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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 املقدمة                                        

إن احلمد هلل حنمده و نستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومـن  
سيئات أعمالنا، من يهد اهلل فهو املهتد ومن يضلل فلن جتد له وليا مرشدا، وأشهد أن ال 

شريك له، أكمل لنا دينه وأتَّم علينا نعمته، وجعل لنا اإلسالم دينا،  إله إال اهلل وحده ال
وجعل أمتنا بفضله وكرمه، خري أمة أخرجت للناس تأمر باملعروف، وتنهى عن املنكـر،  
وأشهد أن حممدا عبده ورسوله صلى اهلل عليه وآله وسلم، بعثه تعاىل فينا، يتلـو علينـا   

حلكمة، فأدَّى األمانة، وبلغ الرسالة، ونصح هلذه األمة، آياته، ويزكينا، ويعلمنا الكتاب وا
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، كما صليت وباركت علـى إبـراهيم   

 وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميد... وبعد،
فإن سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم من أهم جماالت الدراسة اليت عين هبا املسـلمون    

يث، فاعتنوا بتسجيل أحداثها، ونقل دقائقها، والبحـث   فوائـدها،     القدمي و احلد
تنوعت وتعددت مناهج الدراسات هلذه السرية الكرمية: فمنها مـا يعمـل   يقيـ     
أحداثها، ومنها ما يعمل على اختصارها، وكذلك منها ما يعـ  بتوثيقهـا، ودراسـة    

وسها التربوية والدعوية ... إىل غـري  مروياهتا، أو ما يستنبط أحكامها التشريعية، أو در
 ذلك من اجملاالت.

ولسرية املصطفى صلى اهلل عليه وسلم مكانة عظيمة   علم الدعوة، فهي الترمجة العملية 

ڀ   ڀ   ڇ للقرآن الكرمي، وهي النور الذي يضيء للدعاة إىل اهلل درهبم، قال تعـاىل 

ٹ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ      ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  

، فمنها يستلهمون العرب والعظات واحلكم اليت تثبتهم   الدفاع عن الدين احلـ ،  (0) ڇ
وتشحذ مهمهم القتفاء خطى النيب صلى اهلل عليه وسلم إمام الـدعاة وخـاا األنبيـاء    

 واملرسلني.
 وتظهر أمهية دراسة سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم للدعاة إىل اهلل فيما يلي:

                                                 
 .24-24اآليتان سورة األحزاب  (0)



 

  ب

 

عاىل بعث نبيه حممدًا صلى اهلل عليه و سلم، هاديًا للح ، ومبينا لشرع اهلل، أن اهلل ت -0
ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  ڇ وهو بذلك إمام الدعاة، وبه يصح اإلقتداء، قال تعاىل 

 ڇڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک   گ  گ  
، وملعرفة هذا (0)

هي زاخرة باألحـدا،، وغنيـة   السبيل ال بد من دراسة سريته عليه الصالة والسالم، ف
بالدالئل والعظات، حيث يتعرف من خالهلا الدعاة على مراحل الدعوة اإلسالمية، ومـا  
تعرض له رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه إلعالء كلمة اهلل، ويتعرفـون علـى   
منهجه   الدعوة   شىت الظروف واملواقف، وكذلك يقفون على ما اختذه من وسـائل  

 ليب لنشر هذا الدين.وأسا
أن األمة اإلسالمية تعيش اليوم حالة ضعف وتراجع واستسالم لغريها من األمم، ولن  -4

يصلح حاهلا ويعيدها إىل عزها، إال الرجوع إىل منابعها األصلية: القرآن الكرمي، وسـنة  
ال النيب صلى اهلل عليه وسلم، وسريته جزء من سنته عليه الصالة والسالم، فهي مناهـل  

 تنضب مهما كثر عليها الواردون، وهي السبيل بإذن اهلل إىل النهوض هبا من كبوهتا.
ولتحقي  الفائدة املرجوة من دراسة السرية، ال بد من الـتمعن والتأمـل   أحـداثها     

 واستخراج األحكام  والعظات، وهذا من أهم واجبات الدعاة إىل اهلل.
عظيمًا من سريته، وقد أثـر عـن السـلف     وتشكل مغازيه صلى اهلل عليه وسلم جزًأ

اهتمامهم بتعلمها، يقول علي بن احلسني رمحه اهلل: )كنا ُنعلم مغازي النيب صلى اهلل عليه 
، وقد أفردها العلماء قـدميًا و حـديثًا بالكتابـة    (4)وسلم كما ُنعلم السورة من القرآن(

 والتأليف.
 لي:ومما دفعين لدراسة فتح مكة دراسة دعوية، ما ي  
أن هذا الفتح له مكانة خاصة، فهو من أعظم غزوات الرسول صلى اهلل عليه وسلم،  -0

ومما يربز أمهيته أنه من أعظمها أثرًا على اإلسالم واملسلمني، ذلك أن قريشًا كانت عقبة 
كؤودًا أمام انتشار الدعوة اإلسالمية، ملا هلا من مكانة عند العرب ،ومكة هـي املركـز   

وحول البيت احلرام أصنامهم اليت عبدت من دون اهلل، فكـان فـتح مكـة    الديين هلم، 
                                                 

 .011سورة يوسف آية  (0)
 .4/444اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع: اخلطيب البغدادي  (4)



 

  ت

 

كان ذلـك فتحـا   -واستسالم قريش،   إسالمهم، وتطهري بيت اهلل احلرام من األوثان 
ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڇ ونصرًا عظيما، كمـا قـال تعـاىل:    

ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍڍ  ڌ      

 ڇڌ  ڎ  ڎ   
  ظهور جذور اإلسالم  -بفضل اهلل-الفتح سببا  ، وقد كان(0)

 وانتشاره   جزيرة العرب واجتثا، جذور الشرك وقطع دابر الوثنية إىل غري رجعة.
أن دعوة اإلسالم اليت نادى هبا النيب صلى اهلل عليه وسلم   بطن مكة، قد كلفـت   -4

صلى اهلل عليه وسـلم    الكثري من التضحيات واآلالم، ولو شاء اهلل تعاىل لنصر رسوله 
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں   ڻڻ  ڇ مكة ابتداًء، كما قـال تعـاىل:   

 ڇڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  
، فاقتضت مشيئته تعاىل أن ميتحن عباده (4)

املؤمنني وتتم اهلجرة   يفرض اجلهاد ويقع القتال بني حزب اهلل وبني حزب الشـيطان  
قريش، ويعود رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل مكة فايا  ،وتكون املعركة األخرية مع

ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ    ڳ       ڇ منتصرًا، ويتحق  وعد اهلل   قوله تعاىل: 

 .(3) ڇڳ  ڳ   ڱ           ڱ    ڱ  ڱ   ں  
فكان من الضروري الوقوف على األسباب املؤدية، إىل هذا النصر، وهذا الظهور علـى  

ومعرفتها للقيام هبا، سيما أن املسلمني يتطلعون إىل يوم جميد، كيوم الفتح يعيد األعداء، 
إليهم جمدهم وعزهم، وهي كذلك تبصر الدعاة إىل اإلسالم مبسئوليتهم   نصرة هـذا  

 الدين، والعمل على إظهاره على الدين كله.
تعددة، نظرًا لسعة من فتح مكة يستلهم الدعاة الكثري من العرب املتنوعة، والدروس امل -3

املوضوع وتنوع أحداثه وتشعبها، ففيه تظهر بعض السنن اإلهلية اليت يعترب هبا الـدعاة،  
ومنه يستنبط الدعاة أحكام الشريعة وأخالقيات اإلسالم، وأسس إعداد الدعاة وتربيتهم، 
هلا وطرق التعامل مع املدعوين، وأمثل الوسائل والسبل لتبليغ الدعوة، كما تظهر من خال

                                                 
 سورة النصر كاملة. (0)
 .2سورة حممد جزء من آية  (4)
 .9سورة الصف آية  (3)



 

  ث

 

حنكة الرسول صلى اهلل عليه وسلم العسكرية، وحسن ختطيطه ، وبعد نظره،   تدابريه 
 الدفاعية واهلجومية   الغزوة ...إىل غري ذلك

اليت كتبت   فتح مكة، ظهر يل أن هذه  (0)أين بعد اإلطالع على الدراسات السابقة-2
أو تدرس دراسـة دعويـة    الغزوة مل تبحث   رسالة جامعية منفردة من منظور دعوي، 

متكاملة، جتمع شتاهتا   مصنف واحد، يسهل للسـائرين   طريـ  الـدعوة تناولـه     
والوقوف على حكمه وفوائده الدعوية، لذلك، وبعد استخارة اهلل تعاىل،   استشـارة  
األساتذة الفضالء، عقدت العزم على دراسة ويليل فتح مكة، وعرض أحـداثها مـن   

الص الدروس الدعوية واستنباط ما فيهـا مـن فقـه الـدعوة،      منظور دعوي، الستخ
واإلسهام بذلك   سبيل الدعوة إىل اهلل، واسأله تعاىل القبول والتوفي  وتسهيل األمـر  

 وتيسريه.
 حدود الدراسة: 

أهم األحدا، اليت وقعت قبل فتح مكة، ابتـداء مـن    -بإذن اهلل-تتناول هذه الدراسة 
وة، وهو نقض  قريش وحلفائها لعهدهم املربم مع النيب صلى اهلل السبب املباشر هلذه الغز

عليه وسلم   صلح احلديبية، ومرورا مبسريه إىل مكة جبيش املسلمني،   فتحه هلا ،ومـا  
تبع ذلك من أحدا،: كإرساله البعو، وقضائه على جيوب الوثنية املنتشـرة حوهلـا،   

دخول بعض القبائل   اإلسالم وحماربة والوقوف على النتائج اليت ترتبت على الفتح: ك
البعض اآلخر له، حىت ظهور دين اهلل وعلو كلمة التوحيد، ويطم كربياء املشركني الذين 

 كانوا سدًا منيعا   وجوه الراغبني   اإلسالم .
 منهج البحث

                                                 
أبو بدر حممد بن كتبت رسالة جامعية بعنوان :حديث القرآن الكرمي عن غزوات الرسول صلى اهلل عليه وسلم:  (0)

بكر عابد، تناول فيما تناول فيها فتح مكة، ورسالة بعنوان: مرويات غزوة فتح مكة، مجع دراسة  ويقي : حمسن 
 أمحد الدوم، ورسالة بعنوان: اآلثار التشريعية   فتح مكة: حممد بن ناصر بن عبد الرمحن اجلعوان.



 

  ج

 

 دراسة سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم، تعد دراسة تارخيية يليلية استنباطية، فكان مـن 
املناسب استخدام املنهج االستردادي التارخيي، جلمع املعلومات واحلقـائ ،   اسـتنباط   

 ،وفيما يأيت بيان للمنهج الذي سرت عليه:(0)الدروس عن طري  التحليل واالستدالل
احلرص على تأصيل املادة العلمية باألدلة الشرعية من النصوص الثابتة،   الكتـاب   -0

وص القرآنية التزمت بالرسم العثماين حسب اإلمكان، واحلروف والسنة، وبالنسبة للنص
 اليت مل  ميكن طباعتها، كتبتها يدويا. 

قمت جبمع أحدا، الغزوة من خمتلف مصادر السنة والسرية النبوية، ومل أتقيـد     -4
ذلك بكتب معينة، فقد رجعت إىل كتب الصحاح، والسنن، واملسانيد، إضافة إىل كتب 

اريخ واخلصائص والدالئل، وكتب التراجم والسري، وذلك حملاولة اإلحاطـة  املغازي والت
واإلملام بكافة ما يتعل  بالغزو أو الشخصيات اليت وردت فيها، وركزت بشكل خـاص  

 على ما ميكن استنباط الدروس الدعوية منه.
يثا، نظرا ألمهية غزوة الفتح وتشعب أحداثها، فقد ُكتب وُألف فيه الكثري قدميا وحد -3

وقد حصلت االستعانة باملؤلفات القيمة اليت كتبت   هذا احلد، العظيم، وُبذل اجلهـد  
جلمع شتات املادة الدعوية من بني صفحاهتا،   صياغتها بأسلوب علمي يتفـ  وعلـم   

 الدعوة.
حرصت على ختريج األحاديث ومرويات الغزوة قدر االستطاعة، دون اإلطالـة أو   -2

ألن هذه الغزوة قد أفردت بدراسة جامعية خاصة ملروياهتا، يرجـع   االستيعاب للمراجع،
 إليها من يطلب االستزادة.

حرصت على االستشهاد باألحاديث املروية   الصحيحني، أو أحدمها، وما مل أجده  -4
فيهما، رجعت فيه إىل ما رواه غريمها من كتب السنن واملسانيد، كما حرصت على نقل 

ان درجة احلديث، إال إذا تعذر ذلك، لصعوبة احلكم على مرويـات  أقوال العلماء   بي
 كتب السري والتاريخ. 

                                                 
، 010، وأسس البحث العلمي: د. فاخر عقـل ص  09انظر مناهج البحث العلمي: عبد الرمحن بدوي ص  (0)
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  ح

 

سواء كانت رواية حديثية  -إذا ذكرت الرواية ألول مرة ، فإين أخرجها   اهلامش -4 
وأحيل إىل املراجع اليت روهتا،   إذا أعدهتا   مبحث آخر، فإين أحيـل إىل   -أم تارخيية

ت، وال أعيد التخريج إال إذا اقتضت احلاجة، كأن تكـون الروايـة   الصفحة اليت تقدم
األخرى ختتلف اختالفا واضحا عن الرواية األوىل، فإين أخرجها من مرجعها، إضافة إىل 

 اإلحالة على ما سب . 
باسـتثناء األنبيـاء    -اعتمدت الترمجة لكل الشخصيات اليت ذكرت   البحـث  - 7

 لعلم ألول مرة.وذلك عند ورود ا -واملعاصرين
بعد مجع املعلومات، ذكرت األحدا، مترابطة حسب التسلسل التارخيي للغزوة،    -1

ذكرت ما ترتب على ذلك من آثار،   قسمت الدراسة الدعوية هلذه الغزوة مرتكزة على 
أركان الدعوة األربعة، وهي: موضوع الدعوة، يليها الداعي،   املدعو،   مناهج الدعوة 

ها ووسائلها، وذلك أدعى لتنظيم الدروس واألفكار وأسهل لتناول علم الـدعوة  وأساليب
 الواسع.

وقد أدى هذا التقسيم إىل ظهور ما قد ُيظن أنه تكرار لبعض الدروس، وحقيقة األمر، أنه 
ليس كذلك، ذلك أن علم الدعوة علم مترابط، ال ميكن الفصل بني جزئياته، فقد يـرد  

ل املتعل  بالدعاة،   يعاد ذكره من حيث تعلقه باملدعو، ومثرة مثال: درس دعوي   الفص
هذا البحث هو استفادة الداعية من هذه الدروس الدعوية سواء فيما يتعلـ  بذاتـه، أم   

 بتعامله مع املدعوين، وكيفية تبليغهم الدعوة.
قمت بشرح الكلمات الغامضة اليت يتاج إىل شرح من املعاجم اللغوية، وشـروح   -9
 سنة النبوية. ال

 اإلحاالت للكتب اليت رجعت إليها:
بالنسبة ملراجع احلديث النبوي، أحيل إىل اسم الكتاب، والباب واجلزء والصـفحة،   -0

 وأما اإلحالة إىل شروح السنة، فأحيل إىل اجلزء والصفحة ورقم احلديث إن وجد.
ذلك بعد التصرف   اإلحالة إىل كتب التراجم والسري، أحيل إىل اجلزء والصفحة، و -4

 املنقول والتنبيه على ذلك.



 

  خ

 

اإلحالة إىل كتب املعاجم اللغوية، إىل اجلزء والصفحة، مع احلرص على االختصـار   -3
 دون التصرف، ويذكر املرجع فقط.

اإلحالة إىل غري ذلك من املراجع، إذا كانت نصوصا قرآنية، فهي تأيت بني قوسـني   -2
بويا، فهو يأيت بني قوسني مزدوجني)) ((، وإذا كان نقال ، وإذا كان حديثا ن ڇ ڇ خاصني

كامال دون اختصار أو تصرف، أضعه بني قوسني مفردين) (، وإذا كـان نقـال مـع    
االختصار أضعه بني نفس القوسني، مع التعويض بنقاط ثال، مكان الكالم احملـذوف،  

  اهلـامش، وإذا  وأشري   اهلامش باختصار، وإذا كان النقل بتصرف، أشري إىل ذلـك  
 وقفت على عدة مراجع يدثت عن موضوع واحد، أشري إىل ذلك بكلمة انظر.

أذكر املعلومات الطباعية املتعلقة بكل مرجع، عند ذكره أول مرة،   أكتفي بـذكر   -4
 اسم الكتاب فقط عند تكراره، وأذكر اسم املؤلف فقط عند خوف االشتباه مع غريه.

 تقسيم البحث: 
 ه الرسالة   مقدمة وفصل متهيدي، ومخسة فصول، وخامتة وأخريا الفهارس.انتظمت هذ
فقد اشتملت على أمهية املوضوع، وسبب اختياره، وحـدود الدراسـة،      أما املقدمة:

منهج البحث، وكيفية اإلحالة إىل املراجع، وتقسيم البحث، وختمت ذلك بكلمة شكر 
 وتقدير.

حدا، البارزة   مكة واملدينـة قبـل الفـتح،     عرضت فيه أهم األ الفصل التمهيدي:
واخترت األحدا، اليت قرب زمنها من غزوة الفتح، وكان هلا أثر واضح فيها، وقد حوى 

 ثالثة مباحث:
 املبحث األول: موقف قريش من النيب صلى اهلل عليه وسلم ومن املسلمني.

 ة .املبحث الثاين: صلح احلديبية وأثره   انتشار الدعوة اإلسالمي
 املبحث الثالث: غزوة خيرب ومعركة مؤتة وأثرمها على املسلمني.

 تناولت فيه أحدا، فتح مكة و آثاره، وتضمن مبحثني:الفصل األول:  
 املبحث األول: أسباب فتح مكة وأحداثه .

 املبحث الثاين: آثار فتح مكة.
   الدراسة الدعوية لغزوة فتح مكة، وبدأهتا مبا يلي:
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 الدروس الدعوية املتعلقة مبوضوع الدعوة، وتضمن مبحثني: الفصل الثاين:
 املبحث األول: الدروس الدعوية املتعلقة بالعقيدة .

 املبحث الثاين: الدروس الدعوية املتعلقة بالتشريع واألخالق .
 الدروس الدعوية املتعلقة بالدعاة، وتضمن مبحثني:الفصل الثالث:  

 تعلقة بإعداد الدعاة .املبحث األول: الدروس الدعوية امل
 املبحث الثاين: الدروس الدعوية املتعلقة بصفات الدعاة.

 الدروس الدعوية املتعلقة باملدعوين، وتضمن مبحثني:الفصل الرابع:  
 املبحث األول: الدروس الدعوية املتعلقة بأسباب الصدود عن احل .

 دعوين .املبحث الثاين: الدروس الدعوية املتعلقة مبراعاة أحوال امل
الدروس الدعوية املتعلقة بوسائل وأساليب الدعوة، وتضـمن  الفصل اخلامس:  
 مبحثني:

 املبحث األول: الدروس الدعوية املتعلقة بوسائل الدعوة .
 املبحث الثاين: الدروس الدعوية املتعلقة بأساليب الدعوة .

 وتشتمل على أهم النتائج و التوصيات .  مث اخلامتة:
وتضمنت فهرس اآليات القرآنية ، وفهرس لألحاديث النبويـة،    رس: الفهاتلى ذلك 

فهرس األعالم، وفهرس األمكنة،   فهرس املصادر واملراجع، وأخريا فهـرس حمتويـات   
 الرسالة.

 كلمة شكر وتقدير:
أشكر اهلل تعاىل الذي وفقين هلذا العمل، وأسأله تعاىل القبول واإلخالص،   أشكر بعده 

حممد بن سعود اإلسالمية، ممثلة مبدير اجلامعة وعميد كلية الدعوة إلتاحـة   جامعة اإلمام
 فرصة إمتام دراسيت فيها، وتيسري األسباب املناسبة لذلك.

كما أتوجه خبالص شكري وتقديري  إىل أستاذي وشيخي: فضيلة الدكتور: مصـطفى  
رحبـا   صيام حفظه اهلل، املشرف على هذه الرسالة، والذي كنت أجد عنـده صـدرا  

ألخطائي، وقد تفضل عليَّ بتوجيهاته وإرشاداته القيمة، اليت استفدت منها كثريا أثنـاء  
 كتابيت هلذه الرسالة.



 

  ذ

 

وال يفوتين أن أنوه بفضل د. زيد الزيد، الذي كانت له اليد الطوىل   سبب اختيـاري  
 هلذا املوضوع فجزى اهلل اجلميع خري اجلزاء.

ى تكرمهما وموافقتهما على مناقشـة هـذه الرسـالة،    وأشكر األستاذين الفاضلني، عل
 وبذهلما اجلهد   خدمة العلم، وال شك   أين سأستفيد من توجيهاهتما النرية.

وال يفوتين   هذا املقام، شكر والديَّ، اللذان مل يألوا جهدا   سبيل تشـجيعي علـى   
اهلل تعاىل أن يبـارك  طلب العلم، ومعاونيت ما أمكن هلما ذلك، حىت هذه اللحظة، أسأل 

   عمرمها، وأن ميده   طاعته تعاىل. 
وأخص خبالص الشكر زوجي ورفي  دريب: د. عبد اهلل صندقجي، الذي كان يل نعـم  

 املعني، واملشجع رغم تزاحم املشاغل عليه، وعظم املسئوليات املناطة به.
ساتذة الفضالء كما أشكر كل من ساهم   توجيهي، أو أجاب على استفسارايت، من األ

  كلية الدعوة، سواء أكان   كلية الدعوة بالرياض أم باملدينة املنورة، واهلل ال يضـيع  
 أجر من أحسن عمال.

وأسأل اهلل العظيم، أن يوف  وحيفظ كل من ساهم   نشر كتاب اهلل وسنة رسوله صلى 
نعمة األمن واإلميـان  اهلل عليه وسلم، كما أسأله تعاىل أن يدمي على هذه البالد املباركة 

 والعلم، وأن يوف  والة أمورها ملا فيه عز اإلسالم واملسلمني.
 وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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الفصل التمهيدي: األحداث البارزة 
 في مكة والمدينة قبل الفتح.

 

 وحيتوي على املباحث التالية:

  علي  ولل  ومن املللين.املبحث األول: موقف قريش من النيب صلى اهلل

 املبحث الثاني: صلح احلديبية وأثره يف انتشار الدعوة اإللالمية.

 املبحث الثالث: غزوة خيرب ومعركة مؤتة وأثرمها على املللين.
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املبحث األول: موقف قريش من النيب صلى اهلل عليه 

 وسلم ومن املسلمني.
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 توطئة:

سالم على توحيد اهلل وتنحية من عداه من األرباب الزائفة اليت كانت تشيع قامت دعوة اإل
  ذلك العصر، وعلى إخالص الدين له وإفراده سبحانه بالربوبية واأللوهية، فكانت لذلك 
خمالفة ملعتقدات اجلاهلية السائدة   مكة وغريها خمالفة كاملة، فقد بعث اهلل رسوله صلى اهلل 

فترة من الرسل، و  جاهلية جهالء، ال تعرف من احل  شيئًا، بل كانت  عليه وسلم على حني
تنتحل ما وجدت عليه آباءها، من اآلراء املنحرفة والنحل املخترعة، وحني قام رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وسلم فيهم بشريا ونذيرا، سرعان ما عارضوه، ونسبوا إليه كل حمال، ورموه بأنواع 

 .(0)البهتان
أل من قريش يعرفون طبيعة هذه الدعوة، وكانوا يرون أن الذين يشهدون وكان امل

شهادة التوحيد خيرجون من سلطان قريش وقيادهتا وحاكميتها، وينضمون إىل رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم، وخيضعون لقيادته وسلطانه، وينتزعون والءهم لألسرة والقبيلة 

يادة اجلديدة والعصبة املسلمة، وهذا الذي كان والقيادة اجلاهلية، ويتوجهون به كله للق
يزعجهم ويؤرق مضجعهم، وهو مدلول شهادة أن ال إله إال اهلل وأن حممدًا رسول اهلل، 
وكان هذا واقعًا يشهده املأل من قريش، وحيسون خطره على كياهنم وعلى أوضاعهم 

 (.4)االجتماعية والسياسية واالقتصادية والعقدية
ملسلمني موقفا عدائيا، وسعوا للتنكيل هبم، وكان لذلك أثر بارز   وقد اختذوا من ا

 سري الدعوة اإلسالمية، يتضح ذلك ضمن املطلبني التاليني:
 املطلب األول: وسائل قريش   حماربة الدعوة اإلسالمية.

املطلب الثاين: أثر موقف قريش من النيب صلى اهلل عليه وسلم ومن املسلمني على 
 مية.الدعوة اإلسال

                                                 
، تعريف: 0/09بتصرف، االعتصام: اإلمام أيب إسحاق إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الشاطيب الغرناطي (0)

 دون. الشيخ حممد رشيد رضا، دار املعرفة بريوت لبنان ط: ب
-هـ  0394، دار الشروق بريوت والقاهرة ط: بدون، 3/0414بتصرف،   ظالل القرآن: سيد قطب  (4) 

 م . 0974
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 املطلب األول: وسائل قريش يف حماربة الدعوة اإلسالمية:

مرت الدعوة اإلسالمية   عهد النيب  مبراحل خمتلفة تنوعت معها عداوة قريش 
ونكايتها وكيدها للمسلمني، وكان ملشركي مكَّة فيها النصيب األوىف، حيث كانت 

ها قبل استفحال أمرها، وبذلت مركزا للدعوة   أول أمرها، وكانت اجلهود مركَّزة لوأد
لذلك احملاوالت العديدة للتأثري على الرسول صلى اهلل عليه وسلم،حىت يكُّف عن دعوته 
ترغيبًا وترهيبًا، لكنه متسَّك بأمانة التبليغ وَتِبَعته ومضى   أمر الدعوة، ال يويل على 

ًة وباإلرهاب تارًة شيء، فتسلَّط املشركون على أتباعه يفتنوهنم عن دينهم بالبطش تار
 أخرى.

وزاد عداء قريش على الدعوة وصاحبها، وجلأت إىل الصدام املسلح، ملا ظفر 
املسلمون حبريتهم، حيث هاجروا إىل احلبشة أواًل   إىل املدينة، وجنوا من االضطهاد 
ة والفتنة، وكوَّنوا مع األنصار مجاعًة قويًة متماسكًة، هتدِّد وجود قريش وسلطتها، خاصَّ

بعد أن ُشرع اجلهاد   سبيل اهلل، لرفع الظلم واالضطِّهاد عن املسلمني أواًل، وليكون 
 وسيلًة مهمة لنشر الدعوة ثانيًا.

 وقد اتَّخذ مشركو قريش   حماربتها للدعوة اإلسالمية وللمسلمني وسائَل متنوعة منها:
 دعوة اإلسالم: إنكار نبوة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، ومن َثمَّ إنكار -1

عندما جهر النيب صلى اهلل عليه وسلم بالدعوة، امتثااًل ألمر ربه إلقامة احلجَّة على 
ڇ  ڇ : وقوله(0)  ڇٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ڇ  الناس،   قوله تعاىل:

،مل تتأثر العالقات االجتماعية بينه وبني القرشيني، ما دام مل (4)  ڇڇ  ڇ  ڍ  
وقد فَشت الوثنية  -خيدش كربياءهم املزعوم، وكان من الطبيعي يذكر آهلتهم بسوء، أو 

أن يعيب النيب صلى اهلل عليه وسلم هذه اآلهلة اليت خيرون لألذقان سّجدًا هلا، وهي  -مبكة
ال متلك هلم ضرًا وال نفعًا، وال متلك هلم حياًة وال نشورًا، فلمَّا فعل ذلك وعاهبم وسفَّه 

ما كان مستترًا   قلوهبم، شديد الوضوح على أقواهلم ، وما  عقوهلم، انقلب حاهلم، وبدا
                                                 

 .92سورة احلجر آية  (0)
 .402سورة الشعراء آية (  4)
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) بادى قومه باإلسالم وصدع به   رمحه اهلل: فلمَّا(0)تبع ذلك من أفعاهلم، قال ابن اسح 
ذكر آهلتهم وعاهبا، فلما فعل ذلك كما أمره اهلل، فلم يبعد منه قومه ومل يردوا عليه حىت 

ڇ : وأعلنوا إنكارهم لدعوته وتكذيبهم لنبوته (4)داوته(أعظموه وناكروه، وأمجعوا خالفه وع

 .(3) ڇپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  
هموه بالسحر وألصقوا به صلى اهلل عليه وسلم هتمًا باطلة لصدِّ الناس عنه ،فاتَّ

وقابلوا دعوته باالستهزاء ورَموه  (2) ڇڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ       ڄ   ڇ : والكذب
 (.5) ڇچ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڇ : باجلنون 

وقد بني القرآن الكرمي كثريًا من جلاجتهم وعنادهم، وطلبهم املعجزات واخلوارق 
گ   گ  گ  گ  ڳ  ڇ  اليت تفوق طاقة النيب صلى اهلل عليه وسلم، كقوله تعاىل:

، وافترائهم (6)  ڇڱ    ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ     ڱڳ    ڳ  ڳ  ڱ
ڻ  ڇ : أنَّه قصص األولني، وأنَّ مبقدورهم تأليف مثله، كما   قوله تعاىلعلى القرآن ب

                                                 
ولد  هو حممد بن إسحاق بن يسار العالمة احلافظ، أبو بكر وقيل أبو عبد اهلل القرشي امُلطَّليب موالهم املدين، (0)

هـ ورأى أنس بن مالك رضي اهلل عنه باملدينة وسعيد بن املسيب، قال عنه اإلمام الزُّهري: ال يزال  11سنة 
باملدينة علم جّم ما دام فيهم ابن اسح ، أخذ عنه كثري من العلماء وأمسك عن االحتجاج برواياته غري واحد من 

 041هو أول من مجع مغازي الرسول، تو  رمحه اهلل سنة  العلماء الهتامه بالتشيع والتدليس، قال عنه ابن سعد:
، 33/ 7هـ وقيل غري ذلك. بتصرف، سري أعالم النبالء: اإلمام مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب 

/ 9م. و هتذيب التهذيب: احلافظ أمحد بن علي بن حجر،  0993 -هـ 0203، 9مؤسسة الرسالة بريوت ط: 
 هـ.   0344، 0رة املعارف النظامية   اهلند، ط: ، مطبعة جملس دائ31

، راجع أصوهلا الشيخ حممد حمي الدين 474/ 0سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: أبو حممد عبد امللك بن هشام  (4)
عبد احلميد، توزيع رئاسة إدارات البحو، العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد الرياض، ط: بدون. وانظر جمموعة 

، نشر وتوزيع رئاسة 44حيد، الرسالة السابعة: شرح ستة مواضع من السرية للشيخ حممد بن عبد الوهاب ص التو
 إدارة البحو، العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد الرياض، ط: بدون.

 .4سورة ق آية  (3)
 .2سورة ص جزء من آية  (2)
 .4سورة احلجر آية  (4)
 .7سورة الفرقان آية  (4)
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 ڇ  ۓ   ۓ  ڭ      ڭ  ڭ  ڭ  ےۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے
 (0) ،
ڇ  وهذا االفتراء واجلدال حياولون به ردَّ احل  بالباطل وصدَّ الناس عن احل ، قال تعاىل:

 .(2)  ڇڑ    ک    ک    ڌ  ڌ      ڎ   ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ   

 إثارة الشبهات حول الدعوة اإلسالمية: -2
ظلَّ تنفري الناس من الدخول   دين احل ، هو دأب قريش ومن شايعها، وقد كان 
لزعامة قريش ومكانتها الدينية   اجلزيرة العربية، وسدانتها للبيت احلرام، أثٌر كبٌير   

هلل عليه وسلم، ومن ذلك ما كانوا يثريونه ضده صدِّ الناس عن االستجابة للرسول صلى ا
صلى اهلل عليه وسلم وهو يعرض اإلسالم على القبائل، ويبلغهم رسالة ربه، فقد ُروي أن 

، وهو يقول: (2)كان يتبع الرسول صلى اهلل عليه وسلم وهو يدعو الناس بعكاظ (3)أبا هلب
 ( 4)ئكم. يا أيها الناس إن هذا قد غوى فال يغوينكم عن آهلة آبا

كما كان القرشيون يتلقَّون الناس   املواسم وحيذِّروهنم من مساع كالم الرسول 
صلى اهلل عليه وسلم، لينفِّروهم من اإلسالم، إال أن هذا املوقف كان سببًا   دخول 

                                                 
 .30األنفال آية سورة  (0)
 .1سورة الصف آية ( 4)
هو عبد العزى بن عبد املطلب بن هاشم من قريش، عم الرسول صلى اهلل عليه وسلم وأحد األشراف الشجعان  (3)

  اجلاهلية، كان غنيًا عتيًا ، من أشد الناس عداوة لإلسالم واملسلمني ، كان شديد األذى والتحريض على 

.. تتمة السورة مات بعد وقعة بدر بأيام ومل يشهدها، ڇڈ  ژ  ژ  ڑ    ڈڇ  املسلمني، وفيه نزلت
 م. 0911، 4، دار العلم للماليني ط: 04/ 2بتصرف، األعالم: خري الدين الِزِركلي 

اسم سوق من أسواق العرب   اجلاهلية، وكانت قبائل العرب جتتمع   عكاظ   كل سنة، يتفاخرون فيها  (2)
تناشدون ما أحدثوه من الشعر،   يتفرقون، ويقع مشال شرقي مدينة الطائف على قرابة وحيضرها شعراؤهم وي

مخسة وثالثني كيال،   أسفل وادي َشِرب. بتصرف، معجم البلدان: الشيخ شهاب الدين أيب عبد اهلل ياقوت بن 
هـ  0212دون، ، دار صادر ودار بريوت للطباعة والنشر، ط: ب2/024عبد اهلل احلموي الرومي البغدادي 

، دار مكة للنشر 404م. ومعجم املعامل اجلغرافية   السرية النبوية: املقدم: عات  بن غيث البالدي ص  0912
 م.0914هـ 0214، 0والتوزيع مكة املكرمة، ط:

عن ربيعة بن عباد الديلي رضي اهلل عنه، املكتب اإلسالمي، فهرس الشيخ األلباين،  3/294مسند اإلمام أمحد (4)
 .4/34م. وانظر سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام  0913هـ  0213، 2ط:
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، وكذلك ما (0)بعضهم فيه، كما    قصة إسالم الُطَفْيل بن َعْمرو الدَّْوِسي رضي اهلل عنه
 (4)ضا   إسالم ضماد رضي اهلل عنه.روي أي

ومل تترك قريش فرصة تثري فيها شكًا أو تبعث فيها بريبٍة إال وانتهزهتا، وذلك مثل ما 
حد، بشأن يويل القبلة من بيت املقدس إىل الكعبة، وقد كان هلل   ذلك حكم 

لم ممن ينقلب عظيمة، وحمنة امتحن اهلل هبا عباده لريى من يتبع الرسول صلى اهلل عليه وس
على عقبيه، فأما املسلمون فقالوا: مسعنا وأطعنا ، وهم الذين هدى اهلل فلم تكن كبرية 

، وأما املشركون فقالوا:) ييَّر على حممد دينه، فتوجه بقبلتكم إليكم، وعلم أنكم (3)عليهم
 ، فكانوا يتحججون هبذه احلجة(2) كنتم أهدى منه سبياًل، ويوشك أن يدخل   دينكم(

: الداحضة، ليشككوا الناس   صدق رسالة النيب صلى اهلل عليه وسلم، فأنزل اهلل تعاىل
ں  ں  ڻ         ڻ  ڻ   ڻ    ڱگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ   ڱ  ڱڇ 

                                                 
هو الطفيل بن عمرو الدوسي من قبيلة دوس ، كان سيدًا مطاعًا من أشراف العرب، وكان يلقب) ذو النور( (0)

عليه وهو خبيرب مع  أسلم قبل اهلجرة مبكة، ورجع إىل بالده يدعو قومه، وبعد هجرة النيب صلى اهلل عليه وسلم قدم
من تبعه من قومه، فلم يزل مقيمًا معه حىت قبض صلى اهلل عليه وسلم ، بعثه النيب صلى اهلل عليه وسلم بعد فتح مكة إىل 
ذي الكفني صنم عمرو بن محمه فأحرقه بالنار، قيل استشهد يوم اليمامة، وقد روى ابن اسح  قصة إسالمه ذلك أنه 

لقاء النيب صلى اهلل عليه وسلم، وهنوه عن السماع له، وقالوا له إنه ساحر، حىت سد أذنيه  قدم مكة ، فحذرته قريش من
بالقطن، وأىب اهلل تعاىل إال أن يسمعه القرآن فلما مسعه استحسنه، وسأل النيب صلى اهلل عليه وسلم عن اإلسالم فعرضه 

طه، فكان يلقب بذي النور. انظر سرية النيب صلى اهلل عليه فأسلم رضي اهلل عنه ،   جعل اهلل له آية نورًا على رأس سو
وهو  4/431. وانظر االستيعاب   معرفة األصحاب: ابن عبد الرب النمري القرطيب 0/217عليه وسلم: ابن هشام 

 ، واإلصابة   متييز الصحابة: احلافظ أمحد بن علي0/322هبامش كتاب اإلصابة: احلافظ ابن حجر. وسري أعالم النبالء 
 هـ. 0341، 0، دار إحياء الترا، العريب بريوت لبنان، ط:4/444بن حجر العسقالين 

هو ضماد بن ثعلبة األزدي من أزد شنوءة ، قدم مكة بعد بعثة النيب صلى اهلل عليه وسلم وكان يرقي، فسمع (4)
قيه لعل اهلل يشفيه، فقال له سفهاء مكة يقولون إن حممدًا جملنون، فلقي النيب صلى اهلل عليه وسلم وعرض عليه أن ير

النيب صلى اهلل عليه وسلم :)) إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ، من يهده اهلل فال مضل له،.. احلديث(( فشرح اهلل 
صدره لإلسالم فأسلم وبايع النيب صلى اهلل عليه وسلم عن قومه، انظر قصة إسالمه   صحيح مسلم: اإلمام أيب 

، نشر رئاسة 24ح  493/ 4لقشريي النيسابوري، كتاب اجلمعة باب ختفيف الصالة  احلسني مسلم بن احلجاج ا
 .4/401م. وانظر اإلصابة  0911 -هـ 0211إدارة البحو، العلمية وإلفتاء والدعوة واإلرشاد، 

، يقي  شعيب األرنؤوط وعبد القادر 47/ 3بتصرف، زاد املعاد   هدي خري العباد: ابن قيم اجلوزية،  (3)
 م. 0979هـ  0399، 0رنؤوط، مؤسسة الرسالة بريوت، ومكتبة املنار اإلسالمية الكويت، ط: األ
 م. 0977، 0، دار اآلفاق اجلديدة بريوت، ط: 0/413عيون األثر   فنون املغازي والشمائل والسري: ابن سيد الناس  (2)
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ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ   ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  

 (0.)  ڇڭ   ڭ  ڭ  

ليه وسلم   شهر وكذلك ما حد، بشأن السرية اليت أرسلها النيب صلى اهلل ع
، وقاتل فيها املسلمون املشركني   (3)، بقيادة عبد اهلل بن جحش رضي اهلل عنه(4)رجب

الشهر احلرام، حيث وجد  املشركون فيما حد،  فرصًة الهتام املسلمني بأهنم استحلُّوا ما 
إىل حرَّم اهلل، وذلك يتواءم مع ما   نفوسهم املريضة، ونشروا أراجيفهم ما استطاعوا 

ذلك سبياًل، فلما كثر   ذلك الكالم، نزل الوحي حامسًا هلذه األقاويل، ومبينا أن ما 
يفعله املشركون من الكفر باهلل، وصدِّ الناس عن اإلميان به تعاىل، بأصناف األذى 

، (2)والتنكيل، وصدَّهم عن البيت احلرام، أكرُب عند اهلل، وأعظم إمثا من القتل   الشهر احلرام

چ  چ  چ    ڃڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڦ  ڦ  ڦ    ڦ    ڄ  ڄڇ  تعاىل: قال

                                                 
تأويل آي القرآن: أبو جعفر حممد بن جرير . وانظر سبب نزول اآلية   جامع البيان عن 041سورة البقرة آية  (0)

 م. 0941 -هـ 0311، 3، مطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر، ط: 4/33الطربي 
وكانت قبل غزوة بدر، وفيها بعث النيب صلى اهلل عليه وسلم عبد اهلل بن جحش األسدي مع رهط من  (4)

كما أمره  -موقع بني مكة والطائف -مضوا حىت نزلوا بنخلة، ف املهاجرين وأمره أن يترصد قريشًا ويعلم أخبارهم
الرسول صلى اهلل عليه وسلم فمرت هبم عري لقريش يمل شيئًا من جتارة قريش، فتردد الصحابة   قتاهلم   الشهر 
 احلرام وخشوا أن يدخلوا احلرم فيفوتوهم بذلك،   أمجعوا أمرهم وهامجوهم وقتلوا رجاًل منهم وأسروا اثنني
وغنموا العري وقدموا املدينة، وهناك توقف الرسول صلى اهلل عليه وسلم   أمر العري واألسريين ومل يأخذ منه شيئًا، 
ألنه مل يأمرهم بقتال   الشهر احلرام ، وُسقط   أيدي القوم وظنوا أهنم هلكوا وعنفهم إخواهنم من املسلمني فيما 

من سورة البقرة، فقبض  401-407الناس، أنزل اهلل تعاىل اآليتني صنعوا، وتكلمت قريش   ذلك ، فلما أكثر 
وقِبل فداء األسريين. انظر القصة -وكانت أول غنيمة يغنمها املسلمون -الرسول صلى اهلل عليه وسلم الغنيمة 

 .4/431كاملة   سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام 
يف بين عبد مشس، أحد السابقني هاجر إىل احلبشة مع أخويه أبو هو عبد اهلل بن جحش بن رياب األسدي حل (3)

أمحد وعبيد اهلل، فتنصر هناك عبيد اهلل، أخته زينب بنت جحش أم املؤمنني رضي اهلل عنها،   هاجر إىل املدينة 
   وشهد بدرًا واستشهد يوم أحد، يعرف بـ)اجملدع   اهلل( ألنه مثل به يوم أحد وقطع أنفه، كان أول أمري

اإلسالم وأول من سن اخلمس من الغنيمة للرسول صلى اهلل عليه وسلم ، كان عمره نيف وأربعني ملا قتل ودفن 
 .4/414، واإلصابة 4/474هو ومحزة بن عبد املطلب   قرب واحد رضي اهلل عنهما. بتصرف، االستيعاب 

 324/ 3عبد الرمحن بن حممد الدوسري  بتصرف، صفوة اآلثار واملفاهيم من تفسري القرآن العظيم: الشيخ (2)
 م. 0914 -هـ 0214، 0مكتبة دار األرقم الكويت، ط: 
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ڈ  ژ    ڈچ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ

 .(0)  ڇ    ژ  ڑ

 
 االعتداء على المسلمين وخروجهم من مكة: -3

على الرغم مما بذله كفار قريش لصّد الناس عن دين احل ، فإن ذلك مل يُفّت   
سلم وصحابته، بل صربوا على إيذاء قومهم ، وازدادوا عضد الرسول صلى اهلل عليه و

متسكًا بدينهم، فلجأت قريش إىل االعتداء واإليذاء اجلسدي، وامتدت أيديهم إىل رسول 
، الذي (4)اهلل صلى اهلل عليه وسلم بشىت أنواع األذى، خاصة بعد وفاة عمه أيب طالب

، وزاد (3)ع به   حياة عمه كان يدافع عنه وحيوطه، فنالت قريش منه ما مل تكن تطم
األذى حينما أظهر شعائر اإلسالم وصلى عند الكعبة، ومن ذلك ما رواه اإلمام 

جاء إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم وهو  (4)رمحه اهلل: أن ) عقبة بن أيب معيط (2)البخاري

                                                 
، كتاب 341/ 4، وانظر سبب نزول اآلية   تفسري القرآن العظيم: احلافظ ابن كثري 407سورة البقرة آية  (0)

 م.0970هـ 0391بدون  الشعب مصر ، يقي  عبد العزيز غنيم وحممد أمحد عاشور وحممد إبراهيم البنا، ط:
عبد مناف بن عبد املطلب بن هاشم، عم النيب صلى اهلل عليه وسلم وكافله ومربيه، كان من رؤساء بين هاشم  (4)

ومن اخلطباء العقالء، سافر معه النيب صلى اهلل عليه وسلم إىل الشام   صباه، وملا دعاه النيب صلى اهلل عليه وسلم 
عرب بترك دين آبائه، تو  وعمره بضع ومثانني سنة. بتصرف، الطبقات الكربى: ابن امتنع خوفًا من أن تعريه ال

 .2/044، دار صادر بريوت ط: بدون، واألعالم: الزركلي 0/009سعد، 
 .4/44انظر سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام  (3)
هـ   خبارى  092فظ أبو عبد اهلل، ولد سنة هو اإلمام حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، احلا (2)

هـ ومسع من حنو ألف شيخ، جلس للتعليم وعمره  401ونشأ يتيمًا ، قام برحلة طويلة   طلب احلديث عام 
حوايل سبع عشرة سنة كان صاحب فضل وعبادة وورع وصالح، أقام   خبارى فتعصب عليه مجاعة ورموه 

،  04/390سنة رمحه اهلل. بتصرف، سري أعالم النبالء  44وعمره  444سنة  بالتهم فأخرج إىل مسرقند فمات فيها
، دار الكتاب العريب بريوت 4/2وتاريخ بغداد أو مدينة السالم: احلافظ أبو بكر أمحد بن علي اخلطيب البغدادي 

 .4/32ط: بدون، واألعالم: الزركلي 
دمي قريش   اجلاهلية، كنيته أبو الوليد، كان شديد هو عقبة بن أبان بن ذكوان بن أمية بن عبد مشس، من مق (4)

، وانظر 4/417األذى للمسلمني ، أسر يوم بدر وقتل، انظر قصته   سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام 
 .2/421األعالم :الزركلي 
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نه حىت رضي اهلل ع (0)يصلي، فوضع رداءه   عنقه، فخنقه به خنقا شديدًا، فجاء أبو بكر
دفعه عنه صلى اهلل عليه وسلم. فقال: أتقتلون رجاًل أن يقول ريب اهلل وقد جاءكم 

 . (3)وكذلك وضعهم سال اجلزور على ظهره وهو يصلي (4) بالبينات من ربكم(.
وتوجه املشركون إىل املؤمنني به صلى اهلل عليه وسلم، فعدت كل قبيلة على من 

 عليه وسلم، فجعلوا حيبسوهنم ويعذبوهنم بالضرب أسلم منهم وتاَبَع الرسوَل صلى اهلل
وباجلوع وبالعطش، ليفتنوهم عن دينهم فمنهم من افتنت من شدة البالء الذي يصيبه، 

 .(2)ومنهم من صُلب هلم وعصمه اهلل منهم
رضي   اهلل   عنه  :  )كان   أول من   أظهر اإلسالم    (4)قال   ابن   مسعود
،       وأمه  (4)اهلل عليه وسلم ،     وأبو بكر ،      وعمارسبعة:   رسول اهلل صلى 

                                                 
لد بعد الفيل بسنتني وستة عبد اهلل بن عثمان بن عمرو التيمي القرشي، خليفة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، و (0)

أشهر، سب  إىل اإلسالم وأقام مع النيب صلى اهلل عليه وسلم   مكة، ورافقه   اهلجرة والغار و  املشاهد كلها إىل أن 
هـ، كان رجاًل مؤلفًا  9مات، وكانت معه الراية يوم تبوك وحج بالناس   حياة الرسول صلى اهلل عليه وسلم سنة 

 ، وكان أنسب قريش لقريش، وكان تاجرًا ذا خل  ومعروف أسلم على يده عدد من الصحابة، وكان لقومه حمببًا سهاًل
/ 4، وهتذيب التهذيب 4/322سنة رضي اهلل عنه، بتصرف اإلصابة  43هـ وعمره  03سباقًا للخري، تو  سنة 

304. 
اإلسالمية استانبول تركيا، ط: ، املكتبة 2/097صحيح  البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب فضل أيب بكر (4)

 م . 0979بدون، 
وذلك حني ) كان النيب صلى اهلل عليه وسلم يصلي   ظل الكعبة، فقال أبو جهل وناس من قريش، وحنرت  (3)

جزور بناحية مكة، فأرسلوا فجاؤا من سالها وطرحوه عليه، فجاءت فاطمة فألقته عنه، فقال: اللهم عليك 
 .3/432، كتاب اجلهاد باب الدعاء على املشركني باهلزمية والزلزلة بقريش...( صحيح البخاري

 .0/339بتصرف، سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام  (2)
هو عبد اهلل بن مسعود اهلذيل، حليف بين زهرة كان من السابقني األولني ومن النجباء العاملني، هاجر اهلجرتني  (4)

رآن مبكة بعد النيب صلى اهلل عليه وسلم قال عنه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: )) من وشهد بدرًا ، أول من جهر بالق
أحب أن يقرأ القرآن غضًا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد((. كان يشبه النيب صلى اهلل عليه وسلم   هديه ودلِّه 

 . 4/341، واإلصابة 0/240رف، سري أعالم النبالء هـ رضي اهلل عنه. بتص 34ومْسته، مات باملدينة ودفن بالبقيع سنة 
هو عمار بن ياسر بن مالك من بين ثعلبة بن عوف، كان من السابقني األولني وكان يعذب   اهلل عذابًا شديدًا  (4)

. اختلف   هجرته إىل احلبشة، وهاجر إىل املدينة وشهد املشاهد ڇڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڇ تعاىلونزل فيه قوله 
شهد اليمامة، استعمله عمر رضي اهلل عنه على الكوفة وقال عنه النيب صلى اهلل عليه وسلم: )) إن عمار مليء كلها، و

إميانًا إىل مشاشه(( تواترت األحاديث عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أن عمارًا تقتله الفئة الباغية فقتل وهو مع علي رضي 



 

11 

 

 

. فأما رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  (2)،    واملقداد (3)،    وبالل (4)،  وصهيب (0)مسية
فمنعه اهلل بعمه أيب طالب. وأما أبو بكر فمنعه اهلل بقومه. وأما سائرهم، فأخذهم 

هروهم   الشمس. فما منهم من أحد إال وقد املشركون وألبسوهم أدراع احلديد وص
، إال بالال، فإنه هانت عليه نفسه   اهلل، وهان على قومه، (4)واتاهم على ما أرادوا

 .(4)فأخذوه فأعطوه الولدان، فجعلوا يطوفون به   شعاب مكة وهو يقول: أحٌد، أحٌد(

                                                                                                                                          
 .4/404، واإلصابة 4/214صرف سري أعالم النبالء  سنة. بت 93هـ وعمره 34اهلل عنهما بصفني سنة 

مسية بنت خياط موالة أيب حذيفة بن املغرية، والدة عمار بن ياسر كانت سابعة سبعة   اإلسالم، عذهبا أبو  (0)
جهل حىت قتلها، فكانت رضي اهلل عنها أول شهيدة   اإلسالم ، روي أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم قال:)) 

، وانظر الروض األنف   تفسري السرية 2/332تعذب أحدًا من آل عمار بالنار((. بتصرف، اإلصابة اللهم ال 
، عل  عليه: طه عبد الرؤوف 4/71النبوية البن هشام :أبو القاسم عبد الرمحن بن عبد اهلل اخلثعمي السهيلي 

 م. 0970هـ  0390سعد، شركة الطباعة الفنية املتحدة مبصر طبعة جديدة 
أبو حيىي صهيب بن سنان، ويعرف بالرومي ألنه أقام   الروم مدة،   جلب إىل مكة فاشتراه عبد اهلل بن  (4)

ُجدعان القرشي، ويقال بل هرب إىل مكة وحالف ابن جدعان، من السابقني البدريني ، أسلم هو وعمار   دار 
تنازل عن ماله لقريش لتخلي سبيله ملا أراد األرقم، عذب   اهلل،   هاجر مع علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه، و

 31اهلجرة، فقال له النيب صلى اهلل عليه وسلم: )) يا أبا حيىي ربح البيع((. شهد بدرًا واملشاهد كلها مات سنة 
 .4/094،  واإلصابة 4/07سنة رضي اهلل عنه. بتصرف، سري أعالم النبالء  71وعمره 

ل صلى اهلل عليه وسلم كان من املستضعفني مبكة وكان أمية بن خلف بالل بن رباح احلبشي، مؤذن الرسو (3)
شديدًا ، فمر به أبو بكر بن الصدي  فاشتراه واعتقه، فلزم النيب صلى اهلل عليه وسلم وشهد معه مجيع    يعذبه عذابُا

له النيب صلى اهلل عليه  املشاهد، آخى النيب صلى اهلل عليه وسلم بينه وبني أيب عبيدة ابن اجلراح رضي اهلل عنه، شهد
وسلم باجلنة، خرج جماهدًا إىل أن مات بالشام   زمن عمر رضي اهلل عن الصحابة أمجعني. بتصرف، سري أعالم 

 .0/414، وهتذيب التهذيب 0/044، واإلصابة 0/327النبالء 
لسابقني لإلسالم شهد بدرًا هو املقداد بن عمرو بن ثعلبة القضاعي الكندي، ويقال له املقداد بن األسود، من ا (2)

هـ، وصلى عليه عثمان بن عفان رضي اهلل عن الصحابة أمجعني . بتصرف، سري  33واملشاهد كلها، مات سنة 
 .3/242، واإلصابة 0/314أعالم النبالء 

رون قال جماهد رمحه اهلل:) فأما الرسول صلى اهلل عليه وسلم فمنعه عمه وأما أبو بكر فمنعه قومه، وأخذ آخ (4)
يعين : -فألبسوهم أدراع احلديد، وصهروهم   الشمس، حىت بلغ اجلهد منهم كل مبلغ، فأعطوهم ما سألوا 

. وأما مسية 4/40فجاء كلَّ رجل قوُمه بأنطاع فيها املاء فألقوهم فيها، إال بالاًل( سري أعالم النبالء  -التلفظ بالكفر
قوال يفتدون به من العذاب حينئذ، ولكن قلوهبم مطمئنة فقد ماتت شهيدة، ولعلهم كانوا يعطوهنم بلساهنم 

 باإلميان.
، يقي  حممد فؤاد عبد الباقي، ط: 041ح  0/43سنن ابن ماجه: احلافظ أيب عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين، (4)
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أوال إىل الداعية وهذه هي مالمح املعركة بني احل  والباطل، فالطواغيت يتوجهون 
ليكف عن دعوته، فإذا استعصم بإميانه وثقته بربه، واستمسك بأمانة التبليغ وتبعته، يولوا 

 . (0)إىل الذين اتبعوه يفتنوهنم عن دينهم، بالوعيد والتهديد   بالبطش والعذاب
وخرج املسلمون من مكة، وهاجروا إىل احلبشة   هاجروا إىل املدينة، مضحني 

وأهليهم، وذلك ملا اشتد عليهم األذى والبالء، وخافوا الفتنة. و  هذا تقول أم  بأمواهلم
رضي اهلل عنها، ملا ُسئلت عن اهلجرة: كان املؤمنون يفر أحدهم بدينه  (4)املؤمنني عائشة

 (3)إىل اهلل تعاىل، وإىل رسوله، خمافة أن يفنت عليه...(
وقد  -ار املخاطر   سبيل اهلل ،وقد كان إقدام املسلمني على اهلجرة ، وخوض غم

ختلوا عن أمواهلم وأوطاهنم وأهليهم ، مع استمرارهم   عداوة وقطيعة شديدتني مع 
ۓ  ڭ  ڇ  :م ، أث  عليهم اهلل تعاىل بقولهكان ذلك عماًل عظيمًا منه -قومهم 

   ڇۉ   ۉ  ې      ۅڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ
(4). 

 تل النبي صلى اهلل عليه وسلم :محاولتهم ق -4
كانت هناك حماوالت فردية ومجاعية من املشركني لقتل الرسول صلى اهلل عليه 

 وسلم، سواء   العهدين املكي أو املدين.

                                                                                                                                          
باين بدون، وقال عنه الشيخ األلباين: حديث صحيح، انظر صحيح سنن ابن ماجه: الشيخ حممد ناصر الدين األل

م. وروي حنوه    0911 -هـ 0211، 3، نشر مكتب التربية العريب لدول اخلليج، ط: 044ح  0/31
، الدار السلفية بومباي 04704ح  03/21الكتاب املصنف   األحاديث واآلثار: احلافظ أيب بكر بن أيب شيبة 

 م.0979هـ 0399، 4اهلند، حققه وصححه: األستاذ عامر العامري األعظمي ط: 
 .3/0344بتصرف،   ظالل القرآن  (0)
أم املؤمنني الصديقة بنت الصدي  عائشة بنت أيب بكر رضي اهلل عنهما، تزوجها النيب صلى اهلل عليه وسلم وهي بنت  (4)

سبع سنني، وب  هبا وعمرها تسع سنني، وقبض عنها وهي بنت مثان عشرة سنة ، قال عنها هشام بن عروة عن أبيه: ما 
أعلم بفقه وال طب وال شعر من عائشة. نزلت براءهتا من فوق سبع مسوات،   حادثة اإلفك، توفيت سنة  رأيت أحدا

 .2/349، واإلصابة 4/034هـ، ودفنت بالبقيع رضي اهلل عنها. بتصرف، سري أعالم النبالء  41
 .2/444 املدينة صحيح البخاري كتاب مناقب األنصار باب هجرة النيب صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه إىل(3)
 .1سورة احلشر آية  (2)
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ففي مكة اشتد موقف قريش املعاند املكابر، وبلغ حقدهم على النيب صلى اهلل عليه 
قضاء عليه واحليلولة بينه وبني استمراره   وسلم مبلغًا جعلهم يأمترون فيما بينهم   ال

:يا معشر قريش إن حممدًا قد أىب إال ما تَرون من عيب ديننا (0)الدعوة، فقال أبو جهل
وشتم آبائنا وإين أعاهد اهلل ألجلسنَّ له غدًا حبجٍر ما أطي  محله، فإذا سجد   صالته 

  جلس لرسول اهلل  فَدخت به رأسه. فلما أصبح أبو جهل أخذ حجرًا كما وصف،
صلى اهلل عليه وسلم ينتظره، وقد غدت قريش   أنديتهم ينتظرون ما أبو جهل فاعل، 
فلما سجد الرسول صلى اهلل عليه وسلم، احتمل أبو جهل احلجر،   أقبل حنوه، حىت إذا 
دنا منه، رجع منهزمًا منتقعًا لونه مرعوبًا، قد يبست يداه على احلجر، وقال: قمت إليه 
ألفعل ما قلت لكم البارحة، فلما دنوت منه، عرض يل دونه فحل من اإلبل، واهلل ما 

 (4)رأيت مثل هامته وال أنيابه لفحل قط، فهم يب أن يأكلين.
  كانت هناك حماولة مجاعية من قريش للمكر بالنيب صلى اهلل عليه وسلم، رواها 

قال:)ومجعت قريش   مكرها أن رمحهما اهلل،  (2)، عن اإلمام الزهري(3)موسى بن عقبة
يقتلوا الرسول صلى اهلل عليه وسلم عالنية، فلما رأى أبو طالب عمل القوم، مجع بين عبد 
املطلب، وأمرهم أن يدخلوا رسول اهلل   ِشعبهم، وأمرهم أن مينعوه ممن أراد قتله، 

                                                 
هو عمرو بن هشام بن املغرية املخزومي القرشي، أشد الناس عداوة للنيب صلى اهلل عليه وسلم   صدر  (0)

اإلسالم، وأحد زعماء قريش وساداهتا   اجلاهلية، كان يقال له أبا احلكم فدعاه املسلمون أبا جهل، شهد بدر مع 
 .4/17قتالهم. بتصرف، األعالم: الزركلي املشركني فكان من 

 .0/301بتصرف، سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام (4)
هو موسى بن عقبة بن عياش اإلمام الثقة الكبري، أبو حممد القرشي موالهم األسدي كان بصريًا باملغازي النبوية  (3)

: عليكم مبغازي الرجل الصاحل موسى بن عقبة، وألف فيها فكان أول من صنف   ذلك، كان اإلمام مالك يقول
، وهتذيب التهذيب 4/002هـ رمحه اهلل. بتصرف، سري أعالم النبالء  020فإهنا أصح املغازي. تو  سنة 

 .7/344، واألعالم: الزركلي 01/341
هـ 40أو  41حممد بن مسلم بن عبد اهلل بن شهاب الزهري، حافظ زمانه أبو بكر القرشي الزهري، ولد سنة  (2)

تابعي من أكابر احلفاظ الفقهاء، من أهل املدينة ونزل بالشام واستقر هبا، أول من دون احلديث، قال عنه عمر بن 
سنة رمحه اهلل تعاىل.  74هـ وعمره  042أو  043عبد العزيز: ما ساق احلديث أحد مثل الزهري، مات سنة 

 .7/97، واألعالم: الزركلي 9/224، وهتذيب التهذيب 4/344بتصرف، سري أعالم النبالء 
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انًا فاجتمع على ذلك مسلمهم وكافرهم، فمنهم من فعله محيَّة ومنهم من فعله إمي
 ، وكانت النتيجة مقاطعة املؤمنني وحماصرهتم   الشِّعب. (0)ويقينًا(

  جنَّى اهلل رسوله واملؤمنني، وأذن هلم باهلجرة، وقال هلم النيب صلى اهلل عليه وسلم: 
)) إن اهلل عز وجل قد جعل لكم إخوانًا ودارًا تأمنون هبا((. فهاجروا إىل املدينة 

 م فيها.، وفشا اإلسال(4)أرسااًل
وملا رأت قريش أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قد كانت له شيعة وأصحاب  

من غريهم بغري بلدهم، ورأوا خروج أصحابه من املهاجرين إليهم، عرفوا أهنم قد نزلوا 
دارا وأصابوا منهم منعة، فحذروا خروج رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  إليهم، وعرفوا 

، فاجتمعوا   دار الندوة يتشاورون، ويتآمرون على الرسول صلى اهلل أنه قد أمجع حلرهبم
ک  ک   گ  گ   گ  گ   ڳ     ڳ  ڳ     ڇ  عليه وسلم، وبني اهلل تعاىل كيدهم   قوله:

 (3).ڇڻ  ں  ڻ  ڻ    ںڱ  ڱ   ڱ  ڱڳ

  اجتمعوا على رأي أيب جهل: أن يأخذوا من كل قبيلة شابا جلدًا،   ُيعطى سيفا 
ما، فيضربون به رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ضربة رجل واحد فيقتلوه، ويتفرق صار

 .(2)دمه   القبائل، فترضى بنو عبد مناف بدفع ديته فيدفعوهنا هلم
فأجناه اهلل تعاىل منهم، ونصره عليهم ، وخرج هو وأبو بكر رضي اهلل عنه 

هم، وكانوا قد أدركوا اخلطر مستخفيني من مكة، وكرب على زعماء قريش إفالته من أيدي
العظيم الذي حيدق هبم   حالة وصوله إىل املدينة، فأرسلوا خلفه من يتعقبه ويقبض 

 ، ويعيده إىل مكة، فنصره اهلل عليهم كما سجل ذلك القرآن الكرمي   قوله تعاىل:(4)عليه

                                                 
 م. 0914هـ 0214، دار الفكر بريوت ط: بدون، 3/12البداية والنهاية: احلافظ ابن كثري  (0)
 .4/74بتصرف، سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام (4)
 .31سورة األنفال آية  (3)
 .94-92/ 4بتصرف، سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام  (2)
 0/493انظر سرية الرسول صلى اهلل عليه وسلم صور مقتبسة من القرآن الكرمي: األستاذ حممد عزت دروزة  (4)

هـ. وممن حلقهم سراقة بن مالك بن جعشم، وقد رأى من اآليات ما  0211املكتبة العصرية بريوت، ط: بدون 
انظر سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام  علم منه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم ممنوع وكتب له النيب كتابًا،

4/014. 
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ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڇ 

ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ٴۇۈ  ۈ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ

ۇئ  ۆئ     ۇئەئ  ەئ  وئ  وئ   ائې   ې  ې  ى  ى  ائ

 (0).ڇۆئ   
  كانت غزوة بدر اليت انتصر فيها املسلمون، وُمين فيها املشركون باهلزمية، وُقتل 
من أشرافهم من ُقتل فيها، فبّيت بعضهم اغتيال النيب صلى اهلل عليه وسلم، وقدم عمري بن 

املدينة لذلك، وتظاهر أن قدومه لفداء ابنه  -قبل إسالمه رضي اهلل عنهوذلك -(4)وهب
من األسر، فلما حضر بني يدي الرسول صلى اهلل عليه وسلم، أظهر له الرسول صلى اهلل 

 .(3)عليه وسلم  سبب قدومه، فكان سببا   إسالمه وباءت احملاولة بالفشل
يه وسلم يسبًا ملكائد قريش، وقد حرص املسلمون على حراسة النيب صلى اهلل عل

و  هذا تقول أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها: )سهر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
مقدمه املدينة ليلة، فقال: ))ليت رجاًل صاحلًا من أصحايب حيرسين الليلة((. فقالت: فبينما 

.فقال له (2)حنن كذلك، مسعنا خشخشة سالح فقال :من هذا؟ قال: سعد بن أيب وقاص
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :ما جاء بك؟ قال: وقع   نفسي خوف على رسول اهلل 

 .(4)صلى اهلل عليه وسلم فجئت أحرسه .فدعا له رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم   نام(

                                                 
 .21سورة التوبة آية  (0)
هو عمري بن وهب بن خلف بن وهب القرشي اجلمحي، يك  أبا أمية أسلم بعد غزوة بدر وعاد إىل مكة  (4)

. بتصرف، فأشهر إسالمه   هاجر إىل املدينة، وشهد أحد وما بعدها، عاش إىل خالفة عمر، رضي اهلل عنه 
 .4/19، واألعالم: الزركلي 3/34اإلصابة 

وقد كان ابنه وهب بن عمري   أسارى بدر، فتآمر مع صفوان ابن أمية على قتل النيب صلى اهلل عليه وسلم عند (3)
 الكعبة ومل يشهد حديثهما أحد، و قدم املدينة لذلك وتظاهر أنه قدم لفداء ابنه، فأخربه النيب صلى اهلل عليه وسلم
ما كان من اتفاقه مع صفوان، فشرح اهلل صدره لإلسالم وأسلم،   رجع إىل مكة داعيًا إىل اهلل رضي اهلل عنه، 

 .319-314/ 4فأسلم على يديه ناس كثري. انظر سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام 
لعشرة املبشرين باجلنة، وآخرهم موتًا هو سعد بن مالك بن أهيب بن عبد مناف القرشي الزهري بن أيب وقاص، أحد ا (2)

أول من رمى بسهم   سبيل اهلل، وهو أحد الستة أهل الشورى، اشتهر بأنه كان جماب الدعوة، واعتزل الفتنة ملا قتل عثمان 
 .4/33، واإلصابة 0/94هـ بالعقي ، ومحل إىل املدينة. بتصرف، سرب أعالم النبالء   41رضي اهلل عنه مات سنة 

. وصحيح مسلم: اإلمام أيب 3/444البخاري، كتاب اجلهاد، باب احلراسة   الغزو   سبيل اهلل  صحيح(4)
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وظل املسلمون حريصني على حراسة النيب صلى اهلل عليه وسلم حمبة له وخوفًا عليه 
تعاىل حفظ نبيه ومحايته، و  هذا تقول أم املؤمنني رضي اهلل عنها: ) كان حىت توىل اهلل 

 (0)  ڇ     ژ  ژ    ڑ  ڑڇ  :النيب صلى اهلل عليه وسلم حُيرس، حىت نزلت هذه اآلية
فأخرج رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم رأسه من القبة، فقال هلم :)) يا أيها الناس 

من هذا يظهر أن حماوالت املشركني قتل النيب صلى اهلل و (4)انصرفوا، فقد عصمين اهلل((.
عليه وسلم، تربهن على مكنون حقدهم على الدعوة اإلسالمية، كما تبني جبالء حرص 
أعداء الدين على وأد الدعوة والقضاء على الدعاة، وخباصة حينما تعجز عن ثنيهم عن 

 املضي   الدعوة إىل اهلل، وإعادهتم إىل حظرية الشرك.
 مالحقة المسلمين خارج مكة: -5

مل يقتصر أذى قريش للمسلمني على وجودهم   مكة، بل جاوزه إىل خارجها، فقد 
أزعج املشركني أن جيد املهاجرون مأمنا ألنفسهم ولدينهم   احلبشة، عندما جاوروا 

وعبد اهلل بن  (2)،فاختاروا رجلني جلدين لبيبني منهم، مها عمرو بن العاص (3)النجاشي
، وأرسلوا معهما هدايا للنجاشي وبطارقته، فذهبا إليهم باهلدايا وطلبوا من (4)يب ربيعةأ

                                                                                                                                          
 4201احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري، كتاب فضائل الصحابة، باب فضل سعد بن أيب وقاص ح 

 م. 0911-ـه 0211واللفظ له، نشر رئاسة إدارات البحو، العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، 
 .47سورة املائدة جزء من  آية (0)
اجلامع الصحيح وهو سنن الترمذي أليب عيسى حممد بن عيسى بن سورة كتاب تفسري القرآن باب ومن سورة  (4)

 0394، 4، يقي  إبراهيم عطوة عوض، مكتبة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر ط:3124ح  4/440املائدة 
ح  3/24يخ األلباين   صحيح سنن الترمذي :الشيخ ناصر الدين األلباين م. وقد صححه الش 0974هـ 

 م. 0911 -هـ 0211، 0، نشر مكتب التربية العريب لدول اخلليج، ط: 4221
إمسه أصحمه ملك احلبشة، كان ممن حسن إسالمه ومل يهاجر وليست له رؤية، فهو تابعي من وجه وصحايب  (3)

سول صلى اهلل عليه وسلم فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم :)) إن أخًا لكم قد من وجه آخر ، تو    حياة الر
 .0/241مات بأرض احلبشة، (( وصف أصحابه وصلى عليه. بتصرف، سري أعالم النبالء 

هو عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم القرشي السهمي أمري مصر، أسلم قبل الفتح، كان النيب صلى اهلل عليه  (2)
ه ويدنيه ملعرفته وشجاعته، واله غزاة ذات السالسل وأيده بأيب بكر وعمر وأيب عبيدة،   استعمله على وسلم يقرب

سنة رضي اهلل عنه وقيل غري ذلك.بتصرف، سري أعالم 91هـ وعمره  23عمان، اشتهر بالدهاء، وتو  سنة 
 .7/293، والطبقات 3/4، واإلصابة 3/42النبالء 

يعة بن املغرية ، يك  أبا عبد الرمحن، كان إمسه جبري فغريه النيب صلى اهلل عليه وسلم ، قيل هو عبد اهلل بن أيب رب (4)
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النجاشي أن يسلم إليهما املسلمني، وقاال له: أيها امللك إنه قد صبا إىل بلدك منَّا غلمان 
سفهاء، فارقوا دين قومهم ومل يدخلوا   دينك ،وجاؤا بدين مبتدع ال نعرفه حنن وال 

عثنا إليك فيهم أشراف قومهم، لتردهم إليهم، فهم أعلى هبم عينًا وأعلم مبا أنت، وقد ب
عابوا عليهم وعاتبوهم فيه.. فكان من متام اخلرب أن أبطل اهلل مسعاهم ومكث املسلمون 

 (0)  احلبشة آمنني، وكانوا عند النجاشي   خري منزل.
ّد من تستطيع رّده من وملا هاجر املسلمون للمدينة واستقروا هبا، حاولت قريش ر

، رضي اهلل عنه  (4)املؤمنني إىل مكة لتفتنه عن دينه، كما حد، مع عيَّاش بن أيب ربيعة
 .(3)حني رده املشركون إىل مكة وفتنوه فافتنت،   جناه اهلل منهم وهاجر مرة أخرى

  وما كانت قريش لتدع هذا اجملتمع املسلم آمنًا   موطنه اجلديد، بل كتبت إىل عبد
 

                                                                                                                                          
هو من مسلمة الفتح، ويل اجلند لعمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه، واستمر إىل أن جاء لينصر عثمان فسقط عن 

 .4/314راحلته بقرب مكة فمات رضي اهلل عنه .بتصرف، اإلصابة 
مها رواها اإلمام أمحد   املسند عن أم املؤمنني أم سلمة رضي اهلل عنها، انظر الفتح الرباين لترتيب القصة بتما (0)

مسند اإلمام أمحد مع خمتصر شرحه بلوغ األماين من أسرار الفتح الرباين: الشيخ أمحد عبد الرمحن البنا الشهري 
دون، وقال احلافظ اهليثمي: رواه أمحد ، دار إحياء الترا، العريب بريوت ط: ب449 -41/444بالساعايت 

والطرباين ورجاله رجال الصحيح، انظر جممع الزوائد ومنبع الفوائد: احلافظ نور الدين علي بن أيب بكر اهليثمي 
 0/344م، وسرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام  0947، 4، دار الكتاب العريب بريوت لبنان ط: 4/47
، وفيها أن النجاشي مل يسلمهم هلما بل دعا املسلمني وسأهلم عن دينهم، فأجابه 0/444، وعيون األثر 344 -

جعفر بن أيب طالب رضي اهلل عنه وبني له دعوة اإلسالم بأحسن بيان،   قرأ عليه صدرًا من سورة مرمي فبكى 
هتموهم بأهنم يقولون النجاشي وأساقفته ملا علموا من احل ، ورفض تسليمهم، ومل يعجز ذلك عمرو وصاحبه بل ا

  عيسى عليه السالم قواًل عظيما ، فلما سأهلم النجاشي عن قوهلم فيه ، أجابه جعفر رضي اهلل عنه: أنه عبد اهلل 
 ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إىل مرمي البتول. فصدقهم النجاشي وأمنهم   أرضه ، وأبطل مكيدة قريش.

ابن املغرية بن عبد اهلل القرشي املخزومي، أبن -ويلقب ذا الرحمني وامسه عمرو-هو عياش بن أيب ربيعة  (4)
عم خالد بن الوليد رضي اهلل عنه ، كان من السابقني األولني ، هاجر اهلجرتني   خدعه أبو جهل إىل أن 
أرجعوه من املدينة إىل مكة ، فحبسوه، وكان النيب صلى اهلل عليه وسلم يدعو له   القنوت حىت فرج 

هـ   خالفة عمر رضي اهلل عنه وقيل استشهد  04عنه، وحل  باملسلمني   املدينة، مات سنة اهلل 
 .27/ 3باليمامة، وقيل الريموك. بتصرف، اإلصابة 

 .17 -12/ 4القصة بتمامها   سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام  (3)
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: إنكم آويتم صاحبنا، -وذلك قبل إظهاره اإلسالم، وقبل غزوة بدر-(0)اهلل بن ُأَبي
وإنا لنقسم باهلل لتقاتلنَّه أو لتخرجنَّه، أو لنسرينَّ إليكم بأمجعنا، حىت نقتل مقاتلتكم 
ونستبيح نساءكم. فلما بلغ ذلك عبد اهلل بن أيب ومن معه من عبدة األوثان، اجتمعوا 

اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، فلما بلغ ذلك النيب صلى اهلل عليه وسلم  لقيهم لقتال رسول 
فقال: )) لقد بلغ وعيد قريش منكم املبالغ، ما كانت تكيد لكم بأكثر مما تريدون أن 
تكيدوا به أنفسكم، تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم((، فلما مسعوا ذلك من النيب 

 .(4)صلى اهلل عليه وسلم تفرقوا(
أما بعد غزوة بدر فقد كتبت إىل يهود املدينة، يثهم على قتال املسلمني وهتددهم، 
وتقول هلم:) إنكم أهل احِلل  واحلصون، وإنكم لتقاتلنَّ صاحبنا أو لنفعلنَّ كذا وكذا، 

 (3)وال حيول بيننا وبني خدم نسائكم شيء..(
 الصد عن سبيل اهلل : -6

 خلقه، أن ينتدب من كل قرية أكابر جمرميها، إن من سنن هلل تعاىل املاضية  
يعادون دين اهلل والدعاة إليه،) فأهل الباطل ال يكفيهم البقاء على باطلهم، وإمنا يسعون 
إىل حم  احل  وأهله، وإزالة هذا احل  بالقوة، وصد الناس عنه ببذل املال وبالقتال، وبكل 

ک  ک  ک       ڇ  :،كما قال تعاىل(2) ما يرون فيه من قوة وقدرة لتحقي  ما يريدون(

 (4)  ڇ         ک  گ  گ  گ  گ  ڳ

                                                 
جي أبو احلباب، مشهور بابن سلول وهي جدته ألبيه، هو عبد اهلل بن أيب بن مالك بن احلار، بن عبيد اخلزر (0)

رأس املنافقني   اإلسالم وكان سيد اخلزرج   أظهر اإلسالم بعد بدر، كان عمالقًا يركب الفرس فتخطُّ إهباماه 
   األرض، له أخبار كثرية   الكيد للمسلمني، ملا مات تقدم النيب صلى اهلل عليه وسلم فصلى عليه   نزل القرآن

 .2/44بالنهي عن الصالة على املنافقني. بتصرف، األعالم: الزركلي 
، دار إحياء الترا، 3112ح  3/044سنن أيب داود كتاب اخلراج والفيء واإلمارة باب   خرب بين النضري  (4)

 العريب بريوت لبنان مراجعة وضبطـ: حممد حميي الدين عبد احلميد ط: بدون.
 ة.املرجع الساب  نفس الصفح(3)
، مؤسسة 24السنن اإلهلية   األمم واجلماعات واألفراد   الشريعة اإلسالمية: د.عبد الكرمي زيدان، ص ( 2)

 م. 0993 -هـ 0202، 4الرسالة بريوت ط:
 .407سورة البقرة جزء من  آية  (4)
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وقد دأبت قريش على إقامة العقبات أمام انتشار اإلسالم منذ أعلن رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وسلم  دعوته، وتنوعت وسائلها   الصد عن سبيل اهلل، ومن ذلك منعهم للناس 

 سلمني، ومعاداة من قام بذلك.من نصرة النيب صلى اهلل عليه وسلم وامل
وقد اشتد حن  قريش على األنصار إليوائهم املهاجرين، ونصرهتم النيب صلى اهلل 
عليه وسلم، وأضمروا هلم العداوة، اليت ظهرت جلية فيما رواه اإلمام  البخاري رمحه اهلل 

بن  ،ملا جاء مكة معتمرا، وأخذه مضيفه أمية(0)من قصة سعد بن معاذ رضي اهلل عنه
ليطوف بالبيت   نصف النهار، حني غفل الناس،) فرآه أبو جهل وقال له:  (4)خلف

تطوف بالكعبة آمنا وقد آويتم حممدا وأصحابه، قال: نعم. فتالحيا بينهما...  قال سعد 
 (3)رضي اهلل عنه: واهلل لئن منعتين أن أطوف بالبيت، ألقطعن متجرك بالشام..(

الذهاب للمدينة، إال بعد أخذ العهد عليهم أن ال وكانت قريش متنع الناس من 
رمحه اهلل    (2)ينصروا النيب صلى اهلل عليه وسلم، ومن ذلك ما رواه اإلمام مسلم

قال: )ما منعين أن أشهد بدرا، إال  (4)صحيحه من حديث حذيفة بن اليمان رضي اهلل عنه

                                                 
ملوته العرش،  هو سعد بن النعمان بن امريء القيس بن زيد بن عبد األشهل سيد األوس البدري الذي اهتز (0)

مناقبه مشهورة، أسلم على يد مصعب بن عمري رضي اهلل عنه وأسلم بعده قومه، ُرمي يوم اخلندق بسهم فعاش 
 .4/37، واإلصابة 0/479شهرًا   انتقض جرحه ومات رضي اهلل عنه . بتصرف، سري أعالم النبالء 

اهلية ومن ساداهتم، كان مع املشركني   هو أمية بن خلف بن وهب من نيب لؤي، أحد جبابرة قريش   اجل (4)
غزوة بدر فُأسر ، ورآه بالل وصاح بالناس حيرضهم على قتله فقتلوه. انظر سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن 

 .0/44، واألعالم :الزركلي 4/470هشام 
قوله: الحيته مالحاة: ، وتالحيا:من 2/012صحيح البخاري كتاب املناقب، باب عالمات النبوة   اإلسالم  (3)

 .2/423إذا نازعته. النهاية   غريب احلديث 
اإلمام الكبري احلافظ اجملوِّد أبو احلسني، مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري، من أئمة احملدثني ولد  (2)

ألف حديث  هـ ، واريل إىل احلجاز ومصر والشام والعراق، مجع   صحيحه اثين عشرة 412بنيسابور سنة 
، 01/044، وهتذيب التهذيب 04/447بنيسابور رمحه اهلل تعاىل. بتصرف، سري أعالم النبالء  440تو  سنة 

 .7/440واألعالم: الزركلي 
هو حذيفة بن اليمان العبسي من كبار الصحابة، كان أبوه حسيل قد أصاب دمًا فهرب إىل املدينة فحالف بين  (4)

ملسلمني وله   اخلندق ذكر حسن، وهو صاحب السر، أسر له الرسول صلى اهلل عبد األشهل، شهد أحدا مع ا
عليه وسلم بأمساء املنافقني، وضبط عنه الفنت الكائنة   األمة، شهد فتوح العراق، استعمله عمر رضي اهلل عنه على 

 .  0/307 ، واإلصابة4/340هـ . بتصرف، سري أعالم النبالء  34املدائن فلم يزل هبا حىت مات سنة 



 

21 

 

 

قالوا: إنكم تريدون حممدا، . قال: فأخذنا كفار قريش، (0)أين خرجت أنا وأيب: ُحَسْيل
قلنا: ما نريده ما نريد إال املدينة. فأخذوا منا عهد اهلل وميثاقه لننصرفن إىل املدينة وال 
نقاتل معه، فأتينا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فأخربناه اخلرب، فقال: ))انصرفا، نفي 

ه اهلل:) وقد كان الكفار رمح(3). قال اإلمام النووي(4)هلم بعهدهم ونستعني اهلل عليهم((
استحلفومها ال يقاتالن مع النيب صلى اهلل عليه وسلم   غزاة بدر، فأمرمها صلى اهلل عليه 

 (2)وسلم بالوفاء(.
)وقد أخرب اهلل تعاىل أن الكفار ينفقون أمواهلم ليصدوا عن إتباع احل ، فسيفعلون 

شيئا، ألهنم أرادوا إطفاء نور  ذلك   تذهب  أمواهلم عليهم حسرة وندامة، حيث مل جُتِد
: ، قال تعاىل(4)اهلل وظهور كلمتهم على كلمة احل ، واهلل متم نوره ولو كره الكافرون(

ڇ  ڍ  ڍ   ڌ    ڇڃ  ڃ  ڃ          چ     چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ 

 (4).ڇڈ  ژ          ژ       ڑ   ڑ  ک    ڈڌ  ڎ  ڎ
م، والتحالف مع كل إعالن الحرب على الرسول صلى اهلل عليه وسل -7

 من له مصلحة في القضاء على المسلمين:
مل ترض قريش عن هجرة املسلمني إىل املدينة، وأزعجها استقرارهم وأمنهم هبا، 
وبذلت كافة احملاوالت املتاحة ملنع الرسول صلى اهلل عليه وسلم من اللحاق هبم، ألهنم 

د لكيان قريش، وفيه قضاء على دينهم يعلمون أن قيام الدولة املسلمة   املدينة فيه هتدي

                                                 
هو ُحَسْيل بن جابر بن ربيعة املعروف باليمان العبسي ،والد حذيفة بن اليمان، هاجر إىل املدينة وقتل رضي اهلل  (0)

عنه يوم أحد ،قتله أحد املسلمني وهو يظنه من املشركني، فقال ابنه حذيفة رضي اهلل عنه :يغفر اهلل لكم، فوداه 
 .0/330اإلصابة  الرسول صلى اهلل عليه وسلم .بتصرف،

 .0717ح  3/0202صحيح مسلم : كتاب اجلهاد والسري باب الوفاء بالعهد  (4)
-هو حيىي بن شرف بن مري بن حسن احلوراين النووي الشافعي أبو زكريا، عالمة بالفقه واحلديث، ولد بنوا  (3)

هـ. بتصرف،  474بنوا سنة هـ ، وتعلم   دمش  وأقام هبا زمنا طوياًل تو  رمحه اهلل  430سنة  -بسورية
 .1/029األعالم: الزركلي 

 ، املطبعة املصرية ومكتبتها ط: بدون.022/ 04صحيح مسلم بشرح النووي،  (2)
 .3/492تفسري القرآن العظيم  (4)
 .34سورة األنفال آية  (4)
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وآهلتهم، وباءت حماوالهتم بالفشل، وهاجر النيب صلى اهلل عليه وسلم إىل املدينة ونظم 
اجملتمع املسلم فيها، فآخى بني املهاجرين واألنصار، وكتب مع اليهود   املدينة معاهدات 

الرسول صلى اهلل عليه وسلم  أمن، بني فيها قواعد جمتمع املدينة   السلم واحلرب،   بدأ
بعد ذلك   إرسال السرايا والبعو، ملعاهدة من حول  املدينة من القبائل تأمينًا حلدودها، 

 واستطالعًا ألخبار قريش ويركاهتا.
وملَّا رأت قريش ما حصل من التمكني للمسلمني، أخذت ُتعد عدهتا وتتحني 

عد أن حاصرها املسلمون اقتصاديًا الفرصة للقضاء على اإلسالم واملسلمني، خاصة ب
وأغلقوا عليها طري  جتارهتا، فأعلنت احلرب عليهم، ومل تأُل جهدًا   االستعانة 
والتحالف مع من يضمر العداوة واحلقد للمسلمني، فوجدت بغيتها   اليهود، الذين 
م شرقوا ببعثة النيب صلى اهلل عليه وسلم وكرهوا هجرته إىل املدينة. وقد أرسل هل

القرشيون يهددوهنم باحلرب إن مل يقاتلوا الرسول صلى اهلل عليه وسلم ، فاستجاب بنو 
النضري لتهديدهم، )وأمجعوا الغدر، فأرسلوا إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم ، اخرج إلينا   

، (0)ثالثني رجاًل من أصحابك، وليخرج منا ثالثون حربًا، حىت نلتقي مبكان املنصف
، وكان أن علم الرسول صلى اهلل (4)فإن صدقوك وآمنوا بك، آمنا بك( فيسمعوا منك،

عليه وسلم بغدرهم، فأعد الكتائب لغزوهم وحاصرهم، وأسفر احلصار عن إجالئهم عن 
 املدينة هنائيًا.

وكانت غزوة بدر هي أول عدوان مسلح يقوم به املشركون على املسلمني، و  
  على قلة عددهم وعدهتم.هذه الغزوة نصر اهلل رسوله واملؤمنني

وأما غزوة أحد فقد كان هدف قريش منها، االنتقام لقتالهم   بدر، واستخلصت 
قريش النصر   هذه الغزوة بعد اخلطأ الذي وقع فيه جيش املسلمني ، ولوال خمالفة بعض 

 .(3)املسلمني ألوامر النيب صلى اهلل عليه وسلم ما ظفرت قريش هبذه الغرَّة

                                                 
العظيم آبادي  أي املوضع الوسط. عون املعبود شرح سنن أيب داود: العالمة أبو الطيب حممد مشس احل  (0)
، ضبط ويقي : عبد الرمحن حممد عثمان، نشر حممد عبد احملسن صاحب املكتبة السلفية باملدينة املنورة 1/434
 م.0941هـ 0311، 4ط:

 .3112ح  3/044سنن أيب داود كتاب اخلراج والفيء واإلمارة باب   خرب بين النضري ،  (4)
 م. 0974، 7دار الكتب احلديثة مصر، ط:  314 ص بتصرف، فقه السرية: الشيخ حممد الغزايل (3)
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ستعانة قريش باليهود، أهنم كانوا يستدلون على عورات املسلمني من ومن أوجه ا
 .(3)  غزوة السوي  (4)مع أيب سفيان (0)اليهود املقيمني باملدينة، مثل ما فعل سالم بن مشكم

وأرادت قريش حسم الصراع مع املسلمني واستئصاهلم، فحشدت أكرب قوة ممكنة، 
رب ضالة هلا   يهود بين النضري الذين وجلأت إىل التحالف مع اليهود، ووجدت أك

أجالهم النيب صلى اهلل عليه وسلم عن املدينة، ووجد اليهود ضالتهم كذلك   قريش، 
، قال ابن اسح  رمحه اهلل: إن نفرا (2)فقد التقت أهداف الفريقني   القضاء على املسلمني

ل اهلل صلى اهلل من اليهود خرجوا حىت قدموا على قريش مكة، فدعوهم إىل حرب رسو
 عليه وسلم وقالوا هلم: إنا سنكون معكم عليه حىت نستأصله.

فنشطت قريش ملا دعوهم من حرب الرسول صلى اهلل عليه وسلم، وخرج أولئك 
النفر من يهود حىت جاءوا غطفان، فدعوهم كذلك إىل حرب رسول اهلل صلى اهلل عليه 

 عهم فيه.وسلم، وذكروا هلم اتفاقهم مع قريش، فاجتمعوا م
وسارت األحزاب إىل املدينة، وفوجئوا هنالك باخلندق حيول بينهم وبني املسلمني، 

ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڇ  فحاصروهم، ووصفهم اهلل تعاىل    قوله:

ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ڇڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ

                                                 
هو حرب من أحبار اليهود من بين النضري، الذين كانوا يناصبون النيب صلى اهلل عليه وسلم العداء ويتعنتونه  (0)

 .4/034باألسئلة للتشكيك   اإلسالم، انظر سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام 
بن عبد مشس بن عبد مناف القرشي األموي، اشتهر بكنيته ويك  أيضًا أبا حنظلة، هو صخر بن حرب بن أمية  (4)

كان أسن من النيب صلى اهلل عليه وسلم بعشر سنني، وكان رأس املشركني   يوم أحد واألحزاب، أسلم عام 
وهو والد أم  الفتح، وشهد حنينًا والطائف وقلعت عينه يومئذ   قلعت األخرى يوم الريموك، كان من املؤلفة 

سنة رضي اهلل عنه .بتصرف،  91وقيل غري ذلك وعمره حوايل  32املؤمنني أم حبيبة رضي اهلل عنها، مات سنة 
 . 4/071، واإلصابة 4/014سري أعالم النبالء 

وكانت بعد غزوة بدر   ذي احلجة من السنة الثانية للهجرة، وسببها أن أبا سفيان نذر بعد معركة بدر أن ال (3)
س رأسه ماء من جنابة حىت يغزو املسلمني، فخرج   مائيت راكب واجته للمدينة، ونزل على سالمم بن مشكم، مي

فقراه وبطن له من خرب الناس ،   خرج برجاله وبعث منهم رجاال حرقوا بعض النخل   هربوا، فنذر هبم النيب 
خففوا منها للنجاء وكان من أغلبها السوي ، صلى اهلل عليه وسلم وخرج   طلبهم، فطرحوا بعض أزوادهم كي يت

 .244/ 4فسميت غزوة السوي . بتصرف، سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام 
، مطبعة مركز 222بتصرف، السرية النبوية   ضوء املصادر األصلية، دراسة يليلية: د. مهدي رزق اهلل ص  (2)

 م. 0994هـ 0204، 0امللك فيصل للبحو، والدراسات اإلسالمية ط:
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ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  

 (1)  ڇڳ    ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  

وانتهت املعركة بنصر اهلل لعباده املؤمنني، واندحار األحزاب، وعودهتم لبالدهم 
.وقال صلى اهلل عليه وسلم:))ال إله إال اهلل وحده، أعز جنده، ونصر عبده، 4خائبني

 .(3)وغلب األحزاب وحده، فال شيء بعده(( 
آخر هجوم تشنُّه قريش على املسلمني، وتغرّي املوقف بعد غزوة األحزاب، فقد كان 

فقد قال النيب صلى اهلل عليه وسلم)حني أجلى األحزاب عنه:)) اآلن نغزوهم وال يغزوننا، 
 (2)حنن نسري إليهم((.

وقد حثَّ القرآن الكرمي على قتاهلم، وبيَّن عداوهتم وبدأهم بالقتال،   قوله تعاىل:  
   ىېۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ڇ 

 (4).(5) ڇائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ     ۇئ                 ۇئ       ائى
ومن العدل   توضيح موقف قريش من النيب صلى اهلل عليه وسلم ومن املسلمني، 
القول بأن القرشيني كانوا على درجات متباينة، فقد كان بعضهم يضمر أشد العداء 

وغريهم ممن كانوا حربا على  واحلقد: كأيب جهل وأمية بن خلف وأيب هلب وأيب سفيان،
 املسلمني، ومل يرقبوا فيهم إال وال ذمة، سواء   العهد املكي أو املدين.

                                                 
 .00-9سورة األحزاب اآليات  (0)
 .444 -4/449انظر غزوة اخلندق   سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام، ( 4)
 .29/ 4صحيح البخاري كتاب املغازي باب غزوة اخلندق  (3)
 .21/ 4املرجع الساب   (2)
 .03سورة التوبة آية  (4)
انظر: السرية النبوية   ضوء املصادر األصلية: د. مهدي رزق اهلل أمحد، من ص لالستزادة   هذا املوضوع،  (4)

، دار البحو، العلمية 94 -47، وقراءة جديدة للسرية النبوية: د. حممد رواس قلعه جي، من ص 092 -044
 -049م. املعوقون للدعوة اإلسالمية: د. مسرية حممد مججوم، من ص  0912-هـ0212، 4للنشر والتوزيع ط:

 -029م. فقه السرية النبوية: منري حممد غضبان، من ص  0917-هـ 0217دار اجملتمع للنشر والتوزيع،  094
م. اآلثار التشريعية   فتح مكة: حممد بن ناصر اجلعوان،  0994-هـ 0204، 2جامعة أم القرى ط: 014

 . 011 -0/010رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه من اجلامعة اإلسالمية ،مل تطبع بعد 
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ومنهم من دفعته الرمحة والرأفة حبال املؤمنني، إىل أن يقف   صفهم وهو على 
 .(0)شركه، كالرهط الذين سعوا   نقض صحيفة املقاطعة الظاملة

هلل عليه وسلم ويدافع عنه، محّية وعصبية، كما كان ومنهم من كان مينع النيب صلى ا
 .(4)احلال من بين هاشم، وقد خرج بعضهم مكرها   حرب قريش للمسلمني

بل إن بعض القرشيني كان عونا للمسلمني   أول أمر الدعوة، من ذلك ما حد، 
ليه للرسول صلى اهلل ع-وهو مشرك- (3)من مرافقة العباس بن عبد املطلب رضي اهلل عنه
 .(2)وسلم   بيعة العقبة الكربى، ليستوث  له من األمر

 

                                                 
وذلك ملا اجتمع القرشيون ، وكتبوا كتابًا تعاقدوا فيه على بين هاشم وبين املطلب: أن ال ينكحوا إليهم وال  (0)

ينكحوهم، وال يبيعوهم شيئًا وال يبتاعوا منهم، وعلقوا الصحيفة   جوف الكعبة. فسعى لنقضها رجال من قريش 
ن واصاًل لبين هاشم وكان يتردد عليهم بالطعام سرًا وهم حماصرين هم : هشام بن عمرو بن ربيعة بن احلر، وكا

(، وزهري بن أيب أمية بن 3/414  الشعب وقد أسلم عام الفتح وهو من املؤلفة رضي اهلل عنه. )انظر اإلصابة 
ترمجته  ستأيت-املغرية بن خمزوم وأمه عاتكة بنت عبد املطلب عمة النيب صلى اهلل عليه وسلم ، واملطعم بن عدي 

وأبو البختري بن هشام وامسه العاص بن هشام، وكان يكف الناس عن إيذاء النيب صلى اهلل عليه وسلم    -الحقًا
أول أمر الدعوة. وقد هنى النيب صلى اهلل عليه وسلم عن قتله   غزوة بدر، لكنه ُقتل.) انظر سرية النيب صلى اهلل 

(. وزمعة بن األسود بن املطلب، فنقضوا الصحيفة 3/427لزركلي ، واألعالم: ا471/ 4عليه وسلم: ابن هشام 
 .397و 4/370وفك احلصار عن املسلمني. انظر سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام 

روى ابن اسح  أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال ألصحابه يوم بدر:)) إين قد عرفت أن رجاال من بين هاشم  (4)
كرهًا ال حاجة هلم بقتالنا، فمن لقي منكم أحدًا من بين هاشم فال يقتله ومن لقي أبا الَبْخَتري وغريهم قد أخرجوا 

-عم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم -بن هشام بن احلر، بن أسد فال يقتله، ومن لقي العباس بن عبد املطلب 
. 0/314. وعيون األثر 449/ 4ن هشام فال يقتله ، فإمنا أخرج مستكرهًا(( سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: اب

 .2/01والطبقات الكربى 
عم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم العباس بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي اهلامشي، ولد قبل  (3)

عام الفيل بثال، سنني، ضاع وهو صغري فنذرت أمه إن وجدته أن تكسو الكعبة حريرًا فوجدته فكست البيت 
ر فهي أول من كساه ذلك، كان طوياًل مجياًل أبيضًا ، شريفًا عاقاًل يبذل ماله ويعني   النوائب، كان له احلري

السقاية والعمارة   اجلاهلية، اختلف   إسالمه فقيل أنه أسلم قبل اهلجرة وكتم إسالمه ، خرج مع قومه إىل بدر 
سنة  14، وعمره 34وثبت يوم حنني، تو  سنة  مكرهًا فأسر وافتدى نفسه، هاجر قبل فتح مكة وشهد الفتح

 . 4/470، واإلصابة 4/71رضي اهلل عنه. بتصرف، سري أعالم النبالء 
 .29/ 4انظر سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام  (2)
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النيب  صلى اهلل عليه وسلم عند  عودته  من   (0)وكإجارة  امُلْطِعم  بن  َعِدّي 
 .(4)الطائف 

أليب  بكر  الصدي  رضي  اهلل عنه  ملا  أراد  اهلجرة  (3)وإجارة  ابن  الدُُّغنَّة 
 .(2)للحبشة

 .(4)عثمان  بن  مظعون  رضي  اهلل  عنه   (4)بن املغرية  وكذلك  أجار  الوليد
ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ : وقد فرق اهلل تعاىل   التعامل مع الفريقني   قوله تعاىل

ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک    ژڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ

   ڻ  ڻ  ڻک   گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں

 (7).ڇڻ   ۀ  ۀ     

                                                 
ِفَجار، امُلْطِعم بن َعِدّي بن نوفل بن عبد مناف من قريش، رئيس بين نوفل   اجلاهلية وقائدهم   حرب ال (0)

عمي   كربه ومات قبل غزوة بدر، روى اإلمام البخاري )أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال:)) لو كان املطعم بن 
)مل  03لتركتهم له((صحيح البخاري كتاب املغازي باب  -يعين أسارى بدر -عدي حيًا   كلمين   هؤالء النت 

 . 7/444األعالم: الزركلي ، و0/041، وانظر عيون األثر 4/41يترجم له( اخل 
 .0/049انظر عيون األثر  (4)
وامسه مالك أخو بين احلر، بن بكر بن عبد مناة، وكان يومئذ سيد األحابيش ويقال ابن الدغينة. انظر سرية  (3)

 .4/047، والروض األنف 0/394النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام 
 .0/394النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام    رد عليه جواره فيما بعد، انظر سرية (2)
هو الوليد بن املغرية بن عبد اهلل بن عمرو بن خمزوم  أبو عبد مشس، من قضاة العرب   اجلاهلية ومن  (4)

زعمائهم، وكانت قريش تكسو البيت مجيعها وكان الوليد يكسوه وحده، وكان ممن حرم اخلمر   اجلاهلية، هو 
اهتام الرسول صلى اهلل عليه وسلم بالسحر، مات بعد اهلجرة بثالثة أشهر، وهو والد سيف الذي مجع قريش على 

 .1/044اهلل خالد بن الوليد رضي اهلل عنه. بتصرف األعالم: الزركلي 
هو عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب، أبو السائب، كان ممن حرم اخلمر   اجلاهلية، أسلم بعد ثالثة عشر  (4)

مع ابنه السائب إىل احلبشة،   رجع ملا بلغه إسالم قريش ودخل   جوار الوليد  ود عليه جواره بعد  رجاًل، هاجر
ذلك ورضي مبا عليه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، تو  بعد شهوده بدرًا وهو أول من مات باملدينة من 

يب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام املهاجرين وأول من دفن بالبقيع منهم رضي اهلل عنه . بتصرف، سرية الن
 .4/242، واإلصابة 0/043، وسري أعالم النبالء 0/390
 .9-1سورة املمتحنة اآليتان  (7)
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املطلب الثاني: أثر موقف قريش من النيب صلى اهلل عليه 

 وسلم واملسلمني على الدعوة اإلسالمية:

ارتكزت عداوة قريش للنيب صلى اهلل عليه وسلم وللمسلمني على أساس عقائدي 
العقيدة  حمض، وحرهبا هلم مل تقم حلماية كيان أو أسرة أو قبيلة، لكنها قامت للقضاء على

 . قال تعاىل:(0)اليت وقفت هلدم اجلاهلية بكل صورها وأشكاهلا، وإقامة اإلسالم بدال عنها

 .(4) ڇڌ  ڌ      ڎ   ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑ    ک    ک  ڇ 
وقد كان ملوقفهم آثار ملموسة على الدعوة اإلسالمية، بعضها سليب وبعضها 

 إجيايب، ويوضح ذلك اآليت:
 بية:اآلثار السل

 أوالً: إعراض القبائل العربية عن اإلسالم، وتأخر دخولها فيه:

كان لصدود قريش عن الدخول   اإلسالم وتضييقها على املسلمني ، وامتحاهنم 
بشىت أصناف األذى واحملن، وتشويشها على غريها من العرب فيما يتعل  بالدعوة 

ك ملا كان هلا من مكانة عظيمة بني اإلسالمية، أثر   تأخر إسالم غريها من القبائل، وذل
القبائل العربية ، اليت دانت هلا بالسيادة الدينية، واليت كانت تنتظر بإسالمها إسالم 

كما -، فلما أراد اهلل تعاىل اخلري ألهل مكة فتحها لنبيه صلى اهلل عليه وسلم (3)قريش
 وتبع ذلك دخول العرب   دين اهلل أفواجًا. -سيأيت 

 ناع بعض الناس من الدخول في اإلسالم خوفاً من ألسنة قريش:ثانياً: امت

متسكت قريش بآهلتها ودينها بشدة، وسفَّهت من فارق دين آبائه وأجداده، وتأثَّر 
من الناس من تأثَّر برأيهم، ومل ُيْسلم، كما حد، مع أيب طالب   مرض وفاته، حني قال 

                                                 
 0911-هـ 0211 0، مكتبة طيبة ط: 449بتصرف، مرويات غزوة بدر: أمحد حممد العليمي باوزير ص  (0)
 م.
 .1سورة الصف آية  (4)
 .04/021ي بتصرف، صحيح مسلم بشرح النوو (3)
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: يا ابن أخي واهلل لوال خمافة الَسبَّة -إسالمه وقد طمع   -خماطبا الرسول صلى اهلل عليه وسلم
 (0)عليك وعلى بين أبيك من بعدي ، وأن تظن قريش أين إمنا قلتها جزعا من املوت، لقلتها.
 ثالثاً: افتتان بعض المسلمين عن دينه تحت ضغوط المحنة واألذى:

اشتدت وطأة قريش على املسلمني ، تضطهدهم وتتفنن   أساليب تعذيبهم ، 
وتكويهم بنار الفتنة طوال العهد املكي ، وظل بعضهم يت فتنة العذاب حىت متكن من 
اإلفالت بعد صلح احلديبية امليمون، وقد أدى ذلك إىل أن يَتَضْعضع  بعض املسلمني أمام 
احملنة، ومل يطيقوا يمل األذى واالضطهاد ففتنوا عن دينهم وارتدوا ،   أهنا سنحت هلم 

، (4)فهاجروا وعادوا إىل اإلسالم والتحقوا بزمرة اجملاهدين   سبيل اهللالفرصة للهجرة 
ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ڇ  وفيهم قال تعاىل:

 .(3) ڇې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   

ومنهم من كفر بلسانه وواف  املشركني مكرهًا، ملا ناله من األذى وقلبه مطمئن 
من شرح صدره بالكفر واطمأن به واستحب احلياة الدنيا  باإلميان باهلل ورسوله، ومنهم

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ   ڇ  ، و  الصنفني قال تعاىل:(2)على اآلخرة

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  

 .  (5) ڇگ  گ  گ   

                                                 
 .4/47بتصرف، سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام (0)
، وقد أفرد املؤلف 0/474بتصرف، سرية الرسول صلى اهلل عليه وسلم، صور مقتبسة من القرآن الكرمي  (4)

 .314 -0/441مبحثًا بعنوان: )حمنة األذى والفتنة ونتائجها( 
نزول هذه اآلية: أن عددًا من الصحابة كان يعذب حىت ال يدري  . ومما ذكر   سبب001سورة النحل آية  (3)

ما يقول منهم: صهيب الرومي وعمار بن ياسر وأبو فكيهة وعامر ابن فهرية وبالل رضي اهلل عنهم أمجعني، وفيهم 
ت ، دار إحياء العلوم بريو034نزلت هذه اآلية، انظر لباب النقول   أسباب النزول: جالل الدين السيوطي ص 

 م. 0913هـ  0213، 2ط:
 .2/442بتصرف، تفسري القرآن العظيم  (2)
.وقال اإلمام الطربي: )أن هذه اآلية نزلت   عمار بن ياسر وقوم كانوا أسلموا،  014سورة النحل آية  (4)

مد ففتنهم  املشركون عن دينهم فثبت على اإلسالم بعضهم، وافتنت بعض(. جامع البيان عن تأويل آي القرآن: حم
 م. 0941هـ  0311، 3. مطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر، ط: 02/010بن جرير الطربي 
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 اآلثار اإليجابية:
 له: أوالً: ظهور دين الحق على الرغم من معارضة قريش ومحاربتها

ٿ  ڇ  إن سنة اهلل تعاىل   نصر املؤمنني ال تتخلف أبدًا، ألهنا إخبار من اهلل تعاىل:

، وهذا النصر ال (0)ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  
يأيت عادة دون جهد عظيم يبذلونه، وتضحية يقدموهنا   مدافعتهم ألهل الباطل، وأذى 

بطلني عليهم، وهذا ال يتعارض مع سنة اهلل تعاىل   شديد يلحقهم، وبعض غلبة هؤالء امل
 نصر املؤمنني، ألن األمور خبواتيمها وعاقبتها.

ولكن قد يتأخر النصر أحيانًا ، ألن اهلل تعاىل يريد هلم النصر األكرب واألعظم  
ن واألدوم واألكثر تأثريًا   واقع احلياة، فنصر اهلل تعاىل لرسوله صلى اهلل عليه وسلم  ومل

حلكمة يعلمها  -معه من املؤمنني، مل حيصل   يوم وليلة، وال   سنة واحدة، وإمنا تأخر
فلم حيصل إال بعد مضي أكثر مدة نبوته صلى اهلل عليه وسلم، وقد حصل  هذا -تعاىل 

النصر بالغلبة واالنتصار على قريش، وبفتح مكة   السنة الثامنة للهجرة، ودخول الناس 
 .(4)  دين اهلل أفواجًابسبب هذا النصر 

ومن هذا النصر أن جتد أشد الناس عداوة للدعوة وللمسلمني، وقد أراد اهلل هلم 
اخلري وهداهم لإلسالم، تراهم قد انقلبت عداوهتم لإلسالم جهادًا   سبيله والدعوة إليه، 

د مسلمني ، فيسلم عمرو بن العاص وخال -بعد صلح احلديبية-فتلقي مكة بأفالذ كبدها 
وعثمان بن طلحة رضي اهلل عنهم، ويدخل زعماء قريش   اإلسالم بعد  (3)بن الوليد

الفتح، وينضمون إىل ركب اجملاهدين   سبيل اهلل، ويسامهون   ظهور دين اإلسالم 

                                                 
 .40سورة غافر آية  (0)
 . 40 -21بتصرف، السنن اإلهلية   األمم واجلماعات واألفراد   الشريعة اإلسالمية ص  (4)
املخزومي أبو سليمان، أحد أشراف قريش وكان هو سيف اهلل خالد بن الوليد بن املغرية بن عبد اهلل القرشي  (3)

إليه أعنة اخليل   اجلاهلية، شهد مع كفار قريش حرهبم ضد املسلمني   صلح احلديبية،   أسلم   مدة الصلح، 
شهد مؤتة وفيها مساه الرسول صلى اهلل عليه وسلم بسيف اهلل، شهد فتح مكة وأبلى فيه وشهد حنني والطائف ، 

أهل الردة بالًء عظيمًا،   توىل حرب فارس والروم   عهد الصدي  رضي اهلل عنه واستخدمه على  وأبلى   قتال
هـ . بتصرف،  40الشام،   عزله عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه ، مات رضي اهلل عنه  مبدينة محص سنة 

 .0/203، واإلصابة 0/344، وسري أعالم النبالء 0/214االستيعاب 
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)ومن سنَّة اهلل أنَّه إذا أراد إظهار دينه، أقام من يعارضه، فُيح  احل  بكلماته، ويقذف 
ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڇ  ، قال تعاىل:(0)يدمغه فإذا هو زاه (باحل  على الباطل ف

 ڇڳ    ڳ       ڳ  ڳ   ڱ           ڱ    ڱ  ڱ   ں  
(4). 

 ثانياً: اكتساب الدعوة لمدافعين ومناصرين من المشركين:

مكة بيئة قبلية تتميز باحلميَّة، وبالنخوة العربية، اليت تثور للمظلوم الذي حيتمل 
،وقد تأثر بعض (3)اجع، وخباصة إذا كان األذى واقعا على كرام الناس منهماألذى وال يتر

املشركني ملا يلقاه املسلمون من اضطهاد ومعاناة، وناصروا املسلمني، وذلك مثل معارضة 
ابن الُدُغنَّة هجرة أيب بكر الصدي  رضي اهلل عنه إىل احلبشة وعرض جواره ومحايته عليه، 

 كر رضي اهلل عنه  وكرم أخالقه.وكان ذلك منه لفضل أيب ب
إظهارًا ملكنون إميانه،  (2)كما كان غضب محزة بن عبد املطلب رضي اهلل عنه

ومحية البن أخيه، حني مّر أبو جهل بالنيب صلى اهلل عليه وسلم عند الصفا، فآذاه 
وشتمه، وبلغ ذلك محزة رضي اهلل عنه، فاحتمله الغضب ،وخرج يسعى إىل أيب 

 رأسه شجًَّة منكرة،   قال: أتشتمه؟ فأنا على دينه أقول ما يقول، جهل وشجَّه  
 .(4)فُرد ذلك عليَّ إن استطعت

                                                 
، مجع وترتيب عبد الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي النجدي 41/47سالم:  أمحد ابن تيمية فتاوى شيخ اإل (0)

 هـ. 0391، 0احلنبلي، ط: 
 .9سورة الصف آية  (4)
 .4/702بتصرف،   ظالل القرآن  (3)
لرسول سيد الشهداء محزة بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي اهلامشي، أسد اهلل أبو عمارة، عم ا (2)

صلى اهلل عليه وسلم وأخوه من الرضاعة، أسلم   السنة الثانية من البعثة، ونصر  الرسول صلى اهلل عليه وسلم 
ومنعه من قريش، آخى الرسول صلى اهلل عليه وسلم بينه وبني زيد بن حارثة رضي اهلل عنه   أرسله   أول سرية 

، 0/470ة أحد وُمثِّل به رضي اهلل عنه. بتصرف، االستيعاب وعقد له أول لواء   اإلسالم، قتل شهيدًا   غزو
 .0/343، واإلصابة 0/070وسري أعالم النبالء 

 . 304/ 0بتصرف، سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام  (4)
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بل أن بعضهم قد يكون عونا للمسلمني   بلوغهم مطلبهم، كما فعل عثمان ابن 
  هجرهتا إىل  (4)  مرافقته ألم املؤمنني أم سلمة رضي اهلل عنها (0)طلحة رضي اهلل عنه 

 .(3)حىت أوصلها إىل مشارف املدينة-وكان آنذاك مشركا - املدينة
وملا صدت قريش املسلمني عن احلرم   غزوة احلديبية، وأرسلت قريش احُلَلْيس بن 

، استعظم ذلك، وقال هلم: يا معشر قريش، واهلل ما على هذا (4)سيد األَحاِبيش (2)َعْلَقمة
اهلل من جاء معظمًا له، والذي نفس  حالفناكم، وال على هذا عاقدناكم، أُيصد عن بيت

احُلليس بيده لتخلن بني حممد وبني ما جاء له أو ألنفرن باألحابيش نفرة رجل واحد، 
 .(4)فقالوا له: مه، كف عنا يا ُحليس حىت نأخذ لنفسنا ما نرضى به 

                                                 
سلم   هو عثمان بن طلحة بن أيب طلحة القرشي العبدري، حاجب البيت احلرام، قتل أبوه وعمه يوم أحد كافرين، أ (0)

هدنة احلديبية وهاجر مع خالد بن الوليد رضي اهلل عنه، شهد الفتح مع النيب صلى اهلل عليه وسلم وسلمه مفاتيح الكعبة، 
 .4/241، واإلصابة 3/01، وسري أعالم النبالء 3/94هـ رضي اهلل عنه. بتصرف، االستيعاب  24تو  سنة 

ملخزومية القرشية، كان أبوها يلقب بزاد الركب لكرمه   السفر، هند بنت أيب أمية بن املغرية بن عبد اهلل ا (4)
كانت قبل النيب صلى اهلل عليه وسلم عند أخيه من الرضاعة أيب سلمة بن عبد األسد املخزومي، وهاجرت معه 

هـ وهي آخر من مات من أمهات املؤمنني رضي اهلل عنهن. بتصرف، االستيعاب  40اهلجرتني، ماتت سنة 
 .2/243، واإلصابة 4/410ري أعالم النبالء ، وس2/240
وكان زوجها قد هتيأ للهجرة هبا وبابنه سلمة رضي اهلل عنهم، فقام إليه قومها فمنعوه من السفر هبا، وغضب  (3)

قومه لذلك فنزعوا منها صغريها، وهاجر زوجها فُفرق بينها وبني زوجها وبني ابنها، فمكثت سنة خترج كل يوم 
ا بعض قومها ومسحوا هلا باللحاق بزوجها فخرجت تريد السفر وهي وحيدة ، فلقيها عثمان بن تبكي، حىت رق هل

فرافقها   سفرها حىت أوصلها املدينة، فكانت تقول رضي اهلل عنها: واهلل ما أعلم أهل بيت  -وهو مشرك-طلحة 
بن طلحة. بتصرف، سرية    اإلسالم أصاهبم ما أصاب آل أيب سلمة ، وما رأيت صاحبا قط أكرم من عثمان

 .77/ 4النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام 
احلليس بن علقمة احلارثي سيد األحابيش ورئيسهم يوم أحد، مل يذكر أنه أسلم، كان أعرابيا، وهو الذي قال (2)

ركلي عنه الرسول صلى اهلل عليه وسلم   احلديبية:)) هذا من قوم يعظمون البدن((. بتصرف، األعالم: الز
4/471. 
األحابيش هم أحياء من القارة انضموا إىل بين ليث   حماربتهم قريشًا، والتحبيش: التجميع، وقيل: يالفت قـريش   (4)

وبنو احلر، ابن عبد مناف بن كنانة وعضل والقارة على بين ليث بن بكر، فسموا يومئذ األحابيش، وكان بنـو عبـد   
، دار املعرفة للطباعة 9بتصرف، تفسري غريب احلديث للحافظ ابن حجر ص  املطلب هم الذين عقدوا حلف األحابيش.

والنشر بريوت ط: بدون. وقال ابن هشام: يالفوا مجيعًا فسموا األحابيش ألهنم يالفوا بواد يقال له: األحابيش، أسفل 
 .0/394مكة. انظر سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم 

 .37ة انظر ص سيأيت  مبحث خاص بصلح احلديبي  (4)
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وهناك كثري من النفوس تبدو   ظاهر األمر من أعمدة احلكم اجلاهلي، قد َتمِلك 
قها رفضًا هلذا الظلم والبغي، وتستغل الفرصة الساحنة ملواجهته، وواجب الدعوة   أعما

إىل اهلل، أن ترصد هذه النوعيات، وتنفذ إىل أعماقها، وتفضح احلقد الذي حيرك 
 .(0)خصومها، فقد تستطيع من خالهلا أن هتيئ للدعاة إىل اهلل وللدعوة أمنًا وحرية وقوة

 ف المشركين:ثالثاً: ظهور التخلخل في صفو

لقد واجه املسلمون املشركني بصفوف متراصة قوية، فقد كانوا على قلب رجل  
واحد، بينما كانت صفوف املشركني متخلخلة ضعيفة، وتباينت مواقفهم من الدعوة 
اإلسالمية، وذلك لتفاوت دوافعهم   حرب الرسول صلى اهلل عليه وسلم، وحصل شيء 

أفرادهم،   بعض معاركهم مع املسلمني، مما أوهن من اخلالف بني قادة املشركني و
عزائمهم وأضعف قوهتم، وَقّوى الشك   نفوسهم ضد األهداف والدوافع اليت يقاتلون من 

 أجلها.
، ملا رجع األخنس بن شري  ببين زهرة مجيعا ، (4)وقد ظهر ذلك جليًا   غزوة بدر 

. وكان   جيش قريش  (3)تالفلم يشهدوا املعركة ، وذلك لعدم اقتناعهم بسبب الق
طالب بن أيب طالب ، فجرى بينه وبني بعض قريش حماورة، فقالوا له: واهلل لقد علمنا يا 

 (2)بين هاشم، وإن خرجتم معنا، أن هواكم ملع حممد، فرجع طالب مكة مع من رجع.
  و  عتبة   بن       (4)هنا   و    الغزوة   ذاهتا،    حاول  حكيم   بن   حزام 

، أن يثنيا اجليش عن القتال، ويعودوا به إىل مكة، وقام عتبة خطيبا فقال: يا (0)ربيعة  

                                                 
 .014بتصرف، فقه السرية النبوية: منري غضبان ص  (0)
هــ  0214، 2، املكتب اإلسـالمي، ط: 0/410انظر التاريخ اإلسالمي، قبل البعثة والسرية: حممود شاكر  (4)

 م.0914
ى اهلل أموالكم ألن العري اليت خرجوا الستنقاذها قد جنت ، وقد كان األخنس حليفا هلم فقال: يا بين زهرة قد جن (3)

وخلص لكم صاحبكم وإمنا نفرا لتمنعوه وماله وال حاجة لكم بأن خترجوا   غري ضيعة، فرجعوا ومل يشهد بدر 
 . 0/310زهري واحد، بتصرف، عيون األثر 

 .0/314انظر عيون األثر  (2)
 عنها، أبو خالد ، حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى ابن أخي خدجية أم املؤمنني رضي اهلل (4)

حكي أنه ولد   جوف الكعبة، من سادات قريش وكان صديقًا للنيب صلى اهلل عليه وسلم قبل البعثة، تأخر 
إسالمه إىل يوم الفتح، كان من املؤلفة وحسن إسالمه، شهد بدرا فنجاه اهلل تعاىل فكان إذا اجتهد   اليمني، قال: 
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معشر قريش، إنكم واهلل ما تصنعون بأن تلقوا حممدا وأصحابه شيئا، واهلل لئن أصبتموه ال 
يزال الرجل ينظر   وجه رجل يكره النظر إليه، قتل ابن عمه أو ابن خاله، أو رجال من 

فارجعوا وخلموا بني حممد وسائر العرب، فان أصابوه فذاك الذي أردا، وإن عشريته، 
إال أن أبا جهل أثار احلمية   نفوس (4)كان غري ذلك ألفاكم ومل تعّرضوا له ما تريدون.

 املشركني، فصمموا على القتال .
وإن من املعلوم  )أن من عوامل االنتصار ألي فري  أن يدب اخلالف   صفوف 

املقابل، فتتزعزع جبهته الداخلية، وتتفرق كلمته، فيصبح خائر القوى، ميكن  الفري 
 (3)يقي  النصر على حسابه، وهذا الذي كان وهو من فضل اهلل على املسلمني   بدر(.

ڇ وقد حذر اهلل تعاىل املؤمنني من التنازع وتفرق الكلمة، وذلك   قوله تعاىل: 

 ڇڀ  ٺ  ٺ  ٺ      ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ   ڀڀ  ڀ 

(2). 
رابعاً: إعداد قادة ودعاة مؤهلين لحمل الدعوة اإلسالمية، يبذلون في سبيلها 

 النفس والنفيس:

أنتجت عداوة قريش للنيب صلى اهلل عليه وسلم ولدعوة اإلسالم جياًل قويًا من  
حيارب  الصحابة، يتوىل اهلل ورسوله واملؤمنني، ويبذل النفس والنفيس لنصرة دين اهلل،

الكفار ويعاديهم، ويلتمس الفرص جلهادهم ، بسبب صدهم عن احل ، وأذاهم للرسول  
صلى اهلل عليه وسلم وللمؤمنني، ويرفع لواء املواالة هلل ولرسوله وللمؤمنني، والبغض 
واملعاداة للكافرين، يوضح ذلك دعاء سعد بن معاذ رضي اهلل عنه: )اللهم إنك تعلم أنه 

                                                                                                                                          
سنة شطرها   اجلاهلية  041هـ وقيل غري ذلك، وعمره  41عنه سنة والذي جناين يوم بدر، مات رضي اهلل 

 .0/329، واإلصابة 3/22وشطرها   اإلسالم. بتصرف، سري أعالم النبالء  
هو عتبة بن ربيعة بن عبد مشس أبو الوليد ، كبري قريش وأحد ساداهتا   اجلاهلية، كان موصوفًا بالرأي واحللم  (0)

قول، توسط بني الفريقني   حرب الفجار وانقضت احلرب على يده، قاتل مع املشركني والفضل  خطيبًا نافذ ال
 .2/411يوم بدر قتااًل شديدًا وقتل فيها. بتصرف، األعالم: الزركلي 

، وسرية النيب صلى اهلل عليه وسـلم: ابـن هشـام    01444ح  02/340بتصرف، املصنف: ابن أيب شيبة  (4)
4/443. 
 .041ص مرويات غزوة بدر  (3)
 .24سورة األنفال آية  (2)
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أن أجاهدهم فيك من قوم كذمبوا رسولك وأخرجوه، اللهم فإين أظّن  ليس أحد أحب إيل
أنك وضعت احلرب بيننا وبينهم، فإن كان بقي من حرب قريش شيء، فأبقين له حىت 

 (0)أجاهدهم فيك..(
رضي اهلل عنه، وقدم إىل مكة معتمرا، )قال له قائل:  (4)وملا أسلم مثامة ابن أثال

ع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وال واهلل! ال أصبوت؟ قال: ال ولكين أسلمت م
 .(3)يأتيكم من اليمامة حّبة حنطة، حىت يأذن فيها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم (

ولقد يمل املسلمون من املشركني أشد أنواع األذى واالبتالء املادي واملعنوي، 
م، وجناح الدعوة، وقد كان لتحملهم وصربهم وكفاحهم أعظم اآلثار   انتشار اإلسال

بعد أن علَّمهم إمياهنم القوي وعقيدهتم الثابتة، اقتضاء حكمة اهلل تعاىل امتحان النفوس 
وابتالءها، ليظهر باالمتحان طيبها من خبيثها، ولتقوية تلك النفوس على القيام بأمر 

هلم إىل الدعوة وواجباهتا، فكان ما أصاهبم من األذى واملشقة متحيصًا إلمياهنم ودافعًا 
 .(2)التضحية واجلهاد   سبيل الدعوة ونشرها

                                                 
صحيح البخاري كتاب املغازي باب مرجع النيب صلى اهلل عليه وسلم من األحزاب وخمرجه إىل بين قريظة  (0)
، وتتمه احلديث) ..وإن كنت وضعت احلرب فافجرها، واجعل مويت فيها، فانفجرت من لبَِّته ، فلم 4/40

إال الدم يسيل إليهم، فقالوا: يا أهل اخليمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟، فإذا  -و  املسجد خيمة من بين غفار-يُرعهم
سعد يغذو جرحه دمًا فمات منه رضي اهلل عنه(، ورواه اإلمام مسلم   صحيحه، كتاب اجلهاد والسري باب جواز قتال 

بشرح صحيح البخاري: . ولبَّته: هي موضع القالدة من الصدر. فتح الباري 0749ح  3/0391من نقض العهد 
، تصحيح ويقي  وإشراف ومقابلة: الشيخ عبد 2044ح  7/204اإلمام احلافظ ألمحد بن علي بن حجر العسقالين  

 العزيز بن عبد اهلل بن باز، نشر وتوزيع رئاسة إدارات البحو، العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، ط: بدون.
هل اليمامة، كان النيب صلى اهلل عليه وسلم قد بعث خياًل قبل جند فأسروه هو مثامة بن أثال بن النعمان سيد أ (4)

وربط بسارية من سواري املسجد،   أطلقه النيب صلى اهلل عليه وسلم فانطل  فاغتسل   دخل املسجد وأسلم، 
مي وقاتل معه ثبت على إسالمه ملا ارتد أهل اليمامة، واريل هو ومن أطاعه من قومه، فلحقوا بالعالء بن احلضر

املرتدين من أهل البحرين ، فلما ظفر اشترى ُحلمة كانت لكبريهم فرآها عليه ناس من بين قيس فظنوا أنه هو الذي 
 .0/413، واإلصابة 0/413قتله وسلبه، فقتلوه رضي اهلل عنه. بتصرف، االستيعاب 

، وصحيح مسلم كتاب 007/ 4ثال صحيح البخاري كتاب املغازي باب وفد بين حنيفة، وحديث مثامة ابن أ (3)
 .0742اجلهاد والسري باب ربط األسري وحبسه وجواز املن عليه ح 

، دار عامل الكتب  331بتصرف، أسباب جناح الدعوة اإلسالمية   العهد املدين: عبد اهلل حممد آل موسى ص  (2)
 م. 0914هـ  0214، 0للنشر والتوزيع الرياض ط: 
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وكانت هذه الروح املعنوية العالية عند املؤمنني، هتّون عليهم الشدائد، ومتدهم 
بالصرب والثبات   األزمات، وهبذا الوالء للمسلمني وحبهم والرباء من املشركني 

 رض.وبغضهم، فتح الصحابة البالد، ونشروا دين اهلل   أحناء األ
 خامساً: إيجاد قواعد للدعوة خارج مكة:

على الرغم من موقف قريش العدواين من الدعوة اإلسالمية، فإهنا مل تتوقف أبدًا، 
ومل يستطع موقفهم العدائي أن حيول دون تبليغ الرسول صلى اهلل عليه وسلم لرسالة ربه، 

أنم تكذيب قريش ومل يثن الصحابة عن دينهم أو عن نصرة رسوهلم واجلهاد معه، بل 
وصّدهم عن سبيل اهلل، كان سببا  لعرض الرسول نفسه على القبائل، حبثا عمن حيميه 

 وينصره ليبلغ الدعوة.
وملا أراد اهلل إظهار دينه وإعزاز نبيه، سّخر له رهط اخلزرج، الذين صدقوه وآمنوا 

ري من املؤمنني ، وكسبت الدعوة الكث(0)بدعوته، ومحلوها إىل قومهم، فدخلوا   اإلسالم
واملدافعني عنها، وكانت املدينة هي القاعدة اليت آوى إليها النيب صلى اهلل عليه وسلم 
واملهاجرون، ومنها انطل  الدعاة حاملني دعوة اإلسالم، وفيها عقدت ألوية اجليوش 

 اإلسالمية.
وقبل ذلك كان أذى قريش دافعًا هلجرة املسلمني إىل احلبشة، وسببا   متكني 

رضي  (4)ملسلمني من تبليغ رسالة اإلسالم خارج جزيرة العرب، فهذا جعفر بن أيب طالبا
اهلل عنه يقف   بالط النجاشي، ويشرح أصول اإلسالم للنجاشي وبطارقته، وذلك ملا 

 (3)حاولت قريش إعادة املهاجرين إىل مكة.

                                                 
 .4/31اهلل عليه وسلم: ابن هشام انظر سرية النيب صلى  (0)
هو جعفر بن أيب طالب بن عبد املطلب القرشي اهلامشي، ابن عم الرسول صلى اهلل عليه وسلم وأحد السابقني  (4)

رجاًل، آخى النيب صلى اهلل عليه وسلم بينه وبني معاذ بن جبل رضي اهلل عنه ، كان حيب  44لإلسالم، أسلم بعد 
دمهم وخيدمونه، قال له النيب صلى اهلل عليه وسلم: ))اشبهت َخلقي وُخلقي(( هاجر إىل املساكني وجيلس إليهم خي

سنة رضي اهلل عنه .بتصرف،  21احلبشة وأسلم النجاشي ومن تبعه على يديه، استشهد   معركة مؤتة وعمره 
 .0/437، واإلصابة 0/414سري أعالم النبالء 

 .04سب  ذكر ذلك ص  (3)
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ن نصارى وقد قدم على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهو مبكة، عشرون رجال م
احلبشة ملا بلغهم خربه، فكلموه وسألوه،   استجابوا له وآمنوا به وصدقوه، ويقال: إنه 

 ڇ إىل قوله تعاىل:  ڇپ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ ڇ نزل فيهم قوله تعاىل: 

 (0).ڇڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  
 سادساً: تنوع أساليب الدعوة ووسائلها تبعاً لمراحل الدعوة:

ڇ  اىل نبّيه حممدًا صلى اهلل عليه وسلم، )وأنزل عليه قوله تعاىل:ملا اصطفى اهلل تع

ھ  ھ       ے  ے   ۓ      ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇ   ۆ     ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  

،مشمر عليه الصالة والسالم عن ساق اجلد حلمل أمانة  (4) .ڇۋ  ۅ  ۅ  ۉ   
  وهنارا، وسرا وجهارا، وملا نزل عليهالدعوة، وقام   ذات اهلل أا قيام، ودعا إىل اهلل ليال

 ڇٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ڇ  قوله تعاىل:
صدع بأمر اهلل ال تأخذه فيه  (3)

 . (2)لومة الئم(
وخاض النيب صلى اهلل عليه وسلم مع صحابته معارك قاسية لتبليغ الرسالة، استمّرت 

كان ابتداء جهاد سنني طويلة، ومل يكن جهادهم مع قريش كله جهاد حرب وقتال، بل 
دعوة وجماهدة وقد متيزت الدعوة   العهد املكي باحلكمة وضبط النفس والصرب على 

 األذى، والكف عن القتال، مع الصدع بكلمة احل ، واجلهر بالدعوة باحلجة والبيان.
وبعد هجرة املسلمني لتكوين نواة الدولة اإلسالمية األوىل   املدينة، ُشرع اجلهاد 

وإن كانت مبنية على بعض -الء كلمة اهلل، فتميزت الدعوة   العهد املدين بالسيف إلع
بانطالق جيوش املسلمني جياهدون   سبيل اهلل، إلعالء كلمة اهلل،  -األسس السابقة

 وبإرسال الرسل، لنشر دعوة اإلسالم داخل جزيرة العرب وخارجها.
 

                                                 
 .4/444، وانظر سبب نزول اآليات   تفسري القرآن العظيم 44إىل آية  44آية  سورة القصص من (0)
 .7 -0سورة املدثر اآليات  (4)
 .92سورة احلجر آية  (3)
 .3/04زاد املعاد  (2)
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لدعوة املبحث الثاني: صلح احلديبية وأثره يف انتشار ا

 اإلسالمية.
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 توطئة: 

بعد أن أنزل اهلل نصره على املؤمنني   غزوة اخلندق، وهزم األحزاب وعادوا وهم 
مقررًا  (0)جيرون أذيال اخليبة، قال النيب صلى اهلل عليه وسلم :)) اآلن نغزوهم وال يغزونا((
ويولوا من بذلك بداية مرحلة جديدة، أخذ املسلمون فيها زمام املبادرة من قريش، 

الدفاع إىل اهلجوم، ومن مركز القوة، قرر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم التوجه إىل 
مكة املكرمة ألداء العمرة مع أصحابه، مبيِّنا للقرشيني أن مكة والبيت احلرام ليست حكرًا 
للوثنية، تسيطر عليها، فتسمح بدخوهلا ملن تشاء ومتنع من تشاء، بل إن املسلمني أح  

 .(4)جدر بالدخول للحرم اآلمن، والقيام بشعائرهم املبنية على التوحيد اخلالص هللوأ
ونتج عن ذلك معاهدة بني املسلمني واملشركني، مسيت ) صلح احلديبية(، وينتظم 

 هذا املبحث   مطلبني: 
 املطلب األول: أحدا، صلح احلديبية.

 ية وانتشارها.املطلب الثاين: أثر صلح احلديبية على الدعوة اإلسالم

                                                 
 .4/29صحيح البخاري كتاب املغازي باب غزوة اخلندق  (0)
ـ  0214، 4الرسالة بريوت، ط: ، مؤسسة443بتصرف، دراسة   السرية: د. عماد الدين خليل ص  (4) -هـ

 م. 0914
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 املطلب األول: أحداث صلح احلديبية.

حمرمًا  (0)كان النيب صلى اهلل عليه وسلم قد رأى   املنام أنه دخل مكة مع املسلمني
معتمرًا، فبشَّر هبا أصحابه وفرحوا هبا فرحًا شديدًا، وقد اشتاقت نفوسهم إىل زيارة البيت 

ة بعد هجرهتم منها ألكثر من ست سنوات العتي  والطواف به، وتطلعوا إىل الرجوع ملك
 (4)مضت.

فخرج النيب صلى اهلل عليه وسلم قاصدًا مكة   ذي القعدة من السنة السادسة 
واستنفر العرب ومن حوله من أهل البوادي من األعراب ليخرجوا معه، وهو (3) للهجرة،

أبطأ عليه كثري خيشى من قريش الذي صنعوا أن يعرضوا له حبرب أو يصدُّوه عن البيت، ف
، وختاذلوا عنه وتعلَّلوا بشتَّى األعذار الكاذبة وهابوا قريشًا )وقالوا: أنذهب (2)من األعراب

إىل قوم قد غزوه   عقر داره باملدينة وقتلوا أصحابه فنقاتلهم، وتعلَّلوا بالشغل بأهاليهم 
 .(4)وأمواهلم(

س أنه خرج إىل مكة زائرًا وأحرم النيب صلى اهلل عليه وسلم بالعمرة، ليعلم النا
للبيت ومعظمًا له، وساق معه اهَلْدي سبعني بدنة، ومضى إىل مكة ومعه ألف وأربعمائة 

                                                 
ذكر الشيخ حافظ بن حممد عبد اهلل احلكمي   رسالته) مرويات غزوة احلديبية( ما يثبت حصول هذه الرؤيا  (0)

 . مطبوعات اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، ط: بدون.44للنيب صلى اهلل عليه وسلم، انظر ص 
، 443. ودراسة   السرية ص 414. وفقه السرية: منري الغضبان ص 421زايل ص انظر فقه السرية: حممد الغ (4)

وصلح احلديبية وأثره   نشر الدعوة اإلسالمية: األستاذ ِسْلِمي بن سلمان احلسيين وهو حبث ماجستري مقدم 
 ، غري مطبوع.0214-هـ 0214للمعهد العايل للدعوة اإلسالمية   املدينة املنورة، عام 

 .3/414، وزاد املعاد 433/ 3سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام  انظر (3)
 .3/444انظر سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم البن هشام  (2)
، بريوت لبنان، ط: 4/419السرية احللبية   سرية األمني املأمون، إنسان العيون: علي بن برهان الدين احلليب  (4)

ڤ  ڦ  ڦ   ڇ هم اهلل تعاىل فيما بعد وأنزل فيهم قوله تعاىل:م. ففضح 0911-هـ 0211بدون، 

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ   ڃ    چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   

ڌ  ڎ     ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑک  ک  ک         ک  گ   گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  

 .04-00ح اآليتان سورة الفت ڇڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  
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،وهم يشعرون بالعزة والقوة ،و إنه ملن عظيم الثقة باهلل أن يذهب (0)أو أكثر من أصحابه
، واحلرب ال الرسول صلى اهلل عليه وسلم ويواجه قريشًا   عقر دارها هبذا العدد القليل

زالت قائمة بني الفريقني، وقريش مل تنس بعد غزوها للمدينة بعشرة آالف من 
،عالوة على عدم هتيؤ املسلمني للقتال وعدم أخذهم للسالح، فقد خرجوا ال (4)األحزاب

 .(3)حيملون معهم منه إال السيوف   القرب
 موقف قريش من المسلمين:

اهلل عليه وسلم للعمرة، وعلمت به قريش شاع بني العرب نبأ خروج النيب صلى 
وفزعت من ذلك، ورأت أنَّ   ذلك يديًا سافرًا هلا، ومسًَّا ملكانتها بني القبائل، حني يدخل 
من ياربه إىل بلدها ويتمتع حبمايتها له   احلرم، فعزمت على صّد الرسول صلى اهلل عليه 

عليهم أبدا، وخرجت عن بكرة أبيها وسلم وصحبه عن البيت، وعاهدت اهلل أن ال يدخلها 
واستنفرت حلفاءها من األحابيش، وقدمت خيلها بقيادة خالد بن الوليد إىل كراع 

 .(4)ملنع الرسول صلى اهلل عليه وسلم واملسلمني من دخول مكة بقوة السالح(2)الغميم
ا وقد روى اإلمام البخاري رمحه اهلل   صحيحه: أن النيب صلى اهلل عليه وسلم مل

، وسار النيب صلى اهلل عليه وسلم حىت كان (4)أحرم بالعمرة) بعث عينا له من خزاعة

                                                 
، وتابعه احلافظ ابن حجر، انظر فتح 03/4كما رجح ذلك اإلمام النووي، انظر صحيح مسلم بشرح النووي  (0)

 .43 -39. وقد بسط املسألة الشيخ حافظ احلكمي   مرويات غزوة احلديبية من ص 2027ح  7/221الباري 
كما جاء   سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن  وقد كانت غزوة اخلندق   شوال من سنة مخس للهجرة، (4)

 .3/449هشام 
 .4/419انظر السرية احللبية  (3)
موضع بناحية احلجاز بني مكة واملدينة، وهو واد أمام ُعْسفان بثمانية أميال، وهذا الكراع جبل أسود   طرف  (2)

 .2/223احلرة ميتد إليه. بتصرف، معجم البلدان 
 .3/344يب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام انظر سرية الن (4)
خزاعة قبيلة غلبت على مكة، وحكمت فيها،   أخرجت منها فصارت   ظاهرها، وكان بينهم وبني بين بكر  (4)

عداوة   اجلاهلية، وكانوا حلفاء بين هاشم بن عبد مناف إىل عهد النيب صلى اهلل عليه وسلم ، وكان بنو بكـر  
 . 4111ح  04/014فتح الباري حلفاء قريش. بتصرف، 
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،أتاه عينه وقال: أن قريشا مجعوا لك مجوعًا، وقد مجعوا لك األحابيش، (0)بغدير األشطاط
 .(4)وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك(

تعنت قريش ، وأراد  فأبدى الرسول صلى اهلل عليه وسلم استعداده للمواجهة أمام
أن يشد من عزمية أصحابه، ويثري احلمية الدينية   نفوسهم، ليتجاوز هبم مرحلة اخلوف 
والضعف، فاستشارهم   مهامجة ومقاتلة من صدهم عن البيت، كما روى اإلمام 
البخاري   صحيحه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال:)) أشريوا أيها الناس علي، أترون 

إىل عياهلم وذراري هؤالء الذين يريدون أن يصدونا عن البيت، فإن يأتونا كان  أن أميل
اهلل عز وجل قد قطع عينا من املشركني، وإال تركناهم حمروبني((. قال أبو بكر رضي اهلل 
عنه : يا رسول اهلل خرجت عامدًا هلذا البيت ال تريد قتل أحد، وال حرب أحد، فتوجه 

 .(3)ه. قال :))امضوا على اسم اهلل((له فمن صّدنا عنه قاتلنا
بذلك يتبني عزم النيب صلى اهلل عليه وسلم واملسلمني على املضي حنو غايتهم، وهي 
زيارة البيت العتي ، وأهنم مستعدون للصدام إذا ما أجلأهتم قريش إىل ذلك بإصرارها على 

 .(2)منعهم من دخول احلرم
لقريش أنه مل يقدم حلرهبم، فعدل عن  وأراد النيب صلى اهلل عليه وسلم  أن يثبت

طري  مواجهتهم، ليعرفوا حقيقة قصده   املوادعة وتأمني الناس، وحقنًا للدماء أن تسال، 
، ورأى هنالك (4)فسلك طريقًا وعرًا بني الشِّعاب، أفضى جبيش املسلمني إىل احلديبية

  لينذر قريشًا اقتراب غبار اجليش فانطل -ومل يسلم بعد-خالد بن الوليد رضي اهلل عنه 
املسلمني من مكة. روى اإلمام البخاري رمحه اهلل   صحيحه: )أن املسلمني ملا كانوا 

                                                 
 .0/091موضع قريب من ُعْسفان. معجم البلدان  (0)
 .4/47كتاب املغازي، باب صلح احلديبية  (4)
 املرجع الساب  ، الصفحة ذاهتا. (3)
 م. 0973-هـ 0393، 3دار الفكر ط:  024بتصرف، صلح احلديبية: حممد أمحد بامشيل ص (2)
رية، مسيت ببئر هناك عند مسجد الشجرة اليت بايع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هي قرية متوسطة ليست بالكب (4)

كيال غرب مكة على طري  جدة،  44يتها، وقيل مسيت احلديبية بشجرة حدباء كانت   ذلك املوضع، وهي على 
معجم املعامل . و2/33، والروض األنف 4/449وبعض احلديبية   احلل وبعضها   احلرم. انظر  معجم البلدان 
هـ 0214 0، دار مكة للنشر والتوزيع، ط: 92اجلغرافية   السرية النبوية: املقدم عات  بن غيث البالدي ص 

 م.0914
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ببعض الطري ، قال النيب صلى اهلل عليه وسلم إن خالد بن الوليد بالغميم   خيل لقريش 
جليش، فانطل  ا (4)، فخذوا ذات اليمني، فواهلل ما شعر هبم خالد حىت إذا هم بَقَترة(0)طليعة

يركض نذيرًا لقريش، وسار النيب صلى اهلل عليه وسلم حىت إذا كان بالثنية اليت يهبط 
، قالوا: خألت (3)عليهم منها، بركت به راحلته، فقال الناس: َحْل حلَْ ، فأحلَّت

،خألت القصواء، فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم:))ما خألت القصواء وما  (2)القصواء
 . (4)(((4)ل ، لكن حبسها حابس الفيلذاك هلا خب

وهنا ظهر حرص رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على تعظيم حرمات اهلل ،وترك 
القتال   احلرم ،وحقن الدماء أن تسفك   الشهر احلرام، فأعلن استعداده للتفاوض مع 

)والذي قريش ، واملوافقة   سبيل ذلك إىل أبعد احلدود، فقال صلى اهلل عليه وسلم :)
، ونزل (7)نفسي بيده، ال يسألوين خطة  يعظمون فيها حرمات اهلل إال أعطيتهم إياها((

 املسلمون بعسكرهم   احلديبية، منتظرين ما تؤول إليه األمور.
وذلك قبل -رضي اهلل عنه  (1)وبينما هم كذلك، جاءهم ُبَدْيل بن َوْرقاء اخلزاعي

لم عن تصميم قريش على صدهم عن البيت ،فأخرب النيب صلى اهلل عليه وس-إسالمه

                                                 
الطليعة: مجعها طالئع: هم القوم الذين يبعثون ليطلعوا ِطْلع العدو كاجلواسيس. وهي مقدمة اجليش، النهاية    (0)

 .4730ح  4/334، وفتح الباري 3/033غريب احلديث 
 .4/334القترة : الغبار األسود، فتح الباري  (4)
. وأحلت: أي لزمت مكاهنا ومتادت على عدم 0/233حل حل: زجر للناقة إذا حثثتها على السري. النهاية (3)

 .4/334، وفتح الباري 2/434القيام. النهاية   غريب احلديث 
، والقصواء: اسم ناقة النيب صلى اهلل عليه وسلم. فتح الباري 4/41ية خألت: اخلالء للنوق كاإلحاح للجمال .النها (2)
4/334. 
أي حبسها اهلل عن دخول مكة، كما حبس الفيل عن دخوهلا ، ألهنم لو دخلوها على تلك اهليئة وصدهتم  (4)

خل   قريش عن ذلك، لوقع بينهم ما يفضي إىل سفك الدماء، وهنب األموال، ولكن سب    علم اهلل أنه يد
اإلسالم منهم مجع عظيم. بتصرف، الفتح الرباين لترتيب مسند اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين: الشيخ أمحد عبد 

 ، دار احلديث القاهرة ط: بدون تاريخ.40/94الرمحن البنا 
 .3/071كتاب الشروط باب الشروط   اجلهاد واملصاحلة مع أهل احلروب وكتابة الشروط  (4)
 ساب  ، نفس الصفحة.املرجع ال (7)
بديل بن ورقاء بن عمرو بن عبد العزى اخلزاعي، وكان إسالمه قبل الفتح ، وقيل يوم الفتح، وجلأت خزاعة  (1)

إىل داره، قيل: إنه رضي اهلل عنه قتل بصفني وقيل: مات قبل النيب صلى اهلل عليه وسلم .بتصرف، االستيعاب 
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ومقاتلتهم، فقال له النيب صلى اهلل عليه وسلم:))إنا مل جنيء لقتال أحد، ولكنا جئنا 
 (4)احلرب  ، وأضرَّت هبم،   فإن   شاؤا   ماَدْدهتم (0)معتمرين، وإن  قريشًا  قد   هَنكْتهم

دخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، مدَّة وخيلوا بيين وبني الناس، فإن أظهر فإن شاؤا أن ي
، وإن هم أَبوا فوالذي نفسي بيده، ألقاتلنَّهم على أمري هذا حىت تنفرد (3)وإال فقد مجُّوا

 (4)،ولينفذنَّ اهلل أمره((. (2)سالفيت
وكان هذا بيانًا من الرسول صلى اهلل عليه وسلم عن سبب قدومه وتصرحيا منه 

نه هذا   قمة اإلنصاف والعدل، فقد كان يود لو أن قريشًا برغبته   السلم، وقد كان   بيا
خلت بينه وبني الناس، ليبلغ دعوة اإلسالم، وأن يبتعدوا عن طريقها ليوصلها إىل القبائل اليت 
صدهتم قريش عن السماع واالستجابة هلا، مبا هلا من مكانة عظيمة   نفوس العرب، حىت 

 قة قتاله، وال يلحقهم من ذلك ضرر.يقضي اهلل ما يشاء، فيسترحيوا من مش
  يصرح باستعداده لقتال من وقف واعترض طري  دعوة اإلسالم، وأن رغبته اليت يعرضها   

 سبيل الصلح ليست عن خور أو جنب وضعف، بل هو ماض   تبليغ رسالة ربه حىت يتم اهلل أمره .
 المفاوضات بين المسلمين والمشركين:

قريش وأبلغوها مقالة النيب صلى اهلل عليه وسلم وأخربوهم رجع ُبديل ومن معه إىل 
أنه إمنا جاء زائرًا للبيت ومعظمًا حلرمته، فازدادت قريش صلفًا وعنادًا واهتموا ُبديل 
وصحبه بالتحيز للمسلمني، وخاطبوهم مبا يكرهون، وأصرُّوا على تعنتهم قائلني:)وإن 

 .(4)ينا عنوة أبدا، وال يد، بذلك عنا العرب(كان جاء ال يريد قتاال، فواهلل ال يدخلوا عل
 وحقيقة األمر أن قريشا كانت أمام خيارات ثالث:

                                                                                                                                          
 .0/020، واإلصابة 0/044
 .4730ح  4/331هم حىت أضعفتهم. فتح الباري أي أبلغت في (0)
 أي جعلت بيين وبينهم مدة يترك احلرب بيننا وبينهم فيها. املرجع الساب  الصفحة نفسها. (4)
 .0/310أي استراحوا وكثروا. النهاية   غريب احلديث  (3)
 .4/331وفتح الباري ،4/391السالفة: هي صفحة العن  وهي كناية عن املوت النهاية   غريب احلديث  (2)
صحيح البخاري، كتاب الشروط باب الشروط   اجلهاد واملصاحلة مع أهل احلروب وكتابة الشروط  (4)
3/079. 
 .340/ 3سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام  (4)
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: أن تصد املسلمني عن دخول مكة، ومتنعهم من أداء العمرة، و  هذا حٌط  األول
 من جاء معظمًا للبيت احلرام، وهذا سيثري حفيظة العرب ضدها.من شرفها، إذ كيف تصدُّ 

ح للرسول صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه بدخول مكة، و  هذا :أن تسم الثاين
أيضا حٌط من كربيائها وكرامتها، إذ كيف يدخل عليهم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

 وهم   حالة حرب معه، وبينهم ما بينهم من الدماء، بل ويتمتع حبمايتهم له   احلرم.
سلم الرجوع، دون أن يدخل : أن تعرض على الرسول صلى اهلل عليه و الثالث

، خاصة بعد أن تأكد (0)مكة، وتبعث لذلك رجااًل يستطلعون خربه، ويثنون من عزمه
لديها أن قدومه مل يكن حلرهبا بل ألداء العمرة، وبعد أن محل هلم ُبديل بن ورقاء عرض 

 رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  وأبلغهم إياه.
، فأرسلوا (4)إرسال مبعوثيها واحدا تلو اآلخر وارتأت قريش األمر األخري وبدأت  

، وذهب إىل معسكر املسلمني، -ومل يسلم بعد-رضي اهلل عنه  (3)عروة بن مسعود الثقفي
وحاول ختذيل النيب صلى اهلل عليه وسلم بقوله:) أي حممد أرأيت إن استأصلت أمر 

فإين واهلل ال قومك، هل مسعت أحدا من العرب اجتاح أهله قبلك، وإن تكن األخرى 
.وهناك رأى عروة  (2)أرى وجوهًا، وإين ألرى أشوابًا من الناس خليقًا أن يفروا ويدعوك(

إجالل الصحابة لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وتعظيمهم وطاعتهم له   كل ما يأمر 
به، فرجع إىل قريش ونقل هلم هذه الصورة بتعجب فقال هلم:)أي قوم واهلل لقد وفدت 

مللوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، واهلل إن رأيت ملكا قط يعظمه على ا

                                                 
، 31،وصلح احلديبية: سلمي بن سلمان احلسيين ص  444بتصرف، دراسة   السرية: عماد الدين خليل ص (0)

، دار البحو، العلمية للنشر والتوزيع 497وقراءة جديدة للسرية النبوية: الدكتور حممد رواس قلعه جي ص 
 م. 0912 -هـ 0212 4الكويت، ط: 

 اختلف ترتيب رسل قريش للمسلمني، تبعا لتعدد الروايات، والتزمت بالترتيب الوارد   رواية اإلمام البخاري. (4)
بن معتب بن مالك بن عمرو الثقفي، عم والد املغرية بن شعبة رضي اهلل عنه، كان أحد هو عروة بن مسعود  (3)

أسهم   تقرير صلح احلديبية، قدم على النيب   ڇڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ڇ  :أكابر قومه وقيل هو املراد بقوله تعاىل
لنيب صلى اهلل عليه وسلم: صلى اهلل عليه وسلم بعد غزوة الطائف فأسلم واستأذنه أن يرجع إىل قومه فقال له ا

أخاف أن يقتلوك، فرجع ودعاهم لإلسالم فرماه أحدهم بسهم فقتله فرأى أن دمه كرامة أكرمه اهلل هبا وشهادة 
 .2/092، وسرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام 4/277سيقت إليه رضي اهلل عنه. بتصرف، اإلصابة 

 .3/079ط   اجلهاد واملصاحلة مع أهل احلروب وكتابة الشروط صحيح البخاري كتاب الشروط باب الشرو (2)
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، (0)أصحابه ما يعظم أصحاب حممد حممدا ... وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها(
فلم يشف قوله صدور قريش، وأزعجها أن ترسل رسوهلا ليخذل عنها الرسول صلى اهلل 

ت نفسه هيبة وإعجابا به وبأصحابه،   يشري عليه وسلم،  فإذا به يرجع إليها وقد امتأل
 عليهم مبا يكرهون وخيذهلم هم أنفسهم.

  بعثت قريش بعده احُلَلْيس بن علقمة، سيد األحابيش) فلما أشرف على النيب 
صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: هذا فالن وهو من 

،وهذا يدل على حكمته صلى (4)واستقبله الناس يلبون(قوم يعظمون البدن فابعثوها له، 
اهلل عليه وسلم، فقد أدى هذا التصرف منه إىل عودة الرجل قبل أن يصل إىل املسلمني، 
وإعالنه تأييد النيب صلى اهلل عليه وسلم، بل ونصرته إذا منعته قريش وصدته عن احلرم، 

معشر قريش، واهلل ما على هذا مغضبًا:) يا -وقد تبني له ظلم قريش وعدواهنا-فقال 
حالفناكم، وال على هذا عاقدناكم، أُيصد عن بيت اهلل من جاء معظمًا له، والذي نفس 

 (.(3)احُلليس بيده، لتخلنَّ بني حممد وبني ما جاء له أو ألنفرنَّ باألحابيش نفرة رجل واحد
قصد النيب وكذلك بعث النيب صلى اهلل عليه وسلم سفراء له إىل قريش ليبلغوهم م

رضي اهلل عنه،  (2)صلى اهلل عليه وسلم من القدوم، فبعث أواًل ِخَراش بن أمية اخلزاعي
ومحله على مجٍل له فلما دخل مكة عقرت به قريش، و أرادوا قتله فمنعهم األحابيش من 

 . (4)ذلك حىت أتى الرسول صلى اهلل عليه وسلم
  عدل عنه إىل عثمان بن عفان  رضي اهلل عنه، (4)وأراد أن يرسل عمر بن اخلطاب

رضي اهلل عنه عندما تبني شدة عمر وعداوته لقريش، وأن بين عدي ال حيمونه فأرسل 
                                                 

 .3/011املرجع الساب    (0)
 املرجع الساب  نفس الصفحة. (4)
 .3/340سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام  (3)
حل  رأس النيب صلى اهلل هو خراش بن أمية بن ربيعة بن الفضل اخلزاعي   الكليب، أبو نضلة ، شهد املريسيع واحلديبية و (2)

 .0/240، واإلصابة 0/247عليه وسلم يومئذ و  العمرة اليت تليها، تو    آخر خالفة معاوية. بتصرف، االستيعاب 
انظر احلديث الطويل الذي رواه اإلمام  أمحد   مسنده عن املسور بن خمرمة ومروان بن احلكم رضي اهلل   (4)

 .3/343اهلل عليه وسلم: ابن هشام  . وسرية النيب صلى2/343عنهما 
هو عمر بن اخلطاب بن نفيل بن عبد العزى القرشي العدوي أبو حفص أمري املؤمنني، قيل ولد بعد عام الفيل  (4)

بثال، عشرة سنة، وكانت إليه السفارة   اجلاهلية، كان عند املبعث شديدًا على املسلمني،   أسلم فكان إسالمه 
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رضي اهلل عنه  إىل مكة، وقد علم علو مكانته  (0)النيب صلى اهلل عليه وسلم عثمان بن عفان
 صلى اهلل   قريش ،فانطل  حىت أتى أبا سفيان و عظماء قريش فبلغهم رسالة رسول اهلل

 عليه وسلم، ومسحوا له بالطواف بالبيت فأىب حىت يطوف الرسول صلى اهلل عليه وسلم .
  احتبست قريش عثمان رضي اهلل عنه  عندها، فشاع بني املسلمني أهنم قتلوه، 

-حني بلغه أن عثمان  قتل  -وقد ذكر ابن إسحاق أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم 
اجز القوم((. فدعى الرسول صلى اهلل عليه وسلم الناس إىل البيعة، قال: ))ال نربح حىت نن

، وهي البيعة اليت أعلمه اهلل رضاه عن أصحاهبا، (4)فكانت بيعة الرضوان يت الشجرة
ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڇ  وأث  عليهم   قوله تعاىل:

 .          (3) ڇڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  
ع الصحابة يبايعون النيب صلى اهلل عليه وسلم على الثبات وعدم الفرار وأث  وتتاب

 .(2)عليهم صلى اهلل عليه وسلم بقوله: ))أنتم خري أهل األرض((
لقد بذل النيب صلى اهلل عليه وسلم ما   وسعه ملنع نشوب احلرب بينه وبني قريش، و 

ثها مع رسله إىل زعمائهم، ومل يقرر عرض خطة السالم للوسطاء الذين بعثتهم قريش ،  بع
 شنَّ احلرب على قريش، ومناجزة املشركني، إال حني شاع خرب مقتل عثمان رضي اهلل عنه. 
وشعر القرشيون باحلرج الشديد من موقفهم، وخافوا من زحف النيب صلى اهلل عليه 

أن يرجع  وسلم على مكة، فأرسلوا من يصاحل املسلمني، واشترطوا أول بند   الصلح ،

                                                                                                                                          
ه الرسول صلى اهلل عليه وسلم :)) اللهم أعز اإلسالم بأحب الرجلني إليك بعمر بن اخلطاب فتحا عليهم، قال عن

أو بأيب جهل بن هشام((. وكان أحبهما إىل اهلل عمر، من أوائل املهاجرين إىل املدينة وشهد املشاهد كلها مع 
ق ومصر، قتله أبو لؤلؤة الرسول صلى اهلل عليه وسلم وتو  وهو عنه راض ، و  عهده فتحت الشام والعرا

 .4/401، واإلصابة 4/241هـ رضي اهلل عنه . بتصرف، االستيعاب  43اجملوسي سنة 
عثمان بن عفان بن أيب العاص بن أمية القرشي األموي، ذي النورين، ثالث اخللفاء الراشدين ، ولد بعد الفيل  (0)

من هاجر إىل احلبشة مع زوجه رقية رضي اهلل بست سنني، أسلم على يد أيب بكر الصدي  رضي اهلل عنه ، أول 
سنة وانفتح  14هـ وعمره  34هـ وقتل سنة  42عنها، كان كثري اإلنفاق   سبيل اهلل ، توىل اخلالفة سنة 

 .3/244مبوته باب الفتنة رضي اهلل عنه . بتصرف، اإلصابة 
 .3/342انظر سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام  (4)
 .01الفتح آية سورة  (3)
 .4/43صحيح اإلمام البخاري كتاب املغازي باب غزوة احلديبية  (2)
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الرسول صلى اهلل عليه وسلم واملسلمون، فال يدخلوا مكة هذا العام، واختاروا لذلك 
وقالوا له:)ائت حممدا فصاحله، وال يكون   صلحه إال أن يرجع عنا (0)سهيل بن عمرو

 .(4)عامه هذا، فواهلل ال تتحد، العرب أنه دخلها علينا عنوة أبدا(
 ليه وسلم، وتفاوض معه،   اتفقا على الصلح.وجاء سهيل إىل النيب صلى اهلل ع

 شروط الصلح:
 كانت شروطه كاآليت:

أن يرجع املسلمون ذلك العام بغري عمرة، ويقضون عمرهتم من العام املقبل،  -0
فقد روى اإلمام البخاري رمحه اهلل   صحيحه: ) فقال سهيل: واهلل ال تتحد، العرب 

 .(2)املقبل( ، ولكن ذلك من العام3أنا أخذنا ضغطة
وأن يقضي املسلمون مبكة ثالثة أيام، وال يدخلوها إال بسالح املسافر، كما روى  

اإلمام مسلم   صحيحه: )وكان فيما اشترطوا أن يدخلوا مكة فيقيموا هبا ثالثًا، وال 
 .(4)((4)يدخلها بسالح إال ُجُلباَّن السالح

لم بغري إذن وليه يرده عليهم، أن من جاء من قريش إىل النيب صلى اهلل عليه وس -4
ومن جاء قريشًا من املسلمني ال ترده، روى اإلمام البخاري رمحه اهلل: ) قال سهيل: على 

 .(7)أنه ال يأتيك منا رجل، وإن كان على دينك إال رددته إلينا(

                                                 
هو سهيل بن عمرو بن عبد مشس ، العامري القرشي أبو زيد كان خطيب قريش ومن أشرافهم، تأخر إسالمه إىل يوم  (0)

الناس وعظمم اإلسالم، استشهد  الفتح   حسن إسالمه، قام مبكة خطيبا عند وفاة الرسول صلى اهلل عليه وسلم ، فسكمن
 .4/93، واإلصابة 0/092يوم الريموك، وقيل   طاعون عمواس رضي اهلل عنه .بتصرف، سري أعالم النبالء  

 .3/344،و سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام  2/344مسند اإلمام أمحد  (4)
 .3/91اية   غريب احلديث يقال: ضغطه يضغطه ضغطا: إذا عصره وضي  عليه وقهره. النه 3
 .3/010كتاب الشروط باب الشروط   اجلهاد  (2)
هو جراب من اإلدم يوضع فيه السيف مغمدا، ويطرح فيه الراكب سوطه وأداته ويعلقه   الرحل، قال العلماء:  (4)

عرض فتنة أو حنوها  إمنا شرطوا هذا لوجهني، أحدمها: أن ال يظهر منه دخول الغالبني القاهرين، والثاين: أنه إن
 .034/ 04يكون   االستعداد بالسالح صعوبة. بتصرف، صحيح مسلم بشرح النووي 

 . 91، ح 0201/ 3كتاب اجلهاد والسري باب صلح احلديبية  (4)
 .010/ 3كتاب الشروط، باب الشروط   اجلهاد  (7)
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وقد اغتم املسلمون هلذا الشرط اجملحف وكرهوه، فطمأهنم رسول اهلل صلى اهلل 
ند اإلمام مسلم: أهنم )اشترطوا على النيب صلى اهلل عليه وسلم أن من عليه وسلم ، وع

جاء منكم مل نرده عليكم، ومن جاءكم منا رددمتوه علينا، فقالوا: يا رسول اهلل أنكتب 
هذا؟ قال: ))نعم إنه من ذهب منا إليهم فأبعده اهلل، ومن جاءنا منهم سيجعل اهلل له 

 .(0)فرجًا و خمرجًا((
احلرب بينهم عشر سنني ، يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن أن توضع  -3
 .(4)بعض

أن  يكون  بينهم  موادعة ومكافَّة، وصدورًا نقيًة من الغل، كما جاء     -2
 (4)، وأنه ال إسالل وال  إغالل (2)رمحه اهلل: ) وأن بيننا عيبة مكفوفة  (3)مسند  اإلمام أمحد

)( 4). 
رب أن يدخل   عقد أحد الفريقني وعهده، دخل أن من أراد من قبائل الع -4

فيه، قال ابن إسحاق رمحه اهلل: ) وأنه من أحب أن يدخل   عقد حممد وعهده، دخل 
 . (7)فيه، ومن أحب أن يدخل   عقد قريش وعهدهم، دخل فيه(

                                                 
 .93ح  0200/ 3كتاب اجلهاد والسري، باب صلح احلديبية  (0)
 ،.344/ 3، وانظر سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام  2/344إلمام أمحد مسند ا(4)
 042سنة هو شيخ اإلسالم أبو عبد اهلل، أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل الشيباين، أحد األئمة األعالم، ولد  (3)

حن   فتنة خلـ  القـرآن   هـ وترىب يتيما، طلب العلم وهو ابن مخس عشرة سنة، كان إماما   الزهد والورع، امت
وصرب، حد، عنه خل  كثري و  مقدمتهم الشيخان، قال عنه اإلمام الشافعي: خرجت من بغداد، فما خلفت هبا رجال 

عاما رمحه اهلل. بتصرف، سري  77هـ وعمره 420أفضل، وال أعلم، وال أفقه، وال أتقى من أمحد بن حنبل. مات سنة 
، 9/040، وحلية األولياء وطبقات األصفياء: أبو نعيم األصـفهاين  01/344والنهاية ، والبداية 00/077أعالم النبالء 

 دار الفكر بريوت، ط: بدون.
أي مشرجة على ما فيها مقفلة، وأهنا نقية من الغل والغش، فيما اتفقوا عليه من الصلح واهلدنة. النهاية    (2)

 .013/ 40، وانظر الفتح الرباين 2/091غريب احلديث 
اإلغالل: اخليانة أو السرقة اخلفية، واإلسالل: من سل البعري وغريه   جوف الليل: إذا انتزعه من بني األبل.  (4)

 .344/ 40، والفتح الرباين 3/311النهاية   غريب احلديث 
 .344/ 2املسند   (4)
 .344/ 3سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم  (7)
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 موقف الصحابة رضوان اهلل عليهم من الصلح وشروطه:
تضح فيها ظلم قريش للمسلمني، إن هذه لشروط تبدو جمحفة   الظاهر، وي

وصدها عن البيت العتي  من أراد تعظيمه، وقد ظنت قريش أهنا انتصرت على املسلمني 
وظن بعض املسلمني  -كما سيأيت-  هذا الصلح، لكن توايل األحدا، أثبت غري ذلك 

بأهنم الطرف اخلاسر   القضية، وكانوا قد خرجوا وهم ال يشكمون   دخول املسجد 
رام  للرؤيا اليت رآها الرسول صلى اهلل عليه وسلم، فلما رأوا ما رأوا من الصلح احل

والرجوع، وما يمل عليه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم   نفسه، دخل على الناس من 
، وتذمروا من هذا الصلح، وضاقوا به، (0)ذلك أمر عظيم، وهم وغم حىت كادوا يهلكوا

كني اجلاهلية، ومل يقروا أثناء كتابة الصلح، بسم اهلل خاصة عندما ظهرت محية املشر
 رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم. -أي النيب-الرمحن الرحيم وأنه

و  رواية اإلمام البخاري رمحه اهلل: ) فدعا النيب صلى اهلل عليه وسلم الكاتب، 
سهيل: أما فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم : ))اكتب بسم اهلل الرمحن الرحيم((. قال 

الرمحن فواهلل ما أدري ما هو، ولكن اكتب بامسك اللهم، كما كنت تكتب. فقال 
املسلمون: واهلل ال نكتبها إال بسم اهلل الرمحن الرحيم، فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم 

 .  (4):))اكتب بامسك اللهم((
 (3)ن أيب طالبومما رواه اإلمام مسلم رمحه اهلل: أمره صلى اهلل عليه وسلم لعلي ب

رضي اهلل عنه أن يكتب )هذا ما قاضى عليه حممد رسول اهلل ، فقال له املشركون: لو 
نعلم أنك رسول اهلل تابعناك، لكن أكتب حممد بن عبد اهلل. فأمر عليا أن ميحاها، فقال 

                                                 
 .3/347انظر املرجع الساب   (0)
 .3/010اب الشروط باب الشروط   اجلهاد كت( 4)
هو علي بن أيب طالب بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي اهلامشي أبو احلسن ، من أوائل الناس  (3)

إسالمًا، ولد قبل البعثة بعشر سنني، وريب   حجر الرسول صلى اهلل عليه وسلم ومل يفارقه، شهد املشاهد كلها 
ان اللواء بيده   أكثرها، ملا آخى النيب صلى اهلل عليه وسلم بني أصحابه قال له: أنت أخي، إال غزوة تبوك، وك

مناقبه كثرية جدا حىت قال اإلمام أمحد: مل ينقل ألحد من الصحابة ما نقل لعلي، كان متصديا للعلم والفتوى وقد 
هـ رضي اهلل عنه. بتصرف،  21هـ   قتل على يد عبد الرمحن بن ملجم سنة  34بويع له باخلالفة سنة 

 .2/32، واإلصابة 3/44االستيعاب  
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 علي: ال، واهلل ال أحماها، فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : ))أرين مكاهنا((، فأراه
 .(0)مكاهنا فمحاها، وكتب ابن عبد اهلل(

ومن هذا املوقف تتجلى حكمة الرسول صلى اهلل عليه وسلم وحنكته وعظيم 
سياسته لألمور، حني يتنازل ألعدائه وخصومه هذا التنازل، إضافة إىل بصره النافذ وعلمه 

من الفتح  ببواطن األمور، حىت كـأنه يعرف ما ستؤول إليه األمور   املستقبل القريب،
ودخول قريش   دين اهلل أفواجًا، ويظهر كذلك حرصه عليه الصالة والسالم على 
تعظيم حرمات اهلل وعلى مصلحة الدعوة، وقد كان أخذ على نفسه أال يرد على قريش 
خطة هتدف وتؤدي إىل ذلك، بل جنده يواف  على ما ميلونه من شروط، ويلني عند 

 العهد.تصلبهم وتعنتهم، تنفيذًا لذلك 
ويشاء اهلل أن يبتلي املسلمني، ويظهر غضبهم هلل، ومحيتهم لدينه، وميتحنهم   
 (4)وفائهم بعهدهم، فبينما هم يعقدون الصلح يهرب إليهم أبو جندل بن سهيل بن عمرو

وهو مقيد، وكان قد عذب   اهلل عذابًا شديدًا، فأراد النيب صلى اهلل عليه وسلم من أبيه 
 فض .أن جييزه له فر

أمام هذا التحدي ملشاعر املسلمني، مل ميلك النيب صلى اهلل عليه وسلم إال الثبات 
على الوفاء بالعهد، وتبشري أيب جندل رضي اهلل عنه  بالفرج من اهلل، فقال له:)) يا أبا 
جندل اصرب واحتسب، فإن اهلل عز وجل جاعل لك وملن معك من املستضعفني فرجا 

نا وبني القوم صلحا، فأعطيناهم على ذلك وأعطونا عليه، وإنا لن وخمرجا، إنا عقدنا بين
  (3)نغدر هبم((.

لقد أثار هذا املوقف حفيظة املسلمني ألخيهم   اهلل، وامتحنوا فيه أعظم امتحان، 
 .(2)ولكن سيطر عليه ضبط النفس والتعقل والوفاء بالعهد

                                                 
 .94ح  3/0201كتاب اجلهاد والسري باب صلح احلديبية،  (0)
هو العاص بن سهيل بن عمرو بن عبد مشس العامري القرشي، كان من السابقني لإلسالم ، وممن عذب عذابا  (4)

ة، وقيل تو  شهيدا   طاعون عمواس. بتصرف، سري أعالم شديدا، استشهد باليمامة، وهو ابن مثان وثالثني سن
 .32/ 2، واإلصابة 0/094النبالء 

 .2/344مسند اإلمام أمحد  (3)
 .41بتصرف، صلح احلديبية وأثره   نشر الدعوة اإلسالمية ص (2)
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ورهم من الغيظ، وما وقد كتم الصحابة رضوان اهلل عليهم ما اعتلج   صد    
آملهم، وتكلم عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه وأفصح عما   نفسه، ملا هو معروف عنه 

فقام  (0)من الصالبة   احل ، وحب املراجعة فيما مل يستنب له فيه وجه احل  والصواب،
حيتج ويراجع النيب صلى اهلل عليه وسلم ويقول له:)ألست نيب اهلل حقا؟ قال:))بلى((. 

ت ألسنا على احل  وعدونا على الباطل؟ قال:))بلى(( . قلت: فلم نعطي الدنية   قل
ديننا؟ قال: ))إين رسول اهلل ولست أعصيه، وهو ناصري((. قلت: أو ليس كنت يدثنا 
أنا سنأيت البيت فنطوف به؟ قال: ))بلى ، فأخربتك أنَّا نأتيه العام؟ ((قال: قلت: ال. 

 .(4)ه((قال: ))فإنك آتيه ومطوف ب
وظل عمر رضي اهلل عنه   حالة من الكرب، ال هتدأ نفسه حىت ذهب إىل أيب بكر 
رضي اهلل عنه، وسأله كما سأل النيب صلى اهلل عليه وسلم، فأجابه كما أجابه، روى 
ذلك اإلمام مسلم رمحه اهلل، قال:) فانطل  عمر، فلم يصرب متغيظًا، فأتى أبا بكر فقال: يا 

على ح  وهم على باطل؟ قال: بلى . قال: أليس قتالنا   اجلنة وقتالهم  أبا بكر ، ألسنا
  النار؟ قال: بلى. قال: فعالم نعطي الدنية   ديننا، ونرجع وملا حيكم اهلل بيننا وبينهم؟ 

 .(3)فقال: يابن اخلطاب، إنه رسول اهلل ولن يضيعه اهلل أبدا(
)نزل القرآن على رسول اهلل  وبقى   نفس عمر رضي اهلل عنه بعض احلرج، حىت

صلى اهلل عليه وسلم بالفتح، فأرسل إىل عمر فأقرأه إياه، فقال: يا رسول اهلل ، أو فتح 
 . (2)هو؟ قال: نعم. فطابت نفسه ورجع (

وندم عمر رضي اهلل عنه على ما بدر منه من مراجعة النيب صلى اهلل عليه وسلم، 
تصدق وأصلي وأعت ، من الذي صنعت، واعتراضه عليه، فيقول:) ما زلت أصوم وأ

 .(4)خمافة كالمي الذي تكلمت به يومئذ، حىت رجوت أن يكون خريًا(

                                                 
، 4لم دمش  ط:، دار الق4/332بتصرف، السرية النبوية   ضوء القرآن والسنة: د. حممد بن حممد أبو شهبة (0)

 م. 0994هـ  0204
 .3/014صحيح البخاري، كتاب الشروط باب الشروط   اجلهاد  (4)
 .92ح  3/0204صحيح مسلم كتاب اجلهاد والسري باب صلح احلديبية  (3)
 املرجع الساب  احلديث ذاته. (2)
. ولالستفادة انظر مقارنة 3/344. وسرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام  2/344مسند اإلمام أمحد  (4)
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وملا أمر النيب صلى اهلل عليه وسلم أصحابه بالتحلل من إحرامهم، اعتراهم الوجوم 
والذهول، ومل يبادروا إىل تنفيذ ما أمرهم به الرسول صلى اهلل عليه وسلم كعادهتم، وقد 

أن يذحبوا هديهم وحيلقوا رؤوسهم   رحاب احلرم، وقد روى اإلمام البخاري  أملوا
رمحه اهلل   صحيحه حاهلم، فقال: ) ملا فرغ من قضية الكتاب، قال رسول اهلل 
ألصحابه: قوموا فاحنروا   احلقوا. قال: فواهلل ما قام منهم رجل، حىت قال ذلك ثال، 

، فلما (4)وا يأملون العودة عن الصلح، وإمتام نسكهم(، فكأهنم رضي اهلل عنهم كان(0)مرات
بعد مشورة أم املؤمنني -رأوا الرسول صلى اهلل عليه وسلم قام، وذبح بدنه، وحل  رأسه

قاموا فنحروا ، وجعل بعضهم حيل  بعضًا حىت كاد بعضهم -أم سلمة رضي اهلل عنها
 (3)يقتل بعضا غمًا.

هلل عنه ، محيًة لدين اهلل، ومِلا رأوا   وقد كان موقف الصحابة وغضبة عمر رضي ا
شروط الصلح من ظلم ظاهر هلم، وإجحاف حبقوقهم، ولكنهم آمنوا باهلل ،وصدقوا 
وعده، وأطاعوا نبيه صلى اهلل عليه وسلم وُأمضي الصلح، وكان   ذلك اخلري والفالح 

 لإلسالم واملسلمني.
للمدينة املنورة، واملسلمون   هم وأنزل اهلل على نبيه سورة الفتح،   طري  عودته  

وغم، وقد حيل بينهم وبني نسكهم، فانقلبت كآبتهم فرحا وسرورا، وأدركوا أن 
 .(2)التسليم ألمر اهلل ورسوله فيه كل اخلري هلم ولدعوة اإلسالم

رضي اهلل عنه واصفًا حاهلم مع النيب صلى اهلل عليه  (0)ويقول أنس بن مالك 
بية، وهم خيالطهم احلزن والكآبة، وقد حَنر اهلدي باحلديبية، وسلم:) مرجعه من احلدي

 . (4)فقال:)) لقد أنزلت علي آية هي أحب إيل من الدنيا مجيعًا((

                                                                                                                                          
 .014 -04/012ابن تيمية رمحه اهلل بني موقف أيب بكر وعمر رضي اهلل عنهما، الفتاوى 

 .3/014كتاب الشروط باب الشروط   اجلهاد  (0)
ي انظر السرية النبوية الصحيحة حماولة لتطبي  قواعد احملدثني   نقد روايات السرية النبوية: د. أكرم ضياء العمر(4)
 م. 0994هـ 0204، 0. مكتبة العبيكان الرياض ط: 224/ 4
، ومسند اإلمام أمحد 3/014انظر احلديث   صحيح اإلمام البخاري، كتاب الشروط، باب الشروط   اجلهاد  (3)
2/344. 
 .4/229بتصرف، السرية النبوية الصحيحة  (2)
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وفرج اهلل هبذه السورة غم املسلمني، وأسعد قلوهبم مبا حوت من البشارة بالفتح  
ى اهلل عليه وسلم املبني وبالنصر، والثناء والرضا على املؤمنني، حىت قال الرسول صل

عنها:)) لقد أنزلت علي الليلة سورة، هلي أحب إيل مما طلعت عليه الشمس((،   قرأ: إنا 
 (.3)فتحنا لك فتحا مبينا(

                                                                                                                                          
اخلزرجي، خادم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  هو أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم ، أبو محزة األنصاري  (0)

وتلميذه وآخر أصحابه موتًا، قدم النيب صلى اهلل عليه وسلم املدينة وعمره عشر سنني ومات وعمره عشرون سنة، 
مناقبه وفضائله كثرية وقد دعا له النيب صلى اهلل عليه وسلم بالربكة فكان أكثر األنصار مااًل، وكان له من صلبه 

هـ وقيل غري ذلك، وعمره نيف وتسعني سنة رضي اهلل عنه . بتصرف،  90ن الولد، مات سنة م 049
 .0/70، واإلصابة 3/394، وسري أعالم النبالء 0/70االستيعاب 

 .0714ح  3/0203صحيح مسلم كتاب اجلهاد والسري باب صلح احلديبية  (4)
 .4/22صحيح اإلمام البخاري كتاب التفسري باب سورة الفتح  (3)
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 املطلب الثاني: أثر الصلح على الدعوة اإلسالمية وانتشارها

كان صلح احلديبية فتحًا عظيمًا ونصرًا مؤزرًا لإلسالم، وقد كانت شروطه   
 ورة الظاهرة ضيمًا وهضمًا للمسلمني، و  الباطن عزًا وفتحًا ونصرًا. الص

وكان النيب صلى اهلل عليه وسلم يعطي املشركني كل ما سألوه من الشروط اليت مل 
حيتملها أكثر أصحابه ورؤوسهم، وهو صلى اهلل عليه وسلم يعلم ما   ضمن هذا املكروه من 

للدعوة اإلسالمية، )فإنه بسببه حصل خري جزيل، ،وقد ظهر ما فيه من مكاسب (0)حمبوب
 . (4)وآمن الناس واجتمع بعضهم ببعض، وتكلم املؤمن مع الكافر، وانتشر العلم النافع واإلميان(

وقد فتح اهلل هبذا الصلح آفاقًا واسعة، وهيأ للدعوة جماالت جديدة ، فانطلقت   
ان لذلك أفضل األثر   رفع شأن شىت امليادين لتزيل الغشاوة عن أعني الناس، وقد ك

الدولة اإلسالمية، وتعزيز كياهنا، فكان الصلح حب  فتحا عظيما على اإلسالم واملسلمني، 
رضي اهلل عنه:)تعدون أنتم الفتح فتح مكة، وقد كان فتح  (3)حىت قال الرباء بن عازب

 .(2)مكة فتحا، وحنن نعد الفتح بيعة الرضوان ، يوم احلديبية(
 الصلح الميمونة على الدعوة اإلسالمية وانتشارها: ومن آثار

 تعزيز كيان الدعوة اإلسالمية، واعتراف المشركين بها: -1

كانت قريش تعترب املسلمني عصاة شقوا عليها عصا الطاعة، وشرذمة متمردة ال 
 كيان هلا، وقد حاولت القضاء عليهم مرات عديدة، فباءت مجيع حماوالهتا بالفشل.

                                                 
 .3/301بتصرف، زاد املعاد  (0)
 .301/ 7تفسري القرآن العظيم  (4)
هو الرباء بن عازب بن احلار، بن عدي األنصاري األوسي أبو عمارة وقبل أبو عمرو، له وألبيه صحبة، ُرد يوم بدر  (3)

جلمل وصفني، نزل هـ، وشهد مع علي رضي اهلل عنه ا 42لصغر سنه وشهد ما بعدها من املشاهد، افتتح الري سنة 
، واإلصابة 3/092، وسري أعالم النبالء 0/039هـ. بتصرف، االستيعاب  74الكوفة ومات رضي اهلل عنه سنة 

0/024. 
 .4/44صحيح البخاري كتاب املغازي باب غزوة احلديبية  (2)
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سعي قريش للصلح، وتفاوضهم مع املسلمني، وبعث مندوهبا سهيل بن  وقد كان  
، وبأن املسلمني أصبحوا قوة تضاهي قوة (0)عمرو لذلك، اعترافا منها بكيان دولة اإلسالم

قريش، وأن هلم احل    زيارة البيت احلرام، كغريهم من العرب، و  ذلك دعاية 
نفوس القبائل اليت تأثرت مبوقف قريش لإلسالم، وتعزيز جلانبه، وهلذا أثر قوي   

اجلحودي، الرافض لإلسالم، حيث كانوا يرون أهنا اإلمام والقدوة، فتنازهلا كان متهيدا 
 التساع نفوذ اإلسالم وسطوته.

وملا حل ميعاد عمرة القضاء أذن مؤذن الرسول صلى اهلل عليه وسلم   املسلمني أن 
ليه وسلم قد) قاضاهم على أن يعتمر العام املقبل، يتجهزوا للعمرة وكان النيب صلى اهلل ع

وال حيمل سالحا عليهم إال سيوفًا، وال يقيم هبا إال ما أحبوا، فاعتمر من العام املقبل، 
 .(4)فدخلها كما كان صاحلهم، فلما أن أقام هبا ثالثًا، أمروه أن خيرج فخرج(

ة بعد استدارة العام، وكذلك كان   قدوم النيب صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه مك
كان   ذلك إثباتًا حلقهم -آمنًا مطمئنا، يطوف بالبيت العتي  ويسعى بني الصفا واملروة

   البيت احلرام، وتصديقًا للرؤيا اليت أراها اهلل لنبيه صلى اهلل عليه وسلم،   قوله تعاىل:

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ڇ 

 ڇې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ   ۅ  ۅ   ۉ   ۉې  ې 

(3)   . 
 تفرغ المسلمين لنشر الدعوة اإلسالمية: -2

هيَّأ صلح احلديبية للمسلمني أن يسترحيوا من القتال واحلرب، وينصرفوا إىل تبليغ 
 دعوة اإلسالم، مما أدى إىل دخول الكثري من القبائل فيه. 

                                                 
، 441مي ص ، ومرويات غزوة احلديبية للشيخ حافظ احلك330انظر صلح احلديبية: حممد أمحد بامشيل ص  (0)

، و السرية 93، وصلح احلديبية: سلمي احلسيين ص 317وقراءة جديدة للسرية النبوية د.حممد قلعه جي ص 
، والرسول القائد: اللواء الركن حممود شيت خطاب 321/ 4النبوية   ضوء القرآن والسنة: د. حممد أبو شهبة 

 م. 0919هـ  0219، 4، دار الفكر، ط: 471ص 
 .3/242، و انظر سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام 4/14ري كتاب املغازي باب عمرة القضاء صحيح البخا (4)
 .47سورة الفتح آية  (3)
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اإلسالم فتح كان أعظم منه، إمنا كان قال اإلمام الزهري رمحه اهلل :) فما فتح   
القتال حيث التقى الناس، فلما كانت اهلدنة ، ووضعت احلرب، وأمن الناس بعضهم 
بعضا، والتقوا فتفاوضوا   احلديث واملنازعة، ومل يكلم أحد   اإلسالم يعقل شيئا، إال 

 و أكثر(.دخل فيه، ولقد دخل   تينك السنتني مثل من كان   اإلسالم قبل ذلك أ
ويعقب عليه ابن هشام رمحه اهلل فيقول:) والدليل على قول الزهري، أن رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم خرج إىل احلديبية،   ألف وأربعمائة..   خرج عام فتح مكة بعد 

 .(0)ذلك بسنتني   عشرة آالف(
 كسب الدعوة اإلسالمية أنصارا جددا للدعوة: -3

احلة، إتاحة الفرصة للقبائل العربية   االنضمام إىل عهد كان من ضمن شروط املص
املسلمني وهلم ما للمسلمني وعليهم ما على املسلمني أو إىل عهد املشركني وهلم ما هلم 
وعليهم ما عليهم، وما أن كتبت الوثيقة، حىت كسب املسلمون إىل صفهم قبيلة عظيمة، 

مام أمحد رمحه اهلل:) فتواثبت خزاعة انضمت إىل عهدهم وهي قبيلة خزاعة، فقد روى اإل
فقالوا: حنن مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وعقده، وتواثبت بنو بكر فقالوا: حنن   

 .(4)عقد قريش وعهدهم(
للتحالف مع املسلمني علنا، دون هيبة  -مسلمهم ومشركهم-ومبادرة خزاعة

رم، ولقوة العالقة بينها قريش، كسب عظيم للمسلمني، وذلك ملكانتها وقرهبا من احل
، وقد كان هذا العقد   صاحل املسلمني، إذ توالت (3)وبني الرسول صلى اهلل عليه وسلم 

األحدا، بعد ذلك، وكان نقض العهد قبل أوانه ، بسبب هذه القبيلة، حيث نقضته قبيلة 
 كما سيأيت إن شاء اهلل.-بنو بكر مع حليفتها قريش، فكان ذلك سببا   فتح مكة

 تأثر المشركين بواقع اإلسالم والمسلمين: -4

من انضباط  -أثناء عقد الصلح -تأثر بعض املشركني مبا رأوا من املسلمني
وتضحية، وتالحم   صفوفهم، فهذا عروة بن مسعود الذي بعثته قريش ليخذل رسول 

                                                 
 .374/ 3سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام  (0)
 .344/ 2املسند  (4)
صلى اهلل عليه وسلم من أهل  فقد روى اإلمام البخاري   صحيحه أن خزاعة) كانوا عيبة نصح رسول اهلل (3)

 .3/079هتامة( كتاب الشروط باب الشروط   اجلهاد 
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ا رأى اهلل صلى اهلل عليه وسلم  عنها، يعود وهو داعية للرسول صلى اهلل عليه وسلم ، مل
،فريجع (0)من صالبة الصف املسلم، الذي أبدى من ضروب الطاعة والنظام ما أذهل عروة

إىل قريش وهو يقول:)أي قوم واهلل لقد وفدت على امللوك، ووفدت على قيصر وكسرى 
والنجاشي، واهلل إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب حممد 

 .(4)فاقبلوها( حممدا....وأنه قد عرض عليكم خطة رشد
وكذلك أتاح الصلح الفرصة للمسلمني وللمشركني، أن خيتلط بعضهم ببعض، 
فتأثر كثري من عقالء املشركني بعظمة اإلسالم وتعرفوا على حقيقته )وذلك أهنم قبل 
الصلح، مل يكونوا خيتلطون باملسلمني، وال تتظاهر عندهم أمور النيب صلى اهلل عليه وسلم 

ون مبن يعلمهم هبا مفصلة، فلما حصل صلح احلديبية اختلطوا كما هي، وال حيلُّ
باملسلمني، وجاؤا إىل املدينة وذهب املسلمون إىل مكة، وحلُّوا بأهلهم وأصدقائهم 
وغريهم ممن يستنصحونه، ومسعوا منهم أحوال النيب صلى اهلل عليه وسلم مفصلة جبزئياهتا 

وعاينوا بأنفسهم كثريا من ذلك ،  ومعجزاته الظاهرة.. وحسن سريته ومجيل طريقته
فمالت نفوسهم إىل اإلميان، حىت بادر خل  منهم إىل اإلسالم قبل فتح مكة، فأسلموا بني 
صلح احلديبية وفتح مكة، وازداد اآلخرون مياًل إىل اإلسالم، فلما كان يوم الفتح أسلموا 

تجابوا له   تلك الفترة، ،وكان من الزعماء والقادة الذين تأثروا باإلسالم ، واس(3)كلهم(
 . (2)خالد بن الوليد، وعمرو بن العاص، وعثمان بن طلحة رضي اهلل عنهم أمجعني

 انشقاق معسكر الشرك وتوهنه:-5

من اآلثار اليت صاحبت الصلح، االنشقاق الذي حد، داخل معسكر الشرك، بني 
هلل، حىت أن زعيم قريش وحلفائها، وذلك ملا رأوا ظلم قريش وتعديها، وصدها عن بيت ا

األحابيش يهددها بإلغاء احللف الذي بينها وبينه، وينسحب برجاله إذا مل تصغ قريش 

                                                 
-هـ 0204، 7،مكتبة املنار األردن ط:  3/09بتصرف، املنهج احلركي للسرية النبوية: منري حممد غضبان (0)

 م.  0994
 .3/011صحيح البخاري كتاب الشروط باب الشروط   اجلهاد  (4)
 .04/021لم بشرح النووي باختصار، صحيح مس (3)
 .2/431، والبداية والنهاية 3/307انظر قصة إسالمهم   سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام  (2)
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لصوت احل  ، وختلي بني املسلمني وبني البيت ليطوفوا به، فهذا االنشقاق كان عامل 
 .(0)ضعف   جانب القرشيني، بقدر ما كان عامل تقوية وتدعيم ملركز املسلمني

  انفراط عقد الكفار   اجلزيرة، فإن قريشا كانت تعترب رأس  كما تسبب الصلح
الكفر، وحاملة لواء التمرد والتحدي للدين اجلديد، وعندما شاع نبأ تعاهدها مع 

 .(4)املسلمني، مخدت فنت املنافقني الذين يعملون هلا
 وقد نزل القرآن بتبكيتهم وهتديدهم بالعذاب، مبا فتح اهلل لرسوله من نصره على

ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ڇ تعاىل، قال (3)مشركي قريش

 . (2) ڇں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ    ھھ  ھ  ے 
وعلم أعداء الدين أن الغلبة لإلسالم فأصاهبم الوهن، وتشتت جهودهم   حماربة  

 للمسلمني، فلم يعد هناك يالفات ويزبات كبرية ضدهم.
 ميادين جديدة :االتجاه بالدعوة إلى  -6

انطلقت الدعوة اإلسالمية   فترة اهلدنة تطرق أبوابًا وميادين مل يسب  للنيب صلى اهلل 
عليه وسلم وأصحابه أن طرقوها من قبل، فقد اغتنم النيب صلى اهلل عليه وسلم فترة الصلح 

ذلك أن واألمان، فأرسل رسله إىل أماكن خمتلفة، داخل اجلزيرة العربية وخارجها، مثبتًا ب
دعوة اإلسالم دعوة عاملية، ال يقف دوهنا جنس أو لون، بل هي للناس كافة، حيث أرسل 
إىل امللوك واألمراء   كل األرض يدعوهم إىل اإلسالم وحيملهم إ  أتباعهم إن مل 

 .(4)يبلغوهم
قال أنس بن مالك رضي اهلل عنه:) إن نيب اهلل صلى اهلل عليه وسلم كتب إىل 

، وقد اختلف (4)صر وإىل النجاشي ، وإىل كل جبار يدعوهم إىل اهلل تعاىل(كسرى وإىل قي

                                                 
 .332بتصرف، صلح احلديبية: حممد البامشيل ص (0)
 .343بتصرف، فقه السرية: حممد الغزايل ص  (4)
   .73/ 44بتصرف، جامع البيان عن تأويل آي القرآن  (3)
 .4سورة الفتح آية  (2)
،  4، دار الكتاب املصري القاهرة، ط:444انظر الدعوة اإلسالمية أصوهلا ووسائلها: د. أمحد أمحد غلوش ص  (4)

 م.0917 -هـ0217
صحيح اإلمام مسلم، كتاب اجلهاد والسري، باب كتب النيب صلى اهلل عليه وسلم إىل ملوك الكفار يدعوهم إىل  (4)
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، ورغم إعراض بعضهم، فقد كان (0)تأثر واستجابة امللوك واألمراء مع هؤالء الرسل
 وصول خرب الدعوة اإلسالمية متهيدا لنشرها   تلك البقاع، وتوطئة للفتوح اإلسالمية. 

 مية:القضاء على أعداء الدولة اإلسال -7

اغتنم النيب  صلى اهلل عليه وسلم  فترة اهلدنة مع قريش للمبادرة واملسارعة إىل 
، حيث يتمركز اليهود ألّد أعداء املسلمني   اجلهة الشمالية، والذين  (4)اخلروج إىل خيرب

طاملا كانوا حربًا على املسلمني وخططوا للكيد للدعوة، وحرَّضوا قريشًا ضد املسلمني، 
 تعاىل قد بشر املسلمني    طري  عودهتم من احلديبية بالفتح وبالغنائم، فقال وكان اهلل

 (2)قال جماهد (3) ڇ.. اآليةھ  ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڇ  تعاىل:
 .(4): يعين فتح خيرب ڇۓ  ڭ  ڭڇ  رمحه اهلل   قوله تعاىل:

                                                                                                                                          
. قال اإلمام النووي: كسرى لقب من ملك من ملوك الفرس، وقيصر من ملك 0772ح  0397/ 3اهلل عز وجل 

 .003/ 04الروم، والنجاشي من ملك احلبشة. بتصرف، صحيح مسلم بشرح النووي 
ومن الذين بعثهم النيب صلى اهلل عليه وسلم: دحية بن خليفة الكليب إىل قيصر ملك الروم، و عبد اهلل بن حذافة  (0)
سهمي إىل كسرى ملك فارس، وعمرو بن أمية الُضْمري إىل النجاشي ملك احلبشة، وحاطب بن أيب بلتعة إىل ال

املُقوقس ، وعمرو بن العاص إىل َجْيفر وعَياذ ابين اُلُجلندي ملكي عمان، والعالء بن احلضرمي إىل املنذر بن ساَوى 
أيب مشر الغساين، وغريهم رضي اهلل عن الصحابة  العبدي ملك البحرين، وشجاع بن وْهب األسدي إىل احلر، بن

، والسرية 2242ح  041/ 1، و فتح الباري 479/ 2أمجعني. انظر سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام 
 .242النبوية الصحيحة ص 

ريف  كيال مشاال، على طري  الشام، ، وهي أرض موصوفة باحلمى، وكانت تسمى 044بلد يبعد عن املدينة  (4)
احلجاز لكثرة مائها وزرعها وأكثر حمصوالهتا التمر، وكان تشتمل على سبعة حصون، وخيرب بلسان اليهود 

، ومعجم املعامل اجلغرافية ص 2/49، والروض األنف 4/219احلصن، وتسمى خيابر، . بتصرف، معجم البلدان 
001. 

 .41سورة الفتح جزء من آية  (3)
يخ القراء واملفسرين، أبو احلجاج املكي، موىل السائب بن أيب السائب املخزومي هو جماهد بن جرب اإلمام ش (2)

هـ، وأخذ عن ابن عباس رضي اهلل عنه القرآن والتفسري 40وقيل غريه، ولد   خالفة عمر رضي اهلل عنه سنة 
بتصرف،  هـ وقيل غري ذلك.014والفقه، وعن غريه من الصحابة، قيل: مات رمحه اهلل مبكة وهو ساجد عام 

 .01/24، وهتذيب التهذيب 2/229سري أعالم النبالء 
 .7/344، وتفسري القرآن العظيم 44/19بتصرف، جامع البيان عن تأويل آي القرآن  (4)
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 فصادفت هذه البشارة الوقت املناسب لتحقي  اهلدف الذي طاملا تاقت نفوس
 -،ويق  موعود اهلل وفتحت خيرب(0)املسلمني إليه، وهو القضاء على اليهود   ذلك البلد

وبالقضاء على يهود خيرب استراح املسلمون من أخبث عدو كان يقف    -كما سيأيت
 وجه الدعوة اإلسالمية ، منذ هجرة النيب صلى اهلل عليه وسلم إىل املدينة.

 ن المستضعفين منهم:حفظ المسلمين بمكة والتفريج ع-8

بعد أن بايع املسلمون النيب صلى اهلل عليه وسلم بيعة الرضوان، وثارت نفوسهم 
ومحيت لقتال املشركني، منع اهلل وقوع القتال، وكف أيدي الناس بعضهم عن بعض، 

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ   ڃ  چ  چ    ڇ حلكمٍة بينها تعاىل   قوله:

ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   چ  چ  ڇ    ڇ   ڇڇ   ڍ    ڍ  ڌ  

 . (4) ڇڑ  ک      ک  ک  ک  
رمحه اهلل: وقوله ولوال رجال مؤمنون ونساء مؤمنات: أي  (3)قال احلافظ ابن كثري

بني أظهرهم ممن يكتم إميانه، وخيفيه منهم خيفة على أنفسهم من قومهم، لكنَّا سلطناكم 
يؤخر عقوبتهم ليتخلص من بني عليهم، فقتلتموهم وأبدا خضراءهم، لكن يشاء اهلل أن 

 . (2)أظهرهم املؤمنون، ولريجع كثري منهم إىل اإلسالم
  جاء إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم  نسوٌة مؤمنات، انتهزن فرصة الصلح وفَرْرن 
من مكة إىل املدينة، فلح  هبنَّ املشركون لريجعوهن، تنفيذًا للشرط الذي بينهم وبني 

ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ       ھ  ےے  ڇ قوله تعاىل: املسلمني، فأنزل اهلل 

                                                 
 .94بتصرف، صلح احلديبية: سلمي احلسيين ص (0)
 .44سورة الفتح جزء من آية  (4)
  الدمشقي، أبو الفداء حافظ مؤرخ فقيه، ولد   قرية من  هو امساعيل بن عمر بن كثري بن ضّو القرشي البصروي (3)

هـ. بتصرف، األعالم : الزركلي 772أعمال بصرى الشام، ورحل   طلب العلم، وتو  رمحه اهلل بدمش  سنة 
0/341. 
 /3، وزاد املعاد 014/ 44، وانظر جامع البيان عن تأويل آي القرآن 344/ 7بتصرف، تفسري القرآن العظيم  (2)

302 . 
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 ڇ  .. اآليةۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ   ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ      ۉ  ۉ  ېې  
 . (4)، فلم يردهن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم(0)

ويعد هذا مكسبًا عظيمًا للمؤمنات ، إذ استثناهن اهلل تعاىل من هذا الشرط، 
كفار ليفتنوهنَّ   دينهنَّ وقد علم اهلل تعاىل حاهلنَّ وضعفهنَّ، بل فال يرجعن إىل ال

 يعشَن   كنف الدولة اإلسالمية   املدينة.
أما الرجال فقد ردهم النيب صلى اهلل عليه وسلم، كما روى اإلمام البخاري رمحه 

بيه سهيل اهلل   صحيحه: أنه جاءه أبو جندل رضي اهلل عنه، ) فرد يومئذ أبا جندل إىل أ
، وعلى (3)بن عمرو، ومل يأته أحد من الرجال إال رده   تلك املدة، وإن كان مسلما(

الرغم مما يبدو من شدة وقسوة   هذا الشرط، إال أنه كان من ورائه فرج وخمرج 
 للمسلمني، كما أخرب النيب صلى اهلل عليه وسلم.

ه من املشركني إىل رضي اهلل عنه، فارا بدين (2)وقد حد، أن جاء أبو بصري 
املدينة، وأرسلت قريش تطلبه، فأرجعه النيب صلى اهلل عليه وسلم وفاء بالعهد الذي 
بينه وبني املشركني، فتمكن من اخلالص وكوَّن مجاعة مؤمنة جماهدة، هتاجم قوافل 

 املشركني وجتارهتم.
 فشعرت قريش حبراجة املوقف، ومل تعد تنعم باألمن واالستقرار، وأرسلت إىل

، متنازلة مبحض (4)النيب صلى اهلل عليه وسلم تسأله أن ُيؤوي إليه أبا بصري وأصحابه
 . (4)إرادهتا للمسلمني عن شرط اهلدنة

 التوطئة والتمهيد للفتح األعظم ، فتح مكة:-9

                                                 
 .01سورة املمتحنة جزء من آية  (0)
 .3/074انظر احلديث   صحيح البخاري كتاب الشروط باب ما جيوز من الشروط   اإلسالم  واألحكام واملبايعة  (4)
 .4/41كتاب املغازي باب غزوة احلديبية  (3)
ن النيب كتب إليه أن يقدم إليه مع هو عتبة بن أسيد بن جارية بن أسيد الثقفي حليف بين زهرة، ومتام قصته أ (2)

صحبه، فجاءه كتاب النيب صلى اهلل عليه وسلم وهو ميوت، فمات وكتاب لنيب صلى اهلل عليه وسلم   يده، فدفنه 
أبو جندل رضي اهلل عنه مكانه وصلى عليه رضي اهلل عنه .بتصرف، سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام 

 .3/244واإلصابة  ،2/41، واالستيعاب 3/374
 .013/ 3انظر احلديث   صحيح اإلمام البخاري كتاب الشروط باب صلح احلديبية  (4)
 .311، وقراءة جديدة للسرية النبوية ص 494انظر الرسول القائد ص  (4)
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كان صلح احلديبية سببًا   فتح مكة، والقضاء على الوثنية فيها، وتطهري البيت 
تقال السيادة فيها من أيدي املشركني إىل يد رسول اهلل صلى اهلل احلرام من األصنام، وان
 عليه وسلم واملسلمني.

وقد أشار اإلمام ابن القيم رمحه اهلل إىل ذلك فقال :) إهنا كانت مقدمة بني يدي  
الفتح األعظم، الذي أعز اهلل به رسوله وجنده، ودخل الناس به   دين اهلل أفواجا، 

بًا له ومفتاحًا، ومؤذنًا بني يديه، وهذه عادة اهلل تعاىل سبحانه   فكانت هذه اهلدنة با
األمور العظام، اليت يقضيها قدرًا وشرعًا، أن يوطئ هلا بني يديها مقدمات وتوطئات 

 (0)تؤذن هبا وتدل عليها(.

                                                 
 .319/ 3زاد املعاد   (0)
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املبحث الثالث: غزوة خيرب، و معركة مؤتة، وأثرهما 

 على املسلمني.
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 توطئة:
متيزت الدعوة اإلسالمية بعامليتها وعمومها لكل البشر، فلم تقتصر على جنس دون 

ۀ  ہ  ہ            ہ  ہ    ھ  ڇ  جنس، بل مشلت الناس كافة، قال تعاىل:

 .(0) ڇھ  ھ  ھ  ے       ے  ۓ  ۓ   
وقد باشر النيب صلى اهلل عليه وسلم دعوة أهل الكتاب من اليهود والنصارى إىل 

سواء    -الدين اخلاا الذي نزل مصدقًا ملا بني يديه من الديانات السابقة -سالمدين اإل
، وقد أدى ذلك إىل استجابة بعضهم ودخوله   (3)أو   العهد املدين (4)العهد املكي

ورفعهم لواء -وخباصة اليهود-،وكذلك أدى إىل صدود أغلبهم(2)اإلسالم عن إميان ويقني
 . عداوة اإلسالم وحماربته

و  القرآن صور عّدة لدسائس اليهود بني املسلمني وكيدهم هلم وللدعوة 
اإلسالمية، وتآمرهم عليهم مع املنافقني من جهة، ومع املشركني من جهة أخرى، تدل 
على بعد مدى ما كان من سوء نيات اليهود ضد املسلمني، وشدة نكايتهم فيهم، 

 .(4)أركانهوتوسلهم بكل وسيلة حملاربة اإلسالم وتقويض 
وقد كانت العاقبة للمسلمني عليهم، وذلك حني نقض بنو قينقاع عهدهم  

مع النيب صلى اهلل عليه وسلم، وأصبح وضعهم منذرًا خبطر الغدر، فأجالهم من 
 .(4)املدينة، وذهبوا إىل الشام

                                                 
 .41سورة سبأ آية  (0)
 عليه وسلم وهو مبكة، فدعاهم لإلسالم فآمنوا، ويقال مثال ملا قدم وفد من نصارى احلبشة على النيب صلى اهلل (4)

 .4/444من سورة القصص، انظر تفسري القرآن العظيم  44إىل آية  44أنه نزل فيهم اآليات الكرمية من 
 وذلك كدعوته ملختلف طوائف اليهود   املدينة. (3)
النساء جزء   ڇاآلية..ىئ  ی  ی   ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ     ېئ  ىئ   ىئڇ كما جاء   قوله تعاىل (2)

، قال ابن عباس رضي اهلل عنهما: أنزلت   عبد اهلل بن سالم، وثعلبة بن سعية، وأسد وزيد بن 044من آية 
سعية، وأسد بن عبيد، الذين دخلوا   اإلسالم وصدقوا مبا أرسل اهلل به حممدًا صلى اهلل عليه وسلم. انظر تفسري 

 .4/91. وعيون األثر 4/014رية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام . وس4/241القرآن العظيم 
وقد امتألت نفوس اليهود حقدًا على املسلمني ودأبوا على الكيد هلم ومن ذلك تعنتهم   أسئلتهم للنيب صلى (4)

 اهلل 
 .244/ 4بن هشام وذلك بعد غزوة بدر   السنة الثانية للهجرة، انظر سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ا (4)
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وأجلى كذلك بين النضري ملاَّ ثبت غدرهم وتآمرهم الغتيال النيب صلى اهلل عليه  
 .(0)فخرجوا إىل خيرب، ومنهم من سار إىل الشام وسلم 

ونقض بنو قريظة العهد   أشد األزمات وأرادوا طعن املسلمني   ظهورهم، بينما 
هم منهمكون   صد األحزاب احملاصرين للمدينة، فنكَّل هبم رسول اهلل صلى اهلل عليه 

ت خيرب مركزًا لليهود ،وبقي(4)وسلم فقتل رجاهلم وقسم أمواهلم وسىب ذراريهم ونساءهم
 ووكرًا لتآمرهم على املسلمني، خاصة بعد انضمام بين النضري إليهم.

أما النصارى فعلى الرغم من وصف اهلل تعاىل هلم بأهنم أقلُّ عداوة للمسلمني من 
ھ  ے    ے  ۓ     ۓ  ڭ     ڭ  ڭ     ڭ  ۇۇ  ڇ  اليهود   قوله تعاىل:

 . (3) ڇۉ      اآلية. .ۆ  ۆ  ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ
إال أن الدعوة اإلسالمية مل تسلم من عداوهتم وحماولتهم االعتداء على املسلمني، مما  

 جعل النيب صلى اهلل عليه وسلم يقابلهم  باملثل، ومن ذلك: 
ملَّا ُذكر له أن هبا مجعًا كبريًا ،  (2)خروجه صلى اهلل عليه وسلم إىل ُدوَمة اجَلْنَدل

 .(4)من مرَّ هبم، ولكن مل حيد، بني الفريقني قتال وأهنم يظلمون
رضي   اهلل   عنه   إىل     (4)   إرساله    سرية  بقيادة  زيد   بن   حارثة 
مبعو، رسول اهلل إىل  (4)ألن مجاعة من بين جذام أغاروا على ِدْحية الكليب  (0)ِحسِمي

 .(3)قيصر، وأخذوا منه ما كان حيمله من أموال

                                                 
 .3/090وكان إجالؤهم   السنة الرابعة ، سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام  (0)
 .3/444وكان ذلك   السنة اخلامسة ، سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام  (4)
 .14سورة املائدة جزء من آية  (3)
كيال، وهي منطقة زراعية، وقيل دومة اجلندل حصن  241رابة دومة اجلندل قرية   اجلوف مشال تيماء على ق (2)

وقرى بني الشام واملدينة قرب جبلي طيء كانت به بنو كنانة من كلب، ودومة من القريات، والقريات هي: دومة 
 .047، ومعجم املعامل اجلغرافية ص 4/217وسكاكة وذو القارة. بتصرف، معجم البلدان 

 .وقد ردها بعض املؤرخني)د. عبد العزيز العمري(94/ 2امسة، انظر البداية والنهاية وذلك   أوائل السنة اخل (4)
هو زيد بن حارثة بن شراحيل الكعيب، األمري الشهيد سيد املوايل وأسبقهم إىل اإلسالم، حب رسول اهلل صلى  (4)

كان مملوكا خلدجية أم املؤمنني رضي اهلل عليه وسلم وأبو حبه، مل يسم اهلل تعاىل صحابيًا بامسه   القرآن إال هو، 
اهلل عنها، فلما تزوجت الرسول صلى اهلل عليه وسلم وهبته إياه، فأعتقه وتبناه وكان يسمى زيد بن حممد حىت نزل قوله 

(. قالت أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها: ما بعث رسول اهلل 4)األحزاب:  ڇ ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱڇ تعاىل
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رضي اهلل  (2)سل صلى اهلل عليه وسلم سرية بقيادة عبد الرمحن بن عوفوكذلك أر
 ، إىل غري ذلك من البعو، والسرايا.(4)عنه إىل ُدومة اجلندل انتهت بإسالم من فيها

وكان صلح احلديبية فتحًا مبينًا مباركًا على املسلمني، أمن فيه النيب صلى اهلل عليه 
غريهم من أعداء الدعوة اإلسالمية، مما أسفر عن وسلم وأصحابه جانب قريش، وتفرغوا ل

أحدا، عدَّة، منها غزوه صلى اهلل عليه وسلم ليهود خيرب،   إرساله جيشًا بقيادة زيد بن 
 حارثة رضي اهلل عنه  ملالقاة الروم   مؤتة. 

 وهذا املبحث حيتوي مطلبني: 
 املطلب األول: غزوة خيرب، وأثرها على املسلمني.

 اين: معركة مؤتة، وأثرها على املسلمني.املطلب الث

                                                                                                                                          
م زيد بن حارثة   سرية إال أمَّره عليهم، ولو بقي الستخلفه. استشهد   معركة مؤتة رضي اهلل عنه صلى اهلل عليه وسل

 . 0/443، واإلصابة  0/441، وسري أعالم النبالء 0/422سنة وقيل غري ذلك. بتصرف، االستيعاب  44وعمره 
ل حسمي   غربيهم، و  شرقيهم أرض ببادية الشام بينها وبني وادي القرى ليلتان، وأهل تبوك يرون جب (0)

 .4/441شَرْوَرى، وبني وادي القرى واملدينة ست ليال. بتصرف، معجم البلدان 
هو دحية بن خليفة بن فروة الكليب ، صحايب مشهور، أول مشاهده اخلندق وقيل أحد، وكان جربيل عليه  (4)

خالفة معاوية رضي اهلل عنه. بتصرف، سري السالم ينزل على صورته وكان رجال مجياًل، شهد الريموك وعاش إىل 
 .0/273، واإلصابة 4/441أعالم النبالء 

  السنة السادسة،  انظر الكامل   التاريخ: العالمة أبو احلسن علي بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد  (3)
م. وانظر كتاب 0913هـ 0213، 2، دار الكتاب العريب بريوت لبنان، ط:020/ 4الواحد املعروف بابن األثري 

 م.0912هـ 0212، يقي  د. ماردسن جونس عامل الكتب لبنان، 4/444املغازي للواقدي 
هو عبد الرمحن بن عوف بن عبد عوف بن عبد احلر، القرشي الزهري أبو حممد، ولد قبل الفيل بعشر سنني،  (2)

مسه   اجلاهلية عبد عمرو وقيل عبد من السابقني لإلسالم، هاجر اهلجرتني وشهد بدرا وسائر املشاهد، كان ا
الكعبة فسماه النيب صلى اهلل عليه وسلم عبد الرمحن، أحد العشرة املبشرين باجلنة، وأحد الستة أصحاب الشورى، 

سنة رضي اهلل عنه .بتصرف، سري  74هـ ودفن بالبقيع، وعمره  34كان تاجرا منفقا   سبيل اهلل، تو  سنة 
 .4/204إلصابة ، وا0/41أعالم النبالء 

 وذلك   السنة السادسة.  024/ 4انظر الكامل   التاريخ  (4)
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 املطلب األول: غزوة خيرب وأثرها على املسلمني

كانت خيرب وكرًا للتآمر والدس، ومركزا لالستفزازات العسكرية والتحرشات 
، خاصة حني أجلى النيب صلى اهلل عليه وسلم بين النضري فنزحوا إليها (0)باملسلمني

 مني.وأنفسهم تفيض حقدًا على املسل
وغري بعيد ما قام به زعماؤهم من تأليب العرب على املسلمني ويزيب األحزاب  

  غزوة اخلندق،   حثهم بين قريظة على الغدر باملسلمني ونقض العهود اليت كانت 
، مما اضطر املسلمني إىل الفتك ببعض زعمائهم (4)بينهم وبني النيب صلى اهلل عليه وسلم 

وأيب  (3)الذي كان جيمع غطفان لغزو الرسول صلى اهلل عليه وسلم مثل الُيَسْير بن رزام
 (2)رافع َسالمم بن أيب احُلَقْي .

وملا رجع النيب صلى اهلل عليه وسلم من احلديبية، اغتنم فرصة مهادنته لقريش، وعزم 
على التوجه لليهود القابعني   خيرب وإهناء وجودهم، وقد أمن هجوم القرشيني على 

  ذلك الوقت، أو مساندهتم لليهود ويالفهم معهم، فأقام باملدينة شهر ذي املسلمني 
 . (4)احلجة وبعض حمرم   جتهز للمسري إىل خيرب   بقية حمرم

 خروج المسلمين إلى خيبر:
خرج رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه بروح إميانية عالية، خملصني هلل 

اليت وعدهم اهلل إياها وهم   طري  عودهتم من  موقنني بالنصر، مستبشرين بالغنيمة

                                                 
، مكتبة دار السالم الرياض ط: بدون 342بتصرف، الرحي  املختوم: الشيخ صفي الرمحن املباركفوري ص (0)

 م. 0993هـ  0202
 .3/449: ابن هشام وذلك   السنة اخلامسة انظر غزوة اخلندق   سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم(4)
 .4/024، ويقال ُأسري بن رزام، انظر عيون األثر 2/494انظر سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام  (3)
انظر القصة   صحيح اإلمام البخاري، كتاب املغازي باب قتل أيب رافع عبد اهلل بن أيب احلقي  ويقال سالمم بن  (2)

، وهو من يهود 4/019، وعيون األثر 303/ 3لى اهلل عليه وسلم: ابن هشام . وسرية النيب ص44/ 3أيب احلقي  
 بين النضري الذين خرجوا إىل خيرب حيث فتك به املسلمون.

 .371/ 3انظر سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام  (4)
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ھ  ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ   ڇ  احلديبية،   قوله تعاىل:

 .(0) ڇ  اآلية.. ۇ
ومل يسمح النيب صلى اهلل عليه وسلم للمنافقني وضعفاء اإلميان الذين ختلفوا   احلديبية 

ې  ڇ  ديقًا لقوله تعاىل:باخلروج معه، فلم خيرج معه إال أصحاب الشجرة، تص

وئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ    (2)ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ

ی   جئ  حئ  مئىئ  يئ  جب        حب  (4)ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی (3)ۈئېئ 

 . (4) ڇخب  مب     ىب  يب   
رمحه اهلل   تفسري هذه اآلية: )يعين مغامن خيرب ألن اهلل عز  (4)قال اإلمام القرطيب

 . (7)خيرب وأهنا هلم خاصة، من غاب منهم ومن حضر( وجل وعد أهل احلديبية فتح
وثارت احلمية   قلوب املسلمني لقتال عدوهم، مل يفّت   عضد املسلمني كثرهتم 

، ومل يثن من عزمهم َمنعة حصوهنم، بل يركوا إىل خيرب متلؤهم الثقة باهلل، (1)وقوهتم
، (9)وإخالصهم إلعالء كلمة اهلل، وتدفعهم عقيدهتم الصافية  واالطمئنان إىل وعده بالنصر

                                                 
 .41سورة الفتح جزء من آية  (0)
إىل خيرب ليفتحوها فسأهلم املخلفون أن خيرجوا معهم إىل  وذلك حني ذهب النيب صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه (4)

 .309/ 7املغنم. املرجع الساب  
 . 7/341قال جماهد وغريه: وهو الوعد الذي وعد اهلل به أهل احلديبية، املرجع الساب   (3)
 .7/341اب  قال احلافظ ابن كثري : ) أي وعد اهلل أهل احلديبية قبل سؤالكم اخلروج معهم(. املرجع الس (2)
 .04سورة الفتح آية  (4)
هو حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي األندلسي، أبو عبد اهلل، من كبار املفسرين صاحل  (4)

هـ رمحه اهلل. بتصرف،  470متعبد ورع، من أهل قرطبة ورحل إىل الشرق واستقر مُبنية مبصر وتو  فيها عام 
 .4/344األعالم: الزركلي 

، دار إحياء الترا، العريب، 371/ 04اجلامع ألحكام القرآن: أبو عبد اهلل حممد بن أمحد األنصاري القرطيب  (7)
 م. 0944هـ  0374، 4بريوت لبنان، ط: 

قال الواقدي: وكانت يهود خيرب ال يظنون أن رسول اهلل يغزوهم ملنعتهم وحصوهنم وسالحهم وعددهم،  (1)
 .437/ 4ة آالف مقاتل صفوفًا   يقولون: حممد يغزونا؟ هيهات، هيهات. كانوا خيرجون كل يوم عشر

م. وانظر كذلك  0972هـ  0392، 2، دار الفكر ط:044بتصرف، غزوة خيرب: حممد أمحد بامشيل ص  (9)
 . 304/ 4التاريخ اإلسالمي 
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فانطلقوا مهللني مكربين رافعني أصواهتم بذلك، حىت أمرهم رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم أن يرفقوا بأنفسهم، وقال هلم: ))إنكم ال تدعون أصّم وال غائبًا إنكم تدعون مسيعًا 

 .(0)قريبًا وهو معكم((
رضي اهلل عنه )حيدو  (4)األكوع وسار اجليش   طريقه إىل خيرب ونزل عامر ابن

 بالقوم يقول:
 وال تصدقنا وال صلَّْينا اللهمَّ لوال أنَت ما اهتدَْينا

 فاغِفْر ِفداًء لـَك ما أبقينـا          وَألِقَين سكينًة علْينــا
 وثبِت اأَلْقـداَم إْن اَلَقْينــا           إنَّـا إذا ِصيَح بنا َأَبْينـا

 (3()وبالصِّياِح َعوَّلُوا عَلينا                 
، وكان بني (2)ونزل اجليش بقيادة النيب صلى اهلل عليه وسلم بواد ُيقال له الرجيع

اليهود وبني غطفان، وذلك ليحولوا بينهم وبني أن ميدوا أهل خيرب، وقد مسعوا خبروج 
د، فلما ساروا النيب صلى اهلل عليه وسلم خليرب، فجمعوا مجوعهم، وخرجوا ليظاهروا اليهو

مسافة ، مسعوا خلفهم   أمواهلم وأهليهم حسًا، فظنوا أن املسلمني قد خالفوا إليهم، 
فرجعوا على أعقاهبم، وأقاموا   أهليهم وأمواهلم، وخلوا بني الرسول صلى اهلل عليه 

 ،وكفى اهلل املؤمنني مؤونة قتاهلم.(4)وسلم وبني خيرب

                                                 
ذلك   ذهابه أو ، وشك الراوي هل كان 74/ 4صحيح اإلمام البخاري كتاب املغازي باب غزوة خيرب  (0)

 .2414ح  7/271إيابه، ورجح احلافظ ابن حجر أنه كان   طري  عودته من الغزوة. انظر فتح الباري 
هو عامر بن سنان بن عبد اهلل األسلمي عم سلمة بن األكوع رضي اهلل عنهما، خرج مع النيب صلى اهلل عليه  (4)

فقتله رضي اهلل عنه، فقالوا حبط عمله، فقال النيب صلى اهلل وسلم   خيرب وبارز مرحبا اليهودي فارتد عليه سيفه 
إنه جلاهد جماهد قلِّ عريب مشى هبا مثله((.  -ومجع بني إصبعيه-عليه وسلم :))كذب من قاله، إن له ألجران

، واإلصابة 3/9، وانظر االستيعاب 0114ح  3/0249صحيح مسلم كتاب اجلهاد والسري باب غزوة خيرب 
4/441. 
. صحيح مسلم كتاب اجلهاد والسري باب غزوة خيرب 74/ 4يح البخاري كتاب املغازي باب غزوة خيرب صح (3)
 .043ح  3/0247
هو واد قبل الصهباء، ال يعرف اليوم، ومن احملتمل أن يكون   وادي اللِّحن، أو التمة، ومها واد واحد. وهناك  (2)

 .031، 401كة. بتصرف، معجم املعامل اجلغرافية ص رجيع آخر، وهو الذي ذكر   يوم الرجيع وهو مشال م
 .3/01. وتاريخ الطربي 310/ 3انظر سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام  (4)
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 ، وقف النيب صلى اهلل عليه وسلم يدعو ربه وملا أشرف اجليش اإلسالمي على خيرب
ويستنصره فقال:)) اللهم رب السماوات السبع وما أظَلْلن، ورب األَرضني السبع وما 
أقَلْلن، ورب الرياح وما ذرين، ورب الشياطني وما أضللن، نسألك خري هذه القرية وخري 

 .(0)أهلها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها((
املسلمون خيرب،  وروحهم املعنوية كأفضل ما يكون، مسوًا وبذاًل وتضحيًة   وقدم 

سبيل اهلل وكان قدومهم لياًل، ) وكان النيب صلى اهلل عليه وسلم إذا أتى قومًا بليل، مل 
، فلما رأوه (2)، فلما أصبح خرجت اليهود مبساحيهم ومكاِتِلهم(3)هبم حىت يصبح (4)ُيِغر

. فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم : )) خِرَبت خيرب، (4)حممد واخلميسقالوا: حممد واهلل، 
 .(7)(((4)إنا إذا نزلنا بساحة قوٍم فساء صباح املنَذرين

وقد حق  النيب صلى اهلل عليه وسلم بذلك عنصر مفاجأة اليهود، حني رأوا جحافل اجليش 
 رتدوا إىل حصوهنم هاربني فزعني.اإلسالمي مرابطة أمام مدينتهم فأوقع ذلك االضطراب بينهم ، وا

 بدء المعركة وفتح خيبر:
متأهبني لقتال اليهود، وقد أخذوا أسلحتهم وأعدُُّوا  (1)حاصر املسلمون حصون خيرب

عدهتم لذلك، وأراد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن يستثري مهم أصحابه ملواجهة 
                                                 

، وأورده 4377ح  491أورده احلافظ اهليثمي دون يديد زمنه   موارد الظمآن إىل زوائد ابن حبان ص  (0)
واه الطرباين ورجاله رجال الصحيح، وذكره   فتح خيربكتاب ، وقال: ر032/ 01كذلك   جممع الزوائد 

، والبداية والنهاية 4/049، وعيون األثر 379/ 3السري، انظر سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام 
2/013. 
 . 2097ح  241/  7من اإلغارة، انظر فتح الباري  (4)
 .379/ 3سمع أذانًا أغار، قال ابن إسحاق: فإن مسع أذانًا أمسك، وإن مل ي (3)
، واملكاتل: مجع ِمكتل: 2/341املساحي: مجع مسحاة: وهي اجملرفة من احلديد. النهاية   غريب احلديث  (2)

 .2097ح  241/ 7، وانظر  فتح الباري 2/041وهو الّزبيل الكبري. النهاية   غريب احلديث 
دمة والساقة وامليمنة وامليسرة والقلب. النهاية   غريب يعين اجليش، مسي به ألنه مقسوم مخسة أقسام: املق (4)

 .042/ 04، وانظر صحيح مسلم بشرح النووي 4/79احلديث 
قال احلافظ ابن حجر: يؤخذ من هذا احلديث التفاؤل، ألنه صلى اهلل عليه وسلم ملا رأى آالت اهلدم أخذ منه  (4)

 .2097ح  241/ 7أن مدينتهم ستخرب. بتصرف، فتح الباري 
 . و  رواية أخرى زاد: اهلل أكرب خربت خيرب.73/ 4صحيح البخاري كتاب املغازي باب غزوة خيرب  (7)
قال د. حممد أبو شهبة: كانت حصون خيرب ثالثة جماميع ، وكل جمموعة ثال، حصون متتد من اجلنوب إىل  (1)
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فقال:))ألعطني هذه الراية غدًا  أعدائهم، وأن حيفز   نفوسهم البذل وحب اهلل ورسوله،
 .(0)رجاًل يفتح اهلل على يديه، حيب اهلل ورسوله وحيبه اهلل ورسوله((

 .(4)وعند ابن اسح  رمحه اهلل:)) حيب اهلل ورسوله، يفتح اهلل على يديه، ليس بفرار((
فبّين النيب صلى اهلل عليه وسلم لصحابته شرطني رئيسني للحصول على النصر بإذن 

 ومها: حب اهلل تعاىل ورسوله، والثبات   املعركة وعدم التويل   الزحف.اهلل 
وتطلع الصحابة رضوان اهلل عليهم إىل نيل هذا الشرف، ومتناه كل واحد منهم، فقد روى 
اإلمام البخاري رمحه اهلل   صحيحه:)فلما أصبح الناس غدوا على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

، فقال: )) أين علي بن أيب طالب؟(( فقيل: هو يا رسول اهلل يشتكي عينيه. كلهم يرجو أن يعطاها
 قال: ))فأرسلوا إليه((. فُأيت به فبص  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم   عينيه ودعا له فربأ(.

  سلَّمه الراية، وأوصاه بدعوة اليهود إىل اإلسالم قبل مدامهتهم وقتاهلم، فالدعوة 
حال السلم فقط، بل قد تكون واملسلم   قلب املعركة، فاملسلم داع إىل اهلل ليست   

 (3)إىل اهلل تعاىل قبل أن يكون مقاتاًل ، والدعوة إىل اهلل هي األصل، واهلداية خري من القتل
فقال له صلى اهلل عليه وسلم:)) انفذ على رسلك حىت تنزل بساحتهم،   ادعهم إىل 

من ح  اهلل فيه، فواهلل ألن يهدي اهلل بك رجاًل واحدًا  اإلسالم، واخربهم مبا جيب عليهم
 . (4)(((2)خري لك من أن يكون لك ُحْمر النعم

وهذه الوصية تظهر مدى حرصه صلى اهلل عليه وسلم على هداية الناس ودخوهلم   
 اإلسالم حىت لو كان ذلك سببًا   تفويت الغنائم على املسلمني.

                                                                                                                                          
: الَنَطاة والشِّ  والكَتِيبة، أما النطاة فكانت الشمال، يتخللها النخيل والزروع واملنازل املتفرقة، وهذه اجملاميع هي

ثال، حصون: ناعم والصَّعب وقُّلة، وكانت الشِّ  حصنني: ُأَبي والَبريء ، وأما الَكِتيبة فكانت ثال، حصون: 
 .4/204الُقُموص والَوِطيح والُساَلِلم. بتصرف، السرية النبوية   ضوء القرآن والسنة 

 .74/ 4كتاب املغازي باب غزوة خيرب صحيح اإلمام البخاري  (0)
 .4/040.وأورد حنوها احلافظ اهليثمي   جممع الزوائد 314/ 3سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام  (4)
 .3/14بتصرف،  املنهج احلركي للسرية النبوية  (3)
 .2401ح  271/ 7و متلكها. فتح الباري محر النعم: هو من ألوان اإلبل احملمودة، واملراد أن تكون لك فتتصدق هبا أ (2)
، وصحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة باب من 77/ 4صحيح البخاري، كتاب املغازي باب غزوة خيرب  (4)

 .4214، ح 0174/ 2فضائل علي رضي اهلل عنه 



 

71 

 

 

ون من ضروب الشجاعة والتضحية   سبيل اهلل ما والتقى اجلمعان وأبدى املسلم
 أذهل اليهود، وجعلهم يستميتون   الدفاع عن أنفسهم وعن حصوهنم.

وفتح اهلل على رسوله أول احلصون حصن ناعم،   فتح بعده حصن الَقموص،   
جعل النيب صلى اهلل عليه وسلم يفتح حصون خيرب واحدًا تلو اآلخر، وكلما فتح حصنًا 

شراذم اليهود إىل احلصن الذي يليه، حىت انتهى إىل آخر حصوهنم: الَوِطيح  يهرب
والُساَلمل، فحاصرهم حصارًا شديدًا، حىت إذا أيقنوا باهللكة ورأوا أن الدائرة عليهم، سألوا 

 رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن حيقن دماءهم وأن يسيِّرهم ففعل.
، على (0)يرب مقابل نصف ما خيرج من مثارها فأعطاهم ذلك  سألوه أن يبقيهم على زراعة أرض خ 

 .  (3)وكان النيب قد حاز األموال كلها: الشِّ  وَنطَاة والكَتِيَبة ومجيع حصوهنم (4)أن خيرجهم مىت شاء،
، أظهر فيها املسلمون شجاعًة وإقدامًا (2)وقد جرت أثناء القتال مبارزات عديدة

ملسلمني، ورأى اليهود منهم ما زلزهلم وقذف الوهن   عظيمني، وكان النصر فيها حليف ا
 قلوهبم.

مبا حد، إلخواهنم   خيرب، فبعثوا  (4)ومسع من وراء خيرب من اليهود كأهل فدك
للرسول صلى اهلل عليه وسلم يسألونه الصلح، فصاحلهم وحقن دماءهم وعاملهم   

 لثمر.أمواهلم وأراضيهم كأهل خيرب ، أن يقوموا هبا وهلم نصف ا

                                                 
ا ويزرعوها ومما رواه اإلمام البخاري   صحيحه: )أعطى النيب صلى اهلل عليه وسلم خيرب اليهود أن يعملوه (0)

 .12/ 4وهلم شطر ما خيرج منها(، كتاب املغازي باب معاملة النيب صلى اهلل عليه وسلم أهل خيرب 
وقد أخرجهم بعد ذلك عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه كما روي   صحيح اإلمام البخاري كتاب الشروط  (4)

ب املساقاة باب املساقاة واملعاملة جبزء باب إذا اشترط   املزارعة إذا شئت أخرجتك. وصحيح اإلمام مسلم كتا
 .074/ 3. وانظر تاريخ الطربي 0440، ح 0017/ 3من التمر والزروع 

 .319 -310/ 3انظر سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام   (3)
عنه، منها مبارزة مرحب اليهودي لعامر بن األكوع رضي اهلل عنه   مبارزته حملمد بن مسلمة رضي اهلل  (2)

وكذلك لعلي بن أيب طالب رضي اهلل عنه ، ومنها مبارزة أخيه ياسر للزبري بن العوام رضي اهلل عنه ، انظر سرية 
 .314 -313النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام من ص 

البلدان قرية باحلجاز بينها وبني املدينة يوميان وقيل ثالثة وهي شرقي خيرب تعرف اليوم باحلائط. انظر معجم  (4)
 .434، ومعجم املعامل اجلغرافية ص 2/431
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وا الصلح بينهم على ذلك، وكانت فدك خالصًة لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  
 .(0)ألهنم مل جيلبوا عليها خبيل وال ركاب، وكانت خيرب فيئًا بني املسلمني

وُسر النيب صلى اهلل عليه وسلم واملسلمون بنصر اهلل تعاىل، وطابت نفوسهم 
ائم، وكانوا قد حازوا كثريا من املغامن برضاه تعاىل عنهم، ومبا رزقهم من الغن

 وأصابوا كثريًا من السيب.
فأسلمت رضي اهلل عنها،  (4)وكان من مجلة السيب صفية بنت حيي بنت أخطب 

واصطفاها النيب صلى اهلل عليه وسلم لنفسه وتزوجها، وقد روى اإلمام مسلم رمحه اهلل 
 .(3)   صحيحه: )أنه اعت  صفية وجعل عتقها صداقها(

وراف  فتح خيرب قدوم جعفر بن أيب طالب رضي اهلل عنه ومن معه من 
املهاجرين من أرض احلبشة، فوافوا الرسول صلى اهلل عليه وسلم بعد فتحه 
خليرب وانتصاره على اليهود، فُسرِّ الرسول صلى اهلل عليه وسلم بقدومهم، 

)ما أدري وظهر عليه شعور من الفرح الغامر، فتلقاه وقبل جبهته وقال: )
، وأشركهم   الغنائم مع (2)بأيهما أنا أفرح، بفتح خيرب أو بقدوم جعفر؟((

 املسلمني. 
 

                                                 
، و فتح خيرب موضع خالف: هل فتحت صلحا أم 319/ 3انظر سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام  (0)

 .334 -3/341عنوة، لالستفادة انظر زاد املعاد 
بن اسح  بن إبراهيم عليهم هي أم املؤمنني صفية بنت حيي بن أخطب بن سعية من سبط الالوي بن يعقوب  (4)

الصالة والسالم   من ذرية هارون بن عمران أخي موسى عليهما الصالة والسالم، كانت يت سالم بن مشكم 
  تزوجها كنانة بن أيب احلقي  فقتل يوم خيرب وسبيت وصارت   سهم دحية الكليب،   استعادها النيب صلى اهلل 

هـ رضي اهلل عنها .بتصرف، سري أعالم النبالء  41رضي اهلل عنها سنة عليه وسلم فأعتقها وتزوجها، توفيت 
 2/324، واإلصابة 4/430
 .0344، ح 0124/ 4كتاب النكاح باب فضيلة إعتاقه أمة   يتزوجها  (3)
املستدرك على الصحيحني: اإلمام احلافظ أيب عبد اهلل احلاكم النيسابوري كتاب معرفة الصحابة باب مناقب (2)

، وقال: هذا حديث صحيح إمنا ظهر مبثل هذا اإلسناد الصحيح مرسال، ووافقه 3/400بن أيب طالب جعفر 
الذهيب   التلخيص وهو حباشية املستدرك، دار الكتاب العريب بريوت، ط: بدون. وقد حسن احلديث الشيخ 

 .011/ 4األلباين أنظر فقه السرية: الشيخ حممد الغزايل، وانظر الطبقات الكربى 
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وكان قد هاجر من اليمن فألقته  -رضي اهلل عنه (0)قال أبو موسى األشعري

:)فأقمنا -وأصحابه السفينة   احلبشة، فبقوا هناك مع جعفر رضي اهلل عنه واملهاجرين
ًا، فوافقنا النيب صلى اهلل عليه وسلم حني افتتح خيرب، فأسهم لنا أو معه حىت قدمنا مجيع
 .(4)قال: فأعطانا منها(

                                                 
هو عبد اهلل بن قيس بن سليم بن حضَّار األشعري، أسلم مبكة ورجع لقومه   هاجر معهم، فألقتهم سفينتهم  (0)

إىل النجاشي،   هاجر إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم وقد افتتحت خيرب، فقال هلم :))لكم اهلجرة مرتني، هاجرا 
عنه النيب صلى اهلل عليه وسلم :))أنه أعطي مزمارا  إىل النجاشي وهاجرا إيل((.كان حسن الصوت بالقرآن فقال

 24من مزامري آل داود((. شهد الفتوح واستعمله عمر رضي اهلل عنه على البصرة،  ففقه أهلها وأقرأهم، تو  سنة 
 . 4/349، واإلصابة 4/311وقيل غري ذلك، وعمره نيف وستني سنة رضي اهلل عنه. بتصرف، سري أعالم النبالء  

 .44/ 2)مل يترجم له(  04يح اإلمام البخاري كتاب فرض اخلمس، باب صح (4)
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 أثر فتح خيبر على المسلمين:

كان هذا الفتح املبني عقابا من اهلل تعاىل لليهود على مكرهم وشرورهم وعدواهنم، 
سبيله بأمواهلم وأنفسهم،  وإذالاًل هلم، وثوابًا منه تعاىل للمؤمنني الصادقني اجملاهدين  

ڇ  ونصرًا هلم على عدوهم الذي ما فتئ يدس هلم ويكيد عليهم، وتصديقًا لقوله تعاىل :

 . (0) ڇے   ے  ۓ        ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ  
 ومن اآلثار امليمونة هلذا النصر:

ُن جانبهم خْضُد شوكة اليهود في الحجاز، وتَصفيِة الموقف معهم، وأمْ  -1

 :(4)نهائياً 

كانت خيرب آخر معاقل اليهود   احلجاز، وكانت مصدرًا للشرور والفنت، ووكرًا 
لتدبري املكائد للمسلمني، وملا ا فتح خيرب وانتصر املسلمون بفضل اهلل، ودان اليهود 
لسلطان املسلمني، انتهت قوة اليهود ونفوذهم  بشكل هنائي ، وبقوا   خيرب منزوعي 

سالح، ُأَجراء عند املسلمني يعملون   أراضيهم، وقد أمن املسلمون بذلك اجلهة ال
 الشمالية للمدينة، حيث مل يقم لليهود قائمة بعد ذلك   جزيرة العرب.

ومما يدل على مساحة اإلسالم، وعلى عظمة النيب صلى اهلل عليه وسلم ، أنه عامل 
، فبعد -ولو كانوا أعداًء له ولرسوله-اليهود بعد هزميتهم بصفتهم بشرًا غري مقاتلني

تأمينهم على أرواحهم، مل يستنزف طاقتهم كالعبيد، بل أمكن إجياد جو من التعايش 
، ملعرفتهم بالزراعة، ولسلب (3)معهم، حبيث يشتغلون بأرض املسلمني وهلم نصف الثمر

 القوة من يت أيديهم، كوهنم أجراء جيليهم املسلمون مىت شاءوا.
ح القضاء على الكيان اليهودي وشروره، للمسلمني التفرغ لقريش، وإعداد العدة وقد أتا

جملاهبتها، إذا ما أرادت نقض عهدها مع املسلمني، واملسلمون موقنون، أنه ال بد أن يأيت اليوم الذي 

                                                 
 .073-070سورة الصافات اآليات  (0)
 .4/414انظر سرية الرسول صلى اهلل عليه وسلم، صور مقتبسة من القرآن الكرمي  (4)
 .3/79بتصرف، املنهج احلركي للسرية النبوية  (3)
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ل يطهرون فيه البيت احلرام من األوثان، ويقيمون دولة اإلسالم اليت ترفع لواء التوحيد وتنشر العد
 والسالم.

 حصول المسلمين على الغنائم وتوسع أحوالهم المادية:-2

بعد فتح خيرب واستسالم حصوهنا، وّزع النيب صلى اهلل عليه وسلم الغنائم على 
، (0)املسلمني ، وكانت شيئًا عظيمًا مل يغنم اجليش اإلسالمي مثله   أي غزوة من قبل

 قيل إن أعيان مكة   أعراسهم فقد كان اليهود أصحاب جتارة وذهب وأموال، حىت
يرسلون فيستعريون منهم احللي، وملا عثر النيب صلى اهلل عليه وسلم على كنزهم، ُقوم 

 .(4)فكان بعشرة آالف دينار ملا وجد فيه من الذهب واجلواهر
كما كانت خيرب منطقة زراعية مشهورة بزراعة التمور، وملا غنم الصحابة رضوان اهلل 

ارع، أبقوا اليهود فيها كي يقوموا بزراعتها ويقتسموا مع املسلمني خرياهتا، عليهم تلك املز
 .(3)وتقول أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها:)ملا فتحت خيرب قلنا اآلن نشبع من التمر(

 حصول المسلمين على الكثير من العتاد واألسلحة: -3

ليهود بإخبار احتوت حصون خيرب على خمازن للعتاد واألسلحة، وتطوع أحد ا
الرسول صلى اهلل عليه وسلم عن أمرها، بعد أن أصاهبم الرعب وتزلزلت صفوفهم ، 

وهو من حصون الَنَطاة  -وذلك ملا حاصر النيب صلى اهلل عليه وسلم حصن الصَّعب 
ودروعًا وسيوفًا.    2فقال له: إن   هذا احلصن يت األرض منجنيقًا ودبابات -املنيعة

 وغنمها املسلمون مع الغنائم. (4)ا فتح احلصنأوقفه عليها مل
 زيادة إيمان المسلمين وقوتهم: -4

فهم قد آمنوا باهلل وصدقوا مبوعوده هلم، ملَّا نزلت البشرى بالفوز والنصر، ومل يهابوا 
كثرة أعدائهم، ألهنم خرجوا   سبيل اهلل إلعالء كلمة اهلل تعاىل، صابرين حمتسبني، وهذا 

فكان لثقتهم بنصر اهلل وتأييده هلم، دور فعال   بث احلماسة   نفوسهم شأهنم دائمًا، 
                                                 

 .471انظر غزوة خيرب: حممد بامشيل ص (0)
 .724/ 4بتصرف، السرية احللبية (4)
 .4/13صحيح اإلمام البخاري كتاب املغازي باب غزوة خيرب  (3)
مجع دبابة وهي: آلة تتخذ من جلود وخشب، يدخل فيها الرجال ويقربوهنا من احلصن احملاصر لينقبوه، وتقيهم  2

 .94/ 4ما يرمون به من فوقهم. النهاية   غريب احلديث 
 .724و ص  4/733احللبية  انظر السرية (4)
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ڌ  ڌ  ڎ  ڇ  والشجاعة   قلوهبم، وتثبيت أقدامهم، ويصدق فيهم قوله تعاىل:

 .(0) ڇڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک     
تفرغ المسلمين لنشر اإلسالم وعدم انشغالهم بالزرع، واستفادتهم من خبرة  -5

 لزراعية:اليهود ا

جتلَّت حكمة النيب صلى اهلل عليه وسلم   قبوله سؤال اليهود له أن يبقيهم   أرضهم 
يزرعوهنا ويقومون هبا، وذلك رغبًة عن قيام الصحابة بزراعة هذه األراضي واالنشغال هبا عن 

يجاهد اجلهاد   سبيل اهلل، فالدعوة اإلسالمية   ذلك احلني يتاج إىل كل فرد من أفرادها، ل
  سبيل نشرها وإلعالء كلمة اهلل، ويّول املسلمني للقيام باألرض وزراعتها سيضطرهم إىل 
سكناها، وهذا بدوره سيحول دون تفرغهم للجهاد لنشر دين اإلسالم، وقد كان اجلهاد من 

 .(4)أهم وسائل الدعوة إىل اهلل   تلك الفترة من تاريخ اإلسالم 
يه وسلم املسلمني من االنشغال بالزرع عن اجلهاد   وقد حذر النيب صلى اهلل عل

سبيل اهلل، فقال صلى اهلل عليه وسلم :))إذا تبايعتم بالِعيَنة، وأخذا أذناب البقر، ورضيتم 
 .(3)بالزرع وتركتم اجلهاد، سلط اهلل عليكم ذاًل ال ينزعه حىت ترجعوا إىل دينكم((

أى ِشعبًا فيه عيينة من ماء فأعجبته، وقال صلى اهلل عليه وسلم ألحد أصحابه ملا ر
وفكر   اعتزال الناس واإلقامة   هذا الشعب:))ال تفعل فإن مقام أحدكم   سبيل اهلل 
أفضل من صالته   بيته سبعني عامًا، أال يبون أن يغفر اهلل لكم ويدخلكم اجلنة، أغزو 

 .(2)ة((  سبيل اهلل، من قاتل   سبيل اهلل فواق ناقة وجبت له اجلن

                                                 
 .429سورة البقرة جزء من آية  (0)
 .342بتصرف، دراسة   السرية ص (4)
واللفظ له، ومل حيدد زمن  3244ح  3/472سنن أيب داود كتاب اإلجارة باب   النهي عن العينة  (3)

. 00/744صول عن ابن عمر رضي اهلل عنهما، وصححه حمق  جامع األ 4/12احلديث،ومسند اإلمام أمحد  
والعينة: هو) أن يبيع شيئا بثمن مؤجل، ويسلمه إىل املشتري،   يشتريه قبل قبض الثمن بثمن نقد أقل من ذلك 

 .9/334القدر(. عون املعبود  
 وقال: حديث حسن. 0441ح  2/010سنن الترمذي كتاب فضائل اجلهاد باب ما جاء   فضل الغدو والرواح   سبيل اهلل  (2)
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رضي   اهلل    عنه    رأى           (0)كما   روي  أن   أبا    أمامة   الباهلي
وشيئًا من آالت احلر،، فقال:) مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم   (4)سكَّة

 .(3)يقول:))ال يدخل هذا بيت قوم إال أدخله اهلل الذل((
اشتغل به فضيع بسببه ما أمر  رمحه اهلل:  وحمل ذلك إذا(2) قال احلافظ ابن حجر

حبفظه، أو أنه يتجاوز احلد فيه. وقيل: إن هذا ملن يقرب من العدو، فإنه إذا اشتغل 
باحلر، ال يشتغل بالفروسية، فيتأسد عليه العدو، فحثهم أن يشتغلوا بالفروسية، وعلى 

 .(4)غريهم إمدادهم مبا حيتاجون إليه
الدرس جيدًا، فأعلن سريه على هدي  ووعى أبو بكر الصدي  رضي اهلل عنه هذا

النبوة من أول يوم   خالفته، وأكد أمهية اجلهاد، ملا خطب   املسلمني وقال:)ال يدع 
 .(4)قوم اجلهاد   سبيل اهلل، إال خذهلم اهلل بالذل(

كما تنبه الصحابة رضوان اهلل عليهم لذلك، فجندوا كل طاقاهتم لنشر اإلسالم، 
 ًا، حىت بلغت دعوة اإلسالم مشارق األرض ومغارهبا.جهادًا ودعوة وتعليم

واستمر املسلمون على إبقاء اليهود خبيرب ليقوموا بزراعة األرض، حىت كان عهد   
الفاروق رضي اهلل عنه، فرأى أن املصلحة   إجالئهم عن خيرب، وذلك ملا أصبحوا 

 وسببًا لقل  الدولة اإلسالمية. (7)مصدرًا لإلفساد والغدر
                                                 

ُصَدي بن عجالن بن احلار، اشتهر بكنيته، بايع يت الشجرة، سكن الشام وكان مع علي رضي اهلل عنه هو  (0)
بصفني، قال للنيب صلى اهلل عليه وسلم :مرين بعمل. فقال له:)) عليك بالصوم فإنه ال مثل له(( فكان أبو أمامة 

 .4/014، واإلصابة 3/349وامرأته وخادمه ال يلفون إال صيامًا. بتصرف، سري أعالم النبالء 
 .4340ح  4/4هي احلديدة اليت ير، هبا األرض، انظر فتح الباري  (4)
/ 3صحيح اإلمام البخاري كتاب احلر، واملزارعة، باب ما حيذر من االشتغال بآلة الزرع، أو جماوزة احلد الذي أمر به  (3)

44. 
، من أئمة العلم والتاريخ، أصله من عسقالن بفلسطني، هو أمحد بن علي بن حممد الكناين العسقالين أبو الفضل (2)

هـ، ولع باألدب والشعر   أقبل على احلديث ورحل لليمن  144هـ وتو  فيها سنة  773ولد بالقاهرة سنة 
واحلجاز ليسمع من شيوخها، وانتشرت مصنفاته   حياته وعلت شهرته فقصده الناس لألخذ منه، وأصبح حافظ 

 .0/071رمحه اهلل تعاىل. بتصرف، األعالم: الزركلي اإلسالم   عصره 
 .4340ح  4/4بتصرف،  فتح الباري (4)
 .4/310، والبداية والنهاية 2/320سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام   (4)
، 3/077انظر احلديث   صحيح البخاري كتاب الشروط باب إذا اشترط   املزارعة) إذا شئت أخرجتك( (7)
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 (0)بإخراجهمثبت عند عمر رضي اهلل عنه، وصية الرسول صلى اهلل عليه وسلم  وقد 
 . (4)  قوله: ))ألخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب، حىت ال أدع إال مسلمًا((

إضافة إىل اتساع الفتوحات اإلسالمية ، وكثرة اخلدم   أيدي املسلمني، وقدرهتم 
ل ذلك كان سببًا   أن جيمع عمر رضي اهلل عنه ،ك(3)على العمل   األرض وزراعتها

 . (2)أمره على إخراجهم ، فأجالهم عن خيرب
 أثر الخبر على أهل مكة:

علَّقت القبائل العربية املعادية للرسول صلى اهلل عليه وسلم، آمااًل كبرية على يهود 
انوا يتمتعون به خيرب   القضاء على املسلمني، ألهنا تعرف قوة يهود خيرب احلربية، وما ك

من موفور السالح وقوة احلصون واآلطام ، ووجود القادة احملنكني واألبطال، لذلك كان 
 ، وأصابتهم احلسرة وخيبة األمل لذلك.(4)وقع انتصار املسلمني الرائع كبريًا   قلوهبم

أما   مكة فقد بات الناس فيها على ترقب وانتظار، يتسمعون ويستخربون عن أمر 
صلى اهلل عليه وسلم ، ملام بلغهم أنه سار إىل خيرب، وقد عرفوا أهنا قرية احلجاز ريفًا النيب 

 .(4)وَمنعة ورجااًل، فهم يتحسسون األخبار ويسألون الركبان
 (0)  أن أحد الصحابة املشاركني   فتح خيرب، وهو احلجَّاج بن ِعالط الُسلمي

له هناك، فاستأذن النيب صلى اهلل عليه وسلم رضي اهلل عنه  أمجع املسري إىل مكة جلمع أموا

                                                                                                                                          
اعتدى اليهود على ابن عمر رضي اهلل عنهما، فخلعوا يديه ورجليه، كما عدوا على عبد اهلل بن سهل وقد 

 . 3/219األنصاري وقتلوه. انظر قصته   سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام 
واليقني أن الثلج وقد روى اإلمام مالك قول ابن شهاب الزهري: )ففحص عن ذلك عمر بن اخلطاب، حىت أتاه  (0)

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال:)) ال جيتمع دينان   جزيرة العرب((، فأجلى أهل خيرب( موطأ اإلمام مالك باب ما 
تنوير احلوالك شرح موطأ مالك: اإلمام جالل الـدين عبـد الـرمحن     -مع شرحه -جاء   إجالء اليهود من املدينة

 ت لبنان ط: بدون.،، دار الكتب العلمية بريو3/11السيوطي 
. 0747ح  3/0311صحيح مسلم كتاب اجلهاد والسري باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب  (4)

 . 0417ح  2/044وسنن الترمذي كتاب السري باب ما جاء   إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب 
 .4731، ح 341/ 4بتصرف، فتح الباري  (3)
 .244-240وية   ضوء القرآن والسنة ص بتصرف، السرية النب (2)
 م. 0919هـ 0219، 1، دار الشروق جدة، ط: 301انظر السرية النبوية: أبو احلسن الندوي ص (4)
 .3/399انظر سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام  (4)
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  أن يقول ما شاء حىت يتس  له مجع ماله، فأذن له صلى اهلل عليه وسلم ، فسار حىت 
، وجد رجااًل من قريش يتسمعون أخبار النيب صلى اهلل عليه (4)إذا وصل ثنية البيضاء

سرهم من هزمية النيب فأخربهم مبا ي -ومل يكونوا قد علموا بإسالمه-وسلم وأصحابه، 
صلى اهلل عليه وسلم واملسلمني، وأخربهم أنه جاء جلمع أمواله ليشتري مما غنمه اليهود 

 من حممد صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه.
وانتشر اخلرب   مكة، فحزن املسلمون هناك أشد احلزن، وأظهر املشركون الفرح 

 عنه ، فجعل ال يستطيع أن يقوم من والسرور، وبلغ اخلرب العباس بن عبد املطلب رضي اهلل
الغم، فأتاه احلجاج رضي اهلل عنه، وأخربه حبقيقة األمر، وبالنصر املبني الذي أحرزه 
املسلمون على اليهود، واستكتمه اخلرب ثالثة أيام حىت يرحل من مكة،   يعلنها بني أظهر 

 قريش.
هبا   أخرب قريشًا بنصر  وملا مضت األيام الثالثة، خرج العباس إىل الكعبة، وطاف

اهلل لرسوله وللمسلمني على يهود خيرب، فرد اهلل تعاىل احلزن والكآبة اليت كانت 
 باملسلمني على املشركني.

وخرج املسلمون وهم مكتئبون، حىت أتوا العباس رضي اهلل عنه فأخربهم اخلرب  
ه، من غري إضراٍر ، )فكان كذب احلجاج سببًا   يصيل مصلحت(3)فسُّروا به وفرحوا 

باملسلمني، وأما ما نال من مبكة من املسلمني من األذى واحلزن، فمفسدة يسرية إىل 
جنب املصلحة اليت حصلت بالكذب، وال سيما تكميل الفرح والسرور، وزيادة اإلميان 

                                                                                                                                          
ل أبا حممد وأبا عبد اهلل، قدم على هو احلجاج بن عالط بن خالد بن نويرة بن هالل السلمي الفهري، يك  أبا كالب وقي (0)

الرسول صلى اهلل عليه وسلم وهو خبيرب فأسلم وسكن املدينة، مات   خالفة عمر رضي اهلل عنهما. بتصرف، االستيعاب 
 .0/303، واإلصابة 0/322
عائشة  عقبة قرب مكة واملقبل من املدينة هتبطه إىل أسفل مكة من قبل ذي طوى. وعلى قرارهتا اليوم مسجد (4)

 .44، ومعجم املعامل اجلغرافية ص 4/14ومنه يعتمر الناس ويسمى املكان العمرة. بتصرف، معجم البلدان 
عن أنس رضي اهلل عنه. واملصنف: احلافظ أيب بكر عبد الرزاق بن مهام  031/ 3انظر احلديث   مسند اإلمام أمحد (3)

حبيب الرمحن األعظمي، نشر اجمللس العلمي جنوب أفريقيا ، يقي  وختريج وتعلي  الشيخ 9770ح  4/244الصنعاين 
 .391/ 3م. وانظر سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام  0971هـ 0391 0وباكستان واهلند، ط: 
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وعلمت قريش أهنا قد خسرت حلفاءها ،(0)الذي حصل باخلرب الصادق بعد هذا الكذب(
 د،  وأن خصومهم املسلمني أصبحوا كيانا قويا ال يستهان به.السابقني اليهو

                                                 
 .3/341زاد املعاد  (0)
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املطلب الثاني: معركة مؤتة 
(0)

 وأثرها على املسلمني: 

 سبب المعركة:
أتاح القضاء على الكيان اليهودي   خيرب ، التوسع   اجلهة الشمالية من جزيرة 

اتبة امللوك، وبعث الرسل العرب، وامتداد الدعوة اإلسالمية إىل بالد الشام، وذلك بعد مك
إليهم حاملني معهم رسالة اإلسالم ، ليخرجوهم وشعوهبم من ضي  األديان إىل سعة 

 اإلسالم، ومن عبادة العباد إىل عبادة اهلل وحده.
قرر النيب صلى اهلل عليه وسلم اختاذ موقٍف حاسٍم إزاء القبائل العربية النصرانية 

رة اليت اختذها أمراؤهم ضد دعاة اإلسالم ورسلهم إىل املوالية للروم، بعد املواقف الغاد
، وذلك حني بعث النيب صلى اهلل عليه وسلم سرية بقيادة كعب بن عمري (4)الشام

، لدعوة أهلها إىل اإلسالم، فالتقوا (4)بالبلقاء(2)رضي اهلل عنه إىل ذات أطالح (3)الغفاري
م، ورشقوهم بالنبال حىت قتلوهم، جبموع منهم وعرضوا عليهم اإلسالم، فلم يستجيبوا هل

 (4)ومل ينج منهم إال رجل واحد أتى النيب صلى اهلل عليه وسلم فأخربه خربهم.

                                                 
وهي بلدة  قرية من قرى البلقاء   حدود الشام، هبا كانت تطبع السيوف وإليها تنسب املشرفية من السيوف، (0)

أردنية تقع جنوب الكرك على يسار املتجه من معان إىل عمَّان، قرهبا مكان يدعى املزار، وهو قرب جعفر الطيار 
 .312، ومعجم املعامل اجلغرافية ص 4/409رضي اهلل عنه. بتصرف، معجم البلدان 

 .492بتصرف، دراسة   السرية ص (4)
، وكان النيب صلى اهلل عليه وسلم قد بعثه املرة بعد املرة أمريًا على السرايا،   كعب بن عمري الغفاري من كبار الصحابة (3)

بعثه إىل ذات أطالح   السنة الثامنة فُقتل أصحابه مجيعا، ويامل هو حىت بلغ املدينة، وقيل أنه قتل وأن الذي جنا هو عبد 
 .3/310، واإلصابة 3/494 اهلل بن أيب بكر الصدي  رضي اهلل عنهم أمجعني. بتصرف، االستيعاب

موضع من وراء ذات القرى إىل املدينة، ومل يقف املؤلف على من يعرفها اليوم. بتصرف، معجم البلدان  (2)
 .30. ومعجم املعامل اجلغرافية ص 0/401
اسعة. إقليم من أرض الشام،   األردن، تتوسطه مدينة عمَّان، ومنطقته جبلية عالية، فيها قرى كثرية ومزارع و(4)

 .29، ومعجم املعامل اجلغرافية ص 0/219بتصرف، معجم البلدان 
، 4/047، والطبقات الكربى 4/744وذلك   شهر ربيع األول سنة مثان للهجرة، انظر املغازي: الواقدي  (4)

 .4/097وعيون األثر 
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رضي اهلل عنه ،مبعو، الرسول  (0)تلى ذلك حادثة مقتل احلار، بن ُعمري األزدي
اد ، واشتد(2()3)على يد ُشَرْحبيل بن عمرو الغساين (4)صلى اهلل عليه وسلم إىل ملك ُبصرى

ذلك على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ملا   ذلك من استهانة باملسلمني، وكان من 
، فقرر النيب صلى اهلل عليه وسلم تأديب هذه القبائل (4)املعروف أن الرسل ال تقتل

 وإعالمها بقوة املسلمني.

                                                 
بصرى بكتابه، فلما نزل مؤتة، هو احلار، بن عمري األزدي الِلْهيب، بعثه الرسول صلى اهلل عليه وسلم إىل ملك  (0)

عرض له ُشَرحبيل بن عمرو الغساين، فلما عرف أنه من رسل حممد صلى اهلل عليه وسلم أوثقه رباطًا وضرب عنقًه 
، 4/744رضي اهلل عنه، ومل يقتل لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم رسول غريه، بتصرف، املغازي: الواقدي 

 .0/414اإلصابة 
احلر،( بن أيب مشر الغساين، ملك عريب متنصر حيكم بأمر الرومان منطقة اجلوالن وبصرى  هو احلار، )أو (4)

واملناط  املمتدة جنوبا حىت حدود جزيرة العرب، وقد ذكره ابن اسح  ضمن امللوك الذين أرسل هلم رسول اهلل 
ة النيب صلى اهلل عليه وسلم: صلى اهلل عليه وسل وقال عنه احلر، بن أيب مشر الغساين ملك ختوم الشام. انظر سري

 4دار الفكر ط: 440، وغزوة مؤتة: حممد أمحد بامشيل ص 4/044، واألعالم: الزركلي 2/479ابن هشام 
م. وبصرى كانت مدينة   حوران ، وهي اليوم آثار قرب مدينة درعة، وحوران إقليم من  0972هـ  0392

، ومعجم املعامل اجلغرافية ص 0/220انظر معجم البلدان  بالد الشام يشمل املنطقة الواقعة بني عمان ودمش .
23. 

