
ٖٖٗ 

 

 
 
 
 
 

ــــ
ْ
ق
َ
 هِر

ُ
ار

َ
ـــــحِـــــــو

َ
ي
ْ
ف
ُ
 وَأبِي س

َ
 ــــــل

َ
 ـان

 
َ
اس

َ
عــــــــدِر

َ
 د

ٌ
 ـــــــــة

ٌ
ة
َّ
 ِوي

 
 
 

 الدكتور
 خالد دمحم محدي صميدة

 األستاذ املساعد يف قسم الدعوة والثقافة اإلسالمية

 .بكلية أصول الدين والدعوة ابملنوفية، جامعة األزهر
khaledsemeda.adv@azhar.edu.eg    

   

 

mailto:khaledsemeda.adv@azhar.edu.eg


ٖٖ٘ 

 

  



ٖٖٙ 

 

ــــ
ْ
ق
َ
 هِر

ُ
ار

َ
ـــــحِـــــــو

َ
ي
ْ
ف
ُ
 وَأبِي س

َ
 ــــــل

َ
ـان  

 
َ
اس

َ
عــــــــدِر

َ
 د

ٌ
 ـــــــــة

ٌ
ة
َّ
ِوي  

صميدةخالد دمحم محدي   
 قسم الدعوة والثقافة اإلسالمية، كلية أصول الدين والدعوة، جامعة األزهر، املنوفية، مصر

 khaledsemeda.adv@azhar.edu.eتخوني:  البخيج اإللك
  ومخص:
ولتحقيق ، مشاس كافة بذيخًا ونحيخاً ل هللا تعالى أرسل رسػلو دمحمًا        

ع  نصاؽ الجعػة اإلسالمية، وخخج بيا بعج  عالسية الجعػة اإلسالمية وسَّ
كتبو ورسمو إلى السمػؾ واألمخاء في  ػجوفلجديخة العخبية، خارج ا صمح الحجيبة

عرخه، ومغ ىؤالء ىخقل ممظ الخـو الحؼ كانت لو امبخاشػرية عطسى في ذلظ 
الػقت، وكاف في ذروة مججه؛ إذ كاف خارجًا مغ انترارات عمى كدخػ ممظ 

ت قػة عقل ىخقل، وذكاؤه، ورجاحة فكخه، في مػقفو مغ ضيخ قج و ، الفخس
، إذ إنو لع يتدخع في الخد عمى الخسالة قبػاًل أو رفزًا، وإنسا رسالة الشبي

، وىػ أبػ ليو أقخب شخز إعغ شخيق  ،تثبت وتبيغ مغ صجؽ الشبي
 ىخقل وأبي سفياف فجار بيغ ،لمتجارةيكيع في بالد ىخقل وقتيا إذ كاف  سفياف،

وحالو، وشخريتو،  حػار شػيل، استكذف فيو ىخقل جػانب حياة الشبي
وأخالقو، ومػضػع دعػتو، وعجد أتباعو، وصفاتيع، ومجػ تسدكيع بيحه 

، مغ خالؿ أسئمة وجييا ألبي سفياف، كل ىحا الجعػة التي جاءىع بيا الشبي
ػة، ويطيخ مغ ىحا الحػار دروٌس دعػيٌة في جانب الجاعي، والسجعػ، والجع

مغ األىسية بسكاف في مجاؿ الجعػة  فييفي ىحا البحث،  ُأضيخىاأردت أف 
 .إلى هللا تعالى

 حهار، ىخقل، أبهسفيان، دراسة دعهية، الشبيالكمسات السفتاحية: 
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THE DIALOG OF HERCULES AND ABI SUFYAN 
ADVOCACY STUDY 

 

 KHALID MOHAMMED HAMDI SAMIDA 

DEPARTMENT OF DA'WA AND ISLAMIC CULTURE, 
FACULTY OF FUNDAMENTALS OF RELIGION AND DA'WA, 

AL-AZHAR UNIVERSITY, MENOUFIA, EGYPT 

E-mail: khaledsemeda.adv@azhar.edu.eg 

ABSTRACT: 

       ALLAH, GLORY BE TO HIM, SENT HIS MESSENGER 

MOHAMMED, PBUH, TO ALL MANKIND, TO CONVEY TO 

THEM GLAD TIDINGS AND TO WARN THEM OF WHAT WILL 

COME. AND TO MAKE IT A UNIVERSAL MESSAGE, THE 

PROPHET, PBUH, BROADENED THE SCOPE OF HIS CALL, 
GOING BEYOND THE BORDERS OF THE ARABIAN 

PENINSULA. SO, AFTER THE AGREEMENT OF AL-
HUDAIBIYYA, HE SENT HIS LETTERS OF INVITATION AND 

MESSENGERS TO THE KINGS AND PRINCES OF HIS AGE, 
INVITING THEM TO EMBRACE ISLAM, AMONG THEM WAS 

HERCULES, THE BYZANTINE EMPEROR, WHO HAD A GREAT 

EMPIRE AT THAT TIME, AND WAS AT THE PEAK OF HIS GLORY 

AFTER HIS VICTORY OVER KISRA, THE PERSIAN KING. 
HERCULES’S POWER OF MIND, INTELLIGENCE AND 

THOUGHTFULNESS APPEARED IN HIS STANCE WITH THE 
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MESSAGE AS HE DIDN’T RUSH TO ACCEPT OR REJECT THE 

MESSAGE; RATHER HE VERIFIED AND MADE SURE OF THE 

TRUTH OF THE PROPHET BY ASKING ABU SUFIAN, WHO WAS 

STAYING IN HIS COUNTRY FOR TRADE. THEY HAD A LONG 

DIALOGUE, IN WHICH HE DETECTED, THROUGH POSING 

SOME QUESTIONS, THE ASPECTS OF THE PROPHET’S LIFE, HIS 

STATE, CHARACTER, MANNERS, AND THE SUBJECT OF HIS 

CALL, THE NUMBER OF HIS FOLLOWERS, THEIR QUALITIES 

AND HOW FAR THEY ADHERE TO THIS CALL. THROUGH 

THAT DIALOGUE, THERE ARE SEVERAL LESSONS RELATED TO 

THE PREACHER, THOSE INVITED AND THE CALL, I WANTED 

TO CLARIFY THEM IN THIS THESIS, AS THEY ARE GREATLY 

IMPORTANT IN THE FIELD OF CALLING TO ALLAH. 

Keywords: Dialogue, Hercules, Abu-Sufyan, Dawah 
Study, Prophet 
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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 وكدوة

، أرسل رسػلو باليجػ وديغ الحق ليطيخه عمى الحسج  رب العالسيغ
والرالة والدالـ عمى سيِّج األوليغ واآلخخيغ، الحؼ أكسَل هللُا بو الجيغ كمو، 

الجيغ، وعمى آلو وَصْحِبو الُغّخ السياميغ، ومغ اىتجػ بيجييع إلى يػـ الجيغ، 
 أما بعج:

إلى الشاس كافة بذيخًا ونحيخًا، فقاؿ  فإف هللا تعالى أرسل رسػلو دمحمًا 
 .(ٔ) افًَّة ِلمشَّاِس َبِذيًخا َوَنِحيًخاَوَما َأْرَسْمَشاَؾ ِإالَّ كَ   تعالى:

ع  نصاؽ الجعػة اإلسالمية، وخخج بيا بعج  ولتحقيق ىحه العالسية وسَّ
كتبو ورسمو إلى السمػؾ  خارج الجديخة العخبية، فػجو  (ٕ)صمح الحجيبة

واألمخاء في عرخه، ومغ ىؤالء ىخقل ممظ الخـو الحؼ كانت لو امبخاشػرية 
قت، وكاف في ذروة مججه؛ إذ كاف خارجًا مغ انترارات عطسى في ذلظ الػ 

 .(ٖ)عمى مشاوئو كدخػ ممظ الفخس

                                                           

 .ٕٛاآلية:  ( سورة سبأ منٔ)

مع قريش، ُب ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة، على إثر  ( صلح اضتديبية: معاىدة عقدىا الرسول ٕ)
رؤاي تبشره بدخول  ومن معو من دخول مكة من أجل أداء العمرة بعد أن رأى الرسول  منعهم للرسول 

الذي عقد فيو قرب موضع يقال اظتسلمني إىل مكة معتمرين، وشتي ىذا الصلح بصلح اضتديبية: نسبة إىل اظتكان 
، حتقيق طو عبد الرءوف سعد، دار اصتيل، ٕٔٛصـ  ٗلو: اضتديبية قبيل مكة. السرية النبوية، ابن ىشام، جـ 

 ىـ.ٔٔٗٔبريوت، 

، كسرى األول، وحفيد  ىرمز الرابع، ابن بالد فارسُب  الدولة الساسانيةِكْسَرى أَبـَْرِويَز ْبِن ُىْرُمز، كان ملك   (ٖ)
ْْغُو َمِلٌك قـَبـَْلُو، َشدِّ ُمُلوِكِهْم َبْطًشا، َوأَنـَْفِذِىْم رَْأاًي، َوبـََلَغ ِمَن اْلَبْأِس َوالنَّْجَدِة َورَتِْع اأْلَْمَواِل َما َلَْ يـَبـْلُ وَكاَن ِمْن أَ 

عمر عبد السالم  ، حتقيق:ٕٛٗصـ  َٔوِلَذِلَك لُقَِّب أَبـَْرِويَز، َوَمْعَناُه اْلُمَظفَّر. الكامل ُب التاريخ ، ابن األثري جـ 
 م.ٜٜٚٔىـ ٚٔٗٔتدمري، الطبعة: األوىل، دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان، 

https://www.marefa.org/%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://www.marefa.org/%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9
https://www.marefa.org/%D9%83%D8%B3%D8%B1%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
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واختمفت ردود أفعاؿ السجعػيغ مغ السمػؾ واألمخاء إزاء ىحه الخسائل 
الشبػية، وضيخت قػة عقل ىخقل، وذكاؤه، ورجاحة فكخه، في مػقفو مغ رسالة 

بػاًل أو رفزًا، وإنسا تثبت ، إذ إنو لع يتدخع في الخد عمى الخسالة قالشبي
، وقج دفعو إلى ذلظ عمُسو ودرايُتو بأوصاؼ ذلظ وتبيغ مغ صجؽ الشبي

الشبي الحؼ أخبخت الكتب الدابقة أنو سيخخج آخخ الدماف، وكاف تثبت ىخقل 
يكيع في بالد  عغ شخيق أقخب شخز إلى رسػؿ هللا  مغ صجؽ الشبي 

ىخقل لمتجارة وقتيا، وىػ أبػ سفياف، فجار بيشيسا حػار شػيل، استكذف فيو 
، وحالو، وشخريتو، وأخالقو، ومػضػع دعػتو، ىخقل جػانب حياة الشبي

، وعجد أتباعو، وصفاتيع، ومجػ تسدكيع بيحه الجعػة التي جاءىع بيا الشبي
 كل ىحا مغ خالؿ أسئمة وجييا ألبي سفياف.

طيخ مغ ىحا الحػار دروٌس دعػيٌة في جانب الجاعي، والسجعػ، وي
والجعػة، أردت أف أجمييا، وأكذف عشيا المثاـ في ىحا البحث، فيحا الجروس 

)حهار مغ األىسية بسكاف في مجاؿ الجعػة إلى هللا تعالى، وجعمت عشػانو: 
 .ىخقل وأبي سفيان دراسة دعهية(
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  أسباب اختيار املوضوع:

 اختيار ىحا السػضػع عجُة أسباب، مشيا: دفعشي إلى
بياف أسمػب ميع مغ أساليب الجعػة إلى هللا تعالى، وىػ أسمػب  أواًل:
 الحػار.

إبي سفياف في و كذف المثاـ عغ الجروس الجعػية في حػار ىخقل  ثانيًا:
 جانب الجاعي والسجعػ والجعػة.

ة الػاردة في الحػار الجروس الجعػي مغ محاولة بياف كيفية االستفادة ثالثًا:
 في العرخ الحاضخ.

 الدراسات الشابكة:
)ِحـــــــَهاُر ِىَخْقــــَل وَأِبي ُسْفَيـــاَن بعج البحث عغ دراسات سابقة لسػضػع: 

لع أقف عمى دراسًة أكاديسية تشاولت ىحا السػضػع، وفي حجود  ِدَراَسٌة َدعِهيٌَّة(
ولو الباحثػف بالذكل الحؼ جاء عمع الباحث أف ىحا السػضػع لع يدبق أف تشا

 بو في ىحا البحث.
 وٍّج البحح:

السشيج الػصفي: ) الحؼ ييجؼ إلى وصف  اعتسجت في ىحا البحث عمى
ضػاىخ أو أحجاث معيشة، بجسع الحقائق والسعمػمات عشيا، ثع وصف الطخوؼ 
 الخاصة بيا، وتقخيخ حالتيا كسا تػجج عميو في الػاقع، وكثيخًا ما يتعجػ البحث

 واألحجاث، بجراسة الػقائع يتعيوإنسا الػصفي حج الػصف أو التذخيز، 
 . (ٔ)( لػقائعظ ايغ تمج بػجي تلتت اويحجد الطخوؼ والعالقا، ويفدخىا ،ويحمميا

                                                           

طبعة دار النمري للطباعة  ٗٔ( منهجية البحث ُب العلوم اإلنسانية والتطبيقية، د/ عبود عبد هللا العسكري صـ ٔ)
 والنشر والتوزيع، دمشق . 
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وُيعخؼ ىحا السشيج أيزا باسع السشيج التاريخي: ) وىػ الحؼ نقػـ فيو 
نػع ىحه اآلثار، وىػ باستخداد الساضي، تبعًا لسا تخكو مغ آثار، أيًا كاف 

  .(ٔ)السشيج السدتخجـ في العمػـ التاريخية واألخالقية (

السشيج التحميمي االستشباشي: ) الحؼ يقػـ بتحميل كسا اعتسجت عمى 
السحتػػ والتػصل مغ خاللو إلى الشتائج السترمة بسػضػع البحث مغ قخيب 

 (.ٕ)أو بعيج (

 وقج اتبعت في ىحا البحث الخصػات التالية: 

عدوت اآليات القخآنية إلى الدػر التي وردت فييا، مع ذكخ اسع  –ٔ
 غالبًا. –الدػرة، ورقع اآلية وذكخ أقػاؿ أئسة التفديخ

األحاديث الرحيحة والحدشة،  خِ كْ في ىحا البحث عمى ذِ  اقترختُ  –ٕ
 دوف االعتساد عمى الزعيف.

مع  عمى جسع السعمػمات مغ مرادرىا األصيمة مباشخة، تُ ْص حخَ  –ٖ
 االستفادة مغ السخاجع الحجيثة.

لألعالـ غيخ السذيػريغ الػارد ذكخىع في ثشايا البحث، وذلظ  تُ تخجس –ٗ
 بالخجػع إلى كتب التخاجع.

حل التي جاء ذكخىا خؽ والسحاىب والشِّ لألماكغ والبمجاف، والفِ  تخجستُ  –٘
 في ثشايا البحث.

ئمو، ووضعتو بيغ األمانة العمسية، فشدبت كل قػؿ إلى قا التدمتُ  -ٙ
عالمات التشريز، وإف كاف بترخؼ أشخت إلى ذلظ، مع كتابة اسع الكتاب، 

                                                           

 م. ٖٜٙٔ، طبعة دار النهضة العربية، مصر، ٛٙى، صـ ( مناىج البحث العلمي، د/ عبد الرزتن بدو ٔ)

 للنشر غتدالوي دار ، طبعةٙوآخرون صـ  عبيدات أساليبو، د/ ذوقان أدواتو، مفهومو، العلمي: ( البحثٕ)
 والتوزيع، عمان،األردن.
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ثع اسع السؤلف، ثع رقع الجدء، والرفحة، وتاريخ ومكاف الصبع إف وجج، ىحا 
عشج ذكخ السخجع ألوؿ مخة، واستغشيت باسع الكتاب والسؤلف ورقع الرفحة بعج 

 ع.ذلظ عشجما يتكخر الخجػع إلى نفذ السخج

قست بتختيب السخاجع في نياية البحث تختيبًا ىجائيًا، بادئًا باسع  –ٚ
 الكتاب، ثع اسع السؤلِّف.

 خصة البحث:

اقتزت شبيعة ىحا البحث أف يأتي في مقجمة، وتسييج، وأربعة مباحث، 
 وخاتسة.

السقجمة: فييا أىسية السػضػع، وأسباب اختياره، والجراسات الدابقة، 
 صة البحث.ومشيج الجراسة، وخ

 التسييج: التعخيف بسفخدات عشػاف البحث.

 السبحث األوؿ: بيغ يجؼ الحػار.

 السبحث الثاني: الجروس الجعػية في جانب الجاعي.

 السبحث الثالث: الجروس الجعػية في جانب السجعػ.

 السبحث الخابع: الجروس الجعػية في جانب الجعػة.

 ت. الخاتسة: وفييا بياف أىع الشتائج والتػصيا
وهللا تعاىل أسأل أن جيعل عملي هذا خالصًا لوجهه الكرمي، إنه على كل شيء قدير 

 وابإلجابة جدير، وصل ِّ اللهم على سي ِّدان حممٍد وعلى آله وصْحبه وسلم.
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 متّيد

 ) التعخيف بسفخدات عشهان البحث (
 .أواًل: وفّوً احلوار

الحػار في المغة: ) الخجػع عغ الذيء وإلى الذيء، حار إلى الذيء   
والػُسػَحاَوَرُة: الػسػجاوبة، والتَّػحاُوُر:  رجع عشو وإليو، وعشو حػرًا ومحارًا ومحاورة،

مخاجعة الػسشصق  التػجاوب، وىع َيتَػحاَوُروف َأؼ يتخاجعػف الكالـ، والػُسػَحاَوَرُة:
 .(ٔ)والكالـ فػي الػسخاشبة (

فالحػار مغ الُسحاورة، وىي الُسخاجعة في الكالـ وتبادلو وتجاولو بيغ شخفي 
 الحػار.

وفي االصصالح: ) نػع مغ الحجيث بيغ شخريغ أو فخيقيغ، يتع فيو 
تجاوؿ الكالـ بيشيسا بصخيقة متكافئة فال يتأثخ أحجىسا دوف اآلخخ، ويغمب عميو 

 (.ٕ)اليجوء والبعج عغ الخرػمة والتعرب (

َوَكاَف َلُو َثَسٌخ َفَقاَؿ ِلَراِحِبِو َوُىَػ  قاؿ تعالى في قرة صاحب الجشتيغ: 
َوَدَخَل َجشََّتُو َوُىَػ َضاِلٌع ِلَشْفِدِو َقاَؿ َما  * ُيَحاِوُرُه َأَنا َأْكَثُخ ِمْشَظ َمااًل َوأََعدُّ َنَفًخا

اعَ  * َأُضغُّ َأْف َتِبيَج َىِحِه َأَبًجا َة َقاِئَسًة َوَلِئْغ ُرِدْدُت ِإَلى َربِّي أَلَِجَجفَّ َوَما َأُضغُّ الدَّ
َقاَؿ َلُو َصاِحُبُو َوُىَػ ُيَحاِوُرُه َأَكَفْخَت ِبالَِّحؼ َخَمَقَظ ِمْغ ُتَخاٍب ُثعَّ  * َخْيًخا ِمْشَيا ُمْشَقَمًبا

ِمْغ ُنْصَفٍة ُثعَّ َسػَّاَؾ َرُجاًل 
(ٖ). 

                                                           

 ىـ.ٗٔٗٔ، الطبعة الثالثة، دار صادر، بريوت، ٕٚٔصـ  ٗ( لسان العرب، ابن منظور جـ ٔ)
، الطبعة اطتامسة، دار التوزيع والنشر اإلسالمية، ٙأصول اضتوار، الندوة العاظتية للشباب اإلسالمي، صـ ( ُب ٕ)

 م.ٜٜٛٔىـ ٜٔٗٔ

 .ٖٚ: ٖٗ( سورة الكهف: اآلية ٖ)
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يخاجُعُو في الكالـ ويجاوُبُو، والسحاورة: : )أؼ -رحسو هللا-(ٔ)القخشبياإلماـ قاؿ 
 .(ٕ)والتحاور التجاوب(، السجاوبة

ِ   وقاؿ تعالى: َقْج َسِسَع َّللاَُّ َقْػَؿ الَِّتي ُتَجاِدُلَظ ِفي َزْوِجَيا َوَتْذَتِكي ِإَلى َّللاَّ
َوَّللاَُّ َيْدَسُع َتَحاُوَرُكَسا

 أؼ تخاجعكسا في الكالـ. .(ٖ)

مع  -فئتيغ أو شخريغ -الكالـ بيغ شخفيغ مختمفيغفالحػار مخاجعة 
تقجيع الحجج والبخاىيغ إلقشاع أحجىسا بخأؼ اآلخخ، أو لتقخيب وجيات الشطخ، 

 مع الخغبة في إضيار الحق مغ كال الصخفيغ.

أما الججاؿ: فيػ مغ َجَجَؿ الحبل إذا َفَتَمو؛ وىػ مدتعسل في األصل لسغ 
ح الرػاب، ثع استعسل في ُمقاَبَمة خاصع بسا يذغل عغ ضيػر الحق ووضػ 

 األدلة لطيػر أرجحيا. 

 وقج ورد إشالؽ )الججؿ( في نرػص القخآف والدشة عمى نػعيغ متبايشيغ:
، وىػ الحؼ يجور في شمب السغالبة ال الحق، أو  األول: الججؿ السحمـػ

ِشِل َوَجاَدُلػا ِباْلَباالحؼ فيو نػع مغ الخرػمة والتعرب، كسا في قػلو تعالى: 
ِلُيْجِحُزػا ِبِو اْلَحقَّ 

(ٗ). 

                                                           

 اْلعلم، ( ػتّمد بن َأزْتد بن أيب بكر بن َفرح: أَبُو عبد هللا اأْلْنَصارِّي، اطتزرجي، اْلُقْرُطِِبّ، إَمام متفنن متبحر ُب ٔ)
َلُو تصانيف مفيدة تدل على َكثْـَرة اطالعو ووفور َفضلو، توُّب أوائل سنة إحدى َوسبعني وستمائة مبنية بين 
 خصيب من الصَِّعيد اأْلَْدََن مبْصر، َوقد َساَرْت بتفسريه الرْكَبان، َوُىَو تـَْفِسري َعِظيم ُب ََببو، َولو كتاب اأْلَْسََن ُب 

صـ  ٕالصفدي، جـ  -سَن، وَكتاب التَّْذِكَرة َوَأْشَياء تدل على إمامتو، وََكثْـَرة اطالعو(. الواُب َبلوفياتَأشتَاء هللا اضتْ 
 م.ٕٓٓٓىـ ٕٓٗٔاحملقق: أزتد األرانؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء الرتاث، بريوت، ، ٚٛ

ىيم أطفيش، الطبعة الثانية، دار حتقيق: أزتد الربدوين وإبرا ٖٓٗصـ  ٓٔ، القرطِب جـ اصتامع ألحكام القرآن( ٕ)
 .مٜٗٙٔىـ ٖٗٛٔالكتب اظتصرية، القاىرة، 

 .ٔ( سورة اجملادلة: اآلية ٖ)
 .٘( سورة غافر: من اآلية ٗ)
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اْلَحجُّ َأْشُيٌخ َمْعُمػَماٌت َفَسْغ َفَخَض ِفيِيغَّ اْلَحجَّ َفاَل ومشو قػؿ هللا تعالى:  
َرَفَث َواَل ُفُدػَؽ َواَل ِجَجاَؿ ِفي اْلَحجِّ 

(ٔ)  

لسا يفزي إليو مغ  ؛نيٌي عغ الججاؿ (َواَل ِجَجاَؿ ِفي اْلَحجِّ  )فقػلو تعالى: 
خرػمٍة ومذاحشاٍت، لكغ ىحا ال يسشع مغ الحػار اليادغ والتعارؼ والتآلف 

 في ىحه الفخيزة الجامعة.
الججؿ السحسػد، وىػ الحؼ يكػف في شمب الحق والػصػؿ إليو  والثاني:

َواَل ُتَجاِدُلػا أَْىَل وإضياره باألسمػب الحدغ بعيجًا عغ الخرػمة، قاؿ تعالى: 
َتاِب ِإالَّ ِبالَِّتي ِىَي َأْحَدُغ ِإالَّ الَِّحيَغ َضَمُسػا ِمْشُيعْ اْلكِ 

(ٕ.) 

يختمف الحػار عغ الججؿ في أف الحػار ىػ: مخاجعة الكالـ  يحاوب
والحجيث بيغ شخفيغ يشتقل الكالـ مغ األوؿ إلى الثاني، ثع يعػد إلى األوؿ 

خرػمة والتعرب، وىكحا، دوف أف يكػف بيغ أشخاؼ الحػار ما يجؿ عمى ال
والججؿ: نقاش بيغ شخفيغ أو أشخاؼ يغمب عميو الخرػمة في إشار التخاصع 
بالكالـ، فالججؿ والججاؿ والسجادلة كل ذلظ فيو معشى الخرػمة بسعشى العشاد 

 والتسدظ بالخأؼ والتعرب لو.

تجور حػؿ الشطخ والتأمل، والشطيخ الذبيو والسثيل، فأما السشاضخة في المغة 
غ مشطػر: )والتَّشاُضُخ التَّخاُوُض في اأَلمخ، وَنِطيُخؾ الحؼ ُيخاِوُضظ قاؿ اب

وَنِطيُخ الذيء ِمْثُمو ويقاؿ ناَضْخت فالنًا َأؼ ...  وُتشاِضُخُه وناَضَخه مغ الُسشاَضَخة
 (.ٖ)ِصْخُت نطيخًا لو في السخاشبة وناَضْخُت فالنًا بفالف َأؼ جعمتو َنِطيخًا لو(

                                                           

 .ٜٚٔ( سورة البقرة: ٔ)
 ٙٗ( سورة العنكبوت:ٕ)

 .ٕٚٔصـ  ٘( لسان العرب جـ ٖ)
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شاضخة: ىي الشطخ بالبريخة مغ الجانبيغ في الشدبة قاؿ الجخجاني: )الس
 (.ٔ)بيغ الذيئيغ إضيارا لمرػاب(

فالسشاضخة تفيج الشطخ والتفكخ في األمػر والبحث عغ الحق عغ شخيق 
السحاورة مع اآلخخيغ، وىي محاورة بيغ شخفيغ حػؿ مػضػع لكل مشيسا وجية 

ة نطخه وإبصاؿ نطخ فيو تخالف وجية نطخ اآلخخ, فيػ يحاوؿ إثبات وجي
 وجية نطخ خرسو.

 .الغاية من الحهار

الغاية مغ الحػار إقامُة الحجة، ودفُع الذبية والفاسج مغ القػؿ والخأؼ،  )
ل إلييا، ليكذف كل  فيػ تعاوف مغ الُستشاضخيغ عمى معخفة الحكيقة والتَّػصُّ

االستجالؿ الرحيح لمػصػؿ  قبشخؼ ما خفي عمى صاحبو مشيا، والديخ بصخ 
 .(ٕ)إلى الحق(

ضعت السشاضخة لكذف الحق، : )وإنسا وُ -رحسو هللا-(ٖ)الحىبي اإلماـ قاؿ
 .(ٗ)ع األذكى العمع لسغ دونو، وتشبيو األغفل األضعف(وإفادة العالِ 

 مشيا: أخخػ ىحه ىي الغاية األصمية، وىي جميَّة بيِّشة، وىشاؾ غايات 

 نطخ الصخؼ أو األشخاؼ األخخػ.التعخُّؼ عمى وجيات  -

 تػضيح السعاني وبياف السفاليع السختمفة مسا يؤدؼ إلى تقجـ الفكخ. -
                                                           

 ىـ.٘ٓٗٔبريوت، ، الطبعة األوىل، دار الكتاب العريب، ٜٕٛصـ  ٔ( التعريفات جـ ٔ)
 طبعة دار األندلس اطتضراء. ٖٕٔ( معاَل ُب منهج الدعوة، صاحل بن عبد هللا بن زتيد صـ ٕ)

عثمان دمحم بن أزتد بن عثمان بن قادياز الشيخ األمام العالمة اضتافظ مشس الدين أبو عبد هللا الذىِب، ولد (ٖ)
 يباري، اتقن اضتديث ورجالو، ونظر عللو وأحوالو، ، حافظ ال جياري، والفظ الُٖٚٙب ََثِلث ربيع اآلخر سنة 

وعرف تراجم الناس، وأزال اإلهبام ُب توارخيهم واإللباس، رتع الكثري، ونفع اصتم الْغفري، وأكثر من التصنيف، 
 .ٗٔٔصـ  ٕىـ. الواُب َبلوفيات، الصفدي، جـ  ٛٗٚتوُب 

 ىـ.ٖٙ٘ٔكتبة التجارية الكربى، مصر، الطبعة األوىل، اظت ،ٜٕٓصـ  ٔ( فيض القدير، اظتناوي جـ ٗ)
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تػليج األفكار الججيجة في ذىغ الستحاور، وعجـ االقترار عمى األفكار  -
 القجيسة.

 إيجاد حلٍّ وسط ُيخضي جسيع األشخاؼ. -

ونقل ، تعسيق التفاىع بيغ الستحاوريغ، وتبادؿ األفكار بيغ أفخاد السجتسع -   
 .التجارب والتخاث الثقافي مغ جيل إلى جيل أو بيئة إلى بيئة

 .أىسية الحهار في الجعهة إلى هللا

ألنو الصخيق األمثل لإلقشاع الحؼ يشبع مغ  ؛اىتع اإلسالـ بأسمػب الحػار  
فخوضًا عميو مغ أحج، وىحا ىػ أساس اإليساف، داخل اإلنداف دوف أف يكػف م

دغ ق إلى حُ يفالحػار يػضح الحقائق والسفاليع، ويحخؾ الػججاف، ويفتح الصخ 
الحػار أسمػب مغ أساليب كسا أف التمقي واالستجابة بيغ أشخاؼ الحػار، 

الجعػة الحؼ مغ خاللو يتع تعخيف الشاس جسيعا باإلسالـ ومبادئو وقيسو 
صجه الدامية، ومغ خاللو أيزا ُترحح السفاليع الخاشئة، وتعاليسو ومقا

والترػرات الباشمة، واالنصباعات الدمبية، التي تطيخ بيغ الشاس في كثيخ مغ 
  .األوقات

عقج فتُ  ؛جعػة الشاس إلى اإلسالـكػنو أسمػبًا ل فيوتطيخ أىسية الحػار 
ى حق ال شظ لحلظ محاورات مع غيخ السدمسيغ، إلقشاعيع بأف ديغ هللا تعال

فيو، ودعػتيع إلى تػحيج هللا تعالى وتخؾ ما يعبجوف مغ دونو، وبياف مبادغ 
اإلسالـ، أو لخد شبيات أعجاء اإلسالـ ودحزيا وبياف زيفيا ومػقف اإلسالـ 

 .مشيا

أسمػب الحػار ال غشى عشو لسغ يدمظ شخيق الجعػة، إذ الجعػة إلى هللا ف
 .وتعالى مبشية عمى الحػار وقائسٌة عمي



ٖٜٗ 

 

حتى  ؼومغ الستصمبات الزخورية لمجاعية حاجتو إلى فيع أصػؿ الحػار 
 .دعػتو يخيج أف يفدج عميو يكػف البعس مغ الجعاة صيجًا ثسيشًا لسخالفٍ ال 

 .نهع الحهار وشبيعتو في مهضهع البحث

صخح مغ الصخفيغ أو أحجىسا، الحػار البج فيو مغ أسئمة واستفيامات تُ 
مغ شأنو أف يديج األمخ  ،لاآلخخ في كالـ مفرَّ ويأتي الخد مغ الصخؼ 

 وضػحًا وجالء. 

مغ حػار  ىػ -مػضػع البحث  –وحػار ىخقل مع أبي سفياف 
وسيختو،  االستيزاح واالستبياف، فيخقل يدأؿ عغ أمػر في حياة الشبي 

ويدتفدخ عغ مكانتو بيغ قػمو وعغ دعػتو وأتباعو، وأبػ سفياف يجيبو، فكاف 
ا حجيثًا بيغ شخفيغ عغ شخيق الدؤاؿ والجػاب، كل ىحا مع وحجة الحػار بيشيس

، فكالىسا ليذ عمى ديغ السػضػع، وىػ التحقق مغ صجؽ نبػة الشبي دمحم 
 اعتخاؼ ىخقل بشبػة الشبي لُتطيخ  اإلسالـ، وتأتي نتييجة الحػار في الشياية

الشبي  وصجؽ رسالتو، وكحلظ تيقغ أبػسفياف مغ ضيػر اإلسالـ، ورفعة أمخ
. 

 ثاٌيًا: التعريف بّرقن.

الخـو إحجػ وثالثيغ  َمَمظَ وقج ىػ ىخقل َمِمُظ الخوـ، اإلمبخاشػر البيدنصّي، 
وِىَخْقل بكدخ الياء وفتح الخاء ، ـ( وفي ممكو مات الشبي  ٔٗٙ-ٓٔٙسشة )

ْخؼِ  (ٔ)وسكػف القاؼ، ولكبو قيرخ ويصمق عمى كل مغ  ،َوُىَػ َمْسُشػٌع ِمَغ الرَّ
  (.ٕ)َظ الخوـ(َممَ 

                                                           

( معَن قيصر: البقري؛ وذلك أن أمو ظتا أاتىا الطلق بو ماتت فبقر بطنها عنو فخرج حيا، وكان يفتخر بذلك ٔ)
ألنو َل خيرج من فرج، واسم قيصر مشتق ُب لْغتهم من القطع ألن أحشاء أمو قطعت حىت خرج منها( اظتصباح 

 ىـ.٘ٓٗٔ، حتقيق دمحم عظيم الدين، عاَل الكتب، بريوت، ٚٙصـ  ٕجـ  اظتضيء، ابن حديدة األنصاري

 ىـ.ٜٖٚٔ، دار اظتعرفة، بريوت، ٕٙٔصـ  ٛ( فتح الباري، ابن حجر، جـ ٕ)



ٖ٘ٓ 

 

ـ(، وانحجر مغ أصػؿ أرميشية، ونذأ ٘ٚ٘ولج اإلمبخاشػر ىخقل في عاـ )
 .(ٕ)(وكاف والجه حاكسًا إلفخيكية ،(ٔ)في قخشاجشة

ولع يكغ شيء يجّؿ عمى عراميتو ونبػغو، أو عبقخيتو الكيادية، إلى أف  
( الحؼ اغترب الحكع مغ اإلمبخاشػر البيدنصي الذخعّي قاـ بقتل )فػقاس
ـ( الحؼ كاف صاحب الفزل عمى كدخػ أبخويد، وانتيد ٕٓٙ)مػريذ( سشة )

الفخس ىحه الفخصة لمدحف عمى الجولة البيدنصية فجّوخػىا واحتّمػىا وأىانػىا 
واحتزخت الجولة البيدنصّية الذييخة تمفع آخخ أنفاسيا، فُجِعي ىخقل مغ 

ـ، في الخامدة ٓٔٙجشة فقتل فػقاس، وتدّمع زماـ الحكع والكيادة في سشة قخشا
ثيغ مغ عسخه، وكانت اإلمبخاشػرية في ذلظ الػقت في صخاع السػت الوالث

 والحياة، وفي بخاثغ السجاعة، واألمخاض الػبائية، والفقخ، والعجد السالّي.

كشا، ثع تحّػؿ )وبقي ىخقل في سشػاتو األولى ال يبعث أمال وال يحّخؾ سا
مغ ممظ متخاذؿ راكغ إلى الجعة والتخؼ، إلى قائج متحّسذ غيػر، حيث ثارت 
فيو الحسّية، وتػّجو إلى مخكد اإلمبخاشػرية اإليخانية، يدتعيج بالده وكخامة 
أّمتو، ويفتح مجف إيخاف الذييخة، ويدتػلي عمى مخاكدىا الكبيخة، حّتى أوغل في 

ية اإليخانية العطيسة القجيسة، وأثخشيا قتال وجخاحا، قمب إيخاف، وأىاف اإلمبخاشػر 
حّتى أوشكت اإلمبخاشػرية الّداسانية عمى الشياية، وتدلدلت قػائع عخش آؿ 
ساساف، ورجع القائج السشترخ، فجخل القدصشصيشية دخػؿ الفاتح العطيع سشة 

                                                           

( قرطاجنة َبلفتح ٍب السكون وطاء مهملة وجيم ونون مشددة، وقيل إن اسم ىذه اظتدينة قرطا وأضيف إليها ٔ)
ق.م(، ومبقربة من  ٗٔٛد قدمي من نواحي إفريقية، أّسسها الفينيقيون ُب )جنة لطيبها ونزىتها وحسنها، بل

، الطبعة الثانية، دار صادر، بريوت ٖٕٖصـ  ٗأطالعتا قامت مدينة تونس. معجم البلدان، ايقوت اضتموي، جـ 
 م. ٜٜ٘ٔ

دار النهضة العربية ، طبعة ٖٚ( الدولة البيزنطية ُب عصر اإلمرباطور ىرقل، ليلى عبد اصتواد إشتاعيل، صـ ٕ)
 م.ٜ٘ٛٔ
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ـ(؛ ليعيج إليو الرميب ٜٕٙـ(، وتػّجو إلى بيت السقجس في سشة )ٕ٘ٙ)
 .  (ٔ)س، الحؼ أخحه الفخس، وليفي بشحره(السقجّ 

: ) إف ىخقل لسا كذف هللا عشو -رحسو هللا- (ٕ)ابغ حجخ حافعقاؿ ال
جشػد فارس، مذى مغ حسز إلى إيمياء شكخا ، زاد ابغ إسحاؽ عغ الدىخؼ 

 . (ٖ)أنو كاف تبدط لو البدط وتػضع عمييا الخياحيغ فيسذي عمييا(

خورىع وإجالليع، وأقيع احتفاؿ كبيخ بسشاسبة وىحه األمػر كانت إبجاًء لد
عػدة الرميب السقّجس إلى مكانو، وإضيارا لمّدخور بالفتح العطيع في القجس، 

 يجعػه فيو إلى اإلسالـ. وفي ىحا الػقت وصمو كتاب الّشبّي 

تقاسست مع اإلمبخاشػرية اإليخانية  وبحلظ حكع ىخقل إمبخاشػرية واسعة، )
ذلظ الػقت، وحكست نرف العالع تقخيبًا، وكانت ليا واليات  العالع الستسّجف في

واسعة غشّية متسجنة راقية، في القارات الثالث: أوربا، وآسيا، وإفخيكيا، وخمفت 
 .  (ٗ)الجولة الخومية الكبخػ التي خزع ليا العالع القجيع(

بيحا يتبيغ اجتياح الفخس لألراضي البيدنصية، واحتالليع ألجداٍء كبيخٍة 
مشيا، ووصػليع إلى تخـػ العاصسة البيدنصية القدصشصيشية في عيج 
إمبخاشػرىا الذييخ ىخقل، وجيػد ىحا اإلمبخاشػر في َتجاُوِز اليدائع الستتالية 

                                                           

 ىـ.ٕ٘ٗٔ، الطبعة الثانية عشرة، دار ابن كثري، دمشق، ٓٓٗاضتسن الندوي، صـ ( السرية النبوية، أبو ٔ)

( َأزْتد بن علي بن ػُتَمَّد: أبو اْلفضل، الكناَن، العسقالَن، القاىرى، الشافعى، اْلَمْعُروف َِبْبن حجر، َوُىَو ٕ)
َرة، ولد سنة لقب لَبعض آََبئِِو،  اضْتَاِفظ، اْلَكِبري، الشهري، اإلمام، اْلُمنـَْفرد مبَْعرَِفة اضَتِديث َوعللو ُب اأْلَْزِمَنة اْلُمَتَأخِّ

َثاَلث َوسبعني َوَسْبعمائة مبْصر، َوَنَشأ هبَا يَِتيما ُب كنف أحد أوصيائو، كان فصيح اللسان، راوية للشعر، عارفا 
تأخرين، وو ي قضاء مصر مرات ٍب اعتزل، مات سنة اثنتني وستسني وذتاامائة(. البدر أبايم اظتتقدمني وأخبار اظت

 ، طبعة دار اظتعرفة، بريوت.ٛٛ، ٚٛصـ  ٔالطالع مبحاسن من بعد القرن السابع، الشوكاين جـ 

 .ٖٗصـ  ٔ( فتح الباري، ابن حجر جـ ٖ)

 .ٜٖٛالسرية النبوية، أبو اضتسن الندوي صـ ( ٗ)



ٖٕ٘ 

 

ؽ إلى انتراٍر حاسٍع، تسثَّل في استعادة األراضي البيدنصي ة، وإنياِء التفػُّ
والديصخة الفارسية؛ تسييًجا إلخخاجيا مغ ساحة الرخاع الجولي لتمظ الحكبة 

  .نيائّياً 
 اإلمبخاشهرية البيدنصيَّة قبل اعتالء ىخقل العخش:

ومانية القجيسة ووريثُتيا الجولة البيدنصية، ودولُة  كانت اإلمبخاشػريُة الخُّ
مغ العرػر  كبيخاً  العرػر القجيسة، وشصخاً في أواخخ القػتيغ العطستيغ  الفخس

، والحجوُد مذتعمًة، الػسصى، وعمى مجػ حقٍب شػيمة كاف الرخاع ُمحتجماً 
 .بيغ الجولتيغ والجشػد مدتشفخيغ، والعجاء مدتحكساً 

وقج شيج ىحا الرخاع جػالت عجيجة، تباَدَؿ فييا الصخفاِف اليدائَع 
أكثَخ مغ مخة ولع تكغ مدتقخَّة، فبالقػة واالنتراراِت، وتغيَّخِت الحجوُد فييا 

واالستقخار الدياسي في أحجىسا، وحجوث التخاجع واليدَّات الدياسية في 
د التشاُفذ والرخاع  األخخػ، يتغيَّخ خطُّ الحجود، ويتغيَّخ شكُل العالقة، ويتججَّ

 .بيغ الجولَتْيغ العطسييغ

دوِؿ العالع في عرخ  فقج كانت الجولة الخومانية والجولة الفارسية أعطعَ 
َنِذصت  ( أبخويد) ، وكانت الحخوُب بيشسا دائسة، وفي عرخ كدخػ الشبّي 

الجولُة الفارسية وانترخت عمى الخوـ واستػلت عمى جسيع مستمكاتيع في العخاؽ 
يػمحاؾ تقمرت اإلمبخاشػرية الخومانية  ،وبالد الذاـ ومرخ وآسيا الرغخػ 
الصخؽ في حرار اقترادؼ قاس، وعع  في عاصستيا، وُسّجت عمييا جسيع

وف الخعايا الخـو بجوأخح الفخس يدتع ،مخاض الػبائيةالقحط، وفذت األ
ويدتبّجوف بيع لمقزاء عمى السديحية، فجمخوا الكشائذ وأخحوا خذبة الرميب 

لف مغ الدكاف أوأراقػا دماء ما يقخب مغ مائة  ،السقجس وأرسػليا الى السجائغ
دادْت أجداًء ، فإلمبخاشػرية الخومانية عمى االنيياروأوشكت ا ،السديحييغ

 مختمفة مغ اإلمبخاشػرية عجُة حخكاِت تسخٍُّد وعرياف عدكخؼ ضج اإلمبخاشػر
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ـ(، أدَّت في الشياية إلى خْمعو عغ العخش، ٕٓٙ-ٕٛ٘مػريذ  ) البيدنصي
 وتعكُّبو بعج فخاره مغ العاصسة، وقْتمو ىػ وخسدة مغ أبشائو.

