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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  
  
  

  : قال اهللا تعاىل   
  

  قُلْ هـذه سبِيلي أَدعو إِلَى اللّه علَى بصرية أَناْ ومنِ اتبعنِي وسبحانَ اللّه وما  [
  
 نيرِكشالْم ناْ م١٠٨/ يوسف ] أَن.  

  
  
  صدق اهللا العظيم

  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  اإلهـداء
  
  
  

  :أهدي هذا البحث املتواضع   
  

  ...-حفظهما اهللا تعاىل –إىل الوالدين الكرميني 
  ...-رمحه اهللا تعاىل -إىل أخي الكرمي نور الدين

  ...-حفظهم اهللا تعاىل –إىل اإلخوة الكرام 
  ...-حفظهم اهللا تعاىل  –إىل الزوجة الوفية وأوالدي 

  
 حممـد الغـزايل: وإىل كل األساتـذة الذين تعلمت على أيديهم، وأخص بالذكر فضيلة الشيخ   
  ...  - وأسكنه جنات النعيم رمحه اهللا –



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  شكر وتقدير

  
  

  :الذي يقول εاستجابة هلدي املصطفى    

  }ال يشكر اهللا من ال يشكر الناس  {                     
  .رواه البخاري يف األدب وصححه األلباين                                                  

  



ل لكل من قدم يل يد املساعـدة إلجناز هذا البحث، وأخص بالذكر أسـتاذنا  أقدم شكري اجلزي   
، الذي أشرف على إجناز هذا البحث، ومل يبخل علي عبد احلليم بـوزيد: الفاضل األستاذ الدكتور

، والذي حممد زرمان: مبالحظاته وتوجيهاته القيمة، وأوجه شكري اخلاص ألستاذنا الفاضل الدكتور
  ...هذا البحث، بنصائحه وتوجيهاتهساهم بدوره يف 

  
  ... كما أشكر كل من ساعدين على إجناز هذا البحث، سواء باملراجع أو بالتوجيهات والنصائح   
  

  
  فجزى اهللا اجلميع باخلري واألجر

  
  
  
  
  
  
  
  



   

  املقــدمة
وأصلي  ه، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا،مدحناحلمد هللا إن    

 ψ ، وعلى آله وصـحبه ε حممد وحبيبنا، وقدوتنا سيدنا ،وأسلم على أفضـل خلقه، وخامت رسله
  .بإحسان إىل يوم الدين واقتفى أثرهم ومن تبعهم مجيعا، الطيبني الطاهرين،

آل  ]يا أَيها الَّذين آمنواْ اتقُواْ اللّه حق تقَاتـه والَ تموتن إِالَّ وأَنتم مسلمونَ  [: يقـول اهللا تعاىل   
كُم عـن  وأَنَّ هـذَا صراطي مستقيما فَاتبِعوه والَ تتبِعواْ السبلَ فَتفَرق بِ [: ، وقال أيضا١٠٢/ عمران

  .١٥٣/ األنعام ]سبِيله ذَلكُم وصاكُم بِه لَعلَّكُم تتقُونَ 
  :بعدأما    
فإن الناس كانوا يف أول األمر على الفطرة السليمة، يعبدون اهللا وحده وال يشركون به شيئا، فلما   

كَانَ الناس أُمـةً   [: تعاىل هاختلفوا وتفرقوا أرسل اهللا الرسل؛ ليعيدوا الناس إىل جادة الصواب، لقول
 نيب كُمحيل قبِالْح ابتالْك مهعلَ مأَنزو رِيننذمو رِينشبم نيبِيالن ثَ اللّهعةً فَبداحلَفُواْ وتا اخيماسِ فالن

 يهادة اهللا وحـده، فـاختلفوا   أي كان الناس أمة واحدة على التوحيد واإلميان، وعب ؛٢١٣/البقرة ]ف
ـ فأرسل اهللا النبيني مبشرين ومنذرين، وقد كان كل رسول يدعو قومه إىل الطريق املستقيم، و  وِميقَ

كما أرسل اهللا الرسل حىت ال يبقى للنـاس  . ناسباملصره، وباملنهج االحنراف احلاصل يف عصره وم
ين لئَالَّ يكُونَ للناسِ علَى اللّه حجةٌ بعد الرسلِ وكَانَ اللّـه  رسالً مبشرِين ومنذرِ [حجة يوم القيامة، 

ـ عنـدها كَ  ؛εوقد ختم اهللا الرساالت باإلسالم، واألنبياء مبحمد . ١٦٥/النساء ]عزِيزا حكيما  ل م
ء من قبلي كمثل إن مثلي ومثل األنبيا {: قال εأن رسول : τفعن أيب هريرة  ،ملن وجسوح ،البناء

 :له ويقولون رجل بىن بيتا فأحسنه وأمجله إال موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون
  .)١(}فأنا اللبنة وأنا خامت النبيني : ؟ قال هال وضعت هذه اللبنة

الرسول والثاين استغرقه  ،فاألول استغرقته النبوات :ليجده على شطرين ،الدارس لتاريخ النبواتإن    
ε، ا ـنا وتلك ميزة انفردبين ε  ن دعوة األنبياء كانت حمدودةً من حيـث الزمـان،   ألعن غريه؛

مـع  كان األكملَ واألمشل؛ لكونه جε فقد كانت مفتوحة، وحىت منهجهε  خبالف دعوة الرسول 
تات وخهم، فكان لزاما على من يرجو اهللاشواليوم اآلخرالصة منهج األنبياء، كما استجمع حماسن ، 
  لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّه  [: دوة يف أي جمال من جماالت احلياة يـريد، لقوله تعاىلـأن يتخذه ق

                                                 
، بيت األفكار ٦٧٩، ص٣٥٣٥: خامت النبيني، رقم: املناقب، باب: صحيح البخاري، ك: اإلمام احلافظ أيب عبد اهللا حممد بن امساعيل البخاري -)١(

        ). م ١٩٩٨/ هـ١٤١٩: ( العربية السعودية، بدون طبعة، بتاريخ -الدولية للنشر والتوزيع، الرياض



ب   

 رالْآخ موالْيو و اللَّهجرن كَانَ يةٌ لِّمنسةٌ حو٢١/األحزاب ]أُس.  
السرية النبوية على مدى أربعة عشر قرنـا  حديثة، واليت اهتمت ب مالدراسات سواء كانت قدمية أف   

يف استخالص املناهج يف شىت  ،ا الزالت مل تف بالغرض املطلوبإوما يزيد فعلى أمهيتها وفائدا، ف
موع مبـادئ   ،ونريةً جمسدةً ليجدها صورةً ،εجوانبها املختلفة؛ لكون أن املتتبع لسرية املصطفى 

يتخذ منها دسـتورا  فة الفاضلة؛ اعلى يف كل شأن من شؤون احليوصورةً للمثل األ اإلسالم وأحكامه،
منوذجا للداعية الناجح، واملعلم الناصـح، واملـريب   أكان  ε الرسولإن . يسري عليهمنهجا يتمسك به، و

والقائد العسكري املنتصر، والسياسي احملنك، واألب العطوف، والزوج املسـؤول، والعابـد    الفاضل،
  .ملن أراد اإلقتداء به ، واخلالل الرفيعةذا األخالق العظيمة ؛واضعواملسلم املت الزاهد،
يف إعالن دعوتـه،   حلظة فإنه مل يترددحبمل رسالـة اإلسالم إىل البشرية؛  εالنيب  ومذ كُلف      
 [ :قوله تعـاىل إعداد اجليل الرسايل الذي يشاركه يف محلها والدفاع عنها، امتثاال لألمر اإلهلي،  يف و
 ]فَاصدع بِما تؤمر وأَعرِض عنِ الْمشـرِكني   [: ويف  قوله ،٢١٤/الشعراء  ]نذر عشريتك الْأَقْربِني وأَ

معتذرين بـدين   ،هلا كان رد فعل قريش أمام اجلهر بالدعوة، أن أدبروا لدعوته وتنكرواف ،٩٤/احلجر
 ،ديات جسـام ـالدعوة حت فُتحت أمامو ،العداء ψ وأصحابه εاآلباء واألجداد، وناصبوا الرسولَ 

وأمام هـذه املرحلـة   . وإيذاء أتباعه ،للنيل من اإلسالم ؛متثلت يف أساليب شىت اعتمدها املشركون
 حتـديات  يف مواجهـة  εسنتعرف على املنهج الذي سلكه الرسـول  الصعبة، واملواجهـة الكربى،

الذي سنسلط الضوء من خالله، على املنـهج الـذي   ، و-إن شاء اهللا -، وهو موضوع حبثناالدعوة
والدعاة يف  الدعوة حاجةما يف مسريته الدعوية، وكيف تعامل مع هذه التحديات؟ و εاعتمده النيب 
صر لالستفادة من هذا املنهج ؟كل عصر وم  

   :وهو .موضوع البحث :أوال   

                 *يف مواجهة التحديات الدعوية  εمنهج النيب *
  :وتتلخص فيما يلي. إشكالية البحث :ثانيا   

 ؟ يف دعوته εالنيب  تما طبيعة التحديات اليت واجه -١     
  ؟ يف مواجهة التحديات ε ما طبيعة املنهج الذي اعتمده النيب -٢     
 وما  املكاسـب من خالل اعتماده هلذا املنهج؟  εاليت راعاها النيب  ةما طبيعة اإلستراتيجيو -٣     

  اليت حققتها الدعوة من وراء ذلك ؟
 ؟ يف مواجهة التحديات املعاصرة εة من منهج النيب ومدى استفادة الدع ماو -٤     



   

  إىل اهللا ؟ خمالفة املنهج النبوي يف الدعوة عنوما هي اآلثار السلبية اليت ترتبت  -٥     
  .املوضوعسباب اختيار هذا أ :ثالثا   

  :أمهها ،ث يف هذا املوضوع مجلة أسبابدفعين الختيار البح   
منهج :* يف قسم املاجستري مقياس ،كان من بني املقاييس اليت درسناها يف املرحلة النظريةلقد -١    

د على ـالطريقة املتبعة مع حماضرات هذا املقياس واليت كانت تعتمف*  دعوة إىل اهللاـيف ال εالنيب 
ـ يف نفسي رغبةً  تمد على سرد األحداث والقصص، ولداستنباط الدروس والعرب، أكثر مما تعت أن ب

  .ومشوقة يف آن واحد ،وبنفس الدراسة واليت أعتربها ذات فائدة ،أتناول موضوعا يف هذا اإلطار
هذا املوضوع يكسبين أكرب قدر ممكن من الثقافة واملعارف اإلسـالمية الصـحيحة،    أرى أن -٢   

  .العلم، وطريق الدعوة قسلك طرييواليت أراها ضرورية لكل من 
إال أا يف نظري  ؛للسرية اليوم، من طرف بعض الباحثني رغم أمهيتها ةوجهاملإن الدراسات   -٣   

  .تدعيما للدراسة يف هذا االجتاه ؛لبحث يف هذا املوضوعلتبقى قليلة؛ لذلك جاء اختياري 
لحقيقـة  لتصور املسلم من خالل م، فهم اإلسال الكبرية يف تهله أمهي إن دراسة السرية النبوية -٤   

على فهم كتاب اهللا؛  دراسة التحديات عيننايف خمتلف ااالت؛ كما ت ε تجسدة يف حياتهاملاإلسالمية 
أثناء تبليغ دعوته، ونشـر   εتفسرها األحداث اليت مرت بالرسول  ، إمناألن كثريا من اآليات القرآنية

  .رسالته
  .الدراسات السابقة :رابعا   
 :من خالل إطالعي املتواضع للدراسات اليت تناولت هذا املوضوع، وجدت دراسة تناوهلا الطالب   

يف محاية الدعوة واحملافظة على منجزاا خالل الفتـرة   εمنهج النيب * الطيب برغوث حتت عنوان
مث ، ة املاجستريواليت نوقشت جبامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية بقسنطينة؛ لنيل شهاد*  املكية

 ،واليت نوقشت أيضـا  ،* احلرب النفسية يف عصر النبوة* صاحل حداد حتت عنوان :دراسة للطالب
  .جبامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية بقسنطينة؛ لنيل شهادة املاجستري

ـ يف مواجهة التحديات الد εمنهج النيب *: عنوانب ها بالبحث،تتناول فهذه الدراسة اليت    *  ويةـع
دراستني السابقتني، ولو أين أسجل اختالفا بني هذه الدراسة وسابقتيها؛ كـون  ـأعتربها مكملة لل

يف الفتـرة   الدراسة اليت أشرت إليها أوال تسلط الضوء على كيفية محاية منجزات ومكاسب الدعوة
تتقاطع مع الدراسة اليت فا ، أما الدراسة اليت أشرت إليها ثانياملكية فقط، دون أن تتعرض للفترة املدنية

أراه خمال  -على أمهيته وفائـدته  –وهو جانب  " رب النفسيةـاحل " سأتناوهلا بالبحث؛ يف جانب



د   

ومقتضبا، وفيه نوع من التقصري يف جمال الدراسات اليت تم مبوضوع السرية النبوية، وال يفي بالغرض 
 إطار البحوث العلمية األكادميية، تكمل يف –على تواضعها  –املطلوب؛ لذلك جاءت هذه الدراسة 

، يف إنقاذ البشـرية مـن   εالنقص احلاصل، وتضيف لبنة أخرى جديدة؛ إلظهار حقيقة دعوة النيب 
  .ظلمات الشرك والظلم إىل نور اإلميان، والتوحيد، والعدل، والتسامح؛ والرمحة

البداية والنهاية، البن كثري، : هاهذا وقد استفدت كثريا من كتب التاريخ، والسرية، والدعوة؛ أمه   
للصاليب، والسـرية   -دروس وعرب -، للحميدي، والسرية النبوية-مواقف وعرب -والتاريخ اإلسالمي

النبوية، للندوي، والسرية النبوية الصحيحة، ألكرم ضياء العمري، والسرية النبوية يف ضـوء القـرآن   
ملصطفى السباعي، وفقه السرية، للبـوطي،   -س وعربدرو –والسنة، حملمد أبو شهبة، والسرية النبوية 

لسامل نوري، وفقه السرية النبوية، ملـنري حممـد    -قراءة سياسية دعوية حركية  -وفقه السرية النبوية 
الغضبان، واملنهج احلركي للسرية النبوية، ملنري الغضبان أيضا، ودراسة يف السرية، لعماد الدين خليل، 

مناهجها وغاياـا،   -دعوة اإلسالمية يف عهدها املكيـالي حممد مجاز،  وودراسات يف السرية، لعل
يف الدعوة، حملمد أحمزون، والدعوة قواعد وأصـول، جلمعـة أمـني،     εومنهج النيب  لرؤوف شليب،

واالبتالء واحملن يف الدعوات، حملمد عبد القادر أبو فارس، وفقه النصر والتمكني، للصاليب، وأولويات 
سالمية يف املرحلة القادمة، ومن أجل صحوة راشدة، واإلميان واحلياة، للقرضاوي، وغريها احلركة اإل

  .يف إجناز هذا البحث
وقد اعترضتين بعض الصعوبات يف إجنـاز هذا البحث، ولعل أبرزها، سعـة هذا املوضوع يف حد    

ام املعتمد يف املكتبات ذاته، والذي يتطلب اطالعا أكرب، ووقتا أطـول، وتفرغا أكثر، ويبـقى النظ
اجلامعية يف إعارة املراجع والكتب، العائق األكرب، فمع ندرا وقلة املفيد منها؛ إال أنين أسافر مسافـة 

ورغم التزامـات  . طويلة للحصول على ثـالثة مراجع، للبحث والدراسة، وهذا أمر يستدعي النظر
قتناء املصـادر واملراجع من املكتبـات،  الوظيفة، ومسؤولية األسـرة، فقد حتملت مشاق السفر ال

   .           واملعارض الدولية والوطنية، املنظمة داخل الوطن؛ إلجناز هذا البحث
  .منهج البحث :خامسا   
يف مواجهة التحديات، ومدى إسقاط هـذا   εانطالقا من أن البحث يهدف إىل دراسة منهج النيب    

  : اآلتية ناهج العلميةاملقد استعنت بوالدعاة، ف الدعوة املنهج على واقع
من قصص وأحداث،  حلديث أو الوقوف على الوقائع التارخيية،اأثناء  وذلك :املنهج التارخيي -١   

  .يف دعوته، وأثناء مواجهـة حتدياا εمر ا النيب 



   

يف  εومنـهج الـنيب    دعوة،العند دراستنا ملختلف التحديات اليت واجهة : وصـفياملنهج ال -٢   
التصـدي هلا، سواء كان ذلك من خـالل التوجيهات الربانية أو اجتهاداته الشخصية؛ الستخالص 

  . العرب والدروس
؛ εملقارنة واقع الدعوة يف عصـرنا بواقع الدعوة يف عصـر الـنيب   وذلك : قارنـاملنهج امل -٣   

  .الكتشاف اخللل، وتقومي االعوجاج، وتوحيد الصفوف؛ والقيام بالواجب
  .خطة البحث :سادسا   
  .البحث إىل مقدمة وفصل متهيدي وثالثة فصول رئيسية وخامتة قمت بتقسيموقد    

حتدثت عن الدعوة وواقع البيئة اجلاهلية؛ عقديا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا،  الفصل التمهيديففي 
الدعـوة واملنـهج  كما قمت بتحديد مفاهيم املصطلحات األسـاسية للبحث، واملتمثلة يف مفهوم 

   .  والتحديات
من البحث عن حتـديات الدعـوة يف العهد املكي ومنهج مواجهتها،  الفصل األولوحتدثت يف    

واملتمثلة يف حتدي احلرب النفسية وحتدي األذى اجلسدي وحتدي الترغيب والترهيب وحتدي التعنت 
  .والتعجيز مث حتدي املقاطعة واحلصار االقتصادي واالجتماعي

حتدثت عن حتديات الدعوة يف العهد املدين ومنهج مواجهتها، واملتمثلة يف حتدي  الفصل الثاينويف    
  .املشركني وحتدي اليهود وحتدي املنافقني مث حتدي الفرس والروم

أثناء مواجهته لتحديات  εفتحدثت عن املعامل العامة اليت ميزت منهج النيب  الفصل الثالثأما يف    
بينا أركاا األساسية ومربزا جانب التدرج، والصرب، واألهداف االستراتيجية؛ باعتبارهـا  الدعوة، م

  . يف الدعوة إىل اهللا ويف مواجهة حتدياا εمعامل أساسية ميزت منهجه 
وأيت هذا البحث خبامتة تضمنت أهم النتائج اليت توصلت إليها من هذه الدراسة، وفهارس عامة،    

  . ، واألحاديث واآلثار النبوية، واملصادر واملراجع املعتمدة؛ واملوضوعات املتناولةلآليات القرآنية
  .خطوات منهجية يف البحث: سابعا   
  :توضيحا للعمل املنجز أذكر هنا املالحظات التالية   
لقد بذلت ما يف وسعي، بأن أحقق التـوازن بني الفصول الثالثة احملورية؛ من حيث عــدد   -١  
حث، وكذا حتقيق التوازن بني املباحث، من حيث عدد املطالب داخل كل فصل؛ إال أنين أسجل املبا

بعض التفاوت امللحوظ بني املطالب يف الفصـول الثالثة زيادة ونقصانا، وكـذا تفاوتا يف عــدد  
ـ   إىل ما يقتضيه املقام، ومتاشيا مع طبيعة املرحلة اليت متر رجع هذا األمري؛ وا الـدعوة،  الصفحات



و   

وحجمِ التحديات، وتسارعِ األحداث، ومراعاة غزارة املادة العلمية يف هذا اجلانب، ممـا اسـتدعى   
وجود فارق يف عدد الصفحات بني بعض املباحث وبعض املطالب؛ متاشيا مع احلاجـة إىل التوسـع   

ني الفصول واملباحـث  بلزوم التوازن الـدائم ب: والبيان بني مبحث وآخر، أو مطلب وآخر؛ فالقول
واملطالب، أمر يدفعنا إىل الوقوع إما يف التطويل اململ أو االختصار املخل، ويصرفنا عن االشتغال مبا 

  .هو مهم ومفيد، وهذا يتناىف مع أهداف البحث العلمي
ل لقد جاءت الدراسة ثريةً بالشواهد القرآنية، فلهذا األمر آثرت تسجي: ختريج اآليات القرآنية -٢   

ختريج اآليات يف املنت، ومل أمهش هلا؛ حىت ال يغلُب جانب التهميش على جانب املضمون العلمـي  
  .للرسالة؛ وتفاديا للزيادة يف عدد الصفحات

  .وقد قمت بتخرجيها، مع التهميش هلا: ختريج األحاديث -٣   
ة يف البحث، بـذكر  قمت بكتابة املصدر واملرجع يف التهميش عند وروده ألول مر: التهميش -٤   

أوال اسم الكتاب مث مؤلفه، مث بقية املعلومات اخلاصة به، مث قمت بإدراجها كاملة بعد ذلك يف فهرس 
  .املصادر واملراجع

  
ويف األخري أسأل اهللا أن يرزقنا اإلخالص يف القول ويف العمل، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا مبـا     

، ويأجر كل من ساهم يف هذا العمل، بالتوجيه والنصيحة، واإلشراف واملناقشة، يعلمنا، ويزيدنا علما
فإن أَصبت ووفقت فذلك من اهللا، وإن أَخطأت فذلك من نفسي ومن الشيطان، وأسأل اهللا الغفران 

 ، وأن جيعل ما قدمناه مـن εيف حق سرية الرسول  -بغري قصد  –عن كُلٍ خطَئ وتقصريٍ ورد مين 
  .    جهد خالصا لوجهه الكرمي

  
  

 .         آمـني                                                                      
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  املبحث األول
  الدعوة وواقع البيئة اجلاهلية

  .متهيـد   
يف  εمنهج الـنيب  * ،ة الواردة يف عنوان حبثناوقبل التطرق إىل حتديد مفاهيم املصطلحات األساسي   

حري بنا أن نلقي نظرة شاملة، على واقع البيئة اجلاهلية، حلياة العرب *  مواجهة التحديات الدعوية
قبل جميء اإلسالم؛ للوقوف عن مدى حجم التحديات اليت واجهة الدعوة، وما املنهج األسلم الـذي  

   !لواقع املرير فيها ؟ملعاجلتها، ومداواة ا εسلكه الرسول 
لقد ورثت دعوة اإلسالم عن اجلاهلية، تركة مثقلة باالحنرافات املتنوعة، عكست مستوى االحنطاط    

كان القرن '' : وقد وصف النـدوي هذه احلـال، بقوله. احلضاري، إلنسان عـامل ما قبل اإلسالم
انت اإلنسانية متدلية منحدرة منـذ  السادس والسابع امليالدي من أحط أدوار التاريخ بال خالف، فك

قرون، وما على وجه األرض قوة متسك بيدها، ومتنعها من التردي، فقد زادـا األيـام سـرعة يف    
هبوطها، وشدة يف إسفافها، وكأن اإلنسان يف هذا القرن قد نسي خالقه، فنسي نفسه ومصريه، وفقد 



  

وكان هذا االحنطاط تعبريا عن اجلاهلية . )١(''..رشده، وقوة التمييز بني اخلري والشر؛ واحلسن والقبيح
  : املطبقة، إلنسان ذلك الزمان، يف مجيع نواحي احلياة

  .الناحية العقديـة: املطلب األول   
أكدت أغلب اآلراء التارخيية، أن العـرب كانوا على عقيدة التوحيد، كما جـاء ا أبو األنبياء ''   

، حىت انتشر فيهم اجلهل، وتورطـوا يف الوثنية، فصار υنه إمساعيل ، وبلغها بعده ابυإبراهيم اخلليل
وإن املتسبب األول يف وقوع القوم يف شرك . الشرك األساس يف عقيدم؛ واملوجه الرئيس يف حيام

الوثنية، زعيمهم آنذاك عمرو بن عامر بن حلي اخلـزاعي، الذي جلب ألهل مكة، صنما يدعى هبل، 
اليت كانت العماليق تعبدها يف مآب من أرض البلقاء بالشام، وأمر النـاس بعبادتـه   وهو من األصنام 

رأيت عمر بـن   {: ε، بدليل قوله )٢('' وتعظيمه، وحصل ذا العمل احنراف خطري يف عقيدة القوم
  . )٣(}يف النار، كان أول من سيب السوائب  -أمعاءه -عامر اخلزاعي، جير قصبه

  الناس، وغدا االحنراف العقدي صورا  ترت مـظاهر الشرك يف سلوكياومع مـرور الزمن تطو   
  . مضحكة وخمزية، وأمست األصنام حاجة نفسية وعقدية؛ وضرورة اقتصادية 

واختذ أهل كل دار يف دارهم صنما يعبدونه، فإذا أراد الرجل السفر متسح بـه،  : قال ابن إسحاق   
-بالتوحيد، قالت قريش εهله، فلما بعث اهللا رسوله فكان ذلك أول مايبدأ به قبل أن يدخل على أ

  .)٤(٠٥/ص ]أَجعلَ الْآلهةَ إِلَها واحدا إِنَّ هذَا لَشيٌء عجاب  [: -كما حكى القرآن على لسام
كنا نعبد احلجر، فإذا وجدنا حجـرا  : ( روى البخاري يف صحيحه، عن أيب رجاء العطاردي قال   

لقيناه وأخذنا اآلخر، فإذا مل جند حجرا مجعنا جثوة من تراب، مث جئنـا بالشـاة   آخر هو أخري منه أ
  .)٥() ..فحلبناه عليه، مث طفنا به

واختذت العرب مع الكعبة طواغيت يف هيئة بيوت، فكانوا يعظموا كتعظيم الكعبة، هلـا سـدنة      
ن عندها ويهدوا مآكلهم وحجاب، وحيجون إليها ويطوفون ا، ويدعوا ويستغيثون ا، وينحرو

، )٦(ومشارم، وحرثهم وأنعامهم؛ اعترافا بفضل الكعبة ومرتلتها، فهي عندهم بيت إبراهيم ومسجده

                                                 
  .٣٦، ص) م١٩٩٦/ هـ١٤١٦( ، ١اجلزائر، ط -دار الشهاب باتنة ماذا خسر العامل باحنطاط املسلمني، :الندوي أبو احلسن علي احلسين -)١(

، ١أمريكا، ط - يف محاية الدعوة واحملافظة على منجزاا خالل الفترة املكية، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، فرجينيا εمنهج النيب : الطيب برغوث -)٢(
    ). ١٦٧،  ١٦٦( ، ص )م ١٩٩٦/ هـ١٤١٦( 

      .٦٧٦، ص٣٥٢١: قصة خزاعة، رقم: كتاب املناقب، باب: البخاري -)٣(

    .٣٣، ص)م ١٩٩٧/هـ١٤١٧( ، ١املنصورة، ش م م، ط -فقه السرية النبوية، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع: منري حممد الغضبان -)٤(

     .٨٢٧، ص٤٣٧٦: ة، رقموفد بين حنيف :باب كتاب املغازي، :البخاري -)٥(

     .٣٤، صالسابقاملصدر  :الغضبان  -)٦(



  

وجعلُواْ للّه مما ذَرأَ من الْحرث واَألنعامِ نصـيبا   [: وقد أشار القرآن إىل زعمهم هذا يف قوله تعاىل
 لّهذَا للُ فَقَالُواْ هصي وفَه لّها كَانَ لمو لُ إِلَى اللّهصفَالَ ي هِمكَآئرشا كَانَ لا فَمنكَآئرشذَا لهو هِممعبِز

ما جعلَ اللّه من بحرية والَ سـآئبة والَ   [: ويف قوله. ١٣٦/األنعام ]إِلَى شركَآئهِم ساء ما يحكُمونَ 
و يلَةصلُونَ وقعالَ ي مهأَكْثَرو بالْكَذ لَى اللّهونَ عرفْتواْ يكَفَر ينالَّذ نلَكامٍ و١٠٣/املائدة ]الَ ح .  

وجبانب العقيدة الوثنية األصلية، ظهرت معتقدات فرعية هلا أتباع قليلون، أشار القرآن الكرمي إليها،    
  :    ال أوهامهم، ومنهايف معرض رده على مقوالت أصحاا وإبط

 [: وهم الذين ال يؤمنون ال بالبعث وال باحلساب، وأشار القرآن إليهم يف قوله تعـاىل : الدهريون   
نم كم بِذَلا لَهمو رها إِلَّا الدكُنلها يما ويحنو وتما نينا الدناتيإِلَّا ح يا هقَالُوا مولْمٍ إِنْ هإِلَّـا   ع م

  .٢٤/اجلاثية ]يظُنونَ 
. أعوذ بسيد هذا الوادي، من شر سفهاء قومه: فكان الواحد منهم إذا نزل واديا، يقول: اجلنيون   

: وظهر هذا التوهم يف اليمن، مث يف بين حنيفة، حىت انتشر يف العرب، وأشار القرآن إليه، يف قوله تعاىل
  .٠٦/اجلن ]إِنسِ يعوذُونَ بِرِجالٍ من الْجِن فَزادوهم رهقًا وأَنه كَانَ رِجالٌ من الْ [

  .)١(وتسربت هذه العبادة إىل العرب من الفرس، وكانت حمدودة: عبدة النار   
فقد دخلت احلجاز حتت ضغط االضطهاد الروماين، مما نتج عنه استقرار عدد مـن  : اليهوديةأما    

ب، وخيرب وتيماء، واليت كان هلا األثر الكبري يف انتشار اليهودية بني العـرب،  القبائل اليهودية يف يثر
وأصبح هلم دور يذكر يف األحداث السياسية اليت سبقت ظهـور اإلسالم وبعده، كما أسـهمت يف  

  .حماربة الدعوة، وديد كيان الدولة يف بداية املرحلة املدنية
احلبشة والرومان لبالد العرب، فاحتلت احلبشة اليمن،  فدخلت عن طريق احتالل: النصرانيةوأما    

وتوغل الدين املسيحي يف ربوعها، ودخل فيميون جنران وجنح يف استمالة أهلها إىل املسيحية، بعـدما  
ونشط أبرهة األشرم فبىن كعبة باليمن، وبذل جهده بأن حيج إليها العرب، . أومههم بالزهد والصدق

اهللا باآلية الباهرة املشهورة، فهزم جيشه ودحر فيلته؛ وجعـل كيـده يف    ويهدم بيت اهللا مبكة، فرده
  .)٢(حنره
ويف خضم ما ذكر من املعتقـدات، ظل األحناف متمسكني بعقيدة التوحيد، رافضـني عبـادة      

األصنام، وما يتعلق ا من ذبح وحنائر، فكان زيد بن عمرو بن نفيل ال يذبح لألنصاب، وال يأكـل  

                                                 
  ). ١٧٠،  ١٦٩( يف محاية الدعوة، ص  εمنهج النيب   :برغوث -)١(

 ٢٤( ، ص )م ٢٠٠٦/ هـ١٤٢٦ -١٤٢٥( ، ١بريوت، ط - الرحيق املختوم، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع: صفي الرمحن املباركفوري  -)٢(
 ،٢٥ .(     



  

، وكان خطيبـا  υالدم، وكان قس بن ساعدة اإليادي يدين بشريعة إبراهيم وابنه امساعيل امليتة وال 
  . )١(وحكيما، وعاقال ميتاز بالنباهة والفضل، ويدعوا إىل التوحيد ونبذ عبادة األصنام

كما شهد واقع اجلاهلية أمراضا عقدية أخرى، كاإلستقسام باألزالم، والتطري من بعض الطيـور     
ت، واللجوء إىل الكهنة والعرافني، واالستماع إىل كالم املنجمني، والتقليد األعمى لألبـاء  واحليوانا

بلْ قَالُوا إِنا وجدنا  [: ، ووصف اهللا تعاىل هذا اجلمود العقلي والفكري، يف قوله)٢(واألجداد والزعماء
  .٢٢/زخرفال ]آباءنا علَى أُمة وإِنا علَى آثَارِهم مهتدونَ 

ورغم ما كان عليه العرب من جاهلية، واحنراف خطري يف العقيدة؛ فقد كانوا يعترفون بالتوحيد،    
، ٣٨/الزمـر  ]ولَئن سأَلْتهم من خلَق السماوات والْأَرض لَيقُولُن اللَّه  [: كما هو ظاهر يف قوله تعاىل

 [: ، ويف قوله أيضـا ٨٧/الزخرف ]خلَقَهم لَيقُولُن اللَّه فَأَنى يؤفَكُونَ  ولَئن سأَلْتهم من [: ويف قوله
ى يفَأَن اللَّه قُـولُنلَي رالْقَمو سمالش ـَّر ـَق السماوات والْأَرض وسخ  ]ؤفَكُونَ ولَئن سأَلْتهم من خل

واعترافهم بالوحدانية، فقد كانوا غري منتبهني إىل ما صـارت   ومع إقرارهم بالصانع،. ٦١/العنكبوت
فكانوا يتخذون األصنام وسطاء بينهم وبني اهللا، ظنا منهم أا تشفع هلم ؛ )٣(من التناقضإليه عقيدم 

عنده، وتقرم إليه؛ دفعا للبالء، ومحاية هلم من الشر، وأكد القرآن اعتقادهم على لسام، يف قولـه  
ويعبدونَ من دون اللّه مـا الَ   [: ، ويف قوله٠٣/الزمر ]ما نعبدهم إِلَّا ليقَربونا إِلَى اللَّه زلْفَى  [: تعاىل

 اللّه ندا عناؤفَعالء شؤقُولُونَ هيو مهنفَعالَ يو مهرض١٨/يونس ]ي.  
  .الناحية السياسية: املطلب الثاين   
هذه الناحيـة، كان النظام القبلي هو السائد يف اجلزيرة العربية، ومشل هذا النظام حىت املمالك ويف    

املتحضرة؛ كمملكة اليمن يف جنوب اجلزيرة، ومملكة احلرية يف مشاهلا الشرقي، ومملكة الغساسـنة يف  
تماسكة، تقويها مشاهلا الغريب، ومل تنصهر اتمعات القبلية فيها يف شعب واحد؛ بل ظلت وحدات م

  .)٤(رابطة الدم والنسب
ويعهد أمر تسيري شؤون القبيلة الداخلية واخلارجية، إىل شيوخها من كرباء القوم  وأصحاب النفوذ    

فيها، وزعيم القبيلة ترشحـه هلذا املنصب القـيادي شجاعته، ومروءتـه وكرمـه، ويتمتع حبقوق 
  :وواجبات

                                                 
    .٢٨، ص١، ج)م ٢٠٠٣/ هـ١٤٢٤( ، ١القاهرة، ط -السرية النبوية، دار الفجر للتراث: علي حممد حممد الصاليب  -)١(
    ). ١٧٢،  ١٧١( يف محاية الدعوة، ص  εمنهج النيب  :برغوث -)٢(

   ). ٥١،  ٤٨( ، ص )م ١٩٨٧ /هـ١٤٠٧(، ٥دار القلم، الكويت، ط، - مناهجها وغاياا -الدعوة اإلسالمية يف عهدها املكي :رؤوف شليب - ٣(

     .٢٩ص ،١، جالسرية النبوية :الصاليب -)٤(



  

ية؛ فإنه حيضى باالحترام والتبجيل، واالستجابة ألمره والرتول عنـد  فاألدب: فاحلقوق أدبية ومادية   
وأما املادية؛ فإنه يتمتع بنفوذ كبري يف القبيلة، قد يرقى به أحيانا إىل مرتبة امللـوك يف  . حكمه وقضائه

د ممالكهم؛ فسيد القبيلة يأخذ من الغنيمة املرباع والصفايا، والنشيطة والفضول، وقد أمجلها الشاعر عب
  :اهللا بن عنمة وهو خياطب بسطام بن قيس يف هذا البيت، يف قوله

  .لك املـرباع مـنا والصـفايا             وحكمك والنشيطة والفضـول       
ما خيتاره ويصطفيه لنفسه مـن الغنيمـة،   : ما يأخذه الرئيس من ربع الغنيمة، والصفايا: واملرباع   

ما بقي من الغنيمة وال ميكن : الوصول إيل بيضة العدو، والفضولما أصابه يف الطريق قبل : والنشيطة
  . )١(قسمته على عدد الغزاة

فهو يف السلم جواد كرمي، ويف احلرب يتقدم الصفوف، ويعقد الصلح واملعاهدات، : وأما واجباته   
ه، فله احلكم والقوم يف القبيلة تبع لرأيـه، ال يتأخرون عنه حبال من األحوال؛ وال يناقشونـه يف رأي

  .واالستبداد بالرأي ما يكون لدكتاتور قوي
رغم هذا فإن احلرية هي السائدة يف القبيلة، فكان العريب يألفها ويعشقها، وينتصر هلا ويشيد ـا،     

كما كان أفراد القبيلـة   !ومبفاخرها وأيامها؛ كيف ال وقد درج على اجلـو الطليق والبيئة الطليقة ؟
  أنصر أخاك ظاملا أو : ( عضا دون النظر إىل ميزان احلق والباطل، فصار من مبادئهمينتصرون لبعضهم ب

  :ووصف الشاعر هذه احلال بقوله). مظلوما 
  .ال يسألـون أخـاهم حني ينـدم       يف النـائبات عـلى ما قال بـرهانا     
ة الفرد يف شخصيتها، ويصـف  وبلغ االعتزاز برأي اجلماعة، والتبعية للقبيلة إىل حد ذوبان شخصي   

  :دريد بن الصمة هذا الوضع، بقوله
  .وهل أنـا إال من غـزية إن غـوت       غـويت، وإن تـرشد غـزية أرشد     
وكانت تتمتع كل قبيلة باستقالليتها السياسية عن القبائل األخرى؛ مما يتيح هلا القـرار يف عقـد      

الفضول، وأشهر احلروب حرب الفجار، وحـرب   األحالف وشن احلروب؛ وأشهر األحالف حلف
البسوس، وداحس والغرباء، وكانت حتدث أحيانا بني القبائل إغارات، إما بأسباب شخصية؛ أو طلبا 
للعيش، وكل قبيلة كانت تتوجـس غيلة من األخرى، من أن تنقَض عليها ليال أو ـارا، فتسـلب   

  .)٢(ا؛ حىت تدع منازهلا خاوية على عروشهاأنعامها وممتلكاا، وتسيب نساءها وتأخذ ذراريه
  . الناحية اإلقتصادية :املطلب الثالث   

                                                 
     .١٩، ص)م ١٩٩٠/ هـ١٤١٠( بريوت، بدون طبعة،  -احلياة األدبية بعد ظهور اإلسالم، دار اجليل: حممد عبد املنعم خفاجي -)١(

     ). ٣١،  ٣٠( ص  ،١، جالسرية النبوية :الصاليب  -)٢(



  

فإذا كانت اجلزيرة العربية قد حرمت من نعميت الزراعة والصناعة، فإن موقعها اإلستراتيجي بـني    
دورا  فكان ألهل مكة باخلصوص. أفريقيا وشرق آسيا، أهلها ألن تتبوأ مركزا هاما يف التجارة الدولية

بارزا يف النشاط التجاري، وحبكم أم أهل احلرم، كانت هلم مرتلة خاصة يف نفوس العـرب؛ فـال   
: بأذى، وال لتجارم بسوء، وأشار القرآن إىل هذا االمتنان يف قوله تعاىل -دون غريهم -يتعرض هلم

] اسالن طَّفختيا ونا آممرا حلْنعا جا أَنوري لَمونَ  أَوكْفُري اللَّه ةمبِنِعونَ ونمؤلِ ياطأَفَبِالْب هِملوح نم[ 
رحلة الشتاء إىل اليمن، ورحلة الصيف إىل : ، وكانت لقريش رحلتان جتاريتان شهريتان٦٧/العنكبوت

ـ )١(الشام، يذهب التجار فيها آمنني؛ بينما الناس يتخطفون من حوهلم ذا يف ، وقد أشار القرآن إىل ه
لإِيلَاف قُريشٍ، إِيلَافهِم رِحلَةَ الشتاء والصيف، فَلْيعبدوا رب هذَا الْبيت، الَّذي أَطْعمهم  [: قوله تعاىل

 فوخ نم مهنآموعٍ ون ج٠٤،  ٠١( قريش  ]م .(  
اء من امتهن التجارة، وبرز نشاطهن ومل تنحسر حرفة التجارة يف أيدي الرجال؛ بل هناك من النس   

يف إرسال القوافل التجارية إىل الشام، وكن يتعاملن باملضاربة، واشتهرت منهن خدجية بنت خويلد، 
لِّلرجالِ نصيب مما اكْتسبواْ وللنساء نصـيب   [: ، يشري إىل هذا قوله تعاىل)٢(واحلنظلية أم أيب جهل

نبسا اكْتم٣٢/النساء ] م .  
الوليد بـن  : وأمست بيوت وأسر مثاال للترف وسعة املال، واشتهر رجال بالثراء والغىن؛ من أمثال   

، وأبو أحيحة بن سعيد بن العاص بن أميـة، وقـد   )أبو هلب ( املغرية، وعبد العزى بن عبد املطلب 
ثراءه، وكان عبد اهللا بن جـدعان    أسهم يف قافلة أيب سفيان التجارية بثالثني ألف دينار؛ داللة على

  .)٣(التيمي يشرب يف كأس ذهبية
ورغم هذا فإن وباء التعامل بالربا كان منتشـرا يف العرب عموما، ويف أوساط األثرياء بشـكل     

خاص، وأصبح سيفا مسلطا لألغنياء على رقاب الفقراء، وعم ضرره وطم، وكثرت مفاسده، وازداد 
ة؛ بدليل انتهاج اإلسالم لسياسة التدرج يف حترميه، وتصوير القرآن لفضاعته التعامل به أضعافا مضاعف

يا أَيها الَّذين آمنواْ الَ تأْكُلُواْ الربا أَضعافًا مضاعفَةً واتقُـواْ اللّـه    [: ، يف قوله تعاىل)٤(عندما ى عنه
  .١٣٠/آل عمران ]لَعلَّكُم تفْلحونَ 

                                                 
     ). ٣٢،  ٣١( ص  ،١، جصدر نفسهامل -)١(

     .٨٨، ص)م ٢٠٠٦/ هـ١٤٢٧( ، ٣دمشق، ط -السرية النبوية، دار القلم: أبو احلسن علي احلسين الندوي -)٢(

     .٩٠ص صدر نفسه،امل -)٣(

     .٣١ص ،١، جالسرية النبوية :الصاليب -)٤(



  

أول من بدأ به  εعباس بن عبد املطلب ثريا ويتعامل بالربا، فلما جاء اإلسالم كان الرسول وكان ال   
كما كان . )١(}.. أن أول ربا يوضع رب عباس بن عبد املطلب.. {: فوضعه، قائال يف حجة الوداع

لرجاالت قريش املترفون، أرائك منصوبة وموائد ممدودة، ونواد للشرب يلهون فيهـا ويسـكرون،   
  . )٢(..الس للسمر ولنظم الشعر؛ ومنتجعات يف الطائف يلجؤون إليها وقت احلروجم
  . الناحية االجتماعية: املطلب الرابع   
إن دراستنا املوضوعية حلياة العرب االجتماعية قبل اإلسالم، متكننا من رصد مظاهر متتاز بـالقوة     

  :واإلجياب، ومظاهر يسودها االختالل والضعف
هر اليت تتعلق بالقوة واإلجياب؛ فعقول العرب كانت متتاز بالذكاء والفطنة، والقدرة على أما املظا   

احلفظ؛ فلم تدخلها ال فلسفات اليونان، وال أساطري الفرس والرومان، وال خرافات الشعوب اهلندية؛ 
  . )٣(فكأن عقوهلم وقلوم كانت تعد حلمل أعظم رسالة يف الوجود؛ وهي دعوة اإلسالم اخلالدة

وكان الكرم والسخاء خلقا متأصال يف حيام، فإذا نزل يف دار أحدهم ضيفا، وال ميلك إال فرسـه    
أو ناقته، إال بادر إىل حنرها؛ إكراما لضيفه، وكانت هذه اخلصلة تدفعهم إىل حتمل الديات اهلائلـة،   

  . )٤(واحلمالت املدهشة؛ حقنا للدماء، ورغبة يف الفخر
القبلية، الشجاعة واملروءة، والنجـدة على نظامهم االجتماعي، حىت يعيشـوا وفرضت طبيعتهم    

، فكان الواحد منهم إذا شم رائحة الذل واهلـوان، فضـل   )٥(ويقاوموا عوامل اإلخضاع واإلنتهاب
كما كانوا أهل فروسـية،  . )٦(السيف والسنان، وآثر احلرب العوان، وقدم نفسه قربانا لعزته وكرامته

وهذا ما نلحظه يف أشعارهم وأمثاهلم وقصصهم، وجتلت لنا أروع مظاهره . ، وقوة بأسورباطة جأش
  .)٧(حينما صاروا محاة لإلسالم

وكانوا حيبون الصدق والصراحة والوضوح؛ ويأنفون الكذب ويعيبونه، لذلك كانـت شـهادم      
وكانـت   εعن الرسول باللسان كافية للدخول يف اإلسالم، والدليل قصة أيب سفيان ملا سأله هرقل 

  .)٨()لوال أن يأثروا علي كذبا لكذبت عليه : ( العداوة قائمة، فقال
                                                 

   .  ٢٤٦اهلية، دار الفكر للطباعة والنشر، بدون طبعة وبدون تاريخ، صيف الربا الذي كان يف اجل: البيوع، باب. ، ك٢سنن الدارمي، ج: الدارمي -)١(

     .٩٠السرية النبوية، ص: الندوي -)٢(

     .٤٠ص ،١، جالسرية النبوية :الصاليب -)٣(

     .١٧٤يف محاية الدعوة، ص εمنهج النيب   :برغوث -)٤(
     .١٧٤ص صدر نفسه،امل -)٥(

     .٣٠ص ،الرحيق املختوم :املباركفوري -)٦(

     .١٧٤ص ،سابقالر صدامل :برغوث -)٧(

      .٣٤ص ،١، جالسرية النبوية :الصاليب -)٨(



  

واكتسبوا من طبيعة بالدهم الصحراوية اجلافة، قليلة الزرع واملاء، قدرة عجيبة على حتمل املكاره،    
بوعورة الطريـق وال  والصرب يف الشدائد؛ فلم يتأثروا ال باحلر وال بالربد، وال باجلوع وال بالظمأ، وال 
وعلمتهم قساوة . )١(ببعد املسافة، فلما دخلوا اإلسـالم ضربوا أروع األمثلة يف مواجهة التحـديات

البطنة : ( ؛ فكانوا يعيبون على الرجل األكول، ويقولون)٢(الطبيعة كيف خيشوشنوا، ويوطنوا أنفسهم
  .  يدم، فكانت القناعة خلقهم؛ والرضا باليسري د )٣()تذهب الفطنة 

كانت ذات  -وإن كان بعضها يؤدي إىل الشر، وجيلب احلوادث املؤملة -ولعل هذه األخالق النبيلة   
منافع عامة على اتمع واألمة، كما كانت سببا يف اصطفاء أهلها حلمل الرسالة، وتبليـغ الـدعوة؛   

  .)٤(وقيادة األمة إىل فالح الدنيا واآلخرة
ا االختالل والضعف، فكثرية ال ميكن حصرها يف هذا املوضع من حبثنا؛ إمنا وأما املظاهر اليت يسوده   

؛ ألخذ صـورة جمملة، على ما آلت إليه احلياة االجتماعية لعرب ما قبل بعضهانكتفي باإلشارة إىل 
  .اإلسالم، واليت شكلت حبق التحدي األكرب، أمام مسؤولية الدعوة يف التغيري واإلصالح

ة قيمة تذكر يف اتمع اجلاهلي؛ فبعض القبائل تعترب وجـودها نـذير شـؤم،   ومل تكـن للمرأ   
: وميالدها يسبب اختيارا صعبا ألبيها بني وأدها أو تركها حية، وأكد القرآن هذه احلال يف قوله تعاىل

] اروتي ،يمكَظ وها ودوسم ـُه ـَومِ من سوِء ما بشر بِه وإِذَا بشر أَحدهم بِاُألنثَى ظَلَّ وجه ى من الْق
، كما استنكر اهللا ) ٥٩،  ٥٨( النحل  ]أَيمِسكُه علَى هون أَم يدسه في الترابِ أَالَ ساء ما يحكُمونَ 

( التكوير  ]قُتلَت  وإِذَا الْموؤودةُ سئلَت، بِأَي ذَنبٍ [: عليهم فعلتهم، ووأدهم الشنيع للبنت، يف قوله
٠٩،  ٠٨ .(  
وكانت املرأة تورث كما يورث املتاع، ولالبن األكرب لزوجها من غريها، احلق بأن يتزوجها بعـد     

والَ تنكحواْ مـا نكَـح    [: وفاة أبيه، أو يعضلها عن النكاح، حىت حرم اإلسالم ذلك، يف قوله تعاىل
اء إِالَّ مسالن نكُم ماؤبِيالً آباء سسا وقْتمةً وشكَانَ فَاح هإِن لَفس وكان حرمـان  . ٢٢/النساء ]ا قَد

لِّلرجـالِ   [: ، يف قوله تعاىل)٥(النساء والبنات والصبيان من املرياث، عرفا سائدا، حىت أبطله اإلسالم
اء نسلنلونَ وباَألقْرو اندالالْو كرا تمم صيِبن  كَثُـر أَو هنا قَلَّ ممونَ مباَألقْرو اندالالْو كرا تمم يبص

  . ٠٧/النساء ]نصيبا مفْروضا 
                                                 

     ). ٤٥،  ٤٤( ص  ،١صدر نفسه، جامل -)١(

     .١٧٥ص ،سابقال صدرامل :برغوث -)٢(

     .٤٤ص ،السرية النبوية :الصاليب -)٣(

     .٣٠ص ،الرحيق املختوم :املباركفوري -)٤(

     ). ٣٤،  ٣٣( ص  ،١، جلنبويةالسرية ا :الصاليب -)٥(



  

ولَـا   [: وكانت الفتيات يكرهن على البغاء؛ بغرض التكسب، حىت ى اهللا تعاىل عن هذا يف قوله   
وكانـت املـرأة   . ٣٣/النور ]ردنَ تحصنا لِّتبتغوا عرض الْحياة الدنيا تكْرِهوا فَتياتكُم علَى الْبِغاء إِنْ أَ

تكره على اإلستبضاع، فريغمها زوجها على مسافحة غريه، ممن يشتهر عندهم بالشجاعة والشهامة، 
  . )١(فإذا تبني محلها أصاا زوجها إذا شاء، وإمنا يفعل ذلك رغبة يف الولد

املرأة يف اجلاهلية بأنكحة فاسدة خمتلفة، كنكاح البغايا؛ فيقصد املرأة الداعرون ومـن ال  وامتهنت    
ونكاح املتعة؛ . ما استتر فال بأس به، وما ظهر فهو لؤم: ونكاح اخلدن؛ وأصحابه يقولون. أخالق هلم

ـ : ونكاح البدل؛ فيقول الرجل لآلخر. وهو نكاح مؤقت رأيت أنزل يل عن امرأتك، وأنزل لك عن ام
وكل هذه األنكحـة هـدمها   . )٢(ونكاح الشغار؛ القائم على التبادل واخلايل من الصداق. وأزيدك

اإلسالم وأبقى منها سوى نكاح الناس اليوم؛ فكان الرجل خيطب فيه إىل الرجل وليته، فيصـدقها مث  
  .)٣(ينكحها

 [: حىت حرم اهللا ذلك يف قولـه ومن مظامل املرأة يف اجلاهلية؛ أن الـرجل له أن جيمع بني األختني    
 لَفس ا قَدنِ إَالَّ ميتاُألخ نيواْ بعمجأَن توله أن جيمع يف عصمته من الزوجات، بـال  ٢٣/النساء ]و ،

تقييد وال حتـديد، وله أن يطلق ويرجع مىت شاء وكيف يشاء، دون مراعـاة حلقوقهن، يف العشرة 
ووضع هلذه املظامل حدودا وضوابط؛ فقيد التزوج بأربع يف قولـه   والنفقة والعدل، حىت جاء اإلسالم

، وضبط الطالق، يف قوله ٠٣/النساء ]فَانكحواْ ما طَاب لَكُم من النساء مثْنى وثُالَثَ ورباع  [: تعاىل
  .  ٢٢٩/البقرة ]الطَّالَق مرتان فَإِمساك بِمعروف أَو تسرِيح بِإِحسان  [: تعاىل

ومن مظاهر االختالل والضعف يف احلياة االجتماعية؛ ذات اآلثار السلبية علـى سـلوك األفـراد       
واجلماعات، انتشار تعاطي اخلمر، وقد شاعت يف حيام، وغدت من مظاهر كرمهم وفخرهم، وحمل 

دى استحكام أمرهـا يف  أشعارهم، ولعل سياسة التدرج اليت انتهجها اإلسالم يف حترميها، تدل على م
  .حيام، وقوة إدمام عليها؛ وصعوبة التخلص منها

وأمسى القمار أو امليسر من العادات املتأصلة يف الواقع االجتماعي إىل حد التفاخر؛ فكان الرجل     
خياطـر مباله وأهله، فأيهما ربح صاحبه أخذ ماله وأهله، مما يؤدي هذا التصـرف، إىل التبـاغض   

  . )٤(؛ والتقاتل واالنتقاموالتحاسد

                                                 
     . ١٧٨ يف محاية الدعوة، ص εمنهج النيب   :برغوث -)١(

     ). ٣٧،  ٣٦( ص  ،١صدر السابق، جامل :الصاليب -)٢(

     .٣٩ص ،فقه السرية النبوية :الغضبان -)٣(

      .١٧٩يف محاية الدعوة، ص εمنهج النيب   :برغوث -)٤(



  

إىل جانب انتشار القيان وجمالس اللهو، واحلفالت اليت يصاحبها الشراب وهتك األعراض، سـاد     
اتمع الفساد والظلم، وغمط الناس وبطر احلق، وأكل أموال الناس بالباطل، وال أبلغ وأصدق تصوير 

كنا قوما أهل  !أيها امللك: ( شي، حيث قالهلذه اجلاهلية، من تصوير جعفر بن أيب طالب أمام النجا
جاهلية، نعبد األصنام ونأكل امليتة، ونأيت الفواحش، ونقطع األرحام ونسيء اجلوار، ويأكل القـوي  

  . )١(..)منا الضعيف
وما ذكرنا ه آنفا، هو غيض من فيض، مما ورثته الدعوة اإلسالمية من أوضاع العرب يف عامل مـا     

رمحـه   -فقد اإلنسان فيه صلته باهللا، مث بأخيه اإلنسان، ولقد أبلغ األستاذ العقادقبل اإلسالم، عامل 
كان عـاملا متداعيا، قد شـارف  : (وأوجـز، يف وصفه للوضعيـة اجلـاهلية املـزرية، بقوله -اهللا

باطن وفقد أسباب الطمأنينة يف ال.. إنه عامل فقد العقيدة كما فقد النظام: خالصة ما يقال فيه..النهاية
وذه الوضعية كانت احلاجة ماسة لنيب مرسل ينقذ البشرية، من ظلمات اجلاهلية إىل . )٢(..)والظاهر

الَر كتاب أَنزلْناه إِلَيك لتخرِج الناس من الظُّلُمات إِلَى النورِ بِإِذْن ربهِـم   [: نور اإلسالم، قال تعاىل
فمن أين بدأت الدعـوة عملية اإلنقاذ ؟ وما هـو حجـم   . ٠١/إبراهيم ]لْحميد إِلَى صراط الْعزِيزِ ا

 εالتحديات اليت واجهت الدعوة أثناء هدم الواقع اجلاهلي ؟ وما املنهج األسلم الذي سلكه الرسول 
  يف إعادة بناء جمتمع جديد ؟

  
  
  
  
  

  املبحث الثاين
  

  حتديد املفاهيم املفتاحية للبحث
  

                                                 
     .٩٣ص ،السرية النبوية :الندوي -)١(

     .١٥، صاجلزائر، بدون طبعة وبدون تاريخ -املكتبة العصرية، الرويبة ،١٥ص عبقرية حممد ، :عباس حممود العقاد -)٢(



  

، وجتنبا للغموض وحتقيقا للفائدة، هيف دراسة موضوع حبثنا، باإلجابة على إشكاليات وقبل الشروع   
بالتواصل األمثل بني القارئ وموضوع البحث، سأحاول حتديد مفاهيم املصطلحات األساسية الواردة 

م هذه وميكن حتديد مفهو. )١(يف عنوانه؛ لكوا مفاتيح ذات أمهية يف عملية الفهم واإلفادة واالستفادة
  :املصطلحات يف مطالب ثالثة

  
  

  .مفهـوم الـدعوة: املطلب األول   
  
  .مفهـوم املنـهج: املطلب الثاين   
  
  .مفهـوم التـحديات: املطلب الثالث   
     

  
  
  
  
  
  
  

  
  مفهـوم الـدعـوة: املطلب األول   
  .الدعوة يف اللغة: أوال   
  :اميس اللغويةومما جاء فيها ويف مشتقاا يف املعاجم والقو   
  .مدعو) الداعي ( داعٍ  دعوةٌيدعو : دعا

                                                 
     .٦٣يف محاية الدعوة، ص εمنهج النيب   :برغوث -)١(



  

 {: εإىل عقيدته؛ أي بشر بِها، ودعا إىل اإلسالم؛ أي رغب فيه، وحث على قصده، لقوله  -      
  .)١(}.. من دعا إىل هدى كان له من األجر مثل أجور من تبعه

      - ض؛ أي استةليمإىل و هالشخصشاء؛ أي استضفتصديقي إىل الع ودعوت ،افَه         .  
  .مدعو) الداعي ( داعٍ دعاًء يدعو : ودعا
  .٦٠/غافر ]وقَالَ ربكُم ادعونِي أَستجِب لَكُم  [: اَهللا؛ سألَه حاجته، لقوله تعاىل -     
ودعـا  . ٤٩/فصـلت  ]لَا يسأَم الْإِنسانُ من دعاء الْخيرِ  [: لفلَان؛ طَلب له اخلَري، لقوله تعاىل -     

له الشر ؛ أي طَلبلَى فلَانع.  
  .فُالنا بفُالن؛ ناداه وصاح به، ودعا املؤذنُ الناس إىل الصالة؛ ناداهم وصاح م -     
ـُدعي ( مدعٍ ادعاًء يدعي : ادعى   .مدعى) امل
  . ٠٤/األحزاب ]وما جعلَ أَدعياءكُم أَبناءكُم  [: غري أَبيه؛ أي انتسب، لقوله تعاىل إلَى -     
  .مجع دعاة الداعي :داعٍ
ـُؤذن -       .الداعي إىل الصالة؛ أي امل
    - كرةينٍ أو فو إىل ددعمن ي ،اةعةٌ مجع داعيوالرسول . )٢(دε  ـا   [: تعاىلداعية إىل اهللا، لقولهإِن

؛ أي تبليغ ) ٤٦،  ٤٥( األحزاب  ]أَرسلْناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إِلَى اللَّه بِإِذْنِه وسراجا منِريا 
  .)٣(التوحيد وداعيا إىل األخذ به

 εأي أجيبوا حممد . ٣١/األحقاف ]آمنوا بِه يا قَومنا أَجِيبوا داعي اللَّه و [: داعي، لقوله تعاىل -    
  .  )٤(وآمنوا بدعوته

  /البقرة ]أُولَئك يدعونَ إِلَى النارِ واللّه يدعو إِلَى الْجنة والْمغفرة بِإِذْنِه  [: يدعو، لقوله تعاىل -
  . )٥(ىل عمل أهل اجلنة، أي فاملشركون يدعون إىل األعمال املوجبة للنار، واهللا يدعو إ٢٢١

  - لقوله تعـاىل)٦(اُدع ، :]     ـيي هم بِالَّتلْهادجو ةنسالْح ظَةعوالْمو ةكْمبِالْح كببِيلِ رى سإِل عاد
 نس١(أي أدع إىل دين اهللا وشرعه، بتلطف ولني، ودون خماشنة وتعنيف. ١٢٥/النحل]. أَح(.  

                                                 
 من سن سـنة : كتاب العلم، باب صحيح،اجلامع ال: املسمى صحيح مسلم :اإلمام أبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري -)١(

  .١٠٠٤، ص)م ٢٠٠١/ هـ١٤٢٢( ، ١بريوت، ط -، املكتبة العصرية، صيدا٢٦٧٤: أو ضاللة، رقم دعا إىل هدىو حسنة أو سيئة،

    .٤٥٢دون تاريخ، ص، دون طبعة وتوزيع الروس، املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم املعجم العريب األساسي،: أمحد العايد، وآخرون  -)٢(

، ١٤م، ج١٩٦٧لبنان، بدون طبعة،  -اجلامع ألحكام القرآن، دار إحياء التراث العريب، بريوت: أبو عبد اهللا حممد بن أمحد األنصاري القرطيب -)٣(
     ، ٢٠٠ص

     .٢١٧، ص١٦املصدر نفسه، ج -)٤(

     .٨٠، ص٣املصدر نفسه، ج -)٥(

 ٢٥٨( ص ، )م ١٩٨٦/ هـ١٤٠٦( ، ١املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، طاملعجم : حممد فؤاد عبد الباقي  -)٦(



  

  .اتدعاي/ ج: دعايةٌ
  .، أي بِدعوته)٢(}أَدعوك بِدعاية اإلسالم  {: إىل هرقل ε؛ ومما جاء يف كتاب الرسول دعوةٌ -  
، ويف جوابه ١٤/الرعد ]لَه دعوةُ الْحق  [: نشر اإلسالم، أو شهادةُ أن ال إله إال اهللا، لقوله تعاىل -  
ε  عن سؤال عليτ لناس؟ فقال عالم أقاتل ا: يوم خيرب، قائالε :}      علـى رسـلك حـىت تـرتل

حينما بعثه  τملعاذ بن جبل  ε، وقوله )٣(}بساحتهم، مث ادعهم إىل اإلسالم، واخربهم مبا جيب عليهم 
.. إنك تأيت قوما من أهل الكتاب، فادعهم إىل شهادة أن ال إله إال اهللا، وإين رسول اهللا {: إىل اليمن

{)٤(.  
  . )٥(جها من السرية إىل العالنيةاجلهر بالدعوة؛ أي إخرا - 

 ..عـوتده،  ويتعبِه واستد حتا؛ أي صاعيةُ فُالنه، ودا بعدم ـودعترك يف الضرع ليا ين؛ ماللب
  .)٦(..الدهر؛ صروفُه ودواعي

 ومن خالل اإلشتقاقات السابقة لكلمة الدعـوة، وما تضمنته من معاين ومرادفات كثرية، فقـد    
  :جاءت كلها متقاربة يف مضموا، وتدور حول

  .التبشري والترغيب واحلث -     
  .السؤال والطلب -     
  .النداء واآلذان والصياح -     
  .)٧(االنتساب -     
 .الطاعة وااللتزام -     
 .الدعاية واجلهر -     
 .التبليغ والنشر -     
لسنة، تدل بوضوح على كل هذه املعاين، وتؤكد على وقد جاءت النصوص الشرعية من القرآن وا   

يف مواجهة التحـديات   εمنهج النيب : * ، الذي تدور حوله دراسة حبثنا)١(املعىن األساسي واحملوري
                                                                                                                                                             

 ،٢٦٠ .(     

     .٢٠٠، ص١٠مصدر سابق، ج: القرطيب -)١(

     ). ٢٤،  ٢٢( ، ص ٦:كتاب بدء الوحي، باب: البخاري -)٢(

     .٥٦٥، ص٢٩٤٢: والنبوة، رقمإىل اإلسالم  εدعاء النيب : البخاري، كتاب اجلهاد، باب -)٣(

     .٢٧٢، ص١٣٩٥: ، رقموجوب الزكاة: كتاب الزكاة، باب :البخاري -)٤(

     .٤٥٣املعجم العريب األساسي، ص: أمحد العايد، وآخرون  -)٥(

     .٤٠٣م، ص١٩٧٤، ١بريوت، ط –الصحاح يف اللغة والعلوم، دار احلضارة العربية : أسامة مرعشيليلي، يعشرندمي م -)٦(

       .٦٥يف محاية الدعوة، ص εمنهج النيب   :برغوث-)٧(



  

، وتؤكد على أن كلمة الدعوة تعين يف املقام األول، ترغيب الناس يف اإلسـالم، وحـثهم   * الدعوية
بالشرع؛ ببذل اجلهد الستثمار كل اإلمكانيـات، واتبـاع كـل     على اتباعه، ودعوم إىل االلتزام

  .األساليب الشرعية املمكنة؛ لتوجيه الناس إليه، واجتماع كلمتهم عليه
  .الدعوة يف االصطالح: ثانيا    
واستنادا إىل املعاين اليت وضعها بني أيدينا التحليل اللغوي لكلمة الدعوة، ومتاشيا مـع مقاصــد      

  :، فإننا ميكن أن حندد مفهوم الدعوة، بأا)٢(افهاالدراسة وأهد
اإلعالم باإلسالم وتعريف الناس به، ودعوم لتبين تعاليمه وأحكامه، وإعدادهم ملواجهة الباطل،  -   

  . وإخراجهم من ظلمات اجلاهلية إىل نور اإلسالم؛ حتقيقا للسعادة يف الدنيا واآلخرة
  .مفهـوم املنـهج: املطلب الثاين  
  .املنهج يف اللغة: أوال   
  :ومما جاء فيها ويف مشتقاا يف املعاجم والقواميس اللغوية   

  :منهاج، واملنهج واملنهاج يعين/ ج: املنهج
  .  ٤٨/املائدة ]لكُلٍّ جعلْنا منكُم شرعةً ومنهاجا  [: ، لقوله تعاىل)٣(اخلطة املرسومة -  
  :أو الطريق الواضح، لقول املعري ،)٤(أو الطريقة واألسلوب -  

     عرتخرِي مي هو عند الغبِقُوا      إىل الذقد س جِ املَسلَوكونَ يف املَنهعس٥(!! ي(.  
اخلطة املرسومة أو الطريقة : وعلى هذا األساس نالحظ أن املنهج يتمحور حول معىن أساسي وهو   

  .هدف معني يقتحقل ؛واألسلوب أو الطريق الواضح البني
  . املنهج يف االصطالح: ثانيا   
  واستنادا إىل املـعاين اليت وضعـها بني أيدينا التحـليل اللغوي لكلمة املنهج، ومتاشيا مع مقاصد   
  :الدراسة وأهدافها، فإننا ميكن أن حندد املفهوم االصطالحي لكلمة املنهج، بأنه 

                                                                                                                                                             
     . ٦٥املصدر نفسه، ص -)١(

     .٦٧املصدر نفسه، ص -)٢(

/ هـ١٤١١( ، ٧اجلزائر، ط -القاموس اجلديد للطالب، معجم مدرسي ألفبائي، املؤسسة الوطنية للكتاب: اجليالين بن احلاج حيي وآخرون -)٣(
    .١١٥٨ص، )م ١٩٩١

   ). ٥٢٧،  ٥٢٦( لبنان، بدون طبعة وبدون تاريخ، ص  - املعجم العريب املصور، دار الراتب اجلامعية، بريوت: و نصري وآخرونمجيل أب -)٤(

     .١١٥٨مصدر سابق، ص: اجليالين بن احلاج وآخرون -)٥(



  

يوظفها يف عرض الدعوة علـى   εنظمة اليت كان النيب جمموعة األساليب والكيفيات العملية املُ -   
الناس، ويواجه ا حتديات الواقع اجلاهلي؛ لصد العـدوان عن اإلسالم، وإتاحة اال أمـام النـاس   

  . للتعرف على مبادئه وتعاليمه، واعتناق دين اهللا حبرية وقناعة
  .مفهـوم التحديات: املطلب الثالث   
  . اللغةالتحديات يف: أوال   
  :ومما جاء فيها ويف مشتقاا يف املعاجم والقواميس اللغوية   

  :يتحدى، تحد، وتحديا، وتحدى الشخص: ومن مشتقاا: التحديات
  - هزاروب ،اهقال العقاد ،)١(بار ،هوغَالَب قَهابوس:  
  .)٢(لشقَـاَء بِالكـربياءخل عـين عـزاَءك اليـوم إِين     أَتحـدى ا  
املباراة واملبارزة،  :تمحور حـول معىن أساسي وهوتديات ـوعلى هذا األساس نالحظ أن التح   

  .واملسابقة واملغالبة؛ ملواجهة الباطل وإحقاق احلق
  .التحديات يف االصطالح: ثانيا   
كلمة التحديات، ومتاشيا مع مقاصـد  واستنادا إىل املعاين اليت وضعها بني أيدينا التحليل اللغوي ل   

  :الدراسة وأهدافها، فإننا ميكن أن حندد املفهوم االصطالحي لكلمة التحديات، بأا
جمموعة التراكمات العقدية املنحرفة، والعادات اجلاهلية املتأصلة واملوروثة، الـيت متيـز الواقـع     -  

اإلسالم، وتبليغ دعوته للنـاس مجيعـا؛   اجلاهلي الفكري واالجتماعي، وتقف عقبة أمام عملية نشر 
  .حتقيقا لعبودية اإلنسان هللا وحده، وخالفته يف األرض

يف مواجهة التحديات  εفالدراسة انطالقا من حتديد هذه املفاهيم، فإا تتمحور حول منهج النيب    
ىل رحـاب  اليت تعترض الدعوة؛ إلنقاذ الناس من الشرك والظلم، ونقلهم بأساليب ووسائل منظمة إ

    .  )٣("وإقرار منهج اهللا يف األرض " اإلميان، والتوحيد والعدل، 
  

  
  

                                                 
     .١٢٤مصدر سابق، ص: ي وآخرونمجيل أبو نصر -)١(
     .١٧٤ديد للطالب، صالقاموس اجل: اجليالين بن احلاج حيي وآخرون -)٢(

( ، ١، طالقاهرة - ، دار التوزيع والنشر اإلسالمية، مصر)رسالة ماجستري ( الدعوة إىل اهللا باحلكمة، منوذج اإلخوان املسلمني : صالح حممد زكي -)٣(
    .١٢ص، )م ٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥



  

  
  
  
  
  

  الفصل األول
  

  حتديات الدعوة يف العهد املكي ومنهج مواجهتها
  
  

  . حتدي احلرب النفسية: املبحث األول
  

  .حتدي األذى اجلسـدي: املبحث الثاين
  

  .حتدي الترغيب والترهيب: املبحث الثالث
  

  .حتدي التعنت والتعجيز: ث الرابعاملبح
  

  .حتدي املقاطعة واحلصار االقتصادي واالجتماعي: املبحث اخلامس
  
  
  
  



  

  
  
  
  

  الفصل األول
  ومنهج مواجهتها يحتديات الدعوة يف العهد املك

   .مقدمة   
دثِّر، قُـم فَأَنـذر،   يا أَيها الْم [: اىلـأنزل اهللا على نبيه، قوله تع )١(للمرة الثانية υملا جاء جربيل    

 رفَطَه كابيثو ،رفَكَب كبرتيقن النيب ف).  ٠٤،  ٠١(املدثر  ]وε    أنه نيب هذه األمـة، فكانـت هـذه
وأمرا جازما بالتبليغ، والدعوة إىل الوحدانية، واإلميان باليوم  ،اآليات إيذانا بشحذ العزائم، ورفع اهلمم

دون تردد يف إعالن دعوته، على مسـتوى األفـراد ال    εعندها حترك النيب  اآلخر، وتطهري النفوس؛
حسن  متحريا الدقة املتناهية، واحلذر واحليطة يف اجلماعات معتمدا يف بداية دعوته، على دقة التنظيم ،

أن هؤالء هم من تقع عليهم مسؤولية أعباء الدعوة، لذلك البد أن يكونوا  اختيار العينات؛ العتقاده
فابتدأ بأهل بيتـه، وأصـدقائه،   " ، )٢( وخنوة ؛وصدقا، ومروءة ،خيار اتمع وصفوته، اعتداال من

نَ كَـوِ يف هذه املرحلة أن يε ة املشركني، فاستطاع الرسول ـ، متجنبا مواجه)٣("وأقرب الناس إليه
ـ "  ،دة الصلبة القائمة على االصطـفاءـالقاع ة رفيعـة  املنظمة على أسس عقدية، وتعبدية، وخلقي

وأَنـذر عشـريتك الْـأَقْربِني،     [: ، إىل أن حان موعد إعالن الدعوة، برتول قوله تعاىل)٤("املستوى
 ٢١٤ (الشعراء  ]واخفض جناحك لمنِ اتبعك من الْمؤمنِني، فَإِنْ عصوك فَقُلْ إِني برِيٌء مما تعملُونَ 

و مسـتثريا   ،قبيلته وعشريتـه، ودعاهم عالنية إىل التوحيد، خماطبـا عقـوهلم   εفجمع ).  ٢١٦، 
يف  اهتمامهم حنو املستقبل، حيث احلياة اخلالـدة يف النعيم املقيم؛ ملن أجاب واهتدى، والعذاب املهني

  .ؤولية كل إنسان عن نفسهـبينا هلم مسم، و)٥(ملن عصى وخالف اجلحيم؛

                                                 
     .جاءه بعد فتور الوحي ء، والثانيةآوهو يف غار حر υفاملرة األوىل هي اليت جاءه فيها امللك جربيل  -)١(
، وزارة األوقاف والشؤون ٥٤: كتاب األمة، العدد ، سلسلة"قراءة جلوانب احلذر واحلماية " يف السرية النبوية : إبراهيم علي حممد أمحد -)٢(

     .٣٥ص، )م ١٩٩٦/ هـ١٤١٧( ، ١قطر، ط -اإلسالمية، الدوحة

     .١١١، ص١السرية النبوية، ج: الصاليب -)٣(

     .٢١٦، ص١ملصدر نفسه، جا -)٤(

م ١٩٩٦/ هـ١٤١٧( ، ١، ط-جدة-دار األندلس اخلضراء للنشر والتوزيع ،-مواقف وعرب-عبد العزيز بن عبد اهللا احلميدي ، التاريخ اإلسالمي -)٥(
    .٩٩، ص١، ج)



  

علـى   ε، صعد النيب ٢١٤/الشعراء ]وأَنذر عشريتك الْأَقْربِني  [: ا نزلتمل: ، قالτعن ابن عباس    
حىت اجتمعوا، فجعـل الرجـل إذا مل    -لبطون قريش-يا بين فهر، يا بين عدي: الصفا فجعل ينادي

أرأيتكم لو أخربتكم أن  {: هو، فجاء أبو هلب وقريش، فقال يستطع أن خيرج أرسل رسوال لينظر ما
: قال. نعم، ما جربنا عليك إال صدقا: قالوا ،}الوادي تريد أن تغري عليكم، أ كنتم مصدقي؟ خيال ب

 :تبا لك سائر اليوم أ هلذا مجعتنا ؟ فرتلت: ، فقال أبو هلب} فإين نذير لكم بني يدي عذاب شديد {
]  با كَسمو الُهم هنى عا أَغْنم ، بتبٍ وا أَبِي لَهدي تب١() ٢،  ١(  املسد ]ت(.  

  وأَنذر  (: نزلت هذه اآليةأُملا  :قال τرفا آخر من هذه القصة، عن أيب هريرة ـوروى مسلم ط    
 بِنيالْأَقْر كتريشدعا رسول اهللا  ،٢١٤/الشعراء )عε ،يا بين  {: فقال ،فعم و خص قريشا، فاجتمعوا
أنقذوا أنفسكم من النار، يا بـين   ! ين مرة بن كعبأنقذوا أنفسكم من النار، يا ب ! كعب بن لؤي

 ! بين هاشـم  أنقذوا أنفسكم من النار، يا ! أنقذوا أنفسكم من النار، يا بين عبد مناف ! عبد مشس
أنقذي نفسـك   ! فاطمة أنقذوا أنفسكم من النار، يا ! يا بين عبد املطلبأنقذوا أنفسكم من النار، 

  .)٣(} )٢(اهللا شيئا، غري أن لكم رمحا سأبلها ببالهلا من النار، فإين ال أملك لكم من
وىل األطـوة  اخلوخيطئ من يعتقد أن رسالة اإلسالم يف بدايتها كانت خاصة بقريش؛ بل كانت     

 )نـذيرا   تبارك الَّذي نزلَ الْفُرقَانَ علَى عبده ليكُونَ للْعالَمني (: لقوله تعاىل. لتحقيق الرسالة العاملية
من مرحلـة   εانتقل ف.  ١٠٧/األنبياء )وما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً لِّلْعالَمني  (: وقوله تعاىل. ٠١/الفرقان

واحملافل؛ ويف  ،كل من يلتقي به من الناس، يف األندية، واامع دعوة األقارب من عشريته ، إىل دعوة
وياء والضعفاء، واألغنياء والفقراء؛ وحىت األحرار والعبيـد،  يدعو األق εفكان الرسول  .مواسم احلج

  . ٩٤ /احلجر )فَاصدع بِما تؤمر وأَعرِض عنِ الْمشرِكني  (: نزل قوله تعاىل إىل أن
فكانت النتيجة احلتمية هلذا الصدع، هي الصد واإلعراض، واحلرب النفسية، واإليذاء اجلسـدي،      

 ، وكلها حتدياتواالجتماعي يب، والتعنت والتعجيز، واملقاطعة واحلصار االقتصاديوالترغيب والتره
تها، ولتغيري هـذا الواقـع   واجهمل εفما املنهج الذي سلكه الرسول  يف مكة، واجهت الدعوةجسام 

إن  -يف هذا الفصل  ، واإلجابة عليهل دراستهونحاسما  ذاوه اجلاهلي إىل واقع إسالمي بديل عنه ؟
  .-هللا شاء ا

  

                                                 
     .٩٢٩، ص٤٧٧٠: ، رقم]وأَنذر عشريتك الْأَقْربِني  [: كتاب التفسري، باب: البخاري -)١(

     .أي صلوها: بلوا أرحامكم: أي سأصلها بصلتها اليت تليق ا، ومنه: ببالهلا -)٢(

     .٩٩، ص٣٤٨: ، رقم]وأَنذر عشريتك الْأَقْربِني  [: اإلميان، باب يف قوله تعاىل. ك: مسلم -)٣(



  

  
  
  
  
  

  
  

  
  
  

  
  املبحث األول

  
  حتـدي احلـرب النفسـية 

     
  
  

  .الزعم بأن القرآن الكرمي أساطري األولني والرد عليه: املطلب األول
  

  .والرد عليها εاالامات املوجهة للرسول : املطلب الثاين
  

  .التحدي باإلتيان مبثل القرآن: املطلب الثالث
  
  .بصدقه εم النيب اعترافات خصو: طلب الرابعامل
  



  

  .شهادات اخلصوم بصدق القرآن الكرمي: املطلب اخلامس
  

  .حتول الدعاية إىل دعوة εبالغة النيب : املطلب السادس
  

  .ربـدروس والعـال: املطلب السابع
  
  
  

  
  

  املبحث األول
ية ـرب النفسـدي احلـحت  

  . دـمتهي   
منظمة حتمل ألوانا شىت مـن   افأعلنت حرب بدعوته كان رد فعل قريش عنيفا، εعندما جهر النيب    

الرسـول الكـرمي    اإليذاء، أبرزها اإليذاء املعنوي، فنعت القرآن الكرمي بأنه أساطري األولني، و ـما
كما شنت حرب من السخرية واالستهزاء . باجلنون والسحر، والشعر والكهانة؛ وبالكذب واالفتراء

الداعيـة   ε حرب نفسية، أثارها املشركون جتاه الرسول على الصحابة، وهي مجلة أباطيل يف شكل
لصاحل الدعوة؛ ألن تناقل النـاس  الذي حتول وأصحابه، وأصبحت مكة تعج بأخبار هذا الصراع، و

يف ومسع القاص والداين خبرب النبوة،  لألخبار مشافهة كان الوسيلة اإلعالمية الوحيدة آنذاك، فكان أن
يف هذه احلرب بِالرد؛ خشـية الوقـوع يف    εومل يفسح للرسول  .)١(وتوالنوادي؛ ويف البي ،االس

لقرآن الكرمي هذه املهمة؛ لشراسة املعركة جتاه شبهات وأباطيل املشـركني، والـيت   ااملهاطرة، وتوىل 
  :سنوردها فيما يلي

  .الزعم بأن القرآن الكرمي أساطري األولني والرد عليه: املطلب األول   
  .شويه القرآنحماولة ت :أوال   

                                                 
     .٢١٨، ص١مصدر سابق، ج: الصاليب -)١(



  

، حاولوا قمع دعوته؛ بتشويه تعـاليم  عن دعوته شيء ال يصرفه εملا رأى املشركون أن الرسول    
القرآن، وإثارة الشبهات حوهلا، فزعموا أن القرآن الكرمي أساطري األولني، حماولني عبثا إلصاقها بـه،  

 :اآليات؛ منهاوقد كشف اهللا تعاىل زعمهم، وفضح كذم وافتراءام، يف كثري من 
 وإِن يرواْ كُلَّ آية الَّ يؤمنواْ بِها حتى إِذَا جآؤوك يجادلُونك يقُولُ الَّذين كَفَرواْ إِنْ هذَآ ( :قوله تعاىل

 نيلاَألو رياطقَالُواْ  (، ٢٥/األنعام )إِالَّ أَس كُمبلَ راذَا أَنزم ميلَ لَهإِذَا قو نيلاَألو رياط٢٤/النحل )أَس . 
   .الصد عن الدعوة بنشر الدعاية الكاذبة: ثانيا   

بن احلارث  واألساطـري هي أحاديث ملوك فارس، وأحاديث رستم، وأسفنديار، وتعلمها النضر   
بث تعاليمه، وي وينشر اإليرادات الواهية حول ،القرآن الكرمي ا عندما ذهب إىل احلرية؛ ليشـوه

على حنو ما تفعل وسائـل اإلعالم يف  نفسه، ε وجتاه شخص الرسول ،الدعايات الكاذبة جتاهـه
 ε، وكان النضـر إذا جلس الرسول )١(وة اإلسالمـوكان يكثر منها؛ ليصد الناس عن دع عصرنا،

بأحسن  واهللا ما حممد: خلفـه يف جملسه، فحدثهم بأحاديثه، مث يقول ؛رآنـويتلو الق ،يدعو إىل اهللا
حديثا مين، وما أحاديثه إال أساطري األولني، اكتها كما اكتبتبت(: فأنزل اهللا فيه. )٢(هات  رياطقَالُوا أَسو
الَ إِذَا تتلَى علَيه آياتنا قَ (: ونزل فيه أيضا. ٠٥/الفرقان )الْأَولني اكْتتبها فَهِي تملَى علَيه بكْرةً وأَصيلًا

 نيلالْأَو رياط(: ونزل فيه. ١٥/القلم )أَس  رصي ثُم هلَيلَى عتت اللَّه اتآي عمسيمٍ، يأَث لٌ لِّكُلِّ أَفَّاكيو
  ). ٠٨،  ٠٧ (اجلاثية  )مستكْبِرا كَأَن لَّم يسمعها فَبشره بِعذَابٍ أَليمٍ 

   .كرمي على هذه الشبهة الباطلةرد القرآن ال: ثالثا   
قُلْ أَنزلَه الَّذي يعلَم السر في  (: وقد جاء رد القرآن الكرمي على زعمهم وادعائهم، يف قوله تعاىل   

والقرآن النازل من عند اهللا تعاىل، أنزله . ٠٦/الفرقان )السماوات والْأَرضِ إِنه كَانَ غَفُورا رحيما 
ليم الذي يعلم حركة الصغرية والكبرية يف الكون، والعليم الذي يعلم دبيب النملة السوداء على الع

احلجر الصماء يف الليلة الضلماء؛ إنه القرآن الذي ال أساطري فيه وال أباطيل؛ بل هو احلق النازل من 
  .١٠٥/اإلسراء )أَرسلْناك إِالَّ مبشرا ونذيرا  وبِالْحق أَنزلْناه وبِالْحق نزلَ وما (: ، لقوله تعاىلΨاحلق
ل أعجمي، كان ـتعلم القرآن من رج εومن عجائب التكذيب والعناد، أم ادعوا أن حممدا    

ذي يلْحدونَ إِلَيه ولَقَد نعلَم أَنهم يقُولُونَ إِنما يعلِّمه بشر لِّسانُ الَّ (: ، لقوله تعاىل)٣(جيلس إليه ويكلمه
 بِنيبِيٌّ مرانٌ عسذَا لهيٌّ ومج؛ فكيف يتصور عاقل أن يكون القرآن على ما ميتاز به ١٠٣/النحل )أَع

                                                 
      ). ١٠٣،  ١٠٢( ص املكتبة التوفيقية، بدون طبعة وبدون تاريخ، ، εرسول سرية ال :حممود املصري أبو عمار  –)١(

  .٢٤٩، ص١، ج)م ٢٠٠٦/ هـ١٤٢٤(  ، بدون طبعة،القاهرة -دار احلديث، السرية النبوية :أبو حممد عبد امللك بن هشام املعافري -)٢(

     .٢٢٤ص ،١، جالسرية النبوية :الصاليب -)٣(



  

من قمة يف األسلوب، والبيان والبالغة، أن يمن أعجمي، الذي ال حيسن النطق بألفاظ عربية  تعلم
الَّذين يتبِعونَ الرسولَ النبِي  (: تة يف الكتب السابقة، لقوله تعاىلسليمة، إن أمية الرسول الكرمي ثاب

أن  ،Ψ ؛ بل اقتضت مشيئته١٠٧/األعراف )اُألمي الَّذي يجِدونه مكْتوبا عندهم في التوراة واِإلنجِيلِ 
بأن القرآن ليس كالم اهللا بل هو كالم  ؛يكون أميا، حىت ال جيد املبطلون واملشككون سبيال لالفتراء

وما كُنت تتلُو من قَبله من كتابٍ ولَا تخطُّه  (: نسجه خبياله، وكتبه خبط يده، لقوله تعاىل εحممد 
  .٤٨/العنكبوت )بِيمينِك إِذًا لَّارتاب الْمبطلُونَ 

  .لرد عليهاوا εاالامات املوجهة للرسول : املطلب الثاين   
رمي، بأنه أساطري األولني؛ بل مل يأل ـومل تتوقف احلرب النفسية واإلعـالمية ضد القرآن الك   

، بالكذب واالفتراء، وباجلنون والسحر، والشعر والكهانة، εاملشركون جهـدا يف اام الرسول 
  ،ل الصحافة املعارضةعلى حنو ما تفع" الم، وإيذاء الداخلني فيه،ـعصابة لالستهزاء باإلس وافأسس

شارة إ، )١("عندما تنشر عن اخلصوم نكتا الذعة، وصورا مضحكة؛ للحط من مكانتهم عند اجلماهري
ودعوته، ولقد كشف لنا القرآن  εإىل شدة حريم، وختبطهم الشديد، يف كيفية مواجهة الرسول 

. أباطيلهمعن كشف يام، وفضح ادعاءيالكرمي عن هذا يف العديد من اآليات، وتوىل الرد عليها؛ ل
فاالرسول  مε ب:  

  .الكذب واالفتراء :أوال   
  :وأشار القرآن الكرمي إىل هذه التهمة، يف عدة مواضع، أمهها   

قَد جاؤوا وقَالَ الَّذين كَفَروا إِنْ هذَا إِلَّا إِفْك افْتراه وأَعانه علَيه قَوم آخرونَ فَ (: تعاىل قوله -أ       
.                                                                                        ٠٤/الفرقان )ظُلْما وزورا 

ما هذا القرآن إال كذب اختلقه حممد من تلقاء نفسه، وساعده على هذا : وقال كفار قريش ؛أي   
عجمي كالما عربيا، أعجز بفصاحته مجيع قوم من أهل الكتاب، حيث جعلوا العريب يتلق من األ
  .)٢(فصحاء العرب؛ فكان كالمهم فيه حمض الكذب والزور

علَيهِم آياتنا بينات قَالُوا ما هذَا إِلَّا رجلٌ يرِيد أَن يصدكُم عما  وإِذَا تتلَى (: وقوله تعاىل -ب      
  .٤٣/سبأ  )كَانَ يعبد آباؤكُم وقَالُوا ما هذَا إِلَّا إِفْك مفْترى 

                                                 
     .١٠٢، ص)م ١٩٨٧/ هـ١٤٠٧( اجلزائر، بدون رقم الطبعة،  - سرية، مكتبة رحابفقه ال :حممد الغزايل -)١(

     .٣٥٥، ص٢ج، ) م١٩٩٠/ هـ١٤١١( ، ٥ط، قسنطينة –دار الضياء ، صفوة التفاسري :حممد علي الصابوين -)٢(



  

، قالوا ما هذا وإذا تليت على هؤالء املشركني آيات القرآن، واضحات املعاين، بينات اإلعجاز ؛أي   
من األوثان واألصنام،  الذي يزعم الرسالة إال رجل مثلكم، يريد أن مينعكم عما كان يعبد أسالفكم،

  .)١(وما هذا القرآن إال كذب خمتلق على اهللا
وكان رد القرآن على هذه التهمة، بأنه ال منجى للرسول   .رآن على هذه التهمةـالق رد - ج     
ε  الْأَقَاوِيلِ،  (: على اهللا الكذب، وورد هذا يف قوله تعاىلمن العذاب لو افتري ضعا بنلَيلَ عقَوت لَوو

).  ٤٧،  ٤٤( احلاقة  )منه بِالْيمنيِ، ثُم لَقَطَعنا منه الْوتني، فَما منكُم من أَحد عنه حاجِزِين  لَأَخذْنا
صادق فيما أبلغهم، وأنه لو تقول بعض األقاويل  εتقريرية، أن حممدا ومفاد هذا القول من الناحية ال

اليت مل يوح ا إليه؛ ألخذه اهللا فقتله على هذا النحو الذي وصفته اآليات، وملا كان هذا مل يقع؛ فهو 
  .)٢(ال بد صادق

   .اجلنون والسحر :ثانيا   
  : يف م السفيهةعن هذه التهم اهلازلة، والشتائوقد كشف القرآن الكرمي    

  .٠٦/ احلجر )وقَالُواْ يا أَيها الَّذي نزلَ علَيه الذِّكْر إِنك لَمجنونٌ  (: تعاىل قوله -أ       
  .٠٤/ص )وعجِبوا أَن جاءهم منذر منهم وقَالَ الْكَافرونَ هذَا ساحر كَذَّاب  (: وقوله -ب 

   .ر والكهانةـالشع: ثالثا      
   كما وصالنيب  فε بالشاعر، يف:  

  .٣٦/الصافات )ويقُولُونَ أَئنا لَتارِكُوا آلهتنا لشاعرٍ مجنون  (: قوله تعاىل
   .رد على هذه التهم والشتائمـال -ج   

: تعاىلم، يف قوله رد هذه التهالكرمي ظل يأن املعركة قد بلغت ذروا وشراستها، فإن القرآن  ومع   
)  وننجلَا منٍ وبِكَاه كبر تمبِنِع ا أَنتفَم ولٍ  (: ويف قوله أيضا ،٢٩/الطور )فَذَكِّرسلُ رلَقَو هإِن

يلٌ من رب الْعالَمني ترتِ ولَا بِقَولِ كَاهنٍ قَليلًا ما تذَكَّرونَ، وما هو بِقَولِ شاعرٍ قَليلًا ما تؤمنونَ، كَرِمي،
مدويا برباءة نبيه من هذه التهم؛ ألن طبيعة  ،فكانت هذه اآليات، إعالنا ربانيا).  ٤٣،  ٤٠( ٍ احلاقة )

فَيتعلَّمونَ منهما ما يفَرقُونَ بِه بين  (: دليل قوله تعاىلبمتزيق األسر،  أعمال السحرة والكهنة، هي
ِء ورالْم مهنفَعالَ يو مهرضا يونَ ملَّمعتيو اللّه إِالَّ بِإِذْن دأَح نم بِه ينآرم بِضا همو جِهوز( 
  .١٠٢/البقرة )َ وما يعلِّمان من أَحد حتى يقُوالَ إِنما نحن فتنةٌ (: قوله تعاىلل، ونشر الفنت، ١٠٢/البقرة

                                                 
     .٥٥٩، ص٢صدر نفسه، جامل -)١(

    .٣٦٨٩، ص٦اريخ، جتدون  ،١١ط. بريوت -دار الشروق، يف ظالل القرآن :سيد قطب -)٢(



  

والَ تنازعواْ فَتفْشلُواْ  (: فتدعو إىل نبذ الفـنت، كما يف قوله تعاىل εة رسالة حممد ـطبيع أما   
 ابِرِينالص عم واْ إِنَّ اللّهبِراصو كُمرِحي بذْهتوتعزيز وحدة املؤمنني، كما أكد ذلك  ،٤٦/األنفال )و

، ويؤكـد هذا املعىن، ٥٢/املؤمنون )ةً واحدةً وأَنا ربكُم فَاتقُون وإِنَّ هذه أُمتكُم أُم (: قوله تعاىل
مثل املؤمنني يف توادهم  {: εقال رسول اهللا  :قال τاحلديث الذي روي عن النعمان بن بشري 

   .)١(}بالسهر واحلمى  إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد ،مثل اجلسد ،وترامحهم وتعاطفهم
  .التحدي باإلتيان مبثل القرآن: طلب الثالثامل   
من كفار قريش، باعتراضهم على القرآن  εول ـيف خضم هذه التحديات اليت يواجهها الرسو   

بصور " الكرمي، وادعائهم على أنه كذب وافتراء؛ حتدى القرآن العرب، وباألخـص كفار قريش،
هم إىل امليدان جرا، يف أسلوب ممتع أخاذ، متعددة، وأساليب متنوعة، ـز كيان العرب هزا، وجتر
  .)٢("ومجاله، ورونقه ،ميلك عليهم شعورهم، ويستحوذ على أفئدم، بسحره

 (: فتحداهم على أن يأتوا مبثل هذا القرآن، معلنا عجز اإلنس واجلن جمتمعني، يف قوله تعاىل - ١     
لَى أَن يع الْجِنو اِإلنس تعمتنِ اجضٍ قُل لَّئعبل مهضعكَانَ ب لَوو هثْلونَ بِمأْتالَ ي آنذَا الْقُرثْلِ هواْ بِمأْت

وحتداهم أن يأتوا مبثل القرآن، الذي جاءهم به حممد . ٨٨/اإلسراء ) )٣(اظَهِريε وزعموا أنه افتراه ،
اللَّه هو أَهدى منهما أَتبِعه إِن كُنتم  قُلْ فَأْتوا بِكتابٍ من عند (: وتقوله على اهللا، يف قوله تعاىل

 نيقادم ٤٩/القصص )صم فرسان الفصاحة، وملوك البيان، وتبني أفعجزوا وولوا األدبار،مع أ ،
  .يتبعون أهواءهم، كما أكدت اآلية الكرمية

أَم يقُولُونَ افْتراه قُلْ  (: تعاىلمث حتداهم ثانيا على أن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات، يف قوله  - ٢    
 نيقادص مإِن كُنت اللّه ونن دم متطَعتنِ اسواْ معادو اتيرفْتم هثْلرٍ مورِ سشواْ بِع١٣/هود )فَأْت .

  .فانقطعوا واندحروا، وعجزوا عن اإلتيان ذه السور العشر
من أقصر سور القرآن،  ،كثري، فتحداهم أن يأتوا بسورة واحدةمث حتداهم بأقل من ذلك ب - ٣    

مقرونا هذا التحدي بالتعجيز الفاضح، حاضرا ومستقبال، مبا يثري محيتهم، ويغريهم بتكلف املعارضة، 
وإِذَا  (: خاصة بعد قولتهم القبيحة، ودعواهم الكاذبة، واليت كشف عنها القرآن يف قي قوله تعاىل

. ٣١/األنفال )م آياتنا قَالُواْ قَد سمعنا لَو نشاء لَقُلْنا مثْلَ هذَا إِنْ هذَا إِالَّ أَساطري األولني تتلَى علَيهِ
 وإِن كُنتم في ريبٍ مما نزلْنا علَى عبدنا فَأْتواْ بِسورة من مثْله (: وجاءهم هذا التحدي يف قوله تعاىل

                                                 
     .٩٧٤، ص٦٦: تراحم املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم، رقم: الرب والصلة واآلداب، باب. ك: مسلم -)١(

     .٩١ص، )م ١٩٨٦/ هـ١٤٠٧( ، ٣اجلزائر، ط -التبيان يف علوم القرآن، دار البعث، قسنطينة: حممد علي الصابوين -)٢(

     .معينا ونصريا: ظهريا -)٣(



  

قُواْ النلُواْ فَاتفْعلَن تلُواْ وفْعت فَإِن لَّم ،نيقادص متإِنْ كُن اللّه ونن داءكُم مدهواْ شعادا وهقُودي والَّت ار
 رِينلْكَافل تدةُ أُعارجالْحو اسامع اجل( قال العالمة القرطيب يف تفسريه ).  ٢٤،  ٢٣(  البقرة )الن

لن تطيقوا ذلك  :أي )ولَن تفْعلُواْ  (يعين فيما مضى،  )فَإِن لَّم تفْعلُواْ  (: ، قوله)ألحكام القرآن 
فيما يأيت، وفيه إثارة هلممهم، وحتريك لنفوسهم؛ ليكون عجزهم بعد ذلك أبدع، وهذا من الغيوب 

  .)١(اليت أخرب ا القرآن قبل وقوعا
   .بصدقه εات خصوم النيب اعتراف: املطلب الرابع   
ن املكابرة، والعـناد إدي القرآن الكرمي، بأن يأتوا مبثله؛ فـوعلى عجـز كفار قريش أمام حت   

واجلحود، حال دون اعترافهم املعلن، بأن القرآن من عند اهللا، رغم تصديقهم بقلوم، ويف قرارات 
بال  - إنه . دق بينهمـشهود له بالصامل ،εول ـعلى الرس Ψأنفسهم، بأنه احلق املرتل من احلق 

إا . وعن طريق اهلدى والرشاد ،الشيطان الذي يكيد لإلنسان أعظم الكيد؛ ليصده عن احلق - شك
فحازت يف نفسه، وعظم جرمها يف قلبه، فحزن ملوقف قومه؛ الذين  εاحلقيقة املتجلية لدى الرسول 
، أن يأسف، ويأمل؛ إذا ألفى نفسه دوق نبيلـومن حق كل رجل ص. " أعرضوا وصدوا عن دعوته

مكَذبا مفجاء القرآن فشخص للـرسول )٢("اهجور ،ε له املواساة،  زان، وقدمـما بداخله من أح
قَد نعلَم إِنه لَيحزنك الَّذي يقُولُونَ فَإِنهم الَ  (: وله  عز وجلـذبني، يف قـفا له بواطن املكـكاش

ومما يدل على تصديق املشركني حملمد . ٣٣/األنعام )كن الظَّالمني بِآيات اللّه يجحدونَ يكَذِّبونك ولَ
ε وما جاء به، مجلة االعترافات، والشهادات الصادرة عنهم، وأمهها  :  

 {: لقومه  ε النيب بالصدق، عند إظهار دعوته، فعندما قال εفقد شهد املشركون للرسول  -١   
ما جربنا عليك من كذب  نعم، :قالوا }و قلت لكم أن خيال تغري عليكم أكنتم مصدقي؟ ل مأرأيت
  .)٣(.. قط
بأن ال يرفع  τوشهد أمية بن خلف وزوجته بصدقه، حينما أراد أن يكف سعد بن معاذ  -٢  

ال ترفع صوتك على أيب : فقال أمية لسعد(..ه على أيب احلكم، ملنعه من الطواف بالبيت، ـصوت
دعنا عنك، فإين مسعت حممدا يزعم أنه قاتلك، : فقال τ فغضب سعد.. م، فإنه سيد أهل الوادياحلك

                                                 
     ). ٩٣، ٩١( ص  نفسه،صدر امل -)١(

     .١٠١ص ،فقه السرية :الغزايل -)٢(

: ، رقم١٧٨ص، ١، ج)م ١٩٨٦/ هـ١٤٠٦(  ١لبنان ، ط - بريوت -دالئل النبوة، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع :أبو نعيم األصبهاين -)٣(
     .  ٩٢٩، ص٤٧٧٠: ، رقم]بِني وأَنذر عشريتك الْأَقْر [: كتاب التفسري، باب: البخاري وأخرجه .١١٦



  

 ..،-فأخربها اخلرب- فرجع إىل امرأته،  إذا حدث، واهللا ما يكذب حممد: نعم، قال: إياي، قال: قال
  .فقتل مع من قتل من املشركني،  )١(..)واهللا ما يكذب حممدف: قالت

واهللا إين ألعلم ما : بصدقه وصدق دعوته، حيث قال للمغرية بن شعبة واعترف أبو جهل -٣   
فينا : نعم، قالوا: فينا الندوة، قلنا: نعم، قالوا: فينا احلجابة، فقلنا: يقول حق؛ ولكن بين قصي قالوا

: نعم، مث أطعموا وأطعمنا حىت إذا حتاكت الركب، قالوا :فينا السقاية، قلنا: نعم، قالوا: اللواء، قلنا
  .)٢(فال واهللا ال أفعل! منا نيب

دق، وذلك كما ورد يف الصحيحني، يف قصة حوار دار ـوشهادة هرقل وأبو سفيان له بالص -٤   
فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول : بني هرقل وأيب سفيان، فمن بني ما قال هرقل أليب سفيان

قد أعرف أنه مل يكن ليذر الكذب : قائالمث عقب هرقل على جواب أيب سفيان . ال: ما قال؟ فأجابه
  .)٣(على الناس، ويكذب على اهللا

  .القرآن الكرمي بصدقشهادة اخلصوم : املطلب اخلامس   
  ن الفطرة السليمة اليتإالم؛ فـرغم اجلحود والعناد، واملكابرة اليت واجه املشركون ا دعوة اإلسب   

وء يف الصدور؛ ويف ثنايا ـاحلقيقة، وتكشف عن املخبجبل اهللا عليها خلقه، مل متنع من االعتراف ب
وما  εفجاءت حلظة صحوة الضمري؛ لتراجع املواقف، فتبوح بصدق دعوة الرسول . النفس اللوامة
مانع احلسد، والتنافس، والتنازع عن اجلاه والسلطان، والرضوخ لسلطان الشهوات،  أن جاء به؛ إال

وهذا ما . لقرآنبا، وتصديقهم εدون اتباعهم لدعوة الرسول  واالعتصام حببل املصاحل املادية؛ حال
  :االعترافاتأقر به أكابر اخلصوم من قريش،من خالل هذه 

فكأنه رق   εفشهد الوليد بن املغرية بصدقه؛ ذلك أن الوليد عندما مسع القرآن من رسول اهللا  -١  
فواهللا "  ؟ وماذا أقول: قال، منكر لهفقل فيه قوال يبلغ قومك أنك : قال له ..له، فبلغ ذلك أبا جهل

ما منكم رجل أعرف باألشعار مين، وال أعلم برجزه، وال بقصيده مين، وال بأشعار اجلن، واهللا ما 
عليه لطالوة، وإنه ملثمر  الوة، وإنحل هواهللا إن لقوله الذي يقول يشبه الذي يقول شيئا من هذا، و

   .)٤(.."وإنه ليحطم ما حتته  أعاله، مغدق أسفله، وإنه ليعلو وال يعلى،

                                                 
   ). ٦٩٤، ٦٩٣( ، ص ٣٦٣٢: عالمات النبوة، رقم: املناقب، باب. ك: وأخرجه البخاري).  ١٧٩،  ١٧٨( ، ص ١نفسه، جاملصدر  -)١(

      .٢٢٩، ص١السرية النبوية، ج: الصاليب -)٢(

 .١٧٧٣: ومسلم رقم).  ٢٤،  ٢٢( ، ص٧: دء الوحي، رقموأخرجه البخاري، باب ب ). ٣٠٦،  ٣٠٣( السرية النبوية، ص : الندوي -)٣(
    

(  ، ص٣، ج)م ٢٠٠٢/ هـ١٤٢٣(  ٦القاهرة، ط -البداية والنهاية، دار احلديث :أمحد عبد الوهاب فتيح / حتقيق د ،أبو الفداء احلافظ بن كثري –)٤(
١١٠،  ١٠٩ .(     



  

؛ فعندما εوشهد أبو جهل، وأبو سفيان، واألخنس بن شريق بصدق القرآن ودعوة الرسول  -٢   
وهو يقرأ القرآن، جاءت حلظة  ε ولـفشل هؤالء فيما تعاهدوا عليه، من عدم السماع للرس

رج حىت أتى أبا سفيان يف فلما أصبح األخنس بن شريق، أخذ عصاه مث خ".. املكاشفة عن احلقيقة، 
يا أبا ثعلبة، واهللا لقد مسعت : حنظلة عن رأيك فيما مسعت من حممد؟ فقالأبا أخربين يا: بيته، فقال

مث خرج من عنده حىت أتى  ،وأنا والذي حلفت به: أشياء أعرفها وأعرف ما يراد ا، فقال األخنس
 ماذا مسعت: أيك فيما مسعت من حممد؟ فقالأبا احلكم، ما ر يا: أبا جهل فدخل عليه يف بيته، فقال

تنازعنا حنن وبنو عبد مناف الشرف، أطعموا فأطعمنا، ومحلوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، حىت إذا ! ؟
؟  منا نيب يأتيه الوحي من السماء، فمىت ندرك هذه: قالوا ،جتاثينا على الركب، وكنا كفرسي رهان
    .)١("األخنس بن شريق واهللا ال نسمع به وال نصدقه، فقام عنه

فهذا أمية بن أيب الصلت، قد . ، وما جاء بهεوكان احلسد والتنافس مينعان من اتباع الرسول  -٣   
، حىت طمع هو يف النبوة، إال أن الغرية قد أكلت εحدث عن نيب يقوم يف العرب قبل ظهور حممد 

 εغلبة احلكمة على شعره، حىت قال مع  εقلبه حني مل يرتل الوحي عليه، فلم يرض أن يؤمن مبحمد 
  .)٢(}أمية آمن شعره وكفر قلبه  {: فيه يوما

أنا  كترأيرتل على حممد، وأُ: وكشف الوليد بن املغرية عن حسده و غريته، وشدة غيضه، بقوله     
، )٣(كبري قريش وسيدها، ويترك أبو مسعود عمرو بن عمري الثقفي سيد ثقيف، وحنن عظيما القريتني

وقَالُوا لَولَا نزلَ هذَا الْقُرآنُ علَى رجلٍ من الْقَريتينِ عظيمٍ، أَهم يقِْسمونَ  (: ىل هذا يشري قوله تعاىلوإ
  ). ٣٢،  ٣١( الزخرف )رحمةَ ربك نحن قَسمنا بينهم معيشتهم في الْحياة الدنيا 

هجانا : يوما τفقالت أليب بكر (.. ليس بشاعر؛ εأيب هلب بأن الرسول وشهدت امرأة  -٤   
  .)٤(..)إنك ملصدق: قالت ،واهللا ما ينطق بالشعر وال يقوله، قال: صاحبك، فقال أبو بكر

  .تؤثر يف خماطبيه وحتول الدعاية إىل دعوة εبالغة النيب : املطلب السادس   
 أن يؤثر يف سامعيه، يئته ووقاره، وأخالقه قبل كالمه؛ ه يفهلَأَ ،يف دعوته εإن إخالص الرسول    

فقرر سادة قريش وعلى رأسهم الوليد بن املغرية أن يشيعوا يف الوفود . فكسر بذلك حصار األعداء
القادمة من خمتلف القبائل إىل مكة يف موسم احلج، أن حممدا ساحر، يفرق بني املرء وأخيه، وبني املرء 

                                                 
     .١١٣، ص٣املصدر نفسه، ج -)١(

     ). ١٥٣،  ١٥٢(  ص، )م ٢٠٠٦/ هـ١٤٢٧( ، ١لبنان، ط -بريوت - املكتبة العصرية، صيدا، ε مدحياة حم: حممد حسني هيكل -)٢(

     .١٥٣املصدر نفسه، ص -)٣(

     .١٤٠: رقم، ) ١٩٤،  ١٩٣(  ، ص١دالئل النبوة، ج: األصبهاين -)٤(



  

- وزوجه، وحيذرون منه، ومن اإلصغاء إىل ما يتلوه على أمساعهم؛ لئال يسحرهم وأبيه، وبني املرء 
حسب  ،احلرب النفسية اليت خطط هلا ،حبنكته وحكمته ε ولـفحول الرس -حسب زعمهم

القواعد واألسس املعمول ا يف العصر احلديث، من اختيار الزمان، واملكان، واألشخاص إىل وسيلة 
ري الذي خطط له، فضول القادمني إىل مكة يف السماع ـالدعوة؛ فأثار التشه إعـالمية إجيابية لصاحل

 ،)١(القه العالية، وبفعل كلمته املؤثرة واملعربةـفاعتنقوا اإلسالم بسبب أخ. وما جاء به εللرسول 
  :وأهم هذه النماذج ما يلي

ن، وكان يرقي من إن حممدا جمنو: ، سفهاء من أهل مكة يقولون τفقد مسع  ضماد األزدي  -١   
يا حممد، إين أرقي من هذه الريح، وإن اهللا يشفي على يدي من شاء، فهل : ، فلقيه، فقال)٢(حالري
إن احلمد هللا حنمده ونستعينه، من يهديه اهللا فال مضل له، ومن يضلل {  :ε؟ فقال رسول اهللا )٣(لك
. }حممدا عبده ورسوله، أما بعد  ادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، و أنـفال ه

لقد مسعت قول الكهنة، وقول السحرة، وقول : أن يعيدها عليه ثالث مرات منه فقال بعد أن طلب
        .)٤(على اإلسالم، مث بايعه على قومه εالشعراء، فما مسعت مثل كلماتك هؤالء، فبايع الرسول 

لناس يف اجلاهلية على ضاللة وهم يعبدون وكان يعتقد أن ا τوهذا عمرو بن عبسة السلمي  -٢   
: قلت له ،قدم عليه، وكان قومه جرءآء عليه، فلما دخل عليه مبكة، قال εاألوثان، فلما مسع بالنيب 

وبأي شيء أرسلك؟ : ، فقلت}أرسلين اهللا  {: وما نيب؟ قال: ، فقلت}أنا نيب  {: ما أنت؟ قال
فمن : ، قلت له}به شيء  شركاهللا ال ي وحدوأن ي أرسلين بصلة األرحام، وكسر األوثان، {: قال

إين : ومعه يومئذ أبو بكر و بالل ممن آمن به، فقلت: ، قال}حر وعبد  {: ؟ قال معك على هذا
إنك ال تستطيع ذلك يومك هذا، أال ترى حايل و حال الناس؟ ولكن ارجع إىل  {: قال. متبعك

  .)٥(}أهلك، فإذا مسعت يب قد ظهرت فأتين 
 ،كان منكرا حلال اجلاهلية، و يأىب عبادة األصنام؛ وينكر على من يشرك باهللا τوأبو ذر  -٣   

فكان يصلي هللا قبل إسالمه بثالث سنوات، دون أن خيص قبلة  ويظهر أنه كان على ج األحناف،
الث ث τقدم إىل مكة، ذهب ليسأل عنه، فأدركه الليل، فاستضافه علي  εفلما مسع بالنيب . بعينها

أخربه عن سبب جميئه، فأرشده إىل اتباعه، مث دله عن مكانه، فقابل  τليال، فلما استوثق منه أبو ذر 
                                                 

     ). ٢٤١،  ٢٣٩( ، ص ١السرية النبوية، ج: الصاليب -)١(

     .ناجلنون أو مس اجل: الريح -)٢(
     ؟  أي هل لك رغبة يف رقييت: فهل لك -)٣(

     ). ٣٠٣،  ٣٠٢( ، ص ٨٦٨: ختفيف الصالة واخلطبة، رقم: كتاب اجلمعة، باب: مسلم -)٤(

     ).  ٢٩٢، ٢٩١( ، ص ٨٣٢: إسالم عمرو بن عبسة رقم: كتاب صالة املسافرين، باب: مسلم -)٥(



  

ارجع إىل قومك فأخربهم حىت يأتيك أمري  {: εله النيب  واستمع إىل قوله فأسلم، فقال εالرسول 
ال إله إال اهللا وأن  أشهد أن: فأىب إال أن جيهر ا، فخرج حىت أتى املسجد، فنادى بأعلى صوته. }

حممدا رسول اهللا، وثار القوم حىت أضجعوه، فأنقذه العباس بن عبد املطلب، بعد أن حذر املشركني 
  .   )١(من انتقام غفار، والتعرض لتجارم

   .ربـدروس والعـال: املطلب السابع   
، فاإلسالم اليوم إن أسلوب احلرب النفسية ال يزال متواصال على اإلسالم وأهله يف عصرنا -١  

يواجه أعىت حرب دعائية من خصومه؛ فاألجهزة اليهودية والصليبية والشيوعية، تبذل ما يف وسعها 
  .)٢( ميثل اإلرهاب والتخلف دينكلتسليط أجهزا اإلعالمية املختلفة؛ لتشويه اإلسالم وتصويره 

تلف شرائح اتمع إىل رحاب إن األثر اإلجيايب الذي أحدثته الصحوة اإلسالمية، يف جذب خم -٢  
الم، والتمسك بشريعته، دفع اخلصوم  إىل حتميل اإلسالم كل التخلف احلضاري، وصوروا ـاإلس

  الصحوة بأا يقودها أشخاص متطرفون، حياولون العودة باألمة إىل القرون الوسطى، حيث التخلف 
  . )٣(صرةجه احلضارة البشرية املعانتوالرق، وتقدميهم كمخربني لكل ما ت

باجلنون، إمنا قصد ا تنفري الناس من مساع دعوته، وقد جند هلا مسوغا عند  εإن مة الرسول  -٣  
من يرى أن العقل يقتضي مسايرة واقع الناس، وطلب السالمة يف النفس واملال؛ ألن إهدار املال، 

. هم ضرب من اجلنونوالتضحية بالنفس وتعريضها للهالك من أجل احملافظة على املبدأ يعد عند
وهكذا يف واقعنا جند حىت احملسوبني على اإلسالم، أو من ينتسبون إليه ينظرون إىل دعاة احلق الذين 
يقاومون الباطل، وهم يتعرضون لضياع أمواهلم، وللتشريد، وللسجن، وللقتل أحيانا، على أم 

هو عني العقل، وطريق  -نظرهم حسب - جمانني؛ ألن النظر إىل الدنيا، وحسن تدبري األموال ومجعها
  .)٤(الصواب

وقوة بيانه، ونابعا من  εإن سرعة اعتناق ضماد لإلسالم، يعد شاهدا على فصاحة النيب  -٤   
على أن   وفيه داللة. إخالصه وإميانه وحكمته، فكان جاذبا ألصحاب القلوب املتجردة إىل اتباعه

ررة من اتباع اهلوى، ومن هيمنة الطغاة من ـتحرة، حيث تستجيب له النفوس املـاإلسالم دين الفط
من أن هذا  εلذلك مل يتردد ضماد يف االعتراف من خالل املقدمة اليت مسعها من النيب . األكابر

                                                 
     . ٦٧٦، ص٢٤٧٤: ، ومسلم٣٥٢٢: ، رقمτم أيب ذر الغفاري باب قصة إسال: كتاب املناقب، باب: البخاري -)١(

     .١٠٤فقه السرية النبوية، ص: الغضبان -)٢(

     ). ١٠٥،  ١٠٤( املصدر نفسه، ص  -)٣(

     ). ١٣٠، ١٢٩(  ص ،١، جالتاريخ اإلسالمي :احلميدي -)٤(



  

السحرة، فاعتنق اإلسالم  ال أعمالالكالم، ال يشبهه وال يدانيه، ال كالم الشعراء، وال كالم الكهان و
نه دعاة اليوم، يف عدم تأثر الناس يف عصرنا للدعوة، قد يرجع هذا إما ومما ميكن أن يستفيد م. مباشرة

؛ وإما لتدين مستوى املدعوين يف مؤثرلعيب يف الدعاة، الذين ال حيسنون توصيل دعوم بأسلوب 
  . )١(عدم تذوق كالم الدعاة وفهمه

" نشر اإلسالم،  كانت سببا يف εإن احلرب اإلعالمية اليت خاضتها قريش ضد دعوة الرسول  -٥   
فاام الرسول باجلنون، محل ضماد إىل السري إليه، كما كانت سببا يف تتبع  ،"فرب ضارة نافعة 

تحولت هذه الدعاية إىل دعوة، ف، )٢(ؤال عنهـأخبار الرسول والس τعمرو بن عبسة السلمي 
وأسلم بسبب  ، τاجتازت حدود مكة إىل أن وصلت قبيلة غفار، وتوجت بإسالم أيب ذر الغفاري 

ودعا قومه إىل اإلسالم، إال أنه لقي منهم  τاحلرب اإلعالمية أيضا، الطفيل بن عمرو الدوسي 
وما احلملة املسعورة اليت قادا مؤخرا الصحف الدامنركية خري دليل على هذا، . )٣(صدودا وإعراضا

ا، فتحول التشهري إىل فسامهت بشكل أو بآخر يف التعريف باإلسالم عند الذين ال يعرفون عنه شيئ
وتشري التقارير إىل تزايد عدد الداخلني  فاعتنقه كثري من الناس بعدما درسوه وعرفوا حقيقته، إشهار،

وهكذا األعداء كلما  ،)٤(اجلدد يف اإلسالم من الدامنركيني، ما بني مخسة وعشرة يف األسبوع الواحد
ادئه، جعل اهللا كيدهم يف حنورهم، وسقطت دم اإلسالم وتشويه مبـحاولوا أن يكيدوا مبعاوهلم هل

ويمكُرونَ ويمكُر اللّه واللّه خير  (: تعاىل وقد أكد اهللا هذه احلقيقة يف قوله. معاوهلم على رؤوسهم
 رِيناك٣٠/األنفال )الْم.  