هو أحد األمراء العاملني على البلقاء، وهو تابع للملك احلار، بن أيب مشر الغساين. انظر الرحي  املختوم ص  (3)
 .444، وانظر غزوة مؤتة: حممد البامشيل ص 317

، 091/ 4، وعيون األثر 041/ 4والطبقات الكربى ، 3/310، وزاد املعاد 4/744انظر املغازي: الواقدي  (2)
. وغري ذلك من كتب السرية إال ابن اسح    سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم  فلم يذكر 714/ 4والسرية احللبية 

، حيث ذكر انفراد 4/247فيها سببا مباشرًا ملعركة مؤتة. وهذا ما رجحه د. أكرم العمري   السرية النبوية الصحيحة 
واقدي بذكر السبب املباشر هلذه الغزوة، وهذا يضعف اخلرب، وكذلك بني أن غزو القبائل العربية   أطراف الشام ال

واهلل -وإخضاعها وتوسيع الرقعة اإلسالمية من مستلزمات تشريع اجلهاد بصرف النظر عن األسباب املباشرة. وأقول 
كان دافعا للرسول صلى اهلل عليه وسلم بتعجيل هذه اخلطوة، لعل تكرار اعتداء النصارى العرب على املسلمني  -أعلم

 اليت كان من املمكن تأجيلها حىت تستتب األمور   اجلزيرة العربية، ويتم فيها القضاء على الوثنية قضاًء تامًا.
وت، ط: بري-، املكتبة العصرية، صيدا 4/0039انظر خاا النبيني صلى اهلل عليه وسلم: الشيخ حممد أبو زهرة  (4)

 م.0979هـ 0399بدون 
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 السير إلى المعركة، وأحداثها:
لك   مجادى األوىل من السنة ندب النيب صلى اهلل عليه وسلم الناس للجهاد، وذ

، وهو أكرب جيش إسالمي (0)الثامنة للهجرة، وجهز جيشًا كبريًا قوامه ثالثة آالف مسلم
يبعثه النيب صلى اهلل عليه وسلم خارج املدينة، واختار قادة للجيش من خرية أصحابه، هلم 

ر رسول اهلل   اإلسالم سب  وفضل، فعن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما قال:) أمَّ
صلى اهلل عليه وسلم   غزوة مؤتة زيد بن حارثة، فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

 .(3)(((4):)) إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد اهلل بن رواحة
و مما يدل على حنكة الرسول صلى اهلل عليه وسلم احلربية وبعد نظره، أن يويل عدة 

سبا للطوارئ ، وذلك منعًا للفوضى واضطراب اجليش و تشتته أمراء للجيش بالترتيب، ي
وهو   أرض بعيدة، و  مواجهة أعداء جمهويل العدد والقوة،) وهذه هي املرة األوىل اليت 

 .(2)يتخذ فيها النيب صلى اهلل عليه وسلم مثل هذا االحتياط(
أن يأتوا ووقف املسلمون يودعون اجليش، وأوصاهم النيب صلى اهلل عليه وسلم ب

مقتل احلار، بن عمري رضي اهلل عنه ، وأن يدعو من هناك إىل اإلسالم، فإن أجابوا وإال 
،وقال هلم:))اغزوا باسم اهلل   سبيل اهلل، قاتلوا من كفر باهلل، (4)استعانوا باهلل وقاتلوهم

 .(4)اغزوا وال تغلوا، وال تغدروا وال متثلوا، وال تقتلوا وليدًأ..((

                                                 
 .3/247انظر سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام  (0)
هو عبد اهلل بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس بن ثعلبة األنصاري اخلزرجي شاعر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،  (4)

 لإلسالم، وأحد النقباء ليلة العقبة، شهد بدرًا وما يك  أبا حممد وليبس له عقب، من كتاب األنصار ومن السابقني األولني
 . 4/314، واإلصابة 0/431بعدها إىل أن استشهد مبؤتة ، مناقبه كثرية رضي اهلل عنه .بتصرف، سري أعالم النبالء 

 .4/17صحيح البخاري كتاب املغازي باب غزوة مؤتة من أرض الشام  (3)
 .4/247السرية النبوية الصحيحة  (2)
، وخمتصر سرية الرسول صلى اهلل عليه وسلم: الشيخ حممد بن عبد الوهاب ص 4/041الطبقات الكربى  (4)

 م.0944هـ 0374، دار العربية للطباعة والنشر بريوت لبنان، ط: بدون 414
 روى اإلمام مسلم هذه الوصية   كتاب اجلهاد والسري باب تأمري اإلمام األمراء على البعو، ووصيته إياهم (4)

، واملباركفوري   الرحي  4/747بآداب الغزو، ومل يثبت فيها غزوة بعينها، وذكرها هنا الواقدي   املغازي 
 .311املختوم ص 
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ون يشيعون اجليش ويودعونه، تتعاىل أصواهتم بالدعاء هلم:)صحبكم ومشى املسلم
 .(0)اهلل ودفع عنكم وردكم إلينا صاحلني(

ومضى اجملاهدون وقلوهبم معلقة باجلنة والشهادة، مستعينني باهلل فهم مقدمون على 
حرب مع عدو شرس، مل يسب  هلم مواجهته مبثل هذا اجلمع، وقد خالطت بشاشة اإلميان 

 م، فقال ابن رواحة رضي اهلل عنه :قلوهب
 (4)لكنين أسأل الرمحن مغفرة     وضربة ذات َفْرغ تقذف الزَّبدا

وبلغت أنباء جيش املسلمني الروم، فجهزوا جيشًا بلغ مائة ألف مقاتل، ونزلوا 
بالبلقاء، وانضم إليهم من القبائل العربية املتنصرة هناك مائة ألف أخرى، ونزل املسلمون 

،وفوجئوا هناك مبا مل يكن   احلسبان، جيش كثيف عرمرم، وبينهم وبني (3)ن  معا
املدينة مسافة طويلة، فتشاوروا فيما بينهم ، فاقترح بعضهم أن يكتبوا للرسول صلى اهلل 

 عليه وسلم بعدد عدوهم، فيمدهم مبدد أو يأمرهم مبا شاء.
رهم بسبب خروجهم،   حسم املوقف عبد اهلل بن رواحة رضي اهلل عنه حني ذك 

ورغبهم   نيل الشهادة   سبيل اهلل، واستثار اإلميان الكامن   قلوهبم، فقال:)يا قوم، 
واهلل إن اليت تكرهون لليت خرجتم تطلبون، الشهادة، وما نقاتل الناس بعدد وال قوة وال 

حدى احلسنيني، كثرة، وال نقاتلهم إال هبذا الدين الذي أكرمنا اهلل به، فانطلقوا فإمنا هي إ
 .(2)إما ظهور وإما شهادة(

واستجاب اجليش البن رواحة رضي اهلل عنه ،ورغم الفرق الكبري بني اجليشني، مل 
يعترض عليه أحد من املسلمني، ومل حيد، انقسام   اجليش، بل أهلب خطابه محاسهم، 

 خري وأبقى.وحفزهم لقتال الكفار، تدفعهم عقيدهتم الصادقة ويقينهم بأن ما عند اهلل 

                                                 
 .4/099، وعيون األثر  2/241سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام   (0)
هنا ما يعلو الدم الذي ينفجر من الطعنة. ذات فرغ: يعين واسعة، والزبد: أصله ما يعلو املاء إذا غال، و أراد ه(4)

 .3/241حاشية سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام 
كيال جنوبا. بتصرف، معجم  404مدينة   طرف بادية الشام تلقاء احلجاز وهي   األردن وتبعد عن عمان  (3)

 . 311، ومعجم املعامل اجلغرافية ص 4/043البلدان 
، 099/ 4، وعيون األثر 4/741، وانظر املغازي: الواقدي 3/231هلل عليه وسلم: ابن هشام سرية النيب صلى ا(2)

 .4/432، و التاريخ اإلسالمي 4/049  والكامل   التاريخ 
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  يرك اجليش اإلسالمي حىت وصل إىل مؤتة، ورصَّ قائدهم الصفوف، وأخذوا 
أسلحتهم، والتحمت صفوف املسلمني بالكفار، وقاتل املسلمون ببسالة، مضحِّني 
بأرواحهم، مقبلني غري مدبرين، وقاتل زيد بن حارثة رضي اهلل عنه وهو حيمل راية 

 ىت اخترقت جسده رماح األعداء، فسقط شهيدا.رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ح
فتناول منه الراية جعفر بن أيب طالب رضي اهلل عنه فقاتل هبا حىت إذا اشتدت  

ضراوة القتال، نزل عن فرسه فعقرها،   قاتل القوم مترجال وهو حيمل الراية بيمينه فقطعت 
ألن وقوع الراية دليل - ميينه، فأخذها بشماله فقطعت، فاحتضنها بعضديه خوفا من أن تقع

،حىت أثخنته اجلراح، ويقال إن رجال من (0)-هزمية اجليش، وبوقوعها تنهار معنويات املقاتلني
الروم ضربه يومئذ ضربة فقطعه نصفني، فوقع شهيدا رضي اهلل عنه، وبه أكثر من تسعني 

 .(4)ضربة
عنه ، فأخذ يستحث  واستلم الراية بعده األمري الثالث، عبد اهلل بن رواحة رضي اهلل

 نفسه وتردد قليال، وهو يقول:
لتْنـــِزِلنَّ أو  أقسمت يا نفـــُس لَتـنــِزلنَّــــه      

 لتـْكَرهـنَّـــه
 مايل أراك تكرهني اجلنـة         وشدُّوا الرَّنَّة    (3)إن أْجلَب الناُس

 (2)ههل أنت إال ُنْطفة   َشنَّ قد طـاملا قد كنِت مطــمئنَّة       
 .(4)وقاتل براية رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حىت استشهد كصاحبيه

، حىت (0)ووقع   اجليش اضطراب شديد بعد فقده لقادته الثالثة، وتراجع املسلمون
رضي اهلل عنه ، وصاح باملسلمني كي  (4)أخذ الراية ثابت بن أقرم أخو بين عجالن

                                                 
 .4/334بتصرف، التاريخ اإلسالمي (0)
ناه   روى البخاري   صحيحه عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال:) فالتمسنا جعفر بن أيب طالب فوجد (4)

 .17/ 4القتلى، ووجدنا ما   جسده بضعا وتسعني من طعنة ورمية( كتاب املغازي باب غزوة مؤتة 
 .0/414أجلب عليه: إذا صاح به واستحثه. النهاية   غريب احلديث (3)
ان: . والشنة: مجعها شن4/72يقال للماء الكثري والقليل: نطفة وهو بالقليل أخص. النهاية   غريب احلديث  (2)

 .4/414وهي األسقية اخللقة.املرجع الساب  
 .3/21، وتاريخ الطربي 234/ 3انظر سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام  (4)
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فأىب،   اصطلحوا على خالد بن الوليد رضي اهلل  جيتمعوا وخيتاروا هلم أمريا، فاختاروه
عنه وسلمه الراية،) وثابت رضي اهلل عنه أىب القيادة ال نكوصا عن املوت، بل شعورا 
بوجود األكفِأ منه   اجلماعة، ومحالنه الراية خشية أن تسقط من آيات اجلرأة   هذا 

، (2)بن الوليد بعد إسالمه،وهذه هي أول معركة يشترك فيها خالد (3)املوقف العصيب(
 كما أهنا املرة األوىل اليت ُوضع فيها   اختبار كهذا،بأن يكون قائدا للجيش املسلم.

و  املدينة تعلقت قلوب املسلمني باألحدا، اجلارية   ساحة املعركة، والنيب صلى 
لنيب اهلل عليه وسلم حيدثهم خبرب اجليش، فعن أنس بن مالك رضي اهلل عنه قال:) إن ا

صلى اهلل عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس، قبل أن يأتيهم خربهم، 
-فقال:)) أخذ الراية زيد فأصيب ،   أخذ جعفر فأصيب،   أخذ ابن رواحة فأصيب

، فبشرهم (4)حىت أخذ الراية سيف من سيوف اهلل، حىت فتح اهلل عليهم(( -وعيناه تذرفان
وليد رضي اهلل عنه ، الذي ظهرت عبقريته احلربية وخربته بالفتح على يد خالد بن ال

القتالية   هذه املعركة، فاستح  جبدارة هذا الوسام الشريف الذي مساه به رسول اهلل 
 صلى اهلل عليه وسلم. 

وقد أبلى خالد رضي اهلل عنه   القتال بالء عظيما، يصف ذلك ويقول:) لقد 
، وقد (4)، فما بقي   يدي إال صفيحة ميانية(انقطعت   يدي يوم مؤتة تسعة أسياف

جتلت حكمته، ومعرفته بسياسة احلروب، عندما أدرك خطورة موقف املسلمني ، فصار 
هدفه إنقاذ اجليش من اهلالك واإلبادة الشاملة اليت قد يتعرض هلا ، إذا استمر القتال، 

جليش سيعرضه ملالحقة وإخراج اجليش من دائرة القتال بنظام وحكمة ، ألن االهنزام با
                                                                                                                                          

روى ابن سعد   الطبقات حال املسلمني فقال:)   اهنزم املسلمون أسوأ هزمية رأيتها قط، حىت مل أر اثنني  (0)
 .743/ 4اقدي ، وانظر املغازي: الو4/031مجيعا( 

هـ    00هو ثابت بن أقرم بن ثعلبة بن عدي بن العجالن البلوي حليف األنصار، من البدريني، قتل سنة  (4)
حروب الردة، قتله طلحة بن خويلد األسدي هو وعكاشة بن حمصن،   أسلم بعد رضي اهلل عن الصحابة أمجعني. 

 .0/091، واإلصابة 0/090بتصرف، االستيعاب 
 .391السرية: حممد الغزايل ص فقه  (3)
 .344/ 0وقد كان إسالمه   صفر سنة مثان، انظر سري أعالم النبالء  (2)
 .17/ 4صحيح البخاري كتاب املغازي باب غزوة مؤته  (4)
 .17/ 4املرجع الساب   (4)
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األعداء وبالتايل سقوط كثري من القتلى، فانتهج خطة حكيمة، إذ غيَّر مواقع فرق اجليش، 
فأبدل الساقة مع املقدمة، وأبدل امليمنة مع امليسرة، ليوهم األعداء بأن هناك مددا 

بن ، وا الفتح على يدي خالد (0)للمسلمني، وقد أفلحت اخلطة، وانكشف الروم منهزمني
الوليد، ومتكن من االنسحاب باجليش دون أن يتكبد املسلمون خسائر تذكر على الرغم 
من أن حركة االنسحاب من أصعب احلركات العسكرية، الحتمال انقالب االنسحاب 

 وذلك إذا فكر الروم   مطاردة املنهزمني وتطويقهم.(4)إىل هزمية وخسائر فادحة،
 نتيجة المعركة:

: فرأى البعض: أن النصر كان للمسلمني، (3) نتيجة هذه املعركةتضاربت الروايات  
 ورأى البعض اآلخر: أنه كان للروم، والفري  الثالث رأى: أن كل فئة احنازت عن األخرى.

وقد ذكر احلافظ ابن حجر أن االختالف   املراد بقوله صلى اهلل عليه وسلم عن 
كان هناك قتال فيه هزمية للمشركني، أو  خالد رضي اهلل عنه: ))حىت فتح اهلل عليه(( هل

املراد بالفتح احنياز خالد باملسلمني حىت رجعوا ساملني.   قال: ميكن اجلمع بأن خالدا ملا 
حاز باملسلمني بات،   أصبح وقد غري هيئة العسكر، وتوهم العدو أهنم قد جاء هلم مدد، 

ع باملسلمني هي الغنيمة محل عليهم خالد حينئذ، فولوا فلم يتبعهم، ورأى الرجو
، ولعل هذا  الرأي هو الصحيح، لقول النيب صلى اهلل عليه وسلم: ))حىت فتح (2)الكربى

اهلل عليه((، فقد كان ظفرا ونصرا، أن يرجع بقية أفراد اجليش ساملني، وخبسائر طفيفة 

                                                 
 .340، وغزوة مؤتة: حممد بامشيل ص 4/711، والسرية احللبية 742/ 4انظر املغازي: الواقدي  (0)
 .311بتصرف، الرسول القائد ص (4)
/ 4، وابن األثري   الكامل 234/ 3روى اإلمام البخاري أن اهلزمية كانت على الروم وحكى ابن اسح   (3)

،  أن كل فئة احنازت عن األخرى واختار ذلك ابن القيم   زاد 410/ 4، وابن سيد الناس   عيون األثر 041
أن اهلزمية على املسلمني،  049/ 4وابن سعد   الطبقات  743/ 4  املغازي ، وروى الواقدي 313/ 3املعاد 

. وقد ذكر احلافظ ابن كثري تفصيل األقوال ورجح بينها   البداية والنهاية، 031  روى ابن سعد انتصارهم ص 
رين، فلما أصبح ومجع بني األقوال بأن خالدا ملا أخذ الراية حاش بالقوم املسلمني حىت خلصهم من أيدي الكاف

توهم الروم أن ذلك عن مدد جاء إىل  -وحول اجليش ميمنة وميسرة ومقدمة وساقة  كما ذكره الواقدي
 .  441-2/424املسلمني، فلما محل عليهم خالد هزموهم بإذن اهلل، 

 .402/ 7انظر فتح الباري  (2)
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ظفر  بعد تلك التجربة العصيبة، مع اإلثخان   الروم وإصابتهم بقتلى وجرحى، غري أنه
 .(0)اجلولة ونصر احلملة الصادقة، ال ظفر امليدان أو نصر املوقعة احلامسة

وملا اقترب اجليش من املدينة ، بعد أن فتح اهلل عليهم ، تلقاهم املسلمون ومعهم 
الصبيان يشتدُّون، والرسول صلى اهلل عليه وسلم مقبل مع القوم على دابة فقال:)) خذوا 

  ابن جعفر(( فُأيت بعبد اهلل فأخذه ومحله بني يديه.الصبيان فامحلوهم، وأعطوين
وبدا للناس   ظاهر األمر أن انسحاب اجليش من أرض املعركة كان عن  هزمية ، 
فصاحوا باجليش وجعلوا حيثون التراب   وجوههم ويقولون: يا فّرار فررا   سبيل اهلل. 

أث  عليهم وقال:))ليسوا بالفّرار، فربأهم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من هذه التهمة و
 (4)ولكنهم الكّرار إن شاء اهلل تعاىل((.

                                                 
 م.0910هـ 0210، 3دية، ط:، الدار السعو70بتصرف، خالد بن الوليد: صادق إبراهيم عرجون ص  (0)
. وقد اعترض احلافظ ابن كثري على هذه الرواية، وذكر أن 231/ 3سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام (4)

هذا االستقبال كان للذين فروا حني التقى اجلمعان، أما بقية اجليش فلم يفروا، بل نصروا كما أخرب النيب صلى اهلل 
 .2/421م املسلمون إكراما وإعظاما، انظر البداية والنهاية عليه وسلم، وهؤالء تلقاه
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 أثر معركة مؤته على المسلمين:

 ارتفاع معنويات المسلمين واستبشارهم بالفتح والنصر: -1

وذلك حني بشرهم النيب صلى اهلل عليه وسلم بالفتح الذي ا على يد سيف اهلل 
، وحني عاينوا بأنفسهم اجليش اإلسالمي يعود ساملًا بعد خالد بن الوليد رضي اهلل عنه 

 (0)قتال مرير، مع عدو يفوقه عددا وعدة، ومل يفقد من جنوده إال اثين عشر شهيدا،
ويعود وقد نكل بالروم وأثخن فيهم بالقتل،) وال شك أن استبسال املسلمني   القتال، 

ىل عبقرية خالد رضي اهلل عنه وشجاعتهم النادرة، وحرصهم على الشهادة، باإلضافة إ
، هو الذي مكنهم من هذا النصر، وقبل ذلك وبعده توفي  اهلل تعاىل هلم،  (4)العسكرية(

 . (3) ڇ .. اآليةچ  چ     ڇ   ڇ  ڇ  ڇڍ ڇ  وفضله عليهم ونصره هلم، قال تعاىل:
ازدياد اإلسالم عزة وقوة ومنعة، واحترام وهيبة القبائل العربية  -2

 للمسلمين:

فصمود جيش تعداده ثالثة آالف مسلم،   وجه جيش تعداده مائيت ألف ومن 
أعىت اجليوش   ذلك الوقت،   خسارته ألعداد قليلة من أفراده،   انسحابه بشكل 
منظم وبأقل عدد من اخلسائر، بعد إيقاع نوع من اهلزمية باألعداء، كل ذلك بال شك 

اء الكفار أمام صمودهم، وأشعرهم بقوة أكسب املسلمني هيبًة وعزًا ، وأذل كربي
املسلمني، وقد كان هذا اللقاء بينهم توطئة ومتهيدا لفتح بالد الروم، ودخوهلا   حوزة 

 اإلسالم.
أما القبائل العربية فقد كان هلذه املعركة أثر كبري   نفوس أفرادها، الذين كانوا يرون   

ضوع، وبعد رؤيتهم جليش املسلمني وهو جيابه الروم عدوًا ال يقهر، وكانوا يدينون هلم باخل
جيش الروم، ويفتح اهلل عليهم، ويبدد أسطورة اجليش الذي ال يقهر، أخذوا ينضمون يت لواء 
املسلمني، فنرى اجليش اإلسالمي خيرج   شهر رمضان   السنة ذاهتا، ويتوجه إىل مكة، بعدد 

                                                 
 .227/ 3انظر سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام (0)
 .4/249السرية النبوية الصحيحة  (4)
 .041سورة آل عمران جزء من آية  (3)
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ديد من القبائل العربية كمزينة وسليم يزيد على العشرة آالف مسلم، ويضم يت لوائه الع
 وغريها.

 اكتساب المسلمين خبرات قتالية جديدة:-3

هذه املعركة هي أول منازلة بني املسلمني و اجليش الرومي مع القبائل املتنصرة 
العربية، وهبذه األعداد الضخمة، والروم أصحاب خربة قتالية، وتاريخ طويل   املعارك، 

ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڇ     القرآن الكرمي   قوله تعاىل:وقد ذكرهم اهلل تعاىل

 .(0) ڇڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  
ومما ال ريب فيه أن املسلمني أفادوا دروسًا عظيمًة   لقائهم األول مع الروم   
مستقبل حركاهتم اجلهادية معهم، حيث تعرفوا على قوهتم وعددهم وأساليب قتاهلم 

، وكان ذلك تدريبًا للمسلمني على حرب (4) يقاتلون عليهاوخططهم وطبيعة أرضهم اليت
خبصائصهم القتالية، وقدراهتم وطاقاهتم، وخصائص -أي املسلمني-الروم، وتعريفًا هلم 

 أعدائهم كذلك.
وكان   لقاء اجليش املسلم مع الروم دعما قويا له   معاركه معهم،    الفتوحات 

 ملسلمني مرحلة اخلوف من العدو القوي اجملهول.اإلسالمية فيما بعد، ألنه جتاوز با
 تفرغ المسلمين للقبائل العربية المعادية في جزيرة العرب:  -4

عند حدهم بعد املعركة، فأمن -جزئيا-جنح اجليش اإلسالمي   إيقاف الروم 
املسلمون بذلك احلدود الشمالية، وانصرفوا لتأديب القبائل العربية اليت كانت هتيئ نفسها 

النقضاض على املدينة   غفلة من املسلمني، فجهز النيب صلى اهلل عليه وسلم عدة سرايا ل
، اليت أرسلها ملا  (3)لذلك، منها سرية عمرو بن العاص رضي اهلل عنه إىل ذات السَّالِسل

بلغه أن مجعا من قضاعة جتمعوا يريدون الُدنّو من أطراف املدينة، فحمل عليهم 
 .(2)البالد وتفرقوا املسلمون، فهربوا  

                                                 
 .3-0سورة الروم  اآليات  (0)
 .271/ 4انظر السرية النبوية الصحيحة  (4)
مجع السلسلة، ماء بأرض جذام، وقيل اسم املاء َسْلسل، وتسمى اليوم املنطقة اليت تقع فيها وادي العال،  بلفظ (3)

 .049، ومعجم املعامل اجلغرافية ص 3/433مشال خيرب. بتصرف، معجم البلدان 
 .412/ 4وكان ذلك   مجادى اآلخرة سنة مثان، انظر عيون األثر  (2)
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رضي اهلل عنه إىل جهينة وذلك   رجب سنة  (0)ومنها سرية أيب عبيدة بن اجلراح
 . (2)رضي اهلل عنه  إىل غطفان (3)، وسرية أيب قتادة بن ربعي األنصاري(4)مثان

وغريها من السرايا اليت أدخلت اهليبة   قلوب من يدثهم أنفسهم بشن الغارات على 
ن لذلك أثر عظيم ملا أراد اهلل تعاىل فتح مكة شرفها اهلل، إذ كانت قوة املسلمني املدينة، وكا

 موفورة، وقد أمنوا من حوهلم من القبائل، وتفرغوا لتطهري بيت اهلل احلرام من األوثان.
 إثبات عالمية الرسالة: -5

وة فمعركة مؤتة تعترب استراتيجية حربية هتدف إىل إحدا، نقلة بعيدة   سري الدع
اإلسالمية، وذلك باخلروج هبا إىل خارج اجلزيرة العربية، إيذانا بعامليتها، وعدم 
اختصاصها بالعرب، وإلغاء لفكرة العنصرية من الدين اإلسالمي،  فرسالة اإلسالم عامة 

 للناس مجيعهم عربا وعجما، وهذا األثر   أصله هدف من أهداف الدعوة اإلسالمية. 
 نفوس المسلمين، وازدياد اإليمان في قلوبهم:انتصار العقيدة في  -6

إن صمود اجليش اإلسالمي ، واستبسال املسلمني   جهادهم ضد جيش يزيد 
ناحية اإلعداد -عليهم  أكثر من ستني ضعفا، ويتفوق عليهم من الناحية العسكرية

يثبت أن قلوب الصحابة حوت عقيدة سليمة قوية، رسخت   نفوسهم،  -والتسليح
هم خلوض املعركة ضد الرومان، وقد كانوا يستميتون   القتال دفاعا عن هذه وحرَّكت
 العقيدة.

                                                 
راح القرشي الفهري، أحد السابقني لإلسالم، هاجر اهلجرتني وشهد املشاهد، شهد هو عامر بن عبد اهلل اجل (0)

بدرا َوقتل أباه يومئذ، وأبلى يوم أحد بالء حسنا وهو الذي انتزع احللقتني من وجه الرسول صلى اهلل عليه وسلم 
مة، ومناقبه كثرية وشهرية، يومها فسقطت ثنيتاه، شهد له النيب صلى اهلل عليه وسلم باجلنة، ومساه أمني هذه األ

أرسله النيب صلى اهلل عليه وسلم ألهل اليمن ليعلمهم اإلسالم، وأشار أبو بكر بتوليته اخلالفة يوم السقيفة، وسَّريه 
هـ.  01إىل الشام أمريا، فكان فتح أكثرها على يده، مات رضي اهلل عنه   طاعون عمواس بالشام سنة 

 .4/444، واإلصابة 0/4بتصرف، سري أعالم النبالء 
 .414/ 4انظر عيون األثر  (4)
هو احلار، بن ربعي وقيل: امسه عمرو وقيل النعمان، فارس رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، شهد أحدا وما  (3)

هـ.  42بعدها، قال عنه النيب صلى اهلل عليه وسلم: ))خري فرساننا أبو قتادة((،مات رضي اهلل عنه باملدينة سنة 
 .2/041، واإلصابة 4/229سري أعالم النبالء  بتصرف،

 .419/ 4انظر عيون األثر (2)
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وعلى الرغم من أمهية اإلعداد املادي، من رجال وخيل وسالح خلوض املعارك كما 
ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ڇ  حثم القرآن الكرمي على ذلك   قوله تعاىل:

أثبت املسلمون   هذه  ، فقد(0) ڇ  .. اآليةۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې
الغزوة أن القوة املادية ليست هي كل شيء   كسب النصر، أو احليلولة دون التعرض 
للهزمية الساحقة، إمنا الشرط األساسي للثبات والنصر هو: توفر العقيدة السليمة الصادقة 

باع روحه  ،اليت تؤيت مثارها فتدفعه لطلب الشهادة   سبيل اهلل، ألنه قد(4)  قلب املسلم
ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ    ڇ  هلل، كما قال تعاىل:

ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ېى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  

وئ   وئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ   ېئ     ىئ  ىئ  ىئی  

 ڇی  ی  ی  جئ  
، فاملؤمن احل  ال خيشى قوات العدو الضاربة، فما انتصر (3)

م و  أيام الفتح اإلسالمي العظيم   زمن املسلمون أيام الرسول صلى اهلل عليه وسل
اخللفاء الراشدين بُعدة أو عدد، بل كان انتصارهم باإلسالم وبعقيدة ال إله إال اهلل، حممد 

 .(2)رسول اهلل
تفاني المسلمين في نصرة دينهم، وبذلهم أرواحهم رخيصة إلعالء  -7

 كلمة هللا:

عركة، وقد وضعوا نصب أعينهم ظهرت البطوالت اخلارقة من املسلمني   هذه امل
هدفًا عظيمًا بذلوا فيه ُمَهجهم، واسترخصوا له أرواحهم، وهو إعالء كلمة اهلل، ونشر 

 دينه، وسيطر عليهم حب الشهادة والرغبة   اجلنة. 

                                                 
 .41سورة األنفال جزء من آية  (0)
 .399 -394انظر غزوة مؤتة: حممد أمحد بامشيل  ص  (4)
 .000سورة التوبة آية  (3)
هـ 0394 0، دار الفكر بريوت، ط: 001انظر بني العقيدة والقيادة: اللواء حممود شيت خطاب ص  (2)

 م..0974
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وقد بشر النيب صلى اهلل عليه وسلم املسلمني   املدينة مبكانة الشهداء   هذه 
،وذلك ملا هلم من (0)ما يسّرهم أهنم عندنا(( -أ و قال-م عندناالغزوة وقال:))ما يسّرنا أهن

 األجر والكرامة عند اهلل تعاىل.
كما ذكر النيب صلى اهلل عليه وسلم للصحابة أن اهلل تعاىل أثاب جعفرًا رضي اهلل 

،) وكان ابن عمر (4)عنه بقطع يديه   املعركة، جناحني   اجلنة يطري هبما حيث يشاء
نهما إذا حيَّا ابن جعفر رضي اهلل عنهما قال: السالم عليك يا ابن ذي رضي اهلل ع
 .(3)اجلناحني(

وفكرة الشهادة والفوز برضوان اهلل ، من أقوى الدوافع ملواجهة األعداء واملوت   
سبيل اهلل، ألن ما عند اهلل خري وأبقى. وقد بني عبد اهلل بن رواحة رضي اهلل عنه ذلك 

ترددهم   منازلة األعداء فقال:)واهلل إن اليت تكرهون لليت خرجتم للمسلمني، حني ملس 
 تطلبون( .

وقد وعى الصحابة هذا األمر، فسطروا ملن بعدهم صحائف من نور تشع بالتضحية 
والفداء، ووهبوا أرواحهم ودماءهم وأمواهلم لإلسالم، وبذلوا الغايل والرخيص   سبيل 

باملال، وأرخصوا األهل والولد وكل شيء    هذه الدعوة، فضحوا بالنفس ، وجادوا
سبيل هدف واحد وغاية واحدة، هي جعل كلمة اهلل العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، 
وقد كان جلهادهم وتضحياهتم أكرب اآلثار   إجناح حركة الدعوة اإلسالمية، وثباهتا 

 (2)ومحايتها، وسرعة انتشارها.

                                                 
 .413/ 3صحيح اإلمام البخاري كتاب اجلهاد والسري باب متين الشهادة  (0)
 .232/ 3انظر سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام  (4)
 .3/17صحيح البخاري كتاب املغازي باب غزوة مؤتة  (3)
، دار  322-332بن حممد آل موسى ص بتصرف، أسباب جناح الدعوة اإلسالمية   العهد النبوي، عبد اهلل (2)

 م.0914هـ 0214، 0عامل الكتب الرياض ، ط:
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ي   مكة واملدينة قبل الفتح، واليت كان هلا أثر هذه بعض األحدا، اليت كانت جتر

 واضح   هتيئة نفوس املسلمني للفتح، وكان تأثريها يسري   اجتاهني متباينني:
: مع فري  املشركني، قريش ومن شايعها وناصرها ضد املسلمني، االجتاه األول 

، وصدهم عن فإن موقفهم العدواين من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ومن املسلمني
سبيل اهلل، ومالحقتهم للمسلمني، وإشعال احلرب معهم، كان كفيال ألن يعتربهم 
املسلمون أعداء مدى احلياة، أو يقضي اهلل أمرا كان مفعوال، فال والء وال حمبة مع أعداء 
اهلل، وإمنا هو التزام صادق مبعاهدة احلديبية، وال شك أن قريشًا كانت تشعر بأن اخلناق 

يضي  تدرجييا، ومع كل انتصار وتقدم حيرزه املسلمون، وقد ضعضعها ذلك، حوهلا 
وأرجعها عن موقف القوة، ومن ذلك إسالم يعض كربائها، وانضمامهم لفري  املسلمني، 

 وخسارهتم حللفائهم السابقني ) اليهود(، ومالحظتها أن قوة املسلمني تزداد وتعظم.
، فقد علمت قريش أن قوة املسلمني   تطور : وهو ما يتعل  باملسلمنياالجتاه الثاين

مل يعودوا خصما يستهان به، خاصة بعد تأكيد وتعزيز  -أي املسلمني -وتنام، وأهنم 
كياهنم ، باعتراف قريش هبم اعتراف الند للند، وتفرغهم لنشر الدعوة اإلسالمية، حىت 

  جزيرة العرب، اخترقت صفوفهم، وبعد القضاء على الغدر اليهودي ، وإهناء وجوده 
اجتاههم بالدعوة إىل خارج اجلزيرة العربية، سواء عن طري  الرسل، أو عن طري  

 االحتكاك املباشر مع الروم ونصارى العرب، وإيقافهم عند حدهم.
إن ما سب  الفتح من أحدا،، كان له أطيب األثر   نفوس املؤمنني، فقد أخرج 

بني الناس، وبذل النفس والنفيس من أجل قادة ودعاة مؤهلني حلمل الدعوة ونشرها 
ذلك، حىت لو اضطرهم األمر إىل جتديد الصدام مع قريش ومهامجتها   عقر دارها، 
ولكن هناك صلح ومدة معقودة بينهم وبني القوم، وهم ينتظرون ما تؤول إليه األحدا،، 

ا ما سوف وهم على أا االستعداد للمسري إىل مكة، إلزالة هذه العقبة الكؤود، وهذ
 أفصِّله بعون اهلل تعاىل   الفصول القادمة. 
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 الفصل األول: فتح مكة وآثاره. 
 ويتضين مبحثن:

 املبحث األول: ألباب فتح مكة وأحداث .

 املبحث الثاني: آثار فتح مكة.
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 املبحث األول: أسباب فتح مكة وأحداثه.
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 :توطئة

بًا، ملس فيها املسلمون آثاره املباركة، حيث مضت على صلح احلديبية سنتان تقري
حلفـاء قـريش ضـد    -مكَّن هلم ذلك الصلح القضاء على القوة العسكرية لليهود

كما أتاح هلم فرصة يييد ومصاحلة القبائل احمليطة باملدينة، واليت كانت   -املسلمني
أ إلبالغ الـدعوة  تقف موقفا معاديا لإلسالم، مما أدَّى إىل انتشار اإلسالم بينها، وهيَّ

 اإلسالمية إىل اآلفاق، وأصبح املسلمون قوة عظيمة ُيحسب هلا ألف حساب.
وتطلَّع املسلمون حنو مكة ، ونفوسهم متشوِّقة إىل تطهري البيت احلرام من الـرِّجس  
واألوثان، واجتثا، الشرك من قلوب أهلها، ولكن قريشًا تشكل العقبة األوىل   طري  

، فبينهم وبني القوم عقود وعهود التزموا هبا، وبرهنوا أهنم أوىف النـاس  يقي  هذه الغاية
 ، فأعطوا الدليل على وفائهم والتزامهم مبواثيقهم.(0)هبا، وقد مر هبم امتحان صعب

وملَّا أراد اهلل تعاىل تطهري بيته من الشرك والكفر ليعود البيت طـاهرًا للطـائفني    
ًة للناس وأمنًا، هيَّأ سبحانه أسبابًا أدَّت إىل فتح والعاكفني والساجدين، وليكون مثاب

مكة، ودخول املسلمني فايني منتصرين، وذلك بعد طغيان قريش وحلفائها وظلمهم 
 وعدواهنم ونقضهم للعهد الذي بينهم وبني املسلمني.

 وأوضح ما سب  ضمن املطلبني التاليني:
 املطلب األول: أسباب الفتح.

 الفتح.املطلب الثاين: أحدا، 

                                                 
وذلك ملا جاءهم أبو جندل رضي اهلل عنه فارَّا بدينه من عذاب املشركني، فسلَّمه النيب صلى اهلل عليه وسلم ألبيه،    (0)

ك، ومل يسمح له باإلقامة   املدينة، حـىت  جاءهم أبو بصري رضي اهلل عنه مهاجرا فردَّه النيب صلى اهلل عليه وسلم كذل
 من الفصل الساب . 40كانت قريش هي املتخليَّة عن هذا الشرط. راجع ص 
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 املطلب األول: أسباب الفتح

كان من ضمن شروط صلح احلديبية ،إعطاء احلرية ملن شاء من قبائل العـرب    
االنضمام ألحد الفريقني، فتدخل   حلفه وعهده) فتواثبت خزاعة وقالوا: حنـن مـع   

 فقالوا: حنن   عقد قريش (0)رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وعقده، وتواثبت بنو بكر
، فكان لكل قبيلة ما حللفائها من احلقوق، وعليها ما عليهم من الواجبات  (4)وعهدهم(

 كالنصرة حللفائها، وااللتزام بالعهد وعدم البغي واالعتداء على األطراف املساملة هلا.
، فلما كانت (3)وقد كان بني بين بكر وخزاعة ثأر قدمي، يعود إىل ما قبل اإلسالم

 كر الفرصة وغدروا خبزاعة.اهلدنة، اغتنم بنو ب
قال احلافظ ابن كثري رمحه اهلل :)وكان سبب الفتح بعد هدنة احلديبية ما ذكره  

حممد بن اسح  ...: كان   صلح احلديبية أنه من شاء أن يدخل   عقـد حممـد   
صلى اهلل عليه وسلم وعهده دخل، ومن شاء أن يدخل   عقد قـريش وعهـدهم   

وا حنن ندخل   عقد حممد وعهده، وتواثبت بنو بكـر  دخل، فتواثبت خزاعة وقال
وقالوا حنن ندخل   عقد قريش وعهدهم، فمكثوا   تلك اهلدنة حنـو السـبعة أو   

وهـو   (2)الثمانية عشر شهرًا،   إن بين بكر وثبوا على خزاعة لياًل مباء يقال له الوتري

                                                 
بنو بكر بن عبد مناة بن كنانة ، أخرجهم قصي من مكة مع من أخرج من خزاعة، فضغنوا عليهم،   حجز بينـهم   (0)

 .0/341ية. انظر الكامل   التاريخ تشاغلهم باإلسالم،   دخلوا   حلفهم بعد صلح احلديب
 .42سب  خترجيه ص  (4)
وسببه أن رجاًل حليفا لبين بكر خرج تاجرًا، فلما توسط أرض خزاعة عدوا عليه فقتلوه وأخذوا ماله، فعدت  (3)

وهم من أشراف بين بكر وكـانوا   -بنو بكر على رجل من خزاعة فقتلوه، فعدت خزاعة على بين األسود الديلي
فقتلوهم بعرفة عند أنصاب احلرم، فبينما هم على ذلك ظهـرت   -  اجلاهلية ديتني لفضلهم   بين بكر يودون

، واملغـازي: الواقـدي   2/3دعوة اإلسالم وتشاغل الناس هبا. انظر سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام 
 .4/404، وعيون األثر 4/710
كيال، وهو من ديار خزاعـة   04، على حدود احلرم، يبعد عن مكة اسم ماء بأسفل مكة،   اجلنوب الغريب (2)

قدميا وحاليا، وقد أطل  اليوم على حيز منه اسم الكعكية، نسبة إىل الكعكي الذي متلك هذا احليز منه. بتصرف، 
 .330، ومعجم املعامل اجلغرافية ص 4/341معجم البلدان 
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ا يرانا أحد، فأعانوهم قريب من مكة، وقالت قريش: ما يعلم بنا حممد وهذا الليل وم
والسالح وقاتلوا معهم للضَّغن على رسول اهلل صـلى اهلل عليـه    (0)عليهم بالُكراع

 .(4) وسلم(
، فقاتلوا خزاعة حىت حـازوا   (3)وكان قائد بين بكر هو َنْوفل بن معاوية الدَّْيلي

إهلك إهلـك.   إىل احلرم، فلما انتهوا إليه قالت بنو بكر : يا َنْوفل إنا قد دخلنا احلرم
فقال كلمة عظيمة، ال إله له اليوم، يا بين خزاعة، أصيبوا ثأركم فلعمـري إنكـم   

 لتسرقون   احلرم أفال تصيبون ثأركم فيه. 
 .(4).(2)وجلأت خزاعة إىل دار ُبَدْيل بن َوْرَقاء ودار موىل هلم يقال له رافع

 به:قدوم وفد خزاعة على النيب صلى اهلل عليه وسلم واستنجادهم 
عقب حدو، هذا العدوان قدم على الرسول صلى اهلل عليه وسلم عمـرو بـن   

حليف رسول اهلل ومعه وفد من خزاعة، وبلَّغه ما تعرض له قومه من  (4)سامل اخلزاعي
الغدر والقتل على يد بين بكر وحلفائهم القرشيني، وهم آمنون غافلون وأنشده فقال 

                                                 
ألثر: اإلمام جمد الدين أيب السعادات املبارك بن حممد اجلزري، اسم جلميع اخليل. النهاية   غريب احلديث وا (0)

هــ  0313، يقي  طاهر أمحد الزاوي وحممود حممد الطناحي، املكتبة اإلسالمية، ط: بدون 2/044ابن األثري 
 م.0943

عروة ، ورواها عن الزهري عن 2/471، والبداية والنهاية 2/2سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام (4)
بن الزبري عن املسور بن خمرمة ومروان بن احلكم رضي اهلل عنهما وهذا حديث طويل  إسناده حسن، كما 

، وهـي رسـالة   31قال حمسن أمحد الدوم   رسالته)مرويات غزوة فتح مكة( مجع ودراسة ويقيـ  ص  
 وهي غري مطبوعة . هـ.0211ماجستري مقدمة للجامعة اإلسالمية قسم الدراسات العليا شعبة السنة عام 

هـ، وحج مع النيب  9هو نوفل بن معاوية بن صخر بن كنانة الديلي، أسلم   الفتح ، وحج مع أيب بكر سنة  (3)
صلى اهلل عليه وسلم، عاش   اجلاهلية ستني سنة، و  اإلسالم ستني سنة، نزل املدينة ومات هبا   خالفة يزيد بن 

 .3/471عني. بتصرف، اإلصابة معاوية رضي اهلل عنه اهلل عنهم أمج
 .0/410ترجم له احلافظ ابن حجر   اإلصابة بقوله: رافع اخلزاعي موالهم  (2)
من قريش ممن ، وذكر 4/713، و املغازي: الواقدي 2/2بتصرف، سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام  (4)

زى.. وذكر أن عدد القتلى عشرون رجال. انظر أعان بين بكر صفوان بن أمية ومكرز بن حفص وحويطب بن عبد الع
 .3/22، وتاريخ الطربي 4/403، وعيون األثر 4/032الطبقات الكربى 

هو عمرو بن سامل بن حصني بن سامل اخلزاعي، كان رضي اهلل عنه حيمل ألوية خزاعة يوم فتح مكة. بتصرف،  (4)
 .4/434اإلصابة 
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: 
ِحــــلَف أبيــــِه   يا ربِّ إنِّي نـاشـــٌد حمـمــَدا

 (0)وأبيـنـَا اأَلْتلَدا
َّا والــدًا  ُثمَت َأسَلمنَا فلْم ننـِزْع َيَدا  قْد كنتُم ُوْلـدًا وكنـ

 (4)وادُع عباَد اهلِل يأُتوا مدَدا  فانصْر رسول اهلل نصرًا أبَدا 
 (3)ِإن سيَم خسفًا وْجُهُه َتربََّدا  فيهْم رسوُل اهلل قْد تـجـرَدا

 إن قريشًا أخلُفوك املوِعـدا  البحِر جيري ُمزِبدا  فْيَلٍ  ك
 وجعلوا يل   َكداء َرصدا         ونقـضوا ميثــاَقـك املؤَكـدا

 فهــم أذلُّ وأقـــلُّ عـــددا  وزعموا أن لسُت أدعو أحدا
وقتـلونــــا ُركـعــــًا   هم بيتـونا بالوتـيـِر ُهـجَّـدا

 وُسـجـدا
 عليه وسلم : ))نصرت يا عمرو بن سامل((. فما برح فلما انتهى قال النيب صلى اهلل

 .(2)حىت مرت هبم سحابة   السماء فقال:))إن هذه السحابة لتستهل بنصر بين كعب((
على النيب صـلى اهلل   -وذلك قبل إسالمه-  قدم وفد آخر بقيادة بديل بن ورقاء

 .(4)راجعني إىل مكةعليه وسلم وأخربوه بعدوان بين بكر ومبظاهرة قريش هلم وانصرفوا 
وكان تواطؤ قريش مع بين بكر نقضا صرحيًا ملعاهدة احلديبية، وعدوانا ظـاهرًا  
على حلفاء املسلمني، الذين تلزمهم نصرهتم، فبعث النيب صلى اهلل عليه وسـلم إىل  

                                                 
 .2/01، حاشية سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام ناشد : طالب و مذكر، واألتلد : القدمي (0)
 املدد : العون. بتصرف،  املرجع الساب ، نفس الصفحة. (4)
 جترد: أي مشر وهتيأ حلرهبم، واخلسف: الذل، وتربد: تغري. بتصرف،  املرجع الساب . (3)
ختريج ويقي  ، 4/7احلسني البيهقي  بتصرف، دالئل النبوة، ومعرفة أحوال صاحب الشريعة: أبو بكر أمحد بن (2)

م. سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: 0914هـ 0214، 0: د. عبد املعطي قلعجي دار الكتب العلمية بريوت لبنان، ط:
، وقال حمسن الدوم   مرويات غزوة فتح مكة: احلديث حسن لذاته، وانظر 2/471، والبداية والنهاية 2/00ابن هشام 

. وعند املصنف: ابن عبد الرزاق قال صلى اهلل عليه وسلم :)) والذي 4/402، وعيون األثر 4/719ي املغازي: الواقد
، وإسناده حسن ، انظر السرية النبوية   ضوء 9739ح  4/372نفسي بيده، ألمنعهم مما أمنع منه نفسي وأهل بييت(( 

 .447املصادر األصلية ص 
 .4/044، والكامل   التاريخ  4/402، وعيون األثر 2/04بن هشام انظر سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ا(4)
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قريش ليستوث  اخلرب وخيريهم دفع دية قتلى خزاعة، أو الرباءة من حلف بـين بكـر   
، وبـذلك  (0)ة، أو بقطع اهلدنة وإعالن احلرب فاختاروا القتـال الذين غدروا خبزاع

،   إهنم تراجعوا ونـدموا لعلمهـم   (4)برئت ذمة املسلمني أقيمت احلجة على قريش
بتعاظم قوة املسلمني وازدياد عددهم ، فأرسلوا أبا سفيان مبعوثًا للنيب صلى اهلل عليه 

 وسلم ليجدد العهد معه وليزيد   املدة.
 قريش أبا سفيان للمدينة:إرسال 

أدركت قريش خطورة املوقف فبالرغم من أن بعضهم ظاهر بين بكـر،  إال أن  
أكثرهم مل يكن راغبا   نقض الصلح، وإهناء حالة السلم بينهم وبني املسـلمني، أو  
إشعال فتيل احلرب مرة أخرى معهم، وقد حدس رسول اهلل صلى اهلل عليه وسـلم  

قعه إيفاد قريش من يصلح األمر، فقال:)) كـأنكم بـأيب   ذلك، وأخرب أصحابه بتو
 .(3)سفيان قد جاءكم ليشد العقد ويزيد   املدة((

وذلك ما كان بالفعل، فقد أرسلت قريش أبا سفيان لتجديد العهد، فلقي بدياًل 
وأصحابه   طري  عودهتم، فأخفوا عنه خرب قدومهم على النيب صلى اهلل عليه وسلم، 

 . (2)ا من آثار دواهبم أهنم قدموا املدينة ولقوا النيب صلى اهلل عليه وسلملكنه علم يقين
فمضى حىت وصل املدينة ووقف بني يدي الرسول صلى اهلل عليه وسلم فقال: يا حممد 
اشدد العقد وزدنا   املدة. فقال له النيب صلى اهلل عليه وسلم :)) ولذلك قدمت، هل كان 

                                                 
وقال: هذا مرسل صحيح اإلسـناد،   2/423رواه احلافظ ابن حجر   املطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية (0)

رواية  يقي : األستاذ حبيب الرمحن األعظمي، طبعته وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية بالكويت ط: بدون، وله
أخرى   فتح الباري من رواية حممد بن عائذ، وقال بعدها: إن الواقدي أنكر ذلك وزعم أن أبا سفيان توجـه  

بإسـناد   4/714. ومل يرو هذا من أصحاب السري إال الواقدي 2411ح  1/4مبادرًا قبل أن يبلغ املسلمني اخلرب 
القسطالين: اإلمام الشيخ حممد ابن عبـد البـاقي    ضعيف، أنكره هو نفسه، انظر شرح املواهب اللدنية للعالمة

 441، ط: بدون، والسرية النبوية   ضوء املصادر األصلية ص 4/329الزرقاين 
 .330بتصرف، السرية النبوية: أبو احلسن الندوي ص  (4)
وقـال  . 4/404، وعيون األثـر   3/24، وتاريخ الطربي 2/04سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام  (3)

 .37حمسن الدوم   مرويات غزوة فتح مكة: احلديث منقطع ص 
، وتاريخ األمم وامللـوك  4/790، واملغازي: الواقدي 2/04انظر سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام (2)
 .4/044، والكامل   التاريخ 3/24
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 هلل حنن على عهدنا وصلحنا يوم احلديبية، ال نغري وال نبدل. من حد، قبلكم؟(( قال: معاذ ا
أم املـؤمنني   (0)وخرج من عنده وهو يعلم أنه مل حيرز شيئًا، فدخل على ابنته أم حبيبة

رضي اهلل عنها، وهو يظن أهنا قد تكون شفيعا له عند زوجها رسول اهلل صلى اهلل عليـه  
، ذلك أنه ملا ذهب ليجلس علـى  (4)أس من ذلكوسلم، لكنها بادرته مبا ألقى   نفسه الي

فراش الرسول صلى اهلل عليه وسلم طوته، فقال: يا بنية ما أدري أرغبت يب عـن هـذا   
الفراش، أم رغبت به عين؟ فقالت: هو فراش رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأنت مشرك 

 .(3)دي شرجنس فلم أحب أن جتلس على فراشه. فقال: يا بنية واهلل لقد أصابك بع
  ذهب إىل أيب بكر رضي اهلل عنه، وسأله أن يكلم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
فقال: ما أنا بفاعل .   أتى عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه ، فكلَّمه فقال : أأنـا أشـفع   

 لكم إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ؟ فواهلل لو مل أجد إال الَذر جلاهدتكم به.
 (2)لى علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه وعنده فاطمة رضي اهلل عنها  دخل ع 
غالم يدب بني يديهما، فكلَّم عليًا فقال له: وحيك يا أبا سفيان، واهلل لقد  (4)وحسن

                                                 
ا عبيد اهلل بن جحش، الذي اعتن  النصرانية هي رملة بنت أيب سفيان بن صخر بن حرب، هاجرت إىل احلبشة مع زوجه (0)

ومات باحلبشة، فخطبها النيب صلى اهلل عليه وسلم، فزوجه النجاشي وأصدقها أربعمائة دينار،   جهزها و بعثها إىل املدينة، 
نـة سـنة   ماتت رضي اهلل عنـها باملدي -أي أنه كفء كرمي-وملا بلغ أباها أمر زواجها منه قال: ذاك الفحل ال جيدع أنفه 

 .2/314، واإلصابة 4/401، وسري أعالم النبالء 2/313هـ.بتصرف،  االستيعاب 22
 . 4/0017بتصرف، خاا النبيني صلى اهلل عليه وسلم  (4)
، ورواية موسى بن عقبـة    4/794، و املغازي: الواقدي 2/4بتصرف،  سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام  (3)

 . 449، والرواية حسنة، انظر السرية النبوية   ضوء املصادر األصلية ص 2/410البداية والنهاية 
هي فاطمة الزهراء بنت إمام املتقني رسول اهلل حممد بن عبد اهلل بن عبد املطلب اهلامشية القرشية صلى اهلل على أبيها ورضي  (2)

بهن إليه، انقطع نسله عليه الصالة والسالم إال منها، عنها، سيدة نساء هذه األمة، كانت أصغر بناته صلى اهلل عليه وسلم وأح
سنة، أول آل البيت حلوقا بالنيب صلى اهلل عليه وسلم توفيت رضي اهلل عنها بعده  01تزوجها علي رضي اهلل عنه وعمرها 

 .2/371اإلصابة  4/001خبمسة أشهر تقريبا. بتصرف، سري أعالم النبالء 
بن عبد املطلب القرشي اهلامشي، رحيانة رسول اهلل صلى اهلل عليـه وسـلم    هو احلسن بن علي بن أيب طالب (4)

هـ ومساه النيب صلى اهلل عليه وسلم وكـان   3وسبطه وهو وأخوه سيدا شباب أهل اجلنة، أبو حممد ، ولد سنة 
 مـن  حيبه حبا شديدا، وكان شبيها به، وقد قال عنه :)) إن ابين هذا سيد ولعل اهلل أن يصلح بـه بـني فئـتني   

املسلمني(( بويع له باخلالفة بعد أبيه فتوالها قريبا من سبعة أشهر،   سلم األمر ملعاوية بن أيب سفيان رضـي اهلل  
سنة .بتصرف، سـري   27هـ وعمره  41عنهما، حقنا لدماء املسلمني، قيل أنه قتل مسموما رضي اهلل عنه سنة 
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عزم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه. فالتفـت إىل  
ناس، فلم تستجب له،   استنصح عليًا فقال فاطمة وسأهلا أن تأمر ابنها فيجري بني ال

له: واهلل ما أعلم لك شيئًا يغين عنك شيئًا، ولكنك سيد بين َكنانة فقم فـأِجر بـني   
 .(0)الناس   احَل  بأرضك. ففعل ذلك وهو يعلم أنه لن يغين عنه شيئًا

ورجع إىل مكة وقد أخفقت مساعيه   احلصول على جتديد العهد من الرسول 
 عليه وسلم، أو على جوار أحد من الصحابة، وأخرب قريشًا مبا حد، وهو صلى اهلل

عجب من طاعة املسلمني لرسوهلم وعدم افتياهتم وتقدمهم عليه، فقال وهو حيكـي  
لقريش ما لقي من املسلمني: واهلل لقد أَبى علّي، وقد تتبعت أصحابه فما رأيت قومًا 

 .(4)مللك عليهم أطوع منهم له
ح األسباب اليت أدت إىل فتح مكة، فقد نقض بنو بكر )أحـالف  مما سب  تتض

قريش( معاهدة الصلح، واعتدوا على خزاعة) أحالف املسلمني(،) وحكم حلفاء كل 
فري ، من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ومن قريش،   الصلح، كحكم رسول اهلل 

 صلى اهلل عليه صلى اهلل عليه وسلم وحكم قريش... فصاروا بذلك حربا لرسول اهلل
وسلم وأصحابه رضي اهلل عنهم،   أمدت قريش حلفاءها هؤالء مبا قووهم به على 

، وقد أعاهنم القرشيون على ذلك بدافع الكره (3)قتال خزاعة، حىت قتل منهم من قتل(
والبغض للرسول صلى اهلل عليه وسلم وللمسلمني، وظنوا أن النيب صـلى اهلل عليـه   

أقدموا عليه، فكانوا بذلك ناكثني للعهد ،وأعطوا الفرصـة للـنيب   وسلم لن يعلم مبا 
صلى اهلل عليه وسلم لغزوهم مىت شاء، لكنه صلى اهلل عليه وسلم مل يبادر إىل ذلك، 
                                                                                                                                          

 .0/341، واإلصابة 3/424أعالم النبالء 
، وسرية الـنيب  4/7، و دالئل النبوة 9739ح  4/374اختالف يسري خمتصرة   املصنف: ابن عبد الرزاق رواها ب (0)

، وعيـون  3/24، وتاريخ األمم وامللوك 4/794،واللفظ له و املغازي: الواقدي 2/03صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام 
، وقد 441النبوية   ضوء املصادر األصلية ص  . وقال مهدي رزق اهلل :إسناد الرواية حسن انظر السرية4/404األثر 

 .214ضعفها الشيخ األلباين   خترجيه لفقه السرية: الشيخ حممد الغزايل ص 
، وزاد   روايته أن أبا سـفيان اتبـع   2/441من رواية موسى بن عقبة   البداية والنهاية للحافظ ابن كثري  (4)

 د رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم .أشراف قريش يكلمهم فكلهم يقول: عقدنا   عق
باختصار، شرح معاين اآلثار: اإلمام أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة بن عبد امللـك بـن سـلمة األزدي     (3)

 ، يقي  وتعلي : حممد سيد جاد احل  ط: بدون.3/307احلجري املصري الطحاوي احلنفي 
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بل أعذر إليهم وبعث إليهم من خيريهم بني إمضاء املعاهدة والتكفري عمـا جنـت   
نبذ معاهدة الصلح واملواجهة مع أيديهم بدفع الدية، أو التربؤ من حلف بين بكر ، أو 

املسلمني، فاختاروا األخري   ندموا على ذلك وبعثوا قائدهم أبا سـفيان لتجديـد   
لكنه مل يفز -أو أهنم بادروا ببعثه قبل أن يبعث هلم النيب صلى اهلل عليه وسلم -العهد

بذلك، وكان النيب صلى اهلل عليه وسلم قد عزم على نصرة خزاعة، والـذهاب إىل  
قريش   عقر دارهم لتصفية األمور معهم، وعرب عن ذلك بقوله: ))ال نصرت إن مل 

 . (0)أنصر بين كعب مما أنصر منه نفسي((

                                                 
عن حزام بن هشام بن حبيش عن أبيه وقد وثقهما أبو حيـان  أورد حنوه احلافظ اهليثمي وقال :)رواه أبو يعلى (0)

واللفـظ   4/032، وانظر الطبقات الكربى 3/044،وبقية رجاله رجال الصحيح(. جممع الزوائد ومنبع الفوائد 
تصحيح  0/341عنده، وإمتاع األمساع مبا للرسول من األنباء واحلفدة واملتاع: تقي الدين أمحد بن علي املقريزي 

 حممود حممد شاكر .وشرح: 
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 املطلب الثاين: أحدا، فتح مكة

بعد االنتهاء من احلديث عن األسباب والدوافع اليت جعلت النيب صلى اهلل عليه 
لفتح مكـة، سـوف أتنـاول     وسلم يعزم على غزو قريش   عقر دارهم، وخيطط

 األحدا، اليت جرت   هذا الفتح، ووضعتها يت عنوانني:
 أوال: أحداث ما قبل الفتح:

 االستعداد للغزو واستنفار املسلمني لذلك: -1
أمر النيب صلى اهلل عليه وسلم أصحابه بالتجهز للغزو ، وأمر أهله بتجهيزه، ومل 

ى اهلل عليه وسلم على كتمان األمر، حىت يعلمهم باجلهة اليت يقصدها، حرصا منه صل
تنقطع األخبار عن قريش، فال تأخذ أهبتها للقتال، وتعجز عـن مقاومـة اجلـيش    
اإلسالمي، فتستسلم له دون إراقة دماء أو حدو، قتال، قال ابـن اسـح  رمحـه    
اهلل:)وأمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الناس باجلهاز، وأمر أهلـه أن جيهـزوه،   

أبو بكر رضي اهلل عنه على ابنته عائشة رضي اهلل عنها وهي يرك بعض جهاز فدخل 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،فقال: أي بنية، أأمركم رسول اهلل أن جتهزوه؟ قالت 

.   إن رسول اهلل صلى (0): نعم، فتجهز. قال: فأين ُتَرينه يريد؟ قالت: واهلل ما أدري
نه سائر إىل مكة، وأمرهم باجلد والتهيؤ، وقال:)) اللهم اهلل عليه وسلم أعلم الناس أ

 .(4)خذ العيون واألخبار عن قريش، حىت نبغتها   بالدها((
، واسـتنفر القبائـل   (3)وأخفى النيب صلى اهلل عليه وسلم أمره وأخذ باألنقاب

املوجودة حول املدينة، وأكثرهم أسلم وغفار وُمزينة وجهينة وأشجع وُسليم، فمنهم 
وافاه باملدينة ومنهم من حلقه بالطري  إىل مكة، وجتهز املهاجرون واألنصار فلـم   من

                                                 
، 01724ح  02/272و  بعض الروايات أنه أخربها باألمر واستكتمها إياه، انظر املصنف: ابن أيب شـيبة   (0)

، وقال حمسن الدوم   مرويات غزوة 0/340، وإمتاع األمساع 2/414ورواية موسى بن عقبة   البداية والنهاية 
 .21فتح مكة : احلديث مرسل ص 

، 3/27، وتاريخ األمم وامللوك 4/793، املغازي: الواقدي 2/02 صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام سرية النيب (4)
 .449، وصحح مهدي رزق اهلل الرواية   السرية النبوية على ضوء املصادر األصلية ص 2/413والبداية والنهاية 

 .422: احلافظ ابن حجر ص أنقاب املدينة: أي مداخل أبواهبا وفوهات طرقها، تفسري غريب احلديث (3)
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 .(0)يتخلف منهم أحد
 إرسال سرية متويهية لإلخفاء والتعمية:-2

أراد النيب صلى اهلل عليه وسلم التمويه على قريش وحلفائها ، ويويل انتبـاههم  
بعي رضي اهلل عنـه إىل بطـن   عن نيته لغزوهم، فأرسل سرية بقيادة أيب قتادة بن ر

، ليظن من يراها أن النيب صلى اهلل عليه وسلم متوجـه إىل تلـك الناحيـة،    (4)ِأَضم
وتذهب األخبار بذلك إىل مكة، فيتحول انتباه قريش وحلفائها عن خطته لغزوهـا،  

 ويأمنوا جانبه، ويتمكن للمسلمني السيطرة عليهم دون هتيؤ منهم أو مقاومة.
ية إىل حيث أمرها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسـلم ، بلغهـم   وملا وصلت السر

خرب مسري الرسول صلى اهلل عليه وسلم إىل مكة فسـارت إليـه وحلقتـه وهـو     
 .(2()3)بالُسْقيا

 
 

                                                 
، والطبقـات الكـربى   2/01، وسرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشـام  44 -4/44انظر دالئل النبوة (0)
 .492، وخمتصر سرية الرسول صلى اهلل عليه وسلم: حممد بن عبد الوهاب ص 4/032
بني أحد والشرثاء،  -بطحان وقناة والعقي -ثة ِأَضم واد جببال هتامة وهو وادي املدينة إذا اجتمعت أوديتها الثال (4)
إىل أن يتجاوز كتانة فيسمى وادي احلمض، إىل أن يصب   البحر. بتصـرف،   -ويسمى الوادي اليوم اخُلليل-

 .49، معجم املعامل اجلغرافية ص 0/402معجم البلدان 
 .3/441صرف،  معجم البلدان قرية جامعة من عمل الُفرع بينهما مما يلي اجلحفة تسعة عشر ميال، بت (3)
، وذلك أثناء سياقه لغزوة الفتح، وابن سعد   الطبقـات  794/ 4ذكر خرب هذه السرية الواقدي   املغازي  (2) 

، أما ابن اسح  فقد أفرد هلا فصال خاصا هبا ضمن مجلة السرايا والبعو،، وذكر فقط إهنا كانت 4/033الكربى 
، وهذه السرية لقت عامر بن األضبط فسلم 2/314اهلل عليه وسلم: ابن هشام  قبل الفتح،انظر  سرية النيب صلى

ۀ   ڇ  عليهم بتحية اإلسالم، فقتله ُمَحلِّم بن جثامة الليثي رضي اهلل عنه لشيء كان بينهما، ونزل فيه قوله تعاىل:

ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   

(، وجاءوا مبحلَّم ليستغفر له رسول اهلل صـلى  92ة النساءجزء من آية سور) ڇ  .اآلية.ۇ  ۇ  ۆ
اهلل عليه وسلم فقال :))اللهم ال تغفر حمللم(( ثالثا، وقيل أنه مات   حياة الرسول صلى اهلل عليه وسلم ودفـن  

رايا والبعو، . وانظر خرب هذه السرية   كتاب الس3/349فلفظته األرض مرة بعد مرة. انظر ترمجته   اإلصابة 
،وقد ضعف خـرب لفـظ   472 -449النبوية حول املدينة ومكة، دراسة نقدية يليلية: بريك حممد العمري ص 

 م.0994هـ 0207، 0األرض له. دار ابن اجلوزي اململكة العربية السعودية، ط: 



 

117 

 

 

 حماولة تسريب خرب الغزو لقريش: -3
وهو من البدريني ومن السابقني  -رضي اهلل عنه  (0)حاول حاطب بن أيب بلتعة

أن ينقل إىل قريش خرب عزم النيب صلى اهلل عليه وسلم علـى   -سالم األولني    اإل
غزوهم، وأرسله مع إحدى نساء املشركني، وقد فعل ذلك رضي اهلل عنه ليتخذ عند 
قريش يدًا تدفعهم إىل حفظ ومحاية أهله وولده املقيمني بينهم، ومل يكن لـه مبكـة   

ه وسلم مبا صنع ،فبعث صـلى اهلل  عشرية يميهم، فأعلم اهلل تعاىل نبيه صلى اهلل علي
 عليه وسلم   طلب املرأة وأخذ الكتاب منها.

وقد روى احلادثة اإلمام البخاري رمحه اهلل فقال:)قال علي رضي اهلل عنه :بعثين 
واملقداد، فقال:))انطلقوا حـىت تـأتوا    (4)رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنا والزبري

معها كتاب، فخذوه منها((. قال: فانطلقنا تعادى بنا  (2)فإن هبا ظعينة (3)َرْوضة خاخ
خيلنا حىت أتينا الروضة، فإذا حنن بالظعينة، قلنا هلا: أخرجي الكتاب، قالت: ما معي 

، (4)كتاب، فقلنا: لُتخرِجّن الكتاب أو لنلِقَينَّ الثياب، قال: فأخرجته من ُعقاِصـها 
يه: من حاطب بن أيب بلتعة إىل نـاس  فأتينا به رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فإذا ف

                                                 
اليمن وكان  هو حاطب بن أيب بلتعة اللخمي من ولد خلم بن عدي ، حليف قريش ،وقيل هو رجل من أهل (0)

هـ  31حليفا للزبري بن العوام رضي اهلل عنه ، بعثه النيب صلى اهلل عليه وسلم إىل املقوقس ملك مصر ، مات سنة 
، واإلصـابة  0/321سنة رضي اهلل عنه . بتصرف،  االسـتيعاب   44وصلى عليه عثمان رضي اهلل عنه  وعمره 

0/311. 
لقرشي األسدي، أبو عبد اهلل، حواري رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هو الزبري بن العوام بن خويلد بن أسد ا (4)

وابن عمته، من املبشرين باجلنة، وأحد الستة أصحاب الشورى، وأول من سلَّ سيفه   سبيل اهلل، أسلم وعمـره  
ـ   04 ي سنة، وأوذي   سبيل اهلل، هاجر اهلجرتني ، تقابل مع علي  رضي اهلل عنه   موقعة اجلمل فـذكره عل

سنة رضي اهلل عنـه .بتصـرف،     44هـ وعمره  34فانصرف عن القتال، فلقيه ابن جرموز فقتله وذلك سنة 
 .0/424، واإلصابة  0/20، وسري أعالم النبالء 0/411االستيعاب 

هو موضع بني احلرمني بقرب محراء األسد من املدينة على اثين عشر ميال من املدينة. بتصرف،  معجم البلدان  (3)
، 3117ح  4/434، وإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري: أبو عباس شهاب الدين أمحد القسطالين 4/334

 م.0991هـ 0201، 0دار الفكر بريوت لبنان، ط: 
الظعينة : املرأة   اهلودج، وامسها سارة على املشهور، وكانت موالة عمرو بن هشام بن عبد املطلب، وقيـل   (2)

 .3117ح  4/434. بتصرف،  إرشاد الساري امسها كنود وتك  أم سارة
 .3/474ضفائرها، مجع عقيصة، وقيل:هو اخليط الذي تعقص به أطراف الذوائب.النهاية   غريب احلديث (4)
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مبكة من املشركني خيربهم ببعض أمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فقال رسـول  
اهلل صلى اهلل عليه وسلم: ))يا حاطب ما هذا؟(( قال: يا رسول اهلل، ال تعجل علي، 

وكان مـن   -يقول كنت حليفا ومل أكن من أنفسها-إين كنت امرًأ ملصقًا   قريش
ك من املهاجرين، هلم قرابات حيمون أهليهم وأمواهلم، فأحببت إذ فاتين ذلك من مع

النسب فيهم أن أختذ عندهم يدًا حيمون قرابيت، ومل أفعله ارتدادًا عن ديين وال رضـًا  
بالكفر بعد اإلسالم. فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: ))إنه قـد صـدقكم((،   

رب عن  هذا املناف ، فقال: ))إنه قد شهد بـدرًا  فقال عمر: يا رسول اهلل دعين أض
وما يدريك لعل اهلل اطَّلع على من شهد بدرًا، قال: اعملوا ما شئتم فقـد غفـرت   

 .(0)لكم((
وقد عفا اهلل تعاىل عنه ورسوله صلى اهلل عليه وسلم ملكانته   اإلسالم وفضله، 

وصدقه ومل يعنفه، وأنزل  وصدق حمبته هلل ورسوله، وعذره النيب صلى اهلل عليه وسلم
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ   ڇ  اهلل   شأنه قوله تعـاىل: 

ڀ  ڀ  ڀ         ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ              

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چچ  

 ڇچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    
(4). 

 اجلهاز متكتمني على ذلك، حىت أمتُّوا استعدادهم وتأهبوا للمسري. واستمر املسلمون  
 خروج اجليش من املدينة: -4

بعد أن أكمل النيب صلى اهلل عليه وسلم مجيع التجهيزات واجتمع مشل اجلـيش  
مقاتل، خرج صلى اهلل عليه وسلم هبـذا  (3)اإلسالمي  الذي بلغ تعداده عشرة آالف 

                                                 
صحيح البخاري كتاب املغازي باب غزوة الفتح وما بعث به حاطب بن أيب بلتعة إىل أهل مكة خيربهم بغزو  (0)

، وصحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أهل بدر وقصـة  4/19م النيب صلى اهلل عليه وسلم هل
، و قيل: كان   الكتاب أن) النيب صلى اهلل عليه وسلم قد توجه إليكم  4292ح  2/0920حاطب بن أيب بلتعة 

ـ   روض جبيش كالليل يسري كالسيل، وأقسم باهلل لو سار إليكم وحده لنصره اهلل عليكم، فإنه منجز له وعـده( ال
 .2/97األنف 

 .01/41، واجلامع ألحكام القرآن 401، وانظر لباب النقول   أسباب النزول ص 0سورة املمتحنة آية  (4)
، وقـال احلـافظ ابـن    4/91كما روى البخاري   صحيحه كتاب املغازي باب غزوة الفتح   رمضـان  (3)
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إلقامة فريضة اجلهاد ولالقتصاص من أعداء اهلل النـاكثني  اجليش الكثيف من املدينة 
للعهد، وكان ذلك   شهر رمضان من السنة الثامنة للهجرة، وقـد روى اإلمـام   

رضي اهلل عنهما: )أن النيب صلى اهلل عليه وسلم   (0)البخاري رمحه اهلل عن ابن عباس
مثـان سـنني   خرج   رمضان من املدينة، ومعه عشرة آالف ، وذلك علـى رأس  

ونصف من مقدمه املدينة، فسار هو ومن معه مـن املسـلمني إىل مكـة، يصـوم     
أفطـر   -(2)و ُقَديـد  (3)وهو مـاء بـني ُعْسـفان   -(4)ويصومون، حىت بلغ الَكِديد

  .(4)وأفطروا(
وأمرهم صلى اهلل عليه وسلم بالفطر ليتقووا على مواجهة عدوهم، فقـد روى  

باس رضي اهلل عنهما قال:) سافر رسول اهلل صـلى  اإلمام مسلم رمحه اهلل عن ابن ع
اهلل عليه وسلم   رمضان فصام حىت بلغ ُعْسفان،   دعا بإناء فيه شراب فشربه هنارا 

                                                                                                                                          
الزهري وموسى بن عقبـة(، البدايـة والنهايـة    كثري:)وقال عروة بن الزبري: كان معه اثنا عشر ألفا وكذا قال 

، ومجع بينهما احلافظ ابن حجر: بأن العشرة آالف خرج هبا من املدينة،   تالح  ألفان. انظر فتح الباري 2/414
 .2474ح  2/ 1
ى هو عبد اهلل بن عباس بن عبد املطلب بن هاشم القرشي، ترمجان القرآن وحرب هذه األمة، ابن عم الرسول صل (0)

اهلل عليه وسلم ، ُولد وبنو هاشم بالشعب، دعا له النيب صلى اهلل عليه وسلم اهلل بأن يعلمه الفقه واحلكمة  شارك 
 41  فتوح أفريقية، واله علي رضي اهلل عنه على البصرة وقاتل معه على امليسرة يوم صفني، مات بالطائف سنة 

 .4/331،  واإلصابة 3/330النبالء  سنة رضي اهلل عنه .بتصرف، سري أعالم 70هـ وعمره 
ويعرف اليـوم  -وأمج تسمى اليوم اخُلَلْيص-موضع على اثنني وأربعني ميال من مكة، وهو بني ُعْسفان وَأَمج (4)

 2/224كيال من مكة، وهي أرض تسقى من وادي ُغَران. بتصرف،  معجـم البلـدان    91باسم احَلْمض على 
 . 443ومعجم املعامل اجلغرافية ص 

 11بلدة بني احلرمني، وهي من مكة على مرحلتني على طري  املدينة، واجلحفة على ثال، مراحل، وتقع على (3)
 .411، ومعجم املعامل اجلغرافية ص 2/040كيال من مكة مشاال. بتصرف،  معجم البلدان 

 041دينة على حنـو  اسم موضع قرب مكة، وهو واد من أودية احلجاز التهامية، يقطعه الطري  من مكة إىل امل(2)
كيال   يصب   البحر عند القضيمة وفيه عيون وقرى كثرية حلرب وبين سليم. بتصـرف،  معجـم البلـدان    

 . 429، ومعجم املعامل اجلغرافية ص 2/303
، وقال احلافظ ابن حجر: والصواب على رأس سبع سنني ونصـف،  4/91كتاب املغازي باب غزوة الفتح   رمضان  (4)

الوهم من كون الغزوة كانت   سنة مثان، ومن أثناء ربيع األول إىل رمضان نصف سنة، والتحرير أهنا سبع سنني  وإمنا وقع
ونصف، وتوجه الرواية بأنه بناء على التاريخ بأول السنة من حمرم، فإذا دخل من السنة الثانية شهر أو شهران أطل  عليهـا  

 .2474ح  1/2سنة جمازا، .. اخل بتصرف: فتح الباري 
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 .(0)حىت يراه الناس ،   أفطر حىت دخل مكة(
وكان خروجه الذي اتف  عليه أهل السري   العاشر من رمضان، ودخوله مكة 

، واستخلف على املدينة أبا رهم كلثوم بـن حصـني   (4)لتسع عشرة ليلة خلت منه
 .(2)رضي اهلل عنه  (3)الغفاري

 السري حنو مكة: -5
أعطت خطة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم   الكتمان مثارها، فقـد مضـى   
اجليش اإلسالمي حنو مكة، واملشركون غري عاملني به، لكنهم كانوا مترقبني وجلـني  

 املسلمني وتوقعوا زحفهم عليهم.وقد خافوا عاقبة غدرهم ب
، وانتظم عقد اجليش، وقام النيب صلى (4)وانضم للجيش من كان قد تأخر من القبائل

 .(4)اهلل عليه وسلم بعقد األلوية والرايات ودفعها إىل القبائل
وقد كان من بين سليم سبعمائة وقيل ألف، ومن بين غفار أربعمائة، ومـن أسـلم    

ألف وثالثة نفر، وسائرهم من قريش واألنصار وحلفائهم وطوائـف  أربعمائة، ومن مزينة 
 .(7)العرب من متيم وقيس وأسد

                                                 
ح  4/714صحيح مسلم كتاب الصيام باب جواز الصوم والفطر   شهر رمضان للمسافر   غـري معصـية.. اخل    (0)

0003. 
وصحيح مسلم بشرح النووي  2/010، وفتح الباري 2/07انظر  سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم :ابن هشام (4)
وقيل  07وقيل  04وقيل  01من شهر رمضان وقيل  04، وقد وقع اختالف   تاريخ الفتح فقيل   يوم 7/432

، لكن اتفقوا أنه   شهر رمضان،انظر  األحاديث   صحيح مسلم كتاب الصيام باب جواز الصوم والفطر   09
 .0004حىت حديث  0003، األحاديث من 4/712شهر رمضان للمسافر   غري معصية...اخل 

ر بكنيته وامسه، كان ممن بايع يت الشجرة وحضر غزوة تبوك، هو كلثوم بن حصني بن خالد الغفاري مشهو (3)
قيل أنه أسلم بعد هجرة النيب صلى اهلل عليه وسلم، وقاتل يوم أحد فرمي بسهم   حنره فبص  فيه النيب صلى اهلل 

 .2/71، واإلصابة 2/49عليه وسلم فربئ. بتصرف،  االستيعاب 
، وقال 3/41، وتاريخ الطربي 4/307، وعيون األثر 2/07ابن هشام انظر  سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم : (2)

 .4/034ابن سعد   الطبقات الكربى: إنه خلف عبد اهلل بن أم مكتوم 
، وذكـر  4/799ذكر الواقدي   املغازي أن بين سليم لقوهم بالقديد، وأما سائر العرب فخرجوا من املدينة  (4)

 .4/111كذلك موافاة بنو كعب له بالقديد 
 .4/340انظر املواهب اللدنية (4)
 .4/111، وانظر تفصيل ذلك عند الواقدي 2/24بتصرف، سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام  (7)
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 قدوم العباس رضي اهلل عنه : -6
قدم العباس بن عبد املطلب رضي اهلل عنه عم النيب صـلى اهلل عليـه وسـلم    

 مكة مهاجرًا بعياله، وكان قد أسلم قبل فتح خيرب وكتم إسالمه، وأقام   (0)باجُلْحفة
، ) لعلمـه بإسـالمه   (4)على سقاية البيت والرسول صلى اهلل عليه وسلم عنه راض

باطنا، وأن إقامته هبا خلوفه على ماله وعياله، وكان ينفع املستضعفني مبكـة، وبـه   
،فكان بقاؤه   مكة ملصلحة الدعوة ،  فلما أراد اهلل له اخلـري وفضـيلة   (3)يثقون(

 .(2)مهاجرا قبل فتحهااهلجرة، غادرها إىل املدينة 
 إسالم بعض زعماء قريش:-7

أثناء سري اجليش إىل مكة قدم بعض زعماء قريش ممن كانوا حربا شعواء علـى  
اإلسالم، ومن ألد خصومه وأشدهم عداوة له ملدة عشرين عامًا، فأعلنوا إسـالمهم،  

احلار،  قدم ابن عم الرسول صلى اهلل عليه وسلم، أبو سفيان بن (4)ففي ثنية العقاب
أخو أم سـلمة أم  -(0)، وعبد اهلل بن أمية بن املغرية(4)بن عبد املطلب رضي اهلل عنه

                                                 
كانت قرية كبرية عامرة وحمطة من حمطات احلجيج على طري  املدينة، وهي ميقات أهل مصر والشام، وبينها  (0)

، 4/000كيال. بتصرف،  معجم البلـدان   44ثارها شرق مدينة رابغ حبوايل وبني املدينة ست مراحل، وتوجد آ
 .79ومعجم املعامل اجلغرافية ص 

 .01/ 2بتصرف،  سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام  (4)
 .2/30، وانظر الطبقات الكربى 4/349شرح املواهب اللدنية  (3)
ابن هشـام  إنه أسلم قبل بدر) سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: وقد اختلف   إسالمه رضي اهلل عنه، فقيل:  (2)
(،وقال احلـافظ ابـن   4/11(، وقيل: قبل اهلجرة إىل املدينة) وضعف اإلمام الذهيب ذلك   سري أعالم النبالء 4/419

اج بن حجر:) وكان إسالمه على املشهور قبل فتح مكة وقيل قبل ذلك، وليس ببعيد فإن   حديث أنس   قصة احلج
من هذا البحث، وقد جزم ابن عبد الـرب    11، سب  ختريج قصة احلجاج ص 7/77عالط ما يؤيد ذلك( فتح الباري 
، وحمسن الدوم   مرويات 2/01، وقد رجح ذلك ابن سعد   الطبقات الكربى 3/94بإسالمه قبل خيرب، االستيعاب 

ولعل هذا هو الصحيح  443 ضوء املصادر األصلية ص ، ومهدي رزق اهلل   السرية النبوية  91غزوة فتح مكة ص 
 واهلل أعلم.

، وهو موضع بني مكة واملدينة قرب 2/01وعند ابن هشام نِي  العقاب انظر  سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم  (4)
، 4/333اجُلحفة، وقال البالدي: ال يعرف هذا املوضع اليوم وخاصة على اجلادة ،بتصرف،  معجـم البلـدان   

 .341معجم املعامل اجلغرافية ص و
هو املغرية بن احلار، بن عبد املطلب بن هاشم، ابن عم النيب صلى اهلل عليه وسلم وأخوه من الرضاعة، كان شبيها بالنيب  (4)
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فالتمسا الدخول عليه، وكلمته أم املؤمنني أم سلمة رضـي  -املؤمنني رضي اهلل عنهما
اهلل عنها   ذلك، وشفعت هلما عنده فقال:))ال حاجة يل فيهما، أما ابن عمي فهتك 

 .(4)وصهري فهو الذي قال يل مبكة ما قال(( عرضي، أما ابن عميت
وكان أبو سفيان ممن اشتد هجاؤه وأذاه على الرسول صلى اهلل عليـه وسـلم   
وعلى املسلمني، وأما عبد اهلل بن أمية فقد كان شديدا على املسلمني خمالفا مبغضـا،  

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڇ  وفيه و  غريه من املشركني نزل قوله تعاىل:

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ   ڎ 

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ          ڱ  ڱ  ڱ        ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ        

 .(3) ڇڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ    
ومعه ابـن  -فيانفلما علما بإعراض الرسول صلى اهلل عليه وسلم عنهما قال أبو س

له: واهلل ليأذنن رسول اهلل أو آلخذ بيد ابين هذا   لنذهنب   األرض حىت منوت عطشًا 
 أو جوعًا. فلما بلغ ذلك رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم رقَّ هلما فدخال عليه.

وقيل إن عليًا رضي اهلل عنه قال أليب سفيان: ائت رسول اهلل صـلى اهلل عليـه   
ۀ  ہ  ہ    ڇهه، فقل له ما قاله إخوة يوسف ليوسـف  وسلم  من قبل وج

                                                                                                                                          
 صلى اهلل عليه وسلم ،شهد له الرسول صلى اهلل عليه وسلم باجلنة، وقال: أرجو أن يكون خلفا من محزة، قيل أنه حج، فحلقه

هـ رضي اهلل عنـه .بتصـرف،     41هـ وقيل  04احلالق، فقطع ثؤلؤال   رأسه فمرض منه ومات، قيل أنه مات سنة 
 .2/91، واإلصابة 0/414، وسري أعالم النبالء 2/13االستيعاب 

لم ، كان هو عبد اهلل بن أيب أمية بن املغرية املخزومي، أمه عاتكة بنت عبد املطلب عمة النيب صلى اهلل عليه وس (0)
يقال ألبيه: زاد الركب، كان شديدا على املسلمني وهو الذي قال أليب طالب عند موته: أترغب عن ملة عبـد  

، واإلصـابة  4/444املطلب. شهد الفتح وحنني والطائف واستشهد فيها رضي اهلل عنه. بتصرف،  االستيعاب 
4/477. 
هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهيب، ، وقال: 2/23املستدرك على الصحيحني كتاب املغازي  (4)

 .2/01وانظر سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام 
 .4/007، وانظر سبب نزول اآليات   تفسري القرآن العظيم 93 -91سورة اإلسراء اآليات  (3)
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ڇہ  ہ    ھ  ھ  ھ  
، فإنه ال يرضى أن يكون أحٌد أحسن قـواًل  (0)

   منه. 
ے  ۓ    ڇ :ففعل ذلك أبو سفيان فقال له الرسول صلى اهلل عليـه وسـلم   

ڇۓ   ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ
 ، وقبل منهما إسالمهما.(4) 

 إسالمه واعتذاره مما كان مضى منه، فقال: فأنشد أبو سفيان قوله   
 (3)لتغلَب خيُل الالِت خيَل حممِد  َلعْمرَك إين يوَم أمحُل رايــًة 
 (2)فهذا أواُن احلِ  ُأهدى وأهتِدي  َلكاملدجِل احَلرياِن أظـلَم ليـُله
 (4)وُأدعى ولو مل انتسب حملمـــِد  أفُر سريعًا جاهدًا عن حمـمٍد 

ـــم    يقل هبواُهُمهم ُعصبة من مل  ـــان ذا رأٍي ُيَلـ وإن كــ
ـََنِد  (4)وُيـف

 هداين هاد غرُي نفسي ونالين             مـع اهلِل مـن َطـرَّدُت كلَّ ُمَطرَِّد
فلما أنشد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم) إىل اهلل من طردت كل مطرد( ضـرب  

 .(7) كل مطرد((رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم   صدره وقال: ))أنت طردتين
 وقد حسن إسالمهما رضي اهلل عنهما، وانضما جلنود اإلسالم وشهدا فتح مكة.

وكان أبو سفيان رضي اهلل عنه ممن ثبته اهلل مع نبيه صلى اهلل عليه وسلم يـوم   
حنني، وكان ال يرفع رأسه إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حياًء منه، وكـذلك  

 د حنني والطائف، وُرمي يومها بسهم فقتله.حسن إسالم عبد اهلل، وشه

                                                 
 .90سورة يوسف جزء من آية  (0)
 .94سورة يوسف جزء من آية  (4)
ودعوته إليها، والالت صنم من أصنام العرب وأراد خبيل الالت: جيش الكفر والشـرك،   يعين شهود احلرب (3)

 .  2/01بتصرف حاشية سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام 
 .4/041يقال: أْدجل: إذا سار أول الليل، وأدِّجل: إذا سار من آخره النهاية   غريب احلديث (2)
 .2/01لدخول   الدين. حاشية سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام يقصد أنه يبعد بنفسه عن ا  (4)
 .3/272ينسب إىل الفند، وهو: الكذب. النهاية   غريب احلديث  (4)
، وقال: صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه، وتابعه 3/22انظر الرواية   املستدرك على الصحيحني كتاب املغازي (7)

 .2/09، و سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام 41 -4/47الذهيب، ودالئل النبوة 
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 إسالم أيب سفيان بن حرب رضي اهلل عنه، وأخذه األمان ألهل مكة:-8

، وأراد النيب صلى اهلل عليه وسلم إظهـار قـوة   (0)عسكر املسلمون   مرِّ الظهران
ى ، وقد أراد النيب صل(4)اجليش اإلسالمي وكثرته فأمرهم بأن يوقد كل واحد منهم نارًا

اهلل عليه وسلم بذلك أن يصيب قلوب قريش بالرعب وتتزلزل نفوسهم، حني يرون هذه 
النريان العظيمة تضيء ظالم الصحراء، ويعلمون أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم أتـاهم  

 جبيش ال قبل هلم به، فتنهار معنوياهتم ويستسلموا للمسلمني دون أن ُتراق الدماء.
قريش، وتزايد شعورها بأن هناك خطرا عظيمـًا  وكان القل  قد أقضَّ مضجع 

رضي اهلل عنهم  -وشيك الوقوع، فأرسلت أبا سفيان وَحكيم بن حزام وُبديل بن الورقاء 
ليتحسَّسوا هلا األخبار، ففوجئوا بنريان املعسكر، واحتاروا   أمرها ،فقال  -وملَّا يسلموا بعد

رًا، فقال ُبديل: هذه واهلل ُخزاعة محشـتها  أبو سفيان: ما رأيت كالليلة قط نريانًا وال عسك
 احلرب، قال أبو سفيان: ُخزاعة أقل وأذل أن تكون هذه نرياهنا وعسكرها.

فلقيهما العباس بن عبد املطلب رضي اهلل عنه وكان مشفقًا على قومه أن يدخل 
عليهم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ُعنوة، فيكون   ذلك هالكهم وذلَّهم، فخرج 

احثًا عن بعض احلطابة أو صاحب حاجة يأيت أهل مكة، فيخربهم مبكان الرسـول  ب
صلى اهلل عليه وسلم، لعلهم خيرجون إليه ويستأمنوه قبل أن يدخل عليهم، وبينما هو 
كذلك إذ مسع حوار أيب سفيان مع ُبديل، فنادى أبا سفيان فعرفه، فقال له: وحيك يا 

واصباح قريش واهلل، قال: فما احليلة فـداك أيب   أبا سفيان هذا رسول اهلل   الناس،
وأمي؟ قال: واهلل لئن ظفر بك ليضربنَّ عنقك.   أردفه خلفه وذهب لرسـول اهلل  

 صلى اهلل عليه وسلم ليأخذ له أمانا.
و  طريقه إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم لقيهما عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه فعرف 

 عدو اهلل، احلمد هلل الذي أمكن منك من غري عقد وال عهد. أبا سفيان فقال: أبو سفيان
                                                 

موضع قرب مكة، وقيل: َمر القرية والظهران هو الوادي، به عيون كثرية وخنل وهو واد فحل مـن أوديـة    (0)
، ومعجم 4/012كيال، ويصب   البحر جنوب جدة. بتصرف، معجم البلدان  44احلجاز، مير مشال مكة على 

 .411افية ص املعامل اجلغر
 .4/409، وعيون األثر 4/034انظر الطبقات الكربى (4)
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وحاول أن يسبقهما إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم، فيأخذ اإلذن بقتله قبـل أن   
جيار، ولكن العباس رضي اهلل عنه  متكن من أخذ األمان أليب سفيان من النيب صـلى  

غدا به إىل رسول اهلل صلى اهلل اهلل عليه وسلم وبيَّته تلك الليلة   رحله، فلما أصبح 
 عليه وسلم فأسلم رضي اهلل عنه  بعد تردد، وشهد شهادة احل .

ونظر العباس إىل نفسية أيب سفيان، ومركزه   قومه، وهو يعلم حبه للفخـر،  
فسأل النيب صلى اهلل عليه وسلم أن جيعل له شيئا يعلي منزلته عنـد قومـه، وجيـرب    

لنيب صلى اهلل عليه وسلم إىل ذلك، وقال :))من دخل دار انكساره بني يديه، فأجابه ا
أيب سفيان فهو آمن((   أعطي األمان لسائر أهل مكة بشرط أن يستسلموا و يكفوا 

 أيديهم عن القتال.
وبإسالم أيب سفيان رضي اهلل عنه يسقط أقوى قائد للمشركني مبكـة،   أراد  

نفس أيب سفيان، وأن يقطع أي أمل  الرسول صلى اهلل عليه وسلم أن حيسم التردد  
قد يراوده بالوقوف   وجه املسلمني ومقاومتهم، فأمر العباس رضـي اهلل عنـه أن   
حيبسه عند مضي  اجلبل، حيث متر به كتائب اجليش اإلسالمي، وكان اهلدف مـن  
ذلك، أن يرى جنود اهلل وهم   أوج قوهتم وعلى أا استعداد لقتاهلم، لينقل هـذا  

 ىل قومه فيثبط حماولتهم للمقاومة والصمود أمام املسلمني.الوصف إ
وبذلك يكون الرسول صلى اهلل عليه وسلم قد اطمأن إىل تدهور معنويـاهتم،   

وختلخل نفسياهتم، وفقدان القدرة على املقاومة والرغبـة   القتـال، ويستسـلموا    
 .(0)للرسول صلى اهلل عليه وسلم دون قتال

عنه أمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وسار اجلـيش  ونفذ العباس رضي اهلل 
وعرضت القبائل ترفرف عليها راياهتا، الواحدة تلو األخرى والعباس خيرب أبا سفيان 
عنها، حىت مر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم   كتيبته اخلضراء فيهـا املهـاجرون   

تعجب وقـال: مـا   واألنصار، وهي من أعظم الكتائب ، فراع منظرها أبا سفيان و
ألحد هبؤالء ِقبل وال طاقة، واهلل يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيـك الغـداة   

                                                 
، دار الفكر العريب 449بتصرف، العبقرية العسكرية   غزوات الرسول صلى اهلل عليه وسلم: حممد فرج ص  (0)

 م.0977، 3ط: 
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عظيما. فقال العباس رضي اهلل عنه: يا أبا سفيان إهنا النبوة. فقال: فنعم إذًا. فقال له: 
 .(0)النجاء إىل قومك. فانطل  أبو سفيان رضي اهلل عنه  إىل مكة

رمحه اهلل بعض هذه األحدا،:) ملا سار رسـول اهلل    وقد روى اإلمام البخاري
، خرج أبو سفيان بـن حـرب   (4)صلى اهلل عليه وسلم عام الفتح فبلغ ذلك قريشا

وحكيم بن حزام وُبديل بن ورقاء يلتمسون اخلرب عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
، فقال أبو (3)ن عرفة، فأقبلوا يسريون حىت أتوا مر الظهران، فإذا هم بنريان كأهنا نريا

. فقال أبو (2)سفيان: ما هذه لكأهنا نريان عرفة؟ فقال بديل بن ورقاء: نريان بين عمرو
سفيان: عمرو أقل من ذلك. فرآهم ناس مـن حـرس رسـول اهلل فـأدركوهم     

، فأتوا هبم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فأسلم أبو سفيان، فلما سار (4)فأخذوهم
 حىت ينظر إىل املسلمني((. (4)أبا سفيان عند َخْطم اجلبل قال للعباس: ))احبس

فحبسه العباس، فجعلت القبائل متر مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كتيبـة   
كتيبة، قال: يا عباس من هذه؟ قال: هذه غفار. قال: مايل ولغفار.   مرت  جهينة 

فقال مثل ذلك،  قال مثل ذلك،   مرت سعد بن هذمي فقال مثل ذلك، ومرت سليم
حىت مرت كتيبة مل ير مثلها، قال: من هذه؟ قال: هؤالء األنصار عليهم سعد بـن  

                                                 
ملطالب العالية ، وقال اإلمام الطحاوي: هذا حديث متصل اإلسناد صحيح، وانظر ا3/344شرح معاين اآلثار  (0)
،، والسنن الكربى: احلافظ أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي البيهقي كتاب السري بـاب فـتح مكـة    2/422
، ودار املعرفة للطباعة والنشـر  0344، 0، مطبعة جملس دائرة املعارف العثمانية حبيدر آباد، ط:041 -9/009

نه باختالف يسري   كتب السـري،انظر  املغـازي:   بريوت لبنان. وقد رويت قصة إسالم أيب سفيان رضي اهلل ع
، عيون األثر 4/44، وتاريخ األمم وامللوك 2/41، وسرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام 4/107الواقدي 

4/041 
قال احلافظ ابن حجر: ظاهره أهنم بلغهم مسريه قبل خروج أيب سفيان وحكيم بن حزام، ملا   روايـة ابـن    (4)

اجليش نزل مبر الظهران ومل تعلم هبم قريش، أو حيتمل أنه غلب على ظنهم ذلك ال أنه بلغهـم مبلغـا   اسح  أن 
 .2411ح  1/4حقيقة. بتصرف، فتح الباري 

 .1/7إشارة إىل ما جرت به عادهتم من إيقاد النريان الكثرية ليلة عرفة. املرجع الساب   (3)
 املرجع الساب .يعين خزاعة، ويقصد عمرو بن حلي اخلزاعي.  (2)
وعند ابن اسح  أن العباس لقيهم فأخذ أبا سفيان ليستأمن له، وجيمع بني القولني أن احلرس أخذوهم فلما رأوا  (4)

 .1/1أبا سفيان مع العباس تركوه معه، بتصرف،  فتح الباري 
 م. املرجع الساب .أي أنف اجلبل، وإمنا حبسه هناك لكونه مضيقا لريى اجلميع، وال يفوته رؤية أحد منه (4)
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، اليـوم  (4)معه الراية، فقال سعد بن عبادة: يا أبا سفيان اليوم يوم امللحمة(0)عبادة 
.   جاءت كتيبة وهي (3)تستحل الكعبة. فقال أبو سفيان: يا عباس حبَّذا يوم الِذمار

فيهم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه وراية النيب صلى اهلل  (2)ئبأقل الكتا
عليه وسلم  مع الزبري بن العوام فلما مر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بأيب سفيان 
قال: أمل تعلم ما قال سعد بن عبادة، قال ما قال، قال كذا وكذا ، فقال : ))كذب 

 .(4)ه الكعبة ويوم ُتكَسى فيه الكعبة((ولكن هذا يوم ُيعظم اهلل في (4)سعد
وعند ابن اسح  رمحه اهلل أن سعدًا رضي اهلل عنه ملا قال مقالته تلـك، مسعهـا   

 -قال ابن هشام رمحه اهلل: هو عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنـه   -املهاجرينرجل من 
صـولة.  فقال: يا رسول اهلل امسع ما قال سعد بن عبادة، ما نأمن أن تكون له   قريش 

فقال صلى اهلل عليه وسلم لعلي رضي اهلل عنه :))أدركه فخذ الراية منه، فكن أنت الذي 
 .(7)تدخل هبا((

                                                 
شهوده بدرا، هو سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة األنصاري سيد اخلزرج، أحد النقباء ليلة العقبة واختلف    (0)

كان كاتبا وحيسن العوم والرمي فكان يقال له الكامل، من أهل اجلود والكرم فكانت جفنته تدور مع النيب صلى اهلل عليـه  
ن يطعم الثمانني من أهل الُصفة، وكان حامل راية األنصار إذا خرج مع النيب صلى اهلل عليـه  وسلم   بيوت أزواجه، وكا

هـ. بتصرف،  االستيعاب  02وسلم، وله مواقف مشهورة   كتب السرية، سكن دمش  مات رضي اهلل عنه  حبوران سنة 
 ،.4/31، واإلصابة 0/471، وسري أعالم النبالء 4/34
 .1/1منه خملص أي يوم قتل، بتصرف،  فتح الباري  أي يوم حرب ال يوجد (4)
مراد سعد: يوم املقتلة العظمى، ومراد أيب سفيان بقوله يوم الذمار: أي اهلالك، وقيل يوم الغضب للحـرمي واألهـل    (3)

 .1/1واالنتصار هلم، ومت  أبو سفيان أن يكون له يد فيحمي قومه ويدفع عنهم. املرجع الساب  
دا و  رواية عند احلميدي )أجلم الكتائب(، وهي أظهر ألن عدد املهاجرين كان أقل من عـدد  أي أقلها عد (2)

، وعند ابن اسح  أهنا من أعظم الكتائب عدة وعددا، ولعل ذلك 1/9غريهم من القبائل. بتصرف، فتح الباري 
 باعتبار اجتماع املهاجرين واألنصار فيها.

 .1/9ع، ولو كان قائله بناه على غلبة الظن وقوة القرينة. فتح الباري أطل  الكذب على اإلخبار بغري ما سيق(4)
 .4/90صحيح البخاري كتاب املغازي باب أين ركز النيب صلى اهلل عليه وسلم الراية يوم الفتح  (4)
 وفيه قال سعد: اليوم يوم امللحمـة،  4/443، وعيون األثر 2/44سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام  (7)

اليوم تستحل احلرمة، اليوم أذل اهلل قريشًا. فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم : ))يا أبا سفيان اليوم يوم الرمحة ، اليوم 
 أعز اهلل فيه قريشا((.
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رضي  (0)وقيل إنه صلى اهلل عليه وسلم ملا أخذ الراية من سعد أعطاها البنه قيس
، وقيل: إنه أعطـاه  (4)اهلل عنهما، ورأى أن اللواء مل خيرج عن سعد إذ صار إىل ابنه

 .(3)بري بن العوام رضي اهلل عنه فدخل مكة بلوائنيللز
ومجع احلافظ ابن حجر رمحه اهلل بني هذه األقوال: بأن النيب صلى اهلل عليه وسلم 
أرسل عليًا بأخذها لينزعها ويدخل هبا،   خشي تغري خاطر سعد، فأمر بـدفعها إىل  

لى اهلل عليه وسلم، ابنه قيس،   إن سعدا خشي أن يقع من ابنه شيء ينكره النيب ص
 .(2)فسأل النيب صلى اهلل عليه وسلم أن يأخذها منه، فحينئذ أخذها الزبري

 استقبال أهل مكة خلرب غزو الرسول صلى اهلل عليه وسلم :-9
مضى أبو سفيان رضي اهلل عنه إىل مكة مسرعا، فأخرب قريشًا عن قوة املسلمني، 

الرسول صلى اهلل عليه وسلم هلم شرط  وحذرهم من املقاومة والقتال، وأبلغهم بأمان
أال يقاتلوا، وقال هلم: هذا حممد قد جاءكم فيما ال قبل لكم به، وأمرهم باللجوء إىل 

 .(4)داره أو إىل املسجد أو إىل بيوهتم، فتفرق الناس إىل بيوهتم
 الزحف إىل مكة:-11

                                                 
هو قيس بن سعد بن عبادة بن دليم األنصاري اخلزرجي، كان حسنا ضخما طويال إذا ركب احلمار خطت رجـاله   (0)

ا ومن دهاة العرب من أهل الرأي واملكيدة   احلرب وكان من النيب صلى اهلل عليه وسلم مبنزلـة  األرض، كان سخيا كرمي
صاحب الشرطة من األمري ،واله علي إمرة مصر   شهد معه صفني ،مات   آخر خالفة معاوية رضي اهلل عنهما باملدينة. 

 .3/429، اإلصابة 3/014بتصرف، سري أعالم النبالء 
، 4/034، والطبقات الكربى 4/144، واملغازي: الواقدي 01724ح  02/274: ابن أيب شيبة انظر املصنف(4)

 .3/212، وزاد املعاد  4/442وعيون األثر 
وقال فيه ضعف جدا. وقال   فتح الباري : ولكن جـزم   2/420رواه احلافظ ابن حجر   املطالب العالية  (3)

 .1/9ها إىل الزبري بن العوام موسى بن عقبة   املغازي عن الزهري أنه دفع
وذكر حديثا أخرجه البزار بإسناد على شرط البخاري ولفظه: )كان قيس علـى   1/9بتصرف، فتح الباري  (2)

مقدمة النيب صلى اهلل عليه وسلم ملا قدم مكة، فكلم سعد النيب صلى اهلل عليه وسلم أن يصرفه عن املوضع الـذي  
ه عن ذلك( ، وقد رجح ذلك حمسن الدوم   مرويات غزوة فتح مكـة ص  فيه، خمافة أن يقدم على شيء، فصرف

، وهو 074، ود. أكرم العمري ص 442، ومهدي رزق اهلل   السنة النبوية على ضوء املصادر األصلية ص 004
الراجح عندي، وذلك حلرص النيب صلى اهلل عليه وسلم على مشاعر صحابته، وإكرامه هلم، ولفضل سعد بن عبادة 

 اهلل عنه   اإلسالم، ولعلمه صلى اهلل عليه وسلم بطاعة الصحابة رضوان اهلل عليهم ووقوفهم عند أمره. رضي
 .2/440، وسرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام 9/040بتصرف، السنن الكربى كتاب السري باب فتح مكة  (4)
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ي، وقـام  قرر النيب صلى اهلل عليه وسلم الزحف إىل مكة، فقسم اجليش اإلسالم
بتوزيع القادة، وقد قسم اجليش إىل ميمنة وجعل عليها خالد بن الوليد رضي اهلل عنه 

أسفل مكة، وكان معه من القبائل العربية أسلم وسـليم   (0)وأمره أن يدخل من اللِّيط
 وغفار ومزينة وجهينة، وأمره أن يغرز رايته عند أدىن البيوت.

زبري بن العوام رضي اهلل عنـه ، وأمـره أن   والقسم الثاين امليسرة وكان عليها ال
من أعلى مكة، وأن يغرز رايته باحلجون، وال يربح حىت يأتيـه،   (4)يدخل من َكَداء

وجعل أبا عبيدة على الرجَّالة، وأمره أن ينصبَّ ملكة   بطن الوادي بني يدي رسول 
 اهلل صلى اهلل عليه وسلم. 

، وُنصب له هنالك (3)اليت بأعلى مكةودخل النيب صلى اهلل عليه وسلم من كداء 
قبة، وقد جعل النيب صلى اهلل عليه وسلم خطته لتطوي  مكة من جهاهتـا األربـع،   

 لتحقي  هدفني   غاية األمهية:
 اهلدف األول: ضمان القضاء على أي مقاومة   أي جهة من مكة.
جناح من أجنحة  اهلدف الثاين: تشتيت قوات قريش وتقسيمها إىل عدة أقسام ملقاومة كل

                                                 
ء مكة يسمى اليوم: التنضباوي أوالطنبداوي، هو السهل الذي ينتهي إليه سيل وادي طوى، وهو حي من أحيا (0)

وميتد هذا السهل حىت جيتمع بوادي إبراهيم   املسفلة عند قوز املكاسة. بتصرف،  معجم املعامل اجلغرافيـة ص  
472. 

 جبل بأعلى مكة، عند احملصَّب، وهو ما يعرف اليوم بريع احلجون، يدخل طريقه بني مقربيت املعاله، ويفضي من اجلهة (4)
وخيلط بني َكداء . 440، ومعجم املعامل اجلغرافية ص 2/239األخرى إىل حي العتيبة وجرول. بتصرف،  معجم البلدان 

وُكدًا وُكديَّ، وهي ثالثة مواضع خمتلفة وردت   السرية، فكدًا: بضم الكاف وتنوين الدال جبل بأسفل مكة عند 
الباب وجرول. أما كدّي بالتصغري: فهو ملن خرج من مكة  ذي طوى وهو ما يعرف اليوم بريع الرسَّام، بني حارة

إىل اليمن، وهو ريع ما زال يعرف هبذا االسم خيرج فيه من مسفلة مكة إىل جبل ثور. بتصرف،  معجم البلـدان  
 .444، ومعجم املعامل اجلغرافية ص 2/220
. 4/93يه وسلم من أعلى مكة كما روى البخاري   صحيحه كتاب املغازي باب دخول النيب صلى اهلل عل (3)

وقيل: احلكمة من دخوله من تلك الناحية، أهنا جلهة العلو عند الدخول، ملا فيه من تعظيم املكان، وعكسه اإلشارة 
إىل فراقه، وقيل: ألن إبراهيم عليه السالم ملا دخل مكة دخل منها، وقيل: ألنه صلى اهلل عليه وسلم خرج منـها  

أن يدخلها ظاهرا، وقيل: ألن من جاء من تلك اجلهة كـان مسـتقبال البيـت.. اخل.     متخفيا   اهلجرة، فأراد
 .0174ح  3/231بتصرف، فتح الباري 
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 .(0)اجليش اإلسالمي على انفراد، مما حيرم قريش من تركيز قواهتا وحشدها   جبهة واحدة
وقد سأل أسامة بن زيد رضي اهلل عنه النيب صلى اهلل عليه وسلم عن رغبته    

من  (4)النزول بداره مبكة، فقال:) أين تنزل.   دارك مبكة؟ فقال:)) وهل ترك عقيل
،   اختار موضعًا يذكره بنعمة اهلل عليه ونصره ومنَّته عليه هبـذا  (3)ر؟((رباع أو دو

، حيث تقامسوا علـى  (2)الفتح العظيم، فقال: ))منزلنا إن شاء اهلل إذا فتح اهلل اخَلْيف
 .(7)سوداء (4)، وقد كان لواؤه يوم الفتح أبيض، ورايته (4)الكفر((
 
 

                                                 
بتصرف، مقال بعنوان :الفن احلريب اإلسالمي   فتح مكة: حممد مجال الدين حمفوظ،   جملة الدارة، العـدد   (0)

 م.0913هـ 0213، 30الثالث السنة الثامنة، ص 
عقيل بن أيب طالب بن عبد مناف القرشي اهلامشي، أخو علي وجعفر، وهو أكرب إخواهنم وآخرهم موتـا، أبـو   هو  (4)

يزيد، تأخر إسالمه إىل عام الفتح، وقيل أسلم بعد احلديبية وهاجر وحضر مؤتة، أسر يوم بدر ففداه عمه العباس، كـان  
جد املدينة، مات رضي اهلل عنه   خالفة معاوية، وقيل عاملا بأنساب قريش ومآثرها وكان الناس يأخذون عنه ذلك مبس

 .4/292، واإلصابة 0/401  أول خالفة يزيد. بتصرف، سري أعالم النبالء 
، وكتاب املغازي باب أين ركز النيب صلى 4/047صحيح البخاري كتاب احلج باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها.. اخل  (3)

، وتتمة احلديث: ))ال ير، املؤمن الكافر وال الكافر املؤمن((. وكان عقيل قد ور، أبا طالب، 4/94ح اهلل عليه وسلم رايته يوم الفت
 .1/04ألنه كان مشركا مثله، وباع تلك الدور، ومل ير، علي وال جعفر شيئا. بتصرف،  فتح الباري 

و احملصَّب وهو مبـ  مبتـدأ   اخَليف هو ما احندر من غلظ اجلبل وارتفع عن مسيل املاء، وخيف بين كنانة ه (2)
 .009، ومعجم املعامل اجلغرافية ص 4/204األبطح. بتصرف،  معجم البلدان 

، واخليف هو ما 4/94صحيح البخاري كتاب املغازي باب أين ركز النيب صلى اهلل عليه وسلم رايته يوم الفتح  (4)
لفت فيه قريش أال يبايعوا بـين هاشـم وال   احندر من غلظ اجلبل وارتفع عن مسيل املاء، وقصد املكان الذي يا

 .1/04يناكحوهم وحصروهم   الشعب. بتصرف،  فتح الباري 
اللواء والراية مترادفان، قال ابن األثري: اللواء: الراية وال ميسكها إال صاحب اجليش، وموضوع اللواء: شـهرة   (4)

واء هو العلم الصغري، والراية الكبري، وقيـل  . وقيل: الل2/379مكان الرئيس. بتصرف، النهاية   غريب احلديث 
العكس، وقيل: الراية: يتوالها صاحب احلرب ويقاتل عليها، واللواء: عالمة اجلند حول األمري تدور معه حيـث  

 .4/034وحاشية صحيح ابن ماجة  7/442دار. بتصرف، عون املعبود 
، وقال الشيخ األلباين: حديث 4101ح  4/920ة، رواه ابن ماجه   سننه كتاب اجلهاد باب الرايات واأللوي (7)

، وروى حنوه   سنن أيب داود كتاب اجلهاد باب   الرايات 4472ح  4/033حسن، صحيح سنن ابن ماجة 
، و السنن الكربى كتاب قسم الفيء والغنيمة باب ما جاء   عقد األلوية والرايـات  4494ح  3/34واأللوية 

4/344. 
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 .(0)خريطة فتح مكة                              
وكان النيب صلى اهلل عليه وسلم  قد هنى املسلمني عن القتال، وأمرهم بأن يكفوا 
أيديهم وال يقاتلوا إال من قاتلهم، غري أن قريشًا مل ترضخ لألمر وتستسلم كلها، فقد 

لوليد رضي اهلل عنه مبكان يسمى : مجع بعضهم مجوعًا وأتباعًا وتعرضوا لكتيبة خالد بن ا

                                                 
 . 324لقائد ص من كتاب الرسول ا (0)
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 (3)وعكرمة   بـن   أيب   جهـل،    (4)، وكان   فيهم: صفوان  بن  أمية،  (0)اخلندمة
ُكـْرز بـن جـابر     وسهيل بن عمرو، فناوشوهم شيئا من القتال فقتل من املسـلمني: 

نه ، شذا عن طري  خالد رضي اهلل ع (4)رضي اهلل عنهما (4)وُخَنيس بن خالد (2)الفهري،
فسلكا طريقا غري طريقه فقتال مجيعا، وقتل من املشركني اثنا عشـر رجـال   اهنـزم    

 املشركون.
أخو بين بكر بعـد فـراره إىل    (7)محاس بن قيس-ووصف أحدهم وهو  
 . (1)  املعركة بأبيات شعرية -بيته

                                                 
جبل مبكة وأهل مكة يقولون اخلنادم، وهي جبال مكة الشرقية تبدأ من أيب قبيس شرقا ومشاال   متتد حىت تفيء على  (0)

 .002، ومعجم املعامل اجلغرافية ص 4/394حي العزيزية. بتصرف،  معجم البلدان 
كانـت  ش وسيد بين مجح وقيل: إليه هو صفوان بن أمية بن خلف بن وهب القرشي اجلمحي، من كرباء قري(4)

األزالم   اجلاهلية، قتل أبوه مع أيب جهل   بدر، هرب يوم الفتح وأسلمت امرأته، واستعار منه النيب أداة وسالحا ملـا  
هــ.   20خرج إىل حنني،   أسلم بعد غزوة الطائف وحسن إسالمه، شهد الريموك أمريًا، تو  رضي اهلل عنه سـنة  

 .4/017، واإلصابة 4/444، وسري أعالم النبالء 4/013عاب بتصرف، االستي
هو عكرمة بن أيب جهل عمرو بن هشام بن املغرية القرشي املخزومي، كان وأبوه من أشد الناس على الرسول  (3)

صلى اهلل عليه وسلم .أسلم يوم الفتح وخرج إىل املدينة، وجهه أبو بكر الصدي  لقتال أهل الردة، استشـهد    
هـ رضي اهلل عنه وقيل غري ذلك. بتصرف، سـري أعـالم النـبالء     04ة أجنادين وقيل:   الريموك سنة موقع
 .4/294، واإلصابة 0/343
هو ُكْرز بن جابر بن حسل بن الحب القرشي الفهري، كان من رؤساء املشركني، أغار مرة على سرح  (2)

فاته)وهي بدر األوىل(. أسلم بعد غزوة بدر وهو املدينة، فخرج النيب صلى اهلل عليه وسلم   طلبه ولكنه 
، 3/491الذي أرسله النيب صلى اهلل عليه وسلم وراء العرنيني ملا عدوا على سرحه. بتصرف، االستيعاب 

 .3/491واإلصابة 
هو خنيس بن خالد بن ربيعة بن أصرم اخلزاعي حليف بين منقذ، وقيل: هو حبيش األشعر، يك  أبا صـخر   (4)

أم معبد اليت مرَّ هبا النيب صلى اهلل عليه وسلم حني هاجر من مكة، استشهد   غزوة الفتح. بتصـرف،  وهو أخو 
 . 0/301اإلصابة 

و  صحيح البخاري حبيش ابن األشعر انظر،  كتاب املغازي باب أين ركز النيب صلى اهلل عليه وسلم الراية  (4)
 .4/94يوم الفتح 

 .0/344ئلي، ويقال: خالد بن قيس. بتصرف، اإلصابة هو محاس بن قيس بن مالك الد (7)
 إذ فر صفـوان وفر عكرمة  قال:          إنك لو شهدت يوم اخلندمة (1)

 واستقبلتهم بالسيوف املسلمة          وأبو يزيد قائـم كالـمؤتــمة                   
 ـمغمةضربا فال يسمع إال غ  يقطعن كل ساعد ومججمة                   
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ن وروي أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال خلالد بن الوليد:)) مل قاتلت وقد هنيتك ع
القتال؟(( ، فقال: هم بدءونا بالقتال ووضعوا فينا السالح ، وأشعرونا بالنبل، وقد كففت 

 .(0)يدي ما استطعت. فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :)) قضاء اهلل عز وجل خري((
وكان النيب صلى اهلل عليه وسلم قد عقد هلم األمان   حالة كفهم عن القتـال  

تعرضوا جليش املسلمني بالقتال فقد أباحوا للمسلمني قتاهلم، واستسالمهم، أما وقد 
 .(4)وزال األمان وحلت دماؤهم

وقد روى اإلمام مسلم وقوع القتال بني أهل مكة واملسلمني، فروى عـن أيب  
هريرة رضي اهلل عنه قوله:) أقبل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حىت قـدم مكـة،   

، وبعث خالدا على اجملنِّبة األخرى، وبعث أبـا  (3)َتنيفبعث الزبري على إحدى امُلجنَِّب
، فأخذوا بطن الوادي، ورسول اهلل صلى اهلل عليـه وسـلم     (2)عبيدة على احُلسَّر

كتيبة، قال: فنظر فرآين، فقال:))أبو هريرة((. قلت: لبيك يا رسول اهلل. فقال:)) ال 
، فقالوا: (4)أوباشا هلا وأتباعًا يأتيين إال أنصاري((... قال فأطافوا به، ووبَّشت قريش

نقدم هؤالء، فإن كان هلم شيء كنا معهم، وإن ُأصيبوا أعطينا الذي ُسئلنا. فقـال  
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :))ترون إىل أوباش قريش وأتباعهم((،   قال بيديه 

ء أحد إحدامها على األخرى   قال:))حىت توافوين بالصفا((. قال: فانطلقنا، فما شا
منا أن يقتل أحدا إال قتله، وما أحد منهم يوجه إلينا شيئا. قال: فجاء أبـو سـفيان   

                                                                                                                                          
 مل تنطقي   اللوم أدىن كلمة  هلم هنيت خلفنا ومههمة                     

 .2/47سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام  
، وانظر مغازي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : عروة بن 9/040السنن الكربى كتاب السري باب فتح مكة (0)

. مجع ويقي  د. حممد مصطفى األعظمي من منشورات مكتـب التربيـة   404الزبري برواية أيب األسود عنه ص 
 م.0910هـ 0210، 0العريب لدول اخلليج، الرياض ط:

 .1/442بتصرف، عون املعبود  (4)
جمنبة اجليش: هي اليت تكون   امليمنة وامليسرة، ومها جمِنبتان ، وقيل: هي الكتيبة اليت تأخذ إحدى نـاحييت الطريـ ،    (3)

 .04/044.وانظر، صحيح مسلم بشرح النووي 0/313أصح. النهاية   غريب احلديث واألول 
 . 0/313مجع حاسر: وهو الذي ال درع عليه وال مغفر. النهاية   غريب احلديث  (2)
 .4/024أي مجعت مجوعا من قبائل شىت. املرجع الساب   (4)
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، ال قريش بعد اليـوم   قـال:))من   (0)فقال: يا رسول اهلل ، أبيحت خضراء قريش
 دخل دار أيب سفيان فهو آمن((.

وملا رأى األنصار رأفة النيب صلى اهلل عليه وسلم بأهل مكة، وإشفاقه علـيهم،  
ويقيم فيها، ويترك املدينة، فش َّ ذلك -موطنه األول-خشوا أن يرجع إىل سك  مكة 

 عليهم وقالوا:)أما الرجل فأدركته رغبة   قريته ورأفة بعشريته( .
فجاءه الوحي مبا قالوا فناداهم وسأهلم عن قوهلم، فأقروا مبا تكلموا به، )فقـال:  

اهلل وإليكم، واحمليا حمياكم، واملمـات  ، هاجرت إىل (4))) كال إين عبد اهلل ورسوله
بـاهلل   (3)مماتكم(( فأقبلوا إليه يبكون ويقولون: واهلل ما قلنا الذي قلنـا إال الضِّـن  

وبرسوله، فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسـلم :))إن اهلل ورسـوله يصـدقانكم    
 .(2)ويعذرانكم((

                                                 
عرب عن اجلماعة بالسواد واخلضرة، ومنه السواد أي استؤصلت بالقتل وأفنيت، وخضراؤهم مبع  مجاعتهم، وي (0)

 األعظم. بتصرف املرجع الساب  نفس الصفحة.
 أين رسول اهلل حقا، فيأتيين الوحي وأخرب باملغيبات، فثقوا مبا أقول لكم وأخربكم به. -0حيتمل وجهني:  (4)
ه السالم، فإين عبد اهلل ورسوله. ال تفتنوا بإخباري إياكم باملغيبات، وتطروين كما أطرت النصارى عيسى علي -4

 .04/041املرجع الساب  
أي شحا بك أن تفارقنا وخيتص بك غرينا، وكان بكاؤهم فرحا مما قاله هلم، وحياء مما خافوا أن يكون بلغـه   (3)

 .04/049عنهم مما يستحى منه. املرجع الساب  
 .0711ح  3/0214صحيح مسلم كتاب اجلهاد والسري باب فتح مكة  (2)
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 ثانيًا: مرحلة ما بعد الفتح:

 عليه وسلم مكة:صفة دخوله صلى اهلل  -1
، املواف  العاشر من شهر ينـاير عـام   (0)كان فتح مكة   العشرين من رمضان

، و  هذا اليوم الذي أعز اهلل فيه اإلسالم واملسلمني، ونصر جنده املؤمنني، (4)م431
دخل صلى اهلل عليه وسلم خاشعا هلل شاكرا ألنعمه، ومل يدخلها دخول اجلبابرة العتـاة  

ان صلى اهلل عليه وسلم خافضا رأسه إجالال هلل تعاىل وشكرا لـه حـني   الظاملني، بل ك
رأى ما أكرمه اهلل به من الفتح، حىت إن حليتـه لتكـاد متـس راحلتـه مـن شـدة       

،وكان صلى اهلل عليه وسلم يقرأ سورة الفتح وهو على ناقتـه، ويرجِّـع     (3)تواضعه
 .(2)قراءهتا

واية: إنه )صلى اهلل عليه وسلم دخل مكة ، و  ر(4)وقد لبس امِلْغَفر على رأسه 
 .(4)وعليه عمامة سوداء(

                                                 
ذكر اإلمام النووي واحلافظ ابن حجر اختالف العلماء   ضبط ذلك، فقيل: أنه صبح أهل مكة لثال، عشرة خلت  (0)

من رمضان، وقيل: لست عشرة مضت، و  رواية لثمان عشرة، و  رواية لسبع عشرة أو لتسع عشـرة. واملشـهور   
خوله مكة لتسع عشرة ليلة خلت منه، انظر صـحيح  واملتف  عليه عند أهل السري أن خروجه   العاشر من رمضان، ود

 .0922ح  2/010، وفتح الباري 7/432مسلم بشرح النووي 
  349السرية النبوية: أبو احلسن الندوي ص  4)
وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجـاه،   3/27املستدرك على الصحيحني كتاب املغازي  (3)

 .2/42، وسرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام 4/41وة وتابعه الذهيب، وانظر دالئل النب
كما رواه اإلمام البخاري   صحيحه عن عبد اهلل بن مغفل رضي اهلل عنه قال:) رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  (2)

عليه وسلم الراية يوم الفتح يوم الفتح على ناقته، وهو يقرأ سورة الفتح يرجِّع(. كتاب املغازي باب أين ركز النيب صلى اهلل 
 .2410ح  1/02. والترجيع: )ترديد القارئ احلرف   احلل (. فتح الباري 4/94
رواه البخاري   صحيحه عن أنس رضي اهلل عنه:) أن النيب صلى اهلل عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى  (4)

 .4/94سلم رايته يوم الفتح رأسه املغفر( كتاب املغازي باب أين ركز النيب صلى اهلل عليه و
، وصححه الشـيخ األلبـاين     4144ح  4/924سنن ابن ماجه كتاب اجلهاد باب لبس العمائم   احلرب (4)

. وجيمع بني القولني: بأن يكون أول دخوله كان على رأسه املغفر،   4477ح  4/033صحيح سنن ابن ماجه 
وداء كانت ملفوفة فوق املغفر، أو يت املغفر وقاية لرأسه مـن  أزاله ولبس العمامة بعد ذلك، أو أن العمامة الس

صدأ احلديد، أو أريد بذكر املغفر: كونه دخل متهيئا للحرب، وأريد بذكر العمامة: كونه دخـل غـري حمـرم.    
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 تطهري البيت احلرام من األوثان:-2
إىل نبـذ  -قبل عشرين سنة تقريبا قبل الفـتح  -دعا النيب صلى اهلل عليه وسلم 

األوثان وإخالص العبادة هلل وحده، ويوم الفتح قام مبا أراد القيام به   ذلك الوقت، 
طيم األصنام املوجودة حول الكعبة، وشارك بيده عليه الصالة والسـالم  فقد أمر بتح

  إزالتها، فقد روى اإلمام مسلم   صحيحه قال:) دخل النيب صلى اهلل عليه وسلم 
 ڇ :مكة، وحول الكعبة ثالمثائة وستون ُنُصبًا، فجعل يطعنها بعود كان بيده، ويقول

     ڇڱ  ڱ  ڱ  ڱں   ں  ڻ  ڻ    ڻ
(0)

( (4) ڇٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ   پ  پ  ڇ   
(3). 

  أراد دخول الكعبة، لكنه) أىب أن يدخل البيت وفيه اآلهلة، فأمر هبا فأخرجت، 
، فقـال  (2)  أيديهما من األزالم -عليهما السالم-فأخرج صورة إبراهيم وإمساعيل

 دخـل  النيب صلى اهلل عليه وسلم:)) قاتلهم اهلل لقد علموا ما استقسما هبا قط((.  
 .(4)البيت فكرب   نواحي البيت(

وطاف النيب صلى اهلل عليه وسلم  سبعا وهو على راحلته، وكان يستلم الركن 
 ، تعليما ألمته وتيسريا عليهم. (4)مبحجن   يده

                                                                                                                                          
 .0124ح  2/40بتصرف، فتح الباري 

 .10سورة اإلسراء  جزء من آية  (0)
 .29سورة سبأ جزء من آية  (4)
واللفظ له، وصحيح البخاري  0710ح  3/0211هاد والسري باب إزالة األصنام من حول الكعبة كتاب اجل (3)

 .4/94  كتاب املغازي باب أين ركز النيب صلى اهلل عليه وسلم الراية يوم الفتح 
األمر األزالم مجع زمل، وهي: السهام اليت كانوا يستقسمون هبا اخلري والشر، وتسمى القداح، مكتوب عليها:  (2)

والنهي، افعل وال تفعل، كان الرجل منهم يضعها   وعاء له، وإذا أراد سفرا أو زواجا أو أمرا مهما؛ أدخل يده، 
فأخرج منها زملا، فإن خرج األمر مضى لشأنه، وإن خرج النهي كف عنه ومل يفعله. بتصرف، عمدة القـاري  

 . دار الفكر ط: بدون.07/413مود بن أمحد العيين شرح صحيح البخاري: الشيخ العالمة بدر الدين أيب حممد حم
 .4/94صحيح البخاري كتاب املغازي باب أين ركز النيب صلى اهلل عليه وسلم رايته يوم الفتح (4)
. واحملجن هو:  العصا املعوجة، وهو عصا ُمَعقَّفـة  2/30بتصرف، سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام (4)

ن العرب: أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري حرف النون الرأس كالصوجلان. لسا
 دار صادر ط: بدون. 011/ 03فصل احلاء 
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 العفو عن قريش:-3
أصاب القرشيني رهبٌة شديدة وخوف عظيم مما سيؤول إليه أمرهم بعد أن نصر 

ا، وتذكروا ما مضى منهم من األذى له وللمسلمني، وإخراجـه  اهلل نبيه نصرا مؤزر
وأصحابه من مكة، واضطرارهم إىل مفارقة أهليهم وأوطاهنم ، وتوجسوا خيفـة أن  
جيرد عليهم سيف االنتقام فيقتلهم وقد متلك رقاهبم، وطمعوا بعفوه وصفحه عنهم، 

 وقد عهدوه دوما عفوا حليما.
ملاَّ ُقتل -عزموا على الثأر لقتالهم   أحد،  وكان الصحابة رضي اهلل عنهم  قد

من األنصار أربعة وستون رجال، ومن املهاجرين ستة رجال، وُمثِّل هبم، وفيهم محزة 
 (0)بن عبد املطلب رضي اهلل عنه، فقال األنصار: لئن أصبناهم يوما مثل هذا لُنـْرِبنيَّ 

ۉ  ې  ې  ې  ۅ  ۉ  ڇ عليهم، فلما كان يوم الفتح أنزل اهلل عز وجل: 

 ڇېى  ى  ائ   ائ    ەئ  ەئ  
، فقال رجل: ال قريش بعد اليوم، فقال رسول (4)

، و  رواية قال: )) نصـرب وال  (3)اهلل صلى اهلل عليه وسلم: )) كفوا عن القوم غري أربعة((
 .(2) نعاقب((

-وأعلن النيب صلى اهلل عليه وسلم عفوه عن أهل مكة، واملأل ملتفون حوله
عند -لى إبادهتم، ورغم ما أحلقوه باملسلمني من األذى واالضطهادرغم قدرته ع

الكعبة، فقال هلم: ))يا معشر قريش ما ترون أين فاعل بكم؟(( قالوا: خريا، أخ 
كرمي وابن أخ كرمي. قال:))اذهبوا فأنتم الطلقاء((. فأعت  رقاهبم بعد أن أمكنه 

قريش واستسلم الطغـاة  ، ودانت (4)اهلل منها، فبذلك يسمى أهل مكة الطلقاء

                                                 
 .4/094أي لنزيدن ولنضاعفن . النهاية   غريب احلديث (0)
 .044سورة النحل آية  (4)
، وقال: هذا حـديث صـحيح   4/349املستدرك على الصحيحني كتاب التفسري باب تفسري سورة النحل  (3)

 ومل خيرجاه، ووافقه اإلمام الذهيب.
. وقيل أن 2/432.وانظر سبب نزول اآلية   تفسري القرآن العظيم 4/034مسند اإلمام أمحد عن أيب بن كعب (2)

ن اهلل لعباده. انظر اآلية نزلت يوم أحد، وجيمع بأهنا نزلت  أوال مبكة،   ثانيا بأحد،   ثالثا يوم الفتح، تذكريا م
 .032لباب النقول   أسباب النزول ص 

، وسرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابـن  9/001انظر احلديث   السنن الكربى كتاب السري باب فتح مكة  (4)
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 ودخلت مكة   حوزة اإلسالم وخضع أهلها حلكمه وسلطانه.
 الذين أهدر النيب صلى اهلل عليه وسلم دمهم يوم الفتح: -4

أصدر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أمرا إىل قواد جيش املسلمني، أال يقاتلوا 
نفرا اشتد أذاهم علـى   إال من قاتلهم، وأعطى األمان لسائر أهل مكة، واستث  منهم

 املسلمني، وأمر بقتلهم ولو ُوجدوا يت أستار الكعبة.
،ومجع احلافظ ابن حجـر أمسـاءهم مـن    (0)وقد اختلفت الروايات   تعيينهم

 مفرقات األخبار وهم كالتايل:
،          وعبد اهلل بـن   سـعد   بـن   أيب        (4)عبد   العزى   بن   َخَطل 

وِعكرمة   بن   أيب   جهل ،           واحلـوير،   بـن          ،           (3)سرح
،                 وهبَّـار  بـن    (4)،                     وُمقيس   بن   َصبابة (2)ُنقيذ

،  (0)،     وقينتان  كانتا     البن  َخَطل،       وسارة  موالة  بين املطلب(4)األسود
                                                                                                                                          

 .4/431، وعيون األثر 3/40، وتاريخ الطربي 2/34هشام 
، تـرقيم  2147ح  7/014دم باب احلكم   املرتـد  انظر األحاديث املروية   سنن النسائي كتاب يرمي ال(0)

 0وفهرسة: د. عبد الفتاح أبو غدة مكتب املطبوعات اإلسالمية حبلب ودار البشائر اإلسالمية بريوت لبنـان ط: 
، 4413ح  3/49م. وسنن أيب داود كتاب اجلهاد باب قتل األسري وال يعرض عليه اإلسالم 0914هـ 0214

 .423-2/420املسانيد الثمانية واملطالب العالية بزوائد 
هو رجل من بين تيم بن غالب، وإمنا أمر بقتله ألنه كان مسلما فبعثه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مصدِّقا،  (4)

وبعث معه رجاًل من األنصار وكان معه موىل خيدمه، فنزل منزال وأمر املوىل أن يذبح له تيسا ويصنع له طعامـا،  
عل شيئا، فعدا عليه فقتله   ارتد مشركا. بتصرف، سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام فنام واستيقظ ومل يف

2/49. 
هو عبد اهلل بن أيب سرح بن احلار، القرشي العامري ، شهد فتح مصر وله مواقف حممودة، أمره عثمان رضي  (3)

وقيل كانت وفاته بعد تسليمه من  هـ 49هـ وقيل  34اهلل عنه على مصر ،اعتزل الفتنة ومات بعسقالن سنة 
 .4/304صالة الصبح. بتصرف، اإلصابة 

احلوير، بن نقيذ بن وهب بن عبد بن قصي، كان يؤذي النيب صلى اهلل عليه وسلم مبكة، فلما كان يوم الفتح  (2)
 .2/491ية ، والبداية والنها4/049هرب من بيته ، فلقيه علي بن أيب طالب فقتله. بتصرف، الكامل   التاريخ 

مقيس بن صبابة، أهدر النيب صلى اهلل عليه وسلم دمه جلرمه، وملا اهنزم الناس يوم الفتح، اختفى مبكـان هـو    (4)
، 4/049ومجاعة، وشربوا اخلمر فعلم هبم ُنميلة بن عبد اهلل الكليب رضي اهلل عنه فأتاه فقتله. الكامل   التـاريخ  

 .049/ 2والبداية والنهاية 
ر بن األسود بن املطلب القرشي األسدي، بعث النيب صلى اهلل عليه وسلم سرية وأمرهم إن وجـدوا  هو هبا (4)
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،  ووحشـي  بـن     (3)،  وكعب  بـن  زهـري   (4)واحلار،  بن  ُطالطل  اخلزاعي
،  وَأْرنب   موالة       ابن خطل،  وأم   سـعد،   (4)،  وهند   بنت   عتبة(2)حرب

،     اختلـف      امسهمـا     (4)وحيتمل أن تكون  أرنب  وأم سعد    مها  القينتان
 .(7)باعتبار    الكنية واللقب

 صحيح البخاري:) جاء رجل فقـال:  أما ابن َخَطل فقد ُقتل وجاء خرب قتله  
 .(1)ابن خطل متعل  بأستار الكعبة، فقال:)) اقتله((

وأما عبد اهلل بن أيب سرح رضي اهلل عنه فقد كان مسلما، وكان يكتب لرسول 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم الوحي، فارتد مشركًا، ففرَّ يوم الفتح إىل عثمان بن عفـان  
                                                                                                                                          
هبارا أن حيرقوه بالنار   عاد وهناهم عن التحري ، أسلم بعد الفتح منصرف النيب صلى اهلل عليه وسلم من اجلعرانة 

، 2/497، واإلصابة 2/419االستيعاب  وحسن إسالمه، قدم املدينة واستشهد بأجنادين رضي اهلل عنه. بتصرف،
 .0/304وسري أعالم النبالء 

هي سارة موالة عمرو بن هشام بن املطلب، قيل هي اليت كان معها كتاب حاطب رضي اهلل عنه ألهل مكة،  (0)
وقد بقيت إىل زمن عمر رضي اهلل عنه، فأوطأها رجل من الناس فرسا باألبطح فقتلها. بتصرف، سرية النيب صلى 

 .2/343، واإلصابة 2/31هلل عليه وسلم: ابن هشام ا
بن طالطل بن عمرو بن احلر، بن عبد عمروا اخلزاعي، كان من ذوي الشرف    -أو احلر، -هو احلار، (4)

قومه، وكان ممن يستهزئ بالنيب صلى اهلل عليه وسلم مبكة. بتصرف، سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام، 
4 /04. 
 44عب بن زهري بن أيب ُسلمى املزين الشاعر املشهور ،وقصيدته مشهورة مطلعها بانت سعاد ..تو  سنة هو ك (3)

 .4/444، واألعالم: الزركلي 3/494، واإلصابة 3/497هـ. بتصرف، االستيعاب 
نيعه هو وحشي بن حرب موىل بين نوفل ،أمره النيب صلى اهلل عليه وسلم أن يغيب وجهه عنه بعد إسالمه لص (2)

حبمزة رضي اهلل عنه، شارك   قتل مسيلمة وشهد الريموك، سكن محص ومات فيها   خالفة عثمان رضي اهلل 
، واإلصابة  3/422، واالستيعاب 4/34عنه. بتصرف،  قصته   صحيح البخاري كتاب املغازي باب قتل محزة 

3/430. 
ة، كانت تؤلب على املسلمني   أسلمت بعد الفتح، هي هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد مشس القرشية العبشمي (4)

 .2/244، واإلصابة 2/242ماتت رضي اهلل عنها   خالفة عمر وقيل   خالفة عثمان. بتصرف، االستيعاب 
وقد ذكر ابن اسح  اسم قينيت ابن خطل: َفْرَت  وُقرينة. بتصرف،  سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابـن هشـام    (4)
احلافظ ابن حجر   اإلصابة لفرت :  أهنا كانت هي وصاحبتها قينتان البن خطل يعلمهما الغناء هبجاء  ، وترجم2/31

 .2/314الرسول صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه، فأسلمت هذه وقتلت األخرى 
 .1/00بتصرف، فتح الباري (7)
 .4/94تح كتاب املغازي باب أين ركز النيب صلى اهلل عليه وسلم الراية يوم الف (1)
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، فأتى به النيب صلى اهلل عليه وسلم بعـد   -لرضاعةوكان أخاه من ا-رضي اهلل عنه 
أن اطمأن أهل مكة، فاستأمن له، فصمت النيب صلى اهلل عليه وسلم طويال ليقوم إليه 

 .(0)أحد املسلمني فيقتله، فلم يقم أحد، فأمَّنه   أسلم
وأما ِعكرمة بن أيب جهل رضي اهلل عنه فهرب إىل اليمن ،وأسلمت امرأتـه أم  

،فاستأمنت له رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  (4)احلار، رضي اهلل عنهاحكيم بنت 
 .(3)وخرجت   طلبه حىت أتت به الرسول فأسلم

 (2)أما احُلوير، بن ُنَقيذ فقد كان ممن يؤذيه مبكة، وآذى ابنتيه فاطمة وأم كلثوم
 .(4)اهلل عنه رضي اهلل عنهما ومها مهاجرتان إىل املدينة، وقد قتله علي بن أيب طالب رضي

وأما ِمْقَيس بن ُصَبابة فقد أمر بقتله؛ لقتل األنصاري الذي كان قتل أخاه خطأ 
 .(4)  ارتداده مشركا إىل قريش، وقد ُقتل

وأما هبَّار بن األسود رضي اهلل عنه فكان شديد األذى للمسـلمني، وعـرض   
                                                 

، 3/24انظر قصة تأمني الرسول صلى اهلل عليه وسلم له وإسالمه   املستدرك على الصحيحني كتاب املغازي (0)
وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه، ووافقه الذهيب، وسنن أيب داود كتاب اجلهاد باب قتل 

 7/014كتاب يرمي الدم باب احلكم   املرتد  ، وسنن النسائي4413ح  3/49األسري وال يعرض عليه اإلسالم 
. وفيه أنه صلى اهلل عليه وسلم أىب أن يبايعه   بايعه بعد ثال،،   أقبل النيب صلى اهلل عليه وسلم على 2147ح 

أصحابه فقال:))أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إىل هذا حيث رآين كففت يدي عن بيعته، فيقتله((فقالوا : مـا  
ول اهلل ما   نفسك أال أومأت إلينا. فقال صلى اهلل عليه وسلم ))أنه ال ينبغي لنيب أن تكون له خائنة ندري يا رس
 األعني((.

هي أم حكيم بنت احلار، بن هشام بن املغرية املخزومية، حضرت أحد وهي كافرة وأسلمت   الفـتح،     (4)
دين، فتزوجت بعده خالد بن سعيد بن العاص أسلم زوجها عكرمة، وخرجت معه لغزو الروم فاستشهد   أجنا

وحضرت معه موقعة مرج الصف فاستشهد وقاتلت هي حىت قتلت يومئذ سبعة من الروم   قتلت رضي اهلل عنها. 
 .2/223، واإلصابة 2/223بتصرف، االستيعاب 

 .2/31بتصرف، سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام  (3)
لبشر حممد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ورضي عنها، أختلف أهي أصغر أم فاطمة هي أم كلثوم بنت سيد ا (2)

واألرجح أهنا فاطمة رضي اهلل عنهما، تزوجها عتبة بن هلب فلم يدخل عليها، حىت بعث النيب صلى اهلل عليه وسلم 
توفيت رضي اهلل عنـها  هـ، و 3فأمره أبوه بفراقها،   تزوجها عثمان رضي اهلل عنه بعد موت أختها رقية سنة 

 .2/219، واإلصابة 4/444، وسري أعالم النبالء 2/214هـ ومل تلد له. بتصرف، االستيعاب  9عنده سنة 
 .1/00. وفتح الباري 2/49انظر سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام (4)
 .337/ 3اري، انظر نفس املرجع ، وقصة أخيه مع األنص2/49انظر سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام (4)
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رة، فـنخس  بنت الرسول صلى اهلل عليه وسلم وهي مهاج (0)لزينب رضي اهلل عنها
 .(4)هبا، فسقطت وأسقطت محلها، وقد عفا عنه النيب صلى اهلل عليه وسلم وأسلم

 .(3)وأما احلار، بن ُطالطل فقد قتل
وأما قينتا ابن خطل فقد كانتا تغنيان هبجاء النيب صلى اهلل عليه وسلم ، فقتلـت  

 .(2)سلمإحدامها وهربت األخرى حىت استؤمن هلا فأمّنها الرسول صلى اهلل عليه و
وأما سارة رضي اهلل عنها فكانت ممن يؤذيه مبكة، وقد استؤمن هلا فأمنها الـنيب  

 .  (4)صلى اهلل عليه وسلم
وأما كعب بن زهري رضي اهلل عنه فقد كان شاعرا مشهورا، وكان يهجو النيب صلى 

،   اهلل عليه وسلم، ويشبب بنساء املسلمني، فأهدر النيب صلى اهلل عليه وسلم دمه فهرب
 .(4)قدم على النيب صلى اهلل عليه وسلم بعد انصرافه من الطائف مستأمنا، فعفا عنه فأسلم

 وأما وحشي بن حرب رضي اهلل عنه، فقد هرب   وفد مع أهل الطائف وأسلم.
أما هند بنت عتبة فقد كانت تؤلب على املسلمني، وقد مثَّلت حبمزة رضي اهلل 

 وقد أسلمت وبايعت رضي اهلل عنها.،(7)عنه يوم أحد، وأكلت من كبده
وكان النيب صلى اهلل عليه وسلم قد أباح خلزاعة أن يثأروا لقتالهم الذين ُغـدر  
هبم   الوتري،   أمرهم بالكّف عن القتل ورفع السيف،   لقي رهط منهم رجاًل من 

                                                 
هي زينب بنت سيد ولد آدم حممد بن عبد اهلل بن عبد املطلب اهلامشية القرشية، وهي أكرب بناته وأول من تزوج  (0)

منهن، ولدت قبل البعثة بعشر سنني، وتزوجها ابن خالتها هالة أبو العاص بن الربيع، أسلمت قبله وأسر هـو    
صلى اهلل عليه وسلم واشترط عليه أن خيلي سبيلها فهاجرت إىل املدينة، أسرته إحدى سرايا غزوة بدر فأطلقه النيب 

الرسول صلى اهلل عليه وسلم فأجارته زينب،   أسلم بعدها وذلك   السنة السابعة، توفيت رضي اهلل عنها أول 
عد فاطمة رضي اهلل عنـهما.  سنة مثان، وولدت له عليا وقد ناهز االحتالم، وأمامة وعاشت حىت تزوجها علي ب

 .2/304، واإلصابة 0/332،  وسري أعالم النبالء 2/300بتصرف،  االستيعاب 
 . 2411ح  1/00، و فتح الباري 4/499انظر سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم :ابن هشام (4)
 .1/00انظر فتح الباري (3)
 .1/00تح الباري ، وف2/31انظر سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام (2)
 .1/00. وفتح الباري 2/31انظر سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام (4)
 .4/444بتصرف، األعالم: الزركلي (4)
 .3/20انظر سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام (7)
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هذيل قد وترهم   اجلاهلية فقتلوه، فغضب الرسول صلى اهلل عليه وسلم،   خطب 
 .(0)  الناس وبني حرمة مكة، وودى القتيل

كما أظهر عليه الصالة والسالم للناس علمًا من أعالم النبوة فقـال:))ال ُيقتـل   
 .(3)بعد هذا اليوم، إىل يوم القيامة(( (4)قرشي صربًا

كما بني حرمة مكة وأهنا تبقى دار إسالم أبد الدهر، فقال:)) ال تغزى هذه بعد 
 .(2)مة((اليوم إىل يوم القيا

 تسليم مفتاح الكعبة:-5
بعد أن ا تطهري البيت العتي  من األوثان ، أراد النيب صلى اهلل عليـه وسـلم   
الصالة داخل الكعبة، فأمر عثمان بن طلحة رضي اهلل عنه أن يأيت مبفتـاح البيـت،   

وبالل وعثمان بـن   (4))فدخل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ومعه أسامة بن زيد

                                                 
واحلديث حسن لذاته، ، 34و  2/30انظر احلديث   مسند اإلمام أمحد عن ابن شريح اخلزاعي رضي اهلل عنه  (0)

، وذكر ابن هشام القصة بالتفصيل    سرية النيب صلى اهلل 441انظر السرية النبوية   ضوء املصادر األصلية ص 
. وقد روى اإلمام البخاري جزءا من اخلطبة   صحيحه   كتاب املغازي باب منزل النيب صلى 2/92عليه وسلم 

 الحقا. وستأيت 4/92اهلل عليه وسلم يوم الفتح 
القتل صربا: هو أن ميسك شيء من ذوات الروح حيا،   يرمى بشيء حىت ميوت، ومنه احلديث: اقتلوا القاتل  (4)

واصربوا الصابر: أي احبسوا الذي حبسه للموت، حىت ميوت كفعله به، وكل من قتل   غري معركة وال حرب 
 .3/1وال خطأ فإنه مقتول صربا. النهاية   غريب احلديث 

، ومسند اإلمـام أمحـد   0714ح  3/0219صحيح مسلم كتاب اجلهاد والسري باب ال يقتل قرشي صربا بعد الفتح  (3)
، وقال اإلمام النووي: قال العلماء معناه: اإلعالم بأن قريشا يسلمون كلهم، وال يرتد أحد منهم كما ارتد غريهم 3/240

ون ظلما صربا، فقد جرى على قريش بعد ذلك ما هو معلوم. بتصرف، بعده ممن حورب وقتل صربا، وليس املراد أهنم ال يقتل
 .3/344، وانظر شرح معاين اآلثار 04/032صحيح مسلم بشرح النووي 

سنن الترمذي كتاب السري باب ما قال النيب صلى اهلل عليه وسلم يوم فتح مكة: أن هذه ال تغزى بعد اليـوم  (2)
، عن مطيع بن األسود رضي اهلل 3/204سند اإلمام أمحد ، وقال: حديث حسن صحيح، وم0400ح  2/049

 .214عنه، بإسناد حسن لذاته، انظر السرية النبوية الصحيحة ص 
هو أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل حب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وابن حبه ومواله، أبو حممـد   (4)

عليه وسلم، كان شديد السواد شجاعا، رباه النيب صلى اهلل وقيل أبو يزيد، أمه هي أم أمين حاضنة النيب صلى اهلل 
عليه وسلم وأحبه كثريا، فضائله كثرية، واستعمله على جيش لغزو الشام،   تو  صلى اهلل عليه وسلم فبعثه أبو 

 .0/34، واإلصابة 4/294هـ. بتصرف، سري أعالم النبالء  42بكر رضي اهلل عنه ،تو  رضي اهلل عنه سنة 
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أول  (0)مكث به هنارا طويال   خرج، فاستب  الناس فكان عبد اهلل بن عمرطلحة، ف
من دخل، فوجد بالال وراء الباب قائما، فسأله أين صلى رسول اهلل صلى اهلل عليـه  

 .(4)وسلم فأشار له إىل املكان الذي صلى فيه(
وملا خرج رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خطب   مجوع الناس ،   قام إليـه  
علّي بن أيب طالب رضي اهلل عنه فقال: يا رسول اهلل ، امجع لنا احلجابة مع السقاية 

 صلى اهلل عليك. 
فقال صلى اهلل عليه وسلم :))أين عثمان بن طلحة؟((فُدعي لـه فقال:))هـاك   

الذي كان ،وأبقاه على سدانة البيت رغم (3)مفتاحك يا عثمان، اليوم يوم برِّ ووفاء((
ل صلى اهلل عليه وسلم قبل إسالمه، وقال له:))خذوها يا بين أيب طلحة ، بينه وبني الرسو

 .(2)خذوا ما أعطاكم اهلل ورسوله تالدة خالدة، ال ينزعها منكم إال ظامل((
 مبايعة أهل مكة النيب صلى اهلل عليه وسلم : -6

بادر أهل مكة رجااًل ونساًء يبايعون النيب صلى اهلل عليه وسلم علـى اإلسـالم   
لسمع والطاعة هلل ولرسوله، وانقادت أعنَّتهم للح  بعد أن حاربوه طوياًل، وكانوا وا

مثاًل للبغي والظلم، وعلموا أن اإلسالم هو الدين احل  الذي جيب اعتناقه، واالنضواء 
يت لوائه، وها هو ذا )النيب صلى اهلل عليه وسلم  يبايع الناس يوم الفتح ..وجلـس  

                                                 
و عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب بن نفيل القرشي العدوي، ولد سنة ثال، من املبعث وهاجر وعمره عشـر  ه (0)

سنة، من فضائله قول النيب صلى اهلل عليه وسـلم   04سنني ، ُرد   بدر وأحد لصغره، وأجيز   اخلندق وعمره 
من الليل إال القليل. اعتزل الفتنة، وكان عنه: ))نعم الرجل عبد اهلل لو كان يصلي من الليل((، فكان بعد ال ينام 

سنة. بتصرف،  17وعمره رضي اهلل عنه  73أو  74حريصا على تتبع آثار النيب صلى اهلل عليه وسلم ، مات سنة 
 .4/327، اإلصابة 3/413سري أعالم النبالء 

 .4/93صحيح البخاري كتاب املغازي باب دخول النيب صلى اهلل عليه وسلم من أعلى مكة  (4)
. 2419ح  1/01، وحسنه احلافظ ابن حجر   فتح الباري 2/30سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام  (3)

وروى احلافظ عبد الرزاق   املصنف: أنه ملا دفع النيب صلى اهلل عليه وسلم املفتاح إىل عثمان، قال: ))غيبـوه((.  
 .9173ح  4/12
فغلظ عليه عثمان   الكالم  -قبل اهلجرة -م أراد أن يدخل الكعبة مع الناسوذلك أن النيب صلى اهلل عليه وسل (2)

ونال منه فقال له النيب صلى اهلل عليه وسلم :))يا عثمان لعلك سترى هذا املفتاح يوما بيدي أضعه حيث شئت((. 
نقطعـة  ، وهذه األحاديث مرسـلة وم 4/430، وعيون األثر 0/444، وأخبار مكة  4/137املغازي :الواقدي 

 .470وتتقوى مبجموعها ،انظر السرية النبوية   ضوء املصادر األصلية ص 
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أي شهادة أن ال إلـه إال  -(4)الناس على اإلسالم والشهادة( فبايع (0)عند قرن مسفلة
، وعمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه أسفل منه يأخذ علـى  -اهلل وأن حممدا رسول اهلل

 الناس فبايعوه على السمع والطاعة ما استطاعوا.
وملا فرغ منهم بايع النساء ، واجتمع إليه نساء من نساء قريش فيهن هند بنت  

- عنها ، وهي متنقبة متنكرة ملا كان من صنيعها حبمزة رضي اهلل عنه عتبة رضي اهلل
فبايعهن على أال يشركن باهلل  -وقد عفا عنها الرسول صلى اهلل عليه وسلم فيما بعد

شيئا، وال يسرقن، وال يزنني، وال يقتلن أوالدهن، وال يأتني ببهتان يفترينـه بـني   
اهلل عليه وسلم   معروف، فبـايعهن   أيديهن وأرجلهن، وأال يعصني الرسول صلى

 .(3)الرسول صلى اهلل عليه وسلم على ذلك واستغفر اهلل هلن
وأراد بعض أهل مكة أن يبايع النيب صلى اهلل عليه وسلم على اهلجرة، فلم يبايعه 

:) أتيت النيب صـلى  (2)عليها، وأخرب بانقطاعها، يقول جماشع الُسلمي رضي اهلل عنه 
بعد الفتح، فقلت : يا رسول اهلل، جئتك بأخي لتبايعه على  (4)بأخياهلل عليه وسلم 

اهلجرة، قال: ))ذهب أهل اهلجرة مبا فيها((. فقلت: على أي شيء تبايعه؟ قـال:))  
 .(4)أبايعه على اإلسالم واإلميان واجلهاد((

                                                 
قد بقيت منه بقية بأعلى مكة عند موقف الغنم، ومسفلة رجل كـان يسـكنه     -أي جبل صغري-هو قرن (0)

ـ  ، 4/471ي اجلاهلية. بتصرف، أخبار مكة وما جاء فيها من اآلثار: أبو الوليد حممد بن عبد اهلل بن أمحد األزرق
 م. 0911هـ 0211، 4يقي : رشدي الصاحل َملَحس دار الثقافة مكة املكرمة، ط:

 عن األسود بن خلف رضي اهلل عنه . 3/204باختصار، مسند اإلمام أمحد  (4)
، وقال الشيخ الساعايت: سـنده  4/344انظر احلديث   مسند اإلمام أمحد عن عائشة بنت قدامة  بن مظعون (3)

، وفيه أن البيعـة  3/40، وتاريخ األمم وامللوك 4/92، وانظر دالئل النبوة 40/044لفتح الرباين حسن، انظر ا
 .4/070كانت   الصفا، والكامل   التاريخ 

هو جماشع بن مسعود بن ثعلبة بن وهب السلمي قيل أنه غزا كابل من بلد اهلند، قتل يوم اجلمل وقيـل غـري    (2)
 .01/31، وهتذيب التهذيب 3/344، واإلصابة  3/441ذلك. بتصرف،  االستيعاب 

هو وأخوه  وهو جمالد بن مسعود السلمي يك  أبو معبد، أخو جماشع وأكرب منه، روى اإلمام البخاري أنه قتل  (4)
، يقي : حممود إبراهيم زايد، دار الـوعي حبلـب ودار   77/ 0جماشع يوم اجلمل وقيل بعد ذلك. انظر التاريخ الصغري 

 .01/20، وهتذيب التهذيب 3/343م. واإلصابة 0977هـ 0397، 0لقاهرة ط :الترا، ا
، وصحيح مسلم كتاب اإلمارة باب املبايعـة  4/97) مل يترجم له(  43صحيح البخاري كتاب املغازي باب  (4)

 .0143ح  3/0214بعد فتح مكة على اإلسالم واجلهاد واخلري 
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 من مواقف النيب صلى اهلل عليه وسلم مع مسلمة الفتح:-7
 رضي اهلل عنه على الكعبة:موقف قريش من أذان بالل  -أ

حان وقت صالة الظهر، فأمر النيب صلى اهلل عليه وسلم بالاًل رضي اهلل عنه  أن يؤذن 
بالصالة ، فعال  على ظهر الكعبة فأذَّن عليها ، وانسابت كلمات التوحيـد خالصـة هلل،   

هـر  وبعض زعماء قريش جلوس بفناء الكعبة، فغاظهم ارتقاء بالل رضي اهلل عنه  فوق ظ
: لقـد  (0)الكعبة ، وانطالق أذان اإلسالم منها ، فتكلم بعضهم  ، فقال  َعتَّاب  بن ُأَسيد

: أما (4)أكرم اهلل ُأسيدا أن ال يكون مسع هذا، فيسمع منه ما يغيظه. وقال احلار، بن هشام
ربتـه  واهلل لو أعلم أنه حمٌ  التبعته. وقال أبو سفيان: أما أنا فال أقول شيئا، لو تكلمت ألخ

 هذه احلصاة.
فخرج إليهم النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال: لقد علمت الذي قلتم،   ذكره هلـم،  

 .(3)فقالوا: نشهد أنك رسول اهلل، واهلل ما اطلع على هذا أحد كان معنا فنقول أخربك
 رضي اهلل عنه : (4)ب_ إسالم َفَضالة بن عمري

                                                 
ة بن عبد مشس األموي ، أبو عبد الرمحن، أسلم يوم الفتح وأستعمله هو عتَّاب بن ُأسيد بن أيب العيص بن أمي (0)

النيب صلى اهلل عليه وسلم على مكة، وحج بالناس سنة الفتح، أقره أبو بكر رضي اهلل عنه على مكة إىل أن مات، 
بكر وقيل سنة واستعمله عمر رضي اهلل عنه، كان شديدا على املريب لينا على املؤمنني، قيل أنه تو  يوم مات أبو 

 .7/19، وهتذيب التهذيب 4/240هـ. بتصرف، اإلصابة  44
بن هشام بن املغرية املخزومي  أخو أيب جهل وابن عم خالد بن الوليد رضـي اهلل  -وقيل احلر،-هو احلار، (4)

مائة من  عنه، أسلم يوم الفتح وحسن إسالمه وكان خيِّرا شريفا، أعطاه النيب صلى اهلل عليه وسلم من غنائم حنني
اإلبل ،خرج إىل الشام رغبة   اجلهاد واألجر فأصيب شهيدا رضي اهلل عنه، وقيل مات   طاعون عمواس سـنة  

 .0/493، واإلصابة 2/209، وسري أعالم النبالء 0/317هـ. بتصرف، االستيعاب  01
ح  02/271 شـيبة  روي خرب أذان بالل ببعض االختالف   كتب السنن والسرية، انظر: املصنف: ابـن أيب (3)

/ 4، واملغـازي: الواقـدي   2/33، و سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام 2/429، واملطالب العالية 01724
، وحسنه مهدي رزق اهلل   السرية النبويـة  4/430، وعيون األثر 0/472، وأخبار مكة 4/71، ودالئل النبوة 124

 ياته.مبجموع روا 470على ضوء املصادر األصلية ص 
 هو فضالة بن عمري بن امللوح الليثي، أسلم يوم الفتح ، وقال شعرا منه: (2)

 قالت: هلم إىل احلديث، فقلت: ال       يأىب اهلل عليك واإلسالم
 لـومـــا رأيــت حمـمـــدا وقـبيـلــه       بالفتح يوم تكسر األصنام

 .3/417، واإلصابة 3/091، و االستيعاب 2/37بتصرف،  سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام 
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ه أهل مكة، فهذا فضالة بـن  وسع حلم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ورمحت
يدبر لقتلـه وهـو    -وقد فاض صدره حقدا على النيب صلى اهلل عليه وسلم -عمري 

يطوف بالبيت، فلما دنا منه قال: ))أفضالة؟(( قال: نعم فضـالة يـا رسـول اهلل،    
قال:))ماذا كنت يد، به نفسك؟(( قال: ال شيء كنت أذكر اهلل، فضحك الـنيب  

 قال:))استغفر اهلل((   وضع يده على صدره فسكن قلبه، فكان صلى اهلل عليه وسلم  
 .(0)فضالة يقول: واهلل ما رفع يده عن صدري حىت ما من خل  اهلل شيء أحب إيل منه

 حديث أيب سفيان رضي اهلل عنه  نفسه مبعاودة قتال النيب صلى اهلل عليه وسلم :  -ج
لما رأى الرسول صلى اهلل عليـه  مل يكن إسالم أيب سفيان يقينًا وخالصًا بعد، ف

وسلم وقد فتح مكة قال   نفسه: لو مجعت حملمد مجعًا. فإنه ليحد، نفسه بذلك إذ 
ضرب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بني كتفيه وقال:))إذًا خيزيـك اهلل((، فرفـع   
رأسه، فإذا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قائم على رأسه، فقال: ما أيقنت أنك نيب 

 .(4)حىت الساعة. و  رواية أخرى قال: أتوب إىل اهلل واستغفر اهلل مما تفوهت به
 تأمينه صلى اهلل عليه وسلم لصفوان بن أمية رضي اهلل عنه : -د

خرج صفوان بن أمية هاربًا من الرسول صلى اهلل عليه وسلم يريد جدة لريكب 
له، وأخذ آية على ذلـك   منها إىل اليمن، فأخذ عمري بن وهب رضي اهلل عنه أمانًا

عمامة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم اليت دخل هبا مكة، فأدركه وهو يريد أن يركـب  
البحر، فناداه، وأبلغه بأمان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم له، وقال له: أي صفوان فداك 

شرفه أيب وأمي أفضل الناس وأبر الناس وأحلم الناس وخري الناس، ابن عمك وعزه عزك و
 شرفك وملكه ملكك. قال: إين أخافه على نفسي. قال: هو أحلم من ذلك وأكرم.

فرجع معه حىت وقف به على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، فسأله أن جيعلـه   
باخليار شهرين لريى رأيه   اإلسالم، فقال:)) أنت باخليار فيه أربعة أشهر((.ومل ُيكرهه 

صلى اهلل عليه وسلم إىل ُحنني وهو على شركه، وهنـاك   على اإلسالم   خرج مع النيب
                                                 

، وقال حمسن الـدوم    4/433، وعيون األثر 2/37بتصرف،  سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام  (0)
 .3/417مرويات غزوة فتح مكة هذه رواية ضعيفة. وانظر خربه   اإلصابة 

تان إحدامها منقطعة واألخرى مرسلة، انظر مرويات ، والرواي2/312، والبداية والنهاية 4/014دالئل النبوة  (4)
 .474غزوة فتح مكة ص 



 

137 

 

 

 .(0)أجزل له النيب صلى اهلل عليه وسلم العطاء من املغامن فأسلم بعدها
 رضي اهلل عنها: (2)قبوله صلى اهلل عليه وسلم جلوار أم هانئ-هـ 

فرَّ بعض املشركني إىل أم هانئ بنت أيب طالب رضي اهلل عنها، وحلقهم أخوها 
اهلل عنه ليقتلهم، وسألوها أن جتريهم ففعلت، وصمم علي رضي اهلل عنه  علي رضي

على قتلهم، فذهبت إىل النيب صلى اهلل عليـه وسـلم لتشـكوه ،تـروي ذلـك      
فتقول:)فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره، قالت: فسلمت عليه، فقـال: )) مـن   

هانئ((. فلما فـرغ  هذه؟(( فقلت: أنا أم هانئ بنت أيب طالب. فقال: ))مرحبا بأم 
من غسله قام فصلى مثاين ركعات ملتحفا   ثوب واحد، فلما انصرف، قلت: يـا  
رسول اهلل زعم ابن أمي أنه قاتل رجال قد أجرته، فالن بن هبرية. فقال رسـول اهلل  

 . (3)صلى اهلل عليه وسلم :)) قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ((
ا، فقال هلـا الـنيب صـلى اهلل عليـه     و  رواية أخرى أهنما رجالن من أمحائه

 .(2)وسلم:))قد أجرنا من أجرت، وأمَّنا من أمَّنت فال يقتلنَّهما((
 رضي اهلل عنهما: -والد أيب بكر الصديق-(5)إسالم أيب قحافة -و

كان أبو قحافة على شركه عند ما زحف اجليش اإلسالمي على مكة، وكان قد 
                                                 

، وتـاريخ الطـربي   4/143، واملغازي :الواقدي 2/31بتصرف، سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام (0)
 .4/017، و اإلصابة 3/43
صلى اهلل عليه وسلم، امسهـا فاختـة    هي أم هانئ بنت أيب طالب بن عبد املطلب القرشية اهلامشية بنت عم الرسول (4)

وقيل: فاطمة، كانت زوج هبرية بن عمرو املخزومي، فلما فتحت مكة أسلمت هي وهرب زوجها إىل جنران وفـرق  
بينهما اإلسالم ، وقيل خطبها النيب صلى اهلل عليه وسلم فاعتذرت بسبب صبياهنا، عاشت رضي اهلل عنها إىل بعد سـنة  

 .2/413، واإلصابة 4/300م النبالء مخسني. بتصرف، سري أعال
، واملصنف: عبد الرزاق الصـنعاين  0/92صحيح البخاري كتاب الصالة باب الصالة   ثوب واحد ملتحفا  (3)
 .9231ح  4/443
عن أم هانئ رضي اهلل عنها، وانظر سرية النيب صـلى اهلل عليـه    323- 4/320رواه اإلمام أمحد   املسند  (2)

 .301بإسناد حسن لذاته، انظر مرويات غزوة فتح مكة ص  2/31وسلم: ابن هشام 
هو عثمان بن عامر القرشي التيمي ،تأخر إسالمه حىت فتحت مكة، جاء يبايع النيب صلى اهلل عليه وسلم ورأسه  (4)

ل بياضا، فقال الرسول صلى اهلل عليه وسلم :))غريوا هذا بشيء وجنبوه السواد(( وقي -شجرة-وحليته كأنه ثغامة
هـ وهو ابن سبع وتسعني سنة.  02أنه أول خمضوب   اإلسالم، عاش إىل خالفة عمر رضي اهلل عنه، مات سنة 

 .4/241، واإلصابة 3/93بتصرف،  االستيعاب 
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فقال: أي بنية ماذا  -وقد ُكف بصره-ناتهومعه أصغر ب (0)صعد على جبل أيب قبيس
ترين؟ فأخربته عن سواد جمتمع، وعن رجل يسعى مقباًل ومدبرًا بني يـَدي ذلـك   
السواد،   أعلمته بانتشار ذلك السواد فعلم أن اخليل قد دفعت ودخلـت مكـة،   
فأمرها، فأسرعت به إىل البيت، فتلقته اخليل قبل أن يصل إىل بيته، و  عنـ  ابنتـه   

 وق من وِرق، فتلقاها رجل فقطعه من عنقها.ط
ودخل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مكة مع املسلمني، ودخل املسجد، فأتى 
أبو بكر رضي اهلل عنه بأبيه بني يدي النيب صلى اهلل عليه وسلم ، فلما رآه قال:))هالَّ 

عنه : هو أحـ  أن   تركت الشيخ   بيته حىت أكون أنا آتيه فيه((، قال أبو بكر رضي اهلل
 ميشي إليك من أن متشي إليه أنت.

  أجلسه بني يديه فمسح صدره وقال له:)) أسلم(( فأسلم رضي اهلل عنـه، فـأمر    
 النيب صلى اهلل عليه وسلم بعد ذلك بتغيري شيب رأسه.

  أخذ أبو بكر رضي اهلل عنه بيد أخته وقال: أنشد اهلل واإلسـالم طـوق   
فقال: أي أخية احتسيب طوقك، فواهلل إن األمانة   الناس أخيت. فلم جيبه أحد، 

 .(4)اليوم لقليل

                                                 
من أشهر جبال مكة وليس من أكربها، يشرف على الكعبة من مطلع الشمس وهو أحد األخشبني. بتصرف،  (0)

 .429ملعامل اجلغرافية  ص ، ومعجم ا0/11معجم البلدان 
وقال: حديث صحيح  24/ 3انظر احلديث   املستدرك على الصحيحني كتاب املغازي قصة إسالم أيب قحافة (4)

، ورواه اإلمام مسلم خمتصرا   صـحيحه  2/429على شرط مسلم ومل خيرجاه، وتابعه الذهيب، واملطالب العالية 
، 4014ح  3/0443لشيب بصفرة أو محرة ويرميـه بالسـواد   كتاب اللباس والزينة باب استحباب خضاب ا

 2/42، وسرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشـام  4/240، والطبقات الكربى 3/041ومسند اإلمام أمحد 
 .349بإسناد حسن لذاته. انظر مرويات غزوة فتح مكة ص 
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 ُخطب النيب صلى اهلل عليه وسلم أثناء إقامته مبكة:-8

أقام النيب صلى اهلل عليه وسلم مبكة تسعة عشر يوما بعد الفتح، وورد أنه خطـب   
  فتح مكـة دون  يوم الفتح ، كما جاء أنه خطب الغد من الفتح، وبعضهم يذكر أنه 

، وقد بني صلى اهلل عليه وسلم   خطبه بعض أحكام اإلسـالم، وهـي   (0)يديد اليوم
 كاآليت:

 اخلطبة األوىل:
وكانت   أول يوم للفتح، عند باب الكعبة، وفيها ألغى النيب صلى اهلل عليه وسـلم  

يها أعلن العفو عن مآثر اجلاهلية وفخرها وثاراهتا، كما بني فيها دية اخلطأ شبه العمد ، وف
قريش، فقال صلى اهلل عليه وسلم :))ال إله إال اهلل وحده نصر عبده وهـزم األحـزاب   

  اجلاهلية تعد وتدعى، وكل دم أو دعوى موضوعة يـت   (4)وحده...أال إن كل مأثرة
، أال وإن قتيل خطـأ العمـد ..بالسـوط    (3)قدمي هاتني، إال سدانة البيت وسقاية احلاج

 .(2)جر دية مغلظة مائة من اإلبل منها أربعون   بطوهنا أوالدها...((والعصا واحل
وعند ابن اسح  رمحه اهلل:)) يا معشر قريش إن اهلل قد أذهب عنكم خنوة اجلاهليـة  

ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڇ  :وتعظمها باآلباء، الناس من آدم وآدم من تراب،   قرأ قوله تعاىل

                                                 
. دار الثقافة الدار البيضاء املغرب، ط: 07بتصرف خطبة الفتح األعظم فتح مكة املكرمة: د. فاروق محادة ص  (0)
م. وبعض األحدا، اليت سب  ذكرها مثل تأمني صفوان رضي اهلل عنه وقبول جوار أم هانئ 0913هـ 0212، 0

رضي اهلل عنها قد تتزامن مع هذه اخلطب أو تتأخر عنها، ولكين  آثرت مجع هذه اخلطب يت عنـوان واحـد   
 للفائدة. 

 .494/ 04.وانظر عون املعبود 0/44رمها ومفاخرها اليت تؤثر عنها وتذكر. النهاية   غريب احلديث مآثر العرب: مكا (4)
 .049سيأيت الحقا املقصود بالسدانة والسقاية انظر ص  (3)
مكة ص ، عن عثمان بن طلحة، واللفظ له بإسناد حسن، انظر مرويات غزوة فتح 201/ 3مسند اإلمام أمحد  (2)

، وسنن النسائي كتـاب  71قطين : اإلمام علي بن عمر الدار قطين كتاب احلدود والديات وغريه، ح  ، وسنن الدار443
، وسنن أبو داود كتاب الديات باب   دية اخلطأ شـبه العمـد   2799ح  1/20القسامة باب من قتل حبجر أو سوط 

، واملسـند: اإلمـام   4441 ح 4/171، وسنن ابن ماجه كتاب الديات باب دية شبه العمد مغلظة 2427ح  2/014
، يقي  وتعليـ : األسـتاذ حبيـب الـرمحن     714ح  4/317احلافظ أبو بكر عبد اهلل بن الزبري احلميدي عن ابن عمر 

 هـ.0310األعظمي، دار الكتب العلمية بريوت ط: بدون 
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ڇڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  
(0) ،

 .(4)  قال: يا معشر قريش، ما تَرون أين فاعل فيكم؟ قالوا: خريا...(
رمحه اهلل   سننه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم خطب  (3)وروى اإلمام الترمذي

َّة   اجلاهليـة   (2)يوم فتح مكة فقال: )) يأيها الناس إن اهلل قد أذهب عـنكم ُعبِّيـ
ها، والناس رجالن برٌّ تقيٌّ كرمي على اهلل، وفاجر شقيٌّ هني على اهلل، وتعاظمها بآبائ

 .(4)(ڇ  ....ڄ  ڃڇ والناس بنو آدم وخل  اهلل آدم من تراب قال اهلل
 اخلطبة الثانية:

وفيها أعلن النيب صلى اهلل عليه وسلم إبطال أحالف اجلاهلية، إال ما كان 
ون على الـرب والتقـوى، ذلـك) أن    على طاعة اهلل والنصرة   الدين، والتعا

اإلسالم ال ُيحتاج معه إىل احللف الذي كان أهل اجلاهلية يفعلونـه، فـإن     
 .(4)التمسك باإلسالم كفاية عما كانوا فيه(

                                                 
 .03سورة احلجرات آية  (0)
، 34/ 2صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشـام  ، وسرية النيب 9/001السنن الكربى كتاب السري باب فتح مكة  (4)

 .442وذكر حمسن الدوم أن   اإلسناد جهالة . انظر  مرويات غزوة فتح مكة ص 
هــ     419هو حممد بن عيسى بن سورة الترمذي أبو عيسى، من أئمة علماء احلديث وحفاظه، ولد سنة  (3)

راسان والعراق وكان يضرب به املثل   احلفظ ترمذ وتتلمذ للبخاري وشاركه   بعض شيوخه، قام برحلة إىل خ
، تصحيح: عبد الرمحن بن 4/433هـ. بتصرف، تذكرة احلفاظ: اإلمام الذهيب  479مات رمحه اهلل بترمذ سنة 

، واألعالم 03/471هـ، سري أعالم النبالء 0372حيىي املعلمي، دار إحياء الترا، العريب بريوت لبنان ط: بدون، 
4/344. 
 .9/044، وانظر يفة األحوذي 3/049الكرب . النهاية   غريب احلديث يعين:  (2)
، وذكر أن احلديث فيه راو ضعيف، واملصنف: ابـن  4/319كتاب تفسري القرآن باب ومن سورة احلجرات  (4)

، وأخرجه ابن حبان   صحيحه، انظر موارد الظمآن إىل زوائد أيب حبان: احلافظ 01744ح  02/293أيب شيبة 
، يقي  0713ح  204الدين علي بن أيب بكر اهليثمي، كتاب املغازي والسري باب ما جاء   غزوة الفتح ص نور 

حممد عبد الرزاق محزة دار الكتب العلمية بريوت لبنان ط: بدون. ورواه اإلمام البغوي   شرح السـنة كتـاب   
وط املكتب اإلسالمي بريوت دمش ، ، يقي  شعيب األرناؤ3422ح  03/043االستئذان باب االفتخار بالنسب 

 .33م، وقال د. فاروق محادة: إسناده صحيح، انظر خطبة الفتح األعظم ص 0979هـ 0399، 0ط:
 .2/407تفسري القرآن العظيم  (4)
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  اجلاهلية مل يـزده   (0)فقال صلى اهلل عليه وسلم: ))يا أيها الناس كل حلف 
هجرة بعد الفتح، يد املسلمني واحدة ، وال (4)اإلسالم إال شدة، وال حلف   اإلسالم

، وال يقتل مؤمن بكافر، ودية الكافر كنصف دية (3)على من سواهم، تتكافأ دماؤهم
، وتؤخـذ صـدقاهتم     (2)املسلم، أال وال شغار   اإلسالم، وال جنب وال جلب

 (.7)(((4)، ويرد على املسلمني أقصاهم(4)ديارهم، جيري على املسلمني أدناهم

                                                 
أصل احللف: املعاقدة واملعاهدة على التعاضد والتساعد واالتفاق، فما كان منه   اجلاهلية على الفنت والقتال  (0)

لقبائل والغارات، فذلك الذي ورد النهي عنه بقوله:)) ال حلف   اإلسالم((، وما كان منه   اجلاهلية على بني ا
نصر املظلوم وصلة األرحام كحلف املَطيَّبني وما جرى جمراه، فذلك الذي قال قصده صلى اهلل عليه وسلم بقوله:)) 

يريد املعاقدة على اخلري وبذلك جيتمع احلديثان. بتصرف  وأميا حلف كان   اجلاهلية، مل يزده اإلسالم إال شدة((،
 40/9، وانظر الفتح الرباين 0/24النهاية   غريب احلديث 

.قال  74األنفال جزء من آية  ڇ ...ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی      ڇ وكانوا يتوارثون باحللف فنسخه القرآن بقوله تعاىل (4)
حملالفة على طاعة اهلل، والتناصر   الدين، والتعاون على الرب والتقوى، وإقامة اإلمام النووي: وأما املؤاخاة   اإلسالم، وا

احل ، فهذا باق مل ينسخ. وأما قوله: ))ال حلف   اإلسالم(( :فاملراد به حلف التوار، واحللف على ما منع الشرع منه 
 .04/14واهلل أعلم . بتصرف، صحيح مسلم بشرح النووي 

ص والديات، والكفء: هو النظري واملساوي، واملراد أنه ال فرق بني شريف ووضيع   الدم ، أي تتساوى   القصا (3)
 .02/004خبالف ما كان عليه أهل اجلاهلية من املفاضلة وعدم املساواة. بتصرف، الفتح الرباين 

 .444، ومع  الشغار انظر ص 470سيأيت الحقا مع  الكلمتني جلب وجنب ص (2)
بغوي رمحه اهلل: يسعى بذمتهم أدناهم: أي أن واحدا من املسلمني إذا آمن كافرا، حرم دمه علـى  قال اإلمام ال(4)

عامة املسلمني، وإن كان اجملري أدناهم، مثل أن يكون عبدا أو امرأة أو عسيفا أو تابعا، أو حنو ذلك فإنه ال ختفـر  
 .01/072ذمته. بتصرف، شرح السنة 

الغزو، إذا دخل العسكر أرض احلرب، فوجه اإلمام منهم السرايا فما غنمت أقصاهم: أي أبعدهم، وذلك    (4)
من شيء، أخذت منه ما مسي هلا، ورد ما بقي على العسكر، أهنم وإن مل يشهدوا الغنيمة ردء للسـرايا وظهـر   

عـض  .قال اإلمام البغوي : ) وجيري عليهم أقصاهم( معنـاه: أن ب 40/040يرجعون إليه. بتصرف الفتح الرباين 
املسلمني وإن كان قاصي الدار عن بالد الكفر،   عقد أمانا لكافر، مل يكن ألحد منهم نقضه، وإن كان أقـرب  

 .01/072دارا من املعقود له. بتصرف، شرح السنة
، وقال الشيخ الساعايت: حديث صحيح صححه الترمذي وغريه وله شواهد كثرية 4/404مسند اإلمام أمحد  (7)

، ولصدر احلديث رواية   صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة باب 40/040لفتح الرباين تعضده، بتصرف،  ا
. وروى الترمذي حنوه   كتاب السري باب ما 4431ح  2/0940مؤاخاة النيب صلى اهلل عليه وسلم بني أصحابه 

، وقال: هذا حديث حسن صحيح. كما روى جزء منه   املصـنف: عبـد   0414ح  2/024جاء   احللف 
، وروى أبو داود   سننه جزءا منه   كتاب الديات باب إيقاد املسلم مـن  9224ح  4/444الرزاق الصنعاين 
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 الثالثة:اخلطبة 
وفيها بني النيب صلى اهلل عليه وسلم ) حكم مكة قبل دخوله إياها، وحكمهـا  

، فبني يرميها، ويرمي صـيدها وخالهـا   (0)وقت دخوله إياها، وحكمها بعد ذلك(
، كما بني فيها أن من قتل له قتيل فهو خبْير (4)وشجرها ولقطتها، ويرمي القتال فيها

ة، فقال صلى اهلل عليه وسلم بعد أن محـد اهلل تعـاىل   النظرين: إما القصاص أو الدي
وأث  عليه:)) إن مكة حرمها اهلل ومل حيرمها الناس، وال حيل المرئ يؤمن باهلل واليوم 
اآلخر أن يسفك هبا دما، وال يعضد هبا شجرا، فإن أحد ترخص لقتال رسـول اهلل  

ا أذن يل فيها ساعة من هنار، فيها، فقولوا له: إن اهلل أذن لرسوله ومل يأذن لكم، وإمن
 .(3)وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها باألمس، وليبلغ الشاهد الغائب((

وعند اإلمام مسلم رمحه اهلل:)) إن هذا البلد حرمه اهلل يوم خلـ  السـموات   
 .(2)واألرض، فهو حرام حبرمة اهلل إىل يوم القيامة((

اهلل عنه: )أن ُخزاعة قتلـوا  و  صحيح البخاري رمحه اهلل عن أيب هريرة رضي 
رجال من بين ليث عام فتح مكة، بقتيل منهم قتلوه، فُأخرب بذلك النيب صلى اهلل عليه 

-أو الفيـل .. -وسلم فركب راحلته فخطب فقال:))إن اهلل حبس عن مكة القتـل 
وُسلِّط عليهم رسوُل اهلل صلى اهلل عليه وسلم واملؤمنون، أال وإهنا ُأحلت يل ساعة من 

                                                                                                                                          
ح  01/074، وروي حنوه   شرح السنة كتاب القصاص باب ال يقتل مؤمن بكافر 2431ح  2/011الكافر 
 له .وقال سنده ضعيف ،   ذكر عدة شواهد  4434، وقال احملق  سنده صحيح، و ح 4430

 .3/344شرح معاين اآلثار  (0)
وقد أخرج اإلمام الثوري عن ابن مسعود موقوفا، قوله: من همَّ خبطيئة ومل يعملها، مل تكتب عليه حىت يعملها،  (4)

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڇ قرأولو أن رجال همَّ وهو يقدر أن يقتل رجال عند البيت، ألذاقه اهلل عذابا أليما.   

(. بتصرف،  تفسري سفيان الثوري: اإلمام أبو عبد اهلل سفيان بن سـعيد  44رة احلج جزء من آية )سو  ڇڄ  ڄ  ڄ  
، مراجعة وضبط: جمموعة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية بريوت 419بن مسروق الثوري الكو  ص 

، وروى 4114ح  04/401 م. وقال احلافظ ابن حجر: هذا سند صحيح، فتح الباري0913هـ 0213، 0لبنان ط:
، وقال: صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه، وسكت عنه 4/311حنوه   املستدرك على الصحيحني كتاب التفسري  

 الذهيب.
 .4/92) مل يترجم له(   40صحيح البخاري كتاب املغازي باب  (3)
 .0343ح  4/914الدوام  كتاب احلج باب يرمي مكة وصيدها وخالها وشجرها ولقطتها، إال ملنشد، على (2)
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وال ُتلتقط  (0)ار، أال وإهنا ساعيت هذه حرام، ال ُيختلى شوكها، وال يعضد شجرها،هن
، فمن ُقتل له قتيل فهو خبري النظرين، إما أن ُيعقل وإما أن ُيقاد (4)ساقطتها إال مُلنشد

 أهل القتيل((. 
فجاء رجل من أهل اليمن فقال: اكتب يل يا رسول اهلل، فقال: ))اكتبـوا أليب  

يا رسول اهلل، فإنا جنعلـه   بيوتنـا    (3)قال رجل من قريش: إال اأِلذِخرفالن((. ف
 .(2)وقبورنا، فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم:)) إال اإِلذِخر((

واخلرب أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان قد أذن خلزاعة بقتال بين بكـر،  
ل من بـين  حىت صالة العصر،   أمرهم أن يكفُّوا، ويرفعوا السيف، فلقي رج

 -كان قد وترهم   اجلاهلية، وكـانوا يطلبونـه  -خزاعة رجاًل من بين بكر
   اليوم التايل فقتله. (4)مبزدلفة
فغضب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقام وخطب فقال:))يا معشر خزاعة،  

 .(4)ارفعوا أيديكم عن القتل فقد كثر أن يقع، لقد قتلتم قتيال ألدينَّه...((

                                                 
و  رواية:)) ال يعضد شوكه، وال خيتلى خالها(( والعضد: القطع، واخلال: هو الرطب من الكـأل، ومعـ     (0)

خيتلى: يؤخذ ويقطع، ومع  خيبط: يضرب بالعصا وحنوها ليسقط ورقه. بتصرف، صحيح مسلم بشرح النووي 
9/042. 
ن عرفها((، املنشد: هو املعرف هبا، واملع : )ال يل لقطتها ملن يريد أن يعرفها سنة   و  رواية: )) وال يلتقط لقطته إال م (4)

 .9/044يتملكها، كما   باقي البالد، بل ال يل إال ملن يعرفها أبدا وال يتملكها(. املرجع الساب  
 . 4110ح   4/299هو )نبت عريض األوراق طيب الرائحة، يسقف به البيوت فوق اخلشب(. عون املعبود  (3)
، وكتاب اللقطة باب كيف تعرف لقطة أهـل مكـة   0/34صحيح البخاري كتاب العلم باب كتابة العلم  (2)
، وصرح فيه باسم الرجل من أهل اليمن هو: أبو شاه رضي اهلل عنه ، والرجل من قريش هو: العباس رضي 3/92

ها وشجرها ولقطتها إال ملنشد على الـدوام  اهلل عنه، وصحيح مسلم كتاب احلج باب يرمي مكة وصيدها وخال
ح  4/404، وسنن أيب داود كتاب املناسك باب يـرمي حـرم مكـة    0344و  0342و  0343ح  4/914

4107. 
هو مكان بني بطن حمسر واملأزمني وهي املشعر احلرام ومصلى احلجاج يصلون فيه املغرب والعشاء والفجـر.   (4)

 . 4/041بتصرف،  معجم البلدان 
عن أيب شريح اخلزاعي رضي اهلل عنه، بإسناد حسن لذاته، انظر مرويات غزوة  34و  2/30مسند اإلمام أمحد  (4)

، وروى ابن أيب شيبة   املصنف أنه قال:)) إن أعدى الناس على اهلل من قتل   احلرم، ومن 429فتح مكة ص 
ظر تفصيل قصة الرجل املقتول   سـرية  ، وان01741ح  02/217قتل غري قاتله، ومن قتل بذحول اجلاهلية((. 
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نه كان ممن حلقه األمان من النيب صلى اهلل عليه وسلم، بقوله : )) من وذلك أل 
وضع سالحه فهو آمن((، وكان قتل قاتله من خزاعة بعد أمر النيب صلى اهلل عليـه  

 .(0)فأوجب ديته ألهله -بعد أن أذن هلم بوضعه فيهم -وسلم إياهم برفع السالح

                                                                                                                                          
 .2/33النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام 

بتصرف، هتذيب اآلثار وتفصيل الثابت عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من األخبار: أبو جعفر الطـربي   (0)
 ، قرأه وخرج أحاديثه: حممود حممد شاكر مطبعة املدين مصر ط: بدون.0/23مسند ابن عباس 
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 :بعث البعوث هلدم األوثان املوجودة خارج مكة-9

ملا اَّ للرسول صلى اهلل عليه وسلم تطهري البيت احلرام من األصنام، بعث عـدة  
سرايا هلدم ما تبقى من األصنام املوجودة خارج مكة، وقد ذكر اهلل تعاىل أمساء بعض 

ڇھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ    ڇ  :هذه األصنام   قوله
، وتوالت (0) 

 أحدا، هدمها كما يأيت:
 :(2)هدم الُعزى-أ

ث النيب صلى اهلل عليه وسلم خالد بن الوليد رضي اهلل عنه    ثالثني فارسا بع
وكانت قريش ومجيع -،(3)خلمس ليال بقني من رمضان، هلدم العزى، وكانت بنخلة

، فانتـهوا إليهـا   -بين كنانة يعظموهنا، وكانت من أعظم أصنامهم بزعمهم الفاسد
لم، فأخربه فقـال: ))هـل رأيـت    فهدمها،   رجع إىل الرسول صلى اهلل عليه وس

 شيئا؟((. قال: ال، قال: ))فإنك مل هتدمها فارجع إليها فاهدمها((. 
، (2)فرجع خالد فجرد سيفه، فخرجت إليه امرأة عريانة سوداء ناشـرة الـرأس  

 فجعل السادن يصيح هبا، فضرهبا فجزهلا باثنني.
م تلك العزى وقد ورجع إىل الرسول صلى اهلل عليه وسلم، فأخربه، فقال:))نع 

                                                 
 .09،41سورة النجم اآليتني  (0)
هي َسُمَرة كانت لقريش وكنانة وغطفان يعبدوهنا، وكانوا قد بنوا عليها بيتا وأقاموا هلا سدنة من بين شيبان،  (4)

، 2/004وموقعها اليوم   فرعة ُسقام أحد روافد َحراض) من روافد خنلة الشامية(. بتصرف، معجم البلـدان   
 .414ص  ومعجم املعامل اجلغرافية

مها خنلتان الشامية واليمانية، ومها واديان هلذيل على ليلتني من مكة جيتمعان ببطن مر الظهـران .بتصـرف،     (3)
 .307، ومعجم املعامل اجلغرافية ص 4/477معجم البلدان للحموي 

 -وهم احلجبة-قال الكليب: وكانت الالت والعزى ومناة،   كل واحدة منهن شيطانة تكلمهم وترايا للسدنة (2)
 .0/047وذلك من صنيع إبليس وأوامره. بتصرف، أخبار مكة 

وقال الزرقاين   شرح املواهب اللدنيه: وفيه علم من أعالم النبوة، حيث أعلمه أنه مل يهدمها أوال ، ومل يـزل   
 خروجها ثانية الداعي إىل جتديدها، ولعل تلك الشيطانة كانت تكلمهم أو تظهر هلم، فرمبا أمرهتم بتجديدها. و 

 .4/204خلالد، آية أخرى ألهنا مل تكن مشاهدة. بتصرف 
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 .(0)يئست أن تعبد ببالدكم أبدا((
 : (2)هدم ُسواع -ب

  أرسل النيب صلى اهلل عليه وسلم عمرو بن العاص رضي اهلل عنـه   شـهر   
رمضان، إىل ُسواع وهو صنم ُهَذيل ليهدمه، فانتهى إليه وعنده السادن فقال: مـا  

أهدمه. قال: ال تقـدر علـى   تريد؟ قال: أمرين رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن 
ذلك. قال: ومل؟ قال: متنع. قال: حىت اآلن أنت   الباطل ، وحيك هل يسـمع أو  
يبصر ؟   دنا منه فكسره، وهدم بيت خزانته فلم جيد شيئا،   قال للسادن: كيـف  

 .(3)رأيت؟ قال: أسلمت هلل
 :(4)هدم مناة -ج

رضي اهلل عنه  (4)د األشهليوبعث صلى اهلل عليه وسلم سرية بقيادة سعد بن زي
، فلما انتهى إليها قال له (4)إىل مناة هلدمها، لستٍّ بقني من رمضان، وكانت باملشلَّل

السادن: ما تريد؟ قال: هدم مناة. قال: أنت وذاك، فأقبل إليها، فخرجت إليه امرأة 

                                                 
، وأخبار مكة 42/ 2، وانظر سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام 4/024بتصرف،  الطبقات الكربى  (0)
انظـر   وقد ضعف حمسن الدوم  هذه الروايات وغريها وبعضها يتقوى مبثلـه، ، 3/44، وتاريخ األمم وامللوك 0/044

 .  094مرويات غزوة فتح مكة ص 
صنم هلذيل وسدنته من بين حليان، كان بأرض يقال هلا ُرَهاط وهو وادي مير مشال ُعسفان، ورهاط تبعد عن  (4)

، ومعجم املعـامل  4/477كيال ، واستبعد البالدي أن يكون سواع برهاط. بتصرف،  معجم البلدان  041مكة 
 .023اجلغرافية ص 

، وتـاريخ األمـم   4/024، والطبقات الكربى 0/171، وأخبار مكة 171/ 4املغازي :الواقدي بتصرف،   (3)
 .4/204، واملواهب اللدنية 4/431، وعيون األثر 3/44وامللوك 

هي صخرة ُنصبت على ساحل البحر من ناحية املشلل بقديد، وكانت لألوس واخلزرج وغسان من األزد ومن  (2)
، ومعجم املعامل اجلغرافية  0/042يثرب، ومل يعد هلا أثر اليوم. بتصرف،  أخبار مكة دان بدينهم من أهل الشام و

 .314ص 
هو سعد بن زيد بن مالك بن عبد كعب األنصاري األشهلي، قيل أنه شهد العقبة، آخى النيب صلى اهلل عليـه   (4)

بعثه الرسول ببعض سـبايا بـين   وسلم بينه وبني عمرو بن سراقة رضي اهلل عنه ،شهد بدرا وما بعدها، هو الذي 
 . 4/41، واإلصابة 4/24قريظة إىل جند فابتاع هبا خيال وسالحا. بتصرف، االستيعاب 

كيال . بتصرف،   071جبل يعرف باسم السلل، أسفل ُقديد ،على ساحل البحر األمحر، مشال مدينة جدة ب (4)
 .4/324اريخ اإلسالمي: حممود شاكر ، والت491، ومعجم املعامل اجلغرافية  ص 4/034معجم البلدان  
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مناة  عريانة سوداء ثائرة الرأس تدعو بالويل والثبور، وتضرب صدرها، فقال السادن:
دونك بعض عصاتك، فضرهبا سعد وقتلها، وهدم الصنم ومل جيد   خزانتـه شـيئا   

 .(0)ورجع إىل الرسول صلى اهلل عليه وسلم 
 مبعث خالد بن الوليد رضي اهلل عنه إىل بين جذمية: -11

بعد زوال العقبة الكؤود من طري  دعوة اإلسالم) أهل مكة(، عمـل الرسـول   
نشر دين اإلسالم   املناط  اجملاورة ملكة، وكان ممن بعث صلى اهلل عليه وسلم على 

خالد بن الوليد رضي اهلل عنه، وأمره أن  يسري بأسفل هتامة داعيا لإلسالم، ومل يبعثه 
، فوصل إىل ديار بين جذمية، فدعاهم إىل اإلسالم فلم حيسـنوا أن يقولـوا   (4)مقاتال

 هم قتال وأسرا.أسلمنا، بل قالوا: صبأنا، صبأنا، فأخذ خالد في
وأنكر عليه بعض أصحابه ذلك،   أخربوا الرسول صلى اهلل عليـه وسـلم،    

فغضب وتربأ مما فعله خالد، والظن مبثل خالد رضي اهلل عنه أنـه إمنـا أراد نصـرة    
اإلسالم، وأنه اجتهد   أمر وتأول فأخطأ، وفهم من كالمهم أهنم يتـربءون مـن   

وإن  -ن النيب صلى اهلل عليه وسلم عذره ومل يعزلهاإلسالم، ولعل هذا هو السبب   أ
 .(3)تربأ من فعله

وأكتفي بإيراد أصح الروايات   هذه القصة وهي ما رواه اإلمام البخاري رمحه 
اهلل   صحيحه عن ابن عمر رضي اهلل عنهما، قال:) بعث النيب صلى اهلل عليه وسلم 

سالم، فلم حيسـنوا أن يقولـوا   خالد بن الوليد إىل بين جذمية، فدعاهم إىل اإل
أسلمنا، فجعلوا يقولون: صبأنا صبأنا. فجعل خالد يقتل منهم ويأسر، ودفع 
إىل كل رجل منا أسريه، حىت إذا كان يوم، أمر خالد أن يقتل كل رجل منـا  
أسريه، فقلت: واهلل ال أقتل أسريي، وال يقتل رجل من أصحايب أسريه، حـىت  

ليه وسلم، فذكرناه له، فرفع النيب صلى اهلل عليـه  قدمنا على النيب صلى اهلل ع
 .(2)وسلم يده فقال:)) اللهم، إين أبرأ إليك مما صنع خالد(( مرتني(

                                                 
 .4/431، وعيون األثر 3/44، وتاريخ األمم وامللوك 0/030، أخبار مكة 4/171بتصرف، املغازي :الواقدي  (0)
 .2/43بتصرف، سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم : ابن هشام  (4)
 .244بتصرف، السرية النبوية: د. حممد أبو شهبة ص  (3)
 .4/017باب بعث النيب صلى اهلل عليه وسلم خالد بن الوليد إىل بين جذمية  كتاب املغازي (2)
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ونادى منادي النيب صلى اهلل عليه وسلم مبكة: من كان يؤمن باهلل ورسوله فـال  
 يدعنَّ   بيته صنما إال كسره، فأخذ املسلمون يكسرون تلك األصنام.

د بنت عتبة رضي اهلل عنها تضرب صنما هلا   بيتها بالقدوم فلذة وجعلت هن 
 .(0)فلذة، وهي تقول: كنا منك   غرور

  أقام النيب صلى اهلل عليه وسلم مبكة تسعة عشر يوما، نظم فيها أمورها، ووطد 
لدين اإلسالم فيها، فعن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال:) أقام النيب صلى اهلل عليـه  

 .(4) كة تسعة عشر يوما يصلي ركعتني(وسلم مب
، ومضى يريـد لقـاء   (3)  خلف فيها عتاب بن أسيد رضي اهلل عنه أمريا عليها

 .(2)هوازن

                                                 
 .4/171بتصرف،  املغازي: الواقدي  (0)
. و  رواية عـن  4/94صحيح البخاري كتاب املغازي باب مقام النيب صلى اهلل عليه وسلم مبكة زمن الفتح  (4)

وسلم عشرا نقصر الصالة(، املرجع الساب  نفس الصفحة. أنس رضي اهلل عنه قال:) أقمنا مع النيب صلى اهلل عليه 
 .2/42وعند ابن اسح  مخسة عشر يوما انظر،  سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام 

، 3/494احلديث رواه احلاكم   املستدرك على الصحيحني كتاب معرفة الصحابة ذكر عتاب بـن أسـيد   (3)
. قال د. إبراهيم قرييب: 233انظر حاشية فقه السرية: الشيخ الغزايل ص وسكت عنه، وقد حسنه الشيخ األلباين، 

اآلثار الواردة   تعيني عتابا رضي اهلل عنه ال ختلو من مقال، لكنها تدل على أن للقصة أصال. بتصرف،  مرويات 
دينة املنـورة ط:  ، مطابع اجلامعة اإلسالمية بامل0/019غزوة حنني وحصار الطائف: د. إبراهيم بن إبراهيم قرييب 

 بدون.
 .2/49بتصرف،  سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام  (2)
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وهكذا كانت عودة النيب صلى اهلل عليه وسلم إىل مكة مظفرا منتصرا، بعـد أن  

ش أخرج منها خائفا مترقبًا، فتحا عظيما ونصرا مبينا من اهلل، وقـد دانـت قـري   
واستسلم الطغاة، ودخلت مكة   حوزة اإلسالم، وُطهرت من الرجس واألوثـان،  
وخضع أهلها حلكم اإلسالم وسلطانه بعد عداوة مديدة، وقد كان لـذلك أعظـم   

 اآلثار وأكثرها بركة على اإلسالم واملسلمني، كما سيتضح من املبحث التايل.
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 آثار فتح مكة.املبحث الثاني:  
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 متهيد:

كان فتح مكة نصرا عظيما لعقيدة اإلسالم على عقيدة الشرك ، ونصرت فيه كلمة 
احل  على كلمة الباطل، وأعّز اهلل به رسوله وجنده املؤمنني، ومل يكن انتصارا لذات أحد 

لوب بعينه أو ثأرا لشخص ما، بل كان فتحا مبينا فتح اهلل به حصون الشرك، كما فتح ق
 أهل مكة لكلمة التوحيد.

و  فتح مكة مجع اهلل تعاىل لرسوله بني الفتح والنصر، ففي غزوات الرسول صلى 
ڇ  اهلل عليه وسلم السابقة للفتح جند أن القرآن يد، عن النصر   بدر، فقال تعاىل:

، و  غزوة أحد صدق اهلل وعده املؤمنني   (0) ڇ..اآليةٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ   ٿٿ  
 ڇ..اآليةچ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍڇ :أول املعركة، فقال تعاىل

ڦ  ڇ  ، أما   غزوة األحزاب فقد مسى القرآن انتصار املؤمنني نعمة، فقال تعاىل:(4)

 .. اآليةڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ 

ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻۀ  ۀ  ہہ  ہ  ڇ  ، و  غزوة حنني قال تعاىل:(3) ڇ

 .(2) ڇ ..اآليةھ     ھ   ھ  ھ  ے  ہ 
ح ت ف ل ا ع  م صر  ن ل ا ىل  ا ع ت هلل  ا ن  ر ق د  ق ف مكة  ح  ت ف ة  و غز ا    م ، (4)أ

ال: ق چ  ڇ  ف ڃ   ڃ    ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ  

                                                 
 .043سورة آل عمران جزء من آية  (0)
 .044سورة آل عمران جزء من آية  (4)
 .9سورة األحزاب جزء من آية  (3)
 .44سورة التوبة جزء من آية  (2)
، دار الغرب اإلسالمي 479/ 4 عليه وسلم: حممد بكر آل عابد بتصرف، حديث القرآن عن غزوات الرسول صلى اهلل(4)

م. وقال اإلمام الرازي: إن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان جيد النصر دون الفتح كبدر، 0993هـ 0203 0بريوت، ط: 
مع له األمران النصر والفتح، والفتح دون النصر كإجالء بين النضري، فإنه فتح البلد لكنه مل يأخذ القوم ، أما يوم فتح مكة فقد اجت

وصار اخلل  له كاألرقاء حىت أعتقهم. بتصرف، التفسري الكبري ومفاتيح الغيب: اإلمام حممد الرازي فخر الدين ابن ضياء الدين 
م. وانظر غرائب القرآن ورغائب الفرقان: نظام الدين احلسن بن 0910هـ 0210، 0، دار الفكر بريوت ط: 04/044عمر 

يقي  إبراهيم عطوة عوض، مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر  414/ 47حلسني القمي النيسابوري  حممد بن ا
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ڎ      ڌ   ڌ       ڍ   ڍ ڇ    ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ    ڇچ  

(0). 
 والنصر هو : اإلعانة على يصيل املطلوب ، والفتح هو : املطلوب ، فقدم النصر على

 .(4)الفتح
وقيل النصر: اإلغاثة واإلظهار على العدو، والفتح فتح البالد، واملع  نصر رسول 

 .(3)اهلل صلى اهلل عليه وسلم على العرب أو على قريش وفتح مكة
رمحه اهلل: وسورة النصر يمل بني آياهتا بشارة  (2)قال الشيخ عبد الرمحن بن سعدي
أما البشارة فهي إخباره بنصر اهلل تعاىل له، وفتحه  وأمرا للرسول صلى اهلل عليه وسلم ،

مكة، ودخول الناس   دين اهلل أفواجا، حبيث يكون الكثري منهم من أهله وأنصاره، بعد 
 أن كانوا أعداءه، وقد وقع هذا املبشر به.

                                                                                                                                          
 ط: بدون.

سورة النصر كاملة. وقد اختلف   وقت نزول هذه السورة ، فقيل: نزلت منصرف النيب صلى اهلل عليه وسلم  (0)
حنني، وقيل:  إهنا نزلت أواسط أيام التشري  أيام حجة من خيرب ، وقيل: نزلت بعد الفتح، وقيل نزلت بعد 

، وانظر جامع البيان عن 2949ح  1/734وقد ضعف احلافظ ابن حجر القول األخري، انظر فتح الباري  -الوداع
، وتفسري التحرير والتنوير: الشيخ حممد الطاهر ابن 1/449، وتفسري القرآن العظيم 3/334تأويل آي القرآن 

، وأسباب النزول: 437، الدار التونسية للنشر، ط: بدون، ولباب النقول   أسباب النزول ص 31/411عاشور 
هـ 0211دار الكتب العلمية بريوت ط: بدون  311أبو احلسن علي بن أمحد الواحدي النيسابوري ص 

 م.0911
 .47/414، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان 04/040انظر تفسري الفخر الرازي  (4)
نظر تفسري الكشاف عن حقائ  التنزيل وعيون األقاويل   وجوه التأويل: أبو القاسم جار اهلل حممود بن عمر  ا (3)

، دار املعرفة بريوت لبنان ط: بدون. وتفسري أيب السعود املسمى: إرشاد العقل 492/ 2الزخمشري اخلوارزمي 
، دار إحياء الترا، العريب 411/ 9حممد العمادي السليم إىل مزايا القرآن الكرمي: اإلمام أبو السعود حممد بن 

 بريوت لبنان ط: بدون.
هـ، حفظ 0317هو عبد الرمحن بن ناصر بن سعدي النجدي، مفسر حمد، فقيه أصويل، ولد   عنيزة سنة  (2)

هـ. بتصرف، معجم املؤلفني، تـراجم  0374القرآن وطلب العلم على علماء جند، تو  رمحه اهلل   عنيزة سنة 
. مكتبة املث  بريوت ودار إحياء الترا، العريب بـريوت ط:  03/394مصنفي الكتب العربية: عمر رضا كحالة 

 م.0947هـ 0374بدون، 



 

153 

 

 

أما األمر بعد حصول ويق  النصر والفتح واجتماع الناس على دينه، بالتوجه إىل 
 .(0)التسبيح حبمده تعاىل واالستغفارربه بالشكر و

كما يققت بفتح مكة البشارات اإلهلية امُلَتَضمنة   بعض اآليات الكرمية، كتبشري 
ھ  ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڇ اهلل للمؤمنني بالغلبة والغنم، كقوله تعاىل: 

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  

 ڇەئ  وئ      ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى   ى  ائ  ائ  ەئ
، فهذه وإن (4)

اختلفت الروايات   يديدها، فأقرب ما يناسب السياق أن تكون فتح مكة ، اليت 
استعصت عليهم من قبل وهامجتهم   عقر دارهم   أحاط اهلل هبا، وسلمها هلم بال 

 .(3)قتال
حول النفرة وكذلك ما بعثه اهلل   نفوس املؤمنني من الرجاء بإسالم أهلهم وأقربائهم، فتت

 ، كما قال تعاىل:(2)بينهم إىل مودة، والبغض إىل حمبة وتتآلف القلوب بعد العداوة والقساوة

 . (4) ڇٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ    ڃ        ڇ
ومنها اآليات اليت تأمر بالقتال وتبشر بأن النصر والغلبة سيكون للمسلمني، وأنه ال 

ڍ  ڍ   ڌ  ڌ        ڎ  ڇ  ع احلرب فيه أوزارها، كما   قوله تعاىل:بد آت يوم تض

ڎ   ڈ   ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ    گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

، وذلك حني يبني اهلل تعاىل أنه سيكون هناك وقت تضع احلرب (4) ڇ ..اآليةڱ  ڱ  

                                                 
، حققه 414/ 7بتصرف، تيسري الكرمي الرمحن   تفسري كالم املنان: الشيخ عبد الرمحن بن ناصر السعدي (0)

 .4/3992لرياض ط: بدون. وانظر   ظالل القرآن وضبطه: حممد زهري النجار املؤسسة السعيدية با
 .40 -41سورة الفتح اآليتان  (4)
 .4/3347بتصرف،   ظالل القرآن  (3)
 .1/002بتصرف، تفسري القرآن العظيم  (2)
 .7سورة املمتحنة آية  (4)
 .2سورة حممد جزء من آية  (4)
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يتوبوا إىل اهلل من شركهم  فيه أوزارها ، أي تضع احلرب أثقال أهلها املشركني، بأن
 .(0)فيؤمنوا به وبرسوله وال يبقى هناك شرك

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ ڀ  ڀ  ڇ  وكقوله تعاىل:

،و  هذه اآليات يأمر اهلل املسلمني بإخراج املشركني من حيث (4) ڇ ..اآليةڀ
 .(3)أخرجوهم أي من مكة، فأخرجهم املسلمون يوم الفتح

الزلنا نتفيأ  -ار عظيمة مباركة على الدعوة اإلسالمية وقد ترتب على الفتح آث
 منها:-ظالهلا حىت اآلن

 القضاء على الوثنية، وتطهير قبلة المسلمين من معالم الشرك:-1
كانت مكة مركزا للوثنية والشرك،و قد ُدنس مقام إبراهيم عليه السالم باألصنام 

، األصنام عند العرب هو عمرو اليت ُأقيمت جانبيه وحول بيت اهلل، وكان أول من أحد
، حني قدم هببل إىل مكة،   نصبه وأمر الناس بعبادته وتعظيمه والذبح (2)بن حلي اخلزاعي

له،   اختذت األصنام األخرى كإساف ونائلة، وجعل أهل كل دار   دارهم صنما 
لألوس يعبدونه، كما اختذ العرب مع الكعبة أوثانا وبيوتا تعظم: كمناة بُقَديد: وهي 

 .(4)واخلزرج، والُعزى: لقريش وبين كنانة ،وذي اخَلَلصة: لدوس وخثعم .. وغريها

                                                 
 .7/490لقرآن العظيم ، وتفسري ا44/24بتصرف، جامع البيان عن تأويل آي القرآن (0)
 .090سورة البقرة جزء من آية  (4)
، رقمه وخرج 3/034بتصرف، تفسري القامسي املسمى حماسن التأويل: العالمة حممد مجال الدين القامسي (3)

م. وإخراج املسلمني املشركني من 0971هـ 0391، 4نصوصه حممد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر بريوت ط: 
دهم وطردهم منها كما فعل هبم املشركون سابقا، بل كان بإخراجهم من ربقة الشرك والكفر مكة، مل يكن بإبعا

وإرضاخهم حلكم اهلل تعاىل ، فاملسلمون مل يكونوا يوما من األيام متعطشني للثأر أو االنتقام ممن آذاهم مبكة، بل 
 كان إسالمهم  وإزالة الشرك من احلرم هو هدفهم.

حارثة األزدي، من قحطان، أول من غري دين إمساعيل، توىل حجابة البيت احلرام، وزار هو عمرو بن حلي بن   (2)
بالد الشام، وأعجب بأصنامهم فحمل منها عددا ونصبها مبكة، وهو الذي قال عنه النيب صلى اهلل عليه وسلم 

، 2/041قصة خزاعة :))رأيت عمرو بن حلي اخلزاعي جير ُقْصبه   النار((، صحيح البخاري كتاب املناقب باب 
 .12/ 4وذلك ملا أحد، من تغيري   ملة إبراهيم عليه السالم من عبادة لألصنام، بتصرف، األعالم: الزركلي 

، وإغاثة اللهفان من 0/10، وانظر سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام 0/007بتصرف، أخبار مكة (4)
، يقي  وتعلي  حممد 4/417مد بن أيب بكر )ابن قيم اجلوزية( مصايد الشيطان: اإلمام احلافظ أبو عبد اهلل حم
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وملا ُبعث النيب صلى اهلل عليه وسلم بدعوة التوحيد واإلسالم،  تركزت دعوته على 
ڄ  ڇ  إخالص العبادة هلل وحده، ونبذ هذه األوثان مجيعها، فاعترض املشركون وقالوا:

 .(0) ڇچ  چ  چ      ڃ     ڃ       ڃڃ  چ  
  كان فتح مكة ونصر اهلل نبيه على املشركني، وخلص املسلمون قبلتهم من أيدي 
أعدائهم،  فبدأ أول ما بدأ بتحطيم رموز الشرك وإزالة مظاهر الوثنية داخل الكعبة 
وخارجها، فحطم األصنام بيده صلى اهلل عليه وسلم وحمى الصور وكسر األزالم، ورفع 

يد، وا تطهري البيت العتي  من مظاهر الوثنية وأوضار اجلاهلية، وال شك أن راية التوح
تطهري البيت من األصنام، كان أكرب ضربة للوثنية   أرجاء اجلزيرة العربية حيث كانت 

 .(4)الكعبة أعظم مراكزها
  امتدت حركة التطهري، وبث النيب صلى اهلل عليه وسلم سراياه اليت قامت بتحطيم 

ان خارج مكة، وبذلك ا اجتثا، الشرك من أصوله، وقطع دابر الوثنية إىل غري األوث
رجعة، وقد أشار النيب صلى اهلل عليه وسلم إىل ذلك فقال: ))إن الشيطان قد أيس أن 

 .(3)يعبده املصلون   جزيرة العرب((
اهرا وهبذا الفتح يرر البلد األمني من رق التعبد لألصنام واألوثان، وعاد البيت ط

كما أمر اهلل تعاىل خليله إبراهيم أول مرة حني أرشده ملكان البيت وعهد إليه ببنائه، 
ورجع إىل القاعدة اليت أقيم عليها، وهي قاعدة التوحيد، وإىل الغرض من إقامته وهو 

ڃ  ڃ  ڇ  ، كما قال تعاىل:(2)عبادة اهلل وحده، وختصيصه للطائفني به والقائمني هلل فيه

                                                                                                                                          
 حامد الفقي دار املعرفة للطباعة والنشر بريوت لبنان ط: بدون.

 . 4سورة ص آية  (0)
 .4/212بتصرف، السرية النبوية الصحيحة (4)
املنافقني  تتمة احلديث)).. ولكن   التحريش بينهم(( أخرجه اإلمام مسلم   صحيحه كتاب صفات (3)

 .4104ح  2/4044وأحكامهم باب يريش الشيطان 
، وانظر أضواء البيان   إيضاح القرآن بالقرآن: حممد األمني بن حممد 4/219بتصرف، تفسري القرآن العظيم (2)

 .2/4201م، و  ظالل القرآن 0979هـ 0211، 4، مل يذكر دار النشر ط:4/43املختار الشنقيطي 
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چ  چ  چ  ڇ      ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڃ    ڃ  چ 

 .(0) ڇڌ   ڌ  
وتوج تطهري البيت احلرام بإعالن الرباءة من املشركني ويرمي دخوهلم املسجد 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ڇ  احلرام، وذلك يوم احلج األكرب   قوله تعاىل:

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  

 ڇڄ  ڄ  ڄ       ڃڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  
، فكانت هذه املقاطعة واحلظر (4)

للمشركني بعد أن طهر البيت احلرام من مظاهر الشرك، وأصبحت شعائر احلج مثل 
ذلك، وصارت مكة يت السلطان اإلسالمي، فلم يسمح للمشركني بعد ذلك مبمارسة 

 .(3)تقاليدهم وشعائرهم فيها
 تثبيت وإرساء قواعد الحكم اإلسالمي بمكة: -2

 صلى اهلل عليه وسلم بالال أن يصعد فوق الكعبة ،ويرفع صوته أمر رسول اهلل
، وزوال دولة الشرك والكفر، (2)باألذان، معلنا به سيادة الدولة اإلسالمية احلاكمة بأمر اهلل

ودانت قريش للرسول صلى اهلل عليه وسلم واستسلم الطغاة من غري حرب، ودخلت 
عليه وسلم يؤسس ويرسخ قواعد اإلسالم  مكة   حوزة اإلسالم، ومضى النيب صلى اهلل

وشرائعه   مكة، فنشر دين اإلسالم وتبليغ دعوة احل  هو اهلدف الذي ينشده، والغاية 
اليت يقصدها، ومل تكن يوما غايته من جهاده استعباد الناس ، أو فرض سيادته وتسلطه 

ڀ   ڇ  نه تعاىل:عليهم، ومل تكن غايته مجع الغنائم أو حيازة األموال، بل كما قال ع

 .(4) ڇڀ   ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ      ٿ  ٹ     ٹ  ٹ    
فأعلن صلى اهلل عليه وسلم من خالل خطبه مبكة مبادئ اإلسالم، ومما أعلنه 
وحدانية اهلل تعاىل وقدرته على نصر جنده املؤمنني وإعزازهم، وإسقاط خنوة اجلاهلية 

                                                 
 .44سورة احلج آية  (0)
 .41سورة التوبة آية  (4)
 .370/ 4بتصرف، سرية الرسول صلى اهلل عليه وسلم صور مقتبسة من القرآن الكرمي (3)
 .340بتصرف، قراءة جديدة للسرية النبوية (2)
 .24-24سورة األحزاب اآليتني  (4)
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واسية   اإلسالم وأن أكرمهم عند اهلل أتقاهم له، وتعاظمها بآبائها، وبني أن الناس س
وأن دماءهم متكافئة، ال فرق بني شريف ووضيع، وأن رابطتهم هي اإلسالم وبه يكونون 

 يدا واحدة على من سواهم.
كما ألغى ما كان سائدا   اجلاهلية من التحالفات واألحزاب املخالفة للشريعة فال 

 التقوى.تعاون وال تناصر إال على الرب و
وكذلك أعاد بناء اجملتمع اجلديد   مكة على أساس عقيدة التوحيد، وأقام الشرائع 

، فذكر (0)واألحكام فيها على شريعة اهلل، وتنفيذ حدود اهلل، وذلك من لوازم إقامة الدين
، فحدد دية القتلى وحرم اخلمر، كما ا تنفيذ بعض (4)  خطبه بعض األحكام التشريعية

شرعية أثناء وجوده صلى اهلل عليه وسلم مبكة، فودى قتيال   بني أن أهل األحكام ال
 القتيل باخليار بني دم قتيلهم أو ديته.

سرقت، وشدد   اإلنكار على الشفاعة    (3)وأقام حد القطع المرأة خمزومية
ت، احلدود بعد بلوغها اإلمام، وبني أن سنة اهلل تعاىل   قيام األمم واستقرار اجملتمعا

منوط بإقرار العدالة، وترك اجملاملة   إقامة حدود اهلل على من وجبت عليه، ولو كان 
، وقد قال صلى اهلل عليه وسلم :)) أقيموا حدود اهلل   القريب والبعيد. (2)قويا أو عظيما

 .(4)ال تأخذكم   اهلل لومة الئم((
ول اهلل صلى اهلل عليه روى اإلمام البخاري رمحه اهلل ) أن امرأة سرقت   عهد رس

وسلم   غزوة الفتح، ففزع قومها إىل أسامة بن زيد يستشفعونه، .. فلما كلمه أسامة 
فيها تلون وجه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، فقال:)) أتكلمين   حد من حدود 

                                                 
، دار طيبة للنشر  19ميجي ص انظر اإلمامة العظمى عند أهل السنة واجلماعة: عبد اهلل بن عمر بن سليمان الد (0)

 هـ.0219، 4والتوزيع الرياض ط:
 ستأيت الحقا بإذن اهلل   مبحث الدروس املتعلقة بالشريعة. (4)
ذكر احلافظ ابن حجر أن امسها على الصحيح: فاطمة بنت األسود بن عبد األسد بن خمزوم بنت أخي أيب سـلمة   (3)

لرسول صلى اهلل عليه وسلم (، قتل أبوها كافرا يوم بدر قتله محزة رضي رضي اهلل عنه) الذي كان زوج أم سلمة قبل ا
 .4711ح  11/ 04، وفتح الباري 2/314اهلل عنه. بتصرف، االستيعاب 

 .043بتصرف، السنن اإلهلية    األمم واألفراد واجلماعات ص (2)
الشيخ األلباين   صـحيح  ، وقد صححه 4/129 4421سنن ابن ماجه كتاب احلدود باب إقامة احلدود ح  (4)

 .4141ح  4/71سنن ابن ماجه 
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 اهلل؟((، قال أسامة: فاستغفر يل يا رسول اهلل. فلما كان العشي قام رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم خطيبا، فأث  على اهلل مبا هو أهله   قال:)) أما بعد فإمنا أهلك الناس قبلكم 
أهنم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ،وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه احلد، 
والذي نفس حممد بيده، لو أن فاطمة بنت حممد سرقت؛ لقطعت يدها((،   أمر رسول 

 .(0)وسلم بتلك املرأة، فُقطعت يدها( اهلل صلى اهلل عليه
ومتت نعمة اهلل على أهل مكة، وأعزهم اهلل تعاىل بالفتح، فبعد أن كانت مكة 
جمتمعا تتنازعه عوامل السيطرة، وحب الذات، وجربوت احلكم، وكان جمتمعا يعيش   
 ظالم الوثنية والشرك، ويعيش بعضهم يت قهر العبودية والذل، انتشر فيه اإلسالم
واستتب األمن، ورفعت فيه ألوية العدل واإلنصاف، وثبتت احلقوق ألرباهبا، وبعد أن 
كانوا أشتاتا متفرقني أصبحوا بنعمة اهلل إخوانا، وُقضي على نعرات اجلاهلية فال فساد وال 

، وصارت مكة منطلقا لدعوة اإلسالم، مبا يمل   طبيعتها من قوة ووضوح (4)طغيان
الم فيها مرفوع الراية عزيزا، وبقيت مكة دارا لإلسالم، وستبقى وصفاء، واستمر اإلس

حىت قيام الساعة إن شاء اهلل تعاىل، كما قال النيب صلى اهلل عليه وسلم يوم فتح مكة:)) 
 .(3)ال تغزى هذه بعد اليوم إىل يوم القيامة((

                                                 
وتتمة احلديث) ..فحسنت توبتها بعد ذلك وتزوجت ، قالت عائشة: فكانت تأتيين بعد ذلك فأرفع حاجتها  (0)

واللفظ له، وصحيح مسلم  4/94) مل يترجم له(  43إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ( كتاب املغازي باب 
، و  رواية: 0411ح  3/0304ب قطع السارق الشريف وغريه والنهي عن الشفاعة   احلدود كتاب احلدود با

 فعاذت بأم سلمة زوج النيب صلى اهلل عليه وسلم، فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم: واهلل لو كانت فاطمة.....اخل
 24سنة  0، جملة األزهر ج424بتصرف، مقال بعنوان: الفتح املبني: األستاذ عبد الغفار الباز حممد ص (4)

 م.0973هـ 0393
، و)ال (  احلديث إما نافية أو ناهية ، فأما إذا كانت نافية فمع  احلديث:) أي ال تعود 033سب  خترجيه ص (3)

كفر يغزي عليه، أو ال يغزوها الكفار أبدا. إذ املسلمون غزوها مرات غزوها زمن يزيد بن معاوية بعد موقعة احلرة، دار 
عبد امللك بن مروان مع احلجاج وبعده، على أن من غزاها من املسلمني مل يقصدوها وال البيت، وإمنا قصدوا ابن  وزمن

الزبري مع تعظيم أمر مكة (. ولو رويت بال الناهية؛ فال يتاج إىل تأويل. بتصرف، يفة األحوذي شرح جامع الترمذي: 
 ، الناشر حممد عبد احملسن الكتيب ط: بدون.434/ 4ملباركفوري اإلمام احلافظ حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم ا
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 إسالم أهل مكة:-3
، متكينه هلم من التعرف على كان من اآلثار امليمونة لصلح احلديبية   نفوس املكيني

ما احتواه اإلسالم من مزايا خلقية واجتماعية رفيعة وأسس إصالحية متينة حلياهتم، 
وإتاحة الفرصة هلم إلدراك ما يتحلى به املسلمون من إميان ومساحة وقوة، مما أسفر عن 

وطأة  مبادرة بعض رجاالهتم العقالء إىل الدخول   اإلسالم، ممن كانوا من أشد قريش
على املسلمني، وكذلك ازدياد ميل اآلخرين إليه ، فلما كان يوم الفتح أسلموا كلهم، 

 .  (0)وقد هتيأت نفوسهم ومالت للدين احل 
وقد جتلت حكمة الرسول صلى اهلل عليه وسلم احلربية   هذه الغزوة، واليت كانت 

عليه وسلم حريصا على  من أهم العوامل املؤدية إىل إسالم أهل مكة، فقد كان صلى اهلل
حقن الدماء، واحملافظة على أرواح الناس رغبة   إسالمهم، فقامت خطته لغزو مكة 
بشكل أساسي على مباغتة أهل مكة، وأخذهم على حني غرة، فال يستطيعون مقاومة 
وال دفاعا، ليذعنوا إىل االستسالم، دون الدخول   حرب مع املسلمني، ودون إراقة 

 .(4)للدماء
أحاط النيب صلى اهلل عليه  -كسب املعركة بالسالم ال باحلرب-تطبيقا هلذه اخلطةو 

وسلم أمر غزوه ملكة بسياج من السرية، وتكتم على جتهيز اجليش، حىت وصل مكة 
والتقى بأيب سفيان زعيم قريش رضي اهلل عنه، ومتكن من جتريده من روح املقاومة وإرادة 

حني عرض اجليش اإلسالمي عليه،   إعطائه األمان ألهل القتال، وذلك ملا أراه ما هاله 
مكة شرط استسالمهم وعدم املقاومة، حىت كان هو   طليعة احملذرين لقومه من قتال 
النيب صلى اهلل عليه وسلم ، و  مقدمة الداخلني   دين اهلل، وهو الذي مل خترج مكة 

 .(3)حلرب املسلمني إال بإشرافه وتوجيهه

                                                 
مقال بعنوان:  0372، وانظر جملة املنهل شهر حمرم وصفر 021/ 04بتصرف، صحيح مسلم بشرح النووي (0)

 فتح مكة: األستاذ عبد الوهاب آشي.
 .424انظر دراسة   السرية ص  (4)
هـ 0211، 1، دار الفكر للطباعة والنشر ط:349البوطي ص بتصرف، فقه السرية: د. حممد سعيد رمضان  (3)

 م.0911
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مه اجليش  ألربع فرق ييط مبكة من مجيع جوانبها تشتيتا ألهلها،   كان تقسي
ومنعا هلم من التحشد   مكان واحد لقتال املسلمني والدفاع عن أنفسهم، كذلك أمره 
هلذه الفرق أال تقاتل من ساملها، إال إذا أكرهت على ذلك، ولضمان تطبي  هذا األمر يرى 

نا لنتائج الفتح السلمي، ومن َثمَّ ملا بلغه أن سعد بن اختيار قادة الفرق األربع ليكون مطمئ
عبادة رضي اهلل عنه جاهر مبقولته: اليوم يوم امللحمة، سارع إىل تنحيته عن منصبه وأقام مكانه 

 . (0)ابنه قيسا رضي اهلل عنه
هذه اخلطة احملكمة عّمت األمر على قريش حىت بوغتوا   عقر دارهم، وامتألت 

سلمني ورهبة منهم، فنزلوا على حكم النيب صلى اهلل عليه وسلم دون أي نفوسهم هيبة للم
 .(4)منهم، ومل جيدوا مناصا من االستسالم -جادة-حماولة دفاعية

ولعل من أقوى األسباب اليت دفعتهم لإلسالم أن النيب صلى اهلل عليه وسلم ملا دخل 
لذين يبطشون بأعدائهم، فلم مكة، كان رحيما هبم و مل يعاملهم معاملة الغزاة الطاغني ا

يأسرهم أو يقتلهم بل رأى أن مجهورهم ) كّف عن قتاله، وعرف أهنم مسلمون، 
فأطلقهم ومل يغنم أمواهلم وال حرميهم، ومل يضرب عليهم الرق ال عليهم وال على 

 .(3)أوالدهم، بل مساهم الطلقاء من قريش(
ث احلقد والضغينة، وفعل ذلك صلى اهلل عليه وسلم ليستل من نفوسهم بواع

وليقضي على عوامل الشحناء والغل   قلوهبم، ليطهرهم من شرور اجلاهلية وآثامها، 
فحقن دماء أهل مكة، لتسلم له قلوب أهلها، وتكون مستعدة بسبب املعاملة احلسنة 

                                                 
، جملة 41بتصرف، مقال بعنوان: الفن احلريب اإلسالمي   فتح مكة: األستاذ حممد مجال الدين حمفوظ ص (0)

 هـ . وانظر مقال بعنوان مبادئ األمن والسالم   فتح مكة د. حممد 0213الدارة العدد الثالث السنة الثامنة  
 هـ. 0203، جملة التضامن اإلسالمي السنة الثامنة واألربعون اجلزء الثالث رمضان 20الصادق العفيفي ص 

، خرج أحاديثها الشيخ ناصر الدين األلباين دار الكتب احلديثة 209انظر فقه السرية: الشيخ حممد الغزايل ص  (4)
 .344/ 4تبسة من اقرآن الكرمي م، وسرية الرسول صلى اهلل عليه وسلم صور مق0974، 7مصر،  ط:

 .294/ 07الفتاوى: ابن تيمية  (3)
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، إذ ليس من السهل أن ترضى قريش ميصريها وتقبل على (0)الكرمية أن تنضم لإلسالم
 .(4)، ويمل رايات اجلهاد، لو مل تعامل هذه املعاملة السلميةاإلسالم طائعة

كما حرص عليه الصالة والسالم أشد احلرص على إزالة األصنام املوجودة عند 
البيت احلرام، لينزع من نفوس عابديها قدسيتها حني يرون بأعينهم كيف تتهاوى 

النيب صلى اهلل عليه وسلم وتتحطم بأيدي املؤمنني دون أن متلك لنفسها نفعا وال ضرا، و
حني يفعل كل ما فعل ال يريد استعالء   األرض، أو نصرا تسفك فيه دماء األعداء، بل 

 إن استجابتهم  لدعوة احل  ودخوهلم   اإلسالم هي أمسى أهدافه وأنبل غاياته.
وانقاد أهل مكة للح  رجاال ونساء، والنت قلوهبم لإلسالم وبايعوا الرسول صلى 

ليه وسلم على اإلسالم واجلهاد والطاعة، وأعلن كرباؤهم إسالمهم وانضواءهم يت اهلل ع
لواء اإلسالم، ليصدق فيهم قول النيب صلى اهلل عليه وسلم :)) عجب اهلل من قوم 

 .(3)يدخلون اجلنة   السالسل((
ويول أهل مكة من أشد الناس عداوة لإلسالم إىل أحرص الناس على االلتزام به 

ه، وصار مههم الدعوة إىل اهلل ورفع راية اجلهاد   سبيله، وأصبحوا قوة يعز هبا وتطبيق
 اإلسالم ويأخذ طريقه   االنتشار   بقاع األرض.

وأعلن النيب صلى اهلل عليه وسلم فضيلة خاصة لقريش فأخرب بدوام بقاء اإلسالم   مكة، 
 .(2)عد هذا اليوم إىل يوم القيامة((وثبات أهلها على دين احل  فقال:)) ال يقتل قرشي صربا ب

مبادرة القبائل العربية إلى اإلسالم وانضواء العرب تحت راية  -4
 اإلسالم:

ُيعد فتح املسلمني ملكة من أقوى عوامل انتشار الدعوة اإلسالمية   اجلزيرة العربية، 
يه وسلم فقد كانت العرب تتربص إسالم قريش، وما ينتهي إليه أمر الرسول صلى اهلل عل

                                                 
 .3/040بتصرف، املنهج احلركي لسرية النبوية  (0)
 .342بتصرف، الرسول القائد: ص  (4)
، وقد ذكر احلافظ ابن حجر أقوال 41/ 2صحيح البخاري كتاب اجلهاد والسري باب األسارى   السالسل  (3)

، ومنها: انه ال حيمل على حقيقة التقييد، بل املع  يقادون إىل اإلسالم مكرهني فيكون العلماء   شرح احلديث
 .3101ح  4/024ذلك سبب دخوهلم اجلنة، انظر فتح الباري 

 .  033سب  خترجيه ص  (2)
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على يديها، وذلك أن قريشا كانوا إمام الناس وهاديهم، وأهل البيت واحلرم ومن ساللة 
إمساعيل بن إبراهيم عليهما السالم، وعندهم بيت اهلل الذي حيجون إليه، و قد دافع اهلل 
عنهم   حاد، الفيل، مما جعل العرب يعظمون البيت وأهله وال جيرءون على حرهبم، 

 لعرب.بل هم قادة ا
كما أن قريشا هي اليت تصدت وجندت رجاهلا حلرب الرسول صلى اهلل عليه  

وسلم وخالفه، فلما افتتحت مكة ودانت له قريش وخضعت لإلسالم ، عرفت العرب 
، وقد صار سيدا  (0)أن ال طاقة هلم حبرب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وال عداوته

ئيه املشركني ويطم قواهم، وإزالة أصنامهم اليت للجزيرة العربية بعد انتصاره على مناو
كانوا يعبدوهنا   عمى وضالل، فعلموا أهنم كانوا على غري اهلدى، وأن اإلسالم هو دين 

، ليدخلوا   دين اهلل، ويقدموا والئهم (4)احل ، وشرعوا يفدون إىل املدينة أفواجا
دخلون فرادى، فصاروا وطاعتهم للرسول صلى اهلل عليه وسلم  وقد كانوا قبال ي
 يضربون إليه من كل وجه من خمتلف مناط  اجلزيرة وأحنائها.

قال اإلمام القرطيب رمحه اهلل:) ملا فتحت مكة قالت العرب: أما إذا ظفر حممد  
 -أي طاقة-فليس لكم به يدان -وقد كان اهلل أجارهم من أصحاب الفيل -بأهل احلرم

 .(3)(فكانوا يسلمون أفواجا: أي أمة ُأمة
بإسالمهم الفتح  (2)وقال عمرو بن سلمة رضي اهلل عنه:)وكانت العرب َتلوَّم

فيقولون : اتركوه وقومه، فإنه إن ظهر عليهم فهو نيب صادق، فلما كانت وقعة أهل 
الفتح بادر كل قوم بإسالمهم، وبدر أيب قومي بإسالمهم، فلما قدم قال: جئتكم واهلل من 

 .(4)وسلم حقا..(عند النيب صلى اهلل عليه 
ومجع اإلسالم بعد الفتح شتات العرب املتفرقني، فأصبحوا بنعمة اهلل عليهم إخوانا 
متآلفني، وقضى على نعرات اجلاهلية، وهداهم إىل الرابطة اليت تربط بني أفراد اجملتمع املسلم، 

                                                 
 .444/ 2بتصرف، سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام (0)
 بعد الفتح مباشرة. وذلك بعد غزوة حنني والطائف فقد كانتا (4)
 .431/ 41اجلامع ألحكام القرآن  (3)
 .2314ح  43/ 1أي تنتظر، فتح الباري  (2)
 .94/ 4) مل يترجم له(  43صحيح البخاري كتاب املغازي باب  (4)
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، فتوحدت (0)وهو اإلسالم، فهو الرابطة اليت تتالشى معها مجيع الروابط النسبية والعصبية
صفوفهم وتطهرت نفوسهم، وجعل الفرد يعمل ملصلحة األمة ال ملصلحة قبيلته أو شخصه، 

 وأصبحوا أهال حلمل أمانة الدعوة واالنطالق هبا   أحناء اجلزيرة العربية وخارجها.
ومما يدل على سرعة انتشار اإلسالم بعد الفتح أن اجليش الذي انطل  لفتح مكة 

ف مقاتل، وخرج اجليش ذاته إىل حنني باثين عشر ألفا من كان تعداده عشرة آال
 .(4)املسلمني،     السنة اليت تليها جتهز لغزوة تبوك ثالثون ألف مسلم

،حجوا مع النيب (3)أما   حجة الوداع فقد زاد عدد املسلمني على مائة ألف مسلم 
 صلى اهلل عليه وسلم وْأمتُّوا به   هديه.

عليه وسلم بالرفي  األعلى حىت أقر اهلل عينه بالفتح وانتشار ومل يلح  صلى اهلل  
، وحىت بدأت تسري الكتائب من هذه األفواج املسلمة  حلمل (2)اإلسالم   اجلزيرة العربية

 دعوة اإلسالم  إىل مشارق األرض ومغارهبا.
 تنظيم األمور اإلدارية بمكة: -5

مظاهر اجلاهلية وتشريعاهتا، واإلبقاء ومن اآلثار املترتبة على فتح مكة ، إلغاء بعض 
على البعض اآلخر ، ومن ذلك ما يتعل  بتحرمي مكة وحدودها، وتوزيع بعض املناصب 

 التشريفية بني أهلها، ومما فعله الرسول صلى اهلل عليه وسلم هبذا الشأن :
 الحرم ) أعالم حدود الحرم(: (5)تجديد أنصاب -أ

                                                 
 .214/ 3بتصرف، أضواء البيان   إيضاح القرآن بالقرآن (0)
 
اب الذهب املسبوك   يقي  روايات غزوة تبوك، ص كما رجح ذلك عبد القادر حبيب اهلل السندي   كت (4)

م، وانظر السرية النبوية   ضوء املصادر األصلية ص 0914هـ 0214، مكتبة املعال الكويت ط: بدون 010
 ، وقيل أكثر من ذلك.443

النيب  أي-يصف جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنه كثرة املسلمني يومها فيقول:) نظرت إىل مد بصري بني يديه (3)
من راكب وماش، وعن ميينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك(  -صلى اهلل عليه وسلم 

 .0401ح  117/ 4صحيح مسلم كتاب احلج باب حجة النيب صلى اهلل عليه وسلم 
نري الغضبان ص . وفقه السرية: م344/ 4انظر سرية الرسول صلى اهلل عليه وسلم، صور مقتبسة من القرآن الكرمي (2)

 .93 -14، ولالستفادة انظر بني العقيدة والقيادة: حممود شيت خطاب من ص 222، والرحي  املختوم ص 441
ومجعها ُنصب، وهلا عدة معاين، منها ما رواه البخاري عن ابن مسعود رضي اهلل عنه قال: دخل النيب صلى اهلل عليه وسلم  (4)

مثائة ُنُصب.. ( واملقصود: ما ينصب للعبادة من دون اهلل، وتطل  األنصاب علـى  مكة يوم الفتح وحول البيت ستون وثال
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ن سائر الناس بنعمة األمن، وجعل بلدهم خص اهلل تعاىل قريشا وأهل مكة دو
حرمًا، وحرم على الناس أن يدخلوه بغارة أو قتل أو سيب ، واألعراب حوهلم ينهب 

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ، قال تعاىل:(0)بعضهم بعضا، ويقتل بعضهم بعضا

 .(4) ڇڍ   ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ      
رمة القتال مبكة، وبني أن هذا التحرمي وبعد الفتح أكد النيب صلى اهلل عليه وسلم ح

هو من عند اهلل تعاىل وأنه ساب  لشريعة اإلسالم، فقال صلى اهلل عليه وسلم:)) إن مكة 
حرمها اهلل ومل حيرمها الناس، ال حيل المرئ يؤمن باهلل واليوم اآلخر أن يسفك هبا 

نفري صيدها وحرم لقط ،كما حرم صلى اهلل عليه وسلم قطع أشجارها ونباهتا، وت (3)دما((
،وقد كان ملكة حدود معروفة، توضع عندها األنصاب لتمييزها عن (2)لقطتها إال ملعرف

غريها من األرض، وملا ا فتح مكة أمر النيب صلى اهلل عليه وسلم متيم بن أسيد اخلزاعي 
 ، فكانت حدود احلرم    ست جهات كاآليت:(0)رضي اهلل عنه  فجدد هذه األنصاب(4)

                                                                                                                                          

 ڇپ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڇ من سورة املائدة 91احلجارة اليت كانوا يذحبون قرابينهم عندها، كما   آية 
، 3417ح  07/ 1الباري . وتطل  األنصاب على أعالم الطري ، وهو املراد هنا. انظر فتح 3/071انظر تفسري القرآن العظيم 

وأنصاب احلرم) ترد كثريا   السرية، وهي أنصاب مبنية من احلجارة اجملصصة، على جوانب الطرق اخلارجة من مكة، فما 
وراءها حل، وما دوهنا حرم، وهي حدود موروثة من عن قريش،   أقرها رسول اله صلى اهلل عليه وسلم، وحافظ عليهـا  

 .33( معجم املعامل اجلغرافية ص املسلمون على مرِّ السنني
 .342/ 03، واجلامع ألحكام القرآن 314/ 4، وتفسري القرآن العظيم 02/ 40انظر جامع البيان عن تأويل آي القرآن  (0)
 .47سورة العنكبوت آية  (4)
سلم    ، وال معارضة بني قوله صلى اهلل عليه و4/92)مل يترجم له( 40صحيح البخاري كتاب املغازي باب  (3)

ح  4/994احلديث، وبني ما رواه اإلمام مسلم: ))إن إبراهيم حرم مكة(()كتاب احلج باب فضل املدينة 
(، فاملع : أن إبراهيم حرم مكة بأمر اهلل ال باجتهاده، أو أن اهلل قضى أن إبراهيم حيرم مكة، أو أنه أول من 0344

 .2/23أظهر يرميها. بتصرف، فتح الباري 
، ولالستفادة انظر  األحكام السلطانية  34/ 0ديث   صحيح البخاري كتاب العلم باب كتابة العلم انظر احل (2)

، دار 400-417والواليات الدينية: أبو احلسن علي بن حممد بن حبب البصري البغدادي املاوردي من ص 
د بن احلسني الفراء احلنبلي من الكتب العلمية بريوت لبنان ط: بدون. واألحكام السلطانية: القاضي أبو يعلى حمم

م. 0913هـ 0213، يقي  حممد حامد الفقي دار الكتب العلمية بريوت لبنان ط: بدون 094 -090ص 
 .414 -4/449واآلثار التشريعية   فتح مكة: حممد اجلعوان 

والطبقات ، 0/013هو متيم بن أسيد بن عبد العزى اخلزاعي، أسلم وصحب قبل الفتح. بتصرف، اإلصابة  (4)
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 ، ثالثة أميال.(3)عند بيوت ِغفار (4)من طري  املدينة   الَتنعيم -
 ، سبعة أميال.(2)ومن طري  اليمن من طرف إضاءة ِلنب -
 ، عشرة أميال.(4)ومن طري  جدة ُمنقطع األْعَشاش-
 عند طرف ُعَرنة، أحد عشر ميال. (4)ومن طري  الطائف من بطن َنِمرة -
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                          
 .2/494الكربى 

، وقال احملق : 0/332، واملطالب العالية 1142ح  4/44انظر احلديث   املصنف: عبد الرزاق الصنعاين (0)
، وقال حمسن الدوم بعد ذكر عدد من الروايات أهنا 433/ 4، وعيون األثر 047/ 4إسناده حسن، وأخبار مكة 

. وقال ابن عباس: )أول من نصب أنصاب احلرم إبراهيم 200تتقوى ببعضها انظر مرويات غزوة فتح مكة ص 
عليه السالم، يريه ذلك جربيل عليه السالم، فلما كان يوم فتح مكة، بعث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم متيم بن 

 .4/047أسد اخلزاعي، فجدد ما ر،َّ منها(. أخبار مكة 
بيضاء فيتجه مشاال حماذيا الطري  العام املتجه إىل املدينـة،  هو واد خارج احلرم من الشمال، ينحدر من الثنية ال (4)

 .44كيال. بتصرف، معجم املعامل اجلغرافية ص  41على قرابة 
وتسمى إضاءة بين غفار، واإلضاءة املاء املستنقع من سيل وغريه، وغفار قبيلة من كنانة، وهو موضع قـرب   (3)

 .0/402مكة. بتصرف، معجم البلدان 
، وحاشية أخبار 0/402هي األرض وِلنب هو اجلبل وهو حد من حدود احلرم. بتصرف معجم البلدان اإلضاءة  (2)

 . 4/030مكة 
األعشاش واقعة على ميني الذاهب إىل جدة، وهو مكان أنصاب احلرم   احلديبية. بتصرف، حاشية أخبار مكة  (4)
4/030. 
 .4/312أزمني، املتجه إىل املوقف. معجم البلدان اجلبل الذي عليه أنصاب احلرم عن ميني اخلارج من امل (4)
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 .(0)خريطة املواقيت وأعالم حدود احلرم                 

                                                 
 .444نقال من كتاب مرآة احلرمني ص  (0)
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 ، سبعة أميال..(0)ومن طري  العراق على ثنية َخلم الِصفاح باملقطع -
 (3)على   شعب عبد اهلل بن خالد، تسعة أميال. (4)ومن طري  اجِلْعرانة -

 :(5)لسقايةوا (4)إلغاء مآثر الجاهلية عدا السدانة -ب

وقد ألغاها صلى اهلل عليه وسلم   خطبته من أول يوم حيث قال:)) أال إن كل 
مأثرة   اجلاهلية ُتعد وُتدعى، وكل دم أو دعوى ، موضوعة يت قدمي هاتني إال سدانة 

 .(4)البيت وسقاية احلاج((
بنه قد وزع بعض املناصب التشريفية   اجلاهلية، وكان ا (7)وكان قصي بن كالب 

، فأحب أن يلحقه  (4)قد شرف وساد   حياته وكان ابنه البكر عبد الدار (0)عبد مناف

                                                 
ثنية   طري  جند والعراق، واملقطع جبل، واألنصاب على رأس ثنية اخلل. بتصرف، حاشـية أخبـار مكـة     (0)
 .030و  4/319
املكيون. بتصـرف، معجـم املعـامل    اجلعرانة   رأس وادي سرف،   الشمال الشرقي من مكة يعتمر منها  (4)

 .13اجلغرافية ص 
، وانظر مرآة احلرمني، أو الرحالت 090، وانظر األحكام السلطانية : الفراء ص 031/ 4بتصرف، أخبار مكة (3)

، دار املعرفة بريوت لبنان ط: بدون. واحلرم 444احلجازية واحلج ومشاعره الدينية: اللواء إبراهيم رفعت باشا ص 
م. 0994هـ 0204ط: بدون  44شريف واألعالم احمليطة به: د. عبد امللك بن عبد اهلل بن دهيش ص املكي ال

وقد ذكر املؤلف اختالف املؤرخني   يديد قدر املسافات اليت بني الكعبة وبني حدود احلرم الواقعة على مداخله، 
سجد احلرام إىل تلك احلدود. انظر ص من اجلهات املذكورة، وأرجع هذا االختالف إىل اختالف االبتداء من امل

44 . 
سدانة الكعبة: خدمتها والقيام جبميع أمورها من فتحها وإغالقها وتنظيفها وغسلها وكسوهتا وإصالح هـذه   (2)

الكسوة إذا متزقت، واستقبال زوارها، وكل ما يتعل  بذلك، وهي احلجابة. بتصرف، يقي  املرام   تاريخ البيت 
 .4/214م. وانظر شرح املواهب اللدنية 0994هـ 0204، 0ط: 99الشييب ص  احلرام: طلحة حسن

سقاية احلاج من ماء زمزم دون مقابل، وكانت أحواضا من أدم، يوضع فيها املاء العذب لسقاية احلجيج، وقد  (4)
، 4/214يطرح فيه التمر والزبيب، وممن فعل ذلك عبد املطلب ملا حفر زمزم، بتصرف، شرح املواهب اللدنيـة  

 .99ويقي  املرام   تاريخ البيت احلرام ص 
 .020سب  خترجيه ص  (4)
هو قصي بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي، سيد قريش   عصره، هو أول من كان له ملك بين كنانـه،   (7)

شعاب وهو األب اخلامس   سلسلة النسب النبوي، هدم الكعبة وجدد بناءها، وحاربته القبائل، فجمع قومه من ال
واألودية وأسكنهم مكة، كانت قريش تتيمن برأيه، وكان له الشرف والرياسة ولبنيه من بعده. بتصرف، أخبـار  
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بأخيه ويشرفه، فأوصى له مبا يليه من مصاحل قريش، فأعطاه دار الندوة واحلجابة واللواء 
والسقاية والرفادة،   هلك قصي، وأقام بنوه على أمره فلما هلك عبد مناف نافس أبناؤه 

إىل عبد مناف، وبقيت دار  (3)هذه املناصب، فصارت السقاية والرفادة بين عمهم  
، فلم يزالوا كذلك حىت فتح اهلل لرسوله (4)واحلجابة   بين عبد الدار (4)واللواء (2)الندوة

 صلى اهلل عليه وسلم مكة، فأعلن إلغاء هذه املناصب، ومل يب  إال السدانة والسقاية .
بد الدار، فأبقاها بأيديهم وسلم مفتاح الكعبة لعثمان وكانت السدانة   يد بين ع

، ال (1)رضي اهلل عنه وقال له:)) خذوها يا بين أيب طلحة تالدة خالدة (7)بن طلحة العبدري
 .(9)ينزعها منكم إال ظامل، يا عثمان إن اهلل استأمنكم على بيته فكلوا منه باملعروف((

شيبيون، وينتهي نسبهم إىل شيبة بن وسدنة الكعبة املشرفة   عصرنا هذا هم ال
، وال تزال عائلة الشييب هي القائمة بسدانة الكعبة حىت يومنا هذا، (01)عثمان بن أيب طلحة

                                                                                                                                          
 .4/091، واألعالم 4/019مكة 

عبد مناف بن قصي بن كالب، من أجداد النيب صلى اهلل عليه وسلم ، قيل امسه املغرية وعبد مناف لقبه، كان  (0)
 .2/044ن له أمر قريش بعد موت أبيه. بتصرف، األعالم يسمى :) قمر البطحاء(، وكا

عبد الدار بن قصي بن كالب، جد جاهلي كان يعد من محقى املنجبني، ملا اختصمت قريش على احلجابـة   (4)
والندوة والسقاية حنر بنوه جزورا وغمسوا أيديهم   دمه، متعاهدين،   لعقوا ذلك الدم، فسموا:) لعقة الـدم(،  

 .3/494ه عبدي أو عبدري. بتصرف األعالم النسبة إلي
 99وهي إطعام احلجاج، باعتبارهم ضيوف احلرم. بتصرف يقي  املرام   تاريخ البيت احلرام ص  (3)
 .99وهي دار الشورى اليت كانت تعقد برئاسة قصي بن كالب، وهي مساكنه أيضا. بتصرف، املرجع الساب  ص  (2)
 .011، كما تفعل وزارات الدفاع اليوم. املرجع الساب  ص وهو اإلشراف على شئون احلرب (4)
 .30، والرحي  املختوم ص 020/ 2انظر سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام  (4)
 .4/214ويسمى عثمان بن طلحة احلجيب، نسبة إىل احلجابة، انظر شرح املواهب اللدنية  (7)
ي هي لكم من أول األمر وآخره، وإتباعها خبالدة مبعناها. بتصرف، شرح تالدة : من التالد، وهو املال القدمي، أ (1)

 .212/ 4املواهب اللدنية 
 .0/311إمتاع األمساع  (9)
هو شيبة بن عثمان بن أيب طلحة عبد اهلل بن عبد العزى القرشي العبدري، احلَجيب، قتل أبوه يوم أحد كـافرا، كـان    (01)

خرج مع النيب صلى اهلل عليه وسلم إىل حنني مشركا،   أسلم وحسن إسالمه، وثبت مشاركا البن عمه عثمان   السدانة، 
وقيل  49مع النيب صلى اهلل عليه وسلم يومها، وقال ابن عبد الرب: شيبة هذا هو جد بين شيبة حجبة الكعبة إىل اليوم، تو  سنة 

 .3/04، وسري أعالم النبالء 4/041رضي اهلل عنه. بتصرف االستيعاب  41
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ووجودهم من معجزات النيب صلى اهلل عليه وسلم، اليت أخرب هبا أهنا هلم خالدة تالدة، 
 .(0)فصّرح ببقاء نسل أيب طلحة إىل يوم القيامة

بيد بين هاشم وكانت بيد العباس بن عبد املطلب رضي اهلل عنه،  و أبقى السقاية
وكان له عنب بالطائف، وكان حيمل زبيبه فينبذه كله ويسقيه احلاج أيام املوسم حىت 

، وذلك   اجلاهلية واإلسالم، وكانت   يده حىت تو  رضي اهلل عنه ، فوليها (4)ينقضي
 دون بين املطلب.بعده ابنه العباس، فكان يفعل فيها كفعله 

وقد ُروي أنه جاءه رجل فقال له:) ما بال أهل هذا البيت يسقون النبيذ، وبنو  
عمهم يسقون اللنب والعسل والسوي ، أخبل أم هبم حاجة؟ فقال ابن عباس رضي اهلل 
عنهما: ما بنا من خبل وما بنا من حاجة، ولكن دخل علينا رسول اهلل صلى اهلل عليه 

وخلفه أسامة بن زيد، فدعا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بشراب،  وسلم على راحلته،
فأيت بنبيذ فشرب منه، ودفع فضله إىل أسامة فشرب منه،   قال رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم : )) أحسنتم وأمجلتم، كذلك فافعلوا((، فنحن هكذا، ال نريد أن نغري ما قال 

 . (2)قيت بيده، حىت تو  فكانت بيد ولده. وب(3)رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم(
 تأمير عتاب بن أسيد على أهل مكة:-ج

بقي الرسول صلى اهلل عليه وسلم   مكة مخسة عشر يوما أو يزيد ،   غادرها إىل 
حنني، واستخلف عليها عتابا رضي اهلل عنه أمريا على الرغم من صغر سنه، فقد كان 

                                                 
، وانظر تاريخ الكعبة املعظمة: عمارهتا وكسوهتا وسدانتها: 013 -014بتصرف، يقي  املرام   تاريخ البيت احلرام ص  (0)

 م.0914هـ 0214 4، هتامة للنشر جدة ط: 334 -332حسني عبد اهلل با سالمة ص 
، فأما إذا طال زمنه وصار مسكرا، وهذا النبيذ بزبيب أو متر أو غريه، حبيث يطيب طعم املاء، وال يكون مسكرا (4)

 .4114ح  4/314فهو حرام. بتصرف، عون املعبود 
، واللفظ له، وروى حنوه اإلمام أمحد   4140ح  4/403سنن أيب داود كتاب املناسك باب   نبيذ السقاية  (3)

، وقال احملق : 4924، ح 2/339املسند عن ابن عباس رضي اهلل عنهما انظر املسند فهرسة وشرح: أمحد شاكر 
 م. 0944هـ 0372، 2إسناده ضعيف. دار املعارف مبصر ط: 

. وملا توىل بنو العباس اخلالفة حالت أعماهلم دون 307بتصرف، تاريخ الكعبة املعظمة: حسني با سالمة ص  (2)
النيابة،   أثبتوا عليها، بأعمال السقاية ب -املتولني التوقيت   احلرم -القيام  بالسقاية، فكانوا يعهدون إىل آل الزبري

واشترك معهم آخرون لكثرة احلجاج، وال تزال رئاستها بيدهم إىل اليوم وآل الزبري يعرفـون اليـوم ب) بيـت    
 .4/014الريس(. بتصرف، حاشية أخبار مكة 
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عليه وسلم نيفا وعشرين سنة، وقد كان من هديه عمره حني استعمله الرسول صلى اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم، إذا أراد إرسال سرية أو فتح بلد، أو عزم على اخلروج للغزو، أن 
يؤمر أمريا يقوم مقامه مدة غيابه، يقوم حبوائج الناس ويتفقد أحواهلم،  وكان صلى اهلل 

اهلل، ومن عصاين فقد عصى عليه وسلم يوصي بطاعته فيقول: )) من أطاعين فقد أطاع 
 (4).(0)اهلل، ومن أطاع أمريي فقد أطاعين، ومن عصى أمريي فقد عصاين((

 تعيين معاذ بن جبل رضي هللا عنه معلما ألهل مكة: -د

روى اإلمام احلاكم رمحه اهلل: أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم ) استخلف معاذ بن 
حنني، وأمره رسول اهلل صلى اهلل عليه جبل رضي اهلل عنه على أهل مكة حني خرج إىل 

وسلم أن يعلم الناس القرآن، وأن يفقههم   الدين،   صدر رسول اهلل صلى اهلل عليه 
 .(3)وسلم عامدا إىل املدينة، وخلف معاذ بن جبل على أهل مكة(

وهذا يدل على اهتمامه صلى اهلل عليه وسلم بتعليم املسلمني اجلدد، شرائع الدين 
ليثبتوا على احل ، ولئال يكون جهلهم سببا الرتدادهم عن الطري  املستقيم، والقرآن 

 وضعف عقيدهتم.
 تفاضل بعض أعمال البر قبل الفتح وبعده: -6

اختلفت موازين بعض األعمال الصاحلة بعد فتح مكة، الذي يعّد مرحلة جديدة   
 سري الدعوة اإلسالمية، وهذه األعمال هي:

 لى هللا عليه وسلم :الهجرة إلى النبي ص-أ

تغريت أحوال اجملتمع املكي بعد الفتح، فقد كانت قريش من أشد الناس مقاومة 
ومعاداة للدعوة اإلسالمية، وآذت الرسول صلى اهلل عليه وسلم واضطهدت أصحابه، 
وطاردهتم بكل السبل، ومنعتهم من إقامة شعائر دينهم، حىت أذن اهلل تعاىل باهلجرة، 

أوال إىل احلبشة،   إىل املدينة، وبدأ تأسيس الدولة اإلسالمية فيها،    فهاجر املسلمون

                                                 
، وصحيح مسلم كتاب 012/ 1 ڇ ڦ  ڄ  ڄ  ڄڇ صحيح البخاري كتاب األحكام باب قوله تعاىل (0)

 .0134ح  0244/ 3جوب طاعة األمراء   غري معصية ويرميها   املعصية اإلمارة باب و
 .0/014بتصرف، مرويات غزوة حنني وحصار الطائف  (4)
، وسكت عنه، وتابعه الذهيب، وانظر سرية النيب 3/471املستدرك على الصحيحني  كتاب معرفة الصحابة  (3)

 .403ل اهلل: عروة بن الزبري ص ، ومغازي رسو021/ 2صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام 
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بعد -هاجر الرسول صلى اهلل عليه وسلم إليهم، فوجبت اهلجرة على من أسلم بعد ذلك 
وأمروا باالنتقال إىل حضرته ليكونوا معه ويتظاهروا إذا حزهبم  -انتقال الرسول للمدينة

، وكذلك كان فرضها   أول اإلسالم لقلة املسلمني (0)همأمر، وليتعلموا منه أمور دين
باملدينة، وحاجتهم إىل االجتماع، وسبب آخر   وجوهبا على من أسلم؛ ليسلم من أذى 

 .(3()4)ذويه من الكفار، فإهنم كانوا يعذبون من أسلم منهم حىت يرجع عن دينه 
عن اهلجرة، فقالت:) ال  وقد بينت أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها ذلك ملا ُسئلت

هجرة اليوم، كان املؤمن يفر أحدهم بدينه إىل اهلل تعاىل وإىل الرسول صلى اهلل عليه 
وسلم خمافة أن يفنت عليه، فأما اليوم فقد أظهر اهلل اإلسالم، واليوم يعبد ربه حيث شاء، 

 .(2)ولكن جهاد ونية(
بعد الفتح ويول جمتمع وكان أهل مكة من أعدى أعداء املسلمني، فتبدل حاهلم 

مكة اجلاهلي إىل جمتمع مسلم موحد، وعز املسلمون بعد انكسار شوكة قريش، فأعلن 
النيب صلى اهلل عليه وسلم ارتفاع وجوب اهلجرة إليه وانقطاع اهلجرة، فقال:)) ال هجرة 

سوله ، وذلك بعد أن أنعم على ر(4)فانفروا(( (4)بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرا
وعلى املؤمنني بفتح مكة ودخول الناس   دين اهلل أفواجا، فلم يفرض عليهم مفارقة 
الوطن اليت كانت مطلوبة على األعيان واالنتقال إىل املدينة، ولكن بقيت املفارقة بسبب 
اجلهاد، واملفارقة بسبب النية الصاحلة، كالفرار من دار الكفر، واخلروج   طلب العلم، 

                                                 
 .4244ح  044/ 7بتصرف، عون املعبود (0)
ڇ  ڇ  ڍ  ڍ      ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک   ک  ک  گ  ڇ  وفيهم نزل قوله تعاىل:(4)

 .97سورة النساء آية  ڇگ  گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ   ڱڱ  ڱ  ں
 الناسخ واملنسوخ من اآلثار: أبو بكر حممد بن ، وانظر االعتبار  4144ح  31/ 4بتصرف، فتح الباري (3)

هـ 0314، 0، نشره وعل  عليه: راتب حاكمي مطبعة األندلس محص ط:419 -414موسى اهلمذاين من ص 
 م.0944

 .443/ 2صحيح البخاري كتاب مناقب األنصار باب هجرة النيب صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه إىل املدينة  (2)
نجاد واالستنصار، أي إذا ُطلب منكم النصرة، فأجيبوا وانفروا خارجني إىل اإلعانة. النهاية   االستنفار: االست (4)

 .4/94غريب احلديث 
واللفظ له، وصحيح مسلم كتاب  411/ 3صحيح البخاري كتاب اجلهاد والسري باب فضل اجلهاد والسري  (4)

 .0343ح  0217/ 3ري اإلمارة باب املبايعة بعد فتح مكة على اإلسالم واجلهاد واخل
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لدين من الفنت، واحلديث قد يشتمل على ما هو أعم من ذلك، فحكم اهلجرة والفرار با
من مكة بعد فتحها، يشمل غريها من البالد فال جتب اهلجرة من بلد قد فتحه 

 .(0)املسلمون
أما أجر اهلجرة مع النيب صلى اهلل عليه وسلم وفضلها فقد مضى ألصحابه الذين 

على اهلجرة، ألن) اهلجرة املمدوحة الفاضلة، اليت  هاجروا معه، ومل يبايع بعد الفتح أحدا
،فقد جاء جماشع رضي اهلل عنه بأخيه للنيب  (4)ألصحاهبا املزية الظاهرة، إمنا كانت قبل الفتح(

صلى اهلل عليه وسلم ليبايعه على اهلجرة، فقال صلى اهلل عليه وسلم :)) ذهب أهل اهلجرة مبا 
 .(3)تبايعه؟ قال:)) على اإلسالم واإلميان واجلهاد(( :على أي شيء -أي جماشع-فيها(( فقلت

رضي اهلل عنه قال:) جئت بأيب يوم فتح مكة، فقلت: يا  (2)كما روي يعلى بن أمية
 .(4)ولكن جهاد ونية((’ رسول اهلل، هذا يبايعك على اهلجرة. فقال:)) ال هجرة بعد الفتح
هاجرين، ملا   ذلك من وقد حرص صلى اهلل عليه وسلم على عدم انقطاع هجرة امل

فوات األجر العظيم، فقد ثبت عنه صلى اهلل عليه وسلم أنه كان يدعو ألصحابه 
 .(4)فيقول:)) اللهم أمض ألصحايب هجرهتم، وال تردهم على أعقاهبم((

وكما أعلن النيب صلى اهلل عليه وسلم يوم الفتح انقطاع اهلجرة الفاضلة، فقد بني 
وال تعارض بني -نقطع إىل يوم القيامة، بل هي مفروضة وباقيةأن اهلجرة بشكل عام ال ت

، ألن اهلجرة اليت انقطعت بالفتح فهي القصد للنيب صلى اهلل عليه وسلم حيث  -األمرين

                                                 
 .3177ح  091/ 4بتصرف، فتح الباري (0)
 .1/ 03صحيح مسلم بشرح النووي  (4)
، وصحيح مسلم كتاب اإلمارة باب املبايعة 97/ 4) مل يترجم له(  43صحيح البخاري كتاب املغازي باب  (3)

 جرة بأهلها((.، وفيه:)) قد مضت اهل0143ح  0217/ 3بعد فتح مكة على اإلسالم واجلهاد واخلري 
هو يعلى بن أمية بن أيب عبيدة التميمي ، شهد حنني والطائف وتبوك مع النيب صلى اهلل عليه وسلم واستعمله  (2)

هـ رضي اهلل عنـه  27أبو بكر وعمر على جنران، شهد صفني مع علي، وقيل قتل فيها، واألرجح أنه قتل سنة 
 .3/441، واإلصابة 4/244.بتصرف، الطبقات الكربى 

 .419؛ وانظر االعتبار   الناسخ واملنسوخ من اآلثار ص 01777ح  02/299املصنف: ابن أيب شيبة  (4)
صحيح البخاري كتاب مناقب األنصار باب قول النيب صلى اهلل عليه وسلم اللهم أمض ألصحايب هجرهتم  (4)

 .447/ 2ومرثيته ملن مات مبكة 
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، وذلك للتالزم احلاصل بني اإلميان واجلهاد واهلجرة، ذلك أنه ) ال يتم اجلهاد إال (0)كان
، فقال صلى اهلل عليه وسلم:)) ال تنقطع (4)ميان(باهلجرة، وال اهلجرة واجلهاد إال باإل

 .(3)اهلجرة حىت تنقطع التوبة ، وال تنقطع التوبة حىت تطلع الشمس من مغرهبا((
، وقد (2)فمن أسلم   دار احلرب وجب عليه اخلروج لدار اإلسالم فإن بقي فقد عصى

يغلب عليها الكفر أو أوجب العلماء اهلجرة على كل من مل يقدر على إظهار دينه   بلد 
البدع املضلة، فال جيوز للمؤمن أن يقيم ببالد ُيفنت فيها عن دينه، أو ُيفنت أوالده، بأن يؤذى 
إذا صرح باعتقاده أو عمل مبا جيب عليه من األمر باملعروف والنهي عن املنكر، فإهنم إن 

 .(4)هلجرة إليهوجدوا بلدا غريها ، يتمكنون فيه من إقامة شعائر دينهم وجبت عليهم ا
 التفاضل في الجهاد اإلنفاق قبل الفتح وبعده: -2

                                                 
، يقي : علي حممد البجاوي دار  212/ 0عبد اهلل ابن العريب  بتصرف، أحكام القرآن: أبو بكر حممد بن(0)

 م.0974هـ 0394، 3املعرفة بريوت لبنان ط:
 .3/00زاد املعاد  (4)
ح  3/3، وأبو داود   السنن  كتاب اجلهاد باب   اهلجرة هل انقطعت 99/ 2رواه اإلمام أمحد   مسنده  (3)

منشورات املكتب  7324ح  4/014مع الصغري وزيادته ، وصححه الشيخ األلباين   صحيح اجلا4279
 م.0949هـ 0311، 0اإلسالمي ط:

، وقد ذكر احلافظ ابن حجر أن 441/ 04، وتفسري الفخر الرازي 212/ 0انظر أحكام القرآن: ابن العريب  (2)
 أقسام املسلمني املقيمني   بلد الكفر:

 وال أداء واجباته فاهلجرة منه واجبة.القادر على اهلجرة منها وال ميكنه إظهار دينه  -0
القادر الذي ميكنه إظهار دينه وأداء واجباته، فهجرته مستحبة لتكثري املسلمني هبا ومعونتهم، وجهاد الكفار  -4

 واألمن من غدرهم والراحة من رؤية املنكر بينهم.
ى نفسه وتكلف اخلروج منها العاجز الذي يعجز من أسر أو مرض أو غريه فتجوز له اإلقامة، فإن محل عل -3

 .3177ح  091/ 4ُأجر، بتصرف، فتح الباري 
دار  3/341بتصرف، صفوة اآلثار واملفاهيم من تفسري القرآن العظيم: الشيخ عبد الرمحن حممد الدوسري (4)

م. قال اإلمام الشافعي: أن  فرض اهلجرة على من قدر عليها إذا كان ممن 0910هـ 0210 0األرقم الكويت ط:
يفنت عن دينه وال ُيمنع، ألن الرسول صلى اهلل عليه وسلم أذن لقوم ميكن أن يقيموا هبا ، منهم العباس بن عبد 
املطلب رضي اهلل عنه ،وكان يأمر جيوشه أن يقولوا ملن أسلم: إن هاجرا فلكم ما للمهاجرين، وإن أقمتم فأنتم 

/ 4ف، أحكام القرآن: اإلمام حممد بن إدريس الشافعي كأعراب املسلمني، وليس خيريهم إال فيما حيل هلم. بتصر
م. ولالستفادة انظر الوالء والرباء   اإلسالم من 0974هـ 0394دار الكتب العلمية بريوت لبنان ط: بدون  04

مفاهيم عقيدة السلف: حممد بن سعيد بن سامل القحطاين يت عنوان اهلجرة من دار الكفر إىل دار اإلسالم ص 
 هـ.0214 0دار طيبة الرياض ط: ،411 -411
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بعد أن عز اإلسالم بفتح مكة، وذل الكفر وأهله، أصبح هناك تفاوت بني منزلة من 
أنف    سبيل اهلل وجاهد مع رسوله صلى اهلل عليه وسلم قبل الفتح ، وبني من أنف  

يما ودخل الناس   دين اهلل وجاهد بعد أن قويت شوكة اإلسالم وظهر ظهورا عظ
ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ      ىئی  ی  ی  ی  جئ  ڇ  أفواجا، فقال تعاىل:

 .(0)ڇحئ  مئ  ىئ  يئ  جبحب   خب  مب  ىب  يبجت  حت  خت  مت  ىت   
فقد بذل السابقون من املهاجرين واألنصار ما وسعهم بذله من النفس واملال ساعة 

غريبا حماصرا من كل جانب قليل األنصار واألعوان، ، ملا كان اإلسالم (4)العسرة قبل الفتح
وكان هذا البذل خالصا ال تشوبه شائبة طمع  أو رياء، بل كان خالصا هلل ومحية لدينه، 
ورمبا كان ما بذلوه من ناحية الكم قليال  بالقياس إىل ما أصبح الذين جاؤا بعد الفتح ميلكون 

ذل هؤالء وبذل أولئك، وليقرر أن الذي ينف  أن يبذلوه، فنزل القرآن ليزن مبيزان احل  ب
ويقاتل والعقيدة مطاردة، واألنصار قلة، وليس   األف  ظل منفعة وال سلطان وال رخاء، 

 .(3)غري الذي ينف  ويقاتل والعقيدة آمنة، واألنصار كثر، والغلبة والفوز قريب املنال
 م، قوله تعاىل:ومما يدل على فضل السابقني لإلسالم ورضى اهلل تعاىل عنه

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڇ

، كما بني (2) ڇڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ          ٿ  ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  
عظم أجرهم وفضل ما بذلوا لنصرة اإلسالم قوله صلى اهلل عليه وسلم :)) ال تسبوا أحدا 

 .(4)وال نصيفه(( من أصحايب، فإن أحدا لو أنف  مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم

                                                 
 .01سورة احلديد جزء من آية  (0)
قال احلافظ ابن كثري: اجلمهور على أن املراد بالفتح ها هنا فتح مكة، وعند الشعيب وغريه أنه صلح احلديبية.  (4)

 .37/ 1بتصرف،  تفسري القرآن العظيم 
 .077 األمم واجلماعات واألفراد ص ، وانظر السنن اإلهلية  3212/ 4بتصرف،   ظالل القرآن (3)
 .011سورة التوبة آية  (2)
 .4420ح  0947/ 2صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة باب يرمي سب الصحابة  (4)
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وقد وعد اهلل كال الفريقني احلس  ثواب ما عملوا، وإن كان بينهم تفاوت   
تفاضل اجلزاء، وإمنا ينبه هلذا لئال يهدر جانب اآلخر مبدح األول دون الثاين، فيتوهم 

 متوهم ذمه، فلهذا عطف مبدح اآلخر والثناء عليه مع تفضيل األول عليه.
أي: فلخربته فاوت بني ثواب  ڇحت  خت  مت  ىت    ڇ قولهوختمت اآلية الكرمية ب

من أنف  من قبل الفتح وقاتل، ومن فعل ذلك بعد ذلك، وما ذاك إال لعلمه بقصد األول، 
 (0)وإخالصه التام، وإنفاقه   حال اجلهد والقلة والضي .

