حقيقة دعوة الرسل
عناية اهلل باإلنسان
حاجة البشرية إىل الرسل
االتصال اجلليل بني اهلل ورسله املختارين ووجوب اإلميان بالرسل وكتبهم
موكب الرسل واألنبياء املتواصل
احلمد هلل وحده ..والصالة والسالم على من ال نيب بعده ..حممد صلى اهلل عليه وسلم ..وبعد.
عناية اهلل باإلنسان
ما أعظم هذه الدعوة ..دعوة الرسل واألنبياء صلوات اهلل وسالمه عليهم ،إهنا دعوة ال تكفي
للحديث عنها تلك السطور القليلة يف هذه الرسالة القصرية ،إهنا دعوة محلها أصحاهبا وقاموا هبا
خري قيام ،فالرسل واألنبياء عليهم الصالة والسالم هم الذين جاءوا باهلداية من عند اهلل مبشرين
ومنذرين كلما ضلت البشرية واحنرفت عن سبيل اهلل.
وسوف تندهش كثرياً حني تعلم كم كان عدد هؤالء الرسل واألنبياء الكرام صلوات اهلل وسالمه
املرسل منهم ثالمثائة ومخسة
عليهم ..ختيل هذا الرقم( ،)100111( :مائة وأربعة وعشرون ألفاً)..
ُ
عشر ...نعم!! هذا هو عددهم( ..كما جاء يف رواية أيب أمامة قال أبو ذر  :قلت يا رسول اهلل:
كم وفاء عدة األنبياء ؟ قال  :مائة ألف  ،وأربعة وعشرون ألفا  ،والرسل من ذلك :ثالمثائة ومخسة
عشر  ،مجا غفريا " واحلديث صححه الشيخ األلباين يف مشكاة املصابيح ...اهلل أكرب!! ما هذا
حقيقة دعوة الرسل
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العدد اهلائل من الرسل واألنبياء؟ من لدن آدم عليه السالم إىل خامت الرسل واألنبياء حممد صلى اهلل
عليه وسلم . .عدد هائل من خرية اخللق اصطفاهم اهلل عز وجل هلذه الدعوة واختارهم سبحانه،
ورباهم على عينه ورعاهم منذ طفولتهم ..وزينهم بكل ما حيبب الناس إليهم وأبعدهم عن كل رجس
وشرك وأيدهم مبعززاته وآياته ..فبعث إىل كل أمة نبياً ..فخاطبوا قومهم ناصحني هلم ومشفقني
عليهم من شقاء الدنيا وعذاب اآلخرة ..لذلك جيب أن نقف طويالً أمام دعوة الرسل واألنبياء..
وحناول أن نضع أيدينا على حقيقة هذه الدعوة.
حاجة البشرية إلى الرسل
َّاس أ َُّمةً
إن دعوة الرسل واألنبياء ال تأيت إال والبشرية يف أشد احلاجة إليها..يقول تعاىلَ ﴿ :كا َن الن ُ
نذ ِرين وأَنزَل معهم الْ ِكتاب بِا ْحل ِّق لِيح ُكم ب ني الن ِ ِ
ِ
وِ
اختَ لَ ُفواْ
اح َد ًة فَبَ َع َ
يما ْ
ين َوُم َ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ
ث اللّهُ النَّبِيِّ َ
َّاس ف َ
َ
ني ُمبَ ِّش ِر َ
فِ ِيه﴾.
كان الناس أمة واحدة .على هنج واحد هو توحيد اهلل عز وجل ..وطال عليهم عهد كانوا فيه على
نظام واحد ومنهج واحد داخل األسرة األوىل ..آدم وحواء وذريتهما ..حىت منت هذه العائلة األوىل
وكثر أفرادها وتفرقوا يف املكان وتطورت معايشهم.
مثّ أختلفوا وأحنرفوا عن دين اهلل ،وأجتالتهم الشياطني ،وأختذوا أهلة يعبدوهنم من دون اهلل ،عندئذ
بعث اهلل النبيني مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب باحلق ..لكي حيكموا به بني الناس فيما
اختلفوا فيه ..ولكي يسري الناس على هنزه وطريقته.
عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال :كان بني نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة من احلق
فاختلفوا فبعث اهلل النبيني مبشرين ومنذرين" .هذا حديث صحيح على شرط البخاري".
حقيقة دعوة الرسل
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االتصال الجليل بين اهلل ورسله المختارين ووجوب اإليمان بالرسل وكتبهم
إن دعوة الرسل واألنبياء عليهم الصالة والسالم تبدأ أول ما تبدأ هبذا االتصال العلوي اجلليل بني
اهلل سبحانه واملختارين من عباده ،يقول تعاىل:
وحي بِِإ ْذنِِ
اب أَو ي رِسل رسوالً فَي ِ
﴿وما َكا َن لِب َش ٍر أَن ي َكلِّمهُ اللَّهُ إَِّال و ْحياً أَو ِمن وراء ِحز ٍ
اء
ش
ي
ا
م
ه
َ
َ
ََ
ُ َ
َ َ ُ
َ ْ َ َ َ ْ ُْ َ َ ُ ُ َ
إِنَّهُ َعلِي َح ِكيم﴾.
فإمنا يتم كالم اهلل لرسله بواحدة من ثالث( :وحياً) يلقيه اهلل يف النفس مباشرة فهو من اهلل ..أو
(من وراء حزاب) كما كلم اهلل موسى عليه السالم( ..أو يرسل رسوالً) وهو امللك (فيوحي بإذنه
ما يشاء) ،كما ورد عنه صلى اهلل عليه وسلم.
إهنا دعوة جيب اإلميان بأصحاهبا ،فيزب اإلميان مبن مسى اهلل تعاىل يف كتابه من رسله ،واإلميان بأن
اهلل تعاىل قد أرسل رسالً سواهم وأنبياء ،فال يعلم أمساءهم وعددهم إال اهلل تعاىل الذي أرسلهم،
فقد قال تعاىل عنهم﴿ :ورسالً قَ ْد قَصصنَاهم علَي َ ِ
ك﴾ ..فيزب
ص ُه ْم َعلَْي َ
صْ
َ ْ ُْ َْ
ك من قَ ْب ُل َوُر ُسالً ََّّلْ نَ ْق ُ
َُ ُ
اإلميان هبم مجيعاً وأن خامتهم حممد صلى اهلل عليه وسلم.
إن دعوة الرسل واألنبياء عليهم الصالة والسالم ..عمادها الكتب املنزلة على الرسل من عند اهلل،
فيزب اإلميان هبا مجيعها ،وأهنا حق وهدى ونور ،و َّ
أن اخر هذه الكتب هو القرآن الكرمي مصدقاً
لكتب اهلل السابقة ومهيمناً عليها مجيعاً ،والذي نزل على خامت األنبياء واملرسلني حممد صلى اهلل عليه
يسع أحداً من النّاس مسع بدعوته ّإال اإلميان به ،والتصديق هبذا الكتاب الذي جاء به
وسلم .فال ُ
من عند اهلل ،واتباع كل ما جاء به من الشرائع ،وإال فقد جحد بدعوة مجيع الرسل واألنبياء ،يقول
تعاىل:
حقيقة دعوة الرسل
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ِ ِ ِِ ِ ِِ
ِ
ِِ ِ
الرس ُ ِ
َح ٍد
ول مبَا أُن ِزَل إِلَْيه من َّربِّه َوالْ ُم ْؤمنُو َن ُكل َآم َن بِاللّه َوَمآلئ َكته َوُكتُبِه َوُر ُسله الَ نُ َفِّر ُق بَ ْ َ
ني أ َ
﴿ َآم َن َّ ُ
ِّمن ُّر ُسلِ ِه﴾.
إن دعوة الرسل واألنبياء ..بقدر ما هي دعوة عظيمة فهي تبعة ثقيلة ..إهنا دعوة أدى أصحاهبا
األمانة وبلغوا مجيع ما أرسلوا به من عند اهلل وبينوه بياناً ال يسع أحداً ممن أرسلوا إليه أن جيهله أو
خيالفه ..فهي دعوة واحدة هبدى واحد من اهلل لإلنذار والتبشريُّ ﴿ ..رسالً ُّمب ِّش ِرين وم ِ
نذ ِ
ين لِئَالَّ
ر
ُ َ َ َُ َ
يَ ُكو َن لِلن ِ
الر ُس ِل َوَكا َن اللّهُ َع ِزيزاً َح ِكيماً﴾.