للداعية بأن  مالبيعة من ضماد لقومه، تعلي εومما ينبغي أن يستفيد منه الدعاة، يف طلب النيب  -٦   
فيغتنم كل فرصة لصاحلها، حيث جعلها النيب ايكون مهتما بدعوته، ومدركا ملسؤوليا ،ε  قرينة
بإسالم ضماد؛ بل أخذ منه البيعة على دعوة قومه إىل  εااللتزام الشخصي، فلم يكتف الرسول 

    .)٥(اإلسالم
: تعاىل م يف القرآن الكرمي، يف قولهإن خلق احللم من صفات عباد الرمحان، الذين أشاد اهللا  -٧   
)  لَاملُونَ قَالُوا ساهالْج مهاطَبإِذَا خا ونوضِ هلَى الْأَرونَ عشمي يننِ الَّذمحالر ادبع٦٣/الفرقان )و .

                                                 
     ).  ١٣٢، ١٣١ ( ص، ١صدر نفسه، جامل -)١(

     ). ٢٤٤، ٢٤٣(  ص ،١، جالسرية النبوية :الصاليب  -)٢(

     ). ٢٤٧،  ٢٤٦( ص  ،١صدر نفسه، جامل -)٣(

: الدمنركية، العدد" البوليتكن  " :تزايد عدد الدمناركيني الذين يعتنقون اإلسالم، نقال عن صحيفة: مقال: اجلزائرية" الشروق اليومي " جريدة  -)٤(
      .٢٢، ص١٥٧٢

     .١٣٢ص ،١التاريخ اإلسالمي، ج :احلميدي -)٥(



  

فنرى هذا اخللق يطبقه النيب الكرمي على أرض الواقع، فعندما عرض ضماد على الرسول الكرمي أن 
حبلم وهدوء، مما أثار إعجاب  εيعاجله من مرض اجلنون، وهذا موقف يثري الغضب، قابله الرسول 

وهذا درس لألمة، وللدعاة خصوصا أن يتحلوا ذا اخللق، فهو خري سالح  ،)١(ضـماد واحترامه له
  .ملواجه أي أسلوب من أساليب احلرب النفسية

روب على اإلطـالق، فهي تشكل أكرب حتد يواجه تعد احلرب النفسية من أخطـر أنواع احل -٨   
العقائد واحلركات اإلصالحية، والدعوية، والتحررية يف العامل كله؛ لكوا تستهدف األفكار النرية، 
والتعاليم الناهضة، حىت التصل إىل العقول، وتنشر الفرقة واالنقسام، وتبث الفتنة، وتضع العقبات 

من اخللف، وتلـجأ إىل التشـويش بنشر اإلشاعة، وتشويه أمام أي تقـدم أو تطـور، وتطعن 
اخل، ..األفكار واملعتقدات، وخلق األقـاويل واختالق األكاذيب، واتباع وسائل الترغيب والترهيب

  .)٢(مما جيعل هذه احلرب أشد خطورة من احلروب العسكرية
  
  
  

                                             
  
  
  

  
  

  املبحث الثاين
  

  حتـدي األذى اجلسـدي
  

  
                                                 

     ). ٢٤٣، ٢٤٢ (ص  ،١مصدر سابق، ج :الصاليب -)١(

     ). ٦٥،  ٦٤( ص ": قراءة جلوانب احلذر واحلماية " يف السرية النبوية : إبراهيم علي حممد أمحد -)٢(



  

  
  .لألذى والتعذيب εمواجهة الرسول : املطـلب األول   
  
  .ربـدروس والعـال: لب الثاينـاملط   
  
  .حتدي عام احلزن وأهل الطائف: لب الثالثـاملط   
  
  .لألذى والتعذيب ψمواجهة الصحابة : لب الرابعـاملط   
  
   .ربـدروس والعـال: لب اخلامسـاملط   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  املبحث الثاين
  حتدي األذى اجلسدي

  . متهيد   
يف  ظهر دعوته إىل اإلسالم، كما أمره اهللاصدع مبا جاءه من احلق، ويبأن يε وملا استجاب النيب    
ا النذير وقُلْ إِني أَن (: قوله تعاىليف و ،٩٤/احلجر )فَاصدع بِما تؤمر وأَعرِض عنِ الْمشرِكني  (: قوله



  

 بِنيالْم( ا" ،٨٩/احلجرمل يبعد منه قومه، ومل يردوا عليه حىت ذكر آهلتهم وعا")وسفه دين آبائهم )١ ،
فلما فعل ذلك، أعظموه . " وأجدادهم، وأبطل عبادة األوثان، وبني أا أصنام ال تنفع وال تضر

يدعو قومه إىل اعتناق عقيدة  ε، ومضى رسول اهللا )٢("وأمجعوا على خالفه وعداوته ،وناكروه
التوحيد، ونبذ عقيدة الشرك، ال يرده عنه شيء، وحدب عليه عمه أبو طالب، وقام دونه يذود عنه 

نظرام احلادة بِ"نْ وأصحابه، إىل أشد األذى من زعماء قريش، إِ εورغم هذا تعرض الرسول . ومينعه
لهم بشخصـية قوية، وشجاعة ال متناهية، يواجه باط εرسول الوظل  ،)٣(" ةـأو أَلسنتهم السليط

ط مسعتهم الومهية، وفضح دجلهم واستخفافهم بعقول ـويتحداهم مبا عجزوا عن مقاومته، فأسق
  .الناس، فما كان منهم إال أن ضاعفوا كيدهم وأذيتهم له وألصحابه

   .ألذى والتعذيبل εالرسول  واجهةم: ملطلب األولا   
ركي قريش، الذين مل ـحابه إىل شىت ألوان التعذيب، من طرف مشقبل أص εلقد تعرض النيب    

هذه  ،رض لهـيفتروا يوما عن أذيته، واالعتداء عليه، مذ أظهره اهللا عليهم بدعوته، ويدل على ما تع
  : النماذج املختلفة من اإليذاء

طائفا  εلنيب أن املأل من قريش ملا مر م ا: - رمحه اهللا -ومما جاء يف رواية البن إسحاق -١   
أتسمعون يا معشر قريش، أما والذي نفسي بيده،  {: ببعض القول، فوقف مث قال )٤(بالبيت غمزوه

، فأخذت القوم كلمته حىت ما منهم رجل إال كأمنا على رأسه طائر واقع، حىت }لقد جئتكم بالذبح 
أنت : أحاطوا به، يقولونإذا كان الغد، اجتمعوا يف احلجر، فلما رأوه وثبوا إليه وثبة رجل واحد، و

نعم، أنا  {: εالذي تقول كذا وكذا، ملا كان يقول من عيب آهلتهم ودينهم، فيقول رسول اهللا 
دونه، يشفق عليه وهو يبكي  τ، فأخذ رجل منهم مبجمع رداءه حىت قام أبو بكر }الذي أقول ذلك 

  .)٥(أشد ما نالت قريش منه قط ؟ مث انصرفوا عنه، فإن ذلك أتقتلون رجال أن يقول ريب اهللا: ويقول

                                                 
     .١٢٣ص ،السرية النبوية :الندوي -)١(

     .١٢٣ص صدر نفسه،امل -)٢(

     .٢٩ص، ٢، جالتاريخ اإلسالمي :احلميدي -)٣(

     .أي طعنوا فيه بالقول: غمزوه -)٤(

، ٣٦٧٨: ، رقم }لو كنت متخذا خليال  {: εقول النيب : فضائل الصحابة، باب. ك: البخاري. ٢٠٤ص ،١ج ،السرية النبوية :ابن هشام -)٥(
     .٢٣٨٩: ومسلم، رقم. ٧٠٢ص



  

 εعندما أقسم أمام املأل، بأن يطأ على رقبة رسول اهللا  - لعنه اهللا - جهل اأبوقد خيب اهللا  -٢   
دقا من ـإن بيين وبينه خلن: مالك؟ فقال: ، فقيل له)١(عقبيه لىـص عـوهو قائم يصلي، لكنه انتك

  .  )٢(}ين الختطفته املالئكة عضوا عضوا لو دنا م {: εفقال رسول اهللا . نار، وهوال، وأجنحة
 -عقبة بن أيب معيط - لدعوة نبيه، عندما انبعث أشقى قريش -عز وجل-وقد استجاب اهللا  -٣   

وهو ساجد يصلي،  εفوضعها بني كتفي الرسـول  ،)٣(رث جزور، ودمها وسالهاـفعمد إىل ف
فألقته عنه،  - رضي اهللا عنها - فضحك القوم حىت مال بعضهم إىل بعض من الضحك، فأقبلت فاطمة

بن هشام،  جهل ، أليب}اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش  {: قالف
 عبد اهللا قال .وعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة، وأيب بن خلف، وعقبة بن أيب معيط

  . بدر قتلى )٤(فلقد رأيتهم يف قليب: τبن مسعود 
. أميةُ بن خلف: وقال يوسف بن إسحاق، عن أيب إسحاق. ونسيت السابع: ل أبو إسحاققا   

   .)٥(والصحيح أمية. أميةُ أو أُيب: وقال شعبة
، وكذلك امرأته أم مجيل، فكانت تسعى   εد الناس عداوة للنيب ـوكان أبوهلب من أش -٤   

: والقذر على بابه، فرتل فيهما قوله تعاىل لإلفساد بينه وبني الناس بالنميمة، وتضع الشوك يف طريقه،
) مح هأَترامبٍ، ولَه ا ذَاتارلَى نصيس ،با كَسمو الُهم هنى عا أَغْنم ،بتبٍ وا أَبِي لَهدي تبالَةَ ت

 دسن ملٌ مبا حهي جِيدطَبِ، فنزل فيها ويف زوجها من فحينما مسعت ما ).  ٠٥،  ٠١( املسد  )الْح
وكان يف يدها فهر من حجارة، فأخذ اهللا ببصرها عنه،  εرآن، عزمت أن تضرب الرسول ـالق

يفرح؛ ألن املشركني يسبون  εوكان الرسول * مذمم أبينا، ودينه قلينا، وأمره عصينا:* وكانت تنشد
  يشتمون مذمما  أال تعجبون كيف يصـرف اهللا عين شتم قريـش ولعنهم، { :مذمما، فيقول

  
   .)٦(}مذمما، وأنا حممد ويلعنون  

                                                 
     . رجع ميشي إىل الوراء: انتكص على عقبيه -)١(

   .١٠٥٠، ص٢٧٩٧: رقم ،"كال إن اإلنسان ليطغى:" باب ،ة القيامة واجلنة والنارمسلم، كتاب صف.  ٩٤ص ،٣ج ،يةالبداية والنها :ابن كثري -)٢(

     .هو الذي خيرج مع ولد الناقة كاملشيمة لولد املرأة: والسال: سالها -)٣(

     .البئر املفتوح: القليب -)٤(

 .باختالف ١٧٩٤: وأخرجه مسلم .٥٦٣، ص٢٩٣٤:  باهلزمية والزلزلة، رقمالدعاء على املشركني: اجلهاد والسري، باب. ك: البخاري -)٥(
    

      . ٦٧٩، ص٣٥٣٣: رقم: εما جاء يف أمساء رسول اهللا : املناقب، باب. ك: البخاري -)٦(



  

ي سفوكان ي ،)١(وكان أبو هلب يتبع الرسول الكرمي، يف األسواق واامع، ومواسم احلج ويكذبه   
  .)٢(}أيها الناس قولوا ال إله إال اهللا تفلحوا يا  {: يدعو الناس، ويقول εعليه التراب والرسول 

غدا حبجر،  εية ترد كيد أيب جهل، فقد عاهد قومه بأن جيلس للرسول ونرى املعجزة اإلهل -٥   
وليصنع بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا هلم، فلما احتمل أبو  فإذا سجد يف صالته فضخ به رأسه،

، رجع منبهتا ممتقعا لونه مرعوبا، قد يبست يداه على حجره حىت εجهل احلجر ودنا من الرسول 
قمت إليه ألفعل ما قلت : فقال! ما بك يا أبا احلكم؟: رجال من قريش قذف احلجر من يده، فسأله

 ،)٣(لكم البارحة، فلما دنوت منه عرض يل دونه فحل من اإلبل، واهللا ما رأيت مثل هامته وال قصرته
ولو دنا  ذلك جربيل، {: قال εفذكر يل أن رسول اهللا : قال ابن إسحاق. وال أنيابه، فهم أن يأكلين

  .)٤(} منه ألخذه
ما لقيه من أقبحهم وأسفههم، عقبة بن أيب معيط، فبينما النيب  εومن شدة ما لقيه الرسول  -٦   

الكرمي يصلي يف حجر الكعبة، إذ أقبل عقبة بن أيب معيط فوضع ثوبه يف عنقه، فخنقه خنقا شديدا، 
وقد  قول ريب اهللاأتقتلون رجال أن ي: ، وقال εفأقبل أبو بكر حىت أخذ مبنكبه، ودفعه عن النيب 

  .)٥(جاءكم بالبينات من ربكم
عمد  أيضا من العداوة واإليذاء، ما رواه الطربي وابن إسحاق، أن بعضهم  εومما لقيه النيب  - ٧    

والتراب على  إىل قبضة من التراب، فنثرها على رأسه، وهو يسري يف بعض سكك مكة، وعاد إىل بيته
يا بنية ال : يقول هلا ε عنه التراب وهي تبكي، ورسول اهللا رأسه، فقامت إليه إحدى بناته تغسل

  .)٦(تبكي، فإن اهللا مانع أباك
وقد تعدت قسوة أيب هلب إىل قطع صلة الرحم، وهو ذا العمل يعطي صورة ألرباب األسر  -٨   

أو ، εللدفاع عن مصاحلهم ومسعتهم، دون النظر إىل طبيعة احلق الذي جاء به الرسول  ؛املتهالكني
إعمال عقل فيه، فأي عمل ميس مصاحله أو خيدش مرتلته، دفعه ذلك إىل ارتكاب احلماقات، فكان 

فقد طلق عتبة و عتيبة رقية وأم كلثوم، . فأمرهم بفراقهن εمن قسوته، أن كان أبناؤه متزوجني ببناته 

                                                 
     .٢٥٥، ص١ج السرية النبوية،: صاليبال -)١(

     .  ٩١ص،٣ج ،البداية والنهاية :ابن كثري -)٢(

     .ل العنقالقصرة أص: قصرته -)٣(

     .بتصرف)  ٩٣، ٩٢( ص  ،٣صدر نفسه، جامل -)٤(

 فضائل. ك :البخاريوأخرجه  .١٠٥بدون طبعة وبدون تاريخ، ص ،باتنة ،فقه السرية، دار الشهاب للطباعة والنشر :حممد سعيد رمضان البوطي -)٥(
     .٢٣٨٩: لم، رقمومس. ٧٠٢، ص٣٦٧٨: ، رقم }لو كنت متخذا خليال  {: εقول النيب : الصحابة، باب

     ).  ١/١٥٨(، وسرية ابن هشام )  ٣٤٤/ ٢(تاريخ الطربي : نقال عن. ١٠٥ص صدر نفسه،امل -)٦(



  

سفيان، أخت أيب  ،زوجته أم مجيل بنت حرب ،رف، اجتمعت فيه عداوة وبغضاءـولعل هذا التص
  .)١(؛ بالدس واالفتراءεواليت كانت سليطة اللسان على الرسول 

، بإعدادهم حملاوالت تستهدف حياته يف أواخر εرسول ـولقد ختم املشركون أذاهم لل -٩   
إن كيد األعداء مهما بلغ . ه ولدعوته حال دون ذلكـاملرحلة املكية؛ إال أن رعاية اهللا، وحفظه ل

قرر اهللا تعاىل عاملية رسالتها، ومن أبرز األمثلة  ،ميس قيد أمنلة، يف مسرية دعوة ذروته، فلن يستطيع أن
  :على ذلك

دوا بالالت هن املأل من قريش اجتمعوا يف احلجر، فتعاأ: ( ، قال τما روي عن ابن عباس       
ارقه حىت نقتله، قمنا إليه قيام رجل واحد، فلم نف ،لو قد رأينا حممدا ،والعزى ، ومناة الثالثة األخرى

قد  ومك يف احلجـرهؤالء املأل من ق: فأقبلت ابنته فاطمة تبكي حىت دخلت على أبيها، فقالت
 :لو قد رأوك قاموا إليك فقتلوك، فليس منهم رجل إال قد عرف نصيبه من دمك، قال أن: دواهتعا
خفضوا ف هو هذا، ذا،ه هو: ، فتوضأ مث دخل عليهم املسجد، فلما رأوه قالوا} ين وضوءاديا بنية أ {

 ε، ومل يقم منهم رجل، فأقبل رسول اهللا همرابصأيف جمالسهم، فلم يرفعوا إليه  )٢(أبصارهم، وعقروا
: ، قال})٣(شاهت الوجوه { : قالوحىت قام على رؤوسهم، فأخذ قبضة من التراب، فحصبهم ا، 

  .)٤()إال قتل يوم بدر كافرا  ،رجال منهم حصاة تفما أصاب
   .ربـدروس والعـال: طلب الثاينامل   
قاق احلق ـمن أنواع األذى، والتنكيل والتعذيب، وهو يدعو إىل إح εله النيب  رضـإن ما تع   

  :وإبطال الباطل، واهللا عز وجل قادر على أن يعصمه من األعداء، لفي ذلك دالالت، أمهها
ف حتمل املشاق، والدعوة إىل إن صفة اإلنسان يف الدنيا أنه مكلف، ومن مقتضيات التكلي -١  

اإلسالم من أهم متعلقاته، والتكليف يف حد ذاته من مستلزمات العبودية هللا تعاىل، واليت ال معىن هلا 
  .)٥(إال به

  ر التاريخ، والدعاة من بعدهم عرب العصور يف سبيل نشرـإن ما القاه األنبياء من أذى على م -٢   
  :يعد سنة إهلية يف الكون تقتضيها حكم ثالثالدعوة، وإقامة اتمع املسلم،  

                                                 
     . ٩٩ص ،فقه السرية :حممد الغزايل -)١(

     .أي أصاب الوهن قوائم أرجلهم بسبب اخلوف والدهشة -)٢(

     .أي قبح منظرها -)٣(
، ٥، ج٣٤٨٥: ، رقم)م ١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠( ، ٢لبنان، ط - لرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بريوتسند اإلمام أمحد بن حنبل، مؤسسة ام -)٤(

     .  ٤٤٢ص

     .١٠٦ص ،فقه السرية :البوطي -)٥(



  

وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا  (: عز وجل - صفة العبودية هللا تعاىل، واملالزمة لإلنسان، لقوله -أ   
 وندبعي٥٦/الذاريات )ل.  

مل املسلم صفة التكليف املتفرعة عن صفة العبودية هللا تعاىل، ولتحقيق هذه العبودية يتح - ب   
املكلف كثريا من الشدة، واألذى يف إقامة شريعة اإلسالم يف نفسه أوال، مث يف جمتمعه ثانيا، وهكذا 

دعوة، كل ـبدأ بأهله مث بعشريته مث بعامة الناس، متحمال يف سبيل هذه ال ،εكان منهج الرسول 
  .ألوان العداء واألذى؛ والشدة من قومه

ياؤه ورسله، ورغم هذه القربة فقد تعـرضوا للمحن، ـتعاىل أنبإن أحب العباد إىل اهللا  -ج   
إال أن حكمته شاءت أن تبني ألنبيائه  ؛عز وجل قادر على دفعها واالبتالءات من قومهم، واهللا

هي امليزان الذي  البتالءاتورسله، والدعاة عرب الزمان ويف كل مكان، وللمؤمنني كافة؛ بأن ا
قُولُوا  (: ، لقوله تعاىل)١(كاذبمحص من خالله الصادق من اليكُوا أَن يرتأَن ي اسالن ِسبأمل ،أَح

علَيقُوا ودص ينالَّذ اللَّه نلَمعفَلَي هِملن قَبم ينا الَّذنفَت لَقَدونَ، ونفْتلَا ي مها ونآم بِنيالْكَاذ نلَم( 
أَم حِسبتم أَن تدخلُواْ الْجنةَ ولَما يعلَمِ اللّه الَّذين  جاهدواْ منكُم  (: هلووق، ) ٠٣ ، ٠١ (العنكبوت 

 ابِرِينالص لَمعي١٤٢/آل عمران )و.   
يف قريش، يف سبيل نشر أن ما تعرض له من ألوان األذى، من دعاة الباطل ومترε نا ـيعلم -٣   

إهلية يف عباده عرب هذا الطريق، وحىت مع أنبيائه  نةًد سيعمي املنشود، لَدعوته، وإقامة اتمع اإلسال
وأصفيائه، فمن البديهي أن يكون مع الدعاة؛ بل أن هذا هو الطريق الطبيعي، إلحقاق احلق وإبطال 

ألجل بلوغ هدفه وغايته، أن يتساقط عربه الشهداء، ويبذل ألجله األنفس  منه؛ الباطل، طريق البد
فالذين يتومهون أن األذى والعذاب، والشدائد والصعاب، هي إحدى دالئل اليأس . ألموالقبل ا

 -عز وجل -والقنوط من النصر فهم خمطؤون؛ بل هو النصر القريب، لذلك كان اجلواب من اهللا 
أْتكُم مثَلُ الَّذين أَم حِسبتم أَن تدخلُواْ الْجنةَ ولَما ي (: ، يف قوله تعاىل)٢(عكس فهمهم واعتقادهم

عواْ منآم ينالَّذولُ وسقُولَ الرى يتلْزِلُواْ حزاء ورالضاء وأْسالْب مهتسكُم ملن قَباْ ملَوخ اللّه رصى نتم ه
 قَرِيب اللّه رص٢١٤/ البقرة )أَال إِنَّ ن.  

ع بعضهم، قنِبإمكان الداعية أن يإن ني، حياربون الدعوة فرادى، فإذا كان أعداء الدعوة متفرق -٤   
ويتفادى عداوة اآلخرين؛ بينما جيد حرجا وضيقا يف دعوم إذا كانوا جمتمعني؛ ألن السيادة تكون 

رغم منافاا ملنطق العقول  للدمهاء منهم، والذين حتكمهم العصبية القبلية واملورثات اجلاهلية،
                                                 

     .١٠٧املصدر نفسه، ص -)١(

     .١٠٨ص  صدر نفسه،امل -)٢(



  

 جيد الداعية صعوبة يف خماطبة العقول السليمة واملفكرة، واليت تتوق إىل احلق، مما دفع السليمة، ومن مث
هذه الفئة إىل التسلل خفية؛ لسماع القرآن الكرمي، وحتكيم عقوهلم فيه، ومن مث التحرر من األوهام 

  .)١(واخلرافات
ن والدعوة، دفع النيب إن تسلط أرباب الشرك، وحجرهم على فكر الراغبني يف السماع للقرآ -٥   
ε  م املعتمدة على العواطفة أحيانا، وهذا ما يوافق خطابااأن يسلك معهم طريق احلزم، وا

أما والذي نفسي بيده  {: فلما قال هلم. الثائرة، واحلاقدة ابتداء، مما جعله خيرج عن حلمه املعهود
يف مواجهة أعداء  εمنهج النيب فكان . )٣(هـوا لـ، استكانوا وخضع)٢(} لقد جئتكم بالذبح

  .وة، يتماشى مع طبيعة تفكريهم وذهنيام، فاملنهج يتغري بتغري احلال واملآلـالدع
ضرورة اعتماد منهج الدعوة الفردية يف نشر اإلسالم أحيانا؛ فهو أدعى للتأمل، والتفكري  -٦   

اد، والذي اعتمده الزعماء من السليم، بعيدا عن فكر اجلماعة املتسلط، واملهيمن عادة على األفر
قريش، منطلقني من احلماس املتأجج، ومن العواطف الثائرة دون أن يتركوا فرصة ألغلبية األفراد؛ 

قُلْ  (: تعاىل ، وقد دل على ذلك قوله)٤(εللتفكري والتدبر، مث احلكم فيما بعد فيما دعاهم إليه النيب 
قُومأَن ت ةداحظُكُم بِوا أَعمإِنوإِنْ ه ةن جِنبِكُم ماحا بِصوا مفَكَّرتت ى ثُمادفُرى وثْنم لَّهوا ل  يرذإِلَّا ن
 يددذَابٍ شع يدي ني٤٦/سبأ )لَّكُم ب.  

  : أمهها ما يلي τسجلت األخبار مواقف رائعة؛ أليب بكر  -٧   
  .ه حىت انصرف عنه األعداءودافع عنه، ومحاه بنفس εوقف دون النيب  -أ      
  .، ويف سبيل نشر الدعوة-عز وجل-حتمل األذى الشديد يف سبيل اهللا -ب     
يف كثري من املواقف،مما يربز قوة إميانه، وشجاعته  εاستهان بنفسه؛ للدفاع عن الرسول  - ج     
  .النادرة
وإقدامه على مدافعة على شجاعته البالغة،  τال اإلسالم، وهو علي ـشهادة بطل أبط - د     

  .)٥(من بني أيديهم، دون أن جيرؤ أحد على ذلك εاملشركني، وإنقاذ النيب 
  وتضحيته، فإنه يصور يف ذات τور شجاعة أيب بكر ـهذا املوقف السابق، بقدر ما يص هـ     

                                                 
     ). ٣٧،  ٣٦( ص  ،٢، جالتاريخ اإلسالمي :احلميدي -)١(

     .٢٣٨٩: ومسلم، رقم. ٧٠٢، ص٣٦٧٨: ، رقم }لو كنت متخذا خليال  {: εقول النيب : الصحابة، باب فضائل. ك: البخاري -)٢(

     .٣٧ص ،٢مصدر سابق، ج: مبدياحل -)٣(

     .٣٨ص، ٢صدر نفسه، جامل -)٤(

     .) ٣٣،  ٣٢( ، ص ٢املصدر نفسه، ج -)٥(



  

، والوقوف يف وجهه، والتأكيد على عدم εالوقت فظاعة املشركني وشدم يف إيذاء الرسول  
  .صري يف معاداته، وحماربة الدعوةالتق

يف  ψواليت أعلنت على املأل من الناس، إمنا أريد ا الرفع من قيمة الصحابة τشهادة علي  -و     
، وقوة همالوقت الذي سعى فيه أعداء الدعوة إىل احلط من قيمتهم، وتعبريا عن مدى التالحم بين

  . رابطة األخوة اليت جتمعهم
املشتمل  τ، وفضله، فإا تربز موقفا عظيما لعلي τة بقدر ما تربز حق أيب بكر وهذه الشهاد - ي    

على التواضع اجلم، والوفاء الكبري إلخوة له، ضربوا أروع األمثلة يف التضحية، والفداء على الدعوة 
  .)١(واجلهاد

شركني له، بقعود امل - رضي اهللا عنها-منفردا بعد علمه من ابنته فاطمة εويف خروج النيب  -٨   
  .)٢(وديدهم إياه، ميثل إقداما عظيما منه، وقمة يف التضحية، والبذل يف سبيل إجناح الدعوة

بالقوة، دليل على بلوغهم القمة يف التحجر الفكري،  εيف سعي قريش للقضاء على الرسول  -٩   
عاب والعوائق؛ ألن ما على تبليغ دعوته، مهما تكن احلواجز والص εويف املقابل جند إصرارا من النيب 

يف  –يشغله هو التفكري يف الدعوة، وكيف يصل ا إىل قلوب الناس، وما يتعرض له من اإليذاء يعد 
النفوس، وحتطيم املشاعر  واألذى اجلسماين؛ إمنا قصد به، إغاضة ،أمرا ثانويا، فاإلهانة املادية - نظره 
  . )٣(املعنوية

أعظم رجل عرفه التاريخ، وهو يؤدي شعائره الدينية، كان  اعتداء عقبة بن أيب معيط على - ١٠   
اعتداء مهينا، يدل على تدين مستوى أهل الباطل، يف معاملة أهل احلق، وتعبريا عن قمة عداوم 
وحقدهم؛ وإفالسهم يف جمال الفكر واحلجة البيانية، مما دفعهم ألن يتصرفوا مبقتضى عواطفهم ال 

وهلم حلظة دون اخلضوع لعواطفهم؛ ألنكروا عملهم، فأهل احلق ال مبقتضى عقوهلم، فلو حكموا عق
  .)٤(يرتلون أبدا إىل هذا املستوى

رأة، يف أمور ال حيسنها الرجـال وال يدركوا، ـعلى الدعـاة أن يستفيدوا من دور امل - ١١   
 –به فاطمة  وهذا ما قامت. مستفيدين من األعراف االجتماعية، اليت ال تبيح االعتداء على النساء

  .)٥(فقد أزالت األذى عن أبيها، وسبت املأل من قريش دون أن تتعرض لألذى - رضي اهللا عنها
                                                 

     ). ٤٠،  ٣٩( ص  ،٢صدر نفسه، جامل -)١(

     .٤١ص ،٢صدر نفسه، جامل -)٢(

     ). ٤٢،  ٤١( ص  ،٢صدر نفسه، جامل -)٣(

     .٤٣ص ،٢صدر نفسه، جامل -)٤(

     .٤٤ص ،٢صدر نفسه، جامل -)٥(



  

يرتل عليهم العقاب يف الدنيا فقط؛  أن خافوا دعوته، من εإن الكفار عندما دعا عليهم النيب  - ١٢   
بعض احملسوبني على  ألم ال يؤمنون باآلخرة، واليت يكون فيها العقاب أشد وأنكى، فهل يتنبه

وهم يعلمون ما قد يرتل م يف الدنيا الذين ال يرتدعون ويكفون عن ظلم الناس؛ و، ااإلسالم يف زمانن
  .)١(اآلخرةقبل ما ينتظرهم يف 

فيمن دعا عليهم بالعقاب واهلالك من كفار  εلدعوة الرسول  -عز وجل - استجابة اهللا - ١٣   
طغيان، وتغليظ األذى، كدعائه على السبعة من أقطاب الباطل، فلقوا قريش، الذين بالغوا يف الكفر وال

هالكهم يف موقعة بدر الكربى، ودعائه على عتبة بن أيب هلب، بأن يسلط اهللا عليه كلبا، لقاء كفره، 
االحتياطات األمنية اليت اختذها أبو هلب على ابنه،  جد، ومل ت)٢(فبعث اهللا عليه أسدا، ففضخ رأسه

تعد مواساة للدعاة، فمهما تعرضوا لألذى يف طريقهم، من طرف الذين  ،اذج وغريهاهذه النم
وإِذْ  (: تعاىل لقوله .)٣(يكيدون للدعوة، وميكرون ا وبدعاا، فإن مكر اهللا أشد، وانتقامه أعظم

ميو وكرِجخي أَو لُوكقْتي أَو وكثْبِتيواْ لكَفَر ينالَّذ بِك كُرمونَيكُر  رِيناكالْم ريخ اللّهو اللّه كُرميو( 
  ٣٠/األنفال

مهما ظهر  وإن أهل الباطل،. إن الدعاة إىل احلق، مهما صعبت طريقهم، فإن النصر حليفهم - ١٤   
ألن اتباعهم . هلم أن احلظ إىل جانبهم، فإن مآهلم اهلزمية، وإن عاقبتهم بشـعة يف الدنيا واآلخرة

، قد رفع εهم، وركوم للشهوات، حجب عنهم رؤية احلق، وأن األذى الذي حلق الرسول ألهوائ
ذكره يف العاملني، وكان قدوة ألتباعه املؤمنني، يف الرضا بقضاء اهللا تعاىل وقدره، ويف الصرب على 

بالبطش  إن أهل الباطل قد ميكن اهللا تعاىل هلم من أهل احلق فترة من الزمن، فيقومون. البالء واحملن
والتنكيل، وإسكات أصوام وحماربة دعوم؛ لكن ما يلبث أن ينهار بناؤهم، أمام ثبات أهل احلق 

لَن يضروكُم إِالَّ أَذًى وإِن يقَاتلُوكُم  (: قوله تعاىل يلدلب، )٤(ومتاسكهم، وإخالصهم لدينهم ودعوم
  .١١١/عمران آل )يولُّوكُم اَألدبار ثُم الَ ينصرونَ 

قومه مبا مل يكن يتوقعونه ويألفونه، لذلك استنكروا دعوته أشد  εلقد فاجأ الرسول  - ١٥   
ردا تارخييا على دعاة القومية، هذا االستنكار، فصار مههم الوحيد، القضاء عليه وعلى دعوته، فكان 

  . )٥(دعوتهالعرب ، وينكرون عاملية  يفالذين حيصرون رسالته 
                                                 

     .٤٤ص ،٢صدر نفسه، جامل -)١(

      .) ٤٩، ٤٨( ، ص ٢املصدر نفسه، ج -)٢(

     .٤٩ص، ٢ملصدر نفسه، جا -)٣(

     .٥٢ص ،٢صدر نفسه، جامل -)٤(

     .٥٥، صم١٩٩٣، ٢اجلزائر، ط –دار الزهراء للنشر والتوزيع ، دروس وعرب -النبويةالسرية  :مصطفى السباعي -)٥(



  

  .     حتدي عام احلزن وحتدي أهل الطائف: لثالثاملطلب ا   
  .حتدي عام احلزن: أوال   
لوفاة عمه أيب طالب، سنده اخلارجي الذي كان يدفع عنه أذى القوم،  εول ـلقد حزن الرس   

ومينعه وحيدب عنه، ويقوم دون قومه الذين أمجعوا على خالفه يف نشر دعوته، وقد حز يف نفس 
ه على الكفر، وقد قدم ما قدم لصاحل الدعوة، وترجاه أن ينطق بالشهادتني؛ أن ميوت عم εالرسول 
 ،)١(}أشهد لك ا عند اهللا  ، كلمةقل ال إله إال اهللا عم، يا {: له قائال" د له ا يوم القيامة، ـليشه

: أنزل اهللاك، فإمنا محله عليها اجلزع، ألقررت ا عين :يقولون ،لوال تعريين ا قريش: فقال أبو طالب
)  يندتهبِالْم لَمأَع وهاء وشن يي مدهي اللَّه نلَكو تببأَح ني مدهلَا ت كلقد )٢("٥٦/ القصص )إِن ،

ر وضحفَوت أفكار اجلاهلية متأصلة يف عقله، فحال مرياث اآلباء واألجداد دون تغيري فكره، و كانت
نفسه من النار، فشاء القدر أن ميوت ذه اخلامتة  فرصة إنقاذ ،االحتضار زعماء الشرك والوثنية وقت

  .εالسيئة، يف آخر السنة العاشرة من بعثته 
يف  -رضي اهللا عنها-نني مخدجية أم املؤ :واشتد أمله، بوفاة زوجه الوفية ε الرسول وازداد حزن   

ي ا مجيع زوجات قتدي جيب أنفيها عمه، وكانت نعم الزوجة اليت  تويفاليت نفسها، السنة 
  .صعاباملؤمنني، فكانت سنده الداخلي، تواسيه يف الشدائد واحملن، وختفف عنه يف األزمات وال

 مل يكن لفراق عمه وزوجته؛ بقدر ما كانεوالراجح عندي والقريب إىل فهمي، أن حزن الرسول    
  .، بأن احلياة واملوت قضاء وقدرمل يكن بالذي خيفى عليهεألن الرسول  ته؛صري دعومب متعلقا

  .حتدي أهل الطائف: ثانيا   
له والمعني إال  ال ناصرويف الساحة املكية،  -بغياب عمه وزوجه -وحيدا εصار النيب  أن وبعد   

مل يتوان ولو للحظة يف تبليغ رسالة  فإنه ؛ويف ظل ما يلقاه من اخلالف واألذى من قومه ،اهللا تعاىل
حث عن مركز جديد للدعوة، فقرر التوجه إىل الطائف أقرب مكان إىل مكة، لبافاضطر إىل  ،ربه

  .لعله جيد من يصغي لدعوته، من أهل ثقيف وينصره
  وتعد الطائف املدينة الثالثة بعد مكة ويثرب من حيث املكانة واحلجم آنذاك، فتشرفت بقدوم النيب    
ε ا وراـكة وأثريائها قصوكان ألغنياء م. )٣(إليها؛ لينشر دعوته بني أهلهام جشعهم مما أدى ،   
  

                                                 
     .٢٦٤، ص١٣٦٠: ال إله إال اهللا، رقم: إذا قال املشرك عند املوت: اجلنائز، باب. ك: البخاري -)١(
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الواسع إىل فساد اجتماعي  ءثراهذا الوأدى  .)١(إليهم، فخافتهم ثقيف فحالفتهم هاإىل ضم وطمعهم
وراجت صناعة اخلمور والعطور، ويف املقابل توفرت موارد املياه،  وطم الزنا، ،فعم الربا ؛وأخالقي

وسعت احلقول، فتكونت طبقة من املترفني اشتهرت بالثراء وخصبت األرض، وكثرت البساتني، وت
وما أَرسلْنا في قَرية من نذيرٍ إِلَّا قَالَ  (: تعاىل ، وصدق فيهم قول اهللا)٢(والرخاء، فورثوا الكرب والبطر

،  ٣٤( سبأ  )والًا وأَولَادا وما نحن بِمعذَّبِني وقَالُوا نحن أَكْثَر أَم مترفُوها إِنا بِما أُرسلْتم بِه كَافرونَ،

العهد اإلسالمي وما بعده، حىت قال  إىلوأمست الطائف مصيفا للمتنعمني، وظلت كذلك ).  ٣٥
  :فيها الشاعر األموي عمرو بن أيب ربيعة

  .تـشـتو بـمكـة نعـمـة            ومـصـيفـها بـالـطائـف    
، يهدف إىل إجياد دولة اإىل الطائف حتركا دعويا، وسياسيا، وإستراتيجي εلنيب لذلك كان حترك ا

مسلمة قوية، بإمكانياا وكياا، الذي حيسب له ألف حساب داخل حلبة الصراع، مما سيفزع قريشا 
  .)٣(تطويقها وعزهلاويؤدي إىل  ويهدد أمنها، ومصاحلها اإلقتصادية؛

كان ينحسر الذي  مركز السلطة وموضع القرار السياسي فيها، و الطائف، قصد εملا وصل النيب و   
الف؛ ألسبقيتهما يف االستيطان، وكانت هلما الرئاسة الدينية، والزعامة ـيف أيدي بين مالك و األح

إىل سادة ثقيف وأشرفهم،  εفعمد الرسول . )٤(السياسية، والعالقات اخلارجية؛ والدور االقتصادي
فواجهته ثقيف مبا مل يكن يتوقعه، . هنصرته، والقيام معه على من خالفه من قومفدعاهم إىل اإلسالم و

 أن أغروا به سفهاءهم،  م،فكان الصـد واإلعراض بدل النصرة والتأييد، وبلغت السفاهـة
وعبيدهم وصبيام، يسبونه ويصيحون به، فرشقوه باحلجارة، فدميت قدماه الشريفتان، ويف هذه 

يديه إىل اهللا متضرعا وشاكيا  εرسول الواحلزن، واآلالم النفسية واجلسمانية، رفع احلالة من األسى 
   .إليه؛ ضعف قوته وقلة حيلته، طالبا رضاه وعفوه

   اهللا أن حيظى بالنور اإلهلي، الذي احتجب  وانتهت هذه الرحلة بإسـالم فىت نصراين، شاءت إرادة   
   ،)٦(حتت جوار املطعم بن عديمكة  εل الرسـول وإسالم نفر من اجلن، ودخ ،)٥(عن سادة ثقيف
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  .  )١(واستهزاء؛ وعداء، وسخرية ،وقومه أشد ما كانوا عليه من خالف ،إىل مكة εالنيب وعاد 
  .ربـدروس والعـال: ثالثا     
أثناء خروجه إىل الطائف بكثري من جوانب احليطة واحلذر، ويظهر ذلك  εلقد اهتم الرسول  - ١    

  :فيما يلي
درءا  متجنبا اخلروج راكبا، وكان هذا تصرفا حكيما؛ سريا على األقدام εفقد خرج الرسول  -أ    

  .توحي خبروجه من مكة؛ مما يعرضه للمنع من طرف قريش ألي شكوك أو شبهة،
للطائف، كان اختيارا مبنيا على اعتبارات أمنية هامة؛ لقرا من مكة، مما  εالرسول واختيار  - ب   

إليها سهـال وقليل املخاطر، ولوجود خؤولَـة له فيها، وقرا من ديار بين سعد، ل ولوصجيعل ا
  .أخواله من الرضاعة؛ مما يضمن له جانبا من احلماية حسب ما تقتضيه أعراف اجلاهلية

ال  له يف رحلته، فيه جوانب أمنية؛ فإن رآه املشركون فإم زيد مرافقال εويف اختيار الرسول  -ج   
بالتبين؛ وكان يعرف فيه  فهو آنذاك ابنه εبالرسول  تهيثريون أي اهتمام حوله، حبكم قوة صل

ه سرا، وكان ـال يفشي ل فكاندق الواقع ذلك، ـوقد ص والصدق، والوفاء، ،اإلخالص، واألمانة
  .ويذود عنه ،وهو يقوم دونه ،شج رأسه يفتديه بنفسه، فقد

قيف من رد قبيح، واستهزاء وسخرية، فقد حتمله ومل يغضب من أهل ث εما لقيه الرسول  معو -د  
وهذا غاية يف احلذر واحليطة؛ ألن قريشا إذا علمت ذا  ،بل طالبهم أن يكتموا عنه ملا أصابه؛ أو يثور

رصد حتركاته مستقبال، مما يسبب عائقا له  االتصال، فستشد اخلناق واألذى عليه، وحترص على
  .ولدعوته

إىل مكة مل يدخلها؛ بل ذهب إىل غار حراء ومكث فيه، ويعد هذا تصرفا  εرسول الوملا عاد  - ذ 
بأن قريشا عرفت خروجه إىل الطائف،  εأمنيا تقتضيه الظروف، ومتليه الضرورة؛ لعلم الرسول 

     .)٢(وبقائه فيها مدة عشرة أيام
والزوجة املؤمنة  وة،ـويف خروجه إىل الطائف، رغم ما أصابه من فقد العم احلامي للدع -٢   

دعوته، وعدم يأسه من استجابة الناس  دليل على تصميمه اجلازم على االستمرار يف تبليغلاملخلصة؛ 
  .)٣(تقوى وتنتشرف متنفسا،فيه الدعوة جتد  ،البحث عن مكان جديدعلى عزم عاقدا الله، 
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  ليل على أن طبيعة دلباحلجارة؛  εالرسول  يرمب إن إغراء سادة ثقيف سفهاءهم وصبيام، -٣   
 εرض له ـوما تع ،)١(ماد على السفهاء يف إيذاء دعاة اخلريـالشر واحدة أينما كانت، وهي االعت

من األذى البدين، من سيل الدماء من قدميه، وهو يطارد حىت احتمى ببستان كان لعتبة وشيبة ابين 
اعية يف سبيل اهللا من أذى واضطهاد، ومها من زعماء املشركني؛ يعطينا أكرب مثل ملا يتحمله الد، ربيعة
يا رسول اهللا، : قلت: قال، τحلديث سعد بن أيب وقاص  ربه،هذا البالء على علو مكانته عند  دلف

فإن كان يف  :يبتلى الرجل على حسب دينهفاألنبياء مث األمثل فاألمثل،  {: أي الناس أشد بالء؟ قال
دينه صا اشتد بالؤه، وإن كان يف دينه رقلبفما يربح البالء بالعبد حىت يتركه ميشي على  لُيةٌ ابت

، فكان حبق مثاال يف الثبات والصرب، والقدوة العليا لألمة يف مواجهة  )٢(} األرض ما عليه خطيئة
  .)٣(التحديات اليت تعترض طريقها يف الدعوة إىل اهللا

، فهذه املواقف وغريها ومحايته εأثناء مرافقة الرسول  ،جهدا كبريا τلقد بذل زيد بن حارثة  -٤   
  .)٤(من أحب الناس إليه ψمن الطبيعي أن تكون له ا مكانة يف قلبه، فصار هو وابنه أسامة 

ردودا قاسية، مما يدل على قسوة قلوب الكفار،  ،لقد كانت ردود الزعماء الثالثة من ثقيف -٥   
عن النظر فيما يدعو  هم، وإغالق فكرواعتزازهم مبا يعتقدون من الباطل، وتكربهم عن مساع احلق

به من اإلسفاف يف القول يف تعاملهم مع  ونإليه اآلخرون بعقل رشيد، وفكر سديد، وعلى ما يتصف
  .)٥(ممعنويا سعيا منهم للنيل من عزمية الدعاة، وحتطيميف التحدي؛  تهمدعاة احلق، ومبالغ

اليت كانت متصلبة يف الكفر حىت تأخر إسالمها ما جيب اإلشادة والتنويه به، أن هذه القبيلة  -٦   
قومها على  بعد فتح مكة، صارت بعد ذلك من أشد القبائل التزاما باإلسالم والدفاع عنه، فثبت

يوم الردة، وأمدوا اجلهاد اإلسالمي بقادة وجنود أكفاء، ولعل تصلبهم  تهوالئهم لدوليف إسالمهم، و
هداهم أن لية، حتول إىل تصلب يف التمسك بعقيدة اإلسالم، بعد يف التمسك بعقيدم الباطلة يف اجلاه

فكم من أناس زاغت م  ،عاصرـامل ازمنن حىت يفوهذا ما يصدقه واقع الدعوة عرب التاريخ، و. )٦(اهللا
كانوا معاول هدم وعداء للدعوة، صاروا بفضل اهلداية معاول بدل أن السبل يف ظلمات االحنراف، ف

  .مااحمن و ؛وةللدع دمٍخبناء، و
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ويف دعاءه املشهور الذي دعا به، دليل على أنه كان شديد احلزن على واقع أمته، واقع خلفه  -٧   
وراء ظهره يف الطائف، وواقع أليم ينتظره وهو قادم إىل مكة، ويف هذا تعليم للدعاة إذا ضاقت م 

ده تستمد القوة ـله، فمنه وح رعنيالدنيا جراء الشدائد واملكائد، أن يلجؤوا إىل اهللا تعاىل متض
 رغم ما كانف ،يف دعوته وإخالصه على مدى صدقه اتأكيد εدعاؤه كان و.)١(والنصرة والرضا

وهذا ما عرب عنه يف . )٢(إال رضا اهللا تعاىل وحده ، فكان ال يهمهوالتحديات يواجهه من الصعاب
فهو مشفق  ،)٣(} ..هي أوسع يلعافيتك  ولكنبك غضب علي فال أبايل،  يكن إن مل ..{: دعاءه

 على نفسه من غضب ربه، من أن يكون قد قصر يف أمر من أمور الدعوة، فكان سببا يف صد الناس
بأن اخلوف كل  الدعاة، يعلم هو ذاف. )٤(وأذيتهم له، فإن كان األذى يف غري هذا فهو ال يبايل عنه،

  .)٥(اخلوف من سخط اهللا تعاىل وغضبه
قبل األكل، تطبيق منه لسنة من سنن اإلسالم، وكان من بركتها إسالم الغالم  ε ويف تسميته -٨   

عداس النصراين، وفيه متيز للمسلمني عن غريهم، مما يلفت أنظارهم إىل فهم اإلسالم مث االجنذاب 
 إليه، وتعليم للدعاة بأفضلية إظهار تطبيق تكاليف اإلسالم يف اتمعات الوثنية على االستخفاء ا؛

  .)٦(حىت ال يؤدي ذلك إىل احنسار اإلسالم، وإضعاف شخصية املسلمني
ظ له ـوة، وأذى يف هذه الرحلة؛ إال أنه عثر على رجل حيفـمن قس εرغم ما واجهه النيب  -٩   

حق النبوة، ويعظمه ويقدره، ويف ذلك مواساة له، وباعثا على الشعور بعدم خلو البالد ممن يقدرون 
  .)٧(ن هلم كرامتهمدعاة احلق، وحيفظو

كان قويا، فكان يعتقد أنه سينتصر على أعداءه، وال يقف  εإن يقني عداس بنبوة الرسول  - ١٠   
اخلروج إىل بدر وأمراه  اعتبة وشيبة ابين ربيعة، فلما أراد: ودليل ذلك موقفه من سيديه ،له أحد

فواهللا ما تقوم له ! * ؟ تريدانقتال ذلك الرجل الذي رأيت يف حائطكما : باخلروج معهما، قال هلما
وخرج سيداه  فما رجعا؛ بل قتال وسحبا مع  ،وحيك يا عداس، قد سحرك بلسانه: ، فقاال*اجلبال 

إن شفافية  التفكري، وعمق اإلدراك، حولت عداس الغالم . من سحب من قتلى الكفار إىل قليب بدر
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خلقه؛ وأدرى بعوامل انتصار األمم وعوامل  احملتقر عندمها، فصار أعلم منهما باهللا تعاىل، وسننه يف
  . )١(اندحارها

  وما جاء يف خرب نفر من اجلن الذين مسعوا القرآن فآمنوا، وأجابوا إىل ما مسعوا، وهذا درس  - ١١   
لذوي القلوب القاسية من اإلنس، الذين يسمعون مرارا وتكرارا كالم اهللا تعاىل، وال يتأثرون به، 

  .                      )٢(واحدة فأسلموا بينما مسعه اجلن مرة
إىل الطائف يف رحلته الدعوية، ماشيا على قدميه، ذهابا وإيابا، وهذه  εلقد خرج الرسول  - ١٢   

الشك أنه يعلمنا ما ! مشقة كبرية، فكيف إذا اجتمع مع هذه املشقة سوء املقابلة، والتعرض لألذى؟
ويؤكد هذا، جوابه على . التضحية، وطول النفس يف الصرب ينبغي أن يتمتع به الداعية، من قوة يف

.. {: εهل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فكان جوابه : حينما سألته ψسؤال عائشة 
فإصابته يوم أحد كانت أشد من الناحية اجلسمية، إال  ،)٣(} ..وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة
  .  )٤(ناحية النفسية، وهذه أشد من سابقتهاأن إصابته يف الطائف كانت أشد من ال

، يدل )٥(}، فلم أستفق إال وأنا بقرن الثعالب على وجهي فانطلقت وأنا مهموم {: εوقوله  - ١٣   
كان مستغرقا يف التفكري يف قضية كربى ختص الدعوة، وما آلت إليه،  εيدل على أن الرسول 

فكان يعيش القضية . ارها، واليت ستواجههاومستقبلها، والتحديات اليت واجهتها وحالت دون انتش
فهو يقدم درسا للدعاة خاصة وللمسلمني عامة، بأن جيعلوا من دينهم . بكل مشاعره وأحاسيسه

  .)٦(قضية أساسية، مرتبطة حبيام وآخرم، ويعملون هلا بكل ما ميلكون وما يستطيعون
ه من معاملة قاسية من أهل الطائف، فإنه يعلمنا صفتا الرمحة واحللم، فرغم ما لقي εالرسول  - ١٤   

فضل أن ال يقبل عرض ملك اجلبال بأن يطبق عليهم األخشبني، بل متىن أن خيرج من أصالم، من 
  لدعائه، فأسلم قليل منهم قبل الفتح، - عز وجل - وقد استجاب اهللا ،يعبد اهللا وال يشرك به شيئا

  .)٧(وأسلم بقيتهم بعد الفتح 
  ه، يدل على مدى اهتمامه بدعوته، ـيف هداية قوم εالبعيد الذي محله الرسول إن األفق  - ١٥   
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     .٢٧، ص٣ج صدر نفسه،امل –)٢(

     .٦٢٠، ص٣٢٣١: رقم. آمني: إذا قال أحدكم: بدء اخللق، باب. ك: البخاري -)٣(

     .٢٩، ص٣، جمصدر سابق: ميدياحل -)٤(

     .٦٢٠ص. ٣٢٣١: رقم. آمني: إذا قال أحدكم: بدء اخللق، باب. ك :البخاري -)٥(

     ). ٣٠،  ٢٩( ، ص ٣، جمصدر سابق: حلميديا -)٦(

     ). ٣١،  ٣٠( ، ص ٣املصدر نفسه، ج -)٧(



  

  .)١(حىت أصبح هذا األمل يفوق إحساسه بالرغبة يف االنتقام من أعداءه
يدخل مكة كما يدخل البشر العاديني، وحيتاط لنفسه بطلب اجلوار، رغم  εونرى الرسول  - ١٦   

ا أي مسلم، أو عليه بالعصمة واحل ىنأن اهللا تعاىل م ماية؛ إال أنه يقوم بالتصرفات املطلوبة اليت يقوم
داعية يف مثل هذه املواقف، من األخذ باألسباب املمكنة للوصول إىل النتائج املطلوبة، مث يترك ما فوق 

  .)٢(هللا تعاىل؛ تعليما للدعاة يف اإلقتداء بهاطاقته وقدرته إىل 
بن عدي وهو من املشركني، ال يتناىف مع التوكل على اهللا  يف جوار املطعم εويف دخوله  - ١٧   

ويف  ،له بالقتال تعاىل، بل قام بذلك تفاديا ألي صدام بينه وبني الكفار، يف وقت مل يأذن اهللا تعاىل
هو عليه، إىل حد أنه أبدى استعداده  هثناء على املطعم، وثناءالسان بن ثابت يف حل εالرسول  إقرار

أن من األخالق االعتراف  ،ألسرى لو كان املطعم حيا؛ فيه تعليم للدعاة ولألمةألن يتنازل عن ا
ومن جهة أخرى تشجيعا لعقالء الكفار على مناصرة . ألهل الفضل حىت ولو كانوا غري مسلمني

  .)٣(وإبطاال للباطل ،املسلمني، ومحايتهم والدفاع عنهم؛ إحقاقا للحق
من املعتدلني يف نظرم إىل اإلسالم؛ حلماية الدعوة وتثبيتها، جواز االستعانة بغري املسلمني  - ١٨   

  . )٤(مما مل يضر ذلك ا، يف غياب القوة من املسلمني، فإن وجدت وجب على املسلمني محاية دعو
  . )٤(مدعو
   .ألذى والتعذيبل ψالصحابة  جهةاوم: املطلب الرابع   
 ؛ومحايته له فظهحباهللا ومع قدرة ه نبيا ورسوال، ملاله من املكانة اخلاصة عند اهللا باعتبار εإن النيب    

فقد ! ؟ ψإىل شىت االعتداءات املعنوية واجلسدية؛ فكيف بأتباعه  - كما أشرنا سابقا-فقد تعرض 
 ،قرر املشركون أن ال يدخروا جهدا يف حماربتهم وإيذائهم، والتعرض هلم بألوان التنكيل واإليالم

بدعوته، وجاهر قومه بضالل ما ورثوه عن  εالرسول  انفجرت مكة مبشاعر الغضب، مذ جهرو
آبائهم، وبقيت قريش عشرة أعوام تعد املسلمني عصاة ثائرين، فزلزلت األرض من حتت أقدامهم، 

وانقلبت احلرب إىل قتل وتنكيل، وتعذيب  ؛واستبيحت يف احلرم اآلمن دماؤهم، وأمواهلم وأعراضهم
ة له تدافع عنه، جيـد نفسه معرضا للقتل، وال يعصمه من فمن ال عصبي. ني من املؤمننيـللمستضعف

                                                 
     .٣١، ص٣املصدر نفسه، ج -)١(

     .٣٣، ص٣املصدر نفسه، ج -)٢(

     .٣٤، ص٣املصدر نفسه، ج -)٣(

     ). ٣٥،  ٣٤( ، ص ٣املصدر نفسه، ج -)٤(



  

وهذا غيض من فيض من مناذج اإليذاء؛ لتكون . )١(اهلوان عاصم، فهو يف صراع بني املوت أو الكفر
  يشهد -ليس باخلفي على كل مسلم -عزاء وسلوى للدعاة عرب طريقهم، اقتداء وتثبيتا هلم، يف زمن

  :كالبهم عليهحتالف األعداء على اإلسالم وت 
وهو من أشراف املسلمني، مل يسلم من األذى واالبتالء، فضرب يف املسجد   τفأبوا بكر  -١  

  . )٢(احلرام بالنعال، حىت ما يعرف وجهه من أنفه، ومحل إىل بيته يف ثوبه وهو ما بني احلياة واملوت
الدعوة  يف حماربةوبعد أن استنفذت قريش كل الطرق، وكل ما متلك من قوة وحيلة، ومكر    

من فيها من  فوثبت كل قبيلة على" وإطفاء نورها؛ حتولت خيبتها وفشلها إىل نقمة على املستضعفني،
املسلمني حيبسوم، ويعذبوم بالضرب واجلوع والعطش تارة، وبرمضاء مكة إذا اشتد حرها تارة 

  .)٣("أخرى
، وأبو بكر،  εرسول اهللا : مه سبعةأول من أظهر إسال: ( قال τود ـفعن عبد اهللا بن مسع    

فمنعه اهللا بعمه أيب طالب،  εوعمار بن ياسر، وأمه مسية، وصهيب، وبالل، واملقداد، فأما رسول اهللا 
ع احلديد، األبسوهم أدرووأما أبو بكر فمنعه اهللا بقومه، وأما سائرهم فأخذهم املشركون، 

 )٦(، فإنه هانتعلى ما أرادوا إال بالال )٥(مإال وقد واتاه أحديف الشمس، فما منهم  )٤(وصهروهم
شعاب مكة،  يف فأعطوه الولدان، فجعلوا يطوفون به ، فأخذوه،عليه نفسه يف اهللا، وهان علي قومه

  .)٧()أحد أحد : وهو يقول
وحتولت حمنة املستضعفني بسبب اعتناقهم اإلسالم إىل منحة، بتحررهم من العبودية والرق،  -٢   

  : الفضل، واملنة واألجر؛ مبسامهته يف عتق رقاب الكثري منهم τكر فقد حاز أبو ب
وأمية بن خلف يعذبه،  τوبينما كان يتعرض بالل بن رباح للعذاب والتنكيل، مر به أبو بكر  -أ   

  .)٨(أعتقهففعرض عليه أن يقايضه بغالم آخر، فقبل أمية املقايضة، فأخذه 
  د  ـعامر بن فهرية شه: بعتق ست رقاب بالل سابعهم، وهموقام قبل أن يهاجر إىل املدينة،  - ب   

                                                 
     ). ١٠٢،  ١٠١( فقه السرية، ص : الغزايل -)١(

     .٨١، ص٣البداية والنهاية، ج: ابن كثري -)٢(

     .٢٢٣، ص١السرية النبوية، ج: ابن هشام -)٣(

     .عذبوهم: صهروهم -)٤(

     . وافقهم: واتاهم –)٥(

      .صغرت وحقرت يف سبيل اهللا: هانت  -)٦(

      .٤٢، ص١٥٠: ، رقمεاتباع سنة رسول اهللا : باب: ابن ماجة -)٧(

     .والقصة ذكرها ابن إسحاق يف القصة املنسوبة لورقة بن نوفل. ٢٢٤ ص ،١مصدر سابق، ج :ابن هشام -)٨(



  

، وأصيب بصرها حني أعتقها، فقالت )١(بدرا وأحدا، فاستشهد يوم بئر معونة، وأم عبيس وزنرية
  كذبوا وبيت اهللا ما تضر الالت والعزى وما: رها إال الالت والعزى، فقالتـما أذهب بص: قريش

  .)٢(تنفعان، فرد اهللا إليها بصرها 
النهدية وابنتها، وكانتا المرأة من بين عبد الدار، وأعتق جارية لبين  τكما اعتق أبو بكر  -ج   

ويضرا،  -وهو يومئذ مشرك - مؤمل دخلت اإلسالم، وكان عمر بن اخلطاب يعذا لتترك اإلسالم
فعلت ما فعلت  يا بين، إين أراك تعتق رقابا ضعافا، فلو أنك إذا:  τمث إن أبا قحافة قال أليب بكر 

يا أبت إين إمنا أريد ما أريد، يعين :  τأعتقت رجاال جلدا مينعونك ويقومون دونك؟ فقال أبو بكر 
 (: إىل قوله تعاىل )فَأَما من أَعطَى واتقَى  (: قوله تعاىل ،)٣(فرتل فيه وفيما قال له أبوه ،اهللا عز وجل

  ). ٢١،  ٠٥( الليل . )ولَسوف يرضى 
وحىت أن قريشا انطالقا من مكرها لإلسالم وعدم تراجعها عن حماربته، كانت حتسن إدارة  -٣   

لعنه  - أساليبها يف حماربة الداخلني يف اإلسالم، حسب طبيعة كل شخص وعمله، فكان أبو جهل
تركت دين أبيك، وهو خري : إذا مسع بالرجل قد أسلم، له شرف ومنعة، أنبه وأخزاه، وقال"  - اهللا

دن ـواهللا لنكس: ، ولنضعن شرفك؛ وإن كان تاجرا قال)٤(منك، لنسفهن حلمك، ولنفيلن رأيك
  . )٥("جتارتك، ولنهلكن مالك؛ وإن كان ضعيفا ضربه وأغرى به 

وقد بلغ التنكيل درجته القسوة باملستضعفني من املسلمني، فكانوا يتعرضون للضرب املربح،    
ته حىت أصبح الواحد، منهم ما يقدر أن يستوي جالسا، من والتجويع والعطش، وبلغ العذاب ذرو

؟  آلالت والعزى إهلك من دون اهللا: " شدة ما نزل به من الفتنة، ليعطيهم ما سألوه، حىت يقولون له
نعم، افتداء : أهذا اجلعل إهلك من دون اهللا؟ فيقول: نعم، حىت إن اجلعل ليمر م، فيقولون له: فيقول

  .)٦("ن جهده منهم مما يبلغون م
ومل يكن التعذيب مقتصرا على أفراد املستضعفني من املؤمنني؛ بل تعرضت أسر للتعذيب  -٤   

فضربت أسرة آل ياسر مثال يف التضحية والصرب، والثبات على اإلميان، فكان مواليهم من . واإليذاء

                                                 
كانت موالة لبين خمزوم، ومها من السباقتني إىل  أا: أما زنرية الرومية فقيل. كانت فتاة لبين تيم بن مرة، وكنيت بابنها عبيس بن كريز: أم عبيس -)١(

     .  اإلسالم

     . ٢٢٤، ص١صدر نفسه، جامل -)٢(

      ).  ٢٢٥،  ٢٢٤ ( ، ص١صدر نفسه، جامل -)٣(

     .أي لنقبحنه وخنطئنه: ولنفيلن رأيك –)٤(

     .٢٢٥ص ،١ملصدر نفسه، جا –)٥(

     ) .  ٢٢٦،  ٢٢٥ (ص  ،١ج صدر نفسه،امل –)٦(



  

فهلك ياسر حتت التعذيب، بين خمزوم خيرجوم إىل الرمضاء مبكة، فإذا محيت الظهرية يعذبوم ا، 
ماذا . وأغلظت مسية القول أليب جهل فطعنها حبربة يف موضع العفة، فكانت أول شهيدة يف اإلسالم

ق رموزا للتضحية والفداء، وقدوة لألجيال ـأن يفعـل آلل ياسر، وقد كانوا حب εعسى النيب 
األذى؛ ما كان ليملك إال أن يزف فلم يكونوا عبيدا ليعتقهم، أو لديه القوة ليمنعهم من  ،املتالحقة

  .)١(}فإن موعدكم اجلنة  ،صربا آل ياسر {هلم البشرى باملغفرة واجلنة، 
  دون منعة أو محية، تقيه شر  τذيب، ومل يبـق إال عمار بن ياسر ـفاستشهد آل ياسر حتت التع   

 ε، فلما أتى النيب األذى والعذاب، فكان املشركون ال يتركونه، حىت أكرهوه على ذكر آهلتهم خبري
واهللا ما تركت حىت نلت منك وذكرت آهلتهم خبري، . شر يا رسول اهللا: ، قال}ما وراءك؟  {: قال
فرتل القرآن يشهد . )٢(}فإن عادوا فعد  {: قال. مطمئن باإلميان: قال }فكيف جتد قلبك؟  {: قال

إميانِه إِالَّ من أُكْرِه وقَلْبه مطْمئنٌّ بِاِإلميان ولَكن  من كَفَر بِاللّه من بعد (: بصدق إميانه، يف قوله تعاىل
 يمظع ذَابع ملَهو اللّه نم بغَض هِملَيا فَعردبِالْكُفْرِ ص حرن ش١٠٦/النحل )م.  

ه، فيحافظ من طرف أمه، فإما أن يكفر بدين ، والفتنةللمساومة τسعد بن أيب وقاص وتعرض  -٥   
إال أن  ؛على سالمة أمه أقرب الناس وأحبهم إليه، وإما أن يعتصم بدينه مقابل هالكها، ويعري بقتلها

 (: ، فرتلت فيه )٣(قد آثر حب اهللا ودينه على حب أمه، وثبت على عقيدته أمام هذه احملنة τسعدا 
م فَلَا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفًا واتبِع وإِن جاهداك على أَن تشرِك بِي ما لَيس لَك بِه علْ

  .١٥/لقمان )سبِيلَ من أَناب إِلَي ثُم إِلَي مرجِعكُم فَأُنبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ 
فقد آثر  ،هكل مصاعب احلياة؛ ثباتا على دينه، ومتسكا بعقيدت τمصعب بن عمري  وحتمل -٦   

مميزا بني أقرانه حبسن كان نعيم اآلخرة عن رفاهية الدنيا، فاشتهرت أسرته بالترف، والثراء والغىن؛ و
املأكوالت، ويتناول ألذ املشروبات، فلما  أشهىه وترفها باملال، كان يأكل ـوحبكم ثراء أم ،املظهر

دار األرقم بن أيب األرقم،  ودعوته، صدقه وآمن به، وكان خيتلف إليه سرا يف εمسع بالرسول 
فشاهده عثمان بن طلحة يصلي فأخطر أمه وقومه، فحبسوه حىت خرج مع إخوانه املؤمنني إىل احلبشة 

يف اإلسـالم جهدا  )٤(وقد جهد ه،الفتنة يف دين من ايف اهلجرة األوىل؛ فرارا من االضطهاد، وخوف
حمنة، وشظف العيش، وجفاء من قومه، ورغم ما القاه من بالء و ،شديدا، حىت صار جلده يتطاير

                                                 
      .٢٢٥، ص١السرية النبوية، ج: ابن هشام ). ٢٦٥،  ٢٦٤ (ص  ،١، جالسرية النبوية :يبالصال –)١(

     .١١٦، ص εسرية الرسول : حممود املصري –)٢(

     . ٥٦ص ،٢، جالتاريخ اإلسالمي :احلميدي –)٣(

     .أصبح هزيال: جهد -)٤(



  

تعمق يقينه، فصار داعية ناجحا، وجماهدا خملصا ف، صقل قلبه ومن أمه أقرب الناس إليه؛ إال أن إميانه
  .)١(إىل أن أنعم اهللا عليه بالشهادة يوم أحد

حظه من العذاب، فكان املشركون يفتنونه عن دينه، فيأخذون شعر  τخباب بن األرت ولقي  -٧   
أسه فيجذبونه بشدة، وبعنقه فيلوونه بعنف، ويضجع على فحام ملتهبة، وتوضع السخرة اجلسيمة ر

كما حولوا مادة احلديد اليت كان يتخذها حرفة لصناعة السيوف، إىل قيود . فوقه فيعجز عن القيام ا
  . )٢(يطوقون ا جسده وأطرافه، بعد صهرها يف النار فتستعر وتتوهج

درجة ما يعانيه، فكان  εأن يقف شاكيا بني يدي الرسول بألمل وقوة التعذيب، دفعته شدة او    
الرجل فيمن قبلكم حيـفر له  كان { :، فقال)٣(مواساة له مبا حدث إلخوام يف العقيدة εجوابه 

ما يصده ذلك عن دينه، وباملنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتني، يف األرض، فيجعل فيه، فيجاء 
اط احلديد ما دون حلمه من عظم أو عصب، وما يصده ذلك عن دينه، واهللا ليتمن هذا وميشط بأمش

الذئب على غنمه، ولكنكم  ال خياف إال اهللا أو ،األمر حىت يسري الراكب من صنعاء إىل حضرموت
، فبني بأن بعد الضيق يكون الفرج، وبعد الشدة يكون النصر، وأن هذا هو الطريق )٤(}تستعجلون 

  ! لدعوة األنبياء فلما العجلة إذن؟الطبيعي 
ر بالقرآن، أمام مرأى ـمل متنعه حنافته من إظهار شجاعته يف اجله τعبد اهللا بن مسعود و -٨   

املقام يف الضحى، وقريش يف أنديتها، حىت قام عند "... ومسمع املشركني من قريش، حيث أيت 
 ٠١( الرمحان  ).. الرحمن، علَّم الْقُرآنَ (رافعا ا صوته،  )مِ بِسمِ اللّه الرحمنِ الرحي (: املقام مث قرأ

قاموا إليه فجعلوا يضربونه يف وجهه، وجعل يقرأ حىت بلغ منها "...، فلما قرع ا أمساعهم، )" ٠٢، 
ه، فقالوا له هذا الذي خشينا ـما شاء اهللا أن يبلغ، مث انصرف إىل أصحابه وقد أثـروا يف وجه

ال، : قالوا! ما كان أعداء اهللا أهون علي منهم اآلن، ولئن شئتم ألغدينهم مبثلها غدا: فقال! عليك
  .    ε، فكان أول من جهر بالقرآن بعد الرسول )٥("حسبك قد أمسعتهم ما يكرهون 

* بنو مجح * ، ناصب له قومه  τوملا أسلم عثمان بن مظعون :  τشهامة عثمان بن مظعون  -٩   
  : ذوه، وكان أمية بن خلف أكثر إيذاء له، فعاتبه بعد خروجه إىل احلبشة قائالالعداء فآ
  .وأسـكنتين يف صـرح بـيضاء نقدع *   أ أخرجتـين من بطـن مكة آثـما           

                                                 
     ). ٢٦٩،  ٢٦٧ (ص  ،١، جالسرية النبوية :الصاليب -)١(

     .١١٧ص ،εسرية الرسول  :املصريحممود  -)٢(

     .٦٣ص ،٢، جالتاريخ اإلسالمي :احلميدي -)٣(

     .٦٩٠، ص٣٦١٢: عالمات النبوة يف اإلسالم، رقم: املناقب، باب .ك: البخاري -)٤(

     .٢٢١، ص١السرية النبوية، ج: ابن هشام -)٥(



  

  .وتبـري نـباال ريـشها لك أجـمع *   تـريش نـباال ال يـواتيك ريـشها          
  . وأهـلكت أقـوامـا م كنت تفزع *   ـزة  وحـاربت أقـوامـا كرامـا أع      
  .وأسـلمك األوبـاش ما كانت تصنع *   ستعـلم إن نـابـتك يـوما ملـمة         

مث ما لبث أن عاد مع املسلمني يف املرة األوىل من احلبشة، ودخل مكة جبوار من الوليد بن املغرية، وملا 
ن العافية، أنكر ذلك على نفسه، وهو حتت جوار رأى ما يصيب إخوانه من البالء، وما هو فيه م

مشرك، فطلب من الوليد بن املغرية أن يرد عليه جواره عالنية، ففعل مفضال جوار اهللا تعاىل، مث 
أال كل شيء : * ينشدهم قائال* لبيد بن ربيعة * انصرف إىل جملس من جمالس قريش، وفيهم الشاعر

فقال * وكل نعيم ال حمالة زائل : * مث قال مرة أخرى. صدقت: فقال عثمان* ما خال اهللا باطل 
فقال . فقام إليه أحد سفهائهم، فلطمه يف عينه فاخضرت). فنعيم اجلنة ال يزول . ( كذبت: عثمان
واهللا إن : يا ابن أخي، إن عينك لغنية عما أصاا، ولقد كنت يف ذمة منيعة، فقال عثمان: له الوليد

وإين لفي : ل ما أصاب أختها يف اهللا، ورفض جواره مرة أخرى قائالعيين الصحيحة لفقرية إىل مث
  .)١(جوار من أعز منك وأقدر

  .ربـدروس والعـال: املطلب اخلامس   
وشجاعته، دفعته إىل اجلهر باإلسالم، وإشهاره يف وجوه الكفار، رغم  τقوة إميان أيب بكر  -١  

  .)٢(به إىل حد اهلالكاألذى الكبري الذي حلقه من املشركني، والذي بلغ 
أروع األمثلة يف الثبات على اإلميان، رغم صنوف العذاب اليت  ψلقد ضرب لنا الصحابة  - ٢    

جديرا بأن يتوج ذا املثل يف التضحية، فلم يلن أمام هول  τأذاقوها؛ فكان بالل بن رباح 
سبب قوة صربه وإميانه، التحديات، فهانت عليه نفسه، فصرب وثبت، فازداد غيظهم وحقدهم عليه؛ ب

  .)٣(أحد..فتحداهم بكلمة التوحيد يعلنها صارخة، أحد
إن مما ينبغي ).  ٠٦ ، ٠٥( الشرح  )فَإِنَّ مع الْعسرِ يسرا، إِنَّ مع الْعسرِ يسرا  (: قال اهللا تعاىل -٣   

. نحة، وبعد الضيق يأيت الفرج، أن بعد احملنة تأيت امل ψأن يعلمه الدعاة ويتعلموه من حمنة الصحابة 
بقية حياته  εوجلده على العذاب، خلصه من أسر العبودية، وعاش مع رسول اهللا  τفصرب بالل 

نعليك بني يدي يف اجلنة  دففإين مسعت .. {: له، ومات راضيا عنه مبشرا إياه باجلنة، قائال مالزما

                                                 
     ).  ٢٧٥،  ٢٧٣ (ص  ،١السرية النبوية، ج :صاليبال –)١(

     .٢٥٨ص ،١در نفسه، جصامل –)٢(

     .٢٦٢ص ،١صدر نفسه، جامل –)٣(



  

أبو بكر سيدنا، وأعتق  {: يقول τطاب فهذا عمر بن اخل ψ، وعاش مقامه رفيعا عند الصحابة )١(}
  . )٢(، يعين بالل}سيدنا 

يف فك رقاب املستضعفني، يدخل ضمن خطة تبنتها القيادة اإلسالمية يف  τكان منهج الصديق -٤   
إطار مقاومة التعذيب ومناهضته، وحترير العبيد، وبذلك يكون اإلسالم أول من يؤسس هلذا املبدأ ، 

  .)٣(قوق اإلنسانويدافع عنه، كحق من ح
  وقفة نتعلم من -وكانتا المرأة من بين عبد الدار -اريتني، النهدية وابنتهاـويف قصة عتق اجل -٥   
خالهلا كيف أسس اإلسالم، مبدأ املساواة بني الصديق واجلاريتني، فخاطبتاه خطاب الند للند، ال  

اهلية واإلسالم منهما ذلك، مث على مكانته، وشرفه يف اجل τخطاب املسود للسيد، وتقبل الصديق 
كيف صقل اإلسالم خلقهما، وأبتا إال أن تفرغا من الطعام وترداه إليها، دون أن تتركاه يذهب عرب 

  .)٤(أدراج الرياح، فتعلمتا من اإلسالم العقيدة واألخالق
ذج تعد من الشخصيات النادرة، واليت كانت حبق األمنو τإن شخصية مثل أيب بكر الصديق  -٦   

الفريد الذي حتتاجه األمة، يف كل عصر ومصر، فعلمنا من خالل سلوكه ومعامالته، بأنه واهب 
  . احلريات، وقدوة يف مكارم األخالق، رحيم على الضعفاء واألرقاء

، ببذل ماله يف حترير العبيد، بينما τإن املشركني يف مكة، كانوا يستغربون من فعل أيب بكر  -٧   
 الدين والعقيدة، فالواحد منهم ال يرجح كفته مجيع من حيسبون أنفسهم بأم هم عنده إخوانه يف

، وجبهادهم )٥(سادة مكة، فعلى مثل هؤالء بنيت دولة التوحيد، وصنعت حضارة اإلسالم الرائدة
  .حتررت شعوب من العبودية، وسقطت أقطاب الكفر، من القياصرة واألكاسرة

ف كان يقدر قيمة كل فرد مسلم، ويعطينا دروسا يف أمهية يعلمنا كي τإن صنيع أيب بكر  -٨   
التكافل بني أفراد اتمع املسلم، فال يستهني املسلم بأخيه، مهما كانت ثقافته ومستواه املادي؛ ألن 

هلم، أصحاب عقيدة وفكرة،  τالبشر الذين كانوا يف اجلاهلية عبيدا، أصبحوا بعد عتق أيب بكر 
إن أمتنا . عنها؛ وجياهدون يف سبيلها، ويف هذا تتجلى عظمة هذا الدينيناقشون ا، وينافحون 

الذي هو من أبرز  τأحوج ما تكون عليه اليوم، بأن تتعلم من مدرسة النبوة، ومن أيب بكر 

                                                 
     .٧١٥، ص١١٤٩: ، رقم-رضي اهللا عنهما -مناقب بالل بن رباح، موىل أيب بكر: فضائل الصحابة، باب. ك: البخاري –)١(
     .٧١٥ص ،٣٧٥٤: ، رقم-رضي اهللا عنهما -مناقب بالل بن رباح، موىل أيب بكر: فضائل الصحابة، باب. ك: البخاري –)٢(
     .٢٦٢ص ،١لصاليب، مصدر سابق، جا –)٣(

     .٢٦٣ص ،١املصدر نفسه، ج -)٤(

     .٢٦٣، ص١املصدر نفسه، ج -)٥(



  

القيم النادرة، واملثل الرفيعة، واملشاعر السامية؛ ليتم التالحم والتعايش، والتعاضد بني أبناء  - أساتذا
  . )١( زمن يتعرضون فيه لإلبادة الشاملة من طرف أعدائهم املتربصني م يف كل زمان ومكاناألمة، يف

  ل اجلاهلية، ونظرة ـ، ندرك الفرق بني نظرة أه)٢(وأبيه τويف احلوار الذي دار بني أيب بكر  -٩   
ملعروف فيمن أهل اإلسالم، يف وجوه إنفاق املال وبذل املعروف، فالوالد يشري على ابنه بأن يصنع ا

ينفعونه يف مستقبل حياته، وهذا مبلغ علمه، فهو ال يؤمن باآلخرة، فحسب نظرته يرى أن بذل املال 
أبيت، إمنا أريد  يا: (.. بقوله τفيجيبه أبو بكر . يف ضعاف النفوس من ضعف الرأي، وضآلة التفكري

 به ومما ينبغي االستفادة. اجلنة ، أي يف احلياة اآلخرة، أجرا وثوابا، وفوزا بأعلى درجات..)ما أريد
صلحة دنيوية، وال يريد وجه اهللا وال ملمن هذا احلوار، أن مثة من املسلمني يف عصرنا، من يبذل ماله 

  . )٣(الدار اآلخرة، وإن كان هؤالء خيتلفون عن أهل اجلاهلية، بكوم مسلمني وهلم أعمال صاحلة
ا، من التضحية والصرب، وفيه تقدمي ملصلحة الدعوة، وما أصاب آل ياسر، يعد أمنوذجا جديد - ١٠   

حتديد للهدف العايل الذي . )٤(}موعدكم اجلنة  ،صربا آل ياسر {: εويف قوله . على املصلحة الذاتية
نعيمها، وال ال ببقصور الدنيا و ،مل يعد أصحابهεول ـالرسفعى له كل مسلم، ـجيب أن يس

كان يعلمه بوحي من اهللا تعاىل من إظهار دينه، وانتصار أتباعه يف باملناصب العالية وملذاا، مع ما 
 (: يف قوله ψاملستقبل، فليس هذا هو اهلدف؛ إمنا اهلدف األمسى هو الذي أثىن اهللا به على الصحابة 

ملعرب عنها فما وعد به آل ياسر هو اجلنة، وهي املراد وا. ٢٩/الفتح )يبتغونَ فَضلًا من اللَّه ورِضوانا 
  .)٥(*الفضل * يف اآلية الكرمية ب

إن اإلسالم يشد املسلمني إىل اآلخرة، فتهون عليهم أنفسهم، وون عليهم احلياة الدنيا؛  - ١١   
واملنطق الطبيعي أن يفدي كل واحد منهم إخوانه ليسبقهم بنفسه إىل . فينتصرون على أعدائهم
م، فإن أهدافهم دنيوية، والوصول إليها يستدعي التنافس أما أعداء اإلسال. اهلدف السامي وهو اجلنة

على البقاء، واملنطق الطبيعي، أن يدرأ كل واحد منهم اخلطر عن نفسه باحلماية بغريه؛ لريكن إىل 
  .)٦(الفانية

                                                 
     . ٢٦٤ص ،١صدر نفسه، جامل –)١(

     . قد أسلم يوم الفتح τ ونشري إىل أن والد أيب بكر –)٢(

     ).  ٦١،  ٦٠( ص  ،٢، جاحلميدي ، التاريخ اإلسالمي –)٣(

     .٢٢٥، ص١السرية النبوية، ج: هشامابن  -)٤(

     ). ٦٤،  ٦٣( ص  ،٢مصدر سابق، ج: ميدياحل –)٥(

     ).  ٦٥،  ٦٤( ص  ،٢صدر نفسه، جامل –)٦(



  

إن الكفار يقفون يف مواجهة املسلمني بكل الوسائل، فهم حبكم كفرهم ال يتورعون عن  - ١٢   
قوبة على أعماهلم السيئة، فيبيحون ألنفسهم الكذب والتزوير، وتضليل الرأي مأمث، وال خيشون ع

العام بأقوال خمتلفة، قاصدين ا إضعاف معنويام، وتشويه مسعتهم، وإسقاط مكانتهم يف اتمع، 
  وهذا ما كان يعد به أبو جهل كل من اعتنق اإلسالم، فإن كان تاجرا شوه مسعته التجارية، وإن كان 

  .)١(ا ضربه وأغرى بهضعيف
إن املسلمني قد ال ميلكون يف مواجهة حرب الكفار إال الصرب والثبات، والزهد يف الدنيا،  - ١٣   

 لقوله .)٢(وانتظار الفرج من اهللا، فإذا حتقق هذا فيهم، حتقق هلم النصر، ومكن اهللا هلم يف األرض
ملُوا الصالحات لَيستخلفَنهم في الْأَرضِ كَما استخلَف الَّذين وعد اللَّه الَّذين آمنوا منكُم وع (: تعاىل

ا ينأَم هِمفوخ دعن بم مهلَندبلَيو مى لَهضتي ارالَّذ مهيند ملَه نكِّنملَيو هِملن قَبرِكُونَ مشنِي لَا يوندبع
  .٥٥/النور )كَفَر بعد ذَلك فَأُولَئك هم الْفَاسقُونَ  بِي شيئًا ومن

راه، رخصة من اهللا للذين ـوما صـدر منه بسبب اإلك τويف موقف عمار بن ياسر  - ١٤   
يتعرضون للبالء الشديد، فمن ثبت وراغم الكفار فهو أفضل، ومن أخذ بالرخصة كما فعل عمار بن 

من كَفَر بِاللّه من بعد إميانِه إِالَّ من  (: تعاىل قلبه مطمئنا باإلميان، لقوله فال إمث عليه ما دام τياسر 
ملَهو اللّه نم بغَض هِملَيا فَعردبِالْكُفْرِ ص حرن شن ملَكو اننٌّ بِاِإلميئطْمم هقَلْبو أُكْرِه يمظع ذَابع 

كيف جتد  {: εقع يف احملظور الذي أشارت إليه آخر اآلية، كان سؤاله وحىت ال ي. ١٠٦/النحل )
، داللة على أمهية صيانة الفكر، من أن يتطرق إليه شيء من الشبهات اليت يثريها الكفار، }قلبك؟ 

وداللة على أن أعداء اإلسالم قد يستطيعون أن يثخنوا يف أجساد املسلمني، فيدفعوم إىل قول ما ال 
  . )٣(لكنهم ال يستطيعون أبدا أن يهيمنوا على عقوهلم وأفكارهميعتقدون؛ 

مع أمه، بيان حلقيقة الوالء، بأن يكون هللا ولرسوله   τة سعد بن أيب وقاص ـويف قص - ١٥   
ولدينه، وجيب أن يكون مقدما على القبيلة، والعشرية؛ وحىت على القرابة القريبة، رغم هذا القرآن 

بني األبناء واآلباء، حىت وإن كانا الوالدين مشركني، فسماحة اإلسالم  أمر بعدم قطع صلة الرحم
  .)٤(تقتضي دوام اإلحسان هلما، والرب ما؛ ملكانة الوالدين يف اإلسالم

                                                 
     ). ٦٦،  ٦٥( ص  ،٢صدر نفسه، جامل –)١(

     ). ٦٦،  ٦٥( ص  ،٢صدر نفسه، جامل –)٢(

      .٧٥ص ،٢املصدر نفسه، ج –)٣(

     .٢٦٧ص ،١، جالسرية النبوية :الصاليب –)٤(



  

أمنوذجا عن تربية اإلسالم؛ لطبقة املترفني الشباب، أبناء  τويف قصة مصعب بن عمري  - ١٦   
، واجلاه واألناقة، وكيف وقف بعد إسالمه قويا، ال يضعف وال الطبقات الغنية، وأبناء القصور واملال

يتكاسل، وال يتخاذل وال يستسلم لشهوات نفسه، فكان مطمئنا راضيا رغم تقلبه يف احملن، فمن حمنة 
الفقر إىل حمنة فقد الوجاهة واملكانة، إىل حمنة األهل واألقارب والعشرية، مث حمنة اجلوع والتعذيب، مث 

  . )١(؛ لكنه خرج من كل هذه احملن املتراكمة منتصرا بدينه وإميانهحمنة الغربة
  لنا اهللا أال تدعو، أال تستنصر لنا( :  τعلى طلب اخلباب بن األرت  εإن جواب النيب  - ١٧   
، وملا فيه من قوة، وتأثري وعتاب؛ إال أنه أراد به أن يبني هلم حقيقة أساسية مالزمة لطبيعة )٢() ؟  

يت هي امتداد لدعوة الرسل واألنبياء، بأن تكون عرضة للمحن والشدائد، حىت إذا يئسوا الدعوة، ال
إن األمور مرهونة بأوقاا وأسباا، وقبل النصر يكون ! جاءهم نصر اهللا عز وجل، فلما العجلة إذن؟

سلُ وظَنواْ أَنهم قَد كُذبواْ حتى إِذَا استيأَس الر (: تعاىل لقوله ،)٣(البالء، وبعده تكون العاقبة احلسنة
 نيرِمجمِ الْمنِ الْقَوا عنأْسب درالَ ياء وشن نم يجا فَننرصن ماءه١١٠/يوسف )ج.  

ه ـدة اإلرهاب، الذي كان يواجهـثاال لشـيعد م τرض له عبد اهللا بن مسعود ـما تع - ١٨   
لنبيهم، وقوة شجاعتهم يف إظهار احلق، مع علمهم  ψب الصحابة املستضعفون يف مكة، و مدى ح

من أعيان علماء  τلقد أصبح عبد اهللا بن مسعود .)٤(بعدم وجود عشائر حتميهم؛ وختلصهم من األذى
من اهللا،  والثناء فاستحقوا املدح ، ومن الذين دخلوا ركب اإلميان، والصرب والثبات،ψالصحابة 

  . )٥(مساع املقفلة، والقلوب املغلفةاألقرع بالقرآن ي أن من هفنحافة جسمه مل متنع
نتعلم عالقة األخوة اليت جيب أن تربط املؤمنني فيما بينهم،  τومن شهامة عثمان بن مظعون  - ١٩   

، فلم يؤثر لنفسه أن ينعم باألمان حتت جوار الوليد بن املغرية، الذي  Ψواملبنية على احلب يف اهللا 
إنه . الشرك يف تعذيب املسلمني، فأىب إال أن يرد جواره؛ ليعيش نفس حال إخوانهكان يتصدر زعماء 

يعلمنا وحدة الشعور بني املؤمنني، واليت لوها من معني اإلسالم ومنابعه الصافية، ورضي باإلصابة يف 
 τن فلما مات عثمان بن مظعو. )٦(عينه، ومتىن أن تصاب األخرى يف سبيل اهللا؛ رجاء األجر والثواب

τ ول اهللا ـه عينا جتري، فجاءت رسـ، رأت امرأة يف املنام أن لε فأخربته، فقال :}   

                                                 
     ). ٢٦٩،  ٢٦٨( ص  ،١ملصدر نفسه، جا -)١(

      .٦٩٠، ص٣٦١٢: عالمات النبوة يف اإلسالم، رقم: املناقب، باب .ك: البخاري -)٢(

     .٢٧٠ص ،١مصدر سابق، ج: صاليبال -)٣(
     . ٤٤ص ،٢التاريخ اإلسالمي، ج :احلميدي -)٤(

     ). ٢٧٣،  ٢٧١( ص  ،١ج مصدر سابق، :الصاليب -)٥(

     .٢٧٥، ص١املصدر نفسه، ج -)٦(



  

  . )١(}ذلك عمله 
من ألوان شىت من التنكيل والتعذيب؛  ψله الكثري من الصحابة  هذا غيض من فيض مما تعرض   

لوا مجيعا إحـدى ربوا وثبتوا على احلق، فناـفص وشبابا وفتيانا، لفتنتهم يف دينهم، رجاال ونساء،
احلسنيني، وسجل التاريخ صمودهم بأحرف من ذهب؛ فكانوا قدوة لألجيال املتالحقة، عرب الزمان 
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  املبحث الثالث

  حتدي الترغيب والترهيب
   .دـمتهي   
بدعوة اإلسالم، واملشركون ال يألون جهدا يف حماربته، وإيذاء الداخلني فيه،  εمذ جهر الرسول   

 ؛لوك أساليب شىت، ووسائل متعددة؛ للنيل منه ومن أصحابهفلم تفتر عزميتهم، ومل تلن إرادم يف س
فجربوا االستهزاء والسخرية، فلما مل ينجحوا، . لصده عن دعوته والوقوف دون انتشارها بني الناس

وصربا  ،)١("إميانا ويقينا " جربوا التنكيل والتعذيب، فلما فشلوا ورأوا أن املسلمني يزدادون كل يوم 
وهذا يعد حتديا ال يقل خطورة عن  ،)٢(أسلوب آخر، جيمع بني الترغيب والترهيبجنحوا إىل  ؛وثباتا

  .سابقيه لضرب الدعوة، وتشويه مسعتها، وصد الناس عنها
  .دي الترغيبـحت: املطلب األول   

                                                 
     .١٣٠ص ،ε سرية الرسول :حممود املصري -)١(

      .١٠٧ص ،فقه السرية :حممد الغزايل -)٢(



  

الكثري من الدعاة يف عصرنا يغفلون خطورة أسلوب الترغيب، ويستهينون يف التعاطي مع أعداء    
ه، فيسقطون يف فخ املساومة والتنازل، ظنا منهم أن هذا يصب يف مصلحة الدعوة، الدعوة من خالل

جند أعداء الدعوة ينجحون يف استمالة الكثري  ،فيتنازلون على القليل يف نظرهم، ومع مرور الزمن
بإغراقهم يف املغريات املختلفة، فيفتنت قادة الدعوة ورجاهلا، وجيدون أنفسهم قد تنازلوا عن  ؛منهم
إن مناهج الدعوة مهما تنوعت . لكثري، الذي خيدم مصلحة الدعوة، إىل أن يأيت التخلي عنها ائياا

حتت أي ظرف من الظروف، أو سبب من األسباب، يبقى الدعاة يف حاجة ماسة إىل أن ينهلوا من 
قد  εإن الرسول . بعه، ويشربون من معينها، فيتعهدوه بالدراسة، ويغرفون من منεمنهج املعصوم 

وقف أمام مغريات قريش وعروضها الدنيوية، فرفضها ابتداء، وأىب أن يساوم الدعوة باملال، أو اجلاه 
  .والسلطان؛ أو النساء

   .يرفض إغراءات قريش ويتمسك بالدعوة εالرسول  :أوال   
 ملا رأت قريش أن عدد الداخلني يف اإلسالم يزداد يوما بعد يوم، حارت ووقفت مندهشة، ورأت   

أن آلة التعذيب والتنكيل مل تفلح يف صد القادمني إىل اإلسالم، واملرمتني يف أحضانه، املقبلني عليه 
أحد سادة مكة  τبشغف وهلف، وازداد اندهاشها، وعظم كرا بإسالم محزة بن عبد املطلب 

قبل أمورا لعله ي ε رض على الرسولـأن يع ،وأبطاهلا، فاقترح عتبة بن ربيعة على سادة قريش
 ε ف بذلك عن دعوته، فقبلت قريش مقترحه، فقام عتبة إىل الرسولببعضها، فنعطيه أيها شاء؛ فَيكُ

يا ابن أخي، إن كنت إمنا تريد مبا جئت به من هذا األمر ماال، مجعنا (.. :فجلس إليه يكلمه، قائال
حىت ال نقطع أمرا لك من أموالنا حىت تكون أكثرنا ماال، وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا، 

دونك، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه ال تستطيع رده 
عن نفسك، طلبنا لك الطب، وبذلنا فيه أموالنا حىت نربئك منه، فإنه رمبا غلب التابع على الرجل 

فاختر  ،)٢(وإن كان إمنا بك الباه: (.. ويف رواية البن كثري ، )١(..)حىت يداوى منه، أو كما قال له
فقال رسول اهللا . نعم: قال }فرغت؟  {: εفقال رسول اهللا . أي نساء قريش شئت فلرتوجك عشرا

ε :)  ِيمحنِ الرمحالر نرتِيلٌ ميمِ،  حم، تحمنِ الرحالر مِ اللّهوا فَقُلْ  (: إىل أن بلغ ،)بِسضرفَإِنْ أَع
كُمتأَنذَر  ودثَمو ادع قَةاعثْلَ صقَةً ماعفلما : (.. قال ابن إسحاق .)٣() ١٣،  ٠١ (فصلت   ،)ص

ورائي أين قد مسعت قوال واهللا ما مسعت مثله قط، : ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: قالوا ،جلس إليهم

                                                 
     .، رواه ابن إسحاق٢٠٦ص ،١، جالسرية النبوية :ابن هشام -)١(

     .نكاحال: الباه  -)٢(

     .١١١ص ،٣، جالبداية والنهاية :ابن كثري -)٣(



  

جعلوها يب، وخلوا بني واهللا ما هو بالشعر، وال بالسحر، وال بالكهانة، يا معشر قريش أطيعوين وا
هذا الرجل وبني ما هو فيه فاعتزلوه، فواهللا ليكونن لقوله الذي مسعت منه نبأ عظيم، فإن تصبه العرب 

ر على العرب فملكه ملككم، وعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس به، ـفقد كفيتموه بغريكم، وإن يظه
    .)١()، فاصنعوا ما بدا لكم هذا رأي فيه: سحرك واهللا يا أبا الوليد بلسانه، قال: قالوا
 ،وفد εفلما فشلت قريش يف حماولتها األوىل، مل تقطع األمل بأن جترب ثانية، فأقبل على الرسول     
الوليد بن املغرية، والعاص بن وائل، واألسود بن عبد املطلب، وأمية بن خلف، وعرضوا عليه : فيهم

را، مقابل ترك شتم آهلتهم، وتسفيه عقوهلم، فلما املال حىت يكون أغناهم، ويزوجوه من األبكار عش
رفض عرضهم، أشاروا عليه بعرض آخر، تعبد آهلتنا يوما، ونعبد إهلك يوما، حىت يظهر لنا أي اآلهلة 

قُلْ يا أَيها الْكَافرونَ، لَا أَعبد  (: هذا العرض أيضا، مث نزل قوله تعاىل εأحسن فنتبعه، فرفض الرسول
بعا تلَكُم ،دبا أَعونَ مابِدع ملَا أَنتو ،مدتبا عم ابِدا علَا أَنو ،دبا أَعونَ مابِدع ملَا أَنتونَ، ود كُميند م

إال أن قريشا مل تيأس من أسلوا، فكررت احملاولة مرة ثالثة، ).  ٠٦،  ٠١( الكافرون   )ولي دينِ 
أيب أمية، والوليد بن املغرية، ومكرز بن حفص، وعمرو بن عبد اهللا بن أيب عبد اهللا بن : فأرسلت

قيس، والعاص بن عامر؛ فعرضوا عليه الزعامة واملال، أو املداواة إن كان الذي يأتيه رئيا من اجلن، 
ما يب ما تقولون، ما جئت مبا جئتكم به أطلب أموالكم، وال الشرف  {: εفقال هلم رسول اهللا 

امللك عليكم، ولكن اهللا بعثين إليكم رسوال، وأنزل علي كتابا، وأمرين أن أكون بشريا  فيكم، وال
ونذيرا، فبلغتكم رساالت ريب، ونصحت لكم، فإن تقبلوا مين ما جئتكم به فهو حظكم يف الدنيا 

  . )٢(}واآلخرة، وإن تردوا علي، أصرب ألمر اهللا حىت حيكم اهللا بيين وبينكم 
  .ت وأثرها يف واقع الدعاةاإلغراءا :ثانيا   
، واجلاه والسلطان؛ فماذا أبقت من مغريات والنساء املال εإن قريشا قد عرضت على الرسول    
  ! ؟ احلياة

   .الـامل -١  
، أي ٢٠/الفجر  )وتحبونَ الْمالَ حبا جما  (: حب املال غريزة جبلية يف اإلنسان، لقوله تعاىلف   

وانطالقا من غريزة حب املال، رأت قريش . وخبلهم بإنفاقه ،)٤(وتكالبا على املال ،)٣(كثريا وفاحشا
                                                 

     ). ١٥٥،  ١٥٣ (ص  ،١، جالتاريخ اإلسالمي :احلميدي -)١(

     ). ٩٨،  ٩٧( ص  ،فقه السرية النبوية: سامل نوري -)٢(

بدون رقم  -لبنان - طباعة والنشر والتوزيع، بريوتشركة  دار األرقم بن أيب األرقم، للتفسري القرآن العظيم، : لعماد أبو الفداء إمساعيل بن كثريا -)٣(
     .٦٦٥، ص٤، جالطبعة وبدون تاريخ

     .٥٥٨ص ،٣، جصفوة التفاسري :الصاليب -)٤(



  

أن وسيلة االستهزاء والتعذيب، قد أكتها وأجهدا، فراحت تستعمل أسلوب اإلغراء باملال، علها 
صمد يف وجه هذا التحدي رافضا  εوة؛ إال أن النيب ـتنجح ذا السالح فتوقف عجلة الدع

فكم من الدعاة قد سقط حتت بريق املال، إغراء به، أو خوفا من ذهابه؛ . ماوما عروضهم ومس
زين للناسِ حب الشهوات من النساء والْبنِني والْقَناطريِ الْمقَنطَرة من  (: ليكفوا عن دعوم، قال تعاىل

ةموسلِ الْميالْخو ةضالْفبِ وآبِ  الذَّهالْم نسح هندع اللّها وينالد اةيالْح اعتم كذَل ثرالْحامِ وعاَألنو
فليكن الداعية . فعرضت اآلالف املؤلفة من األموال؛ ليتوقف الدعاة عن دعوم. ١٤/آل عمران )

اللني مع اخلصوم  على حذر؛ لئال يقع يف هذا املنحر، فتلبيس إبليس ال ينتهي، حيث يزين للداعية
، )أو البزنسة ( ون بالشرع؛ حفاظا على لقمة العيش، أو الوظيفة، أو مصدر الربح ـالذين ال حيكم
   .)١(أن يتخذ الداعية الدعوة طريقا؛ لتحقيق هذا اهلدف ؛واألدهى واألمر

   .)السلطان أو امللك ( اه ـاجل -٢   
لتحقيق اجلاه والسلطان، وأي  ،ال وسيلة أساسيةن املإوهذا بدوره ال يقل إغراء عن األول؛ بل    

له األلوية، فال يقطعون أمرا  فتعقد !؟ أكرب من أن ينصبوه ملكا عليهم εجاه يعرض على الرسول 
   .)٢(دونه
وللحصول على اجلاه والسلطان، أو  .)٣(واتـوإمنا كان املال حمبوبا؛ ألنه حيصل به غالب الشه   

فكم . الطرق امللتوية وغري املشروعة؛ حتقيقا ملآربه ووصوال ألهدافه املنصب يضطر صاحبه أن يسلك
. من دولة سقطت من أجله، كما حدث يف الدولة األموية، والدولة العباسية؛ وما حدث يف األندلس

، وحنوه، وأخطر مديرأو  وزيروكم باع ضعاف النفوس من كوادر الدعوة وقادا دعوم، مبنصب 
ا تربز للداعية يف أثواب زاهية؛ فيخيل له انطالقا من وظيفته، أو من وزارته، ما يف هذه العروض، أ

الم بالدعوة إليه، أو يدفع اخلطر عنه، فإذا به صار عبدا لوظيفته، ـأو من رياسته سوف خيدم اإلس
ولوزارته، ولرياسته؛ بل يرضي باحلكم بغري الشرع، ويقر بالفساد واالحنراف؛ فيخسر دنياه ويزيد 

وحىت ال يقع الداعية الرباين ، )٤(ابتلينا بالضراء فصربنا، وابتلينا بالسراء فلم نصرب: نه، ويصدق فيهدي
يف شالشيطان،  رك- ـالذي يأن يتخذ  عليه - ين املناصب، وجيري يف عروقه حبها مكرا وخديعةز
قُلْ إِنَّ  (: تعاىل له وألجله، لقوله قدوة له يف حياته، دون أن ينسى اهلدف الذي عاش εول ـالرس

                                                 
     .١١٤ص ،فقه السرية النبوية :الغضبان -)١(

     .١١٤ص  ملصدر نفسه،ا -)٢(

     .١٨٩ص ،١مصدر سابق، ج :الصاليب -)٣(

     ).  ١١٥،  ١١٤( ص  مصدر سابق، :الغضبان -)٤(



  

  )لْمسلمني صالَتي ونسكي ومحياي ومماتي للّه رب الْعالَمني، الَ شرِيك لَه وبِذَلك أُمرت وأَناْ أَولُ ا
  ).  ١٦٣،  ١٦٢ (األنعام 

   .النساء -٣   
فعدهن على رأس الشهوات اليت زينت  - بقايف اآلية اليت أشرنا إليها سا -وبدأ اهللا عز وجل ن،   

ما تركت بعدي فتنة  {: قال عنهن εللناس؛ ألن الفتنة ن أشد، والتلذذ ن أكثر، وثبت أن النيب 
فال فتنة أعظم من فتنتهن على الرجال، وهذا العرض يف األساس . )١(}أضر على الرجال من النساء 

األموال الطائلة، يكون باستطاعته التزوج من  εسول داخل يف عرض متليك املال، فعندما جتمع للر
ينشغل بإشباع رغباته، ويلهى بتلبية نزواته، ويتفرغ مللذات  -يف نظر قريش-، عندها)٢(النساء ما يريد

سبت آهلتهم، وأبطلت دين آبائهم وأجدادهم، وحياته، مقابل ترك دعوته اليت أرقت مضاجعهم، 
  .مواهلموسفهت أحالمهم؛ وهددت جتارم وأ

إن سالح النساء هو األجدر يف نظر قريش، واألجنع يف حل لغز هذه املعضلة، بعد أن عجزت     
إن الدعاة قد يصادفون يف طريق دعوم هذا . فنون السخرية واالستهزاء، وفنون التعذيب والتنكيل

واجلهاد، أو تسلط  التحدي، فيفتتنون بالنساء؛ فالداعية قد يبتلى إما بزوجة تثبط مهته  عن الدعوة
إا لفتنة . غي، واإلمث والفساد؛ ليسقط فيها بعد حنيـرات؛ فتهيئ له أجواء البـعليه إحدى الفاج

ما أحوج الدعاة حاضرا و. ر؛ ولكن حتلق الدينـعظيمة، وإا حبق احلالقة، ال أقول حتلق الشع
األمة أحوج ما تكون عليه ف سراجا يضيء طريق دعوم، εومستقبال، أن يتخذوا من منهج املعصوم 

إن . ملنهج النبوة، يف زمن ازداد فيه تكالب األعداء وأعوام، على الدعوة وأهلها االيوم قبل غريه
أن خيتار من النساء  εطبيعة الشـر واحدة يف كل عصر ومصر، فها هي قريش تعرض على الرسول 

إن سالح املرأة على الدعوة . واحدةعشرا، أمجلهن وأحسنهن، إن كان عاجزا عن الزواج بأكثر من 
أخطر وأفتك من سالح السيف، وسالح تكنولوجيا العصر، فعلى ضعفها فهي تستمد قوا من 

درة على سلب صاحب العقل احلصيف؛ لتورده موارد ـإغرائها، وعلى نقص تفكريها فهي متلك الق
، )٤(}لب لذي لب منكن دين أغوما رأيت من ناقصات عقل ..{ :εويؤكد هذا قوله ،)٣(التهلكة

فال ملجأ وال خمرج للدعاة من هذا التحدي إال باإلقتداء بسيد اخللق، وعلى الدعاة أن يتذكروا دائما 

                                                 
     . ١٠١٠، ص٥٠٩٦: ما يتقى من شؤم املرأة، رقم: النكاح، باب. ك: البخاري -)١(

     . ١٦٩ص ،١، جالتاريخ اإلسالمي :احلميدي -)٢(

     . ١١٥ص ،فقه السرية النبوية :الغضبان -)٣(

    .٥١، ص١٣٢: ، رقم..ى غري الكافر باهللا، ككفر النعمةنقصان اإلميان بنقص الطاعات، وبيان إطالق لفظ الكفر عل: اإلميان، باب. ك: مسلم -)٤(



  

قَالَ رب السجن أَحب إِلَي مما يدعوننِي إِلَيه   (: ، من خـالل قوله عز وجلυقول سيدنا يوسف 
دي كَينع رِفصإِالَّ تو هإِن نهدكَي هنع فرفَص هبر لَه ابجتفَاس ،نيلاهالْج نأَكُن مو هِنإِلَي بأَص نه

 يملالْع يعمالس و٣٤،  ٣٣( يوسف   )ه .(  
  . أمنوذجا للحسم والصمود :ثالثا   

ة من طرف قريش، كما درجوا أن يتعرض للمساوم εلقد جاء احلسم الرباين ينهى رسول اهللا    
عليه يف جتارم، وفرق بني العقيدة والتجارة؛ فصاحب العقيدة ال ميكن له أن يتخلى عن كل صغرية 
أو كبرية فيها، فكالمها واحد، فالعقيدة حقيقة واحدة متكاملة األجزاء، وال ميكن لإلسالم أن يلتقي 

ا حقيقة ال تقام عليها قنطرة، وال تقبل قسمة إ. مع اجلاهلية يف منتصف الطريق يف كل زمان ومكان
،  ٠٨ (القلم   )فَلَا تطعِ الْمكَذِّبِني، ودوا لَو تدهن فَيدهنونَ  (: ودليل ذلك قوله تعاىل ،)١(وال صلة

هكذا يفعل أصحاب السلطان يستدرجون أصحاب الدعوات، فإذا سلموا يف اجلزء، فقدوا ).  ٠٩
ون من أعداء الدعوة أن استمرار املساومـة وارتفاع السعر، ـهم، وعرف املتسلطهيبتهم وحصانت

ومن مث تفنن أعداء الدعوة يف استمالة الدعاة، ورمبا  )٢(!!إىل تسليم الصفقة كلها  - بال ريب-ينتهيان
  .ساقوهم مستقبال ليتحولوا إىل حماربني للدعوة ال خادمني هلا

  دعوة؛ ـحقل الدعوة، أن التسليم يف جانب ولو ضئيل من جوانب الال بد أن يعلم املشتغلون يف     
ومراعاة ملصاحلها، هو يف احلقيقة هزمية روحية، ناجتة من االعتماد على  -حسب نظرهم- خدمة هلا

  .وحده - عز وجل-أصحاب السلطان، بدل االعتماد على اهللا
أل من قريش وما يعرضون عليه، بالصرب، وعدم طاعة امل εولذلك جاء الفصل اإلهلي يوصي رسوله    

وقد نزلت هذه اآلية . ٢٤/اإلنسان  )فَاصبِر لحكْمِ ربك ولَا تطع منهم آثما أَو كَفُورا  (: قال تعاىل
يعرضان عليه األموال والتزويج، على أن  εيف عتبة بن ربيعة و الوليد بن املغرية، حيث أتيا رسول اهللا 

حبائل الشيطان اليت يفتنت ا الناس مبا يف ذلك الدعاة، ويسقط بسببها الزعماء ف .)٣(ةيترك ذكر النبو
قيد أمنلة، فذلك إمنا هو الثبات الذي يعصم   εلوالرؤساء؛ بل تزول ا دول وأمم،مل حترك يف الرسو

أَوحينا إِلَيك لتفْترِي علَينا غَيره  وإِن كَادواْ لَيفْتنونك عنِ الَّذي (: به اهللا عز وجل أنبياءه، لقوله تعاىل
قْناك ضعف الْحياة وإِذًا الَّتخذُوك خليالً، ولَوالَ أَن ثَبتناك لَقَد كدت تركَن إِلَيهِم شيئًا قَليالً، إِذاً لَّأَذَ

                                                 
     ).  ٣٦٥٩،  ٣٦٥٨ (ص  ،٦، جيف ظالل القرآن :سيد قطب -)١(

     .د حسني شرفة / ل" يف الدعوة إىل اهللا  εمنهج النيب : " ورد هذا يف إحدى احملاضرات حول -)٢(

إن بنايت من أمجل نساء قـريش ، فأنـا   : الذي عرض التزويج عتبة بن ربيعة، قال :قال مقاتل. ١٤٩، ص١٩ج ،اجلامع ألحكام القرآن :القرطيب -)٣(
إن كنت صنعت ما صنعت ألجل املال فأنا أعطيك من املال حىت ترضى وارجع : وقال الوليد. أزوجك ابنيت من غري مهر وارجع عن هذا األمر

     .  فرتلت اآلية. عن هذا األمر



  

غراءات خصوم إلإن االستجابة ).  ٧٥،  ٧٣ (اإلسراء  )نصريا وضعف الْممات ثُم الَ تجِد لَك علَينا 
والَ تركَنواْ إِلَى  (: ن وميل إليهم، وطريق إىل العاقبة السيئة، لقوله تعاىلوكر يف احلقيقة الدعوة، هو

اء ثُميلأَو نم اللّه ونن دا لَكُم ممو ارالن كُمسمواْ فَتظَلَم ينونَ  الَّذرنص١١٣/هود )الَ ت  .  
   .دي الترهيبـحت: املطلب الثاين   

تعرض عليه إغراءاا؛ رجاء التخلي عن دعوته، أو التنازل عن  εملا أرسلت قريش وفدها إىل حممد    
إنه سالح . باملوازاة مع ذلك، أرسلت إىل عمه أىب طالب؛ حتذره مغبة التأييد واملساندةفجزء منها، 
يدل على إصرار القوم يف كبح مجاح الدعوة، ويعرب عن احلالة  ، مما- ترغيب وترهيب-ذو حدين

النامجة عن الفشل الذريع، يف حماولة خنق الدعوة  ،واالضطراب والتخبط ،النفسية الشديدة من القلق
  .اجلديدة، ووأدها يف مهدها

   .يرفض ديدات قريش ويتمسك بالدعوة εالرسول  :أوال   
إن ابن أخيك قد سب آهلتنا، وعاب (... فقد جاء إىل أيب طالب شاكيا ومهددا،  ،قريش فأما وفد   

وقد أفلح أبو  ، )١(...)ديننا، وسفه أحالمنا، وضلل آباءنا، فإما أن تكفه عنا، وإما أن ختلي بيننا وبينه
 ε ف الرسولومل يتوق. طالب يف خماطبتهم، فوجه هلم كالما رفيقا، وردهم ردا مجيال، فانصرفوا عنه

بينها،  εيف الدعوة إىل اإلسالم حىت تباعد الرجال، وتضاغنوا، وأكثرت قريش ذكر رسول اهللا 
وا إيل أيب طالب مرة أخرى، فصعدوا يف لغة التهديد والوعيد؛ فإما أن ـمث توجه ،)٢(فتذمروا عليه

ني، فعظم على أيب عن سب آهلتهم، أو تكون املنازلة بينهما حىت يهلك أحد الفريق εيكف الرسول 
  .وال خذالنه εطالب فراق قومه وعداوم، ومل يطب نفسا بإسالم الرسول 

يا ابن أخي إن قومك قد : ( له فقال εوذكر أن أبا طالب ملا مسع مقالة قريش، بعث إىل الرسول   
ما ال فأبق علي وعلى نفسك، وال حتملين من األمر  -للذي قالوا له -كذا وكذا: فقالوا يل ،جاؤوين
وأنه خاذله ومسلمه، وأنه قد ضعف عن  ،)٣(أنه قد بدا لعمه فيه بداء εفظن رسول اهللا . أطيق

يا عم واهللا لو وضعوا الشمس يف مييين والقمر يف يساري، على أن  {: ال لهـفق.نصرته والقيام معه
فبكى، مث قام، فلما  εمث استعرب رسول اهللا ،}ما تركته  ،أترك هذا األمر حىت يظهره اهللا، أو أهلك فيه

                                                 
املدينة املنورة،  -مكتبة دار التراث، "عيون األثر يف فنون املغازي والشمائل والسري " السرية النبوية : لناس اليعمريحممد بن حممد بن حممد سيد ا -)١(

     .١٨٨ص، )م ١٩٩٢/ هـ١٤١٣( ، ١بريوت، ط -ودار ابن كثري، دمشق

      . حث بعضهم بعضا على حربه وعداوته ومقاطعته: فتذمروا عليه -)٢(

     .رأي نشأ له فيه: بداء -)٣(



  

اذهب يا ابن أخي، فقل ما  :أقبل يا ابن أخي، فأقبل عليه، فقال: وىل ناداه أبو طالب، فقال له
  .)١()أحببت، فواهللا ال أسلمك لشيء أبدا 

فما أنا بأقدر  {: حلق ببصره إىل السماء فقال εوفيه أن النيب  τوحديث عقيل بن أيب طالب      
واهللا ما كذبت ابن أخي : ، فقال أبو طالب}على أن تستشعلوا منها شعلة  على أن أدع ذلك منكم

  .)٢(قط فارجعوا
   .التهديدات وأثرها يف واقع الدعاة :ثانيا   
ديد واإلرهاب، من طرف خصوم الدعوة وأعدائها، آملني ـإن الداعية قد يقع حتت طائلة الته   

يوية؛ مما يلحق ضررا بالدعوة ويرهن مستقبلها، احلصول على تنازالت ختدم مصاحلهم، ومآرم الدن
كان مستفيدا من محاية عمه أيب طالب له، فرفض تقدمي أيـة تنازالت للمشركني؛ لقاء  εفالرسول 

توفري احلماية له معلنا استعداده للخروج منها، وتعريض نفسه للتهلكة دون أن يرجع عن دعوته قيد 
  .وجل ناصر احلق، وزاهق الباطل؛ ألنه على يقني بأن اهللا عز )٣(شعرة

: والرسل الكرام الذين ساروا على درب الدعوة، قد تعرضوا ملثل هذه التهديدات، يقول اهللا تعاىل   
هم لَنهلكَن م ربوقَالَ الَّذين كَفَرواْ لرسلهِم لَنخرِجنكُم من أَرضنآ أَو لَتعودنَّ في ملَّتنا فَأَوحى إِلَيهِ (

 يدعو افخي وقَامم افخ نمل كذَل مهدعن بم ضاَألر كُمننكسلَنو ،نيم١٤،  ١٣( إبراهيم  )الظَّال 
وهدد . فهذا ما توعدت به األمم الكافرة رسلهم من اإلخراج من أرضهم، والنفي من بني أظهرهم). 

