
هذه هي ثالث مراحل سلكها عليه الصالة والسالم فـي سـيره فـي العهـد المكـي، وعلـى               
العاملين اليوم االقتداء بها في سيرهم إلقامة دولة اإلسالم، وال فرق فـي إنـزال الحكـم علـى             

الواقع بين الزمنين، ففـي زمـن    
الرســول فــي مكــة لــم تكــن      
ــدار        هنــاك دولــة، وكانــت ال
ــوم          ــن اليـــ ــر، ونحـــ دار كفـــ
كــذلك نحيــا فــي دار كفــر       

ــا       ــالمية لنـ ــة إسـ ــا .  وال دولـ أمـ
الفــروق فــي نوعيــة األفكــار       
الــــتي يحملهــــا الكفــــار، أو         
يطبقهــا المــسلمون، فــال تغيــر      

ــع   ــف الواقـ ــي   .  وصـ ــالعبرة فـ فـ
اإلسالم وفي تطبيـق اإلسـالم،       
العــبرة فــي النظــام والقــانون         
والمعالجـة، والعـبرة فـي الــدار       

هل هي دار إسالم أم دار كفر؟ أما الناس فاالختالف في مخاطبتهم أمـر طبيعـي، وهـذا ال يغيـر           
فكون الرسول خاطب كفاراً وطـالبهم باإلسـالم يعـني أنـه طـالبهم باإلسـالم             .  شيئاً في الواقع

اعتناقاً وعمالً وتطبيقاً، فكراً وسلوكاً، عقيدةً وأحكاماً، داراً ودولةً، فهذا ما عناه رسول اهللا    
 .في مخاطبته لكفار ذلك الزمان، وهو بالفعل ما تحقق له في نهاية المطاف

وكذلك نحن في هذا الزمان نخاطب مسلمين الستئناف الحياة اإلسـالمية، بمعـنى أننـا            
نخاطبهم لجعل العقيدة أساساً في المجتمـع والدولـة والـدار، فنخـاطبهم ليكـون اإلسـالم فـي                   
الواقع فكراً وسلوكاً، عقيـدةً وأحكامـاً، داراً ودولـةً، متأسـين بالرسـول عليـه سـالم اهللا فـي                      

، فنحن نطالب المسلمين بتطبيق اإلسالم بينما الرسول كان يطالب . طريقته في تغيير الواقع
الكفار باعتناق اإلسالم وتطبيقه، وهذا الفرق ال يؤثر في الطريقة أو المنهاج، وبذلك تبقى  
سيرة المصطفى هي الطريقة الشرعية الوحيدة لتحويل دار الكفر إلى دار إسـالم ابتـداءً، أي           
في حالة إقامة الدولة اإلسالمية ابتداءً، بمعنى في حالة عدم وجودها، أما إذا كانت الدولة    
قائمة فالواجب عليها أن تحول دار الكفر إلى دار إسالم عن طريق الجهاد؛ ألن الجهاد وتطبيـق     
اإلسالم في الواقع وعيشه حياة إسالمية هما طريقة نشر اإلسالم وتحويـل دار الكفـر إلـى دار              

 .إسالم
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حين بين اإلسالم أن رسالته هي رسالة إلى الناس كافة ونهى عن االحتكام إلى غـير شـريعته     
فإنه جعل التزام االحتكام إلى شريعته فرضا سواء ما كان منها أمرا أو مـا كـان منهـا طريقـة            
لتنفيذ ذلك األمر، وكذلك لـم يجعلـه عفـواً لمـن أراد تحقيـق هـذه الغايـة يختـار األسـلوب                      

وإنما جعل الطريقة التي سار عليها النبي صلى اهللا عليه وسلم هي البيان الواجب  .  الذي يرتئيه
ومـا آَتـاكُم    {:  قـال تعـالى   .  ونحن مأمورون بإتباعهـا   .  اإلتباع لوضع هذه الفكرة موضع التطبيق

 .]٧/الحشر[}فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا الرّسولُ

وعلى ذلك فإن طريقة إقامة اإلسالم فـي الواقـع، وتطبيـق شـريعته فـي األرض وإيجـاد الحيـاة                   
والخــالفة هـي الفـرض الـذي بـه           . اإلسالمية يكون من خالل الدولة اإلسالمية؛ دولة الخـالفة

توجد الفروض األخرى، فتطبق األمـة اإلسـالم وتعلـي كلمـة اهللا وتحمـل الـدعوة إلـى العالـم                     
والخــالفة هـي تـاج الفـروض،        .  وتشهد على النـاس وتحـيي فريـضة الجهـاد؛ ذروة سـنام اإلسـالم                

والواجب المقيم لهذه الواجبات على وجهها ولقد نصت األحاديث النبوية الشريفة على أهميـة    
قـال النـبي صـلى اهللا       .  وجود الخـالفة ومبايعة خليفة على الحكم بكتاب اهللا وسـنة رسـوله        

من خلع يداً من طاعة لقي اهللا يوم القيامة ال حجةَ له، ومـن مـات وليـس فـي          «: عليه وآله وسلم
وروى اإلمام البخاري في كتاب الفتـن واللفـظ لـه          ). رواه مسلم(» عنقه بيعة مات ميتةً جاهلية

عن ابنِ عباسٍ عن النبِي صلَّى اللَّه علَيـه  «: ومسلم في كتاب اإلمارة وأحمد في مسند بني هاشم
» اهليـةً ج  وسلَّم قَالَ من كَرِه من أَميرِه شيئًا فَلْيصبِر فَإِنه من خرج من السلْطَان شبرا مـات ميتـةً        

