رسول هللا هو القدوة احلسنة
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ِم ْن َربِِّ َ
اَللَ َكا َن ِبَا تَ ْع َملُو َن َخبياً * َوتَ َوَّك ْل َعلَى َّ َ

َّب اتَّ ِق َّ
اَلل كما أمر وتَ ْر ُجو ثَ َوابه
اع ِة َّ
وخطاب هللا لرسوله ﷺ خطاب ألمته ﴿ َي أَيُّ َها النِ ُّ
اَللَ﴾ .والتَّ ْق َوى أَ ْن تَ ْع َمل بِطَ َ
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وتبتعد عن َم ْعاصيَة وختاف َع َذابه ،وقَ ْوله تَ َع َاىل ﴿ول تُط ْع الْ َكاف ِر َ
ي﴾ َل تَ ْس َمع مْن ُه ْم َوَل توالم ول ْ
ِ
ِ
تطعهم يف شيء من أمرهم واحذرهم﴿ ،إِ َّن َّ
اَلل َكا َن َعليماً َحكيماً﴾ هللا أعلم مبا ينفعكم ويصلح أمركم فاتَبِعوا أمره َوهنيه إنَّهُ
ِ
ك﴾ أنت ومن تبعك وآمن بك من املؤمنني وتوكل على هللا وحده
وحى إِلَْي َ
عالم الغيوب َحكيم ِيف أَقْ َواله َوأَفْ َعالهَ ﴿ ،واتَّبِ ْع َما يُ َ
واتبع شريعته ودينه واألنظمة اليت انبثقت من دينه وآدابه وأخالقه اليت وصى هبا نبيه.

اتبعوا املنهاج الذي اختاره هللا لكم ،وتوكلوا عليه وحده واستسلموا ألمره وإرادته استسالما مطلقا واطمئنوا لنصره ومحايته
لكم ما أقمتم دينه ،وسعيتم لنيل رضوانه واتبعتم رسوله ﷺ.
واإلسالم هو الستسالم ملشيئة هللا وقدره ،والستعداد ابتداء لطاعة أمره وهنيه ،وإقامة الدين الذي أنزله على رسوله ﷺ
وارتضاه لكم ،وعدم اللتفات لغريه أو اعتماد شيء سواه ،واليقني أن اإلسالم عقيدة ،تنبثق منها شريعة تنظم شؤون حياة
الناس ،وجيب أن تطبق وتتبع دون غريها.
وتقوى هللا مهمة يف تطبيق شرع هللا فهي تعرب عن الوازع الديين املستحكم يف قلب املؤمن وفؤاده ،فهو يلتزم بشرع هللا إمياان
َّب اتَّ ِق َّ
اَللَ﴾ أمر وطلب وتنبيه وحتذير ،فتقوى هللا والشعور
واحتسااب لنيل طاعة هللا ،ورجاء عفوه ورمحته ورضوانهَ ﴿ ،ي أَيُّ َها النِ ُّ
برقابته واستشعار قدر جالله ،هو احلارس األمني القائم يف أعماق النفس املؤمنة على وجوب تطبيق الشريعة وتنفيذها واللتزام

هبا دون غريها.
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ي﴾
ين َوال ُْمنَافق َ
والنهي عن طاعة الكافرين واملنافقني ،واتباع توجيهاهتم أو اقرتاحاهتم ،أو الستماع لم﴿ ،ول تُط ْع الْ َكاف ِر َ

وهذا النهي قائم يف كل بيئة وكل زمان ،حيذر هللا املؤمنني أن يتبعوا الكفار واملنافقني إطالقا ول يف أي أمر عوضا عن أمر
العقيدة والتشريع وتنظيم شؤون حياهتم بصفة خاصة ،لتبقى حياة املسلمني ومنهجهم خالصة هلل ،غري مشوبة بتوجيه من أحد
سواه ،ول ينخدع أحد مبا يكون عند الكافرين واملنافقني من ظاهر العلم والتجربة واخلربة ،كما يسوغ بعض املسلمني ألنفسهم يف
فرتات الضعف والحنراف ،فإن هللا هو العليم احلكيم الذي اختار للمؤمنني منهجهم وفق علمه وحكمته﴿ ،إِ َّن َّ
اَلل َكا َن َع ِليماً
َح ِكيماً﴾.
ك﴾ فهذه هي اجلهة اليت أتيت منها التوجيهات ،وهذا هو املصدر اجلدير ابلتباع﴿ .إِ َّن َّ
ك ِم ْن َربِِّ َ
وحى إِلَْي َ
اَللَ
﴿ َواتَّبِ ْع َما يُ َ
َكا َن ِِبَا تَ ْع َملُو َن َخبِياً﴾ فهو الذي يوحي عن خربة بكم ومبا تعملون ومبا يصلح لكم ويصلحكم ،وهو الذي يعلم حقيقة ما
اَلل وَك َفى ِِب َِّ
ِ
َلل َوكِيلً﴾ فال يهمنك أكانوا معك أم كانوا عليك ،ول حتفل بكيدهم ومكرهم ،وألق
تعملونَ ﴿ ،وتَ َوَّك ْل َعلَى َّ َ
أبمرك كله إىل هللا ،يصرفه بعلمه وحكمته وخربته ،ورد األمر إىل هللا وتوكل عليه وحده ،وتقوى هللا واتباع وحيه والتوكل عليه مع
خمالفة الكافرين واملنافقني هي خري زاد وعون للداعية يف دعوته إىل هلل ﴿وَك َفى ِِب َِّ
َلل َوكِيلً﴾.
َ