لَنخرِجنك يا شعيب والَّذين آمنواْ معك من قَريتنا أَو  (:  قوله تعاىلالقوم شعيبا ومن آمن به، يف
أَخرِجوا آلَ لُوط من  (: ، كما هدد القوم لوطا أيضا، يف قوله تعاىل٨٨/األعراف )لَتعودنَّ في ملَّتنا

، كما كشف اهللا تعاىل عن ديدات مشركي قريش للرسول ٥٦/النمل )قَريتكُم إِنهم أُناس يتطَهرونَ 
ε إِالَّ  (: يف قوله تعاىل الفَكثُونَ خلْبإِذًا الَّ يا وهنم رِجوكخيضِ لاَألر نم كونزفتسواْ لَيإِن كَادو

يثْبِتوك أَو يقْتلُوك أَو يخرِجوك ويمكُرونَ وإِذْ يمكُر بِك الَّذين كَفَرواْ ل (: وقال. ٧٦/ اإلسراء )قَليالً 
 رِيناكالْم ريخ اللّهو اللّه كُرميوهكذا على مر التاريخ، حتقق وعد اهللا تعاىل بالنصر . ٣٠/ األنفال )و
أهل و ،لصراع بني أهل احلقا حتمية، لسنة دعاة احلق ، كنتيجة ،والتمكني، للمضطهدين الصابرين

جعل اهللا له أعـوانا وجندا، وأنصارا جياهدون يف  ،راـمن مكة قص ε هـوبسبب خروج. الباطل
سبيل اهللا، فحقق على أيديهم النصر تلو النصر، وفتح م مكة اليت أخرجته، ودخل الناس يف دين اهللا 

                                                 
     .١٨٩ص صدر نفسه،امل -)١(

      .١٢ص ،٢، جالتاريخ اإلسالمي :احلميدي -)٢(

     . ١١١ص ،فقه السرية النبوية :سامل نوري -)٣(



  

كْرِ أَنَّ الْأَرض يرِثُها عبادي الصالحونَ ولَقَد كَتبنا في الزبورِ من بعد الذِّ (: التمكني هلم أفواجا؛ فكان
  .١٠٥/األنبياء )

يف بداية الدعوة؛ للمساومة يف دينهم، حتت ضغط  ψ وكما أسلفنا سابقا، فقد تعرض الصحابة   
وهدد خالد بن سعيد بن . هدد من طرف أمه أقرب الناس إليه τفهذا سعد بن أيب وقاص . التهديد
  .)١(ف أبيه بقطع الرزق بعدما أوذي يف دينه وعذبمن طر τالعاص 

وحىت الدعاة يف عصرنا، ال يستغربون إذا ما تعرضوا يف طريق دعوم إىل املساومة والتهديد، فهذا    
زاهلم مع دعاة الباطل، فقد يكون التهديد بالسجن، أو الفصل من املنصب، ما درج عليه األنبياء يف نِ
صادرة املمتلكات، وحىت احلركات اإلسالمية اليت تتخذ من اإلسالم منهجا أو جتميد األموال، أو م

كانت عرضة لالبتزاز والتهديد؛ بل هناك دول وحكومات تقع حتت ضغط التهديد؛ بسبب مواقفها 
قوى املعاديـة لإلسالم واملسلمني، فإما أن تكون تابعة هلا وإال هددت الة إليديولوجيات ـاملخالف

  .صادية، أو العزلة السياسيةباملقاطعة اإلقت
   .أمنوذجا آخر للحسم والثبات: ثالثا   
إن إصرار مشركي قريش على متسكهم بكفرهم، وعنادهم الشديد يف الصد عن الدعوة واإلعراض    

وسائل جديدة بالغة التأثري يف أيب طالب؛ لريفع محايته  - مكرا ودهاء- عنها، أجلأهم إىل أن يبتكروا
كروه بشرف اآلباء واألجداد وهو من املقتنعني به، وذكروه بقدسية اآلهلة وهو ، فذεعن الرسول 

ممن يعظموا، وهددوه باحلرب بينهم وبينه وهو من يكره ذلك، وتلطفوا معه وأثنوا عليه، فذكروا 
، عندها وقع أبوا طالب يف دهشة من أمره؛ فإما أن يظهر العداوة مشرفه ومرتلته؛ ليستجيب لشكايته

  !! هلم وخيذله ε، أو يسلم الرسول لقومه
صعبا وحمرجا، بني أن يوقع عمه الذي ناصره ومحاه يف هذا  εويف املقابل كان موقف الرسول    

املأزق؛ وبني األصعب واملستحيل الذي ال يتصور العقل حدوثه، كأن يتنازل عن دعوته، فيجنب 
  ! اء واألجدادديدات الكفار لعمه، ويعظم أصنامهم، ويركن ملرياث اآلب

حازما وحامسا، فحني دعاه عمه للتنازل  εوملا تعلق األمر بالدعوة ومصريها، كان قرار الرسول    
الشمس والقمر،  عن دعوته؛ ليبقي عليه وعلى نفسه، بني لعمه أن هذا مستحيل، كاستحالة إنزال

  .    )٢(ووضعهما يف يديه

                                                 
     .والتعذيب  ألذىل ψالصحابة  واجهةم: قد تعرضنا هلذا بشيء من التفصيل يف مطلب -)١(

     ).  ١٤،  ١٣( ص  ،٢مصدر سابق، ج :احلميدي -)٢(



  

ة دائما، حياولون الصد عن سبيل اهللا؛ إما بصد فهذا حال خصوم الدعوة وأعدائها، عملة واحد   
أو صد الدعاة عن تبليغ دعوم، ونشر دينهم بكل الوسائل؛  ؛الناس عن اتباع محلة احلق ودعاته

يف احلديث  εباإلغراء واإلغواء، أو بالتشهري والتشويه، أو باإليذاء والتهديد، وصدق رسول اهللا 
رضاء اهللا بسخط الناس، كفاه اهللا مؤنة  التمس من {: ويةالذي روته عائشة رضي اهللا عنها، ملعا

رمحه - وأجاب اإلمام الشافعي. )١(}رضاء الناس بسخط اهللا، وكله اهللا إىل الناس  التمس الناس، ومن
قرار  جاءف. )٢()ال ميكن حىت يبتلى : ( أميا أفضل للرجل؛ أن ميكن أو يبتلى؟ فقال: حني سئل - اهللا

البته بالتمسك بدينه، ودعوة الناس إليه مهما تكن الظروف والعقبات، حىت تعبريا عن ص εالرسول 
، وعدم املبدأ ولو تطلب األمر تقدمي نفسه فداء لدعوته، فكان قدوة للدعاة من بعده يف الثبات على

  .)٣(الذي يستهدف حتوير العقيدة أو تشويهها ،التنازل
ر، ال تغري األعراف والعادات ـم املرونة واليسإن االستجابة ملطالب املدعوين ومقترحام، باس   

فماذا يقول . اإلسالمية فقط؛ بل تطال حتوير النظام اإلسالمي برمته حىت يساير األوضاع الشاذة
* أو * شعائر ال عالقة هلا بالشرائع* أو * أن اإلسالم دين ال عالقة له بالدولة :* الداعية أمام ما يقال

، إن اإلسالم كل متكامل، عقيدة وشريعة، ودين ودولة؛ بل هو *سة أخالق ال عالقة هلا بالسيا
فهذه املقترحات إن مل تتعهد بالدراسة . السعادة يف الدنيا واآلخرة ملن أرادها، وسعى هلا سعيها

، لذلك )٤(ور رباين خاص بهـألثارها البعيـدة؛ ستجعل من الدين نفسه ألعوبة ال منهج له، وال تص
فَلذَلك فَادع واستقم كَما أُمرت ولَا تتبِع أَهواءهم وقُلْ آمنت بِما أَنزلَ  (: ، بقولهεرسوله  أرشد اهللا

نا وبينكُم ا حجةَ بيناللَّه من كتابٍ وأُمرت لأَعدلَ بينكُم اللَّه ربنا وربكُم لَنا أَعمالُنا ولَكُم أَعمالُكُم لَ
 ريصالْم هإِلَيا وننيب عمجي الثبات على الدعوة واالعتصام مببادئها، متكني ألمة  إن. ١٥/الشورى )اللَّه

  .   ١٧٣ /الصافات )وإِنَّ جندنا لَهم الْغالبونَ  (: اإلسالم، وانتصار لدعاا، لقوله تعاىل
   .لإلبراز واملناقشة εمنهجه  حقائق من: املطلب الثالث    

لصلتها بواقع الدعوة، من  εوأثناء حبثنا يف ثنايا هذا املوضوع، ارتأينا أن نربز حقائق من منهجه     
  : خالل مناقشة هذين اإلشكالني
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يف رفضه عروض امللك والسيادة، يتناىف مع قبول سيدنا  εهل موقف الرسول : اإلشكال األول   
  لك مصر؟ العمل مع م υيوسف 

  : وميكن مناقشة هذه العالقة من عدة جوانب أساسية وهي: اجلواب   
 )لكُلٍّ جعلْنا منكُم شرعةً ومنهاجا  (: إن لكل نيب أو رسول شريعته اخلاصة به، لقوله تعاىل -١  

ذا خالف ما جاء ومن هنا أمجع العلماء، على أن شرع من كان قبلنا من األنبياء والرسل إ. ٤٨/املائدة
يف شريعة اإلسالم فهو منسوخ ا، وأما ما جاء يف الكتب السابقة ومل خيالف ما يف شريعتنا فوقع فيه 

أنه ليس شرعا لنا إال إذا جاء يف سياق املدح والثناء، وقد نص على : إال أن اجلمهور يرون. اخلالف
لقوله . مام الغزايل، وابن قدامة وابن العريبي، واخلطيب الشربيين، واإلواإلمام النو: هذا العلماء منهم

  )تلْك أُمةٌ قَد خلَت لَها ما كَسبت ولَكُم ما كَسبتم والَ تسأَلُونَ عما كَانوا يعملُونَ  (: تعاىل
؛ ألنه خاص ٩٠/ األنعام )فَبِهداهم اقْتده  (: قوله تعاىل مع ال يتعارضالفهم وهذا . ١٣٤/البقرة

  .)١(بأصول التوحيد وال يراد به فروع الشرع
فكان نبيا غري  υكان نبيا ورسوال، مكلفا بتبليغ الرسالة، خبالف سيدنا يوسف  εإن الرسول  -٢   

ما كَانَ ليأْخذَ أَخاه  (: مكلف بالتبليغ، ومع هذا مل يعمل بشريعة ملك مصر، وقد بني القرآن هذا
ينِ الْمي دف اء اللّهشإِالَّ أَن ي كوشريعة اإلسالم كانت نظام حياة جيب العمل به، وما . ٧٦/يوسف )ل

ومن مث فإن أي عمل مع . إال التخلي عن العمل ا ؛كان يراد من إغراءات املشركني وعروضهم
  ليه ترتب عسي ،الكافر، سواء كان يف بالد اإلسالم أو خارجه واشتمل على خمالفة أحكام الشريعة

  .)٢(معصية عظيمة، على املسلم أن يتجنبها قدر االستطاعة
بلده، فال جيوز القياس عليه فيما يتعلق  يف بلد امللك، ومل يكن كان يف υإن عمل يوسف  -٣   

  :بأحوال املسلمني يف بالدهم، إمنا جيوز القياس عليه واالستشهاد به على النحو اآليت
؟ فعلى هذا النحو  وتويل الواليات العامة يف البلدان غري املسلمة هل جيوز للمسلم قبول األعمال،   

  .)٣(والقياس عليها υ يوسف ميكن االستئناس بقصة ،فقط
ما عرضته قريش من السيادة وامللك، ويسخر ذلك يف  εملاذا مل يقبل الرسول : اإلشكال الثاين   

  ؟  خدمة الدعوة، فينشر تعاليم اإلسالم، ويطبق شرائعه
  : وميكن مناقشة هذه اإلشكالية من عدة جوانب أساسية وهي: جلوابا   
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يف بلوغ الغايات، منهج إهلي رباين، ال حيتمل اخلطأ؛ لذلك كانت الدولة  εإن منهج النيب  -١  
اإلسالمية وسيلة لتطبيق مبادئ اإلسالم وأحكامه، وليست هدفا يف حد ذاته، ومبا أن الغاية نبيلة 

  . )١(أن تكون وسائلها نظيفة شريفة ربانية سامية، فيجب
أن يكون عقليا وضعيا، حيتمل اخلطأ والصواب؛ ألن الوقوع يف  وال ميكن هلذا املنهج الرباين -٢   

، فاإلسالم ال يربر الوسيلة لتحقيق الغاية، كما يف املبدأ )٢(اخلطأ قد يسبب للدعوة نتائج وخيمة
مللك أو السلطان، ويتخذ منه وسيلة للحكم باحلديد أن يقبل ا εفال ميكن للرسول . امليكيافيلي

ما  εوالنار؛ أو ينشر أفكاره بالقوة واإلكراه، هذا لو سلمنا أن قريشا ترضى أن يستخدم الرسول 
  !. تنازلت له من السيادة يف خدمة دعوته، وتطبيق شريعته، وهذا أمر مستحيل

أساليب الكذب، واملخادعة والتضليل، منهج  لقد كان املنهج املتبع يف املفاوضات، خاليا من -٣   
 الرسول ال يعرف املناورة، ويتماشى مع الفكرة اليت جاء ا اإلسالم، يف مسوها وارتفاعها، وقد سار

ε ٣(يف دعوته، حىت بلغ غايته يف تأسيس دولة اإلسالم وفق هذا املنهج(.  
من إعداد الكوادر  تهلذات، مل ينيف هذه املرحلة با εولعل من أسباب الرفض، أن الرسول  -٤   

حياته وجهده، لتربيتها  εوالقيادات اليت تدير دواليب الدولة؛ إا القيادات املؤمنة اليت أفىن الرسول 
على العقيدة، ومتتاز باخلريية اليت تأهلها للقيام برسالة األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وتكون 

كُنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ تأْمرونَ بِالْمعروف  (: لقوله تعاىل جمتمع العقيدة الذي ينشده اإلسالم،
ولْتكُن منكُم أُمةٌ يدعونَ  (: قوله تعاىل ،ويؤكد هذا املعىن. ١١٠/ آل عمران )وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ 

وهنيو وفرعونَ بِالْمرأْميرِ ويونَ إِلَى الْخحفْلالْم مه كلَئأُونكَرِ ونِ الْم١٠٤/ آل عمران )نَ ع .  
   ا يف املإن دولة اإلسالم اليت بأركا تدينة، يف احلقيقة إمنا أقيمت يف مكة مصنع الرجـال، ـن

برؤية اتمع الصاحل، الذي جيسد  ؛حتقق أهدافها املنشودة أن دولة اإلسالم، فبسواعدهم استطاعت
املخلصني  املؤمنني بفضل اهللا وعـونه، مث بفضلإال  تم،على األرض، وهذا ال ميكن أن ي اهللا خالفة

   .لدينهم، ولدعوم
   .ربـدروس والعـال: املطلب الرابع   
صاحب رسالة حقيقية، فلم يكن دعيا وال متومها، ولو كان كذلك لكان  εلقد كان الرسول  -١   

فهو يعطينا اآلن . يشبع نزواته، ورغباته من جاه، أو سلطان أو نساءصاحب دنيا، يبحث فيها عما 
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روض املغرية بالرفض ـدليال واضحا على حقيقة نبوته وما بعث به، فكان يف كل مرة جيابه الع
عن  تاليت كشفوحني قرأ عليه سورة فصلت  ،الشديد؛ ويظهر لنا ذلك من جوابه لعتبة بن ربيعة

   .)١(وتناولت مسائل أساسية يف الدعوة اليت جاء ا حقائق الربوبية واأللوهية،
كرمير و فان فلوتن، : قد سخره اهللا للرد على بعض املستشرقني، أمثال ،إن عتبة بن ربيعة -٢   

غايته، الوصول إىل امللك والسيادة، وهاهو يرد إغراءات قريش؛  εالذين يدعون أن ما جاء به حممد 
 ،ابل بأنه صاحب دعوة ورسالة، ومنهج رباين، جاء ليخرج به الناسليفند مقولتهم، ويؤكد يف املق

  .)٢(من ظلمات اجلاهلية إىل نور اإلسالم
ومسو هدفها، أنه عندما حقق النجاح يف دعوته، صنع جمتمعا  εومما يؤكد نبل رسالة الرسول  -٣   

ليت كان على رأسها، رغم اوحقيقيا قائما على املبادئ اإلسالمية، مما متخض عنه قيام دولة اإلسالم 
وكان بإمكانه  -رت العادة لدى الرؤساء وامللوك، ـذلك مل يتخذها وسيلة للتنعم يف حياته، كما ج

ه على الزهد، ـنه آثر احلياة البسيطة عن رفاهية العيش، ونعومة احلياة، مربيا أصحابأغري  -ذلك
لقد : (( قالت ة رضي اهللا عنها،ما روي عن عائش ،ودليل ذلك. مؤثرين عيش اآلخرة عن الفانية

شيء يأكله ذو كبد، إال شطر شعري يف رف يل، فأكلت منه حىت طال  يف منوما يف رε تويف النيب 
وان حىت  مات، وما أكل ـعلى خ εمل يأكل النيب : (( قال τأنس  عنو ، )٣()) ، فَكلْته فَفَنِيعلي

ام، ـأوقات طويلة وال توقد فيه نار لطع εالنيب  وكانت متر على بيت. )٤())خبزا مرققا حىت مات 
ثَر احلصري يظهر على جنبه؛ وكان الصحابة ر، ومل تكن له رياش ناعمة، وكان أَـمكتفيا باملاء والتم

وملا طلبت نساؤه نفقة أوسع، حىت ال يظهرن أقل شأنا من غريهن، . يستشعرون أمله ولكنه راض به
يا أَيها النبِي قُل لِّأَزواجِك إِن كُنتن ترِدنَ الْحياةَ  (: قوله تعاىلومل جيب، حىت نزل  εأطرق النيب 

رو نَ اللَّهرِدت نإِن كُنتيلًا، وما جاحرس كُنحرأُسو كُنعتأُم نالَيعا فَتهتزِينا وينةَ الدرالْآخ ارالدو ولَهس
عليهن هذه  ε، فتال النيب ) ٢٩،  ٢٨( األحزاب  )ه أَعد للْمحِسنات منكُن أَجرا عظيما فَإِنَّ اللَّ

  . )٥(اآليات، وخريهن يف أمرهن، فاخترن العيش معه على ما هو عليه
: إلقامة دولة اإلسالم، وبني قولنا εوما جيب أن نشري إليه يف هذا املوضوع، التفريق بني سعيه  -٤   

سعى جاهدا إلقامة الدولة؛ لريى ضمنها احلياة   εإنه مل يكن يطلب السيادة وامللك، فالنيب 
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، يف إطار تطبيق أحكام الشريعة، دون النظر إىل أمهية أن يكون هو الرئيس، أو األجدر بأن ةميسالاإل
أو جاها، أو مل يكن يطلب ملكا،  εمن أنه : ميسك زمام احلكم قبل غريه، وهذا ال يضعف من قولنا

  .)١(سلطانا
، فذلك حمصور يف ساحات احلرب، حيث يتعرض )٢(}احلرب خدعة  { :εإن قول الرسول  -٥   

ر املوت، ومستقبل الدعـوة إىل األذى، فأجيزت املخادعة هنا للضرورة خبالف ـاملقاتلون إىل خط
أو احلوارات، فمنهج  ،فاوضاتدار عرب املـاملعارك السياسية، أو اإلعالمية، أو اإلقتصادية، واليت ت

التفريق بني احلكمة واملخادعة؛  يكونالم؛ أن يتحرى املسلم الصدق، وعلى هذا األساس ـاإلس
يف دعوته، أما املخادعة فتعين  εفاحلكمة وضع األشياء يف نصاا الصحيح، وهذا ما انتهجه الرسول 

له، وعرب  دا من خصومه ومل ينخدعمل خيدع أح εإن الرسول . الكذب والتضليل؛ لتحقيق األهداف
، إذن فنجاح ))لست باخلب، وال اخلب خيدعين : (( بقوله τسيدنا عمر بن اخلطاب  ،عن هذا املعىن

  .  )٣(ويـالدعوة أن يلتزم الدعاة جانب الصدق يف عملهم الدع
ة مناقشيف يف الرد على مفاوضيه، و* ة ـتغليب املصلح* مل يتخذ ذريعة εإن الرسول  -٦   

ل عـروض قريش؛ خدمة للدعوة وجناة وأنه من املصلحة قب ،له عروضهم، ولو كان كذلك لظهـر
ألصحابه من ويالت التعذيب؛ لكن سيترتب على هذا مفسدة كبرية، تؤدي إىل مهادنة أهل الشرك، 

فاملصاحل يف نظر الشرع ليست احتمالية وال تقديرية؛ بل شرعية صرحية، . ومداهنة أهل الكفر
رعية، فجميع األفكار والسياسات، واملصاحل والغايات، ـصول إليها جيب اتباع املناهج الشوللو

  . )٤(والوسائل واألساليب، ال بد أن توزن مبيزان الشرع؛ حتقيقا للنجاح ولو بعد حني
  : ، يف حواره مع خصومه، بالقواعد اآلتيةεفيما يتعلق باملفاوضات، فقد التزم النيب  -٧   

    .)٥(حىت يفرغ من كالمه، دون مقاطعة احملاورصغاء إىل اإل - ١    
عدم الدخول يف معركة جانبية، حول أفضليته على أبيه وجده، ولو فعل ذلك ملا أمكنه أن  - ٢    
يعتبة شيئا مما يريدسم ٧(بغرض هدايته، كما أن عتبة كان يريد إضالله ؛)٦(ع(.  
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     . ١٠٧ص صدر نفسه،امل -)٤(

     .١٠٧ص صدر نفسه،امل -)٥(

     .٢٨٧ص ،١ية، جالسرية النبو :الصاليب -)٦(

     .١٥٦ص ،١، جالتاريخ اإلسالمي: احلميدي -)٧(



  

رض عليه من مغريات، واتصف باحللم، فلم يغضب يف معركة جانبية، حول ما ع يدخلمل  - ٣    
  .)١(من االامات املوجهة إليه، مفضال الوصول إىل اهلدف األبعد؛ وهو أن يدخل عتبة اإلسالم

قمة يف األدب، فأظهر احترامه لآلخر، بغض النظر عما ميثله من البلغ  اورهعلى حم εوجوابه  -٤   
  .)٢(نعم: ، فقال}أفرغت يا أبا لوليد؟  {: الأفكار خمالفة، وكان من أدبه اجلم، أن ق

، كان اجلواب واضحا εوملا كان اخلصم كافرا، وليس مثة نقاطا مشتركة جتمعه مع الرسول  -٥  
  .)٣(وصرحيا، وحامسا دون مساومة وال مداهنة، وكانت املفاصلة واضحة وصرحية

اختياره لآليات  ؛واحد كان حامسا، وحكيما يف آن εأن جواب الرسول  على ومما يدل -٦  
موقف الكافرين وبيان رآن ترتيل من اهللا، ـأن القب: الكرمية، واليت تناولت قضايا رئيسية أمهها

 واألرض، وبيان تخالق السماوا هو، وأن اهللا واحد، ويتهبشرو εمهمة الرسولوبيان وإعراضهم، 
  .)٤(عاد ومثود إنذار قريش بصاعقة مثل صاعقةوتكذيب األمم السابقة وما أصاا، 

واضحا، لدرجة أن أصحابه أقسموا على    كان εإن تأثر عتبة بن ربيعة من موقف النيب  -٧   
للقضاء على  أكدوا على أنه جاء بغري الوجه الذي ذهب به، وبعدما كان يدعوفذلك قبل أن خيربهم، 

  .)٥(وما جاء به εحممدا  أن يتركوابالدعوة، صار يدعو قريشا 
درسا تربويا، وهو الثبات على املبدأ، والتمسك بالعقيدة  εمن الرسول  ψالصحابة تعلم  -٨   

رغم املغريات، ويف هذا درس للدعاة بأن يضعوا مغريات الدنيا جانبا، ويتمسكوا مببادئ الدعوة وال 
  .)٦(يتنازلون عنها

ية حديثه، يوجه صفة احللم ورحابة الصدر، فكان عتبة بن ربيعة يف بدا εويعلمنا الرسول  -٩   
ما رأينا سخلة أشأم على * ، * إن يف قريش ساحرا، أو كاهنا : * كقوله عنه εالسباب للرسول 

 {: قائال ،عنه؛ بل أجابه بأدب جم الطرف أعرض عن هذا وغض εإال أن الرسول  ؛*قومك منك 
  .)٧(نعم: ، فقال}أفرغت يا أبا الوليد؟ 

                                                 
     . ٢٨٧ص ،١مصدر سابق، ج :الصاليب -)١(

     .١٠٧ص : فقه السرية النبوية :سامل نوري -)٢(

     .١٠٧ص  املصدر نفسه، -)٣(

     . ٢٨٧ص ،١، جالسرية النبوية :الصاليب -)٤(

     .٢٨٨ص ،١ج صدر نفسه،امل -)٥(

     . ٢٨٨ص، ١ج صدر نفسه،امل -)٦(

     . ٢٨٨ص ،١ج صدر نفسه،امل -)٧(



  

آباءه وأجداده، مبا فيهم من صفات اخلري دون أن يفضلهم  أن يثين على εكان بإمكان النيب  -٨   
هذا األمر؛ سدا  εعلى نفسه، لكن هذا يتيح الفرصة إللزامه على اتباع دينهم، فاستبعد النيب 

ليس اعترافا بالعجز كما قد يظن البعض؛ وإمنا يعين أن السؤال ال  ،للذريعة، وامتناعه عن اإلجابة
  . )١(يستحق اإلجابة

كيم للدعاة، الذين يبتلون باحلوار مع الكفار، ومع أشباههم ممن ينتسبون إىل احلن التوجيه إ -٩   
اإلسالم، والذين حياربون دعوته ودعاته؛ أن يتجاوزوا يف إجابام على بعض األمور اجلانبية اليت تؤثر 

  .)٢(املوقف يتطلبهو ،على حوارهم معهم، وعلى مستقبل دعوم، مبا تقتضيه احلكمة
للدعاة، بأن ال يشغلوا أنفسهم بأحاديث املفاضلة بني قادة الدعوة، وما خيوضه  آخر ودرس - ١٠   

ع دائرة اخلالف يوست يفسبب يت، وتشويه مسعتهم، مما  ء الدعاةتتبع أخطا حول بعض قصار النظر،
أن ينشغل ا ينبغي  بني القادة، وينعكس سلبا على األتباع، فيصرف األمر عن القضايا األساسية اليت

  .)٣(الدعاة، واليت تعود بالفائدة على األمة
يعد هذا هزمية له أمام املأل من فبالصمت،  εانطالقا من أن عتبة بن ربيعة، قد واجهه النيب  - ١١   

واب بتالوة آيات من القرآن الكرمي، األثر احلاسم يف إاء وكان اجل ، εقريش، ونصرا للرسول 
يأمل يف  εوملا كان عتبة بن ربيعة يتصف باحللم واحلكمة، كان الرسول  احلوار لصاحل اإلسالم،
للقدرة الفائقة يف التأثري على السامعني، فكان يتلو  ؛مثاال εوكان الرسول  .دخوله إىل اإلسالم

أرادوا التأثـري على ما اة إذا ـفالدع .بكل مشاعره وأحاسيسه، وهو يستحضر عظمة اهللا ،اآليات
قدوة يف  εهم أن حيسنوا اختيار النصوص متاشيا مع احلال، ويتخذون من الرسول السامعني، علي

  .)٤(بقلوب خاشعة، وبألسنة بليغة ؛عرضها
قد بينت بأن طريق احلق واحد، ال عوج فيه، إنه طريق العبادة  ،*الكافرون * إن سورة  - ١٢   

ني عبادة وعبادة، ومنهج ومنهج، معلنة؛ املفاصلة احلامسة، ب السورة نزلت وقد. اخلالصة هللا وحده
 ارد وجاءتوأكدت توكيدا جازما، بأنه ال لقاء بني احلق والباطل، وال اجتماع بني النور والظالم؛ 

بأن ال مساومة، وال مشاة، وال حلول وسط، فاجلاهلية جاهلية،  ؛على زعماء املشركني احامس
  .ون كبريوالب ،لفرق شاسعاواإلسالم إسالم يف كل زمان ومكان؛ ف

                                                 
     . ١٥٧ص ،١، جسالميالتاريخ اإل :احلميدي -)١(

     . ١٥٧ص ،١صدر نفسه، جامل -)٢(

     .١٥٧ص ،١ج املصدر نفسه، -)٣(

     ).  ١٥٩،  ١٥٨( ص  ،١صدر نفسه، جامل -)٤(



  

من إعالن الرباء من الكفر وأهله، يف قوله * الكافرون * وقد أكدت آية أخرى، ما جاء يف سورة    
 )نَ وإِن كَذَّبوك فَقُل لِّي عملي ولَكُم عملُكُم أَنتم برِيئُونَ مما أَعملُ وأَناْ برِيٌء مما تعملُو (: تعاىل
   .)١(٤١/يونس

   ١٣ - قد يخسم، يظهرون احلق  رد على أعداء الدعوة، أناسا منصفني من بين جلدراهللا من ي
زاعمني أنه قام بدعوته ابتغاء الشهرة،  ،εفلما أظهر املستشرقون فريتهم على الرسول . ويدافعون عنه

فأضاف  ورد فريتهم وزعمهم، ووصفهم بأم الكاذبون،* كارليل * واجلاه والسلطان، تصد هلم 
أي فائدة هلذا الرجل يف مجيع بالد العرب، ويف تاج كسرى، ويف صوجلان قيصر، ويف مجيع : " قائال

! يف مشيخة مكة؟ أم يف ملك كسرى منجاة ومضفرة؟ مأ! ما يف األرض من تيجان وصوجلانات؟
واهللا  {: شهورةقولته امل ،لقد عرضوا عليه املال وامللك، فأىب وقال: قلت ..: "مث يضيف قائال.." كال

يساري على أن أترك هذا األمر، ما تركته حىت يظهره  يا عم، لو وضعوا الشمس يف مييين والقمر يف
  . )٢(}اهللا أو أهلك دونه 

على صدقه يف  اليت رد ا على سادة قريش، دليالواملشهورة   εقولة الرسول  وكانت - ١٤   
ة بإمكانه أن يستفيد من هذا املوقف، وجيعل منه الداعيف. دعوته، وحرصه الشديد على هداية الناس

من  هقدوة له يف دعوته، فيصمم على االستمرار فيها، مهما كاد له املبطلون، ويصبح كل ما يواجه
متاعب يف سبيل احلق، يهون أمام ما يشعر به من راحة ضمري، وطمأنينة قلب، فما ينتظره من رضا 

  . )٣(الدنيا؛ وجاهها وأمواهلا اهللا تعاىل وجنته، أفضل وأعز من مناصب
الغالية تعبريا منه على خطورة املوقف، وصعوبة اخليار ينب األمرين؛  εالنيب  كانت دموع - ١٥   

: فاإليقاع بعمه يف احلرج أمام قومه أهون عليه بكثري من التنازل عن دعوته، فال مقارنة بني األمرين
  .)٤(واألسف لصاحب املعروف ،تعبريا عن األسىاالستعبار  وكانفأحدمها صعب، واآلخر مستحيل، 

لتهديد، مقابل التخلي عن العقيدة، امناورة قريش، بعرضها لإلغراء و εلقد أحبط الرسول  - ١٦   
بأن القضية هي قضية حكم اإلسالم، قبل أن تكون قضية حكم املسلمني، فال  εفقد علمنا الرسول 

 لطة والنفوذ؛ إمنا احلكم هلذا الدين، وأن يكون هذاحكم لذواتنا وأشخاصنا، وال حكم للجاه والس
                .٣٩/األنفال )وقَاتلُوهم حتى الَ تكُونَ فتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه للّه  (: الدين كله هللا، لقوله تعاىل

                                                 
     . ٢٩٠ص ،١مصدر سابق، ج: الصاليب -)١(

، ١السرية النبوية، ج: هشام ابن .٢٣٠ص، )م ١٩٨٧/ هـ١٤٠٧( ، ٥اجلزائر، ط -مكتبة رحاب ،مفتريات على اإلسالم :أمحد حممد مجال -)٢(
     .١٨٦ص

     ). ٥٧،  ٥٦( ص  ،السرية النبوية :السباعي -)٣(

     ).  ١٥،  ١٤( ص  ،٢ج ،التاريخ اإلسالمي: احلميدي -)٤(



  

كل  εلرسول واليت حشد هلا أضخم اإلمكانات، ورفض ا ،فشلت أضخم املفاوضاتوهكذا    
احللول املطروحة؛ إلعادة االئتالف الوطين يف مكة، وبني أن االئتالف على حساب العقيدة مرفوض، 
وعلى حساب اإلسالم مرفوض، ووحدة حتت راية غري الراية اإلسالمية مرفوضة أيضا، ويبقى علينا 

  .)١(أن نصرب حىت حيكم اهللا بيننا وبني عدونا وهو أحكم احلاكمني
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
( ص ، )م ٢٠٠٦/ هـ١٤٢٧( ، ١٥املنصورة، ط - ج م ع - دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ،املنهج احلركي للسرية النبوية: منري الغضبان -)١(

٧٩،  ٧٨ (.     
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 املبحث الرابع 
يزـت والتعجنـدي التعـحت  

  .يدـمته   
يسيل هلا لعاب ذوي األطماع املادية، ل" ، ةمن اإلغراءات الدنيوي εإن ما عرض على الرسول    

 ،)١("واملصاحل الشخصية، وعروض تركع أمامها النفوس الشرهة يف طلب الدنيا؛ لنيل نواصي احلياة 
ة، وببيان بلغ القمة يف الوضوح؛ مما قد جابه هذا السيل من املعروضات، بإجابة صرحي εإال أن النيب 

: عليهم حامسة قاطعة εجعل أعناق سادة قريش مشرئبة، تتلهف اإلجابة بشوق، حىت نزلت إجابته 
ما يب ما تقولون، ما جئتكم مبا جئتكم به، أطلب أموالكم، وال الشرف فيكم، وال امللك عليكم؛  {

وأمرين أن أكون لكم بشريا ونذيرا، فبلغتكم رسالة ولكن اهللا بعثين إليكم رسوال، وأنزل علي كتابا، 
ريب، ونصحت لكم، فإن تقبلوا مين ما جئتكم به، فهو حظكم من الدنيا واآلخرة، وإن تردوه علي 

من صفاء نفسه، ونقاء دعوته،  ،فكانت كلمة نابعة ،)٢(}أصرب ألمر اهللا حىت حيكم اهللا بيين وبينكم 
إلسالم من املستشرقني يف كل عصر، وفندت ادعاءهم؛ من أفحمت كل ناعق ومفتر، من خصوم اف

غايته احلصول على متع الدنيا وشهواا، كما كانت كلمته إعالنا رمسيا بفشل  εأن ما جاء به 
  .أسلوب اإلغراءات

بأن ال يستسلموا بسهولة أمام دعاة احلق، فكلما أخفقت هلم  ،عادم درجت إال أن دعاة الباطل   
وهكذا يستمر الصراع . إال وابتكروا وسيلة أخرى؛ للمصارعة والرتال ؛بة دعوة احلقوسيلة يف حمار

من النيب يطلبون املشركون  اندفعو. حىت ينتصر احلق انتصاره النهائي، ويلفظ الباطل أنفاسه األخرية
εواْ  (: ، لقوله تعاىل)٣(، ال رغبة يف اهلدى والرشاداوعناد ايريهم اآليات واملعجزات؛ تعنت ، أنمأَقْسو

م أَنها إِذَا جاءت بِاللّه جهد أَيمانِهِم لَئن جاءتهم آيةٌ لَّيؤمنن بِها قُلْ إِنما اآليات عند اللّه وما يشعركُ

                                                 
   .٤٣ص  ،١اجلزء األول، جاجلزائر، بدون طبعة وبدون تاريخ،  - مطبعة دحلب، حسني داي -  εحممد  - السرية النبوية :نعمان املكي -)١(

     . ١٠٠ص ،٣ج ،البداية والنهاية :ابن كثري -)٢(

     .١٠٤ص  ،εسرية الرسول  :حممود املصري -)٣(



  

دف ، أن خيرق عليهم نظام الكون؛ εالرسول من  وقد طلبت قريش. ١٠٩/األنعام )الَ يؤمنونَ 
  .، والقضاء على دعوتههفحامإ

   .طلب اآليات واملعجزاتب التعجيز: ملطلب األولا   
، واليت تدل على  ةبوابل من األسئلة التعجيزية والعنا دي εلقد اال املشركون على الرسول    

   سفاهتهم وجهلهم باحلقائق، وهذه األسئلة إمنا أريد ا قلب احلقائق، وخرق القوانني الطبيعية،
وجاءت تدل بوضوح على مدى عجز املشركني، وفشلهم  ،)١(السنن الكونية، اليت طبع اهللا ا كونهو

  : ، وهذه املطالب هيεالذريع، يف حماربة دعوة الرسول 
ويفجر فيها أارا كأار  ،)٢(عيونا جارية ،أي جيري هلم املاء: أن يفجر هلم من األرض ينبوعا -١   

  .)٣(الشام والعراق
  .أو تكون له جنة من خنيل وأعناب، يتفجر األار خالهلا تفجريا -٢   
  .أي قطعا كما سيكون يوم القيامة: أو يسقط السماء كسفا -٣   
 .أو يأيت باهللا واملالئكة قبيال -٤   
  .أي من ذهب: أو يكون له بيت من زخرف -٥   
 .أي يتخذ سلما فيصعد عليه يف السماء: أو يرقى يف السماء -٦   
أو يرتل من السماء كتابا نقرؤه، أي مكتوب فيه إىل كل واحد صحيفة، هذا كتاب من اهللا  -٧   

  .)٤(لفالن ابن فالن، تصبح موضوعة عند رأسه
   ٨- هلم اجلبال اليت ض ريست عليهم، ويبسط هلم البالديقَأو أن يدعو هلم فَي. 
حسب   -الب، فإنه كان ـن قصي بن كويبعث هلم من مضى من آبائهم من املوتى، وليك -٩   

 .)٥(أحق أم باطل ما جاء به: شيخ صدق، ليسألوه -زعمهم
   :الـرد*    
 على إميان قومه، إال أن تربيته النبوية، وأدبه الرباين، جعله يرفض طلب هذه εورغم حرص النيب    

ا بعثين به، وقد بلغتكم ما ما ذا بعثت إليكم، إمنا جئتكم من اهللا مب {: ε، فكانت إجابته اتاملعجز

                                                 
     .٤٣ص  ،١ج ،ة النبويةالسري :نعمان املكي -)١(

     .٢٩٥ص ،١ة، جالسرية النبوي :الصاليب -)٢(

     .١٦٢ص ،١، جالتاريخ اإلسالمي :احلميدي -)٣(

    .٢٩٥ص ،١مرجع سابق، ج :الصاليب -)٤(

     . ١٦٢ص ،١مرجع سابق، ج :احلميدي -)٥(



  

أرسلت به إليكم، فإن تقبلوه فهو حظكم يف الدنيا واآلخرة، وإن تردوه علي، أصرب ألمر اهللا تعاىل 
  .)١(}حىت حيكم اهللا بيين وبينكم 

بالرد؛ ألن هذا يعد عني    εلقد توىل القرآن الرد على تعنت املشركني، ومل يفسح للرسول    
وقَالُواْ  (: املعركة شرسة، كان رد اهللا تعاىل واضحا وحامسا، يف قوله عز وجلاملهاطرة، وملا صارت 

رفَجبٍ فَتنعيلٍ وخن نةٌ منج كُونَ لَكت ا، أَووعنبضِ ياَألر نا ملَن رفْجى تتح لَك نمؤلَن ن ارهاَألن 
مطَ السقست ا، أَوفْجِريا تاللَهكُونَ خي قَبِيالً، أَو كَةآلئالْمو بِاللّه يأْتت فًا أَوسا كنلَيع تمعا زاء كَم

ؤقْرا نابتا كنلَيلَ عزنى تتح كيقرل نمؤلَن ناء ومي السقَى فرت أَو فرخن زم تيب انَ لَكحبقُلْ س ه
 نت إَالَّ بشرا رسوالً، وما منع الناس أَن يؤمنواْ إِذْ جاءهم الْهدى إِالَّ أَن قَالُواْ أَبعثَ اللّهربي هلْ كُ

اء ممالس نهِم ملَيا علْنزلَن نينئطْمونَ مشمكَةٌ يآلئضِ مي اَألركَانَ ف والً، قُل لَّوسا ررشوالً، لَكًبسا ر
  ).  ٩٦،  ٩٠( اإلسراء  )قُلْ كَفَى بِاللّه شهِيدا بينِي وبينكُم إِنه كَانَ بِعباده خبِريا بصريا 

ولَو أَنَّ قُرآنا سيرت بِه الْجِبالُ  (: كما ذكر اهللا تعاىل تعنتات املشركني والرد عليها، يف قوله تعاىل   
يشاء اللّه عت بِه اَألرض أَو كُلِّم بِه الْموتى بل لِّلّه اَألمر جميعا أَفَلَم ييأَسِ الَّذين آمنواْ أَن لَّو أَو قُطِّ

با من دارِهم حتى لَهدى الناس جميعا والَ يزالُ الَّذين كَفَرواْ تصيبهم بِما صنعواْ قَارِعةٌ أَو تحلُّ قَرِي
 اديعالْم فلخالَ ي إِنَّ اللّه اللّه دعو يأْت٣١/ الرعد )ي.  

ولَو نزلْنا علَيك  (: كما رد اهللا تعاىل أيضا على بعض املطالب التعجيزية لقريش، يف قوله تعاىل   
الَ الَّذين كَفَرواْ إِنْ هذَا إِالَّ سحر مبِني، وقَالُواْ لَوال أُنزِلَ علَيه كتابا في قرطَاسٍ فَلَمسوه بِأَيديهِم لَقَ

الً وجر اهلْنعلَكًا لَّجم اهلْنعج لَوونَ، ونظَرالَ ي ثُم راألم يلَكًا لَّقُضا ملْنأَنز لَوو لَكا مهِم ملَيا عنسلَلَب
 ، ولَقَد استهزِىَء بِرسلٍ من قَبلك فَحاق بِالَّذين سخرواْ منهم ما كَانواْ بِه يستهزِؤونَ، قُلْيلْبِسونَ

 كَذِّبِنيةُ الْمباقكَانَ ع فواْ كَيانظُر ضِ ثُمي اَألرواْ فري١١،  ٠٧ (األنعام )س .(  
   .د من املعجزاتقوة العناد تطلب املزي :أوال   
" إليهم،  εإن املشركني مل تفتر عزميتهم، رغم ما أصام من الفشل الذريع يف استمالة الرسول     

؛ بل راح يدفعهم عنادهم إىل طلب )٢("وحماولة إفحامه، وإظهاره مبظهر العاجز عن حتقيق مطالبهم
سل ربك أن يبعث معك ملكا ف، فإذا مل تفعل هذا لنا فخذ لنفسك: فقالوا" املزيد من املعجزات، 

يصدقك مبا تقول، ويراجعنا عنك، وسله فليجعل لك جنانا وقصورا، وكنوزا من ذهب وفضة يغنيك 

                                                 
     .١٦٢ص ،١صدر نفسه، جامل -)١(

     .١٧٦ص ،١صدر نفسه، جامل -)٢(



  

ا عما نراك تبتغي، فإنك تقوم يف األسواق كما نقوم، وتلتمس املعاش كما نلتمسه، حىت نعرف 
  . )١("فضلك ومرتلتك من ربك، إن كنت رسوال كما تزعم 

  : دالـر*    
  ما أنا بفاعل، وما أنا بالذي يسأل ربه هذا، وما {: ، حيث قال هلمεفكان جواب رسول اهللا    
  فإن تقبلوا ما جئتكم به فهو حظكم يف -أو كما قال -بعثت إليكم ذا، ولكن بعثين بشريا ونذيرا 
  . )٢(}الدنيا واآلخرة، وإن تردوه أصرب حىت حيكم اهللا بيين وبينكم  

يا حممد، أفما علم ربك أنا سنجلس معك، ونسألك عما : فقالوا" يف عنادهم وتعجيزهم، وزادوا    
سألناك عنه، ونطلب منك ما نطلب، فيتقدم إليك فيعلمك ما تراجعنا به، وخيربك ما هو صانع يف 

ه إمنا يعلمه رجل باليمامة امس εمث ادعوا أن الرسول . )٣(! "ذلك بنا، إذا مل نقبل منك ما جئتنا به
مث . وال نتركك وما بلغت منا حىت لكك أو لكنا. وإنا واهللا ال نؤمن بالرمحن أبدا: الرمحن، فقالوا
لن نؤمن لك حىت تأتينا باهللا واملالئكة : وقال قائلهم. حنن نعبد املالئكة وهي بنات اهللا: قال قائلهم

  .قبيال
 - اهللا بن أمية بن املغرية وهو ابن عمته وقام معه عبد. قام عنهم εفلما قالوا ذلك لرسول اهللا "    

رض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبله منهم، مث سألوك ـع: فقال له - فهو لعاتكة بنت عبد املطلب
ألنفسهم أمورا ليعرفوا مرتلتك عند اهللا كما تقول، ويصدقوك ويتبعوك، فلم تفعل، مث سألوك أن 

فواهللا ال أومن بك أبدا حىت تتخذ إىل السماء  .تعجل هلم بعض ما ختوفهم به من العذاب فلم تفعل
سلما، مث ترقى فيها وأنا أنظر إليك حىت تأتيها، مث تأيت معك أربعة من املالئكة يشهدون لك أنك 

وانصرف  ،εكما تقول، وأمي اهللا لو فعلت هذا ما ظننت أين أصدقك، مث انصرف عن رسول اهللا 
وملا رأى من مباعدم إياه  ،ان يطمع به من قومه حني دعوهحزينا آسفا ملا فاته، مما ك ؛εرسول اهللا 

")٤(  .  
  :الـرد*    
وقد جاء الرد من اهللا تعاىل، يؤكد عما كشف عنه عبد اهللا بن أيب أمية بن املغرية، من أن الرسول    
ε حىت ولو استجاب لطلب املعجزات، وأراه إياها، ما كان يظن أنه سيصدقه، قال اهللا تعاىل :) و لَو

                                                 
     . ١١٧ص ،فقه السرية النبوية :الغضبان –)١(

     . ٢٠٨ص ،١ج ،السرية النبوية :ابن هشام -)٢(

     .١١٧ص مصدر سابق، :الغضبان –)٣(

     ).  ١١٨،  ١١٧( ص  صدر نفسه،امل –)٤(



  

اْ ليؤمنواْ إِالَّ أَن يشاء أَننا نزلْنا إِلَيهِم الْمآلئكَةَ وكَلَّمهم الْموتى وحشرنا علَيهِم كُلَّ شيٍء قُبالً ما كَانو
  . ١١١/ األنعام )اللّه ولَكن أَكْثَرهم يجهلُونَ 

   .فا ذهباقريش تطلب أن جيعل الص :ثانيا   
أن حيول هلم الصفا  εومل تتوقف قريش عن طلب املزيد من املعجزات، فراحت تسأل الرسول    

  .ذهبا؛ مزيدا يف التعنت والعناد
  أدع لنا ربك أن جيعل لنا الصفا  εيب ـقالت قـريش للن: قال -رضي اهللا عنهما- فعن ابن عباس   

إن ربك عز وجل : فدعا، فأتاه جربيل، فقال: قال ،نعم: قالوا }وتفعلون؟  {: قال ،ذهبا ونؤمن بك
إن شئت أصبح هلم الصفا ذهبا، فمن كفر بعد ذلك منهم عذبته عذابا ال : يقرأ عليك السالم، ويقول

. بل باب التوبة والرمحة: فقال. أعذبه أحدا من العاملني، وإن شئت فتحت هلم أبواب التوبة والرمحة
عنا أَن نرسلَ بِاآليات إِالَّ أَن كَذَّب بِها اَألولُونَ وآتينا ثَمود الناقَةَ مبصرةً وما من (: فأنزل اهللا تعاىل

  .)١(٥٩/اإلسراء )فَظَلَمواْ بِها وما نرسلُ بِاآليات إِالَّ تخوِيفًا 
   .معجزة انشقاق القمر: ثالثا   
 τفعن أنس بن مالك . )٢(آية، فأراهم آية انشقاق القمر أن يريهم ،أيضا εوقد سألوا الرسول    
  .)٣(أهل مكة أن يريهم آية، فأراهم انشقاق القمر سأل :قال
فرقة فوق اجلبل، : قتنيفر εانشق القمر على عهد رسول اهللا : قال τوعن عبد اهللا بن مسعود    

  .)٤(}اشهدوا  {: ε رسول اهللافقال  وفرقة دونه،
لكفر قد جبلت على العناد دائما، فكان بإمكام أن يكتفوا مبعجزة القرآن الكرمي، وهكذا طبيعة ا    

الذي حتداهم يف مواضع عديدة أن يأتوا مبثله، فثبت العجز للمشركني، واإلعجاز للقرآن الكرمي، 
إال أن يريهم آية تبصرها أعينهم اردة؛  εفكان بإمكام أن يؤمنوا باهللا الواحد األحد، وهاهو النيب 
  .عنادهم يف كل مرة حيجب بصريم على اإلميان والتصديق

   .استعانة مشركي مكة باليهود يف طلب املعجزات: املطلب الثاين   
كان لليهود دورا كبريا يف حماولة إطفاء نور اهللا، والقضاء على دعوة اإلسالم، وعلى حياة الرسول    
ε مع اليهود، ينسجم مع أهدافهم؛ للقضاء على ؛ لذلك كان التقارب بني مشركي قريش ونفسه

                                                 
     . ٨٩ص، )م ٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥( ، ٧األردن، ط -دار النفائس للنشر والتوزيع ،صحيح السرية النبوية :ابرهيم العلى -)١(

     .٨٩املصدر نفسه، ص -)٢(

صفات  :باب ومسلم يف. ٩٥٦، ص٤٨٦٧: رقم).  ٠٢،  ٠١( القمر  )وانشق الْقَمر، وإِن يروا آيةً يعرِضوا  (: باب كتاب التفسري،: البخاري -)٣(
     .٢٨٠٢: املنافقني، رقم

     .٢٨٠٠: ب ومسلم،٤٨٦٤: رقم).  ٠٢،  ٠١( القمر  )وا آيةً يعرِضوا وانشق الْقَمر، وإِن ير (: باب كتاب التفسري، :البخاري -)٤(



  

وإبطال  εالنيب  دعوة اإلسالم، فقام اليهود بتزويد الوفد املكي ببعض األسئلة حماولة منهم لتعجيز
  . دعوته

وكانت قريش، قد بعثت النضر بن احلارث، وعقبة بن أيب معيط إىل أحبار اليهود باملدينة، ووصفا    
سلوه عن ثالث نأمركم ن، فإن أخربكم ن فهو نيب مرسل، وإن مل : واوبعض قوله، فقال ،هلم أمره

يفعل فالرجل متقول، فقرروا فيه رأيكم، سلوه عن فتية ذهبوا يف الدهر األول ما كان من أمرهم؟ 
وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق األرض ومغارا، ما كان نبؤه؟ وسلوه عن الروح، ما هي؟ 

، )١(سأخربكم غدا مبا سألتم عنه، ومل يستثن: فقال هلم. هم اليهود بهعما أمر εفسألوا الرسول 
: مخس عشرة ليلة ال يأتيه الوحي، حىت أرجف أهل مكة، وقالوا εفانصرفوا عنه، فمكث رسول اهللا 

وعدنا حممد غدا واليوم مخس عشرة قد أصبحنا فيها ال خيربنا بشيء مما سألناه عنه، فحزن رسول اهللا 
ε  عنه، وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة، مث جاءه جربيل مكث الوحيυ  من اهللا عز وجل، بسورة

وما نتنزلُ إِلَّا بِأَمرِ ربك لَه ما  (: أصحاب الكهف فيها معاتبته إياه على حزنه عليهم، يف قوله تعاىل
با كَانَ رمو كذَل نيا بما ولْفَنا خما ويندأَي نيا بِسين وخرب ما سألوه عنه من أمر الفتية، ، ٦٤/مرمي )ك

                   .)٢(والرجل الطواف، والروح
وهكذا أشارت سورة الكهف إىل اإلجابة عن هذه األسئلة، كما أشارت إىل أن كهفا من عناية     

كهف الفتية ، كما آوى الεاهللا سوف يأوي املستضعفني من املسلمني من أصحاب رسول اهللا 
  .)٣(املؤمنني الفارين بدينهم، وهروبا من الفتنة يف دينهم

   .ربـدروس والعـال: املطلب الثالث   
من  ومصر من مطالب تعجيزية، قد يتعرض له الدعاة يف كل عصر εيب ـرض له النـما تع -١  

الشيوعي يرفضون طرف قيادات خصوم الدعوة، فنجد مثال قيادات الفكر املادي العلماين، أو الفكر 
فكرة اإلميان باليوم اآلخر؛ بدعوى عدم مشاهدم حياة بعد املوت، ويرفضون فكرة اإلميان باهللا؛ 
ألم ال يرونه، كما يرفضون فكرة اإلسالم كله؛ ألنه غييب ال خيضع للتجربة، كما يرفضون فكرة 

لدين مرتبط بالظلم البشري، الدين كله؛ ألنه خمدر للشعوب، ويدرسون تاريخ العامل كله، على أن ا
هذه املفاهيم العقائدية اليت . فلن حيرر واقعهم، ولن حيقق هلم سعادم؛ لكونه حيرم شهوام بال مقابل

تطرح من طرف أصحاب الفكر املادي العلماين يف وجه الدعاة إىل اهللا، جيب أن ال تثين من عزائمهم 

                                                 
     . أي مل يقل إن شاء اهللا: ومل يستثن -)١(

     ). ٢١٦،  ٢١٠( ص  ،١ج ،السرية النبوية :ابن هشام -)٢(

     ).  ٣٠٥،  ٢٩٨( ص  ،١، جالسرية النبوية :الصاليب -)٣(



  

، والتركيز على أن القضية اليت هي حمور االفتراق بني يف الصرب على املناظرة، واالستمرار يف احلوار
  .)١(الفريقني، هي قضية إميان وكفر

إن أعداء الدعوة عندما ينجلي احلق واضحا أمام أعينهم، يدفعهم عنادهم إىل سلوك طريق  -٢   
لقون آخر؛ للهروب من احلق، فال يتورعون يف تشويه الدعاة، وإلصاق التهم الكاذبة م، من أم يت

ولقد علمنا أن الذي : ، فقد قالواεأفكارهم من أعدائهم، وهذا ما ام به املأل من قريش رسول اهللا 
يعلمك هذا، رجل باليمامة امسه الرمحان، واهللا ال نؤمن بالرمحان أبدا، وهم يعلمون مدى كذم يف 

  .)٢(مدخله وخمرجه يرونه دائما بني أيديهم، ليل ار، ويعرفون εهذا اإلدعاء؛ ألن الرسول 
إن األعداء أيضا، حينما يوجهون التهم للدعاة بالعمالة، أو التبعية الفكرية لغريهم، هم يف  -٣   

احلقيقة أعلم الناس بكذب ادعائهم ودعواهم، فنراهم يتخذون من هذه التهم ذريعة إلعالن احلرب 
لنقاتلنك حىت لكك أو لكنا واهللا :* حسب قوهلم εعلى الدعاة، كما أعلنت احلرب على الرسول 

   .)٣(صامدا ومل يستجب ملطالبهم التعجيزية ε، وظل الرسول *
لطلب املعجزات، ال يعين أن القرآن الكرمي هو الوحيد الذي ميثلها، وإمنا  εإن رفض الرسول  -٤   

جاء الرفض جاء بسبب إدراك أن طلبهم مل يكن على سبيل الراغب حقا يف التثبت من األمر؛ بل 
لَا تعمى الْأَبصار  ( أا كفرا وعنادا، ولو علم اهللا ورسوله أن فيهم خريا؛ ألجيبوا إىل ما طلبوا؛ إال

، فلم يعودوا يرون احلق حقا، والباطل باطال، حىت ٤٦/ احلج )ولَكن تعمى الْقُلُوب الَّتي في الصدورِ 
، وصدق قول )٤(ورمبا رموه بالسحر، أو بشيء آخرفسيظهرون قوال آخر،  ،وإن جاءم املعجزات

لْ نحن ولَو فَتحنا علَيهِم بابا من السماء فَظَلُّواْ فيه يعرجونَ، لَقَالُواْ إِنما سكِّرت أَبصارنا بΨ :) احلق 
  ). ١٥،  ١٤(  احلجر )قَوم مسحورونَ 

ون على إحراج الدعاة، مبحاولة إظهارهم أمام الناس، بأم متزمتون إن خصوم الدعوة حيرص -٥   
عالقة اإلسالم بالسياسة، كما قد يتلقون كمتعصبون، ويريدون أن حيشروا اإلسالم يف كل قضية، 

بتصويرهم على أم يعارضون التفاهم أو  ؛بالغ لدى الرأي العامالثر األيكون هلا  ما أخرى، قد
 واهلدف إضعاف نفوس الدعاة أمام هذه االامات، ؛يصرون على تفردهم باحلكماإلمجاع الوطين، و

                                                 
       .) ٧٨،  ٧٧( ص  ،نبويةاملنهج احلركي للسرية ال :الغضبان -)١(

     . ٧٨ص  صدر نفسه،امل -)٢(

     . ٧٨ص  صدر نفسه،امل -)٣(

     . ١٠٨ص ،فقه السرية النبوية :سامل نوري -)٤(



  

تساهل مع الواقف، وامليف  ، بالليونةيوجد يف صفوفهم من يطالب قيادات احلركة اإلسالمية كما
   .)١(تعصبامل بالوجه تظهرال اخلصوم، و

عن طريق املعجزات؛ بل عن هلذا الدين، أن يكون اإلميان به، ال  - عز وجل-لقد أراد اهللا -٦   
ز، ومبا يدعو إليه، عن طريق احلوار واإلقناع الذي ميلكه املسلمون يف كل طريق هذا القرآن املعج

إن معجزة هذا . زمان ومكان، على اعتبار أن هذا الدين هو خامتة األديان، وأنه موجه للبشرية قاطبة
الدين ستتحقق، يوم يكُحوا له، وماتوا يف سبيله، يومـها ـوا عليه، وعاشبأناس قد ترب ،يف األرض م

من عبادة العباد إىل عبادة رب العباد، ومن  ج الناسيخرو( سيتم التحول العجيب يف حياة الناس؛ 
، وهذا ما أشار إليه ) جور األديان إىل عدل اإلسالم، ومن ضيق الدنيا إىل سعة الدنيا واآلخرة

   .)٢(τالصحايب اجلليل ربعي بن عامر 
     
    

                              
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
     .٧٨ص  مصدر سابق، :الغضبان -)١(

     ). ١١٩،  ١١٨( ص  ،فقه السرية النبوية :الغضبان -)٢(
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  املبحث اخلامس
  حتدي املقاطعة واحلصار االقتصادي واالجتماعي

   .يدـمته   
في هذه املدة ف ؛داث، وتتابعت على رؤوس املشركني، خالل أربعة أسابيعـلقد تالحقت األح   

إسالم عمر بن اخلطاب، كما أن وإسالم محزة بن عبد املطلب،  -تعاىل حبمد اهللا -القصرية، مت
نزهلم مرتال آمنا يف احلبشة، أمن العذاب والتنكيل، و ،النجاشي منع من جلأ إليه من املهاجرين الفارين

، واجتمع  εفعزم املشركون على اإلقدام على قتل الرسول  ة الكفار؛مساوم εورفض الرسول 



  

 εعليه، وكان من أثر ذلك، أن تواثق بنو املطلب وبنو هاشم، على حياطة حممد  أمرهم على القضاء
ومنعه، وأكد العم أبو طالب، على محاية ابن أخيه، فأمر بين عبد املطلب، بالقيام بذلك داخل شعبهم 

ودخل معهم يف هذه احلماية، بقية بين هاشم وبين املطلب، فاجتمعوا * شعب أيب طالب * املسماة 
لك مسلمهم وكافرهم، فمنهم من قام بذلك محية، ومنهم من قام بذلك إميانا ويقينا، فحار على ذ

ألدى ذلك إىل حتفهم وهالكهم؛ بل إىل  εاملشركون حرية شديدة، فلو قاموا بقتل الرسول 
استئصاهلم عن بكرة أبيهم، فتحولوا إىل ظلم آخر دون القتل، ولكن أشد عداوة ومكرا؛ إنه ظلم 

  .)١(واحلصار االقتصادي واالجتماعياملقاطعة 
   .بنود ميثاق الظلم والعدوان: ملطلب األولا   
أصبح يف منعة من قومه، وأن أمره صار يعلو، واألحداث أصبحت  εملا رأت قريش أن الرسول    

تتزايد؛ أمجعوا على أن يتعاقدوا على بين هشام، وبين املطلب، وبين عبد مناف، فاجتمعوا يف حيف 
نانة من وادي احملصب، وعزموا على أن تكون املقاطعة شاملة جلميع املستويات، مبا فيها بين ك

 :فتحالفوا  ،املعامالت االجتماعية، كالزواج وحنوه؛ فكتبوا مبكرهم صحيفة، حتوي عهودا ومواثيق
 ؛همأن ال يناكحوهم، وال يبايعوهم، وال جيالسوهم، وال خيالطوهم، وال يدخلوا بيوم، وال يكلمو
م رأفة وال رمحة، وال هوادة حىت ي وأن ال يقبلوا من بين هاشم صلحا أبدا، وال تأخذهملموا س

النضر : كتبها منصور بن عكرمة بن عامر بن هشام، وقيل: يقال: وقال ابن القيم. للقتل εرسول اهللا 
    .)٢(ت يدهفشل εهاشم، فدعا عليه رسول اهللا  أنه بغيض بن عامر بن: بن احلارث، والصحيح

  الصحيفة من طرف زبانية قريش يف جوف الكعبة، فاحناز بنو علقتامل، وـثاق الظـومت هذا املي   
، وانعزل القوم يف شعب أيب طالب، وهم )٣(إال أبا هلب -مؤمنهم وكافرهم - هاشم، وبنو املطلب 

يب طالب، وغريهم، وكان أبو طالب، والعباس، وعقيل بن أ: ، فيهم أربعون رجال؛ منهمحنو املائتني
  .)٥(أيب طالب )٤(ذلك يف أول حمرم من السنة السابعة للبعثة، وحوصر القوم يف شعب

   .املقاطعةو ثالث سنوات من احلصار: املطلب الثاين   

                                                 
     .   ٧٧ص ،الرحيق املختوم :املباركفوري -)١(

 .١٠١فقه السرية، مجع وإعداد، عماد زكي البارودي، املكتبة التوفيقية، بدون طبعة وبدون تاريخ، ص: أبو عبد اهللا مشس الدين ابن القيم اجلوزية - )٢(
    

     . ٧٧ص مصدر سابق، :املباركفوري -)٣(

ها عبارة عن وحدة اجتماعية، خاصة يف تكوينها املقصود ا احلي؛ ألن مكة كانت مقسمة إىل شعاب أي أحياء، فكل واحد من: والشعب -)٤(
     . العشائري، ويرجح أن شعب أيب طالب كان حماطا بسور مييزه من غريه من شعاب مكة

     . ١٠١ص ،فقه السرية النبوية :سامل نوري -)٥(



  

   لقد فرض املتطرفون من املشركني رأيهم، ويقاحلصار على املؤمنني يف شعب أيب طالب واشتد،  ض
 فكان ؛قطعوا عنهم األسواق، فَ)٢("بلغ م اجلهد أقصاه " ، و )١("رية واملادة وقطعت عنهم امل" 

إال بادروهم إليه فاشتروه، يريدون بذلك أن  ؛يدخل مكة ، وال بيعايتركون طعاما املشركون ال
إذا وصلت العري إىل  ψ، وبلغ اجلوع فيهم مبلغه، فكان الصحابة )٣( εيدركوا سفك دم رسول اهللا 

غالوا : قصد أحدهم السوق؛ ليشتري طعاما ألوالده، قام أبو هلب حيرض التجار، فيقول هلممكة، في
على أصحاب حممد؛ حىت ال يدركوا معكم شيئا، ويطمئنهم بضمان اخلسارة اليت تلحقهم، فيزيد 

فريجع أحدهم إىل أطفاله وهم يتضاغون جوعا، وليس يف يده شيء " التجار يف مثن السلعة أضعافا،
م به، ويغدوا التجار على أيب هلب، فريحبهم فيما اشتروا من الطعام واللباس، حىت جهد يطعمه

  .)٤("املؤمنون ومن معهم جوعا وعريا
وبلغ احلرمان باملؤمنني مبلغا عظيما، حىت دفعهم إىل أكل ما ال يؤكل، فبلغوا بذلك القمة يف    

جاح والفوز يف الدارين، بل هناك من اشتد م حمص اهللا إميام ذا االختبار؛ فاستحقوا النوالصرب، 
خرجت ذات : (( قال τروى يونس عن سعد بن أيب وقاص . فدفعهم إىل أكل اجللود ،وضع احلصار

ليلة ألبول فسمعت قعقعة حتت البول، فإذا قطعة من جلد بعري يابسة، فأخذا وغسلتها مث أحرقتها 
من  ψوازداد احلصار قسوة، وتأمل الصحابة . )٥())ورضضتها، وسففتها باملاء، فقويت ا ثالثا 

  لقد جعت: معاناة احلصار، فيقول جانبا من يروي ،ψدا، فهذا أحد الصحابة ـأملا شدي ،اجلوع
  .)٦(حىت إين وطئت ذات ليلة على شيء رطب، فوضعته يف فمي وبلعته، وما أدري ما هو إىل اآلن 

بن خويلد بن أسد، ومعه غالم، وكان حيمل قمحا  وقد تعرض مرة أبو جهل إىل حكيم بن حزام   
، فتعلق به ليمنعه، فتدخل بينهما أبو البختري بن εزوج رسول اهللا  ψإىل عمته، خدجية بنت خويلد 

  .)٧(هشام بن احلارث بن أسد، ومكنه من محل القمح إىل عمته
تد إليه يد القتل، فقد من أن مت - رغم شركه - εوحرص العم أبو طالب على محاية ابن أخيه حممد    

أن يأيت فراشه؛  εفكان أبو طالب إذا أخذ الناس مضاجعهم، أمر رسول اهللا . آثره على حياة أبناءه

                                                 
     . ٧٧ص مصدر سابق، :يراملباركفو -)١(

     . ١١٨ص ،فقه السرية :حممد الغزايل -)٢(

     . ١٧٦ص ،٢، جالتاريخ اإلسالمي: احلميدي -)٣(

     . ١١٨ص مصدر سابق، :حممد الغزايل -)٤(

     . ١١٩ص صدر نفسه،امل -)٥(

     .١٠١فقه السرية النبوية، ص :سامل نوري -)٦(

     . ١٧٦ص ،٢، جالتاريخ اإلسالمي :احلميدي -)٧(



  

حىت يراه من أراد به مكرا أو غائلة، فإذا نام الناس أخذ أحد بنيه، أو اخوته، أو بين عمه، فاضطجع 
  .)١(عليها منارشهم في، وأمره أن يأيت بعض فεُعلى فراش رسول اهللا 

مل يتوقف، ومل يضعف عن تبليغ دعوته، فكان يتحني  εورغم هذه الصعاب، فإن الرسول    
هلب كان يتعقبه؛ ليحول  اإال أن أب ؛املواسم، فيخرج إىل الناس يعرض عليهم اإلسالم، ويدعوهم إليه

  .)٢(بينه وبني ما يريد
   .عةنقض الصحيفة وحتطيم احلصار واملقاط: املطلب الثالث   
مرت ثالث سنوات كاملة، واحملاصرون من بين هاشم، وبين عبد املطلب، وبين عبد مناف الذين    

وبالء شديدين، يعانون الشدة والفاقة؛ يف  ،يف جهد εول ـحتالفوا مع أيب طالب، ومعهم الرس
يف حمرم واليت متثل ميثاق الظلم، وكان ذلك  ،املشرب واملأكل وامللبس، إىل أن حدث نقض الصحيفة

شا كان فيها بني راض ذا امليثاق، وكـاره له، فسعى يف ـسنة عشر من النبوة، على اعتبار أن قري
  . نقضها من كان كارها هلا

  فقام إليها نفر من قريش، كرهوا هذا التعاقد الظامل، وعافته نفوسهم؛ فتصرفوا وفق ما متليه    
بن  هشاموىل االنقالب الداخلي لنقض الصحيفة، وكان الذي ت. عليهم مروءم، وضمائرهم احلية

وأمه عاتكة بنت عبد املطلب، مث ذهب إىل  زهري بن أيب أمية املخزوميحيث قصد  عمرو اهلامشي
فاتعدوا زمعة بن األسود بن املطلب بن أسد؛ ، و بأيب البختري بن هشام، واتصل املطعم بن عدي

وأمجعوا أمرهم، وتعاقدوا على القيام يف الصحيفة خطم احلجون ليال بأعلى مكة، فاجتمعوا هناك، 
أنا أبدؤكم فأكون أول من يتكلم، فلما أصبحوا غدوا إىل أنديتهم، وغدا : حىت ينقضوها، وقال زهري

أنأكل الطعام، ونلبس : زهري بن أيب أمية عليه حلة، فطاف بالبيت سبعا، مث أقبل على الناس فقال
ن، وال يبتاع منهم، واهللا ال أقعد حىت تشق هذه الصحيفة القاطعة الثياب وبنو هاشم هلكى ال يبتاعو

كذبت واهللا ال تشق؛ عندها قام األربعة اآلخرون : الظاملة، فكان أبو جهل يف ناحية املسجد، فقال
أنت واهللا أكذب : فتكلموا كلمة رجل واحد، فصدقوا صاحبهم وكذبوا أيب جهل، فقال له أحدهم

فقام املطعم بن عدي ليشق . هذا أمر قضى بليل: فقال أبو جهل. تبتما رضينا كتابتها حني ك
قد أخرب أبا طالب مبصريها،  εوكان الرسول . اللهم بامسكالصحيفة، فوجد األرضة قد أكلتها إال 

   .)٣(ومزقت الصحيفة، وبطل ما فيها من بنود ظاملة جائرة

                                                 
     ).  ١٢٢،  ١٢١( ص  ،فقه السرية النبوية :الغضبان -)١(

     . ١٠٢ص ،فقه السرية النبوية  :سامل نوري -)٢(

     . ١٣٩ص ،السرية النبوية :الندوي ،) ٣٠٨،  ٣٠٧ (ص  ،١، جالسرية النبوية :الصاليب -)٣(



  

رون من الشعب، بعدما رأى ، ومعه احملاصεول ـة، خرج الرسـوبعد أن مت نقض الصحيف   
إال أم أعرضوا عنها، وازدادوا كفرا إىل كفرهم، كما أخرب  ؛املشركون آية عظيمة من آيات نبوته

  .)١(٠٢/القمر )وإِن يروا آيةً يعرِضوا ويقُولُوا سحر مستمرٌّ  (: عنهم اهللا تعاىل، يف قوله
يفتهم، ومادحا القوم الذين تربؤوا منها، وبادروا إىل نقض مث أنشأ أبو طالب قصيدته يف شأن صح   

  :ما فيها من عهد، قائال
  .وملـا رأيـت القـوم ال ود فيهم        وقـد قطعـوا كل العـرى والوسائل   
  .وقـد صارحـونا بالعداوة واألذى      وقـد طـاوعوا أمـر العدو الـمزايل   
  .يعـظون غيـظا خلفـنا باألنـامـل      وقـد حالفوا قـوما علينا أظـنة     
  .صربت هلم نفسي بسمراء مسحـة        وأبـيض غضب من تـراث الـمقاول   
  .)٢(وأحضرت عند البيت رهطي وإخويت      وأمسـكت مـن أثـوابه بالـوصائل  

ولن يتركه،  ،، ولن يسلمهεمث يقسم باألميان املغلظة، باهللا وبالبيت، بأنه لن يتخلى عن رسول اهللا 
  : حىت يهلك دونه، فقال

  .كذبـتم وبـيت اهللا نتـرك مكة      ونظـعن إال أمـركم يف بـالبل    
  .كذبـتم وبـيت اهللا نبذي حممدا       وملـا نطاعـن دونـه وننـاضل    
  .  ونسـلمه حىت نـصرع حـوله        ونـذهل عـن أبنائـنا واحلالئل    
   .)٣(يد إليكم       وض الروايا حتت ذات الصالصلوينـهض قـوم باحلـد    
ا عجزت قريش على حماربة الدعوة ذه األساليب، وصلت إىل ضرورة التصفية اجلسدية، وهذه ملو   

-أسلوبا بعد أسلوب، رغم اختالفها  ،مل تكن منتظمة يف اإليذاء εالتحديات اليت كانت تواجه النيب 
 بني األساليب يف وقت واحد، لذلك مل يكن تزاوج أحيانا قريش، بل كانت ؛-كما أسلفنا دراستها

  .آخر األساليب هو εقتل الرسول 
، كان أشد وأقوى يف دفع Ψذا احلد؛ فإن مكر اهللا ـإن مكر كفار قريش، وإن كان آل إىل ه   

 (: من أن متتد إليه يد بسوء، وقد كشف اهللا عز وجل عن ذلك، بقوله εكيدهم، ويف حفظ نبيه 
لّه خير وإِذْ يمكُر بِك الَّذين كَفَرواْ ليثْبِتوك أَو يقْتلُوك أَو يخرِجوك ويمكُرونَ ويمكُر اللّه وال

 رِيناك٣٠/ األنفال )الْم.  
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   .ربـدروس والعـال: رابعاملطلب ال   
ن حصار اقتصادي ومقاطعة اجتماعية، متخض عنها م ماإن املتأمل يف بنود هذه االتفاقية، و -١  
شارك يف صياغة بنودها أشخاص  ،ضعت بعد مداوالت، ومشاورات ومناقشاتأا وبكد تأيل

من خالل أسلوب خطري  ،)١(دى حقدهم، وعزمهم اجلازم على حماربة الدعوة وأهلها مب ميتازون
سلوب يتكافأ مع القوة اليت وصلت وغريب، ال ينال قائد الدعوة بعينه؛ بل يطال كل فرد فيها، وهو أ

  .)٢(وإفنائهاأإليها الدعوة، يف حماولة يائسة لإلجهاز عليها 
، ملا هلذا اجلانب من أمهية يف تقوية *عدم الزواج بني الطرفني * نصت بنود الوثيقة على  -٢   

ا مت هذا الروابط االجتماعية؛ ألن الزواج يؤدي إىل التآخي والتآلف، والتراحم والتواصل، وإذ
كما منعت بنود . فسيؤدي إىل فشل احلصار، فنصت الوثيقة على ضرورة قطع العالقات االجتماعية

حىت ال يبصر اإلنسان ما أصاب أهله من * كالدخول للبيوت * الوثيقة أي نوع آخر من االتصال، 
 فيجد نفسهاجلوع، والعري واملرض؛ بسبب إسالمهم، فتتحرك العواطف واجلوانب اإلنسانية لديه؛ 

  .)٣(عن أهله وعشريته رفع الظلم واملعاناة ا، باجتاهدفعمن
؛ ألن هذا يؤدي إىل النقاش، *عدم جمالستهم وخمالطتهم وكالمهم : * ود الوثيقةـومن بن -٣   

 ءوتبادل اآلراء ، واملسلمون ميلكون ابتداء من احلق واألدلة، ما ميكنهم من إقناع أهل الصحيفة خبط
وجاء يف . فكان هذا البند؛ سدا ألي ذريعة إىل نقضها ما تتضمنه من جور وظلم؛وما هم عليه، 

وال  ،للقتل ε، ويريدون به تسليم رسول اهللا *وال تقبلوا منهم صلحا، وال تؤخذ م رأفة : * الوثيقة
قد  ،ةيقبلون بدونه، ويضع قيودا حىت على العواطف، فال رأفة وال رمحة جتاه املؤمنني، فالرمحة والرأف

  .)٤(تقودان إىل فك احلصار
إن البيع والشراء يعد عصب احلياة اإلقتصادية، وعلى أساسه يتم تبادل املنافع، وتلبية احلاجات  -٤   

ددة، وبنهي كفار قريش عن البيع والشراء من ـالضرورية، وبانعدامه تصبح احلياة اإلقتصادية مه
دث فعال، حيث اضطر بعضهم إىل أكل ورق الشجر املسلمني؛ إمنا أريد ذا جتويعهم، وهذا ما ح

ويثبت لنا الواقع ملا هلذا النوع من السالح من  .)٥(واجللود؛ والقصد توهني قواهم، وفتنتهم يف دينهم
أثر يف حماربة الدعوة وأهلها، فقد يتعرض الدعاة إىل حرمام من أبسط حقوق حيام، كطردهم من 
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د أمواهلم وأرصدم، واحلكم بالسجن على من تتحرك دوافعه ليموتوا جوعا، أو جتمي ؛وظائفهم
ام حىت من حق ـاإلنسانية حنو عائالم املنكوبة، واعتباره جمرما مثلهم، ومصادرة ممتلكام، وحرم

اهلجرة ، باحتجاز وثائق سفرهم، ومن متكن من املغادرة، يبذلون قصارى جهدهم لدى حلفائهم؛ 
كل ذلك بسبب أفكارهم  ،)١(مهم هلم؛ إلفنائهم وإبادم عن بكرة أبيهمإلخراجهم من دوهلم، وتسلي

يرِيدونَ أَن يطْفؤواْ نور اللّه بِأَفْواههِم ويأْبى اللّه إِالَّ أَن يتم نوره ولَو كَرِه   (الداعية إىل احلق، 
فقد تستهدف حركات للتفكيك واإلبادة؛  وال يقتصر األمر على األفراد،. ٣٢/التوبة )الْكَافرونَ  

الم، وبسبب هذا املنهج أيضا، قد تتعرض حكومات ودول لسالح احلصار ـبسبب انتهاجها لإلس
  .واملقاطعة االقتصادية

تضامن بين هاشم، وبين املطلب، وبين عبد مناف، مؤمنهم  يف املتمثل ،الغطاء االجتماعيف -٥   
دعوته، ومع ذلك فقد أسهم يف  ال حلماية εحلماية الرسول  قيقة،إمنا كان موجها يف احل ؛وكافرهم

وملا كان ، فمنعت عنه خطط املشركني، الغتياله وتصفيته، εخدمة الدعوة؛ حبماية قائدها الرسول 
أسباب  أهم ضروريا، والزما لنجاح الدعوة،كان املوقف العشائري من εحياة الرسول  استمرار
الدين بالرجل  هذا يؤيدلإن اهللا و..  {: ε، مصداقا لقوله )٢(ومود املسلمني، وانتصار دعـصم

ومن هذا ميكن للداعية أن يستفيد من قوانني خصوم اإلسالم فيما خيدم الدعوة، ما مل  .)٣(} الفاجر
  داعية من هذهـذ الـرارا ا، وأن يكون مبنيا على فتوى صحيحة، وأن يتخـيترتب على ذلك إض

    .)٤(د على مكائد األعداء وعدوامللر احلماية؛ وسيلة 
إن أبا طالب حينما كان عاجزا عن حماربة مشركي قريش حبد السيف، فقد استطاع بقصيدته  -٦   

أن خيوض حربا إعالمية وسياسية، فقد زلزلت القصيدة أوضاع مكة، وحركت العصبية عند أقارب 
وهذا . يفة؛ وقد خططوا لذلك وجنحوابين هاشم وبين املطلب، فاجتمعوا سرا ودعوا إىل نقض الصح

ظاهرة أيب هلب، قد جيد يف له دور كبري يف خدمة الدعوة ونصرا، و دليل على أن اجلانب اإلعالمي
  .)٥(الدعاة من أقرب احللفاء من يبالغ يف إيذائهم، وحرم أكثر من اخلصوم األلداء األشداء

دة تعلقهم باإلسالم دينهم اجلديد؛ فبصمودهم لقد حمصت املقاطعة درجة إميان املؤمنني، وش -٧   
أعطوا دروسا يف الصرب والثبات رغم الشدائد واحملن، فاملسلمون رجاال ونساء حتملوا اجلوع، وصربوا 
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عليه دون أن يقدموا أدىن تنازل يف شأن الدعوة، وحىت األطفال كانوا يتضورون جوعا ومل يفكر 
؛ لدفعه إىل مهادنة املشركني، وملا رأوا εلى الرسول أهلهم يوما بأن يستخدموهم كعنصر ضغط ع

إخوام يف العشرية يتحملون ما يتحملون وهم ليسوا على دينهم، ولكن بسبب عصبية ربطتهم م، 
أدركوا أم جيب أن يكونوا أشد منهم حتمال؛ ألم ينافحون ويكافحون من أجل قضية أعظم من 

   .)١(بة هللا ولرسوله ولدينهعصبية الدم؛ إا قضية عادلة فيها حم
من متابعة دعوته، فكان يعرض اإلسالم على  εإن ظروف احلصار الصعبة، مل متنع الرسول  -٨   

 ،)٢(وحماولة تعطيله عن ذلك ،العرب الوافدين إىل مكة، مستغال مواسم احلج غري آبه بعراقيل أيب هلب
 ،وا من الصعوبات والشدائد اليت تواجههمدرسا؛ بأن ال جيعل للدعاة εعطي الرسول أوذا العمل 

  . اإلسالم رسالةتبليغ و الدعوة، ذريعة يف التخلي عن واجب نشر
فقد التزم ، كان تدريبا عمليا على الصرب، وضبط النفس، تلقاه املؤمنون يف هذه املرحلةما  -٩   

ن العدو، وأن يضبطوا ؛ فال يواجهوεبتعليمات الرسول  ،طيلة سنوات احلصار واملقاطعة، احملاصرون
: أبطال األرض أمثال المتثال التام منا ، فكانأو يكونون وقودها ؛أعصام، وال يشعلون فتيل معركة

بكر الصديق، وعمر بن اخلطاب، وعثمان بن عفان ، وعلي بن أيب  محزة بن عبد املطلب، وأيب
د و الظلم؛ ـاحلق ملواحتربوا على األذى، وـفص ،مجيعا ψطالب، وسعد بن أيب وقاس، وغريهم 

بأوامر  مالتزامهوعلى مدى  ،املؤمنني أثبتت هذه التجربة، صالبة الصف بنيو. فسمعوا وأطاعوا
قيادة؛ فلم يكن أسهل أمامهم من اغتيال أيب جهل، أو إشعال معركة غري مدروسة ال يعلم مداها إال ال

  .)٣(طاعة وامتثاال ؛اهللا؛ إال أم امتنعوا عن كل هذا
إن أصحاب املصاحل واملنافع ال تؤثر فيهم احلجج الدامغة، والرباهني الساطعة، واملعجزات  - ١٠   

فلقد . اخلارقة؛ ألم يصرفون عقوهلم، ويغلقون قلوم عن التدبر، ويصمون آذام عن مساع احلق
اهللا فقط مبا حدث للصحيفة، من أكل األرضة هلا وبقاء اسم  εأخربهم أبو طالب مبا أخرب به الرسول 

، ورأوا ذلك بأم أعينهم، فما آمن منهم أحد؛ إنه اهلوى الذي يغشي عن احلق، *بامسك اللهم * 
  .)٤(ويصم اآلذان عن مساعه
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لقد كان احلصار عامال قويا من عوامل انتشار اإلسالم، وشكل صدا إجيابيا لصاحل الدعوة،  - ١١   
ث بني العرب بشأن الدين اجلديد، وأهله ط له زعماء الشرك متاما؛ حيث شاع احلديـعكس ما خط

ار عن التخلي عن دينهم وعقيدم، فأقبل الناس على ـالصابرين احملتسبني، الذين مل يثنهم احلص
اإلسالم، ودخلوا يف دين اهللا أفواجا، وذه احملنة كسب اإلسالم أنصارا جددا، فاالضطهاد ال يقتل 

  .)١(متداداالدعوات؛ بل يزيد جذورها عمقا، وفروعها ا
أثر يف الفقه اإلسالمي؛ حيث أن سهم  ،كان من نتائج احلصار االقتصادي واالجتماعي - ١٢   

 ،زروا بين هاشم يف اجلاهليةآذوي القرىب من اخلمس يعطى لبين هاشم، وبين املطلب؛ ألن بين املطلب 
أليب طالب،  وطاعةً ؛وأنفة ،ةللعشري م محيةًهرافمهم طاعة هللا ورسوله، وكَمسلويف أول اإلسالم؛ فَ

واعلَمواْ أَنما غَنِمتم من شيٍء فَأَنَّ للّه خمسه وللرسولِ ولذي الْقُربى والْيتامى  (: لقوله تعاىل
يوم الْفُرقَان يوم الْتقَى الْجمعان والْمساكنيِ وابنِ السبِيلِ إِن كُنتم آمنتم بِاللّه وما أَنزلْنا علَى عبدنا 

 يرٍء قَديلَى كُلِّ شع اللّهوجاء يف احلديث، قوله ٤١/األنفال )و ،ε :}  م مل يفارقونا يف جاهليةإ
       .)٢(، وذهب مجهور العلماء أم بنو هاشم وبنو املطلب }وال إسالم 
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  الفصل الثاين

  هتهاحتديات الدعوة يف العهد املدين ومنهج مواج
  .مقدمة   
على ألسنة أهل يثرب، ترامت أخبار هجرته وصحبه إىل املدينة، فكـان   εملا أصبح ذكر الرسول    

أهلها ميدون أبصارهم كل صباح إىل األفـق البعيد؛ يبصرون جميئه بلهفة، وجواحنهم تسري ترقبـا  
والصديق ردفه، وبنو النجـار   املدينة على ناقته، εودخل النيب . )١(وقلقا، ورجاء وشغفا ملوعد اللقاء

حوله؛ يرهبـون بسيوفهم أعداء اهللا ورسوله، فقامت املدينة برجـاهلا، وشباا وشيبها، ونسـائها  
وصبياا؛ بواجب استقبال القادم الكرمي، وملؤوا عيوم من الذي أصبح ذكره على كـل لسـان،   

يا، ففرح املسلمون مبقدمـه فرحـا   ، فكان حبق يوما مشهودا يف تاريخ الدن)٢(وأنصاره يف كل بيت
يف وضع الركائز األساسية للدولة اإلسالمية الفتيـة،   εوسارع . )٣(شديدا، واستقبلوه استقباال حافال

حسب أمهيتها وأولويتها؛ وضروراا امللحة، منطلقا من إخالصه هللا رب العاملني؛ فأنشـأ املسـجد   
ا، وأشرف بنفسه على املؤاخاة بني املسلمني مهاجرين اجلامع، املنطلق األول لبناء الدولة ومركز قياد

، مث أسس  )٥(]تآخوا يف اهللا أخوين أخوين  [: ε، حيث قال )٤(وأنصارا، منفذا التآخي املباشر بينهما
، كما ضـمن  )٦(الصحيفة اليت أعطت للدولة اجلديدة أبعادا دستورية، مشكلة اهليكل العام يف بنائها

  .واإلسالمي، يف معاهـدة حسن اجلوار بينه وبني القبائل اليهودية ااورةحقوق الطرفني اليهودي 
ورغم هذه الركائز األساسية اليت انبنت عليها دولة اإلسالم؛ إال أا بقيت تواجه حتديات كربى،    

حتدي املشركني؛ وخاصة كفار قريش األعداء التقليديني الذين يشكلون : وخماطر حمدقة، ولعل أبرزها
وحتدي اليهود؛ من بين  قينقاع وبين النضري، وبين قريضـة  . وة اإلقليمية الكربى لتهديد املسلمنيالق

وحتدي املنافقني وصعوبة التعامل معهم؛ حبكـم شخصـيتهم، وازدواجيـة    . وخيرب؛ وتبوك وفدك
ا إلَى شياطينِهِم قَالُوا إنا معكُم إنما وإذَا لَقُوا الَّذين آمنوا قَالُوا آمنا وإذَا خلَو (: معايريهم، لقوله تعاىل

مث حتدي الروم والفرس، اللذين كانا يعتـربان أن اخلطـر يكمـن يف    . ١٤/البقرة )نحن مستهزِئُونَ 

                                                 
     .١٦٩ص ،فقه السرية :حممد الغزايل -)١(

    .٢٤ص ،٢، ج)م ١٩٩٩/ هـ١٤١٩( ، ٥دمشق، ط -دار القلم ،السرية النبوية يف ضوء القرآن والسنة: حممد بن حممد أبو شهبة -)٢(

    .٤٧ص ،)م ١٩٨٢/ هـ١٤٠٢( ، ١الكويت، ط -دار القلم ،دراسات يف السرية النبوية :علي حممد مجاز -)٣(

     .٢٣٦ص ،فقه السرية النبوية :الغضبان -)٤(

     .٣٧١، ص٢السرية النبوية، ج: ابن هشام -)٥(

    .٢٠١ص ،فقه السرية النبوية ،سامل نوري -)٦(



  

يف  التعامل مع هذه التحـديات البـارزة     εفكيف كان منهج النيب . )١(صاحب هذا الدين اجلديد
 -إن شاء اهللا  -عوة يف هذه املرحلة ؟ وهذا ما سنتناوله بالدراسة والبحث واخلطرية اليت واجهت الد

  .يف هذا الفصل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                         
  

                                                 
     .١١٦ص: أمحد عيساوي ، دراسات وأحباث يف تاريخ الدعوة والدعاة  -)١(
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  .استفزازات قريش تدفع حنو املواجهة: املطلب األول   
  
  .تشـريع اجلهاد يف اإلسـالم: املطلب الثاين   
  
  .الدعـوة وحتـدي املواجهة: املطلب الثالث   
  



  

  .الـدروس والعـرب: املطلب الرابع   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
   

  املبحث األول
  حتـدي املشـركـني 

  .متهـيد   
وذي النيب حتارب اإلسالم ودعوته، فأ –حبكم التعصب األعمى لشركها ووثنيتها  –درجت قريش    
ε   وأصحابه، إيذاء شديدا، ومكث املسلمون ثالثة عشر عاما مبكة صابرين حمتسبني، استجابة ألمـر

، ١٢٧/النحـل  ) واصبِر وما صبرك إالَّ بِاللَّه وال تحزنْ علَيهِم وال تك في ضيقٍ مما يمكُرونَ (: رم
، وامتثاال لوصـايا نبـيهم   ٤٣/الشورى ) ر إنَّ ذَلك لَمن عزمِ اُألمورِولَمن صبر وغَفَ (: ولقوله تعاىل

وقويت شوكتهم بطيب مقامهم يف . )١(ثبت املسلمون على هذه احلال وصربوا، وازدادوا عددا وعدة
املدينة، وتوجت تضحيام بإنشاء دولتهم، فازداد غيض املشركني، ودأبت قريش تالحق املسـلمني،  

جبانب حتـدي اليهـود    –بادم، والقضاء على كيام، وأمسى الشرك يشكل حتديا بارزا وتسعى إل
  . يف وجه الدعوة اإلسالمية، وصار القتال مشروعا؛ للدفاع عن العقيدة، ومحاية الدعوة –واملنافقني 

  .استفزازات قريش تدفع حنو املواجهة: املطلب األول   

                                                 
     ). ٧٤،  ٧٣( ص  ،٢، جالسرية النبوية يف ضوء القرآن والسنة :أ بو شهبة -)١(



  

ة على نشر اخلري، وتثبيت السلم واألمن، وحماربة الفسـاد  أن تكون دعوته قائم εحرص الرسول    
يوما يف االنتقام من خصومه؛ بل دعا إىل احللـم والصـرب يف    εفلم يرغب الرسول . والفتنة والفرقة

يف حكمته، فلم تراق قطرة دم أثنـاء   εوظهرت عبقرية حممد . مواجهة اعتداءات املشركني يف مكة
منهجا لالعتـداء، وال فرض دعوته باإلكراه حىت بعد جناحه يف بنـاء  إقامة دولته، ومل يرسم لنفسه 

أن  -رضي اهللا عنها -دولته، ودعا إىل الرفق وبني فوائده، وحارب العنف وبني مضاره، فعن عائشة
  .)١(}إن الرفق ال يكون يف شيء إال زانه، وال يرتع من شيء إال شانه  {: قال εالنيب 

املعركة مع قريش، حني هاجم قوافلها املارة باملدينة؛ بسبب السـلب   من بدأ εومل يكن الرسول    
فالسبب األقوى . والظلم، والنفي واإلخراج بغري حق، خالفا ملا ذهب إليه ابن هشام وغريه يف سريته

يهددونـه   -بصفته زعيم املدينة -هو ما رواه أبو داود يف سننه، أن قريشا كتبوا إىل عبد اهللا بن أيب
ومل يقتصر ــديد  . )٢(ملقاتلة، ويتوعدونه باستباحة النساء، إن مل يقاتلوا حممدا أو خيرجونهمبقاتلة ا

  قريش على أهل يثرب وزعيمها؛ بل طال املهاجرين مجيعا، فأرسلت إليهم ددهم باإلبادة؛ وتعدهم  
  .)٣(باالستئصال يف عقر ديارهم 

يف مواجهتها مع اإلسالم وأتباعه، فقد قـررت   وليس غريبا على قريش أن تتبىن املنهج االستئصال   
يف أيام اهلجرة، ومنعت عددا من الصحابة حينما رأم يتسللون يف  εباألمس القريب اغتيال الرسول 

والصورة ذاا نراهـا  . جنح الظالم مهاجرين إىل املدينة، وسعت إىل استعادة بعضهم بالقوة إىل مكة
ث جذور الدعاة و استئصاهلم، ومالحقتهم يف كل مكان، وحـني  تتأكد يف واقعنا املعاصر يف اجتثا

 .)٤(نفهم أعداء الدعوة على هذا النحو وذا املنطق، نكون على بصرية منهم ومن خمططام
، وإرادا على الشر، فكان يبيت ساهرا، ويف حراسة دائمة εوتأكدت مكائد قريش لدى الرسول    

 ) واللَّه يعصمك من الناسِ إنَّ اللَّه ال يهدي القَـوم الكَـافرِين   (: من أصحابه، حىت نزل قوله تعاىل
  .)٥(}يا أيها الناس انصرفوا، فقد عصمين اهللا  {: ، عندئذ أمر أصحابه باالنصراف، قائال٦٧/املائدة

                                                 
ـ ١٤٢٨(  ٥ط -القاهرة -دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع، رياض الصاحلني :أبو زكرياء حيي بن شرف النووي -)١( . ١٨٨، ص)م ٢٠٠٧/ هـ

     .٦٣٥:ورواه مسلم، باب احللم واألناة والرفق، رقم

      .١٥٩ص ،املنهج احلركي للسرية النبوية :الغضبان -)٢(

     .١٤٠الرحيق املختوم، ص: كفورياملبار -)٣(

     .١٦٠مصدر سابق، ص: الغضبان -)٤(

     .٤٥٤، ص٣٠٤٩: تفسري القرآن، من سورة املائدة، رقم. ك: الترمذي -)٥(



  

ينـة وآوـم   مل يكونوا يف منأى من هذا اخلطر احملدق م، فلما قدموا إىل املد ψوحىت الصحابة    
األنصار، رمتهم العرب عن قوس واحدة، فكانوا يبيتون بالسالح حىت يصبحون، فهم دوما يف حذر 

  .)١(دائم؛ وحيتاطون من أي خطر داهم
وأمست هذه االستفزازات والتهديدات، مربرا كافيا على عداوة قريش لإلسالم، وإظهار تآمرهـا     

عدة، ورسم اخلطة؛ لرد العدوان، وصـد االعتـداء؛   وأصحابه، مما يوجب إعداد ال εعلى الرسول 
  .ومحاية الدعوة

  .تشريع اجلهاد يف اإلسالم: املطلب الثاين   
وملا كانت ديدات قريش، واستفزازاا الدائمة، تؤكد على عداوا لإلسالم وحماربته، شرع اهللا    

اس من اعتناقها حبرية واطمئنان، اجلهاد للمسلمني؛ دفاعا عن النفس، وعن حرية العقيدة، ومتكني الن
  .)٢(ومحاية للدولة الوليدة من االعتداء عليها

واحلقيقة أن اجلهاد مل يشـرع يف مكة؛ ألن الدعوة ال تزال يف بدايتها، واملسلمون قلة، فاحلكمـة     
إلَى الَـذين   أَلَم تر [: تقتضي الصرب على األذى، وتقوية إميام بالعبادة، وجماهدة النفس، لقوله تعاىل

، وتكثري سواد األمة، على أساس قوله ٧٧/النساء ]قيلَ لَهم كُفُّوا أَيديكُم وأَقيموا الصالةَ وآتوا الزكَاةَ 
ـ  [: تعاىل بإنَّ ر نسأَح يي هم بِالَّتلْهادوج ةناحلَس ظَةعووالْم ةكْمبِالْح كببِيلِ رإلَى س عاد  ـوه ك

يندتهبِالْم لَمأَع ووه هبِيلن سلَّ عن ضبِم لَم١٢٥/النحل ] أَع.  
وبعد اهلجرة إىل املدينة، ومآزرة األنصار لدعوة اإلسالم، صار للمسلمني شوكة، وأرض ودولـة     

ونَ بِأَنهم ظُلموا وإنَّ اللَّه علَـى  أُذنَ للَّذين يقَاتلُ [: ، يف قوله تعاىل)٣(ذات سيادة؛ أذن اهللا هلم باجلهاد
يرلَقَد مرِهصواعتمد التشريع اإلسالمي سياسة التدرج يف اإلذن باجلهـاد، ومراحلـه    ٣٩/احلج ] ن ،

  .املتدرجة، يدل تتابعها أن اإلسالم ال يبادر باحلرب، وال يقرها اعتداء 
كان اجلهاد حمرما، مث مأذونا به، مث مـأمورا  : " راحلمؤكدا على هذه امل-رمحه اهللا -قال ابن القيم   

  .)٤("به ملن بدأهم بالقتال، مث مأمورا به جلميع املشركني 
وحني صار اجلهاد الوسيلة الوحيدة حلماية العقيدة، ونشر شريعة التوحيد والعدل، واحلق واخلـري،     

يا أَيها الَذين آمنـوا   [: يقول اهللا تعاىل ، ففي القرآن الكرمي،)١(وتأمني الدعوة، رغب اهللا ورسوله فيه

                                                 
     . ١٤٠الرحيق املختوم، ص: املباركفوري.  ٢٣٢، صεسرية الرسول : حممود املصري -)١(

 ). ٢٧٠،  ٢٦٩( ، ص )م ١٩٨٤/ هـ١٤٠٤( ، ١اجلزائر، ط -باعة والنشر، قسنطينةمن مدرسة النبوة، دار البعث للط: علي مرحوم -)٢(
    

    .٣٣٧، ص٢، ج)م ١٩٩٥/ هـ١٤١٦( ، ١الرياض، ط -السرية النبوية الصحيحة، مكتبة العبيكان: أكرم ضياء العمري -)٣(

     .١٢٥فقه السرية، ص: ابن القيم -)٤(



  

تؤمنونَ بِاللَّه ورسوله وتجاهدونَ في سـبِيلِ اللَّـه   ، هلْ أَدلُّكُم علَى تجارة تنجِيكُم من عذَابٍ أَليمٍ
أما يف السـنة النبويـة،   ).  ١١،  ١٠( الصف  ] نَبِأَموالكُم وأَنفُِسكُم ذَلكُم خير لَّكُم إن كُنتم تعلَمو

مثل ااهد يف  [: قال εأن رسول اهللا  τفاألحاديث كثرية ترغب يف اجلهاد، منها ما رواه أبو هريرة 
  .)٢(}سبيل اهللا كمثل الصائم القائم الدائم، الذي ال يفتر من صالة وال صيام حىت يرجع 

ية، ال يعتدي املسلمون فيها على أحـد، وال يقـاتلون إال   وهكذا فاحلرب يف اإلسالم حرب دفاع   
  :مكرهني ومضطرين، حيدوهم أثناء خوضها حتقيق هدفني مها

ال إكْراه في الدينِ قَد تبين الرشـد   [: محاية حرية نشر الدعوة، ال نشرها بالقوة، لقوله تعاىل -١   
 يالغ نانتشر بالقوة؛ لزال سلطانه من القلوب، بزوال سلطان دولته،  ؛ ألن اإلسالم لو٢٥٦/البقرة ]م

  .بعد أن ضعف أهله، وغُلبوا على أمرهم
توطيد أركان السالم، بأن يكون لألمة جيش قوي، حيترم العدو من خالله إرادا، ويهـاب   -٢   

عدوا لَهم ما استطَعتم من وأَ [: ، لقوله تعاىل)٣(قوا، فال يراوده االعتداء عليها، فيسود األمن والسالم
  ه يعلَمهمقُوة ومن رباط اخلَيلِ ترهبونَ بِه عدو اللَّه وعدوكُم وآخرِين من دونِهِم ال تعلَمونهم اللَّ

  .٦٠/األنفال ] 
أن خيلصوا فيـه   ψالصحابة  وأصبح اجلهاد ذا املعىن؛ مدرسـة عظيمة يف تزكية النفس، دفعت   

لرم، ويبذلوا أنفسهم وأمواهلم؛ دفاعا عن دينهم وعقيـدم، وأن تظل كلمة اهللا هي العليا، وكلمة 
  .)٤(الذين كفروا السفلى

  . الدعوة وحتـدي املواجهة: املطلب الثالث   
جهة مع القوى املختلفة، من وملا ازدهرت الدعوة يف املدينة، بقوة عددها وعددها، أصبحت يف موا   

مكة واملدينة، وما حوهلا من األعراب من جهة، ومع اليهود واملنافقني من جهة ثانية، وشكل  يمشرك
هذا املثلث عـداء كبريا، وحتديا بارزا؛ للدولة وكياا، وللدعوة ومستقبلها، وسنسـلط الضـوء يف   

للصـراع بني اإلميان والكفر، وبني احلق  -يف حتدي املشركني -دراستنا، على أهم احملطات الساخنة
  :والباطل، عرب مرحلتني أساسيتني مها

  .مرحلة الكفاح للدفاع عن الدعوة ومحايتها: أوال   
                                                                                                                                                             

     ). ٨٥،  ٨٤( ، ص ٢ن والسنة، جالسرية النبوية يف ضوء القرآ: أبو شهبة -)١(

   .٢٥١،ص٩٧٣: ، رقم)م٢٠٠٠/هـ١٤٢١(، ١بريوت،ط-الترغيب يف اجلهاد، املكتبة العصرية، صيدا: اجلهاد، باب.املوطأ، ك: مالك بن أنس - ٢(

 ). ٤٢،  ٤٠ (، ص )م ٢٠٠٢/ هـ١٤٢٢( ، ٦لبنان، ط -الرسول القائد، دار الفكر للطباعة والنشر، بريوت: حممود شيت خطاب -)٣(
    

     ). ٥٨٧،  ٥٨٥( ، ص ١السرية النبوية، ج: الصاليب -)٤(



  

وفور إعالن قريش حرا على اإلسالم واملسلمني، صار من الطبيعي أن تتعامل دولة املدينـة مـع      
حبكمتـه القياديـة،    εفاجته نشاط الرسـول   الشرك بزعامة قريش، حسب ما تقتضيه حالة احلرب،

 εوبـدأ الرسـول   . وحنكته السياسية؛ حنو توطيد أركان الدولة، وترسيخ مكانتها، وإبراز هيبتـها 
بغرض نشر اإلسالم والتعريف بقواعده ومبادئه، وإقراء " ؛ )١(بإرسال السرايا، و اخلروج يف الغزوات
سرية،  ٣٨، وبلغت السرايا اليت بعثها )٢("ها خارج حدودها الناس القرآن، وتوسيع رقعة األمة أو تأمين

  .غزوة، على مدار عشر سنوات، خالل الفترة املدنية ٢٧والغزوات اليت خرج فيها 
  :السرايا والغزوات اليت سبقت بدر الكربى وفوائدها -١   
هي اهلجـوم،   أن أقوى وسيلة للدفاع εأمام تصميم قريش على املواجهة املسلحة، رأى الرسول    

حيث جهز مثان عمليات هجومية ما بني سرية وغزوة بادر ا قريشا، فاعترض قوافلها عدا واحـدة  
، وكان قادا مجيعا من املهاجرين؛ على أساس *كرز بن جابر الفهري*كانت ردا على هجوم قام به 

  .)٣(يف املدينة εأن العهد الذي كان مع األنصار آنذاك، هو محاية الرسول 
  : حققت هذه السرايا والغزوات فوائد عديدة، أمهها :فوائدها*    

  ، )٤(تعرف املسلمون على الطرق احمليطة باملدينة، واملؤدية إىل مكة، وعلى القبائل املتواجدة ا  -١   
؛ للسيطرة على الطرق التجارية واحليوية، مما يـدفع  )٥(فتمكنوا من مـوادعة بعضها والتحالف معها

  .، بدل املكابرة والعناد)٦( مراجعة نفسها، فتعود إىل التفكري يف التفاهم واالتفاققريشا إىل
إشعار كافة قوى الشرك، بأن املسلمني صاروا أقوياء، يستطيعون الدفاع عن أنفسهم وعـن   -٢   

  .)٧(عقيدم، وبأن تكون هلم كامل احلرية يف نشر دعوم
وحتذيرهم من عاقبة الكيد واالعتداء على اإلسـالم وأهلـه،   ختويف اليهود املقيمني باملدينة،  -٣   

يستقر، ولواء اإلسالم يسمـو ويرتفع، وإشعارهم بأن املسلمني  εوخاصة بعد أن رأوا أمر الرسول 
أصبحوا مبا لديهم من قوة، ميكنهم إمخاد أي فتنة تصـدر عنهم، والقضاء على أسباا؛ واجتثـاث  

  .)٨(أصوهلا
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املسلمني على الطـرق التجارية واحليوية، مزيدا من الضغـوط االقتصـادية،  سببت سيطرة  -٤   
والنفسية والعسكرية على املشركني يف مكة، والذين مل يترددوا يوما يف اضطهاد املسـلمني، وـب   

؛ فصارت مصـاحلهم وجتارم يف مهب الريح، وأمست رحلة الشتاء والصيف وخيمـة  )١(ممتلكام
  .)٣(لهم غري آمنة بني مكة والشام، فسبب هذا الوضع حصارا اقتصاديا حقيقيا، وقواف)٢(العواقب

أول من ابتكر أسلوب الرسـائل املكتومـة؛    –من خالل السرايا والغزوات - εيعد الرسول  -٥   
حفاظا على املعلومة، وحرمان العدو من أية معلومات تفيد حتركات املسلمني يف الزمـان واملكـان،   

وكان األمر . )٤(ن العوامل األساسية املؤدية إىل املباغتة اليت هي من أهم مبادئ احلربويعد الكتمان م
علـى السـرية،   "بأن ال يفتح الرسالة إال بعد مسرية يومني، يعد تدريبا  τاألمر لعبد اهللا بن جحش 

 وهذه العناصر من أساليب العمل العسكري الدقيق واملنظم، فاهلدف األقرب. )٥("والطاعة، واالنضباط
  .)٦(يعرفه اجلنود وقيادام؛ أما اهلدف األبعد فمن اختصاص املُخطط، أو القائد األول األقرب

  تدريبا عمليا لشباب الدعوة على احلرب، بعد أن كُفت أيديهم  -الغزوات والسرايا –كانت  -٦   
ت عنها مدة ثالثة عشر عاما يف الفترة املكية، وأصبحوا أمام املشركني يشـكلون قـوة مرهوبـة ذا   

  .)٧(شوكة، حيسب هلا حساا، قبل التفكري يف مواجهتها
التخطيط أَوكَلَ قيادة السرايا للمهاجرين دون األنصار؛ إلشعارهم بقضيتهم وخطورة دورهم،  -٧   

وأن يفهم املهاجرون بأن املدينة ليست موطنا بديال عن مكة؛ بل تعد عونا هلم يف استرداد مكة أرض 
  .)٨(ا منها بغري حق، وأم املعنيون قبل غريهم بتحريرها من الشرك والوثنيةالتوحيد، وقد أُخرِجو

نفسه فداء للدعوة؛ فخرج على رأسها، كما قـدم   εيف هذه الغزوات والسرايا قدم الرسول  -٨   
، وعلى )ابن عمه ( فكان على رأس السرية األوىل عبيدة بن احلارث . أقرب الناس إليه، وأحبهم لـه

، )خاله ( ، وعلى رأس السرية الثالثة سعد بن أيب وقاص )عمه ( ة الثانية محزة بن املطلب رأس السري
بنفسـه   εوقـاد الرسـول  . مجيعاψ) ابن عمته ( وعلى رأس السـرية الرابعة عبد اهللا بن جحش 

الغزوات األربع، ومت كل هذا قبل غزوة بدر الكربى؛ ويف هذا درس للدعاة، بأن الدعوة لن تنتصـر؛  
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إال إذا كان وقودها األول من أقارم وذويهم؛ ومن أحب الناس إليهم، وأن يكون الدعاة النمـاذج  
  .)١(احلية يف االستشهاد، بدل االقتصار على الوعظ واإلرشاد

   .االنتصار احلاسم يف بدر الكربى -٢   
لدعوة اإلسالمية، كانت غزوة بدر الكربى معركة حامسة، تقرر من خالهلا مصري األمة، ومستقبل ا   

فما حدث من فتوحات وانتصارات، وما قام من دول . وعليها توقف املصري املعنوي لإلنسانية مجعاء
إنه االنتصار الذي فرق بني اإلميان والكفر، وفرق بـني  . وحكومات، مدين لالنتصار احلاسم يف بدر
ا أَنزلْنا علَى عبدنا يوم الفُرقَان يـوم  وم [: ، لقوله تعاىل)٢(الوحدانية والوثنية؛ فكان حبق يوم الفرقان
 يرٍء قَديلَى كُلِّ شع واللَّه انعقَى اجلَموعلى درب السرايا والغــزوات، خـرج   . ٤١/األنفال ]الت

وأصحابه؛ يعترضون عري قريش، وكانت حتمل ثروة كبرية، وأمواال طائلة؛ بلغت مخسني  εالرسول 
وكان املشركون قد سلبوا أموال املسـلمني املهـاجرين، ظلمـا    . رسها أربعني رجالألف دينار، حي

وحبكم حالة احلرب القائمة بينهما، فإن جناح العمليـة  . وعدوانا، مما أعطى املسلمني مربرا الستعادا
  .)٣(يسهم يف ضعف قوة املشركني، ويهز سلطان قريش، ويزلزل كياا؛ فتفقد هيبتها

  سلمني ثالمثائة وثالثة عشر رجال، وفرسان وسبعون بعريا، حتمل املاء والزاد، ويتعقبها وكان عدد امل   
  .)٤(املشاة دون تفرقة بني قائد وجندي؛ وتابع ومتبوع

وعندما مسع أبو سفيان خبروج املسلمني، غري مسار القافلة، فلما جنا وسلمت العري، مهت قـريش     
تسعمائة ومخسون مقاتال، معهم مائـة فـرس،   : وكان تعدادهمبالرجوع، فأىب أبو جهل إال القتال، 

وسبعمائة مجل؛ ومعهم املغنيات ينشدن أشعار احلماسة، وذم املسلمني، وزين هلم الشيطان أعماهلم، 
وإذْ زين لَهـم الشـيطَانُ    [: قال تعاىل. )٥(وأغواهم بأحالم النصر؛ فكانت عاقبتهم خسارة وهالكا

قَالَ ال غَالب لَكُم اليوم من الناسِ وإني جار لَّكُم فَلَما تراَءت الفئَتان نكَص علَـى عقبيـه   أَعمالَهم و
  .٤٨/األنفال ] وقَالَ إني برِيٌء منكُم إني أَرى ما ال ترونَ إني أَخاف اللَّه واللَّه شديد العقَابِ

يطلب احلرب ألجل احلرب؛ إال أنه كان نعم القائد البصري إذا لزمته، ودعته إليها  εلنيب ومل يكن ا   
تظهر عبقريته العسـكرية، يف   -مصدر اإلهلام واهلداية -املصلحة والضرورة، فبجوار رسالته العظمى
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فكان حريصا على معرفة جيش عدوه، ومجع املعلومات عـن  . )١(قيادته للجيش، وترسيم خطـطه
مبدأ الكتمان وأسلوب التورية يف احلـرب،   εومارس الرسول . ه وعدده؛ والوقوف على أهدافهعدد

يف  εحينما سأل الشيخ الذي لقيه يف بدر عن حممد وجيشه، وعن قريش وجيشها، وتورية الرسول 
وهو جواب يقتضيه املقـام، ويـراد بـه    . )٢(}حنن من ماء  {: ممن أنتما ؟ قائال: إجابته على سؤاله

وأمر بقطع األجراس من أعناق اإلبل يوم بدر، وكتم خرب . كتمان أخبار جيش املسلمني عن األعداء
إن لنا طلبة، فمن كان ظهـره حاضـرا   ..{: اجلهة اليت يقصدها عندما عزم اخلروج إىل بدر، قائال

يف املنهاج ؛ حرصا منه على كتمان وجهته؛ مما يدل على استمرار التربية األمنية  )٣(}..فلريكب معنا
  .)٤(النبوي منذ الفترة املكية، ونراها تنمو وتتطور مع بناء الدولة يف الفترة املدنية

الروحاء، وصله خرب قريش ومسريها، فتغري األمر لدى املسلمني، فبدل الظفـر   εوملا بلغ الرسول    
ألصـحابه،   εالنيب  ، وكانت استشارة)ذات الشوكة(، أراد اهللا هلم النفري )غري ذات الشوكة(بالعري 

، )٥(مبثابة اختبار إلميام، وصالبة عقيدم، وتبني استعدادهم للجهاد؛ إلحقاق احلق، وإبطال الباطل
وإذْ يعدكُم اللَّه إحدى الطَّائفَتينِ أَنها لَكُم وتودونَ أَنَّ غَير ذَات الشوكَة تكُونُ لَكُـم   [: لقوله تعاىل

 ]املُجرِمونَ ليحق احلَق ويبطلَ الباطلَ ولَوكَرِه، د اللَّه أَن يحق احلَق بِكَلماته ويقْطَع دابِر الكَافرِينويرِي
  ). ٠٨،  ٠٧( األنفال 

مبدأ الشورى عمليا، وأنه على جاللة قدره، وبعـد نظـره،    εويف ساحة املعركة مارس الرسول    
. )٦(يف اختيار املكان املالئم للجـيش  τلته؛ مل يتحرج باألخذ مبشورة احلباب بن املنذر وشرف رسا

عريشا وراء صفوف املسلمني، يكون مقـرا لقيادتـه،    εبأن يبىن له  τوأخذ برأي سعـد بن معاذ 
ويأمن فيه شر العدو، فإن أعزهم اهللا كان ما أحب، وإال جلس على ركائبه، وحلق مبن يف املدينـة،  

القائد  εوهكذا كسب الرسـول . )٧(هم أشـد الناس حبا له؛ يفـدونه بنفسه، وينصرون دعوتهو
: بتواضعه وحكمته، قلوب أصحابه، فقدموا أنفسهم وضحوا بأرواحهم؛ فداء له ولدعوته، قال تعاىل
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] يظَ القَلْبِ النفَضفَظاً غَل كُنت ولَو ملَه نتل اللَّه نم ةمحا رفَبِم رفغتواس مهنع ففَاع كلوح نوا م
نيكِّلواملُت بحي إنَّ اللَّه لَى اللَّهكَّلْ عوفَت تمزرِ فَإذَا عي اَألمف مهاوِروش م١٥٩/ آل عمران ] لَه.  