التسخُِّد السعاممَة الديئة التي كاف مػريذ يعاِمل بيا رجاَؿ وكاف سبب ىحا 
 .وتأخيَخ رواتبيع، وأمػر أخخػ سياسية جيذو،

، وأعمشػه إمبخاشػراً  ( فػقاس) ِمغ بيشيع ُيجعى  وقج اختار قادُة التسخُّد قائجاً 
 وتجاَوَز فػقاس الحج في أعساؿ االنتقاـ والقْتل واإلبادة والتعقُّب لخجاؿ وأْسخة
اإلمبخاشػر الدابق، ولكل الفعاليات الدياسية والجيشية في العاصسة؛ مسا جعل 
القدصشصيشيَة تذيج أزمًة سياسية شاحشة مغ جخَّاء ىحه الدمدمة مغ أعساؿ القتل 

ر  إلنياء حكبة الدالـ مع  اً والتعحيب، وجعل كدخػ ممظ الفخس يجج في ذلظ ُمبخِّ
ة أْخح الثأر لرجيقو  اإلمبخاشػرية البيدنصية، واستئشاؼ القتاؿ معيا؛ بُحجَّ
اإلمبخاشػر مػريذ إضافًة إلى ىحه األخصار الخارجية، فإف األوضاع الجاخمية 
لع تكغ بأحدَغ حااًل؛ إذ شيجْت مجُة حكع اإلمبخاشػر فػقاس مػجًة مغ 

قادىا بقايا أسخة مػريذ، وكباُر مػضَّفي اإلدارة، السؤامخات الستتالية التي 
 .(ٔ)وقيادات بعس اأُلَسخ األرستقخاشية، والقادة العدكخييغ(

كسا عاَمَل اإلمبخاشػر فػقاس األحداَب الدياسية معاممًة سيئة، جعَمْتو يفقج 
 شيًئا فذيًئا التأييَج الذعبي لو، وعسَِّت السعارؾ والسشاَزعات بيشيسا كلَّ مكاف،

ْت مغ القدصشصيشية إلى مجف اإلمبخاشػرية األخخػ   .وامتجَّ

ذلظ أف  أيًزا؛ وفزاًل عغ ذلظ؛ فإف األحػاؿ االقترادية شيجت تجىػراً 
ـ الفارسي في آسيا الرغخػ، واالستيالء عمى أجداء مغ سػريا وما بيغ  التقجُّ

ه الديئ عمى الشيَخْيغ، َحَخـَ اإلمبخاشػريَة مغ أمػاؿ الزخائب؛ مسا كاف لو أثخُ 

                                                           

 . ٕ٘: ٜٗلبيزنطية ُب عهد اإلمرباطور ىرقل، ليلى عبداصتواد، صـ الدولة ا( ٔ)
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االقتراد، أدَّػ في الشياية إلى انتذار الجػع، والشقز في إمجادات الصعاـ 
 .(ٔ)وانتذار األمخاض(

ورافق ىحه األزمَة االقترادية سػُء األحػاؿ السشاخية؛ مسا أدَّػ إلى تمف )
السحرػؿ الدراعي بدبب شجة البخد، وانقصاع إمجادات القسح مغ إفخيكيا 

تمظ التي كانت  -بقات الفقيخة في السجيشة برفٍة خاصٍة ومرخ، وعاَنِت الص
مغ الحخماف والجػع وأدَّػ كلُّ ذلظ  -تتستَّع بالحرػؿ عمى الخبد السجاني 

 .(ٕ)(إلى ُمزاعفِة االستياء العاـ في العاصسة والسجف األخخ

إذ إفَّ ىحا  أما عمى الجانب العدكخؼ، فإفَّ األزمة كانت أكثخ فجاحًة؛
ؼ الُسجرَّب الحؼ تستََّعت اإلمبخاشػرية بحسايتو، قج أخح شأُنو يتشاَقز الجير القػ 

بدبب اليدائع الستتالية التي ُمِشَي بيا، وفي أياـ فػقاس لع تُعْج لو الكفاءة القتاليَّة 
 .السصمػبة ِلُسػاَجية األزمات الخارجية والجاخمية

ليحه األوضاع ىكحا أصبحت اإلمبخاشػرية في ىحه الفتخة الحِخجة أسيخًة 
ية، التي شِسمْت مختمف جػانب الحياة فييا، فِسغ أزماٍت في الحكع، إلى  الستخدِّ

صخاٍع دمػؼٍّ عشيٍف بيغ مختمف الصبقات، إلى أعجاء خارجييغ ُيحيصػف 
، وتخدٍّ لسدتػػ  باإلمبخاشػرية وُيشاِوُشػنيا، إلى انحجاٍر عدكخؼٍّ واقترادؼٍّ

 وفي كلِّ أنحاء اإلمبخاشػرية.الحياة وأنساشيا داخل العاصسة 

بسا شيجْتو مغ دمػية وصخاع  -لقج اعُتبخْت مجة حكع اإلمبخاشػر فػقاس 
ِمغ أسػأ الحقب في حياة الجولة البيدنصية؛ إذ َفَقَج  -داخمي، وتخاجٍع خارجي 

الحكُع ىيبتو في الجاخل والخارج، وتكاَلَبت عميو الطخوُؼ الديئة التي أضَعَفت 
                                                           

، ٖٕٙ، سلسلة األلف كتاب رقم ٖٕٓميالد العصور الوسطى، موس، تررتة عبدالعزيز توفيق جاويد، صـ ( ٔ)
 م.ٜٚٙٔالقاىرة، عاَل الكتب، 

اطتامسة، القاىرة، مكتبة ، الطبعة ٕٗٔصـ  ٔأورَب العصور الوسطى، د/ سعيد عبدالفتاح عاشور، جـ( ٕ)
 م.ٖٜٛٔاألؾتلو اظتصرية، 
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وجعمت استسخاره مدتحياًل، وكاف األعجاء ُيصِبقػف عميو مغ مغ مقاومتو، 
 .الجاخل والخارج

ـ(، ُمخمًِّرا  ٓٔٙفي ضلِّ ىحه األوضاع، جاء اإلمبخاشػر ىخقل سشة )
تو، ومحاواًل إنقاَذىا مغ  اإلمبخاشػريَة مغ حكسيا الحؼ انيارِت األوضاع في مجَّ

وذلظ االنحجار فخصَتيع  أعجائيا الخارجييغ، الحيغ وججوا في ىحه األوضاع
 الحىبية، ومغ الفػضى الجاخمية التي كانت ضاربًة أششابيا.

وصمت استغاثة السػاششيغ في القدصشصيشية، إلى ىخقل ) األب 
إفخيكية تدتشجج بو، وكاف لُبعج والية شساؿ إفخيكيا، وعجـ تأثُّخىا  (ٔ)أرخػف  (

اسع في سخعة االستجابة؛ األثُخ الح -باألحجاث التي َجَخْت في القدصشصيشية 
حيث أبحخ ىخقل االبغ يقػد جيَر اإلنقاذ، والحؼ سخعاف ما حقَّق االنترار 

 عمى فػقاس.

ـ( إمبخاشػريًة متياوية؛  ٓٔٙ) وتدمع ىخقل في الخامذ مغ أكتػبخ سشة )
 .(ٕ)أراضييا مدمػبٌة، وخدائُشيا خاوية، واالضصخاباُت تمفُّيا مغ كل جانب(

ػ العسِل بجأب عمى رأب ىحا الرجع الحؼ أحاط ولع يكغ أمامو سػ 
فاع  باإلمبخاشػرية، وإعادة بشاء االقتراد السشيار، وإيجاد جيٍر قادر عمى الجِّ

 .عشيا، وإعادة الَيْيبة إلى سمصة اإلمبخاشػر

                                                           

ق.م (، كان كل ٖٛٙ( اأَلْرُخون: لقب أىم اظتسؤولني اإلداريني الرئيسيني التسعة ُب أثينا القددية بعد عام )ٔ)
أرخون حيتل اظتنصب لسنة واحدة، وُب أول األمر كان األرخوانت من األرستقراطيني األثرايء، وكانوا يُنتخبون 

ق.م( كان يتم اختيار األرخوانت َبلُقرعة، تُنَطق: أْرُخن )أرخون(، بوضع ضمة ٚٛٗنصب انتخاَبً بعد عام )للم
ن( اظتوسوعة العربية العاظتية جـ  –رئيس  -آِمر  -قائد  -على اطتاء. وىي كلمة يواننية تعين حاكم  صـ  ُٔرَبَّ

 م.ٜٜٜٔىـ ٜٔٗٔيع، ، الطبعة الثانية، مؤسسة أعمال اظتوسوعة للنشر والتوز ٛٚٗ

 َبختصار. ٗٚ، ٖٚالدولة البيزنطية ُب عهد اإلمرباطور ىرقل، ليلى عبداصتواد، القاىرة، صـ ( ٕ)
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واستصاع اإلمبخاشػر ىخقل أف ُيحقِّق انترارًا ساحقا عمى الفخس، ويرل 
 يتػقف إال أماـ أسػار السجائغ.إلى قمب األراضي الفارسية، وال 

ـٍ   وإذا كاف ىحا الرخاع في فرمو األخيخ انتيى بتػقيع معاىجة سال
وصمٍح، أعاد بسػجبيا الفخُس كلَّ األراضي التي سبق وأف استػلػا عمييا، إال 
أف تػقيع ىحه السعاىجة سبقْتو عجُة انترارات ساحقة حقَّقيا اإلمبخاشػر 

ييا إمبخاشػر روماني إلى الفخس شػاؿ ىحا البيدنصي، مثََّمت أثقل  ضخبة وجَّ
ال مفخ مشو، وبيحا الرمح  الرخاع؛ مسا جعل االستدالـَ وشمب الرمح أمخاً 

انتيى ذلظ الفرل السخيخ والصػيل مغ الحخوب الفارسية البيدنصية، لتبجأ 
مشح أياـ  صفحة ججيجة، حيث بجأ الرخاع اإلسالمي البيدنصي، والحؼ ضلَّ قائساً 
 -ىػ ٚ٘ٛاإلمبخاشػر ىخقل إلى سقػط القدصشصيشية في يج السدمسيغ سشة )

 ـ(.ٖ٘ٗٔ
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 .ثالجًا: التعريف بأبي سفياُ

 اسسو وندبو:

صخخ بغ حخب بغ أمية بغ عبج شسذ بغ عبج مشاؼ بغ قري بغ  ىػ:
كالب بغ مخة بغ كعب مغ لؤؼ بغ غالب بغ فيخ بغ مالظ بغ الشزخ بغ 

ألمػؼ، والج معاوية، لو صحبة، مذيػر باسسو كشانة، أبػ سفياف القخشي ا
 .وكشيتو, وكاف يكشى أيزا أبا حشطمة

وكاف أبػ سفياف في شبابو سيج بشي عبج شسذ بغ عبج مشاؼ، ثع ناؿ 
سيادة جسيع بصػف قخير بعج مقتل عتبة بغ ربيعة، وأبػ الحكع عسخو بغ 

كشانة في ىذاـ السخدومي في غدوة بجر، ثع ناؿ سيادة جسيع فخوع قبيمة 
 .(ٔ) معخكة أحج، وبقي عمى ىحا حتى فتح مكة

ضج  (ٕ)وكاف أبػه حخب بغ أمية قائج جيػش بشي كشانة في حخب الفجار )
, قبائل قيذ عيالف، وأمو صفية بشت حدف الياللية عسة ميسػنة زوج الشبي 

وأختو ىي أـ جسيل أروػ بشت حخب التي ُذكخت في القخآف الكخيع بػصف 
حسالة الحصب، وابشتو ىي أـ السؤمشيغ رممة بشت أبي سفياف زوجة رسػؿ هللا 

)وابشو معاوية بغ أبي سفياف ىػ أوؿ ممػؾ الجولة األمػية ،(ٖ). 

                                                           

، حتقيق: علي دمحم البجاوي، الطبعة األوىل، دار اصتيل، بريوت، ٗٔٚصـ  ٕ( االستيعاب، ابن عبد الرب جـ ٔ)
م؛ ٜٜٛٔىـ ٜٓٗٔ، طبعة دار الفكر، بريوت، ٕٜٖصـ  ٕابن األثري جـ  –م ؛ أسد الْغابة ٕٜٜٔىـ ٕٔٗٔ

م؛ اإلصابة، ابن ٜ٘ٛٔىـ  ٘ٓٗٔ، الطبعة الثالثة ، مؤسسة الرسالة، ٘ٓٔصـ  ٕسري أعالم النبالء، الذىِب، جـ 
 .ٕٔٗٔ، الطبعة األوىل، دار اصتيل، بريوت، ٕٔٗصـ  ٖحجر، جـ 

اِر: ىي إحدى حروب العرب ُب اصتاىلية وحٕ) صلت بـَنْيَ قـَُرْيٍش، َوَمْن َمَعُهْم ِمْن ِكَنانََة، َوبـَنْيَ ( َحْرُب اْلُفجَّ
 .٘ٛٔ، ٗٛٔصـ  ٔقـَْيِس َعْياَلَن، وشتيت َبْلُفجَّار ألهنا وقعت ُب األشهر اضترم. السرية النبوية، ابن ىشام، جـ 

 بتصرف. ٖٖٖصـ  ٖ( اإلصابة، ابن حجر جـ ٖ)
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 وكاف مغ دىاة العخب، ومغ أىل : )- رحسو هللا -قاؿ اإلماـ الحىبي
مغ الغشائع مائة  ، وأعصاه صيخه رسػؿ هللا الخأؼ والذخؼ فييع، فذيج حشيشاً 

مغ اإلبل، وأربعيغ أوقية مغ الجراىع يتألفو بحلظ، ففخغ عغ عبادة ىبل، وماؿ 
بعذخ سشيغ، وعاش بعجه عذخيغ  إلى اإلسالـ، وكاف أسغ مغ رسػؿ هللا 

كبيخ بشي أمية، يحتخمو؛ وذلظ ألنو كاف  بغ الخصاب سشة، وكاف عسخ
، وما مات حتى رأػ ولجيو يديج ثع معاوية أميخيغ عمى وكاف حسػ الشبي 

  .(ٔ)دمذق، وكاف يحب الخياسة والحكخ(

 إسالمو:

قبل فتحيا، وىػ مسغ أسمسػا يـػ  (ٕ)أسمع عاـ فتح مكة بسّخ الطيخاف
 مدمسة الفتح()الفتح، ويدسػف 

: ) أسمع زمغ الفتح، وكاف شيخ مكة إذ -رحسو هللا - (ٖ)الشػوؼ  اإلماـ قاؿ
بالصخيق قبل دخػلو مكة لفتحيا فأسمع  ذاؾ، ورئيذ قخير، ولقى رسػؿ هللا 

 .(ٔ)ىشاؾ(

                                                           

 . ٙٓٔصـ  ٕ( سري أعالم النبالء، الذىِب جـ ٔ)

َواٍد َفْحٌل ( مر الظهران: موضع قرب مكة، وقيل: َمر القرية والظهران ىو الوادي، بو عيون كثرية وخنل وىو ٕ)
َة َعَلى ِمْن أَْوِديَِة اضتَِْجاِز دَيُرُّ مَشَاَل  َة ِبَقرَابَِة ِعْشرِيَن َكْياًل ; َوِفيِو   َٕٕمكَّ َكْياًل، َوَيُصبُّ ُب اْلَبْحِر َجُنوَب َجدَّ

، بتصرف؛ معجم اظتعاَل اصتْغرافية، عاتق بن ٗٓٔصـ  ٘اُت اْلُعُيوِن(. معجم البلدان، ايقوت اضتموي، جـ َعَشرَ 
 م.ٕٜٛٔىـ ٕٓٗٔ، الطبعة: األوىل، دار مكة للنشر والتوزيع، مكة اظتكرمة، ٕٛٛغيث البالدي، صـ 

دمشقي، أبو زكراي، اإلمام حيىي بن شرف بن مري بن حسن بن حسني بن دمحم بن رتعة بن حزام النووي ال( ٖ)
اضتافظ اظتؤرّخ الفقيو، ولد ُب نوى من أرض حوران ُب اصتنوب الْغريب من سورية، سنة إحدى وثالثني وستمائة، 

وتوىل مشيخة دار اضتديث ونشأ نشأة صاضتة، وأخذ العلم عن رتهرة غفرية من العلماء الكبار ُب الشام آنذاك، 
وسافر آخر عمره إىل بلدتو نوى، وزار بيت اظتقدس، واطتليل، ٍب رجع إىل األشرفية بدمشق حسبة لوجو هللا، 

شذرات الذىب ُب  نوى، فمرض عند أبويو، وتوُب سنة ست وسبعني وستمائة، ودفن ببلده وقربه مشهور هبا.
 م.ٜٙٛٔىـ ٙٓٗٔ، الطبعة: األوىل، دار ابن كثري، بريوت٘٘صـ  ٔأخبار من ذىب، ابن العماد اضتنبلي، جـ 
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: ) وكاف اإليساف ِفي قمبو متدلدال، -رحسو هللا- (ٕ)ابغ الجػزؼ اإلماـ قاؿ 
  .(ٖ)فُعّج ِفي السؤلفة قمػبيع، ثع استقخ إيسانو وقػؼ يقيشو(

: )ولو ىشات وأمػر صعبة، لكغ تجاركو -رحسو هللا-وقاؿ اإلماـ الحىبي
 .(ٗ)هللا باإلسالـ يـػ الفتح، فأسمع شبو مكخه خائف، ثع بعج أياـ صمح إسالمو(

: ) فقاؿ -رحسو هللا –(٘)اإلماـ ابغ كثيخوقرة إسالـ أبي سفياف ذكخىا 
 ِ َمخَّ الطَّْيَخاِف َوَقْج عسيت األخبار عمى  ُقَخْيٍر، َفاَل َيْأِتيِيْع  َوَنَدَؿ َرُسػؿ َّللاَّ

 ِ ِ  َخَبٌخ َعْغ َرُسػِؿ َّللاَّ َفاِعٌل، َوَخَخَج ِفي ِتْمَظ  َواَل َيْجُروَف َما َرُسػُؿ َّللاَّ
ـٍ َوُبَجْيُل ْبُغ َوْرَقا َء يتجددػف اأْلَْخَباَر المََّياِلي َأُبػ ُسْفَياَف ْبُغ َحْخٍب َوَحِكيُع ْبُغ ِحَدا

 ِ َوَيْشُطُخوَف َىْل َيِجُجوَف َخَبًخا َأْو َيْدَسُعػَف ِبِو، َوَقاَؿ اْلَعبَّاُس ِحيَغ َنَدَؿ َرُسػُؿ َّللاَّ
  ِ ِ َلِئْغ َدَخَل َرُسػُؿ َّللاَّ َمكََّة َعْشَػَة  َمخَّ الطَّْيَخاِف ُقْمُت: َواَصَباَح ُقَخْيٍر! َوَّللاَّ

ْىِخ.َقْبَل َأْف يَ   ْأُتػُه َفَيْدَتْأِمُشػُه ِإنَُّو َلَياَلُؾ ُقَخْيٍر ِإَلى آِخِخ الجَّ

                                                                                                                                       

 م.ٜٜٙٔ، الطبعة األوىل، دار الفكر، بريوت ٕٔ٘صـ  ٕ( هتذيب األشتاء واللْغات، النووي جـٔ)

( عبد الرزتن بن علي بن دمحم بن علي بن اصتوزي القرشي التيمي البكري البْغدادي الفقيو اضتنبلي الواعظ، ٕ)
اظتلقب رتال الدين اضتافظ، كان عاّلمة عصره وإمام وقتو ُب اضتديث وصناعة الوعظ، وكانت والدتو سنة ذتاٍن 

طـ دار ، ٓٗٔصـ  ٖابن خلكان جـ  –يان وستسمائة، وتوُب سنة سبع وتسعني وستسمائة ببْغداد( وفيات األع
 م.ٜٓٓٔصادر، بريوت، 

الطبعة: األوىل، دار الكتب العلمية، بريوت،  ٕٚصـ  ٘( اظتنتظم ُب اتريخ اظتلوك واألمم، ابن اصتوزي جـ ٖ)
 .ٕٜٜٔىـ ٕٔٗٔ

 .ٙٓٔصـ  ٕ( سري أعالم النبالء، الذىِب جـ ٗ)

اْلَقْيِسي البصروي الشَّْيخ عماد الّدين، ولد سنة َسْبعِمائة أَو  :شْتَاِعيل بن عمر بن كثري بن ضوء بن كثري( إِ ٘)
ىـ، َوَنَشأ ُىَو ِبِدَمْشق، واشتْغل َِبضتَِْديِث مطالعة ُب متونو َورَِجالو، َفجمع ٖٓٚبْعدَىا بَِيِسري، َوَمات أَبوُه سنة 

ىـ(.الدرر  ٗٚٚايَة، َولو تصانيف مفيدة، َماَت ُب شْعَبان سنة التـَّْفِسري، َورتع التَّارِيخ الَِّذي شَتَّاُه اْلِبَدايَة َوالنِّهَ 
، طـ الثانية، غتلس دائرة اظتعارف العثمانية، ٙٗٗ:  ٘ٗٗصـ  ٔالكامنة ُب أعيان اظتائة الثامنة، ابن حجر جـ 

 م.ٕٜٚٔىـٕٜٖٔاعتند،
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 ِ اْلَبْيَزاِء َفَخَخْجُت َعَمْيَيا َحتَّى ِجْئُت  َقاَؿ: َفَجَمْدُت َعَمى َبْغَمِة َرُسػَؿ َّللاَّ
َذا َحاَجٍة َيْأِتي َمكََّة  اأْلََراَؾ َفُقْمُت: َلَعمِّي َأِجُج َبْعَس اْلَحصَّاَبِة َأْو َصاِحَب َلَبِغ َأوْ 

 ِ ِلَيْخُخُجػا ِإَلْيِو َفَيْدَتْأِمُشػُه َقْبَل َأْف يجخمَيا َعَمْيِيْع  َفُيْخِبُخُىْع ِبَسَكاِف َرُسػِؿ َّللاَّ
ـَ َأبِ  ِ ِإنِّي أَلَِسيُخ َعَمْيَيا َوَأْلَتِسَذ َما َخَخْجُت َلُو ِإْذ َسِسْعُت َكاَل ي َعْشَػًة، َقاَؿ: َفَوَّللاَّ

ُسْفَياَف َوُبَجْيِل ْبِغ َوْرَقاَء َوُىَسا َيَتَخاَجَعاِف، َوَأُبػ ُسْفَياَف َيُقػُؿ: َما َرَأْيُت َكالمَّْيَمِة 
ِ ُخَداَعُة َحَسَذْتَيا اْلَحْخُب، َقاَؿ:  ِنيَخاًنا َقطُّ َواَل َعْدَكًخا، َقاَؿ: َيُقػُؿ ُبَجْيٌل: َىِحِه َوَّللاَّ

ُخَداَعُة َأَذؿُّ َوَأَقلُّ ِمْغ َأْف َتُكػَف َىِحِه ِنيَخاُنَيا َوَعْدَكُخَىا، َقاَؿ:  َيُقػُؿ َأُبػ ُسْفَياَف:
َفَعَخْفُت َصْػَتُو َفُقْمُت: َيا َأَبا َحْشَطَمَة؟ َفَعِخَؼ َصْػِتي، َفَقاَؿ: َأُبػ اْلفزل؟ َقاَؿ: 

َحَظ َيا َأَبا ُسْفَياَف! َىَحا قمت: نعع، َقاَؿ: َمالظ َفَجػ َلَظ َأِبي َوُأمِّي! َقاَؿ: ُقْمُت: َويْ 
 ِ ِفي الشَّاس، َفَقاَؿ: واصباح ُقَخْير َوهللا! َفَسا اْلِحيَمُة ِفَجاَؾ َأِبي  َرُسػُؿ َّللاَّ

ِ َلِئْغ َضِفَخ ِبَظ َلَيْزِخَبغَّ ُعُشَقَظ، َفاْرَكْب ِفي َعُجِد َىِحِه  َوُأمِّي؟ َقاَؿ: ُقْمُت َوَّللاَّ
ِ  اْلَبْغَمِة َحتَّى آِتيَ  َفَأْسَتْأِمُشُو َلَظ، َقاَؿ: َفَخِكَب َخْمِفي َوَرَجَع  ِبَظ َرُسػَؿ َّللاَّ

َصاَحَباُه، َقاَؿ: َفِجْئُت ِبِو، ُكمََّسا َمَخْرُت ِبَشاٍر ِمْغ ِنيَخاِف اْلُسْدِمِسيَغ َقاُلػا: َمْغ َىَحا؟ 
 ِ ِ َوَأَنا َعَمْيَيا َقالُ  َفِإَذا َرَأْوا َبْغَمِة َرُسػُؿ َّللاَّ َعَمى َبْغَمِة َرُسػِؿ ػا: عع َرُسػَؿ َّللاَّ

 ِ ، َفَمسَّا َرَأػ َّللاَّ ـَ ِإَليَّ ، َحتَّى َمَخْرُت ِبَشاِر ُعَسَخ ْبِغ اْلَخصَّاِب َفَقاَؿ: مغ َىَحا؟ َوَقا
 ِ ِ! اْلَحْسُج ّلِلَّ ابَِّة َقاَؿ: َأُبػ ُسْفَياَف َعُجوُّ َّللاَّ الَِّحؼ َأْمَكَغ َأَبا ُسْفَياَف َعَمى َعُجِد الجَّ

 ِمْشَظ ِبَغْيِخ َعْقٍج َواَل َعْيٍج.

 ِ َوَرَكَزِت اْلَبْغَمُة فدبقتو ِبَسا تدبق  ُثعَّ َخَخَج ُعَسُخ َيْذَتجُّ َنْحَػ َرُسػِؿ َّللاَّ
 ِ ابَّة البصيئة الخجل البصئ، َقاَؿ: َفاْقَتَحْسُت َعِغ اْلَبْغَمِة َفَجَخْمُت َعَمى َرُسػِؿ َّللاَّ الجَّ

  ََىَحا َأُبػُسْفَياَف َقْج َأْمَكَغ َّللاَُّ ِمْشُو ِبَغْيِخ و ِ َدَخَل َعَمْيِو ُعَسُخ، َفَقاَؿ: َيا َرُسػَؿ َّللاَّ
َعْقٍج َواَل َعْيٍج َفَجْعِشي َفأْلَْضِخْب ُعُشَقُو؟ َقاَؿ: ُقْمُت: َيا َرُسػَؿ ِإنِّي َقْج َأَجْخُتُو، ُثعَّ 

 ِ ِ اَل ُيَشاِجيِو المَّْيَمَة ُدوِني  َجَمْدُت ِإَلى َرُسػِؿ َّللاَّ َفَأَخْحُت ِبَخْأِسِو َفُقْمُت: َوَّللاَّ
 َرُجٌل.
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ِ َأْف َلْػ َكاَف ِمْغ  َفَمسَّا َأْكَثَخ ُعَسُخ ِفي َشْأِنِو َقاَؿ ُقْمُت: َمْياًل َيا ُعَسُخ! َفَوَّللاَّ
َعَخْفَت َأنَُّو ِمْغ ِرَجاِؿ َبِشي  ِرَجاِؿ َبِشي َعِجؼِّ ْبِغ َكْعٍب َما ُقْمَت َىَحا، َوَلِكشََّظ َقجْ 

ْساَلُمَظ َيْػـَ َأْسَمْسَت َكاَف َأَحبَّ ِإَليَّ  ِ إلَِ َعْبِج َمَشاٍؼ، َفَقاَؿ: َمْياًل َيا َعبَّاُس، َفَوَّللاَّ
ـِ اْلَخصَّاِب َلْػ َأْسَمَع! َوَما ِبي ِإالَّ َأنِّي َقْج َعَخْفُت َأفَّ ِإْساَلَمَظ َكاَف أَ  َحبَّ ِمْغ ِإْساَل

ِ  ِإَلى َرُسػِؿ َّللاَِّ  اْذَىْب ِبِو َيا َعبَّاُس : »مغ ِإْساَلـ اْلخصاب.َفَقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَّ
، َقاَؿ: َفَحَىْبُت ِبِو ِإَلى َرْحِمي َفَباَت ِعْشِجؼ، «ِإَلى َرْحِمَظ َفِإَذا َأْصَبْحَت َفْأِتِشي ِبوِ 
ِ َفَمسَّا َأْصَبَح َغَجْوُت ِبِو ِإَلى َرُسػِؿ  َوْيَحَظ َيا  »، َفَمسَّا َرآُه َرُسػؿ هللا َقاَؿ: َّللاَّ

َفَقاَؿ: ِبَأِبي َأْنَت َوُأمِّي! َما « َأَبا ُسْفَياَف َأَلْع َيْأِف َلَظ َأْف َتْعَمَع َأنَُّو اَل ِإَلَو ِإالَّ َّللاَُّ؟
ِ َلَقْج َضَشْشُت َأْف َلػْ  ِ َغْيُخُه َلَقْج أَْغَشى  َأَحَمَسَظ َوَأْكَخَمَظ َوَأْوَصَمَظ! َوَّللاَّ َكاَف َمَع َّللاَّ

َوْيَحَظ َيا َأَبا ُسْفَياَف َأَلْع َيْأِف َلَظ َأْف َتْعَمَع َأنِّي َرُسػُؿ َّللاَِّ؟ » َعشِّي َشْيًئا َبْعُج! َقاَؿ: 
 َفِإفَّ ِفي َقاَؿ: ِبَأِبي َأْنَت َوُأمِّي َما َأَحَمَسَظ َوَأْكَخَمَظ َوَأْوَصَمَظ! َأمَّا َىِحِه َوَّللاَِّ « 

الشَّْفِذ ِمْشَيا َحتَّى اآْلَف َشْيًئا! َفَقاَؿ َلُو اْلَعبَّاُس: َوْيَحَظ َأْسِمْع َواْشَيْج َأْف اَل ِإَلَو ِإالَّ 
ِ َقْبَل َأْف ُتْزَخَب ُعُشُقَظ؟ َقاَؿ: َفَذِيَج َشَياَدَة اْلَحقِّ  َّللاَُّ َوَأفَّ ُمَحسًَّجا َرُسػُؿ َّللاَّ

ِ، ِإفَّ َأَبا ُسْفَياَف َرُجٌل ُيِحبُّ َىَحا اْلَفْخَخ َفَأْسَمَع،  َقاَؿ اْلَعبَّاُس: َفُقْمُت َيا َرُسػَؿ َّللاَّ
» َزاَد ُعْخَوُة: « َنَعْع، َمْغ َدَخَل َداَر َأِبي ُسْفَياَف َفُيَػ آِمغٌ »  َفاْجَعْل َلُو َشْيًئا، َقاَؿ:

ـٍ َفُيػَ  آِمٌغ ، َوَمْغ أَْغَمَق َعَمْيِو َباَبُو َفُيَػ آِمٌغ، َوَمْغ  َوَمْغ َدَخَل َداَر َحِكيِع ْبِغ ِحَدا
 .(ٔ)«َدَخَل اْلَسْدِجَج َفُيَػ آِمغٌ 

 .قخابتو ومراىختو لمشبي 

في جّجه: ) عبج  , فيجتسع مع رسػؿ هللا أبػ سفياف مغ قخابة الشبي 
  .مشاؼ (

                                                           

بتصرف، دار اظتعرفة للطباعة والنشر والتوزيع بريوت، لبنان،  ٜٗ٘: ٙٗ٘صـ  ٖ( السرية النبوية، ابن كثري، جـ ٔ)
 م.  ٜٙٚٔىـ ٜٖ٘ٔ
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في تخجسة أـ  -حسو هللار  -ابشتو، قاؿ اإلماـ الحىبي  وتدوج رسػؿ هللا 
ليذ في أزواجو مغ ، و  حبيبة رضي هللا عشيا:)وىي مغ بشات عّع الخسػؿ

 .(ٔ)ىي أقخب ندبا إليو مشيا(
 تذخيف داره، وإكخامو بالعصية والهالية:

قاؿ الحافع ، (ٕ)«مغ دخل دار أبي سفياف فيػ آمغ »يػـ الفتح:  قاؿ الشبي 
يػـ حشيغ مغ غشائسيا مائة  رحسو هللا:)أعصاه رسػؿ هللا -ابغ عبج البخ 

وهللا لقج حاربتظ  ،بعيخ وأربعيغ أوقية, قاؿ: وهللا إنظ لكخيع فجاؾ أبي وأمي
 .(ٖ)جداؾ هللا خيخا( ،ولقج سالستظ فشعع السدالع أنت ،فشعع السحارب كشت

 ا. عميي واؿٍ  أبػ سفيافو  فسات  (ٗ)عمى نجخاف واستعسمو الشبي 
 ويهم اليخمهك:جياده وشجاعتو يهم الصائف 

)عغ سعيج بغ السديب عغ أبيو قاؿ:  -رحسو هللا-قاؿ الحافع ابغ حجخ
قاؿ:  ،ت األصػات يػـ اليخمػؾ إال صػت رجل يقػؿ: يا نرخ هللا اقتخبجَ قِ فُ 

 .(٘)اف(فشطخت فإذا ىػ أبػ سفي

                                                           

 .ٜٕٔصـ  ٕ( سري أعالم النبالء، الذىِب، جـ ٔ)

، عن أيب ىريرة ٕٕٚٗ، رقمٓٚٔصـ ٘( أخرجو مسلم ُب صحيحو كتاب اصتهاد والسري، َبب فتح مكة جـ ٕ)
 ،بعة دار اصتيل، بريوت.ط 

 .  ٗٓٚصـ  ٕابن عبد الرب جـ االستيعاب ُب معرفة األصحاب، ( ٖ)

ؾتران َبلفتح ٍب السكون وآخره نون، تنسب إىل أول من سكنها، وىو ؾتران بن زيدان بن سبأ بن يشجب ( ٗ)
ران تقع ُب أقصى بن يعرب بن قحطان، وأصحاب األخدود اليزال موقعهم األثري قائًما فيها إىل اآلن، وؾت

، معجم اْلَمَعاَلِِ اصْتُْْغرَاِفيَِّة ٕٙٙصـ  ٘جنوب غريب اظتملكة العربية السعودية. معجم البلدان، ايقوت اضتموي، جـ 
ريَِة النـََّبِويَِّة، عاتق بن غيث اضتريب، صـ  ، الطبعة: األوىل دار مكة للنشر والتوزيع، مكة اظتكرمة، ُٖٗٔب السِّ

 م.ٕٜٛٔىـ ٕٓٗٔ

 .  ٖٖٗصـ  ٖ( اإلصابة، ابن حجر جـ ٘)
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يػـ اليخمػؾ: هللا  أبػ سفياف قاؿ :)–رحسو هللا –قاؿ الحافع ابغ عبج البخ
 ،وإنيع ذادة الخـو وأنرار السذخكيغ ،العخب وأنرار اإلسالـ (ٔ) ذادةهللا فإنكع 

 .(ٕ)الميع أندؿ نرخؾ عمى عبادؾ( ،الميع ىحا يـػ مغ أيامظ

، فقمعت عيشو حيشئح، ثع قمعت األخخػ يػـ (ٖ))وشيج قتاؿ الصائف
فإنو كاف يػمئح  ؛إيسانو –إف شاء هللا-غ دُ ، وكاف يػمئح قج حَ (ٗ)اليخمػؾ

وكاف تحت راية ولجه يديج، فكاف يريح: يا نرخ هللا ، يحخض عمى الجياد
 .(٘)اقتخب (

 وفاتو:

تػفي: بالسجيشة سشة إحجػ وثالثيغ، وقيل: سشة اثشتيغ، وقيل: سشة ثالث 
 (ٙ)أو أربع وثالثيغ، ولو نحػ التدعيغ.