م وقد ُروي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قوله:)) املهاجرون واألنصار أولياء بعضه
، (4)لبعض، والطلقاء من قريش، والعتقاء من ثقيف، بعضهم أولياء بعض، إىل يوم القيامة((

وهم الذين عفا عنهم النيب صلى اهلل عليه وسلم يوم الفتح، ومل يقتلهم، -فبني أن الطلقاء 
فهؤالء  -وهم الذين أعتقهم بإسالمهم-، والعتقاء -وقال هلم : أذهبوا فأنتم الطلقاء

دة، بعضهم أولياء بعض: أي كل واحد منهما أح  باآلخر، ألهنم مل درجتهم واح
 .(3)حيصلوا املهاجرين واألنصار   الفضل، وشتان بني هؤالء وهؤالء

وهذا التمايز والتفاضل   أعمال الرب، يدل على أن لفتح مكة أثرا مهما   ميزان 
لبذل واإلنفاق   سبيل اهلل، تقومي أعمال املسلمني ، مما دفع من تأخر إسالمه إىل زيادة ا

وإىل التضحية بأرواحهم رخيصة   سبيل نصرة دينه والدعوة إليه ، تعويضا ملا فاهتم من 
 .(2)اخلري واألجر، عسى أن يلحقوا بركب األوائل الذين جاهدوا وأنفقوا قبل الفتح

                                                 
 .39/ 1بتصرف، تفسري القرآن العظيم (0)
ن ثـال،  ، وقال الشيخ الساعايت: روى أمحد هذا احلديث م2/343مسند اإلمام أمحد عن جرير بن عبد اهلل  (4)

، وهـي الروايـة   44/079طرق، فالطري  األوىل والثانية سندمها جيد ورجاهلما ثقات. بتصرف، الفتح الرباين 
 املذكورة.

 .4/079بتصرف، الفتح الرباين  (3)
 كما سيأيت من شأن مسلمة الفتح، انظر مبحث الدروس الدعوية املتعلقة مبراعاة أحوال املدعوين. (2)
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تحول ثقل معسكر الشرك وقيادة المشركين في حرب اإلسالم إلى  -7
 ،والصدام مع المسلمين في غزوة حنين:(0)وثقيف قبيلتي هوازن

ترتب على النصر العظيم الذي أحرزه املسلمون   مكة، ردود فعل متباينة بني 
 القبائل العربية اجملاورة هلا، فقد انقسمت إىل فريقني: 

أوالمها: القبائل اليت رضخت لألمر، وقررت سلوك طري  السالمة، بعد أن رأت 
 املسلمني، فأسلمت وأعطت والءها للرسول صلى اهلل عليه وسلم. إذعان قريش لسلطان

والثانية: ثارت حفيظتها وظلت على شركها، معتزة جباهليتها وأصنامها، وامتنعت 
عن االستسالم للرسول صلى اهلل عليه وسلم وللمسلمني، و  مقدمة هذه القبائل هوازن 

 د بن بكر وغريهم.وثقيف ومن حوهلما من قبائل العرب كنصر وُجَشم وسع
فبعد كسر شوكة املشركني مبكة وتطهري احلرم وإرسال السرايا لإلجهاز على 

، فاجتمع قادهتا (4)األوثان احمليطة مبكة، خشيت هذه القبائل أن يدركها ما أدرك قريشا
وتدارسوا األمر، وأمجعوا على رفع راية احلرب ضد املسلمني، ووقف مد اإلسالم، قبل 

فحشدوا قواهم واستنفروا من  (3)ه عليهم، ومبادرهتم باهلجوم والقتال،أن يستفحل خطر
حوهلم لتوجيه ضربة قاصمة للمسلمني، وخرجوا عن بكرة أبيهم بنسائهم وذراريهم 
وأنعامهم، لتكون خلفهم، فيندفعوا مستميتني   القتال دفاعا عن أعراضهم وأمواهلم، 

 .(4()2)بن عوف النصري ومضوا حىت نزلوا حنينا، وقائدهم يومئذ مالك

                                                 
 . 442/ 4، وحديث القرآن عن غزوات الرسول صلى اهلل عليه وسلم 4/211بوية الصحيحة انظر السرية الن (0)
ذكر الطربي   تاريخ األمم وامللوك أهنم كانوا قد مجعوا قبل فتح مكة، وذلك حني مسعوا خبروج النيب صلى  (4)

 .3/71اهلل عليه وسلم من املدينة، وهم يظنون أنه إمنا يريدهم 
 .441السرية ص انظر دراسة    (3)
هو مالك بن عوف بن سعد بن يربوع النصري، أسلم بعد حنني، فكان يقاتل ثقيفا ويغري عليهم، وكان مـن   (2)

 .3/344املؤلفة، له صحبة، وشهد القادسية وفتح دمش  رضي اهلل عنه. بتصرف، اإلصابة 
ومل خيرجاه ووافقه الذهيب،  وقال: صحيح اإلسناد 21/ 3انظر املستدرك على الصحيحني كتاب املغازي  (4)

، والطبقات 424/ 4، وعيون األثر 71/ 3، وتاريخ الطربي 44/ 2وسرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام 
 وقال: إن مالك بن عوف يومئذ ابن ثالثني سنة. 029/ 4الكربى 
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، فسارع باخلروج إليهم قبل أن يدمهوا (0)وبلغ النيب صلى اهلل عليه وسلم خربهم
املسلمني مبكة، فخرج إليهم   عشرة آالف من أصحابه الذين خرجوا معه لفتح مكة، 

، (4)فيهم من أسلم ومنهم من هو على شركه -الطلقاء-وخرج معه ألفان من أهل مكة
 .(3)عشر ألفافكانوا اثين 

وقد كان لوجود الطلقاء   اجليش آثار سلبية، فقد كانوا حديثي عهد باإلسالم ،ومل 
يتخلصوا من كل الرواسب اجلاهلية املستقرة   أعماقهم وحياهتم، فلما رأوا أثناء طريقهم 

ا: ، ُيعل  عليها املشركون أسلحتهم ويتربكون هبا، قالو(2)إىل حنني شجرة تعرف بذات أْنَواط
يا رسول اهلل اجعل لنا ذات أنواط كما هلم ذات أنواط، فقال :)) سبحان اهلل هذا كما قال 

 .(4)سنة من قبلكم(( (4)قوم موسى: اجعل لنا إهلا كما هلم آهلة، والذي نفسي بيده لتركنب

                                                 
دخل   الناس ويقيم فيهم حىت بعث النيب صلى اهلل عليه وسلم أبا حدرد األسلمي رضي اهلل عنه  وأمره أن ي (0)

، وقال: صحيح اإلسناد ومل 3/29يعلم خربهم فيأيت به ففعل، انظر املستدرك على الصحيحني كتاب املغازي 
 . 41/ 2خيرجاه ووافقه الذهيب، وسرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام 

نون من املشركني، وخرجوا وهم يرجون جاء   السرية احللبية: خرج مع الرسول صلى اهلل عليه وسلم مثا(4)
 .42/ 3الغنائم. 

وقد روى اإلمام البخاري أنه )ملا كان يوم حنني التقى هوازن ومع النيب صلى اهلل عليه وسلم عشرة آالف  (3)
، وروى احلاكم: )أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم أتى 4/014والطلقاء..(كتاب املغازي باب غزوة الطائف 

وقال: حديث صحيح ومل خيرجاه  4/040 عشر ألفا..( املستدرك على الصحيحني كتاب اجلهاد هوازن   اثين
 ووافقه الذهيب.

 
ذات أنواط: هو اسم لشجرة بعينها كانت للمشركني ينوطون هبا أسلحتهم، أي يعلقوهنا هبا، ويعكفون  (2)

 .041/ 4حوهلا، وأنواط مجع َنْوط. النهاية   غريب احلديث 
: أي لتتبعن، والسنة: الطريقة حسنة كانت أم سيئة، واملراد هنا: طريقة أهل األهواء والبدع اليت لتركنب (4)

ابتدعوها من تلقاء أنفسهم بعد أنبيائهم، من تغيري دينهم ويريف كتاهبم كما أتى على بين إسرائيل حذو النعل 
 .211/ 4بالنعل. بتصرف، يفة األحوذي  

وقال حديث  401، ح 274/ 2كتاب القدر باب ما جاء لتركنب سنة من كان قبلكم رواه الترمذي   سننه  (4)
 4/374عن أيب واقد الليثي، وعنه رواه احلميدي   مسنده  401/ 4حسن صحيح، ورواه اإلمام أمحد   املسند 

وحصار ، ولالستفادة انظر مرويات غزوة حنني 70/ 2، وسرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام 121ح 
 .032-0/033الطائف 
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كما كانت تلك الكثرة   العدد والعدة، مثار افتخار لبعض املسلمني، وباعثا على 
، فعاتبهم اهلل بعد ذلك على إعجاهبم (0)اب، فقيل:) لن نغلب اليوم من قلة(البشر واإلعج

ۀ  ہہ  ہ  ہ  ڇ  بكثرهتم، وعدم اتكاهلم اخلالص على اهلل، فقال تعاىل:

ھ     ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  

، ولكن إزالة رواسب اجلاهلية وتربية اجلموع ال تتم بني عشية وضحاها، (4) ڇۇ 
 .(3)اقبهم النيب صلى اهلل عليه وسلم أو يعنفهم لعلمه حبداثة إسالمهمومل يع

وملا انتهى اجليش اإلسالمي إىل حنني، هامجهم املشركون   عماية الصبح، فبوغت 
املسلمون مبكامن عدوهم وترصدهم هلم، وأمطرهم املشركون بالنبال، فدب الذعر   

صفوف اجليش اإلسالمي، ووىل من  نفوس بعض املسلمني، من هول املفاجأة، وتفرقت
 وىل من املسلمني وخاصة األعراب والطلقاء.

وكان بعضهم مل يصلب إميانه بعد فتكلم خببيئة نفسه، فقال أبو سفيان: ال تنتهي  
ملا رأى اهنزام املسلمني: أال بطل السحر  (2)هزميتهم دون البحر. وقال َجَبلة بن احلْنبل

 جيتربها حممد وأصحابه. فقال له عكرمة: هذا ليس اليوم. وقال سهيل بن عمرو: ال
بقول، وإمنا األمر بيد اهلل وليس إىل حممد من األمر شيء، إن ُأديل عليه اليوم فإن له 

 العاقبة غدا.
كما حاول شيبة بن عثمان بن أيب طلحة قتل النيب صلى اهلل عليه وسلم فلم يتمكن 

اهلل عليه وسلم يده على صدره ودعا له من ذلك وعلم أنه ممنوع،   وضع النيب صلى 
 .(4)فذهب عنه الشيطان، وقاتل بني يديه

                                                 
، وقال د. إبراهيم القرييب: إن اآلثار الواردة   تعيني 73/ 2انظر سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم البن هشام  (0)

القائل كلها ضعيفة، ولكنها تتف    شيء واحد، هو حصول هذا القول من أحد أفراد اجليش اإلسالمي، ويزيدها 
 .039/ 0. انظر مرويات غزوة حنني والطائف ڇ اآلية.. ۀ  ہڇ  قوة قوله تعاىل:

 .44سورة التوبة جزء من آية  (4)
 .4/291بتصرف، السرية النبوية الصحيحة: (3)
وقيل: َكَلدة بن حنبل، وقال   اإلصابة: َكَلدة بن حَسل، حليف بين ُجمح، وهو أخو صفوان بن أمية ألمه،  (2)

 .3/42م بعدها وأقام مبكة. بتصرف اإلصابة خرج مع النيب مشركا إىل حنني،   أسل
، 4/442، وعيون األثر 3/901، واملغازي: الواقدي 74/ 2انظر سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام  (4)
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وكان موقفا عصيبا ثبت فيه الرسول صلى اهلل عليه وسلم وحوله قلة من املهاجرين 
، ضاربني بذلك أعظم مثل   الفداء والشجاعة، وكان رسول اهلل  صلى اهلل (0)واألنصار

رون أمامه:)) أين أيها الناس((،   أمر بتخصيص النداء عليه وسلم ينادي املسلمني وهم مي
لألنصار، فثارت محيتهم وهم يسمعون اهلتاف بامسهم، وجتمعوا حول الرسول صلى اهلل 
عليه وسلم، فقاتلوا بني يديه حىت الحت بشائر النصر، واهنزمت مجوع املشركني هزمية 

قوا هبم اهلزمية   أوطاس، ونصر اهلل منكرة، وطارد املسلمون فلوهلم وتعقبوهم، إىل أن أحل
تعاىل جيش اإلميان على جيش الكفر، وكانت هذه الغزوة هي احملاولة األخرية من العرب 

 للوقوف أمام املسلمني وحماربة الدعوة اإلسالمية.
وتأثر من حضر الغزوة من املشركني من أهل مكة هبذا النصر العظيم الذي منَّ اهلل 

 .(4)منني فدخل   اإلسالم يومئذ ناس كثري حني رأوا نصر اهلل رسولهبه على رسوله واملؤ
وحاز املسلمون الغنائم الوفرية اليت أحضرها املشركون خلفهم، وسبوا نساءهم 

، والتجأ فلوهلم إىل الطائف ، فتوجه الرسول صلى اهلل عليه وسلم إليهم (3)وأبناءهم
ودعا هلم فقال:)) اللهم أهد ثقيفا وائت  وحاصرهم   حصوهنا مدة طويلة،   أذن بالعودة

 .(2)هبم((
وكانت هذه املعركة هي آخر غزوات النيب صلى اهلل عليه وسلم مع بقايا املشركني 

 من العرب، فلم يقم بعدها للشرك قائمة   جزيرة العرب.

                                                                                                                                          
. وقد رجح د. إبراهيم القرييب ضعف هذه الروايات وقال: وإهنا 347/ 2، والبداية والنهاية 249/ 3وزاد املعاد 

على وجود احلقد وكان قوهلم مبثابة التشفي من املسلمني، والرغبة   اندحار احل ، وهذا ميثل على ضعفها تدل 
ضي  نفوس هؤالء باإلسالم وحبهم للعهد اجلاهلي وبقائه، ولكن أىب اهلل إال أن يتم نوره وينصر نبيه . بتصرف، 

 .049/ 0مرويات غزوة حنني والطائف 
عليه وسلم فلم يفارقه عمه العباس وابن عمه أبو سفيان بن احلار، رضي اهلل وكان ممن الزم الرسول صلى اهلل  (0)

 .0774ح  0391/ 3عنهما، انظر احلديث   صحيح مسلم كتاب اجلهاد والسري باب   غزوة حنني 
 .331/ 2بتصرف، البداية والنهاية (4)
ن ألفا، والغنم أربعني ألف شاة، كما وكانوا ستة آالف نفس من النساء واألطفال، وكانت اإلبل أربعة وعشري (3)

 .2331ح  21/ 1ذكر احلافظ ابن حجر   فتح الباري 
، و 944و  114/ 3، واملغازي: الواقدي 044و  2/44انظر سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام (2)

 . 212/ 3، وزاد املعاد 324و  344/ 2، والبداية والنهاية 14و  71/ 3تاريخ األمم وامللوك  
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وظهرت حكمة النيب صلى اهلل عليه وسلم   توزيعه غنائم هوازن وثقيف ،وذلك 
ماء قريش ووجهاء العرب ممن حضر الغزوة عطاء كثريا منها، تأليفا له حني أعطى زع

وليكسبهم إىل جانب اإلسالم ،ويستجلب هبا قلوب أقوامهم، وترك األنصار فلم يعطهم 
منها بل وكلهم إىل إسالمهم، وقال صلى اهلل عليه وسلم معلال توزيعه الغنائم على 

)) إن قريشا حديث عهد جباهلية  -أنفسهم: ملا وجدوا   -مسلمة الفتح ومنعها األنصار
 .(0)ومصيبة، وإين أردت أن أجربهم وأتألفهم((

وقد آتت مواقف البذل والعطاء مثارها، فأالنت هذه األعطيات قلوب هؤالء 
الزعماء وأتباعهم، واستمالتهم إىل اإلسالم فرضوا به، ودخلوا فيه طائعني، يقول صفوان 

:)واهلل لقد أعطاين  -عطاه النيب مائة من النعم،   مائة،   مائةبن أمية رضي اهلل عنه ملا أ
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ما أعطاين، وإنه ألبغض الناس إيل، فما برح يعطيين حىت 

، فأسلموا   حسن إسالمهم وصار من مسلمة الفتح واملؤلفة (4)إنه ألحب الناس إيل(
   سبيله، وأبلوا   اجلهاد لنشر اإلسالم بالء حسنا.قلوهبم الدعاة لدين اهلل، واجملاهدون 

 تفرغ الرسول صلى اهلل عليه وسلم لجهاد النصارى: -8
متيزت الدعوة اإلسالمية بأهنا دعوة عاملية شاملة للناس كافة عرهبم وعجمهم، وقد 
 أسفر فتح مكة عن دخول القبائل العربية   اإلسالم، فتوجه الرسول صلى اهلل عليه وسلم

 لنشر اإلسالم   البالد اجملاورة جلزيرة العرب، ولتبليغ دعوة احل  إىل أهلها .
وقد كان تشريع اجلهاد لنشر الدعوة اإلسالمية تدرجييا ، من أول بعثة النيب صلى 

، وكان فتح مكة (3)اهلل عليه وسلم إىل أن اشتد ساعد الدولة اإلسالمية بعد فتح مكة
مني اجلهادية، فقد أصبح لدى املسلمني القدرة على مواجهة منعطفا قويا   سياسة املسل

الباطل وأهله   كل مكان، وذلك بعد دخول الناس   اإلسالم أفواجا، ويوهلم إىل 

                                                 
، و  رواية أخرى 014/ 4صحيح البخاري كتاب املغازي والسري باب غزوة الطائف   شوال سنة مثان  (0)

 .012/ 4قال:)) إين أعطي رجاال حديثي عهد بكفر أتألفهم(( 
/ 2صحيح مسلم كتاب الفضائل باب ما سئل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم شيئا قط فقال ال، وكثرة عطائه  (4)

 .4303ح  0114
، وانظر اجلهاد ميادينه وأساليبه: د. حممـد  040 -3/041لالستفادة انظر تدرج مراحل القتال   زاد املعاد  (3)

 م.0971هـ 0391،  0، مكتبة األقصى عمان األردن، ط:79 -42نعيم ياسني من ص 
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ضمن كتائب اإلسالم وتسيح   األرض لنشر دعوة اإلسالم، وبنزول سورة جنود تسري 
، واستقر  (0)سالمية ودول  الكفارالتوبة وضعت األحكام النهائية للعالقات بني الدولة اإل

حكم اجلهاد على إعالن الرباءة واحلرب على من بقي منهم على شركه، ووجوب قتال من 
مل يقبل دعوة اإلسالم سواء اعتدى أم مل يعتدي، ومل يستثن من هذه املرحلة من القتال 

 .(4)سوى املعاهدين
ڇ  ڇ  ڍ   چ  ڇ   ڇ ڇ  :وكذلك أهل الكتاب، نزل فيهم قوله تعاىل

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    

 .(3) ڇگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     
قال احلافظ ابن كثري رمحه اهلل:) هذه اآلية الكرمية نزلت أول األمر بقتال أهل  

الكتاب بعدما متهدت أمور املشركني، ودخل الناس   دين اهلل أفواجا، فلما استقامت 
 .(4()2)ب أمر اهلل رسوله بقتال أهل الكتابني اليهود والنصارى(جزيرة العر

                                                 
 .3/71، وزاد املعاد 79 -42، ولالستفادة انظر املرجع نفسه من ص 74انظر اجلهاد ميادينه وأساليبه ص  (0)
 .910/ 4من سورة التوبة، وانظر أحكام القرآن: ابن العريب  4-0انظر اآليات  (4)
 .49سورة التوبة آية  (3)
 .72/ 2تفسري القرآن العظيم  (2)
: من عقد احلافظ ابن القيم رمحه اهلل فصال بني فيه أنه ملا نزلت آية اجلزية، أخذها رسول اهلل من ثال، طوائف (4)

اجملوس ومن اليهود ومن النصارى، ومل يأخذها من عباد األصنام. فقيل: ال جيوز أخذها من كـافر غـري هـذه    
األصناف، وقيل: بل تؤخذ من أهل الكتاب وغريهم من الكفار، كعبدة األصنام من العجم دون العرب، وإمنا مل 

ارة العرب، فإهنا نزلت بعد فتح مكة، ودخول يأخذها من مشركي العرب، ألهنا إمنا نزل فرضها بعد أن أسلمت د
العرب   دين اهلل أفواجا، فلم يب  بأرض العرب مشرك، ورجح رمحه اهلل القول الثاين، أن اجلزية مل تؤخذ منهم، 
لعدم من يؤخذ منه، ال ألهنم ليسوا من أهلها، وقد أخذها من جموس هجر وليسوا بأهل كتاب، وال فرق بني عباد 

األصنام. ومل يفرق صلى اهلل عليه وسلم وال خلفاؤه   اجلزية بني العرب والعجم، بل أخـذها مـن    النار وعباد
، وإىل ذلـك  041 -3/043نصارى العرب كأهل جنران، ومن جموس هجر وكانوا عربا. بتصرف، زاد املعـاد  

 نقال عن اإلمام اخلطايب. 390 -09/319ذهب النووي رمحه اهلل   اجملموع شرح املهذب 
، 014 -91وقد حق  هذه املسألة د. وهبة الزحيلي   كتابه: آثار احلرب   الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة، مـن ص  

ورجح القول بأن اجلزية تقبل حىت من مشركي العرب وكل كافر ولو كان وثنيا، وعرض أدلة القول اآلخر وناقشـها،  
 الشريعة اإلسالمية: عبد اهلل ناصح علـوان مـن ص   م. وانظر حرية االعتقاد  0910هـ 0210،  3دار الفكر ط:

 م.0911 -0211، 0، دار السالم للطباعة والنشر ط:72 -44
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فعزم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم سنة تسع على قتال الروم، ألهنم أقرب الناس  
ٱ  ٻ  ڇ  إليه وأوىل الناس بالدعوة إىل احل ، لقرهبم من اإلسالم وأهله، وقد قال تعاىل:

 ڇ  ..اآليةٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ
ي هذه اآلية أمر اهلل تعاىل ، فف(4()0)

املؤمنني بأن يقاتلوا الكفار األول فاألول، واألقرب فاألقرب إىل حوزة اإلسالم، وهلذا بدأ 
الرسول صلى اهلل عليه وسلم بقتال املشركني   جزيرة العرب، فلما فرغ منهم وفتح اهلل 

رب، ودخل الناس من عليه مكة واملدينة والطائف واليمن، وغري ذلك من أقاليم جزيرة الع
 .(3)سائر أحياء العرب   دين اهلل أفواجا، شرع   قتال أهل الكتاب

 واختار صلى اهلل عليه وسلم البداءة بقتال الروم خلمسة أوجه:
 أهنم أهل الكتاب فاحلجة عليهم أكثر وآكد. -0
 أهنم إىل املدينة أقرب من غريهم) كأهل العراق مثال(. -4
 .(2)  بالدهم أكثر، فاستنقاذها منهم أوجب  أن بالد األنبياء -3
إن استجابتهم لرسل نيب اهلل صلى اهلل عليه وسلم كانت أحسن من استجابة -2

 غريهم )كالفرس مثال(، مما يطمع   إسالمهم.
ألن اللقاء  قد سب  معهم   مؤته، واملسلمون قد تعرفوا على خصومهم،  -4

 ل مع غريهم.فالبدء هبم أوىل من فتح جبهات للقتا
-فجهز النيب صلى اهلل عليه وسلم جيش العسرة   السنة التاسعة، ومضى به إىل تبوك

، ونزل هبا وأقام فيها قريبا من عشرين يوما، مل يقع فيها قتال، بل صاحل -على مشارف الشام

                                                 
 .043سورة التوبة آية  (0)
 .4/4بتصرف، البداية والنهاية  (4)
 .072/ 2، وتفسري القرآن العظيم 70/ 00بتصرف، جامع البيان عن تأويل آي القرآن (3)
، واجلامع ألحكام 0134/ 4، وأحكام القرآن: ابن العريب 70/ 00عن تأويل آي القرآن بتصرف، جامع البيان (2)

 .491/ 1القرآن 
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،وقد تكشفت له من هذه الغزوة إمكانية دفع (0)بعض احلكام النصارى،   رجع إىل املدينة
 .(4)سالم إىل اآلفاق البعيدة، وتوطيد هيبة اإلسالم ومتهيد السبيل حلرية الدعوة إليهاإل

  جهز النيب صلى اهلل عليه وسلم بعد حجة الوداع جيشا وعقد لواءه ألسامة بن 
وقد كان   اجليش كثري  -البلقاء -زيد رضي اهلل عنهما ، بقصد تسيريه إىل أبواب الشام

صلوات اهلل -ملهاجرين واألنصار، ولكن مل ميهله األجل فلح  من كبار الصحابة من ا
 .(3)بالرفي  األعلى، فأنفذ اجليش خليفته أبو بكر الصدي  رضي اهلل عنه -وسالمه عليه

وهكذا يتبني من اآلثار املترتبة على فتح مكة، أنه كان إزاحة ألكرب عائ    طري  
مية، وهبذا الفتح بدأت تتحق  البشرى الدعوة، قريش ومن معها من أعداء الدعوة اإلسال

ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ      ېئ  ڇ  بإظهار اإلسالم، كما قال تعاىل:

، وذلك بعد احلديبية ملا بشر اهلل تعاىل رسوله واملؤمنني (2) ڇىئ  ىئىئ  ی  ی  ی  
، (4)بنصرهم على عدوهم، وعلى سائر أهل األرض من عرب وعجم ومليِّني ومشركني

دينه تعاىل دين احل  على األديان كلها باحلجة والربهان وبالنصر والتأييد، وبإعالء 
 وإظهار أهله القائمني عليه بالسيف والتمكني.

وقد ا وعد اهلل، وإظهار دين احل  ال   اجلزيرة العربية وحدها، بل ظهر   
لدين املعمور من األرض كلها، قبل مضي نصف قرن من الزمان، وما يزال ظاهرا على ا

حىت بعد احنساره السياسي عن جزء كبري من األرض اليت فتحها، واحنسار قوة أهله  -كله
  األرض بالقياس إىل القوى اليت ظهرت   الشرق والغرب   هذا الزمان، لكن الدين 

                                                 
، 919/ 3، واملغازي: الواقدي 049/ 2انظر غزوة تبوك   سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام  (0)

 .344/ 4، وعيون األثر 011/ 3وتاريخ األمم وامللوك 
 .344/ 4اهلل عليه وسلم، صور مقتبسة من القرآن الكرمي  سرية الرسول صلى (4)
، واملغازي: الواقدي 471/ 2انظر جتهيز جيش أسامة   سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام  (3)
 .474/ 4، وعيون األثر 3/0007
 .41سورة الفتح آية  (2)
 .7/320بتصرف، تفسري القرآن العظيم (4)
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ال يزال ظاهرا، ألن هذا الوصف مالزم له   كل وقت، فال ميكن أن يغالبه مغالب، أو 
 .(0) غلبه فصار له الظهور والقهر ،وذلك ملا فيه من املزايا العظيمةخياصمه خماصم، إال

وقد حوت سورة النصر بني آياهتا  إشارة على استمرار نصر الدين، فلم يزل نصر 
اهلل مستمرا، حىت وصل اإلسالم إىل ما مل يصل إليه دين من األديان، ودخل فيه من مل 

 .(4)ء الراشدين ومن بعدهميدخل   غريه، وقد وجد ذلك   زمن اخللفا
وهذا النصر ال يكون إال إذا قام املنتسبون لإلسالم بدينهم واستناروا بنوره واهتدوا 
هبديه   مصاحل دينهم ودنياهم، أما إذا خالفوا أمر اهلل وضيعوا الدين واكتفوا منه مبجرد 

هم ممن ينصر دينه ، وجاء اهلل بغري(3)االنتساب إليه، مل ينفعهم ذلك وُسلط أعداؤهم عليهم
 ڇېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ڇ  ويعلي كلمته كما قال تعاىل:

.(2) 
، (4)وكذلك كان فتح مكة إشارة وإيذانا بقرب أجل النيب صلى اهلل عليه وسلم

 لذلك أمره اهلل باالجتهاد   العبادة، والتوجه إليه باالستغفار والتوبة.
أن عمر رضي اهلل عنه أحب أن ُيري علم ابن  وقد روى اإلمام البخاري رمحه اهلل: 

عباس رضي اهلل عنهما للصحابة، فدعاهم ذات يوم وسأهلم )فقال: ما تقولون إذا جاء 

                                                 
 .4/3331، و  ظالل القرآن 7/370 الرمحن   تيسري كالم املنان بتصرف، تيسري الكرمي(0)
 .413/ 7بتصرف، تيسري الكرمي الرمحن   تفسري كالم املنان (4)
. وروى اإلمام أمحد   املسند: أن جارا جلابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنه حدثه عن 370/ 7املرجع الساب   (3)

يبكي   قال: مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول:)) إن الناس افتراق الناس وما أحدثوا، فجعل جابر 
، وقال الشيخ الساعايت   الفتح الرباين :أورده 323/ 3دخلوا   دين اهلل أفواجا، وسيخرجون منه أفواجا(( 

لصحيح، انظر السيوطي   اجلامع الكبري ورمز له باحلسن، وقال اهليثمي: وجار جابر مل أعرفه وبقية رجاله رجال ا
، كما روى احلاكم عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال: تال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: إذا 7/ 42الفتح الرباين 

جاء نصر اهلل والفتح ورأيت الناس يدخلون   دين اهلل أفواجا ( فقال:)) ليخرجن منه أفواجا كما دخلوا فيه 
، وقال حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، 294/ 2نت واملالحم أفواجا(( املستدرك على الصحيحني كتاب الف

 ووافقه الذهيب .
 .31سورة حممد جزء من آية  (2)
ذكر اإلمام النيسابوري اتفاق أكثر الصحابة   داللة سورة النصر على نعي الرسول صلى اهلل عليه وسلم، انظر  (4)

 العلماء   كتب التفسري.، وذكر ذلك معظم 414/ 47غرائب القرآن ورغائب الفرقان 
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نصر اهلل والفتح ورأيت الناس يدخلون   دين اهلل أفواجا، حىت ختم السورة؟ فقال 
عضهم: ال ندري، ومل بعضهم: أمرنا أن حنمد اهلل ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا، وقال ب

يقل بعضهم شيئا. فقال يل: يا ابن عباس أكذاك تقول؟ قلت :ال. قال: فما تقول؟ قلت: 
هو أجل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أعلمه اهلل له، إذا جاء نصر اهلل والفتح، فتح 
مكة، فذاك عالمة أجلك فسبح حبمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال عمر: ما أعلم 

،و  رواية أنه قال:)أجل أو مثل ُضرب حملمد صلى اهلل عليه وسلم، (0)ا إال ما تعلم(منه
 .(4)نعيت له نفسه(

واستجاب النيب صلى اهلل عليه وسلم ألمر ربه، فكان جمتهدا   عبادته آخر عمره، 
مالزما للتسبيح واالستغفار، تقول عنه أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها:) ما صلى النيب 

لى اهلل عليه وسلم صالة بعد أن نزلت عليه) إذا جاء نصر اهلل والفتح(؛ إال يقول فيها: ص
 .(3)))سبحانك ربنا وحبمدك، اللهم اغفر يل((

                                                 
 .92/ 4) مل يترجم له(  40صحيح البخاري كتاب املغازي باب  (0)
 .92/ 2صحيح البخاري كتاب التفسري باب سورة إذا جاء نصر اهلل  (4)
 .2/93املرجع الساب    (3)
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إن املطالع ألحدا، الفتح العظيم، ال ميلك إال أن يشعر بعزة اإلسالم وقوته 
دابر الوثنية وتطهري وهيمنته، وهو يرى يق  وعد اهلل تعاىل، بإظهار دينه، ويرى قطع 

 املسجد احلرام من األوثان.
كما أن القارئ لسورة النصر يكاد يلم مبا حواه هذا الفصل من األحدا، واآلثار ، 
وذلك مبا توحي به السورة الكرمية، فهذه السورة اشتملت على أهم عنصر   أحدا، الفتح 

ذلك مبفاجأة أهل مكة، ، وهو توفي  اهلل تعاىل للمسلمني مبجيء نصره وفتحه هلم، و
 واستسالمهم للمسلمني دون أن تسفك الدماء   سبيل ذلك، فهو فتح للبالد وللقلوب.

كما اشتملت على أهم عنصر   آثار الفتح، وهو دخول أهل مكة  وغريهم من 
الناس   دين اهلل أفواجا عن رغبة أو رهبة، ال حيول دون إسالمهم شيء، وما استتبع 

قواعد احلكم اإلسالمي مبكة، مما أدى إىل تغري مسار الدعوة، وتباين ذلك من إرساء ل
 موازين األعمال بعد النصر عما كان قبل ذلك.

وإمام الدعاة صلى اهلل عليه وسلم  وقدوهتم، يعلم أن هذا الفتح هو عالمة اقتراب 
ه، أجله، فيستزيد من الطاعات ويتقرب إىل اهلل باألعمال الصاحلة، استجابة ألمر رب

واملقتدي به من الدعاة، يعلم أنه صلى اهلل عليه وسلم ترك طريقا واضحة، ملن أراد أن 
يقتفي أثره، كي يستلهم من سريته ومنهجه   الدعوة، دروسا وعربا كثرية، على النحو 

 الذي يتضح   الفصول القادمة بإذن اهلل.  
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الفصل الثاني: الدروس الدعوية 
 الدعوةالمتعلقة بموضوع 

 

 وحيتوي على املباحث اآلتية:

 املبحث األول: الدروس الدعوية املتعلقة بالعقيدة.

 املبحث الثاني : الدروس الدعوية املتعلقة بالتشريع واألخالق.
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 تمهيد:
موضوع الدعوة هو: ما يدعى إليه، وهو: اإلسالم الذي أوحى اهلل تعاىل به إىل      

، متمثاًل   القرآن والسنة، فالدعوة إىل اهلل هي الدعوة إىل نبيه حممد صلى اهلل عليه وسلم
 .(4)(0) ڇ .. اآليةڃ  ڃ  چ   چ  چڇ  دينه الذي قال عنه تعاىل:

واإلسالم هو الدين اخلاا الذي أكمله تعاىل لعباده وارتضاه هلم بفضله ونعمته، قال 
 .(3) ڇڎ  ..چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڇ  تعاىل:
رمحه اهلل:) الدعوة إىل اهلل هي الدعوة إىل اإلميان به،  (2)ل شيخ اإلسالم ابن تيميةقا

ومبا جاءت به رسله، بتصديقهم فيما أخربوا به، وطاعتهم فيما أمروا، وذلك يتضمن 
الدعوة إىل الشهادتني، وإقامة الصالة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، 

ومالئكته وكتبه ورسله واإلميان بالقدر خريه وشره، والدعوة إىل  والدعوة إىل اإلميان باهلل
أن يعبد العبد ربه كأنه يراه، فإن هذه الدرجات الثال، اليت هي: اإلسالم واإلميان 
واإلحسان، داخلة   الدين، كما   احلديث الصحيح:))هذا جربيل جاءكم يعلمكم 

 .(4)كلها من ديننا( دينكم((، بعد أن أجابه عن هذه الثال، فبني أهنا

                                                 
 .09سورة آل عمران جزء من آية (0)
، 4رسالة بريوت ومكتبـة القـدس بغـداد، ط:   ، مؤسسة ال4انظر أصول الدعوة: د.عبد الكرمي زيدان ص (4)

، 4، دار الـيقني ط:  10م. والدعوة إىل اهلل، الرسالة الوسيلة اهلدف: د. توفي  الـواعي ص  0917هـ 0217
 م.0994هـ 0204

 .3سورة املائدة جزء من آية  (3)
افظ فقيه جمتهد، ولد حبران هو أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن تيمية احلراين الدمشقي احلنبلي، حمد، ح (2)

،   قدم مع أهله إىل دمش ، أمتحن وأوذي وحبس عدة مرات،   تو  رمحه اهلل   سـجن القلعـة   440سنة 
 .022/ 0، واألعالم 0/440. بتصرف، تذكرة احلفاظ 741بدمش  سنة 

ربيل النيب صلى اهلل عليه ، واحلديث رواه البخاري   كتاب اإلميان باب سؤال ج04/047الفتاوى: ابن تيمية  (4)
، وانظر الدعوة إىل اهلل، دراسة مستوحاة من سورة النمل: 0/01وسلم عن اإلميان واإلسالم واإلحسان .. اخل 

 م.0991هـ 0201،  0، دار القلم دمش  الدار الشامية بريوت ط:03د.عبد الرب نواب الدين آل نواب ص 



 

189 

 

 

فهو املنهج الكامل الذي اختاره اهلل تعاىل للعاملني، ومجع فيه أصول الشرائع، وبعث 
عليه خاا األنبياء واملرسلني، خبصائصه ومبادئه وأهدافه وغاياته، ونظامه الشامل الذي 

 .(0)يتناول مظاهر احلياة مجيعًا
وسع املفاهيم اليت تناولتها أقالم ومفهوم الدعوة اإلسالمية؛ موضوعا ومنهجًا من أ

الباحثني، فهي تستمد مشوليتها من مشولية الرسالة اخلامتة على صاحبها أفضل الصالة 
، وألهنا الدعوة اخلامتة؛ فهي تتميز عن غريها من الدعوات السابقة، باحلفظ (4)والسالم

ڱ      ڱ  ڱ    ڳ  ڳ  ڳ ڇ  والبقاء، وذلك حبفظ اهلل تعاىل لكتاهبا، كما قال تعاىل:

 .(3) ڇڱ  
 خصائص الدعوة اإلسالمية:

عند التأمل   سري أحدا، الفتح ونتائجه، تظهر بعض اخلصائص والسمات املتعلقة 
 بطبيعة الدعوة اإلسالمية، وهي:

 (ارتباطها بدعوات األنبياء السابقين، ووحدة العقيدة المدعو إليها:1

  أصوهلا، ورسل اهلل مجيعا دعوا إىل فدعوة اإلسالم متفقة مع الدعوات السابقة 
ڇ  ، قال تعاىل:(2)التوحيد املطل  هلل تعاىل، وكان ذلك هو اهلدف الرئيسي من كل رسالة

 .(4) ڇٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   ٺ  
كما بني النيب صلى اهلل عليه وسلم أن أصل دين األنبياء واحد وهو التوحيد، وإن 

، فقد قال صلى اهلل عليه وسلم:)) األنبياء إخوة لَعالٍَّت أمهاهتم (4)تلفت فروع الشرائعاخ
، ) فالدين واحد وإن تنوعت شرائعهم ومناهجهم، كما قال (7)شىت ودينهم واحد((

                                                 
 .10ص  بتصرف، الدعوة إىل اهلل د. توفي  الواعي(0)
 .03بتصرف، الدعوة إىل اهلل دراسة مستوحاة من سورة النمل ص (4)
 . 9سورة احلجر آية  (3)
، دار الكتاب املصري القاهرة 044بتصرف، الدعوة اإلسالمية أصوهلا ووسائلها: د. أمحد أمحد غلوش ص (2)

 م.0917هـ 0217، 4ط:
 .44سورة األنبياء آية  (4)
 .3223ح  219/ 4بتصرف، فتح الباري (4)
/ 2 ڇ..ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ     ڃ  چڇ  صحيح البخاري كتاب أحاديث األنبياء باب قول اهلل تعاىل: (7)



 

191 

 

 

 ڇ ...اآليةڱ  ڱ  ڱ  ڱڇ  تعاىل:
فالرسل متفقون   الدين اجلامع لألصول  (0)

دية كاإلميان باهلل وبرسله وباليوم اآلخر، والعملية...كقوله االعتقادية والعملية، فاالعتقا
اآليات الثال،، ، إىل آخر (4) ڇ... اآليةۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇڇ  تعاىل:
 ڇ...ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڇ  وقوله:

، ولذلك ترى أن (2)إىل آخر الوصايا( (3)
وال   العبادات اليت  أسس رساالت الرسل ومبادئ دعوهتم واحدة، فال خالف   العقائد،
 . (4)دعوا إليها، وال خالف   مبادئ التعامل املادي واألخالقي، اليت نادوا هبا

وقد تضافرت آيات القرآن على تقرير وحدة رساالت اهلل من حيث املصدر الذي 
ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڇ  تلقت منه، كما   قوله تعاىل:

 .(4) ڇگ     ... اآليةڑ  ک   ک  ک  ک ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ 
وكذلك تقرير وحدة العقيدة، وهي عقيدة توحيد اهلل بالعبادة وإخالصها له، وترك 
األرباب واألنداد الزائفة اليت أشركت به تعاىل، وهذا هو لب دعوة النيب صلى اهلل عليه 

حىت مكَّن  وسلم إىل قومه مبكة، وبسبب هذه الدعوة ُعودي وُأوذي وأخرج من مكة،
 اهلل له بعد حني فتحها، فكان إيذانًا بزوال معامل الوثنية.

ولقد صور لنا النيب صلى اهلل عليه وسلم التحام دعوة اإلسالم الوثي  مبا قبلها من 
الدعوات، فقال:)) مثلي ومثل األنبياء من قبلي، كمثل رجل ب  بنيانا فأحسنه وأمجله، 

                                                                                                                                          
، وقوله: لعالت، العالت: الضرائر، وأصله أن من تزوج امرأة   تزوج أخرى،: أنه علَّ منها، والعلل الشرب بعد 024

 .3223ح  219/ 4ىت. بتصرف، فتح الباري الشرب، وأوالد العالت: األخوة من األب وأمهاهتم ش
 .21سورة املائدة جزء من آية  (0)
 .040سورة األنعام جزء من آية  (4)
 .43سورة اإلسراء جزء من آية ( 3)
 .04/049باختصار، الفتاوى: ابن تيمية ( 2)
دار القلم دمش   ،440 -441بتصرف، العقيدة اإلسالمية وأسسها: األستاذ عبد الرمحن حبنكة امليداين ص  (4)

م. وأضاف: إن ما نراه اآلن من البون الشاسع   املعتقدات بني أتباع رساالت ربانية 0913هـ 0213، 3ط:
 صحيحة األصل، فإمنا ذلك التحريف والتبديل الذي دخل مبادئ هذه الديانات.

 .03سورة الشورى جزء من آية  (4)
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اه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له، ويقولون: هال إال موضع لبنة من زاوية من زواي
 .(0)ُوضعت هذه اللبنة، قال: فأنا اللبنة وأنا خاا النبيني((

فكان لكل دعوة من دعوات األنبياء دور تقوم به   ترابط هذا البناء ،وكانت كل 
دعوة تصدق بسابقتها وتكملها، ومتهد لالح  اآليت من الرساالت، حىت كانت دعوة 

 .(4)اإلسالم متام هذه البناء وآخر هذه اللبنات
فبيت اهلل الذي رفع إبراهيم وإمساعيل عليهما السالم قواعده وطهراه لعبادة اهلل وحده، 
وأذَّن إبراهيم صلى اهلل عليه وسلم   الناس باحلج إليه، قد ُدنس باألوثان اليت ُنصبت حوله 

بالصور، وأراد اهلل تعاىل أن تكون رسالة  وُعبدت من دون اهلل، وُملئت الكعبة املشرفة
اإلسالم هي املطهرة له على يد خاا األنبياء صلى اهلل عليه وسلم، الذي باشر ذلك فور 
دخوله البلد احلرام، وأعاد للبيت حرمته ونقاءه، وارتفع فيه أذان التوحيد وُأسكت صوت 

حيد اهلل وحده ال شريك الشرك والكفر، وطهرت البقعة اليت أسست من أول يوم على تو
ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ      ڇ  ڇ  :، كما قال تعاىل(3)له

 .(2)  ڇ....
كما يدافع رسول اهلل عليه الصالة والسالم عن خليل الرمحن وابنه عليهما الصالة 
والسالم ويربئهما من الشرك، حني يزيل ما عل  بأذهان املشركني من أوهام، وما 

يش وباطل، فصورومها   داخل الكعبة يستقسمان باألزالم، فقال بعد ابتدعوه من تشو
 .(4)أن أمر بإتالف الصور ويطيم األزالم:)) قاتلهم اهلل، لقد علموا ما استقسما هبا قط((

                                                 
 .4414ح  2/0970النبيني صحيح مسلم كتاب الفضائل باب ذكر كونه خاا  (0)
، 21، وانظر اإلميان واحلياة د. يوسف القرضاوي ص 074بتصرف، الدعوة اإلسالمية: د. أمحد غلوش ص (4)

 م.0971هـ 0391، 3مؤسسة الرسالة بريوت ط:
 .4/219بتصرف، تفسري القرآن العظيم  (3)
 .44سورة احلج جزء من آية  (2)
 .047سب  خترجيه ص  (4)
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وقد أعلن صلى اهلل عليه وسلم هذه الرابطة حني متثل مقولة نيب اهلل يوسف عليه 
ش فقال:)) مثلي ومثلكم كما قال يوسف السالم، وذلك عندما أعلن عفوه عن قري

 .(0)ألخوته: ال تثريب عليكم اليوم يغفر اهلل لكم وهو أرحم الرامحني((
وكذلك مما يربط دعوة اإلسالم مبا قبلها من الدعوات، تقرير وحدة املصري، فقد 
اقتضت سنة اهلل تعاىل   دعوات األنبياء، نصرهم وإظهار احل  ودحر الباطل ولو بعد 

ے   ے  ۓ        ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ڇ  :، كما قال تعاىلحني

، وقد كان فتح مكة أعظم نصر للح ، وأعظم دحر للباطل، (4)  ڇۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ  
فقد كان فتح أشرف البقاع نصرًا وإعزازًا من اهلل تعاىل لنبيه عليه الصالة والسالم، حني 

 ا، مكرمًا منصورًا.يرجعه إىل البالد اليت أوذي فيها وأخرج منه
ومن سار من الدعاة على هنج النيب صلى اهلل عليه وسلم   دعوته، ودعا إىل 
تصحيح العقيدة وتطهريها من الشوائب، ووحد مصريه مع مصري دعوة احل ، فإنه  يشرف 
بااللتحاق بركب األنبياء، ومن يزغ عنها فقد خرج عن الطري  القومي، وبسبب هذا 

 دعوة األنبياء عليهم الصالة والسالم وقع اخللل   صفوف الدعاة اليوم. االحنراف عن طري  
 ( أنها دعوة تقرر كرامة المؤمن، والمساواة بين الناس:2

فقد أعلنها النيب صلى اهلل عليه وسلم مدوية واضحة بني ظهراين قريش:)) ياأيها 
ها، والناس رجالن بر تقي الناس ، إن اهلل قد أذهب عنكم ُعبِّية اجلاهلية، وتعاظمها بآبائ

، وهنا (3)على اهلل، وفاجر شقي هني على اهلل، والناس بنو آدم وخل  اهلل آدم من تراب((
أقام النيب صلى اهلل عليه وسلم سياجا قويا من الضمانات حول كرامة الناس وحرياهتم، 

طبته و  اآلية   خ -أثار   أرواحهم التطلع إىل اهلل وتقواه، فهتف هبم باإلنسانية مجيعا
اليت تالها، لريدهم إىل أصل واحد، وإىل ميزان واحد، أما اختالف الشعوب والقبائل 
واأللسنة واأللوان، فتنوع ال يقتضي النزاع والشقاق والتفاخر، بل يقتضي التعاون للنهوض 

                                                 
 .0/321، وإمتاع األمساع 4/390هب اللدنية شرح املوا(0)
 .073حىت آية  070سورة الصافات من آية  (4)
 .024سب  خترجيه ص  (3)
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ىل ،) فال كرامة بالنسب، لتساوي الكل   البشرية املنتسبة إ(0)بتكاليف اخلالفة   األرض
ذكر وأنثى واالمتياز بالشعوب والقبائل إمنا يكون ألجل التعارف باالنتساب ال التفاخر فإنه 

 .(4)من الرذائل، والكرامة ال تكون إال باالجتناب عن الرذائل، الذي هو أصل التقوى(
وقد جاء اإلسالم باملساواة والعدل بعدما افتقدهتا اإلنسانية ردحا من الزمن، ُأثقل البشر 

هلا بالظلم، فجاءت الدعوة اإلسالمية دعوة عاملية إنسانية، يمل بني مثارها املساواة بني خال
البشر، فال تعصب لقبيلة أو أمة أو جنس، وإمنا هي العقيدة احلقة، وميزان التفاضل هو تقوى 

 .(3)اهلل، وقد كان   ذلك يقي  ملصاحل البشر، واتساع لكل ما فيه خري اإلنسانية
كشأنه   كل ما شرع، يلتزم احلكمة والتعقل ومراعاة الواقع، بقدر واإلسالم 

اإلمكان، فيما ال يصادم أصل املبدأ وغاية التشريع، فاملساواة بني الناس ليست مطلقة   
، كما يتحد، عنها أهل األهواء شرقا وغربا، ذلك أن اإلسالم سوى بني (2)كل األمور

عل هذا املبدأ جمرد نظرية، أو أقوال ممتنعة التطبي ، بل ، ومل جي(4)الناس   اإلنسانية مطلقا
وقد كان بعض  -كان واقعا عمليا، فقد ساوى اإلسالم بني الناس   أداء الديات

فال فرق   قيمة النفس اإلنسانية، ألن ميزاهنا     -األشراف يودى بديتني   اجلاهلية
عليه وسلم   خطبته بعد الفتح أن الدية  احلياة الدنيا بالتساوي، ولذلك بني النيب صلى اهلل

 .(4)اليت يودى هبا الشريف والوضيع سواء وقال:)) فمن ازداد بعريا فهو من أهل اجلاهلية((
كما أعلن وحدة املنشأ واألصل اإلنساين، بقوله: )) الناس بنو آدم، وخل  اهلل آدم من 

 تراب((.

                                                 
 .4/3321بتصرف،   ظالل القرآن (0)
 .04/037حماسن التأويل  (4)
 .042بتصرف، أسباب جناح الدعوة اإلسالمية   العهد النبوي ص (3)
م مقيدة بإطار من العدل، وبسياج من العاطفة والرمحة بني الناس، فال يستوي املقصود: أن املساواة   اإلسال (2)

العامل واجلاهل، واملؤمن وغري املؤمن، واملنتج والعاطل، واجملاهد والقاعد، فهناك تفاوت   الصـفات واملواهـب   
حب رسـول اهلل  .بتصرف، أسامة بن زيد ڇ ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئڇ واإلنتاج والعطاء، والعمل والبناء

 م.0911هـ 0211، 0، دار القلم دمش  ط:21صلى اهلل عليه وسلم : د. وهبة الزحيلي ص 
 .27بتصرف، املرجع الساب  ص  (4)
 عن عثمان بن طلحة رضي اهلل عنه . 3/201، والرواية   مسند اإلمام أمحد 020سب  خترجيه ص  (4)
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  القصاص والديات أمام وكذلك بني سياسة العدل بني املسلمني، وتساويهم 
 .(0)حكم اهلل تعاىل بقوله: إن املسلمني)) تتكافأ دماؤهم((

كما أن من املساواة بني الناس، تساويهم أمام الشرع ، وإقامة احلدود، ويتجلى 
ذلك   رفض النيب صلى اهلل عليه وسلم قبول الشفاعة اليت بذلت إلنقاذ املرأة املخزومية، 

رقة ،وقوله:)) فإمنا أهلك الناس قبلكم أهنم كانوا إذا سرق حني وجب عليها حد الس
،   يؤكد كالمه (4)فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه احلد..((

 .(3)لو سرقت مل مينعه ذلك من إقامة احلد عليها -وهلا املنتهى   العز والشرف -بأن ابنته
يتهم وتأمينهم لغريهم من الكفار، سواء كما بني تساوي ذمم املسلمني   فرض محا

أكان صاحب اجلوار رجاًل أم امرأة، حرا أم عبدًا، فهذا االختالف   النوع ال يعطي 
صاحبه قيمة إنسانية أكرب من اآلخر، فقال:)) ويسعى بذمتهم أدناهم(( فإذا أعطى املسلم 

 .(2)ا دام املعطي مسلمًاأمانًا أو عهدًا للكافر احملارب، جاز ذلك على مجيع املسلمني، م
وكذلك طب  مبدأ املساواة   منع التمييز بسبب القوم أو اللون أو املنصب أو 
القرابة، ملن يستح  التكرمي والتشريف، كإدخال أسامة وبالل رضي اهلل عنهما معه إىل 

 البيت، إضافة إىل حاجب الكعبة عثمان بن طلحة رضي اهلل عنه .
رائعة   الدعوة اإلسالمية، إذ أهنا تدفع الناس للدخول وهذه السمة من السمات ال

  اإلسالم واالنضمام يت لوائه مع غريهم من املسلمني، بال تفرقة أو متييز، كما هو 
 مشاهد   حال الداخلني   اإلسالم   هذا العصر.

إضافة إىل أن استقرار هذا الشعور   نفوس املسلمني أنفسهم، يرفع من معنوياهتم، 
ويستحث اخلري   نفوسهم، ويدفعهم إىل اإلبداع والتفاين   البذل والعطاء ألجل 

 .(4)اإلسالم واملسلمني

                                                 
 .023سب  خترجيه ص  (0)
 .041سب  خترجيه ص  (4)
 م.0977هـ 0397، 0، مكتبة وهبة القاهرة ط:90بتصرف، اخلصائص العامة لإلسالم: د. يوسف القرضاوي ص (3)
، ومن تراجم اإلمام البخاري   كتاب 023، واحلديث سب  خترجيه ص 02/004بتصرف، الفتح الرباين  (2)

  .2/47اجلزية واملوادعة باب: ذمة املسلمني وجوارهم واحدة، يسعى هبا أدناهم 
، دار الفكـر بـريوت لبنـان ط: بـدون،     021 -020لالستفادة انظر دعوة اإلسالم: سيد ساب  من ص  (4)



 

195 

 

 

 ( أنها دعوة ال تعتمد على اإلكراه العتناقها بل تعتمد على اإلقناع:3

أعطى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم األمان ألهل مكة، شريطة عدم التعرض 
م وقتاهلم، واعتزال ميدان املعركة، باللجوء إىل بيوهتم، أو إىل جليش املسلمني، أو مقاومته

الكعبة، وكان هذا هو بداية السالم الذي منَّ به على قريش، والذي جعلهم يأملون 
بسالم أمشل وأعظم حني التفوا حوله عند البيت احلرام، وأظهروا طمعهم   كرمه 

نكال، جزاء ما اقترفت أيديهم من وعفوه، فأعت  رقاهبم وقد متكن أن ينكل هبم أشد ال
وقد صار له مطل  اهليمنة وبعد عداوة عشرين عاما  -األذى واإلعراض، لكن نيب اهلدى

آثر العفو واإلحسان، دون قيد أو شرط، وهذا غاية الرمحة منه والكرم، فقال:))  -تقريبا
ا العفو أطيب اذهبوا فأنتم الطلقاء((، ومل يشترط عليهم الدخول   اإلسالم، فكان هلذ

 األثر   نفوس أهل مكة، وأقبلوا على اإلسالم راغبني، وبايعوا عليه رجاال ونساًء.
وبقي عند بعضهم تردد كما حد، مع صفوان بن أمية، حيث أمَّنه النيب صلى اهلل عليه 
وسلم، وبعث أمانه مع عمري بن وهب رضي اهلل عنه بعد هروبه من مكة، فلما رجع وقف على 

يزعم أنك قد أمنتين. قال صلى اهلل عليه  -يعين عمري-ى اهلل عليه وسلم، وقال: إن هذا النيب صل
 .(0)وسلم:))صدق((قال: فاجعلين باخليار فيه شهرين. قال:)) أنت باخليار فيه أربعة أشهر((
ی  ڇ  :فالتزم ترك احلرية ألهل مكة، وعدم قسرهم على اإلسالم، وقد قال تعاىل

خب  مبىب  يب  جت  حت  خت  مت  ىت       جئ    حئ  مئىئ  يئ  جب  حب

 .(4)  ڇيت  جث  مث  ىث  يث  حجمج  جح  مح  جخ  حخ   
وقد كان مبقدوره إكراههم على أي عمل أو قول، لكن من الصعوبة واالستحالة 
أن يعتقدوا رغم أنوفهم، فالنفس ال تؤمن إال مبا تتيقنه، وال تعتقد إال مبا تؤمن به، وأقصى 

يظهروا   صورة من اعتقد اإلسالم ودخل   الدين  ما يصنعه إكراههم على الدين، أن

                                                                                                                                          
 م.0971هـ 0391

 .031سب  خترجيه ص  (0)
 .444سورة البقرة آية  (4)
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، فقضية العقيدة   اإلسالم قضية (0)بينما قلوهبم بعيدة كل البعد، وهذا كحال املنافقني
 .(4)اقتناع بعد البيان واإلدراك، وليست قضية إكراه وإجبار

وفكره  وهذه اخلصيصة للدعوة اإلسالمية ُتجلي تكرمي اهلل لإلنسان ،واحترام أرادته
ومشاعره، فلم تواجهه بالقمع والتعذيب العتناق هذا الدين، أو تطب  عليه أي صورة من 
صور اهليمنة البشرية والتسلط البشري الذي يتلبس بلباس الدين ويفرض على الناس 
طقوسا إلزامية   االحترام والتبجيل والطاعة، بل مسح له باختيار عقيدته، وهذا لكمال 

فهو لكمال براهينه واتضاح آياته، وكونه دين علم وعقل، ودين فطرة  الدين اإلسالمي،
وحكمة، ودين ح  ورشد، ال حيتاج إىل اإلكراه عليه، ألن اإلكراه إمنا يقع على ما تنفر 

 (3)منه القلوب، ويتناىف مع احلقيقة، أو ملا ختفى براهينه وآياته.
ي ال تكرهوا أحدًا على الدخول قال احلافظ ابن كثري رمحه اهلل   تفسريه لآلية:) أ

  دين اإلسالم، فإنه بني واضح جلي دالئله وبراهينه، ال حيتاج إىل أن يكره أحد على 
الدخول فيه، بل من هداه اهلل لإلسالم وشرح صدره ونور بصريته، دخل فيه على بينة، ومن 

 .(2)مقسورا( أعمى قلبه وختم على مسعه وبصره، فإنه ال يفيده الدخول   الدين مكرها
وهذا ألن الدخول القسري   اإلسالم قليل اجلدوى خاصة على املدى البعيد، ألن 
املدعو هنا ال يقبل الفكر اجلديد إال يت اإلكراه، سواء أكان دينيا أم اجتماعيا أم 

                                                 
 .441بتصرف، الدعوة اإلسالمية، أصوهلا ووسائلها ص (0)
 .0/490بتصرف،   ظالل القرآن (4)
. وانظر تأمالت دعوية   السنة النبوية، د: عبد اهلل 0/304الرمحن   تفسري كالم املنان  بتصرف، تيسري الكرمي(3)

 م.0991هـ  0209 0، دار أشبيليا للنشر والتوزيع الرياض، ط:44بن وكيل الشيخ ص 
آلية أن . ويقول عالمة الشام حممد مجال الدين القامسي رمحه اهلل:) علم من هذه ا0/414تفسري القرآن العظيم  (2)

مل يستعمل لإلكراه على الدخول  -والذي ال يبطله عدل عادل وال جور جائر -سيف اجلهاد املشروع   اإلسالم
 .3/342  الدين، ولكن حلماية الدعوة إىل الدين، واإلذعان لسلطانه وحكمه العدل( حماسن التأويل 

ونشر اإلسالم بالسيف، وذلك لتشويه صورة اجلهاد،  وقد حاول بعض املستشرقني إثارة شبهة إكراه الناس على العقيدة،
، 471 -440فانربى بعض املؤلفني للدفاع عن هذه القضية، على سبيل املثال: الدعوة اإلسالمية: د. أمحد غلوش ص 

، وافتراءات حول غايات اجلهاد: د. حممد نعيم 99 -71وآثار احلرب   الفقه اإلسالمي: د. وهبة الزحيلي من ص 
 . 477-474م. وأصول الدعوة ص 0912هـ 0212، 0، دار األرقم ط: 49 -41من ص ياسني 
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، واإلكراه يقهر النفوس اإلنسانية ويذهلا، ألنه حيطم الشخصية اإلنسانية، ويزرع (0)سياسيا
،وعدم اقتناع املدعو مبا يؤمن به، قد يدفعه إىل املراءاة، أو يوقعه   (4)احلقد والضغينةفيها 

، ويظهر ذلك   يينه (3)النفاق يت دافع اخلوف من االنتقاص أو األذى واالضطهاد
لفرصة التخلص من هذا العبء الذي ألزم به عند أول بادرة، واالنفجار عند ما تسنح 

 .(2)لرقيب، وقد يتسبب   ارتداده عن اإلسالم كليةالظروف، وعند غياب ا

                                                 
هـ 0203، الدار املصرية اللبنانية القاهرة ط: بدون 414بتصرف، علم نفس الدعوة: د.حممد زين اهلادي ص (0)

 م.0993
 .34بتصرف، حرية االعتقاد   الشريعة اإلسالمية ص  (4)
ية الكرمية لتكون مربرا   التقصري ببذل كافة وسائل اإلقناع واالجتهاد   إخراج لكن هذا ال يعين التذرع باآل (3)

الناس إىل عبادة اهلل وحده، وجهادهم وفرض اجلزية على من أىب من أهل الكتاب أو قتاله، وهو كذلك بال شك 
  قبوهلا، وعدم االقتناع هبا، بإقامة شرائع اهلل تعاىل،   حالة ترددهم -ما أمكن ذلك-ال يعين عدم إلزام املسلمني 

إذ أن دخوهلم   اإلسالم ألزمهم بإتباع ما جاء فيه من األوامر والنواهي، وهم قد آمنوا باهلل ربا، ومبحمد صلى 
اهلل عليه وسلم رسوال، وانشرحت صدورهم لدين اإلسالم، فوجب عليهم طاعة اهلل تعاىل وطاعة رسوله، دون 

ٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڇ  :تردد وتوان، كما قال تعاىل

سورة األحزاب آية  ڇڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  
 ( ولذلك ال يكره الكافر على اعتناق اإلسالم،   الوقت ذاته يقتل عند ارتداده عنه، واهلل أعلم.34

النهي عن اإلكراه، وفسر بعضهم النفي بأنه خرب حمض: أي أنه فسر بعض املفسرين النفي   اآلية الكرمية مبع   (2)
 تعاىل ما ب  أمر اإلميان على اإلجبار والقسر، وإمنا بناه على التمكني واالختيار.

 ڇ  ڍ    ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎڇ  وقيل: إهنا منسوخة بقوله تعاىل:

سبب نزوهلا خاص، انظر جامع  وقيل: خاص بأهل الكتاب حيث حصنوا أنفسهم بأداء اجلزية، وقيل:  ڇ....
، وروح املعاين   تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين: العالمة أبو الفضل شهاب 3/07البيان عن تأويل آي القرآن 

،  دار إحياء الترا، العريب بريوت لبنان ط: بدون. واجلامع ألحكام 3/04الدين السيد حممود األلوسي البغدادي 
 .0/429كر ستة أقوال   نزول اآلية(، وتفسري أيب السعود ) وقد ذ3/411القرآن  

وقد رجح اإلمام الطربي أن املقصود باآلية هم أهل الكتابني واجملوس، وكل من جاء إقراره على دينه املخالف 
عن لدين احل ، وأخذ اجلزية منه، أما مشركي العرب فقد أوجب قتاهلم، ومل يقبل منهم إال اإلسالم، ومثلهم املرتد 

دينه احل  إىل الكفر، واستشهد بقوله صلى اهلل عليه وسلم:))أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهلل 
وأن حممدا رسول اهلل، ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم وأمواهلم، إال حب  

منهم إال اإلسالم أو السيف، وأما أهل الكتاب فيقاتلون للخضوع اإلسالم وحساهبم على اهلل((، فالوثنيون ال يقبل 
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 ( أن الدعوة اإلسالمية دعوة مستمرة ال تنقطع:4

فهي مستمرة ماضية باستمرار وبقاء الدين إىل يوم القيامة، ألن املقصود واهلدف من 
الدعوة اإلسالمية، هو إخراج الناس من الظلمات إىل النور، وإرشادهم إىل احل  حىت يأخذوا 

وينجو من النار، فيخرج الكافر من ظلمة الكفر إىل النور واهلدى، وخيرج اجلاهل من  به
ظلمة اجلهل إىل نور العلم ، وخيرج العاصي من ظلمة املعصية إىل نور الطاعة، وهذه مهمة 

 ، وهي مهمة مستمرة ال تنقطع باستمرار الوجود اإلنساين.(0)الرسل ودعاة احل  بعدهم
هي دعوة الدين اخلاا الكامل، اليت زودها اهلل مبا حيفظ والدعوة اإلسالمية 

صالحيتها املطلقة واستمراريتها، ويصوهنا من التحريف والتبديل، فبقيت إىل يوم الناس 
، ألن حاجة البشر ال تنفك إىل (4)هذا وستبقى كذلك إىل أن ير، اهلل األرض ومن عليها

م إىل اإلصالح، وينهوهنم عن الفساد، دعاة يدعوهنم إىل صراط اهلل املستقيم، يدعوهن
فالناس   حاجة إىل بواعث متضي هبم قدما إىل غايتهم الصحيحة ،وتعينهم على مقاومة 
املثبطات اليت ختذل قواهم، فهم خطاءون بطبعهم، وأهواؤهم تغلب على أحواهلم، فكان 

 نقلهم إىل الصواب وتثبيتهم عليه حمتاجا إىل جهد متصل ودعوة مستمرة.
ڇ ولذلك جاء األمر بالدعوة   مواطن عديدة   القرآن الكرمي، كقول اهلل تعاىل 

ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  ڇ ، وقوله(3)  ڇ ....ې  ېى  ى  ائ  ائ

 .(2)  ڇڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک   گ  گ  

                                                                                                                                          
، وصفوة اآلثار واملفاهيم 3/7حلكم اإلسالم ال لإلكراه على الدين. انظر جامع البيان عن تأويل آي القرآن 

. وقد سب  ذكر أن املسلمني الفايني عاملوا كل هذه األصناف على قدم سواء، من حيث قبول اجلزية. 3/244
 .013جع ص را
، من 34بتصرف، فضل الدعوة إىل اهلل وحكمها وأخالق القائمني هبا: الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز ص (0)

 هـ.0200، 2حبو، املؤمتر األول لتوجيه الدعوة وإعداد الدعاة، من مطبوعات اجلامعة اإلسالمية  ط:
، املطبعة العاملية القاهرة 49ية: مجعه علي اخلويل ص بتصرف، كيف نبلغ الدعوة اإلسالمية إىل األمم األجنب(4)

 م.0970هـ 0310، 0ط:
 .04سورة الشورى جزء من آية  (3)
 .011سورة يوسف جزء من آية  (2)
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وهذه احلاجة ال تنقضي بانقضاء زمن معني، بل إن طبيعة هذا الدين   احلركة  
داد مع احلياة، تفرض أن تظل مدرسة اإلسالم تقدم أفواجا بعد أفواج من الدعاة، واالمت

على صورة نامية مستمرة، أفواجا من املؤمنني العاملني، الذين أعدهم املنهاج الرباين 
 .(0)وبنتهم الرسالة السماوية

ىل والنيب صلى اهلل عليه وسلم وصحابته رضوان اهلل عليهم، مل يتوقفوا عن الدعوة إ
اهلل، حني دانت هلم قريش ، وفتحت هلم مكة أبواهبا، فرسالة اإلسالم مل تتوقف عند 
حدود مكة، بل جتاوزهتا إىل من حوهلا من أحياء العرب، ومن سائر طوائف بين آدم من 

 .(3)  ڇ.... ژ    ڑ  ڑ  ک  کڇ  :، إتباعا لقوله تعاىل(4)عرب وعجم
هلل احلرام من الشرك،  ما هو إال هدف وخضوع مكة حلكم اإلسالم، وتطهري بيت ا

 جزئي، دونه أهداف عليا وغاية عظمى، تقتضي اإلستمرار   الدعوة إىل اهلل.
 -وأعلن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم استمرار الدعوة ببيان دوام اجلهاد   سبيل اهلل

ذا استنفرا   قوله:))ال هجرة بعد الفتح،ولكن جهاد ونية،وإ-رغم انقطاع اهلجرة إليه
 .(2)فانفروا((
فمما يستلهم من كالمه عليه الصالة والسالم أنه سيكون هناك استنفار للجهاد    

سبيل اهلل، وما على املسلمني حينئذ إال االستجابة، لنصرة هذا الدين، ونشره بني الناس، 
صلى اهلل عليه وتلبية هذا النفري، خملصني صابرين، ليتمموا مسرية الدعوة اليت بدأها النيب 

وسلم، واضعني نصب أعينهم بشارته ملن قام بالدعوة واجلهاد   سبيل اهلل، بالنصر 

                                                 
، دار اإلصالح الدمام ط: 14و  004بتصرف، دور املنهاج الرباين   الدعوة اإلسالمية: عدنان النحوي ص (0)

، نشر املكتبة اإلسالمية 44و ص  07  الدعوة والدعاة: الشيخ حممد الغزايل ص بدون. وانظر مع اهلل دراسات 
، وكيف نبلغ الدعوة 07م، ودعوة اإلسالم: سيد ساب  ص 0910هـ 0210، 4ومطبعة حسان القاهرة ط:

 014اإلسالمية إىل األمم األجنبية ص 
 .3/492بتصرف، تفسري القرآن العظيم (4)
 .94ية سورة األنعام جزء من آ (3)
 .073سب  خترجيه ص  (2)
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والظهور، وذلك   قوله عليه الصالة والسالم:)) ال يزال من أميت أمة قائمة بأمر اهلل، ما 
 .(0)يضرهم من كذهبم، وال من خالفهم، حىت يأيت أمر اهلل وهم على ذلك..((

اليت تفيد استمرارية الدعوة اإلسالمية، مضيه صلى اهلل عليه وسلم   ومن املواقف 
الدعوة واجلهاد   سبيل اهلل بعد الفتح، فريسل السرايا لتحطيم األصنام احمليطة مبكة، 
ترسيخا لقواعد اإلسالم، ومحاية للداخلني فيه حديثا من العودة واالرتكاس   محأة 

 الشرك.
ي اهلل عنه إىل بين جذمية داعيا إىل اهلل، ليعلم املسلمون أن كما بعث خالد بن الوليد رض

 الداعية ال يضع لواء الدعوة عن عاتقه أبدا ،حىت بعد يقي  االنتصارات العظيمة.
ومن األمور املهمة الستمرارية الدعوة، تعاهد املسلمني اجلدد)حديثي اإلسالم( 

هلم   اإلسالم، بل متضي حىت يرسخ بالدعوة والتعليم والتوجيه، فال تتوقف دعوهتم بدخو
 اإلميان   قلوهبم، وتسلم أفئدهتم وجوارحهم هلل رب العاملني.

فهذا النيب صلى اهلل عليه وسلم يباشر   خطبته تعليمهم أسس الدين،   ينفذ 
فيتوضأ من زمزم  -ومها من شعائر اإلسالم املميزة-أمامهم تطبيقا عمليا للوضوء والصالة 

، واملسلمون يبادرون إىل وضوئه، يصبونه على وجوههم، واملشركون يرون قرب املقام
 .(4)بأعينهم ذلك ويتعجبون من حب املسلمني لنبيهم

وكذلك ما ترويه أم هانئ رضي اهلل عنها:)) أنه يوم فتح مكة اغتسل   بيتها،   صلى 
 .(3)السجود(مثاين ركعات، قالت: مل أره صلى صالة أخف منها، غري أنه يتم الركوع و

وقد اقتفى الصحابة رضوان اهلل عليهم خطى نبيهم صلى اهلل عليه وسلم، بعد 
التحاقه بالرفي  األعلى، وساروا على هتجه، فنشروا اإلسالم   اآلفاق ، ودعوا إىل 
مبادئه، ألن مبادئ احل  هلا قيمة ذاتية باقية خالدة، ال تف  وال تزول بفناء الداعي إليها 

 لداعية املسلم يؤمن بدعوة احل  لذاهتا، ولذات املبادئ اليت متثلها.وزواله، وا

                                                 
واللفظ  1/019 ڇې   ې  ې  ى      ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ          وئ  ڇ تعاىلصحيح البخاري كتاب التوحيد باب قوله  (0)

 .0941ح  0443/ 3له، ومسلم   كتاب اإلمارة باب ال تزال طائفة من أميت ظاهرين .اخل، 
 .0/312انظر إمتاع األمساع  (4)
 .4/92بخاري كتاب املغازي باب منزل النيب صلى اهلل عليه وسلم يوم الفتح صحيح ال (3)
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والشخص الذي ميثلها ويدعو إليها، له احترام النفس وتقدير املؤمن هبا، حبيث لو انتهى 
 أجله   هذه احلياة بقي اإلميان بالدعوة مستمرا، دون أن يتأثر مبوت الداعي ومفارقته احلياة.

النيب صلى اهلل عليه وسلم بشر خيضع لطبيعة احلياة البشرية،  وقد بني اهلل تعاىل أن
ڄ  ڄ    ڄ    ڃ  ڇ  :  قوله تعاىل -كغريه من الرسل-مبا يعرض هلا من موت وفناء

، فال ينبغي (0)  ڇ .....ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ  ڍ
نصراف عن نشرها للمؤمنني أن يتغري جمرى حياهتم بعده، فتهتز الدعوة اإلسالمية باال

والدفاع عنها ومحايتها، بل يستمرون   نشاطهم، معربين عن شكرهم هلل تعاىل الذي 
ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڇ  :أهلمهم العمل لصاحل الدعوة، ومستجيبني لقوله تعاىل

 .(3()4)  ڇڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  
، أما موضوع (2)يةكان ما سب  توضيحا لبعض خصائص ومسات الدعوة اإلسالم

 اإلسالم، وهو يشمل ثالثة جوانب: -كما سب  -الدعوة، فهو
: املشتملة على أصول الدعوة، وهي عبارة عن اإلميان باهلل جانب العقيدة -1

تعاىل، وبرسوله  صلى اهلل عليه وسلم، وباملالئكة وبالكتب املنزلة، وباليوم اآلخر، 
من متييز العقيدة الصحيحة من الفاسدة، كالشرك وبالقدر خريه وشره من اهلل تعاىل، ويتض

 والبدع.
: املتكونة من فروع الدعوة، وهي التشريعات والعبادات اليت جانب الشريعة -2

 فرضها اهلل عز وجل.

                                                 
 .022سورة آل عمران آية  (0)
 .012سورة آل عمران آية  (4)
، من ضمن سلسلة البحو، 013بتصرف، السبيل إىل دعوة احل  والقائم بأمرها: د. حممد البهي ص (3)

 نة الثانية الكتاب السابع عشر.اإلسالمية، جممع البحو، اإلسالمية باألزهر، الس
، 444 -097، والدعوة اإلسالمية: أمحد غلـوش مـن ص   74 -24لالستفادة انظر أصول الدعوة من ص  (2)

، دار اجليـل بـريوت ط:   411 -472 واملعرفة   منهج القرآن الكرمي، دراسة   الدعوة والدعاة: صابر طعيمة من ص
 بدون.
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: وهي النتاج الضروري للعقيدة والشريعة، وهي جانب اآلداب واألخالق -3
 (0)واألفعال. جمموعة احملاسن النفسية ، وتظهر آثارها   األقوال

وإن بدت للناظر كأهنا منفصل بعضها عن بعض، إال أهنا -وهذه اجلوانب الثالثة 
  احلقيقة مترابطة متماسكة، يفضي أوهلا إىل تاليها، ويرجع تاليها إىل ما قبله، فالعقيدة 

 .(4)الصحيحة أساس يقوم عليه السلوك الفردي والسلوك االجتماعي
ي هي األصل الذي تنبين عليه الشريعة، والشريعة أثر فالعقيدة   الوضع اإلسالم

تستتبعه العقيدة، ومن   فال وجود للشريعة   اإلسالم إال بوجود العقيدة، كما أنه ال 
 .(3)ازدهار للشريعة إال   ظل العقيدة

فالعقيدة كالشجرة اليت تضرب جبذورها   األرض لترسخ وتشتد، والشريعة والعبادة هي 
 .  (2)لشجرة وأغصاهنا، واألخالق والسلوك مها الثمرة اليت يملها هذه الشجرةجذوع هذه ا

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
، 0/003، وفقه الدعوة إىل اهلل: د. علي عبد احلليم حممود 244هلا ووسائلها ص انظر الدعوة اإلسالمية، أصو (0)

م. واملدخل إىل علم الدعوة: د.حممد أبو الفتح 0990هـ 0204، 3دار الوفاء للطباعة والنشر املنصورة ط:
 42م. ومرشد الدعاة: الشيخ حممد منر اخلطيب ص 0993هـ 0202، 4، مؤسسة الرسالة ط:012البيانوين ص 

 م.0910هـ 0210، 0دار املعرفة للطباعة والنشر بريوت لبنان ط:
 .0/003بتصرف، فقه الدعوة إىل اهلل (4)
 م.0997هـ 0207، 07، دار الشروق، ط:00بتصرف، اإلسالم عقيدة وشريعة: الشيخ حممود شلتوت ص (3)
هـ. كما 0913، 2ويت، ط: ، مكتبة الفالح الك01بتصرف، العقيدة   اهلل: د. عمر سليمان األشقر ص (2)

 ذكر التشبيه الشيخ حافظ احلكمي   حماضراته   السرية النبوية.
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 املبحث األول : الدروس الدعوية املتعلقة بالعقيدة.
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، والعقيدة هي: ما (0)العقيدة لغة: من كلمة عقد، وتستعمل   التصميم واالعتقاد اجلازم
 .(4)وما تديَّن به اإلنسان واعتقده ُعقد عليه القلب والضمري،

والعقيدة اإلسالمية: هي اجلانب النظري الذي يطلب اإلميان به، أوال وقبل كل شيء، 
إميانا ال يرقى إليه شك، وال تؤثر فيه شبهة، ومن طبيعتها: تضافر النصوص الواضحة على 

ا دعى إليه الرسول صلى تقريرها، واجتماع املسلمني عليها من يوم ابتدأت الدعوة، وهي أول م
 .(3)اهلل عليه وسلم وطلب من الناس اإلميان به، وهي دعوة كل رسول جاء من قبل اهلل تعاىل

والعقيدة من األمور العلمية اليت جيب أن يعتقدها املسلم ليقيم عليها عبادته وسلوكه 
تقادها، وحددها وعمله كله، ومرتكز العقيدة هو اإلميان بأصول العقائد اليت أمرنا اهلل باع

رسوله صلى اهلل عليه وسلم   تعريفه اإلميان:)) أن تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله 
، كما يلح  هبذا مجيع املسائل العقدية اليت (2)واليوم اآلخر وتؤمن بالقدر خريه وشره((

 .(4)جاء هبا اإلسالم واليت يطل  عليها البعض نظام العقيدة   اإلسالم
سالمية تنظم العالقة بني اإلنسان وربه، فمع  رسوخ العقيدة وقوهتا، والعقيدة اإل

أي قوة اإلميان   القلب، واستقراره   الذهن، تصديقا ويقينا، ال خياف أن يتسرب إليه 
 شيء خيالفه، فتصدر أعماله عنه متفقة مع هذا اإلميان بكل مع  الكلمة.

قلبه مل يطمئن إليه اطمئنانا كامال، وأما ضعف العقيدة، فيعين ضعف اإلميان، وأن 
لذا فإنه ال يأمن أن يدخل   ذهنه أشياء ختالفه، وتوهن عليه سريته، ويد، االضطراب 

 .(4)واالرتباك والفوضى   حياته العملية

                                                 
، دار مكتبة احلياة 244/ 4تاج العروس من جوهر القاموس: حممد مرتضى الزبيدي فصل السني من باب الدال  (0)

 هـ.0314، 0بريوت، ط:
 .44:، دار املشرق بريوت ط409املنجد   اللغة واألعالم ص (4)
 .9بتصرف، اإلسالم عقيدة وشريعة ص (3)
 .1ح  0/37صحيح مسلم كتاب التوحيد باب بيان اإلميان واإلسالم واإلحسان ..اخل (2)
 .013، وانظر املدخل إىل علم الدعوة ص 01بتصرف، العقيدة   اهلل ص (4)
به ورسله واليوم اآلخر: أبو األعلى بتصرف، احلضارة اإلسالمية، أسسها ومبادئها: اإلميان باهلل ومالئكته وكت(4)

 .30، دار اخلالفة للطباعة والنشر، ط: بدون. وانظر العقيدة اإلسالمية وأسسها ص 93املودودي ص 
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وقد كانت احلرب بني املسلمني واملشركني حرب عقيدة، ُأعلنت حني ُبعث النيب 
د، اليت خالف فيها معتقدات املشركني، حني أمرهم صلى اهلل عليه وسلم بدعوة التوحي

بإخالص العبادة هلل وحده، ونبذ ما يعبدون من األصنام واألوثان، حينئذ تألب عليه 
 املشركون وقاتلوه وعادوه.

وقد كان فتح مكة نصرا مؤزرا لعقيدة اإلسالم، حني عاد النيب صلى اهلل عليه وسلم 
ا إليها السنني الطوال، ومن هذا النصر تستلهم دروس   إليها رافعا كلمة التوحيد اليت دع

 العقيدة، وهي:
 تقرير وحدانية اهلل تعالى: -1

وهو مع  شهادة أن ال إله إال اهلل، أساس اإلسالم األول، وركن الدعوة املتني، 
بيت اهلل الذي -ويقرر النيب صلى اهلل عليه وسلم ذلك بعد الفتح، وهو إىل جوار الكعبة 

فيقول:)) ال إله إال اهلل وحده، نصر عبده، وهزم -اهلل لعبادته وحده ال شريك لهجعله 
، فهو املستح  للعبادة دون سواه، بيده األمر كله، ينصر عباده (0)األحزاب وحده..((
 املؤمنني حبوله وقوته.

ولتحقي  إفراده بالعبادة البد من إزالة رموز الباطل والشرك، وحمو معبودات اجلاهلية 
تتحرر القلوب من أسرها، وتتهيأ لتوحيد اهلل تعاىل، وهذا أول عمل قام به صلى اهلل عليه وسلم ل
. 

ويظهر كذلك   حواره صلى اهلل عليه وسلم مع أيب سفيان، حني أقرَّ آخر األمر 
بوحدانية اهلل تعاىل، عند سؤال النيب صلى اهلل عليه وسلم له:)) أمل يأن لك أن تعلم أنه ال 

 اهلل((؟ قال: بأيب أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك!! واهلل لقد ظننت أن إله إال
 . (4)لو كان مع اهلل إله غريه لقد أغ  عين شيئا بعد

                                                 
 .020سب  خترجيه ص  (0)
 .4/32، ودالئل النبوة 2/44سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم :ابن هشام  (4)



 

216 

 

 

وُروي أنه قال: يا حممد إين قد استنصرت إهلي، واستنصرت إهلك، فواهلل ما 
. فشهد رأيتك إال قد ظهرت علي، فلو كان إهلي حمقا، وإهلك مبطال لظهرت عليك

 .(0)أن ال إله إال اهلل
 تقرير رسالة النبي صلى اهلل عليه وسلم : -2

وهي الشطر الثاين من شهادة التوحيد، )أشهد أن حممدا رسول اهلل(، ومما يدل على 
صدق األنبياء والرسل، تأييد اهلل ونصرهم هلم، وحفظه إياهم، فإنه يستحيل أن يتقول على اهلل 

 . (4)رسل، وهو كاذب   دعواه،   بعد ذلك يؤيده اهلل وينصرهمتقوِّل، ويدَّعي أنه م
وهذا اليقني هو الذي وقر   قلب أيب سفيان رضي اهلل عنه ، بعد حواره مع رسول 
اهلل ورفضه االعتراف بنبوته، ملا قال له:))أمل يأن لك أن تعلم أين رسول اهلل؟(( فتردد   

ن حدثته نفسه مبعاودة قتال النيب صلى اهلل عليه ذلك، ولكنه رضي اهلل عنه أيقن هبا بعد أ
وسلم، فكشف اهلل تعاىل لنبيه نيته، فقال له:)) إذن خيزيك اهلل((، فعلم صدق نبوته حني 

 .(3)أعلمه اهلل مبكنون صدره وقال: ما أيقنت أنك نيب حىت الساعة
نسب كما يعمل العباس رضي اهلل عنه على تأكيد هذا اإلميان عند أيب سفيان في

نصر اهلل لنبيه صلى اهلل عليه وسلم وفضله عليه أن مرد ذلك لنبوته ال للملك، لئال خيتلط 
حىت -األمر على أيب سفيان، فإن بعض امللوك يرزقهم اهلل النصر والظهور على أعدائهم، 

 دون التمكني الكامل هلم. -ولو كانوا على غري دين احل 
اليت جحدوها فيما مضى، عندما شاهدوا  ومل ميلك أهل مكة إال االعتراف بنبوته

عظم إكرام ربه له، ونصره له على أعدائه، فأذعنوا وبايعوا على اإلسالم، خاصة بعد 
ظهور بعض عالمات نبوته، كإخباره أن مكة لن تغزى بعد فتحها، وأن أهلها سيثبتون 

 على اإلسالم ولن يقتل أحدهم صربا.

                                                 
 .401عروة بن الزبري ص مغازي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :  (0)
هــ  0213،  4، مكتبة الفالح الكويت ط:412بتصرف، الرسل والرساالت: د. عمر سليمان األشقر ص  (4)

، يقي  مجاعة مـن  047 -044م. وراجع شرح العقيدة الطحاوية: العالمة ابن أبو العز احلنفي من ص 0913
 هـ.0390، 2المي ط:العلماء، ختريج الشيخ ناصر الدين األلباين املكتب اإلس

 .037سب  خترجيه ص  (3)
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الفيل، وإحالهلا لرسوله زمنا معينا، سيما  وكذلك ما ذكَّرهم به   خطبته من حبس
وأن من مسلمة الفتح من عاصر الفيل وطري األبابيل، منهم حكيم بن حزام وحويطب بن 

ونوفل بن معاوية، ألن كل واحد من هؤالء عاش ستني سنة   اجلاهلية  (0)عبد العزى
 .(4)وستني سنة   اإلسالم

، عند أذان بالل رضي (3)يدثوا به سرا ورأى بعضهم إطالع اهلل تعاىل له على ما 
اهلل عنه فوق الكعبة، فقالوا: نشهد أنك رسول اهلل، واهلل ما اطلع على هذا أحد كان 

 .(2)معنا فنقول أخربك
كما أيقن بنبوته واعترف هبا وفود قبائل العرب عليه ملا رأوا ظهور دين اإلسالم 

وافدهم عليه:) جئتكم واهلل من عند النيب  وأخالق رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، حىت قال
 .(4)حقا(

أن العقيدة اإلسالمية هي أساس ومنطلق تصرفات الناس  -3
 وتوجهاتهم:

فإذا أسلم املرء وخالط اإلميان شغاف قلبه، فإنه ال يصدر إال عن إميان باهلل تعاىل، 
على العقيدة الصادقة فتكون أعماله كلها وعالقاته مع الناس مصداقا هلذا اإلميان، املبين 

 احلقة، ومن أمثلة ذلك:

                                                 
حويطب بن عبد العزى بن أيب قيس القرشي العامري من مسلمة الفتح وأمره عمر بتجديـد أعـالم    (0)

رضي اهلل عنه. انظر املستدرك علـى الصـحيحني    44وقيل:  42احلرم، كان محيد اإلسالم، مات سنة 
 .0/342، واإلصابة 4/421، وسري أعالم النبالء 3/294
، 4، دار الكتب العلمية لبنـان ط: 094بتصرف، أعالم النبوة: اإلمام أبو احلسن علي بن حممد املاوردي ص  (4)

 .07/443م. وانظر حماسن التأويل 0910هـ 0210
كقول عتاب بن أسيد : احلمد هلل الذي أكرم أيب فلم يسمع هبذا اليوم، وقول احلار، بن هشام :واثكاله ليتين  (3)

ل أن أمسع بالال ينه  فوق الكعبة، وقول سهيل بن عمرو: إن كان هذا سخطا هلل فسيغريه اهلل، وغريهم. مت قب
 .0/474أخبار مكة 

 .33/ 2سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام  (2)
 .044سب  خترجيه ص  (4)
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أن اإلميان بعقيدة اإلسالم ينمي الرقابة الذاتية عند املسلم، فيخشى ربه ويتقي  -
حمارمه، ويقوى عنده الوازع الديين، الذي مينعه من االعتداء على هذه احملارم،   عالنيته 

 و  خلوته.
فسه بعد أن شرح اهلل صدره ومن ذلك ما حيكيه فضالة رضي اهلل عنه عن ن 

لإلسالم، يقول: فرجعت إىل أهلي، فمررت بامرأة كنت أيد، إليها، فقالت: هلم إىل 
 احلديث، فقال: ال.   قال:

 يأىب عليـك اهلل واإلسـالم قالت: هلم إىل احلديث، فقلت: ال
بالفتح يـوم تكسر  لومــا رأيــت  حممـــدا وقبيــلـــه

 األصنـام
والشرك يغشى وجهه   ـن اهلل أضحى بينــنــالرأيـت ديـ

 (0)اإلظالم
أن االلتزام بالعقيدة احلقة، يقلب ميزان الوالء والرباء، ويوجهه الوجهة السليمة،  -

أوال للدنيا، ال بقصد ونية خالصة،   ال يلبث قليال  -أو يسلم -فاملرء قد يظهر اإلسالم
قلبه، فيكون حينئذ أحب إليه من الدنيا حىت ينشرح صدره حلقيقة اإلميان، ويتمكن من 

، كما قال أنس رضي اهلل عنه :) إن كان الرجل ليسلم ما يريد إال الدنيا، فما (4)وما فيها
 .(3)يسلم حىت يكون اإلسالم أحب إليه من الدنيا وما عليها (

وهذا ما وقع ألهل مكة، الذين كانوا يبغضون الرسول صلى اهلل عليه وسلم أشد 
فلما أسلموا انقلب هذا البغض إىل حمبة، كما تقول هند بنت عتبة رضي اهلل البغض، 

أحب إيل من أن يذهلم  (2)عنها:) يا رسول اهلل، واهلل ما كان على ظهر األرض أهل خباء

                                                 
 .37/ 2بتصرف، سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام (0)
 .04/73مسلم بشرح النووي بتصرف، صحيح (4)
 .4304ح  2/0114صحيح مسلم كتاب الفضائل باب ما سئل الرسول صلى اهلل عليه وسلم شيئا قط فقال ال، (3)
قال القاضي عياض رمحه اهلل: )أرادت بقوهلا أهل خباء: نفسه صلى اهلل عليه وسلم ، فكنَّت عنه بأهل اخلباء إجالال  (2)

باء أهل بيته، واخلباء يعرب به عن مسكن الرجل وداره(. صحيح مسلم بشرح النووي له، وحيتمل أن تريد بأهل اخل
04/9. 
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اهلل من أهل خبائك، وما على ظهر األرض أهل خباء أحب إيل من أن يعزهم اهلل من أهل 
 . (0)يه وسلم :)) وأيضا والذي نفسي بيده((خبائك. فقال النيب صلى اهلل عل

قال اإلمام النووي رمحه اهلل: ) وأما قوله صلى اهلل عليه وسلم : )) وأيضا والذي 
نفسي بيده(( فمعناه: وستزيدين من ذلك ويتمكن اإلميان من قلبك، ويزيد حبك هلل 

 .(4)ورسوله، ويقوى رجوعك عن بغضه(
رضي اهلل عنها، عربت  (3)يرية بنت أيب جهلوممن كان أول إسالمه كارها له جو

عن ذلك  ملا مسعت بالال رضي اهلل عنه يؤذن فوق الكعبة ويقول: أشهد أن حممدا رسول 
اهلل بقوهلا: )قد لعمري رفع لك ذكرك، أما الصالة فسنصلي، وواهلل ما حنب من قتل األحبة 

    (2)فردها، ومل يرد خالف قومه(.أبدا، ولقد جاء إىل أيب الذي كان جاء إىل حممد من النبوة 
ومن املعلوم أنه ال يتحق  ألحد صحة اإلميان واالعتقاد حىت يكون اهلل ورسوله أحب إليه 

 مما سوامها، وحىت يكون الرسول صلى اهلل عليه وسلم أحب إليه من النفس واملال والولد. 
ذل   سبيل اهلل، إميان العقيدة اإلسالمية تبعث املسلم على التضحية، ويفزه على الب -

 أو جربا للتقصري   نصرته.-قبل اإلسالم-بعظم اجلزاء عنده تعاىل، وتكفريا عن مضادته وحربه 
ومن ذلك قول عكرمة بن أيب جهل رضي اهلل عنه للنيب صلى اهلل عليه وسلم:) أما  

فقت ضعفها   واهلل يا رسول اهلل، ال أدع نفقة كنت أنفقتها   الصد عن سبيل اهلل، إال أن
،   (4)سبيل اهلل، وال قاتلت قتاال   الصد عن سبيل اهلل، إال أبليت ضعفه   سبيل اهلل(

                                                 
 .0702ح  3/0339رواه اإلمام مسلم   كتاب األقضية باب قضية هند  (0)
. ومن ذلك أيضا قول مثامة بن أثال رضي اهلل عنه بعد إسالمه:) واهلل ما 01/9صحيح مسلم بشرح النووي  (4)

ض وجه أبغض علي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إيل.. اخل( صحيح البخاري كان على األر
 .4/001كتاب املغازي باب وفد بين حنيفة وحديث مثامة بن أثال 

جويرية بنت أيب جهل اليت خطبها علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه، فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :ال  (3)
ت عدو اهلل عند رجل واحد أبدا فترك اخلطبة، فتزوجها عتاب بن أسيد، فولدت له عبد جتتمع بنت رسول اهلل وبن

 .2/444الرمحن الذي قتل يوم اجلمل. بتصرف، اإلصابة 
 . ومل أقف على درجة صحة الرواية.474/ 0أخبار مكة (2)
اه، وعقب عليـه  ، وقال: صحيح اإلسناد ومل خيرج3/424املستدرك على الصحيحني كتاب معرفة الصحابة  (4)

 4/71الذهيب بقوله: لكنه منقطع. كما روى الترمذي طرفا منه   سننه كتاب االستئذان باب ما جاء   مرحبا 
، وقال: حديث ليس إسناده بصحيح. ورواه ابن عساكر   منتخب كنز العمال: الشيخ العالمة علـي  4734ح 
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اجتهد رضي اهلل عنه   القتال حىت قتل يوم أجنادين شهيدا، فكان إميانه الصادق سببا 
طاقاته  لتضحيته، ودافع لبذله وجهاده   سبيل اهلل، فانتماؤه لكيان املسلمني جعله يقدم كل

 وقدراته لنصرة هذا الكيان الذي كان سابقا يضع كل طاقاته   حربه ويعمل على إفنائه.
 من أسس العقيدة اإلسالمية مواالة المؤمنين، ومعاداة الكافرين: -4

، فتويل اهلل ورسوله    (0)وهذا من أهم الدروس العقدية املستنبطة من أحدا، الفتح العظيم
الكفر والكافرين، مها الصورة الفعلية للتطبي  الواقعي لعقيدة اإلسالم،  واملؤمنني، والتربؤ من

 . (4)ذلك أن كلمة التوحيد لن تتحق  إال مبواالة من يستح  املواالة، والتربؤ ممن يستح  الرباء

                                                                                                                                          
، 2فهرس األلباين( املكتب اإلسالمي بريوت دمشـ  ط: . وهو حباشية مسند اإلمام أمحد ) 4/424املتقي اهلندي 

 م.0913هـ 0213
ألمهية هذه القضية أذكر نبذة عن مفهوم الوالء والرباء: الوالء لغة : من ويل، والويل ضد العدو، واملواالة ضد  (0)

ارأ شريكه إذا فارقه، (.والرباء   اللغة: من برأ، ويقال: ب4/4441املعاداة.)الصحاح، باب الواو والياء فصل الواو 
 (.0/24)تاج العروس فصل الباء من باب اهلمزة 

 أما الوالء باملع  االصطالحي: فهو النصرة واإلكرام واالحترام والكون مع احملبوبني باطنا وظاهرا.
عنهم، باطنا والرباء اصطالحا: هو املعاداة، وهو إظهار العداوة بالفعل، كاجلهاد ألعداء اهلل، والرباءة منهم والبعد 

وظاهرا. بتصرف، تيسري العزيز احلميد   شرح كتاب التوحيد: الشيخ سليمان بن عبد اهلل بن حممد بن عبد 
 هـ.0211، 2، املكتب اإلسالمي دمش  بريوت ط: 211الوهاب ص 

ٻ     ٱ  ٻ  ٻڇ  :واملؤمنون أولياء اهلل، واهلل تعاىل وليهم، وأما الكافرون فأولياء الشيطان، قال تعاىل

ٻ  پ  پ  پ  پڀ   ڀ  ڀ         ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   

)سورة البقرة   ڇٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  
 .217(، بتصرف، شرح العقيدة الطحاوية ص 447آية 

)وأصل املواالة هي احملبة، كما أن أصل املعاداة البغض، فإن التحاب يوجب التقارب واالتفاق، والتباغض يوجب 
ختالف.. فأولياء اهلل ضد أعدائه ضد أعدائه، يقرهبم منه ويدنيهم إليه، ويتوالهم وحيبهم ويرمحهم، التباعد واال

ويكون عليهم منه صالة، وأعداؤه يبعدهم ويلعنهم، وهو إبعاد منه ومن رمحته، ويبغضهم ويغضب عليهم( جامع 
، يقي  د. حممد رشاد 312اعدة   احملبة ص الرسائل:  شيخ اإلسالم ابن تيمية اجملموعة الثانية الرسالة الثالثة: ق

 م.0912هـ 0214، 0سامل دار املدين جدة، ط:
، ولالستفادة انظر حقيقة الوالء والرباء   01بتصرف، الوالء والرباء   اإلسالم من مفاهيم عقيدة السلف ص (4)

، دار ابن حزم 401 -419، ومن ص 27 -34معتقد أهل السنة واجلماعة: سيد سعيد عبد الغين من ص 
 م.0991هـ 0209، 0للطباعة والنشر، بريوت لبنان، ط:
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وقد كان الصحابة رضوان اهلل عليهم، خري من طب  هذه العقيدة والتزمها، ال سيما 
هاهم عن اختاذ الكفار أعوانا وأنصارا وظهورا، يوالوهنم على دينهم، واآليات تنزل عليهم، تن

ويظاهروهنم على املسلمني من دون املؤمنني، وتبني هلم أن من فعل ذلك، فقد برئ من اهلل، 
ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې   ڇ ، كما   قوله تعاىل(0)وبرئ اهلل منه

ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ   ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ     وئ  وئ  ۇئ   ۇئۆئ  ۆئ 

 .(4) ڇىئ  
فالقرآن) ملا هنى عن مواالة الكفار وبني أن من توالهم من املخاطبني فإنه منهم، بني 
أن من توالهم وارتد عن دين اإلسالم، ال يضر اإلسالم شيئا، بل سيأيت اهلل بقوم حيبهم 

. (3)مة الئم(وحيبونه، فيتولون املؤمنني دون الكفار وجياهدون   سبيل اهلل ال خيافون لو
ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ڇ فقال تعاىل

ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ   

 .(2) ڇۅ  ۉ  ۉ  
فمواالة املؤمنني: تتضمن حبهم ملا هم عليه من احل  واهلدى، والرباء من أعداء اهلل: 

يه من الكفر، فاحلب والبغض مها ترمجة الوالء والرباء   يستلزم بغضهم وبغض ما هم ف
الواقع، ومها أقوى وأوث  روابط اإلميان كما قال صلى اهلل عليه وسلم :)) أوث  عرى 

 .(4)اإلميان: املواالة واملعاداة   اهلل، واحلب   اهلل والبغض   اهلل((

                                                 
 .441/ 3بتصرف، جامع البيان عن تأويل آي القرآن (0)
 .41سورة آل عمران آية  (4)
 .311/ 01الفتاوى: ابن تيمية  (3)
 .42سورة املائدة آية  (2)
وقال حديث حسن، وعزاه إىل الطرباين   ، 4434ح  4/323أورده الشيخ األلباين   صحيح اجلامع الصغري  (4)

، املكتب 0741ح  314/ 2املعجم الكبري والطيالسي ومسند اإلمام أمحد. وانظر سلسلة األحاديث الصحيحة 
 م.0979هـ 0399، 4اإلسالمي ط:
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خياصمون   احل  أقرب  إن العقيدة اليت غرسها اإلسالم   نفوس  أصحابه جعلتهم
الناس إليهم، ويوادون   احل  أبعد اخلل  عنهم، فال تساهل مع قريب أو حبيب ما دام 

 . (0)حمادا هلل  وخمالفا لشرعه
وقد حق  الصحابة والءهم للمؤمنني، وتربؤهم من املشركني   العديد من 

لي، وأحلوا حمله الوالء املواقف، منها حني قطعوا عالئ  التناصر اجلاهلي والوالء اجلاه
اإلسالمي، والوقوف   صفه، بإعالهنم   بيعة العقبة الكربى) بيعة احلرب(، مفاصلتهم 

 .(4)الكفر وأهله، ونصرهتم اهلل ورسوله واملؤمنني
وهي اليت دفعتهم إىل مفارقة أهليهم وأوطاهنم، واهلجرة إىل دار اإلسالم، ليكون إيذانا 

ديدة يت مظلة األخوة اإلسالمية، بني املهاجرين واألنصار، بعهد جديد، ونشوء رابطة ج
چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ والتقاء قلوهبم على حمبة اهلل ورسوله، قال تعاىل

 .(3) ڇ..... ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ
وإعالن املفاصلة الكاملة بني حزب اهلل وحزب الشيطان، واالحنياز النهائي 

ن كل عائ  وكل جاذب ألعداء اهلل ورسوله صلى اهلل عليه وسلم، للمؤمنني، والتجرد م
، فروابط الدم تنقطع عند (2)كان عندما شرع اجلهاد، فقاتل املسلمون أقرباءهم وعشريهتم

                                                 
 م.0972هـ 0392، 3، مؤسسة الرسالة بريوت لبنان، ط:034بتصرف، مشكالت الدعوة والداعية: فتحي يكن ص (0)
. وقد قال قائلهم:) نعم والذي بعثك باحل ، 017بتصرف، الوالء والرباء من مفاهيم عقيدة السلف ص (4)

لنمنعنك مما مننع منه أزرنا، فبايعنا يا رسول اهلل، فنحن واهلل أهل احلروب وأهل احللقة..( املستدرك على 
سناد ومل خيرجاه ووافقه الذهيب. ، وقال: حديث صحيح اإل4/444الصحيحني كتاب التاريخ قصة بيعة العقبة 

 ،4/41وسرية الرسول صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام 
 .74سورة األنفال جزء من آية  (3)
رغم النهي عن حمبة الكافرين ونصرهتم ، فإن اهلل تعاىل أمر بربهم واإلحسان إليهم، وصلتهم ومكافأهتم  (2)

ال املسلمني وإخراجهم من ديارهم)بتصرف، تيسري الكرمي باملعروف من األقارب وغريهم، حبال مل ينصبوا لقت
ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڇ  ( كما قال تعاىل7/344الرمحن   تفسري كالم املنان 

 .1سورة املمتحنة آية  ڇڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     
غضهم هلم على ترك العدل فيهم، بل يستعملوا العدل مع كما يأمرهم تعاىل مبعاملة الناس بالعدل، وأال حيملهم ب

ہ  ڇ  :( كما قال تعاىل3/41كل أحد صديقا كان أو عدوا، )انظر تفسري القرآن العظيم للحافظ ابن كثري 

ہ  ھ  ھ        ھ  ھ   ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ   ڇ  :، كما قال تعاىل(0)حد اإلميان

 .(4)  ڇڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ  
 مظاهر الوالء والرباء يف هذه الغزوة يف عدة مواطن:وقد جتلت 

إىل املدينة ،لتجديد العهد مع  -وذلك قبل إسالمه-حني بعثت قريش أبا سفيان -أ
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، فدخل على ابنته أم املؤمنني أم حبيبة رضي اهلل عنها، 

ه وسلم، لكنها بادرته مبا ألقى وهو يظن أهنا قد تكون شفيعا له عند زوجها صلى اهلل علي
، حني منعته ابتداًء (3)  نفسه اليأس، وقابلته جبفوة مل حيسب هلا حسابا، ومل تدر   خلده

من اجللوس على فراش النيب صلى اهلل عليه وسلم وطوته عنه، وأجابت عما فعلت بقوهلا: 
لم أحب أن )هو من أثر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،وأنت رجل مشرك جنس، ف

                                                                                                                                          

 (.1)سورة املائدة آية   ڇۈ  ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  

ڈ  ڈ  ڇ  :كما يأمر بالرب واإلحسان إىل الوالدين الكافرين، إن أمرا ابنهما بالكفر، وذلك   قوله تعاىل

  ڇژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  

ا من وسائل ( وذلك ألن   صلتهم وحسن معاملتهم، ترغيبا هلم   اإلسالم، فهذ04)سورة لقمان جزء من آية 
الدعوة خبالف املودة واملواالة، فهما يدالن على إقرار الكافر على ما هو عليه، والرضى عنه، وذلك يسبب عدم 

،دار الوطن 01دعوته لإلسالم. ابتصرف، الوالء والرباء   اإلسالم للشيخ صاحل بن فوزان الفوزان ص 
 هـ.0،0201للنشر،ط:

تبني احلد الذي جيب على املسلم أن يقف عنده وال يتجاوزه، من أجل احلفاظ بتوضيح معاملة املسلمني للكافرين، ي
على دينه وإميانه،   معاملتهم وبناء العالقات معهم، وهو احلد الذي ال يفهم من الوقوف عنده، املوافقة على 

ة على دينهم دينهم، والرضى عن كفرهم، فإذا ختطى املسلم هذا احلد، ودخل   طاعة الكفار، وأظهر املوافق
الباطل، وأعاهنم عليه بالنصرة واملال، واالهم وقطع املواالة مع املسلمني، ورفع عالقته معهم على عالقته مع 
املسلمني، فقد صار منهم، وارتد عن دينه وال يستث  من ذلك إال املكره.بتصرف، اإلميان :أركانه، حقيقته، 

 م.0914هـ 0214، 3ل املطابع التعاونية عمان، ط:، مجعية عما014نواقضه: د. حممد نعيم ياسني ص 
 .4/3402بتصرف،   ظالل القرآن (0)
 .44سورة اجملادلة جزء من آية  (4)
 .4/0017بتصرف، خاا النبيني (3)
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. فضربت رضي اهلل عنها بذلك منوذجا صادقا   احلب   اهلل والبغض فيه، (0)جتلس عليه(
 .(4)ومواالة أولياء اهلل، ومعاداة أعدائه

لتعرض عليه اإلسالم، وتظهر  -وقد علمت رجحان عقل أبيه-بل أهنا تغتنم الفرصة
:) وأنت يا أبت، سيد قريش أسفها أن يفوته هذا اخلري واهلدى، وهو رئيس قومه، فتقول

وكبريها، كيف يسقط عنك الدخول   اإلسالم، وأنت تعبد حجرا ال يسمع وال يبصر، 
 .(3)فقال: ياعجباه، وهذا منك أيضا؟ أأترك ما كان يعبد آبائي واتبع دين حممد؟(

وكذلك ضرب الصحابة أروع األمثال   والئهم لإلسالم، وتربئهم من الكفر،   
هم، على طاعة الرسول صلى اهلل عليه وسلم وعدم التقدم عليه، وذلك اجتماع كلمت

برفضهم إعطاء اجلوار واألمن لقريش من عند أنفسهم، بل كانت مقولتهم: بل جوارنا 
  جوار رسول اهلل، مثار عجب واندهاش عند أيب سفيان، حني رأى هذا التالحم 

وقد يئس من -ه وسلم ، فقال لقومهواالتفاق من اجلميع على اتباع الرسول صلى اهلل علي
: ) جئتكم من عند قوم قلوهبم على قلب واحد، واهلل ما تركت منهم صغريا -أخذ األمان

 .(2)وال كبريا وال أنثى وال ذكر إال كلمته، فلم أجنح منهم شيئا(
ملا حاول تسريب اخلرب -كانت هفوة حاطب بن أيب بلتعة رضي اهلل عنه -ب
مسلمني   املدينة، وتوضيحا وترسيخا لقاعدة الوالء والرباء، درسا بليغا لل -لقريش

                                                 
، يقي  د. إحسان عباس و د. 444جوامع السرية: اإلمام احلافظ أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم ص (0)

 م.0910هـ 0210د املطبعة العربية الهور باكستان ط: بدون ناصر الدين األس
، دار الرفاعي للنشر 041بتصرف، حكم وأحكام من السرية النبوية: الشيخ عبد اهلل عبد الغين خياط ص (4)

 م.0910هـ 0210، 0والطباعة ط:
. ولعل من املناسب 4/341. وشرح املواهب اللدنية 0/341، وانظر إمتاع األمساع 4/793املغازي: الواقدي  (3)

هنا توضيح الفارق بني موقف أم املؤمنني رضي اهلل عنها، وبني موقف أمساء بنت أيب بكر الصدي  رضي اهلل 
عنهما، ملا وفدت عليها أمها وهي مشركة بعد صلح احلديبية، فلم تستقبلها، حىت استأذنت النيب صلى اهلل عليه 

أمي قدمت علي وهي راغبة، أفأصلها؟ قال:))نعم ،صليها(( رواه  وسلم   ذلك فقالت له:)يا رسول اهلل، إن
 ، فوصلتها، وأكرمتها.2/79البخاري   صحيحه كتاب اجلزية واملوادعة باب إ  من عاهد   غدر 

والفرق بني املوقفني: أن قدوم أيب سفيان كان بعد غدر بين بكر وقريش خبزاعة، أما أم أمساء فقد كان   مدة 
ل اعتداء قريش كما يظهر، و)عدم الغدر اقتضى جواز صلة القريب، ولو كان على غري دين الواصل( الصلح، وقب
 . 3013ح  4/410فتح الباري 

 .9739ح  374: 4املصنف: عبد الرزاق الصنعاين  (2)
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فنزلت اآليات تنهى عن اختاذ الكفار واملشركني، الذين هم حماربون هلل ولرسوله 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ڇ أولياء وأخالء وأصدقاء، فقال تعاىل-وللمؤمنني

پ  پ  پ    ڀ   ڀ  ڀ  ڀ         ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿٿ  

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ              ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ   ڄ    ٹ  ٹ

 .(0)  ڇڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  
  اآلية الكرمية يهيج اهلل تعاىل على عداوهتم، وعدم توليهم، ألهنم أخرجوا الرسول 

وحيد صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه من بني أظهرهم، كراهية ملا هم عليه من الت
 .(4)وإخالص العبودية هلل وحده، ومل يكن هلم عندهم ذنب إال إمياهنم باهلل رب العاملني
ڌ      ڇ  :كما يبني تعاىل ما احتوت عليه قلوهبم من احلقد والعداوة للمسلمني بقوله

  ڇڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ    ک  ک  ک       ک  گ  

نهم، يكونوا هلم غاية   العداوة ، ويبسطوا ، فهم إن يظفروا باملسلمني، ويتمكنوا م(3)
أيديهم إليهم بالقتال، وألسنتهم بالشتم، بل ويتمنون أن يرتدوا عن دينهم، فيلح  هبم 
مضار الدين والدنيا معا، فموادة أمثاهلم ومناصحتهم خطأ عظيم ومغالطة من املسلمني 

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڇ  :ألنفسهم، كما وصفه اهلل تعاىل بقوله

 .(2)  ڇ..... ڦ  ڄ      ڄ  ڄ
كما يقرر تعاىل أن األقارب واألوالد الذين يوالون الكفار من أجلهم، ويتقربون 
إليهم خوفا عليهم، لن ينفعوهم يوم القيامة، بل يفصل اهلل بينهم، فيدخل أهل اإلميان 

 .(4)اجلنة، ويدخل أهل الكفر النار

                                                 
 .0سورة املمتحنة آية  (0)
 .1/004بتصرف، تفسري القرآن العظيم (4)
 .4سورة املمتحنة آية  (3)
 .1التوبة جزء من آية سورة  (2)
 .04/311، وانظر تفسري الفخر الرازي 2/91بتصرف، الكشاف (4)
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ولو دارت -رمحا وال أهال، وال ينبغي فاملشركون ال يذكرون   عداوهتم لإلسالم
أن يبقوا هلم ودا وقد خاصموهم   ذات اهلل، وأخذ عليهم العهد  -على املسلمني الدوائر

 .(0)أن يبذلوا   حرهبم أنفسهم وأمواهلم
فكان   صدور هذا اخلطأ من الصحايب اجلليل، ونزول هذه اآليات، تعمي  هلذه 

لوقت الذي هم أشد ما حيتاجون فيه إىل ملسات قوية ، العقيدة   قلوب املسلمني،   ا
تثري   قلوهبم مشاعر املواالة للمؤمنني والبغض للكافرين، وتنقيها من أي شائبة تردد   

 قتال الكفار، أو الرضوخ أمام املصاحل الشخصية، أو املؤثرات العاطفية.
من مواجهتهم  وقد كان   هذه الغزوة امتحان صعب تعرض له املسلمون ، أقسى

فمما مييز فتح مكة ، أهنا  -كما حد،   الغزوات السابقة-عشريهتم   ساحة القتال
املرة األوىل اليت يبادر فيها املسلمون بغزو مكة واهلجوم عليها، ومن الطبيعي أنه من 
الصعب على اإلنسان أن يسري لغزو أهله وقبيلته،   الدار اليت خلفهم فيها وهاجر منها، 

إىل قريب يراوده أمل عظيم أن تنضم هذه العشرية إىل صفوف املسلمني، فتزول  وكان
بذلك املقاطعة واخلصومة، وتتصل األواصر اليت قطعت من جديد، وذلك تصديقا لقوله 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڇ  :تعاىل

ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  

 .(4)  ڇٹ    ڤ  
 سالم اليت طهرت قلوهبم وجعلتها خالصة هلل عابدة له وحده تعاىل.لكنها عقيدة اإل

من املواقف اليت جتلى فيها الوالء ،وحمبة الرسول صلى اهلل عليه وسلم ، وتقدمي -ج
ما حيبه  ويرضاه على حمبوبات النفس، ما صرح به عمر رضي اهلل عنه للعباس رضي اهلل 

وأراد ضرب عنقه، فقال  -قبل إسالمه-نعنه، حني أكثر من الكالم   شأن أيب سفيا
العباس: مهال يا عمر، فواهلل ما تصنع هذا إال أنه رجل من بين عبد مناف، ولو كان من 

 بين عدي بن كعب ما قلت هذا.

                                                 
 .217بتصرف، فقه السرية:  الشيخ حممد الغزايل ص (0)
 .7سورة املمتحنة آية  (4)
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فانربى عمر رضي اهلل عنه يدفع عن نفسه وصمة العصبية القبلية، أو أن يكون والؤه لغري 
شوائب اجلاهلية والتعل  بأواصر الدم، إال آصرة أخوة املؤمنني، فأجاب وقد ختلص قلبه من 

اإلسالم: مهال يا عباس، فواهلل إلسالمك يوم أسلمت، كان أحب إيل من إسالم اخلطاب لو 
 .(0)أسلم، وذلك ألين أعلم أن إسالمك كان أحب إىل رسول اهلل من إسالم اخلطاب لو أسلم

من حظوظ نفسه، وغاياته الشخصية، فبلغ رضي اهلل عنه بذلك مرتبة عالية من التجرد 
 .(4)بتقدمي ما حيبه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ويهواه، على ما حيبه هو ويرضاه

وهذا النيب صلى اهلل عليه وسلم النموذج الكامل، واملثل األعلى للمسلمني   -د
اءة واحلرب ،   تعامله مع رؤساء قريش ورجاالهتا، يعلن الرب-الوالء والرباء -هذا اجلانب

على أعداء اهلل، حىت لو كان أقرب قريب، فإذا أسلم واتبع دين احل ، انقلب هذا العدو 
 محيما، ويولت البغضاء إىل حمبة وسالم، ومن ذلك:

موقفه صلى اهلل عليه وسلم من ابن عمه أيب سفيان بن احلار،، ومن صهره -0
وإعراضه عنهما بعد  -ل إسالمهمارضي اهلل عنهما وذلك قب-عبد اهلل بن أمية بن املغرية

اشتداد أذامها عليه وعلى املسلمني، فلما تبني له صدق توبتهما وجلوءمها لإلسالم راغبني 
رق هلما وعفا عنهما، فانضما إىل حزب أولياء اهلل، وقد روي:) أن أبا سفيان بن احلار، 

، فلما أسلم كان أحب قريش إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وكان شديدا عليه
كان أحب الناس إليه(، وكان صلى اهلل عليه وسلم حيب أبا سفيان ويشهد له باجلنة، 

 .(3)ويقول:))أبو سفيان بن احلار، خري أهل بييت ((

                                                 
 .2/43، والطبقات الكربى 449بتصرف، جوامع السرية ص (0)
ل عمر رضي اهلل عنه :) فقد كان عمر ميثل عقيدة يقول اللواء الركن حممود شيت خطاب معلقا على صدق قو (4)

املسلمني األولني الراسخة، بينما كان العباس حديث عهد باإلسالم(، كما اشتهر عمر بشدته حىت على قومه، 
بينما عرف عن العباس شدة حمبته هلم. رضي اهلل عن صحابة رسوله أمجعني. وقد اختلف املؤرخون   يديد تاريخ 

 من هذا البحث. 004رضي اهلل عنه انظر ص إسالم العباس 
أكثر من العباس الذي  -خاصة مبا عرف من شدته على قومه-ولعل سب  عمر باإلسالم قد عم  انتماءه للمسلمني

يالحظ من مواقفه   غزوات الرسول صلى اهلل عليه وسلم ، تعلقه بقومه وحدبه عليهم، واحلرص عليهم و على 
 هدايتهم.

، وقال صحيح على شرط 3/444ى الصحيحني كتاب معرفة الصحابة ذكر مناقب أيب سفيان بن احلار، املستدرك عل (3)
 .0/412، سري أعالم النبالء 2/44مسلم ومل خيرجاه، وتابعه الذهيب وسكت عنه، وانظر الطبقات الكربى 
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إن بعض املشركني الذين كانوا حربا على اإلسالم وأهله، وامتدت عداوهتم    -4
كعكرمة بن أيب جهل، وصفوان بن غالب فترة النبوة، وكانت امتدادا لعداوة آبائهم، 

أمية بن خلف، قد أسلموا، فلم يؤاخذهم صلى اهلل عليه وسلم جبريرة اجلاهلية وأهلها، 
ومل يعريمها مبا مضى من حرهبما لإلسالم، بل بذل هلما الوالء واحملبة والود، وغض 
ن الطرف عما سلف منهما، كما فعل مع عكرمة رضي اهلل عنه ، حني هنى املسلمني ع

تعيريه مباضيه، فقال:)) يأتيكم عكرمة بن أيب جهل مؤمنا مهاجرا، فال تسبوا أباه، فإن 
سب امليت يؤذي احلي وال يبلغ امليت((، فلما بلغ باب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

، وقال له: )) مرحبا بالراكب (0)،وثب له رسول اهلل قائما على رجليه فرحا بقدومه(
تأثر عكرمة رضي اهلل عنه هلذا االستقبال وهلذه البشاشة، وأراد أن يثبت ثالثا(( ف-املهاجر

والءه لإلسالم، وعد نصرته له تكفريا عن عداوته الساب ، فقال: واهلل يا رسول اهلل، ال 
 .(4)أدع نفقة أنفقتها إال أنفقت مثلها   سبيل اهلل

سلمني عن يظهر حرص اإلسالم على غرس هذه العقيدة، وذلك بتمييز امل-هـ
الكافرين، وإزالة الدوافع املادية واملصاحل الدنيوية، اليت تكون مشتركة بني الطرفني، فال 
يبقي على العالئ  اليت قد تضطر املسلم أن يوايل الكافر ، ويكتم احل  حمافظة عليها، 
وخوفا من زواهلا، فشرع قطع التوار، بني املسلم والكافر،  فعن أسامة بن زيد رضي اهلل 
عنه ) أنه قال زمن الفتح: يا رسول اهلل، أين ننزل غدا؟ قال النيب صلى اهلل عليه وسلم : 

، (3))) وهل ترك لنا عقيل من منزل،   قال: ال ير، املؤمن الكافر وال الكافر املؤمن((
قاطعا بذلك مطامع النفس اليت قد تطرأ على املسلم ، فيوايل ويناصر الكفار من أهله، وال 

                                                 
وسكت عنه الذهيب، ، وسكت عنه،  3/420رواه احلاكم   املستدرك على الصحيحني كتاب معرفة الصحابة  (0)

تنوير  -وروى اإلمام مالك جزءا منه   املوطأ كتاب النكاح باب نكاح املشرك إذا أسلمت زوجته قبله 
، وانظر أسد الغابة   معرفة الصحابة: عز الدين 0/394، كما ذكره املقريزي   إمتاع األمساع 4/74 -احلوالك

شيخ علي حممد معوض، والشيخ: عادل أمحد عبد املوجود، دار ، يقي : ال2/41ابن األثري علي بن حممد اجلزري 
 م.0992هـ 0204، 0الكتب العلمية بريوت لبنان، ط:

 .400سب  خترجيه ص (4)
. 4/94رواه البخاري   صحيحه كتاب املغازي باب أين ركز النيب صلى اهلل عليه وسلم الراية يوم الفتح  (3)

، كما روى قول علي بن احلسني بن علي رضي اهلل 9140ح  4/02ف وروى حنوه احلافظ عبد الرزاق   املصن
 .9142عنه : أن أبا طالب ورثه عقيل وطالب، ومل يرثه علي وجعفر ألهنما كانا مسلمني. ح 
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، فجاء اإلسالم بقطع هذه العالئ ، ألن (0)اءته منهم، حرصا على ما قد يرثه منهميعلن بر
ٱ  ٻ  ٻ  ڇ )التوار، يتعل  بالوالية، وال والية بني املسلم والكافر، لقوله تعاىل: 

، وما دام أن التناصر (3)((4) ڇ .....ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ   ڀ  ڀ
لكافر، فألن ينقطع التوار، من باب أوىل، والوالء اإلمياين قد انقطع بني املسلم وا

لتخلص نفسه هلل رب العاملني، وتصبح حياته قائمة على منهج اهلل القومي، كما أن   
ذلك صونا للمسلم من املال احلرام، ألن صاحبه الكافر رضي باحلرام، وترك شريعة اهلل 

 .(2)واحلالل
تح مكة، األساس الذي يواىل وبني رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم   خطبته ملا ف

عليه، وتكون النصرة واحلمية عروته اليت يرتبط هبا،   قوله:)) واملسلمون يد على من 
سواهم((، ) أي أهنم جمتمعون يدا واحدة على غريهم من أرباب امللل واألديان، فال يسع 

 .(4)أحدا منهم أن يتقاعد عن نصرة أخيه املسلم(
م، واملسلمون ) جمتمعون على أعدائهم ال يسعهم فاألساس هو: عقيدة اإلسال 

 .(4)التخاذل بل يعاون بعضهم بعضا(
                                                 

وهذا االبتالء يتعرض له كثريا من يشرح اهلل صدره لإلسالم بعد الكفر، فما أن يعلن أحدهم إسالمه بني أهله،  (0)
داه  إىل هتديده باحلرمان من املريا، إلجباره على العودة إىل دينه، وقد يلجأ بعضهم إىل قطع النفقة حىت يلجأ وال

أثناء زياريت للواليات املتحدة -وهذه قصة واقعية مسعتها -عنه متاما إذا كان حمتاجا هلا، ويطرد من البيت إرغاما له
قطعت والدهتا عنها مصروفها، فلجأت إىل بيت أحد من مسلمة أمريكية طردها أهلها من املنزل و -برفقة زوجي

املسلمني   بلدها حىت يسر اهلل هلا وتزوجها أخ مسلم كفلها ورعاها. فكان التشريع اإلهلي احلكيم بقطع هذه 
 املنافع والوشائج صارف للقلب عن التعل  هبا وتثبيتا على اإلسالم. 

 .40سورة املائدة جزء من آية  (4)
. وقد روي عن عمر رضي اهلل عنه أنه قال:) أهل الشرك ال نرثهم وال يرثونا(. 4742ح  04/41 فتح الباري (3)

 .9144ح  4/04املصنف: عبد الرزاق الصنعاين 
، ولالستفادة انظر الفصل اخلامس من الكتاب نفسه: 301بتصرف، الوالء والرباء من مفاهيم عقيدة السلف ص (2)

 .301 - 032لم والكافر من ص انقطاع التوار، والنكاح بني املس
. يقي : عبد 01/442جامع األصول   أحاديث الرسول: اإلمام جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد ابن األثري اجلزري  (4)

 440/ 04م. وانظر عون املعبود0949هـ 0319القادر األرناؤوط نشر مكتبة احللواين، مطبعة املالح مطبعة دار البيان ط: بدون/ 
 .2417ح 
 .004/ 02الفتح الرباين  (4)



 

221 

 

 

وقد شبه الرسول صلى اهلل عليه وسلم املسلمني   تآزرهم بالبناء الواحد يقوي 
 .(0)بعضه أركان بعض فقال:)) املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا((

أعضائه   اإلحساس باألمل واملعاناة  كما شبههم باجلسد الواحد الذي يتشارك مجيع
إذا مرض أو اشتكى أحد أعضائه، فقال:)) املسلمون كرجل واحد، إن اشتكى عينه 

 .(4)اشتكى كله، وان اشتكى رأسه اشتكى كله((
لترسيخ عقيدة الوالء والرباء ،هنى الرسول صلى اهلل عليه وسلم عن إحدا،  -و

ومواالهتم، ومعاداة  -كل املسلمني- األحالف، فاإلسالم يقتضي نصرة املسلمني
 والتربؤ منهم.-كل الكافرين-الكافرين

فأما ما كان من أحالف اجلاهلية موافقا ملراد اإلسالم؛ من تعاون بني املسلمني، 
ونصرة للمظلوم، وصلة لألرحام، فال يزيده اإلسالم إال شدة ،وما كان خبالف ذلك من 

لك، وخمالفة حكم اإلسالم، فهذا احللف ال اعتبار نصرة للظلم والعدوان والتعاون على ذ
له   اإلسالم، وقد قال صلى اهلل عليه وسلم :)) ال حلف   اإلسالم، وأميا حلف كان 

 .(3)  اجلاهلية مل يزده اإلسالم إال شدة((
فال والء   اإلسالم إال على أساسه النظري والعملي، وكل آصرة أخرى يعطي 

سها، آصرة باطلة، فاألواصر القائمة على املذاهب األرضية الناس والءهم على أسا
بأنواعها، كالشيوعية والقومية والوطنية وغريها، غري معتربة شرعا وباطلة، فاملسلم ال 

،جبامع العقيدة الشيوعية والعمل املشترك، وال -رغم اندحارهم-يعطي والءه للشيوعيني
مع عدم -ملتومهة، وال للوطنيني جبامع املصلحة القومية ا -على كفرهم-للقوميني

جبامع مصلحة الوطن، بل إن اهلل يأىب على املسلمني، أن يعطوا -اعتصامهم حببل اإلسالم
 .(2)والءهم إال جبامع اإلميان واإلسالم 

                                                 
 .4414ح  0999/ 2صحيح مسلم كتاب الصلة باب تراحم املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم (0)
، لالستفادة انظر حقيقة الوالء والرباء   معتقد أهل السنة واجلماعة من 4414ح  4111/ 2املرجع الساب   (4)

 .443 -424ص 
 . 023سب  خترجيه ص  (3)
، دار طيبة للنشر 13صرف: أهل السنة واجلماعة معامل االنطالقة الكربى: حممد عبد اهلادي املصري ص بت(2)

م. وتتمة الكالم: أما هذه الروابط واملسميات) فال جيوز ألحد أن 0911هـ 0219، 2والتوزيع الرياض ط:
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ې  ڇ  :وقد بني تعاىل اجلهات اليت جيب أن يبذل هلا املؤمن والءه، فقال تعاىل 

 ڇۇئ  ۇئ  ۆئ  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ    
 

ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ڇ  :،وبني عاقبة من يفعل ذلك   قوله(0)

 .(4)  ڇی  ی  ی  
إقرار ميزان التفاضل بين المسلمين بالسبق باإليمان واألعمال -5

 الصالحة:
حصل للسابقني إىل اإلسالم، وإىل نصرة رسوله صلى اهلل عليه وسلم ، فضيلة مل 

ٱ  ٻ  ٻ  ڇ مه حىت الفتح، وفيهم قوله تعاىليدركها من تأخر إسال

 ڇ ....ٻ  ٻ 
، وقد سب  ذكر التفاضل   بعض األعمال الصاحلة (3)

 والطاعات، وأن احلد الفاصل   ذلك هو فتح مكة.
ومن هذه األعمال، اهلجرة إىل اهلل ورسوله، فقد حصلت الفضيلة العظيمة ملن سب  

ميان باهلجرة ونال شرف التسمية ب)مهاجر(، وهي لإلميان برسالة اإلسالم، وصدق هذا اإل
من مراتب الصحبة العالية، وذلك  بسبقه إىل اإلميان باهلل تعاىل ونبيه صلى اهلل عليه وسلم ، 

                                                                                                                                          
عند اهلل أتقاهم من أي طائفة كان( ميتحن الناس هبا، وال يوايل هبذه األمساء وال يعادي عليها، بل أكرم اخلل  

( فال يصح امتحان الناس بأمور ما أنزل اهلل هبا من سلطان، وال يصح التعصب 204/ 3)الفتاوى: ابن تيمية 
ألمساء وشعارات أو جتمعات وزعامات، بل املواالة واملعاداة تكون على أساس الدين والتقوى، وال يكون التعصب 

 ترفع راية القرآن والسنة وهدي السلف الصاحل رضي اهلل عنهم. إال جلماعة املسلمني، اليت
 .44سورة املائدة آية  (0)
، ولالستفادة انظر الفقرة األوىل: 073. وانظر جند اهلل ثقافة وأخالقا: سعيد حوى ص 44سورة املائدة آية  (4)

 بدون تاريخ. 4ط:دار الكتب العلمية بريوت  011 - 074يرير الوالء هلل وللرسول وللمؤمنني ص 
. وقال اإلمام الطربي: هم الذين سبقوا الناس أوال إىل اإلميان باهلل ورسوله، من 011سورة التوبة جزء من آية  (3)

املهاجرين، والذين هجروا قومهم وعشريهتم، وفارقوا منازهلم وأوطاهنم، واألنصار الذين نصروا رسول اهلل صلى 
. وقال شيخ 4/ 00الكفر. بتصرف، جامع البيان عن تأويل آي القرآن  اهلل عليه وسلم على أعدائه من أهل

اإلسالم ابن تيمية: السابقون هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، ودخل فيهم أهل بيعة الرضوان. بتصرف، 
يقي  حمب ، 224املنتقى من منهاج االعتدال خمتصر منهاج السنة: احلافظ أبو عبد اهلل حممد بن عثمان الذهيب ص 

 هـ.0372الدين اخلطيب، مكتبة دار البيان دمش ، ط:بدون 
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الذي هو رأس الفضائل، ويملهم العناء واملشقة زمنا طويال من كفار قريش، وصربهم 
، ويكفيهم شرفا (0)لألوطان واألهلعليهم، وكذلك يملهم املضار الناشئة عن املفارقة 

انتساب النيب صلى اهلل عليه وسلم للهجرة   قوله:)) لوال اهلجرة لكنت امرًأ من 
 .(4)األنصار((

وقد ورد الثناء على املهاجرين الذين تركوا دورهم وأهليهم، كراهية البقاء بني 
وا إىل بلد اإلميان، املشركني و  سلطاهنم، حيث ال يأمنون فتنتهم على أنفسهم، فهاجر

الذي يأمنون فيه على أنفسهم من فتنة املشركني، وليستعدوا جلهادهم نصرة هلل 
ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ڇ  :، وذلك مثل قوله تعاىل(3)ولرسوله

ۓ  ڇ  :، وقوله(2)  ڇۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  

 .(4)  ڇې  ۋ  ۅۅ  ۉ   ۉ  ې  
أما وقد زالت املربرات اليت دفعت النيب صلى اهلل عليه وسلم وصحابته إىل اخلروج 
من مكة، مهاجرين للمدينة، بتحول اجملتمع املكي بعد الفتح إىل جمتمع إسالمي تقام فيه 
شريعة اهلل، وتصان فيه حرمة العقيدة اإلسالمية، ويأمن فيه املسلمون، فقد انقطعت هذه 

الفاضلة، ولكن بقي اإلسالم واإلميان واجلهاد   سبيل اهلل، كما قال صلى اهلل اهلجرة 
عليه وسلم  جملاشع بن مسعود رضي اهلل عنه ملا انطل  بأخيه ليبايع على اهلجرة:))مضت 

 .(4)اهلجرة ألهلها، أبايعه على اإلسالم واجلهاد((

                                                 
، مكتبة 0/042بتصرف، عقيدة أهل السنة واجلماعة   الصحابة الكرام: د. ناصر بن علي عائض حسن الشيخ (0)

/ 0م. ولالستفادة انظر يقيقه ملسألة تفضيل املهاجرين على األنصـار  0993هـ 0203، 0الرشد الرياض ط:
042- 021. 

 .012/ 4صحيح البخاري كتاب املغازي باب غزوة الطائف  (4)
 . 042/ 0بتصرف، عقيدة أهل السنة واجلماعة   الصحابة الكرام (3)
 .401سورة البقرة آية  (2)
 .1سورة احلشر آية  (4)
 . 034سب  خترجيه ص  (4)
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سالم واملسلمني، كما ثبت أن أفضلية العمل الصاحل على قدر رجوع منفعته لإل-
وأن األجر على قدر النصب، فمن دفعه إميانه إىل اإلنفاق   سبيل اهلل، ونصرة رسوله قبل 
الفتح،   وقت العسرة والشدة، خري عند اهلل ممن أنف  بعد الفتح، وحصول األمن والرخاء، 

ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ     ۇئ  ڇ  :ال يستويان عند اهلل، قال تعاىل

ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ      ىئی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ   ۇئۆئ  ۆئ 

 .(0) ڇىئ  يئ  جبحب   خب  مب  ىب  يبجت  حت  خت  مت  ىت  يت  
وقد) جعل علماء التوحيد هذه اآلية دالة على فضل من سب  إىل اإلسالم، وأنف  
وجاهد مع الرسول صلى اهلل عليه وسلم قبل الفتح، وبينوا الوجه   ذلك ،وهو عظم 

ل عليه والصالة والسالم بالنفس وإنفاق املال   تلك احلال، و  عدد موقع نصرة الرسو
املسلمني قلة، و  الكافرين شوكة وكثرة عدد، فكانت احلاجة إىل النصر واملعاونة  أشد، 
خبالف ما بعد الفتح، فإن اإلسالم صار   ذلك الوقت قويا، والكفر ضعيفا، ويدل عليه 

 .(3)((4) ڇ ...ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ڇ قوله تعاىل
فكان اإلنفاق واجلهاد   سبيل اهلل، دليال على صدق اإلميان به، ألن هذه اآلية 
ذكرت   سياق األمر باإلميان به تعاىل وبرسوله، وذلك   اآليات اليت سبقتها، وهي  

ک  گ  گ  گ  گ    ڳ      ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ      ڇ  :قوله تعاىل

 .(2)  ڇڱ  ں  ں   ڻ        ڻ   
من رمحة اهلل جل وعال أن أبواب اخلري مشرعة لعباده الذين مل  يدركوا هاتني و

الفضيلتني، فمن تأخر إسالمه إىل بعد الفتح، ومل يدرك اهلجرة، فقد بقي له اإلميان واجلهاد 
واإلسالم، ومن مل ينف  وجياهد قبل الفتح، فلينف  وجياهد بعده ألن شريعة اجلهاد ماضية إىل 

وأساس األمر إسالم العبد وإخالصه، كما قال صلى اهلل عليه وسلم:))إذا أسلم  يوم القيامة،

                                                 
 .01سورة احلديد جزء من آية  (0)
 .011سورة التوبة جزء من آية  (4)
 .49/441تفسري الفخر الرازي  (3)
 . 7سورة احلديد آية  (2)
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العبد فحسن إسالمه، يكفر اهلل عنه كل سيئة كان زلفها، وكان بعد ذلك القصاص، احلسنة 
 .(0)بعشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف، والسيئة مبثلها، إال أن يتجاوز اهلل عنها((

 مجتمعات:نفاذ سنن اهلل تعالى في ال -6
من الدروس الدعوية العقدية ذات العرب والعظات، نفاذ السنن اإلهلية ويققها   
اجملتمع، وسنة اهلل هي:) الطريقة املتبعة ملعاملة اهلل للبشر، بناء على سلوكهم وأفعاهلم 

 (4)وموقفهم من شرع اهلل وأنبيائه، وما يترتب على ذلك من نتائج   الدنيا واآلخرة(.
   عباده مطردة ال تتخلف أبدا، وثابتة ال تتغري، وكذلك هي عامة، وسنة اهلل

ائ  ائ  ەئ     ەئ   ڇ  :يسري حكمها على اجلميع دون حماباة أو متييز، قال تعاىل

 .(3)  ڇوئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   
وقد وجه القرآن املسلمني للنظر واستقراء املعرفة من هذه السنن وتدبرها، 

تفادة منها، ملا لإلميان هبا من أثر عظيم   تقومي السلوك الديين لإلنسان، وتثبيته واالس
ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ      ەئ  ڇ  ، قال تعاىل:(2)على جادة احل 

 ومن هذه السنن:. (4)  ڇەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ     
 حتمية التدافع بين الحق والباطل: -أ

أي حماولة تنحية أحدمها لآلخر، أو إزالته، واملقصود بالتدافع بني احل  والباطل: 
ملا بينهما من  -وقد يسمى بالصراع بني احل  والباطل -وحموه بالقوة عند االقتضاء،

، كما (4)اختالف، فيحتدم الصراع نتيجة هذا االختالف، إلقرار احل  أو إلقرار الباطل
چ  ڇ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ               چ  چ  چ ڇ  :قال تعاىل

                                                 
 .04/ 0صحيح البخاري كتاب اإلميان باب حسن إسالم املرء (0)
 . 03السنن اإلهلية   األمم واجلماعات واألفراد   الشريعة اإلسالمية ص (4)
 .23سورة فاطر جزء من آية  (3)
، وانظر مقال يت عنوان: العلم بالسنن اإلهلية: د. 02األفراد ص بتصرف، السنن اإلهلية   األمم واجلماعات و(2)

 هـ. 0201ربيع األول  004  جملة البيان عدد  41حممد آحمزون، ص 
 .44سورة النساء آية  (4)
 .24بتصرف، السنن اإلهلية   األمم واألفراد واجلماعات ص (4)
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 ڇ   ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ            ڌ  ڌ     ڎ
ومن هذا التدافع، دفع املشركني  .(0) 

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڇ  :، وهو الذي عناه تعاىل   قوله(4)باملسلمني

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ   ڃڃ  چ  چ  چ  چڇ  

هاد   سبيله ، فقد أوضح تعاىل   هذه اآلية أن القتال واجل(3)  ڇڇ  ڇ  ڇ   ڍ    
 . (2)هو الذي حيسم الصراع بقدر منه تعاىل لصاحل املؤمنني

وقد كان هذا التدافع بني النيب صلى اهلل عليه وسلم واملؤمنني وبني قومهم 
املشركني، ملا أعلنوا كلمة احل  وجهروا بدينهم، فحاربوهم واجتهدوا   حم  دينهم 

يصد عن احل  ويزيله وأهله ،كما قال احل ، وهذا شأن الباطل، حني يطغى بقوته، ل
 .(4) ڇ ....ڃ  ڃ  ڃ          چ     چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ ڇ  :تعاىل

وقد بني النيب صلى اهلل عليه وسلم هناية هذا الصراع بينه وبني أهل مكة،   ترديده 
ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱں   ں  ڻ  ڻ          ڇ : -وهو حيطم األصنام-لآلية الكرمية

 .(4) ڇڻ  
طل وإن طال أمد تدافعه مع احل ، فهو بال شك زاه  يوما ما، وذلك لصدق فالبا

 وعد اهلل لعباده املتقني بالعاقبة، وهذه هي السنة اإلهلية الثانية املتحققة   غزوة الفتح:
 سنة هللا في نصر المؤمنين ال تتخلف أبدا: -ب

ۈئ  ۈئ    ېئ               ۇئ  ۇئ     ۆئ  ۆئ    ڇ  :فهي إخبار من اهلل تعاىل لعباده   قوله

ېئ   ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئيئ  جب   حب  خب     مب  

                                                 
 .74سورة النساء آية  (0)
 .072/ 07ل آي القرآن انظر جامع البيان عن تأوي (4)
 .21سورة احلج جزء من آية  (3)
 ،ومقال د. حممد آحمزون   جملة البيان . 24انظر السنن اإلهلية   األمم واألفراد واجلماعات ص  (2)
 .34سورة األنفال جزء من آية  (4)
 .047. ،واحلديث سب  خترجيه ص 10سورة اإلسراء جزء من آية  (4)
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 ڇىب  
، ) وهذه سنة اهلل وعادته   خلقه، ما تقابل الكفر واإلميان   موطن (0) 

 . (4)فيصل، إال نصر اهلل اإلميان على الكفر، فرفع احل  ووضع الباطل(
ه وسلم وأصحابه على من خالفهم وناوأهم وكذلك نصر اهلل نبيه صلى اهلل علي

 وكذهبم، فجعل كلمة اهلل هي العليا، ودينه هو الدين الظاهر على سائر األديان.
وقد حق  اهلل تعاىل لنبيه صلى اهلل عليه وسلم ، أوجها عديدة من النصر، فنصره 

ه إىل املدينة ، بقوة احلجة والربهان،   نصره حبمايته ملا أمره باهلجرة من بني ظهراين قوم
وجعل له فيها أنصارا وأعوانا،   منحه أكتاف املشركني يوم بدر، فنصره عليهم ، 
وخذهلم له،   بعد مدة قريبة فتح مكة، فقرت عينه ببلده احملرم، فأنقذه اهلل به من الشرك 
هلل والكفر،   دانت له جزيرة العرب بكماهلا، ودخل الناس   دين اهلل أفواجا،   قبضه ا

تعاىل إليه، فأقام اهلل أصحابه خلفاء بعده، فبلغوا عنه دين اهلل، وفتحوا البالد واملدائن، 
حىت انتشرت الدعوة   مشارق األرض ومغارهبا،   ال يزال هذا الدين قائما منصورا 

ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڇ  :ظاهرا إىل قيام الساعة، وهلذا قال تعاىل

 .(2)،  فيوم القيامة تكون النصرة أعظم وأكرب وأجل(3)  ڇڤ       ڤ  ڦ  ڦ  
ملا يريده تعاىل  -وهو القادر على نصرته يوم بعثه-وقد تأخر نصر اهلل تعاىل لنبيه هذه السنني 

له من النصر األعظم واألدوم واألكثر تأثريا   واقع احلياة و  عموم الناس، وبعد أن هتيأ من 
قاقهم هذا النصر الكبري، فلم حيصل هذا إال بعد مضي أكثر مدة املؤمنني القاعدة الالزمة الستح

 ، وقد كان نزول سورة النصر تبشريا به، وإعالما بدنو أجله صلى اهلل عليه وسلم .(4)نبوته

                                                 
 .43 -44ني سورة الفتح اآليت (0)
 .343/ 7تفسري القرآن العظيم  (4)
 .40سورة غافر آية  (3)
 .021/ 7بتصرف، تفسري القرآن العظيم (2)
 .40بتصرف، السنن اإلهلية   األمم اجلماعات واألفراد ص (4)
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وإذا طالعنا أحوال العامل اإلسالمي هذه األيام، وجدنا املسلمني وقد دال عليهم أعداؤهم، 
وينتظرون -إال من رحم اهلل-إىل قصعتها، وهم بال حول وال قوة وتداعوا عليهم كما تداعى األكلة

 ، اليت منها:(0)الفرج والنصر من عند اهلل ، وقد غفل أكثرهم عن حقيقة النصر وقوانينه وسننه
أن يفقه املسلم، أن النصر ابتداء وانتهاء من عند اهلل تعاىل، يهبه ملن يشاء، = 

، (4)  ڇگ    گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڇ  ويصرفه عمن يشاء، كما قال تعاىل :
 لقولهكلها احليلولة بينه وبني األمة، وحني يريده عز وجل، فلن تستطيع قوى األرض

چ  چ     ڇ   ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژژ  ڑ  ڑ  ڇ تعاىل

 .(3) ڇک  ک  
ن وال بزما -كما هو غالب إخباراته -فوعد اهلل تعاىل بالنصر مطل  مل يقيده تعاىل

، فهي سنة ثابتة ال تتبدل، لكنها قد تتأخر إىل أجل، وألسباب قد تتعل  (2)مكان وال صفة
باستواء املسلمني واستقامتهم على طري  احل ، أو تتعل  بتهيئة اجلو الذي يولد فيه النصر 

 .(4)للمؤمنني، واهلزمية للكافرين، أو لغري هذا وذاك، مما يعلمه اهلل
ة النفس واهتامها بالتقصري   طلب أسباب النصر عند من الضروري حماسب= 

تأخره، فكثري من املسلمني اليوم إذا اعترضته العقبات واملصائب، أعاد األمر إىل غريه 
 وتعلل بقوة أعدائه، قبل أن يعيده إىل نفسه، ويعلله بغفلة املسلمني.

  فهم ومن توجيهات القرآن السامية   تشخيص املشكالت، وكشف األخطاء   
ڇ السنن الربانية، أن يرجع املرء باللوم على نفسه، قبل لوم اآلخرين، كما   قوله تعاىل

ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جبحب   خب  مب  ىب  يب  جتحت  خت  مت  ىت  يت         

                                                 
حممـد   ، وانظر قل هو من عند أنفسكم: -240، وانظر فقه السرية: منري الغضبان ص 42بتصرف، املرجع الساب  ص (0)

 م.0993هـ 0203، 0، دار األرقم بريطانيا ط:74سرور بن نايف زين العابدين ص 
 .044سورة آل عمران جزء من آية  (4)
 .041سورة آل عمران آية  (3)
. وتتمة كالمه: وكثريا ما يعتقد الناس   املوعود به صفات أخرى مل 04/012بتصرف، الفتاوى: ابن تيمية  (2)

 ، بل اعتقدوها بأسباب أخرى، كما اعتقد طائفة من الصحابة، إخبار النيب صلى اهلل عليه بنزل عليها خطاب احل
 وسلم أهنم يطوفون باملسجد احلرام، أن يكون ذلك عام احلديبية، وكان غري ذلك.

 .4/3341بتصرف،   ظالل القرآن  (4)
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ی  ی  ی  جئ   حئ   مئ  ىئ  ڇ ، وكذلك قوله تعاىل(0) ڇجث  مث  

 (3).(4) ڇيئ  جب  حب          
ل وشروط تؤدي إىل وقوعه، وله موانع وعقبات يول دون أن هذا النصر له عوام=

ذلك، فال بد من يقي  الشروط، ومن املهم إزالة وجتنب املوانع، ومن الشروط والعوامل 
 املكسبة للنصر ما يلي:

 حتقيق اإلميان باهلل تعاىل:-1
 ڇھ  ھ  ھ  ے   ے   ڇ  :فهو وعد منه تعاىل، قال فيه

،فاملؤمنون (2) 
النصر هم الذين تتحق  فيهم معاين اإلميان اليت أمر اهلل هبا   كتابه، ونبيه املوعودون ب

صلى اهلل عليه وسلم   سنته، ال أن يكونوا مؤمنني مبقاييسهم وأمانيهم، فاملفروض   
املؤمنني أن يكونوا أداة تنفيذ طيعة لدين اهلل، ال أصحاب أهواء ميلون إرادهتم اخلاصة 

مبنهج اهلل، أو ينطلقون وف  أهوائهم، على خالف أوامر اهلل ونواهيه، ويتبعوهنا، دون تقيد 
) فقد يظن اإلنسان   نفسه أو غريه، كمال (4)وعلى خالف املنهج الذي رمسه اهلل هلم،

، فال يستح  (4)اإلميان املستح  للنصر، وأن جند اهلل الغالبون، ويكون األمر خبالف ذلك(
 النصر املوعود به.
أن يراجع نفسه، ويعرض أحواله وأفعاله على معاين  -إذا تأخر النصر-فعليه حينئذ

اإلميان ومقتضياته، ويزهنا مبيزاهنا، ليعرف اخللل والنقص املوجود فيه، فيقوم بتصحيحه، 
ويتدارك ما فاته لتحقي  معاين اإلميان   نفسه، ولتظهر مثرات هذا اإلميان من تقوى 

م ذلك إال باستصالح النفوس، واألخذ هبا   جماالت ، وال يت(7)وصرب وغريه   الواقع

                                                 
 .044سورة آل عمران  (0)
 .31سورة الشورى جزء من آية  (4)
 .41، وانظر قل هو من عند أنفسكم  ص 321دخل إىل علم الدعوة ص بتصرف، امل(3)
 .27سورة الروم جزء من آية  (2)
، 0، دار القلم دمش  ط:049بتصرف، بصائر للمسلم املعاصر: األستاذ عبد الرمحن حسن حبنكة امليداين ص (4)

 م.0913هـ 0213
 .092/ 04الفتاوى: ابن تيمية  (4)
 .44  األفراد واألمم واجلماعات ص  بتصرف، السنن اإلهلية(7)
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االستقامة، والبعد هبا عن حمارم اهلل ، ومهابط الرذيلة، ألهنا سبب للخذالن وعامل 
 .(0)لتسليط العدو، فالنصر يتوقف على االستقامة على هنج اهلدى وسلوك سبيل الطاعة

واجتناب حمارمه، شرطا من وقد كان يق  الصرب واملصابرة على األعداء، وتقوى اهلل 
ڃچ  چ  ڇ  :اهلل تعاىل لإلمداد باملالئكة ونزول نصره تعاىل على املؤمنني، كما   قوله تعاىل

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  

 .(4)  ڇڈ   
 القيام بدينه تعاىل، والدعوة إليه:-4

مون ذلك، وقصدوا الستحقاق النصر منه تعاىل وذلك جبهاد أعدائه، ومىت فعل املسل
به وجه اهلل، فإن اهلل يربط على قلوهبم، بالصرب والثبات، ويعينهم على أعدائهم، كما   

، فهذا وعد من (3)  ڇڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ڇ  :قوله جل وعال
كرمي صادق الوعد، أن الذي ينصره باألقوال واألفعال، فسينصره مواله وييسر له أسباب 

 .(2)النصر والثبات
،   اآلية الكرمية (4)  ڇچ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ ڇ  :وكذلك قوله تعاىل

بإتباع ما شرعه، بامتثال أوامره، يقسم تعاىل بنصر من ينصره، ومعلوم أن نصر اهلل تعاىل، إمنا هو 
 واجتناب نواهيه، ونصرة رسله وأتباعهم، ونصرة دينه وجهاد أعدائه.

ڌ  ڌ        ڇ  :قوله تعاىلميزة ملن ُوعد بالنصر،   وقد تلى هذا القسم الصفات امل

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  کگ   

                                                 
، 0، هتامة للنشـر جـدة ط:  413بتصرف، تأمالت   دروب احل  والباطل: عبد اهلل عبد الغين خياط ص  (0)

 م.0914هـ 0214
، واختلف املفسرون   هذا الوعد هل كان يوم بدر أو كان يوم أحد، انظر تفسري 044سورة آل عمران آية  (4)

 .93/ 4القرآن العظيم 
 .7سورة حممد آية  (3)
 .44/ 7بتصرف، تيسري الكرمي الرمحن   تفسري كالم املنان (2)
 .21سورة احلج جزء من آية  (4)
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من اهلل بالنصر إال مع إقامة الصالة، وإيتاء الزكاة، واألمر ، فال وعد (0)  ڇگ  گ  گ
باملعروف، والنهي عن املنكر، فمن يترك ويدع هذه األوامر،   يطلب التمكني والنصر من 

كمثل األجري الذي ميتنع من عمل ما أجر عليه،   يطلب األجرة، ومن هذا شأنه فال عقل ، فمثله اهلل
 .(4)له

 اإلعداد املعنوي واملادي ملواجهة األعداء:-3
ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ڇ  :ويدل عليه قوله تعاىل

ه مقوماتفمجرد اإلميان دون األخذ بأسباب النصر و،(3)ڇ..ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې
 (2)،املخلصنيهعبادالذي وعد اهلل به يكفل الظهور والتمكني   األرض، والاملادية،ال يضمن النص،

فال بد من اإلعداد لتحصيل النصر، ومن ذلك: حسن إعداد اجملاهدين   سبيل اهلل، 
علميا، وتربويا وسلوكيا وبدنيا.. اخل ، إضافة إىل حسن اإلعداد املادي بتوفري املوارد 

 وقوة جتهيز اجليش العسكرية. املالية
وكذلك من أسباب النصر إعداد القيادة الصاحلة املصلحة، الراشدة القوية، اليت 

 .(4)تضحي   سبيل نصرة اإلسالم وإعزازه، فهذه القيادة ركن أساس من أركان النصر
وكما أن للنصر أسبابا، فإن له معوقات، وعوامل فشل، جعلها اهلل سببا للهزمية، أو 

 أخر النصر ومنها:لت
 إمهال يقي  عوامل جلب النصر وكسبه. -0
التنازع واالختالف املذموم، فقد ذم اهلل تعاىل االختالف والتفرق املؤدي للفشل  -4

، فوحدة (4)  ڇ... ٻ  ٻ  پ  پ  پڇ  :واملسبب للضعف واجلنب،   قوله تعاىل
 .(0)تالف    الرأي هزمية ودمارالصف ووحدة الكلمة أساس   النصرة، وتفري  الكلمة واالخ

                                                 
 .20سورة احلج آية  (0)
 .712 -713/ 4بتصرف، أضواء البيان (4)
 .41سورة األنفال جزء من آية  (3)
 .44 بتصرف، أهل السنة واجلماعة، معامل االنطالقة الكربى ص(2)
 .413بتصرف، تأمالت   دروب احل  والباطل ص  (4)
. وقد عرف اهلل جل ثناؤه أهل اإلميان به، السرية   حرب أعدائه مـن أهـل   24سورة األنفال جزء من آية  (4)

ى  ڇ الكفر، واألفعال اليت ترجى هلم باستعماهلا عند لقائهم النصرة عليهم، والظفر هبم،   آيتني جامعتني، وهي 
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وجممل العوامل اليت أثرت   املسلمني، وأدت إىل تفرقهم وتشتتهم شيعا، 
  : نوعني من العوامل

عوامل داخلية نشأت داخل األمة، نتيجة التركيب االجتماعي، أو االحنراف -
عية لألمة، الفكري، أو األغراض واملطامع الشخصية، كإتباع اهلوى، وإمهال املصاحل الشر

أو التعصب لفري  دون اآلخر مما يؤدي إىل انقسام األمة، أو بغي فئة منها على أخرى، أو 
 اجلهل باحل  كله أو بعضه.

عوامل خارجية، أثرت   األمة من خارجها، نتيجة االحتكاك مبن سواها من -
عادات األمم، احتكاكا فكريا واجتماعيا.. اخل، مما استتبع دخول مفاهيم وتصورات و

وأفكار غريبة عن الكيان اإلسالمي، وعلى املسلمني، فعملت على إشاعة الفرقة، 
 (4)وانشعاب اآلراء واألهواء، بعد أن تعددت املوارد اليت يستقى منها.

من سنن هللا في رسله وأتباعهم، أن الحرب والنصر بينهم وبين  -ج 

 أعدائهم مداولة:

لكن تكون عاقبة األمر هلم، وهذه من أعالم فيكون النصر تارة هلم وتارة لعدوهم، 
الرسل اليت أخرب هبا هرقل أبا سفيان رضي اهلل عنه ملا سأله:) فكيف قتالكم إياه؟ ( فقال أبو 

ملا عرف -، يصيب منا ونصيب منه(، فقال هرقل(3)سفيان:) احلرب بيننا وبينه سجال
م قد قاتلتموه، فتكون احلرب :) وسألتك :هل قاتلتموه فزعمت أنك-عالمات النبوة الصادقة

 .(2)بينكم وبينه سجاال، ينال منكم وتنالون منه، وكذلك الرسل تبتلى،   تكون هلم العاقبة(
                                                                                                                                          

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ   ڀڀ  ڀ     ائ  ەئ    ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ائ 

فقد ذكر تعاىل: صدق اإلميان باهلل تعاىل، والثبات لقتال أعدائه، وعدم االهنـزام  ( 24-24األنفال )  ڇڀ  ٺ  ٺ  
 ورسوله وعدم خمالفتهما   عنهم، أو تولية األدبار، والدعاء بالنصر عليهم، واإلكثار من ذكره تعاىل، وطاعة اهلل

شيء، واالبتعاد عن االختالف والتنازع، والصرب عند لقاء العدو. بتصرف، جامع البيان عن تأويـل آي القـرآن   
01/02-04. 

 .244انظر فقه السرية: منري الغضبان ص  (0)
و ص  24-23 انظر مقدمة   أسباب اختالف املسلمني وتفرقهم: حممد العبدة وطارق عبـد احلكـيم ص   (4)

م. وانظر وجوب لزوم اجلماعة وترك التفـرق:  0912هـ 0214، دار األرقم الكويت ط: بدون 004 -003
 هـ.0204، 0، دار الوطن للنشر الرياض ط:037 -034مجال بن أمحد بن بشري بادي من ص 

 .4ح  34/ 0الباري  السجل: الدلو، فكأمنا شبه املتحاربني باملستقيني، يستقي هذا دلوا وهذا دلوا. فتح (3)
، 4/ 0جزء من حديث طويل رواه اإلمام البخاري   صحيحه كتاب بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي (2)
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ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ   ۋ  ۅ  ڇ  :وقد بني اهلل تعاىل ذلك   قوله 

) ڇۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې     ې  ى  ى  ائائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  
0). 

أن الرسل واملؤمنني لو ُانتصر عليهم دائما، مل حيصل  -واهلل أعلم-ذلك ومن حكمة اهلل تعاىل  
املقصود من البعثة والرسالة، ولو انتصروا دائما ، آلل األمر إىل اإلجلاء املنا  للتكليف، فاقتضت حكمته تعاىل 

 مجع األمرين منعا لإلجلاء من جهة، أو ضياع الرسالة من جهة أخرى.
املؤمنني دائما، لطغت نفوسهم، كطغياهنا لو بسط اهلل هلم الرزق، كما كما أنه تعاىل لو نصر 

  ڇہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ  ڭڭ  ۇ     ۇ   ۆ   ۆ  ڇ  :قوله تعاىل  

، فإن النفوس تكتسب من العافية الدائمة والنصر طغيانا وركونا إىل العاجلة، فال يصلح (4)
 .(3)لشدة والرخاوةهلا إال السراء والضراء ،وا

من اختاذ  -واليت قد ختفى -إضافة إىل ذلك ما قد يفوهتم من املصاحل املترتبة على االبتالء
 الشهداء، الوصول إىل الدرجات العلى عند الصرب، ومتييز الطيب من اخلبيث، ومتحيص النفوس.

تعاىل   وهذا هو حال الرسل، وحال نبينا صلوات اهلل عليهم وسالمه، وقد قصها اهلل 
كتابه الكرمي على عباده، لتكون )عربة للمؤمنني منهم، فإهنم ال بد أن يبتلوا مبا هو أكثر من 
ذلك، وال ييأسوا إذا ابتلوا بذلك، ويعلمون أنه قد ابتلي به من هو خري منهم، وكانت العاقبة 

 .(2)تساء باألنبياء(إىل خري، فليت  املرتاب، ويتوب املذنب، ويقوى إميان املؤمنني، فبها يصح اإل
وال ينبغي لألمة اإلسالمية أن يصيبها الوهن واخلذالن عند غلبة اآلخرين وتفوقهم 
عليها، بل تنظر إىل ماضيها، وكيف أهنا سادت األرض زمنا طويال، ولتدفعها معرفة سنة 
تداول القوى، إىل العمل على استعادة مكانتها وفعلها احلضاري على األرض، وقد قال 

 (0).(4)  ڇھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ              ڭ    ڇ  :تعاىل
                                                                                                                                          
ورواه اإلمام مسلم   صحيحه كتاب اجلهاد والسري باب كتاب النيب صلى اهلل عليه وسلم إىل هرقل يـدعوه إىل  

 واللفظ له. 0773ح  0394/ 3اإلسالم 
 .021عمران آية سورة آل  (0)
 .47سورة الشورى آية  (4)
، مكتبة وهبة مصر 474بتصرف، فلسفة البالء   ضوء الكتاب والسنة غزوة أحد: د. احلسيين أبو فرحة ص (3)

 م.0974هـ  0394، 0ط:
 .071/ 04الفتاوى: ابن تيمية  (2)
 .039سورة آل عمران  آية  (4)
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 سنة األخذ باألسباب، والتأهب واالستعداد: -د 

إن املسلم احل  يباشر األسباب املباحة لينال مطلوبه، ويبذل وسعه لتحقي  ما يريد، 
اعده   بل أنه يأخذ باألسباب اليت تس (4)وال يعجز أو يتواكل،   يدعي التوكل على اهلل،

الوصول إىل هدفه املنشود،   ذات الوقت الذي جيعل كل اعتماده وتوكله على اهلل تعاىل 
 ال على األسباب ذاهتا، فال تعارض بينهما.

فاملؤمن يعلم أن األمور كلها بيد اهلل تعاىل وتقديره، ) وإمنا األسباب وتوفرها فيها 
الوقت هو مأمور بالعمل  باألسباب  ، و  نفس(3)طمأنينة للقلوب وثبات كل على اخلري(

املباحة املالئمة لتحقي  ما يسعى إليه، وهذا ما يعرب عنه ب)قانون السببية(، وهو: أن اهلل 
تعاىل أقام مظاهر الكون على أساس واحد، وهو تعل  األسباب باملسببات، واملعلول 

ال يسري نظام ما بالعلة، فإنه ال حيد، شيء   الكون إال وله سبب أدى إىل حدوثه، و
  ظاهرة كونية، إال وله تعليل مادي أو غري مادي، أودعه اهلل   هذه الظاهرة الكونية، 

 .(2)كي تسري على نس  دقي ، يدل على حكمته وقدرته تعاىل
ومن النصوص الصرحية الواردة   مراعاة األسباب، وعدم تعارضها مع التوكل أو 

رضي اهلل عنه، عندما سأل النيب صلى  (4)أمية الضمريتنافيه احلديث الذي رواه عمرو بن 
اهلل عليه وسلم فقال:) يا رسول اهلل أرسل راحليت وأتوكل؟ فقال رسول اهلل صلى اهلل 

 .(4)عليه وسلم :)) بل قيدها وتوكل((

                                                                                                                                          
 .04/ 0اهلل عليه وسلم  بتصرف، حديث القرآن عن غزوات الرسول صلى(0)
ومن شبه إبليس اليت يلقيها على العباد أن التوكل ينا  طلب السبب، انظر لالستفادة مناقشة اإلمام ابن اجلوزي  (4)

 .414 -410رمحه اهلل  هلذه الشبهة   تلبيس إبليس من ص 
 .207/ 0تيسري الكرمي الرمحن   تفسري كالم املنان  (3)
 م.0979هـ 0399 0، دار اإلرشاد محص ط:7قانون السببية:  عبد احلكيم حبالق ص تصرف، املصيبة وب(2)
عمرو بن أمية بن خويلد بن عبد اهلل الضمري، أسلم بعد أحد، وكان أول مشاهده بئر معونة، حيث أسره عامر بـن   (4)

م حبيبة، كان شجاعا جريئا، عـاش  الطفيل وجز ناصيته وأطلقه، بعثه النيب صلى اهلل عليه وسلم إىل احلبشة   زواجه من أ
 .4/442إىل خالفة معاوية ومات باملدينة رضي اهلل عنه. بتصرف، اإلصابة 

، وسكت عنه، وقال اإلمام 443/ 3رواه اإلمام احلاكم   املستدرك على الصحيحني كتاب معرفة الصحابة  (4)
 ، وقال هذا حديث غريب.4407ح  241الذهيب: سنده جيد، وروى حنوه الترمذي   كتاب صفة القيامة باب 
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وأهل السنة واجلماعة وسط   األخذ باألسباب فهم ال يعطلون األسباب ويعرضوا 
، وكذلك ال (4)، أو باعتقاد عدم نفعها لسب  القضاء(0)ى اهللعنها، بدعوى التوكل عل

يتشبثون باألسباب جبوارحهم وقلوهبم، ويغفلون عن مسبب هذه األسباب، ويعتمدون 
بل يأخذون هبا وال يغفلون عن مسببها، فهم معها جبوارحهم وأبداهنم، ومع  (3)عليها،

هم قد رعوا سنة اهلل   خلقه، وأيقنوا بأن رهبم بقلوهبم وعقوهلم، وهؤالء هم املتوكلون حقا، ف
 -اهلل هو الذي وضع هذه األسباب وأمر باختاذها، ورتب عليها آثارها قدرا وشرعا، وهو القادر

 .(2)على أن يعطلها إذا شاء، وأن خيل  من املوانع ما يعوق سريها، ويبطل أثرها-  الوقت نفسه
من أعظم األسباب اليت حيصل هبا قال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل:) فالتوكل 

املطلوب، ويندفع هبا املكروه، فمن أنكر األسباب مل يستقم منه التوكل، ولكن من متام 
التوكل عدم الركون إىل األسباب، وقطع عالقة القلب هبا، فيكون حال قلبه قيامه باهلل ال 

 .(4)هبا، وحال بدنه قيامه هبا(
وهو أعظم اخلل  وأصدقهم - عليه وسلم ومن هذا املنطل ، نرى النيب صلى اهلل

يعد العدة ويهيئ األسباب املالئمة   مجيع غزواته، كما يتخذ  -توكال على اهلل

                                                 
وعن هذا الصنف يقول ابن تيمية رمحه اهلل :) وهذا وأمثاله من قلة العلم بسنة اهلل   خلقه وأمره، فإن اهلل خل   (0)

املخلوقات بأسباب، وشرع للعباد أسبابا ينالون هبا مغفرته ورمحته وثوابه   الدنيا واآلخرة، فمن ظن أنه مبجـرد  
كه ما أمر اهلل به من األسباب حيصل مطلوبه، وأن املطالب ال تتوقف على األسباب اليت جعلـها اهلل  توكله مع تر

 .431/ 1أسبابا هلا، فهو غالط( الفتاوى: ابن تيمية 
لتفنيد هذه الدعوى انظر والية اهلل والطري  إليها، وهو يقي  كتاب قطر الويل على حديث الـويل لإلمـام    (4)

 ، دار الكتب احلديثة مصر ط: بدون.299 -294م إبراهيم هالل، من ص الشوكاين: إبراهي
 -001وهذا لألسف حال أكثر اخلل . ولالستفادة انظر تقريب التدمرية: الشيخ حممد بن صاحل العثيمني ص  (3)

هـ، وانظر جمموعة حبو، فقهية: د. عبد الكرمي زيـدان حبـث   0204، 0، دار الوطن للنشر الرياض ط:004
، مؤسسـة  430 -449: اإلميان بالقضاء والقدر وأثره   سلوك الفرد، ربط األسباب باملسببات من ص بعنوان

 م.0974هـ 0394الرسالة بريوت، مكتبة القدس بغداد ط: بدون 
، 0. مكتبة وهبـة القـاهرة ط:  73 -71بتصرف،   الطري  إىل اهلل التوكل: د. يوسف القرضاوي من ص (2)

 .74 -34ادة انظر الفصل الرابع نفس الكتاب من ص م. ولالستف0994هـ 0204
، يقي : حممد حامد الفقي دار الكتاب العـريب  4/041مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني  (4)

 م.0974هـ 0394بريوت لبنان ط: بدون 
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االحتياطات الالزمة لسالمة اجليش، فيدعو اهلل أن يأخذ األخبار والعيون كي ال تصل 
 أخباره إىل قريش.

ويهية إىل بطن أضم قبل ويستخدم التورية واخلدعة   احلرب، حني يرسل سرية مت 
مسريه إىل مكة، ويأمر حبراسة مداخل املدينة، ويستنفر الناس ويأمرهم بأخذ األهبة 

 والتجهز للقتال، وكل هذه أسباب إلحكام املفاجأة وإجناح الغزوة.
وحرصا منه على قوة املسلمني وأال خيالطهم وينتاهبم أي ضعف، يأمرهم بالفطر،   

قام احلراسة حول املعسكر احتياطا، كما يلبس املغفر محاية لنفسه من ملا نزل مر الظهران أ
 األذى، إىل غري ذلك مما يظهر للمتأمل   تدابري غزوة الفتح.

 وتظهر أمهية فقه السنن اإلهلية ومعرفتها من النقاط اآلتية:
أن معرفة أثر السنن   األنفس واجملتمعات، ضروري ملعرفة طبيعة هذا الدين،  -0

يعة اجلاهلية املقابلة، فيكون املسلم على بينة من مباينة السبل، واختالف املناهج وطب
 والتوجهات واألهداف بني املسلمني وأعدائهم الكافرين.

من خالل السنن اإلهلية يفهم املسلمون التاريخ على حقيقته، فيعرفون عوامل  -4
واالحنطاط والتخلف، البناء واألمن واالستقرار والتقدم، وعوامل اهلدم واخلوف 

ويتبصرون بكيفية السلوك الصحيح   احلياة، فال يقعون   اخلطأ والغرور واألماين 
 .(0)الكاذبة
أن اإلميان بالسنن اإلهلية ذو مردود معنوي باهر   نفس املؤمن، فهو يشعر  -3

وقد  بالرضا واالطمئنان عن نفسه وعن ربه، ويرضى بقدر اهلل تعاىل   السراء والضراء،
علم أن اهلل تعاىل قد أتقن كل شيء، ومل خيلقه عبثا، بل كل شيء له تعاىل فيه حكمة، 

 فريضى مبا قسم اهلل له من رزق وقدرات، ألنه يؤمن بعدله تعاىل وحكمته.
كما يشعر باألمن النفسي، فال يتحسر على ما فاته   املاضي، وال جيزع من احلاضر، أو 

ٻ  ٻ  ڇ  :على رزقه، ألن اهلل تعاىل ضامنه، كما قال تعاىل خياف من املستقبل، فهو آمن

                                                 
زون مقال العلـم بالسـنن   ، و انظر د. حممد آحم04بتصرف، السنن اإلهلية   األمم واألفراد واجلماعات ص (0)

 اإلهلية.
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  ڇٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀٺ  ٺ      ٺ  ٺ  ٿ  

(0). 
 

كما يعيش آمنا على أجله، ألنه يعلم أن له ميقاتا مسمى، وأنه سنة اهلل   عباده، فال 
وئ  ۇئ     ۇئ    ائ     ەئ  ەئوئ     ې    ى    ى  ائڇ  :، وقد قال تعاىلخياف املوت

 .(4)  ڇۆئ  
وحني يعلم سنة اهلل   ابتالء عباده املؤمنني بالشدائد ،وأن العاقبة للمتقني، يغمر 
جواحنه السكينة، وينشرح صدره باألمل، ويبتعد عن القنوط، بل ينبعث النشاط   روحه 

 وبدنه وهتون عليه مصائب الدنيا، ويثبت   الشدائد واحملن.
  حماسبة الناس مؤمنهم وكافرهم، وأن تفاضل الناس بتفاضل  وإذا علم سنة اهلل

تقواهم وأعماهلم الصاحلة، كان ذلك دافعا له إىل إخالص العمل وإتقانه، وللمسارعة إىل 
اخلريات واملداومة عليها، وإذا علم سنة اهلل   حماسبة الناس مؤمنهم وكافرهم، وأن 

ة، كان ذلك دافعا له إىل إخالص العمل تفاضل الناس بتفاضل تقواهم وأعماهلم الصاحل
 (   3وإتقانه، وللمسارعة إىل اخلريات واملداومة عليها.)

كما أن معرفة السنن اإلهلية متثل  دافعا حمركا، حيرك الناس   اجتاه العقيدة الصحيحة،  -2
ألن القرآن ال يؤكد ثبات السنن وصدقها فحسب، بل حيوهلا إىل دافع حركي، يفرض على 

ماعات املسلمة أن تتجاوز مواقع اخلطأ، اليت قادت اجلماعات البشرية إىل اهلالك والدمار، اجل
 .(2)وأن تلتزم بفكر وسلوك اجلماعات اليت رفعت راية اإلميان، واستحقت ألجل ذلك رضا اهلل

                                                 
 .4سورة هود آية  (0)
 .00سورة املنافقني آية  (4)
 .091حىت ص  40( انظر اإلميان واحلياة من ص 3)
بتصرف، املنهج اإلسالمي   دراسة اجملتمع، دراسة   علم االجتماع اإلسالمي: د. نبيل حممد توفي  السـمالوطي ص   (2)

م. ولالستفادة انظر اإلسالم دعوة احل : د. السيد رزق الطويل من ص 0911هـ 0211 0، دار الشروق جدة، ط:42
هــ  0214 24،  إدارة النشر رابطة العامل اإلسالمي مكة، ضمن سلسلة دعوة احل  السنة اخلامسة العدد 432 -443
 م.0914
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 رفض العادات واألخالق الجاهلية بعد اإلسالم: -7
فال جاهلية   اإلسالم، واجلاهلية    وذلك بإلغاء شعائرها ومآثرها، وعادات أهلها

األصل صفة لكن غلب عليه االستعمال حىت صار امسا، فيقال: طائفة جاهلية وشاعر 
جاهلي، وذلك نسبة إىل اجلهل الذي هو عدم العلم أو عدم اتباع العلم، فإن من مل يعلم 

ذلك من احل ، فهو جاهل جهال بسيطا، فإن اعتقد خالفه فهو جاهل جهال مركبا، وك
چ  چ  ڇ  :عمل خبالف احل  فهو جاهل، وإن علم أنه خمالف للح ، كما قال تعاىل

 .(0)  ڇ...چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ           
والناس قبل بعث الرسول صلى اهلل عليه وسلم؛ كانوا   حال جاهلية منسوبة إىل 

ي جاهلية، اجلهل، وكذلك كل ما خيالف ما جاء به املرسلون من يهودية ونصرانية فه
وتلك كانت اجلاهلية املطلقة، فأما بعد مبعث الرسول صلى اهلل عليه وسلم ، فقد تكون 
  مصر دون مصر، كما هي   دار الكفار، وقد تكون   شخص دون شخص 
كالرجل قبل أن يسلم، فأما   زمان مطل  فال جاهلية بعد مبعثه صلى اهلل عليه وسلم ، 

 .(4)هرين على احل  إىل قيام الساعةوال تزال طائفة من أمته ظا
ومن وبعد الفتح أعلن النيب صلى اهلل عليه وسلم إلغاء مآثر اجلاهلية وسننها وعاداهتا، 

ذلك ما قاله   خطبته:)) ياأيها الناس، إن اهلل أذهب عنكم ُعبية اجلاهلية، وتعاظمها 
اهلل عليه وسلم :)) أبغض الناس  ، وقد روى اإلمام البخاري رمحه اهلل  قوله صلى(3)بآبائها...((

، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل: (4)(((2)إىل اهلل ثالثة: ... ومبتغ   اإلسالم سنة اجلاهلية

                                                 
 .07سورة النساء جزء من آية  (0)
، 447 -442ب اجلحيم : شيخ اإلسالم ابن تيمية مـن ص  بتصرف، اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحا (4)

 هـ.0212، 0يقي  د. ناصر عبد الكرمي العقل ط:
 .024سب  خترجيه ص  (3)
قال احلافظ ابن حجر: قيل املراد من يريد بقاء سرية اجلاهلية أو إشاعتها وتنفيذها، وسنة اجلاهلية اسم جـنس   (2)

من أخذ اجلار جباره، واحلليف حبليفه وحنو ذلك من ثـارات اجلاهليـة،    يعم مجيع ما كان أهل اجلاهلية يعتمدونه
ويلتح  بذلك ما كانوا يعتقدونه، واملراد منه ما جاء اإلسالم بتركه، كالطرية والكهانة وغري ذلك. بتصرف، فتح 

 .4114ح  04/401الباري 
يث بتمامه:)) أبغـض النـاس إىل اهلل   . واحلد1/39صحيح البخاري كتاب الديات باب من طلب دم امرئ بغري ح   (4)
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فأضاف الُعبيَّة والفخر إىل اجلاهلية، يذمها بذلك، وذلك يقتضي ذم األمور املضافة إىل 
 .(0)اجلاهلية

ليها، فإن السنة هي العادة، وهي الطريقة اليت فالسنة اجلاهلية هي كل عادة كانوا ع
تتكرر، فمن عمل شيئا من سننهم، فقد اتبع سنة جاهلية، ويندرج فيه كل جاهلية ، 
مطلقة أم مقيدة، يهودية أو نصرانية أو وثنية.. اخل، فإهنا مجيعها صارت جاهلية مببعث 

 .(4)حممد صلى اهلل عليه وسلم 
رمحه اهلل: أنه صلى اهلل عليه وسلم قال   خطبته:)) ومن ذلك ما رواه اإلمام أمحد 

أما بعد، فإن اهلل عز وجل حرم مكة، ومل حيرمها الناس، وإمنا أحلها يل ساعة من النهار 
أمس، وهي اليوم حرام كما حرمها اهلل عز وجل أول مرة، وإن أعىت الناس على اهلل عز 

، (2)  اجلاهلية( (3)رجل طلب بَذحلوجل ثالثة: رجل قتل فيها، ورجل قتل غري قاتله، و
 وذلك ألن الرجل الذي قتل كان لثأر قدمي   اجلاهلية.

ومن اجلاهلية اليت ألغاها اإلسالم، جاهلية األمم السابقة، فتجد النيب صلى اهلل عليه  
وسلم بعد الفتح ينفر من أعمال األمم السابقة املخالفة للدين، فبعد أن أعلن حرمة بيع 

واخلمر واألصنام،   استأذنه بعض الصحابة   بيعها ألغراض مباحة، هناهم عن اخلنزير 
ذلك، وقرن ذلك بلعن اليهود الذين اختذوا احليل دينا، ملا حرم اهلل عليهم شحوم امليتة، 
احتالوا فأذابوها   باعوها وأكلوا أمثاهنا، وقد كان   إمكانه صلى اهلل عليه وسلم أن 

كر أن هذا فعل املعرضني عن اهلل، فال جيوز مشاهبتهم، ليبقى حاجز يكرر النهي، لكنه ذ
 الكراهية   قلب املؤمن ألعداء اهلل، وتصرفاهتم اجلاهلية.

                                                                                                                                          
 ثالثة: ملحد   احلرم، ومبتغ   اإلسالم سنة اجلاهلية، ومطلب دم امرئ بغري ح  ليهري  دمه((.

 .0/404بتصرف، املرجع الساب   (0)
 .441- 0/447بتصرف، اقتضاء الصراط املستقيم  (4)
ل أو جرح أو حنو ذلك، والذحل أيضا العداوة. النهاية   الذَّحل: الوتر وطلب املكافأة جبناية ُجنيت عليه من قت (3)

 .4/044غريب احلديث 
عن أيب شريح اخلزاعي رضي اهلل عنه . ويوافقه   بعض معناه احلـديث السـاب    صـحيح      2/34املسند  (2)

 البخاري.
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كذلك يشري صلى اهلل عليه وسلم إىل أن ضعف هذا احلاجز   قلوب املؤمنني،  
ك حني قال: سيكون سببا   اتباع أهل املسلمني ألهل اجلاهلية من األمم السابقة، وذل

 .(0))) والذي نفسي بيده لتركنب سنة من كان قبلكم((
والنيب صلى اهلل عليه وسلم ملا فتح مكة، مل يلغ مجيع ما جرت به عوائد أهلها 
ومعايشهم، ومل يغري كل سلوكياهتم ومعتقداهتم، إمنا املقصود باإللغاء من أمور اجلاهلية ما 

عنه وأمر بتركه، وجاء الذم بفعله، أو  خالف أسس اإلسالم ومبادئه، فذلك ما هنى
 (4)استحسانه وتفضيله على ما جاء به اإلسالم، فذلك الذي تتم به اخلسارة.

 

                                                 
 .071سب  خترجيه ص  (0)
سائل اجلاهلية اليت خالف فيها رسول اهلل صلى لالستفادة اإلطالع على رسالة الشيخ حممد بن عبد الوهاب م (4)

 اهلل عليه وسلم أهل اجلاهلية، وقد ذكر الشيخ رمحه اهلل مائة مسألة من مسائل اجلاهلية.
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املبحث الثاني: الدروس الدعوية املتعلقة بالشريعة  

 واألخالق.
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 توطئة:
مل يكن فتح مكة هو غاية الرسول صلى اهلل عليه وسلم، بل كان وسيلة إىل مقصد 

، يستطيع مبا له من صالحيات أن حيققه، وهو تبليغ ما أمره اهلل تعاىل به، وإقامة دين أعلى
اهلل   األرض، على الوجه الذي شرعه، وقد بني تعاىل املهمة األوىل والرئيسة للدولة 

ڌ  ڌ        ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڇ املسلمة إذا مكنها اهلل،   قوله

، فهذا هو املقصد (0) ڇڑ  ڑ  ک  ک  ک  کگ   گ  گ  گ   
من بسط سلطان اإلسالم وحكمه على األرض، ومن املمكن تقسيم هذا املقصد إىل 

 قسمني:
 : إقامة الدين احل ، وهو اإلسالم، ويتضح ذلك فيما يلي:القسم األول

 ( حبفظ العقيدة اإلسالمية   صدور املؤمنني صافية نقية، ومما يعني على ذلك:0)
 لدين والدعوة إليه، بالقلم واللسان والسنان.العمل على نشر ا -أ

 دفع الشبه والبدع واألباطيل وحماربتها. -ب
 توفري األمن ويصني الثغور واملرابطة   سبيل اهلل. -ج
( بتطبي  أحكام اإلسالم، وذلك بإقامة شرائعه وحدوده، وتنفيذ أحكامه، ومحل 4)

 الناس عليه ترغيبا وترهيبا.
الدنيا به، وذلك بأن يكم هذه احلياة مبا أنزل اهلل تعاىل،  : سياسةالقسم الثاين

 .(4)وإدارة وتدبري مجيع شئون احلياة وفقا لقواعد الشريعة ومبادئها وأحكامها
ک  ک  گ         گ  گ       ڇ  :وقد جاء اإلسالم رمحة للخل ، كما قال تعال

ڑ  ک    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ  ڇ  :وقال، (3)  ڇ

 ڇک   
، لذلك اجته اإلسالم بأحكامه إىل هتذيب الفرد املسلم ليكون مصدر خري (2) 

                                                 
 .20سورة احلج آية  (0)
 .93 -79بتصرف، اإلمامة العظمى عند أهل اجلماعة من ص  (4)
 .017سورة األنبياء آية  (3)
 .47سورة يونس آية  (2)
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جلماعته، وذلك بالعبادات اليت شرعها، وهي هتذيب للنفوس وتوثي  للعالئ  االجتماعية 
 الفاضلة.

واجته كذلك حنو غاية حمققة ثابتة   كل األحكام اإلسالمية، وهي إسعاد البشرية، 
، جيلبها هلم، أو مفسدة (0)مر شرعه اهلل تعاىل، إال كانت فيه مصلحة حقيقيةفما من أ

 مضرة يدفعها عنهم، وبذلك تتحق  هلم السعادة   الدنيا واآلخرة.
قال احلافظ ابن القيم رمحه اهلل: ) إن الشريعة مبناها وأساسها على احلكم ومصاحل  

لها ومصاحل كلها وحكمة كلها... العباد   املعاش واملعاد، وهي عدل كلها ورمحة ك
 .(4)فالشريعة عدل اهلل بني عباده، ورمحته بني خلقه، وظله   أرضه(

 واملصاحل اليت عليها مدار الشريعة ثالثة:
األوىل: درء املفاسد، املعروف عند أهل األصول بالضروريات، وهي الدين والنفس  

 والنسل واملال والعقل.
روف عند أهل األصول باحلاجيات املؤدية إىل رفع الضي  الثانية: جلب املصاحل، املع

 واحلرج واملشقة.
الثالثة: اجلري على مكارم األخالق وحماسن العادات، املعروفة عند أهل األصول 

 .(3)بالتحسينيات والتتميمات
فشملت هذه املصاحل اإلسالم مبجموعه املكون من عقيدة وشريعة وأخالق، وقد 

فادة املتعلقة باألمور العقدية، واملبحث احلايل حيتوي على سب  ذكر الدروس املست
 الدروس املتعلقة بالشريعة واألخالق، وذلك ضمن مطلبني:

                                                 
 م.0941هـ  0377، دار الفكر العريب القاهرة، ط: بدون 419بتصرف، أصول الفقه: الشيخ حممد أبو زهرة ص  (0)
، 3/3باختصار، أعالم املوقعني عن رب العاملني: مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر، ابن قيم اجلوزيـة   (4)

 م.0973ط:بدون  يقي  ومراجعة طه عبد الرؤوف سعد ، دار اجليل بريوت لبنان،
، وانظـر  204 -3/219، ولالستفادة انظر تفصيله لذلك نفـس املرجـع   211/ 3بتصرف، أضواء البيان  (3)

، يقي  وختريج الشيخ عبد اهلل دراز املكتبة التجارية 03 -1/ 4املوافقات   أصول الشريعة: أبو اسح  الشاطيب 
، دار القلـم الكويـت   414 -097خالف من ص الكربى مصر ط: بدون. وعلم أصول الفقه: عبد الوهاب 

، وأصول الدعوة مـن  493 -490م. وأصول الفقه: الشيخ حممد أبو زهرة من ص 0971هـ 0391، 04ط:
 -33، والدعوة اإلسالمية: د. أمحد غلوش من ص 01، واإلسالم عقيدة وشريعة: ص 310و ص  40 -41ص 
73. 
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 املطلب األول: الدروس الدعوية املتعلقة بالشريعة.
 املطلب الثاين: الدروس الدعوية املتعلقة باألخالق.
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 املطلب األول: الدروس الدعوية املتعلقة بالشريعة.

 
الشريعة لغة: من شرع، والشريعة: َمشرعة املاء وهو مورد الشاربة اليت يشربون 
منها ويستقون، ومسيت الشريعة تشبيها هلا بشريعة املاء، حبيث من شرع فيه روي 

. والشريعة: الطريقة، وشرع هلم َيْشَرع شرعا: أي سّن، والشريعة والشرعة : (0)وطهر
 .(4)ىل النجاةالطريقة الظاهرة اليت يتوصل هبا إ

    ...ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڇ  :وتطل  الشريعة على الدين وامللة، قال تعاىل

، قال ابن عباس رضي اهلل (2)  ڇ.....ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں   ڇ  :، وقال تعاىل(3)  ڇ
 .(4)عنهما: شرعة: أي سبيال وسنة

ه ينتظم كل ما يقول ابن تيمية رمحه اهلل: وأما ألفاظ) الشريعة والَشرع والِشرعة، فإن
 .(4)شرعه اهلل من العقائد واألعمال(

الشريعة اصطالحا: )هي كل ما سنه اهلل لعباده من األحكام االعتقادية واألخالقية 
، أو شرع أصوهلا، وكلف املسلمني إياها، ليأخذوا أنفسهم هبا   عالقتهم مع (7)والعملية(

 .(1)املعامالت -، أو عالقتهم مع الناس-العبادات-اهلل 

                                                 
 .4/392العروس فصل الشني من باب العني  ، وتاج3/0434الصحاح باب العني فصل الشني  (0)
، والعمدة   غريب القرآن: أبو حممد مكي بن أيب طالب القيسي، ) 4/400بتصرف،  اجلامع ألحكام القرآن (4)

 م.0910هـ 0210، 0، يقي : يوسف عبد الرمحن املرعشلي مؤسسة الرسالة بريوت ط:470( ص 237ت 
 .01سورة اجلاثية جزء من آية  (3)
 .21سورة املائدة جزء من آية  (2)
 .1/074لسان العرب  (4)
 .314/ 09الفتاوى  (4)
، دار النفائس األردن ومكتبة الفالح الكويت، 00خصائص الشريعة اإلسالمية: د. عمر سليمان األشقر ص  (7)

 م.0990هـ 0204، 3ط:
 .24بتصرف، اإلسالم عقيدة وشريعة ص  (1)
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وإذا كان اإلميان حمله القلب وهو اليقني والتصدي ، فإن الشريعة هي جمال التطبي  
العملي هلذا اليقني، وقد عرب عنها القرآن بالعمل الصاحل   كثري من اآليات القرآنية، 

 .(0)  ڇۋ  ۅ   ۅ   ۉ  ۉ  ې          ې  ې  ې   ى  ڇ  :كقوله تعاىل
، ومن (4)ها عن غريها من الشرائع الباطلةوللشريعة اإلسالمية خصائص متيز

 خصائص الشريعة اليت تتجلى   هذه الغزوة ما يلي:
 [: أهنا شريعة إهلية ربانية:1]

فهي الشريعة الوحيدة اليت هلا احل    أن تسود ويكم، ألهنا من عند اهلل تعاىل 
 ڇ...ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڇ احلاكم املهيمن، القائل: 

ء، ال ينازعه وال ، فله الشرع ابتدا(3)
يشاركه فيه غريه، وهذا هو التوحيد الذي دعا إليه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مبكة 

، فاأللوهية ال تعين فقط أن اهلل هوا (2)منذ أول يوم   بعثته، وهو مقتضى ) ال إله إال اهلل(
، لكن األلوهية (4)خلال  الرازق، وأنه املقدر املدبر، فذلك ما كان يسلم به أكثر الكافرين

ں  ں  ڻ   ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ڇ :(4)تعين مع ذلك أن هلل األمر واحلكم والتشريع

  (7)  ڇ
وهذه هي احلقيقة اليت أكدها النيب صلى اهلل عليه وسلم ألهل مكة من أول يوم بعد 

أوال ، فشهادة التوحيد تنفي األلوهية (1)الفتح ملا قال:)) ال إله أال اهلل وحده ال شريك له((
                                                 

 .017سورة الكهف آية  (0)
، مؤسسة 44 -07/ 0ستفادة انظر التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي: عبد القادر عودة لال (4)

 م.0994هـ 0204، 00الرسالة بريوت ط:
 .47سورة األنعام جزء من آية  (3)
ن ، دار القلم الكويت ط: بدو023بتصرف، مفاهيم إسالمية حول الدين والدولة:  أبو األعلى املودودي ص (2)

، واإلمامة العظمى ص 34م، وانظر خصائص الشريعة اإلسالمية: د. عمر سليمان األشقر ص 0977هـ 0397
93. 

 .9. سورة الزخرف آية ڇڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ    ۋ  ڇ كقوله تعاىل (4)
صر ، مكتبة وهبة  م04 -02بتصرف، أصول الشرعية اإلسالمية مضموهنا وخصائصها: د. علي جريشة ص  (4)

 م.0979هـ 0399، 0ط:
 .42سورة األعراف جزء من آية  (7)
 .020سب  خترجيه ص  (1)
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عن سوى اهلل،   تثبتها له وحده ، لئال يكون معه آهلة أخرى حيلون وحيرمون ويشرعون، 
وقد قال صلى اهلل عليه وسلم مؤكدا أن اهلل هو املشرع:)) إن مكة حرمها اهلل ومل حيرمها 

، وهذا من شأنه أن يضفي على أحكام الشريعة هيبة واحتراما   نفوس املؤمنني (0)الناس((
كاما كانوا أو حمكومني، ألهنا صادرة من عند اهلل، الذي له ح  الطاعة، وذلك هبا، ح

 .(4)أعظم ضمان لتطبي  الشريعة وعدم اخلروج عليها
وقد حرص النيب صلى اهلل عليه وسلم على أن يبني أن اهلل تعاىل هو الذي حرم 

هلل صلى اهلل مكة، لئال تقع شبهة بني الناس، كما قال:)) فإن أحد ترخص بقتال رسول ا
 .(3)عليه وسلم فيها، فقولوا له: إن اهلل أذن لرسوله ومل يأذن لكم((

 محاية للنفس من مشقة التكاليف:(4)[: متيزها باليسر ورفع احلرج2]
وكوهنا ميسرة ال حرج فيها، نتيجة لسعتها وكماهلا، وصالحها لكل زمان 

 .(4)ومكان
ڇ  :  أكثر من موضع، كقوله تعاىلوقد نص القرآن  على يسر الشريعة اإلسالمية 

 ڇ  ..ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ
ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڇ  :، وقوله(4) 

 ڇ  ..ڎ  ڎ  ڈ
ڇ  :، وقوله تعاىل   وصف الرسول صلى اهلل عليه وسلم (7) 

ڇ  :، وقوله فيما علمنا أن ندعوه به (1) ڇ ..ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک            کگ 

                                                 
 .022سب  خترجيه ص  (0)
، مكتبة القدس بغـداد مؤسسـة   24بتصرف، املدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية: د. عبد الكرمي زيدان ص  (4)

 م.0910هـ 0210، 4الرسالة بريوت ط:
 .022سب  خترجيه  ص  (3)
احلرج اصطالحا:) هو التيسري على املكلفني بإبعاد املشقة عنهم،   خماطبتهم بتكاليف الشريعة اإلسالمية(، رفـع   رفع  (2)

هــ  0399 0،  دار اإلمام البخاري للطباعة والنشر دمش ، ط:44احلرج   الشريعة اإلسالمية: عدنان حممد مجعة ص 
 ة، وربطها مبا يتعل  بغريها من القواعد.م، وقد أفاد املؤلف   شرح هذه القاعدة األصولي0979

، 4، مؤسسة الرسـالة ط: 411 -011لالستفادة، انظر العبادة   اإلسالم : د: يوسف القرضاوي من ص  (4)4
 م.0970هـ 0390

 .014سورة البقرة جزء من آية  (4) 
 .4سورة املائدة جزء من آية  (7)
 .047سورة األعراف جزء من آية  (1)
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، (0) ڇ ..ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی    ی  ی  جئ   ەئ  وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ    ۆئ 
ومن مشائله صلى اهلل عليه وسلم ما وصفته به أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها أنه: ما 

 .(3()4)خري بني أمرين إال أختار أيسرمها ما مل يكن إمثا
واه، وجيب على املسلم أن يدرك أن الشريعة إمنا جاءت إلخراج املكلف عن اتباع ه

ليحق  كمال التعبد هلل، ويسر الشريعة ليس   جريها مع األهواء، ألن اتباع اهلوى من أضل 
  ڇڃ  ڃ           چ  چ   چ  چ  ڇ             ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڇ  :الضالل، وقد قال تعاىل

، فأصحاب األهواء والقلوب املريضة، يشتكون من ثقل التكاليف، وال يشعرون هبذا (2)
 يسر.ال

وحقيقة يسر الشريعة أهنا ال تأيت مبا فيه مشقة بالغة حبيث ال يطيقها املرء أبدا، وقد 
، أما إن كانت املشقات دون ما ال (4)  ڇ  ...ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇڇ  :قال تعاىل

يطاق، لكن العامل جيد   ذلك العمل مشقة عليه، فذلك هو الذي جاءت الشريعة 
 .(4)كلف إىل اليسر فيهبتخفيفه، ومراعاة حاجة امل

وقد يصاحب بعض التكاليف ظروف معينة تؤدي إىل حصول املشقة، والضرر 
، عمال بالقاعدة الشرعية: )املشقة جتلب (7)للمسلم إن فعلها، فيخفف عنه الشارع

كقصر الصالة   السفر، فعن  (0)، فيخفف الفريضة الشرعية ختفيف تنقيص:(1)التيسري(

                                                 
 .414رة جزء من آية سورة البق (0)
، وصحيح مسلم 2/044انظر احلديث   صحيح البخاري كتاب املناقب باب صفة النيب صلى اهلل عليه وسلم  (4)

كتاب الفضائل باب مباعدته صلى اهلل عليه وسلم لآلثام، واختياره من املباح أسهله، وانتقامه هلل عنـد انتـهاك   
 .4347ح  2/0103حرماته 

، دار الكتب العلميـة بـريوت ط: بـدون    07شريع اإلسالمي الشيخ حممد اخلضري بك ص انظر تاريخ الت(3)
 م.0914هـ 0214

 .02سورة حممد  آية  (2)
 .414سورة البقرة جزء من آية  (4)
 .44 -42بتصرف، تأمالت دعوية   السنة النبوية ص  (4)
 .43اإلسالمية: د. عمر األشقر ص  ، وخصائص الشريعة47انظر الدعوة اإلسالمية، أصوهلا ووسائلها ص  (7)
، دار الكتب العلمية بريوت 74األشباه والنظائر   قواعد وفروع الشافعية: اإلمام جالل الدين السيوطي ص  (1)

 م.0979هـ 0399 0ط:
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نهما قال:) أقام النيب صلى اهلل عليه وسلم مبكة تسعة عشر يوما ابن عباس رضي اهلل ع
 .(4)يصلي ركعتني(

أو ختفيف تأخري: كفطره صلى اهلل عليه وسلم أيام رمضان وأمره الناس بالفطر، 
وتأجيل الصيام، حمافظة على قوة املسلمني وأنفسهم أمام أعدائهم، فعن جابر بن عبد اهلل 

هلل صلى اهلل عليه وسلم خرج عام الفتح إىل مكة   رمضان، رضي اهلل عنه :) أن رسول ا
فصام حىت بلغ كراع الغميم، فصام الناس،   دعا بقدح من ماء فرفعه، حىت نظر الناس 
إليه،   شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال:)) أولئك العصاة، 

 إدخال املشقة على أنفسهم.، معنفا عليهم خمالفتهم للرخصة، و(3)أولئك العصاة((
و  رواية أخرى) أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أمر الناس   سفره عام الفتح  

لقد  -قال الراوي: -بالفطر، وقال: تقووا لعدوكم. فصام النيب صلى اهلل عليه وسلم 
أو من  -، يصب فوق رأسه املاء من العطش(2)رأيت النيب صلى اهلل عليه وسلم بالَعْرج

، فقيل: يا رسول اهلل، إن طائفة من الناس صاموا حني صمت. فلما كان رسول  -راحل
 . (4)اهلل صلى اهلل عليه وسلم بالَكديد، دعا بقدح فشرب فأفطر الناس(

أو ختفيف إبدال: كالتيسري على من نذر طاعة   مكان معني، يش  عليه الذهاب إليه، 
 جيب عليه الوفاء بإيقاع املنذور به   ذلك و  مكان ليس بأفضل من مكان الناذر، فإنه ال

                                                                                                                                          
وختفيف الشرع ستة أنواع: ختفيف إسقاط، كإسقاط اجلمعة باألعذار، وختفيف تنقيص، كالقصر، وختفيـف   (0)

دال الوضوء بالتيمم، وختفيف تقدمي، كاجلمع، وختفيف تأخري كتأخري رمضان للمسـافر، وختفيـف   إبدال، كإب
 .14ترخيص، كشرب اخلمر للغصة، بتصرف، املرجع الساب  ص 

 .041سب  خترجيه ص  (4)
ح  4/714صحيح مسلم كتاب الصيام باب جواز الصوم والفطر   شهر رمضان للمسافر   غري معصية.. اخل (3)

0002. 
كـيال.   03هو واد فحل من أودية احلجاز التهامية،   طري  احلاج من مكة إىل املدينة، جنوب املدينة علـى  (2)

 . 413بتصرف، معجم املعامل اجلغرافية ص 
، واللفظ له، نسـخة مطابقـة   047مسند اإلمام الشافعي: اإلمام أبو عبد اهلل حممد بن إدريس الشافعي. ص  (4)

، 0 مطبعة بوالق األمريية، والنسخة املطبوعة   بالد اهلند، دار الكتب العلمية لبنان بريوت ط:للنسخة املطبوعة  
، ومسند اإلمام أمحد 4214ح  4/304م، وسنن أيب داود كتاب الصيام باب الصوم   السفر 0911هـ 0211

 عن بعض أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم . 3/274
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، فقد حد،) أن رجال قام يوم الفتح، فقال: (0)املكان، بل يكون الوفاء بالفعل مكان الناذر
يا رسول اهلل، إين نذرت  هلل إن فتح اهلل عليك مكة، أن أصلي   بيت املقدس ركعتني، 

اهنا((،   أعاد عليه، فقال: )) شأنك قال: )) صلِّ هاهنا((   أعاد عليه، فقال: ))صلِّ ه
 . (4)إذا((

قال اإلمام النووي رمحه اهلل: فإن صلى   املسجد احلرام، أجزأه عن النذر، ألن 
الصالة   املسجد احلرام أفضل، فيسقط به فرض النذر، وإن نذر أن يصلي   املسجد 

 .(3)األقصى، فصلى   مسجد املدينة أجزأه
 األنفع للناس: [: تشريع األصلح و3]

فالشريعة اإلسالمية وحدها من بني الشرائع هي اليت يق  مصاحل العباد، وتدفع 
املفاسد عنهم، ورجال القانون الذين يدعون أن قوانينهم إمنا وضعت لتحقي  ذلك، أثبتوا 

 .(2)أهنم أعجز من أن يستطيعوا إدراك مجيع املصاحل، ودفع مجيع املفاسد
به الشريعة اإلسالمية، وبرهان هذا: أن الشارع علَّل كثريا  بل إن ذلك مما اختصت 

من أحكامه مبصاحل الناس، ودلَّ بشواهد عدة، أن املقصود من تشريع األحكام، يقي  
تلك املصاحل، وقرَّر أن األحكام تدور مع عللها وجودا وعدما، وهلذا شرع اهلل بعض 

 .(4)ديلهااألحكام   أبطلها ونسخها ملا اقتضت املصلحة تع
                                                 

، وقد ذهب اإلمام الطحاوي إىل عدم لزوم أفضلية املكان البديل، وقال: ثبت أن مـن  034/ 9بتصرف، عون املعبود  (0)
 .041 -3/044أوجب على نفسه صالة   مكان، فصالها   غريه أجزأه. بتصرف، شرح معاين اآلثار 

، وقـال    3314ح  3/434سنن أيب داود كتاب اإلميان والنذور باب من نذر أن يصلي   بيت املقـدس  (4)
، وسنن الدارمي: اإلمام أبو حممد عبد اهلل 9/033اشية عون املعبود: صححه احلافظ تقي الدين بن دقي  العيد ح

بن عبد الرمحن ابن الفضل بن هبرام الدارمي كتاب النذر باب  من نذر أن يصلي   بيت املقدس، أجيزئه أن يصلي 
لسنن الكربى: البيهقي كتاب النذور باب من مل ير ، دار الكتب العلمية بريوت لبنان ط: بدون، وا4/012مبكة؟ 

، واملستدرك على الصحيحني 01/14وجوبه بالنذر أو أقام  األفضل من هذه املساجد الثالثة مقام ما هو أدىن منه 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه، وتابعه الذهيب وسـكت عنـه،    2/312كتاب النذور 

ب اإلميان والنذور باب الرجل يوجب على نفسه أن يصلي   مكان فيصـلي   غـريه   وشرح معاين اآلثار كتا
3/044. 
 ، دار الفكر ط: بدون.273/ 1بتصرف، اجملموع شرح املهذب: اإلمام أبو زكريا حيي الدين بن شرف النووي  (3)
 .71بتصرف، خصائص الشريعة اإلسالمية: د. عمر األشقر ص  (2)
 ، دار القلم للطباعة والنشر الكويت، ط: بدون.44التشريع اإلسالمي: عبد الوهاب خالف ص  بتصرف، خالصة تاريخ (4)



 

251 

 

 

ومن أمثلة ذلك أن اإلسالم أباح نكاح املتعة عند اضطرار الصحابة إليه،   نسخ 
ذلك عند ارتفاع الضرورة، وحرمه إىل يوم القيامة، ) فالنسخ أصل من أصول الشريعة، 
قد ورد به كتاب اهلل تعاىل، ووجد   سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، ألن اهلل 

األصلح هلم،   ينسخه بغريه إذا أراد ذلك، فيكون هو األصلح  يشرع لعبيده ما هو
رضي اهلل عنه قال: ) أمرنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  (4)، فعن َسْبرة اجلهين(0)هلم(

 .(3)باملتعة عام الفتح، حني دخلنا مكة،   مل خنرج منها حىت هنانا عنها(
كة، فأباحه ملا علم حاجة الناس كما استث  اإلذخر من مجلة ما حرمه من نبات م
، فهذا النسخ والتبديل والتعديل (2)إليه   بيوهتم وتكفني موتاهم، فقال: )) إال اإلذخر((

   وقت التشريع، يربهن على أن التشريع اإلسالمي الحظ مصاحل الناس ومل يهملها. 
أنه ال يهدم أصال من وقت التشريع، ما دام  (4)واعتبارا ملصاحل الناس راعى الشارع الُعرف 

أصول الدين، ألن من مصاحل الناس أن تراعى عاداهتم وما جرى به عرفهم، ما دام ال يعارض 
 .7، فراعى العرف   إلزام الزوج بالنفقة على زوجه وأوالده(4)أصال دينيا، وال جيلب ضررا

                                                 
، يقي : الشيخ محاد بن حممـد  24رسالة يرمي نكاح املتعة: أبو الفتح نصر بن إبراهيم املقدسي الشافعي ص  (0)

 .4األنصاري، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط:
حرملة اجلهين، نزل املدينة وشهد اخلندق وما بعدها، مات   خالفة معاوية  هو سربة بن معبد بن عوسجة بن (4)

 .4/02رضي اهلل عنهما. بتصرف، اإلصابة 
و  رواية أنه صلى اهلل عليه وسلم قال: )) ياأيها الناس إين قد كنت أذنت لكم   االستمتاع من النساء، وإن  (3)

منهن شيء فليخل سبيله، وال تأخذوا مما آتيتموهن شيئا( والروايتان اهلل حرم ذلك إىل يوم القيامة، فمن كان عنده 
عند مسلم   صحيحه كتاب النكاح باب نكاح املتعة وبيان أنه أبيح   نسخ،   أبيح   نسخ ، واستقر يرميه إىل 

 .0214ح  0144/ 4يوم القيامة 
 . 024سب  خترجيه ص  (2)
ناس، وتلقته طباعهم السليمة بالقبول، وصار عندهم شائعا   مجيـع  العرف هو: ) ما استقرت عليه نفوس ال (4)

البالد أو بعضها، قوال كان أو فعال(. أصول مذهب اإلمام أمحد دراسة أصولية مقارنة: د. عبد اهلل بن عبد احملسن 
 هـ. والعرف والعادة لفظان مترادفان، انظـر مصـادر  0397، 4، مكتبة الرياض احلديثة، ط:444التركي ص 

هــ  0391، 2، دار القلـم الكويـت ط:  024التشريع اإلسالمي فيما ال نص فيه: عبد الوهاب خالف ص 
 .404م. وانظر أصول الفقه حممد أبو زهرة ص 0971

 .43بتصرف، خالصة تاريخ التشريع اإلسالمي ص  (4)
 من هذا البحث. 479انظر حديث هند رضي اهلل عنها ص  7
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قيدة قال الشيخ عبد الرمحن السعدي رمحه اهلل : ) وكل هذه النفقات وتوابعها، م 
باملعروف، وخيتلف املعروف باختالف األوقات والبلدان واألحوال، ومىت امتنع من 

 -مع امتناع امُلنف  -وجبت عليه النفقة،   هذه األحوال أجرب على ذلك، وملن له النفقة
 .(0)األخذ من ماله ولو بغري علمه ورضاه(

ة: ) العادة حمكمة(، قال واستنبط العلماء من هذه املراعاة واملسايرة القاعدة الفقهي
رمحه اهلل: ) اعلم أن اعتبار العادة والعرف ُرجع إليه   الفقه   مسائل  (4)اإلمام السيوطي
 .(3)ال تعد كثرية(

واملصاحل اليت راعتها الشريعة، ليست تابعة ألهواء النفوس، كما بني ذلك اإلمام 
، واملفاسد امُلستدفعة، إمنا تعترب من رمحه اهلل بقوله: ) املصاحل اجملتلبة شرعا (2)الشاطيب

حيث تقام احلياة الدنيا للحياة األخرى، ال من حيث أهواء النفوس   جلب مصاحلها 
 .(4)العادية، أو درء مفاسدها العادية(

فيجب أن يتنبه املسلمون أن ميزان املصلحة هو: الشريعة اإلسالمية نفسها، فما  
ا، وما شهدت له بالفساد، فهو املفسدة قطعا، وأي شهدت له بالصالح، فهو املصلحة قطع

خروج على هذا امليزان، هو اتباع للهوى، واهلوى باطل ال يصلح معيارا لتمييز الصالح عن 

                                                 
، مكتبة املعارف الرياض، 093 -094: الشيخ عبد الرمحن بن ناصر السعدي ص اإلرشاد إىل معرفة األحكام (0)

 م.0911هـ 0211ط: بدون 
مصنف، ولد  411هو عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد اخلضريي السيوطي، إمام حافظ مؤرخ أديب، له حنو  (4)

ر كتبه تـو  رمحـه اهلل سـنة    سنة اعتزل الناس فألف أكث 21هـ، ونشأ يتيما   القاهرة، وملا بلغ 121سنة 
 .3/310، واألعالم 4/041هـ. بتصرف، معجم املؤلفني 900

 .91األشباه والنظائر ص  (3)
هو إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي الشاطيب، أصويل حافظ، من أهل غرناطة، كان من األئمـة   (2)

 .0/74، األعالم 0/001فني هـ رمحه اهلل . بتصرف، معجم املؤل 791املالكية، تو  سنة 
، وانظر ما ذكره د. حممد سعيد 21-31، وقد ذكر أربعة أدلة على قوله أنظر من ص 31 -37/ 4املوافقات  (4)

، 4، مؤسسة الرسالة بريوت، ط:49 -22رمضان البوطي   كتابه ضوابط املصلحة   الشريعة اإلسالمية من ص 
 م.0977هـ 0397
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  ڇ ..ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائەئ ڇ  :، وقد قال اهلل تعاىل(0)الفساد

(2). 

لبعض أصوهلا، فقد وقد كانت مرحلة الفتح مرحلة تثبيت لدعائم الشريعة، وإعالن 
اقتربت مرحلة إكمال الدين وإمتام النعمة، وصاحب ذلك دخول أعداد كبرية من أهل 
مكة، ومن حوهلا   اإلسالم، ومن خالل استعراض األحدا، اليت وقعت   هذه الغزوة، 

  ميكن ترتيب وإجياز الدروس الدعوية املتعلقة بالشريعة على الوجه اآليت:
 لقة بالعبادات:أوال: األحكام المتع

 العبادة كلمة جامعة  شاملة لكل الشعائر التعبدية اليت يتقرب هبا املسلم إىل ربه. 
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل: العبادة: هي اسم جامع لكل ما حيبه اهلل 
ويرضاه من األقوال واألعمال الظاهرة والباطنة، فالصالة والزكاة والصيام واحلج 

وأداء األمانة وبر الوالدين، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر وصدق احلديث 
واجلهاد للكفار واملنافقني، والدعاء والذكر والقراءة، وأمثال ذلك من العبادة، 
وكذلك حب اهلل ورسوله، وخشية اهلل واإلنابة إليه وإخالص الدين له والصرب 

 .(3)حلكمه، وغري ذلك من أمثال العبادة هلل
 :ة احملبوبة واملرضية عنده تعاىل، واليت خل  هلا اخلل  مجيعا، كما قال تعاىلفهي الغاي

 .(2)  ڇڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڇ 
واملقصود بالعبادات   هذا املبحث: الصور احملددة اليت شرعها اإلسالم، للتقرب إىل اهلل 

ال للتبديل أو التعديل تعاىل، واختذها شعائر مميزة له، وعني هلا مواقيت ومقادير وكيفيات، ال جم
 .(0)فيها

                                                 
 -0. وشروط املصلحة اليت يب  عليها التشريع هي: 14شريعة اإلسالمية: د. عمر األشقر ص بتصرف، انظر خصائص ال (0)

أن ال يعـارض   -3أن تكون مصلحة عامة ال شخصـية.   -4أن يثبت بالبحث واالستقراء أهنا مصلحة حقيقية ال ومهية. 
 .011 -99ه ص التشريع هلا نصا وال إمجاعا. بتصرف، ، مصادر التشريع اإلسالمي فيما ال نص في

 .40 -39. لالستفادة انظر املدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية من ص 70سورة املؤمنون جزء من آية  (4)
، املكتب اإلسالمي بـريوت  31بتصرف، العبودية: شيخ اإلسالم تقي الدين أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية ص (3)

 هـ.0399، 4دمش  ط:
 .44سورة الذاريات آية  (2)
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 -و  غزوة الفتح ظهرت بعض خصائص أو ) أسرار( العبادات   اإلسالم، منها
 :-على سبيل املثال

مالزمة املسلم حلال العبادة، فهو دائما عبد هلل تعاىل،   حال انقياده ملنهج اهلل  =
وسلوكه وفقا هلداية اهلل  وشرعه، خيضع أموره كلها ملا حيبه اهلل ويرضاه، ويكيف حياته

وشرعه، فإذا أمره اهلل تعاىل أو هناه، كان موقفه من ذلك كله: مسعنا وأطعنا، غفرانك ربنا 
 .(4)وإليك املصري

، فاملسلم يستطيع التوجه هبا هلل تعاىل   (3)يرير بعض العبادات من قيود الزمان =
شوع وخضوع تاليا القرآن الكرمي أي وقت، وهذا النيب صلى اهلل عليه وسلم يتوجه هلل خب

أثناء دخوله مكة، فقد ُرئي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يوم فتح مكة، على ناقته وهو 
 .(2)يقرأ سورة الفتح يرجِّع

كذلك يرير بعض العبادات من القيود املكانية، فال يشترط أن تؤدى   املساجد  =
گ  گ  ڳڳ   ڇ  :لم، وقد قال تعاىلفقط، بل األرض الطاهرة كلها حمراب كبري للمس

، فريى الصحابة النيب صلى اهلل عليه وسلم وهو يصلي (4)  ڇ ...ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ 
  الكعبة ،   يصلي أمام أهل مكة   املسجد احلرام، فقد روي أنه) افتتح الصالة يوم 

سعلة الفتح   الفجر، فقرأ بسورة املؤمنني، فلما بلغ ذكر موسى وهارون أصابته 
 .(4)فركع(

                                                                                                                                          
، وقد استث  املؤلف عبادتني مل تدخل   نطاق التحديد الوقيت أو املكاين 413رف، العبادة   اإلسالم ص بتص (0)

 ومها: االحتساب واجلهاد   سبيل اهلل.
 .43بتصرف، املرجع الساب  ص  (4)
ريه، وإن كان وذلك ال يتعارض مع أن العبادات   اإلسالم حمددة يديدا دقيقا كاحلج أو الصيام والصالة وغ (3)

 بعضها مل حيدد كالصدقة والدعاء وغريمها.
 . 044سب  خترجيه ص  (2)
 .029. وبتصرف، العبادة   ا إلسالم ص 004سورة البقرة جزء من آية  (4)
 .3/200مسند اإلمام أمحد عن عبد اهلل بن السائب رضي اهلل عنه  (4)
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ملا  -أو صالة الفتح كما يسميها البعض -كما تروي عنه أم هانئ صالة الضحى 
 .(0)صلى  النيب صلى اهلل عليه وسلم مثان ركعات   بيتها

كما خيلص العبادة هلل وحده، وحيتاط لذلك، فيأىب دخول البيت إال بعد تطهريه  =
 أو إىل موافقة الكفار والتشبه هبم. ، سدا ألي ذريعة تفضي إىل الشرك(4)من األوثان

وحيرص كذلك على اليسر ورفع احلرج والعنت عن املسلمني، وهذا وإن  =
كان من خصائص تكاليف اإلسالم األساسية، فإنه يظهر بكل وضوح   تشريعات 
رخص واستثناءات خاصة للظروف الطارئة كالسفر واجلهاد   سبيل اهلل، فهذا النيب 

سلم يقصر الصالة طوال مدة سفره كما روى ابن عباس رضي اهلل صلى اهلل عليه و
 (3)عنهما قال:) أقام النيب صلى اهلل عليه وسلم مبكة تسعة عشر يوما يصلي ركعتني(

 ، كما يرخص للمسافر بالفطر ختفيفا عليه.
 ومن األحكام التشريعية املتعلقة بالعبادات يف هذه الغزوة ما يلي: 

 رمضان في السفر:( مشروعية الفطر في 1

من خصائص الشريعة اإلسالمية رفع احلرج عن العباد والتيسري  عليهم، وعدم 
تكليفهم مبا ال يطيقون، أو اإلضرار هبم بفرض ما يش  عليهم إتباعه، ومن ذلك 
الترخيص للمسافر الذي يش  عليه الصوم بالفطر   رمضان، ويتأكد ذلك إذا كان 

ۇ  ۇ  ۆ  ڇ ، ويدل على ذلك قوله تعاىل: (2)قاء العدوحيتاج الفطر للتقوي به على ل

 .(4) ڇ  ...ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ
رمحه اهلل: )   هذه اآلية داللة واضحة على أن (4)قال اإلمام أبو بكر اجلصاص

اإلفطار   السفر رخصة يسر اهلل هبا علينا، ولو كان اإلفطار فرضا الزما؛ لزالت فائدة 

                                                 
 .039سب  خترجيه ص (0)
 . 047سب  ختريج احلديث ص (4)
 . 041سب  خترجيه  ص (3)
 .0924ح  012/ 2بتصرف، فتح الباري  (2)
 .014سورة البقرة جزء من آية  (4)
، سكن بغداد ومات فيهـا،  314هو أمحد بن علي الرازي أبو بكر اجلصاص، فاضل من أهل الري، ولد سنة (4)

، 4/7ف، معجـم املـؤلفني   رمحه اهلل .بتصـر  371اشتهر بالزهد والورع، انتهت إليه رئاسة احلنفية مات سنة 
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فدل على أن املسافر خمري بني اإلفطار وبني الصوم..  ، ڇۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ڇ قوله 
 .(0)فكل موضع ذكر فيه اليسر ففيه الداللة على التخيري(

وقد كان خروج النيب صلى اهلل عليه وسلم واملسلمني   غزوة الفتح   شهر 
رمضان، كما روى ذلك اإلمام البخاري:) أن النيب صلى اهلل عليه وسلم خرج   

نة... فسار هو ومن معه من املسلمني إىل مكة، يصوم ويصومون، حىت رمضان من املدي
 .(4)وهو ماء بني ُعسفان وُقَديد، أفطر وأفطروا( -بلغ الَكديد

وقد رجح اإلمام النووي رمحه اهلل تفضيل أكثر العلماء الصوم ملن أطاقه بال مشقة 
صوم هو األصل، ، فال(3)ظاهرة وال ضرر، فإن تضرر به، وحصلت املشقة فالفطر أفضل
رضي اهلل عنه قال:) كنا  (2)وال يترك إال حلاجة كاجلهاد أو املشقة، فعن أيب سعيد اخلدري

نغزو مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم   رمضان، فمنا الصائم ومنا املفطر، فال جيد 
الصائم على املفطر، وال املفطر على الصائم، يرون أن من وجد قوة فصام، فإن ذلك 

 .(4)، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن(حسن
وقد عزم النيب صلى اهلل عليه وسلم على أصحابه أن يفطروا وبني هلم احلكمة من 
ذلك، فعن أيب سعيد اخلدري قال:) سافرنا مع النيب صلى اهلل عليه وسلم إىل مكة وحنن 

:)) إنكم قد دنوا من  صيام. قال: فنزلنا منزال، فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
عدوكم، والفطر أقوى لكم((، فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر.   نزلنا منزال 

                                                                                                                                          
 .2. وانظر مقدمة أحكام القرآن ص 0/070واألعالم 

، دار ا لكتاب العريب بريوت ط: بدون. وانظر املغين: أبو حممد عبد اهلل بن أمحد 403/ 0باختصار ، أحكام القرآن  (0)
 ، مكتبة الرياض احلديثة ط: بدون.041-029/ 3بن قدامة 

 .001سب  خترجيه ص (4)
 .449/ 7رف، صحيح مسلم بشرح النووي بتص (3)
هو سعد بن مالك بن سنان اخلزرجي، استصغر يوم أحد واستشهد أبوه هبا، شهد اخلندق وما بعدها، حد، كثريا عن النيب  (2)

 .4/34، واإلصابة 3/041هـ. بتصرف، سري أعالم النبالء 72صلى اهلل عليه وسلم، تو  رضي اهلل عنه سنة 
 .0004ح  3/717ب الصيام باب جواز الصوم والفطر   شهر رمضان للمسافر   غري معصية.. اخل صحيح مسلم كتا (4)
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آخر، فقال: )) إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا((. وكانت عزمة، 
 .(0)فأفطرنا(
م فكان صلى اهلل عليه وسلم يأمر أصحابه بالفطر حال اجلهاد، ويعلل ذلك بدنوه 

من عدوهم واحتياجهم إىل القوة اليت يلقون هبا العدو، وهذا سبب آخر غري السفر، 
مستقل بنفسه، ومل يذكره   تعليله، وال أشار إليه، وال ريب أن الفطر لذلك أوىل من والسفر 

الفطر جملرد السفر، بل إباحة الفطر للمسافر تنبيه على إباحته   هذه احلالة، فإهنا أح  جبوازه، 
ن القوة هناك ختتص باملسافر، والقوة هنا له وللمسلمني، وألن مشقة اجلهاد أعظم من مشقة أل

السفر، وألن املصلحة احلاصلة بالفطر للمجاهد أعظم من املصلحة  بفطر املسافر، وألن اهلل 
، والفطر عند اللقاء من أعظم أسباب (4) ڇ...ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ڇ  تعاىل قال

 .(3)القوة
 إمامة الصبي: ( حكم2

انتظرت بعض القبائل العربية ما تسفر عنه معركة النيب صلى اهلل عليه وسلم مع 
قومه، فلما أظهره اهلل عليهم، وكان  الفتح إيذانا بظهور دين اإلسالم، سارعت هذه 

 القبائل إىل إعالن انضمامها إليه، وبادروا بتعلم ما فاهتم من الشرائع اإلسالمية.
القبائل غالم فطن ذكي، كان يتلقى الركبان الذين يفدون إىل وكان   إحدى  

الرسول صلى اهلل عليه وسلم ،   ميرون بقومه، ويتصيد أخبار املسلمني منهم، ويتلقى 
منهم ما يقرؤنه، وذلك قبل إسالم أبيه وقومه، فلما بادر قومه بإسالمهم وبايعوا النيب 

لدين ، عادوا إىل أهليهم، وأعلموهم ببعض صلى اهلل عليه وسلم على اإلسالم وتعلموا ا
أحكام الصالة واإلمامة، وأخربوهم أن أوىل الناس باإلمامة، هو أقرؤهم لكتاب اهلل، فلما 

رضي اهلل عنه ، الذي كان أحرصهم  (2)حبثوا بينهم وجدوا هذا الغالم عمرو بن سلمة

                                                 
 .0041ح  711/ 4رواه مسلم   صحيحه كتاب الصيام باب أجر املفطر   السفر إذا توىل العمل  (0)
 .41سورة األنفال جزء من آية  (4)
اهلل : لو اتف  الدنو من العدو   احلضر، وكان   الفطر . وتتمة كالمه رمحه 42 -43/ 4بتصرف، زاد املعاد  (3)

قوة هلم، فهل هلم الفطر؟ فيه قوالن أصحهما دليال:  أن هلم ذلك، وهو اختيار ابن تيمية وبـه أفـىت العسـاكر    
 .43اإلسالمية ملا لقوا العدو بظاهر دمش . بتصرف، ص 

أبيه وله رؤية، نزل البصرة وتو  هبا رضي اهلل عنه سنة  هو عمرو بن سلمة اجَلرمي، أبو يزيد، قيل أنه وفد مع (2)
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دت جممعا من على حفظ القرآن، فجعلوه إمامهم، يقول رضي اهلل عنه :) فما شه
 .(4)، إال كنت إمامهم، وكنت أصلي على جنائزهم إىل يومي هذا((0)َجْرم

الناس، وكان مير  (3)ويروي اإلمام البخاري رمحه اهلل قصته عنه، قال: ) كنا مبا ممر 
بنا الركبان، فنسأهلم : ما للناس، ما للناس، ما هذا الرجل؟ فيقولون: يزعم أن اهلل أرسله 

بكذا، فكنت أحفظ ذلك الكالم، وكأمنا ُيغرى    -أوحى اهلل أو -أوحى إليه
بإسالمهم الفتح، فيقولون: اتركوه وقومه، إن ظهر  (4)، وكانت العرب تلوَّم(2)صدري

أيب  (4)عليهم فهو نيب صادق، فلما كانت وقعة أهل الفتح، بادر كل قوم بإسالمهم، وبدر
عند النيب صلى اهلل عليه وسلم حقا،  قومي بإسالمهم، فلما قدم قال: جئتكم واهلل من

فقال: صلوا صالة كذا   حني كذا، وصلوا كذا   حني كذا، فإذا حضرت الصالة، 
فليؤذن أحدكم، وليؤمكم أكثركم قرآنا، فنظروا فلم يكن أحد أكثر مين قرآنا، ملا كنت 

 .(7)أتلقى من الركبان، فقدموين بني أيديهم، وأنا ابن ست أو سبع سنني(

                                                                                                                                          
 .3/420، واإلصابة 3/443هـ. بتصرف، سري أعالم النبالء 14

 . 494/ 4يعين قومه. عون املعبود  (0)
عن عمرو  4/49، ومسند اإلمام أمحد 417ح  0/041سنن أيب داود كتاب الصالة باب من أح  باإلمامة  (4)

 ه .بن سلمة رضي اهلل عن
، و  سنن أيب داود 2314ح  43/ 1قال احلافظ ابن حجر وجيوز   كلمة ممر احلركات الثال، انظر فتح الباري  (3)

: كنا حباضر مير بنا الناس، قال اإلمام اخلطايب: احلاضر: القوم النزول على ما يقيمون به ال يرحلون عنه، ورمبا جعلـوه  
 .4/394ين فالن . بتصرف، عون املعبود امسا ملكان احلضور، يقال: نزلنا حاضر ب

. وعند أيب داود وكنـت غالمـا حافظـا،    1/43أي يلص  بالغراء، و  رواية يقرُّ من القرار . فتح الباري  (2)
 فحفظت من ذلك قرآنا كثريا.

 .43/ 1أي تنتظر. املرجع الساب   (4)
 .43/ 1أي سب . املرجع الساب   (4)
احلديث:) وكانت علي بردة كنت إذا سجدت تقلصت عين، فقالت امرأة من ، وتتمة 044سب  خترجيه ص  (7)

احلي: أال تغطوا عنا است قارئكم. فاشتروا يل قميصا، فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص(. وأخرجه أبـو  
وقال فيه:) فاشتروا يل قميصا عمانيا،  فما  414ح  0/049داود   سننه كتاب الصالة باب من أح  باإلمامة 

رحت بشيء بعد اإلسالم فرحي به، فكنت أؤمهم وأنا ابن سبع أو مثان سنني(، واملصنف: عبد الرزاق الصنعاين ف
 .3129ح  4/399
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احلديث على أن األح  باإلمامة هو األكثر قرآنا، وقد رجح مجع من العلماء  فدل
، أو لشيء منه، ومل يوجد   املأمومني (0)جواز إمامة الصيب إذا كان مميزا وقارئا للقرآن
 .(3)، ومنع بعضهم ذلك(4)من هو أفضل منه، سواء   الفريضة أو النافلة

 (مشروعية الصالة في جوف الكعبة:3

من املعروف عند أهل مكة الدخول إىل الكعبة والدعاء فيها، يت رعاية كان 
حجبة البيت، وبعد صلح احلديبية قام املسلمون بعمرة القضاء، ومل يدخل النيب صلى اهلل 
عليه وسلم الكعبة، ملا كان فيها من األصنام والصور، اليت مل يكن املشركون يتركونه 

 . (2)ذلك، أزال الصور واألصنام   دخل البيتليغريها، فلما فتح مكة، متكن من 
وقد ثبت أن النيب صلى اهلل عليه وسلم دخل الكعبة يوم الفتح، بعد تطهريها من 
األوثان والصور، وأنه صلى فيها نافلة، ومكث بداخلها يدعو اهلل ويشكره ويكربه، فعن 

وسلم أقبل يوم الفتح  عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما : ) أن رسول اهلل صلى اهلل عليه
من أعلى مكة على راحلته، مردفا أسامة بن زيد ومعه بالل، ومعه عثمان بن طلحة من 
احلجبة، حىت أناخ   املسجد، فأمره أن يأيت مبفتاح البيت، فدخل رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم ومعه أسامة بن زيد وبالل وعثمان بن طلحة، فمكث فيه هنارا طويال،   

فاستب  الناس، فكان عبد اهلل بن عمر أول من دخل، فوجد بالال وراء الباب خرج 

                                                 
كاحلسن البصري والشافعي واسح  ابن راهويه وابن حزم، وكرهها مالك والثوري واألوزاعي وإليه ذهب أصـحاب   (0)

اإلجزاء   النوافل دون الفرائض وقال اهلادي والناصر بعـدم صـحتها.    الرأي، وعن أمحد وأيب حنيفة روايتان، واملشهور
،   حاشية خمتصر سنن أيب داود احلافظ املنذري، يقي : أمحد حممد 314/ 0بتصرف، معامل السنن: أبو سليمان اخلطايب 

سبل السالم شـرح  م، و انظر 0911هـ 0211شاكر وحممد حامد الفقي دار املعرفة للطباعة والنشر بريوت ط: بدون 
، راجعه وعل  عليه: الشيخ حممـد عبـد   47/ 4بلوغ املرام من أدلة األحكام: اإلمام حممد بن إمساعيل الكحالين الصنعاين 

 م.0941هـ 0379، 2العزيز اخلويل، دار إحياء الترا، العريب ط:
، ونيل األوطار  من أحاديث سـيد  43/ 1وقال احلافظ ابن حجر: هي خالفية مشهورة، ولالستفادة انظر فتح الباري (4)

م. والسيل 0973، دار اجليل لبنان ط: بدون 414/ 3األخيار شرح منتقى األخبار: اإلمام حممد علي بن حممد الشوكاين 
، يقي  حممود إبراهيم زايد دار الكتب العلمية 0/421اجلرار املتدف  على حدائ  األزهار: الشيخ حممد بن علي الشوكاين  

 .  410ح  492/ 4م، وعون املعبود 0914هـ 0214، 0نان ط:بريوت لب
 .0/011، بدون تاريخ، وانظر املبسوط 0، دار صادر بريوت، ط: 2/12انظر املدونة الكربى: اإلمام مالك بن أنس  (3)
 .11/ 9بتصرف، صحيح مسلم بشرح النووي  (2)
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قائما، فسأله: أين صلى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ؟ فأشار له إىل املكان الذي صلى 
 .(0)فيه، قال : فنسيت أن أسأله كم صلى من سجدة(

اهلل صلى اهلل عليه وعند اإلمام مسلم) فقال عبد اهلل: فبادرت الناس. فتلقيت رسول 
وسلم خارجا، وبالل على إثره، فقلت لبالل: هل صلى فيه رسول اهلل؟ قال : نعم. 

 (3) .(4)قلت: أين؟ قال: بني العمودين، تلقاء وجهه(
وقد علل إغالقه الباب ) خمافة أن يزدمحوا عليه، لتوفر دواعيهم على مراعاة أفعاله 

، وأمجع خلشوعه، وإمنا أدخل معه عثمان، لئال ليأخذوها عنه، أو ليكون ذلك أسكن لقلبه
 . (2)يظن أنه عزل من والية البيت، وبالال وأسامة ملالزمتهما خدمته(

والذي عليه العلماء أنه صلى اهلل عليه وسلم دخل مرة واحدة فقط   الفتح ومل 
اهلل  ، تيسريا على أمته، ودخول الكعبة ليس بواجب، إذ أن النيب صلى(4)يدخلها   حجته

عليه وسلم قد أعلم بعد دخوله إياها، أنه ود أن مل يكن دخلها، خمافة إتعاب أمته بعده، 
، فقد (4)وهذا كتركه بعض التطوع والذي كان حيب أن يفعله إلرادة التخفيف عن أمته

روت أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها قالت:) خرج رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من 
العني طيب النفس،   رجع إيل وهو حزين القلب، فقلت: يا رسول  عندي وهو قرير

                                                 
 .93/ 4لم من أعلى مكة صحيح البخاري كتاب املغازي باب دخول النيب صلى اهلل عليه وس(0)
صحيح البخاري كتاب احلج باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغريه، والصالة فيها، والدعاء   نواحيها  (4)

 .0349ح  944/ 4كلها 
وعارض هذه األحاديث ما رواه اإلمام البخاري عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أنه صلى اهلل عليه وسلم )دخل  (3)

احي البيت وخرج ومل يصل فيه(كتاب املغازي باب أين ركز النيب صلى اهلل عليه وسلم رايته يوم البيت فكرب   نو
، وقد ناقش هذا التعارض ورجح ثبوت الصالة فيها العديد من العلماء، انظر صحيح مسلم بشرح 93/ 4الفتح 
باب الصالة   الكعبة ، وشرح معاين اآلثار كتاب الصالة  0410ح  241/ 3، وفتح الباري 14-9/14النووي 

-331، واللباب   اجلمع بني السنة والكتاب: اإلمام أبو حممد علي بن زكريـا املنبجـي ص   393 -319/ 0
م، ونيـل  0914هـ 0213، 0، يقي  حممد فضل عبد العزيز املراد، دار الشروق للنشر والتوزيع جدة ط:339

 ،  024/ 4األوطار 
 .12/ 9ر صحيح مسلم بشرح النووي . وانظ941ح  0/441فتح الباري  (2)
 .473/ 0كما روى ذلك األزرقي   أخبار مكة  (4)
هذا ترمجة باب   كتاب املناسك   صحيح ابن خزمية: أبو بكر حممد بن إسـحاق بـن خزميـة السـلمي      (4)

 هـ، 0391، يقي : د. حممد مصطفى األعظمي املكتب اإلسالمي ط: بدون 2/333النيسابوري 
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اهلل، خرجت من عندي وأنت كذا وكذا. فقال:)) إين دخلت الكعبة، وودت أين مل 
 .(0) أكن فعلت، إين أخاف أن أكون قد أتعبت أميت من بعدي((

 (مشروعية صالة الضحى:4

وصيام وصدقة تطوع باملال  شرع اهلل لعباده الكثري من النوافل والسنن من صالة
وبذل املعروف، رمحة هبم ورفعا لدرجاهتم يوم القيامة، ومن هذه النوافل صالة الضحى 
اليت صالها النيب صلى اهلل عليه وسلم يوم الفتح، فقد روت ذلك عنه أم هانئ رضي اهلل 

لى عنها:) أنه يوم فتح مكة اغتسل   بيتها،   صلى مثاين ركعات، قالت: مل أره ص
 .(4)صالة أخف منها، غري أنه يتم الركوع والسجود(

وصالة الضحى من النوافل اليت ال تصلى دائما بل تؤدى مرة بعد مرة، أو تؤدى 
عند سبب معني: كالشكر هلل تعاىل، أو عند القدوم من سفر أو حدو، فتح أو زيارة 

 .(3)قوم معينني وغريه، كما ذكر ذلك بعض العلماء 
هي سنة الفتح، وقد صالها خالد بن الوليد رضي اهلل عنه   بعض  وقال قوم: إمنا

 .(2)فتوحه كذلك

                                                 
، )إىل 2/333بن خزمية كتاب املناسك باب ذكر الدليل على أن دخول الكعبة ليس بواجـب.. اخل  صحيح ا 0)

عن عائشة رضي اهلل عنها، وسنن ابن  4/037قوله: من بعدي( وقال احملق : إسناده صحيح، ومسند اإلمام أمحد 
ستدل بـه علـى أن   ، والسنن الكربى كتاب احلج باب ما ي4/0101ماجة كتاب املناسك باب دخول الكعبة 

وقال:  173ح  3/402، وسنن الترمذي كتاب احلج باب ما جاء   دخول الكعبة 4/049دخوله ليس بواجب 
 حديث حسن صحيح.

، وصحيح مسلم كتاب 93/ 4صحيح البخاري كتاب املغازي باب منزل النيب صلى اهلل عليه وسلم يوم الفتح  (4)
الضحى، وأن أقلها ركعتان وأكملها مثان ركعات، وأوسطها أربع صالة املسافرين وقصرها باب استحباب صالة 
 . 334ح  0/297ركعات أو ست، واحلث على احملافظة عليها 

لثبوت ذلك عن النيب صلى اهلل عليه وسلم ، وفعل الصحابة بعده وقد رجح ذلك اإلمام ابن القيم بعد تتبعـه   (3)
، واجملموع 341 -320/ 0شته أدلة كل فري ، انظر زاد املعاد األقوال   صالة الضحى فبلغت أربعة أقوال، ومناق

، وبذل اجملهود   حل أيب داود: الشيخ خليل أمحـد  0077ح  44/ 3، وفتح الباري 21-2/34شرح املهذب 
، دار الكتب العلمية بريوت ط: بدون. وحول اآلثار املروية   ذلك انظر املصـنف: عبـد   7/44السهارنفوري 
 .10-3/72 الرزاق الصنعاين

 .0074ح  42/ 3حكاه احلافظ ابن حجر عن القاضي عياض، فتح الباري  (2)



 

261 

 

 

 ثانيا: األحكام التشريعية المتعلقة بالدماء:
وذلك من حمافظة اإلسالم على النفس اإلنسانية وح  احلياة الضرورية، وذلك 

من يعتدي حبمايتها من االعتداء عليها بالقتل أو اجلرح، وإجياب الدية والقصاص على 
 عليها.
 ومن ذلك ما يلي: 

 :(0)( تشريع مقدار الدية في القتل شبه العمد1

والقتل شبه العمد: )هو أن يقصد ضربه مبا ال يقتل غالبا، إما لقصد العدوان عليه، 
أو لقصد التأديب له، فيسرف فيه، كالضرب بالسوط والعصا واحلجر الصغري والوكز 

، إذا قتل فهو شبه عمد، ألنه قصد الضرب دون القتل، واليد، وسائر ما ال يقتل غالبا
، فهو ليس عمدا حمضا وال خطأ حمضا، ويدخل (4)ويسمى عمد اخلطأ، وخطأ العمد(

يته كل األفعال اليت يقصد منها اجلاين العدوان ومل يقصد هبا القتل، لكنها أدت إىل 
 موت اجملين عليه.

الدماء فال تستباح إال بأمر بيِّن، وهو وحكمه: أن ال قود فيه، ألن األصل صيانة  
ليس عمدا حمضا، وتدفع الدية ألولياء املقتول، وألن الضرب مقصود بالفعل دون القتل، 

 .(3)فوجبت فيه دية مغلظة
ويدل على ذلك قول النيب صلى اهلل عليه وسلم   خطبته يوم الفتح:)) أال إن دية اخلطأ  

 .(2)مائة من اإلبل منها أربعون   بطوهنا أوالدها( -ما كان بالسوط والعصا -شبه العمد

                                                 
قال الشيخ عبد الرمحن السعدي رمحه اهلل مبينا الفرق بني القتل العمد وشبه العمد و اخلطأ، العمد: أن يقصد  (0)

قصد جناية ال تقتـل غالبـا،   شخصا ما جبناية تقتل غالبا، وهو يعلمه آدميا معصوما، وأما شبه العمد: فهو أن ي
فاجتمع هو و العمد   قصد اجلناية، واختص العمد بأن اجلناية يغلب على الظن موته هبا. وأما القتل اخلطأ: فهو 
مضاد لألمرين كليهما، فال يقصد اجلناية، وال يقصد القتل، بأن يرمي ما يظنه صيدا فيـبني آدميـا معصـوما.    

 .093ام ص بتصرف، اإلرشاد إىل معرفة األحك
 .7/441املغين  (4)
،  مكتبة الريـاض احلديثـة   3/444انظر الروض املربع شرح زاد املستقنع: العالمة منصور بن يونس بن إدريس البهويت (3)

، مكتبة دار الترا، القاهرة ط: بدون. التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارنا 4/237الرياض ط: بدون، وفقه السنة: سيد ساب  
 .4/294، واآلثار التشريعية    فتح مكة  4/92وضعي بالقانون ال

 .020سب  خترجيه ص  (2)
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رمحه اهلل: ) اتف  أهل العلم على أن دية احلر املسلم مائة من  (0)قال اإلمام البغوي 
اإلبل،   هي   العمد احملض مغلظة   مال القاتل حالَّة، و  شبه العمد مغلظة على 

ة مؤجلة، والتغليظ  والتخفيف يكون   أسنان ، و  اخلطأ خمففة علىالعاقل(3)مؤجلة (4)العاقلة
 .(2)اإلبل(
واملقصود من الدية الزجر والردع ومحاية األنفس، وهلذا وجب أن تكون حبيث  

يقاسي   أداءها املكلفون هبا، وجيدون منها حرجا وأملا ومشقة، وذلك إذا كان ماال 
هي جزاء جيمع بني العقوبة كثريا يضيقون بأدائه، ودفعه إىل اجملين عليه، أو ورثته، ف

 .(4)والتعويض
وال يتعارض ذلك مع التخفيف عن القاتل وإعانته بإجياهبا على عاقلته، ألن من  

حكمة هذا التشريع حفظ أرواح الناس، ألن اجلاين على غريه خطأ، إذا علم ما يغرمه هو 

                                                 
هو أبو حممد  احلسني بن مسعود بن حممد الفراء البغوي الشافعي، اإلمام احلافظ، كان سيدا إماما عاملا زاهدا،  (0)

 مبرو خبراسـان سـنة   وكان يدعو إىل االعتصام بالكتاب والسنة حىت استح  لقب) حميي السنة(، تو  رمحه اهلل
 .09/239هـ، وعمره بضع وسبعون سنة. بتصرف، سري أعالم النبالء 404

العاقلة هي العصبة واألقارب من قبل األب، والَعقل: هو الدية، وأصله أن القاتل كان إذا قتل قتيال، مجع الدية مـن   (4)
م، وكان أصل الدية: اإلبل،   قومـت بعـد ذلـك    اإلبل، فعقلها بفناء أولياء املقتول، أي شدها   عقلها ليسلمها هل

. ولبيان مقدار الدية انظر األحاديث 3/471بالذهب والفضة والبقر والغنم وغريها. بتصرف، النهاية   غريب احلديث 
 .2424 -2420ح  2/012املروية   سنن أيب داود كتاب الديات باب الدية كم هي؟ 

علم بني أهل العلم خالفا   أن دية اخلطأ على العاقلة، وقد ثبتت األخبار عـن  قال ابن قدامة رمحه اهلل : وال ن (3)
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه قضى بدية اخلطأ على العاقلة، وكذلك جعل النيب صلى اهلل عليه وسلم دية عمد 

اهبا على اجلـاين   مالـه،   اخلطأ علىالعاقلة، واملع  من ذلك: أن جنايات اخلطأ تكثر، ودية اآلدمي كثرية، فإجي
جيحف به، فاقتضت احلكمة إجياهبا على العاقلة، على سبيل املواساة للقاتل، واإلعانة له ختفيفا عنه، إذا كان معذورا 

 .770 -771/ 7  فعله، وينفرد هو بالكفارة، وال خالف   أهنا مؤجلة   ثال، سنني، اخل . بتصرف، املغين 
قال ابن قدامة رمحه اهلل   الفرق بني تغليظ الدية   القتل العمد و  شبه العمد: أن ، 017/ 01شرح السنة  (2)

قتل العمد احملض يغلظ من كل وجه، لقصده الفعل، وإرادته القتل، أما عمد اخلطأ، فيغلظ من وجه، وهو قصده 
 .7/747الفعل، وخيفف من وجه، وهو كونه مل يرد القتل. بتصرف، املغين 

 .244/ 4فقه السنة بتصرف،  (4)
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عدم التحرز  أو عاقلته فإنه يتحرز من الوقوع   اخلطأ، ألن كثريا منه قد يقع بسبب
 .(0)واالحتياط

 ( التسوية في القصاص بين المسلمين:2

بني النيب صلى اهلل عليه وسلم   فتح مكة تساوي دماء املسلمني   القصاص، يقاد 
الشريف منهم بالوضيع، والكبري بالصغري، والعامل باجلاهل، والرجل باملرأة، وإذا كان املقتول 

أو جاهال، فال يقتل به غري قاتله، على خالف ما كان يفعله أهل شريفا أو عاملا ، والقاتل وضيعا 
اجلاهلية، كانوا ال يرضون   دم الشريف باالستقادة من قبيلة الوضيع، حىت يقتلوا عدة من قبيلة 

 القاتل.
وهذه من حكمة التشريع اإلسالمي، فتكافؤ الدماء سبيل لإلقالل من القتل، ألنه إذا 

ضعيف، فإن ذلك سبب النتشار القتل واالستهانة بالدماء، وقد كان الشريف ال يقتل بال
 ڇ  ...ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆڇ  :قال تعاىل

، فهي حياة للناس، ألن (4) 
 .(3)الشريف سيحجم عن سفك دم الضعيف إذا علم أنه يقتل به

إىل  كذلك بني أنه ال يقتل مسلم بكافر، سواء كان الكافر ذميا له عهد مؤبد، أو مستأمنا وعهده
فعن علي رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم:)) املؤمنون تتكافأ دماؤهم، وهم يد مدة، 

، (4)(((2)على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، أال ال يقتل مؤمن بكافر وال ذو عهد   عهده
 .(4)وإىل هذا ذهب أكثر أهل العلم

                                                 
 هـ.0209من حماضرات د. حممد بن سعد اليويب   مقاصد الشريعة، ضمن الدورة العلمية الرابعة باملدينة املنورة عام  (0)
 .079سورة البقرة جزء من آية  (4)
 من حماضرات د. حممد اليويب   مقاصد الشريعة. (3)
دام   العهد، و  ذكر املعاِهد أنه ال يقتل ابتداء فائدة، وهو أن النيب  )أراد به أن ذا العهد ال جيوز قتله ابتداء ما (2)

صلى اهلل عليه وسلم ملا أسقط القود عن املسلم إذا قتل الكافر، أوجب ذلك توهني حرمة دماء الكفار، فلم يؤمن 
اد القول   حظـر  من وقوع شبهة لبعض السامعني   حرمة دمائهم، وإقدام املسرع من املسلمني إىل قتلهم، فأع

 .01/074دمائهم، دفعا للشبهة، وقطعا لتأويل املتأول، واهلل أعلم( شرح السنة 
والرواية   سنن أيب داود، وانظر نيل األوطار كتاب الدماء باب ما جاء ال يقتل مسلم  023سب  خترجيه ص (4)

 .7/041بكافر والتشديد   قتل الذمي.. اخل  
 .044 -7/041، ونيل األوطار 443 -7/444، واملغين 01/344ذب انظر اجملموع شرح امله (4)
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أعزه اهلل باإلسالم، وكمله باإلميان، فال فالكافر ناقص بالكفر، فال يقتل به املسلم الذي 
تتساوى دماؤمها، وعلى القاتل الدية، ولويل األمر تعزيره مبا يشاء سوى القتل، من حبس 

 .(0)وغريه
وقد ذكر أن سبب هذا هو اعتداء أحد اخلزاعيني   مكة على رجل وقتله، بعد منع النيب 

عليه وسلم :)) لو كنت قاتال مؤمنا بكافر، صلى اهلل عليه وسلم القتال مبكة، فقال صلى اهلل 
، وقال:)) ال يقتل مؤمن بكافر، وال ذو عهد   (4)لقتلته، فأخرجوا عقله((، فأخرجوا عقله

 عهده((. 
قال احلافظ ابن حجر رمحه اهلل :)) فأشار حبكم األول إىل ترك اقتصاصه من 

اإلقدام على ما فعله القاتل  اخلزاعي باملعاهد الذي قتله، وباحلكم الثاين إىل النهي عن
 .(3)املذكور(
رمحه اهلل: و  ذلك من فعله الدليل الواضح على أن  (2)وقال اإلمام أبو جعفر الطربي 

حكم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم   كل قتيل   بالد اإلسالم، من أهل الشرك ممن 
طا، وأنه ال قود على قاتله إن دخلها بأمان، أن له دية مسلمة إىل أهله، عمدا كان قتله أو خ

كان مسلما، وذلك أن النيب صلى اهلل عليه وسلم مل ُيقد أولياء اهلذيل املقتول من اخلزاعي 

                                                 
 .444وص  443بتصرف، اآلثار التشريعية   فتح مكة ص  (0)
، وعزاه إىل البـزار وقـال:   4/494أورده اهليثمي   جممع الزوائد كتاب الديات باب ال يقتل مسلم بكافر (4)

وعزاه الشوكاين إىل اإلمام الشافعي   نيـل األوطـار   ، 444/ 04ورجاله وثقهم ابن حبان. وانظر فتح الباري 
. وقد اعترب اإلمام ابن حزم أن خزاعة قتلوه متأولني أن هلم قتله، فهو كاخلطأ، انظر احمللى: اإلمام أبو حممد 7/043

، يقي : الشيخ أمحد حممد شاكر من منشورات املكتـب التجـاري   01/322علي بن أمحد بن سعيد بن حزم 
 النشر بريوت ط: بدون.للطباعة و

. وقد روى اإلمام البخاري   صحيحه عن علي رضي اهلل عنه: ) .. وأن ال 4904ح  444/ 04فتح الباري  (3)
 . 27/ 1يقتل مسلم بكافر( كتاب الديات باب ال يقتل مسلم بكافر 

نيف البديعة، ولـد سـنة   هو حممد بن جرير بن يزيد ، أبو جعفر الطربي، اإلمام اجملتهد الفقيه صاحب التصا (2)
هـ بطربستان، وأكثر من الترحال   طلب العلم، كان من أفراد الدهر علما وذكاء وكثرة تصانيف، كان 442

هـ وقيـل:  301ثقة حافظا رأسا   التفسري وإماما   الفقه، وعالمة   التاريخ وأيام الناس، تو  رمحه اهلل سنة 
 .02/447، وسري أعالم النبالء 4/044بتصرف، تاريخ بغداد  ُصلي على قربه عدة شهور ليال وهنارا.
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الذي قتله، ولكنه أمر بأداء الَعقل إىل أوليائه، إذ كان القاتل مسلما، واهلذيل املقتول كافرا ذو 
 .(0)أمان
 ( حكم قتل الجاسوس المسلم: 3

التفتيش عن بواطن األمور، وأكثر ما يقال   الشر، واجلاسوس: التجسس هو: )
، وجتسس املسلم على املسلمني ونقل أخبارهم، وكشف عوراهتم (4)صاحب سر الشر(

للكافرين، أشد جرما من جتسس الكافر على املسلمني، ألن هذا يوايل قومه وأهل ملته، 
منه حبال من األحوال أن يوايل أعداء وهو يكن العداء للمسلمني، أما املسلم فإنه ال يقبل 

 .(3)اهلل ويتقرب إليهم مبا يضر املسلمني، أو يسيء لإلسالم
وقد اختلف العلماء   حكم قتل اجلاسوس املسلم، ما نوع عقوبته اليت يناهلا، 
وأساس هذه املسألة  ما جرى من حاطب بن أيب بلتعة رضي اهلل عنه ، حني بعث رسالة 

 :(2)م فيها بعزم الرسول صلى اهلل عليه وسلم على املسري إليهمإىل أهل مكة خيربه
، (4)( فقال مجاعة منهم: يعزره اإلمام مبا يرى من حبس وضرب، وال يباح قتله0)

واستدلوا بترك الرسول صلى اهلل عليه وسلم حلاطب رضي اهلل عنه، وعدم موافقته لعمر رضي 
من اإلسالم، بل بقي على اإلميان بشهادة القرآن، اهلل عنه على قتله، وبأن فعله هذا مل خيرجه 

 فسماه مؤمنا. (4) ڇ ...ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ڇكما   قوله تعاىل
( وقال مجاعة: بقتل اجلاسوس املسلم، إلضراره باملسلمني، وسعيه بالفساد   4)
ال: ) دعين ، واستدلوا بإقرار النيب صلى اهلل عليه وسلم لعمر على قوله عندما ق(7)األرض

                                                 
يقيـ  وختـريج    4/23بتصرف، هتذيب اآلثار: اإلمام أبو جعفر الطربي، مسند ابن عباس رضي اهلل عنهما  (0)

 حممود حممد شاكر مطبعة املدين مصر ط: بدون.
 .474/ 0النهاية   غريب احلديث  (4)
 .370/ 0فتح مكة بتصرف، اآلثار التشريعية ل (3)
 .019سب  ختريج احلديث ص  (2)
، واملبسـوط:  390 -09/319ومنهم األئمة أبو حنيفة والشافعي واألوزاعي ، انظر اجملموع شرح املهذب  (4)

م. وبذل اجملهود   0971هـ 0391، 3، دار املعرفة للطباعة والنشر بريوت ط: 01/14مشس الدين السرخسي 
 .04/071حل أيب داود 

 .0سورة املمتحنة جزء من آية  (4)
 .2/0713ذكره ابن العريب   أحكام القرآن نقال عن اإلمام مالك، انظر  (7)



 

266 

 

 

أضرب عن  هذا املناف (، فلم يزجره، ومل يقل أنه ال يستح  القتل، بل كانت العلة املانعة أنه 
 .(0)من أهل بدر

ولعل األرجح: أن اإلمام احلاكم املسلم خيتار ما خيدم املصلحة، فإن رأى أن قتله 
تركه سيفتح أوىل بسبب إجرامه وإفساده   بالد املسلمني ومواالة الكافرين، أو أن 

الباب أمام غريه ممن هم على شاكلته، فله ذلك، وإن رأى غري ذلك مما يضمن املصلحة 
من سجن أو ضرب أو طرد من وظيفة وحنوها فله ذلك أيضا، فريجح ما يراه رادعا له 

 واهلل أعلم. (4)ولغريه أن تسول له نفسه هبذا الفعل،
اء، مصلحة إهدار دم املراد قتله، أو ومما راعاه اإلسالم   األحكام املتعلقة بالدم
ومما يدل  -إال أن جيب قتله حبد مثال -حقنه، وذلك تبعا للمصلحة اإلسالمية الراجحة

على ذلك، أن النيب صلى اهلل عليه وسلم رأى املصلحة   قتل من سبه وآذاه: كابن 
 خطل ومقيس بن صبابة واجلاريتني، فهؤالء كان قتلهم أرجح من بقائهم.

ذلك الوقت أسقط حقه، ومل يأمر بقتل عبد اهلل بن أيب وغريه ممن بلغه عنهم  و  
 .(3)أذى له وتنقص، وذلك ملصاحل عظيمة ظهرت فيما بعد

 ثالثا: األحكام التشريعية المتعلقة بالنكاح واألنساب:
جعل اهلل الزواج وثاقا يصل بني الرجل واملرأة برباط األلفة واحملبة، وجيد فيه  كال 

ڈ  ڇ  :رفني الراحة واالطمئنان واالستقرار وسط احلياة وشدائدها، كما قال تعاىلالط

، وللزواج (2)  ڇ..ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ   

                                                 
حاطب ملا علم وقد ذكر العالمة العيين آراء العلماء   احلكم فقال: ) قال الداوي: اجلاسوس يقتل، وإمنا نفى القتل عن  (0)

شافعي وطائفة أن اجلاسوس يعزر وال جيوز قتله، وإن كان ذا هيئة النيب صلى اهلل عليه وسلم منه، ولكن مذهب ال
يقتـل إال أن   -من املالكيـة -يعفى عنه، وعن أيب حنيفة واألوزاعي يوجع عقوبة ويطال حبسه، وقال ابن وهب

يتوب، وعن بعضهم أنه يقتل إذا كانت عادته ذلك وبه قال ابن املاجشون، وقال ابن القاسم : يضرب عنقه، ألنه 
 تعرف توبته، وبه قال سحنون، ومن قال بقتله فقد خالف احلديث وأقوال املتقدمني، .. وقال اصبغ : اجلاسوس ال

احلريب يقتل، واملسلم والذمي يعاقبان إال أن يظاهرا على اإلسالم فيقتالن.. اخل( باختصار من عمدة القاري شرح 
 .447 -02/444صحيح البخاري 

 .3/243، وهو اختيار ابن القيم رمحه اهلل انظر زاد املعاد 374/ 0ة   فتح مكة بتصرف، اآلثار التشريعي (4)
 .220 -3/221بتصرف، زاد املعاد (3)
 .40سورة الروم جزء من آية  (2)
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  اإلسالم عدة مقاصد تتضح من خالل هذا التعريف، فهو) عقد يفيد حل العشرة بني 
اين، وتعاوهنما مدى احلياة وحيدد ما الرجل واملرأة، مبا حيق  ما يتقاضاه الطبع اإلنس

 .(0)لكليهما من حقوق، وما عليهما من واجبات(
فالزواج جمال لقضاء الوطر اجلنسي باحلالل، وهو عماد األسرة الثابتة املتماسكة واملتعاونة، 
املقوية للمجتمع، حيث جيد كل واحد من املتعاقدين   صاحبه األنس الروحي الذي يؤلف بينهما 

دائد احلياة، وبه يكون حفظ اجلنس البشري حيث جعل طريقا للتناسل، ألن   غري الزواج وسط ش
 .(4)فسادا يؤدي إىل التظامل واشتباه األنساب، وضياع النسل

وقد منع اإلسالم كل وسائل اإلضرار باملرأة، وألغى امتهان حريتها وكرامتها اإلنسانية، فأبطل 
، وكل ما من شأنه (3)اإلنسانية، مثل نكاح املتعة ونكاح الشغارأنواع النكاح اليت ختالف الطبيعة 

 .(2)تعطيل مقاصد الزواج السامية
 ومن األحكام اليت شرعت   غزوة الفتح لتحقي  تلك املقاصد، ما يلي:

 تحريم نكاح الشغار: (1

كما  ،(0)  اإلسالم(( (4)قال صلى اهلل عليه وسلم   إحدى خطبه أيام الفتح :)) أال وال شغار

                                                 
 م.0970هـ 0390، دار الفكر العريب ط: بدون 22حماضرات   عقد الزواج وآثاره: الشيخ حممد أبو زهرة ص  (0)
،  و انظر آثار عقد الزواج   الشريعة اإلسالمية: د. أمحد عثمان 21 -23  عقد الزواج وآثاره من ص بتصرف، حماضرات  (4)

ـ 0210، مطابع جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية الرياض ، ط: بدون، 41 -01من ص  م. ودور املرأة   اجملتمع 0910ه
ـ 0211، 4توزيع ط:، دار اللواء للنشر وال014اإلسالمي: توفي  على وهبة ص   م.0911ه

 وقد قال الشيخ حافظ بن أمحد احلكمي   ذلك: (3)
 ونـــسخ متـعـــة بال تـرداد   صح دواما أبـد اآلبــاد            
 وحرم التحليل والشغار مع    عقد إذا أثناء عدة وقع.            

