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  وأمته  ملسو هيلع هللا ىلصالوظائف الكبرى للرسول قه ف -6

هللا تبارك وتعالى له ملك السماوات واألرض، خلق جميع الخلق لعبادته، 

 وله الخلق واألمر في الكون  كله.

خلق الشمس وأمرها باإلنارة، وخلق األرض وأمرها باإلنبات، وخلق 

ان وأمره اللسان وأمره بالكالم، وخلق األذن وأمرها بالسمع، وخلق اإلنس

 بامتثال أوامر هللا الشرعية.

فأرسل إليه الرسل، وأنزل عليه الكتب، وأمره بعبادته وطاعته، ليشترك 

 مع جميع المخلوقات في عبادة هللا وطاعته.

 ولكي يتحقق هذا في البشرية كلها أمرنا هللا بستة أمور هي:

 أن نتعلم اإليمان، ونعلم الناس اإليمان. -1

 هللا، ونعلم الناس شرع هللا.أن نتعلم شرع  -2

 أن نعبد هللا وحده ال شريك له، وندعو الناس إلى عبادة هللا وحده. -3

 أن نتحلى بمكارم األخالق، وندعو الناس إلى مكارم األخالق. -4

 أن ندعو إلى هللا، ونرغب الناس في الدعوة إلى هللا. -5

 يل هللا.أن نجاهد في سبيل هللا، وندعو الناس للجهاد في سب -6

فاإليمان والعلم والعبادة هي أصول الدين الكبرى، وهذه األمور الثالثة 

العظام ال بد لها من إناء جميل توضع فيه، وهو حسن األخالق، لتزداد 

 حسناً وجماالً.

وهذه األمور األربعة العظام هي أساس الدين وقاعدته، وأصول سعادة 

This file was downloaded from QuranicThought.com



الوظائف الكبرى قه ف                                                                 كتاب السيرة النبوية

 للرسول
522 

 البشرية في الدنيا واآلخرة. 

 عز وجل بحملها للبشرية، وإيهالها لكل إنسان بالدعوة وقد أمرنا هللا

إلى هللا في جميع أقطار األرض بالرفق واللين، والرحمة، والحكمة، 

 والموعظة الحسنة.

وإذا وقف أحد دون نشر هذه الحقوق والفضائل العظمى فال بد من جهاده 

نة، ويكون الدين كله باللسان والسنان والنفس والمال، حتى ال تكون فت

 هلل.

وبالقيام بهذه الواجبات الكبرى يتحقق مراد هللا من خلقه بعبادته وطاعته، 

ويسعد الناس في الدنيا واآلخرة، ويُعبد هللا في األرض كما يُعبد في 

 السماء.

وأصحابه، فرضي هللا عنهم،  ملسو هيلع هللا ىلصوقد حهل هذا في عهد النبي 

 لقرون.ونهرهم، ومكن لهم في األرض، فهم خير ا

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ )قال هللا تعالى:  -1

 .[100]التوبة:(   ٹ ڤ ڤ

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ٹ ٹ ۀ ۀ )وقال هللا تعالى:  -2

 .[71]التوبة:  (ہ ہ ہ ہ ه ه ه

ِ  َعنهُ  َي هللاُ َرِض بِن َمْسعُوٍد  ٬َعْن َعْبِداو -3 َخْيـُر النَّاِس »قال: ملسو هيلع هللا ىلص  َعِن النَّبِـي 

قَْرنِـي، ثُمَّ الَِّذيَن يَلُونَـُهـْم، ثُمَّ الَِّذيَن يَلُونَـُهـْم، ثُمَّ يَـِجيُء أْقَواٌم: تَْسبُِق َشَهادَةُ 

 .(1)متفق عليه .«أَحِدِهـْم يَـِمينَـهُ َويَـِمينُـهُ َشَهادَتَـهُ 

                                                 

 (.2533ومسلم برقم )ظ له، واللف(, 2652أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

This file was downloaded from QuranicThought.com


