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 غزوة بين قريظة دراسة وصفية حتليلية مع نقد لبعض
 املستشرقني آراء

 أتليف
 مسفر وقدان بن حممد بن انجيد.                     
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 املقدمة                                       

احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من 
يهد هللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له ، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له ، 

 .وأشهد أن حممدا عبده ورسوله 
ٻ   ٱ چ  1 چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  چ 

ٿ    ٿٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺ

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  چ  2 چڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ٹٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹ

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ     ڭے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭچ  3چھ  ھ  ھ  

  4چۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  
،وشر األمور حمداثهتا  أما بعد:فإن أحسن احلديث كالم هللا ، وخري اهلدي هدي حممد 

   5،وكل حمدثة بدعة ، وكل بدعة ضاللة ، وكل ضاللة يف النار.
إن أفضل ما اشتغل به الباحثون بعد كتاب هللا تعاىل دراسة السنة النبوية الشريفة والبحث يف 

على  ص النيبر  لبيان كيفية ح   بين قريظةالغزوات كغزوة  فيما خيص رحاهبا الفسيحة خاصة
هداية الناس ونشر الدعوة ابلوسائل املتاحة يف عصره وكذلك لبيان جزء من التاريخ اإلسالمي 

وأخذ العرب والدروس منه، واالقتباس من الوسائل واألساليب الكثرية اليت استخدمها  ،الدعوي

                                 
 .102سورة  آل عمران آية  1
 .1سورة النساء آية  2
 .00سورة األحزاب آية  3
 .01السورة السابقة آية  4
يعلمها أصحابه ، ليجعلوها بني يدي كالمهم ، رواها أبو داود  هذه خطبة احلاجة اليت كان النيب  5
، كتاب  3/413واللفظ له ، والرتمذي  2112، كتاب النكاح ، ابب: يف خطبة احلاجة برقم  2/591

، وصححها األلباين يف كتابه خطبة  5/315،وأمحد  1105النكاح ، ابب:ما جاء يف خطبة النكاح برقم 
 .9احلاجة ص 
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 الغزوة. كما أن وجود األمنوذج العملي الواقعي املتمثل يف شخص الرسول هذه يف الرسول
خاصة إذا كانت تلك الدروس مستقاة  للسري على طريقتهإىل هللا تعاىل يعطي حافزا للدعاة 

هي من  وال ريب فالدعوة إىل هللا .من زمن اتضح فيه قوة املسلمني ومدى متسكهم بعقيدهتم
أجل األعمال وأفضل القرابت ومن أجلها بعث األنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم إىل 

دعوة العباد و إرشادهم إىل خالقهم عز وجل ، وإخراجهم من الظلمات إىل النور ومن أقوامهم ل
اجلهل إىل العلم ومن الشرك إىل التوحيد ، وهلذا كانت الغزوات جماال رحبا لضروب الدعوة إىل 
هللا ، ومنها تستقى الطرائق واألساليب والوسائل النافعة اليت هبا يتحصل املقصود من إيصال 

 إىل الناس. الوحيني
 

 موضوع الدراسة: 
تتناول الدراسة غزوة بين قريضة ، دراسة وصفية حتليلية مع نقد لبعض آراء املستشرقني.وقد 

 اخلامسة اهلجرية.وواضح من سريالسنة وقعت هذه الغزوة بعد غزوة األحزاب مباشرة ، يف 
،  يببينهم وبني الن كان  الذي  لعهدلنقض بين قريظة  يف األحداث أن سبب الغزوة كان

الزبري ملعرفة نيتهم ، مث أتبعه  بتحريض من حيي بن أخطب النضري.وقد أرسل الرسول
وألن هذا النقض وهذه اخليانة قد ،ابلسعدين وابن رواحة لذات اهلدف ليتأكد من غدرهم

 1حالجاءت يف وقت عصيب ، فقد أمر هللا تعاىل نبيه بقتاهلم بعد عودته من اخلندق ووضعه الس
عدم و والتحمل لنشر الدين وتثبيت دعائمه أمنوذجا للصرب  كان  بين قريظةغزوة يف و   .

( لدراستها ريظةبين قزوة غلذلك ظهرت أمهية دراسة  الغزوات النبوية فأخرتت )  النتائج،تعجل 
وما ظهر أمهيتها ت وصفية حتليلية مع النقد والرد على بعض آراء املستشرقني اليت دراسة دعوية

 فيها من الدروس والعرب. 