واملطـر، فكان رمحـة  ويف ليلة املواجهة احلامسة، هيأ اهللا املؤمنني للمجاة، فأنزل عليهم النعاس    
عليهم، فربط على قلوم، وثبت أقدامهم، ويف املقابل كان هذا وباال على املشركني، فأعاقهم مـن  

بِه ويذْهب  إذْ يغشيكُم النعاس أَمنةً منه وينزلُ علَيكُم من السماِء ماًء لِّيطَهركُم [: ، قال تعاىل)١(التقدم
  .١١/األنفال ] م رِجز الشيطَان وليربِطَ علَى قُلُوبِكُم ويثَبت بِه اَألقْدامعنكُ
رمضان من السنة الثانية للهجرة، أقبلت قريش جبيشها، وتقابل الفريقان،  ١٧ويف صباح يوم اجلمعة    

الصفوف علـى هيئـة   نظاما جديدا للقتال، مل تعهده العـرب من قبل؛ إنه نظام  εووضع الرسول 
، عمـال  )٢(صفوف الصالة؛ فكانت األوىل ألصحاب الرماح، مث رماة النبال، مث أصحاب السـيوف 

  .٠٤/الصف ] إنَّ اللَّه يحب الَذين يقَاتلُونَ في سبِيله صفاً كَأَنهم بنيانٌ مرصوص [: بقوله تعاىل
قوموا إىل  {: رض املؤمنني على القتال، ويبشرهم باجلنة، قائالحي εوملا التقى اجلمعان بدأ الرسول     

والذي نفس حممد  {: ، ويبشرهم بقتل صناديد املشركني، قائال)٣(}جنة عرضها السماوات واألرض 
، وملـا  )٤(}حممد بيده ال يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا حمتسبا، مقبال غري مدبر إال أدخله اهللا اجلنة 

مر بالقتال عاد إىل عريشه، وكان أبو بكر يرافقه، وسعـد بن معـاذ حيرسـه   األ  εأصدر الرسول 
 {: إىل ربه؛ يدعوه ويناجيه، متذلال ومتضرعا؛ يناشده النصر، قائال εمث جلأ الرسول . متوشحا سيفه

وهو  εمث خرج النيب . حسبك اهللا: فقال له أبـو بكر. )٥(}إنك إن تشأ، ال تعبد يف األرض   !اللهم
وازداد محاس الصحابة يف ساحة . ٤٥/القمر ] سيهزم اجلَمع ويولُّونَ الدبر [: قول اهللا تعاىلوهو يردد 

املعـركة، واشتد القتال، وأمد اهللا املؤمنني ااهدين باملالئكـة، فثبتـوا يف القتـال، وأرعـب اهللا     
إذْ يـوحي ربـك إلَـى     [: تعاىل ، يف قوله)٦(وثبت التأييد باملالئكة. املشركني، ودحرهم يف امليدان

قوا فَورِبفَاض بعوا الركَفَر يني قُلُوبِ الَذي فأُلْقوا سنآم ينوا الَذتفَثَب كُمعي مأَن كَةـاقِ  املَالئناَألع 
اننكُلَّ ب مهنوا مرِبيثُونَ [: ويف قوله تعاىل. ١٢/األنفال ] واضغتسـي    إذْ تأَن لَكُـم ابجتفَاس كُمبر
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نيفدرم كَةاملَالئ نم كُم بِأَلْفدمم ،  ـنإالَّ م رصا النكُم  ومقُلُوب بِه نئطْمتى ولرشإالَّ ب اللَّه لَهعا جوم
 اللَّه ندإعيمكح زِيزع ١٠،  ٠٩( األنفال  ] نَّ اللَّه .(  

 اللحظة احلرجة، والساعـة احلامسة، اليت جتلت فيها الثقة واالضطراب، والسكينة واالفتقـار؛  ويف   
حتددت مكانة األمة، وقيمتها يف هذا العامل، وحتدد الثغر الذي ترابط عليه؛ وهـو الـدعوة إىل اهللا،   

  .)١(وإخالص الدين والعبادة له
فمنحهم أكتاف املشركني؛ فقتلوا منهم سـبعني،   وهكذا أيد اهللا رسولَه وأصحابه بالنصر املبني،   

الغنـائم علـى    εوقسم الرسول . )٢(وأسـروا سبعني، واستشهد من املسلمـني أربعة عشر رجال
املسلمني على السواء، واستوصى باألسرى خريا، وقبل فداءهم من قريش، بني األلف واألربعة آالف 

  . )٣(درهم، وعفى عن الفقراء منهم
املدينة، لقيه املسلمون الذين مل يكتب هلم اخلروج معه إىل القتال يهنئونه، مث دخل املدينة  وقريبا من   

مؤيدا منصورا، قد هابه األعداء يف املدينة وحوهلا، فاعتنق اإلسالم كثري من الناس رغبة ورهبة، وأسلم 
رهم بالفخر واالعتزاز، ، وكتب اهللا تعاىل للمسلمني نصرا حامسا مؤزرا؛ أشع)٤(ابن أيب بن سلول نفاقا

واالعتزاز، فكانت معركة بدر الكربى حامسة فاصلة، ظل التاريخ يروي تفاصيلها لألجيال جيال بعد 
  .جيل
  .غزوة أحد ومتييز الصفوف ومتحيص النفوس -٣   
  أفرز االنتصار احلاسم يف بدر، حتديا جديدا للدعوة، فشكلت عداوة قريش، وكيد اليهود، وتآمـر    

، حتالفا معاديا لإلسالم وأهله؛ ملا كانت تعتقده هذه القوى الثالث يف انتصار بـدر؛  القبائل ااورة
إنَّ الَذين كَفَروا ينفقُونَ أَموالَهم ليصدوا عن سـبِيلِ   [: ديدا لكياا، وذهابا ملصاحلها، لقوله تعاىل

رسح هِملَيكُونُ عت ا ثُمهقُوننفيفَس ونَاللَّهرشحي منهوا إلَى جكَفَر ينونَ والَّذلَبغي ٣٦/األنفال ] ةً ثُم .
واعيا لتحركات قريش، وفطنا التصاالا املريبة باليهود، وبالقبائـل القريبـة مـن     εوكان الرسول 

ـ  اجم املدينة، فأحكم السيطرة على الطرق التجارية اهلامة لقريش، وفرض عليها حصارا اقتصاديا، وه
قبائل بين سليم وغطفان يف عقر دارهم بعد أن رصد حتركام، وحاصر يهود بين قينقاع بعد أن أبدوا 
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تطاوهلم، وتشكيكهم واستهـزاءهم؛ وأحبط ذا خمططات قريش يف إرهاق املسـلمني لالسـتعداد   
  .)١(للمعركة

رغبة امللحة يف االنتقـام،  وباتت قريش عرضة للخطر، أمام مضايقة املسلمني لتجارا، ودفعتها ال   
باجتاه اإلعداد العملي للحملة اجلديدة على املسلمني؛ أمال يف استعادة ماء الوجه، وحموا لعار اهلزمية يف 

فحشدت ثالثة آالف مقاتل، . )٢(فأمتت استعداداا العسكرية يف شوال من السنة الثالثة للهجرة. بدر
، يف جيش بلغت نفقاته مخسني ألف دينار )٣(رفع املعنوياتمعهم احللفاء والعبيد، والنساء للتشجيع و

  . )٤(ذهبا
، لريصد له أخبار جيش املشركني، وأوصاه بـأن ال  τاختيار احلباب بن املنذر  εوأحسن الرسول    

خيربه بني أحد من املسلمني إال أن يرى قلة؛ حرصا منه على معرفة جيش املشركني وقوته، فيأخـذ  
. ة، ويضع اخلطط املناسبة، وحيافظ يف آن واحد على معنويات ااهدين ومحاسهماالستعدادات الكامل

يف مهمته، فنجح يف اختراق اجليش ، وأظهر خربة حربية عالية يف رصـد   τووفق احلباب بن املنذر 
بعد أن أُخـرب بـأمر    εوكان من موقفه . عددهم وعددهم مبا يوافق اإلحصائيات احلقيقية أو يقارا

حسبنا اهللا ونعم الوكيل اللهم بك أجول وبك  {: لعدو، أن احتسب أمره إىل اهللا وتوكل عليه، قائالا
  .)٥(واملؤمنون من بعده على أعدائهم ε، وعلى درب هذا املنهج انتصر الرسول }أصول 

احلراسة على املدينة، واستشار أصحابه بعد أن عرض عليهم أن يضلوا باملدينـة   εوشدد الرسول    
ويتحصنون ا، فإن هامجهم املشـركون، قاتلوهم على أبواب األزقة، ويف الشـوارع واحلـارات،   
وشاركهم األطفال والنساء من فوق البيوت، وكان على هذا الرأي رأس املنافقني بن أيب بن سلول؛ 

  على إال أن الكثري من الصحابة وخاصة الشباب منهم، ومن فام يوم بدر، أظهروا محاسهم، وأحلوا
  .)٦(اخلروج، وبدا رأيهم سائدا يف أوساط املسلمني 

وحىت ال يطـول النقاش، وحفاظا على وحدة الصف، وتلبية لرغبة الشباب وكبار الصـحابة يف     
بيته، وارتدى درعـه، ومحل سالحه؛ غري أن الذين أحلـوا عليـه    εاجلهاد واالستشهاد، دخل النيب 

ما ينبغي لنيب إذا لبس  {: وا له مراجعة موقفهم، فأجام قائالباخلروج، ندموا على موقفهم، وأظهر
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على اخلروج، رأى مجاعـة   ε، وملا عزم الرسول )١(}ألمته أن يضعها حىت حيكم اهللا بينه وبني عدوه 
مروهم فلريجعوا فإنا  {: من اليهود يريدون اخلروج مع ابن أيب بن سلول، فرفض مشاركتهم، قائال

يف ألف من أصحابه، فلما قطعوا شوطا  εوخرج الرسول . )٢(} على املشركني ال نستعني باملشركني
وكـان  . )٣(أطـاعهم وعصـاين  : بني املدينة وأحد، أخنذل ابن سلول بثلث اجليش؛ متذرعا بقولـه 

االنسحاب تنقية لصف املؤمنني، ومتييزا هلم، ومتحيصا لنفوسهم، فال يبقى من يرجف فيهم، وخيـذل  
ما كَانَ اللَّه ليذَر املُؤمنِني علَى ما أَنتم علَيه حتى يميـز   [: ا القرآن يف قوله تعاىلبينهم، كما بني هذ
وما أَصابكُم يوم التقَى اجلَمعان فَبِإذْن اللَّـه   [: ويف قوله تعاىل. ١٧٩/آل عمران ]اخلَبِيثَ من الطَّيبِ 

نِنيماملُؤ لَمعيول ،ق لَمعن وا قَالُوا لَوفَعأَوِ اد بِيلِ اللَّهي سلُوا فا قَاتالَوعت ميلَ لَهافَقُوا وقن ينالَذ لَمعياالً ولت
بِهِم واللَّه أَعلَم بِمـا  الَّتبعناكُم هم للْكُفْرِ يومئذ أَقْرب منهم لإلميان يقُولُونَ بأَفْواههِم ما لَيس في قُلُو

إقناع املنـافقني بـالعودة فـأبوا     τوحاول عبد اهللا بن حرام ).  ١٦٧، ١٦٦( آل عمران  ] يكْتمونَ
أبعدكم اهللا أعداء اهللا فسـيغين اهللا عـنكم   :" وذكروا ما حكته اآلية الكرمية السابقة، فأجام قائال

  .)٤("نبيه
 τحلسن رمايته، ومسرة بن جنـدب   τاملعركة، عدا رافع بن خديج  صغار السن من εوأبعد النيب    
جبيشه للقتال وهم يف سبعمائة رجل، جاعال ظهره للجبـل   εويف ساحة املعركة تعبأ الرسول . لقوته

ووجهه للمشركني، وصف جيشه، ووضع على كل فرقة منه قائدا، واختار مخسني من الرماة، بقيادة 
مقابل جبل أحد؛ محاية لظهر املسلمني من التفـاف  * عينني * فوق جبلجعلهم  τعبد اهللا بن جبري 

إن رأيتمونا ختطفنا الطري، فـال تربحـوا    {: ، قائال)٥(املشركني حوهلم، وشدد عليهم بلزوم أماكنهم
مكانكم هذا حىت أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم، فال تربحوا حىت أرسل إلـيكم  

{)٦( .  
فع املؤمنون لقتال املشركني بإخالص وصدق، فأنزل اهللا عليهم نصره، وصدقهم وعده؛ فوىل واند   

املشركون األدبار، وانغمس املسلمون جيمعون الغنائم، وساقت الرماة حلظـة من الضعف البشـري،  
عليهم؛ وتركـوا   εوغادروا مواقعهم، رغم تذكري قائدهم هلم، بعهد الرسول  εفنسوا أوامر الرسول 
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واستغل خالد بن الوليد هذه الفرصة، فانقض على الرماة فهـامجهم،  . لثغر الذي كانوا يدافعون عنها
وحلق باملسلمني يقاتلهم وراء ظهورهم، وتراجع املسلمون، وعاد املشركون إىل قتاهلم مـن جديـد،   

ق يـوم  فاضطرب حبل املسلمني، وفقدوا مواقعهم وأخذوا يقاتلون دون ختطيط وبال متييز، وكان حب
باحلجارة، فكسرت رباعيته، وشج رأسه، وسال الدم على وجهه،  εبالء ومتحيص، وأصيب الرسول 

، وكادت هذه احملنة تعصف مبجهـودات  )١(}كيف يفلح قوم شجوا نبيهم  {: وجعل ميسحه ويقول
 ست عشرة سنة من الدعوة؛ بسبب زلة الرماة، وخمالفتهم ألوامر قائـدهم، وإخالئهم للجبهة الـيت 

ولَقَد صدقَكُم اللَّه وعده إذْ تحسونهم بِإذْنِـه   [: ، وأشار القرآن إىل هذا يف قوله تعاىل)٢(عينهم عليها
نكُم لدنيا ومحتى إذَا فَشلْتم وتنازعتم في اَألمرِ وعصيتم من بعد ما أَراكُم ما تحبونَ منكُم من يرِيد ا

   نِنيملَـى املُـؤـلٍ عذُو فَض واللَّه نكُمفَا عع ولَقَد كُميلتبيل مهنع فَكُمرص ةَ ثُمراآلخ رِيدن يآل  ] م
  . ١٥٢/عمران

وثبت الصحابة حيمونه بأنفسهم، ويقاتلون دونه؛ بإميان  εوركز املشركون هجومهم على الرسول    
، وتترس أبو εإحدى احللقتني من وجه الرسول  τة، ونزع أبو عبيدة بن اجلراح عميق، وفدائية عالي

يرمي النبال دونه، وأصـيبت   τعليه حيميه من ضربات النبال، ووقف سعد بن أيب وقاص  τدجانة 
، وتقدم )٣(بيده، فصارت أحسن عينيه ε، فوقعت على وجنته فردها الرسول τعني قتادة بن النعمان 

ماذا تصنعون باحلياة بعـده،  : " يقاتل املشركني، ومل ينهزم حني ازم الناس، قائال τأنس بن النضر 
 -رضي اهللا عنـها  -، واضطرت أم عمارة نسيبة بنت كعب املازنية)٤("قوموا فموتوا على مات عليه 

أيب بن خلف حبربة، فمات  ε، وقَتلَ الرسول )٥(، فجرحت جراحا كثريةεللقتال دفاعا عن الرسول 
ومتكن الصحابة بصربهم وجلدهم من اختراق احلصار الدموي، ومتكنـوا مـن   . ثناء عودته إىل مكةأ

اللجوء إىل جبل أحد، فكانت دماؤهم مثنا إلصالح ما أفسده الرماة، ويئس املشركون مـن إـاء   
املعركة بنصر حاسم، فكفوا عن مطاردة املسلمني يف شعاب أحد، وعادوا إىل مكة بعـد أن جنـت   

  .)٦(ة اإلسالم يف املدينة من كيدهمقاعد
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وكان ازام املسلمني يف أحد شذوذا يف القاعدة، بعد أن استشهد من املسلمني سبعون شـهيدا،     
مل يفارقه حلظة، فقد أمر املسـلمني   εوقتل من املشركني اثنان وعشرون رجال، رغم هذا فإن تفاؤله 

؛ فخرجوا حـىت انتـهوا إىل   )١(ملالقاة األعداء بلم شعثهم، وتضميد جراحهم، واالستعداد من جديد
على بعد مثانية أميال من املدينة، فأقاموا ثالثة أيام، ورجعوا إىل املدينة دون أن حيدث " محراء األسد"

بهم الَذين استجابوا للَّه والرسولِ من بعد ما أَصـا  [: ، وقد أثىن اهللا تعاىل عليهم يف قوله تعاىل)٢(قتال
يمظع را أَجقَووات مهنوا منسأَح ينلَّذل حالقَر ،     ـوا لَكُـمعمج قَـد ـاسإنَّ الن اسالن مقَالَ لَه ينالَذ

ه وفَضلٍ لَّم يمسسـهم  فَانقَلَبوا بِنِعمة من اللَّ، فَاخشوهم فَزادهم إمياناً وقَالُوا حسبنا اللَّه ونِعم الوكيلُ
إنما ذَلكُم الشيطَانُ يخوف أَولياَءه فَـال تخـافُوهم   ، سوٌء واتبعوا رِضوانَ اللَّه واللَّه ذُو فَضلٍ عظيمٍ

نِنيمؤم مإن كُنت افُون١٧٥،  ١٧٢( آل عمران  ] وخ .(  
  .الدعوة وحتـدي األحزاب -٤   
تعد غزوة األحزاب من الوقائع ذات األثر البعيد يف تاريخ اإلسالم واملسلمني، واحملك احلقيقـي يف     

تقرير مصري الدعوة اإلسالمية؛ فكانت حبق معركة حامسة، وحمنة شديدة، ابتلـي فيهـا املسـلمون،    
سفَلَ منكُم وإِذْ زاغَت الْأَبصـار  إِذْ جاؤوكُم من فَوقكُم ومن أَ [: قال تعاىل. )٣(وزلزلوا زلزاال شديدا

 لْزِلُـوا زِلْززونَ ونمؤالْم يلتاب كالنا، هونالظُّن ونَ بِاللَّهظُنتو اجِرنالْح الْقُلُوب تلَغبا   ويدـدالًـا ش[ 
  ). ١١،  ١٠( األحزاب 

على املدينـة،   εالذين أجـالهم الرسول وجاء حترك املشركني استجابة لدعوة نفـر من يهود،    
ووجدت قريش . )٤(لالنتقام من املسلمني، بتأليب القبائل املعادية، والتوحد الستئصال شأفة املسلمني

يف دعوة يهود فرصة ساحنة؛ لفك احلصار االقتصادي عنها، وحترير طرق جتارا إىل الشام، وازدادت 
؛ بأفضلية الوثنية على التوحيد، وسجل القرآن موقف يهـود  نشاطا عندما شهد يهود هلا زورا وتانا

أَلَم تر إِلَى الَّذين أُوتواْ نصيبا من الْكتابِ يؤمنونَ بِالْجِبـت والطَّـاغُوت    [: املخزي، يف قوله تعاىل
يالً، أُولَئك الَّذين لَعنهم اللّه ومن يلْعنِ اللّه فَلَن ويقُولُونَ للَّذين كَفَرواْ هؤالء أَهدى من الَّذين آمنواْ سبِ

تاريخ اليهود يف بالد * وأنكر ولفنسون تورط أسالفه، يف كتابه ).  ٥٢،  ٥١( النساء  ]تجِد لَه نصريا 
رحوا أمام كان من واجب هؤالء أال يتورطوا يف مثل هذا اخلطأ الفاحش، وأال يص: " ، قائال*العرب 

                                                 
  .بريوت، بدون طبعة وبدون تاريخ - ، املكتبة العصرية) ١٣٩،  ١٣٨( حملات من حياته ونفحات من هديه، ص  εالرسول : عبد احلليم حممود - )١(

     ). ٢٤١،  ٢٤٠( السرية النبوية، ص : الندوي -)٢(

     .٢٤٩ص صدر نفسه،امل -)٣(

     .٢٩٣ص ،فقه السرية :حممد الغزايل -)٤(



  

زعماء قريش، بأن عبادة األصنام أفضل من التوحيد اإلسالمي، ولو أدى م األمر إىل عدم استجابة 
وجنح وفد يهود بعدما ضم غطفان أكرب قبائل جند إىل التحالف، مقابل نصف مثـر  . )١(.. "مطالبهم

د املسـلمني، وعـاد   ، ومت إنشاء احتاد عريب وثين يهودي عسكري ض)٢(خيرب؛ إغراء هلم باملشاركة
  .)٥(، أسندت قيادته إىل أيب سفيان)٤(إىل املدينة يف جيش قوامه عشرة آالف مقاتل )٣(الوفد

على حذر  εاملتسارعة، على جهاز أمن الدولة اإلسالمية، فكان الرسول  ثُومل تخف هذه األحدا   
مكة، وباحملادثـات الـيت   تام من أعدائه، فكان يرصد حتركات وفد يهود مذ خرج من خيرب قاصدا 

وما إن نقلت استخبارات املدينة ما عزمت عليه األحـزاب، مـن   . دارت بينه وبني قريش مث غطفان
باستشارة أصـحابه كعادتـه؛ الختـاذ     εحماربة اإلسالم، وتدمري دولته اجلديدة، حىت بادر الرسول 

وخرجـت املشـاورات   . مةاإلجراءات الالزمة؛ للدفاع عن الدعوة، ومحاية املشروع احلضاري لأل
أصـحابه إىل   ε، حبفر خندق على اجلهة الشمالية املكشوفة من املدينة، وقسم الرسول )٦(املستفيضة

جمموعات، تتكون كل جمموعة من عشرة أشخاص، تكلف كل واحدة حبفر أربعني ذراعا، وكـان  
ـ   εالرسول  راب يغطـي بطنـه   قدوم؛ يساهم يف احلفر مة عالية، وتفان يف العمل، وكـان الت
، وكان املهاجرون واألنصار حيفرون يف غداة باردة، فلما رأى ما م من جوع ونصـب،  )٧(وصدره
  :قال

  "اللـهم إن العيش عيش اآلخـرة        فـاغفر لألنصـار واملهـاجـرة "         
  : فقالوا جميبني له

  .  )٨(ـا بقـينا أبـداحنـن الـذين بايعـوا مـحمـدا         على الـجهاد م         
  فيه، واإلميان العميق ببذل الطاقة؛ إلجناز  εوهكذا كان تنظيم العمل وتقسيمه، وإسهام الرسول    

جنده، ووعدهم بالنصر؛ بتسلم مفـاتيح   εاخلطة الدفاعية، واستعظام اخلطر الداهم، وتأميل الرسول 
ر احلاسم يف إجناز اخلندق، البالغ طوله اثـين  الشام وفارس، واملدائن واليمن، كلها عوامل كان هلا األث

                                                 
      .٢٧٣، صε حياة حممد :هيكل -)١(

     .٤١٩ص ،٢، جالسرية النبوية الصحيحة :العمري  -)٢(
، وأبو عمار، وهوذا بن )من بين النضري  (سالم بن أيب احلقيق، كنانة بن أيب احلقيق، وحي بن أخطب : ويضم الوفد مخسة من زعماء يهود وهم -)٣(

     .٢٠٩ص ،دراسة يف السرية :خليل ،)من بين وائل ( قيس 

     .٢٩٠ص ،٢، جالسرية النبوية :الصاليب  - )٤(

     .٢٥٠ص ،السرية النبوية :الندوي -)٥(

     .٢٧٢ص ،فقه السرية النبوية :سامل نوري -)٦(

     .٢١٠ص ،دراسة يف السرية :خليل -)٧(

   .١٨٠٥: ، ومسلم عن أنس بنحوه، برقم) ٧٧٩،  ٧٧٨( ؛ ص ) ٤١٠٠ -٤٠٩٩: (باب غزوة اخلندق، رقماملغازي، . ك :لبخاريا -)٨(



  

بثالثـة آالف جماهـد،    εواستكماال للخطة الدفاعية، عسكر الرسول . عشر ألف ذراع يف ستة أيام
وكانت خطة اخلندق . )١(موزعا النساء واألطفال يف قالع حصينةسلع، جاعال ظهر جيشه إىل جبل 

لعرب، فكانت حبق مفاجأة حقيقية للزاحفني علـى  متطورة، ومل تكن معروفة وال مألوفة يف حروب ا
  .)٢(املدينة

. )٣(وأبطل األسلوب اجلديد خطة األحزاب، وأضعف معنويام، وشرد أذهام؛ وشتت قـواهم    
واضطر األعداء إىل الـرتول خـارج   . )٤(هذه املكيدة ما كانت العرب تصنعها وال تكيدها: وقالوا

ينفذون منها، وكانت مفرزة من فرسان قريش يقودها عمرو بن عبد  املدينة، حماولني عبثا إجياد ثغرة
فقطع خط رجعتهم،  τود، استطلعوا منطقة ضيقة، وعربوها خبيوهلم، فأقبل عليهم علي بن أيب طالب 

ومنع امدادات األحزاب إليهم، مث نازل عمرو بن عبد ود فقتله، وقتل املسلمون رجلني من املشركني؛ 
  .       )٥(هاربة إىل قواعدها وعادت بقية فرسام

واستمر املسلمون يكافحون املشركني، بصرب وثبات، يرشقوم بالنبل تارة، ويرموم باحلجـارة     
واشتد الوضع على املسلمني حني نقض يهـود  . تارة أخرى؛ ملنعهم من اقتحام اخلندق، أو بناء طرق

دينة يكونون قادرين على توجيـه ضـربة   بين قريظة عهدهم، وحبكم موقعهم يف اجلنوب الشرقي للم
وذا الغدر صار املسلمون بني فكي كماشة، فاألحزاب من فـوقهم،  . مؤذية للمسلمني من اخللف

وجاء الوصـف  . وبنو قريظة أسفل منهم، وظن املنافقون باهللا الظنونا؛ وزلزل املسلمون زلزاال شديدا
ؤوكُم من فَوقكُم ومن أَسفَلَ منكُم وإِذْ زاغَت الْأَبصار إِذْ جا [: يف القرآن هلذه احلال، يف قوله تعاىل

 لْزِلُـوا زِلْززونَ ونمؤالْم يلتاب كالنا، هونالظُّن ونَ بِاللَّهظُنتو اجِرنالْح الْقُلُوب تلَغبا   ويدـدالًـا ش[ 
ام العميق، وتربيتهم العظيمة، يناظلون بشدة، وعزم ووقف املسلمـون بإمي).  ١١،  ١٠( األحزاب 

وقوة، يكافحـون الشدائد، ويواجهـون التحديات اجلسيمة، واملشركون مستمرون يف حمـاوالت  
لفوات وقت الصالة، حىت دعـا   εاالختراق، مما تسبب يف فوات صالة العصر، وقد استاء الرسول 

 قبورهم وبيوم نارا، كما شغلونا عن صالة الوسـطى  مأل اهللا {: على املشركني يوم اخلندق، قائال

                                                 
     .٢١١ص مصدر سابق، :خليل -)١(

     .٢٧٢ص ،فقه السرية النبوية :سامل نوري -)٢(

     .٢٩٢ص ،٢، جالسرية النبوية :الصاليب -)٣(

     .٢٧٤ص مصدر سابق،: سامل نوري -)٤(

     .٢٣١ص ،الرسول القائد :خطاب -)٥(



  

واستقرت املواجهة على الرماية بالنبال، فكان القتلى يعدون على األصابع، . )١(}حىت غابت الشمس 
   .)٢(ستة من املسلمني وعشرة من املشركني، وقتل واحد منهم أو اثنان بالسيوف

، مقابل ثلث مثار املدينة؛ رفقا باألنصار وختفيفا بأن يعقد صلحا بينه وبني غطفان εوهم الرسول    
عن املسلمني، وختذيال لألحزاب وتفريقا جلمعهم؛ إال أنه عدل عن ذلك بعدما رأى من سـعد بـن   

ثباتا واستقامة، وتضحية وصمودا، وما زادم املخـاوف   -رضي اهللا عنهما -معاذ، وسعد بن عبادة
  .)٣(وصالبة يف الدفاع عن الدعوةمن تكالب األعداء؛ إال إميانا وثباتا، 

وأسهم طول احلصار الذي دام أربعا وعشرين ليلة، يف إضعاف معنويات األحزاب، ال سـيما وأن     
واألعـراب  . أهدافهم مل تكن واحدة، فقريش تريد استئصال شأفة املسلمني؛ لتحرير طرق جتارـا 

ددون يف مواقفهم، فلـم يشـتركوا يف   ويهود متر. يبغون نصرا حامسا وسريعا؛ لنهب خريات املدينة
القتال رغم نقضهم للعهد؛ خوفا من انسحاب األحزاب، مما جيعلهم يف مواجهة مع املسـلمني دون  

وزاد يف إضعاف شوكة األحزاب أن نعيم بن مسعود الغطفاين دخل اإلسالم فطلب . )٤(دعم أو إسناد
إمنا أنت فينا رجل واحد، فخذل عنا  {: أن يكتم إسالمه؛ ليوقع بني األحزاب، قائال εمنه الرسول 

وجنح نعيم يف متـرير خدعته، فأقنع يهود بطلب رهائن مـن  . )٥(}إن استطعت، فإن احلرب خدعة 
قريش؛ لئال تتركهم وحـدهم، كما جنح يف إقناع قريش، بأن يهـود تريد منهم رهائن تسـلمهم  

عدمت الثقة بني األطراف املتحالفة، واختلفت وذه الوقيعة ان. للمسلمني؛ مثنا   لتجديد الصلح معهم
  .كلمتهم، وتفرق مشلهم

ومما زاد أمور األحزاب تعقيدا، أن اهللا عاقبهم برياح عاتية، وعواصف شديدة بـاردة، اقتلعـت      
فما كان مـن أيب سـفيان أن نـادى    . خيامهم، وأطفأت نريام، وقلبت قدورهم، ودفنت رحاهلم

وصـدق اهللا وعده، فنصـر  . ن حتزم، سوى التعب وخسارة النفقاتبالرحيل، ونال املشركون م
يا أَيها الَّذين آمنوا اذْكُروا نِعمةَ اللَّه علَـيكُم إِذْ   [: قال اهللا تعاىل. دعوته، وأيد اهللا رسوله واملؤمنني

رت ا لَّمودنجا ورِحي هِملَيا علْنسفَأَر ودنج كُماءتا جريصلُونَ بمعا تبِم كَانَ اللَّها وه٠٩/األحـزاب  ]و .
ورد اللَّه الَّذين كَفَـروا   [: وهزم اهللا املشركني، وشتت مجعهم، ورد كيدهم، كما جاء يف قوله تعاىل

وكان هـذا  . ٢٥/األحزاب ]ه قَوِيا عزِيزا بِغيظهِم لَم ينالُوا خيرا وكَفَى اللَّه الْمؤمنِني الْقتالَ وكَانَ اللَّ
                                                 

     .٦٢٧: ومسلم .١٢٢٨، ص٦٣٩٦: الدعاء على املشركني، رقم: الدعوات، باب. ك: البخاري -)١(

     ). ٢٢٠،  ٢١٨( ص  ،الرحيق املختوم :املباركفوري -)٢(

      .٢٥٤السرية النبوية، ص: الندوي. ٢٨٥، ص٢السرية النبوية، ج: شهبة وأب -)٣(

     .٢٧٦ص: سامل نوري ، فقه السرية النبوية. ٤٣٠ص ،٢، جالسرية النبوية الصحيحة :ريالعم -)٤(

     .١٦٤ص ،٣، جالسرية النبوية :ابن هشام -)٥(



  

مرتِلَ الكتاب، سريع احلساب،  ! اللهم {: ، والذي جاء فيه)١(خالل احلصار εاستجابة لدعاء النيب 
  . )٢(}اهزمهم وزلزهلم  ! اهزم األحزاب، اللهم

نية مـن الـدفاع إىل   إزاء الوث εوبعد هذا النصر زمية األحزاب، تغري املوقف اإلستراتيجي للنيب    
وكان الرتداد . )٤(}اآلن نغـزوهم وال يغزونا، حنن نسري إليهم  {: ، مؤكـدا هذا بقوله)٣(اهلجوم

األحزاب، األثر الكبري يف تعايل اإلسـالم، وانتشار دعوته وتعاظم قوته، كما مل يعد يف اإلمكان بعد 
  . )٥(هذا اليوم، أن يتجمع خصوم اإلسالم على هذه الصورة

  .مرحلة الفتح املبني للدعوة ومتكينها: ثانيا   
بعدما حققت الدعوة انتصارا عسكريا زمية األحزاب، فقد حققت معه انتصارا سياسيا مبعاهـدة     

صلح احلديبية؛ حيث أظهـر هذا االنتصار تعاظم قوة املسلمني، وحتولت قوم إىل شوكة مرهوبـة  
فرصة لعرض أفكاره، وتبليغ دعوته؛ مما هيـأ النفـوس    -ε الرسول -اجلانب، مما أتاح لقائد الدعوة

وأكد االنتصار يف الوقت ذاته، بأن املسلمني صاروا قوة ال  تقهـر، فولد هـذا  . للمعرفة واالستماع
على  εوقد حرص الرسول . )٦(ودعوته εاألمر عند املشركني يأسا قاتال؛ من استحالة حماربة الرسول 

، )٧(}اآلن نغزوهم وال يغزوننا حنن نسري إليهم  {: املشـركني، قائال على تعميق هذا املعىن يف نفوس
زمام املبادرة لغـزو املشـركني يف   " فيها  ε، وكان هذا إيذانا ملرحلة جـديدة، أخذ الرسول )٧(}

  .؛ تتوجيا للفتح املبني، ومتكينا للدعوة والدين اجلديد)٨("عقائدهم، قبل غزوهم يف أجسادهم 
  .نتصار الدعوة سياسياصلح احلديبية وا -١   
لقد تغريت أوضاع اجلزيرة العربية، ال سيما بعد هزمية األحزاب يف غزوة اخلندق، فعاد املشركون    

مدحورين، رغم احلشد اهلائل الذي مجعوه، وبعد أن لفظ يهـود املدينة آخر نفس هلم، خاصة بعـد  
ثابة مؤشرات سياسية وعسكرية، بـأن  الضربة املاحقة، اليت وجهت إىل يهود بين قريظة، فكان هذا مب

                                                 
      ). ٢٧٧،  ٢٧٦( مصدر سابق، ص : سامل نوري -)١(
     . ١٧٤٢: مسلم. ٧٨١، ص٤١١٥: غزوة اخلندق وهي األحزاب، رقم: املغازي، باب. ك: البخاري -)٢(

     ). ٤٣٢،  ٤٣١( ص  ،٢ج: السرية النبوية الصحيحة :العمري -)٣(

     .  ٧٨١، ص٤١١٠: غزوة اخلندق وهي األحزاب، رقم: املغازي، باب. ك: البخاري -)٤(

     ). ٢١٩،  ٢١٨( ص  ،دراسة يف السرية :خليل -)٥(

     .٣٣١ص النبوية، املنهج احلركي للسرية :الغضبان -)٦(

     .٧٨١، ص٤١١٠: غزوة اخلندق وهي األحزاب، رقم: غازي، بابامل. ك: البخاري -)٧(
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يأخذ املشروع اإلسالمي مداه؛ لإلنسياح يف اجلزيرة العربية، ليقضي على مرتكـزات الشرك والوثنية  
  .)١(قضاء مربما

باخلروج إىل مكة، معتمرا بداية ذي القعدة مـن   ε، جاء قـرار الرسول ةوتنفيذا هلذه اإلستراتيجي   
  :ذهنه حتقيق أهداف ثالثة السنة السادسة للهجرة، ويف

  .إشعار الناس مجيعا أن دعوة اإلسالم، ليست بالضرورة قائمة على احلرب -١   
  .الرغبة يف جتميـد الصـراع ضد قريش -٢   
أيب احلنفية السمحة، وهم األجـدر بـدخول   υبيان أن املسلمني، هم أحفاد إبراهيم اخلليل  -٣   

  .)٢(قائمة على التوحيد اخلالصاحلرم اآلمن؛ وممارسة شعائرهم ال
حرجا واستفزازا لقريش؛ فمنع املسلمـني من ممارسـة   -املذكور آنفا -وقد سبب قرار اخلروج   

شعائرهم، يف البيت احلرام، يتناىف مع األخالق واألعراف، مما يكلفها مثنا باهضا، ليس إزاء املسلمني 
ويف املقابل إن مسحـت للمسـلمني   . امـهمفقط؛ بل إزاء عرب اجلزيرة عموما، فيضعف موقفها أم

بدخول مكة، فهذا املوقف سيحرجها، ويهز مسعتها وكربياءها؛ فدخوهلم ذا اجلمع الغفري، يظهرهم 
مبظهـر العنوة والقوة، السيما وأن هزميتهم يف اخلندق، جديد وقعها على أذهام؛ عميق أثـرها يف 

  .)٣(ذاكرم
يف بيان مقصده، من أنه ال يريد قتاال؛ وإمنا جـاء زائـرا    -احلديبيةوهو يف  -εوقد جنح الرسول    

والذي نفسي بيده، ال يسألوين خطة  {: ؛ بل راغبا يف حتقيق الصلح، قائال)٤(للبيت، ومعظما حلرمته
وهكذا هي دعـوة اإلسالم، دعوة جتنح للسـلم  . )٥(}يعظمون فيها حرمات اهللا؛ إال أعطيتهم إياها 

وقد أدركت . خلري والعدل، ويف املقابل دعوة تنبذ احلـرب؛ وحتارب الشر والفسادوالصلح، ونشر ا
قريش هذه احلقيقة، من خالل املفاوضات واليت انتهت بعقد صلح احلديبية، والذي ضمن الشـروط  

  :التالية
  ).خيانة ( وال إغالل ) سرقة ( وضع احلرب بني الطرفني عشر سنني، فال إسالل  -١   
ى حممدا من قريش بغري إذن وليه رده عليهم، ومن جاء قريشا ممن مع حممد مل يـردوه  من أت -٢   
  .عليه
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  من أحب أن يدخل يف عقد حممد دخل فيه، ومن أحب أن يدخل يف عقد قريش وعهدهم  -٣   
  .، ودخلت بنو بكر يف عقد قريشεدخل؛ فدخلت خزاعة يف عقد الرسول 

عمرة هذا العام، ليدخلوها  يف العام القادم؛ ويقيمون ـا  أن يرجع املسلمون عن مكة، دون  -٤   
  .ثالثا والسيوف يف أغمادها

هذه الشروط على ما بدا فيها من إجحاف وظلم؛ ليظهر أن من مبادئ دعوتـه، أن   εوقبل النيب    
تحنا لَك إِنا فَ [: إىل املدينة، نزل قوله تعاىل εوأثناء رجوعه . )١(يسود السالم، وحيفظ للبيت حرمته

يدهيو كلَيع هتمنِع متيو رأَخا تمو ن ذَنبِكم مقَدا تم اللَّه لَك رفغيا، لبِينا محا،  فَتيمقـتساطًا مرص ك
، الذين ابتلوا من املسلمني τوكان عمر بن اخلطاب ).  ٠٣،  ٠١( الفتح  ]وينصرك اللَّه نصرا عزِيزا 

أو فتح هو يا : يف الصلح، والعودة إىل املدينة، ووقع من ذلك يف نفوسهم حىت كادوا يهلكون، قال 
  .)٢(}نعم  {: رسول اهللا ؟ قال

وعسى أَن تكْرهواْ شيئًا وهو خير لَّكُم وعسى  [: وهكذا حتول الصلح إىل فتح ونصر، لقوله تعاىل   
بحونَ أَن تلَمعالَ ت مأَنتو لَمعي اللّهو رٌّ لَّكُمش وهئًا ويوكان الصلح فتحا مبينـا،  . ٢١٦/ البقرة ]واْ ش

  :ونصرا عزيزا؛ ملا ترتب عليه من فوائد عظيمة، ونتائج قيمة، ميكن تلمسها يف اجلوانب اآلتية
من خالل املفاوضات وعقد املعاهدات، مما اعتراف قريش بكيان الدولة الفتية وبالدين اجلديد،  -١   

أثر سلبا يف حلفها مع القبائل األخرى، واليت رأت أا يف حـل من االنتماء لزعامتـها، واالرتبـاط   
مبصريها، وأن هلا احلرية املطلقة يف االنضمام ألي معسكر تراه مناسبا؛ للدخول يف دينه، أو لكسـب  

كر املسلمني، وانضمام جزء كبري من األحـابيش، الـذين   ؛ فكان انضمام خزاعة إىل معس)٣(صداقته
  .    )٤(ميثلون قوة أَحد بطون قريش؛ قد عزز قوة املسلمني، وأضعف صف املشركني

أكسب الصلح مهابة لإلسالم، مما جعل خصومه يسلمون بغلبته وانتصاره عاجال أو آجـال،   -٢   
  الم؛ كخالد بن الوليد، وعمرو بن العاص، حيث سارع وجـهاء املشركني وقادم للدخول يف اإلس

  .)٥(كما سارع أعراب املدينة باالعتذار عن ختلفهم عن املسري إىل مكة
استغل املسلمون فترة الصلح، فانتشروا يف األمصار، ونشطوا يف الدعوة إىل اإلسالم، ونشـر  -٣   

، وتطهري القلوب والعقول، مـن  مبادئه وحماسنه، وبيان تعاليمه، يف ذيب األخالق، وتزكية النفوس
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الشرك والوثنية، والعداء واخلصومة، فكان أن دخل يف اإلسالم يف السنتني اللتني أعقبتا صلح احلديبية، 
، مث خرج بعد سـنتني  ألف وأربعمائةخرج من احلديبية يف  εما يفوق قبله بكثري؛ بدليل أن الرسول 

  .)١(رجل عشرة آالفيف فتح مكة يف 
ملسلمون من هدنة احلديبية، فرصة مناسبة حملاربة القوى املعادية لإلسالم، كـاليهود يف  وجد ا -٤   

خيرب وما جاورها، والبيزنطيني وحلفائهم العرب يف اجلهات الشمالية، والتجمعات القبليـة البدويـة   
  . )٢(ااملنتشرة يف الصحراء، واملتربصة باإلسالم، من قبائل هوازن، وجند، وبين مرة، وغطفان وحنوه

حقق املسلمون تقدما عسكريا كبريا، مما أتاح هلم نقل الدعوة إىل خارج اجلزيرة العربية، كما  -٥   
الفرصة مواتية، إلرسال الرسائل، وتوجيـه الوفـود إىل    εحصل يف غزوة مؤتة، كما وجد الرسول 

  .)٣(ملوك الفرس والروم وغريهم؛ يدعوهم إىل اإلسالم
املستضعفون يف مكة، فأسلم على يد أيب جندل، عدد كبري مـن أبنـاء   واستفاد من الصلح  -٦   

قريش، فلحقوا بأيب بصري؛ وصار مركز دعوة وقوة لإلسالم، فسبب نشاطهم، ضيقا وحرجا لقريش، 
من انتشار اإلسالم مبكة، وديدا لقوافلها التجارية العائدة إىل مكة، مما دفع قريشا بأن تتنازل للرسول 

ε ذا التنـازل ختلــص   على البند الذي مينع حلـاق كل من أسلم به من قـريش إىل املدينة ، و
  . )٤(املستضعفون، مما كانوا يعانونه من ضيق يف مكة

ويف ذي القعدة من السنة السابعة للهجرة، دخل املسلمون مكة، تنفيذا لشروط صلح احلديبيـة،     
قَد صدق اللَّه رسولَه الرؤيا بِالْحق لَتـدخلُن  لَ [: ، كما جاء يف قوله تعاىلεوصدقت رؤيا الرسول 

عت ا لَمم ملافُونَ فَعخلَا ت رِينقَصمو كُموسؤر نيلِّقحم نِنيآم اء اللَّهإِن ش امرالْح جِدسلَ الْمعوا فَجلَم
ركت أحداث صلح احلديبية وعمرة القضاء، أثرها يف نفوس وت. ٢٧/الفتح ]من دون ذَلك فَتحا قَرِيبا 

الناس؛ فتغريت نظرة القبائل العربية جتاه الدين اجلديد، فتبني هلم بأنه دين يزهد يف احلرب، ويرغب يف 
ورأى أهل مكة يف تضامن املسلمني، وتعاوم وتعاطفهم، وتـآخيهم وتـآلفهم، وحسـن    . الصلح

نفسهم حبا لإلسـالم وتعلقا به، وأدركوا أن هذه اجلماعـة، ال ميكـن   اقتدائهم بنبيهم، ما ولد يف أ
الوقوف يف وجهها، وال أمل يف التغلب عليها، وأن اخلـري كل اخلري هو الدخول يف الدين اجلديـد،   
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فأسلم قادة من قريش، وتبعهم ناس كثري، ففتحت ذا عمرة القضاء قلوب قريش، كمـا فَتحـت   
  .)١(ان فتحا مبينا، ونصرا عزيزاأبواب مكة للمسلمني؛ فك

  .فتح مكة وانتصار احللم والعفو على االنتقام والعداوة -٢   
السياسية يف صلح احلديبية، ومثرة من مثارهـا، فـدخل    εالنيب  ةكان فتح مكة، تتوجيا إلستراتيجي   

عني نفرا من حلفائها املسلمون مكة فاحتني، كما دخلوها معتمرين، بعد أن شاء اهللا تعاىل لقريش أن ت
. ؛ فنقضت ذا العمل ميثاقها وعهـدها εمن بين بكر، أصابوا رجاال من بين خزاعة حلفاء الرسول 

 {: ، ملا سأله النصرة والنجدة، قائال"عمرو بن سامل اخلزاعي " نداء زعيم بين خزاعة  εولىب الرسول 
  . )٢(}نصرت يا عمرو بن سامل 

، قريشا بني دفع الدية لقتلى خزاعة، أو الـرباءة مـن   ε، خري الرسول وتربئة للذمة وإقامة للحجة   
فاختارت قريش القتال، وندمت على اختيارها؛ فقد أدى اختيارهـا إىل  . حلف بين بكر؛ أو القتال

املسلمني باالستعداد  εوأخفق أبو سفيان يف مساعيه لتجديد الصلح، وأمر النيب . حتف نفسها بيدها
: ذا بأسباب احليطة واحلذر، حريصا على إحاطة األمر بالسرية التامة، بدليل دعائهوالتجهز للغزو، آخ

" ؛ حىت ال تستعد قريش للقتال،)٣(}اللهم خذ العيون واألخبار عن قريش، حىت نبغتها يف بالدها   {
أن  إن األولوية يف منهج اإلسالم. )٤("وتعجـز عن الدفاع واملقاومة، فتذعن لألمـر وتحقَن الدماء 

فاألوىل مبحتريف احلروب يف . حتفظ نفوس البشر، حىت ولو كانوا أعداء، ويتحقق النصر بأقل اخلسائر
ورأفتـه، يف   εهذا العصر، واملتعطشني للقتل والدمار يف هذا الزمان، أن يتعلموا من رمحة الرسـول  

  .سياسته العسكرية مع أعدائه؛ ليكتشفوا عظمة هذا الدين، ومبادئه السمحة
يف حلظة ضعف، أراد فيها  τيف هذا الظرف الدقيق ويف اللحظة احلامسة، شذ حاطب بن أيب بلتعة و  

باألمر، ومنع الكتاب مـن   ε، وتدخل الوحي، وأعلم الرسول )٥(إخبار قريش مبسري املسلمني إليهم
ـ . الوصول إىل قريش؛ حتقيقا للرجاء النبوي ه وأكد حاطب عذره، أن ما دفعه إىل هذا العمل حرص

ولئن كان حضوره بدرا . على حفظ ماله، وسالمة ولده، وليس كفرا أو ارتدادا؛ أو شكا يف نصر اهللا
ويف هذه القصـة، نزل . )٦(قد شفـع له من العقاب، فإن العمل يف حد ذاته ضـالل عن سبيل اهللا
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 [: إىل قوله ]كُم أَولياء تلْقُونَ إِلَيهِم بِالْمودة يا أَيها الَّذين آمنوا لَا تتخذُوا عدوي وعدو [: قوله تعاىل
  . ٠١/املمتحنة ]فَقَد ضلَّ سواء السبِيلِ 

  أسلوب احلرب النفسية مع قريش، فلما وصل مـر الظهران أمـر جيشه،  εوقد انتهج الرسول    
قريش األمر، ووقفت على  ، بأن يوقد كل واحد نارا، فلما استطلعتعشـرة آالف مقاتلوكانوا 

حقيقته؛ أصاا اهللع وانتاا الذعر، وأيقنوا أن ال قبل هلم ذا اجليش الكبري، الذي مل يعهـدوا بـه   
، يف انتهاج ذات األسلوب، أثناء لقـاءه بـأيب   τوأسهم العباس بن عبد املطلب . للمسلمني من قبل
ي؛ فحدثهم ورهبهم ورغبهم، وجنـح يف  حكيم بن حزام، وبديل بن ورقاء اخلزاع: سفيان وصاحباه

، وشعر أبو سفيان بأنه صار رهينة يف يـد املسـلمني،   )١(εإقناعهم، بإعالن إسالمهم أمام الرسول 
إىل اإلسالم، بدل توبيخه وإذالله وديده بالقتل، فتيقن أنـه   εوكانت املفاجأة له؛ أن دعاه الرسول 

؛ إمنا هو أمام سيد أهل األرض يدعوه إىل اإلسالم، فاهتز ليس أمام قائد خصم يريد إبادته وإبادة قومه
ومما زاد يف رهبتـه، أن رأى منـاورات   . ما أحلمك وأكرمك وأوصلك: كيانه ومل يتمالك أن قال

. ؛ وأن أكثر ما هاله كتيبة األنصار، فبدت له كأا حرة سـوداء εكتائب جند اهللا كلها بإمرة حممد 
سر يا عباس، فلـم أر كـاليوم   : فقال. األنصار عندها املوت األمحر هذه: فسأل العباس عنها فأجابه
يوم  ε، مما جعله يقنع أهل مكة بعدم جدوى املقاومة، وكان أمر الرسـول )٢(صباح قوم يف ديارهم

من دخل دار أيب سفيان فهو آمن، ومن ألقى السالح فهو آمن، ومن أغلق بابه فهـو   {: الفتح، أن
  . ليف قلبه، والرفع من شأنه بني قومه؛ زيادة يف تأ)٣(}آمن 
مع زعيم قريش، واملنهج القومي الذي زاوج فيه بـني   εإن السياسة احلكيمة اليت انتهجها الرسول    

القائد القوي للجيش؛ والداعية الناجح، وما أظهره من حلم وأناة، مميزات كانت كفيلة بتغيري البنـاء  
ظلمات الكفر إىل نور اإلسالم، ومن متربص باإلسالم، إىل  النفسي لقائد جيش العدو، فينتقل به من

إىل دار لالستسالم  εصمام أمان له وداعية إليه، وتتحـول داره من دار للتخطيط على حرب حممد 
له؛ وهي من دون الدور مجيعا مكانا آمنا؛ فأعطى ذا مثال رائعا للدعاة وللقادة من بعده، أن يقتدوا 

  .)٤(به ويسريوا على جه

                                                 
     .٣٦٢ص ،فقه السرية النبوية :سامل نوري -)١(

     .٣٦٢ص مصدر سابق، :الغضبان -)٢(

     .٦٨٩، ص٤٦٢٤: فتح مكة، رقم: جلهاد والسري، بابا. ك: مسلم -)٣(

      .٣٦٣ص مصدر سابق، :الغضبان -)٤(



  

خاشعا متواضعا، ال دخول فاتح متعال، دخل واضعا رأسه، حىت كـاد   )١(مكة εودخل الرسول    
ذقنه ميس واسطة الرحل؛ تواضعا وخضوعا، وكان يقرأ سورة الفتح، غفرانا للذنوب، واستشـعارا  

راف للنعمة، وإفاضة للنصر املؤزر، وأردف أسامة بن زيد، ومل يردف أحدا من بين هاشم، وال من أش
قريش؛ إرساء للعدل واملساواة، وقصد البيت وطاف به، وكان حول البيت وعليه ثالمثئـة وسـتون   

 ]وقُلْ جاء الْحق وزهق الْباطلُ إِنَّ الْباطلَ كَـانَ زهوقًـا    [: ، ويقول)٢(صنما، فجعل يطعنها بقوسه
قوية ملظاهر الوثنية، وصور اجلاهلية يف وشكل تطهري البيت من األصنام واألوثان، ضربة . ٨١/ اإلسراء

  .اجلزيرة العربية كلها؛ فصححت العقيدة، وعاد البيت كما أراده اهللا؛ مكانا لعبادة اهللا وتوحيده
فإين أقول لكم كما قال يوسف  {: وكان الفتح رمحة وحمبة، وعفوا وصفحا، فقال خماطبا قريشا   

، اذهبـوا فـأنتم   ٩٢/يوسف ]وم يغفر اللّه لَكُم وهو أَرحم الراحمني الَ تثْريب علَيكُم الْي [: إلخوته
  .)٣(}الطلقاء 

وهكذا انقلب الثأر خلزاعة املنكوبة إىل فتح عظيم، جلجل اآلفاق، ورفرفت به راية التوحيد علـى     
  .)٤(ربوع مكة، اليت حاربت الدعوة قرابة عشرين عاما أو تزيد

  . نني ومبادئ النصر واهلزميةغزوة ح -٣   
شكلت القبائل العربية يف مشال اجلزيرة وعلى رأسها هوازن وثقيف، أكرب حتد لإلسالم واملسلمني    

بعد فتح مكة؛ ورأت هذه القبائل، أن توجه ضربة قاصمة للقوة اإلسالمية املتعاظمة، فالسكوت على 
أمامهم الكتساح مواقع الوثنية واحـدة بعـد   ما حيققه املسلمون من انتصارات، يعين فتح الطـريق 

، يقودهم زعيم هوازن، مالـك بـن   عشرين ألف مقاتلوجنحت هذه القبائل يف حشد . )٥(األخرى
  .)٦(عوف، والذي قرر أن جيعل خلف كل مقاتل أهله، وماله وولده؛ كباعث للقتال

، على رأس مثان للهجرة شوال سنةاستعدادات هوازن وثقيف، خرج إليهم يف  εوملا بلغت النيب    
، وأعجب املسلمون بكثرم، رغم كثرة جيش األعـداء، فقال قائل مـن  اثين عشـر ألف مقاتل

وما إن وصل املسلمون إىل واد حنني . )٧(، وأعجبتهم كثرة الناس)لن نغلب اليوم من قلة : ( املسلمني

                                                 
     ). ٣٤٣ص ،السرية النبوية :الندوي. ( وكان ذلك صباح يوم اجلمعة لعشرين ليلة خلت من رمضان، سنة مثان للهجرة -)١(

     ). ٥٢٧،  ٥٢٦( ص  ،٢، جالسرية النبوية :الصاليب -)٢(

     .٣٤٦ص ،السرية النبوية :الندوي -)٣(

     .٣٦٤ص ،فقه السرية النبوية :الغضبان -)٤(

     .٢٥٠ص ،دراسة يف السرية :خليل -)٥(

     . ٣٧٩ص ،فقه السرية النبوية :سامل نوري -)٦(

     ). ٣٥٥،  ٣٥٤( ص  ،السرية النبوية :الندوي -)٧(



  

واحـدة، واضـطرب   حنني قبل وضوح الصباح، حىت فاجأهم العدو بكمائنه، فانقض عليهم دفعة 
، وكروا راجعني ومل تغن عنهم كثرم، وجاء وصف هذا املشهد، يف قولـه  )١(حبلهم وأصام الفزع

ئًا لَقَد نصركُم اللّه في مواطن كَثرية ويوم حنينٍ إِذْ أَعجبتكُم كَثْرتكُم فَلَم تغنِ عـنكُم شـي   [: تعاىل
لَيع اقَتضلَـى    وعو هـولسلَـى رع هتينكس زلَ اللّهأَن ثُم ،بِرِيندم متلَّيو ثُم تبحا ربِم ضاَألر كُم

 رِيناء الْكَافزج كذَلواْ وكَفَر ينالَّذ عذَّبا وهورت ا لَّمودنلَ جأَنزو نِنيمؤ٢٦،  ٢٥( التوبة  ]الْم .(  
من أصحابه، وكلهم ثقة عالية، بأن اهللا  املائةومعه قرابة  εذا الظرف الدقيق، ثبت الرسول ويف ه   

، وإن الشـجاع الـذي   εولقد كنا إذا محي البأس نتقي برسول اهللا : ( τناصر دعوته، يقول الرباء 
وأنـزل   )٢(، واليت كانت متأل الساحة وتسد األفق،بآالف من املالئكةفأمدهم اهللا تعاىل ). حياذى به 

سكينته عليهم، ومتكنت القلة املؤمنة من هزمية الكثرة الكافرة، فكانت حنني حبق تربية للنفوس، على 
، )٣(أن مبدأ النصر من عند اهللا وحده، وإن كانت العدة والعتاد أسباب جيب علي املسلم أن يأخذ ا

  .١٢٦/ آل عمران ]يزِ الْحكيمِ وما النصر إِالَّ من عند اللّه الْعزِ [: لقوله تعاىل
  .عام الوفود والتمكني لإلسالم -٤   
وبغزوة حنني نكون قد وقفنا يف دراستنا هلذا املبحث، على أهم الوقائع واألحـداث البـارزة، يف      

إطار الصراع الطويل بني احلق والباطل، واليت شكلت الوثنية من خالله، التحدي األكـرب لإلسـالم   
العميق يف نفوس العرب قاطبة،  ره ـوكان هلزمية قريش الراعي األكرب للشرك والوثنية، أث واملسلمني،

السيما بعد أن أظهر املسـلمون  -فأدركوا أن ال مناص هلم، من تقبل احلقائق اجلديدة على األرض؛
 محص بالرعب؛ حيث بقي قابعا جبيشه يف -ملك الروم البيزنطيني -قوم يف غزوة تبوك، فَهزِم هرقل

؛ فراحت القبائل العربية ترسل وفودها -رغم احلشود اليت حشدها، فلم يقوى على مواجهة املسلمني
،  التاسع للهجرةتباعا؛ استسالما ملنطق املتغريات، وإذعانا حلقائق الواقع اجلديد، وكان هذا يف العام 

  . )٤(والذي مسى بعام الوفود
على رأس املسلمني الذين قصدوا موسم احلـج،   τأبا بكر  εويف هذا العام بالذات؛ أوفد الرسول    

وكان آخر موسم يشهده املشركون، فلما مضى نزلت بقية سورة التوبة، وفيها إعالن بالرباءة مـن  
الشرك واملشركني؛ وإاء لكل العهـود اليت بني املسلمني واملشركني، ويدخل يف هذا كل من ختلف 

                                                 
     .٢٥١ص ،دراسة يف السرية :خليل -)١(

     ). ٣٧٢،  ٣٦٩( ص  ،النبويةفقه السرية  :الغضبان -)٢(

     .٤٧٢ص ،٢، جالسرية النبوية :أبو شهبة -)٣(

     .٤١٢ص ،فقه السرية النبوية :سامل نوري -)٤(



  

 ]براءةٌ من اللّه ورسوله إِلَى الَّذين عاهدتم من الْمشرِكني  [: تعاىل من املنافقني عن غزوة تبوك، قال
وإِنْ أَحد من الْمشرِكني استجارك فَأَجِره حتى يسمع كَالَم اللّه ثُم أَبلغه مأْمنه ذَلك  [: إىل قوله تعاىل

 مقَو مهونَ بِأَنلَمعوكان علي بن أيب طالب ).  ٦،  ١( التوبة  ]الَّ يτ   ذه اآليات من حج مـن يبلغ
، ψأبو هريرة، والطفيل بن عمـرو الدوسـي   : املشركني، يساعده يف هذا عدد من الصحابة؛ منهم

د ال يدخل اجلنة إال نفس مؤمنة، وال يطـوف بالبيت عريان، وال حيج بع: وتضمنت املسـائل اآلتية
  .   )١(عهد، فعهده على مدته εالعام مشرك، ومن كان بينه وبني رسول اهللا 

وذا عم اإلسالم اجلزيرة العربية بأسرها، بعد أن دخل الناس فيه أفواجا، وما دام الغالب حـديثي     
إىل األمصار، من يتوىل تعليم هؤالء دينهم، وترسيخ تعاليمـه   εعهد باإلسالم، فقد أرسل الرسول 

 -أبو موسى األشعري، ومعاذ بـن جبـل  : الصحابيان εمحة، وأخـالقه الرفيعة، حيث أوصى الس
يسرا وال تعسرا، وبشرا وال تنفرا، وتـطاوعا  {: ، عندما بعثهما إىل اليمن؛ قائال-رضي اهللا عنهما 

  .)٢(}وال ختتلفا 
عشـرة إىل  مائةـومخس ألفوإذا كانت احلديبية هي الفتح املبني، الذي رفع عدد املسلمني من    

األكرب يف حجـة   ، يوم احلج مائة ألف وزيادةيوم فتح مكة، فإن هذا الفتح قد رفع العدد إىل  آالف
السياسية قبل العسكرية، يف التمكني لـدين اهللا،   εالرسـول  ة؛ وهكذا جنحت إستراتيجي)٣(الوداع

 Ψلفساد والظلم؛ إنفاذا لوعد اهللا وحتقيق اخلـالفة يف األرض، فانتشـر اخلري والعدل، واندحـر ا
وعد اللَّه الَّذين آمنوا منكُم وعملُوا الصالحات لَيستخلفَنهم في الْـأَرضِ   [: للمؤمنني، يف قوله تعاىل

هم ولَيبدلَنهم من بعد خوفهِم أَمنا كَما استخلَف الَّذين من قَبلهِم ولَيمكِّنن لَهم دينهم الَّذي ارتضى لَ
  .٥٥/ النور ]يعبدوننِي لَا يشرِكُونَ بِي شيئًا ومن كَفَر بعد ذَلك فَأُولَئك هم الْفَاسقُونَ 

  . الـدروس والعـرب: املطلب الرابع   
، مما أرادوا ألنفسـهم يف  )٤("أكرب، ونصرا أعظم غنيمة " وللمؤمنني،  εلقد أراد اهللا لرسوله  -١   

معركة بدر ، فبعدما كان هدف املسلمني االستيالء على القافلة؛ أراد هلم النصر املؤزر على عدوهم، 
وهذه الفرصة نادرة، فلو عاد املسلمون أدراجهم، بعد إفالت القافلة من أيـديهم؛  . وإحلاق اهلزمية به

، وذهبت فرصة إظهار هيبتهم، ورهبتهم أمام أعدائهم، لقولـه  )٥(وهملفام حتقيق النصر على عـد
                                                 

     ).  ٤١٤،  ٤١٣( ص  املصدر نفسه، -)١(

     .٥٨١، ص٣٠٣٨: ما يكره من التنازع واالختالف يف احلرب، وعقوبة من عصى إمامه، رقم: اجلهاد والسري، باب. ك: البخاري -)٢(

     .٣٦٤ص ،فقه السرية النبوية :الغضبان -)٣(

     .٢١٨فقه السرية، ص: البوطي -)٤(

     ). ٢٣٨،  ٢٣٧( فقه السرية النبوية، ص : سامل نوري -)٥(



  

رِيـد  وإذْ يعدكُم اللَّه إحدى الطَّائفَتينِ أَنها لَكُم وتودونَ أَنَّ غَير ذَات الشوكَة تكُونُ لَكُم وي [: تعاىل
  .٠٧/األنفال ] بِر الكَافرِيناللَّه أَن يحق احلَق بِكَلماته ويقْطَع دا

وشـاوِرهم   [: مببدأ الشورى، وحرص على تطبيقه عمليا، امتثاال ألمر اهللا تعاىل εالتزم النيب  -٢   
، ملا يف هذا املنـهج  ٣٨/الشورى ]وأَمرهم شورى بينهم  [: ، وقوله تعاىل١٥٩/آل عمران ]في اَألمرِ 

، وتقرر مصريها بنفسها؛ باملشاركة الفاعلة يف اإلعداد هلا؛ لتتحمل مسؤوليامن تربية لألمة، وحسن ا
ولكي يصبح هذا املنهج صورة متجددة يف القضايا اليت تشـكل حتـديا   . اختاذ القرارات واإلجراءات

. يطبق بنفسه هذا املنهج ليكون مثاال وأمنوذجا لدعاة األمـة وقادـا   εمصرييا لألمة، نرى الرسول 
ائع اليت اخترناها كأمثلة ألبرز التحديات اليت واجهت الدعوة خري مثال على ما نقول؛ ففي بدر والوق

شاور الرسول أصحابه ، بعد أن أفلت منهم العري، وطلع عليهم النفري، واستجاب ملشورة احلباب بن 
شـورته  يف اختيار املكان املناسب للجـيش، ملا رأى رأيه أفضل وأصلح للمسلمــني؛ وم  τاملنذر 

يف أُحد بني الرفق واحلزم، فانتهج الرفق حني استشـار   εومجع الرسول . ألصحابه يف شأن األسرى
أصحابه بني التحصن يف املدينة، أو اخلروج ملالقاة العدو، وانتهج الشدة ملا أفضى التشاور إىل الـرأي  

 اء، نزوله عند رأي املخالفني الراجح، رغم أنه رأى يف منامه ما يؤيد أحد األمرين، ومما زاد املوقف
فالقائـد  . وكان هذا احلسم؛ ضمانا للوحـدة واجتماعا للكلمة، وحفاظا على املعنويات العالية. له

ويف غزوة األحزاب أخذ الرسـول   . )١(الناجح، هو من يتجنب التردد املؤدي للشقاق، وفتور احلماس
ε  خبطة سلمان الفارسيτ  واستشار األنصار حينما اشتدت حمنـة  . برأيهيف حفر اخلندق، ملا أُعجِب

وأبـدوا  . األحزاب، بأن يعرض صالحا على غطفان؛ ختفيفا على املسلمني، وتفريقـا للمشـركني  
نفسه، بعد أن أعربوا عن استعدادهم التام، لتنفيـذ   εخمالفتهم بشجاعة أدبية، عودهم عليها الرسول 

رأيهم، بعدما رأى يف نفوسهم ثباتـا   εالرسـول االتفـاق؛ إذا كان وحـيا أو حبا هلم؛ ووافقهم 
؛ تأكيدا منه على أن قرار احلرب والسلم، ال يتخذ بطريقة فردية؛ بل يرجع فيه إىل األمة، )٢(وصمودا

  .)٣(عن طريق أهل احلل والعقد، من ذوي العقل الراجح، والسالمة يف الدين؛ واإلخالص والصدق
مثل لكثري من االنتصارات اليت حققها املسلمون عرب العصـور  تعد هذه الغزوات، األمنوذج األ -٣   

العسـكرية يف اسـتجماع    εوقد برزت قيادة الرسول . على أعدائهم، الذين يفوقوم عددا وعددا
  : األسباب احلقيقية للنصر يف هذه الغزوات، وأمهها

                                                 
     ). ٧٦،  ٧٥( ، ص ٥ج ،التاريخ اإلسالمي :احلميدي -)١(

     ). ٢٨١،  ٢٨٠( ص  مصدر سابق، :سامل نوري -)٢(

     ). ٢١٩،  ٢١٨( قه السرية، ص ف: البوطي -)٣(



  

لون أوامره برغبة جاحمـة،  ، وميتثεفاملسلمون مجيعا يطيعون أوامر الرسول  :القيادة املوحدة -١   
وإخالص عجيب؛ ملا يتحلى به من صفات القائد املثايل، ضبطا لألعصاب يف أشد املواقف، وشجاعة 
يف أحرج املواقف، وصربا يف الشدائد، ومساواة لنفسه مع أصـحابه، واستشارة هلم يف كل عمـل  

للمشركني قيادة موحـدة،   ففي بدر مل تكن. حاسم؛ فكان الضبط أساس العالقة بني اجليش وقائده
. عتبة بن ربيعة، وأبو جهل، ومل يكونا على رأي واحد، وال هدف واحد: عدا شخصني بارزين مها

، )١(ويف معركة األحزاب طغت علي اليهود وقريش األنانية الفردية، على املصلحة العامة أثناء القتـال 
  .يف التخذيل بينهما τ وانعدمت الثقة بينهما، بعد أن جنح نعيم بن مسعود الغطفاين

يف بدر، أسلوب تعبئة للجيش ال خيتلف بتاتـا عـن     εسلك الرسول  :التعبئة اجلـديدة -٢    
أسلوب التعبئة احلديثة يف حروب الصحراء، فكان لتشكيلة اجليش مقدمة وقسما أكـرب  ومـؤخرة،   

ويف . )٢(ري االقترابمستفيدا من دوريات االستطالع وما حتمله من معلومات؛ مشكال ما يعرف مبس
إنَّ  [: أسلوب الصفوف على هيئة صفوف الصالة؛ عمال بقوله تعاىل εساحة املعركة طبق الرسول 

وصصرانٌ مينم بهفاً كَأَنص هبِيلي سلُونَ فقَاتي ينالَذ بحي وهو أسـلوب جديـد   ٠٤/الصف ] اللَّه ،
من طرف املشركني؛ حيث يؤمن للقائد السيطرة الكاملة على  خيتلف عن أسلوب الكر والفر، املعتمد

قواته، دفاعا وهجوما ومطاردة، أو حيمي أجنحة اجليش من فرسان العدو أو مشاته، ويوفر االحتياط 
الالزم لتحقيق النصر، متاما كما يف احلروب احلديثة؛ وقد كان هلذا األسلوب وقعه وفائدته يف حتقيق 

  . )٣(النصر
من مدرسة النبوة، صنعت  ψإن العقيدة الصحيحة اليت تلقاها الصحابة  :قيـدة الراسخةالع -٣   

فقد عزموا على مالقاة أعـدائهم،  . منهم رجاال مؤمنني، يتوقون إىل اجلهاد، ويرغبون يف االستشهاد
، فما وهم يعلمون أم يفوقوم عددا وعددا، وصمموا على القتال وهم يعلمون أن القافلة قد فاتتهم

لقد كانت أهداف املسلمني واضحة، فهم جياهـدون حلمايـة  . أصبح هناك كسب مادي يرجـونه
أما أهـداف املشركني فكانت أن تنحر اجلزور، ويطعـم الطعـام،   . دعوم، ونشرها حبرية كاملة

؛ وتشرب اخلمور، وتعزف القيان، فأىن هلؤالء إن يقاتلوا ببسالة كما يقاتل أصحاب اليقني الراسـخ 
  .)٤(واإلميان الثابت

                                                 
     ). ١١٥،  ١١٣( الرسول القائد، ص : خطاب -)١(

     .١٨٥دراسة يف السرية، ص: خليل -)٢(

     ). ٢٦،  ٢٤( ، ص ٢السرية النبوية، ج: الصاليب -)٣(

     ). ١١٩،  ١١٨( الرسول القائد، ص : خطاب -)٤(



  

أثبتت احلروب عرب التاريخ، أن التسليح والتنظيم اجليدين، والقوة العددية،  :املعنويات العالية -٤   
وقد متتع اإليطاليون ذه املميزات يف . غري كافية لتحقيق النصر، ما مل يتصف املقاتلون مبعنويات عالية

عنهم شيئا، أمام معنويام املنهارة، فكانوا عبئـا ثقـيال علـى    احلرب العاملية الثانية؛ إال أا مل تغن 
  حلفائهم األملان يف كل معركة خيوضوا، واعترب احللفاء املناطق اليت تشغلها القوات اإليطالية، تشكل

  .)١(فراغا عسكريا ال يكترث به 
قبل القتال وأثناءه،  ملعنويات ااهدين عناية خاصة، فكان حتريضه ألصحابه، εوقد أوىل الرسول    

األثر الكبري يف تقوية عزائمهم، ورفع معنويام، فلم يكترثوا بتفوق أعدائهم يف العدد والعدد، امتثاال 
نِ يا أَيها النبِي حرضِ املُؤمنِني علَى القتالِ إن يكُن منكُم عشرونَ صابِرونَ يغلبوا مائَتي [: لقوله تعاىل

واعتمد الرسول . ٦٥/األنفال ]وإن يكُن منكُم مائَةٌ يغلبوا أَلْفاً من الَذين كَفَروا بِأَنهم قَوم الَّ يفْقَهونَ 
ε قومـوا   {: يف تكوين هذه اإلرادة القوية، على أسلوب الترغيب، فقال ألصحابه يف أرض املعركة

، وكان يبشرهم مبقتل صناديد املشركني، وحيدد مصارعهم؛ )٢(}إىل جنة عرضها السماوات واألرض 
زيادة يف الطمأنينة والثبات، ويوصيهم بالصـرب، وينهاهم عن التويل والفرار من املعركة؛ ويعـدهم  

والذي نفس حممد بيده ال يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا حمتسبا مقبال غـري   {: εباجلنة، يف قوله 
  .)٣(}اجلنة مدبر إال أدخله اهللا 

وذه املعنويات العالية، كتب اهللا تعاىل النصر للمؤمنني، فكانت غزواته حبق صراعا حامسـا بـني      
عقيدتني؛ فانتصرت عقيدة التوحيد اليت تستحق البقاء، على عقيدة الشرك والوثنية والـيت تسـتحق   

  . )٤(الفناء
  : ملعارك، وظهرت من جانبنيإن االستعانة باهللا وحده، هي أساس النصر يف هذه ا -٤   
فكان الدعاء ومناجاة اهللا، والتضرع إليه، قلبا ولسانا؛ يدل على حقيقة العبودية : استعانة قلبية -أ   

إحلاحا عجيبا، واضـطرارا كـبريا؛    εوملا كان يف دعاء النيب . هللا، وإظهار احلاجة والفقر الدائم إليه
تستغيثُونَ ربكُم فَاستجاب لَكُم أَني ممدكُم بِـأَلْف مـن   إذْ  [: كانت االستجابة سريعة، قال تعاىل

نيفدرم كَة٠٩/األنفال ] املَالئ.  
  من جهـد يف ختطيطه للحرب يف بدر،  εوذلك مبا متثله النيب  :استعانة باألسباب الشرعية -ب   

                                                 
      .١٨٦ص ، السريةدراسة يف :خليل) .  ١٢١،  ١٢٠( ص  صدر نفسه،امل -)١(

     .٧٣٦، ص١٩٠١: ثبوت اجلنة للشهيد، رقم: اإلمارة، باب. ك: مسلم -)٢(

     .٤٦٧، ص٢السرية النبوية، ج: ابن هشام -)٣(

     .١٢١الرسول القائد، ص: خطاب -)٤(



  

من األسباب، فحىت يف خداعـه للعـدو    وحفر اخلندق يف غزوة األحزاب، وعدم األخذ مبا هو حمرم
استعان يف بدر بالتعريض دون أن يلجأ إىل الكذب الصريح؛ تأكيدا منه على األخــذ باألسـباب   

  . )١(الشرعية فقط، وهذه صورة أخرى للعبودية احلقة هللا تعاىل
  ان أهم بدأت معركة أحد بانتصار عظيم، وانتهت خبذالن كبري، فكان الفشل والتنازع والعصي -٥   

ولَقَد صدقَكُم اللَّه وعده إذْ تحسـونهم بِإذْنِـه حتـى إذَا فَشـلْتم      [: ، لقوله تعاىل)٢(أسباب اهلزمية
فعصيان اجلنـد ألوامـر   . ١٥٢/آل عمران ]وتنازعتم في اَألمرِ وعصيتم من بعد ما أَراكُم ما تحبونَ 

، يف )٣(حة املعركة، يؤدي إىل ضياع فرص النصر؛ لذلك جاء التحذير من عاقبة املخالفةقائدهم يف سا
  . ٦٣/النور ]فَلْيحذَرِ الَذين يخالفُونَ عن أَمرِه أَن تصيبهم فتنةٌ أَو يصيبهم عذَاب أَليم  [: قوله تعاىل

اندفاعهم للجهاد واالستشـهاد؛ ففضـلوا   ، وقوة ψسجلت معركة أحد شجاعة الصحابة  -٦   
املواجهة املكشوفة على التحصن يف املدينة، ووفق هذا املنهج ربوا أبناءهم، فهذا رافع بن خـديج ،  

كانا يتنافسان ويلحان بشىت الطـرق والوسـائل؛ ليجيزمهـا    -رضي اهللا عنهما -ومسرة بن جندب
إخوام من األحداث؛ رأفة ورمحة م مـن   يف خوض غمار املعركة، بعد أن أعفامها مع εالرسول 

بعد أن وجـد فيهما الرغبة العارمة، والقدرة الفائقـة، واخلـربة    εهول احلرب، فأجازمها الرسول 
ظهرت مسـات  " ويف أمثال هـؤالء الفتية، . )٤(الالزمة، فكانت فرحتهما شـديدة بتحقيق رغبتهما

  .)٥("التربية احملمدية، ومزايا الروح اإلسالمية 
وبرزت مسامهة املؤمنات يف الدفاع عن الدعوة، ففي غزوة أحد، سامهت املؤمنات يف مداواة  -٧   

للقتال دفاعا عـن  -رضي اهللا عنها -اجلرحى، وسقي العطشى يف أرض املعركة؛ واضطرت أم عمارة
ق الطعام، فكفى أهل اخلنـد  τ، فجرحت جراحا بالغة، وأعدت زوجة جابر بن عبد اهللا εالرسول 

مما يدل على جواز االنتفاع بالنساء عند الضرورة، وإذا أمنت الفتنة، مع لـزوم  . )٦(εبربكة الرسول 
وإمكانية أن تتحمل املـرأة عـبء     . )٧(السـتر والصيانة، وهلن حق الدفاع إذا تعرض هلن األعـداء
  .)٨(الـدعوة، ويكون هلا دورا فعاال يف نشر اخلري، وإصالح اتمع

                                                 
     ). ٢٤٢،  ٢٤١( فقه السرية النبوية، ص : سامل نوري -)١(

     ). ١٠٥،  ١٠٣ (، ص ٥التاريخ اإلسالمي، ج: احلميدي -)٢(

     .١٣٥السرية النبوية، ص: السباعي -)٣(

     ).  ٧٨،  ٧٥( ، ص ٥مصدر سابق، ج: احلميدي -)٤(

     .٣٨٣، ص٢السرية النبوية الصحيحة، ج: العمري -)٥(

     ). ٢٥٣،  ٢٥٢( ص  ،السرية النبوية :الندوي -)٦(

     .٣٩٠املصدر نفسه، ص -)٧(

     .  ١٣٦السرية النبوية، ص: السباعي -)٨(



  

من التمثيل، دليل علـى   τتعرض له الشهـداء يوم أحد، وخاصة محزة بن عبد املطلب وما  -٨   
احلقـد الذي ميأل قلوب األعداء، وخلو أنفسهم من أي إنسانية أو ضمـري، وال تزال هذه النفسـية  
احلاقدة ظاهرة، من خالل األعمال الوحشية، اليت ميارسها املستدمرون احلاقدون إذا ما احتلوا بـالد  

  . سلمنيامل
بقدر ما كانت اهلزمية يف أحد، هزمية جولة من جوالت املواجهة مع الكفر والشرك؛ بقدر ما  -٩   

كانت انتصارا حقيقيا على النفس، فلما شعر املسلمون بأن األعراب قد بيتوا الشر جتاههم، بادروهم 
فانتصارهم على أنفسهم متثل باخلروج إليهم، فولوا األدبار، وبرهنوا ذا على أن نفوسهم مل تنكسر، 

فالدعوة ميكن أن تواجه إخفاقات وخسائر عـرب  . يف إدراكهم حلقيقة اخلطأ الذي وقع فيه فريق منهم
. مسريا؛ لكن دون أن يتحول هذا إىل عامل إحباط حقيقي؛ ألن النصر يف األخري يكون لدعوة احلق

فاألوىل باملسلمني أن يكونوا أكثـر مهـة،    وإذا كان املشركون مل تثبط عزائمهم مبا أصام يف بدر،
إن يمسسكُم قَرح فَقَد مس القَـوم   [: ، لقوله تعاىل)١(وأصدق عزما؛ وال يتأثرون مبا أصام يف أحد

منكُم شهداَء واللَّه ال يحـب   قَرح مثْلُه وتلْك اَأليام نداوِلُها بين الناسِ وليعلَم اللَّه الَذين آمنوا ويتخذَ
 نيم١٤٠/آل عمران ]الظَّال .  

يف غزوة األحزاب، من عرض الصلح علـى غطفـان،    εوميكن االستفادة من موقف النيب  -١٠   
مقابل ثلث مثار املدينة؛ حفاظا على دين األمة وكياا، وحقنا لدماء املسـلمني، وصـيانة للنفـوس    

 –بأن جيـد املسـلمون   . داهم، وإفشاال ملخططات األعداء؛ وإضعافا لصفوفهمواألعراض من خطر 
مسوغا حتت ظروف معينة، بأن يقدموا لعدوهم بعـض التنـازالت    –انطالقا من هذه االعتبارات 
وضمن هذا اإلطار، اضطرت الدولة األموية أكثر من مـرة، فـدفعت   . اإلقتصادية؛ دفعا لضرر أكرب

  لبيزنطية، حينما حترشت بالدولة اإلسـالمية، يف خالفة معاوية بن أيب سفيان، األمـوال لدولة الروم ا
  . )٢(وخالفة عبد امللك بن مروان، وكانت الدولة آنذاك عاكفة على توطيد األوضاع الداخلية

القائد، وأصحابه جنده، وهـم   εونسجل أثناء حفر اخلندق، التفاعل احلقيقي بني الرسول  -١١   
قدوم يف  εيف العمل مة عالية، مع ما يعانونه من التعب واجلوع، وكان الرسول يبذلون جهدهم 

فمـا  . العمل، وأشدهم حتمال للجوع والتعب؛ فإذا أعيتهم الصخرة قصدوه، فيضرا مبعوله فيفتتـها 
 تكـن  أمسيناه تفاعال، إمنا كان جتسيدا فعليا حلقيقة العدالة واملساواة بني أفراد اتمع، فمشاركته مل

  رمزية إعالمية؛ بل كانت فاعلة وحقيقية، ضاربا املثل األعلى ملعاين القيادة الفذة، مبينا أن التقصري يف
                                                 

     ). ٢٦٧،  ٢٦٥( فقه السرية النبوية، ص : سامل نوري -)١(

     ). ٢٨٢،  ٢٨١( ص  صدر نفسه،امل -)٢(



  

  . )١(حتقيق معاين املساواة، هو تقصري يف معاين العبودية هللا تعاىل 
   ، فكانت)٢(شكل صلح احلديبية مكاسب عظيمة للدعوة، وانتصارا باهرا لإلسالم واملسلمني -١٢   

اآلن  {: العسكرية هالسياسية، وإستراتيجيت εانعكاسا لعبقرية الرسول  -املشار إليها سابقا -نتائجه 
؛ فلم ينحسـر نشاط الدعوة داخل اجلزيرة فقط؛ بل أمست دعوة عاملية، )٣(}.. نغزوهم وال يغزوننا

ب عودته من مقامـه  مكاتبة امللوك واألمراء يدعوهم إىل اإلسـالم، يف أعقا εبعد أن قرر الرسول 
، فكان حبق فتحا مبينا، ونصرا عزيـزا، قـال   )٤(باحلديبية؛ تثبيتا ألصحابه، وزيادة يف انتشار اإلسالم

     . ٠١/الفتح ]إِنا فَتحنا لَك فَتحا مبِينا  [: تعاىل
املضمون،  ما ظهر يف صلح احلديبية من تنازالت لصاحل املشركني، إمنا كان يف الشكل ال يف -١٣   

بسم  [: فالشر املترتب عن تغيري صيغة الكتابة من. فهي تقع يف باب معرفة شر الشرين، وخري اخلريين
، أهون بكثري مـن  ε، عن امسه εرسول اهللا : ، وحمو كلمة"بامسك اللهم : " إىل ]اهللا الرمحن الرحيم 

ويف املقابـل فـإن اخلـري    . لإلسالم الشر املترتب على عدم عقد اهلدنة، اليت كانت مبثابة الفتح املبني
، والتمسك ما ورفض اهلدنة، ψأيب بصري، وأيب جندل : املترتب عن إسالم بعض األفراد، من أمثال

أقل بكثري من اخلري الذي ترتب على املوافقة على الصلح؛ من نشر لإلسالم وإعـزاز لدعوتـه؛ بـل    
من تنازالت، ميكن وصفه باملرونة العالية  εول وما أظهره الرس. )٥(وإعادة هؤالء إىل حضرية اإلسالم

مبقترحاته يف صياغة بنود الوثيقة؛ لكان تشددا يف  εاليت ال تتعارض مع الشرع، فلو متسك الرسـول 
غري حمله، مما يسبب ضياعا ملكاسب مهمة، السيما وأا ختص الدعوة ومستقبلها، وذا املنهج فـتح  

كة اإلسالمية، لتصل إىل آفاق جديدة، ومساحات واسعة خلدمـة  جماال رحبا، أمام احلر εالرسـول 
  .      )٦(الدعوة

أصحابه، مـن دخـوهلم مكـة     εجاءت عمرة القضاء تصديقا إهليا، ملا وعد به الرسول  -١٤   
سجِد الْحرام إِن شاء لَقَد صدق اللَّه رسولَه الرؤيا بِالْحق لَتدخلُن الْم[ : وطوافهم بالبيت، لقوله تعاىل

كذَل ونن دلَ معوا فَجلَمعت ا لَمم ملافُونَ فَعخلَا ت رِينقَصمو كُموسؤر نيلِّقحم نِنيآم ا اللَّها قَرِيبحفَت 
  نا؛ بانتصار ، وحينما تترجم البشارات اإلهلية يف أرض الـواقع، تزيد املؤمنني ثقة وإميـا٢٧/الفتح ]

                                                 
     ). ٢٩٨،  ٢٩٧( ص  ،فقه السرية :البوطي -)١(

     .٢١١ص ،٦، جالتاريخ اإلسالمي :احلميدي -)٢(

     .٧٨١، ص٤١١٠: غزوة اخلندق وهي األحزاب، رقم: املغازي، باب. ك: البخاري -)٣(

     .٣١٢، صεحياة حممد  :هيكل -)٤(

     ). ٣٢٧،  ٣٢٦( ص  ،فقه السرية النبوية :سامل نوري -)٥(

     .٢٣١ص ،دراسة يف السرية :خليل -)٦(



  

  .)١(اإلسالم، وهزمية الشرك
وملا قصد املسلمون مكة، ألداء مناسك العمرة، اصطحبوا أسلحتهم معهم، وأبقوها بعيـدا   -١٥   

عن احلرم؛ التزاما بالعهود واملواثيق، ويف هذا املنهج تعليم لألمة، بوجوب أخذ احليطة واحلذر، وعدم 
قادهم لألخالق الرفيعة جتعلهم أميل للغدر، الذي يهدد مستقبل االطمئنان الكلي ملواثيق الكفار؛ فافت

وكان خروجه من مكة بعد انقضاء ثالثة أيام وفق بنود الصلح، التزامـا  . األمة ومشروعها احلضاري
منه بالصدق يف العهود واملواثيق، وهو خلق إسالمي رفيع، جيب أن مييز عالقات املسلمني مع أية جهة 

فالوفاء بالعهود والصدق . ٠١/املائدة ]يا أَيها الَّذين آمنواْ أَوفُواْ بِالْعقُود [: ه تعاىلكانت، امتثاال ألمر
  .)٢(فيها، من أساليب الدعوة ودالئل القوة، والغدر والكذب، من دالئل اجلنب وعالمات الضعف

أساليب احلرب النفسـية،   إبراز معامل القوة، ومالمح الثقة بالنفس، والثبات على املنهج، من -١٦   
اليت تساهم يف إضعاف معنويات األعداء، وحتقيقا هلذه املعاين حرص املسلمون على إظهارهـا أمـام   
املشركني، وهم يرملون حول الكعبة ويف املسعى؛ تأكيدا على النشاط والقوة، وإدراكا هلذا املعـىن،  

، ودخلت )٣(}لريى املشركون قوتكم  ارملوا بالبيت ثالثا {: خياطب أصحابه قائال εكان الرسول 
الرهبة قلوب املشركني، وفوجئوا بعكس ما كانوا يتصورون يف املسلمني، من الضعف واخلمول، وما 

ومالزمـة هـذا   . قد راج من إصابتهم حبمى يثرب وسوء مناخها؛ وكان ذلك من ممهدات فتح مكة
بل ال بد أن يالزم املسـلم يف حياتـه   املنهج يف إظهار القوة، ال يكون يف ميدان املواجهة فحسب؛ 

  كلها، مما يتطلب تربية إسالمية حقيقية، تساهم يف بناء شخصية قوية، قادرة على القيام بأعباء الدعوة
  .)٤(وتبليغ الرسالة 

وأصحابه، من تضحيات جسام، فاملتأمـل يف   εأما فتح مكة فكان تتوجيا ملا بذله الرسول  -١٧   
يع والتشـريد، والصرب على البـالء واحملن، ومتاعب اهلجـرة وخماطرهـا،   الفتح يدرك قيمة التجو

وتضحيات املسلمني فيها، باألرض والوطن، واألهل واألوالد، والعشرية واملال، والقيمـة الكـربى   
ـ  [: لصلح احلديبية، والذي أطلق اهللا عز وجل عليه اسم الفتح، يف قوله لَ معوا فَجلَمعت ا لَمم ملن فَع

، هو ما تحمـله املسلمون يف أسفارهم وغزوام، وجـهادهم ٢٧/ الفتح ]دون ذَلك فَتـحا قَرِيبا
واستشهادهم، وفوق هذا ندرك حقائق النبوة اليت صاحبت الدعوة، حتميها وحتيطها باحلفظ والرعاية، 

                                                 
     .٣٤٨ص ،فقه السرية :البوطي -)١(

     ). ٣٥٠،  ٣٤٩( ص  ،فقه السرية النبوية :سامل نوري -)٢(

     .١٢، ص٥، ج٢٧٩٣: رقم: رواه أمحد -)٣(

      .٣٤٨مصدر سابق، ص: البوطي -)٤(



  

دقيق، وكان مثنا  يف كل زمان ومكان، كل هذا وغريه كثري مل يذهب سدى، وإمنا جرى وفق حساب
  .)١(للفتح والنصر

  حني فتح عاصمة وثنيتهم، أن استغفر εوملا حدث كل هذا من املشركني، مل جيد الرسول  -١٨   
مل يكن يريد بدعوتـه ملكـا وال    εهلم وأطلق هلم حريتهم، ومل يفعل يف التاريخ أحـد مثله؛ ألنه  

اشعا شاكرا، وكله يقني بأن أهل مكة الذين أبقى سيطرة؛ وإمنا أراده اهللا هاديا وفاحتا، فدخل مكة خ
على حيام ودخلوا اإلسـالم، سيكونون هم محلة الرسالة إىل الشعوب، وما حتقيق النصر يف هـذا  

  .)٢(األمد القصري؛ إال دليل آخر على حقيقة النبوة، وصدق الدعوة
عقيدة اإلسالمية، ليتعلم املسلمون أراد اهللا لواقعة حنني، أن تكون تربية للنفوس، ودرسا يف ال -١٩   

أن النصر من عند اهللا وحده، فلما كانت هذه احلقيقة حاضرة يف إميان املسلمني يف بدر، نصرهم اهللا 
 معلى قلتهم، وملا غابت عن أذهام يف حنني، هزموا على كثرم، وكادوا يبادون لوال أن تداركته

ثُم  [: قة، فبقيت يف مواجهة ميدانية، فأمدها اهللا مبدد من عندهرمحة اهللا؛ فأعان اهللا القلة املؤمنة الصاد
، فكان النصر حليفها، ٢٦/التوبة ]أَنزلَ اللّه سكينته علَى رسوله وعلَى الْمؤمنِني وأَنزلَ جنودا لَّم تروها
 {: حبقها قائال εاليت أشاد الرسول فاألمة يف مجيع األحوال جيب أال ختلو من هذه الطائفة املؤمنة، و

ال تقوم الساعة إال وطائفة من أميت ظاهـرون على الناس، ال يبالون من خذهلم وال مـن نصـرهم   
، فعلى الدعاة بذل اجلهـد يف التربية الروحية واإلميانية، حىت ال تنحرف الثوابت عن دالالـا  )٣(}

  . )٤(احلقيقية
املرحلة حاضرا، ففي واقعة حنني وقفت أم سليم خلف املسـلمني،  وكان دور املرأة يف هذه  -٢٠   

وبيدها اخلنجر تدفع به عن نفسها، وبلغ ا إمياا وغريا على دينها، أن مهت بقتل كل من فـر من 
إن اهللا قد كفـى وأحسـن    ! يا أم سليم  {:فقال εاملسلمني من ميدان القتال، واستأذنت الرسول 

ة شجاعة وقوية، فلم تكن غائبة عن ميدان احلرب؛ فهي تعاجل اجلرحى، وتسـقي  ، فاملرأة املسلم)٥(}
املاء، وجتاهد للدفاع عن نفسها ودينها، وعن إخواا إذا لزم األمر، فال تكون فريسة سهلة لألعداء، 

  .)٦(وهلا أن تساهم يف خدمة دينها، مبا يتماشى مع الضوابط الشرعية، اليت حتفظ هلا دينها وعرضها

                                                 
     ).  ٣٦٥،  ٣٦٤( ص  صدر نفسه،امل -)١(

     ). ١٥٠،  ١٤٩( ص  ،السرية النبوية :السباعي -)٢(

   .  ١٤، ص٠٩: ، بدون تاريخ، رقم١، مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، الرياض، طεاتباع سنة الرسول : سنن ابن ماجة، باب: ابن ماجة -)٣(

     ). ٣٨٨،  ٣٨٦( فقه السرية النبوية، ص : وريمل نسا -)٤(

     .٧٠٤، ص٤٦٨٠: غزوة النساء مع الرجال، رقم: اجلهاد والسري، باب. ك: مسلم -)٥(

     ). ٣٩١،  ٣٩٠( مصدر سابق، ص : مل نوريسا -)٦(



  

شأن الدعوة حىت يف حالة احلرب، فوجد من الالزم مراعـاة شـرحية    εومل ينس الرسول  -٢١   
جديدة يف اتمع اإلسالمي، عرفت باملؤلفة قلوم، فأعطى أبا سفيان وولديه يزيد ومعاوية من غنائم 

فعـا  حنني، زيادة يف الثبات وترغيبا يف اإلسـالم؛ وملـكانتهم بني قومهم، وجـلبا للمصـلحة ود 
واهللا إين ألعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إيل ..{: يقول ε، وكان الرسول )١(للمفسدة

من الذي أعطي، ولكين أعطي أقواما ملا أرى يف قلوم من اجلزع واهللع، وأكل أقواما إىل ما جعـل  
  . )٢(}اهللا يف قلوم من الغىن واخلري 

تكون مرهوبة اجلانب، فيقبل عليها الناس رغبة ورهبة، وهذا إن األمة إذا كانت قوية عزيزة،  -٢٢   
ما يعكسه إقبال الوفود يف السنة التاسعة للهجرة؛ أما إذا كان يسودها الضعف والتشـتت، وحـب   

، مصداقا )٣(الدنيا؛ أدبر عليها الناس ونفروا منها، وصارت هدفا لألعداء يف دينها ويف خريات بالدها
ومن قلـة  : ، فقال قائل}أن تداعى عليكم كما تداعى األكلة إىل قصعتها توشك األمم  {: εلقوله 

بل أنتم يومئذ كثري، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، وليرتعن اهللا من صدور عدوكم  {: حنن يومئذ؟ قال
حب  {: وما الوهن؟ قال: يا رسول اهللا: ، فقال قائل}املهابة منكم، وليقذفن اهللا يف قلوبكم الوهن 

جتاه دينها، ففي نصرته وعزته،  افاألمة مطالبة اليوم بأن تدرك مسؤوليا. )٤(}كراهية املوت الدنيا، و
  .وعزته، عزها وجمدها، ولن يتحقق هذا إال بالعلم والعمل

إن املغازي يف جمموعها تعد عملية واحدة، حتمل غاية حمددة وواضحة، دف إىل توسـيع   -٢٣   
ق شبه اجلزيرة العربية كلها، واعتناق سـكاا لإلسـالم،   نطاق األمة اإلسالمية؛ لتشمل مجيع مناط

فتصبح اجلزيرة العربية بعد ذلك مركز إشعاع، وقاعدة أساسية لنشر اإلسالم يف ربوع العامل كلـه،  
ويفترض أن يصبح حتقيق هذا اهلدف من واجبات األمة اإلسالمية وواجب كل عضو فيها، بأن يبذل 

  .     )٥(ستمرارية الدعوة، وأن يصري الدين كله هللانفسه وماله، وكل ما يستطيع ال
  
  
  
  

                                                 
     ). ٣٩٢،  ٣٩١( ص  صدر نفسه،امل -)١(

     .١٨٤، ص٩٢٣: أما بعد، رقم: ثناءمن قال يف اخلطبة بعد ال: اجلمعة، باب. ك: البخاري -)٢(

     ). ٤١٦،  ٤١٥( ص  مصدر سابق، :سامل نوري -)٣(

     ). ٦١٢،  ٦١١( ، ص ٤٢٩٧: يف تداعي األمم على اإلسالم، رقم: املالحم، باب. ك: أبو داود -)٤(

     .١٣١دراسات يف السرية النبوية، ص: مؤنس -)٥(
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  املبحث الثاين

  حتـدي اليهــود 
  .متهيـد   
 اختذ يهـود من يثرب معقال هلم، فسكنوا كثريا من أحيائها؛ فبنوا فيها قـالعهم وشيدوا عليهـا    

وملا رأوا املسلمني هـاجروا إىل  . بنوا النضري، وبنوا قريضة؛ ويهـود خيرب: حصوم، وأشهر قبائلهم
من األوس واخلزرج أنصـارا له؛ يؤيدونه ويشدون أزره، قام اليهود دونـه   εاملدينة، واختذ الرسول 

سهم بن أيب بن سلول حيسـدونه، ويضمرون العـداوة له ولدينه، فَأَلفُوا مجاعة من املنافقني على رأ
، فأمست هذه الفئة تشكل حتديا حقيقيا لدعوة اإلسالم ودولته )١(تشاركهم احلرب عليه وعلى دعوته

  اجلديدة، فما حقيقتهم؟ وكيف كان كيدهم وغدرهم؟ وما هو منهج التعامل معهم؟
  .حقيقتـهم: املطلب األول   
وأتبـاعهم   )٢(فرفض اعتبار أنبياء بين إسرائيل لقد فرق القرآن الكرمي بني اليهـود وبين إسرائيل؛   

أَم تقُولُونَ إِنَّ إِبـراهيم   [: يهودا، مصداقا لقوله تعاىل εوانتهاء ببعثة حممد  υالصاحلني، منذ يوسف 
مِ اللّه ومن أَظْلَم ممـن  وإِسماعيلَ وإِسحق ويعقُوب واألسباطَ كَانواْ هودا أَو نصارى قُلْ أَأَنتم أَعلَم أَ

فَنسبهم إىل إسرائيل وهو يعقوب . ١٤٠/البقرة ]كَتم شهادةً عنده من اللّه وما اللّه بِغافلٍ عما تعملُونَ 
υ  مينحهم صلة به، ويضفي عليهم ظالال دينية وإميانية، كما يعد تكرميا هلم؛ اعتبارا من أن أنبياء بين
رائيل والصاحلني منهم، وقفوا إىل جانب احلق واهلدى، واإلميان يف تارخيهم، فاستحقوا هذا التكرمي إس

، الذي جاء بالتوحيد اخلالص، الذي علمهم إيـاه أبـوهم   υاإلمياين، وورثوه بانتسام إىل يعقوب 
ذين كفروا بـه أيـة   باحلق،مل تعد لبين إسرائيل ال εأما عندما بعث اهللا حممـد . )٣(υإبراهيم اخلليل 

هو كفر ملا جاء بـه أنبيـاء    εصلة بيعقوب وأبناءه األنبياء من بعده؛ ألن كفرهم مبا جاء به حممد 
                                                 

     .٤٩ص ،دراسات يف السرية النبوية :مجاز -)١(

     .يعقوب ويوسف وموسى وهارون وداود وسليمان وزكرياء وحيي وعيسى عليهم الصالة والسالم: وأنبياء بين إسرائيل هم -)٢(

   .٢٥٦، ص)م ١٩٨٩/ هـ١٤٠٩( اجلزائر، بدون طبعة،  -املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية، الرغاية ،العقيدة يف اهللا :عمر سليمان األشقر -)٣(



  

وأمتـه املسلمة الوراثة الشرعية واحلقيقية ملا جـاء بـه يعقـوب     ε، وذا استحق النيب υيعقوب 
املدينـة، فـرأى    εدم النيب ق: قال -رضي اهللا عنهما -ودليل هذا، ما روي عن ابن عباس. وأبناؤه

هذا يوم صاحل، هذا يوم جنى اهللا بين إسرائيل : قالوا. }ما هذا ؟  {: اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال
وميكننـا أن  . )١(، فصامه وأمر بصيامه}فأنا أحق مبوسى منكم  {: قال. من عدوهم، فصامه موسى

، إا قاعدة يعتقـدها املسـلمون   "نهمحنن أوىل مبوسى م:" نستخلص من احلديث قاعدة هامة، وهي
دائما، ويتخذوا شعارا دائما؛ بل أن اإلسـالم حرم التفريق بني األنبياء مجيعا، أو بغضهِم أو ذَمهِم، 

إِنَّ الَّذين يكْفُرونَ بِاللّه ورسـله   [: ؛ لقوله تعاىل)٢(أو االنتقاص من شأم، ومن فعل هذا فقد كفر
ن ذَلك أَن يفَرقُواْ بين اللّه ورسله ويقُولُونَ نؤمن بِبعضٍ ونكْفُر بِبعضٍ ويرِيدونَ أَن يتخذُواْ بي ويرِيدونَ

  ). ١٥١،  ١٥٠( النساء  ]سبِيالً، أُولَئك هم الْكَافرونَ حقًّا وأَعتدنا للْكَافرِين عذَابا مهِينا 
يف  εلذلك فبنوا إسـرائيل الذين كفروا بالرسالة، كان القرآن يتحدث عن مواجهتهم للرسـول     

املدينة، ويكشف عن نفسيام ودسائسهم، ويبطل ادعاءام ودعايام، ويفند شبهام؛ كان يطلـق  
النصارى حتى تتبِـع   ولَن ترضى عنك الْيهود والَ [: ، يف قوله تعاىل)٣(عليهم اليهود يف مواضع عدة

ك من اللّه من ملَّتهم قُلْ إِنَّ هدى اللّه هو الْهدى ولَئنِ اتبعت أَهواءهم بعد الَّذي جاءك من الْعلْمِ ما لَ
عداوةً لِّلَّذين آمنواْ الْيهود والَّـذين   لَتجِدنَّ أَشد الناسِ [: ، ويف قوله أيضا١٢٠/البقرة ]ولي والَ نصريٍ 

واملواضع كثرية يف القرآن الكرمي على تسميتهم باليهود؛ لكفرهم مبا جاء بـه  . ٨٢/ املائدة ]أَشركُواْ 
  .األنبياء من الدعوة إىل التوحيد اخلالص، وخمالفتهم لتعاليمهم، وغدرهم؛ واتباع أهوائهم

  .من موادعة اليهود εستراتيجية النيب إ: املطلب الثاين   
بينه وبني اليهود كتابا، وادعهم فيه وأقـرهم على دينهم وأمواهلم، وشـرط هلـم    εكتب النيب    

؛ مما أتـاح له التفـرغ ملواجهة الشرك والوثنية، وكان هدف املوادعة؛ إما تأمينا )٤(واشـترط عليهم
، )٥(ما يتمتعون به من قوة اقتصادية ذات شوكة ومنعـة  جلبهته الداخلية، وإما طمعا يف إسالمهم مع

بامتالكهم لألراضي واحلصون، وسيطرم على اآلبار والعيون؛ وإما إقامة هدنة معهم، فلـيس مـن   

                                                 
     ).  ٣٧٩،  ٣٧٨( ، ص ٢٠٠٤: صيام يوم عاشوراء، رقم: الصوم، باب. ك: البخاري -)١(

( ص ، )م ١٩٨٧/ هـ١٤٠٧( ، ١اجلزائر، ط -للنشر والتوزيع، باب الواد ،الشخصية اليهودية من خالل القرآن :صالح عبد الفتاح اخلالدي -)٢(
٤٧،  ٤٦ (.     