                                                           

اِفُع. لسان العرب، ابن منظور، جـ ٔ)  .ٛٙٔصـ  ٖ( الذادة: رتع َذائٍِد، َوُىَو اضْتَاِمي الدَّ

 .ٚٛٙٔصـ  ٗ، ابن عبد الرب، جـ ُب معرفة األصحاب( اإلستيعاب ٕ)

،  ىوازنوقبيلة  ثقيفوقبيلة  بقيادة  اظتسلمنيبني قوات  السنة الثامنة للهجرة( غزوة الطائف حدثت ُب ٖ)
.السرية النوية، ابن  غزوة حننياربة من اعت وىوازن ثقيف، والقضاء على قوات الطائفوىدفت الْغزوة إىل فتح 

 .ٕ٘ٙصـ ٖكثري، جـ 

( معركة الريموك: من اظتعارك اضتاشتة ُب اتريخ اإلسالم وقعت بني اظتسلمني والروم ُب خالفة عمر بن اطتطاب ٗ)
 .ٖٓٗصـ  ٖٕم وانتصر فيها اظتسلمون نصرًا حاشتًا. اظتوسوعة العربية العاظتية، جـ ٖٙٙىـ، ٘ٔسنة 

 .ٙٓٔصـ  ٕ( سري أعالم النبالء، الذىِب جـ ٘)

 .ٚٓٔصـ  ٕ( اظترجع السابق جـ ٙ)

https://ar.wikipedia.org/wiki/8_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A9_%D8%AD%D9%86%D9%8A%D9%86
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 املبحح األوه

 ( بين يجي الحهار )
 .إىل املموك واألوراء وهاتبة الرسوه : املطمب األوه

غ واالىع فتحًا مبيشا وكفار قخير ومَ  كاف صمح الحجيبية بيغ الشبي 
 فقج أراح هللا السدمسيغ مغ عشاء القتاؿ، وُأتيحت الفخصة لمشبي  ؛لمجعػة

لتػسيع نصاؽ الجعػة داخل الجديخة وخارجيا، فقج كاف الفخس يحتمػف أجداء 
كبيخة مغ جشػب الجديخة، وكاف الخوماف يحتمػف أجداء أخخػ مغ شساليا، 
وانتذخت ديانة السحتميغ في األقاليع التي تخزع ليع، فدادت السجػسية في 

، وكاف أمخاء األقاليع التابعة لمفخس، وسادت الشرخانية في األقاليع ال تابعة لمخـو
 األقاليع ُيَعّيشػف مغ قبل الجولة الحاكسة، ويشراعػف ألوامخىا، فخأػ الشبي 

أف يكتب إلى ىؤالء السمػؾ واألمخاء يجعػىع إلى اإلسالـ، وكاف ذلظ بعج صمح 
 الحجيبية.

ؼ دورًا في  أرسل الشبي  الكتب والخسائل بعج صمح الحجيبية؛ لتؤدِّ
ػة اإلسالمية إلى خارج محيط جديخة العخب، فكانت ىحه الكتب االنتقاؿ بالجع

وسيمة ىامة إلبالغ الشاس أمخ دعػة اإلسالـ، التي مغ خرائريا التي تسيدىا 
عغ غيخىا مغ الجعػات أنيا جاءت لجسيع البذخ، ولع تأت لصائفة معيشة أو 

الشَّاُس ِإنِّي َرُسػُؿ ُقْل َيا َأيَُّيا  جشذ معيغ، فيي دعػة عالسية، قاؿ هللا تعالى: 
َّللّاِ ِإَلْيُكْع َجِسيًعا

َوَما َأْرَسْمَشاَؾ ِإالَّ َكافًَّة لِّمشَّاِس َبِذيًخا َوَنِحيًخا  وقاؿ تعالى:  (ٔ)
َوَلِكغَّ َأْكَثَخ الشَّاِس اَل َيْعَمُسػَف 

(ٕ). 

ُيْعَصُيغَّ َأَحٌج أُْعِصيُت َخْسًدا َلْع  »َقاَؿ:  غ جابخ بغ عبج هللا أف رسػؿ هللا وع
َمِديَخَة َشْيٍخ، َوُجِعَمْت ِلي اأَلْرُض َمْدِجًجا َوَشُيػًرا، َفَأيَُّسا  َقْبِمي: ُنِرْخُت ِبالخُّْعبِ 

                                                           

 .ٛ٘ٔ( سورة األعراف: من اآلية ٔ)
 .ٕٛ( سورة سبأ: اآلية ٕ)
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، َوُأِحمَّْت ِلي الَسَغاِنُع َوَلْع َتِحلَّ أِلََحٍج َقْبِمي،  اَلُة َفْمُيَرلِّ َرُجٍل ِمْغ ُأمَِّتي َأْدَرَكْتُو الرَّ
ًة َوُبِعْثُت ِإَلى الشَّاِس َوأُْعِصيُت ا َفاَعَة، َوَكاَف الشَِّبيُّ ُيْبَعُث ِإَلى َقْػِمِو َخاصَّ لذَّ

 .(ٔ)«َعامَّةً 

حيث كانت تخجسة  ؛الكتب والخسائل دور ميع في نذخ الجعػة وليحه
عسمية لعالسية الجعػة حتى شسمت الجديخة العخبية وأشخافيا ومغ حػليا، كسا 

نيا إليزاح الجعػة وشخح تعاليسيا بصخيق الحكسة أتاحت الفخصة لسغ يحسمػ 
والحػار اليادؼ والسجادلة بالتي ىي أحدغ، كسا أوضحت تمظ الخسائل 
لمسجتسعات التي دخمت اإلسالـ شخيق التعامل عمى أساس العقيجة الرحيحة 
واحتخاـ الحقػؽ ومخاعاة إندانية اإلنداف واالعتداز باالنتداب إلى اإلسالـ 

  .القبميوعجـ التعرب 

                                                           

) جعلت  ي األرض مسجدا وطهورا ( جـ  الة، َبب قول النِب ( أخرجو البخاري ُب صحيحو كتاب الصٔ)
ىـ ٚٓٗٔ، حتقيق: د/ مصطفى ديب البْغا، طـ الثالثة، دار ابن كثري، اليمامة، بريوت، ٖٖ٘رقم  ٗٚصـ  ٔ

 ٔم، ومسلم ُب صحيحو كتاب اظتساجد ومواضع الصالة، َبب جعلت  ي األرض مسجدا وطهورا، جـ ٜٚٛٔ
 .ٕٔ٘، رقم ٖٓٚصـ 



ٖٙٙ 

 

 إلى السمهك واالمخاء ما يمي: ويدتشتج من رسائل الشبي 

 مخاعاة األعخاؼ الجولية: -ٔ

كافة األسباب السؤدية إلى نجاح ىحه الػسيمة، فاختار دعاة  قج اتخح ف
 مخرػصيغ لحسل ىحه الكتب يدتصيعػف بياف الجعػة وتػضيحيا لمشاس بأبمغ

 خاتساً  دألػف، واتخح بياف وأوضح أسمػب وحجة مقشعة، والجفاع عشيا حيغ يُ 
مغ فزة يختع بو تمظ الخسائل عشجما أشار عميو بعس الرحابة ببعس 
األمػر التي تتخح لتكػف العالقة رسسية بيغ الجولتيغ مثل ختع الكتاب، وذلظ 

يػمئح خاتسا مغ  أف السمػؾ ال يقخؤوف كتابا إال مختػما، فاتخح رسػؿ هللا 
فزة نقذو ثالثة أسصخ: دمحم رسػؿ هللا، وختع بو الكتب، فعغ أنذ قاؿ: 

إنا قج صغشا خاتسا ونقذشا فيو نقذا فال  »خاتسا فقاؿ:  اصصشع رسػؿ هللا 
 .(ٔ)«يشقر عميو أحج

-(ٕ)فخخج ستة نفخ مغ ىؤالء الخسل في يػـ واحج، يقػؿ اإلماـ ابغ الكيع 
رجع مغ الحجيبية كتب إلى ممػؾ األرض وأرسل إلييع : ) لسا -رحسو هللا

فكتب إلى ممظ الخـو فقيل لو: إنيع ال يقخؤوف كتابا إال إذا كاف مختػما  ،رسمو
فاتخح خاتسا مغ فزة ونقر عميو ثالثة أسصخ: دمحم سصخ ورسػؿ سصخ وهللا 

                                                           

، ومسلم ُب ٖٙ٘٘رقم  ٕٕ٘ٓصـ  ٘( أخرجو البخاري ُب صحيحو كتاب اللباس َبب اطتاًب ُب اطتنصر جـ ٔ)
خادتا من ورق نقشو دمحم رسول هللا، ولبس اطتلفاء لو من  صحيحو، كتاب اللباس والزينة، َبب لبس النِب 

 .ٕٜٕٓ، رقم ٙ٘ٙٔ، صـ ٖبعده جـ 

عد بن جرير الزرعي الدمشقي مشس الدَّين اْبن قيم اصتوزية اضتنبلي، اْلَعالَمة ( ػَتمَّد بن َأىب بكر بن أَيُّوب بن سٕ)
َصّنف اْلَمْشُهور، ولد سنة 

ُ
ىـ ِإْحَدى َوِتْسعني وِستِماَئة، َوشتع من اْبن تـَْيِمية، وبرع ُِب ٜٔٙاْلَكِبري اْلُمْجَتهد اظت

يع اْلُعُلوم، وفَاق األقران، واشتهر ُب اآْلفَاق،َ َمات سنة ِإْحَدى َوستسني َوَسْبعمائة(. البدر الطالع، الشوكاين جـ  رتَِ
 .ٖٗٔصـ  ٕ
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وبعث ستة نفخ في يـػ واحج في السحـخ  ،سصخ وختع بو الكتب إلى السمػؾ
 .(ٔ)سبع (سشة 

 اختيار التػقيت السشاسب إلرساؿ الخسائل: -ٕ

إلى السمػؾ واألمخاء يجعػىع إلى اإلسالـ بعج صمح الحجيبية  أرسل 
إلرساؿ ىحه الكتب لجعػة الحكاـ  اختيار لمػقت السشاسبوقبل فتح مكة، وىحا 
ألف الييػد قج انتيى دورىع، وقخير في ىجنة مع  ؛والسمػؾ إلى اإلسالـ

في إرساؿ ىحه الكتب إلى  يغ، ثع تطيخ شجاعة عطيسة لخسػؿ هللا السدمس
إف كاف قج عقج الرمح مع قخير لكشو لع  ىؤالء السمػؾ أصحاب القػة، فإنو 

يكغ قج تع لو فتح مكة ولع يدمع أىميا وبحلظ لع تتػشج لو دعائع القػة كاممة، 
فأقجـ عمى  تعالى،كاف واثقًا مغ قػة رسالتو ونرخ هللا  إال أف رسػؿ هللا 

  .إرساؿ رسمو بقمب ثابت وعـد ماضٍ 
 تييئة األجػاء قبل الذخوع في العسل: -ٖ

قج أحّذ في أصحابو الكخاـ بشػع مغ التخدد في شأف ىحه  الشبي ف
السكاتبات إلى السمػؾ أصحاب الجوؿ الكبخػ، أو التييب مغ دعػتيع إلى 

لشاس إف هللا قج بعثشي اإلسالـ، فخخج عمييع ذات يػـ فقاؿ ليع: ) أييا ا
فال تختمفػا عمي كسا اختمف الحػاريػف عمى عيدى ابغ مخيع  ،رحسة وكافة

فقاؿ أصحابو: وكيف اختمف الحػاريػف يا رسػؿ هللا ؟ قاؿ: دعاىع إلى 
الحؼ دعػتكع إليو فأما مغ بعثو مبعثا قخيبا فخضي وسمع وأما مغ بعثو 

  .(ٕ)(مبعثا بعيجا فكخه وجيو

                                                           

عبد القادر األرانؤوط،  -، حتقيق شعيب األرانؤوط ٜٔٔصـ  ٔ( زاد اظتعاد ُب ىدي خري العباد، ابن القيم جـ ٔ)
 م.ٜٙٛٔىـ ٚٓٗٔمؤسسة الرسالة، بريوت، 

 .ٔٗٗصـ  ٗ( السرية النبوية، ابن ىشام، جـ ٕ)
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رساًل مغ أصحابو وكتب معيع كتبا إلى السمػؾ  فبعث رسػؿ هللا 
مغ معخفة ىؤالء السمػؾ  يجعػىع فييا إلى اإلسالـ، وبيحه الكتب تسكغ 

واألمخاء نحػه وميميع إليو، وقج أدت الخسائل كميا ميستيا خيخ أداء، وتستاز 
وال ييجد،  فييا سسح يجعػ ىحه الخسائل والكتب بأنيا كتبت بحكسة فالخسػؿ 

يخاشب السمػؾ بألقابيع ويعتخؼ بسكانتيع ويقخر أف سمصانيع في ضل اإلسالـ 
 باؽ ليع، وىػ بحلظ يؤكج أنو ليذ شالب ممظ. 

 حدغ اختيار الدفخاء: -ٗ

الجعاة الشاجحيغ لحسل ىحه الكتب ونقميا إلى مختمف السمػؾ تيار فاخ 
 وكاف ىحا االختيار عمى أسذ وقػاعج مشيا:

يكػف الجاعية ) الدفيخ ( صاحب عقيجة راسخة وإخالص  رب أف  -
 العالسيغ.

معخفة الجاعية لغة مغ سيخسل إليو، وقج كاف كل رسػؿ مسغ بعثيع  -
يتقغ لغة القػـ الحيغ بعث إلييع، قاؿ ابغ سعج: )وأصبح كل رجل  الشبي 

 .(ٔ)مشيع يتكمع بمداف القـػ الحيغ بعثو إلييع (

ؿ البمج السخسل إلييا، أؼ أف يكػف عمى عمع بأحػاؿ خبختو بأحػاكحلظ و 
مغ  وضخوؼ وعادات السجعػيغ حتى يجعػىع بسا يػافق حاليع فػجو 

وإنسا خز رسػؿ هللا  )أصحابو مغ كاف يتخدد عمى ىحه البمج وأىميا كثيخًا 
 عبج هللا بغ ححافة بإرسالو إلى كدخػ ألنو كاف يتخدد عمييع كثيخا ويختمف

 .(ٕ)(إلى بالده

                                                           

، حتقيق: دمحم عبد القادر عطا، الطبعة: األوىل، دار الكتب ٜٛٔصـ  ٔالطبقات الكربى، ابن سعد، جـ ( ٔ)
 م.ٜٜٓٔىـ،ٓٔٗٔالعلمية، بريوت،

 .ٖ٘ٔصـ  ٕ( اظتصباح اظتضيء، ابن حديدة األنصاري جـ ٕ)
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أف يكػف الجاعية مغ ذوؼ الكفاءة والخبخة، وصاحب لداف فريح،  -
وبالغة وحشكة يدتصيع محاورة وإقشاع اآلخخيغ، فحاشب بغ أبي بمتعة لسا 

إني  )إلى السقػقذ دار بيشيسا حػار فقاؿ السقػقذ:  تػجو بكتاب الشبي 
حبظ سأكمسظ بكالـ فأحب أف تفيسو مشي قاؿ قمت ىمع قاؿ أخبخني عغ صا

ىػ رسػؿ هللا قاؿ فسا لو حيث كاف ىكحا لع يجع  ،قمت بمى ؟أليذ ىػ نبي
عمى قػمو حيث أخخجػه مغ بمجه إلى غيخه قاؿ فقمت عيدى بغ مخيع أليذ 
تذيج أنو رسػؿ هللا فسا لو حيث أخحه قػمو فأرادوا أف يقتمػه أال يكػف دعا 

اء الجنيا فقاؿ لي أنت عمييع بأف ييمكيع هللا عد وجل حتى رفعو هللا إلى الدس
  .(ٔ)(حكيع جاء مغ عشج حكيع 

وسفيخ ألنو مبعػث  ؛لحا يشبغي أف يكػف الجاعية عمى ثقافة عمسية واسعة
 الجوؿ غيخ السدمسة. تمظإلسالـ إلى ا

                                                           

 مكتبة اظتعارف، بريوت.، ٕٕٚصـ  ٗ( البداية والنهاية، ابن كثري جـ ٔ)
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 ُتْ:صَِّقو احلواِرٌصُّ : املطمب الجاٌي

ِ ْبُغ  ِ ْبِغ أخخج اإلماـ البخارؼ في صحيحو بدشجه عغ ُعَبْيُج َّللاَّ َعْبِج َّللاَّ
ْبَغ َعبَّاٍس، َأْخَبَخُه َأفَّ َأَبا ُسْفَياَف ْبَغ َحْخٍب َأْخَبَخُه: ا ُعْتَبَة ْبِغ َمْدُعػٍد، َأفَّ َعْبَج َّللاَِّ 

ةِ  (ٔ)َأفَّ ِىَخْقَل َأْرَسَل ِإَلْيِو ِفي َرْكبٍ  ـِ ِفي الُسجَّ ْأ اًرا ِبالذَّ  (ٕ)ِمْغ ُقَخْيٍر، َوَكاُنػا ُتجَّ
ِ الَّتِ  ِفيَيا َأَبا ُسْفَياَف َوُكفَّاَر ُقَخْيٍر، َفَأَتْػُه َوُىْع  (ٖ)َمادَّ  ي َكاَف َرُسػُؿ َّللاَّ

وـِ، ُثعَّ َدَعاُىْع َوَدَعا ِبَتْخُجَساِنِو، (ٗ)ِبِإيِمَياءَ  ، َفَجَعاُىْع ِفي َمْجِمِدِو، َوَحْػَلُو ُعَطَساُء الخُّ
؟ َفَقاَؿ َأُبػ ُسْفَياَف: َفُقْمُت َفَقاَؿ: َأيُُّكْع َأْقَخُب َنَدًبا ِبَيحَ  ا الخَُّجِل الَِّحؼ َيْدُعُع َأنَُّو َنِبيّّ

ُبػا َأْصَحاَبُو َفاْجَعُمػُىْع ِعْشَج َضْيِخهِ  ، ُثعَّ (٘)َأَنا َأْقَخُبُيْع َنَدًبا، َفَقاَؿ: َأْدُنػُه ِمشِّي، َوَقخِّ
ِ  َقاَؿ ِلَتْخُجَساِنِو: ُقْل َلُيْع ِإنِّي َساِئٌل َىَحا ُبػُه. َفَوَّللاَّ َعْغ َىَحا الخَُّجِل، َفِإْف َكَحَبِشي َفَكحِّ

 َلْػاَل الَحَياُء ِمْغ َأْف َيْأِثُخوا َعَميَّ َكِحًبا َلَكَحْبُت َعْشُو. 

َؿ َما َسَأَلِشي َعْشُو َأْف َقاَؿ: َكْيَف َنَدُبُو ِفيُكْع؟ ُقْمُت: ُىَػ ِفيَشا ُذو  ُثعَّ َكاَف َأوَّ
  .َنَدبٍ 

 َقاَؿ: َفَيْل َقاَؿ َىَحا الَقْػَؿ ِمْشُكْع َأَحٌج َقطُّ َقْبَمُو؟ ُقْمُت: اَل. 
                                                           

راكب كصحب وصاحب، وىم: أولو اإلبل، العشرة فما فوقها، واظتعَن: أرسل إىل أيب سفيان ( الركب: رتع ٔ)
حال كونو ُب رتلة الركب، وذاك ألنو كان كبريىم فلهذا خصو، وكان عدد الركب ثالثني رجال، واظتوضع الَِّذي  

 .ٜٕٔصـ  ٔبن حجر جـ َكانُوا ِفيِو من الشَّام ُىَو َغزَّة وََكاَن متجرىم إِلَيـَْها. فتح الباري، ا

ة: يعين مدة الصلح َبضتديبية، وكانت ُب سنة ست، وكانت مدهتا عشر سنني. فتح الباري، ابن حجر ٕ) دَّ
ُ
( اظت

 .ٖٗصـ  ٔجـ 

 .ٙٛٔصـ  ٔ( َمادَّ بتشديد الدال أي جعل بينو وبينو مدة صلح. فتح الباري، ابن حجر جـ ٖ)

م بَ ٗ) ينهَما اَيء أخرية َساِكنة َوقبل اأْللف مثلَها َمْفُتوَحة اسم مدينة بيت اظتقدس، ( ِإيلياء: ِبَكْسر اعْتمَزة َوالالَّ
وىو أخو دمشق وزتص وأردّن  وقيل: إاما شتيت إيلياء َبسم َبنيها وىو إيلياء بن إرم بن سام بن نوح 

 .ٖٜٕصـ  ٔوفلسطني. معجم البلدان، ايقوت اضتموي جـ

صـ  ٔ َيْسَتْحُيوا أَْن يـَُواِجُهوُه َِبلتَّْكِذيِب ِإْن َكَذَب. فتح الباري، ابن حجر جـ ( اجعلوىم عند ظهره: َأْي لَِئالَّ ٘)
ٖ٘. 
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 (ٔ)َقاَؿ: َفَيْل َكاَف ِمْغ آَباِئِو ِمْغ َمِمٍظ؟ ُقْمُت: اَل َقاَؿ: َفَأْشَخاُؼ الشَّاِس َيتَِّبُعػَنوُ 
ـْ ُضَعَفاُؤُىْع؟ َفُقْمُت َبْل ُضَعَفاُؤُىْع.   َأ

ـْ َيْشُقُرػَف؟ ُقْمُت: َبْل َيِديُجوَف. َقاَؿ: َأَيِديُجوَف   َأ

 َقاَؿ: َفَيْل َيْخَتجُّ َأَحٌج ِمْشُيْع َسْخَصًة ِلِجيِشِو َبْعَج َأْف َيْجُخَل ِفيِو؟ ُقْمُت: اَل. 

 َقاَؿ: َفَيْل ُكْشُتْع َتتَِّيُسػَنُو ِبالَكِحِب َقْبَل َأْف َيُقػَؿ َما َقاَؿ؟ ُقْمُت: اَل. 

ٍة اَل َنْجِرؼ َما ُىَػ َفاِعٌل ِفيَيا، َقاَؿ: َفَيْل َيغْ  ِجُر؟ ُقْمُت: اَل، َوَنْحُغ ِمْشُو ِفي ُمجَّ
  .َقاَؿ: َوَلْع ُتْسِكشِّي َكِمَسٌة ُأْدِخُل ِفيَيا َشْيًئا َغْيُخ َىِحِه الَكِمَسةِ 

ُه؟ ُقْمُت: الَحْخُب َقاَؿ: َفَيْل َقاَتْمُتُسػُه؟ ُقْمُت: َنَعْع. َقاَؿ: َفَكْيَف َكاَف ِقَتاُلُكْع ِإيَّا
 ، َيَشاُؿ ِمشَّا َوَنَشاُؿ ِمْشُو. (ٕ)َبْيَشَشا َوَبْيَشُو ِسَجاؿٌ 

َقاَؿ: َماَذا َيْأُمُخُكْع؟ ُقْمُت: َيُقػُؿ: اْعُبُجوا َّللاََّ َوْحَجُه َواَل ُتْذِخُكػا ِبِو َشْيًئا، َواْتُخُكػا 
اَلِة وَ  َمِة. َما َيُقػُؿ آَباُؤُكْع، َوَيْأُمُخَنا ِبالرَّ ْجِؽ َوالَعَفاِؼ َوالرِّ َكاِة َوالرِّ  الدَّ

َفَقاَؿ ِلمتَّْخُجَساِف: ُقْل َلُو: َسَأْلُتَظ َعْغ َنَدِبِو َفَحَكْخَت َأنَُّو ِفيُكْع ُذو َنَدٍب، َفَكَحِلَظ 
 الخُُّسُل ُتْبَعُث ِفي َنَدِب َقْػِمَيا. 

، َفَحَكْخَت َأْف اَل، َفُقْمُت: َلْػ َكاَف َأَحٌج َوَسَأْلُتَظ َىْل َقاَؿ َأَحٌج ِمْشُكْع َىَحا الَقْػؿَ 
 ِبَقْػٍؿ ِقيَل َقْبَمُو.  (ٖ)َقاَؿ َىَحا الَقْػَؿ َقْبَمُو، َلُقْمُت َرُجٌل َيْأَتِدي

َوَسَأْلُتَظ َىْل َكاَف ِمْغ آَباِئِو ِمْغ َمِمٍظ، َفَحَكْخَت َأْف اَل، ُقْمُت َفَمْػ َكاَف ِمْغ آَباِئِو 
  .ُقْمُت َرُجٌل َيْصُمُب ُمْمَظ َأِبيوِ ِمْغ َمِمٍظ، 

                                                           

 .ٖ٘صـ  ٔ( َواْلُمرَاُد َِبأْلَْشرَاِف ُىَنا: أَْىُل النَّْخَوِة َوالتََّكربُِّ ِمنـُْهْم، اَل ُكلُّ َشرِيٍف. فتح الباري، ابن حجر جـ ٔ)

ْلُو َواضْتَْرُب اْسُم ِجْنٍس َوعِتََذا ُجِعَل َخبَـرُُه اْسَم رَتٍْع َويـََناُل َأْي ( ِسَجال: ِبَكْسِر أَوَّلِوِ ٕ) ، َأْي نـَُوٌب، َوالسَّْجُل الدَّ
 .ٖٙصـ   ُٔيِصيُب َفَكأَنَُّو شبو اْلُمَحاربني َبظتستقني َيْسَتِقي َىَذا َدْلًوا َوَىَذا َدْلواً. فتح الباري، ابن حجر جـ 

 .ٜٚصـ  ٔابن حجر، جـ  -ويقتدي. فتح الباري  ( أيتسي: أي يتبعٖ)
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َوَسَأْلُتَظ َىْل ُكْشُتْع َتتَِّيُسػَنُو ِبالَكِحِب َقْبَل َأْف َيُقػَؿ َما َقاَؿ، َفَحَكْخَت َأْف اَل، َفَقْج 
 .ِ  أَْعِخُؼ َأنَُّو َلْع َيُكْغ ِلَيَحَر الَكِحَب َعَمى الشَّاِس َوَيْكِحَب َعَمى َّللاَّ

ـْ ُضَعَفاُؤُىْع، َفَحَكْخَت َأفَّ ُضَعَفاَءُىُع اتََّبُعػُه،  َوَسَأْلُتَظ َأْشَخاُؼ الشَّاِس اتََّبُعػُه َأ
 َوُىْع َأْتَباُع الخُُّسِل. 

ـْ َيْشُقُرػَف، َفَحَكْخَت َأنَُّيْع َيِديُجوَف، َوَكَحِلَظ َأْمُخ اإِليَساِف  َوَسَأْلُتَظ َأَيِديُجوَف َأ
 . َحتَّى َيِتعَّ 

َوَسَأْلُتَظ َأَيْخَتجُّ َأَحٌج َسْخَصًة ِلِجيِشِو َبْعَج َأْف َيْجُخَل ِفيِو، َفَحَكْخَت َأْف اَل، َوَكَحِلَظ 
 . الُقُمػبَ  (ٔ)اإِليَساُف ِحيَغ ُتَخاِلُط َبَذاَشُتوُ 

 . ْغِجرُ َوَسَأْلُتَظ َىْل َيْغِجُر َفَدَعْسَت َأنَُّو اَل َيْغِجُر. َوَكَحِلَظ الخُُّسُل اَل تَ 

َوَسَأْلُتَظ: َىْل َقاَتْمُتُسػُه َوَقاَتَمُكْع، َفَدَعْسَت َأْف َقْج َفَعَل، َوَأفَّ َحْخَبُكْع َوَحْخَبُو َتُكػُف 
ُدَواًل، َوُيَجاُؿ َعَمْيُكُع الَسخََّة َوُتَجاُلػَف َعَمْيِو اأُلْخَخػ، َوَكَحِلَظ الخُُّسُل ُتْبَتَمى َوَتُكػُف َلَيا 

  .الَعاِقَبةُ 

َوَسَأْلُتَظ ِبَسا َيْأُمُخُكْع، َفَحَكْخَت َأنَُّو َيْأُمُخُكْع َأْف َتْعُبُجوا َّللاََّ َواَل ُتْذِخُكػا ِبِو َشْيًئا، 
ْجِؽ َوالَعَفاؼِ  اَلِة َوالرِّ َفِإْف َكاَف َما  .َوَيْشَياُكْع َعْغ ِعَباَدِة اأَلْوَثاِف، َوَيْأُمُخُكْع ِبالرَّ

 ْسِمُظ َمْػِضَع َقَجَميَّ َىاَتْيِغ، َوَقْج ُكْشُت أَْعَمُع َتُقػُؿ َحقِّا َفَديَ 

 

ِإَلْيِو  (ٕ)َلْع َأُكْغ َأُضغُّ َأنَُّو ِمْشُكْع، َفَمْػ َأنِّي أَْعَمُع َأنِّي َأْخُمُز و َأنَُّو َخاِرٌج 
ْسُت ِلَقاَءهُ  ِ  ، َوَلْػ ُكْشُت ِعْشَجُه َلَغَدْمُت َعْغ َقَجِمِو.(ٔ)َلَتَجذَّ ُثعَّ َدَعا ِبِكَتاِب َرُسػِؿ َّللاَّ

                                                           

ديَاُن اْنِشرَاَح الصُُّدوِر، َوُىَو َشْرُحُو اْلُقُلوَب الَِِّت َيْدُخُل ِفيَها. ٔ) فتح ( ختالط بشاشتو القلوب: َأْي خُيَاِلُط اإْلِ
 .ٖٚصـ  ٔالباري، ابن حجر جـ 

ِم َأْي َأِصُل يـَُقاُل َخُلَص إِ ٕ)  .ٖٚصـ  ٔىَل َكَذا َأْي َوَصَل. فتح الباري، ابن حجر جـ ( أخلص: بَضمِّ الالَّ



ٖٖٚ 

 

  َفَجَفَعُو ِإَلى ِىَخْقَل، َفَقَخأَُه َفِإَذا ِفيِو (ٕ)الَِّحؼ َبَعَث ِبِو ِدْحَيُة ِإَلى َعِطيِع ُبْرَخػ ،( 
ِ َوَرُسػِلِو ِإَلى ِىَخْقَل َعِطيِع الخُّ  ِ الخَّْحَسِغ الخَِّحيِع، ِمْغ ُمَحسٍَّج َعْبِج َّللاَّ وـِ: ِبْدِع َّللاَّ

ـِ، َأْسِمْع َتْدَمْع،  َساَلـٌ َعَمى َمِغ اتََّبَع الُيَجػ، َأمَّا َبْعُج، َفِإنِّي َأْدُعػَؾ ِبِجَعاَيِة اإِلْساَل
َتْيِغ، َفِإْف َتَػلَّْيَت َفِإفَّ َعَمْيَظ ِإْثَع اأَلِريِديِّيغَ  َوَيا أَْىَل الِكَتاِب  (ٖ)ُيْؤِتَظ َّللاَُّ َأْجَخَؾ َمخَّ

ا ِإَلى َكِمَسٍة َسَػاٍء َبْيَشَشا َوَبْيَشُكْع َأْف اَل َنْعُبَج ِإالَّ َّللاََّ َواَل ُنْذِخَؾ ِبِو َشْيًئا َواَل َيتَِّخَح َتَعاَلػْ 
ِ َفِإْف َتَػلَّْػا َفُقػُلػا اْشَيُجوا ِبَأنَّا ُمْدِمُسػفَ  َبْعُزَشا َبْعًزا َأْرَباًبا ِمْغ ُدوِف َّللاَّ

َقاَؿ  ،(ٗ)
َخبُ َأُبػ ُسْفَيا  ،(٘)َف: َفَمسَّا َقاَؿ َما َقاَؿ، َوَفَخَغ ِمْغ ِقَخاَءِة الِكَتاِب، َكُثَخ ِعْشَجُه الرَّ

َأْمُخ اْبِغ  (ٙ)َواْرَتَفَعِت اأَلْصَػاُت َوُأْخِخْجَشا، َفُقْمُت أِلَْصَحاِبي ِحيَغ ُأْخِخْجَشا: َلَقْج َأِمخَ 
  (ٔ)اأَلْصَفخِ  ِإنَُّو َيَخاُفُو َمِمُظ َبِشي ،(ٚ)َأِبي َكْبَذةَ 

                                                                                                                                       

نِي اْلُمْعَجَمِة، َأْي َتَكلَّْفُت اْلُوُصوَل إِلَْيِو، َوَىَذا َيُدلُّ َعَلى أَنَُّو َكانَ ٔ) يـََتَحقَُّق أَنَُّو اَل  ( جتشمت لقاءه: َِبصْتِيِم َوالشِّ
 .ٖٚصـ  ٔفتح الباري، ابن حجر جـ . ِبِّ َيْسَلُم ِمَن اْلَقْتِل ِإْن َىاَجَر ِإىَل النَّ 

؛ وعظيم َبصرِي تقدم ٔٗٗصـ  ٔ( ُبصَرى: ُب الشام من أعمال دمشق. معجم البلدان، ايقوت اضتموي، جـٕ)
أَنو اضْتَاِرث بن أيب مشر َوالَِّذي زتل اْلكتاب من ِعْند اضْتَاِرث ِإىَل قـَْيصر ُىَو عدي بن َحاًِب. فتح الباري، ابن 

 .ٜٕٔصـ  ٔجـ حجر 

( األريسيني: اختلف ُب ضبطها على أوجو أحدىا بياءين بعد السني، والثاين بياء واحدة بعد السني، وعلى ٖ)
ىذين الوجهني اعتمزة مفتوحة، والراء مكسورة، والثالث بكسر اعتمزة وتشديد الراء وبياء واحدة بعد السني، 

صحها وأشهرىا أهنم األكارون، أي الفالحني، الثاين: أهنم أتباع واختلفوا ُب اظتراد هبم على أقوال: األول: وىو أ
آريوس اظتصري، مؤسس فرقة مسيحية كان عتا أثر كبري ُب اإلصالح الديين، الثالث: أهنم اظتلوك الذين يقودون 

 ٙور جـ الناس إىل اظتذاىب الفاسدة وأيمروهنم هبا، أو اظتراد العشاريني يعين أىل اظتكس. لسان العرب، ابن منظ
: ٜٓٔ، صـ ٕٔ؛ شرح صحيح اإلمام مسلم، النووي جـ ٕ٘: ٔ٘صـ  ٔ؛ فتح الباري، ابن حجر جـٙ: ٗصـ 

 ٕٜٖٔ، الطبعة: الثانية، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ٔٔٔ

 .  ٗٔ( سورة آل عمران: اآلية ٗ)

 .ٓٗصـ  َٔمِة. فتح الباري، ابن حجر جـ ( الصََّخُب: اللََّْغُط، َوُىَو اْخِتاَلُط اأْلَْصَواِت ُب اْلُمَخاصَ ٘)

 .ٓٗصـ  ٔ( أَِمَر: ُىَو ِبَفْتِح اعْتَْمَزِة وََكْسِر اْلِميِم َأْي َعُظَم. فتح الباري، ابن حجر جـ ٙ)

ْعَرى َوَلَْ ( أَبُو َكْبَشة: َِبْلَفْتح َوُسُكون اْلُمَوحَدة بْعدَىا شني ُمْعجَمة، ِقيَل: ُىَو َرُجٌل ِمْن ُخزَاَعَة َكاَن يـَعْ ٚ) ُبُد الشِّ
ُىْم ُب ِديِنِهْم َكَما َخالََفُهْم أَبُو َكْبَشَة، َوِقيَل:  يـَُواِفْقُو َأَحٌد ِمَن اْلَعَرِب ُب ِعَباَدهِتَا َفَشبـَُّهوا النَِّبَّ  ِبِو؛ ِلُمَخالََفِتِو ِإايَّ



ٖٚٗ 

 

 َفَسا ِزْلُت ُمػِقًشا َأنَُّو َسَيْطَيُخ َحتَّى َأْدَخَل َّللاَُّ َعَميَّ اإِلْساَلـَ. 

ـِ (ٕ)َوَكاَف اْبُغ الشَّاُشػِر َصاِحُب ِإيِمَياَء َوِىَخْقلَ  ْأ ، ُسُقفِّا َعَمى َنَراَرػ الذَّ
ـَ ِإيِمَياَء،َأْصَبحَ  ُث َأفَّ ِىَخْقَل ِحيَغ َقِج ،َفَقاَؿ َبْعُس (ٖ)َيْػًما َخِبيَث الشَّْفذِ  ُيَحجِّ

 َقِج اْسَتْشَكْخَنا َىْيَئَتَظ، َقاَؿ اْبُغ الشَّاُضػِر:َوَكاَف ِىَخْقُل  (ٗ)َبَصاِرَقِتوِ 

                                                                                                                                       

أَبُوُه ِمَن الرََّضاَعِة َوُىَو اضْتَاِرُث ْبُن َعْبِد اْلُعزَّى السَّْعِديُّ، وإاما من قبل أمو، َوِقيَل: ُىَو  ِإنَّ َأََب َكْبَشَة َجدُّ النَِّبِّ 
فـََنَسُبوُه ِإىَل َنَسٍب َلُو َغرْيِ َنَسِبِو اْلَمْشُهوِر ِإْذ َلَْ دُيِْكنـُُهُم الطَّْعُن ُب َنَسِبِو اْلَمْعُلوِم  قالوا ابن َأيب َكْبَشَة َعَداَوًة َلُو 

؛ ٔٔٔ،ٓٔٔصـ ٕٔ. شرح صحيح مسلم، النووي جـ ِر، وِقيَل: أَبُو َكْبَشَة َعمُّ َواِلِد َحِليَمَة ُمْرِضَعِتِو اْلَمْشُهو 
 .ٕٕٔصـ  ٔفتح الباري، ابن حجر جـ 

( ملك بين األصفر: ىم الّروم، شتوا بذلك َبسم جدىم اأْلَْصَفر بن الّروم بن عيص بن ِإْسَحاق بن ِإبـْرَاِىيم، ٔ)
ُىْم ُروَم ْبَن ِعيَص تـََزوََّج بِْنَت َمِلِك اضْتََبَشِة َفَجاَء َلْوُن َوَلِدِه بـَنْيَ اْلبَـَياِض َوالسََّواِد فَ َويـَُقاُل  ِقيَل َلُو: اأْلَْصَفر، ِإنَّ َجدَّ

َتُو َساَرَة َزْوَج ِإبـْرَاىِ  َا لُقَِّب اأْلَْصَفَر أِلَنَّ َجدَّ َىِب. فتح الباري، ابن َوقَاَل بن ِىَشاٍم ُب التِّيَجاِن: ِإامَّ يَم َحلَّْتُو َِبلذَّ
 .ٗٗٔ: ٓٗٔصـ  ٔحجر جـ 

جمي ( ابن الناطور: ُىَو َِبلطَّاِء اْلُمْهَمَلِة َوُب رَِوايَِة اضْتََمِويِّ َِبلظَّاِء اْلُمْعَجَمِة أي حافظ البستان، وىو لفظ عٕ)
ْسُقفُّ َوالسُّْقُف َلْفٌظ أَْعَجِميٌّ َوُىَو َرئِيس اأْلُ  تكلمت بو العرب، وََكاَن ابن الناطور سقف َأي جعل أسقفا،

صـ ٔ؛ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطالين جـ ٔٗصـ  ٔالنََّصاَرى. فتح الباري، ابن حجر جـ 
 ىـ.ٖٕٖٔ، الطبعة: السابعة، اظتطبعة الكربى األمريية، مصر، ٔٛ

 .ٔٗصـ  َٔها َأْي َمْهُموًما. فتح الباري، ابن حجر جـ ( خبيث النفس: َأْي َرِديء النَّفس َغيـُْر طَيِّبِ ٖ)

يده عشرة ( اْلَبطَارَِقُة: رَتُْع ِبْطرِيٍق ِبَكْسِر أَوَّلِِو، َوُىْم َخَواصُّ َدْوَلِة الرُّوِم، والبطريق القائد من قواد الروم، حتت ٗ)
 .ٔٗصـ  ٔآالف رجل. فتح الباري، ابن حجر جـ 



ٖٚ٘ 

 

َيْشُطُخ ِفي الشُُّجػـِ، َفَقاَؿ َلُيْع ِحيَغ َسَأُلػُه: ِإنِّي َرَأْيُت المَّْيَمَة ِحيَغ َنَطْخُت  (ٔ)َحدَّاءً 
، َفَسْغ َيْخَتِتُغ ِمْغ َىِحِه اأُلمَِّة؟ َقاُلػا: َلْيَذ (ٕ)ُجػـِ َمِمَظ الِخَتاِف َقْج َضَيخَ ِفي الشُّ 

َيْخَتِتُغ ِإالَّ الَيُيػُد، َفاَل ُيِيسَّشََّظ َشْأُنُيْع، َواْكُتْب ِإَلى َمَجاِيِغ ُمْمِكَظ، َفَيْقُتُمػا َمْغ ِفيِيْع 
افَ  (ٖ)ى َأْمِخِىْع، ُأِتَي ِىَخْقُل ِبَخُجلٍ ِمَغ الَيُيػِد. َفَبْيَشَسا ُىْع َعمَ   (ٗ)َأْرَسَل ِبِو َمِمُظ َغدَّ
 ِ ُيْخِبُخ َعْغ َخَبِخ َرُسػِؿ َّللاَّ

َفَمسَّا اْسَتْخَبَخُه ِىَخْقُل َقاَؿ: اْذَىُبػا َفاْنُطُخوا َأُمْخَتِتٌغ  (٘)
ُثػُه َأنَُّو ُمْخَتتِ  ـْ اَل، َفَشَطُخوا ِإَلْيِو، َفَحجَّ ٌغ، َوَسَأَلُو َعِغ الَعَخِب، َفَقاَؿ: ُىْع ُىَػ َأ

َيْخَتِتُشػَف، َفَقاَؿ ِىَخْقُل: َىَحا ُمْمُظ َىِحِه اأُلمَِّة َقْج َضَيَخ. ُثعَّ َكَتَب ِىَخْقُل ِإَلى َصاِحٍب 
 (ٔ)، َفَمْع َيِخـْ (ٚ)ِبُخوِمَيَة، َوَكاَف َنِطيَخُه ِفي الِعْمِع، َوَساَر ِىَخْقُل ِإَلى ِحْسَز  (ٙ)َلوُ 

                                                           

اِطنِي، َواَترًَة َلِة َوَتْشِديِد الزَّاِي آِخرُُه ََهَْزٌة ُمنَـوَّنٌَة َأْي َكاِىًنا، واْلَكَهانَُة اَتَرًة َتْسَتِنُد ِإىَل إِْلَقاِء الشَّيَ : َِبْلُمْهمَ َحزَّاءً ( ٔ)
ْساَلَم فَاْنَكَسَرْت ُتْستَـَفاٌد ِمْن َأْحَكاِم النُُّجوِم وََكاَن ُكلٌّ ِمَن اأْلَْمَرْيِن ُب اصْتَاِىِليَِّة َشائًِعا َذائًِعا إِ  ىَل أَْن أَْظَهَر اَّللَُّ اإْلِ

 .ٔٗصـ  َٔشوَْكتـُُهْم. فتح الباري، ابن حجر جـ 

صـ  ٕ( اطتتان: َمْوضع الَقْطع ِمْن ذَكر اْلُْغاَلِم َوفـَرِْج اصْتَارِيَِة. النهاية ُب غريب اضتديث واألثر، ابن األثري، جـ ٕ)
م؛ وُمْلَك ٜٜٚٔىـ ٜٜٖٔ، حتقيق: طاىر أزتد الزاوي، ػتمود دمحم الطناحي، اظتكتبة العلمية، بريوت ، ٓٔ

ِم، قـَْولُُو: َقْد َظَهَر َأْي َغَلَب، يـَْعيِن َدلَُّو َنَظُرهُ اطْتَِتاِن ِبَضمِّ اْلِميِم َوِإْسَكاِن  ِم َولِْلُكْشِميَهيِنِّ بَِفْتِح اْلِميِم وََكْسِر الالَّ  الالَّ
ِم َكاَن ابْتِ  ِإْذ  ُء ُظُهوِر النَِّبِّ َداُب ُحْكِم النُُّجوِم َعَلى أَنَّ ُمْلَك اطْتَِتاِن َقْد َغَلَب َوُىَو َكَما قَاَل؛ أِلَنَّ ُب تِْلَك اأْلَايَّ

ُ تـََعاىَل َعَلْيِو ) ِإانَّ فـََتْحَنا َلَك فتحا ُمبيًنا ( ِإْذ فَـ  َة َِبضْتَُديِْبَيِة َوأَنـَْزَل اَّللَّ َة َكاَن َسبَـُبُو نـَْقَض قـَُرْيٍش َصاحَلَ ُكفَّاَر َمكَّ ْتُح َمكَّ
نَـُهْم َِبضْتَُديِْبَيِة َومُ   .ٕٗصـ  َٔقدَِّمُة الظُُّهوِر ُظُهوٌر. فتح الباري، ابن حجر جـ اْلَعْهَد الَِّذي َكاَن بـَيـْ

 .ٖٛصـ  ٔ( َل يسم الرجل وال من أرسل بو. إرشاد الساري، القسطالين جـ ٖ)

( غسان: َبلْغني اظتعجمة والسني اظتهملة اظتشددة واظتلك ىو اضترث بن أيب مشر، وغسان اسم ماء نزل عليو ٗ)
 .ٖٛصـ  ٔإرشاد الساري، القسطالين جـ قوم من األزد فنسبوا إليو. 