 أمهية الدراسة:
 تتجلى أمهية املوضوع من خالل النظر يف:

                                 
 .2/222واتريخ الذهيب3/199والسرية النبوية البن كثري3/232ة بن هشامأنظر سري  1
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أمهية دراسة القرآن الكرمي والسنة النبوية ولقد حفل القرآن الكرمي والسنة الشريفة بذكر  أوال:
  وتواتر أحداث هذه الغزوة ، وهذا مما يكسبها أمهية كبرية يف إفرادها ببحث ودراسة مستقلة ،

أمهية الدعوة إىل هللا وأهنا من أجل األعمال وأرفعها وأزكاها وذلك لتعلقها ابهلل عز وجل  اثنيا:
وبدينه ، فمن أجلها أرسل هللا الرسل وأنزل الكتب وأقام على العباد احلجة والربهان ، وهيأ 

ت نلرسله وللدعاة إليه من الوسائل واألساليب ما يضمن به وصول احلق إىل الناس ، فكا
الغزوات والسرااي من الوسائل والدعائم اهلامة اليت أقام هللا هبا الدين وأرسى هبا قواعد امللة ، 
ونشر هبا اإلسالم حىت بلغ اآلفاق فلم يبق بيت حجر وال مدر إال بلغه الدين ووصله النور ، 

 ت رسول هللاقال مسع وهذا مصداقا ملا تنبأ به النيب عليه الصالة والسالم فعن متيم الداري 
هذا األمر ما بلغ الليل والنهار وال يرتك هللا بيت مدر وال وبر اال أدخله هللا هذا  ليبلغن" يقول :

. ولقد ارتبطت  1"الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزا يعز هللا به اإلسالم وذال يذل هللا به الكفر
ابلدعوة إىل هللا ففيها علم وتعليم وفن يف الدعوة  غزوة بين قريظة كغريها من غزوات النيب 

بنقض بين قريظة للعهد وامليثاق أراد التوثق والتثبت من  وهتذيب، وذلك عندما مسع النيب 
صحة اخلرب فأرسل السعدين : سعد بن معاذ وسعد بن عبادة ومن معهم من الرجال لتقصي 

جتاههم على  ق ، ليكون تصرف النيب األخبار والتوثق من صحة نقض القوم للعهد وامليثا
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   چ علم وبصرية وهذا يؤيده قول هللا عز وجل 

ويؤخذ من ذلك يف اجملال الدعوي  2 چٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  
أن على الداعية إىل هللا التثبت من صحة ما ينقل إليه من األخبار و أن ال يتعجل األمور مما 

ينتج عنه اإلضرار ابلدعوة و الداعية.ويف الغزوة جوانب كثرية يف اجملال الدعوي تبني أمهيتها قد 
وعلو مكانتها وأهنا جديرة ابلبحث والتأمل واستنباط الدروس والعرب ، كما أن موضوع البحث 
هذا قد تضمن ميداان دعواي آخر وهو النظر يف بعض آراء وانتقادات املستشرقني والرد عليها 
ردا علميا مبنيا على الدليل من الكتاب والسنة وآراء العلماء مما أكسب املوضوع أمهيته وجدارة 

 البحث فيه.

                                 
 .1/1وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة  4/103رواه أمحد   1 
 .6سورة احلجرات اآلية رقم  2
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 أسباب اختيار الدراسة:

لقد تظافرت عدة من األسباب دفعتين الختيار هذا املوضوع وتناوله ابلبحث والدراسة ، ومن 
 هذه األسباب:

  .اب هللا وسنة رسولهصلة وثيقة بكت وأن هذا املوضوع ذ أوال:
  .وأمنها وتراثها اجمليد شدة ارتباطه حبياة األمة وعقيدهتا ودينهااثنيا: 
 غزوة بين قريظة والدعوة إىل هللا. رتباط التام بني بيان االاثلثا: 
تزويد الدعاة إىل هللا مبا تضمنته هذه الغزوة من سرية املصطفى عليه الصالة والسالم رابعا: 

 أعداء اإلسالم ليكون ذلك زادا يف حياهتم الدعوية.وتعامله مع 
تعريف اجملتمع املسلم وخصوصا الناشئة مبا حصل من أحداث عظيمة يف غزوة بين خامسا:  

 قريظة على وجه احلقيقة لبيان احلق ودحض افرتاءات أهل الباطل. 