لعامة إلدارات البحو، العلمية واإلفتاء والدعوة ، من مطبوعات الرئاسة ا74السبل السوية لفقه السنن املروية ص 
 م.0979هـ 0399، 3واإلرشاد ط:

 .014بتصرف، دور املرأة   اجملتمع اإلسالمي ص  (2)
من تلـي أمرهـا حـىت     -أي زوجين -وهو نكاح معروف   اجلاهلية، كان يقول الرجل للرجل: شاِغرين: (4)

كون بضع كل منهما   مقابل بضع األخرى. )النهاية   غريب أزوجك من أيل أمرها وال يكون بينهما مهر، وي
(. وهو من قوهلم: شغر الكلب، إذا رفع رجله ليبول، و  التشبيه هبذه اهليئة القبيحة ذم للشغار، 4/214احلديث 

د وتغليظ على فاعله، كأن كال من الوليني يقول لآلخر: ال ترفع رجل ابنيت حىت أرفع رجل ابنتك. بتصرف، إرشا
، دار الفكـر  4004ح  00/240الساري لشرح صحيح البخاري: أبو العباس  شهاب الدين أمحد القسطالين 

م. وقيل )هو من شغر البلد إذا خال خللوه عن الصداق(. صحيح مسـلم  0991هـ 0201، 0بريوت لبنان، ط:
 .9/411بشرح النووي 
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روى ابن عمر رضي اهلل عنهما: )أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هنى عن الشغار، والشغار 
، وقد أمجع العلماء على (4)أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه اآلخر ابنته، ليس بينهما صداق(

ع العلماء منعه ويرميه، قال اإلمام النووي رمحه اهلل: ) وكان الشغار من نكاح اجلاهلية، وأمج
 . (3)على أنه منهي عنه(

، (2)وال خيتص الشغار بالبنات واألخوات، بل حكم غريهن من القريبات حكمهن
قال اإلمام النووي رمحه اهلل: ) وأمجعوا على أن غري البنات من األخوات، وبنات األخ، 

 .  (4)والعمات، وبنات األعمام، واإلماء، كالبنات   هذا(
لنكاح حط من مكانة املرأة اليت رفعها إليها اإلسالم، حيث ال و  هذا النوع من ا

يقام لرأيها أي وزن، بل يهضم كافة حقوقها اليت أعطاها إياها اإلسالم، وذلك   سبيل 
يقي  مصلحة وليها، وقد جاء اإلسالم مبنع ويرمي نكاح الشغار ملا يشتمل عليه من 

دي إليه من النزاع واخلصومات، فنهى النيب املفاسد واألضرار وتضييع احلقوق، وما قد يؤ
صلى اهلل عليه وسلم عنه هنيا قاطعا، يوم الفتح وهو يشرع للمسلمني أمور دينهم، وجيتث 

 من أعمال اجلاهلية ما كان خمالفا لقواعد الشريعة.
 (تحريم نكاح المتعة: 2

ة أو إىل ومعناه: )أن يتزوج املرأة مدة، مثل أن يقول: زوجتك ابنيت شهرا أو سن
 . (4)انقضاء املوسم أو قدوم احلاج وشبهه، سواء كانت املدة معلومة أو جمهولة(

، أفسده التوقيت (7)و)هذا نكاح باطل، نص عليه أمحد فقال: نكاح املتعة حرام(
الذي ال حيصل به توار، وال يثبت به نسب وال يترتب عليه طالق أو عدة، وهذه من 

                                                                                                                                          
اهلل عليه وسلم :)) ال شغار   اإلسـالم((  ، وروى مسلم   صحيحه قول النيب صلى 023سب  خترجيه ص   (0)

 .0204ح  4/0134دون تعيني زمن ذلك انظر كتاب النكاح باب يرمي نكاح الشغار 
. وصحيح مسلم كتاب النكاح باب يرمي نكاح الشغار 4/041صحيح البخاري كتاب النكاح باب الشغار  (4)

 .0204ح  4/0132وبطالنه 
 .4140ح  4/17. وانظر عون املعبود  9/410صحيح مسلم بشرح النووي (3)
 .4/447بتصرف، السيل اجلرار املتدف  على حدائ  األزهار (2)
 .9/410صحيح مسلم بشرح النووي  (4)
 .4/422املغين  (4)
 .414 -0/412. وانظر أضواء البيان  4/422املغين  (7)
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، وهذه هي أحكام الزوجة   كتاب (0)ت به الشريعةشروط النكاح الصحيح الذي جاء
اهلل تعاىل، فلما انتفى عنها لوازم النكاح؛ دل ذلك على انتفاء النكاح، واهلل تعاىل أباح   
كتابه النكاح وملك اليمني، وحرم ما زاد على ذلك، وامُلستمتع بامرأة بعد التحرمي، 

 .(4)نليست زوجة وال ملك ميني، تكون حراما بنص القرآ
فكانت رخصة   أول اإلسالم، ملن اضطر إليها، كامليتة والدم وحلم اخلنزير،    
، وقد كانت طريقا من طرق قضاء الشهوة حني يق  املشقة والعنت (3)اهلل تعاىل عنهاهنى 

 بسبب الرغبة   النساء ، خاصة   السفر وحال الغزو.
 بن مسعود رضي اهلل عنه قال:) كنا ، فعن عبد اهلل(2)وكانت إباحتها   أول اإلسالم 

نغزو مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ليس لنا نساء، فقلنا أال نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، 
 .(4)  رخص لنا أن ننكح املرأة بالثوب إىل أجل(

وقد ُحرِّم نكاح املتعة يوم الفتح يرميا مؤبدا إىل يوم القيامة، فعن سربة اجلهين رضي اهلل 
أنه )غزا مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  فتح مكة، قال: فأقمنا هبا مخس عشرة ..  عنه

فأذن لنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم   متعة النساء(،   حرمها النيب صلى اهلل عليه وسلم  
فقال: )) يا أيها الناس إين قد كنت أذنت لكم   االستمتاع من النساء، وإن اهلل حرم ذلك 

 .(4) يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، وال تأخذوا مما آتيتموهن شيئا((إىل

                                                 
 .041-4/024أحكام القرآن: اجلصاص . وانظر 4/447بتصرف، السيل اجلرار املتدف  على حدائ  األزهار   (0)
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڇ  :، ويقصد قوله تعاىل4/091بتصرف، منهاج السنة النبوية  (4)

 .7-4املؤمنون:  ڇڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  
 .004بتصرف، رسالة يرمي نكاح املتعة ص  (3)
 . 9/99بتصرف، شرح السنة  (2)
ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڇ  :البخاري كتاب التفسري باب قوله تعـاىل  صحيح(4)

، وصحيح مسلم كتاب النكاح باب نكاح املتعة وبيان أنه أبيح   نسخ   أبيح   نسخ واستقر 019/ ڇ...ڱ  
 واللفظ له. 0212ح  4/0144يرميه إىل يوم القيامة 

 . 0214ح  4/0144املرجع الساب   (4)
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وقد أمجع املسلمون على يرميها، إال الشيعة، فإهنم يستحلوهنا، على الرغم من يرمي 
 .4)، وعدم يقيقها ألهداف الزواج الشرعية السامية(0)الرسول صلى اهلل عليه وسلم الصريح هلا

 حاق ولد الزنا:( إل3

اهتم اإلسالم بصيانة األعراض وحفظ النسل، وشدد   عقوبة الزنا، ألن من 
حفظ النفس والعرض، ومنع الفساد الناتج عن اختالط األنساب، أما   اجلاهلية مقاصده 

، واحد منها فقط هو ما  (3)فقد كان الناس ميارسون ألوانا متعددة من النكاح أغلبها فاسد
م، وهو الذي أبقته الشريعة اإلسالمية، وهذه األنكحة الفاسدة إذا أمثرت أوالدًا، واف  اإلسال

فقد يصل بعض اخلصومات   نسب هذا الولد، فكانوا أحيانا ينسبون الطفل املولود إىل 
 من زنا بأمه.

فلما كان يوم الفتح هدم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أمر اجلاهلية، وأبطل هذا النوع  
لنكاح الفاسد، وما يترتب عليه من إحلاق الولد، وأمر أن ينسب املولود إىل صاحب من ا
 .(2)الفراش

                                                 
، وأضاف: ) وليسوا ممن حيتاج إىل دفع أقواهلم، وال هم ممن يقدح   اإلمجـاع،  4/441السيل اجلرار  انظر (0)

فإهنم   غالب ما هم عليه خمالفون للكتاب والسنة وجلميع املسلمني(. ولالستفادة انظر رد شيخ اإلسالم عليهم   
 .043 -14. وانظر رسالة يرمي نكاح املتعة من ص 099 -4/094منهاج السنة 

وقد اختلف   زمان ومكان يرميها، وتعددت الروايات، فقيل: حرمت يوم خيرب، وقيل يوم عمرة القضاء، وقيل يوم الفتح،  (4)
وقيل يوم حنني، وقيل يوم أوطاس، وقيل يوم غزوة تبوك، وقيل يوم حجة الوداع،، وقد ناقش احلافظ ابن حجر هذه الروايات،   

، 9/079، وصحيح مسلم بشرح النـووي  4004ح  070-9/049وة الفتح. انظر فتح الباري رجَّح حدو، ذلك   غز
، واالعتبار   الناسخ واملنسوخ من  3/249، وزاد املعاد 4/041، وأحكام القرآن: اجلصاص 4/031واجلامع ألحكام القرآن 

 .4/414، و اآلثار التشريعية لفتح مكة حممد اجلعوان 077اآلثار ص 
اح اخلدن ونكاح املتعة ونكاح البدل ونكاح االستبضاع والزنا   إحلاق الولد بالزاين أو بغريه، انظر فتح الباري مثل نك (3)
، وقد ذكرت أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها أربعة أنواع من النكاح السائدة   7-4/4، وفقه السنة 4047ح  9/012

 . 4/034النكاح باب من قال ال نكاح إال بويل  اجلاهلية   احلديث الذي رواه البخاري   كتاب
 وقال الشيخ حافظ احلكمي   ذلك شعرا : (2)

 لعاهر كما بذا صح اخلرب   والولد اجعل للفراش واحلجر
 مجيعهم من ولـدته يقرع   والشركا   أمة أن يدعـوا
 وحظهم من دية عليه رد   بينهم من تصـب له الـولد
 . 14املروية ص السبل السوية لفقه السنن 
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قد عهد  (0)فعن أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها قالت:) كان عتبة بن أيب وقاص 
إىل أخيه سعد أن يقبض ابن وليدة زمعة، وقال عتبة: إنه ابين، فلما قدم رسول اهلل صلى 

مكة   الفتح، أخذ سعد بن أيب وقاص ابن وليدة زمعة، فأقبل به إىل  اهلل عليه وسلم
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، وأقبل معه عبد بن زمعة، فقال سعد: هذا ابن أخي 
عهد إيل أنه ابنه، قال عبد بن زمعة: يا رسول اهلل ، هذا أخي، هذا ابن وليدة زمعة، ولد 

 عليه وسلم إىل ابن وليدة زمعة، فإذا أشبه الناس على فراشه. فنظر رسول اهلل صلى اهلل
بعتبة بن أيب وقاص، فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:)) هو لك، هو أخوك يا عبد 
بن زمعة(( من أجل أنه ولد على فراشه، وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : )) 

ص(. و  رواية قالت: ) قال  ، ملا رأى من شبه عتبة بن أيب وقا(4)احتجيب منه يا سودة((
 .(2)(((3)رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :)) الولد للفراش وللعاهر احلجر

وقد كانت هذه األمة لزمعة، وكان يطؤها، فظهر هبا محل زعم عتبة بن أيب وقاص 
أنه منه، وعهد إىل أخيه سعد أن يستلم هذا االبن، فخاصم فيه عبد بن زمعة فقال سعد: 

ي، على ما كان عليه األمر   اجلاهلية، وقال عبد: هو ابن أخي على ما استقر هو ابن أخ

                                                 
خمتلف   صحبته، قيل أنه أصاب دما مبكة   قريش فانتقل إىل املدينة، وقيل :هو الذي شج وجه الرسـول   (0)

 .4729ح  33/ 04صلى اهلل عليه وسلم بأحد ومل يعلم له إسالم ومات كافرا. فتح الباري 
منه، فإما أن يكون على طري  االحتياط والورع قال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل: ) وأما أمره سودة باالحتجاب  (4)

ملكان الشبهة اليت أورثها الشبه البني بعتبة، وإما أن يكون مراعاة للشبهني وإعماال للدليلني، فإن الفراش دليل حلوق 
سبة إىل النسب، والشبه بغري صاحبه دليل نفيه، فأعمل أمر الفراش بالنسبة إىل امُلدعي لقوته، وأعمل الشبه بعتبة بالن

. وانظر صحيح مسـلم  4/202ثبوت احملرمية بينه وبني سودة، وهذا من أحسن األحكام وأوضحها( زاد املعاد 
 .01/39بشرح النووي 

قال اإلمام النووي رمحه اهلل : العاهر الزاين، ومع  له احلجر: أي له اخليبة وال ح  له   الولد، وعادة العرب  (3)
ألثلب وهو التراب، ويريدون ليس له إال اخليبة وقيل : املراد باحلجر هنا: أنه يـرجم  أن تقول: له احلجر وبفيه ا

 باحلجارة، وهذا ضعيف، ألنه ليس كل زان يرجم ، وإمنا يرجم احملصن خاصة. 
ومع  قوله الولد للفراش: أنه إذا كان للرجل زوجة أو مملوكة، صارت له فراشا، فأتت بولد ملدة اإلمكان منه ، 

الولد، وصار له ولدا جيري بينهما التوار، وغريه من أحكام الوالدة، سواء كان موافقا له   الشبه أم خمالفا. حلقه 
 . 344/ 4وانظر عون املعبود  01/37بتصرف، املرجع الساب  

، واللفظ له. وصحيح مسلم كتاب الرضاع 4/94) مل يترجم له(  43صحيح البخاري كتاب املغازي باب  (2)
 . 0247ح  4/0111لد للفراش وتوقي الشبهات باب الو
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، (0)عليه األمر   اإلسالم، فأبطل النيب صلى اهلل عليه وسلم حكم اجلاهلية، وأحلقه بزمعة
وقال ابن القيم رمحه اهلل : ) وهذا احلكم النبوي أصل   ثبوت النسب بالفراش، و  أن 

 .(4)الوطء، و  أن الشبه إذا عارض الفراش، ُقدم عليه الفراش(األمة تكون فراشا ب
 رابعا: األحكام التشريعية المتعلقة باألموال:

وقد شرع اإلسالم لتحصيلها وكسبها: إجياب السعي للرزق، وإباحة املعامالت 
واملبادالت والتجارة، وشرع حلمايته وحفظه: يرمي السرقة، وحد السارق، ويرمي الغش 

، ومن األحكام التشريعية املتعلقة باألموال واملتعلقة (3)انة وأكل أموال الناس بالباطلواخلي
 بغزوة الفتح، ما يلي:

 ( تحريم الَجلَب والَجنَب:1)

ومها من األحكام اليت بينها النيب صلى اهلل عليه وسلم   خطبته يوم الفتح، حيث 
 .(2)ارهم((قال: )) وال َجَنب وال َجَلب، وتؤخذ صدقاهتم   دي

فقوله: ال جلب حيتمل معنيني: األول: أن يقدم املصّدق على أهل الزكاة، فينزل 
بأقصى مواضع الصدقة،   يرسل من جيلب إليه األموال من أماكنها، ليأخذ صدقاهتا، 
فنهى عن ذلك، وأمر أن تؤخذ صدقاهتم على مياههم وأماكنهم، وكلف عمال الزكاة 

اكن  اليت جيتمع فيها السوائم، تيسريا على أصحاهبا ورفقا بالذهاب بأنفسهم إىل األم
 بالبهائم.

كما أن هلا مع  آخر: وهو أن يتبع الرجل فرسه، فيزجره وجيلب عليه، ويصيح حثا 
له على اجلري، فنهى عن ذلك، بل جيب أن ُيركضا فرسيهما بتحريك اللجام 

 .(4)واالستحثا، بالضرب بالسوط، من غري إجالب بالصوت
ما اجَلَنب، فيفسر أيضا على وجهني: األول:   الزكاة، أي ينزل العامل بأقصى أ

مواضع أصحاب الصدقة،   يأمر باألموال أن ُتجنب إليه: أي يضر إليه، فنهوا عن 

                                                 
 .4729ح  04/33بتصرف، فتح الباري  (0)
 .4/201زاد املعاد  (4)
 .410بتصرف، علم أصول الفقه: عبد الوهاب خالف ص  (3)
 . 023سب  خترجيه ص  (2)
 .4/414. ومعامل السنن 0/410، و انظر النهاية   غريب احلديث 01/414بتصرف، شرح السنة  (4)
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ذلك، وقيل: هو أن جينب رب املال مباله: أي يبعده عن موضعه، حىت حيتاج العامل على 
 عان   طلبه.الزكاة اإلبعاد   إتباعه واإلم

والثاين:   السباق، أي أن جينب فرسا إىل فرسه الذي يساب  عليه، فإذا فتر 
 .(0)املركوب يول إىل اجملنوب 

ولعل الراجح من املعنيني   اجلنب واجللب هو: ما يتعل  بالزكاة، ألنه أيده 
كنهم ومياههم ، أي: ) إال   منازهلم وأما(4)بقوله:)) وال تؤخذ صدقاهتم إال   دورهم((

وقبائلهم على سبيل احلصر، ألنه ك  هبا عنه، فإن أخذ الصدقة   دورهم، الزم لعدم 
بعد الساعي عنها، فيجلب إليه، ولعدم بعد املزكي، فإنه إذا بعد عنها مل يؤخذ فيها، 

، وقد روي أن )عمال  (3)وحاصله: أن آخر احلديث مؤكد ألوله، أو إمجال لتفصيله(
 .(2) عليه وسلم كانوا يصدقون الناس على مياههم وبأفنيتهم(النيب صلى اهلل

،كما يدل على يسر الدين (4)وهذا فيه كمال رمحة اإلسالم والرف  بالطرفني 
اإلسالمي، وجتنيبه العباد املشاق وحصول الضرر، كما يشمل أيضا برفقه وتيسريه البهائم 

زكى األموال، وحيدد األماكن اليت السائمة اليت خترج منها الزكاة، حني يبني من أين ت
 يلتقي فيها جامع الصدقة مع أصحاب هذه البهائم.

 ( تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير واألصنام:2)

أباح اإلسالم الطيبات من الرزق، وحرم اخلبائث، حرصا منه على سالمة املسلمني، 
رمات وتستقذرها، وصيانة لكرامتهم، وهداية للطباع السليمة اليت تستخبث هذه احمل

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڇ  :ووجه نداءه للمؤمنني   قوله تعاىل

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ    ڳ  ڳڳ  

                                                 
 .4/414، ومعامل السنن 0/313، وانظر النهاية   غريب احلديث 01/414بتصرف، شرح السنة  (0)
 .023سب  خترجيه ص  (4)
 .2/210عون املعبود شرح سنن أيب داود  (3)
 .4919ح  2/24املصنف: عبد الرزاق الصنعاين  (2)
 اله الشيخ حافظ احلكمي   ذلك:. ومما ق4/424انظر اآلثار التشريعية   فتح مكة حممد اجلعوان  (4)

 وعامل يشرع أن يطلبها      على املياه دون أن جيلبها      
 .37السبل السوية ص 
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ڇ  :، وقال تعاىل(0) ڇ...

 .(4) ڇٺ  ٺ  
رضي (3)م االجتار هبا، فعن جابر بن عبد اهلل  ومل يكتف اإلسالم بتحرميها، بل حر

اهلل عنه: ) أنه مسع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول عام الفتح وهو مبكة: )) إن اهلل 
ورسوله حرم بيع اخلمر وامليتة واخلنزير واألصنام((، فقيل يا رسول اهلل، أرأيت شحوم 

يستصبح هبا الناس؟ فقال:)) ال هو امليتة، فإهنا يطلى هبا السفن ويدهن هبا اجللود و
حرام((،   قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عند ذلك:)) قاتل اهلل اليهود، إن اهلل ملا 

 .(4)  باعوه، فأكلوا مثنه(( (2)حرم شحومها، مجلوه
ويبني احلافظ ابن القيم رمحه اهلل احلكمة من هذا التحرمي بقوله:) فاشتملت هذه 

على يرمي ثالثة أجناس: مشارب تفسد العقول، ومطاعم تفسد  الكلمات اجلوامع
الطباع، وتغذي غذاء خبيثا، وأعيان تفسد األديان، وتدعو إىل الفتنة والشرك... فتضمن 

 .(4)هذا التحرمي صيانة العقول والقلوب واألديان(

                                                 
 .073-074سورة البقرة اآليتني  (0)
 .91سورة املائدة آية  (4)
خر مـن  هو جابر به عبد اهلل بن عمرو بن حرام األنصاري اخلزرجي السلمي، من أهل بيعة الرضوان، وكان آ (3)

شهد العقبة موتا، روى علما كثريا، وكان مفيت املدينة   زمانه، خلفه أبوه على أخواته   غزوة أحـد، فلـم   
سنة. بتصرف، سري  92هـ وقيل غري ذلك وكان عمره 77يشهدها، وشهد ما بعدها، تو  رضي اهلل عنه سنة 

 .0/403، اإلصابة 3/019أعالم النبالء 
 .00/4ل الشحم ومجله، أي أذابه(. صحيح مسلم بشرح النووي أي أذابوه ) يقال: أمج(2)
واللفظ له، ورواه مسلم   كتـاب   3/23رواه البخاري   صحيحه كتاب البيوع باب بيع امليتة واألصنام  (4)

 .0410ح  3/0417املساقاة باب يرمي بيع اخلمر وامليتة واخلنزير واألصنام 
حـىت ص  -724قد فصل القول رمحه اهلل   هذه األنواع انظر مـن ص  ، و4/724باختصار من زاد املعاد  (4)

. ولالستفادة انظر احلكمة من يرمي هذه األشياء   كتاب احلالل واحلرام: د. يوسف القرضاوي مـن ص  744
م، وانظر الذبائح   الشـريعة  0971هـ 0391، 04، املكتب اإلسالمي بريوت ودمش  ط:21حىت ص  22

، 0، مكتبة النهضة املصـرية القـاهرة، ط:  043ص  -023 بن عبد الرحيم العبادي من ص اإلسالمية: عبد اهلل
، مكتبة 001 -94م. وانظر األشربة وأحكامها   الشريعة اإلسالمية: د. ماجد أبو رخية ص 0971هـ 0391

 م.0911هـ 0211، 0األقصى عمان األردن ط:
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وقال احلافظ ابن حجر رمحه اهلل:) وحيتمل أن يكون التحرمي وقع قبل ذلك،   
 .(0)ده صلى اهلل عليه وسلم ليسمعه من مل يكن مسعه(أعا

فأما يرمي بيع اخلمر، فيدخل فيه يرمي بيع كل مسكر من أنواع املسكرات، مائعا 
كان أو جامدا، عصريا أو مطبوخا، فيدخل فيه عصري العنب، ومخر الزبيب والتمر، 

 والذرة والشعري، والعسل واحلنطة، فإن هذا كله مسكر.
،كما (4)النيب صلى اهلل عليه وسلم قوله:)) كل مسكر مخر، وكل مسكر حرام(( وقد صح عن

يدخل فيه األشربة احلديثة املسكرة، مثل: البريا والنبيذ والعرق، والكونياك واجلن والروم والكحول 
 .(3)وغريها
وقد ورد عن النيب صلى اهلل عليه وسلم العديد من األحاديث اليت تذم تناوهلا  

اهلل عليه وسلم:)) من شرب اخلمر   الدنيا،   مل يتب منها ُحرمها    كقوله صلى
ويرم االنتفاع هبا، ومن ذلك ما رواه أبو سعيد اخلدري رضي اهلل عنه :) ، (2)اآلخرة((

مسعت النيب صلى اهلل عليه وسلم خيطب باملدينة قال: ياأيها الناس، إن اهلل تعاىل يعرض 
يها أمرا، فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به(( قال فما باخلمر، ولعل اهلل سينزل ف

لبثنا إال يسريا، حىت قال النيب صلى اهلل عليه وسلم :)) إن اهلل تعاىل حرم اخلمر، فمن أدركته 
هذه اآلية وعنده شيء منها، فال يشرب وال يبع(( قال: فاستقبل الناس مبا كان عنده منها، 

 .(4)(  طري  املدينة فسفكوها

                                                 
 .4434ح  2/244فتح الباري  (0)
. واحلديث   صحيح البخاري كتاب املغازي باب بعث أيب موسى ومعـاذ إىل  4/727اد بتصرف، زاد املع (4)

، وصحيح مسلم كتاب األشربة باب بيان أن كل مسكر مخر وأن كل مخر حرام 4/011اليمن قبل حجة الوداع 
 ، واللفظ له.4113ح  3/0417
 .334  -343بتصرف، األشربة وأحكامها   الشريعة اإلسالمية من ص (3)
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  ڇ  :صحيح البخاري كتاب األشربة بـاب قولـه تعـاىل    (2)

 .4/421 ڇپ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  
، وقال اإلمام النووي:) هذا دليل يرمي 0471ح  0414/ 3صحيح مسلم كتاب املساقاة باب يرمي بيع اخلمر (4)

ولو جاز التخليل، لبينه النيب صلى اهلل عليه وسلم  هلم، وهناهم  ختليلها، ووجوب املبادرة بإراقتها، ويرمي إمساكها،
عن إضاعتها، كما نصحهم وحثهم على اإلنتفاع هبا قبل يرميها، حني توقع نزول يرميها، وكما نبه أهل الشـاة  
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، سواء مات حتف أنفه، أو ذكي (0)وأما يرمي امليتة فيدخل فيه كل ما يسمى ميتة
ذكاة ال تفيد حله، وقد استشكل الصحابة يرمي بيع الشحم، مع ما هلم فيه من املنفعة، 

كما طلب العباس رضي اهلل عنه  -فكأهنم طلبوا ختصيص الشحوم من مجلة امليتة باجلواز،
، فلم جيبهم إىل ذلك وقال: )) ال هو -لة ما حرم من نبات احلرمختصيص اإلذخر من مج

  ذم بين إسرائيل الحتياهلم على الشرع، بأكلهم مثن ما حرم عليهم أكله،  (4)حرام((
واحلديث) فيه دليل على بطالن كل حيلة حيتال هبا للتوصل إىل حمرم، وأنه ال يتغري حكمه 

 .(3)بتغيري هيأته وتبديل امسه(
هب مجاعة من العلماء إىل أن الضمري   قوله : )) هو حرام(( عائد إىل وقد ذ

البيع دون االنتفاع مبا ذكر من أشياء حمرمة، فبيعها حرام، ومثنها حرام، أما االنتفاع 
هبا   طلي السفن ودهن اجللود واالستصباح، فلم ينههم عنه، خبالف بيعها وأكل 

 .(2)مثنها، الذي مل يرخص هلم به
يرمي بيع اخلنزير فيتناوله مجلة، ومجيع أجزائه الظاهرة والباطنة، ألنه ذكر مجلة  وأما

 .(4)ومل خيص التحرمي بلحمه، فيتناول بيعه حيا وميتا
واألصنام: هي ما ) اختذ إهلا من دون اهلل تعاىل، وقيل: هو ما كان له جسم أو 

ركون يولون هذه األصنام ، وكان املش(0)صورة، فإن مل يكن له جسم أو صورة فهو وثن(
                                                                                                                                          

 .00/3امليتة على دباغ جلدها واالنتفاع به(. صحيح مسلم بشرح النووي 
ة ال بذكاة شرعية، ونقل اإلمجاع على يرمي بيع امليتة ويستث  من ذلـك السـمك   امليتة: ما زالت عنه احليا (0)

 .2/414، وانظر املغين 4434ح  2/242واجلراد. بتصرف، فتح الباري 
 .4/729بتصرف، زاد املعاد  (4)
 .1/31شرح السنة  (3)
م ابن تيمية وابن القـيم  ، وشيخ اإلسال4/ 00ومن هؤالء اإلمام الشافعي انظر صحيح مسلم بشرح النووي  (2)

، والعالمة العيين انظر عمدة القاري 342/ 2، وانظر إعالم املوقعني له أيضا 743و ص  729/ 4انظر زاد املعاد 
، وقال اإلمام النووي: وأما قوله صلى 244/ 2، و اإلمام اخلطايب واحلافظ ابن حجر انظر فتح الباري 44/ 04

فمعناه: ال تبيعوها فإن بيعها حرام، والضمري هو يعود إىل البيع ال االنتفاع، هذا اهلل عليه وسلم : ) ال هو حرام( 
هو الصحيح عند الشافعي وأصحابه، أنه جيوز االنتفاع بشحم امليتة.. مما ليس بأكل وال   بدن آدمي، وهبذا قال 

  شيء أصال، لعموم النهي عن عطاء بن رباح وحممد بن جرير الطربي، وقال مجهور العلماء: ال جيوز االنتفاع به 
 .4/ 00االنتفاع بامليتة، إال ما خص، وهو اجللد املدبوغ.. اخل( صحيح مسلم بشرح النووي 

 .4/740بتصرف، زاد املعاد  (4)
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عناية عظيمة، وكان من أعظمها هبل، وكان من عقي  أمحر، على صورة إنسان مكسور 
 .(4)اليد اليم ، فجعلت له قريش مكاهنا يدا من ذهب

وملا فتحت مكة وكسر النيب صلى اهلل عليه وسلم األصنام بيده، نادى مناديه:) من 
 .(3)ا إال كسره أو حرقه ومثنه حرام(كان يؤمن باهلل فال يتركن   بيته صنم

قال احلافظ ابن حجر رمحه اهلل: ) العلة   منع بيع امليتة واخلمر واخلنزير النجاسة .. 
والعلة   منع بيع األصنام، عدم املنفعة املباحة، فعلى هذا: إن كانت حبيث إذا كسرت 

ريهم، واألكثر على املنع ، جاز بيعها عند بعض العلماء من الشافعية وغ(2)ينتفع برضاضها
، قال (4)محال للنهي على ظاهره، والظاهر أن النهي عن بيعها للمبالغة   التنفري عنها(

اإلمام البغوي:) فإذا طمست الصور وغريت آالت اللهو عن حالتها، فيجوز بيع 
 . (4)جواهرها وأصوهلا، فضة كانت أو حديدا أو خشبا أو غريها(

صناما من فضة وخنازير ومخرا، فسأل عنها رهطا من وقد ُروي أن رجال ور، أ
أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، فكلهم أمره أن يكسر األصنام فيجعلها فضة، 

 .(7)وهناه عن اخلمر واخلنازير
ويرمي بيع األصنام يستفاد منه: يرمي بيع كل آلة متخذة للشرك على أي وجه 

ا أو صليبا، وكذلك الكتب املشتملة على كانت، ومن أي نوع كانت صنما أو وثن
الشرك، وعبادة غري اهلل، فهذه األشياء كلها جيب إزالتها وإعدامها، ومنع بيعها ملن بيده 
السلطة، ألن بيعها ذريعة إىل اقتنائها واختاذها ، فهي أوىل بتحرمي البيع من كل ما سبقها، 

اهلل عليه وسلم مل يؤخر ذكرها  فإن مفسدة بيعها حبسب مفسدهتا   نفسها، والنيب صلى
هلوان أمرها، ولكنه تدرج من األسهل إىل ما هو أغلظ منه، فإن اخلمر أحسن حاال من 

                                                                                                                                          
 .04/42، وانظر عمدة القاري 3/44النهاية   غريب احلديث (0)
 .47بتصرف، تلبيس إبليس ص  (4)
 .0/043بار مكة ، وأخ3/170املغازي: الواقدي (3)
 . 7/042رضاض الشيء: كساره، أو ِقَطعه. لسان العرب حرف الضاد فصل الراء  (2)
 .4434ح  244 -244/ 2فتح الباري  (4)
 .41/ 1شرح السنة  (4)
 .4411ح  7/34املصنف: ابن أيب شيبة  (7)
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امليتة، ألنه قد ينقلب خال فيصري ماال حمترما، واخلنزير أشد يرميا من امليتة، وهلذا أفرده 
،   (0) ڇ ...ے ھ   ھ  ھ  ے  ڇ  :اهلل تعاىل باحلكم عليه أنه رجس   قوله تعاىل

ذكر بعد يرمي بيع األصنام وهو أعظم يرميا وإمثا، وأشد منافاة لإلسالم من بيع اخلمر 
 .(4)وامليتة واخلنزير

 ( تطبيق حد القطع في السرقة: 3

وقد شرع اهلل تعاىل قطع يد السارق حفاظا على أموال الناس، واملال من 
ڇ  :تها وحفظها من الضياع، فقال تعاىلالضروريات اليت جاء اإلسالم باحلث على صيان

، (3) ڇٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹ  ٹ   ٹٹ  ڤ  ڤ    ڤ   
فأقام النيب صلى اهلل عليه وسلم حد القطع على املرأة املخزومية اليت سرقت، ومل يقبل 

، (2)شفاعة أحب الناس إليه   ذلك، وأنكر عليه أن يشفع ليمنع إقامة حد من حدود اهلل
وكان أمرها قد أقل  قريشا، )خشية أن يقطع يدها، لعلمهم أن النيب صلى اهلل عليه وسلم 
ال يرخص   احلدود، وكان قطع السارق معلوما عندهم قبل اإلسالم، ونزل القرآن 

 .(4)بقطع السارق، فاستمر احلال فيه(
 ( إيجاب النفقة للزوجة على زوجها:4

لزوجة من طعام ومسكن وملبس وفراش وخدمة واملقصود بالنفقة: ما يتاج إليه ا
، وهي واجبة على الزوج باعتبار ذلك حكما من أحكام عقد الزواج (4)وغري ذلك

الصحيح، وحقا من حقوقه الثابتة للزوجة مبقتضى العقد، ولذلك جتب سواء كانت 
 . (7)الزوجة غنية أم فقرية، مسلمة أم غري مسلمة

                                                 
 .024سورة األنعام جزء من آية  (0)
 .744 -740/ 4بتصرف، زاد املعاد  (4)
 .31رة املائدة آية سو (3)
 .041سب  ختريج احلديث ص  (2)
 .4711ح  04/11فتح الباري  (4)
 .042. وانظر آثار عقد الزواج   الشريعة اإلسالمية ص 027/ 4بتصرف، فقه السنة  (4)
 .494بتصرف، حماضرات   عقد الزواج وآثاره ص  (7)



 

279 

 

 

 (4)والسنة (0)لوجوب، وثبت ذلك بالكتابوال خالف بني الفقهاء أن حكمها ا
) فإن كان الزوج  (4)، ويراعى   ذلك يسار الزوج وإعساره (2)والقياس (3)واإلمجاع

موسعا عليه، أنف  نفقة موسعة، وإن كان مضيقا عليه، أنف  حبسب قدرته، وما تبلغ إليه 
 .(4)استطاعته، وليس عليه غري ذلك(

قة وخبيال هبا، ال يقوم بكفاية زوجته أو أنه تركها وإذا كان الزوج قادرا على النف
فلها أن تطلب فرض نفقة هلا، وللقاضي أن يقضي هلا بذلك، ويلزم  -بغري ح  -بال نفقة

هبا الزوج، مىت ثبتت لديه صحة دعواها، كما أن هلا احل  أن تأخذ من ماله ما يكفيها 
الواجب عليه، وهي مستحقة له، وأوالدها باملعروف، وإن مل يعلم الزوج ، إذ أنه منع 

 .(7)وللمستح  أن يأخذ حقه بيده مىت قدر عليه
ويدل على ذلك ما روته أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها: ) إن هندا بنت عتبة قالت: 

، وليس يعطيين ما يكفيين وولدي، إال ما أخذت (1)يا رسول اهلل ، إن أبا سفيان رجل شحيح
                                                 

 .7سورة الطالق آية  ڇ....ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چچ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  :كقوله تعاىل (0)
كقوله صلى اهلل عليه وسلم   حجة الوداع:)) فاتقوا اهلل   النساء فإنكم أخذمتوهن بكلمـة اهلل ... وهلـن    (4)

عليكم رزقهن وكسوهتن باملعروف((، جزء من حديث طويل رواه اإلمام مسلم   كتاب احلج باب حجة الـنيب  
 .0401ح  119/ 4صلى اهلل عليه وسلم 

وعن اإلمجاع قال اإلمام الشوكاين:) وقد ثبت اإلمجاع على وجوب نفقة الزوجات على األزواج، ومل يرد    (3)
، ومل خيالف من عهد النيب صلى اهلل عليه وسلم إىل 224/ 4ذلك خالف، واألدلة على ذلك كثرية( السيل اجلرار 

 .494ص  اآلن أحد   هذا اإلمجاع. انظر حماضرات   عقد الزواج وآثاره
وعنه يقول الشيخ حممد أبو زهرة: ) وأما القياس، فإنه من القواعد املقررة   الفقه أن من ُحبس حل  غـريه،   (2)

فنفقته واجبة عليه.. ولقد حبست الزوجة نفسها للقيام على البيت ورعاية شئونه، فحقت هلـا النفقـة جـزاء    
 .494 االحتباس( باختصار، حماضرات   عقد الزواج وآثاره ص

 .094بتصرف، اإلرشاد إىل معرفة األحكام الشيخ عبد الرمحن السعدي ص   (4)
، وتتمة كالمه:) وال اعتبار حبال املرأة أبدا، فإن كان مضيقا عليه وهـي مـن أهـل    221/ 4السيل اجلرار  (4)

ا مال، وإال صـربت  الرفاهية، وممن يعتاد التوسع   املطعم واملشرب وحنومها، توسعت من مال نفسها إن كان هل
 على ما رزق اهلل زوجها فهو القابض الباسط(.

 .040/ 4بتصرف، فقه السنة  (7)
من الشح وهو البخل مع احلرص، والشح أعم من البخل، ألن البخل خيتص باملال، والشح بكل شيء، قـال   (1)

يقتر عليها وعلى أوالدها، وهذا القرطيب: مل ترد وصفه بالشح   مجيع أحواله، وإمنا وصفت حاهلا معه، وأنه كان 
ال يستلزم البخل مطلقا، فإن كثريا من الرؤساء يفعل ذلك مع أهله، ويؤثر األجانب إستئالفا هلم. بتصرف، فـتح  
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، فأجاز هلا صلى اهلل عليه (0)خذي ما يكفيك وولدك باملعروف(( منه وهو ال يعلم. فقال:))
وسلم ذلك و) أحاهلا على الكفاية، حني علم السعة من حال أيب سفيان الواجب عليه 

 .(4)بطلبها(
، (3)و  هذا احلديث) اعتماد العرف   األمور اليت ال يديد فيها من قبل الشرع(

السعة، ونفقة أهل الفقر والشدة، ال خيفى على من له واملعروف   النفقة بني أهل الغ  و
 .(2)خربة بأحوال الناس

وهذا األمر خمتلف باختالف األزمان واألماكن واألحوال، وهلذا جاء   القاعدة  
 .(4)الفقهية املشهورة )العادة حمكمة(

جها فالزوجة هلا من النفقة ما يصلح هلا   مجيع أحواهلا، وخيتلف ذلك تبعا حلالة زو
املادية أوال، مع اعتبار كفايتها وما جرت به العادة ألمثاهلا، وليس ذلك حمدودا مبقدار 

 معني، وذلك من يسر الشريعة اإلسالمية وقيامها مبصاحل الناس.
رمحه اهلل عن مسألة تقدير اإلنفاق:) أنه ليس له تقدير شرعي،  (4)قال ابن العريب 

،وقد قال اهلل  (0)دليل أصويل ب  اهلل عليه األحكام( وإمنا أحاله سبحانه على العادة، وهي

                                                                                                                                          
 .411/ 9الباري 

صحيح البخاري كتاب النفقات باب إذا مل ينف  الرجل فللمرأة أن تأخذ بغري علمه ما يكفيها وولدها باملعروف (0)
 .0702ح  3/0331وصحيح مسلم كتاب القضية باب قضية هند  ،093/ 4
 .0124/ 2أحكام القرآن: ابن العريب  (4)
 .4342ح  401/ 9فتح الباري  (3)
 .221/ 4بتصرف، السيل اجلرار  (2)
:) كل ما ورد به الشرع مطلقـا، وال  91، ونقل فيه قول الفقهاء ص 010 -19انظر األشباه والنظائر ص  (4)

يه، وال   اللغة، يرجع فيه إىل العرف(، وهذه من القواعد الفقهية األساسية املشهورة، فـإن العـرف   ضابط له ف
والعادة هلما نصيب وافر ملحوظ   تغري األحكام حسب تغريمها، وعليهما يرتكز كثري من األحكـام والفـروع   

، دار القلم دمشـ ،  444لنْدوي ص الفقهية. بتصرف، القواعد الفقهية، مفهومها، نشأهتا، تطورها: علي أمحد ا
 م. 0990هـ 0204، 4ط:

هو حممد بن عبد اهلل بن حممد بن عبد اهلل ابن العريب األندلسي املالكي، أبو بكر اإلمام العالمة احلافظ القاضي،  (4)
رمي هـ، واريل مع أبيه إىل بغداد ودمش  لطلب العلم،   رجع إىل األندلس، كان ثاقب الذهن، ك241ولد سنة 

الشمائل، ويل قضاء أشبيلية وكان ذا شدة، فعزل، وأقبل على نشر العلم وتدوينه، وله تصانيف كثرية، تو  رمحه 
 .41/097هـ بفاس وكان قتله بيد الفرنج. بتصرف، سري أعالم النبالء 423اهلل سنة 
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ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چچ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ      ڇ  :تعاىل

 .(4) ڇژ  ژڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    
 خامسا: األحكام التشريعية المتعلقة باالحتساب:

:) أمر  (2)ه اهللكما عرفها اإلمام املاوردي رمح -وهي (3)االحتساب أو احلسبة
، وهي من الفروض الشرعية (4)باملعروف إذا ظهر تركه، وهني عن املنكر إذا أظهر فعله(

ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڇ  :اليت فرضها اهلل تعاىل على عباده املؤمنني، فأمرهم هبا   قوله تعاىل

 .(4) ڇ...ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  ڻڻ  
تعاىل، كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  وحيق  االلتزام هبذه الفريضة عبودية اهلل

رمحه اهلل: ومن عبادته وطاعته، األمر باملعروف والنهي عن املنكر، حبسب القدرة 
واإلمكان، واجلهاد   سبيله ألهل الكفر والنفاق، فيجتهدون   إقامة دينه مستعينني به 

 .(7)تعاىل
سالمي، وهي) من قواعد ووظيفة االحتساب   غاية األمهية بالنسبة للمجتمع اإل

األمور الدينية، وقد كان أئمة الصدر األول يباشروهنا بأنفسهم لعموم صالحها، وجزيل 

                                                                                                                                          
كام القرآن: اإلمـام  . وأح071/ 01، و 043/ 3. وانظر اجلامع ألحكام القرآن 0124/ 2أحكام القرآن  (0)

، يقي : موسى حممد علي و د. عزت علي عيـد  213/ 2عماد الدين بن حممد الطربي املعروف بإلكيا اهلراس 
. وآثار عقد 314ص  - 313عيطة دار الكتب احلديثة، ط: بدون.  وحماضرات   عقد الزواج وآثاره من ص 

 .044ص  -044الزواج    الشريعة اإلسالمية من ص 
 .7ورة الطالق آية س (4)
، مكتبة الطالب اجلامعي مكـة املكرمـة،   10انظر نصاب االحتساب: عمر بن حممد بن عوض السنامي ص  (3)

 م.0914هـ 0214، 0يقي : د. مريزن سعيد مريزن عسريي ط:
ـ   (2) داد، هو أبو احلسن علي بن حممد بن حبيب البصري املاوردي الشافعي، ويل القضاء   عدة بلدان   سـكن بغ

سنة. بتصرف، طبقات الشافعية الكربى : تاج الدين أبو  14هـ رمحه اهلل وعمره 241أظهرت تصانيفه بعد موته سنة 
، يقي : عبد الفتاح حممد احللو، وحممود حممد الطنـاحي،  4/447نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكا  السبكي 

 .01/42م، وسري أعالم النبالء 0944هـ 0314، 0مطبعة عيسى البايب احلليب وشركاه، ط:
 .412، واألحكام السلطانية الفراء ص 499األحكام السلطانية املاوردي ص  (4)
 .012سورة آل عمران جزء من آية  (4)
 .40بتصرف، العبودية ص  (7)
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، فبها تصلح أحوال املسلمني العامة واخلاصة، وإذا فقدت أو أمهلت، انتشر (0)ثواهبا(
ا، الفساد   الرب والبحر، وعمت الفوضى بني العباد، ودب الضعف   بنية األمة وكياهن

 ، واستحقاق عقوبة اهلل هلا.(4)وهذا يفضي إىل اهلزمية واخلذالن
رمحه اهلل مبينا أثر القعود عن هذه الفريضة: إن األمر باملعروف  (3)قال اإلمام الغزايل

والنهي عن املنكر هو القطب األعظم   الدين، وهو املهم الذي ابتعث اهلل له النبيني 
مه وعمله، لتعطلت النبوة، واضمحلت الديانة، أمجعني، ولو طوي بساطه وأمهل عل

وفشت الضاللة، وشاعت اجلهالة، واستشرى الفساد وخربت البالد وهلك العباد.. 
 .(2)اخل

وكان فتح مكة إيذانا بسيادة احلكم اإلسالمي على أرضها، وبالتايل إلزام من فيها 
ال من خالل يويل بشريعة اإلسالم أمرا وهنيا، وال يتحق  تنفيذ احلكم اإلسالمي إ

الشرائع اإلسالمية من قول إىل سلوك عملي، وذلك حني يكون لإلسالم اليد العليا 
والسلطة املؤثرة املنفذة، ويققت هذه السلطة بقيام دولة املسلمني   مكة، ومتلكهم 
 ملقاليد األمور فيها، وإقامتهم لدعوة احل  اليت محلوا لواءها مع رسوهلم سنني عديدة، قياما

ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ  ڇ  بالشرط الذي شرطه تعاىل عليهم لتمكينهم   األرض:

 ڇڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  کگ   گ  گ  گ   

، فالقيام باألمر باملعروف والنهي عن املنكر ونصرة اهلل تعاىل هو أساس الستحقاق نصر (4)
بقواعد احلرب  اهلل تعاىل، إذ أنه يستدعي العون اإلهلي اخلارق للعادة، وغري املقيد

                                                 
مد حممود معامل القربة   أحكام احلسبة: حممد بن حممد بن أمحد القرشي املعروف بابن األخوة، يقي : د. حم (0)

 م.0974شعبان وصدي  أمحد عيسى املطيعي، اهليئة املصرية العامة للكتاب، ط: بدون 
، دار الفرقان عمان األردن 49بتصرف، األمر باملعروف والنهي عن املنكر: د. حممد عبد القادر أبو فارس ص  (4)

 م.0913هـ 0213، 4ط:
مد حجة اإلسالم، عامل فيلسوف متصوف، ولد خبراسان هو حممد بن حممد بن حممد الغزايل الطوسي، أبو حا (3)

رمحـه   414هـ، رحل إىل نيسابور   إىل بغداد فاحلجاز والشام ومصر   عاد إىل بلده وتو  هبا سنة 241سنة 
 .  7/44، األعالم 09/344مصنف. بتصرف، سري أعالم النبالء  411اهلل، له حنو 

 ر املعرفة للطباعة والنشر بريوت لبنان ، ط: بدون.، دا314/ 4بتصرف، إحياء علوم الدين  (2)
 .20سورة احلج آية  (4)
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ڇ  :هذه اآلية، كما ذكر ذلك   اآليات اليت سبقت (0)املتعارفة

  (4) ڇٻپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  
 .(3) ڇچ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڇ  :وقوله

والنيب صلى اهلل عليه وسلم وصحابته، مل يغفلوا عن إقامة الدين الذي كانوا يدعون 
ة، فلم ينصرفوا إلشباع رغباهتم وإرضاء أهوائهم، بل بادروا إليه قبل حصوهلم على السلط

إىل نشر دين اهلل وإقامة شرعه، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، فهم يعلمون أن) 
مجاع الدين ومجيع الواليات هو أمر وهني، فاألمر الذي بعث اهلل به رسوله، هو األمر 

املنكر، وهذا نعت النيب صلى اهلل عليه  باملعروف، والنهي الذي بعثه به، هو النهي عن
ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڇ وسلم   القرآن   قوله تعاىل: 

 ڇ ...ڎ  ڈ  ڈ   ژ 
، كما ورد نعت املؤمنني واملؤمنات   قوله (2)

ک  گ  گ   گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڇ  :تعاىل

 حتساب.فأثبت تعاىل التالزم بني اإلميان والقيام باال (4)((4) ڇ  ....
كما أن التزامهم هبذه الشعرية، يقوي صفوفهم ويوحدها،  وجيعلها قائمة على 

، الذي حذر منه تعاىل (7)أساس من اخلل  والفضيلة، وجينبها أسباب التفرق واالختالف

                                                 
بتصرف، مقدمة حمق  كتاب األمر باملعروف والنهي عن املنكر: أبو بكر أمحد بن حممد بن هارون اخلالل ص  (0)

 م.0973هـ 0393. يقي  ودراسة: عبد القادر أمحد عطا، دار االعتصام ، ط: بدون 24
 .39ج اآلية سورة احل (4)
 .21سورة احلج جزء من آية  (3)
 .047سورة األعراف جزء من آية  (2)
 .70سورة التوبة جزء من آية  (4)
، يقي : سيد بن حممد بن أيب سعدة، مكتبة 04احلسبة   اإلسالم: شيخ اإلسالم تقي الدين أمحد بن تيمية ص  (4)

 م.0913هـ 0213، 0دار األرقم الكويت ط:
م. 0971، دار الرائد العريب بريوت لبنان ط: بـدون  14لوحدة اإلسالمية: الشيخ حممد أبو زهرة ص انظر ا (7)

، نقله إىل العربية: حممد أمجـل أيـوب   92واألمر باملعروف والنهي عن املنكر: السيد جالل الدين العمري ص 
لثوري قوله: إذا أمـرت  هـ. وقد أثر عن سفيان ا0211اإلصالحي، شركة الشعاع للنشر الكويت، ط: بدون، 

باملعروف شددت ظهر املؤمن، وإذا هنيت عن املنكر أرغمت أنف املناف . األمر باملعروف والنهي عن املنكر: أبو 
 .94بكر اخلالل ص 
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ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ڇ   قوله: 

 ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ   ۓ  ڭ 

 .(0) ڇڭ  ڭ  
 ومن األحكام التشريعية املتعلقة باالحتساب ما يلي:

 ( مراعاة املصاحل يف القيام باالحتساب وحتقيقها، ودرء املفاسد وتعطيلها:1
قد يندفع بعض الدعاة يت ضغط الرغبة امللحة   األمر باملعروف والنهي عن املنكر، 

م، فيقعون   اإلفراط أو التفريط ، وقد إىل عدم التبصر   املصلحة املرجتاة من احتساهب
يكون ذلك اجتهادا منهم   نشر اإلسالم، وتطبي  شرائعه، كما قد يقعون بني أمور 
تتعارض فيها املصاحل مع املفاسد، وتتزاحم فيها السيئات مع احلسنات، فال بد حينئذ من 

 الترجيح.
املصاحل ودفع املفاسد:)  قال ابن القيم رمحه اهلل   تبيني حرص اإلسالم على جلب

وإذا تأملت شرائع دينه اليت وضعها بني عباده، وجدهتا ال خترج عن يصيل املصاحل 
اخلالصة، أو الراجحة حبسب اإلمكان، وإن تزامحت قدم أمهها وأجلها، وإن فاتت 
أدنامها، وتعطيل املفاسد اخلالصة أو الراجحة حبسب اإلمكان، وإن تزامحت عطل أعظمها 

، ) والنيب صلى اهلل عليه وسلم شرع ألمته إنكار املنكر ليحصل (4)باحتمال أدنامها( فسادا
بإنكاره من املعروف ما حيبه اهلل ورسوله، فإذا كان إنكار املنكر يستلزم ما هو أنكر منه 

 .(3)وأبغض إىل اهلل ورسوله فإنه ال يسوغ إنكاره(
اد هو من أعظم املعروف الذي واألمر باملعروف والنهي عن املنكر وإمتامه باجله

ُأمرنا به، وإذا كان هو من أعظم الواجبات واملستحبات، فالواجبات واملستحبات ال بد 
أن تكون املصلحة فيها راجحة على املفسدة، وحيث كانت مفسدة األمر والنهي أعظم 

ؤمن إذ أن امل -وإن كان قد ُترك واجب وُفعل حمرم -من مصلحته مل تكن مما أمر اهلل به،

                                                 
 .014-012سورة آل عمران اآليتني  (0)
 لبنان ط: بدون.، دار الكتب العلمية بريوت 44/ 4مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة  (4)
. ولالستفادة 4 -2/ 3، وقد وضع رمحه اهلل أربع مراتب لإلنكار انظر 2/ 3إعالم املوقعني عن رب العاملني  (3)

 .342 -309/ 3انظر إحياء علوم الدين 
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عليه أن يتقي اهلل   عباده وليس عليه هداهم، فتارة يصلح األمر، وتارة يصلح النهي، 
 .(0)وتارة ال يصلح ال أمر وال هني، حيث كان املعروف واملنكر متالزمني

واعتبار مقادير املصاحل واملفاسد هو مبيزان الشريعة، ال ميزان األهواء أو العرف أو 
صية، فكل ما أمر به الشرع فهو مصلحة، وكل ما هنى عنه القانون، أو اخلربات الشخ

، قال اإلمام الشاطيب رمحه اهلل :) املصاحل اجملتلبة شرعا واملفاسد املستدفعة، (4)فهو مفسدة
إمنا تعترب من حيث تقام احلياة الدنيا للحياة األخرى، ال من حيث أهواء النفوس   جلب 

 .(3)ادية(مصاحلها العادية، أو درء مفاسدها الع
وقد راعى النيب صلى اهلل عليه وسلم حبكمته وثاقب نظره هذه القاعدة، وكانت 

 منطلقا له   أعماله اليت قام هبا   هذه الغزوة، ومن ذلك:
إصراره عليه الصالة والسالم على إقامة احلد على املرأة اليت سرقت، رغم أهنا من - 

تهم   حصول العفو منه صلى اهلل عليه أشراف مكة، ورغم اهتمام قريش بأمرها، ورغب
،   التماسهم الشفاعة لذلك، وقد خيطر على البال هنا أن من مصلحة (2)وسلم عنها

الدعوة اإلسالمية العفو عنها، كسبا لقلوب قريش، وتأليفا هلم،  وقد خيطر على الذهن 
دخول أهل مكة أن اإلسالم لن خيسر شيئا كثريا إن هو تنازل عن إقامة هذا احلد مقابل 

  اإلسالم، لكن النيب صلى اهلل عليه وسلم أىب أن ينتقص الدين، أو أن يول الشفاعات 
، وهو الذي أعلن من أول يوم   (4)دون تطبي  حدود اهلل، قياما بالعدل ورفضا للظلم

الفتح أن الناس سواسية، وأن أكرمهم عند اهلل أتقاهم له، فقطع يدها، وكان   ذلك 
كة لإلسالم، وأسلمت املرأة وتابت إىل اهلل وحسنت توبتها، وعلم أهل مكة أن خري وبر

                                                 
 .031و 044/ 41بتصرف، الفتاوى  (0)
، 449د بن عثمان السـبت ص  بتصرف، األمر باملعروف والنهي عن املنكر ) أصوله وضوابطه وآدابه(: خال (4)

 م.0994هـ 0204، 0املنتدى اإلسالمي لندن ط:
 .37/ 4املوافقات  (3)
هذه القضية فيها جانب احتسايب، لكنها من ضمن احلدود اليت يقيمها القاضي، فاحملتسب لـه) أن يعـزر      (2)

 .311ام السلطانية ص املنكرات الظاهرة، ال يتجاوز إىل احلدود( كما قال اإلمام املاوردي   األحك
وقد ترجم اإلمام البخاري   صحيحه   كتاب احلدود باب كراهية الشفاعة   احلد إذا رفـع للسـلطان،    (4)

 .1/04وروى فيه حديث شفاعة أسامة رضي اهلل عنه للمرأة املخزومية 



 

286 

 

 

الدين احل  على صراط مستقيم، ال اعوجاج فيه وال احنراف، فأمثر ذلك مثارا زكية 
 وشرح اهلل صدورهم لإلسالم.

تركه صلى اهلل عليه وسلم تعديل بناء البيت احلرام، وإكمال ما نقص منه  -
فيه، فأبقاه على ساب  عهده وهو   حكم قريش، مع رغبته   إكمال  (0)بإدخال احِلجر

ما قصر منه، إلدراكه صلى اهلل عليه وسلم أن املصلحة هنا أن ال ميس البناء بأي تغيري) 
ألجل -ألن قريشا كانت تعظم أمر الكعبة جدا، فخشي صلى اهلل عليه وسلم أن يظنوا

 .(4)لينفرد بالفخر عليهم   ذلك(أنه غيَّر بناءها  -قرب عهدهم باإلسالم
وقد بني احلكمة من ذلك   جوابه ألم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها حني) سألت 

: أمن البيت هو؟ قال:)) نعم((. قلت: فما هلم مل (3)النيب صلى اهلل عليه وسلم عن اجَلْدر
به مرتفعا؟  يدخلوه   البيت؟ قال:)) إن قومك قصرت هبم النفقة((. قلت: فما شأن با

قال: )) فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاؤا ومينعوا من شاءوا، ولوال أن قومك حديث 
عهدهم باجلاهلية، فأخاف أن تنكر قلوهبم، أن أدخل اجَلدر   البيت، وأن ألص  بابه 

 .(4)، و  رواية: )) خمافة أن تنِفر قلوهبم(((2)باألرض((
من إنكار املنكر، وقد يترك اإلنكار خشية فال بد   االحتساب من مراعاة املصلحة 

 .-كما دل احلديث -الوقوع   منكر أكرب منه، فتحصل مفسدة عظيمة من ذلك
قال ابن القيم رمحه اهلل :) ومن تأمل ما جرى   اإلسالم من الفنت الكبار والصغار، 

هو  رآها من إضاعة هذا األصل، وعدم الصرب على منكر، فطلب إزالته، فتولد منه ما
أكرب منه، فقد كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يرى مبكة أكرب املنكرات، وال 
يستطيع تغيريها، بل ملا فتح اهلل مكة، وصارت دار إسالم، عزم على تغيري البيت ورده 

خشية وقوع ما هو أعظم منه،  -مع قدرته عليه -على قواعد إبراهيم، ومنعه من ذلك

                                                 
ا تسع وثالثون ذراعا. واحلجر معروف: وهو القدر الذي أخرج من الكعبة وهو على هيئة نصف الدائرة وقدره (0)

 .0413ح  223/ 3بتصرف، فتح الباري 
 .044ح  444/ 0فتح الباري  (4)
 .0412ح  223/ 3واملراد: احلجر . فتح الباري  (3)
 .044/ 4صحيح البخاري كتاب احلج باب فضل مكة وبنياهنا (2)
 .0333ح  973/ 4صحيح مسلم كتاب احلج باب نقض الكعبة وبناءها  (4)
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 (0)لقرب عهدهم باإلسالم، وكوهنم حديثي عهد بكفر( من عدم احتمال قريش لذلك،
،فاإلسالم ملا يتمكن من قلوهبم بعد، فكأنه خاف ارتدادهم للكفر، أو حصول تشويش 
   إمياهنم، فكانت املصلحة حينئذ   إبقاء البيت على نقص بنيانه دفعا للمفسدة األعظم.

 كن من ذلك:( املسارعة إىل إزالة املنكر، وبصورة كلية عند التم2
لقوله صلى اهلل عليه وسلم :)) من رأى منكم منكرا فليغريه بيده، فإن مل يستطع 

. قال القاضي عياض رمحه اهلل:) (4)فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإلميان((
هذا احلديث أصل   صفة التغيري، فح  املغري أن يغريه بكل وجه أمكنه زواله به قوال 

، فاإلنكار له مراتب حمددة، ومن قدر على مرتبة وعلم أهنا يق  مصلحة (3)(كان أو فعال
تغيري املنكر، فليس له أخذ األدىن منها إذا علم عدم يق  ذلك، فإذا علم املنِكر أن إنكاره 
باليد أو باللسان يزيل املنكر، وتوافرت لديه القدرة    اكتفى باإلنكار بالقلب، فإن ذلك 

رمحه اهلل: ) ومن استطاع التغيري  (2)كما يتضح من قول اإلمام ابن النحاس ال يربئ ذمته،
. إال إذا تيقن أو غلب على ظنه زوال املنكر (4)باليد فال خيرج عن عهده الوجوب باهلجر(

 بذلك، وكان   إنكاره بالقلب أو هجره تأليف للمدعو.
األصنام املوجودة حول  ويدل على ذلك مسارعة النيب صلى اهلل عليه وسلم إىل يطيم

الكعبة، ذلك) أنه ال جيوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطاهلا 
يوما واحدا، فإهنا من شعائر الكفر، وهي أعظم املنكرات، فال حيوز اإلقرار عليها مع القدرة 

 .(4)البتة(

                                                 
 .2/ 3املوقعني   أعالم (0)
صحيح مسلم كتاب اإلميان باب بيان كون النهي عن املنكر من اإلميان، وأن اإلميان يزيد وينقص، وأن األمـر  (4)

 .29ح  49/ 0باملعروف والنهي عن املنكر واجبان 
 .44/ 4صحيح مسلم بشرح النووي  (3)
 الدمياطي، من فقهاء الشافعية، ولد   دمش ، هو أمحد بن إبراهيم بن حممد بن زكريا حميي الدين الدمشقي   (2)

هـ. 102ورحل أيام تيمور لنك إىل مصر، والزم املرابطة واجلهاد فيها حىت قتل شهيدا   معركة مع الفرنج سنة 
 .0/17، و األعالم 0/024بتصرف، معجم املؤلفني 

لكني: اإلمام حمي الدين أبو زكريا أمحد بن إبراهيم ابن النحاس تنبيه الغافلني عن أعمال اجلاهلني: ويذير السالكني من أفعال اهلا (4)
ـ 0217، 0، يقي : عماد الدين عباس سعيد، دار الكتب العلمية بريوت ط:014الدمشقي ص   م.0917ه

 .414/ 3زاد املعاد  (4)
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وعدم رضاه بإزالة جزء ومن ذلك إرساله السرايا هلدم األوثان املوجودة حول مكة، 
منها، بل تراه يأمر رسوله بالعودة إلزالة الوثن كلية، ويستفاد من هذا الفعل، مشروعية 
إزالة كل ما يفتنت به الناس، أو يسبب هلم الضالل واالحنراف   عقيدة التوحيد، من بناء 

 .(0)وغريه، سواء كان إنسانا أو حيوانا أو مجادا
ذي جرى فيه االحتساب بشكل كلي، وعلى احملتسب أال واألصل أن يزال املنكر ال

، (4)يرضى بأنصاف احللول، أو االكتفاء بالتخفيف من املنكر ما أمكنه إزالته بالكلية
ولكن لو عجز احملتسب عن إزالته بالكلية، أو خاف الضرر الشديد، فإنه يعمل على 

، قبل اإلقدام على التخفيف منه قدر استطاعته، وذلك بعد النظر إىل قواعد الشرع
 .(3)االحتساب، مراعاة للمصلحة لكيال خيلف ذلك منكرا أكرب منه

 ( تباين درجة االحتساب تبعا للتمكن والقدرة:3
فالقدرة والتمكن واالستطاعة، شرط أساس للقيام باإلنكار، ألن من فضل اهلل تعاىل 

مور، فإما أن يسقط كلية على عباده أنه ال يطالبهم بأمور فوق طاقتهم، أيا كان هذا املأ
ۇ  ۇ   ۆ  ڇ أو خيفف إىل درجة تتناسب مع قدرات هذا الشخص، وقد قال تعاىل: 

 ، (2) ڇ...ۆ  ۈ  ۈٴۇ  
، (4()4)كما قال صلى اهلل عليه وسلم:)) فإذا أمرتكم بأمر، فأتوا منه ما استطعتم((

بيده فغريه بلسانه  وقال :)) من رأى منكرا فغريه بيده فقد برئ، ومن مل يستطع أن يغريه

                                                 
 .2347ح  73/ 1بتصرف، فتح الباري  (0)
، وذلك   حالة اقتضاء إزالة املنكر إتالفه كليـا،  314لسبت ص بتصرف، األمر باملعروف والنهي عن املنكر: خالد ا (4)

وإال فقد ذكر العلماء ضمن تقسيمهم لدرجات تغيري املنكر، درجة التغيري باليد، ومن آداب هذه الدرجـة، أن يقتصـر     
. 3/330حياء علوم الدين طري  التغيري على القدر احملتاج إليه، وال يتجاوزه إال لبعض األغراض كالزجر أو العقوبة. انظر إ

 .077وانظر األمر باملعروف والنهي عن املنكر: السيد جالل الدين العمري ص 
، 311-314، وانظر األمر باملعروف والنهي عن املنكر: خالد السبت ص 44-4/42انظر صحيح مسلم بشرح النووي  (3)

 هـ.0202، 0دار الوطن للنشر، ط:، 41وانظر درجات تغيري املنكر: د. عبد العزيز بن أمحد املسعود ص 
 .414سورة البقرة جزء من آية  (2)
 .0337ح  4/974جزء من حديث رواه اإلمام مسلم   صحيحه كتاب احلج باب فرض احلج مرة   العمر  (4)
 .4بتصرف، درجات تغيري املنكر ص  (4)
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فقد برئ، وذلك أضعف  (0)فقد برئ، ومن مل يستطع أن يغريه بلسانه فغريه بقلبه
 .(4)اإلميان((
قال اإلمام اجلصاص رمحه اهلل: ) فأخرب النيب صلى اهلل عليه وسلم أن إنكار املنكر  

 ، (3)على هذه الوجوه الثالثة على حسب اإلمكان(
لناهي عن املنكر: أن يكون قادرا على األمر والنهي، فيشترط   اآلمر باملعروف وا

وتغيري املنكر، فإن كان عاجزا فال وجوب عليه إال بقلبه، وذلك بأن يكره املعاصي 
 .(2)وينكرها ويقاطع فاعليها و يهجرهم

ويتضح ذلك من هدي النيب صلى اهلل عليه وسلم وفعله، فقد دخل مكة بعد أن 
ا قصده هو البيت احلرام، فطاف به صلى اهلل عليه وسلم أعلنت استسالمها، فكان أول م

، وهنا نعقد مقارنة بني طوافه هذا وطوافه األول   عمرة القضاء: فحينذاك كانت 
األصنام متأل نواحي الكعبة وأركان البيت، لكنه صلى اهلل عليه وسلم مل ميسها، ومل يكن 

بصلح مع قريش وبشروطها،  للمسلمني ذلك، ألن دخوهلم مكة   عمرة القضاء، كان
والنيب صلى اهلل عليه وسلم أوىف الناس بعهده، وقد كان   استطاعته أن حيطم األصنام، 
ألن شوكة اإلسالم   ذلك الوقت قد بلغت من القوة ما ال هتاب قريش بعده، لكنه 

يتيح  صلى اهلل عليه وسلم وفاء بعهده معهم، وألن السيادة مبكة ال تزال بأيدي قريش، مما

                                                 
والقلب ال يصلحان للتغيري عادة، سيما بالنظر ) أي فليكرهه بقلبه، وليس املراد فليغريه بلسانه وقلبه، إذ اللسان (0)

 .4111ح  000/ 1إىل غري املستطيع(.حاشية السندي على سنن النسائي بشرح السيوطي 
 .4119ح  004/ 1سنن النسائي كتاب اإلميان وشرائعه باب تفاضل أهل اإلميان  (4)
 .31/ 4أحكام القرآن  (3)
، وأضاف املؤلف: وسقوط الواجب ال يترتب على العجز احلسي 297/ 0بتصرف، التشريع اجلنائي اإلسالمي  (2)

وحده، بل يلح  بالعجز احلسي خوف اآلمر الناهي أن يصيبه مكروه، أو أن يؤدي االحتساب إىل منكر شر من 
املنكر الذي هنى عنه، ففي هذين احلالني يسقط الواجب أيضا. قال د.عبد العزيز مسعود: ينبغي أن يكون هنـاك  

 يقف الناس عنده، حىت ال يكون مبدأ عدم القدرة وسيلة لترك االحتساب، فمثال اخلوف مـن اللـوم   حد أدىن
والسب والشتم وحنوه، ال تعذر   ترك اإلنكار ألنه  بسيط وهو   ذات اهلل، وعذر الشارع   عدم النهي عـن  

  سبيل اهلل، وهناك العديـد مـن   املنكر إذا خاف اإلنسان على نفسه رخصة، والعزمية أن يقدم نفسه وما ميلك 
األحاديث اليت تفيد أن اإلنسان مأجور عندما يصدع بكلمة احل  ولو أدى ذلك إىل هالكه. بتصرف، درجـات  

 . 07 -03تغيري املنكر من ص 
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هلم إمكانية إصالح ما حيطمه املسلمون، ولنظرته صلى اهلل عليه وسلم البعيدة، فهو يعلم 
أهنا ستتحطم يوما ما، ولكن   الوقت املناسب، لذلك طاف صلى اهلل عليه وسلم رغم 
وجود هذه األصنام، أما بعد أن فتحت مكة أبواهبا للمسلمني دون قيد أو شرط، وألغيت 

ودخل الناس   دين اهلل أفواجا، فقد أصبح للنيب صلى اهلل عليه وسلم معاهدة الصلح، 
 .(0)القدرة على التغيري، فكان أول ما أقدم عليه هو يطيم هذه األصنام

كما نفذت أوامره بقتل أشخاص معينني كان منهم أذى شديد لإلسالم، وأمر بقطع 
ع العقوبة، ألن) األمر باملعروف يد املرأة السارقة، وقد متكن من تنفيذ هذه احلدود وإيقا

والنهي عن املنكر ال يتم إال بالعقوبات الشرعية، فإن اهلل يزع بالسلطان ما ال يزع بالقرآن، 
وإقامة احلدود واجبة على والة األمور، وذلك حيصل بالعقوبة على ترك الواجبات وفعل 

 .(4)احملرمات(
دد املرتبة املناسبة هو ما ميلكه فهناك فارق مهم بني درجات إنكار املنكر، ومما حي

القائم باالحتساب من التمكن والسلطة، فللمحتسب املعني من قبل ويل األمر من 
، فالتغيري باليد هو أول املراتب وأفضلها، إذا (3)الصالحيات، ما ليس ملن احتسب تطوعا

تله أو قدر على ذلك، أما إذا غلب على ظنه أن تغيريه سيسبب منكرا أشد منه وأذى كق
قتل غريه، كفَّ يده واقتصر على القول باللسان والوعظ والتخويف، فإن خاف أن 
يسبب قوله مثل ذلك، كره وغري بقلبه، وهذا الذي يسعه، وهذا هو املراد حبديث 

 الرسول صلى اهلل عليه وسلم  :)) من رأى منكم منكرا.. احلديث((.

                                                 
وحماضرات مادة الدعوة   الكتاب والسـنة: د. عبـد اهلل    ،3/033بتصرف، املنهج احلركي للسرية النبوية  (0)

 هـ.0204-هـ0202للسنة التمهيدية ملرحلة املاجستري  املطل .
 .11 -79، وانظر الدعوة إىل اهلل: د. توفي  الواعي ص 41احلسبة   اإلسالم ص  (4)
وقد ذكر اإلمام املاوردي تسعة فروق بني الصنفني، منها: تعني فرضية االحتساب على احملتسب دون املتطوع، ولـه   (3)

من تغيريها أما املتطوع فله إنكار ما طهر منها، واملتطوع ليس له إيقاع العقوبات أو التعزير  البحث عن املنكرات ليتمكن
 .311 -499على صاحب املنكر خبالف احملتسب. بتصرف، األحكام السلطانية ص 
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يؤد ذلك إىل إظهار سالح وإن وجد من يستعني به على ذلك استعان، ما مل  
أو يقتصر على تغيريه  -إن كان املنكر من غريه -وحرب، ولريفع ذلك إىل من له األمر

 .(0)بقلبه
 : -أي باملنكر -(2)( أن ال يقوم باإلنكار حىت يتبني علم القائم باملنكر به4

 فال بد للمحتسب من النظر   حال فاعل املنكر، هل هو عامل باحلكم أو جاهل به،
ويدل على ذلك تأين الرسول صلى اهلل عليه وسلم مع حاطب رضي اهلل عنه ، بعد 
حماولته إرسال كتاب ألهل مكة، فقد روى البخاري أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم 
سأله فقال:)) يا حاطب ما هذا؟ قال: يا رسول اهلل، ال تعجل علي، إين كنت امرأ 

كان من معك من املهاجرين من هلم قرابات ملصقا   قريش.. ومل أكن من أنفسها، و
حيمون أهليهم وأمواهلم، فأحببت إذ فاتين  ذلك النسب فيهم، أن أختذ عندهم يدا حيمون 
قرابيت، ومل أفعله ارتدادا عن ديين، وال رضا بالكفر بعد اإلسالم. فقال رسول اهلل صلى 

فقال:)) ما محلك على ما ، و  رواية أنه سأله (3)اهلل عليه وسلم:)) إنه قد صدقكم((
. فلم يعنفه أو يعاقبه، حىت سأل عن السبب الذي دفعه إىل فعلته،   تبني له (2)فعلت((

صلى اهلل عليه وسلم تأوله وجهله حبكم يذيره لقريش، وأن ذلك ليس نصرة هلم على 
رآن، املسلمني، بل هو نوع من التعامل اجلائز مع الكفار طلبا حلمايتهم، إىل أن نزل الق

وأزال هذه الشبهة، وبني أن الوالء املشتمل على النصرة، وتقدمي احملبة واملودة إمنا هو 

                                                 
. وقد شرط بعض العلماء للمحتسب: إذن اإلمام، وهذا الشرط 4/44بتصرف، صحيح مسلم بشرح النووي  (0)

بالنسبة للمتطوع لالحتساب، ألن كل مسلم  يلزمه تغيري املنكر إذا رآه، وقدر على إزالته، دون إذن من  حمل نظر،
اإلمام، ملا كان جيري من السلف الصاحل من االحتساب دون إذن من األمام، وإن اشترط اإلذن لـبعض أنـواع   

وجه مقبول، البتنائه على املصـلحة، ألن  احلسبة، وهي اليت جيري فيها استعمال القوة والتعزير، فهذا الشرط له 
إباحة هذا النوع من االحتساب لكل أحد، قد يؤدي إىل الفوضى والفتنة حبجة االحتساب. انظر أحكام القرآن: 

، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر: 010، وأصول الدعوة ص 4/333، وإحياء علوم الدين 0/493ابن العريب 
 .330و ص  343، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر: خالد السبت ص 074ص السيد جالل الدين العمري 

،  وتنبيه الغـافلني عـن أعمـال    3/344، وإحياء علوم الدين 311انظر األحكام السلطانية : املاوردي ص  (4)
 .24اجلاهلني ص 

 .019سب  خترجيه ص  (3)
 .4/9صحيح البخاري كتاب املغازي باب فضل من شهد بدرا (2)
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خاص باملؤمنني، وليس للكفار من ذلك إال املعاملة بالرب واإلحسان   حالة مساملتهم 
 للمؤمنني.

 -سواء كان باللسان أو باليد-وتعريف احملتسب عليه  باملنكر قبل اإلنكار عليه، 
ضروري، ألن أسلوب اإلنكار سيختلف  ويتفاوت باختالف حال الواقع فيه، ودافعه أمر 

إىل ذلك، هل هو جهل أو شبهة عارضة أم هو عناد واستكبار، فإن ) من أقدم على 
جيب أن يعلم بلطف ورف   -ولو علم أنه منكر رجع عنه-منكر جاهال أنه منكر، 

 .(0)وسياسة(
ناك أحوال يعدل فيها عن الرف  إىل الشدة: كما ومن املهم للداعية مالحظة أن ه 

إذا ثبت علم املدعو وظهر منه عناد واستخفاف بالدعوة، أو حني تبدر املخالفة ممن ال 
يتوقع منه ذلك ملا عرف عنه من فقه بأمور الدين أو الصالح، فيشدد عليهم   اإلنكار 

 .(4)ليهليكون وقع اإلنكار على قلوهبم أبلغ فيبتعدوا عما صاروا إ
وقد بني اهلل تعاىل اختالف طرق األمر باملعروف والنهي عن املنكر باختالف حال 

ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ڇ  :املدعو،   قوله تعاىل

 .(3) ڇ...ۓ  ۓڭ  
قال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل :) جعل اهلل سبحانه مراتب الدعوة حبسب مراتب  

كي الذي ال يعاند احل  وال يأباه، يدعى بطري  احلكمة، اخلل ، فاملستجيب القابل الذ
والقابل الذي عنده نوع غفلة وتأخر، يدعى باملوعظة احلسنة، وهي األمر والنهي 

 .(2)املقرون بالترغيب والترهيب، واملعاند اجلاحد، جيادل باليت هي أحسن(
مشروعيتها هذه بعض األحكام التشريعية اليت فرضت   غزوة الفتح أو ُأكد على 

بعد الفتح، وهي أحكام هلا وزهنا   تربية اجلماعة اإلسالمية، وهلا عالقتها وارتباطها 
                                                 

 .27تنبيه الغافلني  ص  (0)
. الناشر إدارة ترمجـان اإلسـالم   41و ص  32بتصرف، من صفات الداعية اللني والرف : د. فضل إهلي ص  (4)

 م.0990هـ 0200، 0باكستان ط:
 .044سورة النحل جزء من آية  (3)
ي، دار الكتب العلمية بريوت لبنان، ، مجع: حممد أويس الندوي ،يقي : حممد حامد الفق322التفسري القيم البن القيم ص  (2)

 .344و ص  494م، وانظر األمر باملعروف والنهي عن املنكر: خالد السبت ص 0921ط: بدون 
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باألخالق اإلسالمية، فمن غايات األحكام الشرعية أن يظهر السلوك اإلسالمي باملظهر 
، (0)األخالقي الرفيع، ليبني للناس أن مستوى اإلنسانية الفاضل إمنا هو   التبعية هلذا الدين

وأن بناء اجملتمع املسلم بناء متكامال، لن يقوم صرحه إال على العقيدة احلقة املتكاملة، 
والعبادة اخلالصة هلل تعاىل، واإلتباع لسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم، ويكيم شرع اهلل، 
مع التحلي مبكارم األخالق والعادات الفاضلة اليت دعا إليها اإلسالم، وهذا ما يوضحه 

 لب التايل.املط
  

                                                 
، اهليئة العامة لشئون 404بتصرف، الدعوة اإلسالمية   عهدها املكي، مناهجها وغاياهتا: د. رؤوف شليب ص  (0)

 م.0973هـ 0393املطابع األمريية، ط: بدون 
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 املطلب الثاني: الدروس الدعوية املتعلقة باألخالق.   

 
دعا الدين اإلسالمي إىل الفضائل، وهنى عن الرذائل، وجعل سعادة الدنيا واآلخرة 

چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  :جزاًء ملن التزم بذلك وقام به، قال تعاىل

  ڈ  ژڇ  :،كما قال تعاىل(0) ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎڈ  

ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گگ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

 ،والعمل الصاحل يشمل االلتزام بتشريعات اإلسالم وآدابه وأخالقياته.(4) ڇڱ  
ومن مميزات الدعوة اإلسالمية أهنا دعوة أخالقية، شهدت بذلك أم املؤمنني خدجية 

،حني أثنت عليه مبا رضي اهلل عنها بعد نزول الوحي على النيب صلى اهلل عليه وسلم 
علمت من كرمي أخالقه وحسن طريقته، فقالت هتدئ من روعه :)أبشر فواهلل ال خيزيك 
اهلل أبدا، إنك لتصل الرحم، وتصدق احلديث، ويمل الكل ،وتقري الضيف، وتعني على 

، فهي شهادة حبسن أخالقه وأفعاله، ومما يالحظ أهنا مل تشهد له آنذاك (3)نوائب احل (
بل شهدت له بأنه على خل  -رغم توافر الصفتني فيه-العقل أو رفعة القدر برجاحة

عظيم، وهو ما شهد له به القرآن حني درجت الدعوة وخرجت لتسمع هبا قريش، فقال 
 .(2) ڇڱ  ڱ     ڱ  ں  ڇ  :تعاىل

وقد سب  علم قريش بذلك، فقد نشأ عليه الصالة والسالم من أول أمره متحليا 
بتعدا عن كل وصف ذميم، قال عنه شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل بكل خل  كرمي، م

                                                 
 .91سورة النحل جزء من آية  (0)
 .97سورة النحل آية  (4)
 .1/47صحيح البخاري كتاب التعبري باب أول ما بدئ به رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصاحلة  (3)
، دار الكتاب اللبنـاين بـريوت   21. وانظر من فلسفة التشريع اإلسالمي: فتحي رضوان ص 4سورة ن آية  (2)

 م.0974، 4ط:
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: )كان من أكمل الناس تربية ونشأة، مل يزل معروفا بالعدل والرب والصدق ومكارم 
األخالق، وترك الفواحش والظلم، وكل وصف مذموم، مشهودا له بذلك عند مجيع من 

. فليس   تلك الكتب إجياب لعدل، يعرفه قبل النبوة، وممن آمن به وكفر بعد النبوة..
وقضاء بفضل، وندب إىل الفضائل وترغيب   احلسنات، إال وقد جاء به، ومبا هو 

، فكان من أعلم الناس وأفصحهم وأكثرهم حياء، ويضرب به املثل   (0)أحسن منه(
األمانة والصدق واجلود، أدبه ربه فأحسن تأديبه، فكان من أوفر الناس أدبا وأوفرهم 

لما، وأكملهم قوة وشجاعة، وأوسعهم رمحة وشفقة، وباجلملة كل خل  حممود يلي  ح
باإلنسان، فله منه القسط األكرب، وكل وصف مذموم فهو أسلم الناس منه، وأبعدهم 

 .(4)عنه، شهد له بذلك العدو والصدي 
حبسن  له يوم الفتح، -وهو من املؤلفة-رضي اهلل عنه(3)ومن ذلك شهادة السائب املخزومي 

اخلل  وسهولة املعاملة، والرف  واالبتعاد عن املراء واخلصومة، فيقول: جيء يب إىل النيب صلى اهلل 
عليه وسلم يوم فتح مكة، فجعل الناس يثنون علي، فقال هلم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :)) 

، (2)لصاحب كنت(ال تعلموين به قد كان صاحيب   اجلاهلية(( فقال:)نعم يا رسول اهلل فنعم ا
 .(4)((4)و  رواية قال:) بأيب أنت وأمي، كنت شريكى فنعم الشريك، كنت ال تداري وال متاري

                                                 
 ، مطابع اجملد التجارية ط: بدون.13 -11باختصار، اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح ص  (0)
وذلك مثل شهادة كفار قريش عند بنائهم الكعبة بأمانته وصدقه، وكذلك شهادة أيب سفيان له أمام هرقـل.   (4)

حىت  40بد احملسن بن محد العباد من ص وأمثلة أخرى. انظر من أخالق الرسول الكرمي صلى اهلل عليه وسلم: ع
 هـ.0202،  4، من مطبوعات اجلامعة اإلسالمية مركز شئون الدعوة ط:31ص

هو صيفي بن عائذ بن عبد اهلل بن عمر بن خمزوم، والد عبد اهلل بن السائب وقيل: هو قيس بن السائب بـن   (3)
كرمة بن أيب جهل   قتال املرتدين ، وبعثه مبشرا عومير بن عائذ املخزومي، من مسلمة الفتح، ذكر أنه كان مع ع

، وانظـر اإلصـابة   4/01بالفتح إىل أيب بكر الصدي ، أدرك خالفة معاوية رضي اهلل عنه .بتصرف، اإلصـابة  
3/421. 
 .3/244رواه اإلمام أمحد   مسنده  (2)
 صلى اهلل عليه وسلم حبسن اخلل  قوله ال تداري: أي ال ختالف وال متانع، وأصل الدرء الدفع، يصف رسول اهلل (4)

 .7/011والسهولة   املعاملة، وقوله ال متاري: يريد املراء واخلصومة. بتصرف، معامل السنن 
ح  02/414، واملصنف: ابن أيب شـيبة  2134ح  2/441سنن أيب داود كتاب األدب باب   كراهية املراء (4)

، وقال عنـه الشـيخ   4417ح  4/741شركة واملضاربة ، وسنن ابن ماجه   كتاب التجارات باب ال01792
 .0143ح  4/49األلباين: حديث صحيح. انظر صحيح سنن ابن ماجه 
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وقد خلص النيب صلى اهلل عليه وسلم دعوته للناس بقوله:))إمنا بعثت ألمتم صاحل 
ه، ، واملتبصر حبقيقة اإلسالم، يلحظ املكانة العظيمة اليت يتلها األخالق في(0)األخالق((

حىت كان إمتام مكارم األخالق هي دعوته، ) فمكارم األخالق داللة على أداء الواجبات 
االجتماعية بكفاءة وإتقان، وداللة على جودة العمل الفردي واالجتماعي مبهارة، وداللة 

  (4)حسن التكيف االجتماعي بني األفراد من أجل حياة سعيدة نامية متجددة(.
رضي اهلل عنه ) ملا بلغه مبعث النيب صلى اهلل عليه وسلم ، قال  (3)وهذا أبو ذر الغفاري

 .(2)ألخيه: اركب إىل هذا الوادي، فامسع من قوله. فرجع فقال: رأيته يأمر مبكارم األخالق(
فأحكام اإلسالم بشكل عام ال خترج عن أمرين، أمر باخلري أو هني عن الشر، كما  

ن قومه رجلني ليأتياه خبرب النيب صلى اهلل عليه ، حني أرسل م(4)تنبه لذلك أكثم بن صيفي
وسلم ويبلغوه عنه، فذهبا إليه وسأاله عن رسالته، فقال:)) أنا حممد بن عبد اهلل، وأنا 

، (4) ڇ  ...چ  چ  چ  ڇ   ڇڇ  :عبد اهلل ورسوله((،   تال عليهما قوله تعاىل
ألخالق وينهى عن مالئمها، فأتيا أكثم فقاال له ذلك، فقال: إي قوم إنه يأمر مبكارم ا

 .(7)فكونوا   هذا األمر رؤوسا وال تكونوا أذنابا

                                                 
عن أيب هريرة رضي اهلل عنه. واإلمام البخاري   األدب املفرد باب حسن  4/310رواه اإلمام أمحد   مسنده  (0)

عربية باكستان ط: بدون، وصححه الشـيخ األلبـاين     ، يقي : حممد فؤاد عبد الباقي ،املكتبة ال473اخلل  ح 
 .24ح  0/74سلسلة األحاديث الصحيحة 

 م.0910هـ 0210، 0، دار املريخ الرياض، ط:47الطبيعة البشرية   القرآن الكرمي: د. لطفي بركات أمحد ص  (4)
ني، قيل: كان خامس مخسة هو جندب بن جنادة بن سكن الغفاري، من جنباء الصحابة، وأحد السابقني األول (3)

، ومات وحيدا كما تنبأ النيب صلى 30  اإلسالم، والزم النيب صلى اهلل عليه وسلم بعد هجرته، تو  بالربذة سنة 
 .2/44، واإلصابة 4/24اهلل عليه وسلم . بتصرف، سري أعالم النبالء 

 .7/10ل صحيح البخاري كتاب األدب باب حسن اخلل  والسخاء وما يكره من البخ(2)
األكثم بن صيفي بن رباح بن احلار، التميمي، احلكيم املشهور، كان من املعمرين، قيل أنه ركـب بعـريه    (4)

وقيل نزلت    ڇ  ...ې  ى  ى  ائ  ائڇ ى : متوجها إىل املدينة ليسلم فمات   الطري ، فنزل فيه فوله تعالى
 .11طي ص ، وانظر أسباب النزول للسيو0/001غريه. بتصرف، اإلصابة 

 .91سورة النحل جزء من آية  (4)
، ومن الشواهد على ذلك قول جعفر بن أيب طالب رضي اهلل عنـه للنجاشـي     0/001بتصرف، اإلصابة (7)

تعريفه باإلسالم: وأمرنا بصدق احلديث وأداء األمانة وصلة الرحم وحسن اجلوار، وهنانا عن الفـواحش وقـول   
 . 07الزور.. اخل . سب  خترجيه 
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أما املقصود باألخالق: فاخلل  ) عبارة عن هيئة راسخة تصدر عنها األفعال بسهولة 
، وجييء اخلل  مبع : الدين والطبع (0)ويسر، من غري حاجة إىل فكر وروية(

نة، و)يقال: فالن حسن اخَلل  واخُلُل : أي ،وهو وصف لصورة اإلنسان الباط(4)والسجية
 .(3)حسن الباطن والظاهر، فرياد باخَلل  الصورة الظاهرة، ويراد باخُلُل  الصورة الباطنة(

ذات آثار   السلوك، حممودة أو  -فطرية أو مكتسبة -واخلل  صفة مستقرة   النفس
، فالسلوك هو املظهر اخلارجي مذمومة، ويقاس مستواه عن طري  قياس آثاره   سلوك اإلنسان

للخل ، فالصفة اخُللقية احلميدة تكون آثارها   سلوك اإلنسان محيدة كذلك، وإذا كانت 
ذميمة كانت آثارها ذميمة، وكما أن الشجرة تعرف بالثمرة، فكذلك اخلل  الطيب يعرف 

 .(2)باألعمال الطيبة
ل ، واألمر به بشكل وقد تكررت اآليات القرآنية واألحاديث   مدح حسن اخل

عام جممل، واألمر والترغيب بفضائل خلقية كثرية، وكذلك النهي والترهيب عن رذائل 
األخالق،   تبني اجلزاء ملن التزم بذلك، بالظفر مبرضاة اهلل تعاىل، والسعادة العاجلة   

 .(4)احلياة الدنيا، واملؤجلة   اآلخرة
لى الدعوة، انتشارها   نواحي األرض، ومن آثار األخالق اإلسالمية املباركة ع

وقبول الناس هلا، ملا يرون من أخالق املسلمني احلسنة اليت يتحلون هبا   تعاملهم مع 
غريهم، سواء أكانوا جتارا ،أم طلبة علم، أم جماهدين   سبيل اهلل، وذلك حني كان 

                                                 
، يقي : د. عبد الرمحن عمـرية،  034التعريفات: السيد الشريف علي بن حممد بن علي السيد اجلرجاين ص  (0)

 م.0917هـ 0217، 0عامل الكتب بريوت، ط:
 .4/71النهاية   غريب احلديث   (4)
 .3/43إحياء علوم الدين  (3)
ـ 0203، 3، دار القلم دمش ، ط:0/01نكة امليداين بتصرف، األخالق اإلسالمية وأسسها: األستاذ عبد الرمحن حسن حب(2) ه

 ، بدون تاريخ.2، دار الفكر العريب ط:32-33م. ومقدمة   علم األخالق: د. حممود محدي زقزوق ص 0994
، 032آل عمران جزء من آية  ڇٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڇ  :ومن ذلك قوله تعاىل (4)

يكن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فاحشا وال متفحشا، وإنه كـان يقـول:))   وما رواه ابن عمر رضي اهلل عنهما:) مل 
 .7/14خياركم أحاسنكم أخالقا(( صحيح البخاري كتاب األدب باب حسن اخلل  والسخاء وما يكره من البخل 
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ا بني أيديها املسلمون ُمُثال تتحرك، وقيما إميانية تسعى   األرض، ويسعى نوره
 .(0)وبأمياهنا

وبأخالقهم برهنوا لغريهم على مسو هذا الدين وعظمته، مما دفع الكثري من غري 
 املسلمني إىل اعتناق اإلسالم رغبة وحبا فيه.

يقول بيجي روديك:) وتعاليم اإلسالم اخُلُلقية يق  امتزاجا تاما بني املثالية 
الدين والسياسة، فمن واجب الدولة املسلمة، والواقعية.. وليس   اإلسالم أي فصل بني 

أن تراعي واجباهتا اخُللقية املفروضة إىل األفراد، فالسياسة   اإلسالم أخالق أوال وقبل 
 .(4)كل شيء(

 أسس األخالق في اإلسالم:
يعتمد عليها بناء املسلم وتكوينه األخالقي،  (3)لألخالق   اإلسالم أسس وقواعد

 أن نستنبطها من أحدا، غزوة الفتح ما يلي: ومن األسس اليت ميكن
أن األخالق اإلسالمية تتالءم مع الفطرة اإلنسانية السليمة التي فطر هللا -1

 :(4)الناس عليها

 فاألخالق تنقسم إىل قسمني:
،تظهر   اإلنسان من أول حياته وبداية نشأته، كما قال صلى اهلل  أخالق فطرية-أ

إال يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أوينصرانه عليه وسلم :)) ما من مولود 
                                                 

صـام ط:  ، دار االعت409بتصرف، أساليب الغزو الفكري للعامل اإلسالمي: د. علي جريشة وحممد شريف الزيب  ص (0)
بدون. ولعل اخللل الكبري الذي يعاين منه املسلمون   حياهتم املعاصرة، من احنسار للدين اإلسالمي وتضيي  على الـدعوة،  
وتقصري   إقامة الدين، هو من النقص   األخالق األساسية اليت جيب أن تتوافر   كل مسلم، ألهنا إن ضعفت ونقصت فلن 

ض الكتاب يصف هذه األزمة اليت مير هبا املسلمون بأهنا أزمة أخالقية. بتصرف، خـواطر    تقوم لألمة قائمة، حىت أن بع
 هـ. 0203، 0، املنتدى اإلسالمي بريطانيا ط:4/22الدعوة: حممد العبدة 

م. وانظر 0971هـ 0319، 3، دار القلم الكويت، ط:4/002رجال ونساء أسلموا: عرفات كامل العشي  (4)
...اخل. مـن   099و  094و  094و  012قالوا عن اإلسالم: د. عماد الدين خليل ص عدة شواهد   كتاب 

 م..0994هـ 0204 0إصدارات الندوة العاملية للشباب اإلسالمي، الرياض ط:
، واألخالق الفاضلة قواعد ومنطلقات الكتساهبا: 417 -0/094لالستفادة انظر األخالق اإلسالمية وأسسها  (3)

، مطبعة سفري 74 -43اهلل الرحيلي يت عنوان القواعد األساسية الكتساب األخالق ص  د. عبد اهلل بن ضيف
 م.0994هـ 0207، 0الرياض، ط:

 .019-0/071انظر األخالق اإلسالمية وأسسها  (2)
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، أي على فطرة احل  واإلميان، والدين اإلسالمي مل يأت لنسخ هذه الفطرة (0)أوميجسانه((
 الطبيعية، أو عزل سلطتها، بل لتثبيت دعائمها وتصديقها وهتذيبها.

 والتجارب.من البيئة الطبيعية أو االجتماعية أو توايل اخلربات  أخالق مكتسبة -ب
والكتساب ُخل  ما البد من وجود هذا االستعداد الفطري الكتسابه، وهذا 
يتفاوت من إنسان آلخر، فالناس كما تفاوت حظوظهم من الذكاء الفطري والصفات 

 اجلسدية، فكذلك تتفاوت طبائعهم اخللقية.
 ومما يدل على وجود الفروق   اهلبات الفطرية اخللقية: قوله صلى اهلل عليه
وسلم:)) الناس معادن، كمعادن الفضة والذهب، خيارهم   اجلاهلية خيارهم   

، ففي هذا احلديث يثبت الرسول صلى اهلل عليه وسلم وجود فروق (4)اإلسالم إذا فقهوا((
  اهلبات الفطرية اخُللقية، وأن خيار الناس   تكوينهم الفطري، هم أكرمهم ُخلقا، وأن 

اف  اإلنسان ويصاحبه   كل أحواله، فأحاسنهم أخالقا   هذا التكوين الفطري ير
اجملتمع اجلاهلي، هم خريهم معدنا وأفضلهم سلوكا، فإذا ُعلِّم وُهذب وتفقه   الدين، 
امتاز منهم من امتاز سابقا، ألن اإلميان والعلم والتهذيب متد من كان ذا خل  حسن   

 .(3)ضلأصل فطرته، فتزيده حسن خل  واستقامة سلوك وف
وكان هذا حال صحابة النيب صلى اهلل عليه وسلم ، فمن أسلم من كبارهم 
وكرامهم يوم الفتح، كأيب سفيان وحكيم بن حزام واحلار، بن هشام وسهيل بن عمرو 

وكانوا مجيعا من املعروفني بالفضل والصدق -وعكرمة وغريهم رضي اهلل عنهم أمجعني،

                                                 
صحيح مسلم كتاب القدر باب مع  كل مولود يولد على الفطرة، وحكم موت أطفال الكفـار وأطفـال    (0)

. وكذلك حديث األشج بن قيس:) احلمد هلل الذي فطرين على خصلتني حيبهما اهلل 4441 ح 2/4127املسلمني 
 ورسوله..(.

. 2/044 ڇڇ  ڇ         ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڇ  :رواه البخاري   صحيحه كتاب األنبياء باب قوله تعـاىل  (4)
واللفظ له، واملسـند   4431ح  2/4130ورواه مسلم   كتاب الرب والصلة واآلداب باب األرواح جنود جمندة 

 عن أيب هريرة رضي اهلل عنه . 439و  4/441
، ومن املمكن تقسيم العوامل املؤثرة   اخلل  إىل قسمني مهـا:  0/079بتصرف، األخالق اإلسالمية وأسسها (3)

عوامل الوراثة  الوراثة والبيئة، فاملرء خيل  وعنده استعداد للخري والشر، وأخالقه تتغري على حسب ما يؤثر فيها من
 .34والبيئة. بتصرف، مقدمة   علم األخالق ص 
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،كان هلم   اإلسالم مكانة عالية ويولت -سريهم   البذل والتضحية كما ُأثر عنهم  
 عداوهتم لألسالم وكراهيتهم له إىل جهاد ونصرة للح  وتضحية   سبيل اهلل تعاىل.

ومن شواهد موافقة األخالق اإلسالمية للفطرة، ما روته أم املؤمنني عائشة رضي اهلل 
فقد روت أن   فاطمة   بنت   عنها     مبايعة   النيب   صلى   اهلل عليه وسلم للنساء، 

پ   ڇ  رضي اهلل عنها جاءت) تبايع النيب صلى اهلل عليه وسلم ، فأخذ عليها أن(0)عتبة 

قالت: فوضعت يدها على رأسها حياء،  (4) ڇ....ڀ    ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  
 .(3)فأعجب النيب صلى اهلل عليه وسلم ما رأى منها(
ي اهلل عنها ذلك واستهجنت أن يقع من وكذلك استنكرت ذلك هند بنت عتبة رض
، فقد كانت الفطرة العربية السليمة النقية (2)أصحاب النفوس العفيفة، وقالت:)وهل تزين احلرة(

 تصون األعراض ويافظ على احلرمات واملقدسات، وتستنكر وترفض خدشها واملساس هبا.
رية، يستحسن واحلاسة األخالقية كاحلواس األخرى املغروسة   الطبيعة البش

اإلنسان بواسطتها بعض األفعال، ويستقبح البعض اآلخر، وهذا مما مييز اإلنسان عن 
 .(4)احليوان

وهذه احلاسة عميقة وراسخة   فطرة اإلنسان، ومل يغفلها اإلسالم بل عمل على 
 تنظيمها، وتوجيهها، ووضع املقاييس واملعايري الثابتة هلا، فال متيل وتتبع اهلوى واملصاحل
الشخصية، إمنا ترجع إىل معايري مطردة، بعيدة عن التأثر باألهواء، وهي املوازين اإلسالمية 

 اليت جاءت لتنمية الفاضل من هذه األخالق، ولتوجيه وتعديل املنحرف منها.
وفطرية األخالق دليل على إمكانية تقوميها وهتذيبها لتكون أخالقا فاضلة محيدة، ولكن 

إذا تعاقبت -أو غالبا-ه الفطرة وصحتها، فالفطرة قد تفسد أحيانيشترط لذلك سالمة هذ

                                                 
فاطمة بنت عتبة بن ربيعة بن عبد مشس، أخت هند أم معاوية بن أيب سفيان رضي اهلل عنهم أمجعني ، أسلمت (0)

 . 2/313، واإلصابة 1/431مع أختها يوم الفتح. بتصرف، الطبقات الكربى 
 .04سورة املمتحنة جزء من آية  (4)
 .40/042رواه اإلمام أمحد، وقال الشيخ الساعايت: رجاله رجال الصحيح، الفتح الرباين  (3)
 .3/44انظر تاريخ األمم وامللوك  (2)
، مؤسسة دار الرحياين للطباعة بريوت، 494بتصرف، جوانب التربية اإلسالمية األساسية: د. مقداد ياجلن ص (4)

 م.0914هـ 0214، 0ط:
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،كما يقول شيخ اإلسالم (0)عليها عوامل الفساد، فال تتقبل األخالق الفاضلة، بل قد تنكرها
ابن تيمية رمحه اهلل :) والفعل إذا صادف حمال قابال ا، وإال مل يتم، والعلم باحملبوب يور، 

، تركه...وهذا كله إمنا حيصل مع صحة الفطرة وسالمتها، وأما طلبه، والعلم باملكروه يور
مع فسادها فقد حيس اإلنسان باللذيذ فال جيد له لذة بل يؤمله، وكذلك يلتذ باملؤمل لفساد 

 .(4)الفطرة(
 ارتباط األخالق بالعقيدة والشريعة اإلسالمية:-2

وميتد هذا السياج أحاط اإلسالم الفرد   اجملتمع اإلسالمي بسياج من األخالق، 
ليشمل سائر شئون احلياة الدينية والدنيوية، فيشمل بذلك أمور الدين كلها ليحق  ترابطا 

 قويا بني اخلالق والعقيدة وبينها وبني الشريعة.
 أما ارتباط األخالق بالعقيدة فهو من جانبني:

ضية عنده تعاىل، اجلانب األول: أن اإلميان باهلل تعاىل دافع إىل االلتزام باألخالق املر
ويتجلى ذلك   حرص اإلسالم على وجود وازع إمياين أخالقي   داخل نفس املؤمن، 

ٹ  ڇ  :لتزكية هذه النفس وإبقائها دائما   حالة من الطهر والتسامي، كما قال تعاىل

 .(3) ڇٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  
ة هو من معايري صدق اإلميان، وهو الرب الذي قال بل إن االلتزام باألخالق الفاضل 

ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ڇ  :عنه تعاىل

ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   

 .(2) ڇ ....ڤ 

                                                 
وتتقبل املنكر، كما وصف النيب صلى اهلل عليه وسلم حال قلب من تعرض عليه الفنت ويقبلها فيصبح)) فتنكر املعروف  (0)

أسود مربادا كالكوز جمخيا، ال يعرف معروفا وال ينكر منكرا، إال ما أشرب من هواه((، صحيح مسلم كتاب اإلميان باب 
 .022ح  0/043دين بيان أن اإلسالم بدأ غريب وسيعود غريبا، وأنه يأرز بني املسج

 هـ.0394 4، املكتب اإلسالمي بريوت ط:44اإلميان ص  (4)
 .01-7سورة الشمس اآليات  (3)
 .077سورة البقرة جزء من آية  (2)
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، (0)فالعقيدة اإلسالمية هي األساس األول إلقامة صرح األخالق، فمنها ينبع اخلل 
على أمانة تنفيذ أوامر اهلل، وهي احلافز النفسي على الطاعة احلارس القائم   الضمري وهي 

واالستقامة على الفضائل اليت أمر هبا الشرع، واالبتعاد عن الرذائل اليت حذر منها وهنى 
 .(4)عنها

ومن املمكن أن يسمى هذا الوازع ) الضمري األخالقي(، وربط التربية األخالقية 
ري، الذي يهدف إىل كسب رضى اهلل تعاىل عن طري  باإلميان باهلل، أساس لنمو هذا الضم

التزامه بالفضائل األخالقية، والدين اإلسالمي مل يكتِف بأن يلزم هذا الضمري األخالقي 
بالفضائل فحسب، بل أنه بعد أن يغذيه وينوره يعتمد عليه من جديد لدعم سلطانه 

منني، فإذا مل يتوفر ، ليحق  تقوى اهلل واإلخالص له تعاىل   نفوس املؤ(3)اخلاص
اإلخالص هلل   القلب، مل تثمر الطاعات الظاهرة أي قرب له تعاىل، وإذا مل تتهذب 
النفس باألخالق الفاضلة، مل يغنها أي غناء ما قد تلبسه على مرأى الناس من ثوب 

 .(2)الصالح والتقوى
عبد، يقيم إضافة إىل ذلك فإن اإلميان بعلم اهلل تعاىل، وإطالعه على كل شئون ال

داخل نفسه حسيبا، يراقب كل عمل ال تبصره عني الناس أو تطاله يد احلكم، وذلك 
حيد، داخل النفس املؤمنة رهبة من اقتراف األخالق الفاحشة الذميمة، أقوى من رهبته 

 احلكام أو الناس.
و اجلانب الثاين: ومن املمكن اعتباره نتيجة للجانب األول، فإذا كان اإلميان باهلل ه

الدافع للسلوك القومي واألخالق احلميدة، فإن هلذه األخالق أثرا يتناسب مع اإلميان تناسبا 

                                                 
من أمثلة نبع األخالق من العقيدة قوله صلى اهلل عليه وسلم :))من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليكرم ضيفه((  (0)

قوله:))ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن((   هنيه عن الزنا .انظر أساليب الغزو الفكري د.   حثه على الكرم، و
 .409علي جريشة ص 

 م.0914هـ 0214، مؤسسة الرسالة بريوت ط: بدون 024انظر منهج القرآن   التربية: حممد شديد ص  (4)
، 471ظرية   القرآن: د. حممد عبد اهلل درَّاز، ص بتصرف، دستور األخالق   القرآن، دراسة مقارنة لألخالق الن(3)

 م.0914هـ 0214، 2تعريب ويقي : د. عبد الصبور شاهني مؤسسة الرسالة ودار البحو، العلمية ط:
، مكتبة الفـارايب  41بتصرف، باطن اإل ، اخلطر األكرب   حياة املسلمني: د. حممد سعيد رمضان البوطي ص (2)

 م.0974هـ 0394، 3دمش ، ط:
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طرديا ، فإذا التزم املسلم بأمهات الفضائل اليت أمر هبا اإلسالم، وأتى هبا خملصا، فإنه يبلغ 
من اإلميان منزلة عالية، وكلما ارتقت وحسنت أخالقه، بلغ درجة أعلى كما قال صلى 

 .(0) عليه وسلم :))إن من أكمل املؤمنني إميانا أحسنهم خلقا، وألطفهم بأهله((اهلل
فهناك تالزم بني اإلميان وحسن اخلل ، فكلما كان العبد أحسن خلقا، كان أكمل 
إميانا، وكلما أحسن للناس بالبشاشة وطالقة الوجه وكف األذى وبذل الندى، كان 

والقرب من رسوله صلى اهلل عليه وسلم ما ليس ، وكان له من املكانة (4)أفضل عند ربه
لغريه كما قال :))إن من أحبكم إيل وأقربكم مين جملسا يوم القيامة، أحاسنكم 

 .(3)أخالقا((
 أما ارتباط األخالق بالشريعة فهو كذلك من جانبني:

اجلانب األول: أنه مع كل أمر شرعي يوجد أمر أخالقي يعطيه املع  اإلنساين الذي 
به عن مستوى التكليف البحت، ويشيع   جوانبه احلب واإلحسان واإلخالص،  يرتفع

فالعبادات اإلسالمية من صالة وزكاة وصيام وحج وغريه، تتحلى بآداب وأخالق ترتفع 
 .(2)هبا عن مستوى األداء اجملرد وتوفر هلا عنصري الضمري والروح

مثراهتا  -بفضل اهلل  -ين كذلكفاملؤمن عند أداء العبادة يتحلى بآداهبا وأخالقها، وجي
األخالقية، ومن هذه الثمار على سبيل املثال: أن الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر، والزكاة 
اليت يبذهلا األغنياء تطهرهم وتزكيهم ،واحلج يعود املؤمنني على الصرب والبذل واإليثار.. 

 .(4)اخل

                                                 
، وقال: 4404ح  4/9سنن الترمذي كتاب اإلميان باب ما جاء   استكمال اإلميان وزيادته ونقصانه  (0)

 هذا حديث صحيح.
باب حسن  0/447بتصرف، نزهة املتقني شرح رياض الصاحلني: د. مصطفى سعيد اخِلن و جمموعة من العلماء (4)

 م.0977هـ 0397، 0اخلل ، مؤسسة الرسالة بريوت ط:
. وقال : هـذا  4101ح  2/371سنن الترمذي كتاب الرب والصلة باب ما جاء   معايل األخالق (3)

 حديث حسن.
، دار الصـحوة للنشـر   044بتصرف، ثوابت ضرورية   فقه الصحوة اإلسالمية: د. عبد احلليم عويس ص (2)

 م.0992هـ 0202، 0القاهرة، ط:
 .441، وانظر أساليب الغزو الفكري ص 013قرضاوي ص بتصرف، اخلصائص العامة لإلسالم: د. يوسف ال(4)
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ألهنا تزكي النفس وتسهل عليها فالقيام بأنواع العبادات والطاعات يقوم األخالق ،
 .(0)اكتساب األخالق الطيبة وطرد األخالق اخلبيثة

اجلانب الثاين: أن االلتزام باألخالق الفاضلة يدفع املسلم إىل تطبي  الشريعة اإلهلية، 
فمن كان متصفا حبب احل  وإيثاره، دفعه ذلك إىل طاعة اهلل والقيام بشرائعه احل  اليت 

 عما هنى عنه من املآ ، ودفعه إىل شكره على نعمه.فرضها واالبتعاد 
كما أن من يتمتع خبل  العدل فإنه جيد نفسه مدفوعا بالعامل اخُللقي لاللتزام بأحكام 

 ، وكذلك إقامة حدود اهلل تعاىل.(4)املعامالت املالية
م ومن يتمتع خبل  حب اخلري للناس والبعد عن األثرة واألنانية، يزيده ذلك حرصا عليه

وحبا هلدايتهم، وعمال على استقامتهم على طري  اخلري والفالح، وإلزامهم بأوامر الدين ما 
استطاع إىل ذلك سبيال، وأمرهم باملعروف واألخالق احلسنة، وهنيهم عن املنكر واألخالق 

 السيئة.
 اتساع دائرة األخالق في اإلسالم:  -3

الهتا، ومل تدع جانبا من جوانب فهي تسع احلياة وتشملها بكل جوانبها، وكافة جما
احلياة اإلنسانية: روحية أو جسمية ، دينية أو دنيوية، عقلية أو عاطفية، فردية أو مجاعية، 

 إال رمست هلا املنهج األمثل للسلوك الرفيع.
وال يوجد   اإلسالم عمل واحد ميكن أن خيرج عن دائرة األخالق، فالصالة هلا 

له أخالق: كاإلعراض عن اللغو، واجلنس له أخالق  أخالق مثل: اخلشوع، والكالم
مثل: االلتزام حبدود اهلل وحرماته، والتعامل مع اآلخرين من أخالقه: الوفاء واألمانة 
ورعاية العهد، واحلياة االجتماعية هلا أخالق: كالتعاون على اخلري، والغضب له أخالق: 

، وهذا (3)لة أخالقية مصاحبةكالصفح والعفو، وهكذا ال يوجد شيء واحد ليست له دال
 .(2)إن دل على شيء فإنه يدل على مدى نفوذ أخالقيات اإلسالم   احلياة اإلنسانية

                                                 
 .47، والدعوة اإلسالمية، أصوهلا ووسائلها ص 91انظر أصول الدعوة ص  (0)
 .0/49بتصرف، األخالق اإلسالمية وأسسها (4)
 .0/44، وانظر األخالق اإلسالمية وأسسها 001بتصرف، اخلصائص العامة لإلسالم ص (3)
ىل أي شيء يدعو اإلسالم: العالمة أبو األعلى املودودي، من ضمن أحبا، اللقاء اخلامس انظر مقال بعنوان: إ (2)

 م.0914هـ 0214،  4ملنظمة الندوة العاملية للشباب اإلسالمي، ط:
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ومن اتساع دائرة األخالق أن املسلم ال ينفك عن التحلي باألخالق الفاضلة 
احلميدة   كل أحواله وأوقاته،   سلمه وحربه، فحسن املعاملة أثناء احلرب ولني 

والرأفة والتسامح مع األعداء املغلوبني والرمحة بالنساء واألطفال والشيوخ،  اجلانب
، هذه الصفات وغريها، مل تتحق  إال   اجليوش اإلسالمية اليت فتحت (0)والوفاء بالعهود

 قلوب الناس بالنور الذي يمله، وباألخالق اليت تلتزم هبا قبل فتح البالد بالسيف.
قي أنه شامل ، ويتجلى طابع الشمول   النظام واملبدأ فمن خصائص التكليف األخال

األخالقي اإلسالمي، ال ألن جمموع أوامره يتوجه إىل اإلنسانية مجعاء فحسب، بل ألن قاعدة 
الفضيلة عامة، وجيب على كل فرد أن يطبقها على نس  واحد، سواء أكان تطبيقه هلا على نفسه 

  على أقربائه أم على البعداء، على األغنياء أم على ، أو كان هذا التطبي(4)أم على اآلخرين
، وهكذا (2)، وسواء أكانوا داخل اجلماعة أم خارجها، على األصدقاء أم على األعداء(3)الفقراء

كان قدوتنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم   أدبه وتعامله مع القريب والبعيد،   سعة صدره 
ڱ  ڱ     ڱ  ڇ  :املسكني، فكان كما أث  عليه تعاىلوحلمه وعفوه، و  تواضعه للفقري و

 .(4) ڇں  
 أهمية وجود قدوة أخالقية متميزة: -4

إن )حسن اخلل ، ال يؤسس   اجملتمع بالتعاليم املرسلة، أو األوامر والنواهي اجملردة، 
 إذ ال يكفي   طبع النفوس على الفضائل، أن يقول املعلم لغريه: افعل كذا، أو ال تفعل
كذا، فالتأديب املثمر حيتاج إىل تربية طويلة، ويتطلب تعهدا مستمرا، ولن تصلح تربية، 

                                                 
، دار القرآن الكرمي بـريوت  041- 034لالستفادة انظر من روائع حضارتنا: د. مصطفى السباعي من ص  (0)

 م.0911هـ 0211لبنان ط: بدون 
، وكقوله صلى اهلل 22سورة البقرة جزء من آية  ڇ  ...ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہڇ  : ويدل لذلك قوله تعاىل (4)

 عليه وسلم ))لو أن فاطمة بنت حممد سرقت لقطعت يدها((.
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ڇ  :كقوله تعاىل (3)

 .034ء من آية سورة النساء جز ڇ  ...ٹ  ٹ  
، انظـر دسـتور   1سورة املائدة جزء من آية  ڇ...ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ڇ  : كقوله تعاىل (2)

 .42-43األخالق   اإلسالم ص 
 .2سورة القلم آية  (4)
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إال إذا اعتمدت على األسوة احلسنة، فالرجل السيء ال يترك   نفوس من حوله أثرا 
يتميز  ، ملا(0)طيبا، وإمنا يتوقع األثر الطيب ممن متتد العيون إىل شخصه، فريوعها أدبه(

مكارم األخالق، ويترفع عن رذائلها، ويستجيش نفوس املتطلعني إليه ويتحلى به من  
أي املعاين -لتقليده واقتفاء أثره، ومهمة هذه القدوة أن تترجم األخالق من احلالة املعنوية 

إىل واقع حي ملموس، وتؤصل   نفوس متبعيها العادات احلسنة ومكارم  -اجملردة
 األخالق.

وئ  ۇئ        ۇئ  ۆئ  ۆئ  ڇ  : عليه وسلم، كما قال تعاىلهذه القدوة هي النيب صلى اهلل

، فقد كان صلى اهلل (4) ڇۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ     ېئ         ىئ  ىئ  ىئ  ی                 ی  ی  ی          
عليه وسلم مهيًأ ألشرف األخالق وأمجل األفعال، وأفضل األعمال، ومل يكن   عصره 

 (3)ه، وال داناه   كماله خلقا وُخلقا، وقوال وفعال،صلى اهلل عليه وسلم من قاربه   فضل
فكان صلى اهلل عليه وسلم األسوة الرفيعة، والقدوة اخلالدة، واآلية الكرمية تقرر قاعدة 
منهجية، ينبغي أن يسري عليها كل مسلم راغب   اخلل  الفاضل، و  اخلري بعامة، وهي 

دي به   كل شيء، ألنه هو املريب أن يتأسى برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ويقت
 .(2)الكامل، وهو األستاذ   األخالق والدين، وهو املعصوم بعصمة اهلل تعاىل له

وقد كان النيب صلى اهلل عليه وسلم قبل بعثته   الذروة العليا من األخالق احلسنة، 
صدقا وأمانة وكرما ورمحة وشجاعة وعفة، إىل غري ذلك من الصفات اليت يظى 

 اإلجالل واإلكبار ملن حصل على واحدة منها، فضال عمن مجعت له وتوفرت فيه.ب
وملا بعثه اهلل تعاىل بالنور واهلدى، زاده قوة   هذه اخلصال احلميدة إىل قوته، حىت 

 .(4)بلغ احلد األعلى الذي ميكن أن يصل إليه إنسان

                                                 
 م.0972هـ 0392، 1، دار الكتب احلديثة، مصر ط:04خل  املسلم: الشيخ حممد الغزايل ص  (0)
 .40سورة األحزاب آية  (4)
 .410بتصرف، أعالم النبوة ص  (3)
 .24بتصرف، األخالق الفاضلة قواعد ومنطلقات الكتساهبا ص (2)
 .49بتصرف، من أخالق الرسول صلى اهلل عليه وسلم: د. عبد احملسن عباد ص (4)
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أن يسبقه أحد   وقد كان من شيمه احلميدة عليه الصالة والسالم، أنه ال يرضى 
موقف من مواقف مكارم األخالق، والناظر   سريته ال يستطيع أن جيد تصرفا ميكن أن 
يرى أعظم منه   باب األخالق عند غريه صلى اهلل عليه وسلم ،وكان صحابته رضي اهلل 

يوقفون أناسا مواقف سبقت من بعض األنبياء  -عنهم يعرفوا هذا منه، فكانوا أحيانا
فكان يفعل كفعلهم، إذ أهنم عرفوا أنه ال يرضى أن يكون أحدا أحسن منه  السابقني،

تصرفا ومسلكا، وذلك كما حد، أثناء مسريه ملكة، حني لقيه أبو سفيان بن احلار، 
،فأشار علي -لشدة إيذائهما له مبكة-وعبد اهلل بن أمية رضي اهلل عنهما، فأعرض عنهما

أن  يأتيه من قبل  -وقد أغلقت عليه السبل- بن أيب طالب رضي اهلل عنه على ابن عمه
ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ڇ  :وجهه، وأن يقول له ما قال أخوة يوسف

، وأظهر له هذه اخلاصية من خلقه بقوله: أنه ال يرضى أن يكون أحد (0) ڇھ  
ے  ے  ۓ  ۓ   ڇ  :أحسن منه جوابا. فلما فعل ذلك، قال صلى اهلل عليه وسلم 

 .(3()4) ڇۆ  ۆ  ۈ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  
وأمر اهلل تعاىل وحث املؤمنني على اإلقتداء به مع علمه بنقص حاهلم، وعدم قدرهتم 
على الوصول إىل مرتبته األخالقية، ولعل احلكمة من ذلك) أن املثل األعلى يبقى فوق 
اإلنسان يسعى إليه بكل طموح، لكنه ال بد وأن يبقى دونه، ليظل يتوجه بطاقته حنو 

، فينتج من ذلك استمرارا وجتددا   حماولة اإلقتداء ومنع (2)خرية متجددة(أهداف 
 باالكتفاء من هذا املثل والتوجه لغريه.

                                                 
 .90سورة يوسف جزء من آية  (0)
 .94سورة يوسف سورة يوسف جزء من آية  (4)
، دار الكتب العلمية بـريوت،  034الرسول صلى اهلل عليه وسلم: سعيد حوى ص . و3/211انظر زاد املعاد (3)

 م.0970هـ 0390، 4ط:
، 0، دار املنـارة للنشـر والتوزيـع جـدة، ط:    11اإلسالم والوعي احلضاري: د. أكرم ضياء العمري ص  (2)

 م.0917هـ 0217
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وقد اقتدى الصحابة الكرام بالنيب صلى اهلل عليه وسلم حىت) صاروا أعلم أهل 
 -لشامحني قدموا ا -األرض، وأدينهم، وأعدهلم وأفضلهم، حىت أن النصارى ملا رأوهم

 .(0)بأفضل من هؤالء( -عليه السالم -قالوا: ما كان الذين صحبوا املسيح
واإلقتداء بالنيب صلى اهلل عليه وسلم ال مينع من اإلقتداء مبن هم دونه من أهل اخلري 
والصالح من السلف الصاحل أو املعاصرين األخيار، فسرية أهل الصالح والتقوى تنبه إىل 

كن أن يقتدي هبم املسلم الكتساهبا، كما أن اإلنسان قد حيتاج كثري من الفضائل اليت مي
 -أو مع شرط -أحيانا إىل قدوة قريبة تتمثل أمام ناظريه ليحاكيها ويترسم خطاها، إضافة

إىل ارتباطه بالقدوة األوىل واملثل األعلى نبينا حممد صلى اهلل عليه وسلم ، ألن البشر 
أخالقهم من العيب واتباع اهلوى، وتبقى سرية  يعتريهم النقص والضعف، وقد ال تسلم

النيب صلى اهلل عليه وسلم هي السرية الكاملة، اليت اجتمع فيها اخلري والفضل ما تفرق   
الناس، واليت اجتمع فيها كرمي األخالق على أفضل درجاهتا، بال احنراف أو غلو أو 

 .(4)مان ومكانتقصري ، وفيها يتحق  موطن القدوة واألسوة الصاحلة لكل ز
 :(3)وسطية األخالق اإلسالمية-5

فهي وسط بني اإلفراط والتفريط، ذلك أن لألخالق حدودا مىت جاوزهتا صارت 
عدوانا، ومىت قصرت عنها كان نقصا ومهانة، فمثال التواضع له حد مىت جاوزه صار ذال 

 ومهانة، وإذا قصر عنه احنرف إىل الكرب والفخر.
  أمور الدنيا وحصول البالغ منها، فمىت نقص من  وللحرص حد وهو الكفاية

 .(2)ذلك كان مهانة وإضاعة، ومىت زاد عليه كان شرها وطمعا

                                                 
اهلل : أن النصـارى كـانوا إذا رأوا    ، وقال اإلمام مالك رمحـه 4/14اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح  (0)

الصحابة الذين فتحو الشام يقولون: واهلل هلؤالء خري من احلواريني فيما بلغنا. بتصرف، تفسري القـرآن العظـيم   
7/323. 
 .032-033بتصرف، األخالق الفاضلة ص (4)
 .037 -031لالستفادة انظر اخلصائص العامة لإلسالم: د. يوسف القرضاوي ص  (3)
، 7، ختريج أمحد راتب عرموش، دار النفائس بـريوت، ط: 013تصرف، الفوائد: اإلمام ابن قيم اجلوزية ص ب(2)

 م.0914هـ 0214
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وقد الحظ اإلسالم غرائز اإلنسان اليت تؤثر   أخالقه، فمن املعلوم أن اجلبلة 
ها، البشرية تنطوي على جمموعة من األخالق الفطرية، اليت ال ميكن إزالتها بالكلية أو هدم

بل الترقي هبا لتعديلها، ومن ذلك ما فعله النيب صلى اهلل عليه وسلم مع حكيم بن حزام 
حني سأله من غنائم حنني، فأعطاه   سأله  -وهو من مسلمة الفتح-رضي اهلل عنه 

فأعطاه،   سأله فأعطاه تأليفا له ،  أراد صلى اهلل عليه وسلم هتذيب خل  حب املال 
 (4)، فمن أخذه بسخاوة نفس(0)حكيم، إن هذا املال َخِضرة حلوةعنده ، فقال :))يا 

مل يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل وال  (3)بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس
يشبع..((، فقرر حكيم رضي اهلل عنه االمتناع عن سؤال أحد من الناس، وقال:) يا 

.والتزم مبا (2)حىت أفارق الدنيا(رسول اهلل، والذي بعثك باحل  ال أرزأ أحدا بعدك شيئا 
ألنه خشي أن يقبل من  -رغم استحقاقه له-قاله، فامتنع عن السؤال أو أخذ أي عطاء 

، (4)أحد شيئا، فيعتاد على األخذ، فتتجاوز به نفسه إىل ما ال يريده، ففطمها عن ذلك
 هتذيبا ألخالقه أن تنساق وراء رغباته وشهوات نفسه.

 سالمية:مجاعية األخالق اإل -6
فاألخالق اإلسالمية ترتكز أساسا إىل النظر لإلنسان على أنه جزء من اجلماعة، ال 

 يتجزأ عنها، وأخالق الفرد حنو اجلماعة ترتكز على أمرين:
أوهلما: أن بذل الفرد وعطاءه وتضحيته   سبيل اجلماعة، هو بالقيام بكل ما 

 يستطيعه من خري وفائدة حنوها.
 الظلم واالعتداء قوال وفعال. ثانيا: إمساكه عن 

وعلى هذين املرتكزين تقوم األخوة اإلسالمية، اليت تبين صفا واحدا كالبنيان 
املرصوص، فالتعامل األخالقي مع اجلماعة املسلمة يكون بتقدمي اخلري هلا، وكف الشر 

                                                 
 .0274ح  3/334شبهه بالرغبة فيه وامليل إليه وحرص النفوس عليه بالفاكهة اخلضراء املستلذة. فتح الباري  (0)
وحيتمل أن يكون بالنسبة إىل املعطي: أي بسخاوة نفـس   أي بغري شره وال إحلاح، أي من أخذه بغري سؤال، (4)

 املعطي أ ي انشراحه مبا يعطيه. املرجع الساب .
 .0/241أي تطلعها وطمعها بالشيء. نزهة املتقني شرح رياض الصاحلني  (3)
 .4/049روى احلديث اإلمام البخاري   صحيحه كتاب الزكاة باب االستعفاف عن املسألة  (2)
 .3/334تح الباري بتصرف، ف(4)
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مع عنها، واجلماعة هي جمال التطبي  العملي لألخالق، وهدف اإلسالم األخالقي   اجملت
 . (0)هو إجياد جمتمع متحاب متعاون بناء

فاجملتمع هو جمال التطبي  العملي لألخالق، وذلك عن طري  معاشرته ملن عاشره من 
سائر اخلل ، فصاحب اخلل  الفضل احلسن:) يأمن شره من خالطه، ويأمل خريه من 

عن صاحبه، ال يؤاخذ بالعثرات، وال يشيع الذنوب عن غريه... ذليل للح ، عزيز 
الباطل، كاظم للغيظ عمن آذاه، شديد البغض ملن عصى مواله... ال مداهن، وال 
مشاحن، وال حسود، وال حقود، وال سفيه، وال جاف...يغلب على قلبه حسن الظن 
باملؤمنني،   كل ما أمكن فيه العذر، ال حيب زوال النعم عن أحد.. الناس منه   راحة، 

 .(4)ونفسه منه   جهد(
  غزوة الفتح أسباهبا وأحداثها ونتائجها وما نزل فيها من آيات قرآنية،  واملتأمل

، (3)يستنبط العديد من الدالئل والقواعد األخالقية، سواء فيما يتعل  باملعاملة مع اهلل تعاىل
 كداللة سورة النصر على خل  احلمد والشكر واالعتراف بالفضل له تعاىل إىل نعمه.

ع غريه كأمانته عليه السالم ووفائه بالعهد، وذلك حني سلم أو ما يتعل  بتعامله م 
مفاتيح الكعبة لعثمان رضي اهلل عنه، وقال:)) هاك مفتاحك يا عثمان، اليوم يوم بر 

 .(2)ووفاء((
أو ما يتعل  باألخالق اليت ختل  هبا النيب صلى اهلل عليه وسلم وصحابته   ذات 

حب البذل   سبيل اهلل والتضحية لنصرة أنفسهم، كالصرب والشجاعة، واليت أمثرت 
 الدين.

وجممل القول، أنه ال يكاد يوجد حد،   هذه الغزوة، إال ويستنبط منه خل  محيد 
الرتباط األخالق  -كما سب -ُيحث عليه، أو خل  ذميم ُينفر منه وُينهى عنه، وذلك

                                                 
،  يقي : د. فاروق محـادة، الكتـب   03بتصرف، مقدمة حمق  كتاب مكارم األخالق: اإلمام الطرباين ص  (0)

 م.0911هـ 0211، 0التعليمي السعودي باملغرب ط:
بن حممد ، يقي : الشيخ إمساعيل 44 -42باختصار، أخالق العلماء: أبو بكر حممد بن احلسني بن عبد اهلل اآلجري ص  (4)

 م.0971هـ 0391األنصاري، نشر إدارات البحو، العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، ط: بدون 
 .39انظر األخالق الفاضلة، قواعد ومنطلقات الكتساهبا ص  (3)
 .032سب  خترجيه ص  (2)
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ملبين عليها أخالقي، بسائر شئون املسلم، فالعقيدة أخالقية، والشريعة أخالقية، والعمل ا
 .(0)وصلة اإلنسان بربه وبنفسه وبغريه صالت أخالقية

 نماذج من األخالق الحميدة البارزة في هذه الغزوة:
 العدل: -1

، واإلسالم دين (4)وهو إعطاء كل ذي ح  حقه، وهو فضيلة فردية و اجتماعية 
أسس األخالق  ، وهو من(3)العدالة، وإذا كان لكل دين مسة، فسمة اإلسالم العدل

الفاضلة الكرمية، وينبع من حب احل  وإيثاره، فأحكام احل  وتطبيقاته هو تنفيذ ملا يقتضيه 
 .(2)احل 

أقر اإلسالم  -بصرف النظر عن جنسه ولونه ودينه -وانطالقا من كرامة اإلنسان
ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ڇ  :مبدأ العدل املطل ، وألزم املسلمني به، كما قال تعاىل

چ  چ  چ  ڇ  :،وكذلك قوله(4) ڇ ...ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ېى  ۋ  

 .(4) ڇ...ڇ   ڇ  
وقد اهتم الدين اإلسالمي بتحقي  العدل الشامل على صعيد العالقات الفردية 
واالجتماعية، وهو يسري على احلاكم واحملكوم، والقوي والضعيف، وال يؤثر   إقامته 

، بل هو عدل مطل  شأنه شأن سائر القيم (7)ن واملكانالبغضاء أو احملبة، أو تغري الزما
 .(0)اخللقية اليت شرعها اإلسالم

                                                 
 .41بتصرف، من فلسفة التشريع اإلسالمي ص (0)
اج ذايت خاص عند اإلنسان العادل، وأما إنه فضيلة اجتماعية، فمن أما كونه فضيلة فردية، فألنه يدل على مز (4)

 .047حيث مراعاة هذه الفضيلة حلقوق الغري. بتصرف، مقدمة   علم األخالق  ص 
بتصرف، الدعوة إىل اإلسالم، تارخيها   عهد النيب صلى اهلل عليه وسلم  والصـحابة والتـابعني والعهـود     (3)

، دار الفكر العريب ط: 17 -14، ولالستفادة انظر املرجع نفسه من ص 14بو زهرة ص املتالحقة: اإلمام حممد أ
 بدون.

 .0/444بتصرف، األخالق اإلسالمية وأسسها (2)
 .41سورة النساء جزء من آية  (4)
 .91سورة النحل جزء من آية  (4)
إىل فرد ومن جمتمع إىل جمتمع أو من  والقيم األخالقية   نظر اإلسالم مطلقة وثابتة وليست نسبية تتغري من فرد(7)

زمن إىل زمن، بل هي قيم تزداد ثباتا وضرورة كلما مرت اإلنسانية بتجارب   حياهتا. انظر جوانـب التربيـة   
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ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ڇ  :وقد قال تعاىل

، فقد أقرت اآلية الكرمية أن العدل قيمة مطلقة، وألزمت املسلمني بأن (4) ڇ.... ٴۇ
 عواطفهم.يعدلوا حىت مع من يبغضون، بصرف النظر عن مصلحتهم أو 

وقد التزم النيب صلى اهلل عليه وسلم وصحابته بذلك رغم صعوبته على النفس  
البشرية، كما حد،   غزوة الفتح، فقد روى ُأيبَّ بن كعب رضي اهلل عنه قال:) ملا 
كان يوم أحد ُأصيب من األنصار أربعة وستون رجال، ومن املهاجرين ستة، فمثَّلوا هبم 

نصار :لئن أصبناهم يوما لنربيَّن عليهم، فلما كان يوم فتح مكة، وفيهم محزة، فقالت األ
ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ائ   ائ    ەئ  ڇ  :أنزل اهلل تعاىل

، فقال رجل: ال قريش بعد اليوم. فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم (3) ڇەئ  
ال:)) نصرب وال ، و  رواية عند اإلمام أمحد أنه ق(2) :)) كفوا عن القوم غري أربعة((

 .(4)نعاقب((
والعدل يكفل لكل فرد وكل مجاعة قاعدة التعامل القائمة على االستقرار والثقة 
الربيئة من امليل واهلوى، فال تتبدل لعالقة النسب أو املصاهرة، أو الغ  والفقر إمنا متضي 

 .(4)  طريقها تكيل للجميع مبكيال واحد
س   املعاملة، ومكافأة جهودهم حبسبها، وإسناد ومن صور العدل، التسوية بني النا

األعمال والوظائف ملن يستحقوهنا، وعدم املفاضلة بينهم تبعا للهوى واملصلحة 

                                                                                                                                          
. وقد فنـد بعـض   044-041. ومنهج القرآن   التربية حممد شديد ص 411اإلسالمية د. مقداد ياجلن ص 

، وانظر اإلسـالم والـوعي   012-0/97ثال األخالق اإلسالمية وأسسها األساتذة دعوى نسبية األخالق انظر م
وذكر فيه عدة مناذج مضيئة على التزام املسلمني األوائل بالعدل وتطبيقهم هـذا   070 -043احلضاري من ص 

 املبدأ.
 .043بتصرف، اإلسالم والوعي احلضاري ص (0)
 .1سورة املائدة جزء من آية  (4)
 .044آية سورة النحل جزء من  (3)
 كتاب التفسري ،وقال هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ووافقه الذهيب . 4/349رواه اإلمام احلاكم   املستدرك  (2)
 عن أيب بن كعب رضي اهلل عنه . 4/034املسند  (4)
 .441بتصرف، الدعوة اإلسالمية   عهدها املكي ص (4)
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، لذلك أعلن النيب صلى اهلل عليه (0)الشخصية، أو غري ذلك من األسباب الغري شرعية
هم إال تقواهم هلل عز وسلم املساواة أمام أهل مكة   خطبته، فالناس كلهم آلدم وال مييز

وجل، واملسلمون مجيعا سواسية أمام أحكام اهلل تعاىل، وقد قال النيب صلى اهلل عليه 
 . (4)وسلم: ))املسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم((

وبدون تطبي  هذه القاعدة ينفرط عقد اجلماعة، وينهدم بناؤها وتزول قوهتا، وقد 
، (3) النيب صلى اهلل عليه وسلم بأن إخالل العدل يفضي إىل هالك األمم وزواهلاأخرب

ڳ  ڱ    ڇ  فالعدل حممود لذاته ولو جاء من كافر، والظلم مذموم لذاته ولو جاء من مؤمن

 .(2) ڇڱ  ڱ  
والدنيا تدوم مع العدل والكفر ، وال تدوم مع الظلم واإلسالم، واهلل يقيم الدولة  

إن كانت كافرة، وال يقيم الظاملة وإن كانت مسلمة، كما قال شيخ اإلسالم ابن العادلة و
 .(4)، فالعدل   الدولة اإلسالمية و  العقيدة اإلسالمية؛ واجب شرعي ينبغي التقيد به(4)تيمية

، (7)ويتجلى حرص الرسول صلى اهلل عليه وسلم على تطبي  هذا املبدأ اخللقي
والفعل، أثناء معاجلته ما صدر من هفوات عن الصحابة الكرام، بالتزامه بالعدل   القول 

ومن ذلك ما حد، مع حاطب بن أيب بلتعة رضي اهلل عنه، حيث لزم العدل   تثبته من 
اخلطأ واألسباب اليت دفعت إىل ارتكابه،   عفوه عنه حني مجع حسناته السابقة فغمرت 

 . (1)هذه السيئة إىل جانب حبر حسناته رضي اهلل عنه

                                                 
 .002ماعة ص بتصرف، اإلمامة العظمى عند أهل السنة واجل (0)
 . 023سب  خترجيه  (4)
كما بشري إىل ذلك قوله صلى اهلل عليه وسلم ))فإمنا أهلك الناس قبلكم ، اهنم كانوا إذا سرق فيهم الشـريف   (3)

 . 041تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه احلد(( سب  خترجيه ص 
 .47سورة آل عمران جزء من آية  (2)
 .41/024بتصرف، الفتاوى (4)
 م.0912هـ 0214، 0، دار الدعوة الكويت، ط:74بتصرف، السياسة الشرعية: د. عبد اهلل النفيسي ص (4)
، 71، وخصائص الشريعة اإلسالمية: د. عمر األشقر ص 0/444لالستزادة انظر األخالق اإلسالمية وأسسها  (7)

، األخالق الفاضـلة  021سالمي ص ، من فلسفة التشريع اإل4/014الرسول صلى اهلل عليه وسلم: سعيد حوى 
 .034قواعد ومنطلقات الكتساهبا ص 

، ولالستفادة انظـر  30 -49انظر وقفات تربوية   ضوء القرآن الكرمي: عبد العزيز بن ناصر اجلليل من ص  (1)
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وكذلك من صور عدله صلى اهلل عليه وسلم، عدم إدخال مراكز الناس االجتماعية 
وأنساهبم   خضوعهم ملقتضى العدل، فالشريعة اإلسالمية تطب  على كل أحد مهما 

 ، ومن ذلك إقامته احلد على املرأة املخزومية وخطبته بعد ذلك.(0)كان مركزه
ليفته، حني أرادت استغالل صلتها به، وظهر أيضا   موقفه احلاسم من خزاعة ح

-فقتلت رجال من هذيل لثارات قدمية بينهم، فندَّد الرسول صلى اهلل عليه وسلم بعملهم
وقال:)) يا معشر خزاعة، ارفعوا  -وكان قد أمرهم بالكف عن القتل، وأنذرهم باالقتصاص

فمن قتل بعد مقامي هذا  أيديكم عن القتل، فلقد كثر القتل أن يقع، لقد قتلتم قتيال ألدينه،
، ومل جيامل حليفته، بل توعد باالقتصاص، ومل يغمص أهل القتيل حقهم بل ودى (4)..اخل((

 .(3)هلم قتيلهم
 الرحمة:  -2

وهي من األخالق اجلليلة اليت كتبها اهلل تعاىل على ذاته املقدسة ، امتنانا منه تعاىل 
 .(4) ڇ ...ڤ  ڤ  ڦ  ڦ           ڤ    ڇ  :، كما قال تعاىل(2)وتفضال على عباده

پ  ڇ  :وبفضل اهلل على رسوله كان رحيما لينا رفيقا، كما وصفه   قوله تعاىل

، بل إن بعثته ذاهتا (4) ڇ... ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ
 .(7) ڇک  ک  گ         گ  گ       ڇ  :كانت رمحة للثقلني كما قال تعاىل

نبع كرمي يفيض بالعطاء والرف ، وهي رقة تالمس القلب، وتدفع إىل والرمحة م 
 .(0)مشاركة الرحيم لغريه   آالمه ومسراته، والشعور مبثل مشاعره، وحب اخلري له

                                                                                                                                          
 هـ.0204، 4. دار طيبة للنشر والتوزيع الرياض ط:24 -04الكتاب نفسه من ص 

 .002ص بتصرف، اإلمامة العظمى  (0)
 .024سب  خترجيه ص  (4)
 .041بتصرف، حكم وأحكام من السرية النبوية ص (3)
وذلك ذكر األستاذ فتحي رضوان أهنا الصفة الوحيدة اليت  وردت   القرآن مرتني بأن اهلل كتبها على نفسه،  (2)

 .022المي ص ليدل على أهنا القمة   الصفات وأهنا تتوج الفضائل. بتصرف، من فلسفة التشريع اإلس
 .04سورة األنعام جزء من آية  ڇ  ...ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڇ  :. وقوله تعاىل42سورة األنعام جزء من آية (4)
 .049سورة آل عمران جزء من آية  (4)
 .017سورة األنبياء جزء من آية  (7)
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والرمحة مل تفارق نيب اهلل صلى اهلل عليه وسلم حىت   املواطن اليت يفقد فيها الرمحاء 
واضطهادها، فهو يعلن يوم الفتح بني أصحابه: أن يوم  رمحتهم، فبالرغم مما ناله من أذى قريش

،ال يوم االنتقام والتشفي من األعداء، فأمثرت هذه الرمحة إسالم  (4)الفتح، هو ))يوم املرمحة((
 أهل مكة.

رضي اهلل عنه (3)ومن مظاهر رمحته شفقته على الصغار، فقد روى الوليد بن عقبة 
ليه وسلم مكة ، جعل أهل مكة يأتون بصبياهنم ، قال:) ملا فتح رسول اهلل صلى اهلل ع
، فقد كان صلى اهلل عليه وسلم رحيما رفيقا (2)فيمسح على رؤوسهم ويدعو هلم(

 بالصغار.
وممن ناله بركة مسح النيب صلى اهلل عليه وسلم على وجهه ذلك اليوم: عبد اهلل بن 

ي رمحه اهلل عنه أن النيب صلى ،  فقد روى اإلمام البخار(4)ثعلبة بن ُصَعْير رضي اهلل عنه
 .(4)اهلل عليه وسلم )قد مسح وجهه عام الفتح(

وال خيفى أن املسح على رؤوس األطفال ووجوههم يكسبهم هدوءا واطمئنانا  
 نفسيا، مما يورثهم حمبة وإجالال ملن حوهلم.

كما مشلت رمحته كذلك كبار السن، فهذا أبو قحافة رضي اهلل عنه يتكلف اجلهد 
شقة ليأتيه ويبايعه على اإلسالم، فريمحه النيب صلى اهلل عليه وسلم ويرغب لو تكلف وامل

                                                                                                                                          
 .4/4بتصرف، األخالق اإلسالمية وأسسها (0)
 .001سب  خترجيه ص  (4)
بن أيب معيط بن أيب عمرو األموي، أخو عثمان بن عفان ألمه، أبو وهب، قتل أبوه صربا بعد الوليد  بن عقبة  (3)

، كان شجاعا جوادا شـاعرا، ويل   ڇ...ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ڇ  :معركة بدر، وأسلم هو يوم الفتح، نزل فيه قوله تعاىل
عنه. بتصرف، سري أعـالم النـبالء   الكوفة لعثمان   اعتزل باجلزيرة بعد قتله، مات   خالفة معاوية رضي اهلل 

 .3/437، واإلصابة 3/204
، واحلديث 40/043رواه اإلمام أمحد   مسنده انظر الفتح الرباين باب ما جاء   بيعة أهل مكة رجاال ونساء (2)

، ونقـل احملقـ    0/91إسناده ضعيف ومضطرب كما قال الشيخ الساعايت. ورواه البخاري   التاريخ الصغري 
م، كما حق  0977هـ 0397، 0قي  حممود إبراهيم زايد، دار الوعي حلب، ودار الترا، القاهرة، ط:ضعفه. ي

 .4/241ابن األثري اضطراب احلديث، انظر أسد الغابة 
 91وقيـل   13عبد اهلل بن ثعلبة بن ُصَعْير العدوي، قيل له وألبيه صحبة، مات سنة سبع أو تسع ومثانني وله  (4)

 .4/414. بتصرف، اإلصابة سنة رضي اهلل عنه
 .4/94) مل يترجم له(  43كتاب املغازي باب  (4)
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هو بنفسه الشريفة زيارة الشيخ وجتنيبه املشقة، فيقول أليب بكر رضي اهلل عنه ملا جاء 
:))هال تركت الشيخ   بيته حىت أكون أنا -وقد كان شيخا كبريا قد عمي-بأبيه ليبايع
باملؤمنني رؤوفا رحيما، وهو القائل:)) ليس من أميت من مل جيل  ، فكان(0)آتيه فيه((

 .(4)كبرينا، ويرحم صغرينا، ويعرف لعاملنا حقه((
والرمحة من مميزات الشريعة اإلسالمية، ومن شواهد ذلك مما يتعل  بالفتح، تشريع 

از اهلل الدِّية بدال من القصاص والقتل، وترك اخليار ألصحاب دم املقتول   ذلك، وقد أج
ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڇ  :تعاىل ذلك وبني أنه رمحة وختفيف منه تعاىل 

 ڇ...ڻ   ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  
، وكقوله صلى اهلل عليه وسلم (3)

 :))فمن قتل له قتيل فهو خبري النظرين((.
وشرع كذلك الفطر بالسفر رمحة باملسلمني وإعفاء هلم من اجلهد واملشقة اليت 

لمسافر، فقد روى اإلمام مسلم) أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خرج عام يصل ل
الفتح إىل مكة   رمضان...فقيل له إن الناس قد ش  عليهم الصيام، وإمنا ينظرون فيما 

 .(2)فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر(
 الكرم: -3

وسلم ، حىت أنه كان  واملثل األعلى   البذل والكرم واجلود هو النيب صلى اهلل عليه
أجود باخلري من الريح املرسلة، وال ُيسأل شيئا قط فيقول: ال، وكان ينف  مما آتاه اهلل 
تعاىل بسخاء نصرة لإلسالم والدعوة إليه والترغيب   الدخول فيه، يقول أنس رضي اهلل 

: فجاءه عنه:)ما ُسئل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على اإلسالم شيئا إال أعطاه، قال
رجل فأعطاه غنما بني جبلني، فرجع إىل قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن حممدا يعطي 
عطاء من ال خيشى الفاقة..(،و  رواية له رضي اهلل عنه يقول:) إن كان الرجل ليسلم ما 

                                                 
 .039سب  خترجيه ص  (0)
، وقال احملق : إسناده صحيح، ورواه اإلمام أمحد   مسنده 027ح  94رواه الطرباين   مكارم األخالق ص  (4)

 .4/343عن عبادة بن الصامت 
 .071سورة البقرة جزء من آية  (3)
 .0002ح  4/714ح مسلم كتاب الصيام باب جواز الصوم والفطر   رمضان للمسافر   غري معصية.. اخل صحي (2)
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، وذلك (0)يريد إال الدنيا، فما يسلم حىت يكون اإلسالم أحب إليه من الدنيا وما عليها(
 اء النيب صلى اهلل عليه وسلم وانشراح صدره لإلسالم.بربكة عط

وأجود ما يكون املرء حني يعطي من حرمه ويكرم من منعه بل بادأه بالعداوة، 
وهذه أخالق النبوة اليت جتود باخلري وتبذله للقريب والبعيد وللمحسن إليه واملسيء، فهذا 

شركا وعداوة وبغضا له، العطاء يلني أقسى القلوب، ويدخل   اإلسالم أشد الناس 
كعطاء النيب صلى اهلل عليه وسلم ملسلمة الفتح املال الوفري من غنائم حنني، بل وعطاؤه 
للمشركني منهم فقد )أعطى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم صفوان بن أمية مائة من 

بة وكان على شركه حني خرج معه، فانقلبت عداوته لإلسالم رغ(4)النعم   مائة   مائة(
 فيه وإميانا.

 التواضع: -4

وقد ُسئل الفضيل بن عياض رمحه اهلل عنه، فقال: أن خيضع للح  وينقاد له ويقبله ممن 
قاله. وقيل: التواضع أن ال ترى لنفسك قيمة، فمن رأى لنفسه قيمة فليس له   التواضع 

 .(3)نصيب
التواضع عدم وحقيقة التواضع: إالنة اجلانب مع عزة النفس، وإباء الضيم، ومن 

االفتخار باآلباء واألجداد، ومن التواضع عدم البغي واالعتداء، وهو من األمور الباعثة 
على التآلف، وهو من األخالق الكرمية اليت أمر اهلل تعاىل هبا نبيه صلى اهلل عليه وسلم،   

 ڇۇئ  ۆئ  ۆئ  ڇ  قوله
. فقد كان عليه الصالة والسالم، هينا لني اخلل  (4()2)

املعاشرة، من أشد الناس تواضعا ومن أبعدهم عن الكرب والترفع رغم ما حاز من مجيل 
 الشرف  امليزات اليت أمنت اهلل تعاىل عليه هبا، فهو سيد ولد آدم وخاا األنبياء.

                                                 
صحيح مسلم كتاب الفضائل باب ما سئل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم شيئا قط فقال :ال، وكثرة عطائـه  (0)
 .4304ح  2/0114
 .4303ح  2/0114املرجع الساب    (4)
 .4/349الكني بتصرف، مدارج الس (3)
 .11سورة احلجر جزء من آية  (2)
، 0، دار أشـبيليا الريـاض ط:  47بتصرف، صفات الداعية: د. محد بن ناصر بن عبد الرمحن العمـار ص   (4)

 م.0994هـ 0207
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، بل إن تواضعه (0)ويقول مرغبا   التواضع:))..وما تواضع أحد هلل إال رفعه اهلل(( 
هلم وهو مطاع، ميشي   األسواق وميتزج بأصحابه،  للناس وهم أتباع، وخفض جناحه

فال يتميز عليهم، فصار بالتواضع متميزا، وبالتذلل معززا، يدخل عليه بعض األعراب 
فيهابه، ويقف بني يديه يوم الفتح مرتعدا، فيقول له:)) هون عليك، فإمنا أنا ابن امرأة من 

يد كل البعد عن الفخر والكرب، فلم ، فرد نفسه ألصل بع(3()4)قريش كانت تأكل القديد((
يفخر حبسب آبائه أو مبكانته ونصره، بل هون من شأن نفسه، وهو الذي هنى الناس   
خطبته عن التفاخر والتكرب والتعاظم باآلباء، وأرجع الناس إىل أصل واحد وهو التراب، 

 .(2)  خطبته:)) الناس بنو آدم وآدم من تراب((
ع فيها النفس حنو العلو والتجرب واالستكبار، كاالنتصار على و  املواطن اليت تندف 

األعداء، يتواضع عليه الصالة والسالم، ويتخشع هلل تعاىل معترفا بنعمته عليه، كما ُرويت 
فدخل وقد أزال من حوله زخرف  -وقد أعزه اهلل ونصره نصرا عظيما-صفة دخوله ملكة

إجالال هلل  (4)د رضي اهلل عنه خلفه، خافضا رأسهامللك والسيادة والتكرب، مردفا أسامة بن زي
وشكرا حني رأى ما أنعم عليه من الفتح، حىت إن حليته تكاد متس راحلته من شدة 

 .(4)تواضعه

                                                 
 .4411ح  2/4110رواه اإلمام مسلم   الرب والصلة واآلداب باب استحباب العفو والتواضع  (0)
. والقديد هو: اللحم اململوح اجملفف   الشمس. النهاية   غريب احلـديث  417ة ص بتصرف، أعالم النبو (4)
2/44. 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجـاه،   3/00املستدرك على الصحيحني كتاب املغازي (3)

اإلمام أبـو  وسكت عنه الذهيب. وانظر كفاية الطالب اللبيب   خصائص احلبيب املعروف باخلصائص الكربى: 
 ، دار الكتب العلمية بريوت لبنان، ط: بدون.0/443الفضل جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي 

 .024سب  خترجيه ص  (2)
قال   املواهب اللدنية: عرب املصنف بالرأس ألنه الظاهر للرائي غالبا عن اخلفض، وهو الذي يرفعه املتكـربون   (4)

 .4/314بتصرف، عادة دون بقية األجزاء، 
 .044سب  خترجيه ص  (4)
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والتواضع لسائر اخلل ، األصل فيه حممود، ومندوب إليه، إذا قصد به وجه اهلل 
ه   اآلخرة، أما التواضع تعاىل، ومن كان كذلك رفع اهلل قدره   القلوب، ورفع درجت

 .(0)ألهل الدنيا، وألهل الظلم، فذاك الذي ال عز معه، ويترتب عليه ذل الدنيا ولآلخرة
 الوفاء:-5

وهو من الفضائل اخللقية اليت متيز هبا اإلسالم، والقيم البارزة الضابطة للسلوك اليت 
الوفاء بالعهود واملواثي ، رىب عليها أتباعه املسلمني، وهو يشمل أداء األمانات ألهلها، و

والبقاء على العهد والصلة، وإيثار احل ، ويضاده الغدر واخليانة، وهي من رذائل 
األخالق، ومن مظاهر التخلف احلضاري، ومها من أخالق األمم اليت هتون عليها أنفسها 

 .(4)هوانا يرضيها مبواقع الضعة واالحنطاط.
املميزة للنيب صلى اهلل عليه وسلم ، فقد والوفاء بالوعد وحفظ العهد من اخلصال 

كان يرى الغدر من كبائر الذنوب، ومساوئ الشيم، وكان يلتزم فيه باألصعب حفظا 
لعهده، حىت يبتدئ معاهدوه بنقضه، فيجعل اهلل له خمرجا، كفعل قريش بصلح 

عل ، حيث جعل اهلل نكثهم خريا، وهذه اجلدية   الوفاء بالعهد واحللف، جت(3)احلديبية
 .(2)الثقة لدى اآلخرين بأن ينضووا يت لواء املسلمني، لضمان نصرهتم وعوهنم

وقد جتلى هذا اخلل  الكرمي   وفاء النيب صلى اهلل عليه وسلم خلزاعة مبا عاهدها 
 عليه من النصرة، وتسيريه اجليش العظيم انتصارا هلا.

بة له، رغم سؤال بعض ومنه وفاؤه لعثمان بن طلحة رضي اهلل عنه برد مفتاح الكع
قرابته له بأن يشرفهم بسدانة الكعبة، لكنه صلى اهلل عليه وسلم دعا عثمان وقال له:))هاك 
مفتاحك يا عثمان، اليوم يوم بر ووفاء((،   حثه على حسن القيام والوفاء مبا عهد إليه به، 

من هذا البيت  فقال له:)) يا عثمان إن اهلل استأمنكم على بيته، فكلوا مما يصل إليكم
 .(4)باملعروف((

                                                 
 .091بتصرف، دعوة اإلسالم: السيد ساب  ص  (0)
 .0/444بتصرف، األخالق اإلسالمية وأسسها (4)
 .419بتصرف، أعالم النبوة ص  (3)
 .3/004بتصرف، املنهج احلركي للسرية النبوية  (2)
 .4/212املواهب اللدنية (4)
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وكذلك وفاؤه لألنصار، حني ساورهم اخلوف ملا رأوا النيب صلى اهلل عليه وسلم 
أن يِعنَّ له  -وقد أمن قريشا وقضى على دابر الوثنية   مكة-قائما على الصفا يدعو اهلل 

هتامسوا إىل مكة موطنه األول، بعد أن فتحها اهلل له ويستبدل هبا املدينة، والرجوع 
وقالوا:) أما الرجل فأدركته رغبة   قريته، ورأفة بعشريته(، فشعر رسول اهلل صلى اهلل بذلك 

عليه وسلم بتهامسهم، وسأهلم عما قالوا، فترددوا   اإلفصاح عما اختلج   صدورهم،   
اهلل أعلنوا له خماوفهم، فقال مبددا هذه املخاوف:))كال، إين عبد اهلل ورسوله، هاجرت إىل 

وإليكم، احمليا حمياكم، واملمات مماتكم((، فأقبلوا إليه يبكون ويقولون: واهلل ما قلنا الذي قلنا إال 
الضَّن باهلل ورسوله، فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :)) إن اهلل ورسوله يصدقانكم 

 .(0)ويعذرانكم((
إىل نفسه، وهو  إنه لوفاء عظيم منه صلى اهلل عليه وسلم أن يضحي بأمر حبيب

العودة إىل وطنه األول، والذي هو من أحب البلدان إليه، وفاء هبجرته هلل تعاىل أوال، 
ووفاء هلؤالء الرجال الذين آزروه   شدته، واستضافوه   غربته، وناصروه   غزواته 

 .(4)ضد الكافرين
)) وإذا ومما يدل على احلث على الوفاء وذم الغدر، قوله صلى اهلل عليه وسلم :

، فإنه يؤخذ منه ذلك، إذ معناه: ال تغدروا باألئمة وال ختالفوهم، (3)استنفرا فانفروا((
ألن إجياب الوفاء باخلروج، مستلزم لتحرمي الغدر، وكذلك   قوله:)) إن هذا البلد حرمه 
ل اهلل تعاىل يوم خل  السموات واألرض، فهو حرام حبرمة اهلل إىل يوم القيامة، وإنه مل حي

، إشارة إىل أن النيب صلى اهلل (2)القتال فيه ألحد قبلي، ومل حيل يل إال ساعة من هنار((
عليه وسلم مل يغدر بقريش باستحالل القتال مبكة، با كان ذلك بإحالل اهلل تعاىل له ذلك 

 .(4)ساعة من هنار، ولوال ذلك ملا جاز له، وهو من أو  الناس بعهده

                                                 
 .044سب  خترجيه ص  (0)
 ، مطبعة األزهر ط: بدون.011القيم اخللقية واإلنسانية   الغزوات: األستاذ حسن فتح الباب ص  بتصرف،(4)
 . 073سب  خترجيه ص  (3)
 .022سب  خترجيه ص  (2)
 .3019ح  414 -4/412بتصرف، فتح الباري  (4)
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 :(1)العفو عند المقدرة  -6

وهو التجاوز عن خطأ املسيء، وترك التعنيف عليه، أو عدم إيقاع العقوبة عليه 
حال التمكن من ذلك والقدرة عليه، ويرتقي هذا اخلل  إىل اإلحسان إىل هذا املخطئ 
بدال من االنتقام منه أو تأديبه، وهذا اخلل  الكرمي ال يصدر إال من النفوس الكرمية احلليمة 

 بالعزمية والقدرة على ضبط النفس. اليت يتحلى أصحاهبا
وآثار هذا اخلل  مباركة   الدنيا، وذلك حني يأسر احملسن الناس بإحسانه وعفوه، 
ويعز وتعظم مكانته   قلوهبم، و  اآلخرة بالعز واألجر اجلزيل من اهلل والعفو عنه 

ا بعفو إال فاجلزاء من جنس العمل، وقد قال صلى اهلل عليه وسلم :))وما زاد اهلل عبد
، قال اإلمام النووي:) فيه وجهان: أحدمها: أنه على ظاهره، وأن من عرف (4)عزا((

بالعفو والصفح، ساد وعظم   القلوب، وزاد عزه، والثاين: أن املراد أجره   اآلخرة 
 .(3)وعزه هناك(

 ومن شواهد هذا اخلل    غزوة الفتح:
أيب بلتعة رضي اهلل عنه، حني  عفو النيب صلى اهلل عليه وسلم عن حاطب بن -

أفشى سر الغزو وكان النيب صلى اهلل عليه وسلم قد أمر بكتمانه، وبيَّن النيب صلى اهلل 
 عليه وسلم حينها سبب عفوه عنه، وقلده وسام شرف أهل بدر.

عفوه عن أهل مكة بعد متكنه منهم، ورغم أن املوقف من املواقف اليت تثور فيها  -
لثأر عند معظم الناس، لكن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان غاية   الرمحة محية االنتقام وا

 والصفح والتجاوز ملا عفا عنهم وأعت  رقاهبم.
عفوه عن غالبية من أمر بقتلهم، ومل يشملهم باألمان الذي من به على أهل مكة، -

فنفذ حكم  وكانوا قد اقترفوا من اجلرائم ما استحقوا به القصاص، ومتادوا   خصومتهم،

                                                 
و عمن أساء إليـه،  العفو خل  فاضل يصدر عن رمحة بالقلب، وكرم   النفس حني جيود اإلنسان حبقه، ويعف (0)

وتواضع جم ينأى بصاحبه عن أي شبهة كرب أو غرور، فهو بذلك خل  مرتبط مبا ذكر قبله من أخالق فاضـلة،  
 لكين آثرت إفراده ملا له من األثر العظيم   غزوة الفتح.

إال رفعه اهلل(( ومتام احلديث)) ما نقصت صدقة من مال، وما زاد اهلل عبدا بعفو إال عزا، وما تواضع أحد هلل  (4)
 . 4411ح  2/4110صحيح مسلم كتاب الرب والصلة واآلداب باب استحباب العفو والتواضع 

 .04/020صحيح مسلم بشرح النووي  (3)
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القتل   بعضهم، وفرَّ الباقون،   استشفع هلم بعض املسلمني فقبل الرسول صلى اهلل عليه 
 وسلم شفاعتهم وعفا عنهم.

، وأقدم على تنفيذ خطته، لكن اهلل (0)عفوه وحلمه عمن عقد العزم على اغتياله-
 تعاىل حفظه وأطلع نبيه صلى اهلل عليه وسلم على ذلك فعفا وغفر.

زل هذا العفو بردا وسالما على تلك القلوب القاسية، اليت طاملا اضطرمت وقد ن
بالعداوة هلذه النفس اخلرية، وطاملا أعماها احلقد عن جماوبة هذا القلب الرحيم، فقد ظل 
صلى اهلل عليه وسلم قرابة عشرين عاما ينشر اخلري واهلدى هلؤالء الناس، لكنهم عموا 

وإحسانا بإساءة، وملا أظهره اهلل عليهم، نسي كل ما سلف وصموا، وبادلوه مودة بعداوة 
 .(4)من مساءاهتم له، وكافأهم بالعفو الشامل والصفح اجلميل

و  مواقف العفو ظهرت حكمة الرسول صلى اهلل عليه وسلم ،   وضع األمور 
، ويقبل الشفاعة (3)  مواضعها الصحيحة، فهو يصدر القرار املناسب   الوقت املناسب

ما دامت حل  متعل  به أو بغريه ممن ناله أذى قريش من أصحابه، ويرفضها إذا كانت 
ې  ې  ى  ى  ائ  ائ     ڇ  :مضادة حلكم اهلل عز وجل وحدوده، وقد قال تعاىل

 .(2) ڇەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ       ېئېئ   ېئ  ىئ  ىئ  ىئ         ی   ی  
ُفسرت الشفاعة احلسنة، بشفاعة اإلنسان قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل:) و 

لإلنسان، ليجتلب له نفعا، أو خيلصه من بالء...فالشفاعة احلسنة إعانة على خري حيبه اهلل 
ورسوله، من نفع من يستح  النفع، ودفع الضر عمن يستح  دفع الضر عنه، والشفاعة 

م اإلنسان، أو منع السيئة إعانته على ما يكرهه اهلل ورسوله، كالشفاعة اليت فيها ظل
 .(4)اإلحسان الذي يستحقه(

                                                 
 .011و ص 037كما حد، من فضالة وشيبة وسب  ذكره ص  (0)
 املعارف القاهرة ط: بدون.من سلسلة صور من حياة الرسول، دار  034بتصرف، الفتح املبني : أمني دويدار ص  (4)
 .014بتصرف، القيم اخللقية واإلنسانية   الغزوات ص (3)
 .4/342. ومقيتا :أي حفيظا وقيل شهيدا وقيل غري ذلك، انظر تفسري القرآن العظيم 14سورة النساء آية  (2)
 . 40باختصار، اإلميان ص  (4)
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والعفو والتجاوز ليس على أي حال، فمن الظلم أن تنتهك حرمات اهلل، فال ُيغضب 
هلا، وجتب احلدود فال توقع أو تنفذ على بعض الناس ملكانتهم وشرفهم، أو تصل إىل 

يَّن النيب صلى احلاكم املسئول   يغض الطرف عنها ويقبل شفاعة الوسطاء فيها، كما ب
اهلل عليه وسلم ذلك لصفوان بن أمية رضي اهلل عنه، حني أراد أن يشفع لسارق كان قد 
اشتكاه له،   ملا علم أن عقوبته القطع قال: إين مل أرد هذا، هو عليه صدقة. فلم يقبل 
 النيب صلى اهلل عليه وسلم شفاعته بعد وصول القضية إليه، وقال له:))فهال قبل أن تأتيين

 .(0)به((
فال عفو إذا كان ذلك العفو سيحول دون إقامة حدود اهلل تعاىل، وقد بني النيب 
صلى اهلل عليه وسلم أن بركة إقامة حدود اهلل، أعظم بركة   الرزق من الثمار 

، فقال:)) إقامة حد من حدود اهلل، خري من مطر أربعني ليلة   بالد اهلل عز (4)واألهنار
  ابن تيمية رمحه اهلل على هذا احلديث بقوله:) وهذا ألن املعاصي ، وقد عل(3)وجل((

سبب لنقص الرزق، واخلوف من العدو، كما يدل عليه الكتاب والسنة، فإذا أقيمت 
 .(2)احلدود، ظهرت طاعة اهلل ونقصت معصية اهلل تعاىل، فحصل الرزق والنصر(

سلم وترابطه، ومتكن أفراده إن األخالق الفاضلة الكرمية تؤدي إىل متاسك اجملتمع امل
من العيش متفامهني متعاونني سعداء، فقد دلت التجارب اإلنسانية واألحدا، التارخيية، 

مببادئ األخالق، يكون عصر ازدهار -حكاما وشعوبا-أن كل عصر يلتزم الناس فيه

                                                 
، ومسند اإلمـام أمحـد   3/29ارق إذا بلغ السلطان موطأ اإلمام مالك كتاب احلدود باب ترك الشفاعة للس (0)
عن صفوان بن أمية رضي اهلل عنه بسند متصل رجاله ثقات كما عل  األستاذ شـعيب األرنـاؤوط      3/210

 .343ح  3/412، وسنن الدار قطين 4/443خترجيه للحديث   سري أعالم النبالء 
 .1/74بتصرف، حاشية اإلمام السندي على سنن النسائي  (4)
، وصححه الشيخ األلباين   صحيح سنن 4437ح  4/121سنن ابن ماجه كتاب احلدود باب إقامة احلدود  (3)

ح  1/74، ورواه النسائي   سننه كتاب قطع السارق، الترغيب   إقامـة احلـد   4144ح  4/71ابن ماجه 
ح  0/44سلسلة الصـحيحة  ، وصححه الشيخ األلباين   ال4/344، ومسند اإلمام أمحد عن أيب هريرة 2914
4301. 

 ، دار الكاتب العريب ط: بدون.74السياسة الشرعية   إصالح الراعي والرعية ص  (2)
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ورخاء وسالم، وكل عصر ينفصل فيه الناس عن األخالق ، تشيع فيه الفنت وتقع 
 .(0)وتنهار القوى املعنوية هلم، تالزما مع اهنيار أخالقهااألزمات 

كانت الدروس السابقة متعلقة بالركن األول من أركان الدعوة: موضوع الدعوة، 
وهو اإلسالم مبا حوى من أمور متعلقة بالعقيدة، أو الشريعة، أو األخالق، واألساس   

اين: الداعية، وحلسن التبليغ، ودقة األداء، العملية الدعوية هو املبلغ هلذا اإلسالم: الركن الث
ال بد من تعهد هذا الداعية باإلعداد اخلاص، مع مراعاة متيزه واتصافه مبجموعة من 

 الصفات اليت تؤهله ألداء هذه الرسالة، وهذا ما سيعرض   الفصل التايل.

                                                 
، 0، املكتب اإلسـالمي بـريوت ودمشـ ، ط:    4/31بتصرف، هكذا علمتين احلياة: د. مصطفى السباعي (0)

لدون   مقدمته يت عنوان: أن . كما نبه لذلك ابن خ0/32م. واألخالق اإلسالمية وأسسها 0971هـ 0391
من عالمات امللك التنافس   اخلالل احلميدة، وذكر أن من عالمات من حصل هلم امللك، أهنم يتنافسون   اخلري 
وخالله، من الكرم والعفو عن الزالت، والقرى للضيوف، ومحل الكل وكسب املعدوم، والصرب والوفاء بالعهـد،  

، دار الكتب العلمية 003مقدمة ابن خلدون: العالمة عبد الرمحن ابن خلدون ص وتعظيم الشريعة.. اخل.بتصرف، 
 م.0993هـ 0203، 0بريوت لبنان، ط:
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الفصل الثالث: الدروس الدعوية 
 المتعلقة بالدعاة.

 

 ويتضين مبحثن:

 املبحث األول : الدروس الدعوية املتعلقة بإعداد الدعاة.

 املبحث الثاني: الدروس الدعوية املتعلقة بصفات الدعاة.
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  توطئة:
الدعاة إىل اهلل هم: الذين محلوا على كواهلهم مسئولية نشر دين اهلل، وتبليغ اإلسالم 

ليه وسلم داعية اإلسالم للناس، وتعليمهم شرائعه، وهم بذلك مقتدون بالنيب صلى اهلل ع
ڀ   ڀ   ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ڇ  :األول، الذي قال عنه تعاىل

، فهم القائمون مقام النيب صلى اهلل عليه وسلم   الدعوة (0) ڇٿ      ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  
ڇ  :إىل اإلسالم، بعد التحاقه بالرفي  األعلى، لقيامهم مبهمة اإلنذار بعده، كما قال تعاىل

 .(3) ڇ ڄ     ڄ  ڄڇ  :وقد قال عنه(4) ڇ  ...ېئ  ېئ
وهم النائبون عنه   تبليغ األحكام إتباعا ألمره:)) أال ليبلغ الشاهد منكم 

،وقوله عليه الصالة والسالم:)) َتسمعون وُيسمع منكم، وُيسمع ممن يسمع (2)الغائب((
دعا إليه على بصرية  ، وهم أتباع النيب صلى اهلل عليه وسلم، يدعون إىل ما(4) (4)منكم((

ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڇ  كما قال تعاىل (7)ويقني وبرهان،

 .(1) ڇڑ   ک  ک  ک  ک   گ  
ک  ڇ  وقد جعل اهلل تعاىل القيام بالدعوة من صفات املؤمنني   قوله

، قال اإلمام (9) ڇ    ...گ  گ   گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ 
فجعل تعاىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر، فرقا بني املؤمنني  القرطيب رمحه اهلل :)

                                                 
 .24-24سورة األحزاب اآليتني  (0)
 .044سورة التوبة جزء من آية  (4)
 .7سورة الرعد جزء من آية  (3)
 .0/34صحيح البخاري كتاب العلم باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب (2)
وقال: حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه ووافقه  0/94املستدرك على الصحيحني كتاب العلم  (4) 

 .3449ح  3/344الذهيب، وسنن أيب داود كتاب العلم باب فضل نشر العلم 
 .233، وانظر الدعوة اإلسالمية، أصوهلا ووسائلها  ص 2/424بتصرف، املوافقات  (4)
 .2/324قرآن العظيم بتصرف، تفسري ال (7)
 .011سورة يوسف آية  (1)
 .70سورة التوبة جزء من آية  (9)
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واملنافقني، فدل على أن  أخص أوصاف املؤمن، األمر باملعروف والنهي عن املنكر، 
 .(0)ورأسها الدعاء إىل اإلسالم والقتال عليه(

حهم وقد أوىل النيب صلى اهلل عليه وسلم أصحابه عناية فائقة، تنشئة وإعدادا، وسلَّ
مبستلزمات الدعوة ورباهم على الصفات الكرمية، وهيأهم كي حيملوا معه مسئولية 
الدعوة، ومشعل اهلداية إىل العامل مجيعا، فلم يزل يربيهم ويعدهم إعدادا عميقا مكينا، 
سواء أكانوا   مكة أم   املدينة، ويسموا بأرواحهم ويزكي نفوسهم، حىت خلصوا هلل 

الناس بعد رسوله وأكملهم إميانا، وقويت فيهم صفة اإلميان تعاىل، فكانوا أفضل 
واستحكمت حىت فاضت وأثرت فيمن حوهلم، فانطلقوا يدعون الناس إىل احل  وطاعة 
اهلل، وبذلوا أرواحهم رخيصة نصرة هلذا الدين والدعوة إليه، فكانوا نرباسا يستضاء هبم، 

السالم بالرفي  األعلى وقد قرَّت عينه ومناذج يتذى، وَأمنة للناس، وحل  عليه الصالة و
 .(4)من خلفائه على الدين، ورضيت نفسه حبملة رسالة اإلسالم ملن بعدهم

  إعداد هوالء  -بعد فضل اهلل تعاىل-فكان له صلى اهلل عليه وسلم أعظم دور
الدعاة، و  يليهم بالصفات املالئمة حلمل رسالة اإلسالم والدعوة إليه، ويستشف ذلك 

 أحدا، غزوة الفتح ضمن املبحثني التاليني: من
 املبحث األول: الدروس الدعوية املتعلقة بإعداد الدعاة.
 املبحث الثاين الدروس الدعوية املتعلقة بصفات الدعاة.

                                                 
 .319، وانظر أصول الدعوة  ص 2/27اجلامع ألحكام القرآن  (0)
حـىت ص   94لالستفادة انظر ماذا خسر العامل باحنطاط املسلمني: أبو احلسن علي احلسين الندوي مـن ص   (4)

 م.0914هـ 0214، 03، دار القلم الكويت، ط:011
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 املبحث األول: الدروس الدعوية املتعلقة بإعداد الدعاة.
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 :توطئة

على كفاءة القائمني هبا، وحسن  -  اهلل تعاىلبعد توفي -يتوقف جناح العملية الدعوية
إعدادهم، فهم العنصر املؤثر الفعال   الدعوة، وهم الواسطة بني الدعوة بشموهلا 
 وموضوعها واتساعها، وبني املدعوين بظروفهم  وبيئاهتم وخلفياهتم الدينية والثقافية واخللقية.

وإمنا يلزم لتحقيقها   الدعاة وهذه الكفاءة ال تأيت اعتباطا ، أو بشكل إرجتايل، 
إعدادهم إعدادا متكامال، وهتيئتهم حلمل الرسالة، ألن معظم العبء يقع على 
كواهلهم، وهم العمال األفذاذ الذين ينفردون بالتأثري والتوجيه   عملية الدعوة إىل 

 .(0)اإلسالم
وا عدة ، أو قد يكون(4)وقد ينحصر الدعاة ويقل عددهم حىت يكونوا فردا واحدا

أفراد، وقد تتسع فتكوِّن أجهزة دعوية أو جيشا كامال، ومع كل ظرف ال بد من البناء 
 .(3)والتربية، ووضع القواعد واملناهج املناسبة للواقع والنفوس وللسعة والطاقة

وكذلك كانت مدرسة النبوة   إعدادها للدعاة مدرسة متكاملة شاملة، يظللها  
 ساس اإلعداد للدعاة.ومها أ -كتاب اهلل وشريعته

 وقد كان للنيب صلى اهلل عليه وسلم   إعداده ألصحابه منحيان:
: امتداد اإلعداد والتأهيل حلمل الدعوة اإلسالمية، وذلك للسابقني املنحى األول

لإلسالم من األنصار واملهاجرين، وكان النيب صلى اهلل عليه وسلم قد رباهم تربية فذة ، 
 هلذه التربية، واستفادة من أحداثه   تنقية ما قد يشوب صفو فكان فتح مكة استكماال

 هذا اإلعداد املسب .
 

                                                 
 م.0971هـ 0391، 0، مؤسسة الرسالة بريوت ط:4بتصرف، ثقافة الداعية د. يوسف القرضاوي ص  (0)
ٿ  ٹ    ٹ         ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڇ  :كما قال تعاىل عن إبراهيم عليه السالم (4)

نه فرد واحد، لكن بعزميته ومهته العاليـة  ( أي: كان أمة وحده رغم أ040-041) النحل:  ڇڄ  ڃ     ڃ  ڃ   
وقوة يقينه بربه وشدة إميانه كان يسد مسد أمة ويغين عنها، فقد) كان إبراهيم أمة، أي مؤمنا وحـده، والنـاس   

 .2/431كلهم إذ ذاك كفار( تفسري القرآن العظيم 
 .042بتصرف، دور املنهاج الرباين   الدعوة اإلسالمية ص (3)
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: قبو ل املسلمني اجلدد، وإعدادهم ليلحقوا بالركب، وليستدركوا ما املنحى الثاين
فاهتم من رفقته صلى اهلل عليه وسلم ، وختصيصهم مبزيد من العناية والرعاية والتوجيه، 

 سالة مع إخواهنم السابقني.ليشتركوا   محل الر
واملتأمل   غزوة الفتح يستنبط دروسا مهمة   إعداد الدعاة، أوضحها   املطلبني 

 التاليني:
 املطلب األول: أمور مهمة جيب أن يعيها الدعاة إىل اهلل.

 املطلب الثاين: قواعد منهجية   إعداد الدعاة.
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 :املطلب األول: أمور مهمة جيب أن يعيها الدعاة

إن نشر الدعوة اإلسالمية مهمة شاقة وطويلة، ويتاج إىل جهد كبري وطاقة عظيمة  
للقيام هبا، كي تؤيت مثارها اليانعة، وال بد أن يدرك الدعاة طبيعة هذه الدعوة وأمهية هذا 
العمل العظيم، ليبذلوا فيه ما يسعهم من صرب وجهد، وهناك بعض املفاهيم واألمور اليت 

ية أن يفقهها ويعيها قبل نزوله إىل ساحة الدعوة، وإال أخفقت جهوده، جيب على الداع
ومل يق  النتائج املرجوة هلا كاملة، وقد يتراجع الداعية أو يتضعضع عند أول شدة أو 
نازلة أو صدود، فتسلحه هبذه األمور يشكل له حافزا قويا   الثبات، ودافعا   الشدائد، 

ې  ې  ې  ېى  ى  ڇ  :احلكمة   دعوته  -بإذن اهلل-بل إن فقهه هلا يثمر 

 .(0) ڇ ....ائ  ائ  ەئ   ەئ    وئ  وئ
والدعوة اإلسالمية ينبغي أن تكون معهدا خيرج املؤمنني الصادقني اجملاهدين، قبل أن 
تكون معهدا فكريا ينشر الثقافة واملفاهيم اجملردة بني الناس، كما أهنا يتاج إىل الوعي 

، فال بد إذن من يقي  هذه (4)جتها إىل اجلرأة والتضحية واإلقدامالعمي  واحلكمة، مثل حا
املفاهيم   الواقع بصدق ويقني، وإال كانت حجة على الداعية، وقد قيل:) يهتف العلم 

 .(3)بالعمل، فإن أجابه وإال اريل(
 وهذه األمور هي:

األمور األول: القرآن والسنة هما مصدر التلقي الذي يصدر عنه 
 الدعاة:

فالقرآن الكرمي قد أرسى قواعد الدعوة ومبادئها، وعيَّن وسائلها وطرقها، ورسم 
، فهو الفرقان (2)املنهج للرسول الكرمي صلى اهلل عليه وسلم، وللدعاة من بعده بدينه القومي

                                                 
 449جزء من آية  سورة البقرة (0)
 .042بتصرف، مشكالت الدعوة فتحي يكن ص (4)
قاله سفيان الثوري رمحه اهلل، جامع بيان العلم وفضله، وما ينبغي   روايته ومحله: احلافظ أبو عمر يوسف بن عبد الرب  (3)

 م .0971هـ 0391، دار الكتب العلمية بريوت لبنان ط: بدون 4/01النمري القرطيب األندلسي 
هــ  0213، مؤسسة الرسالة بريوت، ط: بدون 0/041بتصرف، طري  الدعوة   ظالل القرآن: أمحد فايز (2)
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الذي فيه تبيان كل شيء، واحملفوظ بإذن اهلل إىل يوم القيامة، ورسول اهلل صلى اهلل عليه 
ڄ  ڇ  ينة اليت أرسلها اهلل للناس مبشرا ومنذرا بكتابه، كما قال تعاىلوسلم هو الب

، وهو إمام الدعاة، وسنته (0) ڇ  ...ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ
 .(4)هي املصدر التشريعي الثاين باتفاق العلماء

وسريته العطرة هي خري منوذج حيتذيه من أراد السري على طريقه، لصحتها وتنوعها  
ها   مراحل الدعوة، سواء أكان ذلك   العهد املكي أم   العهد املدين، فالنيب وتدرج

صلى اهلل عليه وسلم هو املبلغ عن ربه تعاىل، وهو مصدر التلقي مبا ُيبِلغ من قرآن وسنة، 
وقد غضب صلى اهلل عليه وسلم يوما من عمر رضي اهلل عنه، ملا جاء بصحيفة من 

صلى اهلل عليه وسلم :) أمتهوكون فيها يا ابن اخلطاب، والذي التوراة، فقرأها، فقال له 
نفسي بيده، لقد جئتكم هبا بيضاء نقية... والذي نفسي بيده، لو أن موسى صلى اهلل 

 . (3)عليه وسلم كان حيا، ما وسعه إىل أن يتبعين((
ڇ  :والتمسك بالكتاب والسنة هو العاصم من الفنت واالحنراف، كما قال تعاىل

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ        ٱ  ٻ 

، فالدعاة مطالبون بالتمسك هبذا القرآن والعمل به، وجعله مصدر (2) ڇٺ  ٿ  
هدايتهم ومنطل  حركتهم، لعدم صالحية املناهج األخرى للتلقي عنها أو إتباعها، 

ابعة الرسول صلى لتحريفها وتغيريها، والدين اخلالص النقي هو اإلسالم، وذلك حيصل مبت

                                                                                                                                          
 م.0913

 .09سورة املائدة جزء من آية  (0)
كما نقل ذلك اإلمام حممد بن علي الشوكاين فقال:) قد اتف  من يعتد به من أهل العلم على أن السنة املطهرة  (4)

أهنا كالقرآن   يليل احلالل ويرمي احلرام، وقد ثبت عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه مستقلة بتشريع األحكام، و
قال: ))أال وأين أوتيت القرآن ومثله معه((، أي أوتيت القرآن ومثله من السنة اليت مل ينط  هبا القرآن.. اخل( إرشاد 

هـ 0399والنشر بريوت لبنان، ط: بدون ، دار املعرفة للطباعة 33الفحول إىل يقي  احل  من علم األصول ص 
 م.0979

عن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنه . وقال الشيخ الساعايت: إسناده حسن. الفتح  3/317مسند اإلمام أمحد  (3)
 . 0/074الرباين 

 .010سورة آل عمران آية  (2)



 

333 

 

 

، ألن تلقيهم منهج دعوهتم من هذين املصدرين يقي  لدخوهلم (0)سواهاهلل عليه وسلم دون 
ضمن أهل السنة واجلماعة، وضمن الفرقة الناجية، فهم) يعلمون أن أصدق الكالم كالم اهلل، 
 وخري اهلدي هدي حممد صلى اهلل عليه وسلم ، ويؤثرون كالم اهلل على كالم غريه من
أصناف الناس، ويقدمون هدي حممد صلى اهلل عليه وسلم على هدي كل أحد، وهبذا مسوا 

 .(4)أهل الكتاب والسنة(
وحني يدعو الدعاة إىل احل ، ويأمرون بالصرب عند البالء والشكر عند الرخاء، 
وحني يدعون إىل مكارم األخالق، ويأمرون بالرب والصلة، وينهون عن اخليالء والبغي 

 .(3)فكل ما يقولونه أو يفعلونه، فإمنا هم متبعون للكتاب والسنة والظلم،
وممن ينبغي أن يقتدي هبم الدعاة، صحابة رسوله الكرام، فهم أعلم اخلل  بدين اهلل 
بعد نبيه صلى اهلل عليه وسلم ، وهم خري القرون، رباهم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

، كيف ال (2)داية بعد حلوقه بالرفي  األعلىعلى عينه، وجاهدوا معه ومحلوا مشعل اهل
، كقوله (4)يكونون كذلك وقد تضافرت اآليات واألحاديث   تعديلهم والثناء عليهم

ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ڇ  تعاىل

 .(4) ڇې  ىى  ائ  ائ   ەئ  ەئ        

                                                 
 م.0914هـ 0214، 3الكويت ط: بتصرف، معامل الشخصية اإلسالمية: د. عمر سليمان األشقر، مكتبة الفالح (0)
 .3/047الفتاوى: ابن تيمية  (4)
 . 11. وانظر أهل السنة واجلماعة، معامل االنطالقة الكربى ص 3/041بتصرف، الفتاوى: ابن تيمية (3)
ـبيل  قال شيخ اإلسالم:   من طريقة أهل السنة واجلماعة، اتباع آثار رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم باطنا وظاهرا،  (2) واتباع س

ـاء   السابقني األولني من املهاجرين واألنصار، واتباع وصية رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حيث قال:)) عليكم بسنيت وسنة اخللف
 .3/047والراشدين املهديني من بعدي، متسكوا هبا وعضوا عليها بالنواجذ(( الفتاوى: ابن تيمية 

يراده العديد من األدلة: ومجيع ذلك يقتضي طهارة الصحابة، والقطع على قال اخلطيب البغدادي رمحه اهلل بعد إ (4)
تعديلهم ونزاهتهم، فال حيتاج أحد منهم مع تعديل اهلل تعاىل هلم إىل تعديل أحد من اخلل  له، إال أن يثبت علـى  

م اهلل من ذلـك  أحد ما ال حيتمل إال قصدا ملعصية، واخلروج من باب التأويل، فيحكم بسقوط العدالة، وقد برأه
ورفع أقدارهم عنه. بتصرف، الكفاية   علم الرواية: احلافظ أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت املعروف باخلطيـب  

، املكتبة العلمية ط: بدون. ولالستفادة انظر عقيدة أهل السنة واجلماعة   الصـحابة الكـرام   21البغدادي  ص 
 .102-4/111رضي اهلل عنهم 

 .72آية سورة األنفال  (4)
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م وإطالعهم على وإمنا تثبت أقدام الدعاة وُتقبل دعوهتم ويستجاب هلم، بقدر علمه
الكتاب والسنة، وعم  فقههم هلذين املصدرين الكرميني، والتزامهم مبا فيهما من األوامر 
والنواهي، وقد خطب معاوية بن أيب سفيان رضي اهلل عنهما فقال:) من يرد اهلل به خريا 

، (4). وقال عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه :) تفقهوا قبل أن تسودوا((0)يفقهه   الدين(
وعقب اإلمام البخاري رمحه اهلل على ذلك بقوله: ) وبعد أن تسودوا، وقد تعلم أصحاب 

، فلم مينعهم عامل السن أو تأخر بعضهم   (3)النيب صلى اهلل عليه وسلم   كرب سنهم(
 اإلسالم من التفقه   الدين والدعوة إىل اهلل.

هلل عنهما يرزقه اهلل العلم وهذا فقيه األمة وحرب اإلسالم عبد اهلل بن عباس رضي ا
واحلكمة والفقه، ويدخله عمر رضي اهلل عنه مع أشياخ بدر فوجد بعضهم   نفسه، 

 رضي اهلل عنهم أمجعني. (2)فاعترض عليه بعض الصحابة،   أثبت عمر هلم فقهه وعلمه
 األمر الثاني: إدراك الغاية من الدعوة إلى اهلل: 

 عليه وسلم للعاملني على فترة من الرسل، وقد فقد بعث اهلل تعاىل نبيه  صلى اهلل
بلغت البشرية جاهلية منحطة   شىت شئوهنا الدينية واالجتماعية واألخالقية، فالشرك 
باهلل هو دين عرب اجلزيرة، واالبتداع والتحريف هو دين أهل الكتاب، ويعيش اجلميع 

ل النيب صلى اهلل عليه   زيغ وضالل، وتعظيم وتقديس لترا، اآلباء واألجداد، ويقو
 (4)وسلم فيما حيكيه عن ربه تعاىل   وصف تلك احلال:)) وإين خلقت عبادي حنفاء

عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت هلم،  (4)كلهم، وأهنم أتتهم الشياطني فاجتالتهم

                                                 
 .0/44صحيح البخاري كتاب العلم باب من يرد اهلل به خريا يفقهه (0)
 .0/44صحيح البخاري  كتاب العلم باب االغتباط   العلم واحلكمة  (4)
. وقال 0/044كتاب العلم باب االغتباط   العلم واحلكمة، وذكر التعقيب   ترمجته للباب   فتح الباري  (3)

ب البخاري على قوله خشية أن يفهم أحد من ذلك أن السيادة مانعة من التفقه، وإمنا أراد احلافظ ابن حجر: وعق
 0/044عمر أهنا قد تكون سببا للمنع، ألن الرئيس قد مينعه الكرب واالحتشام أن جيلس جمالس املتعلمني. بتصرف، 

. 
 . 014سب  ختريج احلديث ص  (2)
قيل: مستقيمني منيبني لقبول اهلداية. صحيح مسلم بشرح النووي  أي مسلمني وقيل: طاهرين من املعاصي، و (4)

07/097. 
 أي استخفوهم فذهبوا هبم وأزالوهم عما كانوا عليه، وجالوا معهم   الباطل. املرجع الساب . (4)
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، (0)وأمرهتم أن يشركوا يب ما مل أنزل به سلطانا، وإن اهلل نظر إىل أهل األرض فمقتهم
، (3)، وقال: إمنا بعثتك ألبتليك وأبتلي بك(4)م وعجمهم، إال بقايا من أهل الكتابعرهب

، تقرؤه نائما ويقظانا، وإن اهلل أمرين أن أحرِّق (2)وأنزلت عليك كتابا ال يغسله املاء
، وأنف  فسننف  عليك، (4)قريشا... قال: استخرجهم كما استخرجوك، وأغزهم ُنغزك

 .(4)ثله، وقاتل مبن أطاعك من عصاك((وابعث جيشا نبعث مخسة م
فالنيب صلى اهلل عليه وسلم جاء باحلجة الواضحة، لريسخ مع  العبودية هلل، وليفرده 

 بالربوبية والتوحيد دون شريك، وهذه هي القاعدة األساسية لإلسالم وجوهره.
وغاية الدعوة اإلسالمية هي: ترسيخ هذه القاعدة   قلوب الناس لتصبح يقينا  

وعقيدة وواقعا   احلياة، فيصدر عنها االلتزام بالعبادات واألحكام واآلداب اليت جاء هبا 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ڇ  :اإلسالم، وقد قال تعاىل

 .(7) ڇۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې     
قال ابن القيم رمحه اهلل:) وكل حي فله إرادة وعمل حبسبه، وكل متحرك فله غاية 

إليها، وال صالح له إال أن تكون غاية حركته، وهناية مطلبه: هو اهلل وحده، كما  يتحرك
 .(1)ال وجود له إال أن يكون اهلل وحده هو ربه وخالقه(

                                                 
 لساب .  املقت أشد البغض، واملراد هبذا املقت والنظر : ما قبل بعثة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم. املرجع ا (0)
 وهم الباقون على التمسك بدينهم احل  من غرب تبديل. املرجع الساب . (4)
معناه: ألمتحنك مبا يظهر منك من قيامك مبا أمرتك به من تبليغ الرسالة واجلهاد   سبيل اهلل والصـرب   اهلل   (3)

اعته، ومن يتخلـف ويتأبـد   تعاىل وغري ذلك، وأبتلي بك من أرسلتك إليهم فمنهم من يظهر إميانه وخيلص   ط
 .091بالعداوة والكفر ومن يناف . املرجع الساب  ص 

 أي حمفوظ   الصدور ال يتطرق إليه الذهاب، بل يبقى على ممر األزمان. املرجع الساب . (2)
 أي نعينك. املرجع الساب . (4)
أهلها باب الصـفات الـيت   جزء من حديث طويل رواه اإلمام مسلم   صحيحه كتاب اجلنة وصفة نعيمها و (4)

 .4144ح  2/4097يعرف هبا   الدنيا أهل اجلنة وأهل النار 
 .009. انظر دور املنهج الرباين   الدعوة اإلسالمية ص 043-044سورة األنعام اآليتني  (7)
 4وت، ط:، يقي  حممد حامد الفقي، دار املعرفة للطباعة والنشر بري4/034إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان  (1)

 م.0974هـ 0394
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فغاية كل مسلم هي الظفر برضوان اهلل تعاىل، املتمثل   سعادة الدنيا وجناة اآلخرة، 
، (0)ة املسلم ومنتهى أمله وسعيهويقي  ذلك يكون حبسن الصلة به تعاىل، فهذه هي وجه

 .(4) ڇڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڇ  : كما قال تعاىل
وقد أشار شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل إىل الغاية من الدعوة إىل اهلل بأهنا:) 
يقي  األلوهية هلل وتوحيده، وامتناع الشرك... وأن القلوب ال تصلح إال بأن تعبد اهلل 

وال صالح وال لذة وال سرور... بدون ذلك، ويقي  الصراط وحده، وال كمال هلا 
املستقيم، صراط الذين أنعم اهلل عليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني، وغري 

والرسالة اإلهلية، ذلك مما يتعل  هبذا املوضع، الذي   يقيقه يقي  مقصود الدعوة النبوية 
، (3)يان ألصل الدعوة إىل اهلل وحقيقتها ومقصودها(وهو لب القرآن وزبدته... فإن هذا ب

 هذه هي الغاية اليت جيب أن يتشبث هبا الداعية املسلم، وأن يضعها نصب عينيه.
أخرى إنسانية واجتماعية، لكن عند التأمل  (2)وهناك   اإلسالم غايات وأهداف

 تعاىل وحسن جند أن هذه األهداف   احلقيقة خادمة للهدف األكرب، وهو مرضاة اهلل
مثوبته، للفوز بنعيم اآلخرة والنجاة من العذاب، فهذا هو هدف األهداف وغاية 

 .(4)الغايات
 ومن لوازم وضوح الغاية من الدعوة إىل اهلل تعاىل:

                                                 
، 94بتصرف، منهج أهل السنة واجلماعة   قضية التغيري جبانبيه التربوي والدعوي: د. السيد حممد نوح ص  (0)

م. وانظر اخلصائص العامة لإلسالم د. يوسف 0990هـ 0200، 0دار الوفاء للطباعة والنشر املنصورة مصر ط:
 .7القرضاوي ص 

 .44سورة الذاريات آية  (4)
 .04/043باختصار، الفتاوى: ابن تيمية  (3)
هناك فرق بني اهلدف والغاية: فاهلدف هو املقصد القريب، أو الغرض القريب من الفعل، والغاية هي املقصـد   (2)

البعيد أو الغرض البعيد، وقد يعرب عن الغاية بأهنا اهلدف البعيد. ولوضوح االصطالح يعرب عن اهلدف البعيد بالغاية، 
، مطابع القصيم 44املقصد القريب باهلدف. بتصرف، أهداف التربية اإلسالمية وغايتها: د. مقداد ياجلن ص وعن 

م. وانظر األسلوب التربوي للدعوة إىل اهلل   العصر احلاضر: خالد عبد الكرمي 0914هـ 0214، 0الرياض، ط:
 .م0990هـ 0204، 0، دار اجملتمع للنشر والتوزيع جدة، ط:34اخلياط ص 

 .7بتصرف، اخلصائص العامة لإلسالم ص  (4)
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[ أن الغاية اليت يرجوها املسلم من وراء أفعاله، هي املعيار الذي يقّوم به عمله، 0]
قيمتها، باعتبار الغاية اليت يرمي إليها العامل من  فاألعمال تصبح ذات قيمة، أو تفقد

عمله، فالذي يدعو إىل اهلل ابتغاء مرضاة اهلل، عمله أفضل األعمال، والذي يدعو لينال 
الشرف واملكانة عند الناس، عمله شر األعمال، وكذلك الذي يهاجر استجابة ألمر اهلل، 

جر طلبًا لنفع دنيوي ، فعمله باطل ونصرة لدينه، عمله   املرتبة العليا، والذي يها
 .(0)مضمحل
[ أن وضوح الغاية من الدعوة يؤدي إىل وضوح الغاية من اجلهاد   سبيل اهلل، 4]

والغاية من اإلعداد له، ) فاجلهاد مقصوده أن تكون كلمة اهلل هي العليا، وأن يكون 
، وال االنتقام وانتهاك  (4)الدين كله هلل، فمقصوده إقامة دين اهلل، ال استيفاء الرجل حظه(

 احلرمات، أو حيازة املغامن وبسط النفوذ على األرض.
واإلعداد والتسلح وامتالك القوة املادية والبشرية، ال يهدف إىل إثبات الوجود 
واجتذاب الناس، بل الغاية من امتالك هذه القوة، يقي  التغيري اإلسالمي، بإقامة أمر اهلل 

، وقوله (2) ڇ.... ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ      چ   چڇ  تعاىل ، لقوله(3)وتطبي  شرعه
صلى اهلل عليه وسلم :)) أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهلل، ويؤمنوا يب، 
ومبا جئت به، فإن فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبقها، وحساهبم على 

 .(4)اهلل((
الداعية، فإن األصل   الدعوة واجلهاد   سبيل  فإذا ركزت هذه الغاية   نفس

اهلل، هو نشر دين اهلل بني الناس، فيكون القتال والصراع أمرا طارئا مؤقتا، يتوقف بزوال 

                                                 
بتصرف، مقاصد املكلفني فيما يتعبد به لرب العاملني) النيات   العبادات(: د. عمر سـليمان األشـقر ص    (0)

 م.0910هـ 0210، 0، مكتبة الفالح الكويت، ط:329 -321
 .04/071الفتاوى: ابن تيمية  (4)
، 4، مؤسسة الرسالة بريوت ط:013ة، كيف وملاذا: فتحي يكن ص بتصرف، املتساقطون على طري  الدعو (3)

 م .0914هـ 0214
 .093سورة البقرة جزء من آية  (2)
ح  0/40صحيح مسلم كتاب اإلميان باب األمر بقتال الناس حىت يقولوا ال إله إال اهلل حممدا رسول اهلل .. اخل (4)

40 . 
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أو بتحق  الدافع له، فنفس الداعية ممتلئة حبب اخلري للناس وهدايتهم، ال باحلقد عليهم أو 
 الرغبة   إيقاع األذى واالنتقام منهم.

د كان ذلك شعور النيب صلى اهلل عليه وسلم  وهو يعفو عن قريش، وحيقن وق 
دماءهم، فاجلهاد وسيلة لنيل رضوان اهلل بنشر دينه   العاملني، فإذا يققت هذه الغاية 
 املنشودة فال قتال وال قهر ، بل عفو كرمي، فال تكون الوسيلة شاغلة عن الغاية األساس.

يضع حدودا فاصلة، ومينع وقوع اخللط بني الغاية [ إن يديد مفهوم الغاية 3]
والثمرة من هذه الغاية، فقد كان فتح مكة متكينا للمسلمني، ومتهيدا حلكمهم 
واستخالفهم   األرض، لكن هذا احلكم واالستخالف ليس غاية   حد ذاته، إمنا هو 

ليه وسلم، ومثوبة وعدهم مثرة لقيامهم بالدعوة إىل اهلل، إميانا به وتصديقا بنبيه صلى اهلل ع
ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڇ  اهلل تعاىل هبا   قوله تعاىل

 .(0) ڇ...ڄ   ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ   
ومن املمكن اعتبار ذلك هدفا ساميا يعمل الدعاة لتحقيقه، فإذا قام الدعاة بدعوة 

 الناس مبا أنزل اهلل، ونبذ القوانني الناس إلقامة شرع  اهلل   األرض، واحلكم بني
الوضعية، فهذه كلها جوانب مهمة ، وأهداف من الواجب يقيقها، لكن يققها ال مينع 
استمرارية الدعوة إىل اهلل، كما أن التركيز عليها وإغفال اجلانب األهم، أال وهو الدعوة 

ه خمالفة ملنهج الرسول إىل العقيدة الصحيحة، ويقي  عبودية الناس هلل بشكل كامل، في
 .(4)صلى اهلل عليه وسلم   الدعوة

إضافة إىل ذلك فإن وضوح الغاية ومتيزها عن األهداف القريبة أو الثمار املرجوة 
عند الدعاة، ال يدع جماال للنكوص واالرتداد عندما يكون هناك فشل أو إخفاق   يقي  

، ألن  املطلوب من الدعاة بذل (3)شودةاهلدف، أو هذه الثمرة، وال تضيع الغاية املنهذا 

                                                 
 .44سورة النور جزء من آية  (0)
، اجملموعة اخلامسة مطبعة 11-79وصايا   الكتاب والسنة: د. علي بن حممد ناصر الفقيهي ص بتصرف، ال (4)

 . 0اجلامعة اإلسالمية مركز شئون الدعوة ط:
 .94بتصرف، منهج أهل السنة واجلماعة   قضية التغيري ص  (3)
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الوسع، وما عليهم إال البالغ، وهذه الغاية ترافقهم، وهي نصب أعينهم   أي مرحلة من 
 مراحل الدعوة.

[ أن فقه الدعاة هلذه الغاية يترك أثرا عجيبا   نفوسهم، فتسلم أنفسهم من 2]
الغايات وشىت االجتاهات،  التمزق والصراع الداخلي، أو التوزع واالنقسام بني خمتلف

فتحصيل الدنيا ومتعتها وزهرهتا، مل يكن يوما من األيام غاية وهدفا لدعاة اإلسالم 
، ومن هذا املنطل ، خشي (0)األوائل، بل إن أداء الرسالة ال يرتبط هبذه املتع الدنيوية

 مكة، وما األنصار رضي اهلل عنهم مفارقة الرسول صلى اهلل عليه وسلم هلم، وانتقاله إىل
ذلك إال ضنا منهم باهلل ورسوله، وحبا   اخلري واهلدى والنور الذي يشيع بينهم حال 

 مرافقته هلم.
كما أن توحد هذه الغاية   نفوس الدعاة، يزيل عنصر األثرة والعصبية اجلماعية، 
وحيرر الداعية من شهوات نفسه واخلضوع ملطالبه ورغباته الشخصية، وهذه أمور من 

 ا تفري  كلمة الدعاة، وبذر بذور  الشقاق والنفرة واحلسد واملزامحة بينهم.شأهن
وعلى العكس من ذلك، فإن هذه الغاية تويل وجهة املسلم إىل ذات اهلل تعاىل، اليت  

هلا عالقة سواسية بالنوع البشري، وال متايز إال بالتقوى، فإذا اجتهت مقاصد الدعاة إىل 
فيها اشتراك واياد يكفل إنشاء عواطف التعاون والتكافل، غاية نيل رضوان اهلل، حد، 

، فتسري اجلماعات اليت تعمل للدعوة (4)ويزيل عواطف الشحناء والتزاحم من بينها
لتحقي  غاية واحدة، ما دامت ال  -باختالف وسائلها وأساليبها ومناهجها -اإلسالمية

هلل، ألن الساحة تسع كل خملص ختالف منهج النيب صلى اهلل عليه وسلم   الدعوة إىل ا
 هلل، متبع لكتابه وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم. 

[ أن يديد الغاية للدعاة يوضح هلم الوجهة اليت يسلكون، فيعرف أحدهم من 4]
أين يبدأ، وكيف، وما هو الطري  املوصل إىل غايته، فاإلنسان العاقل إذا ابتغى لنفسه 

دد غاية سلوكه،   جيمع كل نياته وأعماله ومساعيه النجاح فعال، عليه أوال أن حي

                                                 
 .014بأمرها ص  ، وانظر السبيل إىل دعوة احل  والقائم02بتصرف، اخلصائص العامة لإلسالم ص  (0)
 .74بتصرف، احلضارة اإلسالمية أسسها ومبادئها ص  (4)
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للوصول إليها، وإن كان هناك عدة طرق للوصول إليها، فعليه أن خيتار الطري  األنسب 
 .(0)بعناية، وال يلتفت أدىن التفات إىل عشرات الطرق املتخللة   سبيله

عملية الدعوية، ويديد الغاية من الدعوة يساعد على يديد األهداف املطلوبة من ال
وكلما وضحت هذه األهداف وحددت، كلما ابتعدت اجلهود عن االرجتالية والفوضوية 

 اليت قد تؤدي   النهاية إىل القعود عن الدعوة والفتور وامللل.
والداعية إذا اطلع على املنهج النبوي   الدعوة،   أخطأ   اختيار األساليب أو 

فع له   خطأه أثناء سلوكه ذلك الطري ، إرادته لتلك الوسائل املناسبة، فحينئذ ال يش
الغاية، ذلك أن النيب صلى اهلل عليه وسلم ترك للدعاة منهجا متكامال، إذا ساروا عليه 

 يق  هلم النصر ولو بعد حني.
 ولتحقي  غاية ما ال بد من أمور:

 ( يديد تلك الغاية واستيعاهبا.0
 ملوصلة إىل يقيقها.( تعيني الطرق واملناهج والوسائل ا4
 ( القيام بتنفيذ ذلك، واستفراغ اجلهد مع التوكل على اهلل .3
 .(4)( متابعة التنفيذ مع التقومي املستمر2

 األمر الثالث: البدء باألولويات والمهمات في عرض الدعوة:
وذلك بأن يبدأ الداعية بتقدمي األهم واألوىل   العرض على غريه، فذلك أدعى  

ثر املرجو، ولقبول املدعوين للح ، وذلك يستلزم أن جيزئ الدعوة للناس، فال حلدو، األ
، بل يعرض أساس الدين، وهو عقيدة التوحيد، (3)يقدمها هلم مجلة واحدة فتثقل عليهم

وإثبات الرسالة) شهادة أن ال إله إال اهلل، وأن حممدا عبده ورسوله(،   يأيت على ما يليها 

                                                 
 .11بتصرف، املرجع الساب  ص  (0)
أطلت   عرض هذا املفهوم، ملا قد يظن أن فتح مكة كان غاية النيب صلى اهلل عليه وسلم ، وذلك ملكانتـها   (4)

ه ومهد رسالته، وملا قد يسببه عدم وضوح هذا املفهوم الدينية، وملناصبة أهلها العداء له، إضافة إىل أهنا موطن نشأت
  أذهان الدعاة من اضطراب   التصور، واختالط بني األهداف والوسائل، أو التركيز على قضـايا ومصـاحل   
جزئية، مع إمهال الغاية السامية واألهداف الكربى عند يققها، وذلك ينتج تقصريا   الدعوة وقعـودا عنـها،   

 د والطاقات بال طائل.وإضاعة للجهو
 .249بتصرف، الدعوة اإلسالمية، أصوهلا ووسائلها  ص  (3)
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لعقيدة والشريعة والسلوك، وهذا يقتضي تفهم الداعية لشمولية من التعاليم من أمور ا
الدعوة اإلسالمية، ليعرف وليقدر متاما مباذا يبدأ   دعوته، كما يقتضي تفهمه لطبيعة 

 الناس وعقائدهم، فيبدأ   تقدمي ما ميس قلوهبم، ويرهف أمساعهم لدعوته.
هوره على أهل مكة، بإزالة وقد بدأ النيب صلى اهلل عليه وسلم أول ما بدأ بعد ظ 

األوثان واألرباب الزائفة اليت صنعها املشركون حول الكعبة، لتزول األوهام من قلوب قريش 
وعقوهلا،   بعد ذلك أعلن أوال عقيدة التوحيد،   تال ذلك ذكر بعض التشريعات 

 اإلسالمية.
د قوم عمرو بن ومما يدل على أمهية البدء باألوليات   أمور الدين، ما حد، مع وف

سلمة رضي اهلل عنه مؤمنني، قد أسلموا هلل وآمنوا برسوله، بدأهم باألهم، فعادوا إىل 
قومهم، وقد زاد يقينهم باإلسالم، وهم حيملون معهم من الشرائع عماد الدين:) 
الصالة(، فقال أبو عمرو هلم:) جئتكم واهلل من عند النيب صلى اهلل عليه وسلم حقا، 

صالة كذا   حني كذا، وصلوا صالة كذا   حني كذا، فإذا حضرت  فقال:)) صلوا
 .(0)الصالة فليؤذن أحدكم، وليؤمكم أكثركم قرآنا((

كذلك بدأ بأساسيات الدين ملن جاء يبايعه على اهلجرة، فقال صلى اهلل عليه 
لتزم ، فإذا أسلم هلل واتبع رسوله، وا(4)وسلم:)) أبايعه على اإلسالم واإلميان واجلهاد((

شرائع اإلسالم قوي إميانه، فانطل  جماهدا   سبيل اهلل، فينال بذلك أجر اهلجرة بسبب 
 نيته الصادقة.

فعلى الداعية ترتيب األمور اليت ينبغي البدء هبا تبعا ألمهيتها، وملناسبتها للظرف 
الواقع وقت عرض الدعوة، ووضع املسائل   موضعها الصحيح، الذي تقتضيه احلكمة 

بعة من التقيد بالكتاب والسنة، فال يضخم القضايا الفرعية، ويغفل   ذات الوقت عن النا
القضايا األساسية، أو يقدم املهم على األهم، أو يدعو إىل املندوب قبل الواجب، فيسبب 

                                                 
 .044سب  خترجيه ص  (0)
 .034سب  خترجيه ص  (4)
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بذلك تزاحم املصاحل أو تعارضها، وهذا حيتاج إىل نظرة عميقة متكاملة لألمور، فيتمكن 
 .(0)موضعه املناسب، وعرض كل قضية   وقتها املالئممن وضع كل شيء   

 األمر الرابع: التمييز بين التدرج في الدعوة والتدرج في التشريع:
جاء رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بالشريعة السمحة املوافقة للطبيعة البشرية، 

لتدرج   كثري مما املراعية للفطرة اليت فطر اهلل الناس عليها، ومن مظاهر مساحة اإلسالم، ا
شرع هلم، سواء فيما فرض عليهم، أم فيما هناهم عنه، أو   تبليغهم الدعوة، فكانت 
الدعوة اإلسالمية تنتقل بالناس من مرحلة إىل مرحلة أخرى متقدمة   الدين، حىت تستقر 

، ومتت (4)  قلوهبم، وتستجيب نفوسهم، للبلوغ إىل الغاية املنشودة، حىت اكتمل الدين
 احلجة.
ومن املفاهيم املهمة اليت  على الدعاة وعيها، التمييز بني التدرج   الدعوة إىل اهلل، وبني  

التدرج   أمور الشريعة، ألن األول جمال لالجتهاد، ما دام ضمن طرق مشروعة، أما الثاين 
ج الذي فقد استقرت األحكام وكمل الدين، ومصلحة الدعوة احلقيقية،   استقامتها على املنه

 ، و  تبليغ أحكام اهلل اليت شرعها.(3)تركه هلا الرسول صلى اهلل عليه وسلم دون احنراف
 وهذا املفهوم يدور حول حمورين:

فقه حكمة التدرج   أحكام الدين،   رسالة النيب صلى اهلل عليه  احملور األول:
كان نزول القرآن جنوما   وسلم، فإن اهلل تعاىل مل يشأ أن ينزل التشريع مجلة واحدة، بل ) 

عشرين سنة، ووردت األحكام التكليفية فيها شيئا فشيئا، ومل تنزل دفعة واحدة، وذلك لئال 
، وخاصة   القضايا اليت ضربت جذورها   أعماق (2)تنفر عنها النفوس دفعة واحدة(

أمور أدمن  النفوس، وكانت من أعراف اجلاهلية، كشرب اخلمر والزنا والتعامل بالربا، فهذه
الناس عليها، وال سبيل لإلنفكاك عنها   حلظة عابرة، و  خطوة واحدة، بل عاجلها بتأن 

 ومتهل.
                                                 

 . 40لالستفادة انظر منهج أهل السنة واجلماعة   قضية التغيري  ص  (0)
ضمن حبو،  44أبو هاللة ص  بتصرف، مقال بعنوان: التدرج بني  التشريع والدعوة: د. يوسف حميي الدين (4)

 هـ. 0204دراسات   الدعوة واإلعالم، إصدار كلية الدعوة واإلعالم بالرياض العدد األول 
 .70بتصرف، املرجع الساب  ص  (3)
 .4/93املوافقات  (2)



 

343 

 

 

وقد عربت أم املؤمنني عائشة بنت الصدي  رضي اهلل عنهما عن ذلك أحسن تعبري،  
سورة من املفصل فيها ذكر اجلنة  -أي القرآن -فقالت: ) إمنا ُأنزل أول ما نزل منه

، حىت إذا ثاب الناس إىل اإلسالم، نزل احلالل واحلرام، ولو نزل ال تزنوا، لقالوا ال والنار
، وذلك لتخلص القلوب هلل أوال، وتعلن عبوديتها جلالله وحده، (0)ندع الزنا أبدا..(

وتقبل عن حب ورغبة شرعه تعاىل، وتنكر كل سلطان بشري يريد أن يفتنهم عن هذا 
 .(4)الصراط املستقيم

تح مكة مل يقبل النيب صلى اهلل عليه وسلم التدرج فيما يتعل  بالعقيدة، فهي و  ف
أول قضية تصدى هلا اإلسالم منذ بدء الرسالة بكلمة التوحيد، فأزال معامل الشرك، 

 وأعلن وحدانية اهلل تعاىل، وتطبي  حكمه وشرعه.
أقام احلد على كما أنه مل يتدرج مع أهل مكة   إنكار األمور احملرمة، كالسرقة، ف

 السارق، وكالقتل بأن شرع الدية والقصاص، وكتحرمي بيع اخلمر واخلنزير واألصنام.
التدرج   أسلوب الدعوة، وكيفية تبليغها وعرض األولويات املهمة فيها،  احملور الثاين:

وذلك بتقدمي ما هو أصل على ما هو فرع، والتدرج   األمر من السهل إىل الصعب، ومن 
إىل األصعب، ومن اهلدف القريب إىل اهلدف البعيد.. وهكذا، فإن التكاليف ثقيلة الصعب 

والطري  طويل، ولو أراد قطعه   نفس واحد، مرة واحدة، لكان االنقطاع، وبالتايل القعود أو 
 .(3)الفتور والتواين

بن عمر بن  (2)وقد وعى السلف الصاحل رضي اهلل عنهم ذلك، فقد قال عبد امللك
: مالك ال تنفذ األمور؟ فواهلل ما أبايل لو أن القدور غلت (4)لعزيز رمحهما اهلل ألبيهعبد ا

                                                 
. . ولالستفادة انظر تاريخ الفقه اإلسالمي: د4/010صحيح البخاري كتاب فضائل القرآن باب تأليف القرآن (0)

هــ  0203، 3، دار النفائس األردن، ومكتبة الفـالح الكويـت، ط:  44 -21عمر سليمان األشقر من ص 
 م.0990

 .424بتصرف، الدعوة اإلسالمية   عهدها املكي ص  (4)
 .41بتصرف انظر منهج أهل السنة واجلماعة   قضية التغيري ص  (3)
موي عاش مالزما أباه، ومات قبيل وفاته، وكان من أحب عبد امللك بن عمر بن عبد العزيز بن مروان، أمري أ (2)

 .040/ 2. بتصرف، األعالم 010الناس إليه، وكان عونا له على احل ، تو  رمحه اهلل سنة 
هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن احلكم األموي القرشي، ولد باملدينة زمن يزيد، كان إماما فقيها جمتهـدا   (4)

ثل   عدله وزهده بعد استخالفه، عده اإلمام الشافعي خامس اخللفاء الراشدين، مات رمحه قانتا هلل، ضرب به امل
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يب وبك   احل . فقال عمر رمحه اهلل مقالة اخلبري بنفوس البشر وطبائعهم: ال تعجل يا 
بين، فإن اهلل ذم اخلمر   القرآن مرتني، وحرمها   الثالثة، وإين أخاف أن أمحل احل  

 .(0)لة، فيدفعوه مجلة، ويكون من ذا فتنةعلى الناس مج
وهكذا كان هدي النيب صلى اهلل عليه وسلم   دعوته أهل مكة، فدعاهم إىل 
التوحيد، وذكر من أمور الشريعة ما واف  عقيدة القوم، كتحرمي مكة، أو عدَّل ما ألفوه 

ن األحكام من قبل: كالديات، وذلك قبل االنتقال هبم إىل اجلديد الذي ال يعرفونه م
 اإلسالمية.

ومن تدرجه مع قريش عدم نقضه بناء الكعبة  إلصالحه، فلم يغفل صلى اهلل عليه 
وسلم الواقع القائم، واكتفى بإثبات احل  قوال، وأظهر رغبته   تعديل البناء، وأرجأ يقيقه 
عمال، مراعاة للواقع، وملا قد يترتب على التحقي  الفعلي من األضرار على الدعوة 

 .(4)اإلسالمية
كذلك تدرجه   إزالة املشاعر والطقوس الوثنية اليت ألفها الناس   حجهم للبيت 
احلرام، فتطهري مكة من األصنام، ودخول أهلها   اإلسالم كان متهيدا إلزالة الشرك 
ومعامله وطقوسه، اليت يؤديها العرب   احلرم، وكان اإللغاء الكامل هلا بإعالن سورة 

، وذلك   السنة (3)موسم احلج الذي حج فيه أبو بكر رضي اهلل عنه بالناسبراءة   

                                                                                                                                          
، وهتذيب التهـذيب  0/001، وتذكرة احلفاظ 4/443سنة. بتصرف، حلية األولياء  21وعمره  010اهلل سنة 

7/274. 
االسـتقراء  يح معتـرب    ، وعل  اإلمام الشاطيب على قوله فقال:) وهذا مع  صح4/92بتصرف، املوافقات  (0)

العادي، فكان ما كان أجرى باملصلحة، وأجرى على جهة التأنيس، وكان أكثرها على أسباب واقعة، فكانت أوقع   
النفوس حني صارت تنزل حبسب الوقائع، وكانت أقرب إىل التأنيس حني كانت تنزل حكما حكما، وجزئية جزئيـة،  

والذي قبله قد صار عادة، واستأنست به نفس املكلف... فإذا نزل الثاين كانت ألهنا إذا نزلت كذلك مل ينزل حكم إال 
، وقال 04920ح  03/247النفس أقرب لالنقياد له،   كذلك   الثالث والرابع(، وروى   املصنف: ابن أيب شيبة، 
من السيف، وال خري   خري ال  فيه: يا بين، لو بدأت الناس بالذي تقول، مل آمن أن ينكروها، فإذا أنكروها مل أجد ُبدا

 يأيت إال بالسيف.
 .79بتصرف، د.حميي الدين أبو هاللة: التدرج بني التشريع والدعوة ص  (4)
 .3/094بتصرف، املنهج احلركي للسرية النبوية  (3)
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، فعن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال:) بعثين أبو بكر   تلك احلجة   (0)التاسعة للهجرة
مؤذنني، بعثهم يوم النحر، يؤذنون مب : أن ال حيج بعد العام مشرك، وال يطوف بالبيت 

صلى اهلل عليه وسلم بعلي بن أيب طالب، وأمره أن يؤذن  عريان...   أردف رسول اهلل
 .(4)برباءة(

ومن األمور اليت يتدرج فيها الداعية، االحتساب، فيبدأ باإلنكار باألسهل، فإن مل 
ينفع انتقل إىل األصعب، قال اإلمام القرطيب رمحه اهلل: ) فاملنكر إذا أمكنت إزالته باللسان 

ه إال بالعقوبة أو بالقتل فليفعل، فإن زال بدون  القتل مل جيز للناهي فليفعله، وإن مل ميكن
 .(3)القتل(

فعلى الدعاة مراعاة سنة التدرج   يقي  ما يريدون من أهداف دعوية، آخذين   
 .(2)االعتبار مسو اهلدف، ومبلغ اإلمكانات وكثرة املعوقات

 األمر الخامس: االهتمام في إعداد الدعاة بالكيف ال بالكم:
ذلك أن الكيف   اإلسالم مقدم على الكم، والعربة بكثرة الكيفية ال بكثرة العدد، 

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ڇ  :وصدق اهلل العظيم حيث يقول

 .(4) ڇک  ک  ک  
وذلك يستلزم قوة التربية وحسن إعداد الدعاة، حبيث يكون ذلك ضمن منهج 

، (4)له من شرع اهلل، ويلزم الدعاة بالتشبث هباواضح املعامل، يستنبط قواعده وأصومتكامل 
وذلك ليخرجوا ونفوسهم ممتلئة بالروح اجلهادية الفعالة، ويشعر كل واحد منهم مبسئوليته 
جتاه أمته، فيطلقها من كبوهتا، ويبعثها من مرقدها، وهذه الروح اجلهادية تورثه الثقة بالنفس، 

                                                 
 .4/004احلديث رواه البخاري   صحيحه كتاب املغازي باب حج أيب بكر بالناس   سنة تسع  (0)
 .4/414لبخاري كتاب تفسري القرآن باب  سورة براءة صحيح ا(4)
 .2/29اجلامع ألحكام القرآن  (3)
، رئاسة احملاكم الشرعية 014بتصرف، الصحوة اإلسالمية بني اجلحود والتطرف: د. يوسف القرضاوي ص  (2)

 هـ.0214، 0والشؤون الدينية قطر، ط:
 .429سورة البقرة جزء من آية  (4)
 .000قطون على طري  الدعوة ص بتصرف، املتسا (4)
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،وتنمي فيه اإلرادة (0) تعترض مسري دعوتهوجتعله مستعصيا على التحديات والعقبات اليت
احلرة، اليت تدفعه إىل الدعوة إىل اهلل، والعمل الصاحل، وتعزز عنده شعور الوالء للمسلمني، 

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ     ڎ  ڇ  فيتحق  فيه قوله تعاىل

 .(4) ڇڈ  
ق  بصفات الدعاة إىل وقد يق    الصحابة رضوان اهلل عليه أرفع مستويات التح

اهلل، املستنريين بتعاليم رهبم وهدي نبيهم صلى اهلل عليه وسلم، وقد مجعهم ووث  عرى 
األخوة بينهم، التقاؤهم على اإلميان والبذل واجلهاد وطاعة اهلل وطاعة رسوله، والدعوة 

چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  :إىل دينه، وقد قال تعاىل   مدحهم

 .(3) ڇ ....ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  
وقد كانوا تالمذة للرسول صلى اهلل عليه وسلم   كل أحواله،   سفره وإقامته، 
  حربه وسلمه، فهو نبيهم وقائدهم وقدوهتم ومعلمهم، وكان كل صحايب يدعو إىل 
اإلسالم من خالل ظروفه وواقعه عن رغبة ومبادرة ذاتية، على قدر وسعه وطاقته،   

رسة النيب صلى اهلل عليه وسلم مع منو الدعوة، حىت أخذت الوفود تتواىل على منت مد
 .(2)املدينة تتعلم   تغادر وتنطل  هنا وهناك تنقل الدعوة وتبلغ الرسالة

وقد عاش هؤالء الصحابة   اجلاهلية   أسلموا فعاصروا أحدا، نزول القرآن، 
سول صلى اهلل عليه وسلم ، فأمثر هلم ذلك ووقائع املعارك وتقامسوا الشدة والرخاء مع الر

بصرية وعلما وثباتا على احل ، كانوا على علم تام مبنهج اإلسالم ودعوته وغاياته 
 وأهدافه.

قال ابن القيم رمحه اهلل   فضل من عاش   اجلاهلية   أسلم، وكيف أثر ذلك   
للكفر ومظاهر  نفوسهم فكانوا أشد الناس حبا ورغبة   اإلسالم، وأبغض الناس

                                                 
، مركز الدراسات اإلسـالمية  042بتصرف، جذور االحنراف   الفكر اإلسالمي احلديث: مجال سلطان ص  (0)

 م.0990هـ 0204، 0بريطانيا، ط:
 .33سورة فصلت آية  (4)
 .74سورة األنفال جزء من آية  (3)
 .010 بتصرف، دور املنهاج الرباين   الدعوة اإلسالمية ص (2)
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االحنراف اخللقي ومفاسد اجلاهلية:) وبذلك برز الصحابة على مجيع من أتى بعدهم إىل 
يوم القيامة، فإهنم نشأوا   سبيل الضالل والكفر والشرك...   جاءهم الرسول 
فأخرجهم من تلك الظلمات إىل سبيل اهلدى وصراط اهلل املستقيم، فخرجوا من الظلمة 

ور التام... ومن اجلهل إىل العلم... ومن احلرية والعمى إىل اهلدي الشديدة إىل الن
والبصائر، فعرفوا مقدار ما نالوه وظفروا به... وكانوا أحب الناس   التوحيد واإلميان 
واإلسالم، وأبغض الناس   ضده، عاملني بالسبيل على التفضيل. أما من جاء بعد 

امل تفضيل ضده، فالتبس عليه بعض تفاضيل الصحابة فمنهم من نشأ   اإلسالم، غري ع
سبيل املؤمنني بسبيل اجملرمني، فإن اللبس إمنا يقع إذا ضعف العلم بالسبيلني أو أحدمها، 
كما قال عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه : إمنا ُتنقض عرى اإلسالم عروة عروة، إذا نشأ 

 .(0)  اإلسالم  من مل يعرف اجلاهلية(
ل أمة حممد بعد نبيها صلى اهلل عليه وسلم ، وقد أقر النيب وهؤالء الصحابة أفض

ڇ  صلى اهلل عليه وسلم التفاضل احلاصل بني املؤمنني، بنص القرآن الكرمي،   قوله تعاىل

ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ      ىئی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جبحب   

وثوابا ممن مل يسلم ويقاتل ،) فكان من أسلم قبل الفتح وقاتل أعظم درجة وأجرا (4) ڇ...
 .(3)وينف  إال بعد ذلك، كما هو مقتضى احلكمة(

كما تضع هذه اآلية الكرمية ميزان التفاضل بني الدعاة، حني تدل على أن) فضيلة  
العمل على قدر رجوع منفعته إىل اإلسالم واملسلمني، أو لكثرة احملنة به لقلة املسلمني 

 . (4)((2) ڇ  ....ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ېڇ  :اىلوكثرة الكفار، وهو مثل قوله تع
فهذا دليل على التفاوت املوجود بني الدعاة إىل اهلل واجملاهدين   سبيله،   البذل 
والتضحية واالستعداد النفسي، وصفوة الصحابة وكرباؤهم كانوا من السابقني لإلسالم، 

                                                 
 .023باختصار، الفوائد ص  (0)
 .01سورة احلديد جزء من آية  (4)
 .7/411تيسري الكرمي املنان   تفسري كالم الرمحن (3)
 .007سورة التوبة جزء من آية  (2)
 .2/227أحكام القرآن: الكيا اهلراس  (4)
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اتبا خالد بن الوليد من املهاجرين واألنصار، وهم الذين قال صلى اهلل عليه وسلم مع
رضي اهلل عنه،   دفاعه عنهم:)) ال تسبوا أحدا من أصحايب، فإن أحدكم لو أنف  مثل 

، فهذا كالم موجه إىل سيف اهلل املسلول، (0)أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم وال نصيفه((
شرين دفاعا عن أحد الثمانية الذين بادروا إىل اإلسالم، وأحد البدريني، وأحد العشرة املب

،وذلك بعد أن كان بينهما شيء - (4)باجلنة، وهو عبد الرمحن بن عوف رضي اهلل عنه
، فكيف مبن جاء بعدهم ممن مل ينل شرف الصحبة واجلهاد -فسبه خالد رضي اهلل عنهما

   سبيل اهلل.
رمحه اهلل:) ومن أصحاب احلديث من يقول أن هذه الفضيلة (3)قال القاضي عياض 

صحبته، وقاتل وأنف  وهاجر ونصر، ال من رآه مرة كوفود األعراب، خمتصة مبن طالت 
أو صحبه أخريا بعد الفتح وبعد إعزاز الدين، ممن مل يوجد له هجرة وال أثر   الدين 

، ويعين باألول: أي تفضيل اجلمهور للصحابة (2)ومنفعة للمسلمني، والصحيح األول(
 صلى اهلل عليه وسلم ،وطاعتهم له كلهم، على مجيع من بعدهم، لنصرهتم لرسول اهلل

 وجهادهم معه، وذلك فضل اهلل يؤتيه من يشاء.
وجيش الفتح مل يكن جنوده على مستوى إمياين واحد، فقد اختلط فيه أعداد غفرية 
من مسلمي القبائل املقيمة خارج املدينة، فكان منهم من مل خيالط اإلميان شغاف قلوهبم، 

الكافيني، ليكون مبستوى من راف  الرسول صلى اهلل عليه وسلم ومل يتل  التربية واإلعداد 
أطول وتلقى منه مباشرة، فحدثت بعض التجاوزات عند زحف اجليش حنو مكة، كما مدة 

 -و  عنقها طوق من فضة-حد، مع أخت أيب بكر رضي اهلل عنه حني تلقاها رجل 
ش، وقال: أنشد اهلل واإلسالم، فقطعه وأخذه، وقام أبو بكر رضي اهلل عنه بعد استقرار اجلي

                                                 
 .4420ح  2/0941صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة باب يرمي سب الصحابة رضي اهلل عنهم (0)
 .0/41بتصرف، سري أعالم النبالء  (4)
هو عياض بن موسى بن عياض بن عمرو األندلسي   السبيت املالكي، اإلمام العالمة احلـافظ، ولـد سـنة     (3)

سنة، كان هينا من غري ضعف، صلبا   احل ، تـو  سـنة    34هـ، تبحر   العلوم وويل القضاء وعمره 274
 .41/404. بتصرف، سري أعالم النبالء هـ مبراكش رمحه اهلل412

 .04/93صحيح مسلم بشرح النووي (2)
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طوق أخيت. فلم جيبه أحد، فقال: أي أخية احتسيب طوقك، فواهلل إن األمانة   الناس اليوم 
 .(0)لقليل

ومما يدل على أن العاقبة احلميدة ليست بكثرة العدد، بل بقوة اإلميان وحسن 
 ، حني أوقعت(4) ڇ   ....ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ڇ  :اإلعداد، قوله تعاىل

هذه الكثرة اجليش   االغترار واإلعجاب بالكثرة، فلم تغن عنه شيئا، فقال أحدهم: لن 
، ) (3)نغلب اليوم من قلة. فهزم العسكر فتنة وحمنة،   استقر األمر على النصر والظفر

وكذلك شأن الدعوات، ال ميكنها أن تعتمد على كثرة املصفقني هلا، بل على عدد 
 .(2)  سبيلها( املؤمنني هبا، واملضحني

 األمر السادس: االعتبار بالسنن اإللهية:
 ومن أمثلة ما يتعلق بالدعاة من هذه السنن:

قد ال يقطف الداعية مثار دعوته قبل موته، وقد ال حيق  النتائج املرجوة    -1
حياته، فالدين دين اهلل والنصر نصره، يأيت به مىت شاء تعاىل، وحيث شاء، فإذا أخلص 

 اجملاهد   قيامه بواجبه، مل يكن بعد ذلك مسئوال عن النتائج. الداعية

                                                 
، وقال احلافظ ابن كثري رمحه 2/94. ودالئل النبوة 2/44بتصرف، سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام  (0)

ى أحد، مع انتشـار  اهلل: ) يعين به الصدي  ذلك اليوم على التعيني، ألن اجليش فيه كثرة، وال يكاد أحد يلوي عل
 .2/492الناس، ولعل الذي أخذه تأول أنه من حريب( البداية والنهاية 

 .44سورة التوبة جزء من آية  (4)
. وحنو ذلك وقوع الفتنة واإلعجاب بالكثرة احلديث الذي رواه حذيفة رضي اهلل 3/000بتصرف، زاد املعاد  (3)

 من تلفظ باإلسالم من الناس(( ، فكتبنا له ألفا ومخسمائة رجل، عنه :قال النيب صلى اهلل عليه وسلم :))اكتبوا يل
فقلنا: خناف وحنن ألف ومخسمائة؟، فلقد رأيتنا ابتلينا، حىت إن الرجل ليصلي وحده وهو خائف(.رواه البخاري 

 .2/33  صحيحه كتاب اجلهاد باب كتابة اإلمام الناس 
 ابن القيم رمحه اهلل : . وقد قال047السرية النبوية ، دروس وعرب ص  (2)

 باألعمال ال بكتائب الشجعان  هذا وإن قتــال حــزب اهلل    
 أىن وأعــداهــم بال حسبــان  واهلل ما فتحوا البالد بكثــرة   
 اآلراء بل بالعلـــم واإلميـــان.             وكذاك ما فتحوا القلوب هبذه   

 ، إدارة ترمجان السنة باكستان، ط: بدون.41اجية املعروفة بالقصيدة النونية ص الكافية الشافية   االنتصار للفرقة الن
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والدعوة تستلزم اإلخالص لوجهه تعاىل، وأال ُيقصد من ورائها عرضا زائال أو مصلحة 
خاصة، بل يبذل ما وسعه من جهد   اتباع األسلوب املناسب للدعوة واختاذ الوسيلة األمثل، 

فإذا مل حيصل على النتائج املرجوة كان راضي  بشكل صحيح، مع مراعاة اإلطار الشرعي،
النفس مطمئنا إىل ما كتبه اهلل من توفي  وجناح وتيسري، فاستجابة الناس للدعوة خارجة عن 

 .(0)إرادة الداعية
وهذه السنة مطردة حىت مع األنبياء، يقول النيب صلى اهلل عليه وسلم :))ُعرضت  

والنيب ومعه الرجل والرجالن، والنيب وليس معه  ،(4)علي األمم فرأيت النيب معه الُرهيط
،   الوقت ذاته يبشر بأن أتباعه صلى اهلل عليه وسلم من السواد األعظم الذي (3)أحد((

وهم صفوة الدعاة من -يدخل اجلنة، فيكفي الداعية عزاء حينئذ أن بعض أنبياء اهلل
 مل ُيستجب هلم، ومل يؤاخذهم اهلل تعاىل على ذلك. -اخلل 
ىل جانب ذلك ال بد من اليقني اجلازم أن نصر اهلل آت  ال ريب فيه، عند يق  شروطه إ

فإن  -من منظور الناس-وموجباته   الدعاة إليه، ولو حد، بعض تأخر أو ختلف لبعض صوره 
النصر يكون   عاقبة األمور بالصورة اليت يريدها اهلل تعاىل، وحسب الدعاة أن يثقوا كل الثقة 

 .(2) ڇچ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڇ  :اىل الواردة   قولهبسنته تع
، (4)ولكن ليس هلم يديد ميعاد نصرهم، وال صورة معينة أو شكال معينا لذلك

فاملنهج النبوي   الدعوة، الصرب والتأين وعدم استعجال اخلطى، أو جتاوز املراحل، 
ق  اهلدف قبل املوت، وقد فطري  الدعوة شاق وطويل، ال يشترط فيه رؤية النصر أو ي

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ      ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ڇ  :قال تعاىل

 .(4) ڇ

                                                 
، 493بتصرف، مقدمات للنهوض بالعمل الدعوي، املسلمون بني التحدي واملواجهة: د. عبد الكرمي بكار ص  (0)

 م.0994هـ 0207، 0دار املسلم الرياض، ط:
 .3/92شرة. صحيح مسلم بشرح النوويالرهيط: تصغري كلمة رهط، وهم اجلماعة دون الع (4)
 .441ح  0/099صحيح مسلم كتاب اإلميان باب الدليل على دخول طوائف من املسلمني اجلنة بغري حساب وال عذاب (3)
 .21سورة احلج آية  (2)
 .010بتصرف، السنن اإلهلية   األمم واجلماعات واألفراد ص  (4)
 .24سورة يونس آية  (4)
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ڄ  ڄ    ڇ  كما ال يوقف السري فيه انقطاع بعض الدعاة، أو وفاهتم، وقد قال تعاىل

، فإن (0) ڇ...ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ  ڍڌ  
ليس مربرا للنكوص  -وهو إمام الدعاة-عليه وسلم  كان موت الرسول صلى اهلل

واالنقطاع عن الدعوة، فغريه من باب أوىل، واآلية مل تشترط حدو، النصر أو بلوغ 
األهداف املنشودة، بل يوجه تعاىل املؤمنني إىل إكمال الطري  للوصول إىل الغاية البعيدة، 

م ، فإنه قد يتم فيما يأيت من األيام فالنصر إذا مل يتحق  مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسل
ڌ  ڎ  ڎ  ڇ مع غريه، واملطلوب من املؤمنني املضي   الطري  الذي رضيه اهلل هلم، 

 .(4) ڇڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  
وقد وعى الصحابة رضوان اهلل عليهم هذا املفهوم، فكانوا دعاة جماهدين مع 

ومل مينعهم من االستمرار   الدعوة استشهاد  الرسول صلى اهلل عليه وسلم وبعد وفاته،
بل أينما  -(3)كما حد، مع أصحاب الرجيع ،ملا قتلوا غدرا وخيانة -بعضهم   طريقها

وجههم النيب صلى اهلل عليه وسلم دعاة أو جماهدين ،توجهوا وأطاعوا، حىت أث  اهلل تعاىل 
ٺ  ٺ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀڇ عليهم بقوله: 

 ڇٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  
، فقد صدقوا اهلل فيما عاهدوا من الصرب والثبات مع رسوله، (2)

والقيام مبا كتب عليهم من القتال إلعالء كلمة اهلل، فمنهم من أدى ما التزم ووىف به، 
فقاتل مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم صادقا، حىت قتل شهيدا، ومنهم من ينتظر ما 

 .(4)نصره و الشهادة على ما مضى عليه أصحابه من الصدقوعد اهلل به من 
ومما ثبَّت الصحابة   جهادهم مع رسوهلم، و  هجرهتم معه، وربط على قلوهبم،  
ابتغاؤهم وجه اهلل تعاىل، وطلب ثوابه   اآلخرة، فقد وقر   قلوهبم أن من مات منهم قبل 

ومن بقي منهم حىت رأى النصر ونال من  حدو، التمكني   األرض، توفر له ثوابه   اآلخرة،

                                                 
 .022جزء من آية  سورة آل عمران  (0)
 .022سورة آل عمران تتمة اآلية  (4)
 .3/041بتصرف، سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم :ابن هشام  (3)
 .43سورة األحزاب آية  (2)
 .03/437بتصرف، حماسن التأويل  (4)
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طيبات الدنيا، خشي أن يكون قد عجل هلم أجر طاعتهم ،وقد كانوا على نعيم اآلخرة 
قال خباب رضي اهلل عنه :) هاجرنا مع النيب صلى اهلل عليه وسلم ، نريد وجه اهلل،  (0)أحرص،

ا من أينعت له مثرته، فهو فوقع أجرنا على اهلل، فمنا من مضى ومل يأخذ من أجره شيئا، ومن
 .(3)((4)َيْهدُُِبها

يقول الشيخ حممد الغزايل رمحه اهلل: و  يوم الفتح قد ترجع بنا الذكريات إىل 
رجال مل يشهدوا هذا النصر املبني، ومل يسمعوا صوت بالل وهو يؤذن فوق ظهر الكعبة 

م، ومل يروا عبادها شعار التوحيد، ومل يروا األصنام مكبوبة على وجهها مسواة بالرغا
األقدمني، وقد ألقوا السلم واجتهوا إىل اإلسالم، إهنم قتلوا أو ماتوا أبان املعركة الطويلة 
اليت نشبت بني اإلميان والكفر، ولكن النصر الذي جيين األحياء مثاره اليوم، هلم فيه نصيب 

 .(2)كبري، وجزاؤهم عليه مكفول عند من ال يظلم مثقال ذرة
الضروري أن يشهد كل جندي النتائج األخرية للكفاح بني احل   إنه ليس من

والباطل، فقد خيترمه األجل   املراحل األوىل منه، وقد يصرع   هزمية عارضة، كما 
 .(4)وقع لسيد الشهداء محزة رضي اهلل عنه ومن معه

 ومن السنن حدو، االبتالء للدعاة قبل النصر والتمكني: فهذه سنة اهلل   أهل -4
العقيدة الصحيحة والدعوة السليمة، ال بد من البالء واألذى، والبد من الصرب واملقاومة 

                                                 
. وكيف ال يكونون رضي اهلل عنهم أحرص الناس على أجر 4221ح  00/479بتصرف، فتح الباري  (0)

رة، وأزهدهم   الدنيا، وقد مسعوا قول النيب صلى اهلل عليه وسلم :)) ما من غازية تغزو   سبيل اهلل، اآلخ
فيصيبون الغنيمة إال تعجلوا ثلثي أجرهم من اآلخرة، ويبقى هلم الثلث، وإن مل يصيبوا غنيمة اَّ هلم أجرهم((، 

 .0914ح  3/0402ن مل يغنم صحيح مسلم كتاب اإلمارة باب بيان قدر ثواب من غزا فغنم وم
 .4221، ح 00/479بكسر الدال وجيوز ضمها، أي يقطفها، فتح الباري  (4)
وتتمة احلديث:) منهم مصعب بن عمري، ُقتل يوم أحد، وترك َنِمرة ، فإذا غطينا رأسه بدت رجاله، ،إذا غطينا  (3)

جنعل على رجليه من اإلذخـر(، صـحيح   رجله بدت رأسه، فأمرنا النيب صلى اهلل عليه وسلم أن نغطي رأسه، و
 .7/071البخاري كتاب الرقاق باب فضل الفقر 

ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ             ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى        ى  ڇ  :وقد قال تعـاىل   (2)

 .4-2سورة حممد من آية  ڇائ  ائ   ەئ  ەئ  
 .201بتصرف، فقه السرية ص  (4)
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واالعتزام، إنه طري  اجلنة احملفوفة باملكاره، وهو الطري  إلنشاء اجلماعة اليت يمل هذه 
 .(0)الدعوة وتنهض بتكاليفها

ۈ  ۈ  ٴۇ      ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ     ڇ  قال اهلل تعاىل

 ڇى  ى  ائائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ   ۆئ       ې  ې  ې  ې

، ليثبت على هذه الدعوة أصلب أصحاهبا عودا، أصربهم على العنت والبالء، فتعز هذه (4)
 الدعوة عليهم وتعلو بقدر ما يضحون   سبيلها.

ومشيئة اهلل تعاىل وإرادته هي اليت اقتضت حدو، االبتالء لعباده املؤمنني، ولو شاء 
ڳ  ڳ  ڱ  ڇ  وله: كن، لكنه تعاىل جعل ذلك حلكمة، بني بعضها   قوله تعاىللنصرهم بق

، فهو ابتالء (3) ڇڱ  ڱ  ڱ  ں     ں   ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  
 .(2)للمسلمني وللكافرين، كما   احلديث:)) إمنا بعثتك ألبتليك وأبتلي بك ((

، إال جعل له أعداء، كما قال فاهلل سبحانه من حكمته، مل يبعث نبيا هبذا التوحيد
ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ڇ  تعاىل

، ذلك أن وجود العدو ميحص احل  ويبينه، فإنه كلما ُوجد املعارض، (4) ڇ... ڃ  ڃ
 .(4)قويت حجة اآلخر

فاالبتالء خري للدعوة وللدعاة سواء، فهو الوسيلة اليت هبا تتميز الصفوف وتتمحص 
ألن محل أمانة الدعوة ال يصلح هلا كل الناس، بل هم الصفوة املختارون، الذين القلوب، 

                                                 
 .0/409ي  الدعوة   ظالل القرآن بتصرف، طر (0)
 .014سورة آل عمران آية  (4)
 .2سورة حممد جزء من آية  (3)
 .04سب  خترجيه ص  (2)
 .004سورة األنعام جزء من آية  (4)
، 43بتصرف، شرح كشف الشبهات) للشيخ حممد بن عبد الوهاب(: الشيخ حممد بن صاحل العثـيمني ص   (4)

. وأضاف الشـيخ: وهـؤالء   0994هـ 0207، 4دار الثريا للنشر الرياض ط: إعداد فهد بن ناصر السليمان
اجملرمون يعتدون على الرسل وأتباعهم وعلى ما جاؤا به بأمرين: األول: التشـكيك، والثـاين: العـدوان. أمـا     

ڇ  لهملن أراد أن يضله األعداء، وأما العدوان، فقد قال   مقاب ڇائ  ائ  ەئ   ڇ  التشكيك، فقد قال عنه تعاىل

 .44 -42ملن أراد أن يرد عن أعداء األنبياء. بتصرف ص  ڇەئ  
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ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ   ٿ  ڇ  ُيعدون من اهلل هبذا االبتالء، كما قال تعاىل

، فال بد أن ُيعرف اجملاهدون ويتميزوا لئال يقع االلتباس بينهم وبني (0) ڇٹ  ٹ  
ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ      ڻڇ  ، قال تعاىل(4)ضعاف النفوس واملنافقني

 .(3) ڇھ     ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  
ومن حكمة االبتالء أنه يزيد من تناصر الدعاة، وتآزرهم، وجيعلهم على درجة عالية 

 من األخوة، وذلك حني يقفون صفا واحدا ضد أعدائهم.
اخلربة والتجربة   احلياة، ألن كما أنه يقوي اإلميان   قلوهبم ويفتح هلم آفاقا من 

حاهلم كالنبتة الطرية الغضة اليت متيلها الرياح مرة تلو مرة، فتميل معها ميينا ومشاال، حىت 
تكرب وتستوي ويكمل نضجها، وهي ثابتة قوية، كما شبه رسول اهلل صلى اهلل عليه 

ها الريح كفأهتا، من الزرع، من حيث أتت (2)وسلم حال املؤمن:))مثل املؤمن كمثل اخلامة
، فالشدائد تستجيش مكنون القوى ومذخور الطاقة   (4)فإذا اعتدلت تَكفَّأ بالبالء((

قلوب الدعاة، وتفتح فيها منافذ ما كانوا ليعلموها   أنفسهم إال يت مطارق الشدائد، 
كما أن بعض القيم والتصورات ما كانت لتصح وتستقيم إال   جو احملنة، اليت تزيل 

 .(4)بش عن العيون، وحني يلجئون هلل وحدهالغ
ولو مل يصبهم البالء الكتسبت نفوسهم من العافية الدائمة والنصر والغ ، طغيانا 
وركونا إىل العاجلة، وهذا   حد ذاته مرض يعوقها عن جدها   سريها إىل اهلل والدار 

 .(7)لعائ اآلخرة، فمن حكمة اهلل تعاىل أن يقيض هلم االبتالء إلزالة هذا ا

                                                 
 .30سورة حممد آية  (0)
 .444بتصرف، طري  الدعوة   ظالل القرآن ص  (4)
 .3-4سورة العنكبوت اآليتني  (3)
   .4423ح  01/014اخلامة: هي النبتة الطرية اللينة، أو هي الزرع أول ما ينبت على ساق واحد. فتح الباري (2)
وتتمة احلديث ) والفاجر كاأَلْرزة صماء معتدلة حىت يقصمها اهلل إذا شاء(( صحيح البخاري كتاب املرضـى   (4)

 . 7/3والطب باب ما جاء   كفارة املرض  
 .444/ 0بتصرف، طري  الدعوة   ظالل القرآن  (4)
ة من وقوع اإلدالة واالبتالء للمؤمنني، ، وقد أفاد رمحه اهلل كثريا   ذكر احلكم440/ 3بتصرف، زاد املعاد  (7)

 .093 -4/017، وانظر إغاثة اللهفان 420 - 401/ 3لالستفادة انظر املرجع نفسه 
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ومن اخلطأ أن يتطرق اليأس إىل قلوب الدعاة بسبب احملن وشدهتا، أو أن تضعف 
، ) فاهلل تعاىل يهدي الرسل وأتباعهم (0)الثقة   اهلل وتأييده والثقة   بلوغ الغاية املنشودة

وينصرهم على أعدائهم، ولو كانوا من أقوى األعداء، فعلينا أن ال نيأس لكثرة األعداء 
 من يقاوم احل ، فإن احل  كما قال ابن القيم: وقوة

 احل  منصور وممتحن فال              تعجب فهذي سنة الرمحن
فال جيوز لنا أن نيأس، بل علينا أن نطيل النفس، وأن ننتظر وستكون العاقبة 
للمتقني، فاألمل دافع قوي للمضي   الدعوة والسعي   إجناحها، كما أن اليأس سبب 

 .(4)لتأخر   الدعوة(للفشل وا
وقد كان السلف الصاحل يصمدون  ويثبتون عند البالء، رغبة باألجر من عند اهلل، 
بل قد يرون أن الرخاء هو من تعجيل الثواب   الدنيا، كما قال عبد الرمحن بن عوف 

:) ُقتل مصعب بن عمري وكان خريا مين، فلم يوجد له -وقد ُأيت بطعامه -رضي اهلل عنه 
خري مين، فلم يوجد له ما يكفن فيه   -أو رجل آخر -فن فيه إال بردة، وقتل محزةما يك

إال بردة، لقد خشيت أن تكون قد عجلت لنا طيباتنا   حياتنا الدنيا.   جعل يبكي 
واالبتالء طري  للتمكني، فهذه السنن ميسك بعضها برقاب بعض، كحلقات 

بال متحيص، وال متحيص بال ابتالء، إذ مىت السلسلة، يشد بعضها بعضا، فال متكني 
 .(2)يققت أوائلها يققت أواخرها

فقال:) يا أبا عبد اهلل، أميا أفضل  -رمحه اهلل-(4)وقد سأل رجل اإلمام الشافعي 
للرجل، أن ميكن أو يبتلى؟ فقال الشافعي: ال ميكن حىت يبتلى، فإن اهلل ابتلى نوحا 

                                                 
 4، دار الفرقـان األردن ط: 14بتصرف، طري  الدعوة بني األصالة واالحنراف: د. مصطفى مشـهور ص   (0)

 م.0914هـ 0217
 .44-42شرح كشف الشبهات ص  (4)
 .4/77اري كتاب اجلنائز باب الكفن من مجيع املال صحيح البخ(3)
 .004جملة البيان عدد  44بتصرف، مقال بعنوان: العلم بالسنن الربانية: د. حممد آحمزون، ص  (2)
هو حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان القرشي اهلامشي املطليب، أبو عبد اهلل، أحد األئمة األربعة، ولد بغزة  (4)

هـ ومجل منها إىل مكة،   قصد مصر إىل أن تو  فيها، كان من أشعر الناس وأفقههـم  041   فلسطني سنة
. 412سنة، وكان ذكيا مفرطا، وله تصانيف كثرية، تو  رمحه اهلل سـنة   41وأعلمهم بالقراآت، أفىت وعمره 

 .4/44، واألعالم 01/4، سري أعالم النبالء 9/43بتصرف حلية األولياء 
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وات اهلل وسالمه عليهم أمجعني، فلما صربوا وإبراهيم وموسى وعيسى وحممدا صل
 .(0)مكنهم(

ی  جئ  حئ  مئىئ  يئ  ڇ  بل أن التمكني هو ذاته من االبتالء، فقد قال تعاىل

 ڇجب  
، فالدعاة قد يصمدون لالبتالء عند الشدائد وأثناء اجلهاد والقتال، لكنهم عند (4)

الذات والرئاسة، وقد جترفهم التمكني والنصر يصيبهم الفخر والغرور، وقد يغلب عليهم حب 
 امللذات واالنغماس   متاع الدنيا إىل الدعة والسكون، فيتركوا الدعوة إىل اهلل واجلهاد   سبيله.

كما قد يغفلون عن يقي  شرط استمرار التمكني، فال يقيمون دين اهلل   األرض،  
ڑ  ڑ  ڌ  ڌ        ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڇ  الذي أمر به تعاىل   قوله

 .(3) ڇک  ک  ک  کگ   گ  گ  گ   
فهو ابتالء بعد ابتالء، وقد أمر اهلل نبيه صلى اهلل عليه وسلم بعد حدو، النصر 

ڇ  ڇ  ڇ   ڍڍ  ڇ  والتمكني بالتوجه إىل اهلل بالشكر واالستغفار والتوبة فقال

 .(2) ڇڌ      ڌ  ڎ  

                                                 
 .449الفوائد ص  (0)
 .34سورة األنبياء جزء من آية  (4)
 .20سورة احلج آية  (3)
 .3سورة النصر آية  (2)
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 املطلب الثاني: قواعد منهجية يف إعداد الدعاة   

عاة إىل اهلل هم محلة مبادئ اإلسالم إىل الناس، وهم صنف متميز قد اختارهم اهلل الد
، وهذا يتبني من (0)حلمل أمانة الرسالة، فليس كل إنسان مهيأ للقيام بعبء الدعوة

چ  چ   ڇ  اصطفاء اهلل تعاىل لرسله، وتكليفهم بالدعوة إىل سبيله، كما   قوله تعاىل

 . (4) ڇ ....ڇ  ڇ      ڇ  ڇ  ڍڍ 
والنيب صلى اهلل عليه وسلم هو إمام الدعاة إىل اإلسالم، يسريون بسريته، ويقتدون 
هبديه، قد رىب أصحابه وأعدهم حلمل الرسالة، ويمل مشاقها، وأعدهم ليكونوا قدوة 
جملتمعهم بسلوكهم وبذهلم وتضحياهتم، وبدأ بإعدادهم أول مبعثه   دار األرقم بن 

عنه،   تعهدهم بالتربية وغرس اإلميان   قلوهبم طوال سين العهد رضي اهلل  (3)األرقم
 املكي.
ومل ينته دوره   مكة حىت أكمله   املدينة، فأخرجت مدرسة النبوة للناس أجياال   

من أرفع املستويات من الدعاة املدافعني عن اإلسالم، الواثقني بطريقهم املعتزين بدينهم، 
عليه وسلم اإلسالم حىت أخضعوا جزيرة العرب له،   التح  ونشروا مع النيب صلى اهلل 

بالرفي  األعلى وقد أعد أصحابه وراءه حلمل الدعوة إىل خارجها، وأا خلفاؤه الراشدون 
 ما بدأه صلى اهلل عليه وسلم .

، هم خالصة اجلهود املضنية اليت ُبذلت (2)ومما ال شك فيه أن هذه الصفوة من الدعاة
رين عاما من عمر الدعوة، وقد رمست منهجا تناقلته أجيال الدعاة، وسبيال طيلة ثالثة وعش

                                                 
، دار القلم الكويـت،  410بتصرف، فصول   الدعوة والثقافة اإلسالمية: د. حسن عيسى عبد الظاهر ص  (0)

 م.0910هـ 0210، 0ط:
 .74سورة احلج جزء من آية  (4)
ف بن أسد بن عبد اهلل املخزومي، من السابقني لإلسالم قيل: أسلم بعد عشرة، كان امسه قبل اإلسالم عبد منا (3)

كانت داره على الصفا، وكان النيب صلى اهلل عليه وسلم يلتقي بأصحابه فيها، حىت تكاملوا أربعني رجال مسلما 
ـ  ه   خالفـة  خرجوا منها، وكان آخرهم إسالما عمر رضي اهلل عنه ، شهد املشاهد كلها، وتو  رضي اهلل عن

 هـ.44معاوية سنة 
مقصود الباحثة بالدعاة   هذا املبحث، نوعني منهم: النوع األول: قدوة الدعاة النيب صلى اهلل عليه وسـلم ،   (2)
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يسلكونه على هدى وبصرية من اهلل، وهذا املنهج الرباين يسع الدعاة مهما ترامت أمداء 
الزمان واملكان، إذا فقهوا هذا املنهج وأحسنوا تطبيقه،) فاكتشاف املنهج الدعوي األمثل هو 

الثاين فيتمثل   فهم األساليب والوسائل واخلطط واآلليات،  نصف املطلوب، أما النصف
، وذلك يستلزم إعدادا متميزا للدعاة كي يصل هلم (0)اليت جيب استخدامها   نشر الدعوة(

 هذه األهلية.
قواعد وأسس مستلهمة من مسات املنهج النبوي يف إعداده للدعاة وفيما يلي  

 ري  املالئمة ألعداد الدعاة إىل اهلل:على ضوء غزوة الفتح، لعلها توضح الط
 القاعدة األولى: يجب أن يكون إعداد الدعاة شامال متوازنا:

إن كل داعية يعد لبنة مهمة   الصرح الدعوي و  اجملتمع اإلسالمي، فإذا تلقى 
إعدادا شامال  بدنيا ونفسيا وعقليا وخلقيا، إىل غري ذلك من اجلوانب اليت يق  التوازن 

يته، يكون قد خطى خطوة ال بد منها   إقامة صرح األمة على أساس متني،   شخص
 .(4)ويكون عضوا نافعا لنفسه وألهله وألمته، قادرا على االضطالع باألعباء اليت تناط به

واإلعداد الشامل املتوازن هو الذي يعطي لكل شيء حقه، فال ينزع إىل متجيد 
حيصر الدعاة   ركن معني، فيصبح بالتايل جانب على جانب آخر، أو يطغى عليه، أو 

ذلك هو هدف الدعاة ورسالتهم اليت يدعون هلا مما خيل بشمولية الدعوة اإلسالمية، 
وذلك كأن يركز على القلب فقط فيهتم بإخراج دعاة عندهم رقة بالغة ومواعظ مؤثرة، 

اليسري من الدين،  لكنه   الوقت ذاته أغفل جانب العلم  والعقل، فلم يفقههم إال بالنزر
وأمهل أجسادهم فهي ضعيفة هزيلة، ومل يهتم بأخذ العدة جلهاد الكفار، فاإلعداد الشامل 
املتوازن يعطي كل جزء من اإلنسان ما يستحقه من العناية والرعاية، ألنه نابع من مشولية 

                                                                                                                                          
وذلك باستخالص الدروس املستفادة من إعداد اهلل تعاىل له حلمل رسالته، والداعية احلصيف إذا مسع أمرا من اهلل 

  عليه وسلم علم اخلري فيه، فالتزمه وتأسى بالنيب   ذلك.تعاىل لنبيه صلى اهلل
النوع الثاين: هم صحابته الكرام، وذلك باستخالص الدروس من إعداد النيب صلى اهلل عليه وسلم هلم وتربيتـهم  

النجوم للقيام حبمل الدعوة   حياته وبعد مماته، ودعاة اليوم يقتدون بالنيب صلى اهلل عليه وسلم وبصحابته، فهم ك
 للسائر   الظالم.

 .014مقدمات للنهوض بالعمل الدعوي ص  (0)
 .24بتصرف، دعوة اإلسالم: سيد ساب  ص  (4)
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ح الدين الذي يدعو إليه، ومن صفات هذا الدين أنه شامل متكامل ليس دين عقل أو رو
 .(0)أو جسد فقط، بل أنه يتعامل مع اإلنسان املكون من كل ما سب 

وقد اهتم النيب صلى اهلل عليه وسلم بأصحابه ورأى ضرورة أن يعدوا إعدادا شامال، 
فتراه يعزز اجلانب اإلمياين الروحي عندهم ، حني يقوي رابطتهم باهلل تعاىل الذي نصرهم 

ريهم القدوة   نفسه فيصلي هلل شاكرا حامدا وأعزهم، فريجع الفضل كله إليه. كما ي
 -وذلك من أهم مقتضيات الدعوة -بعد إمتام الفتح، ويعيش بدعوته كل حلظات حياته

إذ حيق  االنشغال بالدعوة من خالل انشغاله باهلل تعاىل، تسبيحا واستغفارا وصالة، فذكر 
هة الشدائد اليت تنتظره   اهلل تعاىل حيق  االطمئنان القليب للداعية، وهو ضروري ملواج

مب  ىب  يب   جت  حت      ختمت  ىت  يت     جث  مث  ڇ  الطري ، كما قال تعاىل

 .(3()4) ڇىث  
كما يهتم برعاية اجلانب العقلي املعر ، وذلك بتركيزه على أمهية نشر العلم، وأمره 

)) وليبلغ ملن مسع كالمه وفقهه، أن يبلغه ملن مل يسمع، فيقول بعد خطبته ثاين أيام الفتح:
، ويأمر بكتابة ما علمه للناس ألحد أصحابه حني سأله أن يكتب له (2)الشاهد الغائب((

 .(4)ما قال، ليحمله إىل من وراءه من قومه   اليمن، فقال:)) اكتبوا أليب شاه((
وال شك أن تسلح الداعية بالعلم من األمور الضرورية، ألن من تصدى للدعوة  

ُيخشى عليه أن جيادله أحد خصومه، فتضيع حجته فيهلك، فال دون أن يتسلح بالعلم، 
بد أن يكون عنده من العلم ما يدفع به الشبهات، ويفحم به اخلصم، وذلك ال يكون إال 

 .(4)مبعرفة ما هو عليه من احل ، وما عليه خصمه من الباطل، ليتمكن من دحض حجته
والعقلي فإنه ال يغفل  إىل جانب عنايته صلى اهلل عليه وسلم باجلانب الروحي

اجلانب البدين، فال يكلف صحابته فوق طاقتهم، فال حيملهم على الصيام   السفر، بل 
                                                 

 .001 -99لالستفادة انظر اخلصائص العامة لإلسالم ص  (0)
 .41سورة الرعد آية  (4)
 ، مكتبة وهبة القاهرة ط: بدون.21بتصرف، حكمة الدعوة: رفاعي سرور ص  (3)
 .0/34البخاري كتاب العلم باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب  صحيح(2)
 . 024سب  خترجيه ص  (4)
 .71بتصرف، شرح كشف الشبهات ص  (4)
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رخص هلم بالفطر ملا رأى املشقة اليت أصابتهم،   ينكر على من خالف وأجهد 
،   الوقت الذي يتاج فيه الدعوة إىل اجملاهدين األشداء بكامل قواهم، ليدفع (0)جسده
 حنور املشركني،   أمره للصحابة بإظهار قوهتم البدنية وبأسهم لألعداء، عندما هبم  

خالف بعض أهل مكة شروط األمان ، وقاتلوا املسلمني، فقال لألنصار:)) احصدوهم 
 .(4)حصدا((

ويويل صلى اهلل عليه وسلم عناية فائقة للناحية النفسية،   إعداده للصحابة، 
م، ورفع روحهم املعنوية، حبسن تقديرهم واألخذ برأيهم، ويتجلى ذلك   إكرامه هل

ومشاركتهم السراء والضراء، مثل تبديده ملخاوف األنصار يوم أا الفتح، وظنهم أنه قد 
مييل إىل البقاء مبكة بعد فتحها، فيضحي بأمر حبيب إىل نفسه، إكراما هلم، ويعلن بقاءه 

 .(3)حمليا حمياكم واملمات مماتكم((معهم حىت يتوفاه اهلل، ويقول: ))معاذ اهلل ا
كما يظهر تكرميه ألصحابه   قبوله شفاعتهم، ملا شفع بعضهم ملن صدر   حقهم 
حكم اإلعدام، فيقبل شفاعة عثمان رضي اهلل عنه   أخيه من الرضاعة عبد اهلل بن أيب 

لزوجها السرح رضي اهلل عنه ، ويقبل شفاعة أم حكيم رضي اهلل عنها، ويعطيها األمان 
عكرمة بن أيب جهل رضي اهلل عنه، ويصدر عفوه عن صفوان بن أمية، رضي اهلل عنه، 

 .(2)حني سأله عمري بن وهب ذلك، وأعطاه عمامته عالمة على األمان
ويظهر تكرميه ومراعاته لنفسياهتم   اعتبار آرائهم واألخذ هبا، كإعطائه أبا سفيان فخر 

يت اهلل احلرام   األمان يومها، نزوال عند رأي العباس األمان ألهل مكة ومساواة بيته لب
وهو سعد بن عبادة رضي -رضي اهلل عنه، كذلك أخذه برأي الصحابة وتغيريه ألحد قادته 

 .(4)ملا قالوا خشية منه على قومهم : ما نأمن أن تكون له صولة   قريش -اهلل عنه 
قي، وكثرية هي اآليات ومن اجلوانب املهمة   إعداد الدعاة اجلانب األخال

واألحاديث احلاضة عليه، والدالة على آثاره احلسنة   قبول الدعوة، فكذلك جند النيب 

                                                 
 .000سب  ختريج احلديث ص  (0)
 .044سب  خترجيه ص  (4)
 .044سب  خترجيه ص  (3)
 .014 -011بتصرف، القيم اخللقية واإلنسانية   الغزوات ص  (2)
 .001ه ص سب  خترجي (4)
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-وهو السائب بن عبد اهلل رضي اهلل عنه  -صلى اهلل عليه وسلم يوجه أحد مسلمة الفتح
الصلة إىل االستمرار على ما كان عليه من التخل  باألخالق احلسنة وبذل املعروف والرب و

اليت كان عليها   اجلاهلية، فيقول له:)) ياسائب، انظر أخالقك اليت كنت تصنعها   
 .(0)اجلاهلية، فاجعلها   اإلسالم، أقر الضيف، وأكرم اليتيم، وأحسن إىل جارك((

وال يغفل  اجلانب االقتصادي، بل يرعاه مبا يكفل احلياة اإلنسانية ،والقدرة على 
ولية املناطة به، فقد روي أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم ملا وىلم عّتاب القيام بأعباء املسئ

بن أسيد رضي اهلل عنه إمرة مكة، جعل رزقه كل يوم درمهًا، فقام فخطب الناس فقال: 
أيها الناس أجاع اهلل كبد من جاع على درهم، فقد رزقين رسول اهلل صلى اهلل عليه 

 . (4)إىل أحدوسلم درمهًا كل يوم، فليست يب حاجة 
وال يغفل النيب صلى اهلل عليه وسلم اجلانب املظهري، فيحرص على حسن مظهر 
املؤمن الداعية، ومن أهم ما يتميز به هذا املظهر، النظافة واحلرص على االغتسال، وقد 
يظن البعض أن إمهال املظهر العام دليل على التواضع والزهد، وحقيقة األمر أن الداعية 

ظهور باملظهر الالئ  املتميز أمام املدعوين فقد روي أن النيب صلى اهلل عليه حيتاج إىل ال
، وقد روي اغتساله صلى اهلل عليه وسلم   (3)وسلم قال: ) إن اهلل مجيل حيب اجلمال(

غزوة الفتح أكثر من مرة فقد ذكرت أم هانئ رضي اهلل عنها:) أنه يوم الفتح اغتسل   
ملا أراد قتل رجلني  -، وملا ذهبت إليه تشكو أخاها عليًا (2)بيتها   صلى مثاين ركعات(

 .(4)وجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره -قد أجارهتما

                                                 
 عن السائب بن عبد اهلل. 3/244رواه اإلمام أمحد   املسند  (0)
، دار الكتب العلمية لبنـان  404بتصرف، نور اليقني   سرية خري املرسلني: الشيخ حممد اخلضري بك  ص  (4)

 .4ط:
 .90ح  0/93صحيح مسلم كتاب اإلميان باب يرمي الكرب وبيانه  (3)
 .4/92غازي باب منزل النيب صلى اهلل عليه وسلم يوم الفتح صحيح البخاري كتاب امل (2)
 . 039سب  خترجيه ص  (4)
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ومن حرصه صلى اهلل عليه وسلم على متيز شخصية أصحابه توجيههم بأن يكونوا  
بني الناس أحسنهم هيئة وزياًّ فقال :)) إنكم قادمون على إخوانكم فاصلحوا رحالكم 

 .(0)لحوا لباسكم حىت تكونوا كأنكم شامة بني الناس((وأص
بأمرهم بتغيري الشيب فقد ) ُأيت  -كمسلمني-وكذلك حيرص على متيز مظهرهم 

بياضًا، فقال رسول اهلل صلى اهلل  (4)ورأسه وحليته كالثغامة -يوم فتح مكة -بأيب قحافة 
 . (3)عليه وسلم :)) غريوا هذا الشيء واجتنبوا السواد((

ألصل   ذلك خمالفة اليهود والنصارى ففي الصحيحني، قال صلى اهلل عليه وسلم وا
 .(2):)) إن اليهود والنصارى ال يصبغون فخالفوهم((

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل: فقد تبني أن نفس خمالفتهم أمر مقصود  
مة يعللون األمر للشارع   اجلملة، وهلذا كان اإلمام أمحد ابن حنبل وغريه من األئ

بالصبغ بعلة املخالفة، وقال اإلمام أمحد ما أحب ألحد إال أن يغري الشيب، وال يتشبه 
 .(4)بأهل الكتاب، لقول النيب صلى اهلل عليه وسلم :))غريوا الشيب وال تشبهوا باليهود((

واخلالصة أن إعداد الداعية ال بد أن يكون شامال ملقومات البناء األساسية   
ة رجل الدعوة، ليكون سليم العقيدة، صحيح العبادة، متني اخلل ، مثقف الفكر، شخصي

 .(4)قوي اجلسد، نافعا لنفسه ولغريه، إىل آخر هذه املقومات
القاعدة الثانية: تعاهد فئات معينة من الدعاة بزيادة في اإلعداد 

                                                 
عن  2/011، ومسند اإلمام أمحد 2119ح  2/47سنن أيب داود كتاب اللباس باب ما جاء   إسبال اإلزار  (0)

ق  جامع األصـول:  سهل بن احلنظلية رضي اهلل عنه ، ومل يذكر يديد زمن قوله صلى اهلل عليه وسلم .وقال حم
 .4/411إسناده حسن 

 .0/402هو نبات أبيض الزهر والثمر، وقيل هي شجرة َتْبيَّض كأهنا الثلج. بتصرف النهاية   غريب احلديث  (4)
 3/0433صحيح مسلم كتاب اللباس والزينة باب استحباب خضاب الشيب بصفرة أو محرة، ويرميه بالسواد  (3)

 .3/041د ، ومسند اإلمام  أمح4014ح 
، وصحيح مسلم كتاب اللباس والزينة بـاب   خمالفـة   7/47صحيح البخاري كتاب اللباس باب اخلضاب  (2)

 .4013ح  3/0443اليهود   الصبغ 
 ، وقال: حديث حسن صحيح.0744ح  2/434سنن الترمذي كتاب اللباس باب ما جاء   اخلضاب  (4)
هـ 0399، دار الطباعة والنشر اإلسالمية القاهرة ط: بدون 47بتصرف، طري  الدعوة: مصطفى مشهور ص  (4)

 م.0979
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 والتربية:
يمة، وال يستطيع داعية إن محل الداعية إىل اهلل محل ثقيل، واألعباء املنوطة به عظ

بذاته االنفراد بالقيام بذلك كله، بل ال بد له من معاونني يسريون إىل جانبه، ويشدون 
من عضده، ويتولون معه املسئوليات الدعوية مبا حيق  املصلحة املنشودة، وذلك يكون 
ه باختيار األكفاء من الناس للتصدي هلذا الدور،   تركيز العناية واإلعداد على هذ

العناصر املؤثرة   الدعوة، وعدم التسوية بينها وبني غريها من العوام، فإعداد الشخصية 
الدعوية املؤثرة حيتاج إىل عناية خاصة، وتوجيه هادف، لتكون على مستوى املهمة املعدة 

 هلا.
واهلل تعاىل اصطفى للدعوة أفضل البشر، وصنعهم على عينه تعاىل، وتعهدهم  

ة، منذ الصغر حىت غدوا أهال ملا يلقى عليهم من وحي، ويكلفون به من بالرعاية والصياغ
 مسئولية إصالح حال البشرية.