بل إنه جعل اإلجراء الصحيح إن خرج الحاكم عن تطبيق االسالم إلى غيره هـو إجـراء الحيـاة          
وفي البخاري عن عبادة    : والموت مما يدل على أن الخالفة التي تطبق الشرع هي قضية مصيرية

دعانا رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم فبايعنـاه، فقـال فيمـا أخـذ علينـا أن                  «:  بن الصــامت قـــال
بايعنا على السمع والطاعة في منـشطنا ومكْرهنـا وعـسرنا ويـسرنا، وأثَـرة علينـا، وأن ال ننـازع                       

 »األمر أهله إال أن تروا كفراً بواحاً عندكم من اهللا فيه برهان
قـال صـلى اهللا     .  وفرض أن تكون الدولة اإلسالمية دولة واحدة واألمـة اإلسـالمية أمـة واحـدة          

 )رواه مسلم(» إذا بويع لخليفتين فاقتلوا اآلخر منهما«: عليه وآله وسلم
وبما أن طريقة تحقيق الفكـرة اإلسـالمية أو الوصـول إلـى الغايـة، الـتي هـي تطبيـق اإلسـالم                          
وحمل دعوته إلى العالم، هي دولة الخـالفة، وهي الفريضة الغائبة، فإن هـذه الطريقـة تـصبح      

 .غاية لألمة اإلسالمية ويجب العمل لوضعها موضع التطبيق
إن فعله صلى اهللا عليه وسلم إلقامة الدولة اإلسالمية منهج دلت عليه نصوص القرآن الكريـم    
ومواقف النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم في أقواله وأفعاله وهو بيـان لكيفيـة العمـل الـشرعي             

وطريقة الرسول صلى اهللا عليه وسـلم مـرت بثـالث مراحـل وسنعرضـها             .  للوصول إلى هذه الغاية
 :بإيجاز

يا أَيّهـا   {مرحلة التثقيف عندما بدأ يدعو إلى اإلسالم بعد نزول الوحي عليه  :  المرحلة األولى

 ّرّثـد(1) الْم      رفَأَنـذ فنهـض رســول اهللا عليـه سـالم اهللا يــدعو إلـى اإلســالم               ]  المـدثر [  })٢(قُـم

فكون نواة الحلقة األولى التي بدأت االتصال بأفراد األمة عارضة عليهـم الفكـرة والطريقـة      
بـشكل فـردي، ويبـني شخــصيات مـن يــستجيب كـي تعيــش ألجـل اإلســالم وتـضحي مـن أجــل                        

 .اإلسالم
ابتدأت هذه المرحلة بـأمر اهللا تعـالى لرسـوله أن يخاطـب المجتمـع الكافـر                  :  المرحلة الثانية

بدعوته أي بشكل جماعي وأن يظهر كتلته أو جماعته للناس وكان ذلـك بعـد ثـالث سـنين        
واخفـض جناحـك لمـنِ اتبعـك مـن           )  ٢١٤(وأَنذر عـشيرتك األَقْـربِين      {:  من بعثته قال تعالى 

 نِينمؤلُـونَ          )  ٢١٥(الْممعـا تمـرِيءٌ مي بفَقُلْ إِن كوصـا    {وقـال   ]  ٢١٦:  الـشعراء [}فَإِنْ عبِم عـدفَاص

رمؤت     ينرِكـشـنِ الْمع رِضأَعومـا أن نزلـت هـذه اآليـات حـتى صـدع عليـه الـسالم                    ]الحجـر [}و ،

 .بالحق وبادأ قومه بالدعوة فلما تعرض آللهتهم ناكروه وأجمعوا على خالفه
وقد تميزت هذه المرحلة بالـصراع الفكـري بيـن أفكـار اإلسـالم وأفكـار الكفـر والكفـاح                   
السياسي لقادة قريش وسادتها فكان الرسول صلى اهللا عليه وسلم يعيـب عليهـم عبـادة األوثـان        

ــدونَ    { بعــا ت مو ــم ــن إِنّكُ م   ــه ــا وارِدونَ         دون اللَّ لَه ــم تأَن ــم ّنهج بــص ــاء[  }ح ــم ]  ٩٨:األنبي ويهاج

بِـأَيِّ ذَنـبٍ     وإِذَا الْمـوءُودةُ سـئلَت    {  }...ويـلٌ لّلْمطَفّفيـن   {عالقـاتهم الفاسـدة وسـلوكهم الـشائن          

لَتقُت{. 

بالبحـث    واستمرت قريش في عنادها وكفرها، فلما اشتد األمر على المسلمـين بــدأ الرســول        
عن أرض خصبة لدعوته وعن قوم يحمون دعوته وجماعتـه المؤمنـة وينـصرون دينـه وهـذا مـا              
عـرف بطلــب الحمايــة والنــصرة، ولقــد حــاول رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم طلــب الحمايــة                   
والنصرة إال أنه في أكثر من عشر مرات لم ترض قبيلة من القبائل أن تنـصره إال بنـو عـامر بـن            
صعصعة وكان ذلك مشروطاً بتـوليهم األمـر مـن بعـده، إلـى أن يـسر اهللا لـه رهطـاً مـن األوس                             

 .والخزرج وكانت بيعة العقبة األولى ثم الثانية
هجرة الرسول صلى اهللا عليـه وسـلم إلـى المدينـة واسـتالم الحكـم بإقامـة                    :  المرحلة الثالثة 

. الدولة اإلسالمية التي خاضت المعارك وأرست قواعـد أعظـم دولـة ألعظـم ديـن فـي التـاريخ              
 .هذه هي الطريقة التي سار فيها الرسول صلى اهللا عليه وسلم إلقامة الدولة اإلسالمية