     ). ٣٩،  ٣٥( ص  صدر نفسه،امل -)٣(

     .١٢٢ص ،ه السريةفق :ابن القيم -)٤(

     .١٥٥املنهج احلركي للسرية النبوية، ص: الغضبان -)٥(



  

صاحل الدعوة أن تقام حرب مع اليهود، خاصة وأن الدولة ال تزال يف بداية نشأا، والعدو اخلـارجي  
  .متربص ا

  . ادها الدستوريةالصحيفة وأبع -١   
تعد الصحيفة إحدى الركائز األساسية للمجتمع اإلسالمي اجلديد، والدعامة األساسـية للدولـة      

اإلسالمية الناشئة، واملتأمل يف بنودها شكال ومضمونا، يتأكد من أن اإلسالم دين حضاري، قـائم  
وملا صار اإلسالم الغالب . سليمةعلى التنظيم، قادر على تقنني جماالت احلياة، وفق األطـر الشرعية ال

أن يعطـي   εيف يثرب، بقيت قلة من املشركني ومعهم اليهـود على خمتلف قبائلهم، فأراد الرسول 
للدولة اجلديدة أبعادا دستورية؛ تراعي الفعاليات السياسية والعسكرية، والدينية واالجتماعية، وتشكل 

الوثيقة بنودا تتعلق مبوادعة اليهود،  εجلانب ضمن الرسول ومراعاة هلذا ا. )١(اهليكل العام لبناء الدولة
فهؤالء وإن كانوا خيفون كيدهم لإلسالم وبغضهم للمسلمني، فإم مل يظهروا حماربتهم ومل يكشفوا 

معهم معاهـدة،   εبعد عن عداوم، وكوم أهل كتاب، والطمع يف إسالمهم قائم، عقد الرسول 
ين واملال، مستبعدا سياسة اإلبعاد أو املصادرة واخلصام؛ قاصدا تـوفري  متنح هلم كامل احلـرية يف الد

  . )٢(األمن والسالم، واخلري والرفاهية للبشرية مجعاء
، وآثرنا ذكرها جمملة، كما أوردها البـوطي يف  )٣(وقد جاءت بنود الوثيقة مطولة يف كتب السرية   

  : وهي )٤("فقه السرية " كتابه 
  .ريش ويثرب ومن تبعهم فلحق م وجاهد معهم أمة واحدة من دون الناساملسلمون من ق -١   
بـاملعروف   )٥(هؤالء املسلمون مجيعا على اختالف قبائلهم يتعاقلون بينهم، ويفدون عـانيهم  -٢   

  .والقسط بني املؤمنني
  . بينهم أن يعطوه يف فداء أو عقل )٦(إن املؤمنني ال يتركون مفْرحا -٣   
ظلم أو إمث أو عدوان أو فساد  بـني   )٧(ؤمنني املتقني، على من بغى منهم أو ابتغى دسيعةإن امل -٤   

  .املؤمنني، وأن أيديهم عليه مجيعا ولو كان ولد أحدهم

                                                 
     .٢٠١ص ،فقه السرية النبوية :سامل نوري -)١(

     .١٣٧ص ،الرحيق املختوم :املباركفوري -)٢(

     .) ٢٦٤،  ٢٦٢( ص  ،٣، جالبداية والنهاية :ابن كثري) .  ٣٧٠،  ٣٦٨( ص  ،٢، جالسرية النبوية: ابن هشام -)٣(

     ). ٢٠٥،  ٢٠٤( فقه السرية، ص  :البوطي -)٤(

     .األسري: العاين -)٥(

     .املثقل بالديون الكثري العيال: املفرح -)٦(

     .العظيمة، وهي يف األصل ما خيرج من حلق البعري إذا رغا: الدسيعة -)٧(



  

  .ال يقتل مؤمن مؤمنا يف كافر، وال ينصر كافرا على مؤمن -٥   
  .بعض دون الناسذمة اهللا واحدة، جيري عليهم أدناهم، واملؤمنون بعضهم موايل  -٦   
ال حيل ملؤمن أقر مبا يف الصحيفة وآمن باهللا واليوم اآلخر أن ينصر حمدثا أو أن يؤويه، وإن من  -٧   

  .نصره أو آواه فإن عليه لعنة اهللا وغضبه يوم القيامة ال يؤخذ منه صرف وال عدل
  .اليهود ينفقون مع املسلمني ما داموا حماربني -٨   
  مة مع املؤمنني، لليهود دينهم، وللمسلمني دينهم، إال من ظلم وأمث فإنه اليهود بين عوف أ -٩   
  .إال نفسه وأهل بيته )١(يوتغ 

إن على اليهود نفقتهم وعلى املسلمني نفقتهم، وإن بينهم النصر على من حارب أهل هـذه   -١٠   
  .الصحيفة

اده، فإن مرده إىل اهللا عز كل ما كان بني أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار خياف فس -١١   
  .وجل وإىل حممد رسول اهللا

  .من خرج من املدينة آمن، ومن قعد آمن، إال من ظلم وأمث -١٢   
  . إن اهللا على أصدق ما يف الصحيفة وأبره، وإن اهللا جار ملن بر واتقى -١٣   
دينة، وأصـبحت  ائية على امل εوبعدما أقرت الصحيفة من مجيع األطراف، باتت سلطة الرسول    

دولة اإلسالم دولة متكاملة األركان، ألن الصحيفة كانت اللبنة األخرية، يف إطار قانونية الدولة، إىل 
  . )٢(جانب اإلقليم والشعب والسيادة

  .دالالتـها وفوائـدها -٢   
مشركي ما يالحظ على بنود الوثيقة، أا جاءت تنظم العالقة بني املسلمني من جهة، وبني يهود و   

املدينة من جهة أخرى، وسنركز دراستنا على العالقة مع اليهـود متاشيا مع طبيعة املبحث اخلـاص  
  :بتحدي اليهود، الستخالص الدالالت والفوائد

 -املهاجرين واألنصـار  -اجلبهة الداخلية وأمن جانبها، باألخوة بني املؤمنني εلقد دعم النيب  -١   
عد الدولة، ومتيزت الشخصية اإلسالمية، وبدأت تأخذ مكاا يف اتمع ومبوادعة اليهود؛ فأرسيت قوا

 [: ، لقوله تعاىل)٣(اجلديد، وأصبح للمسلمني شوكة وقوة؛ كل ذلك بفضل إميام ووحدم وتآخيهم

                                                 
     .يهلك: يوتغ -)١(

      ). ٢٠٣،  ٢٠٢( النبوية، ص  ريةسفقه ال :سامل نوري -)٢(

     ). ٥٢،  ٥١( دراسات يف السرية النبوية، ص : مجاز -)٣(



  

] حبفَأَص قُلُوبِكُم نيب اء فَأَلَّفدأَع مإِذْ كُنت كُملَيع ةَ اللّهمواْ نِعاذْكُرفَا وش لَىع مكُنتا وانوإِخ هتمم بِنِعت
  .١٠٣/ آل عمران ]حفْرة من النارِ فَأَنقَذَكُم منها كَذَلك يبين اللّه لَكُم آياته لَعلَّكُم تهتدونَ 

تكُم أُمةً واحدةً وأَنـا  إِنَّ هذه أُم [: حددت بنود الصحيفة مفهوم األمة الواحدة، لقوله تعاىل -٢   
 وندبفَاع كُمبذا املفهوم نقل الرسول . ٩٢/األنبياء ]روε   قومه، من شعار القبلية ورابطة الـدم إىل

شعار األمة الواحدة ورابطة العقيدة، فانصهرت طائفتا األوس واخلزرج يف مجاعة األنصار، ومجاعـة  
، بفضل األخوة القائمة على احلب، والعـدل واملسـاواة،  )١(ملسلمنياألنصار واملهاجرين يف مجاعة ا

األنصار تقاسم الزاد وحىت النساء مع إخوام املهاجرين، الذين قابلوا هذا  )٢(وكان من نتائجها أن آثر
  . )٣(العرض خبلق العفة، وصار هذا أمنوذجا للنبل، ومثاال يقتدي به عرب األجيال

هذا اجلانـب   εسلمون عن اليهـود، فازدادوا اعتزازا بذام، وقد دعم الرسول وذا املبدأ متيز امل   
فأذن ألصحابه بصيام تاسـوعاء وعاشـوراء؛ خمالفة لليهود، دون أن يشكل هذا التميز حاجزا بني 
املسلمني وغريهم، فقد أكدت بنود الوثيقة على حق املواطنة ألهل الكتاب، وأم أمة واحدة ماداموا 

  .)٤( بالواجباتقائمني
، فأكدت الوثيقـة  "أن اليهود يقفون مع املسلمني ما داموا حماربني : " ما ورد يف بنود الوثيقة -٣   

مسلمني، ومشركني؛ ويهود، وأن يقفـوا صـفا   : جلميع سكان املدينة εذا البند، قيادة الرسـول 
 ذا البند إىل قرب املواجهة مـع  واحدا للدفاع عن املدينة، وصـد أي اعتداء خارجي عنها، مشريا

ذه الوثيقة اليت مشلت ببنودها اجلميع، أن جيعل أهل املدينة كلهم، على  εقريش، واستطاع الرسول 
اختالف أديام وميوهلم وأهوائهم، يدا واحدة على أعدائهم، متخذا كافة االستعدادات حلشد قواته، 

  . )٥(، والدفاع عن املشروع احلضاري لألمةيف مكان واحد وحتت قيادة واحدة؛ حلماية الدعوة
وـذا أقـر   ". لليهـود دينهم، وللمسلمني دينهم إال من ظلم وأمث : " وورد يف بنود الوثيقة -٤   

اإلسالم، مفهوم احلرية الدينية بأوسع معانيها؛ وصار أساس الدولة الفكري، والقانون األعلـى هلـا،   
رة اآلراء واملعتقدات، فحرية العقيدة والعبادة مصـونة يف  ضاربا عرض احلائط، مبدأ التعصب ومصاد

الَ إِكْراه في الدينِ قَد تبين الرشد من الْغي  [: اإلسالم، للمسلمني دينهم ولليهود دينهم، لقوله تعاىل
بالوعيـد   وذا املفهوم حتققت العدالة واملساواة بني اجلميع، حمذرا يف نفس الوقـت . ٢٥٦/البقرة ]

                                                 
     .٥٤٤ص ،١، جالسرية النبوية :الصاليب -)١(

      .من األنصار، وعبد الرمحان بن عوف من املهاجرين رضي اهللا عنهما بيعرومن اإليثار ما حصل بني سعد بن ال -)٢(

     .٢٣٥ص ،فقه السرية النبوية :الغضبان .) ٧١،  ٧٠( ص  ،الرسول القائد :خطاب -)٣(

     ). ٥٤٥،  ٥٤٤( ص  ،١، جالسرية النبوية :الصاليب -)٤(

     ). ٧٤،  ٧٣( الرسول القائد، ص : خطاب -)٥(



  

بإقراره هلذا املبدأ، أن يكون قد تصور املسألة لديه، جمرد  εوحاشاه . )١(واهلالك ملن خيالف هذا املبدأ
تكتيك مرحلي، ريثما يقضي على أعدائه يف اخلارج، ليبدأ تصفية اليهود يف الداخل، إن هذا املوقف 

سيتجاوبون مع  -عتبارهم أهل كتاببا -السمح املنفتح، إمنا صدر عن اعتقاد كامل لديه، بأن اليهود
الدعوة اجلديدة، ويساندوا يف مواجهة حتدي الوثنية؛ وأسوأ االحتماالت أن ميسكوا أيـديهم دون  
إثارة املشاكل والفنت؛ أو وضع العراقيل والعقبات يف طريق الدعوة، وهي تأسس دولتها وتراقب قوى 

وجيزة حىت كشف اليهود عـن الغـدر املخبـوء يف     ، وما هي إال فترة)٢(الشر والوثنية املتربصة ا
  .)٣(صدورهم، وضاقوا ذرعا مبا التزموا به

كل ما كان بني أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشـتجار خيـاف   : " ومما جاء يف الصحيفة -٥   
 وأقر هذا البند سيادة الدولة، واليت تتوالهـا ".  εوإىل حممد رسول اهللا  Ψفساده، فإن مرده إىل اهللا 

ومبوجب هذا . اليت يرجع إليها األمر كله، وحتكم مبا أنزل اهللا εسلطة حاكمة، ممثلة يف قيادة الرسول 
رئيسا للدولة، ويتوىل السلطة التنفيذية والقضائية، باعتراف الفعاليات املختلفة  εالنص أصبح الرسول 

ذا ما حدث بينهم وبني املسـلمني  املوجودة يف املدينة مبا فيهم اليهود، والذين هلم حق الرجوع إليه، إ
 Ψشجار؛ أما ما حيدث يف قضاياهم اخلاصة، فلهم أن يرجعوا إىل أحبارهم إذا شاءوا، وقد خري اهللا 

فَإِن جآؤوك فَاحكُم بينهم أَو أَعرِض عنهم  [: بني قبول احلكم فيهم أو رده، يف قوله تعاىل εرسوله 
 ]لَن يضروك شيئًا وإِنْ حكَمت فَاحكُم بينهم بِالْقسط إِنَّ اللّه يحب الْمقِْسـطني  وإِن تعرِض عنهم فَ

فيها، أن يهود بين النضري كانوا  εومن القضايا اليت حدثت بني اليهود وحكموا الرسول . ٤٢/املائدة
اإلسالم يف املدينة، امتنعت بنو قريظة يفرضون دية مضاعفة لقتالهم على يهود بين قريظة، فلما ظهر 

وكَتبنا علَيهِم فيها أَنَّ الـنفْس بِـالنفْسِ    [: ، فرتل قوله تعاىل)٤(عن دفع الضعف، وطالبت باملساواة
اصصق وحرالْجو نبِالس نالسو اُألذُنَ بِاُألذُنو بِاَألنف اَألنفنِ ويبِالْع نيالْعو    ـوفَه بِـه قدصن تفَم

  .٤٥/املائدة ]كَفَّارةٌ لَّه ومن لَّم يحكُم بِما أنزلَ اللّه فَأُولَئك هم الظَّالمونَ 
إن املتمعن يف بنود الصحيفة، ليجدها قد أسست للدولة اإلسالمية ذات الرسالة العاملية، ولكل فرد    

ا، وواجب احلـاكم فيها أن يقيم العدل، وحيكم بني الناس بـاحلق،  من أفراد املعمورة له نصيب فيه
 [: ، لقوله تعاىل)٥(سواء كان احملكوم هلم، أصدقاء أو أعداء، أغنياء أو فقراء، عماال أو أصحاب عمل

                                                 
     .٥٤٩ص ،١، جالسرية النبوية :الصاليب -)١(

     ). ١٥٢،  ١٥١( ص  ،دراسة يف السرية :خليل -)٢(

     .٢٠٧ص ،فقه السرية النبوية :البوطي -)٣(

     ). ٥٤٧،  ٥٤٦( ص  ،١، جالسرية النبوية :الصاليب -)٤(

     ). ٥٥٠،  ٥٤٨( ص  ،١صدر نفسه، جامل -)٥(



  

] كُمنرِمجالَ يو طساء بِالْقدهش لّهل نيامواْ قَوواْ كُوننآم ينا الَّذها أَيلُواْ  يدلُواْ اعدعلَى أَالَّ تمٍ عآنُ قَونش
  . ٠٨/املائدة ]هو أَقْرب للتقْوى واتقُواْ اللّه إِنَّ اللّه خبِري بِما تعملُونَ 

  .   كيـد اليهود وغدرهم وخيانتهم: املطلب الثالث   
لسالم، وجلب اخلري للبشرية مجعـاء،  لليهود، دف إىل توفري األمن وا εكانت موادعة الرسول    

وأن تكون املدينة وما حوهلا يف وفاق دائم، ويعيش الناس يف بيئة يسودها الصفح والتسامح، بعيدا عن 
 -كما أسلفنا -النعرة القبلية والرتعة العصبية، حتت سقف الدولة اإلسالمية، وضمنت املعاهدة لليهود

يوما يف إبعادهم، أو طـردهم مـن املدينـة، أو     εالرسول  مطلق احلرية يف الدين واملال، ومل يفكر
؛ بل كان يـأمل أن يكونوا عونا له على أعـدائه الوثنيني، أو علـى  )١(مصادرة أمواهلم وممتلكام

اختـاروا  " ؛ إال أن اليهـود  )٢(األقل يشاركونه يف محاية الوطن والذود عنه، خاصة أم أهل توحيد
، وأبعد من ذلك صاروا عونا لعبدة األوثان، يف حماربـة  )٣("ة على االلتزام النقض على الوفاء، واخليان

الدعوة ومعاداة اإلسالم، ومل يتركوا فرصة لإليقاع باملسلمني والتآمر عليهم إال انتهزوها، فكانوا حبق 
  .)٤(عقبة كؤودا يف طريق الدعوة

م ينموا ويتسـارع، فتحركـت   وازداد غيضهم واشتد حسدهم، ملا رأوا األمور تستقر، واإلسال   
، ودفعهم حقدهم وحسدهم، إىل امتطاء أي وسـيلة يروـا ناجعـة يف    )٥(كوامن الشر يف نفوسهم

  :والكيد لدعوته، وكان أبرزها εاإلساءة إىل اهللا تعاىل، وحماربة رسوله 
   .سوء أدم مع اهللا تعاىل -١   
النقائص، وبلغت م الوقاحة وانعدام األدب، أن أساء اليهود األدب مع اهللا تعاىل، فلم يرتهوه عن    

وقَالَت الْيهود يـد اللّـه    [: ، ودل على هذا قوله تعاىل)٦(وصفوا اهللا تعال مبا ال يليق جبالله وعظمته
شي فكَي قنفي انوطَتسبم اهدلْ يا قَالُواْ بواْ بِمنلُعو يهِمدأَي لُولَةٌ غُلَّتغا أُنزِلَ مم مهنا مرينَّ كَثزِيدلَياء و

ما أَوقَدواْ نارا لِّلْحربِ إِلَيك من ربك طُغيانا وكُفْرا وأَلْقَينا بينهم الْعداوةَ والْبغضاء إِلَى يومِ الْقيامة كُلَّ
  .٦٤/املائدة ]سادا واللّه الَ يحب الْمفِْسدين أَطْفَأَها اللّه ويسعونَ في اَألرضِ فَ

   .εسوء أدم مع الرسول  -٢   

                                                 
     .١٣٧ص ،الرحيق املختوم :املباركفوري -)١(

     .٥٢ص ،دراسات يف السرية النبوية :مجاز -)٢(

     .١٥٢ص ،دراسة يف السرية :خليل -)٣(

    .٥٢صمصدر سابق،  :مجاز -)٤(
     .٧٨ص ،١، جسرية النبويةال :املكي -)٥(

     .٥٥٩ص ،١، جالسرية النبوية :الصاليب -)٦(



  

فكانوا يلمزونه يف حضرته، وأثناء خطابه، وحييونه بتحية باطنها الدعاء عليه بـاملوت، وظاهرهـا      
قدومـه إلـيهم،    بالسالم عليه، مما يدل على معانام النفسية املتولدة من فقدان عز كانوا يتصورون

كـان  : قالت -رضي اهللا عنها –فعن عائشة . )١(فكان منهم هذا األذى، والتهجم؛ وسوء األخالق
عليكم السام : ففطنت عائشة إىل قوهلم، فقالت. السام عليك: ، يقولونεاليهود يسلمون على النيب 

يا نيب اهللا، أو مل : ، فقالت}ه مهال يا عائشة، إن اهللا حيب الرفق يف األمر كل {: εواللعنة، فقال النيب 
  . )٢(}وعليكم : أو مل تسمعي أين أرد ذلك عليهم، فأقول {: تسمع ما يقولون؟ قال

   .حماولتهم متزيق صف املسلمني وضرب وحدم: املطلب الرابع   
ارات كان اليهود يسعون إىل تقطيع أواصر احملبة بني املسلمني، بإثارة الفنت الداخلية، وإحياء الشع   

اجلاهلية، وإذكاء النعرات اإلقليمية، والدعوات القومية والقبلية؛ إلحداث الوقيعة بني اإلخوة املتآلفني 
  . )٣(املتحابني

ومن ذلك أن حاقدا ماكرا من اليهود، يدعى شاس بن قيس، قد تفتق ذهنه حليلة ماكرة، لتشتيت    
م يتحدثون يف مودة وأخوة، بعد أن كانوا وحدة األنصار، ملا رآهم يوما وقد ضمهم جملس واحد، وه

باألمس أعداء متحاربني، فغاضه هذا املشهد امللتئم،فعزم على متزيق الوحدة املتآلفة، وتفريق القلـوب  
ذه البالد، فمالنا ذا من قرار، فـأمر   -األوس واخلزرج -قد اجتمع مأل بين قيلة: ، فقال)٤(املتحابة

كرهم بيوم بعاث، وما كان فيه من قتل ودماء، وما تقاولوا فيه مـن  شابا من اليهود كان معه أن يذ
إن : األشعار، ففعل فتكلم القوم وتفاخروا، وأشعلها الشيطان فتنة هوجاء، حىت قال أحدهم لآلخـر 

  . السالح السالح، موعدكم احلرة: اآلن جذعة، وغضب الفريقان وتنادوا -أي احلرب -شئتم رددا
فجاءهم مسرعا يف مجاعة من املهاجرين، وأخذ خيفضهم ويهدئ من ثورم،  εفبلغ ذلك الرسول    

هم مـن  خوفَأقوى حمرك للمسلمني، وكذكر القوم برابطة العقيدة، ؛ حيث وكان فقه الدعوة حاضرا
أبدعوى اجلاهلية وأنا بني أظهركم،  ! يا معشر املسلمني، اهللا اهللا {: ، فقال هلم)٥(العودة إىل اجلاهلية

 ، واستنقذكم به من الكفـر، ، وقطع به عنكم أمر اجلاهليةوأكرمكم به أن هداكم اهللا لإلسالم بعد
  . )٦(} به بني قلوبكموألف 

                                                 
     .٥٦٠، ص١املصدر نفسه، ج -)١(

     .٢١٦٥: ومسلم. ١٢٢٨، ص٦٣٩٥: الدعاء على املشركني، رقم: الدعوات، باب. ك: البخاري -)٢(

     .٥٥٦ص ،١مصدر سابق، ج: لصاليبا -)٣(
     .٣٥ص ،دراسات يف السرية النبوية :مجاز -)٤(

     .١٦٦ص ،املنهج احلركي للسرية النبوية :الغضبان -)٥(

     .٤١٣، ص٢ج: السرية النبوية: ابن هشام -)٦(



  

وكيد من عدوهم، وألقوا السـالح   ،عندها أفاق املسلمون من غضبهم، وعلموا أا نزغة شيطانية   
سامعني مطيعني، ويف هذا نزل  ε وانصرفوا مع رسول اهللا ،وبكوا ندما وحصرةً، وعانق بعضهم بعضا

القرآن الكرمي حيذر املسلمني، من الوقوع يف دسائس اليهود وخبثهم، وكيدهم وخداعهم، وأـم ال  
يا أَيها الَّذين آمنواْ إِن تطيعواْ فَرِيقًا مـن   [: قوله تعاىلل، )١(إال التفرق والتمزق والضياع ؛يريدون هلم
أُوت ينالَّذ رِينكَاف انِكُمإِمي دعوكُم بدري ابت[: إىل قوله ]واْ الْك    لَّكُـملَع ـهاتآي لَكُم اللّه نيبي ككَذَل
  ). ١٠٣،  ١٠٠( آل عمران  ]تهتدونَ 

  .  تصفية الوجود اليهودي وإاؤه: املطلب اخلامس   
اع، ونشر للدسائس واألحقاد، ونقض للعهود وبعد الذي حدث من طرف اليهود، من مكر وخد   

واملواثيق، دف متزيق مشل املسلمني، وتشتيت وحدم، وحماربة الدعوة، والقضـاء علـى الدولـة    
بعدها أن اليهود أعلنوا حرم الشاملة على اإلسالم وأهله، وكشفوا عـن   εاجلديدة؛ تبني للرسول 

ومـا دام  . عقبة كؤودا وحتديا بارزا أمام مسرية الدعوةحقيقة احلقد املخبوء يف نفوسهم، فكانوا حبق 
، وأعطاهم عليهـا  εاليهود مل يصربوا على احلياة النظيفة، واحلياة اهلانئة اليت عاهدهم عليها الرسول 

   .)٢(دهم من املدينة وما حوهلاوموثقا، جاء القرار بتصفية وج
  .إجالء يهود بين قينقاع -١   
قه املسلمون يف بدر، استشاط اليهود غضبا، وغلـى مرجـلُ احلقـد يف    بعد االنتصار الذي حق   

، )٣(يستثمر هذا النصر لصـاحل الـدعوة   εنفوسهم، وأحسوا خبطورة اإلسالم وأهله، وراح الرسول 
من اهللا عز وجل مثل  حذروايا معشر يهود، إ {: فجمع يهود بين قينقاع يف سوقهم، وخاطبهم قائال

ة، وأسلموا فإنكم قد علمتم أين نيب مرسل، جتدون ذلك يف كتابكم وعهـد  ما نزل بقريش من النقم
يـا  : جبرأة ووقاحة، فقـالوا  εومل يستطيعوا كبت ما يف نفوسهم، فأجابوا رسول اهللا ، }اهللا إليكم 

؟ ال يغرنك أنك لقيت قوما ال علم هلم باحلرب فأصبت فرصة، إنا واهللا  حممد، إنك ترى أنا كقومك
  .)٤(لتعلمن أنا حنن الناسلئن حاربتنا 

وذا نقض اليهود العهد، وأظهروا حتديا صارخا، وروحا عدائية، واستعدادا للحـرب والقتـال،      
قُل لِّلَّذين كَفَرواْ ستغلَبونَ وتحشرونَ إِلَى جهنم  [: ونزل القرآن ينذرهم بسوء العاقبة، يف قوله تعاىل

                                                 
     ).  ٣٩٠،  ٣٨٩( ص  ،٢، جالسرية النبوية :أبو شهبة -)١(

     .٥٤دراسات يف السرية النبوية، ص: مجاز -)٢(

     .٢٨٥ص ،فقه السرية النبوية :الغضبان -)٣(

     .٠٧، ص٣السرية النبوية، ج: ابن هشام -)٤(



  

قَد ،ادهالْم بِئْسو هِمثْلَيم مهنورةٌ يرى كَافرأُخو بِيلِ اللّهي سلُ فقَاتئَةٌ تا فقَتنِ الْتيئَتي فةٌ فآي كَانَ لَكُم 
  ). ١٣ ، ١٢( آل عمران  ]رأْي الْعينِ واللّه يؤيد بِنصرِه من يشاء إِنَّ في ذَلك لَعبرةً لَّأُولي اَألبصارِ  

وبيت اليهود الفرصة ملكاشفة العداء، فجاءت امرأة من نساء املسلمني ببضاعة هلـا، وباعتـها يف      
السوق، مث جلست عند صائغ من بين قينقاع، فعمد إليها نفر من اليهود يريدون كشـف وجههـا   

ا، فلما قامت انكشـفت سـوأ   -دون علمها -فأبت، فأخذ الصائغ طرف ثوا فعقده إىل ظهرها
وضحك اليهود منها، فصاحت املرأة فوثب رجل من املسلمني على الصائغ فقتله، وشـدت اليهـود   

أنه ال مناص من تطهري املدينة  ε، واشتعل فتيل احلرب بني الفريقني؛ فرأى النيب )١(على املسلم فقتلوه
  .)٢(الذي إن ظل سيكون مصدرا لكل البالبل والقالقل ،من اليهود، والتخلص من خبثهم

مخس عشرة ليلة، حىت استسـلموا   εويف منتصف شوال من السنة الثانية للهجرة، حاصرهم النيب    
ابن أيب بن سـلول  ، وجاءه )٣(وذراريهم ،ونسائهم ،ونزلوا على حكمه، ورضوا مبا يصنع يف رقام

لدوائر، وكان يا حممد أحسن يف موايل، إين واهللا امرؤ أخشى ا: رأس املنافقني، وكان حليفا هلم، فقال
 {: احلكمة يف معاملته قائال لـه  ε يعرض عليه مرات عديدة، فانتهج εرأس املنافقني يلح، والرسول 

حلفه مع هؤالء، تربئة  τ، ويف املقابل خلع عبادة بن الصامت )٤(}هم لك على أن خيرجوا من املدينة 
املؤمنني، وأبرأ من حلف هؤالء الكفار يا رسول اهللا أتوىل اهللا ورسوله و: إىل اهللا ورسوله منهم، قائال

يا أَيها الَّذين آمنواْ الَ تتخذُواْ الْيهـود والنصـارى    [: وواليتهم، ففيه ويف ابن سلول نزل قوله تعاىل
 إِنَّ اللّه مهنم هفَإِن نكُمم ملَّهوتن يمضٍ وعاء بيلأَو مهضعاء بيلأَونيمالظَّال مي الْقَوده[: إىل قوله ] الَ ي 
ويف هـذه   ، )٥() ٥٦،  ٥١( املائدة  ]ومن يتولَّ اللّه ورسولَه والَّذين آمنواْ فَإِنَّ حزب اللّه هم الْغالبونَ 

قد : ( τة بن الصامت حلقيقة الوالية هللا ورسوله، والتربئة من اليهود، فقال عباد ؛اآليات بيان واضح
  ).تغريت القلوب، وحمى اإلسالم العهود 

وشهدت هذه املرحلة تصفية لعدد من الشخصيات اليهودية، واليت كانت أشد عداء  وحتريضا       
  . )٦(على اإلسالم واملسلمني يف املدينة؛ كعصماء بنت مروان، وأبو عفك، وكعب بن األشرف

  .إجالء يهود بين النضري -٢   

                                                 
     ). ٢٨٨،  ٢٨٧( ص  ،فقه السرية النبوية :سامل نوري -)١(

     .٥٥ص ،دراسات يف السرية النبوية :مجاز -)٢(

     .٢٨٨مصدر سابق، ص: سامل نوري -)٣(

     .٥٦مصدر سابق، ص: مجاز -)٤(

     ). ١٣٤،  ١٣٣( ص بدون تاريخ، دار النهضة، بدون طبعة و ،)السرية النبوية ( خمتصر  :ابن هشام -)٥(
    .٣٧ص ،٣، جالسرية النبوية :ابن هشام. ٧٥٣ص ،٢، جالسرية النبوية :الصاليب -)٦(



  

رغم الرعب الذي أصاب اليهود بإجالء إخوام من بين قينقاع، لكن ما أصاب املسـلمني مـن      
خسارة يف موقعة أحد، جعل اليهود يطلون برؤوسهم من جديد، حيدوهم األمل للنيل من اإلسـالم  
وأهله، وازدادت رغبتهم يف حتقيق هدفهم، تلك األحداث األليمة اليت حلقت باملسلمني؛ فاستشـهد  

ون من خرية الصحابة، من حفظة القرآن الكرمي، يف حادثة بئر معونة، غدرت م قبائل من بـين  سبع
. سليم، بتحـريض من عامر بن الطفـيل، كانوا يف طريقهم إىل ديار بين عامر يدعوم إىل اإلسالم

ـ معهم؛ ليفق εوغدر وفد من عضل والقارة بعشرة من الصحابة أرسلهم الرسول   وم يف الـدين ه
ويعلموم اإلسالم، فلما وصل الوفد ذات الرجيع استصرخوا عليهم قبيلة هذيل، فشاركتهم غدرهم 

  . وخيانتهم، ومثلوا بالدعاة أشد متثيل
فوجد يهود من هذه األحداث األليمة، فرصة لالستهزاء والشماتة باملسلمني، ودفعهم حقدهم إىل    

بعـد أن   εالنضري على اغتيال قائد الدعوة الرسول  ؛ فتجرأ يهود بين)١(إحاكة الدسائس واملؤامرات
  ؛τ حل بديارهم، طالبا مشاركتهم يف دفع دية قتيلني من بين عامر، قتلهما عمرو بن أمية الضمري

  .قد أعطامها عهدا εمقدرا أنه يأخذ الثأر لشهداء بئر معونة، دون أن يعلم أن النيب  
يف نقض العهد ويف قتل األنبياء، فقتلوا حيـي   ،وكشف قائدهم حي بن أخطب عن طبيعة اليهود   

وقد نزع منهم النبوة وامللك كما  εوزكرياء وهم من بين إسرائيل، فال ضري عندهم أن يقتلوا حممدا 
، فتداركت الرمحـة  )٢(فانتدب الرتكاب هذه اجلرمية عمرو بن جحاش لريمي عليه صخرة ،يعتقدون
ت عليه يهود، فنهض مسرعا عائدا إىل املدينة، مومها يهـود  ، فرتل عليه الوحي خيربه مبا مهεالرسول 

ضت ومل نشعر بك، فأخربهم مبا : من الصحابة، فقالوا معه أنه ماض لقضاء حاجة، فتبعه من كان
  .)٣(مهت به يهود

م تفتيت دولة اإلسالم والقضاء على الدعوة، ودفع املهاجرين هدفه د، وكانووأحبط اهللا مؤامرة يه   
ة، واألنصار إىل حتالفام القدمية، فكشف الوحي عن غدرهم وخيانتهم، فكانت نعمة عظيمة إىل مك

يا أَيها الَّذين آمنواْ اذْكُـرواْ   [: ، مشريا إىل هذا، يف قوله تعاىل)٤(على نبيه وأمته، بأن خيب اهللا فأهلم
إِلَيكُم أَيديهم فَكَف أَيديهم عنكُم واتقُواْ اللّه وعلَـى اللّـه    نِعمت اللّه علَيكُم إِذْ هم قَوم أَن يبسطُواْ

  .١١/املائدة ] فَلْيتوكَّلِ الْمؤمنونَ

                                                 
     ). ٥٧،  ٥٦( ص  ،دراسات يف السرية النبوية :مجاز -)١(

     ). ٢١٢،  ٢١١( ص  ،املنهج احلركي للسرية النبوية :الغضبان -)٢(

     .٢٩٩ص ،السرية النبوية :سامل نوري -)٣(

     .٢٩٩ص صدر نفسه،امل -)٤(



  

هلـم   ε، وجلبوا حتف أنفسهم بأيديهم، ووجه الرسول العهد بين النضري وذا الغدر نقض يهود   
اجلالء عن املدينة خالل عشرة أيام، ومن بقي بعدها ضـربت  ، بτإنذارا محله إليهم حممد بن مسلمة 

، فأرهب القوم وهبوا للرحيل؛ إال أن رأس املنافقني عبد اهللا بن أيب بن سلول أرسل يثبتـهم،  )١(عنقه
: وحيرضهم على البقاء، ويعدهم بالنصر، ويغريهم باملدد بألفني من املقاتلني، ويف هذا نزل قوله تعاىل

 لَى الَّذين نافَقُوا يقُولُونَ لإِخوانِهِم الَّذين كَفَروا من أَهلِ الْكتابِ لَئن أُخـرِجتم لَنخـرجن  أَلَم تر إِ [
ن أُخرِجـوا لَـا   ، لَئمعكُم ولَا نطيع فيكُم أَحدا أَبدا وإِن قُوتلْتم لَننصرنكُم واللَّه يشهد إِنهم لَكَاذبونَ

،  ١١( احلشر  ] يخرجونَ معهم ولَئن قُوتلُوا لَا ينصرونهم ولَئن نصروهم لَيولُّن الْأَدبار ثُم لَا ينصرونَ

١٢ .(  
عشرين يوما، ومل جيدوا  εفقويت نفوس يهود، ورفضوا االمتثال وأعلنوا احلرب، وحاصرهم النيب    
ا للجالء، وكان هلم ما محلت إبلهم من األموال عدا وناصرا وال معينا، وأظهروا االستسالم، وأذعن ال

هو الَّذي أَخرج الَّذين كَفَروا مـن   [: الدروع والسالح، ونزل القرآن يصف حالتهم، يف قوله تعاىل
ا ظَنرِ مشلِ الْحأَول مارِهين دابِ متلِ الْكأَه  اللَّـه نم مهونصح مهتانِعم مهوا أَنظَنوا وجرخأَن ي منت

يدي الْمؤمنِني فَأَتاهم اللَّه من حيثُ لَم يحتِسبوا وقَذَف في قُلُوبِهِم الرعب يخرِبونَ بيوتهم بِأَيديهِم وأَ
  .٠٢/احلشر ]بصارِ فَاعتبِروا يا أُولي الْأَ

وهكذا قضي على املعقل الثاين من معاقل اليهود، وأعز اهللا رسوله واملؤمنني، ووطـد سـلطام،      
  .وخيب آماهلم؛ وجعل كيدهم يف حنورهم وهزم اهللا اليهود واملنافقني،

  .إجالء يهود بين قريظة -٣   
وسالم بن أيب احلقيق، وكنانة بن  حي بن أخطب،: وعلى رأسهم -رأى نفر من يهود بين النضري   

أن اهلزائم اليت حلقت م وبالوثنيني، سببها تفردهم يف قتال املسلمني، فراحوا يقنعـون   -أيب احلقيق
قريشا، بأن يشكلوا حلفا واحدا قويا، يضم خمتلف القوى اليهودية والوثنية، ويوجهون ضربة قويـة  

، وجنح يهود يف حتزيب قريش، وغطفـان  )٢(عدها قائمةمشتركة للمسلمني يف املدينة، فال تقوم هلم ب
  .وأصحابه εواألعراب؛ حلرب الرسول 

وذا  نقض يهود بين  إىل حزم، مملدينة، سعوا إىل بين قريظة وجنحوا يف ضمهاوأثناء حصارهم    
دت ، وازدادت احملنة وعظم البالء، وزلزل املؤمنون زلزاال شديدا، وكـا εقريظة عهدهم مع الرسول 

كارثة حتل باألمة ومبستقبلها، وتعصف بالدولة وكياا؛ لوال أن تدارك اهللا األمر بقدرته، ففرق مشـل  
                                                 

     .٥٨ص ،دراسات يف السرية النبوية :مجاز -)١(

     .٣٤٢ص ،دراسة يف السرية :خليل -)٢(



  

، وصور )١(األحزاب بإرسال ريح شديدة ، وأعز اهللا املؤمنني جبند من عنده، فعصم نبيه وحفظ دعوته
روا نِعمةَ اللَّه علَيكُم إِذْ جـاءتكُم جنـود   يا أَيها الَّذين آمنوا اذْكُ [: القرآن هذه الشدة يف قوله تعاىل

ـ  وقكُم ومـن  فَأَرسلْنا علَيهِم رِحيا وجنودا لَّم تروها وكَانَ اللَّه بِما تعملُونَ بصريا، إِذْ جاؤوكُم من فَ
، هنالك ابتلي الْمؤمنونَ لْقُلُوب الْحناجِر وتظُنونَ بِاللَّه الظُّنوناأَسفَلَ منكُم وإِذْ زاغَت الْأَبصار وبلَغت ا

  ). ١١، ٠٩( األحزاب  ]وزلْزِلُوا زِلْزالًا شديدا 
، حىت جاءه الـوحي يـأمره   قد نفضوا غبار األحزاب عن أنفسهم ،وأصحابه εومل يكن الرسول    

ال  {: أصـحابه قـائال   εن يعدوا عدم، ويقووا حصوم، فنادى الرسول مبباغتة بين قريظة، قبل أ
   .)٢(}العصر إال يف بين قريظة  يصلني أحد

يف حصوم مخسا وعشرين ليلة، امتألت فيها قلوم رعبا وخوفا، حـىت   εالرسول  )٣(وحاصرهم   
، ويف اعتقـادهم أنـه   τ أن حيكم فيهم سعد بن معاذ ε، وعرضوا على النيب )٤(اضطروا لالستسالم

قضى بأن يقتل الرجـال، وتسـىب    τسريأف م، ملا كان يربطهم به من حلف قدمي؛ إال أن سعدا 
   .)٦(}اهللا  كمحبقضيت  { :قائال ،)٥(على حكمه εالنساء والذرية، وتقسم األموال، فأقره الرسول 

، وذا العقاب العادل سقط واثيقيانتهم ونقضهم للعهود واملخليهود بين قريظة، جزاء  وكان عقاب   
وأَنزلَ  [: املعقل الثالث لليهود، والذين شكلوا حبق وكرا للخديعة والتآمر، وأنزل اهللا تعاىل يف شأم

يهِماصين صابِ متلِ الْكأَه نم موهرظَاه ين٧(الَّذ( لُونَ وقْتفَرِيقًا ت بعالر ي قُلُوبِهِمف قَذَفونَ ورأْست
 ـيلَى كُلِّ شع كَانَ اللَّها ووهطَؤت ا لَّمضأَرو مالَهوأَمو مهاريدو مهضأَر ثَكُمرأَوا فَرِيقًا، ويرٍء قَـد [ 

  ). ٢٧،  ٢٦( األحزاب 
     .إجالء يهود خيرب -٤   
له، على ما تشتهيه أنفسهم وتشـري  يف امتحان صلح احلديبية، فأطاعوا اهللا ورسو ψجنح الصحابة    

لَقَد  [ :إليه عقوهلم، فكانت اجلائزة من اهللا، بالفتح القريب واملغامن الكثرية، مؤكدا هذا يف قوله تعاىل

                                                 
  .٣٣٢صمصر، بدون طبعة وبدون تاريخ،  - املكتبة التوفيقية، القاهرة ،السرية النبوية :حممد متويل الشعراوي -)١(

      .٧٨٢، ص٤١١٩: رقم. من األحزاب εنيب مرجع ال: املغازي، باب. ك: البخاري -)٢(

     .هـ٠٥وكان ذلك يف شهر ذي القعدة سنة  -)٣(

     ). ٤٠٧،  ٤٠٦( ص  ،٢، جالسرية النبوية :أبو شهبة -)٤(

     ). ٣٠٥،  ٣٠٤( ص  ،فقه السرية النبوية :سامل نوري -)٥(

     .٧٨٢ص، ٤١٢١:رقم. من األحزاب εمرجع النيب : املغازي، باب. ك: البخاري -)٦(

     .حصوم: صياصيهم -)٧(



  

ينكلَ السفَأَنز ي قُلُوبِهِما فم ملفَع ةرجالش تحت كونايِعبإِذْ ي نِنيمؤنِ الْمع اللَّه يضر مهأَثَابو هِملَيةَ ع
  ). ١٩،  ١٨( الفتح  ]فَتحا قَرِيبا، ومغانِم كَثريةً يأْخذُونها وكَانَ اللَّه عزِيزا حكيما 

وكانت غزوة خيرب، فاحتة الفتوح، وأوىل املغامن، وتقع خيرب من الشمال الشرقي للمدينة على بعد    
طنة يهودية، وأكرب قاعدة حربية ذات قالع حصينة، وقد دفع كيـد  سبعني ميال، وتشكل أهم مستو

يهود وحقدهم، إىل التربص باإلسالم وأهله، فهم يف قرارة أنفسهم ال يأمنون أن يلقَوا مصري إخوام، 
ـ . من يهود بين قينقاع، وبين النضري؛ وبين قريظة  م املريبة، وسلوكااملشـبوهة؛   مفشكلوا بتصرفا

  لق للمسلمني، فاألنباء تفيد بنشاطهم الدؤوب يف جتميع جهودهم، مع القـوى ااورةمصدر فنت وق
  .   )١(من غطفان واألعراب؛ لغزو املدينة 

ومكرهم، فعزموا على إفشال خططهـم   دووأصحابه كانوا أيقاظا لتحركات يه εلكن الرسول    
، ومل يأذن ةيش قوامه ألفا وأربعمائ، جبحمرم من السنة السابعة للهجرةورد كيدهم؛ فخرج إليهم يف 

  .)٢(فيه ملن ختلف عن احلديبية، وكان معه عشرون امرأة للخدمة واإلسعاف
وا إىل ربصعقُوا  وهيف الصباح الباكر جبيشه، وهم يف طريقهم إىل مزارعهم، فَ εوفاجأهم الرسول    

اهللا أكـرب خربـت    {: قاليديه، و εيب ـالن ـرفعف. )٣(حممد واخلميس: حصوم، وهم يصرخون
  .)٤(} فساء صباح املنذرين خيرب، إنا إذا نزلنا بساحة قوم،

   وحاصرهم املسلمون بقوة عدم وثقدهم وعم بعد قوة إمياحصون خيرب  أتبدفهم يف النصر، تد
، ومل يغن عنـهم دفـاعهم   )٥(ومال كثري ،تتهاوى رغم ما ميتازون به من بأس شديد، وسالح وافر

تميت، وضاقت عليهم حصوم، ومتكن اليأس من قلوم، وأيقنوا باهللكة، وأعلنوا االستسـالم،  املس
 ،إجالءهـم  εوطلبوا الصلح على أن حتقن دماؤهم، فقبل ذوا الرمحة منهم ذلك، وملا أراد الرسـول  

  .)٧(}نقركم على ذلك ما شئنا  { :ε، فأجام )٦(عرضوا عليه زراعة األرض وللمسلمني نصفها
؛ إال أن نفوسهم جبلت على احلقـد  إجابة مطالبهمإليهم بهلم، وإحسانه  εة النيب ـورغم مصاحل   

والغدر، فقد جتـرأت امرأة منهم تدعى زينب بنت احلارث اليهـودية على قتله، فقـدمت له شاة 

                                                 
     ). ٦٤،  ٦٣( دراسات يف السرية النبوية، ص : مجاز -)١(

     .٣١٦ص ،السرية النبوية :الندوي -)٢(

     .أي اجليش: واخلميس -)٣(

     .٦٩٦، ص٣٦٤٧: آية، فأراهم انشقاق القمر، رقم εسؤال املشركني أن يريهم النيب : املناقب، باب. ك: البخاري -)٤(
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     .٤١٧ص ،٢صدر نفسه، جامل -)٦(
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هليـة،  مسمومة، وأكثرت السم يف ذراعها، بعد أن أخربت بأنه أحب الطعام إليه، فكانت املعجزة اإل
، )١(اهللا إليـه   حىت اختاره εبأن أخربه الذراع بأنه مسموم فلفظه، ومل يزل أثر السم يعاود الرسول 

مـا  ، عائشة يا {: يقول يف مرضه الذي مات فيه εكان النيب : قالت -رضي اهللا عنها-فعن عائشة
  .)٢(}من ذلك السم ي رِأَ وجدت انقطاع ، فهذا أَوانُخبيرب تأكل أجد أمل الطعام الذي زالأ

  ودب اخلوف بقية يهود، فخشي يهود وادي القرى وفدك وتيماء، أن حيل م ما أصاب إخوام،   
  ε؛ بأن تترك هلم األرض والنخيل بأيديهم، فعامـلهم النيب حكمهم مثل فقبلوا الصلح ونزلوا على 
  .)٣(عليها، ورجع قافال إىل املدينة 

ليهود، واوت مجيع معاقلهم وقالعهم، بقوة إميان املؤمنني وجلدهم وذا سقطت سائر حصون ا   
وصربهم، ومت إخضاعهم مجيعا حتت سلطان اإلسالم، وانتهى نفوذهم وكيام، ومل تقم هلم قائمـة؛  
بسبب ما جنوا على أنفسهم من خيانة للعهود وخمالفة للمواثيق، وأصبحت الدولـة يف مـأمن مـن    

يف خالفته، عن اجلزيرة  τىل بالد الشام، إىل أن أجالهم عمر بن اخلطاب كيدهم من ناحية الشمال إ
، وعلى أساس أن بقاءهم وإقرارهم )٤(}العرب  ني دينان بأرضيبق ال {: εالعربية ائيا؛ عمال بقوله 

 ،)٦(}نقركم على ذلك ما شـئنا   {: ε، لقوله )٥(وإقرارهم يف بلدهم كان مشروطا مبشيئة املسلمني
، فـذاقوا  ٤٤/فاطر ]ولَا يحيق الْمكْر السيئُ إِلَّا بِأَهله  [ وغدرهم، ،اء خيانتهملقي يهود جزهكذا و

وكَذَلك أَخذُ ربك إِذَا أَخذَ الْقُرى  [ وطهرت جزيرة العرب من دسائسهم، ،عاقبة كيدهم وظلمهم
يددش يمأَل ذَهةٌ إِنَّ أَخمظَال يه١٠٢/هود ] و.  

  .الـدروس والعـرب: ملطلب السادسا   
مل يتمالك يهود بين قينقاع بأن يكضموا غيضهم، وحقدهم عقب انتصار املسلمني يف بـدر؛   -١   

ألن توقعام كانت تفيد بأن يزول كيان املسلمني إىل األبد، وتكسر شوكتهم عندما تثور العـرب  
لمسلمني، ومل يكشفوا هلم عن حقدهم أثناء عليهم، انطالقا من هذا، فإن اليهود مل يظهروا عداوم ل

العهود واملواثيق، على العيش معا يف سالم وأمان،  εوجودهم باملدينة؛ بل راحوا يوقعون مع الرسول 
مل يكن يف احلسـبان، ضـاقت    وملا حدث ما. معتقدين يف قرارة أنفسهم قرب اية اإلسالم ودعوته
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، فـأعلنوا صـراحة   ى عدم البوح مبا تكيد به نفوسهماليهود غيضا وحسدا، ومل يتمالكوا علصدور 
نقضهم للعهود واملواثيق، متبجحني بقدرام القتالية، وملوحني باحلرب على املسلمني، كاشفني هلـم  

يهود لَتجِدنَّ أَشد الناسِ عداوةً لِّلَّذين آمنواْ الْ [: عن عداوم املتزايدة، واليت أكدها اهللا تعاىل يف قوله
  .٨٢/املائدة ]والَّذين أَشركُواْ 

وانطـالقا من هذا الواقع، أصبح لـزاما على كل مسلم أن يعي متـاما، بأن الركون إىل اليهود،    
واالطمئنان إىل عهودهم ومواثيقهم، ليس من احلكمة وال من السـياسة، وال من الدين يف شـيء،  

  كُلَّما عاهدواْ عهداً نبذَه فَرِيق منهم بلْ  أَو [: ، لقوله تعاىل)١(قأم ال عهـد هلم، وال ميثا: فميزم
   .١٠٠/البقرة ]أَكْثَرهم الَ يؤمنونَ 

إن الطرف الرئيسي لواقعة بين قينقاع متعلق بنقاب املرأة املسلمة، حيث راودها يهودي على  -٢   
من ثوابت العقيدة اليت ال جيوز نقضها حبـال مـن األحـوال،     نزع نقاا فأبت؛ لكوا تعتربه جزءا

ليس رمزا للمـرأة   -مع ما ورد يف هذه املسألة من خالف -واحلجاب وما يتضمنه من وضع النقاب
فحسب؛ بل مكون أساسي يف فقه املرأة املسلمة، وله وظيفته الدينية واالجتماعية؛ حيث يرسي أسس 

ا يؤدي إىل حفظ التوازن األخالقي يف اتمع، لذا فإن االعتداء على العفة يف سلوك الرجل واملرأة، مم
  .  )٢(احلجاب يف نظر اإلسالم، اعتداء على نظامه احليايت وعقيدته الدينية

قد جتاوز مرحلة التفكري والتخطـيط،   εأما واقعة بين النضري فتفيد بأن التآمر على حياة النيب  -٣   
، وما دام القائد املسلم صار هدفا رئيسـا  )٣(مرحلة اهلم بالقتل وتنفيذهوحد التحريض واإلثارة، إىل 

 εوإذا كان الرسول . للعدو، فالواجب أن يكون يقظا ومنتبها، وحيسن التصرف يف احلاالت الصعبة
الْقَـوم  واللّه يعصمك من الناسِ إِنَّ اللّه الَ يهدي  [: قد كشف غدر يهود بين النضري بوحي من اهللا

 رِينم يف نقض  ؛٦٧/املائدة ]الْكَاففإن احلركات اإلسالمية ملزمة بكشف خمططات أعدائها، واجتاها
   .)٤(وحتسس أخبارهم ،العهود أو الوفاء ا، مبدى اختراق رجاالا لصفوفهم

يعفيهم مـن  إن الدعاة قد يقعون يف شـرك األعداء أو احللفاء؛ بسبب نيتهم الطيبة، وهذا ال  -٤   
املسؤولية، فسرية التخطيط وسرعة البداهة، والتعامل يف املقابل ببالهة ظاهرية جبهل خمططات العدو، 

لقتله، ويف ذهنهم أنه  εعناصر أساسية يف اتقاء شر العدو؛ فقد مكث اليهود ينتظرون عودة الرسول 

                                                 
     .٢٣٢ص ،فقه السرية :البوطي -)١(

     .٢٩٠ص النبوية، فقه السرية :سامل نوري -)٢(

     ). ٣٠٢،  ٣٠١( ص  صدر نفسه،امل -)٣(

     .٢١٢ص ،املنهج احلركي للسرية النبوية :الغضبان -)٤(



  

مـن فراشـه    ε يقاظ الرسولخرج لقضاء حاجة، متاما كما توهم املشركون ليلة اهلجرة، انتظار است
  .)١(ينام مكانه τلقتله، فتفاجؤوا بعلي 

على لسان حممد  ،حلي بن أخطب εكانت املنابذة صرحية لبين النضري، يف خطاب رسول اهللا  -٥   
لكـن رد   ،}فإنكم قد نقضتم العهد مبا مهمتم به من الغـدر   ا من بلدهوخرجاأن  {: τبن مسلمة 

رأم جنمت من حترك الطابور اخلامس، واملتمثل يف زعيم املنافقني عبد اهللا اليهود كان سفيها، ولعل ج
إنا ال " بن أيب الذي ثبتهم، وأغراهم بالرجال واملال، فكان التطاول منهم على احلرب ورفض اجلالء، 

  نوليس من مسة القائد املسلم أن يوعـد فال يفي، أو يهدد فال ينفذ، فما إ". خنرج فليصنع ما بدا له 
 مساء، فالصف املسلم القوي بوحدته، كفيل حبـرق  εوصل رد اليهود صباحا حىت حاصرهم النيب  

   .)٢(النفاق وخططه، وسحق العدو وفتنته
  :كان حلصار بين النضري فوائد وأبعاد أساسية، أمهها -٦   
  قد نصب كان للعمليات الفـدائية دورا لـه أثره يف نشر الرعب واخلوف يف صفوف العدو، ف -أ   

كمينا لليهودي عزوك، قائد النبالة وأمهرهم فقتله، بعد أن كان يستهدف دار القيادة، ويـود   τعلي 
 -رضي اهللا عنـهما  –أبا دجانة وسهل بن حنيف  εوعشرة معه، وكلف الرسول  εاغتيال الرسول 

ة لعزمية املسـلمني  يف عشرة من الصحابة، الحقوا الكتيبة اليهودية وقتلوا من فيها، ومثلت العملية قو
  .)٣(وردعا لليهود

 εتضمنت العقوبة، استهداف العدو يف أعز ما ميلك؛ حلمله على االستسالم، فثبت أن النيب  -ب   
 [ :، يف قوله تعـاىل )٤(أتلف بعض خنيلهم وترك الباقي، وأشار القرآن مؤيدا وموافقا على هذا اإلجراء

كْترت أَو ةن لِّينم متا قَطَعم نيقالْفَاس زِيخيلو اللَّه ا فَبِإِذْنهوللَى أُصةً عما قَائوه٠٥/احلشر ]م.  
فـيهم بعـد    εكان للحدثني السابقني أثرا يف دفع اليهود للخروج، وقبول حكم الرسـول   -ج   

م بعد احلرب خيتلف عنه قبلها، فأجامحصارهم، غري أن حسا ε م ولكـن  ال أقبله اليـو  {: قائال
  .)٦(} )٥(أخرجوا منها ولكم دماؤكم وما محلت اإلبل إال احللقة 
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من عدوهم األول، الذي أـى وجـودهم،    قد استقوا الدروس ،املعاصر تارخيناإن اليهود يف  -٧   
على املسلمني؛ فلما اجتاح اليهود األرض العربيـة   –بكل أسف -فراحوا يتلمسون أساليبه ويطبقوا

م؛ إال أن اليهـود  ١٩٤٧ة السالح، قَبِل العرب بالعودة إىل قرار التقسيم الصادر عام م بقو١٩٦٧عام 
فإذا كان عقاب اهللا تعاىل قد حلق اليهود . رفضوا وأصروا على عدم العودة حلدود الرابع من حزيران

ود هـم  ملا كفروا باإلسالم؛ فإن عقابه قد حلق بأمته ملا هجرت القرآن، وملا كان اليه εزمن الرسول 
واملبعدون عن الديار وهـم أهـل    ؛املشردون واملشتتون أصبح الفلسطينيون هم املشردون واملشتتون

   .)١(الديار
  واملتأمل ملا ترتب على واقعة بين النضري من نتائج، يف جمال السياسة املالية والتشريع املتعلق ا، -٨   
صل عليه من العدو دون قتال، ومبوجب عقـد  جيد مفهوم جديد واملتمثل يف الفيء؛ وهو املال املتح 

وما أَفَاء اللَّه علَى رسوله منهم فَما أَوجفْتم علَيه من خيـلٍ ولَـا    [: صلح بني الطرفني، لقوله تعاىل
ٍء قَديلَى كُلِّ شع اللَّهاء وشن يلَى مع لَهسلِّطُ رسي اللَّه نلَكرِكَابٍ و وحكمه أنـه  . ٠٦/احلشر ]ير

ما أَفَاء اللَّه علَى رسوله مـن   [: أو إىل اإلمام؛ ليضعه على النحو الذي بينه اهللا تعاىل εيعود إىل النيب 
يكُونَ دولَـةً بـين    أَهلِ الْقُرى فَللَّه وللرسولِ ولذي الْقُربى والْيتامى والْمساكنيِ وابنِ السبِيلِ كَي لَا

 إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتوا وهفَانت هنع اكُمها نمو ذُوهولُ فَخسالر اكُما آتمو نكُماء مقَـابِ  الْأَغْنِيالْع يددش[ 
فائـدة  ن تتحقـق ال أالسياسة املالية يف اإلسالم،  أن املقصد العام من على ويف هذا تأكيد. ٠٧/احلشر

   .)٢(و عامةأمواال خاصة ألألمة، سواء كانت 
وإذا تأملنا موقف األنصار يف خضم واقعـة بين النضري، جند حبهم الكبري لنبيهم وطاعتـهم    -٩   

املطلقة له، فرغم أن الغنـائم قد جعلت للمهاجرين دوم؛ إال أم مل يعارضوا سياسته ووافقوا رأيه؛ 
وذا . )٣(تعاىل، يقتضي الرضا والتسليم إمنا هو وحي من اهللا εفعله الرسول العتقادهم اجلازم أن ما ي

يف تأسيس جمتمع شاب حيكمه مبدأ العطاء قبل األخـذ،   εاألمنوذج الفريد يف التربية، جنح الرسول 
هلم األعلى يف جتـرده وإيثـاره   مثا εويوجهه اإلميان العميق يف سكناته وحركاته، إا قدوة الرسول 

، وغنم املسلمون من سالح اليهود مخسني درعا، ومخسني بيضة، وثالمثائة وأربعني سـيفا،  )٤(ئهوعطا
  . )٥(كان هلا وزا يف تسليح اجليش، وقوة للمؤمنني يف حرم للعدو وترهيبه
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لقد جنح بعض املعاصرين إىل نفي روايات قتل رجـال بين قريظة، زاعمني أن إثباا جيرح  -١٠   
نسانية، وخيدم الدعـاية الصهيونية، فاملسألة ليست ذه الصـورة؛ بل املصادر اإلسالمية املشاعر اإل

أثبتت وقوع هذه احلادثة، وما العقوبة اليت أنزلت م إال جزاء خيانتهم وغدرهم، ولـيس مـن داع   
للتنصل من حـقائق التاريخ وتكذيب الروايات الصحيحة، فقد عرضوا بغدرهم كيان اإلســالم  

سلمني لإلبادة، واملدينة وما فيها للتدمري، ولو مت هلم ولألحزاب النصر على املسلمني، ملا تورعـوا  وامل
، ولكان ما ال يتصوره العقـل، ومـا ال   )١(عن استئصال شأفتهم، وهتك أعراضهم، وختريب ديارهم

  . )٢(دهميوضع يف احلسبان؛ وستكون الكارثة أ ضعافا مضاعفة يف رجال املسلمني، ونسائهم؛ وأوال
كان بإمكان يهود بين قريظة أن حيافظوا على عهدهم، ويعيشوا يف رحاب اإلسالم آمـنني   -١١   

مطمئنني؛ لكنهم أبوا إال القضاء على اإلسالم، فاستعجلوا ايتهم بأيديهم، ودفعهـم تـدبريهم إىل   
القوانني جمرمي ارتكاب ثالث جـرائم؛ تدينهم باخليانة العـظمى، ويعـدون يف نظر كل الشرائع و

  :حرب، تكفي واحدة منها للحكم عليهم باملوت، وهذه اجلرائم هي
  .تعريض جيش املسلمني للخطر، بإفشائهم ألسرار املسلمني واتصاهلم بالعدو -١     
  .تقدمي اإلعانة املادية واألدبية للعدو؛ لييسر له احتالل املدينة -٢     
يف أدق الظروف، وأحـرج  ) وطنهم ( يدافع عن املدينة  حماربتهم للجيش اإلسالمي الذي -٣     

  .)٣(األوقات
كشفت واقعة بين قريظة على جواز االجتهاد يف الفروع وإمكانية اخلالف فيها، كاختالف  -١٢   

، دون أن يعنف )٤(}العصر إال يف بين قريظة  أحد ال يصلني {: εيف فهم كالم الرسول  ψالصحابة 
عاتبه؛ تقريرا ملبدأ اخلالف يف الفروع، وهو أصل من األصول الشرعية، وتقريرا أحدا من الفريقني أو ي

  .)٥(ملبدأ االجتهاد يف استنباط األحكام الشرعية
لقد عاىن املسلمون يف غزوة خيرب معاناة شديدة، قد نفذ أثناء حصارهم زادهم وطعـامهم،   -١٣   

رب، ويهود خيرب يدافعون باستماتة شـديدة  صربوا واحتسبوا قرابة شهرين على احل ،ورغم هذه احملنة
عن وجودهم وحصوم، فقاتلوا وصربوا؛ إال أن املؤمنني كانوا أقوى صربا وأكثر شجاعة، وما بذلوه 
فاق تصورات العدو، فسخروا أرواحهم ودماءهم وطاقام؛ لكسر شوكة العدو، وحطموا أسطورة 
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، وقـد صـور   )١(هلم، بألف رجل من املسلمنييهود آنذاك والذين كانوا حيسبون كل بطل من أبطا
لَا يقَاتلُونكُم جميعا إِلَّا في قُرى محصنة أَو مـن   [: يف قوله تعاىل ،القرآن ضخامة املعركة وضراوا

بِأَن كى ذَلتش مهقُلُوبا ويعمج مهبسحت يددش مهنيب مهأْسرٍ بداء جرلُونَ وقعلَّا ي مقَو م١٤/احلشر]ه.   
  إن النصر اإلسـالمي الذي حتقق يف خيرب كان من القوة والضـخامة، حبيث مل ينه الوجود  -١٤   

العسكري لليهود يف أرض العرب لعقد أو عقدين، أو قرن أو قرنني من الزمان؛ إمنا أاه خلمسة عشر 
يرتفع هلم علم وال راية؛ إال أن جاء منتصف هذا القرن، فأقام  قرنا، فلم تقم لليهود بعدها قائمة ومل

اليهـود دولتهم على أرض فلسطني، ومل يغب عن أذهـام حلظة مرارة خيرب وذهلا وهواا، وبقي 
م ١٩٦٧اليهود يلقنـوا لألجيال جيـال بعد جيل، حىت كانت معـركة اخلامس من حزيران عـام  

إثرها األرض العربية من جديد يف سوريا واألردن ومصر، واحتلت واستمرت ستة أيام، سقطت على 
وكانت فرحة اليهود ". هذه خبيرب: " بيت املقدس وأثناءها صرح وزير الدفاع اإلسرائيلي آنذاك، قائال

  . )٢("حممد مات، خلف بنات :" عارمة، وراحوا يهتفون أثناءها
  حتقق بفضل راية التوحيد، ولن يتحقق هذا إمنا  εإن النصر الذي حتقق على يد الرسـول  -١٥   

، فعـن  )٣( النصر من جديد على اليهود، إال بالعودة إىل هذه الراية، حينها سيفرح املؤمنون بنصر اهللا
يقول احلجـر وراءه   اليهود، حىت واقاتلتال تقوم الساعة حىت  {: قال ε، عن رسول اهللا τأيب هريرة 
  . )٤(}فاقتله  يورائ مسلم، هذا يهودي يا: اليهودي

إن الغزوات السابقة كانت قائمة على أسباب دفاعية، فاملسلمون يدافعون ا عن وجودهم  -١٦   
ويردون ا هجمات أعدائهم؛ أما غزوة خيرب فجاءت بعد غزوة بين قريظة وصلح احلديبيـة، فهـي   

لة جديدة من القوة بعد ختتلف اختالفا جوهريا على من قبلها، فالدعوة اإلسالمية أثناءها دخلت مرح
ن يبادروا إىل املواجهة أو القتال بعد أن أفجأة دون  عليهم قد أغار εمعاهدة احلديبية، وكان الرسول 

 -يف خيرب انتظر حىت الصباح، فلما مل يسمع آذانا إىل الصالة εوملا بات الرسول . دعاهم إىل اإلسالم
وقاتلهم على ذلك، ويزداد هذا السبب وضوحا،  فاجأهم، وأغار عليهم -الشعرية اإلسالمية الكربى

مث ادعهـم إىل   ،على رسلك حىت ترتل بساحتهم {: قـائال له τالراية لعلي  εعندما سلم الرسول 
، )٥(}هدي بك رجل واحد خري لك من محر الـنعم  فواهللا ألن ي ،واخربهم مبا جيب عليهم ،اإلسالم

                                                 
     .٤٠٩ص ،السرية النبوية فقه: الغضبان -)١(

     .عركةومسعت هذه املظاهرة يف شريط مسجل أذاعته فتح عقب امل).  ٤١٠،  ٤٠٩( ص  صدر نفسه،امل -)٢(

     .٤١٠ص صدر نفسه،امل -)٣(

     ). ٥٦٢،  ٥٦١( ص . ٢٩٢٦: قتال اليهود، رقم: اجلهاد والسري، باب. ك: البخاري -)٤(

     .٥٦٥ص. ٢٩٤٢: الناس إىل اإلسالم والنبوة، رقم εاجلهاد والسري، باب دعاء النيب . ك: بخاريال -)٥(



  

از اإلغارة على من بلغتهم الدعوة دون إنذار سـابق أو  وانطالقا من هذه الغزوة ذهب العلماء إىل جو
   .)١(دعوة جديدة

  : ومها εوقعت حادثتني يف غزوة خيرب، تعدان من اخلوارق اليت أيد اهللا ا نبيه  -١٧   
  .فربأت متاما وكان يشتكي منها ،τتفل يف عني علي  εأن النيب  -أ
  مة، ملا هم باألكل منها؛ بيانا ملا اختص اهللا  تعاىل به أن اهللا تعاىل أوحى إليه بأمر الشاة املسمو -ب  

  واللّه يعصمك من الناسِ إِنَّ اللّه الَ يهدي الْقَوم [: ، لقوله تعاىل)٢(من العصـمة واحلفـظ εنبيه 
  رِين٦٧/املائدة ]الْكَاف.  

حققت اليهودية العاملية جناحا باهرا ويف ظل اهلوة الواسعة بني املسلمني والعمل بشريعتهم،  -١٨   
يف حتقيق أهدافها، وتطبيق خمططاا بسهولة ويسر، واليت كانت تعتربها ضربا من اخليـال، حيـث   
أقيمت دولة إسرائيل يف قلب العامل اإلسالمي، ومتكنت من االنتصار على أعظم معسكر عريب عـدةً  

الشعب، وروح املقاومة لديه، يف بضع ساعات يف وعتادا، وحطمت قوته اجلوية، وأضعفت قوة إرادة 
م، واستولت على القدس والضفة الغربية، كما استولت على الكثري من ١٩٦٧اخلامس من حزيران عام 

األراضي العربية، واملواطن االستراتيجية فيها، وهي حتلم اآلن باالستيالء على املنطقة العربية كلها من 
ماؤها باستهداف األماكن املقدسة يف قلب اجلزيرة العربية؛ بل ميـين  اخلليج إىل احمليط، ويتحدث زع

. )٣(اليهود أنفسهم بأن يصبحوا السطوة العاملية اليت متلي إرادا على القادة والزعماء يف العامل كلـه 
فهل سيحقق اليهود أحالمهم؟ أم ستستفيق األمة اإلسالمية من سباا، وتدرك حقيقة اخلطر الـذي  

  .!؟ وهل ستكون يف يوم من األيام يدا واحدة ضد عدوها ؟حيدق ا 
وبعد هذه الدراسة، فإن اليهود قد ألفوا أن يعيشوا يف أوحال الدس، والكيد والوقيعة، وليس مـن     

طبيعتهم أن يعيشوا يف أجواء نظيفة بعيدة عن الفنت واملتاعب، ولو أدوا حقوق اجلـوار، واحترمـوا   
، لقولـه  )٤(آمنني مطمئنني؛ لكنهم تعجلوا الشر والغدر فحصـدوا عاقبتهماالعهود واملواثيق لعاشوا 

ورغم ما بذلوه من كيد حملاربـة   .٣٠/األنفال ]ويمكُرونَ ويمكُر اللّه واللّه خير الْماكرِين  [: تعاىل
إرادة اهللا  الدعوة، والسعي خلدمة أهوائهم ومصاحلهم؛ إال أن جهودهم كلها باءت بالفشـل، أمـام  

                                                 
     ). ٣٣٤،  ٣٣٣( ، ص فقه السرية :البوطي -)١(

     .٣٣٨املصدر نفسه، ص -)٢(

، ١مقاالت إسالمية يف الفكر والدعوة، إعداد سيد عبد ايد الغوري، دار ابن كثري للطباعة والنشر والتوزيع، ط: أبو احلسن علي احلسين الندوي -)٣(
    .) ٣٤١،  ٣٤٠( ، ص ٢، ج)م ٢٠٠٤/ هـ١٤٢٤( 

     .٥٦ص ،دراسات يف السرية النبوية :مجاز -)٤(



  

يرِيدونَ ليطْفؤوا نور  [: قال تعاىل. تعاىل اليت اقتضت أن حيفظ هذا الدين هلذه األمة جيـال بعد جيل
   .٠٨/الصف ]اللَّه بِأَفْواههِم واللَّه متم نوره ولَو كَرِه الْكَافرونَ 
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  ــدي املنـافقــنيحت 
  

     
  .حقيقتـهم: املطلب األول   
  
  .بداية ظهورهم وجتمعهم: املطلب الثاين   
  
  .دورهم وخطرهم ومنهج التعامل معهم: املطلب الثالث   
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  املبحث الثالث
  حتــدي املنـافقـني 

  .متهيـد   
مون من مقاومة عدوهم يهود، والذين كانوا يشكلون خطرا حقيقيا على الدعوة ما إن فرغ املسل   

اإلسالمية، املتنامية يف املدينة، وعقبة كؤودا أمام دولة اإلسالم الناشئة فيها؛ حىت واجهوا عدوا آخـر  
 فما حقيقتـهم؟ . )١(أشد خطرا، وأعظم حقدا وكيدا؛ إنه الطابور اخلامس املتمثل يف معسكر املنافقني

  وما طبيعة منشئهم وجتمعهم؟ وفيما متثل دورهم وخطرهم؟ وما املنهج األسلم يف التعامل معهم؟
  .حقيقتـهم: املطلب األول   
إن الدارس لطبيعة حركـة النفاق لدى اتمع اجلاهلي يف املدينة، ليجدها ترتبط ببعديها النفسـي     

يندفعون الختاذ  -انطـالقا من هذا البعد –، جند كثريا من الناسففي البعـد النفسيواالجتماعي؛ 

                                                 
     .٦٥ص ،دراسات يف السرية النبوية :مجاز -)١(



  

موقفني إزاء قضية واحدة؛ خدمة ملصلحة فردية أو مجاعية، وتتدرج هذه اإلزدواجية يف اختاذ املواقف، 
لتصبح عامال مؤثرا يف شخصية اإلنسان من خالل سلوكه وتصرفاته، مث تتطور فتصبح ظاهرة مرضية 

، عندها يفقد املـرء موقفه إزاء جمريـات األحـداث   " بانفصام الشخصية" تعرف عند علماء النفس
إن أحسن النـاس أحسـنا، وإن    :ونقولت ،إمعة.. {: ε، ويصري بتعبري الرسول )١(املتسارعة واملتقلبة

  . )٣(؛ فطبيعة املنافق مضادة للطبيعة اإلميانية الواعية، وضد الفطرة السليمة )٢(}..ظلموا ظلمنا
، جمتمـع  εهرة النفاق؛ فترجع إىل طبيعة اتمع الذي بعث فيه الرسول لظا البعد االجتماعيأما    
مشاخيها، منقاد ملواقفها واليت ختدم  لقبيلة خاضع ألوامرلتعصب م ،على التسيب واالنفالت قائم قبلي

  . ، وحترص على سيادا بني القبائل األخرىمصلحتها
ظام، وحيارب الفوضى واالنفالت، وجد العريب يف وملا جاء اإلسالم يدعو إىل االنضباط والتزام الن   

هذه الدعوة، خروجا على تقاليده وأعرافه، وختليا على والئه لقبيلته، فضال عن دعوته إىل االنصـهار  
داخل جمتمع واحد شامل، تتالشى فيه الوالءات املتعددة، والعصبيات املختلفة، وخيضع فيه اجلميـع  

  . )٤(من مشرع واحد هو اهللا تعاىل لسلطة واحدة، حيكمها دستور واحد،
  وبقي اإلسالم بسبب هذه الدعوة، حيارب اجلـاهلية ردحا من الزمن، ويكافح لتطويعها وإلغائها،   
وأوجد هذا الوضع مقاومة وثنية صرحية لدعوة اإلسالم، كما قاد إىل حركة نفاق متكنت من اختراق  

  .)٥(حركيت الردة؛ والفتنة يف عصر الراشدين إىل ظهور -فيما بعد -صفوف املسلمني، وتطور
وأصبحت تشترك حركة الوثنية بزعامة قريش يف مكة، مع حركة النفاق بزعامة عبد اهللا بن أيب بن    

سلول يف املدينة يف العداء لإلسالم، وحماربة أهله؛ إال أما ختتلفان يف أسلوب املواجهة؛ متاشيا مـع  
قريش ظاهرا يف مكة، فهذا راجع ملا تتمتع به من قوة وشوكة، أمـا  فلما كان عداء . القوة والضعف

عداء النفاق يف املدينة فكان مستترا؛ ألنه كان ضعيفا أمام قوة املسلمني، هلذا السبب اختار ابن أيب بن 
هذا :" سلول النفاق أسلوبا يف حماربة الدعوة، بدليل أنه ملا حقق املسلمون انتصارا حامسا يف بدر قال

، فرأى هو وأصحابه، أن ال مفر هلم من اعتناق الدين اجلديد نفاقا، مما "توجه فال مطمع يف إزالته  أمر
يتيح هلم التسرب يف صفوف املسلمني؛ للتنفيس عن أحقادهم، مبحاولتهم تفكيك اتمع اإلسالمي، 

م حيـام،  وذا األسلوب أصبح املنافقون يعيشون يف صفوف املسلمني، يشاركو. وحماربة دعوته
                                                 

     ). ٣٦٤،  ٣٦٣( ص  ،دراسة يف السرية :خليل -)١(

     .٢٧٥، ص٢٠٠٨: ما جاء يف اإلحسان والعفو، رقم: الرب والصلة، باب. ك: الترمذي -)٢(
     .٣٥٧، ص٢مقاالت إسالمية يف الفكر والدعوة، ج: الندوي -)٣(

     .٣٦٤ص  مصدر سابق،: خليل -)٤(

     ). ٣٦٥،  ٣٦٤( ص  صدر نفسه،امل -)٥(



  

وإِذَا لَقُواْ الَّذين آمنواْ قَالُواْ آمنـا وإِذَا   [وجيالسوم جمالسهم؛ ويقولون بألسنتهم ما ليس يف قلوم، 
  .١٤/البقرة ]خلَواْ إِلَى شياطينِهِم قَالُواْ إِنا معكْم إِنما نحن مستهزِؤونَ 

   .ورهم وجتمعهمداية ظهـب: املطلب الثاين   
وجودا يف مكة؛ ألن اإلسالم يف هذا العهد كان  -حسب ما أشرنا سابقا -مل يكن حلركة املنافقني   

، وكان كل من يعتنق )١("ال ميلك حوال وال طوال، وال ميلك ألحد نفعا وال ضرا " ضعيفا مضطهدا، 
يدخل فيه إال من قوي إميانه،  اإلسالم يعرض نفسه للخطر واالبتالء، ويصبح هدفا لألعداء، وصار ال

فاملؤمنون كانوا قلة مستضعفني، أمام قوة وجربوت املشركني، وصـور  . وصدق عزمه؛ وباع حياته
واذْكُرواْ إِذْ أَنتم قَليلٌ مستضعفُونَ في اَألرضِ تخـافُونَ أَن يـتخطَّفَكُم    [: القرآن هذا يف قوله تعاىل

 اسبوجود املنافقني يف العهد املكي،  -رمحه اهللا -ومع هذا فقد أشار السيد قطب .٢٦/ األنفال ]الن
إِذْ يقُولُ الْمنافقُونَ والَّذين في قُلُوبِهِم مرض غَر هؤالء دينهم ومن يتوكَّلْ علَى  [: مستدال بقوله تعاىل

 يمكح زِيزع فَإِنَّ اللّه ـي   [: وفسر هذا املوضع من اآلية الكرمية. ٤٩/األنفال ]اللّهف ينالَّذقُونَ وافنالْم
، بالذين مالوا إىل اإلسالم يف مكة؛ ولكن مل تصح عقيدم، ومل تطمئن قلوم، وخرجوا مع ] قُلُوبِهِم

باب النصر، النفري مزعزعني، فلما رأوا قلة املسلمني وكثرة املشركني، قالوا ما قالوا؛ جلهلهم حبقيقة أس
  .)٢(وأسباب اهلزمية

قبيل غزوة بدر الكربى، مل يكن النفاق قد طل برأسه بعد، بدليل واملدينة  εوعندما دخل الرسول    
 الكف عـن  ε أن عبد اهللا بن أيب كان واضحا يف إعالء كفره، فوصلت جرأته أن طلب من الرسول

هذا، إن كان ما تقول حقا، فال تؤذنـا يف   ال أحسن من ! أيها املرء:" الدعوة ونشر اإلسالم، قائال
  . )٣(.."جمالسنا، وارجع إىل رحلك فمن جاءك فاقصص عليه

بل أن مشركي مكة، كانوا يف غيض شديد من املؤمنني الذين وجدوا مأمنا يف املدينة، ومسـتقرا     
يتوجوه ملكا لوال وكادوا أن  -هلم، فكتبوا إىل عبد اهللا بن أيب بصفته مشركا، ورئيسا لألنصار آنذاك

إنكم آويتم " :وأصحابه، بكلمات نابية εحيرضونه على الرسول  -إليهم وإميام به εهجرة الرسول 
صاحبنا، وإنا نقسم باهللا لتقاتلنه أو لتخرجنه، أو لنسرين إليكم بأمجعنا حىت نقتل مقاتلتكم، ونستبيح 

فسارع ميتثل أوامر إخوانه  -تلبه ملكهملا يراه قد اس -وحركت هذه الكلمات حقد ابن أيب". نساءكم

                                                 
     .٢٠٠ص ،السرية النبوية :الندوي -)١(

     .١٥٣٢ص ،٣، جيف ظالل القرآن :قطب -)٢(

     ). ٣٨٦،  ٣٨٥( ص  ،فقه السرية النبوية :الغضبان -)٣(



  

لقـد   {: ، قائال)٢(ذكرهم بالقرابة والنسب، وباألبوة والنبوة ε، فلما بلغ ذلك الرسول )١(املشركني
ا تريدون أن تكيدوا به أنفسكم، تريدون أن بلغ وعيد قريش منكم املبالغ، ما كانت تكيدكم بأكثر مم

   .)٣(تفرقوا εعوا ذلك من النيب ، فلما مس} !تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم ؟
حبنكته وحكمته أن يطفئ نار األعداء ويبطل كيدهم، ومع أن معسـكر   εوهكذا استطاع النيب    

اليهود كان واضحا يف عدائه آنذاك؛ إال أن أفرادا منهم مارسوا اجلاسوسية يف صـفوف املسـلمني،   
 [: ن عن هذا األمنوذج يف قولـه تعـاىل  ، وكشف القرآ)٤(فكانوا يتظاهرون باإلسالم ويبطنون الكفر

ينلَى الَّذأُنزِلَ ع يواْ بِالَّذنابِ آمتلِ الْكأَه نفَةٌ مقَالَت طَّآئو   ـملَّهلَع هرواْ آخاكْفُرارِ وهالن هجواْ ونآم
   .٧٢/آل عمران ]يرجِعونَ 

بوجود املنافقني يف مكة، فإننا نرى أن وجـودهم   – رمحه اهللا -وانطالقا مما أشار إليه السيد قطب   
مل يربز كتجمع أو معسكر ميكن أن نطلق عليه معسكر املنافقني، كما هو احلال أيضا يف املدينة قبـل  

ولـذلك  . غزوة بدر الكربى؛ ألن النفاق كان مقتصرا على أفراد ال على مجاعات حيسب هلا حساب
ة، وهؤالء املنافقني يف مكة، كان شيئا واحدا؛ ألن إغـواء الشـيطان   ما قاله هؤالء املنافقني يف املدين

للفريقني كان واحدا، ومرضهما كان واحدا أيضا؛ ممثال يف الرغبة يف اتقاء الضرر وحتصيل الفائـدة،  
نَ إِذْ يقُولُ الْمنافقُو [: لذلك احتدت عبارما جتاه املؤمنني، كما عرب القرآن على لسام، بقوله تعاىل

 مهينالء دؤه غَر ضري قُلُوبِهِم مف ينالَّذالقلة املؤمنة، الكثرة  الكافرة  تلاأي كيف تق. ٤٩/األنفال ]و
فهؤالء املؤمنني على . ٤٩/األنفال ]ومن يتوكَّلْ علَى اللّه فَإِنَّ اللّه عزِيز حكيم  [ :فكان الرد اإلهلي !؟

   .)٥(فأعزهم ونصرهم ؛اهللا فتوكلوا عليه قد اختاروا ،قلتهم
وملا مىن اهللا تعاىل على املؤمنني بالنصر الكبري يف غزوة بدر الكربى، برز جتمع املنافقني يف املدينـة     

وظهر للعيان، فبعد أن رأى بن أيب مقتل صناديد قريش، أمر أصحابه أن يدخلوا اإلسالم نفاقـا، ومل  
مه، فأمسك العصا من وسطها، فضمن بقاء أتباعه معه، فظاهر األمر تطاوعه نفسه أن خيلص يف إسال

وأصبح املنافقون يشكلون أكرب خطر على اإلسالم واملسلمني، بدسائسهم . مسلمون، وباطنه كافرون
، فصور القـرآن مـوقفهم   )٦(ومكائدهم، وتوىل القرآن التنديد بأفعاهلم تارة، وفضحهم تارة أخرى
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مذَبذَبِني بين ذَلك الَ إِلَى هؤالء والَ إِلَى هؤالء ومن يضللِ  [:  قوله تعاىلاملضطرب تصويرا دقيقا، يف
ومن الناسِ من يعبد اللَّه علَى حـرف   [ :أيضاووصفهم بقوله . ١٤٣/النساء ]اللّه فَلَن تجِد لَه سبِيالً 
أَنَّ بِهاطْم ريخ هابانُ  فَإِنْ أَصرسالْخ وه كةَ ذَلرالْآخا وينالد ِسرخ هِهجلَى وع ةٌ انقَلَبنتف هتابإِنْ أَصو

 بِني١١/احلج ]الْم.  
  .دورهم وخطرهم ومنهج التعامل معهم: املطلب الثالث   
يهود احلاقـدين،  ظل املنافقون يشكلون خطرا حقيقيا على اإلسالم وأهله، على غرار غريهم من ال   

فإذا كـان  . فتراهم يرتدون ثوب اإلسالم؛ لكنهم خيفون حتته كفرهم وحقدهم. واملشركني الوثنيني
املؤمنون يف رخاء أسلموا، وإذا كانوا يف شدة كفـروا، وكلما ازدادت كـثرة املسلمني وقويـت  

ى عورات املسلمني، غـري  يدلون العدو عل. شوكتهم، ازداد يف املقابل غيض املنافقني وتأصل حقدهم
مكترثني بأسرارهم، وال آني ملا حيدث هلم، يعملون على إشاعة الفنت وبث األراجيف يف صـفوف  

يا أَيها الرسـولُ الَ يحزنـك الَّـذين     [: املسلمني؛ لينخدع بأكاذيبهم ضعاف اإلميان، لقوله تعاىل
الُواْ آمنا بِأَفْواههِم ولَم تؤمن قُلُوبهم ومن الَّذين هـادواْ سـماعونَ   يسارِعونَ في الْكُفْرِ من الَّذين قَ
 رِينمٍ آخقَوونَ لاعمبِ سلْكَذوتعرقـل   ،وظلت مواقفهم تستهدف الدعوة اإلسالمية. ٤١/املائدة ]ل

املؤامرات والدسائس؛ إلحلـاق   مسريا، فهم مع اليهود يتربصون باإلسالم الدوائر، وحييكون ضده
؟ ومـا  فما هي أبرز احملطات اليت عظم فيها خطرهم وتبني فيها مكـرهم . )١(اهلزائم به والقضاء عليه
  منهج التعامل معهم؟

  .شفاعتهم لليهود يف غزوة بين قينقاع -١   
وميثـاقهم،   كان النفاق واضحا من زعيم املنافقني ابن أيب، حينما نقض يهود بين قينقاع عهدهم   

بال  -نزلوا على حكمه، فقام املنافق ابن أيب دونه مينعه من إنفاذ حكمه، ملحا εفلما حاصرهم النيب 
فأبطأ عليـه   -وكانوا حلفاء اخلزرج -يا حممد أحسن يف موايل: العفو عنهم، قائال -أدب وال خجل

: εه، فقال له رسول اهللا ، فكرر ابن أيب مقالته، فأعرض عنه، فأدخل يده يف جيب درعε رسول اهللا
، إصـراره ومضى املنافق على . }أرسلين، وغضب حىت رأوا لوجهه ظلال، مث قال وحيك أرسلين  {

ال واهللا ال أرسلك حىت حتسن يف موايل، أربعمائة حاسر وثالمثائة دارع، قد منعوين من األمحر  :وقال
هم لك  {: εفقال رسول اهللا . وائرإين واهللا امرؤ أخشى الد !واألسود، وحتصدهم يف غداة واحدة؟

{)٢( .  
                                                 

     .٦٦ص ،دراسات يف السرية النبوية :مجاز -)١(

     .٠٨، ص٣سرية النبوية، جال: ابن هشام. ١٧٠ص ،الرحيق املختوم :املباركفوري -)٢(



  

   .الدالالت والفوائد* 
  :وميكن دراسة هذا املوقف ومناقشته كما يلي   
، إذ ال يكون هذا املوقـف بـني   إن موقف ابن أيب كان موقفا غريبا على احلس اإلسالمي: أوال   

خل يده يف جيـب  فيقف مسلم ويد !جندي وقائده، فكيف يكون بني مسلم ورسول رب العاملني؟
وحيـك   {: بقوله أن يدعه فال يدعه، فيغضب ويلح عليه ε، ويطلب منه الرسول εدرع رسول اهللا 

، ويسترسل يف وقاحته فال يستجيب، إن مثل هذا األدب مل يعهد به الصف اإلسالمي أبدا، }أرسلين 
  .)١(فاملسلم معروف بأدبه اجلم، وانضباطه وتفانيه يف الطاعة

يف إجابته ملا أحل عليه ابن أيب، يعطينا دروسا يف الفقه السياسي، فلعـل إجابـة    εرسول وال: ثانيا   
فتتم هدايته، فيصلح ويصلح أتباعه،  وتزيل الغشاوة عنه ،، من شأا أن تغسل قلبه}هم لك  { :طلبه

ومما ينبغي أن نتعلمه من هذا، أن جنود احلــركة اإلسـالمية   . ويتماسك الصف املسلم ويلتـحم
ورجاالا تبع لقيادام، وليس من حق زعيم أو قائد يف صفها، أن يتخذ موقفا مناقضا لقيادته أمـام  

  . )٢(أن يتبىن موقفها -ما دام جزءا منها -األعداء؛ بل الواجب
وهذا املوقف من املنافقني، يبني لنا مدى العالقة اليت تربطهم باليهود يف حماربة الدعوة، فقـد  : ثالثا   

ن أيب مع اليهود ومتسك حبلفهم، فال غرابة يف ذلك فهم مجيعا مشتركون يف معاداة الرسـول  وقف اب
εكما أن املنافقني كانوا ال يتوقعون انتصار اإلسالم، وهذا واضح من مقالة ابن . ، والكفر باإلسالم
ج، فيجد أي خيشى زوال اإلسالم، ورجوع العصبية بني األوس واخلزر" إين امرؤ أخشى الدوائر:" أيب

  .)٣(حلفاءه من اليهود
إن الدعوة حتتاج يف كل زمان ومكان إىل رجال أقوياء، يعطوا رهبة، ويكسبوا قوة أمام : رابعا   

  :فقد سجلت الواقعة موقفني عظيمني لرجلني من األنصار. أعدائها
حبل كتاف اليهود،  ، وقد جابه ابن أيب جماة قوية حني أمرτاملنذر بن قدامة السلمي  :أحدمها -   
مما جعل ابن أيب . واهللا ال حيلهم رجـل إال ضربت عنقه !؟ εأحتلون قوما ربطهم رسول اهللا : قائال

  .ثانية الستصدار األمر بفك رباطهم εيتراجع ويلجأ إىل الرسول 
، وقد رد ابن أيب بالقوة، ملا أراد الدخول علـى  τالصحايب عومي بن ساعدة األوسي  :وثانيهما -
  .، فشجه يف وجههدون إذن εلرسول ا
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وال شك فإن ابن أيب قد أدرك من املوقفـني السابقني، أن مـوازين الشرف قـد تبــدلت يف            
  .)١(فوق كل أمر، وطاعته أوجب من طاعة أي إنسان آخر εاإلسالم، وصار أمر الرسول 

  .خيانتهم للمسلمني يف غزوة أحد -٢   
مع أصحابه إىل أحد، ملالقاة العدو على رأس قوة تضم ألف رجـل، فأثنـاء    εالرسول  ملا خرج   

مسريهم اخنذل عنهم رأس النفاق ابن أيب بثلث من اجليش، فرجع ومعه ثالمثائة من املنافقني يف وقت 
، أطاعهم وعصـاين : ، قائال)٢(مل يأخذ برأيه، مبقاتلة املشركني داخل املدينة εحبجة أن النيب  عصيب،

، حمــاوال  τوكان قد حلـق به عبد اهللا بن حـرام   !أنفسنا هاهنا أيها الناس؟ ندري على ما نقتل
إقناعه بالعودة واالنضمام إىل إخـوانه، وخماطبا املنسحبني، مذكرا إياهم بوجوب النصرة، وفظاعـة  

لو نعلم أنكم : ام له، فكان جو..)يا قوم، أذكركم اهللا أال ختذلوا قومكم ونبيكم: ( اخلذالن، قائال
  .)٣(تقاتلون ملا أسلمناكم، ولكنا ال نرى أنه يكون قتال

استغناء املؤمنني عنهم، وأشعرهم ـوان   τفلما أصروا على االنسحاب بني هلم عبد اهللا بن حرام    
هللا مـا  وقد أثبت ا). أبعدكم اهللا أعداء اهللا، فسيغين اهللا عنكم نبيه : ( أمرهم يف دعائه عليهم، قائال

ولْيعلَم الَّذين نافَقُواْ وقيلَ لَهم تعالَواْ قَاتلُواْ فـي   [: ، يف قوله تعاىل)٤(أجام به على سبيل التوبيخ هلم
نم بأَقْر ذئمولْكُفْرِ يل مه اكُمنعباالً الَّتتق لَمعن واْ قَالُواْ لَوفَعأَوِ اد بِيلِ اللّههِم ساهقُولُونَ بِأَفْوي انِإلميل مه

وبني اهللا تعاىل أن انسحاب املنـافقني  . ١٦٧/آل عمران ] يكْتمونَ ما لَيس في قُلُوبِهِم واللّه أَعلَم بِما
من اجليش، إمنا هو تصفية لصفوف املؤمنني، فال يبقى فيهم منافق متخاذل، وقد أكد اهللا تعاىل هـذا  

/ آل عمـران  ]ما كَانَ اللّه ليذَر الْمؤمنِني علَى مآ أَنتم علَيه حتى يميز الْخبِيثَ من الطَّيبِ  [ :بقوله
كما ترك االنسحاب يف املقابل أثرا سيئا يف نفوس بعض املسلمني، فقد فكر بنو سلمة وبنـو  . ١٧٩

، )٥(اىل ثبتهم وشد أزرهم، وقد صور القرآن موقف الطائفتنيبالعودة إىل املدينة، لكن اهللا تع ،احلارثة
آل  ]إِذْ همت طَّآئفَتان منكُم أَن تفْشالَ واللّه وليهما وعلَى اللّه فَلْيتوكَّلِ الْمؤمنـونَ   [: يف قوله تعاىل

  .١٢٢/عمران
   .الدالالت والفوائد -*   
   :ومناقشته كما يليوميكن دراسة هذا املوقف    
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، εلعل حرص رأس املنافقني عبد اهللا بن أيب على االستمساك مبوقفه املؤيد لرأي الرسـول   :أوال   
يف التحصن يف املدينة، بعدما رأى أكثرية املسـلمني   εجاء ليظهر مبظهر املتحمس لتنفيذ رأي النيب 

خلالف بني الطرفني، ورمبا رأى أن من شقة ا –حسب اعتقاده -تطالب مبالقاة العدو خارجها؛ ليزيد
ن ألل من سوء القتال، والنجاة بأنفسـهم دون  ـالقتال داخل املدينة، يتيح للمنافقني االختباء والتس

مث يتفرجون ويتأملون من خمابئهم؛ ليعرفوا من املنتصر ليلتحقوا به، ومن املنـهزم   يالحظـهم أحد،
  .)١(ليتخلوا عنه

برأي األكثرية، تفاديا للنقاش املفضي للشقاق، وإبرازا ألمهية الشـورى يف   εلقد أخذ النيب : ثانيا   
وشاوِرهم في اَألمرِ  [: ، امتثاال لقوله تعاىل)٢(وجوب األخذ برأي األغلبية ا من نتائجهيتاإلسالم، وال

  .)٣(على أن قرارات احلرب والسلم ال تتخذ بطريقة فردية ، وتأكيدا١٥٩/آل عمران ]
كانت تصرفات املنافقني يف هذه الغزوة غريبة، فماداموا ال يريدون النصرة لإلسـالم، ملـاذا    :ثاثال   

  :اجلواب على هذا اإلشكال له عدة احتماالتو خرجوا ؟ وما سبب رجوعهم من الطريق ؟

كان خروجهم للحصول على الغنائم يف حال انتصار املسلمني، فلمـا رأوا ضـخامة جـيش     -أ   
  .م الذعر، فامتألت قلوم خوفا ورعبا، فولوا األدباراملشركني أصا

  ورمبا كـان خروجهم للتستر على نفاقهم، فلما أصام الـرعب رأوا أن النفاق سيكلفهم -ب   
نقمة املؤمنني إذا بقيت هلم  -حسب اعتقادهم-تضحيات كبرية، فقفلوا راجعني إىل املدينة، مفضلني

  .حملقق الذي سيصيبهم على يد الكفاربقية بعد املعركة، على املوت ا
ورمبا كان خروجهم يهـدف إىل بث الفتنة، وإثارة البلبلة، ونشر اخلوف يف صفوف املؤمنني  -ج   

  .ااهدين، إذا ما شارفوا الوصول إىل مكان مواجهة األعداء
الفتنة  -خبيانتهم –وانطالقا من هذه االحتماالت السابقة، فقد حصل للمنافقني ما أرادوا، وأوقعوا    

يف صفوف جيش املسلمني، ورجع ابن أيب بثلث اجليش يف حلظة عصيبة، ورمبا راهن علـى نصـف   
رد اليهود من قبل وهم حلفاء ابن أيب، لكـان لالنسـحاب   مل يε اجليش، هذا إذا سلمنا أن الرسول 

 املريبة على مدى خيانتـهم، بتصرفام و ،ويف النهاية فقد برهن املنافقون بقيادة زعيمهم. وقعه وأثره
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وأعطوا دليال واضحا على نفاقهم؛ وتبني للمؤمنني بالدليل القاطع مدى كرههم وعداوم لإلسـالم  
  .)١(وأهله

شهدت أحد قمة جتمع املنافقني، وبروز دورهم وخطرهم؛ ذلك أن القرآن الكرمي مل يتوان : رابعا   
وما أَصابكُم يوم الْتقَى الْجمعـان   [: تعاىل حلظة يف فضحهم وكشف خمططام، كما جاء يف قوله

ي سلُواْ فاْ قَاتالَوعت ميلَ لَهقافَقُواْ ون ينالَّذ لَمعلْيو ،نِنيمؤالْم لَمعيلو اللّه فَبِإِذْن واْ قَالُواْ لَوفَعأَوِ اد بِيلِ اللّه
نعباالً الَّتتق لَمعن اللّـهو ي قُلُوبِهِمف سا لَيهِم ماهقُولُونَ بِأَفْوي انِإلميل مهنم بأَقْر ذئمولْكُفْرِ يل مه اكُم 
د ر املفاصلة الصرحية معهم، حـني  εوأعلن الرسول ).  ١٦٧،  ١٦٦( آل عمران  ] أَعلَم بِما يكْتمونَ

؛ )٢( }فلريجعوا، فإنا ال ننتصر بأهل الكفر على أهـل الشـرك   ..{: ابن أيب من اليهود، قائال حلفاء
، أهم بكثري من التجمع العشوائي، وملا برز هـذا الطـابور   ليؤكد أن سالمة الصف ووضوح الوالء

ومل . اخلامس، أصبح املؤمنون ينظرون إليهم حبذر وحيطة؛ فال يشاركوم رأيا، وال يعطـوم سـرا  
الشديد من سوء مصريهم، وفتح باب التوبة أمام املغرر ـم، لريجعـوا إىل   يتوان القرآن يف التحذير 

إِنَّ الْمنافقني في الدرك اَألسفَلِ من النارِ ولَن تجِد  [: الصف اإلسالمي بعد التوبة النصوح، قال تعاىل
اْ بِاللّه وأَخلَصواْ دينهم للّه فَأُولَئك مع الْمؤمنِني وسوف ، إِالَّ الَّذين تابواْ وأَصلَحواْ واعتصمولَهم نصريا

وحققت هذه اخلطة أهـدافها يف تفتيـت   ).  ١٤٦،  ١٤٥( النساء  ]يؤت اللّه الْمؤمنِني أَجرا عظيما 
  . )٣(جتمعهم، والتحذير من كيدهم، وبدأ خط تصاعد املنافقني يف االحندار

   .حتـريضهم ليهود بين النضري -٣   
كانت معاناة يهود بين النضري شديدة، أثناء حصار املسلمني عليهم، يف أعقاب تآمرهم على قتـل     

؛ إال أن ابن أيب وكبـار  )٤(، فلما فشلوا يف الصمود أخذوا يتجهزون للرحيلεقائد الدعوة الرسول 
أن اثبتوا ومتنعوا، فإنا لن نسـلمكم  '' : من قبضة احلصاراملنافقني، أرسلوا إىل بين النضري وهم يعانون 

ن معي من العرب وممن انضوى إوإن قوتلتم قاتلنا معكم، وإن أخرجتم خرجنا معكم، وال خترجوا ف
فهم يدخلون معكم حصونكم، وميوتون عن آخرهم قبل أن يصلوا إلـيكم   قيمواأإىل قومي ألفني، ف

'')٥(.  

                                                 
     ). ٣٨،  ٨٢( ، ص  ٥ج ،التاريخ اإلسالمي :احلميدي -)١(

     ). ٤٨/ ٢( الطبقات، ص : ابن سعد: ، نقال عن٣٠٤، صεسرية الرسول : حممود املصري -)٢(

     ). ١٨٦،  ١٨٤( ص  ،املنهج احلركي للسرية النبوية :الغضبان -)٣(

     .٢٠٨ص ،الرسول القائد :خطاب -)٤(

     .٢٢٤ص ،٢، جالسرية النبوية :الصاليب -)٥(



  

املزدوجـة قد فاجأم، فأصبحوا ال يقولون ما ال يفعلون مع املعسـكر   إال أن طبيعـة املنافقني   
اإلسالمي فقط؛ بل حىت مع املعسكر الذي من املفترض أن يشاركوه ودهم وإخالصهم، وكشـف  
املنافقون عن نفسيتهم املزدوجة؛ اليت مل تكن شخصية واحـدة تتخذ موقفا واحدا؛ بل شخصـيتني  

  .)١(تظهر مبوقفني خمتلفني
ينتظرون جندة إخوام املنافقني، حىت أيقنـوا عبثـا    -حتت معاناة احلصار -وظل يهود بين النضري   

أن يؤمنـهم علـى أمـواهلم،     εإسراعهم إليهم، وأدركوا عني اليقني نفاقهم، عندئذ سألوا الرسول 
قرآنيـة،  ، وجاءت يف أعقاب هذه احلادثة اآليات ال)٢(وذراريهم، مقابل اجلالء عن ديارهم همئودما

أَلَم تـر   [: ، يف قوله تعاىل)٣(موضحة موقفهم فاضحة حتالفهم مع اليهود، كاشفة عن حقيقة نفاقهم
جرخلَن مترِجأُخ نابِ لَئتلِ الْكأَه نوا مكَفَر ينالَّذ انِهِموإِخقُولُونَ لافَقُوا ين ينلَـا  إِلَى الَّذو كُمعم ن

جـونَ  م أَحدا أَبدا وإِن قُوتلْتم لَننصرنكُم واللَّه يشهد إِنهم لَكَاذبونَ، لَئن أُخرِجوا لَـا يخر نطيع فيكُ
أَشد رهبـةً فـي    ، لَأَنتممعهم ولَئن قُوتلُوا لَا ينصرونهم ولَئن نصروهم لَيولُّن الْأَدبار ثُم لَا ينصرونَ

   ). ١٣،  ١١(  شرحلا ]صدورِهم من اللَّه ذَلك بِأَنهم قَوم لَّا يفْقَهونَ 
  .ائدوالدالالت والف*    
  :هذا املوقف ومنا قشته كما يلي وميكن دراسة -   
ة احلشر، حىت مسى الكرمي للحديث عن يهود بين النضري، سورة كاملة وهي سور أفرد القرآن: أوال   

هذه السورة بسورة بين النضري، واليت بينت موقـف املنـافقني مـن     τحرب األمة عبد اهللا بن عباس 
  الدعوة، وعالقتهم باليهود، كما أشارت إىل املنافقني واليهود على أم إخوانا رغم اختالف كفرهم، 

  .)٤(عصيةاملؤمنني وأمرم بالتقوى وحذرم من امل -يف املقابل -وخاطبت
انتقل أسلوب املنافقني من التحدي السافر يف غزوة أحد، إىل العمل يف اخلفاء يف واقعة بـين   :ثانيا   

 -واحلال هذه-النضري؛ ألم مل يعودوا ميلكون القوة على املواجهة، وال القوة على التحدي، فصاروا 
م اليهود على املسلمني، فدعوا اليهود يتآمرون من وراء األقنعة، حماولني عبثا حتقيق النصر مع حلفائه

                                                 
     .٣٧٣ص ،ةدراسة يف السري :خليل -)١(

     .٢٠٩ص ،الرسول القائد :خطاب -)٢(

     .٢٣٣ص ،٢، جالسرية النبوية :الصاليب -)٣(

     .٢٣٤ص ،٢صدر نفسه، جامل -)٤(



  

وكشف القرآن عن طبيعتهم املزدوجة حىت مع إخوام يهود، . )١(إىل الثبات يف وجه جيش املسلمني
  .)٢(مؤكدا كذم بإمدادهم يهود بين النضري بألفني من املنافقني، يقاتلون معهم وينصروم

لَأَنتم أَشد رهبةً في صدورِهم من اللَّه  [: واملنافقني قرر القرآن حقيقة قائمة يف نفوس اليهود :ثالثا   
فاليهود واملنافقون خيافون املسلمني أكثر من خوفهم من اهللا . ١٣/شرحلا ]ذَلك بِأَنهم قَوم لَّا يفْقَهونَ 

سوء فهمهم هذه تعاىل؛ ألم ال يفقهون حقيقة اهللا وعظمته حىت خيشوه حق خشيته، وترجع حقيقة 
  :إىل صفات عالقة بنفسيتهم، وهي

لَا  [: فهم جبناء ال يواجهون املسلمني إال من قراهم احملصنة، أو من وراء جدرام، لقوله تعاىل -أ   
  .١٤/احلشر ]يقَاتلُونكُم جميعا إِلَّا في قُرى محصنة أَو من وراء جدرٍ 

تحدين؛ لكن يف حقيقة األمر قلوم متفرقة، فالعداوة بينـهم شـديدة،   حتسبهم يف الظاهر م -ب   
ودورام يف فلك الباطل، لقولـه   ،وهذا مكمن ضعفهم وخورهم، وهذا راجع لعدم إدراكهم للحق

  .١٤/احلشر ]ا يعقلُونَ بأْسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقُلُوبهم شتى ذَلك بِأَنهم قَوم لَّ [: تعاىل
والغرض من كشف القرآن لصفات املنافقني واليهود؛ تشجيعا للمسلمني على قتاهلم بعد أن عرفوا    

  . )٣(خوفهم وضعفهم، فأدركوا حتمية النصر عليهم
ولئن استطاع رأس املنافقني ابن أيب، أن حيافظ على حياة حلفاءه من يهود بين قينقاع، فهو : رابعا   
؛ εعد اخليانة السافرة يف أحد، أضعف وأعجز من أن يبدي رأيا، أو يتقدم بطلـب إىل الرسـول   ب

ليحافظ على حياة يهود بين النضري، فتآمره السري مع اليهود ضد اإلسالم زادت يف خيانته، بعد مـا  
، حـني  ة العنيفة للمنـافقني عوكانت الصف. توىل القرآن فضحه، وأماط اللثام عن العار الذي حلق به
سبب هذا الوضع إسقاطا ماديـا ومعنويـا   فخرج اليهود دون سالح، وهم يهدمون بيوم بأيدهم، 

  .)٤(هلم
  . اعتمادهم أسلوب التخريب الداخلي -٤      

بعدما خابت آمال املنافقني يف هزمية املسلمني، عرب صراعهم الطويل مع الوثنية واليهودية، وبعد أن    
، رأى املنافقون أن يبحثوا عن أسباب أخرى؛ لضرب اجلبهة الداخليـة  )٥(ليةفشلت حماوالم التخذي

                                                 
     .١٨٧ص ،املنهج احلركي للسرية النبوية :الغضبان -)١(

     .٢٣٤ص ،٢مصدر سابق، ج :الصاليب -)٢(
     ). ٢٣٥،  ٢٣٤( ص  ،٢صدر نفسه، جامل -)٣(

     .١٨٧ص مصدر سابق، :بانالغض -)٤(

وإِذْ يقُولُ الْمنافقُونَ والَّذين في قُلُوبِهِم مرض ما وعدنا  [: حدى حماوالم التخذيلية، أثناء غزوة األحزاب يف قوله تعاىلن عن إآولقد كشف القر -)٥(
 εفقني وهو معتب بن قشري يف ساعات اخلوف والزلزلة، بعد أن مسع بشريات الرسول فقال أحد املنا .١٢/ األحزاب ] اللَّه ورسولُه إِلَّا غُرورا



  

. للمجتمع اإلسالمي حماولني تفكيكها؛ بنشر الفوضى وبث الفنت فيها، وإلصاق الشائعات اهلدامة ا
فأطلق املنافقون بقيادة زعيمهم ابن سلول، يف أعقاب غزوة بين املصطلق سهمني فتاكني باجتاه قلب 

، ويعصفا بوحدته، ويشغال املسلمني بأنفسهم ومشاكلهم عن )١(املسلم، كادا أن يرتفا من دمه اتمع
، وكان أحدمها باجتاه احلس القبلي )٢(بناء دولتهم اجلديدة يف املدينة، ونشر الدعوة فيها وانطالقا منها

  . سالميوالذي مل يستأصل ائيا، واآلخر باجتاه القيم اخللقية اليت متيز اتمع اإل
  .إثارة العصبية اجلاهلية: أوال   
؛ ملشاركتهم قريشا يف غزوة أحـد، باغتـهم   )٣(ملا حقق املسلمون نصرا مؤزرا على بين املصطلق   

غيض املنافقني، وتطلعت نفوسهم يوما إىل هزمية  ذافازداد . بعد أن بلغتهم دعوة اإلسالم εالرسول 
اليت أصابتهم، وحتقيقا هلذا اهلدف سعوا إىل إثارة العصبية بني  تشفى قلوم من نار احلقدلاملسلمني؛ 

  .املهاجرين واألنصار
ال تنفقوا على مـن  : ، فسمعت عبد اهللا بن أيب يقول)٤(كنت يف غزاة: ( قال τفعن زيد بن أرقم    

عند رسول اهللا حىت ينفضوا من حوله، ولئن رجعنا من عنده ليخرجن األعز منها األذل، فـذكرت  
إىل عبد اهللا بـن أيب   εفدعاين فحدثته، فأرسل رسول اهللا  εفذكره للنيب  -أو لعمر -)٥(ك لعميذل

وصدقه، فأصابين هم مل يصبين مثله قط، فحبست يف  εوأصحابه فحلفوا ما قالوا، فكذبين رسول اهللا 
هم الَّذين  [: فأنزل اهللا تعاىل !ومقتك ؟ εما أردت إىل أن كذبك رسول اهللا : البيت، فقال يل عمي

كـن  يقُولُونَ لَا تنفقُوا علَى من عند رسولِ اللَّه حتى ينفَضوا وللَّه خزائن السـماوات والْـأَرضِ ولَ  
ها الْأَذَلَّ وللَّه الْعزةُ ولرسـوله  يقُولُونَ لَئن رجعنا إِلَى الْمدينة لَيخرِجن الْأَعز من الْمنافقني لَا يفْقَهونَ،

 { :فقرأ، فقـال  εفبعث إيل رسول اهللا ).  ٨،  ٧( املنافقون  ]وللْمؤمنِني ولَكن الْمنافقني لَا يعلَمونَ 
  .)٦(} زيد إن اهللا قد صدقك يا

زيقا لوحدة املسلمني، ما روي عن جابر ومما سعى له املنافقون؛ تأجيجا للفتنة وإثارة للعصبية، ومت   
ثُـروا،  من املهاجرين حـىت كَ  معه ناس ابوقد ثَ εغزونا مع النيب : ( قال τبن عبد اهللا األنصاري 

                                                                                                                                                             
يعدنا حممد أن نأكل كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا ال يأمن من أن يذهب إىل حاجته، وما وعدنا : ( بالفتح املبني هلذا الدين يف أقطار األرض

     .٣٩٢فقه السرية النبوية، ص: الغضبان). اهللا ورسوله إال غرورا 

     ).  ٣٨٠،  ٣٧٩( ص  ،دراسة يف السرية :خليل -)١(

     .٦٧ص ،دراسات يف السرية النبوية :مجاز -)٢(

   .وهم بطن من بطون خزاعة، سكنوا القديد وعسفان بني املدينة ومكة، وكانت هذه الغزوة يف بداية شعبان من السنة اخلامسة للهجرة -)٣(

     ). ٦٤٩/ ٨فتح الباري (  .املصطلقتفيد الروايات بأا غزوة بين  -)٤(

     ). ٦٤٥/ ٨فتح الباري . ( τسيد اخلزرج وليس عمه حقيقة، وأما عمر فهو ابن اخلطاب  τسعد بن عبادة : يريد به: لعمي -)٥(

     .٤٠٨، ص٢السرية النبوية الصحيحة، ج: العمري -)٦(



  

أَنصارِيا، فغضب األنصاري غضبا شديدا حىت تـداعوا،   )١(فَكَسع، عابوكان من املهاجرين رجل لَ
 ما بال دعوى {: فقال ε، فخرج النيب يا للمهاجرين: هاجريوقال امل ،يا لألنصار: وقال األنصاري

 {: εفقـال الـنيب   : قالفَأُخبِر بِكَسعة املُهاجِرِي اَألنصارِي، . }ما شأم : مث قالاجلاهلية ؟  أهل
دوها عأقد تداعوا علينا، لـئن رجعنـا إىل املدينـة    : وقال عبد اهللا بن أيب بن سلول. }خبيثة ا فإ

 {: εأال نقتل يا رسول اهللا هذا اخلبيث؟ لعبد اهللا، فقال النيب : جن األعز منها األذل، فقال عمرليخر
  .)٢(}أصحابه ه كان يقتل ال يتحدث الناس أن

بالرحيل، يف ساعة مل يكن يرحتل فيها، فمشى بالناس يومهم ذلك حىت أمسـى،   εوأذن الرسول    
ذم الشمس، مث نزل بالناس، فلم يلبثوا أن وجـدوا  وليلتهم حىت أصبح، وصدر يومهم ذلك حىت آ

؛ ليشغل الناس عن احلديث الذي صدر عن زعيم εمس األرض فوقعوا نياما، وقد فعل ذلك الرسول 
  .)٣(املنافقني ابن أيب

، فحياه بتحية النبوة وسلم τوسار لقيه أسيد بن حضري  εفلما استقل رسول اهللا : قال ابن إسحاق   
يا نيب اهللا، واهللا لقد رحت يف ساعة مبكرة، ما كنت تروح يف مثلها، فقال لـه رسول : عليه، مث قال

عبد اهللا ابـن  : وأي صاحب يا رسول اهللا ؟ قال: ، قال}أو ما بلغك ما قال صاحبكم؟  {: εاهللا 
ل اهللا، يا رسو: زعم أنه إن رجع إىل املدينة ليخرجن األعز منها األذل، قال: وما قال ؟ قال: أيب، قال

ارفـق به، فواهللا لقد جاءنا اهللا بك، وإن قومـه لينظمون له اخلرز ليتوجوه، فإنه لريى أنـك قـد   
  . )٤(استلبته ملكا

وكان عبد اهللا بن عبد اهللا بن أيب رجال صاحلا من الصحابة األخيار، قد استل سيفه أمـام بـاب      
، فإنه العزيز وأنت εىت يأذن لك رسول اهللا فواهللا ال تدخلها ح. قف: املدينة، ووقف دون أبيه قائال

  له فمرين بذلك، فأنا واهللا ـيا رسول اهللا، إن أردت قت: له، وقد قال فأذن εالذليل، حىت جاءه النيب 
  .)٥(}ولكن بر أباك وأحسن صحبته  {: قائال εأمحل إليك رأسه، فنهاه رسول اهللا 

  .الدالالت والفوائد*    
  :  ملوقف ومناقشته كما يليوميكن دراسة هذا ا -   

                                                 
     .أي ضربه برجله: فكسع -)١(

     ). ٦٧٦،  ٦٧٥( ، ص ٣٥١٨: ما ينهى من دعوة اجلاهلية، رقم: املناقب، باب. ك: بخاريال -)٢(

     .٢٣٥ص ،الرحيق املختوم :املباركفوري -)٣(

     ). ٢١٧،  ٢١٦( ص  ،٣، جالسرية النبوية :ابن هشام -)٤(

     .٢٧٩ص ،فقه السرية النبوية :سامل نوري -)٥(



  

بإجراءات عملية، كفيلة مبعاجلة املوقف املتأزم بني املسلمني يف هذه الغزوة؛ بسبب  εقام النيب : أوال   
الفتنة اليت سعى املنافقون إىل إشعاهلا، لتدمري وحدة املسلمني ومتزيق الصـف اإلسـالمي، باختـاذ    

       :اخلطوات اآلتية
دة إىل إحياء العصبيات اجلاهلية، بعدما هداهم اهللا تعاىل إىل اإلسالم، فـآخى  التحذير من العو -١   

واعتصمواْ بِحبلِ اللّه جميعا والَ تفَرقُواْ واذْكُرواْ نِعمةَ اللّه علَيكُم إِذْ  [: بينهم ووحدهم، لقوله تعاىل
بِنِعمته إِخوانا وكُنتم علَى شفَا حفْرة من النارِ فَأَنقَذَكُم منها  صبحتمكُنتم أَعداء فَأَلَّف بين قُلُوبِكُم فَأَ

  .    ١٠٣/آل عمران ]كَذَلك يبين اللّه لَكُم آياته لَعلَّكُم تهتدونَ 
رِ الرجل أخاه ظاملا نصلَيوε :} دعا إىل التناصر يف طلب احلق، واإلنصاف حتقيقا للعدل، لقوله  -٢   

وأبطـل املفهـوم   . )١(}فإنه له نصر، وإن كان مظلوما فلينصره  ،املا فلينههـأو مظلوما، إن كان ظ
       .)٢()أنصر أخاك ظاملا أو مظلوما : ( اجلاهلي

 معاقبة رأس املنافقني ابن أيب رغم كيده ومكره؛ حفاظا على مسعة املسـلمني،  εترك الرسول  -٣   
قف علـى التوضـيح   ووتأليفا للقبائل مبنع الدعاية اليت قد تنفر من اإلسالم، ومل يقتصر عالج هذا امل

اجليش بالرحيل، فسار م بقية ار يوم املشكلة والليلة، حـىت آذـم    ε؛ بل أمر الرسول )٣(والبيان
ات عميق؛ تفاديـا  الشمس من صباح الغد، فنال اجليش التعب يف اية السفر، وذهب اجلميع يف سب

    .   )٤(ألية فرصة للخوض يف حديث الفتنة
يف التعامل مع املنافقني وزعيمهم، إىل احلكمة والتعقل بدل الشدة والعنف؛ حىت ال  εجلأ النيب  -٤   

بني الناس، بأنه حليم وكـرمي   εوذا املنهج اشتهر الرسول . يتحدث الناس أن حممدا يقتل أصحابه
التعامل يف تأليف القلوب وتوحيد الصفوف؛ ويف املقابل ضـعف مركـز ابـن     ومسامح، وزاد هذا
وحينها قـال  . )٥(ه يعنفونه ويلومونه كلما أخطأ، بعد افتضاح أمره وخبث نيتهـسلول، وصار قوم

كيف ترى يا عمر ؟ أما واهللا لو قتلته يوم قلت يل اقتله، ألرعدت  {: τلعمر بن اخلطاب  εالرسول 
أجاب عمر } !ا اليوم بقتله لقتلتهله أنف لو أمر ،τ ) : قد واهللا علمت، ألمر رسولε  أعظم بركة

  .)٦() ! مين

                                                 
     .٩٧٣، ص٦٥٨٢: لوما، رقمنصر األخ ظاملا أو مظ: الرب والصلة واآلداب، باب. ك: مسلم -)١(

     .٤٠٩ص ،٢، جالسرية النبوية الصحيحة :العمري -)٢(

     .٤١٠ص ،٢صدر نفسه، جامل -)٣(

     .٢٨٦ص فقه السرية النبوية، :سامل نوري -)٤(

     .٢٨٦ص صدر نفسه،امل -)٥(

     .٢١٨، ص٣السرية النبوية، ج: ابن هشام. ٣٨٢ص ،دراسة يف السرية :خليل -)٦(



  

كشفت الواقعة أن األمة اإلسالمية مهما منت وتطورت، فيجب عدم إغفال املنهج التربـوي   :ثانيا   
ض اللبنات فيه فيها أو التقليل من شأنه، فاتمع املسلم مهما عظم بناؤه، وارتفعت درجته، تبقى بع

ضعيفة؛ تتسبب يف تصدعه وإحلاق الضعف فيه، مما يتطلب إدامة التربية الروحية يف صفوف املسلمني، 
  .)١(لتكون مانعا من انبعاث دعاوى اجلاهلية من جديد

ندرك يف هذه الواقعة املفاصلة الصرحية بني اإلميان والكفر، بني ابن أيب بن سلول وقد أصبح : ثالثا   
عبد اهللا بن عبد اهللا بن أيب بن سلول ( نفاق يسعى للكيد لإلسالم وحماربة دعوته، وبني االبن رأسا لل

، الذي متكن اإلميان من قلبه، فوقف يف وجه أبيه، رغم أنه كان أبر الناس به حلبه له، فلـم ينتصـر   )
ل املدينة حىت يأذن للقرابة وال للعصبية؛ ألا صارت لديه من ماضي اجلاهلية، فراح مينع أباه من دخو

بذلك؛ حبا هللا تعاىل ورسوله، وانتصارا لإلسالم، وقد برهن على قوة إميانـه وصـفاء    εله الرسول 
عقيدته إىل احلد الذي عرب فيه عن استعداده لقتل أبيه أقرب الناس إليه، إذا كان مثة حكـم شـرعي   

االبـن املـؤمن بـالرب بوالـده      يوصي εيتعلق به؛ إال أن املنهج التربوي واإلسالمي، جعل الرسول 
  .)٢(واإلحسان إليه

  .يف نفسه وأهل بيته εضرب القيم اخللقية بإيذاء الرسول : ثانيا   
ملا أخفقت حماولة املنافقني يف حماربة اإلسالم بإثارة العصبية اجلاهلية، وجهوا سهامهم حنو شخصية    

ة مريرة، من خالل قصـة اإلفـك الـيت    ، فآذوه يف نفسه وأهل بيته، فأعلنوا حربا نفسيεالرسول 
  . ، قاصدين ضرب دعوته؛ بتشويه عرضه، وإسقاط كرامته)٣(اختلقوها

يف  εزوج الـنيب   -رضي اهللا عنـها  -وأشاع املنافقون هذه القصة، مستهدفني أم املؤمنني عائشة   
 الطريق افتقدت وملا عسكر اجليش يف. عرضها، أثناء عودم إىل املدينة يف أعقاب غزوة بين املصطلق

عقدها، فذهبت للبحث عنه غري بعيد من املعسكر، وبعد عودا وجدت   -رضي اهللا عنها -عائشة
اجليش قد غادر املكان، دون أن يشعر أحد بعدم وجودها داخل اهلودج، فلم تربح مكاـا مقـدرة   

 εقد جعله الرسول  أحد الصحابة األجالء، τعودة املسلمني إليها، وكان صفوان بن املعطل السلمي 
وسار  ا،، وأثناء مسريه تفاجأ بوجودها فأدرك أن القوم نسوها، فأناخ هلا راحلته فركبته)٤(على الساقة

                                                 
     .٢٨٦ص مصدر سابق، :نوريسامل  -)١(

     .٢٨٦ص صدر نفسه،امل -)٢(

     .٤٠٨ص ،٢، جالسرية النبوية الصحيحة :العمري -)٣(

أن جيعله على الساقة، فكان إذا رحل  εسأل رسول اهللا : ( ، ولفظهτبيان سبب تأخر صفوان  τ ووقع يف حديث ابن عمر: قال احلافظ بن حجر -)٤(
     .٨٥، ص٦، جالتاريخ اإلسالمي: احلميدي). ن سقط له شيء أتاه به الناس قام يصلي مث أتبعهم فم



  

، وملا رآها املنافقون قالوا ما قالوا، فقذفوا يف عرضـها،  حىت وصل إىل املدينة )١(وسار أمامها يقودها
سالم واستهداف الدعوة، مـن خـالل   وطعنوا يف كرامتها، ووجد املنافقون فرصة أخرى لضرب اإل

  .تشويه بيت النبوة، وانتشرت الفتنة انتشارا كبريا حىت وقع يف حباهلا بعض املسلمني
يف غاية احلزن واألمل، رغم  ε، وأصبح الرسول وكانت احملنة قاسية واالمتحان عسري على املسلمني   

ته، وهو القدوة واملثل األعلـى لألمـة يف   ليفضحه يف أهل بيثقته املطلقة برباءة زوجه؛ فما كان اهللا 
سوى انتظار حكم اهللا تعاىل فيهـا،   !الطهر والنقاء، فماذا عساه أن يفعل ليقضي على هذه الفتنة ؟

  .وتدحض األراجيف الباطلة ،فتقطع األلسنة الكاذبة
به املنافقون من  ونزل القرآن الكرمي من فوق سبع مساوات، مدويا ومعلنا براءة أم املؤمنني مما رماها   

م، متوعدا إياهم بالعذاب األليم، حمذرا املؤمنني من الوقوع يف امرؤافاضحا م ،اإلفك، كاشفا فريتهم
، موضحا هلم القواعد واألسس اليت حتكم عالقام االجتماعية؛ صيانة شركهم، والسري على خطاهم
نَّ الَّذين جاؤوا بِالْإِفْك عصبةٌ منكُم إِ [: ، وجاء كل هذا يف قوله تعاىل)٢(للحرمات وحفظا لألعراض

ى كبره منهم لَا تحسبوه شرا لَّكُم بلْ هو خير لَّكُم لكُلِّ امرِئٍ منهم ما اكْتسب من الْإِثْمِ والَّذي تولَّ
يمظع ذَابع بِ [: إىل قوله تعاىل ،١١/النور ] لَهالْخ   ـاتبالطَّيو بِيثَـاتلْخبِيثُونَ لالْخو نيبِيثلْخل يثَات

كَرِمي قرِزةٌ ورفغم مقُولُونَ لَها يمونَ مؤربم كلَئأُو اتبلطَّيونَ لبالطَّيو بِنيلطَّي٢٦/النور ] ل.  
س املنافقني، ووقع يف فخه مـن املسـلمني،   وكان الذي توىل كرب هذا اإلمث العظيم، ابن سلول رأ   

، ومسطح بن أثاثة من املهاجرين ومن شهد بدرا ومن املقـيمني يف  εحسان بن ثابت شاعر الرسول 
 ψوزوج شهيد اإلسالم مصعب بن عمري  ε، ومحنة بنت جحش ابنة عمة رسول اهللا τ بيت أيب بكر

  .)٣(مجيعا
كيدهم يف حنورهم، وعاد املسلمون وهم أعظم ثقة بنبيهم، املنافقني، وجعل  تعاىل وهكذا فضح اهللا   

  .)٤(له، وأكثر حذرا من الوقوع يف مؤامرات املنافقني ودسائسهم وتصديقا نبيهموأشد إميانا ب
  .الدالالت والفوائد*    
  :وميكن دراسة قصة اإلفك ومناقشتها كما يلي -   

                                                 
     ). ٧٠،  ٦٩( ص  ،دراسات يف السرية النبوية :مجاز -)١(

     ). ٧١،  ٧٠( ص  صدر نفسه،امل -)٢(

     ). ٢٠٦،  ٢٠٥( ص  ،املنهج احلركي للسرية النبوية :الغضبان -)٣(

     .٧١ص ،دراسات يف السرية النبوية :مجاز -)٤(



  

يا؛ ففصلت إنسانيته العادية عن نبوته الصافية، هزا قو εاإلفك شخصية النيب  لقد هزت حمنة :أوال   
جتلت للناس حقيقتان أساسـيتان   وقد. شخصه لجانب اإلنساين يفلزا وبر لتأخر الوحي اإلهلي كانو

   :ومها
مل خيرج بنبوته ورسالته عن طبيعته البشرية، فدفعته الشـائعات إىل أن   εجعلت احلادثة النيب  -أ   

، واستشارة أويل الـرأي مـن   يانا، ويبذل جهده يف التحري والسؤاليتأمل ويفكر ويضطرب هلا أح
ومضى شهر، وما أضـاف مـن   ). ما علمنا عليها من سوء : ( ، وهم يقولونأحيانا أخرى أصحابه

فسيربئك اهللا، وإن كنت  ،كذا وكذا، فإن كنت بريئة عنك يا عائشة، إنه بلغين..{: كالمه إال قوله
فلسانه عرب عن وحي ضمريه، بكالم بشر ال يعلـم  . )١(}.. وتويب إليه فاستغفري اهللا ،أملمت بذنب

الغيب، وبكالم الصادق املتثبت، ال متقول وال قـائل ما ليس له بـه علم، ومل يربح مكانه حىت نزل 
وانطالقا من هذه احلقيقة، . القرآن معلنا براءا من فوق سبع مساوات، ومؤكدا على عفتها وطهارا

، قد جتاوزت به حدود بشريته، فينسب إليه ما εمؤمن صادق، أن يتصور أن نبوة حممد  ال جيوز ألي
  .ال ينسب إال هللا وحده

، وال شيئا εكما أكدت احلادثة، أن الوحي اإلهلي ليس شعورا نفسيا صادرا من كيان النيب  -ب   
لى الفتنة يف مهدها، بقرآن خاضعا إلرادته أو تطلعاته أو أمنياته، وإال لكان من السهل عليه القضاء ع

يترك الكذب علـى  لص به ألسنة املنافقني، لكنه ما كان خرِينسجه من عنده؛ فيطمئن به املؤمنني، وي
، لَأَخـذْنا  ولَو تقَولَ علَينا بعض الْأَقَاوِيلِ [: يف حمكم ترتيله قال ، والذيΨويكذب على اهللا  ،الناس

نيِ، ثُممبِالْي هنم  اجِزِينح هنع دأَح ننكُم ما مفَم ،نيتالْو هنا من٤٧،  ٤٤( احلاقة  ]لَقَطَع .(  
، فقد ذهبت يف توحيدها  -رضي اهللا عنها- وأول من جتلت هلا هاتان احلقيقتان، أم املؤمنني عائشة   

طلبت منها أن تقوم فتشكر  ملا-وعبوديتها، ومحدها وشكرها، مذهبا أنساها ما سواه؛ فأجابت أمها 
رغم  -فكانت خريية القصة). ال أقوم إليه وال أمحد إال اهللا، هو الذي أنزل براءيت : ( قائلة -εالنيب 

، وتلـك هـي   )٢(بارزة يف تثبيت العقيدة اإلسالمية، ورد ما قد يعلق ا من شبهات –ظاهر شرها 
ن جاؤوا بِالْإِفْك عصبةٌ منكُم لَا تحسبوه شرا لَّكُم بلْ هو إِنَّ الَّذي [: يف قوله Ψاخلريية اليت أخرب اهللا 

 لَّكُم ري١١/النور ]خ.  
وكلفت حادثة اإلفك أطهر النفوس البشرية، آالما ال تطاق، وزرعت يف بعـض النفـوس   : ثانيا   

ة وأطهرها على اإلطـالق،  أشرف البشري ε فَعلق قلب الرسول. الشك، والقلق والريبة واالضطراب
                                                 

     ). ٧٨٩،  ٧٨٦( ، ص ٤١٤١: حديث اإلفك، رقم: املغازي، باب. ك: لبخاريا -)١(

     ). ٢٨٨،  ٢٨٦( ، ص فقه السرية :البوطي -)٢(



  

وقلب زوجه العفيفة الطاهرة، وقلب أبيها أكرم الناس وأقرم إليه، كما علق قلب رجل من خـرية  
مـن   لةاضل هؤالء يعيشون حفَ. باخلريية εوقد شهد له الرسول  -τصفوان بن املعطل  –الصحابة 

اءة ألم املؤمنني، فاضـحا املنـافقني   األمل والقلق الذي ال يطاق، حىت نزل القرآن بعد شهر معلنا الرب
الذين استهدفوا بيت النبوة، فأدان تآمرهم على الدعوة؛ بترويج الـدعايات الكاذبـة، والشـائعات    
املغرضة، معاتبا املؤمنني الذين سقطوا يف خمططام ومكائدهم، وهم مشهورون بالتقوى والصـالح،  

، مقيما عليهم حـد  )١(مجيعا ψنت جحش مسطح بن أثاثة، وحسان بن ثابت، ومحنة ب: من أمثال
القذف؛ كفارة هلم من الذنوب، وحفاظا على العرض الذي هو من الضروريات اخلمس اليت حـافظ  

احلكمة من عـدم   -رمحه اهللا -وقد ذكر ابن القيم. عليها اإلسالم؛ إال عبد اهللا بن أيب زعيم املنافقني
  :إقامة احلد عليه، وهي

  .ستوشي احلديث، وجيمعه وحيكيه، وخيرجه يف قوالب من ال ينسب إليهأن ابن أيب كان ي -أ    
إن احلد ال يثبت إال ببينة أو بإقرار، وابن أيب مل يقر بالقذف، وال شهد به على أحد،  فكان  -ب   

  .يذكره بني أصحابه؛ لكنهم مل يشهدوا به عليه، ومل يكن يذكره بني املؤمنني
وكفارة هلم، وابن أيب ليس أهال لذلك؛ ألن اهللا وعده  بالعذاب  أن احلدود ختفيف عن أهلها -ج   

  .األليم يف اآلخرة
وقيل ترك حده ملصلحة هي أعظم من إقامته عليه؛ وهي تأليف قومه، وعدم تـنفريهم مـن    -د   

  . )٢(ولعل احلد ترِك هلذه الوجوه كلها: يف ختام كالمه -رمحه اهللا-وقال ابن القيم. اإلسالم
  . ثبيطهم للمسلمني يف غزوة تبوكت -٥   
النفري يف غزوة تبوك، رغب املسلمني يف النفقة، ووعد باجلنة ملن ساهم يف جتهيز  εملا أعلن الرسول    

وبدأ املسلمون يتسابقون يف دفـع  . )٤(}جيش العسرة فله اجلنة من جهز  {: ، قائال)٣(عسرةال جيش
  .الصدقات، كل حسب استطاعته وقدرته

ل هذه الرغبة امللحة، واللهفة اجلاحمة يف الشوق للجهاد والرغبة يف االستشهاد، كان النفاق ويف ظ   
ال تنفـروا يف  : قد طل برأسه، فأخذ املنافقون يثبطون مهم املسلمني ويثنون من عزائمهم؛ قائلني هلم

                                                 
،  ١١٧( ص  ،٢، ج)م ١٩٩٠/ هـ١٤١٠( ، ٤اجلزائر، ط -مكتبة رحاب، بور سعيد، روائع البيان تفسري آيات األحكام :الصابوين حممد علي -)١(

١١٨ (.    

