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 حملة عن كتاب
  احلكمة والعقل" ه"منهج األنبياء يف الدعوة إىل هللا في

 املدخليعمري ربيع بن هادي /  نا العالمةشيخل
 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آلو وصحبو ومن اتبع ىداه. وبعد:

بن ىادي عمري ادلدخلي حفظو هللا فإن احلديث عن مؤلفات العالمة الوالد الشيخ ربيع 
تعاىل ذاك العامل اجلهبذ الذي بذل وقتو وجهده وحياتو يف الذّب عن السنة ونصرهتا بكتب  

واآلاثر كثرية متنوعة الشك أنو حديث حيتاج إىل وقت وجهد دلا دلؤلفاتو من الثمار اليانعة 
من أىل ادلناىج ادلنحرفة ضلرف يف نشل كثري شلن ا -بعد هللا تعاىل-اليت كانت سببًا احلميدة 

 .طريق ادلستقيم والصراط القوميعن الواألفكار ادلتحزبة الشيطانية 
منهج األنبياء يف ومن أوائل ادلؤلفات اليت كتبها شيخنا يف نصرة السنة كتابو النفيس: )) 

و بعض مضامين ا(( ويل وقفات مع ىذا الكتاب أبني فيهالدعوة إىل هللا فيه احلكمة والعقل
 ومقاصده:
 أتريخ الكتاب:أواًل: 

بيان منهج اإلخوان ادلسلمني و على يعترب ىذا الكتاب من الكتب اليت تّعد ابكورة الرّد 
شر جزء من ىـذا الكتاب يف رللة اجلامعة اإلسالمية يف العدد قد ن  ف خطورتو، وأما عن أترخيو

تاب الطبعة األوىل (، مث طبع ىذا الك46-36ىـ، يف الصفحة )1646(، يف رجب 36-36)
على ادلخطوط الذي خبط  -إبشارة من الشيخ–ىـ، مث قابلت النسخة ادلطبوعة 1643يف عام 

 الشيخ صا ح الفوزان عام الشيخ وأكملت الفراغات والنقص، وطبع طبعة مزيدة وبتقدمي
 ىـ، وتوالت بعد ذلك الطبعات الكثرية وانتشر انتشاراً واسعاً حبمد هللا.1634
 الوا عن الكتاب:قاثنياً: 

لعالمة صا ح الفوزان وقد قّدم الشيخ ا ،لقد تواردت كلمات العلماء يف الثناء على ىذا الكتاب
: لو دبقدمة نفيسة بنّي فيها منهج أىل السنة يف التعامل مع قضية احلاكمية وشلا جاء يف مقدمتو

ادلدخلي يف ىذا الكتاب ))من ىؤالء الذين بينوا ونصحوا فضيلة الشيخ الدكتور: ربيع بن ىادي 
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 -فقد بني ((الذي بني أيدينا وىو بعنوان: )) منهج األنبياء يف الدعوة إىل هللا فيو احلكمة والعقل 
منهج الرسل يف الدعوة إىل هللا كما جاء يف كتاب هللا وسنة رسولو وعرض  -وفقو هللا وجزاه خرياً 

الرسل وتــلك ادلناىـج ادلختلفة وادلخالفة عليو منهج اجلماعات ادلخالفة ليتضح الفرق بني منهج 
دلنهج الرسل وانقش تلك ادلناىج مناقشــة علميــة منصفــة مع التعزيـز ابألمثلة والشواىـد، فجاء  

وافيًا ابدلقصود، كافيًا دلن يريد احلق، وحجة على من عاند وكابر، فنسأل  -واحلمد هلل  -كتـابو 
 ((.هللا أن يثيبو على عملو، وينفع بو

بنّي فيو أن دعوة : ))دلا سئل عن ىذا كتاب وقال العالمة الشيخ مقبل بن ىادي الوادعي
بدأ ابلرتبية وىم  ، النيب اإلخوان ادلفلسني أهنم بدأوا من ادلوضع الذي انتهى منو النيب 

 بدأوا ابلوثوب على الكراسي، فهو كتاب قّيم((.
و لكتــاب اعاعــة واحــدة ال عاعــاتا: ))ومـــن وقــال العالمــة زيــد بــن   ادلــدخلي يف تقدديــ