ومن أهم ما تب  به الشخصية الدعوية، لتكون قوية مؤثرة: أن تكون ذات إرادة 
وعزمية ومضاء، لتكون شخصية قيادية، وهذا ميكن اكتسابه باملران والتدرب، وقد تعاهد 

عليه وسلم أصحابه بالتدرب على ذلك، بتكليفهم  توجيههم، وكان عليه  النيب صلى اهلل
الصالة والسالم كلما رأى منهم خلال سده، وكلما رأى ضعفا قواه، وكلما رأى بذال 
وشجاعة وتضحية وجَّهه، حىت غدا الصحابة أقوى ما يكون الدعاة إىل اهلل وأثبت، 

 .(0)ملعمورةومحلوا الدعوة شرقا وغربا وطافوا هبا أرجاء ا
ومن مظاهر إعداد النيب صلى اهلل عليه وسلم لصحابته، وتنمية شخصياهتم الدعوية 

 القيادية ما يلي:
 أوال: باهتمامه ببعض الشرائح التي يغفل عنها المجتمع:

والعمل على استيعاب العناصر اجلديدة املؤمنة، وإعدادها للقيام بدورها   الدعوة،  
ربز وتنتج، ألن إمهاهلا يؤدي إىل إهدار طاقاهتا، أو تشرذمها، وإعطاء الفرصة هلا كي ت

 ومن أمثلة ذلك:

                                                 
 .027-024بتصرف، علم نفس الدعوة: د. حممد زين اهلادي ص  (0)
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الشباب، فهم عماد كل دعوة إصالحية، وباندفاعهم للتضحية والفداء تتقدم  -0
، كما أن الشباب أكثر تقبال للتغيري الثقا  واألفكار (0)الدعوات سريعا حنو النصر والغلبة

 واحلماس ما ليس   كثري من كبار السن.اجلديدة، وفيهم من املرونة 
ومن مظاهر عنايته صلى اهلل عليه وسلم هبم، تكليفهم باألعمال املهمة احلساسة،  

كحمل راية القتال، ومن ذلك تسليمه راية األنصار لقيس بن سعد بن عبادة رضي اهلل 
 عنهما بعد أخذها من أبيه.

قل بن سنان األشجعي رضي اهلل وكان حامل لواء قبيلة أشجع أحد الشبان وهو مع
 ،وكان   العشرينات من عمره حينذاك.(4)عنه

وأحد الذين محلوا راية جهينة كان أيضا من الشباب، وهو معبد بن خالد اجلهين 
 (2).(3)رضي اهلل عنه

ومن أحسن ما يكون به تقدير الشباب تكليفهم باإلمارة، كتوليته عتاب بن أسيد 
وهو مل يتجاوز العشرينات من عمره، وروي أنه سئل: أنت  رضي اهلل عنه إمارة مكة،

أكرب أم النيب صلى اهلل عليه وسلم؟ فقال: النيب صلى اهلل عليه وسلم أكرب مين، وأنا أصغر 
منه، ولد النيب صلى اهلل عليه وسلم عام الفيل، وأنا أدركت سائسه وقائده أعميني 

 (4)مقعدين يستطعمان الناس.
من كبار السن وأصحاب اخلربة العديد، لكنه صلى اهلل عليه  وقد يكون   القوم

وسلم يرى شخصية صغرية   السن، لكنه يروم فيها كرب املعاين ورجاحة العقل، فيعمل 

                                                 
 .47بتصرف، السرية النبوية دروس وعرب ص  (0)
 هو معقل بن سنان بن مظهر األشجعي، له صحبة ورواية، كان من كبار يوم احلرة، أسر يومها وذبح صـربا،  (4)

 .3/224، واإلصابة 4/474هـ. بتصرف، سري أعالم النبالء 43وله نيف وسبعون سنة عام 
وهو ابن بضع ومثانني سنة. بتصـرف،   74هو معبد بن خالد اجلهين أبو زرعة، كان يلزم البادية، مات سنة  (3)

 .3/239اإلصابة 
تابعه الذهيب، وانظـر شـباب   وسكت عنه و 3/444انظر املستدرك على الصحيحني كتاب معرفة الصحابة (2)

، 0، دار الوطن للنشر الرياض، ط:42الصحابة رضوان اهلل عليهم، مواقف وعرب:  حممد بن عبد اهلل الدويش ص 
 م.0994هـ 0207

، وأضاف : قيل لبعض القضاة: كم سنك؟ قال: سن عتاب بـن  41/094بتصرف، اجلامع ألحكام القرآن   (4)
 عليه وسلم مكة، وكانت يومئذ دون العشرين.أسيد حني واله النيب صلى اهلل 
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على تنميتها ورعايتها حىت تغدو ذات شأن، وتقوى وتعتد بإسالمها، وليعرف اآلخرون 
وعزهتا بإمياهنا  (0)ام بل بقوهتاأن الشخصية اإلسالمية ال تقاس باألعمار وال باألجس

 وإسالمها.
ضعاف الشأن من املسلمني: وذلك لكرب سن أو مرض، أو دنو   الشرف  -4

والنسب، وذلك كاستخالفه البن أم مكتوم رضي اهلل عنه على املدينة، وإردافه ألسامة 
كذلك بن زيد رضي اهلل عنهما أثناء دخوله منتصرا،   إدخاله معه إىل جوف الكعبة، 

تشريف بالل رضي اهلل عنه بدخول الكعبة بصحبته،   رقيه فوقها وصدعه باألذان على 
 مسامع قريش وأمام أعينهم.

أصحاب التأثري   الرأي كالشعراء، فهذه الشرحية من الناس هلا عند العرب  -3
ن ملن مكانة عظيمة ، إذ يعترب الشاعر ناطقا رمسيا بأجماد قبيلته، ومدافعا عنها، وقد كا

أسلم منهم دور عظيم   املنافحة عن اإلسالم كعبد اهلل بن رواحة وحسان بن ثابت 
رضي اهلل عنهما، فلم يغفل النيب صلى اهلل عليه وسلم هذه األمهية فقبل توبة كعب بن 
زهري رضي اهلل عنه، وكان قد بلغه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أوعده مبا أوعد به ابن 

سه، وجاء نازعا تائبا فقبل منه النيب صلى اهلل عليه وسلم توبته، وبايعه خطل، فتدارك نف
 على اإلسالم، فمدحه رضي اهلل عنه بقصيدة الربدة املعروفة، اليت يقول   مطلعها:

  (4)بانت سعاد فقليب اليوم متبول    متيم على إثرها مل ُيفد مكبول
 عبد املطلب رضي اهلل عنه. وكذلك قبوله توبة ابن عمه أبو سفيان بن احلر، بن

ثانيا: بمراعاة مالمح وصفات من يصلح لتقديمه في تولي شئون 

 المسلمين:

فاإلسالم يشترط فيمن يقوم بأمانة قيادة عمل من أعمال املسلمني، أن تتوفر فيه 
مقومات ذلك العمل، أو أهم تلك املقومات، وقد قال صلى اهلل عليه وسلم مبينا تفاوت 

  (0)((.(3)فهم:)) الناس كاإلبل املائة، ال تكاد جتد فيها راحلةالناس واختال

                                                 
 .021بتصرف، علم نفس الدعوة د. حممد زين اهلادي ص  (0)
، وسرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشـام  3/434انظر املستدرك على الصحيحني كتاب معرفة الصحابة (4)
 .3/494، واإلصابة 2/029
بل، الكاملة األوصاف، فإذا كانت   إبل عرفـت، واملقصـود: أن   الراحلة من اإلبل: النجيبة املختارة من اإل (3)
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ومما متيز به النيب صلى اهلل عليه وسلم، قدرته على اختيار الرجل املناسب للعمل 
املناسب، وكان يذكر أصحابه بأفضل ما فيهم من صفات، ويغض النظر عما يعانونه من 

 .(4)بين الرجال، وال حيطم الرجالنواقص بشرية، وبذلك كان عليه الصالة والسالم ي
وكان صلى اهلل عليه وسلم يبني امليزان الذي به يستح  املرء أن يتوىل منصبا معينا، 
فمثال املفاضلة فيمن يؤم الناس   الصالة، تكون على أساس التفوق   حفظ القرآن، 

ءة القرآن ، فقرا(3)وبني النيب صلى اهلل عليه وسلم ذلك بقوله:)) وليؤمكم أقرؤكم((
 وحفظه من مقومات الصالة، مع وجوب فقه أحكامها.

وتعيني قادة اجليوش ال تكون بناء على الوجاهة االجتماعية، أو القدرات املادية، أو 
يتوارثه األبناء عن آبائهم، بل يعني القائد تبعا حلنكته احلربية، وشجاعته وإقدامه، وقد مما 

هلل عليه وسلم لقادة جيش الفتح، حيث جعل خالد بن ظهر ذلك جليا   اختيار النيب صلى ا
الوليد على امليمنة، والزبري بن العوام على امليسرة، وأبا عبيدة على الرجالة واملشاة، وعلى 

رضي اهلل عنهم  -وقيل علي بن أيب طالب  -األنصار سعد بن عبادة   استبدله بابنه قيس
د أهنم من األفذاذ الشجعان من القادة أمجعني، واملطلع على سرية هؤالء األبطال جي

 العسكريني.
وكذلك إكرامه لبين شيبه مبأثرة سدانة البيت احلرام كانت على أساس األمانة 
وتشريف اهلل تعاىل هلم بذلك، وقد قال النيب صلى اهلل عليه وسلم لعثمان بن طلحة رضي 

نكم إال ظامل، يا عثمان، إن اهلل عنه:))خذوها يا بين أيب طلحة تالدة خالدة ، ال ينزعها م
 .(2)اهلل استأمنكم على بيته، فكلوا منه باملعروف((

                                                                                                                                          
املرضي  األحوال من الناس، الكامل األوصاف، احلسن املنظر القوي، قليل كقلة الراحلة   اإلبـل. بتصـرف،   

 .04/010صحيح مسلم بشرح النووي 
م كتاب فضائل الصـحابة  واللفظ له، وصحيح مسل 7/019صحيح البخاري كتاب الرقاق باب رفع األمانة  (0)

 .4427ح  2/0973باب قوله صلى اهلل عليه وسلم : الناس كإبل مائة ال جتد فيها راحلة 
 .224بتصرف، الرسول القائد ص  (4)
 .044سب  خترجيه ص  (3)
 .0/331إمتاع األمساع: املقريزي  (2)
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ومن األمور املهمة   إعداد الدعاة، وتوليتهم مسئوليات الدعوة، أن تكون عامة  
وأال ُيختص هبا طبقة معينة من الناس، بل) ينبغي أن تكون الدعوة مجاهريية املنحى، وال 

ة، وإذا حاولت طبقة ما من املثقفني أو التجار أو العمال... جيوز حصرها   طبقة معين
حصر القيادة فيهم ستقع الفجوة بن القاعدة اجلماهريية وبني القيادة، ويؤدي بالتايل هذا 
الوضع إىل تبلد إحساس القيادة مبشاكل عامة املسلمني، وتزداد النقمة من العامة على 

 .(0)القيادة(
 ر بالمسئولية:ثالثا: التربية على الشعو

ال يدل ابتداء على عالقة واقع، بل على  -بعكس ما ُيعتقد -ومصطلح املسئولية
عالقة ح  يقرُّه، وجيب أن يسبقه   أحكامنا اخلاصة، واملسئولية قبل كل شيء، هي 
استعداد فطري، وهو املقدرة على أن يلزم املرء نفسه أوال، والقدرة على أن يفي بعد 

سطة جهوده اخلاصة، وهي هبذا املع  مسة من السمات املميزة اليت ذلك بالتزامه، بوا
 ، لفطريتها وقابليتها للتنمية واإلعداد.(4)يأخذها اإلنسان من جوهر ذاته

 وهذا ما رىب عليه النيب صلى اهلل عليه وسلم أصحابه، وذلك بعدة أمور: 
باجلزاء   اليوم اآلخر، ( بالعمل على تقوية إمياهنم، بتعريفهم باهلل تعاىل وتعليقهم 0

فإن ذلك اإلميان جيعل صاحبه   حالة من التقوى واخلوف، متوت معها األنانية وحب 
، (3)الذات، وامليل إىل ملذات الدنيا، ليستيقظ إىل جانبها قوة الروح والسمو النفسي

 وحب بذل اخلري للناس.
الجتماعي، واحلرص (تقوية روابط األخوة الدينية بني املسلمني، وتقوية احلس ا4

على يقي  املصاحل العامة للمسلمني قبل املصاحل اخلاصة، والسعي احلثيث   إزالة 
الضغائن والعداوات الواقعة بني أفرادهم ومجاعاهتم، ومما يسهل هذا األمر: أن يعلموا أن 
إصالح ذات البني هو أفضل األعمال، وأن اجتماعهم  وتآلفهم من مقتضيات اإلميان 

 .(2)ه، كما أنه سبب من أسباب النصر، ويق  املصاحل العامة للجميعوشروط

                                                 
ـ 0201، 0علم دمش ، ط:، دار ال434باختصار، مباحث   التفسري املوضوعي: د. مصطفى مسلم ص  (0)  م.0919ه
 .037بتصرف، دستور األخالق   القرآن ص  (4)
 ، الدار السعودية للنشر والتوزيع ط: بدون.34املسئولية   اإلسالم: حممد زكي الدين حجازي ص  (3)
مـن ص   لالستفادة انظر اجملموعة الكاملة ملؤلفات الشيخ عبد الرمحن السعدي، فصل: اجلهاد   سـبيل اهلل  (2)
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( تكليفهم بالقيام بالدعوة إىل اهلل واجلهاد   سبيله. ومسئولية الدعوة إىل اهلل ذات 3
 شقني:
 مسئولية خاصة تتصل خباصة النفس وما يترتب عليها من تبعات وتكاليف فردية.-
ناس واجملتمع والعامل، وما يترتب عليها كذلك مسئولية عامة تتجاوز النفس إىل ال-

 من أعباء ومهمات   هذا النطاق.
والصحابة قد امتألت نفوسهم بالشعور باملسئولية الذاتية، وأصبح استعدادهم كامال 
لتلبية حاجات هذه املسئولية من النفس واجلهد، فال ينتظرون التكليف من رسول اهلل 

عباء ومهمة نشر اإلسالم، وإمنا تولد   أعماقهم الشعور صلى اهلل عليه وسلم لينهضوا بأ
، فشعر كل فرد منه بأن عليه (0)باملسئولية، وجرى   أعماقهم إحساس رباين بالتكليف

دورا يؤديه جتاه دينه الذي يؤمن به، وكان شغلهم الشاغل نشر اإلسالم، فما أن ا الفتح 
 .(4)إلسالم وينضم إىل حزب املسلمنيحىت أتى كل واحد بأبيه أو بأخيه ليبايع على ا

رضي اهلل عنه ، ما أن يسلم ويتلقى األذان من   النيب صلى اهلل  (3)وهذا أبو حمذورة
 .(2)عليه وسلم، حىت يقول: يا رسول اهلل، مرين بالتأذين مبكة. فقال:)) قد أمرتك به((

، بقوله صلى اهلل ومن إشعارهم باملسئولية، تكليفهم حبمل أمانة التبليغ ملن وراءهم
 .(4)عليه وسلم :)) وليبلغ الشاهد الغائب((

أما إذا كلف أحدهم بعمل جهادي أو دعوي، فإن نفسه ال هتدأ حىت ينجزه على أفضل 
وجه، كما حد، مع خالد بن الوليد رضي اهلل عنه حني وجهه النيب صلى اهلل عليه وسلم 

                                                                                                                                          
 م.0991هـ 0200، مركز صاحل بن صاحل الثقا  بعنيزة ط: بدون 043 -041

 .19بتصرف، مشكالت الدعوة والداعية ص  (0)
وذلك كأيب بكر وأيب جندل  وجماشع وعبد الرمحن بن صفوان بن أمية) انظر احلديث   مسند اإلمام أمحـد   (4)
 ( ملا أتوا بآبائهم ليسلموا.3/231
َيْعَير اجلمحي مؤذن املسجد احلرام، وقيل امسه ُسمري بن عمري، كان من أندى الناس صوتا، أقـام  هو أوس بن  (3)

 .3/007، وسري أعالم النبالء 2/074هـ، بتصرف، اإلصابة  49مبكة إىل أن مات سنة 
 .347سيأيت خترجيه ص  (2)
 . 022سب  خترجيه ص  (4)
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ه وسلم بالرجوع ثانية وقال:)) فإنك مل هلدم العزى، فهدمها،   أمره النيب صلى اهلل علي
 .(0)هتدمها، فارجع إليها فاهدمها((، فرجع متغيظا، فخرجت إليه امرأة سوداء عريانة فقتلها

وما أحوج دعاة اليوم إىل الشعور باملسئولية جتاه هذا الدين، فالدعوة إليه ال تعين 
ة من الناس، أو يؤلف فقط أن يعظ الداعية شخصا ما، أو أن يلقي حماضرة على جمموع

كتابا، أو ينكر منكرا، بل إن الدعوة عمل يتطلب البذل املستمر، والتضحية بالوقت 
وباملصاحل الشخصية واملال والنفس وكل ما ميلكه الداعية، ومع العطاء ال بد من الصرب 
واالحتساب لالستمرار   هذا الطري ، لتأدية ح  هذه األمانة، وذلك ال ينبع إال من 

 ور قوي باملسئولية دافع إىل القيام بالدور املطلوب.شع
 القاعدة الثالثة: استغالل الطاقات والقدرات والمواهب الطبيعية:

من املنطلقات األساسية   إعداد الدعاة، البحث عن قدراهتم واكتشاف مواهبهم، 
أو أفراد ألن اهلل تعاىل أودع كل إنسان مواهب وقدرات معينة، ومل جيعلها   فرد واحد 

معينني، بل توزعت هذه القدرات على مجيع األفراد، وذلك حىت يكمل بعضهم بعضا   
ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ڇ  مجيع التخصصات العلمية منها والشرعية، وقد قال تعاىل

 .(4) ڇ ....ۉ   ېې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ
كل أحد من واكتشاف املقدرات واملواهب، وتوجيه هذه الطاقات للخري ليست ل

 .(3)الناس، فال يؤتى ذلك إال القلة، وغالبا ما يكونون قادة وأئمة   شعوهبم
وعلى من منحه اهلل تعاىل هذه امللكة، أن يستغلها،   تنمية هذه القدرات وتوجيه 

 هذه الطاقات إىل خدمة اإلسالم، واإلبداع والتفوق   ذلك.
استغالل ذلك: مراعاته   إعداده  ومن شواهد حكمة النيب صلى اهلل عليه وسلم  

للدعاة التجانس بني املوهبة والعمل الذي يكلف به أصحابه، ألن جماالت الدعوة كثرية، 
وليست حمصورة   جمال أو اثنني، مثل اكتشافه لنداوة صوت أيب حمذورة رضي اهلل عنه، 

صة إسالمه فقال:)   تعليمه األذان، وتكليفه القيام بذلك عند البيت احلرام، وقد روى ق

                                                 
 . 027سب  خترجيه ص  (0)
 .34آية  سورة الزخرف جزء من (4)
 ،47بتصرف، األسلوب التربوي للدعوة إىل اهلل   العصر احلاضر ص  (3)
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وذلك   -وهو أبغض الناس إلينا-خرجت مع عشرة فتيان مع النيب صلى اهلل عليه وسلم 
مرجعه من حنني، فأذنوا فقمنا نؤذن نستهزئ هبم، فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم :)) 
يه ائتوين هبؤالء الفتيان((، فقال:)) أذنوا((، فأذنوا فكنت أحدهم، فقال النيب صلى اهلل عل

وسلم :)) نعم هذا الذي مسعت صوته، اذهب فأذن ألهل مكة((، فمسح على ناصيته، ] 
  علمه كلمات األذان[............وكان أبو حمذورة ال جيز ناصيته وال يفرقها ألن 

 .(0)النيب صلى اهلل عليه وسلم مسح عليها(
اهلل عنه له ومن أمثلة رعاية املواهب وتقديرها: تعيني قوم عمرو بن سلمة رضي 

ملا حباه اهلل تعاىل به من ذاكرة  استغلها   حفظ القرآن  -رغم صغر سنه -إماما عليهم،
 .(4)الكرمي، فكان ال يشهد مع قومه إال كان إمامهم

ومن ذلك: رعاية عمر رضي اهلل عنه لعبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما، وتكرميه 
تحانه أمامهم، ملَّا عرف دعاء الرسول صلى اهلل ، وام(3)له بإدخاله مع أشياخ بدر   جملسه

عليه وسلم له بالفقه واحلكمة، وتومسه فيه الذكاء والفطنة، ففسر لكبار الصحابة سورة 
     النصر.

ومن استغالل القدرات عند الدعاة: استثمار الطاقات اإلجيابية الدافعة إىل املبادرة 
خلري وحيرص على نشر اهلدى، لكنه يفقد الذاتية، وعدم كبتها، فبعض الناس حيب فعل ا

العزم على البدء به ،وقد خياف من التثبيط، فيحتاج إىل من يوافقه ويدفعه إىل أوىل 
إجيايب ذايت من نفسه، فيسري   طري  مهيأ، ومن ذلك مبادرة العباس رضي اهلل خطواته بدافع 

املخيم على مشارف مكة،  عنه  إىل التفتيش عمن حيمل لقريش نبأ اجليش اإلسالمي الكثيف
ليخرج أهلها ويأخذوا أمانا من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قبل أن يدخلها عليهم عنوة، 

                                                 
 4/4عن أيب حمذورة رضي اهلل عنه، وسنن النسائي كتاب األذان باب كيف األذان  3/211مسند اإلمام أمحد (0)

ـ   30، ومسند اإلمام الشافعي: ص 434ح  ذورة ، وسنن الدار قطين كتاب الصالة بـاب   ذكـر أذان أيب حم
 .3/001، وقال حمق  كتاب سري أعالم النبالء :احلديث صحيح 0/433واختالف الروايات فيه 

 .444و ص  044سب  خترجيه ص  (4)
 . 014سب  خترجيه ص  (3)
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وقد روي أنه قال :) إين أحب أن تأذن يل إىل قومك، فأنذرهم وأدعوهم إىل اهلل ورسوله، 
 . (0)فأذن له(

عليهم وصلتهم  وكذلك مبادرة النيب صلى اهلل عليه وسلم أهل مكة باإلحسان
 باألعطيات الوفرية من غنائم حنني ترغيبا هلم   اإلسالم.

إن الدعوة اإلسالمية مبسيس احلاجة إىل الدعاة الذين تتقد قلوهبم شعورا بالواجب 
جتاهها، وينشغل تفكريهم بالدعوة إىل اهلل   كل وقت، وال جيدون سعادهتم إال من 

 لطاعة واإلمكانيات لنشر هذه الدعوة.خالل طاعة اهلل، وتقدمي اخلري وبذل ا
 القاعدة الرابعة: تحيُّن الفرص واستغالل األحداث في إعداد الدعاة: 

تتفاوت أحدا، احلياة تقلبا وسكونا، فيعضها جيري بشكل هادئ متكرر، حىت إنه ال يكاد 
على كل ذي إلفه يترك أي أثر   النفس، بينما بعضها اآلخر كالعاصفة اهلوجاء ال خيفى مرورها 

 عينني.
ومن الطرق املثلى   إعداد الدعاة إىل اهلل، استغالل األحدا، والوقائع   تربيتهم، 
فباستعراض احلد، ورده إىل سنة اهلل، ميكن االستعانة به   تقومي النفوس حني يقع 
اخلطأ، فريد املخطئ إىل اجلادة ويقوم ويعدل، وحني يبذل اجلهد الصادق الصواب، 

 صيب و  كلتا احلالتني تطمئن النفوس وتتقبل وترسخ املعاين املطلوبة.فيحمد امل
 وقد أنزل اهلل تعاىل القرآن منجما حسب الظروف واحلواد،، حلكمة بينها تعاىل   قوله

وئ  ۇئ  ۇئ         ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی  ی  ڇ 

ي إذا كان يتجدد   كل حادثة، . قال اإلمام السيوطي: )أي لنقوي به قلبك، فالوح(4) ڇی  
كان أقوى بالقلب، وأشد عناية باملرسل إليه، ويستلزم ذلك كثرة نزول امللك إليه، وجتدد العهد 
به، ومبا معه من الرسالة الواردة من ذلك اجلناب العزيز، فيحد، له من السرور ما تقصر عنه 

 .(3)العبارة(

                                                 
 .2/37دالئل النبوة  (0)
 .34سورة الفرقان آية  (4)
، مطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده 0/44اإلتقان   علوم القرآن: احلافظ جالل الدين عبد الرمحن السيوطي  (3)

 م.0971هـ 0391، 2مبصر ، ط:
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احلياة والتربية، لصياغة نفوس وبناء فهو كتاب تربية وبناء، جاء مبنهاج كامل   
أمة، وال شيء يؤثر   النفس كما تؤثر فيها التربية   ظل التجارب واألحدا،، ألن 

 .(0)القلوب تكون وقتها متفتحة للتوجيه، والنفوس مهيأة لالنطباع
وهذا اللون من اإلعداد يثبت   النفس وال ينسى الرتباطه باحلد، أو بالقصة  

، فاإلسالم ال يفترض املشكالت افتراضا،   يقدم هلا احللول، بل أنه يريب (4)شاهد،وبالواقع امل
، فإذا وقع احلد، جاء التوجيه (3)القلوب ابتداء على اإلخالص هلل، وإعالن عبوديتها له

املناسب له، كان لذلك جتاوبا قويا   نفس املؤمن، يؤدي إىل إحدا، أثر عمي    تربيته 
 وإعداده .
هو القرآن يغرس عقيدة الوالء والرباء   قلوب املسلمني، مستغال زلَّة اخلطأ من فها 

حاطب بن أيب بلتعة رضي اهلل عنه ، ولو نزل هذا احلكم ابتداء، لظن كل مسلم وعلم 
من نفسه حب اهلل تعاىل ورسوله واملؤمنني، وبغض الكافرين والتربؤ منهم، أمَّا وقد 

يات تتنزل لتضع احلدود الفاصلة، وترسم الطري  حد، سوء   الفهم، فنجد اآل
 الواضحة.

كما يغتنم النيب صلى اهلل عليه وسلم ذات احلد، ليربز فضيلة أهل بدر، مما ال يدع 
جماال ألحد من الناس، أن يضع من مكانة بدري أو يتهمه، بل أن وصف )البدري( صار 

 بعد ذلك من أشرف الصفات وأعالها عند املسلمني.
اد من خالل األحدا، عظيم األثر   نفوس الدعاة،   كل زمان، ومع كل الدعاة واإلعد

أو معظمهم، إذ غالبا ما تتماثل النفوس، وتتشابه األحدا، وتتكرر ردات الفعل، كما أن هذا 
النوع من التربية، يربط الدعاة بواقعهم الذي يعيشونه، من خالل معاجلة األحدا، املارة هبم، 

إلعداد النظري إىل التطبي  العملي لطرق وأساليب الدعوة، باعتماده على كذلك يتجاوز ا

                                                 
 .477بتصرف، منهج القرآن   التربية ص  (0)
، 00، دار الوفاء للطباعة والنشـر، املنصـورة ط:  4/044بتصرف، آفات على الطري : د. السيد حممد نوح  (4)

، 0، مؤسسة الرسالة بـريوت، ط: 024م، وانظر الرسول والعلم: د. يوسف القرضاوي ص 0994هـ 0204
 م.0912هـ 0212

 .424بتصرف، الدعوة اإلسالمية   عهدها املكي ص  (3)
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املمارسات احلادثة أمامهم واألمور اليت تطرأ عليها بشكل عفوي طبيعي بعيد عن االصطناع أو 
 التكلف.
ومثال ذلك، ما رواه َكَلدة بن حنبل رضي اهلل عنه، قال:) إن صفوان بن أمية،  

، والنيب صلى اهلل (4)وَضغابيس (0)اهلل عليه وسلم، بلنب وِجدايةبعثه إىل رسول اهلل صلى 
عليه وسلم بأعلى مكة، قال: فدخلت ومل أسلم، فقال: )) ارجع، فقل: السالم 

، و  رواية:)) ارجع فقل: السالم (3)عليكم((، وذلك بعد ما أسلم صفوان بن أمية(
لم املوقف ليوجهه إىل أدب ، فقد استغل النيب صلى اهلل عليه وس(2)عليكم، أأدخل((

إسالمي رفيع، هو االستئذان وإلقاء يية املسلمني، معتمدا على وقوعه   اخلطأ بشكل 
 عفوي بعيد عن التكلف. 

 القاعدة الخامسة: االهتمام باإلعداد المعنوي للجهاد في سبيل اهلل:
-لكفيلة إن إعداد الدعاة على روح اجلندية معنويا وماديا، هو من أسباب القوة ا

لكسب املعركة أمام األعداء، فالدعوة دون استخدام القوة أو القتال، قد ال  -بإذن اهلل
تكفي لصد العدوان وقمع الظلم، فال بد من اختاذ القوة املعنوية واملادية املتمثلة   الرجال 

تلفت الدعاة اجملاهدين األقوياء، و  اآللة واألسلحة اليت يق  اإلرهاب لألعداء مهما اخ
تلك القوة باختالف األزمان، أو تعددت وسائلها وأشكاهلا، فاملسلمون مأمورون بالسعي 

 .(4)المتالك تلك الوسائل وتطويرها والتفوق   جماالهتا
يقول الشيخ حممد بن صاحل العثيمني حفظه اهلل: ) والواجب على األمة اإلسالمية أن 

فالذين حياربون اإلسالم باألفكار  تقابل كل سالح يصوب حنو اإلسالم مبا يناسبه،

                                                 
بفتح اجليم وكسرها: من  أوالد الظباء ما بلغ ستة أشهر أو سبعة، ذكرا كان أو أنثى. النهايـة   غريـب    (0)

 .0/421احلديث 
 .3/19ب احلديث مفردها ُضغبوس: وهي صغار القثاء . النهاية   غري (4)
 .4074ح  2/322سنن أيب داود كتاب األدب باب كيف االستئذان  (3)
، وقال: هذا حديث حسن غريب، 4701ح  4/42سنن الترمذي كتاب االستئذان باب ما جاء   التسليم  (2)

 .4011ح  4/321وصححه الشيخ األلباين لنظر صحيح سنن الترمذي 
، مطابع القوات املسـلحة  73  اإلسالم: العميد فيصل بن جعفر بايل ص  بتصرف، اإلعداد املعنوي للقتال (4)

 السعودية ط: بدون.
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واألقوال، جيب أن يبني بطالن ما هم عليه، باألدلة النظرية والعقلية، إضافة إىل األدلة 
الشرعية، والذين حياربون اإلسالم من الناحية االقتصادية جيب أن ُيدافعوا، بل أن يهامجوا 

سالم باألسلحة، جيب أن إذا أمكن مبثل ما حياربون به اإلسالم، والذين حياربون اإل
، وهذا يستلزم إعداد الدعاة إعدادا نفسيا وعقليا (0)يقاوموا مبا يناسب تلك األسلحة(

وجسديا مبا ميكنهم من يديد السالح املستخدم   مدافعة األعداء، وجماهبتهم به بإتقان 
 وقوة.

يا، كما يصفه أما ما يتعل  باجلانب التنظيمي والتسليح   هذه الغزوة، فقد كان مثال
أبو سفيان رضي اهلل عنه، وقد أوقع الرهبة والوجل   نفسه حني عرضت عليه كتائب 

 اجليش، ومل ير منهم إال كثرة السالح.
أما اجلانب املعنوي أو ما يتعل  بإعداد الدعاة اجملاهدين، فقد أثار النيب صلى اهلل عليه 

ريضهم على القتال، وحثهم على التأهب وسلم فيهم روح اجلهاد والتضحية   سبيل اهلل، بتح
للسري حنو مكة، كما بعث الرسل الستنفار القبائل املوالية للمسلمني، ولقي بعضها   طريقه 

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ڇ  إىل مكة، وقد قال تعاىل حاثا املسلمني على جهاد الكفار

ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى   ىائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ     

 .(4) ڇ ۇئ                 ۇئ 
واإلسالم يريب اجلندي اجملاهد، وينشئ   الوقت ذاته األمة اجملاهدة، فيتناول الفرد 
واألمة من مجيع اجلوانب، ويغرس فيهم أخالقا إجيابية، تدفعهم حنو اجلهاد، وتثبتهم عليه 

   مجيع أوقاهتم وأحواهلم، قبل نزال العدو وأثناءه وبعده.
تقوى اهلل، وحماسبة النفس، واالنضباط، وتعلي   فمن األخالق اجلهادية الفردية:

القلب بالغاية اليت جياهد ألجلها، وغرس الصرب والثبات   القلب، والتضحية بالنفس 
 واملال، إلحراز جتارة أربح مع اهلل.

                                                 
 .71-49شرح كشف الشبهات ص (0)
 .03سورة التوبة آية  (4)
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ومن األخالق اجلهادية اجلماعية: الطاعة، واالنضباط، والنظام، وتقوية الشعور بالوحدة، 
 .(0)االختالف والتميز، مع إخالص الوالء هلل تعاىل ولرسوله وللمؤمننيوإزالة كل شعور ب

ومن جوانب اإلعداد املعنوي للجهاد، ترغيب املؤمنني فيه، وتذكريهم مبا فيه من 
ۇ  ۇ  ڇ  األجر، حني يعاوضهم رهبم باجلنة جزاء ملا يبذلونه   سبيله، كما   قوله تعاىل

ې  ې  ې     ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ    ۅۅ  ۉ  ۉ

ېى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ   

 .(4) ڇېئ     ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی  ی  جئ  
گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڇ  وتبشريهم مبا للشهداء من مكانة عظيمة عند اهلل تعاىل

ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ     ھ  

 .(3) ڇ  ے  ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ
ويذيرهم من التهاون فيه أو تركه، كقوله صلى اهلل عليه وسلم :)) ما ترك قوم 

 .(2)اجلهاد إال عمهم اهلل بالعذاب((
ومن هتيئة نفوسهم للقتال أيضا، ترغيبهم   البذل واإلنفاق   سبيل اهلل، فذلك من 

ا أم معنويا، كما   قوله العوامل املهمة   هتيئة املسلمني للجهاد سواء أكان إعدادا مادي
ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ      ىئی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  ڇ تعاىل: 

 .(4) ڇيئ  جبحب   خب  مب  ىب  يبجت  حت  خت  مت  ىت  
ويواصل هذا اإلعداد بعد الفتح مببايعته املسلمني اجلدد على اإلميان واجلهاد ونصرة 

:)) ال هجرة بعد الفتح، ولكن  الدين، وإعالن استمرار اجلهاد، بأمرهم بإجابة النفري

                                                 
، 14 -22بتصرف، أثر اإلسالم   تكوين الشخصية اجلهادية للفرد واجلماعة: د. حممد نعيم ياسني من ص  (0)

 م.0912هـ 0212، 0ع حويل ط:دار األرقم للنشر والتوزي
 .000سورة التوبة آية  (4)
 .071 -049سورة آل عمران اآليتني  (3)
الترغيب والترهيب من احلديث الشريف: احلافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي املنذري  كتاب اجلهاد (2)

ه الطرباين بإسناد حسن،  ضـبط  ، وقال: روا4/330باب الترهيب من أن ميوت اإلنسان ومل يغز ومل ينو الغزو 
 م.0910هـ 0210وتعلي : مصطفى حممد عمارة ،دار الفكر ط: بدون، 

 .01سورة احلديد جزء من آية  (4)
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، لتبقى النفوس متعلقة مبا فيه من أجر، وليستمر (0)جهاد ونية، وإذا استنفرا فانفروا((
اإلعداد له   صفوف الدعاة، وتبقى روح اجملاهد متقدة ال ختمد، حىت يسمع نفري 

 اجلهاد.
 القاعدة السادسة: االهتمام بدور المرأة المسلمة في الدعوة:

إلسالم املرأة، وجعل هلا مكان مرموقا   األسرة واجملتمع، وساوى بينها وبني كرم ا
الرجل   كثري من احلقوق والواجبات، فلم يفرق بينهما   التكاليف واجلزاء واإلنسانية 
والكرامة على اهلل، كما ) قد استقر   عرف الشارع، أن األحكام املذكورة بصيغة 

ترن باملؤنث، فإهنا تتناول الرجال والنساء، ألنه يغلب املذكر املذكرين، إذا أطلقت ومل تق
مل  -، فكل خطاب أمر فيه الرجل املسلم بالدعوة إىل اهلل أمرا مطلقا(4)عند االجتماع(

 فاملرأة تشترك معه فيه للمساواة   أصل التكليف. -خيصص به كونه رجال
يقتصر تبليغ ذلك على الرجل كما أن من أمور اإلسالم ما يلزم علمه لكل مسلم، وال  

فحسب، بل يلزم كل من يعلم هذه األمور أن يدعو إليها حسب إمكاناته وقدراته، واملرأة 
، وهذا يدل على اشتراكها مع الرجل   مجيع (3)املسلمة يمل قسطا كبريا من هذا التكليف

لوسائل املشروعة، ومن املسئوليات اليت ينبغي أن ينهض هبا املسلم، إلقامة اجملتمع اإلسالمي با
أن تسلك السبل املشروعة للتسلح بسالح العلم، لتتمكن من القيام مبا ’ هنا كان على املرأة

 .(2)جيب عليها
وقد وردت اآليات العديدة اليت جتعل النساء   مصاف الرجال،   القيام باألعمال 

 واألمر باملعروف الصاحلة والقربات، ومن ذلك تأكيد وإثبات دورها   الدعوة إىل اهلل
ک  گ  گ   گ  گڳ  ڳ  ڇ  والنهي عن املنكر، كما   قوله تعاىل

                                                 
 . 073سب  خترجيه ص  (0)
، ولالستفادة انظر املرأة املسلمة املعاصـرة، إعـدادها ومسـئوليتها      0/94إعالم املوقعني عن رب العاملني  (4)

، دار عامل الكتب للنشر والتوزيـع الريـاض   012 -99محد بن حممد بن عبد اهلل أبا بطني  من ص الدعوة: د. أ
 م.0990هـ 0200، 0ط:

 .002بتصرف املرأة املسلمة املعاصرة، إعدادها ومسئوليتها   الدعوة ص  (3)
هـ 0211، 1ط:، دار الفكر للطباعة والنشر 313بتصرف، فقه السرية: د. حممد سعيد رمضان البوطي ص  (2)

 م.0911
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ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻڻ  ۀ  

 ڇۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ  
، ففي هذه اآلية ذكر اهلل تعاىل املؤمنات إىل جانب (0)

إجيابيني   املؤمنني، وذلك يؤكد دور النساء املسلمات، وما كان هلن من أثر ودور 
الدعوة والسرية النبويتني،   العهد املدين كما كان احلال   العهد املكي أيضا، هذا 

 .(4)فضال عن تقرير التكافؤ بني رجال املسلمني ونسائهم   التعاون والتناصر
كما تظهر أمهية إعداد املرأة الداعية،   مبايعة النيب صلى اهلل عليه وسلم النساء 

ذلك بعد فراغه من بيعة الرجال، وكان عمر رضي اهلل عنه يبلغه عنهن وهو ببيعة خاصة و
 ،  قوله تعاىل(3)واقف أسفل منه، وقد ُخصت بيعة النساء بذكر نصها   سورة املمتحنة

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ   ڀ    ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ڇ 

ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ   ڃ   ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ     ڤ  ڦڦ  ڦ 

 .(4)،وقد اتف  املفسرون   إيرادهم مبايعة النساء بعد هذه اآلية الكرمية(2) ڇڃ   ڃ     
رضي اهلل عنهما، مبايعة النيب صلى اهلل  (4)وقد روت عائشة بنت قدامة بن مظعون 

ني، عليه وسلم للنساء،) قال: أبايعكن على أن ال تشركن باهلل شيئا، وال تسرقن، وال تزن
وال تقتلن أوالدكن، وال تأتني ببهتان تفترينه بني أيديكن وأرجلكن، وال تعصني   
معروف((. فأطرقن، فقال هلن النيب صلى اهلل عليه وسلم:)) قلن نعم فيما استطعنت((. 

 .(0)، وقد عرفت بنود هذه البيعة بـ) بيعة النساء((7)فكن يقلن وأقوله معهن(

                                                 
 .70سورة التوبة آية  (0)
 .4/21بتصرف، سرية الرسول صلى اهلل عليه وسلم، صور مقتبسة من القرآن الكرمي  (4)
 ، املكتب اإلسالمي بريوت ودمش ، ط: بدون.02بتصرف، حقوق النساء   اإلسالم: حممد رشيد رضا ص  (3)
ة بالذكر   ح  النساء لكثرة وقوعها فيما بينهن، مع اختصاص بعضـها  . وخص األمور السابق04سورة املمتحنة آية  (2)

(، وقيل   وجه ترتيبها وتقدمي بعضها على بعض: أنه قدم األقبح على ما هو 1/420بالنساء) بتصرف، تفسري أيب السعود 
 .49/301األدىن، وقيل: قدم األظهر فيما بينهم على غريه. بتصرف، تفسري الفخر الرازي 

هي الرواية اليت تذكر أن هند بنت عتبة رضي اهلل عنها حضرت فيها متنكرة متنقبة، وكانت ياور وتراجـع  و (4)
 النيب صلى اهلل عليه وسلم   كل بند من بنود البيعة   أسلمت.

جر عائشة بنت قدامة بن مظعون القرشية اجلمحية، بايعت مع أمها يوم الفتح، والدها من السابقني لإلسالم وها (4)
 .441/ 3. و 2/344اهلجرتني، وشهد بدرا. بتصرف، اإلصابة 

 .40/044، وقال الشيخ الساعايت: سنده حسن، الفتح الرباين 4/344مسند اإلمام أمحد  (7)



 

378 

 

 

أسس الدعوة اإلسالمية من عقيدة التوحيد، وااللتزام ويتبني اشتمال البيعة على 
بطاعة اهلل ورسوله، واجتناب الرذائل واحملرمات، والتحلي بالفضائل ، وهذه األسس اليت 
بايعن عليها، هي املقومات الكربى للعقيدة، كما أهنا مقومات احلياة االجتماعية 

 دعوة إىل اهلل كما يريدها اإلسالم:. وفيها وتأكيد لدور املرأة اإلجيايب   ال(4)اجلديدة
فهي حليفة لزوجها املؤمن تؤيده   دعوته، وتنشطه   عمله، وترغبه   اجلهاد،  -

 .(3)وتصرب على ما يكلفها ذلك من حرمان ورمبا ضي    ذات اليد، أو فقد زوج وولد
ا على وهذا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يأمتن أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنه

خرب عزمه على غزو قريش، ويقول هلا:)) جهزينا واخفي أمرك((، وكتمت رضي اهلل 
عنها السر عن أقرب الناس إليها، أبيها أيب بكر رضي اهلل عنه حىت كان النيب صلى اهلل 

 .(2)عليه وسلم هو الذي أخربه
صلى اهلل كما أثبتت أم املؤمنني أم حبيبة رضي اهلل عنها ألبيها حصانة بيوت النيب 

عليه وسلم ، وصدق والئها لألسالم، وقوة دينها وتربؤها من عالئ  الشرك وآصرة الدم 
: هو فراش  -بعد منعه من اجللوس على فراش النيب صلى اهلل عليه وسلم -حني قالت له

 رسول اهلل، وأنت مشرك جنس فلم أحب أن جتلس  على فراشه.
ض عليه دعوة اإلسالم بقوهلا:) وأنت يا كما أهنا تغتنم حلظة انكساره وضعفه، وتعر

أبت، سيد قريش وكبريها، كيف يسقط عنك دخولك   اإلسالم، وأنت تعبد حجرا ال 
يسمع وال يبصر؟، فقال: ياعجباه، وهذا منك أيضا، أأترك ما كان يعبد آبائي وأتبع دين 

 .(4)حممد(

                                                                                                                                          
كما روى عبادة بن الصامت رضي اهلل عنه :) كنت فيمن حضر بيعة العقبة، وكنا أثين عشر رجال، فبايعنـا   (0)

سلم على بيعة النساء، وذلك قبل أن يفترض علينا احلرب: على أن ال نشرك باهلل شيئا... ( النيب صلى اهلل عليه و
 .4/343مسند اإلمام أمحد 

 .4/3427بتصرف،   ظالل القرآن  (4)
، 0، دار القلم للطباعة والنشر بريوت ودمشـ ، ط: 441بتصرف، املرأة املسلمة: وهيب سليمان غاوجي ص  (3)

 م.0974هـ 0394
 . 014  خترجيه ص سب (2)
 .013سب  خترجيه ص  (4)
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ة إسالم عكرمة بن ويتضح ما للزوجة املؤمنة الصاحلة من تأثري على زوجها،   قص
أيب جهل رضي اهلل عنه، الذي كان بفضل اهلل تعاىل   بفضل جهود زوجه أم حكيم 

، فقد أسلمت يوم الفتح وفر زوجها إىل اليمن بعد إهدار دمه، (0)رضي اهلل عنها
فاستأمنت له النيب الكرمي صلى اهلل عليه وسلم ، وخرجت   طلبه، فلما أدركته أخذت 

م، ومما روي   ذلك قوهلا: يابن عم ، جئتك من عند أوصل الناس وأبر ترغبه   اإلسال
 الناس وخري الناس، ال هتلك نفسك، فقد استأمنت لك.

كما أظهرت شدة حرصها على إسالمه، مع استقامتها وصالبتها   دين اهلل، مبنعها 
: إنك وقالت له -ملا طلب مجاعها، فتأبت عليه-له من مسِّها، حىت يدخل   اإلسالم

.   (4)كافر وأنا مسلمة، واإلسالم حائل بيين وبينك. فقال: إن أمرا منعك عين لكبري
أسلم وحسن إسالمه وخرجا معا جماهدين   سبيل اهلل، إىل الريموك، وأبليا رضي اهلل 

 عنهما بالء حسنا، حىت قتل عكرمة.
اعدة اإلميان والوالء، و  ويربز دور املرأة   توثي  الروابط بني املسلمني، لتقوم على ق -

قطع الصالت مع املشركني، والتربؤ منهم، ختلت أم هانئ رضي اهلل عنها، عن زوجها هبرية 
 .(3)بن أيب وهب املخزومي، ملا رفض اإلسالم، وبقي على شركه، وأسلمت هي لرب العاملني
إنفاذ ويتأكد احترام املرأة   اإلسالم وكرامتها، بإعطائها حقوقها السياسية، ب

 ، وإجازة النيب هلا ذلك.(2)جوارها وتأمينها ألثنني من أمحائها من بين خمزوم
واملتأمل   شخصية هند بنت عتبة رضي اهلل عنها، ال ينكر ما للمرأة من دور  -

مؤثر، سواء   حالة غيها، أم   حالة هدايتها ورشدها، والفارق القوي بني احلالتني يبني 
يم   صياغة أفكار واعتقادات وأعمال املرأة إن أسلمت، فقد ما لإلسالم من أثر عظ

هند بنت عتبة رضي اهلل عنها قبل إسالمها شديدة العداوة لإلسالم، ومن أكرب كانت  

                                                 
انظر مسئولية النساء   األمر باملعروف والنهي عن املنكر   ضوء النصوص وسري الصاحلات: د. فضل إهلي ص (0)

 هـ0204، 0، مطبعة سفري الرياض ط:04
 .30ملنكر ص، وانظر مسئولية النساء   األمر باملعروف والنهي عن ا3/21بتصرف، السرية احللبية  (4)
 .2/20انظر سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام  (3)
قيل مها احلار، بن هشام وزهري بن أيب  أمية بن املغرية وقد ذكر احلافظ ابن حجر تفصيل األقوال   ذلـك.   (2)

 .347ح  0/271انظر فتح الباري 
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احملرضات على حربه، ومل يكفها عدواهنا على املسلمني   غزواهتم السابقة، بل أهنا ترفض 
يب سفيان، لقبوله التسليم، وتدفعهم للقتال ، قبول األمان، وتثري محية القوم ضد زوجها أ

وهي آخذة بشارب زوجها أو حليته ونادت:) يا آل غالب، اقتلوا الشيخ األمح ، هال  -فتقول
قاتلتم ودفعتم عن أنفسكم وبالدكم. فقال هلا أبو سفيان : وحيك اسكيت وادخلي بيتك، فإنه 

 .(0) جاءنا باحل (.
شرح صدرها لإلسالم، أرادت الذهاب للرسول لتبايعه، وملا أراد اهلل هلا اهلداية، و

فاستأذنت زوجها ، فقال هلا:) قد كنت باألمس مكذبة هبذا األمر. فقالت: واهلل ما 
رأيت اهلل ُعبد حب  عبادته هبذا املسجد قبل هذه الليلة، واهلل لقد باتوا ليلهم كلهم يصلون 

لرهبم إىل الرغبة   الدخول   الدين، ، فدفعها ما رأت من صدق عبادة املسلمني (4)فيه(
 فبايعت مع نساء قريش، وعفا عنها النيب صلى اهلل عليه وسلم.

وتريد أن تبدأ إسالمها بنقاء من اخلطايا، فتسأل الرسول صلى اهلل عليه وسلم عن 
حكم  ما أخذت من مال زوجها دون علمه، فأفتاها النيب صلى اهلل عليه وسلم بأن تأخذ 

، فظهر احلكم الشرعي للناس   نفقة الزوجة بفضل (3)وولدها باملعروف ما يكفيها
 حرصها على سؤاهلا عن دينها.

وصدقت   إمياهنا، ملَّا استجابت ملنادي الرسول صلى اهلل عليه وسلم: )من كان 
يؤمن باهلل فال يتركن   بيته صنما إال كسره أو حرقه. فجعلت تضرب صنما هلا   بيتها 

 .(2)لذة فلذة، وهي تقول: كنا منك   غرور(بالقدوم ِف
  خرجت مع زوجها أيب سفيان رضي اهلل عنه  للجهاد   سبيل اهلل، فشهدت 

، وملَّا اشتدت محلة الروم على املسلمني، واضطرب بعض املسلمني (4)الريموك معه

                                                 
 .2/42م : ابن هشام ، وانظر سرية النيب صلى اهلل عليه وسل040/ 9السنن الكربى  (0)
 .2/244، واإلصابة 7/40البداية والنهاية  (4)
وقد قالت   سؤاهلا:) إن أبا سفيان رجل شحيح، ال يعطيين من النفقة ما يكفيين ويكفي بين، إال ما أخذت من مالـه   (3)

باملعروف ما يكفيـك   بغري علمه، فهل علي   ذلك من جناح؟، فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :)) خذي من ماله
 .0702ح  3/0331ويكفي بنيك((. صحيح مسلم كتاب األقضية باب قضية هند 

 .4/170املغازي: الواقدي  (2)
 .04/7انظر البداية والنهاية (4)
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واهنزموا، وكان زوجها من بينهم، نظرت إليه وضربت وجه حصانه بعمودها، وقالت 
له: إىل أين يابن صخر، ارجع إىل القتال وابذل مهجتك، حىت ميحص اهلل عنك ما سلف 

 .(0)من يريضك على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
كما ذكر أن الناس اقتتلوا   ذلك اليوم اقتتاال شديدا، حىت ُدخل عسكر املسلمني، 

كيم بنت احلار، رضي وقاتل نساء من قريش بالسيوف حني ُدخل العسكر، منهن أم احل
 .(4)اهلل عنها، حىت قتلت سبعا من الروم

واخلالصة أن   مواقف املؤمنات ما يثبت أمهية دور النساء   القيام بالدعوة إىل 
اإلسالم، حىت شهد هلن األعداء بذلك، ومن ذلك قول أحدهم:) ومما يثري اهتمامنا ما 

وحدهم، بل لقد قام النساء  نالحظه من أن نشر اإلسالم مل يكن من عمل الرجال
 .(3)املسلمات أيضا بنصيبهن   هذه املهمة الدينية(

وذلك راجع إىل أن النساء أرق عاطفة وأكثر اندفاعا، واملرأة إذا آمنت بشيء مل 
تبال   سبيل نشره والدعوة إليه مبا يقابلها من مصاعب، وعملت على إقناع زوجها 

اإلصالح اإلسالمي وئيدة اخلطى قليلة األثر   وأخوهتا وأبنائها به، وستظل حركة 
اجملتمع، حىت تشترك فيها النساء، الاليت نشأن على اإلميان واخلل  والعفة والطهارة، 
فهؤالء أقدر على نشر هذه القيم وغريها   أوساط النساء من الرجال، عدا أهنن سيكن 

الدعوة واإلصالح  زوجات وأمهات، وهذا يستلزم أن يمل النساء املؤمنات لواء
اإلسالمي   أوساط بنات جنسهن، كما يقتضي ذلك تنشئتهم منذ الصغر على حب اهلل 

 .(2)ورسوله ودين اإلسالم، وهتيئة الوسائل املعينة على ذلك
القاعدة السابعة: القضاء على العقبات والمعوقات المعترضة طريق 

                                                 
. نقال من الفتوح: العالمة أبو حممـد أمحـد   11بتصرف، مسئولية النساء   األمر باملعروف فضل إهلي ص  (0)

 .0/414الكو  
، يقي : د. صالح 020و ص  041بتصرف، فتوح البلدان: أمحد بن حيىي بن جابر املعروف بالبالذري ص  (4)

 م.0944الدين املنجد، مكتبة النهضة املصرية ط: بدون 
، ترمجه إىل العربية وعل  عليه: د. حسن إبراهيم حسن 240الدعوة إىل اإلسالم: سري توماس . و . آرنولد ص  (3)

 م .0971، 3ة النهضة املصرية ط:وآخرون، مكتب
 .41بتصرف، السرية النبوية دروس وعرب ص  (2)
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 الدعاة:
وجهة، إال أنه يتخللها العديد من العقبات طري  الدعوة طري  واضحة املعامل مستقيمة ال

اليت تعترض كل سالك فيه، فتعوقه وتثبطه وتوهن من عزميته، وتنقص من جهده وإنتاجه 
لدعوته، ورمبا أقعدته عن السري   طري  الدعوة واجلهاد، فصار كغريه من الناس ممن ال أثر له 

 .(0)وال تأثري
 ومن بعض هذه العقبات:

يلقى اإلعراض من الناس واالنصراف عن دعوته، وقد يطول االبتالء  أن الداعية قد -0
واألذى، وقد ميتد زمن اجلهاد والقتال، فيصيب اليأس واإلحباط قلوب بعض الدعاة، وهتن 

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ڇ  عزائمهم لتأخر النصر، ويغفلون عن قوله تعاىل

ەئ   ەئوئ   وئ   ۇئ    ۇئ     ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ

 .(3) ڇجئ  حئ    مئ  ىئ  يئجب  حب  خب  مب  ىب  يب  ڇ  وقوله (4)، ڇۆئ  ۆئ  
فالواجب على من سلك طري  الدعوة أن يصرب ويصابر ويوطن نفسه على وعورة 
الطري ، مهما أعرض الناس وانصرفوا عن دعوته، ومهما تعرض له من بالء وحمن، وله   

، وقد قطع سنينا (2)لم خري قدوة، فهو املثل األعلى للدعاةرسول اهلل صلى اهلل عليه وس
طويلة للدعوة إىل اإلسالم، قبل أن مين اهلل عليه بالفتح، ويمل مشاقا عظيمة لتبليغ رسالة 
ربه، ومل يصبه يأس أو قنوط، بل كان صلى اهلل عليه وسلم دائم التفاؤل، وحسن الظن بربه، 

خرقها لعهد احلديبية:)) نصرت يا عمرو بن سامل((، فقال ملن أبلغه نبأ عدوان قريش، و
 .(4)ومرت به سحابة   السماء، فقال متفائال:)) إن هذه السحابة لتستهل بنصر بين كعب((

وملا دانت له مكة، رفع صوته حبمد اهلل وأرجع الفضل كله هلل ونصره وتأييده،  
 . (4)ده((فقال:)) ال إله إال اهلل وحده، نصر عبده وهزم األحزاب وح

                                                 
 .44بتصرف، طري  الدعوة: مصطفى مشهور ص  (0)
 .402سورة البقرة آية  (4)
 .41سورة الروم آية  (3)
 .43بتصرف، طري  الدعوة: مصطفى مشهور ص  (2)
 . 010سب  خترجيه ص  (4)
 . 020سب  خترجيه ص  (4)
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يتعرض الدعاة لنوع جديد من العقبات، وهو االسترخاء  -غالبا -وبعد النصر -4
والفتور والقعود عن الدعوة واجلهاد، فالداعية الذي استطاع ختطي العقبات السابقة من 
أذى وإعراض، كان جيابه أعداء اهلل وهو مستجمع كل طاقاته، ويدى الباطل ومل تلن له 

ضغوط والشدائد، وجنح   ذلك، حىت إذا أذن اهلل بزوال بعض الشدة، قناة رغم كثرة ال
حد، نوع من االسترخاء، لتهدأ األعصاب ويتجدد النشاط، فهنا تظهر عقبة مل تكن   
احلسبان، حني تستروح النفس هذا اللون من اهلدوء، وتأنس له وتستلم، وبل تستنيم، 

املغامن أو العودة إىل الوطن واألهل، خاصة إذا صاحبه رخاء وشيء من ترف العيش، أو 
عندئذ يصري ذلك االسترخاء بداية القعود، بدال من أن يكون وسيلة لتجديد النشاط 

 .(0)والقوة ملواصلة السري   طري  الدعوة واجلهاد
وقد نفر النيب صلى اهلل عليه وسلم عن القعود عن اجلهاد، وحذر من تركه، واإلخالد إىل 

، خاصة عند من تعلم فنون القتال وأجادها، وحصلت له أهلية الدفاع عن دين (4)الدنيا ومتعها
، (3)اهلل، ونكاية العدو، وتأهل لوظيفة اجلهاد، فإن تركه له يعد تفريطا منه   القيام مبا تعني عليه

ويدل على ذلك قوله صلى اهلل عليه وسلم:)) من علم الرمي   تركه، فليس منا، أو قد 
 .(2)عصى((
عا هلذه العقبة الكؤود أن تعي  طري  الدعاة اجملاهدين، أو تتغلغل داخل نفوسهم ومن

السرايا  -بعد الفتح مباشرة-على حني غفلة منهم، أرسل النيب صلى اهلل عليه وسلم 
إلزالة معامل الوثنية حول مكة،   أرسل سرية خالد بن الوليد رضي اهلل عنه إىل بين 

ؤمنني ومن أسلم من أهل مكة، للقاء هوازن وثقيف، ليعلم جذمية، وبعد ذلك استنفر امل
بل يعاود الكرَّة بعد الكرَّة على  -ما دام قادرا-جنود اهلل أن اجملاهد ال يضع سالحه أبدا 

 األعداء، فالدعوة   حاجة دائمة إىل كل جهد وطاقة.
صلى اهلل ولتخطي هذه العقبة، ولئال مييل املسلمون إىل الدعة والركون، منع النيب 

عليه وسلم املهاجرين من العودة إىل مكة واستيطاهنا بعد فتحها، واإلقامة هبا بعد اهلجرة 
                                                 

 .44صرف، طري  الدعوة: مصطفى مشهور ص بت (0)
 .71 -77سب  ذكر بعض األحاديث الدالة على ذلك راجع ص  (4)
 .4/944بتصرف، نزهة املتقني شرح رياض الصاحلني  (3)
 .0909ح  4/0444صحيح مسلم كتاب اإلمارة باب فضل الرمي واحلث عليه، وذم من علمه   نسيه  (2)
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منها، وأباح هلم إذا وصلوها حلج أو عمرة أو غري ذلك، أن يقيموا بعد فراغهم ثالثة 
 .(3)مبكة(( (4)، فقال: )) للمهاجر إقامة ثال، بعد الصدور(0)أيام، وال يزيدوا على الثالثة

فمنع املهاجر من املكث مبكة مدة تزيد عن حاجته، ألهنا هاجر منها   سبيل اهلل  
ونصرة رسوله صلى اهلل عليه وسلم، ورخص له) أن يقيم مبكة بعد قضاء نسكه ثالثا، 
وما زاد على الثال،، فمفسدته راجحة، فمنع منه، خبالف مفسدة الثال،، فإهنا 

النفوس على مألوفاهتا بالكلية من أش  األمور  مرجوحة ومغمورة مبصلحتها، فإن فطام
 .(2)عليها، فأعطيت بعض الشيء، ليسهل عليها ترك الباقي(

وكان صلى اهلل عليه وسلم يدعو اهلل تعاىل أن يتمم هلم هجرهتم، ويثبتهم على  
، كما يرثي (4)احل ، فيقول:)) اللهم أمض ألصحايب هجرهتم وال تردهم على أعقاهبم((

، ألجل (4)مات منهم مبكة بعد اهلجرة منها، كسعد بن خولة رضي اهلل عنه وحيزن ملن
 .(7)موته باألرض اليت هاجر منها، وكان يكره موته هبا

وال يستثين نفسه صلى اهلل عليه وسلم مما أمر أصحابه به، ويضرب املثل ألمته   أن 
، (1)عدم البقاء مبكةمصلحته حيث تؤيت الدعوة مثارها اخلصبة، فيبدأ بنفسه ويعزم على 

                                                 
 .9/044نووي  بتصرف، صحيح مسلم بشرح ال (0)
 .9/044الصدور: أي الصدر من م . صحيح مسلم بشرح النووي   (4)
صحيح مسلم كتاب احلج باب جواز اإلقامة مبكة للمهاجر منها بعد فراغ واحلج والعمرة ثالثة أيام بال زيـادة  (3)
 .0344ح  4/914
 .4/044أعالم املوقعني عن رب العاملني  (2)
لبخاري   صحيحه كتاب اجلنائز باب رثى النيب صلى اهلل عليه وسلم سعد بـن خولـة   جزء من حديث طويل رواه ا (4)
، 4004ح  2/231. وذكر أنه   حجة الوداع، وسنن الترمذي  كتاب الوصايا باب ما جاء   الوصية بالثلـث  4/14

ح  4/913ية بالثلث وذكر أنه   عام الفتح، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وسنن ابن ماجه كتاب الوصايا باب الوص
. ولعله 4724ح  4/343دون أن يذكر مكة ،وقد رجح احلافظ ابن حجر أنه   حجة الوداع. انظر فتح الباري  4711

 األرجح ألن سعد بن خولة تو    حجة الوداع. واهلل أعلم.
مبكة وتو     سعد بن خولة القرشي العامري، من بين مالك بن حسل وقيل: من خلفائهم من البدريني، مرض(4)

 .4/42حجة الوداع، بتصرف، اإلصابة 
 .4/313بتصرف، يفة احلوذي  (7)
 . 044كقوله لألنصار: )) كال إين عبد اهلل ورسوله، هاجرت إىل اهلل وإليكم...(( سب  خترجيه ص  (1)
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يقول:))  (0)رغم حبه الشديد لذلك ، فقد رؤي صلى اهلل عليه وسلم على ناقته باحلزَْوَرة
واهلل، إنك خلري أرض اهلل، وأحب أرض اهلل إيل. واهلل، لوال أين أخرجت منك، ما 

 .(4)خرجت((
وكان عمر رضي اهلل عنه، إذا أتى مكة قضى نسكه،   قال: ) لست بدار مكث 

، وكذلك كان ) أصحاب الرسول صلى اهلل عليه وسلم حيجون،   يرجعون (3)وال إقامة(
 .(2)ويعتمرون، وال جياورون(

بعد حدو، الفتح والنصر، تقبل الدنيا بزخرفها، وتتسع األرزاق، وقد ينشغل  -3
الداعية عن مهمته األساسية، وينغمس   طلب الرزق أو مجع األموال، فينبغي للداعية 

صيف وقتها، أن يتحرز من استحواذ يصيل متاع الدنيا على كل وقته وجهده احل
 وتفكريه، لئال حيول ذلك بينه وبني الدعوة إىل اهلل.

ومن هذا املنطل  نرى النيب صلى اهلل عليه وسلم يغرس   نفوس أصحابه التجرد  
د، هبذا الشأن أنه ملا) فتح حب الشهوات واألهواء واملكاسب، وبذل ذلك كله   سبيل اهلل، ومما حمن 

مكة، قام إليه رجال من اجملاهدين، يسألونه أن يرد عليهم دورهم اليت استوىل عليها املشركون، فلم يرد على 
واحد منهم داره، وذلك ألهنم تركوها هلل وخرجوا عنها ابتغاء مرضاته، فأعاضهم عنها دورا خريا منها   

 .(4)كوه هلل(اجلنة، فليس هلم أن يرجعوا فيما تر
رضي اهلل عنه، وكان أبو سفيان قد عدا على (4)ومن هؤالء أبو أمحد بن جحش  

داره فتملكها بعد هجرته، فذكر ذلك للنيب صلى اهلل عليه وسلم ، فقال له: ))أال ترضى 

                                                 
زال سـوقا مـن   هي ما يعرف اليوم باسم الُقشاشّية، وهو مرتفع مقابل املسعى من مطلع الشمس، كان وال ي (0)

 .91أسواق مكة، وهي تل مرتفع ظهرها معمور بشوارع جتارية. بتصرف، معجم املعامل اجلغرافية ص 
، وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح، 3944ح  4/744سنن الترمذي كتاب املناقب باب   فضل مكة  (4)

 4/47صنف: عبد الرزاق، واللفظ له،  و امل 3011ح  4/0137وسنن النسائي كتاب املناسك باب فضل مكة، 
 .4449ح  4/097، وقد صححه الشيخ األلباين   صحيح ابن ماجه 1141ح 

 .1122ح  4/40املصنف: عبد الرزاق  (3)
 .1124املرجع الساب  ح  (2)
 .3/004زاد املعاد  (4)
قيل: هـاجر إىل   هو عبد اهلل بن جحش األسدي، أخو أم املؤمنني زينب رضي اهلل عنها، من السابقني األولني (4)

احلبشة، وقيل: من أوائل املهاجرين إىل املدينة، كان ضريرا يطوف مبكة أعالها وأسفلها بغري قائد، مات قبل أخته 
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يا عبد اهلل أن يعطيك اهلل هبا دارا   اجلنة خريا منها((، قال بلى قال: )) فذلك لك((، 
مكة، كلمه أبو أمحد رضي اهلل عنه   داره، فأبطأ عليه النيب صلى اهلل عليه  فلما فتحت

وسلم فقال الناس له: يا أبا أمحد، إن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يكره أن ترجعوا   
 .(0)شيء أصيب منكم   اهلل. فأمسك عن الكالم فيها

داعية، وحيرص عليها من مال ومن ذلك قطع ما املطامع واملنافع اليت قد يتعل  هبا ال
 .(3)، كيما ال تتعل  نفسه به(4)قريبه الكافر، مبنع التوار، بينهما

والداعية قد جيد مشقة عظيمة   ترك حظه من هذه األمور، إن كان تركها لغري 
اهلل، أما إن كان تركها صادقا خملصا من قلبه، فإنه ال جيد مشقة   ذلك، إال   أول 

صادق هو   تركها أم كاذب، فإن صرب على تلك املشقة قليال، وهلة، لُيمتحن أ
استحالت لذة، وعوضه اهلل خريا منها، ومن أجلِّ ما ُيعوض به األنس باهلل، وحمبته، 

 .(2)وطمأنينة القلب، ورضاه عن ربه
وكذلك ملَّا أعطى صلى اهلل عليه وسلم مسلمة الفتح من غنائم حنني يتألفهم هبا، 

لإلسالم إىل إمياهنم، فهو الغنيمة الباقية الغالية، وآثر أخذهم بالعزمية  ووكل السابقني 
والشدة ادخارا ألجرهم   اآلخرة، وقد علم صلى اهلل عليه وسلم أن املال لن يقدم   

 إمياهنم وتضحياهتم شيئا، فقد آمنوا باهلل حقا، ورضوا برسوله قسما ونصيبا.
أن يتطلع بعض الدعاة إىل املناصب  مما يتولد من وقوع النصر والظهور، -2

والصدارة والتقدم والترؤس على غريه، إما رغبة   التحرر من سيطرة وسلطان اآلخرين، 

                                                                                                                                          
 .2/2زينب رضي اهلل عنهما. بتصرف، اإلصابة 

 .0/400بتصرف، عيون األثر  (0)
 .441سب  ختريج احلديث ص  (4)
قائم باألمر باملعروف والناهي عن املنكر: تقليل املطامع واملنافع مـن  وقد ذكر بعض العلماء من ضمن آداب ال (3)

الناس، كما قال ابن األخوة:) ومن اآلداب، تقليل العالئ (   ساق قصة رجل كان له سنورا، وكان يأخذ له كل 
ـ   ى يوم من قصاب شيئا لغذائها، فرأى على القصاب منكرا، فدخل الدار وأخرج السنور،   جاء واحتسـب عل

القصاب، فقال القصاب: ال أعطيك بعد اليوم للسنور شيئا. فقال الشيخ: ما احتسبت عليك إال بعـد إخـراج   
 .41 -49السنور، وقطع الطمع منك. بتصرف، معامل القربة ص 

 .020بتصرف، الفوائد ص  (2)
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أو رغبة   يصيل شرف أو عرض من أعراض احلياة، غافال عن تبعات هذه الصدارة 
 ملسلمني.، وقلما يرغب   ذلك من يريد وجه اهلل تعاىل، أو خري اإلسالم وا(0)والريادة

وأصل هذا احلرص   ميزان اإلسالم، الذم والنهي عنه، فقد تعددت أحاديث 
الرسول صلى اهلل عليه وسلم   النهي عن طلبها، مثل قوله :)) إنكم ستحرصون على 

 .(3)(((4)اإلمارة، وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم املرضعة، وبئست الفاطمة
يه وسلم مآثر اجلاهلية ومفاخرها، ومل يب  منها وبعد الفتح ألغى النيب صلى اهلل عل

إال سدانة البيت لبين شيبه، وسقاية احلاج لبين هاشم، فأراد بعض قرابة النيب صلى اهلل 
أن يشرفهم النيب بأن  -(2)قيل هو العباس وقيل هو علي رضي اهلل عنهما-عليه وسلم 

 يده، فلم يرض بذلك وأعاد جيمع هلم بني السدانة والسقاية، وقد ملك مفاتيح البيت  
املفتاح لعثمان بن طلحة رضي اهلل عنه برا ووفاء، وعلَّل فعله بقوله لعلي :)) أعطيكم ما 

، أي أعطيكم السقاية أنكم (4)(((4)هو خري لكم منها، السقاية، ترزؤكم وال ترزءوهنا
 .(7)تغرمون فيها، ومل أعطكم البيت كي ال يأخذون من هديته

من هذا املوقف، أن الدعوة ال بد أن تكون خالصة لوجه اهلل عز  إن مما يستفاد
وجل، دون طمع   حكم أو سلطان أو سعي إىل سيطرة أو جاه، فعلى الداعية أن يبتغي 
بعمله رضا اهلل وحده، وأال حيرص على الشهرة والشرف، وأال يشترط منصبا أو عرضا 

                                                 
 .4/47بتصرف، آفات على الطري   (0)
ونفاذ الكلمة ويصيل اللذات   الدنيا، وبئست الفاطمة: عنـد  نعم املرضعة: ملا فيها من حصول اجلاه واملال  (4)

ح  03/044االنفصال عنها مبوت أو غريه، وما يترتب عليها من تبعات   اآلخرة. بتصرف، فـتح البـاري    
7021. 

 .1/014صحيح البخاري كتاب األحكام باب ما يكره من احلرص على اإلمارة (3)
 . 4/214انظر شرح املواهب اللدنية (2)
يقال: ما رزأ فالنا شيئا يرزؤه: أي ما أصاب من ماله شيئا وال نقص، فالسقاية تأخذ من أمواهلم وتنقصها، وال  (4)

 .4/401، والنهاية   غريب احلديث 2/433يأخذون هم عليها ماال يستفيدونه. بتصرف، حاشية هتذيب اآلثار 
، 9173ح  4/12حنوه   املصنف: عبـد الـرزاق   ، وروى 2/433هتذيب اآلثار مسند علي بن أيب طالب  (4)

، ووافقه 3/334وروى حنوه اإلمام احلاكم   املستدرك وقال صحيح اإلسناد ومل خيرجاه كتاب معرفة الصحابة 
 الذهيب.

 .4/214بتصرف، شرح املواهب اللدنية  (7)
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 يضعه حيث يشاء تعاىل، وأن يوطن من أعراض الدنيا، ألن هذه الدعوة هلل، واألمر هلل
نفسه من أول يوم يضع فيه قدمه على هذا الطري ، أن يكون جنديا للدعوة، دون تطلع 
أو توقع لرئاسة أو منصب، كما قال صلى اهلل عليه وسلم :)) إن كان   احلراسة كان 

اهلل، ، ليس له هدف إال مرضاة (0)  احلراسة، وإن كان   الساقة كان   الساقة((
 .(4)وإعالء كلمته، وإمنا حيد، التعثر إذا التفت لغري اهلل، وحدثته نفسه بأمر من حظوظها

وطلب الشرف بالوالية والسلطان واملال، خطر جدا، وهو   الغالب مينع خري 
اآلخرة وشرفها وعزها، وقلَّ من حيرص على رئاسة الدنيا بطلب الواليات فيوف ، بل 

رضي اهلل (2)قال النيب صلى اهلل عليه وسلم لعبد الرمحن بن َسُمرة  ، كما(3)يوكل إىل نفسه
:)) يا عبد الرمحن، ال تسأل اإلمارة، فإنك إن أعطيتها عن -وهو من مسلمة الفتح -عنه

 .(4)مسئلة وكلت إليها، وإن أعطيت من غري مسئلة أعنت عليها((
 املناصب، وقال لذلك كان صلى اهلل عليه وسلم ال يويل من استشرفت نفسه تويل

ملن سأله أن يوليه :) إنا واهلل ال نويل على هذا العمل أحدا سأله وال أحدا حرص عليه((، 
واحلكمة   ذلك، أن من سأل الوالية، مل تكن معه إعانة، كما صرح   احلديث 
الساب ، وإذا مل تكن معه إعانة، مل يكن كفئا، وال ُيوىل غري الكفء، وألن   طلب 

 .(4)هتمة للطالب هلا احلريص عليهااإلمارة 
                                                 

. قال ابن 3/443 سبيل اهلل جزء من حديث رواه البخاري   صحيحه كتاب اجلهاد باب احلراسة   الغزو   (0)
اجلوزي رمحه اهلل: أي خامل الذكر ال يقصد السمو، فإن كان   احلراسة استمر فيها، وإن كان   احلراسة استمر 

 .4117ح  4/13فيها. بتصرف، فتح الباري 
سالمية الكويت ، مكتبة املنار اإل73بتصرف، وقفات تربوية من السرية النبوية: عبد احلميد جاسم الباليل ص  (4)

 م.0919هـ 0219، 4ط:
، ختريج وتعلي : بدر البدر، الدار 07بتصرف، شرح حديث: ما ذئبان جائعان: احلافظ ابن رجب احلنبلي ص  (3)

 السلفية الكويت ط: بدون.  
هو عبد الرمحن بن مسرة بن حبيب بن عبد مشس بن عبد مناف القرشي العبشمي، أسلم يوم الفتح، وكان أحد (2)
رضي اهلل عنه. بتصرف، سـري   41شراف، نزل البصرة وغزا سجستان أمريا على اجليش، مات بالبصرة سنة األ

 .4/210، واإلصابة 4/470أعالم النبالء  
، وصحيح مسلم كتاب اإلمـارة  1/014صحيح البخاري كتاب األحكام باب من مل يسأل اإلمارة أعانه اهلل (4)

 .0444ح  3/0244ليها باب النعي عن طلب اإلمارة واحلرص ع
 .04/411بتصرف، صحيح مسلم بشرح النووي  (4)
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لذلك كان من أبرز مسات إعداد الدعاة، أن يكون مناط عملهم للدعوة على اإلميان 
واحتساب األجر والثواب من عند اهلل، ال على اإلغراء بالفوائد الدنيوية واجلاه واملنصب، 

 .(0)ألن ذلك يبين أساسا ضعيفا سريع االهنيار
ا ما تعترض الدعاة، التفرق والتعصب ألحزاب ما أنزل من العقبات اليت كثري -4

اهلل هبا من سلطان، وإصابة البعض بداء الغرور والفخر بعد النصر، وينسى أولئك أن من 
أهداف اإلسالم السامية، توحيد الصفوف، وتوثي  عرى األخوة بني املسلمني، حىت 

يات القبلية، ويعيش املسلمون يكونوا بنيانا مرصوصا، تزول منه الفوارق اجلنسية والعصب
   ظله سواسية كأسنان املشط، ال فضل ألحدهم على أخيه املسلم إال بالتقوى.

لذلك حرص النيب صلى اهلل عليه وسلم   أول خطبة له بعد الفتح، على توجيه 
املسلمني وأهل مكة إىل ميزان اإلسالم القومي، فقال:)) ياأيها الناس، إن اهلل قد أذهب 

ُعبَِّية اجلاهلية وتعاظمها بآبائها، والناس رجالن: بر تقي كرمي على اهلل، وفاجر عنكم 
 .(4)شقي هني على اهلل، والناس بنو آدم وخل  اهلل آدم من تراب((

كما حرص على محاية الوحدة اإلسالمية اليت ألَّف هبا بني قلوب املسلمني، وعمل 
ڦ  ڄ  ڄ  ڇ  م، عمال بقوله تعاىلعلى إزالة التفرق واخلصام املؤدي إىل االهنزا

، فأعلن تربؤه من كل من يدعو بدعوى العصبية اجلاهلية اليت (3) ڇ  ....ڄ  ڄ  ڃڃ 
، وألغى أحالف اجلاهلية، إال ما كان على طاعة اهلل والنصرة (2)ال تعرف احل  من الباطل

، ومنع استحدا،    دين اهلل والتعاون على الرب والتقوى، وإقامة احل  والدعوة إىل اهلل
األحالف اجلديدة القائمة على عصبيات جاهلية، فقال:)) ال حلف   اإلسالم، وأميا 

 . (4)حلف كان   اجلاهلية مل يزده اإلسالم إال شدة((

                                                 
، حبث 202بتصرف، حبث بعنوان: بعض مسات الدعوة املطلوبة   هذا العصر: الشيخ أبو احلسن الندوي، ص  (0)

 م.0914هـ 0214ضمن أحبا، اللقاء اخلامس ملنظمة الندوة العاملية للشباب اإلسالمي 
 .024سب  خترجيه ص  (4)
 .013سورة آل عمران جزء من آية  (3)
 .19بتصرف، الوحدة اإلسالمية ص  (2)
 .023سب  خترجيه ص  (4)
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 القاعدة الثامنة: حسن التعامل مع أخطاء الدعاة:
دئ كان من ديدن النيب صلى اهلل عليه وسلم تعليم الصحابة وتربيتهم على مبا

الدين، وإعدادهم ليكونوا أهال حلمل رسالة الدعوة، واستعمل صلى اهلل عليه وسلم شىت 
الوسائل والطرق لتأسيس شخصياهتم وأفكارهم، وعمل على تال  األخطاء، أو 
االحنرافات اليت ميكن أن يد،، ولكن ذلك مل مينع من وقوع بعض اهلفوات نتيجة 

 ش وغبش   فهم املوقف.اجتهاد خاطئ، أو غلبة طبع، أو تشوي
و  كل حادثة مل يكن اخلطأ مير دون عال ج وإصالح وتوجيه، بل يصحح، وتعاد  

 األمور إىل نصاهبا، وتؤخذ العربة والعظة من هذا اخلطأ.
 :(1)ومن املواقف الدعوية اليت وقع فيها بعض األخطاء 

 الموقف األول: 

وهو من السابقني إىل - ،(4)ما حد، من حاطب بن أيب بلتعة رضي اهلل عنه
اإلسالم، ومن البدريني، ومبعو، رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل مصر ليحمل دعوة 

،حني نقضت  قريش العهد، وعزم النيب صلى اهلل عليه وسلم على -اإلسالم إىل أهلها
غزوهم، وأمر املسلمني بكتمان اخلرب، وبعث حاطب إىل أهل مكة خيربهم باألمر، فأعلم 

  تعاىل نبيه بذلك، فأعاد الرسالة، ومنع وصول املبعو، إىل مكة.اهلل
وقد كانت معاجلة النيب صلى اهلل عليه وسلم هلذا اخلطأ   غاية احلكمة، فالنفس  

اإلنسانية مهما بلغت من القوة والتقوى والصالح، البد أن تعرض هلا حلظات يغلب فيها 
ور احلساسة، كحب األهل والولد، فهذه الطبع البشري املتصف بالضعف أمام بعض األم

ما يستطيع دفاعا  -عادة-العاطفة فطرية و ضاربة جبذورها   قلب اإلنسان، الذي يبذل 
عنهم ومحاية هلم، مع بقاء حبه لألسالم ونصرته له، وأما ما حد، مع حاطب رضي اهلل 

                                                 
واملقصود   هذا املبحث، أخذ العربة واالستفادة من سري الصحابة رضوان اهلل علـيهم،   كـل أحـواهلم،     (0)

أخطاءهم حمدودة معدودة، تنغمر    وحسبهم رضى اهلل تعاىل عنهم ورضى رسوله صلى اهلل عليه وسلم، وحسبهم أن
حبار حسناهتم وفضائلهم، ولوال الفائدة املرجوة مل أتعرض لذلك. أقدم هذه الكلمة خمافة أن يفهم من عبارايت استهانة أو 

 تنقص ألحد من صحابة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أعوذ باهلل من ذلك.
 .019احلديث سب  خترجيه ص  (4)
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، واعتذر بقوله:) ، على اإلسالم واملسلمني(0)عنه ) فإنه صنع ذلك متأوال أن ال ضرر فيه(
فأحببت إذ فاتين من النسب فيهم، أن اصطنع إليهم يدا حيمون قرابيت، وما فعلت ذلك 

 كفرا، وال ارتدادا عن ديين(.
والنيب صلى اهلل عليه وسلم اخلبري بنفوس أصحابه ال يبادر إىل التوبيخ أو العقاب، بل  

ه   عذره، ويقدر حلظة الضعف يستعلم منه أوال عن السبب الذي دفعه إىل اخلطأ، ويصدق
ويذكر احلاضرين  -بعد إقالة عثرته-البشري اليت انتابته، فال يؤاخذه هبذه الزلة، بل أنه يدافع عنه 

مباضيه اجمليد   خدمة اإلسالم، وأنه قدم وضحى بالكثري   سبيل اهلل، فقال:)) إنه قد شهد 
 ال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم((.بدرا، وما يدريك لعل اهلل اطلع على من شهد بدرا، ق

 يستفاد من هذا املوقف العديد من الدروس املفيدة   إعداد الدعاة:
أن كل ابن آدم خطاء وال معصوم إال الرسل، والضعف قد يعتري الدعاة إىل  -0

اهلل، وقد يقع   اخلطأ أعلم الناس، فال أحد فوق اخلطأ أو غري قابل لذلك، وقد ينظر 
س إىل الدعاة أهنم معصومون من ذلك، حىت إذا ما أخطأ أحدهم يوما ما فإهنم بعض النا

، ويعملون على (4)يستعظمون ذلك منه، وال يلتمسون له عذرا، وقد يسقط من أعينهم
 فضحه وتعريته والتشهري به، بدال من ستر ذنبه.

ال بد من مراعاة ح  السابقة، فمن كان له فضل سب    الدعوة إىل  -4
، وتعليم الناس اخلري، أو كان له بالء حسن   نصرة دين اهلل، فال ينبغي اهلل

جحود فضله، أو الطعن فيه، وإن بدا منه تفريط أو فتور أو خطأ ما، فإن رصيده 
 .(3)من اخلري وسابقته   اجلهاد، تشفع له

رمحه اهلل:) إنه ليس من شريف وال عامل وال ذي  (2)وقد قال سعيد بن املسيب
إال وفيه عيب، ولكن من الناس من ال ينبغي أن تذكر عيوبه، ومن كان فضله فضل، 

 .وهذا ميزان مهم من موازين تقومي الرجال.(0)أكثر من نقصه، وهب نقصه لفضله(

                                                 
 2191ح  1/432فتح الباري  (0)
، 0، دار الوطن للنشر ط:010بتصرف، األساليب النبوية   التعامل مع أخطاء الناس: حممد صاحل املنجد ص  (4)

 .74هـ. وانظر وقفات تربوية من السرية النبوية ص 0207
 .407بتصرف، الصحوة اإلسالمية بني اجلحود والتطرف ص  (3)
وهب املخزومي القرشي، سيد لتابعني، وأحد الفقهاء السبعة باملدينة، ولد هو سعيد بن املسيب بن َحْزن بن أيب  (2)
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قد يرتكب أحد الدعاة خطأ شنيعا، ويتمثل بقصة حاطب رضي اهلل عنه،  -3
دم حماسبته عليه، ويطالب وحيتج بتمرير الرسول صلى اهلل عليه وسلم هذا اخلطأ وع

مبعاملته باملثل، وأي الدعاة اآلن كحاطب رضي اهلل عنه، والنيب صلى اهلل عليه وسلم ملَّا 
قال عن حاطب أنه شهد بدرا، فهو مل يستسغ فعله، أو يوافقه على العذر والسبب الذي 

شهوده لكنه صلى اهلل عليه وسلم ذكر ما يشفع ضد قتله، وهو  -وإن صدقه فيه -أبداه
بدرا، وهذا شيء نادر مل يتحق  إال لعدد قليل من الصحابة، هلم من الفضل والتقوى ما 
مينعهم من استغالل هذا التكرمي، للوقوع   األخطاء   االحتجاج مبا هلم من فضل 
ومكانة، بل إن تذكريه حلاطب بذلك، هو لوم   عبارة رقيقة: أن ماضيه ينهاه عن 

 .(4)حاضره
ب يترك أثرا محيدا   نفس الداعية، إذ يستحي من اقتراف أو تكرار وهذا األسلو

اخلطأ، حني يذكر مبجده القدمي وأعماله الصاحلة وأفضل ما فيها، فيحرص على احملافظة 
 على تلك املكاسب واحلسنات.

 الموقف الثاني:

حني جيانب الداعية اجملاهد الصواب، ويظن غري احل ، فإنه يرد إليه ويوضح له  
امتألت نفسه مهة  -وهو أنصاري من النقباء-ألمر، فهذا سعد بن عبادة رضي اهلل عنه ا

ومحاسا لفتح مكة، كما امتألت نقمة على قريش اليت أخرجت النيب صلى اهلل عليه وسلم 
، فظن رضي اهلل عنه أن غزو مكة سيكون (3)وأصحابه من مكة وآذوهم وحاربوهم
سنة، وثأرا ملا مضى من حروب، فقال أليب سفيان  تصفية لعداوة امتدت أزيد من عشرين

، (2): يا أبا سفيان، اليوم يوم امللحمة-أثناء عرض جيش املسلمني عليه-رضي اهلل عنه 

                                                                                                                                          
  خالفة عمر رضي اهلل عنه وكان من أحفظ الناس ألقضيته، حىت ُسمي ) راوية عمر(،مجع بني احلديث والفقه 

رف، حليـة  رمحه اهلل . بتص 92والزهد والورع، وكان يعيش على جتارة الزيت ويرفض العطاء، تو  باملدينة سنة
 .2/407، واألعالم 2/407، سري أعالم النبالء 4/392األولياء 

 .9/011البداية والنهاية  (0)
 .4/0094بتصرف، خاا النبيني صلى اهلل عليه وسلم  (4)
 .001سب  خترجيه ص (3)
 .2411ح  1/1يوم امللحمة: أي يوم املقتلة العظمى، من حلم فالن فالنا إذا قتله. فتح الباري (2)
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اليوم تستحل الكعبة. فشكاه أبو سفيان للنيب صلى اهلل عليه وسلم، وقال له: يا رسول 
ا أنه قاتلنا، أنشدك اهلل   اهلل، أمرت بقتل قومك، فإنه زعم سعد ومن معه حني مر بن

 قومك، فأنت أبر الناس وأرمحهم وأوصلهم. 
 -وهو حامل راية األنصار -وخاف بعض املهاجرين أن يشتد سعد   قتاله لقريش

فقال عثمان بن عفان وعبد الرمحن بن عوف رضي اهلل عنهما: يا رسول اهلل، واهلل ال 
مل النيب صلى اهلل عليه وسلم على هتدئة .فع(0)نأمن من سعد أن تكون منه   قريش صولة

 النفوس وحل املشكلة حال موفقا:
بني أوال خطأ هذه املقولة، فاملسلمون هم أوىل من يعظم الكعبة وال يستحلها،  -0

واعظم من حيقن الدماء فال يهدرها لغري ضرورة، والنيب صلى اهلل عليه وسلم هو أو  
 -انوا، فقال صلى اهلل عليه وسلم :)) كذب سعدالناس لقومه وعشريته، أن يذلوا أو يه

 ولكن هذا يوم يعظم اهلل فيه الكعبة، ويوم تكسى فيه الكعبة((. -أي أخطأ
، فأبدل (4)وقيل أنه قال:))يا أبا سفيان، اليوم يوم املرمحة، اليوم أعز اهلل فيه قريشا((

ند النصر، يبذل الرمحة كلمة امللحمة باملرمحة، وشتان بني الكلمتني، فالداعية املؤمن ع
 والعدل للناس، فذلك أدعى لتأليفهم وإقباهلم على اإلسالم راغبني.

أنه أرسل إىل سعد رضي اهلل عنه، فأخذ الراية منه وسلمها إىل ابنه قيس، ورأى  -4
أنه بذلك مل خترج منه حني صارت إىل ابنه، مراعاة لشعوره وسابقته وفضله   اإلسالم، 

ليه وسلم أراد أن يكسب بفعله هذا قلوب القرشيني، ويطمئنهم إىل ولعله صلى اهلل ع
رغبته الصادقة   السالم واألمان، أو أنه خاف أن يسب  سيف سعد بن عبادة إىل رقاب 
قريش، وقد علم النيب صلى اهلل عليه وسلم من األنصار الصدق   اللقاء والتفاين   

 اجلهاد.
ما   صدور األنصار فخصهم بالقتال دون علم النيب صلى اهلل عليه وسلم  -3

املهاجرين عند احلاجة إىل ذلك، ملَّا اعترض األوباش جيش املسلمني ومل يراعوا األمان 

                                                 
 .4/443بتصرف، عيون األثر  (0)
 .4/443عيون األثر  (4)
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، ومسح هلم بالقتال بعد املنع، ففعلوا (0)والعهد، فأمر النيب األنصار بأن حيصدوا أنفاسهم
 ذلك، ومل يعترضهم أحد إال أذاقوه طعم سيوفهم.

 ثالث: الموقف ال

عقب فتح مكة بعث النيب صلى اهلل عليه وسلم سراياه إلخضاع القبائل احمليطة هبا، 
وتدعوهم إىل اإلسالم دون أمرهم بالقتال، ومن تلك البعو، سرية دعوية بقيادة خالد 
بن الوليد إىل بين جذمية، فدعاهم رضي اهلل عنه كما أمره النيب صلى اهلل عليه وسلم، ومل 

ال، فلم حيسنوا اإلخبار عن إسالمهم وإمياهنم باهلل ورسوله، بأن يعلنوا شهادة يبدأهم بالقت
اإلسالم، بل قالوا كلمة) صبأنا(، وهذه كلمة هلا ماض سيئ   اإلسالم، حيث كانت 
تطل    مقام الذم للمسلمني األوائل   مكة، فتأول خالد رضي اهلل عنه كلمتهم ، 

ص لإلسالم، فقتل منهم وأسر،   أمر بعد ذلك بقتل ورأى أهنا استهزاء وسخرية وانتقا
األسرى باعتبار اهنم كفار مستهزئون باإلسالم، فعارضه بعض الصحابة، ومل ينقادوا 

 .(4)ألمره
  ملَّا رجعوا إىل املدينة، رفعوا اخلرب إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم ، فكانت معاجلته 

 احلكيمة هلذا اخلطأ كالتايل:
صلى اهلل عليه وسلم خالدا فيما فعله من القتل واألسر، بل أنكر عليه  مل يواف -0

 .(3)العجلة وعدم التثبت   أمرهم قبل أن يعلم املراد من قوهلم صبأنا
أعلن تربؤه من هذه الفعلة أمام الناس، كي يستوعب اجلميع اخلطأ، ومل متنعه -4

لى األخطاء يشجع على مكانة خالد من ذلك، بل جاهر بكشف اخلطأ، ألن التستر ع
 .(2)تكرارها وقد يساعد على بقائها ومنوها

مل يعاقب النيب صلى اهلل عليه وسلم خالدا على هذا اخلطأ، إذ أنه اجتهد  -3
ُتلتمس  -تستنتج من الظروف واملالبسات احمليطة باحلاد، -فأخطأ، ولعل هناك مربرات

 هلذا االجتهاد اخلاطئ: 

                                                 
 .044كما روى اإلمام مسلم:)) فاحصدوهم حصدا((. سب  خترجيه ص  (0)
 .429، وانظر السرايا والبعو، النبوية حول املدينة ومكة ص 4/239بتصرف، السرية النبوية الصحيحة  (4)
 .2339ح  1/47بتصرف، فتح الباري نقال عن اخلطايب  (3)
 .341بتصرف، مقدمات للنهوض بالعمل الدعوي ص  (2)
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عن لفظ اإلسالم، وأن ذلك وقع منهم على سبيل  أنه قد نقم عليهم العدول -
 .(0)األنفة وعدم االنقياد لإلسالم

أنه مل يتعمد خمالفة أوامر النيب صلى اهلل عليه وسلم فيقاتل ومل يؤمر بقتال،  -
أو يقتل مسلمني، لكنه أخطأ كما أخطأ أسامة بن زيد رضي اهلل عنه، حني قتل 

 .(4)رجال بعد اعتصامه بكلمة التوحيد
أن خالد ليس كغريه من الصحابة الذين امتنعوا عن القتل، والذين سبقوه إىل  -

اإلسالم، مثل عبد الرمحن بن عوف وابن عمر وغريهم، فهؤالء أقدم إسالما منه، ففهموا 
 .(3)أن القوم أرادوا اإلسالم، ومل يكتف خالد بذلك حىت يصرحوا به

ه وجيه   العذر خلالد رضي اهلل أن   قبول كبار الصحابة أخذ القوم أسرى وج-
 .(2)عنه، فمن البعيد أن يكونوا جازمني بإسالم القوم،   يقبلوهنم أسرى   أيديهم

كما  -أن ظهورهم مدججني بالسالح أمام املسلمني، كأهنم مستعدين للقتال-
يثري شبهة عدم إسالمهم، خاصة وهم قريبون من مكة،  -  بعض روايات السري

 .(4)فتح املسلمني هلا وتصلهم أخبار
أن هذا اخلطأ مل حيل بني خالد وبني اجلهاد   سبيل اهلل، ومل ُيحرم املسلمون  -2

من خربته كقائد عسكري حمنك، فاسم خالد بن الوليد رضي اهلل عنه مل يشتهر 
كمحد، أو فقيه،   كتب التفسري أو احلديث أو الفقه، وإمنا اشتهر كقائد عسكري 

تب السري واملغازي و الفتوح بني طياهتا الكثري من أخبار شجاعته فذ، وقد محلت ك
 .(4)وبسالته، وخرباته العسكرية اشتهرت بني أعدائه ودوختهم

                                                 
 .2339ح  1/47بتصرف، فتح الباري  (0)
انظر قصته   صحيح البخاري كتاب املغازي باب بعث النيب صلى اهلل عليه وسلم أسامة بن زيد إىل احُلَرقات (4)

 .4/11من ُجَهينة 
 .07/303بتصرف، عمدة القارئ  (3)
، 3، الدار السعودية للنشر والتوزيع جدة، ط:012ليد: د. صادق إبراهيم عرجون ص بتصرف، خالد بن الو (2)

 م.0910هـ 0210
 .444بتصرف، السرايا والبعو، النبوية حول املدينة ومكة ص  (4)
ومن ذلك قصته املشهورة مع ُجرجه ملا لقيه   الريموك بني الصفني وقال له: يا خالد اصدقين، هل أنـزل اهلل   (4)

بيكم سيفا من السماء فأعطاكه، فال تسله على قوم إال هزمتهم؟ فقال: ال.   دعاه إىل اإلسالم فأسلم فقاتل على ن
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وقد عذره النيب   اجتهاده اخلاطئ، وأعلن تربؤه من تأوله، ومع هذا واله إمرة  
عثه النيب صلى اهلل عليه ، وب(0)بعض السرايا والبعو، كالسرية اليت اجتهت إىل ُأَكيِدر ُدومة

،   بعثه   السنة العاشرة إىل بين احلر، بن كعب (4)وسلم إىل اليمن قبل حجة الوداع
بنجران، وأمره أن يدعوهم إىل اإلسالم قبل القتال فأسلموا ومل يقاتلوا، وبشر رسول اهلل 

حىت فتح اهلل ، ومل يزل رضي اهلل عنه جماهدا   سبيل اهلل (3)صلى اهلل عليه وسلم بذلك
 على يديه فتوحات عظيمة   بالد فارس والروم.

هذه مدرسة النبوة أخرجت لألمة اإلسالمية الدعاة األفذاذ الصادقني، الذين مست 
، (2)العقيدة شغاف قلوهبم فأوقدت وهجا منريا   عقوهلم وبصرية عميقة   نفوسهم

 د اهلل تعاىل.ودفعتهم إىل الرغبة   جزاء اآلخرة والتطلع إىل ما عن
والدعوة اإلسالمية اليوم تتطلع إىل مثل هذه النماذج، ويتاج إىل الطاقة البشرية 
املتميزة، الطاقة العاملة املتخصصة   البناء والتكوين ، و  التربية والتوجيه، الدعاة املتابعون 

القادرين على الدراسة والبحث، واملؤمنون باجلهد والعمل، املهتمني باملراقبة والتوجيه، و
وضع اخلطط لكل املراحل، الدعاة املتمتعون بالقابلية للتطور والتجدد مع تطور البيئات 

، لكنهم يصدرون من منبع صاف هو كتاب اهلل وسنة رسوله صلى اهلل (4)وجتدد األحوال
 عليه وسلم.

وهذه الطاقة البشرية الدعوية، البد أن تتصف بصفات خاصة، وتتحلى بسمات 
نجح   يقي  األهداف اليت وضعتها، ولتبلغ الغاية اليت تتمناها، وهذا ما فريدة لت

 سيحتويه املبحث الثاين بإذن اهلل.  

                                                                                                                                          
 .4/413مع املسلمني انظر القصة كاملة   الكامل   التاريخ 

 .2/010انظر سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام (0)
كتاب املغازي باب بعث علي بن أيب طالب وخالد بن الوليد  انظر احلديث الذي رواه البخاري   صحيحه  (4)

 .4/001رضي اهلل عنهما إىل اليمن قبل حجة الوداع 
 .2/444انظر سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام (3)
 .0/01بتصرف، السرية النبوية الصحيحة  (2)
، ومقدمات للنهوض بالعمل الـدعوي  300ص  لالستفادة انظر الثوابت واملتغريات   مسرية العمل اإلسالمي(4)

 .417ص 
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 املبحث الثاني: الدروس الدعوية املتعلقة بصفات الدعاة.
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اختلف املؤلفون   علم الدعوة   تسمية الكيفية اليت جيب أن يكون عليها الدعاة إىل 

، (4)، وبعضهم مساها: آداب الداعي(0)ذكرها يت عنوان: أخالق الداعية اهلل، فمنهم من
، وكما يقال: ال مشاحة   (3)والبعض اآلخر ذكرها يت عنوان: صفات الداعية

االصطالح، فمدلول هذه املسميات متشابه، ولعل األخري هو األقرب للمقصود   هذا 
 البحث.

 ضح الفرق بينهما: ، يت(2)وبتوضيح مدلول كلميت ُخُل  وِصفة
اخُلل : هو السجية، وهو ما خل  عليه اإلنسان من الطبع، وحقيقته: أنه لصورة 
اإلنسان الباطنة، وهي نفسه وأوصافها، ومعانيها املختصة هبا، مبنزلة اخَلْل  لصفته الظاهرة 

ة النفس ، يقول اإلمام الغزايل رمحه اهلل:) فاخُلُل  إذن عبارة عن هيئ(4)وأوصافها ومعانيها
 .(4)وصورهتا الباطنة(

أما الصفة: فهي من كلمة َوَصف يِصفه ِوصفا وِصفة: أي نعته، والصف والنعت 
 مترادفان.

 .(7)وقيل الوصف مصدر والصفة احللية، والصفة احلالة اليت عليها الشيء من حليته ونعته
ات فالصفة أوسع جماال من اخُلل ، ألن اإلنسان يكون له صفات أخالقية، وصف

 جسدية، وصفات عقلية ..اخل. 
وبعض هذه الصفات فطري وراثي ُجبل عليه اإلنسان، كالشكل العام ومستوى 

 الذكاء، وبعضها مكتسب، كحسن اخلل  وقوة البدن وفصاحة املنط  وقوة املالحظة.

                                                 
 .324انظر أصول الدعوة ص  (0)
 .17انظر هداية املرشدين إىل طرق الوعظ واخلطابة ص  (4)
 .044، واملدخل إىل علم الدعوة ص 0/349، وفقه الدعوة إىل اهلل 220انظر الدعوة إىل اهلل ص  (3)
 ث ساب  بعنوان الدروس الدعوية املتعلقة باألخالق.ذكرت الفرق بني الصفة واخلل  لوجود مبح (2)
 .4/337تاج العروس فصل اخلاء من باب القاف  (4)
 .3/43إحياء علوم الدين  (4)
 .4/444تاج العروس فصل الواو من باب الفاء  (7)
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والقائمون بالدعوة إىل اهلل، هم أناس تصدوا لألمر باملعروف والنهي عن املنكر 
خلري، وجاهدوا   سبيل نشر دين اهلل، غايتهم مرضاة اهلل وثوابه، فُشدت والدعوة إىل ا

أنظار الناس إليهم، وأصغت آذاهنم إىل أقواهلم، واعتقدوا فيهم التحلي بالفضائل والتخلي 
عن الرذائل، فكان وقوع العثرة منهم أعظم وأبعد أثرا من غريهم، ألن الناس يظنون فيهم 

، ويتخذوهنم قدوة هلم، فتنتشر هذه األخطاء بني الناس لذلك، العلم وينظرون إليهم بثقة
ولذات السبب النقد عليهم أشد، وحماسبتهم أعسر، فلزمهم قبل غريهم التحلي بالصفات 

فهذا أحرى أن يسمع لنصحهم،  -ما أمكن  -الكرمية املؤثرة بصورهتا الكاملة املثلى 
درين على استقطاب الناس حول دعوة ويستجاب لدعوهتم، وكانوا دعاة موفقني ناجحني قا

 .(0)اإلسالم
ومن خالل أحدا، السرية   غزوة الفتح وما تعل  هبا من آيات كرمية، ميكن 
يديد بعض الصفات اليت حيتاجها الدعاة للتأثري   الناس وهدايتهم إىل اخلري والفالح، 

 يني:وهذه الصفات تنقسم إىل قسمني رئيسني، أذكرها ضمن املطلبني التال
 املطلب األول: الصفات املتعلقة بذات الداعية وتعامله مع نفسه.

 املطلب الثاين: الصفات املتعلقة بتعامل الداعية مع من حوله من الناس.

                                                 
هــ  0214، 4، مؤسسة الرسـالة بـريوت ط:  04بتصرف، االستيعاب   حياة الداعية: فتحي يكن ص  (0)

 م.0914
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املطلب األول: الصفات املتعلقة بذات الداعية وتعامله مع 

 نفسه

 أوال: الصفات الروحية:
لرغبة الصادقة في الدعوة إلى الصفة األولى: قوة اإليمان باهلل تعالى، وا 

 سبيله:

وهذه من أهم الصفات اليت جيب أن يتمتع هبا الداعية، ويعترب يققها   الداعية 
شرطا ال صفة فقط، وهي قوة اليقني بأن اإلسالم هو الدين احل ، الذي هداه اهلل إليه، 

لتام هلل تعاىل، وأنه هو احل  اخلالص، وما عداه باطل وضالل قطعا، فيحصل منه التسليم ا
من غري ارتياب أو حرج، وتكون الدعوة إىل اهلل تعاىل وإىل شريعته نابعة من قوله 

 .(0)وفعله
فإميان الداعية القوي جيعله ثابتا ال يتزعزع، مهما صادفته احملن والشدائد، ومهما بلغ 

 عليه حال عدوه من البأس والشدة ومهما طال أمامه الطري . 
باهلل: الدعوة إليه تعاىل، وإىل دينه، والتواصي باحل  والتواصي  ومن لوازم اإلميان

بالصرب، والدعوة إىل أصل الدين، والدعوة إىل التزام شرائعه، باألمر باملعروف والنهي عن 
املنكر، وبذلك يكمل العبد نفسه، ويكمل غريه، ألن الدعوة نفسها من أكرب مقويات 

ية   سبيل نصرهتا ويقيقها باألدلة والرباهني، اإلميان، وذلك بسبب ما يسعى به الداع
وأيضا فإن اجلزاء من جنس العمل، فكما يسعى إىل إصالح العباد وتكميلهم ونصحهم، 

 .(4)وصرب على ذلك، ال بد أن جيازيه اهلل ويؤيده بنور منه وقوة إميان
حني يرى حاجة  فقوة اإلميان باهلل تنتج   نفس الداعية إميانا بأمهية الدعوة إىل دينه،

الناس إليه، كما يوقد   نفسه هليب احلماس واحليوية اليت يتاجه الدعوة، ويولد لديه شعورا 
ذاتيا مبسئولية العمل لإلسالم، واستعدادا كامال لتلبية حاجات هذه املسئولية من النفس 

                                                 
 .220، وانظر الدعوة اإلسالمية، أصوهلا ووسائلها  ص 333بتصرف، أصول الدعوة  ص  (0)
بتصرف، اجملموعة الكاملة ملؤلفات الشيخ عبد الرمحن السعدي، فصل التوضيح والبيان لشجرة اإلميان  (4)

 .001ص 



 

411 

 

 

 اجلزاء واجلهد والوقت واملال، أداء للواجب جتاه هذا الدين الذي ينتسب إليه، ورغبة  
 األخروي.

والقلب اخلاوي من اإلميان، ال ميأل قلبا آخر باإلميان، واملوت ال ينشئ حياة، وكما 
، فمن صدق إميانه، صدق عطاؤه، وأعطى للدعوة مثارا (0)قيل: ) فاقد الشيء ال يعطيه(

 مباركة، وظهرت به آثار اإلميان التالية:
 اإلخالص هلل تعالى: -1

، وحقيقته: تصفية العمل (4)شائبة الشوب املكدر لصفائه( وهو:) ختليص القلب عن
عن مالحظة اخلل ، ويديد اإلرادة بالعمل هلل وحده، دون شيء آخر سواه، وهبذا املع  
وحده تتحق  جناة اإلنسان من سوء الذنوب وسوء الدنيا بوجه عام، كما قال تعاىل عن 

 .(2()3) ڇڇ    ڃ  ڃ  چ  چ     چچ  ڇ   ڇ  ڇڇ  يوسف عليه السالم
وهو روح الدين ولباب العبادة، وأساس أي دعوة هلل، فأي عمل ال يرتفع ما مل  

تصحبه النية الصاحلة، وما مل يقترن بإرادة وجه اهلل وحده، فإذا كان هذا العمل هو 
الدعوة إىل اهلل، فهذه فريضة آكد، وعقدة أوث ، فإن العمل لنشر دين اهلل وسيادته، وإىل 

ع اهلل تعاىل، إمنا هو عبادة وقربة إىل اهلل من ناحية، ومن ناحية أخرى هو يكيم شر
جهاد   سبيل اهلل، وجتريد النية هلل   ذلك أمر أساسي لقبول العمل ولنجاحه معا، فالنية 
املدخولة تفسد العمل، وتلو، النفس، وتضعف الصف، ويبط األجر، والنية الصاحلة 

 .(4)تعني على إزالة العقباتتصلح العمل، وتقوي العزم، و

                                                 
ضمن  201حلسن الندوي  ص بتصرف، مقال بعنوان: بعض مسات الدعوة املطلوبة   هذا العصر: الشيخ أبو ا (0)

 هـ.0214أحبا، اللقاء اخلامس ملنظمة الدعوة اإلسالمية 
 .32التعريفات ص  (4)
 .42سورة يوسف جزء من آية  (3)
، هذبه: عبد القادر أمحد عطـا، دار  91بتصرف، مكفرات الذنوب وموجبات اجلنة: ابن الديبع الشيباين ص  (2)

 م.0174هـ 0394االعتصام للطبع والنشر ط: بدون، 
، مكتبة 94، وانظر   الطري  إىل اهلل، النية واإلخالص: د. يوسف القرضاوي ص 410بتصرف، مع اهلل ص  (4)

 م.0994هـ 0204، 0وهبة القاهرة ط:
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واملخلص هلل تعاىل، قد ذاق من حالوة عبوديته هلل تعاىل ما مينعه من عبودية 
غريه، إذ ليس عند القلب السليم أحلى وال أطيب من حالوة اإلميان، املتضمنة 
عبوديته هلل، وإخالص الدين له، فيصري قلبا منيبا هلل، بني خوف منه ورجاء، كما 

ې  ې     ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ   ڇ قال تعاىل

 .(0) ڇۇئ  ۇئۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ          ېئ  
، ومتعه بثمرات (4)وإذا كان العبد خملصا اجتباه ربه، وصرف عنه السوء والفحشاء

اإلخالص، كالنصر والنجاة من عذاب اآلخرة ورفع املنزلة   اآلخرة، وزاده هدى على 
ماء، والقبول عند أهل األرض، وغري ذلك من مثرات هداه، ووضع له احلب   أهل الس

 .(3)اإلخالص
وأما من مل خيلص قلبه هلل، فإنه يتشبث مبا يهواه، كالغصن إذا مَر به أي نسيم عطفه 
وأماله، فيجذبه تارة الشرف والرئاسة، وترضيه الكلمة، ويستعبده من يثين عليه ولو 

، وينال من (2)ستعبده الدرهم والديناربالباطل، ويعادي من يذمه ولو باحل ، وتارة ي
ويالت الرياء، فتصيبه اهلزمية وزيادة الضالل   الدنيا، وبغض أهل السماء له، وبغض 
أهل األرض، ويعيش قلقا شقيا، عدا ما يلقاه   اآلخرة من العذاب والفضيحة على 

 .(4)رؤوس اخلالئ 
جلدد النية الصاحلة لذلك اشترط النيب صلى اهلل عليه وسلم على املسلمني ا

واإلخالص هلل تعاىل، فبذلك تتحق  هلم النجاة، ويدركون ما فاهتم من أجر اهلجرة 
، (4)واجلهاد، فقال صلى اهلل عليه وسلم :)) ال هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية((

 .(7)وكانت بنود البيعة هي: اإلسالم واإلميان واجلهاد

                                                 
 .47سورة اإلسراء آية  (0)
 .021بتصرف، العبودية ص  (4)
 هـ.0213، 4ألردن ط:، املكتبة اإلسالمية عمان ا49-44بتصرف، اإلخالص: حسني عوايشة ص  (3)
 .020بتصرف، العبودية ص  (2)
 .74 -71بتصرف، اإلخالص ص  (4)
 .073سب  خترجيه ص  (4)
 .034انظر احلديث ص (7)
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رمحه اهلل: جيب على الداعية أن يكون خملصا هلل قال مساحة الشيخ عبد العزيز بن باز 
عز وجل، وأال يريد بدعوته رياء أو مسعة، أو ثناء الناس ومحدهم له، إمنا يدعو اهلل يريد 

ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ   ک  ڇ  وجهه، كما قال تعاىل

 .(4()0) ڇک  ک  ک   گ  
 التوكل على هللا:  -2

بأنه: اعتماد القلب على اهلل، واستناده إليه، و (3)القيم رمحه اهلل  عرفه اإلمام ابن
 .(2)وسكونه إليه، واستمداد العون والتأييد منه، وقطع العالئ  بغريه تعاىل

رمحه اهلل: ) وحقيقة التوكل هو صدق اعتماد القلب على  (4)وقال احلافظ ابن رجب
من أمور الدنيا واآلخرة كلها، وِكلة  اهلل عز وجل،   استجالب املصاحل، ورفع املضار،

 .(4)األمور كلها إليه، ويقي  اإلميان، فإنه ال يعطي وال مينع، وال يضر وال ينفع سواه(
ڇ  وقال احلافظ ابن حجر رمحه اهلل: ) املراد بالتوكل: اعتقاد ما دلت عليه هذه اآلية

ترك التسبب، واالعتماد ، وليس املراد به (7) ڇ....ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ   
 .(1)على ما يأيت من املخلوقني، ألن ذلك قد جير إىل ضد ما يراه من التوكل(

                                                 
 .011سورة يوسف آية  (0)
، وانظر مقومات الداعية الناجح   ضوء الكتاب والسـنة،  31بتصرف، الدعوة إىل اهلل وأخالق الدعاة  ص  (4)

، مؤسسة اجلريسي للتوزيع واإلعالن الرياض، 413 : سعيد بن علي بن وهف القحطاين ص مفهوم ونظر وتطبي
 م.0992هـ 0204، 0ط:

هو حممد بن أيب بكر بن أيوب الُزْرعي الدمشقي، أبو عبد اهلل، من أركان اإلصالح اإلسالمي ومن كبار العلماء، ولـد   (3)
ان منتصرا له وسجن  وعذب معه، ونشر علمه وهذب كتبـه،  هـ وتتلمذ لشيخ اإلسالم ابن تيمية، وك490بدمش  سنة 

 .4/44هـ. بتصرف، األعالم 740له تصانيف كثرية جليلة، تو  رمحه اهلل سنة 
 .4/041بتصرف، مدارج السالكني  (2)
د هو عبد الرمحن بن أمحد بن رجب السَّالمي البغدادي   الدمشقي، أبو الفرج، حافظ من العلماء، ولد   بغدا (4)

 .3/494هـ رمحه اهلل. بتصرف، األعالم 794هـ، وتو    دمش  سنة 734سنة 
جامع العلوم واحلكم   شرح مخسني حديثا من جوامع الكلم: زين الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن شـهاب   (4)

 ، دار الفكر ط: بدون.311الدين بن رجب احلنبلي ص 
 .4سورة هود جزء من آية  (7)
 .4274ح  00/314فتح الباري  (1)
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والتوكل مقام جليل القدر، أمر اهلل نبيه صلى اهلل عليه وسلم واملؤمنني به   مواضع 
 .(0) ڇٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ  ڇ  كثرية   كتابه الكرمي كقوله تعاىل

چ  چ     ڇ   ڇ  ڇ  ل عليه   استحقاق النصر، كما   قوله تعاىلويبني أثر التوك 

، (4) ڇڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  
 فجعل التوكل شعار أهل اإلميان .

قال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل: وِذكر اسم اإلميان، دليل على استدعاء اإلميان  
قوة اإلميان وضعفه، فكلما قوي إميان العبد التوكل، وأن قوة التوكل وضعفه، حبسب 

، وقد قال (3)قوي توكله، وإذا كان توكله ضعيفا فهو دليل على ضعف اإلميان وال بد
 .(4)رمحه اهلل: ) التوكل على اهلل مجاع اإلميان( (2)سعيد بن جبري

وقد كان منه صلى اهلل عليه وسلم أصدق التوكل على اهلل   هذه الغزوة، ابتداًء 
،   إرجاع (4)دعائه:)) اللهم خذ العيون واألخبار عن قريش حىت نبغتها   بالدها((ب

 الفضل كله إليه تعاىل   يق  الفتح املبني والنصر العزيز.
ورعاية األسباب املفضية إىل هذا الفتح، من اختاذ االحتياطات كإرسال سرية  

لبس عدة احلرب، ال تنا  متويهية تعمية على قريش، وأخذ األهبة وعدة القتال، و
التوكل، بل أن من متامه، القيام باألسباب اليت أقام اهلل عليها سننه ومضت هبا أقداره، 
فالتوكل عنصر من عناصر اجلانب االعتقادي القليب، أما اختاذ األسباب فهو وظيفة 

                                                 
 .79سورة النمل آية  (0)
 .041سورة آل عمران آية  (4)
، دار الكتاب العريب لبنان ط: بدون، وانظر مقدمة حمق  347بتصرف، طري  اهلجرتني وباب السعادتني ص  (3)

رقم ، يقي : جاسم الفهيد الدوسري، دار األ32-33كتاب التوكل على اهلل: احلافظ أبو بكر بن أيب الدنيا ص 
 م.0912هـ 0212، 0الكويت، ط:

هو سعيد بن جبري بن هشام اإلمام احلافظ املقرئ املفسر األسدي موالهم الكو ، قرأ القرآن على ابن عبـاس   (2)
، وسري أعالم 2/00هـ. بتصرف، هتذيب التهذيب 94سنة عام  29رضي اهلل عنه ، قتله احلجاج صربا وهو ابن 

 .2/340النبالء 
 ، وقال احملق  إسناده صحيح.4ح  44ى اهلل ص التوكل عل(4)
 . 014سب  خترجيه ص  (4)
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لكون من احلركة العملية اإلرادية   احلياة، ضمن ما سخر اهلل لإلنسان   ذاته أو   ا
) ولكن من متام التوكل، عدم الركون إىل األسباب، وقطع عالقة القلب هبا،  (0)حوله،

 .(4)فيكون حال قلبه قيامه باهلل ال هبا، وحال بدنه قيامه هبا(
ومما يدل على عدم منافاة األسباب التوكل، أن اهلل تعاىل قد أمر املسلمني 

قلية ومادية ومعنوية، ويدخل   ذلك تعلم باالستعداد لعدوهم، مبا يستطيعون من قوة ع
الفنون احلربية ، وتعلم الصناعات املعينة على هذا األمر، كما أمرهم بأخذ احلذر من 
عدوهم وقت السلم واحلرب، وأمرهم باالستعانة به، وأال يتكلوا على حوهلم وقوهتم، 

رة إىل قوة التوكل وأال يغتروا حباهلم وال يستهينوا بأعدائهم، وهذه األمور كلها مضط
عليه تعاىل، وإىل اإلقتداء بسيد املرسلني فيه، فهو سيد املتوكلني، ومع ذلك فقد كان 
يعمل جبميع األسباب النافعة وحيض عليها، فالتوكل هو الثقة باهلل واالعتماد على اهلل   

 .(3)حصوهلا
ب اليت نصبها اهلل قال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل: ) ومن متام توكله استعمال األسبا

ملسبباهتا قدرا وشرعا، فإن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه ، أكمل اخلل  
توكال، وإمنا كانوا يلقون عدوهم وهم متحصنون بأنواع السالح، ودخل رسول اهلل 

ژ  ژ    ڑ  ڇ صلى اهلل عليه وسلم مكة والبيضة على رأسه، وقد أنزل اهلل عليه: 

، فيقينه أن اهلل تعاىل سيدفع عنه وحيفظه، مل مينعه من أخذ األسباب اليت (4)((2) ڇ..... ڑ
حيتاجها البشر   درء األذى عن أنفسهم   احلروب، كوضعه املغفر على رأسه أثناء 

 دخوله مكة، واحتياطه باحلراسة حوله، وما اختذه من تدابري   هذه الغزوة.
املؤمن بالواجب   التوكل على اهلل ومىت صح إدراك هذا الفرق والتزم الداعية 

بصدق، واختذ األسباب الكونية والتكليفية كما قضاها وشرعها اهلل تعاىل، كان التوكل 

                                                 
 .34، وانظر   الطري  إىل اهلل، التوكل: د. يوسف القرضاوي ص 029بتصرف، بصائر للمسلم املعاصر ص  (0)
 .4/041مدارج السالكني  (4)
 070 و ص-044بتصرف، اجملموعة الكاملة ملؤلفات الشيخ عبد الرمحن السعدي ص  (3)
 .47سورة املائدة جزء من آية  (2)
 .3/211زاد املعاد  (4)
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على اهلل   اجلانب القليب ممدَّا للداعية بقوة معنوية عظيمة، تضاعف القوة املادية أضعافا 
ن أمثاله من السببيني الذين كثرية، حىت أن الداعية املتوكل على اهلل يسب  عددا كثريا م

ليس هلم مثل توكله، وقد تزيد أسباهبم املادية على أسبابه، حىت يغلب عشرون مؤمنون 
 .(0)صابرون متوكلون مائتني من الكافرين بإذن اهلل

 حسن الظن باهلل تعالى والثقة بنصره:  -3

فإن  وهو من مثار صدق التوكل على اهلل، فمهما طال الزمن، وعظمت املصائب،
ثقة الداعية باهلل وبوعده الذي ال يتخلف، تبعث مهته، وتقوي نشاطه، وتنبهه إىل انتهاز 
كل فرصة مناسبة للدعوة مدفوعا بقوة مردها إىل الطمأنينة إىل احل ، وحسن الظن باهلل 
تعاىل، فال بد من يوم يتغلب فيه احل  على الباطل، فدولة الباطل مؤقتة مضمحلة ال ثبات 

 .(4)لنصر والغلبة ألنصار احل  ما داموا معتصمني بههلا، وا
وأقرب مثال على ذلك النيب صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه الكرام، فلم يثن عزمهم  

عن الدعوة يوما عناد أهل مكة، وحماربتهم هلم، بل استمسكوا باحل  وصربوا على 
هلل تعاىل ويقينهم بنصره، األذى، ويملوا الكثري   سبيل الدعوة، مع رضاهم التام حبكم ا

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڇ فكان هلم   هناية األمر الظفر والنصر، ويق  موعود اهلل تعاىل هلم 

ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ   ۉې  ې  ې  ې  

ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ      ېئ  

 .(3) ڇىئ  ىئىئ  ی  ی  ی  
كان صلح احلديبية فتحا مؤديا إىل ظهور الدين وغلبته على الكفار بفتح فصدق وعد اهلل و 
 مكة.

إن تنشئة اإلميان القوي   نفس الداعية يستلزم منه سلوك طري  واحد، وهو اإلميان 
باهلل وحده ربا وإهلا، وتطهري قلبه من شوائب الشرك، فيكون   عبادة خملصة صادقة، 

                                                 
 .042بتصرف، بصائر للمسلم املعاصر ص  (0)
 .013بتصرف، هداية املرشدين إىل طرق الوعظ واخلطابة ص  (4)
 .41-47سورة الفتح اآليتان  (3)
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، وتفويضا وتوكال صادقا عليه، ولتقوية هذه الصلة كما يستلزم تعلقا خالصا به تعاىل
 طريقان:
طري  الفهم والتفكر بدراسة القرآن  الكرمي والسنة املطهرة وتدبرمها، وهذا  -0

 الطري  الفكري ال يؤيت مثاره إال حني يستند ويعتضد بالطري  اآلخر وهو :
ما أمر به، والتعبد  طري  العمل والعبادة، وهو الطاعة املخلصة هلل والعمل بكل -4

 .(0)له تعاىل بكل ما حيب من أنواع العبادات
وهذا النيب صلى اهلل عليه وسلم ال ينفك عن التقرب هلل تعاىل مبا حيب، فتراه تاليا 
القرآن متخشعا هلل تعاىل حىت وهو   أوج قمة النصر، فيتلو سورة الفتح شاكرا هلل تعاىل، 

مد منه العون والتأييد فيصلي مثان ركعات محدا له ويتمثل العبودية التامة له، ويست
 وشكرا.

 الصفة الثانية: االعتدال في عقيدة الوالء والبراء، بال غلو وال تقصير:

من الصفات املهمة للداعية يق  عقيدة الوالء هلل ولرسوله وللمؤمنني، والرباءة من 
ن ال يستحقه، أو يوايل الكفر والكافرين، وكل ذلك بالعدل، فال يفرط   منح والئه مل

املسلمني حىت مع الظلم واجلور، وال يتهاون   تربؤه من الكفار أو يغلو   ذلك، بل  يعتدل 
ہ  ہ  ھ  ھ        ھ  ھ   ے  ڇ  ويتوسط، وأساس ذلك العدل، كما قال تعاىل

ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ   ۉ  

ىت مع األعداء، والبعد عن ظلمهم هو أقرب لتقوى اهلل ، فالعدل ح(4) ڇې  ې  ې  
 تعاىل.

واإلفراط   الرباء يكون بإيقاع اجلور والظلم على املخالفني، وذلك يتناىف مع 
أخالق الداعية، الذي يبذل الرب واإلحسان ألهله املستحقني له، وخيال  الناس خبل  

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ ڇ  حسن، إتباعا لقوله تعاىل

                                                 
، 4المي بريوت ودمش ، ط:، املكتب اإلس72 -47بتصرف، تذكرة دعاة اإلسالم: أبو األعلى املودودي ص  (0)

 هـ.0394
 .1سورة املائدة آية  (4)
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 ڇڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     
، منعا لوقوع هذا اإلفراط   العداوة للمساملني من (0)

 الكافرين.
  ذات الوقت الذي يأمر فيه تعاىل بعدم التجاوز والتسامح على من حارب  

ڱ  ڱ    ک  ک   گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ      ڳڇ  املسلمني منهم، ومنح الوالء هلم

ې  ې  ې  ڇ  ، بل حيصره   قوله تعاىل(4) ڇڱ  ڱ   ں  ںڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ۀ  ۀ     

، وينهى عن بذله للكفار، (3) ڇى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئ  ۇئ  
 ڇ ...ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ   ڀ ڇ  كما   قوله تعاىل

(2). 
 مسألة الوالء والرباء، بعقد ويتضح املقصود بالوسطية بني اإلفراط والتفريط  

 (4)مقارنات بني بعض مواقف املؤمنني: كموقف حاطب بن أيب بلتعة رضي اهلل عنه
، إذ أن هدف كل من الصحابيني اجلليلني إيصال خرب (4)وموقف العباس رضي اهلل عنه

الغزو إىل قريش قبل أن يقع فعال، ولكن عند النظر إىل مالبسات املوضوع وما فعله كل 
 نهما، يتبني الفرق:م

                                                 
 .1سورة املمتحنة آية  (0)
. قال أبو عبد اهلل حممد بن املرتضى اليماين:) إن هذا كله   احلب الذي هو   القلـب،  9سورة املمتحنة آية  (4)

ن، إذا كـان ألجـل إسـالمهم    واملخالصة ألجل الدين، وذلك للمؤمنني املتقني باإلمجاع، وللمسلمني املوحدي
وتوحيدهم... وأما امُلخاَلقة، واملنافعة، وبذل املعروف، وكظم الغيظ، وحسن اخلل ، وإكرام الضيف، وحنو ذلك 
فيستحب بذله جلميع اخلل ، إال ما كان يقتضي مفسدة، كالذلة، فال يبذل للعدو   حال احلرب، كما أشـارت  

، وأما التقية، فتجوز للخائف من الظاملني القادرين، وأما الفرق بني  ڇڇ  ڇ  ڇ   ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ ڇ  إليه اآلية
ما جيوز من املنافعة واملداهنة، وما ال جيوز من الرياء، فما كان من بذل املال واملنافع فهو جائز، وهو املنافعة، ورمبا 

الرياء احلرام( باختصار، إيثار احل  على اخلل    ُعرب عنه باملداهنة واملداراة واملخالقة، وما كان من أمر الدين فهو 
، دار الكتب العلمية 211رد اخلالفات إىل املذهب احل  من أصول التوحيد، املسألة الثامنة )   الوالء والرباء( ص 

 بريوت ط: بدون.
 .44سورة املائدة آية  (3)
 .0سورة املمتحنة جزء من آية  (2)
 هم بأمر الغزو، واجليش مل يزل   املدينة.  إرساله إىل قريش من خيرب (4)
   خروجه للبحث عمن حيمل نبأ الغزو إىل قريش، واملسلمون   مر الظهران. (4)
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منه   والئه  -وضعفا له مربره-فتصرف حاطب رضي اهلل عنه كان خطأ  
للمسلمني، بكشف أسرارهم إىل عدوهم،   وقت هم أشد ما حيتاجون فيه إىل الكتمان 

محاية األهل والقرابة -  ظنه رضي اهلل عنه  -والتغطية، وسبب إقدامه على هذه الفعلة
گ  گ   گ     ڳ       ڳڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ڇ  اهلل تعاىل بقولهمبكة، والذين وصفهم 

 ڇں  ں  ڻ  ڻ  
، واستح  رضي اهلل عنه العتاب من اهلل تعاىل مبا فعل، إىل (0)

 جانب وسام الشرف الذي ناله لصدق إميانه وثبات عقيدته.
مل أما تصرف العباس رضي اهلل عنه فال نكارة فيه، أو تفريط   والئه للمسلمني، و

يظهر منه نصرة الكفار ومواالهتم، فهو مل يتجاوز العدل، حني رغب ألهل مكة حقن 
الدماء واحلصول على األمان،   الوقت الذي ال جمال فيه للمقاومة وقد وصل اجليش إىل 
مشارف مكة، وانعدمت احلاجة إىل الكتمان، وانقضى الوقت الذي قد يتمكن أهل مكة 

هبة للقتال، فنيب اهلل صلى اهلل عليه وسلم مصبحهم أو ممسيهم، االستعداد وأخذ األفيه من 
ولعل النيب صلى اهلل عليه وسلم كان عاملا بتصرفه ذلك وموافقا عليه، إذ أنه كان يركب 

، وقد أجاز رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم جواره أليب سفيان ومل يتهمه   (4)بغلته البيضاء
 شيء.

ة بني موقف أم املؤمنني أم حبيبة رضي اهلل عنها، مع أبيها حني كما يتضح املقصود باملقارن
أثبتت تربؤها من كل من حارب اهلل ورسوله واملؤمنني، حىت لو كان أقرب األقربني، وموقف 

وهو -أيب بكر الصدي  رضي اهلل عنه، حني رف  بأبيه وجاء به إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم 
 ة   إسالمه، ومل ينتظر النيب صلى اهلل عليه وسلم حىت يأتيه. رغب -شيخ كبري قد عمي مل حيارب

وهكذا تعلو الصلة   اهلل تعاىل فوق كل املعايري األسرية واالجتماعية، وتبقى 
الرابطة األساس هي الرابطة   اهلل، وهي العروة الوثقى مهما كان هناك من تعاطف 

هي أمسى وشيجة، واإلميان هو أقوى وجداين بني الولد وأبيه، فإن العقيدة اإلسالمية 
 .(3)آصرة

                                                 
 .3سورة املمتحنة آية  (0)
 .2/41انظر سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام (4)
 .413بتصرف، الدعوة اإلسالمية   عهدها املكي ص  (3)
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كما يبني النيب صلى اهلل عليه وسلم أن الوالء لألشخاص واجلماعات، ال جيوز أن 
، فلم مينعه حبه ألسامة رضي اهلل (0)يكون حبال من األحوال على حساب واجب العدل

نعه والؤه ونصرته عنه، وما بذله من شفاعة، من إقامة احلد على املرأة السارقة، كما مل مي
لقبيلة خزاعة من تأنيبها علنا وتوعدها بالقصاص، حني جتاوزت وقتلت رجال بعد عموم 

 .(4)األمان
كذلك تقدمي الوالء والطاعة ملن أمر اهلل بطاعته، ال بد أن يكون باحل ، وأن يالحظ فيه 

 .(3)ملخلوق   معصية اخلال  املوافقة لطاعة اهلل ورسوله، وعدم خمالفة أوامر اهلل تعاىل، إذ ال طاعة
ومثال ذلك خمالفة الصحابة ألوامر خالد بن الوليد رضي اهلل عنه ، حني أمرهم  
، فقال له ابن عمر رضي -وقد ظهر هلم من احل  ما خفي عليه-أسراهم من بين جذمية بقتل 

والؤهم  اهلل عنهما: ) واهلل ال أقتل أسريي وال يقتل رجل من أصحايب أسريه(، فلم مينعهم
ألمريهم ووجوب طاعتهم له، من االعتراض وإعالن العصيان ألمره، ملَّا خالف أمر اهلل 

 .(2)تعاىل
و  ذات الوقت حني أمرهم املعصوم  عليه الصالة والسالم بالنفري جلهاد أهليهم  

   عقر دارهم، لبُّوا نداءه وأطاعوه.
تظهر   منحهم الوالء لعامة  إن وسطية الدعاة إىل اهلل   عقيدة الوالء والرباء

املؤمنني املعتصمني بالكتاب والسنة، السائرين على طري  احل ، مهما اختلفت انتماءاهتم 
 -تنوعت أقطارهم وهلجاهتم، فإن الغلو   الوالء مع العمى احلزيباملذهبية أو 

أو املذهيب، يدفع صاحبه للقيام بأعمال هتدف إىل يطيم غري  -التعصب احلزيب
نتمني إىل هذا الشخص أو احلزب أو املذهب أو املدرسة الدعوية اليت ينتمي إليها، امل

                                                 
 .490صائر للمسلم املعاصر ص بتصرف، ب (0)
 .041بتصرف، حكم وأحكام من السرية النبوية ص  (4)
 .413بتصرف، بصائر للمسلم املعاصر  ص  (3)
ومثال آخر: هو ما رواه اإلمام البخاري   صحيحه بشأن السرية اليت أمرهم أمريها ـن جيمعـوا حطبـا       (2)

ا، فهمُّوا وجعل بعضهم ميسك بعضا، فقال النيب صلى اهلل عليـه  يوقدوه نارا، فأطاعوا،   أمرهم أن يدخلوا فيه
وسلم ملا بلغه أمرهم:)) لو دخلوها ما خرجوا منها إىل يوم القيامة، الطاعة   املعروف ((، كتاب املغازي بـاب  

 .4/017سرية عبد اهلل بن حذافة السهمي .. ويقال أهنا سرية األنصار 
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وحماولة إلصاق العيوب والنقائص هبم،  وتعوي  أعماهلم، وإيقاف نشاطهم، ونشر 
 .(0)قبائحهم واهتامهم بني الناس، ويقري أعماهلم

واحد، ونبذ ما  وقد اهتم النيب صلى اهلل عليه وسلم جبمع املسلمني على قلب رجل 
من شأنه أن حيد، الفرقة واخلالف بينهم، فمنع التعصب واستحدا، األحالف اليت ختالف 
اإلسالم ، وبني أن األصل أن تكون أخوة   الدين والتعاون على اخلري واهلدى والرب 

 .(4)والتقوى
 الصفة الثالثة: علو الهمة وقوة العزيمة:

اليت لقيها املسلمون من املشركني، واملعاداة اليت كان وراء املعاناة القاسية املديدة 
كانت بينهم وبني آباءهم وإخواهنم، مهم عالية وعزائم قوية مألت قلوب الصحابة، 
وشكلت هلم حافزا قويا للصرب   اهلل، وتقدمي أرواحهم رخيصة   سبيله، لنشر اإلسالم 

املنابذة لكل القيم اجلاهلية بني سكان املعمورة، يوم قاموا معلنني املفاصلة الكاملة و
ومصاحلها، ويوم ألبسهم اإلسالم ثوب التقوى، فكانوا أعلى األمم مهة، وأقواهم عزمية، 
وبذلوا أنفسهم وأمواهلم   اجلهاد   سبيل اهلل، فأقاموا أعمدة اإلسالم بسيوفهم، ودعوا 

 .(3)ئع اإلميانإىل اهلل   سلمهم وحرهبم حىت اتسعت رقعة اإلسالم، وطبقت األرض شرا
وقد روى اإلمام مسلم رمحه اهلل عن النيب صلى اهلل عليه وسلم :)) املؤمن القوي 

، احرص على ما ينفعك، واستعن (2)خري وأحب إىل اهلل من املؤمن الضعيف، و  كل خري

                                                 
 .493ص  بتصرف، بصائر للمسلم املعاصر (0)
ـا  وهذه الفرقة من الباليا الشديدة اليت استشرت بني املسلمني   معظم أحناء العامل اإلسالمي، وامتدت  (4) مسومه

حىت وصلت إىل اجلماعات اإلسالمية املقيمة   دول العامل الغريب، رغم حاجتهم الشديدة للتكاتف واالتفاق للمحافظة علـى  
 اجملتمع الغريب الكافر، فقد ملست بنفسي أثناء إقاميت   كندا برفقة زوجي، ففي البلد الواحد اهلوية اإلسالمية وعدم االنصهار  

تقام عدة مجعيات إسالمية، تتب  كل منها مذهبها اخلاص هبا وتتعصب له، والكل يزعم أنه األمثل، ويقع من جراء ذلك التشهري 
مع املسلمني عليها، كتحديد يوم الصوم، ويـوم صـالة العيـد،    ببعضهم البعض، واختالفهم   أبسط األمور اليت يفترض جت

ويستجريون باهلل من هذه السموم الوافدة واملصدرة إليهم من العامل اإلسالمي، وال شك أن هلذا أثرا كبريا   التفرقة بني املسلمني، 
 وإضعافا لقوهتم ودعوهتم أمام أهل الكفر، واهلل املستعان.

ـ 0204، 0، مكتبة الكوثر للنشر والتوزيع الرياض، ط:039مد أمحد إمساعيل املقدم ص بتصرف، علو اهلمة حم (3)  م.0994ه
يعين أن اخلري   كل من القوي والضعيف، الشتراكهما   اإلميان، مع ما يأيت به الضعيف مـن العبـادات.    (2)

 .04/404بتصرف، صحيح مسلم على شرح النووي 
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باهلل، وال تعجز، وإن أصابك شيء فال تقل: لو إين فعلت كذا وكذا، ولكن قل: َقَدر اهلل 
 .(0)فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان(( وما شاء

قال اإلمام النووي رمحه اهلل: املراد بالقوة هنا: عزمية النفس   أمور اآلخرة، فيكون 
صاحب هذا الوصف أكثر إقداما على العدو   اجلهاد، وأسرع خروجا إليه وذهابا   

األذى   كل  طلبه، وأشد عزمية   األمر باملعروف والنهي عن املنكر، والصرب على
ذلك، واحتمال املشاق   ذات اهلل تعاىل، وأرغب   الصالة والصوم وسائر العبادات، 

 .(4)وأنشط طلبا هلا وحمافظة عليها
وهذه من أعظم صفات الدعاة املؤثرة   الثبات على طري  الدعوة، فالداعية املسلم 

، مبتعد عن العجز أحرى بأن يكون قوي العزمية، حريص على الطاعة، مستعني باهلل
والكسل، فإن يققت أهدافه اليت ينشدها، فهذه منة من اهلل، وإن غلبته األمور وتعسرت 

كان منه حينئذ التسليم لقضاء اهلل والرضا به، وعدم  -بعد أخذه باألسباب املالئمة -عليه
اليأس والقنوط مما فاته، أو البحث والتنقيب عن حجج يعل  عليها أخطاءه، ألن ذلك 

 طري  للشيطان، يؤدي إىل ضعف العزمية واحنطاط اهلمة.
وقد أثر عن الرسول صلى اهلل عليه وسلم أنه كان يستعيذ بربه من أسباب الضعف  

والعجز، فيقول:)) اللهم إين أعوذ بك من العجز والكسل، واجلنب واهلرم، وأعوذ بك من 
 .(3)عذاب القرب، وأعوذ بك من فتنة احمليا واملمات((

 يدل على أمهية اهلمة العلية والعزمية القوية للدعاة إىل اهلل ما يلي: ومما
[ أن الناس مجيعهم مؤمنهم وكافرهم، ال بد هلم من مراد يقصونه، ويتوجهون 0

إليه، فمنهم من يطلب األدىن من األمور، ومنهم بعيد اهلمة من ال يرضى مبا دون اجلنة، 

                                                 
، 4442ح  2/4144قوة، وترك العجز واالستعانة باهلل، وتفويض املقادير إليه كتاب القدر باب   األمر بال (0)

عـن أيب   4/344، ومسند اإلمام أمحد 2041ح  4/0394وسنن ابن ماجه كتاب الزهد باب التوكل واليقني 
 هريرة.

 .04/404بتصرف، صحيح مسلم بشرح النووي  (4)
 .7/049احمليا واملمات  صحيح البخاري كتاب الدعوات باب التعوذ من فتنة (3)
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، (0)امية   طلب مرادها، تطلب األكمل واألفضلونفس الداعية إىل اهلل ال بد أن تكون س
 فيكون مهه رضا اهلل تعاىل والفوز باجلنة. 

ومن كانت هذه حاله، زهد   الدنيا وشهواهتا، واستصغر ما دون النهاية من معايل 
األمور، وترفع عن الدنايا، وتوجه إلصالح نفسه أوال، وانتقلت صفته هذه إىل نفوس 

ه قرار حىت ينال مراده، وجيد   طلبه حىت ينال بغيته، ويتجاوز ، وال يقر ل(4)سامعيه
العقبات حىت حيق  هدفه، كما كان النيب صلى اهلل عليه وسلم طيلة سنوات دعوته، 

 حامال سالحه، جماهدا   سبيل اهلل، جمتهدا   العبادة، حىت آخر أيام حياته.
بد من أن يأخذ نفسه [كي يصل الداعية إىل أعلى اهلمم وأقوى العزائم ال 4

باجملاهدة والصرب على ذلك، فالدعوة يتاج إىل جهاد دائم وصرب لتمحص املسلم وجترده 
من اهلوى والشهوة، فالصرب جهاد، واجلهاد فريضة، والصرب واحد من ألوان هذا 

 .(3)اجلهاد
وقد جعل اهلل تعاىل اإلمامة وهداية الناس جزاء للصرب على مشاق الطاعات،  
چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ، كما قال تعاىل(2)ة الشدائد   نصرة الدينومقاسا

 ڇڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  
ڻ   ڇ  ، واجلهاد طري  اهلداية كما قال تعاىل(4)

 .(4) ڇڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  
 [ أن اهلمة العالية والعزمية القوية هلا أثر واضح   سلوك الداعية، ومن ذلك:3
 وف والنهي عن املنكر، دون خوف أو جماملة ألحد.اجلرأة   األمر باملعر -
 حب اجلهاد واملسارعة   اخلروج إليه، واجلرأة واإلقدام على العدو. -
 الصرب على األذى واحتمال املشاق   ذات اهلل. -

                                                 
 .344بتصرف، مقاصد املكلفني ص  (0)
 .011بتصرف، هداية املرشدين إىل طرق الوعظ واخلطابة ص  (4)
 .444بتصرف، الدعوة اإلسالمية   عهدها املكي  ص  (3)
 .7/17بتصرف، تفسري أبو السعود  (2)
 .42سورة السجدة آية  (4)
 .49سورة العنكبوت آية  (4)



 

414 

 

 

 .(0)احملافظة على الشعائر التعبدية، وقوة الصلة باهلل -
على إدراك هدفه بالوسائل  فعلى الداعية أن يكون وثي  العزم، جمتمع النية،

الصحيحة اليت تقربه منه، باذال قصارى جهده لبلوغ مأربه، وتلك طبيعة اإلميان إذا تغلغل 
، والداعية إذا أويت الصرب (4)واستمكن، فإنه يضفي على صاحبه قوة تنطبع   سلوكه كله

 قوية.وقوة العزم رسخت قدمه   طري  الدعوة، واستطاع التأثري على غريه بصورة 
وأما إذا خارت عزميته وفقد الصرب والثبات، ختلى عن منهجه ودعوته ألي عارض  

كان، فاالستقامة على طري  الدعوة، هلا تكاليف ويتاج إىل إرادة حازمة، تقود صاحبها 
للتخلي عن داعي شهواته وااللتزام مبا يأمره اهلل به، وذلك يش  على أصحاب اإلرادات 

يكون غالبا  -أي ضعيف الشخصية -املهزوزة، ومثل هذا النوعالضعيفة، والشخصيات 
منحط اهلمة، سرعان ما يسيطر عليه غريه، ويوجهه، ورمبا استغل البعض هذا اجلانب 

 .(3)لديه ليحق  من خالله مصاحله وأهواءه الشخصية
 ثانيا : الصفات العلمية والمعرفية:

 الحرص على طلب العلم والتفقه في دين هللا: -1

ناك ارتباط إجيايب بني رصيد الداعية من العلم واملعرفة، وبني فعاليته   الدعوة ه 
اإلسالمية، فالعلم نور للمؤمن، يستضيء به، ويعرف كيف يعبد ربه، وكيف يعامل 
عباده،  يدعوه إىل أسباب اخلري، ويصرفه عن أسباب الشر، ويرفعه إىل أعلى الدرجات 

مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىت    ڇ  ا قال تعاىلالرفيعة،   الدنيا واآلخرة، كم

، كما أن الداعية العامل، نور (4)، فهو إر، األنبياء من أخذه أخذ حبظ وافر(2) ڇ...يتجث  
 .  (0)يهتدي به الناس   أمور دينهم ودنياهم

                                                 
، دار اليقني للنشر والتوزيـع مصـر،   9 -1، توجيهات نبوية على الطري : د. السيد حممد نوح ص بتصرف (0)

 م.0991هـ 0201، 0ط:
 .019 -017بتصرف، خل  املسلم: الشيخ حممد الغزايل ص  (4)
 هـ.0204، 0، دار الوطن الرياض ط:24بتصرف، احلور بعد الكور: حممد بن عبد اهلل الدويش ص  (3)
 .00جملادلة جزء من آيةسورة ا (2)
، فمن أخذه أخذ حبظ  كما   احلديث:)) وإن العلماء ورثة األنبياء، وإن األنبياء مل يورثوا دينارا وال درمها، ورَّثوا العلم (4)

، وسنن الترمذي كتاب العلم باب مـا  3420ح  3/307وافر((، سنن أيب داود كتاب العلم باب احلث على طلب العلم 
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 وبركة العلم   ذات الداعية تظهر من جانبني:
 : اجلانب األول

يدته وعبادته هلل تعاىل، فكلما زاد علم الداعية زاد استفادته هبذا العلم   تصحيح عق
عمله، ألنه إذا عرف األوامر ما يترتب عليها من األجر والثواب، كان أحرص الناس 

 عليها، وإذا عرف املنهيات كان أبعد الناس عنها، ونأى بنفسه عن طري  اجلاهلني.
ه عقله وتيقنه قلبه والعلم ليس مبقدار ما حيفظه اإلنسان من املسائل، بل ما وعا

رمحه اهلل: )العلم علمان: علم   القلب (4)وظهر أثره على سلوكه، قال احلسن البصري 
وعلم على اللسان، فعلم القلب هو العلم النافع، وعلم اللسان هو حجة اهلل على 

 .(3)عباده(
فهذه صفة ضرورية   الداعية، أن يكون عاملا عامال معلما، ليصدق فيه قول 

ل صلى اهلل عليه وسلم فيمن استفاد من اهلدى العلم: )) كمثل الغيث الكثري الرسو
 . (2)أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت املاء، فأنبتت الكأل والعشب الكثري((

                                                                                                                                          
، 4049ح  4/324، وصححه الشيخ األلباين   صحيح سنن الترمذي 4414ح  4/21لفقه على العبادة جاء   فضل ا

 .0/44وذكره البخاري   ترمجة باب العلم قبل القول  والعمل، ومل يرويه 
هـ 0207، 4، دار الثريا للنشر الرياض، ط:41 -04انظر كتاب العلم: الشيخ حممد بن صاحل العثيمني ص (0)

 .320 -349لالستفادة انظر وجوب لزوم اجلماعة وترك التفرق من ص م، و0997
هو احلسن بن يسار أبو سعيد موىل زيد بن ثابت األنصاري رضي اهلل عنه ، كان أبوه من سيب ميسان، فسكن  (4)

كان املدينة وأعت  وتزوج هبا ، فولد له احلسن   خالفة عمر رضي اهلل عنه ، ونشأ   كنف علي بن أيب طالب، 
، وصلوا عليه 001إمام أهل البصرة،  سيد أهل زمانه علما وعمال وفصاحة، وكان عظيم اهليبة، تو  بالبصرة سنة 

، وسري 7/044عقب اجلمعة وشيعه خل  كثري حىت أنه مل تقم صالة العصر   اجلامع. بتصرف، الطبقات الكربى 
 . 4/444، واألعالم 2/443أعالم النبالء 

 .01/312ن تيمية الفتاوى: اب (3)
واحلديث بتمامه:)) مثل ما بعثين اهلل به من اهلدى والعلم، كمثل الغيث الكثري أصاب أرضا، فكان منها نقيـة   (2)

قبلت املاء، فأنبتت الكأل والعشب الكثري، وكانت منها أجادب، أمسكت املاء فنفع اهلل هبا الناس، فشربوا وسقوا 
منا هي قيعان ال متسك ماء وال تنبت كأًل، فذلك مثل من فقه   دين اهلل، وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى، إ

ونفعه ما بعثين اهلل به، فعلم وعلَّم، ومثل من مل يرفع بذلك رأسا، ومل يقبل هدى اهلل الذي أرسلت به((. صحيح 
بعث الـنيب  ، وصحيح مسلم كتاب الفضائل باب بيان ما 0/41البخاري كتاب العلم باب فضل من علم وعلَّم 

 .4414ح  2/0717صلى اهلل عليه وسلم من اهلدى والعلم 
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وقد أثر عن علي رضي اهلل عنه قوله:) القلوب أوعية، خريها أوعاها، الناس ثالثة: 
رعاع، أتباع كل ناع ، مييلون مع كل ريح، عامل رباين، ومتعلم على سبيل جناة، ومهج 

مل يستضيئوا بنور العلم... اخل(، وعل  اخلطيب البغدادي رمحه اهلل على قوله: أن اإلنسان 
 . (0)ال خيلو من أحد األقسام الثالثة، إما عامل، أو متعلم، أو مغفل للعلم

 اجلانب الثاين:
ر منه تبيني احلالل واحلرام أن الداعية حامل ومبلغ للقرآن والسنة، فكيف يتصو 

للناس، أو التمييز بني املعروف واملنكر، إذا كان جاهال ملبادئ اإلسالم وأصوله 
وتشريعاته؟ فمن الضروري أن يكون على بصرية وبينة فيما يدعو إليه، ليستح  أن ينال 

 شرف الدعوة.
ن والعقائد واستبانة احلالل من احلرام، واخلري من الشر، ومعرفة الواجبات والسن

واألحكام ، هي املنارات اهلادية على طري  الدعوة والداعية، وكلها يتاج إىل علم وفقه 
، والداعية اجلاهل ضال مضل، وضره أقرب من نفعه، وما يفسده أكثر مما (4)  الدين
 يصلحه.

سه، وقد اهتم النيب صلى اهلل عليه وسلم بتزويد أصحابه بالعلم النافع، فباشر تعليمهم بنف
وذلك عن طري  خطبه اليت بني فيها بعض شرائع اإلسالم، أو أمر أصحابه بكتابتها ملن سأله 

 ذلك.
وكذلك بالتطبي  العملي لبعض شرائع اإلسالم، أمام أهل مكة، كطوافه بالبيت  

رضي اهلل عنها قالت: ) ملا اطمأن رسول اهلل صلى  (3)وهو راكب، فعن صفية بنت شيبة
كة عام الفتح، طاف على بعريه، يستلم الركن مبحجن   يده. قالت: اهلل عليه وسلم مب
، وصالته الضحى أمام أم هانئ رضي اهلل (0)، وصالته   املسجد احلرام(2)وأنا أنظر إليه(

 .(4)عنها
                                                 

 م.0911هـ 0211، 4، دار الكتب العلمية بريوت لبنان، ط:44 -41بتصرف، الفقيه واملتفقه ص  (0)
 .04، وانظر مقومات الداعية الناجح   ضوء الكتاب والسنة ص 04بتصرف، االستيعاب   حياة الدعوة والداعية ص  (4)
هي صفية بنت شيبة بن عثمان بن أيب طلحة القرشية العبدرية املكية، قيل هلا رؤية، عاشت إىل دولة الوليد بن  (3)

 .2/321، واإلصابة 3/417عبد امللك. بتصرف، سري أعالم النبالء 
 ،0177ح  4/074، ورواه أبو داود   سننه كتاب املناسك باب الطواف الواجـب  047سب  ختريج احلديث ص  (2)
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كذلك اختياره رجال من أكثر أصحابه علما، وهو معاذ بن جبل رضي اهلل عنه   
علمه تكرر أحاديث كثرية   تزويده صلى اهلل  معلما ألهل مكة، ومما يدل على سعة

، وامتحانه   بعض املسائل (2)، وتوجيهه له إىل فقه الدعوة(3)عليه وسلم له بالعلم
، وذلك مما يدل على ضرورة استجماع الداعية ثروة طائلة من نصوص الكتاب (4)الفقهية

 .(4)ارضوالسنة والفقه بذلك، ليكون رصيدا عنده ألي داء وافد أو مرض ع
كما اهتم بتعليم أيب حمذورة رضي اهلل عنه األذان،   أعاده عليه ليتأكد من إتقانه له 

 .(7)وحفظه قبل تعيينه مؤذنا   بيت اهلل احلرام
وحث النيب صلى اهلل عليه وسلم أصحابه على تبليغ العلم، فقال:)) نضر اهلل عبدا 

غري فقيه، ورب حامل فقه إىل من هو  مسع مقاليت فوعاها،   بلغها عين، فرب حامل فقه
، فاشترط صلى اهلل عليه وسلم أن يعي الناقل كالمه، ومل يشترط تفقهه فيه، (1)أفقه منه((

نشره بني  -بعد تطبيقه -الختالف مستوى األفهام بني الناس، فمسؤلية مساع العلم 
 الناس.
، فاستجاب له وقال كذلك بعد خطبته يوم الفتح: )) وليبلغ الشاهد الغائب(( 

بعض الصحابة كأيب شاه رضي اهلل عنه ، الذي استأذن النيب صلى اهلل عليه وسلم   

                                                                                                                                          
، وقال حمق  جامع األصول: إسـناده  4927ح  0/974وسنن ابن ماجة كتاب املناسك باب  من استلم الركن مبحجنه 

 .4312ح  4/041، كما أورده الشيخ األلباين   صحيح ابن ماجة 3/093حسن 
 . 443سب  ختريج احلديث ص  (0)
 . 039سب  ختريج احلديث ص  (4)
 .421-4/447 مسند اإلمام أمحد على سبيل املثال انظر ما روي  (3)
كما   احلديث الذي رواه اإلمام البخاري   صحيحه عن بعثه رضي اهلل عنه لليمن، كتاب الزكاة باب أخذ   (2)

 .4/034الصدقة من األغنياء وترد   الفقراء 
اإلمام أمحد   كسؤاله له صلى اهلل عليه وسلم : كيف تصنع إن عرض لك قضاء ..انظر  احلديث الذي رواه (4)

 .2/431مسنده 
 .094بتصرف، مع اهلل ص  (4)
 .347سب  خترجيه ص  (7)
، وصححه الشيخ األلباين   صحيح سنن ابـن  434ح  0/14رواه ابن ماجه   املقدمة باب من بلغ علما  (1)

 . 434ح  24-0/24ماجه 
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كتابتها ليحملها ملن وراءه من قومه، فأذن له، كما قام والد عمرو بن سلمة رضي اهلل 
 عنه بدعوة قومه إىل اإلسالم، وعلَّمهم ما علمه إياه الرسول صلى اهلل عليه وسلم.

 املاضيني إزالة للشبهة اليت قد تعترض طري  الدعوة، فيمتنع املسلم من و  املثالني
القيام بالدعوة، وحيتج بأنه مل حيصل العلم الغزير الذي ميكنه من التصدي لذلك، و  هذا 
تعطيل للدعوة، فالشروع   أمر الدعوة ال يتوقف على قدر معني من العلم، ومن فتح اهلل 

ه أن يبلغه  ويصدع به بالشكل املناسب، إىل جانب حرصه على عليه بابا من العلم، فعلي
االستزادة من العلم دائما ليضيء له الطري ، واملعرفة والعلم وحدمها، ال تصنع من 

لكنهما  -كما مل ينفع بين إسرائيل حفظهم لكتابتهم وتالوهتم له -صاحبها داعية قط، 
 .(0)شرط الزم ال بد منه

مع  -ية املزود بسالح العلم ال يستوي أثره على الدعوةومما ال شك فيه أن الداع
مع من قصر   ذلك وقلت بضاعته من العلم، شتان بينهما،  -احتياج الناس إىل علمه

، ومن أجَّل العلوم العلم (4) ڇ .....ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئڇ  وقد قال تعاىل
اهلل هو الذي رفع مكانة عمرو بكتاب اهلل تعاىل وسنة نبيه صلى اهلل عليه وسلم ، فكتاب 

 .(3)بن سلمة رضي اهلل عنه بني قومه، فكان إمامهم مبا حفظ من القرآن
كما أن علم ابن عباس رضي اهلل عنهما بتفسري القرآن هو الذي دفع عمر رضي اهلل 
عنه إىل رفع مكانته، وتقديره حني سأله عن تفسري سورة النصر، فواف  علم عمر رضي اهلل 

 .(2)عنها
وقد تنبه لذلك فقيه األمة، عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما، فحرص على طلب 
العلم واالستزادة منه، خاصة وأن الرسول صلى اهلل عليه وسلم التح  بالرفي  األعلى وهو 
شاب، مل ينهل من هديه وعلمه الكثري ، فقال لشاب من األنصار: يا فالن هلم فلنسأل 

عليه وسلم ولنتعلم منهم فإهنم كثري، فقال له: العجب لك  أصحاب رسول اهلل صلى اهلل

                                                 
 هـ. 0390، 4ط: ، الكتب اإلسالمي بريوت44بتصرف، من صفات الداعية حممد الصباغ ص  (0)
 .9سورة الزمر جزء من آية  (4)
 . 444و ص  044سب  خترجيه ص  (3)
 .014سب  خترجيه ص  (2)
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يابن عباس، أترى الناس حيتاجون إليك و  األرض من ترى من أصحاب رسول اهلل صلى 
 اهلل عليه وسلم.

فلم هتن عزميته وانطل  يطلب العلم من أصفى موارده بعد رسول اهلل صلى اهلل عليه  
ملسألة وتتبع أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، يقول: فتركت ذلك وأقبلت على ا

وسلم. فكان صاحبه بعد ذلك يراه، وقد ذهب أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه 
 . (0)وسلم، واحتاج الناس إليه، فيقول له: كنت أعقل مين

ولئال يزهد الدعاة   طلب العلم، لكثرة العلماء، أو استغناء الناس يقول ابن مسعود 
 .(4):) عليكم بالعلم فإن أحدكم ال يدري مىت يفتقر إليه أو إىل ما عنده(رضي اهلل عنه

 ثالثا: الصفات األخالقية: 
 التحلي بفضائل األخالق واجتناب رذائلها: -1

اخلل  احلسن من أمجل ما يتحلى به الداعية، وهو أقصر طري  لقلوب الناس، وقد 
 ڇڱ  ڱ     ڱ  ں  ڇ  وصف اهلل تعاىل به نبيه صلى اهلل عليه وسلم فقال

، قال  (3)
شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل:) وأما اخلل  العظيم الذي وصف اهلل به حممدا صلى اهلل 
عليه وسلم ، فهو الدين اجلامع جلميع ما أمر اهلل به مطلقا... وحقيقته املبادرة إىل امتثال 

 . (2)ما حيبه اهلل تعاىل، بطيب نفس وانشراح صدر(
  (4)ن اخلل  واسع جدا، تعددت فيه األقوال: قال عبد اهلل بن املباركوموضوع حس

 .(4)رمحه اهلل   وصفه: ) هو بسط الوجه، وبذل املعروف، وكف األذى(

                                                 
، و لالستفادة ما ذكره اإلمام السيوطي   فضل ترمجان القرآن ابـن  0/14بتصرف، جامع بني العلم وفضله  (0)

 .420 -4/421عباس رضي اهلل عنهما وعلمه، اإلتقان 
 .0/17العلم وفضله جامع بيان  (4)
 .2سورة القلم آية  (3)
 .441/ 01الفتاوى: ابن تيمية  (2)
التميمي املروزي، احلافظ شيخ اإلسـالم، ولـد سـنة     -بالوالء -هو عبد اهلل بن املبارك بن واضح احلنظلي (4)

حاجا سنة، صاحب التصانيف والرحالت، أف  عمره   األسفار  41هـ   خراسان، وطلب العم وعمره 001
، منصرفه من غزو الروم. بتصرف، حلية األولياء  هـ 010وجماهدا وتاجرا، كان جامعا للعلم، تو  رمحه اهلل سنة 

 .2/004، و األعالم 1/371، وسري أعالم النبالء 1/044
 .4114ح  2/343رواه عنه الترمذي   سننه كتاب الرب والصلة باب ما جاء   حسن اخلل   (4)
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وقال ابن تيمية رمحه اهلل : مجاع اخلل  احلسن مع الناس، أن تصل من قطعك بالسالم 
تعفو عمن ظلمك   دم أو مال أو واإلكرام، وتعطي من حرمك التعليم واملنفعة واملال، و

 .(0)عرض
وقال ابن القيم رمحه اهلل:) حسن اخلل  يقوم على أربعة أركان، ال يتصور قيام ساقه 

 .(4)إال عليها: الصرب والعفة والشجاعة والعدل(
ڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  ڇ  ُجمع حسن اخلل    قوله تعاىل وقد

 (2).(3) ڇ
متفرعة ولعل التعريف اجلامع له: أنه ) ملكة  وما سب  ذكره هو أخالق حسنة

، وتظهر آثار اخلل  احلسن على (4)بالنفس يقتدر هبا على صدور األفعال اجلميلة بسهولة(
سلوك الداعية وتصرفاته، فإن السلوك هو املظهر اخلارجي للخل ، فإذا كان السلوك 

 .(4)ححسنا، دل على خل  حسن، وإذا كان السلوك سيئا دل على خل  قبي
واخلل  احلسن من العوامل املهمة   جذب الناس إىل الداعية وتأثرهم به وقبوهلم 

، فالناس مفطورون على حمبة الفضائل واالجنذاب  -إضافة إىل أجره   اآلخرة -لدعوته
إليها، والنفور من القبائح واالبتعاد عنها، والدعية إىل اهلل أحوج ما يكون إىل التخل  

 ور احملببة إىل قلوب الناس، فضال عن أهنا من واجبات املسلم.واالتصاف باألم

                                                 
 .01/441تاوى: ابن تيمية بتصرف، الف (0)
 .4/311مدارج السالكني  (4)
 .099سورة األعراف جزء من آية  (3)
انظر الرياض الناضرة واحلدائ  النرية الزاهرة   العقائد والفنون املتنوعة الفاخرة: الشيخ عبد الرمحن  بن ناصر (2)

 م.0911هـ 0211، 3، مكتبة املعارف الرياض، ط:72السعدي ص 
، دار الفكـر  3/74الفاحلني لطرق رياض الصاحلني: حممد بن عالن الصديقي الشافعي األشعري املكي دليل  (4)

 م. 0972هـ 0392بريوت ط: بدون 
 .32بتصرف، مقدمة   علم األخالق ص  (4)
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:) الواجب على العاقل أن يتحبب إىل الناس بلزوم (0)قال أبو حاا البسيت رمحه اهلل
حسن اخلل ، ألن اخلل  احلسن يذيب اخلطايا كما تذيب الشمس اجلليد، وإن اخلل  

 .(4)السيء ليفسد العمل كما يفسد اخلل العسل(
ناس إذا الحظوا من الداعية سوءا   أخالقه تربموا منه، ونفروا من دعوته، وال 

خوفا من تضررهم بأخالقه السيئة، وقد مييلون إىل تفضيل أهل الفس  والضالل 
وجمالستهم، إذا آنسوا منهم حسنا   اخلل  ورفقا   املعاملة، و  ذلك يقول الفضيل بن 

ط حسن اخلل ، فإنه ال يدعو إال إىل خري، وصاحبه رمحه اهلل: )إذا خالطت فخال (3)عياض
منه   راحة، وال ختالط سيء اخلل  فإنه ال يدعو إال إىل شر، وصاحبه منه   عناء، وألن 
يصحبين فاجر حسن اخلل  أحب إيل من أن يصحبين قارئ سيء اخلل ، إن الفاس  إذا 

بد إذا كان سيء اخلل  كان حسن اخلل  عاش بعقله وخف على الناس وأحبوه، وإن العا
 .(2)ثقل على الناس ومقتوه(

وحسن اخلل  يبذل حىت مع األعداء، فإنه يقلب البغض حبا، ويبدل العداوة بالوالية 
ژ  ژ  ڑ   ڑ   کک   ک  ک    گ  گ  گ         گ  ڳ  ڳ  ڇ  احلميمة، وقد قال تعاىل

 ڇڳ  ڳ           ڱ  ڱ  
ر ُمصافوه، وقل ُمعادوه، ، والداعية إذا حسنت أخالقه كُث(4)

 .(4)فتسهَّلت عليه األمور الصعاب، والنت له القلوب الغضاب

                                                 
 هو حممد بن ِحبَّان بن أمحد التميمي الُبسيت، يقال له ابن ِحبان، وهو صاحب الصحيح، حافظ عالمة مؤرخ ، (0)

ولد سنة بضع وسبعني ومائتني، وتنقل   األقطار، كان من أوعية العلم   اللغة والفقه واحلديث والوعظ، مـن  
، 3/941هـ رمحه اهلل. بتصرف، تذكرة احلفاظ 342املكثرين   التصنيف، توىل قضاء مسرقند مدة، تو  سنة 

 .04/94وسري أعالم النبالء 
، شرح ويقي : حممد حميي الدين عبد احلميد وآخرون، 42بو حاا البسيت ص روضة العقالء ونزهة الفضالء: أ (4)

 م.0977هـ 0397دار الكتب العلمية بريوت لبنان ط: بدون، 
هو الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي الريبوعي، أبو علي، شيخ احلرم املكي، من أكابر العلماء والعباد الصلحاء،  (3)

كان ثقة   احلديث أخذ عنه خل  كثري منهم اإلمام الشافعي، سكن مكة وتو  هبـا  هـ، و014ولد   مسرقند سنة 
 .4/043، و األعالم 1/12هـ. بتصرف، حلية األولياء 017رمحه اهلل سنة 

 .42روضة العقالء ونزهة الفضالء ص  (2)
 .32سورة فصلت آية  (4)
 .10 -77إىل اإلسالم: الشيخ حممد أبو زهرة من ص  . ولالستفادة انظر الدعوة437بتصرف، أدب الدنيا والدين ص  (4)
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وقد كانت حياة الرسول صلى اهلل عليه وسلم وسريته بصفة عامة مدرسة تربوية 
خلقية سلوكية، حىت األمناط السلوكية اليت ال تظهر فيها أول األمر أسس املفاهيم 

هلل عليه وسلم موصولة بأسس هذه املفاهيم، وكان هلا األخالقية، كانت   حياته صلى ا
، فما من موقف أو قول إال وحيمل (0)صفة الظواهر الناجتة عن أخالق راسخة   النفس

، وال توجد كذلك صفة أخالقية (4)بني ثناياه صفة أخالقية يلى هبا صلى اهلل عليه وسلم
 لناس خلقا ودينا.محيدة، إىل وكان له الكمال البشري فيها، وهو أكمل ا

 واملتأمل   فتح مكة، يستلهم األخالق احلميدة العديدة، ومن شواهد ذلك:
مقابلته ملسلمة الفتح بطالقة الوجه وطيب الكالم، فأوحى هلم بالبشر واخلري  -

ودخلوا   اإلسالم طائعني، كمالقاته لعكرمة بن أيب جهل وصفوان بن أمية رضي اهلل 
 عنهما.
اهلل عليه وسلم احللم   تصرفه مع حاطب رضي اهلل عنه ، و   وترى منه صلى -

 جتاوزه عمن حاول الغدر به من مسلمة الفتح من أهل مكة.
وترى الوفاء بالعهد   نصرته ابتداء لبين خزاعة بعد الغدر هبم،   وفاءه لعثمان  -

 بن أيب طلحة وتسليمه مفاتيح الكعبة.
 مكة، واملن عليهم بإطالقهم.ويظهر خل  العفو والصفح عن أهل  -
ويظهر جوده وكرمه صلى اهلل عليه وسلم   إعطائه العطايا العظيمة تأليفا  -

 لقلوب مسلمة الفتح وغريهم وترغيبا هلم   اإلسالم.
كما يعظم تواضعه حني تتأمل هيأته   دخوله مكة خاشعا هلل،   ترى عفته  -

له ومل يأخذ دورا كانت يوما من األيام ملكا وقناعته حني تعلم أنه نزل   خيمة أقيمت 
 له، وكذلك نصحه حلكيم بن حزام رضي اهلل عنه بالتعفف  والتقلل من الدنيا.

وترى الشجاعة والتضحية   توجهه إىل مكة دون تردد، ومشاركته بنفسه  -
 الكرمية   قيادة اجليش ، ولبسه عدة احملارب.

                                                 
 .0/234بتصرف، األخالق اإلسالمية وأسسها  (0)
 كما سب  وذكر   مبحث األخالق ارتباطها ومشوهلا ألمور احلياة. (4)
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من نفسه أو أقرب األقربني إليه ...إىل آخر  وترى عدله وإنصافه حىت لو كان ذلك -
األخالق الكرمية اليت عرفتها منه قريش معرفة تامة، فوقعت حمبته   قلوهبم، ودخلوا   دين اإلسالم 

 أفواجا.
ومن الصفات املهمة للداعية، الثبات على األخالق اإلسالمية   كل حال، فال حييد 

لثبات على احل  دين، إضافة إىل أن تنازل الداعية عنها أو مييل إىل غريها، ألهنا ح ، وا
عن أي خل  من األخالق الكرمية، يت ضغط الظروف أو تبعا للحالة النفسية له، 
خسارة لذاته، حني يفقد تقديره واحترامه بني الناس، وخسارة للدعوة اليت ميثلها وينصب 

سه   املوضع املخالف من نفسه وخلقه منوذجا هلا، وخسارة له   اآلخرة حني يضع نف
 .(0)ألمر اهلل

قال اإلمام املاوردي رمحه اهلل عن األسباب اليت تؤثر   أخالق اإلنسان: ورمبا تغري 
حسن اخلل  والوطاء إىل الشراسة والبذاء، ألسباب عارضة وأمور طارئة، جتعل اللني 

عزل منها، خشونة، والوطأة غلظة، والطالقة عبوسة، ومن أسباب ذلك: الوالية أو ال
ومنها تغري احلال الذي حيد، البطر كالغ ، أو عكسه كالفقر، فإنه مما يتغري به اخلل ، 

، فهذه كلها أمور تسبب تغريا   األخالق، (4)ومنها اهلموم واألمراض، أو التقدم   السن
وهي أمور عرضت للقدوة املثلى صلى اهلل عليه وسلم، فثبت على ما كان عليه من حسن 

 ، فلم يبطر مبا فتح اهلل عليه أو يتكرب بل زاده تواضعا ورمحة وكرما.اخلل 
ومما يزيد من أمهية اخلل  احلسن عند الداعية، أنه قد ال يتمكن من اإلحسان إىل الناس 

فإذا كان  -فهذا غري داخل   مقدور البشر-بنفسه أو مباله، لكثرة   الناس أو قلة   املال،
وطالقة وجه، وحنو ذلك فإن ذلك مما جيلب التحاب بني ذا خل  حسن ولني جانب، 

، ولن يعدم حينئذ الوسيلة اليت ينفذ هبا إىل قلوب املدعوين، وقد قال صلى اهلل عليه (3)الناس
وسلم :)) إنكم ال تسعون الناس بأموالكم، ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن 

 .(2)اخلل ((
                                                 

 4/191بتصرف، فقه الدعوة إىل اهلل  (0)
 .421 -431بتصرف، أدب الدنيا والدين ص  (4)
 .2/204ح بلوغ املرام بتصرف، سبل السالم شر (3)
، وقال أخرجه أبو يعلـى وصـححه   0344ح  410بلوغ املرام من أدلة األحكام: احلافظ ابن حجر العسقالين  ص  (2)
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 ة قوله فعله(:عمل الداعية بما يدعو إليه ) مطابق -2

وهذا يندرج يت صفة أخالقية رفيعة وهي الصدق، وقد أفردهتا ألمهيتها، وألثرها 
ڱ  ڇ  العظيم   سلوك الداعية، واستجابة املدعو، وقد قال تعاىل   ذم من خيالف قوله فعله

، وقال (0) ڇڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  
 .(4) ڇ....ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ڇ  عليه السالمحكاية عن شعيب 

رمحه اهلل:)  ُفرض على الناس تعلم اخلري والعمل به، فمن مجع  (3)وقد قال ابن حزم
األمرين فقد استوىف الفضيلتني معا، ومن علمه ومل يعمل به، فقد أحسن   التعليم وأساء 

 .(2)  ترك العمل، فخلط عمال صاحلا وآخر سيئا(
، ويلتزم الصدق   -وهذا أمر معروف-وذلك بأن يلتزم الداعية الصدق   قوله  

أن ال يأمر  -من األفضل -عمله، فال يكذب فعُله قوله، وال خيالف ظاهره باطنه، بل
 ، ألنه قدوة   أعني الناس.(4)بشيء ما مل يكن هو أول عامل به

، فهو عامل باملبدأ الذي يدعو إليه، والقدوة امللتزمة مبا تقول هلا أثر أقوى   اإلتباع 
مؤمن به، حريص على نشره بني الناس، فال يكاد يتخلف عمله عن علمه، إذ أن ما 
يعلمه اإلنسان يصبح كالطبيعة املغروزة فيه، فيفعل ما يفعله بتأثري ذلك العلم الذي أصبح 

 كالوصف الراسخ فيه.

                                                                                                                                          
 هـ.  0373احلاكم، يقي  وتعلي  : رضوان حممد رضوان، الناشر دار الكتاب العريب بريوت، ط: بدون 

 .3 -4سورة الصف اآليتان  (0)
 .11ن آية سورة هود جزء م (4)
هو أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطيب، صاحب التصانيف، ولـد بقرطبـة سـنة     (3)

هـ، ونشأ   تنعم ورفاهية، كان صاحب ذكاء مفرط وذهن سيال، مهـر   األدب والشـعر واملنطـ     312
ذ   املذهب الظاهر، كـان فقيهـا   والفلسفة   أعرض عن ذلك وأخذ   العلم الشرعي، تفقه   الشافعية   أخ

، 01/012هـ. بتصرف، سري أعالم النبالء 244جمتهدا جريئا   النقد، وقد امتحن لذلك، تو  رمحه اهلل سنة 
 .7/04ومعجم املؤلفني 

 .94األخالق والسري   مداواة النفوس ص  (2)
وة اإلسالمية، أصوهلا ووسـائلها ص  ، وانظر الدع91بتصرف، هداية املرشدين إىل طرق الوعظ واخلطابة ص  (4)

239- 221. 
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األبصار، وأرباب األبصار أكثر والناس يدركون العلم بالبصائر، ويدركون العمل ب 
من أرباب البصائر، فإذا التزم بقوله حينئذ يكون فعله تصديقا ألقواله، ودعوته اليت يدعو 
هلا، وترسيخا هلا   نفوس أتباعه، وعلى العكس من ذلك، من خالف قوله عمله، فإن 

 .(0)ذلك يعد تكذيبا لقوله، وتنفريا وصدَّا عن مساع كالمه واالنتفاع به
قال اإلمام الشاطيب رمحه اهلل،   تبيني أن وقوع الفعل شاهد ومصدق وعاضد 
للقول: إن العامل إذا أخرب عن إجياب عبادة ما،   فعلها ومل خيل هبا   مقتضى  ما قال 
فيها، قوي اعتقاد إجياهبا، وهنض للعمل هبا كل من مسعه خيرب عنها، ورآه يفعلها، وإذا 

  تركه فلم ير فاعال له وال حائما حوله، قوي عند متبعه ما أخرب أخرب عن يرمي فعل ما، 
به عنه، خبالف ما إذا أخرب عن أجيابه   قعد عن فعله، أو أخرب عن يرميه   فعله، فإن 

  (4)نفوس األتباع ال تطمئن إىل ذلك القول منه، طمأنينتها إذا ائتمر وانتهى.
ه اهلل، عن الرسول صلى اهلل عليه وسلم: ويكفيه وعيدا ما رواه اإلمام البخاري رمح

)) ُيجاء بالرجل يوم القيامة، فُيلقى   النار، فتندل  أقتابه   النار، فيدور كما يدور 
احلمار برحاه، فيجتمع أهل النار عليه، فيقولون: أي فالن، ما شأنك؟ أليس كنت تأمر 

آتيه، وأهناكم عن املنكر باملعروف وتنهى عن املنكر؟ قال: كنت آمركم باملعروف وال 
 . (3)وآتيه!((

وكان من هدي النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه أول الناس عمال مبا يدعو إليه، فكان 
، فحني تنزل عليه آيات سورة النصر (2)داعيا إىل اخلري واهلدى بلسان حاله قبل لسان مقاله

نني عائشة رضي اهلل عنها: تأمره باحلمد واالستغفار، يسارع إىل طاعة ربه، تروي أم املؤم
) ما صلى النيب صلى اهلل عليه وسلم صالة بعد أن أنزل عليه إذا جاء نصر اهلل والفتح، إال 

                                                 
، وانظر   االسـتيعاب    0/42بتصرف، أفعال الرسول صلى اهلل عليه وسلم وداللتها على األحكام الشرعية  (0)

 .44حياة الدعوة والداعية ص 
 .3/304بتصرف، املوافقات   أصول الشريعة   (4)
 .2/91ار وأهنا خملوقة صحيح البخاري كتاب بدء اخلل  باب صفة الن (3)
، 3، مكتبة دار الفتح دمش  ط:011 -070لالستفادة انظر الرسالة احملمدية: السيد سلمان الندوي من ص  (2)

 م.0973هـ 0393
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، فهو أول امللتزمني مبا يأمر به اهلل، (0)يقول : سبحانك اللهم وحبمدك، اللهم اغفر يل(
 وهو قدوة املسلمني   ذلك.

نه ملا عزم على إقامة احلد على املرأة اليت ومن شواهد صدقه عليه الصالة والسالم، أ
أول من يطب  شرائع اهلل وحدوده على نفسه  -لو اقتضى األمر -سرقت، أخرب أنه

 .(4)وأهله
،   يصدق (3)و أعلن أن جوار املسلم جماز، وأن املسلمني ) يسعى بذمتهم أدناهم(

 ة وأهنا أجارت أعداءه األلداء.ذلك بقبول جوار أم هانئ رضي اهلل عنها، ومل مينعه كوهنا امرأ
ويعلم املسلمون مسارعته صلى اهلل عليه وسلم  إىل االستجابة ألوامر اهلل تعاىل، 

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ڇ  حني يرونه حيثهم على العفو إتباعا لقوله تعاىل

 .(4)، فيقول : )) نصرب وال نعاقب(((2) ڇېى  ى  ائ   ائ    ەئ  ەئ  
، يسب  إىل (4) ڇ  ....ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ    ۆڇ  وعند نزول قوله تعاىل

 .(7)ذلك، فيعيد مفاتيح الكعبة ألصحاهبا وهو يقول: )) اليوم يوم بر ووفاء((
وقد أثرت القدوة العملية السامية   جيل الصحابة، فكانوا ينظرون إىل فعل النيب 

ة من التطبي  العملي، صلى اهلل عليه وسلم، فريون أفعاال تطاب  األقوال، ال أفعاال جمرد
فكانوا رضي اهلل عنهم يتحينون الفرص ألجل اإلقتداء به، وكان من أحرصهم على 

 .(1)التحري عن أفعاله وأدومهم عليها عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنهما

                                                 
 .4/93صحيح البخاري كتاب التفسري باب سورة إذا جاء نصر اهلل (0)
 . 041سب  ختريج احلديث ص  (4)
 . 023سب  خترجيه ص  (3)
 .044لنحل آية سورة ا (2)
 .319و ص  041سب  خترجيه ص  (4)
 .41سورة النساء جزء من آية  (4)
 . 032سب  خترجيه ص  (7)
، وقد قيل   ترمجة ابـن  0/72بتصرف، أفعال الرسول صلى اهلل عليه وسلم وداللتها على األحكام الشرعية  (1)

وسلم وآثاره وحاله، ويهتم هبا حىت كـان قـد    عمر رضي اهلل عنهما أنه كان يتبع أمر رسول اهلل صلى اهلل عليه
 .3/403خيف على عقله من شدة اهتمامه بذلك، بتصرف، سري أعالم النبالء 
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ومما يدل على ذلك   هذه الغزوة أنه ملا دخل النيب صلى اهلل عليه وسلم الكعبة  
  خرج) استب  الناس ، فكان عبد اهلل بن عمر أول من دخل، فوجد بالال ومكث فيها، 

وراء الباب قائما، فسأله: أين صلى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ؟ فأشار له إىل املكان 
 .(0)الذي صلى فيه، قال ابن عمر: فنسيت أن أسأله كم صلى من سجدة(

 وقد قيل: 
 عليك ومل تعذر مبا أنت جاهله        إذا العلم مل تعمل به كان حجة      

 (4)فإن كنت قد أوتيت علمـا فإمنا               يصدق قول املرء ما هو فاعـله
 رابعا: الصفات النفسية:

 أوال: الحكمة: 

هي :) اإلصابة   القول والعمل واالعتقاد، ووضع كل شيء موضعه بإحكام 
ن يشاء من عباده، وفضل عظيم مينحه ملن أراد، ، وهي هبة من اهلل تعاىل يهبها مل(3)وإتقان(

ې  ې  ې  ېى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ    وئ  وئۇئ  ۇئ  ڇ  كما قال تعاىل

 .(2) ڇۆئ  ۆئ      ۈئ  ۈئ  
وكوهنا هبة من اهلل ال مينع الداعية من أن يسلك طرق اكتساهبا املتوافقة مع الكتاب  

 ة   دعوته.والسنة، وأن جياهد نفسه للتحلي بصفاهتا، ليكون على بصري
ومن طرق اكتساب احلكمة: العلم النافع، واحللم واألناة واإلخالص والتقوى 
والصدق والصرب واملصابرة والسلوك احلكيم، والعمل بالعلم، واالستقامة وعلو اهلمة، 
واالستخارة واالستشارة، واالبتعاد عن الشبهات.. إىل غري ذلك من الصفات اليت إذا 

                                                 
 .4/93صحيح البخاري كتاب املغازي باب دخول النيب صلى اهلل عليه وسلم من أعلى مكة (0)
- 2/ 4ولالستزادة انظر املرجع نفسه  .4/7واألبيات لرجل امسه ساب  الرببري، انظر جامع بيان العلم وفضله  (4)

،   ومقومـات الداعيـة   91، وهداية املرشدين إىل طرق الوعظ واخلطابة ص 12، وأدب الدنيا والدين ص 40
 .304الناجح ص 

، 0، مطبعـة سـفري الريـاض ط:   31احلكمة   الدعوة إىل اهلل: سعيد بن علي بن وهف القحطـاين ص   (3)
 م.0994هـ. 0204

 .449قرة آية سورة الب (2)
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ؤمن كان حكيما   أقواله وأفعاله وتصرفاته، وموافقا للصواب   مجيع يلى هبا الداعية امل
 .(0)أموره بإذن اهلل

 ومن الصفات اليت إذا يلى هبا الداعية أكسبته احلكمة، ما يلي: 
 التأين وعدم االستعجال:  -1

وئ  وئ   ائ  ائ              ەئ   ەئ ڇ وقد قال اهلل تعاىل خماطبا رسوله صلى اهلل عليه وسلم       

، فيأمره تعاىل   هذه اآلية بالصرب على أذى املكذبني  املعادين (4) ڇ  ....ۇئ     ۇئ   ۆئ  ۆئۈئ
له، وأن ال يزال داعيا هلم إىل اهلل، وأن يقتدي بصرب أويل العزم من املرسلني أويل العزائم واهلمم 

ستعجلني للعذاب أن العالية، الذين عظم صربهم وا يقينهم، وهناه عن االستعجال للمكذبني امل
 يقع عليهم، فإن هذا من جهلهم ومحقهم، وأال يستخفنه جهلهم على أن يدعو اهلل عليهم.

فامتثل صلى اهلل عليه وسلم ألمر ربه، فصرب صربا مجيال، حىت رماه املعادون له عن 
قوس واحدة، وقاموا مجيعا لصده عن الدعوة إىل اهلل، وفعلوا ما ميكنهم من املعاداة 

اربة، وهو صلى اهلل عليه وسلم مل يزل صادعا بأمر اهلل، مقيما على جهاد أعداء اهلل، واحمل
 .(3)حىت مكن اهلل له   األرض، وأظهر دينه على سائر األديان، وأمته على سائر األمم

ففي اآلية الكرمية أمر وهني: أمر بركن من أركان احلكمة وهو الصرب والتأين، وهني عن آفة 
كمة وخوارمها وهو االستعجال، فاحلكمة أقرب الوسائل حلصول املقاصد وهتوين من آفات احل

الصعاب، واندفاع العوائ ، فكم ندم عجول طائش، وكم أدرك املطلوب متأن رفي ، وال 
 .(2)ُتساس الواليات الكبار وال الصغار، مبثل احلكمة، وال ختتل إال باختالل طريقها

 منها: وللتأين طرق وأساليب توصل إليه،
االبتعاد عن ردات الفعل الغري متزنة، واملؤثرات النفسية، اليت قد تسبب الطيش  -

والغضب، أو تسبب تغري املوقف واالنتقال إىل ضد الفكرة، وذلك كموقفه عليه الصالة 

                                                 
 .14بتصرف، احلكمة   الدعوة إىل اهلل ص  (0)
 .34سورة األحقاف جزء من آية  (4)
 .7/41بتصرف، تيسري الكرمي الرمحن    تفسري كالم املنان  (3)
 .92بتصرف، الرياض الناضرة واحلائ  النرية الزاهرة ص  (2)
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والسالم من أيب سفيان رضي اهلل عنه ، حني عرض عليه اإلسالم والنط  بالشهادتني، 
 ه وقال: إن   النفس منها شيئا. فتأىن ومل يعجل عليه حىت أسلم.فأىب االعتراف برسالت

وذلك ما أخذه على خالد بن الوليد رضي اهلل عنه ، حني تعجل   قتل األسرى 
 .(0)من بين جذمية، وكان األوىل التأين والتبني

 التفكري   نتيجة العمل وعاقبته، فإن العربة دائما باخلواتيم. -
واالستعانة بالكتمان عند الضرورة، فليست احلكمة دائما  طةأخذ احلذر واحلي -2

  الدعوة إىل اهلل هي التصريح باألهداف واخلطط احملددة تفصيال، ألن هذا قد يزيد من 
تربص أعدائهم هبم، ومكرهم بأهل الدعوة، و  التصريح باألهداف العامة اجململة 

انا   التصريح بذلك والنص عليه، واالكتفاء هبا مندوحة عنها، وقد تكون احلكمة أحي
 .(4)فالداعية احلكيم هو الذي خيتار لكل موقف ما يناسبه

و  غزوة الفتح ما يؤكد هذا األمر ويوضحه، وذلك   كتمان النيب صلى اهلل عليه 
وسلم خرب العزم على فتح مكة، ومقدار قوته، وخطته احلربية   إعالن ذلك   الوقت 

طة واحلذر لتحقي  ذلك، فقد روي أنه أمر بإيقاد النريان وهم على مر املناسب، وأخذه احلي
الظهران، وأمر باألجراس أن تقطع من أعناق اإلبل، وجعل على احلراسة عمر بن اخلطاب 

 (3)رضي اهلل عنه.
وقد حذر النيب صلى اهلل عليه وسلم من التغفيل، وأشار إىل استعمال الفطنة واحلذر 

رمحه اهلل: ) أي (4)، قال اإلمام اخلطايب(2)من من جحر واحد مرتني((فقال:)) ال يلدغ املؤ
 .(0)ليكن املؤمن حازما حذرا، ال يؤتى من ناحية الغفلة، فيخدع مرة بعد أخرى(

                                                 
 .41ة   الدعوة إىل اهلل ص ، وانظر احلكم4/347بتصرف، األخالق اإلسالمية وأسسها  (0)
، وانظر األخالق اإلسالمية  وأسسـها  413بتصرف، املدخل إىل علم الدعوة د. حممد أبوا لفتح البيانوين ص  (4)
4/341. 
 .3/04، والسرية احللبية 0/341بتصرف، إمتاع األمساع  (3)
كر ابن اسح    غزوة أحد . وذ7/013صحيح البخاري كتاب األدب باب ال يلدغ املؤمن من جحر مرتني (2)

 -وكان قد أسره ببدر   منَّ عليه-  طري  رجوعه إىل املدينة أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أسر أبا عزة اجلمحي، 
فقال: يا رسول اهلل أقلين. فقال صلى اهلل عليه وسلم:)) واهلل ال متسح عارضيك مبكة بعدها وتقول: خدعت حممدا 

 .3/44ري(( فضرب عنقه. انظر سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام مرتني، اضرب عنقه يا زب
هو َحْمد بن حممد بن إبراهيم بن خطاب الُبسيت اخلطايب، اإلمام العالمة احلافظ اللغوي، صاحب التصـانيف،   (4)
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االستفادة من جتاربه   احلياة وكذلك االستفادة من جتارب غريه، وخربة  -3
ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ڇ  تعاىل سواه، فالتجربة واحلواد، خري معلم لإلنسان، وقد قال

 .(4) ڇۈئ  ۈئ   ېئ     ېئ  ېئ  ىئ  ىئىئ  ی  ی  یی  جئ  حئ  
فيسري الداعية بعقل ناضج وفكر نابه، يعرف مداخل األمور وخمارجها، حيسب خطواته 
ويراقبها، فإذا زلَّت قدمه أو عثر لسانه، سارع إىل الصواب، وال يترك خطأه دون دراسة 

من ذلك خربة وعلم بواقع احلياة، وفراسة وبصرية  ومتحيص لالستفادة منه، فيحصل له
 .(3)بالنفوس

 ثانيا: الحلم:

وهو ضبط النفس عند الغضب، وكظم الغيظ، والعفو و التجاوز عن السيئات، وقد 
تكررت   القرآن الكرمي اآليات اليت يث املسلمني على اكتساب صفة احللم والتحلي 

ٿ   ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ٿ  ٿ  ڇ  بالعفو واإلحسان، كقوله تعاىل

 .(4) ڇۉ  ې  ېې  ې  ى  ى  ائ  ڇ  ،وقوله تعاىل(2) ڇڤ  
وهذا النيب صلى اهلل عليه وسلم يلقى من قومه أشد اإلعراض وخمتلف أنواع 

 ،(4)األذى، فيمتنع عن سؤال ربه إهالكهم، بل يدعو هلم بالغفران، وهذا منتهى احللم
) كأين انظر إىل النيب صلى اهلل وحيكي حاله ابن مسعود رضي اهلل عنه فيقول: 

عليه وسلم حيكي نبيا من األنبياء، ضربه قومه فأدموه، وهو ميسح الدم عن وجهه، 
 .(7)ويقول:  اللهم اغفر لقومي فإهنم ال يعلمون(

                                                                                                                                          
  هــ. بتصـرف،  311ولد سنة بضع عشرة وثال، مائة، أخذ الفقه على املذهب الشافعي، تو  ببست  سنة 

 .07/43، سري أعالم النبالء 3/414طبقات الشافعية الكربى 
 .4033ح 01/431فتح الباري  (0)
 .01سورة حممد آية  (4)
 .014 -012بتصرف، الدعوة إىل اهلل، الرسالة الوسيلة اهلدف ص  (3)
 .032سورة آل عمران جزء من آية  (2)
 .03سورة املائدة جزء من آية  (4)
، دار الوطن للنشر الرياض 47باملعروف والناهي عن املنكر: د.عبد العزيز املسعود ص  بتصرف، صفات اآلمر (4)

 .4/320هـ، وانظر األخالق اإلسالمية وأسسها 0202، 0ط:
 .2/040) مل يترجم له(  42صحيح البخاري كتاب األنبياء باب (7)
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ومل يستخفه صلى اهلل عليه وسلم عصيان العصاة، أو يستفزه إعراض اجلاهلني، بل 
بعد الفتح، والسيطرة على مكة، كما فعل أبو  صدر عفوه عمن استهزأ باإلسالم حىت

حمذورة رضي اهلل عنه، ملا مسع األذان،   تكلم بالسوء عن املسلمني، فحلم عنه وأدى 
 ذلك إىل إسالمه طائعا.

وكما حلم عن فضالة رضي اهلل عنه ملا حاول اغتيال النيب صلى اهلل عليه وسلم ، 
 .(0)باهلداية والثبات، فانقلب ألهله مؤمنا صادقا فحلم عنه ومل يعاجله بالعقوبة، بل دعا له

 

 ثالثا: الرفق بالمدعوين:

، (4)والرف  هو: ) لني اجلانب بالقول والفعل، واألخذ باألسهل، وهو ضد العنف( 
وهو مفتاح الداعية   الدخول إىل عقول املدعوين وقلوهبم، فالناس ميقتون العنف 

، وقد قال (3)ظة واخلشونة، ويألفون الرقة وأهلهاوأصحابه، وينفرون بطبائعهم من الفظا
ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڇ  تعاىل

، فالناس   حاجة إىل كنف رحيم، وإىل قلب رفي  يسعهم وال يضي  (2) ڇ ....ڦ
جبهلهم، وجيدون عنده الرعاية والرف  واللني، وهكذا كان قلب رسول اهلل صلى اهلل عليه 

 .(4)سلمو
وقد قيل:) ال يأمر باملعروف وينهى عن املنكر، إال من كان فيه خصال ثال،: رفي  

، فصفة (4)مبا يأمر رفي  مبا ينهى، عدل مبا يأمر عدل مبا ينهى، عامل مبا يأمر عامل مبا ينهى(
الرف  واللني من الصفات الضرورية للدعاة، ألثرها العظيم   قبول الدعوة، والتفاف 

 .(7)حول الدعاة وتصديقهم والتلقي منهمالناس 
                                                 

 .037سب  خترجيه ص  (0)
 .4142ح  01/229فتح الباري  (4)
 . 71، وانظر منهج أهل السنة واجلماعة   قضية التغيري ص 33اب   حياة الدعوة والداعية ص انظر االستيع(3)
 .049سورة آل عمران جزء من آية  (2)
 .0/410بتصرف،   ظالل القرآن  (4)
 .11األمر باملعروف والنهي عن املنكر: أبو بكر اخلالل ص  (4)
، وصـفات اآلمـر   39الدعوة إىل اهلل وأخالق الـدعاة ص   ، و3انظر من صفات الداعية، اللني والرف  ص  (7)

 .21باملعروف والناهي عن املنكر ص 
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ورغم كوهنا الطري  األمثل الذي سلكه الرسول صلى اهلل عليه وسلم   الدعوة إىل 
اإلسالم وحث أتباعه عليه، إال أن هناك أحواال يعدل فيها إىل الشدة والقوة، إلزالة 

 العوائ  اليت متنع االستجابة هلذه الدعوة.
ة تبني سلوك كال الطريقني للدعوة إىل اإلسالم، فقال وقد جاءت اآليات القرآني 
 ڇ ....ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓڇ  تعاىل

ڇ  ڍ    ڇ  ، و  الوقت ذاته تأمر جبهاد الكفار والقسوة عليهم، كما   قوله تعاىل(0)

 .(4) ڇڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎڈ   ڈ      ژژ  ڑ  ڑ  
والشدة فيها: عند إقامة احلدود والعقوبات، أو  ومن املواطن اليت يلزم إظهار القوة 

أمام أهل الفواحش اجملاهرين مبعاصيهم، واملستخفني بالدين، فإظهار اللني والرف  والرافة 
هبذا الصنف، قلة غرية، وضعف إميان، وليس كما يظن أنه من رمحة اخلل  ولني اجلانب 

 .(3)اإل  والعدوان ومكارم األخالق، وإمنا ذلك دياثة ومهانة، وإعانة على
كما يلزم إظهار القوة عند أخذ األهبة واالستعداد لقتال الكفار، بإعداد آالت 

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ڇ  ، وقد قال تعاىل(2)احلرب حسب الطاقة واإلمكان واالستعداد

، فاهلل تعاىل حني (4) ڇ  ....ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې
ا، خيربهم بأن هذا اإلعداد وهذا الرباط يرهب يأمر بإعداد القوة على اختالف أنواعه

أعداء اهلل وخيوفهم حىت ال يفكروا   غزو املسلمني وقتاهلم، وهذا ما يعرف ب) السلم 

                                                 
 .044سورة النحل آية  (0)
 .9سورة التحرمي آية  (4)
، مؤسسة علوم 3/314بتصرف، دقائ  التفسري اجلامع لتفسري اإلمام ابن تيمية: يقي  د. حممد السيد اجلليند  (3)

م، وقد بني اإلمام ابن القيم رمحه اهلل أن من مكايد الشـيطان  0912هـ 0212، 4بريوت، ط:-القرآن دمش  
لإلنسان، أنه يأمره بإعزاز نفسه وصوهنا حيث يكون رضى اهلل تعاىل   إذالهلا، كاجلهاد واالحتساب، وخييل إليه 

أمره يإذالهلا حيـث  أنه بذلك يعرض نفسه للذل، مما يؤدي إىل عدم السماع منه بعد ذلك أو القبول منه، كما ي
تكون مصلحتها   إعزازها، فيأمره بالتبذل ألصحاب الرياسات وخييل له بذلك أنه يرفع قدرها بالذل هلم. انظر 

 .0/041إغاثة اللهفان 
 .2/43بتصرف، تفسري القرآن العظيم   (2)
 .41سورة األنفال جزء من آية  (4)
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املسلح(، فاألعداء إذا رأوا األمة اإلسالمية ال عتاد هلا وال عدة وال قدرة على رد أعدائها، 
 .(0)أغراهم ذلك بقتاهلا

ألن احل  إذا مل تسنده القوة، تغلب الباطل عليه، بل إن و  ذلك دعامة مؤثرة،  
احل  القوي جيعل الناس ينظرون إليه بفهم وإعجاب من خالل نظرهتم إىل قوة املسلمني 

 .(4)وشجاعتهم، ويعرفون لإلسالم قدره ملا يرون التضحيات املبذولة   سبيله
ض معترض طري  هذه فاحلكمة أن تكون الدعوة ابتداء بالرف  واللني، فإذا اعتر

الدعوة، أو حاول صدها عن املضي   طريقها، فإن احلكمة حينئذ   دحره وتطهري 
 .(3)األرض من شره وفساده، لتصل هداية اهلل إىل اخلل 

و  فتح مكة تالزم منهج الدعوة باللني والرف ، مع منهج القوة والشدة، فقد كان 
اإلسالمي وتعبئته، غاية   القوة وشدة  حسن إعداد النيب صلى اهلل عليه وسلم للجيش

البأس، مما أوقع أهل مكة   احلرية والذهول، وجردهم من روح املقاومة، وكذلك كان 
غاية   الرف  والرمحة هبم حني حرص على حقن دمائهم، وجتنب القتال إال لضرورة، 

سالم دين ورفض قول سعد بن عبادة رضي اهلل عنه: اليوم يوم امللحمة، وأكد أن اإل
 الرمحة والسالم، وقال:)) اليوم يوم املرمحة، اليوم أعز اهلل قريشا((.

وظهرت القوة   إهداره صلى اهلل عليه وسلم دماء نفر من أهل مكة، ممن جترءوا 
على حرمات اإلسالم واشتد أذاهم على املسلمني، فجعلهم نكاال وموعظة لغريهم، جزاء 

واستطاع الباقون احلصول على األمان، وهنا تغلب ما اقترفت أيديهم، فقتل بعضهم، 
صفة الرمحة واللني والرف  عليه صلى اهلل عليه وسلم، فيعفو عنهم وعن سائر أهل مكة، 
ليستل من قلوهبم بواعث احلقد والضغينة، ويزيل من نفوسهم الغل ويطهرهم من رجس 

 اجلاهلية.

                                                 
 .4/044بتصرف، أيسر التفاسري لكالم العلي الكبري  (0)
 .440بتصرف، الدعوة اإلسالمية، أصوهلا ووسائلها  ص  (4)
 .434بتصرف، أسباب جناح الدعوة اإلسالمية ص  (3)
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طي كل مقام من رف  أو وقد كانت حكمة النيب صلى اهلل عليه وسلم   أنه يع
غلظة حقه، فكان باملؤمنني رؤوفا رحيما، ومبن يرجوا إسالمهم صبورا حليما، ويغلظ 
 على الكفار واجلاحدين وينتقم هلل تعاىل ممن انتهكوا حرماته، وظلوا على كفرهم وغيهم.
فالداعية احلكيم إذن هو الذي ينهج احلكمة   تقدير األمور، بقدرها املناسب، 

فراط أو تفريط، ويقدم الدعوة بالشكل املالئم للمدعو وحالته، مراعيا   ذلك دون إ
 الظروف واألحوال املالئمة.
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املطلب الثاني: الصفات املتعلقة بتعامل الداعية مع 

 املدعوين:

 الصفة األولى : الحرص على هداية الناس وإتباعهم للحق:
رص على هداية الناس ودخوهلم   هناك دوافع يث املسلم على القيام بالدعوة واحل

 دين اإلسالم، منها:
ما ادخره اهلل من عظيم األجر وجزيل الثواب ملن سعى إىل هداية الناس  -0

لإلسالم، فالداعية حيب اخلري لنفسه، وإذا علم ذلك مت  هداية الناس كلهم على يديه، 
خري لك من أن يكون وقد قال صلى اهلل عليه وسلم :)) ألن يهدي اهلل بك رجال واحدا 

، ورغب   تضاعف أجره عند الداللة على اخلري واتباع الناس (0)لك محر النعم((
 .(3)، كما قال صلى اهلل عليه وسلم :)) من دل على خري فله مثل أجر فاعله(((4)للهدى
حب اخلري لناس، فالداعية املؤمن يشف  على غريه من الوقوع   احلرام ومحل  -4

التزام الناس بشرع اهلل وبفضائل الدين، فال يزال آمرا هلم باملعروف، ناهيا اآلثام، وحيب 
هلم عن املنكر، داال هلم على أوجه اخلري كلها، حيب هلم ما حيب لنفسه من اخلري الدنيوي 

، كما قال (2)واألخروي، ويبغض هلم ما يبغض لنفسه من الشر، وهذا عالمة كمال اإلميان
 .(4)ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه(( صلى اهلل عليه وسلم :))

إقتداؤه بالرسول صلى اهلل عليه وسلم ، إمام الدعاة وأحرصهم على هداية  -3
ھ  ھ  ے  ے  ڇ الناس للخري وتعليمهم إياه، وقد وصفه اهلل تعاىل بقوله

                                                 
 .4/77صحيح البخاري كتاب املغازي باب غزوة خيرب (0)
، إدارة ترمجـان  1بتصرف، احلرص على هداية الناس   ضوء النصوص وسري الصاحلني: د. فضل إهلـي ص   (4)

 م.0990هـ 0204، 4ستان، ط:اإلسالم باك
صحيح مسلم كتاب اإلمارة باب فضل إعانة الغازي   سبيل اهلل بركوب وغريه، وخالفـه   أهلـه خبـري    (3)
 .0193ح  3/0414
 .03ح  0/47بتصرف، فتح الباري  (2)
 .0/9صحيح البخاري كتاب اإلميان باب من اإلميان أن حيب أخيه ما حيب لنفسه (4)
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، (0) ڇۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  
، كما (4) ڇڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڇ وقوله تعاىل

يوجهه وقد غمره شعور باألسى واحلزن النصراف الناس عنه، وبعدهم عن دعوته، حىت 
ں  ں  ڻ   ڻ  ڻڻ  ۀ      ۀ  ہ  ڇ كاد يهلك نفسه غما عليهم، فيقول له تعاىل

 (2).(3) ڇہ  ہ  
ادهم ويضرب عليه الصالة والسالم مثال حلاله مع قومه، وحرصه على هدايتهم، وإبع

عن كل ما يضرهم فيقول:)) َمثلي وَمثلكم، كمثل رجل أوقد نارا، فجعل اجَلنادب 
من  (7)عن النار، وأنتم َتفلَُّتون (4)يقعن فيها، وهو يذبُّهن عنها، وأنا آخذ حُبُجزكم(4)والَفراش
 .(1)يِدي((

فرغم األذى والصد والعدوان الذي لقيه صلى اهلل عليه وسلم من قومه، فإن هدفه 
، فيصفح (9)األمسى واألول هو هدايتهم، وانتصار دعوته ال انتصار نفسه أو الثأر لذاته

عنهم بعد الفتح والتمكن صفحا مجيال، ألن دعوة اإلسالم دعوة لصالح الناس 
 وهدايتهم.

وقد سنحت الفرصة سابقا للنيب صلى اهلل عليه وسلم أن ينكل بقومه وقت اشتداد  
اهلل تعاىل له ملك اجلبال مع جربيل عليهما السالم، ليأمره مبا  أذاهم عليه، وذلك حني بعث

                                                 
 .041آية سورة التوبة  (0)
 .4سورة الكهف آية  (4)
 .1سورة فاطر جزء من آية  (3)
، 4، دار الدعوة للطباعة والنشر اإلسكندرية ط:40بتصرف، الدعوة قواعد وأصول: مجعة أمني عبد العزيز ص  (2)

 .07م، وانظر احلرص على هداية الناس ص 0919هـ 0219
الذي يصر   احلر. النهايـة   غريـب احلـديث     اجلنادب مجع جندب: وهو ضرب من اجلراد، وقيل: هو (4)
 .3/231، والفراش: الطري الذي يلقي نفسه   ضوء السراج، املرجع الساب  0/314
 .  0/322احلجز: مجع ُحجزة: وهي موضع شد اإلزار   قيل لإلزار حجزة للمجاورة. النهاية   غريب احلديث  (4)
 .04/41ة واهلرب   غلب وهرب.صحيح مسلم بشرح النووييقال:أفلت مين وتفلت،إذا نازعك الغلب (7)
صحيح مسلم كتاب الفضائل باب شفقته صلى اهلل عليه وسلم على أمته ومبالغته   يذيرهم مـا يضـرهم   (1)
 .4414ح  2/0791
 .444بتصرف، فقه السرية النبوية: منري الغضبان ص  (9)
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فقال له:) إن شئت أن  -كما روى اإلمام البخاري رمحه اهلل -شاء من إيقاع العذاب عليهم
. فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم :)) بل أرجو أن خيرج اهلل من (0)أطب  عليهم األخشبني

، وذلك لشدة حرصه وشفقته على أمته، (4)رك به شيئا((أصالهبم من يعبد اهلل وحده وال يش
فإن كفر هؤالء ، فقد يأيت من بنيهم من يقول ال إله إال اهلل، وذلك ما حد،، فقد أسلم يوم 
الفتح بعض أبناء أساطني الكفر كعكرمة بن أيب جهل وصفوان بن أمية بن خلف وعتبة بن 

 أيب هلب وغريهم.
 اإلسالم   غزوة الفتح ما يلي: ومن شواهد حرصه على دخوهلم  

حقنه لدماء أهل مكة أوال،   العفو عنهم وإطالقهم، والعفو عمن كان قد أهدر  -
دمه واستؤمن له، وذلك تأليفا هلم وحفظا ألرواحهم، لعلهم يقبلون على اإلسالم وهتتدي له 

 قلوهبم.
ذلك قوله:))  إشعارهم هبذا احلرص عليهم، ومبكانتهم عنده إن هم أسلموا، ومن -

اليوم أعز اهلل قريشا((، فدعوة اإلسالم ما تقصد إال تكرميهم وتوقريهم وإعزازهم 
 .(3)واحترامهم

إخباره املسلمني عن رغبة بعض أهل مكة   اإلسالم كي ال يعرض هلم بأذى أو  -
قتال، كقوله حني اقترب من مكة:)) إن مبكة أربعة نفر من قريش، أربأهم عن الشرك، 

هبم   اإلسالم: عتاب ابن أسيد، وجبري بن مطعم، وحكيم بن حزام، وسهيل  وأرغب
 .(2)بن عمرو((، فأسلموا وحسن إسالمهم

معاودة الدعوة وتكرارها، ملن كان يعارضها مرة بعد مرة، وعدم اليأس من  -
إسالمه، بل وضع األمل   غفران اهلل تعاىل له معارضته لدعوة احل  فيما مضى، وجتنب 

                                                 
محر، وهو جبل مشرف وجهه على قعيقعان، واألخشب كـل  مها اجلبالن املطيفان مبكة، ومها أبو قبيس واأل (0)

 .4/34جبل حسن ختليط احلجارة. بتصرف، النهاية   غريب احلديث 
 .2/13صحيح البخاري كتاب بدء اخلل  باب ذكر املالئكة صلوات اهلل عليهم (4)
 .40، وانظر الدعوة قواعد وأصول ص 441بتصرف، الدعوة اإلسالمية   عهدها املكي ص  (3)
 ، وقال حمق  سري أعالم النبالء :إسناده ضعيف.3/01، والسرية احللبية 3/27سري أعالم النبالء (2)
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، وإمنا املسارعة إىل قبوله   (0)وف موقف اخلصومة األبدية ممن رفضها وصدهاالوق
 صفوف املسلمني، وإظهار الفرح واالستبشار بذلك.

وكذلك كان صحابته رضوان اهلل عليهم، أحرص الناس على هداية غريهم، فالعباس 
الدين،  رضي اهلل عنه حيرص قبل الفتح على حقن دماء قريش، وحيب هلم أن يدخلوا  

وما أن فتحت مكة حىت أقبل بعضهم بأحد أقربائه ليسلم حرصا على إنقاذه من النار، 
، وجماشع رضي اهلل عنه مع (4)كما فعل أبو بكر رضي اهلل عنه مع والده أيب قحافة فأسلم

 .(3)أخيه أيب معبد فبايع على اإلسالم واإلميان واجلهاد
ن جيعله متلهفا على رؤية نتائج دعوته، ومثرة إن يلي الداعية هبذه الصفة، ال ينبغي أ

جهده، فيصيبه األمل واحلسرة، حني يرى الصد واإلعراض، بل أنه رغم شدة حرصه 
گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڇ وإميانه أنه على طري  احل ، ال بد وأن يتذكر قوله تعاىل

ل ما ، فعليه أن يقدم الدعوة إىل الناس كأمث(2) ڇڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  
يكون، ويغرس بذرة اخلري، واهلل تعاىل هو صاحب املشيئة واإلرادة   هداية الناس، ال 

ک  ک  ک  گ  گ  گ       گ  ڳ  ڇ حمبة اإلنسان املخلوق ورغبته ، وقد قال تعاىل

 .(4) ڇڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  
الصفة الثانية: معرفة الداعية للطبيعة البشرية، وخبرته بكيفية التعامل 

 معها:
وذلك من فقه الداعية وحكمته، فهو حني يكون على بينة ومعرفة بطبيعة املدعوين 
البشرية، فإنه يكيف سلوكه ودعوته على ما يتناسب مع حاهلم، ويعطي أفضل النتائج، 

 ويعاجل نفوسهم معاجلة الطبيب احلاذق ملريضه.

                                                 
 .41 -44بتصرف، السبيل إىل دعوة احل  والقائم بأمرها ص  (0)
 .039سب  خترجيه ص  (4)
 .034سب  خترجيه  ص  (3)
 .37سورة النحل آية  (2)
 .44سورة القصص آية  (4)
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بل إنه مطالب  فالداعية املسلم ال يكتفي مبعرفته للح  ووالئه له وعرضه على الناس،
أن يعمل على إقناعهم به، وضمهم إليه، ووسيلته إىل ذلك، احلكمة واختيار األساليب 

، فإذا دعا ونصح وتكلم، فمن اخلري (0)املناسبة للفطرة البشرية، واليت حيسن جتاوهبا معها
أن تكون له فراسة يتوسم هبا حال السامعني، ليعرف مبلغ طاقتهم ، وقدر استحقاقهم 

هلم على االنتفاع، ليعطيهم ما يتحملون، وميسك عما ال يطيقون، ويوجز إذا رأى وإقبا
 .(4)منهم سآمة وملال، وقد قيل: من مل ينشط لكالمك، فارفع عنه مؤونة االستماع منك

والداعية إذا فهم أعماق النفس اإلنسانية البشرية، فأحسن األداء وعرف النقاط 
ذا الضرب أشد على النفس، ويؤدي إىل األثر احلساسة، فضرب عليها، فيكون وقع ه

 املطلوب: ومن أمثلة ذلك مما يتعل  بغزوة الفتح:
إثارة شعور االنتماء والترابط بني املسلمني، واحلمية ضد الكفر، وذلك كإثارته صلى  -

اهلل عليه وسلم محية اجليش اإلسالمي لقتال املشركني، بنزوله   املكان الذي تعرض فيه مع 
مني إىل املقاطعة الظاملة من أهل مكة، فقال: )) منزلنا إذا فتح اهلل اخليف، حيث تقامسوا املسل

 .(3)على الكفر((
من منطل  معرفته صلى اهلل عليه وسلم حلساسية قريش لكل ما ميس البيت احلرام  -

بسوء، تراه يضرب على هذا الوتر احلساس بإعالنه تعظيم البيت فيقول: )) هذا يوم 
، كذلك إيثاره إبقاء البيت على ما كان (2)هلل فيه الكعبة، ويوم تكسى فيه الكعبة((يعظم ا

عليه من نقص   بنائه، رغم  القدرة على إمتامه خوفا من إثارهتم ضد اإلسالم، لتطمئن 
 نفوسهم إىل حدو، الفتح واستالمه صلى اهلل عليه وسلم مقاليد احلكم   مكة.

حب الكرامة وامليل إىل التعظيم، وشبت   الغالب الطبيعة البشرية جبلت على  -
على األنفة، ونشأت على اإللف والعادة، فمن أراد صرفها عن غيها إىل الرشاد، وحاول 

                                                 
 .04ندعو الناس ص  بتصرف، كيف (0)
 .040بتصرف،   هداية املرشدين إىل طرق الوعظ واخلطابة ص  (4)
 .040سب  خترجيه ص  (3)
 .001سب  خترجيه ص  (2)
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اخلروج هبا عن مألوفاهتا وعاداهتا، ال بد له من أن ميزج مرارة احل  حبالوة التلطف، وأن 
 يسهل صعوبة التكليف بطالوة الرف  واللني.

ذكر املدعو باخلري ووصفه بالوصف اجلميل، والبدء بالثناء والتقدير، وتذكريه مبا ومن ذلك 
له من فضل وما عليه من نعمة، لينجذب قلبه إىل الداعي، ويستعد لقبول احل ، فالنفس إذا 
عرفت علوها واستشعرت كرامتها، محلها شعور الرفعة والكرامة على النفرة من ارتكاب 

 .(0)النقائص
وقد أعطاه األمان مع  -ك قوله صلى اهلل عليه وسلم عن سهيل بن عمروومثال ذل 
: )) من لقي سهيل بن عمرو، فال يشد النظر إليه، فلعمري إن سهيال له عقل  -ابنه

وشرف، وما مثل سهيل جهل اإلسالم((، فخرج ابنه إليه فأخربه بذلك، فقال: كان واهلل 
 (4)برا صغريا وكبريا.

يانا يب الفخر، ومتيل إىل حب الظهور واالشتهار بني الناس، والطبيعة البشرية أح
وهذا خاصة عند الرؤساء، وقد علم النيب صلى اهلل عليه وسلم هذا الطبع عند أيب سفيان، 

 .(3)فأعطاه ما يشعره بالفخر عندما قال: )) من دخل دار أيب سفيان فهو آمن((
ني والسهولة ليس األمثل دائما، ومن تعم    معرفة النفوس البشرية ، أدرك أن الل

فهناك بعض الطبائع ال جيدي معها إال استخدام القوة والشدة، ومن ذلك العامة والدمهاء 
الذين توجههم االنفعاالت الغري واعية، وتتحكم فيهم الغوغائية، ويستغلهم أصحاب 

ذين أعدهتم قريش ، كاألوباش ال(2)املصاحل واألهواء ببث األفكار بينهم، وإثارهتم و تأليبهم
العتراض اجليش اإلسالمي، وقالت: نقدم هؤالء، فإن كان هلم شيء كنا معهم، وإن 
أصيبوا أعطينا الذي سئلنا. فاختار هلم النيب صلى اهلل عليه وسلم احلل األنسب والعالج 

                                                 
، 31، وانظر الدعوة املؤثرة: مجال ماضـي ص  009بتصرف، هداية املرشدين إىل طرق الوعظ واخلطابة ص  (0)

 م.0994هـ 0204، 0املدائن للنشر والتوزيع العجمي ط:
وسكت عنه وسكت عنه الذهيب ،  3/310انظر احلديث   املستدرك على الصحيحني كتاب معرفة الصحابة  (4)

 .0/390وانظر إمتاع األمساع  
 .007سب  خترجيه ص  (3)
 .009بتصرف، بصائر للمسلم املعاصر ص  (2)
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األمثل فأمر األنصار مبهامجتهم، و) قال بيديه إحدامها على األخرى،   قال:)) حىت 
 .(0)بالصفا((، فمضى املسلمون يقتلون منهم من شاؤا حىت فرقوهم توافوين

إن هذه اخلربة بالطبيعة لبشرية تأيت غالبا بالتجربة، فالتجارب تنمي املواهب 
، وقد قال صلى (4)والقدرات، وتزيد البصري بصرا، واحلليم حلما، وجتعل العاقل حكيما

، فاحلكيم من (3)حكيم إال ذو جتربة((اهلل عليه وسلم :)) ال حليم إال ذو عثرة ، وال 
جرب األمور وعلم املصاحل واملفاسد، فإنه ال يفعل فعال إال عن حكمة، فالداعية إذا 
جرب الناس وخمالطتهم، عرف طبائعهم طيبها وسقيمها، فأحسن التعامل معها، وجرب 

 .(2)األمور فعلم نفعها من ضررها، فال يفعل شيئا إال عن حكمة
 ة: مخالطة الناس وعدم االنعزال عنهم:الصفة الثالث

قال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل: اإلنسان مدين بالطبع، وال بد له من أن يعيش مع 
الناس، والناس هلم إرادات وتصورات واعتقادات، فيطلبون منه أن يوافقهم عليها، فإن مل 

ب أن أمل يوافقهم آذوه، وإن وافقهم حصل له األذى إن كانت على باطل، وال ري
 .(4)املخالفة هلم   باطلهم أيسر وأسهل من األمل املترتب على موافقتهم

وليقوم الداعية املسلم مبهمته، ال بد له من خمالطة الناس، حىت لو نتج من جراء ذلك 
مشقة أو تعرض ألذى، وقد بني النيب صلى اهلل عليه وسلم ) أفضلية من خيالط الناس، 

عروف، وينهاهم عن املنكر، وحيسن معاملتهم، فإنه أفضل من خمالطة يأمرهم فيها بامل
الذي يعتزهلم، وال يصرب على املخالطة، واألحوال ختتلف باختالف األشخاص واألزمان، 

                                                 
 .044سب  خترجيه ص  (0)
 .0/27بتصرف، هكذا علمتين احلياة  (4)
وقال هذا حديث حسن غريب  4133ح  2/379ترمذي كتاب الرب والصلة باب ما جاء   التجارب سنن ال(3)

،) ومل أقف عليـه   صـحيح سـنن    00/499ال نعرفه إال من هذا الوجه، ووافقه ابن األثري   جامع األصول 
 .3/1الترمذي( ورواه اإلمام أمحد   املسند 

 .4033ح  01/431، وانظر فتح الباري 4/014ذي بتصرف، يفة األحوذي بشرح جامع الترم (2)
 .4/093بتصرف، إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان  (4)
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، فقال صلى اهلل عليه وسلم :)) املسلم إذا كان خمالطا الناس ويصرب (0)ولكل حال مقال(
 .(4)س وال يصرب على أذاهم((على أذاهم، خري من املسلم الذي ال خيالط النا

 وتتضح أمهية خمالطة الداعية للناس   النقاط اآلتية:
إن الواقع الذي يعيشه الناس يثبت ضرورة املخالطة حىت يتمكن اإلنسان من تلبية  -

مطالبه واحتياجاته األساسية، ويتمكن من يقي  أهدافه، وهداية الناس من أهداف الداعية 
 اختالطه باملدعوين.األساسية، وطري  ذلك 

إن خمالطته هلم، هي خمالطة دعوة وتوجيه، ونصح وتعليم، وتأليف وأخوة،  -
فعندما يتلقى الناس الدعوة ممن يعيش معهم واقعهم، ويشاركهم آماهلم وآالمهم، فإن 
ذلك أدعى الستجابتهم له، والداعية الذي آتاه اهلل العلم ورزقه احلكمة   الدعوة، مع 

تعاىل، يعلم أن أفضل األعمال وأحبها إىل اهلل، ما أفضى إىل مرضاته، ويعلم اإلخالص له 
أن قيامه بالدعوة إىل اهلل تفتح له أبوب عديدة لتحصيل األجر، لتعدي نفعها للناس، 

 وذلك خري له من القيام بالعبادات اليت يقتصر نفعها عليه.
لسنة واحلالل واحلرام، وطرق قال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل:) والعامل الذي يعرف ا

اخلري والشر: خمالطة الناس وتعليمهم ونصحهم   دينهم، أفضل من اعتزاله وتفريغ وقته 
 .(3)للصالة وقراءة القرآن والتسبيح(

إن خمالطته للناس تعرفه بعاداهتم وأخالقهم، ومواطن الضعف والقوة فيهم،  -
سر له القيام باالحتساب عليهم، ولو وينكشف له ما يشيع بينهم من معروف ومنكر، فيتي

أنه بقي   منزله ، مغلقا بابه ملا أدرك وعلم ما يشيع بني الناس من املنكرات، فمخالطته 
 هلم جتعله يقوم بالدعوة على علم وبصرية بأحواهلم، ويكون هو العنصر املؤثر   اجملتمع.

الشر، دون أن تتعل  إن الناس ُجبلوا على حب من جيلب هلم النفع، ويدفع عنهم  -
مصلحته بأي منهما، بل احتسابا لوجه اهلل، ولن يتمكن الداعية من خدمة الناس وقضاء 

                                                 
 .7/401، وانظر يفة األحوذي  2/400سبل السالم شرح بلوغ املرام  (0)
، وسنن ابن 3414ح  03/043، وشرح السنة 4417ح  2/443 44سنن الترمذي كتاب صفة القيامة باب (4)

، وصححه الشيخ األلباين   صحيح سنن ابن ماجه 2134ح  4/0331فنت باب الصرب على البالء ماجه كتاب ال
 .3447ح  4/373
 ، تصحيح: زكريا علي يوسف دار الكتب العلمية لبنان ط: بدون. 93عدة الصابرين وذخرية الشاكرين ص  (3)
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حوائجهم، من خالل ترديد الكالم فحسب، بل أنه   كثري من األحيان يول مهوم 
الناس ومشاكلهم، بينهم وبني التلقي منه، وتصبح هذه اهلموم سدا منيعا   وجه الدعوة، 

لى الداعية أن يبذل ما يستطيع من جهد إلزالة هذه العوائ  من طري  دعوته، فهنا ع
 وذلك كله ال يتم إال مبخالطته للناس   جمتمعه.

إن األخوة اإلسالمية نفسها، تقوم على احلب   اهلل، والبغض   اهلل،  وال ميكن  -
لتطبي ، إال من أن تتحق  على أرض الواقع، ويتحق  نقلها من حيز االدعاء إىل حيز ا

خالل املخالطة وقضاء حاجات الناس ومعايشتهم، فإذا قامت هذه الوشائج بني الداعية 
 .(0)وبني الناس يق  التأثر، وجنحت الدعوة وآتت أكلها بإذن اهلل

كما أهنا تعني املسلم على اكتشاف أبعاد شخصيته ومعاملها، وما تنطوي عليه  -
 ى إصالح نفسه، وتقومي قصوره وعوجه.من كمال أو ضعف ، فيعينه ذلك عل

إهنا سبب   جتديد نشاط الداعية مما يقوي عزميته ويعلي مهته ويضاعف  -
 . (4)جهوده

ولقد كانت مشاركة الناس معيشتهم وجمالسهم والتحد، إليهم والسماع منهم، هو 
التفاصيل   ديدنه صلى اهلل عليه وسلم   معظم أحواله، حىت نقل الصحابة لنا أدق األمور و

 حياته.
وبعد الفتح والتمكني، استمر عليه الصالة والسالم على نفس املنهج، فلم يعتزل 
الناس، أو يغل  دوهنم باب قصر أو بيت، بل أنه خيالط الناس كلهم جبميع طبقاهتم، بال 
إمهال ألحد منهم ، أو متييز بني غين وفقري، أو حر وعبد، فدعوته للناس كافة، بل أنه ال 

ستهني حىت باألطفال الصغار، حني أحضرهم أهلوهم للنيب صلى اهلل عليه وسلم، فمسح ي
، فأطفال اليوم هم رجال الغد، ومل يهمل النساء ، فهن شقائ  الرجال، (3)على رؤوسهم

 .(2)ومل يفرق   الدعوة بينهن وبني الرجال، بل أفردهن ببيعة خاصة
                                                 

ار النشر والتوزيع القاهرة، ط: بدون. ،د041بتصرف، فقه األخوة   اإلسالم: د. علي عبد احلليم حممود ص  (0)
 .439، والدعوة قواعد وأصول ص 42- 44وانظر االستيعاب   حياة الدعوة والداعية ص 

 .344 -322لالستفادة انظر توجيهات نبوية على الطري  من ص  (4)
 .304احلديث سب  خترجيه ص (3)
 .034راجع ص (2)
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و زاوية وحيبس نفسه   بيته، وميتنع عن وإن من اخلطأ أن ينقطع الداعية   مسجد أ
اخلروج، ويظن أن   خروجه وخمالطته للناس تبذال هلم، يسقطه من أعينهم، ويذهب 

، ومدخال واسعا لظهور الكرب (0)هيبته من قلوهبم، فإن ذلك من كيد الشيطان ومكره
 والعجب   أخالقه ونفسه مما حيبط عمله.
الط بالناس، حبجة بعدهم عن اإلسالم وكثرة كما أن استنكاف الداعية عن االخت

احنرافاهتم، سيزيد املشكلة تعقيدا، ويوسع اهلوة بني هؤالء وبني اإلسالم، وإذا كان الناس 
مرضى، واستنكف الطبيب عن معاجلتهم، فإن املرض سوف يستفحل، وقد يقتل الطبيب 

 .(4)نفسه ، فضال عن املريض
 ض والتلبيس:الصفة الرابعة: الوضوح وتجنب الغمو

وهو من عالمات الصدق   األقوال واألفعال، حيث تعرض الدعوة واضحة 
كالشمس بال غبش أو تضليل، وتصدر تصرفات الداعية عن يقني واقتناع ووضوح، 
فيصدع بكلمة احل  ال تأخذه   اهلل لومة الئم، ودون أن مييل إىل استمالة الناس، 

حيسبه من مصلحة الدعوة، أو يتخذ أساليب ووسائل باإلغضاء من قيم الدعوة، يقيقا ملا 
ال تستقيم مع موازينها ومنهجها املستقيم، وذلك حرصا على سرعة انتصار الدعوة 
وانتشارها، ويغفل عن أن مصلحة الدعوة احلقيقية   استقامتها على املنهج، دون احنراف 

 .(3)قليل أو كثري، أما النتائج فهي غيب ال يعلمه إال اهلل تعاىل
إن لوضوح الداعية واستقامته أثر إجيابيا محيدا   نفس املدعو، فهو يشعره أوال بقوة 

 منطقه واقتناعه مبا يدعو إليه.
وثانيا: يُصبُّ   نفسه األمن والطمأنينة، فال خيشى الغدر منه أو التقلب أو 

دي إىل انعدام التذبذب، وكلها من الطباع الرذيلة املنفرة عن قبول الدعوة، كما أهنا تؤ
 الثقة بني الطرفني، مما يضعف أثر الدعوة املرغوب.

                                                 
 .4/040 بتصرف، إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان (0)
 .000بتصرف، االستيعاب   حياة الدعوة والداعية ص  (4)
 .2/4234بتصرف،   ظالل القرآن  (3)
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ومن املواقف الواضحة اليت مل يتخللها ضعف أو تساهل   فتح مكة، مبادرته صلى 
اهلل عليه وسلم إىل إزالة معامل اجلاهلية، واألصنام املعبودة من دون اهلل، قبل أي أمر آخر، 

لتعل  هبا   قلوب القرشيني، فكان من الضروري ألن تأجيل ذلك كفيل ببقاء قدر من ا
 ختلية قلوهبم من ذلك، حىت تصبح صاحلة ألن متأل باإلميان واإلسالم.

وكذلك رفضه أن يقتل أحد أعداء الدين، الذين أهدر دمهم، بطريقة غامضة، وهي 
 خيانة أو غدر، حىت -وهو قدوة الدعاة -إميائه بطرف عينه، واستنكاره أن يكون لنيب 

لو كان املغدور به مستحقا للقتل، فإن ذلك مما يتناىف وأخالق النبوة الطاهرة، وذلك   
قصة عبد اهلل بن سعد بن أيب السرح رضي اهلل عنه ، عندما جاء به عثمان رضي اهلل عنه 

يه النيب صلى اهلل عليه وسلم فأوقفه عليه، فقال: يا نيب اهلل، بايع عبد اهلل، فرفع رأسه فنظر إلإىل 
ثالثا، كل ذلك يأىب، فبايعه بعد ثال،،   أقبل على أصحابه، فقال:)) أما كان منكم رجل 

يقوم إىل هذا حيث رآين كففت يدي عن بيعته فيقتله((، فقالوا : ما ندري يا رسول اهلل  (0)رشيد
 .(4)((ما   نفسك، أال أومأت إلينا بعينك. قال:)) إنه ال ينبغي لنيب أن تكون له خائنة األعني

قال اإلمام اخلطايب رمحه اهلل: مع  خائنة األعني، أن يضمر بقلبه غري ما يظهره 
للناس، فإذا كف بلسانه وأومأ بعينه إىل خالف ذلك فقد خان، وكان ظهور تلك اخليانة 

 .(3)من قبل عينيه، فسميت خائنة األعني

                                                 
مع  الرشد هنا: الفطنة لصواب احلكم   قتله، فقد كان عبد اهلل بن أيب السرح يكتب للرسول صلى اهلل عليه  (0)

وسلم أكثر مما غلظ على غـريه مـن املشـركني.    وسلم وارتد عن الدين، فلذلك غلَّظ عليه النيب صلى اهلل عليه 
 . 2/44بتصرف، معامل السنن 

 .030سب  خترجيه ص  (4)
، وقيل خائنة األعني: هي اإلمياء إىل مباح من قتل أو ضرب ، على خالف مـا  2/40بتصرف، معامل السنن  (3)

خصائص األنبياء. بتصـرف،   يظهر ويشعر به احلال، وال حيرم ذلك على غريه صلى اهلل عليه وسلم ، بل هي من
 . 4/439اخلصائص الكربى 

وقد ذهب د. حممد سليمان األشقر إىل وجهة خمالفة، فضعف رواية احلديث سندا ومتنا، انظر أفعال الرسول صـلى اهلل  
، ولعل ما ذكره اإلمام السيوطي هو الوسط بني الطـرفني، وبعـض   4/32عليه وسلم وداللتها على األحكام الشرعية 

 ر الدعوية يصح فيها االجتهاد وتراعى فيها احلكمة واملصلحة، واهلل أعلم.األمو
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يه وسلم ال خيالف ظاهره وقال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل: ) أي أن النيب صلى اهلل عل
باطنه، وال سره عالنيته، وإذا نفذ حكم اهلل وأمره، مل يوم به، بل صرح به وأعلنه 

 . (0)وأظهره(
ومن ذلك حرص  العباس رضي اهلل عنه  على وضوح الصورة أمام ناظري أيب 
سفيان رضي اهلل عنه، حني خلط بني النبوة وامللك، فإنه ملَّا عرضت عليه جحافل 

لمني، قال: لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما. فلم يوافقه العباس رضي اهلل عنه، املس
رغم حداثة إسالمه، -وقال له: إهنا النبوة. فأنكر عليه ذكر امللك جمردا من النبوة 

وإال فمن اجلائز أن ُيسمى مثل هذا ملكا، حىت وإن كان لنيب، فقد  -واحلاجة إىل تألفه
ھ  ڇ ، وقال سليمان عليه السالم(4) ڇ ....ڤ  ڦ ڇ المقال تعاىل   داود عليه الس

أما  رسول اهلل صلى اهلل عليه  (2)،(3) ڇ.... ھ     ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ
ڀ   ڀ   ڀ    ٺ  ٺ  ڇ وسلم فقد خاطبه القرآن بلفظ النبوة، كقوله تعاىل: 

 ڇٺ  ٺ  
مللك، ، وذلك   العديد من اآليات، فالنبوة أعلى وأشرف من ا(4)

إضافة إىل ما قد ُيظن   امللك عادة من حرص عليه وطلب له، وعلى التسلط على رقاب 
الناس، فيظن أن هذا هو اهلدف من الدعوة، وقد فطن لذلك هرقل حني قال أليب سفيان 
رضي اهلل عنه :) وسألتك هل كان   آبائه ملك، فزعمت أن ال، فقلت: لو كان من 

 (4)ب ملك آبائه(.آبائه ملك، قلت : رجل يطل
 الصفة الخامسة: بعد النظر، وحسن التنظيم والتخطيط:

بعد النظر هو: االستفادة من احلاضر   التخطيط للمستقبل، مع التمتع مبوهبة 
مع اختاذ  -وعكسه ضي  األف  وقصر النظر-الفراسة وحسن تقدير األمور الراهنة، 

                                                 
 .3/244زاد املعاد  (0)
 .41سورة ص جزء من آية  (4)
 .34سورة ص جزء من آية  (3)
 .2/99انظر الروض األنف  (2)
 .24سورة األحزاب آية  (4)
اهلل عليه وسـلم إىل هرقـل يـدعوه إىل    رواه مسلم   صحيحه كتاب اجلهاد والسري باب كتاب النيب صلى  (4)

 .0773ح  3/0394اإلسالم 
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، بل (0)ن يترك املصري للظروف املتغريةالتدابري الضرورية ملعاجلة كل أمر حمتمل، دون أ
 يبذل األسباب املناسبة للوصول إىل الغاية املطلوبة.

أما التنظيم فهو: العملية اليت تفرق بني جزء وآخر من الناحية الوظيفية، وتنشئ   
 نفس الوقت كيانا مركبا متكامال من العالقات الوظيفية داخل الكيان الكلي  

وب   التنظيم، يهدف إىل استخدام املوارد البشرية واملادية أما التخطيط فهو: أسل
واملعنوية، على أفضل وجه ممكن، بالتكلفة املثلى، والزمن األمثل، وفقا ألهداف حمددة، 

 .(4)بعبارة أخرى: هو وضع اخلطة اليت يسري عليها العمل والقائمون به
وي مجاعي وهذه الصفات مهمة للداعية بشكل خاص إذا كان ضمن جهاز دع

متكامل، يستلزم التفاهم بني الدعاة تنسي  خطواهتم   الدعوة، حيث يكمل بعضهم 
جهود بعض، ويكونون مبنأى عن الفوضوية واالرجتالية، اليت قد تثبط مهمهم وتؤدي هبم 

 إىل القعود واالنقطاع عن الدعوة.
ملختلف ومما يدل على حكمة ختطيطه وحسن تنظيمه صلى اهلل عليه وسلم: دعوته 

القبائل العربية للسري معه، وقد أفاد من ذلك عدة أمور، منها: الكثرة العددية اليت أخافت 
قريشا وأرعبتها، واستغالل العنصر القبلي املوجود عند العرب، حني يرص كل قبيلة 
على جناح هذه املسرية، واعتباره شرفا هلا، وقد نتج عن ذلك أن دفعت كل قبيلة بأعداد 

ا وفرساهنا لتنافس   اخلري، ومن جهة أخرى فإن اشتراك هذا العدد الكبري من من رجاهل
 .(3)القبائل أحرج قريشا، وخذهلا عن التفكري   مواجهة القبائل الكثرية املتعددة

ومما يدل على بعد نظر املصطفى صلى اهلل عليه وسلم، ويسبه ألسوأ االحتماالت 
سفيان رضي اهلل عنه عند مدخل اجلبل حىت متر به  عند اإلقدام على فتح مكة: حبسه أليب

جيوش املسلمني، فيحد، قومه عما رآه عن بينة ويقني، ولكي ال يكون إسراعه   
سببا الحتمال وقوع أي  -قبل أن تتحطم معنوياته وخطوطه الدفاعية -العودة إىل قريش

                                                 
 .329بتصرف، الرسول القائد  (0)
 .041بتصرف، فقه األخوة   اإلسالم ص  (4)
، دار الفكر العريب 411بتصرف، العبقرية العسكرية   غزوات الرسول صلى اهلل عليه وسلم: حممد فرج، ص  (3)

 .0/219ريعية   فتح مكة م، وانظر اآلثار التش0977، 3ط: 
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سفيان بأن قوة  مقاومة من قريش، مهما يكن نوعها ودرجة خطورهتا، وفعال اقتنع أبو
 .(0)املسلمني ال قبل لقريش هبا

كذلك حرص صلى اهلل عليه وسلم على االستفادة من اجلهود املبذولة للدعوة من 
الضياع أو اإلخفاق، فاهتم باإلشراف على الدعاة ومتابعة أعماهلم اليت انتدهبم ألجلها، ألن 

اإلرادة وتشد العزمية، ويرِّص على الشعور باملتابعة املتمثلة   املساءلة واجملازاة، تقوي 
اإلتقان، أما إذا شعر اإلنسان أن هناك إمهاال أو عدم متابعة من اآلخرين، فإن مهته قد تفتر 
وعزميته تضعف، ولعل هذا من دوافع النيب صلى اهلل عليه وسلم   حماسبته ألصحابه   

 يم األصنام ولدعوة إىل اهلل تعاىل.، كمتابعته للسرايا اليت بعثها لتحط(4)تصرفاهتم وسلوكياهتم
ومن حسن تنظيمه ألمور احلكم، انتدابه من ينوب عنه   املدينة أثناء غيابه، وتوليته 
عتاب بن أسيد رضي اهلل عنه أمريا على مكة بعد انضمامها يت لواء الدولة اإلسالمية، 

مثل تعيني مؤذن وصرف مرتب ثابت له ليتفرغ ألداء املهمة، وتنظيم شؤوهنا اإلدارية 
 املسجد احلرام وتعيني معلم ألهل مكة.

كما أن حسن استغالل الداعية لقدراته التخطيطية و التنظيمية   الدعوة، يعزز من 
قدرته على القيام بالدعوة بنجاح وإتقان، ويرسخ قدمه   طريقها، مما يساعد على بذل 

-الوصول إىل النتائج الطيبة الدائمة اجلهود املدروسة بعناية، ويقي  األهداف املرسومة، ف
خري من بذل اجلهود الكبرية الفوضوية االرجتالية واحلصول على نتائج  -وإن كانت قليلة

، (2)وقاربوا (3)كبرية   االنقطاع بعد ذلك، وقد قال صلى اهلل عليه وسلم :)) سددوا
إىل اهلل وإن واعلموا أن لن ُيدخل أحدكم عمُله اجلنة، وأن أحب األعمال أدومها 

 .(4)قلم((

                                                 
 .329بتصرف، الرسول القائد  (0)
 041/ 4بتصرف، آفات على الطري   (4)
أي اقصدوا السداد، أي الصواب، أي اتباع السنة من اإلخالص وغريه، ليقبل عملكم. بتصرف،   فتح الباري  (3)

 .4242ح  00/497
بكم ذلك إىل املالل فتتركوا العمل فتفرطوا. املرجـع  أي ال تفرطوا فتجهدوا أنفسكم   العبادة، لئال يفضي  (2)

 الساب  الصفحة نفسها.
 .7/014صحيح البخاري كتاب الرقاق باب القصد واملداومة على العمل (4)
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إن الدعاة هم الركن املؤثر   العملية الدعوية، وذلك يستلزم إعدادهم إعدادا خاصا 
يتناسب مع املهمة امللقاة على عواتقهم، بدًءا مبفاهيم مهمة تتعل  بالدعوة، ال بد هلم من 

التمييز بني التدرج فهمها واستيعاهبا: كأمهية نقاء مصدر التلقي، وإدراك الغاية من الدعوة، و
   الدعوة إىل اهلل والتدرج   أمور الشريعة، وعدم الغفلة عن السنن اإلهلية النافذة   الكون.

: مراعاة الشمول  -واملستقاة من مشكاة النبوة -ومن القواعد املهمة   ذلك
والتوازن   إعدادهم وتربيتهم، واستغالل الطاقات واملواهب وتنميتها، واالهتمام 
باإلعداد املعنوي للجهاد   سبيل اهلل إىل جانب اإلعداد املادي، مع مراعاة عدم إغفال 

 دور املرأة املسلمة   الدعوة إىل اهلل.
وإن كان االتصاف بالصفات احلسنة الرفيعة، هو مطلب كل مسلم إال أنه   ح  

نصره، وعلو مهة الدعاة أوىل، ومن ذلك اإلخالص هلل تعاىل، وصدق التوكل عليه والثقة ب
الداعية وقوة عزميته، وحرصه على طلب العلم والتفقه   دين اهلل، مع العمل به، ومن 
أهم هذه الصفات التحلي حبسن اخلل ، فهو مفتاح القلوب، كذلك التجمل باحلكمة، 
فهي ضالة املؤمن، مع الرف  باملدعوين، واحلرص على هدايتهم، والوقوف على طبائعهم 

 الطرق للتعامل معهم، وذلك ال يأيت إال مبخالطتهم والتعرف على أحواهلم.ومعرفة أمثل 
ومن املهم كذلك للداعية معرفة أسباب صدود املدعوين وإعراضهم عن الدين 
احل ، واألمور اليت يلزمه مراعاهتا أثناء دعوهتم، ليكتب له القبول بإذن اهلل، وهذا 

 ما يعرضه الفصل التايل.
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لرابع: الدروس الدعوية الفصل ا
 المتعلقة بالمدعوين.

 
 ويتضمن مبحثني:

 املبحث األول :الدروس الدعوية املتعلقة بأسباب الصدود عن احلق.
 املبحث الثاين :الدروس الدعوية املتعلقة مبراعاة املدعوين.
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 :توطئة

 (0)(.املدعوون هم: الركن الثالث من أركان الدعوة، وهم: )من ُتوجه إليهم الدعوة
فهم املقصودون باإلرشاد والتبليغ، وهم الذين حيثهم الدعاة على اخلري واهلدى، 
ويأمروهنم باملعروف وينهوهنم عن املنكر، ليفوزوا بسعادة الدنيا واآلخرة، وذلك عند 

 التزامهم باإلسالم وتطبي  نظامه   حياهتم.
مسلما أو كافرا، ذكرا والدعوة توجه مطلقا لكل إنسان عاقل، قريبا كان أو بعيدا، 

أو أنثى، ألن اهلل تعاىل بعث نبيه صلى اهلل عليه وسلم برسالة اإلسالم اخلالدة  إىل الناس 
 ڇ...ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ڇ أمجعني، كما   قوله تعاىل

(4()3). 
 والدعوة املوجهة للمدعوين   هذا املبحث ثالثة أنواع:

 عليه وسلم ألصحابه املؤمنني، وتربيته هلم : دعوة الرسول صلى اهللالنوع األول
على الثبات على الدين احل ، وتعليمهم شرائع اإلسالم، وداللتهم على اخلري وترغيبهم 

 فيه، وهنيهم عن الشر ويذيرهم منه.
: تعاهد الصحابة بعضهم بعضا بالنصح واإلرشاد، والتواصي باحل  فيما النوع الثاين

 سنة رسوله، وقياما بفريضة االحتساب اليت كلفهم اهلل تعاىل هبا.بينهم، تبليغا لدين اهلل و
: دعوة املشركني الضالني إىل اهلدى ودين احل ، ليدخلوا فيه، وهذا النوع الثالث

واجب هذه األمة مبقتضى جعلها خري أمة أ خرجت للناس، ومقيدا بكوهنا تقوم 
ڎ  ڎ  ڈ  ڈ       ڌ  ڌ   ڇ  باالحتساب عند التمكني خاصة، كما قال تعاىل

                                                 
 .20املدخل إىل علم الدعوة ص (0)
 .041سورة األعراف جزء من آية  (4)
 .049، واملدخل إىل علم الدعوة ص 373انظر أصول الدعوة ص (3)
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، فالواجب دعوة (0) ڇ ....ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک
 .(4)الناس إىل اإلسالم، فإن أجابوا فالواجب أمرهم باملعروف وهنيهم عن املنكر

وملا كان هدف الدعوة اإلسالمية هو إرشاد املدعوين إىل سبيل املؤمنني، والتأثري   
دئه، كان من املهم للدعاة معرفة األسباب اليت نفوسهم لقبول دين اهلل، وااللتزام مببا

تصدهم عن احل  ويول دون استجابتهم له، ألن معرفتهم  هلذه األسباب تعينهم على 
توجيه الدعوة هلم باألسلوب األمثل دون تنفري ،بل حبكمة ورف ، كما أن إملامهم بأسباب 

 مبا فوق طاقتهم.صدود املدعوين، أدعى ملراعاة مقتضى أحواهلم، وعدم تكليفهم 
 وعلى هذا تضمن الفصل املبحثني التاليني:

 املبحث األول : الدروس الدعوية املتعلقة بأسباب الصدود عن احل . 
 املبحث الثاين: الدروس الدعوية املتعلقة مبراعاة املدعوين. 

 

                                                 
 .20سورة احلج جزء من آية  (0)
 .07بتصرف، هداية املرشدين إىل طرق الوعظ واخلطابة ص  (4)
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املبحث األول: الدروس الدعوية املتعلقة بأسباب الصدود 

 عن احلق.
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 توطئة:
ڇ سباب: مجع سبب ،والسبب هو: احلبل الذي يتوصل به إىل املاء، و  قوله تعاىلأ

 ڇ...خت  مت  ىت    يت  
أي: فليمدد حبال إىل سقفه،   استعريت كلمة سبب  (0)

 .(4)لكل ما يتوصل به إىل شيء
وَصدَّ   اللغة: يصُِّد صدًا وصدودًا: أعرض. ويقال: صد فالن عن كذا: إذا منعه وصرفه 

 عنه.
وقيل: الصد اهلجران. ويقال: صد السبيل: أي اعترض دونه مانع من عقبة أو 

 .(3)حنوها. ويقال: أخذ يصادُّه ويضادُّه: أي يدافعه وخيالفه
واملقصود بأسباب الصدود: املوانع الشخصية والبيئية احمليطة باإلنسان، واليت متنعه 

، وتصرفه عن االلتزام بأحكامه، من االستجابة لدعوة اإلسالم، ويول بينه وبني قبوهلا
 .(2)وتنتج   نفسه إعراضا وهجرا وخمالفة هلذا الدين

وقد أوجز شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل هذه املوانع   أمرين، وضحهما بقوله:) 
 .(4)إن الذي مينع اإلنسان من اتباع الرسول شيئان: إما اجلهل، وإما فساد القصد(

قيم رمحه اهلل ثالثة أبواب تصد اإلنسان عن اتباع احل  وتورده كما يبني اإلمام ابن ال
املهالك، فقال:)دخل الناس النار من ثالثة أبواب: باب شبهة أورثت شكا   دين اهلل، وباب 

 .(4)شهوة أورثت تقدمي اهلوى على طاعة اهلل ومرضاته، وباب غضب أور، العدوان على خلقه(

                                                 
 .04سورة احلج جزء من آية  (0)
، والنهاية   غريب احلديث 0/493، وتاج العروس فصل السني باب الباء 0/024الصحاح فصل السني من باب الباء  (4)
4/349. 
، والنهاية   4/392، وتاج العروس فصل الصاد من باب الدال 4/294ل الصحاح فصل الصاد من باب الدا (3)

 .201، و املنجد ص 3/04غريب احلديث 
وال يلزم من هذا التعريف حصر هذه األسباب   صدود الكفار عن اإلسالم فقط ، بل أن منها ما مينع املسلم  (2)

 املطلقة ألوامر الشرع. من القيام حبقوق اهلل تعاىل وحقوق الدين ويصده عن االستجابة
 .04/93الفتاوى: ابن تيمية  (4)
 .74الفوائد ص  (4)



 

456 

 

 

إىل الولوج   هذه األبواب، فيقول: أصول    يوضح العلل النفسية اليت تؤدي
واحلسد، فالكفر من الكرب ،واملعاصي من -3واحلرص  -4الكرب، -0اخلطايا كلها ثالثة: 

 .(0)احلرص، والبغي والظلم من احلسد
إن من يطلع على سري األنبياء السابقني عليهم السالم مع أقوامهم، يالحظ اطراد 

الناس عن االستجابة لداعي اهلل، وهذا الصدود عن السنن اإلهلية   صدود كثري من 
دعوة احل ، هو من تسلط الشيطان على الناس وتزيينه هلم الكفر وما هم عليه من 

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڇ الضالل، كما   قوله تعاىل

 ڇڤ  
، فلم تنفعهم بصريهتم، أهنم قد عرفوا احل  من الباطل وظهور (4)

ې  ې  ڇ ،كما قال تعاىل(3)هم الشيطان عن طري  احل الرباهني، بل صد

 .(2) ڇې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  
كما يظهر صد الشيطان لإلنسان عن دين اإلسالم، بإغالق أبواب اخلري واهلداية 
أمامه وذلك بتربصه له من قبل شهوات نفسه، وإثارة الوساوس والشبهات أمام ناظريه 

ذلك رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم   قوله:)) إن ليثنيه عن اتباع احل  ، كما بني 
، فقعد له بطري  اإلسالم، فقال: تسلم وتذر دينك ودين (4)الشيطان قعد البن آدم بأطرقه

آبائك وآباء أبيك، فعصاه وأسلم،   قعد له بطري  اهلجرة فقال: هتاجر وتدع أرضك 
،فعصاه فهاجر،   قعد له بطري  (4)ومساءك، وإمنا مثل املهاجر كمثل الَفَرس   الطَِّول

                                                 
 .74بتصرف، املرجع الساب  ص  (0)
 وهي   ح  قوم ملكة سبأ. 42سورة النمل جزء من آية  (4)
 .03/322بتصرف،  اجلامع ألحكام القرآن  (3)
 ، وهي بشأن عاد ومثود.31سورة العنكبوت جزء من آية  (2)
 .3032ح  4/40طري ، شرح السيوطي  على سنن النسائي  مجع (4)
واملقصود: احلبل الذي يشد أحد طرفيه   وتد، والطرف اآلخر   يد الفرس، وهذا من كالم الشيطان،  (4)

ومقصوده أن املهاجر يصري كاملقيد   بالد الغربة، ال يدور إال   بيته، وال خيالطه إال بعض معارفه، فهو كالفرس 
ل ال يرعى إال بقدره، خبالف أهل البالد   بالدهم، فإهنم مبسوطون ال ضي  عليهم، فأحدهم كالفرس   طو

 .4/44املرسل. بتصرف، حاشية اإلمام السندي على سنن النسائي 
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اجلهاد، فقال: جتاهد فهو َجهد النفس واملال، فُتقاتل فُتقتل، فتنكح املرأة ويقسم املال، 
 .(0)فعصاه فجاهد.. ((

فالشيطان ال يفتأ خيوف اإلنسان من فقد الوطن واألهل واملال، ويثري الشبه 
ذلك تسلط عليه بتزيني الضاللة والشهوات أمامه، ليصده عن طري  احل ، فإذا متكن من 

ىئ  ی  ی  ی           ڇ له، بل والدعوة هلذه الضاللة والكيد لغريه ،كما   قوله تعاىل

، قال احلافظ ابن كثري رمحه اهلل (4) ڇی  جئ  حئ   مئىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب  
ا إليه، وَصدوا :) من قرأها بفتح الصاد معناه: أهنم ملا ُزين هلم ما هم فيه ، وأنه ح ، َدعو

 .(3)الناس عن اتباع طري  الرسل(
ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ڇ وقد بعث اهلل عز وجل نبيه صلى اهلل عليه 

 ڇٹ  
، فأعرض أهل مكة، وامتنع كثري من كربائها عن اإلميان بدعوته، رغم (2)

اشتهاره بالصدق بينهم، فقد كانت) قريش بأسرها تتيقن صدقه قبل اإلسالم، فجهروا 
يبه   استدعائهم إليه، فمنهم من كذبه حسدا، ومنهم من كذبه عنادا، ومنهم من بتكذ

 .(4)كذبه استبعادا أن يكون نبيا أو رسوال(
وقد استمر هذا اإلعراض والصدود أعوامًا طويلة، رغم اجلهود العظيمة اليت بذهلا 

فريقني، صلى اهلل عليه وسلم   دعوهتم، ورغم الصدامات الدامية اليت جرت بني ال
وفضال عن إسالم بعض سادهتا   مراحل متفاوتة من عهد الدعوة اإلسالمية، حىت فتح 
اهلل على نبيه البلد احلرام، وفتح قلوب أهله لإلسالم فدخلوا فيه راغبني، وحذت حذوهم 

 قبائل العرب، فأسلموا بعد امتناع واستجابوا بعد تعنت وإعراض.

                                                 
واللفظ له، ومسند اإلمام أمحد  3032ح  4/40سنن النسائي  كتاب اجلهاد باب ما ملن أسلم وهاجر وجاهد (0)
ة بن أيب فاكه رضي اهلل عنه، وموارد الظمآن إىل زوائد ابن حبان كتاب اجلهاد باب فضل اجلهاد عن سرب 3/213

، وقال احلافظ ابن حجر   ترمجة راوي احلديث سربة بن الفاكه رض اهلل عنه: إسناد 0410ح  314ص 
 .4/02احلديث حسن إال أن فيه اختالفا وصححه ابن حبان. انظر اإلصابة 

 .33د جزء من آية سورة الرع (4)
 .2/314تفسري القرآن العظيم  (3)
 .2سورة فصلت جزء من آية  (2)
 .404أعالم النبوة ص  (4)
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 ومن جمتمع جملتمع غريه. وأسباب الصدود ختتلف من شخص آلخر،
كما أهنا تكون أحيانا داخلية نابعة من نفس اإلنسان الضال عن طري  احل ، وتارة  

 تكون بسبب تأثري عوامل خارجية.
وقد يكون سبب الصدود مقصودا، كشهوة متحكمة، أو غري مقصود كشبهة  

 عارضة مضلة.
وأحيانا يكون هو ذاته واملدعو تارة يكون مصدودا عن احل  بفعل هذه العوامل،  

 العامل الفعال   الصد عن سبيل احل .
 وتنتظم هذه املوانع مؤلفة أسبابا معينة، أذكرها ضمن املطالب التالية:

املطلب األول: األسباب املتعلقة بالظروف القائمة احمليطة املؤثرة) أو الظروف البيئية 
 الفاسدة(.

 العقلية املنحرفة) االنغالق الذهين(.املطلب الثاين: األسباب املتعلقة بالرؤية 
 املطلب الثالث: األسباب املتعلقة باملؤثرات   األهواء.
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املطلب األول: األسباب املتعلقة بالظروف القائمة احمليطة 

 املؤثرة

بقدر ما هلا من تأثري  -الظروف واألوضاع القائمة حول املدعو، قد تسبب له
وبني االستجابة، ومنها ما هو شخصي متعل  تعلقا  النفور والصدود ويول بينه -ونفوذ

مباشرًا باملدعو كتقدمه   السن، كما أن منها ما هو اجتماعي مجاعي حميط به، كتأثره 
 بالكرباء من الناس أو رفقاء السوء.

 ومن هذه األسباب: 
 التقدم في السن: -1

بداية األمر،  فدعوات الرسل ودعوات التجديد اإلصالحية، تلقى غالبا مقاومة  
بشكل خاص من كبار السن، ألن األمور االعتقادية عادة تتحلى عندهم بالثبوتية 
 واالستقرار، وهذا ما مييز هذه الشرحية من اجملتمع، الثبوت واالبتعاد عن التقلب والتغيري.

وقد أثبتت اخلربة التارخيية والدراسات احلديثة، أن الشباب يتقبلون األفكار اجلديدة 
 غري الثقا  أكثر من املتقدمني   السن.والت

قال احلافظ ابن كثري رمحه اهلل:) الشباب وهم أقبل للح ، وأهدى للسبيل  
من الشيوخ، الذين قد َعتو وَعَسوا   دين الباطل، وهلذا كان أكثر املستجيبني هلل 

منهم ولرسوله شبابا، وأما املشايخ من قريش، فعامتهم بُقوا على دينهم، ومل يسلم 
، كما أن أكثر الذين تفاعلوا مع الصحوة اإلسالمية املعاصرة هم أيضا (0)إال القليل(

 من الشباب، كما هو مالحظ.
 وميكن إرجاع هذه الظاهرة إىل عدة عوامل: 
أن الشباب يتحلى باملرونة الذهنية بسبب حداثة السن، فاإلنسان تتصلب آلية  -0

لى حنو حياكي تصلب اجلهاز احلركي عنده، ومن التفكري واالستيعاب والتكيف لديه، ع

                                                 
 .4/034تفسري القرآن العظيم  (0)
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 ، فكما إنه يكتسب عادات صارمة   األكل واملشي والكالم، فإنه يكتسب أيضا 
 .(0)عادات صارمة   الفهم والتمثل واالقتناع، يصعب معه قبول اجلديد

ف وعن هذا املانع من موانع االستجابة يقول اإلمام ابن القيم رمحه اهلل: مانع اإلل 
والعادة واملنشأ، فإن العادة قد تغلب حىت تغلب حكم الطبيعة، ومن   قيل هي طبيعة ثانية، 
فُيرىب الرجل على املقالة وُينشأ عليها صغريا، فيترىب قلبه ونفسه عليها، وال يعقل نفسه إال 
عليها،   يأتيه العلم وهلة واحدة يريد إزالتها وإخراجها من قلبه، وأن يسكن موضعها، 
فيعسر عليه االنتقال، ويصعب عليه الزوال، فدين العوايد هو الغالب على أكثر 

.وكلما عاش اإلنسان هذا الدين مدة أطول اشتد رسوخه   نفسه وصعب نقله عنه (4)الناس
 إىل غريه.
أن الشباب من طبعه احلماس واالندفاع، بسبب طول األمل وإحساسه بأن    -4

ثري من املشاريع، ولتطلعه حنو املستقبل، أما عند التقدم   العمر بقية كافية للقيام بك
السن، فإن النفس البشرية يصيبها نوع من السآمة والبطء   االنفعال والتفاعل مع 

، خاصة إذا كان هذا اجلديد هو دين واعتقاد سيغري حياته كلها اعتقادا وقوال (3)اجلديد
 وعمال.
نافع مرتبطة باألوضاع القائمة، ولذلك هلم من مصاحل وم -عادة -أن الكبار -3

فهو قد يرى   اعتناقه للدين اجلديد خطرا على ما استحوذ عليه من نفوذ ومتاع، أما 
الشاب فطبعه اجلرأة واإلقدام والتضحية بكل شيء، وعلى العكس   ذلك كبار السن، 

عارك من فشأهنم خمتلف   حرصهم على احملافظة على مكاسبهم ، واستعدادهم خلوض امل
 .(2)أجلها

قد جيد كبار السن صعوبة   االنقياد إىل رأي من يصغرهم سنا وخربة أو  -2
مكانة اجتماعية، وقد يرى أن   ذلك إغضاًء من مكانته االجتماعية ومنزلته، واهتاما له 

                                                 
 .11بتصرف، مقدمات للنهوض بالعمل الدعوي ص  (0)
 .0/91بتصرف، مفتاح دار السعادة  (4)
 .11بتصرف، مقدمات للنهوض بالعمل الدعوي ص  (3)
 .10املرجع الساب  ص  (2)
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بقلة الفهم والضالل، خاصة   اجملتمعات اليت غلب عليها املبالغة   توقري الكبري 
 .واحترامه

لذلك كان من املنطقي تركيز الدعاة واملصلحني على الشباب فهم عدة املستقبل، 
وأمل التجديد، وهم عماد كل دعوة إصالحية، وباندفاعهم للتضحية والفداء تتقدم 
الدعوات سريعا حنو الغلبة والنصر بإذن اهلل، مع عدم إغفال كبار السن، ففيهم كثريون 

 ري واحل .يتسمون بالعقل واحلكمة وحب اخل
ومما يالحظ   املؤمنني السابقني لإلسالم أن جلهم كانوا شبابا، فرسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم كان   األربعني من عمره عند البعثة، وأبو بكر كان أصغر منه بثال، سنني، 
وعمر أصغر منهما وكذلك عثمان أصغر من رسو ل اهلل، وعلي كان أصغر اجلميع، وهكذا 

 .رضي اهلل عنهم أمجعني.(0)وعبد الرمحن بن عوف وبالل وعمار وغريهمكان محزة 
فالشباب هم أكثر الناس تأثرا، وأسرعهم استجابة، خبالف الشيوخ الذين متسكوا 
مبعتقداهتم، وآثروا موروثاهتم، ولو تبني هلم احل  فيما يدعون إليه، فكان املكذبون للرسالة 

، الذين نشأوا على الباطل وصلبت أعوادهم عليه،  (4)واحملاربون للدعوة هم كبار القوم
 كأيب جهل وأمية بن خلف وأيب هلب وغريهم.