     ). ٢٦٤،  ٢٦٣(  ،٣، جالبن القيم :نقال عن زاد امليعاد. ٢٨٦ص ،٢، جالسرية النبوية :الصاليب -)٢(

     ). ٥٢٥،  ٥٢٤( ص  ،٢، جالسرية النبوية الصحيحة :العمري -)٣(

     .٧٠٥، ص٢٧٧٨: ، رقمτمناقب عثمان بن عفان : فضائل الصحابة، باب. ك: بخاريال -)٤(



  

 ]نار جهنم أَشد حرا لَّو كَانوا يفْقَهونَ وقَالُواْ الَ تنفرواْ في الْحر قُلْ  [: ، فأنزل اهللا تعاىل فيهم)١(احلر
  .١٨/التوبة

يف مواجهة الروم ملسلمني ل؛ للنيل من عزمية اتخذيالتثبيط وللوعمد املنافقون إىل أساليب عديدة،     
 !ه بـه يغزوا حممد بين األصفر مع جهد احلال، واحلر والبلد البعيد، أال ما قبل ل: ( البيزنطيني، قائلني

  .)٢() !حيسب حممد أن قتال بين األصفر اللعب ؟
يا رسول اهللا، أو تأذَن يل : وى اهللا تعاىل رسوله عن قبول أعذار املنافقني، ومما قاله اجلد بن قيس   

وال تفْتين ؟ فو اهللا لقد عرف قومي أنه ما من رجل أشد عجبا بالنساء مين، وإين أخشى إن رأيـت  
ومنهم من  [: فيه رتلف، } قد أذنت لك {: وقال εأن ال أصرب، فأعرض عنه النيب نساء بين األصفر 

 رِينيطَةٌ بِالْكَافحلَم منهإِنَّ جقَطُواْ وس ةنتي الْفي أَالَ فنفْتالَ تقُولُ ائْذَن لِّي وكما عاتب . ٤٩/التوبة ]ي
عفَا اللّه عنك لم أَذنت لَهم  [ :، يف قوله)٣(له أعذارا كاذبة اهللا تعاىل نبيه، حني أذن بالتخلف ملن قدم

 بِنيالْكَاذ لَمعتقُواْ ودص ينالَّذ لَك نيبتى يت٤٣/التوبة ]ح.  
وحـدم،   صفوف املسلمني، وإضعاف لتمزيق ومل يضعف املنافقون يف زرع اخلوف ونشر الفنت؛   
مسجدا ضرارا، ظاهره حتقيق املنفعة والتوسعة، وباطنه بث الفتنة وحماربة الدعوة، هلذا الغرض  واؤفأنش

، أمر دمه بعدما اه اهللا )٤(ما أراد به بانوه، من نشر الكفر والتفريق بني املؤمنني εوملا تبني للرسول 
كُفْرا وتفْرِيقًا بين الْمؤمنِني وإِرصادا والَّذين اتخذُواْ مسجِدا ضرارا و [: ، لقوله تعاىل)٥(عن الصالة فيه

كَاذبونَ، الَ تقُم فيه لِّمن حارب اللّه ورسولَه من قَبلُ ولَيحلفَن إِنْ أَردنا إِالَّ الْحسنى واللّه يشهد إِنهم لَ
ى مقْولَى التع سأُس جِدسا لَّمدأَب  اللّـهواْ ورطَهتونَ أَن يبحالٌ يرِج يهف يهف قُومأَن ت قمٍ أَحولِ يأَو ن

 رِينطَّهالْم بح١٠٨،  ١٠٧( التوبة  ]ي .(  
يف حشد حنو ثالثني ألف مقاتل، وصل إىل تبوك فأقام فيها عشرين ليلة، بينما  εجنح النيب  اوبعدم   

يف شهر رمضان إىل  εومل يتحرك ملواجهة املسلمني، وعاد النيب  ، محص مع جيشهكان هرقل قابعا يف
  ،املدينة بعد شهرين من الغياب، وجاءه املنافقون املتخلفون يقدمون اعتذارام عالنية، فاستغفر هلم

  .)٦(مبوجب هذه الغزوة، سيد اجلزيرة العربية كلها εالرسول  ووكل سرائرهم إىل اهللا تعاىل؛ وأصبح

                                                 
     .٥٩٨ص ،٢، جةالسرية النبوي :الصاليب -)١(

     .٣٩٩ص ،فقه السرية النبوية :سامل نوري -)٢(

     ). ٥٩٩،  ٥٩٨( ص  ،٢مصدر سابق، ج :الصاليب -)٣(

     .٥٢٧ص ،٢، جالسرية النبوية الصحيحة :العمري -)٤(

     ). ٥٠٨،  ٥٠٧( ص  ،٢، جالسرية النبوية يف ضوء القرآن والسنة: أبو شهبة -)٥(

     .٤٠٢ص ،ة النبويةفقه السري :سامل نوري -)٦(



  

ومع وصول النظام اإلسالمي إىل قوته يف السنة التاسعة للهجرة، احنسرت حركة النفاق يف اتمع    
اإلسالمي، وازدادت تراجعا واحندارا، وأفل جنمها مبوت زعيمها عبد اهللا بن أيب بن سـلول يف ذي  

م اهللا بـالكفر،  وكانت املفاصلـة صرحيـة يف حقهم، بعدما دمغه. القعدة من السنة التاسعة للهجرة
والَ تصلِّ علَى أَحد منهم مات أَبدا والَ  [: ، يف قوله تعاىلمات منهم من النهي عن الصـالة علىبو

الَدهم إِنـما ، والَ تعجِبك أَموالُهم وأَوتقُم علَى قَبرِه إِنهم كَفَرواْ بِاللّه ورسوله وماتواْ وهم فَاسقُونَ
  ). ٨٥،  ٨٤( التوبة  ]يرِيد اللّه أَن يعذِّبهم بِها في الدنيا وتزهق أَنفُسهم وهم كَافرونَ 

وهكذا تراجعت حركة النفاق يف املدينة، ومل يبق للمنافقني وجود يف العام العاشر للهجرة، بعدما    
توبة، فكشف نواياهم وفضح أعماهلم، وأماط اللثام عن أحواهلم النفسية فضحهم اهللا تعاىل يف سورة ال

زوة تبوك وبعدها، وعن حيلهم وأعذارهم الكاذبة يف التخلـف  قفهم قبل غاموعن  كشفوالقلبية، و
   .)١(عن اجلهاد، وخططهم يف بث الفتنة ؛والسعي لتشتيت وحدة األمة

  .الدالالت والفوائد -*   
   :قف املنافقني يف هذه الغزوة ومناقشته كما يليوميكن دراسة مو -   
تعد غزوة تبوك احملرق الذي كشف خمططات املنافقني، لذلك مسيت سورة التوبة بالفاضحة : أوال   

  :واملخزية، فتحدثت السورة عن أدوارهم الرهيبة، واليت برزت كما يلي
ا قَرِيبا وسفَرا قَاصدا الَّتبعوك ولَكن بعدت لَو كَانَ عرض [: التثاقل عن اجلهاد، يف قوله تعاىل -١   

 ]م إِنهم لَكَاذبونَ علَيهِم الشقَّةُ وسيحلفُونَ بِاللّه لَوِ استطَعنا لَخرجنا معكُم يهلكُونَ أَنفُسهم واللّه يعلَ
  .٤٢/التوبة

لَقَد ابتغواْ الْفتنةَ من قَبلُ وقَلَّبـواْ   [: اإلسالمي جماهدا، يف قوله تعاىلفتنة من انضم إىل اجليش  -٢   
  .٤٨/التوبة ]لَك اُألمور حتى جاء الْحق وظَهر أَمر اللّه وهم كَارِهونَ 

 [: قوله تعاىلاحلسد الذي يأكل قلوم، فهم يفرحون ملصيبة املسلمني، وحيزنون لفرحهم، يف  -٣   
هلَّواْ ووتيلُ ون قَبا منرا أَمذْنأَخ قُولُواْ قَدةٌ ييبصم كبصإِن تو مهؤسةٌ تنسح كبصـونَ  إِن تفَرِح م[ 

  . ٥٠/التوبة
هم لَيقُولُن ولَئن سأَلْت [: ، بالسخرية بآيات اهللا ورسوله، يف قوله تعاىلεالسعي للنيل من النيب  -٤   

   .٦٥/التوبة ]إِنما كُنا نخوض ونلْعب قُلْ أَبِاللّه وآياته ورسوله كُنتم تستهزِؤونَ 

                                                 
     ). ٦٥٨،  ٦٥٦( ص  ،٢، جالسرية النبوية :الصاليب -)١(



  

 [: ، يف قوله تعـاىل εقوهلم لكلمة الكفر، وكفرهم بعد إسالمهم، وحماولتهم اغتيال الرسول  -٥   
ا قَالُواْ وم فُونَ بِاللّهلحالُواْ يني ا لَمواْ بِممهو هِمالَمإِس دعواْ بكَفَرةَ الْكُفْرِ ومقَالُواْ كَل ٧٤/التوبة ]لَقَد.  

الْمنافقُونَ والْمنافقَات بعضهم من بعـضٍ   [: األمر باملنكر والنهي عن املعروف، يف قوله تعاىل -٦   
نينكَرِ وونَ بِالْمرأْمقُونَ يالْفَاس مه نيقافنإِنَّ الْم مهِسيفَن واْ اللّهسن مهيدونَ أَيقْبِضيو وفرعنِ الْمنَ عوه

  .٦٧/التوبة ]
 [ :يثبطون املسلمني عن اجلهاد، ويلمزون املطوعني من املؤمنني يف الصدقات، لقولـه تعـاىل   -٧   

الَّـذين   [: ويف قوله .٨١/التوبة ]َ حر قُلْ نار جهنم أَشد حرا لَّو كَانوا يفْقَهونوقَالُواْ الَ تنفرواْ في الْ
ونَ مرخسفَي مهدهونَ إِالَّ ججِدالَ ي ينالَّذو قَاتدي الصف نِنيمؤالْم نم نيعطَّوونَ الْمزلْمي  رـخس مهن

هنم اللّه يمأَل ذَابع ملَهو ٧٩/التوبة ]م.  
والَّـذين اتخـذُواْ     [: قوله تعـاىل ل، )١(اختاذهم مسجد الضرار وكرا هلم، ومنطلقا ملؤامرام -٨   

قَبلُ ولَـيحلفَن إِنْ   مسجِدا ضرارا وكُفْرا وتفْرِيقًا بين الْمؤمنِني وإِرصادا لِّمن حارب اللّه ورسولَه من
   .١٠٧/التوبة ]أَردنا إِالَّ الْحسنى واللّه يشهد إِنهم لَكَاذبونَ 

لقد اختذت حركة النفاق من مسجد الضرار، أسلوبا جديدا يف حماربة الدعوة، بعدما أعيتها  :ثانيا   
رمز العبادة، كوسيلة لتحقيق أهدافها بضمان األساليب األخرى، فها هي تلجأ اآلن إىل اختاذ املسجد 

  : أبرزهاله بالصالة فيه، و εأكرب، بعد مباركة الرسول 
  .السعي إىل مزيد من اإلندماج يف اتمع اإلسالمي -١   
اإلزدواجية، بتوظيف املسجد يف أعمال ظاهرها طيب مقبول، وباطنها تصـرفات   مبدأ حتقيق -٣   

   . صف اإلسالمي، وضرب وحدتههدامة، دف إىل متزيق ال
اختـاذ املسجد منطلـقا لبث األراجيف والشائعات، ومركزا لالتصال باألعداء؛ للتنسـيق   -٤   

  .)٢(والتخطيط حملاربة الدعوة
وكان مكر املنافقني ذا التخطيط شديدا، إال أن مكر اهللا كان أشد، فأحبط مآمرام، وأفشـل     

وتعريتهم، ورد به كيدهم ومكرهم؛ وحفظ به دينه ودعوته ألمتـه،  خمططام، بقرآن توىل فضحهم 
   .٣٠/األنفال ]ويمكُرونَ ويمكُر اللّه واللّه خير الْماكرِين  [: قال تعاىل

وهكذا فإن ظاهرة النفاق، قد بدأت قبيل أحد وبلغت ذروا فيها، وعادت للظهور بعـد فـتح        
  فرده بالسلطان، وكانت أوضح ما يكون يف غزوة تبوك إىل أن تولت سورةمكة وانتصار اإلسالم وت

                                                 
     ). ٣٩٨،  ٣٩٧( ص  النبوية، فقه السرية :الغضبان -)١(

     ). ٣٨٨،  ٣٨٧( ص  ،دراسة يف السرية :خليل -)٢(



  

وجـد   ε، ودليل ذلك ملا تـويف الرسـول   )١(التوبة فضحهم وتعريتهم؛ لكن ال يعين هذا انتهاءهم 
: ، قالت -رضي اهللا عنها -املنافقون على غرار أعداء اإلسالم فرصة للتكالب ضد الدولة، فعن عائشة

ارتدت العرب واشرأبت اليهودية والنصرانية، وجنم النفاق وصار املسـلمون   εاهللا ملا تويف رسول ( 
فكـان للمنـافقني   . )٢()حىت مجعهم اهللا على أيب بكر  εكالغنم املطرية يف الليلة الشاتية؛ لفقد نبيهم 

فـة  ، ويف الفتنة اليت هزت األمـة يف اخلال τدورا كبريا يف حركات الردة والتنبؤ يف خالفة أيب بكر 
  .)٣(الراشدة

  .الـدروس والعـرب: املطلب الرابع   
عن قتل  εإن لكل عدو أو خصم، سياسة خاصة يف التعامل معه والتصدي له، فقد عدل النيب  -١   

يهود بين قينقاع؛ حفاظا على وحدة املسلمني، وتفاديا حلدوث فتنة يف صفوف املـؤمنني؛ بسـبب   
فيهم رأس املنافقني؛ ملكانته ومسعته بينهم آنذاك، وجتنبا لفتح  ة أن يؤثرحداثة عهدهم باإلسالم، وخشي

أكثر من جبهة للصراع آنذاك؛ لكن ملا تقادم العهد، ونقض يهود بين قريظة ميثاقهم وعهدهم، أقدم 
  .)٤(على قتلهم بعدما أمن حدوث الفتنة يف اتمع بسببهم

، )٥(ز املؤمن الصادق من املنافق الكـاذب جاءت واقعة أحد اختبارا ومتحيصا للمؤمنني؛ ليتمي -٢   
آل  ]ما كَانَ اللّه ليذَر الْمؤمنِني علَى مآ أَنتم علَيه حتى يميز الْخبِيثَ مـن الطَّيـبِ    [: لقوله تعاىل
  .١٧٩/ عمران

ما نـزل القـرآن   وجاءت واقعة بين النضري مبثابة جولة جديدة، لتداعي معسكر املنافقني بعد -٣   
ال جيدي نفعا،  -بعد هذا الفضح -يكشف كيـدهم، ويفضح مـؤامرام، فصار التظاهر باإلسالم

  .)٦(وأصبح باب التوبة الصادقة، الطريق الوحيد للكثري منهم، بعد أن ظهر احلق وزهق الباطل
قعا، وأعظم أثرا تعد قصة اإلفك، حلقة فريدة من سلسلة فنون اإليذاء واحملن ، فكانت أشد و -٤   

؛ لكوا استهدفت مسعته وهو يف أعلى مستويات الدعوة والقيادة، مما قد يؤثر سلبا على εعلى النيب 
فما واجهه يف بدايـة  وهذه الفرية ختتلف عن سابقتها من اإلبتالءات، . سري دعوته ومكانته القيادية

وله وحتمله، فلم يشكل يف طريق كان قد وطن نفسه لقب -مما ذكرناه من أذى معنوي ومادي -دعوته

                                                 
     .٢٠٦ص ،املنهج احلركي للسرية النبوية :الغضبان -)١(

     .٥١٥، ص٤السرية النبوية، ج: ابن هشام -)٢(

     .٣٨٩ص دراسة يف السرية، :خليل -)٣(

     .٢٩٢ص ،فقه السرية النبوية :سامل نوري -)٤(

     .٢٩٢ص ،فقه السرية النبوية :سامل نوري -)٥(

     ). ١٨٨،  ١٨٧( ص  صدر نفسه،امل -)٦(



  

دعـوته مفاجأة له؛ أما قصة اإلفك فقد تفاجأ ا؛ فهي ليست باألمر الذي اعتاده أو توقعه، فكانت 
  .)١(!حبق أذية أبلغ تأثريا مما عداها، كيف ال وهي تطعن العرض؛ وتستهدف الكرامة اإلنسانية ؟

، وجب إدراك طبيعة هذه الفئة، وحجم خطرهـا  وإزاء هذه الصورة اخلطرية للنفاق واملنافقني -٥   
على األمة، يف كل عصر ومصر، فالنفاق مل يعد أمرا تارخييا؛ بل صار أمرا واقعا، ينخر جسد األمـة  

فرمبا جتد من احملسوبني على اإلسالم، قد تسلموا راية النفـاق  . ويوهن من عزميتها، وحيارب عقيدا
بامسه؛ ليحرفوا الكلم عن مواضعه فضلوا وأضلوا، واملنـهج   مقابل مغنم أو منصب، وراحوا يتكلمون

النبوي يقتضي داوم احلذر واليقظة من دورهم وخطرهم؛ باختاذ كل الوسائل املادية والفكرية لـدحر  
دم  εدعاوى النفاق، ومنعهم من نشر مسومهم، بتدمري مراكزهم ومنابرهم اإلعالمية، فقد أمر النيب 

؛ والتثبـيط  تآمرلدار سويلم اليهودي، وقد اختذها املنافقون مركزا لإلشاعة وا مسجد الضرار، وهدم
واخلذالن، مع وجوب املوازنة بني حتقيق املصاحل من تأليف القلوب ومجع الكلمة، ودفـع املفاسـد   

  .)٢(كتنفري الناس من اإلسالم
 
  

                      
     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
     .٢٨٦، صةفقه السري :البوطي -)١(

     .) ٤٠٩،  ٤٠٧( ص  ،فقه السرية النبوية :سامل نوري -)٢(
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  .عاملية الدعوة وعموم الرسالة: املطلب األول   
  
  .موقف امللوك واألمراء من الدعوة: املطلب الثاين   
  
  .الدعوة وحتدي دولة الروم البيزنطية: املطلب الثالث   
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  بع املبحث الرا
  حتـدي الفـرس والـروم

  .متهيـد   
، فكـان  εتعد دولتا الفرس والروم، الدولتان اللتان تتمتعان بالقوة والنفوذ، يف زمن دعوة الرسول    

الفرس يسيطرون على أجزاء كبرية من جنوب اجلزيرة العربية؛ ويفرضون عليها جموسيتهم، والرومان 
 ويف ظل هذا االنقسـام . )١(بية، ويفرضون عليها نصرانيتهمحيتلون أجزاء أخرى من مشال اجلزيرة العر

والتنافس على النفوذ، عرفت الدولتان احنرافا دينيا، وفسادا أخالقيا، واضطرابا اجتماعيـا؛ بسـبب   
احلروب والغارات اليت أكت قوامها، مما جعل شعوب هذه املناطق، تتوق إىل العيش يف ظل احلريـة  

فما موقف الدعوة جتاه هـذا  . ، وتعرف رسالتها؛ والغاية من وجودها)٢(ةواإلخاء، والعدل واملساوا
  الوضع ؟ وما هي استراتيجيتها يف تبليغ رسالة اإلسالم إىل أهل هذه الديار ؟

  .عاملية الدعوة وعموم الرسالة: املطلب األول   
وجـد الفرصـة   شر قريش، ومناوأا لدعوة اإلسالم عقب صلح احلديبية،  εبعدما أمن الرسول    

كما أمره بذلك ربه  ،مواتية لنشر دعوته خارج اجلزيرة العربية، وتبليغ رسالة اإلسالم إىل الناس كافة
Ψ)ا  [: ، يف قوله)٣يعمج كُمإِلَي ولُ اللّهسي رإِن اسا النها أَيـا   [: ويف قوله. ١٥٨/األعراف ]قُلْ يمو

                                                 
     .٣٥٤، صةفقه السري :الغزايل -)١(

     ). ٣٥٨،  ٣٥٧( ص  ،٢، جالسرية النبوية يف ضوء القرآن والسنة :أبو شهبة -)٢(

     .٣٥٧ص ،٢صدر نفسه، جامل -)٣(



  

وماجـاءت مكاتبـة   . ٢٨/سبأ ]لناسِ بشريا ونذيرا ولَكن أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ أَرسلْناك إِلَّا كَافَّةً لِّ
للملوك واألمراء خارج اجلزيرة، إال تعبريا عمليا على عاملية رسالته، تلك العاملية اليت أكدا  εالرسول 

 ]وما أَرسلْناك إِلَّا رحمـةً لِّلْعـالَمني    [: وأوضحتها اآلية اليت نزلت يف العهد املكي، يف قوله تعاىل
تبعا التساع النفـوذ   فصححت النظرة القائلة بتدرج الدعوة، من اإلقليمية إىل العاملية،. ١٠٧/األنبياء

كما قررت اآلية الكرمية عاملية الدعوة واملسلمون مستضعفون، ومضـطهدون  . εالسياسي للرسول 
  .)١(الناس مبكة خيافون أن يتخطفهم

  .  موقف امللوك واألمراء من الدعوة: املطلب الثاين   
، فانتهج )٢(كان أسلوب مراسلة امللوك واألمراء، أسلوبا جديدا من أساليب الدعوة وتبليغ الرسالة   

ملكانتـه بـني    ؛)عظيم الروم ( رام املخاطب ـمن خالله احلكمة واملوعظة احلسنة، واحت εالرسول 
وقد . )٣(''واختار لكل واحد منهم رسوال يليق به، ويعرف لغته وبالده'' ،يب والترهيبوبالترغ ،قومه

على هذا املنهج قوال وفعال؛ فبعث رسله إىل عدد من امللوك واألمـراء يـدعوهم إىل    εعرب الرسول 
وإىل كل جبار، يـدعوهم   قيصر والنجاشي، ، وإىلإىل كسرى كتب εالنيب أنس أن  عن ،)٤(اإلسالم

 )٦(هـ ٠٦وكان ذلك يف ذي احلجة سنة . )٥(εصلى عليه النيب وليس بالنجاشي الذي  اهللا تعاىل،إىل 
  هؤالء امللوك واألمراء من دعوم لإلسالم ؟ موقف كان فكيف. )٧(هـ ٠٧أو يف حمرم سنة 

  .جواب هرقل عظيم الروم -١   
رى احلارث الغساين، عامـل  إىل عظيم بص τيعد نص الكتاب الذي محله دحية بن خليفة الكليب    

هرقل ملك الروم، النص الوحيد الذي ثبتت صحته على وفق شروط احملدثني، واالعتماد عليه تارخييا؛ 
ووافق الكتاب هرقل وهو مقبل على بيت املقدس يزوره؛ تقربـا  . )٨(واالستدالل به يف جمال التشريع

  :، وتناول هرقل الكتاب وقرأ فيه)٩(مكانهوشكرا النتصاره على الفرس، ووفاء لنذره برد الصليب إىل 
  :فيه

                                                 
     ). ٤٥٦،  ٤٥٥( ص  ،٢، جالسرية النبوية الصحيحة :العمري -)١(

     .٤٥٨ص ،٢، جالسرية النبوية :الصاليب -)٢(

     .٢٨٧ص ،السرية النبوية :الندوي -)٣(

     .  ٤٥٥ص ،٢، جالسرية النبوية الصحيحة :العمري -)٤(

      .٦٨٥، ص٤٦٠٩: رقم وجل، إىل ملوك الكفار يدعوهم إىل اهللا عز εكتب النيب : اجلهاد والسري، باب. ك: مسلم -)٥(

     ). ٢٨٨/ ٢( الواقدي والطربي،  :، نقال عن٤٥٥، ص٢مصدر سابق، ج: العمري -)٦(

     ). ٣٠/ ١( ص : وابن القيم ، زاد امليعاد).  ٢/ ١( ص : ابن سعد ، الطبقات: ، نقال عن٤٥٥، ص٢املصدر نفسه، ج -)٧(

     .٣٤٣ص ،فقه السرية النبوية :سامل نوري -)٨(

     . ٣٢٢ص ،ε حياة حممد :هيكل -)٩(



  

سالم على من اتبع : اهللا ورسوله إىل هرقل عظيم الروم بسم اهللا الرمحن الرحيم، من حممد عبد {    
اهلدى، أما بعد، فإين أدعوك بدعاية اإلسالم، أسلم تسلم يؤتك اهللا أجرك مرتني، فإن توليـت فـإن   

لْكتابِ تعالَواْ إِلَى كَلَمة سواء بيننا وبينكُم أَالَّ نعبـد إِالَّ اللّـه والَ   يا أَهلَ ا [عليك إمث األريسيني، و 
آل  ]بِأَنا مسلمونَ نشرِك بِه شيئًا والَ يتخذَ بعضنا بعضاً أَربابا من دون اللّه فَإِن تولَّواْ فَقُولُواْ اشهدواْ 

  .)١(} ٦٤/رانعم
وأويت له بأيب سفيان الذي كان متواجدا يف عاصمة الروم حينها،  وتسلم هرقل الكتاب وتأمل فيه،   

فإن : (..ما ميتاز به من خلق ونسب رفيع، فقال هرقل له أبو سفيان ، وأثبتεفسأله عن أحوال النيب 
ج، مل أكن أظنه أنه منكم، كان ما تقول حقا، فسيملك موضع قدمي هاتني، وقد كنت أعلم أنه خار

  .)٢()فلو أين أعلم أين أخلص إليه، لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه 
  يا معشر الروم : أن هرقل ملا قرأ الكتاب، مجع وجوه دولته وحاشيته، فقال هلم: وأشارت الروايات   
تتبعون : ذاك أيها امللك ؟ قالوما : فقالوا له.. هل لكم يف الفالح والرشد، وأن يثبت لكم ملككم !

فحاصوا حيصة محر الوحش، وتناجزوا ورفعوا الصليب، فلما رأى ذلك يئس مـن  . هذا النيب العريب
إمنا قلت لكم ما قلت ألختربكم، وأنظر كيف : إسالمهم، وخاف على نفسه وملكه فسكنهم، وقال

  .)٣(صالبتكم يف دينكم، فقد رأيت منكم الذي أحب فسجدوا له
الراجح أن هرقل كان رجال سياسيا، ال يهمه أمر اعتناق الدين، بقدر ما كان يهمه تنمية قوتـه  و   

وتدعيم ملكه، ودفعته لباقته السياسية فاستدعى دحية، وحاول التظاهر أمامه باإلسالم، وأعطاه قدرا 
هللا لـيس  كذب عـدو ا  {: قال ،وأخربه εمن الدنانري وصرفه، بدليل أن دحية ملا عاد إىل الرسول 

  . )٤(}، وأمر بالدنانري فقسمت على احملتاجني مبسلم
  .موقف كسرى عظيم الفرس -٢   
على أن يدفعها بدوره إىل  ،إىل عظيم البحرين εرسالة النيب  ،τمحل عبد اهللا بن حذافة السهمي و   

  : ، وكان نصهاالفرس كسرى عظيم
يب األمي، إىل كسرى عظيم فارس، سالم على بسم اهللا الرمحن الرحيم، من حممد رسول اهللا الن {   

من اتبع اهلدى، وآمن باهللا ورسوله، وشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأن حممدا عبـده و  

                                                 
     .٢٤، ص٠٧: ، رقم٠٦: بدء الوحي، باب. ك: البخاري -)١(

     ). ٢٤،  ٢٣( ، ص ٠٧: ، رقم٠٦: بدء الوحي، باب .ك: البخاري -)٢(

     ). ٢٣/ ٢( ص : نقال عن ابن سعد، الطبقات).  ٣٤٤،  ٣٤٣( ص  ،فقه السرية النبوية :سامل نوري -)٣(

     ). ٣٥٦،  ٣٥٥( ص  ،فقه السرية :الغزايل -)٤(



  

رسوله، أدعوك بدعاية اإلسالم، فإين أنا رسول اهللا إىل الناس كافة، ألنذر من كان حيا وحيق القـول  
  .)١(}ت فإن إمث اوس عليك على الكافرين، فأسلم تسلم، فإن أبي

وملا قرئت الرسالة على كسرى استشاط غضبا ومزقها، وأمر باذان عامله على اليمن، بأن يأتيـه     
وأثناء إيفاد . اهللا ملكه  مزق: ما كان من موقف كسرى، قال εبرأس هذا الرجل، وملا بلغ الرسول 

ه ابنه شريويه واستوىل على عرشه، وبعد ، مزق اهللا ملك كسرى، حيث قتلεرسله إىل الرسول  ذاناب
ذلك، أعلم الرسل باألمر وطلب منهم أن يكونوا رسـله إىل بـاذان يدعونـه إىل     εأن عرف النيب 

وبعد أن شعر أهل اليمن بتمزق اإلمرباطورية الفارسية واحنالل سلطاا، ووصـول أخبـار   . اإلسالم
هود؛ كان باذان سعيدا بأن يعتنق اإلسـالم،  على قريش، وقضاءه على سلطة الي εانتصارات الرسول 

  .)٢(ويبقى عامال على اليمن، فكان إسالمه ميثل نقطة ارتكاز قوية لإلسالم يف جنوب اجلزيرة العربية
  .رد النجاشي -٣   
  بسـم   {: إىل النجاشي ملك احلبشة، وجاء فيه ε، كتاب النيب τومحل عمرو بن أمية الضمري    

من حممد رسول اهللا إىل النجاشي، ملك احلبشة أسلم أنت، فإين أمحد إليـك اهللا   اهللا الرمحن الرحيم،
الذي ال إله إال هو، امللك القدوس، السالم املؤمن املهيمن، وأشهد أن عيسـى بـن مـرمي روح اهللا    
وكلمته، ألقاها إىل مرمي البتول الطيبة احلصينة فحملت به، فخلقه من روحه ونفخه، كما خلـق آدم  

وإين أدعوك إىل اهللا وحده ال شريك له، واملواالة على طاعته، وأن تتبعين وتؤمن بالذي جاءين بيده، 
فإين رسول اهللا، وإين أدعوك وجنودك إىل اهللا عز وجل، وقد بلغت ونصـحت فـاقبلوا نصـيحيت،    

  .)٣(}والسالم على من اتبع اهلدى 
وايات أنه أسلم، رغم ما أثاره بعض وأشار هيكل بأن رد النجاشي كان مجيال، وورد يف بعض الر   

له بكتاب آخر، يطلب إليه رد املسلمني املقـيمني   بعث εاملستشرقني من شك يف إسالمه، وأن النيب 
  .)٤(τباحلبشة إىل املدينة، وجهز هلم سفينتني محلتاهم، وكان على رأسهم جعفر بن أيب طالب 

واحلارث بن أيب مشر الغساين حـاكم   أما نصوص الكتب اليت وجهت إىل املقوقس حاكم مصر،   
دمشق، وهوذة بن علي احلنفي حاكم اليمامة، وحاكم عمان والبحرين، فلم تثبت نصوصـها مـن   
الناحية احلديثية، وال يعين هذا نفي إرساهلا إىل امللوك واألمراء، كما ال يعـين الطعـن التـارخيي يف    

                                                 
     ). ٣٤٩،  ٣٤٨( ، ص ٢٤١: ، رقم٢دالئل النبوة، ج: األصبهاين -)١(

     .٣٢٣ص ،ε حياة حممد :كلهي -)٢(

     .٤٦٠ص ،٢، جالسرية النبوية :الصاليب -)٣(

     ). ٣٢٤،  ٣٢٣( ص  مصدر سابق،: هيكل -)٤(



  

ال ترقى إىل مستوى االحتجاج ا يف نصوصها، فيمكن أن تكون صحيحة شكال ومضمونا، ولكنها 
 ،ملا أراد أن يكتب إىل الـروم  εوثبت أن النيب . السياسة الشرعية، ويف موضوعات العقيدة والشريعة

حممد رسـول اهللا  : ( إم لن يقرؤوا كتابك إذا مل يكن خمتوما، فاختذ خامتا من فضة ونقشه: له قيل
مية يف اإلفادة من الوسائل والرسوم املعاصرة، ما دامت ال ، وهذا يدل على مرونة السياسة اإلسال )١()

  .)٢(تتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية وروحها العامة
  .الدعوة وحتدي دولة الروم البيزنطية: املطلب الثالث   
بعد صلح احلديبية، على نشر دعوته يف أحناء خمتلفة مـن اجلزيـرة العربيـة     εبرز نشاط الرسول    

، يف إخضاع القبائل العربية النصرانية املوالية )٣(فربز نشاطه الدعوي على نشاطه العسكري وخارجها،
  . )٤(للروم، ودعوة أهلها إىل الدين اجلديد؛ قبل أن تقوم الروم بأي عمل يستهدف دولة اإلسالم الفتية

  :، يف مواجهتني مهاεحتدي الروم للدعوة يف حياته  ظهروقد 
  .يف مؤتة اإلمتحان العسري -١   
؛ انتقاما للـدعاة  )٥(ملواجهة الروم البيزنطيني، والقبائل العربية املوالية هلم يف مؤتة εاضطر الرسول    

كما جاءت املعركة ردا حامسا على مقتل احلارث بن . )٦(الذين قتلوا يف ذات أطالح من أرض الشام
 -له شرحبيل بن عمر الغساين ضبكتابه إىل ملك بصرى، فعر ε، الذي بعثه الرسول τعمري األزدي 

  .)٧(فأوثقه رباطا، وضرب عنقه -عامل قيصر الروم على البلقاء
ربية، الذين دأبوا على اسـتفزاز املسـلمني وحتـديهم،    ـضرورة تأديب القبائل الع εورأى النيب    

لشـام،  وارتكاب اجلرائم ضد دعام، فجهز املسلمني للقتال وكانوا ثالثة آالف مقاتل خرجوا إىل ا
، فإن أصيب خلفه τأمريا، فإن أصيب خلفه جعفر بن أيب طالب  τوجعل على اجليش زيد بن حارثة 

ويعد هذا اإلجراء االحترازي األول؛ حتسبا للمخاطر املتوقعة، بسبب الوجهـة  . τعبد اهللا بن رواحة 
ا من قبائـل العـرب يف   البعيدة للحملة، ولكوا املواجهة األوىل مع اإلمرباطورية البيزنطية، وحلفائه

  . )٨(الشام
                                                 

     .٥٦٣، ص٢٩٣٨: دعوة اليهود والنصارى، رقم: اجلهاد والسري، باب. ك: البخاري -)١(

     ). ٤٥٩،  ٤٥٨( ص  ،٢، جالسرية النبوية الصحيحة :العمري -)٢(

     .٢٤٨ص ،الرحيق املختوم :ركفورياملبا -)٣(

     .٤٦٧ص ،٢مصدر سابق، ج :العمري -)٤(

     .م٦٢٩: هـ، وفق شهر سبتمرب سنة٠٨قرية بأدىن بلقاء الشام، واملعركة وقعت يف مجادي األوىل سنة : مؤتة -)٥(

     .٤٨٤ص ،٢، جالسرية النبوية :الصاليب -)٦(

     .٣٦٦السرية النبوية، ص: الشعراوي -)٧(

     ). ٣٥٢،  ٣٥١( ص  ،فقه السرية النبوية :سامل نوري -)٨(



  

فعـن   حني ودع اجليش يف ثنية الوداع، أن يوصي بآداب القتال يف اإلسالم، εومل ينس الرسول    
، إذا أمر أمريا على جيش أو سـرية، أوصـاه يف   εكان رسول اهللا : سلمان بن بريدة، عن أبيه، قال

مـن  ، قاتلوا اغزوا باسم اهللا يف سبيل اهللا { :خاصته بتقوى اهللا، ومن معه من املسلمني خريا، مث قال
، وال تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من املشـركني  وال متثلوا وال تغدروا اغزوا وال تغلوا، كفر باهللا،

  .)١(}..، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم، وكف عنهم)أو خالل ( خصال  فادعهم إىل ثالث
ر برتول هرقل بأرض مآب وهي البلقاء يف مائة ألف مـن  ، وصلت األخبا)٢(وملا نزل اجليش معان   

وأمام هذه املعادلة غري املتكافئة، . الروم، ومائة ألف أخرى من نصارى العرب، خلم وجذام وقضاعة
وإخباره بقـوة   εأمضى املسلمون ليلتني يف معان يتشاورون يف أمرهم، فرأى البعض مكاتبة الرسول 

حسم األمر وخاطب اجلـيش   τ، غري أن عبد اهللا بن رواحة )٣(م بأمرهالعدو؛ ليمدهم باملدد أو يأمره
واهللا إن اليت تكرهون لليت خرجتم تطلبون، الشهادة، وما نقاتل بعدد وال قـوة وال   ! يا قوم: ( قائال

إما ظهـور  : كثرة، وما نقاتلهم إال ذا الدين الذي أكرمنا اهللا به، فانطلقوا فإمنا هي إحدى احلسنيني
  .)٤()شهادة وإما 

وكان هلذه الكلمة امللتهبة وقعها يف النفوس، فاختفت ا مشاعر التردد، وقرروا مواجهـة العـدو      
جبيشه إىل منطقة مؤتة، جنوب الكرك بيسري، حيث  τواندفع زيد بن حارثة . )٥(مهما كانت النتائج

مث اختار . ت باستشهادهمدارت رحى معركة ملحمية، سجل فيها القادة الثالثة، بطوالت عظيمة انته
قائدا للجيش، فأدرك خطورة املوقف، فأعاد تنظيم جيشه؛ فأبدل امليسرة  τاملسلمون خالد بن الوليد 

بامليمنة، وجعل قسما من اجليش يتقدمون من اخللف؛ ليوهم العدو باملدد، ومتكن من القيام بانسحاب 
د هذا االمنظم، مل خيسر فيه سوى القليل من اجلند، ونسحاب جناحا عظيما، مت من خالله إنقـاذ  ع

جِـد يف  بعدما أبلى املسلمون بالء حسنا، فأظهروا بطوالت نادرة، وقد و. اجليش من مأزق حقيقي
ومن . تسعة أسياف τ، أكثر من تسعني إصابة، وانكسرت يف يد خالد τجسد جعغر بن أيب طالب 

لثالثة، وعيناه تذرفان قبل وصول اخلرب، وأخرب أنه أخرب الصحابة باستشهاد القادة ا εمعجزات النيب 
الراية، وبشرهم بالفتح على يديه، وعلى الرغم من هذا، فإن اجليش ملا عاد  τباستالم خالد بن الوليد 

: εفقال الرسول  ! فررمت يف سبيل اهللا ! فرار يا: صاح الناس باجلند، وهم حيثون التراب يف وجوههم
                                                 

   ). ٦٦٩،  ٦٦٨( ، ص ٤٥٢١: تأمري اإلمام األمراء على البعوث، ووصيته إياهم بآداب الغزو وغريها، رقم: اجلهاد والسري، باب. ك: مسلم -)١(

     .وهي اآلن حمافظة من حمافظات األردن: معان -)٢(

     .٤٦٨ص ،٢، جالصحيحةالسرية النبوية  :العمري -)٣(

     .٢٨٩ص ،٤، جالسرية النبوية :ابن هشام -)٤(

     .٣٦٧السرية النبوية، ص: الشعراوي -)٥(



  

وعرب موقف املسلمني هذا عن الـروح املعنويـة   . )١(} كرار إن شاء اهللاليسوا بالفرار، ولكنهم ال {
العالية، وعن النماذج الرفيعة من الرجولة الفذة املبكرة، نتيجة للتربية اإلسالمية اجلادة، والقائمة على 

  . )٢(منهج النبوة
، τو بـن العـاص   حبملة مؤلفة من ثالمثائة مقاتل بقيادة عمر εوتعزيزا هلذا األمر بعث الرسول    

هـ، هامجت القبائل العربية اليت شاركت يف معركة مؤتة، يف منطقة ٠٨حتركت يف مجادى الثانية سنة 
، فأصبح عدد مقـاتلي احلملـة   τذات السالسل، مث أتبعها مبأيت مقاتل بقيادة عبيدة عامر بن اجلراح 

تفرقون ويفرون من وجهه، قاصدا كل مكان فيه مجع، فكانوا ي τمخسمائة، وتوغل عمرو بن العاص 
اهليبة للمسلمني بني سـكان   -ذه احلملة-مستعيدا . بال وعذرة وبلقني: حىت انتهى إىل أقصى بالد
  .)٣(املناطق اليت توغلت فيها

وبلغت شجاعة املسلمني وبسالتهم يف هذه املعركة، حدا مل تعرفه أمة معاصـرة، حيـث حقـر       
را من التاريخ، تصول وجتول ال يوقفها شيء، فاالستهتار باخلطر إقدامهم كربياء األمم اليت عاشت ده

والطريان إىل املوت، ليس فروسية احتكرها الرجال املقاتلون وحدهم؛ بل أضحت قوة غامرة، تعدت 
الرجال إىل األطفال، وإىل أن أصبحت األمة كلها مكافحة، وحسبك أن اجليش ملا عاد إىل املدينـة،  

أي جيل مثـل   ! يا فرار: الستنكار، حيثون التراب يف وجوه اجلند، وينادونقابله الصبية بصيحات ا
  !هذا اجليل الذي صنعه اإلميان ؟

هذا املسـتوى   إننا يف أمس احلاجة إىل !صياغة أولئك الصبية ؟ جناح بلغته رسالة اإلسالم يف وأي   
  .)٤(! من التربية

  .حتدي الروم األكرب يف تبوك -٢   
بعد غزوة  εهـ، يف إطار السياسة اليت أطلقها الرسول ٠٩ة تبوك، يف رجب سنة لقد جاءت غزو   

، واليت دف إىل استئصال الشرك مـن  )٥(} ..اآلن نغزوهم وال يغزونا {: اخلندق، وكان شعارها
اجلزيرة العربية، والتصدي للنظم السياسية املستبدة، واليت ما فتأت جتتهد يف منع الدعوة من االنتشار، 

كما جاءت هذه الغزوة دف إدخـال  . )٦(لقضاء على أي خطر يستهدف كيان الدولة اإلسالميةوا

                                                 
     .٢٩٥، ص٤السرية النبوية، ج: ابن هشام -)١(

     .٤٩٢ص ،٢، جالسرية النبوية :الصاليب -)٢(

     ). ٣٥٤،  ٣٥٣( ص  ،فقه السرية النبوية :سامل نوري -)٣(

     .٣٧٠السرية النبوية، ص: الشعراوي -)٤(

     .٧٨١، ص٤١١٠: غزوة اخلندق وهي األحزاب، رقم: املغازي، باب. ك: البخاري -)٥(

     ). ٣٩٧،  ٣٩٦( ص  ،فقه السرية النبوية :سامل نوري -)٦(



  

الرعب يف نفوس القبائل العربية، اليت مل تلتحق بعد بركب اإلسالم يف جزيرة العرب؛ والقبائل العربية 
  .)١(املتنصرة واخلاضعة لنفوذ اإلمرباطورية الرومانية والتابعة هلا

خبار، أن الروم قد مجعت احلشود ومعهم القبائل العربية، من خلم وجـذام وغسـان   وملا بلغت األ   
على قتاهلم، فهم أقرب  εوعاملة، وأن طالئعهم قد عسكرت يف البلقاء قاصدين املدينة، عزم الرسول 

قوله  ، وهذا ما أشار إليه القرآن يف)٢(الناس إليه وإىل اإلسالم وأهله، وهم أوىل الناس بالدعوة إىل احلق
أَنَّ اللّه مـع   يا أَيها الَّذين آمنواْ قَاتلُواْ الَّذين يلُونكُم من الْكُفَّارِ وليجِدواْ فيكُم غلْظَةً واعلَمواْ [: تعاىل

 نيقت١٢٣/التوبة ]الْم.  
ة يكشف حدا، وجاءت هذه الغزوة يف ظروف صعبة، وشدة بالغة، وتسمية جيشها جبيش العسر   

إىل حث املسلمني على النفقة، والتربع مبا لديهم من  εفمع الضائقة اإلقتصادية الشديدة، عمد النيب 
. )٣(}من جهز جيش العسرة فله اجلنة  {: دهم باألجر العظيم، والثواب الكبري، قائالـأموال، ووع

، εينار صبها يف حجر الرسـول  بألف د τوتسابق املؤمنون يف الصدقة للفوز باجلنة، فتصدق عثمان 
، وبرزت آثار التربية النبوية، )٥(، وجعل يرددها مرارا)٤(}ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم  {: فقال

بكل ماله، وعمر بـن   τالنبوية، يف التنافس يف الصدقة، كل حسب طاقته وقدرته، وتصدق أبو بكر 
ليه؛ حلماية دينها والـدفاع عـن   وهذا ما جند أمتنا اليوم يف أمس احلاجة إ. بنصف ماله τاخلطاب 

مشروعها احلضاري، فاألعباء ثقيلة واملعركة رهيبة وطويلة، والعدو قوي ماكر، والتغلب عليه يتطلب 
  .)٦(املزيد من التضحيات باألنفس واألموال؛ والتغلب على األهواء والشهوات

فلم جيد ما حيملـهم عليـه،    ، εذر هلم النيب ـوصنع اإلميان املعجزات، فبكى املؤمنون الذين اعت   
فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع؛ حزنا على حرمام من شرف اجلهاد، وخلد القرآن ذكـرهم، يف  

  تفيضوالَ علَى الَّذين إِذَا ما أَتوك لتحملَهم قُلْت الَ أَجِد ما أَحملُكُم علَيه تولَّواْ وأَعينهم [: قوله تعاىل
  .٩٢/التوبة ]من الدمعِ حزنا أَالَّ يجِدواْ ما ينفقُونَ 

ويف املقابل جاء املنافقون بأعذار واهية، فقعدوا عن اجلهاد، ومثبطني املؤمنني؛ بذريعة الفرار مـن     
فُـونَ  فَرِح الْمخلَّ [: ر الشديد، فتبني املنافقون من الصـادقني، وفضحهم القرآن يف قوله تعاىلـاحل

                                                 
     .٣٦٩ص ،السرية النبوية :الندوي -)١(

     .٣٩٧ص ،فقه السرية النبوية :سامل نوري -)٢(

     .٧٠٥، ص٢٧٧٨: ، رقمτمناقب عثمان بن عفان : ائل الصحابة، بابفض. ك: البخاري -)٣(

     .٥٨٢، ص٣٧٠٢: وأعماله الطيبة، رقم τمن فضائل عثمان : املناقب، باب. ك: ترمذيال -)٤(

     .٣٧١ص ،السرية النبوية :الندوي -)٥(

     .١٩٤ص ،السرية النبوية :السباعي -)٦(



  

 الَ تنفـرواْ  بِمقْعدهم خالَف رسولِ اللّه وكَرِهواْ أَن يجاهدواْ بِأَموالهِم وأَنفُِسهِم في سبِيلِ اللّه وقَالُواْ
  .٨١/التوبة ]في الْحر قُلْ نار جهنم أَشد حرا لَّو كَانوا يفْقَهونَ 

 εالثني ألفا من اجلند، ويعد أكرب جيش مجعه ملواجهة الروم، وملا وصل الرسول ث εومجع الرسول    
تبوك، جاءته األخبار بانسحاب الروم وولدهم عن فكرة الزحف واقتحام احلدود، فعدل النيب عε  عن

تتبعهم داخل بلدهم، ملا رأى أن الغرض قد حتقق؛ بإدخال الرعب يف قلوب األعداء، وتوطيد سلطان 
  .سالم يف األقسام الشمالية من اجلزيرة العربيةاإل
يف تبوك عشرين ليلة، أرسل خالد بن الوليد إىل دومـة اجلنـدل، فأسـر     εوأثناء إقامة الرسول    

حاكمها أكيدر بن عبد امللك وكان نصرانيا، فصاحله على اجلزية وأعاده إىل مكانه، مث صاحل حكـام  
  .هم على ذلكأيلة وجرباء وأذرح على اجلزية، وكاتب

  جيشا آخر بقيادة أسامة بن زيد  εزوة متهيدا لفتح بالد الشام، فجهز الرسول ـوجاءت هذه الغ   
 τإال أن اجليش مل يتحرك بسبب وفاته، فكانت آخر إشارة من النيب  ؛ε  للمسلمني، للفت انتباههم

لرسالة خارج اجلزيرة، وهذا ونشر ا ،وشد أنظارهم؛ لالنطالق بعمليات الفتح الواسعة، لتبليغ الدعوة
  .)١(الذي مت بعد ذلك

  .  ربـدروس والعـال: املطلب الرابع   
من خالل إرسال الكتب إىل امللوك واألمراء، دراية سياسية خارقة، وقـوة   εأظهر الرسول  :أوال   

ى وشجاعة فائقتني؛ ال سيما وأن كتبه قد أرسلت إىل ملوك أقوياء على ختوم بالده، كهرقل وكسـر 
وعزميته الشديدة على تبليغ دعوته، وإميانـه   εواملقوقس، مما عكست هذه السياسة، حرص الرسول 
  :املطلق بتأييد اهللا له، حمققا ذه السياسة، النتائج التالية

  .إجياد أسلوب جديد يف سياسة التعامل الدويل مل تكن مألوفة ومعروفة من قبل -١   
  .انة وقوة فرضت وجودها آنذاكأكسب الدولة اإلسالمية، مك -٢   
  .كشفت الرسائل نوايا امللوك واألمراء، ومواقفهم إزاء الدعوة اجلديدة -٣   
كانت الكتب تعبريا عمليا، بأن دعوة اإلسالم ليست دعوة إقليمية أو حملية أو قومية؛ بل دعوة  -٤   

لقوله  ل حسب قدرته وموقعه،ك ئات،ـعاملية وجب على اجلميع القيام ا، أفرادا أو مجاعات أو هي
  .١٠٧/األنبياء ]وما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً لِّلْعالَمني  [: تعاىل

                                                 
     ). ٤٠٣،  ٤٠٢( ص  ،فقه السرية النبوية :سامل نوري -)١(



  

وتعززت مكانتها الدينية والسياسية قبل فتح مكة؛  ،وذه اإلستراتيجية السياسية، عظم شأن الدولة   
  .)١(ودووحدة شعوا يف عام الوف ،كما مهدت الطريق لتوحيد بالد العرب

وكانت الرسائل إىل امللوك واألمراء، إشارة للمسلمني باجتاه اإلمرباطوريات احمليطـة ـم،   : ثانيا   
دة، اليت كبلت شعوا عن التفكري والتأمـل بشـكل  ـليعدوا القوة الالزمة؛ إلزاحة األنظمة املستب

كمـا  . اه اإلنسانية مجعاءمناسب، ويعرف اإلنسان حقوقه وواجباته؛ ورسالته احلقة جتاه خالقه وجت
كانت الرسائل إشعارا وإنذارا يف آن واحد، فعدم قبول الدعوة يترتب عليه نتائج وخيمة يف الـدنيا  

، فـإن مل  )٢(} أسلم تسـلم  {: على هذا املعىن بعبارة وجيزة بليغة، بقوله εواآلخرة، وعرب الرسول 
فأخالقيـات احلـرب يف   . عقاب يف اآلخرةيسلم فإنه ال يسلم، مما قد يلحق به من خطر يف الدنيا و

  . )٣(اإلسالم، إشعار العدو وحتذيره، ودعوته إىل اإلسالم قبل مهامجته
من خالل األحداث املتعلقة مبعركة مؤتة، على إرسال الدعاة إىل بـالد   εلقد حرص النيب : ثالثا   

الدولة اإلسالمية، بأن دولـة   الشام لدعوة أهلها إىل اإلسالم، فكان ذلك إعدادا عمليا وذهنيا لقادة
اإلسالم إمنا هي دولة رسالة، واجبها األول هو الدعوة إىل اهللا، ورعاية شؤون مواطنيها األخرويـة،  

وما خلَقْت الْجِـن   [: قبل رعاية شؤون مواطنيها الدنيوية؛ بتحقيق عبودية اهللا يف خلقه، لقوله تعاىل
 وندبعيإِلَّا ل الْإِنسا وفق املنهج الذي ارتضاه اهللا . ٥٦/لذارياتا ]ووحتقيق اخلالفة يف األرض؛ بعمار
إحدى  فغزوة مؤتة، تعد. ٦١/هود ]هو أَنشأَكُم من اَألرضِ واستعمركُم فيها  [: لعباده، لقوله تعاىل

بة خارج اجلزيـرة،  حلقات اإلعداد الذهين والنفسي والعملي؛ لتوجيه أنظار األمة صوب اآلفاق الرح
  . )٤(بتبليغ رسالة اإلسالم لشعوب العامل؛ ومحل الدعوة لألمم املختلفة

للجيش أثناء توجهه إىل مؤتة، تعكس املستوى الرفيـع للحـرب يف    εكانت وصية النيب  :رابعا   
لرهبان، عن الغدر، وقتل األطفال والنساء، والشيوخ وا εاإلسالم وأخالقياا السامية، فقد ى النيب 

دل على ي وى عن هدم البيوت وقطع األشجار؛ وحىت وضع اخليارات أمام العدو قبيل املواجهة، مما
 εوما حارب الرسـول  . أن اإلسالم ال يرغب ابتداء يف احلرب؛ بل جينح للسلم حفاظا على األرواح

تشريعا كتشـريع  وما عهدت البشرية . وأصحابه إال اضطرارا، فاملسلمون يف حروم هداة ال جناة
يف حنني لقتل امـرأة،   εاإلسالم، حيفظ للبشرية كرامتها ولإلنسانية إنسانيتها، فقد غضب الرسول 

                                                 
     ).  ٤٧٠،  ٤٦٩( ص  ،٢، جالسرية النبوية: الصاليب -)١(

     .٢٤، ص٠٧: ، رقم٠٦: بدء الوحي، باب. ك: البخاري -)٢(

     ). ٣٤٧،  ٣٤٦( ص  مصدر سابق، :سامل نوري -)٣(

     ). ٣٥٥،  ٣٥٤( ص  صدر نفسه،امل -)٤(



  

وأوصى باالمتناع عن قتل النساء واألطفال، والعجزة والرهبان الذين ال يقاتلون، وصـارت هـذه   
وحرصت اجليوش . القتالفكان يوصي ا اجليوش أثناء  τالوصايا تشريعا من بعده، فنفذها أبو بكر 

اإلسالمية على هذه املبادئ اإلنسانية النبيلة يف خمتلف العصور، فعامل صالح الدين الصـليبني بعـد   
االنتصار عليهم، فأعطى األمان للشيوخ ورجال الدين، والنساء واألطفال؛ بل وللمحاربني األشداء، 

دروا باملسلمني فذحبوا كل من التجـأ  ، غيف أيديهم خبالف الصليبني أنفسهم ملا سقطت بيت املقدس
ونرى يف تارخينا املعاصر، قتل اآلالف من البشـر، وهـدم   . )١(إىل املسجد، بعد أن أعطوهم األمان

اآلالف من املساكن على رؤوس ساكنيها دون شفقة وال رمحة، وأفرزت حروب العصر مصطلحات 
يف ظل حضارة الغرب املعاصرة  –اإلنسانية كالتطهري العرقي واملقابر اجلماعية؛ لتدل صراحة أن : عدة

  .  )٢(قد فقدت معيارها األخالقي، بعدما فقدت حقيقتها الروحية –
  ون، وقيمته عظيمة يف ـة وغريها من الوقائع، بأن دم اجلندي املسلم مصـتدل غزوة مؤت: خامسا   

تة إال ثأرا ملقتل احلارث بـن  وما كانت غزوة مؤ. له اإلسالم، وأن املسلمني مطالبون حبمايته أو الثأر
، عندما أشيع مقتله من τ، وقبلها كانت بيعة الرضوان استعدادا للثأر لعثمان بن عفان τعمري األزدي 

طرف قريش، وكانت غزوة تبوك ثأرا لفروة بن عمرو اجلذامي أحد قادة الروم، وكان إسالمه سببا 
لي الرسـل غـدرا؛ واسـتخفافا بـاألعراف     وكل هذه الوقائع ما قامت إال ثأرا من قات. يف مقتله

، فكـان  )٣(فاألصل أن الرسل ال تقتل، وما يقدم الغادرون على هذا إال حتديا خلصومهم. الدبلوماسية
إال إعـالم   -رغم الفارق بني اجليشني ثالثة آالف مقابل ميئيت ألـف  -اهلدف من وراء معركة مؤتة

وة املسلمني، حىت ولو كان هذا اجليش كله من ـبق وإشعارهم ،الروم بالوجود العسكري اإلسالمي
  .)٤(ضحايا املعركة

كشفت واقعة مؤتة، عن مدى متسك الصحابة مببدأ الشورى، فلما وصلوا معان تشاوروا  :سادسا   
فيما جيب فعله أمام حشود الروم وحلفائهم؛ ليكون القرار مدروسا ومتفقا عليه، وملا تكلم عبـد اهللا  

وقف مبواجهة العدو، مل يتردد الصحابة ومل يتخاذلوا، بعدما شرح اهللا صدورهم بن رواحة، فاصال امل
للجهاد والرغبة يف االستشهاد، وتبني للجميع أن النصر ال يكون بقوة العد والع؛ بـل بـالتقوى   ددد

ا ومع ما يكتنف هذه الواقعة من خسارة ظاهرة؛ إال أا حتمل يف طيا. وباإلميان الكامن يف الصدور

                                                 
     ). ١٧٢،  ١٦٧( ص  ،السرية النبوية :السباعي -)١(

     ). ٣٥٨،  ٣٥٧( ص  مصدر سابق،: سامل نوري -)٢(

     ). ٥٠٨،  ٥٠٧( ص  ،املنهج احلركي للسرية النبوية :الغضبان -)٣(

     .٣٥٠ص ،فقه السرية النبوية :الغضبان -)٤(



  

معان النصر، فمن استشهد فقد فاز باجلنة، ومن جنا فقد تعلم درسا جديدا من مواجهة حشود الروم 
الكافرة، من معرفة ضرورية لعددهم وعدم وأساليب قتاهلم،مما مكنهم من دحر الروم بالرعـب يف  

  .)١(تبوك
جهة جاءت متثل املنـهج  فهي من : مجعت غزوة تبوك يف طبيعتها بني غايتني رئيسيتني، مها: سابعا   

ومن جهة ثانية جاءت . اجلهادي الذي يالزم اإلسالم، ويبقى الزما له يف السعي لنشر رسالة اإلسالم
وحتشيده للجنـد يف   -اإلمرباطور البيزنطي -لدحر خطر الروم، والذي أضحى ماثال يف جهود هرقل

  .)٢(فعوجهاد د ،فالغزوة مجعت بني كوا جهاد طلب. محص من بالد الشام
يف غزوة تبوك، على قوة إميام وشدة عزائمهم، فتسابقوا يف جتهيز جيش  ψبرهن الصحابة : ثامنا   

بثالمثائة بعري جمهزة باألقتاب واألحالس، ومبئيت أوقية مـن   τالعسرة بالصدقة والنفقة، فجاء عثمان 
اجلهاد باملال شقيق اجلهاد  بنصف ماله، معتربين أن τمباله كله، وعمر  τ، وساهم أبو بكر )٣(الفضة

كما أظهـر الفقـراء صـدقهم يف    . )٤(}فقد غزا  يف سبيل اهللا من جهز غازيا {: εبالنفس، لقوله 
بأن جيد ما حيملهم عليه، فلما تعذر ذلك رجعوا وأعينهم تفيض مـن   εاملشاركة، فأحلوا على النيب 

 [: ااهدين املشاركني، لقوله تعـاىل الدمع؛ داللة على صدق إميام ونواياهم، فكان أجرهم كأجر 
مهنيأَعلَّواْ ووت هلَيع لُكُمما أَحم الَ أَجِد قُلْت ملَهمحتل كوا أَتإِذَا م ينلَى الَّذالَ ععِ  ومالـد نم يضفت 

معدم الثمني باالسـتجابة الفعالـة   وكشف املؤمنون عن . ٩٢/التوبة ]حزنا أَالَّ يجِدواْ ما ينفقُونَ 
والكبرية، فنفروا يف ثالثني ألف مقاتل عكسوا حقيقة التناغم املوجود بني األمة وقائدها، والذي يعد 

، درسا لألجيـال يف  εوأعطت هذه الفئة املؤمنة بقيادة الرسول . ضروريا والزما لتحقيق ضة األمة
 ٨٠٠: يقطع املسافة بني املدينة وتبوك، واليت تقدر ب قوة التحمل، فشكل الواحد منهم أسطورة وهو

كلم بني ركوب ومشي، وحتت احلرارة الشديدة، واجلوع والعطش، هدفهم من هـذا االجتـهاد أن   
، وأن يتجنبـوا نـار   )٥(}أال إن سلعة اهللا غالية، أال إن سلعة اهللا اجلنة  .. {: εيصيبوا اجلنة، لقوله 

  . ٨١/التوبة ]نار جهنم أَشد حرا لَّو كَانوا يفْقَهونَ  قُلْ [: ، لقوله تعاىل)٦(جهنم

                                                 
     ). ٣٥٦،  ٣٥٥( ص  ،فقه السرية النبوية :سامل نوري -)١(

     .٤٠٣ص صدر نفسه،امل -)٢(

     .٤٠٧ص ،فقه السرية :البوطي -)٣(

     .٢٢٥، ص١٦٢٨: ما جاء يف فضل من جهز غازيا، رقم: فضائل اجلهاد، باب. ك: ترمذيال -)٤(

     .٣٥٦، ص٢٤٥٢: ما يدخل اجلنة، رقم: صفة القيامة والرقائق والورع، باب. ك: ترمذيال -)٥(

     ). ٤٠٧،  ٤٠٤( ص  ،فقه السرية النبوية :سامل نوري -)٦(



  

وهكذا ملا بذل املؤمنون يف جيش العسرة، أرواحهم وأمواهلم وجهدهم، واسـتبدلوا راحتـهم يف      
دق إميام باهللا وحمبتهم له؛ ـوره وأشكاله، برهنوا ذا على صـأمجل صورها، بالعذاب يف أقسى ص

النصر والتأييد، فكفاهم اهللا شر قتال الروم، بعد أن قذف اهللا الرعب يف قلـوم فتفرقـوا    فحق هلم
عنهم، ويسر خضوعهم حلكم اجلزية، مقابل العسر الذي حتمله املؤمنون مع نبيهم يف رد العدوان على 

     .)١(وتبليغ رسالتهم ؛دولتهم، ومحاية دعوم
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثالث
  

  يف مواجهة التحديات εمة ملنهج النيب املعامل العا
  

يف تبليغ دعوته للبشرية، خالل الفترة املكية واملدنية، واملنهج الذي  εوبعدما تتبعنا جمهودات النيب    
انتهجه يف كيفية مواجهة التحديات املختلفة، واليت كانت تعترض طريق دعوته؛ حري بنا أن نقـف  

يف مواجهة الصعاب، وكيفية التعامـل مـع احلـوادث     εمنهجه على أهم املعامل البارزة اليت ميزت 
                                                 

     ). ٤٠٧،  ٤٠٦( ص  ،فقه السرية :البوطي -)١(



  

واملشكالت أثناء ممارسته للعملية الدعـوية؛ لتكون قاعدة يرجع إليها الدعاة حاضـرا ومسـتقبال،   
ففيما تتمثـل  . وسراجا منريا يضيء طريقهم يف تبليغ رسالة الدعوة؛ ومحاية املشروع احلضاري لألمة

  معامل هذا املنهج ؟ 
  : كننا اإلجابة على هذا اإلشكال يف هذا الفصل، من خالل دراستنا هلذه املباحث األربعة اآلتيةومي   

  

  .أركـانـه: املبحث األول   
  
  .التــدرج: املبحث الثاين   
  
  .الصــرب: املبحث الثالث   
  
  .األهداف اإلستراتيجية: املبحث الرابع   

  
  

  

  
  
  
  

  املبحث األول
   

  أركــــانـــــه
  
  
     



  

  
  .الثبـات عـلى املبـدأ: املطلب األول   
  
  .التكيـف مـع الواقـع: املطلب الثاين   
  
  .الفعالية يف توظيف اإلمكانيات: املطلب الثالث   
  
  .االستمراريـة والتـواصـل: املطلب الرابع   
  
  .استراتيجية األخالق النبيلة: املطلب اخلامس   
  
     . واالستعانة بهالتوكل على اهللا: املطلب السادس   

  
  
  
  
  
  

  املبحث األول
  أركـــانـــه

  .متهيـد   
قوى معادية من  –أثناء مرحلة البناء الذايت وتكوين القاعدة الصلبة  –لقد ظهرت يف الفترة املكية    

كاحلرب النفسية واألذى اجلسـدي،  : قريش وحلفائها، فعزمت على مواجهة الدعوة بأساليب شىت
ب، واحلصار االقتصادي واالجتماعي؛ وأسلوب تصفية قيادات احلركة النبوية، مما والترهيب والترغي

دفع الدعوة بأن حتافظ على مكاسبها بتغيري استراتيجية عملها إىل املدينة املنـورة، حيـث النصـرة    



  

جبهة اليهود وحركـة املنـافقني،   : والتأييد؛ إال أا وجدت نفسها يف مواجهة مع جبهتني خطريتني
يف مواجهة شاملة مع اتمع اجلاهلي بكـل عقائـده، وعاداتـه     –ذا الوضع  -الدعوة فأصبحت
  .)١(وتقاليده

ورغم التحالف اإلستراتيجي الشامل، الذي شكلته القوى املعادية للدعوة، من خربات وإمكانات،    
ذه القوى، مـن  قد جنح يف إعاقة ه εونظريات يهودية ونفاقية وشركية، وحوافز مادية؛ إال أن النيب 

من محاية طليعتها الدعويـة،   -يف املقابل –ومتكنت القيادة اإلسالمية . بلوغ غاياا وحتقيق أهدافها
واليت مت بناءها يف مكة؛ بناء متكامال كما ونوعا، وجنحت يف إعدادها حلمل أعباء الدعوة بكل صرب 

األثر اإلجيايب يف املسامهة يف بنـاء  ووعي، فانبثقت منها قيادات عسكرية، وسياسية وعلمية، كان هلا 
مما مكنها من بناء رأي عام واسع، شكل جتاوبا كبريا مـع  . كيان الدولة يف املدينة مبسؤولية وفعالية

، والـذي  )٢(قضايا الدعوة، وآفاقها املستقبلية، وهذا النجاح يعود باألساس إىل حسن الترشيد النبوي
إن خرييـة هـذا   . ، ومعرفة رسالته، وغايته من وجودهمكن اإلنسان من خالله من تصحيح عقيدته

، والذي يلقي علينـا واجـب   )٣(''عملية اهلدم والبناء '' املعتمد يف  εاإلجناز يعود أساسا إىل منهجه 
  .استخالص معامله الرئيسية لالستفادة واإلفادة

  .الثبات على املبدأ: املطلب األول   
عامل اليت ميزت الدعوة، وأحد اخلطوات اهلامة على طريق النصر؛ كان الثبات على املبدأ من أبرز امل   

ألن املدعوين إذا رأوا يف الداعية ثباته على املبدأ، أدركوا خريية ما يدعوا إليه، خاصة إذا تيقنوا أن من 
  يـدعوهم ال يريد من دعوته هلم، حتقيق منفعة مادية أو مكاسب شخصية؛ بل يريد نفعهم وخريهم

  .)٤(ادموحتقيق سع 
ثابتا على املبدأ يف دعوته، جاعال ثوابت اإلسالم ومقررات مصلحة الدعوة،  εلذلك كان الرسول    
احلكم والفصل بينه وبني الناس، يف األخذ والعطاء، واملوافقة واملخالفة، والوالء والرباء، واإلقـدام  '' 

فَاستمِسك بِالَّذي أُوحي إِلَيك إِنك  [: ؛ ممتثال ألمر ربه حني كان خياطبه، بقوله تعاىل)٥(''واإلحجام 
  .٤٣/الزخرف  ]علَى صراط مستقيمٍ

                                                 
   ). ٠٨،  ٠٧( ص اجلزائر ، دون طبعة ودون تاريخ،  -دار الشهاب ، باتنة معامل هادية على طريق الدعوة إىل اإلسالم، :الطيب برغوث -)١(

     ). ٠٩،  ٠٨( ص  صدر نفسه،امل -)٢(

     .٤٦٢ص ،يف محاية الدعوة εمنهج النيب  :الطيب برغوث -)٣(

     .١٢٧ص، بدون تاريخ، ٢اجلزائر، ط - دار الصديقية للنشر، حسني داي ،الدعوة قواعد وأصول :العزيزمجعة أمني عبد  -)٤(

     .٤٦٣ص ،يف محاية الدعوة ε منهج النيب :الطيب برغوث -)٥(



  

ة يتخطفون ويؤذون يف اهللا أشـد اإليذاء، وهـم  صحابالورغم احلـصار الذي تعيشه الدعوة، و   
ـ  εصابرون حمتسبون؛ فإن الرسول  ع حتـت  ظل صامدا أمام العروض واإلغراءات، ومل ينثن ويتراج

يا عم، واهللا لو وضعوا  {: ، وكان جييب مشركي قريش ويتحداهم، قائال)١(ضغط التهديد والترهيب
الشمس يف مييين، والقمر يف يساري على أن أترك هذا األمر، حىت يظهره اهللا، أو أهلك فيه، ما تركته 

{)٢(.  
م على تعرية النظام اجلاهلي حبـزم  بثباته على املبدأ، يفضح الفكر الوثين، عاقدا العز εوشرع النيب    

إِنكُم وما تعبدونَ من دون اللَّـه حصـب    [: وحسم، وجاء القرآن مؤكدا هذا النهج، يف قوله تعاىل
).  ٩٩،  ٩٨( األنبيـاء   ]جهنم أَنتم لَها وارِدونَ، لَو كَانَ هؤلَاء آلهةً ما وردوها وكُلٌّ فيها خالدونَ 

 [: كما مل يتردد يف إعالن املفاصلة بني عبادته للواحد األحد وبني عبادم للشرك، امتثاال ألمره تعاىل
يف حزم وثبات، يهاجم  εومضى ).  ٠٢،  ٠١( الكافرون  ]قُلْ يا أَيها الْكَافرونَ، لَا أَعبد ما تعبدونَ 

: ئدة يف قريش؛ فتوعد بالويل ملن يطفف الكيل وامليزان، قال تعاىلالقوانني الظاملة، ويفضح النظم السا
ـ    [  ]رونَ ويلٌ لِّلْمطَفِّفني، الَّذين إِذَا اكْتالُواْ علَى الناسِ يستوفُونَ، وإِذَا كَـالُوهم أَو وزنـوهم يخِس

وإِذَا الْموؤودةُ سئلَت، بِـأَي   [: تعاىلواستنكر وأد البنات، كما جاء يف قوله ).  ٠٣،  ٠١( املطففني 
 لَت[: كما أكد على حق املرأة يف املرياث، يف قوله تعاىل).  ٠٩،  ٠٨( التكوير  ]ذَنبٍ قُت   ـيكُموصي

الباطلـة،   األمر الذي يستدعي فضح املبادئ. ١١/ النساء ]اللّه في أَوالَدكُم للذَّكَرِ مثْلُ حظِّ اُألنثَيينِ 
. والسائدة يف عصرنا، كالرأمسالية واالشتراكية والعلمانية وحنوها، وتصحيح مفاهيم احلريات وضبطها

يف مهامجة رموز الشرك والكفر، وهدم زعامام وكشف مؤامرام، وإعراضهم  εومل يتوان الرسول 
قولـه  : ة هذا املبدأ منـها عن مساع كلمة احلق؛ تأكيدا منه على ثباته على املبدأ، وأيدت آيات كثري

( املسـد   ]تبت يدا أَبِي لَهبٍ وتب، ما أَغْنى عنه مالُه وما كَسب، سيصلَى نارا ذَات لَهبٍ  [: تعاىل
عِ الْمكَذِّبِني، ودوا فَلَا تط [: وقوله. ١٥/ العلق ]كَلَّا لَئن لَّم ينته لَنسفَعا بِالناصية  [: وقوله).  ٠٣،  ٠١

هو السعي إىل تغيري الـنظم   εوذا املنهج كان هم الرسول ).  ٠٩،  ٠٨( القلم  ]لَو تدهن فَيدهنونَ 
  . )٣(اجلاهلية، وإصالح واقعها؛ لتتفق مع املفاهيم اإلسالمية اجلديدة

                                                 
( ،  ٣مصر ، ط –، القاهرة يف الدعوة من خالل السرية الصحيحة، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والترمجة  εمنهج النيب : حممد أحمزون -)١(

     .١٠٠، ص)م ٢٠٠٦/ هـ١٤٢٧

     .١٨٦ص ،١ج السرية النبوية،: ابن هشام -)٢(

،  ٦٢( ، ص )م ٢٠٠٢( ،  ١األردن ، ط -مفاهيم يف فقه الدعوة وأساليبها، دار مكتبة احلامد للنشر والتوزيع ، عمان: عبد احلليم حممد الرحمي -)٣(
٦٤ .(     



  

فـترة املكية من صور احلرب النفسـية،  فاملتأمـل يف النماذج اليت أشرنا إليها يف حبثنا، خـالل ال   
والترغيب والترهيب، واملساومة واالستدراج، إىل طلب التنازل وأنصاف احللول، تدل داللة واضحة 
على مدى خطورة التحديات اليت كانت دد الدعوة، إىل درجة أن املشركني حاولوا استدراج النيب 

ε م يف بعض ذلك؛ إالانيهم ويقاردم أن يهأن اهللا ثبتـه وعصمه من كيـدهم، ووقـاه عاقبـة     و
وإِن كَادواْ لَيفْتنونك عنِ  [: وقد أشار القرآن إىل هذا يف قوله تعاىل. )١(مكرهم؛ وعاقبة الركون إليهم

ن ثَبتناك لَقَد كدت تركَن إِلَـيهِم  الَّذي أَوحينا إِلَيك لتفْترِي علَينا غَيره وإِذًا الَّتخذُوك خليالً، ولَوالَ أَ
،  ٧٣( اإلسـراء   ]شيئًا قَليالً، إِذاً لَّأَذَقْناك ضعف الْحياة وضعف الْممات ثُم الَ تجِد لَك علَينا نصريا 

٧٥ .(  
  .  التكيف مع الواقع: املطلب الثاين   
مبعرفة الواقع اإلنساين، وإحاطته الشاملة بأوضاعه ومشاكله، يسرت لـه  الشديدة  εإن عناية النيب    

الطريق للتعامل معه مبوضوعية، مما مكنه من ممارسة عملية التغيري واإلصالح بإجيابية، باجتـاه حتقيـق   
  .)٢(أهداف الرسالة ومقاصـدها الدعويـة

قه، يف واقع اجتمـاعي تطبعـه   كان واقعيا يف تعاطيه مع املشكالت اليت تعترض طري εفالرسول    
من ثارات ووالءات، وعواطف متأججة، وعصبية عارمـة، وجـرأة   '' آنذاك عوامل نفسية معقدة؛ 

وكل واحدة من هذه املشكالت حتتاج إىل قيادة كفأت  )٣(''..نادرة، وقسوة وصالبة؛ وعدم انضباط
وتنقله إىل مسـتويات يسـودها   نادرة، ذات بصرية ثاقبة؛ تعمل على تنقية الواقع االجتماعي منها، 

  .اإلميان، والتراحم واإلخـاء
باعتماده على املرونة كمنهج يف التعامل مع الواقع اإلنساين، أهله للنجاح يف حل  εإال أن الرسول    

كل املشكالت اليت تعترضه، والتحديات اليت تواجهه، يف عملية تغيري الواقـع اجلـاهلي لألفـراد أو    
وكادت احلرب أن تشتعل بني القبائل بسبب من حيصل له الفضل يف وضع . سراجلماعات ببساطة وي

بثـوب   εاحلجر األسود يف مكانه من البيت، بعد أن هدمت قريش الكعبة وأعادت بناءها، فأشـار  
فأتوا به، فوضعه فيه بيده، مث أمر بأن تأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب، حىت إذا بلغوا بـه موضـعه،   

                                                 
     ). ١٠٥،  ١٠٢( يف الدعوة، ص  εنيب منهج ال :أحمزون -)١(

     .٤٦٥ص ،يف محاية الدعوة ε منهج النيب :برغوث -)٢(

     .  ٢٠٦اجلزائر، بدون طبعة وبدون تاريخ، ص –، شركة الشهاب للنشر والتوزيع، باب الواد εالرسول : سعيد حوى -)٣(



  

، فانتصرت احلكمة على احلرب ذه الواقعية، وتآلف الناس بعد الرتاع واالختالف )١(وضعه هو بيده
  .ذه البساطة واملرونة

من غزوة بين املصطلق نزل املسلمون على ماء، فحدث حادث استغله زعيم  εوأثناء عودة الرسول    
مع بـه عمـر بـن    فس.. املنافقني عبد اهللا بن أيب بن سلول خللخلة صف املسلمني وضرب وحدم

ال يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه   {: قائال εفأجابه . يف قتله εفاستأذن الرسول  τاخلطاب 
أما  {: لعمر εوبعد مدة حتولت فيها العقليات، وتغريت فيها األوضاع لصاحل اإلسالم، قال .. )٢(}

فعدم اإلذن بقتل . )٣(}له لقتلوه واهللا لو قتلته يوم قلت يل، ألرعدت أنوف رجال، لو أمرم اليوم بقت
زعيم املنافقني؛ جاء اتقاء للفتنة اليت قد تصيب صف املسلمني، مبا لزعيم املنافقني آنذاك من أتبـاع،  
وجاء املنع؛ متاشيا مع ظروف الواقع ومعطياته، واجتاه الرأي العام يف اتمع الذي ال خيدم مصـلحة  

  .)٤(الدعوة
احل األساسية واحلقيقية لإلسالم على بعض االعتبارات األخرى، عندما املص εكما راعى الرسول    

درس بنود الصلح، دراسة واقعية دقيقة، فقبل بشروط الصلح رغم ما يبدوا فيها للبعض من إجحاف 
للمسلمني، أو رضا بالدنية يف الدين كما رآها البعض، على ما يترتب على هذه املعاهدة من مكاسب 

 أو آجال، وتنازل عن بعض الشكليات يف كتابة الوثيقة؛ كحـذف البسـملة   عظيمة للدعوة عاجال
؛ جلبا للمصلحة ودرءا للمفسدة اليت ستترتب على عدم كتابة ..بامسك اللهم: املعهودة، وكتابة بدهلا

  . )٥(معاهدة الصلح
ـ      روح ويف أُحد، ترتبت على هزمية املسلمني آثار سلبية انعكست على نفسيام؛ من ضـعف لل

فعزم الرسول . املعنوية، وسقوط هيبتهم، وطمع املشركني يف استئصال شأفتهم؛ والقضاء عليهم ائيا
ε   على تغيري هذا الواقع، فما إن وصل إىل املدينة يف اليوم األول، حىت أمر املسلمني باخلروج لتتبـع

رد وراءهم، حـىت دب فـيهم   آثار املشركني يف اليوم الثاين، فلما مسع املشركون بأخبار اهلجوم والط
الرعب وأعلنوا الرحيل الذي يشبه اهلرب، بعدما كانوا باألمس عازمني على مالحقـة املسـلمني يف   
املدينة، واستئصال شأفتهم فيها، وبقي املسلمون معسكرين يف محراء األسد مدة ثالث ليال، ونـزل  

                                                 
     .٢٠٦ص صدر نفسه،امل -)١(

     ). ٦٧٦،  ٦٧٥( ، ص ٣٥١٨: ى من دعوة اجلاهلية، رقمما ينه: املناقب، باب. ك: بخاريال -)٢(

     .٢١٨، ص٣السرية النبوية، ج: بن هشاما -)٣(

     ). ٣١،  ٣٠( ص  ،معامل هادية على طريق الدعوة إىل اإلسالم :برغوث -)٤(

، م١٩٩٠/  ٧٣٢٦: قم اإليداع بدار الكتابر أولويات احلركة اإلسالمية يف املرحلة القادمة، من سلسلة الصحوة اإلسالمية، :يوسف القرضاوي -)٥(
    ). ٢٧،  ٢٦( ص 



  

، ومناذج تطبيقية أخرى مـن  )١( أحدالقرآن يربيهم ويعظهم، وذا التدبري غسلت كل آثار اهلزمية يف
الواقعية يف العمل النبوي، ما يكفي الدعاة، أن جييلوا فيها فكرهم، مث يعيدوا صياغتها وفق الوسـائل  
املتاحة، والظروف املناسبة؛ إلحداث التغيري اإلسالمي املنشود، الذي يرتبط مبقومات املنهج األساسية، 

  .  )٢(ويتوافق مع طبيعة احلياة املعاصرة
يف حل املشـكالت املستعصـية،    εوتدل هذه اإلمكانيات العجيبة، اليت كان يتمتع ا الرسول     

بسهولة ومرونة، على مدى استقامته على منهج احلق الذي يدعو إليه، والذي ميثل أرقى صور الواقعية 
  .واملثالية؛ مبراعاته لظروف البيئة اليت يتعاطى معها

  .عالية يف توظيف اإلمكانياتالف: املطلب الثالث   
يف مواجهة التحديات؛ حيث انصـبت   εوهذا اجلانب يعد أحد املعامل البارزة، اليت ميزت منهجه    

اهودات على استيعاب األتباع تربية، وتنظيما ورعاية، والعمل على استثمار طاقام وإمكانيـام  
باط، وروح املبادرة وقوة اإلرادة، واجلدية والطموح، النظام واالنض'' : بإجيابية وفعالية، مبا تتضمنه من

؛ خلدمة الدعوة، والسـعي لتحقيـق   )٣(''..والرغبة يف النجاح، واملصابرة واالدة؛ والثبات واملرونة
  . مقاصدها، وبلوغ أهدافها

ملهارات وانطالقا من واقعية الدعوة ومرونتها، فقد فسح اال لالستفادة من كل اخلربات الفنية، وا   
العلمية، وتوظيف كل اإلمكانيات الفكرية واملادية، يف مواجهة التحديات اليت تعيق مسرية الـدعوة  

  .بفعالية كبرية، لتصل إىل آفاقها الرحبة والواسعة
ففي اإلمكانيات الفكرية، برزت العبقرية القيادية يف معرفة إمكانيات الرجال، واستكشاف طاقام    

آل  ]وشـاوِرهم فـي اَألمـرِ     [الرأي الصاحل، عن طريق تنفيذ مبدأ الشورى،  العقلية، باستخالص
القدوة العليا للبشرية يف حبه للشورى وحرصه عليها، وحماولة توسيع  ε، فكان الرسول ١٥٩/ عمران

دائرا، فاستشار املهاجرين قبل غزوة بدر، مث استشار األنصار ثانية؛ ليؤكد على تطبيقها، وحيـرص  
. على جتسيدها عمليا، وميحو أي تردد يف اختاذ قرار احلرب، ليشعر بأن املسؤولية ملقاة على اجلميـع 

: يف اختيار املكان املالئم لرتول اجليش، وأقره قائال τويف ساحة املعركة أخذ برأي احلباب بن املنذر 
ويف . خلروج ملالقاة العدوويف أحد أخذ برأي األكثرية يف ا. ، وأمر بتنفيذه)٤(}لقد أشرت بالرأي  {

                                                 
     ). ٢١٧،  ٢١٦( ، ص εالرسول  :سعيد حوى -)١(

  .٤٧، ص) م١٩٨٤/ هـ١٤٠٥( ، ١اجلزائر، ط - الواقعية يف الدعوة إىل اإلسالم، دار الشهاب للطباعة والنشر، باتنة: الطيب برغوث -)٢(

     .٤٦٧ص ،ية الدعوةيف محا ε منهج النيب: الطيب برغوث -)٣(

     .٤٦٢، ص٢السرية النبوية، ج: ابن هشام -)٤(



  

حبفر اخلندق، ويف احلديبية أخذ مبشورة أم سلمة زوجته بنحر  τاألحزاب أخذ برأي سلمان الفارسي 
  اهلدي أمام أصحابه، واألمثلة كثرية سقناها يف طيات حبثنا، تدل صراحة على جناح هذا 

  . )١(خدمة الدعوة ومحايتها املنهج يف استكشاف اخلربات واملهارات الفكرية، وحسن استثمارها يف
مؤهالت الصحابة وإمكانيام الفردية، ليوظفها بفعالية يف مكاا املناسـب،   εومل يغفل الرسول    

كاللباقة واهلـدوء، وحسـن   : من مؤهالت شخصية τفما متتع به الصحايب اجلليل مصعب بن عمري 
ا يف املدينة، وكـان مثـاال ناجحـا    أهلته بأن يكون سفري.. اخللق واحلكمة، وقوة إميانه وإخالصه

للسفارة، حيث قام بترمجة روح بيعة العقبة األوىل عمليا وسلوكيا؛ بالتزام نظـام اإلسـالم ونشـر    
خالد بـن   εكما أقر . )٢(تعاليمه، ويئة البيئة الصاحلة النتقال الدعوة، وبناء الدولة يف مقرها اجلديد

يش مفضال سالمتهم على أن يغامر م يف معركة تشبه على خطته العسكرية بانسحاب اجل τالوليد 
ألفا؛ أي أضعاف جيش املسـلمني،   ١٥٠االنتحار، وكان جيش املسلمني ثالثة آالف، وجيش الروم 

ولكنهم الكـرار إن  .. {: قائال εفلما استقبلهم املتحمسون واصفني إياهم بالفرار، دافع عنهم النيب 
التصرف احلكيم، ومعترفا خبربة القائد العسكرية، وهذا احلـديث  ؛ مظهرا استحسانه ذا }شاء اهللا 

  .)٣(ينبهنا إىل خطأ االستجابة إىل العواطف يف اختاذ القرارات املصريية
وأما ما يتعلق باإلمكانيات املادية، من قوة بدنية ومالية، فقد أمر اهللا بإعداد القوة الالزمة ملالقـاة     

وأَعدواْ لَهم ما استطَعتم من قُوة  [: اهللا لدعم اجلهاد، يف قوله تعاىلالعدو، ووجوب اإلنفاق يف سبيل 
ي اللّه مهونلَمعالَ ت ونِهِمن دم رِينآخو كُمودعو اللّه ودع ونَ بِهبهرلِ تيالْخ اطبن رمـا   ومو ـمهلَمع

  . ٦٠/األنفال ]يلِ اللّه يوف إِلَيكُم وأَنتم الَ تظْلَمونَ تنفقُواْ من شيٍء في سبِ
روح املبادرة عمليا، وكان مثاال ألصحـابه وهو منهمك يف عمله يف حفـر   εوجسد الرسول     

اخلندق؛ يضرب باملعـول، وجيرف باملسحاة، وحيمل يف املكتل يف ظروف قاسية، يسـودها الـربد   
تعب، وكان عاصبا بطنه، يعلمهم الصرب واملصابرة، وقـوة اإلرادة؛ والرغبـة   واخلوف، واجلوع وال
  .  )٤(اجلاحمة يف حتقيق النصر

، يف غزوة تبوك يتسابقون يف جتهيز اجليش بالنفقة والتصدق، مبجرد التـذكري  ψوسارع الصحابة    
 التربية النبوية؛ وعلى والترغيب، كل حسب قدرته وإمكانياته املادية، مربهنني على مستواهم العايل يف

                                                 
     ). ٢٠٢،  ٢٠١( مصدر سابق، ص  :سعيد حوى -)١(

     .٤٠٣صو ،٣٩٨ص ،١، جالسرية النبوية :الصاليب -)٢(

     ). ٩٢،  ٩١( ص  ،أولويات احلركة اإلسالمية يف املرحلة القادمة :القرضاوي -)٣(

     .٢١٠يف الدعوة، ص ε منهج النيب :أحمزون -)٤(



  

، ويف هذا درس لألمة، بأن تنخرط يف ميـدان البـذل   )١(صدق إميام وإخالصهم يف خدمة الدعوة
والعطاء املادي؛ لتساهم يف بناء مراكز للدعوة، تعىن ببناء اإلنسان، وتنشأة الرجال الذين يسامهون يف 

يعملون على نشر الفكر اإلسالمي الصحيح، بناء ضة األمة، فامهني لدينهم واعني بشؤون دنياهم، و
وإذا كان الغرب املسيحي ال يبخل بتربعاته اليت تبلغ آالف املاليني خدمة للتنصري، ومثلهم رجال املال 
من اليهود الذين يبذلون بسخاء من أجل دولتهم وهم مجيعا على باطل، فمن بـاب أوىل أن ينفـق   

  . )٢(املسلمون يف خدمة دينهم وهم على احلق
يف توظيف كل اإلمكانيات املتاحة بفعالية كبرية، يف مواجهة  εواألمثلة كثرية على جناح الرسول    

التحديات، وحسن ترشيدها يف خدمة الدعوة، انطالقا من إحساسه الكبري حبجم املسؤولية امللقاة على 
  .  الكثري لإلنسانية مجعاء عاتقه، ووضوح أهداف دعوته، ونبل رسالته؛ باقتناعه الراسخ بأنه حيمل اخلري

  . االستمرارية والتواصل: املطلب الرابع   
مذ بدأ دعوته، مل يضعف ومل تفتر عزميته، ومل يتردد حلظة يف دعوة الناس إىل اعتنـاق   εفالرسول    

اإلسالم والتمسك بتعاليمه؛ دون أن يبايل حبجم التحديات اليت كانت تواجهه، وال بالصعاب الـيت  
  .رض طريقهكانت تعت

فاالستمرار يف الدعوة جبدية وفعالية، يف مواصلة عملية اهلدم والبناء، شكلت إحـدى العقبـات      
يف إيقاف عجلة الدعوة، أو حتريفها عن مسارها، أو جتميد '' الكربى، أمام حماوالت القوى املعادية، 

  .؛ إلعاقتها من التقدم حنو حتقيق هدفها)٣(''حركتها 
ة النبوية على مدار ثالث وعشرين عاما، خالل الفترتني املكية واملدنية خري شاهد، فأحداث احلرك   

  . على أن الدعوة مل تنقطع حلظة من اللحظات؛ بفضل اهللا تعاىل، مث بفضل احلكمة يف املواقف
ففي مكة كانت املهمة تنحسر يف تربية األجيال، وتكوين القاعدة الصلبة على التوحيد واإلميان؛     
أن يشغلهم يف هذا العهـد، بتحطـيم    ε، وتقوم مبهامها، ومل يشأ الرسول اتهيأ لتحمل مسؤوليالت

، رغم ضراوة األذى املادي واملعنوي، فاحلكمة تقتضي أن يصرب ويأمر )٤(األصنام، وال مبقاومة األعداء
 خسـر بعـد هـذا    أتباعه بالصرب، ولو فعل غري هذا، خلسر أتباعه قتال، بانغماسه يف قضايا الثأر، مث

وملا انتقل إىل املدينة جتدد عزمه مبواصلة مسريته . مشروع رسالته، وملا أمكنه االستمرار يف تبليغ دعوته

                                                 
     ). ٣٨٠،  ٣٧٩( ص  ،فقه السرية النبوية :الغضبان -)١(

     ). ٦٣،  ٦٢( ص  ،أولويات احلركة اإلسالمية يف املرحلة القادمة :القرضاوي -)٢(

     .٤٦٩ص ،يف محاية الدعوة ε منهج النيب :برغوث -)٣(

     ). ٣٥،  ٣٤( ص  ،ادمةأولويات احلركة اإلسالمية يف املرحلة الق :القرضاوي -)٤(



  

دون كلل وال ملل، من معاهدة إىل سالم إىل حرب إذا دعت احلاجة أو الضرورة؛ إىل سـرية هنـا   
    .)١(وهناك، حسب الظروف واإلمكانيات

يف مواجهـة   εية والتواصل إحدى املعامل البارزة اليت ميـزت منهجـه   وهكذا كانت االستمرار   
  .التحديات، كما سامهت يف جناحه يف خدمة الدعوة؛ وتوسيع كيان الدولة

  .األخالق النبيلة ةإستراتيجي: املطلب اخلامس   
ه، ما يف مواجهة التحديات، والعمل على إزاحتها من طريق دعوت εومن املعامل اليت ميزت منهجه    

اتصف به من أخالق عالية رفيعة، شكلت املنهج األمثل يف جذب الناس إىل اإلسالم، والتمسك بـه  
قبل بعثته وبني قومه باألمانة والصدق، وبعـد   εوقد اشتهر  !عقيدة، والعمل به شريعة، كيف ال ؟

  . ٠٤/القلم ]وإِنك لَعلى خلُقٍ عظيمٍ  [: ، بقوله)٢(بعثته امتدحه ربه
يف توظيف األخالق الرفيعة، من مثل إنسانية، وشفقة ورمحة، وحلـم   εوكانت استراتيجية النيب    

يف دعوته؛ دليل على حرصه الشديد، من أن ينقل النـاس مـن   ..وصرب، وعفو وصفح، وجود وكرم
أوحال اجلاهلية، إىل رحاب اإلسالم، وينقذهم مما ينتظرهم من سوء العاقبة يف عاجلـهم وآجلـهم،   

، ويف ٠٣/الشعراء ]لَعلَّك باخع نفْسك أَلَّا يكُونوا مؤمنِني  [: ذا ما أشار إليه القرآن يف قوله تعاىلوه
  .٠٨/فاطر ]فَلَا تذْهب نفْسك علَيهِم حسرات إِنَّ اللَّه عليم بِما يصنعونَ  [: قوله تعاىل

رمحته، بأولئك الذين كانوا يسريون باالجتاه املعاكس لسنن اهللا وشفقته و εوذهبت رأفة الرسول    
يف اآلفاق واألنفس والكتاب، إىل احلد الذي كان ال يبايل فيه، مبا يلقاه منهم من إعـراض وصـد،   

  .وأذى شديد، باذال كل ما من شأنه أن جينبهم عاقبة كفرهم، وسوء مصريهم
من أن تعد أو حتصى؛ تدل صراحة على نبوته، وصدق  من األخالق الرفيعة، أكثر εوما اتصف به    

. فاملثل اإلنسانية كانت الطابع األساسي يف حياته حىت مع أعداءه. دعوته، ووضوح هدفه؛ ونبل غايته
وغضب . )٣(}أليست نفسا  {: فقال ،إِا جِنازةُ يهودي: مرت أمامه يوما جنازة، فقام هلا، فقيل له

مرأة مقتولة، فكان إذا بعث بعثا أو جيشا، أوصاهم بعدم قتـل النسـاء   يف إحدى الغزوات ملا وجد ا
وهذه األمثلـة  . )٤(}.. اغزوا وال تغلوا، وال تغدروا وال متثلوا، وال تقتلوا وليدا.. {: والصبيان، قائال

  .)٥(وغريها متثل القمة يف احترام املشاعر اإلنسانية لألعداء
                                                 

     .١٩٢، صεالرسول  :سعيد حوى -)١(

      .٣٨، ص)م ١٩٨٩/ هـ١٤٠٩( ، ٢، طاجلزائر –مكتبة رحاب  مناهج الدعوة وأساليبها، :علي جريشة -)٢(

     ). ٢٥٦،  ٢٥٥( ، ص ١٣١٢: من قام لجنازة يهودي، رقم: اجلنائز، باب. ك: البخاري -)٣(

   ). ٦٦٩،  ٦٦٨( ، ص ٤٥٢١: ، رقم..تأمري األمري األمراء على البعوث، ووصيته إياهم بآداب الغزو: جلهاد والسري، بابا. ك: رواه مسلم -)٤(

     .٦٢٩ص ،٢يف ضوء القرآن والسنة، ج السرية النبوية :أبو شهبة -)٥(



  

آذوه أشد اإليذاء؛ فوضعوا األشواك يف طريقه، والقذر على  ومن رمحته وشفقته، أن قومه وعشريته   
اللهم اهد قومي فـإم   {: بابه، وسال اجلزور على ظهره، وحاولوا خنقه وقتله، ومع هذا كان يقول

وملا توجه إىل الطائف ودعا ثقيفا إىل اإلسالم، آذوه وأغروا سفهاءهم وصـبيام،  . )١(}ال يعلمون 
بل أرجو  {: εموا قدميه الشريفتني، فخريه اهللا أن يطبق عليهم اجلبال، فقال فرموه باحلجارة حىت أد

وجتلت هذه الشفقة من رمحته . )٢(}أن خيرج اهللا من أصالم من يعبد اهللا وحده، ال يشرك به شيئا 
من تأصل هذا اخللق فيـه،  و. ١٠٧/األنبياء ]وما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً لِّلْعالَمني  [: بأمته، يف قوله تعاىل

محمد رسـولُ   [: ومتيزه به، أن أوصى أتباعه بأن يكونوا رمحاء كما وصفهم القرآن، يف قوله تعاىل
لًا مونَ فَضغتبا يدجا سكَّعر ماهرت مهنياء بمحلَى الْكُفَّارِ راء عدأَش هعم ينالَّذو اللَّهاللَّه ا   نانـورِضو

 ودجأَثَرِ الس نهِم موهجي وف ماهيمومشلت رمحته حىت احليوان فضال عن اإلنسـان،  . ٢٩/الفتح ]س
إن اهللا كتب اإلحسان على كل شيء، فإذا قتلـتم   {: فأوصى باإلحسان إىل الشاة أثناء ذحبها، فقال

وهـذه  . )٣(}حد أحدكم شفرته، ولريح ذبيحتـه  فأحسنوا القتلة، وإذا ذحبتم فأحسنوا الذحبةَ، ولي
الشواهد خري دليل بأن رمحته مشلت كل ذي روح من إنسان وحيوان، سابقا ذا كل لوائح حقوق 

  . )٤(اإلنسان احلديثة، ومجعيات الرفق باحليوان، مما يضنه الناس من مبادرات احلضارة الغربية وحدها
نا طرفا منه يف رمحته، فكان ال يزيده األذى  إال صربا، ومن حلمه وصربه، وعفوه وصفحه، ما قدم   

وما انتقم رسول اهللا لنفسه قط، إال أن تنتهك حرمة اهللا، فينتقم هللا ..{وال إسراف اجلاهل إال حلما، 
وكان من إبائه حينما عرِض . وعفوه عن أهل مكة يوم الفتح، خري دليل على مساحته وحلمه. )٥(}ا 

؛ بـل  )٦(}ال يتحدث الناس أنه كان يقتل أصـحابه   {: زعيم املنافقني، قالعرِض عليه قتل ابن أيب 
بل نترفق به، وحنسن صحبته ما بقي معنـا   {: أجاب ابنه عبد اهللا، حينما عرض عليه قتل أبيه، قائال

  ، وأمثلة )٧(}
  .)٨(أخرى كثرية يف حلمه وعفوه، كانت سببا يف دخول الناس لإلسالم

                                                 
     .٦٣٩، ص٢املصدر نفسه، ج -)١(

     ). ٦٢١،  ٦٢٠( ، ص ٣٢٣١: رقم .آمني: إذا قال أحدكم: بدء اخللق، باب. ك: البخاري -)٢(

     .١٨٩، ص١٤٠٩: ما جاء يف النهي عن املثلة، رقم: الديات، باب. ك: الترمذي -)٣(

     ). ٦٣٨،  ٦٣٥( ص  ،٢، جالسرية النبوية الصحيحة :العمري -)٤(

     .٦٨٢، ص٣٥٦٠: ، رقمεصفة النيب : املناقب، باب. ك: البخاري -)٥(

     ). ٦٧٦،  ٦٧٥( ، ص ٣٥١٨: ما ينهى من دعوة اجلاهلية، رقم: باباملناقب، . ك: بخاريال -)٦(

     .٢١٨، ص٣السرية النبوية، ج: بن هشاما -)٧(

     ). ٦٤٨،  ٦٤٦( ص  ،٢يف ضوء القرآن والسنة، ج السرية النبوية :أبو شهبة -)٨(



  

خاؤه ومساحته، فكان عن طباع يف نفسه، وعن ثقة يف سعة خـزائن اهللا،  وأما جوده وكرمه، وس   
 ! أي قوم: غنما بني جبلني، فأعطاه إياه، فأتى قومه فقال εأن رجال سأل النيب : ( τروي عن أنس 
وكان حيسن بعطائه لبعض الناس؛ تأليفا . )١()إن حممدا ليعطي عطاء ما خياف الفقر  ! أسلموا، فو اهللا

إن كان الرجل ليسـلم مـا   : ( قال τفعن أنس  .مث ال يلبثون أن يصريوا من خيار املسلمنيلقلوم، 
ويوم حنني تـألف  . )٢()يريد إال الدنيا، فما يسلم حىت يكون اإلسالم أحب إليه من الدنيا وما عليها 

سة بعض حديثي عهد باإلسالم حىت أضحوا من املخلصني له، ومل يكن هذا إسرافا منه؛ بل كان سيا
  .)٣(شرعية، قصد ا تأليف قلوب هؤالء الذين صاروا فيما بعد خدما لإلسالم، وقادة يف نشر دعوته

أكثر من أن يسعها هذا املقام لذكرها وحصرها، إال أن حسن توظيفهـا   εواألخبار عن أخالقه    
، بتجنيب الدعوة ساهم يف متتني العالقة مع األتباع،كما كانت هلا استراتيجيتها يف مواجهة التحديات

متاهات الصدام مع األعداء، مبا أفرزته من معاين إنسانية سامية وأخالق عالية، انعكست إجيابـا يف  
بالتحلي ـا   εوتوسيع دائرته يوما بعد يوم، بعد أن برزت شخصية الرسول  ،تعزيز صف اإلسالم

  .أخالقا وسلوكا، مما دفع اخلصوم إىل مراجعة مواقفهم وتغيري قناعتهم
  .التوكل على اهللا واالستعانة به: املطلب السادس   
إن التوكل على اهللا واالستعانة به، بعد استفراغ الوسع وبذل الطاقة واجلهد، يف تـوفري األسـباب     

يف مواجهة التحديات، والعوامل األساسـية يف   εواألخذ ا، من املعامل األساسية اليت ميزت منهجه 
  .؛ وحتقيق النصريف عالج املشكالت εجناحه 

ويعد التوكل على اهللا، األساس يف منهج دعوة الرسل واألنبياء، فإليه يلجئون وبه يلوذون، فكانوا    
وما لَنا أَالَّ نتوكَّلَ علَى اللّه وقَد هدانا سبلَنا  [: دائما يقولون، كما حكى القرآن عنهم، يف قوله تعاىل

لَى منَّ عبِرصلَنكِّلُونَ ووتكَّلِ الْموتفَلْي لَى اللّهعا وونمت١٢/ابراهيم ]ا آذَي  .  
وجسد املسلمون هذا اجلانب عمليا يف غزوة أحد، فلما هددوا بتجمع األعداء للقضاء علـيهم مل     

، يبالوا م؛ لثقتهم باهللا واعتمادهم عليه، وتفويض أمرهم إليه، فكان أن صرف اهللا عنـهم العـدو  
الَّذين قَالَ لَهم الناس إِنَّ الناس قَـد جمعـواْ لَكُـم     [: ، يف قوله تعاىل)٤(وسجل هلم موقفهم الرائع

                                                 
     ). ٨٨٣،  ٨٨٢( ، ص ٦٠٢١: ، رقمال، وكثرة عطائه: شيئا قط، فقال εما سئل رسول اهللا : الفضائل، باب. ك: مسلم -)١(

     ). ٨٨٣،  ٨٨٢( ، ص ٦٠٢١: ال، وكثرة عطائه، رقم: شيئا قط، فقال εما سئل رسول اهللا : الفضائل، باب. ك: مسلم -)٢(

     ). ٦٥٠،  ٦٤٩( ص  ،٢يف ضوء القرآن والسنة، ج السرية النبوية: أبو شهبة -)٣(

/ ٢٠/٠٣: املوافق ل/ هـ١٤٠٨/ ٠٢/٠٨: ، بتاريخ٢٠٤/٨٨: وزارة الشؤون الدينية، حتت رقمإسالمنا، طبع بترخيص من : السيد سابق -)٤(
     ). ٤٩،  ٤٨( ص ، م١٩٨٨/  ٣٩٦٩٦: ومبطابع دار البعث بقسنطينة، رقم اإليداع القانوين. م١٩٨٢