 أهداف الدراسة:  
قريظة  حتقيق الدراسة الشاملة لغزوة بينتضمنت هذه الدراسة مجلة من األهداف اليت ترمي إىل 

الدراسة الوصفية التحليلية والنقدية لبعض آراء املستشرقني ، هبدف ربط هذه األهداف بفصول 
 الدراسة ومباحثها ، وفيما يلي بيان لبعض هذه األهداف:

 .الدروس الدعوية املتعلقة مبوضوع الدعوة يف غزوة بين قريظةالتعرف على  -1
 .الدروس الدعوية املتعلقة ابلدعاة يف غزوة بين قريظة على التعرف  -2
 .الدروس الدعوية املتعلقة ابملدعوين من خالل غزوة بين قريظةالتعرف على  -3
 بيان الدروس املتعلقة بوسائل وأساليب الدعوة من خالل غزوة بين قريظة. -4
 يها.بطالهنا والرد علإيراد بعض شبهات املستشرقني حول غزوة بين قريظة وبيان  -5
 التعرف على الظروف واألسباب اليت أدت إىل قيام غزوة بين قريظة.-6
 التعرف على أساليب الدعوة ووسائلها من خالل غزوة بين قريظة. -0
بيان املنهج النبوي الكرمي يف الدعوة إىل هللا وعدالة املعاملة مع أعداء هللا من خالل  -2
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 أحداث الغزوة.
 راسة: تساؤالت الد

هناك عدة تساؤالت يثريها موضوع البحث ، وحياول الباحث اإلجابة عليها ، وأهم هذه 
 التساؤالت مايلي:

 اليت تضمنتها غزوة بين قريظة؟                               الدعويةما أهم اجلوانب  -1
املسلمني   يبغزوة بين قريظة وكيفية توجيه النما الظروف واألسباب الىت أدت إىل قيام -2

                                                                  ؟خلوض غمار هذه الغزوة 
هلذه  التوجهىف  عليه الصالة والسالم الىت اتبعها النىب الوسائل واألساليب الدعويةما  -3

 ؟الغزوة

ا غزوة بين امالت اليت تضمنتهاجلوانب الدعوية املتعلقة ابلعقيدة والعبادات واملعما أهم   -4 
 ؟قريظة

هل ما ادعاه أعداء اإلسالم من املستشرقني حيال هذه الغزوة صحيح أم أن ذلك حمض  -5
 افرتاء وكذب؟

  الدراسات السابقة:
يقرر الباحث أنه على حد علمه واطالعه ومن خالل البحث والتقصي مل جيد أي رسالة علمية 
أو حبث مستقل يعطي غزوة بين قريظة وما حصل فيها من أحداث ومعاين دعوية حقها من 
الدراسة والتحقيق.وكل ما هنالك هو كتاب عام يف الغزوات للكاتب حممد أمحد ابمشيل مطبعة 

بشكل عام م حتدث فيه الكاتب عن غزوات الرسول 1901 -هـ 1391دار الفكر عام 
و بشكل خمتصرجدا ، 243ومن ذلك حتدثه عن أحداث غزوة بين قريظة يف الصحيفة رقم 

-هـ1420رسالة ماجستري عام -وكذلك مروايت الوليد بن مسلم الدمشقي يف السرية النبوية
ة العلوم االجتماعية، قدمتها الباحثة كلي-م من جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية2006

شيخة بنت عبدهللا الشيباين، والرسالة تدور حول املروايت احلديثية وكذلك مروايت اإلمام 
-م  من اجلامعة اإلسالمية2004-هـ1425الزهري يف املغازي النبوية،رسالة ماجستري عام 

دور اجي والرسالة كذلك تقسم التاريخ للباحث حممد بن حممد عو -كلية الدعوة وأصول الدين
حول املروايت احلديثية حول الغزوات . والفرق بني هذه الدراسة والدراسات السابقة أنين سأفرد 
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غزوة بين قريظة بدراسة دعوية مستوفاة ومستقلة جلميع جوانبها مبا يف ذلك التعرض لبعض 
 شبهات املستشرقني والرد عليها وبيان بطالهنا. 