صد الكبراء وأصحاب المكانة وامتداد تأثيرهم على غيرهم من  -2
 الناس:

وهم الرؤساء وأصحاب اجلاه واألموال واملكانة الدينية أو االجتماعية، وهم الذين 
يد احلكم إضافة إىل مقاليد الفكر والنظر والتقرير، خضع الناس هلم، وسلموا هلم مقال

فاحل  ما أتوا به، ورأس احلكمة   إتباعهم، َحَكر الناس عقوَلهم دون عقوِلهم، وحجروا 
على مسعهم وأبصارهم، فال يرون حقا إال ما فعله هؤالء الزعماء، ومثلهم   ذلك فرعون 

م) فحملهم على خفة اجلهل الذي فرض وصايته العقلية على قومه، واستخف عقوهل

                                                 
 .47بتصرف، السرية النبوية دروس وعرب ص  (0)
، دار العاصمة لنشر والتوزيع، 21بتصرف، املنهاج النبوي   دعوة الشباب: سليمان بن قاسم العيد ص  (4)

 هـ.0204، 0الرياض، ط:
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والسفه، بقوله وكيده وغروره، فأطاعوه فيما أمرهم به، وقبلوا قوله وكذبوا موسى، 
 .(0) ڇ....ں  ڻ   ڻڇ فقال عنه تعاىل 

وقد ُعرب عنهم   القرآن بـ) املأل( وهم: أشراف الناس ورؤساؤهم، ومقدموهم 
تمع وأصحاب النفوذ والسيادة فيه، ،وهم البارزون   اجمل(4)الذين يرجع إليهم   قوهلم

 .(3)قيادة اجملتمع والزعامة والرئاسة فيه -  عرف الناس-ومن   فهم يستحقون 
ومن أسباب هذه الزعامة: املكانة الدينية الرفيعة، كتلك الزعامة اليت كانت لقريش 

اره، وأهل مكة بشكل عام، فهم محاة حرم اهلل، والقائمون على خدمة بيته العتي  وزو
وقد دانت هلم قبائل العرب بذلك، فكان   إعراض أهل مكة عن الدين احل  ومعاداهتم 
للدعوة اإلسالمية مردود سليب على من حوهلم من القبائل، وباعث هلم على رفض دين 
اإلسالم، كما كان بعد ذلك لدخوهلم   اإلسالم مجلة واحدة أثر إجيايب،   إقبال الناس 

 .(2)قال صلى اهلل عليه وسلم:))الناس تبع لقريش   اخلري والشر((على إتباعهم، وقد 
ويبني اإلمام النووي رمحه اهلل سبب اتباع الناس لقريش   اإلسالم و  اجلاهلية 
بقوله:)ألهنم كانوا   اجلاهلية رؤساء العرب ، وأصحاب حرم اهلل، وأهل حج بيت اهلل، 

وفتحت مكة، تبعهم الناس، وجاءت وفود  وكانت العرب تنتظر إسالمهم، فلما أسلموا
العرب من كل جهة، ودخل الناس   دين اهلل أفواجا، وكذلك   اإلسالم هم أصحاب 

،كما   قوله عليه الصالة والسالم:)) الناس تبع لقريش   هذا (4)اخلالفة، والناس تبع هلم(
 .(4)الشأن، مسلمهم ملسلمهم، وكافرهم لكافرهم((

أثر من العرب بسبب إعراض قريش وصدودها عن اإلسالم ومل يكن هذا الت
فحسب، بل راف  ذلك، كيدهم وحرصهم على صد الناس عن الدخول   هذا الدين، 

 وسعيهم الدؤوب   شن حرب التكذيب واالفتراء إلضالل الناس.

                                                 
 .42سورة الزخرف جزء من آية  (0)
 .2/340النهاية   غريب احلديث  (4)
 .311ف، أصول الدعوة ص بتصر (3)
 .0109ح  3/0240صحيح اإلمام مسلم كتاب اإلمارة باب الناس تبع لقريش واخلالفة   قريش  (2)
 .04/411صحيح مسلم بشرح النووي  (4)
 .0109ح  3/0240صحيح اإلمام مسلم كتاب اإلمارة باب الناس تبع لقريش واخلالفة   قريش  (4)



 

463 

 

 

لقد علم زعماء مكة أنه ال بقاء حلكمهم ، وال قرار لزعامتهم، إذا انتشرت الدعوة 
ية، فبذلوا ما   وسعهم للنيل من اإلسالم، لصد العامة من الناس عنه، والعامة اإلسالم

عرضة للتأثر باملأل، والسري وراءهم   مواقفهم من دعوة احل ، ال سيما عند فقداهنم 
العلم النافع والعقل الراجح، مما جيعلهم عرضة ملكر الليل والنهار، وتدبري املأل الذين 

 .(0)م، وبقائهم يت سلطاهنمحيرصون على ضمهم إليه
 ،   سبيل الصد عن دعوة احل :(4)ومما فعله هؤالء السادة

إثارة الشبهات لتشويه صورة اإلسالم   أنظار أتباعهم ومن حوهلم، كاهتام -0
الرسول صلى اهلل عليه وسلم بأنه يريد الشرف واالستعالء على قومه، وأن يكون له أتباع، 

ڇ  ڇ           ڇ  ڍ  ڍ  ڇ ،ويصف اهلل تعاىل حاهلم    قوله(3)واهتامه بالكذب والتخرص

 ڇڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  

(2). 
ومن ذلك مالحقتهم له حينما كان يعرض دعوته على القبائل، باحثا عمن ينصره 

دينكم، فإمنا يريد أن  ويؤويه، تشويشا على الناس قائلني: يا أيها الناس ال يغرنكم هذا عن
 .(4)تتركوا عبادة الالت والعزى

وقد أمثرت جهودهم   الصد عن دين اهلل، حىت قالت القبائل: قوم الرجل أعلم به، 
 .(4)أترون أن رجال يصلحنا وقد أفسد قومه ولفظوه؟

استخدام القوة والنفوذ إلرهاب من خيالفهم وصده عن سبيل اهلل، والتعرض له  -4
نفسي واجلسدي، فأرباب الباطل خيوفون العامة ليضعفوا مهمهم، ويثبطوا باألذى ال

 .(7)عزائمهم، فيضطروا إىل طلب السالمة من األذى الذي يهددهم به السادة

                                                 
 .44ودعاهتا ص  بتصرف،  الدعوة اإلسالمية (0)
 راجع املبحث الساب  :موقف قريش من الدعوة اإلسالمية. (4)
 .7/24بتصرف،  تفسري القرآن العظيم  (3)
 .7-4سورة ص اآليتني  (2)
 .3/039البداية والنهاية  (4)
 .. والشبهات ذاهتا تتكرر   الوقت احلاضر ملن تصدى للدعوة واجلهاد   سبيل اهلل3/021املرجع الساب   (4)
 .047بتصرف، الدعوة اإلسالمية ودعاهتا ص  (7)
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وقد أدى هذا اخلوف من األذى إىل منع أقوام من اهلجرة إىل املدينة، أو إىل  
ة من قومهم، ومن أجل هؤالء االستسرار بإسالمهم، أوحال دون دخوهلم   اإلسالم تقي
، كما علم املسلمون ذلك من (0)املستضعفني اخلائفني منع اهلل تعاىل القتال يوم احلديبية

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ    ڇ قوله تعاىل

وكان األمن النفسي الذي حصل عليه  (4) ڇ .....ڇ   ڇڇ   ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ
 صلح بعد ذلك، دافعا هلم إلظهار إسالمهم واجلهر به.هؤالء املؤمنون   مدة ال

ومن كيدهم للمسلمني، مناصبتهم العداء حلليفتهم خزاعة، وإضمار الشر هلا، حيث 
دخلت   عقد املسلمني، وهذا يعين وقوفها   خندق واحد معهم ضد قريش، فبيتوا هلا 

و رضي اهلل الغدر، ويظهر ذلك   تصريح حويطب بن عبد العزى لسهيل بن عمر
وقد  -يعين أخوال سهيل وهم من خزاعة -عنهما، حيث قال: بادأنا أخوالك بالعداوة

كانوا يستترون منا، فدخلوا   عقد حممد وعهده.   يتوعد قائال: نصنع هبم أن ننصر 
.فكان ذلك وأمدت قريش بين بكر ببعض السالح والرجال ثأرا (3)عليهم حلفاءنا بين بكر

ذلك سببا لتحرك النيب صلى اهلل عليه وسلم لفتح مكة، لنقض أهلها من خزاعة، فكان 
 العهد.

إن ما يتوقعه الراغب   دخول اإلسالم من عداء شامل من بين قومه، يضيف إىل نفسه 
معاناة شديدة، جتعله يدرك أنه بعد املواجهة مع نفسه للخروج من دينه القدمي واالنتقال إىل 

، وهذا (2)باءه، وسيتعرض إىل الكثري من النقد واالهتام واإليذاءدين احل ، سيواجه أهله وأقر
 قد يسبب له االنصراف عن فكرة الدخول   اإلسالم أو االستقامة عليه.

                                                 
 .014، وانظر الدعوة اإلسالمية أصوهلا ووسائلها ص 7/344بتصرف، تفسري القرآن العظيم  (0)
 .44سورة الفتح جزء من آية  (4)
 .412، وانظر صلح احلديبية: حممد بامشيل ص 4/404بتصرف، املغازي: الواقدي  (3)
: الرواسب الفكرية واالجتماعية، دراسة دعوية عن حقيقتها وأثرها وكيفية التعامل معها: بتصرف، حبث بعنوان (2)

 هـ.0204د. زيد الزيد،   جملة جامعة اإلمام حممد بن سعود، العدد الثاين عشر 
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 رفقاء السوء وأثرهم في الصد عن سبيل اهلل: -3
كان املشركون إذا أراد أحدهم الدخول   اإلسالم، أو حد، نفسه بذلك ثبطه  

وأثاروا محية اجلاهلية   نفسه، بتعيريه مبخالفة اآلباء واألجداد، وقد كان أقرانه، وعادوه، 
ذلك سببا   وفاة أيب طالب على ملة الكفر، ، فقد روى اإلمام البخاري أن الرسول 
صلى اهلل عليه وسلم دخل على عمه ملا حضرته الوفاة، فقال:))أي عم قل ال إله إال اهلل، 

قبل إسالمه  -(، فقال له أبو جهل وعبد اهلل بن أيب أمية كلمة أحاج لك هبا عند اهلل(
رضي اهلل عنه: يا أبا طالب ،ترغب عن ملة عبد املطلب؟ فلم يزاال يكلمانه، حىت قال 

 .(0)آخر شيء كلمهم به: على ملة عبد املطلب(
وعند اإلمام مسلم رمحه اهلل أنه قال للنيب صلى اهلل عليه وسلم:) لوال أن تعريين 

 .(4)يقولون: إمنا محله على ذلك اجلزع، ألقررت هبا عينك( قريش،
ومما يدل على أثر الرفقة السيئة   الصد عن سبيل اهلل، جواب حويطب بن عبد 

، وقد ويل املدينة، ملا دخل (3)رضي اهلل عنه ملروان بن احلكم -من مسلمة الفتح-العزى 
بقك األحدا،. فقال حويطب: عليه، فقال له مروان: تأخر إسالمك أيها الشيخ حىت س

واهلل لقد مهمت باإلسالم غري مرة، كل ذلك يعوقين أبوك، عنه وينهاين، ويقول: تضع 
شرف قومك ودين آبائك لدين حمد،، وتصري تابعه. فُأسكت مروان،   قال حويطب: 

 أما كان أخربك عثمان ما  لقي من أبيك حني أسلم، فازداد مروان غما.

                                                 
 .2/427صحيح البخاري كتاب مناقب األنصار باب قصة أيب طالب  (0)
  42ح  0/44م من حضره املوت ما مل يشرع   النزع...اخل كتاب اإلميان باب الدليل على صحة إسال (4)
هو مروان بن احلكم بن أيب العاص األموي القرشي، أبو عبد امللك، من كبار التابعني وقيل: له رؤية، ولد مبكة  (3)

لقتال،   وهو أصغر من الزبري بأربعة أشهر، قربه عثمان رضي اهلل عنه فنقم منه الناس لذلك، قاتل يوم اجلمل أشد ا
جرح واختفى فأمنه علي رضي اهلل عنه، كان ذا شهامة وشجاعة ودهاء، استوىل على الشام ومصر، وعقد لولديه 

هـ. بتصرف، سري أعالم 44عبد امللك وعبد العزيز، حكم تسعة أشهر، مات خنقا، وقيل: مات بالطاعون سنة 
 .3/274النبالء 
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ان منه: ولقد شهدت بدرا مع املشركني، فرأيت عربا، رأيت ودار بينهما حديث ك
املالئكة تقتل وتأسر بني السماء واألرض، فقلت: هذا رجل ممنوع، ومل أذكر ما رأيت 

 .(0)أحدا، واهنزمنا راجعني إىل مكة
هذا احلديث يبني أثر الرفقة السيئة   الصد عن سلوك طري  اهلدى، والتنكيل مبن 

 لو كان صاحب مكانة وشرف كعثمان رضي اهلل عنه، و  ذات دخل   اإلسالم حىت
 الوقت خيشى املرء من إذاعة ما أراه اهلل من الرباهني خوفا من خمالفة رفاقه. 

ومن استجاب هلذا الداعي الومهي غرر به وأضله، ويسر يوم القيامة، والت حني 
ں  ڻ     ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ںڇ مندم، ويصدق فيه قوله تعاىل

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ     ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھ      ے  ے    ۓۓ   

، مما قيل   سبب نزول اآليات أن عقبة بن أيب (4) ڇڭ  ڭ  ڭ   ڭ  
 .(3)عن ذلك فكفر-وكان خليال له-معيط أسلم، أو كاد فصده أمية بن خلف 

ات عن طري  هذه واإلنسان بطبعه يتأثر مبن حوله من الناس، وقد تتسلل الشبه
الرفقة، وذلك مما يوسوس به الشيطان، كما قال اإلمام ابن حزم رمحه اهلل :) مل أر 
إلبليس أصيد وال أقبح وال أمح  من كلمتني ألقامها على ألسنة دعاته، إحداها: اعتذار 
من أساء، بأن فالنا أساء مثله، والثانية: استسهال اإلنسان أن يسيء اليوم، ألنه قد أساء 

 . (2)باألمس(

                                                 
، 3/294  املستدرك على الصحيحني كتاب معرفة الصحابة جزء من حديث طويل رواه اإلمام احلاكم  (0)

 وسكت عنه ، وسكت عنه الذهيب.
 .49 -47سورة الفرقان اآليات من   (4)
 .043، ولباب النقول   أسباب النزول ص 09/1بتصرف، جامع البيان عن تأويل آي القرآن  (3)
 .30األخالق والسري   مداواة النفوس ص  (2)
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 إنفاق األموال في سبيل الصد عن دين اهلل: -4
وذلك بإغراء الناس به، مستغلني ما جبل عليه اإلنسان من حب اخلري واملال، ومن 
ذلك حماولتهم التأثري على النيب صلى اهلل عليه وسلم بقوهلم: إن كنت تريد مبا جئت به 

 . (0)كون أكثرنا ماالمن هذا األمر ماال ، مجعنا لك من أموالنا حىت ت
من األموال  -قبل إسالمهما-ومن إنفاقهم كذلك ما بذله صفوان بن أمية لعمري بن وهب 

لقاء قتله للنيب صلى اهلل عليه وسلم، لكن أسفرت حماولة االغتيال عن إسالم عمري رضي اهلل 
 .(3)بعد حنني،   كان بعد الفتح رسوال حيمل األمان لصفوان، الذي تأخر إسالمه إىل (4)عنه

ويبني اهلل تعاىل مصري ما أنفقه املشركون للصد عن سبيل اهلل وحرب اإلسالم   
ڃ  ڃ  ڃ          چ     چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڇ  قوله تعاىل

، ومما روي (2) ڇڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ          ژ       ڑ   ڑ  
ر، مشى بعض رجاهلا، فكلموا أبا   سبب نزول هذه اآلية: أن قريشًا ملا أصيبت يوم بد

كانت له   تلك العري جتارة ، فقالوا: يا معشر قريش ،إن حممدا قد وتركم سفيان ومن 
وقتل خياركم فأعينونا هبذا املال الذي أفلت على حربه، لعلنا ندرك منه ثأرا مبن أصيب منا، 

اهلل، وإن مل يكن  ، فكان )غرضهم من اإلنفاق الصد عن اتباع حممد وهو سبيل(4)ففعلوا
، فقد طمست بصائرهم عن رؤية احل ، وهانت عليهم أمواهلم   سبيل (4)عندهم كذلك(
 يقي  هذه الغاية.

                                                 
 .0/303نيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام انظر سرية ال(0)
 . 04راجع ص (4)
 -تنوير احلوالك -. وموطأ اإلمام مالك باب نكاح املشرك إذا أسلمت زوجته قبله2/24انظر دالئل النبوة (3)
، وسرية النيب صلى اهلل عليه وسلم : ابن هشام 04424ح  7/049، و املصنف: عبد الرزاق الصنعاين 4/74
3/317. 
 .34سورة األنفال آية  (2)
 .004، ولباب النقول   أسباب النزول ص 049بتصرف، أسباب النزول: أبو احلسن النيسابوري ص  (4)
 .04/044تفسري الفخر الرازي  (4)
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هذه بعض النماذج واألساليب التقليدية ألعداء هذا الدين، إهنم ينفقون أمواهلم، 
ت   ويبذلون جهودهم، ويستنفدون كيدهم،   الصد عن سبيل اهلل و  إقامة العقبا

 (0)وجه هذا الدين، و  حرب العصبة املسلمة،   كل أرض و  كل حني.
ويوم القيامة يتضح ضالل هؤالء األتباع، وتنكشف الغشاوة عن أبصارهم، 

ڇ  ڍ  ڍ      ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڇ ويتوجهوا إىل اهلل تعاىل معتذرين بقوهلم

 .(4) ڇڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک          
الئمة على هؤالء السادة الكرباء، الذين كادوا هلم وصدوهم ،فاستجابوا ويلقوا بال

ې  ې  ى         ى  ڇ لصدهم، ويدور بينهم خصام وحوار مؤمل ذكره تعاىل   قوله

ائ  ائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ      ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ  

ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی    جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  

پ   پ  پ  ڀ  ڀ    ڀڀ  ٺ  ٺ               ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  خب   

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  

 .(3) ڇڇڇ   ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ               ڌ  

                                                 
 .3/0414بتصرف،   ظالل القرآن  (0)
 .41-47سورة األحزاب اآليتان  (4)
 .33-30سورة سبأ اآليات  (3)
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 األسباب املتعلقة بالرؤية العقلية املنحرفة: :املطلب الثاني

بشكل كبري على اخللفية الفكرية النامية   ذهن املدعو، واليت  وهذه الرؤية تعتمد
 . (0)تسبب االحنراف الفكري عن منهج التفكري السليم

وقد تسمى: ]الرواسب الفكرية[ ويعرفها د.زيد الزيد بأهنا:) ما ورد على اإلنسان، 
وتتجمع هذه  وأثَّر   تكوينه العقلي، وطريقة تفكريه، وتعامله مع احلياة، وتفسريه هلا،

الواردات   ذاكرته، من منزله وبيئته وجمتمعه وثقافته، لتكوِّن رأيا ذا تأثري   التعامل 
، وقد أورثت هذه اخللفية (4)والقبول والرد، دون أن يشعر بذلك   غالب األحيان(

 قريشا شكا باحل  وعدم تصدي  له. 
ب عن اإلسالم كثرية، فرغم رمحه اهلل: صوارف كفار العر (3)يقول القاضي الباقالين

فصاحتهم إال أن تأثرهم بإعجاز القرآن وفصاحته مل تكن على طريقة واحدة، ألن 
صوارفهم كانت كثرية، مثل أهنم كانوا يشكون، فمنهم من يشك   إثبات اخلال ، 
ومنهم من يشك   التوحيد، ومنهم من يشك   النبوة، أال ترى إىل قول أيب سفيان ملا 

الرسول صلى اهلل عليه وسلم ليسلم، وقال له:)) أما آن لك أن تشهد أين رسول جاء إىل 
 .(2)اهلل؟(( قال : أما هذه ففي النفس منها شيء

وال يكاد خيلو جمتمع من العقائد املوجِّهه حنو الكون واحلياة وعالقات الناس خبالقهم 
واقع املعاش، وتشكل وأبناء جنسهم، وهذه   مجلتها تشكل األساس النظري واملعنوي لل

                                                 
 .413المية وأسسها ص انظر العقيدة اإلس (0)
 .002. ويسميها األستاذ عبد الرمحن امليداين )سواب  األفكار( انظر بصائر للمسلم املعاصر ص 43الرواسب الفكرية  ص  (4)
هـ، وانتهت 331هو حممد بن الطيب بن حممد البصري   البغدادي، صاحب التصانيف، ولد   البصرة سنة  (3)

ة، كان يضرب به املثل   قوة ذكائه وفهمه، وكان سيفا على املعتزلة والرافضـة  إليه الرياسة   مذهب األشاعر
واملشبهة، وجهه عضد الدولة سفريا عنه إىل ملك الروم، فجرت له مناظرات مع علماء النصرانية تو  رمحـه اهلل  

 .4/074، واألعالم 07/091هـ. بتصرف، سري أعالم النبالء 213سنة 
، قدم له وشرحه وعل  عليـه:  44-42ام القاضي أبو بكر حممد بن الطيب الباقالين ص إعجاز القرآن: اإلم (2)

 م. 0911هـ 0211، 0الشيخ حممد شريف سكر، دار إحياء العلوم والترا، ط:
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أسسا فكرية ثابتة   عقوهلم، وبالتايل فحني تطرح قضية من القضايا، فإن الناس ال 
 .(0)يتعاملون معها من فراغ، وإمنا من خالل الثوابت لديهم

والبشر بطبعهم ميالون ملقاومة التغيري والتحويل عما ألفوه، خاصة   األمور املتعلقة 
تأصلة منغرسة   عقل وقلب اإلنسان، تترمجها اجلوارح إىل سلوك بالعقيدة، ألهنا مفاهيم م

 عملي.
واالقتناع بالعقيدة اجلديدة يستلزم النظر مبوضوعية وتأمل وجترد من اخللفية الفكرية 
السابقة. وكثري من الناس يظل متخبطا ، ال يتضح له احل ، وال ينكشف له وجهه، مهما 

ن األدلة غري كافية لإلقناع باحل ، ولكن ألن سواب  عرضت عليه األدلة والرباهني، ال أل
 (4)األفكار كان هلا سلطان على عقوهلم، وتأثري فيها ،وتغشية على بعض قدرات الرؤية لديها.

وحيد، من اجتماع ذلك صراع بني احل  والباطل، وتضارب بني األفكار القدمية 
ذا قوي أثر هذه الرواسب إ-واحلديثة،   داخل نفس املدعو، وينتج عن ذلك الصراع 

اندفاع واجنذاب إىل االعتقاد الذي تغلب على فكره وظهر   نفسه، ونفور من  -الفكرية
االعتقاد اآلخر املعاكس، واإلعراض عنه، بل ومعاداته أحيانا، إال أنه ال ميحيه متاما ،إذ قد 

لفية الفكرية، يظهر االجنذاب إليه واالعتقاد به،   وقت الح ، مىت زال تأثري هذه اخل
وسنحت الفرصة لتأثري الفكر اجلديد، وأبرز مثال على ما سب ، إسالم قريش بعد الفتح 
وهيمنة اإلسالم، وإزالة رموز الشرك، فكانت أنفسهم كاألرض العطشى إىل الغيث ما 

 لبثت أن تشربت هذا اخلري دفعة واحدة.
 ن احل  ،ما يلي:ومن األسباب اليت تؤدي إىل انغالق ذهن املدعو وصدوده ع

 :(3)جاهلية المقاييس -1
حني يزن املدعوون األمور بنظرة سطحية ،متليها عليهم املقاييس واملوازين اجلاهلية 
املنحرفة ، وتوحي هلم هبا وساوس عقوهلم الضالة، فإن هذه املقاييس ال هتديهم إىل احل  

 أبدا، بل إهنا تصدهم عن إتباعه.

                                                 
 .009بتصرف، مقدمات للنهوض بالعمل الدعوي ص  (0)
 .004-002بتصرف، بصائر للمسلم املعاصر ص  (4)
 .491 -417، و العقيدة اإلسالمية وأسسها ص 204 عهدها املكي ص انظر الدعوة اإلسالمية  (3)
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أرادوا تطبي  بعض موازينهم البشرية النابعة من  وهذا ما وقع ألهل مكة ، حني
أهوائهم على أمر النبوة والرسالة ، فوقعوا   )االستدالل الفاسد، وإنكار القياس 

 ،ومثال ذلك:(0)جهلهم باجلامع والفارق(-وذلك بسبب -الصحيح، 
استنكارهم بشرية الرسول صلى اهلل عليه وسلم، فهو إنسان يسعى   طلب  -

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى    ڇ يهم، ويعيش كعيشهم، قال تعاىلالرزق كسع

 ڇى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  
، فتعجبوا أن يكون رسوهلم مساويا هلم   اجلنس (4)

والوصف، من غري فرق بينه وبينهم، ووصفوه بذلك مبالغة   وضع رتبته العالية، وحطها 
نه يريد أن يسودكم ويتقدمكم بادعاء عن منصب النبوة، وقالوا لقومهم إغراء على عداوته: إ

 .(3)الرسالة، مع كونه مثلكم، ولو شاء اهلل إرسال رسول ألرسل رسوال من املالئكة
اقتراحهم أن تكون الرسالة   رجل من أصحاب الشرف العظيم والسيادة    -

، وقد (2) ڇھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ڇ  قومه، وذلك   قوهلم
                                                 

. وموضوع القياس حمله 44مسائل اجلاهلية اليت خالف فيها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أهل اجلاهلية ص  (0)
نفيه كتب أصول الفقه، والقياس كما عرفه القاضي أبو بكر هو:)محل معلوم على معلوم،   إثبات حكم هلما، أو 

عنهما، بأمر جامع بينهما( اإلحكام   أصول األحكام: اإلمام سيف الدين أبو احلسن علي بن أيب علي بن حممد اآلمدي 
م. قال شيخ اإلسالم ابن تيمية:) القياس 0911هـ 0211، دار الكتب العلمية بريوت لبنان ط: بدون 3/444

ماثلني، والفرق بني املختلفني، األول قياس الطرد، والثاين قياس الصحيح هو الذي وردت به الشريعة، وهو اجلمع بني املت
العكس، ..فالقياس الصحيح: مثل أن تكون العلة اليت عل  هبا احلكم   األصل موجودة   الفرع، من غري معارض   

و: أن ال يكون بني الفرع مينع حكمها، ومثل هذا القياس ال تأيت الشريعة خبالفه قط، وكذلك القياس بإلغاء الفارق، وه
 .414/ 41الصورتني فرق مؤثر   الشرع، فمثل هذا القياس ال تأيت الشريعة خبالفه( الفتاوى: ابن تيمية 

 .92سورة اإلسراء آية  (4)
. وهذا املقياس 43بتصرف، مسائل اجلاهلية اليت خالف فيها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أهل اجلاهلية ص  (3)

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ            ۀ  ۀ  ہ  ہ                  ہ     ڇ جة اليت تذرع هبا قوم نوح عليه السالم، كما   قوله تعاىلالضال هو ذات احل

(، وبه قاس  قوم 42)املؤمنون:   ڇہ  ھ  ھ  ھ  ھ      ے  ے    ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  
)الشعراء:  ڇٴۇ   ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې       ې  ې  ۈ  ڇ  صاحل عليه السالم نبيهم، كما   قوله تعاىل :

(، وكذلك قاهلا مشركوا العرب، الذين ساووا بني رهبم وبني أصنامهم وأوثاهنم، فقد أخرب تعاىل عنهم 042
 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺڇ إنكارهم للوحي اإلهلي، وتكذيبهم بالقرآن الكرمي،   قوله تعاىل

 (.90) األنعام:  ڇ....
 .30سورة الزخرف آية  (2)
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ه الصالة والسالم   الذؤابة من بين هاشم ،وبنو هاشم من أشرف قريش، كان النيب علي
مل يكن زعيم  -حلكمة إهلية-وقريش   الذروة من العرب، ولكنه صلى اهلل عليه وسلم 

قبيلة ، أو عظيم قرية، وملا كان العرب يعتزون مبثل هذه القيم اجلاهلية، اعترضوا بقوهلم 
املوازين األرضية، وقيم الدعوة وموازينها، وظنوا أن ذلك، فتخبطوا وخلطوا   القيم و

الوحي ينزل على هواهم، فاقترحوا أحد رجلني للرسالة: الوليد بن املغرية، أو عروة بن 
، (4) ڇ....... ۇئ   ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئڇ ، وهذا من سفاهة أحالمهم ألن (0)مسعود

التفاضل الدنيوي بني  والنبوة رمحة من اهلل، ال يؤتاها إال مستحقها، وليست نوعا من
الناس، فالتفاضل الدنيوي هو ناموس عمراين ليس غري، وهذا الناموس هو الذي تسري 
عليه القيم األرضية من تفاضل باملكانة واجلاه، والثروة، أما النبوة فشأهنا أعظم من ذلك، 

 .(3)فهي اصطفاء واختيار من اهلل تعاىل
هتم القيام بشؤون بيت اهلل احلرام، من مقاييسهم اجلاهلية املنحرفة، مساوا -

وعمارته وسقاية احلجيج، لإلميان باهلل تعاىل وباليوم اآلخر واجلهاد   سبيله، وافتخارهم 
بل واستكبارهم بذلك، لكن اهلل تعاىل أخرب أن اإلميان به، واجلهاد مع نبيه، أفضل من 

عند اهلل مع الشرك به، سقايتهم احلاج وعمارهتم املسجد احلرام، فلم يكن ذلك ينفعهم 
ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ڇ ، وأنزل فيهم قوله تعاىل(2)أن كانوا يعمرون بيته وخيدمونه

ۇ  ۆ  ۆ        ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ائ  

 ڇائ  ەئ   ەئ  
، فهذه األعمال الصاحلة لن تغين عنهم عند اهلل شيئا إال أن (4)

 يعبدوه وحده ال شريك له.

                                                 
 .011، وانظر لباب النقول   أسباب النزول ص 204بتصرف، الدعوة اإلسالمية   عهدها املكي ص  (0)
 .042سورة األنعام جزء من آية  (4)
 .0/094بتصرف، سرية الرسول صلى اهلل عليه وسلم، صور مقتبسة من القرآن الكرمي  (3)
، وقد قيل أن هذه 2/43، وانظر تفسري القرآن العظيم 01/94جامع البيان عن تأويل آي القرآن بتصرف،  (2)

 .1/029املفاضلة جرت بني املسلمني، وقد مجع اإلمام القامسي بني أسباب النزول انظر حماسن التأويل 
 .09سورة التوبة آية  (4)
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مطالبتهم الرسول صلى اهلل عليه وسلم باملعجزات احلسية، اليت تعرفهم ومنها  -
فهم يعتقدون أن الرسالة منصب ال يستحقه إال صاحب -كما يزعمون-مبنزلته عند ربه

التميز عن قومه بالثراء واملكانه، والقدرة على اإلتيان باملعجزات، قياسا على من سبقه من 
ڌ  ڎ  ڎ   ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ      ڇ  : األنبياء، حىت أهنم يقولون عن احل

 .(0) ڇک  ک  ک      
كما قال تعاىل  (4)ومقولتهم هذه على وجه التعنت والعناد والكفر واجلهل واإلحلاد،

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ڇ عنهم

 .(3) ڇھ     ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ              
فيهم أبو سفيان وعبد اهلل بن أيب -طلبهم املعجزات اجتمع وفد منهم و  معرض

وطلب من النيب صلى اهلل عليه وسلم أن يفجر   أرضهم األهنار، أو جيعل له الثراء  -أمية
 العريض فيجعل له اجلنان والكنوز، والقصور والذهب والفضة.

ن لك أبدا، حىت تتخذ إىل :فواهلل ال أؤم -وهو ابن عمته-ومنه قول عبد اهلل بن أمية 
السماء سلما،   ترقى فيه وأنا أنظر حىت تأتيها، وتأيت معك بنسخة منشورة، معك أربعة من 

 .(2)املالئكة يشهدون لك أنك كما تقول، وأمي اهلل، لو فعلت ذلك لظننت أين ال أصدقك
صلى  فأنزل اهلل تعاىل اآليات تبني جلاجتهم وسفه مطالبهم، وتقرر بشرية الرسول

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڇ اهلل عليه وسلم، وتبطل ميزاهنم الباطل،   قوله تعاىل

 . (4) ڇڎ   ڎ  ڈ  

                                                 
 .4سورة األنبياء جزء من آية  (0)
 .4/440ن العظيم بتصرف، تفسري القرآ (4)
 .21سورة القصص آية  (3)
. وانظر قصة وفد زعماء قريش كاملة 020-021بتصرف، سبب نزول اآليات   لباب النقول للسيوطي ص  (2)

 .301-304/ 0  سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام 
 .9-7يات من ، وكذلك   سورة الفرقان اآل93-90، و انظر اآليات 91سورة اإلسراء آية  (4)
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ولو علم اهلل تعاىل أهنم يسألون ذلك استرشادا، ألجيبوا إليه، لكنه علم أهنم يطلبون 
اإلميان  ،) ولو أنزل تعاىل أعظم اآليات ملا آمنوا إال أن يشاء اهلل، ألن(0)ذلك كفرا وعنادا

 .(4)ال يتوقف على املعجزات، وإمنا هو منوط حبسن القصد، وشرح اهلل صدر املرء به(
 العصبية القبلية : -2

إن التعصب لشخص أو قوم أو حزب أو مجاعة أو فكرة قدمية، ظاهرة موجودة   
 ال خمتلف اجملتمعات البشرية، ومن خمتلف مستوياهتا، وهذه الظاهرة متثل احنرافا مرضيا حني

تكون ذات مضمون أخالقي كرمي ، كاالنتصار حلزب اهلل وجلماعة املؤمنني فيما يدعون إليه 
 .(3)من احل ، على أهنا حينئذ ال تسمى تعصبا، بل هي ثبات على احل  وانتصار له

والتعصب ألسباب جاهلية، من أسباب الصدود عن دين احل ، حني يبتلى به 
 ، ويغشى على قلبه، فال يرى حسنا إال ما حسن   اإلنسان، فيعمي بصره عن رؤية احل

 .(2)رأيه، وال صوابا إال ما ذهب إليه هو أو من يتعصب له
وطري  التعصب هو الصد عن معرفة دليل املخالف، أو االستماع إليه، أو اعتباره   

 .(4)النظر بأي وجه من االعتبار
القبلي اجلاهلي، فيتعصب وقد يكون منشأ التعصب ، الصراعات القدمية والتنافس 

 اإلنسان لقومه أو قبيلته، ويناصرها بالباطل، ولو ظهر أن احل  خمالف للجهة اليت يتعصب هلا.
وذلك -ويظهر هذا الداء جبالء   قصة استماع أيب سفيان بن حرب رضي اهلل عنه

قرآن وأيب جهل واألخنس بن شري ، إىل قراءة النيب صلى اهلل عليه وسلم ال -قبل إسالمه
  تالومهم على ذلك ، وما تلى ذلك من سؤال األخنس أليب جهل)يا أبا احلكم، ما 
رأيك فيما مسعت من حممد؟ فقال له أبو جهل: ماذا مسعت؟ تنازعنا حنن وبنو عبد مناف 
الشرف: أطعموا فأطعمنا، ومحلوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، حىت إذا ياذينا بالركب 

                                                 
 .004، وسبب نزول اآليات ص 4/007بتصرف، تفسري القرآن العظيم  (0)
 .423/ 0سرية الرسول صور مقتبسة من القرآن الكرمي  (4)
 .007بتصرف، بصائر للمسلم املعاصر ص  (3)
 .13بتصرف، مقدمة   اختالف املسلمني وتفرقهم ص  (2)
 .14املرجع الساب  ص  (4)
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:منا نيب يأتيه الوحي من السماء، فمىت ندرك مثل هذه؟ واهلل  وكنا كفرسي رهان، قالوا
 .(0)ال نؤمن به أبدا وال نصدقه(

كما روي أنه قيل أليب جهل   مسريه لغزوة بدر:) أرأيت مسريك إىل حممد،  
، فهذا طاغوت (4)أنه نيب؟ قال: نعم، ولكن مىت كنا تبعا لبين عبد مناف(أتعلم 

يرفضها، ألهنا مل تكن   بيته، فهو يرفض أن يكون مكة ال ينكر النبوة، لكنه 
 (3)تابعا ملنافسه   الرياسة والشرف.

وقد تنشأ العصبية نتيجة) حمبة األهل واألقارب والعشرية، يرى أنه إذا اتبع احل  
وخالفهم، أبعدوه وطردوه عنهم وأخرجوه من بني أظهرهم، وهذا سبب بقاء خل  كثري 

 .(2)أهاليهم وعشائرهم(على الكفر بني أقوامهم و
وممن اشتهر حبب قومه أبو سفيان بن حرب رضي اهلل عنه، حىت وصفه ابن اسح  

، ومما يدل على (4)، حيب قومه حبا شديدا( (4)بقوله:)وكان أبو سفيان رجال حليما منَكرا
حبه لقومه ومحيته ما روي من: أن النيب صلى اهلل عليه وسلم مر على أيب جهل وأيب 

مها جالسان، فقال أبو جهل: هذا نبيكم يا بين عبد مشس. فقال أبو سفيان: سفيان و
وتعجب أن يكون منا نيب؟ فالنيب يكون فيمن أقل منا وأذل. فقال أبو جهل: أعجب أن 
خيرج غالم من بني شيوخ نبيا. ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يسمع. فأتامها 

 .(7)وله غضبت، ولكنك محيت لألصل..((فقال:))أما أنت يا أبا سفيان، فما هلل ورس
وقد عبَّر أبو سفيان عن حبه لقومه وحدبه عليهم،   حرصه على أخذ األمان هلم 
قبل الفتح،   مناشدته الرسول صلى اهلل عليه وسلم اإلبقاء على قريش وحقن دمائهم ، ملا 

                                                 
 . 3/92، وانظر البداية والنهاية 0/331ى اهلل عليه وسلم: ابن هشام سرية النيب صل(0)
 .01423ح  02/373املصنف: ابن أيب شيبة  (4)
، مطابع شركة 034بتصرف، السرية النبوية كما جاءت   األحاديث الصحيحة: حممد الصوياين ص  (3)

 هـ.0204، 0الصفحات الذهبية الرياض، ط:
 .0/97مفتاح دار السعادة  (2)
رجل منكر: أي داٍه، والنكارة: الدهاء، ويقال للرجل إذا كان فطنا منكرا: ما أشد مكره. الصحاح فصل النون  (4)

 .4/137باب الراء 
 .4/44سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام  (4)
 غرابة.، وقال احلافظ بعد إيراد احلديث: هذا مرسل من هذا الوجه وفيه 3/44البداية والنهاية  (7)
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اهلل عليه  اعترضوا جيش املسلمني مع أوباشهم، وكثر القتلى منهم، فقال للنيب صلى
وذلك رأفة بعشريته أن (0)وسلم:)يا رسول اهلل أبيحت خضراء قريش، ال قريش بعد اليوم(،

 تقتل وتف .
ويبلغ التعصب مبلغا عجيبا ، فحىت   حال اهلزمية ، تبقى جذوة العصبية متوقدة، 

ومها مشركان   -بن احلنبل -أو كلدة-كما قال صفوان بن أمية ألخيه من أمه َجَبلة
حني رأى اهنزام املسلمني    -دة اليت جعلها الرسول صلى اهلل عليه وسلم لصفوانامل

حنني: اسكت فض اهلل فاك ، فواهلل ألن يُربَّين رجل من قريش، أحب إيل من أن يُربَّين 
 .(4)رجل من هوازن. وذلك بعد قول جبلة: أال بطل السحر اليوم

ة البالغ، حني فاصلهم على دعوته، وقد أبلغ النيب صلى اهلل عليه وسلم قومه غاي
وأوضح ألقرب الناس إليه أن التصدي  هبذه الرسالة، هو حياة الصلة بينه بينهم، وأن 
عصبية القرابة اليت يقوم عليها العرب، ذابت   حرارة هذا اإلنذار اآليت من عند 

 فقال:)) يا معشر (2) ڇڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ،وذلك حني أنزل عليه قوله تعاىل(3)اهلل
اشتروا أنفسكم، ال أغين عنكم من اهلل شيئا. يا بين عبد مناف،  -أو كلمة حنوها -قريش

ال أغين عنكم من اهلل شيئا. يا عباس بن عبد املطلب ال أغين عنك من اهلل شيئا، يا صفية 
عمة رسول اهلل ال أغين عنك من اهلل شيئا، ويا فاطمة بنت حممد صلى اهلل عليه وسلم، 

 . (4)من مايل، ال أغين عنك من اهلل شيئا((سليين ما شئت 
  أعاد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأعلن بعد الفتح زوال هذه العصبية، 
وإحالل أخوة اإلسالم، والتناصر والتعاون على الرب والتقوى حملها، وذلك   قوله:))ال 

 .(4)حلف   اإلسالم((

                                                 
 . 044سب  خترجيه ص (0)
 . ويربين :أي يكون يل ربَّا أو ملكا علي.2/74بتصرف، سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام  (4)
 .010بتصرف،  فقه السرية: الشيخ حممد الغزايل ص  (3)
 .402سورة الشعراء آية  (2)
، واللفظ له، وصحيح 4/04ختزين يوم يبعثون صحيح البخاري كتاب تفسري القرآن سورة الشعراء باب وال  (4)

 .0/094،  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڇ مسلم كتاب اإلميان باب   قوله تعاىل
 .023سب  خترجيه ص  (4)
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 تقليدهم اآلباء واألجداد: -3
د تكون مشتركة بني طوائف املعرضني عن احل ،   خمتلف األمم وهذه احلجة تكا

قدميا وحديثا، وهي شبهة االحتجاج مبا كان عليه اآلباء واألجداد من العادات والدين، 
ڇ وأهنم ورثوا هذه العقيدة اليت يدينون هبا عنهم، وقد بني اهلل تعاىل هذه احلجة   قوله

ڀ   ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ    ڀ

 ڇٿ  ٿ  
،وهي شبهة تتعل  هبا نفوس املشركني، وهي حجة داحضة يلجأ (0)

 .(4)إليها كل من يعجز عن إقامة الدليل على دعواه
ڦ  ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ  ڃ  ڇ وأما أهل مكة فكان حاهلم كما قال تعاىل عنهم

 .(3) ڇ...... ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ
تقديسهم لترا، أسالفهم، وختيلهم أن   إسالمهم  وسبب صدودهم هو:

ومتابعتهم للرسول صلى اهلل عليه وسلم،  طعنا وإزراء منهم على آبائهم وأجدادهم وذما 
هلم، وهذا هو الذي منع أبا طالب وأمثاله من اإلسالم، استعظموا آباءهم وأجدادهم أن 

تار أولئك ألنفسهم، ورأوا يشهدوا عليهم بالكفر والضالل، وأن خيتاروا خالف ما اخ
 .(2)أهنم إن أسلموا سفهوا أحالم أولئك، وضللوا عقوهلم ، ورموهم بالكفر والشرك

أي -رمحه اهلل: )ومن أقبح ما لبسه الشيطان عليهم (4)يقول اإلمام ابن اجلوزي
، ومن ذلك الشرك، والبدع اجلاهلية اليت (0)تقليد آبائهم من غري نظر   دليل( -املشركون

                                                 
 .43سورة الزخرف آية  (0)
بتصرف، بيان حقيقة التوحيد الذي جاءت به الرسل، ودحض الشبهات اليت أثريت حوله: د. صاحل بن فوزان  (4)

م. وانظر 0917هـ 0211، مطابع جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ط: بدون 44زان ص بن عبد اهلل الفو
 .9و ص  7مسائل اجلاهلية اليت خالف فيها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أهل اجلاهلية ص 

 .40سورة لقمان جزء من آية  (3)
 .414ها ص ، وانظر العقيدة اإلسالمية وأسس4/97بتصرف، مفتاح دار السعادة  (2)
هو احلافظ املفسر الواعظ: مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد التيمي القرشي البغدادي، يرجع بنسـبه   (4)

سنوات فربته عمته، كـان عالمـة    3هـ وتو  والده وعمره 419إىل أيب بكر الصدي  رضي اهلل عنه، ولد ببغداد سنة 
هـ وكان يوم وفاته يوما مشـهودا  497مصنف، تو  سنة  311التصنيف وله حنو عصره   التاريخ واحلديث، أكثر من 
 .3/304، واألعالم 40/344رمحه اهلل. بتصرف، سري أعالم النبالء 
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، فالواجب عندهم تقليد ما شرعه هلم أسالفهم، وهو حمترم ومعظم (4)بَّه عليها القرآنن
عندهم، ال جيوز رد شيء منه، أو املساس به، بل أن جواهبم كان لنبيهم ملا أراد هدايتهم 

 .(3) ڇ...... ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺڇ إىل طري  اهلدى هو قوهلم
ڄ  ڇ ر واالعتبار، كقوله تعاىلوقد غفلوا عن املنهج القرآين   حضه على النظ

ڻ   ۀ  ڇ ،وقوله(2)  ڇڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چ  

 .(4) ڇۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ   
ڇ كما غفلوا عن املسئولية الشخصية اليت يتحملها كل فرد عن نفسه، كما قال تعاىل

 .(4) ڇ ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې
 يكون إال بالنظر   األدلة واستيفاء احلجة دون التقليد، )وهذا التفهم والتبني، ال

ألن التقليد ال يثمر علما وال يفضي إىل معرفة، وقد جاء النص بذم من أخلد إىل تقليد 
اآلباء والرؤساء، واتباع السادات والكرباء ، تاركا بذلك ما ألزمه من النظر واالستدالل، 

ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڇ ل تعاىلوفرض عليه من االعتبار واالجتهاد، فقا

 . (1()7) ڇڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹ  
 وخالصة األمر أن التقليد أنواع:

                                                                                                                                          
  .43تلبيس إبليس ص  (0)
األنعام  ڇ..... ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱڇ كما   قوله تعاىل (4)

 .4/37. انظر االعتصام 013املائدة جزء من آية  ڇ  ...ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ    ىئ   ىئ ۈئ ڇ ،وقوله034جزء من آية 
 .012سورة املائدة جزء من آية  (3)
 .49سورة ص آية  (2)
 .23سورة العنكبوت آية  (4)
 .04سورة اإلسراء جزء من آية  (4)
 .071سورة البقرة آية  (7)
 كل عصر فرض: اإلمام احلافظ جالل الدين عبد الرمحن الرد على من أخلد إىل األرض، وجهل أن االجتهاد   (1)

هـ 0213، 0، يقي  وتقدمي: الشيخ خليل امَليس، دار الكتب العلمية بريوت ط:042بن أيب بكر السيوطي ص 
 ڇڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ     ہ  ہ  ڇ م. وقد قال تعاىل0913

 .49-47الفرقان اآليات 
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النوع األول: التقليد احملرم بالنص واإلمجاع: وهو أن يعارض قول اهلل ورسوله -0
 .(0)لذلك صلى اهلل عليه وسلم مبا خيالف ذلك، كائنا من كان املخالف 

التقليد املذموم القبيح   الشرع: وهو )الرجوع إىل قول ال حجة لقائله عليه،  -4
فيقول املقلِّد بقوله وهو ال يعرف وجه القول، وال معناه،  (4)وذلك ممنوع منه   الشريعة(
 .(3)فهو تقليد بال تعقل أو إدراك

يقلدن أحدكم دينه  و  مثل هذا النوع قال ابن مسعود رضي اهلل عنه:) أال ال
 .(2)رجال، إن آمن آمن ، وإن كفر كفر، فإنه ال أسوة   الشر(

من  -أي املقلِّد-التقليد املمدوح: وهو أن يتبع املقلُد القائَل على ما بان له -3
 .(4)وصحة مذهبه، وهذا يسمى اإلتباع ال التقليد-أي املقلَّد-صحة قوله

غري أن جيب عليك اتباع قوله، لدليل  وبعبارة أخرى:) كل من اتبعت قوَله، من
يوجب ذلك، فأنت مقلده، والتقليد   دين اهلل غري صحيح، وكل من أوجب عليك 

 . (4)الدليل اتباع قوله فأنت متبعه، واإلتباع   الدين مسوغ والتقليد ممنوع(
فقد  -  املاضي واحلاضر-ورغم رسوخ عصبية التقاليد والعادات   اجملتمع العريب،

ستهدفت الدعوة اإلسالمية هدم كثري من التقاليد األصلية أو الفرعية، أو تعديلها، ا
كالشرك على أنواعه، وكالعصبية االجتماعية الضيقة، وما كانت تتشدد فيه من حزبيات 
عائلية وقبلية.. إىل آخر ما شرع هلم آباؤهم، فذلك كله نقاط اصطدام وتشاد وبواعث 

 .(7)بوية، منذ أول عهدها ، وظلت كذلك إىل آخر العهدمناوأة ومعارضة للدعوة الن

                                                 
 .444/ 09بتصرف، الفتاوى: ابن تيمية  (0)
 .007/ 4جامع بيان العلم وفضله  (4)
 .041بتصرف، الرد على من أخلد على األرض ص  (3)
 .4/002جامع بيان العلم وفضله  (2)
 .041بتصرف، الرد على من أخلد إىل األرض ص  (4)
 .4/007جامع بيان العلم وفضله  (4)
 .0/079ى اهلل عليه وسلم صور مقتبسة من القرآن الكرمي بتصرف، سرية الرسول صل (7)
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فقد رفعت قريش راية التقليد واألعراف والعادات املرتبطة باألجداد واآلباء، ال 
املرتبطة مبضامني احل  والعدل والقسط، وهي الراية اليت ترفع   التصدي لدعوة اهلل، حىت 

 .(0)هذا اليوم
سفيان رضي اهلل عنه هرقل، ضمن استجوابه وهي ذات احلجة اليت أجاب هبا أبو  

له بسؤاله : ماذا يأمركم؟ فقال : ) يقول اعبدوا اهلل وحده، وال تشركوا به شيئا، 
 .(4)واتركوا ما يقول آباؤكم(

وقد عاب النيب صلى اهلل عليه وسلم على قومه أن يأسروا أنفسهم للتقاليد املوروثة، دون 
 .(3)ها، ودعاهم إىل يرير عقوهلم من أسر اإلتباع األعمىتفكر منهم   مدى صالحها أو فساد

ويكفي املرء أن يطالع خطبه صلى اهلل عليه سلم بعد الفتح لريى أثر اإلسالم   حمو  
شعائر اجلاهلية ومآثرها ومفاخرها، ووضع األسس اإلسالمية بدال منها، معتقا بذلك  

 أعناق الناس من أغالل هذه التقاليد املتوارثة.
هذا الوضع كثريا ما يواجه الدعاة   العصر احلديث، حىت   اجملتمعات اإلسالمية،  

عندما يبتعد الناس  عن هدى اهلل وسنة نبيه، وتصبح العادات والتقاليد هي املسِّرية للناس 
  هذا اجملتمع، وهي الشرع الذي يتمسك به الناس، وإذا حاول الداعية ردهم إىل جادة 

ھ  ے  ڇ ى، واجهوه باستنكار شديد، مرددين مقولة اجلاهلني من قبلهم احل  وسبيل اهلد

)وهذا التقليد الذميم للباطل القدمي ،الذي كان عليه اآلباء  (2) ڇے  ۓ   ۓ       ڭ  
 .(4)واألجداد من أعظم أسباب التمرد على احل (

 االغترار بمظاهر القوة والثروة والتمكين: -4
ىل ما يواف  اهلوى ومييل إليه الطبع عند شبهة وخدعة الغرور هو: )سكون النفس إ

 .(4)من الشيطان(
                                                 

 .041بتصرف،   السياسة الشرعية: د. عبد اهلل النفيسي ص  (0)
 .223سب  خترجيه ص  (4)
 .014بتصرف، فقه السرية: د. حممد البوطي ص  (3)
 .72سورة الشعراء جزء من آية  (2)
 .311أصول الدعوة ص  (4)
 .3/379إحياء علوم الدين  (4)
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وهذا مما ينخدع به أهل الباطل كثريا، فيحتجون مبا ُأعطوا من القوة   الفهم،  
واإلدراك ،أو  القدرة وامللك والتمكني، ظانني أن ذلك مينعهم من الضالل، وأن كثرة 

ى جناهتم، ويغفلون عن حقيقة أقوام كانوا املال وسعة الرزق وعيش الرخاء دليل عل
قبلهم، وكانوا من القوة والبسطة   األموال واألبدان واإلدراك وسعة األذهان، وغري 
ذلك مما مل يكن للعرب الذين أدركوا اإلسالم، ومع ذلك ضلوا عن سواء السبيل، 

ح  وسلوك سبله، وكذبوا الرسول باألباطيل، فالتوفي  لإلميان باهلل ورسله، واإلذعان لل
 .(0)إمنا هو فضل من اهلل تعاىل، ال لكثرة مال وال حلسن حال

واهلل جل وعال   آيات كثرية من كتابه،  هدد كفار مكة، بأن األمم املاضية كانت 
أشد منهم بطشا وقوة وأكثر منهم عددا وأمواال وأوالدا، فلما كذبوا الرسل أهلكهم اهلل، 

اهلل عليه سلم، أن يهلكهم اهلل بسببه، كما أهلك األمم اليت  ليخافوا من تكذيب النيب صلى
گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ          ڳ     ڳ  ڇ  هي أقوى منهم، وذلك كقوله تعاىل

ڱ  ڱ  ڱڱ  ں    ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ           

 .(4) ڇھ   
اغتروا بدنياهم  فيخوف اهلل تعاىل أهل مكة مبا حد، لألقوام اليت سبقتهم، ملا

وأعرضوا عن قبول الدليل واحلجة، فنزل هبم عذاب اهلل، ومل تغن عنهم قوهتم وال 
، (3)كثرهتم، فأهل مكة مع عجزهم وضعفهم، أوىل بأن حيذروا من عذاب اهلل وخيافوا

ھ  ھ  ے  ے    ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڇ وذلك التهديد بلغهم   قوله تعاىل 

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ         ې         ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ

 .(2) ڇې  ې  ې  ى  ى  ائ              ائ  ەئ  
كما يبكِّتهم اهلل تعاىل، ويعدهم باهلزمية وتفرق الشمل، حني قالوا واثقني   

بشوكتهم، معتزين بكثرهتم: حنن مجاعة أمرنا جمتمع، ال ُيرام وال ُيضام وال يغلبنا األعداء، 
                                                 

 .02بتصرف، مسائل اجلاهلية اليت خالف فيها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أهل اجلاهلية ص  (0)
 .7/399. وبتصرف،  أضواء البيان 14سورة غافر آية  (4)
 .41/49بتصرف، تفسري الفخر الرازي  (3)
 .44سورة األحقاف آية  (2)
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ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ڇ ، وذلك   قوله تعاىل: (0)بل ينصر بعضنا بعضا

 ڇۇئ   ۆئ  ۆئ  
، فعاقبة الغرور وخيمة، وقد حذر اهلل تعاىل املؤمنني  من التشبه (4)

ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڇ هبم،   قوله

 . (3) ڇڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  
 ومما يوقعهم   هذا الغرور أمور منها:

هم عن اطراد سنن اهلل تعاىل، فالسنن اإلهلية هي اليت يكم الكون األمر األول: غفلت
املادي واالجتماعي، وهي ثابتة فعالة تنطب  على كل اجلماعات، بغض النظر عن حجمها 
وقوهتا ودورها احلضاري ، أي بغض النظر عن معايري الكم والكيف واحلجم والقوة 

هلل احلاكمة والضابطة لإلنسان وجمتمعه املادية واالجتماعية، فوراء كل هذا تكمن سنن ا
ڑ  ڑ  ک    ک  ک  ک    گ         گ  گ  گ        ڳ  ڳڳ   ڇ وتارخيه، قال تعاىل

ڳ     ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ۀ  ۀ       ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  

ھ  ھ  ھ         ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ          ۇ  ۆ  

 . (2) ڇۆ  
وغريها جبالء إىل أن منط  القوة والبطش، ال يستطيع الوقوف أمام  تشري هذه اآلية

سنن اهلل تعاىل، فالقرآن ينظر إىل القوة سواء أكانت مادية أو اقتصادية أو عسكرية، أهنا 
ليست إال بعدا واحدا من أبعاد التقييم احلضاري واإلنساين، وإىل جانبها تأيت عوامل 

العقيدة وأهداف وأسلوب استخدام هذه القوة، فكم أخرى متعددة،   مقدمتها: نوعية 
 .(4)من فئة قليلة غلبت فئة كثرية بإذن اهلل

ولقد تبصر أبو سفيان رضي اهلل عنه، واتضحت له هذه السنة اإلهلية وهو يستعرض 
جيش املسلمني، ويرى القبيلة متضي إثر أختها،   موكب احل  ،وهو يردد: مايل ولبين فالن. 

                                                 
 .47/94بتصرف، روح املعاين   (0)
 .24-22تني سورة القمر اآلي (4)
 .27سورة األنفال آية  (3)
 ، وغريها.04، وسورة فصلت آية 71، وسورة القصص آية 9. ومثلها اآليات   سورة الروم آية 44-40سورة غافر اآليتني  (2)
 .47-44بتصرف، املنهج اإلسالمي   دراسة اجملتمع ص  (4)
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اجتماع هؤالء األقوام على حرهبم، ليس هلم رابط إال آصرة العقيدة ، هدفهم  فهو يتعجب من
 واحد، ووجهتهم واحدة، وقد اكتسبوا قوهتم من صدق العقيدة اإلسالمية وقوهتا.

األمر الثاين: مما حيصل به الغرور، التفاخر باملكانة الدينية واالجتماعية وشرف 
، حىت يظن بعضهم أنه ينجو (0)س والرأياآلباء، والعجب بالنسب، واإلعجاب بالنف

بشرف نسبه، وأن شرفه يعطيه من املكانة والفضل ما ليس لغريه، ولذلك امشأزت نفوس 
بعض سادة قريش من ارتقاء بالل رضي اهلل عنه الكعبة، وآذانه عليها، وقالوا   ذلك ما 

) إن اهلل قد ، وقال صلى اهلل عليه سلم:) ڇ ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڇ قالوا، فقال تعاىل
 . (3()4)أذهب عنكم عبية اجلاهلية، كلكم بنو آدم وآدم من تراب((

األمر الثالث: الذي يؤدي بأهل الباطل إىل الغرور، استخفافهم باحل  لضعف أتباعه 
وقلتهم، وهذه من احلجج الواهية، اليت توارثها الطغاة لإلعراض عن احل ، من لدن نوح 

 ڇجخ  حخ  مخ  جس    محڇ عليه السالم، إذ قال قومه
، فمن خصال اجلاهلية (2)
 .(4)اإلعراض عن الدخول   احل  الذي دخل فيه الضعفاء تكربا وأنفة

وقد كان كفار قريش يطلبون من النيب صلى اهلل عليه سلم، طرد الضعفاء والعبيد 
ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ     ڇ املؤمنني، ليجلسوا معه، فنزل قوله تعاىل

ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ   جب  حب  خب  مب  ىب  يب   ىئىئ  ی  ی  ی 

 ڇجت  
ڇ ، فلم يرضوا أن يكون الضعفاء أسب  إىل اإلسالم منهم، وقالوا(7()4)

 .(1) ڇپ  پ  پ   پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  

                                                 
 .413انظر العقيدة اإلسالمية وأسسها ص  (0)
 .03. واآلية من سورة احلجرات جزء من آية 024ص سب  خترجيه  (4)
 . 3/374بتصرف، إحياء علوم الدين  (3)
 .000سورة الشعراء جزء من آية  (2)
 .41بتصرف، مسائل اجلاهلية اليت خالف فيه الرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أهل اجلاهلية ص  (4)
 .44سورة األنعام آية  (4)
، وانظر أسباب النزول: النيسابوري ص 7/411امع البيان عن تأويل آي القرآن  انظر سبب نزول اآلية   ج(7)

024 . 
 .43سورة األنعام جزء من آية  (1)
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ولقد كان هرقل على جانب عظيم من العقل، حني اعتقد أن اتباع الضعفاء دليل 
عن رسول اهلل صلى اهلل عليه سلم:)وسألتك  على احل ، فقال   مجلة ما سأل أبا سفيان

 أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه، وهم أتباع الرسل(.
وروى احلافظ ابن كثري أن أبا سفيان رضي اهلل عنه وصف اتباع النيب صلى اهلل عليه 

 .(0)منهم فال(سلم فقال: )األحدا، والضعفاء واملساكني، فأما أشرافهم وذوو األنساب 
 الجهل والغفلة عن الحق رغم وضوحه واالفتتان بالباطل: -5

اجلهل من األسباب الرئيسة،   االنصراف عن احل  ورده والبعد عنه، فاجلهل 
 .(4)والظلم مها أصل كل شر، والعلم والعدل أصل كل خري

ب خمالفة وعند اإلطالع على سري األنبياء السابقني صلوات اهلل عليهم، يظهر أن سب
ڀ   ڇ كثري من أقوامهم وإعراضهم هو: اجلهل، كما قال تعاىل عن قوم نوح عليه السالم

،وعن قوم صاحل (3) ڇٺ  ٺ   ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ     ٹ  ٹ  
 ڇڇ  ڇ  ڇ  ڇ      ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڇ عليه السالم

، أما بنو إسرائيل (2)
 .(4) ڇٹ  ٹ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ  ٿ        ٿ  ٿٿ   ٹ  ٹ   ڇ فقد

واجلهل هو ذات السبب الذي به سأل مسلمة الفتح الرسول صلى اهلل عليه سلم  
، (4)أن جيعل هلم شجرة خبصوصها يعلقون عليها أسلحتهم ومتاعهم، فأنكر عليهم ذلك

كما روى أبو واقد الليثي رضي اهلل عنه، فقال:) أن رسول اهلل صلى اهلل عليه سلم ملا 
شجرة للمشركني يقال هلا ذات أنواط يعلقون عليها أسلحتهم، خرج إىل حنني مر ب

فقالوا يا رسول اهلل: اجعل لنا ذات أنواط كما هلم ذات أنواط، فقال صلى اهلل عليه 

                                                 
 .2/443البداية والنهاية (0)
، 3/443، وانظر مدارج السالكني 0/041بتصرف،  اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم  (4)

 .049، ووجوب لزوم اجلماعة وترك التفرق ص 4/037ان وإغاثة اللهفان من مصايد الشيط
 .49سورة هود جزء من آية  (3)
 .43سورة األحقاف جزء من آية  (2)
 .031سورة األعراف جزء من آية  (4)
 .0/414بتصرف، إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان  (4)
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وسلم:))سبحان اهلل، هذا كما قال قوم موسى: اجعل لنا إهلا كما هلم آهلة. والذي نفسي 
 .(0)بيده لتركنب سنة من كان قبلكم((

ن أعظم األسباب الصادة عن سبيل اهلل، واملؤدية   الوقوع   احملرمات فاجلهل م
 .(4)مجيعها من الكفر والفسوق والعصيان

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل: وأصل ما يوقع الناس   السيئات هو عدم 
 علمهم بكوهنا تضرهم ضررا راجحا، أو ظن أهنا تنفعهم نفعا راجحا، وهلذا قال الصحابة
رضي اهلل عنهم: )كل من عصى اهلل فهو جاهل(، وهلذا يسمى حال فعل السيئات: 

 (3)اجلاهلية فإهنا يصاحبها حال من حال اجلاهلية.
ويقول   موضع آخر: )وأما السيئات، فمنشؤها اجلهل والظلم، فإن أحدا ال يفعل 

يها، وال يترك حسنة سيئة قبيحة إال لعدم علمه بكوهنا سيئة قبيحة، أو هلواه وميل نفسه إل
،) واهلوى وحده ال يستقل بفعل (2)واجبة، إال لعدم علمه بوجوهبا أو لبغض نفسه هلا(

السيئات إال مع اجلهل، وإال فصاحب اهلوى إذا علم قطعا أن ذلك يضره ضررا راجحا، 
، انصرفت نفسه عنه بالطبع، فإن اهلل تعاىل جعل   النفس حبا ملا ينفعها، وبغضا ملا يضرها

 . (4)فال تفعل ما جتزم بأنه يضرها ضررا راجحا، بل مىت فعلت كان لضعف العقل(
وهذا اجلهل مما صد قريشًا عن اتباع احل ، إذ أهنم مل جيهلوا حقيقة نبوته صلى اهلل 
عليه سلم، فقد كان عند بعضهم خرب بقرب مبعث نيب وقد حان زمانه، كما قال 

پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٱ  ٻ  ٻ       ٻ  ٻ  پ  پ  ڇ تعاىل

، فقد  (4) ڇٺ  ٺ         ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

                                                 
 .079سب  خترجيه ص  (0)
 .02/44بتصرف، فتاوى شيخ اإلسالم  (4)
 ، دار الكتب العلمية بريوت لبنان ط: بدون.44ف، احلسنة والسيئة: شيخ اإلسالم ابن تيمية ص بتصر (3)
 .44املرجع الساب  ص  (2)
 .40املرجع الساب  ص  (4)
 .19سورة البقرة آية  (4)
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كان اليهود يستنصرون مبجيئه صلى اهلل عليه سلم على أعدائهم من املشركني، ويقولون 
 .(0)أنه سيبعث نيب   آخر الزمان يقتلوهنم به قتل عاد وإرم

ة، فقد روي  احلافظ ابن كثري وقد وقف أهل مكة والطائف على صحة خرب النبو 
رمحه اهلل خرب رؤية قريش وثقيف رمي النجوم، وظنهم أنه الفناء ، فقال هلم عبد ياِليل بن 

: أن هذه النجوم خرب لظهور نيب . فما مكثوا إال يسريا، حىت قدم عليهم أبو (4)عمرو
ن عبد اهلل، يدعي سفيان، فتذاكر أمر النجوم مع عبد ياِليل، فقال أبو سفيان :ظهر حممد ب

 (3)أنه نيب مرسل. فقال عبد ياِليل: فعند ذلك رمي هبا.
وقد علم بعضهم يقينا صدق نبوته صلى اهلل عليه سلم، كما حصل مع أيب سفيان 
رضي اهلل عنه بعد لقاءه مع هرقل ملك الروم، حيث عرب أبو سفيان عما وقر   قلبه، بعد 

فما زلت موقنا بأمر رسول اهلل صلى اهلل عليه  أن علم عالمات النبوة من هرقل بقوله:)
 وسلم أنه سيظهر، حىت أدخل اهلل علي اإلسالم(.

ومما يدل على علم بعض قريش  بصدق النيب صلى اهلل عليه وسلم، ما روي عن معاوية 
رضي اهلل عنه أنه قال: خرج أبو سفيان إىل بادية له مردفا هندًا، وخرجت أسري أمامهما، وأنا 

وصار أن أركبه أبو سفيان  -لى محارة يل، إذ مسعنا رسول اهلل صلى اهلل عليه سلم،غالم ع
فدعاه الرسول صلى اهلل عليه سلم وزوجه إىل اإلسالم، بعد ذلك أقبلت هند على  -معهما

 .(2)أيب سفيان وقالت: أهلذا الساحر أنزلت ابين؟ فقال: ال واهلل ما هو بساحر وال كذاب

                                                 
 .0/071بتصرف، تفسري القرآن العظيم  (0)
هم، وكان من النفر الذين عمد إليهم النيب صلى اهلل عليه وسلم ملا ذهـب إىل  هو عبد ياليل بن عمرو بن عمري الثقفي، من سادة ثقيف وأشراف (4)

صابة الطائف فردوا عليه ردا قبيحا،   كان رضي اهلل عنه سيد قومه بين ثقيف ملا وفدوا على الرسول صلى اهلل عليه وسلم مسلمني. بتصرف، اإل
 .2/092،  و 4/41، وانظر سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام 4/234
 .09/ 3بتصرف، البداية والنهاية  (3)
ذكره اهليثمي   جممع الزوائد وعزاه إىل الطرباين   األوسط وقال: محيد بن منبه مل أعرفه وبقية رجاله ثقات  (2)
4/40 . 
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م، حني مل يثمر يقينا   صدورهم، ومل يبعثهم على اإلميان به، وعلمهم هذا مل ينفعه
فصار كاجلهل،) فاجلهل نوعان: عدم العلم باحل  النافع، وعدم العمل مبوجبه ومقتضاه، 

 .(0)فكالمها جهل لغة وعرفا وشرعا وحقيقة(
وما كان يتعاطاه من   ومن ذلك، علم أيب طالب بصدق النيب صلى اهلل عليه سلم، 
ماة والدفع عنه وعن أصحابه، وما قاله فيه من الثناء، ما أظهره له من املودة واحملبة احملا

والشفقة، وهو   ذلك كله، صادق بار راشد ولكن مع هذا مل يؤمن قلبه، وفرق بني 
 .(4)علم القلب وتصديقه

ومنشأ هذا اجلهل،  والبالء العظيم من الشيطان، ال من جمرد النفس، فإن الشيطان 
، وخاصة إذا وجد من (3)السيئات هلا ويأمرها هبا، ويذكر هلا ما فيها من احملاسن يزين

ٹ  ٹ     ٹ  ٹ  ڤ  ڇ ، كما قال تعاىل(2)اإلنسان تعاميا وتغافال وإعراضا عن اهلل

 .(4) ڇڤ  ڤ     ڤ   ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  
وهي صنع أيديهم،)ولو مل  ومن جهلهم فتنتهم باألصنام، وتقديسهم وعبادهتم هلا،

تكن الفتنة بعبادة األصنام عظيمة ملا أقدم عبادها على بذل نفوسهم وأمواهلم وأبنائهم 
دوهنا، فهم يشاهدون مصارع إخواهنم وما حل هبم، وال يزيدهم ذلك إال حبا هلا 
وتعظيما، ويوصي بعضهم بعضا بالصرب عليهم ويمل أنواع املكاره   نصرهتا وعبادهتا، 
وهم يسمعون أخبار األمم اليت فتنت بعبادهتا، وما حل هبم من عاجل العقوبات، وال 

 فأي جهل أبعد من ذلك؟. (4)يثنيهم ذلك عن عبادهتا (

                                                 
 .0/271مدارج السالكني  (0)
 .3/044بتصرف، البداية والنهاية  (4)
 .40بتصرف، احلسنة والسيئة ص  (3)
 .7/402بتصرف،  تفسري القرآن العظيم  (2)
 .37 -34سورة الزخرف اآليتان  (4)
 .4/444إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان  (4)
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ومما يدل على شدة اقتناعهم بباطلهم، مقالة سادن سواع لعمرو بن العاص، بأنه ال يقدر 
آلن أنت   الباطل، وحيك هل يسمع على هدمه، فقال له عمرو: ومل؟ قال: متنع. فقال: حىت ا

 .(0)أو يبصر.   هدمه، فقال السادن: أسلمت هلل، ملا علم أن الصنم ال ميلك لنفسه شيئا
وبفتح مكة وسقوط هذه األصنام، زالت احلجب الكثيفة، اليت غطت عقول أهل 
مكة وقلوهبم، وتعترف هند بنت عتبة بذلك وهي تضرب صنما هلا   بيتها بالقدوم 

 .(4)طمه، وتقول: كنا منك   غروروي
ومن اجلهل والتغافل عن احل ، اتباع رأي األكثرية دون إعمال الفكر أو العقل   
صحة هذا الرأي، فإن ارتفاع صوت الباطل وكثرة الناعقني به، قد يطمس على بصرية 

نه، رضي اهلل ع (3)من حوهلم فيسريون وراءه بال متييز، وقصة إسالم النضري بن احلر،
وكان من -يكي شيئا من مناذج  اجلهل الناجتة عن العقلية اجلماعية الغوغائية، يقول:

احلمد هلل الذي أكرمنا باإلسالم، ومنَّ علينا مبحمد، ومل منت على ما مات  -أعلم الناس
عليه اآلباء. لقد كنت أوضع مع قريش   كل وجه، حىت كان عام الفتح وخرج إىل 

فخرجنا معه حنن، وحنن نريد إن كانت دبرة -لى اهلل عليه وسلم يعين الرسول ص-حنني 
على حممد، أن نعني عليه، فلم ميكننا ذلك، وملا صار باجلعرانه، فواهلل إين على ما أنا عليه 
، إن شعرت برسول اهلل، تلقاين بفرحة وقال: ))النضري((. قلت: لبيك. قال: ))هذا خري 

سريعا، فقال: ))قد آن لك أن تبصر ما أنت فيه((،  مما أردت يوم حنني((، فأقبلت إليه
فقلت: قد أرى. قال:)) اللهم زده ثباتا((، فوالذي بعثه باحل ، لكأن قليب حجرًا ثباتًا   

 .(2)الدين، ونصرة   احل 

                                                 
 .021سب  خترجيه ص  (0)
 .041سب  خترجيه ص  (4)
ر هو النضري بن احلر، بن علقمة بن كلدة العبدري، كان من حكماء قريش، وهو أخو النضر بن احلار، الذي أم (3)

الرسول صلى اهلل عليه وسلم بقتله بعد قفوله من بدر، من املؤلفة قلوهبم، أعطاه النيب صلى اهلل عليه وسلم يوم حنني مائة من 
اإلبل، فأتاه رجل من بين الدئل يبشره هبا، فقال: واهلل ما طلبتها، فأخذها وأعطى الدئلي منها عشرة وقال: واهلل ما أحب 

 .3/441سكن املدينة،   خرج إىل الشام وشهد الريموك وقتل هبا. بتصرف، اإلصابة  أن أرتشي على اإلسالم،  
 .3/441اإلصابة  (2)
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 املطلب الثالث: األسباب املتعلقة باملؤثرات يف األهواء. 

دهم عن احل  جهل باحلقيقة، أو إن فريقا من ذوي الضالالت االعتقادية، مل يص
عامل من عوامل االحنراف الفكري، وإمنا ضلوا بسبب هروهبم من احل ، إرضاء لشهوات 

 .(0)نفوسهم، وإتباعا لرغباهتم وأهوائهم
واهلوى كما عرفه اإلمامان ابن القيم وابن اجلوزي رمحهما اهلل هو:) ميل الطبع إىل 

ىل ما تستلذه من الشهوات، من غري داعية . وقيل:) ميالن النفس إ(4)ما يالئمه(
 .(3)الشرع(
وهذا امليل خل    اإلنسان لضرورة بقائه فإنه لوال ميله إىل املطعم واملشرب  

واملنكح، ما أكل وال شرب وال نكح، فاهلوى مستحث هلا ملا يريده، كما أن الغضب 
وإمنا يذم املفرط من  دافع عنه ما يؤذيه، فال ينبغي ذم اهلوى مطلقا وال مدحه مطلقا،

 ذلك، وهو ما يزيد على جلب املصاحل ودفع املضار. 
وملا كان الغالب من مطيع هواه، أنه ال يقف منه على حد املنتفع، أطل  ذم اهلوى 

، و) (2)والشهوات، لعموم غلبة الضرر، ألنه يندر من يقصد العدل   ذلك ويقف عنده
 .(4)إمنا مسي هوى ألنه يهوي بصاحبه(

د روي عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أنه قال:) ما ذكر اهلل عز وجل اهلوى   وق
 .(7) ڇڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڇ ، كما قال تعاىل(4)كتابه إال ذمه(

                                                 
 .490بتصرف، العقيدة اإلسالمية أسسها ص  (0)
، دار الكتب العلمية 249روضة احملبني ونزهة املشتاقني: اإلمام مشس الدين حممد بن أيب بكر بن القيم ص  (4)

، 04م. وذم اهلوى: اإلمام أبو الفرج عبد الرمحن ابن اجلوزي ص 0977هـ 0397ن بريوت لبنان ط: بدو
 م.0944هـ 0310، 0يقي : مصطفى عبد الواحد ومراجعة حممد الغزايل، ط:

 .302التعريفات  ص  (3)
 .04، وبتصرف، ذم اهلوى ص 249بتصرف، روضة احملبني ونزهة املشتاقني ص (2)
 عيب رمحه اهلل .، والقول للش04ذم اهلوى ص (4)
 .04ذم اهلوى ص  (4)
 .41سورة الكهف جزء من آية  (7)
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واملعاصي اليت يقترفها العبد،   غالبها تقع منه استجابة لداعي اهلوى، دون النظر 
ه اهلل:) مجيع املعاصي إمنا تنشأ إىل حكم الشرع   فعله، كما قال ابن رجب احلنبلي رمح

، فهو يترك متابعة اهلدى إىل مطاوعة (0)عن تقدمي هوى النفوس على حمبة اهلل ورسوله(
 .(3) ڇ  ....ٱ  ٻ  ٻ   ٻ      ٻڇ ،كما   قوله تعاىل(4)اهلوى فكأنه عبده

مئ  حئ  ڇ وقد هنى اهلل تعاىل عن اتباع اهلوى، وبني أثره القبيح على النفس،   قوله

 .(2) ڇ....ىئ  يئ  جب  حب  خبمب  ىب  يب  جت    حت  خت  مت  
ومدح من هنى نفسه ومنعها عن اتباع الشهوات وزجرها عنه وضبطها بالصرب  

،ومل يعتد مبتاع احلياة الدنيا وزهرهتا، ومل يغتر بزخارفها وزينتها (4)والتوطني على اخلري
 ،(4)علما منه بوخامة عاقبتها

ة ذم اهلوى وإتباعه كما قال صلى اهلل عليه وسلم:))الكيس وكذلك جاء   السنة النبوي
 .(7)من دان نفسه وعمل ملا بعد املوت، والعاجز من أتبع نفسه هواها ومت  على اهلل((

كما بيَّن صلى اهلل عليه وسلم أن اتباع اهلوى يؤدي بصاحبه إىل اهلالك   قوله: )) 
 .(1)املرء بنفسه((وأما املهلكات، فشح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب 

                                                 
 .321جامع العلوم واحلكم  ص  (0)
 .1/73بتصرف،  تفسري أبو السعود  (4)
 .43سورة اجلاثية جزء من آية  (3)
 .44سورة ص جزء من آية  (2)
 .2/409بتصرف، تفسري الكشاف  (4)
 .9/012بتصرف، تفسري أيب السعود  (4)
، وقال: حديث حسن، وقال: ) مع  قوله دان 4249ح  431/ 2 44سنن الترمذي كتاب صفة القيامة باب (7)

نفسه: حاسب نفسه   الدنيا قبل أن حياسب يوم القيامة(، وسنن ابن ماجه كتاب الزهد باب ذكر املوت 
،  931ح  329 . وذكره الشيخ األلباين   ضعيف سنن ابن ماجه ص2441ح  0243/ 4واالستعداد له 

 .1274ح  03/ 00وضعفه كذلك حمق  جامع األصول 
جزء من حديث طويل رواه احلافظ املنذري   الترغيب والترهيب كتاب الصالة باب الترغيب   انتظار  (1)

، املكتب 0/013، وصححه الشيخ األلباين   صحيح الترغيب والترهيب 02ح  0/410الصالة بعد الصالة 
ح  2/204م. كما أورده   سلسلة األحاديث الصحيحة 0914هـ 0214، 0ودمش ، ط:اإلسالمي بريوت 

0114. 
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والنفس هتوى ما يضرها وال ينفعها، جلهلها مبضرته هلا تارة ولفساد قصدها تارة، 
فإن كان للجهل فهو لشبهة أضلت القلب، وإن كان لفساد قصد  (0)وجملموعهما تارة،

 .(4)فهو لشهوة حلت فيه، فأمراض القلوب نوعان: مرض شبهة، ومرض شهوة
أصل كل شر وأساس كل بلوى، ومعتمد كل بدعة  ومرض الشهوة أو اهلوى ، هو

  الدين، وهو الباعث القوي وراء الصد عن دين اهلل، ومعصية أوامره، وهو أشد وطأة 
من اجلهل )مرض الشبهة(، ألن اجلهل ميسور عالجه، وذلك بطلب العلم والتفقه   

 (3)الج طويل األمد.الدين، أما اهلوى فهو اآلفة اخلطرية اليت يتاج إىل جماهدة نفس، وع
وقد استغرق عالج النيب صلى اهلل عليه وسلم لنفوس أهل مكة ما يربو على عشرين 

وكان من  (2)عاما، فمن كان منهم شديد املخالفة هلواه، ور، قوة   قلبه وبدنه ولسانه،
السابقني لإلسالم، ومنهم من اتبع هواه، وأغل  على نفسه أبواب التوفي ، وفتح على 

 وتأخر إسالمه حىت متكن من خمالفة هذا اهلوى واتبع احل .(4)بواب اخلذالن،نفسه أ
وقد كانوا   صدودهم عن احل  كسابقيهم من األمم، اليت استكربت ومل تقبل 

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ڇ كما قال تعاىل (4)احل  واهلدى والنور، إتباعا هلواها،

 .(7) ڇ  .....ۋ     ۅ
م استجابة أهل مكة للح : أنه اتباع ألهوائهم، بال دليل وقد قال تعاىل   تعليل عد

ې  ى     ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ         ڇ أو حجة 

 .(1) ڇېئ  ېئ  ېئىئ  ىئ     ىئ  ی  ی  ی  ی  

                                                 
 .037/ 4بتصرف، إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان  (0)
 .437بتصرف، شرح العقيدة الطحاوية: ص  (4)
 .3109/ 4بتصرف،   ظالل القرآن  (3)
 .277بتصرف، روضة احملبني ونزهة املشتاقني ص  (2)
 .279جع الساب  ص املر (4)
 .019بتصرف، وجوب لزوم اجلماعة وترك التفرق ص  (4)
 .17سورة البقرة جزء من آية  (7)
 .41سورة القصص آية  (1)
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قال الشيخ عبد الرمحن السعدي رمحه اهلل   تفسري اآلية الكرمية: فاعلم أن تركهم 
ح  يعرفونه، وال إىل هدى، وإمنا ذلك جمرد اتباع ألهوائهم، إتباعك ليسوا ذاهبني إىل 

فهذا من أضل الناس، حيث عرض عليه اهلدى والصراط املستقيم املوصل إىل اهلل وإىل دار 
كرامته، فلم يلتفت إليه ومل يقبل عليه، ودعاه هواه إىل سلوك الطرق املوصلة إىل اهلالك 

 .(0)والشقاء، فاتبعه وترك اهلدى
ائدة عظيمة من اآلية وهي أهنا ) دليل على أن كل من مل يستجب للرسول وذكر ف

صلى اهلل عليه وسلم، وذهب إىل قول خمالف لقول الرسول صلى اهلل عليه سلم، فإنه مل 
 .(4)يذهب إىل هدى، وإمنا ذهب إىل هوى(

ا قال والنجاة إمنا يناهلا اإلنسان بإتباعه احل ، وهو الفرقان بني املسلم والكافر، كم
، فال يستوي  (3) ڇ ....ڦ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   ڦ  ڦ  ڦڇ تعاىل

من كان على يقني من ربه، وال يكون كمن زين له سوء عمله، وهو عبادة األوثان 
واإلشراك باهلل، والعمل ملعاصي اهلل واتبع هواه   عبادهتا واهنمك   الضالالت بال شبهة 

ڃ  ڃ           چ  چ   چ  چ  ڇ             ڇ ، وقد قال تعاىل(2)نرية توجب الشك ، فضال عن حجة

 .(4) ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  
 ومن األمور اليت يظهر فيها أثر تباع اهلوى   الصدود عن احل  ما يلي:

 ( حب الدنيا والتعلق بشهواتها:1
هلم اليت وهذا ما منع كثريا من الناس من اإلميان ، خوفا من بطالن مأكلهم وأموا

تصري إليهم، وقد كان كفار قريش يصدون الرجل عن اإلميان حبسب شهوته، فيدخلون 

                                                 
 .4/34بتصرف، تيسري الكرمي الرمحن   تفسري كالم املنان  (0)
 .33املرجع الساب  ص  (4)
 .3سورة حممد جزء من آية  (3)
 .32/ 4بتصرف، فتح القدير   (2)
 .02سورة حممد آية  (4)
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، فقوة (0)عليه منها، فكانوا يقولون ملن حيب الزنا واخلمر: إن حممدا حيرم الزنا واخلمر
 .(4)داعي الشهوة   نفوسهم، مع ضعف داعي اإلميان، يدفعهم إىل إجابة داعي الشهوة

حب الدنيا وشهواهتا على قلوهبم، أعرضوا عن الدين، واختاروا وألجل استيالء 
احلياة الدنيا ومتاعها، ومعاصي اهلل فيها، على طاعة اهلل وما يقرهبم إىل رضاه من األعمال 
النافعة   اآلخرة، وال يكتفون بصد أنفسهم، بل مينعون من أراد اإلميان باهلل واتباع 

، وقال اهلل (3)بالتحريف والتبديل بالكذب والتزوير رسوله من ذلك، ويلتمسون سبيل اهلل
ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ڇ تعاىل فيهم

 ڇک  کک  ک  گ  گ  گ  
. فهذه اآلية الكرمية تتضمن وصفا لشدة (2)

موقفهم اجلحودي، واهنماكهم بالدنيا، وما كانوا يبذلون من سعي   صد الناس عن 
 .(4)ون استجابتهم لدعوة احل الدعوة وعرقلتها، وحيلولتهم د

فلصوقهم الشديد بشهوات الدنيا، وخوفهم من زواهلا إذا أسلموا، صدهم عن سبيل 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڇ اهلل ، كما قال تعاىل

 .(4) ڇڻ  ڻ  ڻ  
فاستحباب احلياة الدنيا على اآلخرة، يصطدم بتكاليف اإلميان، ويتعارض مع 

، وليس األمر كذلك حني تستحب اآلخرة، ألنه عندئذ تصلح (7)اطاالستقامة على الصر
الدنيا، ويصبح املتاع هبا معتدال، فال يقع تعارض بني استحباب اآلخرة ومتاع هذه الدنيا، 

                                                 
أثناء إقاميت خارج البالد برفقة زوجي قبل مثان سنوات تقريبا، عرض التلفزيون الربيطاين برناجما تعريفيا عن اإلسالم،   (0)

أن الدين اإٍلسالمي حيرم اخلمر  -إىل جانب التعريف بنيب اإلسالم صلى اهلل عليه وسلم-فذكر   احللقات األوىل منه
ويبيح للمسلم الزواج بأربع نساء، ويلزم النساء باحلجاب، ومل يبث من ذلك الربنامج سوى ثال، حلقات   والزنا، 

 انقطع بثه، ويالحظ الدس والكيد   التعريف بالدين احل  من خالل نشر ما يصطدم بشهوات الناس املنحرفة.
 .0/97بتصرف، مفتاح دار السعادة  (4)
 .03/011ويل آي القرآن بتصرف، جامع البيان عن تأ (3)
 .3سورة إبراهيم عليه السالم آية  (2)
 .0/091بتصرف، سرية الرسول صلى اهلل عليه وسلم، صور مقتبسة من القرآن الكرمي  (4)
 .017سورة النحل آية  (4)
ا واستمرأها وهذا السبب منع كثريا من املسلمني من التقيد بأوامر الدين، حني يؤثر أحدهم متع الدنيا اليت ألفه (7)

 على طري  االستقامة ويصعب عليه مفارقة املنكرات واآلثام والتعل  بالدنيا إىل ما يرضي اهلل تعاىل.
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كما يقوم   األخيلة املنحرفة، فتوجه القلب لآلخرة ال يقتضي خسران متاع احلياة 
قتضي صالح الدنيا واستعمارها، والتمتع الدنيا، بل إن صالح اآلخرة   اإلسالم، ي

 .(0)بطيباهتا
وقد ضل املشركون حني ظنوا أن ما يعطيهم اهلل من األموال واألوالد، ومتاع احلياة 
الدنيا، لكرامتهم عليه ومعزهتم عنده، لكنهم أخطأوا   ذلك وخاب رجاؤهم، ، بل أنه 

ى  ائ   ائ  ەئ    ەئ  ڇ تعاىل ، كما قال(4)تعاىل يفعل ذلك، استدراجا وإمالء وإنظارا

ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ  ڇ ، وقال(3) ڇوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ  ېئ    ېئ   ېئ   

 .(2) ڇۇ  
ومن مداخل حب الدنيا: التعل  باألهل واألوالد والعشرية، مما قد يوقع اضطرابا 

طري   واحنرافا وخلال   نفس املؤمن، إذا بالغ   هذا التعل ، وقد يدفعه إىل االحنراف عن
احل ، كالزلَّة اليت حصلت من حاطب رضي اهلل عنه، وكان دافعه إليها حب أهله وولده 

 واخلوف عليهم.
 ( الحرص على المكانة والرئاسة والجاه:2

قال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل: إن من أسباب الضالل:) مانع الرياسة وامللك، وإن 
 ، لكن ال ميكن أن جيتمع له االنقياد مل يقم بصاحبه حسد وال تكرب عن االنقياد للح

وأضرابه من ملوك الكفار الذين  (4)وملكه ورياسته، فيضن مبلكه ورياسته كحال هرقل
علموا بنبوته وصدقه، وأقرُّوا هبا باطنا، وأحبوا الدخول   دينه، ولكن خافوا على 

 ،(4)من عصم اهلل(ملكهم، وهذا داء أرباب امللك والوالية والرياسة، وقل من جنا منه إال 

                                                 
 .2/4114بتصرف،   ظالل القرآن  (0)
 .4/274بتصرف، تفسري القرآن العظيم  (4)
 .44-44سورة املؤمنون اآليتني  (3)
 .014سورة آل عمران آية  (2)
ووي عنه:) أنه ال عذر له   هذا، ألنه قد عرف صدق النيب صلى اهلل عليه وسلم، وإمنا شح   قال اإلمام الن (4)

امللك ورغب   الرياسة.. ولو أراد اهلل هدايته لوفقه كما وف  النجاشي وما زالت عنه الرياسة(.صحيح مسلم 
 .04/017بشرح النووي 

 .0/94مفتاح دار السعادة (4)
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فأصحاب املطامع السياسية جيدون أن دين احل  ومعتقداته الراسخة   نفوس  
 .(0)املؤمنني، عقبة   طريقهم إىل سدة احلكم، فيعلنون حرهبم هلذا الدين

ولعل من أهم األسباب اليت تتصل بالتقاليد القائمة   مكة، وسبب الصدود عن  
وأغنياء مكة معا على ما كان هلم وملكة من مركز  دين اهلل، خوف الزعامة القرشية

ومنافع أدبية، ومادية عظيمة، بسبب وجود بيت اهلل   مكة، وسدانتهم له، فقد كان 
البيت احلرام مثابة وأمنا جلميع العرب، وكانوا يعتربون قريشا إماما هلم،   األمور الدينية 

جلانب، ووفرة احلرمة، فكان اخلوف والدنيوية، وكانت هذه اإلمامة يفظ هلؤالء عزة ا
ناشئا   نفوسهم، من أن جناح الدعوة اجلديدة، سيكون سببا النصراف الناس عن مكة، 
فكانوا يرون   الدعوة اإلسالمية هتديدا لذلك املركز العظيم واملنافع الكربى، فتشددوا 

 .(4)  معارضتها ومناوأهتا
ئاسة واحلكم، وحاولت اختاذ دعوة وقد أظهرت بعض القبائل العربية حبها للر

اإلسالم مطية هلا لتصل هبا إىل الرياسة واحلكم، ومن ذلك ما حد، والنيب صلى اهلل عليه 
وسلم يعرض نفسه الكرمية على أحياء العرب   مواسم احلج، كي يؤوه وينصروه، حىت 

ألكلت به  رجل منهم: واهلل لو أين أخذت هذا الفىت من قريش،  يؤدي رسالة ربه، فقال
العرب،   قال له: أرأيت إن حنن تابعناك على أمرك،   أظهرك اهلل على من خيالفك، 
أيكون لنا األمر من بعدك، قال: )) إن األمر هلل يضعه حيث يشاء((. فقال: أفنهدف 
حنورنا للعرب دونك، فإذا أظهرك اهلل كان األمر لغرينا؟ ال حاجة لنا بأمرك. فأبوا 

 .(3)عليه
، ملا بعث الرسول صلى اهلل عليه وسلم يدعوه إىل (2)م هوذة بن علي احلنفيومثله

 .(0)اإلسالم، فقال: ما أحسن ما تدعو إليه وأمجله...فاجعل يل بعض األمر أتبعك

                                                 
 .497مية وأسسها ص بتصرف، العقيدة اإلسال (0)
 .314، وانظر أصول الدعوة ص 0/010بتصرف، سرية الرسول صلى اهلل عليه وسلم، صور مقتبسة من القرآن الكرمي  (4)
 .3/021بتصرف، البداية والنهاية  (3)
 هو هوذة بن علي بن مثامة بن عمرو احلنفي، صاحب اليمامة، وشاعر بين حنيفة وخطيبها قبل اإلسالم، كان  (2)

له قدر عال، وكان يسمى:) ذو التاج(، ألنه دخل على كسرى فدعا بعقد من در فعقد على رأسه، وقيل: كانت 
له خرزات تنظم فيجعل على رأسه تشبها بامللوك، وقد جاء خرب وفاته للنيب صلى اهلل عليه وسلم منصرفه عام 
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ومن حكمته صلى اهلل عليه وسلم وحسن سياسته وتدبريه احلسن لألمور، إقراره ملن 
 .(3)، إذا أسلموا(4)كتب إليهم يدعوهم، بأن يبقوا   ملكهم

 ( االنحرافات الُخُلقية:3
هي احنراف اإلنسان عن احل    تطبيقاته السلوكية، بغلبة األهواء والشهوات 
ودوافع نفسه، وصاحب هذا االحنراف ال يريد رؤية احل  وال يسعى   طلبه، لكنه حياول 

ىت يربر هبا احنرافه، جاهدا أن جيد   املفاهيم الفكرية فلسفة مزينة باأللوان اخلادعة، ح
وخيدع الناس هبا، وختتلف ظواهر سلوك هذا الصنف من الناس املنحرفني، خلقيا، تبع ما 
  نفوسهم من منحرفات وأدواء نفسية، جتنح هبم عن سبيل احل ، وتبعثهم إىل جحوده 

 والكفر به، مع ظهور أدلته. 
 منها ما يلي: (2)وعناصر االحنراف اخللقي متعددة،

 بر: الك -أ

، وهو جحود احل  مع (4)وهو: ) استعظام النفس ورؤية قدرها، فوق قدر غريها(
االستهانة به، واالستعالء عليه، إرضاء للنفس األنانية املستكربة، اليت تريد االستئثار باجملد 
والكربياء   األرض ،وتستعلي عن اتباع غريها وطاعته، مهما كان احل  واخلري   

أكرب من أن تستجيب لدعوة احل  من غريها، و  الكرب احتقار للناس  جانبه، فترى أهنا
 .(4)واستصغارهم واالزدراء هبم، والترفع عنهم

                                                                                                                                          
 .1/014، األعالم 0/444الفتح، بتصرف، الطبقات الكربى 

 .0/444الطبقات الكربى بتصرف،  (0)
 .444بتصرف، السرية النبوية   ضوء املصادر األصلية ص  (4)
انظر على سبيل املثال قصة إرساله عمرو بن العاص  إىل جيفر وعبد ابين اجللندي األزديني، ملكي عمان، فقد (3)

إلسالم فإن ملككما زائل عنكما.. ورد   كتابه هلما: وإنكما إن أقررمتا باإلسالم وليتكما، وإن أبيتما أن تقرا با
 .0/444اخل. الطبقات الكربى 

 .494 -493، وانظر العقيدة اإلسالمية وأسسها ص 703 -0/701بتصرف، األخالق اإلسالمية وأسسها  (2)
 .3/343إحياء علوم الدين  (4)
 .742 -0/743بتصرف، األخالق اإلسالمية وأسسها  (4)
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وقد عرف الرسول صلى اهلل عليه وسلم الكرب بعبارة بليغة وجيزة فقال:))  الكرب 
 .(3)(((4)وغمط الناس (0)بطر احل 

ھ      ھ    ڇ   الكتاب كقوله تعاىلوالكرب صفة مذمومة، وقد جاء ذمها والنهي عنها 

،وبني تعاىل جزاء املتكربين، ووعيده ملن تكرب عن آياته وأعرض (2) ڇھ  ھ  
عن احل  بعد وضوحه بالصرف عن االنتفاع هبا، وبالطبع على قلبه، وخذالنه فال يعترب 

 ڇ  ....ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ   ڇڇ كما قال تعاىل (4)باآليات،

(4). 
ورد ذم الكرب   السنة النبوية كقوله صلى اهلل عليه وسلم : ))ال يدخل وكذلك 

 .(7)اجلنة من كان   قلبه مثقال ذرة من كرب((
و  القرآن أمثلة للعديد من املستكربين، الذين صدهم كربهم عن اتباع احل ، 

، (1)سالموزعيمهم هو إبليس الذي كان بدء ذنوبه الكرب، ملا استكرب أن يسجد آلدم عليه ال
ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڇ كما قال تعاىل

 .(9) ڇڭ   
كما كان من أسباب كفر فرعون وجنوده هو استكبارهم بغري احل  ،ويدل على 

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ڇ هذا قوله تعاىل

 .(01) ڇۋ  ۋ  ۅ  

                                                 
 .91/ 4عا وجتربا(. صحيح مسلم بشرح النووي بطر احل : )دفعه وإنكاره ترف (0)
 غمط الناس: )احتقارهم( املرجع الساب . (4)
 .90ح  0/93صحيح مسلم كتاب اإلميان باب يرمي الكرب وبيانه  (3)
 .43سورة النحل جزء من آية  (2)
 .4/007بتصرف، تفسري الكشاف  (4)
 .024سورة األعراف جزء من آية  (4)
 .90ح  0/93اإلميان باب يرمي الكرب صحيح مسلم كتاب  (7)
 .0/000بتصرف، تفسري القرآن العظيم  (1)
 .32سورة البقرة آية  (9)
، وقوم هود عليه السالم   7. ومثلهم قوم صاحل عليه السالم   سورة األعراف آية 74سورة يونس آية  (01)
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لبوه برؤية اهلل تعاىل ومشركوا مكة عارضوا الرسول صلى اهلل عليه وسلم، وطا
ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڇ كما قال تعاىل (0)واملالئكة، وذلك تكربا وعلوا،

، فاستكربوا أن  (4) ڇڀ    ڀ   ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ               
گ  گ         گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڇ يوحدوه تعاىل بالعبادة ، ويتركوا آهلتهم

 .(3) ڇڻ    ڻ       ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل   الفرق بني مشركي العرب وأسالفهم:) 
فهؤالء مستكربون مشركون وإمنا استكبارهم عن إخالص الدين هلل، فاملستكرب الذي ال 
يقر باهلل   الظاهر كفرعون، أعظم كفرا  منهم، وإبليس الذي يأمر هبذا كله وحيبه 

 .(2)عبادة ربه وطاعته، أعظم كفرا من هؤالء( ويستكرب عن
ومن سنن اهلل   أتباع أنبيائه، أهنم   الغالب من أهل االستكانة، ال أهل 

، ذلك أن (4)االستكبار، الذين أصروا على الشقاق بغيا وحسدا كأيب جهل وأشياعه 
ن إىل االنقياد )الشرفاء الذين يأنفون من تقدم مثلهم عليهم، والضعفاء ال يأنفون فيسرعو

،وقد فقه هرقل ذلك حني سأل أبا سفيان:) أشراف الناس اتبعوه أم (4)واتباع احل (
 .(7)ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم اتباع الرسل(

والكرب آفة عظيمة مىت استقرت   النفس، أدت إىل االستنكاف عن اتباع احل ، 
يتمتعون بنفوذ  -غنياء منهمخاصة األ-كما حد، مع سادة قريش، حيث كانوا 

السيادة، يأمرون فيطاعون، ويدعون فيستجاب هلم، فلما دعاهم رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم إىل اإلسالم وبلَّغ عن ربه، ومل يكن قد بلغ ما هم عليه من السيادة والثراء، ُبغتوا 

                                                                                                                                          
 ، وغريهم.20سورة فصلت آية 

 .4/270سري كالم املنان بتصرف، تيسري الكرمي الرمحن   تف (0)
 .40سورة الفرقان آية  (4)
 .34-34سورة الصافات اآليتان  (3)
 .7/433الفتاوى: ابن تيمية  (2)
 .7ح  0/34بتصرف، فتح الباري  (4)
 .04/014شرح النووي على صحيح مسلم  (4)
 سب  خترجيه. (7)
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ه الناس وعُظم عليهم أن يكون هو من بينهم، داعية يستجاب له، ولواء ينضوي إلي
دوهنم، بل ويطلب منهم أنفسهم أن ينضموا إىل هذا اللواء، أسوة بالناس، فاستكثروا 
واستكربوا هذا األمر، واعتقدوا بأهنم أح  به منه، فصدوا عن دعوته وهزؤا به صلى اهلل 

ے  ے  ۓ  ۓ      ڭ     ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ڇ  ، فقال تعاىل عنهم(0)عليه وسلم

 .(4) ڇۆ  
، وقصته (3)هم يرى أنه أح  وأوىل بالرسالة منه ، كأمية بن الصلتوقد كان بعض

أنه كان مسافرا مع أيب سفيان، فأخربه أنه نظر أن   الكتب أن نبيا من العرب ظل 
زمانه، قال: فرجوت أن أكونه.   علمت أنه نيب من بين عبد مناف. فما مضت األيام 

سفيان مع أمية عنه، فقال: نعم إنه حىت ظهر حممد صلى اهلل عليه وسلم، فتحد، أبو 
هو. فقال أبو سفيان: أفال نتبعه؟ قال: استحيي من نساء ثقيف، إنين كنت أقول هلم أنين 

 .(2)أنا هو،   أصري تابعا لغالم من بين عبد مناف
ومن تكربهم احتقارهم للناس ، وخاصة ضعفاء القوم، ومساكينهم، والترفع عن 

يب صلى اهلل عليه وسلم ، ومن غلوهم واعتدادهم بأنفسهم، اجللوس معهم للسماع من الن
ظنهم أن لو كان   هذا الدين اجلديد خري، ملا سب  إليه الضعفاء والفقراء واملوايل، كما 

 .  (4) ڇ .....ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ           ې  ې  ې  ېڇ  قال اهلل تعاىل عنهم
 الحسد:  -ب

                                                 
، وانظر شرح كشف 0/071آن الكرمي بتصرف، سرية الرسول صلى اهلل عليه وسلم، صور مقتبسة من القر (0)

 . 314، وأصول الدعوة ص 033الشبهات ص 
 .20سورة الفرقان آية  (4)
هو ربيعة بن عوف بن عقدة الثقفي، أبو عثمان كان ممن طلب الدين ونظر   الكتب، أكثر   شعره من ذكر  (3)

وقال عنه صلى اهلل عليه وسلم:)) كاد أمية التوحيد والبعث ويوم القيامة، وحرم على نفسه اخلمر وعبادة األوثان، 
بعد أن أدرك وقعة بدر ورثى من قتل هبا من الكفار.  4بن أيب الصلت أن يسلم((، مات سنة تسع، وقيل سنة 

 ، وقال امسه: أمية بن عبد اهلل.4/43، وانظر األعالم 043/ 7بتصرف، فتح الباري 
 .3120ح  043/ 7بتصرف،  فتح الباري رواية عن الطرباين   (2)
 .04/019. وانظر ما روي   سبب نزوهلا    اجلامع ألحكام القرآن 00سورة األحقاف جزء من آية  (4)
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، وهو من (0)يتم  أن تزول عنه وتكون له دونه(وهو )أن يرى الرجل ألخيه نعمة ف
الرذائل اخللقية  ذات النتائج النفسية واالجتماعية السيئة جدا على األفراد واجلماعات، 
وعلة هذا الداء ترجع إىل إفراط   األنانية وحب الذات، مع ضعف   اإلميان بكمال 

 ،   توزيعه األرزاق بني عباده.(4)حكمة اهلل تعاىل
لف هذا االحنراف اخللقي مع الكرب مانعا وصادا قويا عن االستجابة للح ، فهو )مانع ويؤ

إبليس من االنقياد لألمر ، وهو داء األولني واآلخرين إال من عصم اهلل، وبه ختلف اإلميان عن 
اليهود الذين شاهدوا الرسول صلى اهلل عليه وسلم وعرفوا صحة نبوته، ومن جرى جمراهم، وهو 

نع عبد اهلل بن أيب من اإلميان، وبه ختلف اإلميان عن أيب جهل وسائر املشركني، فإهنم مل الذي م
يكونوا يرتابون   صدقه، وأن احل  معه، لكن محلهم الكرب واحلسد على الكفر به، وبه ختلف 

 . (3)اإلميان عن أمية وأضرابه، ممن كانوا على علم بنبوة حممد صلى اهلل عليه وسلم (
 هذا احلسد من قريش منصبا   اجتاهني:وقد كان 

االجتاه األول: حسد موجه لشخص النيب صلى اهلل عليه وسلم ، إذ كيف مينُّ اهلل 
عليه بشرف النبوة والرسالة من بينهم، وفيهم من هو أكثر منه ثراء وأعظم مكانة، 

فهم ) فأنكروا أن خيتص بالشرف من بني أشرا(2) ڇ... ڳ   ڳ  ڱ      ڱ  ڱڇ فقالوا
ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڇ ورؤسائهم، وينزل عليه الكتاب من بينهم، كما قالوا

، وهذا اإلنكار ترمجة عما كانت تغلي به صدورهم من احلسد على (4) ڇڭ  ڭ   ۇ  
 .(4)ما أويت من شرف النبوة من بينهم(

 وعرب عن هذا احلسد أبو جهل بقوله: تنازعنا حنن وبنو عبد مناف الشرف: أطعموا
فأطعمنا، ومحلوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، حىت إذا ياذينا بالركب وكنا كفرسي رهان، 
قالوا: منا نيب يأتيه الوحي من السماء، فمىت ندرك مثل هذه، فهذا احلسد هو الذي قعد 

                                                 
 .0/313النهاية   غريب احلديث  (0)
 .0/719بتصرف، األخالق اإلسالمية وأسسها  (4)
 .0/94مفتاح دار السعادة  (3)
 .1سورة ص جزء من آية  (2)
 .30سورة الزخرف آية  (4)
 .3/340تفسري الكشاف  (4)
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بأيب جهل عن االعتراف باحل ، الذي غالب نفسه عليه فغلبته ثال، ليال، أن يكون حممد 
 . (0)لم قد بلغ ما ال يطمع إليه طامعصلى اهلل عليه وس

ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ڇ وكان حاهلم كما قال تعاىل عنهم: 

ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ   ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ    ىئ  ىئ  ی  

 .(4) ڇی  ی  ی  جئ           حئ  
 ..ۇئ   ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئڇ قال اإلمام الطربي رمحه اهلل   تفسري قوله تعاىل

ألنبياء والرسل مل ُيعطها من البشر إال رسول مرسل، وليس العادلون برهبم إن آيات اڇ
األوثان واألصنام منهم، فيعطوها، يقول جل ثناؤه: فأنا أعلم مبواضع رسااليت، ومن هو 
هلا أهل، فليس لكم أيها املشركون أن تتخريوا ذلك علّي أنتم، ألن ختري الرسول إىل 

 .(3) أعلم إذا أرسل رسالة مبوضع رسالته(املرِسل دون املرَسل إليه، واهلل
وأهل مكة قد علموا فضل النيب وصدق نبوته لكنهم بغضوه بسبب احلسد الذي 
تعم    نفوسهم، ) فاحلسد يوجب البغض للمحسود، وإن مل يكن من جهته إيذاء 

 .(2)وسبب يقتضي الغضب واحلقد(
ض احملسود على معاداته، والسعي قال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل:) احلاسد حيمله بغ 

  أذاه بكل ممكن، مع علمه بفضله وعلمه، وأنه ال شيء فيه يوجب عداوته إال حماسنه 
 .(4)وفضائله، وهلذا قيل: احلاسد عدو للنعم واملكارم(

االجتاه الثاين: انصبَّ احلسد فيه على السابقني لإلسالم، احلائزين على شرف متابعة 
، فهذا مما (4) ڇ ...پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀڇ ه وسلم ونصرته، فقالواالنيب صلى اهلل علي

                                                 
 .4/3104بتصرف،   ظالل القرآن  (0)
 .042سورة األنعام  (4)
 .1/44جامع البيان عن تأويل آي القرآن  (3)
 .3/343إحياء علوم الدين   (2)
 .0/94مفتاح دار السعادة  (4)
 .43سورة األنعام جزء من آية  (4)
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ُيظهر بوضوح مدى العالقة بني دافع الكرب ودافع احلسد، وهي عالقة وطيدة وعكسية، مبع  
 .(0)أن كاًل منهما سبب لوجود اآلخر، ومها يكونان خليطا واحدا مينع بني اإلنسان وبني احل 

 ڇ.... ڇ  ڇ    ڇ  ڍ       ڍ     ڌ  ڌڇ موقال تعاىل كاشفا خبيئة صدوره

، قال احلافظ ابن كثري رمحه اهلل   تفسري هذه اآلية: هم يريدون لكم الضاللة،  (4)
 .(3)لتستووا أنتم وإياهم فيها، وما ذاك إال لشدة عداوهتم وبغضهم لكم

فدفعهم بغضهم للمسلمني، إىل حسدهم ومتين زوال نعمة اإلسالم عنهم، ) فاحلسد 
فحقيقة هدفهم وحسدهم رد الناس عن اتباع احل  (2)يلزم البغض والعداوة ال يفارقهما(،

وسلوك طري  اهلدى املوصلة إىل اهلل عز وجل، وجتنيبهم اجلنة، وإرادهتم أن يكون 
كما قال  (4)طريقهم عوجا غري معتدلة، وهذا بسبب جحودهم وتكذيبهم باآلخرة،

 .(4) ڇخب  مب  ىب              ی  جئ    حئ  مئ  ىئ  يئ  جب   حبڇ تعاىل
ودافع احلسد مشترك بني طوائف الصادين عن احل  من يهود ومشركني ومنافقني، 

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ائ  ڇ  كما يوضح ذلك قوله تعاىل

، ففي هذه اآلية يكشف اهلل تعاىل (7) ڇ....... ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ
من املشركني، على اختالف أنواعهم، من للمسلمني، عما تكنه صدور اليهود وأذناهبم 

الشر واملعاداة، وما يمله قلوهبم من احلسد واحلقد، حبيث ما يودون أن ينزل اهلل على 
املسلمني أي خري ، سواء أكان هداية أم نصرا أم مغنما، فاملشركون بشىت أنواعهم قدميا 

                                                 
نبوي، وسبل عالجها: عبد الرمحن بن يوسف بن عيسى املالحي بتصرف، دوافع إنكار دعوة احل    العهد ال (0)

 م.0993هـ 0202، 0، دار عامل الكتب للطباعة والنشر الرياض، ط:443ص 
.، وهذه اآلية وإن كانت بصدد املنافقني إال أن اآليات التالية تكشف عم  هذا 19سورة النساء جزء من آية  (4)

 ية لإلسالم.االحنراف اخللقي   كل الطوائف املعاد
 .4/347بتصرف،  تفسري القرآن العظيم   (3)
 .3/093إحياء علوم الدين  (2)
 .2/427بتصرف، تفسري القرآن العظيم   (4)
 .09سورة هود آية  (4)
 .014سورة البقرة جزء من آية  (7)
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وتوجيهات أسيادهم وحديثا ال يكفون عن عدائهم للمسلمني واملكر هبم، آخذين خبل  
 (0)اليهود.

 الحقد والبغض:  -ج

وهو العدواة الدفينة والكراهية اليت يصاحبها رغبة باالنتقام من الشخص املكروه، قد 
 (4)تصل هذه الرغبة إىل حد إفنائه وإلغائه من الوجود.

وهو من العقبات النفسية الصادة عن تقبل دعوة الداعي، أو نصحه أو توجيهه، وقد 
ذا احلقد والكراهية لسبب من األسباب الشخصية أو القومية أو الدينية، أو غري يكون ه

 (3)ذلك،  مما يولد العداوة بني الناس.
والبغض من اإلنسان يثمر حب العنت واملشقة والضرر ملن يبغضه، ويتم  وقوعه   
املصائب والضالالت، ولشدة بغضه ال ميلك نفسه وال يقدر أن حيفظ لسانه فتظهر 

ژ  ژ  ڇ كما قال تعاىل: (2)إمارات العداوة للمبغوض من فلتات لسانه وفحوى كالمه،

 .(4) ڇ ........ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ   گ  گ
ڇ ، فقال تعاىل(4)وقد بني اهلل عظيم حقدهم وحسدهم لو ظهروا على املؤمنني

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ  ڦ  ڄ      ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  

 ڇڃ  چ   چ  
ال اإلمام الطربي رمحه اهلل: تبني اآلية حاهلم بعد ، ق(7)

بأهنم يعطونكم بألسنتهم من القول خالف ما يضمرونه لكم  -أي املسلمني-معاهدهتم لكم

                                                 
كتاب للمسلمني . وقد ورد   الكتاب الكرمي التصريح حبسد أهل ال4/491بتصرف، صفوة اآلثار واملفاهيم  (0)

ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڇ   قوله تعاىل: 

 .019سورة البقرة آية  ڇ .......ڻ  ڻ  ڻ
 .0/714بتصرف، األخالق اإلسالمية وأسسها  (4)
ن حسن حبنكة بتصرف، غزو   الصميم، دراسة واعية للغزو الفكري والنفسي واخللقي والسلوكي: عبد الرمح (3)

 م.0914هـ 0214، 0بريوت، ط: -، دار القلم، دمش 023امليداين ص 
 .4/19، وتفسري القرآن العظيم 2/31بتصرف، روح املعاين  (2)
 .001سورة آل عمران جزء من آية  (4)
 .044انظر الوالء والرباء: حممد القحطاين ص  (4)
 .1سورة التوبة آية  (7)
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  أنفسهم من العداوة والبغضاء، وتأىب عليهم قلوهبم أن يذعنوا لكم بتصدي  ما يبدونه لكم 
 (0)بألسنتهم.

ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ    ک  ک   ڌ      ڎ  ڎ  ڈ ڇ  كما قال تعاىل

 ، وذلك فيما يتعل  حبادثة حاطب رضي اهلل عنه.(4) ڇک       ک  
وقد تشبعت صدور زعماء قريش بالعداء والبغض للمسلمني، ألسباب عديدة، 
كاحلسد والكرب، وهذا العداء من األسباب اليت جعلتهم يصمون آذاهنم عن احل ، مهما 

 .(3)م   نشاطهم العظيم   الصد واملناوأةكان دامغا، وهو الذي كان حيدوه
وقد قال تعاىل مسليا رسوله صلى اهلل عليه وسلم، وخمربا أن هؤالء اخلل  هلم سلف 

 ڇۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ىى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  ڇ صنعوا كصنيعهم

، أي )الذين ال يصلحون للخري، وال يزكون عليه، يعارضوهنم، ويردون عليهم، (2)
، فوجود الفري  الطاهر ُيشعر الفري  الكافر الدنس خببث طويته، (4)لباطل(وجيادلوهنم با

 .(4)وقبيح فعله، ومن هنا يبني كيد أعداء اهلل ألوليائه، والتربص هلم بكل ما يسوء
-وقد بدت هذه البغضاء، ملا اهنزم املسلمون   حنني، فتكلم رجال من أهل مكة 

ا   نفوسهم من الضغن واحلقد، فقال أبو مب -وذلك قبل صفو نفوسهم أو قبل إسالمهم
سفيان: ال تنتهي هزميتهم دون البحر، وقال َكَلدة بن احلنبلي : اآلن بطل السحر، وقال 

 .(7)شيبة: اليوم أدرك ثأري من حممد، وحاول قتله فحيل بينه وبني ذلك

                                                 
 .01/14تأويل آي القرآن بتصرف، جامع البيان    (0)
 .4سورة املمتحنة آية  (4)
 .0/414بتصرف، سرية الرسول صلى اهلل عليه وسلم صور مقتبسة من القرآن الكرمي  (3)
 .30سورة الفرقان آية  (2)
، ، وتتمة كالمه:)ومن بعض فوائد ذلك أن يعلو احل  على الباطل4/274تيسري الكرمي الرمحن   تفسري كالم املنان  (4)

 وأن يتبني احل ، ويتضح اتضاحا عظيما، ألن معارضة الباطل للح ، مما تزيده وضوحا وبيانا وكمال استدالل(.
 .044بتصرف، الوالء والرباء   اإلسالم ص  (4)
 .079 -071/ 4بتصرف، الكامل   التاريخ  (7)
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هم، ومما يدل على حقد املشركني وبغضهم لنيب اهلل صلى اهلل عليه وسلم قبل إسالم
قول هند  بنت عتبة رضي اهلل عنها: ) يا رسول اهلل ما كان على ظهر األرض من أهل 

 .(0)خباء أحب إيل أن يذلوا من أهل خباءك(
وبعد فهذه األسباب متثل   الغالب أسباب الصدود عن احل ،   عهد الرسول 

كل زمان، و  كل  صلى اهلل عليه وسلم ومتثلها   أيامنا هذه، ومتثلها غدا، فهي ذاهتا  
مكان، عندما خيبو صوت احل ، ويرتفع صوت الباطل، ولكن تتغري ظواهرها من جمتمع 

هم أول من حيارب دعوات اإلصالح، حمافظة  -املأل-آلخر، فأصحاب املكانة والرياسة
 على مصاحلهم ومراكزهم وأمواهلم.

أكرب قدر من وتعل  الناس بزينة الدنيا ، وحرصهم على العّب منها، والتمتع ب
 لذائذها، ظاهر لكل ذي عينني.

والتمسك بالعادات والتقاليد، واتباع خطى اآلباء واألجداد، يترمجه استنكار الناس 
 لكل من حاول ختليصهم من هذه القيود البالية وإرجاعهم إىل طري  احل .

 ض.وانتشار املظاهر احلضارية، والتطور زاد من كربياء وجترب  أصحاب النفوس املري
واجلهل بأمور الدين مسيطر على عقول املسلمني، والشبهات قد شوشت  على 

 غريهم، لصدهم عن دين احل ، وتشويه صورة اإلسالم   أعينهم.
أينما نظر املسلم وجد تكرارا لنفس األسباب الصادة عن سبيل اهلل، فهي نفسيات  

 ومفاهيم متكررة، بأحوال وأوضاع متجددة.
إلى اهلل من دراسة أسباب الصدود، ومعرفتها والوقوف ما يستفيده الدعاة 

 عليها:
ملا كانت الدعوة تقوم بشكل أساسي على عرض الدعوة ومبادئها بشكل حسن ، 
وكان من أهداف الداعية تبيني سبيل املؤمنني للناس، والتأثري   نفوسهم، وإرشادهم 

                                                 
وسلم : يا حممد، واهلل ما كان على ، ومثل ذلك قول مثامة بن أثال للنيب صلى اهلل عليه 401سب  خترجيه ص  (0)

األرض وجه أبغض إىل من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إيل، واهلل ما كان من دين أبغض إيل من 
دينك، فأصبح دينك أحب الدين إيل، واهلل ما كان من بلد أبغض إيل من بلدك، فأصبح بلدك أحب البالد إيل( 

، وصحيح مسلم كتاب 4/001ين حنيفة وحديث مثامة بن أثال صحيح البخاري  كتاب املغازي باب وفد ب
 .0742ح  3/0314اجلهاد والسري باب ربط األسري وحبسه وجواز املن عليه 
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الناس عن االستجابة هلا رغم وهدايتهم، كان من املهم للداعية، معرفة األسباب اليت تصد 
 حسن عرضه هلا، وبذله اجلهود   نشرها.

فيكون الداعية كالطبيب الذي يسعى   طلب الشفاء للمريض، فيقف على علته 
املرضية، بسؤاله عن تاريخ مرضه، ومراقبة أحواله ملعرفة األسباب اليت أدت به إىل هذه 

ستطاع،   خيتار له الدواء األصلح العلة، فيعمل حينها على إزالة هذا السبب ما ا
واألنفع، ويضع منه املقدار املناسب فوق اجلزء املعتل، حىت يتحق  له الشفاء بإذن اهلل، 
    مدة نقاهته من املرض، جينبه األسباب اليت قد تؤدي  إىل انتكاس حاله، وهو ملا 

 يسترد كامل عافيته بعد.
ته، لتحق  الفائدة وحصول الشفاء بإذن فيظهر مما سب  أمهية معرفة السبب وإزال

اهلل، ألن) قبول احملل ملا يوضع فيه، مشروط بتفريغه من ضده، وهذا كما أنه   الذوات 
واألعيان، فكذلك هو   االعتقادات واإلرادات، فإذا كان القلب ممتلئا بالباطل اعتقادا 

 .(0)وحمبة، مل يب  فيه العتقاد احل  وحمبته موضع(
 عية بأسباب الصدود عند املدعوين حيق  الفوائد التالية:وعلم الدا

إذا عرف الداعية هذه األسباب حرص على إزالتها، أو التقليل من أثرها السيء   -0
، فإذا (4)  نفوس املدعوين ما أمكنه ذلك، لتصبح نفوسهم مهيأة للنبت اجلديد بإذن اهلل

كالذي يبين دارا على أرض هشة لينة  كان-املمكن إزالتها-أمهل الداعية إزالة األسباب 
 قد تنهار به   أي حلظة.

إن معرفة هذه األسباب تساعد الداعية   اختيار األسلوب األفضل والوسيلة  -4
األجدى   الدعوة، فأسلوب دعوة من امتأل عقله باملفاهيم املنحرفة، خمتلف عن أسلوب 

 غلبت عليه شهواهتا.دعوة من تبني له احل ، ولكن تعل  قلبه بالدنيا ،و
إن معرفة أسباب الصدود   بيئة ما، يساعد على التخطيط اجليد عند إعداد  -3

الدعاة، وتثقيفهم وتعليمهم، مبا يتناسب مع  اجملتمع الذي يدعو فيه، فيتسلح الداعية مبا 
                                                 

 .23الفوائد ص  (0)
، وقد قسم 370 -414لالستفادة انظر دوافع إنكار دعوة احل    العهد النبوي، وسبل عالجها من ص  (4)

إىل مخسة أقسام هي : احلسية والعقلية واألخالقية واالجتماعية والنفسية، وانظر  املؤلف سبل عالج هذه املوانع
 .234 -244أصول الدعوة من ص 
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يساعد على الدفاع عن اإلسالم عند أصحاب الشبهات، ويتحلى بسعة الصدر ولني 
التعامل، ليتخطى عقبة كراهية احل  ومن يدعو إليه، ويتزود مبا يكسب به القول، وحسن 

 مودة الناس وصداقتهم ويؤلف قلوهبم.
  بعض اجملتمعات قد يكون من األفضل أن يتصدى للدعوة من يتمكن من أن  -2

ينال ثقة الناس واحترامهم، ألن احتقار املدعوين للداعية وازدراءهم له وضعف ثقتهم به، 
علمه، أو نظرهتم له نظرة دونية، كل ذلك حيول دون اإلنصات له واالستجابة ملا أو ب

 يدعو إليه، ولعل من األنسب أن تراعى املكانة االجتماعية، واملستوى املعيشي والثقا .
إن معرفة الداعية ألسباب الصدود مفيد   إجناح العملية الدعوية وإزالة  -4

الداعية حبكمته  تفادي الصدام مع هذه األسباب مباشرة، العراقيل من طريقها، فإذا متكن 
حال كمون هذه -وذلك بأن يبتعد عن إثارة النعرات العصبية والشخصية عند املدعوين

وتأجيل ما ميكن تأجيله منها حىت ينشرح صدورهم للهدى، ألن الغالب أن -األسباب
 يثور املدعو وتأخذه العزة باإل  عند إثارة هذه النعرات.

إن بصرية الداعية املؤمن مبكائد الشيطان ووسائله   صد الناس عن اتباع  -4
اهلدى، يدفعه إىل التوقي واحلذر أن يقع يوما   حبائله، فال يسلطه على عقله ليبث فيه 
الشكوك واألوهام، وال على قلبه فيزين له الدنيا ويزخرف له متاعها، أو يلو، أخالقه 

 .بأنواع االحنرافات اخللقية
أخريا إذا أخلص الداعية، وبذل غاية وسعه، وقدم ما ميكنه من جهد ووقت  -7

ومال لنشر دين اهلل، ومل ير استجابة   راجع نفسه وحاسبها، وأعاد الدعوة كرات 
مع -وكرات، فليعلم أن هناك مانعا عن االستجابة للح  ، ال ميلك هو أمامه إال الدعاء

 اية ملن كتب اهلل عليه الضاللة.باهلد -االستمرار   بذل األسباب
، وقد (0) ڇ...... ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈڇ  وقد قال تعاىل

حقت الضاللة على من متادى    الطغيان والصدود من أهل مكة، فمنهم من مل يؤمن 
بالبعث والنشور واجلزاء، ومل يستقبلوا القرآن بنفوس صافية وعقول واعية، بل كانوا 

لرفض هذا الدين، ومهيئني لعدم اإلصغاء إليه، ومتطوعني للحيلولة بينه  متحفزين دائما
                                                 

 .34سورة النحل آية  (0)
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ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ڇ حىت قال تعاىل فيهم (0)وبني أن يصل إىل أمساع الناس،

ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ    

 .(4) ڇۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   
باط أو اليأس من هدايتهم، ألن القلوب بني إصبعني فيحرص الداعية أال يصيبه اإلح

ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  ڇ من أصابع الرمحن يقلبها كيف يشاء، وقد قال تعاىل

، فاهلل تعاىل) قد أوضح السبل، وأرسل الرسل، وانزل (3) ڇ.... گ  گ  گ    ڳ
ار والعقول، الكتب، وأزاح العلل، ومكَّن من أسباب اهلداية والطاعة، باألمساع واألبص

وهذا عدله، ووف  من شاء مبزيد عناية وأراد من نفسه أن يعينه ويوفقه، فهذا فضله، 
وخذل من ليس بأهل لتوفيقه وفضله، وخلى بينه وبني نفسه، ومل يرد سبحانه أن يوفقه، 

 فقطع عنه فضله، ومل حيرمه عدله، وهذا نوعان:
وإيثار عدوه   الطاعة واملوافقة  أحدمها: ما يكون منه جزاء للعبد على إعراضه عنه،

 عليه، وتناسي ذكره وشكره، فهو أهل  أن خيذله ويتخلى عنه.
والثاين: أن ال يشاء له ذلك، ابتداء كما يعلم منه أنه ال يعرف قدر نعمة اهلداية، وال 

 .(2)يشكره عليه، وال يثين عليه هبا، وال حيبه، فال يشاؤها له، لعدم صالح حمله(
من عرف اهلل تعاىل أنه ليس مهيئا بعد الستقبال اخلري واحل  واهلدى،  ونوع ثالث:

فرييد اهلل تعاىل تأخر هدايته حىت يد، له أمور وابتالءات متنوعة، تبني له طري  احل  
 وتكشف له عن فساد ما كان يدين به، فتنجلي الشبه عن قلبه ويقبل على احل .

ذه األسباب، تعينه على مراعاة أحوال وخالصة هذه الفوائد أن معرفة الداعية هل
 املدعوين، مبا يهيئهم أفضل هتيأة لالستجابة، وهذا ما يتناوله املبحث التايل بإذن اهلل.

 

                                                 
، دار االعتصام القاهرة، ط: بدون 090بتصرف، تأمالت   سورة اإلسراء: د. حسن حممد باجودة ص  (0)

 هـ.0394
 . 24 -24سورة اإلسراء اآليتان  (4)
 .30سورة الرعد جزء من آية  (3)
 .31الفوائد ص  (2)
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املبحث الثاني: الدروس الدعوية املتعلقة مبراعاة  

 أحوال املدعوين.
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ري، وراعيته املراعاة: أصلها من كلمة رعى، يقال: راعيت األمر: نظرت إىل أين يص

مراعاة: الحظته حمسنا إليه، ومنه مراعاة احلقوق. وراعيت األمر: راقبته ونظرت إىل ما 
 .(0)يصري، وماذا منه يكون

ومراعاة املدعوين: مالحظتهم واإلحسان إليهم، ومراعاة حقوقهم، وتقدمي الدعوة 
بإذن -واليت تؤدي هلم مبا يتناسب مع أحواهلم وظروفهم، وهذا من األمور املهمة للدعاة، 

 إىل زيادة فرصة االستجابة للح  عند املدعوين. -اهلل
وإن مما يؤكد أمهية مراعاة أحوال املدعوين، تنوُّع طبائعهم، وتفاوت مداركهم، مما 
يؤدي إىل اختالف تأثرهم واستجابتهم للهدى اإلهلي الذي جاء به النيب صلى اهلل عليه 

 لناس   استجابتهم للح  إىل قسمني، مها:وسلم، وقد قسم اإلمام ابن القيم ا
 القسم األول: املنتفعون بالدعوة، وهم نوعان: 

النوع األول: ذو القلب الواعي الذكي، الذي يكتفى هبدايته بأدىن تنبيه، وال حيتاج 
إىل أن يستجلب قلبه وجيمعه من مواضع شتاته، بل قلبه واع قابل للهدى غري معرض 

 إىل وصول اهلدى إليه، فإذا جاء سارع إىل قبوله، كأنه كان عنه، فهذا ال حيتاج إال
 مكتوبا فيه، وهذا حال أكمل اخلل  استجابة، كما هي حال الصدي  رضي اهلل عنه .

والنوع الثاين: من ليس له هذا االستعداد والقبول، فإذا ورد عليه اهلدى أصغى إليه  
وحسنه بنظره واستدالله، وهذه بسمعه، وأحضر قلبه، ومجع فكرته عليه، وعلم صحته 

طريقة أكثر املستجيبني، وهلم ُنوِّع ضرب األمثال وإقامة احلجج، فاألولون يدعون 
 باحلكمة، وهؤالء يدعون باملوعظة احلسنة، فهؤالء نوعا املستجيبني املنتفعني.

 أما القسم الثاين: فهم املعارضون املدعون للح ، وهم نوعان:
باجملادلة باليت هي أحسن، فإن استجابوا وإال فهم النوع  النوع األول: نوع يدعون

 الثاين: وهم الذين ال بد هلم من جدال أو جالد.
 ومن تأمل دعوة القرآن وجدها تشمل هذه األقسام، متناولة هلا كلها، كما   قوله 

                                                 
 .01/043، وتاج العروس فصل الراء من باب الواو والياء 4/4341الصحاح باب الواو والياء فصل الراء ( 0)
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 .....ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓڇ تعاىل

ما أهل اجلالد فهم الذين أمر اهلل بقتاهلم حىت ال تكون ، فهؤالء املدعوون بالكالم، وأ(0) ڇ
 (.4)فتنة ويكون الدين كله هلل

وقد ضرب النيب صلى اهلل عليه وسلم املثل ملوقف الناس من هدى اهلل والعلم الذي 
 ، وفصلهم إىل ثال، فئات:(3)بعث به

يعبُّ منه، الفئة األوىل: وميثلها الذي شرح اهلل صدره لإلسالم، فأقبل على هديه، 
حىت غدا اإلسالم مبثابة دمه وروحه، حيثما حل ، تكلم باإلسالم، عمله مطاب  ألمر اهلل، 
وأخالقه تنط  بشرع اهلل، قد استفاد من هذا اهلدى والعلم   نفسه، وانعكست عقيدته 

 على خل  اهلل، فنفعهم بعلمه، فهذا عاِلم عاِمل معلِّم.
على هدى اهلل، يعب منه ما شاء له اهلل، فنال منه  الفئة الثانية: وميثلها الذي أقبل

حظا وافرًا، لكنه مع هذا العلم اجلَّم، مل حيق  صفة العمل، فعلمه   واد، وعمله   واد 
 .(2)آخر، ينفع الناس ويرشدهم، وهو   ذاته مفلس من العمل

ومل ينقله  الفئة الثالثة: وميثلها الذي مسع العلم فأعرض عنه، مل حيفظه مل يعمل به،
 .(4)لغريه، فهذا مبنزلة األرض السبخة أو امللساء، اليت ال تقبل املاء، أو تفسده على غريها

 وأوضح ما يتعل  مبراعاة املدعوين، ضمن ثالثة مطالب:
 املطلب األول: أسس تعني الدعاة على يقي  مراعاة املدعوين.

 املطلب الثاين: جوانب مراعاة أحوال املدعوين.
 الثالث: مثار هذه املراعاة   نفوس املدعوين.املطلب 

                                                 
 .044سورة النحل جزء من آية  (0)
 .0/070بتصرف، مفتاح دار السعادة  (4)
عثين اهلل به من اهلدى والعلم كمثل الغيث الكثري.. اخل(( سب  خترجيه وذلك   احلديث املتف  عليه )) مثل ما ب (3)

 .203ص  
بتصرف، قطوف من رياض السنة، دراسة يليلية أحاديث خمتارة من كتاب رياض الصاحلني: د. حممد صاحل  (2)

 ، مؤسسة مناهل العرفان بريوت ط: بدون.40-0/41رضا 
 .97ح   0/077بتصرف، فتح الباري  (4)
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املطلب األول: أسس تعني الدعاة على حتقيق مراعاة 

 أحوال املدعوين.

 األساس األول: العلم بحال من توجه إليهم الدعوة:
مبعرفة شئوهنم واستعدادهم وطبائع بالدهم، وميوهلم، أو ما يعرب عنه بـ) أحواهلم 

فكارهم، واألسباب اليت أدت أو أثرت على استجابتهم للح ، ، وسواب  أ(0)االجتماعية(
 فأخرهتا أو منعتها، والوسائل اليت يؤتون من قبلها.

وقد كان النيب صلى اهلل عليه وسلم يعتمد اعتمادا كبريا على هذا األساس   اتصاله 
باملدعوين، والتقرب منهم، والتأثري فيهم، فهو يعرف أمساءهم وبعض خصائصهم، كما 
يعرف بعض مستوياهتم االقتصادية واالجتماعية، ومستوياهتم العقلية واإلميانية، وكذلك 
يعرف قدراهتم وحظوظهم   اجملاالت التربوية والقيادية، فيتحد، مع كل مبا يناسبه، 

 .(4)ويكلف كال وف  قدراته وخصائصه
با شاه ومن شواهد إطالعه صلى اهلل عليه وسلم على أحوال أصحابه، معرفته أن أ

رضي اهلل عنه من غري أهل مكة، كما   احلديث) فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو 
شاه، فقال: أكتب يل يا سول اهلل. فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :)) اكتبوا أليب 

 ، فمعرفته له وذكره بامسه يدل على إطالعه على حاله، فأمر بالكتابة له.(3)شاه((
نت عتبة رضي اهلل عنها، ملا جاءت تبايع منقبة متنكرة، فكشفت ويعرف هندًا ب

حاهلا مع زوجها، فقال هلا النيب صلى اهلل عليه وسلم : وأنك هلند بنت عتبة. قالت: أنا 
 .(2)هند بنت عتبة، فاعف عما سلف عفا اهلل عنك

                                                 
، وانظر الدعوة اإلسالمية، أصوهلا ووسائلها ص 011تصرف، هداية املرشدين إىل طرق الوعظ واخلطابة ص ب(0)

 .19، وانظر الرياض الناضرة واحلدائ  النرية الزاهرة ص 230
بتصرف، علم النفس الدعوي، دراسات نفسية تربوية لآلباء واملعلمني والدعاة: د. عبد العزيز النغيمشي ص  (4)

 هـ. 0204، 0ر املسلم الرياض، ط:، دا414
 .1/31، واللفظ   صحيح البخاري كتاب الديات باب من قتل له قتيل فهو خبري النظرين 024سب  خترجيه ص  (3)
 .3/44بتصرف، تاريخ األمم وامللوك  (2)



 

513 

 

 

كما تظهر معرفته وصدق فراسته فيهم،   حسن اختياره قادة اجليش اإلسالمي 
 اتح،     تعيينه قادة السرايا احملطمة لألوثان.الف

)وال شك أن الفرد كلما كان أعرف بالطرف املقابل كان إليه أقرب، وبربه وصلته 
أحرى، وكذلك الطرف املقابل يبادله الشعور ذاته، ويكون متقبال متأقلما، بينما جهل 

 .(0)اآلخرين أو جتاهلهم يبعث الوحشة والنفرة فيهم(
عرفة من الداعية للمدعوين تبصره بكيفية التعامل معهم، فيستعد لذلك، وهذه امل

وجتعله يسري هينا لينا مع املدعو، فال يشدد عليه أو جيهده، بل يصرب عليه صرب العارف 
 (.4)بطبيعته وأفكاره، الواث  ببلوغ اهلدف السامي الذي يسعى إليه

 مخالطة الداعية للمدعوين: :األساس الثاني
فالداعية الذي خيرج ويبحث عن   (،3)ثل الطرق ملعرفة الناس، هي خمالطتهمإن من أم

الناس ويغشى جمالسهم ويتوجه إليهم بالدعوة، ليس كمن شأنه البقاء   مكتبه أو بيته 
أضعف أثرا   الدعوة، وقلما يستجيب  -غالبا-منتظرا قدوم الناس عليه، فهذا الصنف 

 هلم واهتماماهتم.له الناس، ملا يرون من جهله بأحوا
فمعاشرة اجلماهري والتعرف على عوائد الناس وأوضاعهم ومشكالهتم، هلا أثر كبري   
جناح الدعوة اإلسالمية، فمن أراد أن يصلح املتدينني، فعليه أن يعيش معهم   مساجدهم 
وجمالسهم، ومن أراد أن يصلح العمال والفالحني، عليه أن يعيش معهم   قراهم 

 (.2)ومن أراد أن يصلح التجار، فال بد أن خيالطهم   أسواقهم ومتاجرهم.. اخل ومصانعهم،

                                                 
 .417علم النفس الدعوي: د. عبد العزيز النغيمشي ص  (0)
عرفة حال املدعو قوله صلى اهلل عليه وسلم ملعاذ رضي اهلل عنه ملا بعثه إىل ومن األحاديث اليت تدل على أمهية م (4)

اليمن:)) إنك ستأيت قوما أهل كتاب... اخل(( كتاب املغازي باب بعث أيب موسى األشعري ومعاذ إىل اليمن قبل 
، 1العثيمني ص  . وذلك ليعرف حاهلم ويستعد هلم. انظر زاد الداعية إىل اهلل: الشيخ حممد4/019حجة الوداع 

 .001هـ ومشكالت الدعوة والداعية ص 0203، 3إعداد: فهد بن ناصر السليمان، دار الوطن للنشر، ط:
اختلف العلماء   أيهما أفضل اخللطة أم العزلة، وبينوا أن هناك أحواال تشرع فيها العزلة بشكل كلي أو جزئي  (3)

 3/274، واآلداب الشرعية واملنح املرعيـة  422-4/440ين  وأنواعها. انظر على سبيل املثال: إحياء علوم الد
 فصل   املفاضلة بني العزلة واخللطة.

 .401، وانظر الصحوة اإلسالمية بني اجلحود والتطرف ص 37بتصرف، السرية النبوية دروس وعرب ص (2)
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ذلك أن اإلسالم دين اجلماعة، واألصل   املسلم أن خيالط الناس ليتمكن من 
 أمرهم باملعروف وهنيهم عن املنكر وإرشادهم إىل اخلري، وانتشاهلم من الضالل.

من خيالط الناس خمالطة يأمرهم فيها  وقد بني النيب صلى اهلل عليه وسلم أفضلية
باملعروف وينهاهم عن املنكر، وحيسن معاملتهم، وأنه أفضل من الذي يعتزهلم، وال يصرب 
على خمالطتهم، واألحوال ختتلف باختالف األشخاص واألحوال والزمان، ولكل حال 

اس ويصرب على ، وذلك   قوله صلى اهلل عليه وسلم :)) املسلم إذا كان خيالط الن(0)مقال
 (.4)أذاهم خري من املسلم الذي ال خيالط الناس وال يصرب على أذاهم((

 وضوح مفاهيم معاملة المدعوين عند الداعية: :األساس الثالث 
وخاصة املفاهيم اليت قد يشوهبا خلط أو عدم وضوح عنده، خاصة فيما يتعل  

عية ويضطره إىل جمانبة احلكمة   بأحوال املدعوين املتغرية أو املؤقتة، مما قد حيري الدا
التعامل معهم، أو يوقعه   حماولة اجلمع بني املتضادين، كاجلمع بني الرف  واحلزم، أو 
الثبات واملرونة، فال بد للداعية من التمييز   مراعاته للمدعوين بني هذه األمور، كذلك 

والعفو وبني الصرب،  وضوح الفرق بني مداراة املدعوين ومداهنتهم، والفرق بني الصفح
 وتتضح األمور السابقة كاآليت:

 مراعاة المدعوين بين الرفق والشدة: -1

على الداعية إىل اهلل أن يعرف بوضوح أن رسالته اليت حيملها إىل الناس، هي رسالة 
ک  ک  گ         گ  ڇ رمحة، كما أخرب اهلل تعاىل رسوله صلى اهلل عليه وسلم 

 ڇگ       
ستوعب الداعية ذلك، يتعم    نفسه اإلحساس بالتيسري على ، وحني ي(3)

ۇ  ۇ  ۆ  ڇ الناس والرف  هبم، فاهلل تعاىل ال يريد  بعباده إال اليسر، كما قال تعاىل

، وهو تعاىل رفي  حيب الرف ، ويعطي على الرف  ما (2) ڇ...ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  

                                                 
 .7/401بتصرف، يفة األحوذي بشرح جامع الترمذي  (0)
 . 231سب  خترجيه ص  (4)
 .017رة األنبياء آية سو (3)
 .014سورة البقرة جزء من آية  (2)
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سلم :))إن اهلل رفي  حيب الرف ، ال يعطي على الشدة والعنف، كما قال صلى اهلل عليه و
 (4) .(0)ويعطي على  الرف  ما ال يعطي على العنف، وما ال يعطي على سواه((

ولكن هذا الرف  املأمور به الداعية، ال يعين التساهل مع املدعوين أو مسايرهتم دائما 
خذ على فيما يريدون، بل إن مراعاة املدعو أحيانا ومصلحته تتعل  مبنعه من اخلطأ، واأل

يديه بالشدة، وقد قال صلى اهلل عليه وسلم :)) انصر أخاك ظاملا أو مظلوما((. قالوا : يا 
 .(3)رسول اهلل، هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظاملا؟ قال: )) تأخذ فوق يديه((

كما بني النيب صلى اهلل عليه وسلم أن أقواما جيربون على الدين، ويشدون إىل اجلنة 
 .(2)ل:))عجب اهلل من قوم يدخلون اجلنة   السالسل((بالسالسل، فقا

فإذا علم الداعية أن  عامة مصاحل النفوس   مكروهاهتا، كما أن عامة مضارها 
وأسباب هلكتها   حمبوباهتا كان للمدعوين مثل  األب الشفي  على ولده، العامل 

قطع عروقه، وأذاقه مبصلحته، إذا رأى مصلحته   إخراج الدم الفاسد عنه، ش  جلده، و
، كل ذلك رمحة به، (4)األمل الشديد، وإن رأى شفاءه   قطع عضو من أعضائه، أبانه عنه

 .(4)وشفقة عليه، كذلك مينعه كثريا من شهواته، محية له ومصلحة ال خبال عليه
التفاوت  ومراعاة املدعوين بني اللني والشدة، من واقعية الدين اإلسالمي، فهو يقر

لعملي بني الناس، فليس كل املدعوين على درجة واحدة من قوة اإلميان النظري وا
، فبعض الناس يفتح الرف  (7)وااللتزام مبا أمر اهلل تعاىل من أوامر، واالنتهاء عما هنى عنه من نواه

مصارع قلوهبم، وميتلكها اإلحسان، و  الوقت ذاته فإن ) اهلجر لبعض الناس أنفع من التأليف، 

                                                 
 .4493ح  2/4113صحيح مسلم كتاب الرب والصلة واآلداب باب فضل الرف   (0)
 .44انظر الدعوة قواعد وأصول ص (4)
 .3/91صحيح البخاري كتاب املظامل باب أعن أخاك ظاملا أو مظلوما (3)
 .043سب  خترجيه ص  (2)
 .041فوائد ص أي: قطعه .ال( 4)
 .040 -041بتصرف، الفوائد ص (4)
 .047بتصرف، اخلصائص العامة لإلسالم ص  (7)
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النيب صلى اهلل عليه وسلم يتألف قوما، ويهجر آخرين... كما أن املشروع   العدو، وهلذا كان 
 .(0)القتال تارة، واملهادنة تارة، وأخذ اجلزية تارة، كل ذلك حبسب األحوال واملصاحل(

) واإلتساء بالنيب صلى اهلل عليه وسلم   وعظ أهل اجلهل واملعاصي والرذائل 
كفهرار، فقد أخطأ وتعدى طريقته صلى اهلل عليه وسلم، واجب، فمن وعظ باجلفاء واال

.. ومن وعظ ببشر وتبسم ولني، وكأنه مشري برأي، وخمرب عن غري املوعوظ، مبا يستفتح 
من املوعوظ، فذلك أبلغ وأجنع   املوعظة.. وأما الغلظة والشدة، فإمنا جتب   حد من 

 .(4)احلد خاصة( حدود اهلل تعاىل، فال لني   ذلك للقادر على إقامة
واملواقف اليت يلى فيها النيب صلى اهلل عليه وسلم بالرف  أكثر من أن يصى، فهي 
األغلب   أحواله، مقارنة باملواقف اليت يلى فيها صلى اهلل عليه وسلم بالشدة، ومن 
شواهد ذلك   غزوة الفتح: إعراضه عن قبول إسالم ابن عمه أيب سفيان بن احلار، 

اهلل بن أمية بادئ األمر، حىت إذا استوث  من صدق رغبتهما   اإلسالم وأشف   وصهره عبد
، كذلك أمره (2)، وأمره بقتل ابن خطل وهو معل  بأستار الكعبة(3)عليهما ، قبل ذلك منهما

 .(4)بقتال من نقض األمان من أهل مكة، حينما مل يرعوه وبادؤوا املسلمني بالقتال
 لثبات والمرونة:مراعاة المدعوين بين ا -2

من إعجاز هذا الدين، ومن آيات عمومه وخلوده، وصالحيته لكل زمان ومكان، 
أن اهلل تعاىل أودع فيه عنصر الثبات واخللود، وعنصر التطور واملرونة معا، فهو ثبات على 

 الغايات واألهداف، ومرونة   الوسائل واألساليب.
 وع واجلزئيات.وثبات على األصول والكليات، ومرونة   الفر

 .(4)وثبات على القيم الدينية واألخالقية، ومرونة   الشئون الدنيوية والعلمية

                                                 
 .41/414باختصار، الفتاوى: ابن تيمية  (0)
 .44باختصار، األخالق والسري   مداواة النفوس ص  (4)
 . 003انظر قصتهما ص  (3)
 . 030احلديث سب  خترجيه ص  (2)
 . 043احلديث سب  خترجيه ص  (4)
 .412بتصرف، اخلصائص العامة لإلسالم ص  (4)
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وبتدبر أحدا، الفتح يظهر عدة مواقف برزت فيها هذه اخلصيصة، وهي اجلمع   
التعامل مع املدعوين بني الثبات واملرونة، واليت إذا تأملها الداعية تبني له كذلك حدود 

ل املدعو، وتردد ذلك بني الثبات الذي ال جمال للتغيري فيه، وبني املرونة مراعاته ألحوا
 وسعة األمر، ومن تلك املواقف اليت متثل الثبات:

املبادرة إىل إزالة األصنام احمليطة بالكعبة، وإزالة معامل الشرك، فعقيدة التوحيد هي  -
لى اهلل عليه وسلم حرية الدخول   األساس الثابت الذي ال تردد فيه، ومتثلت املرونة   تركه ص

اإلسالم وعدم إكراه الناس عليه، كما مسح بذلك لصفون بن أمية رضي اهلل عنه مدة أربعة 
 .(0)أشهر

موقفه من املرأة املخزومية، ورفضه تعطيل حدود اهلل وقد وجبت إقامتها، ببلوغها اإلمام  -
العار وافتضاحهم هبا بني  ، رغم علمه حبرص قريش على عدم القطع،) خوفا من حلوق

 . (4)القبائل(
ومتثلت املرونة   حثه صلى اهلل عليه وسلم على العفو عن احلدود قبل بلوغها 

، فقد روي: )أن صفوان بن أمية رضي اهلل عنه قيل له: إنه إن مل (3)اإلمام، وحماولة درئها
رداءه، فجاء سارق يهاجر هلك، فقدم صفوان بن أمية املدينة، فنام   املسجد، وتوسد 

فأخذ رداءه، فأخذ صفوان السارق، فجاء به إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فأمر به 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن تقطع يده. فقال صفوان: إين مل أرد هذا يا رسول 

 .(2)اهلل، هو عليه صدقة. فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:)) فهال قبل أن تأتيين به((

                                                 
 .031سب  خترجيه ص  (0)
 .4711ح  02/430إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري  (4)
كما   احلديث: )) تعافوا احلدود بينكم، فما بلغين من حد فقد وجب( سنن أيب داود كتاب احلدود بـاب   (3)

، ومما أثر عن أيب بكر الصدي  رضي اهلل عنه قوله:) لو مل 2374ح  2/033العفو عن احلدود ما مل تبلغ السلطان 
 01/447أجد للسارق، والزاين، وشارب اخلمر، إال ثويب، أحببت أن أستره عليه( املصنف: عبد الرزاق الصنعاين 

 .01930ح 
 .309سب  خترجيه ص   (2)
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وهذا يدل على جواز عفوه عنه، بل وأفضلية ذلك بشرط عدم وصوهلا لإلمام، قال 
ابن عبد الرب رمحه اهلل:) ال أعلم خالفا أن الشفاعة   ذوي الذنوب، حسنة مجيلة، ما مل 

 .(0)تبلغ السلطان، وأن على السلطان إذا بلغته أن يقيمها(
م مببادئ اإلسالم، وترغيبهم   ذلك إن املرونة   دعوة الناس حلملهم على االلتزا

بشىت الوسائل، شيء مرغوب فيه، أما إذا تعل  األمر باملساومة على مبادئ الدعوة، 
وتغيري حقائقها، فينبغي حينئذ للداعية أن يقف وقفة صارمة صحيحة، وإفهام املدعوين أن 

مهم، وليس تشريفا اهلل غين عن العاملني، وأن دخوهلم   الدعوة تكرمي هلم، وتشريف ملقا
 ڇ...... ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چڇ للدعوة، وقد قال تعاىل

والنيب صلى اهلل عليه وسلم مل يتنازل أمام املبادئ الثابتة، لكنه صلى اهلل عليه وسلم (3)،(4)
  يبني الرخصة إذا كان   األمر متسع هلا. 

 الفرق بين مراعاة المدعوين ومداهنتهم: -3

رمحه اهلل: املداراة من أخالق املؤمنني، وهي خفض اجلناح للناس،  (2)ن بطالقال اب 
 ولني الكلمة، وترك اإلغالظ هلم   القول، وذلك من أقوى أسباب األلفة.

وظن بعضهم أن املداراة هي املداهنة فغلط، ألن املداراة مندوب إليها،  
من الدهان: وهو الذي واملداهنة حمرمة، والفرق يتضح من التفصيل: فاملداهنة 

يظهر على الشيء ويستر باطنه، وفسرها العلماء بأهنا معاشرة الفاس ، وإظهار 
 الرضا مبا هو فيه من غري إنكار عليه.

واملداراة هي: الرف  باجلاهل   التعليم، وبالفاس    النهي عن فعله، وترك اإلغالظ 
قول والفعل، وال سيما إذا احتيج عليه حيث ال يظهر ما هو فيه، واإلنكار عليه بلطف ال

 .(0)إىل تألفه وحنو ذلك

                                                 
 .4711ح  02/434إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري  (0)
 .49جزء من آية سورة الكهف  (4)
 .434بتصرف، مباحث   التفسري املوضوعي ص  (3)
هو العالمة أبو احلسن علي بن خلف بن بطال البكري القرطيب، يعرف بابن اللجَّام، شارح صحيح البخاري،  (2)

، 01/27هـ. بتصرف سري أعالم النبالء 229كان من كبار املالكية ومن أهل العلم واملعرفة، تو  رمحه اهلل سنة 
 .7/17ومعجم املؤلفني 
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فاحلد الذي ال يتجاوزه الداعية   مراعاته للمدعوين، هو معاصي اهلل، وما يكرهه تعاىل، 
فيبذل للمدعو من الرف  واملعاملة احلسنة ما جيلبه إىل اهلداية، ومييل قلبه إىل احل  دون الوقوع   

 مداهنته.
رمحه اهلل :) واملداراة اليت تكون صدقة للمداري، هو ختل  اإلنسان وقال ابن ِحبان 

باألشياء املستحسنة مع من يدفع إىل عشرته، ما مل يشبها معصية اهلل، واملداهنة هي 
 .(4)استعمال املرء اخلصال اليت تستحسن منه   العشرة، وقد يشوبه ما يكره اهلل تعاىل(

دارى املدعوين وعاملهم مبا حيبون، حىت لو وإذا حرص الداعية على جناح دعوته، 
كان مضطرا إىل قسر نفسه على ذلك ما دام يظن أن عاقبة األمر إىل خري، فعن أم 

، فلما مسع النيب صلى اهلل (3)املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها قالت:) جاء خمرمة بن نوفل
لت: فلما خرج، عليه وسلم به، قال:)) بئس أخو العشرية((، فلما دخل، بشَّ به. قا

 .(2)كلمته   ذلك، فقال:)) يا عائشة، أعهدتين فحاشا، إن شر الناس من ُيتقى شره((
وقال أبو حاا الُبسيت رمحه اهلل: ) من التمس رضا مجيع الناس، التمس ما ال يدرك، 
ولكن يقصد العاقل رضا من ال جيد من معاشرته بد، وإن دفعه الوقت إىل استحسان 

دات كان يستقبحها، واستقباح أشياء كان يستحسنها، ما مل يكن إمثا، فإن أشياء من العا

                                                                                                                                          
. وقد عقد اإلمام البخاري   صحيحه   كتـاب األدب بـاب   4030ح  01/441بتصرف،  فتح الباري (0)

بعنوان باب املداراة مع الناس، وروى فيه قول أيب الدرداء رضي اهلل عنه : إنا لنكشر   وجوه أقوام وإن قلوبنـا  
 .7/014لتلعنهم. 

 .3/271نح املرعية اآلداب الشرعية وامل (4)
هو خمرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كالب، من مسلمة الفتح، كان له سن عالية وعلـم   (3)

بالنسب، كان عاملا بأنصاب احلرم، وبعثه عمر رضي اهلل عنه ليجدد أنصاب احلرم وبعثه عثمان رضي اهلل عنه بعد 
هــ  44عليه وسلم يتقي لسانه ويتألفه. مات رضي اهلل عنه سنة ذلك، كان   خلقه شدة وكان النيب صلى اهلل 

 .3/391، اإلصابة 423سنة. بتصرف، سري أعالم النبالء /  004وعمره 
، وصـحيح  7/10صحيح البخاري كتاب األدب باب مل يكن النيب صلى اهلل عليه وسلم فاحشا وال متفاحشا (2)

، بلفظ: أن رجال استأذن. واللفـظ  4490ح  2/4114ه مسلم  كتاب الرب والصلة باب مداراة من يتقى فحش
، وقال احملق : قال غري واحد من أهل العلم أنه عيينة بن 4/423املروي ذكره اإلمام الذهيب   سري أعالم النبالء  

 حصن الفزاري، وقال بعضهم أنه خمرمة بن نوفل، واستدلوا بالرواية اليت ذكرها اإلمام الذهيب. 
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،وما (0)ذلك من املداراة، وما أكثر من دارى فلم يسلم، فكيف توجد السالمة ملن مل يدار(
 أكثر ما دارى الداعية املدعوين، فلم يستجيبوا له، فكيف يصل االستجابة ملن مل يدار!

 عوين ملُّوه، وانفضوا من حوله، وقد قيل:والداعية إذا مل يدار املد 
 من مل يدار الناس ملوه   )دار من الناس مالالهتم
 (4)من أكرم الناس أحبوه(   ومكرم الناس حبيب هلم

ومن أمثلة مداراة النيب صلى اهلل عليه وسلم ألهل مكة، تلطفه هلم بالقول   خطابه 
 وعفوه عنهم، بال منة، رغم ما لقيه منهم.

 ف بصفوان بن أمية، رغم فظاظة خطابه مع النيب صلى اهلل عليه وسلم.والتلط
 رضي اهلل عنهما. (3)وإالنة القول ملن حاول إحلاق األذى به منهم مثل شيبة وفضالة

وكذلك مداراته هلم بالفعل، وذلك كعفوه عمن طلب األمان منهم،   تأليفهم 
 باهلبات والعطايا بعد غزوة حنني.

 وين بين العفو والصفح وبين الصبر:مراعاة المدع -4

إن القائم بالدعوة إىل اهلل تعاىل، واآلمر باملعروف الناهي عن املنكر، ال يسلم   
غالب األحيان من مس الناس له باألذى، سواء بالقول أم بالفعل، وهلذا قال لقمان البنه 

ې  ې ې  ې   ى  ى  ائ  ائ      ەئ  ەئ  وئ  ڇ مبينا له هذه السنة

، كما أمر اهلل تعاىل نبيه بالصرب   مواضع كثرية، كما (2) ڇۆئ   ۆئ     ۈئ  ۈئ      وئۇئ  ۇئ 
، وبني له الكلفة الناجتة عن (4) ڇڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  ڇ   قوله تعاىل

جب   حب  خب  مب  ىب  يب   ڇ نزول القرآن، وأنه سيتبع ذلك أذى وابتالء، فقال تعاىل

 .(4) ڇ        جت  حت  خت  مت  ىت   يت   جث  مث  ىث     يث  

                                                 
 .70ء ونزهة الفضالء ص روضة العقال (0)
 واألبيات لعلي بن حممد البسامي رمحه اهلل. 71املرجع الساب  ص  (4)
 . 011، و ص 037سب  خترجيه ص  (3)
 .07سورة لقمان  آية  (2)
 .01سورة املزمل آية  (4)
 .42 -43سورة اإلنسان اآليتان  (4)
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وهنا يرد سؤال: ما هو تصرف الداعية حيال ما ميسه من أذى املدعوين؟ وكيف 
مينع األذى عن نفسه دون اإلخالل بعالقته مع املدعوين؟ وكيف مينع التعارض بني مراعاة 

 أحواهلم وبني كف الضرر عن نفسه؟
دفع عن نفسه ما يضره، يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل: إن ) لآلمر الناهي أن ي

كما يدفع اإلنسان عن نفسه الصائل، فإذا أراد املأمور املنهي ضربه، أو أخذ ماله وحنو ذلك، 
وهو قادر على دفعه، فله دفعه عنه، خبالف إذا ما وقع األذى وتاب منه، فإن هذا مقام الصرب 

 واحللم.
  الصحيحني عن عائشة والكمال   هذا الباب حال نبينا صلى اهلل عليه وسلم، كما  

رضي اهلل عنها أهنا قالت: )ما ضرب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم شيئا قط بيده، ال امرأة، 
وال خادما، إال أن جياهد   سبيل اهلل، وما نيل منه شيء فينتقم من صاحبه، إال أن ُينتهك 

 .(4)((0)شيء من حمارم اهلل، فينتقم هلل عز وجل
ى ذلك عفوه عن أهل مكة مجيعهم، فيما يتعل  حبقه صلى اهلل ومن أعظم األمثلة عل

عليه وسلم  وخاصة من مسه بأذى   نفسه كمن كان يهجوه من الشعراء، أو بأذى   
أهله كوحشي بن حرب، وهند بنت عتبة، وقصتهما معروفة مع سيد الشهداء رضي اهلل 

 .(3)هعنه، وهبار بن األسود الذي آذى ابنته فأسقطت جنينها بسبب
أما إذا كان التعدي على حقوق اهلل تعاىل، فهو أول من يغضب له، ويقيم حدوده، 
كما روى اإلمام البخاري رمحه اهلل   صحيحه عن املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها:) 

 .(2)واهلل، ما انتقم لنفسه   شيء يؤتى إليه قط، حىت تنتهك حرمات اهلل، فينتقم هلل(

                                                 
لآلثام، واختياره من املباح أسهله، وانتقامه هلل  صحيح مسلم كتاب الفضائل باب مباعدته صلى اهلل عليه وسلم (0)

، ورواه أبو داود خمتصرا   سننه كتاب األدب باب   التجاوز   األمر 4341ح  2/0102عند انتهاك حرماته 
 .2714ح  441/ 2
 لم.، مع اختالف يسري   لفظ احلديث، واملثبت هو اللفظ عند اإلمام مس049-04/041الفتاوى: ابن تيمية  (4)
 .034راجع ص  (3)
، وصحيح مسلم كتاب الفضائل باب مباعدته صـلى اهلل  1/04كتاب احلدود باب إقامة احلدود واالنتقام حلرمات اهلل (2)

 .4347ح  2/0103عليه وسلم لآلثام واختياره من املباح أسهله.. اخل 
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اهلل:) واآلمر الناهي إذا أوذي وكان أذاه تعديا حلدود اهلل،  قال شيخ اإلسالم رمحه
وفيه ح  هلل، جيب على كل أحد النهي عنه، وصاحبه مستح  للعقوبة، لكن ملا دخل فيه 
ح  اآلدمي، كان له العفو عنه، كما له أن يعفو عن القاذف والقاتل وغري ذلك، وعفوه 

هلل، لكن يكمل هلذا اآلمر الناهي مقام عنه ال يسقط عن ذلك العقوبة اليت وجبت حل  ا
ەئ  ەئ  وئ  وئ  ڇ  الصرب والعفو الذي شرع اهلل ملثله، حىت يدخل   قوله تعاىل

 .(4)((0) ڇۇئ  ۇئ   ۆئ   ۆئ     
والفرق بني الصفح والعفو وبني الصرب، أن الداعية مأمور بالصرب دائما، قبل دعوته 

ب عليها من نتائج، أما الصفح فالداعية يبلغ به وأثناء قيامه هبا، وبعد الدعوة يصرب ملا يترت
أعلى درجة   اإلحسان، كما أنه قد ال يراف  الداعية   مجيع أحواله، فقد يصفح 
الداعية ويعفو   سبيل مصلحة أعلى حمققة، وأحيانا تكون املصلحة مالزمة إليقاع 

انب الداعية، العقوبة، وذلك حني يكون صدور العفو أو تكراره مدعاة لالستهانة جب
 .(3)والتقليل من شأنه، أو اجتراء الفساق عليه

ويوضح شيخ اإلسالم فرقا آخر فيقول: )  هنا فرق لطيف، أما الصرب، فإنه مأمور 
به مطلقا، فال ينسخ، وأما العفو والصفح، فإنه جعل إىل غاية، وهو:)أن يأيت اهلل بأمره(، فلما 

هلل عليه وسلم ونصره، صار قادرا على اجلهاد ألولئك، أتى اهلل بأمره: بتمكني الرسول صلى ا
وإلزامهم باملعروف، ومنعهم من املنكر، صار جيب عليه العمل باليد   ذلك ما كان عاجزا 

 .(2)عنه، وهو مأمور بالصرب   ذلك، كما كان مأمورا بالصرب أوال(
 ڇۀ  ہ       ہ    ہ  ہ  ھ  ڇ وقد يشكل على الداعية قوله تعاىل

، فاآلية (4)
متدح املؤمنني بأن فيهم قوة االنتصار ممن ظلمهم واعتدى عليهم، فهم ليسوا بعاجزين وال 

، واجلمع بني هذه العزة وبني العفو (4)أذلة، بل يقدرون على االنتقام ممن بغى عليهم
                                                 

 .014سورة آل عمران جزء من آية  (0)
 .071-04/049الفتاوى: ابن تيمية  (4)
 .247كما   قصة قتله صلى اهلل عليه وسلم أيب عزة اجلمحي بعد غزوة أحد. سب  ختريج القصة ص  (3)
 .04/071الفتاوى: ابن تيمية (2)
 .39سورة الشورى آية  (4)
 .7/091بتصرف، تفسري القرآن العظيم   (4)
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ہ  ھ  ڇ والصفح، بأهنم كانوا يكرهون أن ُيستذلوا، فإذا قدروا عفوا، فقوله تعاىل: 

 ڇ
دحهم بأن فيهم مهة االنتصار للح  واحلمية له، ليسوا مبنزلة الذين يعفون عجزا مي (0)

وذال، بل هذا مما يذم الرجل، واملمدوح العفو مع القدرة والقيام ملا جيب من نصر احل ، 
 .(4)ال مع إمهال ح  اهلل وح  العباد

 األساس الرابع: التدرج في الدعوة:
والعرب قد استحكمت فيهم عادات منها ما هو  ) جاء النيب صلى اهلل عليه وسلم 

صاحل للبقاء ال ضرر منه على تكوين األمة، ومنها ما هو ضار يريد الشارع إبعادهم عنه، 
، ألن من (3)فاقتضت حكمته أن يتدرج معهم شيئا فشيئا، لبيان حكمه، وإكمال دينه(
ت واعتقادات أصعب األمور على نفوس املدعوين: مفارقة ما كانوا عليه من عادا

وأفكار، بسرعة و  مدة قصرية، فينتقلون نقلة واحدة من واقعهم الذي ألفوه ملدة طويلة، 
 إىل واقع جديد بشكل كامل.

فمن تيسري اإلسالم على الناس أنه راعى سنة التدرج فيما يرفعه عنهم من الباطل  
عاة ملا ركب   واقع رفعا تدرجييا، لتحل حمله بالتدريج أيضا صورة احل    السلوك، مرا

الطبيعة الفردية واالجتماعية من سنة التشبث باملورو،، ومشقة االنقالب الفوري من 
 طور   السلوك إىل طور آخر مناقض له.

وما ورد   التشريع اإلسالمي من تنجيم   النزول ومن تدرج   بناء األحكام،  
ىل واقع احلقيقة اإلسالمية، ليكون مبدأ يعترب إرشادا إهليا   كيفية يويل أهل اجلاهلية، إ

 .(2)عاما   منهجية الصراع مع الواقع الباطل
 والتدرج ذو شقني: ش  يتعل   بالكم، وش  يتعل   بالكيف:

                                                 
 .39سورة الشورى جزء من آية  (0)
نظر عددا من أمثلة عفوه صلى اهلل عليه وسلم مع قدرتـه علـى   . وا04/072بتصرف، الفتاوى: ابن تيمية  (4)

باب الصرب على  03/044، وانظر شرح السنة 7/091االنتقام أوردها احلافظ ابن كثري   تفسري القرآن العظيم 
 أذى املسلمني والتجاوز عنهم.

 .01تاريخ التشريع اإلسالمي ص  (3)
، حبث من 413-414  النهضة اإلسالمية: د. عبد اجمليد جنار ص  بتصرف، مقال بعنوان: دور الفكر الواقعي (2)

 هـ.0214ضمن فعاليات اللقاء اخلامس ملنظمة الندوة العاملية عام 
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فاألول: يعين أن يعطي الداعية املدعو من العلم املقدار املالئم له، وال يكثر عليه، 
 وحيمله ما ال يطي ، فينوء به ويضيعه كله.

لثاين: ما يتعل  بالكيف والنوع، مبع  أن يبدأ مع املدعو باجللي من العلم قبل وا
 .(0)اخلفي، وبالبسيط قبل املركب

فإذا أراد الداعية أن يقيم جمتمعا إسالميا يلتزم أفراده بشريعة اهلل، فال يتوهم أن ذلك 
دعوين، وذلك بتقدمي يتحق  له دفعة واحدة، بل ال بد أوال من التهيئة النفسية والفكرية للم

األهم من األمور على املهم منها، والتدرج من املألوف الذي اعتادوا إىل اجلديد الذي يهدف 
إىل إيصاهلم إليه، ومن كليات األمور إىل اجلزئيات منها، وال يباشرهم باإلصالح دفعة 

 .(4)واحدة، فإن ذلك يعترب مصادمة هلم، وتنفريا عن قبول أوامر الدين ونواهيه
 األساس الخامس: إبقاء ما عندهم من الخير:

أصحاب فطرة سليمة، وأخالق كرمية كاملروءة، -  جمملهم -فعرب اجلاهلية
والنجدة واجلود وصلة الرحم ونصرة املظلوم وإكرام الضيف والشجاعة والغرية على 

 . -وإن حرفت -احملارم.. اخل، وقد كان فيهم بعض بقايا احلنيفية السمحة
مل يأت لينقض واقع الناس بشكل كامل، يل يتمم ما فيه من احملاسن،  واإلسالم

وميحو ما فيه من املساوئ، كما قال صلى اهلل عليه وسلم :)) إمنا بعثت ألمتم صاحل 
 ، وليضع للناس شرعا ومنهاجا إهليا يسريون عليه، ويبقى إىل يوم القيامة.(3)األخالق((

 عليه وسلم حلكيم بن حزام رضي اهلل ومما يدل على ذلك جواب الرسول صلى اهلل
هبا    -أو أينت-(2)عنه حني سأله فقال:) يا رسول اهلل، أرأيت أمورا كنت أينث

اجلاهلية من صلة وعتاقة وصدقة، هل يل فيها من أجر؟ فقال صلى اهلل عليه وسلم :)) 
 .(4)أسلمت على ما سلف لك من خري((

                                                 
 . 033بتصرف، الرسول والعلم: د. يوسف القرضاوي ص  (0)
 .331. وانظر أمثلة سابقة ص 071، وانظر خصائص اإلسالم ص 079بتصرف، الدعوة قواعد وأصول ص  (4)
 .492سب  خترجيه ص  (3)
يقال: فالن يتحنث : أي يفعل فعال خيرج به من اإل  واحلرج، وقوله: أينث هبا: أي أتقرب هبا إىل اهلل. النهاية  (2)

 .0/229  غريب احلديث 
 . 3/39صحيح البخاري  كتاب البيوع باب شراء اململوك من احلريب وهبته وعتقه (4)
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يا سائب، قد كنت تعمل أعماال    وكذلك قوله للسائب رضي اهلل عنه :))
 .(4)، وهي اليوم تتقبل منك(( وكان ذا سلف وصلة(0)اجلاهلية ال تتقبل منك

                                                 
شيخ بن عثيمني:) إن اهلل تعاىل بعث رسوله صلى اهلل عليه وسلم لقوم يتعبدون، لكنـها  أذكر للفائدة قول ال (0)

عبادة باطلة، ما أنزل اهلل هبا من سلطان، ويتصدقون ويفعلون كثريا من أمور اخلري، لكنها ال تنفعهم، ألهنم كفار، 
سلمني( شرح كشف الشـبهات ص  ومن شرط التقرب إىل اهلل، أن يكون  املتقرب إىل اهلل مسلما، وهؤالء غري م

 .49و انظر ص  41 -47
 .341، وسب  خترجيه ص 01792ح  02/414املصنف: ابن أيب شيبة  (4)
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 املطلب الثاني: جوانب مراعاة أحوال املدعوين:

تتميز الدعوة اإلسالمية مبراعاهتا أحوال املدعوين بشكل شامل، فتراعى فيهم 
الوجدانية، إضافة إىل رعاية ما ميزهم اهلل به من النواحي النفسية والعقلية واالجتماعية و

مواهب وقدرات، وهذه اجلوانب وغريها تلقى العناية والرعاية املثمرة، واليت تستنبط 
 تفصيالهتا من أحدا، الفتح كاآليت:

 أوال: ما يتعلق بمراعاة األحوال النفسية عند المدعوين:
الرعاية واإلكرام، شكرا  االعتراف ألهل الفضل بفضلهم، وخصهم مبزيد من -1

وتقديرًا ملا سلف منهم من الرب واألعمال الصاحلة، وإرضاء لنفوسهم اليت قدمت وبذلت، 
فلم جيحد حقها من التقدير والتكرمي، وقد قال صلى اهلل عليه وسلم :)) ال يشكُر اهلَل من 

 .(0)ال يشكر الناَس((
نصرة الدين، وقوله عن وذلك كاعترافه بفضل أهل بدر السابقني لإلسالم ول 

حاطب رضي اهلل عنه :)) أليس من أهل بدر، فقال: لعل اهلل اطلع على أهل بدر، فقال: 
 .(4)اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم اجلنة، أو فقد غفرت لكم((

وكذلك موقف التقدير ورعاية ح  الصحبة، لصديقه أيب بكر الصدي  رضي اهلل 
وقد كف بصره -إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عنه، بتقديره لوالده، حني جاء به 

جاء به لينقذه من الكفر، وليدخل بربكة دعوة رسول اهلل صلى اهلل عليه  -ووهن عظمه
وسلم   اإلسالم، فيكون أعظم بر يقوم به الصدي  إزاء والده، فأكرم رسول اهلل صلى 

 ضرب هبا املثل   التواضع اهلل عليه وسلم مقام أيب قحافة، وقال كلمته املأثورة، اليت
وحلو الشمائل ورعاية الصحبة: )) هال تركت الشيخ   بيته، حىت أكون أنا آتيه فيه((، 

                                                 
، وسنن الترمذي كتاب الرب والصـلة  2100ح  2/444سنن أيب داود كتاب األدب باب   شكر املعروف  (0)

يث حسن صحيح، واألدب املفـرد:  ، وقال: هذا حد0942ح  2/339باب ما جاء   الشكر ملن أحسن إليك 
 .401اإلمام البخاري باب من مل يشكر الناس رقم 

 .4/01، والرواية   صحيح البخاري كتاب املغازي باب فضل من شهد بدرا 019سب  خترجيه ص (4)
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، فكان يوم مين على آل أيب (0)  أجلسه بني يديه، ومسح صدره، وقال: أسلم. فأسلم
بكر، يوم أسلم والده، ويوم فخار للصدي  حيث توج الرسول صلى اهلل عليه وسلم 

 .(4)امته بالتقدير والرعاية   شخص والدهه
ومثله اعترافه بفضل األنصار ودورهم العظيم   نصرة الدين، حني ضنوا به أن 
يفارقهم ويرجع إىل مكة، فقال: كال، إين عبد اهلل ورسوله، هاجرت إىل اهلل وإليكم، 

 .(3)واحمليا حمياكم واملمات مماتكم((
حنني واختص هبا املؤلفة قلوهبم ومسلمة وكذلك موقفه منهم حني قسم غنائم 

الفتح، ومل يعط األنصار منها شيئا، فآمل ذلك نفوسهم، ومل تتضح هلم احلكمة من ذلك، 
فأرضاهم النيب صلى اهلل عليه وسلم وأزال كدرهم، حني وضح هلم حقيقة األمر أنه 

سلك الناس واديا  يتألفهم هبا،   قال هلم: )) لوال اهلجرة لكنت امرًأ من األنصار، ولو
 .(2)وشعبا لسلكت وادي األنصار وشعبها، األنصار شعار والناس دثار ((

العمل على إكساب املدعوين اهلدوء النفسي قبل أمرهم باإلسالم، وهتيئة  -2
نفوسهم لقبول الدين عن طواعية وطمأنينة، فاإلسالم دين أمن وأمان، والقرآن الكرمي 

ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   ڇ تعاىلنزل مؤكدًا على هذا   قوله 

،   هذه اآلية الكرمية يأمر اهلل تعاىل (4) ڇوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   
نبيه صلى اهلل عليه وسلم إذا جاءه أحد من املشركني، ال عهد بينه وبني املسلمني وال 

ەئ  ڇ يؤمنه ميثاق، ليسمع ما يدعو إليه من التوحيد والقرآن، ويتبني ما ُبعث له، أن

، ويتدبره ويطلع على حقيقة األمر،   يبلغه بعد ذلك داره اليت يأمن  ڇەئ   وئ  وئ  

                                                 
 .039سب  خترجيه ص  (0)
لنيب صلى اهلل عليه وسلم . وانظر القيم اخللقية   غزوات 041بتصرف، حكم وأحكام من السرية النبوية ص  (4)

 .079ص 
 .044سب  خترجيه  (3)
 .4/012صحيح البخاري كتاب املغازي باب غزوة الطائف   شوال سنة مثان (2)
 .4سورة التوبة آية  (4)
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فيها، وإن مل يسلم،   يقاتله إن شاء من غري غدر وال خيانة، وهذا احلكم ثابت   كل 
 (0)وقت، وعن احلسن رضي اهلل عنه قال: هي حمكمة إىل يوم القيامة.

النفسي(، وذلك بأن تفرغ نفوس املخاطبني مما يثقلها وقد يطل  على ذلك )التفريغ 
فيما يتعل  باملوقف، وذلك مبوافقة املدعوين   أهم ما يثري نفوسهم، فالداعية إذا اعتمد 
على ختطئة املدعوين أو تسفيه تصرفاهتم، ملا وجد طريقا واحدا إىل قلوهبم، وإمنا احلكمة 

، وذلك بإكساهبم (4)الجتاه الذي يريدأن يكسب عواطفهم،   يقودهم إىل الفكرة وا
اهلدوء والطمأنينة النفسية، ألن شعور املدعو باألمن يكسبه الطمأنينة واألمان، ويدفعه إىل 

 النظر بعني القبول للدعوة اإلسالمية.
ومن ذلك إعالن النيب صلى اهلل عليه وسلم األمان ألهل مكة، رغم ما حصل منهم 

الساعة، كما دعا املسلمني مجيعا إىل نشر هذا األمان، طوال سنوات الدعوة، إىل تلك 
فيكفي أن ينادي به أحد أفراد املسلمني ليؤمن خائفا من أعداء اهلل، فيكف املسلمون عن 

، فقال صلى اهلل عليه وسلم : )) من دخل دار أيب سفيان فهو آمن، ومن (3)قتله وإيذائه
 ، (2)من((أغل  عليه بابه فهو آمن، ومن دخل املسجد فهو آ

،   قبل جوار (4)وقال   خطبته: )) ذمة املسلمني واحدة يسعى هبا أدناهم((
أم هانئ رضي اهلل عنها الثنني من املشركني، وقال: )) قد أجرنا من أجرت، وآمنَّا 

 .(4)من آمنت((
ومل يرفض أمانا طلبه أحد من اخلائفني، بل بذله دون استثناء، كأمانه لعكرمة بن  

وعبد اهلل بن أيب السرح، وسهيل بن عمرو رضي اهلل عنهم، كما أعطى  أيب جهل،

                                                 
 .4/074بتصرف، تفسري الكشاف  (0)
البحـو،  حبث ضم حبـو، جملـة    041بتصرف، د. حسن جاد: )البالغة النبوية وأثرها   النفوس(، ص  (4)

 هـ.0211اإلسالمية رئاسة إدارات البحو، العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد العدد األول 
 .4/427بتصرف، اآلثار التشريعية   فتح مكة  (3)
 .2/44انظر سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام   (2)
 .023سب  خترجيه ص  (4)
 .039سب  خترجيه ص  (4)
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عمامته اليت دخل هبا مكة لعمري بن وهب رضي اهلل عنه عالمة على أمانه لصفوان بن أمية 
 .(0)حني هرب من مكة

وال شك أن حماولة إحدا، التوازن النفسي لدى املدعو، مبحاولة جعل نفسيته هادئة 
به عما ميكن أن يثري قلقه أو خوفه، هو من عوامل اجلذب واالستمالة، اليت مطمئنة، واالبتعاد 

، والنظر والتأمل بعني اإلنصاف ملا يلقى (4)تدعوه إىل تكييف أفكاره ومنهجه مع ما يعرض عليه
 عليه بعيدا عن اخلوف والقل ، فتكون نفسه كاألرض املهيأة ملا يلقى فيها من خري.

وذلك بتحويل املزاج احلايل للمدعو، إذا كان هذا املزاج تغيري املسار النفسي:  -3
يسري   اجتاه ال خيدم الدعوة، وينحرف هبا عن اخلط الذي رمسه الداعية، خاصة إذا كان 
هذا املزاج سيثري مشاكل معينة بني عدد من املدعوين، وخاف الداعي أن حيد، ذلك أثرا 

غيري هذا املسار الذي عليه املدعو إىل مسار سيئا   نفسياهتم، فعليه حينها أن يعمل على ت
آخر، سواء أكان ذلك التغيري باستحدا، موضوع فكري حيتاج إىل تفكري وتأمل، أم 

 ، ومن أمثلة ذلك:(3)إشغاله بعمل يصرفه عن التفكري باملوضوع املراد صرفهم عنه
سالم،  احتواء مشاعر الغضب والرفض، اليت قد تثري صاحبها ومتنعه من قبول اإل -

وامتصاصها وإزالتها، كما فعل النيب صلى اهلل عليه وسلم مع صفوان بن أمية رضي اهلل 
عنه، حني قدم) وناداه على رؤوس الناس، فقال: يا حممد ، إن هذا عمري بن وهب، 
جاءين بردائك، وزعم أنك دعوتين إىل القدوم، فإن رضيت أمرا قبلته، وإال سريتين 

صلى اهلل عليه وسلم :)) انزل أبا وهب((. فقال: ال واهلل ال شهرين، فقال رسول اهلل 
أنزل حىت تبني يل. فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :)) بل لك تسري أربعة 

. فقطع بذلك عنه احلمية اليت وقف عليه هبا، ومل يدع له عذرا حيتج به لرفض (2)أشهر((
 اإلسالم.

                                                 
 .2/31صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام  انظر سرية النيب (0)
 .474بتصرف، علم نفس الدعوة: د. حممد زين هادي ص  (4)
 .411بتصرف من املرجع الساب  ص  (3)
 .031سب  خترجيه ص  (2)
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نه ، والرغبة   إيقاع العقوبة محية هلل إبدال شعور الغضب عند عمر رضي اهلل ع -
ولرسوله، وتوجيهه إىل تقدير حاطب بقوله صلى اهلل عليه وسلم :)) وما يدريك لعل اهلل 
اطلع على أهل بدر..(( فما كان منه إال الرضا والتسليم وتبدل موقفه إىل أن تدمع عيناه 

 فرحا هبذه البشارة وقال: اهلل ورسوله أعلم.
بالتنفيس عن مشاعر الغضب املكبوت   صدورهم، والتشفي مما السماح هلم  -

 آذاهم، كما مسح خلزاعة أن ينالوا من قريش وبين بكر إىل العصر من يوم الفتح.
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  ڇ وقد قال تعاىل

، ففي هذه اآلية (0) ڇ..... پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ
شركني الذين نكثوا أمياهنم ونقضوا عهودهم، الكرمية يأمر اهلل تعاىل املؤمنني بقتال امل

وأخرجوا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من بني أظهرهم، ليعذهبم اهلل ويقتلهم بأيدي 
پ  پ  ڀ  ڀ  ڇ املؤمنني، ويذهلم بالقهر واألسر، ويظفر املؤمنني عليهم

لك الداء ، فيربئ صدورهم بقتل هؤالء املشركني بأيديكم، وإذالهلم وقهرهم هلم، وذ ڇ
الذي يربئهم منه، هو ما كان   قلوهبم عليهم من املوجدة مبا كانوا ينالوهنم به من األذى 

 واملكروه.
رمحه اهلل  (3)، قال اإلمام أيب القاسم السهيلي(4)وقيل: ع  بذلك صدور بين خزاعة 

 . (2):) قال أهل التأويل هم خزاعة، شفوا صدورهم من بين بكر يوم الفتح(

                                                 
 .04-02سورة التوبة اآليتان  (0)
أن نزول هذه اآلية  ، وروى احلافظ ابن أيب شيبة   مصنفه01/91بتصرف، جامع البيان عن تأويل آي القرآن  (4)

 .01721ح  02/214كان يوم الفتح 
هـ ، 411هو عبد الرمحن بن عبد اهلل بن أمحد اخلثعمي السهيلي، حافظ عامل باللغة والسري، ولد   مالقة سنة  (3)

سنة، ونبغ فاتصل به صاحب مراكش فطلبه وأكرمه، فأقام يصنف هبا كتبه إىل أن تو  هبـا   07وعمي وعمره 
، و األعـالم  2/0321هـ، وهو صاحب الروض األنف   السرية. بتصرف، تذكرة احلفاظ 410 سنة رمحه اهلل

3/303. 
التعريف واإلعالم فيما أهبم من األمساء والعالم   القرآن الكرمي: اإلمام أبو القاسم عبد الرمحن بن عبد اهلل السـهيلي   (2)

 م.0917هـ 0217، 0وت لبنان، ط:، يقي : عبدأ علي مهنا، دار الكتب العلمية بري49ص 
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ا حلرمة مكة، وهتذيبا للرغبة   االنتقام يأمر النيب صلى اهلل عليه وسلم وتعظيم
خزاعة بالكف عن سفك الدماء، ويقول: )) يا معشر خزاعة، ارفعوا أيديكم عن القتل، 

 (0)فلقد كثر القتل أن يقع((
استالل احلقد والضغينة من نفوس املدعوين، بالتسامح والتعاطف معهم،  -

صدودهم عن احل  ينشأ أحيانا عن املبالغة   االعتداد بالكرامة فخصومة املدعوين و
 الشخصية، مع ضي  التصور واخلطأ   الفهم.

هلذا كان من أساليب الدعوة   القضاء على أسباب هذه اخلصومة، اعتماد  
التسامح وسعة الصدر، والتغاضي عن األمور املزعجة السيئة اليت تنشأ   الطري  أثناء 

فالداعية ال يضحي باهلدف السامي ألن بعض املدعوين احنرف عن اجلادة، بل املسرية، 
يلزم الصفح عن زالهتم العارضة، رجاء هدايتهم للح ، ولذلك جند النيب صلى اهلل عليه 
وسلم يعفو عن فضالة وشيبة وغريهم ممن حاول قتله أو اإلساءة إليه   الفتح وبعده   

 غزوة حنني.
عنوية لدى املدعوين ، ورفعهم من هوة املاضي، كي ال السمو بالروح امل -4

يقيدهم بأغالله، بل يطل  نفوسهم من عقال الشرك والضالل، وهذا ما فعله النيب صلى 
 اهلل عليه وسلم مع أهل مكة:

فهو ينهى عن التعيري باملاضي السيء ملن حارب اإلسالم وضاده، فيقول  -
 ألنه قدم تائبا راغبا   اإلسالم.، (4)للمسلمني: )) ال تسبوا عكرمة..((

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل: ومجهور قريش مل يكن منهم أحد إال وله 
أقارب كفار قتلوا أو ماتوا كفارا، فهل كان   إسالمهم فضيحة؟ وقد أسلم عكرمة بن 

ال ببدر، أيب جهل وصفوان بن أمية رضي اهلل عنهما وكانا من خيار املسلمني، وأبوامها قت
 وكذلك احلار، بن هشام قتل أخوه يوم بدر. 

و  اجلملة الطعن هبذا طعن   عامة أهل اإلميان، وهل حيل ألحد أن يطعن على 
علي رضي اهلل عنه أن عمه أبا هلب كان شديد العداوة للنيب صلى اهلل عليه وسلم ، أو 

                                                 
 .024سب  خترجيه ص  (0)
 .427، و ص 400سب  خترجيه ص  (4)
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 كالم من ليس من يعريه بكفر أيب طالب، أو يعري بذلك العباس؟ وهل مثل ذلك إال
 (0)املسلمني؟
الدعاء هلم بالثبات على الدين كدعائه للنضري بن احلر، العبدري: )) اللهم زده  -
 ، ودعائه لشيبة   غزوة حنني.(4)ثباتا((

 جرب كسرهم، وذلك بإعطائهم من غنائم حنني. -
د التلطف بصغارهم واملسح على رؤوسهم تطييبا خلاطرهم، فقد روى اإلمام أمح -

أن النيب صلى اهلل عليه وسلم ملا فتح مكة، ) جعل أهل مكة يأتون بصبياهنم فيمسح على 
 .(3)رؤوسهم ويدعو هلم(

مالحظة غرائز املدعوين ودوافعهم، فاجلبلة البشرية تنطوي على جمموعة من الصفات،  -5
ة   الناس فلم حياول اليت ال ميكن إزالتها بالكلية، وقد الحظ النيب صلى اهلل عليه وسلم هذه اجلبل

 ، ومل يقف عاجزا مكتوف اليدين أمامها، لكنه بدهلا أو وجهها للخري.(2)هدمها، وإمنا ترقى هبا
فيعرف غريزة الفخر عند أيب سفيان رضي اهلل عنه، فيقول: )من دخل دار أيب 

 .(4)سفيان فهو آمن(
توجيهها فيقول ويالحظ غريزة حب املال، فيشبعها بالعطاء اجلزيل،   يعمل على 

حلكيم بن حزام رضي اهلل عنه ملا أكثر سؤاله، وأعطاه مرة بعد املرة:)) يا حكيم إن هذا 
املال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس مل 

 .(4)يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل وال يشبع، واليد العليا خري من اليد السفلى((
رغبة    -وهو من مسلمة الفتح -الرمحن بن َسُمرة رضي اهلل عنه  ويرى من عبد

تويل اإلمارة، ملا سأل النيب صلى اهلل عليه وسلم ذلك، فبني له تكاليفها، وبني له السر   

                                                 
 .4/411بتصرف، منهاج السنة النبوية  (0)
 .3/441اإلصابة    (4)
 .304سب  خترجيه ص  (3)
 .241بتصرف، الدعوة اإلسالمية، أصوهلا ووسائلها ص  (2)
 .007سب  خترجيه ص  (4)
، واللفظ عند اإلمام مسلم كتاب الزكاة باب بيان أن اليد العليا خري من اليد السـفلى،  314سب  خترجيه ص  (4)

 .4/707وأن اليد العليا هي املنفقة وأن السفلى هي اآلخذة 
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التوفي  والنجاح فيها فقال:)) يا عبد الرمحن، ال تسأل اإلمارة، فإنك إن أعطيتها عن 
 .(0)من غري مسئلة أعنت عليها(( مسئلة، ُوكلت إليها، وإن أعطيت

كما يقدر النيب صلى اهلل عليه وسلم أن أصحابه بشر تعتريهم أحوال ضعف، 
، ويتفهم (4)وتطوف بعقوهلم أهواء، ويوم حول نفوسهم شهوات، فيأخذهم بالرف 

دوافعهم، اليت أوقعتهم   املزال  واألخطاء، كموقفه من حاطب رضي اهلل عنه، وجتاوزه 
 بن الوليد رضي اهلل عنه مع التربؤ من خطأه ودفع الدية.  عن خالد

والنيب صلى اهلل عليه وسلم   هذا التعامل يالحظ الغرائز كلها، فال يهمشها أو 
يهملها بل يرعاها، فال يوصم من تلبس بشيء منها بالعيب والنقص والتجريح، بل يهذهبا 

أحسن إليها، وبغض من أساء ويوجهها للخري، ألن نفوس الناس مفطورة على حب من 
 إليها، وهذا باب واسع من األبواب اليت يلج منها الدعاة إىل قلوب املدعوين.

رعاية املشاعر واألحاسيس اإلنسانية واالبتعاد عن كل ما يؤدي إىل جرحها أو  -6
إثارهتا، خاصة عند أصحاب النفوس املوتورة، فالداعية قد يترك أمرا ال ضرر   تركه وال 

، حمافظة على سالمة مشاعر املدعوين، واتقاًء للفتنة، وذلك حني جيد قوما استقر إ 
جمتمعهم وعاداهتم على أمور ال ختالف اإلسالم، ولكن فعل غري هذه األمور أفضل، فيترك 

 فعل األفضل إذا علم أن ذلك قد يؤدي إىل فتنة.
، مع رغبته صلى وخري شاهد على ذلك إبقاء الكعبة على بنائها الذي كانت عليه 

اهلل عليه وسلم    إكمال ما نقص من بنائها، وذلك اجتنابا لفتنة قوم كانوا حديثي عهد 
، فقد روي   الصحيحني، أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال ألم املؤمنني عائشة (3)جباهلية

اهيم رضي اهلل عنها:)) لوال حداثة قومك بالكفر، لنقضت البيت   لبنيته على أساس إبر
، و  رواية)) (4)(((2)عليه الصالة والسالم، فإن قريشا استقصرت بناءه، وجعلت له َخْلفًا

                                                 
 .314سب  خترجيه ص  (0)
، دار قتيبة للطباعـة  024بتصرف، الدعوة إىل اهلل تعاىل على ضوء الكتاب والسنة: حسن مسعود طوير، ص  (4)

 م.0994هـ 0203، 0دمش ، ط: -والنشر، بريوت 
 .79-71بتصرف، مقومات الداعية الناجح ص  (3)
 .0414ح  3/222يعين: )بابًا آخر من خلف يقابل الباب املقدم(. فتح الباري  (2)
واللفظ له، وصحيح مسلم كتاب احلج بـاب   4/044صحيح البخاري كتاب احلج باب فضل الكعبة وبنياهنا (4)
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ولوال أن قومك حديث عهدهم   اجلاهلية، فأخاف أن تنكر قلوهبم، لنظرت أن أدخل 
اجلدر   البيت، وأن ألزق بابه باألرض((. وبزيادة عند اإلمام مسلم)) وجلعلت هلا بابني 

األرض، شرقيا وغربيا، وهل تدرين مل كان قومك رفعوا باهبا؟(( قالت:  موضوعني  
ال. قال: ))  تعززا أن ال يدخلها إال من أرادوا، فكان الرجل إذا هو أراد أن يدخلها، 

 يدعونه يرتقي، حىت إذا كان أن يدخل دفعوه فسقط((.
ن حقيقا أن فمراعاته صلى اهلل عليه وسلم هذا اجلانب املهم   نفوس القوم، كا

 .(0)يؤدي إىل مصلحة عظيمة، ال تقارن باملفسدة املرتقبة حال قيامه بتعديل بناء الكعبة
ويظهر كذلك حرصه على مشاعر أهل مكة، باإلبقاء على كنز الكعبة مكانه رغم 

، فقد روى اإلمام مسلم أنه صلى اهلل عليه وسلم قال:)) لوال أن (4)حاجته إىل إنفاقه
  سبيل اهلل، وجلعلت  (3)ألنفقت كنز الكعبة -أو قال بكفر -جباهليةقومك حديثو عهد 

 .(2)باهبا باألرض((
                                                                                                                                          

تنـوير   -، وموطأ اإلمام مالك باب ما جاء   بنـاء الكعبـة  0333ح  973 -4/974عبة وبناءها نقض الك
 .0/334 -احلوالك

وقد ذكر احلافظ ابن حجر عددا من الفوائد   شرحه للحديث منها: ترك بعض االختيار خمافة أن يقصر عنه  (0)
وفيه اجتناب ويل األمر ما يسرع الناس إىل  ، -وهذا من تراجم اإلمام البخاري   كتاب العلم-فهم بعض الناس

إنكاره وما خيشى منه تولد الضرر عليهم   دين أو دنيا، وتألف قلوهبم مبا ال يترك فيه أمر واجب، وفيه تقـدمي  
األهم فاألهم من دفع مفسدة وجلب مصلحة، وأهنما إذا تعارضا بدئ بدفع املفسدة، وأن املفسدة إذا أمن وقوعها 

 .0413ح  3/221عمل املصلحة، وغري ذلك. بتصرف، فتح الباري  عاد استحباب
ويدل على ذلك احلديث الذي رواه أبو داود   سننه :أن شيبة قال لعمر رضي اهلل عنهما: ) ألن رسـول اهلل   (4)

 صلى اهلل عليه وسلم قد رأى مكانه وأبو بكر، ومها أحوج منك إىل املال ، فلم حيركاه( كتاب املناسك بـاب   
، قــــال ابــــن بطــــال: أراد عمــــر                                                                                                     4130ح  4/404مــــال الكعبــــة  

-لكثرته إنفاقه   منافع املسلمني،   ملا ذكر بأن النيب صلى اهلل عليه وسلم مل يتعرض له أمسك، وإمنا تركا ذلك 
ألن ما جعل   الكعبة وُسبِّل هلا جيري جمرى األوقاف، فال جيوز تغيريه عن وجهه، و  ذلك تعظـيم   - أعلمواهلل

اإلسالم وترهيب العدو. وعقب على قول ابن بطال العالمة حممد العظيم آبادي: بأن هذا التعليل ليس بظاهر من 
اية لقلوب قريش، كما ترك بناء الكعبة علـى  احلديث، بل حيتمل أن يكون تركه صلى اهلل عليه وسلم لذلك رع

 .4/01قواعد إبراهيم، ويؤيده ما وقع عند مسلم . انظر احلديث التايل. بتصرف، عون املعبود 
أراد الكنز الذي هبا وليس حليتها، وكنزها هو ما كان يهدى إليها، فيدخر ما يزيد عن احلاجة. انظـر فـتح    (3)

 .0492ح  3/244الباري 
 ، واللفظ عند اإلمام مسلم.414رجيه ص سب  خت (2)
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وهذا ما نصح به شيبة العبدري عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنهما، فقد روى شيبة 
حمدثا أحد الصحابة قال: جلس إيل عمر جملسك هذا، فقال: مهمت أن ال أدع فيها 

بني املسلمني. قلت: ما أنت بفاعل. قال: مل؟ قلت: مل إال قسمتها  (0)صفراء وال بيضاء
 .(4)يفعله صاحباك. قال: مها املرآن يقتدى هبما(

 ثانيا: مراعاة أحوال المدعوين االجتماعية: 
مل يأت اإلسالم ليفرق بني اجلماعات، وإمنا جاء ليجمع شتاهتا، ويوحد بينها على طري   

ليه وسلم يعمل على تأليف القلوب ويدعو إىل املساواة، اخلري واإلميان، وهذا النيب صلى اهلل ع
ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  ڇ ، فيتلو   أول خطبة له مبكة قوله تعاىل(3)وحيبب الناس   اإلميان

 .(2) ڇچ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  
 وتتضح مراعاته لألحوال االجتماعية للمدعوين باألمور اآلتية:  

  راعاة األعراف والعادات االجتماعية الصحيحة:( م1
وهي: ما تعارف الناس عليها وليس فيها خمالفة لنص أو تفويت ملصلحة أو جلب  
، وعدم اعتبار هذه األعراف والعادات ورعايتها، فيه تكليف ملا ال يطاق، ألن (4)مفسدة

ا يتعارض مع الشريعة ، وهذان األمران مم(4)  نزع الناس من عاداهتم حرجا ومشقة عليهم
 اإلسالمية املعروفة باليسر والسماحة.

وقد راعى النيب صلى اهلل عليه وسلم األعراف االجتماعية عند أهل مكة ومل 
 يبطلها، ومن أمثلة ذلك:

إبقاء بعض املناصب االجتماعية التشريفية املتعلقة بالبيت وهي السدانة والسقاية،  -
 وإلغاء ما سوى ذلك وإبطاله.

                                                 
 .0492ح  3/244أي الذهب والفضة، فتح الباري  (0)
 . 1/039صحيح البخاري كتاب االعتصام  باب اإلقتداء بسنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم (4)
 .023بتصرف، الدعوة إىل اهلل تعاىل على ضوء الكتاب والسنة ص  (3)
 .03سورة احلجرات آية  (2)
 .  024بتصرف، مصادر التشريع اإلسالمي فيما ال نص فيه ص   (4)
 .422بتصرف، أصول مذهب اإلمام أمحد، دراسة أصولية مقارنة ص  (4)
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مسايرهتم   ما اعتادوه من استخدام نبات اإلذخر ملوتاهم وبيوهتم، واستثنائه مما  -
 حرم من نبات مكة.

إقرار ما تعارف عليه الناس   أمور معاشهم، ومل يتعارض مع اإلسالم، كالنفقة  -
على الزوجة، فيوجب على الزوج) نفقة زوجته، وسكناها، وكسوهتا باملعروف، بقدر 

 . إىل غري ذلك من العادات االجتماعية.(0)يساره وإعساره(
ففي هذه املراعاة منه صلى اهلل عليه وسلم حمافظة على مشاعر أهل مكة، وعدم 
مصادمتهم واملسلمون   ذروة نصرهم، وحيث ال ميلك أحدهم أن حيول بينهم وبني ما 

كانت قبل  يريدون، لكنهم مع هذا كله يستطيعون احملافظة على أعرافهم وتقاليدهم، اليت
، وكي ال يشعر هؤالء املدعوون بأن (4)احلكم اإلسالمي، ما مل يتعارض ذلك مع اإلسالم

اإلسالم يطالبهم بالتنازل عن أعرافهم اليت صارت جزءا من سلوكهم اإلرادي والغري 
 .(2)، وذلك يوطئ نفوسهم لقبول اإلسالم(3)إرادي

 ( إنزال الناس منازهلم:2
ل أحد مبا يالئم منصبه   الدين والعلم والشرف، ومراعاة واملقصود بذلك معاملة ك

مقادير الناس ومراتبهم، وتفضيل بعضهم على بعض   اجملالس و  القيام، وغري ذلك من 
. فعن أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها قالت:) أمرنا رسول اهلل صلى اهلل عليه (4)احلقوق

مام البغوي رمحه اهلل :و)إكرام كرمي القوم، ، قال اإل(4)وسلم أن ننزل الناس منازهلم(

                                                 
 .094اإلرشاد إىل معرفة األحكام ص  (0)
 .3/034بتصرف، املنهج احلركي للسرية النبوية  (4)
 .023بتصرف، الدعوة إىل اهلل على ضوء الكتاب والسنة ص  (3)
ذكر الشيخ حممد العثيمني أن التمسك بالعادات والتشدد   ذلك يوقع اإلنسان   الغلو، وذلك بعد تعريفـه   (2)

للغلو بأنه: جماوزة احلد   التعبد والعمل والثناء ، وقسمه إىل أربعة أقسام، )القسم الرابع : الغلو   العادات، وهو 
التحول إىل ما هو خري منها، أما إذا كانت العـادات متسـاوية     التشدد   التمسك بالعادات القدمية، وعدم 

 .44املصاحل، فإن كون اإلنسان يبقى على ما هو عليه خري من تلقي العادات الوافدة(. شرح كشف الشبهات ص 
 .2140ح  03/090بتصرف، عون املعبود  (4)
، 2124ح  2/440الناس منـازهلم   ، وسنن أيب داود كتاب األدب باب   تنزيل0/4مقدمة صحيح مسلم  (4)

وذكر قصة قوهلا رضي اهلل عنها، أنه مرَّ هبا سائل فأعطته كسرة، ومرَّ هبا رجل عليه ثياب  03/041وشرح السنة  
وهيئة، فأقعدته فأكل، فقيل هلا   ذلك، فقالت:  قال صلى اهلل عليه وسلم :)) أنزلوا الناس منـازهلم((، وقـال   
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وإنزال الناس منازهلم من السنة، و  صفة النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه كان يكرم كرمي 
 .(0)كل قوم، ويوليه عليهم(

والداعية احلكيم هو الذي يدرس أحوال الناس ومعتقداهتم، وينزل الناس منازهلم 
م وأفهامهم وطبائعهم وأخالقهم ومستواهم العلمي أثناء دعوته، فيدعوهم على قدر عقوهل

، وهلذا قال علي رضي اهلل عنه :)) (4)واالجتماعي، وذلك بالوسائل اليت يؤتون من جهتها
 .(3)حدثوا الناس مبا يعرفون ، أيبون أن يكذب اهلل ورسوله((

 ومن أمثلة مراعاة ذلك ما يلي:
ا وصهرا وجرية مقدمة على دعوة األباعد، نظرا رعاية منزلة القرابة، فدعوة املقربني نسب -أ

 لكوهنم معروفني عند الداعية، ورمبا عتبوا عليه إذا أمهلهم، وذهب إىل األبعدين وأوالهم رعايته.
و  ذلك تأس بالرسول صلى اهلل عليه وسلم وإقتداء مبنهجه   الدعوة، عندما  

 ڇڇ  ڇ  ڇ  ڇ وله تعاىلأمره اهلل تعاىل بأن يبدأ بدعوة أقربائه وعشريته، بق

(2).(4) 
وبعد الفتح تراه خيص ابنة عمه  أم هانئ رضي اهلل عنها بالصالة   بيتها،) فإهنا 

 .(4)ذكرت أنه يوم فتح مكة اغتسل   بيتها   صلى مثان ركعات(
رضي اهلل عنهما ابين أيب هلب بن عبد املطلب     (0)ومعتب  (7)وكذلك موقفه من عتبة

فقد روي أنه قال لعمه العباس رضي اهلل عنه: )) يا عباس، أين ابنا أخيك  ملا قدم مكة،

                                                                                                                                          
غريه. وقد ذكر اإلمام النووي من فوائد احلديث:) تفاضل الناس   احلقوق على حسب احملق : صححه احلاكم و

منازهلم ومراتبهم، وهذا   بعض األحكام، أو أكثرها، وقد سوى الشرع بينهم   احلدود وأشـباهها ممـا هـو    
 .0/44معروف(. صحيح مسلم بشرح النووي 

 .03/041شرح السنة  (0)
 .334ة إىل اهلل ص بتصرف، احلكمة   الدعو (4)
 .0/20صحيح البخاري كتاب العلم باب من خص قوما بالعلم دون قوم كراهية أال يفهموا (3)
 .402سورة الشعراء آية  (2)
 .44بتصرف، منهج أهل السنة واجلماعة   قضية التغيري ص  (4)
 .449سب  خترجيه ص  (4)
نينا، وكان فيمن ثبت، أقام مبكة ومات هبا رضي اهلل هو عتبة بن أيب هلب ين عبد املطلب، شهد هو وأخوه ح (7)

 .4/244عنه. بتصرف، اإلصابة 
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عتبة ومعتب ألرامها(( فقال العباس: تنحيا مع من تنحى من مشركي قريش. قال: )) 
اذهب فأتين هبما((. قال العباس: فركبت إىل عرفة فأتيتهما، فقلت: إن رسول اهلل صلى 

سريعني، فدعامها إىل اإلسالم، فأسلما وبايعا. فقال اهلل عليه وسلم يدعوكما. فركبا معي 
النيب صلى اهلل عليه وسلم :)) إين استوهبت ابين عمي هذين من ريب فوهبهما يل((، ومن 
وجه آخر، أنه صلى اهلل عليه وسلم دخل يوم الفتح بني عتبة ومعتب يقول للناس: )) 

 . (4)اهلل فوهبهما يل(( استوهبتهما من -فرحا بإسالمهما -هذان أخواي وابنا عمي
رعاية العناصر االجتماعية املؤثرة   البيئة االجتماعية واستقطاهبا، ملا هلا من  -ب

تأثري صاحل   الدعوة إذا انضم هلا مثلهم، وذلك مثل الشعراء، فمكانة الشاعر مهمة   
بني الناس بل بني  اجملتمع العريب، ألهنم املنرب اإلعالمي الذي ُيؤثر وينقل الوقائع واملكارم

 األجيال.
ومن الشعراء الذين أسلموا بعد أن ناهلم من النيب عفوه اخلاص، وقد كانوا قبل  

 ذلك حربا شعواء عليه صلى اهلل عليه وسلم بشعرهم وهجائهم:
 ابن عمه أبو سفيان بن احلار،. -0
سلمني، ، وكان من أشعر قريش، وكان شديدا على امل(3)عبد اهلل بن الزَِّبْعَرى -4

فلما فتح الرسول صلى اهلل عليه وسلم مكة هرب إىل جنران، فرماه حسان بن ثابت ببيت 
 واحد ما زاد عليه، فقال:

 لئيِم (2)جنراَن   عيٍش أخذَّ   ال َتعدمنَّ رجاًل أحلََّك ُبغُضه
فبلغه، فخرج إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم وأسلم ومدحه فأمر له صلى اهلل عليه 

 .(4)لةوسلم حب

                                                                                                                                          
 .3/223معتب بن أيب هلب بن عبد املطلب، كان ممن ثبت يوم حنني مع أخيه عتبة. بتصرف، اإلصابة  (0)
ا بعـد أن  ومجع بني الروايتني بأنه دخل املسجد بينهم 3/223، واإلصابة 40-2/41انظر الطبقات الكربى  (4)

 .3/21، والسرية احللبية 0/344أحضرمها العباس. وانظر اخلصايص الكربى 
هو عبد اهلل بن الزبعرى بن قيس بن عدي القرشي السهمي، كان شديدا على املسلمني،   أسلم بعد الفـتح.   (3)

 .4/311بتصرف، اإلصابة 
 .2/39 أي منقطع ، حاشية سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام (2)
 .4/311انظر قصته   اإلصابة   (4)
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خيربه أن النيب صلى  (0)كعب بن زهري، وكان   الطائف، فكتب إليه أخوه جبري -3
اهلل عليه وسلم قتل رجاال مبكة ممن كان يهجوه ويؤذيه، وقال له: فإن كان لك   

 .(4)نفسك حاجة فطر إليه، فإنه ال يقتل أحدا جاء تائبا، فجاء إىل املدينة وأسلم
العسكريني، وإبقاؤهم   مراكز القيادة الستحقاقهم هلا، واالهتمام كذلك بالقادة 

كخالد بن الوليد وعمرو بن العاص رضي اهلل عنهما فقد جعلهما النيب صلى اهلل عليه 
 وسلم قادة للسرايا احملطمة لألوثان.

معاملتهم مبا يلي  مبستواهم االجتماعي، وأحيانا قد يضطر الداعية إىل تفضيل  -ج
أمور الدنيا، لئال يشعر صاحب املكانة باالنتقاص أو اهلوان إذا  بعضهم على بعض  

 ُسوي بغريه من الضعفاء.
وهذا خمرمة بن نوفل من الطلقاء، وهو كبري بين زهرة، كساه النيب صلى اهلل عليه  

وهو من مسلمة  - (3)وسلم حلة فاخرة، باعها بأربعني أوقية، وكان من املؤلفة قلوهبم
 (2)يروي ابنه امِلْسَور بن خمرمة -دون املائة من اإلبل من غنائم حننيالفتح، ممن أعطاهم 

رضي اهلل عنه إكرام الرسول صلى اهلل عليه وسلم ألبيه، فيقول:) قدَمت على النيب صلى 
، فقال يل أيب خمرمة: انطل  بنا إليه عسى أن يعطينا منها شيئا، قال: (4)اهلل عليه وسلم أقبية

تكلم، فعرف النيب صلى اهلل عليه وسلم صوته، فخرج ومعه ِقباء فقام أيب على الباب ف
، و  صحيح (4)وهو يريه حماسنه. وهو يقول: )) خبأت لك هذا ، خبأت لك هذا(( 

                                                 
 .0/031هو جبري بن زهري بن أيب ُسلمى املزين، شاعر مشهور كأخيه كعب، أسلم قبل أخيه. اإلصابة  (0)
وله قصيدة معروفة   مدح النيب صلى اهلل عليه وسلم انظر سرية النيب صلى اهلل عليه وسـلم: ابـن هشـام     (4)
2/041- 049. 
 .4/423أعالم النبالء انظر سري  (3)
هو املسور بن خمرمة بن نوفل القرشي الزهري، أمه عاتكة بنت عوف، أخت عبد الرمحن بن عوف، ولد بعد  (2)

اهلجرة بسنتني، وقدم املدينة بعد الفتح، كان ممن لزم عمر رضي اهلل عنه وحفظ عنه، كان مع ابن الزبري رضي اهلل 
هــ.  42حجر من أحجار املنجني  فمات رضي اهلل عنه، وذلك سـنة   عنهما، فلما كان احلصار األول أصابه

 .3/391، وسري أعالم النبالء 3/209بتصرف، اإلصابة 
مفردها قباء وهو ثوب ضي  الكمني والوسط، مشقوق من خلف، يلبس   السفر واحلرب ألنه أعون علـى   (4)

 . 4111ح  01/449احلركة. بتصرف، فتح الباري 
 .031ح  4/734الزكاة باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة  صحيح مسلم كتاب(4)
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البخاري: ) فذهبنا فوجدنا النيب صلى اهلل عليه وسلم   منزله، فقال يل: يا بين ادع يل 
: أدعو لك رسول اهلل؟ فقال: يا بين النيب صلى اهلل عليه وسلم ، فأعظمت ذلك، فقلت
مزرر بالذهب. فقال: ))يا خمرمة  (0)إنه ليس جببار! فدعوته فخرج وعليه قباء من ديباج

 .(3). وزاد   رواية ) وكان   خلقه شدة((4)هذا خبأته لك(( فأعطاه إياه(
 :( تعليم آداب اإلسالم االجتماعية3
إضافة إىل مراعاة أدب  -ية املسلمنيي -خاصة فيما يتميز به اإلسالم كالسالم 

االستئذان بإعالم املستأذن عن طري  السالم، والرف  هبم   التعليم، فعن َكَلدة بن حنبل 
رضي اهلل عنه قال: ) أن صفوان بن أمية بعثه إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بلنب 

: فدخلت ومل أسلم وجداية وضغابيس، والنيب صلى اهلل عليه وسلم بأعلى مكة. يقول
 .(2)فقال:)) ارجع فقل السالم عليكم أأدخل((

 :مراعاة كرباء القوم وأصحاب املكانة االجتماعية العالية (4
بأن خيصهم الداعية مبزيد اهتمام وتقدير، خاصة ملن كان واقعه االجتماعي  

االحترام ومكانته عامال   صده عن قبول دعوة احل ، فإن توجيه الرعاية املناسبة له و
الالئ  مبكانته، جدير بأن يقنعه باستمرار مكانته اليت خياف أن يسلبه إياها دخوله   

 اإلسالم.
ولذلك طلب أبو سفيان رضي اهلل عنه من النيب صلى اهلل عليه وسلم ما يؤكد هذه  

املكانة، حني شعر باهتزازها أول إسالمه، فعن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال: )كان 
ون ال ينظرون إىل أيب سفيان وال يقاعدونه، فقال للنيب صلى اهلل عليه وسلم : يا املسلم

نيب اهلل، ثال، أعطنيهن. قال: )) نعم((. قال: عندي أحسن العرب وأمجله، أم حبيبة 

                                                 
، قال احلافظ ابن حجر عن قوله وعليه قباء من ديباج: 3440ح  4/474الديباج: نوع من احلرير. فتح الباري (0)

حيتمل وقوع ذلك قبل يرمي احلرير، وحيتمل أن يكون بعد التحرمي وأعطاه إياه لينتفع به، بأن يكسوه النسـاء أو  
عه، أو أن املقصود أنه نشره على أكتافه أو على يديه لرياه خمرمة كله ومل يقصد لبسه صلى اهلل عليه وسـلم.  ليبي

 .4111ح  471/ 01، و 4144ح  304/ 01بتصرف، فتح الباري 
 .7/41كتاب اللباس باب املزرر بالذهب  (4)
 .2/04ملن مل حيضره أو غاب عنه صحيح البخاري كتاب اخلمس باب قسمة اإلمام ما يقدم عليه، وخيبأ  (3)
 .371سب  خترجيه ص  (2)
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بنت أيب سفيان، أزوجكها. قال: )) نعم((. قال: معاوية جتعله كاتبا بني يديك. قال: )) 
 .(0)حىت أقاتل الكفار كما كنت أقاتل املسلمني. قال : )) نعم((نعم((. قال: وتؤمِّرين 
هم من توىل كرب معارضة اإلسالم وحماربته، مبا امتألت  -أو املأل -وقد كان الكرباء

به نفوسهم من الكرب وحب الرياسة واجلاه، وخوفا على نفوذهم ومصاحلهم، فكان من 
صنف يرجع بإقامة الربهان، وصنف  املهم رعايتهم، وقد كان املشركون ثالثة أصناف:

بالقهر وصنف باإلحسان، وقد استعمل النيب احلكيم صلى اهلل عليه وسلم مع كل صنف 
 . (4)ما كان سببا لتخليصه من الكفر ودخوله   اإلسالم

 ومن مراعاته هلم وإحسانه إليهم ما يلي:
 لك:بذل ما ميكنه لتأليف قلوهبم، ودفع عوارض الصدود عنها، ومن ذ -أ

تأليفهم بإظهار البشر والبشاشة معهم، حىت بعد أن ملك رقاهبم ومنَّ عليهم  -
بالعفو واألمان، وقد كان ذلك سببا   إسالم بعضهم، كاحلار، بن هشام رضي اهلل 
عنه، الذي ُروي أنه كان أحد الرجلني الذين أمنتهما أم هانئ رضي اهلل عنها، فجعل 

هلل عليه وسلم، ويذكر رؤيته إياه   كل موطن مع يستحي أن يراه رسول اهلل صلى ا
املشركني،   يذكر بره ورمحته، فلقيه وهو داخل املسجد، فتلقاه صلى اهلل عليه وسلم 

                                                 
. 4410ح  2/0924صحيح مسلم  كتاب فضائل الصحابة باب فضائل أيب سفيان بن حرب رضي اهلل عنه  (0)

وقال اإلمام النووي: إن هذا احلديث من األحاديث املشهورة باإلشكال، ووجه اإلشكال أن أبا سفيان أسلم يوم 
وج الرسول صلى اهلل عليه وسلم أم حبيبة رضي اهلل عنها قبل ذلك بزمن، قيل أهنا تزوجها وهي فتح مكة، وقد تز

بأرض احلبشة سنة ست وقيل سنة سبع، وقال ابن حزم : أن هذا احلديث وهم من بعض الرواة، وروي عنه أنـه  
لقلبه، ألنه رمبا كان يـرى  قال أن احلديث موضوع، وأنكر عليه ذلك، ولكن حيتمل أنه سأله جتديد العقد تطييبا 

على ذلك غضاضة من رياسته ونسبه، أنه تزوج بنته بغري رضاه، أو أنه ظن أن إسالم األب يقتضي جتديد العقد، 
وليس   احلديث ما يدل على جتديده، فلعله صلى اهلل عليه وسلم أراد بقوله: نعم، أن مقصودك حيصـل وإن مل  

. وقال احلافظ ابن كثري: أنه أراد أن يزوجـه  42 -04/43ح مسلم يكن حبقيقة. بتصرف، صحيح النووي بشر
ابنته األخرى ملا رأى   ذلك من الشرف، واستعان بأختها حبيبة كما   الصحيحني، وإمنا وهم الراوي   تسميته 

 .024/ 2أم حبيبة. بتصرف، البداية والنهاية 
هــ  0391، 0ؤسسة الرسالة بـريوت، ط: ، م91بتصرف، الزكاة وأحكامها: وهيب سليمان غاوجي ص  (4)

 م.0971
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بالبشر، ووقف حىت جاءه احلار،، فسلم عليه، وشهد شهادة احل ، فقال: احلمد هلل 
 .(0)الذي هداك، ما كان مثلك جيهل اإلسالم

الورقاء رضي اهلل عنه: قال) ملا كان يوم الفتح قال يل رسول  كما روى بديل بن -
ورأى بعارضّي سوادا: ))كم سنوك؟(( قلت: سبع وتسعون.  -اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

 .(4)قال :)) زادك اهلل مجاال وسوادا((
تأليفهم بالعفو مكان االنتقام، فلم يثر   نفسه صلى اهلل عليه وسلم باعث الترة  -
واالنتقام، وإال لكان أوىل الناس بذلك هم زعماء قريش، لكن يوم الفتح كان  والتشفي

بالعفو مكان االنتقام،  -خاصة الكرباء منهم -يوم بر ورمحة وسالم، وإن تأليف املدعوين
وباإلحسان مكان اإلساءة، وباللني   موضع املؤاخذة، وبالصرب على األذى ومقابلة 

إن هذه األمور من أعظم ما جيذب املدعوين إىل اإلسالم، اجلهل واحلم  بالرف  واحللم، 
، وهذا اخلل  منه صلى اهلل عليه وسلم أجرى على (3)وحيثهم على الثبات على دين احل 

 .(2)لسان طلحة رضي اهلل عنه قوله: بلى أشهد أنك رسول اهلل
 عليه قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل،   الفرق بني معاملة النيب صلى اهلل

وسلم لقريش وغريها من القبائل، كهوازن وثقيف: ) والنيب صلى اهلل عليه وسلم منَّ 
على أهل مكة، فإن األسري جيوز املّن عليه للمصلحة، وأعطاهم مع ذلك أمواهلم 
وذراريهم، كما من على هوازن، ملا جاؤا مسلمني بإحدى الطائفتني: السيب أو املال... 

اربته هوازن، وهو إمنا من على من مل يقاتله منهم، كما قال:)) وقريش مل ياربه كما ح
من أغل  بابه فهو آمن((، فلما كفَّ مجهورهم عن قتاله وعرف أهنم مسلمون أطلقهم، 
ومل يغنم أمواهلم وال حرميهم، ومل يضرب عليهم الرق، ال عليهم وال على أوالدهم، بل 

وا العتقاء، فإنه أعت  أوالدهم بعد مساهم الطلقاء من قريش، خبالف ثقيف فإهنم مس
االسترقاق والقسمة... ولو فتح اإلمام بلدا وغلب على ظنه أن أهله يسلمون وجياهدون، 

                                                 
، وسكت عنه، وسكت عنه الذهيب، 3/471انظر احلديث   املستدرك على الصحيحني كتاب معرفة الصحابة (0)

 .3/44وانظر السرية احللبية 
 .0/020اإلصابة  (4)
 .10بتصرف، مقومات الداعية الناجح ص  (3)
 .034سب  خترجيه  ص  (2)
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جاز أن مين عليهم بأنفسهم وأمواهلم وأوالدهم كما فعل النيب صلى اهلل عليه وسلم بأهل 
اهلل هي العليا،  مكة، فإهنم أسلموا كلهم بال خالف، واملقصود باجلهاد أن تكون كلمة

وأن يكون الدين كله هلل، وقد كان النيب صلى اهلل عليه وسلم يعطي املؤلفة قلوهبم 
 .(0)ليتألفهم على اإلسالم، فكيف ال يتألفهم بإبقاء ديارهم وأمواهلم(

تأليف قلوهبم باألموال: وذلك لدقة نظر الرسول صلى اهلل عليه وسلم ، وعم   -
شرية، وما يقوم اعوجاجها، فكان يعطي العطايا السخية أناسا معرفته بدخائل النفوس الب

يعادونه ولكفار مل يدخلوا   دين اهلل بعد، وآخرين يتألف هبم قومهم لعلهم يهتدون 
ويسلمون، فكانت تلك األعطيات بردا وسالما على قلوب أولئك النفر، وشفاء ملا   

وات الدنيا ومتاعها، حىت إن ، وإشباعا لرغبتهم   شه(4)صدورهم  من مرض الضالل
الرجل ملا يعطيه النيب صلى اهلل عليه وسلم العطاء الوفري، ينطل  إىل قومه فيدعوهم إىل 
دين اإلسالم، فعن أنس رضي اهلل عنه قال:) أن رجال سأل النيب صلى اهلل عليه وسلم 

حممدا يعطي  غنما بني جبلني. فأعطاه إياه. فأتى قومه فقال: أي قوم أسلموا، فواهلل إن
عطاًء ما خياف الفقر. فقال أنس: إن كان الرجل ليسلم ما يريد إال الدنيا، فما يسلم حىت 

 .(3)يكون اإلسالم أحب إليه من الدنيا وما عليها(
وعند اإلمام مسلم رمحه اهلل:) أعطى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أبا سفيان بن حرب 

 .(2)رع بن حابس،كل إنسان منهم مائة من اإلبل(وصفوان بن أمية وعيينة بن حصن واألق
وروي أن أبا سفيان رضي اهلل عنه جاء النيب صلى اهلل عليه وسلم واألموال جمموعة 
عنده، )فقال: أنت اليوم أغ  قريش. فتبسم صلى اهلل عليه وسلم . فقال أبو سفيان: 

                                                 
 .293-07/290تاوى: ابن تيمية باختصار، الف (0)
 .0/210بتصرف، مرويات غزوة حنني وحصار الطائف  (4)
صحيح مسلم كتاب الفضائل باب ما سئل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم شيئا قط فقال: ال وكثرة عطائـه  (3)
 .4304ح  2/0114
. وقال ابن اسح :  أعطـى  0141ح  2/737كتاب الزكاة باب إعطاء املؤلفة قلوهبم على اإلسالم .. اخل  (2)

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم املؤلفة قلوهبم وكانوا أشرافا من أشراف الناس، يتألفهم ويتألف هبم قومهم، فأعطى 
أبا سفيان بن حرب مائة بعري وأعطى ابنه معاوية مائة بعري، وأعطى حكيم بن حزام مائة بعري.. انظر سرية الـنيب  

. وقد عد املؤرخون سبعا ومخسني نفسا من املؤلفة. انظر مرويات غزوة 2/039ن هشام صلى اهلل عليه وسلم الب
 .0/200حنني د. إبراهيم القرييب 
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أعطاه مائة من اإلبل حظنا من هذه األموال. فأمر النيب صلى اهلل عليه وسلم بالال، ف
. فأعطاه أيضا مائة من اإلبل وأربعني (0)وأربعني أوقية من الفضة. فقال: حظ ابين يزيد

أوقية. فقال أبو سفيان: فأين حظ ابين معاوية. فأمر له مبائة من اإلبل وأربعني أوقية. حىت 
ال: بأيب أنت أخذ أبو سفيان يومئذ ثالمثائة من اإلبل ومائة وعشرين أوقية من الفضة. فق

 . (4)وأمي يا رسول اهلل، ألنت كرمي   احلرب والسلم، هذا غاية الكرم جزاك اهلل خريا(
وقد خفيت حكمة هذه العطايا على بعض املسلمني، فعن أنس بن مالك رضي اهلل 
عنه: )أن أناسا من األنصار قالوا يوم حنني، حني أفاء اهلل على رسوله من أموال هوازن 

ف  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يعطي رجاال من قريش املائة من اإلبل، ما أفاء، فط
فقالوا : يغفر اهلل لرسول اهلل، يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم(. فبني هلم 
الرسول صلى اهلل عليه وسلم احلكمة اليت أرادها من وراء ذلك فقال:)) إن قريشا حديث 

 .(3)أردت أن أجربهم وأتألفهم((عهد جباهلية ومصيبة، وإين 
قال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل: فمن حكمته تعاىل أن غنائم الكفار قسمت على من مل يتمكن  

اإلميان من قلبه، ملا بقي فيه من الطبع البشري   حمبة املال، فقسمه فيهم لتطمئن قلوهبم، وجتتمع على 
ذلك استجالب لقلوب أتباعهم الذين كانوا  حمبته، ألهنا جبلت على حب من أحسن إليها، و 

يرضون إذا رضي رئيسهم، فكان ذلك العطاء سببا لدخوهلم   اإلسالم وتقوية لقلوب من دخل 
 .(2)فيه

وممن تألفه النيب صلى اهلل عليه وسلم بالعطاء بعد العفو أبا حمذورة رضي اهلل عنه، 
ء من فضة،   مسح على ناصيته فقد روي أنه بعد تعليمه األذان، أعطاه صرة فيها شي

                                                 
هو يزيد بن أيب سفيان بن حرب األموي القرشي، أخو معاوية من أبيه، كان من أفضل أوالد أيب سفيان وكان  (0)

ضالء الصحابة من مسلمة الفتح، عقد له أبو بكـر لغـزو   يقال له: يزيد اخلري، كان من العقالء الشجعان، من ف
. بتصرف، سري أعالم 01الروم، وملا فتحت دمش  أمَّره عمر عليها، تو  رضي اهلل عنه   طاعون عمواس سنة 

 ،3/444، واإلصابة 0/341النبالء 
 .301خمتصر سرية الرسول صلى اهلل عليه وسلم: الشيخ حممد بن عبد الوهاب ص  (4)
 .0149ح  4/732حيح مسلم كتاب الزكاة باب إعطاء املؤلفة قلوهبم على اإلسالم وتصرب من قوي إميانه ص(3)
 . 3/214، اختصارا من زاد املعاد  2331ح  1/29بتصرف، فتح الباري   (2)
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وصدره، ودعا له. فقال رضي اهلل عنه: ) وذهب كل شيء كان لرسول اهلل صلى اهلل 
 .(0)عليه وسلم من كراهية، وعاد ذلك حمبة لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم (

، (4)إن هذا العطاء اجلليل من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لكبار القوم وغريهم
علو نفسه، وعظم سخائه، ومعرفته الكاملة بالدواء الذي حيسم الداء من  ليدل على

أصله، وإن من احلكمة والسياسة العادلة   هذا العطاء ألقوام دون آخرين، إنقاذ أناس 
من النار حبطام زائل من الدنيا، ووكل آخرين إىل ما جعله اهلل   قلوهبم من الغ  واخلري 

على ذلك قوله صلى اهلل عليه وسلم :)) إين ألعطي الرجل  ، ويدل(3)واإلميان واليقني
 .(2)وغريه أحب إيل منه، خشية أن يكبه اهلل   النار((

كذلك فإن   إغداق العطاء  هلم، يدل على حكمته صلى اهلل عليه وسلم، ومعرفته 
بطبائع قومه، فهؤالء الذين حاربوه سنينا طويلة حىت فتحت مكة، بل وأظهر بعضهم 

اتة هبزمية املسلمني   أول معركة حنني، ال بد من تأليف قلوهبم وإشعارهم بفضل الشم
دخوهلم   اإلسالم، من الناحية املادية، اليت حياربون من أجلها، وقد كان من املمكن بعد 
خضد اإلسالم لشوكتهم، أن يظلوا منكسرين حاقدين   قرارة أنفسهم على هذا النصر، 

وإصالح، ال يكتفي بفرض سلطانه بالقهر والغلبة، بل ال بد من  لكن اإلسالم دين هداية

                                                 
 .347، وسب  ختريج احلديث ص 30مسند اإلمام الشافعي ص  (0)
ري قادح فيه، يبني ذلك جواب ابن تيمية على الشبهة اليت يثريها الشـيعة  وكون املرء ممن يؤلف على اإلسالم، أمر غ (4)

ضد معاوية رضي اهلل عنه :) وأما قوله كان معاوية من املؤلفة قلوهبم، : فنعم، وكثري من الطلقاء، بل كلهم من املؤلفـة  
ة وحكيم بـن حـزام،   قلوهبم، كاحلار، بن هشام وابن أخيه عكرمة بن أيب جهل وسهيل بن عمرو وصفوان بن أمي

وهؤالء من خيار املسلمني، واملؤلفة قلوهبم غالبهم حسن إسالمهم، وكان الرجل منهم يسلم أول النهار رغبة منـه    
. قال ابن حزم 4/440الدنيا، فال جييء آخر النهار إال واإلسالم أحب إليه مما طلعت عليه الشمس ( منهاج السنة النبوية 

متفاضلني   اإلسالم، فمنهم الفاضل اجملتهد، وفيهم خيار  -مع حسن إسالمهم-ملؤلفة قلوهبم   جوامع السرية: وكان ا
 .421دوهنم، وسائرهم ال نظن هبم إال اخلري. ص 

 .393بتصرف، مرويات غزوة حنني والطائف ص  (3)
و اخلوف من القتل صحيح البخاري كتاب اإلميان باب إذا مل يكن اإلسالم على احلقيقة وكان على االستسالم أ(2)
 .041ح  4/734، وصحيح مسلم كتاب الزكاة باب إعطاء من خياف على إميانه 0/04
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تفتح القلوب له، وما دام أن العطاء يفيد   استصالح قلوب بعض الناس، وغسل 
 .(0)عداوهتم، فاحلكمة أن يعطوا حىت يرضوا، كما فعل صلى اهلل عليه وسلم 

مما حيفظ  إظهار احترامهم وتقديرهم،  وبشكل خاص أمام غريهم، فإن ذلك -ب
هلم ماء وجوههم، وخيفف من وطأة انتصار النيب صلى اهلل عليه وسلم عليهم، ويهون من 
أثر اهلزمية، واضطرارهم إىل اخلضوع و اتباع من كان باألمس القريب من ألد أعدائهم، 

 ومن طرق إظهار هذا التقدير:
كلفة بتحطيم تكليفهم باألعمال املهمة، كالقيادة العسكرية لبعض السرايا امل [1

األصنام، وقد كلف بذلك من قريش عمرو بن العاص وخالد بن الوليد رضي اهلل عنهما، 
ومها وإن مل يكونا من مسلمة الفتح، فإهنما كانا من رؤوس املناوئني واحملاربني لإلسالم، 

 وقد تأخر إسالمهما إىل ما بعد صلح احلديبية.
يان مع املغرية بن شعبة رضي اهلل ومن ذلك إرساله صلى اهلل عليه وسلم أليب سف

 .(4)عنهما، لتحطيم وهدم الالت
ومن ذلك تكليف أحد كربائهم بإمارة مكة، وهو عتاب بن أسيد رضي اهلل عنه، وأمره 

، أي بعد إسالمه بثالثة أشهر (3)أن يصلي بالناس،   تعيينه أمريا على الناس   حج تلك السنة
 تقريبا.

جيايب والفعالية والتأثري   اجملتمع الذي يعيش فيه املدعو، اإلبقاء على الدور اإل [2
فإن هذا النوع من التقدير واملراعاة االجتماعية، يكسب املدعو صاحب املكانة، شعورا 
باألمهية، وأمنا وطمأنينة على دوره بني قومه، ومثال ذلك ما فعله النيب صلى اهلل عليه 

ني أمجع السري إىل هوازن فذكر له أن عند وسلم مع صفوان بن أمية رضي اهلل عنه، ح
فقال: )) يا أبا أمية، أعرنا  -رغم شركه وقتها -صفوان أدراعا وأسلحة، فأرسل إليه

سالحك هذا نلقى فيه عدونا غدا(( فقال صفوان: أغصبا يا حممد؟ فقال له:)) بل عارية 

                                                 
 .044بتصرف، السرية النبوية دروس وعرب ص  (0)
 .2/099انظر سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام  (4)
شاب ابن نيف وعشرين سنة،  وقال عنه: وهو 429، وانظر جوامع السرية  ص 2/021انظر املرجع الساب   (3)

 .3/49وكان   غاية الورع والزهد. وانظر السرية احللبية 
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رع مبا يكفيها من فقال: ليس هبذا بأس. فأعطاه مائة د (0)مضمونة، حىت نؤديها إليك((
 .(4)السالح. فزعموا أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم سأله أن يكفيهم محلها، ففعل

ومن ذلك تكليفه صلى اهلل عليه وسلم بديل بن الورقاء حبراسة غنائم حنني ، حني 
 . (3)) أمره أن حيبس  السبايا واألموال باجلعرانة حىت يقدم عليه، ففعل(

مة بن أيب جهل رضي اهلل عنه على صدقات هوازن عام وكذلك استعماله عكر
 .(4)، كذلك استعماله يزيد بن أيب سفيان رضي اهلل عنهما على صدقات بين فراس(2)وفاته

ولقي مسلمة الفتح ذات املراعاة بعد عهد الرسول صلى اهلل عليه وسلم ، فهذا يزيد 
ضي اهلل عنه القضاء، فقد يوليه عمر ر -من مسلمة الفتح -رضي اهلل عنه (4)بن سعيد 

روي: أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم مل يتخذ قاضيا، وال أبو بكر وال عمر، حىت كان 
  وسط خالفة عمر، قال ليزيد: اكفين بعض األمر، يعين صغارها. وقيل: استعمله عمر على 

 .(7)السوق
هـ أحد 04وهذا يزيد بن أيب سفيان يؤمره أبو بكر الصدي  رضي اهلل عنه سنة 

 .(1)أمراء األجناد، وأمره عمر رضي اهلل عنه على فلسطني   على دمش 
استشارهتم وتقدير رأيهم فيما يصلح من األمور، ومن ذلك: استشارته صلى  [3

وقد كان على رأس الناقضني للحلف من بين  -اهلل عليه وسلم لنوفل بن معاوية الدئلي
                                                 

وقال: صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، ووافقه الذهيب.  3/29بتصرف، املستدرك على الصحيحني كتاب املغازي (0)
 وقال احملق : حديث صحيح. 3/241، وزاد املعاد 403ومغازي عروة بن الزبري ص 

االستعانة بالكفار   احلرب ضد أعداء املسلمني من املسائل الفقهية الطويلة، واكتفي بنقل كالم اإلمام مسألة  (4)
ابن القيم   هذا املوضع:) أن اإلمام له أن يستعري سالح املشركني وعدهتم لقتال  عدوه، كما استعار رسول اهلل 

 .3/279عاد صلى اهلل عليه وسلم أدراع صفوان ، وهو يومئذ مشرك( زاد امل
 .0/020اإلصابة وقال احلافظ ابن حجر : إسناده حسن  (3)
 .4/294اإلصابة  (2)
 .3/444املرجع الساب   (4)
هو يزيد بن سعيد بن مثامة بن األسود الكندي حليف بين عبد مشس، أبو السائب، أسلم   الفتح، وروى عن  (4)

انظر أخبار القضاة: حممد بن خلف بن حيان املعـروف  ، و3/444النيب صلى اهلل عليه وسلم. بتصرف، اإلصابة 
 ، عامل الكتب بريوت ط: بدون.0/014بوكيع 

 .3/444بتصرف، اإلصابة  (7)
 .3/444املرجع الساب   (1)
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ف، وقد حاصرهم ومل يؤذن له   فتحها،   شأن حصار الطائ -بكر ومن مسلمة الفتح
فقال له النيب صلى اهلل عليه وسلم : ما ترى؟ قال: ثعلب   جحر، إن أقمت عليه 

 .(0)أخذته، وإن تركته مل يضرك. فأمر صلى اهلل عليه وسلم وأذن بالرحيل
كذلك لقي أهل مكة الرعاية ذاهتا من عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه وهو خليفة، 

إىل الشام،   ُأخرب عند اقترابه منها، أن وباء الطاعون وقع فيها، فأمر ابن  حني خرج
عباس رضي اهلل عنهما أن يدعو له املهاجرين األولني ليستشريهم، فاستشارهم واختلفوا 
عنده،   دعا بعدهم األنصار واستشارهم فاختلفوا،   أمره أن يدعو من هاهنا من 

، فاستشارهم، فأشاروا فلم خيتلف عليه رجالن، (4)مشيخة قريش من مهاجرة الفتح
 . (3)وأشاروا عليه بالرجوع، فرجع رضي اهلل عنهم أمجعني

مراعاهتم حال وقوع اخلطأ منهم، وعدم التشهري هبم، أو فضحهم ووصمهم  [4
بالعيب واجلهل، فإن من أسوأ ما يكدر على نفس الكبري وصاحب املكانة، تعنيفه وزجره 

أمام غريه، قال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل :) من دقي  الفطنة أنك ال ترد  وحماسبته، خاصة
على املطاع خطأه بني املأل، فتحمله رتبته على نصرة اخلطأ، وذلك خطأ ثان، ولكن 

، ولكن هذا ال مينع من توجيه أو بيان (2)تلطف   إعالمه به، حيث ال يشعر به غريه(

                                                 
. وكانت فلول املشركني بعد حنني قد يصنت بالطـائف،  3/297، و زاد املعاد 4/049الطبقات الكربى  (0)

ليلة، وقاتلهم قتاال شديدا ورماهم بـاملنجني ،   07ه وسلم بضعا وعشرين ليلة وقيل فحاصرهم النيب صلى اهلل علي
 -2/044  علم أن اهلل مل يأذن له بفتحها فرجع باملسلمني. انظر سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشـام  

031. 
رة بعد الفتح، وقيل هم مسلمة قيل هم الذين أسلموا قبل الفتح فحصل هلم فضل باهلجرة قبل الفتح، إذ ال هج (4)

الفتح الذين هاجروا، فحصل هلم اسم دون الفضيلة. وقال القاضي هذا أظهر ألهنم الذين يطل  علـيهم مشـيخة   
قريش، وهلم من السن واخلربة وكثرة التجارب وسداد الرأي ما رجح رأيهم مع كثرة القائلني بـه. بتصـرف،   

 .02/419صحيح مسلم بشرح النووي 
ح  2/0721احلديث بتمامه   صحيح مسلم كتاب السالم باب الطاعون والطرية والكهانـة وحنوهـا    انظر (3)

4409. 
، دار الكتب العلمية بريوت لبنان ط: بدون. ولالستفادة انظـر  39الطرق احلكمية   السياسة الشرعية ص  (2)

 .14 -71تأمالت دعوية   السنة النبوية من ص 



 

549 

 

 

فعل النيب صلى اهلل عليه وسلم حني تربأ من فعل وجه االعتراض ضد ذلك اخلطأ، كما 
 .(0)خالد رضي اهلل عنه مع بين جذمية

 ثالثا: مراعاة أحوال المدعوين العقلية:
الدين اإلسالمي يركز على إقناع الناس باإلسالم، ال على إجبارهم، ويعتمد    

م، وإيقاظ عقوهلم، محلهم على اإلميان باهلل ورسوله، اعتمادا أساسيا على استثارة تفكريه
ويدعوهم بشىت الوسائل إىل التفكر   خل  السماوات واألرض، وخل  أنفسهم وما 
حوهلم، ليصلوا من وراء ذلك إىل معرفة اخلال ، وإىل متييز احل  من الباطل، وقد تضافرت 

ٹ  ڇ النصوص القرآنية اليت يض على استخدام العقل، ويرير الفكر، كقوله تعاىل

، (4) ڇ...... ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڤ  ڤ  ڤڤ  
 (2).(3) ڇ ...ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑک ڇ وقوله تعاىل

ومن مميزات الدعوة اإلسالمية، أهنا تتالءم مع التفاوت الطبيعي بني عقول الناس  
وتفكريهم، وتنسجم مع عقول الناس وتراعي الفروق الفردية بينهم، فتخاطب كل أناس 

مع مستواهم العقلي، قال اإلمام الغزايل: من وظائف املعلم أن يقتصر باملتعلم مبا يتناسب 
على قدر فهمه، فال يلقي إليه ما ال يبلغه عقله، فينفره، أو خيبط عليه عقله، فيبث إليه من 

 .(4)احلقيقة ما يستقل بفهمها
 ا يلي:ومن الدروس املستنبطة   مراعاة أحوال املدعوين العقلية   هذه الغزوة م

احلرص على تنوع أساليب اخلطاب تبعا ملستوى الثقافة عند املدعو، فالدعوة  [1]
اإلسالمية موجهة للناس مجيعا، على اختالف عصورهم وطبائعهم ومستوى تفكريهم، 

 .(4)وأمناط حياهتم مما يستلزم مراعاة نوعية خاصة من اخلطاب تناسب كل مجاعة

                                                 
 .029سب  ختريج احلديث ص  (0)
 .1سورة الروم جزء من آية  (4)
 .010سورة يونس جزء من آية  (3)
 .31 -0/49بتصرف، التشريع اجلنائي اإلسالمي  (2)
 .0/47بتصرف، اإلحياء  (4)
 .033بتصرف، الدعوة إىل اهلل على ضوء الكتاب والسنة ص  (4)
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ن أمامه ساحتني: ساحة ترفرف عليها أعالم والداعية إذا تأمل من حوله وجد أ 
 اهلداية، ويؤمن أصحاهبا باإلسالم عقيدة وشريعة، ويلتزمون به سلوكا .

وساحة بعيدة كل البعد عن اإلسالم، أو قد انطبع اإلسالم   أذهاهنا بصورة 
 مشوشة حمرفة، كما هو احلال خارج اجملتمعات اإٍلسالمية.

 أن يصوغ خطابني متنوعني: وهذا الواقع يفرض على الداعية
خطابا يتوجه به إىل املدعوين   الساحة اإلسالمية، يركز فيه على ضرورة  -0

االلتزام والتمسك بتعاليم اإلسالم، وضرورة املبادرة إىل اإلحسان، والتحلي باإلجيابية، 
 وإتقان األعمال الدعوية.. اخل.

و إىل املشوشة، يركز فيه على وخطابا آخر يتوجه به إىل الساحة الغري مسلمة أ -4
حماسن اإلسالم، ويرد على الشبه املثارة حوله، وينبغي أن تكون العناصر العقالنية   
اخلطاب الثاين أقوى، أما   اخلطاب األول فيشتمل على كل العناصر، لكن يكون 

 .(0)العنصر العاطفي فيه ظاهرا
ا حلديثي اإلسالم، وتبيني الوضوح   عرض الدعوة اإلسالمية وبيان مضموهن [2]

أصوله. ورغم أن القرشيني قد يعلمون بعض مبادئ اإلسالم بسبب اختالطهم باملسلمني، 
لكنه صلى اهلل عليه وسلم يوضحها ويبينها البيان الشا  لعكرمة بن أيب جهل رضي اهلل 

قال: أنك أمنتين، ف -يعين زوجه أم حكيم -عنه حني قال له:) يا حممد، إن هذه أخربتين
)) صدقت، فأنت آمن((، قال عكرمة: فإالم تدعونا يا حممد؟ قال: )) أدعوك إىل أن 
تشهد أن ال إله إال اهلل، وأين رسول اهلل، وأن تقيم الصالة وتؤيت الزكاة، وتفعل وتفعل، 
حىت عد خصال اإلسالم. فقال عكرمة: واهلل ما دعوت إال إىل احل ، وأمر حسن مجيل، 

نا قبل أن تدعو إىل ما دعوت إليه، وأنت أصدقنا حديثا وأبرنا برا.   وقد كنت واهلل في
قال عكرمة: فإين أشهد أن ال إله إال اهلل وأن حممدا عبده ورسوله. فسر بذلك رسول اهلل 

                                                 
الرياض الناضرة واحلدائ  النرية . ولالستفادة انظر 340-341بتصرف، مقدمات للنهوض بالعمل الدعوي ص  (0)

 .19-11الزاهرة ص 
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صلى اهلل عليه وسلم.   قال: يا حممد، علمين خري شيء أقوله. فقال: )) تقول أشهد أن 
 (0)بده ورسوله.. اخل((.ال إله إال اهلل، وأن حممدا ع

االهتمام بتعليم  املدعوين احلديثي اإلسالم، وخصهم برعاية مميزة، ألهنم بعد  [3]
إسالمهم كاألرض العطشى املهيأة للغيث، فالداعية ال يكتفي بدعوة الناس إىل احل ، بل 

 ال بد من تربية وتعليم الذين استجابوا هلذا احل ، ومن ذلك: 
ماء الصحابة ومن أفاضلهم معلما ألهل مكة، وهو معاذ بن اختيار رجل من عل -

جبل رضي اهلل عنه فقد روي أن النيب صلى اهلل عليه وسلم خلف معاذ بن جبل   مكة 
، فاختار هلم رجال قال فيه ذات يوم:)) وأعلمهم (4)ليفقه أهلها، ويعلمهم القرآن والسنة

 .(3)باحلالل واحلرام معاذ بن جبل((
لتكرار ألحكام الشريعة اليت ثبتت قبل الفتح، تعليما ألهل مكة، ومن اإلعادة وا -

ذلك يرميه اخلمر وبيعه، فقد روي أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال عام الفتح 
، قال احلافظ (2)وهو مبكة:)) إن اهلل ورسوله حرم بيع اخلمر وامليتة واخلنزير واألصنام((

يكون التحرمي وقع قبل ذلك،   أعاده صلى اهلل عليه ابن حجر رمحه اهلل:) وحيتمل أن 
 .(4)وسلم، ليسمعه من مل يكن مسعه(

اإلشفاق على املخطئ، وعدم مقابلة خطأه بالتعنيف والقهر، أو التشنيع عليه ،  -
والسخرية منه، فإن هذا مما يؤدي إىل إذالل نفسيته، ويطيم شخصيته، وقد يؤدي إىل 

، بل يتجاوز عما حيصل منه من (4)يه   الباطل تسويغا خلطأهإصراره على اخلطأ، ومتاد
قصور   الفهم، أو تأخر   التخلص من رواسب اجلاهلية، اليت كانت مستقرة   قلبه 

                                                 
 . 4/423منتخب كنز العمال   سنن األقوال واألفعال  (0)
 .3/49، والسرية احللبية 2/021انظر سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام  (4)
اجلراح رضي اهلل عنـهم  سنن الترمذي كتاب املناقب باب مناقب معاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأيب عبيدة بن (3)
 ، وقال: هذا حديث حسن صحيح.3790ح  4/444
 .473سب  خترجيه ص  (2)
 .4434ح  2/244فتح الباري  (4)
 .040بتصرف، الرسول والعلم ص  (4)
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وعقله، مع التنبيه  واإلرشاد بالشكل املناسب لظروف املخطئ، والنظر لدوافعه إىل 
 القدمية اجلاهلية   نفوسهم. اخلطأ، وقد حد، من الطلقاء ما أظهر بقايا الرواسب

ومثال ذلك حني خرجوا مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل حنني، ومروا 
بشجرة ذات أنواط، فطلبوا منه أن جيعل هلم مثلها، فلم يشدد عليهم النيب صلى اهلل عليه 
وسلم   التعنيف، بل بني هلم احل  برف  وحكمة، فقال هلم:)) سبحان اهلل! هذا كما 
قال قوم موسى: اجعل لنا إهلا كما هلم آهلة. والذي نفسي بيده، لتركنب سنة من 

، ) وال شك أن طلبهم يعرب عن عدم وضوح تصورهم للتوحيد اخلالص رغم (0)قبلكم((
إسالمهم، لكن النيب صلى اهلل عليه وسلم أوضح هلم ما   طلبهم من معاين الشرك، 

 .(4)م لعلمه حبداثة عهدهم باإلسالم(وحذرهم من ذلك، ومل يعاقبهم أو يعنفه
احلرص على إقناع العقول باحل  قبل إلزام الناس به، وذلك بعدم إكراههم على  -

اإلسالم، بل مىت اقتنعت عقوهلم به وانشرحت صدورهم للدخول فيه، أقبلوا طائعني 
باملشاعر،  خمتارين، فدعوة اإلسالم ليست إرهاقا للعقول باملفاهيم، وال إثقاال على النفوس

بل هي تقومي للعقل، لإلبقاء على صاحل رأيه، وإلغاء الفاسد من هواه، ودين اإلسالم دين 
يفتح نوافذ الفكر اإلنساين، فليس من حكمة الدعوة، إنكار عقل اإلنسان، وملؤه 
بالتعاليم قبل اقتناعه بأساس اإلسالم، أو شحنه بالواجبات واحملرمات، قبل تأسيس عقيدة 

 .(3)الدافعة لطاعة اهلل   عقله وقلبهاإلميان 
مراعاة حالة املخاطب الذهنية، ومستوى الذكاء والفهم لديه، فهذا رسول اهلل  [4]

صلى اهلل عليه وسلم خياطب أحد حكماء قريش وأصحاب الرأي والعقل فيهم بأسلوب 
حيد  اإلحياء، كقوله عن سهيل بن عمرو رضي اهلل عنه :)) من لقي سهيل بن عمرو، فال

 .(2)النظر إليه، فلعمري إن سهيال له عقل وشرف، وما مثل سهيل جيهل اإلسالم((

                                                 
 .079سب  خترجيه ص  (0)
 .4/297السرية النبوية الصحيحة  (4)
 .021بتصرف، الدعوة إىل اهلل على ضوء الكتاب والسنة ص  (3)
 .3/44، وانظر السرية احللبية 237سب  خترجيه ص (2)



 

553 

 

 

ويدعو ملعاوية بن أيب سفيان رضي اهلل عنهما بقوله: )) اللهم علم معاوية الكتاب 
، وعند اإلمام الترمذي أنه قال له:)) اللهم اجعله هاديا مهديا واهد (0)واحلساب وقِه العذاب((

 .(4)به((
خياطب العامي اخلائف مبا يسهل عليه فهمه، وبشكل مباشر، فيقول لرجل  كذلك

أحضر إليه وقد أخذته الرعدة:)) هون عليك، فإمنا أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل 
 .(3)القديد((

 رابعا: مراعاة أحوال المدعوين الوجدانية) أو اإليمانية(:
زالهتم السابقة وقد تاب اهلل فتح باب التوبة أمام املدعوين، والتغاضي عن  (1

عليهم، وإشعارهم بأن رمحة اهلل وسعت كل شيء، كما أمر اهلل تعاىل رسوله أن يقول 
ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ               ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڇ للمؤمنني،   قوله تعاىل

 .(2) ڇڄ  ڄ  ڄ   ڃ      ڃ  ڃ  ڃ                 چ  چ  چ  چ  ڇ  
ۓ   ڭ  ڭ  ڇ احلسنات فإهنا متحوها، لقوله تعاىل والسيئات إذا تبعتها

، وقد قيل: التائب عمله أعظم من عمل غريه، إال أن يكون صاحب (4) ڇ .....ڭ
حسنات أرفع من حسناته، فأن مل يكن، فإن للتائب الذي اجتهد   التوبة والعمل  ما 

بها التوبة النصوح، إذا تعق -ولو كانت كفرا -ليس لآلخر، وهبذا يتبني أن تقدمي السيئات
، وهذا مما (4)اليت يبدل اهلل فيها السيئات حسنات، مل تكن تلك السيئات نقصا، بل كمال

يدل على رمحة اهلل بعباده، حني يفتح باب التوبة ألقصى حد، إذ أن العقاب ليس غاية   
 اإلسالم، إمنا هو أحد وسائل هتذيب املسلمني.

                                                 
 .3/22. والسرية احللبية 2/047مسند اإلمام أمحد عن العرباض بن سارية  (0)
، وقال هذا 3124ح  4/417سنن الترمذي كتاب املناقب باب مناقب ملعاوية بن أيب سفيان رضي اهلل عنهما  (4)

، و  سلسـلة  3101ح  3/434يح سـنن الترمـذي   حديث حسن غريب، وصححه الشيخ األلباين   صح
 .0949ح  2/404األحاديث الصحيحة 

 .304سب  خترجيه ص  (3)
 .42سورة األنعام جزء من آية  (2)
 .002سورة هود جزء من آية (4)
 .0/039بتصرف، اآلداب الشرعية واملنح املرعية  (4)
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ا مت  به النفس اإلنسانية، إذ يعطلها عن العمل، وملا كان الشعور بالذنب من أثقل م
، فقد أراد (0)ويبعث فيها الريبة والشك، فتحجم وختاف وال تتقدم أو تتحمل املسئولية

، فيفتح باب التوبة (4)الرسول صلى اهلل عليه وسلم أن يرفع هذا الثقل عن نفوس الناس
 أمام حاطب رضي اهلل عنه ليلج منه.

ة بن أيب جهل رضي اهلل عنه، ملا أسلم وقال له: إين أسألك كما جييب طلب عكرم 
أن تستغفر يل كل عداوة عاديتكها، أو مسريا أوضعت فيه، أو مقاما لقيتك فيه، أو 
كالما قلته   وجهك، أو وأنت غائب. فهو يريد اخلالص من أوزار اجلاهلية وثقل 

عليه وسلم، ودعا له:)) اللهم  الذنوب اليت اقترفها ضد اإلسالم، فأجابه النيب صلى اهلل
اغفر له كل عداوة عادانيها، وكل مسري سار فيه إىل موضع يريد بذلك املسري إطفاء 

 .(3)نورك، واغفر له ما نال مين من عرض،   وجهي أو وأنا غائب عنه((
وعلمت املرأة املخزومية اليت أقيم عليها حد السرقة، أن باب التوبة مفتوح ال مينعها 

سان، فقد روي أهنا قالت للنيب صلى اهلل عليه وسلم بعد إقامة احلد عليها:) هل يل منه إن
، فتابت (2)من توبة يا رسول اهلل؟ قال:)) أنت اليوم من خطيئتك، كيوم ولدتك أمك((

وحسنت توبتها، وتزوجت رجال من بين سليم، وكانت تأيت إىل أم املؤمنني عائشة رضي 
                                                 

ديبع الشيباين رمحه اهلل : ) وهذا ح ، ألن مـن   ولذلك عرف بعض العلماء التوبة: أن تنسى ذنبك، وقال ابن (0)
شروط التوبة: العمل الصاحل، وذكر الذنب رمبا عطل عن العمل، إذا أصيب التائب بالكآبة من أجلـه، وخيطـئ   
البعض فيذكرون ما كان منهم من الذنب على سبيل التسلية، وهذا خطأ فاحش، وحنني إىل تلـك الـذنوب     

ال يبقى على صاحبها أثر من املعصية ال سرا وال جهرا( مكفرات الذنوب وموجبـات   احلقيقة، والتوبة النصوح
. ويرى بعض العلماء أن تذكر الذنب بعد التوبة منه دافع الكتساب احلسنات وإبداهلا بالسيئات، 34املغفرة ص 

نيه، فكلما ذكرهـا  يقول ابن رجب احلنبلي رمحه اهلل: إمنا التبديل   ح  من ندم على سيئاته وجعلها نصب عي
،  ڇڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ   ڇتعـاىل  ازداد خوفا وحياء من اهلل، ومسارعة إىل األعمال الصاحلة املكفرة، كقوله

ومن كانت هذه حاله فإنه يتجرع من مرارة الندم واألسف على ذنوبه أضعاف ما ذاق من حالوهتا عند فعلـها،  
ماحية له، فال يستنكر بعد هذا تبديل هذه الذنوب حسـنات.  ويصري كل ذنب من ذنوبه سببا لألعمال الصاحلة، 

 .014بتصرف، جامع العلوم واحلكم ص 
 .024بتصرف، فلسفة التشريع اإلسالمي ص  (4)
 .427، وص 400سب  خترجيه ص  (3)
، مسند اإلمام أمحد عن عبد اهلل بن عمرو وقال الشيخ الساعايت:   إسناده ابن هليعة، وقد صرح بالتحـديث  (2)

 .04/42فحديثه حسن. انظر الفتح الرباين 
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، ومما ساعدها على ذلك (0) الرسول صلى اهلل عليه وسلماهلل عنها، فترفع حاجتها إىل
 تقبل املسلمني هلا، وإعانتهم هلا على االرتفاع من أثقال اخلطيئة اليت ارتكبتها.

