :أ ََأتْ ُم ُرو َن
ك ِابلْعُْرَوةِ الْ ُوثْ َقى َوإِ َىل َّ
استَ ْم َس َ
ُْحمس ٌن فَ َقد ْ
ِ
ِ
الصالةِ َوإِ َّهنَا لَ َكبِ َريةٌ إَِّال َعلَى
لص ِْرب َو َّ
استَعِينُوا ِاب َّ
اب أَفَال تَ ْعقلُو َن َو ْ
َّاس ِابلِْ ِربّ َوتَ ْن َس ْو َن أَنْ ُف َس ُك ْم َوأَنْتُ ْم تَ ْت لُو َن الْكتَ َ
الن َ
ْ ِِ
ني)([ )8سورة البقرة ،اآليتان .]45 ،44 :فالثبات على الطريق ،من أقوى عوامل النصر وأسبابه.
اخلَاشع َ
 - 1سورة األنعام آية.163-162 :
 - 2سورة البينة آية.5 :
 - 3سورة األنعام آية.153 :
 - 4سنن ابن ماجه ( ،43 )16 /1وصححه األلباني.
 - 5المستدرك على الصحيحين للحاكم ( ،)172 /1وصححه األلباني في صحيح الجامع .2937
 - 6سورة الزخرف آية.43 :
 - 7سورة لقمان آية.22 :
 - 8سورة البقرة آية.45-44 :
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بل إن صاحب الباطل إذا ثبت على ابطله فغالبا ما يظهر فكيف مبن كان على احلق املبني!
ِ
ِ
اك
ني إِ َّان َك َفْي نَ َ
اص َد ْع مبَا تُ ْؤَم ُر َوأ َْع ِر ْ
ض َع ِن الْ ُم ْش ِرك َ
 -4الصدع ابحلق ،وعدم املداهنة ،قال-تعاىل( :-فَ ْ
ِ
ئني)([ )1سورة احلجر ،اآليتان .]95 ،94 :وقال( :وقُ ِل ْ ِ ِ
الْ ُم ْستَ ْه ِز َ
َ
احلَ ُّق م ْن َربّ ُك ْم فَ َم ْن َشاءَ فَ ْليُ ْؤم ْن َوَم ْن َشاءَ
()2
الرس ُ ِ
ك َوإِ ْن
ا
ه
َي
أ
َي
(
:
سبحانه
–
وقال
].
29
اآلية:
الكهف،
[سورة
فَ ْليَ ْك ُف ْر)
ُّ
َّ
ك ِم ْن َربِّ َ
ول بَلّ ْغ َما أُنْ ِزَل إِلَْي َ
َ
َ
ُ
ِ ()3
اَّلل ي ع ِ
اق
ك ِم َن الن
َخ َذ َّ
اَّللُ ِميثَ َ
ص ُم َ
َملْ تَ ْف َع ْل فَ َما بَلَّ ْغ َ
ت ِر َسالَتَهُ َو َُّ َ ْ
َّاس) [سورة املائدة ،اآلية .]67 :وقالَ ( :وإِ ْذ أ َ
َّاس وال تَكْتمونَه)([ )4سورة آل عمران ،اآلية .]187:وقالَ( :ي أَيُّها الَّ ِ
ِ
َّ ِ
ِ
ين َآمنُوا
ذ
اب لَتُبَ يِّنُنَّهُ للن ِ َ ُ ُ ُ
َ َ
ين أُوتُوا الْكتَ َ
َ
الذ َ
ِ
ني ََِّّللِ ُش َه َداءَ ِابلْ ِق ْس ِط)([ )5سورة املائدة ،اآلية .]8 :إىل غري ذلك من اآلَيت اليت توجب الصدع
ُكونُوا قَ َّوام َ
ابحلق والدعوة إليه.
 -5الصرب وعدم اليأس مع اليقني اجلازم بوعد هللا ونصره لعباده ،ذكر الطربي وابن كثري أن ابن جريج
قال إن موسى عليه السالم -ملا دعا على فرعون بقوله( :ربنا إنك آتيت فرعون ومأله زينة وأمواال يف احلياة
الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أمواهلم واشدد على قلوهبم فال يؤمنوا حىت يروا العذاب اْلليم).
قال هللا تعاىل( :قد أجيبت دعوتكما فاستقيما وال تتبعان سبيل الذين ال يعلمون)[ ،سورة يونس ،اآلية:
 ].89قال ابن جريج :يقولون :إن فرعون مكث بعد هذه الدعوة أربعني سنة ( .)6فأيقن بوعد هللا ،كما قال
ِ
سبحانه( :-ولََق ْد سب َق ِ ِ ِ ِورو َن َوإِ َّن ُجْن َد َان َهلُُم الْغَالِبُو َن)([ )7سورة
َ ََ ْ
ت َكل َمتُنَا لعبَاد َان الْ ُم ْر َسل َ
ني إِ َّهنُْم َهلُُم الْ َمْن ُ
صُ
الصافات ،اآلَيت .]173 ،172 ،171 :وقال( :إِ َّان لَنَ ْنصر رسلَنَا والَّ ِذين آمنُوا ِيف ْ ِ
وم
احلَيَاة الدُّنْيَا َويَ ْوَم يَ ُق ُ
ُُ ُ ُ َ َ َ
()9
ِ
اد)([ )8سورة غافر ،اآلية .]51 :وقالَ ( :ح َّىت إِ
ص ُرَان)
أ
ي
ت
اس
ا
ذ
َ
َس ُّ
َ
ْاْلَ ْش َه ُ
الر ُس ُل َوظَنُّوا أ ََّهنُْم قَ ْد ُكذبُوا َجاءَ ُه ْم نَ ْ
ْ
ْ
َ
 - 1سورة الحجر آية.95-94 :
 - 2سورة الكهف آية.29 :
 - 3سورة المائدة آية.67 :
 - 4سورة آل عمران آية.187 :
 - 5سورة المائدة آية.8 :
 - 6تفسير الطبري  161/11وتفسير ابن كثير .429/2
 - 7سورة الصافات آية.173-172-171 :
 - 8سورة غافر آية.51 :
 - 9سورة يوسف آية.110 :
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[سورة يونس ،اآلية .]110 :وقال( :وال تَ ْيأَسوا ِم ْن رْو ِح َِّ ِ
اَّللِ إَِّال الْ َق ْوُم الْ َكافُِرو َن)
َس ِم ْن َرْو ِح َّ
ُ
َ
َ
اَّلل إنَّهُ ال يَْيأ ُ
ِ
الر ُس ِل َوال تَ ْستَ ْع ِج ْل َهلُْم)([ )2سورة
ص ََرب أُولُوا الْ َع ْزم ِم َن ُّ
[سورة يوسف ،اآلية .]87 :وقال( :فَ ْ
اصِ ْرب َك َما َ
احل ِ
ك وال تَ ُكن َكص ِ
اْلحقاف ،اآلية .]35 :وقال( :فَ ْ ِ ِ ِ
اح ِ
وت)([ )3سورة القلم ،اآلية.]48 :
ْ َ
ب ُْ
اص ْرب حلُ ْك ِم َربّ َ َ
اَّللِ َح ٌّق)(.)4
اصِ ْرب إِ َّن َو ْع َد َّ
وقال( :فَ ْ
(وال يست ِخ َّفن َّ ِ
ين ال يُوقِنُو َن)([ )5سورة الروم ،اآلية .]60 :وقالَ ( :و َج َع ْلنَا ِمْن ُه ْم أَئِ َّمةً يَ ْه ُدو َن ِأب َْم ِرَان
َ َ َْ َ
َّك الذ َ
لَ َّما صربوا وَكانُوا ِِبَيتِنَا يوقِنُو َن)([ )6سورة السجدة ،اآلية .]24 :وقالَ( :ي أَيُّها الَّ ِ
صابُِروا
ذ
ين َآمنُوا ْ
اصِربُوا َو َ
َ َ
ُ
َ
َ َُ َ
اَّللَ لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْفلِ ُحو َن)([ )7سورة آل عمران ،اآلية ،]200 :واصرب وال تيأس.
َوَرابِطُوا َواتَّ ُقوا َّ
فإذا حتققت هذه املقومات يف فرد أو َجاعة حتقق هلا النصر ،ووعد هللا ال يتخلف أبداً ،وسيكون هلا
()1