( فقال ىذا الرجل كما عند ابن إسحاق خرج بني أظهران رجل يزعم أنو نِب، فقد اتبعو انس وصدقوه وخالفو ٘)
 .ٖٛصـ  ٔانس فكانت بينهم مالحم ُب مواطن وتركتهم وىم على ذلك. إرشاد الساري، القسطالين جـ 

 .ٖٛصـ  ٔة رايسة الروم. إرشاد الساري، القسطالين جـ ( يسمى ضْغاطر األسقف، ورومية مدينٙ)

( زِتُْص: َبلكسر ٍب السكون، والصاد مهملة: بلد مشهور قدمي كبري مسّور، وُب طرفو القبلي قلعة حصينة ٚ)
 .ٕٖٓصـ  ٕعلى تّل عال كبرية، وىي بني دمشق وحلب ُب نصف الطريق. معجم البلدان، ايقوت اضتموي، جـ 
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، ِحْسَز َحتَّى َأَتاُه ِكَتاٌب ِمْغ َصاِحِبِو ُيَػاِفُق َرْأَؼ ِىَخْقَل َعَمى ُخُخوِج الشَِّبيِّ 
وـِ ِفي َدْسَكَخةٍ  ، َفَأِذَف ِىَخْقُل ِلُعَطَساِء الخُّ َلُو ِبِحْسَز، ُثعَّ َأَمَخ ِبَأْبَػاِبَيا  (ٕ)َوَأنَُّو َنِبيّّ

وـِ، َىْل َلُكْع ِفي الَفاَلِح َوالخُّْشِج، َوَأْف َيْثُبَت َفُغمَِّقْت، ُثعَّ اشََّمَع َفَقا َؿ: َيا َمْعَذَخ الخُّ
؟ َفَحاُصػا َحْيَرَة ُحُسِخ الَػْحرِ  ِإَلى األَْبَػاِب،  (ٖ)ُمْمُكُكْع، َفُتَباِيُعػا َىَحا الشَِّبيَّ

وُىْع  َفَػَجُجوَىا َقْج ُغمَِّقْت، َفَمسَّا َرَأػ ِىَخْقُل َنْفَخَتُيْع، َوَأِيَذ ِمَغ اإِليَساِف، َقاَؿ: ُردُّ
َتُكْع َعَمى ِديِشُكْع، َفَقْج َرَأْيُت،  ، َوَقاَؿ: ِإنِّي ُقْمُت َمَقاَلِتي آِنًفا َأْخَتِبُخ ِبَيا ِشجَّ َعَميَّ

 .(ٗ)ُو َوَرُضػا َعْشُو، َفَكاَف َذِلَظ آِخَخ َشْأِف ِىَخْقَل(َفَدَجُجوا لَ 

وأما ما كاف  ،مع أبي سفيافمغ ىخقل ما كاف تو، و قرىحا نز الحػار و 
أف خيج وي عالج أمخ اإليساف بسحسج مازاؿ في داخمو يُ فإنو  مغ شأف ىخقل

  .يؤمغ ويعمغ إسالمو مع االحتفاظ بعخشو وممكو

                                                                                                                                       

 .ٕٗصـ  ْٔم: ِبَفْتِح أَوَّلِِو وََكْسِر الرَّاِء َأْي ََلْ يـَبـْرَْح ِمْن َمَكانِِو. فتح الباري، ابن حجر، جـ ( فـََلْم يَرِ ٔ)

ني اْلُمْهمَلة، بِناٌء َعَلى ىيئِة الَقْصِر، ِفيِو َمنازُل وبُيوٌت للَخَدمٕ) ال َواْلَكاف َوُسُكون السِّ  ( الدسكرة: ِبَفْتح الدَّ
ْت بَعرَبيٍَّة ػَتْضٍة، َوِىي بُيوت اأْلََعاِجم، وقيل: الدسكرة تكون للملوك تتنزه ِفيَها. النهاية ُب غريب واضَتَشم، َولَْيسَ 

، ٖٛصـ  ٔ؛ عمدة القاري شرح صحيح البخاري، البدر العيين، جـ ٚٔٔصـ  ٕاضتديث واألثر، ابن األثري، جـ 
 دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.

يصة زتر اْلَوْحش، شبو نفرهتم وجهلهم ؽتَّا قَاَل عَتُم ِىرقل َوَأَشاَر إِلَْيِهم من اتَِّباع الرَُّسول ( حاصوا: َأي نفروا كحٖ)
  ة نفرهتا، َوقَاَل بَعضهم: شبههم بنفرة زتر اْلَوْحش؛ أِلَنَـَّها َأشد نفرة من َسائِر اضْتَيَـَوااَنت، َويْضرب اْلمثل ِبشدَّ

صـ  ٔناسبة اصْتَْهل ُب عدم الفطنة بل ىم أضّل. عمدة القاري، البدر العيين، جـَبضتمر دون َغريَىا من الوحوش ظت
ٜ٘. 

وقول هللا  ( أخرجو البخاري ُب صحيحو كتاب بدء الوحي، َبب كيف كان بدء الوحي إىل رسول هللا ٗ)
َنا ِإىَل نُوٍح َوالنَِّبيِّنَي مِ  َنا إِلَْيَك َكَما أَْوَحيـْ واللفظ لو، ومسلم كتاب  ٚرقم:  ٛصـ  ْٔن بـَْعِدِه، جـ جل ذكره )ِإانَّ أَْوَحيـْ

 .ٖٚٚٔ، رقم ٖٜٖٔصـ  ٗإىل ىرقل يدعوه إىل اإلسالم جـ  اصتهاد، َبب كتاب النِب 
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 املبحح الجاٌي
 لدروض الدعوية يف جاٌب الداعي () ا

 متّيد:

وتأتي الياء في آخخه لمسبالغة،  فيقاؿ ، ىػ القائع بالجعػة  :الجاعي إلى هللا
وىػ اسع فاعل مغ دعا يجعػ إلى الذيء  (ٔ)(داعية)عسغ ُعخؼ بالجعػة 

 ولمذيء: حث عميو،  ودعا إلى هللا: حث عمى عبادتو. 

إلضافتو إلى هللا تعالى  ؛ومشدلة عاليةالجاعي إلى هللا عد وجل لو شخؼ و 
ِ َوَعِسَل َصاِلًحا َوَقاَؿ ِإنَِّشي يقػؿ سبحانو:  َوَمْغ َأْحَدُغ َقْػاًل ِمسَّْغ َدَعا ِإَلى َّللاَّ

ِمَغ اْلُسْدِمِسيغَ 
(ٕ).  

السبمغ لإلسالـ،  والسعمع لو،  )والجاعي إلى هللا تعالى في االصصالح ىػ: 
فيذسل مغ قاـ بأعساؿ الجعػة  كميا أو بعسل مغ . (ٖ)(والداعي إلى تصبيقو

 أعساليا.

ىػ الحؼ يحاوؿ دعػة الشاس بالقػؿ  )وُعخِّؼ في االصصالح أيزًا بأنو: 
 .(ٗ)(وتشفيح شخيعتو  ،واعتشاؽ عقيجتو ،وإلى تصبيق مشيجو ،والعسل إلى اإلسالـ

والثػاب قج وعج هللا عد وجل الجعاة إليو باألجخ الكبيخ، والفزل العطيع و 
مغ دعا إلى ىجػ كاف لو مغ األجخ مثل أجػر مغ : »فقج قاؿ  ،الجديل

تبعو،  ال َيشُقز ذلظ مغ أجػرىع شيئًا،  ومغ دعا إلى ضاللة كاف عميو مغ 

                                                           

 ، دار الدعوة.ٕٚٛصـ  ٔجـ إبراىيم مصطفى وآخرون، اظتعجم الوسيط، غتمع اللْغة العربية،  (ٔ)

 .ٖٖ رقم ( سورة فصلت: آيةٖ)

ىـ ٘ٔٗٔمؤسسة الرسالة  الثالثة،، الطبعة: ٓٗ( اظتدخل إىل علم الدعوة، دمحم أبو الفتح البيانوين، صـٖ)
 م.ٜٜ٘ٔ

 ، طبعة دار الدعوة للطبع والنشر.ٕٗ( الدعوة قواعد وأصول، رتعو أمني عبد العزيز، صـ ٗ)
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إلى غيخ ذلظ  ،(ٔ) «اإلثع مثل آثاـ مغ تبعو، ال َيشُقز ذلظ مغ آثاميع شيئاً 
 مغ أحاديث تبيغ ثػاب الجاعية وأجخه.

فال  ،ىػ محػر الجعػة الحؼ ال تدتغشي عشو بحاؿ مغ األحػاؿ :فالجاعية
 يترػر دعػة بغيخ دعاة.

 ،الجروس الجعهية من ىحا الحهار مسا يتعمق بالجاعياستخخاج ن كسيو 
 وذلك في السصالب التالية:

 : اختياُر الجاعيِة من أشخاِف الشاس:السصمب األول

فخد أبػ سفياف  َنَدُبُو ِفيُكْم؟() َكْيَف ففي الحػار سأؿ ىخقل أبا سفياف: 
: )ُىَه ِفيَشا ُذو َنَدٍب(، َفَقاَل ىخقل ِلمتَّْخُجَساِن: ُقْل َلُو: َسَأْلُتَك َعْن َنَدِبِو قائالً 

ُسُل ُتْبَعُث ِفي َنَدِب َقْهِمَيا(   َفَحَكْخَت َأنَُّو ِفيُكْم ُذو َنَدٍب، َفَكَحِلَك الخُّ

ف مغ األسخ الذخيفة الكخيسة، والشبي يبعثػ  -عمييع الدالـ-ف الخسلإأػ 
 .ذو ندب عطيع جميل رفيع كخيع مغ خيخ بيػتات قخير 

في ىحا مشقرة عشج هللا، لكغ قج ُيَحقَّخ  لسا كافنازاًل  مػ كاف ندبو ف 
مصعغ فإنو ُيْخَتار ويكػف  عشج بعس أىل األرض، فحتى ال يكػف فى الشبى

  .خيارًا مغ خيار مغ خيار

وإذا كاف اإلسالـ قج حارب العربية القبمية فإنو لع يمغ تفاضل الكبائل في 
صاحب ندب عطيع، وأصل عخيق في قػمو؛ ألّنو مغ بشي  الذخؼ، والشبي 

ِإفَّ َّللاََّ اْصَصَفى »  :ىاشع ذروة قخير، وأكخميا ندبًا وحدبًا، ومغ ذلظ قػلو 

                                                           

 ٕٗٚٙرقم  ٕٓٙٓ صـ ٗ( أخرجو مسلم ُب صحيحو كتاب العلم، َبب من سن سنة حسنة أو سيئة، جـ ٔ)
، ٕٗٚٙ، رقم ٖٗصـ  ٘عن أيب ىريرة، والرتمذي ُب سننو كتاب العلم، َبب ما جاء فيمن دعا إىل ىدى، جـ 

عن أيب ىريرة، حتقيق وتعليق: أزتد دمحم شاكر وآخرين، الطبعة: الثانية، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب 
 م.ٜ٘ٚٔىـ  ٜٖ٘ٔاضتلِب، مصر، 



ٖٜٚ 

 

ى ُقَخْيًذا ِمْغ ِكَشاَنَة، َواْصَصَفى ِمْغ ُقَخْيٍر َبِشي ِكَشاَنَة ِمْغ َوَلِج ِإْسَساِعيَل، َواْصَصفَ 
 . (ٔ) « َىاِشٍع، َواْصَصَفاِني ِمْغ َبِشي َىاِشعٍ 

فيػ مغ تمظ األسخة الياشسية التي عخفت مشح الجاىمية بكخيع الخراؿ، 
 . ومغ ذلظ الشدب الصاىخ الذخيف، الحؼ صانو هللا تعالى مغ سفاح الجاىمية

َثِشي َعْغ َىَحا الَِّحؼ ) ْشَج اْلَبدَّاِر قاؿ ىخقل ألبي سفياف: وفي رواية عِ   َحجَّ
، َقاَؿ : َفَكْيَف َحَدُبُو ِفيُكْع ؟ َقاَؿ : ُىَػ ِفي  َخَخَج ِبَأْرِضُكْع َما ُىَػ ؟ َقاَؿ: َشابّّ

 .(ٕ)( َحَدٍب ِمشَّا، ال َيْفُزُل َعَمْيِو َأَحجٌ 

شخاؼ الشاس أمٌخ لو أىسيتو، إذ ىػ الجاعي إلى هللا تعالى مغ أاختيار إفَّ 
أدعى لقبػؿ دعػتو، وذلظ أف الشاس جبمػا عمى االنكياد لألشخاؼ وشاعتيع 
أكثخ مغ غيخىع، كسا أنيع أبعُج عغ تجنيذ أندابيع بسا ال يميق، قاؿ القاضي 

: ) وألف ذوػ األحداب أحفع عمى تجنيذ أحدابيع بسا -رحسو هللا-عياض
 . (ٖ)اليميق بيع(

                                                           

، وتسليم كتاب الفضائل، َبب فضل نسب النِب حو بسنده عن واثلة بن األسقع  ( أخرجو مسلم ُب صحٔ)
 ، والرتمذي ُب سننو أبواب اظتناقب، َبب ُب فضل النِبٕٕٙٚ، رقم  ٕٛٚٔصـ  ٗاضتجر عليو قبل النبوة جـ 

 . ٖٙٓٙ، رقم ٖٛ٘صـ  ٘جـ 

اعتيثمي، ِكَتاُب َعالَماِت النـُّبـُوَِّة ََبٌب ِفيَما َكاَن ( كشف األستار عن زوائد البزار على الكتب الستة، نور الدين ٕ)
، حتقيق: حبيب الرزتن األعظمي، الطبعة: األوىل، مؤسسة ٚٔٔصـ  ِٖعْنَد أَْىِل اْلِكَتاِب ِمْن َعالَماِت نـُبـُوَّتِِو جـ 

 م.ٜٜٚٔىـ ٜٜٖٔالرسالة، 

لطبعة: األوىل، دار الوفاء للطباعة ، أٜٔصـ  ٙ( إكمال اظتعلم شرح صحيح مسلم، القاضي عياض، جـ ٖ)
 م. ٜٜٛٔىـ ٜٔٗٔوالنشر والتوزيع، مصر، 
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: َقْػُلُو )َوَكَحِلَظ الخُُّسُل ُتْبَعُث ِفي َأْحَداِب -رحسو هللا-اإلماـ الشػوؼ وقاؿ 
َقْػِمَيا( َيْعِشي ِفي َأْفَزِل َأْنَداِبِيْع َوَأْشَخِفَيا، ِقيَل اْلِحْكَسُة ِفي َذِلَظ َأنَُّو َأْبَعُج ِمَغ 

 . (ٔ)(اْنِتَحاِلِو اْلَباِشَل َوَأْقَخُب ِإَلى اْنِكَياِد الشَّاِس َلوُ 

فاّلِلََّ ُسْبَحاَنُو إنََّسا َيْرَصِفي ِلِخَساَلِتِو َمْغ َكاَف ِخَياَر َقْػِمِو َحتَّى ِفي الشََّدِب، 
فكشا عمى ذلظ  )بيغ يجؼ الشجاشي قاؿ: وفي حجيث جعفخ بغ أبي شالب

 .(ٕ)(حتى بعث هللا إليشا رسػال مشا، نعخؼ ندبو...

الشاس أف يكػف زعيسا لقبيمة أو وليذ معشى اختيار الجاعية مغ أشخاؼ 
رئيدا لعذيخة, ولكغ أف يكػف في قػمو صاحب نَدب شيِّب، ومعخوؼ األصل، 
وتمظ حكسة عطيسة، حتى ال يُكػف دخياًل أو مجَّعيًا يصمب الذيخة والريت مغ 
دعػاه، وىكحا يشبغي أف يكػف الجاعية، وما أكثخ الجخالء واألدعياء الحيغ 

 ى هللا تعالى!!أساءوا إلى الجعػة إل

في  وفي ضػء ما سبق كاف مغ حكسة البارؼ تعالى أف بعث نبيو 
 خيخىع ندبا.   ندٍب مغ قػمو، بل كاف 

قاؿ عتبة بغ ربيعة:  وقج شيج السذخكػف أنفديع بذخؼ الشدب لمشبي 
)يابغ أخي! إنظ مشا حيث قج عمست مغ الدمصة في العذيخة والسكاف في 

 .(ٖ)الشدب(

الجاعية إلى هللا، أو السرمح االجتساعي في شخؼ مغ قػمو،  وكمسا كاف  
كاف ذلظ أدعى إلى استساع الشاس لو، فإف مغ عادتيع أف يددروا بالسرمحيغ 
والجعاة إذا كانػا مغ بيئة مغسػرة، أو ندب وضيع، فإذا جاءىع مغ ال يشكخوف 

                                                           

 .٘ٓٔصـ  ٕٔ(  شرح مسلم، النووي، جـ ٔ)

 . ٜٚٔصـ  ٕ( السرية النبوية، ابن ىشام  جـ ٕ)

 .ٖٓٔصـ  ٕ( اظترجع السابق جـ ٖ)
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و عشو إال شخؼ ندبو، وال مكانة أسختو االجتساعية بيشيع، لع يججوا ما يقػلػن
افتخاءات يتحممػف بيا مغ االستساع إلى دعػتو، واإلصغاء إلى كالمو، فاختيار 
الجعاة مغ أشخاؼ الشاس يدج عمى أعجائيع باب القجح فييع والتشكيز ليع، فال 

 يجج أعجاؤىع سبيال إلى إلراؽ العيػب بيع.

 مغ أسباب نجاح الجاعية أف يكػف ذا ندب كخيع ألف األسخة التي يشذأو 
فييا واألصل الحؼ يشحجر مشو يتخؾ فيو أثخًا بيشًا مغ ناحية الفكخ واألخالؽ، 
وىحا أمخ عخؼ بالتتبع واالستقخاء لديخ الجعاة، فكثيخ مشيع نذأوا في أسخ 
معخوفة بالتجيغ، وليدت ىحه قاعجة مصخدة ثابتة، فقج نجج عالسًا مغ العمساء 

 مغ غيخ أسخة ديشية، وقميل ما ىع.

اإلسالـ ال يكيع وزنا لذخؼ األنداب تجاه األعساؿ، ولكغ ىحا  ومعمػـ أف
ال يسشع أف يكػف الحؼ يجسع بيغ شخؼ الشدب وشخؼ الفعل أكـخ وأعمى مكانًا 

؟ قاؿ:  وأقخب نجاحا، فعغ أبي ىخيخة قاؿ: سئل رسػؿ هللا   »أؼ الشاس أكـخ
فأكـخ الشاس  »قالػا: ليذ عغ ىحا ندألظ، قاؿ: « أكخميع عشج هللا أتقاىع

 »قالػا: ليذ عغ ىحا ندألظ، قاؿ: « يػسف نبي هللا ابغ نبي هللا ابغ خميل هللا
فخياركع في الجاىمية »  قالػا: نعع، قاؿ:« فعغ معادف العخب تدألػنشي؟

 .(ٔ) «خياركع في اإلسالـ إذا فقيػا

) والسخاد بالخيار، في قػلو )خيارىع( وبقػلشا )شخيف( مغ كاف مترفا  
غ األخالؽ، متػقيا لسداوييا فالذخؼ في اإلسالـ يكػف بالخراؿ بسحاس

 .(ٕ)السحسػدة شخعا(

                                                           

 ٖجـ  واختذ هللا إبراىيم خليال  ( أخرجو البخاري ُب صحيحو كتاب األنبياء، َبب قول هللا تعاىل:ٔ)
 .ٖ٘ٚٔ، رقم ٕٕٔٔصـ

، الطبعة: األوىل، دار الشروق، ٘ٙ٘صـ  ٜ( فتح اظتنعم شرح صحيح مسلم، د/ موسى شاىني الشني جـ ٕ)
 م.ٕٕٓٓىـ ٖٕٗٔ
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فقج كاف العخب في الجاىمية يتفاخخوف باألنداب بالجرجة األولى، ثع تأتي 
الفزائل في الجرجة الثانية، فمسا جاء اإلسالـ كانت الفزيمة األولى، التي 

 :داب عغ التفاخخ، فقاؿ تعالىيفاخخ بيا ىي اإلسالـ والتقػػ، وُنحيت األن
 ََّيا َأيَُّيا الشَّاُس ِإنَّا َخَمْقَشاُكْع ِمْغ َذَكٍخ َوُأْنَثى َوَجَعْمَشاُكْع ُشُعػًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفػا ِإف

ِ َأْتَقاُكْع ِإفَّ َّللاََّ َعِميٌع َخِبيخٌ  َأْكَخَمُكْع ِعْشَج َّللاَّ
(ٔ). 

ِإفَّ َّللاََّ َأْذَىَب َعْشُكْع ُعبِّيََّة  » قاؿ:غ حي وأكج ىحا السعشى رسػؿ هللا 
ـَ  ، الشَّاُس ُكمُُّيْع َبُشػ آَد الَجاِىِميَِّة َوَفْخَخَىا ِباآلَباِء، ِإنََّسا ُىَػ ُمْؤِمٌغ َتِقيّّ َوَفاِجٌخ َشِقيّّ

ـُ ُخِمَق ِمْغ ُتَخابٍ   .(ٕ)«َوآَد

السػازيغ، وإنسا  لقج حػؿ اإلسالـ مقاييذ الشاس، لكشو لع يغفل الحدب في
جعمو مكسال ُمجسِّال لفزيمة اإلسالـ، واعتبخه وسيمة ال غاية، وتابع ال أصل، ) 
ولسا استقخ مبجأ التفاضل بالجيغ، وُأمغ مغ عجـ مداحسة األنداب لو، أعصيت 
قجرىا، وضيخت في ساحة التفاخخ، فالشاس معادف، شعػب ليا أصالة ومكاـر 

شعػبا، ومغ داخل كل شعب قبائل أو متػارثة مغ جيل إلى جيل تفزل 
بصػف، ليا أخالؽ وعادات حسيجة متػارثة مغ جيل إلى جيل تفزل قبائل أو 
بصػنا، ومع أف الشاس معادف خيارىع في الجاىمية خيارىع في اإلسالـ إذا 

 .(ٖ)فقيػا، لكغ القخآف والعمع يخفع مغ لع يخفعو ندبو إذا صانو صاحبو(

ف في اختالفيا مغ نفيذ إلى خديذ، كالسعاد فاألصػؿ واألحداب
 .فالسعجف الشفيذ في باشغ األرض نفيذ، فإذا استخخج بقيت نفاستو وضيخت

                                                           

 .ٖٔسورة اضتجرات: اآلية ( ٔ)

، وقال: َوَىَذا ريرة ، عن أيب ىٜٖ٘٘، رقم ٖٗٚصـ  ٘( أخرجو الرتمذي ُب سننو أبواب اظتناقب، جـ ٕ)
  َحِديٌث َحَسٌن.

 . ٗٛصـ  ٜفتح اظتنعم شرح صحيح مسلم، د/ موسى شاىني الشني جـ  (ٖ)
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بحاجة إلى بياف ندبو، وعمػ مكانتو فييع، وإنسا لسا   الشبي ولع يكغ
يعمع أف لحلظ آثارًا سيئة عمى قبػؿ دعػتو عشج العخب، ألف االنداب عشجىع 

قصع الصخيق عمى الحيغ يعسمػف ضج الجعػة في قسة الفزائل، ومغ ىشا 
اإلسالمية، وال شظ اف ليحه السكانة والذخؼ في قػمو أعطع األثخ في نجاح 

 الجعػة، وقبػؿ دعػتو وإقباؿ الشاس عميو.

: )وإذا خبخت حاؿ ندبو وعخفت -رحسو هللا -(ٔ)الساوردؼ اإلماـ قاؿ
، ليذ في آبائو خامل شيارة مػلجه عمست أنو ساللة آباء كخاـ سادوا ورأسػا

 . (ٕ)مدتخذؿ وال مغسػر مدتحؿ كميع سادة قادة(

 وىكحا يشبغي أف يكػف اختيار الجعاة إلى هللا تعالى.

 : التججيج والتحخر عن التقميج:السصمب الثاني

)...َوَسَأْلُتَك َىْل َقاَل َأَحٌج ِمْشُكْم َىَحا الَقْهَل، َفَحَكْخَت َأْن اَل، جاء في الحػار: 
 .َفُقْمُت: َلْه َكاَن َأَحٌج َقاَل َىَحا الَقْهَل َقْبَمُو، َلُقْمُت َرُجٌل َيْأَتِدي ِبَقْهٍل ِقيَل َقْبَمُو(

عاء الشبػَّة، ح تى يقمِّجه فمع يْحجث أْف قاـ أحُج مغ أبشاء مكة أو قخير بادِّ
أوؿ َمغ دعا بالشبػة في قػمو، ولػ كاف قاؿ ىحا    فيسا يقػؿ، فيػ الشبي 

بقػؿ قيل قبمو، فإدعاء الشبػة لع يكغ أمخًا فاشيًا  ؼلكاف يقتج ؛القػؿ أحج قبمو
فييع ومشتذخًا بيشيع، بسعشى أنو لع يكغ يطيخ كل فتخة واحج مشيع يجعى الشبػة، 

                                                           

(علي بن دمحم بن حبيب، أقضى القضاة، أبو اضتسن اظتاوردي البصري الشافعي، صاحب التصانيف اظتليحة ٔ)
اصتيدة، و ي القضاء ببلدان كثرية، ٍب سكن بْغداد، ودرس َبلبصرة سنني كثرية، وكان دييل إىل مذىب االعتزال،  

اتو ببْغداد سنة ستسني وأربعمائة. الواُب كان عظيم القدر متقدما عند السلطان، نسبتو إىل بيع ماء الورد، ووف
الطبعة: اطتامسة عشر، دار العلم ، ٕٖٚصـ  ٗ، األعالم، للزركلي، جـ ٜٕٚص ت َٕٔبلوفيات، الصفدي جـ 

 م.ٕٕٓٓللماليني، 

حتقيق: دمحم اظتعتصم َبهلل البْغدادي، الطبعة األوىل، دار الكتاب العريب، ، ٖٖٕ( أعالم النبوة، اظتاوردي، صـ ٕ)
 م.ٜٚٛٔريوت، ب
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يديخ عمى شاكمة  إنوكاف ىحا فاشيًا مشتذخًا؛ لقمشا  فيخقل يقػؿ ألبي سفياف لػ
، الستشبئيغ الكحابيغ، وأنتع ما تعمسػف أحجًا ادعى الشبػة وال الخسالة قبل دمحم 

ِع  إذف ىػ نبي أتى بشبػة صادقة، وليذ ىحا مغ باب تقميج الستقجميغ، إذ لع َيجَّ
 أنو نبي. أحٌج قبمو 

غيخه في دعػػ الشبػة، إذ لع يكغ قبمو  لع يقمج الشبي ُيفيع مغ ىحا: أف 
في بيئتو مغ ادعاىا، كسا أنو لع يكغ ِبَجعًا مغ الخسل الدابقيغ قبمو، إذ ىػ 
ٌد لسا جاءوا  ٌؽ ألصػؿ دعػتيع، ومججِّ ٌل لمبشاء الحؼ شيجوا أركانو، ومرجِّ مكسِّ

 . ـَ  بو مغ شخائَع وأحكا

مقمجًا جامجًا، فالحؼ فال يكػف  ،يديخ والجاعي إلى هللا عمى درب الشبي
ال يدأؿ عسا يقخأ أو يدسع مغ آراء وال يبحث عغ الجليل مغ الكتاب والدشة 

 فيػ مقمج.

غ أف العقمية العمسية ونبح التقميج، وبيَّ  ،والقخآف الكخيع دعا إلى تحخيخ العقل
ىي التي تخفس الجسػد عمى ما كاف عميو اآلباء واألججاد، فميذ مغ العقػؿ 

 األمػات ونحغ أحياء، وأف يمدمشا األقجمػف بشتائج عرػر مزت.أف يفكخ لشا 

فالقخآف ححَّر مغ التقميج والجسػد عمى رأؼ خاص دوف فكخ متفتح أو 
مشاقذة ليحا الخأؼ، أو أف يجلي صاحب الحجة بحجتو، ونفَّخ مغ اتباع اآلباء 

ػا ميسا عطع أمخىع دوف استعساؿ العقل، وأنكخ عمى مغ أغمقػا عقػليع وأىسم
َوِإَذا ِقيَل َلُيُع اتَِّبُعػا َما َأْنَدَؿ َّللاَُّ َقاُلػا َبْل َنتَِّبُع َما َأْلَفْيَشا   أفكارىع، قاؿ تعالى:

َعَمْيِو َآَباَءَنا َأَوَلْػ َكاَف َآَباُؤُىْع اَل َيْعِقُمػَف َشْيًئا َواَل َيْيَتُجوفَ 
(ٔ). 

َوِإَذا َفَعُمػا َفاِحَذًة َقاُلػا َوَجْجَنا َعَمْيَيا َآَباَءَنا َوَّللاَُّ َأَمَخَنا ِبَيا  ويقػؿ سبحانو: 
ِ َما اَل َتْعَمُسػفَ  ُقْل ِإفَّ َّللاََّ اَل َيْأُمُخ ِباْلَفْحَذاِء َأَتُقػُلػَف َعَمى َّللاَّ

(ٕ). 
                                                           

 .ٓٚٔ( سورة البقرة: اآلية ٔ)
 .ٕٛ( سورة األعراف: اآلية ٕ)
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وفيو أفال  ،وفي القخآف آيات كثيخة تخاشب أولى األلباب وأولي الشيى
وأفال يتجبخوف، فآيات كثيخة مشيا تخاشب العقل  ،وأفال يتفكخوف  ،يعقمػف 

وتدتحثو وتدتثيخه، وعمى ىحا فاإلسالـ يخفس العقمية السقمجة ويؤكج عمى 
تكػيغ العقمية الستحخرة التي ال يقػـ العمع إال عمى عاتقيا، كحا ورد ما يجؿ 

َتْقُف َما َلْيَذ َلَظ ِبِو ِعْمعٌ  َواَل عمى ذـ التقميج في القخآف الكخيع قاؿ تعالى: 
(ٔ). 

إف السقمجيغ بإصخارىع عمى التقميج يخخجػف عغ مشصق الحياة وسشغ 
فإنيع بحلظ قج ادعػا أف هللا قج رفع ما تفزل بو عمى مغ قبميع مغ  ،الكػف 

األئسة مغ كساؿ الفيع وقػة اإلدراؾ واالستعجاد لمسعارؼ،  وىحه دعػػ مغ 
ألف السذاَىج والسعخوؼ أف  ؛ىي جيالة مغ الجياالتأبصل الباشالت، بل 

 (ٕ)الذػكاني اإلماـ الشاس يتقجمػف جياًل بعج جيل في السعارؼ والعمػـ، يقػؿ
بل ىػ سائخ في شخيق  ،فإف نياية العالع ليدت كبجايتو ): -رحسو هللا –

 .(ٖ)(التصػر والكساؿ والشزج العقمي، عغ شخيق ازدياد السعارؼ وتصػرىا

                                                           

 .ٖٙ( سورة اإلسراء: اآلية ٔ)

م(: فقيو غتتهد من كبار ٖٗٛٔ-ٓٙٚٔىـ =ٕٓ٘ٔ-ٖٚٔٔ( دمحم بن علي بن دمحم بن عبد هللا الشوكاين) ٕ)
ونشأ بصنعاء، وو ي قضاءىا سنة علماء اليمن، من أىل صنعاء، ولد هبجرة شوكان )من بالد خوالن، َبليمن( 

 –، البدر الطالع ٜٕٛصـ  ٙالزركلي جـ  -ىـ ومات حاكما هبا، وكان يرى حترمي التقليد(. األعالم ٜٕٕٔ
 .ٕٗٔصـ  ٕالشوكاين جـ 

ىـ ٕٔٗٔ، حتقيق دمحم سعيد البدري أبومصعب، دار الفكر، ٖٚٓصـ  ٖ( إرشاد الفحول، الشوكاين، جـ ٖ)
 م.ٕٜٜٔ
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 التججيج السشذهد في مجال الجعهة إلى هللا:

وتججيجًا في أساليب  ،الشظ أف الجعػة إلى هللا تتصمب تشػعا في الػسائل
الصخح، وابتكارًا في كيفية العخض؛ لمػصػؿ إلى السجعػ، وإيراؿ الجعػة إليو، 

 أو جحبو ىػ إلييا.

يج ال والسصمػب ىػ تججيج الخصاب الجعػؼ، وليذ تججيج الجيغ، وىػ تجج
يفخِّغ الشز مغ مجلػلو ومحتػاه، وال يمػؼ أعشاؽ الشرػص؛ لتػافق األىػاء 
والسداعع، وال يتخح التأويل ذريعة لتحخيف الشرػص وتسييع األحكاـ، فالتججيج 
يكػف في األسمػب ومشيجية العخض، ال في صمب الجيغ ومحتػاه، وال في 

دة في الكتاب والدشة، مرصمحاتو، فال تججيج في األحكاـ والسفاليع الػار 
فأركاف اإلسالـ ثابتة، وأركاف اإليساف ثابتة، وإنسا التججيج في وسائل الصخح 

 .وزماناً  الجعػؼ وأساليبو، ومخاعاة أحػاؿ الستمقيغ وضخوفيع مكاناً 

وىحا مغ اإلبجاع واالبتكار: بسعشى إنتاج أفكار ججيجة في الػسائل 
 عشيا شيء ججيج متسيد ومفيج.واألساليب، أو تصػيخ فكخة قجيسة يشتج 

 : الجاعي إلى هللا ال يصمب ممكًا وال وجاىة:السصمب الثالث

) َوَسَأْلُتَك َىْل َكاَن ِمْن آَباِئِو ِمْن َمِمٍك، َفَحَكْخَت َأْن اَل، في الحػار: جاء 
 ( ُقْمُت َفَمْه َكاَن ِمْن آَباِئِو ِمْن َمِمٍك، ُقْمُت َرُجٌل َيْصُمُب ُمْمَك َأِبيوِ 

أكسل الخمق إيسانًا وعمسًا وعساًل، وىع  -صمػات هللا عمييع -إف رسل هللا
ىجاة الشاس إلى كل خيخ، وقادة األمع إلى ما فيو صالحيع، وأكج القخآف الكخيع 
أف االستجابة لمخسل ال تتأتي مغ مغخيات مادية، وال جاه عخيس أو لقب 

ليدت ليع خدائغ األرض، كبيخ، فميدػا يسمكػف مااًل يػزعػنو عمى السجعػيغ، و 
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: وقج نفى القخآف عغ أغمبيع تمظ السغخيات، قاؿ تعالى عمى لداف نػح 
 ٌَوال أَْعَمُع اْلَغْيَب َوال َأُقػُؿ ِإنِّي َمَمظ ِ َوال َأُقػُؿ َلُكْع ِعْشِجؼ َخَداِئُغ َّللاَّ

(ٔ). 

ِ َوال أَْعَمُع اْلَغْيَب ُقْل ال َأُقػُؿ َلُكْع ِعْشِجؼ َخَداِئُغ :وقاؿ هللا تعالى لشبيو  َّللاَّ
َوال َأُقػُؿ َلُكْع ِإنِّي َمَمٌظ ِإْف َأتَِّبُع ِإالَّ َما ُيػَحى ِإَليَّ ُقْل َىْل َيْدَتِػؼ اأْلَْعَسى 

َواْلَبِريُخ َأَفال َتَتَفكَُّخوفَ 
(ٕ). 

كسا آتى سميساف بغ  ،وقج يؤتي هللا بعس رسمو مغ خدائغ األرض ما شاء
َوَوِرَث ُسَمْيَساُف َداُووَد َوَقاَؿ َيا َأيَُّيا الشَّاُس ُعمِّْسَشا  تعالى:قاؿ هللا ،داود 

َمشِصَق الصَّْيِخ َوُأوِتيَشا ِمغ ُكلِّ َشْيٍء ِإفَّ َىَحا َلُيَػ اْلَفْزُل اْلُسِبيُغ َوُحِذَخ ِلُدَمْيَساَف 
نِذ َوالصَّْيِخ َفُيْع ُيػَزُعػفَ  ُجُشػُدُه ِمَغ اْلِجغِّ َواإْلِ

(ٖ). 

لع يدألػا و  فاألنبياء يبحلػف ويعصػف مغ جيجىع وأوقاتيع وأنفديع وأمػاليع،
َوَما َأْسَأُلُكْع َعَمْيِو ِمْغ َأْجٍخ ِإْف َأْجِخؼ ِإالَّ  :الشاس جداء لحلظ، بل كاف قػليع

َعَمى َربِّ اْلَعاَلِسيغ
(ٗ). 