َّاس َعلَى اللّ ِه ُح َّزة بَ ْع َد ُّ

فمصري البشرية كلها مرتبط بتلك الدعوة ..فالرسل واألنبياء يبلغون الدعوة ..مث يتحقق مصري البشر
من خالل موقفهم من هذه الدعوة إما القبول :فتكون سعادهتم يف الدنيا والنعيم املقيم يف اآلخرة..
أو الرفض :فيكون شقاؤهم يف الدنيا والعذاب يف اآلخرة.
موكب الرسل واألنبياء المتواصل
إن دعوة الرسل واألنبياء-عليهم الصالة والسالم-موكب متصل على طريق التاريخ البشري ..فكل
ٍ
الدين الذي أرتضاه اهلل للناس كافة يف كل زمان
ونيب َّإمنا جاء برسالة اإلسالم من عند اهلل فهو ِّ
رسول ي
ومكان وإن تنوعت التفاصيل والتشريعات حبسب حاجات األمم واألجيال ..مث يقع االحنراف بعد
ذلك ويبعد الناس هنائيا عن دين اهلل.
وهنا جييء نيب أو رسول آخر من عند اهلل يدعو لناس إىل عقيدة التوحيد ويُنقي ما علق هبا من
احنرافات ..إىل أن ختم اهلل تعاىل هذا املوكب ببعثة ٍ
حممد صلى اهلل عليه وسلّم ..فهو احللقة األخرية
يف سلسلة هذا املوكب الكرمي ،يقول تعاىل:
حقيقة دعوة الرسل
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صي نَا بِِه إِب ر ِاهيم وموسى و ِ
صى بِِه نُوحاً والَّ ِذي أ َْوحْي نَا إِ
يسى
ع
و
ا
م
و
ك
ي
ل
َ
َّ
ع لَ ُكم ِّم َن الدِّي ِن َما َو َّ
َ
﴿ َشَر َ
ْ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ ََ
َ َ
َ
َ َ
أَ ْن أَقِ
ِ
ِِ
وه ْم إِلَْي ِه اللَّهُ َْجيتَِيب إِلَْي ِه َمن يَ َشاءُ َويَ ْه ِدي
الد
ا
و
يم
ِّين َوَال تَتَ َفَّرقُوا فيه َكبُ َر َعلَى الْ ُم ْش ِرك َ
ني َما تَ ْد ُع ُ
ُ
َ
إِلَْي ِه َمن يُنِيبُب﴾.
إن هذا الدين الذي شرعه اهلل للمسلمني املؤمنني مبحمد صلى اهلل عليه وسلم ..هو ما وصى به
سبحانه من قبل نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى "صلوات اهلل عليهم" ..إذاً فلماذا النزاع بني اليهود
والنصارى وهم أتباع رسولني من رسل اهلل موسى وعيسى عليهما السالم؟ وملاذا يرفض أهل الكتاب
رسالة حممد صلى اهلل عليه وسلم وهو الرسول اخلامت ،ويرفضون دين اإلسالم؟
إن هؤالء وهؤالء ال جيوز هلم وال يسعهم إال االلتحاق هبذه الرسالة اخلامتة اليت حيملها آخر الرسل
واألنبياء!!
فالوصية اليت صدرت من رب الناس إىل كل الناس (أن أقيموا الدين وال تتفرقوا فيه) ..فالكل مطالب
بإقامة "دين اإلسالم".
وغري ذلك فهو تبديد للوصية ونقض للعهد ..ال يكون معه إال غضب الرب ..وعقابه يف الدنيا
ِ ِ
اآلخرةِ ِمن ْ ِ
ِ ِ
ِ
ين﴾.
اخلَاس ِر َ
واآلخرة ،يقول تعاىلَ ﴿ :وَمن يَْبتَ ِغ َغْي َر ا ِإل ْسالَم ديناً فَلَن يُ ْقبَ َل مْنهُ َوُه َو يف َ َ
إهنا وال شك حقائق هائلة وضخمة ..تلك اليت حتيط هبذه الدعوة اجلليلة ..دعوة الرسل واألنبياء..