بذلك الظهور يوماً.

ِ ِ
ين)([ )8سورة البقرة ،اآلية:
ص ْرباً َوثَبِّ ْ
ت أَقْ َد َامنَا َوانْ ُ
وختاما نقولَ ( :ربَّنَا أَفْ ِر ْغ َعلَْي نَا َ
ص ْرَان َعلَى الْ َق ْوم الْ َكاف ِر َ
ِ
اب)([ )9سورة آل عمران،
ك َر َْحَةً إِن َ
ب لَنَا ِم ْن لَ ُدنْ َ
َّك أَنْ َ
ت الْ َوَّه ُ
َ ( .]250ربَّنَا ال تُِز ْغ قُلُوبَنَا بَ ْع َد إ ْذ َه َديْتَ نَا َوَه ْ
ِ ِ
ِ
ين)([ )10سورة آل
اآليةَ ( .]8 :ربَّنَا ا ْغف ْر لَنَا ذُنُوبَنَا َوإِ ْسَرافَنَا ِيف أ َْم ِرَان َوثَبِّ ْ
ت أَقْ َد َامنَا َوانْ ُ
ص ْرَان َعلَى الْ َق ْوم الْ َكاف ِر َ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ين
عمران ،اآليةَ ( .]147 :ربَّنَا ال تُ َؤاخ ْذ َان إِ ْن نَسينَا أ َْو أ ْ
َخطَأْ َان َربَّنَا َوال َْحتم ْل َعلَْي نَا إِ ْ
صراً َك َما ََحَْلتَهُ َعلَى الذ َ

 - 1سورة يوسف آية.87 :
 - 2سورة األحقاف آية.35 :
 - 3سورة القلم آية.48 :
 - 4سورة الروم آية.60 :
 - 5سورة الروم آية.60 :
 - 6سورة السجدة آية.24 :
 - 7سورة آل عمران آية.200 :
 - 8سورة البقرة آية.250 :
 - 9سورة آل عمران آية.8 :
 - 10سورة آل عمران آية.147 :
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ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ص ْرَان َعلَى الْ َق ْوِم
ت َم ْو َ
م ْن قَ ْبلنَا َربَّنَا َوال ُحتَ ّم ْلنَا َما ال طَاقَةَ لَنَا بِه َو ْاع ُ
ف َعنَّا َوا ْغف ْر لَنَا َو ْار ََحْنَا أَنْ َ
الان فَانْ ُ
ِ
ين)([ )1سورة البقرة ،اآلية.]286 :
الْ َكاف ِر َ

وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني ،والعاقبة للمتقني ،وال عدوان إال على الظاملني ،وصلى هللا وسلم

على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أَجعني.

 - 1سورة البقرة آية.286 :
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