علــــة مــــن انــــرب  للــــرد يف ىــــذا العصــــر علــــى كتــــب ســــيد قطــــب وادلــــودودي واجلماعــــات احلركيــــة 
والتنظيمات احلزبية واجلماعات التبليغية أخـوان الفاضـل الشـيخ / ربيـع بـن ىـادي ادلـدخلي عضـو 

يف ســـتة كتـــب. الكتــــاب األول :   ىيئـــة التـــدريس يف اجلامعـــة اإلســـالمية ابدلدينــــة ادلنـــورة، وذلـــك
 منهج األنبياء يف الدعوة إىل هللا فيو احلكمة والعقل.(( مث ذكر علة من كتب الشيخ.

 مضامني الكتاب:اثلثاً: 
بني فيها رعاه هللا دوافع أتليفو ذلذا الكتاب ومن ذلك: اختالف األمة  مقدمة الكتاب:

أّدت إىل حتريف ادلنهج  يارات فكرية منحرفةاإلسالمية وعدم احتكامها إىل الوحيني، وحدوث ت
 .اإلسالمي

 مث عقد فصوالً متعددة يف بيان منهج األنبياء يف الدعوة إىل هللا، ومن ذلك:
فاهلل تعاىل أكرم اإلنسان ومن إكرامو لو أن  .إكرام اإلنسان ابلعقل والفطرةالفصل األول: 

ون على التوحيد، لعباد كلهم مفطور أعطاه العقل والفطرة السليمة اليت توافق الشرع، فا
 .نيالشياط همفاجتالت

. فــاهلل تعــاىل مل إكللرام البشللر لراللال الراللل إللليهال وإنلليال الكتلل  عللليهاوالفصللل الثللا : 
، وكانــت رســاالهتم شــاملة مبــل أيــد ذلــك ابلرســل، وأمــر األمــم بطــاعته ةيكلهــم إىل العقــل والفطــر 

ألنبيـاء تلتقـي يف التوحيـد والنبـوات وادلعـاد، وأن  لكل خري زلـذرة مـن كـل شـر، وأن أسـس دعـوة ا
بـل إن قرآننـا كلـو يف التوحيـد تب هللا تعـاىل كلهـا داعيـة إىل ىـذه األسـس ومـن أتهـا التوحيـد، ك  
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 .، ويف ضد ذلكوحقوقو وجزائو
وأنـــو اجلانـــب األىــم مـــن دعـــوات ، توحيلللد األلوهيوللة وأ يوتلللهالفصلللل الثاللللي: يف بيلللان وجــاء 

 الرسل، وفيو حصل اخلالف الكبري عند ادلنتسبني لإلسالم.
دعوهتم عيعاً إىل التوحيد، شلا يدل بصفة عامة: وأن  دعوات األنبياءمث شرع الشيخ يف بيان 

 .تعاىل أّن ىذا ىو الطريق الوحيد الذي جيب أن يسلك يف دعوة الناس إىل هللا
مبينًا أهنم على ىذه الدعوة الواحدة إىل التوحيد  دعوات األنبياء مجيعاً التفصيل يف مث جاء 

 والبداءة بو واالىتمام بو، وما القوه يف سبيل الدعوة إىل التوحيد.
، أبو البشر الثاين، وأول رسول إىل أىل األرض عاش ىذا النيب  فبني دعوة نوح -1

سني عامًا لبثها يف دعوة قومو إىل توحيد هللا العظيم عمرًا مديدًا ودىرًا طويالً، ألف سنة إاّل مخ
 وإخالص العبادة لو، ال يكّل وال ديّل، ليالً وهناراً سراً وجهاراً.