 :الدراسةخطة 
  هارس.فصول ، وخامتة  ، وف ستةو ومتهيد إىل  مقدمة  حبثي ودراسيت هذه قسيمقمت بت

 وتشتمل على:املقدمة : 
 موضوع الدراسة. -1
 أمهية الدراسة. -2
 أهداف الدراسة.-3
 أسباب الدراسة.-4
 .الدراسةتساؤالت  -5
 .الدراسات السابقة -6
 .خطة الدراسة -0
 .منهج الدراسة -2
 

  :قريظة املفهوم واألسباب واألحداث والنتائج وفيه ثالثة مباحث غزوة بينالتمهيد: 
  التعريف بغزوة بين قريظة وأسباب وقوعها.املبحث األول:
 .التعريف أبحداث غزوة بين قريظة وبيان ما فيها من النتائج والفوائد والعرب  املبحث الثاين:

 ؟                                     رواايت السرية هل يشرتط فيها الصحة أم الاملبحث الثالث: 
 

ة الدروس الدعوية املتعلقة مبوضوع الدعوة يف غزوة بين قريظة وفيه متهيد و ثالث:األولالفصل 
 مباحث:
 الدروس الدعوية املتنوعة يف أمور الدين املستقاة من غزوة بين قريظة.التمهيد:

 يف غزوة بين قريظة.الدروس الدعوية املتعلقة ابلعقيدة  املبحث األول:
 الدروس الدعوية املتعلقة ابلعبادات يف غزوة بين قريظة .املبحث الثاين: 

 الدروس الدعوية املتعلقة ابملعامالت واألخالق يف غزوة بين قريظة.املبحث الثالث: 
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 الدروس الدعوية املتعلقة ابلدعاة يف غزوة بين قريظة وفيه متهيد ومبحثان:الفصل الثاين: 

 القيم والتوجيهات العلمية والدعوية املتعلقة إبعداد الداعية يف غزوة بين قريظة.يد:التمه
 الدروس الدعوية املتعلقة إبعداد الدعاة يف غزوة بين قريظة وفيه مطلبان:املبحث األول: 
 قيمة التوجيه املعنوي للمجاهدين.املطلب األول: 
 أثر اإلبتالء يف إعداد الداعية.املطلب الثاين: 

 الدروس املتعلقة بصفات الداعية يف غزوة بين قريظة وفيه ستة مطالب:ملبحث الثاين: ا
 اإلخالص.املطلب األول: 
 التواضع.املطلب الثاين: 

 الرمحة.املطلب الثالث: 
 الشجاعة.املطلب الرابع: 

 الصرب والثبات.املطلب اخلامس: 
 الفطنة والذكاء.املطلب السادس: 

  
 الدعوية املتعلقة ابملدعوين من خالل غزوة بين قريظة وفيه متهيد والدروس الفصل الثالث: 

 مبحثان:
 معاملة الداعية للمدعوين من خالل غزوة بين قريظة.التمهيد:

 احلرص على املدعوين وفيه مطلبان:املبحث األول: 
 حب اخلري للمدعوين. املطلب األول:
 حسن معاجلة أخطائهم.املطلب الثاين: 
 حقوق املدعوين وفيه مطلبان: املبحث الثاين: 
 إنزال الناس منازهلم.املطلب األول: 
 رفع الروح املعنوية للمدعوين.املطلب الثاين: 

 
الثة الدروس املتعلقة بوسائل الدعوة وأساليبها يف غزوة بين قريظة وفيه متهيد وثالفصل الرابع: 
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 مباحث:
 .أمهية الوسائل واألساليب يف الدعوة إىل هللاالتمهيد: 

 تعريف الوسائل واألساليب والفرق بينهما وفيه مطلبان:املبحث األول: 
 تعريف الوسائل واألساليب لغة واصطالحا.املطلب األول: 
 الفرق بني الوسائل واألساليب.املطلب الثاين: 

  
 الدروس الدعوية املتعلقة بوسائل الدعوة وفيه أربعة مطالب:أملبحث الثاين: 
 وسيلة دعوية لنشر الدين احلق والدعوة إليه. اجلهاداملطلب األول: 
 اختاذ املسجد مكاان للتطبيب والعالج.املطلب الثاين: 
 زايرة أهل املصائب ومواساهتم. املطلب الثالث:
 أمهية التخطيط السليم لتحقيق أهداف الدعوة ومقاصدها السامية.  املطلب الرابع:

 ليب الدعوة وفيه أربعة مطالب:الدروس الدعوية املتعلقة أبسااملبحث الثالث: 
 أسلوب اإلستشارة والشورى.املطلب األول: 
 أسلوب البشارة مبا يسر.املطلب الثاين: 

 أسلوب احلوار والتحكيم.املطلب الثالث: 
 أسلوب النداء.املطلب الرابع: 