َوَجاَء ِمْغ  : ذوأورد القخآف الكخيع مقػلة الخباني الرالح مؤمغ سػرة ي
َأْقَرى اْلَسِجيَشِة َرُجٌل َيْدَعى َقاَؿ َيا َقْػـِ اتَِّبُعػا اْلُسْخَسِميغ، اتَِّبُعػا َمْغ اَل َيْدَأُلُكْع 

َأْجًخا َوُىْع ُمْيَتُجوفَ 
(٘). 

ولع  ،لع يكغ يصسح إلى السمظ، والديصخة عمى مقاليج األمػر  فالشبي
مغ حػلو، والتغخيخ بيع مغ مشصمق  يزع لشفدو خصة تعتسج عمى تجسيع الشاس

 ىحا الجيغ الججيج.

                                                           

 . ٖٔمن اآلية  ( سورة ىود:ٔ)
 . ٓ٘( سورة األنعام: اآليةٕ)
 .ٚٔ، ٙٔ( سورة النمل: اآليتان ٖ)
 .ٜٓٔ( سورة الشعراء: اآلية ٗ)
 . ٕٓ( سورة يس: اآلية٘)
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السمظ بسكة فخفس إال السزي في الجعػة إلى  ولقج ُعخض عمى الشبي 
التػحيج ومحاربة الذخؾ واألوثاف، فحيغ أقمق قخيذًا أمُخ رسػؿ هللا أرسمت إليو 

ِمّشا َحْيُث َقْج فقاؿ:) َفَقاَؿ َيا اْبَغ َأِخي، إّنظ  عتبة بغ ربيعة، فأتى رسػؿ هللا 
ِفي اْلَعِذيَخِة َواْلَسَكاِف ِفي الّشَدِب َوِإّنظ َقْج َأَتْيت َقْػَمظ ِبَأْمِخ  (ٔ)َعِمْسَت ِمْغ الّدَصةِ 

َعِطيٍع َفّخْقت ِبِو َجَساَعَتُيْع َوَسّفْيت ِبِو َأْحاَلَمُيْع َوِعْبت ِبِو آِلَيَتُيْع َوِديَشُيْع َوَكّفْخت 
آَباِئِيْع َفاْسَسْع ِمّشي أَْعِخْض َعَمْيظ ُأُمػًرا َتْشُطُخ ِفيَيا َلَعّمظ َتْقَبُل  ِبِو َمْغ َمَزى ِمغْ 

َيا اْبَغ  :َقاؿَ  ،ُقْل َيا َأَبا اْلَػِليِج َأْسَسعْ  :َفَقاَؿ َلُو َرُسػُؿ َّللّاِ  :َقاؿَ  ،ِمْشَيا َبْعَزَيا
َأِخي، إْف ُكْشت إّنَسا ُتِخيُج ِبَسا ِجْئَت ِبِو ِمْغ َىَحا اأْلَْمِخ َمااًل َجَسْعَشا َلظ ِمْغ َأْمَػاِلَشا 
َحّتى َتُكػَف َأْكَثَخَنا َمااًل، َوِإْف ُكْشَت ُتِخيُج ِبِو َشَخًفا َسّػْدَناؾ َعَمْيَشا َحّتى اَل َنْقَصَع 

َوِإْف َكاَف َىَحا اّلِحؼ َيْأِتيظ ِرْئًيا  ،ت ُتِخيُج ِبِو ُمْمًكا َمّمْكَشاؾ َعَمْيَشاَأْمًخا ُدوَنظ، َوِإْف ُكشْ 
َتَخاُه اَل َتْدَتِصيُع َرّدُه َعْغ َنْفِدظ َشَمْبَشا َلظ الّصّب، َوَبَحْلَشا ِفيِو َغَمَب الّتاِبُع َعَمى 

 إَذا َفَخَغ ُعْتَبُة َوَرُسػُؿ َّللّا َحّتى  ،الّخُجِل َحّتى ُيَجاَوػ ِمْشُو َأْو َكَسا َقاَؿ َلوُ 
َفاْسَسْع ِمّشي؛ َقاَؿ:  :َقاؿَ  ،َنَععْ  :َأَقْج َفَخْغَت َيا َأَبا اْلَػِليِج؟ َقاؿَ  :َيْدَتِسُع ِمْشُو َقاؿَ 

حع َتْشِديٌل ِمَغ الّخْحَسِغ الّخِحيِع ِكَتاٌب  َأْفَعُل، َفَقاَؿ: ِبْدِع َّللّاِ الّخْحَسِغ الّخِحيِع 
ْت آَياُتُو ُقْخآًنا َعَخِبّيا ِلَقْػـٍ َيْعَمُسػَف َبِذيًخا َوَنِحيًخا َفَأْعَخَض َأْكَثُخُىْع َفُيْع اَل ُفّرمَ 

َيْدَسُعػَف َوَقاُلػا ُقُمػُبَشا ِفي َأِكّشٍة ِمّسا َتْجُعػَنا ِإَلْيِو 
 ُثّع َمَزى َرُسػُؿ َّللّا  (ٕ)

ا ِمْشُو ُعْتَبُة َأْنَرَت َلَيا، َوَأْلَقى َيَجْيِو َخْمَف َضْيِخِه ِفيَيا َيْقَخُؤَىا َعَمْيِو، َفَمّسا َسِسَعيَ 
إَلى الّدْجَجِة ِمْشَيا ، َفَدَجَج ُثّع  ُمْعَتِسًجا َعَمْيِيَسا َيْدَسُع ِمْشُو ُثّع اْنَتَيى َرُسػُؿ َّللّا 

 .(ٖ)َقاَؿ َقْج َسِسْعَت َيا َأَبا اْلَػِليِج َما َسِسْعَت َفَأْنت َوَذاَؾ(

                                                           

 ( وُسَط َوساطًة وِسطًة وَوسََّط تْوِسيطاً؛ َوُفاَلٌن وِسيٌط ُب قـَْوِمِو ِإذا َكاَن أَوسَطهم نَسبًا وأَْرفَعهم غَتْدًا . لسانٔ)
 .ٖٓٗصـ  ٚلعرب جـ  ا
 . ٗ، ٔ( سورة فصلت: اآلايت ٕ)
 .ٖٔٔصـ  ٕ( السرية النبوية، ابن ىشام، جـٖ)
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أنو اجتسع نفخ مغ قخير   روػ ابغ إسحاؽ بدشجه إلى ابغ عباسو 
عخضًا قخيبًا مغ عخض عتبة ومقالتو لخسػؿ هللا  وعخضػا عمى رسػؿ هللا 

  فأجابيع  بقػلو:) ما بي ما تقػلػف، ما جئت بسا جئتكع بو أشمب أمػالكع
وال الذخؼ فيكع، وال السمظ عميكع، ولكغ هللا بعثشي إليكع رسػاًل وأندؿ عميَّ 
كتابًا وأمخني أف أكػف لكع بذيخًا ونحيخًا، فبمغتكع رساالت رّبي، ونرحت لكع؛ 

آلخخة، وإف تخدوه عميَّ فإف تقبمػا مشي ما جئتكع بو فيػ حّطكع في الجنيا وا
 .(ٔ)أصبخ ألمخ هللا، حتى يحكع هللا بيشي وبيشكع... (

 ومسا سبق يظيخ ما يمي:

ـِ تقجيع أيَّة تشازالت يشفي قصعا  أواًل: اتراؼ رسػؿ هللا  بالثبات، وعج
رغبتو في السمظ؛ إذ إف مغ صفات الدياسييغ أف يجوروا في فمظ مرالحيع 

غ االتراؼ بالسخونة في التشازؿ عغ بعس الذخرية، وما يقتزيو ذلظ م
 الثػابت أو شيء مغ السبادغ.

ثانًيا: لػ أف رجاًل نذأ في بيت زعامة سياسية وممظ، ال شظ ستؤثخ ىحه  
الشذأة في شخريتو وتكػيشو، وستطيخ فيو سسات الشفذ الكيادية؛ فاإلنداف 

ونذأتو، وججنا أنو قج  ابغ بيئتو كسا يقػلػف، وإذا نطخنا في سيخة الخسػؿ 
لسَّا  قػؿ الشبي كاف متػاضًعا خفيس الجشاح، راعًيا لمغشع، وانطخ وتأمل ىحا 

ْف َعَمْيَظ، َفِإنِّي َلْدُت ِبَسِمٍظ،  »رأػ رجاًل مكباًل، يختعج رلبًة مشو، فقاؿ لو:  َىػِّ
 .(ٕ)«َتْأُكُل اْلَقِجيجَ  ِمغ ُقَخيٍر َكاَنت ِإنََّسا َأَنا اْبُغ اْمَخأَةٍ 

                                                           

 .ٖٖٔ، ٕٖٔصـ  ٔ( اظترجع السابق جـ ٔ)

، عن أيب مسعود وقال: ىذا ٖٙٗرقم:  ٓ٘صـ  ٖأخرجو اضتاكم ُب اظتستدرك كتاب اظتْغازي والسرااي جـ ( ٕ)
حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، الطبعة: األوىل، دار الكتب  خيرجاه.حديث صحيح على شرط الشيخني وَل 

 م.ٜٜٓٔىـ ٔٔٗٔالعلمية، بريوت،
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كانػا مجركيغ لصابع الشبػة في  ،ثالثًا: إف السمػؾ السعاصخيغ لمشبي  
ويتزح ىحا مغ خالؿ مػاقِفيع التي اتخحوىا تجاه ىحه الجعػة  ،شخريَّتو

مػىا في ىحا الرجد، وأقخب مثاؿ عمى ذلظ:  الججيجة، واعتخافاِتيع التي سجَّ
 رجل يصمب ممظ آبائو(.مػقف ىخقل حيغ قاؿ: )لػ كاف ِمغ آبائو مِمظ، قمُت: 

رابعا: لػ كاف الُسْمُظ غايَتو، لكاف في عخض قخير لو أف يجعمػه ممًكا 
ظ بسبجأ نبػتو.  شخيٌق مخترٌخ ليحه الغاية، لكشو أبى ذلظ، وتسدَّ

ِعيغ لمشبػة نسػذج لخجل ادَّعى الشبػة ليجعميا سبًبا وقج وُ  جج في تاريخ السجَّ
، السعخوؼ بسديمسة (ٔ)مديمسة بغ ثسامةفي السمظ والدعامة، ىحا الخجل ىػ 

الكحاب، وكاف ادعاؤه لمشبػة لمػصػؿ إلى الدمصة أمخًا ال يسكغ أف يخفى عمى 
قبل أف  عقالء الشاس، وال أف يمتبذ عمى عامَّتيع، فعشجما جاء إلى الشبي 

فعغ عبج هللا بغ عباس ، َيجَّعي الشبػَّة، اشتخط أف يكػف لو األمخ بعج الشبي 
ـَ مديمسة الكحاُب عمى عيج رسػؿ هللا  -هللا عشيسا رضي- فجعل  قاؿ: َقِج

 .(ٕ)يقػؿ: إْف َجعل لي محسٌج األمَخ ِمغ بعجه، تبعُتو(

إلى  -رسػؿ هللا-ِمغ مديمسة  وبعج أف ادَّعى الشبػَّة كتب إلى الشبي 
فإني ُأشخكت في األمخ معظ، وإف لشا نرَف  أما بعج؛ -رسػؿ هللا-دمحم 

  .(ٖ)ولقخير نرف األرض، ولكغ قخيًذا يعتجوف  األرض،

                                                           

( ُمَسْيِلَمة الَكذَّاب: مسيلمة بن ذتامة بن كبري بن حبيب اضتنفي الوائلي، أبو ذتامة: متنبئ، من اظتعمرين، وُب ٔ)
فة، ُب ؾتد، وتلقب ُب اصتاىلية َبلرزتن، وُعرف األمثال )أكذب من مسيلمة(، ولد ونشأ َبليمامة، بوادي حني

 .ٕٕٙصـ  ٚبرزتان اليمامة. األعالم، الزركلي جـ 
، رقم ٕٖ٘ٔصـ  ٖ( أخرجو البخاري ُب صحيحو كتاب اظتناقب، َبب عالمات النبوة ُب اإلسالم، جـ ٕ)

ٖٕٗٗ. 
 . ٖٖٓصـ  ٘( السرية النبوية، ابن ىشام، جـ ٖ)
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فسديمسة قج اتزح قرجه مغ خالؿ مػاقفو وكالمو، فأيغ ىحا مغ رسػؿ  
الحؼ شيج لو معاصخوه بشبػتو ورسالتو؟ إف ذلظ مسا ال يخفى عمى كل  هللا 

 مشرف عاقل.
وىع قجوة لمجعاة  –عمييع الرالة والدالـ  -أفَّ األنبياء  وخالصة القهل

إلى هللا في سائخ العرػر ما جاءوا إلسقاط دوؿ وإقامة أخخػ، وال يصمبػف 
وإنقاذىع مغ  ،وال يشّطسػف لحلظ أحدابًا، وإّنسا جاءوا ليجاية الشَّاس ،ممكاً 

 اـ هللا.وإخخاجيع مغ الطمسات إلى الشػر وتحكيخىع بأيَّ  ،الزالؿ والذخؾ

ولحا فإف التفاؼ الشاس حػؿ الجاعية يكػف بدبب أخالقو وأعسالو وارتباشو 
ال يجسع األتباع بالسغخيات السادية، يػ ، ال يخيج جداء وال شكػرًا، فتعالىباّلِل 

فيحه أمػر سخعاف ما يشكذف زيفيا  ،وال بالسجاىشة ،أو بالسشاصب يػزعيا عمييع
 يعتسجىا وسيمة في جسع األتباع.ومغ ثع تشفس الجسػع مغ حػؿ مغ 

إف الجعاة حيشسا ال يصمبػف مغ الشاس أجخًا عمى دعػتيع فإنيع يغمقػف 
الباب أماـ الستخبريغ الحيغ يقػلػف لمشاس إف ىؤالء الجعاة شالب دنيا، فإذا 
أغمق ىحا الباب وسج في وجو ىؤالء ما استصاع أحجىع أف يجج مدمكا لمصعغ 

التذكيظ في إخالصيع وتجخدىع  عد وجل، يقػؿ  في الجعاة الرادقيغ، أو
َوَيا َقْػـِ اَل َأْسَأُلُكْع َعَمْيِو َمااًل ِإْف في تفديخ قػلو تعالى:  (ٔ)اإلماـ الفخخ الخازؼ 

ِ َوَما َأَنا ِبَصاِرِد الَِّحيَغ َآَمُشػا ِإنَُّيْع ُماَلُقػ َربِِّيْع َوَلِكشِّي َأرَ  اُكْع َقْػًما َأْجِخَؼ ِإالَّ َعَمى َّللاَّ
َتْجَيُمػَف 

إنكع لسا نطختع  :نرو: )كأنو عميو الرالة والدالـ قاؿ ليع ما (ٕ)
إلى ضػاىخ األمػر وججتسػني فقيخا وضششتع أني إنسا اشتغمت بيحه الحخفة 

                                                           

عمر بن اضتسني بن اضتسن بن علي التيمي البكري الطربستاين األصل، الرازي اظتولد، ( أبو عبد هللا  دمحم بن ٔ)
اظتلقب فخر الدين، اظتعروف َببن اطتطيب، الفقيو الشافعي، فريد عصره، ولد سنة أربع وأربعني وستسمائة، فاق 

ديدة، توُب سنة ست أىل زمانو ُب علم الكالم واظتعقوالت وعلم األوائل، لو التصانيف اظتفيدة ُب فنون ع
 .٘ٚٔصـ  ٗالصفدي جـ  –وستمائة( الواُب َبلوفيات 

 .ٜٕ( سورة ىود: اآلية ٕ)
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ألتػسل بيا إلى أخح أمػالكع وىحا الطغ مشكع خصأ فإني ال أسئمكع عمى تبميغ 
رب العالسيغ فال تحخمػا أنفدكع مغ سعادة الخسالة أجخا إف أجخؼ إال عمى 

  .(ٔ)الجيغ بدبب ىحا الطغ الفاسج(

والستأمل في أيامشا ىحه يخػ ويدسع تػجيو االتيامات بيغ الحيغ واآلخخ  
لمجعاة بأنيع شالب دنيا، وراغبي رياسة، وعذاؽ ماؿ، وأىل الباشل يقعجوف 

خدوىع في غياىيب وي ،ليرجوا الشاس عغ دعػة الحق ؛لجعاة الحق كل مخصج
ويثخوف الذبيات عمى الجعاة،  ،ويخوجػف مغ أجل ذلظ األكاذيب ،الزالالت

مغ أجل ذلظ كاف لداًما عمى الجعاة إلى هللا أف ال يعصػىع الفخصة إلثارة مثل 
ىحه الذبيات التي تشصمي عمى عقػؿ كثيخ مغ العػاـ والبدصاء، وأف يكذفػا 

مغ األدعياء السشتدبيغ زورا إلى  عغ بعس مغ يديء إلى الجعػة والجعاة
 الجعػة إلى هللا تعالى.

لحا وجب عمى الجعاة إلى هللا إزاء ىحه اليجسة أف يتحمػا بالتعالي عمى 
متع الحياة، وأف تكػف نفػسيع أعمى مغ أف تدتسيميا أمػر الجنيا، فيكفييع مغ 
 ىحا ما يدج الخمة، وتشقزي بو الحاجة وتحفع بو الشفذ مغ االستذخاؼ
والتصمع إلى ما عشج الشاس، ولدت أعشي أف الجاعي يجب أف يعير معجمًا 

 صفخًا، ولكغ أعشي أف يكػف عالي الشفذ عديدا. 

                                                           

، الطبعة الثالثة، دار إحياء الرتاث العريب، ٜٖٖصـ  ٚٔ( مفاتيح الْغيب، فخر الدين الرازي جـ ٔ)
 ىـ.ٕٓٗٔبريوت،
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 : اتصاُف الداعية مبهارًِ األخالِم، والبعُد عَ رذائِمّا:املطمب الرابع

إف اتراؼ الجاعية بسكاـر األخالؽ ىػ عشػاف دعػتو، وسبب انتذارىا،    
مة،  هللا فيحا رسػؿ  شيج لو األعجاء باترافو بالرجؽ، والعفاؼ، والرِّ

وغيخىا مغ مكاـر األخالؽ، ونفػا عشو رذائميا مغ الكحب والغجر وغيخىسا، 
وأقخوا لو بالفزل قبل أف يؤمشػا بو، ومغ يدتقخغ تاريخ األنبياء يجج أنيع قج 

ؽ الفاضمة امتازوا بدالمة الفصخة، وأنيع احتمػا القسة الدامقة في األخال
الكخيسة، كل ىحا شاىج صجؽ عمى أف الشبي صادؽ فيسا جاء بو مغ عشج ربو، 

، فقج وقج استجؿ بيحا بعٌس مغ الخجاؿ والشداء عمى صجؽ نبػة الشبي دمحم 
قبل البعثة عمى  استجلت أـ السؤمشيغ خجيجة رضي هللا عشيا بأخالؽ الشبي 

قالت : كال « يت عمى نفديلقج خذ»   صجؽ نبػتو، فحيغ قاؿ ليا الشبي
 وتقخؼ  السعجـو وتكدب الكل وتحسلوهللا ال يخديظ هللا أبجا إنظ لترل الخحع 

 (ٔ)الحق. نػائب عمى وتعيغ الزيف

ما تشفي بو عشو أف يكػف قج  –رضي هللا عشيا  –وىشا ذكخت لو خجيجة 
 عخض لو عارض سػء بأنو كاف مجبػال عمى مكاـر األخالؽ ومحاسغ الذيع. 

وأخبخه بيا  واستجؿ بو أيزا ىخقل لسا سأؿ أبا سفياف عغ أخالؽ الشبي 
ما كاف مغ ىخقل إال أف قاؿ: )َفِإْف َكاَف َما َتُقػُؿ َحقِّا َفَدَيْسِمُظ َمْػِضَع َقَجَميَّ 

نِّي أَْعَمُع َأنِّي َىاَتْيِغ، َوَقْج ُكْشُت أَْعَمُع َأنَُّو َخاِرٌج، َلْع َأُكْغ َأُضغُّ َأنَُّو ِمْشُكْع، َفَمْػ أَ 
ْسُت ِلَقاَءُه، َوَلْػ ُكْشُت ِعْشَجُه َلَغَدْمُت َعْغ َقَجِمِو (  َأْخُمُز ِإَلْيِو َلَتَجذَّ

                                                           

 ٗصـ  ٔجـ  الوحي إىل رسول هللا( أخرجو البخاري ُب صحيحو كتاب بدء الوحي، َبب كيف كان بدء ٔ)
 . ٖرقم 
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والػجو في كػف ذلظ دااًل عمى الشبػة أنو إذا ُعخؼ السجعي برجؽ  )
القػؿ، وكـخ األخالؽ، وكساؿ العقل وشيارة السشبت والبيت، فإف اجتساع ذلظ 

 .(ٔ)(عمى صجقو في دعػػ الخسالة  لذخرو دليل

تمظ األخالؽ تجعل قمػب الشاس تتعمق بالجاعية، حتى يدتأمشو الشاس 
عمى أمػاليع وأسخارىع وودائعيع، فدسعة الجاعي تدبق إلى الشاس، فيفتح بيا 
قمػبيع لقبػؿ دعػتو، ومغ تمظ األخالؽ التي يشبغي عمى الجاعية التداميا 

 لحػار ما يمي:والتحمي بيا مسا جاء في ا

 :الرجق وتخك الكحب – ٔ

َقاَل: َفَيْل ُكْشُتْم َتتَِّيُسهَنُو ِبالَكِحِب َقْبَل  )في حػار ىخقل وأبي سفياف: جاء 
َأْن َيُقهَل َما َقاَل؟ ُقْمُت: اَل. َقاَل: َفَيْل َيْغِجُر؟ ُقْمُت: اَل .... َوَسَأْلُتَك، َىْل ُكْشُتْم 

َقْبَل َأْن َيُقهَل َما َقاَل، َفَحَكْخَت َأْن اَل، َفَقْج َأْعِخُف َأنَُّو َلْم َيُكْن َتتَِّيُسهَنُو ِبالَكِحِب 
 ِلَيَحَر الَكِحَب َعَمى الشَّاِس َوَيْكِحَب َعَمى َّللاَِّ (

فإذا كاف مذخكػ العخب يخوف أف الكحب مسا يخجش الذخؼ في عخفيع، 
 والبعجِ  بسحاسغ األخالؽ، خمِ عاب عميو اإلنداف، فكيف يكحب السدمع الحؼ أُ ويُ 

 ىػ محط أنطار الشاس، و وكيف يكحب الجاعية  عغ سيِّئيا،

                                                           

 طبعة جامعة األزىر. ٙٔٔ( ُب العقيدة اإلسالمية واألخالق، د/ ػتي الدين الصاُب وآخرون، صـ ٔ)
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في قػؿ أبي  -رحسو هللا  - (ٔ)ومػضع القجوة ليع، يقػؿ اإلماـ الكخماني
ِ َلْػاَل الَحَياُء ِمْغ َأْف َيْأِثُخوا َعَميَّ َكِحًبا َلَكَحْبُت َعْشوُ  : )سفياف معشاه لػال  ( َفَوَّللاَّ

الحياء مغ أف رفقتي يخووف عشي ويحكػف عشي في بالدؼ كحبا فأعاب بو ألف 
الكحب قبيح واف كاف عمى العجو لكحبت، ويعمع مشو قبح الكحب في الجاىمية 

 . (ٕ)أيزا(

قػـ أبي سفياف وراء أبي سفياف، وليذ أمامو لئال  ىخقل جعلوقج 
يكحبػه دوف أف يشطخوا في وجيو، فيدتحيػا أف يػاجيػه بالتكحيب إف كحب، 

عميَّ الكحب لكحبت  -يشقمػا-يقػؿ أبػ سفياف: )فوهللا لػال الحياء مغ أف يأِثخوا 
، وربسا محمة ُيدتحى مشياعميو( وىحا دليل عمى أف الكحب في الجاىمية كاف 

كاف أبػسفياف يزسغ أنيع لػ كانػا وراءه لغ يكحبػه؛ ألنيع مذتخكػف في عجاوة 
ال ُيشَقل عغ سيج قخير إذا ألكغ الحؼ مشع أبا سفياف مغ الكحب  الشبي 

 .رجعػا أنو َكَحب

كاف صادقا معخوفا بالرجؽ ال يكحب ىحا مػضع  فالعمع بأف دمحما 
اتفاؽ مغ الحيغ جخبػه مغ أعجائو وغيخىع، إذ كانػا متفقيغ عمى أنو صادؽ 

ػا يتيسػنو بالكحب لع يكػن -ىػ وغيخه مغ قخير-أميغ، فأبػ سفياف أخبخ أنو 
 فزال عغ أف يخبخوا عشو بالكحب.

                                                           

( ػُتَمَّد بن يُوُسف بن علي الكرماين، ٍبَّ البْغدادي، ولد ُب رُتَاَدى اآْلِخَرة سنة سبع عشَرة َوَسْبعمائة، َوأخذ ٔ)
بَـَلِدِه، واستوطن بـَْْغَداد َودخل الشَّام ومصر، وشتع البخاري َبصتامع اأْلَْزَىر، قَاَل اْبن حجر: تصدى َعن رتَاَعة بِ 

نـَْيا قانعا َبليسري مالزما ل ْلعلم متواضعاً، لنشر اْلعلم بِبَـْْغَداد َثاَلِثنَي سنة وََكاَن ُمقبال على َشْأنو اَل يتَـَردَّد ِإىَل أَبَناء الدُّ
 .ٕٜٕ، صـ ٕمن اضتَْج ُب ػترم سنة ِسّت َوذَتَاِننَي َوَسْبعمائة. البدر الطالع، الشوكاين جـ َوتوَب مرجعو 

، الطبعة الثانية, دار إحياء ٘٘صـ ٔ( الكواكب الدراري ُب شرح صحيح البخاري، مشس الدين الكرماين، جـ ٕ)
 م.ٜٔٛٔىـ ٔٓٗٔالرتاث العريب، بريوت، لبنان، 
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صادؽ ال يكحب فقاؿ:  واستشبط ىخقل مغ إجابة أبي سفياف أف الشبي 
  .قج عمست أنو لع يكغ ليجع الكحب عمى الشاس ثع يحىب فيكحب عمى هللا

ىل كاف يكحب؟ إنسا قاؿ: ىل تتيسػنو؟ ألنو إذا  دقيقا فمع يقلىخقل  وكاف
يكغ  عفقج كشت أعخؼ أنو ل فقاؿفالكحب مشفى مغ باب أولى، انتفت التيسة 

ليحر الكحب عمى الشاس ويكحب عمى هللا، يعشى لبذ فيكع عسخًا شػيال، أربعيغ 
وما جخبتع عميو كحبًا قط، ىل يميق بيحا الرادؽ األميغ أف  قبل البعثة سشة

ؽ يتخؾ الكحب عمى الشاس ثع يكحب عمى رب الشاس، ىحا ال يسكغ أف يرج
 بحاؿ مغ األحػاؿ.

وىخقل ىشا يسثل دور السدتقبل الحؼ يذتخط الرجؽ في السرجر، فيحا 
 بعجـ الكحب بل بعجـ التيسة بو.   يذيج لمشبي  -وكاف لسا يدمع-أبػ سفياف  

وىحا عسُُّو أبػ شالب مع بقائو عمى الذخؾ، ُيرخِّح بعمسو وتحققو نبػة دمحم 
 :قج عمسػا أفَّ ابششا ال مكحٌَّب ... لجيشا وال ل)  وصجِقو، فيقػؿ في الميَّتو

  .(ٔ)(ُيعشى بقػؿ األباشل 

فذتاف بيغ الكاذب الجعي والشبي الرادؽ، فالجعي الكاذب تفزحو 
أخالقو وتكذفو جخائسو، أما الشبي الرادؽ فتمػح عميو عالمات الرجؽ وتديشو 

  .األخالؽ الحدشة ويجافيو سيئيا

أحدغ الشاس خمقا جسع هللا لو مغ أوصاؼ السجح  وقج كاف رسػؿ هللا 
وحفطو مغ أدنى وصف يعاب  تعالىصانو هللا و والثشاء ما تفخؽ في غيخه، 

صاحبو، فمع يدتصيع أعجائو الحيغ يتخبرػف بو ويقفػف في شخيق دعػتو 
مؤذيغ لو مححريغ مشو تحريل شيء يعيبػنو بو، وقج شيجوا برجقو وأمانتو 

                                                           

 . ٘ٔٔصـ   ٕىشام، جـ ( السرية النبوية، ابن ٔ)
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اشتيخ بالرجؽ   ومسا حفع لشا التاريخ أنو، الؽوىسا الغاية مغ األخ
 .واألمانة، وكانػا يمقبػنو بالرادؽ األميغ

»  :يعل قػؿ الشبي ، يؤيج   وكاف رأييع ىحا يعج إجساعًا مشيع فيو
قِ  َقاُلػا « يَّ ؟َأَرَأْيُتْع ِإْف َأْخَبْخُتُكْع َأفَّ َخْياًل َتْخُخُج ِمْغ َسْفِح َىَحا اْلَجَبِل ، َأُكْشُتْع ُمَرجِّ

ْبَشا َعَمْيَظ َكِحًبا  .  (ٔ): َما َجخَّ

ال ُيعمع مغ جية السعجدات فحدب ، بل يعمع مغ   ألف صجؽ الشبي
 .أحػالو وأقػالو وأفعالو ، فكميا تجؿ عمى صجقو

فوهللا ما يكحب محسٌج ) كسا شيج أمية بغ خمف وزوجتو قائاًل كٌل مشيسا: 
 . (ٕ)( إذا حجث

والرجؽ لو أثخه في كالـ الجاعي،   مع شجة عجاوتيع لولقج قالػا ذلظ 
وسستو، وليجتو، وحخارة عاشفتو، فيؤثخ ذلظ في السجعػيغ، ويتخؾ فييع 

 انصباعًا عسيقًا بسرجاقية الفكخة التي يجعػ إلييا ويؤمغ بيا.

يحجث الحيغ يمقػنو أوؿ مخة فيقػلػف: وهللا ما ىحا  ولقج كاف الشبي 
بػجو كحاب وال كالـ كحاب. كسا كاف مغ الحبخ عبج هللا بغ سالـ 

فإنو  (ٕ)
ـٍ، َقاَؿ: ، فما إف رآه عشج مقجمة السجيشة حتى استيقغ صجقو ِ ْبِغ َساَل َعْغ َعْبِج َّللاَّ

«  ِ ـَ َرُسػُؿ َّللاَّ ِ الَسِجيَشَة اْنَجفَ  َلسَّا َقِج ـَ َرُسػُؿ َّللاَّ ، َل الشَّاُس ِإَلْيِو، َوِقيَل: َقِج

                                                           

-، عن ابن عباس ٚٛٙٗرقم  ٕٜٓٔصـ  ٗ( أخرجو البخاري ُب صحيحو كتاب التفسري سورة اظتسد جـ ٔ)
 رضي هللا عنهما.

 ٖٖٖٗرقم  ٕٖٛٔصـ  ٖ( أخرجو البخاري ُب صحيحو كتاب اظتناقب، َبب عالمات النبوة ُب اإلسالم جـ  ٕ)
. 
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 ِ َعَخْفُت َأفَّ َوْجَيُو  َفِجْئُت ِفي الشَّاِس أِلَْنُطَخ ِإَلْيِو، َفَمسَّا اْسَتَبْشُت َوْجَو َرُسػِؿ َّللاَّ
 .(ٔ) «َلْيَذ ِبَػْجِو َكحَّابٍ 

عػتو فالساضي السذخؼ الشاصع البياض لمجاعية يعيشو عمى تػصيل د
 السثل األعمى، فقج مكث  لمشاس وقبػؿ السجعػيغ ليا، ولو في رسػؿ هللا 

أما  ،في قػمو أربعيغ سشة قبل البعثة يعاشخ قػمو ويذاركيع في معالي األمػر
عبث أو غيخ ذلظ فمع يذاركيع فيو، فكاف مذيػرا  وفيسا سػػ ذلظ مغ ليػ أ

وما جخبػا عميو كحبا قط، بيشيع بحدغ الخمق وجسيل الرفات وعطيع الفزائل 
وما استصاع واحج مشيع أف يعيبو بخمق ذميع أو صفة قبيحة بل كانػا يذيجوف 

لع يجج قػمو في ماضيو ما يعارضػف بو  لو بالرجؽ واألمانة، فمسا بعث 
 دعػتو .

والجاعية إذا أراد القبػؿ لسا يجعػ إليو، وكدب السجعػيغ؛ عميو أف يكػف 
 قرجه، ومع هللا ومع نفدو والشاس.صادقا في قػلو وفعمو و 

                                                           

 ٕ٘ٛٗرقم  ٕ٘ٙصـ  ٗجـ  َفِة اْلِقَياَمِة َوالرَّقَاِئِق َواْلَورَِع َعْن َرُسوِل اَّللَِّ ( أخرجو الرتمذي ُب سننو أَبـَْواُب صِ ٔ)
 وقال: َىَذا َحِديٌث َصِحيٌح.
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 الهفاء بالعيج وعجم الغجر. -ٕ

ٍة اَل  )في الحػار : جاء  َقاَل: َفَيْل َيْغِجُر؟ ُقْمُت: اَل، َوَنْحُن ِمْشُو ِفي ُمجَّ
َنْجِري َما ُىَه َفاِعٌل ِفيَيا، َقاَل: َوَلْم ُتْسِكشِّي َكِمَسٌة ُأْدِخُل ِفيَيا َشْيًئا َغْيُخ َىِحِه 

ُسُل اَل َتْغِجُر(.  الَكِمَسِة ... َوَسَأْلُتَك َىْل َيْغِجُر َفَدَعْسَت َأنَُّو اَل َيْغِجُر، َوَكَحِلَك الخُّ

أ نبيو    متحميًا بكل  ،نذأة صالحة، وأنبتو نباتا حدشاً  إف هللا تعالى نذَّ
بعيجًا عغ كل وصف ذميع، شيج لو بحلظ مػالػه ومعادوه، ولكغ مغ  ،خمق كخيع

، وحدجاً  يذأ هللا ىجايتو تعامى عغ ىحا كمو وأضيخ خالؼ ما يبصشو كبخاً لع 
لالتراؼ بالرفات الشبيمة والدالمة مغ األخالؽ  وفي تػفيق هللا لشبيو 

الخذيمة قصع أللدشة أعجائو وإسكات ليع عغ أف يعيخوه بأدنى عيب، أو يرفػه 
ف عغ رسػؿ هللا بذيء مغ الشقز، وليحا لسا سأؿ ىخقل ممظ الخوـ أبا سفيا

  :ولع يدتصع مع شجة عجاوتو لخسػؿ هللا  ( ال) ىل يغجر قاؿ  في ذلظ
ٍة اَل )الػقت أف يقػؿ أكثخ مغ قػلو بعج نفي الغجر عشو:  َوَنْحُغ ِمْشُو ِفي ُمجَّ

ولع تسكشي كمسة أدخل فييا شيئا غيخ ىحه )قاؿ:  ( َنْجِرؼ َما ُىَػ َفاِعٌل ِفيَيا
 . (الكمسة

لػفاء بالعيج صفة ميسة لمجاعية، يشبغي لو التحمي بيا في إف صفة ا
وعجـ نديانو، خمق كخيع،  فالػفاء بالعيج دعػتو، والحخص عمييا أشج الحخص،

فيو بالسحل األفزل والسقاـ األسسى، والسكاف األشخؼ،  ولحا كاف رسػؿ هللا 
بيشو  يفي بالعيػد والسػاثيق التي تكػف  كاففكاف مزخب السثل،  فػفاؤه 

أبى أف يقتل رسل مديمسة الكحاب وقاؿ  أنو وبيغ أعجاء اإلسالـ، فثبت عشو 
 ،َقااَل: َنُقػُؿ َكَسا َقاؿَ «  َما َتُقػاَلِف َأْنُتَسا؟ »ِحيَغ َقَخَأ ِكَتاَب ُمَدْيِمَسَة:  ليسا 
ِ َلْػاَل َأفَّ الخُُّسَل اَل ُتْقَتُل َلَزَخْبُت  »َقاَؿ:   .(ٔ)«أَْعَشاَقُكَساَأَما َوَّللاَّ

                                                           

، عْن َسَلَمَة ْبِن نـَُعْيِم ْبِن ٕٔٙٚرقم  ٖٛصـ  ٖ( أخرجو أبو داود ُب سننو كتاب اصتهاد، َبب ُب الرسال جـ ٔ)
، َعنْ  حتقيق: شَعيب األرنؤوط، ػَتمَّد كاِمل قره بللي، الطبعة: األوىل، دار الرسالة أَبِيِو نـَُعْيٍم،  َمْسُعوٍد اأْلَْشَجِعيِّ
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لمعيج الحؼ كاف بيشو إلى السذخكيغ أثشاء صمح الحجيبة أبا جشجؿ   ردَّ و 
ِإنَّا َقْج َعَقْجَنا َبْيَشَشا َوَبْيَغ » ًا، وقاؿ لو: وبيشيع، أف يخدَّ إلييع مغ جاءه مشيع مدمس

 . (ٔ)«، َوِإنَّا اَل َنْغِجُر ِبِيعْ اْلَقْػـِ ُصْمًحا َوأَْعَصْيَشاُىْع َعَمى َذِلَظ َوأَْعَصْػَنا َعْيَج َّللاَِّ 

وقج نيى اإلسالـ عغ الغجر، وذَـّ الغادر الحؼ يػاعج عمى أمخ وال يفي بو، 
عغ ابغ فوجعل لو راية تشرب لو يـػ الكيامة ليعخؼ بيا عمى رؤوس األشياد، 

إذا جسع هللا األوليغ واآلخخيغ يػـ الكيامة رفع : » عسخ قاؿ: قاؿ رسػؿ هللا 
 .(ٕ)« كل غادر لػاء فقيل ىحه غجرة فالف بغ فالفل

يحا خصاب مشو لمعخب بشحػ ما كانت تفعل ألنيع كانػا يخفعػف لمػفاء ف )
فاقتزى الحجيث وقػع  ,راية بيزاء ولمغجر راية سػداء ليمػمػا الغادر ويحمػه

 .(ٖ)(مثل ذلظ لمغادر ليذتيخ برفتو في الكيامة فيحمو أىل السػقف

حمػمة، مشبػذ صاحبيا في الجنيا مكخوه مغ الشاس، ويـػ الغجر صفة مف
صفة تجؿ  ػعمى جخيستو، وى الكيامة مأخػذ بعحاب مغ هللا عد وجل عقاباً 

ضعف في الشفذ وانيداـ، وخرمة مغ خراؿ الشفاؽ، ال يػصف بيا إال شخار 
الشاس، السشدمخيغ عغ إندانيتيع، الستشكخيغ لفصختيع، السشحخفيغ عغ جادة 

 .الرػاب

ولعل ما يسيد اإلسالـ ىػ سيصخة األخالؽ عمى العالقات الجولية، في 
الدمع والحخب عمى الدػاء، وكاف قانػف القػة ىػ الدائج قبل اإلسالـ في 
األنطسة األخخػ، فال عيج وال ميثاؽ وال مكاف إال لمغجر والشفاؽ، والتغخيخ 
                                                                                                                                       

، وقال: ٕٖٕٙ، رقم ٘٘ٔصـ  ٕواضتاكم ُب مستدركو كتاب قسم الفيء، جـ م؛ ٜٕٓٓىـ ٖٓٗٔالعاظتية،
 صحيح على شرط مسلم.