وصاحب العقيدة ل ميلك أن يتجرد من مقتضياهتا وقيمها اخلاصة يف موقف واحد من مواقف حياته كلها ،صغريا كان هذا
املوقف أم كبريا ،ول ميلك أن يقول كلمة ،أو يتحرك حركة ،أو ينوي نية ،أو يتصور تصورا ،غري حمكوم بعقيدته ،ول ميلك إل
اللتزام أبمرها وهنيها ،والعيش يف اجملتمع اإلسالمي ويف الدولة اإلسالمية ،ويف العامل سرا وعالنية حاكما وحمكوما يف السراء
والضراء ،فال تتبدل موازينه ول تتبدل قيمه ول تتبدل تصوراته ،فمنهجه الستسالم هلل وحده واتباع رسوله ﷺ.
ول َِّ
قال هللا تبارك وتعاىل﴿ :لََق ْد َكا َن لَ ُكم ِف ر ُس ِ
اَللَ َوالْيَ ْو َم ْاْل ِخ َر َوذَ َك َر َّ
سنَة لِ َم ْن َكا َن يَ ْر ُجو َّ
اَللَ َكثِياً﴾
اَلل أ ْ
ْ َ
ُس َوة َح َ
[األحزاب ]21 :لقد كان لكم أيها الناس قدوة حسنة يف نبيكم ﷺ ،وهذه القدوة احلسنة كائنة واثبتة للمؤمنني الذين يرجون
رمحة هللا وخيافون عذابه يف الدنيا واآلخرة ،وملن ذكر هللا ذكرا كثريا ،ألن املالزمة لذكر هللا توصل إىل طاعته واخلوف منه سبحانه
بني الرجاء ،واإلكثار من ذكره ،ألن التأسي التام ابلرسول ﷺ ل يتحقق إل هبما .ولقد أمران هللا تبارك وتعاىل ابلتأسي برسول
هللا ﷺ ،وهو قدوتنا ومثلنا األعلى يف مجيع مناحي احلياة ،وخصوصا ابلتكاليف الشرعية وإخالص التوجه هلل والعمل الصاحل
وطاعة هللا وطاعة رسوله ﷺ ،وتنفيذ أمرمها والنتهاء عن هنيهما وتنظيم شؤون حياتكم بشرع هللا فيتحقق العدل واإلنصاف
بينكم ،وتؤمنون ابهلل واليوم اآلخر وتلتزمون هبديه وتتبعون سنته وسبيله ،وتذكرون هللا كثريا يف اخلوف واألمن والشدة والرخاء.
اآلايت اليت ذكرت هنا من سورة األحزاب وقد ذكرت غزوة األحزاب فيها واليت تسمى أيضا بغزوة اخلندق ،وكان مطلع
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َّب اتَّ ِق َّ
ي﴾ وهذا األمر والطلب وهللا أعلم يلفت نظران إىل
السورة لفتا للنظر ﴿ َي أَيُّ َها النِ ُّ
ين َوال ُْمنَافق َ
اَللَ َوَل تُط ِع الْ َكاف ِر َ

خطورة موقع الكفار واملنافقني ،فعداوهتم أزلية ل تنفك ول تكل ،فاحذروهم ول أتمنوا جانبهم عوضا أن تصبحوا حلفاءهم
وأصدقاءهم وعمالءهم أو خدمهم ،وهذا حمظور عليكم ،فإذا كان هذا اخلطاب الذي يكاد يكون فريدا للرسول ﷺ (وخطاب
الرسول خطاب ألمته) فقد جتمع الكفار ملهامجة املسلمني زمن رسول هللا ﷺ وهم حيلمون بوأد املسلمني لينتهي أمرهم إىل
مرة ،وأشجع ،وبنو
األبد ،وقد كانوا قلة والكفار يروهنم ضعافا ل حول لم ول قوة ،فجاءت قريش وغطفان وبنو أسد وبنو ّ
سليم ،حملاربة املسلمني .والكفار واملنافقون ل يتغري تربصهم ابملسلمني ،فاحذروهم ول أتمنوا جانبهم واقتدوا برسول هللا ﷺ
مبحاربته لم ،وصربه وثباته وتضحيته وجهاده وإقامته للدولة اإلسالمية يف املدينة املنورة ،واليت حكمت ألكثر من ثالثة عشر قران
من الزمان ،وكانت أكثر أايمها هي الدولة األوىل يف العامل ،إىل أن هدمها الكفار ابستخدام بعض أبنائها الضالني.
فأين حنن من القتداء برسول هللا ﷺ ومن تطبيق شرع هللا ،وحنن ل نغري على حكام ظلمة سادرين يف غيهم يركضون
خلف فتات موائد الكفار وحيصدون الذل واملهانة ألنفسهم ولبطانتهم ولبالد حيكموهنا ظلما وعدواان؟!
وطنوا أنفسكم على نصرهتا بنصرة دين هللا واتباع سنة رسول هللا ﷺ ،صدقا وحقا وإخالصا وعلما وعمال وقول ،ابلعمل
لستئناف احلياة اإلسالمية إبقامة الدولة اإلسالمية؛ اخلالفة الراشدة على منهاج رسول هللا ﷺ ،واحلمد هلل رب العاملني ﴿ َوهللاُ
غَالِب َعلَى أَ ْم ِرهِ َولَ ِك َّن أَ ْكثَ َر النَّ ِ
اس َل يَ ْعلَ ُمو َن﴾.
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