 
 اإلستشراق واملستشرقني النشأة واألهداف وفيه متهيد وثالثة مباحث:الفصل اخلامس: 

  ماهّية اإلستشراق واملستشرقني وكيفية املواجهة.التمهيد:
 مفهوم اإلستشراق واملستشرقني لغة واصطالحا.املبحث األول: 
 نشأة اإلستشراق واملستشرقني. املبحث الثاين:

 أهداف اإلستشراق واملستشرقني.املبحث الثالث: 
 

س حول غزوة بين قريظة  والرد عليها وفيه متهيد ومخ شبهات املستشرقنيالفصل السادس:
     شبهات.                                   
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 التمهيد: 
 التعريف ابلشبهة لغة واصطالحا. أ(  

 منهج أهل السنة يف الرد على الشبهة. ب(
 ن تعاليم الرسولأ يف املدينة هو سبب النزاع املباشر بني اليهود واملسلمني أن :الشبهة األوىل 

اليت مل تقف عند حّد حماربته الدينية للوثنية، بل تعدهتا إىل أن يعرتف   صلى هللا عليه وسلم
قع النزاع واليهود، ولوال هذا الطلب ملا و  اليهود برسالته، هي اليت سببت الصراع بني الرسول

  .والرد عليها بينهم 
ت قاسية جدا وبعيدة كان  ليه وسلم ليهود بين قريظةإن معاملة النيب صلى هللا ع الشبهة الثانية:

 عن العدل وكان يسعه أن جيليهم كما أجلى بين قينقاع وبين النضري والرد عليها. 
 أن عقوبة اإلجالء لبين قريظة كانت أخف وأعدل من عقوبة القتل والرد عليها.الشبهة الثالثة:
ن بين مأمر بطريقة أو أبخرى قتل أعداد كبرية  صلى هللا عليه وسلم أن الرسول الشبهة الرابعة:

 . والرد عليها ,ممن يعتربون ابملقايس احلديثة أسرى حربقريظة 
  والنساء والرد عليها. طفالإن االسالم حيث على قتل األ الشبهة اخلامسة:

  
 اخلامتة:

 وفيها أهم النتائج اليت توصل إليها البحث ، مث التوصيات اليت يوصي هبا.
 الفهارس: 

 فهرس اآلايت القرآنية. -1
 فهرس األحاديث النبوية. -2
 فهرس األعالم.-3
 فهرس املراجع واملصادر العامة   .  -4
 فهرس احملتوايت. -5
  :منهج الدراسة 

لظواهر والقضااي ا سأتبع يف هذه الدراسة )إبذن هللا تعاىل ( املنهج الوصفي)الذي يهتم مبعاجلة
فهو الذي  ديملنهج النقهوالذي يهتم بتفكيك الكل إىل اجلزء،وأما ا التحليلييف البحوث،و 
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 اخلطوات املنهجية التالية: فيها وأتبع ،1يهتم ابلنقد وبيان الصحيح من السقيم
 عزو اآلايت بذكر سورها ، و أرقامها ، وكتابتها ابلرسم العثماين. -1
كتفي كان يف الصحيحني فإين أ  عزو األحاديث النبوية إىل مصادرها من كتب السنة ، فما -2

بيان  العلم يف بعزوه إليهما ، وإن مل يكن كذلك فإين أعزوه إىل من رواه مع ذكر كالم اهل
 درجته.

 توثيق النقول والنصوص من مصادرها األصلية. -3
ة املفاهيم واألحداث والوقائع من خالل غزو عند عرض التارخيي إستخدام املنهج الوصفي  -4

 بين قريظة.
حترير بعض املسائل وشرحها وإيضاح مكنوهنا ابستخدام املنهج التحليلي وترجيح الراجح  -5

 منها.
 إتباع منهج التأصيل يف املسائل والنقول العارضة. -6
 الرتمجة املوجزة لألعالم غري املشهورين.-0
 التعريف املوجز ابألماكن والبلدان وكل ما حيتاج إىل تعريف.-2
 ت الرتقيم والنواحي الفنية األخرى للبحث.اإللتزام بعالما -9

 ابحلواشي والفهارس الفنية. الصفحاتتذييل  -10
    

                               
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 . 120-102م ص 2000-هـ1420د.عبدالعزيز الربيعة،نشر املؤلف،الرايض،أنظر مناهج البحث العلمي  1
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 التمهيد
 

 }غزوة بين قريظة املفهوم واألسباب واألحداث والنتائج {
 
 

 وفيه ثالثة مباحث:
  وقوعها.التعريف بغزوة بين قريظة وأسباب حث األول: بامل

التعريف أبحداث غزوة بين قريظة وبيان ما فيها من من النتائج والفوائد :  املبحث الثاين: 
 والعرب. 