  

و اللّه نم ةمواْ بِنِعيلُ، فَانقَلَبكالْو منِعو ا اللّهنبسقَالُواْ حاناً وإِمي مهادفَز مهوشفَاخمي لٍ لَّمفَض  مـهسس
  ). ١٧٤،  ١٧٣( آل عمران  ]سوٌء واتبعواْ رِضوانَ اللّه واللّه ذُو فَضلٍ عظيمٍ 

والتوكل على اهللا ال ينايف اختاذ األسباب، بل ال يصح إال إذا وفر اإلنسان لكل عمل يريده، مجيع    
املقدمات، وإمهال هذا اجلانب مناف األسباب املوصلة إىل حتقيقه؛ ألن األسباب باملسببات، والنتائج ب

، وجاء تقرير هذا اجلانب يف مواضع عدة من القران الكـرمي، يف  )١(للسنن، وخمالف ملقتضى التكاليف
 [: ، وقوله٧١/النساء ]يا أَيها الَّذين آمنواْ خذُواْ حذْركُم فَانفرواْ ثُبات أَوِ انفرواْ جميعا  [: قوله تعاىل

و كُمودعو اللّه ودع ونَ بِهبهرلِ تيالْخ اطبن رمو ةن قُوم متطَعتا اسم مواْ لَهد٦٠/األنفال ]أَع .  
فقد كان يلجأ إىل اهللا، كلما شرع يف اإلجنـاز،   هذا اجلانب، مل يفرط يف توفري εورغم أن النيب    

احلفظ والتأييد؛ ليقينه الراسخ بأن النصر ال يتحقق يف النهاية إال من متجردا من احلول والقوة، طالبا 
  .عنده، وأن التوفيق والنجاح ال يأت إال وفق إرادته

يطمئن أصحابه بالنصر، بعد أن استجمع كل أسبابه، بإعداد القوة الالزمة،  εففي بدر كان النيب    
أنه حدد مصارع القوم؛ فقد بقي طوال الليلة  بالنصر إىل درجة وبالرأي واملشورة، ورغم هذا اليقني

الـيت   يف العريش داعيا متضرعا، ناشدا ربه إجناز وعده، وما أراد ذا إال تعبريا عن العبودية اخلالصة،
   .)٢(من أجلها اإلنسان خلق
ون واألسباب وإن استوفت كل مستلزماا، تبقى النتائج مرهونة بإرادة اهللا وحده، وقد متثل املسلم   

هذا احلس عمليا، فنصرهم اهللا يف معارك كثرية كانوا قلة يف العدد والعدة؛ لكن ملا طغى جانب الثقة 
يف النصر بالكثرة يف حنني، وقع اخللل يف مفهوم النصر الرباين فحلت اهلزمية، فكان درسـا تربويـا   

، )٣(ده واهب النصرللمسلمني؛ ليتربؤوا من حوهلم وقوم، ويكون توكلهم واعتمادهم على اهللا وح
إِن ينصركُم اللّه فَالَ غَالب لَكُم وإِن يخذُلْكُم فَمـن ذَا الَّـذي    [: وقرر اهللا هذا املبدأ يف قوله تعاىل

  . ١٦٠/آل عمران ]ينصركُم من بعده وعلَى اللّه فَلْيتوكِّلِ الْمؤمنونَ 
  يف تربية جيل النبوة، لتبقى عالقتهم مرتبطة األحداث تساهمن أ εوهكذا كان من معامل منهجه    
  باهللا ومشدودة إليه ، يدعونه بإخالص وصدق، وإميان وثبات، فهو وحده من يهبهم النصر؛ ويقيهم  

  .احتماالت الفشل

                                                 
     ). ٥٣،  ٥٢( ص  صدر نفسه،امل -)١(

     ). ٢٢٢،  ٢٢١( ص  ،فقه السرية :البوطي -)٢(

     ). ٣٧٠،  ٣٦٩( ص  ،فقه السرية النبوية :ضبانالغ -)٣(



  

يف حتقيق أهدافها، مبا متيزت به من ثبات على املبدأ وفـق   وذا املنهج جنحت استراتيجية الدعوة   
مقررات الشرع، ومن مرونة حركية يف تغيري واقع اإلنسان اجلاهلي إىل واقع إسالمي بديل، وتوظيف 
كل اإلمكانيات املتاحة بفعالية وإجيابية، يف مواجهة التحديات، وتذليل كـل العقبـات؛ لضـمان    

فيـق اهللا  استمرارية الدعوة، والعمل على توسيع كيان الدولة، دون كلل وال ملل، وبثقة عالية يف تو
  . ونصره، فعليه التوكل وبه تتم االستعانة؛ ألن األمر يف النهاية له وحده، يف إعزاز دينه، ومحاية دعوته
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  املبحث الثاين 
  التـــــدرج

  .متهيـد   
يعد التدرج من السنن الربانية اجلارية يف الكون، وقد حفلت الكثري من اآليات القرآنية باحلـديث     

فكـان  . ة؛ إلبرازها وتوجيه األنظار إليها، ألخذ العربة والفائدعن هذه السنن اليت ال تتبدل وال تتغري
ولَقَد خلَقْنا الْإِنسانَ من سلَالَة من طنيٍ، ثُم جعلْنـاه   [: التدرج يف خلق اإلنسان قبل الوالدة، يف قوله

قْنا الْعلَقَةَ مضغةً فَخلَقْنا الْمضغةَ عظَاما فَكَسونا الْعظَام نطْفَةً في قَرارٍ مكنيٍ، ثُم خلَقْنا النطْفَةَ علَقَةً فَخلَ
 نيقالالْخ نسأَح اللَّه كاربفَت رلْقًا آخخ اهأْنأَنش ا ثُمموخضع للتدرج بعد ).  ١٤،  ١٢( املؤمنون  ]لَح

م من ضعف ثُم جعلَ من بعد ضعف قُوةً ثُم جعلَ من بعد اللَّه الَّذي خلَقَكُ [: الوالدة، يف قوله تعاىل
 يرالْقَد يملالْع وهاء وشا يم لُقخةً يبيشفًا وعض ةوعلـى هـذه األطـوار خلـق اهللا     . ٥٤/الروم ]قُو

وجرت . )١(سنن اهللا احلكيمة احليوانات والنباتات، وجعلها تتدرج بني النماء والكمال والنضج، وفق
ولَقَد خلَقْنا السماوات والْأَرض وما بينهمـا   [: تعاىل قولهليف خلق السماوات واألرض،  هذه السنة

أي يف ستة أطوار وأزمنة يعلمها اهللا، وقد خلقها اهللا تعاىل  ؛٣٨/ق ]في ستة أَيامٍ وما مسنا من لُّغوبٍ 
وانطالقا مما سقناه، فإذا كان . )٢(كوين فتكون: ا التدرج حلكمة وفائدة، وكان قادرا أن يقول هلاذ

اهللا تعاىل يوجه أنظار املسلمني حنو السنن اجلارية اليت حتكم الكون، فمن باب أوىل أن حتكـم هـذه   
ا بعناية فائقـة؛  واألمم، والواجب أن يتأملها املسلمون ويدرسو ؛والشعوب ،النواميس حياة األفراد

بقدر '' ليدركوا فائدا ومغزاها، فينطلقوا راشدين يف التعامل مع الواقع حبكمة، ويبلغون رسالة رم، 
، وإذا كانت هذه )٣(''وباألسلوب الذي يؤثر فيه، وحيوله إىل اإلسالم  ،ما يلزم من أفكار وتوجيهات

                                                 
     ). ١٤١،  ١٣٨( ص  ،١، جالسرية النبوية :الصاليب -)١(

      .١٠٥صخ، يمن سلسلة الصحوة  اإلسالمية بدون طبعة وبدون تار الصحوة اإلسالمية بني اجلحود والتطرف،: القرضاوي يوسف -)٢(

اجلزائر، بدون طبعة وبدون تاريخ،  -مكتبة رحاب، بورسعيد حممد عبد احلكيم خيال،: إعداد ،-شرح وحتليل -األصول العشرين :حسن البنا -)٣(
     . ٢٦ص



  

يف االستفادة من هـذه   εمدى جنح الرسول  هي حقيقة السنن اجلارية يف األنفس واآلفاق، فإىل أي
السنن يف تغيري الواقع اجلاهلي ؟ وإذا كان التدرج سنة كونية ثابتة، فكيف تقررت هـذه السـنة يف   

  ويف الناحية الشرعية ؟  ،الدعوة
  . التدرج يف الدعوة اإلسالمية: املطلب األول   
  درج، متاشيا مع ـلدعوة يطبق منهج التهو قدوتنا، فقد ظل ثالثا وعشرين سنة يف ا εوالرسول    

ورغم تركيزنا على التحديات اليت واجهت  .السنن اجلارية؛ لتغيري احلياة اجلاهلية إىل احلياة اإلسالمية
إال أن التدرج يف مراحل الدعوة يعد أحد املعـامل   ؛الدعوة يف العهد املكي، متاشيا مع موضوع حبثنا

ليغ دعوته، فكانت دعوته متدرجة تسري بالناس رويدا رويدا حـىت  يف تب εالبارزة اليت ميزت منهجه 
  :انتهت إىل هدفها املنشود، وقد متيز مسارها خالل العهدين املكي واملدين بأربع مراحل أساسية وهي

   .مرحلة بناء القاعدة الصلبة: أوال   
رحلة امتثاال لألمر الرباين ومتت أثناء الفترة السرية مبكة، واليت دامت ثالث سنوات، وبدأت هذه امل   

 ، ٠١( املدثر  ]يا أَيها الْمدثِّر، قُم فَأَنذر، وربك فَكَبر، وثيابك فَطَهر  [: بتبليغ الرسالة، يف قوله تعاىل

، واقتضت احلكمة )١(، فكانت اآليات إيذانا بشحذ العزائم، وأمرا جازما للقيام بواجب الدعوة) ٠٤
القائم علـى املعرفـة   '' يتم خالل هذه الفترة، بناء القاعدة الصلبة عن طريق االصطفاء والتخيري،  أن

الشخصية ملن هلم قابلية، واستعدادا للتجاوب مع الدعوة، واالخنراط يف موكبها، حىت ال يتسرب إليها 
حون طليعة قياديـة  والعقليات الضيقة، ممن ال يصل ،من ليس يف مستواها من أصحاب اآلفاق احملدودة

  . ، وحيملون عبئها، ويقودون اتمع اإلسالمي مبسؤولية)٢(''يؤسس عليها صرح الدعوة 
  . مرحلة الصدع بالدعوة مع ضبط النفس :ثانيا   
وبدأت منذ اإلعالن عن الدعوة يف مكة واستمرت إىل وقت اهلجرة إىل املدينة املنـورة، وكـان      

هرية، بعد أن أصبحت القاعدة الصلبة مستعصية على اإلبادة، ومتتع بالقوة االنتقال إىل هذه املرحلة اجل
والتجذر يف األعماق مما جيعلها أقوى من اإلفناء، ومل يزدها التعذيب والفـنت واحملـن إال    ،والصالبة

بتوجيه من ربه عز وجل، بتربية أصـحابه   εوقد جنح الرسول  .)٣(صالبة يف احلق، وثباتا على املبدأ
ضبط النفس يف مواجهة األعداء، بالتحلي بالصرب واحللم، والعفـو والصـفح، واالسـتمرار يف    على 

الدعوة، والتعود على السري املنتظم مهما كان األمر خمالفا للمألوفات والعادات، لتفويت الفرصة على 

                                                 
     .١١٠ص ،١، جالسرية النبوية :الصاليب -)١(

     .١١١ص ،يف الدعوة ε منهج النيب :أحمزون -)٢(

     .٩٩ص ،فقه السرية النبوية :الغضبان -)٣(



  

ومحـاة   ،، فهم مادة اإلسالم الناشـئة ة جيل النبوةاملشركني بعدم مواجهتهم باملثل؛ حرصا على حيا
قُل لِّلَّذين آمنوا  [: يف قوله تعاىل جاءت، كما)١(الدعوة يف عاجلها وآجلها، عمال بالتوجيهات اإلهلية

فَاصـفَح   [ :، ويف قوله١٤/اجلاثية ]يغفروا للَّذين ال يرجون أَيام اللَّه ليجزِي قَوما بِما كَانوا يكِْسبونَ 
ولَمن صبر وغَفَر إِنَّ ذَلك لَمن عـزمِ   [: ، ويف قوله٨٩/الزخرف ]سلَام فَسوف يعلَمونَ  عنهم وقُلْ

أَلَم تر إِلَى الَّذين قيلَ لَهم كُفُّواْ أَيديكُم وأَقيمواْ الصـالَةَ وآتـواْ    [: ، ويف قوله٤٣/الشورى ]الْأُمورِ 
  .٧٧/ءالنسا ]الزكَاةَ 

  .مرحلة الدفاع واملقاومة :ثالثا   
وبدأت هذه املرحلة من أول يوم من اهلجرة إىل املدينة، وامتدت إىل صلح احلديبية، وقـد جنـح      

يف تأسيس دولة اإلسالم باملدينة، كهدف استراتيجي كان يسعى لتحقيقه حلماية دعوتـه،   εالرسول 
، وجاء هذا النجاح تتوجيا هودات احلركة النبويـة يف  واحملافظة على مكاسبها بإجياد موطن آمن هلا

مكة، تربية وإعدادا وختطيطا، متاشيا مع السنن اجلارية، وبالعناية اإلهلية اليت كانت ترعاها، وبالوحي 
  . الذي كان يوجهها

بل وادعهم مبا يف ذلك اليهـود،  فكـان    ؛املدينة، مل حيارب أحدا من أهلها εوملا قدم الرسول    
يساملهم ويتألفهم بكل وجه، وكان هدف اجلهاد يف هذه املرحلة، الدفاع عن العقيدة وعن الـنفس،  

وقَاتلُواْ في سبِيلِ اللّه الَّذين يقَاتلُونكُم والَ تعتدواْ إِنَّ اللّه الَ يحـب   [: ومقاومة املعتدين، لقوله تعاىل
 يندتعاْ فَإِنَّ  [: هولقول. ١٩٠/البقرة ]الْموهانت لّه فَإِنل كُلُّه ينكُونَ الديةٌ ونتكُونَ فى الَ تتح ملُوهقَاتو

 ريصلُونَ بمعا يبِم ٣٩/األنفال ]اللّه .  
لصد عدوام، وإزالة الفتنة عن الناس؛ ليتعرفوا عن الـدعوة،   ؛وهكذا كان األمر بقتال املشركني   

  . )٢(والصالح واإلصالح ،من قيم العدلوما فيها 
  .مرحلة النصر والتمكني :رابعا   
بنشر اإلسالم يف ربوع اجلزيرة وخارجها، بعد انتصار الدعوة عسكريا زمية  ،ومتيزت هذه املرحلة   

مرهوبة اجلانب، مما ولد  األحزاب، وسياسيا مبعاهدة صلح احلديبية، فتعاظمت قوا وصارت شوكة
  .)٣(ال يف نفوس املشركني، من استحالة حماربتهايأسا قات

                                                 
     ). ١١٦،  ١١٥( ص  ،يف الدعوة ε منهج النيب :أحمزون -)١(

     ). ٢٤٨،  ٢٤٧( املصدر نفسه، ص  -)٢(

     .٣٣١ص ،املنهج احلركي للسرية النبوية : الغضبان -)٣(



  

وتعزز هذا النصر بسقوط آخر معاقل الوثنية يف حنني، فكان على القبائل أن أرسـلت وفودهـا؛      
استسالما ملنطق املتغريات، وإذعانا حلقائق الواقع اجلديد، ومت هذا يف العام التاسع اهلجري، والـذي  

  .  )١(مسي بعام الوفود
يف هذه املرحلة، اإلذن بقتال كل من يقف يف طريق الدعوة، أو ميتنـع عـن الـدخول يف    وجاء     

وا أو يدفعوا اجلزية عـن  مسلاإلسالم من املشركني أو املالحدة أو الوثنيني أو من أهل الكتاب، حىت ي
 ، وصار عليهاإلسالم وعلى هذا األمر استقر حكم اجلهاد يف εيد وهم صاغرون، وقد تويف الرسول 
فَإِذَا انسلَخ اَألشـهر الْحـرم فَـاقْتلُواْ     [: دليل قوله تعاىلب. )٢(اخللفاء الراشدون ضد فارس والروم

اْ الصالَةَ الْمشرِكني حيثُ وجدتموهم وخذُوهم واحصروهم واقْعدواْ لَهم كُلَّ مرصد فَإِن تابواْ وأَقَامو
قَاتلُواْ الَّذين الَ يؤمنونَ بِاللّـه   [: ، وقوله٠٥/التوبة ]الزكَاةَ فَخلُّواْ سبِيلَهم إِنَّ اللّه غَفُور رحيم  وآتواْ

 ينالَّذ نم قالْح ينونَ ديندالَ يو ولُهسرو اللّه مرا حونَ ممرحالَ يرِ ومِ اآلخوالَ بِالْيو   ـابتـواْ الْكأُوت
  .  ٢٩/التوبة ]حتى يعطُواْ الْجِزيةَ عن يد وهم صاغرونَ 

وإذا كانت سنة التدرج جارية يف خلقه وكونه، فاألحرى بالدعوة أن تساير هذه السنن، وتستفيد    
ك العباد، وعزمت من هذه النواميس، ال سيما يف عصرنا الذي تعهدت فيه اجلاهلية بتدمري البالد وإهال

فيه على نشر الشر والفساد، بوسائل حديثة وإمكانيات عجيبة، ومواجهة هذا احلجم من التحـديات  
حلماية جمتمعاتنا، وحماربة الشر واالحنراف الذي جتذر يف شعوبنا، حيتاج منا إىل تدرج، ال يعلم نتائجه 

  . )٣(إال اهللا
ال تصادموا نواميس الكون فإـا  .. '': مل ذا املنهج، قائالالتعا -رمحه اهللا -وقد أيد األستاذ البنا   

غالبة، ولكن غالبوها واستخدموها وحولوا تيارها، واستعينوا ببعضها على البعض، وترقبوا سـاعة  
  .)٤(''النصر وما منكم ببعيد 

  .التدرج يف التشريع اإلسالمي: املطلب الثاين   
فكان مـن   العقيدة، فقد شهد احنرافا يف السلوك واألخالق، وكما شهد الواقع اجلاهلي احنرافا يف   

مسات التربية القرآنية يف مكة، هو بناء العقيدة وترسيخ اإلميان يف النفوس؛ لتكون التشريعات يف املدينة 
مبنية على قاعدة عقائدية صلبة؛ مراعاة ملبدأ التدرج العقلي والنفسي، ومتاشيا مـع طبيعـة الـنفس    

                                                 
     .٤١٢ص ،فقه السرية النبوية :نوري -)١(

     ). ٢٤٩،  ٢٤٨ (ص  ،يف الدعوة ε منهج النيب :أحمزون -)٢(

     .١٤٠ص ،١، جالسرية النبوية :الصاليب -)٣(

     .١٢٧، من رسالة املؤمتر اخلامس، ص، بدون تاريخ٢شركة الشهاب للنشر والتوزيع، ط جمموعة رسائل،: البنا حسن -)٤(



  

، ويف هذا املعىن تقول السـيدة  )١(بل تتجاوب مع التغيري التدرجيي ؛ال تقبل التغيري احلادالبشرية، اليت 
إمنا نزل أول ما نزل منه سورة  ..: (، واصفة تدرج التشريع ونزول القرآن-رضي اهللا عنها-عائشة 

ولو نزل أول  فيها ذكر اجلنة والنار، حىت إذا ثاب الناس إىل اإلسالم نزل احلالل واحلرام، ،من املفصل
. ٢.. )ال ندع الزنا أبدا: لقالوا ،ال تزنوا :ال ندع اخلمر أبدا، ولو نزل: لقالوا ،ال تشربوا اخلمر :شيء
القا من هذا املعـىن، جاءت التشريعات شيئا فشيئا، ففرضت الفرائض وحرمـت احملرمـات   ـوانط

  .)٣(بالتدريج
  :نهاوقد مشل عدة فرائض، م. التدرج يف الفرائض :والأ   
، ويدل تتابع مراحله املتعددة وتدرجها، أن اإلسالم ال يبادر باحلرب، التدرج يف تشريع اجلهاد -١   

  : وال يقرها اعتداء، وهذه املراحل هي
أَلَم تر إلَى الَـذين   [: الكف عن القتال يف مكة، ويف أول العهد باهلجرة إىل املدينة، لقوله تعاىل -أ   

  .٧٧/النساء ]وا أَيديكُم وأَقيموا الصالةَ وآتوا الزكَاةَ قيلَ لَهم كُفُّ
أُذنَ للَّذين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلموا وإنَّ اللَّـه علَـى    [: اإلذن بالقتال من غري إجياب، لقوله تعاىل -ب  

يرلَقَد مرِهص٣٩/احلج ] ن.  
وقَاتلُوا في سبِيلِ اللَّه الَـذين يقَـاتلُونكُم وال    [: لقوله تعاىلوجوب قتال من قاتل املسلمني،  -ج  

يندتاملُع بحال ي وا إنَّ اللَّهدتع١٩٠/ البقرة ] ت.  
وقَـاتلُوا املُشـرِكني    [: األمر بقتال املشركني مجيعا، كما يقاتلون املسلمني مجيعا، لقوله تعاىل -د  

  .)٤(٣٦/التوبة ] يقَاتلُونكُم كَافَّةً واعلَموا أَنَّ اللَّه مع املُتقنيكَافَّةً كَما 
  :، وجاء التدرج يف هذه الفريضة، كما يليالصيام التدرج يف فريضة -٢   
  .إىل املدينة، كان يصوم عاشوراء وثالثة أيام من كل شهر εملا قدم الرسول  -أ   
يا أَيها الَّذين آمنواْ كُتب علَيكُم الصيام كَما كُتب علَى الَّذين  [: ىليف قوله تعا ،فرض الصيام -ب  

نةٌ مدفَرٍ فَعلَى سع ا أَورِيضنكُم من كَانَ مفَم اتوددعا مامقُونَ، أَيتت لَّكُملَع كُملن قَبم    ـرـامٍ أُخأَي

                                                 
، )م ٢٠٠٧/ هـ١٤٢٨( ، ١مصر، ط -والتوزيع والترمجة، القاهرة مؤسسة اقرأ للنشر ،- قواعد وأصول -الدعوة الفردية: عبد احلليم الكناين -)١(

     ). ٥٥،  ٥١( ص 

     ). ٩٩٤،  ٩٩٣( ، ص ٤٩٩٣: تأليف القرآن، رقم: فضائل القرآن، باب. ك: البخاري -)٢(

     .١٠٥ص ،الصحوة اإلسالمية بني اجلحود والتطرف :القرضاوي -)٣(

     ). ٥٢،  ٥١( مفتريات على اإلسالم، ص : حممد مجال .٥٨٤ص ،١، جالسرية النبوية :الصاليب -)٤(



  

 ينلَى الَّذعوإِن كُنت لَّكُم ريواْ خومصأَن تو لَّه ريخ وا فَهريخ عطَون تنيٍ فَمكسم امةٌ طَعيدف هيقُونطي م
  .ذلك هومن شاء أطعم مسكينا فأجزأ فكان من شاء صام،).  ١٨٤،  ١٨٣( البقرة  ]تعلَمونَ 

شهر رمضانَ الَّذي أُنزِلَ فيه الْقُرآنُ هدى لِّلنـاسِ   [: فرض صيام شهر رمضان، يف قوله تعاىل -ج   
 همصفَلْي رهالش نكُمم هِدن شفَم قَانالْفُرى ودالْه نم اتنيب١٨٥/البقرة ]و.  

 وكـان عمـر بـن   . وكانوا يأكلون ويشربون، ويأتون النساء ما مل يناموا، فإن ناموا امتنعوا -د   
 [: ، فأنزل اهللا عز وجـل )١(فذكر له ذلك εقد أصاب من النساء بعدما نام، فأتى النيب  τاخلطاب 

اللّه ملع نلَّه اسبل مأَنتو لَّكُم اسبل نه كُمآئفَثُ إِلَى نِسامِ الريلَةَ الصلَي لَّ لَكُمونَ  أُحتانخت مكُنت كُمأَن
كُمـى    أَنفُستواْ حبـراشكُلُواْ وو لَكُم اللّه با كَتواْ مغتابو نوهراشفَاآلنَ ب نكُمفَا ععو كُملَيع ابفَت

  .١٨٧/قرةالب ]يتبين لَكُم الْخيطُ اَألبيض من الْخيط اَألسود من الْفَجرِ ثُم أَتمواْ الصيام إِلَى الَّليلِ 
سلكها اإلسـالم يف معاجلـة    اليت كماحلويعد هذا التدرج، من أعظم . تدرج يف احملرماتلا: ثانيا   

  .كالتدرج يف حترمي اخلمر، ويف حترمي الربا ؛األمراض االجتماعية
فقد جنح القرآن ذه السياسة، يف اقتالع هذا الداء املستشري لـدى  . التدرج يف حترمي اخلمر -١   
  :ب، فلم حيرمه دفعة واحدة، وإمنا حرمه بالتدرج على أربع مراحلالعر
ومن ثَمرات النخيلِ واَألعنابِ تتخـذُونَ منـه    [: التنفري منه بطريق غري مباشر، يف قوله تعاىل -أ   

فأخرب عن األول بأنه سكَر أي يذهب  .٦٧/النحل ]سكَرا ورِزقًا حسنا إِنَّ في ذَلك آليةً لِّقَومٍ يعقلُونَ 
  . العقل، ووصف الثاين بأنه رزق حسن؛ ليوضح الفرق بينهما

ضئيل، وشيء فيه ضرر صحي وعقلي  مادي شيء فيه نفع: التنفري املباشر باملقارنة بني شيئني -ب  
لْ فيهِما إِثْم كَبِري ومنافع للنـاسِ  يسأَلُونك عنِ الْخمرِ والْميِسرِ قُ [: يف قوله تعاىل وإمث كبري، جسيم،

  . ٢١٩/البقرة ]وإِثْمهما أَكْبر من نفْعهِما 
وأَنـتم   يا أَيها الَّذين آمنواْ الَ تقْربواْ الصالَةَ [: التحرمي اجلزئي يف أوقات الصالة، يف قوله تعاىل -ج  

  .٤٣/النساء ]ما تقُولُونَ سكَارى حتى تعلَمواْ 
يا أَيها الَّذين آمنواْ إِنما الْخمر والْميِسـر   [: ، يف قوله تعاىل)٢(التحرمي الكلي يف مجيع األوقات -د   

مونَ، إِنحفْلت لَّكُملَع وهنِبتفَاج طَانيلِ الشمع نم سرِج الَماَألزو اباَألنصو  ـعوقطَانُ أَن ييالش رِيدا ي

                                                 
     ). ٤٥،  ٤٤( اجلزائر، بدون طبعة وبدون تاريخ، ص  – قصر الكتاب البليدة سالمي،تاريخ الفقه اإل: عمر سليمان األشقر -)١(

     ). ٣٨،  ٣٥( ص  ،التبيان يف علوم القرآن :الصابوين -)٢(



  

 ]نتم منتهونَ بينكُم الْعداوةَ والْبغضاء في الْخمرِ والْميِسرِ ويصدكُم عن ذكْرِ اللّه وعنِ الصالَة فَهلْ أَ
  ). ٩١،  ٩٠( املائدة 

 حترمي الربا، باعتماده علـى سياسـة   وقد جنح التشريع اإلسالمي يف. التدرج يف حترمي الربا -٢   
  :التدرج يف عالج اتمع من هذا املرض، فكان التحرمي على أربع مراحل

وما آتيتم من ربا لِّيربو في أَموالِ الناسِ فَلَا يربو عند  [: اإلشارة إىل بغض الربا، يف قوله تعاىل -أ   
  .٣٩/الروم ]زكَاة ترِيدونَ وجه اللَّه فَأُولَئك هم الْمضعفُونَ اللَّه وما آتيتم من 

التحرمي بالتلويح ال بالتصريح، وجاء حكاية عن جرائم اليهود، وليس فيها ما يـدل علـى    -ب   
ا علَيهِم طَيبات أُحلَّـت  فَبِظُلْمٍ من الَّذين هادواْ حرمن [: التحرمي القاطع للربا، كما جاء يف قوله تعاىل

  بِالْباطلِ وأَعتدنا لَهم وبِصدهم عن سبِيلِ اللّه كَثريا، وأَخذهم الربا وقَد نهواْ عنه وأَكْلهِم أَموالَ الناسِ
  ).   ١٦١،  ١٦٠( النساء  ]للْكَافرِين منهم عذَابا أَليما  

التحرمي الصريح للربا، لكنه حترمي جزئي ال كلي، ويتعلق بالربا الفاحش، حيث بلغ يف الشناعة  -ج   
يا أَيها الَّذين آمنواْ الَ تـأْكُلُواْ الربـا    [ :عافا مضاعفة، كما جاء يف قوله تعاىلـوالقبح، أن صار أض

  .١٣٠/آل عمران ]كُم تفْلحونَ أَضعافًا مضاعفَةً واتقُواْ اللّه لَعلَّ
يا أَيها الَّذين آمنواْ اتقُواْ اللّه وذَرواْ ما بقي  [: ، كما جاء يف قوله تعاىل)١(التحرمي الكلي القاطع -د   

 اللّه نبٍ مرواْ بِحلُواْ فَأْذَنفْعت فَإِن لَّم ،نِنيمؤم ما إِن كُنتبالر نم    وسؤر فَلَكُـم مـتبإِن تو هـولسرو
  ).  ٢٧٩،  ٢٧٨( البقرة  ]أَموالكُم الَ تظْلمونَ والَ تظْلَمونَ 

وذه املعاجلة املتدرجة، يتضح لنا سر التشريع اإلسالمي، يف معاجلته للواقع االجتماعي اجلـاهلي     
ج يف حترمي احملرمات املتأصلة فيهم، مراعيا اجلانـب  املريض، وقد برهن اإلسالم باعتماده سياسة التدر

مـن   ،'' )٢( أبعد نظرا، وأهدى سبيال، وأجنح تشريعا، وأجنع سياسة'' العقلي والنفسي لديهم، بأنه 
وا عن أمهات اخلبائث، مما يدل هذا على ـاد شعـوفشلت يف إبع ،األمم املتحضـرة اليت أفلست

  .اوسلوك اسياسة الشعوب، وذيبها أخالق إعجاز اإلسالم، وصالح شريعته يف
  . مراعاة سلم األولويات: املطلب الثالث   
إن غياب فقه األولويات يف أجبديات العمل اإلسالمي، يعد من املعوقات الرئيسية للدعوة، وأحـد     

 ويرجع غياب هـذا األمـر، إىل  . التحديات اليت تواجه مسريا، وتعرقل تقدمها حنو حتقيق أهدافها
ضعف البصرية بالدين وبالواقع وباحلياة، فرمبا جتد من الدعاة من يندفع فيخبط خبط عشواء؛ فيقدم ما 

                                                 
     ). ٣٩١،  ٣٨٩( ، ص ١روائع البيان يف تفسري آيات األحكام، ج: الصابوين -)١(

     .٣٨ص مصدر سابق، :الصابوين -)٢(



  

حقه التأخري، ويؤخر ما حقه التقدمي، ويهتم بالفروع ويهمل األصول، ويكرب األمر الصغري، ويهـون  
د، ويفهم الوقـائع  ، ويتشدد يف موضع التسامح واللني، ويتسامح يف موضع التشد)١(من األمر الكبري

ه، وال من أحكامـه يف  ـعلى غري حقيقتها، ويفسرها وفقا ألوهام ال أساس هلا من سنن اهللا يف خلق
شرعه، وقد يندفع إىل تغيري واقع اتمع بارجتالية، دون مراعاة ألفكاره وتقاليده، وأخالقه ومشاعره، 

  .)٢(ائجورمبا أقدم جبرأة وفدائية، ال تعبأ باملوت وال تم بالنت
، يرى شذوذا واضحا عن منهج النبـوة يف  تواملتأمل بالنظر الثاقب يف هذه التصرفات والسلوكيا   

   رارـاة بأمهية هذا األمر، واإلقـورغم معرفة الدع. التـمراعاة سلم األولويات، والتدرج يف املعام
اخللل؛ بسبب البعـد عـن   بضرورته والتأكيد عليه، يبقى جتسيده يف الواقع العملي يشوبه القصور و 

إدراك الواقع الفكري واالجتماعي للناس، والفهم اجلزئي أو احلريف لنصوص الشريعة وأحكامها، دون 
  . )٣(إدراك لروحها ومقاصدها، فيكون الفشل يف نقل الناس إىل اإلسالم نتيجة حتمية

ذج ما يدل على أمهية وضـرورة  واملتأمل يف السرية النبوية واملتمعن يف أحداثها، جيد فيها من النما   
احترام سلم األولويات سواء يف مواجهة التحديات اليت تعترض مسرية الدعوة، أو يف ما يتعلق حبيـاة  

  : املسلمني أنفسهم
فكانت أولوية الدعوة يف مكة، تم ببناء اإلنسان عقائديا، وتربية اجليل املـؤمن علـى مكـارم       

عوة يف املستقبل، ومل يشرع للمسلمني يف هذا العهد، أن حيملـوا  األخالق، وإعداده حلمل أعباء الد
صنما؛ فاحلكمة تقتضي إزالـة   ٣٦٠حتيط بالكعبة وقد بلغت  فؤوسهم وحيطموا األصنام اليت كانت

  .)٤(األوثان من العقول قبل إزالتها من أرض الواقع
ية، مبا ال خيل وال يتعارض مـع  من مرونة عال εوتعلمنا وقائع صلح احلديبية، ما ميتاز به الرسول    

الشرع، وأن التشدد إذا كان يف غري حمله، فإنه يتسبب يف ضياع مكاسب هامة، خاصة إذا كانـت  
أعطـى األولويـة يف    ε؛ ومراعاة هلذا البعد فإن الرسول )٥(هذه املكاسب متعلقة باإلسالم واملسلمني

لشكلية للوثيقة؛ ملا رأى يف ذلك من مصلحة صلح احلديبية إىل إمتام االتفاق، بدل التمسك بالصيغة ا
نادما على معارضته للصلح، ومتخوفا من أن  τأكيدة للدعوة، أبقت نتائجها الباهرة عمر بن اخلطاب 

                                                 
     .٣٤ص ،ولويات احلركة اإلسالمية يف املرحلة القادمةأ :القرضاوي -)١(

     .٩٨ص ،الصحوة اإلسالمية بني اجلحود والتطرف :القرضاوي -)٢(

     ). ٤٠،  ٣٩( ص  ،معامل هادية على طريق الدعوة إىل اإلسالم: برغوث -)٣(

     ). ٣٥،  ٣٤( ص  ،أولويات احلركة اإلسالمية يف املرحلة القادمة: القرضاوي -)٤(

     .٣٢٧ص ،فقه السرية النبوية :نوريسامل  -)٥(



  

فما زلت أصوم وأتصدق وأعتق من الذي : ( يرتل اهللا به عقابا للذي صنع يوم احلديبية، فكان يقول
  .  )١()حىت رجوت أن يكون خريا صنعت خمافة كالمي الذي تكلمت به يومئذ 

املؤلفة قلوم من أهل مكة، مبزيد من الغنائم؛ لقـرب عهـدهم    εويف غزوة حنني، خص النيب    
باإلسالم، ووكل أهل اإلميان إىل ما يف قلوم من الغىن واخلري، ويف هذا مراعاة لألولويـات بتقـدمي   

  .)٢(األمر األهم على املهم
لقد أعياين : أخر عمل هذا اليوم وقم به غدا، فقال: يوما -رمحه اهللا -العزيز وقد قيل لعمر بن عبد   

      !عمل يوم واحد، فكيف إذا اجتمع علي عمل يومني ؟
حقوق يف األوقات ميكن قضاؤها، وحقوق األوقات ال ميكن قضاؤها، إذ ما : ومن حكم ابن عطاء   

  ! من وقت يرد؛ إال وهللا فيه حق جديد، وعمل أكيد
ذه احلكم فقه األوليات، فيجب أن نعرف قيمة األوقات، فنعطيها حقهـا يف أداء  ـونتعلم من ه   

  . )٣(الواجبات فيها، فضياعها يف وقتها يفوت فرصا، قد ال تعوض يوما أبدا
ة مبدأ التدرج، باعتباره أحد املعامل البارزة الـيت  ـو تبقى هذه النماذج وغريها، شاهدة على أمهي   

يف الدعوة إىل اهللا، واملنهج األسلم يف مواجهة التحديات، وعالج املشكالت مبا حيقق  εجه ميزت منه
يسعون إىل استئناف احلياة اإلسالمية، وإقامتـها يف  '' املكاسب العظيمة للدعوة، وعلى الدعاة الذين 

جـم  درج يف حتقيق أهدافهم، آخذين يف االعتبار مسو اهلــدف، وح ـاألرض، أن يراعوا سنة الت
حتقيقا ملصلحة الدعوة  ؛؛ لتكون تصرفام خاضعة لسلم األولويات)٤( ''اإلمكانيات، وكثرة املعوقات

  .املنضبطة بالشرع
  
  
  
  
  
  

                                                 
     .٤٣٢ص ،٢، جالسرية النبوية :الصاليب -)١(

     ). ٢١٩،  ٢١٨( ص  ،يف الدعوة ε منهج النيب :أحمزون -)٢(

     .٣٨ص ،أولويات احلركة اإلسالمية يف املرحلة القادمة :القرضاوي -)٣(

     .١٠٥ص ،تطرفالصحوة اإلسالمية بني اجلحود وال :القرضاوي -)٤(
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  املبحث الثالث 
  ربــــــالصـ

  .دـمتهي   
وملا كان تغيري الواقع اجلاهلي إىل الواقع اإلسالمي ليس باألمر اهلني، فإن من يقومون ذه املهمـة     

 ،ومرونة عالية، وحكمة بالغة، ونفس طويل؛ لضبط النفس، )١(حيتاجون إىل إرادة صلبة، وعزمية قوية
                                                 

     .٧٧ص ،يف الدعوة ε منهج النيب :أحمزون -)١(



  

ووصوال هلذه . وترويضها على ما مل تتعود عليه، وما مل تألفه يف سابق عهدها؛ حتقيقا للنصر والتمكني
الغاية الكربى، كانت استراتيجية الدعوة يف العهد املكي، توصي بالصرب بدل الصدام املسـلح مـع   

، ومراعاة لظروف املرحلة، فاألولوية تقتضي فسح اال للدعوة، لتربز الشرك، خدمة ملصلحة الدعوة
حقيقة اإلسالم؛ بأنه دعوة خري لإلنسانية مجعاء، فلو أذن بالقتال ملا أمكن تعريـف النـاس حبقيقـة    

وبأبعاده النبيلة مدى احلياة، وحلدث قتال يف حميط األسرة الواحدة، وام اإلسالم بأنه دين  ،اإلسالم
بني الولد وأبيه، وبني العبد وسيده، وبني املرأة وزوجها، ولقد قيلت مع األمر بـالكف عـن    يفرق

، مث إن قريشا ذات عنجهيـة  )١(!القتال، فماذا يقال يا ترى لو أن القرآن أذن بالقتال يف هذا العهد؟
ـ  دعوة اإلسـالم،  وثارات، فقد يدفعها قتاهلا إىل الزيادة يف العناد، مما يولد ثارات وضغائن مرتبطة ب

فتتحول فكرة اإلسالم من دعوة إىل ثارات، تنسي معها فكرته الرئيسية، ولوقع قتال يف كل بيت فيه 
مؤمن، واستعمل هذا سالحا ضد اإلسالم، بأنه دين يأمر بقتل األهل واألقارب، مما يكـون ذريعـة   

يتحولون يوما، من حمـاربني  إلفناء املسلمني مع قلتهم، ومن يدري لعل من بني املعاندين املشركني س
 ؛ني له ومدافعني عنه، فاحلكـمة تقتضي أن يصرب املسلمون على مواجهة الباطلـلإلسالم إىل معتنق

لتكوين القاعدة الصلبة والعريضة، املستعصية على اإلفناء واإلبادة، ورمبا االستفادة من النخوة العربية 
واقعا على الكرام من الناس،  ى، خاصة إذا كان األذىاليت تنتصر يف العادة للمظلوم الذي حيتمل األذ

وإعالن اجلوار  أليب بكر ومحايته، وخرب نقض الصحيفة الظاملة خري شاهد، كما يكسـب الصـرب   
الدعوة والدعاة تعاطفا شعبيا، مما يلفت انتباه اجلماهري بتساؤهلم عن السر من وراء صمود املسـلمني  

د الوحي له، فقد ـرغم تأيي εفالرسول . ا يكون سببا يف إمياموصربهم يف وجه احملن والشدائد، مم
كان يتحرك يف إطار سنن اهللا يف خلقه كسائر البشر؛ ليقينه التام بأن أسلوب املواجهة املبكـرة، يف  
مقابل ضغوط اجلاهلية وحتدياا، يف استدراج املسلمني إىل الصدام املسلح، معناه استئصـال شـأفة   

وألمهية التربيـة علـى   . )٢(يف مهدها، حبكم االختالل الواضح يف ميزان القوى بينهمااحلركة النبوية 
حفلت آيات القرآن فقد الصرب، كوسيلة ناجعة يف جتاوز األزمات، وحسم املواجهة لصاحل املسلمني، 

بذكره يف تسعة وتسعني موضعا، فما هي جماالته ؟ وكيف انعكس إجيابيا يف تربية الصحابة وإعدادهم 
  ملواجهة التحديات ؟

  .الصرب على الطاعة والعبادة: املطلب األول   

                                                 
     ). ٢٦١،  ٢٦٠( ص  ،الدعوة اإلسالمية يف عهدها املكي :شليب -)١(

     .) ١١٩،  ١١٥(  ص مصدر سابق،: أحمزون -)٢(



  

وضمانا الستمرارية الدعوة ومحايتها، وبناء القاعدة وإعدادها، وملواجهة اعتـداءات املشـركني      
بالصرب وضبط النفس؛ أصبح من الضروري أن تتلقى هذه الفئة، القدر الكايف من التربيـة الالزمـة،   

أَلَم تر  [: اعة والعبادة، متاشيا مع طبيعة املرحلة وآفاق الدعوة، امتثاال ألمر اهللا تعاىلبالتركيز على الط
، ورغم أن اآلية مدنيـة،  ٧٧/النساء ]إِلَى الَّذين قيلَ لَهم كُفُّواْ أَيديكُم وأَقيمواْ الصالَةَ وآتواْ الزكَاةَ 

لكف عن قتال املشركني، سواء مببادأم، أو الـرد علـى   فإا تشري إىل ما حيدث مبكة، ووجوب ا
  :وكانت هذه التربية دف إىل إبراز جانبني هامني مها. )١(اعتداءام

  . Ψتوثيق الصلة باهللا  -أ   
فالتركيز على العبادة والطاعة يف مرحلة البناء، يترك أثرا عميقا يف النفس، فيصري القلب موصـوال     

ملسلم أكرب من احملنة اليت تصيبه، وأقوى على الفتنة اليت متتحنه؛ وأثبت علـى احلـق   خبالقه، مما جيعل ا
  .)٢(الذي يتبعه

يأمر أصحابه ويـوجههم،   εكان الرسول  وألمهية هذا اجلانب يف ضبط النفس، والتحلي بالصرب،   
طرا مـن الليـل   حنو توثيق صلتهم باهللا، متاشيا مع التوجيهات الربانية اليت ترشدهم، بأن خيصصوا ش

يا أَيها الْمزملُ، قُمِ اللَّيلَ إِلَّا قَليلًا، نِصفَه أَوِ انقُص منه قَليلًا،  [: للصالة، وترتيل القرآن، يف قوله تعاىل
 ]شئَةَ اللَّيلِ هي أَشد وطئًا وأَقْوم قيلًا أَو زِد علَيه ورتلِ الْقُرآنَ ترتيلًا، إِنا سنلْقي علَيك قَولًا ثَقيلًا، إِنَّ نا

وأصحابه بالتهجد وتالوة القرآن مة عاليـة، يف دورة تدريبيـة    εفالتزم النيب ).  ٠٦ ، ٠١( املزمل 
مغلقة، قرابة سنة كاملة وبإرادة قوية، حىت ورمت أقدامهم فجاءهم التخفيـف، بعـد أن علـم اهللا    

، وتبني استعدادهم بامتثال أوامره، فصار قيام الليل نافلـة بعـد أن كـان    اجتهادهم يف طلب رضاه
إِنَّ ربك يعلَم أَنك تقُوم أَدنى من ثُلُثَيِ اللَّيلِ ونِصفَه وثُلُثَه وطَائفَةٌ من الَّذين  [: ، لقوله تعاىل)٣(فريضة

النلَ واللَّي رقَدي اللَّهو كعم    آنالْقُـر ـنم ـرسيا توا مؤفَاقْر كُملَيع ابفَت وهصحأَن لَّن ت ملع اره[ 
  . ٢٠/املزمل

وهذا االختبار يف هجر الفراش، ومقاومة النوم، ومألوفات النفس من الدعة والراحة والكسل، هو    
وزاد ملن يريد محـل الـدعوة،   تربية على ااهدة، وتدريب للتغلب على حظوظ النفس وشهواا، 

ويقوم بأعبائها وتكاليفها الشاقة، كما أن التربية الروحية، وتوثيق الصلة باهللا، بالتقرب إليه ومناجاته 
يف جوف الليل، زاد ضروري ملن يضطلع مبهمة تقومي مسار البشرية، ويوجههـا حنـو توحيـد اهللا    

                                                 
     .١١٦املصدر نفسه، ص -)١(

     .٤١ص ،املنهج احلركي للسرية النبوية :الغضبان -)٢(

     .٢٧٩ص ،١، جلسرية النبويةا :الصاليب -)٣(



  

وا قَليلًا من اللَّيلِ ما يهجعونَ، وبِالْأَسحارِ هـم  كَان [: ، وجاء وصف القرآن هلؤالء، بأم)١(وطاعته
  ). ١٨،  ١٧( الذاريات  ]يستغفرونَ 

قصد من هذا االختبار إتعاب النفس وتعذيبها، بقدر ما يعد تربية إميانية هلا، دف إىل ال ومل يكن   
واذْكُرِ اسـم   [: ، وحسن التوكل، لقوله تعاىلتوثيق الصلة باهللا، بالذكر والتالوة، وبالتبتل والعبادة

، ومل ) ٩، ٨( املزمـل   ]ربك وتبتلْ إِلَيه تبتيلًا، رب الْمشرِقِ والْمغرِبِ لَا إِلَه إِلَّا هو فَاتخذْه وكيلًـا  
ى، ومواجهة اإلهانة؛ بـل  يقتصر دور هذه األشياء يف تقوية اإلرادة، بالصرب على البالء، وحتمل األذ

: صارت السالح الوحيد للمؤمنني، يف هذه املرحلة اليت مل يسمح فيها باملواجهة املباشرة، لقوله تعاىل
 ]ليلًـا  واصبِر علَى ما يقُولُونَ واهجرهم هجرا جميلًا، وذَرنِي والْمكَذِّبِني أُولي النعمة ومهلْهـم قَ  [
وأبناء احلركة اإلسالمية، يف أمس احلاجة إىل هذا املنهج يف التربية الروحية، وما ).  ١١،  ١٠( ملزمل ا

مل يتدرب جنودها على قيام الليل، ويتلقون دورات متكررة يف اإلحياء وااهدة؛ فسـيكون مـآهلم   
ية الروحية، فـإن حـرارة   السقوط وااليار أمام الشدائد واحملن، وإذا تلقى اجلنود ما يكفي من الترب

  . )٢(العبادة وحرارة الثقة بالنصر، تكون أقدر على مواجهة حرارة األعداء
  .Ψإظهار صفة العبودية هللا  -ب   
ولئن كانت ظروف املرحلة املكية، تستدعي االمتثال الكامل للتوجيهات القرآنية، الداعية إىل ضبط    

رد اعتداءام، واملواظبة على الطاعة والعبادة، والذكر النفس وكف األيدي يف مواجهة املشركني، أو 
والتالوة؛ تزكية للنفس وتربيتها، يف مواجهة الشدائد واحملن؛ فإن هذه املظاهر يف حد ذاا، متثل صفة 

  .٥٦/اتالذاري ]وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا ليعبدون  [: العبودية هللا، واليت دل عليها قوله تعاىل
وإن ما يالقيه الدعاة من األذى والفتنة، يف سبيل إقامة اتمع اإلسالمي، سنة إهليـة يف الكـون،      

ألَم،  [: للوصول إىل الغاية، وللتمييز بني الصادق والكاذب، لقوله تعاىل ؛وسلوك يف الطريق الطبيعي
مها ونقُولُوا آمكُوا أَن يرتأَن ي اسالن ِسبأَح  ينالَّذ اللَّه نلَمعفَلَي هِملن قَبم ينا الَّذنفَت لَقَدونَ، ونفْتلَا ي

 بِنيالْكَاذ نلَمعلَيقُوا ودوما دام هذا التكليف فيه من الكلفة واملشـقة،  ).  ٠٣،  ٠١( العنكبوت  ]ص
  .)٣(فهو يف حقيقته مظهر آخر للعبودية احلقة

  .الصرب يف وجه التهديدات وأمام اإلغراءات: ايناملطلب الث   

                                                 
     ). ٦٢،  ٦١(  ص ،يف الدعوة ε منهج النيب :أحمزون -)١(

     ). ٤٣،  ٤٢(  ص ،املنهج احلركي للسرية النبوية :الغضبان -)٢(

     ). ١٠٨،  ١٠٦( ص  ،فقه السرية :البوطي -)٣(



  

، )١(اال الذي تشتغل فيه الدعوة، جماال دقيقا وحساسا، ميس التقاليد والعادات واملصـاحل  ملا كان   
يف دعوته، اختذت صورا شـىت؛ وأبرزهـا املسـاومة بالتهديـد      εفإن مساومة املشركني للرسول 

احبة للدعوة يف مكة، وحتديات احلصار واإليذاء، فإن الرسول والترغيب، ورغم املواقف الصعبة املص
ε ٢(بقي صامدا يف وجه التهديدات، صابرا أمام اإلغراءات؛ ومل ينثن ويتراجع(  .  

  .الصرب يف وجه التهديدات -أ   
يف تبليغ دعوته، والتـأثري   εوجاءت التهديدات يف صورة حرب نفسية، للنيل من عزمية الرسول    

فهذا أبو جهل نراه يهدده، بأن ينـهاه عـن   . ، ودفعه لالستسالم والتراجع؛ بفتنته يف دينهعلى نفسه
إن بيين وبينه خلندقا من نار، : ( صالته، ويتوعد بوطء عنقه إذا سجد؛ إال أن اهللا أخزاه مبا هدد، فقال

  .)٣(}الختطفته املالئكة عضوا عضوا  مين لو دنا {: ε، فقال رسول اهللا )وهوال وأجنحة 
: حضهم من ديدات أيب جهل الفاسق، فكان يقول للشـريف إذا أسـلم   ψكما نال الصحابة    

لنكسدن جتارتك، ولنهلكن مالك؛ : ويقول للتاجر. لنسفهن حلمك، ولنفيلن رأيك، ولنضعن شرفك
  . )٤(وإن كان ضعيفا ضربه وأغرى به

أبناء اإلسالم عرضة للتهديد بالعـذاب   ومتاشيا مع سنة التدافع والصراع بني احلق والباطل، أصبح   
وبالسجن، إذا ما سلكوا مسلك الدعاة، يف إعالن كلمة احلق، أو االقتداء م يف عبادم ولباسـهم،  
أو يف عفتهم، وذا العمل يصريون حمل مة وموضع شبهة، وال جناة هلم من التهديد؛ إال بالتربؤ من 

والداعية احلق واملؤمن الصادق، ال يرهبه التهديد وال . سلوكهمهؤالء الدعاة، وخمالفتهم يف عقيدم و
وإِن يمسسك اللّه بِضر فَالَ  [: يثنيه الوعيد، عن التمسك بدينه، أو تبليغ دعوته، منطلقا من قوله تعاىل

 يرٍء قَديلَى كُلِّ شع ورٍ فَهيبِخ كسسمإِن يو وإِالَّ ه لَه فوقد يكـون التهديـد   . ١٧/ألنعاما ]كَاش
بقطع الرزق، واإلخراج من الوظيفة، والنيل من اجلاه وحتطيم السمعة، وبالترويع والقتـل، وهـذه   

وما من دآبة في اَألرضِ إِالَّ علَى  [: التهديدات لن تثين املسلم؛ ألنه يعلم من بيده الرزق، لقوله تعاىل
م لَمعيا وقُهرِز بِنيٍ اللّهابٍ متي كا كُلٌّ فهعدوتسما وهقَرتويعلم من بيده املوت واحلياة، ٠٦/هود ]س ،

ولكُلِّ أُمة أَجلٌ فَإِذَا جاء أَجلُهم  [: ، لقوله تعاىل)٥(وأن األجل إذا حان، فإنه ال يتقدم حلظة أو يتأخر
قْدتسالَ يةً واعونَ سرأْختسونَ الَ ي٣٤/األعراف ]م.  
                                                 

     .٣٥٨ص ،الدعوة اإلسالمية يف عهدها املكي :شليب -)١(

     .١٠٠ص ،يف الدعوة ε النيبمنهج  :أحمزون -)٢(

     .١٠٥٠، ص٢٧٩٧: رقم ،"كال إن اإلنسان ليطغى:" باب ،ة القيامة واجلنة والنارمسلم، كتاب صف -)٣(

     .٢٢٥ص ،١، جالسرية النبوية :ابن هشام -)٤(

     ). ١٠٧،  ١٠٥( ص  ،فقه السرية النبوية :الغضبان -)٥(



  

  .الصرب أمام اإلغراءات -ب   
وعندما رأت قريش تعاظم قوة املسلمني، فصاروا يدعون هللا جهارا، وميارسون عبادم عالنيـة،     

، -رضي اهللا عنـهما  -واملد اإلسالمي يتقدم ويتعزز، بإسالم محزة بن عبد املطلب وعمر بن اخلطاب
يف منعة بعمه وعشريته؛ وجدت أن ال منـاص   εما، والرسول ومها شخصيتان عظيمتان هلما مكانته

أن يصبح أكثـرهم مـاال،    εهلا، من أن جترب أسلوب العروض واملغريات، فعرضت على الرسول 
  .وجاها وملكا، مقابل التخلي عن دعوته

سخرون إن األعداء ال يعبأون بالدعاة، عندما يكونون يف األحوال العادية، ورمبا يستهزؤون م، وي   
م األذى؛ لكن عندما تشتد عليهم الضغوط، وتسد أمامهم املنافذ، وتصـبح  منهم، وحىت ي لحقون

وبقدر ما تكشف هـذه  . اإلغراءات مع دعاة احلقبمصاحلهم يف اخلطر، نراهم يلجأون إىل املساومة 
وتحبونَ  [حب املال،  املغريات القيم احلقيقية للجاهلية، فإا تشكل ابتالء حقيقيا للدعاة، أمام غريزة

زين للناسِ حب الشهوات من النساء والْبنِني  [، وغريزة حب الشهوات، ٢٠/الفجر ]الْمالَ حبا جما 
رالْحامِ وعاَألنو ةموسلِ الْميالْخو ةضالْفبِ والذَّه نم ةقَنطَرريِ الْماطالْقَنا  وينالـد اةيالْح اعتم كذَل ث

؛ لتمحص إميام، وتكشف عن مدى صربهم، ومدى ثبام ١٤/آل عمران ]واللّه عنده حسن الْمآبِ 
ويف املقابل يتبني لنا، بأن املبادئ والشعارات اليت ترفعها اجلاهلية . وصدقهم؛ وإخالصهم جتاه دعوم

ي وراءه، العبادة احلقيقية للدرهم والدينار، ورعاية املصـاحل وإشـباع   يف كل عصر، تبقى ستارا خيف
  .)١(الغرائز

األمنوذج األمثل للدعاة، واملنهج األسلم يف الصرب أمـام املغريـات، ويف    εويبقى جواب الرسول    
ما يب ما تقولون، ما جئتكم أطلب مالكم، وال الشرف فـيكم،   {: الثبات واإلخالص، فكان جوابه

امللك عليكم، ولكن اهللا بعثين إليكم رسوال، وأنزل علي كتابا، وأمرين أن أكون لكـم بشـريا   وال 
  ة ريب ونصحت لكم، فإن تقبلـوا مين ما جئتكم به، فهـو حظكم يف الدنياـونذيرا، فبلغتكم رسال

  . )٢(}واآلخرة، وإن تردوا علي أصرب ألمر اهللا حىت حيكم اهللا بيننا وبينكم  
ما عرض عليه مـن املـال    εكال الذي يطرح يف هذا املوضوع، ملاذا مل يقبلِ الرسول ولعل اإلش   

  واجلاه والسلطان ويسخره يف خدمة الدعوة ؟ 

                                                 
     .٧٧ص ،ةاملنهج احلركي للسرية النبوي :الغضبان -)١(

     .٢٠٨ص ،١، جالسرية النبوية :ابن هشام -)٢(



  

مل يرض سلوك هذه الوسيلة، لكوا تتناىف مـع مبـادئ الـدعوة،     εأن النيب : واجلواب احملتمل   
ال تربر الوسيلة، وما دامت غاية اإلسـالم  فاملساومة كانت للعدول عن الدعوة، ويف اإلسالم الغاية 

  .)١(شرعية، فالوسائل املوصلة إليها ال بد أن تكون شرعية
حاولوا استدراجه إىل أنصاف احللول؛ ليتنازل عن بعض  εوبعد أن فشل املشركون يف إغراء النيب    

ـ   م أن يقـارم  دعوته، فطلبوا منه اإلنظار ملدة سنة حىت يهدي آلهلتهم مث يسلموا بعد ذلـك، فه
وإِن كَادواْ  [: ويدانيهم، لوال أن اهللا عصمه من كيدهم وثبته، ووقاه عاقبة الركون إليهم، لقوله تعاىل

قَد كدت ن ثَبتناك لَلَيفْتنونك عنِ الَّذي أَوحينا إِلَيك لتفْترِي علَينا غَيره وإِذًا الَّتخذُوك خليالً، ولَوالَ أَ
لَيع لَك جِدالَ ت ثُم اتمالْم فعضو اةيالْح فعض اكيالً، إِذاً لَّأَذَقْنئًا قَليش هِمإِلَي كَنرا   تـريصـا نن[ 

هلم فلنعبد ما تعبـد،   ! يا حممد: (.. ومن صور املساومة، أن املشركني قالوا).   ٧٥،  ٧٣( اإلسراء 
  .  ٠١/الكافرون ].. قُلْ يا أَيها الْكَافرونَ [: ، فأنزل اهللا.. )بد، ونشركك يف أمرنا كلهوتعبد ما نع

أنصـاف   واملتأمل يف النماذج اآلنفة، من التهديد واإلغراء، واملساومة واالستدراج، إىل التنازل إىل   
حنو تنازالت قاتلـة،   احللول، يالحظ مدى خطورة التحديات اليت كانت دد الدعوة، باالستدراج

كان معصوما؛ لكن األحداث جاءت لتعلم الدعاة، بأن أحكام الشريعة ال تقبل الركون وال  εوالنيب 
  .املساومة

فاملفاصلة ضرورية اليوم للدعاة، فليس هناك ترقيع مناهج، وال أنصـاف حلـول، وال التقـاء يف      
تطبيق  ين اخلالص، إىل السعي للعمل علىمنتصف الطريق مع خصوم الدعوة، إمنا هي الدعوة إىل الد

لَكُم  [، )٢(الشريعة يف كل جماالت احلياة، وإال فهي الرباءة الكاملة، واملفاصلة التامة؛ واحلسم الصريح
  .٠٦/الكافرون ]دينكُم ولي دينِ 

  .الصرب على االبتالء: املطلب الثالث   
ع االبتالء على املؤمنني، ويتم اختبـارهم بـالتعرض   اقتضت سنة اهللا يف الدعوات والدعاة، أن يق   

لألذى واحملن، لتكتشف صالبة دينهم وقوة إميام، فيتبني الصادق من الكاذب، واملخلص من املنافق، 
، لقولـه  )٣(متاما كما خيترب املعدن النفيس بالنار، فكلما ازداد صهره، انكشفت جودته أو خساسـته 

، ٠٣/العنكبـوت  ]لَّذين من قَبلهِم فَلَيعلَمن اللَّه الَّذين صدقُوا ولَيعلَمن الْكَـاذبِني  ولَقَد فَتنا ا [: تعاىل
راء اء والضأَم حِسبتم أَن تدخلُواْ الْجنةَ ولَما يأْتكُم مثَلُ الَّذين خلَواْ من قَبلكُم مستهم الْبأْس [: وقوله

                                                 
     ).  ١٠٣،  ١٠٢( ص  ،يف الدعوة ε منهج النيب :أحمزون -)١(

     ). ١٠٥،  ١٠٣( ص  ملصدر نفسه،ا -)٢(

     .١٢٧فقه السرية النبوية، ص: الغضبان -)٣(



  

  قَرِيـب اللّه رصأَال إِنَّ ن اللّه رصى نتم هعواْ منآم ينالَّذولُ وسقُولَ الرى يتلْزِلُواْ حز٢١٤/البقـرة  ]و .
وأصحابه لالختبار باحملن واالبتالءات، وهم أحب جنـود   εوحلتمية هذه السنة، فقد تعرض الرسول 

وا على طريق احلق، فكان صربهم دعوة صامتة، ظهرت إجيابيتها يف دخول اهللا تعاىل إليه، فصربوا وثبت
وظهر هذا االبتالء . )١(كثري من الناس إىل اإلسالم، ولو وهنوا أو استكانوا ملا استجاب لدعوم أحد

  :يف نوعني من األذى
  . األذى املعنوي -أ   
بتـهم   εة ورجاالا، فرمي النيب وجاء يف شكل حرب إعالمية شاملة، شنتها اجلاهلية ضد الدعو   

هازلة، وشتائم سفيهة، كاجلنون والسحر، والسخرية والتحقري، واالستهزاء والتكـذيب، واسـتقبل   
وإِن يكَاد الَّذين كَفَروا لَيزلقُونك بِأَبصارِهم  [: بنظرات ناقمة، وعواطف منفعلة هائجة، لقوله تعاىل

وا الذِّكْرعما سونٌ  لَمنجلَم هقُولُونَ إِني٥١/القلم ]و.  
بأنـه أسـاطري   : واستهدف القرآن، فحاولوا تشويه تعاليمه، وإثارة الشبهات حوله، فقالوا عنـه    

انـت  وملـا ك . ٠٥/الفرقان ]وقَالُوا أَساطري الْأَولني اكْتتبها فَهِي تملَى علَيه بكْرةً وأَصيلًا  [األولني، 
املعركة شرسة، توىل القرآن الرد على إيرادام، وإبطال أكاذيبهم، وفضح شبهام، وهذا ما تناولناه 

  .بالدراسة يف الفصل األول من حبثنا
   هدف الصحابة واستψ ٢(فتعرضوا لالستهزاء والسخرية، والغمـز والضـحك   ،يف هذه احلرب( ،

الَّذين أَجرموا كَانواْ من الَّذين آمنوا يضـحكُونَ، وإِذَا  إِنَّ  [: ووصف القرآن وضعهم، يف قوله تعاىل
 ]هؤلَـاء لَضـالُّونَ   مرواْ بِهِم يتغامزونَ، وإِذَا انقَلَبواْ إِلَى أَهلهِم انقَلَبواْ فَكهِني، وإِذَا رأَوهم قَالُوا إِنَّ 

  ).  ٣٢،  ٢٩( املطففني 
يعيد نفسه مع جاهلية العصر، واليت مل تتوان حلظة يف استثمار ما وصـلت إليـه مـن     والتاريخ   

تكنولوجيا االتصال واإلعالم احلديثة، وما أعدته من طاقات بشرية، الستهداف أمتنا اإلسـالمية، يف  
وكلما عرفـت  . تشويه دينها، والتشكيك يف هويتها، وبث بذور الفتنة بني أبنائها، وتشتيت وحدا

مة صحوة؛ بوجوب العودة إىل دينها، وحتقيق ضتها مبشـروعها احلضـاري؛ ثـارت ثائرـا،     األ
وسارعت يف اام أبناءها املخلصني، بالرجعية والتعصب والتخلف، ومل يسلم حىت نيب األمـة مـن   

 ، ومبا صوره الغرب املسيحي، املتعصـب '' آيات شيطانية'' أكاذيبهم وافتراءام، مبا جاء يف كتاب 
  .املعادي، مبا ظهر يف الصحف الدامنركية، عرب الصور الكاريكاتورية

                                                 
     .١٣٠ص صدر نفسه،امل -)١(

     ). ٥٩،  ٥٨( ص  ،الرحيق املختوم :املباركفوري -)٢(



  

تعاليم اإلسالم ومبادئه، وجترأت يف الطعن يف صالحيتها، بأا غري  كما استهدفت جاهلية العصر،   
صاحلة هلذا العصر، وأا قدر األمة العربية يف ما مضى؛ أما اليوم فالعصر عصـر القوميـة، وعصـر    

لعلمية، وعصر الرأمسالية والدميقراطية، وكأا الصيغة ذاا اليت وردت يف جاهلية األمس، االشتراكية ا
  . )١(واليت وصفت القرآن، بأنه أساطري األولني

وحني جلأت اجلاهلية إىل هذه األساليب، ملا هلا من آثار نفسية عميقة، كان القرآن يرتل  فيـذكر     
أصاب املستهزئني م، وتارة أخرى يدعو إىل الصرب يف مواجهة  تارة مبا حدث لألنبياء السابقني، وما

ولَقَد استهزِئ بِرسلٍ من قَبلك فَحاق بِالَّذين سخرواْ منهم ما كَانواْ بِه  [: ، يف قوله تعاىل)٢(ادعاءام
ولُونَ وسبح بِحمد ربك قَبلَ طُلُوعِ الشمسِ فَاصبِر علَى ما يقُ [: ، ويف قوله١٠/األنعام ]يستهزِؤونَ 

  .١٣٠/طه ]وقَبلَ غُروبِها 
  . األذى املادي -ب   
ومحلهم على تغيري مواقفهم، بالتهديد واإلغـراء،  ، عن دعوم قد يعجز األعداء عن صرف الدعاة   

ن يف مطاردم، بوسائل أكثر تشديدا والسخرية والتهكم، وتوجيه االامات الظاملة؛ ولكنهم يستمرو
وفعالية، وأبرزها إحلاق األذى اجلسماين م، فتراهم يتفننون يف ابتكار وسائل جديـدة يف تعـذيب   
الدعاة، فيصبون جام غضبهم عليهم؛ حلملهم على التراجع عن مبادئهم ومواقفهم، وإكراههم علـى  

يريدوا، وإذالهلم وقهرهم؛ وردع الناس مـن  ترك دعوم، وابتزازهم للحصول على املعلومات اليت 
  .)٣(أن يسلكوا طريقهم

وأصحابه مجيعا لألذى املادي، ووقع عليهم التعذيب واالعتداء اآلمث، وكان  εوقد تعرض الرسول    
أسوة ألصحابه يف الصرب والثبات، تسليما بسنة اهللا تعاىل يف االبتالء يف الـدعوات، فعـن    εالرسول 

مث األمثـل   ،األنبيـاء  {: يا رسول اهللا، أي الناس أشد بالء ؟ قال: قلت :قال τاص سعد بن أيب وق
 فإن كان دينه صلبا اشتد بالؤه، وإن كان يف دينه رقة ابتلي :يبتلى الرجل على حسب دينهففاألمثل، 

  .)٤(}حسب دينه، فما يربح البالء بالعبد حىت يتركه ميشي على األرض، ما عليه خطيئة  على
أسفه القـوم   اشيا مع حتمية االبتالء، فقد تعرض سيد اخللق لألذى، فأقدم عقبة بن أيب معيطومت   

وأشقاهم على خنقه، وألقى سال اجلزور عليه وهو ساجد يصلي، وملا تويف أبو طالب نالت قـريش  

                                                 
      .٥٧املنهج احلركي للسرية النبوية، ص: الغضبان -)١(

     .٧٩ص ،يف الدعوة ε منهج النيب :أحمزون -)٢(

    ). ٩٦،  ٩٥( ، ص )م ١٩٨٨/ هـ١٤٠٨( ، ٢طباتنة،  - دار الشهاب اإلبتالء واحملن يف الدعوات،: حممد عبد القادر أبو فارس -)٣(

     .٣٤٥، ص٢٤٠٠: اء يف الصرب على البالء، رقمما ج: الزهد، باب. ك: الترمذي -)٤(



  

منه، ما مل تكن تطمع به يف حياة عمه؛ إذ اعترضه السفهاء ونثروا على رأسـه التـراب، وتعـرض    
رب يف الطائف، حيث استقبلته ثقيف شر استقبال، وآذوه إيذاء شديدا، فأغروا بـه صـبيام   للض

  .)١(وسفهاءهم، فراحوا يرمونه باحلجارة حىت دميت قدماه الشريفتان، ومع هذا فقد ظل صابرا حمتسبا
ن املشركو فأخذهم (.. نصيبهم من األذى اجلسدي، واالضطهاد والتنكيل،  ψكما نال الصحابة    
 ؛تاهم على ما أرادواواد، وصهروهم يف الشمس، فما منهم من أحد إال وقد ـع احلديادرأألبسوهم و

الولدان، فجعلوا يطوفون  فأخذوه، فأعطوه ،إال بالال فإنه هانت عليه نفسه يف اهللا ، وهان على قومه
  . )٢() ! أحد أحد: به يف شعاب مكة، وهو يقول

ء، فهو يف حس املؤمن أعظم من كل بالء يف الدنيا، فيهون علـى  وحينما يتعرض سيد اخللق للبال   
أكرم اخللق إىل  εوالرسول  !املؤمن، كل ما ميكن أن يصيبه من حماوالت اإلنقاص من قيمته، كيف ال

وهؤالء الذين حاربوا الدعوة والـدعاة يف مكـة، وعـذبوا    . اهللا، واحملترم يف قومه، واملفدى يف أهله
ف العذاب، فقد لقوا حتفهم وايتهم أمام صرب املؤمنني وثبام، فسقطوا صرعى املؤمنني بأشد صنو

مجيعا يف بدر، وسحبوا إىل القليب، وشفى اهللا الكهم صدر نبيه، وأذهب اهللا بقتلهم غيظ املؤمنني، 
  .)٣(بعد أن أخذهم اهللا أخذ عزيز مقتدر

اهلية املعاصرة احملتلة لبالد املسلمني، مـن  وتذكرنا هذه املشاهد من األذى والتعذيب، ما تعرفه اجل   
تطور يف وسائل التعذيب، واليت تذهل العقول بشدا ووحشيتها، كالصعق بالكهربـاء، واقـتالع   
األظافر، واحليلولة دون النوم أياما متتاليات، وتسليط الكالب املسعورة على األبرياء، ناهيـك عـن   

جلماعية، اليت استحدثها األعداء يف حماربة األمـة، يف دينـها   القتل باجلملة، وجرائم احلرب واإلبادة ا
وهويتها، ويف مالحقة الدعاة وقتل العلماء،  وب خريات البالد؛ لكن كل هذه األهوال ستنهار، إذا 

وأصحاب . )٤(ما متسك أبناء األمة بدينهم، وواجهوا هذه التحديات بصربهم وجهادهم، اقتداء بنبيهم
هم أمد املواجهة مع األعداء، فإن العاقبة تكون هلم، متاما كما كان القرآن يـرتل  احلق مهما طال علي

على الرسول وأصحابه، وقد طالت م املواجهة مع الكفر، فيطمئنهم بأم على درب احلـق، وأن  
  . ٤٩/هود ]فَاصبِر إِنَّ الْعاقبةَ للْمتقني  [العاقبة للمتقني، 

                                                 
     ). ١٠٠،  ٩٨( ص  مصدر سابق، :أبو فارس -)١(

       .٤٢، ص١٥٠: ، رقمεاتباع سنة الرسول : باب: ابن ماجة -)٢(

     .١١١ص ،فقه السرية النبوية :الغضبان -)٣(

     .١١٢ص صدر نفسه،امل -)٤(



  

يف تربية القاعدة املؤمنـة،   ε، كأحد املعامل البارزة اليت ميزت منهج النيب وهكذا ظهر خلق الصرب   
ويف تكوين شخصيتها اإلسالمية النموذجية يف ضوابطها األخالقية، والتزاماا السلوكية، وحيويتـها  

اضطهادا وتعـذيبا، ونفيـا     احلركية، وصمودها أمام ضغوط الوثنية وحتدياا، يف فتنتها عن دينها،
  .)١(تال، مما مكنها من إجياد واقع إسالمي بديل عن الواقع اجلاهليوق
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  املبحث الرابع 
  جيةـتراتيـداف اإلسـاأله

  .دـمتهي   
   ا، ومل خيلق عبثا، ومل إن اإلنسان مل يا، ويليب رغباخلق يف هذه احلياة لنفسه، فيستجيب لشهوا

يترك سدى، ومل يوجد يف هذه احلياة، ليكون عبدا لغريه من املخلوقات أو الكائنات، وال ليأكل كما 
، ٥٦/الـذاريات  ]وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا ليعبدون  [لق ليعرف اهللا ويعبده، عام؛ إمنا ختأكل األن

لق ليحمل األمانة الكربى، ، وخ٣٠/البقرة ]إِني جاعلٌ في اَألرضِ خليفَةً  [ويكون خليفته يف أرضه، 
لْأَمانةَ علَى السماوات والْأَرضِ والْجِبالِ فَأَبين أَن يحملْنهـا  إِنا عرضنا ا [أمانة التكليف واملسؤولية، 

بطـت  ، تلك املسؤولية الـيت ر ٧٢/األحزاب ]وأَشفَقْن منها وحملَها الْإِنسانُ إِنه كَانَ ظَلُوما جهولًا 
  .)١(مصري اإلنسان بيده، فإما إىل اجلنة وإما إىل النار

وألداء هذه الوظيفة ومحل هذه الرسالة، كرم اهللا اإلنسان، فأسجد له مالئكته، وسخر له مـا يف     
السماوات واألرض، من حبار وأار، وخريات وأرزاق، وخملوقات وكائنات، وزوده بقدرات هائلة، 

ي الْبر والْبحرِ ورزقْنـاهم مـن   ولَقَد كَرمنا بنِي آدم وحملْناهم ف [: ؛ لقوله تعاىل)٢(وملكات عظيمة
، بأن ال يـدع  Ψ، وشاءت حكمته ٧٠/اإلسراء ]الطَّيبات وفَضلْناهم علَى كَثريٍ ممن خلَقْنا تفْضيالً 

                                                 
     .اجلزائر، دون طبعة ودون تاريخ -دار الشهاب، باتنة ،٨٠ص اإلميان واحلياة،: يوسف القرضاوي -)١(

، )م ٢٠٠١/ هـ١٤٢٢( ، ١سوريا، ط - ، دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر، دمشق- عرب وأضواء –مدرسة األنبياء : حممد بسام رشدي الزين -)٢(
     ). ١٠،  ٩( ص 



  

له  اإلنسان عرضة لعداوة الشيطان، فكلما وقع له احنراف يف عقيدته أو انصراف عن رسالته، إال بعث
ياء والرسل، فقاموا ببناء عقيدته وتقومي أخالقه، وتوجيه طاقاته وقدراته، واحلـد مـن كربيائـه    األنب

يف الدعوة على  εوما اجلهد الذي بذله الرسول . وعنفوانه؛ ليقوم بواجب العمارة وحيسن أداء األمانة
األنبيـاء والرسـل   مدار ثالث وعشرين عاما، عرب املرحلتني املكية واملدنية، إال جاء استكماال جلهد 

  ملواصلة عملية البناء، فما هي األهداف اإلستراتيجية اليت أجنزا الدعوة خالل هذه املدة ؟
  .بِـناء اإلنسـان: املطلب األول   
وضع آخر لبنة ب شرفتوالذي  ،ε، أحد األهداف اإلستراتيجية لدعوة الرسول اإلنسان ويعد بناء   

إن مثلي ومثل األنبياء من  {: حيث قال εكما ثبت ذلك عن النيب  ،ملَوج نحساكتمل ا بناؤه، فَ
 ،فجعل النـاس يطوفـون بـه    ،كمثل رجل بىن بيتا فأحسنه وأمجله إال موضع لبنة من زاوية ،قبلي

جنـح   وقـد . )١(} فأنا اللبنة وأنا خامت النبيني: هال وضعت هذه اللبنة؟ قال: ويقولون ،له ويعجبون
، مبا استجمع لديه من بناءات األنبيـاء والرسـل   يف هذا البناء يكون اللبنة األخريةيف أن  εالرسول 
مـن مجيـع   جتارم مع أقوامهم، وتعلمه من مناهج دعوم، ما ينبغي لبناء اإلنسـان،  من مجيعا، و

  .النواحي، مما مكنه من معرفة رسالته، والقيام بواجبه
   .عقـائديا -أ   
ثة عشر عاما، يغرس العقيدة الصحيحة، ويعمـق اإلميـان يف النفـوس،    ظل الوحي يرتل مبكة ثال   

لتجتمع القلوب على التوحيد، مما مكن اإلنسان من التحرر من مواريث اجلاهلية، ومن عبودية التقاليد 
  .واألعراف الفاسدة إىل عبودية الواحد األحد

 التحرر الكامل مـن الواقـع   وقد حرص اإلسالم بالتوحيد اخلالص، أن يصل بالنفس البشرية إىل   
  :اجلاهلي يف صورها املثالية الفريدة

كتحريرها من ذل اخلضوع وعبودية السيطرة، مبينا بأن اهللا وحده من ميلك اإلحيـاء واإلماتـة،      
، والعطـاء واملنع، وكل ما يف الكون مسخر له، وعلى العباد أن يتصلوا به فيدعونه )٢(والنفع والضر

لَه ملْك السماوات والْـأَرضِ يحيِـي    [: ه من جييب املضطر إذا دعاه، لقوله تعاىلمباشرة، فهو وحد
 يرٍء قَديلَى كُلِّ شع وهو يتمي[: وقوله. ٠٢/احلديد ]و  هإِن رقْدياء وشن يمل قزطُ الرسبي كبإِنَّ ر

أَمن يجِيب الْمضطَر إِذَا دعاه ويكْشف السوَء  [: ، وقوله تعاىل٣٠/اإلسراء ] كَانَ بِعباده خبِريا بصريا
  .٦٢/النمل ] ويجعلُكُم خلَفَاء الْأَرضِ أَإِلَه مع اللَّه قَليلًا ما تذَكَّرونَ

                                                 
     .٦٧٩، ص٣٥٣٥: خامت النبيني، رقم: املناقب، باب .ك: البخاري -)١(
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ملرتلة أو الوظيفة، وقد وحتريرها من اخلوف والقلق واالضطراب، كاخلوف على احلياة أو الرزق أو ا   
حاول اإلسالم القضاء على هذه املخاوف مبعاجلة أسباا، مبينا بأن هذا مما يتناىف مع عقيدة املـؤمن،  

  .ويتناقض مع مقتضيات اإلميان
فإذا كان اخلوف على احلياة، فاهللا وحده من يهبها ويسلبها، وقد جعل لكل إنسان أجال حمددا، ال    

وإذا  .١٤٥/آل عمران ]وما كَانَ لنفْسٍ أَنْ تموت إِالَّ بِإِذْن اهللا كتابا مؤجالً  [م، يتأخر عنه وال يتقد
وإذا  .٥٨/الذاريات ]إِنَّ اللَّه هو الرزاق ذُو الْقُوة الْمتني  [كان اخلوف على الرزق ولقمة العيش، ف 
وإِن  [أو الوظيفة حىت ال تنتزع، فإن مصري األمور إىل اهللا،  كان اخلوف على املكانة أو املرتلة الرفيعة

صي هلفَضل آدرٍ فَالَ ريبِخ كرِدإِن يو وإِالَّ ه لَه ففَالَ كَاش ربِض اللّه كسسميناء مشن يم بِه يب  
 يمحالر فُورالْغ وهو هادب١(١٠٧/يونس ] ع(.  

يرها من العبودية الزائفة، كتقديس األنساب واألحساب، وإكبار اجلاه والشهرة، وإجالل املال وحتر   
والثروة، وإعطاء هذه القيم أكثر مما تستحق من التوقري واإلعزاز، فبني اإلسالم بأن هذه القيم ليست 

يـع؛ فقيمـة   من قدر اخلسيس، وفقدها ال حيط من شـأن الرف  يرفع قيما ذاتية، وأن االتصاف ا ال
اإلنسان يف مدى إميانه باهللا وقوة صلته به، ويف عمله النافع، وعمله الصاحل، وأدبه الرفيـع؛ وخلقـه   
املتني، فتلك هي فضائل اإلنسان الذاتية، واليت ترفع صاحبها إىل الذروة من الكمال النفسي، والسمو 

: ε ، وقوله١٣/احلجرات ]تقَاكُم إِنَّ اللَّه عليم خبِري إِنَّ أَكْرمكُم عند اللَّه أَ [: لقوله تعاىل. )٢(الروحي
  . )٣(}من أبطأ به عمله مل يسرع به نسبه و.. {

وهكذا جنحت الدعوة يف تربية اجليل األول على العقيدة الصحيحة، واإلميان اخلالص، مما جعـل     
ت يف ذهنهم قوى مسـخرة  يتحررون من سلطان املاديات، ومن قوى الكون اليت أصبح ψالصحابة 

هلم، مطوعة خلدمتهم، بعد أن كانوا مسخرين هلا، مطوعني خلدمتها، سواء كانت هذه القوى بشـرا  
وذه التربية متكنت القاعدة املؤمنـة مـن مواجهـة    . )٤(مثلهم، أو من مكونات الطبيعة من حوهلم

هجرة الوطن، ومفارقة األهـل  التحديات، والوقوف يف وجه احملن واالبتالءات، والتضحية بالنفس، و
  .واألوالد، واالستهانة بالثروة واملال، مقابل اهلجرة يف سبيل اهللا، ونصرة دينه؛ والتمكني لدولته

  .عقـليا -ب   
                                                 

     ). ١٠٤،  ٩٩( ص ، )م ١٩٧٨/ هـ١٣٩٨( لبنان، دون طبعة،  -دار الفكر، بريوت دعوة اإلسالم، :السيد سابق -)١(

     ). ١٠٥،  ١٠٤( املصدر نفسه، ص  -)٢(

/ هـ ١٤١٩( ، ٢احلث على طلب العلم، اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع، ط: العلم، باب. تصر سنن أيب داود، كخم: مصطفى ديب البغا -)٣(
     .٥١٩، ص٣٦٤٣: ، رقم)م ١٩٩٨

     .٤٥٦ص ،يف محاية الدعوة ε منهج النيب :برغوث -)٤(



  

له  ليتسىن والتفكري السليم، ،ته على النظر والتأملاونعين ببناء اإلنسان من الناحية العقلية؛ تنمية قدر   
صدق والعدل، وفهم البيئة اليت حتيط به فيميز بنظرته املوضوعية بـني احلـق   الباحلكم على األشياء 

  . )١(والباطل، والضار والنافع، واإلفادة واالستفادة؛ استعداد حلمل أعباء الدعوة
وألمهية التأمل ملعرفة اخلالق، فإن اإلنسان يولد مزودا بالسمع والبصر والعقل، وهي أدوات مهمـة     

واللّه أَخرجكُم من بطُون أُمهاتكُم الَ تعلَمونَ شيئًا وجعلَ لَكُـم   [: ، لقوله تعاىل)٢(يف العلم واملعرفة
  . ٧٨/النحل ]الْسمع واَألبصار واَألفْئدةَ لَعلَّكُم تشكُرونَ 

لكـون الفسـيح،   وقد حرص اإلسالم أن جيعل اإلنسان من هذه األدوات، منافذ يطل ا على ا   
فَلْينظُـرِ   [: له تعاىلو، لق)٣(فيعرف أسراره، ويدرك شؤونه، وينتفع مبا أودع اهللا فيه من نعم وخريات

 ـا، وبا حيها فنتقًّا، فَأَنبش ضا الْأَرقَقْنش ا، ثُمباء صا الْمنببا صأَن ،هامانُ إِلَى طَعـا الْإِنسبنا،  عـبقَضو 
و كُمامعأَنلو ا لَّكُماعتا، مأَبةً وهفَاكا، وغُلْب قائدحلًا، وخنا وونتي٣٢،  ٢٤( عبس  ]ز  .(  

مبـدع   ؛وذا اإلدراك احلي للعناية اإلهلية، يصل اإلنسان إىل احلقيقة الكربى، حقيقة املعرفة باهللا   
أُ الْخلْق ثُم يعيده ومن يرزقُكُم من السماء والْأَرضِ أَإِلَه مع اللَّـه  أَمن يبد [وصانعه،  ،وخالقه ،الكون

 نيقادص مإِن كُنت كُمانهروا باتـ . ٦٤/النمل ]قُلْ ه ذْوإذا مل خيضع العقل هلذا الربهان، ويعهلـذه   ن
 ]ومن لَّم يجعلِ اللَّه لَه نورا فَما لَه من نورٍ  [، )٤(احلجة؛ فإنه ال خيضع لربهان، وال يذعن حلجة قط

  .٤٠/النور
بتجريده من املسلمات املبنية على الظـن والـتخمني،    وذا املنهج جنحت الدعوة يف تربية العقل،   

بت، ودعوته والتبعية والتقليد، وإبعاده من االنغماس يف مرياث اآلباء واألجداد، وإلزامه بالتحرر والتث
إىل التدبر والتأمل، واكتشاف احلكَم واملقاصد يف العبادات واملعامالت واألخالق، والتأمل يف سـنن  

  .)٥(والنظرة املوضوعية ،لالعتبار، والتعود على التفكري املنطقي ؛الكون ويف تاريخ األمم والشعوب
  . بـدنيا -ج   

                                                 
، )م ٢٠٠٦/ هـ١٤٢٧( ، ١القاهرة، ط - والتوزيع والترمجة مؤسسة اقرأ للنشر فقه النصر والتمكني يف القرآن الكرمي،: علي حممد الصاليب -)١(

     .٣٨٠ص

     .٥١ص دعوة اإلسالم،: سيد سابقال -)٢(

     .٣٨٠ص مصدر سابق،: الصاليب -)٣(

     ). ٢٣،  ٢٢( ص لبنان، دون طبعة ودون تاريخ،  - دار الكتاب العريب، بريوت العقائد اإلسالمية،: السيد سابق -)٤(

     ). ٣٨٣،  ٣٨١( ص  سابق، مصدر: الصاليب -)٥(



  

ربيته جسديا، ليبقى قوي البنية، بعيدا عن األمراض وقد حرص اإلسالم على بناء اإلنسان بدنيا، وت   
والعلل، ويكون عضوا نافعا لنفسه وألهله وألمته، قادرا على مواجهة الصعاب والتحديات أثناء قيامه 

  .بوظيفته، واضطالعه باألعباء املنوطة به
وسـالمته،   دنولكي يقوم اإلنسان بوظيفته ويؤدي رسالته، شرع اإلسالم احملافظة على نظافة الب   

 [: فأوجب الطهارة عند القيام ألداء العبادات، وسن استدامتها يف غري هذه األوقات، يقول اهللا تعاىل
 رِينطَهتالْم بحيو ابِنيوالت بحي [: ، ويقول٢٢٢/البقرة ]إِنَّ اللّه  رفَطَه كابيثورغب ٠٤/املدثر ]و ،

 :مخـس مـن الفطـرة    الفطرة مخس، أو {:  εوالتجمل عموما، لقوله  ،زيناإلسالم يف النظافة والت
مجيـل   إن اهللا {: εوقوله . )١(} ، وقص الشاربستحداد، ونتف اإلبط، وتقليم األظافرواإل اخلتان،

  .)٢(}حيب اجلمال 
ـ     وم وأباح اإلسالم لإلنسان األكل من الطيبات والرزق، تغذية للبدن وتقويته، ليؤدي وظيفته، ويق

يا أَيها الَّذين آمنواْ كُلُواْ من طَيبات ما رزقْناكُم واشـكُرواْ   [: بنشاطه على أحسن وجه، لقوله تعاىل
، ومنع اإلسراف من تناول الطعام، وقاية للجسم مـن العلـل   ١٧٢/البقرة ]للّه إِن كُنتم إِياه تعبدونَ 
، وقوله ٣١/األعراف ]كُلُواْ واشربواْ والَ تسرِفُواْ إِنه الَ يحب الْمسرِفني و [: واألمراض، لقوله تعاىل

ε :} وحرم تناول اخلمور، وكل ما يضر البـدن ويعطـل   )٣(} ..شرا من بطن وعاًء يما مأل آدم ،
اَألزالَم رِجس من عملِ الشـيطَان  إِنما الْخمر والْميِسر واَألنصاب و [:العقل عن وظيفته، لقوله تعاىل

  . ٩٠/املائدة ]فَاجتنِبوه لَعلَّكُم تفْلحونَ 
وأرشد اإلسالم إىل ممارسة األلعاب الرياضية، كالسباحة والرماية، وركوب اخليل، مع اإلشارة أن    

ق، كل ذلك لضمان سـالمة  يف أداء العبادات، ما يتضمن ممارسة رياضية منظمة دون إجهاد أو إرها
وأَعدواْ لَهم ما استطَعتم من قُوة ومن ربـاط   [: البدن؛ وللمحافظة على نشاطه وحيويته، لقوله تعاىل

 ،فرسه، ومالعبته أهلـه  الرجل تأديب: ليس من اللهو إال ثالث ..{: ε، وقوله ٦٠/األنفال ]الْخيلِ 
نعمتـان   { :εقال رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنهما -وعن ابن عباس ،)٤(}.. ورميه بقوسه ونبله

  .)٥(}الفراغ والصحة : مغبون فيهما كثري من الناس

                                                 
     .١١٤٨، ص٥٨٨٩: قص الشارب، رقم: اللباس، باب. ك: البخاري -)١(

     .٥٤، ص٢٦٥: حترمي الكرب وبيانه، رقم: اإلميان، باب. ك: مسلم -)٢(

     .٣٤٢، ص٢٣٨١: ما جاء يف كراهية كثرة األكل، رقم: الزهد، باب. ك: ترمذيال -)٣(

     .٣٤٧، ص ٢٥١٣: يف الرمي، رقم: د، باباجلها. ك: سنن أيب داود -)٤(

     ). ٢٧٨،  ٢٧٧( ، ص ٥، ج٣٢٠٧: رقم: رواه أمحد -)٥(



  

تـداووا فـإن اهللا مل     .. {: εوعند التعرض للمرض، حث اإلسالم على التداوي والعالج، لقوله    
؛ )١(} اهلـرم  {: ، وما هو؟ قـال يا رسول اهللا: ، قالوا} اداء واحد إال ؛له دواء يضع داء إال وضع
  .)٢(، ودوام عافيته، واستمرار وظيفتهة املسلمضمانا لبقاء صح

كما ضبط اإلسالم حاجة اإلنسان إىل امللبس واملأوى، مبا يوجب ستر العورة، وحيفظ اجلسم مـن     
والَّذين هـم   [: ىلاحلر والربد، وحاجته إىل الزواج واألسرة، وحرم الزنا واملخادنة واللواط، لقوله تعا

نِ ابفَم ،نيلُومم رغَي مهفَإِن مهانمأَي لَكَتا مم أو اجِهِمولَى أَزظُونَ، إِلَّا عافح وجِهِمفُرل كاء ذَلرى وغت
شـرعية،  البط ضـوا ال، وحاجته إىل املال والتملك وفق ) ٠٧،  ٠٥( املؤمنون  ]فَأُولَئك هم الْعادونَ 

  .)٣(وحذره من الدعة والبطر، واالغترار بالنعمة
 ياجسـد  تهوذا املنهج جنحت الدعوة اإلسالمية يف حتقيق أهدافها، يف بناء اإلنسان بدنيا، وتقوي   

واحملافظة عليه، بتلبية متطلباته املادية، واالستجابة لرغباته، وفق الضوابط الشرعية، ومبا حيفظ توازنـه  
  . ة، ليتمكن من مواجهة التحديات، ويتحمل أعباء الدعوة واجلهادمبوضوعي

  .أخـالقيا -د   
ركز املنهج القرآين يف العهد املكي على بناء اإلنسان من الناحية اخللقية، بالعمـل علـى تنقيـة       

الداخلني يف اإلسالم من األخالق الرديئة، والصفات القبيحة، وتزكية نفوسهم مبكـارم األخـالق،   
  .لصفات احلميدةوا
هو املثل األعلى، والقدوة الطيبة، واألمنوذج الصاحل للبشرية مجعاء، فقد أمـره   εوملا كان الرسول    

، ٩٠/األنعام ]أُولَئك الَّذين هدى اللّه فَبِهداهم اقْتده  [: اهللا أن يقتدي برسل اهللا الذين تقدموه، فقال
وسـائر خـالل    ؛واإليثار ،والكرم ،والشجاعة ،والوفاء ،من الصدقفكان أن مجع ما تفرق يف غريه 

لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّـه   [: ، لقوله تعاىل)٤(اخلري، حىت صار األسوة احلسنة يف األخالق الرفيعة
ريكَث اللَّه ذَكَرو رالْآخ موالْيو و اللَّهجرن كَانَ يةٌ لِّمنسةٌ حووهو إعجاز أخالقي ٢١/األحزاب ]ا أُس ،

كان كامنا يف تكوينه وذاتيته، بارزا يف سلوكه، وظاهرا يف شخصيته؛ حتقيقا لغاية سامية، عرب عنـها  
قد مهد يف املرحلة املكية،  εأن النيب : ، وال نبالغ إذا قلنا)٥(} األخالق حسنبعثت ألمتم  {: εبقوله 

  .لى دعائم األخالقاملكية، إلنشاء أول دولة يف التاريخ تقوم ع
                                                 

     .٢٨٠، ص٢٠٣٩: ما جاء يف الدواء واحلث عليه، رقم: الطب، باب. ك: ترمذيال -)١(

     ). ٥٠،  ٤٥( ص  دعوة اإلسالم،: سابق -)٢(

     ). ١٩٩،  ١٩٧( ص  ،١، جالسرية النبوية :الصاليب -)٣(

     .٦٩ص مصدر سابق،: سابق -)٤(

     .٥٠٥، ص١٦٧٧: ما جاء يف حسن اخللق، رقم: حسن اخللق، باب. ك: املوطأ -)٥(



  

منبعا للزاكيات من األخالق، واخلالل والشمائل، فقد جنح يف تربيـة أصـحابه،    εوملا كان النيب    
وفق املنهج القرآين الذي يدعوا إىل تزكية النفوس، باإلميان اخلالص، وإقامة العدل، والتحلي مبكـارم  

حم، وأكد يف املقابل على التخلص مـن  كاإلحسان للوالدين، ولألوالد، واجلار، وصلة الر ؛األخالق
ما ظهر منها وما بطن، واإلمث والبغي، وقتـل األوالد،   ،بتحرمي الفواحش واملنكرات ؛األخالق الرديئة
: وقد أشار القرآن إىل هذا يف العديد من اآليات، يف قوله تعاىل. )١(وقتل النفس بغري حق ؛ووأد البنات

] دبِالْع رأْمي ى إِنَّ اللّهبي الْقُراء ذإِيتو انساِإلح[: ، ويف قوله٩٠/النحل ]لِ و   مـرا حلُ ماْ أَتالَوعقُلْ ت
قٍ نحـن نـرزقُكُم   ربكُم علَيكُم أَالَّ تشرِكُواْ بِه شيئًا وبِالْوالدينِ إِحسانا والَ تقْتلُواْ أَوالَدكُم من إمالَ

الَّ بِالْحق ذَلكُـم  ياهم والَ تقْربواْ الْفَواحش ما ظَهر منها وما بطَن والَ تقْتلُواْ النفْس الَّتي حرم اللّه إِوإِ
  .١٥١/األنعام ]وصاكُم بِه لَعلَّكُم تعقلُونَ 

بناء النفس، بتربيتها على اخلري ومكارم األخالق، ولقد كان املنهج القرآين يف املرحلة املكية يهتم ب   
و مبثابة جهاد داخل النفس إلصالحها، والذي كان حبق توطئة للمواجهة اخلارجية املفروضة على هو

  .)٢(املؤمنني، كمعركة عقائدية، وسنة ربانية ال حميص عنها
 ،ة، على منهج تزكيـة األرواح وذا حققت الدعوة أهدافها يف بناء اإلنسان وإعداد القاعدة املؤمن   

، وـذيب الـنفس مبكـارم    )٣(مبا حيفظ توازـا  ،وتنوير العقول، واحملافظة على األجساد وتقويتها
  .األخالق؛ ليكون أهال ملواجهة التحديات وحتمل الصعاب، يف سبيل نشر دعوته، والقيام بوظيفته

  . بِـناء الـدولة: املطلب الثاين   
للدعوة يف املرحلـة املكيـة، فاملشـروع     ةة يف املدينة، أحد األهداف اإلستراتيجيشكل بناء الدول   

اإلستخاليف الذي جتسد عمليا يف بناء دولة اإلسالم، والذي صار واقعا عمليا يف  املدينة املنورة؛ إمنـا  
 كان نتاجا لعمل جاد وخملص، وحمصلة هودات جبارة ومتواصلة، قامت ا الدعوة اإلسـالمية يف 
مكة، طيلة ثالثة عشر عاما، من خالل بناء القاعدة املؤمنة، الواعية، احملتسبة، اجلهادية، واليت ألقـت  

والذي ظل حمل أنظار الدارسني  -على عاتقها محل مسؤولية تكاليف الدعوة، فما مت إجنازه يف املدينة
األول، وتكوين القاعدة الصلبة، اجليل  سيبقى مدين ملا بذلته الدعوة، يف تربية -والباحثني عرب العصور

واستكماال الستمراريـة البناء التربوي والتعليمي الذي استهدف . )٤(ويئة األرضية األساسية يف مكة

                                                 
     ). ٨٩،  ٨٦( ص  ،يف الدعوة ε منهج النيب :أحمزون -)١(

     .٩٤ص صدر نفسه،امل -)٢(

     .١٩٩ص ،١، جالسرية النبوية :الصاليب -)٣(

     ). ٤٦٢،  ٤٦٠( ص  ،ية الدعوةيف محا ε منهج النيب :برغوث -)٤(



  

املدينة، حنو تنظيم شؤون الدولة يف جماالـا   ود منصبة يفـبناء اإلنسان يف مكـة، فقد كانت اجله
  . رارية الدعوة، يف حتقيق أهدافها وبلوغ غاياااملتعددة، للحفاظ على كياا، وضمانا الستم

  .اجـتماعيا -أ   
يف جمال التنظيم االجتماعي، داخل الدولة اإلسالمية  εشكلت املؤاخاة صدارة اهتمامات الرسول    

ومل تتم هذه املؤاخاة حتت الضغط واإلكراه، وإمنا متت . الناشئة؛ حتقيقا للترابط والتعاون بني املسلمني
ومل تكن هذه اخلطوة جمـرد  . ة جاحمة، واندفاع قوي يعرب صراحة على قوة رابطة األخوة يف اهللابرغب

على تنفيذها، وقام بتجسيدها علـى أرض   εشعارات ترفع؛ إمنا كانت خطوة عملية، أشرف النيب 
  .)١(}ن تآخوا يف اهللا أخوين أخوي {: الواقع، بتحديد التآخي املباشر بني املهاجرين واألنصار، بقوله

وبلغ فقه األنصار لألخوة يف اهللا، أن عرضوا على املهاجرين، خري أراضيهم، وخري أمواهلم، وخـري     
أهلهم، فضربوا ذا املستوى يف الكرم، املثل األعلى يف احلب واإليثار، فكان أن أثـىن اهللا علـيهم،   

الدار والْإِميانَ من قَبلهِم يحبونَ من هـاجر   والَّذين تبوؤوا [: وعلى املهاجرين لعفتهم، يف قوله تعاىل
اصصخ كَانَ بِهِم لَوو لَى أَنفُِسهِمونَ عرثؤيوا وا أُوتمةً ماجح مورِهدي صونَ فجِدلَا يو هِمن إِلَيمةٌ و

وكان قبول املهاجرين هلذا األمر بشكل مؤقت، . ٠٩/شراحل ]يوق شح نفِْسه فَأُولَئك هم الْمفْلحونَ 
ريثما يتعرفون على سوق املدينة وطرق ممارسة التجارة فيها، فالعمل التجاري بطبيعته عمل مؤقـت،  

كمثال للحيويـة   τمع الدعوة للجهاد، وقد ظهر عبد الرمحن بن عوف  -إذا لزم األمر -ال يتعارض
واملتأمل يف . ويتطيب ويتزوج ،تطاع خالل أيام قالئل، أن يكسبواحلركية يف النشاط التجاري، فاس

وتضـحية   ،هذا األفق العظيم، ملعامل اتمع املدين من خالل املؤاخاة، وما رافقها من حـب وبـذل  
ا احلق، واألمـل والرجـاء؛   وإيثار، وما يرى يف عاملنا املعاصر من مبادئ ومثل، تقدم للناس على أ

يكتشف عظمة هذا الدين يف مما القهر والتسلط، وقتل اخلري يف نفوس الناس،  فييف حقيقتها ختولكن 
  .  )٢(بناء اإلنسان قبل بناء  الدولة

وكان املسجد صورة عملية للتآخي، والعدل واملساواة، والوحدة والتكافل االجتماعي، عند اللقاء    
اه إىل قبلة واحدة؛ وعبـادة اإللـه   واالجتماع، وحني اإلقامة للصالة، والوقوف صفا واحدا، واالجت

  .٩٢/األنبياء ]إِنَّ هذه أُمتكُم أُمةً واحدةً وأَنا ربكُم فَاعبدون  [الواحد، 
العالقات بني سكان املدينة، فكتب وثيقة توضح التزامات مجيع األطـراف داخـل    εونظم النيب    

لى اعتبار اليهود من مواطين الدولة اإلسالمية إىل جانب املدينة، وحتدد احلقوق والواجبات، ونصت ع
                                                 

     .٣٧١، ص٢السرية النبوية، ج: بن هشاما -)١(

     ). ٢٣٧،  ٢٣٣( ص  ،فقه السرية النبوية :الغضبان -)٢(



  

يرجع إليه يف كل خالف،  εاملسلمني، وحددت ماهلم من حقوق، وما عليهم من واجبات، وأن النيب 
  .)١(فهو الضابط واملنظم للعالقات االجتماعية يف الدولة الناشئة

ويف إطار ال ضرر وال ضرار، فحث  وحرص اإلسالم على حتقيق حاجات اتمع، يف إطار احلالل،   
، ٠٢/املائـدة  ]وتعاونواْ علَى الْرب والتقْوى والَ تعاونواْ علَى اِإلثْمِ والْعدوان  [على التعاون والتكافل، 

للقضاء على املنكرات، وإرساء املودة والعدالة، ورفع الظلم،  ؛وعلى التناصر والتواصي باحلق والصرب
] رِ وبا بِالصواصوتو قا بِالْحواصووعلى التراحم، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، ٠٣/العصر ]ت ،

كُنتم خير  [وكل ما حيقق اخلري والسعادة للمجتمع، .. واجتناب اإلمث والفواحش، والتسامح والصفح
، خرييـة  ١١٠/آل عمران ]ف وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمنونَ بِاللّه أُمة أُخرِجت للناسِ تأْمرونَ بِالْمعرو

أن تقوم على اإلميان والعمل الصاحل، بعيدة عن اخلريية العرقية، واجلنسية والقوميـة،   ؛أرادها اإلسالم
  .واليت ال جتلب إال الويالت واحلروب للمجتمع

م، وجيب أن تسود اتمع، سواء يف مرحلـة التربيـة   وهذه الدعائم وغريها، حرص عليها اإلسال   
  . )٢(واإلعداد، أو يف مرحلة بناء الدولة

  .سـياسًيا وإدارًيـا -ب   
السياسية واضحة، يف صياغة بنود الصحيفة، وما تضمنته مـن مبـادئ،    εكانت عبقرية الرسول    

مة الواحدة، واليت تضم املسـلمني  درجت عليها دساتري الدول احلديثة، ويف مقدمتها حتديد مفهوم األ
مجيعا، ومن تبعهم، وحلق م، وجاهد معهم، وهذا مفهوم جديد يف تاريخ احلياة السياسية يف جزيرة 

إِنَّ هذه أُمتكُم أُمةً واحـدةً وأَنـا ربكُـم     [: العرب، بعيدا عن شعار القبيلة والتبعية هلا، لقوله تعاىل
 وندبكما حددت بنود الصحيفة حقوق وواجبات األطراف املتواجدة يف املدينـة،  . ٩٢/ألنبياءا ]فَاع

مبا حيقق العدالة واملساواة بني مجيع الناس، على اختالف ألوام وألسنتهم وأديـام، ومبـا يضـمن    
 احلقوق؛ كاحلق يف األمن، والعيش بسالم، ومبا يكفل احلريات، كحرية العقيدة والعبادة، للمسـلمني 

. ٢٥٦/البقـرة  ]الَ إِكْراه في الدينِ قَد تبين الرشد من الْغـي   [: دينهم، ولليهود دينهم، لقوله تعاىل
يف حل الرتاعات، وفك اخلالفات، ومسؤولية إعالن احلرب والسلم؛ باعتباره  εويرجع األمر للرسول 

   .)٣(احلاكم والقاضي

                                                 
     ). ٣٠٤،  ٢٩٩( ص  ،يف الدعوة ε منهج النيب :أحمزون -)١(

     ). ٣٨٨،  ٣٨٦( ص  ،فقه النصر والتمكني :الصاليب -)٢(

     ). ٥٤٩،  ٥٤٣( ص  ،١، جالنبويةالسرية  :الصاليب -)٣(



  

اللبنة األساسية، للتنظيم اإلداري والسياسي للدولة الناشـئة،   ε سولويعد املسجد الذي شيده الر   
فلم تقتصر وظيفته يف أداء العبادة؛ بل كان جممعا للشورى، ومقرا للقيادة السياسية العليا، تتخذ فيـه  

  . )١(القرارات املصريية، وتعقد فيه األلوية؛ ونزال الستقبال الوفود
فكانت مجيع األعمال والوظائف السياسية واإلداريـة  ، ملركزيةبا εواتسم أسلوب إدارة الرسول    

وباعتباره نبيا ورسوال، وحاكما وقاضيا، فقد فوض اهللا تعاىل إليـه، إدارة أمـور   . حمصورة يف يده
السياسة العامة يف تدبري شؤون األمة ورعاية مصاحلها؛ فكان يشرف على بعث اجليـوش، وقسـمة   

، ويقيم احلدود، وينصب تالصلح، وصرف األموال، وتوزيع اإلقطاعيا الغنائم، وعقد العهود، وإبرام
وما إن توسع سلطان الدولة منـذ السـنة   . القضاة ويعني الوالة؛ وغريها من شؤون اإلمامة العظمى

التاسعة للهجرة، حيث شرعت وفود القبائل تأيت تباعا معلنة دخوهلا يف اإلسـالم، بـدأت الدولـة    
أمريا  ،عني على كل قبيلة يأتيه وفدها مسلمايε يق الالمركزية؛ فكان الرسول اإلسالمية تتجه حنو حتق

منها، وغالبا ما يكون هو شيخها يف اجلاهلية؛ تأليفا للقلوب على اإلسالم، ومع اتساع رقعة اإلسالم، 
إن  -إما مشافهة أو كتابة -كان من هديه إذا وجه عامال إىل جهة من اجلهات، عهد إليه εفإن النيب 

يأمر الناس بالصالة، ويأخذ منهم الزكاة، ويعدل فيهم، ويفقههم ويعلمهم أمر دينهم، ويلني علـيهم  
  .  )٢(يف احلق؛ ويشتد عليهم يف الظلم

( ، واألقـاليم،  )كمكة والطـائف  ( املدن، : أما التقسيمات اإلدارية يف العهد املدين، فقد ضمت   
وكانت الرقابة الذاتية متثل خط الدفاع األول قبل . العشائر؛ والقبائل و)كاليمن، والبحرين، وعمان 

املسلم؛ ليكـون   الرقابة اإلدارية، يف مواجهة االحنراف اإلداري يف شىت مظاهره وصوره، بتربية ضمري
  . )٣(رقيبا على نفسه، وحارسا على تطبيق تعاليم اإلسالم يف كافة ااالت

اإلسهام به يف بناء الدولة سياسيا وإداريا، بإقامة العـدل،   وما ذكرناه يعد إشارات خاطفة، ملا مت   
وإدارة سياسة الدفاع واحلروب، وتنظيم موارد الدولة املالية، بتنظيم الزكاة وطرق جبايتها، وعقـد  

وحنوها، مما مل ..املعاهدات والصلح، وإنفاذ السفارات إىل العامل اخلارجي، مما يؤسس للعالقات الدولية
يرة العربية من قبل يف هذا اال، مما ساهم يف جناح الدعوة، وتوسيع كيـان الدولـة،   تعهد به اجلز

  .وتعزيز مكانة األمة يف إطار مشروعها احلضاري
  .اقتصـادًيا ومـالًيا -ج   

                                                 
     .٣٠٨ص ،يف الدعوة ε منهج النيب :أحمزون -)١(

     ). ٣١٤،  ٣١٢( ص  صدر نفسه،امل -)٢(

     ). ٣١٧،  ٣١٥( ص  صدر نفسه،امل -)٣(



  

إىل املدينة، قام بدراسة األوضاع االقتصادية فيها، فلما رأى متركز القوة  εوبعد أن وصل الرسول     
ة بيد اليهود، وصاروا ميلكون السوق التجارية وأمواهلا، ويتحكمون يف األسعار، وحيتكرون االقتصادي

السلع، ويستغلون حاجات الناس، رأى ضرورة إجياد سوق إسالمية بديلة، لينافس املسـلمون فيهـا   
يف عامل اليهود، على مصادر الثروة واالقتصاد يف املدينة، وتظهر فيها آداب اإلسالم، وأخالقه الرفيعة 

ضـربن  قَصن وال ينتهذا سوقكم فال ي {: التجارة واملال، حمددا مكاا غرب املسجد النبوي، وقال
 εوكانت السوق رحبة واسعة، وحظيت باهتمامه ورعايته، وتعهـدها الرسـول   . )١(}عليه خراج 

واخلداع، فكان ال  باإلشراف واملراقبة، فطهرها من بيوع اجلاهلية املشتملة على الغنب، والغرر والغش
يرى منكرا إال غريه وأزاله، وال معروفا إال أقره، ورغب يف املواظبة عليـه، وااللتـزام بـه، وفقـا     
للتوجيهات الربانية، وإعطاء احلرية، وإتاحة الفرص املتكافئة فيها للبيع والشراء، ووضع هلا ضـوابط  

صام، واحملافظة على نظافتها وعـدم  وسن هلا آدابا، كالذكر عند الدخول، وكراهية رفع الصوت باخل
تلويثها باألوساخ واألقذار، واالحتراز من محل السالح، ووجوب الوفاء بالعقود والعهود، والتحذير 
من نقضها أو الغدر فيها، واليسر واملساحمة يف البيع والشراء، والصدق والبيـان وعـدم الكتمـان؛    

اخل، وكان هلذه اآلداب والتوجيهات املتعلقة بأدب ..يزانواالبتعاد عن األميان الكاذبة والتطفيف يف امل
التعامل، األثر العميق يف تعمري أسواق املسلمني، وضعف أسواق اليهود، مما جعل املسلمني يسيطرون 

  .)٢(اليهود يف أدق اختصاصام نعلى االقتصاد يف املدينة، ويقهرو
ما املوارد املالية لبيت املـال، كالزكـاة،   بعد اهلجرة، منظ εكما كان الوحي يرتل على الرسول    

، وكان الوايل أو العامل يف عصر النبوة، يقوم جبمـع الزكـاة   ..واجلزية، والفيء، والغنيمة، والعشور
واجلزية من رعاياه، وأحيانا يتسلم األموال ممن يليه من عمال األقاليم، وأحيانا أخرى، يكلف الساعي 

املستويف، ويقوم الكُتاب بكتابة : ، ويدفعها إىل بيت املال، ويسمىجبمع مستحقات الدولة من األموال
يشرف على إنفاق هذه األموال يف أوجهها  εأموال الصدقات اليت جتىب إىل بيت املال، وكان الرسول 

إِنمـا الصـدقَات للْفُقَـراء     [، كإنفاق الزكاة حسب املصارف الواردة يف اآلية الكرمية، )٣(الشرعية
وو بِيلِ اللّهي سفو نيارِمالْغقَابِ وي الرفو مهقُلُوب لَّفَةؤالْما وهلَيع نيلامالْعنيِ واكسـبِيلِ   الْمـنِ الساب

 يمكح يملع اللّهو اللّه نةً م٦٠/التوبة ]فَرِيض.  