 . ٕٚٛصـ  ٗ( السرية النبوية، ابن ىشام، جـ ٔ)
 ٖٕٛ٘، رقم ٕٕ٘ٛصـ  ٘البخاري ُب صحيحو، كتاب األدب، َبب ما يدعى الناس آبَبئهم، جـ ( أخرجو ٕ)
. 
 . ٕٗٛصـ  ٙ( فتح الباري، ابن حجر، جـ ٖ)
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فجاء اإلسالـ يخسع لمشاس الصخيق  )بالزعفاء، واالعتجاء عمى حق الذعػب 
 .(ٔ)(ويبيغ لمجنيا أف الحياة ال تصيب بالغجر إنسا تجسل بالػفاء 

ىػ الػفاء بالعيج، والعجالة،  ممو مع غيخهوليحا جعل اإلسالـ قانػف تعا
سا داـ العجو قج استقاـ عمى العيج فال يحل نقزو بحاؿ، فإف بجأ ف والتدامح،

معشى، وإف كانت الخيانة متػقعة فإف السدمسيغ  ىػ بالخيانة لع يكغ لعيجه
َوِإمَّا  يشبحوا إلييع عيجىع، ويعمسػىع بأف السعاممة ستكػف بالسثل، قاؿ تعالى: 

َتَخاَفغَّ ِمغ َقْػـٍ ِخَياَنًة َفانِبْح ِإَلْيِيْع َعَمى َسَػاء ِإفَّ َّللّاَ اَل ُيِحبُّ الَخاِئِشيغَ 
(ٕ).  

رسالة، يدعى جيجه إلى نذخىا في أرجاء إف الجاعي إلى هللا صاحب 
يستشع عغ ال السعسػرة، ومغ كاف حالو كحلظ، فال يتشكخ لمعيػد والسػاثيق، و 

أداء ما قصعو عمى نفدو، فيحا الشقس والتشكخ يعػد عمى الجعػة بالزخر، 
ولئغ كاف السدمع مصالبًا بيحا الخمق مصمػب فإف الػفاء بالعيج آكج في حق 

تأثيخه عمى الخأؼ العاـ أوسع، ال سيسا وأف األضػاء مدّمصة  الجاعية، ذلظ أف
 عميو.

والػفاء بالعيػد والسػاثيق مغ الكيع األخالقية واإلندانية العطيسة التي 
وتقػػ  ،يحسميا السدمسػف عامة والجعاة خاصة، وبيا يذتج ساعج السجتسع

ء ويتأصل التعاوف بيغ أفخاده، وىػ خرمة مغ خراؿ األنبيا ،ركيدتو
َوالَِّحيَغ ُىْع والرالحيغ، وصفة مغ صفات السدمع، يقػؿ هللا عد وجل: 

أِلََماَناِتِيْع َوَعْيِجِىْع َراُعػفَ 
(ٖ).   

  

                                                           

، طـ األوىل، مكتبة اطتاؾتي، ٔٙ٘، ٓٙ٘( منهج القرآن ُب تربية اجملتمع، د/ عبد الفتاح عاشور، صـ ٔ)
 م.ٜٜٚٔ

 . ٛ٘( سورة األنفال: اآلية ٕ)
 . ٛورة اظتؤمنون: اآلية ( سٖ)
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 وتعظيىْ.  : وَ صفات الداعية حمبة الرسوهاملطمب اخلاوص
 غ مغ أوصاؼ الشبي في نياية حػار ىخقل مع أبي سفياف وبعج أف تبيَّ 
) َوَلْه ُكْشُت ِعْشَجُه َلَغَدْمُت وعمع أنو رسػؿ هللا حقا وإف كاف لع يدمع إال أنو قاؿ: 

 َعْن َقَجِمِو (.

ىحه السقػلة تدتجعي مغ السدمسيغ عامة، والجعاة إلى هللا خاصة تعطيَع 
رسػؿ هللا ومحبتو، وأف تكػف السحبة حكيقة ال ادعاء، فسحبة الخسػؿ واتِّباعو 

ة هللا تعالى، ومغ لػازميا اآلكجة، ومغ عالمات صحتيا، قاؿ مغ آثار محب
ُقْل ِإْف ُكْشُتْع ُتِحبُّػَف َّللاََّ َفاتَِّبُعػِني ُيْحِبْبُكُع َّللاَُّ َوَيْغِفْخ َلُكْع ُذُنػَبُكْع َوَّللاَُّ  تعالى: 

َغُفػٌر َرِحيعٌ 
(ٔ). 

 وفقج أحب هللا حبا صادقًا، ومغ أبغز وواجبة، ومغ أحب فسحبة الشبي 
يَساِف :» قاؿ ، فحبو  تعالى حب كاذب َثاَلٌث َمْغ ُكغَّ ِفيِو َوَجَج َحاَلَوَة اإْلِ

ِ َوأَ  ْف َأْف َيُكػَف َّللاَُّ َوَرُسػُلُو َأَحبَّ ِإَلْيِو ِمسَّا ِسَػاُىَسا َوَأْف ُيِحبَّ اْلَسْخَء اَل ُيِحبُُّو ِإالَّ ّلِلَّ
  .(ٕ)«َه َأْف َيُعػَد ِفي اْلُكْفِخ َكَسا َيْكَخُه َأْف ُيْقَحَؼ ِفي الشَّارِ َيْكخَ 

ىػ الحؼ دعا إلى هللا، وعخَّؼ بو، وبمَّغ شخيعتو، وبيَّغ أحكامو،  فالشبي 
، وال يجخُل أحٌج  هوما حرل لمسؤمشيغ مغ خيخ في الجنيا واآلخخة، فعمى يج

بعة لسحبة هللا تعالى، الزمة ليا، وتمييا تا توالجشة إال بصاعتو واتباعو، فسحب
 .في السختبة

تقتزي تعطيسو وتػقيخه واتباعو، وتقجيع قػلو عمى قػؿ كل   ومحّبتو
: )وكلُّ محبة -رحسو هللا- قاؿ اإلماـ ابغ الكيع، أحج مغ الخمق، وتعطيع سشتو

 وتعطيع لمبذخ فإنسا تجػز تبًعا لسحبة هللا وتعطيسو، كسحبة رسػؿ هللا 
وتعطيسو، فإنيا مغ تساـ محبة مخسمو وتعطيسو، فإف أمتو يحبػنو لسحبة هللا 

                                                           

 . ٖٔ( سورة آل عمران: اآلية ٔ)
 .، عن أنس ٙٔ، رقم ٗٔصـ  ٔ( أخرجو البخاري ُب صحيحو كتاب اإلديان، َبب حالوة اإلديان، جـ ٕ)
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لو، ويعطسػنو ويجمػنو إلجالؿ هللا لو، فيي محبة  مغ مػجبات محبة هللا( 
(ٔ). 

أوضح وأضيخ مغ أف  في حب وتعطيع الشبي  وكاف شأف الرحابة 
رجع مغ مفاوضة  لقخير بعج أف  عخوة بغ مدعػد الثقفي ُيْدتجؿ عميو، قاؿ

.. وهللا لقج وفجت عمى السمػؾ ووفجت عمى  في صمح الحجيبية: ) الشبي
قيرخ وكدخػ والشجاشي وهللا إْف رأيت ممكا َقْط يعطسو أصحابو ما يعطع 
أصحاب دمحم دمحما، وهللا إف تشخع نخامة إال وقعت في كف رجل مشيع فجلظ بيا 

ذا تػضأ كادوا يقتتمػف عمى وضػئو، وجيو وجمجه، وإذا أمخىع ابتجروا أمخه، وإ
 .(ٕ)( وإذا تكمع خفزػا أصػاتيع عشجه، وما يحجوف إليو الشطخ تعطيسا لو ..

، وىحا مسا سشتو وآؿ بيتو وصحابتو الجفاع عشو والحب عغ ومغ محبتو 
 يشبغي عمى السدمع الكياـ بو والجعاة عمى وجو الخرػص.

                                                           

، حتقيق: شعيب األرانؤوط، عبد القادر األرانؤوط، الطبعة: الثانية، دار ٚٛٔ( جالء األفهام، ابن القيم، صـ ٔ)
 م.ٜٚٛٔىـ ٚٓٗٔالكويت،  -العروبة

( أخرجو البخاري ُب صحيحو كتاب الشروط، َبب الشروط ُب اصتهاد واظتصاضتة مع أىل اضترب وكتابة ٕ)
 ، عن اظتسور بن ؼترمة ومروان. ٕٔٛ٘، رقم ٜٗٚصـ  ٕالشروط، جـ
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 املبحح الجالح
 ب املدعو() الدروض الدعوية يف جاٌ

الجعػة اإلسالمية ىػ اإلنداف السخاشب  مجاؿ السقرػد بالسجعػ في
 ، الحؼ تػجو إليو الجعػة.بجعػة اإلسالـ

 ،وألػانيع ،والجعػة اإلسالمية مػجية لمشاس كافة عمى اختالؼ أجشاسيع
 ومكانتيع، ،وأماكشيع ،وأعسارىع

 التالية:في السصالب الجروس الجعهية في جانب السجعه  تظيخو 

 : األوه املطمب
ون

ُّ
 الضعفاء هم أتباع دعوات األنبياء غالبًا. املدعو

َوَسَأْلُتَك َأْشَخاُف الشَّاِس اتََّبُعهُه َأْم ُضَعَفاُؤُىْم،  ) ... جاء في الحػار:
ُسِل(.  َفَحَكْخَت َأنَّ ُضَعَفاَءُىُم اتََّبُعهُه، َوُىْم َأْتَباُع الخُّ

يعشى غالب مغ يتبعو الزعفاء ال أىل الذخؼ، فسا يقرج بحلظ التغميب، و 
 تبعو إال قمة مغ أىل الذخؼ.

السقرػد بأشخاؼ الشاس ىشا أىل الكبخ واألنفة الحيغ يتغصخسػف وال أو 
فيع مغ  -رضي هللا عشيسا -يشقاضػف لمحق، وبحلظ يخخج أبػ بكخ وعسخ

اىخ القمب ، فأبػ بكخ شخيف في الشدب لكشو شسادات قخير، واتبعا الشبي 
 .ال كبخ عشجه وال تعالى وال تعاضع، وىكحا عسخ

وإذا كاف يقرج باألشخاؼ أىل العتػ والكبخ والعطسة، ففي كل مجتسع 
وإزاء ىؤالء يػجج جسيػر الشاس وعاّمتيع، وىؤالء  يػَجج ىحا الرشف مغ الشاس،

 صشف آخخ مغ السجعػيغ.
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في قررو عغ ( السأل ) كمسة عشيع بالقخآف الكخيع  عبخوىؤالء األشخاؼ ي
  .الخسل الكخاـ، وما جخػ ليع مغ أقػاميع

والسأل: ىع أشخاؼ القػـ وقادتيع ورؤساؤىع وسادتيع، فيع إذف البارزوف 
في السجتسع وأصحاب الشفػذ فيو، الحيغ يعتبخىع الشاس أشخاًفا وسادة، أو 
 يعتبخوف حدب مفاليع السجتسع وقيسو أشخاؼ السجتسع وسادتو، ومغ َثعَّ 

ؼ الشاس قيادة السجتسع والدعامة والخئاسة فيو، وقج يباشخوف خْ يدتحقػف في عُ 
ذلظ فعاًل، وإشالؽ كمسة السأل عمى ىؤالء في القخآف الكخيع بيحا السعشى ىػ 
مغ قبيل بياف الػاقع، ال مغ قبيل بياف استحقاقيع فعاًل لمذخؼ والديادة والكيادة 

 والخئاسة.

مغ كل قػـ معاداتيع لمجعػة إلى هللا، فقج  والػصف الغالب عمى السأل
قاومػا دعػة الخسل الكخاـ إلى هللا تعالى، وكانػا ىع الحيغ يتػلػف كبخ السقاومة 
لمجعػة إلى هللا تعالى، ويقػدوف حسمة التكحيب واالفتخاء والتزميل ضج أنبياء 

ِفي َقْخَيٍة ِمْغ  َوَما َأْرَسْمَشاهللا تعالى، يجؿ عمى ذلظ قػؿ ربشا تبارؾ وتعالى: 
 َنِحيٍخ ِإالَّ َقاَؿ ُمْتَخُفػَىا ِإنَّا ِبَسا ُأْرِسْمُتْع ِبِو َكاِفُخوَف َوَقاُلػا َنْحُغ َأْكَثُخ َأْمَػااًل َوَأْواَلًدا

َوَما َنْحُغ ِبُسَعحَِّبيغَ 
(ٔ). 

السأل يحبػف الخياسة والجاه والتدمط، ولحلظ فيع يعارضػف كل دعػة ف
بيغ الشاس، وتجعميع تابعيغ كبكية الشاس، وىع يترػروف أف تدمبيع مكانتيع 

قبػليع الجعػة إلى هللا يدمبيع جاىيع وسمصانيع، ولحلظ يقاومػنيا ويعادونيا، 
 ويأتػف باألباشيل لتبخيخ عجاوتيع.

والسأل بأوصافيع وأخالقيع التي بيشيا القخآف الكخيع يػججوف في كل 
يع يقفػف غالًبا في وجو كل دعػة إلى مجتسع، وفي كل مكاف وزماف، وليحا ف

هللا تعالى، ويحاربػنيا بجافع مغ الكبخ الحؼ يغذى نفػسيع، وبجافع حب 
                                                           

 .ٖ٘، ٖٗ( سورة سبأ: اآليتانٔ)
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الخياسة عمى الشاس، وخػفيع مغ أف تدمبيع ىحه الجعػة اإلصالحية مخكدىع 
 .ومكانتيع وتخفيع

)وأما قػلو إف الزعفاء ىع أتباع الخسل -رحسو هللا-قاؿ اإلماـ الشػوؼ 
األشخاؼ يأنفػف مغ تقجـ مثميع عمييع والزعفاء ال يأنفػف فيدخعػف فمكػف 

  .(ٔ)إلى االنكياد واتباع الحق(

أف أتباع رسل هللا كانػا مغ ، و الػاقع غالًبا أف يتبع الحق ضعفاء الشاسف
جسيػر الشاس الحيغ يكػنػف عادة مخؤوسيغ لمسأل وتابعيغ ليع، وكسا يكػنػف 

شخوف مختمف األعساؿ والحخؼ، والجسيػر أسخع مغ غالًبا فقخاء وضعفاء، ويبا
غيخىع إلى االستجابة إلى الحق، فيع أتباع رسل هللا، يرجقػنيع ويؤمشػف بيع 

 قبل غيخىع.

, إنسا  وليذ ليؤالء السأل في تكحيب األنبياء شبية قائسة عمى أصل محتـخ
وتمغي  ،ىي كخاىيتيع لمحق؛ ألف الخسالة ستدمبيع قيسيع االجتساعية الباشمة

أىػاءىع السغخورة، والحق ال يسكغ أف يجور مع ىػاىع، ) وأِلَفَّ اأْلَْنِبَياَء َصَمَػاُت 
ِ َوَساَلُمُو َعَمْيِيْع، ِإنََّسا َعَمْيِيْع َأْف َيْأُتػا ِباْلَبَخاِىيِغ َواآْلَياِت، َوَلْيَذ َعَمْيِيْع َتْغِييُخ  َّللاَّ

َػِر َواْلَيْيَئاِت، َوُىْع ُيْخسَ  ِنيُء َلْع الرُّ ُمػَف ِإَلى الشَّاِس َجِسيًعا، َفِإَذا َأْسَمَع ِمْشُيُع الجَّ
، َيْمَحْقُيْع ِمْغ َذِلَظ ُنْقَراُف، أِلَفَّ َعَمْيِيْع َأْف َيْقَبُمػا ِإْساَلـَ ُكلِّ َمْغ َأْسَمَع ِمْشُيعْ 

َعَفاُء، َقاَؿ ُعَمَساُؤنَ و  ا: ِإنََّسا َكاَف َذِلَظ اِلْسِتياَلِء اأْلََراِذُؿ ُىَشا ُىُع اْلُفَقَخاُء َوالزُّ
َياَسِة َعَمى اأْلَْشَخاِؼ، َوُصُعػَبِة ااِلْنِفَكاِؾ َعْشَيا، َواأْلََنَفِة ِمَغ ااِلْنِكَياِد ِلْمَغْيِخ،  الخِّ

َجاَبِة َوااِلْنِكَيادِ  ا َغاِلُب َوَىحَ  ،َواْلَفِقيُخ َخِميّّ َعْغ ِتْمَظ اْلَسَػاِنِع، َفُيَػ َسِخيٌع ِإَلى اإْلِ
ْنَيا(   .(ٕ)َأْحَػاِؿ أَْىِل الجُّ

                                                           

 .٘ٓٔصـ ٕٔ( شرح صحيح مسلم، النووي، جـ ٔ)
 .ٖٕصـ  ٜألحكام القرآن، القرطِب، جـ ( اصتامع ٕ)
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َعفاء ال يْأَنُفػف، فُيدخعػف ف  ـ مْثميع عمييع، والزُّ اأَلشخاؼ يْأَنفػف مغ تقجُّ
، وىحا بحَدب الغالب، فأتباع الخسل أكثخ ما يكػنػف  إلى االنِكياد واتِّباع الحقِّ

عغ الحق؛ مغ الفقخاء، ألف العطساء واألغشياء يرخفيع غشاىع وعطستيع 
 .اإلسالـ سيديل شيئًا مغ مداياىع دعسيع أفل

 أحهال الجعاة في دعهة األشخاف والزعفاء:

أىل الساؿ والسكانة االجتساعية،  لىإفي الجعػة بعس الجعاة يرخؼ ىسو 
 ألف ىجايتيع مكدب كبيخ لمجعػة، وإذا جاءه الفقخاء أعخض عشيع.

الفقخاء والزعفاء ألف ومغ الجعاة عمى الشكيس مغ ذلظ يرخؼ ىسو إلى 
 ،، ويتخؾ الكبخاء فال يقخبيع وال يجعػىعيعمشفي الغالب أتباع األنبياء 

 والرحيح أف يشطخ إلى ىؤالء وىؤالء، ويػجو دعػتو لمجسيع.

الكبخ والتخؼ والساؿ عادة أنيع ال يشقادوف، وعادة أنيع يخيجوف أف  لفأى
فيذق عمييع وقج تعػدوا عمى يكػنػا ىع القادة، ويخيجوف أف يدسع ليع الشاس، 

 الخئاسة واألمخ والشيي؛ أف يربحػا أتباعًا مشقاديغ.

وال يعشي ذلظ أف كل واحج مغ ىؤالء ىػ كحلظ، بل ربسا كاف مشيع مغ لػ 
الجعػة  بو انتقمت بغ الخصاب  اىتجػ لشفع هللا بو، فعشجما اىتجػ وآمغ عسخ

مغ مخحمة إلى مخحمة، أؼ: مغ مخحمة الدخية إلى العمشية والسػاجية؛ لقػتو في 
الحق، فالجعػة يشبغي أف تخاشب ىؤالء وىؤالء، وتحخص عمى ىجاية ىؤالء 

 وىؤالء.

 هدعػة الكبخاء؛ ألىسيتيع في نطخ  الجاعي وأما السحطػر فيػ أف تذغل
عمى حكيقتو  يشبغي أف يؤخح ألمخافعمى الخيخ، حخيرا  مغ الفقخاءو عسغ يأتي

 .الستػازنة، وال يكػف فيو إجحاؼ ال لألغشياء وال لمفقخاء
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حخيرًا عمى إسالـ زعساء السذخكيغ، إال أنو ال  وليحا كاف رسػؿ هللا 
يشبغي تخؾ األفخاد السدتجيبيغ لمجعػة والسمتفيغ حػليا والسحبيغ ليا 
واإلعخاض عشيع بيحه الحجة، بل يجب إعصاؤىع نريبيع مغ الجعػة، 

لسا تخؾ ابغ أـ مكتػـ وبحؿ وقتو مع عطساء  وليحا عاتب هللا نبيو 
َعَبَذ َوَتَػلَّى َأْف َجاَءُه اأْلَْعَسى َوَما ُيْجِريَظ : ػلوققخير، فأندؿ هللا تعالى 

َلَعمَُّو َيدَّكَّى
َواْصِبْخ َنْفَدَظ َمَع الَِّحيَغ َيْجُعػَف َربَُّيْع ِباْلَغَجاِة  :، وقاؿ تعالى(ٔ)

ْنَيا َواَل ُتِصْع َواْلَعِذيِّ ُيِخيُجوَف َوْجَيُو َواَل َتْعُج َعْيَشاَؾ َعْشُيْع ُتِخيُج ِزيَشَة اْلَحيَ  اِة الجُّ
َمْغ أَْغَفْمَشا َقْمَبُو َعْغ ِذْكِخَنا َواتََّبَع َىَػاُه َوَكاَف َأْمُخُه ُفُخًشا

(ٕ). 
 قبوه الدعوة.عَ عائل  : األغراض الدٌيوية لمىدعواملطمب الجاٌي

أراد أف يؤمغ  في نياية الحػار وبعج أف تبيغ ليخقل حكيقة نبػة الشبي 
وـِ ِفي ألكغ مشعو حب الخئاسة، وخاؼ عمى ممكو )  ِذَف ِىَخْقُل ِلُعَطَساِء الخُّ

وـِ، َىْل  َدْسَكَخٍة َلُو ِبِحْسَز، ُثعَّ َأَمَخ ِبَأْبَػاِبَيا َفُغمَِّقْت، ُثعَّ اشََّمَع َفَقاَؿ: َيا َمْعَذَخ الخُّ
؟ َفَحاُصػا َحْيَرَة َلُكْع ِفي الَفاَلِح َوالخُّْشِج، َوَأْف َيْثبُ  َت ُمْمُكُكْع، َفُتَباِيُعػا َىَحا الشَِّبيَّ

ِإَلى األَْبَػاِب، َفَػَجُجوَىا َقْج ُغمَِّقْت، َفَمسَّا َرَأػ ِىَخْقُل َنْفَخَتُيْع، َوَأِيَذ  ُحُسِخ الَػْحرِ 
، َوَقاَؿ: ِإنِّي ُقْمُت َمَقاَلِتي  وُىْع َعَميَّ َتُكْع ِمَغ اإِليَساِف، َقاَؿ: ُردُّ آِنًفا َأْخَتِبُخ ِبَيا ِشجَّ

 .َعَمى ِديِشُكْع، َفَقْج َرَأْيُت، َفَدَجُجوا َلُو َوَرُضػا َعْشُو، َفَكاَف َذِلَظ آِخَخ َشْأِف ِىَخْقَل (

إف الحخص عمى الجنيا وتقجيسيا عمى ما عشج هللا تعالى أمخ يؤدؼ 
لشاس قج فصخوا براحبو إلى الرجِّ عغ الجعػة والسيل عغ الحق، وإف كاف ا

عمى حب الجنيا وشػؿ األمل إال أنيع أمخوا بسجاىجة الشفذ في ذلظ، ويطيخ 
 مغ اإليساف بالشبي  حب الجنيا وتقجيسيا عمى اإليساف باّلِل في مػقف ىخقل

رغب أف ، وتػفخت لجيو عالمات نبػتو ،وتيقغ مغ صفاتو ،، فمسا عمع صجقو

                                                           

 . ٖ: ٔ( سورة عبس: اآلية ٔ)
 . ٕٛ( سورة الكهف: اآلية ٕ)
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سة الخوـ وبصارقتيا، فجسعيع وىع قداو  ،يعخض األمخ عمى السأل مغ قػمو
وعخض عمييع األمخ، فمسا رأػ الخوـ ال تػافقو رأيو خاؼ عمى ممكو، وبيغ ليع 
أنو أراد أف يشطخ في ثباتيع عمى ديشيع، فغمبو حب الجنيا عغ الجخػؿ في 

 اإلسالـ.

ولػ  سمظ والخياسة،ال الحخص عمىمغ مػانع قبػؿ الجعػة وبيحا يطيخ أف 
لع يكغ في صاحبو حدج وال كبخ عغ االنكياد لمحق لكغ ال يسكشو أف يجتسع 
لو االنكياد لمحق وممكو ورياستو، فيزغ بسمكو ورياستو، كحاؿ ىخقل وأضخابو، 

فإف كاف ما تقػؿ حقا فديسمظ  ) فإنو قاؿ في آخخ كالمو مع أبي سفياف: 
لقاءه، ولػ كشت عشجه مػضع قجمي ىاتيغ، ولػ أعمع أني أخمز إليو لتجذست 

  (لغدمت عغ قجمو

 مقج بيغ أبػ جيل سبب رفزو اإلسالـ فقاؿ:وىحا حجث مع ىخقل وغيخه، ف
تشازعشا نحغ وبشػ عبج مشاؼ الذخؼ؛ أشعسػا فأشعسشا، وحسمػا فحسمشا،  )

وأعصػا فأعصيشا حتى إذا تجاثيشا عمى الخكب وكشا كفخسي رىاف قالػا: مشا نبي 
( ساء، فستى نجرؾ ىحه؟ وهللا ال نؤمغ بو أبجا، وال نرجقويأتيو الػحي مغ الد

 .(ٔ)فقاـ عشو األخشذ بغ شخيق

، إال أف شغفو بالخياسة فعمى الخغع مغ يقيغ أبي جيل برجؽ الشبي 
 مشعو مغ االعتخاؼ بالحق، فسات عمى الذخؾ .

ومغ العكبات التي تحػؿ دوف قبػؿ الجعػة خذية السجعػ فػات الخفعة 
فسغ أعطع ما يرج اإلنداف عغ اتباع الحق وسمػكو ىػ ما لجيو مغ  والسكانة،

حطػة ورفعو وسيادة عشج الشاس يخذى فػاتيا؛ ولحلظ كفار قخير ما اعخضػا 
إال لسا كاف لجييع مغ حطػة وسيادة وخػؼ مغ العار   الشبيعغ اتباع 

                                                           

الطبعة: ، ٛٓ٘( دالئل النبوة، البيهقي، َبب اعرتاف مشركي قريش مبا ُب كتاب هللا تعاىل من اإلعجاز، رقم ٔ)
 ه.٘ٓٗٔاألوىل، دار الكتب العلمية، بريوت، 



ٗٔٓ 

 

ؿ بو، وسقػط ما لجييع مغ حطػة، مع أنيع رأوا الحق بأعيشيع فأحجسػا عغ القػ 
َوَجَحُجوا ِبَيا َواْسَتْيَقَشْتَيا َأْنُفُدُيْع ُضْمًسا َوُعُمػِّا قاؿ هللا عشيع:

(ٔ) . 

َؽ بسحسج   ولحلظ أبػ شالب وىػ أقل الشاس عحابًا يػـ الكيامة قج َصجَّ
بقمبو ولكشو كفخ بمدانو ألنو يخذى العار والذشار بدعسو، ويخذى فػات 
الحطػة ويخذى الدقػط عشج الشاس ولحلظ قاؿ في قريجتو السذيػرة في مجح 

 .(ٕ)(ْػاَل اْلَساَلَمُة َأْو َحَحاِرَؼ ُسبًَّة * َلَػَجْجَتِشي َسْسًحا ِبَحاَؾ ُمِبيَشا: ) لرسػؿ هللا 

بة والػقيعة في العخض وخػؼ فػت الديادة فأسخط مسا خذي العار والسدف
: )وهللا لػال خذية أف  إذ كاف يقػؿ لمشبي هللا وأسخط الشبيبحلظ 

 .(ٖ)تعيخني بيا قخير ألقخرت بيا عيشظ(

 وىخقل لسا جاءه أبػ سفياف وعخض عميو ما عشجه عغ رسػؿ هللا 
 اإليساف باّلِل.فخذي مغ اتباعو وخذي فػت الخئاسة والحطػة فسشعو ذلظ مغ 

ولحلظ مغ أعطع ما يحػؿ بيغ اإلنداف وبيغ الكياـ بالحق عمى اختالؼ 
حاؿ اإلنداف أياِّ كاف ىػ حب الحطػة والشطخ إلى حاؿ الشاس والخفعة 

 والتسكيغ.

                                                           

 .ٗٔ ( سورة النمل: من اآليةٔ)

 .ٗٙٗصـ  ٔ( السرية النبوية، ابن كثري، جـ ٕ)
 .ٕٚٔصـ  ٕ( اظترجع السابق جـ ٖ)



ٗٔٔ 

 

 : ذناء املدعو يف التعرف عمى صدم الداعي. املطمب الجالح
كيف أف ىخقل بيغ ىخقل وأبي سفياف يػضح بجالء الحؼ جخػ فالحػار 

، فيػ لع يقابل لمتأكج مغ صجؽ رسػؿ هللا  عمسياً  اتبع مشيجاً  ذكياً  كاف ممكاً 
األمخ بكفخ وجحػد وكبخ، بل ناقر وبحث وسأؿ حتى يتأكج مغ شأف رسػؿ 

ويبشي عمى ىحه السعمػمات قخاره الحؼ لع يكغ صائًبا في الشياية، بل  ،هللا 
ر الفانية عمى الباقية، غيخ أف ما خحلو شسعو في الخياسة والسشرب فاختا

، فإف ىحه ييسشا السشيج الحؼ اتبعو ىخقل في معخفة صجؽ رسػؿ هللا 
األسئمة والبحث الحؼ قاـ بو ىخقل أفاده عمسا جازما بأف ىحا ىػ الشبي الحؼ 

 يشتطخه.

وكل عاقل سميع الفصخة إذا سسع ىحه األسئمة وأشمع عمى ىحا البحث عمع 
ر عمى عقل الدائل وخبختو واستشباشو ما يتسيد بو ىل ىػ أنو مغ أدؿ األمػ 
ِ َما َرَأْيُت ِمْغ َرُجٍل َقطُّ َأْزُعُع َأنَُّو  )أبػ سفياف:لحا قاؿ  صادؽ أو كاذب، َفَوَّللاَّ

 .(ٕ)(-ُيِخيُج ِىَخْقَل  -(ٔ)ْقمفَكاَف َأْدَىى ِمْغ َذِلَظ اأْلَ 

اء أىل الكتاب، وأىل لقج كاف ىخقل عاقاًل وذكيًا، وكيف ال وىػ مغ عمس
الكتاب يعمسػف أنو سيطيخ نبي يعخفػنو ويعخفػف صفاتو ومكاف خخوجو، قاؿ 

الَِّحيَغ َآَتْيَشاُىُع اْلِكَتاَب َيْعِخُفػَنُو َكَسا َيْعِخُفػَف َأْبَشاَءُىْع َوِإفَّ َفِخيًقا ِمْشُيْع هللا تعالى: 
َلَيْكُتُسػَف اْلَحقَّ َوُىْع َيْعَمُسػَف 

(ٖ). 

، سأؿ عغ صفات ذلظ كتاب رسػؿ هللا  ىخقل ولحلظ عشجما وصل
الشبي الحؼ أرسمو، فالبج مغ التبيغ والتثبت والسعخفة، وىحا شأف العقالء، فقج 

                                                           

 .ٜٕٓصـ  ٜ( َرُجٌل أَقْـَلُف بنيِّ القَلف: ََلْ خُيََت. لسان العرب، ابن منظور، جـ ٔ)
 .ٖٜٗصـ  ٖ( السرية النبوية، ابن كثري، جـ ٕ)
 .ٙٗٔ( سورة البقرة: اآلية ٖ)



ٕٗٔ 

 

يكػف شالب ممظ وجاه ولحلظ بجأ يدأؿ عغ مػاصفات ذلظ الشبي الحؼ أرسل 
 الكتاب.

كل ناعق أو  وىشا درس لمسجعػيغ أف يتثبتػا ويدألػا قبل أف يديخوا خمف
دعي كاذب؟! ويسيدوا بيغ الرادقيغ السخمريغ، وبيغ العسالء وأىل األىػاء 

 .والسشافقيغ والسشحخفيغ مغ الجعاة

يحذخوف أنفديع فيسا لع يتأىمػا  مسغ فقج كثخ األدعياء في ىحا الدماف 
وف عمى العمساء الستقجميغ بجعػػ ومقػلة يخددونيا زورًا وبيتاناً  : لو، فتخاىع يخدُّ

فيزاىػف أنفديع بالعمساء الخاسخيغ، وييخفػف بسا ؛ ) ىع رجاؿ ونحغ رجاؿ (
ال يعخفػف، ويتحجثػف بسا ال يفيسػف، ويذتغمػف بالتشطيخ قبل التأصيل، فيأتػف 
بعجائب وغخائب، وقج شقي الشاس بيع، وبكبح ما يجيئػف بو مغ وقاحات، 

ع بشرػص القخآف والدشة، وجخأة عمى العمع وأىمو، بل عمى اإلسالـ؛ باستيدائي
وتصاوليع عمى أحكاـ الذخيعة، وىع في حكيقة األمخ لع يأتػا بججيج، إنسا 
ُيَخوِّجػف ألفكار السحاىب السشحخفة التي ضيخت في تاريخ اإلسالـ، قاصجيغ 

 .التذػيو والتذػير لإلسالـ

 الدائل ال يرح أف يدأؿ مغ ال يعتبخ) : -رحسو هللا-(ٔ)يالذاشباإلماـ قاؿ 
في الذخيعة جػابو، ألنو إسشاد أمخ إلى غيخ أىمو، واإلجساع عمى عجـ صحة 

 . (ٕ)(مثل ىحا، بل ال يسكغ في الػاقع

                                                           

، أصو ي حافظ، من أىل َبلشاطِب، إبراىيم بن موسى بن دمحم اللخمي الْغرانطي الشهري أبو إسحاق( ٔ)
ىـ من كتبو: اظتوافقات ُب أصول الفقو، واالعتصام. األعالم، ٜٓٚة غرانطة، كان من أئمة اظتالكية، توُب سن

 .٘ٚصـ  ٔالزركلي جـ 

حتقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان, الطبعة األوىل, دار ابن عفان, , ٕ٘ٛصـ  ٘( اظتوافقات، جـ ٕ)
 م.ٜٜٚٔىـٚٔٗٔ

https://www.alukah.net/sharia/0/31115/
https://www.alukah.net/library/0/3907/


ٖٗٔ 

 

ويححر العامة مغ أف  -رحسو هللا-(ٔ)الغدالي أيزًا اإلماـ وعمى ىحا يشبو
حق العػاـ أف يؤمشػا )  :يخػضػا في العمع وىع ال يسمكػف أدواتو، فيقػؿ

فالعامي لػ يدني  ،ا بعبادتيع ومعايذيع ويتخكػا العمع لمعمساءويدمسػا ويذتغمػ 
 .(ٕ)(ويدخؽ كاف خيخا لو مغ أف يتكمع في العمع

يمقػف الكالـ عمى عػاىشو دوف حجة أو بخىاف، مدتغميغ  ىؤالءأمثاؿ و 
جيل بعس السدمسيغ في تخويج أكاذيبيع وباشميع، راجيغ أف يجج كالميع 

عميشا باليجػـ عمى أعالـ  ف خخجػ يالشاس، فآذانًا صاغية في سػؽ عػاـ 
اإلسالـ وأئستو، والصعغ في مرادر التذخيع، وسبَّ رواة الحجيث ونقمتو عمى 

 .رؤوس األشياد

 : من أدب السجعه معخفة قجرة الجاعي وعجم انتقاص حقو.السصمب الخابع

ي َأْخُمُز )... َفَمْه َأنِّي َأْعَمُم َأنِّ قاؿ ىخقل في نياية حػاره مع أبي سفياف: 
ْسُت ِلَقاَءُه، َوَلْه ُكْشُت ِعْشَجُه َلَغَدْمُت َعْن َقَجِمِو (  .ِإَلْيِو َلَتَجذَّ

ولغدمت بيجؼ  ،أؼ ولػ كشت أستصيع أف أصل إليو ولػ ماشيا لفعمت
  .ولكشي أخاؼ مغ قػمي أف يقتمػني ،خزػعا لو وتبخكا بو ؛رجميو

ال سيسا إذا  ،إلى هللا تعالىمغ ىحا احتخاـ وتقجيخ السجعػ لمجاعي  يؤخح
تبيغ صجقو في دعػتو، إذ الجعاة الرادقػف السخمرػف قػما يعيذػف 
لجعػتيع، وألمتيع، ولسجتسعيع، فجعػتيع ىسيع بالميل والشيار، وىي فكخىع في 

                                                           

سالم، زين الدين الطوسي، الفقيو، ( أبو حامد دمحم بن دمحم بن دمحم بن أزتد الْغزا ي: اظتلقب حجة اإلٔ)
الشافعي، اشتْغل ُب مبدأ أمره بطوس، ٍب قدم نيسابور، واختلف إىل دروس إمام اضترمني أيب اظتعا ي اصتويين، وجدَّ 
ُب االشتْغال حىت خترج ُب مدة قريبة، وصار من األعيان اظتشار إليهم ُب زمن أستاذه، قصد مصر وأقام 

الدتو سنة ستسني وأربعمائة، وقيل سنة إحدى وستسني، وتوُب سنة ستس َبإلسكندرية مدة، وكانت و 
 .ٕٙٔصـ  ٗابن خلكان جـ  -وستسمائة(. وفيات األعيان

 ، دار اظتعرفة، بريوت.ٖٙصـ  ٖ( إحياء علوم الدين، جـ ٕ)



ٗٔٗ 

 

الشػـ واليقطة، وشغميع الذاغل في الدخ والعمغ، يؤثخوف مغ أجميا التعب 
ت والجيج والساؿ، وقج استحقػا بحلظ تكخيع والشرب، ويزحػف في سبيميا بالػق

  .هللا ليع، وتذخيفو إياىع

فسكانة الجاعي في اإلسالـ مكانة عطيسة، وقػلو في الجعػة أحدغ األقػاؿ 
َوَمْغ َأْحَدُغ َقْػاًل في ميداف هللا الحؼ ىػ أصجؽ وأعجؿ السػازيغ، قاؿ سبحانو: 

ِ َوَعِسَل  َصاِلحًا َوَقاَؿ ِإنَِّشي ِمَغ اْلُسْدِمِسيغَ ِمسَّْغ َدَعا ِإَلى َّللاَّ
(ٔ). 

، وقج جاءْت نرػُص الذخع تعالىوالجعاة ىع أىل العمع السبمغػف عغ هللا 
ز مغ مكانة العمساء، وتبيِّغ فْزَميع؛ فيع مغ شيػد هللا  متػافخًة متعاضجة تعدِّ

 َأنَُّو اَل ِإَلَو كسا قاؿ: ﴿ َشِيَج َّللاَُّ  تعالى، عمى أعطع مذيػد بو، وىػ تػحيج هللا
 . (ٕ)ِإالَّ ُىَػ َواْلَساَلِئَكُة َوُأوُلػ اْلِعْمِع َقاِئًسا ِباْلِقْدِط اَل ِإَلَو ِإالَّ ُىَػ اْلَعِديُد اْلَحِكيُع ﴾

في ىحه اآلية دليٌل عمى فزل العمع، ) : -رحسو هللا-قاؿ اإلماـ القخشبي 
مغ العمساء، لَقَخَنيع هللا  وشخؼ العمساء وفزميع؛ فإنو لػ كاف أحٌج أشخؼَ 

 .(ٖ)(باسسو واسع مالئكتو كسا قخف اسع العمساء

العمساء ىع في األرض بسشدلة : ) -رحسو هللا-وقاؿ اإلماـ ابغ الكيع 
الشجػـ في الدساء؛ بيع ييتجؼ الحيخاف في الطمساء، وحاجُة الشاس إلييع أعطُع 

 .(ٗ)(مغ حاجتيع إلى الصعاـ والذخاب

العمع بيحه السشدلة؛ فقج جاء الذخع بتكخيسيع، والحّسِ عمى  ولسا كاف أىل 
تػقيخىع؛ فتػقيخ العمع والعمساء مغ إجالؿ هللا تعالى، فعغ أبي مػسى األشعخؼ 

                                                           

 .ٖٖ( سورة فصلت: اآليةٔ)
 . ٛٔ( سورة آل عمران: اآلية ٕ)
  ٔٗصـ  ٗ( اصتامع ألحكام القرآن، جـ ٖ)

حتقيق: طو عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات األزىرية، مصر، , ٜصـ  ٔ( إعالم اظتوقعني عن رب العاظتني جـ ٗ)
 م.ٜٛٙٔىـ ٖٛٛٔ



ٗٔ٘ 

 

  قاؿ: قاؿ رسػؿ هللا:  « ْيبِة ـَ ِذؼ الذَّ ِ َتَعاَلى: ِإْكَخا ِإفَّ ِمْغ ِإْجالِؿ َّللاَّ
ْمَصاِف  ـَ ِذؼ الدُّ الُسْدِمِع، َوَحاِمِل اْلُقخآِف َغْيِخ اْلَغالي ِفيِو والَجافي َعْشُو، وِإْكَخا

 .(ٔ)« الُسْقِدطِ 

الحؼ ال يعسل بعمسو غيخ فوىحه السشدلة لسغ عسل بعمسو مغ العمساء، وإال 
 ي زمخة العمساء وال يشتطع في سمكيع.داخل ف

ومغ ىشا وجب أف يػفييع الشاُس حقَّيع مغ التعطيع والتقجيخ واإلجالؿ،  
ألف الػقػع في العمساء وانتقاصيع أو ازدرائيع فيو إسقاٌط ليع، وحخماٌف لمشاس 

جيااًل، فيفتػف بغيخ عمع  مغ اإلفادة مغ ِعمسيع، وحيشئٍح يتَّخح الشاُس رؤوساً 
 ، وُيِزمّّػف.ػف مُّ ِز فيَ 

مغ ِقبل  الجعاة وأىل العمع تقجيخومغ اآلثار الديئة التي تتختَّب عمى عجـ 
أف يفقج الشاس الثقَة في أىل العمع، فال َيقَبمػف مشيع كالًما وال فتػػ،  السجعػيغ
كػف لمعمساء دوُر الخيادة والكيادة في األمة، يال وبحلظ ، وال إرشاداً  وال نرحاً 
س الخؤوَس الجياؿ السزمِّيغ، ويتجخأ الدفمُة والدفياء لمصعغ في فيتخح الشا

العمساء، والتصاوؿ عمى الذخيعة بعج ذلظ، وإشاعة العجاوة والبغزاء في 
السجتسع، بسا يشتذخ مغ تشاُحٍخ وتشاُفخ، وبيحا يتحقق ىجؼ أعجاء اإلسالـ الحيغ 

ي أعيغ الشاس؛ ألف سَعْػا مغ أجمو، فقج ُعشػا بالحط مغ كخامة عمساء الجيغ ف
عمساء الذخيعة صخخٌة ثابتة، وجباؿ شساء، تتحصع عمييا معاوُؿ ىجميع، 
وتتكدخ عمييا مذاريُعيع الفاسجة، ومخصصاتيع السذبػىة في مجتسعات 

 السدمسيغ.