خليل هللا، الذي أمر هللا  إبراىيم  ألنبياء وإمام ادلوحدين احلنفاءواثنيهم: أبو ا -3
 هبديو ومنهجو. ءباعو واالئتساء بدعوتو واالىتداسيد ادلرسلني، وخامت النبيني وأمتو ابت

الكرمي ابن الكرمي ابن الكرمي الذي أنزل هللا يف شأنو سورة   واثلثهم: يوسف -6
طويلة تقص لنا حياتو الكردية ومراحلها من طفولتو إىل موتو، وكيف تقلبت بو األحوال، وما 

 ـ وكان داعية إىل التوحيد.وة النبوة وصربىا وحكمتها وحلمهاواجو من صعاب، فتلقاىا بق
كليم هللا، القوي األمني، نر  دعوتو تتجو إىل التوحيد وحتمل  ابعهم: موسى ور  -6

 يف طّياهتا أنوار اذلداية واحلكمة.
صاحب أعظم رسالة وأكملها  واخلامس: سيد األنبياء وخامتهم   بن عبد هللا  -5

بدأ وأنو وسراجًا منرياً، وأمشلها، الذي أرسلو هللا رمحة للعادلني بشريًا ونذيرًا وداعيًا إىل هللا إبذنو 
وانطلق من حيث انطلقوا بدعواهتم من عقيدة التوحيد والدعوة إىل  ،دبا بدأ بو كّل األنبياء
 ، سواء كان ذاك يف العهد ادلكي أو العهد ادلدين.إخالص العبادة هلل وحده

وكذلك أصحابو من بعده، وشرح ذلك شرحًا موسعاً، وعاد إىل أتكيد ذلك من  -3
 وأقوالو وأفعالو.  سرية النيب

هل جيوز للدعاة إىل هللا يف أّي عصٍر من مث جاء بتساؤل أجاب عنو، وخالصة ذلك: 
 العصور العدول عن منهج األنبياء يف الدعوة إىل هللا؟

 .ختيار سواهال جيوز شرعاً وال عقالً العدول عن ىذا ادلنهج وا اجلواب:
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 هللا جلميع األنبياء من أّوذلم إىل آخرىم.أوالً: أنَّ ىذا ىو الطريق األقوم الذي رمسو 
ليس من ميادين االجتهاد، فلم اثنياً: أنَّ األنبياء قد التزموه وطّبقوه، شلا يدل داللة واضحة أنَّو 

 نبيّاً افتتح دعوتو ابلتصّوف، وآخر ابلفلسفة والكالم، وآخرين ابلسياسة. صلد
ذي فرض هللا علينا اتباعو أن يقتدي هبم، وقد اثلثاً: أنَّ هللا قد أوجب على رسولنا الكرمي ال

 اقتد  هبداىم يف البدء ابلتوحيد، واالىتمام الشديد بو.
، زاد -عليو الصالة والسالم -دلا كانت دعـوهتم يف أكمـل صورىا تتمثل يف دعوة إبراىيم رابعاً: 

ميَّة مأمورة ابتباع ملَّتو، ابتباع منهجو، فاألّمة اإلسال --هللا األمر أتكيداً، فأمر نبّينا  ًا 
فكما ال جيوز سلالفة ملَّتو، ال جيوز العدول عن منهجو يف الدعوة إىل التوحيد وزلاربة الشرك 

 ومظاىره ووسائلو.
خامساً: أمران عند التنازع ابلرجوع إىل هللا والرسول، فإذا رجعنا إىل القرآن أخربان أنَّ كل الرسل  

وأنَّ دعوهتم كانت تبدأ ابلتوحيد، وأنَّ التوحيد أىم وأعظم ما كانت عقيدهتم عقيدة التوحيد 
 جاءوا بو.

مث بني الشيخ أن من خالف ىذا ادلنهج من ادلعاصرين ساروا على طريقتني: إما طريقة التبليغ، 
وإما طريقة اإلخوان ادلسلمني الذي جعلوا السياسة واحلكم ىو ادلقصد فبدأوا بو وتركوا منهج 

 على ذلك أمثلة من كالم ادلودودي وانقشو مناقشة قوية مطولة. باألنبياء، وضر 
على  ، وبني منزلتها الصحيحة يف الدين، مستدالً مكانة اإلمامة عند علماء اإلاالممث بيان 

ذلك بنصوص القرآن والسنة، ورّد على بعض مقوالت عبد القادر فوده وسيد قطب اليت تدعم 
 ىذا التيار وأتسسو على الباطل.

ىنا أحث إخواين طالب احلق أن يقرأوا ىذا الكتاب مرارًا وينشروه بينهم فإن فيو النفع ومن 
 العظيم.

 وكت 
 خالد بن ضحوي الظفريي

 هل81/3/8331ليلة اجلمعة 
 