ولكن إىل هنا نصل إىل أهم وأخطر حقيقة من حقائق هذه الدعوة .هذه هي احلقيقة ..يبينها لنا
القرآن الكرمي ..يف قصص الرسل واألنبياء صلوات اهلل وسالمه عليهم مجيعاً ،يقول تعاىل:
اءك ِيف َه ِذهِ ا ْحلَ ُّق َوَم ْو ِعظَة َوِذ ْكَرى
ت بِِه فُ َؤ َاد َك َو َج َ
﴿ َوُك الا نَّ ُق ُّ
ك ِم ْن أَنبَاء ُّ
ص َعلَيْ َ
الر ُس ِل َما نُثَبِّ ُ
ِ ِِ
ني﴾.
ل ْل ُم ْؤمن َ
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يقص علينا كتاب اهلل قصص الرسل للموعظة والبيان ..بيان التصور الذي يرتكز إليه هذا الدين
كله ..إهنا حقيقة التوحيد ،يقول تعاىل:
﴿واذْ ُكر أَخا ع ٍاد إِ ْذ أَن َذر قَومه بِ ْاأل ِ
ت النُّ ُذر ِمن بَ ْ ِ
ني يَ َديِْه َوِم ْن َخلْ ِف ِه أاَال تَ بْعبد دُوا إلاال
َ ْ َ َ
َ َُْ ْ
َح َقاف َوقَ ْد َخلَ ْ ُ
اللاه﴾.
لقد جاء التعبري القرآين عن حقيقة التصور هلذا الدين ..باألمر وبالنهي معاً حبيث يؤكد أحدمها
اآلخر ،يقول تعاىل:
(يَا قَ ْوِم ْاعبُ ُدوا اللَّهَ َما لَ ُك ْم ِم ْن إِلٍَه َغْي ُرهُ) ..إنه األمر بعبادة اهلل ..وبيان أن ليس هناك إله يُعبد سواه،
ويقول تعاىل:
(أََّال تَ ْعبُ ُدوا إَِّال اللَّهَ إِنَِِّن لَ ُك ْم ِمْنهُ نَ ِذير َوبَ ِشري) ..إنه النهي عن عبادة غري اهلل ..فال عبادة إال هلل
وحده دون سواه.
هذا بيان حلقيقة التوحيد :األمر بعبادة اهلل وحده بال شريك ،والنهي عن عبادة غريه ..وذلك التأكيد
يف السياق القرآين ال يسمح للشرك أن يدخل يف أيَِّة صورة من الصور ..وهذه هي دعوة الرسل
واألنبياء مجيعاً صلوات اهلل وسالمه عليهم.

والبيان القرآين يزيد هذه احلقيقة تأكيداً ..ويبني أهنا سنة ربانية ..على مدار التاريخ البشري ..وذلك
يف قوله تعاىل:
﴿ولََق ْد ب عثْ نَا ِيف ُك ِّل أ َُّم ٍة َّرسوالً أ َِن ْاعب ُدواْ اللّه و ِ
وت﴾.
اجتَنبُواْ الطَّا ُغ َ
ََ ْ
َ ََ
ُ
ُ
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نعم ..هذه هي حقيقة دعوة الرسل واألنبياء عليهم الصالة والسالم  ..فلقد كان الرتكيز دائماً يف
الدعوة على أمر واحد هو :تعبيد الناس لرهبم احلق ..ونزع السلطان من الطواغيت ..ورده إىل صاحب
السلطان ..اهللِ رب العاملني.
ولكن ..ماذا كان موقف البشرية من دعوة الرسل واألنبياء ..لقد كان استقبال الضالني دائماً هلذه
ال الْ َم ََلُ ِمن
الدعوة هو سوء األدب واالستهزاء والتكذيب واإلصرار على الباطل ،يقول تعاىلَ ﴿ :وقَ َ
ِ
قَوِم ِه الَّ ِ
ِ
اه ْم ِيف ا ْحلَيَاةِ الدُّنْيَا َما َه َذا إَِّال بَ َشر ِّمثْ لُ ُك ْم يَأْ ُك ُل ِممَّا
ذ
ين َك َفُروا َوَك َّذبُوا بِل َقاء ْاآلخَرةِ َوأَتْ َرفْ نَ ُ
ْ
َ
تَأْ ُكلُو َن ِ
ب ِممَّا تَ ْشَربُونَ .ولَئِ ْن أَطَ ْعتُم بَ َشراً ِمثْ لَ ُك ْم إِنَّ ُك ْم إِذاً َّخلَا ِسُرو َن﴾.