بيد أن العفو من اهلل تعاىل عن أعمال اجلاهلية، مرهون بالتوبة الصادقة هلل تعاىل، والعزم 
إلمام البخاري أن رجال سأل النيب صلى اهلل على ثبات القلب على دين اإلسالم، فقد روى ا

عليه وسلم فقال:) يا رسول اهلل، أنؤاخذ مبا عملنا   اجلاهلية؟ قال:)) من أحسن   اإلسالم 
 .( 3)، ُأخذ باألول واآلخر(((4)مل يؤاخذ مبا عمل   اجلاهلية، ومن أساء   اإلسالم

أهنم كانوا   أول إسالمهم من املؤلفة،  ومسلمة الفتح اجملاهدين   سبيل اهلل: مل يقعد هبم
أو تأخر إسالمهم، فكثريا ما يلح  املتأخر بالساب ، ويدرك الضعيف فضل القوي، وحسب 

 .(2) ڇ .......خب  مب  ىب  يبڇ املتأخرين أن اهلل تعاىل وعدهم احلس ، بقوله: 
القلوب بني ( أال ييأس الداعية من استجابتهم، ويصيبه امللل والفتور من دعوهتم، ف4

يدي الرمحن يقلبها كيف يشاء عز وجل، ألن وجوه صدودهم خمتلفة، وطرق شبههم 
متباينة، فمن قلَّت شبهه، وتأمل حجة القرآن ح  تأملها، ومل يستكرب، أسلم فورا، ومن 
كثرت شبهه، وأعرض عن تأمل احلجة، تطاول عليه الزمان إىل أن نظر واستبصر، وراعى 

وقت أطول، فلو كانت صوارفهم عن احل  وأسباب صدهم عنه  واعترب ، واحتاج إىل
 .(4)متفقة، لتوافوا إىل القبول مجلة واحدة

                                                 
 .4711ح  04/94سب  ختريج احلديث، وانظر فتح الباري  (0)
كفره، فكأنه قال أبو العباس القسطالين: املقصود بقوله من أساء   اإلسالم، بأن ارتد عن اإلسالم ومات على  (4)

جلاهلية، و  اآلخر الذي عمله من الكفر. ونقل ابن بطال مل يسلم، فيعاقب على مجيع ما أسلفه،   األول الذي عمله   ا
عن مجاعة من العلماء: أن اإلساءة هنا ال تكون إال الكفر، لإلمجاع على أن املسلم ال يؤاخذ مبا عمل   اجلاهلية، فإن أساء 

ناه من املعصية   اإلسالم.   اإلسالم غاية اإلساءة، وركب أشد املعاصي، وهو مستمر على اإلسالم، فإنه إمنا يؤاخذ مبا ج
 .4940ح  02/394بتصرف، إرشاد الساري 

صحيح البخاري كتاب استتابة املرتدين واملعاندين وقتاهلم باب إ  من أشرك باهلل وعقوبته   الـدنيا  (3)
 . 1/29واآلخرة 

 .01.واآلية   سورة احلديد جزء من آية 044بتصرف، السرية النبوية دروس وعرب ص  (2)
 .44بتصرف، إعجاز القرآن ص  (4)
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وقد أوشك هذا اليأس من إسالم الكفار أن يصيب النيب صلى اهلل عليه وسلم ، فقد روى 
اإلمام البخاري أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان يدعو على بعض املشركني، فيقنت ويدعو 

 .(4()0) ڇ  ...ہ  ہ      ہ  ھ   ھڇ ول: اللهم العن فالنا وفالنا، حىت أنزل اهلل تعاىلويق
وروى اإلمام الترمذي رمحه اهلل أنه صلى اهلل عليه وسلم قال يوم أحد:)) اللهم  

العن أبا سفيان، اللهم العن احلر، بن هشام، اللهم العن صفوان بن أمية((. قال: فنزلت: 
. فتاب اهلل عليهم، فأسلموا فحسن ڇھ  ھ  ھ  ے     ہ  ہ      ہ  ھڇ 

 .(2)، وعقب اإلمام الذهيب رمحه اهلل : ) أحسنهم إسالما احلار،((3)إسالمهم(
ففي اآلية الكرمية يبني اهلل تعاىل، أن األمر كله هلل، وأن الرسول صلى اهلل عليه وسلم 

ت عبودية رهبم ُيَدبرون وال ليس له من األمر شيء، ألنه عبد من عبيد اهلل، واجلميع ي
ُيدِبرون، وهؤالء الذين دعا عليهم الرسول صلى اهلل عليه وسلم، أو استبعد فالحهم 
وهدايتهم، إن شاء اهلل تاب عليهم، ووفقهم للدخول   اإلسالم، وقد فعل تعاىل، فإن أكثر 

 .(4)اهلل وعذابهأولئك هداهم اهلل فأسلموا، وإن شاء عذهبم فإهنم ظاملون مستحقون لعقوبة 
فعلى الداعية أال ييأس من استجابة املدعوين، حىت بعد ضالهلم وردهتم، فهذا عبد 

عنه اهلل بن أيب سرح رضي اهلل عنه، يرتد بعد إسالمه وهجرته،   أتى به عثمان رضي اهلل 
السني مستأمنا له، وتأخر النيب صلى اهلل عليه وسلم   العفو عنه، رجاء أن يسب  إليه أحد اجل

معه فيقتله، فلم يشأ اهلل تعاىل له ذلك، ملا أراده له من اخلري، الذي ظهر منه بعد ذلك   
چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ الفتوح اإلسالمية، فبايعه وكان ممن استثناهم اهلل تعاىل   قوله

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک      

ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  

                                                 
 .041سورة آل عمران جزء من آية  (0)
 .4/070صحيح البخاري كتاب التفسري باب ليس لك من األمر شيء (4)
. وقال: هذا حديث حسن 3112ح  4/447سنن الترمذي كتاب تفسري القرآن باب ومن سورة آل عمران (3)

 .4214 ح 3/33غريب، وصححه األلباين   صحيح سنن الترمذي 
 .4/442سري أعالم النبالء  (2)
 .0/207بتصرف، تيسري كالم الرمحن   تفسري كالم املنان  (4)
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ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ڱ  

 (4).(0) ڇھ  ے  ے  
فعل وتقدمي كل ما من شأنه أن يرفع ويزيد مستوى اإلميان   قلوهبم، فاإلميان  (3

يزيد وينقص، كذلك أخذهم باليسر حىت تثبت العقيدة   سويداء قلوهبم، ألن تكليفهم 
ين، والعقيدة ملا ترسخ بعد، قد ينفرهم منه باجلملة، بالشرائع وإجبارهم على فروع الد

 ومن ذلك ما يلي:
إعطاء اإلميان الوقت الكا  كي ينمو ويثبت   قلوب أهل مكة، قبل فعل ما قد  -

. ومثال (3)يش  على نفوسهم، خاصة وأهنم) دخلوا   اإلسالم، وأكثرهم لذلك كاره(
إلميان واإلسالم فقط، ألنه مل يرد منهم ذلك: أنه صلى اهلل عليه وسلم بايعهم) على ا

سوى ذلك، .. خبالف بيعة املهاجرين واألنصار، فإهنم جاءوا راغبني طائعني، رضي اهلل 
، ومن ذلك ترك تعديل بناء الكعبة، وتركها على ساب  عهدها قبل (2)عنهم أمجعني(

 الفتح.
ثرية، فينسي عدم إثقال كواهلهم وهم حديثو عهد باإلسالم بأوامر ونواهي ك -

بعضها بعضا، بل التزام احلكمة   دعوته واالكتفاء بتعليمهم أصول الدين، خاصة 
للمقيمني خارج املدينة، كما فعل صلى اهلل عليه وسلم مع والد عمرو بن سلمة رضي اهلل 
عنهما  حني علمه الصالة، فعاد إىل قومه وقال هلم: ) جئتكم واهلل من عند النيب صلى اهلل 

سلم حقا، فقال: صلوا صالة كذا   حني كذا، وصلوا صالة كذا   حني كذا، عليه و
 .(4)فإذا حضرت الصالة، فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا(

ختيريهم بني فعل عبادة ما، أو تركها، إذا كان   األمر اخليار، حىت يقبل العابد  -
ع إليها إذا نشطت مهته، وفرغ على العبادة راغبا، وينصرف عنها املنصرف آمال   الرجو

                                                 
 .19 -14سورة آل عمران اآليات  (0)
 .244 -3/242انظر زاد املعاد  (4)
 .3019ح  4/414فتح الباري  (3)
 .40/043باختصار، الفتح الرباين  (2)
 .044سب  خترجيه ص  (4)
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من مشغلته، فينادي عليهم منادي الرسول صلى اهلل عليه وسلم وهم   طريقهم إىل 
 (4).(0)مكة:) من أحب أن يفطر فليفطر، ومن أحب أن يصوم فليصم(

 خامسا: مراعاة قدرات وإمكانات المدعوين ومواهبهم:
اآلخر، من الفهم والذكاء،  مراعاة الفروق الفردية اليت متيز كل إنسان عن (1)

 وإتقان العمل واتساع األف ، وغري ذلك، مما يلزم الداعية أن يراعيه ويهتم به أثناء دعوته.
وذلك ابتداء مبالحظة تفاوت الناس   إدراك إعجاز القرآن، ومعرفة  وجه داللته، 

ن، ومل يلزمهم فالرسول صلى اهلل عليه وسلم دعا اآلحاد إىل اإلسالم، حمتجا عليهم بالقرآ
أن يصدقوه تقليدا، والسابقون األولون إىل اإلسالم مل يقلدوه، وإمنا دخلوا فيه على 
بصرية، فمن كانت بصريته أقوى، كان إىل القبول منه أسب ، ومن اشتبه عليه وجه 
اإلعجاز، أو اشتبه عليه بعض شروط املعجزات، كان إىل القبول أبطأ، حىت تكاملت له 

 .(3)تمعت له بصريتهأسباب ذلك واج
قال اإلمام الشاطيب رمحه اهلل:) اهلل تعاىل جعل أهل الشريعة على مراتب، ليسوا  

فيها على وزن واحد، ورفع بعضهم فوق بعض، كما أهنم   الدنيا كذلك، فليس من له 
 مزيد فهم   الشريعة كمن ال مزيد له، لكن اجلميع جار على أمر مشترك.

ت من اهلل، ال خترج أهلها عن حكم االشتراك، بل يدخلون واالختصاصات فيها هبا
مع غريهم فيها، وميتازون هم بزيادات   ذلك األمر املشترك بعينه، فإن امتازوا مبزيد 

 .(2)الفهم، مل خيرجهم ذلك عن حكم االشتراك، فإن ذلك املزيد أصله األمر املشترك(
موكولة إىل  -عني يوقف عندهاليت مل يوضع هلا حد م -ولذلك كانت أمور الشريعة

هبا وقدرته، فكل أحد مطلوب منه على قدر إدراكه، فمن أدرك  -املدعو -نظر املكلف
 أمرا قريبا، فهو املطلوب منه، ومن أدرك فيها أمرا هو فوق األول فهو املطلوب منه.

                                                 
 .444وص  001ه ص سب  خترجي (0)
 .039بتصرف، الدعوة إىل الكتاب والسنة على ضوء الكتاب والسنة ص  (4)
 .29بتصرف، إعجاز القرآن ص  (3)
 .4/94املوافقات  (2)
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وقد يتفاوت األمر   االلتزام بالشريعة، حسب قدرة املكلف على الدوام فيما دخل 
ه وعدم قدرته: فمن ال يقدر على الوفاء مبرتبة من مراتبه، ال يؤمر هبا بل مبا هو دوهنا، في

ومن كان قادرا على ذلك كان مطلوبا، فاألمي الذي مل يزاول شيئا من األمور الشرعية 
وال العقلية، رمبا امشأز قلبه عما خيرجه عن معتاده، خبالف من كان له بذلك عهد، ومن 

لقرآن جنوما   عشرين سنة، ونزلت األحكام التكليفية فيها شيئا فشيئا، هنا كان نزول ا
 .(0)لئال تنفر منها النفوس دفعة واحدة

ولذلك راعى النيب صلى اهلل عليه وسلم أهل مكة الذين مل يكن هلم ساب  علم 
بتفصيل اإلسالم وتكاليفه، خبالف من قدم معه من املسلمني، فصب جل اهتمامه على 

ور العقيدة، اليت جيب إدراكها، ويشترك معظم الناس   فهمها، وأجَّل تفاصيل توضيح أم
الشريعة اليت قد ال يدرك بعضها إال اخلواص أو من له ساب  علم وإطالع على أحكام 

 اإلسالم.
ومن مراعاة قدرات املدعوين ومواهبهم، كان القيام ببعض األمور الشرعية  (2)

س خمتلفة ومتفاوتة، فهذا قد هتيأ للعلم، وهذا لإلدارة على وجه الكفاية، فمواهب النا
والرئاسة، وذلك للصناعة أو للتجارة، وهذا للصراع واجملاهدة، والواجب أن ُيرىب كل 

 .(4)امرئ على ما هتيأ له، حىت يربز كل واحد فيما غلب عليه، ومالت نفسه إليه
يقول رمحه اهلل: )إن اهلل و  كالم اإلمام الشاطيب توضيح لألمر وتوجيه للدعاة، ف 

ې   ڇ عز وجل خل  اخلل  غري عاملني بوجوه مصاحلهم، ال   الدنيا وال   اآلخرة... 

،   وضع فيهم العلم بذلك على (3) ڇ.....ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  
التدريج والتربية، تارة باإلهلام كما يلهم الطفل التقام الثدي ومصه، وتارة بالتعليم. فطلب 

 بالتعلم والتعليم جلميع ما يستجلب به املصاحل، وكافة ما تدرأ به املفاسد... الناس
و  أثناء العناية بذلك يقوى   كل واحد من اخلل  ما فطر عليه، وما أهلم له من  

تفاصيل األحوال واألعمال فيظهر فيه وعليه، ويرّبز فيه على أقرانه ممن مل يهيأ تلك 

                                                 
 .94-4/11، وانظر لالستفادة تفصيل املوضوع نفس الكتاب 4/93بتصرف، املرجع الساب   (0)
 .31ص بتصرف، أصول الفقه: الشيخ حممد أبو زهرة  (4)
 .71سورة النحل جزء من آية  (3)
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عقل إال وقد جنم على ظاهره ما فطر عليه   أوليته، فترى واحدا التهيئة، فال يأيت زمان الت
قد هتيأ لطلب العلم، وآخر لطلب الرياسة، وآخر للتصنع ببعض املهن احملتاج إليها... 
فعند ذلك ينتهض الطلب على كل مكلف   نفسه من تلك املطلوبات مبا هو ناهض 

فيهم االلتفات  -ملبحث الدعاة إىل اهللواملقصود هبم   هذا ا -فيه، ويتعني على الناظرين
إىل تلك اجلهات، فرياعوهنم حبسبها، ويراعوهنا إىل إن خترج   أيديهم على الصراط 
املستقيم، ويعينوهنم على القيام هبا، وحيرضوهنم على الدوام فيها، حىت يربز كل واحد 

، فيعاملوهنم مبا يلي  فيما غلب عليه ومال إليه من تلك اخلطط،   خيلي بينهم وبني أهلها
هبم، ليكونوا من أهلها، إذا صارت هلم كاألوصاف الفطرية... فعند ذاك حيصل االنتفاع، 

 .(0)وتظهر نتيجة تلك التربية(
فمجموع املدعوين كمجموعة من الناس، تسري   طري  مشترك، وقد يقف 

يقف عند فرض بعضهم عند املرحلة األوىل، ويعجز عن السري إىل املرحلة الثانية، ف
كفائي، ومن به قوة زاد   السري إىل أن يصل إىل املرحلة الثانية، وقد يقف عندها، ومن 
تسامت به مواهبه وقدراته حىت يقف عند املرحلة الثالثة، فقد وقف عند فرض كفائي 
آخر، فحيث وقف السائر وعجز عن السري، فقد وقف على مرتبة حمتاج إليها   اجلملة، 

 .(4)قوة زاد   السري إىل أن يصل إىل أقصى الغايات   املفروضات الكفائية وإن كان به
وهذا من عدل اإلسالم حيث جعل سبحانه النتائج متكافئة مع األعمال، ومبقدار 

 .(3)جهود الشخص وإنتاجه يكون جزاؤه
( من مهمات الدعاة مالحظة هذه امليول والقدرات، ورعايتها باعتدال واالبتعاد 3)
ميشها وإمهاهلا، فاملوهبة اليت يؤتاها اإلنسان إذا مل تنّم وتطور، فقد يصيبها الضمور عن هت

 والضعف، وذلك خسارة للمجتمع اإلسالمي.

                                                 
 .010-0/011. وانظر للفائدة أمثلة تفصيلية نفس الكتاب  011 -0/079باختصار  املوافقات ي  (0)
 .0/010بتصرف، املوافقات للشاطيب  (4)
 .491بتصرف، أصول الفقه: الشيخ حممد أبو زهرة ص  (3)
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وتظهر من أحدا، الفتح رعاية أصحاب املواهب، كما الحظ النيب صلى اهلل عليه وسلم 
ان وترديده وجودة صوته أبا حمذورة رضي اهلل عنه  رغم صغر سنه ولكن قدرته على حفظ األذ

 وأدائه، دفعت النيب صلى اهلل عليه وسلم إىل تعليمه بنفسه،   تعيينه مؤذنا ألهل مكة.
كذلك ما حد، مع عمرو بن سلمة رضي اهلل عنهما، حني استغل قوة حفظه 
وذاكرته، فكان أحفظ قومه لكتاب اهلل، فلم يهمله قومه بل أقاموه إماما هلم رغم صغر 

 .(0)ال حيضر معهم الصالة إال قدموه إلقامتهاسنه، فكان 
ورعى النيب صلى اهلل عليه وسلم موهبة خالد بن الوليد رضي اهلل عنه العسكرية، 
واليت ابتدأت مع املسلمني   غزوة مؤتة، فعينه على أحد أجنحة اجليش الفاتح،   أرسله 

يتاج إىل توجيه وتشذيب،  على رأس أحد السرايا احملطمة لألصنام، مع مراعاة أهنا موهبة
كي ال جتنح ومتيل، فصدر منه صلى اهلل عليه وسلم النهي عن قتل من مل حيارب كالنساء 
واألطفال، فعن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال:) وجدت امرأة مقتولة   بعض تلك 

 .(4)املغازي، فنهى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان(

                                                 
 .447و ص  044سب  خترجيه ص  (0)
. وقـد  0722ح  3/0342ب اجلهاد والسري باب يرمي قتل النساء والصبيان   احلـرب  صحيح مسلم كتا(4)

 .4/04وردت رواية عند اإلمام أمحد تبني هذه الغزوة املبهمة أهنا غزوة الفتح انظر املسند 
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 الثالث: مثار هذه املراعاة يف نفوس املدعوين:املطلب 

أمثرت مراعاة النيب صلى اهلل عليه وسلم ألصحابه وألهل مكة مثارا مباركة دنيوية 
وأخروية، تركت أثرا عظيما   نفوسهم، واملتتبع ألخبار مسلمة الفتح، يلحظ يق  قول 

ة والذهب، خيارهم   الرسول صلى اهلل عليه وسلم فيهم:)) الناس معادن كمعادن الفض
 ، ومن أمثلة ذلك:(0)اجلاهلية خيارهم   اإلسالم إذا فقهوا((

أثََّر عفُو الرسول صلى اهلل عليه وسلم   نفوس أهل مكة، فانقلبت عداوهتم  أوال:
له والء، ويول بغضهم له حبا، ملقابلته أذاهم وخصومتهم بالعفو واملغفرة والتسامح، 

ژ  ژ  ڑ   ڑ   کک   ک  ک    گ  گ  گ         گ   ڇوذلك مصداق قوله تعاىل

 .(4) ڇڳ  ڳ  ڳ  ڳ           ڱ  ڱ  
ڇ فكأن اهلل تعاىل خيص الدعاة هبذه الصفة اجلليلة، وينبههم عليها، إذ سبقها بقوله 

، فالنهوض (3) ڇچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ     ڎ  ڈ  
ذه األمور من القول احلسن والعمل الصاحل ودفع بواجب الدعوة يلزم الداعية بالتحلي هب

 السيئة باليت هي أحسن.
نتج عن حرصه صلى اهلل عليه وسلم على هدايتهم، تأليف قلوب الناس،  ثانيا:

وتوحيد كلمتهم، وإقباهلم طائعني على اإلسالم، فلم يكن من السهل أن ترضى قريش 
الم خمتارة ويمل رايات اجلهاد   وهلا ماهلا من مكانة هبذا التحول، وتقبل على اإلس

سبيله، لو مل تعامل هذه املعاملة السلمية ويراعى زعماؤها، فانقلب موقعها من أشد الناس 
 عداوة لإلسالم، إىل أحرص الناس على رفع رايته.

                                                 
 . 497سب  خترجيه ص  (0)
 .32سورة فصلت آية  (4)
 .33سورة فصلت آية  (3)
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من مثار فتح باب التوبة وقبول عودة اجلاحمني إىل حظرية اإلسالم، إخراج  ثالثا:
، بأن حيارب ضمن صفوفه، (0)ى التكفري عن حماربة اإلسالمجيل حريص كل احلرص عل

مثل عبد اهلل بن أيب سرح رضي اهلل عنه، الذي ساهم مسامهة عظيمة   فتوح قارة 
أفريقيا، وكان قائدا ملعركة ذات الصواري، اليت كانت حدا فاصال   سياسة الروم إزاء 

أو استرجاع مصر أو الشام من املسلمني، فأدركوا بعدها فشلهم   استرداد هيبتهم، 
،  وقد علم اجلميع توبته رضي اهلل عنه وحفظ له التاريخ:) إن عبد اهلل (4)أيدي املسلمني

أسلم يوم الفتح، ومل يتعد وال فعل ما ينقم عليه بعدها، وكان أحد عقالء الرجال 
 .(3)وأجوادهم(

الفتوحات  وهذا الشعور كان منبعثا من معظم مسلمة الفتح، وقد شاركوا  
، وسهيل بن عمرو، (2)اإلسالمية، وسار كثري منهم إىل الشام، كحويطب بن عبد العزى

وأيب سفيان بن حرب، وغريهم رضي اهلل عنهم، وقد توىل بعضهم مناصب قيادية   
اجليوش اإلسالمية، كيزيد بن أيب سفيان، وعكرمة بن أيب جهل رضي اهلل عنهم، واملطلع 

ام يدرك دور مسلمة الفتح اإلجيايب   هذه الفتوح، ومن مواقفهم على فتوحات بالد الش
 البطولية اليت أظهرت تفانيهم   نصرة الدين ما يلي:

(  فقد أبو سفيان رضي اهلل عنه   حصار الطائف إحدى عينيه،   ُقلعت 0
 .(4)األخرى يوم الريموك، وكان حيرض املسلمني على اجلهاد وكان يت راية ولده يزيد

مما يروى عن تلك الغزوة أن األصوات هدأت قليال، فسمع الناس صوتا يكاد ميأل و
العسكر يقول: يا نصر اهلل اقترب، الثبات الثبات يا معشر املسلمني، فنظروا فإذا هو أبو 
سفيان رضي اهلل عنه ، وقال للمسلمني: يا معشر املسلمني، أنتم العرب، فقد أصبحتم   

األهل، نائني عن أمري املؤمنني، وقد واهلل أصبحتم إزاء عدو  دار العجم، منقطعني عن

                                                 
 ضي اهلل عنه.انظر ما سب  من قول عكرمة ر (0)
هــ  0211، 3، دار الفكر دمش ، ط:49بتصرف، ذات الصواري وحصن بابليون: شوقي أبو خليل ص  (4)

 م.0911
 .3/440، وانظر أسد الغابة 3/32سري أعالم النبالء   (3)
 .4/420انظر املرجع الساب   (2)
 .4/014بتصرف، املرجع الساب   (4)
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كثري عدده، واهلل ال ينجيكم من هؤالء القوم، وال يبلغ بكم رضوان اهلل غدا، إال بصدق 
اللقاء والصرب.   ذهب إىل النساء فوصاهن، وقال هلن: من رأيتّنه فاّرا فاضربنه هبذه 

 .(0)املسلمني األحجار والعصي حىت يرجع.   عاد فوصى
( ثبت يومئذ يزيد بن أيب سفيان رضي اهلل عنهما، وقاتل قتاال شديدا، وكان   4

قلب اجليش، وقد مرَّ به أبوه، فقال له: يا بين عليك بتقوى اهلل والصرب، فإنه ليس رجل 
هبذا الوادي من املسلمني إال حمقوقا بالقتال، فكيف بك وبأشباهك الذين ولوا أمور 

فات  اهلل يا بين، وال يكونن أحد من أصحابك بأرغب منك   األجر والصرب،  املسلمني،
 .(4)وال أجرأ على عدو اإلسالم منك. فقال: أفعل إن شاء اهلل

(   تلك الغزوة حد، تراجع من الناس إىل مواقفهم، فقال عكرمة بن أيب جهل 3
، وأفر منكم  اليوم.   رضي اهلل عنه : قاتلت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم   مواطن

نادى: من يبايع على املوت. فبايعه عمه احلار، بن هشام،   أربعمائة من وجوه 
، وروي أنه ترجل عن فرسه ) فقال له خالد بن الوليد رضي اهلل عنه: ال تفعل (3)املسلمني

فإن قتلك على املسلمني شديد. قال: خلم عين يا خالد، فإنه قد كان لك مع رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم سابقة، وإين وأيب كنا من أشد الناس على رسول اهلل صلى اهلل عليه 

 .(4)، فوجد به بضعة وسبعني من طعنة ورمية وضربة(2)وسلم. فمشى حىت قتل(
( شارك عبد الرمحن بن َسُمرة رضي اهلل عنه   غزوة تبوك، وشهد فتوح العراق، 2

 (4)وغزا سجستان أمريا.
هذه املراعاة   غرائز املدعوين وأخالقهم، فهذبتها ونقتها من املفاسد،  أثرت رابعا:

ومن ذلك هتذيب خل  احلسد الذي كان قائما   نفوس كثري من القرشيني، وصادا هلم 

                                                 
 .04414ح  34/ 03. وانظر املصنف: ابن أيب شيبة 02و  00و  9بتصرف، البداية والنهاية ص  (0)
 .7/02بتصرف، البداية والنهاية   (4)
 .00/ 7بتصرف البداية النهاية (3)
 .4/424منتخب كنز العمال عن ابن عساكر  (2)
 .0/342، وسري أعالم النبالء 04414ح  03/37بتصرف، املصنف : ابن أيب شيبة  (4)
 .4/470سري أعالم النبالء  (4)
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، وقد عرب احلار، بن هشام رضي اهلل عنه عن (0)عن قبول دعوة احل ، فتحول إىل غبطة
وقد كان من السادة  -وا يشيعونه، ذلك حني خرج من مكة، فجزع أهلها وخرج

ووقفوا حوله يبكون، فقال: واهلل ما خرجت رغبة بنفسي عنكم، وال  -الفضالء امُلطعِمني
اختيار بلد على بلدكم، ولكن هذا األمر كان، فخرجت فيه رجال من قريش، ما كانوا 

قناها   سبيل من ذوي أسناهنا وال   بيوهتا، وأصبحنا واهلل لو أن جبال مكة ذهبا، فأنف
اهلل، ما أدركنا يوما من أيامهم، فنلتمس أن نشاركهم   اآلخرة.   توجه إىل الشام 

 . (4)غازيا، فلم يزل جماهدا، حىت ختم اهلل له خبري، فأصيب شهيدا رضي اهلل عنه
كما عرب عنه سهيل بن عمرو رضي اهلل عنه بعد إسالمه، حني كان املهاجرون 

فجعل يأذن هلم على قدر  -وهو أمري املؤمنني -رضي اهلل عنه واألنصار على باب عمر
ملا رأى  -فنظر بعضهم إىل بعض، فقال هلم سهيل  -و َّ مجاعة من الطلقاء -منازهلم

: وعلى أنفسكم فاغضبوا، ُدعي القوم ودعيتم، فأسرعوا وأبطأا، -غضبهم مما فعله عمر
، و  املستدرك أنه قال: (3) اجلهادفكيف بكم إذا دعيتم إىل أبواب اجلنة،   خرج إىل

 . (2)فانظروا هذا اجلهاد ألزموه، عسى اهلل أن يرزقكم اجلهاد والشهادة
أمثرت املعاملة احلسنة ألهل مكة تكيفا وانسجاما مع اجملتمع املسلم، الذي  خامسا:

يعيشون فيه، وأصبحوا قطعة منه، فال يشعرون بوطأة نظمه، أو يضيقون ذرعا بأوضاعه، 
، فغدو ميارسون شعائر اإلسالم مع (4)بل ترسبت هذه النظم واألوضاع   سلوكهم

املسلمني دون اعتراض أو نفور، فهذا معاوية بن أيب سفيان رضي اهلل عنهما يشارك 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم   عمرته،   يتوىل تقصري شعر النيب صلى اهلل عليه 

 .(4)صلى اهلل عليه وسلم مبشقص( وسلم، فيقول: )قصرت عن رسول اهلل

                                                 
 .0/313الغبطة: هي أن يتم  اإلنسان أن يكون له مثل نعمة أخيه، وال يتم  زواهلا عنه. النهاية   غريب احلديث  (0)
، وسكت عنه وتابعه الذهيب، وانظر 3/471انظر احلديث   املستدرك على الصحيحني كتاب معرفة الصحابة (4)

 .2/240سري أعالم النبالء 
 .4/92بتصرف، اإلصابة  (3)
 . وسكت عنه وتابعه الذهيب.3/414املستدرك على الصحيحني كتاب معرفة الصحابة  (2)
 .444بتصرف، املنهج اإلسالمي   دراسة اجملتمع ص  (4)
. واملشقص هو:) نصل السهم إذا كـان  4/019صحيح البخاري كتاب احلج باب احلل  والتقصري واإلحالل (4)
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، كما -عالمات حدود احلرم -وتوىل عدد من مسلمة الفتح جتديد أنصاب احلرم 
، وأزهر بن (0)فعل حويطب بن عبد العزى، وخمرمة بن نوفل، وسعيد بن يربوع القرشي

 ،(3)حني أمرهم عمر بذلك، وبعثهم بذلك عثمان بن عفان رضي اهلل عنهم(4)عبد عوف 
استبدال محية الكفر واجلاهلية باحلمية لدين اهلل والدفاع عنه، وقد عاب اهلل  سادسا:

گ  گ  گ                 گ        ڳ  ڳ  ڇ تعاىل أهل اجلاهلية بذلك يوم احلديبية   قوله تعاىل

 ڇ  ....ڳ  ڳ  ڱ
، فصارت محية لإلسالم، ومن ذلك موقف سهيل بن (2)

بعد حلوق النيب صلى اهلل عليه وسلم بالرفي  األعلى، عمرو من أحدا، الردة اليت وقعت 
وقد ضج أهل مكة فخرج سهيل بن عمرو مع عتاب بن أسيد رضي اهلل عنهما، حىت أتيا 
املسجد احلرام، فقام سهيل خطيبا، فحمد اهلل وأث  عليه، وخطب مبثل خطبة أيب بكر، مل 

 .(4)إلسالمخيرم منها شيئا. فكان   تصرفه تثبيتا ألهل مكة على ا

                                                                                                                                          
. وقد اختلف   زمن حدو، هذا التقصري، والذي رجحه 4/291احلديث  طويال غري عريض(. النهاية   غريب

احلافظ ابن حجر أنه بعد الفتح، ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم قد حل    حجته ومل يقصر، ألنه مل يكن متمتعا. 
 .4/411. كما رجح ذلك ابن تيمية   منهاج السنة النبوية 0731ح  3/444انظر فتح الباري 

يد بن يربوع القرشي ، شيخ بين خمزوم، أسلم بعد الفتح وشهد حنني، وأعطاه النيب صلى اهلل عليه وسلم هو سع (0)
سنة. بتصرف، املستدرك على الصحيحني  041هـ وعمره 42من الغنائم مخسني بعريا، تو  رضي اهلل عنه سنة 

 .4/424، و سري أعالم النبالء  3/291كتاب معرفة الصحابة 
ن عبد عوف بن عبد بن احلار، القرشي الزهري عم عبد الرمحن بن عوف، أسلم بعـد الفـتح.   هو أزهر ب (4)

 .0/49بتصرف، اإلصابة 
 .3/391. واإلصابة 4/420انظر سري أعالم النبالء   (3)
 .44سورة الفتح جزء من آية  (2)
ومنتخب كنز العمال  ، وسكت عنه وتابعه الذهيب ،3/414املستدرك على الصحيحني كتاب معرفة الصحابة (4)
 ، وهذا هو املقام احملمود الذي أنبأ به النيب صلى اهلل عليه وسلم عمر بعد غزوة أحد.4/099
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 إن مداخل الشيطان الذي يصد به الناس عن اتباع احل ، يدور بني ثالثة حماور:

األول: ما يتعل  بالعوامل االجتماعية والبيئية احمليطة بالناس، واليت تتعل  هبم بشكل 
مباشر، كتقدمهم   العمر، أو بشكل غري مباشر كتأثري أصحاب املكانة و الكرباء، وتأثري 

 لسوء.رفقاء ا
الثاين: ما يتعل  باالحنراف الفكري العقلي عند الناس، كاملوازين اجلاهلية، 
والتعصب القبلي، وشدة التمسك بتقاليد اآلباء واألجداد، واغترار الناس مبا حباهم اهلل به 

 من ثروة وقوة ومتكني، وأساس ذلك كله اجلهل.
الدنيا وملذاهتاـ أم الثالث: إتباعهم أهواءهم، سواء أكانت بالتعل  بشهوات 

التنسك باملكانة واجلاه، أم كان ذلك احنرافا ومرضا ُخلقيا، كالكرب واحلسد واحل  للح  
 وأهله.

والداعية احلصيف يستغل هذه احملاور، فيعمل على إغالق أبواهبا أمام الشيطان كي 
سباب ال يلج منها،   يستفيد منها كمداخل لنفوس املدعوين، عن طري  مراعاة هذه األ

وغريها، وهذا يستلزم من الداعية مراعاة املدعو مراعاة متكاملة للعديد من النواحي، 
سواء أكان من الناحية النفسية، أم العقلية، أم االجتماعية، أم الوجدانية، مع مراعاة 

 مواهب املدعو وقدراته.
ة أن ولتحقي  أفضل مراعاة للمدعوين، وأمسى عرض للدعوة اإلسالمية، على الداعي

يستخدم األساليب الفعالة والوسائل املالئمة للتأثري فيهم، وهذا ما سيتضح بإذن اهلل   
 الفصل التايل.
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الفصل الخامس: الدروس الدعوية 
المتعلقة بوسائل وأساليب  

 الدعوة.
 
 

 ويتضين مبحثن:

 املبحث األول: الدروس الدعوية املتعلقة بولائل الدعوة.

 دروس الدعوية املتعلقة بألاليب الدعوة.املبحث الثاني: ال
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 تمهيد:

ُعرفت الدعوة اإلسالمية بأهنا: )العلم الذي به تعرف كافة احملاوالت الفنية املتعددة، 
 .(0)الرامية إىل تبليغ الناس اإلسالم، مبا حوى من عقيدة وشريعة وأخالق(

اس اإلسالم، على فهي دعوة هادفة، هلا غاية تسعى إليها، وهذه الغاية تبليغ الن
اختالف مراتبهم، وتنوع أقسامهم، ويقي  هذا اهلدف حيتاج إىل كفاءة عالية   التبليغ، 
وقدرة فائقة   التأثري على املدعوين، مع مسو ووضوح   اهلدف، وعلم بالطريقة السليمة 

 أو بالوسائل واألساليب املوصلة إىل تلك الغاية.
ه اهلل: إن اهلل) سبحانه يذكر أنه أمره بالدعوة إىل يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمح

ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ڇ اهلل تارة، وتارة بالدعوة إىل سبيله، كما قال تعاىل

، وذلك أنه قد علم أن الداعي الذي يدعو غريه  إىل أمر، ال (4) ڇ.... ھ  ھ
والطري  املوصل  بد فيما يدعو إليه من أمرين: أحدمها: املقصود املراد، والثاين: الوسيلة

إىل املقصود، فلهذا يذكر الدعوة تارة إىل اهلل، وتارة إىل سبيله، فإنه سبحانه هو املعبود 
 .(3)املراد املقصود بالدعوة(

والداعية يتخري من األساليب والوسائل الدعوية ما يتناسب مع الوضع القائم حال 
مجيعا، تبعا ملقتضى احلال، فالداعية إىل دعوته، وقد يستخدم أسلوبا منفردا معينا، وقد يأيت هبا 

اهلل طبيب القلوب واألرواح، فعليه أن يسلك   معاجلتها نفس األسلوب الذي يسلكه  طبيب 
األبدان الذي يشخص الداء أوال،   يعني العالج املناسب ثانيا، وإذا مل ينجح دواء ما   

 .(2)صودهعالج ذلك املرض، جرب عليه غريه، وهكذا حىت يصل إىل مق

                                                 
 .01الدعوة اإلسالمية أصوهلا ووسائلها ص  (0)
 .044سورة النحل جزء من آية  (4)
 .04/044الفتاوى: ابن تيمية  (3)
، شركة عكاظ للنشر 42اة: د. حمي الدين األلوائي ص ، وانظر منهاج الدع240بتصرف، أصول الدعوة ص  (2)

 م.0914هـ 0214، 0والتوزيع جدة، ط:
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ولوسائل الدعوة وأساليبها معايري و مقومات تزيد من أثرها وفاعليتها، 
 ومالءمتها للهدف املراد حتقيقه، وهي كالتايل: 

 أوال: اعتبار مشروعية الوسائل واألساليب الدعوية املستخدمة:
فالدعوة اإلسالمية دعوة ربانية، وال بد من انضباطها بأحكام اإلسالم،   وسائلها 

أساليبها، فاإلسالم ال يعرف فصال   احلكم بني املنهج أو األساليب أو الوسائل، وال و
يقر بأن الغاية تربر الوسيلة، بل إن للوسائل حكم الغايات، وأن أي جتاهل حلكم الشريعة 

 .(0)  جانب الوسائل واألساليب، يعد احنرافا بالدعوة عن مسارها
 يب الدعوية ما يلي:ومن ضوابط مشروعية الوسائل واألسال

إذا نص اإلسالم على مشروعية الوسيلة أو األسلوب املعني   الكتاب أو   السنة،  -0
 أو التصريح باألمر هبا وإباحتها، أو طلبها بأي وجه من وجوه الطلب، فهي وسيلة مشروعة.

 ة.إذا نص اإلسالم   الكتاب والسنة بالنهي عنها بوجه من وجوه النهي، فهي ممنوع -4
إذا مل ينص الشارع على مشروعيتها، ومل يأت بالنهي عنها، وإمنا سكت  -3

ويسع الداعية  -بناء على أن األصل   األشياء اإلباحة -عنها، فتدخل   دائرة اإلباحة
 استخدامها ما مل يعرض له عارض خيرجها عن ذلك األصل.

 يه وسلم عن التشبه هبم.خروجها عن كوهنا شعارا للكفار، لثبوت هنيه صلى اهلل عل -2
 .(4)مراعاة املصاحل واملفاسد، واحلرص على يقي  املصلحة املعتربة شرعا -4

 ثانيا: أن تكون مستقاة من مصادر معتربة موثقة:
فاالستمساك باملنهج الصحيح املستنبط من هذه املصادر شرط القبول، ألن الداعي 

چ  ڇ ن أجلِّ العبادات، كما قال تعاىليبغي بعمله وجه اهلل تعاىل، والقيام بالدعوة م

 .(3) ڇچ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ     ڎ  ڈ  

                                                 
-077، وانظر من صفات الداعية: مراعاة أحوال املدعوين ص 414بتصرف، املدخل إىل علم الدعوة ص  (0)

 .032، وانظر مشكالت الدعوة فتحي يكن ص 071
 .311 - 414بتصرف، املدخل إىل علم الدعوة من ص   (4)
 .33سورة فصلت آية  (3)
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وهي شرط للنجاح، ألن اخلروج عن املنهج الصحيح   األسلوب أو   الوسيلة 
يؤدي إىل الفشل   بلوغ الغاية، وضياع اجلهود بال طائل، وقد يؤدي أحيانا إىل حلوق 

 ع   املعاصي عند خمالفة املنهج الصحيح.األذى بالدعاة، أو الوقو
 واملصادر املعتربة   الدعوة هي:

القرآن الكرمي، ففيه أخبار دعوات الرسل السابقني، وفيه خطاب اهلل تعاىل لنبيه  -0
 صلى اهلل عليه وسلم املتضمن لكثري من أحوال الدعوة.

إىل اإلسالم عمل السنة النبوية وسرية النيب صلى اهلل عليه وسلم، فالدعوة  -4
أساس من أعمال الرسول صلى اهلل عليه وسلم، املنطلقة من كتاب اهلل، املنضبطة بأحكام 
اإلسالم   وسائلها وأساليبها، كما أن تنوع أحوال الدعوة   العهد النبوي واختالف 

 الظروف اليت مرت هبا، هتيئ زادا عظيما للدعاة لتشابه األحوال واملواقف.
الفقهاء، اليت استنبطوها من األدلة الشرعية، مثل األحكام املتعلقة  استنباطات -3

 باالحتساب واجلهاد وغريه.
الذين رباهم النيب صلى اهلل عليه -سرية السلف الصاحل، من الصحابة الكرام،  -3
، وتابعيهم بإحسان، فقد كانوا أعلم من غريهم مبراد الشارع وفقه الدعوة إىل -وسلم

 اس بعد نبيه صلى اهلل عليه وسلم على نشر الدين واجلهاد   سبيله.اهلل، وأحرص الن
جتارب الدعاة، والدعاة هلم جتارب كثرية   جمال الدعوة، هي حصيلة عملهم  -2

املباشر مع الناس، ومباشرهتم للوسائل واألساليب، وتطبيقهم هلا، فيستفيد الداعية من 
 .(0)جتربته اخلاصة باإلضافة إىل جتارب اآلخرين

، فحسن االستفادة (4)وقد قال صلى اهلل عليه وسلم: )) ال حكيم إال ذو جتربة(( 
من التجارب، هو من طرق اكتساب احلكمة، ألن كثرة التجارب تنمي عقل الداعية ، 

 وتثري خربته.
قال اإلمام املاوردي رمحه اهلل: وأما العقل املكتسب، فهو نتيجة العقل الغريزي، 

ة وصحة السياسة، وليس هلذا حده، ألنه ينمو إذا استعمل، وينقص إن وهو هناية املعرف

                                                 
 . 202، وانظر املدخل إىل علم الدعوة ص 204- 203بتصرف، أصول الدعوة من ص  (0)
 .231سب  خترجيه ص  (4)
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أمهل، ومن أوجه منائه: كثرة االستعمال، إذا مل يعارضه مانع من هوى، وال صاد من 
 .(0)شهوة، كالذي حيصل لذوي األسنان من احُلنكة بكثرة التجارب وممارسة األمور

 :ثالثا: التجديد واالبتكار واالبتعاد عن اجلمود
، -  حدود ما يسمح به اإلسالم -فأساليب الداعية ووسائله ينبغي أن تكون متجددة

ألن مرونة الدين اإلسالمي تقتضي الدعوة بأسلوب العصر ولغته، ومبختلف الوسائل 
 .(4)املشروعة اليت تضمن نقل اإلسالم وعرضه على الناس   أهبى صورة وأحسن وجه

لداعية واملدعو على حد سواء: فالداعية الذي والتجديد له مردود طيب على نفس ا
جيمد على طريقة واحدة   الدعوة، قد يصيبه امللل ومن   الفتور، أما التجديد فإنه 
يبعث فيه روح النشاط، ويرفع من مهته خاصة إذا الحظ األثر احلاصل من جراء ذلك 

ار والرتابة يصيبه هو عند املدعو، والذي غالبا ما يزيده ذلك قبوال وتفاعال، ألن التكر
 نفسه بامللل، أما التجديد   عرض الدعوة، فإنه يبعث   نفسه الترقب واحلماس.

كما أن مفاجأة املدعوين باستخدام الوسيلة واألسلوب غري املنتظرين، جيعلهم أقل 
استعدادا ملواجهة ورفض األفكار املطروحة، كذلك حيق  إفادة أكرب من تنوع أفكار 

هوائهم، حيث يتمكن من مس أوتار قلوهبم، حني جيد كل واحد منهم ما املدعوين وأ
 مييل إليه، وتفضله نفسه.

ونشاط حامل الدعوة وجتدد أساليبه، يعمل على اجتذاب ويدي األفراد وذكائهم 
وثقافة كل منهم، والتحدي هنا ال يعين املناقشة واملعركة، وإمنا يعين إثارة مكامن هذه 

، حىت جيد   ارتباطه بالدعوة صورة من صور التفوق واألمان القوى لدى األفراد
 .(3)االجتماعي، يتضمن االعتراف بإمكانياته وقدراته اجلديرة باالحترام

ومن املهم   قضية جتديد الوسائل واألساليب الدعوية، أن يتضح للداعية الفرق 
على تعدد الوسائل  بينها وبني عقيدة اإلسالم ومبادئه وغاياته الثابتة، فبقدر حرصه

، إىل جانب (2)واألساليب، جيب عليه أن حيرص على ثبات املبدأ ووحدة الغاية ووضوحها
                                                 

 .44بتصرف، أدب الدنيا والدين ص  (0)
 .044بتصرف، مشكالت الدعوة والداعية ص  (4)
 .74ة والدعاة: صابر طعيمة ص بتصرف، املعرفة   منهج القرآن الكرمي دراسة   الدعو (3)
هناك أمور هلا قابلية التطور   اإلسالم، وأمور أخرى ال تتطور بل تتحلى بالثبات، مثل: العقائد ألهنا تقوم على  (2)
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تنمية القدرة على االبتكار   نفسه، والتنسي  بني وسائل الدعوة وبني متغريات املواقف 
 .(0)والظروف االجتماعية

 رابعا: موافقتها ومناسبتها لفئات الناس املختلفة:
داعية اختيار األسلوب والوسيلة املناسبة الصاحلة للناس على اختالف فئاهتم فعلى ال

وثقافتهم وأزماهنم، فليس من سبيل لشد الناس إىل قبول الدعوة طاملا كان أسلوب 
الدعوة صاحلا لفئة حمدودة منهم دون األخرى، وهذه مسة مهمة من مقومات املنهج 

من الناس، وعدم سيطرة طريقة من القول  الدعوي الذي يراد سلوكه مع مجهرة خمتلطة
 والبيان تأيت على قدر أفهام مجيع السامعني يسبب اإلخفاق.

وهذه اخلصيصة متثلت   أعظم مظهر من مظاهر إعجاز القرآن، وذلك حني جاء  
على قدر الطاقة اإلدراكية لدى كل الناس، دون أن يتسبب عن ذلك أي خلل   

 .(4)هيماألفهام، أو تضارب   املفا

                                                                                                                                          
اعتبار الشيء حقا أو باطال، وهذا ال تطور فيه، واألخالق األساسية للمجتمع، فالفضائل األساسية ال يعيش جمتمع 

هما تطورت احلياة وتقدم العلم، واآلداب االجتماعية املرتبطة بالنظام العام للشريعة، كلفظ السالم كرمي بدوهنا، م
فهو أدب مبين على مبدأ إشاعة السالم   اجملتمع، والنظريات األساسية للتشريع، كنظام األسرة ونظام اجلنايـات  

سالم مهما تبدلت األوضاع والعادات. بتصرف، ونظام السلم واحلرب وغريها ، كلها هلا مبادئ عامة ثابتة   اإل
، املكتب 04 -4/9هذا هو اإلسالم، سلسلة رسائل تبحث عن الفكرة اإلسالمية احلديثة: د. مصطفى السباعي 

 ، نفس املرجع.43 -7م، ولالستفادة انظر من ص 0979هـ 0211، 0اإلسالمي بريوت، ط:
حلميد أبو سليمان ، ضمن أحبا، اللقاء اخلامس ملنظمة الندوة بتصرف، حبث بعنوان: جتديد الدعوة: د. عبد ا (0)

. وقد عرب د. السيد حممد نوح عن التجديد   وسائل 4م ط:  0914 -هـ  0214العاملية للشباب اإلسالمي 
 الدعوة وأساليبها ب) اجلمع بني األصالة واملعاصرة(، وذلك بأن يكون التركيز   تقدمي الدعوة على األصالة: يعين
االلتزام بالقيم واملبادئ اإلسالمية مع املعاصرة: يعين اإلفادة مما ابتكرته املدنية احلديثة   كل مناحي احلياة،   
اإلعالم أو   التخطيط أو   اإلدارة.. اخل، وهكذا بشرط أال يتعارض ذلك مع القيم واملبادئ اإلسالمية. 

. وقد ذكر عدة أمثلة من السرية مثل حفر 19 - 11 من ص بتصرف، منهج أهل السنة واجلماعة   قضية التغيري
اخلندق، ومثل اختاذه صلى اهلل عليه وسلم خامتا لرسائله، ولالستزادة انظر الثوابت واملتغريات   مسرية العمل 

م. 0992هـ 0202، 4وما بعدها، دار اإلعالم الدويل القاهرة، ط: 300اإلسالمي: د. صالح الصاوي ص 
 .417ت للنهوض بالعمل الدعوي  ص وانظر مقدما

 .           47 -44بتصرف، منهج تربوي فريد   القرآن ص  (4)
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ويق  الوسائل واألساليب صالحيتها مبراعاة جانب املدعوين، ومثال ذلك: ختري 
األسلوب األمثل املناسب لدعوة األفراد أو اجلماعات، فالدعوة الفردية هلا من الوسائل 
واألساليب ما خيتلف عن الدعوة اجلماعية، قال الشيخ عبد الرمحن السعدي رمحه اهلل: ) 

، فالدعوة  ڇہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ڇ ل أمر ما يناسبه، قال تعاىلواعلم أن طري  ك
إىل اهلل، وإىل سبيله، يشمل تعليم اجلاهلني، ووعظ الغافلني، ويشمل النصيحة اخلاصة 
آلحاد الناس وأفرادهم،   األمور الدينية والدنيوية، فإذا سلك الداعي فيها طري  احلكمة، كان 

ينبغي تعليم كل أحد ما هو أنفع له، وبعبارة أو داللة أقرب وأرجى حلصول مقصوده، وهلذا 
أقرب إىل ذهنه وفهمه... ومن احلكمة تعليم العوام وإرشادهم أن ُيَعلموا ما حيتاجونه بألفاظ 
وعبارات مناسبة ألذهاهنم، قريبة من أفهامهم... وكذلك ينبغي ألهل العلم   جمالسهم مع 

ا يناسب احلال عند املناسبات من املسائل العلمية... ومما أن يبحثوا مب -العامة واخلاصة -الناس 
 .(0)يعني املعلم واملذكر معرفة طبائع الناس وأخالقهم والوسائل اليت يؤتون من جهتها(

 ومما يعني على يقي  مناسبة الوسائل واألساليب للمدعوين:
اإلسالم كال [ مراعاة املستوى العقلي واإلمياين عندهم، فقد يكون املدعو جاهال ب0

أو بعضا، لكنه   نفس الوقت غري جمادل وال متكرب، إمنا لديه استعداد تام للمعرفة 
واإلميان، وقد يكون عارفا باإلسالم لكنها معرفة مشوهة حمرفة، وقد يكون عارفا 

، إىل غري ذلك من (4)باإلسالم لكنه يقتصر   التطبي  على بعضه إما خوفا أو جهال
 ا ينتج التفاوت بينهم   املستوى اإلمياين والعقلي.أحوال املدعوين مم

ويسلتزم   الوقت ذاته من الداعية اختيار األسلوب األمثل واألنسب لدعوة كل  
واحد منهم، فيعمد إىل األساليب الفكرية املزيلة للشبهات، أو األساليب العاطفية املثرية 

 ن، إىل غري ذلك  من األساليب.لألحاسيس املوقظة للوجدان والشعور   نفوس املدعوي
[ مراعاة ميول املدعوين وأهوائهم، بأن خيتار الداعية األسلوب املناسب والوسيلة 4

املالئمة هلم، ألن تأثر الناس خيتلف باختالف هذه األمور، فمنهم من مييل إىل األسلوب 

                                                 
 .19 -11باختصار، الرياض الناضرة واحلدائ  النرية الزاهرة من ص   (0)
، دار الوفاء للنشر 14 - 79بتصرف، فقه الدعوة الفردية   املنهج اإلسالمي: د. السيد حممد نوح من ص  (4)
 م.0994هـ 0203، 4لطباعة املنصورة، ط:وا
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وبعض القصصي، ومنهم من ال يستجيب ألسلوب الترغيب، وال يثمر معه إال الترهيب، 
املدعوين يشتاق إىل اخلطبة، وهناك من يرجح فائدة الدرس على غريه، فعلى الداعية أن 
يكون هدفه هو إيصال رسالة اإلسالم إىل املخاطبني، بصورة مؤثرة، بأي أسلوب أو وسيلة 

 .(0)كانت، ما دامت تالئم ميوهلم، حىت حيد، أسرع أثر ممكن فيهم وأعمقه وأكربه
 ل واألساليب:خامسا: تنوع الوسائ

وذلك أمر ضروري ألن التماثل يفضي إىل الرتابة،   حني يؤدي التنوع إىل التبادل 
والثراء، وليس هذا   شأن الدعوة فقط، وإمنا   كل شأن، وقد متيل نفوس أحد الدعاة 
أحيانا إىل رغبة   التخصص املفرط، فيندفعون   لون من ألوان الدعوة أو النشاط، 

ل الناس إىل التنويع، ومللهم وضيقهم بالتكرار والرتابة، إضافة إىل أن جمال ويغفل عن مي
األعمال الدعوية خيضع   وجوده وتفاعالته إىل عدد من األنظمة املفتوحة والظروف 
املتغرية، مما جيعل التنبؤ مبستقبل أي نشاط دعوي أمرا   غاية الصعوبة، ومن   فإن تلوين 

ل جوانب احلياة، يعد أفضل صمام أمان الستمرارها، األنشطة وتعميمها على ك
 .(4)واقتدارها على التكيف، واستفادهتا من خمتلف الفرص والظروف املتقلبة

والنيب صلى اهلل عليه وسلم هو قدوة الدعاة   هذا اجلانب، إذ كان ينوع كثريا   
مه للناس مباشرة أمرا وسائل دعوته وأساليبها، فتراه يعمد إىل األسلوب املباشر فيوجه كال

أو هنيا، ويعمد إىل اإلحياء  غري املباشر، وال يغفل الوسائل النفسية فيشن حرب أعصاب 
على قريش ليدفعهم إىل االستسالم، كما يعمل على إشباع غرائز املدعوين عن طري  

 اهلبات والعطايا العظيمة... اخل. 
 سادسا: مراعاة الواقع:

واقع احمليط هبا، فالطري  إىل سيادة احل    العهد لتفادي صدام الدعوة مع ال 
النبوي مل يكن بإلغائه الواقع اجلاهلي، وحذفه بصفة كلية لتنزيل املثال اإلسالمي منزله، 
بل كان باالنطالق من ذلك الواقع، إبقاء على ما فيه من قيم اخلري، ورفعا ملا فيه من 

                                                 
بتصرف، من صفات الداعية: مراعاة أحوال املخاطبني   ضوء الكتاب والسنة وسري الصاحلني: د. فضل إهلي   (0)

 م.0994هـ 0207، 0، إدارة ترمجان اإلسالم باكستان ط:077 - 074ص 
 .491 - 419بتصرف، مقدمات للنهوض بالعمل الدعوي ص  (4)
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ج صورة احل ، مراعاة   ذلك ملا ركب   الفساد رفعا تدرجييا، لتحل حمله أيضا بالتدري
دافع الطبيعة البشرية الفردية أو االجتماعية من سنة التشبث باملورو،، ومشقة االنقالب 

 الفوري من طور السلوك إىل طور آخر مناقض له.
وقد كان تنجيم نزول القرآن والتدرج   بناء األحكام، إرشادًا إهليًا إىل هذا  

يتدبره  -الصراع مع الواقع الباطل، يقوم على جعل ذلك الباطلاألسلوب   منهجية 
 .(0)عنصرا أساسيا   خطة رفعه، وإحالل احل  حمله -واستيعاب مالبساته وعلله

 سابعا: التركيز على الكليات قبل اجلزئيات، وعلى األصول قبل الفروع:
ة أن يوجهها فللوسائل واألساليب أولويات من حيث األمهية والقيمة، وعلى الداعي

إىل التركيز على األمور الكلية قبل اجلزئية، وأال يبدد اجلهود   اجلزئيات الستئصاهلا أو 
هتذيبها، إذا كان   ذلك تعوي  عن غرس معاين العقيدة   النفوس، فالنيب صلى اهلل عليه 

، ) رغم وسلم كان يرى األصنام احمليطة ببيت اهلل احلرام، لكنه مل حيطمها ومل يأمر بذلك
أن إزالتها من األمور الكلية املهمة، لكن األوىل منها تطهري القلوب(، بل كان يدعو إىل 

وأخَّر  -وهو أمر كلي ومن أوىل املهمات -توحيد اهلل، وفساد عبادة هذه األصنام
يطيمها، ألن عقيدة اإلسالم مل تدخل قلوب ُعبادها، فلما كان يوم الفتح خرت تلك 

 .(4)األصنام حمطمة
كما ينبغي على الداعية أن يركز على األصول قبل الفروع، فينادي بادئ ذي بدء 
بالدعوة إىل اإلميان باهلل والتصدي  برسوله، ويركز األساليب والوسائل على هذين 

 .(3)العنصرين، ألهنما أساس العقيدة كلها، وما بعدمها تبع هلما
 اهتمامه:ثامنا: االهتمام بكوهنا مثرية النتباه املدعو و

 وذلك عن طري  أمور، منها:

                                                 
ضمن  413 - 414رف، حبث بعنوان: دور الفكر الواقعي   النهضة اإلسالمية: د. عبد اجمليد جنار، ص بتص (0)

 هـ . 0214أحبا، ووقائع اللقاء اخلامس ملنظمة الندوة العاملية 
 .244بتصرف أصول الدعوة ص  (4)
 .412 - 413بتصرف، الدعوة اإلسالمية أصوهلا ووسائلها ص  (3)
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طرح مفاهيم جديدة على الناس، فإن ذلك حيد، إيقاظا لفكرهم وشعورهم  -
جتاه هذا اجلديد، وبالتايل النظر إليه جبدية واهتمام، ومن ذلك مفهوم املساواة الذي أعلنه 

اهلل تعاىل،  نيب اهلل صلى اهلل عليه وسلم على مجوع القرشيني، سواء أكان مبساواهتم أمام
 ال يرفعهم عنده إال تقواهم، أم املساواة بينهم   أحكام الشريعة وإقامة احلدود.

استعمال أكرب عدد ممكن من احلواس، فاحلواس إذا أثريت وارتبطت بالدعوة  -
، وكان ذلك داعيا أكثر لالستجابة، ويظهر (0)تفاعلت مع الوسيلة واألسلوب بشكل أكرب

  وضعه صلى اهلل عليه وسلم يده على رأس املدعو أو على صدره اثر ذلك عند التأمل 
 .(4)عند خماطبته له أو الدعاء له

عن طري  التخصيص، بأن ينال امُلخصص من الرعاية واالهتمام والتشريف ما ليس  -
لغريه، كاختصاص مكة بأهنا ال تغزى بعد يوم فتحها، وأنه لن يقتل قرشي صربا بعد 

 .(3)الفتح
 :قديرها بقدرها املناسبتاسعا: ت

فال تتجاوز الوسيلة أو األسلوب القدر املالئم لتحقيقها اهلدف، فيحصل تعارض  
بينها وبني الغاية اليت استعملت ألجل بلوغها، أو تسبب انشغال للداعية عن السعي لبلوغ 
ان هذه الغاية، فالوسائل واألساليب متعددة ومتباينة، بينما الغاية واحدة وهي نيل رضو

 اهلل تعاىل بنشر دينه الذي ارتضاه لعباده.
فاجلهاد مثال من أعظم وسائل نشر الدعوة، فإذا انتفت ضرورة استعمال هذه  

الوسيلة، توقف الداعية عن العمل هبا وانتقل إىل غريها، والداعية الذي اهتم بتعريف املدعوين 
أن يطغى ذلك على تعليمه  بنواقض اإلميان، وكبائر الذنوب والبدع ليجتنبوها، ال يصلح

 للمدعوين أصول االعتقاد الصحيح   الكتاب والسنة، واملنهج الشرعي لعبادة اهلل تعاىل.
 عاشرا: اعتبار التدرج واملرحلية يف الوسائل واألساليب: 

                                                 
 .74منهج القرآن الكرمي ص  انظر املعرفة   (0)
 كفعله صلى اهلل عليه وسلم مع فضالة وشيبة وأيب حمذورة رضي اهلل عنهم. (4)
وذلك بقوله صلى اهلل عليه وسلم :)) ال تغزى هذه بعد اليوم إىل يوم القيامة(( وقوله:)) ال يقتل قرشي صربا  (3)

 .033بعد هذا اليوم((. سب  خترجيه ص 
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وذلك من خالل يقيقها لألهداف املخطط هلا، والذي حيدد هذه املراحل هو 
حيتاج إىل املرور باملراحل كلها، بينما يكفي البعض  درجة استجابة املدعوين، فبعضهم

 اآلخر مرحلة واحدة فقط، ولتوضيح هذه اجلزئية أضرب املثال التايل: 
تدرج أسلوب النيب صلى اهلل عليه وسلم ووسائله   دعوة الناس إىل عقيدة اإلسالم 

 لتالية:وترسيخها   قلوهبم، فقد سار النيب صلى اهلل عليه وسلم على املراحل ا
 مرحلة التأسيس للعقيدة السليمة:   -1

فيؤسس العلم الصحيح   مسائل االعتقاد، فالكافر الذي ال يعرف الشهادتني وال 
يعرف خرب الرسول صلى اهلل عليه وسلم حيتاج إىل من يوضح له ذلك، واملؤمن الذي 

يؤسسها له اعتقادا عنده أصل اإلميان لكنه ال يعرف عقيدة الوالء والرباء، حيتاج إىل من 
 وسلوكا، وتعامال مع الكفار، ومن وسائل ذلك:

توضيح فساد العقيدة املوجودة قبل اإلسالم، ومن ذلك إقرار املشركني باختاذهم  -
ک  ک  گ  گ   گ     گ  ڇ األصنام وسيلة يتقربون هبا إىل اهلل تعاىل، كما   قوله

 ڇ  ....ڳ
، وادعائهم أهنم على ملة إبراهيم عليه ، رغم إقرارهم بربوبية اهلل تعاىل(0)

الصالة والسالم، وذلك بتفنيد تلك الدعوى، بإزالة الشوائب عن هذه امللة، وإظهارها 
نقية صافية أمامهم، كمسحه صلى اهلل عليه وسلم صورته املرسومة   الكعبة، والدفاع 

 عنه، وإنكار استقسامه باألزالم.
حدانية اهلل تعاىل، بعد إفراغ ما فيها من االعتقاد هتيئة قلوهبم لقبول االعتقاد بو -

الباطل، وقد قال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل:) قبول احملل ملا يوضع فيه مشروط بتفريغه من 
، (4)ضده، وهذا كما أنه   الذوات واألعيان فكذلك هو   االعتقادات واإلرادات(

 الفالح على ذلك: كما قال تعاىلكأمره تعاىل باجتناب عمل الشيطان وكيده، وتعلي  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ڇ 

 ڇٺ  
، فاألنصاب للشرك والعبادة، واألزالم للتكهن، وطلب علم ما استأثر اهلل (3)

                                                 
 .3من آية سورة الزمر جزء  (0)
 .23الفوائد ص  (4)
 .91سورة املائدة آية  (3)
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به، هذه للعلم وتلك للعمل، ودين اهلل تعاىل القائم على التوحيد، مضاد هلذا وهلذا، 
 .(0)ى اهلل عليه وسلم إبطاهلما وكسرمهاوالذي حاء به رسوله صل

إعالن وحدانية اهلل عز وجل، ولفت النظر إىل قدرته تعاىل، وآياته   الكون،  -
، وكذلك (4) ڇی  ی           یجئ  حئ      مئ       ىئ        يئ    جب  حب    ڇ واألمر باإلميان به تعاىل

ا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم   األمر بتصدي  رسوله صلى اهلل عليه وسلم ، وقد أعلنه
 .(3)أول ساعة له   مكة بقوله:)) ال إله إال اهلل وحده نصر عبده وهزم األحزاب وحده((

 مرحلة التوكيد: -2
وهي مرحلة عرض شرائع اإلميان على املدعوين، من صالة وزكاة وغريه، فهذا العرض 

 كد ضرورته وأمهيته لغري املؤمن، ومن ذلك:والتوكيد يرسخ اإلميان املوجود   قلب املؤمن، ويؤ
تأكيد تويل املسلمني هلل ولرسوله صلى اهلل عليه وسلم بسريهم إىل مكة ،  -

 وتربؤهم من الكفر وأهله، حىت لو كانوا من قرابتهم.
، وأهنا أضعف من أن متلك (2)كشف تفاهة األصنام وحقارهتا عقليا وواقعيا -

 تحطيمها وإزالتها من البيت احلرام.لنفسها نفعا أو ضرا، ب
  زيادة   توكيد العقيدة ، يرمي بيعها واالستفادة منها، كما جاء ذلك صرحيا  -

 .(4)  سنته صلى اهلل عليه وسلم
 مرحلة احلماية: -3

وهي منع وقوع نواقض اإلميان، أو ما يؤدي إىل نقصه كاملعاصي بأنواعها، ومن ذلك محاية 
ودة إىل اعتقادهم الفاسد، وابتعادهم عن املنهج السوي، ذلك ) أن املنتقل من املدعوين من الع

 .(4)الباطل الذي اعتاده قلبه، ال يؤمن أن يكون   قلبه بقية من تلك العادة(
 ومن األساليب والوسائل املتبعة حلماية العقيدة من االحنراف والفساد:

                                                 
 .419، 0/417بتصرف، إغاثة اللهفان  (0)
 .47. وانظر اإلميان واحلياة: د. يوسف القرضاوي ص 043سورة البقرة  آية  (4)
 .020سب  خترجيه ص  (3)
 .41بتصرف، الدعوة اإلسالمية   عهدها املكي ص  (2)
 .473راجع احلديث ص  (4)
 . 024انظر فتح اجمليد شرح كتاب التوحيد ص  (4)
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كة، وذلك بإرساله صلى اهلل عليه املسارعة إىل إزالة األوثان املوجودة خارج م -0
 وسلم السرايا اجلهادية لتحطيمها.

، بالنهي عن التعاظم باآلباء والتفاخر (0)منع الغلو   تعظيم األشخاص -4
باألنساب، وغريها من صور احلمية اجلاهلية، وتبيني أن الكل ينتسبون إىل أب واحد وأم 

 ڇ  .....چڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  ڇ  واحدة، كما قال تعاىل
، فليس لفرد  أن (4)

 .(3)ُيعطى ما هلل من صفات العظمة، بل العظمة املطلقة هلل وحده تعاىل، وهو القاهر فوق عباده
سد الذرائع اليت قد تفضي إىل الوقوع   الشرك، وذلك بإزالة بقايا رواسب  -3

لفتح من اجلاهلية، ومنع مشاهبة أهل الباطل   باطلهم، كما حد، حني طلب مسلمة ا
النيب صلى اهلل عليه وسلم أن جيعل هلم ذات أنواط، يعلقون عليها أسلحتهم، وتذكريهم 

، فقال صلى اهلل عليه (2)حبال األمم السابقة، وتنفريهم من أن يقعوا   الضاللة مثلهم
  ڇ ٺ  ٺ     ٺ  ٿ        ٿ  ٿڇ وسلم :)) اهلل أكرب، هذا كما قالت بنو إسرائيل: 

 .(4)من كان قبلكم((لتركنب سنن 
قال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل:) فإذا كان اختاذ هذه الشجرة لتعلي  األسلحة،  

والعكوف حوهلا ، اختاذ إله مع اهلل تعاىل، مع أهنم ال يعبدوهنا وال يسألوهنا، فما الظن 
 .(4)بالعكوف حول القرب والدعاء به، ودعائه والدعاء عنده(

                                                 
وقد صنف الشيخ حممد بن عبد الوهاب باب   كتاب التوحيد يت عنوان: باب ما جاء   محاية النيب صلى  (0)

اهلل عليه وسلم محى التوحيد وسده طرق الشرك، وذكر فيه عددا من األحاديث اليت تنهى عن مواجهته باملدح 
إىل الغلو، وذلك محاية ملقام التوحيد عن أن يدخله ما يفسده، أو يضعفه من الشرك وسائله. والتعظيم املفضي 

 .414 -412لالستفادة انظر فتح اجمليد شرح كتاب التوحيد من ص 
 .03سورة احلجرات جزء من آية  (4)
 .24انظر الدعوة اإلسالمية أصوهلا ووسائلها ص (3)
 .0/033 بتصرف، مرويات غزوة حنني والطائف (2)
 . 031، واآلية   سورة األعراف جزء من آية 079سب  خترجيه ص  (4)
 .414/ 0إغاثة اللهفان  (4)
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يه   املستقبل، وذلك بإشارته صلى اهلل عليه وسلم إىل التحذير من الوقوع ف -2
إتباعهم سنن األولني يذيرا هلم من اختاذهم قدوة والسري على طريقتهم. كذلك تنبؤه 

 .(0)صلى اهلل عليه وسلم بأن الشرك سيقع   أمته حىت تعبد قبائل منهم األوثان
خدام وسائل الدعوة وأساليبها، إذا هذا مثال   املنهج النبوي   التدرج واملرحلية   است

 أحسن الداعية استغالله ترك أثرا أعم    نفوس املدعوين، وأعطى مثارا مباركة بإذن اهلل.
احلادي عشر: يقني الداعية بأن اختاذ األساليب والوسائل ال يتعارض أو يتناىف 

 مع التوكل على اهلل:
ا، فاالستعداد والتأهب عند بل إهنا من األسباب اليت ينبغي للمسلم األخذ هب 

جماهدة األعداء وإعداد العدة املادية بشكل متكامل، مما أمر به املسلم، وهو من األسباب 
اجلالبة للنصر بإذن اهلل تعاىل، وال منافاة بينها وبني التوكل، فاجملاهد   سبيل اهلل، مأمور 

ۇ  ۆ  ۆ  ڇ تعاىلبأن يعد ما استطاع من ُعدَّة القتال وأسباب القوة، كما قال 

 .(4) ڇ  ....ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ 
كما أنه مأمور بالتوكل على اهلل، واعتقاد أن النصر بيد اهلل تعاىل ال بفضل حسن إعداده،  

گ    گ   ڳ  ڇ ، وقوله: (3) ڇ.... پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀڇ  كما قال تعاىل

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڇ منني، فهو جييء إذا شاء تعاىل لعباده املؤ(2) ڇڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  

، والداعية مأمور بسلوك األساليب املتعددة، واستخدام الوسائل املتنوعة للدعوة (4) ڇڄ  
 إىل اهلل.
وئ  ۇئ        ڇ ألنه مأمور ابتداء بالتأسي بالنيب صلى اهلل عليه وسلم، كما قال تعاىل 

، وهو (4) ڇی  ی           ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ     ېئ         ىئ  ىئ  ىئ  ی                 ی 

                                                 
 .473انظر فتح اجمليد ص  (0)
 .41سورة األنفال جزء من آية  (4)
 .07سورة األنفال جزء من آية  (3)
 .044سورة آل عمران جزء من آية  (2)
 .0سورة النصر آية  (4)
 .40زاب آية سورة األح (4)
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، (0) ڇ..... ې  ېى  ى  ائ  ائڇ صلى اهلل عليه وسلم املأمور بقوله تعاىل
ومل يتعارض مع توكله أخذه جبميع السبل املوصلة إىل احل ، ألنه صلى اهلل عليه وسلم 

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦڦ  ڇ علم أن اهلداية من عند اهلل رب العاملني

 .(4) ڇڃ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  
من أمهية وفعالية الوسائل  -إن شاء اهلل -هذه بعض املعايري واملقومات اليت تزيد

 واألساليب الدعوية، اليت يلتقي فيها األسلوب بالوسيلة ويشتركان فيها.
وكما حيد، بني الوسائل واألساليب تقارب والتقاء، فإنه   الوقت ذاته حيد، 

، فاألسلوب هو: الطري  أو املذهب أو الكيفية (3)حاختالف وافتراق بينهما،   االصطال
اليت يبلغ هبا الداعية دين اهلل، أما الوسائل فهي: األمور اليت يستعني هبا الداعي لسلوك هذا 

 .(2)الطري ، ولتحقي  هذا التبليغ
ومن خالل املبحثني التاليني يظهر استنباط الدروس الدعوية املتعلقة بكل منهما من  

 فتح مكة: خالل غزوة
 املبحث األول: الدروس الدعوية املتعلقة بوسائل الدعوة.
 املبحث الثاين: الدروس الدعوية املتعلقة بأساليب الدعوة.

                                                 
 .04سورة الشورى جزء من آية  (0)
 .99سورة يونس آية  (4)
بعد اإلطالع على ما أتيح يل من املؤلفات املتعلقة مبوضوع الدعوة، ما يتعل  بالوسائل واألساليب الدعوية، مل  (3)

ب أو إجيـاد  على صيغة موحدة اتف  عليها اجلميع   تقسيم وتصنيف الوسائل واألسالي -حسب إمكانايت-أقف 
حد فاصل بينهما، وذلك الختالف وجهات النظر، فعلى سبيل املثال: يرى بعض املؤلفني أن الـدعوة بالسـرية   
احلسنة، وسيلة من وسائل الدعوة ) أصول الدعوة: د. عبد الكرمي زيدان و الدعوة إىل اهلل : د. توفي  الـواعي(،  

ة) املدخل إىل علم الدعوة: د. حممد البيانوين(، كـذلك  بينما يصنفها البعض اآلخر كأسلوب من أساليب الدعو
أساليب الدعوة ) الدعوة اإلسالمية، الوسائل واألساليب: حممد هناك من صنف القصة والشعر وضرب األمثال ضمن 

خري يوسف، وأصول التربية اإلسالمية: عبد الرمحن النحالوي( بينما صنفت   مؤلف آخر ضمن الوسـائل) الـدعوة   
مية الوسائل واألساليب: د. أمحد غلوش( .. اخل، ولكل وجهة نظر وكما يقال : ال مشـاحة   االصـطالح،   اإلسال

فبعض الوسائل تصح أن تكون من األساليب والعكس، كاجلهاد فهو كيفية وطريقة من طرق نشر اإلسـالم، و  ذات  
 وما رجحته   هذا البحث. الوقت هو وسيلة توصل هبا الداعية إىل نشر الدين وتبليغه للناس، وهذا

 .0/404بتصرف، فقه الدعوة إىل اهلل  (2)
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 املبحث األول: الدروس الدعوية املتعلقة بوسائل الدعوة.
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 توطئة:
يلة: ما يتقرب به والوس، (0)الوسائل: مجع وسيلة، وهي لغة: املنزلة والدرجة والقرابة

 ، وعن حديث األذان: ) اللهم آت حممدا الوسيلة(. (4)إىل الغري
وهي   األصل ما يتوصل به إىل الشيء، ويتقرب به، واملراد   احلديث: القرب 

 .(3)من اهلل. وقيل: هي الشفاعة، وقيل: هي منزلة من منازل اجلنة
الداعي من أشياء وأمور ، والوسيلة   اصطالح علم الدعوة: هي ما يستعني به 

 .(2)ويتوصل به إىل تطبي  أساليب الدعوة ومناهجها من أمور معنوية أو مادية
وقد استخدم النيب صلى اهلل عليه وسلم العديد من الوسائل الدعوية، مباشرة مع 
أهل مكة كاخلطبة، وإزالة الرموز الشركية، أو بشكل غري مباشر، كاستخدام وسيلة 

هاد أو شن احلرب النفسية عليهم، ومن التأمل    أحدا، الفتح تستنبط الكتابة، أو اجل
 ، أذكرها تبعا للتصنيف اآليت:(4)وسائل عديدة متنوعة

املطلب األول: الوسائل القولية: وهي الوسائل اليت يستعني هبا الداعية على دعوته، 
 بة، واألذان.مما يستخدم فيه القول: اخلطابة، والشعر، واالتصال الشخصي، والكتا

املطلب الثاين: الوسائل احلسية: وهي الوسائل اليت يستعني هبا الداعية على دعوته 
 من األمور احلسية أو املشاهدة: كاجلهاد، واإلصالح البيئي.

املطلب الثالث: الوسائل املعنوية: وهي الوسائل اليت يستعني هبا الداعية   دعوته 
 .(4)اهلجر، واإلكراهمن أمور معنوية كاحلرب النفسية، و

                                                 
 .042/ 1تاج العروس فصل الواو باب الالم  (0)
 .4/0120الصحاح فصل الواو من باب الالم  (4)
 .4/014بتصرف، النهاية   غريب احلديث (3)
 .29، وانظر املدخل إىل علم الدعوة ص 200بتصرف، أصول الدعوة ص (2)
ذا الفصل ليس حصرا لكل وسائل الدعوة وأساليبها اليت استخدمها النيب صلى اهلل عليه وسلم، لتعذر ذلك، ه (4)

بل هي ذكر مناذج خمتارة منها، وجتاوزت األساليب اليت كانت مالزمة له   كل أموره، كاحلكمة، فقـد كـان   
، وكذلك أسلوب املوعظـة  -وغريها -وةصلى اهلل عليه وسلم متحليا هبا   كل أحواله اليت وردت   هذه الغز

احلسنة، فقد كان صلى اهلل عليه وسلم حمسنا وواعظا   كل ما ينط  به، وقد اقتصرت على أبرز ما استخدمه من 
 الوسائل واألساليب   الفتح.

 .412 -414لالستفادة انظر املدخل إىل علم الدعوة من ص  (4)
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 املطلب األول: الوسائل القولية.

والدعوة إىل اهلل هبذه الوسائل هي األصل   التبليغ، ألن القرآن هو قول اهلل تعاىل، 
نزل به جربيل عليه السالم على النيب صلى اهلل عليه وسلم ، وكان تبليغه صلى اهلل عليه 

،  ڇڻ   ڇ آليات الكرمية اليت تبدأ بكلمة: وسلم لرسالة ربه   غالبه قوال، وقد تعددت ا
، فهو جهاد (4()0) ڇ  ...ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہڇ كقوله تعاىل: 

  سبيل اهلل باللسان وبالكلمة، وعليه قامت الدعوة اإلسالمية، شأن األديان السماوية 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڇ السابقة، كما قال تعاىل : 

 ڇ  ....ڀ
، وقد استمر النيب صلى اهلل عليه وسلم جياهد أهل مكة على مدى (3)

 ثال، عشرة سنة حىت هاجر إىل املدينة.
والدعوة إىل اهلل بالقول من أحسن ما يقدمه املسلم مع العمل الصاحل، لقوله تعاىل: 

 .(4) (2) ڇچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ     ڎ  ڈ  ڇ 
 ولية: ومن الوسائل الدعوية الق

 االتصال المباشر، أو الدعوة الفردية: -1
وذلك بأن يعرض الداعية دعوته على شخص واحد أو عدة أشخاص، من خالل 

 .(4)اللقاء واالحتكاك املباشر هبم، سواء كان هذا اللقاء مقصودا أو غري مقصود
ومن املالحظ   الواقع، أنه على الرغم من تطور وسائل االتصال   العصر 

ث اليت تستخدم   بث األفكار والدعوة ملبدأ ما، فإن االتصال املباشر عن طري  احلدي
                                                 

 .041سورة األعراف جزء من آية  (0)
 .271رف، أصول الدعوة ص بتص(4)
 .017سورة آل عمران جزء من آية  (3)
 .33سورة فصلت آية  (2)
 .044 -043انظر فقه الدعوة إىل اهلل من ص  (4)
وعرفها د.السيد حممد نوح بأهنا: ) التوجه بالدعوة أو باخلطاب إىل املدعو على انفراد، أو مع مجع قليل مـن   (4)

، وانظر كيف ندعو الناس 34موم(، فقه الدعوة الفردية   املنهج اإلسالمي ص الناس، هلم صفة اخلصوص دون الع
 .43ص 
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اللغة والصلة الشخصية، ال تزال هي الوسيلة األقوى، واألساس لتبليغ أي دعوة، ألن 
 .(0)اللغة من أهم طرق التفاعل االجتماعي بني األفراد

ألساس اليت دعا هبا وقد كانت الدعوة الفردية أو الصلة الشخصية، هي الوسيلة ا
النيب صلى اهلل عليه وسلم   املرحلة املكية بشكل خاص، مع أفراد أسرته وأصحابه، ومل 

 .(4)يتركها حىت توفاه اهلل تعاىل
واملتتبع للنصوص املروية   غزوة الفتح واليت ورد فيها لقاء النيب صلى اهلل عليه 

لى اهلل عليه وسلم هلذه وسلم بشخص ما أو عدة أشخاص، يلحظ حسن استغالله ص
اللقاءات وذلك ملصلحة الدعوة، ومن أمثلة ذلك: دعوته أليب سفيان رضي اهلل عنه، 
ودعوته لفضالة رضي اهلل عنه بعد عزمه على قتل الرسول صلى اهلل عليه وسلم ، ودعوته 
 أليب قحافة رضي اهلل عنه   توجيهه إىل سنة تغيري الشيب باحلناء،.. إىل غري ذلك من

 أشكال دعوته للناس الذين توسم فيهم اخلري والرغبة   اإلسالم.
وتعظم فائدة هذه الوسيلة، إذا توافر لدى الداعية الصفات احلميدة الالئقة، مثل أن  

يكون الداعية ذا شخصية حمبوبة وذا خل  كرمي فاضل، ورحابة صدر، وبشاشة وجه وسعة 
على املدعوين، وتعل  قلوهبم وأمساعهم   إطالع، إىل غري ذلك من الصفات اليت تستحوذ

 ، مع االجتهاد   اإلخالص وصدق اهلل تعاىل فيه.(3)بالداعية وتقوي عالقتهم به
 مميزات وسيلة الدعوة الفردية أو االتصال الشخصي املباشر: 

سهولتها ويسرها، فيستطيع القيام هبا كل من احتسب أجر أمانة التبليغ،  -0
، فال يتاج إىل إعداد مسب  أو (2) عليه وسلم:)) بلغوا عين ولو آية((واتباع قوله صلى اهلل

                                                 
بتصرف، القيادة وديناميكية اجلماعات: جوم بوهلن وآخرين، ترمجة: حممد علي العريان، وإبـراهيم خليـل    (0)

 م.0949، املكتبة األجنلو مصرية ط: بدون 71شهاب ص 
نقله حممد خري يوسف   كتابه  44 -40لة الشفهية د. إبراهيم إمام من ص انظر اإلعالم اإلسالمي   املرح (4)

الدعوة اإلسالمية الوسائل واألساليب، وانظر الدعوة اإلسالمية الوسائل واألساليب: حممد خري رمضان يوسف ص 
 هـ.0202، 4، دار طوي  للنشر والتوزيع الرياض، ط:71

 .42بتصرف، أسس الدعوة وآداب الدعاة ص  (3)
 .2/024صحيح البخاري كتاب األنبياء باب ما ذكر عن بين إسرائيل (2)
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هتيئة خاصة، وذلك حيرر الداعية من قيود التوتر والتحفز الذهين الذي يراف  الوسائل 
 .(0)القولية اليت يسبقها اإلعداد كاخلطابة واحملاضرة

حلك الظروف اليت كثرة حدوثها مع دوام إمكانياهتا، حىت أوقات الشدائد، و  أ -4
 .(4)متر هبا الدعوة، ألن يد الكفر والظلم املضادة للح ، تعجز عن السيطرة عليها ومنعها

هلا أثر قوي على املدعو، ألهنا تتميز بالتركيز على املدعو واختصاصه بالتأثري فيه،  -3
ة من مما يعطي فرصة أكرب للنجاح وقدرة على إيصال الدعوة للمدعو، فإذا كانت هناك رغب

الداعية   تغيري اجتاهات أو سلوك املدعو، فإن االتصال املتبادل بني الطرفني   املناقشات 
 .(3)الرمسية وغري الرمسية أكثر فاعلية من إلقاء احملاضرات ، أو األوامر املباشرة من سلطة عليا

أن هذا االتصال بني الداعية واملدعو ميكن الداعية من الوقوف على مشاكل  -2
دعو وأوضاعه، ويسهل عليه بالتايل عملية التشخيص والتوجيه واملعاجلة، ألنه يالمس امل

، وهذا من شأنه أن ينشئ الصداقة واملودة ويقوي الروابط (2)العلة ذاهتا، ويعاجل الداء نفسه
 األخوية بني املدعو والداعية، ملا   ذلك من مشاركة   املشاعر واألفكار.

 .(4)صة  االستفسار عن كل ما خيطر على ذهنه من تساؤالت أو شكوكأهنا تتيح للمدعو فر-4
وقد انتشرت الدعوة اإلسالمية   أصقاع األرض بفضل اهلل   بفضل هذه 
الوسيلة، حيث قام هبا آحاد املسلمني وذلك مبخالطتهم أصحاب الديانات الباطلة 

 .(4)وتألفهم، ودعوهتم بالربهان واحلجة، وبتخلقهم بأخالق القرآن

                                                 
 م.0913هـ 0213، 3، دار االعتصام القاهرة، ط:43بتصرف، كيف ندعو الناس: عبد البديع صقر ص  (0)
 .42املرجع الساب   ص  (4)
 .79بتصرف، القيادة وديناميكية اجلماعات ص  (3)
 .24بتصرف، فقه الدعوة الفردية ص  (2)
. ويقول د. إبراهيم إمام   هذا الصـدد:  42، وانظر كيف ندعو الناس ص 24انظر فقه الدعوة الفردية ص  (4)

وهو اتصال ناجح   اإلقناع، ألنه يتسم باحلوار وتبادل األفكار ودحض احلجج والرباهني، حىت يصـل إىل ذروة  
ن االتصال الشخصي يتسم باأللفة ورفع الكلفة، اإلقناع، كما أن قياس رجع الصدى يتيسر بطريقة مباشرة، كما أ

وتبادل املصلحة ويقي  التعارف، فلم يكن غريبا أن تكون وسيلة النيب صلى اهلل عليه وسلم   الدعوة   املرحلة 
نقله مؤلـف   44 -40السرية وكذلك   ملرحلة العلنية. بتصرف، اإلعالم اإلسالمي واملرحلة الشفهية من ص 

 . 01إلسالمية الوسائل واألساليب ص كتاب الدعوة ا
 .94 -19لالستفادة انظر الدعوة إىل اإلسالم: الشيخ حممد أبو زهرة من ص  (4)
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 ثانيا: الخطابة: 
وهي: فن خماطبة اجلماهري بطريقة إلقائية، إلقناعهم هبدف سام، ودفعهم 

 .(0)واستمالتهم لتحقي  هذا اهلدف
وهي من الوسائل البارزة من وسائل الدعوة وهبا بدأ النيب صلى اهلل عليه وسلم 

فا )فهتف: يا نذارته ألهل مكة، حني أمره اهلل تعاىل أن يصدع بالدعوة فخطب على الص
صباحاه. فقالوا : من هذا؟ فاجتمعوا إليه، فقال: ))أرأيتم إن أخربتكم أن خيال خترج من 
سفح هذا اجلبل، أكنتم مصدقي؟(( قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال:)) فإين نذير لكم 

 .(4)بني يدي عذاب شديد((
ية اهلل تعاىل وهبا أعلن حكمه ملكة وانضواءها يت لواء اإلسالم، وأعلن وحدان

 ويكيم شرعه على املأل.
وقد تعددت خطبه صلى اهلل عليه وسلم يوم الفتح، فكانت مشاعل هداية للناس، 
فقد أويت صلى اهلل عليه وسلم جوامع الكلم، كما أويت احلكمة، ومن خالل خطبه صلى 

 اهلل عليه وسلم يستنبط الدعاة مقومات وخصائص اخلطب الناجحة، ومن ذلك: 
اعاة الكالم ملقتضى احلال: فيتوسم الداعية حال السامعني، ليعرف مبلغ مر -0

طاقتهم وقدر استحقاقهم وإقباهلم على االنتفاع ليعطيهم ما يتحملون، وميسك عما ال 
رضي اهلل عنه (2)، وقد روى جابر بن مسرة (3)يطيقون، ويوجز إذا خشي املاللة واالنصراف
اهلل عليه وسلم، فكانت صالته قصدا وخطبته قال: )كنت أصلي مع رسول اهلل صلى 

                                                 
هـ 0203، 0دمش ، ط: -، دار اخلري بريوت9بتصرف، اخلطابة   موكب الدعوة: حممود حممد عمارة ص  (0)

 0979 -هـ 0399، 0تصام القاهرة، ط: دار االع 01م، وانظر الدعوة واخلطابة: علي عبد العظيم ص 0993
 م.
واللفظ له، وصحيح مسلم كتاب  4/92صحيح البخاري كتاب التفسري باب سورة تبت يدا أيب هلب وتب  (4)

 .417ح  0/092 ڇڇ  ڇ  ڇ  ڇ  اإلميان باب   قوله تعاىل
 44 -24. وانظر الدعوة اخلطابة علي عبد العظيم من ص 040بتصرف، هداية املرشدين ص  (3)
هو جابر بن َسُمرة بن ُجنادة بن ُجندب العامري السُّوائي، حليف بين زهرة، أمه خالدة بنت أيب وقاص أخت  (2)

سعد بن أيب وقاص رضي اهلل عنه، شهد فتح املدائن ونزل الكوفة، تو  رضي اهلل عنه   والية بشر على العـراق  
 .0/404ة ، و اإلصاب3/014. بتصرف، سري أعالم النبالء 72سنة 
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، كما اعترب صلى اهلل عليه وسلم قصر خطبة الرجل من عالمات فقه الرجل، (0)قصدا(
من فقهه، فأطيلوا الصالة، اقصروا  (4)فقال:)) إن طول صالة الرجل وقصر خطبته، َمِئنٌَّة

 ها.، وذلك بأن يوجز اخلطبة مع االستيعاب جلميع عناصر(3)اخلطبة((
كما كان صلى اهلل عليه وسلم يأمر   خطبته مبقتضى حال املدعوين، فتجده ملا 
سأله عمه العباس رضي اهلل عنه أن يبيح هلم اإلذخر، وبني له حاجة الناس واضطرارهم 
إليه، قال :)) إال اإلذخر((، وملا سأله أبو شاه أن يكتب له اخلطبة ليحملها معه إىل قومه، 

 .(2)كتبوا له، وقال: )) اكتبوا أليب شاه((أمر الصحابة أن ي
فإن هذا مما يثري املشاعر النفسية عند  (4)التفاعل الصادق املخلص أثناء اخلطابة -4

املدعوين، ويلفت أنظارهم، وجيذب انتباههم، إضافة إىل املشاركة الوجدانية من الداعية 
ورد عنه أنه كان إذا خطب ، وقد (4)مع املدعوين، وبيان تأثره بكل ما يتحد، به إليهم

وأنذر بيوم القيامة امحر وجهه وعال صوته كأنه منذر جيش، كما روى اإلمام مسلم 
رمحه اهلل: ) كان إذا خطب، امحرت عيناه، وعال صوته، واشتد غضبه، حىت كأنه منذر 

، وهذه اهليئة اخلطابية مما يدل على صدقه صلى اهلل عليه (7)جيش يقول صبحكم مساكم(
 وابتعاده عن التصنع والتكلف. وسلم

                                                 
، وسنن النسائي   صالة العيدين 144ح  4/490صحيح مسلم كتاب اجلمعة باب ختفيف الصالة واخلطبة  (0) 

 .0414ح  3/090باب القصد   اخلطبة 
 .4/041أي عالمة. صحيح مسلم بشرح النووي  (4)
 .149ح  4/492صحيح مسلم كتاب اجلمعة باب ختفيف الصالة واخلطبة  (3)
 . 024ه ص سب  خترجي (2)
 .240و ص  241انظر الدعوة اإلسالمية، أصوهلا ووسائلها ص  (4)
بتصرف، املنهج الدعوي   أصول احملاضرة الدعوية، حبث تأصيلي بني التجربة امليدانيـة والدراسـة    (4)

 م.0994هـ 0203، 0، دار اجملتمع للنشر والتوزيع، جدة ط:440النظرية: هشام يوسف حممد بنان ص 
، رواه النسائي   سننه كتاب صالة العيدين باب 147ح  4/494ب اجلمعة باب ختفيف الصالة واخلطبة كتا (7)

وقال: ) كان إذا ذكر الساعة( وكذلك رواه اإلمام امحد   مسنده عن  0471ح  011/ 3كيف اخلطبة للعيدين 
 .0/047ابن الزبري 
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الوضوح: وهذا يعين اختيار األلفاظ املفهومة والعبارات السهلة، مع مراعاة  -3
، فيكون (0)مستوى السامعني الثقا  والتيسري عليهم، وتفصيل اجململ من الكالم وتوضيحه

ال وهو حديثه واضحا بينا، يفهمه السامعون، وال ينتقل من فكرة أو من عنصر إىل آخر، إ
متأكد من استيعاهبم له ما أمكن، مع مراعاة الفروق الفردية   القدرة على االستيعاب، 
وذلك بأن ينوع   طرق العرض، وأساليب الكالم، لتوضيح مقصده كالتكرار والتأين   

 .(4)الكالم، ويراعي حسن النط ، وجتويد الكلمات واحلروف
، مثل (3)اهلا على عناصر اخلطبة اجليدةمتيزت خطبه صلى اهلل عليه وسلم باشتم -2

تقسيمها  إىل عناصر وأفكار رئيسية، فيبتدئ بالبداية املالئمة   يذكر ما يريد   ينهي 
باخلامتة املالئمة، ألن اخلطبة يتاج إىل مقدمة هتيئ  أذهان املدعوين لسماعها، ومما كان 

ليه والتشهد،   يعرض املوضوع يبدأ به صلى اهلل عليه وسلم محد اهلل تعاىل والثناء ع
 ويفصله تفصيال مناسبا.

و  خطب الفتح اشتملت خطبه على العديد من التشريعات املهمة والتذكري باهلل تعاىل،  
واملوعظة احلسنة وغري ذلك من العناصر،   ختمها مبا يؤكد عرضه ومما ختم به خطبته يوم 

 .(2)ن وراءهم بقوله: )) وليبلغ الشاهد الغائب((الفتح، تكليفه السامعني حبمل أمانة التبليغ مل
التنويع فيها تبعا ملوضوعها، ومراعاة حلال املستمعني، فإذا كان املدعوون  -4

حباجة إىل التخويف والترهيب، ذكرهم بعذاب اهلل، وإن رأى فيهم يأسا وقنوطا ووجال 
يطمئنهم وينيب شديدا، ذكرهم بعظيم رمحة اهلل وسعة رمحته وأشاع   قلوهبم ما 

قلوهبم، كما فعل صلى اهلل عليه وسلم   أول خطبة له   مكة، حني أعطى األمان 
 .(4)لقريش، وقال:)) اذهبوا فأنتم الطلقاء((

استغالل هذه الوسيلة تربويا، فعند تأمل موقفه صلى اهلل عليه وسلم مع قضية  -4
، يتبني له دور اخلطبة   التربية، فقد املرأة املخزومية اليت استشفع هلا أسامة رضي اهلل عنه 

                                                 
 .24بتصرف، الدعوة واخلطابة:  علي عبد العظيم ص  (0)
 .444 -440انظر املنهج الدعوي   احملاضرة الدعوية ص (4)
 .40 -44لالستفادة انظر الدعوة واخلطابة من ص  (3)
 . 022سب  خترجيه ص  (2)
 .024سب  خترجيه ص  (4)
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أنكر صلى اهلل عليه وسلم على أسامة شفاعته قائال: أتشفع   حد من حدود اهلل.   مل 
يكتف هبذا االستفهام املشبع باملرارة واللوم لكنه بادر   عشية ذلك اليوم دون تأجيل 

س قبلكم أهنم كانوا إذا ومجع القوم ووقف فيهم خطيبا وقال: أما بعد، فإمنا أهلك النا
سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه احلد، والذي نفس 

                      .(0)حممد بيده، لو أن فاطمة بنت حممد سرقت ، لقطعت يدها((
استعمال العوامل املوقظة لعقول السامعني، واملثرية حلماسهم واهتمامهم، ومن  -7

حيث أن  -األسئلة للمخاطبني، فذلك يهيئ أنفسهم لالستجابة واالنقياد، ذلك توجيه
وهذا الشعور حيتاجه اخلطيب ليعي الناس  -املسئول غالبا   موقف أضعف من السائل

، وذلك كسؤال النيب صلى اهلل عليه وسلم لقريش: )) ما ترون (4)كالمه وما يهدف إليه
 أين فاعل بكم؟((.

البالغية، مثل التواف    تقسيم اجلمل، كقوله صلى اهلل استخدام األساليب  -1
عليه وسلم :)) تؤخذ صدقاهتم   ديارهم، وجيري على املسلمني أدناهم، ويرد على 

 .(3)املسلمني أقصاهم((
 .(2)واستخدام أسلوب التأكيد، كقوله صلى اهلل عليه وسلم:)) لقد قتلتم قتيال ألدينَّه((

مع املبالغة إىل  (4)قوله:)) والذي نفس حممد بيده(( وكذلك استخدامه القسم   
وهي أبعد  -جانب التأكيد على إقامة احلدود، بأن ذلك لو وقع من فاطمة رضي اهلل عنها

 ألقام عليها احلد. -الناس عن ذلك
استخدام أسلوب املقابلة، فذكر   خطبته الشريف   ذكر الضعيف، وذكر الرب 

  ذكر الفاجر الشقي اهلني على اهلل.التقي الكرمي على اهلل ،  

                                                 
 . 041سب  خترجيه ص  (0)
اإلسالمية  ، جملة البحو،047بتصرف، حبث بعنوان: البالغة والنبوية وأثرها   النفوس: د. حسن جاد  ص  (4)

 .0211اجمللد الثاين العدد األول 
 .023سب  خترجيه ص  (3)
 .024سب  خترجيه ص  (2)
 .041سب  خترجيه ص  (4)
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إىل غري ذلك من املزايا اليت ساعدت على إجناح هذه الوسيلة، مما جعلها ذات آثار 
 مباركة   تبليغ الدعوة.

، فهذا (0)وقد اختذ أصحابه من بعده وسيلة اخلطابة إلصالح الناس ولقطع دابر الفنت
نيب صلى اهلل عليه وسلم وساورت أهل سهيل بن عمرو رضي اهلل عنه، ملا بلغته وفاة ال

مكة الشكوك، وفكروا   االرتداد عن اإلسالم، قام رضي اهلل عنه خطيبا فيهم وقال: من 
. (4)كان يعبد حممدا، فإن حممدا قد مات، ومن كان يعبد اهلل، فإن اهلل حي ال ميوت

 فحفظ اهلل تعاىل أهل مكة من االرتداد وثبتوا على دين احل .
 لشعر: ثالثا: ا

وهو من الوسائل الدعوية اإلعالمية املشروعة لنصرة احل  والدفاع عن النفس 
ونصرة املظلوم، وهو جهاد بالكلمة، فعن أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها قالت: ) كان 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يضع حلسان منربا   املسجد يقوم عليه قائما، يفاخر عن 

 عليه وسلم أو ينافح عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم. ويقول رسول اهلل صلى اهلل
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :)) إن اهلل يؤيد حسان بروح القدس ما يفاخر أو ينافح 

 .(3)عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ((
وللشعر مكانة عظيمة ومنزلة كبرية عند العرب، ألنه ديوان مآثرهم وسجل 

ا من حرب تقوم بينهم إال هاجها الشعر وسجل أحداثها، وملا جاء اإلسالم مفاخرهم، وم
خمالفا للعرب   عقائدهم وعاداهتم الباطلة، اختذ الرسول صلى اهلل عليه وسلم من الشعر 

، مثل حسان (2)سالحا يرد به كيد أعدائه ويناضل عنه، وسلط على األعداء أشعر أصحابه
ممن  -رضي اهلل عنهم أمجعني-عب بن مالك وغريهم بن ثابت وعبد اهلل بن رواحه وك

                                                 
. ولالستفادة انظر الدعوة اإلسالمية أصـوهلا  274 - 272انظر أصول الدعوة د. عبد الكرمي زيدان من ص  (0)

 .41 -22، وكيف ندعو الناس من ص 244 -209من ص  ووسائلها
 .444سب  خترجيه ص  (4)
. وقال: هذا حـديث  4124ح  032/ 4رواه الترمذي   سننه كتاب األدب باب ما جاء   إنشاد الشعر  (3)

 حسن صحيح غريب .
، دار عامل الكتب للطباعة والنشر 044 -044انظر احلرية اإلعالمية   ضوء اإلسالم: د. سعيد بن علي ثابت من ص  (2)

 .94م، وانظر الدعوة اإلسالمية الوسائل األساليب ص 0993هـ 0202، 4الرياض، ط:
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ۇ  ۆ  ۆ               ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ڇ استثناهم اهلل تعاىل   قوله: 

ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ      ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  

 .(0) ڇۇئ      ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  
جعلتهم كثريا ما يصوغون كالمهم  وسليقة العرب الشعرية الفطرية وفصاحتهم

شعرا، فهذا عمرو بن سامل رضي اهلل عنه يقف على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
 يتظلم ويشكو غدر بين بكر وقريش، ومما قاله: 
حلف أبيــنا وأبيه      يا رب إين نــاشـــد حممـدا 

 األتــلدا
 باد اهلل يأتوا مددا فانصر رسول اهلل نصرا أبدا                 وادع ع

 ونقضوا ميثاقـك املـــؤكدا                  وجعلوا يل   كداء رصدا
هم بيتونا بالوتــري هــجدا                    وقتلونــا ركعا 

 (4)وســـجدا
وملا أمر النيب صلى اهلل عليه وسلم الناس بالتهيؤ واالستعداد للقتال، قال حسان بن 

 شعرا حيرض الناس فيه ويذكرهم مبصاب رجال خزاعة ومما قاله: ثابت رضي اهلل عنه
 (3)ُسَهيل بن عمٍرو َحرُّها وِعقاهبا  أال ليَت شعِري َهْل َتَنالنَّ ُنْصرِتي 

وهذا أبو سفيان بن احلار، رضي اهلل عنه من شعراء قريش وابن عم رسول اهلل 
اهلل عليه وسلم ،   ملا أراد صلى اهلل عليه وسلم يسل سيف شعره هلجاء رسول اهلل صلى 

اهلل تعاىل له اخلري أسلم فأنشد شعرا يعتذر فيه إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عما 
 بدر منه، ومنه قوله:

                                                 
. وقد قيل   سبب نزوهلا: إهنا نزلت   الصحابة املذكورين واعتـرض  447 -442سورة الشعراء اآليات  (0)

احلافظ ابن كثري ألن السورة مكية، فكيف يكون سبب نزول هذه اآليات شعراء األنصار ، فهذا االستثناء يدخل 
 .014/ 4عراء األنصار وغريهم، انظر تفسري القرآن العظيم فيه ش

 . 010سب  خترجيه ص  (4)
. ورويت حرهبا وعقاهبـا، أو وخزهـا   04/ 2انظر القصيدة   سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام  (3)

 وعقاهبا، والوخز : الطعن. 
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لعمرك إنـي يوم أمحـــل رايـــة             لتغلب خيل الالت خيل 
 حممد

احل  أهدي لكاملــــدجل احلريان أظــلم لــيله            فهذا أوان 
 وأهتدي

 (0)هداين هاد من غري نفسي ودلين           إىل اهلل من طرَّدت كل مطرَّد
 ومما سجله التاريخ من الشعر الذي قيل   الفتح، قول حسان رضي اهلل عنه :

 (4)ُتِثرُي النَّــْقَع َمْوِعـــدها َكَداُء  َعِدْمنا َخْيَلنا إْن َلْم َتْروها
 (3)على أكَتاِفها اأَلَسُل الظِّماُء  ة ُمْصِغيـاٍتُيناِزْعَن األِعنَّ

ـَطِّراٍت ـَـــاُء  َتظلُّ ِجَياُدنـا ُمَتمـ ـُهنَّ باخُلُمِر الـنِّسـ  (2)ُيَلطِّم
 (4)وكاَن الَفتُح واْنكَشف الِغَطاُء  فإمَّا ُتعِرضوا َعنَّا اْعتَمْرنا
ـَن  ُيعــنُي اهلُل ِفيـــه  وإالَّ فاْصرُبوا جِلـالِد يوٍم م

ـَــاُء  (4)يش
وقيل إنه قاهلا قبل الفتح، وروى اإلمام الزهري أنه قال: ملا رأى رسول اهلل صلى 

 .(7)اهلل عليه وسلم النساء يلطمن اخليل، تبسم إىل أيب بكر لصدق وصف حسان
 مميزات وسيلة الشعر:

وتظهر ميزة الشعر أنه ميكن استخدامه   اجلانبني الترغيب والتأليف، و  
لترهيب والتنفري، يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل عن أثر الشعر   تأليف وا

القلوب وتنفريها: إن ذلك األثر حيصل باحلقائ  كما قد حيصل باملتومهات، وهلذا يؤثر 
                                                 

 .002سب  خترجيه ص  (0)
 .2/22يب صلى اهلل عليه وسلم :ابن هشام النقع: الغبار . حاشية سرية الن (4)
ينازعن : يروى   مكانه يبارين، واملراد اخليل جتاري األعنة. األسل: الرماح. والظماء: العطـاش. املرجـع    (3)

 الساب .
متمطرات: ذاهبة مسرعة يسب  بعضها بعضا، واخلمر: مجع مخار، وقد روي أن نساء مكة يوم الفتح ظللـن   (2)

 وجوه اخليل لريددهنا. املرجع الساب .يضربن خبمرهن 
 اعتمرنا: أدينا مناسك العمرة، وانكشف الغطاء: ظهر ما كان خافيا. املرجع الساب . (4)
 اجلالد : املضاربة بالسيوف، وروي يعز اهلل. املرجع الساب . (4)
 .24 -23، وانظر القصيدة من ص 2/24بتصرف، سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام (7)
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قول الشعر   التأليف والتنفري، حبيث حيرك   النفوس شهوة ونفرة يريكا عظيما، وإن 
 على احل  لكن ألجل التخييل والتمثيل.مل يكن الكالم منطبقا 

وإذا كان الناط  مل يعن إال احل ، صار ذلك مومها للمستمع تومها يؤلفه تأليفا حيبه 
 .(0)اهلل ورسوله، مبنزلة تأليفه وتنفريه باألشعار اليت فيها ختييل ومتثيل

، و  وميكن استخدام الشعر كوسيلة من الوسائل املؤثرة   إثارة الغضب هلل تعاىل
إشعال احلماسة للجهاد والدعوة   قلوب املؤمنني، و  الدفاع عن اإلسالم، والرد على 

 كيد أعدائه.
واستخدم الشعر كذلك   حفظ املآثر اإلسالمية، و  تقييد العلوم اإلسالمية على  

ية هيئة متون خمتصرة شاملة، تعني على احلفظ مثل ألفية ابن مالك   اللغة العربية، والرحب
   علم الفرائض، والقصيدة النونية   العقيدة، والسبل السوية   السنن، وغريها كثري.

 رابعا: المناداة أو النداء: 
وهي رفع الصوت باألنباء املهمة، واملقصود منها إمساع الناس  وإشعارهم 

 باألحدا، املهمة، وهي نوعان: 
 مناداة خاصة. -4  مناداة عامة-0

 مة: المناداة العا -1

وهي إشعار الناس باألحدا، املهمة املستجدة وهذه الوسيلة كانت معروفة من قدمي 
الزمان، وتتميز هذه الوسيلة بقابليتها للتطور، فهي اآلن تستخدم  مبكربات الصوت، 
وتكون كذلك بالصوت العادي، كما يرى من نداء رجال احلسبة حبلول وقت الصالة، 

و كما حيد،   بعض البالد اإلسالمية، حني جيوب بعض وأمر الناس والتوجه للصالة، أ
 . (4)الناس األحياء   شهر رمضان لتنبيه الناس إىل وقت السحور

                                                 
 .044و  441/ 41بتصرف، الفتاوى: ابن تيمية  (0)
 .43 -44بتصرف، الدعوة اإلسالمية الوسائل واألساليب ص  (4)
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و  غزوة الفتح استخدم النيب صلى اهلل عليه وسلم وسيلة املناداة وبعث مناديه 
 كسره أو يقول   الناس: )من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر، فال يتركن   بيته صنما إال

 .(0)حرقه، ومثنه حرام(
 المناداة الخاصة: وهو األذان: -2

، وبه حيصل الدعاء إىل (4)وهو:) إعالم بدخول وقت الصالة أو قربه بذكر خمصوص(
 اجلماعة وإظهار الشعائر اإلسالمية.

وهو على قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقيدة، وإثبات األلوهية هلل تعاىل، وإثبات  
 .(3)ة حملمد صلى اهلل عليه وسلم ، وفيه دعاء للطاعةالرسال

وقد ُعرف من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم أربعة مؤذنني، اثنان باملدينة بالل بن 
، (2)رباح، وهو أول من أذن لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، وعمرو بن أم مكتوم القرشي

 رضي اهلل عن الصحابة أمجعني.  (4)كة أبو حمذورةموىل عمار بن ياسر، ومب (4)وبقباء سعد الَقَرظ

                                                 
 . )يراجع ختريج احلديث ودرجة صحته(4/170املغازي: الواقدي  (0)
 .39الروض املربع شرح زاد املستقنع ص  (4)
: فائدة األذان متعددة: منها اإلعالم بالصالة بذكر اهلل . قال ابن العريب92/ 0بتصرف، فقه السنة سيد ساب   (3)

وتوحيده، وتصدي  رسوله، وجتديد التوحيد، وطرد الشيطان. وقال القاضي عياض: اعلم أن األذان كلمات جامعة 
قوله: لعقيدة اإلميان، فابتدأ بإثبات الذات بقوله اهلل وما يستحقه من الكمال ، والتنزيه عن أضدادها، املضمنة يت 

اهلل أكرب، فإن هذه اللفظة على قلة كلمها، واختصار صيغتها، مشعرة مبا قلناه ملتأمله،   صرح بإثبـات النبـوة   
والشهادة بالرسالة لنبينا عليه الصالة والسالم، ورسالته هلداية اخلل ، ودعائهم إىل اهلل تعاىل،   دعا إىل ما دعاهم 

ا بعد إثبات النبوة، إذ معرفة وجوهبا من جهته صلى اهلل عليه وسلم ال من إليه من العبادات فصرح بالصالة ورتبه
جهة العقل،   دعا إىل الفالح، وهو الفوز والبقاء   النعيم املقيم، وفيه إشعار بأمور اآلخرة من البعث واجلـزاء.  

 . 4/1بتصرف، حاشية احلافظ السيوطي على سنن النسائي 
بن قيس بن زائدة بن األصم القرشي، أسلم قدميا مبكـة، وكـان مـن     -: امسه عبد اهللوقيل-هو عمرو بن أم مكتوم  (2)

املهاجرين األولني، كان النيب صلى اهلل عليه وسلم يستخلفه   عامة غزواته، خرج إىل القادسية فشهد القتـال واستشـهد   
 .4/443هنا، وقيل بل رجع للمدينة رضي اهلل عنه . بتصرف، اإلصابة 

بن عائذ املؤذن، قيل له سعد الَقَرظ، ألنه كان كلما تاجر   شيء وضع فيه، فتاجر   القرظ) وهو ورق السََّلم،  هو سعد (4)
(، فربح، فلزم التجارة فيه، جعله النيب صلى اهلل عليه وسلم مؤذنا بقباء، وملا مات وترك بالل األذان، نقله 2/23انظر النهاية 

لرسول صلى اهلل عليه وسلم ، فلم يزل يؤذن فيه إىل أن مات، وتوار، عنه بنوه األذان فيه أبو بكر رضي اهلل عنه إىل مسجد ا
 .4/42إىل زمن اإلمام مالك وبعده. بتصرف، االستيعاب 

 .042/ 0بتصرف، زاد املعاد  (4)
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 ومن مميزات هذه الوسيلة:
أهنا وسيلة متيز هبا املسلمون عن غريهم من أصحاب الديانات األخرى، فالبلد الذي  -0

يرتفع فيه صوت األذان، يكون إعالما بوجود املسلمني فيه، وقد عدَّ ذلك النيب صلى اهلل عليه 
الغزو، فكان صلى اهلل عليه وسلم ميسك عن اإلغارة على قوم    دار وسلم عالمة إذا أراد 

كفر إذا مسع فيهم األذان، فعن أنس رضي اهلل عنه قال: )كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
 .(0)يغري إذا طلع الفجر، وكان يستمع األذان، فإن مسع أذانا أمسك وإال أغار(

ما، فقد ُروي أن الرسول صلى اهلل عليه  أهنا إعالن هيمنة اإلسالم على بلد -4
، ملا ا الفتح إعالما ألهل مكة بسيطرة (4)وسلم أمر بالال، فارتقى فوق الكعبة وأذن عليها

 وهيمنة اإلسالم على بلدهم.
أنه يعتمد على عنصر التكرار لتثبيت معان معينة   أذهان املدعوين، حيث  -3

س مرات كل يوم، و  هذا تأكيد ملا حيمله تتكرر كل عبارة مرتني أو أكثر، وذلك مخ
 األذان من معاين   عقول وقلوب اجلماهري املسلمة.

إضافة إىل لفت النظر واجتذاب انتباه اجلماهري غري املسلمة، ممن يتعرضون له، إىل 
 .(3)بعض املعاين اليت حيملها الدين اإلسالمي

فضل القائمني هبا، كاحلديث تتميز هذه الوسيلة بورود العديد من األحاديث   -2
الذي رواه اإلمام البخاري رمحه اهلل   صحيحه:)) لو يعلم الناس ما   النداء والصف 

 .(4)عليه الستهموا(( (2)األول،   مل جيدوا إال أن يستهموا

                                                 
اللفظ له كتاب ، ومسلم   صحيحه  و040/ 0رواه البخاري   صحيحه كتاب األذان باب ما حيقن باألذان من الدماء  (0)

 .314ح  441/ 0الصالة باب اإلمساك عن اإلغارة على قوم   دار كفر إذا مسع فيهم األذان 
 .037سب  خترجيه ص  (4)
.  نقال مـن الـدعوة   044 -044بتصرف، اإلعالم اإلسالمي وتطبيقاته العملية: حميي الدين عبد احلليم ص  (3)

 .04اإلسالمية الوسائل واألساليب ص 
لو علموا فضيلة األذان وعظيم جزائه،   مل جيدوا طريقا حيصلونه به لكونه ال يؤذن للمسجد إال واحد، أو  أي (2)

لتساويهم   وجوه األولوية، للقيام باألذان، كأن يستووا   معرفة الوقت وحسن الصوت وحنو ذلك من شرائط 
فعة واحدة ويستووا   الفضل، فيقرع بينهم. املؤذن، القترعوا لتحصيل ذلك، وأما   الصف األول بأن يصلوا د

 ، 4/042، وعمدة القاري 404ح  4/94بتصرف، فتح الباري 
 .044/ 0كتاب األذان باب االستهام   األذان، ويذكر أن أقواما اختلفوا   األذان فأقرع بينهم سعد (4)
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 .(4)يوم القيامة(( (0)وقوله:)) املؤذنون أطول الناس أعناقا 
هم هذه الوسيلة، كما فعل النيب صلى اهلل عليه ختري األكفاء هلا والعناية بتعليم -4

وسلم مع أيب حمذورة رضي اهلل عنه ، حني مرجعه صلى اهلل عليه وسلم من حنني فعلمه 
 األذان وأمره أن يؤذن ألهل مكة.

وكذلك روى اإلمام أمحد رمحه اهلل أنه رضي اهلل عنه قال: ) قلت يا رسول اهلل،  
قدم رأسي، وقال: )) تقول اهلل أكرب، اهلل أكرب، اهلل علمين سنة األذان، قال: فمسح م

أكرب، اهلل أكرب، ترفع هبا صوتك،   تقول: أشهد أن ال إله إال اهلل، أشهد أن ال إله أال 
اهلل، أشهد أن حممدا رسول اهلل ، أشهد أن حممدا رسول اهلل، ختفض هبا صوتك،   ترفع 

اشهد أن ال إله إال اهلل، أشهد أن حممدا رسول صوتك بالشهادة، أشهد أن ال إله إال اهلل، 
اهلل، أشهد أن حممدا رسول اهلل، حي على الصالة ، حي على الصالة، حي على الفالح، 
حي على الفالح، فإن كان صالة الصبح قلت: الصالة خري من النوم، الصالة خري من 

  الشهادتني، ألهنما  (2)الترجيع، فعلمه سنة (3) النوم، اهلل أكرب اهلل أكرب، ال إله إال اهلل((
 أعظم ألفاظ األذان، كما علمه التثويب لصالة الصبح.

أهنا وسيلة يث املدعو على االستجابة الفورية فهي ذات مردود مباشر، وهو  -4
الترديد خلف املؤذن مثل قوله،   االستجابة للنداء بأداء الصالة فعن أيب سعيد اخلدري 

اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: )) إذا مسعتم النداء فقولوا مثل ما  رضي اهلل عنه، أن رسول
، وممن ظهرت استجابته ألمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  معاوية بن (4)يقول املؤذن((

أيب سفيان رضي اهلل عنه، فقد روي عنه أنه )أذن مؤذنه، فقال معاوية كما قال املؤذن، 

                                                 
ىت ال يناهلم العرق، وقيل: إن طول أعنـاقهم  املراد أهنم أكثر الناس تطلعا إىل رمحة اهلل، وقيل تطول أعناقهم ح (0)

 باب فضل األذان. 4/741يدل على شرفهم ومكانتهم ذلك اليوم. بتصرف، نزهة املتقني شرح رياض الصاحلني 
 .314ح  0/491صحيح مسلم كتاب الصالة باب فضل األذان وهرب الشيطان عند مساعه  (4)
 .299ح  0/034نه كتاب الصالة باب كيف األذان ، واللفظ عند أيب داود سن347سب  خترجيه ص  (3)
الترجيع هو: العود إىل الشهادتني مرتني مرتني، برفع الصوت بعد قوهلا مرتني مرتني، خبفض الصوت. بتصرف،  (2)

 . 294ح  071/ 4عون املعبود 
 .044/ 0رواه البخاري   صحيحه كتاب األذان باب إذا مسع املنادي  (4)
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ال: ال حول وال قوة إال باهلل، وقال بعد ذلك ما قاله حىت إذا قال : حي على الفالح، ق
 .(0)املؤذن،   قال: مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول مثل ذلك(

 خامسا: الكتابة: 
وهي من أنواع الوسائل القولية للدعوة إىل اهلل، باعتبارها أداة من أدوات التبليغ، 

د الداعية دعوته وال ميكنه املشافهة معه، وتؤدي ما يؤدي إليه القول، بالنسبة ملن يري
 .(4)وتكون بتأليف الكتب واألحبا، العلمية والرسائل، واملقاالت   الدوريات وغريها

وقد نقل احلافظ ابن حجر رمحه اهلل استقرار األمر وإمجاع العلماء على جواز كتابة العلم، 
سيان ممن يتعني عليه تبليغ بل على استحبابه، و  بعض احلاالت وجوبه على من خشي الن

 .(3)العلم
رمحه اهلل مبينا أمهية الكتابة: إمنا اتسع الناس   كتب  (2)قال اخلطيب البغدادي

العلم، وعولوا على تدوينه   الصحف بعد الكراهية لذلك، ألن الروايات انتشرت، 
مع  واألسانيد طالت، والعبارات باأللفاظ اختلفت، فعجزت القلوب عن حفظ العلم،

رخصة الرسول صلى اهلل عليه وسلم   الكتابة ملن احتاج إليه، وقد عمل السلف من 
الصحابة والتابعني بذلك، ومن ذلك أمره صلى اهلل عليه وسلم أصحابه أن يكتبوا أليب 

فعن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال: ) ملا فتح  (4)شاه خطبته اليت مسعها منه بعد فتح مكة،

                                                 
، وصحيح 477ح  44/ 4ب األذان باب القول إذا قال املؤذن حي على الصالة حي على الفالح سنن النسائي كتا(0)

وقال احملق : إسناده حسن، كمـا رواه   204ح  0/407ابن خزمية كتاب الصالة باب األمر بأن يقال ما يقوله املؤذن 
 . 044/ 0اإلمام البخاري  خمتصرا   صحيحه كتاب األذان باب ما يقول إذا مسع املنادي 

 .210و  272بتصرف، أصول الدعوة ص  (4)
 .000ح  412/ 0انظر فتح البار ي (3)
، ونشأ ببغداد، كان فصيح 394هو أمحد بن علي بن ثابت البغدادي أبو بكر، أحد احلفاظ املؤرخني، ولد سنة  (2)

ضه األخري وقف كتبه وفرق مصنفا، ملا مرض مر 44اللهجة عارفا باألدب ولوعا بالتأليف واملطالعة، ذكر أن له 
هـ. بتصرف، طبقات الشافعية الكـربى  243مجيع ماله   وجوه الرب، على أهل العلم واحلديث، تو  رمحه اهلل 

 .0/074، واألعالم 01/471، وسري أعالم النبالء 2/49
، يقي : 14و  42بتصرف، تقييد العلم: احلافظ املؤرخ أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت اخلطيب البغدادي ص  (4)

م، وقد ساق املؤلف العديد من األدلة، وانظر جامع بيان العلم 0972، 4يوسف العش، دار إحياء السنة النبوية ط:
 .71وفضله البن عبد الرب ص 
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رجل  -سوله مكة، قام   الناس ، فحمد اهلل وأث  عليه... فقام أبو شاهاهلل تعاىل على ر
فقال: اكتبوا يل يا رسول اهلل. فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : ))  -من اليمن

: ما قوله اكتبوا يل يا رسول اهلل؟ قال: هذه اخلطبة (0)اكتبوا أليب شاه(( فُسئل األوزاعي
 .(4)لى اهلل عليه وسلم اليت مسعها من رسول اهلل ص
 مميزات هذه الوسيلة:

أهنا يفظ العلم، فلوال الكتابة لضاع الكثري من العلم، وقد بلغ السلف العلم  -0
ملن بعدهم إما شفاها أو كتابة، فسطروا سائر العلوم   كتبهم، فحملها اخللف من 

ظ العلم، ألن حلف -بعد فضل اهلل -بعدهم وتوارثوها جيال بعد جيل فكان ذلك سببا 
 عدم كتابته، تعرضه آلفة العلم العظيمة: النسيان.

ہ   ہ   ڇ وقد أدب اهلل تعاىل عباده حبفظ الدَّين عن طري  كتابته، فقال تعاىل: 

ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ   ےے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  

وإشفاقا من دخول ، فلما أمر تعاىل بكتابة الدَّْين حفظا له واحتياطا عليه (3) ڇ ......ۆ
الريب فيه، كان العلُم الذي ِحفُظُه أصعب من ِحفِظ الدَّين، أحرى أن ُيكتب خوفا من 

 .(2)دخول الشك والريب فيه، بل إن كتابة العلم   هذه الزمان أقوى حجة من احلفظ
وقد أثر عن السلف حفظ العلم بالكتابة، فقال ابن عباس رضي اهلل عنهما: ) قيدوا 

كتاب( وكان أنس رضي اهلل عنه يقول لبنيه: ) يا بين قيدوا العلم بالكتاب( وقال العلم بال
 .(4)الضحاك رمحه اهلل: ) إذا مسعت شيئا فاكتبه ولو   حائط(

أن كتابة العلم تساعد الدعاة على نشره   آفاق األرض، لسهولة نقله بني  -4
كتبة اإلسالمية بألوف الناس، وبشكل خاص   العصر احلديث، و  القدمي زخرت امل

                                                 
هـ وسكن بريوت وتو  هبـا،  11هو عبد الرمحن بن عمرو بن ُيحمد، عامل أهل الشام، ولد   بعلبك عام  (0)

تهدا   العبادة، واسع العلم عظيم الشأن واملكانة، قيل خرجت   جنازته أربع أمم املسلمون كان فقيها زاهدا جم
 .3/341، واألعالم 7/017هـ. بتصرف سري أعالم النبالء 047واليهود والنصارى والقبط تو  رمحه اهلل عام 

 ..92 /3، واللفظ   كتاب اللقطة باب كيف تعرف لقطة أهل مكة 024سب  خترجيه ص  (4)
 .414سورة البقرة جزء من آية  (3)
 .70 -71بتصرف، تقيد العلم من ص  (2)
 .73 -74جامع بيان العلم وفضله ص (4)
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الكتب اليت تعاجل قضايا إسالمية عامة أو خاصة، وتلك اليت تعرض اإلسالم عرضا جيدا 
على القراء، واآلن وبعد عصر الطباعة فقد أصبح الكتاب أوسع انتشارا وأيسر عمال، 
ولكن وظيفة الكتاب بناء على ذلك ازدادت صعوبة، وأصبحت مهمته تأليفا وطباعة 

 .(0)وزيعا، داللة على التحضر ومواكبة املتغرياتونشرا وت
أن نشر العلم بالكتاب يتجاوز به حدود الزمان واملكان، فالعلم الذي كتبه  -3

عامل   منطقة ما، يقرؤه الناس   أقاصي األرض، وقد قال أحد احلكماء: الكتاب قد 
كان، ويظهر ما يفضل صاحبه ويرجح على واضعه بأمور منها: أن الكتاب يقرأ   كل م

فيه على كل لسان، وموجود   كل زمان مع تفاوت األعصار، وبعد ما بني األمصار، 
وذلك أمر مستحيل   واضع الكتاب، وقد يذهب العامل وتبقى كتبه، ويف  العقل ويبقى 

 .(4)أثره
كما أنه يتجاوز حدود الزمان، حىت قيل البن املبارك رمحه اهلل: ) يا أبا عبد 

لو خرجت فجلست مع أصحابك. قال: إين إذا كنت   املنزل جالست الرمحن، 
 .(3)أصحاب حممد صلى اهلل عليه وسلم يعين النظر   الكتب(

كما أهنا تتجاوز حدود اللغة، مما يزيد من قيمتها وفائدهتا   الدعوة، إذا ترمجت 
الوسيلة تبليغ الكتب إىل لغات من يراد تعريفهم باإلسالم، ودعوهتم إليه، فيمكن هبذه 

 .(2)اإلسالم إىل ماليني الناس الذين ال يعرفون اللغة العربية
توافر املطبوعات بأنواعها غالبا بني يدي الداعية واملدعو، وإتاحة فرصة  -2

 استعماهلا   أي وقت مع إمكانية تكرار النظر فيها حسب احلاجة.
صصة تنوعها بني كتب أمهات ومراجع أصلية، وكتب حديثة متخ -4

وحبو، علمية وكتيبات صغرية خمتلفة ورسائل ومقاالت دورية.. اخل، 

                                                 
 .094بتصرف، فقه الدعوة إىل اهلل  ص  (0)
 .001تقييد العلم ص  (4)
 .044تقييد العلم ص  (3)
 .019/ 0بتصرف، فقه الدعوة إىل اهلل  (2)
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وطروحاهتا أيضا تتميز بالتنوع بني املقاالت الدينية واملواضيع االجتماعية 
 . (0)والسياسية واالقتصادية والتربوية .. اخل

 إهنا نعم املعني إذا فقد اجلليس الصاحل، فإذا استوحش الداعية أو املدعو وشعر -4
بالغربة، جعل أنسه باإلطالع على الكتب والقراءة فيها، وقد كثرت أقوال السلف 
واخللف   االستئناس بالكتاب، ومما قيل   ذلك:) إنه ليس شيء أوعظ من قرب، وال 

 .ومما نظم   ذلك:(4)أسلم من وحدة، وال آنس من كتاب(
 نعم املؤانس واجلليس كتاب      ختلو به إن ملَّك األصحاُب

 (3)ال مفشيا سـرا وال متــكربا       وتفاد منه حكمة وصواُب
أن العلم إذا كان مدونا   كتاب كان أقوى   االحتجاج به عند الداعية،  -7

 وأعم فائدة للناس، كما أنه يعد وسيلة قوية من وسائل إقناع املدعو.
 -ن ابن شهابرمحه اهلل:) كنا نكتب احلالل واحلرام، وكا (2)وقد قال أبو الزناد

يكتب كل ما مسع، فلما احتيج إليه علمت أنه أعلم الناس. وقال:  -وهو اإلمام الزهري
 .(4)كنت أطوف أنا والزهري، ومعه ألواح أو صحف، فكنا نضحك به(

أن كثرة إطالع الداعية على الكتب، يؤدي إىل اتساع مداركه، ملا حيتاج إليه  -1
صنيف واجلمع والتأليف من متام الفضيلة وكمال األهلية، إعمال الفكر، كما أن االشتغال بالت

فإنه يطلع على حقائ  الفنون ودقائ  العلوم، لالحتياج  إىل كثرة التفتيش واملطالعة والتنقيب 
 .(4)واملراجعة، وذلك يثبت احلفظ ويذكي القلب ويكسب مجيل الذكر وجزيل األجر

                                                 
 .019 انظر املرجع الساب  ص (0)
، وقاله العمري عبد اهلل بن عبد العزيز بن عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب، وكان رمحه اهلل ال 024تقييد العلم ص  (4)

 .1/373يرى إال ومعه كتاب يطالعه، سري أعالم النبالء 
 .413/ 4جامع بيان العلم وفضله  (3)
روف بأيب الزناد، قيل موىل آل عثمان وقيل: إن أباه هو عبد اهلل بن ذكوان القرشي أبو عبد الرمحن املدين املع (2)

هـ   حياة ابن عباس رضي اهلل عنهما، كان مـن  44كان أخا أيب لؤلؤة اجملوسي قاتل عمر ، ولد   حنو سنة 
، وسـري  4/413سنة. بتصرف، هتذيب التهـذيب   44وعمره  031كبار علماء احلديث باملدينة تو  رمحه اهلل 

 .4/224أعالم النبالء 
 .70، ولالستفادة انظر تقييد العلم ص 4/334سري أعالم النبالء   (4)
، دار 31 -49بتصرف، تذكرة السامع واملتكلم   آداب العامل واملتعلم: اإلمام العامل ابن مجاعه الكنـاين ص   (4)
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 الكتب العلمية بريوت لبنان، ط: بدون.
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 املطلب الثاني: الوسائل احلسية:

لدعوية اليت يركز فيها الداعية على حواس املدعو، ويعتمد على هي الوسائل ا
، والوسائل احلسية اليت ميكن أن توظف خلدمة الدعوة (0)املشاهدات والتجارب واحلركة

 كثرية، أذكر منها:
 أوال: الجهاد :

واجلهاد نوعان: جهاد يقصد به صالح املسلمني وإصالحهم   عقائدهم 
 وهنم الدينية والدنيوية. وأخالقهم وآداهبم ومجيع شؤ

والنوع الثاين: جهاد يقصد به دفع املعتدين على اإلسالم واملسلمني من الكفار 
واملنافقني وامللحدين ومجيع أعداء الدين ومقاومتهم. وهذا اجلهاد نوعان: جهاد باحلجة 

 .(4)والربهان واللسان، وجهاد بالسالح املناسب   كل وقت وزمان
ات الوالء والرباء، ألنه الفاصل بني احل  والباطل، وبني حزب وهو من أهم مقتضي 

الرمحن وحزب الشيطان، ألن العداوة بينهما متأصلة، الختالف منهج كل منهما، 
فحزب اهلل يريد إقامة كلمة احل ، ويكيم شرع اهلل، وحزب الشيطان يسعى جاهدا 

 .(3)لسح  ذلك والصد عنه ومنعه ما استطاع إىل ذلك سبيال
وهذا النوع هو املقصود هنا، فهو بذل الوسع والطاقة بالقتال   سبيل اهلل بالنفس  

واملال، لتكون كلمة اهلل هي العليا، وهو من أعظم وسائل الدعوة وأعمها نفعا للدين، ومع 
ذلك فهو اجملال الذي يالفت كثري من القوى املعادية لإلسالم واملسلمني أن يتخلى املسلمون 

 .(2)ه أول ما ضيعوا، فذلوا وضعفوا ويكم هبم أعداؤهم إال من رحم اهللعنه، فضيعو

                                                 
 .413و  402بتصرف، املدخل إىل علم الدعوة ص (0)
. ومما قاله الشيخ: إن شـرح الـدين   1 -7بتصرف، وجوب التعاون بني املسلمني الشيح عبد الرمحن بن سعدي ص  (4)

اإلسالمي وبيان عقائده وأحكامه وأخالقه، من أعظم اجلهاد، وهو األصل وهو الذي به النيب صلى اهلل عليه وسلم اخللـ ،  
احل ، بالرباهني العقلية الفطرية والنفسية، وأما قتال اليـد والسـالح    فإنه مكث مدة طويلة يدعو إىل اهلل، ويبني أنه هو دين

 .30 -31لكل معتد على الدين، فهو تبع هلذا اجلهاد. بتصرف ص 
 .419بتصرف، الوالء والرباء حممد القحطاين ص  (3)
 .042بتصرف، فقه الدعوة إىل اهلل ص  (2)
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وقد تضافرت النصوص من الكتاب والسنة   تعظيم أمر اجلهاد، وحث الناس 
ى  ى  ائ  ائ  ەئ     ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ڇ عليه، كقوله تعاىل: 

 .(0) ڇۆئ  ۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی    ی  
ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ڇ اهدين   سبيله باألجر العظيم   قولهكما يعد اهلل تعاىل اجمل 

ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ    ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   

 .(4) ڇ..... ېى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ
)واألمر باجلهاد وذكر فضائله   الكتاب والسنة، أكثر من أن حيصر، وهلذا كان 

والعمرة، ومن الصالة  أفضل ما تطوع به اإلنسان، وكان باتفاق العلماء أفضل من احلج
التطوع والصوم التطوع، كما دل عليه الكتاب والسنة، حىت قال النيب صلى اهلل عليه 

 .(2()3)وسلم : ))رأس األمر اجلهاد، وعموده الصالة، وذروة سنامه اجلهاد((
و  غزوة الفتح انطلقت كتائب اجليش اإلسالمي إىل مكة لكسر شوكة الطغيان 

لبيت احلرام من الرجس واألوثان، إلعالء كلمة اهلل، فحقن اهلل الدماء والعدوان، ولتطهري ا
 ومل ينشب قتال بني الفريقني إال ما حد، مع خالد رضي اهلل عنه   اخلندمة.

وقد حفظ لنا التاريخ بعد ذلك مناذج رفيعة من جهاد مسلمة الفتح الذين بذلوا 
 .(4)أرواحهم رخيصة   سبيل نصرة دين اهلل

 صاحل اليت شرع هلا اجلهاد ما يأيت: ومن امل
محاية أنفس املسلمني وأوطاهنم وثغورهم، وأماكن العبادة ومجيع مصاحلهم،  -0

 فيجب الدفاع عند حدو، االعتداء على شيء من ذلك.

                                                 
 .72سورة النساء آية  (0)
 .000ية سورة التوبة جزء من آ (4)
، وقال: هـذا حـديث حسـن    4404ح  4/04سنن الترمذي كتاب اإلميان باب ما جاء   ُحرمة الصالة  (3)

 صحيح.
 .049السياسة الشرعية ص  (2)
انظر مثال فعل أيب سفيان بن احلار، رضي اهلل عنه   حنني، وعكرمة بن أيب جهل وأيب سـفيان رضـي اهلل    (4)

 د بنت عتبة رضي اهلل عنهما   الريموك أيضا.عنهما   الريموك وأم حكيم وهن
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تأمني الدعوة اإلسالمية والدفاع عنها، وردع من يقف   سبيل نشرها، أو  -4
س املسلمني باألذى والتعذيب ليعودوا إىل ملة يصد من يريد اعتناقها، سواء أكان مب

 .(0)الكفر، أو مبنع الداعي من التبليغ، أو بصد من يريد اإلسالم عن الدخول فيه
العمل على إخضاع الكفار لدين اإلسالم، خاصة الذين يعوقون انتشاره، عن طري   -3

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  .(4)دعوهتم إىل الدخول   الدين أو دفع اجلزية للمسلمني أو قتاهلم
 رمحه اهلل : العقوبات اليت جاءت هبا الشريعة، ملن عصى اهلل ورسوله نوعان:

 أحدمها: عقوبة املقدور عليه، كإقامة احلدود والتعزيرات.
والثاين: عقاب الطائفة املمتنعة، كاليت ال يقدر عليها إال بقتال فاصل، وهذا هو جهاد 

له صلى اهلل عليه وسلم، فكل من بلغته الدعوة إىل دين اهلل الذي بعثه به، الكفار، أعداء اهلل ورسو
 ڇ....ڭ   ۇ  ۇ  ۆ      ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇڇ فلم يستجب له، فإنه جيب قتاله

(3).(2) 
فقيام الدين بالكتاب واحلديد، ونشر سلطان اإلسالم والدعوة اإلسالمية ال بد له 

ويؤيد ذلك قول ابن تيمية رمحه اهلل :)  من قوة وشدة باإلضافة إىل احلجة والربهان،
يوضح ذلك أن السلطان نوعان: سلطان احلجة والعلم، وهو أكثر ما مسي   القرآن 

 سلطانا، حىت روى ابن عباس رضي اهلل عنهما: أن كل سلطان   القرآن فهو احلجة.
لطان والثاين: سلطان القدرة، والعمل الصاحل ال يقوم إال بالسلطانني، فإذا ضعف س

احلجة، كان األمر بقدره، وإذا ضعف سلطان القدرة كان األمر حبسبه، واألمر مشروط 
، وقد قال تعاىل: (4)بالقدرة على السلطانني، فاإل  ينتفي عن األمر بالعجز عن كل منهما(

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڇ 

                                                 
 -044، واآلثار التشريعية   فتح مكة مـن ص  031، ومن روائع حضارتنا ص 312بتصرف، هداية املرشدين ص  (0)

 م.0977هـ 0397، دار اللواء الرياض، ط: بدون  44، واجلهاد   اإلسالم: توفي  علي وهبة ص 044
، دار اللواء 047 -99اإلسالم بني الطلب والدفاع: الشيخ صاحل اللحيدان من ص  لالستفادة انظر اجلهاد   (4)

 م.0911هـ 0211، 3الرياض، ط:
 .39سورة األنفال جزء من آية  (3)
 .044 -044بتصرف، السياسة الشرعية   إصالح الراعي والرعية ص  (2)
 .440/ 00، وانظر الفتاوى: ابن تيمية 044/ 09الفتاوى: ابن تيمية  (4)
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 ڇ....ڀ  ٺ  ٺ      ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  
إال بالكتاب ، ولن يقوم الدين (0)

وامليزان واحلديد، فالكتاب به يقوم العلم والدين، وامليزان به تقوم احلقوق املالية والعقود، 
 .(4)واحلديد به تقوم احلدود على الكافرين واملنافقني والعصاة

 مميزات وخصائص وسيلة اجلهاد:
واب أنه باب واسع لكسب األجر والثواب من عند اهلل تعاىل، ) ومل يرد   ث -0

األعمال وفضلها ما ورد فيه.. فإن نفع اجلهاد عام لفاعله ولغريه،   الدين والدنيا، فإنه 
مشتمل من حمبة اهلل تعاىل واإلخالص له والتوكل عليه وتسليم النفس واملال له، والصرب 
والزهد، وذكر اهلل وسائر أنواع األعمال الصاحلة على ما ال يشتمل عليه عمل آخر، والقائم 

 .(3)من الشخص واألمة بني إحدى احلسنيني دائما: إما النصر والظفر وإما الشهادة واجلنة( به
أنه ماض وباق حىت ير، اهلل األرض ومن عليها، فوسيلة اجلهاد من الوسائل  -4

الدعوية اخلالدة إىل يوم الدين ملواجهة األعداء وكسر شوكتهم، وإخضاعهم لإلسالم، 
م وإذالهلم هلم، وإفساح الطري  أمام الدعوة لتدخل القلوب، وختليص البشر من استعباده

ک  ک  ک       ک  ڇ وتنري العقول والبصائر، وهم الذين وصفهم اهلل تعاىل بقوله: 

، فهو يذير من اهلل عز وجل قائم إىل آخر (4()2) ڇ..... گ  گ  گ  گ  ڳ
ى الكفار على الشر، الزمان، وتقرير من العليم اخلبري يكشف عن اإلصرار اخلبيث لد

وعلى فتنة املسلمني عن دينهم، ألن وجود اإلسالم بذاته، يؤذي أعداءه ويغيظهم 
 .(4)وخييفهم، ألنه حرب على الباطل والبغي والفساد

وقد أوحى كالم الرسول صلى اهلل عليه وسلم وفعله بدوام اجلهاد، وذلك عند 
عنه بايعهم على اجلهاد واإلميان، امتناعه عن مبايعة مسلمة الفتح على اهلجرة وعوضا 
 وكذلك أمره هلم بإجابة النفري إذا دعا إلعالء كلمة اهلل.

                                                 
 .44سورة احلديد جزء من آية  (0)
 .34/ 34بتصرف، الفتاوى: ابن تيمية  (4)
 .030 -031باختصار، السياسة الشرعية من ص  (3)
 .407سورة البقرة جزء من آية  (2)
 .304بتصرف، الدعوة إىل اهلل، دراسة مستوحاة من سورة النمل ص  (4)
 .447/ 0بتصرف،   ظالل القرآن  (4)
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قيامه على مبادئ أخالقية كرمية، مقيدة مببادئ احل  والعدل والرمحة مع  -3
 وُيلزم اجملاهدون   سبيل اهلل بالتحلي هبا   قتاهلم مع أعدائهم، منها: (0)احملاربني واملغلوبني،

ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  ڇ حترام العهود واملواثي ، إميانا بقوله تعاىلا -أ

گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ      ں  ں   ڻ  ڻ  

 .(4) ڇ
وقد شدد الرسول صلى اهلل عليه وسلم على لزوم الوفاء العهود وحرم نقضها 

سلمني اختاذ أي ، كما أنه حيرم على امل (3)فقال: )) إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة((
 إجراء يعد مقدمة للنقض أو سبيال إليه.

وقد روى اإلمام الترمذي رمحه اهلل: أنه ) كان بني معاوية رضي اهلل عنه وبني أهل  
وكان يسري   بالدهم، حىت إذا انقضى العهد أغار عليهم، فإذا رجل الروم عهد، 

وإذا هو عمرو بن  على دابة أو على فرس وهو يقول: اهلل أكرب وفاء ال غدر.
. فسأله معاوية عن ذلك، فقال: مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم (2)عبسة

يقول: ) من كان بينه وبني قوم عهد فال حيلن عهدا وال يشدنه، حىت ميضي أمده، 
 .(4)أو ينبذ إليه على سواء .قال: فرجع معاوية بالناس(

، لقوله صلى اهلل (4)ا أو عبداكذلك يفي بعهد أي مسلم أعطاه رجال أو امرأة حر
عليه وسلم   خطبته: ) وذمة املسلمني واحدة يسعى هبا أدناهم((، وكذلك قبوله األمان 

                                                 
 .40، هذا هو اإلسالم ص بتصرف (0)
 .90سورة النحل آية  (4)
، وقـال:  0410ح  022/ 2رواه الترمذي   سننه كتاب السري باب ما جاء أن لكل غادر لواء يوم القيامة  (3)

 هذا حديث حسن صحيح.
م،   أمره النيب هو عمرو بن عبسة بن خالد بن عامر السلمي، أسلم قدميا مبكة، وكان يقول: فلقد رأيتين ربع اإلسال (2)

صلى اهلل عليه وسلم أن يرجع إىل بالده، فأقام هبا إىل أن هاجر بعد خيرب، فشهد الفتح، سكن الشام، ومات   أواخـر  
، وحديث إسالمه رواه اإلمام مسلم   صحيحه كتاب صـالة  3/4خالفة عثمان رضي اهلل عنهما. بتصرف، اإلصابة 

 .134ح  0/449عبسة املسافرين وقصرها باب إسالم عمرو بن 
 ، وقال: هذا حديث حسن صحيح. 0411ح  023/ 2سنن الترمذي كتاب السري باب ما جاء   الغدر  (4)
قال د. وهبة الزحيلي: ومع أن األدلة ترجح رأي اجلمهور، فإنا مننع األمان الفردي اليوم عموما، سواء أكـان   (4)

ة وجوهر احلرب، مبا فيها من دقة وخطورة تقـدير، وذلـك   من احلر أم من العبد ألن األمان ميس صميم السياس
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الذي أعطته أم هانئ رضي اهلل عنها الثنني من أمحائها، ووفاؤه باألمان الذي أعطاه 
 لصفوان بن أمية حىت يتخري ما شاء.

ساليب اهلمجية اليت ال حيتاج هلا، والتزام الرمحة احترام إنسانية اإلنسان ويرمي األ -ب
أو التحري  بالنار، فعن أم املؤمنني عائشة رضي اهلل  (0)بالنفس واإلنسانية، كتحرمي التعذيب وامُلثلة

عنها قالت: ) كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا أمر أمريا على جيش أو سرية، أوصاه   
من املسلمني خريا،   قال: )) اغزوا على اسم اهلل   سبيل اهلل،  خاصته بتقوى اهلل، ومبن معه

 .(4)قاتلوا من كفر باهلل، اغزوا وال تغلوا وال تغدروا وال متثلوا وال تقتلوا وليدا.. (
وقد كان هبَّار بن األسود رضي اهلل عنه ممن أهدر النيب صلى اهلل عليه وسلم دمه يوم 

ل بسبب أذيته البنته زينب رضي اهلل عنها، وأمر صحابته حبرقه الفتح، وكان قد أهدر دمه من قب
عند متكنهم منه،   عدل عن ذلك، وقد روى أبو هريرة رضي اهلل عنه قال: ) بعثنا رسول اهلل 

 صلى اهلل عليه وسلم   بعث، فقال: )) إن وجدا فالنا وفالنا فاحرقومها بالنار((.
حني أردنا اخلروج:)) إين أمرتكم أن يرقوا    قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

، وقد صرح ابن (3)فالنا وفالنا، وإن النار ال يعذب هبا إال اهلل، فإن وجدمتومها فاقتلومها((
 .(2)اسح  رمحه اهلل بامسه وصاحبه   السرية

 .(4)م  إن هبارا رضي اهلل عنه جاء بعد الفتح تائبا مسلما، فعفا عنه النيب صلى اهلل عليه وسل
                                                                                                                                          
خمتص بوالة األمور وقواد اجليوش، وليس من السهل على الفرد إدراكه، لذلك ال حي  للفرد أن يتصرف تصـرفا  
يسري أثره على مجيع املواطنني   بلده، نظرا لتغري نظام اجليش واختصاص أناس معينني بالدفاع عـن الـبالد.   

 .437ر احلرب   الفقه اإلسالمي ص بتصرف، آثا
يقال: مثلت باحليوان: إذا قطعت أطرافه وشوهته، ومثلت بالقتيل: إذا جدعت أنفه أو أذنه أو شيئا من أطرافه.  (0)

 .492/ 2النهاية   غريب احلديث 
 .13سب  خترجيه ص  (4)
. وانظر اختالف أهل العلم   ذلك 40/ 2رواه البخاري   صحيحه كتاب اجلهاد باب ال يعذب بعذاب اهلل  (3)

 .094 -092،   االعتبار   الناسخ واملنسوخ من اآلثار ص 
 .3104ح  041-029/ 4. وانظر فتح الباري 314/ 4انظر سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام  (2)
بن األسود فاجعلوه بني حزمتني واحرقوه.  ،وذكر فيه قول النيب صلى اهلل عليه وسلم إن أصبتم هبار 497/ 3انظر اإلصابة  (4)

فلم تصبه السرية وأصابه اإلسالم وهاجر إىل املدينة. وقال اإلمام اخلطايب: هذا إمنا يكره إن كان الكافر أسريا قد ظفر به، وقد أباح 
احلصون بالنريان، إال أنه  النيب صلى اهلل عليه وسلم أن تضرم النار على الكفار   احلرب، ورخص النووي والشافعي أن يرمى أهل

ال يستحب أن يرموا بالنار ما داموا يطاقون، إال أن خيافوا من ناحيتهم الغلبة، فحينئذ جيوز ذلك. بتصرف، االعتبار   الناسـخ  
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بل يذهب اإلسالم إىل أكثر من ذلك فيأمر املسلمني باإلحسان   الذبح و  
القتل، كما روي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال: )) إن اهلل كتب اإلحسان على 

 .(0)كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا الِقتلة، وإذا ذحبتم فأحسنوا الذَّبح((
، ومن ذلك حقنه لدماء أهل مكة بعد عدم اإلسراف   القتل إال ملصلحة-ج

 التمكن منهم والعفو عنهم.
روى أيب بن كعب رضي اهلل عنه قال: ) ملا كان يوم أحد أصيب من األنصار 
أربعة وستون رجال، ومن املهاجرين ستة فيهم محزة، فمثلوا هبم، فقالت األنصار: لئن 

ۅ  ڇ وم فتح مكة، فأنزل اهللأصبنا منهم يوما مثل هذا لنربني عليهم. قال: فلما كان ي

، فقال رجل: (4) ڇۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ائ   ائ    ەئ  ەئ  
 .(3)ال قريش بعد اليوم. فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : كفوا عن القوم إال أربعة((

وكذلك يرمي قتل النساء والصبيان، فعن ابن عمر رضي اهلل عنه قال: ) وجدت 
مغازي النيب صلى اهلل عليه وسلم ، فنهى رسول اهلل صلى اهلل عليه امرأة مقتولة   بعض 

 .(4()2)وسلم عن قتل النساء والصبيان(
أن اجلهاد اإلسالمي يستوجب حسن التعبئة والتخطيط والتخزين، للمواجهة  -2

  املعركة، وكذلك حسن رعاية التعليم والصحة إلعداد الكفاية البشرية للقتال خري 
ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ڇ ل تعاىل، قا(4)إعداد

 .(7) ڇ  ....ۉ  ې  ې

                                                                                                                                          
 .094 -094واملنسوخ من اآلثار ص 

 .0944ح  3/0421صحيح مسلم كتاب الصيد والذبائح باب األمر بإحسان الذبح والقتل ويديد الشفرة  (0)
 .044سورة النحل آية  (4)
وقال:  3049ح  4/311، ورواه الترمذي   سننه كتاب تفسري القرآن باب ما ورد من سورة النحل 041سب  خترجيه ص  (3)

 .034هذا حديث حسن غريب، ولالستزادة انظر رواية أخرى   لباب النقول   أسباب النزول ص 
 .40/ 2ب قتل النساء   احلرب صحيح البخاري كتاب اجلهاد با(2)
 .29 -34. وافتراءات حول غايات اجلهاد من ص 041 -034لالستفادة انظر من روائع حضارتنا من ص  (4)
 . 14بتصرف، املعرفة   منهج القرآن ص  (4)
 .41سورة األنفال جزء من آية  (7)
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 والقوة   اجلهاد قوتان متالزمتان   ميادين احلرب والسالم:
 أوال: القوة املعنوية، وهي:

 ( اإلميان باهلل تعاىل، فهو الذي ينصر عباده املؤمنني، ويؤيدهم وخيذل أعداءهم.0
هد   سبيل اهلل إليه، فإن ذلك مما ميضي عزميته ( إدراك اهلدف الذي يسعى اجملا4

   قتال األعداء.
بعد  -( اإلميان بأن اآلجال بيد اهلل تعاىل، وأن أفضل منزلة يلقاها املؤمن عند ربه3

 ، هي منزلة الشهادة.-منزلة األنبياء
 ثانيا: القوة املادية، وهي:

 ( توفري املال وبذله   سبيل اهلل.0
ين   سبيل اهلل، حىت يتمكنوا من خوض املعارك، وهم متقنني ( تدريب اجملاهد4

 جلميع فنون احلرب.
( القيادة احلكيمة الواعية اليت تعترب عامال مهما   النظام واالستقرار والنصر، إذا 3

التزمت مبا عليها من واجبات، وأدى املسلمون ما عليهم حنوها من حقوق، وما ُفقدت 
 .(0)ن األمم، إال كان طريقها التفككالقيادة الصاحلة   أمة م

ويتميز اجلهاد أيضا بغرس احلذر   قلوب اجملاهدين، لئال ينال منهم عدوهم  -4
ٱ  ٻ          ڇ على حني غفلة منهم، فيأمرهم اهلل تعاىل حبمل السالح حىت أثناء الصالة: 

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  

ٹ  ٹ  ٹ    ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    

 .(4) ڇ ژ  ژڇ ،   يكرر األمر   اآلية نفسها ڇ .....ڤ  ڤ
ومن كيد األعداء الذي يلجئون إليه ضد املسلمني، حماولة جرهم إىل معارك جانبية 
حماولة منهم لتفري  مشلهم واستنزاف طاقتهم، وصرفهم عن يقي  هدفهم وتنفيذ 

                                                 
فادة انظر القيادة واجلندية   اإلسـالم:  ، ولالست92 -14انظر اجلهاد   اإلسالم بني الطلب والدفاع من ص (0)

 -071ومـن ص   420 -401ومـن ص   043 -031القسم األول: القيادة: د. حممد السيد الوكيل من ص 
 م.0911هـ 0211، 0، دار األنصار القاهرة، ط:419

 .014سورة النساء جزء من آية  (4)
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دوا للمسلمني   اخلندمة، واعترضوا خطتهم، كما فعل األحابيش مع املسلمني حني ترص
فرقة من اجليش فتالحم املسلمون معهم، وأذاقوهم طعم السيف، ففروا ال يلوون على 

 شيء.
إن الفتوح اإلسالمية متيزت باالستقرار، وعدم تألب الشعوب املغلوبة   وجه الفايني،  -4

فكان الفتح خالدا تتفتح له  بسبب ما رأوه من تسامح املسلمني وكرم أخالقهم، ومسو عقيدهتم،
القلوب والعقول، وال يلبث أهل البالد املفتوحة أن يندجموا مع املسلمني، ويصبحوا جنودا   
صفوف اجملاهدين، فلم تكن غاية الفتح اإلسالمي   يوم من األيام من ضم البلدان إىل الوطن 

م، ومل يكن قصد اجملاهدين حب اإلسالمي المتصاص دماء أهلها، وسلب أمواهلم، واستغالل خرياهت
الدنيا واستعباد الشعوب، أو إقامة حكومة عاملية علوا   األرض واستكبارا، لكن غايتهم أمسى 

 ، والتمكني لدينه عز وجل، ولدعوة اإلسالم، وليكون الدين كله هلل.(0)وأنبل، وهي إعالء كلمة اهلل
عل ما يوطد أركان احل    إن وضوح هذه الغاية يدفع املؤمنني عند انتصارهم لف 

ڌ  ڌ        ڎ  ڎ  ڈ  ڇ األرض، و مينع الغّي والفساد بني الناس، امتثاال لقوله تعاىل : 

 ڇڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  کگ   گ  گ  گ   

، و  هذا يديد ألعمال الدولة املسلمة املنتصرة، فرسالتها بعد النصر مسو بالروح، وعدالة   (4)
، وهذه هي آثار (3)اون على اخلري ونفع الناس، ومكافحة الشر والفساد   األرضاجملتمع، وتع

 الفتح املباركة.
وحقيقة األمر، أن الفتوحات اإلسالمية مل تكن حروب استعمار وجباية، وإمنا 

 .(2)كانت حروب يرير وهداية
ال وكل ما أنه جمال للتفاضل فهو يغرس   نفس املؤمن التنافس على تقدمي النفس وامل -7

 ڇ...... ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ      ىئڇ ميلك   سبيل اهلل، كما   قوله تعاىل : 

                                                 
 .720 -737بتصرف، آثار احلرب   الفقه اإلسالمي من ص  (0)
 .20سورة احلج آية  (4)
 .32 -4/31، وانظر هذا هو اإلسالم 020بتصرف، من روائع حضارتنا ص  (3)
 .720بتصرف، آثار احلرب   الفقه اإلسالمي ص  (2)
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، وظهر هذا التنافس    مواقف مسلمة الفتح مبسارعتهم إىل اجلهاد ليلحقوا مبن سبقهم من 0
 املسلمني.

 ثانيا : اإلصالح البيئي:
العقل والنسل واملال، إن مصاحل الناس احلقيقية هي   حفظ الدين والنفس و

والشريعة اإلسالمية تصل إىل مقصودها   حفظ هذه املصاحل الضرورية للناس عن طري  
إصالح الفرد إصالحا جذريا من داخل نفسه، على أساس العقيدة اإلسالمية، القائمة 

 على اإلميان باهلل ومراقبته وخشيته وحمبته تعاىل، الدافعة إىل املسارعة إىل طاعته.
ضافة إىل جانب إصالح الفرد، فالشريعة اإلسالمية تع  عناية كربى بصالح باإل

اجملتمع وإصالحه، وطهارته وإزالة الفساد عنه، ألن اجملتمع الطاهر النظيف يساعد كثريا 
على إمتام عملية إصالح الفرد، ويعمل كثريا على منع وقوع اإلجرام وما يترتب عليه من 

 .(4)ادفوات مصاحل اجملتمع واألفر
ومما يدل على أمهية وسيلة اإلصالح البيئي، أثر البيئة الغري مباشر   توجيه الناس 
فهي تصوغ اإلنسان   قالبها وتطبعه بطابعها، فكل مولود يولد على الفطرة فأبواه 

، ألن اإلنسان مطبوع منذ أعطاه اهلل خلقه على أنه (3)يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه
حيب االجتماع ويكره العزلة، ألنه جيد   ذلك سكن نفسه ومصاحلها خملوق اجتماعي 

  بيئة ما، أخذ بصفة تلقائية بتغيري  -ضمن سلوكه الطبعي -وشعورها باألمن، فإذا ُوجد
نفسه ليستطيع العيش   بيئته بانسجام وتواؤم، هروبا من مشاعر العزلة النفسية اليت 

ولئال يكون أيضا مثار استغراب واستنكار من  -  حالة عدم انسجامه -يكرهها بطبعه
 .(2)حوله من البشر   هذه البيئة

                                                 
 .01سورة احلديد جزء من آية  0
مـن ص  بتصرف، جمموعة حبو، فقهية: د. عبد الكرمي زيدان، املبحث التاسع العقوبة   الشريعة اإلسالمية  (4)

 م.0974هـ 0394، مؤسسة الرسالة بريوت، مكتبة القدس بغداد، ط: بدون، 314 -312
 .70بتصرف، الدعوة إىل اإلسالم: سيد ساب  ص  (3)
، وقد أضاف األستاذ: هذا ما مل يكن لدى الفـرد مقـدما إرادة   044 -042بتصرف، غزو   الصميم ص  (2)

 ليت وجد فيها وضد مفاهيمها وأمناط سلوكها.خاصة مؤيدة بأفكار عقائد راسخة ضد البيئة ا
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لذلك عمل اإلسالم جاهدا على أن تكون البيئة اليت ينشأ فيها الفرد تقية نقية، 
،  فشرع اهلل تعاىل (0)تتحق  فيها الفضائل، وحيترم فيها املعروف، وتقرر فيها اآلداب

قامة بني ظهراين الكفار بال ضرورة، وذلك حمافظة على اهلجرة من بالد الكفر، وحرم اإل
متيز شخصية املسلم، ومنع ذوباهنا وانسجامها   اجملتمع الكافر، ولذلك بقيت اهلجرة 

 العامة إىل يوم القيامة، حىت وإن انقطعت اهلجرة اخلاصة من مكة إىل املدينة.
ها الفرد نقية تقية، وقد عمل اإلسالم جاهدا على أن تكون البيئة اليت ينشأ في

 تتحق  فيها الفضائل وحيترم فيها املعروف، ويستنكر فيها املنكر.
 ومن وسائل اإلصالح البيئي املستنبطة من غزوة الفتح ما يلي:

استغالل فطرة التقليد واحملاكاة املوجودة   اإلنسان، بتوجيهها إىل التأسي  -0
يراد حماكاهتا أمام املدعوين، فجعل  بأهل الصالح واخلري، وعرض القدوة الطيبة اليت

الرسول صلى اهلل عليه وسلم مثال أعلى للمسلمني، الجتماع كل الصفات اخلرية فيه 
وئ  ۇئ        ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ     ېئ         ڇ صلى اهلل عليه وسلم ، كما قال تعاىل: 

 .(4) ڇىئ  ىئ  ىئ  ی                 ی  ی  ی          
الدعوة اإلسالمية   إعدادها للدعاة األولني على طريقة األسوة  وقد اعتمدت

احلسنة وما تقوم به من ألوان تربوية عظيمة،   كان هذا اجملتمع املثايل هو النواة، والبيئة 
 .(3)الصاحلة لصناعة الناس صناعة إسالمية، وتغيريهم بسرعة عن طري  التقليد واحملاكاة

من املظاهر العقدية والسلوكية املنحرفة الفاسدة، ومن تطهري البيئة االجتماعية -4
ذلك يرمي بيع اخلمر واألصنام، كما قال صلى اهلل عليه وسلم : )) إن اهلل ورسوله حرم 

 .(2)بيع اخلمر وامليتة واخلنزير واألصنام((
وكذلك يرمي نكاح املتعة النتهاء الضرورة اليت أجلأت إليه، فاستمراره حينئذ يعد بابا 

 للمفسدة.

                                                 
 .70بتصرف، الدعوة إىل اإلسالم: سيد ساب  ص  (0)
 .40سورة األحزاب آية  (4)
 .49. وانظر دعوة اإلسالم سيد ساب  ص 044 -044بتصرف، غزو   الصميم  ص  (3)
 .473سب  خترجيه ص  (2)
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والنفوس السليمة إذا المس اإلميان شغاف قلوهبا، ارعوت وامتنعت عن اقتراف 
الرذائل، حىت لو عاشت فيها سنينا، ويساعدها على ذلك صالح البيئة اليت تعيش فيها، 
 (0)كما حد، لفضالة رضي اهلل عنه، حني دعته امرأة كان يزورها   اجلاهلية، فقال: ال.

 سه بعد اإلسالم.وامتنع عن تلويث نف
التشجيع على التحلي بفضائل األخالق، وذلك بالتأكيد عليها، وإبراز قيمتها،  -3

فهذا النيب صلى اهلل عليه وسلم يقول خماطبا السائب بن عبد اهلل حاثا له على االستمرار 
على فعل اخلري واإلحسان إىل الناس: )) يا سائب، انظر أخالقك اليت كنت تصنعها   

 .(4)ية، فاجعلها   اإلسالم، أقر الضيف وأكرم اليتيم، وأحسن إىل جارك((اجلاهل
و  احلث على الغ  عما   أيدي الناس واالستعفاف عن املسألة، والبعد عن 
الطمع والشره: يقول صلى اهلل عليه وسلم حلكيم بن حزام رضي اهلل عنه: )) إن هذا املال 

ه فيه، ومن أخذه بإشراف نفس مل يبارك له خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك ل
 .(3)فيه، وكان كالذي يأكل وال يشبع، واليد العليا خري من اليد السفلى((

 .(2)و  رواية :)) وأبدأ مبن تعول، ومن يستغن يغنه اهلل، ومن يستعفف يعفه اهلل(( 
اخر كما ينهى عن الرذائل األخالقية، ويظهر آثارها الضارة على اجملتمع، كالتف

والتكرب، بقوله صلى اهلل عليه وسلم   خطبته:)) إن اهلل قد أذهب عنكم خنوة اجلاهلية 
 .(4)وتعظمها باآلباء، الناس من آدم وآدم من تراب((

. وينهى عن اخليانة (4)وينهى عن العصبية املمقوتة بقوله: )) ال حلف   اإلسالم(( 
 .(7)تكون له خائنة األعني((بامتناعه أن تقع منه وقوله: ))ما كان لنيب أن 

                                                 
 .401وقال   ذلك شعرا، سب  خترجيه ص  (0)
 .440، وص 341رجيه ص سب  خت (4)
 .314سب  خترجيه ص  (3)
 عن حكيم بن حزام رضي اهلل عنه . 213/ 3رواه اإلمام أمحد   املسند  (2)
 . 024سب  خترجيه ص  (4)
 .023سب  خترجيه ص  (4)
 . 030سب  خترجيه  (7)
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يرص الشريعة اإلسالمية على محل الناس على طاعة أوامرها واجتناب نواهيها  -2
طاعة اختيارية، تنبعث من أعماق النفس، وذلك عن طري  إيقاظ الشعور الديين، وإثارة 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ڇ معاين اإلميان   القلوب، وتذكري الناس باليوم اآلخر: 

، وكذلك ببيان ما (0) ڇ... پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿپ  
 . (4)  أوامرها ونواهيها من خري ومصلحة لألفراد واجملتمعات

إذا عمل الداعية على إجياد القدوة الصاحلة والبيئة النظيفة وحث على األخالق  -4
منحرفة، مل ينفع الفاضلة وهنى عن الرذائل، ورغم ذلك كله بقيت بعض النفوس ضعيفة 

معها اإلصالح والتقومي وتطلعت إىل اإلجرام واالعتداء على اآلخرين، فوسيلة اإلصالح 
ملنع هذا الفساد من الناس، ووقايتهم من أضراره، تتم بالعقوبات واحلدود ولذلك شرعها 

 اإلسالم، وشرع أيضا األمر باملعروف والنهي عن املنكر.
قب بإقامة احلد أو التعزير عليه، فإن ذلك ملصلحة فإذا ارتكب اجلاين اجلرمية وعو

اجملتمع، بقطع العضو الفاسد فيه، وهذه مصلحة للجميع، وأما اجملرم ذاته، فإن إصالحه 
بإيقاعه العقوبة عليه تظهر   يسيسه خبطئه وإمثه وعصيانه، بعد أن مل ينفع وجيد معه 

والشعور باخلطيئة إىل يقظة  وسائل اإلصالح األخرى، وكثريا ما يؤدي هذا اإلحساس
اإلميان   نفسه، فيتوب توبة نصوحا، وينزجر عن العودة إىل ساب  ذنبه، كما حد، مع 

 املخزومية اليت سرقت، فتابت وحسنت توبتها.
وحىت إن مل يثمر ذلك توبة، فإن معاقبته تروع اآلخرين وجتعله عربة للمعتربين، 

، فالعقاب مقرر إلصالح األفراد وحلماية (3)يويق  مصلحة اإلصالح البيئي واالجتماع
اجلماعة وصيانتها ضد العدوى األخالقية، حني ال يعاقب الشر مبثله، وتوخيا من تشجيع 

                                                 
 .31سورة آل عمران جزء من آية  (0)
، مكتبة القدس بغداد، مؤسسـة  210عبد الكرمي زيدان ص  بتصرف، املدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية: د. (4)

 م.0910هـ 0210، 4الرسالة بريوت، ط:
، وانظر املدخل لدراسة الشـريعة  317 -314بتصرف، جمموعة حبو، فقهية د. عبد الكرمي زيدان من ص  (3)

 .400-0/419، وانظر التشريع اجلنائي اإلسالمي 213 -210اإلسالمية من ص 
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  حال عدم إيقاع  -الفساد، إذا بقي املذنب دون عقاب، ألنه ال توجد أي ضمانة
 .(0)وبتهإقتداء غريه به، حىت لو تاب هو نفسه وحسنت ت -العقوبة على املذنب

ووسيلة إيقاع العقوبات ال تستخدم منفردة   إصالح اجملتمع، بل مع غريها من 
وسائل اإلصالح ككل، فالعقوبات جزء من هذه الوسائل، واستخدامها منفردة غري جمد، 
ألن اإلسالم كيان متساند يعضد بعضه بعضا، فالدواء ال يعقل أن يؤخذ بعضه فقط   

 .(4)يأمل املريض   الشفاء
وكذلك فإن شعرية األمر باملعروف والنهي عن املنكر بدرجاته الثال،: ) اليد 
واللسان والقلب(، يعد من أقوى وسائل اإلصالح البيئي للقضاء على تلو، بيئة األخالق 
والقيم، فأمراض األخالق تنتشر   اهلواء   غفلة عن الناس كما تنتشر أمراض األجسام، 

أن يقضي على املنكر متاما، أو أنه حيصره   أضي  نطاق ممكن ، والقيام باالحتساب إما 
ألن مرتكب املعصية، إذا شعر أنه   بيئة صاحلة تنكر عليه، مل جياهر ويعلن مبا يفعل أمام 
الناس، فيضُّر بذلك اخلاصة والعامة، بل أنه غالبا ما يستتر به، ويغل  األبواب عليه لذلك، 

 افقا له   ذلك والبيئة اليت يعيش فيها فاسدة.خبالف ما لو كان اجملتمع مو

                                                 
 .33تور األخالق   القرآن ص بتصرف، دس (0)
مكتبة املعـارف   1بتصرف، العقوبات   الشريعة، أهدافها ومسالكها: د. نعمان عبد الرزاق السامرائي ص  (4)

 م.0912هـ 0212، 0الرياض ط:
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 املطلب الثالث: الوسائل النفسية:

وهي الوسائل اليت تعتمد على يليل النفس البشرية وسلوكياهتا، وإثارهتا، مع حسن 
استغالل التأثري البيئي  واملؤثرات الواقعة على املدعو، فهي تركز على الكشف على 

فية اليت ال ميكن أن تعرف إال من خالل خال  النفس، حيث دواخل النفس وأسرارها اخل
شرح أحواهلا   القرآن، ووضع أسسا لكل أنواع النفوس البشرية،   تنوع عام ال خترج 

 (0)عنه نفس أي فرد من الناس.
والدعوة اإلسالمية تسعى من خالل الوسائل النفسية، إىل ضبط السلوك بعد تعديله 

 حماولة التنبؤ وختمني ما يؤدي إليه هذا السلوك الصادر من هذا والتحكم فيه ورعايته،  
الشخص، ما ضرره أو مصلحته، فعلى الداعية أن يتابع املدعوين حىت يستطيع معرفة 
السلوك وعوامل احنرافه،   يراقب نتيجة العالج، ويتعهد الداء لكيال ينبت مرة أخرى 

 بسبب مؤثرات البيئة.
فيدة   الدعوة، مراعاة الفروق الفردية بني املدعوين، ومن املهمات النفسية امل

 .(4)ودراستها ومعرفة تأثري ذلك   سلوكهم ونفسياهتم
كذلك معرفة الدوافع النفسية اليت تصد عن احل ، والعوامل اليت غرست هذه 

يلي ذلك  (3)الدوافع،   عقوهلم وقلوهبم، سواء أكانت دوافع عقدية أم سلوكية أم فكرية،
 حث عن أفضل سبل العالج.الب

ومن الوسائل النفسية اليت استخدمها النيب صلى اهلل عليه وسلم   ضوء غزوة 
 الفتح، ما يلي: 

 أوال: الهجر: 
 إذا أطل  اهلجر الشرعي فإن املراد به نوعان، كما يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية:

                                                 
 .14 -79بتصرف، علم نفس الدعوة: د. حممد زين اهلادي من ص  (0)
 احلديث عن هذه اجلزئية راجع مبحث مراعاة املدعوين. . وقد سب 92 -93بتصرف، املرجع الساب  من ص  (4)
 سب  احلديث عن ذلك   مبحث أسباب الصدود عن احل . (3)
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ېئ  ىئ  ېئ  ڇ األول: ترك املنكرات وعدم شهودها، كما   قوله تعاىل: 

، وقوله صلى اهلل عليه وسلم : )) املهاجر من هجر (0) ڇ....ىئ  ىئ     ی  ی  ی  
 . (4)ما هنى اهلل عنه((

والثاين: العقوبة عليها على وجه التأديب، وهو هجر من يظهر املنكرات، حىت 
يتوب منها، كما هجر النيب صلى اهلل عليه وسلم واملسلمون الثالثة الذين ختلفوا عن 

 .(3)تبوك، حىت أنزل اهلل توبتهمغزوة 
، فإن اهلجر (2)وهو أيضا ضرب من ضروب األمر باملعروف والنهي عن املنكر 

إعالن من املسلم عن سخطه وبغضه للمعصية، ولفعلها ولفاعلها على قدر هذه 
، كما أن فيه تعليما وتبليغا ملن حوله من الناس باملخالفات الشرعية، وإحياء هلم (4)املعصية

 مهية إنكارهم هم أنفسهم على صاحب املنكر.بأ
وهجر من جهر باملعاصي وأعلنها، سنة  سواء أكانت معاصي قولية أم فعلية أم 

، وقد هجر النيب صلى اهلل عليه وسلم أبا سفيان بن احلار، بن عبد املطلب (4)اعتقادية
ل مكة، فانزعج النيب وعبد اهلل بن أمية رضي اهلل عنهما، ملا تلقياه   الطري ، قبل أن يدخ

صلى اهلل عليه وسلم وأعرض عنهما، ألنه بدت منهما أمور   أذيته صلى اهلل عليه 
، وكذلك إعراضه (7)وسلم، فتذلل له أبو سفيان حىت رقَّ له صلى اهلل عليه وسلم   أسلما

عن عبد اهلل بن سعد بن أيب سرح رضي اهلل عنه وهو نوع من هجره لعظم ذنبه ورّدته 
 اإلسالم،   عفا عنه أيضا صلى اهلل عليه وسلم .عن 

 مميزات أسلوب اهلجر:

                                                 
 .41سورة األنعام جزء من آية  (0)
 .9/ 0صحيح البخاري كتاب اإلميان باب املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده  (4)
 .413/ 41بتصرف، الفتاوى: ابن تيمية  (3)
 .34ظر درجات تغيري املنكر ص ان (2)
 .434بتصرف، حقيقة الوالء والرباء   معتقد أهل السنة واجلماعة: سيد سعيد عبد الغين ص  (4)
 .0/441بتصرف، اآلداب الشرعية واملنح املرعية  (4) 
 .413/ 0انظر سري أعالم النبالء (7)
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أنه ال بد للداعية فيه من مراعاة املصلحة املترتبة عليه، وترجيح يققه عنده،  -0
 ألن املقصود إصالح املدعو، وإال يول الداعية إىل غريها من الوسائل.

خيتلف باختالف اهلاجرين   قال شيخ اإلسالم رمحه اهلل عن ذلك: ) وهذا اهلجر 
قوهتم وضعفهم وقلتهم وكثرهتم، فإن املقصود به زجر املهجور وتأديبه، ورجوع العامة 
عن مثل حاله، فإن كانت املصلحة   ذلك راجحة، حبيث يفضي هجره إىل ضعف الشر 
وخفيته، كان مشروعا، وإن كان ال املهجور وال غريه يرتدع بذلك، بل يزيد الشر، 

ر ضعيف، حبيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته، مل يشرع اهلجر، بل واهلاج
 .(0)يكون التأليف لبعض الناس أنفع من اهلجر(

مراعاة اختالف املدعوين ونفسياهتم، فوسيلة اهلجر ليست نافعة مطلقا مع أي  -4
أكثر من  إنسان، بل إن بعض الناس قد ينفر منها أكثر، بينما ينتفع بالتأليف واللني والرف 

انتفاعه بالشدة واهلجر، وهذا يستلزم البصرية من الداعية واخلربة بنفوس البشر، وهلذا كان 
النيب صلى اهلل عليه وسلم يتألف قوما ويهجر آخرين، والثالثة الذين خلفوا كانوا خريا 
من كثري من املؤلفة قلوهبم، ولكن ملا كان أولئك سادة مطاعون   عشائرهم، كانت 

ة الدينية   تألفهم، وهؤالء كانوا مؤمنني واملؤمنون سواهم كثري، فكان   املصلح
 .(4)هجرهم عز الدين وتطهريهم من ذنوهبم

ال بد   اهلجر من اإلخالص هلل تعاىل، ألهنا من األعمال اليت أمر هبا اهلل ورسوله صلى  -3
كان خارجا عن هذا، وما  اهلل عليه وسلم ، فمن هجر هلوى نفسه، أو هجر هجرا غري مأمور به،

أكثر ما تفعل النفوس ما هتواه، ظانة أهنا تفعله طاعة هلل، وليس كذلك، فينبغي للداعية أن يفرق بني 
 اهلجر حل  اهلل، وبني اهلجر حل  نفسه، فاألول مأمور به، والثاين منهي عنه، وذلك ألمرين: 

ن ثالثة أيام، كما جاء    األمر األول: أن اهلجر ألجل حظ اإلنسان ال جيوز ألكثر م
الصحيحني : )) ال حيل ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثال، ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، 

 .(3)وخريمها الذي يبدأ بالسالم((
                                                 

 .420سيد عبد الغين ص  . وانظر حقيقة الوالء والرباء414/ 41الفتاوى: ابن تيمية  (0)
 .414/ 41بتصرف، الفتاوى: ابن تيمية  (4)
صحيح البخاري كتاب األدب باب اهلجرة وقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: ال حيل لرجل أن يهجر أخاه  (3)

ح  2/0912، وصحيح مسلم كتاب الرب والصلة  باب يرمي اهلجر فوق ثال، بال عذر شرعي 7/90فوق ثال، 
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األمر الثاين: أن اهلجر من العقوبات الشرعية، فهو من جنس اجلهاد   سبيل اهلل، 
املؤمن عليه أن يعادي   اهلل ويوايل   اهلل، فيوايل وهذا يفعل لتكون كلمة اهلل هي العليا، و

املؤمن وإن ظلمه ألن الظلم ال يقطع املواالة، ويعادي الكافر وإن أعطاه وأحسن إليه، وقد 
قال اإلمام أمحد رمحه اهلل: )إذا أردت أن تعلم حمل اإلسالم من أهل الزمان، فال تنظر إىل 

  املوقف بلبيك، وإمنا انظر إىل مواطنتهم أعداء  زحامهم   أبواب اجلوامع، وال ضجيجهم
 .(0)الشريعة(
وسيلة اهلجر تقتضي أن يكون املنكر ظاهرا ومعلوما عند مرتكبه أنه منكر، -2

وذلك يستلزم تعريفه باملنكر، ونصحه قبل هجره، يقول اإلمام أمحد رمحه اهلل :) إذا علم 
إن هو جفاه حىت يرجع ،  -يعين اهلاجر -أنه مقيم على معصية وهو يعلم بذلك، مل يأ 

 .(4)وإال كيف يتبني للرجل ما هو عليه إذا مل ير منِكرا وال جفوة من صدي (
إن هجر الداعية للكافر أو للفاس ، يبعده عن الوقوع   املداهنة املنهي عنها،  -4

ؤثرة، ألن فالداعي إذا مل يتمكن من تغيري املنكر، فإن هجره مرتبة من مراتب اإلنكار امل
 صاحب املنكر قد يشعر خبطيئته، وعظم أمرها عند من ينكر عليه، فيدعوه ذلك إىل تركها.

بعد  -وقد ذم النيب صلى اهلل عليه وسلم من متكن من هجر صاحب املنكر 
ومل يفعل، ووعده بالعقاب، فقال:)) إن من كان قبلكم من بين إسرائيل إذا  -نصحه

نهاه الناهي تعزيرا، فإذا كان من الغد جالسه وواكله عمل فيهم العامل  اخلطيئة، ف
وشاربه، كأنه مل يره باألمس على خطيئة باألمس، فلما رأى اهلل تعاىل ذلك منهم ضرب 
قلوب بعضهم على بعض على لسان داود وعيسى بن مرمي، ذلك مبا عصوا وكانوا 

 .(3)يعتدون(

                                                                                                                                          
 واللفظ له. 4441

 .441/ 0اآلداب الشرعية واملنح املرعية  (0)
 .441/ 0املرجع الساب   (4)
وروى حنوه أبـو داود   سـننه    449/ 7أورده اهليثمي   جممع الزوائد وقال: رواه الطرباين ورجاله ورجال الصحيح (3)

عة، وقال: وأخرجه الترمـذي وقـال:   ، وذكر املنذري أن الرواية منقط2334ح  2/041كتاب الفنت باب األمر والنهي 
 .2049ح  4/014حسن غريب، وابن ماجه مرسال. انظر خمتصر سنن أيب داود 
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وعلى من حوله من  و  سكوت الداعية ومداهنته خطر عظيم عليه هو ذاته،
يؤدي إىل اعتيادهم  -دون إنكار عليه -املسلمني،  إذ أن خمالطتهم لصاحب املنكر 

على رؤية املنكرات وإضعاف حس اإلنكار لديهم ، مما يؤدي إىل ضعف إمياهنم 
 ، وقد يقع هو ذاته   املعصية، ففي هجرهم له محاية وصيانة من الوقوع   اإل .(0)وقلوهبم
جر أنواع: فمنه ما يكون كلية كهجر الكفار، ومنه ما هو هجر كلي أن اهل -4

ملدة مؤقتة حسب ما تقتضيه مصلحة صالح املدعو، كما فعل النيب صلى اهلل عليه وسلم 
 .(4)مع الثالثة الذين خلفوا، وكما فعل مع أيب سفيان وعبد اهلل بن أيب أمية

فقط، مثل هجر الزوجة  ومنه ما هو هجر جزئي كاهلجر   بعض جوانب التعامل
 .(3)  املنام لتأديبها

 ثانيا: اإلرهاب النفسي : 
احلرب النفسية هي: ) كل ما يتخذه أحد طر  نزاع من اإلجراءات اليت جيعل 
مبقتضاها الطرف اآلخر   حالة انفعالية ال يستطيع معها استخدام كل إمكانياته، بالشكل 

 .(2)عليها(واألسلوب والنتائج املعقولة املتعارف 
فاهلدف احليوي من أي حرب هو يطيم الطاقات املادية واملعنوية لألعداء، فإذا 
انتصر عليهم   ميدان احلرب، واستطاع أن حيطم طاقاهتم املادية، فال بد من جهود 
أخرى لتحطيم طاقاهتم املعنوية، قد تسب  احلرب أو تلحقها، ليكون النصر كامال، مؤديا 

 .(4)ب النفسية هي اليت تستهدف الطاقات املعنويةلالستسالم، واحلر
وقد أدرك النيب صلى اهلل عليه وسلم أن معنويات املقاتل هلا دور كبري   املعركة، 
يفوق أحيانا قوة األسلحة املادية، فإذا كانت هذه املعنويات مهيأة خلوض غمار املعركة، 

                                                 
وقد وصف النيب صلى اهلل عليه وسلم القلب الذي يقبل الفنت ويتشرهبا بأنه ) أسود مربادا كالكوز جمخيـا ال   (0)

 .491يعرف معروفا وال ينكر منكرا(. سب  خترجيه ص 
 ندما قدما عليه أثناء مسريه إىل مكة ، فأعرض عنهما.وذلك ع (4)
 .23 -24بتصرف، درجات تغيري املنكر ص  (3)
 .011املعرفة   منهج القرآن الكرمي ص  (2)
 .41الرسول القائد ص  (4)
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قاومة، أما إذا كانت غري معدة منحت اجملاهد القوة والعزم، والقدرة على الصمود وامل
 .(0)للمواجهة، فقد يسرت للطرف اآلخر سبل النصر، ومهدت أمامه طري  الفوز

متنوعة، منها: اإلشاعات، واإلذاعات،  -  الوقت احلاضر-ووسائل احلرب النفسية
والدعاية، والنشرات، والصحف، ونشر األخبار الكاذبة واألنباء املغرضة، وحماولة إثارة 

 الداخلية، والوقيعة بني أفراد األعداء، وزعزعة اإلميان بالنصر، وإشاعة االهنزامية، الفنت
 .(4)والتخويف من املوت والقهر اخل

ومل تكن معنويات املسلمني   معركة من املعارك أعلى وأقوى مما كانت  عليه 
اصلة يوم فتح مكة، ويكفي تعبري سعد بن عبادة رضي اهلل عنه عن اليقني والثقة احل

  قلوب املؤمنني بأن النصر هلم، حني قال: ) اليوم يوم امللحمة، اليوم تستحل 
 .(3)احلرمة، اليوم أذل اهلل قريشا(

أما معنويات قريش، فقد كانت منهارة للغاية، فقد ُجرد زعيمها من إرادة املقاومة  
عليه،   احتجازه عند  والقتال، بدءا باإلعراض عنه حني قدم املدينة،   أخذه أسريا واملنَّ

 مضي  اجلبل لتمر عليه كتائب املسلمني.
كما ُجردت قريش من روح املقاومة وحل حملها روح االستسالم، بإعطائهم 
األمان إن هم استسلموا ومل يقاتلوا، حىت إن محاس بن قيس من بين بكر، ملا أعدَّ سالحه 

فقال: حملمد وأصحابه. قالت: واهلل ما  ملقاومة املسلمني، وسألته امرأته: ملاذا تعد ما أرى؟
 .(2)أرى  أنه يقوم حملمد وأصحابه شيء. فقد كانت معنويات قريش متأثرة أعظم تأثر

ومما اختذه النيب صلى اهلل عليه وسلم من ترتيبات الستعمال هذه الوسيلة، ما ذكره 
بل استحباب  ابن القيم رمحه اهلل، من ضمن الفوائد املستنبطة من غزوة الفتح:) جواز

كثرة املسلمني وقوهتم، وشوكتهم وهيئتهم لرسل العدو إذا جاءوا إىل اإلمام كما يفعل 
ملوك اإلسالم، كما أمر النيب صلى اهلل عليه وسلم بإيقاد النريان ليلة الدخول إىل مكة، 
وأمر العباس أن حيبس أبا سفيان عند خطم اجلبل، وهو ما تضاي  منه حىت عندما عرضت 

                                                 
 .442بتصرف، العبقرية العسكرية   غزوات الرسول صلى اهلل عليه وسلم ص  (0)
 .40توفي  على وهبة ص بتصرف، اجلهاد   اإلسالم:  (4)
 ، ومل يقره النيب صلى اهلل عليه وسلم على قوله.3/213زاد املعاد  (3)
 .344 -340بتصرف الرسول القائد ص  (2)
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رسول اهلل  (0)عساكر اإلسالم، وعصابة التوحيد وجند اهلل، وعرضت عليه خاِصكيةعليه 
صلى اهلل عليه وسلم، وهم   السالح ال يرى منهم إال احلدق،   أرسله، فأخرب قريشا 

ومل ميلك إال أن حيذرهم من املقاومة، وحيرضهم على التسليم، قائال هلم: لقد  (4)مبا رأى(
 (3)ل لكم به.جاءكم حممد مبا ال قب

 ومما متيزت به احلرب النفسية اليت شنها صلى اهلل عليه وسلم على قريش: 
أنه استخدمها ضد رأس قريش وقائدها العسكري، فالتأثري على نفسيته وإقناعه  -0

 بعدم جدوى املقاومة هو إقناع لقريش من ورائه.
قبائل، مستغال التنظيم الفريد الذي نظم به الرسول صلى اهلل عليه وسلم ال -4

احلماس للعنصر القبلي،   تقسيمه للجيش، فكانت كل قبيلة تسري منفردة ضمن صفوف 
املسلمني، وكان هناك ألف رجل من بين سليم، وألف كذلك من مزينة، وأربعمائة ومن 

 غفار، وألف وأربعمائة من جهينة، وأربعمائة من أسلم وعدد من متيم وأسد وقيس وغريها.
يلة رايتها، ليلتف حوهلا أفرادها، وذلك من العوامل اليت تثري احلماس ورفعت كل قب 

واهلمم عند العرب ، فيمثل كل فرد قبيلته ويأىب أن يكون نقطة الضعف والثغرة اليت خيترقها 
العدو، هذا إىل جانب كونه فردا   اجليش املسلم، وال شك أن هذا التنظيم احملكم مما فتَّ 

 اهلل عنه، حيث رأى كأنه يواجه كل قبيلة بذاهتا.    عضد أيب سفيان رضي
 يقي  املبادئ املهمة   احلرب النفسية، ومن ذلك:  -3
احملافظة على اهلدف وعدم إضاعته أو احنرافه، سواء أكان هدفا قريبا، كإجبار  -أ

 قريش على االستسالم، أو بعيدا كإدخال أهل مكة   اإلسالم.
ط على العدو أثناء املواجهة، واإلمساك بزمام املبادرة املبادأة واهلجوم، للضغ -ب

والتحكم   الشروط وفرضها، ويق  ذلك للمسلمني بتوجههم املباشر إىل مكة، قبل أن 
 تتوقع قريش ذلك.

                                                 
 .3/241هم اجلند اخلاص حبراسة األمري. حاشية زاد املعاد  (0)
 .241/ 3زاد املعاد  (4)
 .009سب  خترجيه ص  (3)
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احلشد لكافة القوى واإلمكانات، و  الوقت ذاته بث الفرقة بني أفراد العدو،  -ج
سالمية، وتوحد وجهتها، و  الوقت ذاته تفرق وقد متثل    جيش الفتح قوة احلشود اإل

قريش واختالف كلمتهم، فهذه هند تعترض على زوجها ملا أراد منهم االستسالم 
للمسلمني،   انش  فري  من قريش ملقاومة املسلمني، مما يدل على أهنم مل يكونوا جبهة 

 واحدة.
ا جيعل العدو أقل املفاجأة باستخدام الوسائل واألساليب غري املنتظرة، مم -د

 .(0)استعدادا للمواجهة، ويسبب اإلرباك بني صفوفه
 اإلكراه: ) أو الغلبة( -3

، وهو إلزام على سبيل القهر والغلبة، (4)وهو :) محل الغري على ما يكرهه بالوعيد(
بالقيام بعمل من األعمال املادية الظاهرة، يت تأثري قوة ملجئة، أو يت هتديد بانتقام 

 .(3)ا وشرا، من الضرر والشر اللذين قد يفضي إليهما العمل املكره عليهأشد ضرر
إن اإلسالم جاء إلصالح النفس البشرية، ولتحقي  الغاية من إجيادها، وحرص على 

وهذه  -أن يتقبل الناس ذلك عن طواعية ورغبة، وأن يتقبل دين احل  عن قناعة وإرادة
د إكراه الناس على الدخول   اإلسالم عن ، ومل يعتم-(2)من خصائص الدعوة اإلسالمية

طري  اجلهاد، لريغمهم على ذلك، ألن اإلنسان مفطور على اإلميان ، والكفر حالة 
 -طارئة، والدين واضح بني، وإذا تعرف الكافر على  حقيقة الدين، فال شك أن فطرته 

الف للفطرة، ستدفعه إىل  اإلميان والتصدي  بإذن اهلل، ألن اإلكراه خم -حال سالمتها
 .(4)وخمالف للحكمة اليت أوجد اهلل الناس من أجلها

ولكن هذا ال يعين متابعة الناس لرغباهتم وأهوائهم، بل أن هناك بعض الظروف 
 اليت تفرض استخدام القوة واإلجبار واإلكراه، لفرض شرع اهلل ودينه.

                                                 
 .019 -017ن العظيم من ص انظر املعرفة   منهج القرآ (0)
 .44التعريفات ص  (4)
 .0/034بتصرف، األخالق اإلسالمية وأسسها  (3)
 .094راجع  ص  (2)
 .33-34، وافتراءات حول غايات اجلهاد ص 041، واإلسالم والوعي احلضاري ص 321انظر مقاصد املكلفني ص  (4)
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 الطرفني، كما كما أن هناك حاالت ال ميكن املصاحلة فيها، وال ميكن التعايش بني
كانت احلال بني املسلمني واملشركني، فال بد انتصار أحد الطرفني، إما بالقضاء على 

 .(0)الطرف اآلخر، أو باقتناع املهزوم مببادئ املنتصر، واإلميان هبا واعتناقها عن قناعة
وهذه القناعة أحيانا يتاج إىل شيء من اإلكراه واإلرضاخ للقوة، وذلك من  

عية اجلهاد، فاجلهاد ليس دفاعيا فقط عند حاالت التعرض للهجوم الظامل، حكمة مشرو
 -حىت الكافر منهم -أو عند استرداد احلقوق املغصوبة، بل شرعه تعاىل ملصلحة الناس 

فشرعه لتأمني تبليغ دعوة احل  للناس، ألن التبليغ وظيفة املسلمني األوىل، وال جيوز هلم 
ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ڇ وال، يدل على ذلك قوله تعاىلأن يتخلوا عنها حبال من األح

ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ   

 .(4) ڇ ....ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې
وحني متنع دولة ما هذا التبليغ فإن من ح  املسلمني أن يقاتلوها إن استطاعوا إىل 

لظلم الطاغية، اليت ال تقيم العدل   شعوهبا، ذلك سبيال، ألنه ال بد من إزاحة قوى ا
 ڇ ...ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ      ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇڇ وتفتنهم   دينهم

، فهذه حالة جهادية فيها إكراه وإرغام لألعداء على اتباع أوامر الدين وإخضاعهم (2()3)
 حلكمه.

ا وحالة أخرى، يقاتل الناس فيها ويكرهون على اخلضوع حلكم اإلسالم، وذلك إذ
، -فهؤالء قد جاء إقرارهم على دينهم مع دفع اجلزية -كانوا من غري أهل الكتاب، 

وهؤالء يقاتلون وجوبا، ال لإلكراه على الدخول   الدين، وإمنا للخضوع حلكم 
اإلسالم، وقد قال صلى اهلل عليه وسلم :)) أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله 

هلل، ويقيموا الصالة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا إال اهلل، وأن حممدا رسول ا

                                                 
، دار النفائس 044لعسكرية: أمحد راتب عرموش ص بتصرف، قيادة الرسول صلى اهلل عليه وسلم السياسية وا (0)

 م.0919هـ 0219، 4ط:
 .71سورة احلج جزء من آية  (4)
 .39سورة األنفال جزء من آية  (3)
 .0419 -3/0411، وانظر   ظالل القرآن 002 -003بتصرف، بصائر للمسلم املعاصر ص  (2)
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، وح  اإلسالم هو التزام (0)مين دماءهم وأمواهلم إال حب  اإلسالم، وحساهبم على اهلل((
 .(4)أحكامه الظاهرة

فإن قيل: كيف جيوز اإلكراه  على احل ، والظاهر من حال املكره أنه ال يعتقد ما 
 أجوبة:أظهر؟ جياب عن ذلك بعدة 

أوال: أن اهلل بعث رسوله صلى اهلل عليه وسلم يدعو اخلل  إليه، فوضح هلم السبيل، 
وبصرهم بالدليل، واحتمل األذى واهلوان   سبيل ذلك، حىت قامت حجة اهلل، وانتقل 
حاله من األذى إىل العصمة، وعن اهلوان إىل العزة، وجعل اهلل له أنصارا بالقوة، فمضى 

 ت به احلجة وكان به اإلنذار، وحصل به اإلعذار.من املدة ما قام
ثانيا: إن كانوا يؤخذون كرها أوال، فإذا ظهر الدين، وحصل   مجلة املسلمني، 

 وعمت الدعوة قوي اعتقادهم وحسن إسالمهم.
ثالثا: يزول اإلشكال إذا عرف أن املطلوب   الدنيا من الكافر أن يستسلم وخيضع 

ليس املطلوب استقراره كامال   فؤاده،   اللحظة اليت يراد منه لإلسالم، وأن يظهر ذلك، و
فيها الدخول   اإلسالم، وإمنا املطلوب منه أن يستسلم كيانه ولسانه لدين اهلل تعاىل، ويذعن 
لنبوة رسوله صلى اهلل عليه وسلم، وكل ما جاء به من عند اهلل عز وجل، أما اإلميان فريبو بعد 

ڑ  ک    ڇمرار متسكه باإلسالم وخضوعه له، ولذلك يقول تعاىلذلك   قلبه، مع است

 .(3) ڇ ....کک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ
لذلك ال جيوز للمسلم أن يقتل من تظاهر باإلسالم أثناء القتال، مهما كانت 

 .(2)دوافعه إىل ذلك من خوف من القتل أو رغبة   الغنيمة
 ما هو معروف من خصائص الدعوة، أذكر ما يلي رابعا: للجمع بني ما سب ، وبني

 مما يتعل  بغزوة الفتح:

                                                 
 .332سب  خترجيه ص  (0)
 .244 -3/244م من تفسري القرآن العظيم بتصرف، صفوة اآلثار واملفاهي (4)
 .02سورة احلجرات جزء من آية  (3)
 .370بتصرف، فقه السرية: د. حممد سعيد البوطي ص  (2)
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أن األمر ال يكون إكراها أبدا أو مساملة أبدا، فالنيب صلى اهلل عليه وسلم قدوة  -0
قد جرى منه األمران   هذه الغزوة، فأبو سفيان رضي اهلل عنه قائد قريش،  -الدعاة

كبري للمسلمني، فأسلم يت التهديد بالقتل، وإسالمه عن رغبة أو رهبة ، هو مكسب 
ويت الشعور بذل األسر، ويت شعور االهنزام النفسي من كثرة املسلمني وهول 
املفاجأة، وقد قيل له: أسلم قبل أن تضرب عنقك. فأسلم رغم شكوكه اليت ذكرها 

 .(0)سالمهحول نبوة الرسول صلى اهلل عليه وسلم ، وقبل منه النيب صلى اهلل عليه وسلم إ
 -رغم قدرته على ذلك -و  ذات الوقت، مل يكره أحدا من أهل مكة على اإلسالم

بل ترك هلم احلرية اليت حددها لبعضهم مبدة أربعة أشهر، مما ُيشعر بأهنا مهلة حمددة   يسلك 
 أحد السبيلني بعد ذلك، فهي ليست حرية مطلقة، بل مقيدة بوقت معني.

علم قوة اإلسالم وظهوره وغلبته، كما علم أن أهل  أنه صلى اهلل عليه وسلم-4
مكة صاروا بعد العز والقوة،   غاية الوهن، إىل أن دخلوا   اإلسالم وأكثرهم لذلك 

لكنه صلى اهلل عليه وسلم قبل عالنيتهم وبايعهم على اإلسالم، رغم عدم  (3)،(4)كاره
 إجبارهم عليه لكنهم آثروا السالمة   انضمامهم إليه.

مما يدل على أنه صلى اهلل عليه وسلم كان عاملا حباهلم وضعف اإلسالم   قلوهبم، و
أنه ال يزال يتألفهم باملال والعطايا والترف  هبم وتقديرهم ، ويبذل هلم كل ما من شأنه أن 
يقوي إمياهنم، ولو شاء إكراههم فقط ، وإجبارهم على اإلسالم، ملا فعل ذلك، وملا حرم 

ئم حنني وتألفهم هبا، فإكراههم كان وسيلة وسببا   إدخاهلم   األنصار من غنا

                                                 
ومما يدل كذلك على قبول النيب صلى اهلل عليه وسلم إسالم الكاره ما رواه اإلمام أمحد   املسند، عن أنس رضـي اهلل   (0)

، 3/010ليه وسلم قال لرجل:)) أسلم(( قال: إين أجدين كارها. قال:)) وإن كنت كارهـا((،  عنه ) أن النيب صلى اهلل ع
 .0242ح  3/239وصححه الشيخ األلباين   سلسلة األحاديث الصحيحة 

 .3019ح  4/414بتصرف، فتح الباري  (4)
بن العاص(() سنن الترمذي ومما يؤكد إسالمهم كارهني قوله صلى اهلل عليه وسلم :)) أسلم الناس وأمن عمرو  (3)

كتاب املناقب باب مناقب عمرو بن العاص، وقال: هذا حديث حسن غريب ليس إسناده بالقوي(، فاملقصـود  
بالناس مسلمة الفتح من أهل مكة، فقد أسلم عمرو بن العاص رضي اهلل عنه، قبل الفتح بسنة أو سنتني طائعا راغبا 

يه وسلم هذا تنبيه على أهنم أسلموا رهبة، وآمن عمرو  رضي اهلل عنه، فإن مهاجرا إىل املدينة، وقوله صلى اهلل عل
/ 01اإلسالم حيتمل أن يشوبه كراهية أما اإلميان فال يكون إال عن طواعية ورغبة. بتصرف، يفـة األحـوذي   

324- 323. 
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اإلسالم، فكان مثلهم كمن جير إىل اجلنة بالسالسل، وحاهلم كما قال أبو هريرة رضي 
 ڇ  ....ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿڇ اهلل عنه عن قوله تعاىل

قال: خري الناس للناس،  (0)
 .(4)إلسالم(تأتون هبم   السالسل   أعناقهم، حىت يدخلوا   ا

ومما يثبت فعالية هذه الوسيلة، مالحظة النتائج اليت أسفرت عن استخدامها  -3
فمسلمة الفتح الذين أسلموا يت الشعور بغلبة املسلمني عليهم وأبو سفيان الذي أسلم 
بعد التهديد بالقتل، مل يمل كتب التاريخ عنهم ما يشني إسالمهم، بل العكس من 

هم حبسن إسالمهم، وكانوا من أوائل املتحمسني للجهاد   سبيل ذلك، كان الثناء علي
 اهلل، حىت كان منهم قادة جليوش الفتح اإلسالمي.

 
 

 

                                                 
 .001سورة آل عمران جزء من آية  (0)
 .4/071 ڇٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ڇ  صحيح البخاري كتاب التفسري باب قوله تعاىل (4)
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املبحث الثاني: الدروس الدعوية املتعلقة بأساليب 

 الدعوة.
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 توطئة:

الركن الرابع من أركان الدعوة،  -مع الوسائل -تشكل األساليب الدعوية 
مجع أسلوب: وهو الوجه واملذهب. يقال: هم   أسلوب سوء، ويقال: واألساليب لغة: 

 على أساليب حسنة. -طريقه وكالمه-قد سلك أسلوبه: أي 
واألسلوب : الفن والطريقة. ويقال: أخذ فالن   أساليب من القول: أي أفانني 

 .(4)، ويكون   القول والعمل(0)منه
لذي يتصل بكيفية مباشرة التبليغ، واألسلوب   مصطلح علم الدعوة: هو العلم ا

، فأسلوب الدعوة هو املفتاح الذي يفتح به الداعية مغالي  القلوب (3)وإزالة العوائ  عنه
والعقول، وبغريه يكون عاجزا عن محل الدعوة وتبليغها، وإن توفرت لدى الداعية صفة 

جتميعهم حول العلم واملعرفة، ومل ميلك األسلوب الذي به يقدر على خماطبة الناس و
الدعوة، فإن ذلك نقص   تبليغه هلا، فعرض الدعوة علم وفن عظيم جيب على الداعية أن 
يتقنه ليتمكن من القيام بأعبائها، وذلك ملا حلسن العرض من أثر قوي   اجتذاب 

 .(2)املدعوين، يفوق أحيانا تأثرهم مببادئ الدعوة وشرائعها
 يف غزوة الفتح ما يلي:ومن أهم األساليب الدعوية اليت ظهرت 

 أوال: أسلوب القدوة:
وهو من األساليب الدعوية الناجحة، حيث يتمثل الداعية أمام ناظري املدعو صورة حية، 
ومنوذجا صادقا، وتطبيقا واقعيا، لألفكار واملبادئ اليت يدعو هلا الداعية، فإنه مهما عمل الداعية 

رة مثالية للمسلم، فإن ذلك لن حيق  ذات على توضيح منهج اإلسالم املتكامل، أو رسم صو
 النتائج ، ولن يغين عن وجود واقع حقيقي ميثله إنسان صادق، حيق  بعمله وسلوكه هذه الصورة.

                                                 
 .0/314. وتاج العروس فصل السني من باب الباء 0/029الصحاح فصل السني باب لباء (0)
 .323بتصرف، املنجد ص  (4)
 .200بتصرف، أصول الدعوة ص  (3)
املكتبة اإلسالمية عمان  0، ط :  34 - 30بتصرف، ركائز الدعوة   القرآن:  حممد إبراهيم شقرة من ص  (2)
 م . 0913هـ  0213ألردن، ا
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ومع  القدوة أن يكون الداعية صورة صحيحة وصادقة لكل ما يدعو إليه، ويريد 
 ريب أن الدعوة ، وال(0)غرسه   املدعو، بل أن يكون فعله وسلوكه صادقا قبل كالمه

بالفعل والعمل، أقوى وأوقع   النفس، وأعون على احلفظ والفهم، وأدعى إىل اإلقتداء 
والتأسي، من الدعوة بالقول والبيان، فالدعوة بأسلوب القدوة هو األسلوب املالئم 

 .(4)للفطرة، وقد كان من أعظم وأبرز أساليب النيب صلى اهلل عليه وسلم
أثر بعيد املدى   نفوس املدعوين، ألهنا عرض للنماذج البشرية والقدوة احلسنة هلا 

الصاحلة اليت يراد حماكاهتا واإلقتداء هبا، وقد أمر اهلل تعاىل نبيه صلى اهلل عليه وسلم أن 
 ڇ.... ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئڇ يقتدي برسله الذين تقدموه فقال تعاىل

الذي مجع ما تفرق   غريه من ، كما جعله مثال أعلى للمسلمني، وهو رسول اهلل (3)
وئ  ۇئ        ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ     ېئ         ىئ  ىئ  ڇ خصال اخلري كلها، فقال تعاىل

 (4).(2) ڇىئ  ی                 ی  ی  ی          
وقد تكون القدوة مثاال حسيا مشاهدا ملموسا يقتدى به، كما أنه قد تكون مثاال 

ريته ، وصورة مرتسمة   النفس مبا أثر عنه من أقوال حاضرا   الذهن بأخباره وس
 .(4)وأفعال

 مقتضيات جناح أسلوب القدوة:
حسن اخلل ، تأسيا بالنيب صلى اهلل عليه وسلم ، ونتيجة لتطلعه إىل مرتبة -0

الكمال اليت بلغها عليه الصالة ولسالم من الكمال األخالقي، فيكون الداعية قدوة 
 لإلقتداء هبا. أخالقية متجسدة، صاحلة

                                                 
 .44بتصرف، فقه الدعوة الفردية ص  (0)
، مكتبة املطبوعات اإلسالمية حلب، 44بتصرف، الرسول املعلم وأساليبه   التعليم: عبد الفتاح أبو غدة ص  (4)

 م.0994هـ 0207، 0ط:
 .91سورة األنعام جزء من آية  (3)
 .40سورة األحزاب آية  (2)
 .49سالم: سيد ساب  ص بتصرف، دعوة اإل (4)
 .0/402بتصرف، األخالق اإلسالمية وأسسها  (4)
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املسلم قدوة طيبة لغريه ، ترجع إىل وأصول السرية احلسنة اليت هبا يكون الداعي  
أصلني كبريين: حسن اخلل ، وموافقة القول العمل، فإذا يق  هذان األصالن، حسنت سرية 
الداعي، وكانت سريته الطيبة دعوة صامتة لإلسالم، وإن فاته هذان األصالن أو أحدمها، 

 .(0)سريته، وصارت دعوة صامتة منفرة عن اإلسالمساءت 
موافقة قول الداعية عمله: بأن تكون الدعوة بلسان حال الداعية ، وممن يقتدى -4

ى  ائ  ائ   ڇ هبم   ذلك، نيب اهلل شعيب عليه السالم القائل فيما حيكيه عنه تعاىل: 

ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ      ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی  ی  

 .(4) ڇجئ  حئ  ی  
وتطبي  الداعية هلذا الشرط من دواعي قبول ما يدعو إليه، وتصدي  أقواله، 
وترسيخها   قلوب املدعوين، فإن من خالف فعله قوله، فإن ذلك تكذيب لقوله، وعائد 

 . (3)إليه باإلبطال، كما أنه منفر للناس من دعوته واالنتفاع بكالمه
عما ال يعين،  -مثال -ن املفيت إذا أمر بالصمت قال اإلمام الشاطيب رمحه اهلل:) إ

فإن كان صامتا عما ال يعين، ففتواه صادقة، وإن كان من اخلائضني فيما ال يعين، فهي 
غري صادقة... وإن دلك على احملافظة على الصالة وكان حمافظا عليها، صدقت فتواه... 

ء، وكان   نفسه منتهيا عنها، ومثلها النواهي، فإذا هنى عن النظر إىل األجنبيات والنسا
فهو الصادق الفتيا، والذي يقتدى بقوله ويقتدى بفعله، وإال فال، ألن عالمة صدق القول 

ٻ  ٻ  ٻ  ڇ مطابقة العمل، بل هو الصدق   احلقيقة عند العلماء، ولذلك قال تعاىل

 ، وحسب الناظر   ذلك سيد البشر صلى اهلل عليه وسلم ...(2) ڇ.....پ  پ  پ
 .(4)حيث كانت أفعاله مع أقواله على الوفاء والتمام(

                                                 
 .214بتصرف، أصول الدعوة ص  (0)
 .11سورة هود جزء من آية  (4)
 .0/42بتصرف، أفعال الرسول صلى اهلل عليه وسلم وداللتها على األحكام الشرعية  (3)
 .43سورة األحزاب جزء من آية  (2)
 .443 -444/ 2باختصار: املوافقات (4)
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وهتاون الداعية هبذا األمر مما ينفر  املدعوين ويصدهم عن اإلتباع، أو على أقل 
 افتراض استهانتهم مبا يدعو إليه، أو التقليل من شأنه، وعدم أخذه باجلدية املناسبة.

لداعية ما استطاع عن االبتعاد عما خيدش القدوة أو جيرحها: بأن يبتعد ا -3
الزلل بالقول أو بالفعل، ألن أعني الناس معقودة عليه، وخطواته حمسوبة ومراقبة ممن مواطن 

يدعوهم، فمرتبة الدعوة إىل اهلل تقتضي من صاحبها أن يالحظ أفعاله من حيث أنه قدوة 
بل يزن أفعاله منظور إليها، ومتأس هبا، فال يسترسل كما قد يسترسل غريه ممن ال يقتدى هبم، 

دائما مبيزان الشرع، وحياسب نفسه على كل كلمة وتصرف، حىت يكون على مستوى 
 .(0)القدوة

وهذا ما كان يلحظه النيب صلى اهلل عليه وسلم ، فقد كان يتجنب مواضع التهم، 
وال يفعل شيئا يتضمن نقص مروءة، أو ما يستنكر ظاهرا، وإن كان جائزا باطنا، فإنه 

 .(4)تهمة، ويعرض عرضه للوقيعة، ويوقع الناس   الظنون املكروهةيعرض نفسه لل
ومن ذلك كراهيته صلى اهلل عليه وسلم لإلشارة باخلفاء إىل قتل ابن أيب السرح رضي 

 .  (3)اهلل عنه   تعليل فعله للصحابة بقوله :)) ما كان لنيب أن يكون له خائنة األعني((
ذا كان الداعية   مقام تعليم، لئال يكون فيه احلرص على يسر الفعل امُلظهر، إ -2

مشقة وعسر، ولئال يأخذ األتباع أنفسهم بالشدة كما يأخذ نفسه هبا، ومن ذلك ما 
روته أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها، قالت: خرج رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من 

فقال:)) إين  عندي وهو قرير العني طيب النفس، فرجع إيل وهو حزين، فقلت له،
دخلت الكعبة ، وددت أين مل أكن فعلت، إين أخاف أن أكون أتعبت أميت من 

، فكان صلى اهلل عليه وسلم يعلم حرص أصحابه على اتباعه، فخشي أن (4()2)بعدي((

                                                 
. وانظر املصفى 47 - 44بتصرف، أفعال الرسول صلى اهلل عليه وسلم وداللتها على األحكام الشرعية ص  (0)

 م.0914هـ 0214، 4، دار الدعوة الكويت، ط:41من صفات الدعاة: عبد احلميد الباليل ص 

 .41بتصرف، تذكرة السامع واملتكلم   آداب العامل واملتعلم ص  (4)
 . 030  خترجيه ص سب (3)
 .444ح  420، وقد أورده الشيخ األلباين   ضعيف سنن ابن ماجه ص 449سب  خترجيه ص (2)
 .0/41بتصرف، أفعال الرسول صلى اهلل عليه وسلم وداللتها على األحكام الشرعية  (4)



 

636 

 

 

ينشأ عن دخوله الكعبة، إقتداؤهم به، فينتج عن ذلك مشقة وأذى وضرر خاصة عند 
 تزامحهم.

 عليه وسلم   مسريه إىل مكة، وصام الناس معه، فلما وكذلك ملا صام صلى اهلل
عرف ما أصاهبم من اجلهد بسبب إقتدائهم به أفطر، فقد روي أن) النيب صلى اهلل عليه 
وسلم أمر الناس   سفره عام الفتح بالفطر وقال: )) تقووا لعدوكم((. فصام النيب صلى 

من الناس صاموا حني صمت، فلما كان اهلل عليه وسلم .. فقيل: يا رسول اهلل، إن طائفة 
 .(0)رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بالَكديد، دعا بقدح فشرب، فأفطر الناس(

احلرص على إعالن تطبي  شرائع اإلسالم أمام الناس ليقتدوا به ويتعلموا منه،  -4
وكثريا ما كان النيب صلى اهلل عليه وسلم يعمل العمل   األماكن البارزة ليسترعي 

، كما فعل حني أفطر وهو   طريقه إىل مكة، كما روى جابر بن (4)التفات الناس إليه
عبد اهلل رضي اهلل عنه أهنم ملا خرجوا إىل مكة، قيل لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: ) 
إن الناس قد ش  عليهم الصيام، وإمنا ينظرون فيما فعلت. فدعا بقدح من ماء بعد 

 .(3)العصر(
ه حول البيت على بعريه، واستالمه الركن مبحجن، فعن صفية بنت وكذلك طواف 

شيبة رضي اهلل عنهما، قالت:) ملا اطمأن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مبكة عام الفتح، 
 . (2)طاف على بعريه يستلم الركن مبحجن   يده. قالت: وأنا أنظر إليه(

ري أن يكون حبيث يراه الناس، وأن قال اإلمام اخلطايب رمحه اهلل:) مع  طوافه على بع
 .(4)يشاهدوه فيسألوه عن أمر دينهم، ويأخذوا عنه مناسكهم، فاحتاج إىل أن يشرف عليهم(

احلرص على إتقان العمل وجتويده، خاصة إذا كان   مقام التعليم، فال يرضى  -4
وأكملها، فإن لنفسه من األفعال الظاهرة والباطنة، باجلائز منها، بل يأخذ نفسه بأحسنها 

                                                 
 .421سب  خترجيه ص  (0)
 .71حكام الشرعية ص بتصرف، أفعال الرسول صلى اهلل عليه وسلم وداللتها على األ (4)
ح  4/714صحيح مسلم كتاب الصيام باب جواز الصوم والفطر   شهر رمضان من غـري معصـية .. اخل    (3)

0002. 
 .202و ص  047سب  خترجيه ص (2)
 .4/374معامل السنن  (4)
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العلماء هم القدوة وإليهم املرجع   األحكام، وقد يراقبهم لألخذ عنهم من حيث ال 
ينظرون، كما قد يقتدي هبم من ال يعلمون، وإذا مل ينتفع العامل بعلمه، فغريه أبعد عن 

 .(0)االنتفاع به
 ومن ذلك صالته صالة الضحى أمام أم هانئ رضي اهلل عنها، ) فإهنا ذكرت أنه
يوم فتح مكة اغتسل    بيتها،   صلى مثاين ركعات. قالت: مل أره صلى صالة أخف 

 .(4)منها، غري أنه يتم لركوع والسجود(
االمتثال ألوامر اهلل تعاىل ونواهيه، فهذا هو أساس ما يدعو إليه الداعية، خاصة  -7

فعله النيب صلى اهلل حني تظهر منه املسارعة إىل االلتزام باحل  بعد معرفته، ومن ذلك ما 
عليه وسلم من االمتثال ألمر اهلل تعاىل بعد نزوله عليه مباشرة، وخاصة إذا كان سبب 

، (2) ڇ...ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ ڇ ، كقوله تعاىل(3)النزول متعلقا بذلك
نزلت   عثمان بن طلحة رضي اهلل عنه ، حني قبض النيب صلى اهلل عليه وسلم منه 

ة ودخلها،   خرج وهو يتلو هذه اآلية، فدعا عثمان، فدفع إليه املفتاح مفتاح الكعب
 .(4)وقال: ))خذوها يا بين أيب طلحة بأمانة اهلل ال ينزعها منكم إال ظامل((

وكذلك امتناعه عن النزول   دور املشركني ممن ظن املسلمون أنه له ح  اإلر،، 
 .(4)ؤمن((فقال: )) ال ير، املؤمن الكافر، وال الكافر امل

 آثار أسلوب القدوة وأمهيته:
أن حاجة الناس إىل قدوة نابعة من غريزة تكمن   نفوس البشر، وهي التقليد  -0

واحملاكاة، فاإلنسان يندفع برغبة ملحة قد ال يشعر هبا حنو حماكاة من يعجب به   هلجته 
 وأسلوبه ومعظم عادات سلوكه.

                                                 
 .40بتصرف، تذكرة السامع واملتكلم ص  (0)
 .449سب  خترجيه ص  (4)
 .319هلل عليه وسلم وداللتها على األحكام الشرعية ص بتصرف، أفعال الرسول صلى ا (3)
 .41سورة النساء جزء من آية  (2)
 .014بتصرف، أسباب النزول: أبو احلسن النيسابوري ص  (4)
 .441و ص  040سب  خترجيه ص  (4)
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إذا كان من اجتهت إليه األنظار قد فرض احترامه ويقوى امليل إىل احملاكاة والتقليد  
وتقديره وحبه، ولذلك اختذ اإلسالم القدوة احلسنة وسيلة لترقية اجملتمعات املسلمة   

 .(0)سلم الكمال السلوكي
إن تأثريها ينتقل من الداعية إىل املدعو دائما، سواء أكان هذا التأثري عفويا غري  -4

وة بصفات تدفع اآلخرين إىل تقليده كإخالصه وحسن مقصود، كاتصاف الداعية القد
خلقه، أو كان التأثري مقصودا، كما حيد،   مقام التعليم، وإظهار الشجاعة والتضحية 
بتقدم الصفوف واإلقدام، وهذه اخلاصية تعطي هلذا األسلوب استمرارية   التأثري، مما 

 .(4)يلزم الداعية مبراقبة سلوكه دائما
ري مباشرة ، مما جيعلها أقرب ملوافقة طباع املدعوين الذين يأنفون أهنا دعوة غ -3

من اتباع التوجيه، واألمر املباشر، والذين ال جتدي معهم عشرات النصائح واملواعظ 
واحملاضرات، بينما يقتنعون باإلتباع عند رؤيتهم قدوة مثالية صادقة، وينطلقون من 

اه أو بالضغط اخلارجي، مما يساعد على قناعات ذاتية إىل العمل، دون شعور باإلكر
 التزامهم باحل  وثباهتم عليه وتفانيهم   ذلك.

جتاوزها حلدود اللغة، وتقبل غالبية مستويات الفهم واإلدراك هلا، ذلك أن  -2
مستويات الفهم للكالم املباشر تتفاوت عند الناس، بينما الغالبية يتساوون أو يشتركون 

ة بالعني اجملردة ملثال حي متحرك، فإن ذلك أيسر   إيصال   قدر كبري أمام الرؤي
املفاهيم اليت يريدها الداعية للمقتدي، كما أهنا تعطي قناعة للمدعو بأن بلوغ هذه 
الفضائل من األمور املمكنة، وليست مستحيلة الوقوع، فشاهد احلال أقوى من شاهد 

 .(3)املقال
إليه، تقع غالبا موقع الرضا   قلوب  أن القدوة الصادقة امللتزمة مبا تدعو -4

الناس، وتلك مزية هلا أثرها البني   قبول الدعوة، فهو داللة على صدق الداعي، ومدى 
إميانه بالفكرة اليت يدعو هلا، وعدا أن التزامه من إمارات صدقه، ومن بواعث االستجابة 

                                                 
 .430، وانظر أصول التربية اإلسالمية وأساليبها ص 0/404بتصرف، األخالق اإلسالمية وأسسها  (0)
 .432بتصرف، أصول التربية اإلسالمية وأساليبها ص  (4)
 .404/ 0، وانظر األخالق اإلسالمية وأسسها 41بتصرف، املصفى من صفات الدعاة ص  (3)
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على احترام الصادقني فهو كذلك من دواعي توقريه وتبجيله، والناس مذ كانوا مفطورين 
اجلادين الذين تطاب  أقواهلم أفعاهلم، وهو أسلوب ال يقل أمهية عن الدعوة بالقول، 
والناس   هذا العصر أحوج ما يكونون إىل الدعوة العملية، رغم كثرة وسائل اإلعالم 

 وانتشار املعارف والعلوم.
لم،   عصر الصحابة وقد كان إلقتداء األمة اإلسالمية بنبيها صلى اهلل عليه وس

ومن بعدهم، وتأثرها بشخصيته وأخالقه الكرمية، دافعا كبريا هلا على االستقامة على أمر 
الدين، ومل تزل سريته متثل للناس أنبل الصفات واألعمال واألخالق، وال تزال جتسم املثل 

قرأ املسلم واملبادئ اإلسالمية أمام أنظارها، فهي قدوة متجددة مع مرور األجيال، وكلما 
، ولكنه صلى اهلل عليه وسلم يظل مثال أعلى فوق (0)سريته ازداد حبا له وإقتداء به

اإلنسان، يسعى إليه بكل طموح، رغم أنه سيبقى دونه، ليظل يتوجه بطاقته حنو أهداف 
، ويبقى باعث حب اإلقتداء به دافعا إىل االستقامة على هديه وسنته (4)خرية متجددة
 وسلم .صلى اهلل عليه 

 ثانيا: أسلوب اإلقناع:
اإلقناع هو: )  عمليات فكرية وشكلية، حياول فيها أحد الطرفني التأثري على اآلخر 

، وهو غرس الرضا والقبول   نفس املدعو وعقله، مبا يعرض عليه (3)وإخضاعه لفكرة ما(
 عو.الداعية من أفكار، ليثمر هذا االقتناع تأثرا وإتباعا والتزاما من قبل املد

ومن أسس منهج القرآن مطالبة الناس باإلميان به على أساس االقتناع الذايت، ومن 
خالل ما يقدمه هلم من أدلة وبراهني على احل ، معتربا ذلك هو السبيل الصحيح للعقيدة 

، وقد (2)احلقة، فاعتناق الدين اإلسالمي يقوم على االقتناع، ال على جمرد اإلميان القسري
 نبيه صلى اهلل عليه وسلم بإعطاء األمان واجلوار ملن طلبه من املشركني، أمر اهلل تعاىل

إلعطائه فرصة مساع القرآن ومعرفة هذا الدين، لعل قلوهبم أن تتفتح وتتلقى وتستجيب، 
                                                 

، وانظر أصول التربيـة  74بتصرف، أفعال الرسول صلى اهلل عليه وسلم وداللتها على األحكام الشرعية ص  (0)
 .430اإلسالمية ص 

 .11احلضاري ص  بتصرف، الوعي (4)
 م دار العاصمة الرياض. 0993 -هـ  0203، 0، ط: 04كيف تقنع اآلخرين: عبد اهلل حممد العوشن ص  (3)
 .11 - 17املرجع الساب  ص (2)



 

641 

 

 

وحىت إذا مل تستجب، فقد أوجب اهلل هلم على أهل دار اإلسالم أن حيرسوهم حىت يصلوا 
ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ڇ عاىل: ، وذلك   قوله ت(0)إىل مأمنهم

 .(4) ڇ .....ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ
فمن مميزات العقيدة اإلسالمية، أهنا عقيدة مربهنة مقنعة، ال تكتفي من تقرير قضاياها 
باإللزام اجملرد والتكليف الصارم، وال تقول كما تقول بعض العقائد األخرى: )اعتقد وأنت 

 أعمى(، أو:) آمن   أعلم(.
، (3) ڇۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ڇ ول كتاهبا بصراحة: بل يق 

وال تكتفي مبخاطبة القلب والوجدان، بل تتبع قضاياها باحلجج الدامغة، والربهان الناصع، 
 .(2)والتعليل الواضح الذي ميلك أزمَّة العقول، ويأخذ الطري  إىل القلوب

 تني:والداعية   دعوته ال بد له من الوقوف مليا للتفري  بني نقط 
 النقطة األوىل: الفكرة واملبدأ الذي جيب أن يعرض.

 النقطة الثانية: أسلوب عرض املبدأ أو الفكرة.
و  بعض األحيان خيتلط األمر لدى بعض الدعاة فيطيحون باألسلوب جانبا، 
ويقدمون ما حيفظون من نصوص مهما كان أسلوب العرض، فيخفقون، كما أهنم قد 

 .(4)سلوهبم البعيد كل البعد عن اإلقناعيسببون تنفريا للناس، بأ
فال بد للداعية من التلطف   القول، والرف    املعاملة مع يري اإلقناع، فهو 
أسلوب له شأنه   جناح الداعية، و  مقام الدعوة إىل اخلري، والسر   ذلك أن النفوس 

فة والرعونة، جبلت على امليل إىل العظمة وحب الكرامة، وشبت   الغالب على األن
ونشأت على التقيد باإللف، فمن أراد صرفها عن غيها إىل رشادها، ال بد له أن يتحرى 

، ألن اإلقناع والرضا الداخلي، حيق  مسئولية التزام وانضباط داخلية، ال (4)إقناعهم بذلك
                                                 

 .0414/ 3بتصرف،   ظالل القرآن  (0)
 .4سورة التوبة جزء من آية  (4)
 .000سورة البقرة جزء من آية  (3)
 .29 -21اة ص بتصرف، اإلميان واحلي (2)
 .431بتصرف، فقه السرية: منري الغضبان ص  (4)
 .009 -001بتصرف، هداية املرشدين إىل طرق الوعظ واخلطابة ص  (4)
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  تقتصر على املراقبة اخلارجية، بل يقوم املدعو مبراقبة نفسه وحماسبتها على سلوكها، وف
 .(0)املعايري السلوكية اليت ا االقتناع هبا

عند املدعو تصديقا باطنا مقترنا  -بإذن اهلل-كما أن األخذ هبذا األسلوب حيق  
بالعمل الظاهر، حيث تتم ممارسة السلوك واألخالق برغبة صادقة، وإحساس عمي ، 

 .(4)ل الظاهريُيكسبان العمل قيمة وأمهية   الشعور الباطين، ودقة وإخالصا   العم
 وألسلوب اإلقناع تطبيقات مرحلية ، يوضحها ما يأيت:

 أوال: مرحلة اإلقناع األويل) أو مرحلة بذل األسباب اإلقناعية العامة(: 
 متهيدا لعملية اإلقناع، وذلك عن طري  ما يلي: 
 ( وضوح عرض الدعوة:0)

ا زادت نصاعة إن إقناع الناس بالدعوة يتناسب تناسبا طرديا مع وضوحها، فكلم
الدعوة ووضوحها، زاد اقتناع الناس هبا، وكلما اتصفت بالغموض والتشويش، انفض 

 الناس من حوهلا، ورفضتها قلوهبم وعقوهلم.
وليس هناك دين أو عقيدة أوضح من الدين والعقيدة اإلسالمية، وكتابه القرآن 

ٴۇ    ۈ  ۈ ڇ ، وقال(3) ڇٱٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ڇ الذي قال تعاىل عنه: 

 .(2) ڇۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ۉ  ې  ېې  
وقال صلى اهلل عليه وسلم: )) قد تركتكم على البيضاء، ليلها كنهارها، ال يزيغ  

 .(4)عنها بعدي إال هالك((
ومما يؤدي إىل الوضوح   الدعوة، انتهاج طريقة الشرح والتفسري ألصول الدعوة، 

قائ  الدينية، مما يتعل  بالعقيدة والعبادة اليت هي أصول الدين، وذلك من خالل إثبات احل
واملعامالت والفضائل وغريها، مع ذكر حججها وبراهينها، ودفع الشبه عنها، فعرض 

                                                 
 .424 - 431، ومن ص 432، 44بتصرف، علم النفس الدعوي  (0)
 .29بتصرف، علم النفس الدعوي  (4)
 .0سورة النمل آية  (3)
 .0سورة الكهف آية  (2)
عن العرباض بن سارية رضي اهلل عنه ، وسنن ابن ماجة   املقدمة باب اتباع سنة اخللفـاء   2/044اإلمام أمحد مسند  (4)

 .20ح  0/03، وصححه الشيخ األلباين   صحيح سنن ابن ماجه 24ح  0/04الراشدين املهديني 
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، والتعريف بالفضائل (0)أصول الدين وقيمه هو   احلقيقة عرض ألصول الدعوة وقيمها
فوائدها ومثراهتا الدينية تعريفا صحيحا، بإبراز ما فيها من كمال ومجال، يور، يقينا وقناعة ب

 والدنيوية.
كما أن التعريف بالرذائل والنقائص بإبراز ما فيها من نقص وقبح، يور، يقينا 

 .(4)مبضارها ونتائجها السيئة، مما يولد نفورا منها ورغبة صادقة   اجتناهبا
 ( إزالة العوائ  والشبه اليت قد تطرأ كعقبات   الطري :4)

اع املدعو قناعة حقيقية، ومن هذه العوائ : عدم الرغبة   اعتقاد واليت يول دون اقتن
احل ، فإن انتفاء هذه الرغبة عند املدعو، تصده عن احل  ولو عرضت عليه مجيع األدلة 

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ      ٻ  پ  پ  پ  پ  ڇ العقلية والدينية، وحاله يصدق عليه قوله تعاىل: 

 .(3) ڇٹٹ  ٹ   ٹ    ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ
فهذا تستخدم له األدلة والرباهني اليت تقنعه بأن   اعتقاد احل  مصلحة للبشرية 
تفوق أي مصلحة أخرى، وأن اإلنسانية حباجة إىل هذا الدين، وتنمية اإلحساس بأنه 

 ضروري للحياة، وال ميكن أن حيق  مراده   هذه احلياة إال عن طريقه.
ليت يول بينه وبني اإلقناع: كالعوائ  األخالقية، من تعصب كذلك إزالة العوائ  ا

 .(2)وكرب وغريه، أو العوائ  املادية كالتعل  مبتاع الدنيا ومصاحلها الزائلة
 ثانيا: مرحلة بذل األسباب اإلقناعية اخلاصة ) أو مرحلة اإلقناع اخلاصة(:

 وتتميز مبا يلي:
 :(4)( االبتعاد عن املواجهة املباشرة0)

                                                 
 0/407بتصرف، فقه الدعوة إىل اهلل  (0)
 .414 -4/412بتصرف، األخالق اإلسالمية وأسسها  (4)
 .43سورة اجلاثية آية  (3)
 .047 - 044بتصرف، جوانب التربية اإلسالمية األساسية من ص  (2)
يوضح د. عصام سليمان موسى  دور األسلوب اإلقناعي الغري مباشر   العالقات العامة، فيقول: ينبغي علـى  (4)

، وهذا ال يعين أنه جيب أال يكـون مـاهرا     مسئول العالقات العامة جتنب اللجوء لإلقناع املباشر قدر اإلمكان
اإلقناع، متمرسا به وبأساليبه، لكن ما خيشى منه جلوء هذا املسئول إىل اإلقناع املباشر، الذي يسـتثري دفاعـات   
املتلقي، فيبدي مقاومة نفسية متزايدة، ينتج عنها عدم قبول وجهة النظر اجلديدة، لذلك فإن اللجوء لإلقناع غـري  
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ن اعتراض أفكار وآراء املدعو مباشرة باحلجة، أمر منفر، وغالبا ما تكون أل 
اجملادالت اخلصامية مشاحنات ومواجهات، حيتد فيها املزاج ويظهر العناد، ويتشكل معها 
موقف صلب ومقاومة ال جتدي معها عمليات اإلقناع أيا كانت، فمن املناسب قبل 

ية إقناع املدعو مبدخل لني سهل، ال يتصادم مع الوصول إىل هذه املرحلة، الدخول   عمل
ما حيمله املدعو من آراء وأفكار خاصة، بل إن من عوامل قوة اإلقناع، أن يوجه الداعية 
عملية اإلقناع حنو اجلانب اإلجيايب املؤيد الذي يواف  اجتاه املدعوين، مثل النقاط املتواف  

 .(0)وقف معارض الجتاه دعوتهعليها، واملشتركة بني الطرفني، لتجنب إحدا، م
وهلذا كان من احلكمة، ما بدأ به صلى اهلل عليه وسلم خطبته من إعالن حرمة  

مكة وقدسيتها أمام أهل مكة،   قوله:)) إن هذا البلد حرمه اهلل يوم خل  السماوات 
 .(4)واألرض، فهو حرام حبرمة اهلل إىل يوم القيامة((

 ( استخدام احلوار اإلقناعي: 4)
فقد كان صلى اهلل عليه وسلم كثريا ما يستخدم احلوار   سبيل اإلقناع وإقامة 

، فاحملاورة تكشف أمام الداعية موانع االقتناع عند املدعو، فيعمل عند انكشافها (3)احلجة
 له على إزالتها باحلجة والربهان، أو بغري ذلك من وسائل اإلقناع.

 اإلقناعي: ( مراعاة املستوى العقلي   األسلوب 3)
فمن املهم مراعاة الفروق الفردية بني املدعوين، كمستوى الذكاء، ودرجة التأثر 
ونوعه، فصغار السن قد يزيد تأثرهم بالترغيب والترهيب عن غريهم، والنساء كذلك 
خيتلفن عن الرجال   تأثرهن وطريقة إقناعهن وذكائهن، وكذلك خيتلف املدعوون 

اإلنصات والتحليل وردود الفعل،  فمراعاة هذه األمور مما  رجاال ونساء   القدرة على
 يساعد على جناح أسلوب اإلقناع.

                                                                                                                                          
الذكي، سيدفع باملتلقي إىل استنتاج األمور بنفسه، فيشعر بالراحة النفسية، ألنه توصل إىل القرارات مـن  املباشر 

 م.0914، 0، مكتبة الكتاين أربد األردن، ط: 092تلقاء ذاته . بتصرف، املدخل   االتصال اجلماهريي ص 
 .49 - 41بتصرف، كيف تقنع اآلخرين من ص  (0)
 .022سب  خترجيه ص  (4)
ولنا   سريته صلى اهلل عليه وسلم شواهد كثرية كقصة الشاب الذي جاء يستأذنه   الزنـا )مسـند اإلمـام أمحـد      (3)
 (2/421( أو قصة إسالم عدي بن حاا رضي اهلل عنه )سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم 4/444
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فالداعية قد يستخدم أسلوبا معينا   الدعوة ويوجهه إىل اجلميع، فيتأثر به البعض، 
وتتولد قناعة   نفسه مما يؤدي إىل استجابتهم، بينما حيول تفاوت مستوى الفهم 

 باقي من املدعوين.والذكاء دون تأثر ال
إضافة إىل مراعاة املستوى الثقا  والتعليمي، فذلك له دور هام   القبول 
واالقتناع، وقد ظهر ذلك   موقف الرسول صلى اهلل عليه وسلم من الرجل الذي 
أصابه اخلوف والوجل وأخذته الرعدة، وهو واقف بني يدي رسول اهلل صلى اهلل عليه 

ليه وسلم مبا يتناسب مع حاله ويسهل عليه فهمه وإدراكه وسلم فخاطبه صلى اهلل ع
 . (0)فقال: هون عليك فإمنا أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد((

 ( استعمال البدائل املسامهة   اإلقناع: 2)
وهو تقدمي البدائل التعويضية من النماذج والقدوات والقيم، على أساس العقيدة واملبادئ 

 .(4)دف إعادة صياغة احلياة الفردية واالجتماعية، وفقا لتلك العقيدة واملبادئ وغاياهتااإلسالمية، هب
فإن تقدمي البديل املناسب للمدعو، لتعويضه عما سيتركه من شعائر اجلاهلية 
ومبادئها، دافع مقنع لالستجابة، ألن طبيعة البشر التمسك والتعل  مبا ألفوه، ورفضهم 

 عند توافر البديل، مع مراعاة يق  أفضليته و قناعتهم به.االنتقال إىل غريه، إال 
أي  -إضافة إىل أن تفريط الداعية   تقدمي البدائل املناسبة للمدعو، قد يوقعه 

   البلبلة، واالنصراف إىل غري احل  ، مما يشبه ما كان عليه من الباطل. -املدعو
 ( اإلقناع احلسي:4)

قولية مع بعض املدعوين، إذا كانت احلجب احلائلة فقد ال جتدي حماوالت اإلقناع ال
بني قلوهبم وبني احل  كثيفة وقوية، لكنهم سرعان ما يتأثرون وتزول الغشاوة عن 
أبصارهم، إذا ملسوا بأيديهم وحسهم ضعف الباطل، وبطالن األوهام اليت يعيشون فيها، 

 عنه ليهدمه، يعترضه فهذا سادن الصنم ) سواع( ملا وصل إليه عمرو بن العاص رضي اهلل
السادن ويقول له: ال تقدر على ذلك، وتعجب عمرو من إصراره واقتناعه بالباطل، فقال 

                                                 
 .304سب  خترجيه ص  (0)
، من ضمن أحبا، ووقائع اللقاء 019ميد أبو سليمان  ص بتصرف، حبث بعنوان: جتديد الدعوة: د. عبد احل (4)

 م.0914هـ 0214اخلامس ملنظمة الندوة العاملية للشباب اإلسالمي املنعقد بكينيا 
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له: حىت اآلن أنت   الباطل، وحيك هل يسمع أو يبصر،   دنا منه فكسره، حينئذ اقتنع 
 .(0)السادن ببطالن إهله املزعوم، وقال: أسلمت هلل

 والتأين باملدعوين:ثالثا: مرحلة اإلمهال والترك، 
وطبيعة هذه املرحلة، انتظار مثرات احملاوالت اإلقناعية املبذولة من قبل الداعية، 

 وتتضمن اآليت:
 ( التأين وعدم االستعجال:0)

فعملية اإلقناع قد يد، بشكل بطيء، كما قد يد، أحيانا بشكل سريع، ومما 
درج عليها هو وآباؤه سنني طويلة، يصعب على املدعو التخلي عن قناعته واعتقاداته اليت 

والدخول   دين جديد ومعتقد خمتلف، فذلك حيتاج إىل مرور زمن ليس بالقليل يتلقى 
خالله إجابات كثرية مقنعة ملا يدور   نفسه وخلده، وبعد حصوله على قناعات تامة  

 . (4)تبعث إليه االطمئنان والراحة النفسية ملا تلقاه من الداعية
تأنيه بأهل مكة وإعطائهم األمان ، وعدم االستعجال عليهم ليدخلوا  ومثال ذلك

 .(3)اإلسالم، هذا رغم ما بذله من وسائل إقناعية خالل عشرين سنة مضت
 إتاحة الفرصة لالختيار: -(4)

ألن شعور املدعو بأن الفرصة متاحة أمامه للقبول أو للرفض، يدفعه ذلك إىل تقليب 
موضوعية فيما طرح عليه، بعيدا عن الشعور باإلجبار واإلكراه، وال النظر، والتفكري بإنصاف و

يكاد اإلنسان العاقل ينظر بعني اإلنصاف والعدل لإلسالم ، إال ويقدم عليه بقناعة ورضى 
تامني، ومن ذلك إتاحة هذه الفرصة لصفوان بن أمية رضي اهلل عنه مدة أطول من اليت سأهلا 

 مهله صلى اهلل عليه وسلم أربعة أشهر، فأسلم رضي اهلل عنه.النيب صلى اهلل عليه وسلم ، فأ
( حماولة عزل املدعو فكريا، وإبعاده عن األجواء اجلماعية الغوغائية، ألهنا من 3)

العوامل اليت تغطي احل ، أو تشوه وجهه، فاجلماهري اجلاهلية غالبا ما تتصف بالغوغائية 
لضالل، وقد تغطي احل  أو تضيع معامله، والتقليد األعمى، واتباع كل ناع  من رؤوس ا

                                                 
 .021سب  خترجيه ص  (0)
 . 022 -020، ولالستفادة أنظر نفس الكتاب من ص 021بتصرف، كيف تقنع اآلخرين ص  (4)
اإلقناع بإظهار ضعف املعبودات، والتأين باملدعو، قصة إسالم عمرو بن اجلموح ومن األمثلة الواضحة لعملية  (3)

 .4/449، واإلصابة 0/444رضي اهلل عنه انظر سري أعالم النبالء 
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وختلطه بغريه خاصة عند من قلت بصريته، ونصيبه من هدى اهلل وهدى رسوله صلى اهلل 
 عليه وسلم، فيتبع املدعو األكثرية من الناس، ظانا أن احل  معهم. 

وقد وعظ اهلل تعاىل أهل مكة، وأمرهم أن يقوموا هلل، ويرجعوا ألنفسهم بعيدا  عن 
األجواء، ويفكروا بعم  وتدبر حبال الرسول صلى اهلل عليه وسلم ، فإن ذلك حري هذه 

ۉ  ۉ  ې  ېې  ې   ى  ى  ڇ ، فقال تعاىل: (0)بأن يوصلهم إىل احل  واهلدى

ائ  ائ  ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ     ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ  

كره على صاحبه، ، أما االثنان فيتفكران ويعرض كل واحد منهما حمصول ف(4) ڇی  
وينظران فيه نظر اإلنصاف، وال مييل هبما اتباع هوى حىت يهجم هبما الفكر الصاحل، 

 والنظر الصحيح على جادة احل .
كذلك الفرد يفكر   نفسه بعدل ونصفة، من غري أن يكابرها، ويعرض فكره على 

 عقله، وما استقر عنده من عادات العقالء وأحواهلم.
مث  وفرادى، أن االجتماع مما يشوش اخلواطر ويعمي  والذي أوجب تفرقهم

البصاير، ومينع من الروية، وخيلط القول، ومع ذلك يقل اإلنصاف، ويكثر االعتساف، 
 .(3)وال يسمع إال نصرة املذهب والتعصب له

وقد أفاد النيب صلى اهلل عليه وسلم من انفراده بأيب سفيان، عن بقية قريش، ليعرض 
رة أخرية قبل الفتح، كما أمر العباس أن يستبقيه ليلته تلك عنده   يأتيه به عليه اإلسالم م

فالداعية إذا أصبح، فكانت فترة هادئة للتفكري بعيدا عن املشوشات أو املؤثرات القرشية، 
إذا قصد إقناع املدعو   أي مرحلة من املراحل الثال،، عليه أن يتجنب اجلو اجلماعي، ألنه 

رك رأيه، إذا تبني له أن احل    خالفه، إذا كان التفكري من شخص واحد يكون أقرب إىل ت
 . (2)، خبالف حال اجلماعة فقد يعز عليه االعتراف باخلطأ أمام مؤيديه أو خمالفيه

                                                 
 .41 - 49بتصرف، وقفات تربوية   ضوء القرآن الكرمي ص  (0)
 .24سورة سبأ آية  (4)
 .3/492بتصرف، الكشاف  (3)
. وانظر الدعوة اإلسالمية، أصوهلا ووسائلها ص 41 - 49  ضوء القرآن الكرمي ص  بتصرف، وقفات تربوية (2)

443. 
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 ثالثا: أسلوب التخطيط: 
التخطيط هو: وضع خطة يسري عليها القائمون بالعمل، وفقا ألهداف حمدودة، مع 

 .(0)وارد البشرية واملادية على أفضل وجه ممكنمراعاة استخدام امل
واملقصود بأسلوب التخطيط   الدعوة: تفهم الداعية لشمول أهداف دعوته 
ومقاصدها، وإدراكه الوسائل اليت ينبغي أن يسلكها لتحقي  هذه األهداف،   وضع 

الظروف خطة حمددة املعامل، ينظم جهوده على ضوئها، مراعيا اإلمكانيات املتاحة له، و
املؤثرة   الواقع، حبيث تكون هذه اخلطة مؤدية إىل يقي  األهداف املقصودة، سواء 
أكانت أهدافا قريبة أم بعيدة، وأن ال يترك العملية الدعوية تسري خبط عشواء، مستندة 
إىل حمدودية النظر، والتصرفات الوقتية الصادرة عن ارجتالية ال عن تفكري عمي  وتنظيم، 

ها الظروف واألحوال، دون أخذ األهبة واالستعداد للمتغريات حوهلا، بل أو أن تسري
 .(4)حماولة التنبؤ مبا قد يعترضه من عوائ  ومشكالت

وتكمن أمهية التخطيط للدعوة اإلسالمية،   أنه مبدأ رباين، وإن غفل عن أمهيتها 
 .(3) ڇ  ....ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇڇ الكثري من الدعاة اليوم، قال تعاىل: 

إضافة إىل أن التطور العلمي والتقدم املادي   العصر احلاضر، يفرض على املسلم 
التخطيط والتنظيم،   كل مناحي حياته، واملتأمل   الواقع احلايل، يشهد ألعداء الدين 
حبسن التخطيط   أمور دنياهم، وينعى على املسلمني اعتذارهم عندما تصيبهم احملن 

هم األزمات والشدائد، بأن هذا من خمططات أعداء اإلسالم، الذين والفنت، أو تأخذ خبناق
يسعون إىل ضرب اإلسالم وتعوي  انتشاره، فال بد للمسلم من التخطيط والتنظيم 

للوقوف    -قد ال تتوافر كلها لديهم -الستخدام ما لديه من طاقات وإمكانات
أن  -ال التقليد هلم-ذلكوجوههم، بل والتفوق عليهم إذا صدق مع اهلل، ومنطلقه   

 التنظيم والتخطيط هو من مسات الدين اإلسالمي.

                                                 
 .041بتصرف، فقه األخوة   اإلسالم ص  (0)
، جملة البيان عدد 44 - 44انظر مقال بعنوان: التخطيط   خدمة الدعوة إىل اهلل :خالد صقري الصقري من ص  (4)

 م. 0991هـ  0201ذو احلجة  042
 .004، وبتصرف، األسلوب التربوي للدعوة إىل اهلل   العصر احلاضر ص 41ورة األنفال جزء من آية س (3)
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ومن يتأمل سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم ، يرى أن مراحلها وخطواهتا، مل  
 .(0)يد، ارجتاال أو تتم اعتباطا، بل متت بعد تفكري وتدبري، يسدده الوحي عند االقتضاء

 عوة اإلسالمية:جماالت استخدام أسلوب التخطيط يف الد
إن أسلوب التخطيط ليس أسلوبا قائما بذاته، فال يقال إن الداعية قد سلك   
دعوته أسلوب التخطيط، لكنه أسلوب تكميلي، وطريقة من طرق تنظيم استخدام 

 األساليب الدعوية األخرى.
 ومن اجملاالت اليت تتطلب جهود الدعاة عند التزامهم هبذا األسلوب، ما يلي:

 هاد   سبيل اهلل: اجل -0
بإذن اهلل إىل التقليل من اخلسائر البشرية واملادية إىل  -يؤدي (4)فحسن التخطيط فيه

اقل حد ممكن، وقد كان فتح مكة منوذجا رائعا للتخطيط اجلهادي، سواء   توقيت 
خروج املسلمني من املدينة بعد االعتداء اآل  مباشرة، ملهامجة قريش   عقر دارها، 

ساك بزمام املبادرة، أو تنظيم كتائب اجليش اإلسالمي، وتوزيع الرايات واأللوية، واإلم
حبيث تستوعب القبائل املشاركة   اجليش   يظهر اجلزء األقوى   اخلطة، وهو تقسيم 
اجليش إىل مخسة أجنحة، واستغالل األثر النفسي ملباغتة قريش بأن طوقت مكة وشلت 

االلتقاء .. إىل غري ذلك من التدابري اليت خطط هلا النيب صلى حركة أهلها،   يديد موقع 
 اهلل عليه وسلم لفتح مكة، مما يثبت أمهية التخطيط   اجلهاد   سبيل اهلل.

   توزيع املسئوليات والتكليفات: -4

                                                 
، مؤسسة الرسالة بريوت، 434 - 430بتصرف، احلل اإلسالمي فريضة وضرورة: د.يوسف القرضاوي ص  (0)

الم، وفيه ختطيط م،  وأضاف املؤلف: أن اهلل تعاىل قص علينا قصة يوسف عليه الس0911هـ 0211ط: بدون 
سنة، قام عليه يوسف عليه السالم  تفكريا وتنفيذا، فهذا يدل على شـرعية التخطـيط    04اقتصادي متويين ملدة 

. وقد كان النيب صلى اهلل عليه وسلم يدخر 434للمستقبل، وقد ذكره القرآن   معرض التمدح واالمتنان. ص 
) أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان يبيع خنل بين النضـري  ألهله قوت سنة كما روى اإلمام البخاري   صحيحه

وحيبس ألهله قوت سنتهم(. كتاب النفقات باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله وكيف نفقات العيـال  
. ومن شواهد استخدامه صلى اهلل عليه وسلم التخطيط والتنظيم   الدعوة اختاذه دار األرقـم مركـزا   4/091

 ر هبا، والعمل على إجياد مناخ صاحل يتآخى فيه الدعاة.للدعوة قبل اجله
وذلك كاختيار القيادة الصاحلة، والعناية بإعداد أفراد اجليش وانضباطهم واستقامتهم، وقوة التسلح واإلعداد، واختيـار   (4)

 التوقيت املناسب للقتال، ودراسة أرضية القتال والظروف احمليطة به، ودراسة أحوال العدو.. اخل.
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وذلك يتم بداية جبودة اختيار الكفاءات ومالءمتها للمهمة، ويديد األهداف اليت 
اخلطة، سواء أكانت أهدافا مرحلية مؤقتة، أم أهدافا عامة، ومن ذلك ينشدها القائم ب

سرايا يطيم األوثان، والسرايا التعليمية الدعوية، كسرية خالد بن الوليد رضي اهلل عنه 
إىل بين جذمية، وتكليف معاذ بن جبل رضي اهلل عنه بتعليم أهل مكة، وأيب حمذورة رضي 

 .(0)سجد احلراماهلل عنه بالقيام باألذان   امل
   إعداد الدعاة وتربيتهم:  -3

وذلك بغرس أمهية النظام   سلوكهم وإعدادهم، بشكل متكامل، لتحقي  الداعية 
املثايل أو النموذجي، فالداعية حيتاج إىل تنظيم وقته وتنظيم جهوده، ألن العشوائية تؤدي 

 .(4)إىل بعثرهتا وهدرها
عرفة مواضع الضعف فيهم، فتحدد الربامج الالزمة والتخطيط إلعداد الدعاة يساهم   م

للنهوض مبستواهم، كذلك   معرفة أصحاب القدرات القيادية أو اإلدارية أو غري ذلك من الصفات 
 البارزة   الدعاة الناجحني، مما يساعد على وضع اخلطط اليت تزيد من فاعليتها وإنتاجيتهم.

   استيعاب املسلمني اجلدد: -2
هم مهال دون العناية هبم، والتخطيط لذلك من قبل الدعاة، قد يؤدي إىل فإن ترك 

انتكاسهم، وتراجعهم، وعلى أقل األحوال جهلهم وعبادهتم اهلل دون بصرية، وقد كان النيب 
صلى اهلل عليه وسلم يوزع هذه املسئوليات على أصحابه فما أن يسلم أحد الناس حىت 

نظم هلم مسكنا إىل جواره ليتعلم قبل أن يرجع إىل يكلف به أحد الصحابة ليعلمه، أو ي
قومه، كذلك ُيلزم صلى اهلل عليه وسلم املسلمني السري   خطة تعليمية لتعليم عدد كبري من 
الناس، حيث سلك هبم مسلك التعليم اجلماعي املستنفر، ودفعهم إىل حمو العامية دفعا، 

هون جرياهنم وال يعلموهنم وال يعظوهنم ، فقال:)) ما بال أقوام ال يفق(3)وحضهم على ذلك
وال يأمروهنم وال ينهوهنم ، وما بال أقوام ال يتعلمون من جرياهنم وال يتفقهون وال 

 .(2)يتعظون((
                                                 

 .347، و ص 074، و ص 029راجع ص  (0)
 .43انظر منهاج الدعاة: د. حمي الدين األلوائي ص  (4)
 .02بتصرف، الرسول املعلم، وأساليبه   التعليم ص  (3)
، 0/042جزء من حديث طويل أورده احلافظ اهليثمي   جممع الزوائد كتاب العلم باب   تعليم من ال يعلم  (2)
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 مقتضيات أو متطلبات جناح أسلوب التخطيط:
 الوضوح   عرض اخلطة ويديد جزئياهتا، واالبتعاد هبا عن الغموض، ومن ذلك: -0
ف اليت تسعى الدعوة لتحقيقها، مرتبة حسب األولويات، مع يديد األهدا -

، فإن ذلك مما (0)التمييز بني األهداف األساسية والثانوية، وبني األهداف القريبة والبعيدة
يساعد على اختيار األهم منها عند حدو، تضارب أو تداخل بينها، أو عند احلاجة 

 .(4) ذلكلتقدمي برنامج على آخر، أو إلغاء أحدمها أو غري
 يديد اإلمكانيات واملوارد البشرية املتاحة، لتحقي  أقصى استفادة ممكنة. -
يديد الوسائل والطرق الدعوية املناسبة واملالئمة لكل داعية، حبسب قدراته  -

 .(3)وإمكاناته، واملتوافقة مع طبيعة الربنامج واألهداف املرسومة له
 لتخطيط املرسوم:التعاون بني الدعاة   سبيل جناح ا -4

ويقي  التعاون بني الدعاة ينبع من شعور كل منهم باملسئولية جتاه اجلزء املناط به، 
وإحساسه بأمهية ما أعطي من صالحيات تنفيذية، واملقصود أن يكون تنفيذ اخلطة 

 .  (2)مجاعيا، بعيدا عن التفردات الشخصية أو اجلماعية
 فيه اجلميع هلدف واحد، دون أن حييد و كذلك كان اجليش اإلسالمي الفاتح يسري

أحد منهم عن اخلطة املرسومة، ولذلك سارع بعض الصحابة إىل النيب صلى اهلل عليه 
وسلم، حني ملسوا أن هناك رأيا خمالفا قد يسبب خلال   خطة الرسول صلى اهلل عليه 

ان، اليوم يوم وسلم السلمية لفتح مكة، ملا قال سعد بن عبادة رضي اهلل عنه: يا أبا سفي
امللحمة، اليوم تستحل الكعبة. فخاف الصحابة أن تكون له   قريش صولة، وتقع مقتلة 

                                                                                                                                          
  الكبري، وفيه بكري بن معروف، قال البخاري: أرم به، ووثقه أمحد   روايـة وضـعفه      وقال: رواه الطرباين

أخرى، وقال ابن عدي أرجو أنه ال بأس به. ورواه احلافظ املنذري   الترغيب والترهيب باب الترهيب من كتم 
عند املنذري، انظر الرسول ، وقال األستاذ عبد الفتاح أبو غدة : احلديث حسن أو ما يقاربه 7ح  0/044العلم 

 .07املعلم وأساليبه   التعليم ص 
 .041، وانظر فقه األخوة   اإلسالم ص 434بتصرف، احلل اإلسالمي فريضة وضرورة ص  (0)
 .44بتصرف، التخطيط   خدمة الدعوة إىل اهلل: خالد الصقري، جملة البيان ص  (4)
 .42خطيط   خدمة الدعوة: خالد الصقري ص ، و الت040انظر فقه األخوة   اإلسالم ص  (3)
 .311بتصرف، املدخل إىل علم الدعوة ص  (2)
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عظيمة، وأخربوا الرسول مبا جال   خاطرهم، فأمر غريه من الصحابة حبملها، فقيل أنه 
، فجرى هذا التغيري (0)أعطاها البنه قيس، وقيل لعلي وقيل للزبري رضي اهلل عنهم أمجعني

 الوقت املالئم احملق  ملصلحة الفتح واملسلمني.  
 قيام األكفاء املتأهلني به: -3

وذلك أن يتوىل القيام بالتخطيط أهله: وهم أهل االختصاص والكفاءات العلمية 
 .(4)والعملية،   خمتلف جوانب احلياة

 املرونة   إعداد اخلطط وتنفيذها: -2
وجيه، ال التقييد واإلجياب، وذلك بأن فاملقصود من أسلوب التخطيط التنظيم والت

يدد الثوابت، ويعطى اجملال لالجتهاد والتصرف عند األمور املفاجئة، ومن مميزات اخلطة 
اجليدة، أهنا تفسح جانبا خاصا لبند الطوارئ واملفاجآت، حىت إذا تصدت أي عقبة أمام 

 تنفيذها، ال يكون ذلك عن غفلة من الدعاة بل عن استعداد وتأهب.
 املتابعة واحملاسبة: -4

وهو امليزان الذي يوزن به جناح اخلطة ويقيقها لنتائجها وأهدافها املرجوة، وشعور 
املكلف بأنه حماسب ومسئول، يغرس   نفسه حرصا على اإلتقان وحسن القيام مبا كلف 
به، ومن ذلك متابعة النيب صلى اهلل عليه وسلم لقواده حني أمرهم بترك القتال وعدم 
التعرض ألهل مكة، وسؤاله خالد بن الوليد رضي اهلل عنه عن القتال الذي جرى بينه 

 وبني أهل مكة   اخلندمة.
وكذلك متابعته صلى اهلل عليه وسلم لنتائج السرايا اليت بعثها لتحطم األوثان،  

 وإشارته خلالد رضي اهلل عنه إىل عدم إجناز عمله كامال ملا هدم العزى، فعاد رضي اهلل
عنه وهدمها، فسأله صلى اهلل عليه وسلم : هل رأيت شيئا؟ قال: ال. قال: )) فإنك مل 
هتدمها، فارجع إليها فاهدمها((. فرجع إليها فخرجت إليه امرأة سوداء ناشرة الرأس، 

                                                 
 .009راجع  ص  (0)
 .311بتصرف، املدخل إىل علم الدعوة ص  (4)
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فقتلها، ورجع إىل الرسول صلى اهلل عليه وسلم ، فأخربه، فقال:)) نعم تلك العزى، وقد 
 .(0)م أبدا((يئست أن تعبد ببالدك

وتتميز املتابعة بأهنا تكشف نقاط الضعف سواء أكانت   اخلطة ذاهتا، أم   
 املكلفني بتنفيذها، فيجرى التعديل املالئم ويستدرك اخلطأ.
 آثار استخدام أسلوب التخطيط يف الدعوة إىل اهلل:

حسن التخطيط يؤدي بإذن اهلل إىل االستمرارية والدوام وعدم االنقطاع،  -0
فالداعية إذا وضع خطة ما ،  أجنز مرحلة من مراحلها، أو حق  بعض أهدافها، فإن ذلك 
باعث كبري على االستمرار، وقطع لطري  الفتور والتكاسل أن يتسرب إىل نفس الداعية، 
كما أنه يعني على االستمرارية والدوام، مبا يتهيأ له الداعية للتعامل مع الطوارئ 

 قه.واملفاجآت اليت قد تعي
حسن التخطيط يؤدي إىل حسن األداء، وباملقابل: سوء التخطيط يؤدي إىل  -4

سوء األداء، ومن الواقع املشاهد أن التخطيط اجليد احملكم الستثمار القدرات واإلمكانات 
واملوارد احملدودة، ينتج أفضل من التخطيط السيء الضعيف أو االرجتالية   استثمار 

 رية، بل أن غالبها يضيع هباء منثورا.اإلمكانات واملوارد الكث
االستفادة من اخلربات الدعوية املتنوعة، فتعدد األحوال االجتماعية، وتفاوت  -3

أحوال املدعوين، يؤدي إىل تنوع املناهج واخلطط الدعوية اليت يسري عليها الدعاة، وهذا 
بة، خاصة عند بدوره يؤدي إىل إثراء خربات الدعاة، بسبب تعدد الفرص واخلطط اجملر

القدرة على تقومي اخلطط األخرى واالستفادة من نتائجها، والعمل على تال  نقاط 
 التقصري والضعف   املستقبل.

للتخطيط أثر غري مباشر على املدعوين، إذ أن املدعوين تعظم استفادهتم  -2
م وقبوهلم للنشاطات الدعوية املنظمة اليت تنتهج خطة واضحة حمكمة، فذلك يكسبه

 شعورا باالستقرار، والبعد عن الفوضوية ، ويزيد من ثقتهم   الدعاة.

                                                 
 . 021سب  خترجيه ص  (0)
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للتخطيط أثر حممود   تقوية إميان الداعية، ألن التخطيط استفراغ ما   اجلهد  -4
البشري، وبذل ألسباب، مع التوكل على اهلل تعاىل،   الرضا بقضاء اهلل وقدره بعد 

 ب عليها.عبادة يثا -مع صدق التوكل -ذلك، فهو 
 رابعا: أسلوب اإليحاء:

اإلحياء لغة: مشت  من كلمة أوحى، والوحي: اإلشارة، والكتابة، والرسالة، 
 واإلهلام، والكالم اخلفي، وكل ما ألقيته إىل غريك.

يقال: أوحى إىل فالن إحياء: أي أشار وأومأ، وأوحيت إليه الكالم ووحيت: هو 
 .(0)أن تكلمه بكالم ختفيه
سلوب اإلحياء إيصال القناعة بفكرة ما إىل ذهن السامع، عن غري واملقصود بأ

، وتكون إما بلسان املقال، (4)التلقني املباشر، فقد يكون عن طري  قصة مثال أو تعريضا
يتحد، بكالم عن غريها، وينبه ضمنا   الوقت ذاته عنها، أو بلسان احلال، بأن يفعل كأن 

 هبا.ما يدل عليها، أو يترك فعل ما يأمر 
وهو من األساليب النفسية الغري مباشرة، وقد يكون أحيانا أشد تأثريا من الدعوة  

الصرحية املباشرة، فمن حكمة الداعية أن يصرف املدعو عن الرذيلة إىل الفضيلة، بتلويح   
، فإن املدعو إذا فهم املقصود منه، كان أوقع   -ما أمكن-املقال، وتعريض   اخلطاب 

 .(3)تأثريا   قلبه، مع مراعاة حرمته بترك اجملاهرة والتوبيخ نفسه، وأعظم
وشاهد هذا األسلوب من القرآن الكرمي، سورة العصر، اليت نزلت على النيب صلى 
اهلل عليه وسلم تبشره بالفتح، ودخول الناس   اإلسالم، وتأمره بالتوجه هلل باحلمد 

ما روت عنه أم املؤمنني عائشة رضي والعبادة والتسبيح، فكان صلى اهلل عليه وسلم، ك
اهلل عنها:) يكثر أن يقول   ركوعه وسجوده:)) سبحانك اللهم ربنا وحبمدك، اللهم 

 .(2)اغفر يل(( 

                                                 
 .190، و املنجد ص 4/4441الصحاح فصل الواو من باب الواو والياء (0)
 .094ص  بتصرف، أصول التربية اإلسالمية (4)
 .007بتصرف، هداية املرشدين ص  (3)
 .014سب  خترجيه ص  (2)
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قال احلافظ ابن حجر رضي اهلل عنه: ) مع  قوله: يتأول القرآن: جيعل ما أمر به  
 .(0)من التسبيح والتحميد واالستغفار   أشرف األوقات واألحوال(

وهذا الفهم لآليات صحيح ال غبار عليه، وقد فهمه كثري من الصحابة ، كما   
احلديث الذي رواه اإلمام البخاري رمحه اهلل، عن سؤال عمر رضي اهلل عنه عن مع  

، لكن اآليات الكرمية أوحت للنيب صلى اهلل عليه وسلم بقرب أجله، فقد (4)هذه السورة
ما: ) ملا نزلت إذا جاء نصر اهلل والفتح، نعيت إىل رسول روى ابن عباس رضي اهلل عنه

 .(3)اهلل صلى اهلل عليه وسلم نفسه، فأخذ بأشد ما كان قط اجتهادا   أمر اآلخرة(
وهذا اإلحياء مل يقتصر فهمه على النيب  صلى اهلل عليه وسلم، بل فهمه كذلك عمر 

باس ملا سأله الفاروق:) هو أجل وعبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهم أمجعني، فقال ابن ع
وذلك عالمة  -رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أعلمه له، قال إذا جاء نصر اهلل والفتح

 فسبح حبمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال عمر: ما أعلم منها إال ما تعلم(. -أجلك
 جماالت استخدام أسلوب اإلحياء:

ة، إما بتبيني أجرها وثواهبا، أو بالتعريض     احلث على القيام باألعمال الصاحل -0
التوجيه إليها كاملدح والثناء للفت االنتباه، كقوله صلى اهلل عليه وسلم عن ابن عمر رضي اهلل 
عنهما: )) نعم الرجل عبد اهلل لو كان يصلي من الليل((. فكان عبد اهلل بعد ذلك ال ينام من 

 . (4)عبد اهلل رجل صاحل، لو كان يكثر الصالة من الليل((، و  رواية:)) إن (2)الليل إال قليال(
أو باملقارنة بني فضيلة القيام باألعمال الصاحلة، ومراتبها واختالف أجرها، ليدفع 

ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ڇ باملؤمنني إىل الوصول إىل املرتبة األعلى كقوله تعاىل: 

فاآلية الكرمية توحي ، (4) ڇ.... ىئ      ىئی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب

                                                 
 .2941ح  1/732فتح الباري  (0)
 .014سب  خترجيه ص  (4)
وعزاه إىل الطرباين، وروى البخاري   صحيحه عن ابن عباس:) أجل أو  2941ح  1/732انظر فتح الباري  (3)

 .4/92 ڇڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  قولهمثل ضرب حملمد، نعيت له نفسه( كتاب التفسري باب 
 .4279ح  2/0941صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما  (2)
 . 1/11صحيح البخاري كتاب التعبري باب األخذ على اليمني   النوم  (4)
 .01سورة احلديد جزء من آية  (4)
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للمسلم بذل نفسه وما ميلك   سبيل اهلل، خاصة عند الضرورة واألزمات اليت يتراجع 
 فيها الكثري من إخوانه عنها.

  املواطن اليت تستلزم مراعاة نفسيات املدعوين ومشاعرهم، إما لشدة  -4
مثال، وذلك  احلساسية عند هؤالء، أو إلرادة الستر عليهم،   مواقف تصحيح اخلطأ

باستخدام األسلوب النبوي: ) ما بال أقوام(، إشارة إىل أناس وقعوا   أخطاء، وللداعية 
 .(0)عليهم ملحوظات، فينبه إىل ما يريد دون جرح ملشاعر أحد منهم

ومن ذلك  قيام النيب صلى اهلل عليه وسلم خطيبا، وقوله: )) أما بعد فإمنا أهلك الناس قبلكم 
، وعدم (4)يهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه احلد.. ((أهنم إذا سرق ف

 ختصيصه أسامة بن زيد رضي اهلل عنهما أو من دفعه إىل طلب الشفاعة بالعتاب أمام الناس.
إذا مل جتد األساليب الدعوية املباشرة، أو عند توقع عدم جدواها، إما لوجود  -3

لعجب، أو لعوامل أخرى تصده عن القبول لشرفه موانع   نفس املدعو كالكرب وا
ومكانته، فاستعمال الداعية ألسلوب اإلحياء، يتجاوز به هذه العقبة، وينفذ بالدعوة إىل 
قلب املدعو، دون أن يشعر باملساس لكرامته أو اإلهانة لشرفه، ألن التصريح قد يور، 

 باطل.اجلرأة على اإلعراض، كما أنه قد حيرض على اإلصرار على ال
-ومن ذلك قول النيب صلى اهلل عليه وسلم مادحا سهيل بن عمرو رضي اهلل عنه  

بعد أن أمَّنه: )) من لقي سهيل بن عمرو، فال يشد النظر إليه! فلعمري إن  -قبل إسالمه
سهيال له عقل وشرف، وما مثل سهيل جهل اإلسالم، ولقد رأى ما كان يوضع فيه أنه 

بلغت هذه املقولة سهيال، مل تأخذه األنفة والعزة باإل ، بل قال: مل يكن له بنافع((، فلما 
 .(3)كان واهلل برا صغريا وبرا كبريا، فخرج وشهد حنني ،  أسلم باجُلعرانة

                                                 
 .491 بتصرف، علم النفس الدعوي ص (0)
 .041سب  خترجيه ص  (4)
. وكذلك مـا قالـه   404، ونور اليقني   سرية سيد املرسلني ص 3/44. وانظر السرية احللبية 237سب  خترجيه ص  (3)

الرسول صلى اهلل عليه وسلم  عن خالد بن الوليد: ))ما مثله جهل اإلسالم، ولو كان جعل نكايته وجده مع املسلمني على 
ريا له، ولقدمناه على غريه((، وكتب إليه أخوه الوليد بذلك وحثه على اإلسالم، فقال: فلمـا جـاءين   املشركني، لكان خ

كتابه نشطت للخروج، وزادين رغبة   اإلسالم، وسرين مقالة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم . بتصرف، مغازي الواقدي 
 .439/ 2، والبداية والنهاية 4/727
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إذا كان   التصريح خوف حدو، فتنة أو أذى أو غرور وتعاظم، وذلك  -2
، خوفا من طغياهنم، فقد كامتناعه عن إخبار قريش مبا هلم عند اهلل من املكانة العظيمة

روى اإلمام أمحد عن عائشة رضي اهلل عنها، أن النيب صلى اهلل عليه وسلم دخل عليها 
، و  رواية أخرى: (4()0)فقال: )) لوال أن تبطر قريش ألخربهتا مبا هلا عند اهلل عز وجل((

ه وسلم :)) )أن معاوية رضي اهلل عنه ارتقى املنرب، فقال: قال رسول اهلل صلى اهلل علي
 .(3)لوال أن تبطر قريش ألخربهتا مبا خليارها عند اهلل عز وجل((

فكالمه عليه الصالة والسالم يتضمن اإلحياء لقريش بالثبات على الدين، خاصة إذا 
، فعلى (2)أضيف له قوله صلى اهلل عليه وسلم :)) ال يقتل قرشي صربا بعد اليوم((

ائية، فإهنا توحي إىل قريش بالثبات على اإلسالم واملضي االحتمالني: أن اجلملة خربية أو إنش
 على احل .