                                                 
     ). ٣٨٤،  ٣٨٣( ، ص ٢٢٣٣: ابن ماجة، كتاب التجارات، باب األسواق ودخوهلا، رقم -)١(
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ون، واألار، والبحار، والكـأل الـربي،   ملكية الثروات الطبيعية لألمة، كالعي εوجعل الرسول    
، ويؤول تنظـيم  )١(}املاء، والنار، والكأل : املسلمون شركاء يف ثالثة {: εوالغابات واملعادن، لقوله 

سـتة أميـال   : جهة البقيع ومساحتها εاستغالهلا إىل الدولة؛ ضمانا للمصاحل العامة، ومحى الرسول 
وال شك أن تدخل الدولة يف مراقبة وتسيري الثروات، . األنصارمربعة، خليل املسلمني من املهاجرين و

حتصل به منافع اجتماعية هامة؛ كتحقيق توزيع عادل للدخل والثروة، وتشغيل أمثل للموارد، وتكافؤ 
  . )٢(وحنوها..الفرص بني اجلميع، وتشجيع املنافسة يف اإلنتاج، وحماربة االحتكار

صادي، للداللة على أمهيته يف بناء الدولة، وأن القـوة االقتصـادية   باجلانب االقت εوقد اهتم النيب    
تعزز من مكانة األمة، إذا ما أحسنت استثمار قدراا وإمكانياا الذاتية، يف توفري ما حتتاجه لالكتفاء 
 الذايت دون أن متد يد االستجداء، مما يوفر للدعوة حرية التحرك، ولألمة حق اختاذ قراراا، بعيدا عن
الضغوطات الكاحبة لنشاطها اإلسالمي، خاصة وأن العامل اإلسالمي ميلك مـن الطاقـات املاديـة،    
والثروات الطبيعية، واملؤهالت البشرية، ما يؤهله لبناء اقتصاد قوي، ميكنه من مواجهة  التحـديات  

  .)٣(املتصارعة  املختلفة، وينقذ األمة من التيارات االقتصادية
  .عسكـريا -د   
عد اهلجرة املباركة إىل املدينة املنورة، وقيام دولة اإلسالم، جاءت التوجيهات اإلهلية تـدعوا إىل  ب   

ضرورة أخذ أعلى درجات االستعداد؛ للدفاع عن الدولة ومحاية الدعوة، ودفع اخلطر الذي مل ينقطع 
وأَعـدواْ لَهـم مـا     [: يوما على املسلمني، فكان ال بد من األخذ بزمام القوة، امتثاال لقوله تعاىل

تعلَمونهم اللّه  استطَعتم من قُوة ومن رباط الْخيلِ ترهبونَ بِه عدو اللّه وعدوكُم وآخرِين من دونِهِم الَ
 مهلَمعية، وأن يعبـد اهللا  وملواجهة حتديات املرحلة اجلديدة، يف حماربة الشرك والوثن. ٦٠/األنفال ]ي

حتم على النيب وحده يف األرض، تε  تنمية القدرات العسكرية لرجاله، فكان يعمل دون هوادة على
تعليم املسلمني فنون القتال، وتدريبهم على استعمال السالح، معتمدا يف تكوينـه علـى عـاملني    

  :متوازيني، مها
تلني، مبنحهم األمل اليقيين، بالنصر أو اجلنة، ؛ ويهدف إىل رفع معنويات املقاالتوجيه املعنوي -١   

راحـت اآليـات    ،وخلدمة هذا اهلـدف  ،خاصة وأن اجلهاد يف هذا الطريق، غرضه إعالء كلمة اهللا
واألحاديث اخلاصة باجلهاد واالستشهاد تغذي يف النفس، الرغبة العارمة يف االندفاع حنـو الشـهادة   

                                                 
     .٣٦٤، ص٥ج: أخرجه أمحد يف املسند -)١(
     ). ٣٤١،  ٣٤٠( ص  مصدر سابق،: أحمزون -)٢(

     .٣٠٠ص ،فقه النصر والتمكني :الصاليب -)٣(



  

إِنَّ اللّه اشترى مـن   [: لت العامل عرب التاريخ، كقوله تعاىلللفوز باجلنة، مما فجر طاقات هائلة؛ أذه
 وعدا علَيه حقًّا فـي  الْمؤمنِني أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم اجلَنةَ يقَاتلُونَ في سبِيلِ اللّه فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ

ن ومن أَوفَى بِعهده من اللّه فَاستبشرواْ بِبيعكُم الَّذي بايعتم بِه وذَلك هو الْفَوز التوراة واِإلجنيلِ والْقُرآ
 يمظوقوله ١١١/التوبة ]الْع ،ε :} حيب أن يرجع إىل الدنيا، وله ما على األرض  ،ما أحد يدخل اجلنة

  .)١(}يا فيقتل عشر مرات، ملا يرى من الكرامة يتمىن أن يرجع إىل الدن ،من شيء إال الشهيد
؛ فيتمثل يف إعداد القوة الالزمة، ملواجهة األخطار واالستعداد ألي طـارئ،  التدريب العملي -٢   

ة على التدريب املستمر على فنـون القتال، كالطعن بالرمح، والضرب بالسيف، والرمـي  ـباملواظب
وحنوها، من املهارات اليت .. لم أساليب القتال يف الرب والبحربالنبال، والتمرن على ركوب اخليل، وتع

تتطلبها تطورات احلرب، وطبيعة املواجهة، وقد أسهمت التوجيهات النبوية يف تعزيز هذا اجلانـب،  
: ε، ولقوله )٢(}وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة، أال إن القوة الرمي، أال إن القوة الرمي  {: εلقوله 

ال يركب البحر إال حـاج أو   {: ε، وقوله  )٣(}..يف نواصيها اخلري إىل يوم القيامة اخليل معقود {
وقد أسهمت التوجيهـات  . )٤(} معتمر أو غاز يف سبيل اهللا، فإن حتت البحر نارا، وحتت النار حبرا

وف القرآنية، يف حتقيق حتوالت نوعية يف أساليب القتال، كأسلوب التعبئة الذي يعتمد على نظام الصف
إِنَّ اللَّه يحب الَّذين يقَاتلُونَ في سـبِيله   [: املتراصة، والذي يتيح املناورة يف القتال، عمال بقوله تعاىل

 وصصرانٌ منيم بهفًّا كَأَنويدعو إىل االستماتة يف املعركة، وإحلاق اهلزائم باألعداء، ٠٤/الصف ]ص ،
اخلندق، وجاء بديال عن أسلوب الكر والفر، الذي مل تعرف العـرب  يف بدر وأحد و εوطبقه النيب 
نظام اخلميس يف حربه مع اليهـود يف   εكما استعمل النيب . ، وهو مدعاة للهزمية والفشل)٥(غريه أبدا

املـؤخرة  ( املقدمة، القلب، امليمنة، امليسرة، الساقة : غزوة خيرب، حيث وزع اجليش على النحو اآليت
()٦(.  

يف بناء الدولـة مـن الناحيـة  العسـكرية،      εأشرنا إليه يعد جزءا يسريا، مما أسهم به النيب  وما   
وتنظيماا احلربية الدفاعية منها واهلجومية، برزت مثارها يف حتقيق االنتصارات املتتاليـة يف أغلـب   

 هـي العليـا،   الغزوات؛ ألن اجليش الذي أُعد يف املدينة، كان جيش عقيدة، يقاتل لتكون كلمة اهللا

                                                 
     .٥٤٤، ص٢٨١٧: ، رقمرجع الدنياي د أناجلهاد والسري، باب متين ااه .ك: البخاري -)١(

      .٧٤١، ص٤٩٤٦: ، وذم من علمه مث نسيه، رقمفضل الرمي واحلث عليه :باب اإلمارة ، .ك :مسلم -)٢(

     .٥٤٩، ص٢٨٥٢: اجلهاد ماض مع الرب والفاجر، رقم: اجلهاد والسري، باب. ك: البخاري -)٣(

     .٣٤٣، ص٢٤٨٩: ر يف الغزو، رقميف ركوب البح: اجلهاد، باب. ك: أبو داود -)٤(

     ). ٢١١،  ٢٠٨( ص  ،فقه السرية النبوية :نوري -)٥(

     ). ٣٢٢،  ٣٢١(ص  ،يف الدعوة ε منهج النيب :أحمزون -)٦(



  

وهذه الفكرة أو القضية، أمسى ما يقاتل ألجلها اإلنسان، حىت وإن دافع عن وطنـه، أو كرامتـه، أو   
  .)١(حكومته، فالعقيدة ينبغي أن تكون هي احملور األساس يف القتال

منوذج فريد يبقى حمل أنظـار  أيف وضع األسس اهلامة لبناء الـدولة، وهو  εح النيب ـوهكذا جن   
تنظيما وختطيطا، وعظمة رسالته، يف نشر  εرسني والباحثني؛ ليكتشفوا من خالله عبقرية الرسول الدا

  . اخلري والعدل، وحماربة الشر ومواجهة الظلم، وتوفري السعادة للبشرية يف الدنيا واآلخرة
  . نشر اإلسالم وتبليغ الدعوة: املطلب الثالث   
إلستراتيجي للدعوة، من وراء كل اهودات اليت بذلتها الدعوة، أن اهلدف ا: لعلنا ال نبالغ إذا قلنا   

خالل املرحلتني املكية واملدنية، يف بناء اإلنسان وبناء الدولة وما صاحب هذا اإلعداد من حتـديات  
جسيمة ال تعرف النهاية؛ إمنا كان العمل على توفري كل اإلمكانيات املعنويـة واملاديـة والبشـرية؛    

انطالقـا مـن أن دعـوة    '' سؤولية نشر اإلسالم، وتبليغ الدعوة إىل البشرية مجعاء، لتتحمل األمة م
، ابتدأت منذ أن وقع أول اتصال )٢(''اإلسالم ليست دعوة حملية، أو وطنية، أو قومية؛ بل دعوة عاملية 

أْ بِاسـمِ  اقْرε :] بني السماء واألرض، وتشرفت األرض بكالم اهللا تعاىل ميأل وجودها، ويتلقاه النيب 
لْإِنسانَ ما لَـم  ربك الَّذي خلَق، خلَق الْإِنسانَ من علَقٍ، اقْرأْ وربك الْأَكْرم، الَّذي علَّم بِالْقَلَمِ، علَّم ا

 لَمع٠٥،  ٠١( العلق  ]ي  .(  
، وتـارة جمنونـا   ساحرا وشاعرا εواستمرت املعركة سنني طواال، واملشركون يصورون الرسول    

ورسول اهللا .. لكوطالب مε  حياول إخراجهم من ننت الالت والعزى وهبل، إىل خالق عوامل الوجود
تؤكد على عاملية  ،، واآليات القرآنية اليت نزلت يف مكة٠٢/الفاحتة ]الْحمد للّه رب الْعالَمني  [كله، 

  :     جاء للناس مجيعا εاإلسالم، وأن الرسول 
   ١- ]  نيالَمةً لِّلْعمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم١٠٧/األنبياء ]و.  

  .٠١/الفرقان ]تبارك الَّذي نزلَ الْفُرقَانَ علَى عبده ليكُونَ للْعالَمني نذيرا  [ -٢   
  .٩٠/األنعام ]للْعالَمني  قُل الَّ أَسأَلُكُم علَيه أَجرا إِنْ هو إِالَّ ذكْرى [ -٣   
  .٢٨/سبأ ]وما أَرسلْناك إِلَّا كَافَّةً لِّلناسِ بشريا ونذيرا  [ -٤   
  .١٥٨/األعراف ]قُلْ يا أَيها الناس إِني رسولُ اللّه إِلَيكُم جميعا  [ -٥   
فقد مجع اإلسالم يف العهد املكي، بني صـهيب   وللداللة على عاملية هذا الدين، ومشولية الدعوة؛   

الرومي، وسلمان الفارسي، وأبو بكر القرشي، وبالل احلبشـي؛ وشـهد إسـالم وفـد نصـارى      
                                                 

    .٥٣٩، ص)م ١٩٨٨/ هـ١٤٠٨( ، ٢اجلزائر، ط - شركة الشهاب للنشر والتوزيع، باب الواد اإلسالم،: سعيد حوى -)١(

     .٣٤٥ص ،رية النبويةفقه الس :نوري -)٢(



  

يقول لوفد قريش عنـد أيب   εفصاروا إخوة يف اهللا، بفضل نعمة اإلميان، وكان الرسول .. ،)١(احلبشة
كلمة واحدة تعطونيها متلكون ا العـرب،  . . {: طالب، وهو يبشرهم بعاملية هذا الدين وانتصاره

، وظهرت عاملية هذا الدين أيضا، أن انتقلت دعوته من عامل اإلنـس إىل  )٢(}وتدين لكم ا العجم 
( اجلن  ]ا إِنا سمعنا قُرآنا عجبا، يهدي إِلَى الرشد فَآمنا بِه ولَن نشرِك بِربنا أَحد [: عامل اجلن، فقالوا

، وأحداث اهلجرة إىل احلبشة وإىل املدينة، وبشريات أحداث حفر اخلندق؛ بفـتح الـيمن   ) ٠٢،  ٠١
 {: والشام، واملغرب واملشرق، والتأسيس لالنطالق بالدعوة حنو اآلفاق، عقب هزمية األحزاب، بقوله

تمكني للدعوة بعد صـلح  ، وجتسدت هذه االنطالقة عمليا، عقب ال)٣(} ..اآلن نغزوهم وال يغزوننا
 كل هذه األحداثواخل، ..الم،ـللملوك واألمراء؛ يدعوهم إىل اإلس εديبية، ومكاتبة الرسول ـاحل

  . )٤(ومشولية الدعوة  ، تدل بوضوح على عاملية الرسالة،وغريها
ة  ثقـل املسـؤولي   -الذي كان مثاال  يف التربية النبويةو - ψ ولقد فقه اجليل األول من الصحابة   

وبشرياته، فَفُتحت هلم الشام، وبالد  εوعظم األمانة، فكان أن حقق اهللا على أيديهم، موعود نبيهم 
، فنالوا العزة )٥(الروم، والعراق، وبالد فارس، ومصر، واليمن؛ ودانت هلم األرض يف أقل من مائة عام

هللا عليهم من فـوق سـبع   والكرامة، بإخالصهم وصدقهم، واخلريية بصاحل أعماهلم، فكان أن أثىن ا
كُنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ تأْمرونَ بِالْمعروف وتنهونَ عـنِ الْمنكَـرِ    [: مساوات، يف قوله تعاىل

 ونَ بِاللّهنمؤت١١٠/آل عمران ]واخللف يف عاملنا املعاصر، ما فَ، وهل ي السـلف يف عصــر   فْقَه ههق
   .!وعصر اخلالفة الراشدة ؟ النبوة،

اليت كانت تعترض طريقه ويف مواجهة التحديات  εهذه هي أهم املعامل البارزة اليت ميزت منهجه    
واملنهج األمثل يف الصرب والصمود؛ إلحقاق احلـق   ،يف الدعوة إىل اهللا، واليت متثل حبق، األمنوذج احلق
للقيام بواجب الدعوة إىل اهللا، وحتمل مسـؤولية   وإزهاق الباطل، واملرجعية احلقة، لكل من تشرف

  .و استطاعتهأالتغيري واإلصالح، كل حسب موقعه؛ وقدرته 
  
  
  

                                                 
     ). ٢٧٢،  ٢٧١ (ص  ،١ج السرية النبوية،: ابن هشام -)١(

     .٣٩٣، ص٥، ج٣٤١٩: رقم: ورواه أمحد. ٣٠٢، ص٢صدر نفسه، جامل -)٢(
     .٧٨١، ص٤١١٠: غزوة اخلندق وهي األحزاب، رقم: املغازي، باب. ك: بخاريال -)٣(

     ). ٤٣٨ ، ٤٣٥(  فقه السرية النبوية، ص: الغضبان -)٤(

     . ٤٤٢املصدر نفسه، ص -)٥(



  

  
  
  
  
  
  
  

     
  
  
  
  

  اخلـامتـة
إاء هذا البحث، يبقى من املفيد أن أبرز أهم النتـائج الـيت    –بعون اهللا وتوفيقه  –وبعد أن مت    

  :والدراسة هلذا املوضوع، واليت تتمثل فيما يليتوصلت إليها من خالل ما تناولته بالبحث 
رغم ما كان يتميز به الواقع اجلاهلي من خصال نبيلة؛ كالكرم والسخاء، والشجاعة واملروءة،  -١   

والذكاء والفطنة؛ إال أن هذا الواقع عرف احنرافا خطريا يف العقيدة، كعبادة األصـنام، والتـورط يف   
النظام القبلي؛ باخلضوع ألعراف القبيلة، واإلذعان ملشاخيها، وكرباء  مظاهر الشرك والوثنية، وسيادة

القوم وأصحاب النفوذ فيها، إىل جانب انتشار وباء التعامل بالربا، والترف والبذخ، وامتهان املرأة يف 
كرامتها؛ بإكراهها على البغاء، كما استحكم يف اتمع تعاطي اخلمور، وممارسة امليسـر والقمـار،   

ة جمالس اللهو اليت يصحبها الشراب وهتك األعراض، ومظاهر الفساد والظلم، وأكـل أمـوال   وكثر
الناس بالباطل، وغريها كثري، مما يعكس مستوى االحنطاط احلضاري إلنسان عامل ما قبل اإلسالم، مما 

  . استدعى احلاجة املاسة لنيب مرسل، ينقذ البشرية من ظلمات اجلاهلية إىل نور اإلسالم
من حرب نفسية من طرف خصوم الدعـوة، يكشف بأن طبيعة  εوما تعـرض له الرسول  -٢   

الشر واحدة، لدى أعداء اإلسالم، أينما كانوا ومىت وجدوا؛ فاألجهزة اليهودية، ومن ورائها األجهزة 
ه الصليبية والشيوعية املعاصرة، تسعى جاهدة لتسليط أجهزا، ووسائلها اإلعالمية احلديثـة، لتشـوي  



  

ه وتعاليمه، وما تنشره الصحف الدامنركية خري ئاإلسالم، وحماولة إلصاق مة اإلرهاب برجاله، ومباد
   .من اإلسالم؛ وإبعادهم عنهلتنفري الناس  السعي دليل على خبث نيتهم، وعظيم كيدهم يف

الم، وإقامة خاصة يف سبيل نشر اإلس من األذى εإن ما لقيه األنبياء عامة، وما لقيه الرسول  -٣   
اتمع اإلسالمي النظيف، يعد سنة إهلية يف طريق الدعوة، تقتضيها صفة التكليف املتفرعة عن صـفة  
العبودية هللا تعاىل، واليت جيب أن يتحمل ألجلها املسلم كثريا من الشدة واألذى؛ إلقامة شريعة اهللا يف 

معاملة أهل احلق، تعبريا واضحا عن درجة ويف املقابل يدل اعتداء أهل الباطل يف . نفسه مث يف جمتمعه
العداوة واحلقد، واإلفالس يف جمال الفكر واحلجة البيانية، مما جعلهم يتصرفون مبقتضى عـواطفهم ال  

  .مبنطق عقوهلم
ثقيف؛   للبشرية، أعظم مثال يف الرمحة واحللم والعفو، فرغم ما لقيه من أهل εسجل الرسول  -٤   

عرض ملك اجلبال، بأن يطبق عليهم األخشبني، ومتـىن أن خيـرج اهللا مـن     إال أنه فضل أن ال يقبل
أصالم من يعبد اهللا وال يشرك به شيئا، فكان األفق البعيد الذي حيمله يف هدايـة قومـه، يفـوق    

  .إحساسه بالرغبة يف االنتقام من أعدائه
وة، فقد يصادف الدعاة يف إن سالح اإلغراء يعد أكرب سالح يستعمله األعداء يف حماربة الدع -٥   

طريق دعوم هذا التحدي، فيفتنون يف دعوم باملناصب العالية، ورمبا بالنساء واملال، فيبيعون دينهم؛ 
   .وخيسرون دنياهم وآخرم، وحيقق األعداء باإلغراء ما عجزوا عنه حبد السالح

ون ألسلـوب املسـاومة  وكما قد يتعرض الدعـاة ألسلوب الترغيب واإلغراء، فقد يتعرض -٦   
والتهديد، وهذا ما درج عليه األنبياء يف نزاهلم مع دعاة الباطل، فال يستغرب الدعاة يف كل عصر أن 
يقعوا حتت طائلة املساومة والتهديد، سواء التهديد بالسجن، أو الفصل من املنصب، أو جتميد األموال 

البتزاز والتهـديد؛ بـل هنـاك دول   ومصـادرة املمتلكات، وقد تعرضت حركات إسالمية هلذا ا
وحكومات، وقعت حتت ضغط التهديد؛ بسبب مواقفها املخالفة إليديولوجيات القوى املعادية، فإما 

  .أن تكون تابعة؛ وإال هددت باملقاطعة االقتصادية، والعزلة السياسية
، وخرق القـوانني  أريد ا قلب احلقائق واليت من مطالب تعجيزية، εإن ما تعـرض له النيب  -٧   

الطبيعية والسنن الكونية؛ إمنا تدل بوضوح على عجز املشركني، وفشلهم الذريع يف مواجهة الدعوة، 
قد يتعرض له  εوما تعرض لـه النيب . الصواب وهـروم من احلق وجتنب ،وعن تعنتهم وعنادهم

يرفضون فكـرة اإلميـان    عي،ويشة يف كل عصر، فنجد مثال قيادات الفكر املادي، أو الفكر الادعال
      .ون فكرة اإلميان باهللا؛ بدعوى أم ال يرونهضبدعوى عدم املشاهدة، ويرف ؛باليوم اآلخر



  

ما تعرضت له الدعـوة من حصار اقتصادي واجتماعي، قد يتعـرض له الدعاة، وتتعرض له  -٨   
ألبشع جرائم التجويـع،   األمة اإلسالمية، حبكم متسكها بدينها ومبشروعها احلضاري، فتكون عرضة

ويكون الدعاة وقادة األمة عرضة للحرمان من أبسط حقوقهم؛ كالطرد مـن الوظـائف، وجتميـد    
أرصدم، ومصادرة ممتلكام، وحرمام من السفر؛ وحىت احلكم بالسجن على من تتحرك دوافعـه  

إفنائهم، وإبادم عن بكـرة  اإلنسانية، بتقدمي يد املساعدة، لعائالم املنكوبة، والقصـد العمل على 
  . أبيهم

انتهج التشريع اإلسالمي سياسة التدرج يف اإلذن باجلهاد، مما يدل على أن اإلسالم ال يبـادر   -٩   
باحلرب، وال يقرها اعتداء، فاحلرب يف اإلسالم حرب دفاعية؛ ال يعتدي املسلمون فيها على أحـد،  

  :اء خوضها حتقيق هدفني، مهاوال يقاتلون إال مكرهني ومضطرين، حيدوهم أثن
الَ إِكْراه في الدينِ قَد تبين الرشد  [: محاية حرية نشر الدعوة، ال نشرها بالقوة، لقوله تعاىل: أوال   

 يالْغ ن٢٥٦/البقرة ]م.    
ا، ويهاب توطيد أركان الدولة، بأن يكون للـدولة جيش قوي، حيترم العدو من خالله إراد: ثانيا  

وأَعدواْ لَهم مـا   [: قوا، فال يراوده االعتـداء عليها، ومن مث يسود األمـن والسالم، لقوله تعاىل
ه تعلَمونهم اللّ استطَعتم من قُوة ومن رباط الْخيلِ ترهبونَ بِه عدو اللّه وعدوكُم وآخرِين من دونِهِم الَ

 مهلَمع٦٠/األنفال ]ي .  
فاجلهاد يف اإلسالم ذا املعىن، يعد مدرسة لتزكية النفس، يبذل املسلمون فيه أنفسهم وأمـواهلم؛     

  .دفاعا عن دينهم وعقيدم
مل يكن يطلب احلرب ألجل احلرب؛ لكن إذا لزمته ودعته إليها الضرورة، كـان   εإن النيب  -١٠   

تظهر عبقريته العسكرية،  –مصدر اإلهلام واهلداية  –فنجده جبوار رسالته العظمى  نعم القائد البصري؛
  .واستجماع األسباب احلقيقية للنصر ؛يف حسن قيادته للجيش، وترسيم خططه

وشاوِرهم في  [: خالل مسريته على تطبيق مبدأ الشورى، امتثاال لقوله تعاىل εحرص النيب  -١١   
؛ ملـا يف هـذا   ٣٨/الشورى ]وأَمرهم شورى بينهم  [ :وعمال بقوله أيضا ،١٥٩/نآل عمرا ]اَألمرِ 

وتقرر مصريها بنفسـها، باملشـاركة   ااملنهج من تربية لألمة، وحسن إعدادها، لتتحمل مسؤوليا ،
يف  ،قادـا حبق أمنوذجا لدعاة األمة و εالفاعلة يف اختاذ القرارات املناسبة، وذا املنهج كان الرسول 

  .جمال السياسة الشرعية



  

جبانب عبقريته العسكرية؛ يف حسن إدارته التفاق صـلح   يةسالسيا εبرزت عبقرية الرسول  -١٢   
احلديبية، وما نتج عنه من مكاسب عظيمة للـدعوة، حبيث مل ينحسر نشاطها داخل اجلزيرة العربية 

ء يدعوهم إىل اإلسـالم، مما زاد يف تثبيـت  فقط؛ بل أمست دعـوة عاملية مبكاتبته للملوك واألمرا
  .أصحابه، وانتشار دعوته؛ وإعزاز دينه

أو املصـادرة أو   مع اليهود يف بداية األمر، تعتمد على املعـاداة  εمل تكن سياسة الرسول  -١٣   
اخلصام؛ بل سارع أثناء حلوله باملـدينة إىل عقد معاهدة معهم، يتمتع مبوجبها اليهــود، بكامـل   

قهم، كاحلرية يف الدين واملال، دف توفري األمن والسالم، وجلب اخلري والرفاهية للجميـع؛ إال  حقو
أن اليهود اختاروا النقض على الوفاء، واخليانة على االلتزام، وصاروا عونا لألعداء يف حماربة اإلسالم 

ودهم ومـواثيقهم،  وأهله، فتأكـد ذا لدى كل مسلم، عدم الركون إليهم، أو االطمئنان إىل عهـ
  .فميزم أم ال عهد هلم وال ميثاق

شكل املنافقون دورا خطريا، يفوق دور املشركني واليهود يف حماربة الدعوة، حبكم طبيعـة   -١٤   
 وإِذَا لَقُواْ الَّذين آمنواْ قَالُواْ آمنـا وإِذَا خلَـواْ إِلَـى    [: شخصيتهم وازدواجية معايريهم، لقوله تعاىل

؛ لذلك توىل القرآن فضـحهم، وتعريـة   ١٤/البقرة ]شياطينِهِم قَالُواْ إِنا معكْم إِنما نحن مستهزِؤونَ 
نفاقهم؛ بكشف خمططام، يف نشر الفنت وبث القـالقل؛ لتفريق وحدة املسلمني، وإثارة الشائعات 

ود يتربصون باإلسالم الدوائر، وحييكون وصاروا مع اليه. وحماربة دعوته εلتشويه شخصية الرسول 
ومل يعد النفاق أمرا تارخييـا  . وتهـوالدسائس؛ إلحلاق اهلزائم به، والقضاء على دع املؤامرات ضده

فحسب؛ بل صار واقعا مريرا، ينخر جسد األمة، ويوهن عزميتها، وحيارب عقيدا، فقد جتـد مـن   
ق مقابل مغنم أو منصب، وتراهم يتكلمون بامسـه؛  احملسوبني على اإلسـالم، قد تسلموا راية النفا

  .ليحرفوا الكلم عن مواضعه، فضلوا وأضلوا
على أن دعوة اإلسالم ليست دعوة  تعبريا عمليا ،للملوك واألمراء εكانت مكاتبة الرسول  -١٥   

عـات أو  حملية، أو قومية، أو إقليمية؛ بل دعوة عاملية، وجب على اجلميع القيام ا، أفـرادا أو مجا 
  . هيئات، كل حسب موقعه وقدرته

، حقيقة التناغم الذي ينبغي أن يكون بني ψعكست قيمة الـتربية النبوية جليل الصـحابة  -١٦   
األمة وقائدها، والذي يعد ضـروريا والزما؛ لتحقيق ضة األمـة يف إطار مشروعها احلضـاري،  

األسطـورية؛ يف الشجاعة، والرغبة يف  فشكلت هذه الفئة أمنوذجا لكل جيل، صار حيكي قصصهم



  

اجلـهاد واالستشهاد، وحتمل اجلوع والعطش، واحلـرارة الشديدة؛ هدفهم من كل هذا أن يضفروا 
  .باجلنة، ويتجنبوا نار جهنم

لقد جنحـت استراتيجية الدعوة يف حتقيق أهـدافها، مبا متيزت به من ثبات على املبدأ وفق  -١٧   
مرونة حركية يف تغيري واقع اإلنسان اجلاهلي إىل واقع إسالمي بـديل، ومبـا   مقررات الشرع، ومن 

وظفته من إمكانيات خمتلفة ومتاحة، بفـعالية وإجيابية يف مواجهة التحـديات، وكيفية التعامل مـع  
احلوادث واملشكالت، وتذليل كل العقبات؛ لضمان استمرارية الدعوة، والعمل على توسيع كيـان  

  .لل وال ملل، وبثقة عالية يف توفيق اهللا ونصره، وحسن التوكل عليه، واالستعانة بهالدولة، دون ك
لقد برهن اإلسالم باعتماده سياسة التدرج يف الدعوة أو يف التشريع اإلسالمي، ملعاجلة الواقع  -١٨   

أجنـح  اجلاهلي املريض، مراعيا يف ذلك اجلانب العقلي والنفسي؛ بأنه أبعد نظرا، وأهدى سـبيال، و 
تشريعا، وأجنع سياسة من األمم اليت تدعي التحضر، واليت أفلست وفشلت يف إبعاد شـعوا، عـن   
الفسـاد وأمهات اخلـبائث، مما يدل بوضوح، على إعجاز اإلسالم وصـالح شريعته، يف سياسـة  

  .الشعوب، وذيب أخالقها وسلوكها
المي، من املعـوقات الرئيسية للدعوة، يعد غياب فقه األولويات يف أجبديات العمل اإلسـ -١٩   

وأحد التحديات البارزة اليت تواجه مسريا، وتعرقل تقدمـها حنو حتقيق أهدافها، ويرجع غياب هذا 
  .األمر إىل ضعف البصرية بالدين، وبالواقع؛ وباحلياة

، على منـهج  لقد جنحت الدعوة يف حتقيق أهدافها يف بناء اإلنسان، وإعداد القاعدة املؤمنة -٢٠   
تزكية األرواح، وتنوير العقول، واحملافظة على األجساد، وتقويتها مبا حيفظ توازا، وذيب الـنفس  
مبكارم األخالق؛ استعدادا ملواجهة التحديات، وحتمل الصعاب يف سبيل نشر دعوته، والقيام بوظيفته 

  .وواجبه
 لدولة، يعد األمنوذج الفريد، والذي بقي حميف وضع األسس اهلامة يف بناء ال εإن جناح النيب  -٢١   

تنظيما وختطيطا، وعظمة رسالته،  εأنظار الدارسني والباحثني، ليكتشفوا من خالله عبقرية الرسول 
يف نشر اخلري، وإقامة العدل، وهداية البشر، وحماربة الشر ومواجهة الظلم؛ وتوفري السعادة للبشـرية  

  .مجعاء
وصلت إليها من خالل هذه الدراسة، فإن أصبت فذلك من اهللا وحده، وإن اليت ت أهم النتائج هذه   

  . أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان
    
  . وأسأل اهللا أن ينفعين مبا تعلمت وقدمت، وينفع به سائر املسلمني، واحلمد هللا رب العاملني   
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  .فهرس اآليات القرآنية - ١

     الصفحة                                                      اآلية الكرمية ورقمها              
  ]سورة الفاحتة [

   .٢٤٤.......................................................]) ٠٢(  لْعالَمنيالْحمد للّه رب ا [
  ]سورة البقرة [

  .٢٤٨، ١٦١، ١٠٠.....................................)) ١٤( ..وإذَا لَقُوا الَّذين آمنوا قَالُوا آمنا (
   .٣١.........................................)) ٢٣( ..ى عبدناوإِن كُنتم في ريبٍ مما نزلْنا علَ (
) ارقُواْ النلُواْ فَاتفْعلَن تلُواْ وفْعت ٣١............................................)) ٢٤( ..فَإِن لَّم.   
  .٢٣٠.................................................]) ٢٤( .. إِني جاعلٌ في اَألرضِ خليفَةً [
  .٢٣١..................................................................]) ٣٠( ..إِني جاعلٌ [
  .١٥٣......................................................)) ١٠٠(  ..أَوكُلَّما عاهدواْ عهداً [
)انلِّمعا يمةٌ َ ونتف نحا نمقُوالَ إِنى يتح دأَح ن٣٠.................................)) ١٠٢( ..م.  
  .١٣٩.......................................)) ١٢٠(  ..ولَن ترضى عنك الْيهود والَ النصارى [
) تبا كَسا ملَه لَتخ ةٌ قَدأُم لْك٧٣.............................................)) ١٣٤( ..ت.  
  .١٣٨............................................)) ١٤٠(  ..أَم تقُولُونَ إِنَّ إِبراهيم وإِسماعيلَ [
] اتبن طَيواْ كُلُواْ منآم ينا الَّذها أَي٢٣٥.........................................)) ١٧٢(  .. ي .  
] اميالص كُملَيع بواْ كُتنآم ينا الَّذها أَي٢١٤.......................................)) ١٨٣( ..ي.  
  .٢١٤.......................................)) ١٨٤( ..أَياما معدودات فَمن كَانَ منكُم مرِيضا [
] رهآنُ شالْقُر يهأُنزِلَ ف يانَ الَّذضم٢١٤..........................................)) ١٨٥( ..ر.  
  .  ٢١٥.......................................................)) ١٨٧( ..أُحلَّ لَكُم لَيلَةَ الصيامِ [
] ي ينالَّذ بِيلِ اللّهي سلُواْ فقَاتوكُملُون٢١٤، ٢١٢..................................)) ١٩٠(  ..قَات.   
  . أ...........................................................................]) ٢١٣( ..كَانَ الناس أُمةً واحدةً [

  .٢٢٦، ٤٣..................................)) ٢١٤( ..أَم حِسبتم أَن تدخلُواْ الْجنةَ ولَما يأْتكُم (
] لَّكُم ريخ وهئًا ويواْ شهكْرى أَن تسع١٢١.......................................]) ٢١٦( ..و .  



  

  .٢١٥...............................................]) ٢١٩( ..يسأَلُونك عنِ الْخمرِ والْميِسرِ [
  .١٩.....................................................................]) ٢٢١( .. أُولَئك يدعونَ إِلَى النارِ [

] ابِنيوالت بحي ٢٣٣......................................................................]) ٢٢٢( .. إِنَّ اللّه.  
] وفرعبِم اكسفَإِم انترم ١٧.............................................]) ٢٢٩( .. الطَّالَق .   
] يالغ نم دشالر نيبينِ قَد تي الدف اه٢٤٧، ٢٣٩، ١٤٢، ١٠٥...................]) ٢٥٦( ..ال إكْر.  
  .٢١٦................................................)) ٢٧٨(  ..اتقُواْ اللّه يا أَيها الَّذين آمنواْ [
  .     ٢١٦................................................)) ٢٧٩(  ..فَإِن لَّم تفْعلُواْ فَأْذَنواْ بِحربٍ [

  ]سورة آل عمران [
  .١٤٦....................................................)) ١٢(  ..قُل لِّلَّذين كَفَرواْ ستغلَبونَ [
  .١٤٦...................................................)) ١٣(  ..قَد كَانَ لَكُم آيةٌ في فئَتينِ [
  . ٢٢٤، ٦٦.....................................)) ١٤(  ..زين للناسِ حب الشهوات من النساء (
  .١٨٤........................................................)) ٦٤(  ..يا أَهلَ الْكتابِ تعالَواْ [
   . ١٦٢..........................................)) ٧٢(  ..وقَالَت طَّآئفَةٌ من أَهلِ الْكتابِ آمنواْ [
] ها أَيواْ فَرِيقًاييعطاْ إِن تونآم ين١٤٥......................................................]) ١٠٠(  ..ا الَّذ.  
] قُواْ اللّهواْ اتنآم ينا الَّذها أَيأ...................................................................]) ١٠٢( .. ي .  

  .١٧٢، ١٤٦، ١٤١.......................................]) ١٠٣(  ..رواْ نِعمةَ اللّه علَيكُمواذْكُ [

  .٧٥............................................)) ١٠٤( ..ولْتكُن منكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ (

  .٢٤٥، ٢٣٦ ،٧٥......................................)) ١١٠( ..كُنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ (
  .٤٦........................................................)) ١١١( ..لَن يضروكُم إِالَّ أَذًى (
] نكُمم انفَتت طَّآئم١٦٦....................................................]) ١٢٢( ..إِذْ ه.  
] اللّه ندع نإِالَّ م رصا النم١٢٦...................................................]) ١٢٦( ..و . 
  .٢١٦، ١٤........................................]) ١٣٠( ..يا أَيها الَّذين آمنواْ الَ تأْكُلُواْ الربا [
] حقَر كُمسسم١٣٢.........................................................]) ١٤٠(  ..إن ي.  
  . ٤٣..................................................) ) ١٤٢( ..أَم حِسبتم أَن تدخلُواْ الْجنةَ (
  .٢٣٢............................................................) ) ١٤٥( ..وما كَانَ لنفْسٍ [
] م بِإذْنِههونسحإذْ ت هدوع اللَّه قَكُمدص ١٣١، ١١٤.............................]) ١٥٢( ..ولَقَد.  



  

] ملَه نتل اللَّه نم ةمحا ر٢٤٨، ٢٠١، ١٦٦، ١٢٨، ١١٠..........................]) ١٥٩( ..فَبِم.  
] نصإِن يلَكُم بفَالَ غَال اللّه كُم٢٠٧............................................]) ١٦٠( .. ر.  
] انعقَى اجلَمالت موي كُمابا أَص١٦٧، ١١٣.......................................]) ١٦٦( .. وم.  
  .١٦٧، ١٦٦، ١١٣.............................................]) ١٦٧( .. ولْيعلَم الَّذين نافَقُواْ [
  .١١٥................................................]) ١٧٢( ..الَذين استجابوا للَّه والرسولِ [
] اسالن مقَالَ لَه ين٢٠٧، ١١٥..................................................]) ١٧٣( ..الَذ. 
   .٢٠٧، ١١٥...........................................]) ١٧٤( ..فَانقَلَبوا بِنِعمة من اللَّه وفَضلٍ [
] اَءهيلأَو فوخطَانُ ييالش كُما ذَلم١١٥...........................................]) ١٧٥( ..إن  .  
]  ذَريل ا كَانَ اللَّهمنِنيم١٨٥، ١٦٦، ١١٣........................................]) ١٧٩( ..املُؤ.  

  ]سورة النساء [ 
  .١٧...............................................]) ٠٣( ..فَانكحواْ ما طَاب لَكُم من النساء [
] اندالالْو كرا تمم صيِبالِ نج١٦...............................................]) ٠٧( ..لِّلر.  
] كُمالَدي أَوف اللّه يكُموص١٩٨....................................................]) ١١( ..ي .  
  .١٦...................................................]) ٢٢( ..والَ تنكحواْ ما نكَح آباؤكُم [
  .١٦......................................................]) ٢٣( ..وأَن تجمعواْ بين اُألختينِ [
  .١٣...................................................]) ٣٢( ..لِّلرجالِ نصيب مما اكْتسبواْ [
  . ٢١٥...........................................]) ٤٣( ..تقْربواْ الصالَةَيا أَيها الَّذين آمنواْ الَ  [
  .١١٥......................................]) ٥١( ..أَلَم تر إِلَى الَّذين أُوتواْ نصيبا من الْكتابِ [
] اللّه مهنلَع ينالَّذ كلَئ١١٦......................................................]) ٥٢( ..أُو.  
 .  ٢٠٧.....................................................]) ٧١( ..يا أَيها الَّذين آمنواْ خذُواْ [
] كُميدكُفُّوا أَي ميلَ لَهق ينإلَى الَذ رت ٢٢١، ٢١٤، ٢١٢، ١٠٤.......................]) ٧٧( ..أَلَم.  
] كذَل نيب ذَبِنيذَب١٦٣..........................................................]) ١٤٣( ..م.  
  .١٦٧..............................................]) ١٤٥( ..إِنَّ الْمنافقني في الدرك اَألسفَلِ [
] واْ وابت ينواْإِالَّ الَّذلَح١٦٧....................................................]) ١٤٦( ..أَص.  
] هلسرو ونَ بِاللّهكْفُري ين١٣٩..............................................]) ١٥٠( .. إِنَّ الَّذ .  
  .١٣٩...................................................]) ١٥١(  ..أُولَئك هم الْكَافرونَ حقًّا [



  

  .٢١٥......................................................]) ١٦٠( ..فَبِظُلْمٍ من الَّذين هادواْ [
] هنواْ عهن قَدا وبالر مهذأَخ٢١٦................................................] ) ١٦١( ..و.  

] رِيننذمو رِينشبالً مسأ........................................................]) ١٦٥( ..ر.   
  ]سورة املائدة [ 

]  قُودفُواْ بِالْعواْ أَونآم ينا الَّذها أَي١٣٤................................................]) ٠١( ي.  
  .٢٣٨..................................................]) ٠٢(  ..علَى الْرب والتقْوى  وتعاونواْ [
]  لّهل نيامواْ قَوواْ كُوننآم ينا الَّذها أَي١٤٣.........................................]) ٠٨(  ..ي.  
  .١٤٨...................................................]) ١١(  ..يا أَيها الَّذين آمنواْ اذْكُرواْ [
] نكزحولُ الَ يسا الرها أَي١٦٣...................................................]) ٤١(  ..ي.  
  .١٤٣...................................................]) ٤٢(  ..فَإِن جآؤوك فَاحكُم بينهم [
 . ١٤٣..........................................]) ٤٥(  ..وكَتبنا علَيهِم فيها أَنَّ النفْس بِالنفْسِ [
  .٧٣، ٢١............................................]) ٤٨( لكُلٍّ جعلْنا منكُم شرعةً ومنهاجا  [
  . ١٤٧.................................)) ٥١( ..الَّذين آمنواْ الَ تتخذُواْ الْيهود والنصارىيا أَيها  [
] ولَهسرو لَّ اللّهوتن يم١٤٧......................................................)) ٥٦( .. و.  
  .١٤٤..................................................)) ٦٤( ..ةٌوقَالَت الْيهود يد اللّه مغلُولَ [
  .١٥٨، ١٥٣، ١٠٤...........................................)) ٦٧( ..واللَّه يعصمك من الناسِ (
  .١٥٢، ١٣٩...............................................)) ٨٢(  ..لَتجِدنَّ أَشد الناسِ عداوةً [
] رما الْخمواْ إِننآم ينا الَّذها أَي٢٣٥، ٢١٥..........................................)) ٩٠(  ..ي.  
] عوقطَانُ أَن ييالش رِيدا يم٢١٥..................................................)) ٩١(  ..إِن. 
                .١٠.......................................................]) ١٠٣( ..للّه من بحريةما جعلَ ا [

  ]سورة األنعام [
  .٨٤..............................................) ) ٠٧( ..ولَو نزلْنا علَيك كتابا في قرطَاسٍ (
  .٨٤....................................................)) ٠٨(  ..لَ علَيه ملَكوقَالُواْ لَوال أُنزِ (

   .٨٤................................................)) ٠٩( .. ولَو جعلْناه ملَكًا لَّجعلْناه رجالً (
) كلن قَبلٍ مسزِىَء بِرهتاس لَقَد٢٢٧ ،٨٤......................................................)) ١٠( .. و. 
   .٨٤...............................................)) ١١( .. قُلْ سريواْ في اَألرضِ ثُم انظُرواْ (



  

] ربِض اللّه كسسمإِن ي٢٢٣.....................................................)) ١٧( .. و.  

  .٢٧.................................................)) ٢٥( ..وإِن يرواْ كُلَّ آية الَّ يؤمنواْ بِها (
  .٣٢..............................................)) ٣٣( ..قَد نعلَم إِنه لَيحزنك الَّذي يقُولُونَ (
  .٢٤٤، ٢٣٥، ٧٣.................................)) ٩٠(  فَبِهداهم اقْتده ذين هدى اللّهأُولَئك الَّ (
) انِهِممأَي دهج واْ بِاللّهمأَقْس٨٢..................................................)) ١٠٩( ..و.  
) آلئالْم هِما إِلَيلْنزا ننأَن لَو٨٥..................................................)) ١١١( ..كَةَو.   
] ثرالْح نأَ ما ذَرمم لّهلُواْ لعج١٠...............................................]) ١٣٦( ..و .  
]  كُملَيع كُمبر مرا حلُ ماْ أَتالَوع٢٣٦.........................................]) ١٥١( ..قُلْ ت.  
  .أ......................................................]) ١٥٣( ..وأَنَّ هذَا صراطي مستقيما [
  .٦٧.......................................................)) ١٦٢( ..قُلْ إِنَّ صالَتي ونسكي (
) رِيكالَ ش نيملسلُ الْماْ أَوأَنو ترأُم كبِذَلو ٦٧..................................)) ١٦٣(  لَه.  

  ]سورة األعراف [ 
  .٢٣٥..................................................)) ٣١( ..وكُلُواْ واشربواْ والَ تسرِفُواْ  [
  .٢٢٤..............................................................)) ٣٤ (..ولكُلِّ أُمة أَجلٌ [
) كعواْ منآم ينالَّذو بيعا شي كنرِجخ٧١.........................................)) ٨٨( ..لَن.  
] ياُألم بِيولَ النسونَ الربِعتي ين٢٨..............................................)) ١٠٧( ..الَّذ.  
] اسا النها أَي٢٤٤، ١٨٣......................................................)) ١٥٨( ..قُلْ ي.  

  ]سورة األنفال [ 
  .١٢٨ ،١١٠........................................]) ٠٧( ..وإذْ يعدكُم اللَّه إحدى الطَّائفَتينِ [
  . ١١٠.....................................................]) ٠٨( ..ليحق احلَق ويبطلَ الباطلَ [
] لَكُم ابجتفَاس كُمبيثُونَ رغتس١٣١، ١١١.......................................]) ٠٩( ..إذْ ت.  
]  اللَّه لَهعا جىومرش١١١......................................................]) ١٠( ..إالَّ ب. 
] هنةً منأَم اسعالن يكُمشغ١١٠...................................................]) ١١( ..إذْ ي.  
] كَةإلَى املَالئ كبي روح١١١...................................................]) ١٢( ..إذْ ي.  
  .١٦١..............................................)) ٢٦..( واذْكُرواْ إِذْ أَنتم قَليلٌ مستضعفُونَ [
) لُوكقْتي أَو وكثْبِتيواْ لكَفَر ينالَّذ بِك كُرمإِذْ ي٩٥، ٧١، ٤٦..........................) ) ٣٠( ..و.  



  

) رِيناكالْم ريخ اللّهو اللّه كُرميونَ وكُرمي١٧٩، ١٥٨، ٣٧.............................)) ٣٠(  و.  
  .٣١...........................................)) ٣١( ..وإِذَا تتلَى علَيهِم آياتنا قَالُواْ قَد سمعنا (
  . ١١٢.......................................]) ٣٦( ..لَذين كَفَروا ينفقُونَ أَموالَهم ليصدواإنَّ ا [
  .٢١٢، ٨٠..............................................)) ٣٩( ..وقَاتلُوهم حتى الَ تكُونَ فتنةٌ (
) ن شم متا غَنِممواْ أَنلَماعٍءو١٠٨، ٩٨.............................................)) ٤١( ..ي.   
) كُمرِحي بذْهتلُواْ وفْشواْ فَتعازنالَ ت٣٠...........................................)) ٤٦( .. و.  
] مالَهمطَانُ أَعيالش ملَه ني١٠٩................................................]) ٤٨( ..وإذْ ز .  
  .١٦٣، ١٦٢، ١٦١..............................]) ٤٩( ..إِذْ يقُولُ الْمنافقُونَ والَّذين في قُلُوبِهِم [
] ةن قُوم متطَعتا اسم موا لَهد٢٤٨، ٢٤٢، ٢٣٥، ٢٠٧، ٢٠٢، ١٠٥..................]) ٦٠( ..وأَع.  
] ينِنيمضِ املُؤرح بِيا النه١٣٠..................................................]) ٦٥(  ..ا أَي.  

  ]سورة التوبة [ 
] هولسرو اللّه ناءةٌ مر١٢٧........................................................]) ٠١(  ..ب.  
] هاَألش لَخفَإِذَا انسمرالْح ٢١٣....................................................]) ٠٥(  ..ر .  
] نيرِكشالْم نم دإِنْ أَح١٢٧.....................................................]) ٠٦(  ..و.  
] ري الْحواْ فرنفقَالُواْ الَ ت١٧٧.....................................................]) ١٨(  ..و  .  
] ةريكَث ناطوي مف اللّه كُمرصن ١٢٦.............................................]) ٢٥( ..لَقَد.  
] هولسلَى رع هتينكس زلَ اللّهأَن ١٣٥، ١٢٦.........................................]) ٢٦( ..ثُم.  
] ونَ بِاللّهنمؤالَ ي ينلُواْ الَّذ٢١٣...................................................]) ٢٩( ..قَات. 
) هِماهبِأَفْو اللّه ورواْ نؤطْفونَ أَن يرِيد٩٦............................................)) ٣٢( ..ي.  
  .٢١٤.......................................................)) ٣٦( ..افَّةًوقَاتلُوا املُشرِكني كَ [
   .١٧٨.............................................)) ٤٢( ..لَو كَانَ عرضا قَرِيبا وسفَرا قَاصدا [
] ملَه نتأَذ مل نكع فَا اللّه١٧٧...................................................)) ٤٣( ..ع.  
  .١٧٨..............................................................)) ٤٨( ..لَقَد ابتغواْ الْفتنةَ [
] مهؤسةٌ تنسح كبص١٧٨.....................................................)) ٥٠( ..إِن ت.  
] ا الصماءإِنلْفُقَرل قَات٢٤١........................................................)) ٦٠( ..د.  
  .١٧٨..........................................)) ٦٥( ..ولَئن سأَلْتهم لَيقُولُن إِنما كُنا نخوض [



  

] قَاتافنالْمقُونَ وافن١٧٩........................................................)) ٦٧( ..الْم.  
  . ١٧٩........................................................)) ٧٤( ..يحلفُونَ بِاللّه ما قَالُواْ [
] نيعطَّوونَ الْمزلْمي ين١٧٩......................................................)) ٧٩( ..الَّذ.  
] ري الْحواْ فرنفقَالُواْ الَ ت١٩٤، ١٩٠، ١٨٣..........................................)) ٨١( ..و.  
  .١٧٨.....................................................)) ٨٤( ..والَ تصلِّ علَى أَحد منهم [
]  مالُهوأَم كجِبعالَ تومهالَدأَو١٧٨................................................)) ٨٥( ..و.  
] كوا أَتإِذَا م ينلَى الَّذالَ ع١٩٤، ١٩٠..............................................)) ٩٢( ..و.  
  .١٧٩، ١٧٧.........................................)) ١٠٧( ..والَّذين اتخذُواْ مسجِدا ضرارا [
  . ١٧٧...............................................)) ١٠٨( ..الَ تقُم فيه أَبدا لَّمسجِد أُسس [
] مهأَنفُس نِنيمؤالْم نى مرتاش ٢٤٢..........................................)) ١١١( ..إِنَّ اللّه.  
] لُواْيواْ قَاتنآم ينا الَّذه١٨٩....................................................)) ١٢٣( ..ا أَي   .  

  ]سورة يونس [ 
] مهرضا الَ يم اللّه ونن دونَ مدبعي١٢............................................]) ١٨( ..و.  
  .١٩.....................................................]) ٢٥( ..ى دارِ السالَمِواللّه يدعو إِلَ [
) لُكُممع لَكُمي ولمفَقُل لِّي ع وكإِن كَذَّب٧٩.......................................)) ٤١( ..و.   
]  ربِض اللّه كسسمإِن ي٢٣٢....................................................)) ١٠٧( ..و.  

  ]سورة هود [ 
  .٢٢٤......................................................]) ٠٦( ..وما من دآبة في اَألرضِ [
) هثْلرٍ مورِ سشواْ بِعقُلْ فَأْت اهرقُولُونَ افْتي ٣١.......................................)) ١٣( ..أَم.  
] نيقتلْمةَ لباقإِنَّ الْع بِر٢٢٩..........................................................]) ٤٩( .. فَاص.   
  .  ١٩٢......................................................)) ٦١( ..هو أَنشأَكُم من اَألرضِ [
] أَخ ككَذَلوكب١٥٢.........................................................)) ١٠٢( ..ذُ ر.    
) ارالن كُمسمواْ فَتظَلَم ينواْ إِلَى الَّذكَنرالَ ت٦٩.....................................)) ١١٣( ..و.    

  ]سورة يوسف [ 
  .٦٨....................................)) ٣٣( ..ي مما يدعوننِي إِلَيهقَالَ رب السجن أَحب إِلَ (
) نهدكَي هنع فرفَص هبر لَه ابجت٦٨...........................................)) ٣٤( ..فَاس.  



  

) اهذَ أَخأْخيا كَانَ ل٧٣...........................................................)) ٧٦( ..م.  
] موالْي كُملَيع يبثْر١٢٥.......................................................]) ٩٢( ..الَ ت  . 
  .٦٢......................................................)) ١١٠( ..حتى إِذَا استيأَس الرسلُ (

  ]الرعد سورة [ 
]  قةُ الْحوعد ٢٠....................................................................................]) ١٤( لَه.  

   .٨٤.................................................)) ٣١( ..ولَو أَنَّ قُرآنا سيرت بِه الْجِبالُ (
  ]سورة إبراهيم [ 

] كإِلَي اهلْنأَنز ابت١٧.........................................................]) ٠١( ..الَر ك.  
] لَى اللّهكَّلَ عوتا أَالَّ نا لَنم٢٠٦...................................................)) ١٢( ..و.  
   .٧٠..........................................)) ١٣( ..م لَنخرِجنكُموقَالَ الَّذين كَفَرواْ لرسلهِ (
) مهدعن بم ضاَألر كُمننكسلَن٧٠.................................................)) ١٤( ..و.   

  ]سورة احلجر [ 
   .٨٨................................................)) ١٤( ..ولَو فَتحنا علَيهِم بابا من السماء (
   .٨٨.....................................................)) ١٥( ..لَقَالُواْ إِنما سكِّرت أَبصارنا (
  .٢٩.................................)) ٠٦(  وقَالُواْ يا أَيها الَّذي نزلَ علَيه الذِّكْر إِنك لَمجنونٌ (
) بِنيالْم يرذا الني أَنقُلْ إِن٣٩........................................................)) ٨٩(  و.  
] رمؤا تبِم عد٣٩، ٢٥ب، .....................................................]) ٩٤( ..فَاص.  

  ]حل سورة الن[ 
) كُمبلَ راذَا أَنزم ميلَ لَهإِذَا ق٢٧...................................................)) ٢٤( ..و    .        
  .١٦......................................................................]) ٥٨( ..وإِذَا بشر أَحدهم بِاُألنثَى [
] وتيبِه رشا بوِء من سمِ مالْقَو نى م١٦............................................]) ٥٩( ..ار .  

  .٢١٥..........................................................]) ٦٧( ..ومن ثَمرات النخيلِ [
]  كُماتهأُم طُونن بكُم مجرأَخ اللّه٢٣٣............................................]) ٧٨( ..و.  
] انساِإلحلِ ودبِالْع رأْمي ٢٣٦................................................]) ٩٠( ..إِنَّ اللّه.  
) رشب هلِّمعا يمقُولُونَ إِني مهأَن لَمعن لَقَد٢٨........................................)) ١٠٣( ..و.  
) انِهإمي دعن بم بِاللّه ن كَفَر٦١، ٥٦...............................................)) ١٠٦( ..م.  



  

] ةكْمبِالْح كببِيلِ رى سإِل ع١٠٥، ٢٠.….....……………………… ]) ١٢٥( ..اد.  
  .١٠٣...................................................)) ١٢٧( ..هواصبِر وما صبرك إالَّ بِاللَّ (

  ]سورة اإلسراء [ 
  .٢٣٢..............................................)) ٣٠( ..إِنَّ ربك يبسطُ الرزق لمن يشاء [
) اتلَ بِاآليسرا أَن ننعنا مم٨٦....................................................)) ٥٩( ..و.  
]  ماهلْنمحو منِي آدا بنمكَر لَقَد٢٣١..............................................)) ٧٠( ..و  .   
) كا إِلَينيحي أَونِ الَّذع كوننفْتواْ لَيإِن كَاد٢٢٥، ١٩٩ ،٦٩..........................)) ٧٣( ..و.  
) هِمإِلَي كَنرت دتك لَقَد اكنتالَ أَن ثَبلَو٢٢٥، ١٩٩ ،٦٩...............................)) ٧٤( ..و.  
) اتمالْم فعضو اةيالْح فعض اك٢٢٥، ١٩٩ ،٦٩...........................)) ٧٥( ..إِذاً لَّأَذَقْن.  
) إِن كَادضِواَألر نم كونزفتس٧١..............................................)) ٧٦( ..واْ لَي.   
 . ١٢٥.................................................]) ٨١( ..وقُلْ جاء الْحق وزهق الْباطلُ [
) الْجِنو اِإلنس تعمتنِ اج٣١................................................)) ٨٨( .. قُل لَّئ.  
  .٨٣............................................)) ٩٠(  ..وقَالُواْ لَن نؤمن لَك حتى تفْجر لَنا (
  .٨٤..................................................)) ٩١(  ..أَو تكُونَ لَك جنةٌ من نخيلٍ (
    .٨٤.....................................)) ٩٢(  ..أَو تسقطَ السماء كَما زعمت علَينا كسفًا (
) فرخن زم تيب كُونَ لَكي ٨٤................................................)) ٩٣(  ..أَو.   
) أَن ي اسالن عنا ممواْونم٨٤......................................................)) ٩٤(  ..ؤ.    
    .٨٤................................................)) ٩٥(  ..قُل لَّو كَانَ في اَألرضِ مآلئكَةٌ (
) كُمنيبنِي ويا بهِيدش ٨٤..............................................)) ٩٦(  ..قُلْ كَفَى بِاللّه.    
  .٢٨...................................................)) ١٠٥( ..وبِالْحق أَنزلْناه وبِالْحق نزلَ (

  ]سورة مرمي [ 
  .٨٧.........................................)) ٦٤( ..وما نتنزلُ إِلَّا بِأَمرِ ربك لَه ما بين أَيدينا (

  ]سورة طه [ 
  .٢٢٧.....................................................)) ١٣٠(  ..فَاصبِر علَى ما يقُولُونَ [

  ]سورة األنبياء [ 
  .٢٣٨،٢٣٩ ،١٤١.........................................)) ٩٢(  ..إِنَّ هذه أُمتكُم أُمةً واحدةً [



  

] اللَّه ونن دونَ مدبعا تمو كُم١٩٨...............................................)) ٩٨(  ..إِن.  
   .١٩٨...............................................)) ٩٩(  ..لَو كَانَ هؤلَاء آلهةً ما وردوها [
) نبكَت لَقَدورِوبي الز٧١........................................................)) ١٠٥( ..ا ف.  
) نيالَمةً لِّلْعمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم٢٤٤، ٢٠٥، ١٩١، ١٨٣ ،٢٥..........................)) ١٠٧(  و.  

  ]سورة احلج [ 
  . ١٦٣...........................................]) ١١( ..حرف ومن الناسِ من يعبد اللَّه علَى [
  .٢١٤، ١٠٥.........................................]) ٣٩( ..أُذنَ للَّذين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلموا [
    .٨٨..........................................................)) ٤٦( ..لَا تعمى الْأَبصار فَإَِا (

  ]سورة املؤمنون [ 
  .٢٣٥.................................................)) ٠٥( والَّذين هم لفُروجِهِم حافظُونَ  [
] مهانمأَي لَكَتا مم أو اجِهِمولَى أَز٢٣٥........................................)) ٠٦(  ..إِلَّا ع.  
  .٢٣٥.......................................)) ٠٧(  فَمنِ ابتغى وراء ذَلك فَأُولَئك هم الْعادونَ [
  .٢١٠..........................................................]) ١٢( ..ولَقَد خلَقْنا الْإِنسانَ [
  .٢١٠..............................................................]) ١٣( ..ثُم جعلْناه نطْفَةً [
  .٢١٠........................................................]) ١٤( ..ثُم خلَقْنا النطْفَةَ علَقَةً [

) فَات كُمبا رأَنةً وداحةً وأُم كُمتأُم هذإِنَّ هو٣٠.....................................)) ٥٢(  قُون.  
  ]سورة النور [ 

] وا بِالْإِفْكاؤج ين١٧٥، ١٧٤.................................................]) ١١( ..إِنَّ الَّذ.  
] نيبِيثلْخل بِيثَات١٧٤...........................................................]) ٢٦( ..الْخ.  
  .١٦.................................................]) ٣٣( ..ولَا تكْرِهوا فَتياتكُم علَى الْبِغاء [
  .٢٣٤....................................................]) ٤٠( ..ومن لَّم يجعلِ اللَّه لَه نورا [
)  اللَّه دعونكُموا منآم ين١٢٧، ٦١...............................................)) ٥٥( ..الَّذ.  
] رِهأَم نفُونَ عالخي ينذَرِ الَذح١٣١.............................................)) ٦٣(  ..فَلْي.  

  ]سورة الفرقان [ 
  .٢٤٤، ٢٥..................................................)) ٠١( ..تبارك الَّذي نزلَ الْفُرقَانَ (

) اهرافْت ذَا إِلَّا إِفْكوا إِنْ هكَفَر ينقَالَ الَّذ٢٩........................................)) ٠٤( ..و.  



  

  .٢٢٦، ٢٨.............................................)) ٠٥( ..وقَالُوا أَساطري الْأَولني اكْتتبها (
) رالس لَمعي يالَّذ لَه٢٨......................................................)) ٠٦( ..قُلْ أَنز.  
  .٣٧.................................) ) ٦٣( ..وعباد الرحمنِ الَّذين يمشونَ علَى الْأَرضِ هونا (

  ]سورة الشعراء [ 
] كفْسن عاخب لَّك٢٠٤..........................................................) ) ٠٣( ..لَع.  
] بِنيالْأَقْر كتريشع رأَنذ٢٥، ٢٤ب، ................................................]) ٢١٤(  و.  
]  كاحنج ضفاخو نِنيمؤالْم نم كعبنِ اتم٢٤......................................]) ٢١٥( ل.  
  .٢٤.........................................]) ٢١٦(  فَإِنْ عصوك فَقُلْ إِني برِيٌء مما تعملُونَ [

  ]سورة النمل [ 
) كُمتين قَرم وا آلَ لُوطرِج٧١...................................................)) ٥٦( ..أَخ.  
] طَرضالْم جِيبن ي٢٣٢..........................................................)) ٦٢( ..أَم.  
] هيدعي ثُم لْقأُ الْخدبن ي٢٣٤.....................................................)) ٦٤( ..أَم.  

  ]سورة القصص [ 
  .٣١.........................................)) ٤٩( ..قُلْ فَأْتوا بِكتابٍ من عند اللَّه هو أَهدى (
) تببأَح ني مدهلَا ت ك٤٧......................................................)) ٥٦( ..إِن.  

  ]العنكبوت  سورة[ 
  .٢٢٢ ،٤٣.....................................................................])  ٠١(  أمل (
  .٢٢٣، ٤٣............................................... ] ) ٠٢( ..أَحِسب الناس أَن يتركُوا [
] هِملن قَبم ينا الَّذنفَت لَقَد٢٢٦، ٢٢٣، ٤٣...........................................)) ٠٣( ..و.  
  .٢٨...............................................)) ٤٨( ..وما كُنت تتلُو من قَبله من كتابٍ (
] اتاومالس لَقخ نم مهأَلْتن سلَئ١١...............................................]) ٦١( ..و.  
  .١٣..................................................]) ٦٧( ..أَولَم يروا أَنا جعلْنا حرما آمنا [

  ]سورة الروم [ 
 .  ٢١٥............................................................]) ٣٩( ..وما آتيتم من ربا [
  .٢٠٩..................................................]) ٥٤( ..ه الَّذي خلَقَكُم من ضعفاللَّ [

  ]سورة لقمان [ 



  

) لْمع بِه لَك سا لَيبِي م رِكشلى أَن تع اكداهإِن ج٥٦..............................)) ١٥( ..و.   
  ]سورة األحزاب [ 

  . ١٩.....................................................]) ٠٤( دعياءكُم أَبناءكُم وما جعلَ أَ [
] ةَ اللَّهموا نِعوا اذْكُرنآم ينا الَّذها أَي١٤٩، ١١٩......................................]) ٠٩( ..ي .  
  .١٤٩، ١١٧، ١١٥...........................]) ١٠( ..منكُم إِذْ جاؤوكُم من فَوقكُم ومن أَسفَلَ [
 .١٤٩، ١١٧، ١١٥..........................]) ١١( هنالك ابتلي الْمؤمنونَ وزلْزِلُوا زِلْزالًا شديدا  [
] ولِ اللَّهسي رف كَانَ لَكُم ٢٣٦ب، ............................................]) ٢١( .. لَقَد.  
] هِمظيوا بِغكَفَر ينالَّذ اللَّه در١١٩.................................................]) ٢٥( ..و.  
  .١٥٠......................................................]) ٢٦(  ..وأَنزلَ الَّذين ظَاهروهم [
]  ثَكُمرأَوومالَهوأَمو مهاريدو مهض١٥٠..........................................]) ٢٧(  ..أَر.  
) اجِكوقُل لِّأَز بِيا النها أَي٧٦......................................................)) ٢٨( ..ي.  
) ولَهسرو نَ اللَّهرِدت نإِن كُنت٧٦...................................................)) ٢٩ (..و.   
  .١٩.............................................................]) ٤٥( إِنا أَرسلْناك شاهدا ومبشرا ونذيرا  [
  .١٩...............................................]) ٤٦( وداعيا إِلَى اللَّه بِإِذْنِه وسراجا منِريا  [
] اتاوملَى السةَ عانا الْأَمنضرا ع٢٣١..............................................)) ٧٢( ..إِن.  

  ]سورة سبأ [ 
  .٢٤٤، ١٨٣.............................................]) ٢٨( ..وما أَرسلْناك إِلَّا كَافَّةً لِّلناسِ [
  .٤٨...................................................]) ٣٤( ..وما أَرسلْنا في قَرية من نذيرٍ [
  .٤٨.................................................)) ٣٥( ..وقَالُوا نحن أَكْثَر أَموالًا وأَولَادا [
) اتنيا بناتآي هِملَيلَى عتإِذَا ت٢٩...................................................)) ٤٣( ..و.  
  .٤٤.....................................)) ٤٦( ..قُلْ إِنما أَعظُكُم بِواحدة أَن تقُوموا للَّه مثْنى (

  ]سورة فاطر [ 
] ذْهفَلَا تكفْسن ٢٠٤...........................................................)) ٠٨( ..ب .  
  .١٥٢.......................................................)) ٤٤( ..ولَا يحيق الْمكْر السيئُ [

  ]سورة الصافات [ 
) ا لنتهارِكُوا آلا لَتنقُولُونَ أَئيووننجرٍ ماع٣٠........................................)) ٣٦(  ش.  



  

   .٧٣.......................................................)) ١٧٣(  وإِنَّ جندنا لَهم الْغالبونَ (
  ]سورة ص [ 

) مهنم رنذم ماءهوا أَن ججِبع٣٠..................................................)) ٠٤( ..و.  
  .١٠........................................................]) ٠٥( ..أَجعلَ الْآلهةَ إِلَها واحدا [

  ]سورة الزمر [ 
  .١٢.............................................]) ٠٣( ما نعبدهم إِلَّا ليقَربونا إِلَى اللَّه زلْفَى  [
] اتاومالس لَقخ نم مهأَلْتن سلَئ١١............................................................]) ٣٨( ..و .  

  ]سورة غافر [ 
]  لَكُم جِبتونِي أَسعاد كُمبقَالَ ر١٩...............................................]) ٦٠( و.  

  ]سورة فصلت [ 
  .٦٥...........................................................................]) ٠١(  حم [
  .٦٥.......................................................)) ٠٢(  ترتِيلٌ من الرحمنِ الرحيمِ (
) وا فَقُلْ أَنذَرضرفَإِنْ أَعكُم٦٥.....................................................)) ١٣( ..ت.    
  .١٩..................................................]) ٤٩( لَا يسأَم الْإِنسانُ من دعاء الْخيرِ  [

  ]سورة الشورى [ 
) ترا أُمكَم مقتاسو عفَاد كذَل٧٣................................................)) ١٥..( فَل. 
] مهنيى بورش مهر٢٤٨، ١٢٨.....................................................]) ٣٨( وأَم.  
  .٢١٢، ١٠٣................................)) ٤٣(  ولَمن صبر وغَفَر إنَّ ذَلك لَمن عزمِ اُألمورِ (

  ]سورة الزخرف [ 
] ةلَى أُما عاءنا آبندجا ولْ قَالُوا إِن١١...............................................]) ٢٢( ..ب.  
   . ٣٤.........................................] ) ٣١(  ..وقَالُوا لَولَا نزلَ هذَا الْقُرآنُ علَى رجلٍ (
] أَهكبةَ رمحونَ رقِْسمي ٣٤.....................................................)) ٣٢(  ..م.  
] يي أُوحبِالَّذ ِسكمت١٩٨.....................................................)) ٤٣(  ..فَاس.  
] ملَقَهخ نم مهأَلْتن سلَئ١١.......................................................]) ٨٧( ..و.  
] لَامقُلْ سو مهنع فَح٢١١......................................................]) ٨٩( ..فَاص.  



  

  ]سورة اجلاثية [ 
  .٢٨............................................................)) ٠٧(  ويلٌ لِّكُلِّ أَفَّاك أَثيمٍ [
] هلَيلَى عتت اللَّه اتآي عمس٢٨.....................................................)) ٠٨( ..ي.  
   .٢١١.......................................................)) ١٤( ..قُل لِّلَّذين آمنوا يغفروا [
  .١٠...................................................]) ٢٤( ..لَّا حياتنا الدنياوقَالُوا ما هي إِ [

  ]سورة األحقاف [ 
]  وا بِهنآمو اللَّه ياعوا دا أَجِيبنما قَو١٩...............................................]) ٣١( ي.  

  ]سورة الفتح [ 
  .١٢١.......................................................]) ٠١( لَك فَتحا مبِينا إِنا فَتحنا  [
] ن ذَنبِكم مقَدا تم اللَّه لَك رفغي١٢١..............................................]) ٠٢( ..ل . 
  .١٢١......................................................]) ٠٣( وينصرك اللَّه نصرا عزِيزا  [
] نِنيمؤنِ الْمع اللَّه يضر ١٥٠..................................................]) ١٨(  ..لَقَد.  
  .١٥٠......................................................]) ١٩(  ..ومغانِم كَثريةً يأْخذُونها [
] قا بِالْحيؤالر ولَهسر اللَّه قدص ١٣٥، ١٣٤، ١٢٢................................]) ٢٧( ..لَقَد.  
] ولُ اللَّهسر دمح١٠٥ ،٦٠......................................................)) ٢٩( ...م.  

  ] احلجراتسورة [ 
] مإِنَّ أَكْر قَاكُمأَت اللَّه ندع ٢٣٣................................................]) ١٣(  ..كُم .  

  ]سورة ق [ 
] ضالْأَرو اتاوما السلَقْنخ لَقَد٢١٠...............................................]) ٣٨( ..و.  

  ]سورة الذاريات [ 
]  نيلًا موا قَلونَكَانعجها يلِ م٢٢٢..............................................]) ١٧( ..اللَّي.  
  .٢٢٢....................................................]) ١٨( ..وبِالْأَسحارِ هم يستغفرونَ [
)  وندبعيإِلَّا ل الْإِنسو الْجِن لَقْتا خم٢٣١، ٢٢٢، ١٩٢، ٤٣...........................)) ٥٦( و.  
] اقزالر وه ٢٣٢..........................................................)) ٥٨( .. إِنَّ اللَّه.  

  ]سورة الطور [ 
) وننجلَا منٍ وبِكَاه كبر تمبِنِع ا أَنتفَم ٣٠..................................)) ٢٩(  فَذَكِّر.  



  

  ]سورة القمر [ 
  .٩٤......................................)) ٠٢(  وإِن يروا آيةً يعرِضوا ويقُولُوا سحر مستمرٌّ (
] ربلُّونَ الدووي عاجلَم مزهي١١١...................................................]) ٤٥(  س.  

  ]سورة الرمحـن [ 
) نمح٥٧......................................................................)) ٠١(  الر.   
  . ٥٧...................................................................)) ٠٢( ..علَّم الْقُرآنَ (

  ]سورة احلديد [ 
] اومالس لْكم ضِلَهالْأَرو ٢٣٢...................................................)) ٠٢( ..ات.  

  ]سورة احلشر [ 
  .١٤٩..................................)) ٠٢( ..هو الَّذي أَخرج الَّذين كَفَروا من أَهلِ الْكتابِ [
] ةن لِّينم متا قَطَع١٥٤............................................................)) ٠٥( ..م.  
] هولسلَى رع ا أَفَاء اللَّهمو مهن١٥٥................................................)) ٠٦( ..م.  
  .١٥٥.........................................)) ٠٧( ..ما أَفَاء اللَّه علَى رسوله من أَهلِ الْقُرى [
  .٢٣٨...................................................)) ٠٩( ..والَّذين تبوؤوا الدار والْإِميانَ [
  .١٦٨ ،١٤٨.................................................)) ١١( ..أَلَم تر إِلَى الَّذين نافَقُوا [
  .١٦٨، ١٤٩..........................................)) ١٢( ..جوا لَا يخرجونَ معهملَئن أُخرِ [
  .١٦٩، ١٦٨...........................................)) ١٣( ..لَأَنتم أَشد رهبةً في صدورِهم [
] ةنصحى مي قُرا إِلَّا فيعمج كُملُونقَات١٦٩، ١٥٦..................................)) ١٤( ..لَا ي.  

  ]سورة املمتحنة [ 
  . ١٢٤...........................................]) ٠١( ..يا أَيها الَّذين آمنوا لَا تتخذُوا عدوي [

  ]سورة الصف [ 
  .٢٤٣، ١٢٩، ١١٠.......................................]) ٠٤( ..إنَّ اللَّه يحب الَذين يقَاتلُونَ [
] اللَّه وروا نؤطْفيونَ لرِيد١٥٨.....................................................]) ٠٨( ..ي. 
] لُّكُملْ أَدوا هنآم ينا الَذها أَي١٠٥.................................................]) ١٠( ..ي.  
  . ١٠٥..............................................]) ١١( ..تؤمنونَ بِاللَّه ورسوله وتجاهدونَ [



  

  ]سورة املنافقون [ 
  .١٧٠....................................................]) ٠٧( ..هم الَّذين يقُولُونَ لَا تنفقُوا [
  .  ١٧٠................................................]) ٠٨( ..ونَ لَئن رجعنا إِلَى الْمدينةيقُولُ [

  ]سورة القلم [ 
  .٢٠٤........................................................]) ٠٤( وإِنك لَعلى خلُقٍ عظيمٍ  [
) كَذِّبِنيعِ الْمط١٩٩، ٦٨........................................................)) ٠٨(  فَلَا ت.  
  .١٩٩ ،٦٨...................................................)) ٠٩(  ودوا لَو تدهن فَيدهنونَ (
) نيلالْأَو رياطا قَالَ أَسناتآي هلَيلَى عت٢٨............................................)) ١٥(  إِذَا ت.  
] كقُونلزوا لَيكَفَر ينالَّذ كَادإِن ي٢٢٦.............................................)) ٥١(  ..و.  

  ]سورة احلاقة [ 
  .٢٤..........................................................) ) ٤٠(  إِنه لَقَولُ رسولٍ كَرِمي (
  .٣٠..............................................)) ٤١(  وما هو بِقَولِ شاعرٍ قَليلًا ما تؤمنونَ (
  .٣٠...............................................) ) ٤٢(  ولَا بِقَولِ كَاهنٍ قَليلًا ما تذَكَّرونَ (
)  بن ررتِيلٌ متنيالَم٣٠..........................................................)) ٤٣(  الْع.  
  .١٧٥، ٢٩..............................................)) ٤٤( ولَو تقَولَ علَينا بعض الْأَقَاوِيلِ  (
  .١٧٥، ٢٩........................................................)) ٤٥ (منه بِالْيمنيِ  لَأَخذْنا (
) نيتالْو هنا منلَقَطَع ١٧٥، ٢٩......................................................)) ٤٦(  ثُم.  
) اجِزِينح هنع دأَح ننكُم ما م١٧٥ ،٢٩...........................................)) ٤٧(  فَم.  

  ]سورة اجلن [ 
  .٢٤٤.............................................................]) ٠١( .. إِنا سمعنا قُرآنا [
   .٢٤٤..................................................  ]) ٠٢(  ..يهدي إِلَى الرشد فَآمنا بِه [

] نالٌ مكَانَ رِج هأَن١٠....................................................]) ٠٦( .. الْإِنسِ و.  
  ]سورة املزمل [ 

  .  ٢٢١................................................................]) ٠١(  يا أَيها الْمزملُ [
  .٢٢١..............................................................]) ٠٢(  قُمِ اللَّيلَ إِلَّا قَليلًا [
  .  ٢٢١.......................................................]) ٠٣(  نِصفَه أَوِ انقُص منه قَليلًا [



  

  .  ٢٢١.................................................]) ٠٤(  أَو زِد علَيه ورتلِ الْقُرآنَ ترتيلًا [
  .  ٢٢١.....................................................]) ٠٥(  إِنا سنلْقي علَيك قَولًا ثَقيلًا [
  . ٢٢١.........................................]) ٠٦(  إِنَّ ناشئَةَ اللَّيلِ هي أَشد وطئًا وأَقْوم قيلًا [
  .٢٢٢...............................................]) ٠٨( كُرِ اسم ربك وتبتلْ إِلَيه تبتيلًا واذْ [
  .٢٢٢...............................]) ٠٩( رب الْمشرِقِ والْمغرِبِ لَا إِلَه إِلَّا هو فَاتخذْه وكيلًا  [
] ا يلَى مع بِراصيلًا وما جرجه مهرجاه٢٢٢...................................]) ١٠( قُولُونَ و.  
  . ٢٢٢.....................................]) ١١( وذَرنِي والْمكَذِّبِني أُولي النعمة ومهلْهم قَليلًا [
] قُومت كأَن لَمعي كب٢٢٢.....................................................]) ٢٠( .. إِنَّ ر   .  

  ]سورة املدثر [ 
]  ثِّردا الْمها أَي٢١١، ٢٤............................................................]) ٠١( ي.  
] رفَأَنذ ٢١١، ٢٤.................................................................]) ٠٢(  قُم.  
] رفَكَب كبر٢١١، ٢٤..............................................................]) ٠٣(  و.  
] رفَطَه كابيث٢٣٤، ٢١٠، ٢٤.......................................................]) ٠٤(  و.  

  ]سورة اإلنسان [ 
) بِرفَاص كبكْمِ رح٦٩............................................................)) ٢٤( ..ل.  

  ]سورة عبسى [ 
] هامانُ إِلَى طَعنظُرِ الْإِنس٢٣٤......................................................)) ٢٤(  فَلْي.  
  .٢٣٤............................................................)) ٢٥(  أَنا صببنا الْماء صبا [
  .٢٣٤.........................................................)) ٢٦(  ثُم شقَقْنا الْأَرض شقًّا [
  .٢٣٤...............................................................)) ٢٧( فَأَنبتنا فيها حبا  [
  .٢٣٤..................................................................)) ٢٨( وعنبا وقَضبا  [
  .٢٣٤................................................................)) ٢٩(  وزيتونا ونخلًا [
  .٢٣٤.................................................................)) ٣٠(  وحدائق غُلْبا [
  .٢٣٤..................................................................)) ٣١(  وفَاكهةً وأَبا [
] كُمامعأَنلو ا لَّكُماعت٢٣٤..........................................................)) ٣٢(  م.  



  

  ]سورة التكوير [ 
]  لَتئةُ سودؤوإِذَا الْم١٩٨، ١٦.....................................................]) ٠٨( و.  
]  لَتذَنبٍ قُت ١٩٨، ١٦..........................................................]) ٠٩( بِأَي.  

  ]سورة املطففني [ 
  . ١٩٨................................................................]) ٠١( لِّلْمطَفِّفني  ويلٌ [
  . ١٩٨..................................................]) ٠٢( ..الَّذين إِذَا اكْتالُواْ علَى الناسِ [
] موهنزأَو و مإِذَا كَالُوه١٩٨......................................................]) ٠٣( ..و.  
  .٢٢٦.............................................................]) ٢٩( ..إِنَّ الَّذين أَجرموا [
  .٢٢٦........................................................]) ٣٠( وإِذَا مرواْ بِهِم يتغامزونَ [
] هِنيواْ فَكانقَلَب هِملواْ إِلَى أَهإِذَا انقَلَب٢٢٦............................................]) ٣١(  و.  
  .٢٢٦.............................................]) ٣٢(  وإِذَا رأَوهم قَالُوا إِنَّ هؤلَاء لَضالُّونَ [

  ]سورة الفجر [ 
   .٢٢٤ ،٦٦...................................................)) ٢٠(  وتحبونَ الْمالَ حبا جما (

  ]سورة اليل [ 
  .٥٥...........................................................)) ٠٥( فَأَما من أَعطَى واتقَى  (
   .٥٥...............................................................) ) ٢١(  ولَسوف يرضى (

  ]سورة الشرح [ 
  .٥٨............................................................)) ٠٥(  فَإِنَّ مع الْعسرِ يسرا (
   .٥٨.............................................................)) ٠٦(  إِنَّ مع الْعسرِ يسرا (

  ]سورة العلق [ 
] لَقي خالَّذ كبمِ رأْ بِاس٢٤٤.....................................................]) ٠١(  اقْر.  
  .٢٤٤.........................................................]) ٠٢(  خلَق الْإِنسانَ من علَقٍ [
  .٢٤٤.............................................................]) ٠٣(  رأْ وربك الْأَكْرماقْ [
  .٢٤٤..............................................................]) ٠٤(  الَّذي علَّم بِالْقَلَمِ [
] لَمعي ا لَمانَ مالْإِنس لَّم٢٤٤.......................................................]) ٠٥(  ع.   
] هنتي ن لَّم١٩٩..............................................................]) ١٥( ..كَلَّا لَئ.  



  

  ]سورة العصر [ 
] قا بِالْحواصوت٢٣٧..............................................................]) ٠٣( ..و.  

  ]سورة قريش [ 
  .١٣..................................................................]) ٠١( لإِيلَاف قُريشٍ  [
]  فيالصاء وتلَةَ الشرِح هِم١٣...................................................]) ٠٢( إِيلَاف.  
] دبعفَلْي تيذَا الْبه ب١٣.........................................................]) ٠٣( وا ر.  
  .١٣......................................................]) ٠٤( .. الَّذي أَطْعمهم من جوعٍ [

  ]سورة الكافرون [ 
  .٢٢٥ ،١٩٨، ٦٥.................................................)) ٠١(  قُلْ يا أَيها الْكَافرونَ (
  .١٩٨، ٦٥........................................................)) ٠٢(  لَا أَعبد ما تعبدونَ (
  .٢٢٥..........................................................]) ٠٦(  لَكُم دينكُم ولي دينِ [

  ]سورة املسد [ 
] بتبٍ وا أَبِي لَهدي تب١٩٩، ٤٠، ٢٥..............................................]) ٠١(  ت.  
] با كَسمو الُهم هنى عا أَغْن١٩٩، ٤٠، ٢٥..........................................]) ٠٢(  م.  
  .١٩٩ ،٤٠..................................................] ) ٠٣(  هبٍسيصلَى نارا ذَات لَ [
  .٤٠.........................................................])  ٠٤(  وامرأَته حمالَةَ الْحطَبِ [
] دسن ملٌ مبا حهي جِيد٤٠.......................................................)) ٠٥(  ف.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  
  
  
  
  

  .فهرس األحاديث واآلثار النبوية -٢

    الصفحة                                                         طرف احلديث              

  أ
  .١٤.......................................} ..أن أول ربا يوضع رب عباس بن عبد املطلب.. {

  .٢٠................................................................}دعوك بِدعاية اإلسالم أَ {

  .٢٠......................................................}...إنك تأيت قوما من أهل الكتاب {

  .٢٤................................................................}...أرأيتكم لو أخربتكم {

ــت { ــم أن    مأرأيــــــ ــت لكــــــ ــو قلــــــ لــــــ
  .٣٢.........................................................}...خيال

  .٢٣١أ، ..................................................} ...إن مثلي ومثل األنبياء من قبلي {
  .٣٤........................................................}...إن احلمد هللا حنمده ونستعينه{ 
  .٣٥...............................................................................}أنا نيب  {
  .٣٥.............................................................} ارجع إىل قومك فأخربهم {
ــك   { ــهم عليــــــــــــــــ اللــــــــــــــــ

  .٤٠................................................................}...بقريش،
  .٤٠........................................}...أال تعجبون كيف يصرف اهللا عين شتم قريش {
  . ٢٢٨، ٥٠.......................................................}...األنبياء مث األمثل فاألمثل {

  . ٧٦........................................................................}خدعة احلرب  {

  .٨٦..............................................................................}اشهدوا  {

  .١٠٣.................................................}...إن الرفق ال يكون يف شيء إال زانه {



  

  .١٠٩......................................................................}...إن لنا طلبة..{

  .١١١...............................................................}...إنك إن تشأ !اللهم {
  .١١٤...........................................................}...إن رأيتمونا ختطفنا الطري {
  .١١٩.............................................................}...مرتِلَ الكتاب ! اللهم {
  .٢٤٤، ١٨٩، ١٣٣، ١١٩..........................................}...اآلن نغزوهم وال يغزونا {

  .١٥١..............................................................}...اهللا أكرب خربت خيرب {

  .١٦٠...................................................}...إن أحسن الناس :ونقولت ،إمعة.. {

  .٢٠٥، ١٨٧..................................................}...اغزوا باسم اهللا يف سبيل اهللا {

  .١٩٤...........................................................}...هللا غاليةأال إن سلعة ا .. {

  .٢٠٤........................................................................}أليست نفسا  {

  .٢٠٥...............................................}...إن اهللا كتب اإلحسان على كل شيء {

ــرة  { الفطــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢٣٤......................................................................}...مخس

  .٢٣٤......................................................................}...إن اهللا مجيل {

  .٢٤٣......................................................}...اخليل معقود يف نواصيها اخلري {

  .٢٤١........................................................}... :املسلمون شركاء يف ثالثة {
  ب

  .١٩١، ١٨٤.....................................}...اهللا بسم اهللا الرمحن الرحيم، من حممد عبد {

  .٢٠٦.................................................}...بل أرجو أن خيرج اهللا من أصالم {

  .٢٣٦..........................................................} األخالق حسنبعثت ألمتم  {
  ت

  .٢٣٥.......................................................}...مل يضع داء تداووا فإن اهللا.. {

  .١٣٦............................................................}...توشك األمم أن تداعى {

  ذ

  .٦٢...........................................................................}ذلك عمله  {



  

  ر
 ...رأيــــــت عمــــــر بــــــن عــــــامر اخلزاعــــــي {
{........................................................٠٩.  

  ك

ــان { ــبلكم  كـــــ ــيمن قـــــ ــل فـــــ  ...الرجـــــ
{............................................................٥٧.  

  .١١٤...................................................................}...كيف يفلح قوم {

  ل

  .١٣٥.........................................................}...ال تقوم الساعة إال وطائفة {

  .٢٢٣، ٤٠..................................................}...لو دنا مين الختطفته املالئكة {
  .١٥٦، ١٥٠........................................................}...العصر ال يصلني أحد {
  .١٥٧..................................................}...اليهود واقاتلتال تقوم الساعة حىت  {
  .٢٠٥، ٢٠٠...........................................................}...ال يتحدث الناس  {

  .٢٣٥.......................................................}... :ليس من اللهو إال ثالث ..{
  .٢٤٣..........................................................}...ال يركب البحر إال حاج {

  م
  .١٩.................................................................}.....من دعا إىل هدى {

مثــــــــــــــــــل املــــــــــــــــــؤمنني يف  {
  . ٣٠..............................................................}...توادهم

  .٦٧................................................................}...ةما تركت بعدي فتن {

  .٦٨.........................................................}...ما رأيت من ناقصات عقل..{

  .٧٢...................................................}...رضاء اهللا بسخط الناس التمس من {

  .١٠٥...........................................................}...ل ااهد يف سبيل اهللامث {

  .١١٨........................................................}...مأل اهللا قبورهم وبيوم نارا {

  .١٢٤...................................................}...من دخل دار أيب سفيان فهو آمن {



  

  .١٣٨...........................................................................}ما هذا ؟  {

  .١٤٥....................................................................}...مهال يا عائشة {

  .١٧١.......................................................}...اجلاهلية ؟ أهل ما بال دعوى {

  .١٩٠، ١٧٦.......................................................}...جيش العسرةمن جهز  {

  .١٩٠.....................................................................}...ما ضر عثمان {

  .١٩٤....................................................................}...من جهز غازيا {

  .٢٣٥.................................................................}...وعاًء يما مأل آدم {

  .٢٤٢...............................................................}...ما أحد يدخل اجلنة {
  

  ن
  .١٥٢، ١٥١......................................................}ما شئنا نقركم على ذلك  {

  .٢٣٥...............................................................}...نعمتان مغبون فيهما {

  ع

  .٢٠،١٥٧................................................}...على رسلك حىت ترتل بساحتهم {

  ف

  .٥٢...............................................................}...فانطلقت وأنا مهموم {

  .٥٨...........................................................}...نعليك دففإين مسعت .. {

  ق

  .١٣٠، ١١٠...............................................................}...قوموا إىل جنة {

  .١٥٠....................................................................}اهللا  كمحبقضيت  {

  هـ

  .٢٤٠......................................................................}...هذا سوقكم {

  و
  .٥٢..............................................................}...وكان أشد ما لقيت.. {



  

 هــــــــــــــــذا يؤيــــــــــــــــدلإن اهللا و..  {
  .٩٦..........................................................}...الدين

  .١٣٦...........................................................}...واهللا إين ألعطي الرجل..{

} ولَي١٧٢...............................................................}...رِ الرجل أخاهنص.  

  .٢٠٥....................................................}...وما انتقم رسول اهللا لنفسه قط..{

  .٢٣٣...............................................................}...من أبطأ به عملهو.. {

  .٢٤٣.....................................................}...ا هلم ما استطعتم من قوةوأعدو {

 ال
  .٢٤٣...............................}...ال يركب البحر إال حاج أو معتمر أو غاز يف سبيل اهللا {

  ي
  . ٢٥...............................................}...أنقذوا أنفسكم ! يا بين كعب بن لؤي {

  .٤٧.............................................................}...قل ال إله إال اهللا عم، يا {

  .١٠٤..............................................................}...يا أيها الناس انصرفوا {

.  ١٨..................................................................}...يسـرا وال تعسرا {

  .١٣٥...............................................................}...إن اهللا ! يا أم سليم {

  .١٥١.................................................................}...زالأما ، عائشة يا {

 .١٧٥.........................................................}...نكع يا عائشة، إنه بلغين..{
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فهرس املصادر واملراجع -٣

  أ
  ). م١٩٨٧/ هـ١٤٠٧( ، ٥اجلزائر، ط -، مكتبة رحابمفتريات على اإلسالم: أمحد حممد مجال -٠١
( ، ١الرياض، ط -جلزء الثاين، مكتبة العبيكانا السرية النبوية الصحيحة،: أكرم ضياء العمري -٠٢

  ).م ١٩٩٥/ هـ١٤١٦



  

، ١ط -لبنان -، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، بريوتدالئل النبوة: أبو نعيم األصبهاين -٠٣
  ). م١٩٨٦/ هـ١٤٠٦( 
والثقافة  توزيع الروس، املنظمة العربية للتربية ،، وآخروناملعجم العريب األساسي :أمحد العايد -٠٤

  .دون طبعة ودون تاريخ والعلوم
، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه، شعيب األرنؤوط، وعـادل  املسند :أمحد بن حنبل اإلمام -٠٥

ـ ١٤٢٠(، ٢لبنان، ط -مرشد، اجلزء اخلامس، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت / هـ

  ). م١٩٩٩
( ، ٧األردن، ط -، دار النفـائس للنشـر والتوزيـع   صحيح السـرية النبوية: إبراهيم العلى -٠٦

  ).م ٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥
كتاب  ، سلسلة"قراءة جلوانب احلذر واحلماية " يف السرية النبوية  :إبراهيم علي حممد أمحد -٠٧ 

  ). م١٩٩٦/ هـ١٤١٧( ، ١قطر، ط -، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الدوحة٥٤: األمة، العدد
  ت

حممد عبد / عبد احلليم حممود، و د/ ، ترمجة دεحممد رسول اهللا : سليمان ابرهيم -اتيني دينيه -٠٨
  .بدون طبعة وبدون تاريخ. بريوت -احلليم، منشورات املكتبة العصرية، صيدا

  ج
اجلزائر،  - ، دار الصديقية للنشر، حسني دايالدعوة قواعد وأصول: مجعة أمني عبد العزيز  -٠٩
  .، بدون تاريخ٢ط
 -، دار الراتب اجلامعية، بريوتاملعجم العريب املصور، عريب عريب: أبو نصري وآخرون مجيل -١٠

  .لبنان، بدون طبعة وبدون تاريخ
، معجم مدرسي ألفبائي، املؤسسة القاموس اجلديد للطالب: اجليالين بن احلاج حيي وآخرون -١١

  ). م١٩٩١/ هـ١٤١١( ، ٧اجلزائر، ط - الوطنية للكتاب
  ح

اجلزائـر،   -، ديوان املطبوعات اجلامعية١٢٣، صرية النبويةـدراسات يف الس :سحسني مؤن -١٢
  .بدون طبعة وبدون تاريخ

  .، بدون تاريخ٢، شركة الشهاب للنشر والتوزيع، طجمموعة رسائل: حسن البنا -١٣



  

  ر
، دار القلم ، الكويت، -مناهجها وغاياا -الدعوة اإلسالمية يف عهدها املكي :رؤوف شليب -١٤
  ).م ١٩٨٧/هـ١٤٠٧( ، ٥ط

  ط
، يف محاية الدعوة واحملافظة على منجزاا خالل الفترة املكية εمنهج النيب  :الطيب برغوث -١٥

  ).م ١٩٩٦/ هـ١٤١٦( ، ١أمريكا، ط -املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، فرجينيا
األول،   لقسـم ا دروس خمتارة، ،معامل هادية على طريق الدعوة إىل اإلسالم :الطيب برغوث -١٦

   .اجلزائر ، دون طبعة ودون تاريخ -دار الشهاب ، باتنة
، دار الشـهاب  "السبيل إليها  -ضرورا" الواقعية يف الدعوة إىل اإلسالم  :الطيب برغوث -١٧

  ). م١٩٨٤/ هـ١٤٠٥( ، ١اجلزائر، ط -للطباعة والنشر، باتنة
  م

، -شرح وحتليل -م الشهيد حسن البنارين لإلماـول العشـاألص :حممد عبد احلكيم خيال -١٨
  . اجلزائر، بدون طبعة وبدون تاريخ -سعيد مكتبة رحاب، بور

باتنة،  -دار الشهاب للطباعة والنشر ،اإلبتالء واحملن يف الدعوات :حممد عبد القادر أبو فارس -١٩
  ). م١٩٨٨/ هـ١٤٠٨( ، ٢ط
( ، ٣اجلزائر، ط -ة رحاب، بور سعيد، مكتبالتبـيان يف علـوم القرآن: حممد علي الصابوين -٢٠

  ).م ١٩٨٦/ هـ١٤٠٧
، دار إحياء التراث اجلامع ألحـكام القـرآن: حممد بن أمحد أبو عبد اهللا األنصاري القرطيب -٢١

  .م١٩٦٧لبنان، بدون طبعة،  - العريب، بريوت
بدون طبعة،  بريوت، -دار اجليل ،احلياة األدبية بعد ظهور اإلسالم: حممد عبد املنعم خفاجي -٢٢
  ). م١٩٩٠/ هـ١٤١٠( 
ـ ١٤٢٧( ، ١لبنان، ط -، املكتبة العصرية، صيدا، بريوتεحياة حممد : حممد حسني هيكل -٢٣ / هـ

  ). م٢٠٠٦
 -، مكتبة   رحاب، بور سعيد٢، جروائع البيان تفسري آيات األحكام :حممد علي الصابوين -٢٤

  ). م١٩٩٠/ هـ١٤١٠( ، ٤اجلزائر، ط



  

، دار الفكر للطباعة والنشـر والتوزيـع،   الرسـول القائد: اب اللواء الركنحممود شيت خط -٢٥
  ).م ٢٠٠٢/ هـ١٤٢٢( ، ٦لبنان، ط -بريوت
  .، املصمم، ب ، عcd-rom: املصحف اإللكتروين -٢٦
دار السالم للطباعة  ،يف الدعوة من خالل السرية الصحيحة εمنهج النيب  :حممد أحمزون -٢٧

  ). م٢٠٠٦/ هـ١٤٢٧( ،  ٣مصر ، ط –ة ، القاهرة والنشر والتوزيع والترمج
اختصره وشرح مجله وألفاظه وعلـق عليـه،    خمتصـر سنن الترمذي،: مصطفى ديب البغا -٢٨

  ).م ٢٠٠٠/ هـ١٤٢١( ، ٢بريوت، ط -اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق
وعلق عليه، اليمامة  اختصره وشرح مجله وألفاظه خمتصر سنن أيب داود، :مصطفى ديب البغا -٢٩

  ). م١٩٩٨/ هـ ١٤١٩( ، ٢للطباعة والنشر والتوزيع، ط
، دار الفكر للطباعة والتوزيع -عرب وأضواء –مدرسة األنبياء : حممد بسام رشدي الزين -٣٠

  .) م٢٠٠١/ هـ١٤٢٢( ، ١سوريا، ط - والنشر، دمشق
 -ج م ع -لطباعة والنشر والتوزيـع ، دار الوفاء لاملنهج احلركي للسرية النبوية: منري الغضبان -٣١

  ).م ٢٠٠٦/ هـ١٤٢٧( ، ١٥املنصورة، ط
دار الفكر للطباعة والنشـر   ،رس أللفاظ القرآن الكرميـاملعجم املفه :حممد فؤاد عبد الباقي -٣٢

  ). م١٩٨٦/ هـ١٤٠٦( ، ١والتوزيع، ط
 - ندلسي القرطيب، صيدا، برواية حيي بن حيي بن كثري الليثي األاملوطـأ: مالك بن أنس اإلمام -٣٣

  ). م٢٠٠٠/ هـ١٤٢١( ، ١بريوت، خرج أحاديثه وعلق عليه جنيب ماجدي، ط
  ).م ١٩٩٠/ هـ١٤١١( ، ٥قسنطينة، ط -، دار الضياءصفـوة التفاسري: حممد علي الصابوين -٣٤
، بيت األفكار الدوليـة للنشـر   صحيح البخـاري :حممد بن إمساعيل البخاري أبو عبد اهللا -٣٥
  ).م ١٩٩٨/ هـ١٤١٩: ( العربية السعودية، بدون طبعة، بتاريخ -زيع، الرياضوالتو
اجلامع : املسمى صحيح مسلم :أبو احلسني القشريي النيسابوري مسلم بن احلجاج بن مسلم -٣٦

  ). م٢٠٠١/ هـ١٤٢٢( ، ١بريوت، ط -املكتبة العصرية، صيداالصحيح، 
املنصـورة، ش م   -دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، فقه السرية النبوية: منري حممد الغضبان -٣٧
  ).م ١٩٩٧/هـ١٤١٧( ، ١م، ط
، دار ابن كثري للطباعة "قراءة سياسية دعوية حركية " فقه السرية النبوية : موفق سامل نوري -٣٨

  ).م ٢٠٠٦/ هـ١٤٢٧( ، ١بريوت، ط -والنشر والتوزيع، دمشق



  

  ). م١٩٨٧/ هـ١٤٠٧( اجلزائر،  -اب، مكتبة رحفقه السرية :حممد الغزايل -٣٩
باتنة، طبع املؤسسة  -، دار الشهاب للطباعة والنشرفقه السـرية :حممد سعيد رمضان البوطي -٤٠

  .اجلزائر -م١٩٨٨الوطنية للفنون املطبعية، وحدة الرغاية، 
 -القلـم  ، اجلزء الثاين، دارالسرية النـبوية يف ضوء القرآن والسنة: حممد بن حممد أبو شهبة -٤١

  ).م ١٩٩٩/ هـ١٤١٩( ، ٥دمشق، ط
اجلزائر،  -، دار الزهراء للنشر والتوزيع-دروس وعرب –السـرية النبوية : مصطفى السباعي -٤٢
  .م١٩٩٣، ٢ط
، مجع وترتيب، املكتبة التوفيقية، بـدون طبعـة   εسـرية الرسول : حممود املصري أبو عمار -٤٣

  .وبدون تاريخ
مصر، بدون طبعة وبـدون   -، املكتبة التوفيقية، القاهرةالسرية النبوية: حممد متويل الشعراوي -٤٤
  .تاريخ
عيون األثر يف فنـون  " السرية النبوية : حممد بن حممد بن حممد سيد الناس أبو الفتح اليعمري -٤٥

بـريوت،   -املدينة املنورة، ودار ابن كثري، دمشق -، مكتبة دار التراث"املغازي والشمائل والسري 
  ). م١٩٩٢/ هـ١٤١٣( ، ١ط
، مكتبة املعـارف  سنن ابن ماجة): ابن ماجة ( حممد بن يزيد أبو عبد اهللا القزويين الشهري ب  -٤٦

  .، وبدون تاريخ١الرياض، ط -للنشر والتوزيع
  .، بدون تاريخ٥القاهرة، ط -، مطبعة االستقامةεهدي الرسول  :حممد أبو زيد -٤٧
ـ ١٣٩٦( ، دار النهضة، بدون طبعة، بريوت، ابن هشام خمتصر سرية: حممد عفيف الزغيب -٤٨ / هـ

  ).  م١٩٧٦
  ن

بريوت،  –، دار احلضارة العربية الصحاح يف اللغة والعلوم: أسامة مرعشيليلي، يعشرندمي م -٤٩
  .م١٩٧٤، ١ط
 -اجلزء األول، مطبعة دحلب، حسني داي: " εحمـمد " السـرية النـبوية : نعماين املكي -٥٠

  .ن طبعة وبدون تاريخاجلزائر، بدو



  

  ص
، )رسالة ماجسـتري  ( منوذج اإلخوان املسلمني ، الدعوة إىل اهللا باحلكمة :صالح حممد زكي-٥١
  ).م ٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥ (، ١، طالقاهرة -التوزيع والنشر اإلسالمية، مصردار
وت، بري -، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيعالرحيـق املختوم: صفي الرمحن املباركفوري -٥٢
  ).م ٢٠٠٦/ هـ١٤٢٦ -١٤٢٥( ، ١ط

، شركة الشـهاب للنشـر   الشخصية اليهودية من خالل القرآن: صالح عبد الفتاح اخلالدي -٥٣
  ).م ١٩٨٧/ هـ١٤٠٧( ، ١اجلزائر، ط -والتوزيع، باب الواد

  ع
 ، شركة  دار األرقم بن أيبتفسـري القرآن العظيم: عماد الدين أبو الفداء إمساعيل بن كثري -٥٤

  .بدون رقم الطبعة وبدون تاريخ - لبنان - األرقم، للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت
اجلزائر، تصوير وسحب  –قصر الكتاب البليدة  ،تاريخ الفقه اإلسالمي: عمر سليمان األشقر -٥٥

  .٤٥١٦٣/١٩٩٠: اجلزائر، رقم اإليداع القانوين –دار البعث، قسنطينة
 -، دار الدعوة للطبع والنشـر والتوزيـع  التاريخ اإلسـالمي :يديعبد العزيز بن عبد اهللا احلم-٥٦

  ).م ٢٠٠٦/ هـ١٤٢٧( ، ١اإلسكندرية، ط
والتوزيع والترمجة،  ، مؤسسة اقرأ للنشر-قواعد وأصول -الدعوة الفردية: عبد احلليم الكناين -٥٧

  ). م٢٠٠٧/ هـ١٤٢٨( ، ١مصر، ط -القاهرة
م ١٩٨٢/ هـ١٤٠٢( ، ١الكويت، ط -، دار القلمالنبويةدراسات يف السرية  :علي حممد مجاز -٥٨
.(  
بريوت،  - ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيعدراسة يف السرية: عماد الدين خليل -٥٩
  ).م ١٩٨٦/ هـ١٤٠٦( ، ١٠ط
  ). م١٩٧٩/ هـ١٣٩٩( ، ٣القاهرة، ط -، دار املعارفدروس من غزوة أحد: عبد العزيز كامل -٦٠
  .بريوت، بدون طبعة وبدون تاريخ -، املكتبة العصريةεالرسـول : م حممودعبد احللي -٦١
 -دارالشهاب، باتنة، امل باحنـطاط املسلمنيـماذا خسر الع :أبو احلسن علي احلسين الندوي -٦٢

  .)م ١٩٩٦/ هـ١٤١٦( ، ١اجلزائر، ط
إعداد سيد عبـد   ،٢ج ،مقاالت إسالمية يف الفكر والدعوة: احلسن وأب علي احلسين الندوي -٦٣

  ). م٢٠٠٤/ هـ١٤٢٤( ، ١ايد الغوري، دار ابن كثري للطباعة والنشر والتوزيع، ط



  

البــداية   :أمحد عبد الوهاب  فتيح/ ، حتقيق الدكتور عماد الدين أبو الفداء إمساعيل بن كثري -٦٤
  ).م ٢٠٠٢/ هـ١٤٢٣( ، ٦القاهرة، ط -، دار احلديثوالنهاية
دار مكتبة احلامد للنشر والتوزيع،  ،مفاهيم يف فقه الدعوة وأساليبها :لرحميعبد احلليم حممد ا -٦٥
  ). م٢٠٠٢ /هـ١٤٢٣ (،  ١األردن ، ط - عمان
  ).   م١٩٨٩/ هـ ١٤٠٩( ، ٢، طاجلزائر –مكتبة رحاب: مناهج الدعوة وأساليبها :علي جريشة -٦٦
( ، ١اجلزائر، ط -سنطينة، دار البعث للطباعة والنشر، قمن مدرسة النبوة: علي مرحوم -٦٧

  ).م ١٩٨٤/ هـ١٤٠٤

اجلزائر،  -، املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية، وحدة الرغايةالعقيدة يف اهللا :عمر سليمان األشقر -٦٨
  ).  م١٩٨٩/ هـ١٤٠٩( بدون طبعة، 

  .اجلزائر -، املكتبة العصرية، الرويبةεعبقرية حممد : عباس حممود العقاد -٦٩
  مؤسسة اقرأ للنشـر والتوزيـع   ،فقه النصر والتمكني يف القرآن الكرمي :اليبعلي حممد الص -٧٠

  ). م٢٠٠٦/ هـ١٤٢٧( ، ١القاهرة، ط -والترمجة
ـ ١٤٢٤( ، ١القاهرة، ط -، دار الفجر للتراثالسرية النبوية: علي حممد حممد الصـاليب -٧١ / هـ

  ).م ٢٠٠٣
ـ ١٤٢٧( ، ٣دمشق، ط -دار القلم ،السـرية النبوية: علي احلسين أبو احلسن النـدوي -٧٢ / هـ

  ).م ٢٠٠٦
، املعروفـة بسرية ابن هشـام، دار  السرية النبوية: عبـد امللك بن هشام أبو حممد املعافـري -٧٣

  ).م ٢٠٠٤/ هـ١٤٢٤( القاهرة،بدون طبعة،  -احلديث
لطباعة والنشـر  ، الد الثاين، دار الفكر لسـنن الدارمي: عبد اهللا أبو حممد بن رام الدارمي -٧٤

  .والتوزيع، بدون طبعة وبدون تاريخ
  س

 :تاريخب، ٢٠٤/٨٨ :، طبع بترخيص من وزارة الشؤون الدينية، حتت رقمإسالمنا :السيد سابق -٧٥
: البعث بقسنطينة، رقم اإليداع القانوين ومبطابع دار. م١٩٨٨ /٢٠/٠٣: املوافق ل/ هـ٠٢/٠٨/١٤٠٨

  .م١٩٨٨/ ٣٩٦٩٦
  ). م١٩٧٨/ هـ١٣٩٨( لبنان، دون طبعة،  -، دار الفكر، بريوتوة اإلسالمدع :السيد سابق -٧٦



  

اجلزائر، دون طبعة  –شركة الشهاب للنشر والتوزيع، باب الواد ، εول ـالرس: سعيد حوى -٧٧
  .  اجلزائر، دون طبعة ودون تاريخ –شركة الشهاب للنشر والتوزيع، باب الواد  . ودون تاريخ

( ، ٢اجلزائـر، ط  -شركة الشهاب للنشر والتوزيع، بـاب الـواد   ،المـاإلس: سعيد حوى -٧٨
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  ملخص البحث
يف مواجهة التحديات املختلفة، واليت كانـت   εلقد تناولت بالدراسة يف هذا البحث، منهج النيب    

  .تعترض دعوته
  .وجاء هذا البحث يف مقدمة، وفصل متهيدي، وثالثة فصول حمورية، وخامتة   
ـ     د املفـاهيم  وقد خصصت الفصل التمهيدي، للحديث عن الدعوة وواقع البيئة اجلاهلية، وحتدي

  .املفتاحية للبحث
( حتدي احلرب النفسية : وحتدثت يف الفصل األول عن حتديات الدعوة يف العهد املكي، واملتمثلة يف   

، وحتدي األذى اجلسدي، وحتدي الترغيب والترهيب، وحتدي التعنت والتعجيز، مث حتدي )اإلعالمية 
  .يف مواجهتها εاملقاطعة واحلصار االقتصادي واالجتماعي؛ ومنهجه 

حتدي املشركني، الذين : وحتدثت يف الفصل الثاين عن حتديات الدعوة يف العهد املدين، واملتمثلة يف   
كانوا يشكلون القوة اإلقليمية الكربى لتهديد املسلمني، وحتدي اليهود احلاقدين املاكرين، وحتـدي  

س والروم، الذين كانا يعتربان أن اخلطر املنافقني حبكم شخصيتهم، وازدواجية معايريهم، مث حتدي الفر
  .يف مواجهتها εيكمن يف صاحب هذا الدين اجلديد؛ ومنهجه 

يف مواجهة التحديات،  εكما وقفت يف الفصل الثالث على أهم املعامل البارزة اليت ميزت منهجه    
ت، وما امتاز به من كثباته على املبدأ، وواقعيته ومرونته  يف تعامله مع األحداث، ومعاجلته  للمشكال

فعالية يف توظيف اإلمكانات املتاحة، وحسن استثمارها لصاحل الدعوة، وباستمرارية وتواصـل دون  
كلل وال ملل، وما اتصف به من أخالق عالية ونبيلة، شكلت املنهج األمثل يف جـذب النـاس إىل   

عميق، وحسن توكله علـى  اإلسالم، والتمسك به عقيدة، والعمل به شريعة، مما يدل على إخالصه ال
  .  اهللا؛ واالستعانة به

طبيعة النفس مبدأ التدرج يف الدعوة ويف التشريع؛ متاشيا مع السنن اجلارية، و εكما انتهج الرسول    
مراعيا يف ذلك سلم األولويـات   بل تتجاوب مع التغيري التدرجيي، ؛البشرية، اليت ال تقبل التغيري احلاد

عاقدا العزم بثبات وصرب على إعادة بناء اإلنسان؛ ليكون إنسـانا صـاحلا،   دون إفراط وال تفريط، 
مؤهال حلمل أمانة اهللا يف األرض؛ بعمارا وعبادته، ويقيم دولة اإلسالم يف نفسه قبل إقامتها علـى  

  .أرضه، فيحقق ا اخلري والعدل، وحيارب ا الفساد والظلم، وخيدم ا دينه؛ ويبلغ ا دعوته
  
  



  
The research summary 

 
   I have dealt in my modest research, the methodology, our prophet ( p b u h ) he 
used to face the different challenges which faced his prophetic way.  
   This  research  is presented under the  following  forms, An  introduction and a   
preumble, three main parts and a con conclusion. 
   I have focused on the first part on the prophet is  DAAWA  the invitation of the 
korichi people to the religion of Islam and to the pre Islamic sowetry ALJAHILIA 
the Ignorance era. I have also specified the key points of my research. 
   In the first part, I talked about the challenges that faced the daawa ( the prophet 
call for Islam ) in the mekki era; this consisted facing and challenging the 
psychological war ( media war ), also facing the physical torture and facing also 
the terror, obstacles then challenging the social and economical boy cott and how 
did he manage to face this. 
   In the second chapter, I dealt with the challenges that faced the daawa in the 
madani era; this consisted on facing the monmoslums who formed a big forces that 
was threatening meslems. Also this challenge against the disgraceful lenis and 
hypocrites with then double role they played. There people believed that they 
should fight this man ( the prophet p b u h ) and his way. 
   In the third chapter, I focused on the most important facts that characterized his 
methodology of Daawa in facing the different obstacles and problems, his realistic 
and flexibility in dealing with different events, and how he solved the problems, 
and how he mad in use the possibilities he had at that time and how he used there 
later successfully in Daawa, without getting bored or giving up. In addition to 
there, I dealt with his high and distinguished moral values he had and which 
shaped the best way to attract people to Hein to embrace Islam; and to get stacked 
to this faith and practice this religion, this shows his deep devotion and his 
complete reliance on ALLAH. 
    The prophet has also followed the step by step way to ret his call DAAWA with 
people along with the environment at that tune and people is way of life, thinky 
and believing he wanted to change a way of life but this was in a slow and 
progressively, with a strong will and great patient he started to build up a new man, 
citizen, a useful one able to carry out ALLAH is order is on earth to people and to 
establish the nation of Islam in himself before setting it on the ground of reality, 
thus benefits and justice will be realized and fight corruption, serve his religion and 
transmit the call to ALLAH Daawa. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Résumé 
 
   Dans cette recherche, j’ai abordé par l’étude de la ligne de conduite du prophète 
Mohammed ( que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui ) dans la 
confrontat-ion des différents défis et qui entravaient sa prédication. 
   Cette recherche comprend un préambule, un chapitre introductif et trois chapitres 
asociales et une concussion. 
   Dans le chapitre introductif j’ai évoque la prédication et la réalité de l’environne-
ment de la djàriliya et la définition dés notions dés de la recherche. 
   Dans le premier chapitre j’ai abordé les défis durant la période mecquoise qui 
concernent : le défi de la guerre psychologique ( médiatique ) le défi du tort 
physique le défi de la terreur et la tentation, le défi de l’obstination et le défi du 
boycott économique et social et sa conduite pour y faire face. 
   Dans le deuxième chapitre, j’ai abordé les défis de la prédication durant la 
période médinoise qui concernent le défi des mécréants qui constituaient la plus 
grande force régionale menaçant les musulmans, le défi des juifs rancuniers et 
insidieux,  le défi des hypocrites vu leur personnalité et la duplicité de leur critères 
puis le défi des perses et les romains qui considéraient que le danger consistaient 
en cette nouvelle religion et la ligne de conduite du prophète ( que la bénédiction et 
le salut de Dieu soient sur lui ) pour y faire face. 
   Dans la troisième chapitre,  j’ai évidence les principaux points de repères qui ont 
caractérisé la ligne de conduite de notre prophète Mohammed (que la bénédiction 
et le salut de Dieu soient sur lui ) pour confronter les défis tels que sa résolution 
pour le principe, son réalisme et sa souplesse pour faire affaire avec les 
événements et son traitement des problèmes. Il s’est distingué par son effication 
dans l’emploi des potentialités disponibles et son bon investissement au profit de la 
prédication continuellement et régularité sans fatigue et ennui. Il s’est distingué 
aussi par sa moralité élève et noble qui constituaient la ligne de conduite idéale qui 
a attiré les gens à l’islam et leur attachement à cette religion entant que croyance et 
sa mise en application entant que loi ce qui démontre son dévouement profond et 
sa bonne confiance en Dieu. 
   Le prophète (que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui ) a adapté le 
principe de progression dans la prédication et la législation conformément aux 
normes encours et la nature humaine qui ne tolère pas le changement progressif en 
tenant en compte la grille des priorités sans excès ni laxisme, en ayant la ferme 
intention à reconstituer l’homme avec fermeté et patience pour qu’il soit un 
homme vertueux, qualifié à porter la bonne foi de Dieu dans la terre par sa 
construction et l’adoration de Dieu, Il fonda l’état islamique on lui même avant qui 
il ne le fonde sa sur sa terre, il concrétisa ainsi cette bonne foi le bien et la justice et 
lutta contre la corruption et l’injustice et servit sa religion et transmit sa 
prédication.                          
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