ر
ش
ي
و
ه
ن
م
ْ
ْ
ُ ََ َ ُ

إنه االعرتا على بشرية الرسول ..واستبعاد أن يتصل بشر خبالقه وكيف يتحدث باسم اهلل وهو
ليس من السدنة أو الكهنة.
وال يقف القوم عند هذا ..إمنا يتهمون رسوهلم باالفرتاء على اهلل يقول تعاىل( :إن هو إال رجل افرتى
على اهلل كذبا ،وما حنن له مبؤمنني)
وال يقفون عند هذا ..إهنم يتهمون رسوهلم بالسفاهة والكذب ،يقول تعاىل( :إنا لنراك يف سفاهة،
وإنا لنظنك من الكاذبني).
وهم ِّمن
وال يقفون عند هذا ..إنه البغض والكراهية والطرد من اجملتمع ،يقول تعاىل( :قَالُواْ أَ ْخ ِر ُج ُ
قَ ْريَتِ ُك ْم إِنَّ ُه ْم أُنَاس يَتَطَ َّهُرو َن).
وال يقفون عند هذا ..إهنم يتهمون رسوهلم بالضالل ،يقول تعاىل( :قال املَل من قومه :إنا لنراك يف
ضالل مبني)!
بالضبط كما قال مشركو العرب عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :إنه صبأ! بل هو كاهن أو
ساحر!
حقيقة دعوة الرسل

نشر احملتوى مسموح بشرط نسبته للمصدر وعدم تعديله

8 /7

الر ُس ُل
َس ُّ
إن دعوة الرسل واألنبياء دائماً ما حييط هبا الشدة والكرب ،يقول تعاىلَ ﴿ :ح َّىت إِذَا ْ
استَ ْيأ َ
ِ
صُرنَا فَنُ ِّز َي َمن نَّ َشاء َوالَ يَُرُّد بَأْ ُسنَا َع ِن الْ َق ْوِم الْ ُم ْز ِرِمني﴾.
اءه ْم نَ ْ
َوظَنُّواْ أَنَّ ُه ْم قَ ْد ُكذبُواْ َج ُ
إن الرسل واألنبياء يواجهون الكفر واجلحود ..ومتر هبم األيام وهم يدعون الناس فال يستزيب هلم
إال القليل ..إهنا ساعات صعبة وحرجة ..ولكن سرعان ما يتحقق وعد اهلل ويأيت النصر من عند اهلل
القوي العزيز ..يأيت النصر بعد بذل أقصى اجلهد والطاقة ..يأيت النصر جمرداً عن أسبابه الظاهرة اليت
يتعلق هبا الناس ..يأيت النصر من عند اهلل ..فينزي اهلل الذين يستحقون النزاة ويقع بأس اهلل
باجملرمني ..وتلك سنة اهلل يف دعوة الرسل واألنبياء.
هذه صورة خمتصرة حلقيقة دعوة الرسل واألنبياء-عليهم الصالة والسالم-فليس لنا إّال أن منضي على
طريقهم ..ونسري على هداهم ..ونقتفي أثرهم إمتثاالً ألمر اهلل وإقتداءً هبم.
لقد قال ربعي بن عامر وهو ليس نبياً وال رسوالً قولته املشهورة لرستم قائد الفرس يف القادسيّة( :إن
اهلل ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إىل عبادة اهلل ومن جور األديان إىل عدل اإلسالم ومن
ضيق الدنيا إىل سعة الدنيا واآلخرة) ..ولكن القوم ال يدركون حكمة اهلل يف تكليف عباده الذين
آمنوا به وأخلصوا له ..بأن يقوموا هبمة البالغ والبيان لدين اهلل ..يقوموا مبهمة الرسل واألنبياء.
اللهم اجْعلنا ممن يُرك حقيقة دعوة الرسل ..اللهم اجْعلنا امتُاداً لُعوة األنبياء
والمرسلين.
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