وفي العرخ الحاضخ تجج أناسًا ُشْغُميع الذاغُل إسقاَط الجعاِة 
فيدتغمػف تمظ السػاقف  ؛لحلظ ويتخحوف مسا يقع مغ أحجاث ذريعة ،والسرمحيغ

                                                           

، وقال ٖٗٛٗ، رقم ٕٕٔصـ  ٚ( أخرجو أبو داود ُب سننو كتاب األدب، َبب ُب تنزيل الناس منازعتم، جـ ٔ)
 شعيب األرانؤوط إسناده حسن.



ٗٔٙ 

 

الستصخفة الستذجدة مغ بعس السغاليغ لتبخيخ تذػيو صػرة اإلسالـ والسدمسيغ 
وأنو  ،والعامميغ لو، ويمقػف في نفػس الجياؿ مغ السدمسيغ أف ىحا ىػ اإلسالـ

وانتياؾ الحخمات، وىؤالء ىع  ،وإراقة الجماء ،ديغ يجعػ إلى الغمطة والخذػنة
وحب  ،واالنغالؽ عمى الشفذ ،والجسػد ،لحيغ يترفػف بالتحجخدعاة اإلسالـ ا

وىحه االتيامات مغ اآلثار الخصيخة لمغمػ والتي تؤدؼ إلى  ،إراقة الجماء
 إضعاؼ الجيػد الجعػية .



ٗٔٚ 

 

 املبحح الرابع
 ) الدروض الدعوية يف جاٌب الدعوة (

 تسييج:

تصمق الجعػة عمى حكيقتيغ: األولى: حكيقة اإلسالـ كجيغ شامل بسا 
يحتػؼ عميو مغ عقيجة وشخيعة وأخالؽ، والثانية: بياف ىحا الجيغ وتبميغو لمشاس 
أجسعيغ، فكمسة الجعػة مغ األلفاظ السذتخكة التي تصمق عمى اإلسالـ وأيزًا 

السعشى السصمػب، والدياؽ ىػ الحؼ يحجد  )تصمق عمى عسمية تبميغو لمشاس 
فإذا قمت مثاًل ىحا الخجل مغ رجاؿ الجعػة إلى هللا تعالى عخؼ أف الكمسة 
أشمقت عمى محاولة نذخ الجعػة وتبميغيا، وإذا قمت اتبع دعػة هللا عخؼ أنيا 

 .(ٔ)(أشمقت عمى اإلسالـ نفدو 

عمى إشالقيا دوف قيج فإنيا تشرخؼ عخفًا إلى محاولة  ت الكمسةُ خَ كِ وإذا ذُ 
ذخ اإلسالـ وتبميغو، فيي دعػة إلى الخيخ واليجػ والرالح، تأمخ بالسعخوؼ ن

  .وتشيى عغ السشكخ

مغ محيط الكفخ   –ذف هللاإب - تشتقل األمعتعالى وبالجعػة إلى هللا 
ِكَتاٌب َأنَدْلَشاُه ِإَلْيَظ ِلُتْخِخَج  قاؿ تعالى:  ،إلى محيط اإليساف والعمع ،والجيالة

  .(ٕ) الشُّػِر ِبِإْذِف َربِِّيْع ِإَلى ِصَخاِط اْلَعِديِد اْلَحِسيجِ  الشَّاَس ِمَغ الطُُّمَساِت ِإَلى

ومغ محيط العادات والتذخيعات واألنطسة الفاسجة، إلى محيط نػر 
 وسالمة العقيجة.اإلسالـ، بسا يحتػيو ىحا السحيط مغ شسأنيشة الشفذ 

في الجروس الجعهية السدتشبصة من حهار ىخقل وأبي سفيان  تظيخو 
 ن خالل السصالب التالية:مجانب الجعهة 

                                                           

 م.ٜٜٚٔ، الطبعة: الرابعة، ٖألمن البشرية واستقرارىا، د/عبد هللا عبد اضتي صـ ( حتمية اإلسالم ٔ)
 .ٔ( سورة إبراىيم: اآلية ٕ)
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 : دعوة احلل أتباعّا يزيدوُ وال يٍكصوُ. املطمب األوه

) ... : سؤاؿ ىخقل ألبي سفياف عغ أتباع الشبي  جاء في الحػار
َيْشُقُرهَن، َفَحَكْخَت َأنَُّيْم َيِديُجوَن، َوَكَحِلَك َأْمُخ اإِليَساِن َحتَّى َوَسَأْلُتَك َأَيِديُجوَن َأْم 

 .َيِتمَّ (

وىػ يذخح حجيث ىخقل مع أبي  -رحسو هللا- (ٔ)قاؿ اإلماـ ابغ تيسية
فأخبخوه أنيع يديجوف  ،سفياف: )فدأليع عغ زيادة اتباعو ودواميع عمى اتباعو

فإف الكحب والباشل ال بج أف  ،والحقوىحا مغ عالمات الرجؽ  ،ويجومػف 
 ؛ويستشع عشو مغ لع يجخل فيو ،فيخجع عشو أصحابو ،يشكذف في آخخ األمخ

 ،وليحا أخبخت األنبياء الستقجمػف أف الستشبىء الكحاب ال يجوـ إال مجة يديخة
وىحه مغ بعس حجج ممػؾ الشرارػ الحيغ يقاؿ إنيع مغ ولج قيرخ ىحا أو 

 ،س الشرارػ ويخميو بالكحبو مغ رؤ  حيث رأػ رجال يدب الشبي  ،غيخىع
عمساء الشرارػ وسأليع عغ الستشبىء الكحاب كع تبقى  )ىحا السمظ( فجسع
فأخبخوه بسا عشجىع مغ الشقل عغ األنبياء إف الكحاب السفتخؼ ال يبقى  ؟نبػتو

ىحا ديغ دمحم  :فقاؿ ليع ،إال كحا وكحا سشة لسجة قخيبة إما ثالثيغ سشة أو نحػىا
فكيف  ،لو أكثخ مغ خسدسائة سشة أو ستسائة سشة وىػ ضاىخ مقبػؿ متبػع

  .(ٕ)ثع ضخب عشق ذلظ الخجل( ؟يكػف ىحا كحابا

 ،بيا دليل عمى صجقيا أتباعُيا وتسدظ ،فديادة أتباع الجعػة اإلسالمية
غ، بل وأنيا مغ عشج هللا حقا، أما الجعػات الباشمة فال تجوـ ميسا شاؿ بيا الدم

                                                           

َبِلّي، ( َأزْتد بن عبد اضْتَِليم بن عبد السَّاَلم بن عبد هللا بن أيب اْلَقاِسم بن تـَْيِمية: اضْتَرَّاين، ٍبَّ الدَِّمْشِقي، اضْتَنْـ ٔ)
ىـ، تفقو، ودتيز، َوتقدم، وصنف، ودرس، ٔٙٙاْلَعبَّاس بن شَهاب الّدين اْبن غتد الّدين، ولد سنة  َتِقّي الّدين أَبُو

َوأْفىت، وفَاق األقران، َوَصاَر عجبًا ُب سرَعة االستحضار، َوقـُوَّة اصْتنان، والتوسع ُب اْلَمنـُْقول واظتعقول، واعتقل 
 . ٛٙٔصـ  ٔىـ(. الدرر الكامنة ُب أعيان اظتائة الثامنة، ابن حجر جـ َٕٛٚبلقلعة فَلم يزل هبَا ِإىَل أَن َماَت سنة 

حتقيق: دمحم بن رايض األزتد، الطبعة: األوىل، اظتكتبة العصرية، ، ٘ٗٔ، ٗٗٔ( شرح العقيدة األصفهانية صـ ٕ)
 بريوت.
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البج أف يشفس عشيا األتباع عشجما يطيخ ليع كحبيا وزيفيا، فالجعػة إلى هللا 
وىي دعػة واحجة ال تذعب فييا وال تشاقس، والجعػات  ،تعالى ىي الحق

َذِلَظ ِبَأفَّ َّللاََّ ُىَػ هللا تعالى:  قاؿالباشمة ىي دعػات شتى كثيخة ومتشاقزة، 
ْغ ُدوِنِو ُىَػ اْلَباِشلُ اْلَحقُّ َوَأفَّ َما َيْجُعػَف مِ 

(ٔ). 

والجعػة إما أف تكػف  وحجه، وىحه ىي دعػة الحق، ودعاتيا دعاة 
َلُو َدْعَػُة اْلَحقِّ الحق، قاؿ هللا تعالى 

  أؼ الجعػة الحق  وحجه. (ٕ)

وإما أف تكػف دعػات لغيخه أيًا كاف مغ السخمػقات، فتمظ ىي دعػات 
، كل مشيا شيصاف، ودعاتيا دعاة الباشل والزالؿالباشل والزالؿ، عمى رأس 

ِ ِعَباٌد َأْمَثاُلُكْع َفاْدُعػُىْع  قاؿ هللا تعالى: ِإفَّ الَِّحيَغ َتْجُعػَف ِمْغ ُدوِف َّللاَّ
َفْمَيْدَتِجيُبػا َلُكْع ِإْف ُكْشُتْع َصاِدِقيغَ 

(ٖ). 

 بيجه، ثع قاؿ : خصاً  : خط رسػؿ هللا قاؿ عبج هللا بغ مدعػد  وعغ
، وخط عغ يسيشو وشسالو ثع قاؿ : ىحه الدبل ليذ ىحا سبيل هللا مدتكيساً  »

َوَأفَّ َىَحا ِصَخاِشي ُمْدَتِكيسًا ثع قخأ :  ،« مشيا سبيل إال عميو شيصاف يجعػ إليو
ُبَل َفَتَفخََّؽ ِبُكْع َعْغ َسِبيِمِو َذِلُكْع َوصَّ  اُكْع ِبِو َلَعمَُّكْع َفاتَِّبُعػُه َوال َتتَِّبُعػا الدُّ

َتتَُّقػفَ 
(ٗ()٘). 

ألتف حػليا  والجعػة اإلسالمية مشح انصالقتيا األولى مغ مكة السكخمة
ألنيا ىي دعػة الصيارة والبقاء، دعػة الخمػد  ؛االتباع وزاد عجدىع سخيعا

والشقاء، دعػة الشػر واإليساف، دعػة الحق والعجؿ والسحبة، دعػة التداُمح 
                                                           

 .ٕٙ( سورة اضتج: من اآليةٔ)
 .ٗٔ( سورة الرعد: من اآلية ٕ)
 .ٜٗٔ( سورة األعراف: اآلية ٖ)
 .ٖ٘ٔ( سورة األنعام: اآلية ٗ)
حتقيق: ، وقال شعيب األرنؤوط: إسناده حسن، ٖٚٗٗ، رقم ٖٙٗصـ  ٚ( أخرجو أزتد ُب مسنده جـ ٘)

 م.ٕٔٓٓىـ ٕٔٗٔشعيب األرنؤوط، وآخرين، الطبعة األوىل، مؤسسة الرسالة، 
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ـ والخقي، دعػة العمع والحزارة، واألفكار الدامية، والسداوا  ة، دعػة الحخية والتقجُّ
لكي تكيع عالًسا  والسبادغ والغايات الشبيمة، والِكَيع الخوحية، وىي تدعى جاىجة،

إسالميِّا مػحًجا، تدػُده ىحه السبادغ الدامية؛ وذلظ ألنيا دعػة لكلِّ األمع 
 .والذعػب، بأجشاسيا وألػانيا

فإفَّ الجَّعػة اإلسالمية تدعى جاىجة؛ لكي تشصػؼ كل األمع  ىشا،ومغ  
بيا إلى  وىاَجخَ والذعػب تحت لػائيا، تمظ الجعػة التي آمغ بيا األوائل ، 

ِمغ ُضْمع الصاغػت والُكْفخ في  ىخًبا مغ مكة السكخمة؛ عجد قميلالسجيشة السشػرة 
في اليجخة، وإليجاد األرض  -عدَّ وجلَّ -مكة السكخمة، وتمبيًة لشجاء السػلى 

بسا  -ىؤالِء السدمسػف األوائلواستصاع  الخربة التي َتَتَخْعخع فييا دعػُة الحق،
أف يكيسػا دولة إسالمية كبخػ، فخضْت  -ا مغ قػَّة اإليساف وعديسة الخجاؿممكػ 

وجػدىا بقػة إيساف رجاليا، ال بقػة الديف، ولع يكْغ ىجؼ كلِّ واحٍج مغ ىؤالِء 
إال وجو هللا؛ ذلظ ألف الجعػة اإلسالمية كانْت في نطخ ىؤالء السدمسيغ األوائل 

  .يا إلى كلِّ أصقاع األرض السعسػرةىي دعػة مَغ هللا، وىع يدعػف إلى إيرال

عاة األوائل، وكاف سالحيع اإليساف فعطسْت دولتيع،  لقج خخج ىؤالِء الجُّ
فبمغت الجعػة حجود الريغ وانتذخت الجعػة، وزاد أتباعيا، وتعسق إيساُنيع، 

 ، وسيػؿ سيبخيا شسااًل.، وخط االستػاء جشػباً ، وسيػؿ فخندا غخباً شخقاً 

اُف ىػ الدالَح القػؼ والسؤثخ في انتذار الجعػة وىكحا كاف اإليس
 اإليساف حتى يتع.أمخ اإلسالمية، وىكحا 
 ال يتخكيا أىميا سخصة فييا. م: دعهة اإلسالالسصمب الثاني

) َوَسَأْلُتَك َأَيْخَتجُّ َأَحٌج َسْخَصًة ِلِجيِشِو َبْعَج َأْن َيْجُخَل ِفيِو، جاء في الحػار: 
 .َوَكَحِلَك اإِليَساُن ِحيَن ُتَخاِلُط َبَذاَشُتُو الُقُمهَب(َفَحَكْخَت َأْن اَل، 

فسفاد كالـ ىخقل أف اإلنداف إذا آمغ ال يختج عغ ديشو ساخصًا عمى 
و ألنو أ ،حجيث عيج باإلسالـ كأف يكػف يختج ألسباب أخخػ،  قج وإنسا ،الجيغ

https://www.alukah.net/sharia/0/27950
https://www.alukah.net/spotlight/0/93139
https://www.alukah.net/spotlight/0/93139
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الجيغ أنو أُْغِخؼ بساؿ، وليذ ألجل ضعف في أو ال يخيج دفع الدكاة، 
اإلسالمي، وىحه نقصة ميسة، وىي أنو ال يػجج أحٌج يجخل في الجيغ ويفقيو 
جيجًا فيتخكو ساخصًا عميو، وىحا ربسا يقع في أدياف أخخػ، أما في اإلسالـ فإنو 

 .ال يقع

أىع ما ُيحققو الجيغ في نفػس أصحابو أف يحيي فييع حداسية  إف
اشل، والرػاُب مغ الخصأ، وىي حاسة يتسيُد بيا الحّق مغ الب اإليساف،

البيئة، فيتحخر اإلنداف مغ كل  مؤثخاتوتكذف عغ البرائخ حجب األىػاء و 
 ىحه األغالؿ.

إليساف حالوة تحديا قمػب الستقيغ، وتتمحذ بيا أفئجة األبخار، وتحوب ف لأل
في سعادتيا مذاعخ السقخبيغ، وحالوة اإليساف ال تجخل قمبا فتخخج مشو، فقج 

قخير إيحاء ال يحتسمو بذخ فياجخ  مذخكيبسكة عمى أيجؼ  أوذؼ السدمسػف 
وكاف مغ  ،بجيشيع ثع ىاجخوا إلى السجيشة فخاراً  ،بعزيع إلى الحبذة مختيغ

كاف صشاديج قخير ، وأحيانًا يخخج مشيع يتخؾ وششو وبيتو وأمالكو وأمػالو
اؿ يذتخشػف عمى مغ يأذنػا لو باليجخة أف يتشازؿ عغ مستمكاتو وما معو مغ م

 وما تخكػا ديشيع وال ارتجوا عشو.

ألنو إذا خالصت حالوة اإليساف بذاشة القمػب فال يسكغ لمعبج أف يتخمى 
 ،وميسا بمغت السغخيات ،ميسا كانت األسباب ،أو أف يختج عشو ،عغ ديشو

 .وميسا تشػعت شخؽ اإلغخاء أو اإلغػاء

اف الدحخة في قرة الدحخة مع فخعػف؛ فقج ك ولقج وضح ىحا األمخ جمياً 
، جاءوا رغبة في تحقيق الشرخ عمى نبي ضالالً  قبل إلقاء مػسى عراه كفاراً 

عخفػا ففإذا بسػسى يمقي عراه  ،يصمبػف السكافأة عشج فخعػف ، و هللا مػسى
أف ذلظ مغ عشج هللا فخخوا ساججيغ  مؤمشيغ بو ال يتخكػف ديشيع الججيج 

 ،وصمبيع في جحوع الشخل حتى وإف قصع فخعػف أيجييع وأرجميع مغ خالؼ
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: )َلْغ ُنْؤِثَخَؾ َعَمى َما َجاَءَنا لفخعػف كسا قاؿ هللا فقج ذاقػا حالوة اإليساف فقالػا
ِمَغ اْلَبيَِّشاِت َوالَِّحؼ َفَصَخَنا َفاْقِس َما َأْنَت َقاٍض ِإنََّسا َتْقِزي َىِحِه اْلَحَياَة 

ْنَيا(   .(ٔ)الجُّ

يقز عمى الرحابة الكخاـ ما كاف يحجث لسغ سبقيع  ولقج كاف الشبي 
ِ فع مغ أذػ في هللا، ، َقاَؿ: َشَكْػَنا ِإَلى َرُسػِؿ َّللاَّ ، َوُىَػ ْغ َخبَّاِب ْبِغ اأَلَرتِّ

ٌج ُبْخَدًة َلُو ِفي ِضلِّ الَكْعَبِة، ُقْمَشا َلُو: َأاَل َتْدَتْشِرُخ َلَشا، َأاَل َتْجُعػ َّللاََّ َلَشا ؟ ُمَتَػسِّ
َكاَف الخَُّجُل ِفيَسْغ َقْبَمُكْع ُيْحَفُخ َلُو ِفي اأَلْرِض، َفُيْجَعُل ِفيِو، َفُيَجاُء  »َقاَؿ: 

ُه َذِلَظ َعْغ ِديِشِو، َوُيْسَذُط  ِباْلِسْشَذاِر َفُيػَضُع َعَمى َرْأِسِو َفُيَذقُّ ِباْثَشَتْيِغ، َوَما َيُرجُّ
ُه َذِلَظ َعْغ ِديِشِو، ِبَأْمَذاِط الَحِجيِج َما ُدوَف َلْحِسِو  ِمْغ َعْطٍع َأْو َعَرٍب، َوَما َيُرجُّ

ِ َلُيِتسَّغَّ َىَحا اأَلْمَخ، َحتَّى َيِديَخ الخَّاِكُب ِمْغ َصْشَعاَء ِإَلى َحْزَخَمْػَت، اَل  َوَّللاَّ
ْئَب َعَمى َغَشِسِو، َوَلِكشَُّكْع َتْدَتْعِجُمػفَ    .(ٕ)«َيَخاُؼ ِإالَّ َّللاََّ، َأِو الحِّ

تعالى في سػرة هللا قج حجث مثمو فيسا ذكخه  وىحا الحؼ أخبخ بو الشبي 
ُقِتَل َأْصَحاُب اأْلُْخُجوِد * الشَّاِر َذاِت اْلَػُقػِد * ِإْذ ُىْع تعالى:  ، حيث قاؿالبخوج

ُيْع ِإالَّ َأْف َعَمْيَيا ُقُعػٌد * َوُىْع َعَمى َما َيْفَعُمػَف ِباْلُسْؤِمِشيَغ ُشُيػٌد* َوَما َنَقُسػا ِمشْ 
َساَواِت َواأْلَْرِض َوَّللاَُّ َعَمى ُكلِّ  ِ اْلَعِديِد اْلَحِسيِج * الَِّحؼ َلُو ُمْمُظ الدَّ ُيْؤِمُشػا ِباّلِلَّ

َشْيٍء َشِييجٌ 
(ٖ). 

لسا رأوه مغ  ؛أعطع الشاس ثباتا عمى ديشيع وكاف أصحاب الشبي  
حالوة اإليساف بعج ما عايشػه مغ قبح الذخؾ، حتى أصبحػا ىع أنفديع أمثمة 

 لمربخ والتحسل والتسدظ بيحا الحيغ حتى لػ كانت الشتيجة ىي مػتيع.

                                                           

 .ٕٚ( سورة طـو: اآلية ٔ)
، رقم ٕٕٖٔصـ  ٖعالمات النبوة ُب اإلسالم، جـ ( أخرجو البخاري ُب صحيحو كتاب اظتناقب، َبب ٕ)

ٖٗٔٙ. 
 . ٜ: ٗ( سورة الربوج: اآلايت ٖ)



ٕٖٗ 

 

سػاء في ذلظ األغشياء األوائل في ديشيع السدمسيغ  مغ خيغ كثتِ لقج فُ 
تغمبت بذاشة اإليساف وحالوة و والفقخاء، واألحخار والعبيج، والخجاؿ والشداء، 
 .اإلسالـ عمى ضمسات الجيل ودركات الجاىمية

 الشرخ والتسكين لمجعهة بعج االبتالء والسحن. :السصمب الثالث

).... َوَسَأْلُتَك: َىْل َقاَتْمُتُسهُه َوَقاَتَمُكْم، َفَدَعْسَت َأْن قاؿ ىخقل ألبي سفياف : 
َوَحْخَبُو َتُكهُن ُدَواًل، َوُيَجاُل َعَمْيُكُم الَسخََّة َوُتَجاُلهَن َعَمْيِو َقْج َفَعَل، َوَأنَّ َحْخَبُكْم 

ُسُل ُتْبَتَمى َوَتُكهُن َلَيا الَعاِقَبُة(  .اأُلْخَخى، َوَكَحِلَك الخُّ

فاالبتالء مغ سشغ هللا في الجعػة، والخسل يبتمػف ويؤذف، لكغ في الشياية 
جخل لأنيع لػ انترخوا دائسا االبتالء ظ ثع تكػف ليع العاقبة، والحكسة في ذل

 في السؤمشيغ مغ ليذ مشيع، ولع يتسّيد الرادؽ مغ غيخه.

دشة هللا تعالى في الجعػات الرادقة؛ أف يذتج عػُدىا، ويدتكيع متشيا ف
ـْ َحِدْبُتْع َأْف َتْجُخُمػا اْلَجشََّة َوَلسَّا َيْأِتُكْع َمَثُل الَّ ؿ هللا تعالى: اباالبتالء، ق ِحيَغ َأ

خَّاُء َوُزْلِدُلػا َحتَّى َيُقػَؿ الخَُّسػُؿ َوالَِّحيَغ آَمُشػا  ْتُيُع اْلَبْأَساُء َوالزَّ َخَمْػا ِمْغ َقْبِمُكْع َمدَّ
ِ َقِخيبٌ  ِ َأاَل ِإفَّ َنْرَخ َّللاَّ َمَعُو َمَتى َنْرُخ َّللاَّ

(ٔ). 

الحيغ قبمكع أضششتع أف تجخمػا الجشة ولع يربكع مثل ما أصاب ) والسعشى: 
 .(ٕ)(فتختبخوا

فاالبتالء قاعجة مغ قػاعج الحياة الجنيا، كسا ىي سشة هللا تعالى في أنبيائو 
فقج اقتزت سشة هللا أف يجعل ىحه الحياة نداال مػصػال ، )ورسمو والجعاة إليو

ق ما يزيّ  بيغ األشيار والفجار، وكثيخاً  مدتسخاً  بيغ األخيار واألشخار، ونداعاً 

                                                           

 .ٕٗٔ( سورة البقرة: ٔ)
، حتقيق: أزتد يوسف النجاٌب وزميليو، الطبعة األوىل، مصر، دار اظتصرية ٕٖٔ( معاين القرآن، الفراء صـٕ)

 للتأليف والرترتة.



ٕٗٗ 

 

إال أف  ،ػؼ االضصيادشى السؤمشيغ، ويشدلػف بيع ما يشدلػف مغ صالبغاة عم
 .(ٔ)(قج تكفل بأف يجعل العاقبة لمستقيغ -تعالى -هللا

عمى بصشو  ُقتل أنبياُء هللا وُرسُمو وُأوذوا وصبخوا، وَربط رسػؿ هللا وقج 
حجخيغ، وكاف ُيػَعظ كسا يػعظ رجالف مغ أصحابو، وُأوذؼ في نفدو إيحاء 

 معشػيا، واستذيج أَحبُّ الشاس إليو. بجنيا و 

إال أنيا ليدت  -وإف كانت َمْصمبا شخعيا-وما ىحا إال أف العافية في الجنيا
دليال كافيا عمى ِرَضى هللا عمى عبجه، كسا أف البالء ليذ دليال عمى سخط 

ْنَداَف ِفي َكَبجٍ  هللا، فصبيعة ىحه الحياة الَكَبج  َلَقْج َخَمْقَشا اإْلِ
(ٕ). 

 ايَ اعِ بَ شِ  جَّ ِض  اـِ يَّ األَ  مفُ كِّ مُ وَ 

 تَ نّ أَ وَ  رٍ جَ ى كَ مَ ت عَ مَ ُجبِ 
 ىايجُ خِ تُ 

 ارِ نَ  ةَ وَ حْ جِ  اءِ ي السَ ٌب فِ مِّ صَ تَ مُ  

 .(ٖ)ْكَجارِ واألَ  اءِ حَ قْ األَ  غَ مِ  ػاً فْ َص 

ال يغيباف البتة، ولكغ ليسا صػالت وجػالت، يجاؿ عمى  باشلالحق والف
 العاقبة لمحق. ، ثع تكػف ىحا مخة وعمى ذاؾ أخخػ 

وىع ضعفاء  وفتجسَّعػا حػل لشبي دمحم لقج مغَّ هللا تعالى عمى أتباع ا
وأصبحػا  الجنيا، فقخاء، فابتالىع هللا تعالى فَربخوا، فسكَّغ هللا تعالى ليع فداُدوا

 قادًة في كلِّ ربػع السعسػرة.

الربخ عمى مذاؽ الجعػة وعمى ما يالقيو في فالجاعي إلى هللا البج لو مغ 
دعػتو، فإنو يأتي الشاس بسا ال يذتيػنو وال يألفػنو، وبسا يخالف ما وججوا 

                                                           

الطبعة: األوىل، دار هنضة مصر للطباعة والنشر ، ٘ٙٗصـ  ٔوي جـ ( التفسري الوسيط، د/ دمحم سسيد طنطأ)
 م.ٜٜٚٔوالتوزيع، القاىرة، 

 .ٗ( سورة البلد: ٕ)
، حتقيق عصام شعيتو، الطبعة األوىل، بريوت: دار ٖ٘صـ  ٔ( خزانة األدب وغاية األرب، اضتموي، جـ ٖ)

 م.ٜٚٛٔومكتبة اعتالل، 



ٕٗ٘ 

 

عميو آباءىع، فمحلظ يقاومػف الجعػة بكل ما أوتػا مغ قػة، ويػصمػف األذػ 
 والتسكيغ.ستكػف العاقبة بالربخ و ، بالجاعية ما استصاعػا إلى ذلظ سبيالً 

 : املشتكبن لدعوة اإلسالً.الرابعاملطمب 

)... َفِإْن َكاَن َما جاء في نياية حػار ىخقل مع أبي سفياف قػؿ ىخقل: 
ا َفَدَيْسِمُك َمْهِضَع َقَجَميَّ َىاَتْيِن(  .َتُقهُل َحقِّ

، وأف ديشو سيشتذخ ويدػد شبػة الشبي ب اعتخاؼٌ  القػؿ مغ ىخقل إف ىحا
 .الجنيا، وتجيغ لو البالد والعباد

ما تحت قجمي ىخقل بجعػتو ال بذخرو، ألف دعػتو  وقج ممظ الشبي 
أتت عمى ىحه األرض واكتدحت األوثاف والذخؾ وأصحابو، وممكيا الخمفاء 

  تو.وبذخيع  توممكػىا بجعػ وقج ، الشبي الخاشجوف بعج 

فحكخ فتح بمجاف  ،أصحابو بسا تسمظ أمتو مغ بعجه أخبخ الشبي وقج 
والخوـ، ومرخ، والقدصشصيشية، وروما، ومذارؽ األرض  ،فارسكبأسسائيا 

وعمػ اإلسالـ عمى  جخػؿ اإلسالـ كل بيت في األرض،أخبخ بومغاربيا، و 
وقج  ،األدياف كميا، وخزػع الجسيع مغ أقرى األرض إلى أقراىا لدمصانو

 .ث بو الشبي وقع مغ ىحا ما شاء هللا أف يقع كسا حجَّ 

قجرتيا الحاتية عمى االنتذار، وسخعة الشفػذ إلى تتسيَّد ب الجعػة اإلسالـف
  .القمػب الحائخة، والشفػس السزصخبة

ولقج عَخفت الجعػة اإلسالمية كبػاٍت تاريخية صعبة، وتػالت عمييا 
غيخ يديخ مغ الدماف، ولكشيا أثبتت قػتيا عمى السػاجية،  الحخوب ردحاً 

لسدتقبل ليا، وكػف الجائخة وقجرَتيا عمى الغمبة؛ ألف وعج هللا ماٍض في جعل ا
 آيبة إلييا؛ ألف بيجىا وسائَل الشيػض وقيادة األمع.



ٕٗٙ 

 

في وسط محشة حفخ الخشجؽ، والرحابة في انتطار السعخكة مع ف
، وكاف التخقب والخػؼ يسأل القمػب تأتي البذخػ مغ رسػؿ هللا األحداب، 

، وعَخَض لشا بحفخ الخشجؽ قاؿ: أَمَخنا رسػؿ هللا  فعغ البخاء بغ عازب 
، صخخة في مكاف مغ الخشجؽ ال تأُخح فييا السعاوُؿ، فذَكْػىا إلى رسػؿ هللا 

، فػضع ثػبو، ثع لبط إلى الرخخة، فأخح الِسْعَػَؿ، فقاؿ: فجاء رسػؿ هللا 
هللا أكبخ، أُعصيت  »، فزخب ضخبًة، فكدخ ثمث الحجخ، وقاؿ: « بدع هللا »

 »، ثع قاؿ: « قرػرىا الُحسخ مغ مكاني ىحامفاتيح الذاـ، وهللا إني ألُبرخ 
هللا أكبخ، أُعصيت  »، وضخب أخخػ، فكدخ ثمث الحجخ فقاؿ: « بدع هللا

مفاتيح فارس، وهللا إني ألُبرخ السجائغ، وأبرخ قرخىا األبيس مغ مكاني 
، وضخب ضخبًة أخخػ، فقمع بكية الحجخ، فقاؿ: « بدع هللا »، ثع قاؿ: « ىحا
صيت مفاتيح اليسغ، وهللا إني ألُبرخ أبػاب صشعاء مغ مكاني هللا أكبخ، أُع »

 .(ٔ)«ىحا

فعغ  بل وقع مغ ذلظ ما كاف قخيًبا مغ عيج الشبي ، هولقج تحقَّق وعجُ 
، إذ أتاه رجل، فذكا إليو الفاقة، قاؿ: بيشا أنا عشج الشبي  عجؼِّ بغ حاتع 

، ىل »ثع أتاه آخخ، فذكا قصع الدبيل، فقاؿ:  ، قمت: «رأيت الحيخة؟ يا عجؼُّ
فإف شالت بظ حياة، لتخيغَّ الطعيشة )السخأة(  »لع أرىا وقج ُأنبئت عشيا، قاؿ: 

، قمت فيسا «تختحل مغ الحيخة، حتى تصػؼ بالكعبة، ال تخاؼ أحًجا إال هللا
بيشي وبيغ نفدي: فأيغ ُدعَّاُر شيِّئ )قصَّاع الصخيق(، الحيغ قج سعَّخوا البالد 

ولئغ شالت بظ حياة، لُتفتحغَّ كشػز »ار الفتشة والفداد(؟ ثع قاؿ: )أشعمػا فييا ن
كدخػ بغ ىخمد، ولئغ شالت بظ  »، قمت: كدخػ بغ ىخمد؟! قاؿ: «كدخػ 

حياة، لتخيغَّ الخجل ُيخِخج ملء كفو مغ ذىب أو فزة، يصمب مغ َيقَبُمو مشو، 

                                                           

صـ  ٙ، وأورده اعتيثمي ُب غتمع الزوائد جـ ٜٗٙٛٔ، رقم ٕٙٙصـ  ٖٓ( أخرجو أزتد ُب مسنده، جـ ٔ)
 ، وقال: رواه أزتد، وفيو ميمون أبو عبد هللا، وثقو ابن حبان، وضعفو رتاعة، وبقية رجالو ثقات.ٖٔٔ،ٖٓٔ



ٕٗٚ 

 

حيخة حتى ، قاؿ عجؼ: فخأيت الطعيشة تختحل مغ ال«فال يجج أحًجا يقبمو مشو
تصػؼ بالكعبة، ال تخاؼ إال هللا، وكشت فيسغ افتتح كشػز كدخػ بغ ىخمد، 

 .(ٔ)ُيخِخج ملء كفو ولئغ شالت بكع حياة، لتخُوفَّ ما قاؿ الشبي أبػ القاسع 

إف هللا زوػ لي األرض، »مشبئًا عغ ممظ أمتو وسمصانيا:  وقج قاؿ 
فخأيُت مذارَقيا ومغاربيا، وإف أمتي سيبمغ ممُكيا ما زوؼ لي مشيا، وأعصيُت 

  .(ٕ)«الكشدْيغ األحسَخ واألبيس

وىحا الحجيث فيو معجداٌت ضاىخة, وقج وقعت كمُّيا بحسج َّللّا )قاؿ الشػوؼ: 
ديغ الّحىب والفّزة, والسخاد كشَدْؼ كدخػ ...السخاد بالكش كسا أخبخ بو 

وقيرخ، مِمكي العخاؽ والّذاـ، وفيو إشارة إلى أّف ُممَظ ىحه األّمة يكػف معطع 
امتجاِده في جيتي السذخؽ والسغخب, وىكحا وقع، وأّما في جيتي الَجشػب 

ساؿ فقميل بالّشدبة إلى السذخؽ والسغخب  . (ٖ)(والذَّ

شو، وبدؤدد أتباعو وأمتو مغ بعِجه عمى فارس فقج أعمسو هللا بانتذار دي
 والخـو وغيخىا مغ البالد.

عغ بمػغ ديشو إلى  ومثل ىحه الشبػءة العطيسة بل أعطع مشيا؛ تشبؤه 
ليبمغغ  »: يقػؿ  عغ تسيع الجارؼ قاؿ سسعت رسػؿ هللافأقاصي األرض، 

 وبٍخ، إال أدخمو هللُا ىحا األمخ ما بمغ الميُل والشيار، وال يتخؾ هللا بيت َمَجٍر وال

                                                           

، رقم ٖٙٔٔصـ   ٖ( أخرجو البخاري ُب صحيحو كتاب اظتناقب، َبب عالمات النبوة ُب اإلسالم، جـ ٔ)
ٖٗٓٓ. 

صـ  ٗمسلم ُب صحيحو كتاب الفَت وأشراط الساعة، َبب ىالك ىذه االمة بعضا ببعض، جـ ( أخرجو ٕ)
 .ٜٕٛٛ، رقم ٕٕ٘ٔ

 .ٖٔصـ  ٛٔ( شرح صحيح مسلم، النووي جـ ٖ)



ٕٗٛ 

 

ىحا الجيغ، بعد عديد، أو بحؿِّ ذليل، عدًا ُيعد هللا بو اإلسالـ، وُذاًل يحؿ هللا بو 
 . (ٔ)«الكفخ

إف الخساالت ال تشترخ وحجىا، إنسا تشترخ بأىميا، والحق ال يعمػ وحجه، 
إنسا يعمػ وفق سشغ هللا بجعاتو ورجالو الحيغ جسعػا بيغ العمع، والعسل 

 خالص.واإل
 :: وَ ووضوعات الدعوة يف احلواراملطمب اخلاوص

جاء في حػار ىخقل مع أبي سفياف بعزا مغ السػضػعات الجعػية التي 
َقاَل: َماَذا َيْأُمُخُكْم؟ ) ... تتعمق بأصػؿ الجعػة، العقيجة، والذخيعة، واألخالؽ، 

ِبِو َشْيًئا، َواْتُخُكها َما َيُقهُل آَباُؤُكْم، ُقْمُت: َيُقهُل: اْعُبُجوا َّللاََّ َوْحَجُه َواَل ُتْذِخُكها 
َمةِ  ْجِق َوالَعَفاِف َوالرِّ اَلِة َوالدََّكاِة َوالرِّ  (. َوَيْأُمُخَنا ِبالرَّ

 ومن ىح السهضهعات ما يمي:

اْعُبُجوا َّللاََّ َوْحَجُه َواَل )  الجعهة إلى عبادة هللا وحجه وتخك الذخك. -ٔ
 ( ُتْذِخُكها ِبِو َشْيًئا

فقج بعث هللا جسيع األنبياء والخسل لتحقيق عبادة هللا وحجه، وتخؾ عبادة 
َوَلَقْج َبَعْثَشا ِفي ُكلِّ ُأمٍَّة َرُسػاًل َأِف اْعُبُجوا َّللاََّ َواْجَتِشُبػا ما سػاه، قاؿ هللا تعالى:

اَلَلُة َفِديُخوا ِفي الصَّاُغػَت َفِسْشُيْع َمْغ َىَجػ َّللاَُّ َوِمْشُيْع َمْغ َحقَّْت َعَمْيِو الزَّ 
ِبيغَ  اأْلَْرِض َفاْنُطُخوا َكْيَف َكاَف َعاِقَبُة اْلُسَكحِّ

(ٕ) . 

فالخسل عمييع الرالة والدالـ دعػا أوؿ ما دعػا إلى عبادة هللا وحجه ال 
كل رسػؿ فشخيظ لو، وتمظ ىي القزية الكبخػ التي دعا إلييا جسيع الخسل، و 

                                                           

، وقال الشيخ شعيب األرانؤوط: إسناده صحيح ٜٜٛٙٔ،  رقم ٖٓٔصـ  ٗ( أخرج أزتد ُب مسنده، جـ ٔ)
 على شرط مسلم.

 .ٖٙ ( سورة النحل: اآليةٕ)



ٕٜٗ 

 

اْعُبُجوا َّللاََّ َما َلُكْع ِمْغ ِإَلٍو َغْيُخُه  :كاف يجعػ قػمو يقػؿ ليع
وكاف الخسػؿ  .(ٔ)

 :( قػلػا: ال إلو إال هللا تفمحػايا أييا الشاس  )يقػؿ(ٕ).  