 رواايت السرية هل يشرتط فيها الصحة أم ال؟املبحث الثالث: 
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 حث األول بامل
 

  التعريف بغزوة بين قريظة وأسباب وقوعها.                   
 غزوة بين قريظة يف اللغة واالصطالح:تعريف 

 أوال: تعريف الغزوة يف اللغة واالصطالح:
 الغزوة يف اللغة: 

الغني والزاء واحلرف املعتل أصالن صحيحان ، أحدمها طلب شيء  : قال ابن فارس
 ، واآلخر يف ابب اللقاح.فاألول الغزو.ويقال: غزوت أغزو.

أيضا ، كما يقال جلماعة احلاج  والغازي الطالب لذلك ، واجلمع غزاة وغزي
 1 وحجيج.

  
 

: غزا الشيء غزوة:أراده وطلبه. وغزوت فالان أغزوه غزوا.والغزو القصد ، وقال ابن منظور
 2وكذلك الغوز ، وقد غزاه وغازه غزوا وغوزا إذا قصده.

 
 غزوت العدو غزوا. واإلسم الغزاة. والنسبة إىل الغزو غزوي. والرجل غازوقال اجلوهري: 

واجلمع غزاة وغزى زغزي وغزاء. وأغزيت فالان أي جهزته للغزو. واملغزية املرأة اليت غزا 
 3زوجها.

 
                                 

م،  1909-1399محد بن فارس بن زكراي،حتقيق عبدالسالم هارون،دار الفكر،بريوت،مقاييس اللغة،أ 1
 مادة غزو.

 م، مادة غزا.2005-1426لسان العرب البن منظوردار الكتب العلمية،بريوت، 2
م،  مادة 1990الصحاح يف اللغة للجوهري،حتقيق أمحد عبدالغفور عطار،دار العلم للماليني،بريوت، 3

 غزا.
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غزاه غزوا ، أراده وطلبه ، كاغتزاه. وغزا العدو: سار إىل قتاهلم وانتهاهبم وقال الفريوزآابدي: 
 1غزوا وغزواان وغزاوة. واملرأة غزا بعلها. ومغزى الكالم مقصده.

 
غزا العدو غزوا وغزواان: سار إىل قتاهلم وانتهاهبم يف دايرهم ، فهو غاز. الوسيط:  ويف املعجم

  2واجلمع غزاة وغزى وغزي . وغزا السيء غزوا:طلبه وقصده.
 القول فيما سبق أن الغزوة هي الطلب والقصد ألمر فالن أو للعدو يف دايرهم.وخالصة 

 
 الغزوة يف االصطالح: 

الغزوة ما وقع من قصد النيب صلى هللا عليه وسلم  "رمحه هللا:ابن حجر العسقالين يقول 
بنفسه أو جبيش من قبله ، وقصدهم أعم من أن يكون إىل بالدهم أو إىل األماكن اليت حلوها 

   3، حىت دخل ، مثل أحد واخلندق."
ا وقع موأصل الغزو القصد ، ومغزى الكالم مقصده ،واملراد ابملغازي هنا :)ويقول أيضا رمحه هللا

 4من قصد النيب الكفار لنفسه أو جبيش من قبله(.
 

بنفسه سواء حارب فيه أم مل  : اجليش الذي خيرج فيه الرسول والغزوة   وقال ابن عبد الرب:
بنفسه تسمى الغزوات سواء  حيارب ، وقد اتفق املؤرخون على أن القوات اليت قادها الرسول

  5قاتل فيها أم مل يقاتل. 
خالل استعراض هذه التعاريف االصطالحية يتبني للباحث أن الغزوة ما قصده النيب صلى ومن 

                                 
 م، مادة غزاه.1920-1400احمليط جمد الدين حممد الفريوزآابدي،مؤسسة الرسالة،بريوت،القاموس  1
 م، مادة غزا.1902-1392املعجم الوسيط د.إبراهيم أنيس وآخرون،دار إحياء الرتاث العريب،بريوت، 2
-1400فتح الباري بشرح صحيح البخاري،أمحد بن علي بن حجر العسقالين،دار الراين القاهرة، 3

 .0/326م، 1920
 .0/209 املرجع السابق 4
هـ  1326الدرر يف اختصار املغازي والسري يوسف بن عبدالرب القرطيب،دار املعارف،القاهرة، 5
  100ص م1999-1419املختوم للمباركفوري،املكتبة العصرية،بريوت، والرحيق،103،صم1966=
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 هللا عليه وسلم من الكفار بنفسه أو جبيش من قبله سواء وقع قتال أو مل يقع.
  