  بأسلوب جيمع بني اإلحياء والتصريح يقول صلى اهلل عليه وسلم   مناسبة 
أخرى:)) إن هذا األمر   قريش ما داموا إذا استرمحوا رمحوا، وإذا حكموا عدلوا وإذا 

 .(4)ه لعنة اهلل واملالئكة والناس أمجعني((قسموا أقسطوا، فمن مل يفعل ذلك منهم، فإن علي
عند االعتراف لصاحب الفضل ومراعاة مشاعره، وعدم الرغبة   مواجهته مبا  -4

يؤذيه أو حيزنه، فهذا عثمان رضي اهلل عنه ذو النورين وأحد املبشرين باجلنة، وصاحب 
ول اهلل صلى اهلل فضل وسب    اإلسالم، يـأيت بعبد اهلل بن أيب سرح، ويشفع له عند رس

عليه وسلم ويسأله أن يعفو عنه ويبايعه، فيمسك النيب صلى اهلل عليه وسلم عن ذلك ثالثا، 

                                                 
، وقال احلافظ اهليثمي: رواه الطرباين وفيه أبو معشر وحديثه حسن، وبقية رجالـه  4/041مسند اإلمام أمحد  (0)

 .01/44رجال الصحيح. انظر جممع الزوائد 
 44بتصرف، من صفات الداعية: مراعاة أحوال املخاطبني ص  (4)
شيخ ناصـر  ، ختريج: ال447ح  4/431كتاب السنة: أبو بكر عمر بن أيب عاصم الضحاك بن خملد الشيباين  (3)

عـن   4/041م، ورواه اإلمام أمحد   املسند 0911هـ 0211، 0الدين األلباين، املكتب اإلسالمي دمش ، ط:
عائشة رضي اهلل عنها، وقال الشيخ الساعايت: ورجال أمحد رجال الصحيح غري جعفر بن عبد اهلل بن أسـلم    

 .43/444مسند أمحد وهو ثقة 
 .033سب  خترجيه ص  (2)
عن أيب موسى األشعري رضي اهلل عنه. وقال احلافظ اهليثمي   جممـع   394/ 2اإلمام أمحد   املسند  رواه (4)

 .4/093الزوائد: رواه أمحد والبزار والطرباين ورجال أمحد ثقات 
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ليشعر من حوله من املسلمني بعدم رضاه عن مبايعته، فلما مل يتنبه املسلمون ملقصده بايعه صلى 
ه اإلحيائي، وقال هلم:)) اهلل عليه وسلم ،   توجه إىل الصحابة معاتبا، لعدم فهمهم مراده وأسلوب

 .(0)أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إىل هذا حيث رآين كففت يدي عن بيعته فيقتله((
وفهم غري املراد من أحواله وإشاراته، إمنا يكون لتقصري املطلع احلاضر، إذ لو متعن 

 عليه   جمريات األحوال وسياقها، والحظ القرائن ألدرك املراد، فتكرار النظر منه صلى اهلل
وسلم لعبد اهلل بن سعد بن أيب سرح على غري عادة منه، وكف يده الشريفة، أحوال ظاهرها 

 .(4)كراهيته للمبايعة وحب قتله، لكنه كره أن يصرح باألمر بذلك   تلك احلال
 متطلبات جناح هذا األسلوب:

، فال مراعاة الفروق الفردية، واالستعدادات الذهنية والنفسية عند املدعوين -0
خياطبهم الداعية مبا هو فوق مستوى عقوهلم، فإذا كان الداعية املسلم مطالبا   توجيه 
خطابه املباشر، بأن حيد، الناس على قدر عقوهلم، كما قال علي رضي اهلل عنه :) 

 .(3)حدثوا الناس مبا يعرفون، أيبون أن ُيكذَّب اهلل ورسوله(
عنه :) ما أنت مبحد، قوما حديثا ال  وكذلك قول عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل

، فمن باب أوىل، مراعاة ذلك إذا أريد من املدعوين (2)تبلغه عقوهلم إال كان لبعضهم فتنة(
إذ غالبا ما يبادر إىل فهم ذلك -التلقي السليم ملا يوحي به حمدثهم، و قراءة ما وراء السطور 

ا يتأخر من هو دوهنم   املستوى أصحاب األذهان املنفتحة، اللماحة سريعو الفهم، بينم
 وذلك لضمان صحة الفهم، لئال يطلب منهم ما هو فوق مستواهم العقلي. -الذهين

التنويع   هذا األسلوب، فيكون اإلحياء قوليا أحيانا، كقوله عن سهيل بن  -4
 عمرو رضي اهلل عنه.

ابيا بالفعل، ، وقد يكون اإلحياء إجي-اإلحياء الفعلي -وأحيانا بالداللة الفعلية 
كإحيائه أليب سفيان بعدم مقاومة املسلمني، عن طري  عرض اجليش اإلسالمي أمامه، 

                                                 
 .030سب  خترجيه ص  (0)
، 49عبد القادر ص بتصرف، أفعال الرسول صلى اهلل عليه وسلم  وداللتها على األحكام: د. حممد العروسي  (4)

 م.0912هـ 0212، 0دار اجملتمع للنشر والتوزيع جدة، ط:
 .0/20صحيح البخاري كتاب العلم باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن ال يفهموا  (3)
 0/00مقدمة صحيح اإلمام مسلم  (2)
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وأحيانا سلبيا بالترك، كتنفريه من خائنة األعني، وخمالفة الظاهر الباطن عن طري  تركه 
لذلك الفعل وعدم رضاه أن يصدر منه، واإلحياء العملي يكون أحيانا أقوى أثرا، وأنفذ 

 .(0)من اإلحياء النظريمدخال 
وتارة يكون اإلحياء مبا يظهر على الوجه من تعابري وانفعاالت، يوحي هبا الداعية إىل 
من حوله مبا يريد، فقد روى اإلمام البخاري رمحه اهلل   قصة املخزومية اليت استشفع هلا 

 .(4)وسلم ( أسامة ابن زيد ) فلما كلمه أسامة فيها، تلون وجه رسول اهلل صلى اهلل عليه
وقد كان الصحابة يقرءون تعابري وجه النيب صلى اهلل عليه وسلم، ويدركون 

رضي اهلل عنه يصف النيب صلى اهلل عليه   (3)غالبا، مثل قول كعب بن مالكاملقصود منها 
، وكذلك تعبريه صلى اهلل (2)وسلم: ) وكان إذا استبشر استنار وجهه كأنه قطعة من القمر(

الغضب املعتمل   نفسه وعدم الرضا، كقوله رضي اهلل عنه   شأن ختلفه عليه وسلم عن 
 .(4)عن غزوة تبوك:) فجئته، فلما سلمت عليه ، تبسَّم تبسُّم املغضب(

أن يسب  هذا األسلوب إثارة ملكامن اإلحساس   نفس املدعو، كذكره خبري ووصفه  -3
فضل، وما عليه من نعمة، لينجذب قلبه  بالوصف اجلميل، كأن يبني ما له من حسب ، وما فيه من

إليه، فيعده لفهم ما يريد، ألن الذي يرى لنفسه شرفا ورفعة وفضال، فإنه يترفع عن الدنايا 
واخلسائس اليت تدنس شرفه، وتذهب بفضله، أما الذي يرى نفسه رذال ساقطا فإنه ال يبايل ما 

 يفعل.

                                                 
الدينية واألوقاف   السودان ط:  ، وزارة الشئون02بتصرف، الطريقة املثلى للدعاة: د. عبد الرمحن بلَّه ص  (0)

 م.0977هـ 0397بدون ، 
 .041سب  خترجيه ص  (4)
هو كعب بن مالك بن أيب كعب عمرو بن القني األنصاري اخلزرجي العقيب األحدي، وكان ممن ثبت   ذلك  (3)

يل أنه رمـى قبيلـة   اليوم، شاعر رسول اهلل، وأحد الثالثة الذين خلفوا، فتاب اهلل عليهم وقصته   الصحيحني، ق
هـ. بتصرف، سري أعالم  41وقيل  21دوس ببيتني من الشعر كانا سببا   إسالمهم، مات رضي اهلل عنه سنة 

 .3/314، واإلصابة 4/443النبالء 
ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ڇ رواه البخاري   كتاب التفسري باب قوله تعاىل (2)

 .4/419  ڇ...ۉ  ې
 .4/030ث طويل رواه البخاري   صحيحه كتاب املغازي باب غزوة تبوك جزء من حدي (4)
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له من شرف ومنزلة، ليكون فمن حكمة الداعي ذكر ما   املخاطب من فضل وما 
 .(0)ذلك أدعى لتخليه عما هو فيه من ضالل وإقباله على اهلدى واخلري

وحيسن بعد استخدام هذا األسلوب، التحاور مع املدعوين، للتأكد من متابعتهم 
وتأملهم وتفكريهم   ما أوحاه إليهم ليخترب مدى إدراكهم لقصده، واستجابة عواطفهم 

 م له.وأحاسيسهم وانفعاالهت
 آثار استخدام هذا األسلوب:

مع أصحاب النفوس املتصلبة، الرافضة  -بإذن اهلل -هذا األسلوب له أثر جمدي -0
للح  املعاندة، وفيه جتاوز هلذه العقبات الصادة عن احل ،   ذات الوقت إشعار حبفظ 

 كرامة املدعو وحفظ ماء وجهه من اهلوان.
عليه، يكون بشكل أكرب مما لو عرضت عليه  اقتناع املدعو بالفكرة املطروحة -4

 مباشرة، إذ يشعر املرء أنه هو ُمنطل  الفكرة وصاحبها.
هذا األسلوب يراعي التفاوت العقلي عند البشر، لتفاوت إنطباعات الناس  -3

وإدراكهم ملا وراء احلد،، أو التوجيه، فيفهم كل منهم حبسبه، وهذا يؤدي إىل تأثر 
 كان اإلحياء واضحا وعمليا. شرحية أكرب خاصة إذا

 خامسا: أسلوب الكتمان: 
األصل   الدعوة إىل اهلل الوضوح والظهور واإلعالن، ألن التبليغ والنذارة يقتضيان 

العقائد هذه األمور، وقد قال تعاىل آمرا نبيه صلى اهلل عليه وسلم بإبالغ ما أوحاه إليه من 
ڃ  چ  ڇ   التبليغ ألي اعتبار من االعتباراتوالشرائع واألحكام، وناهيا له عن التقصري 

، وقد أمره أن يصدع (4) ڇ.... چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ
 .(3) ڇٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ڇ بالدعوة وجياهر هبا   قوله تعاىل: 

ولكن قد تقتضي احلكمة أحيانا اإلخفاء والكتمان لبعض أحوال الدعوة، وأمورها، وعدم 
ارها أمام الناس، وذلك من باب احلذر وأخذ احليطة، فالداعية احلذر يعرف مدى ضرر إظه

                                                 
 .040 -041بتصرف، هداية املرشدين ص  (0)
 .47سورة املائدة جزء من آية  (4)
 .92سورة احلجر جزء من آية  (3)
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املكروه املتوقع حصوله، فيخاف من وقوعه خوفا يدفعه إىل التحرز ومباشرة األسباب ملنع 
 .(0)وقوعه، أو لدفعه إذا وقع أو التقليل من أذاه وأضراره، ويلجأ   سبيل ذلك إىل الكتمان

ذر من األسباب املهمة للحفاظ على الدعوة ورجاهلا، وهناك الكثري والكتمان واحل
 من األدلة على مشروعية مثل هذا األمر، ووجوبه عند احلاجة إليه، ومن ذلك قوله تعاىل:

، قال احلافظ ابن كثري رمحه اهلل عن هؤالء (4) ڇ  .....ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ ڇ 
نه، وخيفيه منهم خيفة على أنفسهم من املؤمنني: أي بني أظهر املشركني، ممن يكتم إميا

 .(3)قومهم
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ڇ وكذلك قوله تعاىل

 ڇں  
، ) أي تيقظوا واحترزوا من العدو، ال متكنوه من أنفسكم، ويقال : أخذ (2)

 .(4)حذره إذا تيقظ واحترز من املخوف، كأنه جعل احلذر آلته اليت يقي هبا نفسه(
وعية الكتمان، ما راف  السنوات األوىل من الدعوة اإلسالمية من ومما يدل على مشر

 .(4)السرية الشديدة، والتكتم الذي تغري حسب الظروف واألحوال حىت قوي أمر اإلسالم
و  غزوة الفتح اعتمد النيب صلى اهلل عليه وسلم على عامل مباغتة قريش 

ال تنكشف نيته ألحد  ومفاجأهتم، وتكتم تكتما شديدا، وحرص أشد احلرص على أن
عندما اعتزم املسري إىل مكة، ومل يبح باألمر ألقرب أصحابه إىل نفسه ، أيب بكر الصدي  
رضي اهلل عنه ، ومل يبح بسره إىل أحب نسائه إليه أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها،   
أعلم اجلميع وبقي السر   طي الكتمان داخل حدود املدينة، حىت أجنز اجلميع 
استعداداهتم، وفوق ذلك بث عيونه وأرصاده ودورياته، لتحول دون تسرب اخلرب إىل 

                                                 
 .221بتصرف، أصول الدعوة ص  (0)
 .44سورة الفتح جزء من آية  (4)
 .344 /7بتصرف، تفسري القرآن العظيم  (3)
 .70سورة النساء  آية  (2)
 .4/411تفسري أيب السعود  (4)
، دار التوزيع 74 -70بتصرف، غالم الدعوة، دروس   حديث الساحر والغالم والراهب: هشام صقر ص  (4)

 م.0992هـ 0202، 0والنشر اإلسالمية القاهرة، ط:
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مكة، وأطلعه اهلل حفاظا له وللمؤمنني مبا يتعل  بشأن حاطب رضي اهلل عنه ورسالته، 
 .(0)فاستطاع أن حيجز على تلك الرسالة قبل أن تصل ملكة

 جماالت استخدام أسلوب الكتمان: 
ل، وصولته على احل ، كالتكتم على بيعة العقبة الثانية، حني   حالة غلبة الباط -0

 .(4)استخفى هبا الرسول صلى اهلل عليه وسلم واملؤمنون من الكفار
ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڇ وكما ذكر اهلل تعاىل عن مؤمن آل فرعون

 ڇ.... ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

هر موافقتهم وكتم إميانه، فإهنم يراعونه   الغالب ،فمن حكمة كتمه إلميانه، أنه إن أظ(3)
 .(2)ما ال يراعونه لو خالفهم   الظاهر، ويسلم من أذاهم له

عند رجحان يق  مصلحة تقتضي الكتمان، كما حد،   غزوة األحزاب،  -4
رضي اهلل عنه إسالمه، ليتمكن من تغيري جمرى املعركة، بالوقيعة  (4)حني كتم نعيم بن مسعود

ني األحزاب وبني بين قريظة، وقد وجهه النيب صلى اهلل عليه وسلم إىل االستفادة من ذلك، ب
 .(7()4)بقوله:)) إمنا أنت رجل واحد، فخذل عنا ما استطعت ، فإن احلرب َخْدعة((

وقد ظهرت مصلحة الكتمان   غزوة الفتح، إذ أهنا كانت لتحقي  عامل مفاجأة 
 لمني دون إراقة دماء.قريش وإرضاخهم لالستسالم للمس

إذا كان التصريح واإلعالن يؤدي إىل مفسدة ، كالفّت   عضد املسلمني، أو  -3
يسبب هلم البلبلة واالضطراب، ومثال ذلك: أمر النيب صلى اهلل عليه وسلم سعد بن معاذ 

                                                 
، وانظر العبقريـة  347 -34ح مكة من ص . وانظر اآلثار التشريعية   فت327بتصرف، الرسول القائد ص  (0)

 .441 -441العسكرية   غزوات الرسول صلى اهلل عليه وسلم من ص 
 .4/27انظر سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام  (4)
 .41سورة غافر جزء من آية  (3)
 .244ص  . وانظر أصول الدعوة444/ 4بتصرف، تيسري الكرمي الرمحن   تفسري كالم  املنان  (2)
هو نعيم بن مسعود بن عامر بن أنيف األشجعي، أبو سلمة، صحايب مشهور أسلم ليايل اخلندق، وأوقـع اخلـالف بـني     (4)

 .3/441األحزاب، قتل   وقعة اجلمل، وقيل مات رضي اهلل عنه   خالفة عثمان. بتصرف، اإلصابة 
، وقد روى اإلمام البخاري   صحيحه 4/19وعيون األثر  ،3/427انظر سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم : ابن هشام  (4)

 .2/42قوله صلى اهلل عليه وسلم :)) احلرب َخْدعة((، كتاب اجلهاد والسري باب احلرب خدعة 
 .73انظر غالم الدعوة ص (7)
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وسعد بن عبادة رضي اهلل عنهما، بكتمان غدر بين قريظة عن املسلمني ،   غزوة 
، وذلك حمافظة على روح املسلمني (0)أن يلحنا له حلنا يعرف منه حقيقة اخلرباألحزاب، و

املعنوية،  فالكتمان يكون فيما يضر إظهاره، أما ما ال يضر إظهاره فال يصلح كتمانه، خاصة 
 إذا كان متعلقا بتنظيم أمور الدعوة وترتيبها، كتصريح املرء بإسالمه أو كونه داعية إىل اهلل.

 ح هذا األسلوب:متطلبات جنا
اتفاق رأي الدعاة على ضرورة الكتمان   األمر املعني، حىت تظهر مصلحة  -0

إظهاره، ومما يعني على ذلك إدراك احلكمة من الكتمان والفائدة املرجوة من إعالنه، ألن 
 .(4)خمالفة أحدهم وإفشاءه لسر اجلماعة قد يؤدي إىل إيذاء  إخوانه

رضي اهلل عنه، وإفشائه خلرب مسري املسلمني إليهم، ولعل الفرق بني موقف حاطب  
وموقف العباس رضي اهلل عنه، وحرصه على إعالم قريش قبل دخول الرسول صلى اهلل عليه وسلم 
مكة ظاهر، فإفشاء حاطب للسر عدها بعض الصحابة جرمية وخيانة للمسلمني، ومل ينجه من 

ه فقد أظهر األمر عندما اختفت مصلحة الكتمان، العقوبة إال شهوده بدرا، أما العباس رضي اهلل عن
 بل إن املصلحة كانت   ذلك الوقت   اإلعالن، وذلك حىت يستأمن أهل مكة ألنفسهم.

طاعة القائد أو املسئول ممن هم دونه، إذا أمر بكتمان أمر ما رأى املصلحة    -4
فاجتماع كلمة كتمانه، حىت لو مل ترسخ القناعة   أنفس األفراد بضرورة ذلك، 

املسلمني أمام أعدائهم، وظهور اتفاق الدعاة أمام املدعوين خري من ختذيلهم لبعضهم، 
وخمالفة كل منهم اآلخر، وقد ضرب الصحابة مثال رائعا   اجتماع كلمتهم ، وطاعتهم 
لرسول صلى اهلل عليه وسلم حني وقفوا عند أمره ومل يفتاتوا عليه، ومل يعط أحدهم 

سفيان ملا قدم املدينة لتجديد العهد، و  ذات الوقت مل تظهر بادرة من  األمان أليب
 .(3)أحدهم تشري إىل عزم الرسول صلى اهلل عليه وسلم على غزوهم

                                                 
. وكذلك ما حد،   سرية عبد اهلل بن جحش، حني كتب له كتاب وأمـره أن ال  4/13انظر عيون األثر  (0)

ر فيه حىت يسري يومني   ينظر فيه   ميضي، وال يستكره أحدا من أصحابه، وذلك حمافظة علـى معنويـات   ينظ
املسلمني ألن األوامر كانت بأن يترصد قريشا قرب مكة. انظر سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم : ابـن هشـام   

4/431. 
 .74بتصرف، غالم الدعوة ص  (4)
رية يوحي بأن أبا سفيان قدم بعد نقض العهد مباشرة، ومل يكن النيب صلى اهلل ولعل سياق القصة   كتب الس (3)
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أن يقدر الكتمان بقدره، فال يبالغ فيه، أو يستكثر منه، ألن األصل   الدعوة  -3
إىل ضعف الثقة، وكثرة  الوضوح والبيان، كما أن اإلكثار منه بغري ضرورة قد يؤدي

الشكوك بني املسلمني، وتأخر الدعوة، وسيطرة اخلوف والتوجس   نفوس الدعاة 
واملدعوين، فمسألة السرية والعلنية أثناء السري   طري  الدعوة، والتنقل بني مراحلها، 
مسألة نسبية، وليست مطلقة: أي سرية فقط أو علنية فقط، فاملراحل والظروف اليت 

الدعوة، وقوة الدعوة وقدرهتا على الرد على أعدائها، هي اليت يدد تفاصيل العمل ييط ب
 الدعوي وتوزع األدوار املختلفة بني الدعاة.

من املواجهة ، أو إىل العلنية دائما فينبغي للدعاة أال جينحوا للسرية دائما خوفا  
واستعجال، وكذلك دون  اندفاعا وهتورا، وإمنا تنتقل الدعوة من طور إىل طور، دون طفرة

، مع مراعاة تطبي  قاعدة املصلحة واملفسدة، فدعاة (0)تفويت للفرص، أو خوف من األذى
، عند بدء (4)اإلسالم الذين كانوا يستخفون بصالهتم من قومهم ويصلون   شعاب مكة

الدعوة وضعفها، هم أنفسهم الذين طهروا مكة وما حوهلا من األصنام، وقاموا يصلون   
 يت اهلل احلرام بعد أذان بالل رضي اهلل عنه فيه.ب

 آثار أسلوب الكتمان على الدعوة اإلسالمية:
إذا وضعت خطة، وكان الكتمان أحد دعائمها، فإن احملافظة على هذا اجلزء  -0

من أسباب إجناح اخلطة بإذن اهلل، وتنفيذها حىت هنايتها، وقد أفلحت ترتيبات الرسول 
  الكتمان حلرمان قريش من معرفة خرب غزوهم، ومتت مباغتة صلى اهلل عليه وسلم 

 .(3)متميزة للغاية، أجربت قريشًا على االستسالم دون قتال
احملافظة على األرواح أن تزه ، فالدعاة هم رأس مال الدعوة ووقودها، وقد  -4

، تلجئهم بعض الظروف القاهرة إىل السرية والتكتم حذرا من أن تستأصلهم يد الباطل

                                                                                                                                          
 عليه وسلم حينئذ قد أعلن نية الغزو.

 .77 - 74بتصرف، غالم الدعوة ص  (0)
 .474/  0انظر سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: ابن هشام  (4)
 .                 321بتصرف، الرسول القائد ص  (3)
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واملغامرة   تلك احلال بكشف رجال الدعوة دون فائدة حقيقية، أو خبطوات غري 
 ، أمر بعيد كل البعد عن احلكمة اليت جيب أن ينتهجها الداعية   دعوته.(0)مدروسة بعناية

 سادسا: أسلوب الحوار: 
احلوار هو: أن يتناول احلديث فيه طرفان أو أكثر عن طري  السؤال واجلواب 

كد الزم هو وحدة املوضوع، وشرط حمتمل هو وحدة اهلدف، فيتبادالن بشرط مؤ
، وهو (4)النقاش حول أمر معني وقد يصالن فيه إىل نتيجة ، وقد ال يقنع أحدمها اآلخر

أسلوب مهم من أساليب تبليغ دعوة احل  ونصرته ودفع الباطل، ألهنا هتدف إىل الوصول 
 .(3)إىل احلقيقة، وألهنا أداة وعي مشترك

واحلوار من األساليب اليت تسري ضمن املنهج العقلي الذي يرتكز على العقل، 
، وهو من األساليب اليت وردت كثريا   القرآن (2)ويدعو إىل التفكر والتدبر واالعتبار

، وكذلك استخدمه النيب صلى اهلل عليه وسلم (4)، واستخدمها األنبياء مع أقوامهم(4)الكرمي
 (1)وحاجهم. (7)باملواقف احلكيمة اليت حاور فيها قومهكثريا، فسريته زاخرة 

 جماالت استخدام أسلوب احلوار:
جماالت احلوار وأشكاله متعددة، ومما حيدد نوعه وجماله ، اهلدف الذي يراد 

 الوصول إليه، أو املوقف العام للمجال احمليط به، ومن ضمن هذه اجملاالت: 
 حوار اخلطاب: -0

                                                 
 .70ف، غالم الدعوة ص بتصر (0)
 .419، وانظر الدعوة إىل اهلل: د. توفي  الواعي ص 014بتصرف، أصول التربية اإلسالمية ص  (4)
 هـ.0203، 0، دار الوطن الرياض، ط: 41بتصرف، احلوار أصوله املنهجية وآدابه السلوكية: أمحد الصويان ص  (3)
 .411بتصرف، املدخل إىل علم الدعوة ص  (2)
 .33 - 31ار اهلل تعاىل مع املالئكة   سورة البقرة من آية كحو (4)
 .441كحوار إبراهيم عليه السالم مع النمرود   سورة البقرة آية  (4)
 .0/303كحواره مع عتبة بن ربيعة أنظر قصته   سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم البن هشام  (7)
 . 47 -01الصويان من ص لالستفادة انظر احلوار أصوله املنهجية أمحد  (1)
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ذي ال يستلزم بالضرورة جوابا معلنا، مثل خطاب اهلل تعاىل وهو اخلطاب املوجه ال
، فإذا قرأها املؤمن ، هلج  ڇڭ  ڭ  ڭ  ڇ للمؤمنني، وتصدير خطابه هلم بنداء

 قلبه باجلواب: لبيك يا رب.
وقد جيري العكس، بأن خياطب املؤمن ربه بالقرآن، والدعاء، فيجيبه اهلل تعاىل، 

وسلم فيما حيكيه عن ربه قال: قال اهلل تعاىل: قسمت  كما ورد عن النيب صلى اهلل عليه
الصالة بيين وبني عبدي نصفني، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: احلمد هلل رب العاملني، 

 .(0)قال اهلل تعاىل: محدين عبدين.. احلديث
وقد يستلزم احلوار اخلطايب جوابا قوليا أو عمليا   بعض األحيان، كأن تظهر 

و االستجابة على الطرف املخاَطب، وذاك مثل احلوار الذي دار بني النيب صلى املوافقة أ
اهلل عليه وسلم وهند بنت عتبة أثناء البيعة، ملا قال: ))تبايعنين على أال تشركن باهلل 
شيئا((، قالت هند: واهلل إنك لتأخذ علينا أمرا ما تأخذه على الرجال وسنؤتيكه. قال:)) 

اهلل إن كنت ألصيب من أيب سفيان اهلنَّة واهلنَّة. قال: )) وال وال تسرقن((! قالت: و
 .(4)تزنني((! قالت: يا رسول اهلل، وهل تزين احلرة! .. اخل

 حوار االستجواب:  -4
وعادة يكون على شكل سؤال وجواب يوجه من جانب واحد، وهو لالستفهام 

 عليه وسلم وبني عن شيء ما وطلب توضيحه، كاحلوار الذي دار بني النيب صلى اهلل
حاطب رضي اهلل عنه فقال صلى اهلل عليه وسلم :))ما محلك على ما صنعت؟ قال 
حاطب: واهلل ما يب أن أكون مؤمنا باهلل ورسوله صلى اهلل عليه وسلم، أردت أن تكون 
يل عند القوم يد يدفع اهلل، هبا عن أهلي ومايل، وليس  أحد من أصحابك إال له هناك من 

 .(3)يدفع اهلل به عن أهله .. ( عشريته من
 حوار اإلقناع:-3

                                                 
، واحلديث   صحيح مسلم كتاب الصالة باب وجـوب  094 -014بتصرف، أصول التربية اإلسالمية ص  (0)

ح  0/494قراءة الفاية   كل ركعة، وأنه إذا مل حيسن الفاية وال أمكنه تعلمها، قرأ ما تيسر له مـن غريهـا   
394. 

 . 034سب  خترجيه ص  (4)
 .4/1، ولفظه عند اإلمام البخاري كتاب املغازي باب فضل من شهد بدرا 019سب  خترجيه ص  (3)
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، لبعده عن تشويش (0)وخاصة احلوار الشخصي ، فهو أسهل السبل اإلقناعية
اجلماهري احمليطني، ولتمكينه الداعية من تفنيد الشبهات املوجودة عند املدعو شبهة 

لم وبني أيب سفيان، والذي ، ومثال احلوار اإلقناعي، احلوار بني النيب صلى اهلل عليه وس(4)شبهة
ناقش فيه واقعه العقائدي، حيث تبني له فساده عن قناعة، فقد قال له صلى اهلل عليه وسلم : 
))وحيك يا أبا سفيان، أمل يأن لك أن تعلم أنه ال إله إال اهلل؟(( قال بأيب أنت وأمي، ما 

ه، لقد أغ  عين شيئا أحلمك وأكرمك وأوصلك! واهلل لقد ظننت أن لو كان مع اهلل إله غري
 (3)بعد. قال: ))وحيك يا أبا سفيان! أمل يأن لك أن تعلم أين رسول اهلل((؟ .. اخل.

 احلوار التقريري: -3
وذلك عند بداية تكون القناعة   ذهن املدعو، فيعمل الداعية على تثبيتها وإقرار 

ن،  حني قال له وقد صحتها، كاحلوار الذي دار بني الزبري رضي اهلل عنه وبني أيب سفيا
يطم هبل أمام اجلميع  يا أبا سفيان، قد كسر هبل، أما إنك قد كنت منه   غرور يوم 
أحد حني تزعم أنه قد أنعم. فقال : دع عنك هذا يا بن العوام، فقد أرى لو كان مع إله 

 .(2)حممد غريه، لكان غري ما كان
 حوار التوضيح: -2

يسعى كال الطرفني املتحاورين إىل إقناع وذلك عند اختالف وجهات النظر، ف
اآلخر بوجهة نظره، فيعرضها ويقدم هلا من الدالئل ما يؤكد رجحاهنا، وهذا ما يقع غالبا 

 بني الناس، وصاحب الكلمة األخرية هو األقوى حجة واألحسن تعبريا. 
وقد يستخدم احلوار التوضيحي من طرف واحد عند إرادة شرح وتوضيح الغامض 

طرف اآلخر، كحوار النيب صلى اهلل عليه وسلم مع األنصار على الصفا، ملا جاءه على ال
الوحي بقوهلم، فقال: )) يا معشر األنصار، قالوا: لبيك يا رسول اهلل. قال:)) قلتم أما 

                                                 
 .000بتصرف، كيف تقنع اآلخرين ص  (0)
، ومسند اإلمام 047/ 01كحوار ابن عباس رضي اهلل عنه مع الروافض، انظر لالستفادة املصنف لعبد الرزاق  (4)

 .4/041، واملستدرك على الصحيحني 0/324أمحد 
، ومن أمثلة ذلك قصة الرجل الذي جاء إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم وقال إن امرأيت ولدت غالما 007جيه ص سب  ختر (3)

 . 049،  انظر كيف تقنع اآلخرين 0037/ 4وصحيح مسلم  017/ 4أسود، انظر صحيح البخاري 
 .312/ 0، وانظر إمتاع األمساع  0/044انظر أخبار مكة (2)
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الرجل فأدركته رغبة   قريته((. قالوا قد كان ذاك. قال:)) كال إين عبد اهلل ورسوله. 
م. واحمليا حمياكم. واملمات مماتكم((. فأقبلوا إليه يبكون ويقولون: هاجرت إىل اهلل وإليك

واهلل ما قلنا الذي قلنا إال الضن باهلل وبرسوله. فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: )) 
. فبني هلم أنه هاجر إىل اهلل وإىل ديارهم (0)يصدِّقانكم ويعذرانكم((إن اهلل ورسوله 

هجرته اليت وقعت منه هلل تعاىل، بل إنه مالزم هلم ال حيىي إال الستيطاهنا، فال يرجع عن 
 (4)عندهم، وال ميوت إال عندهم.

 حوار التعليم والتوجيه:  -4
وكثريا ما استخدم النيب صلى اهلل عليه وسلم الطريقة االستنباطية الستخراج احلقيقة 

سؤال وجواب، بعيدا  العلمية املنشودة من أفواه املدعوين، حيث يلقنهم الدين على شكل
، وفائدة (3)عن اإللقاء والسرد، فتتفتح أذهاهنم لتلقي هذه احلقائ  بعد تشوق النفوس هلا

ذلك، سوق املتعلم   الطري  العلمي املطلوب بنفس السرعة اليت يسري هبا املعلم، إذ أن 
اطا إىل من أخطر آفات السرد واإللقاء اجملرد، أن يسري املعلم   إلقاءه شوطا أو أشو

النتيجة العلمية املطلوبة، بينما ال يزال السامع واقفا حيث هو، أو متعثرا مل يستفد علما أو 
، ومثال ذلك حديث جربيل عليه السالم املشهور ملا جاء إىل النيب  صلى (2)يكسب فهما

 اهلل عليه وسلم فعرض أصول الدين على شكل حوار قائم على السؤال واجلواب.
هذا األسلوب: سؤال الصحابة واستفهامهم عن أحكام اإلسالم،  ومما يدخل ضمن

فيجيب صلى اهلل عليه وسلم إجابة وافية تفيد املتعلم ومن وراءه من الناس، وتكون قاعدة 
يسري عليها اجلميع ، مثل سؤال هند بنت عتبة عن حقها   النفقة، وحكم ما أخذته من 

يا رسول اهلل، إن أبا سفيان رجل مال زوجها دون علمه، عندما سألت فقالت: ) 
شحيح، ال يعطيين من النفقة ما يكفيين ويكفي بين، إال ما أخذت من ماله بغري علمه، 

                                                 
 .044سب  خترجيه ص  (0)
 .04/049بتصرف، صحيح مسلم بشرح النووي  (4)
 .041بتصرف، الرسول والعلم ص  (3)
 .39 -31بتصرف، منهج تربوي فريد   القرآن ص  (2)
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فهل علي   ذلك من جناح؟ فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :)) خذي من ماله 
 (0)باملعروف، ما يكفيك ويكفي بنيك((. 

  مكة، أجاب بقوله : وهل ترك لنا عقيل  وملا سئل صلى اهلل عليه وسلم عن منزله
  (4)من منزل((   يبني القاعدة الشرعية: )) ال ير، املؤمن الكافر وال الكافر املؤمن((.

 متطلبات جناح أسلوب احلوار:
 اإلخالص فيه وطلب احل :  -0

بأن تكون نية الداعية خالصة لوجه اهلل تعاىل، ال االنتصار لنفسه، أو العلو على 
ه، أو من أجل إفحام اخلصم، أو إظهار ثقافته أو براعته   احلوار ، فعلى الداعية أن يبتعد غري

 عن حظوظ نفسه، مبساءلتها وحماسبتها، وإرادته احل  ولو ظهر على لسان الطرف اآلخر.
 مراعاة آداب احلوار السلوكية:  -4

صون اللسان عن سواء أكانت آدابا قولية أم آدابا عملية، ومن اآلداب القولية: 
الكذب حىت لو شعر بضعف احلجة، وجتنب الغضب ما أمكن، واستخدام الرف  واللني، 
واألمانة   احلوار سواء   العرض أو النقل لألقوال، ألن بلوغ احل  هو املقصود، والعدل 

 واإلنصاف مع الطرف اآلخر.. اخل.
لى احلوار جو األلفة واألنس، ومن اآلداب العملية: التبسم   وجه احملاور، فهذا يضفي ع

وغض الصوت مع حسن االستماع واإلنصات، وجتنب املقاطعة وإلظهار اخلطأ علنا، إىل غري ذلك 
. 

 مراعاة آداب احلوار العلمية: -3
ومن ذلك حسن التوضيح والبيان، واستخدام األساليب العلمية للتوضيح ، مثل  

 ساعدة على الفهم.عقد املقارنات، أو التشبيه وضرب األمثال امل
كذلك التدرج   احلوار، والتكلم انطالقا من دليل ثابت، والتوثي  من الناحية  

العلمية واإلسنادية، ومراعاة الفروق الفردية بني الناس، ومما يعني على ذلك املعرفة املناسبة 
 بالطرف اآلخر ومستوى حصيلته العلمية.

                                                 
 . 471سب  خترجيه ص  (0)
 .441سب  خترجيه ص  (4)
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 مراعاة آداب احلوار النفسية: مثل: -2
تدرج   احلوار بدءا بنقاط االتفاق وجتنب نقاط االختالف، كي ال يتوقف ال -

احلوار عند أول نقطة خالف، فتضغن النفوس ويقع التحدي ويسبب اخلسارة للمدعو 
 والداعية.
التحبب وخفض اجلناح للمدعو اكتسابا لتقديره واحترامه، كمناداته بأحب  -

 األمساء إليه، وتوقريه خاصة أمام الناس.
مراعاة الظرف النفسي واالجتماعي للمدعو، فال يكون أحد الطرفني   حالة  -

 (0) غضب شديد أو حزن أو إرهاق نفسي.
 : (4)احلذر من يول احلوار إىل جدال -4

فاللدد واخلصومة من اآلفات القاتلة اليت قد تنتج عن احلوار، وذلك حني يصطبغ 
   هو اهلدف الذي يرجى الوصول إليه.احلوار بصبغة التعنت والعناد، وال يصبح احل

وحد اجلدال أو املراء أن ينكر احل  الذي ظهرت داللته ظهورا ال خفاء فيه، ومما 
 .(3)يؤدي إىل ذلك التعصب ملذهب أو شيخ

وقد حث النيب صلى اهلل عليه وسلم على ترك املراء واجلدال   مجيع األحوال فقال: 
، فاجلدال بني اإلخوان (7)ولو كان حمقا(((4)ملن ترك املراء  (4)ببيت   ربض اجلنة (2))) أنا زعيم

 يغري قلوب بعضهم على بعض، ويور، الفرقة بعد األلفة، ويوقع الوحشة بعد األنس.

                                                 
للحوار: د.  ، وانظر كيف ياور، دليل عملي049بتصرف، األسلوب التربوي للدعوة إىل اهلل   العصر احلاضر ص  (0)

م ، ووقفات تربوية    0992-هـ  0202، 0دار ملسلم للنشر والتوزيع الرياض ط:  00طارق بن علي احلبيب ص 
 .94. واحلوار:  أمحد الصويان ص 71 - 47ضوء القرآن الكرمي من ص 

، ألن اجملادلـة  واملقصود باجلدل : أي املذموم منه وهو الذي يكون بال حجة ويراد به الشغب ونصرة الباطل (4)
 ڇ ے  ے  ۓ  ۓڇ باحلس  من أساليب الدعوة اليت أمر هبا النيب صلى اهلل عليه وسلم   قولـه تعـاىل:   

 .497 -419. وانظر الدعوة إىل اهلل: د. توفي  الواعي من ص 99بتصرف،  احلوار: أمحد الصويان ص 
 .94بتصرف، احلوار: أمحد الصويان ص  (3)
 .04/044ن املعبود أي ضامن وكفيل. عو (2)
 أي ما حوهلا خارجا عنها، تشبيها باألبنية اليت تكون حول املدينة. املرجع الساب . (4)
 املراء: اجلدال ، كسرا لنفسه كيال يرفع نفسه على خصمه بظهور فضله. املرجع الساب . (4)
بيت   وسط اجلنة ملن ، وتتمة احلديث: و2111ح  2/443سنن أيب داود كتاب األدب باب   حسن اخلل  (7)
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وبني اخلطيب البغدادي رمحه اهلل أقسام اجلدل بقوله: اجلدال املذموم وجهان: 
لتمويه، نصرة للباطل بعد ظهور أحدمها: اجلدال بغري علم، والثاين اجلدال بالشغب وا

ے  ڇ . وقد قال تعاىل(0)احل  وبيانه. أما جدال احملقني، فهو من النصيحة   الدين

 .(4) ڇ.... ے  ۓ  ۓ
 آثار أسلوب احلوار:

شعور اإلنسان خبطاب اهلل تعاىل له، يريب   نفسه جتاوبا مع أوامره،  -0
 ه سلوكه واستجابته.واستحضارا للجواب   القلب، وذلك يؤثر   توجي

يريب أسلوب احلوار احلماسة للح ، ويري الصواب، والرغبة   احلجة  -4
 املقنعة، وهذه من العواطف الطيبة اليت جيب احلرص على تنميتها   املدعوين.

 .(3)أنه يريب العقل على التفكري السليم والوصول إىل احلقائ  بأسلوب صحيح -3
اإلقناعي من الوسائل الناجحة إلقناع من يرجى يعترب احلوار التوضيحي و -2

 إسالمه من املفكرين العقالء، خاصة إذا اعتمد الطريقة العلمية   التفكري والعرض.
 سابعا: أسلوب التربية مع التعليم: 

التربية اإلسالمية تعين: تنشئة وتكوين إنسان مسلم متكامل من مجيع نواحيه ما 
مقصودة ألفراد اجملتمع املسلم، غايتها توجيه اإلنسان أمكن ذلك، وهي عملية متدرجة و

 .(2)حنو خالقه من خالل جمموعة من املبادئ والقيم املستمدة من الكتاب والسنة
أما املقصود بالتعليم: فهو تعليم املسلمني أو من يدخل   اإلسالم معامل الدين 

 .(4)اإلسالمي وشرائعه ومعانيه

                                                                                                                                          
ترك الكذب وإن كان مازحا، وبيت   أعلى اجلنة ملن حسن خلقه((، وقال حمق  جامع األصول: إسناده صحيح 

 .732/ 00انظر 
 .433بتصرف، الفقيه واملتفقه ص  (0)
 .044سورة النحل جزء من آية  (4)
 .413بتصرف، أصول التربية اإلسالمية ص  (3)
، وانظر أهداف التربية اإلسالمية وغايتها، وانظر 42لتربوي للدعوة   العصر احلاضر ص بتصرف، األسلوب ا (2)

 .47منهج أهل السنة واجلماعة   قضية التغيري ص 
 .224بتصرف، أصول الدعوة  ص  (4)
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لتعليم: عدم اكتفاء الداعية بتعليم املدعوين معاين واملقصود بأسلوب التربية مع ا
اإلسالم وأحكامه، وتعريفهم حبدوده وأنظمته، بل تعهد املستجيبني منهم للدعوة مبا 
يكفل هلم املناعة ضد الداء القدمي، وتثبيتهم على احل ، ومحلهم على العمل مبا تعلموا، 

 .(0)وصياغة سلوكهم مبوجبه وتطبيقه
 أسلوب التربية والتعليم:جماالت استخدام 

عند جتدد األحدا،، فالقرآن الكرمي أنزله اهلل منجما حسب الظروف  -0
واحلواد،، ألنه كتاب تعليم وبناء وتربية ، ال كتاب ثقافة أو إمتاع، جاء منهجا للحياة 
ولصياغة نفوس أبناء األمة، وجاءت السنة النبوية تبيينا وتوضيحا هلذا الكتاب، وال شيء 

  النفوس كما يؤثر فيها التربية والتعليم   ظل التجارب واألحدا،، حيث تكون  يؤثر
القلوب منفتحة للتوحيد، والنفوس مهيأة لالنطباع، لتأخذ من كل هزمية عربة ومع كل 

 .(4)نصر درسا، ولكل موقف يليال
متر وكان النيب صلى اهلل عليه وسلم يريب الناس على ضوء القرآن، وال يدع األحدا، 

على غفلة من الناس، وملا وقع اخلطأ من حاطب رضي اهلل عنه جاء القرآن بالتوجيه الصحيح 
لعقيدة الوالء والرباء، كما بني فضل السابقني اجملاهدين، وملا بذلت الشفاعة للمخزومية انطل  

 وده.الرسول صلى اهلل عليه وسلم يريب أمته على العدل واملساواة وخوف اهلل تعاىل وإقامة حد
عند حصول االستجابة والدخول   اإلسالم، فحديثو اإلسالم من أشد الناس  -4

حاجة إىل من يتعهدهم بالعلم والتربية، وال حي  للدعاة ترك املستجدين   اإلسالم 
وشأهنم، ألهنم مبجرد قبوهلم لإلسالم ودخوهلم فيه، صاروا   عداد املسلمني، وقد تبقى 

مما يعرضهم إىل  -الشرك بأنواعه-كثرية أو قليلة من دائهم القدمي    املسلمني اجلدد بقايا
االنتكاس والرجوع عن دين اإلسالم، وعلى أقل األحوال السري على غري هدى النيب 

 .(3)صلى اهلل عليه وسلم وهو حيسبون أهنم مهتدون

                                                 
 .222. وانظر أصول الدعوة ص 44بتصرف، منهاج الدعاة ص  (0)
 .477بتصرف، منهج القرآن   التربية ص  (4)
 .224بتصرف، أصول الدعوة ص  (3)
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كما أخرج وكان النيب صلى اهلل عليه وسلم يباشر بنفسه تعليم شعائر اإلسالم ملن يسلم،  
اإلمام مسلم رمحه اهلل   صحيحه: )) كان الرجل إذا أسلم علمه النيب صلى اهلل عليه وسلم 
الصالة،   أمره أن يدعو هبؤالء الكلمات:)) اللهم أغفر يل وارمحين واهدين وعافين 

 .(0)وارزقين((
 وقد كان هذا منهج النيب صلى اهلل عليه وسلم    شأن من يسلم، أن يعلمه أو 

يوكل ذلك إىل غريه من املسلمني، فعندما أسلم عمري بن وهب رضي اهلل عنه قال صلى 
، كما أرسل مصعب بن (4)اهلل عليه وسلم: )) فقهوا أخاكم   دينه، وعلموه القرآن((

عمري رضي اهلل عنه إىل أهل املدينة بعد دخوهلم   اإلسالم وأمره أن يقرئهم القرآن، 
 .(3)ههم   الدين، فكان ُيسمى امُلقرئويعلمهم اإلسالم ، ويفق

وبعد فتح مكة، باشر بنفسه صلى اهلل عليه وسلم تعليم أهلها، عرب خطبه ، وببقائه  
، نوع فيها تعليمهم وتربيتهم بني التلقني وبني التطبي  (2)بني أظهرهم تسعة عشر يوما

شاهدة، صالته صالة الضحى واملمارسة العملية أمام أعينهم، ومن أمثلة التربية والتعليم بامل
أمام أم هانئ رضي اهلل عنها، حىت روهتا ملن وراءها من الناس، وصالته   املسجد احلرام 
ليشاهده أهل مكة فعن عبد اهلل بن السائب رضي اهلل عنه ) أن النيب صلى اهلل عليه وسلم 

موسى وهارون افتتح الصالة يوم الفتح   الفجر، فقرأ بسورة املؤمنني، فلما بلغ ذكر 
، فتعلموا منه صلى اهلل عليه وسلم حىت دقائ  األمور ومن ذلك ما (4)أصابته سعلة فركع(

يرويه رضي اهلل عنه :) أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم صلى يوم الفتح، فوضع نعليه 
 . (4)عن يساره(

                                                 
 .4497ح  2/4174كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء  (0)
، وحنوه عن موسى بن عقبة   املغازي عن ابن شهاب انظر 3/303انظر البداية والنهاية عن ابن اسح  بسنده (4)

 .3/34اإلصابة 
 .4/24ى اهلل عليه وسلم :ابن هشام بتصرف، سرية النيب صل (3)
كما روى اإلمام البخاري   صحيحه عن ابن عباس قال:) أقام النيب صلى اهلل عليه وسلم مبكة تسعة عشـر   (2)

 .041يوما يصلي ركعتني(. سب  خترجيه ص 
 . 443سب  خترجيه ص  (4)
 عن عبد اهلل بن السائب رضي اهلل عنه .  3/200مسند اإلمام أمحد  (4)
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ني يدي ومن أمثلة التعليم بالتلقني ما رواه أبو حمذورة رضي اهلل عنه : )فقمت ب
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، فألقى إيل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم التأذين هو 

، وكذلك ما رواه َكَلدة بن حنبل، حني (0)بنفسه، فقال: ))قل اهلل أكرب اهلل أكرب...(
أرسله صفوان بن أمية رضي اهلل عنه بعد إسالمه بلنب وجداية وضغابيس إىل النيب صلى 

وسلم، فدخل ومل يسلم، فعلمه النيب صلى اهلل عليه وسلم أدب االستئذان اهلل عليه 
 .(4)والسالم ولقنه كيفية ذلك، بأن يقول: السالم عليكم أأدخل

 عند إعداد نوعية خاصة متميزة من املؤمنني:  -3
كالدعاة إىل اهلل، فيلزم القائم بالتربية واإلعداد هلؤالء الدعاة أن يتعهد كال 

لحه، ويرتبط هبم ارتباطا وثيقا، ويعدهم إعدادا يستوعب كل جوانب منهم مبا يص
 شخصياهتم، وف  املنهج اإلسالمي.

وهذا األسلوب   التربية والتعليم واإلعداد، أسلوب قرآين ، فاهلل تعاىل قد هيأ  
مجيع رسله باإلعداد والعناية قبل أن ينبئهم ويكلفهم بالرسالة، كما قال تعاىل   شأن 

 ڇٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ   ڀ  ڇ ليه السالم: موسى ع

ڈ  ژ  ڇ ، وظهرت منته ورعايته تعاىل لنبينا صلى اهلل عليه وسلم   قوله تعاىل(2()3)

 .(4) ڇژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  
وكذلك هو أسلوب طبقه النيب صلى اهلل عليه وسلم مع أصحابه حني أعدهم حلمل 

 الرسالة، وتعهدوا هم كذلك من جاء بعدهم من املسلمني.أعباء الدعوة وتبليغ 
عند انتشار اجلهل بني أفراد طبقة معينة، أو   جمتمعات خاصة رغم جماورهتم  -2

لغريهم ممن منَّ اهلل عليهم بالعلم، فهؤالء يعظم حقهم على جرياهنم العارفني العاملني، 
ضا، فقد روي أنه :) خطب رسول وذلك حل  أخوة اإلسالم بينهم، وحل  اجلوار معها أي

                                                 
 . 347سب  خترجيه ص  (0)
 .371سب  خترجيه ص (4)
 .02سورة القصص آية  (3)
 .444 -444/ 0بتصرف، فقه الدعوة إىل اهلل  (2)
 .1 -4سورة الضحى اآليات  (4)
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اهلل صلى اهلل عليه وسلم ذات يوم، فحمد اهلل وأث  عليه،   ذكر طوائف من املسلمني، 
فأث  عليهم خريا،   قال: )) ما بال أقوام  ال يفقهون جرياهنم؟! وال يعلموهنم؟! وال 

ويفطنوهنم،  يأمروهنم؟! وال ينهوهنم؟!....واهلل لُيعلَمن قوم جرياهنم ويفقهوهنم،
ويأمروهنم، وينهوهنم، وليتعلمن قوم من جرياهنم، ويتفقهون، ويتفطنون، أو ألعاجلنهم 
العقوبة   الدنيا((   نزل فدخل بيته. فقال قوم: من ترونه ع  هبؤالء؟ قالوا: نراه ع  
األشعريني، هم قوم فقهاء، وهلم جريان جفاة من أهل املياه واألعراب. فبلغ ذلك 

يني، فأتوا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، فقالوا: يا رسول اهلل، ذكرت قوما األشعر
 خبري، وذكرتنا بشّر، فما بالنا؟

فقال:)) ليفقهن قوم جرياهنم، وليفطننهم، وليأمرهنم، ولينهوهنم، وليتعلمن قوم من 
 جرياهنم، ويتفطنون، ويتفقهون، أو ألعاجلنهم العقوبة   الدنيا((.

رسول اهلل أنفطن غرينا؟ فأعاد قوله عليهم. فأعادوا قوهلم: أنفطن غرينا؟ فقالوا: يا 
 فقال ذلك أيضا. فقالوا: أمهلنا سنة. فأمهلهم سنة ليفقهوهم، ويعلموهم ويفطنوهم.

ٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ڇ   قرأ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هذه اآلية: 

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  

 .(4)((0) ڇچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ    چ   چ
فبني عليه الصالة والسالم أمهية تفقيه املسلم ألخيه املسلم عند جهله وحاجته لذلك، كذلك 
أمهية مبادرة اجلاهل إىل تعلم أمر دينه ممن حيمل هذا العلم، ألن التقصري   التعلم أو التعليم يؤدي إىل 

 ة للوقوع   الذنب واإل ، واستحقاق العقوبة من اهلل.انتشار اجلهل بالدين، وذلك مدعا
 متطلبات جناح أسلوب التربية والتعليم:

 التنويع   وسائل التعليم: -0
للمدعوين وتفاوت أفهامهم، فمنهم من وأمهية ذلك تنبع من تنوع املداخل النفسية  

حملاكاة والتقليد للقدوة، يتأثر بالوعظ، ومنهم من مييل إىل القراءة، وبعضهم يتعلم عن طري  ا
 والبعض اآلخر يفضل التوجيه املباشر أو التلقني.

                                                 
 .79-71سورة املائدة اآليتان  (0)
 . 424سب  خترجيه ص  (4)
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ومما يؤكد أمهية التنويع   الوسائل التربوية، ما يظهر من مراقبة الواقع البشري، 
فالناس متفاوتون   الطاقات واالستعداد، فمنهم من لديه استعداد للموت ما دام   

عداد المتثال أوامر اهلل   نفسه، وال شأن له باآلخرين، سبيل اهلل، ومنهم من لديه االست
ومنهم من اثاقل وأخلد إىل األرض.. ومنهم .. ومنهم، واملنهج القومي   التعامل مع 

 .(0)هؤالء األنواع واألصناف أن يكون عن طري  تربية كل مبا يناسبه ويتف  مع حاله
 احلرص على يقي  التوازن بني التربية والتعليم:-4
وذلك بأن يأخذ كل جانب من اجلانبني حظه، دون خبس أو شطط، فالتعليم  

علم نظري، والتربية تطبي  ذلك العلم، ويويله إىل سلوك عملي ، يت إشراف 
 .(4)الداعية وتوجيهه

ومما حيق  هذا التوازن، إدراك الفرق بينهما فمثال هناك فرق بني تعليم العقيدة اإلسالمية، 
 لى العقيدة اإلسالمية، فالتعليم جزء من التربية والتربية أعم وأمشل من التعليم.وبني التربية ع

ومن اخلطأ أن يكتفى   بعض الظروف بالتلقني الصوري،  كأن تدرس مبادئ 
العقيدة أو أصوهلا،   توضح اآلراء املختلفة فيها، فإن ذلك ال يثمر إميانا   قلب املدعو، 

دة، بينما يؤدي إىل ذلك غرس العلم اليقيين بصدق القرآن وقد ال يؤدي إىل رسوخ العقي
والوحي،   إثارة إحساس القلب ليحس بوجود اهلل دائما، إىل جانب العمل على تكوين عاطفة 
قوية دافعة إىل السلوك املرغوب، وعدم إمهال األدلة اإلقناعية ما أمكن، والتركيز على جوانب 

 آلخر، وغرس اإلحساس بدوام مراقبة اهلل تعاىل   القلب.العقيدة املؤثرة كاإلميان باليوم ا
كذلك توضيح أن التشريع اإلهلي صادر عن إرادة إهلية حكيمة تثمر التنظيم حلياة  

، إىل غري ذلك (3)اإلنسان على أكمل وجه، وبعث الطمأنينة   القلب جتاه القضاء والقدر
 ها للمدعوين   تربيتهم عليها .من املفاهيم التربوية اليت يتمكن الدعاة من تعليم

 املتابعة واملراقبة لسري العملية التعليمية والتربوية، مع تقومي نتائجها: -3

                                                 
 .010 -011بتصرف، منهج اإلسالم   قضية التغيري ص  (0)
 . 011املرجع الساب  ص بتصرف  (4)
 .244 -244/ 0، وانظر فقه الدعوة إىل اهلل 091 -029بتصرف انظر جوانب التربية اإلسالمية األساسية من ص  (3)
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فقد كان النيب صلى اهلل عليه وسلم دائم املراقبة للمسلمني، لتقومي ما يظهر عليهم 
مع  من احنرافات   التصور أو   السلوك، ومل يدع ذلك حىت   أخطر ظروف املواجهة

خصومهم، كما حد، واملسلمون   طريقهم ملالقاة هوازن، حني طلب منه حديثو 
 اإلسالم أن جيعل هلم شجرة يعلقون عليها سالحهم ويتربكون هبا.

 االهتمام بإثارة املدعو ولفت انتباهه: -2
فإن هذا مما يزيل اخلمول وكسل الذهن   التعليم والتربية، ومن وسائل ذلك: 

يدة تثري التفكري، وتشحذ اهلمم لبلوغ مستوى أعلى من الفضل، وذلك طرح مفاهيم جد
مثل مفهوم املساواة الذي أعلنه النيب صلى اهلل عليه وسلم   أول خطبة له فقال: )) 

ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  ڇ الناس بنو آدم وخل  اهلل آدم من تراب، قال تعاىل

 .(4)(((0) ڇ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ
ومثل عطاياه العظيمة اليت مل يألف العرب مثلها من قبل، حىت أن الرجل يرجع إىل 

 .(3)قومه ويقول: يا قوم أسلموا فإن حممدا يعطي عطاء من ال خيشى الفقر
 التعامل مع أكرب عدد ممكن من احلواس أثناء التعليم أو التربية: -4

ته، أو تنفعل هبا، إمنا هي رباط يربط الناس إن كل حاسة يثريها الداعية ترتبط بدعو
، واختالف مستويات الناس حيتم على الداعية احلرص على إثارة ما استطاع من (2)به

احلواس، ألن الناس أحيانا يفكرون عن طري  التصور، بصور عقلية خلربات حسية فعلية، 
ور السمعية ومعظم الناس تكون صورهم البصرية أقوى من سواها، وبعضهم تكون الص

لديهم هي األقوى، وأقل منهم من تكون الصور اللمسية أو احلركية، أو الشمَّية، أو 
 . (4)الذوقية أقوى لديهم مما سواها

                                                 
 .03سورة احلجرات آية  (0)
 .024سب  خترجيه ص  (4)
 .303سب  خترجيه ص  (3)
 .74بتصرف، املعرفة   منهج القرآن الكرمي ص  (2)
 م.0974، 3، دار العلم للماليني ط:444لنفس: د. فاخر عاقل، ص بتصرف، علم ا (4)
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لذلك ترى النيب وهو حيطم األصنام جذاذا، ال يفعل ذلك وهو صامت، بل ينبه 
حاسة البصر مع على بطالهنا بتالوة آيات من القرآن الكرمي، فيجتمع للمشاهد استعمال 

السمع، فيثمر ذلك يقينا أقوى   قلبه، كما ُروي عنه أنه دخل) مكة يوم الفتح، وحول 
البيت ستون وثالمثائة نُصب، فجعل يطعنها بعود   يده، ويقول: )) جاء احل  وزه  

 .(0)الباطل، جاء احل  وما يبدئ الباطل وما يعيد((
سح على رؤوسهم وصدورهم أثناء وكذلك ما ورد عما فعله مع بعض الناس من م

 .(4)الدعاء هلم بصوت يسمعه املدعو، كما فعل مع فضالة وأيب حمذورة وشيبة رضي اهلل عنهم
 ختصيص بعض الناس دون غريهم بأخبار معينة: -4
، وختصيص األنصار (3)ومن ذلك ختصيص قريٍش بإخبارهم مبا يتعل  هبم 

اهلل عنه أن يناديهم له وقال:)) ال  خبطبته على الصفا، حني أمر أبا هريرة رضي
يأتيين إال أنصاري   قال حىت توافوين بالصفا((، و  رواية عند اإلمام أمحد رمحه 

 . (2)اهلل: )) اهتف يل باألنصار، وال يأتيين إال أنصاري((
قال اإلمام النووي رمحه اهلل مبينا حكمة ختصيصه صلى اهلل عليه وسلم األنصار دون 

  (4()4)منا خصهم لثقته هبم، ورفعا ملراتبهم، وإظهارا جلاللتهم وخصوصيتهم(.غريهم: ) إ
 إزالة العوائ  اليت تعي  تعليم املدعو وتربيته: -7

ومن هذه العوائ : التعل  بأعراض الدنيا الزائلة، وقد كان للنيب صلى اهلل عليه 
 وسلم عدة طرق   إزالتها، ومن ذلك:

ثرة أو حبيث ُتشبع، فيتالشى تأثريها كعقبة   طري  إشباعها وذلك بإعطائها بك -
التربية، ومن ذلك: إعطاء العطايا العظيمة ملسلمة الفتح خاصة ملن سأله أو استزاده منهم 

                                                 
 . 047سب  خترجيه ص  (0)
 .347و ص   011و ص  037سب  خترجيه ص  (4)
 .440، وص 033بأنه لن يقتل قرشي صربا ولن تغزى مكة بعد يوم الفتح انظر ص  (3)
 .431/ 4املسند  (2)
 .047/ 04صحيح مسلم بشرح النووي  (4)
 .41 -44من صفات الداعية: مراعاة أحوال املخاطبني من ص  انظر (4)
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كأيب سفيان وحكيم رضي اهلل عنهما، أو ملن حلظ صلى اهلل عليه وسلم تعلقه هبا ومتنيه 
 هلا، كصفوان بن أمية رضي اهلل عنه .

باع الرغبة   املكانة والصدارة، كتولية بين شيبة سدانة الكعبة، وتولية ومنها: إش
عتاب بن أسيد إمارة مكة، وإعطاء أيب سفيان ما طلبه من النيب صلى اهلل عليه وسلم من 

 رضي اهلل عنهم أمجعني. (0)املال واملكانة له وألبنائه
بن حزام رضي  تعديلها وتوجيهها ، كما فعل صلى اهلل عليه وسلم مع حكيم -

اهلل عنه ، حني أعطاه ثالثا من غنائم حنني   قال: )) يا حكيم إن هذا املال َخضرة 
حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس مل يبارك له فيه، 

، فحثه على التعفف (4)وكان كالذي يأكل وال يشبع، واليد العليا خري من اليد السفلى((
والرضا مبا تيسر   عفاف وإن كان قليال، وذلك بتشبيهه املال   الرغبة وامليل  والقناعة

وحرص النفوس عليه بالفاكهة اخلضراء احللوة املستلذة، من أخذه من غري حرص عليه 
بورك له فيه، ومن طلبه وحرص عليه وتطلع إليه، مل يبارك له فيه، وكان حاله كمن به 

على اإلنفاق   وجوه الطاعات، ليكتسب ليده فضل علو وجمد ونيل ال يشبع بسببه،   حيثه داء 
 .(3)الثواب

إزالة هذا العائ  ومنعه ، فالنيب صلى اهلل عليه وسلم يعلم طبيعة اجملتمع اجلاهلي  -
وعصبيته، وما هلا من شأن كبري   توجيه سلوك املدعو، مما قد يعرقل عملية التربية، فقد 

ويناصرها على احل  وعلى الباطل، فحرم صلى اهلل عليه وسلم كان الرجل يشايع قبيلته 
املشايعة والنصرة على الباطل وجعلها منافية لإلسالم، فقال: )) كل حلف   اجلاهلية مل 

 .(2)يزده اإلسالم إال شدة، وال حلف   اإلسالم((
 آثار استخدام أسلوب التربية والتعليم:

                                                 
 . 421و ص  437سب  ختريج احلديث ص  (0)
. ومسلم    كتاب الزكاة باب 049/ 4رواه البخاري   صحيحه كتاب الزكاة باب االستعفاف عن املسألة  (4)

 .0134ح  4/707بني أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح 
 .044 - 7/044مسلم بشرح النووي بتصرف، صحيح  (3)
 .023سب  خترجيه ص  (2)
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لفرد أكثر استقامة وسعادة، وجتعل اجملتمع يريب   النفس أخالقا جتعل حياة ا -0
 أشد متاسكا، حني تعوده اإلتقان العملي والدقة وتوخي صحة النتائج.

يبعث على العمل وترك الكسل والتواكل، وينمي شعور اإلنسان مبسئوليته عن  -4
صحة عمله، وهذا جيعل منهجية التربية اإلسالمية منهجية حركية فكرية عاطفية مبنية 

 لوعي والدقة وصحة األداء.على ا
، ومما يدل على ذلك موقف حكيم بن (0)شدة االقتناع وبلوغه أعماق النفس -3

حزام رضي اهلل عنه بعد توجيه النيب صلى اهلل عليه وسلم له، فقد قال:) يا رسول اهلل، 
والذي بعثك باحل ، ال أرزأ أحدا بعدك شيئا، حىت أفارق الدنيا( وقد أوىف بيمينه رضي 

هلل عنه فقد) كان أبو بكر رضي اهلل عنه يدعو حكيما إىل العطاء، فيأىب أن يقبله منه،   ا
إن عمر رضي اهلل عنه دعاه ليعطيه، فأىب أن يقبل منه شيئا، فقال: إين أشهدكم معشر 
املسلمني على حكيم، إين أعرض عليه حقه من هذا الفيء، فيأىب أن يأخذه، فلم يرزأ 

 .(4)بعد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حىت تو ( حكيم أحدا من الناس
التربية مع التعليم توث  صلة اإلنسان بربه، وتوجهه حنو اخلري والتقرب له تعاىل،  -2

ويببه   إخوانه املسلمني، وتقوي املؤمن على االستعالء على شهواته، واالستعالء على 
 .(3)القوة املادية، واستمداد القوة من اهلل وحده

كما أن التعليم يعود العقل على إدراك حقيقة هذا الكون، ويقدره على التأمل  -4
والنظر   حكمة اهلل تعاىل   خلقه وشرعه، وتنقيه من الوهم واخلرافات، ومن الوقوع 

، وذلك يكون (2)  املتاهات، وذلك عن طري  التعرف على احل  عن قرب، وعن يقني
  وسرية نبيه صلى اهلل عليه وسلم وصحبه الكرام.باتصاله الدائم بكتاب اهلل تعاىل

إن االنسجام بني النظرية والتطبي  ) أو بني القول والعمل(، أثناء تعليم املدعو  -4
 وتربيته،  يولد نفوسا منسجمة، مستقرة ، بعيدة عن التردد واالرجتالية.

                                                 
 .423 -424بتصرف، أصول التربية اإلسالمية ص  (0)
 .314سب  خترجيه ص  (4)
 .274 -270/ 0بتصرف، فقه الدعوة إىل اهلل  (3)
 .274 -274/ 0بتصرف، فقه الدعوة إىل اهلل  (2)
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ية املدعو، ال آثارا قوية   شخص  -بإذن اهلل-التربية إذا رافقت التعليم تركت  -7
 تنمحي بسهولة مع الزمن ، أو تتقلب مع املتغريات.

 ثامنا: أسلوبا الترغيب والترهيب:
 .(0)الترغيب من الرغبة، ويقال: رغب يرغب رغبة: إذا حرص على الشيء وطمع فيه

وأسلوب الترغيب هو: كل ما يشوق املدعو إىل االستجابة وقبول احل  والثبات 
بيب وإغراء مبصلحة أو متعة آجلة مؤكدة خرية خالصة من عليه، وهو وعد يصحبه ي

 .(4)الشوائب، مقابل القيام بعمل صاحل أو االمتناع عن لذة ضارة ابتغاء مرضاة اهلل
 .(3)والترهيب من الرهبة، وهي : اخلوف والفزع

وأسلوب الترهيب هو : كل ما خييف وحيذر املدعو من عدم االستجابة أو رفض 
بات عليه بعد قبوله، وهو وعيد وهتديد بعقوبة مترتبة على اقتراف إ  أو احل  أو عدم الث

 .(2)ذنب، مما هنى اهلل عنه، أو على التهاون   أداء فرائض اهلل
وهذا الوعد يشمل نعيم الدنيا واآلخرة وسعادهتما، والوعيد كذلك يشمل نقمة 

االستخالف   األرض، والعزة الدنيا واآلخرة وشقاءمها، فقد وعد اهلل املؤمنني الصادقني ب
واحلياة الطيبة واجلنة   اآلخرة، وتوعد العاصني باخلزي والذل وضنك املعيشة   الدنيا 

 .(4)واآلخرة وبنار اجلحيم   اآلخرة
 ومجعت بني األسلوبني ألمور:

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ڇ جلمع القرآن غالبا بينهما، كقوله تعاىل -0

ٺ  ٺ  ٿ       ٿ  ٿ   ٿ  ٹ            پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ

 .(4) ڇٹ  

                                                 
 .4/437النهاية   غريب احلديث  (0)
 .447. وانظر أصول التربية ص 237صول الدعوة ص بتصرف، ، أ (4)
 .4/411النهاية   غريب احلديث  (3)
 .447. وانظر أصول التربية ص 237بتصرف، أصول الدعوة ص  (2)
 .094بتصرف، هداية املرشدين ص  (4)
 .04سورة حممد آية  (4)
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ألن الترغيب بالقيام بأمر معني، هو ترهيب عن القيام بضده، قال ابن قدامة -4
 ،(4)رمحه اهلل: ) األمر بالشيء هني عن ضده من حيث املع ، فأما الصيغة فال( (0)املقدسي

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ڇ  فنهي اهلل تعاىل عن اختاذ أعدائه أولياء   قوله تعاىل:

چ  ڇ ، والترهيب من فعل ذلك بقوله:  ڇ....پ  پ  پ  پ    ڀ   ڀ  

، هو ترغيب للمؤمنني   إعالن التربؤ منهم، وتويل اهلل  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  
 ڇ...... ڤ  ڤ              ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦڇ ورسوله واملؤمنني، كما قال تعاىل: 

معاداة الكافرين، ثري رمحه اهلل أن   اآلية الكرمية ترغيبا   إعالن .وقد بني احلافظ ابن ك(3)
بقوله: ) إن كنتم خرجتم جماهدين   سبيلي، باغني ملرضايت عنكم، فال توالوا أعدائي 

 .(2)وأعداءكم، وقد أخرجوكم من دياركم وأموالكم حنقا عليكم وسخطا لدينكم(
 خدامهما ومتطلبات إجناحهما وآثارمها، كما سيأيت.لتواف  الترغيب والترهيب   جماالت است -3

 جماالت استخدام أسلويب الترغيب والترهيب:
الترغيب   قبول احل  واالستجابة له، والترهيب من اإلعراض وصد  -0

الناس عنه، ومن ذلك الترغيب باستئالف القلوب ويبيبها   دين اإلسالم، 
: كالتألف باجلاه ولطف الكالم، وتثبيتها عليه، وقد يكون ذلك بشكل معنوي

كقوله صلى اهلل عليه وسلم لألنصار ملا خافوا بقاءه   مكة: )) هاجرت إىل اهلل 
 وإليكم، واحمليا حمياكم، واملمات مماتكم((.

                                                 
هـ وسكن دمش  441أبو عمر، ولد سنة هو حممد بن أمحد بن حممد بن قدامة املقدسي الفقيه احملد، احلنبلي  (0)

كان زاهدا قدوة صاحلا قاضيا حلوائج الناس كثري العبادة حريصا على إزالة املنكـرات، تـو  رمحـه اهلل عـام     
 .4/309، واألعالم 44/4هـ. بتصرف سري أعالم النبالء 417

، راجعـه وأعـد   27ة املقدسي ص روضة الناظر وجنة املناظر: اإلمام موف  الدين عبد اهلل بن أمحد بن قدام (4)
 م.0910هـ 0210، 0فهارسه: سيف الدين الكاتب، دار الكتاب العريب بريوت ط:

 .0سورة املمتحنة جزء من آية  (3)
 .1/004تفسري القرآن لعظيم  (2)
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، (0)أو تألفه بالعفو مكان االنتقام وباإلحسان مكان اإلساءة كعفوه عن أهل مكة 
ک  ک    گ  گ  گ         گ  ڳ    ژ  ژ  ڑ   ڑ   کک ڇ وقد قال تعاىل: 

 .(4) ڇڳ  ڳ  ڳ           ڱ  ڱ  
كما قد يكون الترغيب بشكل حسي: كتأليفه القلوب باملال والعطاء، فقد كان 
صلى اهلل عليه وسلم يؤثر حديثي اإلسالم بالعطايا لتثبيت قلوهبم على اإلسالم، وهذا إذا 

 تزلزله الفنت، ويكل املؤمنني إىل إمياهنم، ظهر أن اإلميان ملا يرسخ   قلوهبم رسوخا ال
فعن سعد بن أيب وقاص رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: )) إين ألعطي 

 .(3)الرجل وغريه أحب إيل منه خشية أن يكبه اهلل   النار على وجهه((
خمرمة بن  ومما حفظت سريته من تأليفه لقلوب حديثي اإلسالم، ما رواه امِلْسَور بن 

وهو من مسلمة  -نوفل رضي اهلل عنهما، بشأن إكرام الرسول صلى اهلل عليه وسلم ألبيه
قال:) قدَمت على النيب صلى  -الفتح، ممن أعطاهم دون املائة من اإلبل من غنائم حنني

اهلل عليه وسلم أقبية، فقال يل أيب خمرمة: انطل  بنا إليه عسى أن يعطينا منها شيئا، قال: 
م أيب على الباب فتكلم، فعرف النيب صلى اهلل عليه وسلم صوته، فخرج ومعه ِقباء فقا

 .(2)وهو يريه حماسنه. وهو يقول: )) خبأت لك هذا ، خبأت لك هذا(( 
ومن ترغيبه كذلك تألفه لبعض أشراف قريش قبل إسالمهم ترغيبا هلم   اإلسالم 

ذه العطايا كانت لتال  ما   قلوهبم من ، وحكمة ه(4)كعطائه لصفوان بن أمية رضي اهلل عنه
 .(0)حقد، ألن اهلدايا تذهب األحقاد وجتعل النفوس متهيئة للنظر   صدق الدعوة وصحة العقيدة

                                                 
 .244بتصرف، الدعوة اإلسالمية، أصوهلا ووسائلها ص  (0)
 .32سورة فصلت آية  (4)
 041ح  73/ 4صحيحه كتاب الزكاة باب إعطاء من خياف على إميانه  رواه اإلمام مسلم    (3)
 . 434سب  خترجيه ص  (2)
قال اإلمام أبو بكر اجلصاص رمحه اهلل : وقد ُاختلف   املؤلفة قلوهبم، فقيل: إمنا كانوا على عهد رسـول اهلل   (4)

ة عددهم، وقد أعز اهلل اإلسالم وأهلـه،  صلى اهلل عليه وسلم،   أول اإلسالم،   حالة قلة عدد املسلمني، وكثر
واستغ  هبم عن تألف الكفار، فإن احتاجوا إىل ذلك فإمنا ذلك لتركهم اجلهاد، ومىت اجتمعـوا وتعاضـدوا، مل   

  ذكر قصة عيينة بن حصن واألقرع بن حابس مـع   -حيتاجوا إىل تألف غريهم مبال يعطونه من أموال املسلمني،
منعهم مكانا يؤلفان به_ وقال هلما: إن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان يتألفكمـا   عمر رضي اهلل عنهم، ملا

واإلسالم يومئذ قليل، واهلل قد أغ  اإلسالم، اذهبا فاجهدا جهدكما، ال يرعى اهلل عليكما إن رعيتما. بتصرف، 
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ومن الترهيب عن الصدود واإلعراض قول العباس أليب سفيان رضي اهلل عنهما 
د أن ال إله إال وهو يقف بني يدي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: ) وحيك أسلم واشه
 .  (4)اهلل وأن حممدا رسول اهلل قبل أن تضرب عنقك(، فشهد شهادة احل  فأسلم

الترغيب هبدف التشمري عن ساعد اجلد   طاعة اهلل تعاىل، والترهيب من  -4
معصية أوامره وخمالفة شرعه، وذلك إما أن يكون ترغيبا   جنس الطاعات بشكل عام 

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ڇ حلة، كقوله تعاىلكالترغيب   األعمال الصا

فوعدهم  (3) ڇک  گ  گ  گگ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  
 بالعيش اهلينء واحلياة الطيبة.

، (2)وقد يكون الترغيب   أنواع خمصوصة منها كالصالة والصدقة واحلج واجلهاد
ېئ  ېئ  ىئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ڇ أو ترغيب الناس   اإلنفاق   سبيل اهلل كقوله تعاىل: 

 .(0) ڇ.....ىئ      ىئ

                                                                                                                                          
 .3/042أحكام القرآن 

نساين يتغري تبعا للزمان واملكان واحلال(: إن عمـر  وقال د. يوسف القرضاوي   مقال بعنوان: )الفقه اجتهاد إ
رضي اهلل عنه حني أىب أن يعطي الزكاة قوما كانوا من املؤلفة قلوهبم   عصر الرسول صلى اهلل عليه وسـلم، مل  

ولكنه غري الفتوى بتغري احلال، فلم  -كما قد يفهم بعض الناس -يغري بذلك حكما شرعي، ومل يعطل نصا قرآنيا
نة بن حصن واألقرع بن حابس وأضراهبما من الطامعني، ممن حيتاج اإلسالم ودولته إىل تأليف قلوهبم بعد يعد عيي

أن انتصر على أكرب دولتني   األرض: فارس والروم. والرسول صلى اهلل عليه وسلم مل يكتب صكَّا هلؤالء يبقيهم 
ير تأليف شخص أو ناس بأعينهم، فإن ذلك  ال يكون  مؤلفة إىل األبد، فاملؤَلف هو من يرى اإلمام تأليفه، فإذا مل

 إسقاطا لسهم املؤلفة كما فهم بعض احلنفية، وال تعطيال للنص كما فهم بعض املعاصرين.
فعمر رضي اهلل عنه رأى مصلحة املسلمني   عصره، أن يسد الطري  على الطامعني   أموال الزكـاة، باسـم   

تأليف وإعطاء املؤلفة عند احلاجة واقتضاء املصلحة. بتصرف، جملة االياد عدد التأليف، ومل يرد عنه ما مينع من ال
، وانظر مصـارف  011 -99هـ، وانظر الزكاة وأحكامها: وهيب غاوجي ص 0207/ 3/ 07تاريخ  7134

ريوت ، املكتب اإلسالمي ب49 -42الزكاة   الشريعة اإلسالمية : عبد اهلل جار اهلل بن إبراهيم اجلار اهلل من ص 
 م.0914هـ 0214، 0و مكتبة احلرمني الرياض ط:

 .212، وانظر أصول الدعوة ص 34 -34بتصرف، هداية املرشدين ص  (0)
 .4/441عيون األثر  (4)
 .97سورة النحل آية  (3)
 .099- 094انظر هداية املرشدين إىل طرق الوعظ واخلطابة من ص  (2)
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 الترهيب بالتهديد بالعقوبة للمنحرفني عن منهج اهلل والعصاة، وهي نوعان:  -3
العقوبة األخروية اليت يتوالها اهلل عز وجل   اآلخرة، واليت يتم هلم فيها  -0

ڇ  ڇ    ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڇ إحصاء أعماهلم كما قال تعاىل: 

 .(4) ڇ .....ڑ  ڑ  ک      ک  کڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  
 العقوبة الدنيوية: وهي قسمان:  -4
عقوبة جرت هبا سنة اهلل الكونية، وتقوم على قانون السبب واملسبب، وتصيب  -0

اجلماعات حال احنرافهم عن شرع اهلل، وهذا النوع له أشكال متنوعة، فقد يكون اهلالك 
أو غري ذلك من أشكال العقاب، وقد بني  بتعجيل العقوبة   الدنيا، أو تسليط األعداء

صلى اهلل عليه وسلم  من هذه السنن، ما يصيب املتهاون   إقامة حدود اهلل وشرعه، 
ومن يظلم الناس وال يساوي بينهم، وأن ذلك سبب إهالك اجلماعة كما قال صلى اهلل 

يف تركوه، الشرعليه وسلم : )) إمنا أهلك من كان قبلكم، أهنم كانوا إذا سرق فيهم 
، وقد قال تعاىل مؤكدا على مثل هذا املع : (3)وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه احلد((

 .(2) ڇی  ی  ی  جئ   حئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حب          ڇ 
كذلك ما بينه النيب صلى اهلل عليه وسلم حلكيم بن حزام من ضياع بركة املال عند 

 .تعل  النفس به، وطمعها   االستزادة منه
النوع الثاين: الذي يشمل العقوبات اليت نصت عليها الشريعة اإلسالمية وأمرت 
الوالة بتنفيذها حب  املخالفني، وقد تكون عقوبات مالية كدفع دية القتيل، كما قال صلى 
اهلل عليه وسلم   خطبته:)) فمن قتل له قتيل، فهو خبري النظرين، إما أن يعقل ، وإما أن 

، أو عقوبات جسدية كقطع يد السارق، أو عقوبة معنوية كإهدار  (4)(يقاد أهل القتيل(

                                                                                                                                          
 .01سورة احلديد جزء من آية  (0)
 .29لكهف جزء من آية سورة ا (4)
 .041سب  خترجيه ص  (3)
 .31سورة الشورى آية  (2)
 .024سب  خترجيه  (4)
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ڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   گ    ڇ شهادة القاذف، كما   قوله تعاىل: 

 (4).(0) ڇ.... گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ
 والغاية من الترهيب   العقوبات أمران:

 لرذيلة فيه.أحدمها: محاية الفضيلة ومحاية اجملتمع من أن تتحكم ا
 .(3)الثاين: املنفعة العامة أو املصلحة، ألنه ما من حكم   اإلسالم إال كان فيه مصلحة للناس

الترهيب من خمالفة هديه وسنته، وتشديد اإلنكار على من خالف ، فعن جابر  -2
بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما) أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خرج عام الفتح إىل مكة 

رمضان، فصام حىت بلغ كراع الغميم، فصام الناس،   دعا بقدح من ماء فرفعه، حىت   
نظر الناس إليه   شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام. فقال:)) أولئك 

 .(2)العصاة. أولئك العصاة ((
 متطلبات جناح أسلويب الترغيب والترهيب:

الداعية كل حديثه ترغيبا وال كله ترهيبا، املوازنة واالعتدال بينهما، فال جيعل  -0
بل يتناوب بني االثنني، حىت ال يطغى جانب على جانب، فيفرط املستمع   التمين 
للثواب دون عمل، أو يقنط من رمحة اهلل وعفوه، واملتأمل   آيات القرآن جيد أن اهلل 

ية عذاب   يتلوها تعاىل كثريا ما يورد آية نعيم   يردفها بآية عذاب، وكذلك يورد آ
ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ   ۉ   ۉ    ې  ې  ې    ې  ى    ى  ائ  ڇ بآية نعيم، كقوله تعاىل: 

 .(4) ڇائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ     
ومن رمحة اهلل تعاىل بعباده أن رباهم   القرآن بنوعي التربية كليهما الترغيب 

يكون موازيا ألسلوب الترهيب، والرجاء يوازي والترهيب، فاألصل أن أسلوب الترغيب 
                                                 

 . 2سورة النور آية  (0)
، وانظر جمموعة حبو، فقهية: د. عبـد  409 -401انظر هداية املرشدين إىل طرق الوعظ واخلطابة من ص  (4)

 .314 -371الكرمي زيدان من ص 
 دار الفكر العريب ط: بدون.  49 -41بة   الفقه اإلسالمي: حممد أبو زهرة من ص بتصرف، اجلرمية والعقو (3)
صحيح مسلم كتاب الصيام باب جواز الصوم والفطر   شهر رمضان للمسافر   غري معصية، إذا كان سفره   (2)

 .0002ح  4/714مرحلتني فأكثر 
 .20 -37سورة النازعات اآليات  (4)
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اخلوف، لئال يتمادى املدعوون   املعاصي مغترين برمحة اهلل ومغفرته، وال ييأسوا 
ويقنطوا من رمحته خوفا من عذابه وقوته، بل يكون حاهلم كما يقول تعاىل عن 

 .(4()0) ڇ..... وئ   وئ  ۇئ  ۇئڇ املؤمنني
آن واحلديث النبوي إلثارة االنفعاالت وتربية يعتمد الترغيب والترهيب القر -4

العواطف الوجدانية، فهي احملرك والدافع األقوى للسلوك، واملغذية لطاقات اإلنسان، وعن 
 .(3)طري  إثارة هذه الدوافع يبلغ الداعية هدفه

وهذه العواطف متنوعة: منها الرجاء واحلب، فترى النيب صلى اهلل عليه وسلم يثري  
هلل ولرسوله حني سأل األنصار عما قالوه، فقالوا: واهلل ما قلنا الذي قلنا، إال دافع احلب 

الضن باهلل ورسوله. فأراد أن يثبت قلوهبم على اإلميان ويرغبهم   عظيم الثواب من عند 
 .(2)اهلل تعاىل فقال هلم: )) إن اهلل ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم((

س مسلمة الفتح بإعطائهم من الغنائم، لترغيبهم   و يثري دافع حب اخلري واملال   نفو
 اإلسالم.

ويثري   أنفس أهل مكة عاطفة الرجاء، حني سأهلم: ما تظنون أين فاعل بكم، 
فقالوا قد امتألت قلوهبم رجاء ورغبة: أخ كرمي وابن أخ كرمي فقال حمققا أمنيتهم 

 ومتفضال عليهم: أذهبوا فأنتم الطلقاء.
س اإلنسانية جمموعة أخرى من العواطف ، كاخلوف، واهلل تعاىل كذلك يثري   النف

ٱ  ٻ  ڇ يثري عاطفة اخلوف من إحباط العمل عند مواالة األعداء، كما   قوله تعال

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ   ڀ  ڀ  ڀ         ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

                                                 
 .47آية  سورة اإلسراء جزء من (0)
، وانظر أصول التربية اإلسالمية  مـن ص  013 -014بتصرف، الدعوة اإلسالمية الوسائل واألساليب ص  (4)

 .93 -14، وانظر منهج تربوي فريد   القرآن من ص 442 -443
 .440 -449بتصرف، أصول التربية اإلسالمية  من ص  (3)
 .044سب  خترجيه ص  (2)
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ڄ   ٿ      ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ              ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦڄ  ڄ  

 .(0) ڇڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  
ويثري   قلوهبم اخلوف من أذى الكفار احلسي الذي قد يقع هبم من جراء مواالهتم 

ڌ      ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ    ڇ لقراباهتم املشركني بقوله تعاىل: 

 . (4) ڇک  ک  ک       ک  
م هذه العاطفة، بإخافتهم من إصابتهم بسنن كما يثري النيب صلى اهلل عليه وسل

األولني، وأن يصيبهم اهلالك كما أصاب من قبلهم، ملا طلبوا ذات أنواط فقال: ))  
سبحان اهلل! هذا كما قال قوم موسى: اجعل لنا إهلا كما هلم آهلة، والذي نفسي بيده 

اهية اإلقتداء ، كما يعزز بواسطة أسلوب الترهيب كر(3)لتركنب سنة من كان قبلكم((
بسرية أهل الباطل   نفوس املؤمنني، بقوله:)) قاتل اهلل اليهود، إن اهلل ملا حرم عليهم 

 .(2)شحومها، أمجلوه   باعوه، فأكلوا مثنه((
أن يكون الترغيب والترهيب مصحوبا بتصوير جيسد مظاهر اجلنة والنار والثواب  -3

، (4)يتخيل ويشعر مباشرة باملرغبات واملرهبات والعقاب، ليستطيع املدعو من هذا التصوير أن
 وهذه الطريقة جمدية بشكل خاص مع أصحاب اخليال وأصحاب العواطف اجلياشة.

 أثر استخدام أسلويب الترغيب والترهيب:
غالبا ما يكون هذان األسلوبان ذا أثر فعال ناجح، ألنه يتواف  مع الفطرة  -0

عليه وتستكثر منه، وهي ذاهتا النفس اليت يب  والنفس البشرية اليت يب اخلري ويرص
األمن والسالمة، والبعد عن اخلطر واخلوف والتهديد، فهما يولدان حافزا ذاتيا داخل 

                                                 
 .0سورة املمتحنة آية  (0)
 . 4سورة املمتحنة آية  (4)
 . 079سب  خترجيه ص  (3)
 .473سب  خترجيه ص  (2)
 .14 -74لالستفادة انظر منهج تربوي فريد   القرآن من ص  (4) 
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، حيق  (0)النفس اإلنسانية، حيرك عواطفها ويوجه إرادهتا ويدفعها، حىت تلتزم سلوكا معينا
 هلا اخلري ويبعد عنها العقاب. 

عو يقبل التكاليف الشرعية بكل رضا،وحيرص عليها، ألن أهنما جيعالن املد -4
قيامه هبا قد جرى مبحض اختياره وخاصة إذا كان الترغيب والترهيب باألجر الذي عند 

 اهلل.
أنه مع مرور الوقت ينمي حواجز وقائية تنمو   قلب املدعو، ويول بينه وبني  -3

 خروي.الوقوع يت ما يتركه يت طائلة العقاب الدنيوي واأل
نتج عن استخدام الترغيب باملال، دخول بعض املشركني   اإلسالم وتثبيت  -2

 قلوب اآلخرين عليه،   يوهلم مجيعا جنودا جماهدين يت راية اإلسالم.
كما نتج عن استخدام الترهيب مع أيب سفيان إسالمه، وذلك بعد حواره مع  -4

اهلل عنه، وبعثه النيب صلى اهلل عليه وسلم النيب صلى اهلل عليه وسلم، وحُسن إسالمه رضي 
لتحطيم الالت   اخنرط   اجلهاد   سبيل اهلل مع املسلمني، خرج إىل حنني،   شهد 
قتال الطائف، فقلعت عينه حينئذ،   قلعت األخرى يوم الريموك، وكان يومئذ حيرض 

قترب، وكان يقف على اجلهاد، وكان يت راية ولده يزيد، فكان يصيح: يا نصر اهلل ا
على كتائب اخليل يذكر، ويقول: اهلل اهلل، إنكم أنصار اإلسالم وذادة العرب، وهؤالء 

 .(4)أنصار الشرك، وذادة الروم، اللهم هذا يوم من أيامك، اللهم أنزل نصرك
أنه يزيد   إميان املؤمن حني يستشعر األجر والثواب، وخيشى العذاب  -4

حية مرهفة احلس وضمائر مستيقظة. وقد كان إيقاع احلد والعقاب، فيثمر ذلك قلوبا 
 على املرأة السارقة رادعا هلا عن العودة إىل ساب  فعلها، وتابت وحسنت توبتها.

 
إن أمثل الوسائل واألساليب الدعوية هي األساليب والوسائل اليت استخدمها النيب 

ريرات، هي جماالت استنباط صلى اهلل عليه وسلم ، فكل ما أثر عنه من أقوال وأفعال وتق

                                                 
 .414و ص  4/414بتصرف، األخالق اإلسالمية وأسسها  (0)
 .4/014بتصرف سري أعالم النبالء  (4)
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أساليب ووسائل دعوية، أثبت استخدامه صلى اهلل عليه وسلم هلا جناحها وفاعليتها   صدر 
 اإلسالم.

والداعية احلريص على االقتباس من سريته صلى اهلل عليه وسلم  يقف أمام الكثري 
بحث الوسائل: من الوسائل واألساليب اليت ظهرت   غزوة الفتح، واليت ُذكر منها   م

االتصال املباشر، واخلطبة، والشعر، واملناداة واألذان، والكتابة، واجلهاد، واإلصالح 
 البيئي،  واهلجر، واإلرهاب النفسي واإلكراه. 

ومما ذكر   مبحث األساليب: القدوة، واإلقناع، والتخطيط، واإلحياء، والكتمان،  
 هيب.واحلوار، والتربية والتعليم، والترغيب والتر

وهذه الوسائل واألساليب اليت استخدمها النيب صلى اهلل عليه وسلم، هي ذاهتا اليت 
يستخدمها الدعاة اآلن، مع مراعاة تغري أحوال الزمان وتطور األحوال، ومراعاة ضوابطها 

اهلدف املنشود عند ختري أفضلها وأنسبها إىل عقل  -بإذن اهلل-وشرعيتها، فهي يق  
أثرا   حياته، وأساس ذلك أن يكون متبصرا بسبيل املؤمنني، الذي قال املدعو، وأقواها 

ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک   ڇ عنه تعاىل

 .(0) ڇگ  

 

                                                 
 .011سورة يوسف آية  (0)
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 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا حممد خاا األنبياء واملرسلني.

ىل على ما منَّ به عليَّ من نعم ظاهرة وباطنة، وأمحده عز وجل احلمد هلل، أمحده تعا
على توفيقي إىل كتابة هذا البحث، كما أسأله تعاىل أن جيعله خالصا لوجهه الكرمي، وأن 

 ينفع به املسلمني.
  خامتة هذا البحث، الذي تناول غزوة فتح مكة أحداثا ونتائجا وعربا ودروسا 

 ه:دعوية، أخلص أبرز ما جاء في
بينت   هذه الدراسة بعض األحدا، املهمة اليت سبقت غزوة الفتح:  فذكرت أوال: 
موقف قريش العدائي من املسلمني، سواء   العهد املكي أم   العهد املدين، والوسائل اليت 

 اختذهتا   حماربتهم، واآلثار السلبية واإلجيابية الناجتة عن هذا املوقف العدواين.
ح احلديبية، الذي كان توطئة ومتهيدا لفتح مكة، والذي كان فتحا   يدثت عن صل

 مباركا على املسلمني، مبا ظهر بعده من نتائج.
  بينت ضمن تسلسل مغازي النيب صلى اهلل عليه وسلم، غزوة خيرب، وأثرها القوي   

عند كفار  دعم املسلمني معنويا واقتصاديا وأمنيا، وكذلك أثرها   االهنزام النفسي احلاصل
 مكة.

  تلى ذلك معركة مؤتة، وبينت ما تركته من آثار على املسلمني، وعلى من حوهلم   
 جزيرة العرب وخارجها.

أما الفصل األول: فقد تناولت فيه األسباب اليت أدت إىل غزو مكة شرفها اهلل، وهو 
وبينت تسلسل نقض أهلها لصلح احلديبية،   ترتيب النيب صلى اهلل عليه وسلم للغزو، 

األحدا، حىت فتحت مكة، ويطيم األصنام املقامة حول الكعبة، وما تال ذلك من محالت 
 تطهريية لألوثان املنصوبة حول مكة.

وقد أمثر الفتح آثارا مباركا: حيث قضي على الوثنية   مهدها، وطهرت قبلة املسلمني 
سالمي مبكة، ووقوع وعد اهلل من معامل الشرك، وراف  ذلك تثبيت وإرساء قواعد احلكم اإل

تعاىل، بدخول الناس   دين اهلل أفواجا، ومبادرهتم إىل االنضمام إىل كتائب املسلمني، 
 وتنظيم األمور اإلدارية مبكة.
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وكانت مرحلة جديدة   سري الدعوة اإلسالمية، فقد ظهر تفاضل بعض أعمال الرب 
نيب صلى اهلل عليه وسلم ، وسب  من أنف    قبل الفتح وبعده، كانقطاع هلجرة الفاضلة إىل ال

 سبيل اهلل قبل الفتح، ملن أنف  بعده.
كما كانت مرحلة فاصلة   اجلهاد اإلسالمي، إذ يول ثقل معسكر الشرك وقيادة 
املشركني إىل هوازن وثقيف، ومتت هزميتهم عندما اصطدموا باملسلمني   آخر غزوة مع 

تج عن ذلك تفرغ النيب صلى اهلل عليه وسلم جلهاد املشركني العرب: غزوة حنني، ون
 النصارى، مثبتا عاملية الدعوة اإلسالمية.

أما الفصل الثاين:  فقد ذكرت فيه أهم الدروس الدعوية املتعلقة مبوضوع الدعوة 
اإلسالمية: اإلسالم مبا حوى من عقيدة وشريعة وأخالق، مع ذكر بعض خصائص الدعوة 

 اإلسالمية.
لعقيدة: تقرير وحدانية اهلل تعاىل، وتقرير رسالة نبيه حممد صلى اهلل عليه فمن دروس ا

وسلم، وتوضيح أن العقيدة اإلسالمية هي أساس ومنطل  تصرفات الناس وتوجهاهتم، 
وأبرزت أمهية عقيدة الوالء والرباء عند املسلم،   ذكرت بعض السنن اإلهلية النافذة   

 لغاء شعائر اجلاهلية وآثارها.اجملتمعات، وحرص اإلسالم على إ
ومن دروس الشريعة: بينت بعض خصائص الشريعة اإلسالمية، وضربت أمثلة لبعض 
األحكام اليت شرعت   غزوة الفتح أو اليت أكد على مشروعيتها، وذلك   األحكام 

أو ما التشريعية املتعلقة بالعبادات، أو الدماء، أو النكاح واألنساب، أو املتعلقة باألموال، 
 يتعل  باالحتساب.

ومن دروس األخالق: ذكرت بعض أسس البناء األخالقي عند املسلم،   ذكرت 
مناذج من األخالق احلميدة البارزة   هذه الغزوة: كالعدل، والرمحة، والكرم، والتواضع، 

 والوفاء، والعفو عند املقدرة.
همة اليت جيب أن يعيها و  الفصل الثالث املتعل  بالدعاة: وضحت بعض املفاهيم امل

الدعاة: فالقرآن والسنة مها مصدر التلقي الذي يصدر عنه الدعاة، وأمهية وضوح الغاية من 
الدعوة إىل اهلل، وضرورة البدء باألولويات واملهمات أثناء عرض الدعوة، وأمهية التمييز بني 
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ة بالكيف ال بالكم، التدرج   الدعوة، والتدرج   الشريعة، وأن العربة   إعداد الدعا
 وفائدة العلم بالسنن اإلهلية املتعلقة بالدعاة.

كما بينت بعض القواعد املنهجية املستنبطة من إعداد النيب صلى اهلل عليه وسلم 
لصحابته الدعاة من بعده: كاهتمامه بأن يكون إعداده هلم شامال متوازنا، وتعاهده فئات 

ة، وحسن استغالله للطاقات واملواهب الطبيعية اليت معينة منهم بزيادة   اإلعداد والتربي
منحهم اهلل إياها، ويينه الفرص املالئمة واستغالله األحدا،   إعدادهم، والتركيز على 
اإلعداد املعنوي للجهاد   سبيل اهلل، وعدم إغفال دور املرأة املسلمة   الدعوة، مع احلرص 

تعترض طري  الدعاة،   املعاجلة النبوية احلكيمة على القضاء على العقبات واملعوقات اليت 
 لبعض أخطاء الصحابة رضي اهلل عنهم.

وذكرت بعض صفات الدعاة املؤثرة   الناس، سواء منها ما كان متعلقا بذات الداعية 
وتعامله مع نفسه: كقوة اإلميان باهلل تعاىل، والرغبة الصادقة   الدعوة إىل سبيله، واالعتدال 

الوالء والرباء بني اإلفراط والتفريط، وعلو اهلمة وقوة العزمية، وحرص الداعية على    عقيدة
طلب العلم والتفقه   دين اهلل، ويليه بفضائل األخالق واجتنابه رذائلها، ومطابقة قوله 

 عمله،   يليه بالصفات احملمودة كاحلكمة، واحليطة واحلذر، واحللم، والرف  واللني.
متعل  بتعامله مع املدعوين: كحرصه على هداية الناس وإتباعهم احل ، ومنها ما هو 

ومعرفته للطبيعة البشرية، وخربته بكيفية التعامل معها، وذلك ال يتأتى إال مبخالطته للناس 
وعدم االنعزال عنهم، وكذلك وضوحه وجتنب الغموض والتلبيس على الناس، وأخريا بعد 

 النظر وحسن التنظيم والتخطيط.
  الفصل الرابع: وهو املتعل  باملدعوين: فقد ذكرت أسباب صدودهم عن احل : و

 وأدرجتها ضمن ثالثة أقسام: 
 األول: أسباب الصدود املتعلقة بالظروف البيئية الفاسدة احمليطة باملدعو.
 ثانيا: أسباب الصدود املتعلقة بالرؤية العقلية املنحرفة وسواب  األفكار.

 تعلقة باملؤثرات   األهواء.الثالث: األسباب امل
   بينت وجه استفادة الدعاة من دراسة أسباب الصدود عند املدعوين.
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كما وضحت بعض أسس مراعاة أحوال املدعوين، وأمهية ذلك،   النواحي: النفسية، 
واالجتماعية، والعقلية، والوجدانية، مع أمهية مراعاة قدرات املدعوين وإمكاناهتم ومواهبهم، 

 ت الثمار الزكية اليت نتجت من مراعاة النيب صلى اهلل عليه وسلم ألهل مكة.وبين
و  الفصل اخلامس واألخري: ذكرت بعض املعايري واملقومات  والضوابط اليت تزيد من 

 فاعلية وسائل الدعوة وأساليبها، ومالءمتها للهدف املراد يقيقه.
الغزوة: كالدعوة الفردية،  وذكرت أهم الوسائل الدعوية القولية املستنبطة من

 واخلطابة، والشعر، واملناداة، والكتابة. 
 ومن الوسائل الدعوية احلسية: اجلهاد، واإلصالح البيئي.

 ومن الوسائل النفسية: اهلجر، واحلرب النفسية، واإلكراه. 
كما ذكرت أهم األساليب الدعوية اليت ظهرت   غزوة الفتح: كأسلوب القدوة، 

لتخطيط، واإلحياء، والكتمان، واحلوار، والتربية مع التعليم، وأخريا أسلوب واإلقناع، وا
 الترغيب الترهيب.

 أما بشأن التوصيات، فأوصي باألمور التالية:
على الدعاة إىل اهلل االستفادة من سرية املصطفى صلى اهلل عليه وسلم، وسرية  -0

اج املنري الذي يستضيء به من أراد صحابته الكرام،   كل مناحي الدعوة وأمورها، فهي السر
سلوك طري  الدعوة، كما أن من أنفع وسائل التذكري، تنبيه املدعوين إىل ماضي أسالفهم 
الصاحلني، الذين رفعوا لواء اجلهاد، ونشروا اإلسالم، وكانوا خري قدوة ملن رآهم وتابعهم عليه، 

عوية، ومجع ما سبقت دراسته منها مع احلرص على توسيع دائرة دراسة السرية النبوية دراسة د
 وإكمال ما تبقى،   إخراجها وعرضها للدعاة بأسلوب مالئم لتعم الفائدة.

جتاوز مرحلة الدراسة النظرية، وعدم االكتفاء هبا   جمال السرية، وذلك مبحاولة  -4
كأن إجياد صيغ تطبيقية عملية معاصرة، ُتستقرأ من خالهلا، خاصة   جمال إعداد الدعاة، 

تتوىل اهليئات اإلسالمية املختصة بتخرجيهم ) ككلية الدعوة وغريها(، تبين مشاريع تدريبية 
 عملية مجاعية، يطب  فيها الدعاة ما درسوه من مناهج وأساليب ووسائل دعوية.

العناية باإلعداد املتكامل للدعاة، خاصة اجلانب اإلمياين، فكثري من الناس يتصور  -3
السبيل للفوز واالنتصار على األعداء، ويغفل جانب العقيدة واإلميان،  أن قوة التسلح هو
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رغم أهنا متثل الركن األقوى   بناء املسلم اجملاهد، وقد ظهرت عناية لنيب صلى اهلل عليه 
 وسلم بإعداد صحابته من خالل البحث.

مراعاة  واالهتمام باجلانب الفكري والثقا  عند الدعاة، والعمل على رفع مستواه، مع
تطور الزمان، واالبتعاد عما يسبب اجلمود   التفكري، وذلك بإعداد الدراسات الشرعية 

 املالئمة، اليت تتناول كل ما حيتاج إليه الداعية   دعوته.
العمل على تطوير وجتديد وسائل الدعوة وأساليبها، وف  إطار الشرع، ومن ذلك  -2

إىل اهلل، وأذكر مثال: استخدام احلاسب اآليل، كذلك االستفادة من التقدم التقين   الدعوة 
الشبكة الدولية لالتصاالت) اإلنترنت(،  عن طري  الربيد اإللكتروين، وتدريب الدعاة  

 املؤهلني لذلك.
هذا وأسال اهلل العلي القدير أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يرزقنا القبول واإلخالص 

   القول والعمل.
احلمد هلل رب العاملني،    الصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله  وآخر دعوانا أن

 وصحبه وسلم.
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 فهرس األحاديث واآلثار -2
                                                                            (0)طرف الحديث        

 الصفحة
 573 ...................................................أبايعكن على أن ال تشركن باهلل شيئا، وال تسرقن -

 292 .................................................... أبشر فوهللا ال يخزيك هللا أبدا، إنك لتصل الرحم -

 252 ................................................................................. أبغض الناس إلى هللا ثالثة -

 219 ................................................................. أبو سفيان بن الحارث خير أهل بيتي -

 154، 151، 151، 591، 117...... س أبا سفيان عند َخْطم الجبل حتى ينظر إلى المسلميناحب -

 171 ......................................................................... أحسنتم وأجملتم، كذلك فافعلوا -

 24 ............................... أخذ الراية زيد فأصيب ، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة -

 112 ....................................................... أدركه فخذ الراية منه، فكن أنت الذي تدخل بها -

 221 .................................................. ر هللا عنه كل سيئةإذا أسلم العبد فحسن إسالمه، يكف -

 77 ......................... إذا تبايعتم بالِعينَة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد -

 394 ......................................................... إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن -

 394 ...................... أذن مؤذنه، فقال معاوية كما قال المؤذن، حتى إذا قال : حي على الفالح -

 324 .......................... سفح هذا الجبل، أكنتم مصدقي أرأيتم إن أخبرتكم أن خيال تخرج من -

 573، 354 ...................................................................... ارجع، فقل: السالم عليكم -

 172 ............................................... استخلف معاذ بن جبل رضي هللا عنه على أهل مكة -

 321 ..................................................................... أسلمت على ما سلف لك من خير -

، 19، 12، 13،14، 12، 11، 13، 53أشيروا أيها الناس علي، أترون أن أميل إلى عيالهم  -

33 ،31 ،32 ،34 ،41 ،99 

 522 .................................... أصحاب الرسول صلى هللا عليه وسلم يحجون، ثم يرجعون  -

 313 ................. أعطى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية  -

 511، 122 .................................. أعطى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صفوان بن أمية -

 523 ................................... أعطيكم ما هو خير لكم منها، السقاية، ترزؤكم وال ترزءونها -

 235، 212، 133  ............................ لنبي صلى هللا عليه وسلم بمكة تسعة عشر يوماأقام ا -

 434، 25 .......................... اغزوا على اسم هللا في سبيل هللا، قاتلوا من كفر باهلل، اغزوا وال تغلوا -

 523 ....................... إقامة حد من حدود هللا، خير من مطر أربعين ليلة في بالد هللا عز وجل -

 151.....................................................................................   ......................................اقتله -

 143 ................................. أقيموا حدود هللا في القريب والبعيد. ال تأخذكم في هللا لومة الئم -

 525 ................................ أال ترضى يا عبد هللا أن يعطيك هللا بها دارا في الجنة خيرا منها -

 529 ................................................... خطاب، والذي نفسي بيدهأمتهوكون فيها يا ابن ال -

 355 .................................... أمرنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم -

 233 ........................................... أمرنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بالمتعة عام الفتح -

 425، 551 .......................................... أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال إله إال هللا -

 171 ........................... كنك حميت لألصلأما أنت يا أبا سفيان، فما هلل ورسوله غضبت، ول -

                                                 
جرت على النحو التايل: إن تضمن احلديث قوال للنيب صلى اهلل عليه وسلم، فبـه تكـون   فهرسة األحاديث  (0)

الفهرسة، وإال كان ذلك بأول ألفاظ احلديث الواردة   البحث، كما مجعت أجزاء احلديث املتفرقة   البحـث  
 يت حديث واحد، حىت لو اختلفت الروايات.
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 479، 431، 431، 329، 331، 193، 143أما بعد فإنما أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم -

 443 ...................................... أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا -

 291 .......................................................... أنا محمد بن عبد هللا، وأنا عبد هللا ورسوله -

 191 ..................................................... ى ودينهم واحداألنبياء أخوة لَعالٍَّت أمهاتهم شت -

 234 .................................................أن تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر -

 111 .................................................................................. أنت طردتني كل مطرد -

 313 أنت اليوم أغنى قريش. فتبسم صلى هللا عليه وسلم . فقال أبو سفيان: حظنا من هذه األموال -

 323، 197، 152 ............................................................................ انزل أبا وهب -

 311 .......................................................................... انصر أخاك ظالما أو مظلوما -

 23 .......................................................... ، نفي لهم بعهدهم ونستعين هللا عليهمانصرفا -

 25 .............................................. إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد هللا بن رواحة -

 523 ....................................... إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة -

 434 .................................................................. إن وجدتم فالنا وفالنا فاحرقوهما بالنار -

 191 ..........................................................................إن األمر هلل يضعه حيث يشاء -

 524 ................................ ا العمل أحدا سأله وال أحدا حرص عليهإنا وهللا ال نولي على هذ -

 151 .................................................. إن بمكة أربعة نفر من قريش، أربأهم عن الشرك -

 359، 213، 515 ......... أن رجال سأل النبي صلى هللا عليه وسلم غنما بين جبلين. فأعطاه إياه -

 212 ............................................... أن رجال قام يوم الفتح، فقال: يا رسول هللا، إني نذرت -

 121، 232، 151 ................ وسلم أقبل يوم الفتح من أعلى مكة أن رسول هللا صلى هللا عليه -

 247 ................................................ أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نهى عن الشغار -

 132 ........................................ إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب -

 135 ......................................... إن الشيطان قعد البن آدم بأطرقه فقعد له بطريق اإلسالم -

 433 .................................................................. إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة -

 313، 121 ........................ إن قريشا حديث عهد بجاهلية ومصيبة، وإني أردت أن أجبرهم -

 521 ........................................ إنكم ستحرصون على اإلمارة، وستكون ندامة يوم القيامة -

 539 ................................... إنكم قادمون على إخوانكم فاصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم -

 451، 233 ...................................................إنكم قد دنوتم من عدوكم، والفطر أقوى لكم -

 49 ................................ غائباً إنكم تدعون سميعاً قريباً وهو معكم إنكم ال تدعون أصّم وال -

 121 ...................................... إنكم ال تسعون الناس بأموالكم، ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه -

 532 .............................................................................. إن هللا جميل يحب الجمال -

 311 ........................ إن هللا رفيق يحب الرفق، ويعطي على  الرفق ما ال يعطي على العنف -

 437 .................................... وا القِتلةإن هللا كتب اإلحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسن -

 11 ................................................ إن هللا عز وجل قد جعل لكم إخواناً وداراً تأمنون بها -

 411، 317، 275 ..................... إن هللا ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير واألصنام -

 391 ...... إن هللا يؤيد حسان بروح القدس ما يفاخر أو ينافح عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -

 513 ....................................... سورة من المفصل -أي القرآن -إنما أُنزل أول ما نزل منه -

 323، 291 ............................................................... إنما بعثت ألتمم صالح األخالق -

 437 .................................. إنما أنت رجل واحد، فخذل عنا ما استطعت ، فإن الحرب َخْدعة -

 459، 397، 322، 327، 113، 543، 534، 525، 517، 214، 233، 252، 144، 113، 111....إن مكة حرمها هللا ولم يحرمها الناس -

 533 .............................. أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، أحاسنكم أخالقا إن من -

 533 ............................................................ إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا -

 412 ................................ إن من كان قبلكم من بني إسرائيل إذا عمل فيهم العامل  الخطيئة -

 442، 235 ......................... أن النبي صلى هللا عليه وسلم افتتح الصالة يوم الفتح في الفجر -
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 212 ............................ ى هللا عليه وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطرأن النبي صل -

 231، 113 ............................. أن النبي صلى هللا عليه وسلم خرج في رمضان من المدينة -

 332 ........................ أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان يدعو على بعض المشركين، فيقنت ويدعو -

 32 .................... جاشيإن نبي هللا صلى هللا عليه وسلم كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى الن -

 75 ................................................................... أنه اعتق صفية وجعل عتقها صداقها -

 432 ............................................ إن هذا األمر في قريش ما داموا إذا استرحموا رحموا -

 441، 324، 529، 229، 322، 139إنه قد شهد بدراً وما يدريك لعل هللا اطَّلع على من شهد بدراً  -

 452، 532، 239، 232 ................. أنه يوم فتح مكة اغتسل في بيتها، ثم صلى ثماني ركعات -

 451، 239 ................................................. إني دخلت الكعبة، وودت أني لم أكن فعلت -

 539 ......................................................... إن اليهود والنصارى ال يصبغون فخالفوهم -

 477، 311 .................. إني ألعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكبه هللا في النار -

 215 ............... أوثق عرى اإليمان: المواالة والمعاداة في هللا، والحب في هللا والبغض في هللا -

 452،423، 515، 212 .................................................. أولئك العصاة. أولئك العصاة -

 142، 141، 27 .................................. أي عم قل ال إله إال هللا، كلمة أحاج لك بها عند هللا -

 123 ............................................................................................. أين أيها الناس -

 511 ..................... بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين، بعثهم يوم النحر، يؤذنون بمنى -

 151 .........................ه وال يشرك به شيئابل أرجو أن يخرج هللا من أصالبهم من يعبد هللا وحد -

 321 ........................................................................................ بلغوا عني ولو آية -

 251 .......................................................................................... بل قيدها وتوكل -

 441، 332 ........................................................... تبايعنني على أال تشركن باهلل شيئا -

 525 ..................................................... تَسمعون ويُسمع منكم، ويُسمع ممن يسمع منكم -

 31 .................................................... تعدون أنتم الفتح فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحا -

 551 .................................................................................... تفقهوا قبل أن تسودوا -

 394 .................................... ، هللا أكبر، هللا أكبر، هللا أكبر، ترفع بها صوتكتقول هللا أكبر -

 351 ................. جلس إلي عمر مجلسك هذا، فقال: هممت أن ال أدع فيها صفراء وال بيضاء -

 573 .................................................................................... جهزينا واخفي أمرك -

 435، 355 ................................ حدثوا الناس بما يعرفون ، أتحبون أن يكذب هللا ورسوله -

 191، 122، 179، 174، 115، 252 ................. حديث هرقل مع أبي سفيان رضي هللا عنه -

 477، 354 ................................................................. خبأت لك هذا ، خبأت لك هذا -

 22 ....................................................... خذوا الصبيان فاحملوهم، وأعطوني ابن جعفر -

 445، 272 .......................................... خذي من ماله بالمعروف، ما يكفيك ويكفي بنيك -

 424 ............................................. خير الناس للناس، تأتون بهم في السالسل في أعناقهم -

 124 ......................................................................... دخل مكة وعليه عمامة سوداء -

 472، 127 .......... صلى هللا عليه وسلم مكة، وحول الكعبة ثالثمائة وستون نُُصباً،دخل النبي  -

 435 ....................................... رأس األمر الجهاد، وعموده الصالة، وذروة سنامه الجهاد -

 422، 372، 312، 123، 259، 179سبحان هللا! هذا كما قال قوم موسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة -

 111 ..... ي رمضان فصام حتى بلغ ُعْسفان، ثم دعا بإناءسافر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ف -

 113 .......................................... سددوا وقاربوا، واعلموا أن لن يُدخل أحدكم عملُه الجنة -

 311، 145 .............................................. عجب هللا من قوم يدخلون الجنة في السالسل -

 514 ....................................................... ُعرضت علي األمم فرأيت النبي معه الُرهيط -

 272 ............................. ى مياههمعمال النبي صلى هللا عليه وسلم كانوا يصدقون الناس عل -

 9 .................................. عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي صلى هللا عليه وسلم وهو يصلي-

 539 ...................................................................... غيروا الشيب وال تشبهوا باليهود -
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 539 .................................................................... غيروا هذا الشيء واجتنبوا السواد -

 227 .............................................................. فإذا أمرتكم بأمر، فأتوا منه ما استطعتم -

 71 ............... لم حين افتتح خيبرفأقمنا معه حتى قدمنا جميعاً، فوافقنا النبي صلى هللا عليه وس -

 417، 544، 112 .................................................... فإنك لم تهدمها، فارجع إليها فاهدمها -

م المغضب -  431 .........................................................فجئته، فلما سلمت عليه ، تبسَّم تبسُّ

 19 .......................... فرآه أبو جهل وقال له: تطوف بالكعبة آمنا وقد آويتم محمدا وأصحابه، -

 447 ................................................................. فقهوا أخاكم في دينه، وعلموه القرآن -

 315، 519 ........................................................................... بهفهال قبل أن تأتيني  -

 195، 127 ...................................................... قاتلهم هللا لقد علموا ما استقسما بها قط -

 33 ..................................... قاضاهم على أن يعتمر العام المقبل، وال يحمل سالحا عليهم  -

 55 ....................................... قال له قائل : أصبوت؟ قال: ال ولكني أسلمت مع رسول هللا -

 321، 159 ................................................................ قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ -

 457 .......................... ارها، ال يزيغ عنها بعدي إال هالكقد تركتكم على البيضاء، ليلها كنه -

 512 ................................................................................ قد مسح وجهه عام الفتح -

 532 ................................ قُتل مصعب بن عمير وكان خيرا مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه -

 342 .............................................. قصرت عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بمشقص -

 132 ............................................ كأنكم بأبي سفيان قد جاءكم ليشد العقد ويزيد في المدة -

 122 .. صلى هللا عليه وسلم يحكي نبيا من األنبياء، ضربه قومه فأدموه كأني انظر إلى النبي -

 13 .............................. كان   أول من أظهر اإلسالم سبعة: رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -

 327 ... كان إذا خطب، احمرت عيناه، وعال صوته، واشتد غضبه، حتى كأنه منذر جيش يقول -

 327 ........ ت صالته قصدا وخطبته قصداكنت أصلي مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فكان -

 95 ......... كان ابن عمر رضي هللا عنهما إذا حيَّا ابن جعفر رضي هللا عنهما قال: السالم عليك -

م بإسالمهم الفتح فيقولون : اتركوه وقومه -  331، 545، 552، 234، 143..... كانت العرب تَلوَّ

 447 ..... أمره أن يدعو بهؤالء الكلمات كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى هللا عليه وسلم الصالة، ثم -

 391 ....................... كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر، وكان يستمع األذان-

 393 ........... كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يضع لحسان منبرا في المسجد يقوم عليه قائما-

 12 ...................... يفتنكان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى هللا تعالى، وإلى رسوله، مخافة أن -

 357 .. كان المسلمون ال ينظرون إلى أبي سفيان وال يقاعدونه، فقال للنبي صلى هللا عليه وسلم :-

 73 ....................... كان النبي صلى هللا عليه وسلم إذا أتى قوماً بليل، لم يُِغر بهم حتى يصبح -

 14 ...................................... كان النبي صلى هللا عليه وسلم يُحرس، حتى نزلت هذه اآلية -

 192 ......................................................................... ناسالكبر بطر الحق وغمط ال -

 591، 112 ................... كذب سعد ولكن هذا يوم يُعظم هللا فيه الكعبة ويوم تُكَسى فيه الكعبة -

 352 ....................................................................................................كم سنوك-

 271 ........................................................................... كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام -

 233 ......... كنا نغزو مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر -

 242 ..................... يس لنا نساء، فقلنا أال نستخصيكنا نغزو مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ل -

 124 ................................................. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز -

 52، 25 ....................................................... اآلن نغزوهم وال يغزونا، نحن نسير إليهم -

 79 ................................ ألخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب، حتى ال أدع إال مسلماً  -

 152، 71 ......................  ورسولهألعطين هذه الراية غداً رجالً يفتح هللا على يديه، يحب هللا -

 25 .......................................................... ال إله إال هللا وحده، أعز جنده، ونصر عبده، -

 423،422، 471، 329،415، 322، 377، 179، 527، 523، 513، 241، 252، 237، 197، 193، 191، 149، 112، 111، 122ال إله إال هللا وحده نصر عبده وهزم األحزاب وحده، أال إن كل مأثرة  -

 511، 174 ............................. أصحابي، فإن أحدا لو أنفق مثل أحد ذهباال تسبوا أحدا من  -
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 295 ............................................................... ال تعلموني به قد كان صاحبي في الجاهلية -

 141، 155 ....................................................... ال تغزى هذه بعد اليوم إلى يوم القيامة -

 77 .................... ال تفعل فإن مقام أحدكم في سبيل هللا أفضل من صالته في بيته سبعين عاما -

 173 .......تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربهاال تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ، وال  -

 115 ...................... ال حاجة لي فيهما، أما ابن عمي فهتك عرضي، أما ابن عمتي وصهري -

 349، 152 .............................................. ال حليم إال ذو عثرة ، وال حكيم إال ذو تجربة -

 14 ................................................................................. ال نبرح حتى نناجز القوم -

 523، 133، 131 ........................... ال نصرت إن لم أنصر بني كعب مما أنصر منه نفسي -

 133، 572، 517، 231، 171، 175 هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفرواال -

 175 ...................... ال هجرة اليوم، كان المؤمن يفر أحدهم بدينه إلى هللا تعالى وإلى الرسول -

 322 ................................................................................... اللهم آت محمدا الوسيلة -

 319 ............................................................................اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به -

 332 ................. العن الحرث بن هشام، اللهم العن صفوان بن أميةاللهم العن أبا سفيان، اللهم  -

 521، 171 ................................. اللهم أمض ألصحابي هجرتهم، وال تردهم على أعقابهم -

 52 ................... اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كّذبوا رسولك -

 132، 133 ......................................................اللهم، إني أبرأ إليك مما صنع خالد -

 113 ................................................................. والكسلللهم إني أعوذ بك من العجز  -

 121 .................................................................................. اللهم أهد ثقيفا وائت بهم -

 132، 134 ............................ اللهم خذ العيون واألخبار عن قريش، حتى نبغتها في بالدها -

 73 ......................................... اللهم رب السماوات وما أظلَْلن، ورب األَرضين وما أقلَْلن -

 322 ............................................................................................. اللهم زده ثباتا -

 319 ........................................................... اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقهِ العذاب -

 421، 477، 472، 442، 325، 157،  537، 514، 123، 121 ..... أنصاري ال يأتيني إال -

 152 .....................................................ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه -

 417 ........................ ال يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، -

 195 ................................................. ال يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر -

 72 ................................................................ ال أدخله هللا الذلال يدخل هذا بيت قوم إ -

 

 231 ................... ال يزال من أمتي أمة قائمة بأمر هللا، ما يضرهم من كذبهم، وال من خالفهم -

 322 ........................................................................ ال يشكُر هللا من ال يشكر الناس -

 432، 141، 155 ............................... ال يُقتل قرشي صبراً بعد هذا اليوم، إلى يوم القيامة -

 127 ................................................................ ال يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين -

 522 ............................................................................... وال إقامة لست بدار مكث -

 35 .................................................... لقد أنزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا جميعاً  -

 24 ........................................................... لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف -

 12 ......................................................................... لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ -

 521 ............................................................... للمهاجر إقامة ثالث بعد الصدور بمكة -

 121 ............................................................................. لم قاتلت وقد نهيتك عن القتال -

 452، 111وسلم بمكة عام الفتح طاف على بعيره يستلم الركن لما اطمأن رسول هللا صلى هللا عليه -

 74 ................................................................... لما فتحت خيبر قلنا اآلن نشبع من التمر -

 322، 512 ........ لما فتح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مكة ، جعل أهل مكة يأتون بصبيانهم -

 433 .......... سهلما نزلت إذا جاء نصر هللا والفتح، نعيت إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نف -

 431 ........................................... لوال أن تبطر قريش ألخبرتها بما لها عند هللا عز وجل -
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 353، 329، 223 ........... لوال حداثة قومك بالكفر، لنقضت البيت ثم لبنيته على أساس إبراهيم-

 225، 325 ......................................................... لوال الهجرة لكنت امرأً من األنصار -

 393 ...... عليه الستهموالو يعلم الناس ما في النداء والصف األول، ثم لم يجدوا إال أن يستهموا  -

 13 ........................................................ ليت رجالً صالحاً من أصحابي يحرسني الليلة -

 515 ....................... ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا، ويرحم صغيرنا، ويعرف لعالمنا حقه -

 22 ....................................................... ليسوا بالفرار، ولكنهم الكرار إن شاء هللا تعالى -

 393 ............................................................. المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة -

 139 ........................................... هللا من المؤمن الضعيف المؤمن القوي خير وأحب إلى -

 221 ........................................................... المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا -

 75 ....................................... ما أدري بأيهما أنا أفرح، بفتح خيبر أو بقدوم جعفر -

 435 ....................................ما أنت بمحدث قوما حديثا ال تبلغه عقولهم إال كان لبعضهم فتنة -

 449، 413 ................ ونهمما بال أقوام ال يفقهون جيرانهم وال يعلمونهم وال يعظونهم وال يأمر -

 572 ............................................................. ما ترك قوم الجهاد إال عمهم هللا بالعذاب -

 433، 124 ......... ما تقولون إذا جاء نصر هللا والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين هللا أفواجا -

 217 ............................................... ما خير بين أمرين إال أختار أيسرهما ما لم يكن إثما -

 419، 125، 124إذا جاء نصر هللا..ما صلى النبي صلى هللا عليه وسلم صالة بعد أن نزلت عليه)  -

 317 ....................... ما ضرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شيئا قط بيده، ال امرأة، وال خادما -

 432، 451، 415، 112 ...................................... ما كان لنبي أن تكون له خائنة األعين -

 294 ....................... ما من مولود إال يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه -

 92 ........................................................................................ دناما يسرنا أنهم عن -

 531 ............................... مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع، من حيث أتتها الريح كفأتها -

 337، 115 ................................ مثل ما بعثني هللا به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير -

 192 ............................. مثلي ومثل األنبياء من قبلي، كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله -

 195 ................................................................. مثلي ومثلكم كما قال يوسف ألخوته: -

 155 ........................... ثلكم، كمثل رجل أوقد نارا، فجعل الَجنادب والفَراش يقعن فيهاَمثلي ومَ  -

 313، 152 .......................................... المسلم إذا كان مخالطا الناس ويصبر على أذاهم -

 221 ................................................ المسلمون كرجل واحد، إن اشتكى عينه اشتكى كله -

 552، 225، 171، 154 ...................... مضت الهجرة ألهلها، أبايعه على اإلسالم والجهاد -

 414 ..................................................................... هى هللا عنهالمهاجر من هجر ما ن -

 177 ........................................................ المهاجرون واألنصار أولياء بعضهم لبعض -

 331 ........................................... من أحب أن يفطر فليفطر، ومن أحب أن يصوم فليصم -

 331 ..................... من أحسن في اإلسالم لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في اإلسالم -

 172 ........................................... من أطاعني فقد أطاع هللا، ومن عصاني فقد عصى هللا -

 322، 321، 157، 114 ............................................ سفيان فهو آمنمن دخل دار أبي  -

 152 .................................................................. من دل على خير فله مثل أجر فاعله -

 227 ... من رأى منكرا فغيره بيده فقد برئ، ومن لم يستطع أن يغيره بيده فغيره بلسانه فقد برئ -

 223 ................ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه -

 271 .................................... الدنيا، ثم لم يتب منها ُحرمها في اآلخرةمن شرب الخمر في  -

 523 ........................................................ من علم الرمي ثم تركه، فليس منا، أو قد عصى -

 433 ............. من كان بينه وبين قوم عهد فال يحلن عهدا وال يشدنه، حتى يمضي أمده -

 431، 319، 157 ....................................... من لقي سهيل بن عمرو، فال يشد النظر إليه -

 551 ................................................................... من يرد هللا به خيرا يفقهه في الدين -

 432، 539، 121، 122 ............................................................... نصبر وال نعاقب -
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 113 .................. نضر هللا عبدا سمع مقالتي فوعاها، ثم بلغها عني، فرب حامل فقه غير فقيه -

 433 ............................................................... نعم الرجل عبد هللا لو كان يصلي من الليل -

 442، 547، 543 ............................... نعم هذا الذي سمعت صوته، اذهب فأذن ألهل مكة -

 139 ................................................ م لمسلمهم،الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمه -

 545 ......................................................... الناس كاإلبل المائة، ال تكاد تجد فيها راحلة -

 332، 297 ... الناس معادن، كمعادن الفضة والذهب، خيارهم في الجاهلية خيارهم في اإلسالم -

 193 ........................................................................ هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم -

 121 .......................................................................... هذا خير مما أردت يوم حنين -

 512 .......................... د وجه هللا، فوقع أجرنا على هللاهاجرنا مع النبي صلى هللا عليه وسلم ، نري -

  455، 121، 545، 514، 537، 173، 153 ........ هاك مفتاحك يا عثمان، اليوم يوم بر ووفاء -

 322، 159، 512 ....................................... هال تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه -

 273 .................................................................... هو لك، هو أخوك يا عبد بن زمعة -

 413، 319، 513 ......................القديدهون عليك، فإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل  -

 21 ........ وأجمعوا الغدر، فأرسلوا إلى النبي صلى هللا عليه وسلم ، اخرج إلينا في ثالثين رجالً  -

 317 .............................................................. وأعلمهم بالحالل والحرام معاذ بن جبل -

 522 .................................................... وهللا، إنك لخير أرض هللا، وأحب أرض هللا إلي -

 317 ............................ مات هللاوهللا، ما انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط، حتى تنتهك حر -

 124 ................................ وأما المهلكات، فشح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه -

 533، 552 ............ وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وأنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم -

 333، 213 ....................................................................... وأيضا والذي نفسي بيده -

 311 ............................... وذهب كل شيء كان لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم من كراهية -

 432 ............................... مرأة مقتولة في بعض مغازي النبي صلى هللا عليه وسلموجدت ا -

 431 ................................................... وكان إذا استبشر استنار وجهه كأنه قطعة من القمر-

 132 ..................................................................... ولذلك قدمت، هل كان من حدث قبلكم -

 511 ........................................................................ وما تواضع أحد هلل إال رفعه هللا -

 512 ......................................................................... وما زاد هللا عبدا بعفو إال عزا -

 445، 455، 154، 223، 121......................................... وهل ترك لنا عقيل من منزل -

 143، 237، 441 ............................... ويحك يا أبا سفيان، ألم يأن لك أن تعلم أنه ال إله إال هللا -

 333، 317، 327، 219، 211يأتيكم عكرمة بن أبي جهل مؤمنا مهاجرا، فال تسبوا أباه، فإن سب -

 315 .................................................. يا أبا أمية، أعرنا سالحك هذا نلقى فيه عدونا غدا -

 ،245، 242، 221، 223، 194، 193، 115لجاهلية لم يزده اإلسالم إال شدةيا أيها الناس كل حلف في ا -

 247 ،271 ،272 ،513  ،527  ،125 ،172 ،321 ،337 ،329 ،434 ،412 ،475 

 271 ............................. ياأيها الناس، إن هللا تعالى يعرض بالخمر، ولعل هللا سينزل فيها أمرا -

 249 .................... من النساء، وإن هللا حرم ذلكيا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في االستمتاع  -

 475، 412، 322، 534 ........... يا حكيم، إن هذا المال َخِضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس -

 415، 532 ................................... ياسائب، انظر أخالقك التي كنت تصنعها في الجاهلية -

 321 ......................................... يا سائب، قد كنت تعمل أعماال في الجاهلية ال تتقبل منك -

 313 ........................................... شر الناس من يُتقى شرهيا عائشة، أعهدتني فحاشا، إن  -

 351 ...................................................... يا عباس، أين ابنا أخيك عتبة ومعتب ألراهما -

 322، 524 ....................................... يا عبد الرحمن، ال تسأل اإلمارة، فإنك إن أعطيتها -

  329، 324، 511، 245، 114 ...... يا معشر خزاعة، ارفعوا أيديكم عن القتل فقد كثر أن يقع -

 172 ....................................... من هللا شيئايا معشر قريش اشتروا أنفسكم، ال أغني عنكم  -

 125 ................................. يُجاء بالرجل يوم القيامة، فيُلقى في النار، فتندلق أقتابه في النار -
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 فهرس األعالم. -3                                                        
 

 الصفحة               العلم       الصفحة           العلم    
إبراهيم عليه 

 السالم
047 ،047 ،041 ،042 ،
093 ،414 ،344 ،449 ،474 

 .417، 319 أيب بن كعب

، 349، 319، 431، 44، 21 أمحد بن حنبل
441،494 ،401 ،440 ،474. 

أبو أمحد بن 
 جحش

313. 

أرنب موالة بن  .271، 30 األخنس بن شري 
 خطل

031. 

أزهر بن عبد  .342 أرقم بن األرقم
 عوف

444. 

، 012، 070، 041، 032 أسامة بن زيد
409 ،441 ،304 ،344 ،
394 ،217 ،419 ،440 ،
443. 

إمساعيل عليه 
 السالم

 ابن اسح 

047 ،042. 
 

4،44  ،70 ،99 ،014 ،001 ،
020 ،270 ،414، 

 .77 أبو أمامة الباهلي .492 أكثم بن صيفي
، 421، 439، 303، 41، 43 أنس بن مالك .243، 43، 09 أمية بن خلف

444 ،494 ،492 ،491. 
 زاعياألو
 

 .244 الباقالين  .497

، 40، 44، 27،29، 20، 9 البخاري 
70 ،011 ،001 ،007 ،031 ،

022 ،029 ،041 ،014، 

، 330، 419، 444، 442، 431 البخاري-تابع:
243 ،233 ،240 ،407 ،440 ،
444. 

 .42 الرباء بن عازب .434 جبري بن زهري
 .402 ابن بطال .40 أبو بصري

 .442 أبو بكر اجلصاص ..433، 440 البغوي 
، 40، 20، 49، 44، 00، 01 أبو بكر الصدي 

71 ،013 ،014 ،039 ،021 ،
012 ،304 ،320 ،324، 

أبو بكر -تابع
 الصدي 

234 ،241 ،444 ،443 ،423 ،
422 ،444 ،472. 

، 400، 419، 034، 032، 00 بالل بن رباح
441 ،344 ،242 ،241 ،
421 ،492 ،494 ،449 

، 010، 011، 22، 23، 24 بديل بن ورقاء
004 ،007 ،431 ،423. 
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 .444، 024 اإلمام الترمذي .494 بيجي روديك
 الترمذي

 
 متيم اخلزاعي

 

024 ،429 ،444 ،414. 
 

047. 
 

، 411، 422،444، 431، 091 ابن تيمية
494،491 ،309 ،333 ،349 ،

207 ،244 ،211 ،293 ،407 ،
447 ،431 ،447 ،413 ،407. 

 .33 مثامة بن أثال .14 مثابت بن أقر
 .411، 434، 473 جابر بن عبد اهلل .414 جابر بن مسرة

جبلة بن احلنبل= 
 كلدة بن احلنبل

011 ،371 ،274 ،411 ،
434 ،441. 

 .232 جبري بن مطعم

جعفر بن أيب 
 طالب

32 ،73 ،72 ،13 ،14 ،14 ،
94. 

 .299، 294، 443 أبو جعفر الطربي

أبو جندل بن 
 وسهيل بن عمر

، 240، 49، 43، 09، 02، 03 أبو جهل .40، 41
271 ،270 ،294 ،294. 

جويرية بنت أيب 
 جهل

ابن حبان= أبو  .401
 حاا البسيت

201 ،404. 

احلار، بن 
 طالطل اخلزاعي

احلار، بن عمري  .034، 031
 األزدي

14. 

، 431، 447، 497، 034 احلار، بن هشام
444 ،441 ،440. 

حاطب بن أيب 
 بلتعة

011 ،019 ،404 ،442 ،419 ،
301 ،301 ،349 ،311 ،319 ،
214 ،241 ،444 ،444 ،449 ،
441 ،444 ،441 ،440 ،447. 

أم حبيبة أم 
 املؤمنني

013 ،404 ،374 ،217 ،
437. 

 .11، 79 احلجاج بن عالط

، 443، 049، 009، 17، 71 احلافظ ابن حجر
473 ،474،210 ،427 ،497 ،
429. 

 حذيفة بن اليمان
 ام ابن حزماإلم

09 
240 ،243. 

 .013 احلسن بن علي .494، 490، 432،491 حسان بن ثابت
حسيل بن  .203 احلسن البصري

 جابر)اليمان(
41. 

أم حكيم بنت 
 احلار،

030 ،347 ،374 ،371 ،
427. 

، 497، 411، 007، 004، 30 حكيم بن حزام
314 ،232 ،441 ،441 ،404 ،
473 ،472. 
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 .441، 043 محاس بن قيس .24 ،31 احلليس بن علقمة
محزة بن عبد 

 املطلب
 .030، 049 احلوير، بن نقيذ .417، 241، 033، 041، 49

حويطب بن عبد 
 العزى

 
 خباب بن األرت

411 ،240 ،244 ،449 ،
444. 

 
321. 

، 14، 47، 24، 20، 21، 41 خالد بن الوليد
17 ،19 ،041 ،043 ،042 ،

072 ،029 ،041 ،410 ،441 ،
322 ،343 ،344 ،310 ،394 ،
393 ،211 ،449 ،424 ،447 ،

441،427.. 
 .434، 224، 247 اخلطايب  .24 خراش اخلزاعي

 .043 خنيس بن خالد .497 اخلطيب البغدادي
 .44 دحية الكليب .49، 44 ابن الدغنة

 .011 رافع اخلزاعي .492 أبو ذر الغفاري
 .214، 210 ابن رجب  .47 أبو رافع 

ثوم أبو رهم كل
 الغفاري

، 042، 041، 009، 001، 011 الزبري بن العوام .000
343 ،444. 

الزهري= بن  .411 أبو الزناد 
 شهاب

03 ،44 ،44 ،411. 

زينب بنت النيب  .14، 14، 13، 44، 44 زيد بن حارثة
صلى اهلل عليه 

 وسلم 

034 ،414. 

، 400، 440، 341، 493 السائب املخزومي
404. 

سارة موالة بين 
 املطلب

031 ،034. 

 .031 أم سعد .441 سربة اجلهين
سعد بن زيد  .314 سعد بن خولة

 األشهلي
012. 

، 343، 347، 044، 001 سعد بن عبادة
391 ،390 ،230 ،441 ،
424 ،447، 

 .492 سعد القرظ

سعد بن أيب  .447، 34، 09 سعد بن معاذ
 وقاص

04 ،471 ،477. 

 .494، 472، 444 ريأبو سعيد اخلد .214 سعيد بن جبري
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 .444 سعيد بن يربوع .319 سعيد بن املسيب
أبو سفيان بن 

 حرب
44 ،43 ،24 ،014 ،013 ،

014 ،004 ،004 ،007 ،
001 ،009 ،044 ،034 ،
037 ،044 ،011 ،417 ،
411 ،404 ،401 ،471 ،
497 ،377 ،371 ،391 ،
390 ،217 ،234 ،224، 

تابع: أبو سفيان 
 بن حرب

223 ،222 ،242 ،244 ،271 ،
270 ،274 ،271 ،279 ،214  ،
292 ،294 ،411 ،442 ،441 ،
421 ،444 ،449 ،412 ،441 ،
442 ،444 ،424 ،424 ،440 ،
444 ،443 ،473 ،471 ،413. 

أبو سفيان بن 
احلار، بن عبد 

 املطلب

004 ،002 ،401 ،409 ،
312 ،344 ،249 ،404 ،
432 ،490 ،404 ،409. 

 سالم بن احلقي 
 كمسالم بن مش

 

47. 
44. 
 

أم سلمة أم 
 املؤمنني

 مسية بيت خياط

31 ،44 ،003. 
 

00. 

27،29،42،40،043،011،497 سهيل بن عمرو
232 ،234 ،240 ،442 ،429 ،
449 ،440 ،444 ،491 ،440. 

 .440 السيوطي  .471 سودة أم املؤمنني
، 442، 244، 413، 440 الشاطيب 

444 ،431. 
 .344 الشافعي 

، 417، 411، 204 ،344 أبو شاه
497. 

شيبة بن عثمان 
 بن أيب طلحة

011 ،404 ،430. 

شرحبيل بن عمرو 
 الغساين

 .211 صاحل عليه السالم .14

، 097، 010، 031، 043 صفوان بن أمية
409 ،309 ،347 ،371 ،
241 ،232 ،243 ،274 ،
403 ،404 ،442 ،444 ،
434 ،423 ،441 ،473،471. 

صفية بنت حيي 
 أم املؤمنني

73                                         . 

صفية بنت عبد  .434، 202 صفية بنت شيبة
 املطلب

274. 

 .7 ضماد بن ثعلبة .00 صهيب الرومي
طالب بن أيب  .491 الضحاك

 طالب
30. 

 .7الطفيل بن عمرو  .447، 240، 44، 03، 00، 9أبو طالب بن عبد 
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 الدوسي املطلب
عائشة بنت أيب 

 بكر
04 ،04 ،74 ،014 ،073 ،

014 ،449 ،471 ،471 ،
414 ،497 ،339 ،374 ،
243 ،404 ،407 ،449 ،
434 ،440 ،491 ،414 ،
430 ،429 ،440 ،444. 

العباس بن عبد 
 املطلب

42 ،11 ،004 ،004 ،004 ،
070 ،411 ،407 ،474 ،347 ،
312 ،214 ،217 ،232 ،224 ،
274 ،447 ،432 ،417 ،441 ،
424 ،441. 

عائشة بنت قدامة  . 49 بن األكوع عامر
 بن مظعون

372. 

عبد اهلل بن أيب  .01 عبد اهلل بن أيب
 أمية 

003 ،002 ،401 ،312 ،240 ،
249 ،404 ،404 ،409. 

عبد اهلل بن ثعلبة 
 بن صعري

 .93، 11 عبد اهلل بن جعفر .304

عبد اهلل بن أيب 
 ربيعة

، 344 ،93، 14، 14، 12، 13 عبد اهلل بن رواحه ،.04
491. 

عبد اهلل بن 
 السائب

عبد اهلل بن سعد  .441
 بن أيب سرح

049 ،030 ،224 ،442 ،443 ،
449 ،404 ،430 ،444. 

، 427، 014، 041، 001 عبد اهلل بن عباس
443 ،330 ،347 ،204 ،
214 ،491 ،413 ،429 ،441 

، 447، 441، 029، 93، 13 عبد اهلل بن عمر
393 ،211 ،242 ،447 ،417 ،
441. 

عبد اهلل بن 
 جحش

 .402 ابن عبد الرب .1

عبد الرمحن  .071 عبد الدار
 السعدي

044 ،441 ،217. 

عبد الرمحن بن 
 مسرة

عبد الرمحن بن  .441، 441، 314
 عوف

44 ،322 ،344 ،391 ،393 ،
241. 

عبد العزى بن  .471 عبد بن زمعة
 خطل

049 ،031 ،344 ،404. 

مللك بن عبد ا .211 عبد العزيز بن باز
 عمر 

321 

 عبد مناف
 

 .214، 210 عبد ياليل  .274، 270، 071، 02
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أبو عبيدة بن 
 اجلراح

، 340، 341، 070، 041، 034 عتاب بن أسيد .343، 042، 041، 90
232 ،424 ،444 ،473. 

 .432، 232 عتبة بن أيب هلب .34، 30 عتبة بن ربيعة
 .44 عثمان بن مظعون .471 عتبة بن أيب وقاص
، 241، 391، 347، 030، 24 عثمان بن عفان

443 ،444 ،444. 
41،31،47،032،071،441،37 عثمان بن طلحة

304 ،343 ،312 ،241 ،433. 
عروة بن مسعود  .479 ابن العريب

 الثقفي
22 ،47 ،241. 

عقيل بن أيب  .243، 9 عقبة بن أيب معيط
 طالب

040،441 ،443. 

عكرمة بن أيب 
 جهل

043 ،049 ،030 ،011 ،
400 ،409 ،497 ،347 ،
374 ،241 ،232 ،442 ،
447 ،423 ،427 ،441 ،
444 ،449 ،441. 

علي بن أيب 
 طالب

29 ،70 ،013 ،012 ،011 ،
034 ،032 ،031 ،341 ،312 ،
203 ،447 ،433. 

عمر بن عبد  .241، 01 عمار بن ياسر
 العزيز

321 ،320. 

، 013، 79، 71، 40، 24 عمر بن اخلطاب
019 ،004 ،001 ،034 ،
014 ،407 ،401 ،444 ،
442 ،312 ،349 ،330 ،
343 ،347 ،372 ،314 ،
204 ،247 ،241 ،444 ،
430 ،423 ،440 ،429 ،472 

، 424، 012، 91، 47، 41، 04 عمرو بن العاص
421. 

عمرو بن أمية 
 الضمري

عمرو بن سامل  .432
 اخلزاعي

011 ،010 ،311 ،490. 

 .047 يعمرو بن حل .414 عمرو بن عبسة
، 347، 331، 444، 044 عمرو بن سلمة

204 ،443 ،447. 
عمرو بن أم 

 مكتوم
344 ،492. 

، 243، 347، 097، 031، 04 عمري بن وهب
442 ،444 ،447. 

 .324، 414 القاضي عياض

 .394، 410 أبو حامد الغزايل .07عياش بن أيب 
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 ربيعة
 .497 فاطمة بنت عتبة .329 حممد الغزايل
ت النيب فاطمة بن

صلى اهلل عليه 
 وسلم 

013 ،030 ،031 ،041 ،
341 ،274 ،419. 

، 412، 404، 241، 419، 037 فضالة بن عمري
400. 

عيسى عليه 
 السالم

 .209، 302 الفضيل بن عياض .344

أبو القاسم 
 السهيلي

أبو قتادة  .444
 األنصاري

90 ،017. 

، 234، 349، 304، 039 أبو قحافة
444. 

ابن قدامة 
 قدسيامل

474. 

 .049 قصي بن كالب .324، 343، 042، 41 القرطيب 
قيس بن سعد بن 

 عبادة
 .44، 41، 47، 22 قيصر .390، 343، 340، 009

، 473، 470، 423، 434، 40 ابن قيم اجلوزية 
413 ،414 ،490 ،334 ،
323 ،210 ،214 ،213 ،
207 ،231 ،239 ،224 ،
247 ،214 ،291 ،297 ،
420 ،424 ،471 ،441. 

 احلافظ ابن كثري
 
 

 كسرى

41 ،99 ،013 ،091 ،242 ،
244 ،279 ،210 ،297 ،444. 

 
22 ،47 ،41. 

 .10 كعب بن عمري .434، 344، 034، 031 كعب بن زهري
 .043 كرز بن جابر .442، 491 كعب بن مالك

أم كلثوم بنت 
النيب صلى اهلل 

 عليه وسلم 

 .447، 43، 4 أبو هلب .030

مالك بن عوف 
 النصري

 .449، 241، 411 املاوردي  .071

 .234، 443، 072، 034 جماشع السلمي .207،499 ابن املبارك
 .49 جماهد بن جرب .234، 034 جمالد =أبو معبد

، 420، 204، 347، 344 أبو حمذورة
492 ،494 ،441. 

حممد بن صاحل 
 العثيمني

371. 

 .244 كممروان بن احل .477، 444، 434، 404 خمرمة بن نوفل



 

711 

 

 

 ابن مسعود
 

 املسور بن خمرمة

01 ،441 ،241 ،274 ،443. 
 

434 ،477. 

، 09،27،21،29،40،73،001 مسلم 
042 ،047 ،022 ،303 ،219 ،
244 ،431 ،421 ،417 ،447 

 .44 املطعم بن عدي .447، 344 مصعب بن عمري
معاوية بن أيب  .427، 202، 074 معاذ بن جبل

 سفيان
330 ،214 ،437 ،421 ،429 ،
440 ،494 ،414 ،444. 

معبد بن خالد 
 اجلهين

معتب بن أيب  .340
 هلب

432. 

 .011، 00 املقداد بن عمرو .340 معقل بن سنان
موسى عليه 

 السالم
079 ،211 ،241 ،421 ،
441 ،414. 

أبو موسى 
 األشعري

72. 

 .034، 049 مقيس بن صبابة .03 موسى بن عقبة
 .414 ابن النحاس .41، 47، 32، 07، 04 النجاشي

 .447 نعيم بن مسعود .447، 212، 213 النضري بن احلر،
نوفل بن معاوية 

 الديلي
، 447، 442، 429، 401، 41 النووي   .422، 411، 011

201 ،249 ،473. 
، 214، 279، 274، 223، 434 هرقل .211  نوح عليه السالم

291 ،292. 
 .374 هبرية  املخزومي .414، 407، 034، 049 هبار بن األسود

، 497، 320، 022، 042 أبو هريرة
414 ،444. 

 .001، 44 ابن هشام

أم هانئ بنت أيب 
 طالب

031 ،414 ،443 ،449 ،
341 ،374 ،202 ،243 ،
442 ،433 ،431 ،414 ،
434 ،441. 

، 401، 041، 034، 033، 031 هند بنت عتبة
471 ،491 ،377 ،214 ،213 ،
411 ،411 ،419 ،407 ،440 ،
443. 

هوذة بن علي 
 احلنفي

 .407، 033، 031 وحشي بن حرب .290

 .241، 44 الوليد بن املغرية .304 الوليد بن عقبة
يزيد بن أيب  .423 يزيد بن سعيد

 سفيان
421 ،422 ،449 ،441 ،413. 

 .072 يعلى بن أمية  .47 اليسري بن رزام

 فهرس األماكن -4                                                     
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 الصفحة          املكان          الصفحة        املكان        

 .017 بطن أضم-4 .039 أبو قبيس-0
 .012، 10 البلقاء-2 .047 بطن منرة-3
 .14 بصرى-4 .047 بيوت غفار-4
 .11 ثنية البيضاء-1 .047 التنعيم-7
 .049 ثنية خل الصفاح-01 .004 ثنية العقاب-9

 .004 اجلحفة-04 .047 جدة-00
، 43، 24، 20، 39، 31، 31 احلديبية-02 .04 احلبشة-03

44 ،49 ،44 ،014 ،304 
،311 . 

 .44 حسمي -04 .314 احلزورة-04
، 044، 042، 031، 002 حنني-07

070 ،074 ،071 ،079 ،
011 

 421، 312، 341، 347 تابع: حنني
494 ،440 ،473 ،477 ،
413. 

، 49، 41، 47، 44، 43 خيرب-09 .043 ندمةاخل-01
71،74 ،73 ،74 ،74 ،71. 

 .44، 44 دومة اجلندل-40 .234، 040 اخليف-41
 .91 ذات السالسل -43 .10 ذات أطالح-44
 .011 روضة خاخ-44 .49 الرجيع-42
 .021 سواع-47 .017 السقيا-44
، 210، 047، 033، 002، 44 الطائف-41

434 ،422 ،449 ،413 ،
444. 

 .012، 049 العراق-49

 .047 عرنة-30 .421 العرج-31
 .047، 027 العزى -33 .4 عكاظ-34
 .21 غدير األشطاط-34 .442، 000، 001 عسفان-32
 .034 قرن مسفلة-37 .74 فدك-34
 .421، 20، 21 كراع الغميم-39 .442، 047، 001 ُقديد-31
 .442، 421 ،001 الَكديد-20 .494، 490، 041 َكداء-21
 .12، 10، 43 مؤتة-23 .041 الليط-24
 .024 مزدلفة-24 .004 مر الظهران-22
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 .049 املقطع-27 .12 معان-24
 .047، 021 مناة-29 .021 املشلل مناة-21
منقطع -41

 األعشاش
 .434، 432 جنران-40 .047

 .99 الوتري-43 .027 خنلة-44
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 .1فهرس املراجع -5                                                 
   القرآن الكرمي                                          -

 (4)أوال : املراجع القدمية                                        
 —أ—                                                        

هـ(، 743) س الدين أبو عبد اهلل حممد بن مفلح املقدسي احلنبلياآلداب الشرعية واملنح املرعية: اإلمام مش-
 م.0977توزيع رئاسة إدارات البحو، العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد الرياض ط: بدون. 

هـ(، مطبعة مصطفى البايب احلليب 900) اإلتقان يف علوم القرآن: اإلمام جالل الدين عبد الرمحن السيوطي-
 م.0971هـ 0391، 2:وأوالده مبصر ، ط

األحكام السلطانية  والواليات الدينية: أبو احلسن علي بن حممد بن حبيب البصري البغدادي املاوردي -
 هـ(، دار الكتب العلمية بريوت لبنان ط: بدون.241)

ي، هـ(، يقي : حممد حامد الفق241) األحكام السلطانية: القاضي أبو يعلى حممد بن احلسني الفراء احلنبلي-
 م.0913هـ 0213دار الكتب العلمية بريوت لبنان ط: بدون 

، ) اإلحكام يف أصول األحكام: اإلمام سيف الدين أبو احلسن علي  بن  أيب علي بن حممد اآلمدي-
 م.0911هـ 0211هـ(دار الكتب العلمية بريوت لبنان ط: بدون، 430

 كتاب العريب بريوت ط: بدون.هـ(، دار ا ل371) أحكام القرآن: اإلمام أيب بكر اجلصاص -
هـ(، يقي : موسى حممد 412) أحكام القرآن: اإلمام عماد الدين بن حممد الطربي املعروف بإلكيا اهلراس-

 علي و د. عزت علي عيد عيطة دار الكتب احلديثة، ط: بدون.
بجاوي دار املعرفة هـ( يقي : علي حممد ال423،) أحكام القرآن: أبو بكر حممد بن عبد اهلل ابن العريب -

 م.0974هـ 0394، 3بريوت لبنان ط:
هـ(، مجعه: احلافظ أبو بكر أمحد بن 412،)أحكام القرآن: اإلمام أبو عبد اهلل حممد بن إدريس الشافعي-

هـ(، كتب هوامشه: الشيخ: عبد الغين عبد 241احلسني بن علي البيهقي النيسابوري صاحب السنن الكربى)
 م.0974هـ 0394علمية بريوت لبنان ط: بدون اخلال ، دار الكتب ال

هـ(، دار املعرفة للطباعة والنشر بريوت لبنان 414) إحياء علوم الدين: اإلمام أبو حامد حممد بن حممد الغزايل-
 ، ط: بدون.

 هـ( عامل الكتب بريوت، ط: بدون.314) أخبار القضاة: حممد بن خلف بن حيان املعروف بوكيع،-
هـ( يقي : رشدي 443، ) جاء فيها من آثار: أبو الوليد حممد بن عبد اهلل بن أمحد األزرقيأخبار مكة وما  -

 م.0911هـ 0211، 4الصاحل ملحس، دار الثقافة مكة املكرمة، ط: 

                                                 
هـ، واملراجع احلديثة، 0411ملراجع القدمية وهي اليت كتبت  قبل   هذا الفهرس  قسمت املراجع إىل قسمني: ا 0

 وهي اليت كتبت بعد ذلك.
 أنبه على أن عدم كتابة سنة الطباعة   بعض املراجع، بسبب عدم ذكره   املرجع. (4)
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هـ(، دار الكتب 244)  األخالق والسري يف مداواة النفوس: اإلمام أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم-
 ان، ط: بدون.العلمية بريوت لبن

هـ(، يقي : الشيخ إمساعيل بن حممد 341) أخالق العلماء: أبو بكر حممد بن احلسني بن عبد اهلل اآلجري-
 م.0971هـ 0391األنصاري، نشر إدارات البحو، العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، ط: بدون، 

هـ(يقي : مصطفى 241، ) اورديأدب الدنيا والدين: أبو احلسن علي بن حممد  بن حبيب البصري امل -
 م.0971هـ 0391، 2السقا، دار الكتب العلمية بريوت لبنان، ط: 

هـ(، يقي : حممد فؤاد عبد الباقي ،املكتبة 444) األدب املفرد: اإلمام أبو عبد اهلل حممد بن إمساعيل البخاري-
 العربية باكستان ط: بدون.

هـ(، دار الفكر 943) اس شهاب الدين أمحد القسطالينإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري: أبو عب-
 م.0991هـ 0201، 0بريوت لبنان، ط: 

هـ(،دار الكتب العلمية بريوت ط: 241) أسباب النزول: أبو احلسن علي بن أمحد الواحدي النيسابوري-
 م.0911هـ 0211بدون 

وهو هبامش كتاب اإلصابة للحافظ هـ(243)  االستيعاب يف معرفة األصحاب: ابن عبد الرب النمري القرطيب-
 ابن حجر.

هـ(، يقي : الشيخ علي 414) أسد الغابة يف معرفة الصحابة: عز الدين ابن األثري علي بن حممد اجلزري -
 م.0992هـ 0204، 0حممد معوض، والشيخ: عادل أمحد عبد املوجود، دار الكتب العلمية بريوت لبنان، ط:

هـ(، دار الكتب العلمية 900) روع الشافعية: اإلمام جالل الدين السيوطياألشباه والنظائر يف قواعد وف-
 م.0979هـ 0399 0بريوت ط:

هـ( دار إحياء الترا، العريب 144،) اإلصابة يف متييز الصحابة: احلافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالين -
 هـ. 0341، 0بريوت لبنان، ط:

هـ( ، نشره وعل  472) ثار: أبو بكر حممد بن موسى اهلمذايناالعتبار يف بيان الناسخ واملنسوخ من اآل -
 م.0944هـ 0314، 0عليه: راتب حاكمي مطبعة األندلس محص ط:

هـ(، تعريف: 791)االعتصام: اإلمام أيب إسحاق إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الشاطيب الغرناطي-
 الشيخ حممد رشيد رضا، دار املعرفة بريوت لبنان، ط: بدون.

هـ(، قدم له وشرحه وعل  عليه: 213)إعجاز القرآن: اإلمام القاضي أبو بكر حممد بن الطيب الباقالين-
 م.0911هـ 0211، 0الشيخ حممد شريف سكر، دار إحياء العلوم والترا، ط:

 أعالم موقعني املوقعني عن رب العاملني: مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر، ابن قيم اجلوزية-
 م.0973هـ(، يقي  ومراجعة: طه عبد الرؤوف سعد، دار اجليل بريوت لبنان، ط:بدون 740)

، 4هـ(، دار الكتب العلمية لبنان ط:241) أعالم النبوة: اإلمام أبو احلسن علي بن حممد املاوردي-
 م.0910هـ 0210

د حامد الفقي، دار املعرفة هـ(، يقي : حمم740) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: اإلمام ابن قيم اجلوزية-
 م.0974هـ 0394 4للطباعة والنشر بريوت، ط:
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، يقي  : د. ناصر عبد الكرمي اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم: شيخ اإلسالم ابن تيمية-
 هـ.0212، 0العقل، ط:

هـ(، تصحيح 124) ي املقريزيإمتاع األمساع مبا للرسول من األنباء واحلفدة واملتاع: تقي الدين أمحد بن عل-
 .4وشرح: حممود حممد شاكر، طبع على نفقة الشؤون الدينية بدولة قطر، ط:

يقي  ودراسة: عبد القادر أمحد  األمر باملعروف والنهي عن املنكر: أبو بكر أمحد بن حممد بن هارون اخلالل،-
 م.0973هـ 0393عطا، ط: بدون، 

فات إىل املذهب احلق من أصول التوحيد: أبو عبد اهلل حممد بن املرتضى إيثار احلق على اخللق يف رد اخلال-
 ) القرن الثامن(، دار الكتب العلمية بريوت ط: بدون.اليماين

 هـ.0394 4هـ(، املكتب اإلسالمي بريوت، ط:741) اإلميان : شيخ اإلسالم ابن تيمية-
 —ب—                                                                

 م. 0914هـ 0214هـ(، دار الفكر بريوت ط: بدون، 772) البداية والنهاية: احلافظ ابن كثري-
هـ(، يقي  وتعلي  : رضوان حممد رضوان، 144) بلوغ املرام من أدلة األحكام: احلافظ ابن حجر العسقالين-

 هـ.0373الناشر دار الكتاب العريب بريوت، ط: بدون 
 —ت—                                                                 

هـ(، دار الكتاب 243) تاريخ بغداد أو مدينة السالم: احلافظ أبو بكر أمحد بن علي اخلطيب البغدادي-
 العريب بريوت ط: بدون.

بو الفضل هـ(  يقي : حممد أ301)تاريخ الطربي، تاريخ األمم وامللوك: أبو جعفر حممد بن جرير الطربي -
 م.0944هـ 0314إبراهيم ،دار سويدان بريوت لبنان ،

هـ(، يقي : حممود إبراهيم 444)  التاريخ الصغري: اإلمام احلافظ أيب عبد اهلل حممد بن إمساعيل البخاري-
 م.0977هـ 0397، 0زايد، دار الوعي حبلب ودار الترا، القاهرة، ط :

هـ(، تصحيح: عبد الرمحن بن حيىي 721) أمحد بن عثمان الذهيب تذكرة احلفاظ: اإلمام مشس الدين حممد بن-
 هـ.0372املعلمي، دار إحياء الترا، العريب بريوت لبنان ط: بدون، 

هـ(، دار 733) تذكرة السامع واملتكلم يف آداب العامل واملتعلم: اإلمام العامل بدر الدين ابن مجاعه الكناين -
 ن.الكتب العلمية بريوت لبنان، ط: بدو

) الترغيب والترهيب من احلديث الشريف: احلافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي املنذري-
 م.0910هـ 0210هـ(، ضبط وتعلي : مصطفى حممد عمارة ،دار الفكر ط: بدون، 444

التعريفات: السيد الشريف علي بن حممد بن علي السيد الزين أبو احلسن احلسيين اجلرجاين -
 44م.، 0917هـ 0217، 0يقي  وتعلي : د. عبد الرمحن عمرية، عامل الكتب، ط: هـ(،104احلنفي

التعريف واإلعالم فيما أهبم من األمساء والعالم يف القرآن الكرمي: اإلمام أبو القاسم عبد الرمحن بن عبد اهلل -
 م.0917هـ 0217، 0هـ(، يقي : عبدأ علي مهنا، دار الكتب العلمية بريوت لبنان، ط:410) السهيلي

تفسري أيب سعود السعود املسمى: إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكرمي: اإلمام أبو السعود حممد بن -
 هـ(، دار إحياء الترا، العريب بريوت لبنان ط: بدون.940)  حممد العمادي



 

717 

 

 

هـ(، مراجعة 040) تفسري سفيان الثوري: اإلمام أبو عبد اهلل سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكويف-
 م.0913هـ 0213، 0وضبط: جلنة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية بريوت لبنان ط:

 هـ(، دار املعرفة للطباعة والنشر بريوت ط: بدون.144)  تفسري غريب احلديث: احلافظ ابن حجر-
مام حممد الرازي فخر الدين ابن ضياء تفسري فخر الفخر الرازي املشتهر بالتفسري الكبري ومفاتيح الغيب: اإل-

 م.0910هـ 0210، 0هـ(، دار الفكر بريوت ط: 412) الدين عمر
هـ(، كتاب الشعب مصر ، يقي : عبد العزيز غنيم وحممد 772) تفسري القرآن العظيم: احلافظ ابن كثري -

 م.0970هـ 0391أمحد عاشور وحممد إبراهيم البنا، ط: بدون 
حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل: أبو القاسم جار اهلل حممود بن عمر تفسري الكشاف عن  -

 هـ( دار املعرفة بريوت لبنان، ط: بدون.431، )الزخمشري اخلوارزمي
هـ(، يقي : يوسف 243) تقييد العلم: احلافظ املؤرخ أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت اخلطيب البغدادي -

 م.0972، 4النبوية، ط: العش، دار إحياء السنة
هـ(،  دار الكتب 497) تلبيس ابليس : احلافظ مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن ابن اجلوزي البغدادي -

 هـ.0341،  4العلمية بريوت لينان ط: 
 تنبيه الغافلني عن أعمال اجلاهلني: وحتذير السالكني من أفعال اهلالكني: اإلمام حمي الدين أبو زكريا أمحد بن-

، 0هـ(، يقي : عماد الدين عباس سعيد، دار الكتب العلمية بريوت، ط:102) إبراهيم ابن النحاس الدمشقي
 هـ.0217

هتذيب اآلثار وتفصيل الثابت عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من األخبار: حممد بن يزيد أبو جعفر -
 صر ط: بدون.هـ( خرج أحاديثه: حممود حممد شاكر مطبعة املدين م301) الطربي

هـ( مطبعة جملس دائرة املعارف النظامية   اهلند، ط: 144،) هتذيب التهذيب: احلافظ أمحد بن علي بن حجر-
 هـ. 0344، 0

 —ج—                                                                
هـ(، دار إحياء الترا، العريب، 470)اجلامع ألحكام القرآن: أبو عبد اهلل حممد بن أمحد األنصاري القرطيب-

 م. 0944هـ  0374، 4بريوت لبنان، ط: 
 اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع: احلافظ أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت اخلطيب البغدادي -
 م.0910هـ 0210، 0هـ( دراسة ويقي  وتعلي : د. حممد رأفت سعيد، مكتبة الفالح الكويت ط: 243)

لعلم وفضله، وما ينبغي يف روايته ومحله: احلافظ أبو عمر يوسف بن عبد الرب النمري القرطيب جامع بيان ا-
 م .0971هـ 0391هـ(، دار الكتب العلمية بريوت لبنان ط: بدون 243)األندلسي

هـ(. مطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده 301) جامع البيان عن تأويل آي القرآن: حممد بن جرير الطربي -
 م. 0941هـ  0311، 3ر، ط: مبص
، 0هـ(، يقي  د. حممد رشاد سامل دار املدين جدة، ط:741) جامع الرسائل:  شيخ اإلسالم ابن تيمية-

 م.0912هـ 0214
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هـ( يقي : إبراهيم 497)  اجلامع الصحيح وهو سنن الترمذي: أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة، -
 م.0974هـ 0394، 4الده مصر ط:عطوة عوض، مطبعة مصطفى بايب احلليب وأو

جامع العلوم واحلكم يف شرح مخسني حديثا من جوامع الكلم: زين الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن شهاب -
 هـ(، دار الفكر ط: بدون.794)الدين بن رجب احلنبلي

 ة ط: بدون.هـ(، مطابع اجملد التجاري741)  اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح: شيخ اإلسالم ابن تيمية-
هـ(، يقي : د. إحسان عباس 244)  جوامع السرية: اإلمام احلافظ أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم-

 م.0910هـ 0210و د. ناصر الدين األسد، املطبعة العربية، الهور باكستان ط: بدون، 
 —ح—                                                              

هـ(، يقي : سيد بن حممد بن أيب سعدة، 741) ة يف اإلسالم: شيخ اإلسالم تقي الدين أمحد بن تيميةاحلسب-
 م.0913هـ 0213، 0مكتبة دار األرقم الكويت ط:

 هـ(، دار الكتب العلمية بريوت لبنان ط: بدون.741) احلسنة والسيئة: شيخ اإلسالم ابن تيمية-
 هـ(، دار الفكر بريوت، ط: بدون.231)نعيم األصفهاين حلية األولياء وطبقات األصفياء: أبو-

 —د—                                                              
هـ(، ختريج ويقي  : 241) دالئل النبوة، ومعرفة أحوال صاحب الشريعة: أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي-

 م.0914هـ 0214، 0لبنان، ط: د. عبد املعطي قلعجي دار الكتب العلمية بريوت
هـ(، دار 0147) دليل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني: حممد بن عالن الصديقي الشافعي األشعري املكي-

 م.0972هـ 0392الفكر بريوت ط: بدون 
 —ذ—                                                             

هـ(، يقي : مصطفى عبد الواحد ومراجعة حممد 497) ابن اجلوزي ذم اهلوى: اإلمام أبو الفرج عبد الرمحن-
 م.0944هـ 0310، 0الغزايل، ط:

 —ر—                                                             
الرد على من أخلد إىل األرض، وجهل أن االجتهاد يف كل عصر فرض: اإلمام احلافظ جالل الدين عبد -

، 0هـ(، يقي  وتقدمي: الشيخ خليل امَليس، دار الكتب العلمية بريوت ط:900) كر السيوطيالرمحن بن أيب ب
 م.0913هـ 0213

هـ(، يقي : الشيخ محاد بن 291) رسالة حترمي نكاح املتعة: أبو الفتح نصر بن إبراهيم املقدسي الشافعي-
 .4حممد األنصاري، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط:

 سري السرية النبوية البن هشام: أبو القاسم عبد الرمحن بن عبد اهلل اخلثعمي السهيليالروض األنف يف تف-
هـ  0390هـ(، عل  عليه: طه عبد الرؤوف سعد ، شركة الطباعة الفنية املتحدة مبصر طبعة جديدة 10)

 م. 0970
ـ(، مكتبة الرياض ه0140)  الروض املربع شرح زاد املستقنع: العالمة منصور بن يونس بن إدريس البهويت-

 احلديثة الرياض ط: بدون.
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هـ(، شرح ويقي : حممد حميي الدين عبد احلميد، 342)  روضة العقالء ونزهة الفضالء: أبو حامت البسيت-
 م.0977هـ 0397وحممد عبد الرزاق محزة، وحممد حامد الفقي، دار الكتب العلمية بريوت لبنان، ط: بدون، 

، دار الكتب العلمية بريوت اقني: اإلمام مشس الدين حممد بن أيب بكر بن قيم اجلوزيةروضة احملبني ونزهة املشت-
 م.0977هـ 0397لبنان،  ط: بدون،  

هـ(، راجعه وأعد 441) روضة الناظر وجنة املناظر: اإلمام موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقدسي-
 م.0910هـ 0210، 0وت ط:فهارسه: سيف الدين الكاتب، دار الكتاب العريب بري

 —ز—                                                               
هـ( يقي  :شعيب األرنؤوط وعبد القادر 740،) زاد معاد يف املعاد يف هدي خري العباد: ابن قيم اجلوزية-

 م. 0979هـ  0399، 0األرنؤوط، مؤسسة الرسالة بريوت، ومكتبة املنار اإلسالمية الكويت، ط: 
 —س—                                                             

هـ(، 0014) سبل السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام: اإلمام حممد بن إمساعيل الكحالين الصنعاين-
 م.0941هـ 0379، 2راجعه وعل  عليه: الشيخ حممد عبد العزيز اخلويل، دار إحياء الترا، العريب ط:

هـ( يقي : السيد عبد اهلل هاشم مياين املدين، دار 314ي ) سنن الدار قطين: اإلمام علي بن عمر الدارقطن -
 هـ.0314،  0احملاسن للطباعة القاهرة، ط:

هـ(، بريوت لبنان 474)  سنن أيب داود: اإلمام احلافظ أبو داود سليمان بن األشعث السجستاين األزدي-
 حممد حميي الدين عبد احلميد دار الترا، العريب، بريوت لبنان،ط: بدون.مراجعة وضبط 

هـ(، مطبعة جملس دائرة املعارف 241) السنن الكربى: احلافظ أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي البيهقي-
 ، ودار املعرفة للطباعة والنشر بريوت لبنان.0344، 0العثمانية حبيدر آباد، ط:

هـ(، يقي : حممد فؤاد عبد 474) أيب عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ابن ماجه  سنن ابن ماجه: احلافظ-
 الباقي، ط: بدون.

هـ(، ترقيم وفهرسة: د. عبد الفتاح أبو غدة، 313) سنن النسائي، بشرح احلافظ جالل الدين السيوطي-
 م.0914هـ 0214 0مكتب املطبوعات اإلسالمية حبلب ودار البشائر اإلسالمية بريوت لبنان، ط:

هـ(، دار الكاتب العريب ط: 741) السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية: شيخ اإلسالم ابن تيمية-
 بدون.

هـ( مؤسسة الرسالة بريوت 721)  سري أعالم النبالء: اإلمام مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب-
 م. 0993 -هـ 0203، 9ط: 

هـ(، بريوت 0122) مني املأمون، إنسان العيون: علي بن برهان الدين احلليبالسرية احللبية يف سرية األ-
 م. 0911-هـ 0211لبنان، ط: بدون، 

هـ( راجع أصوهلا: الشيخ حممد حمي 403)سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم: أبو حممد عبد امللك بن هشام -
 ء والدعوة واإلرشاد الرياض، ط: بدون.الدين عبد احلميد، توزيع رئاسة إدارات البحو، العلمية واإلفتا

                                                            
 —ش—                                                         
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هـ(، ختريج وتعلي : بدر البدر، الدار 794) شرح حديث: ما ذئبان جائعان: احلافظ ابن رجب احلنبلي-
 الكويت ط: بدون.السلفية 

هـ(، يقي  شعيب األرناؤوط املكتب 404) شرح السنة: اإلمام أبو حممد احلسني بن مسعود الفراء البغوي -
 م.0979هـ 0399، 0اإلسالمي بريوت دمش ، ط:

هـ( ، يقي : مجاعة من العلماء، ختريج: الشيخ 794)  شرح العقيدة الطحاوية: العالمة ابن أبو العز احلنفي-
 هـ.0390، 2الدين األلباين املكتب اإلسالمي ط: ناصر

 شرح معاين اآلثار: اإلمام أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة بن عبد امللك بن سلمة األزدي احلجري املصري-
 هـ(، حققه وعل  عليه: حممد سيد جاد احل ، ط: بدون.340) الطحاوي احلنفي

اإلمام الشيخ حممد ابن عبد الباقي الزرقاين هـ(: 943) شرح املواهب اللدنية للعالمة القسطالين -
هـ(،وهو حباشية املواهب اللدنية: العالمة القسطالين الشافعي، يقي : صاحل أمحد الشامي، املكتب 0044)

 م.0990هـ، 0204، 0اإلسالمي بريوت، دمش  ، عمان، ط:
 —ص—                                                             

هـ( يقي : أمحد عبد الغفور عطار، 393)الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية : إمساعيل بن محاد اجلوهري -
 م.0979هـ 0399، 4دار العلم للماليني بريوت، ط:

 صحيح البخاري: اإلمام أبو عبد اهلل حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية بن بردزبة البخاري اجلعفي-
 م.0979، 0اإلسالمية استانبول تركيا ط:  هـ(، املكتبة444)

هـ(، يقي : د. حممد 300) صحيح ابن خزمية: أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية السلمي النيسابوري -
 هـ.0391مصطفى األعظمي املكتب اإلسالمي، ط: بدون، 

 هـ(، املطبعة املصرية ومكتبتها ط: بدون.474) صحيح مسلم بشرح النووي-
هـ(، نشر رئاسة إدارات 440)  اإلمام أيب احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوريصحيح مسلم: -

 م. 0911-هـ 0211البحو، العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، 
 —ط—                                                             

هـ(، 770)ن علي بن عبد الكايف السبكيطبقات الشافعية الكربى: تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب ب-
هـ 0314، 0يقي : عبد الفتاح حممد احللو و حممود حممد الطناحي، مطبعة عيسى البايب احلليب وشركاه، ط:

 م.0944
 هـ(، دار صادر بريوت ط: بدون.431) الطبقات الكربى: ابن سعد-
 دار الكتب العلمية بريوت لبنان ط: بدون. هـ(،740) الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية: اإلمام ابن القيم-
هـ(، دار الكتاب العريب لبنان، ط: 740) طريق هجرتني اهلجرتني وباب السعادتني: اإلمام ابن قيم اجلوزية-

 بدون.
 —ع—                                                               

هـ(، املكتب اإلسالمي بريوت 741)  احلليم ابن تيميةالعبودية: شيخ اإلسالم تقي الدين أمحد بن عبد -
 هـ.0399، 4دمش  ط:
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هـ(، تصحيح: زكريا علي يوسف دار 740) عدة الصابرين وذخرية الشاكرين: اإلمام ابن قيم اجلوزية-
 الكتب العلمية لبنان ط: بدون.

يوسف عبد الرمحن (، يقي : 237) العمدة يف غريب القرآن: أبو حممد مكي بن أيب طالب القيسي -
 .0910هـ 0210، 0املرعشلي، مؤسسة الرسالة بريوت ط:

هـ(. 744) عمدة القاري شرح صحيح البخاري: الشيخ العالمة بدر الدين أيب حممد حممود بن أمحد العيين-
 دار الفكر، ط: بدون.

ق اجلديدة بريوت، هـ( دار اآلفا732، )عيون األثر يف فنون املغازي والشمائل والسري: ابن سيد الناس -
 م.0977، 0ط:
 

 —غ—                                                                 
هـ( 741) غرائب القرآن ورغائب الفرقان: نظام الدين احلسن بن حممد بن احلسني القمي النيسابوري-

 صر ط: بدون.يقي : إبراهيم عطوة عوض، مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده مب
 —ف—                                                            

هـ(، مجع وترتيب: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي 741) فتاوى شيخ اإلسالم:  أمحد ابن تيمية-
 هـ. 0391، 0النجدي احلنبلي، ط: 

هـ(، تصحيح 144) بن حجر العسقالين فتح الباري بشرح صحيح البخاري: اإلمام احلافظ أمحد بن علي-
ويقي  وإشراف ومقابلة: الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز، نشر وتوزيع رئاسة إدارات البحو، العلمية 

 واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، ط: بدون.
نجد، مكتبة هـ(، يقي : د. صالح الدين امل479) فتوح البلدان: أمحد بن حيىي بن جابر املعروف بالبالذري -

 م.0944النهضة املصرية ط: بدون 
هـ(، دار الكتب العلمية بريوت 243)  الفقيه واملتفقه: أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت اخلطيب البغدادي-

 م.0911هـ 0211، 4لبنان، ط:
، 7هـ(، ختريج: أمحد راتب عرموش، دار النفائس بريوت، ط:740) الفوائد: اإلمام ابن قيم اجلوزية-

 هـ.0214
 —ك—                                                             

إدارة ترمجان السنة باكستان  الكافية الشافية يف االنتصار للفرقة الناجية) القصيدة النونية( : ابن قيم اجلوزية، -
 ط: بدون.

بن عبد الواحد املعروف بابن الكامل يف التاريخ: العالمة أبو احلسن علي بن أيب الكرم حممد بن حممد -
 م.0913هـ 0213، 2هـ( ، دار الكتاب العريب بريوت لبنان، ط:431)األثري

هـ(، يقي : جاسم الفهيد الدوسري ، دار 410)  كتاب التوكل على اهلل: احلافظ أبو بكر بن أيب الدنيا-
 م.0912هـ 0212، 0األرقم الكويت، ط:
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هـ(، ختريج: الشيخ ناصر الدين 417)  اصم الضحاك بن خملد الشيباينكتاب السنة: أبو بكر عمر بن أيب ع -
 م.0911هـ 0211، 0األلباين، املكتب اإلسالمي دمش ، ط:

هـ(، الدار السلفية بومباي اهلند، 434)  الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار: احلافظ أيب بكر بن أيب شيبة-
 م.0979هـ 0399، 4:حققه وصححه: األستاذ عامر العامري األعظمي ط

 م.0912هـ 0212هـ(، يقي : د. ماردسن جونس، عامل الكتب لبنان، 417) كتاب املغازي: الواقدي-
كفاية الطالب اللبيب يف خصائص احلبيب املعروف باخلصائص الكربى: اإلمام أبو الفضل جالل الدين عبد -

 ت لبنان، ط: بدون.هـ(، دار الكتب العلمية بريو900) الرمحن بن أيب بكر السيوطي
هـ(، 243) الكفاية يف علم الرواية: احلافظ أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت املعروف باخلطيب البغدادي-

 املكتبة العلمية ط: بدون.
 —ل—                                                                 

، يقي : حممد فضل عبد العزيز د علي بن زكريا املنبجياللباب يف اجلمع بني السنة والكتاب: اإلمام أبو حمم-
 م.0914هـ 0213، 0املراد، دار الشروق للنشر والتوزيع جدة ط:

 0213، 2هـ(، دار إحياء العلوم بريوت، ط:900) لباب النقول يف أسباب النزول: جالل الدين السيوطي-
 م.0913هـ 

 هـ(، دار صادر ط: بدون.700) بن منظور األفريقي املصري لسان العرب: أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم-
 —م—                                                            

 م.0971هـ 0391، 3هـ(، دار املعرفة للطباعة والنشر بريوت ط:291) املبسوط: مشس الدين السرخسي-
هـ(، دار الكتاب العريب 117)  بن أيب بكر اهليثميجممع الزوائد ومنبع الفوائد: احلافظ نور الدين علي -

 م. 0947، 4بريوت لبنان ط: 
واإلمام تقي الدين أبو هـ(،  474)اجملموع شرح املهذب: اإلمام أبو زكريا حيي الدين بن شرف النووي-

 دار الفكر ط:بدون. احلسن علي بن عبد الكايف السبكي،
هـ(، يقي : الشيخ أمحد حممد شاكر، من 244) سعيد بن حزماحمللى: اإلمام أبو حممد علي بن أمحد بن -

 منشورات املكتب التجاري للطباعة والنشر بريوت، ط: بدون.
هـ(، يقي : حممد حامد 740) مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني: احلافظ ابن قيم اجلوزية-

 م.0974 هـ0394الفقي دار الكتاب العريب بريوت لبنان ط: بدون 
هـ( حتقيق: أبو حذيفة 456مداواة النفوس وهتذيب األخالق والزهد يف الرذائل: ابن حزم األندلسي ) -

 م.0917هـ 0217، 0مكتبة الصحابة بطنطا ط:إبراهيم بن حممد 
 ، بدون تاريخ.0هـ(، دار صادر بريوت، ط: 079)  املدونة الكربى: اإلمام مالك بن أنس-
هـ( وحباشيته التلخيص 214)  :اإلمام احلافظ أيب عبد اهلل احلاكم النيسابورياملستدرك على الصحيحني-

 لألمام الذهيب، دار الكتاب العريب بريوت،ط: بدون.
هـ(،  فهرسة وشرح: أمحد شاكر، دار املعارف مبصر 420) املسند: اإلمام أمحد بن حممد بن حنبل-

 م.0944هـ 0372
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هـ(، نسخة مطابقة للنسخة 412)  بد اهلل حممد بن إدريس الشافعيمسند اإلمام الشافعي: اإلمام أبو ع-
، 0املطبوعة   مطبعة بوالق األمريية، والنسخة املطبوعة   بالد اهلند، دار الكتب العلمية لبنان بريوت ط:

 م.0911هـ 0211
 913هـ  0213، 2هـ(، املكتب اإلسالمي، فهرس الشيخ األلباين، ط:420) مسند اإلمام أمحد ابن حنبل-
 م.
هـ( ، يقي  وتعلي : األستاذ حبيب الرمحن 409) املسند: اإلمام احلافظ أبو بكر عبد اهلل بن الزبري احلميدي-

 هـ.0310األعظمي، دار الكتب العلمية بريوت، ط: بدون 
هـ(، يقي  وختريج وتعلي : الشيخ حبيب 400)املصنف: احلافظ أبو بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاين-

 م. 0971هـ 0391 0الرمحن األعظمي، نشر اجمللس العلمي جنوب أفريقيا وباكستان واهلند، ط: 
هـ(، يقي : 144)  املطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية: احلافظ ابن حجر أمحد بن علي العسقالين-

 ط:بدون.األستاذ حبيب الرمحن األعظمي، طبعته وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية بالكويت 
هـ(، 444) حاشية خمتصر سنن أيب داود: احلافظ املنذريهـ(،   311) معامل السنن: أبو سليمان اخلطايب-

 م.0911هـ 0211يقي : أمحد حممد شاكر وحممد حامد الفقي دار املعرفة للطباعة والنشر بريوت ط: بدون 
هـ(، يقي : د. 749) املعروف بابن األخوةمعامل القربة يف أحكام احلسبة: حممد بن حممد بن أمحد القرشي -

 م.0974حممد حممود شعبان وصدي  أمحد عيسى املطيعي، اهليئة املصرية العامة للكتاب، ط: بدون 
هـ(، 444)معجم البلدان: الشيخ شهاب الدين أيب عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل احلموي الرومي البغدادي-

 م. 0912هـ  0212ط: بدون، دار صادر ودار بريوت للطباعة والنشر، 
هـ(. مجع ويقي : د. حممد مصطفى األعظمي 93) مغازي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : عروة بن الزبري-

 م.0910هـ 0210، 0من منشورات مكتب التربية العريب لدول اخلليج، الرياض ط:
 احلديثة ط: بدون. هـ(، مكتبة الرياض441)  املغين: أبو حممد عبد اهلل بن أمحد بن قدامة-
هـ(، دار الكتب العلمية 740)  مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة: اإلمام ابن قيم اجلوزية-

 بريوت لبنان ط: بدون.
، 0هـ(، دار الكتب العلمية بريوت لبنان، ط:111) مقدمة ابن خلدون: العالمة عبد الرمحن ابن خلدون-

 م.0993هـ 0203
هـ(،  يقي : د. فاروق محادة، الكتب التعليمي السعودي باملغرب 341)ق: اإلمام الطرباينمكارم األخال-
 م.0911هـ 0211، 0ط:
هـ( ، هذبه: عبد القادر أمحد عطا، دار 912) مكفرات الذنوب وموجبات اجلنة: ابن الديبع الشيباين-

 م.0174هـ 0394االعتصام للطبع والنشر ط: بدون، 
هـ( . وهو حباشية مسند اإلمام أمحد ) فهرس 974) الشيخ العالمة علي املتقي اهلندي منتخب كنز العمال:-

 م.0913هـ 0213، 2األلباين( املكتب اإلسالمي بريوت دمش  ط:
، يقي : حمب املنتقى من منهاج االعتدال خمتصر منهاج السنة: احلافظ أبو عبد اهلل حممد بن عثمان الذهيب -

 هـ.0372ر البيان دمش ، ط: بدون الدين اخلطيب، مكتبة دا
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منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة والقدرية: اإلمام تقي الدين أمحد بن عبد احلليم احلراين الدمشقي  -
 ، مكتبة الرياض احلديثة الرياض، ط: بدون.احلنبلي ابن تيمية

هـ(، يقي : حممد عبد 117) اهليثمي موارد الظمآن إىل زوائد أيب حبان: احلافظ نور الدين علي بن أيب بكر-
 الرزاق محزة دار الكتب العلمية بريوت لبنان ط: بدون.

هـ(، يقي  وختريج: الشيخ عبد اهلل دراز املكتبة 791) املوافقات يف أصول الشريعة: أبو اسحق الشاطيب-
 التجارية الكربى مصر ط: بدون.

والك شرح موطأ مالك: اإلمام جالل الدين عبد تنوير احل -مع شرحه -هـ(079) موطأ اإلمام مالك -
 هـ( ، دار الكتب العلمية بريوت لبنان ط: بدون.900)الرمحن السيوطي

 —ن—                                                                  
مكة املكرمة، ) القرن الثامن(، مكتبة الطالب اجلامعي  نصاب االحتساب: عمر بن حممد بن عوض السنامي-

 م.0914هـ 0214، 0يقي : د. مريزن سعيد مريزن عسريي ط:
النهاية يف غريب احلديث واألثر: اإلمام جمد الدين أيب السعادات املبارك بن حممد اجلزري، ابن األثري -
 م.0943هـ 0313هـ(، يقي : طاهر أمحد الزاوي وحممود حممد الطناحي، املكتبة اإلسالمية، ط: بدون 414)
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 ثانيا: املراجع احلديثة                                            

، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه من اجلامعة اآلثار التشريعية يف فتح مكة: حممد بن ناصر اجلعوان-
 هـ، مل تطبع بعد.0217اإلسالمية، 

 م.0910هـ 0210،  3، دار الفكر ط:يف الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة: د. وهبه الزحيلي آثار احلرب-
، مطابع جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية آثار عقد الزواج يف الشريعة اإلسالمية: د. أمحد عثمان -

 م.0910هـ 0210الرياض ، ط: بدون، 
 م.0994هـ 0204، 00للطباعة والنشر، املنصورة ط: ، دار الوفاءآفات على الطريق: د. السيد حممد نوح-
، دار األرقم للنشر والتوزيع أثر اإلسالم يف تكوين الشخصية اجلهادية للفرد واجلماعة: د. حممد نعيم ياسني-

 م.0912هـ 0212، 0حويل ط:
هـ 0203، 3، دار القلم دمش ، ط:األخالق اإلسالمية وأسسها: األستاذ عبد الرمحن حسن حبنكة امليداين-

 م.0994
، مطبعة سفري الرياض، األخالق الفاضلة قواعد ومنطلقات الكتساهبا: د. عبد اهلل بن ضيف اهلل الرحيلي-
 م.0994هـ 0207، 0ط:
، مكتبة املعارف الرياض، ط: بدون اإلرشاد إىل معرفة األحكام: الشيخ عبد الرمحن بن ناصر السعدي-

 م.0911هـ 0211
، دار املعرفة  حتقيق احلق من علم األصول : حممد بن علي بن حممد الشوكاينإرشاد فحول الفحول إىل-

 م.0979هـ 0399للطباعة والنشر بريوت لبنان، ط: بدون 
 ، دار االعتصام ط: بدون.أساليب الغزو الفكري للعامل اإلسالمي: د. علي جريشة وحممد شريف الزيبق -
 هـ.0207، 0، دار الوطن للنشر ط:س: حممد صاحل املنجداألساليب النبوية يف التعامل مع أخطاء النا-
هـ 0211، 0، دار القلم دمش  ط:أسامة بن زيد حب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : د. وهبة الزحيلي-

 م.0911
، دار عامل الكتب للنشر والتوزيع أسباب جناح الدعوة اإلسالمية يف العهد املدين: عبد اهلل حممد آل موسى-

 م. 0914هـ  0214، 0: الرياض ط
 م.0914هـ 0214، 4، مؤسسة الرسالة بريوت ط:االستيعاب يف حياة الداعية: فتحي يكن-
،  إدارة النشر رابطة العامل اإلسالمي مكة، ضمن سلسلة دعوة اإلسالم دعوة احلق: د. السيد رزق الطويل-

 م.0914هـ 0214 24احل  السنة اخلامسة العدد 
 م.0997هـ 0207، 07، دار الشروق، ط:ة: الشيخ حممود شلتوتاإلسالم عقيدة وشريع-
هـ 0217، 0، دار املنارة للنشر والتوزيع جدة، ط:اإلسالم والوعي احلضاري: د. أكرم ضياء العمري-

 م.0917
، دار اجملتمع للنشر والتوزيع األسلوب التربوي للدعوة إىل اهلل يف العصر احلاضر: خالد عبد الكرمي اخلياط-

 م.0990هـ 0204، 0ط: جدة،
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هـ 0211، 0، مكتبة األقصى عمان األردن ط:األشربة وأحكامها يف الشريعة اإلسالمية: د. ماجد أبو رخية-
 م.0911

هـ 0217، 4، مؤسسة الرسالة بريوت ومكتبة القدس بغداد، ط:أصول الدعوة: د.عبد الكرمي زيدان -
 م.0917

هـ 0399، 0، مكتبة وهبة  مصر ط:ا: د. علي جريشةأصول الشرعية اإلسالمية مضموهنا وخصائصه -
 م.0979

 م.0941هـ  0377دار الفكر العريب القاهرة، ط: بدون  أصول الفقه: الشيخ حممد أبو زهرة،-
، مكتبة الرياض احلديثة، أصول مذهب اإلمام أمحد دراسة أصولية مقارنة: د. عبد اهلل بن عبد احملسن التركي-
 هـ.0397، 4ط:
هـ 0211، 4، ط:لبيان يف إيضاح القرآن بالقرآن: حممد األمني بن حممد املختار الشنقيطيأضواء ا-

 م.0979
 م. 0911، 4، دار العلم للماليني ط: األعالم: خري الدين الِزِركلي-
 ، مطابع القوات املسلحة السعودية ط: بدون.اإلعداد املعنوي للقتال يف اإلسالم: العميد فيصل بن جعفر بايل-
 م.0912هـ 0212، 0، دار األرقم ط: تراءات حول غايات اجلهاد: د. حممد نعيم ياسنياف-
، دار اجملتمع أفعال الرسول صلى اهلل عليه وسلم  وداللتها على األحكام: د. حممد العروسي عبد القادر -

 م.0912هـ 0212، 0للنشر والتوزيع جدة، ط:
، مكتبة املنار ى األحكام الشرعية: حممد سليمان األشقرأفعال الرسول صلى اهلل عليه وسلم وداللتها عل-

 م.0971هـ 0391، 0اإلسالمية، الكويت، ط:
، دار طيبة للنشر والتوزيع اإلمامة العظمى عند أهل السنة واجلماعة: عبد اهلل بن عمر بن سليمان الدميجي-

 هـ.0219، 4الرياض ط:
، املنتدى اإلسالمي ه وآدابه(: خالد بن عثمان السبتاألمر باملعروف والنهي عن املنكر ) أصوله وضوابط-

 م.0994هـ 0204، 0لندن ط:
، نقله إىل العربية: حممد أمجل أيوب اإلصالحي، األمر باملعروف والنهي عن املنكر: السيد جالل الدين العمري-

 هـ.0211شركة الشعاع للنشر الكويت، ط:بدون، 
، 4، دار الفرقان عمان األردن ط:مد عبد القادر أبو فارساألمر باملعروف والنهي عن املنكر: د. حم-

 م.0913هـ 0213
 م.0914هـ 0214، 0، مطابع القصيم الرياض، ط:أهداف التربية اإلسالمية وغايتها: د. مقداد ياجلن -
ض ، دار طيبة للنشر والتوزيع الرياأهل السنة واجلماعة معامل االنطالقة الكربى: حممد عبد اهلادي املصري -
 م.0911هـ 0219، 2ط:
، 4، راسم للدعاية واإلعالن جدة،  ط:أيسر التفاسري لكالم العلي الكبري: الشيخ أبو بكر جابر اجلزائري-

 م.0917هـ 0217
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هـ 0214، 3، مجعية عمال املطابع التعاونية األردن، ط: اإلميان ،أركانه حقيقته نواقضه: د. حممد نعيم ياسني-
 م.0914

 م.0971هـ 0391، 3، مؤسسة الرسالة بريوت ط:ة د. يوسف القرضاوياإلميان واحليا-
                                                             
 —ب—                                                           

، 3تبة الفارايب دمش ، ط:، مكباطن اإلمث، اخلطر األكرب يف حياة املسلمني: د. حممد سعيد رمضان البوطي-
 م.0974هـ 0394

 ، دار الكتب العلمية بريوت ط: بدون.بذل اجملهود يف حل أيب داود: الشيخ خليل أمحد السهارنفوري-
هـ 0213، 0، دار القلم دمش  ط:بصائر للمسلم املعاصر: األستاذ عبد الرمحن حسن حبنكة امليداين-

 م.0913
به الرسل، ودحض الشبهات اليت أثريت حوله: د. صاحل بن فوزان بن بيان حقيقة التوحيد الذي جاءت  -

 م.0917هـ 0211، مطابع جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ط: بدون عبد اهلل الفوزان
 م.0974هـ 0394 0، دار الفكر بريوت، ط: بني العقيدة والقيادة: اللواء حممود شيت خطاب-

 —ت—                                                                
 هـ.0314، 0، دار مكتبة احلياة بريوت، ط:تاج العروس من جوهر القاموس: حممد مرتضى الزبيدي-
 0، دار أشبيليا للنشر والتوزيع الرياض، ط:تأمالت دعوية يف السنة النبوية، د: عبد اهلل بن وكيل الشيخ -

 م.0991هـ  0209
 م.0914هـ 0214، 0، هتامة للنشر جدة ط:والباطل: عبد اهلل عبد الغين خياط تأمالت يف دروب احلق-
 هـ.0394، دار االعتصام القاهرة، ط: بدون تأمالت يف سورة اإلسراء: د. حسن حممد باجودة-
 م.0914هـ 0214، 2، املكتب اإلسالمي، ط:التاريخ اإلسالمي: حممود شاكر-
هـ 0214، دار الكتب العلمية بريوت ط: بدون خلضري بكتاريخ التشريع اإلسالمي الشيخ حممد ا-

 م.0914
، 3، دار النفائس األردن، ومكتبة الفالح الكويت، ط:تاريخ الفقه اإلسالمي: د. عمر سليمان األشقر-

 م.0990هـ 0203
 4، هتامة للنشر جدة ط: تاريخ الكعبة املعظمة: عمارهتا وكسوهتا وسدانتها: حسني عبد اهلل با سالمة-

 م.0914هـ 0214
، الناشر حتفة األحوذي شرح جامع الترمذي: اإلمام احلافظ حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفوري-

 حممد عبد احملسن الكتيب، ط: بدون.
 م.0994هـ 0204، 0، ط:حتقيق املرام يف تاريخ البيت احلرام: طلحة حسن الشييب-
 هـ.0394، 4، املكتب اإلسالمي بريوت ودمش ، ط:تذكرة دعاة اإلسالم: أبو األعلى املودودي-
دار القلم الكويت، ط:بدون  التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي: عبد القادر عودة،-

 م.0977هـ 0397
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 ، الدار التونسية للنشر ط:بدون.تفسري التحرير والتنوير: الشيخ حممد الطاهر ابن عاشور-
، رقمه وخرج نصوصه: حممد فؤاد  اسن التأويل: العالمة حممد مجال الدين القامسيتفسري القامسي املسمى حم-

 م.0971هـ 0391، 4عبد الباقي، دار الفكر بريوت، ط: 
،يقي : حممد حامد الفقي، دار الكتب العلمية بريوت  التفسري القيم البن القيم، مجع: حممد أويس الندوي-

 م.0921لبنان، ط: بدون 
 هـ0204، 0، دار الوطن للنشر الرياض، ط:رية: الشيخ حممد بن صاحل العثيمنيتقريب التدم-
هـ 0201، 0، دار اليقني للنشر والتوزيع مصر، ط:توجيهات نبوية على الطريق: د. السيد حممد نوح-

 م.0991
املكتب  تيسري العزيز احلميد يف شرح كتاب التوحيد: الشيخ سليمان بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الوهاب،-

 هـ.0211، 2اإلسالمي دمش  بريوت ط: 
، حققه وضبطه: حممد زهري تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان: الشيخ عبد الرمحن بن ناصر السعدي-

 النجار املؤسسة السعيدية بالرياض ط: بدون.
 —ث—                                                            

 م.0971هـ 0391، 0، مؤسسة الرسالة بريوت ط:ية: د. يوسف القرضاويثقافة الداع-
، 0، دار الصحوة للنشر القاهرة، ط:ثوابت ضرورية يف فقه الصحوة اإلسالمية: د. عبد احلليم عويس-

 م.0992هـ 0202
، 4، دار اإلعالم الدويل القاهرة ط:الثوابت واملتغريات يف مسرية العمل اإلسالمي: د. صالح الصاوي-

 م.0992هـ 0202
 

 —ج—                                                                
، 0، مركز الدراسات اإلسالمية بريطانيا، ط:جذور االحنراف يف الفكر اإلسالمي احلديث: مجال سلطان-

 م.0990هـ 0204
 يب ط: بدون.، دار الفكر العراجلرمية والعقوبة يف الفقه اإلسالمي حممد أبو زهرة-
 .4دار الكتب العلمية بريوت ط: جند اهلل ثقافة وأخالقا: سعيد حوى، -
هـ 0211، 3، دار اللواء الرياض، ط:جلهاد يف اإلسالم بني الطلب والدفاع: الشيخ صاحل اللحيدان-

 م.0911
 م.0977هـ 0397، دار اللواء الرياض، ط: بدون  اجلهاد يف اإلسالم: توفيق علي وهبة-
 م.0971هـ 0391،  0، مكتبة األقصى عمان األردن، ط:اد ميادينه وأساليبه: د. حممد نعيم ياسنياجله-
هـ 0214، 0، مؤسسة دار الرحياين للطباعة بريوت، ط:جوانب التربية اإلسالمية األساسية: د. مقداد ياجلن-

 م.0914
 —ح—                                                                  
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، دار الغرب اإلسالمي بريوت، حديث القرآن عن غزوات الرسول صلى اهلل عليه وسلم: حممد بكر آل عابد-
 م.0993هـ 0203 0ط: 

، إدارة ترمجان اإلسالم باكستان، احلرص على هداية الناس يف ضوء النصوص وسري الصاحلني: د. فضل إهلي-
 م.0990هـ 0204، 4ط:
هـ 0204، ط: بدون الم احمليطة به: د. عبد امللك بن عبد اهلل بن دهيشاحلرم املكي الشريف واألع-

 م.0994
، 4، دار عامل الكتب للطباعة والنشر الرياض، ط:احلرية اإلعالمية يف ضوء اإلسالم: د. سعيد بن علي ثابت-

 م.0993هـ0202
 -0211، 0اعة والنشر ط:، دار السالم للطبحرية االعتقاد يف الشريعة اإلسالمية: عبد اهلل ناصح علوان-

 م.0911
احلضارة اإلسالمية، أسسها ومبادئها: اإلميان باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر: أبو األعلى -

 ، دار اخلالفة للطباعة والنشر، ط: بدون.املودودي
 04، املكتب اإلسالمي بريوت ودمش ، ط: بدون.، حقوق النساء يف اإلسالم: حممد رشيد رضا-
، دار ابن حزم للطباعة والنشر قيقة الوالء والرباء يف معتقد أهل السنة واجلماعة: سيد سعيد عبد الغينح-

 م.0911هـ 0209، 0بريوت لبنان، ط:
، 0، دار الرفاعي للنشر والطباعة ط:حكم وأحكام من السرية النبوية: الشيخ عبد اهلل عبد الغين خياط-

 م.0910هـ 0210
 مكتبة وهبة القاهرة ط: بدون. سرور،حكمة الدعوة: رفاعي -
هـ. 0204، 0، مطبعة سفري الرياض ط:احلكمة يف الدعوة إىل اهلل: سعيد بن علي بن وهف القحطاين-

 م.0994
هـ 0211مؤسسة الرسالة بريوت، ط: بدون،  احلل اإلسالمي فريضة وضرورة: د. يوسف القرضاوي،-

 م.0911
 م.0971هـ 0391، 04املكتب اإلسالمي بريوت ودمش ، ط:، احلالل واحلرام: د. يوسف القرضاوي -
دار الوطن الرياض، ضمن سلسلة حنو ترشيد  احلوار أصوله املنهجية وآدابه السلوكية: أمحد الصويان،-

 هـ. 0203، 0الصحوة، ط: 
 هـ.0204، 0، دار الوطن الرياض ط:احلور بعد الكور: حممد بن عبد اهلل الدويش-

 —خ—                                                                 
بريوت، ط: بدون -، املكتبة العصرية، صيدا خامت النبيني صلى اهلل عليه وسلم: الشيخ حممد أبو زهرة-

 م.0979هـ 0399
 م.0910هـ 0210، 3، الدار السعودية، ط:خالد بن الوليد: صادق إبراهيم عرجون-
، 3، دار النفائس األردن ومكتبة الفالح الكويت، ط:. عمر سليمان األشقرخصائص الشريعة اإلسالمية: د-

 م.0990هـ 0204
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 م.0977هـ 0397، 0، مكتبة وهبة القاهرة ط:اخلصائص العامة لإلسالم: د. يوسف القرضاوي-
 م.0993هـ 0203، 0دمش ، ط: -، دار اخلري بريوتاخلطابة يف موكب الدعوة: حممود حممد عمارة-
هـ 0212، 0، دار الثقافة الدار البيضاء املغرب، ط: تح األعظم فتح مكة املكرمة: د. فاروق محادةخطبة الف-

 م.0913
 دار القلم للطباعة والنشر الكويت، ط: بدون. خالصة تاريخ التشريع اإلسالمي: عبد الوهاب خالف، -
 م.0972هـ 0392، 1، دار الكتب احلديثة، مصر ط:خلق املسلم: الشيخ حممد الغزايل-
 هـ.0203، 0، املنتدى اإلسالمي بريطانيا ط:خواطر يف الدعوة: حممد العبدة-

 —د—                                                                
 هـ.0202، 0، دار الوطن للنشر، ط:درجات تغيري املنكر: د. عبد العزيز بن أمحد املسعود-
، تعريب سة مقارنة لألخالق النظرية يف القرآن: د. حممد عبد اهلل درَّازدستور األخالق يف القرآن، درا-

 م.0914هـ 0214، 2ويقي : د. عبد الصبور شاهني مؤسسة الرسالة ودار البحو، العلمية ط:
 م.0971هـ 0391، دار الفكر بريوت لبنان ط: بدون، دعوة اإلسالم: سيد سابق-
 -هـ0217،  4، دار الكتاب املصري القاهرة، ط:أمحد أمحد غلوش الدعوة اإلسالمية أصوهلا ووسائلها: د.-

 م.0917
، اهليئة العامة لشئون املطابع األمريية، الدعوة اإلسالمية يف عهدها املكي، مناهجها وغاياهتا: د. رؤوف شليب-

 م.0973هـ 0393ط: بدون 
، 4  للنشر والتوزيع الرياض، ط:، دار طويالدعوة اإلسالمية الوسائل واألساليب: حممد خري رمضان يوسف-

 هـ.0202
 م.0914هـ 0214، 4مؤسسة الرسالة بريوت، ط:دراسة يف السرية: د. عماد الدين خليل، -
الدعوة إىل اإلسالم، تارخيها يف عهد النيب صلى اهلل عليه وسلم  والصحابة والتابعني والعهود املتالحقة: -

 : بدون.، دار الفكر العريب طاإلمام حممد أبو زهرة
، ترمجه إىل العربية وعل  عليه: د. حسن إبراهيم حسن، ود. الدعوة إىل اإلسالم: سري توماس . و . آرنولد-

 م.0971، 3عبد اجمليد عابدين، وإمساعيل النحراوي، مكتبة النهضة املصرية ط:
 -والنشر، بريوت  ، دار قتيبة للطباعةالدعوة إىل اهلل تعاىل على ضوء الكتاب والسنة: حسن مسعود طوير-

 م.0994هـ 0203، 0دمش ، ط:
، دار القلم دمش  الدار الدعوة إىل اهلل، دراسة مستوحاة من سورة النمل: د.عبد الرب نواب الدين آل نواب-

 م.0991هـ 0201،  0الشامية بريوت ط:
 م.0994 هـ0204، 4، دار اليقني ط: الدعوة إىل اهلل، الرسالة الوسيلة اهلدف: د. توفيق الواعي-
، 0، الدار السلفية الكويت، ط:الدعوة إىل اهلل وأخالق الدعاة: الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز-

 م.0912هـ 0212
هـ 0219، 4دار الدعوة للطباعة والنشر اإلسكندرية ط: الدعوة قواعد وأصول: مجعة أمني عبد العزيز،-

 م.0919



 

731 

 

 

 م.0994هـ 0204، 0شر والتوزيع العجمي ط:، املدائن للنالدعوة املؤثرة: مجال ماضي-
 م. 0979 -هـ 0399، 0، دار االعتصام القاهرة، ط: الدعوة واخلطابة: علي عبد العظيم-
، مؤسسة علوم القرآن دمش  بريوت دقائق التفسري اجلامع لتفسري اإلمام ابن تيمية: د. حممد السيد اجلليند -

 م.0912هـ 0212، 4ط: 
، دار عامل حلق يف العهد النبوي، وسبل عالجها: عبد الرمحن بن يوسف بن عيسى املالحيدوافع إنكار دعوة ا-

 م.0993هـ 0202، 0الكتب للطباعة والنشر الرياض، ط:
 م.0911هـ 0211، 4، دار اللواء للنشر والتوزيع ط:دور املرأة يف اجملتمع اإلسالمي: توفيق على وهبة-
 ، دار اإلصالح الدمام ط: بدون.المية: عدنان النحويدور املنهاج الرباين يف الدعوة اإلس-

 —ذ—                                                               
 م.0911هـ 0211، 3، دار الفكر دمش ، ط:ذات الصواري وحصن بابليون: شوقي أبو خليل-
، 0مكتبة النهضة املصرية القاهرة، ط: ،الذبائح يف الشريعة اإلسالمية: عبد اهلل بن عبد الرحيم العبادي -

 م.0971هـ 0391
، مكتبة املعال الكويت ط: بدون الذهب املسبوك يف حتقيق روايات غزوة تبوك: عبد القادر حبيب اهلل السندي-

 م.0914هـ 0214
 —ر—                                                               

 م.0971هـ 0319، 3، دار القلم الكويت، ط:كامل العشيرجال ونساء أسلموا: عرفات -
 م.0993هـ 0202، مكتبة دار السالم الرياض ط: بدون  الرحيق املختوم: الشيخ صفي الرمحن املباركفوري-
 م.0973هـ 0393، 3، مكتبة دار الفتح دمش  ط:الرسالة احملمدية: السيد سلمان الندوي-
 م.0913هـ 0213،  4، مكتبة الفالح الكويت ط:شقرالرسل والرساالت: د. عمر سليمان األ-
 م.0970هـ 0390، 4، دار الكتب العلمية بريوت، ط:الرسول صلى اهلل عليه وسلم: سعيد حوى-
 م. 0919هـ  0219، 4، دار الفكر، ط: الرسول القائد: اللواء الركن حممود شيت خطاب-
هـ 0207، 0، مكتبة املطبوعات اإلسالمية حلب، ط:غدة الرسول املعلم وأساليبه يف التعليم: عبد الفتاح أبو-

 م.0994
 م.0912هـ 0212، 0، مؤسسة الرسالة بريوت، ط:الرسول والعلم: د. يوسف القرضاوي-
 0،  دار اإلمام البخاري للطباعة والنشر دمش ، ط:رفع احلرج يف الشريعة اإلسالمية: عدنان حممد مجعة-

 م.0979هـ 0399
 م. 0913هـ  0213، 0، املكتبة اإلسالمية عمان األردن، ط:القرآن:  حممد إبراهيم شقرةركائز الدعوة يف -
روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين: العالمة أبو الفضل شهاب الدين السيد حممود األلوسي  -

 ،  دار إحياء الترا، العريب بريوت لبنان ط: بدون.البغدادي
حلدائق النرية الزاهرة يف العقائد والفنون املتنوعة الفاخرة: الشيخ عبد الرمحن  بن ناصر الرياض الناضرة وا-

 م.0911هـ 0211، 3، مكتبة املعارف الرياض، ط:السعدي
 —ز—                                                                
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، 3بن ناصر السليمان، دار الوطن للنشر، ط: ، إعداد: فهدزاد الداعية إىل اهلل: الشيخ حممد العثيمني-
 هـ.0203

 م.0971هـ 0391، 0، مؤسسة الرسالة بريوت، ط:الزكاة وأحكامها: وهيب سليمان غاوجي-
 —س—                                                                 

من مطبوعات الرئاسة العامة إلدارات ، السبل السوية لفقه السنن املروية: الشيخ حافظ بن أمحد احلكمي-
 م.0979هـ 0399، 3البحو، العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد ط:

، من ضمن سلسلة البحو، اإلسالمية، جممع البحو، السبيل إىل دعوة احلق والقائم بأمرها: د. حممد البهي-
 ع.اإلسالمية باألزهر،  السنة الثانية الكتاب السابع عشر، وهو كتاب مطبو

دار ابن اجلوزي  السرايا والبعوث النبوية حول املدينة ومكة، دراسة نقدية حتليلية: د. بريك حممد العمري،-
 م.0994هـ 0207، 0اململكة العربية السعودية، ط: 

، املكتبة اإلسالمية عمان، سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها: الشيخ حممد ناصر الدين األلباين -
 م.0913هـ، 0213، 0ية الكويت، ط:الدار السلف

مؤسسة الرسالة  السنن اإلهلية يف األمم واجلماعات واألفراد يف الشريعة اإلسالمية: د.عبد الكرمي زيدان،-
 م. 0993 -هـ 0202، 4بريوت ط:

 م.0912هـ 0214، 0، دار الدعوة الكويت، ط:السياسة الشرعية: د. عبد اهلل النفيسي-
، املكتبة عليه وسلم صور مقتبسة من القرآن الكرمي:األستاذ حممد عزت دروزة سرية الرسول صلى اهلل-

 هـ. 0211العصرية بريوت، ط: بدون 
 م. 0919هـ 0219، 1، دار الشروق جدة، ط: السرية نبوية حسن أبو السرية النبوية: أبو احلسن الندوي-
هـ 0397، 2بريوت ودمش ، ط:  ، املكتب اإلسالميالسرية النبوية دروس وعرب: د. مصطفى السباعي-

 م.0977
 السرية النبوية الصحيحة حماولة لتطبيق قواعد احملدثني يف نقد روايات السرية النبوية، د. أكرم ضياء العمري.-

 م. 0994هـ 0204، 0مكتبة العبيكان الرياض ط: 
بعة مركز امللك فيصل ، مطالسرية النبوية يف ضوء املصادر األصلية، دراسة حتليلية: د. مهدي رزق اهلل-

 م.0994هـ 0204، 0للبحو، والدراسات اإلسالمية ط:
هـ  0204، 4، دار القلم دمش  ط:السرية النبوية يف ضوء القرآن والسنة: د. حممد بن حممد أبو شهبة-

 م. 0994
رياض، ، مطابع شركة الصفحات الذهبية الالسرية النبوية كما جاءت يف األحاديث الصحيحة: حممد الصوياين-
 هـ.0204، 0ط:
هـ(، يقي : حممود 0441) السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار: الشيخ حممد بن علي الشوكاين-

 م.0914هـ 0214، 0إبراهيم زايد دار الكتب العلمية بريوت لبنان ط:
 —ش—                                                               
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، دار الوطن للنشر الرياض، ان اهلل عليهم، مواقف وعرب:  حممد بن عبد اهلل الدويششباب الصحابة رضو-
 م.0994هـ 0207، 0ط:
، إعداد فهد بن ناصر شرح كشف الشبهات) للشيخ حممد بن عبد الوهاب(: الشيخ حممد بن صاحل العثيمني-

 .0994هـ 0207، 4السليمان دار الثريا للنشر الرياض ط:
 —ص—                                                                  

رئاسة احملاكم الشرعية والشؤون الدينية  الصحوة اإلسالمية بني اجلحود والتطرف: د. يوسف القرضاوي،-
 هـ.0214، 0قطر، ط:

، 0، املكتب اإلسالمي بريوت ودمش ، ط:صحيح الترغيب والترهيب: الشيخ ناصر الدين األلباين-
 م.0914 هـ0214

، 0، من منشورات املكتب اإلسالمي ط:صحيح اجلامع الصغري وزيادته: الشيخ ناصر الدين األلباين-
 م.0949هـ 0311

، 3، نشر مكتب التربية العريب لدول اخلليج، ط:صحيح سنن ابن ماجه: الشيخ حممد ناصر الدين األلباين-
 م. 0911 -هـ 0211

هـ 0211، 0مكتب التربية العريب لدول اخلليج، ط: األلباين، صحيح سنن الترمذي: الشيخ ناصر الدين-
 م.0911

 م.0994هـ 0207، 0، دار أشبيليا الرياض ط:صفات الداعية: د. محد بن ناصر بن عبد الرمحن العمار-
، 0، دار الوطن للنشر الرياض ط:صفات اآلمر باملعروف والناهي عن املنكر: د.عبد العزيز املسعود-

 هـ0202
، دار األرقم الكويت اآلثار واملفاهيم من تفسري القرآن العظيم: الشيخ عبد الرمحن حممد الدوسريصفوة -
 م.0910هـ 0210 0ط:
 م.0393هـ 0973، 3دار الفكر بريوت ط: صلح احلديبية: حممد أمحد بامشيل،-
هو حبث ماجستري مقدم ، وصلح احلديبية وأثره يف نشر الدعوة اإلسالمية: األستاذ ِسْلِمي بن سلمان احلسيين-

 ، غري مطبوع.0214-هـ 0214للمعهد العايل للدعوة اإلسالمية   املدينة املنورة، عام 
 -ض -                                                               

هـ 0211املكتب اإلسالمي بريوت، ط: ضعيف سنن ابن ماجه: الشيخ حممد ناصر الدين األلباين،  -
 م.0911

، 4، مؤسسة الرسالة بريوت، ط:ضوابط املصلحة يف الشريعة اإلسالمية:د. حممد سعيد رمضان البوطي -
 م.0977هـ 0397

 —ط—                                                                
 م.0910هـ 0210، 0، دار املريخ الرياض، ط:الطبيعة البشرية يف القرآن الكرمي: د. لطفي بركات أمحد-
 م.0914هـ 0217 4، دار الفرقان األردن ط:طريق الدعوة بني األصالة واالحنراف: د. مصطفى مشهور-
 م.0913هـ 0213مؤسسة الرسالة بريوت، ط: بدون  طريق الدعوة يف ظالل القرآن: أمحد فايز،-
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 م.0979هـ 0399ن ، دار الطباعة والنشر اإلسالمية القاهرة ط: بدوطريق الدعوة: مصطفى مشهور-
هـ 0397وزارة الشئون الدينية واألوقاف   السودان ط: بدون ،  الطريقة املثلى للدعاة: د. عبد الرمحن بلَّه،-

 م.0977
                                                             

 —ع—                                                              
 م.0970هـ 0390، 4مؤسسة الرسالة ط: عبادة يف اإلسالم : د: يوسف القرضاوي،ال-
 م0977، 3، دار الفكر العريب ط: العبقرية العسكرية يف غزوات الرسول صلى اهلل عليه وسلم: حممد فرج-
، 0ط:، مكتبة املعارف الرياض العقوبات يف الشريعة، أهدافها ومسالكها: د. نعمان عبد الرزاق السامرائي-

 م.0912هـ 0212
 م.0913هـ 0213، 3، دار القلم دمش  ط:العقيدة اإلسالمية وأسسها: األستاذ عبد الرمحن حبنكة امليداين-
، مكتبة الرشد الرياض عقيدة أهل السنة واجلماعة يف الصحابة الكرام: د. ناصر بن علي عائض حسن الشيخ -
 م.0993هـ 0203، 0ط:
 هـ.0913، 2مكتبة الفالح الكويت، ط:  ليمان األشقر،العقيدة يف اهلل: د. عمر س-
 م.0971هـ 0391، 04، دار القلم الكويت ط:علم أصول الفقه: عبد الوهاب خالف-
 م.0993هـ 0203، الدار املصرية اللبنانية القاهرة ط: بدون علم نفس الدعوة: د.حممد زين اهلادي-
، دار املسلم واملعلمني والدعاة: د. عبد العزيز النغيمشيعلم النفس الدعوي، دراسات نفسية تربوية لآلباء -

 هـ.0204، 0الرياض، ط:
 م.0974، 3، دار العلم للماليني ط:علم النفس: د. فاخر عاقل-
 م.0994هـ 0204، 0، مكتبة الكوثر للنشر والتوزيع الرياض، ط:علو اهلمة: حممد أمحد إمساعيل املقدم-
، ضبط ويقي : عبد العالمة أبو الطيب حممد مشس احلق العظيم آباديعون املعبود شرح سنن أيب داود: -

 م.0941هـ 0311، 4الرمحن حممد عثمان، نشر حممد عبد احملسن صاحب املكتبة السلفية باملدينة املنورة ط:
 —غ—                                                            

الفكري والنفسي واخللقي والسلوكي: عبد الرمحن حسن حبنكة غزو يف الصميم، دراسة واعية للغزو -
 م.0914هـ 0214، 0بريوت، ط: -، دار القلم، دمش امليداين

 م. 0972هـ  0392، 2، دار الفكر ط:غزوة خيرب: حممد أمحد بامشيل-
 م. 0972هـ  0392 4، دار الفكر ط:غزوة مؤتة: حممد أمحد بامشيل-
، دار التوزيع والنشر اإلسالمية لساحر والغالم والراهب: هشام صقرغالم الدعوة، دروس يف حديث ا-

 م.0992هـ 0202، 0القاهرة، ط:
 —ف—                                                           

الفتح الرباين لترتيب مسند اإلمام أمحد مع خمتصر شرحه بلوغ األماين من أسرار الفتح الرباين: الشيخ أمحد -
 ، دار إحياء الترا، العريب بريوت ط: بدون.د الرمحن البنا الشهري بالساعايتعب
 ،من سلسلة صور من حياة الرسول، دار املعارف القاهرة ط: بدون. الفتح املبني : أمني دويدار-
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، يقي : حممد حامد الفقي، دار فتح اجمليد شرح كتاب التوحيد: الشيخ عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ-
 م.0947هـ 0377، 7العلمية بريوت لبنان، ط: الكتب

هـ 0210، 0، دار القلم الكويت، ط:فصول يف الدعوة والثقافة اإلسالمية: د. حسن عيسى عبد الظاهر-
 م.0910

، من حبو، املؤمتر فضل الدعوة إىل اهلل وحكمها وأخالق القائمني هبا: الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز-
 هـ.0200، 2عوة وإعداد الدعاة، من مطبوعات اجلامعة اإلسالمية  ط:األول لتوجيه الد

 دار التوزيع والنشر اإلسالمية القاهرة، ط:بدون.فقه األخوة يف اإلسالم:د. علي عبد احلليم حممود،-
هـ 0204، 3، دار الوفاء للطباعة والنشر املنصورة ط:فقه الدعوة إىل اهلل: د. علي عبد احلليم حممود-

 م. 0990
، 4، دار الوفاء للنشر والطباعة املنصورة، ط:فقه الدعوة الفردية يف املنهج اإلسالمي: د. السيد حممد نوح-

 م.0994هـ 0203
 مكتبة الترا، القاهرة، ط: بدونفقه السنة : سيد سابق، -
 م.0911هـ 0211، 1، دار الفكر للطباعة والنشر ط:فقه السرية: د. حممد سعيد رمضان البوطي-
 م. 0974، 7، دار الكتب احلديثة مصر، ط: السرية: الشيخ حممد الغزايل فقه-
 م. 0994-هـ 0204، 2، جامعة أم القرى ط:فقه السرية النبوية: منري حممد غضبان-
هـ  0394، 0، مكتبة وهبة مصر ط:فلسفة البالء يف ضوء الكتاب والسنة غزوة أحد: د. احلسيين أبو فرحة-

 م.0974
 م.0994هـ 0204، 0، مكتبة وهبة القاهرة ط:اهلل التوكل: د. يوسف القرضاوييف الطريق إىل -
 م.0994هـ 0204، 0، مكتبة وهبة القاهرة ط:يف الطريق إىل اهلل، النية واإلخالص: د. يوسف القرضاوي-
 م . 0974-هـ  0394، دار الشروق بريوت والقاهرة، ط: بدون، يف ظالل القرآن: سيد قطب-

 —ق—                                                                 
 0، من إصدارات الندوة العاملية للشباب اإلسالمي، الرياض ط:قالوا عن اإلسالم: د. عماد الدين خليل-

 م.0994هـ 0204
، 4دار البحو، العلمية للنشر والتوزيع ط: قراءة جديدة للسرية النبوية: د. حممد رواس قلعه جي، -

 م. 0912-هـ0212
قطوف من رياض السنة، دراسة حتليلية أحاديث خمتارة من كتاب رياض الصاحلني: د. حممد صاحل رضا،  -

 مؤسسة مناهل العرفان بريوت ط: بدون.
 م.0993هـ 0203، 0، دار األرقم بريطانيا ط:قل هو من عند أنفسكم: حممد سرور بن نايف زين العابدين-
 م.0990هـ 0204، 4دار القلم دمش ، ط: ا، نشأهتا، تطورها: علي أمحد النْدوي،القواعد الفقهية، مفهومه-
هـ 0219، 4، دارالنفائس ط:قيادة الرسول صلى اهلل عليه وسلم السياسية والعسكرية: أمحد راتب عرموش-

 م.0919
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، 0ر القاهرة، ط:دار األنصا القيادة واجلندية يف اإلسالم: القسم األول: القيادة: د. حممد السيد الوكيل،-
 م.0911هـ 0211

، ترمجة: حممد علي العريان، القيادة وديناميكية اجلماعات: جوم بوهلن، جورج . م. بيل، ج. نيل دوراباور-
 م.0949إبراهيم خليل شهاب، املكتبة األجنلو مصرية ط: بدون 

 هر ط: بدون.، مطبعة األزالقيم اخللقية واإلنسانية يف الغزوات: األستاذ حسن فتح الباب -
 —ك—                                                               

 م.0997هـ 0207، 4، دار الثريا للنشر الرياض، ط:كتاب العلم: الشيخ حممد بن صاحل العثيمني-
، 0، دار ملسلم للنشر والتوزيع الرياض ط: كيف حتاور، دليل عملي للحوار: د. طارق بن علي احلبيب-

 م . 0992-هـ  0202
 م دار العاصمة الرياض. 0993 -هـ  0203، 0، ط: كيف تقنع اآلخرين: عبد اهلل حممد العوشن-
هـ 0310، 0، املطبعة العاملية القاهرة ط:كيف نبلغ الدعوة اإلسالمية إىل األمم األجنبية: مجعه علي اخلويل -

 م.0970
 م.0913هـ 0213، 3القاهرة، ط: ، دار االعتصامكيف ندعو الناس: عبد البديع صقر-

 —م—                                                                  
هـ 0214، 03، دار القلم الكويت، ط:ماذا خسر العامل باحنطاط املسلمني: أبو احلسن علي احلسين الندوي-

 م.0914
 م.0919هـ 0201، 0ش ، ط:،دار العلم دم مباحث يف التفسري املوضوعي: د. مصطفى مسلم-
 م.0914هـ 0214، 4، مؤسسة الرسالة بريوت ط:املتساقطون على طريق الدعوة، كيف وملاذا: فتحي يكن-
، مؤسسة الرسالة بريوت، مكتبة القدس بغداد، ط: بدون، جمموعة حبوث فقهية: د. عبد الكرمي زيدان-

 م.0974هـ 0394
،  نشر  تة مواضع من السرية: الشيخ حممد بن عبد الوهابجمموعة التوحيد، الرسالة السابعة: شرح س-

 وتوزيع رئاسة إدارة البحو، العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد الرياض، ط: بدون.
، مركز صاحل بن صاحل الثقا  بعنيزة ط: بدون اجملموعة الكاملة ملؤلفات الشيخ عبد الرمحن السعدي-

 م.0991هـ 0200
 م.0970هـ 0390دار الفكر العريب ط: بدون  ج وآثاره: الشيخ حممد أبو زهرة،حماضرات يف عقد الزوا-
، دار العربية للطباعة والنشر بريوت خمتصر سرية الرسول صلى اهلل عليه وسلم: الشيخ حممد بن عبد الوهاب-

 م.0944هـ 0374لبنان، ط: بدون 
 م.0993هـ 0202، 4لرسالة، ط:، مؤسسة ااملدخل إىل علم الدعوة: د.حممد أبو الفتح البيانوين-
، مكتبة القدس بغداد، مؤسسة الرسالة بريوت، املدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية: د. عبد الكرمي زيدان-
 م.0910هـ 0210، 4ط:
 م.0914، 0، مكتبة الكتاين أربد األردن، ط: املدخل يف االتصال اجلماهريي: د. عصام سليمان موسى-
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، دار املعرفة بريوت ت احلجازية واحلج ومشاعره الدينية: الللواء إبراهيم رفعت باشامرآة احلرمني، أو الرحال-
 لبنان ط: بدون.

 م.0974هـ 0394، 0، دار القلم للطباعة والنشر بريوت ودمش ، ط:املرأة املسلمة: وهيب سليمان غاوجي-
، دار عامل مد بن عبد اهلل أبا بطنياملرأة املسلمة املعاصرة، إعدادها ومسئوليتها يف الدعوة: د. أمحد بن حم-

 م.0990هـ 0200، 0الكتب للنشر والتوزيع الرياض ط:
 م.0910هـ 0210، 0، دار املعرفة للطباعة والنشر بريوت لبنان ط:مرشد الدعاة: الشيخ حممد منر اخلطيب-
، 0املنورة ط: ، مكتبة طيبة املدينةمرويات غزوة بدر: أمحد حممد العلمي با وزير مجع ودراسة وحتقيق-

 م.0911هـ 0211
، من مطبوعات اجلامعة اإلسالمية باملدينة مرويات غزوة احلديبية: الشيخ حافظ بن حممد عبد اهلل احلكمي-

 املنورة، ط: بدون.
، مطابع اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة مرويات غزوة حنني وحصار الطائف: د. إبراهيم بن إبراهيم قرييب-

 ط: بدون.
وهي رسالة ماجستري مقدمة للجامعة  رويات غزوة فتح مكة، مجع ودراسة وحتقيق: حمسن أمحد الدوم،م-

 هـ) ليست مطبوعة(.0211اإلسالمية قسم الدراسات العليا شعبة السنة عام 
 ، الدار السعودية للنشر والتوزيع ط: بدون.املسئولية يف اإلسالم: حممد زكي الدين حجازي-
،  األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف ضوء النصوص وسري الصاحلات: د. فضل إهليمسئولية النساء يف-

 هـ.0204، 0مطبعة سفري الرياض ط:
مسائل اجلاهلية اليت خالف فيها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أهل اجلاهلية: الشيخ حممد بن عبد  -

 .0394، مؤسسة مكة للطباعة واإلعالم، ط: بدون، الوهاب
 م.0972هـ 0392، 3، مؤسسة الرسالة بريوت لبنان، ط:ت الدعوة والداعية: فتحي يكنمشكال-
هـ 0391، 2، دار القلم الكويت ط:مصادر التشريع اإلسالمي فيما ال نص فيه: عبد الوهاب خالف-

 م.0971
سالمي بريوت و ، املكتب اإلمصارف الزكاة يف الشريعة اإلسالمية : عبد اهلل جار اهلل بن إبراهيم اجلار اهلل-

 م.0914هـ 0214، 0مكتبة احلرمني الرياض ط:
 م.0914هـ 0214، 4، دار الدعوة الكويت، ط:املصفى يف صفات الدعاة: عبد احلميد الباليل -
 م.0979هـ 0399 0، دار اإلرشاد محص ط:املصيبة وقانون السببية:  عبد احلكيم حبالق-
، 4، نشر املكتبة اإلسالمية ومطبعة حسان القاهرة ط:حممد الغزايل مع اهلل دراسات يف الدعوة والدعاة: الشيخ-

 م.0910هـ 0210
 م.0914هـ 0214، 3، مكتبة الفالح الكويت ط:معامل الشخصية اإلسالمية: د. عمر سليمان األشقر-
، العريب مكتبة املث  بريوت ودار إحياء الترا معجم املؤلفني، تراجم مصنفي الكتب العربية: عمر رضا كحالة.-

 م.0947هـ 0374بريوت ط: بدون، 
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، دار مكة للنشر والتوزيع مكة املكرمة، معجم املعامل اجلغرافية يف السرية النبوية: املقدم: عاتق بن غيث البالدي-
 م.0914هـ 0214، 0ط:
 ن.، دار اجليل بريوت ط: بدواملعرفة يف منهج القرآن الكرمي، دراسة يف الدعوة والدعاة: صابر طعيمة-
 م. 0917-هـ 0217، دار اجملتمع للنشر والتوزيع، املعوقون للدعوة اإلسالمية: د. مسرية حممد مججوم-
هـ 0397، دار القلم الكويت ط: بدون مفاهيم إسالمية حول الدين والدولة:  أبو األعلى املودودي-

 م0977
، مكتبة الفالح د. عمر سليمان األشقرمقاصد املكلفني فيما يتعبد به لرب العاملني) النيات يف العبادات(: -

 م.0910هـ 0210، 0الكويت، ط:
دار املسلم  مقدمات للنهوض بالعمل الدعوي، املسلمون بني التحدي واملواجهة: د. عبد الكرمي بكار،-

 م.0994هـ 0207، 0الرياض، ط:
األرقم الكويت ط: بدون ، دار مقدمة يف أسباب اختالف املسلمني وتفرقهم: حممد العبدة وطارق عبد احلكيم-

 م.0912هـ 0214
 ، بدون تاريخ.2، دار الفكر العريب ط:مقدمة يف علم األخالق: د. حممود محدي زقزوق-
، مقومات الداعية الناجح يف ضوء الكتاب والسنة، مفهوم ونظر وتطبيق: سعيد بن علي بن وهف القحطاين-

 م.0992ـ ه0204، 0مؤسسة اجلريسي للتوزيع واإلعالن الرياض، ط:
هـ 0214، 2، دار القلم بريوت ط:مكايد يهودية عرب التاريخ: األستاذ عبد الرمحن حسن حبنكة امليداين-

 م.0914
، من مطبوعات اجلامعة اإلسالمية من أخالق الرسول الكرمي صلى اهلل عليه وسلم: عبد احملسن بن محد العباد-

 هـ.0202،  4مركز شئون الدعوة ط:
 م.0911هـ 0211، دار القرآن الكرمي بريوت لبنان ط: بدون ا: د. مصطفى السباعيمن روائع حضارتن-
هـ 0200، 0، الناشر إدارة ترمجان اإلسالم باكستان ط:من صفات الداعية اللني والرفق: د. فضل إهلي-

 م.0990
 هـ.0390، 4، الكتب اإلسالمي بريوت ط:من صفات الداعية: حممد الصباغ-
إدارة  مراعاة أحوال املخاطبني يف ضوء الكتاب والسنة وسري الصاحلني: د. فضل إهلي،من صفات الداعية:  -

 م.0994هـ 0207، 0ترمجان اإلسالم باكستان ط:
 .44، دار املشرق بريوت ط: املنجد يف اللغة واألعالم-
 م.0974، 4، دار الكتاب اللبناين بريوت ط:من فلسفة التشريع اإلسالمي: فتحي رضوان-
 م.0914هـ 0214، 0، شركة عكاظ للنشر والتوزيع جدة، ط:الدعاة: د. حمي الدين األلوائيمنهاج -
، 0، دار العاصمة لنشر والتوزيع، الرياض، ط:املنهاج النبوي يف دعوة الشباب: سليمان بن قاسم العيد-

 هـ.0204
، دار الوفاء للطباعة حممد نوح منهج أهل السنة واجلماعة يف قضية التغيري جبانبيه التربوي والدعوي: د. السيد-

 م.0990هـ 0200، 0والنشر املنصورة مصر ط:
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، دار املنهج اإلسالمي يف دراسة اجملتمع، دراسة يف علم االجتماع اإلسالمي: د. نبيل حممد توفيق السمالوطي-
 م.0911هـ 0211 0الشروق جدة، ط:

 . 4كتبة الفارايب دمش  سوريا ط: . ممنهج تربوي فريد يف القرآن: د. حممد سعيد رمضان البوطي-
 م.0994-هـ 0204، 7،مكتبة املنار األردن ط:  املنهج احلركي للسرية النبوية: منري حممد غضبان-
املنهج الدعوي يف أصول احملاضرة الدعوية، حبث تأصيلي بني التجربة امليدانية والدراسة النظرية: هشام -

 م.0994هـ 0203، 0وزيع، جدة ط:، دار اجملتمع للنشر والتيوسف حممد بنان
 م.0914هـ 0214، مؤسسة الرسالة بريوت ط: بدون منهج القرآن يف التربية: حممد شديد-

 —ن—                                                                    
دين مستو، علي نزهة املتقني شرح رياض الصاحلني: د. مصطفى سعيد اخِلن، د. مصطفى البغا، حميي ال-

 م.0977هـ 0397، 0، مؤسسة الرسالة بريوت ط:الشرجبي، حممد أمني لطفي
 .4، دار الكتب العلمية لبنان ط:نور اليقني يف سرية خري املرسلني: الشيخ حممد اخلضري بك-
نيل األوطار  من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخبار: اإلمام حممد علي بن حممد -

 م.0973ـ(، دار اجليل لبنان ط: بدون ه0441)الشوكاين
 —هـ—                                                                  

 ، دار املعرفة للنشر بريوت لبنان ط: بدون.هداية املرشدين إىل طرق الوعظ واخلطابة: الشيخ علي حمفوظ -
، املكتب ة احلديثة: د. مصطفى السباعيهذا  هو اإلسالم، سلسلة رسائل تبحث عن الفكرة اإلسالمي-

 م.0979هـ 0211، 0اإلسالمي بريوت، ط:
 م.0971هـ 0391، 0، املكتب اإلسالمي بريوت ودمش ، ط:هكذا علمتين احلياة: د. مصطفى السباعي-

 —و—                                                                   
، 0، دار الوطن للنشر الرياض ط:فرق: مجال بن أمحد بن بشري باديوجوب لزوم اجلماعة وترك الت-

 هـ0204
 م.0971دار الرائد العريب بريوت لبنان ط: بدون  الوحدة اإلسالمية: الشيخ حممد أبو زهرة،-
اجملموعة اخلامسة مطبعة اجلامعة اإلسالمية مركز  الوصايا يف الكتاب والسنة: د. علي بن حممد ناصر الفقيهي،-
 .0ون الدعوة ط:شئ
، 4، دار طيبة للنشر والتوزيع الرياض ط:وقفات تربوية يف ضوء القرآن الكرمي: عبد العزيز بن ناصر اجلليل-

 هـ.0204
هـ 0219، 4، مكتبة املنار اإلسالمية الكويت ط:وقفات تربوية من السرية النبوية: عبد احلميد جاسم الباليل-

 م.0919
 هـ.0201، 0دار الوطن للنشر، ط: : الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان،الوالء والرباء يف اإلسالم -
، دار طيبة الرياض الوالء والرباء يف اإلسالم من مفاهيم عقيدة السلف: حممد بن سعيد بن سامل القحطاين-
 هـ.0214 0ط:
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راهيم إبراهيم والية اهلل والطريق إليها، وهو حتقيق كتاب قطر الويل على حديث الويل لإلمام الشوكاين: إب-
 ، دار الكتب احلديثة مصر ط: بدون.هالل

 
 
 
 

 ثالثا: الدوريات
 

 هـ. 0204حبو، ودراسات   الدعوة واإلعالم، إصدار كلية الدعوة واإلعالم بالرياض العدد األول -0
 م.0973هـ 0393 24سنة  0جملة األزهر ج -4
 هـ. 0203الثالث رمضان جملة التضامن اإلسالمي السنة الثامنة واألربعون اجلزء -3
 م.0913هـ 0213جملة الدارة ،العدد الثالث السنة الثامنة، -2
 هـ.0372جملة املنهل شهر حمرم وصفر -4
 هـ.0201ربيع األول  004جملة البيان عدد  -4
 هـ.0204جملة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية العدد الثاين عشر -7
نظمة الندوة العاملية للشباب اإلسالمي، يت عنوان: الدعوة اإلسالمية ، أحبا، ووقائع اللقاء اخلامس مل -1

 الوسائل، واخلطط، واملداخل.
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 فهرس املوضوعات-6                                   
 املوضوع                                                                      الصفحة      

     ألحداث البارزة في مكة والمدينة قبل الفتح.الفصل التمهيدي: ا

 .المبحث األول: موقف قريش من النبي صلى اهلل عليه وسلم ومن المسلمين

 4 __________ املطلب األول: وسائل قريش يف حماربة الدعوة اإلسالمية:

 2 __________________ إنكار نبوة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، ومن َثمَّ إنكار دعوة اإلسالم: -0

 4 ____________________________ هات حول الدعوة اإلسالمية:إثارة الشب -4

 9 __________________________ االعتداء على املسلمني وخروجهم من مكة: -3

 04 ___________________________ حماولتهم قتل النيب صلى اهلل عليه وسلم : -2

 04 _______________________________ مالحقة املسلمني خارج مكة: -4

 01 ___________________________________ الصد عن سبيل اهلل : -4

 41 _ ء على املسلمني:إعالن احلرب على الرسول صلى اهلل عليه وسلم، والتحالف مع كل من له مصلحة   القضا -7

املطلب الثاني: أثر موقف قريش من النيب صلى اهلل عليه وسلم واملسلمني على 

 62 _____________________________ الدعوة اإلسالمية:

 44 _________________________________________ اآلثار السلبية:

 44 _______________________ أواًل: إعراض القبائل العربية عن اإلسالم، وتأخر دخوهلا فيه:

 44 __________________ ش:ثانيًا: امتناع بعض الناس من الدخول   اإلسالم خوفًا من ألسنة قري

 47 ______________________ ثالثًا: افتتان بعض املسلمني عن دينه يت ضغوط احملنة واألذى:

 41 ________________________________________ اآلثار اإلجيابية:

 41 ____________________ أواًل: ظهور دين احل  على الرغم من معارضة قريش وحماربتها له:

 49 _________________________ ثانيًا: اكتساب الدعوة ملدافعني ومناصرين من املشركني:

 30 _______________________________ ثالثًا: ظهور التخلخل   صفوف املشركني:

 34 _____________ : إعداد قادة ودعاة مؤهلني حلمل الدعوة اإلسالمية، يبذلون   سبيلها النفس والنفيس:رابعًا

 32 ________________________________ خامسًا: إجياد قواعد للدعوة خارج مكة:

 34 _______________________ سادسًا: تنوع أساليب الدعوة ووسائلها تبعًا ملراحل الدعوة:

 المبحث الثاني: صلح الحديبية وأثره في انتشار الدعوة اإلسالمية:

 93 ___________________ ول: أحداث صلح احلديبية.املطلب األ

 21 ___________________________________ موقف قريش من املسلمني:

 23 _______________________________املفاوضات بني املسلمني واملشركني:
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 27 ________________________________________ شروط الصلح:

 29 ______________________ موقف الصحابة رضوان اهلل عليهم من الصلح وشروطه:

 44 __________ املطلب الثاني: أثر الصلح على الدعوة اإلسالمية وانتشارها

 42 _____________________ مية وانتشارها:ومن آثار الصلح امليمونة على الدعوة اإلسال

 42 ________________________ تعزيز كيان الدعوة اإلسالمية، واعتراف املشركني هبا: -0

 44 _______________________________ تفرغ املسلمني لنشر الدعوة اإلسالمية: -4

 44 ___________________________ كسب الدعوة اإلسالمية أنصارا جددا للدعوة: -3

 44 _______________________________ تأثر املشركني بواقع اإلسالم واملسلمني: -2

 47 ___________________________________ انشقاق معسكر الشرك وتوهنه:-4

 41 _________________________________ دعوة إىل ميادين جديدة :االجتاه بال -4

 49 ________________________________ القضاء على أعداء الدولة اإلسالمية: -7

 41 _________________________ حفظ املسلمني مبكة والتفريج عن املستضعفني منهم:-1

 40 _____________________________ التوطئة والتمهيد للفتح األعظم ، فتح مكة:-9

 :المبحث الثالث: غزوة خيبر، و معركة مؤتة، وأثرهما على المسلمين

 26 _______________ ها على املسلمنياملطلب األول: غزوة خيرب وأثر

 47 ___________________________________ خروج املسلمني إىل خيرب:

 71 ____________________________________ بدء املعركة وفتح خيرب:

 74 __________________________________ أثر فتح خيرب على املسلمني:

 74 ______________ خْضُد شوكة اليهود   احلجاز، وَتصفِية املوقف معهم، وأْمُن جانبهم هنائيًا: -0

 74 _________________________ حصول املسلمني على الغنائم وتوسع أحواهلم املادية:-4

 74 __________________________ الكثري من العتاد واألسلحة:حصول املسلمني على -3

 74 ____________________________________ زيادة إميان املسلمني وقوهتم: -2

 77 _____________ تفرغ املسلمني لنشر اإلسالم وعدم انشغاهلم بالزرع، واستفادهتم من خربة اليهود الزراعية: -4

 79 ____________________________________ أثر اخلرب على أهل مكة:

 18 ______________ املطلب الثاني: معركة مؤتة وأثرها على املسلمني:

 10 ________________________________________ سبب املعركة:

 14 __________________________________  املعركة، وأحداثها:السري إىل

 17 ________________________________________ نتيجة املعركة:

 19 _________________________________ أثر معركة مؤته على املسلمني:

 19 ________________________ ارتفاع معنويات املسلمني واستبشارهم بالفتح والنصر: -0
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 19 _______________ ازدياد اإلسالم عزة وقوة ومنعة، واحترام وهيبة القبائل العربية للمسلمني: -4

 91 _______________________________ اكتساب املسلمني خربات قتالية جديدة:-3

 91 _______________________ املسلمني للقبائل العربية املعادية   جزيرة العرب:تفرغ  -2

 90 ________________________________________ إثبات عاملية الرسالة: -4

 90 _____________________ انتصار العقيدة   نفوس املسلمني، وازدياد اإلميان   قلوهبم: -4

 94 ______________ تفاين املسلمني   نصرة دينهم، وبذهلم أرواحهم رخيصة إلعالء كلمة اهلل: -7

 الفصل األول: فتح مكة وآثاره.

 ث األول: أسباب فتح مكة وأحداثه.المبح

 33 ________________________ املطلب األول: أسباب الفتح

 011 _________________ قدوم وفد خزاعة على النيب صلى اهلل عليه وسلم واستنجادهم به:

 014 _______________________________ إرسال قريش أبا سفيان للمدينة:

 802 _____________________ املطلب الثاني: أحداث فتح مكة

 014 _________________________________ أوال: أحدا، ما قبل الفتح:

 014 _____________________________  لذلك:االستعداد للغزو واستنفار املسلمني -0

 017 _______________________________ إرسال سرية متويهية لإلخفاء والتعمية:-4

 011 _________________________________حماولة تسريب خرب الغزو لقريش: -3

 019 ____________________________________ خروج اجليش من املدينة: -2

 000 _________________________________________ السري حنو مكة: -4

 004 ___________________________________ قدوم العباس رضي اهلل عنه : -4

 004 ____________________________________ إسالم بعض زعماء قريش:-7

 004 ________________ ن ألهل مكة:إسالم أيب سفيان بن حرب رضي اهلل عنه، وأخذه األما-1

 009 _____________________ استقبال أهل مكة خلرب غزو الرسول صلى اهلل عليه وسلم :-9

 041 ________________________________________ الزحف إىل مكة:-01

 044 __________________________________ ثانيًا: مرحلة ما بعد الفتح:

 044 ______________________________ صفة دخوله صلى اهلل عليه وسلم مكة: -0

 047 __________________________________ تطهري البيت احلرام من األوثان:-4

 041 _________________________________________ العفو عن قريش:-3

 049 _______________________ عليه وسلم دمهم يوم الفتح: الذين أهدر النيب صلى اهلل -2

 032 _______________________________________ تسليم مفتاح الكعبة:-4

 034 ____________________________ مبايعة أهل مكة النيب صلى اهلل عليه وسلم : -4

 034 _______________________ من مواقف النيب صلى اهلل عليه وسلم مع مسلمة الفتح:-7
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 034 ______________________ موقف قريش من أذان بالل رضي اهلل عنه على الكعبة: -أ

 037 _____________________________ ب_ إسالم َفَضالة بن عمري رضي اهلل عنه :

 037 _________ حديث أيب سفيان رضي اهلل عنه  نفسه مبعاودة قتال النيب صلى اهلل عليه وسلم : -ج

 031 ___________________ تأمينه صلى اهلل عليه وسلم لصفوان بن أمية رضي اهلل عنه : -د

 031 ___________________ قبوله صلى اهلل عليه وسلم جلوار أم هانئ رضي اهلل عنها:-هـ 

 039 ___________________ اهلل عنهما:رضي  -والد أيب بكر الصدي - إسالم أيب قحافة -و

 020 _________________________ ُخطب النيب صلى اهلل عليه وسلم أثناء إقامته مبكة:-1

 020 __________________________________________ اخلطبة األوىل:

 024 ___________________________________________ اخلطبة الثانية:

 022 ___________________________________________ اخلطبة الثالثة:

 027 __________________________ بعث البعو، هلدم األوثان املوجودة خارج مكة:-9

 027 __________________________________________ هدم الُعزى:-أ

 021 _________________________________________ هدم ُسواع: -ب

 021 __________________________________________ هدم مناة: -ج

 029 _______________________ رضي اهلل عنه إىل بين جذمية:مبعث خالد بن الوليد  -01

 المبحث الثاني: آثار فتح مكة

 047 _____________ القضاء على الوثنية   مهدها، وتطهري قبلة املسلمني من معامل الشرك:-0

 049 ________________________ تثبيت وإرساء قواعد احلكم اإلسالمي مبكة: -4

 040 _____________________________________ إسالم أهل مكة:-3

 042 _____________ راية اإلسالم:مبادرة القبائل العربية إىل اإلسالم وانضواء العرب يت  -2

 044 ________________________________ تنظيم األمور اإلدارية مبكة: -4

 044 _____________________________جتديد أنصاب احلرم ) أعالم حدود احلرم(: -أ

 049 _____________________________ والسقاية: إلغاء مآثر اجلاهلية عدا السدانة -ب

 070 _______________________________ تأمري عتاب بن أسيد على أهل مكة:-ج

 074 _______________________________ تعيني معاذ بن جبل معلما ألهل مكة: -د

 074 _________________________ لفتح وبعده:تفاضل بعض أعمال الرب قبل ا -4

 074 _______________________________ اهلجرة إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم :-أ

 074 ____________________________التفاضل   اجلهاد اإلنفاق قبل الفتح وبعده: -4

والصدام مع  يول ثقل معسكر الشرك وقيادة املشركني   حرب اإلسالم إىل قبيليت هوازن وثقيف -7
 077 ___________________________________ املسلمني   غزوة حنني:

 014 _____________________ سلم جلهاد النصارى:تفرغ الرسول صلى اهلل عليه و -1
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 الفصل الثاني: الدروس الدعوية المتعلقة بموضوع الدعوة

 091 ___________________________________________ متهيد:

 090 _________________________________ خصائص الدعوة اإلسالمية:

 090 ___________________ (ارتباطها بدعوات األنبياء السابقني، ووحدة العقيدة املدعو إليها:0

 092 _________________________ ( أهنا دعوة تقرر كرامة املؤمن، واملساواة بني الناس:4

 094 __________________ تعتمد على اإلكراه العتناقها بل تعتمد على اإلقناع:( أهنا دعوة ال 3

 099 ___________________________ ( أن الدعوة اإلسالمية دعوة مستمرة ال تنقطع:2

 المبحث األول : الدروس الدعوية المتعلقة بالعقيدة:

 417 _________________________________ تقرير وحدانية اهلل تعاىل: -0

 411 __________________________ تقرير رسالة النيب صلى اهلل عليه وسلم : -4

 419 _____________ ي أساس ومنطل  تصرفات الناس وتوجهاهتم:أن العقيدة اإلسالمية ه -3

 400 ________________ من أسس العقيدة اإلسالمية مواالة املؤمنني، ومعاداة الكافرين: -2

 444 ______________ إقرار ميزان التفاضل بني املسلمني بالسب  باإلميان واألعمال الصاحلة:-4

 442 _____________________________ نفاذ سنن اهلل تعاىل   اجملتمعات: -4

 444 __________________________________ :حتمية التدافع بني احل  والباطل -أ

 444 _____________________________ سنة اهلل   نصر املؤمنني ال تتخلف أبدا: -ب

 434 ___________ من سنن اهلل   رسله وأتباعهم، أن احلرب والنصر بينهم وبني أعدائهم مداولة: -ج 

 433 ___________________________ سنة األخذ باألسباب، والتأهب واالستعداد: -د 

 437 _______________________ رفض العادات واألخالق اجلاهلية بعد اإلسالم: -7

 دعوية المتعلقة بالشريعة واألخالق:المبحث الثاني: الدروس ال

 644 _____________ املطلب األول: الدروس الدعوية املتعلقة بالشريعة.

 444 _______________________________ أوال: األحكام املتعلقة بالعبادات:

 442 _______________________________ ( مشروعية الفطر   رمضان   السفر:0

 444 ________________________________________ ( حكم إمامة الصيب:4

 447 _________________________________ (مشروعية الصالة   جوف الكعبة:3

 449 _____________________________________ (مشروعية صالة الضحى:2

 441 ____________________________ األحكام التشريعية املتعلقة بالدماء: ثانيا:

 441 ______________________________ ( تشريع مقدار الدية   القتل شبه العمد:0

 444 ________________________________ ( التسوية   القصاص بني املسلمني:4

 442 ____________________________________ ( حكم قتل اجلاسوس املسلم:3
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 444 _______________________ ثالثا: األحكام التشريعية املتعلقة بالنكاح واألنساب:

 444 _______________________________________ ( يرمي نكاح الشغار:0

 447 _________________________________________ ة:(يرمي نكاح املتع4

 449 _________________________________________ ( إحلاق ولد الزنا:3

 470 ___________________________ رابعا: األحكام التشريعية املتعلقة باألموال:

 470 ______________________________________ ( يرمي اجَلَلب واجَلَنب:0)

 474 _____________________________ ( يرمي بيع اخلمر وامليتة واخلنزير واألصنام:4)

 477 ___________________________________ ( تطبي  حد القطع   السرقة:3

 477 ________________________________ ( إجياب النفقة للزوجة على زوجها:2

 411 ________________________ ة املتعلقة باالحتساب:خامسا: األحكام التشريعي

 636 ____________ املطلب الثاني: الدروس الدعوية املتعلقة باألخالق.

 494 __________________________________ أسس األخالق   اإلسالم:

 494 ____________ أن األخالق اإلسالمية تتالءم مع الفطرة اإلنسانية السليمة اليت فطر اهلل الناس عليها:-0

 499 ___________________________ ارتباط األخالق بالعقيدة والشريعة اإلسالمية:-4

 310 ________________________________ ائرة األخالق   اإلسالم:اتساع د -3

 313 ________________________________ أمهية وجود قدوة أخالقية متميزة: -2

 311 _______________________ مناذج من األخالق احلميدة البارزة   هذه الغزوة:

 311 _____________________________________________ العدل: -0

 300 _____________________________________________ الرمحة: -4

 303 _____________________________________________ الكرم: -3

 302 ____________________________________________ التواضع: -2

 304 ______________________________________________ الوفاء:-4

 307 ________________________________________ العفو عند املقدرة: -4

 بالدعاة. الفصل الثالث: الدروس الدعوية المتعلقة

 المبحث األول: الدروس الدعوية المتعلقة بإعداد الدعاة:

 961 ______________ املطلب األول: أمور مهمة جيب أن يعيها الدعاة:

 341 _______________ األمر األول: القرآن والسنة مها مصدر التلقي الذي يصدر عنه الدعاة:

 330 __________________________ األمر الثاين: إدراك الغاية من الدعوة إىل اهلل:

 337 ___________________ ولويات واملهمات   عرض الدعوة:األمر الثالث: البدء باأل

 339 __________________األمر الرابع: التمييز بني التدرج   الدعوة والتدرج   التشريع:
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 324 ____________________ األمر اخلامس: االهتمام   إعداد الدعاة بالكيف ال بالكم:

 324 _____________________________ األمر السادس: االعتبار بالسنن اإلهلية:

 944 ______________ املطلب الثاني: قواعد منهجية يف إعداد الدعاة

 344 ___________________ اعدة األوىل: جيب أن يكون إعداد الدعاة شامال متوازنا:الق

 341 ______________ القاعدة الثانية: تعاهد فئات معينة من الدعاة بزيادة   اإلعداد والتربية:

 341 _________________________ أوال: باهتمامه ببعض الشرائح اليت يغفل عنها اجملتمع:

 344 _________________ ثانيا: مبراعاة مالمح وصفات من يصلح لتقدميه   تويل شئون املسلمني:

 342 __________________________________ ثالثا: التربية على الشعور باملسئولية:

 344 __________________ القاعدة الثالثة: استغالل الطاقات والقدرات واملواهب الطبيعية:

 341 ________________ القاعدة الرابعة: ييُّن الفرص واستغالل األحدا،   إعداد الدعاة:

 371 _________________ القاعدة اخلامسة: االهتمام باإلعداد املعنوي للجهاد   سبيل اهلل:

 373 ____________________ سادسة: االهتمام بدور املرأة املسلمة   الدعوة:القاعدة ال

 379 ______________ القاعدة السابعة: القضاء على العقبات واملعوقات املعترضة طري  الدعاة:

 317 ________________________ القاعدة الثامنة: حسن التعامل مع أخطاء الدعاة:

 311 ____________________________________________ املوقف األول:

 391 ____________________________________________ املوقف الثاين:

 390 ___________________________________________ املوقف الثالث:

 ية المتعلقة بصفات الدعاة:المبحث الثاني: الدروس الدعو

 931 _______ املطلب األول: الصفات املتعلقة بذات الداعية وتعامله مع نفسه

 391 ___________________________________ أوال: الصفات الروحية:

 391 _____________________ قوة اإلميان باهلل تعاىل، والرغبة الصادقة   الدعوة إىل سبيله:-0

 399 ______________________________________ اإلخالص هلل تعاىل: -أ

 210 _______________________________________ التوكل على اهلل: -ب

 212 ______________________________ والثقة بنصره: حسن الظن باهلل تعاىل -ج

 214 ________________________ االعتدال   عقيدة الوالء والرباء، بال غلو وال تقصري:-4

 219 ______________________________________ علو اهلمة وقوة العزمية:-3

 204 _______________________________ ثانيا : الصفات العلمية واملعرفية:

 204 ____________________________ احلرص على طلب العلم والتفقه   دين اهلل: -0

 207 ___________________________________ ثالثا: الصفات األخالقية:

 207 ____________________________ رذائلها:التحلي بفضائل األخالق واجتناب  -0
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 240 __________________________ عمل الداعية مبا يدعو إليه ) مطابقة قوله فعله(: -4

 244 ___________________________________ رابعا: الصفات النفسية:

 244 _____________________________________________ احلكمة:-0

 241 ______________________________________________ احللم:-4

 249 _________________________________________ الرف  باملدعوين:-3

 496 _______ املطلب الثاني: الصفات املتعلقة بتعامل الداعية مع املدعوين:

 234 ____________________  :الصفة األوىل : احلرص على هداية الناس وإتباعهم للح

 234 _____________ الصفة الثانية: معرفة الداعية للطبيعة البشرية، وخربته بكيفية التعامل معها:

 231 ________________________ الصفة الثالثة: خمالطة الناس وعدم االنعزال عنهم:

 220 _______________________ الصفة الرابعة: الوضوح وجتنب الغموض والتلبيس:

 223 _____________________ الصفة اخلامسة: بعد النظر، وحسن التنظيم والتخطيط:

    روس الدعوية المتعلقة بالمدعوين.الفصل الرابع: الد

 المبحث األول: الدروس الدعوية المتعلقة بأسباب الصدود عن الحق:

 442 _____ املطلب األول: األسباب املتعلقة بالظروف القائمة احمليطة املؤثرة

 244 _____________________________________ التقدم   السن: -0

 241 _____________ صد الكرباء وأصحاب املكانة وامتداد تأثريهم على غريهم من الناس: -4

 240 ________________________ رفقاء السوء وأثرهم   الصد عن سبيل اهلل: -3

 243 _________________________ إنفاق األموال   سبيل الصد عن دين اهلل: -2

 424 __________ األسباب املتعلقة بالرؤية العقلية املنحرفة: :املطلب الثاني

 244 ____________________________________ جاهلية املقاييس: -0

 271 _____________________________________ العصبية القبلية : -4

 274 _________________________________ تقليدهم اآلباء واألجداد: -3

 274 __________________________ القوة والثروة والتمكني:االغترار مبظاهر  -2

 211 ___________________ اجلهل والغفلة عن احل  رغم وضوحه واالفتتان بالباطل: -4

 414 __________ املطلب الثالث: األسباب املتعلقة باملؤثرات يف األهواء.

 211 _______________________________ ( حب الدنيا والتعل  بشهواهتا:0

 291 ____________________________ ( احلرص على املكانة والرئاسة واجلاه:4

 294 ____________________________________ ( االحنرافات اخُلُلقية:3

 294 ______________________________________________ رب:الك -أ
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 294 ____________________________________________ احلسد: -ب

 291 _________________________________________ احلقد والبغض: -ج

 410 ____________ ما يستفيده الدعاة إىل اهلل من دراسة أسباب الصدود، ومعرفتها والوقوف عليها:

 المبحث الثاني: الدروس الدعوية المتعلقة بمراعاة أحوال المدعوين.

 401 ___ املطلب األول: أسس تعني الدعاة على حتقيق مراعاة أحوال املدعوين

 411 _______________________ األول: العلم حبال من توجه إليهم الدعوة: األساس

 419 ____________________________ األساس الثاين: خمالطة الداعية للمدعوين:

 401 __________________ األساس الثالث: وضوح مفاهيم معاملة املدعوين عند الداعية:

 401 ________________________________ مراعاة املدعوين بني الرف  والشدة: -0

 404 _______________________________ مراعاة املدعوين بني الثبات واملرونة: -4

 402 ______________________________ دعوين ومداهنتهم:الفرق بني مراعاة امل -3

 404 __________________________ مراعاة املدعوين بني العفو والصفح وبني الصرب: -2

 409 ______________________________ األساس الرابع: التدرج   الدعوة:

 441 __________________________ األساس اخلامس: إبقاء ما عندهم من اخلري:

 466 _____________ املطلب الثاني: جوانب مراعاة أحوال املدعوين:

 444 ______________________ أوال: ما يتعل  مبراعاة األحوال النفسية عند املدعوين:

 430 ___________________________ ثانيا: مراعاة أحوال املدعوين االجتماعية:

 424 _____________________________ ثالثا: مراعاة أحوال املدعوين العقلية:

 429 ______________________ رابعا: مراعاة أحوال املدعوين الوجدانية) أو اإلميانية(:

 442 _____________________ خامسا: مراعاة قدرات وإمكانات املدعوين ومواهبهم:

 441 __________ املطلب الثالث: مثار هذه املراعاة يف نفوس املدعوين:

 الفصل الخامس: الدروس الدعوية المتعلقة بوسائل وأساليب  
 

 الدعوة.

 447 ___________________________________________ متهيد:

 المبحث األول: الدروس الدعوية المتعلقة بوسائل الدعوة:

 414 _____________________ املطلب األول: الوسائل القولية.

 412 ____________________________ االتصال املباشر، أو الدعوة الفردية: -0



 

751 

 

 

 417 ________________________________________ ثانيا: اخلطابة:

 490 ________________________________________ ثالثا: الشعر:

 492 ____________________________________ اداة أو النداء:رابعا: املن

 492 __________________________________________ املناداة العامة: -0

 492 ___________________________________ املناداة اخلاصة: وهو األذان: -4

 497 ______________________________________ خامسا: الكتابة:

 206 _____________________ املطلب الثاني: الوسائل احلسية:

 414 ________________________________________أوال: اجلهاد :

 401 ____________________________________ ثانيا : اإلصالح البيئي:

 282 _____________________ املطلب الثالث: الوسائل النفسية:

 407 ________________________________________ أوال: اهلجر:

 441 ___________________________________ : ثانيا: اإلرهاب النفسي

 443 ____________________________________ اإلكراه) الغلبة(: -3

 .المبحث الثاني: الدروس الدعوية المتعلقة بأساليب الدعوة

 441 ____________________________________ أوال: أسلوب القدوة:

 434 ____________________________________ ثانيا: أسلوب اإلقناع:

 424 ___________________________________ ثالثا: أسلوب التخطيط:

 421 ____________________________________ رابعا: أسلوب اإلحياء:

 444 __________________________________ خامسا: أسلوب الكتمان:

 449 ___________________________________ سادسا: أسلوب احلوار:

 444 _______________________________ ربية مع التعليم:سابعا: أسلوب الت

 474 ______________________________ ثامنا: أسلوب الترغيب والترهيب:

 414____________________________________اخلامتة
  491فهرس اآليات القرآنية___________________________________________-0

 713فهرس األحاديث____________________________________________-4
 703_________________________________________فهرس األعالم_____-3

 740فهرس األماكن______________________________________________-2
 743فهرس املراجع_______________________________________________-4
 721فهرس احملتويات______________________________________________-4