فكل نبي لسا أرسمو هللا ، وىحا ىػ األساس في دعػة كل رسػؿ مغ الخسل
ه ال إلى قػمو دعاىع إلى ما يشقميع مغ عبادة الصاغػت إلى عبادة هللا وحج

مغ عبادة اليػػ والشفذ والذيصاف إلى عبادة هللا وحجه ال شخيظ و شخيظ لو، 
 .لو

فأخبخ بأنو يأمخىع  الشبي أبا سفياف عسا كاف يأمخىع بو  ىخقل سأؿفمسا 
فال يعبجوا غيخ هللا ال ممكًا وال رسػلو وال  ،أف يعبجوا هللا وال يذخكػا بو شيئاً 

وىحا الحؼ  ،فالعبادة  وحجه ،شجخًا وال حجخًا، وال شسدًا وال قسخًا وال غيخ ذلظ
َوَما َأْرَسْمَشا ِمْغ   تعالى: قاؿ هللا ،جاءت بو الخسل كميعو  ،جاء بو الخسػؿ

 . (ٖ)  ِإَلَو ِإالَّ َأَنا َفاْعُبُجوف َقْبِمَظ ِمْغ َرُسػٍؿ ِإالَّ ُنػِحي ِإَلْيِو َأنَُّو اَل 
)  وإبصال عادات الجاىمية. ،الجعهة إلى تخك ما كان عميو اآلباء -ٕ

 ( َواْتُخُكها َما َيُقهُل آَباُؤُكمْ 

قاؿ الحافع ابغ يبصل عادات الجاىمية، كمسا واتتو الفخصة،  كاف الشبي 
ما كانػا عميو في  واتخكػا ما يقػؿ آباؤكع ىي كمسة جامعة لتخؾحجخ: ) 

ألف اآلباء قجوة  ؛وإنسا ذكخ اآلباء تشبييا عمى عحرىع في مخالفتيع لو ،الجاىمية
 . (ٗ)عشج الفخيقيغ أؼ عبجة األوثاف والشرارػ(

                                                           

 .ٜ٘( سورة األعراف: من اآلية ٔ)
 .ٕٙٗصـ ٔ( السرية النبوية، ابن كثري، جـ ٕ)
 .ٕ٘( سورة األنبياء: اآلية ٖ)
 .ٖٙصـ  ٔ( فتح الباري، ابن حجر، جـ ٗ)



ٖٗٓ 

 

جاء اإلسالـ بتحخيع وإبصاؿ بعس األمػر التي كانت مػجػدًة في وقج 
ـ بعس الجاىمية ، وأقخ بعس األمػر التي ال تتعارض مع تعاليع اإلسالـ، وقػَّ

  .العادات وىحَّبيا

وما  ما كاف عميو آباؤىع مغ اإلشخاؾ باّلِل، اعػ جَ أمخىع أف يَ  الخسػؿ ف
يتبعيا مغ العادات الجاىمية  األمخ بِعبادة اأَلوثاف، وما مغيقػلو آباؤىع  كاف

القبيحة التي كانت سائجة فييع، وال يسكغ أف تكػف صػرة السجتسع الجاىمي 
 فقج كاف السحسػدة،قبل اإلسالـ مجخدة مغ كل ميدة أو خالية مغ كل الرفات 
 والسخوءة الذجاعةفييع كثيخا مغ األخالؽ السحسػدة التي أقخىا اإلسالـ، ك

 والدشاف، فزل الديف واليػاف، الحؿ رائحة شع إذا مشيع الػاحج فكاف)  والشججة
 (ٔ)(وكخامتو لعدتو قخبانا نفدو وقجـ العػاف ، الحخب وآثخ

 الرجؽ يحبػف  ،بأس وقػة جأش، فخوسية، ورباشة أىل كانػا كسا
وغيخ ذلظ مسا أقخه اإلسالـ ، ويعيبػنو الكحب ويأنفػف  والػضػح، والرخاحة
 وشجعو. 

 أبمغ يذ ىشاؾول ،أما العادات القبيحة فال يسكغ حرخىا ىشا لكثختيا
 أبي بغ جعفخ ترػيخ مغ الجاىمية،العادات  ىحهووصف ترػيخ ل وأصجؽ
لسمظ كشا قػما أىل جاىمية نعبج أييا ا )حيث قاؿ :  ،أماـ الشجاشي شالب 

األصشاـ ونأكل السيتة ونأت الفػاحر ونقصع األرحاـ ونديء الجػار ويأكل 
 .(ٕ)(القػؼ مشا الزعيف

فيحَّب اإلسالـ كل ىحه العادات الباشمة وأبصل بعزيا وىجمو، ودعا إلى 
 كل خمق حدغ.

اَلةِ َوَيْأُمُخَنا ) ...  الجعهة إلى أصهل العبادات. -ٖ   ...(َوالدََّكاةِ  ،ِبالرَّ
                                                           

 م.ٕٛٓٓه ـٜٕٗٔالطبعة: الثانية، دار السالم للنشر والتوزيع  ٕ٘( الرحيق اظتختوم، اظتباركفوري صـ ٔ)
 .ٜٚٔصـ  ٕة، ابن ىشام جـ ( السرية النبويٕ)

https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A
https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A


ٖٗٔ 

 

ل مشيا شخيعة خْ أقجـ عبادة عخفت في الخساالت اإلليية، ولع تَ  فالرالة
 ،مغ الذخائع الدابقة عمى اإلسالـ، وىي وأوؿ عبادة فخضت عمى السدمسيغ

والفخيزة العطسى التي فخضيا هللا عمى عباده ليمة اإلسخاء والسعخاج، وتػلى 
اشبة الشبي مباشخة دوف واسصة، وفييا إضيار العبػدية إيجابيا عمى عباده بسخ

  .ومقاـ الحّؿ واالنكدار بيغ يجؼ هللا عّد وجلّ 

وىي أقػػ وسائل االتراؿ بيغ العبج وربو، فإف وقػؼ العبج بيغ يجؼ 
مػاله متحلال، متجخدا مغ كل معاني الحػؿ والقػة، يجعػه ويشاجيو، ويدتعيغ بو 

ىحه الحالة مغ الزخاعة والخذػع، ومغ التجخد ويدتيجيو، وكاف وقػفو عمى 
والذعػر بالزعف، ىػ سخ العبػدية وجػىخىا وال يتأتى لو ذلظ إال إذا كانت 

 .صالتو بخذػع وخزػع ، ويؤدييا العبج بصسأنيشة

وفي الرالة شيارة حدية ومعشػية، فالسدمع قبل أف يجخل الرالة البج أف 
ي فيو، وىحه شيارة حدية فيتصيخ السدمع يصيخ بجنو وثػبو والسكاف الحؼ يرم

 .مغ األقحار

وإذا ارتكب السدمع ذنبا أو اقتخؼ خصيئة، فإنو يتحكخ أنو بعج قميل سيقف 
بيغ يجؼ ربو الحؼ يعمع الدخ وأخفى، فيدتحي أف يقف بيغ يجيو وىػ آثع، 

و فيدارع بالتػبة، فال تحزخه الرالة إال وقج رجع إلى ربو تائبًا مشيبًا، وصالت
تكفخ لو ما ارتكبو قبميا ويقف السدمع بيغ يجؼ ربو شاىخًا يرمي، فتسحػ 

 الرالُة ذنػَبو وآثامو وتكفخىا، وىحه شيارة معشػية. 

تدكية لمشفذ وتصييخ مدتسخ ليا، ألنيا اتراؿ دائع باّلِل، ومتى  وفييا
أصبح العبج دائع الرمة بخبو، فقج أصبح أكثخ خذية لو، وأكثخ حخصا عمى 

 ، وبرالتو تغدل ذنػبو وخصاياهشاعتو

وفي االجتساع ألدائيا في صفػؼ متخاصة متداوية، إشارة إلى الشطاـ 
 .واالنزباط، وجسع الكمسة، الحؼ يشبغي أف يكػف عميو السدمسيغ



ٖٕٗ 

 

وفي الجساعة تعارؼ بيغ الشاس يقخب بيغ القمػب الستشافخة، ويديل مشيا 
وتحكيخ بأنيع إخػة يجب أف يخحع الزغائغ واألحقاد، وتػحيج لكمسة السدمسيغ، 

كبيخىع صغيخىع، ويػقخ صغيخىع كبيخىع، ويػاسي غشييع فقيخىع، ويعيغ قػييع 
 ضعيفيع، ويعػد صحيحيع مخيزيع.

فخيزة معمػمة مغ الجيغ بالزخورة عمى كل مدمع ممظ نرابا  :الدكاةو 
وىي أحج أركاف اإلسالـ الخسدة، وىي مغ العبادات السالية ، مغ ماؿ بذخوشو

االجتساعية اليامة، وقج ُعخفت في الخساالت الدابقة عمى اإلسالـ، قاؿ تعالى: 
 اَلِة َوِإيَتاء ـَ الرَّ َوَجَعْمَشاُىْع َأِئسًَّة َيْيُجوَف ِبَأْمِخَنا َوَأْوَحْيَشا ِإَلْيِيْع ِفْعَل اْلَخْيَخاِت َوِإَقا
َكاِة َوَكاُنػا َلَشا َعاِبِجيغَ الدَّ 

(ٔ). 

وسسيت صجقة ألنيا دليل لترجيق  )تدسى الدكاة صجقة، قاؿ الشػوؼ: و و 
وبيا يدتحق صاحبيا السجح ، (ٕ)(صاحبيا وصحة إيسانو بطاىخه وباششو

  .والثشاء، لرجؽ إيسانو بإخخاجو حق هللا مغ مالو

الساؿ ابتغاء مخضاة  ألنيا إمزاء وإنفاذ وإخخاج لبعس ؛كسا تدسى نفقة
ألنيا بحؿ لبعس الساؿ الدائج عغ الحاجة، قاؿ تعالى:  ؛هللا، كسا تدسى العفػ

  َوَيْدَأُلػَنَظ َماَذا ُيشِفُقػَف ُقِل اْلَعْفَػ (ٖ). 

ألنيا جدء ثابت  في ماؿ العبج يعصيو لسدتحكيو، قاؿ  ؛كسا تدسى حقا
اِئِل َواْلَسْحُخوـِ  تعالى:   .(ٗ) َوِفي َأْمَػاِلِيْع َحقّّ لِّمدَّ

 ،وقج شخعت الدكاة إصالحا لحاؿ السجتسع فقخائو وأغشيائو، وتشسية لسػارده
إذ يؤخح مغ الغشي حق هللا ليخد إلى الفقيخ، وىحا نػع مغ التكافل االجتساعي 

                                                           

 . ٖٚ( سورة األنبياء: اآلية ٔ)
 . ٚٗصـ  ٚ( شرح صحيح مسلم، النووي، جـ ٕ)
 .ٜٕٔ( سورة البقرة: من اآلية ٖ)
 .ٜٔ( سورة الذارايت: اآلية ٗ)



ٖٖٗ 

 

وإنسا يشفع الفقيخ الزخورؼ، فيحا الساؿ الحؼ ُيخخجو صاحبو ال يزخه إخخاجو، 
 ويقزي حاجتو.

وبإخخاجيا يديج األجخ والثػاب ويزاعف عشج هللا، وىي تصيخ ُمخخجيا 
 .مغ الحنػب والخصايا، وتصيخ أنفذ الفقخاء مغ الحقج والكخالية لألغشياء

 ومشيا:الحث عمى مكارم األخالق،  -ٗ

 العفاف -

الدؤاؿ مغ والعفاؼ بالفتح والتخفيف الكف عغ السشيي شخعا وعغ ) 
 .(ٔ)(الشاس

أف يرػف السدمع والسدمسة  يوى ،عفة الفخج كثيخة، مشيا: مجاالت العفةو 
وقج جاء في القخاف الكخيع  ،نفدو وفخجو عسا حـخ هللا مغ الػقػع في ىػة الخذيمة

﴿ َوْلَيْدَتْعِفِف الَِّحيَغ اَل َيِجُجوَف ِنَكاًحا َحتَّى  :إشارة إلى ىحه العفة في قػلو تعالى
 .(ٕ)ُيْغِشَيُيُع َّللاَُّ ِمْغ َفْزِمِو ﴾

قاؿ تعالى: ﴿ َقْج َأْفَمَح اْلُسْؤِمُشػَف * الَِّحيَغ ُىْع ِفي َصالِتِيْع خاِشُعػَف * 
َوالَِّحيَغ ُىْع َعِغ المَّْغِػ ُمْعِخُضػَف * َوالَِّحيَغ ُىْع ِلمدَّكاِة فاِعُمػَف * َوالَِّحيَغ ُىْع 

ِإالَّ َعمى َأْزواِجِيْع َأْو ما َمَمَكْت َأْيساُنُيْع َفِإنَُّيْع َغْيُخ َمُمػِميَغ ِلُفُخوِجِيْع حاِفُطػَف * 
 .(ٖ)* َفَسِغ اْبَتغى َوراَء ذِلَظ َفُأولِئَظ ُىُع العاُدوَف ﴾

أف يسدظ السدمع لدانو عغ كل ماال يحبو هللا ، وىي عفة المدافومشيا: 
وشعغ في أعخاض  ،يةواستيداء وسخخ  ،تعالى مغ أقػاؿ مغ غيبة ونسيسة

                                                           

 . ٕٕٙصـ  ٔ( فيض القدير، اظتناوي، جـ ٔ)
 .ٖٖ( سورة النور: اآلية ٕ)
 .ٚ،ٔ( سورة اظتؤمنون: ٖ)
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اؿ تعالى: ﴿ َما َيْمِفُع ِمْغ َقْػٍؿ ِإالَّ َلَجْيِو ، قوعغ فحر القػؿ وزوه ،السدمسيغ
 .(ٔ)َرِقيٌب َعِتيٌج ﴾

بحيث ال يدأؿ اإلنداف  ،أؼ عغ ما في أيجؼ الشاس ،العفة عغ السدألةومشيا: 
يتخمقػف الحيغ  تعالى وقج مجح هللا ،دوف حاجة ممحة أو ضخورة أحجًا شيئاً 
ِلْمُفَقَخاء الَِّحيَغ ُأحِرُخوْا ِفي َسِبيِل َّللّاِ اَل َيْدَتِصيُعػَف َضْخًبا ِفي فقاؿ:  ،بالعفاؼ

اأَلْرِض َيْحَدُبُيُع اْلَجاِىُل أَْغِشَياء ِمَغ التََّعفُِّف َتْعِخُفُيع ِبِديَساُىْع اَل َيْدَأُلػَف الشَّاَس 
ِإْلَحاًفا 

(ٕ). 

صمبػا مغ أحج العػف والسداعجة سػػ خالقيع، ألف نفػسيع فيؤالء يتعففػف أف ي
متيا وتتعفف عغ سؤاؿ الشاس، فيطشيع مغ ال فخاسة عشجه أنيع اعالية تعتد بكخ 

 أغشياء. 

كاف أحب إلييع، ورغبػا  ،وتشده عغ دنياىع ،وإذا تعفف الجاعية عغ الشاس
بقجر ما يكتدب  ،فيو، وبقجر ما يدتصيع الجاعية أف يحقق لشفدو العفة والػرع

أما إذا تخؾ نفدو تتقخب إلى أصحاب األمػاؿ والثخاء، وخزع  ،مغ تقجيخ
ألمػاليع وتصفل عمى مػائجىع ولع يتعفف، فإنو يدقط في أعيغ الشاس، فيزيع 

 دعػتو ويديء إلى نفدو. 
 .الحخص عمى صمة الخحم -

صمة الخحع مغ األمػر السيسة التي يحخص عمييا الجاعية السػفق في 
عغ َأِبى فيأمخىع بالرمة،  الشبي  دعػتو، وفي ىحا الحػار قاؿ أبػ سفياف إف

وأنحر عذيختظ األقخبيغ َقاَؿ َلسَّا ُأْنِدَلْت َىِحِه اآلَيُة:   ُىَخْيَخةَ 
َدَعا َرُسػُؿ ، (ٖ)

ُلَؤػٍّ َأْنِقُحوا َأْنُفَدُكْع َيا َبِشى َكْعِب ْبِغ » ُقَخْيًذا َفاْجَتَسُعػا َفَععَّ َوَخزَّ َفَقاَؿ   َّللاَِّ 
                                                           

 .ٛٔ( سورة ق: ٔ)
 . ٖٕٚ( سورة البقرة: من اآلية ٕ)
 .ٕٗٔ( سورة الشعراء: اآلية ٖ)
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ِمَغ الشَّاِر َيا َبِشى ُمخََّة ْبِغ َكْعٍب َأْنِقُحوا َأْنُفَدُكْع ِمَغ الشَّاِر َيا َبِشى َعْبِج َشْسٍذ َأْنِقُحوا 
َأْنِقُحوا  َأْنُفَدُكْع ِمَغ الشَّاِر َيا َبِشى َعْبِج َمَشاٍؼ َأْنِقُحوا َأْنُفَدُكْع ِمَغ الشَّاِر َيا َبِشى َىاِشعٍ 

َأْنُفَدُكْع ِمَغ الشَّاِر َيا َبِشى َعْبِج اْلُسصَِّمِب َأْنِقُحوا َأْنُفَدُكْع ِمَغ الشَّاِر َيا َفاِشَسُة َأْنِقِحػ 
ِ َشْيًئا َغْيَخ َأفَّ َلُكْع َرِحًسا َسَأُبمَُّيا  َنْفَدِظ ِمَغ الشَّاِر َفِإنِّى اَل َأْمِمُظ َلُكْع ِمَغ َّللاَّ

 .(ٔ)«اِبَباَلِليَ 

)والسعشى: إذا كشت ال أستصيع إنقاذكع مغ الشار إال بجخػلكع في اإلسالـ 
وىحا االستثشاء لو ، فإف ذلظ ال يسشعشي مغ أف أصمكع في الجنيا لقخابتكع مشي

أثخه الكبيخ في إبقاء حبل الػصل مع عذيختو، فمعل بقاء ىحا الخيط الحؼ 
أنكخوه مغ دعػتو ولع يقجروه حق  في إيسانيع بسا يعخفػنو ويقجرونو يكػف سبباً 

 .(ٕ)قجره(

قج أبقى عمى صمتو مع أقاربو وىع كفار، فسغ باب  وإذا كاف الشبي 
 ،أولى لعسػـ السدمسيغ وخاصة لمجعاة أف يبقػا عمى صمتيع بأقاربيع السدمسيغ

مغ  ؛أو جابيػىع بذيء مغ الشفػر والتحجؼ ،وإف أنكخوا مشيع بعس الدمػؾ
 ،بعج ذلظ في عػدتيع إلى االلتداـ بالجيغ الرمة سبباً أجل أف تكػف ىحه 

 واحتخاـ دعاتو السخمريغ.

أحدانيع،  الشاس عامة، وأرحامو خاصة، ويذاركيع رلوعمى الجاعية أف ي
ويحل مذكالتيع، ويدور مخضاىع، فإف الشاس إذا شعخوا أنو معيع يذاركيع 

  .يعير مذكالتيع أحبػهو أحدانيع وأتخاحيع 

                                                           

، رقم ٖٖٔصـ ٔ( أخرجو مسلم ُب صحيحو، كتاب اإلديان، َبب ُب قولو تعاىل:)َوأَْنِذْر َعِشريََتَك األَقْـَرِبنَي( جـ ٔ)
.والبالل مبعَن البلل وىو النداوة، وأطلق ذلك على الصلة، كما أطلق اليبس على القطيعة، ألن النداوة من ٕٕ٘

فمن شأنو التفريق. قال اطتطايب: بللت الرحم بال وبلال أي  شأهنا جتميع ما حيصل فيها وأتليفو، خبالف اليبس
 .ٕٕٗصـ  ٓٔنديتها َبلصلة.فتح الباري، ابن حجر، جـ 

 .ٖٗصـ ٕ( فتح اظتنعم شرح صحيح مسلم، د/ موسى شاىني الشني، جـ ٕ)
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وىحا مغ أعطع ما يسكغ أف يحبب ، ق يعير لدػاه ال لشفدوالجاعية بحف
 .الجاعية في نفػس الشاس



ٖٗٚ 

 

 اخلامتة 

) حػار ىخقل وأبي  وبعج أف انتييُت مغ ىحه الجراسة التي تشاولت فييا
، يسكغ في خاتسة ىحا البحث أف أوجد أىع الشتائج دراسة دعػية ( -سفياف 

 يمي:والتػصيات التي تػصمت إلييا، وىي كسا 

 أواًل: الشتائج.
حػار االستيزاح واالستبياف، فيخقل يدأؿ  ىػحػار ىخقل مع أبي سفياف  -ٔ

وسيختو، ويدتفدخ عغ مكانتو بيغ قػمو وعغ  عغ أمػر في حياة الشبي 
دعػتو وأتباعو، وأبػ سفياف يجيبو، فكاف الحػار بيشيسا حجيثًا بيغ شخفيغ 

 .عغ شخيق الدؤاؿ والجػاب
الجاعية مغ أشخاؼ الشاس أف يكػف زعيسا لقبيمة أو  ليذ معشى اختيار -ٕ

 رئيدا لعذيخة, ولكغ أف يكػف في قػمو صاحب نَدب شيِّب، وأصل
عيًا يصمب الذيخة والريت مغ دعػاه معخوؼ  .، حتى ال يُكػف دخياًل أو مجَّ

كل رساالت الخسل تحسل اسسًا واحجًا ىػ اإلسالـ الحؼ دعا إليو جسيع  -ٖ
الحؼ  اإلسالـ كاممة واضحة عمى يج الشبي دمحم  الخسل، وتججدت دعػة

 .جاء بانيًا عمى قػاعج مغ سبقو مغ األنبياء
الشبػة ال تكػف باإلرث، فػلج الشبي ال يكػف نبيًا بصخيق اإلرث عغ أبيو،   -ٗ

لع يكغ  بل ىي بسحس الفزل اإلليّي واالصصفاء الخباني، والشبي 
 .بعجه عغ أىل بيتوممكا وال مغ آبائو ممظ، بل خخجت الخالفة 

وىع قجوة لمجعاة إلى هللا في سائخ  –عمييع الرالة والدالـ-األنبياء  -٘
وال  ،ما جاءوا إلسقاط دوؿ وإقامة أخخػ، وال يصمبػف ممكاً  ،العرػر

وإنقاذىع مغ الزالؿ  ،يشّطسػف لحلظ أحدابًا، وإّنسا جاءوا ليجاية الشَّاس
 .وإخخاجيع مغ الطمسات إلى الشػر ،والذخؾ

أف أتباع رسل هللا كانػا مغ ، و ضعفاء الشاس يتبعو الػاقع غالبا أف الحق -ٙ
جسيػر الشاس الحيغ يكػنػف عادة مخؤوسيغ لمسأل وتابعيغ ليع، وكسا 
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استجابة إلى  أسخع مغ غيخىع ىعزعفاء، و الفقخاء و ىع مغ ال يكػنػف غالباً 
 الحق.

تحػؿ دوف قبػؿ مغ العكبات التي  خذية السجعػ فػات الخفعة والسكانة -ٚ
ما لجيو مغ حطػة  ىػ الجعػة، فسغ أعطع ما يرج اإلنداف عغ اتباع الحق

 .ورفعو وسيادة عشج الشاس يخذى فػاتيا
إذا خالصت حالوة اإليساف بذاشة القمػب فال يسكغ لمعبج أف يتخمى عغ  -ٛ

 .وميسا بمغت السغخيات ،ميسا كانت األسباب ،أو أف يختج عشو ،ديشو
هللا في الجعػة، والخسل يبتمػف ويؤذف، لكغ في الشياية  االبتالء مغ سشغ -ٜ

جخل لأنيع لػ انترخوا دائسا االبتالء تكػف ليع العاقبة، والحكسة في ذلظ 
 في السؤمشيغ مغ ليذ مشيع، ولع يتسّيد الرادؽ مغ غيخه.

تتسيَّد بقجرتيا الحاتية عمى االنتذار، وسخعة الشفػذ إلى  الجعػة اإلسالـ -ٓٔ
خة، والشفػس السزصخبة، ولقج عَخفت الجعػة اإلسالمية كبػاٍت القمػب الحائ

تاريخية صعبة، ولكشيا أثبتت قػتيا عمى السػاجية، وقجرَتيا عمى الغمبة؛ 
 ألف وعج هللا ماٍض في جعل السدتقبل ليا. 
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 ثاٌيًا: التوصيات.

والسشاضخة،  والحػار إلى فيع أصػؿ الججاؿ عحاجتيأوصي الجعاة بزخورة  -ٔ
 دعػتيع. يخيج أف يفدج عميو صيجًا ثسيشًا لسخالفٍ  ػايكػنحتى ال 

الخد عمى أىل الديغ والزالؿ عمى السؤسدات الجيشية الخسسية في الجولة  -ٕ
ليع بالحػار الفعَّاؿ  والترجؼ مغ أصحاب وأتباع الفخؽ الزالة السشحخفة،

 جسيال. ويخدىع إلى الحق رداً  ،ويبجد أوىاميع ،الحؼ يفشج شبياتيع
تدميط الزػء عمى الذيادات الرادرة مغ غيخ السدمسيغ بعطسة يشبغي  -ٖ

، ال سيسا أىل السكانة والعمع اإلسالـ، وسسػ تعاليسو، وصجؽ رسػلو
 مشيع. 

خجػه مشيع غيخ يعخفيع ال لذيء ي وأن مغ الجاعية الشاس ضخورة استذعار  -ٗ
 ،شخرية ةحمسر، وليذ لوالتعاوف معيع عمى العسل الرالح ،الخيخ ليع

 و،دنيػية عمى حداب اآلخخيغ، فإف ذلظ يباعج الشاس عش ةنيل مختبأو 
 و.ويشفخىع مش

لتػحيج األىجاؼ السؤسدات الجيشية الخسسية في الجولة؛  التشديق بيغوجػب  -٘
  الستعمقة بالجعػة إلى هللا تعالى.والخصط والسشاىج واألعساؿ 

 
 وهللا من وراء القصد، وهو سبحانه نعم املوىل ونعم النصري

 العاملني رب هلل احلمد أن وآخر دعواان

 وسلم. وصحبه وعلى آله دمحم سيدان على وابرك وزد وسلم اللهم وصل ِّ 

********** 
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 أِي املراجع 

 أواًل: القخآف الكخيع، كالـ رب العالسيغ.

 ثانيًا: مخاجع متشػعة:
إحياء عمهم الجين، أبه حامج دمحم بن دمحم الغدالي، دار السعخفة،  -ٔ

 بيخوت.
إرشاد الداري لذخح صحيح البخاري، أحسج بن دمحم بن أبى بكخ بن  -ٕ

عبج السمك القدصالني، الصبعة: الدابعة، السصبعة الكبخى األميخية، 
 ىـ. ٖٕٖٔمرخ، 

إرشاد الفحهل إلى تحقيق عمم األصهل، دمحم بن عمي بن دمحم  -ٖ
ىـ ٕٔٗٔالذهكاني، تحقيق: دمحم سعيج البجري أبهمرعب، دار الفكخ، 

 م. ٕٜٜٔ
االستيعاب في معخفة األصحاب، ابن عبج البخ، تحقيق: عمي دمحم  -ٗ

 م. ٕٜٜٔىـ ٕٔٗٔالبجاوي، الصبعة األولى، دار الجيل، بيخوت،
 م.ٜٜٛٔىـ ٜٓٗٔأسج الغابة، ابن األثيخ، شبعة دار الفكخ، بيخوت،  -٘
 .ٕٔٗٔاإلصابة، ابن حجخ، الصبعة األولى، دار الجيل، بيخوت،  -ٙ
السهقعين عن رب العالسين، دمحم بن أبي بكخ بن أيهب بن سعج إعالم  -ٚ

شسذ الجين ابن قيم الجهزية، تحقيق: شو عبج الخؤوف سعج، مكتبة 
 م.ٜٛٙٔىـ ٖٛٛٔالكميات األزىخية، مرخ، القاىخة, 

أعالم الشبهة، أبه الحدن عمي بن دمحم بن حبيب الساوردي، تحقيق:  -ٛ
ة األولى، دار الكتاب العخبي، دمحم السعترم باهلل البغجادي، الصبع

  م.ٜٚٛٔبيخوت، 
األعالم، خيخ الجين بن محسهد بن دمحم بن عمي بن فارس، الدركمي  -ٜ

  م.ٕٕٓٓالجمذقي، الصبعة: الخامدة عذخ، دار العمم لمساليين، 
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ِإكَساُل الُسْعِمِم بَفَهاِئِج ُمْدِمم، عياض بن مهسى بن عياض اليحربي  -ٓٔ
ار الهفاء لمصباعة والشذخ والتهزيع، مرخ، الدبتي، الصبعة: األولى، د

 م.ٜٜٛٔىـ ٜٔٗٔ
، ٕٗٔصـ  ٔأوربا العرهر الهسصى، د/ سعيج عبجالفتاح عاشهر، جـ -ٔٔ

 م.ٖٜٛٔالصبعة الخامدة، القاىخة، مكتبة األنجمه السرخية، 
وآخخون،  عبيجات أساليبو، د/ ذوقان أدواتو، مفيهمو، العمسي: البحث -ٕٔ

 تهزيع، عسان، األردن.وال لمشذخ مججالوي  دار شبعة
مكتبة شبعة البجاية والشياية، أبه الفجاء إسساعيل بن عسخ بن كثيخ،  -ٖٔ

 السعارف، بيخوت. 
البجر الصالع بسحاسن من بعج القخن الدابع، دمحم بن عمي بن دمحم بن  -ٗٔ

 دار السعخفة، بيخوت. شبعة ،عبج هللا الذهكاني
األولى، دار  التعخيفات، عمي بن دمحم بن عمي الجخجاني، الصبعة -٘ٔ

 ىـ.٘ٓٗٔالكتاب العخبي، بيخوت، 
التفديخ الهسيط لمقخآن الكخيم، دمحم سيج ششصاوي، الصبعة: األولى،  -ٙٔ

 م.ٜٜٚٔدار نيزة مرخ لمصباعة والشذخ والتهزيع، القاىخة، 
تيحيب األسساء والمغات، اإلمام الشهوي، الصبعة األولى، دار الفكخ،  -ٚٔ

 م.ٜٜٙٔبيخوت 
ى صحيح مدمم، أبه الحدين مدمم بن الجامع الرحيح السدس -ٛٔ

 الحجاج بن مدمم القذيخي الشيدابهري،  دار الجيل بيخوت.
، القخشبي، تحقيق: أحسج البخدوني وإبخاليم الجامع ألحكام القخآن -ٜٔ

ىـ ٖٗٛٔأشفير، الصبعة الثانية، دار الكتب السرخية، القاىخة، 
 .مٜٗٙٔ
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األرناؤوط، عبج ، تحقيق: شعيب ٚٛٔجالء األفيام، ابن الكيم، صـ  -ٕٓ
ىـ ٚٓٗٔالكهيت،  -القادر األرناؤوط، الصبعة: الثانية، دار العخوبة

 م.ٜٚٛٔ
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خدانة األدب وغاية األرب، الحسهي، تحقيق: عرام شعيته، الصبعة  -ٕٕ

 م.ٜٚٛٔيالل، األولى، بيخوت، دار ومكتبة ال
الجرر الكامشة في أعيان السائة الثامشة، أحسج بن عمي بن حجخ  -ٖٕ

العدقالني، الصبعة الثانية، مجمذ دائخة السعارف العثسانية، 
 م.ٕٜٚٔىـٕٜٖٔاليشج،

، شبعة دار الجعهة الجعهة قهاعج وأصهل، جسعو أمين عبج العديد -ٕٗ
 لمصبع والشذخ.
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ِجْدتاني تحقيق: شَعيب األرنؤوط، مَحسَّج  شجاد بن عسخو األزدي الدِّ
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ىـ ٖٓٗٔكاِمل قخه بممي، الصبعة: األولى، دار الخسالة العالسية،
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خ، الصبعة: الثانية، شخكة مكتبة ومصبعة مرصفى البابي الحمبي، مر
 م. ٜ٘ٚٔىـ  ٜٖ٘ٔ

سيخ أعالم الشبالء، الحىبي، الصبعة الثالثة ، مؤسدة الخسالة،  -ٖٔ
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الحميم بن عبج الدالم بن عبج هللا بن أبي القاسم بن دمحم ابن تيسية 
الحخاني الحشبمي الجمذقي، تحقيق: دمحم بن رياض األحسج، الصبعة: 

 ىـ.ٕ٘ٗٔاألولى، السكتبة العرخية، بيخوت، 
صحيح البخاري، دمحم بن إسساعيل أبه عبجهللا البخاري الجعفي،  -ٖٚ

 –يق: د/ مرصفى ديب البغا، شـ الثالثة، دار ابن كثيخ، اليسامة تحق
 م.ٜٚٛٔىـ ٚٓٗٔبيخوت، 
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الصبقات الكبخى، ابن سعج، تحقيق: دمحم عبج القادر عصا، الصبعة:  -ٖٛ
 م.ٜٜٓٔىـ،ٓٔٗٔاألولى، دار الكتب العمسية، بيخوت،

عسجة القاري شخح صحيح البخاري، بجر الجين العيشي، دار إحياء  -ٜٖ
 عخبي، بيخوت.التخاث ال

 ىـ.ٜٖٚٔفتح الباري، ابن حجخ، دار السعخفة، بيخوت،  -ٓٗ
صـ  ٜفتح السشعم شخح صحيح مدمم، د/ مهسى شاىين الشين جـ  -ٔٗ

 م.ٕٕٓٓىـ ٖٕٗٔ، الصبعة: األولى، دار الذخوق، ٘ٙ٘
في أصهل الحهار، الشجوة العالسية لمذباب اإلسالمي، الصبعة  -ٕٗ

 م.ٜٜٛٔىـ ٜٔٗٔ الخامدة، دار التهزيع والشذخ اإلسالمية
في العقيجة اإلسالمية واألخالق، د/ محي الجين الرافي وآخخون،  -ٖٗ

 شبعة جامعة األزىخ.
فيس القجيخ شخح الجامع الرغيخ، دمحم عبج الخؤوف السشاوي، الصبعة  -ٗٗ

 ىـ.ٖٙ٘ٔاألولى، السكتبة التجارية الكبخى، مرخ، 
تجمخي، الكامل في التاريخ، ابن األثيخ، تحقيق: عسخ عبج الدالم  -٘ٗ

ىـ ٚٔٗٔالصبعة: األولى، دار الكتاب العخبي، بيخوت، لبشان، 
 م.ٜٜٚٔ

كذف األستار عن زوائج البدار عمى الكتب الدتة، نهر الجين  -ٙٗ
 الييثسي، تحقيق: حبيب الخحسن األعظسي، الصبعة: األولى، مؤسدة

 م.ٜٜٚٔىـ ٜٜٖٔالخسالة، 
كخماني، الكهاكب الجراري في شخح صحيح البخاري، شسذ الجين ال -ٚٗ

ىـ ٔٓٗٔ، بيخوت، لبشان، الصبعة الثانية, دار إحياء التخاث العخبي
 م.ٜٔٛٔ

لدان العخب، ابن مشظهر ، الصبعة الثالثة، دار صادر، بيخوت،  -ٛٗ
 ىـ.ٗٔٗٔ
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 الثالثة،السجخل إلى عمم الجعهة، دمحم أبه الفتح البيانهني، الصبعة:  -ٜٗ
 م. ٜٜ٘ٔىـ ٘ٔٗٔمؤسدة الخسالة 

عبج هللا الحاكم دمحم بن عبج هللا بن دمحم مدتجرك الحاكم، أبه  -ٓ٘
الشيدابهري، تحقيق: مرصفى عبج القادر عصا، الصبعة: األولى، دار 

 م.ٜٜٓٔىـ ٔٔٗٔالكتب العمسية، بيخوت،
مدشج اإلماـ أحسج بغ حشبل، أبػ عبج هللا أحسج بغ دمحم بغ حشبل  -ٔ٘

بغ ىالؿ بغ أسج الذيباني، تحقيق: شعيب األرنؤوط، وآخخيغ، 
 ـ.ٕٔٓٓىػ ٕٔٗٔالصبعة األولى، مؤسدة الخسالة، 

السرباح السزيء، ابن حجيجة األنراري، تحقيق: دمحم عظيم الجين،  -ٕ٘
 ىـ.٘ٓٗٔعالم الكتب، بيخوت، 

معالم في مشيج الجعهة، صالح بن عبج هللا بن حسيج، شبعة دار  -ٖ٘
 األنجلذ الخزخاء.

يق: أحسج يهسف الشجاتي معاني القخآن، الفخاء، يحيى بن زياد بن عبج هللا، تحق -ٗ٘
 وزميميو، الصبعة األولى، مرخ، دار السرخية لمتأليف والتخجسة.

معجم البمجان، ياقهت الحسهي، الصبعة الثانية، دار صادر، بيخوت  -٘٘
 م. ٜٜ٘ٔ

معجم السعالم الجغخافية، عاتق بن غيث البالدي، الصبعة: األولى، دار  -ٙ٘
 م.ٕٜٛٔىـ ٕٓٗٔمكة لمشذخ والتهزيع، مكة السكخمة، 

السعجم الهسيط، مجسع المغة العخبية بالقاىخة، إبخاليم مرصفى  -ٚ٘
 وآخخون، دار الجعهة.

مفاتيح الغيب، فخخ الجين الخازي، الصبعة الثالثة، دار إحياء التخاث  -ٛ٘
 ىـ.ٕٓٗٔالعخبي، بيخوت،

مشاىج البحث العمسي ، د / عبج الخحسن بجوى، شـ دار الشيزة  -ٜ٘
 م. ٖٜٙٔمرخ،  –العخبية 
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في تاريخ السمهك واألمم، ابن الجهزي، الصبعة: األولى، دار  السشتظم -ٓٙ
 .ٕٜٜٔىـ ٕٔٗٔالكتب العمسية، بيخوت، 

السشياج شخح صحيح مدمم بن الحجاج، أبه زكخيا محيي الجين يحيى بن شخف  -ٔٙ
 ىـ.ٕٜٖٔالشهوي، الصبعة: الثانية، دار إحياء التخاث العخبي، بيخوت، 

عبج الفتاح عاشهر، شبعة  مشيج القخآن في تخبية السجتسع، د/  -ٕٙ
 م.ٜٜٚٔاألولى، مكتبة الخانجي، 

مشيجية البحث في العمهم اإلندانية والتصبيكية، د/ عبهد عبج هللا  -ٖٙ
 دمذق .  –العدكخي شبعة دار الشسيخ لمصباعة والشذخ والتهزيع 

السهافقات, إبخاليم بن مهسى بن دمحم المخسي الغخناشي الذييخ   -ٗٙ
يجة مذيهر بن حدن آل سمسان, الصبعة بالذاشبي، تحقيق: أبه عب

 م.ٜٜٚٔىـٚٔٗٔاألولى, دار ابن عفان, 
السهسهعة العخبية العالسية، مؤسدة أعسال السهسهعة لمشذخ   -٘ٙ

 م.ٜٜٜٔىـ ٜٔٗٔوالتهزيع، الصبعة الثانية، 
ميالد العرهر الهسصى، مهس، تخجسة عبجالعديد تهفيق جاويج،  -ٙٙ

 م.ٜٚٙٔ، لم الكتب، القاىخة، عاٖٕٙسمدمة األلف كتاب رقم 
الشياية في غخيب الحجيث واألثخ، أبه الدعادات السبارك بن دمحم  -ٚٙ

الجدري، تحقيق: شاىخ أحسج الداوي، محسهد دمحم الصشاحي، السكتبة 
 م.ٜٜٚٔىـ ٜٜٖٔالعمسية، بيخوت، 

الهافي بالهفيات، صالح الجين خميل بن أيبك بن عبج هللا الرفجي،  -ٛٙ
وتخكي مرصفى، دار إحياء التخاث، بيخوت، السحقق: أحسج األرناؤوط 

 م.ٕٓٓٓىـ ٕٓٗٔ
وفيات األعيان وأنباء أبشاء الدمان، أبه العباس شسذ الجين أحسج بن دمحم بن  -ٜٙ

 م.ٜٓٓٔإبخاليم بن أبي بكخ ابن خمكان، شـ دار صادر، بيخوت، 

********** 
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