 اثنيا: تعريف بين قريظة يف اللغة واالصطالح:
 بنو قريظة يف اللغة: 

وظ هو ورق السلم يدبغ به األدم ، ومنه أدمي مقر  قال ابن منظور: القرظ: شجر يدبغ به: وقيل 
، وقد قرظته أقرظه قرظا.قال أبو حنيفة القرظ أجود ما تدبغ به األهب يف أرض العرب وهي 
تدبغ بورقه ومثره.وقال مرة القرظ شجر عظام هلا سوق غالظ أمثال شجر اجلوز وورقه أصغر 

هبا مسي نبت يف القيعان ، واحدته قرظة و من ورق التفاح ، وله حب يوضع يف املوازين ، وهو ي
الرجل قرظة وقريظة.وإبل قرظية:أتكل القرظ.وكبش قرظي وقرظي:منسوي إىل بالد القرظ وهي 
اليمن ، ألهنا منابت القرظ.والقارظ:الذي جيمع القرظ وجيتنيه ويف احلديث:ذكر أيب ، بفتح 

ملا أتى بين   ال هلا بئر أيب ، نزهلا النيباهلمزة وتشديد الباء:بئر من آابر بين قريظة وأمواهلم يق
  1قريظة.

 
 القرظ:ورق السلم ، أو مثر السنط ، ويعتصر منه األقاقيا. وقال الفريوزآابدي: 

 2والقارظ: جمتنيه.وأدمي مقروظ:دبغ أو صبغ به.وكبش قرظي، كعريب وجهين:ميين ألهنا منابته.
 

د ومنه أدمي مقروظ.وكبش قرظي:منسوب إىل بالالقرظ:ورق السلم يدبغ به ، وقال اجلوهري: 
 3القرظ وهي اليمن ، ألهنا منابت القرظ.والقرظ مدح اإلنسان وهو حي .

 
قرظ الفرظ قرظا:أي جناه ومجعه.والقارظ الذي جيمع القرظ.ومن ويف املعجم الوسيط: 

  4ظ.أمثاهلم" ال يكون ذلك حىت يؤب القارظان" أي ال يكون أبدا.والقراظ: ابئع القر 
                                 

 لسان العرب مادة ق ر ظ . 1

 . قاموس احمليط مادة ق ر ظ 2
 الصحاح يف اللغة مادة  ق ر ظ. 3

 املعجم الوسيط مادة ق ر ظ. 4
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 بنو قريظة يف االصطالح:
جنوب  .يثرب حىت القرن السابع، يف شبة اجلزيرة العربية يهودية عاشت يف قبيلة بنو قريضة

و تعرف مبنازل قريظة وتقع حاليا ما بني شارع األمري عبداحملسن املتجه من  1. شرق املدينة
 زاويته اجلنوبية ريق الدئري نفسه يفاملدينة جنواب ، متقاطعا مع الطريق الدائري الثالث ، وبني الط

الغربية ،وقد مسي ابلتسمية احلالية ابسم حي السد ، وال زالت بقااي آاثر حصن كعب بن 
 األشرف أحد أشراف بين قريظة قائمة إىل االن يف املوقع املذكور.

ملدينة ، فأما ابإخوة بين النضري ، ومها حيان من اليهود الذين كانوا  وبنو قريظة قال ابن منظور:
قريظة فإهنم أبريوا لنقضهم العهد ومظاهرهتم املشركني على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، 

  2فأمر بقتل مقاتلتهم وسيب ذراريهم واستفاءة أمواهلم.
يف بين قريظة أهنم إحدى الطوائف الثالث الذين كانوا يسكنون حول املدينة  وخالصة القول

 ة وبنو النضري وبنو قينقاع.النبوية وهي بنو قريظ
 

 .غزوة بين قريظة يف القرآن الكرمي والسنة الشريفة اثلثا:
 أ( غزوة بين قريظة يف القرآن الكرمي:
 ورد ذكرها يف معاين آايت كثرية من القرآن الكرمي غزوة بين قريظة كغريها من غزوات الرسول 

بحث والدراسة ، حيث خذل هللا أهل ، وهذا بيان لعظم شأهنا ، وأهنا جديرة ابالهتمام وال
اخليانة والغدر وأحبط سياسات اإلفك والنفاق ، ونصر أهل احلق والعدل واإلميان ولعلي أورد 

 بعضا من هذه اآلايت استشهادا يف التعريف هبؤالء الطائفة من اليهود.
ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  چ( يقول هللا تبارك وتعاىل 1

                                 
 .225-3/223موقع املوسوعة احلرة)ويكيبيداي( و وفاء الوفا أبخبار مدينة املصطفى  1
 لسان العرب مادة  ق ر ظ . 2

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%AB%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%AB%D8%B1%D8%A8
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قال ابن كثري  1 چڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ      ڇچڃ  ڃ  چ  چ  چ  
رمحه هللا:)وكانت بنو قريظة ، وهم: طائفة من اليهود وهلم حصن شرق املدينة ، وهلم عهد من 

وذمة وهم قريب من مثامنائة مقاتل ،فذهب إليهم حيي بن أخطب النضري ، فلم يزل  النيب 
، فعظم اخلطب واشتد األمر وضاق  هبم حىت نقضوا العهد وماألوا األحزاب على رسول هللا 

.وذكر اإلمام  2چڳ  ڳ  ڳ    ڳ   ڱ  ڱ   چ احلال ، كما قال تعاىل

  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄچ الطربي رمحه هللا عند تفسريه لقول هللا تعاىل

أن  چڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ      ڇڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ
ي املالئكة ريظة ، وكانت اجلنود اليت أرسل هللا هاجلنود املذكور يف اآلية هم قريش وغطفان وبنو ق

وذكر ابن عطية يف تفسريه )أن اآلية نزلت يف غزوة اخلندق وما اتصل هبا من أمر بين  3.
وذكر الشيخ عبدالرمحن السعدي رمحه هللا )أن اجلنود املذكورين يف اآلية هم أهل مكة  4قريظة(.

ود ، الذين حوايل املدينة ، فجاءوا جبنود عظيمة واحلجاز ، وأهل جند ، وماألهتم طوائف اليه
  5وأمم كثرية.(

ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  گ  گ  چ  ( ويقول عز وجل2

:)أي الذين  قال اإلمام القرطيب چگ  گ  ڳ      ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   

                                 
  .9سورة األحزاب آية رقم  1
الدمشقي،املكتبة تفسري القرآن العظيم،للحافظ أيب الفداء إمساعيل بن كثري القرشي 2

 .11،سورة األحزاب آية  3/439م، 2002-1429العصرية،بريوت،

-1429جامع البيان عن أتويل آي القرآن،أليب جعفر حممد بن جرير الطربي،دار السالم،القاهرة،3
  .2/6621 2م 2002

ألنصاري وآخر،دار ااحملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز أليب حممد عبداحلق األندلسي،حتقيق عبدهللا 4
 .0/95م، 1925-1405العلوم،قطر،

-1402تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان،عبدالرمحن بن انصر السعدي،مطبعة املدين،القاهرة،5
 .4/132م، 1922
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وقال اإلمام الطربي رمحه هللا:) وأنزل الذين  1وهم بنو قريظة(-قريشا وغطفان–عاونوا األحزاب 
وأصحابه ، وذلك هو مظاهرهتم إايهم  أعانوا األحزاب من قريش وغطفان على رسول هللا 

وملا  2وكانوا يهود(. ، وعىن بذلك بنو قريظة ، وهم الذين ظاهروا األحزاب على رسول هللا 
رسلوا إىل أة بين النظري)حيث أهنم مقرتح بين قريظة أبن يعاملهم معامل رفض رسول هللا 

على  يطلبون األمان حىت خيرجوا من دايرهم ، فوافقهم النيب عليه الصالة والسالم الرسول
  "أي الدروع والسالح ،اخرجوا منها ولكم دماؤكم وما محلت اإلبل إال احللقه "ذلك وقال هلم :

، وهلذا طلب بنو قريظة منه أن يرسل إليهم أاب لبابة ليستشريوه يف موضوع 3(فرضوا بذلك 
، وكان أبو لبابة أوسيا ،وقريظة كانت حلفاء األوس فاستجاب  النزول على حكم رسول هللا 

عليه الصالة والسالم وبعث إليهم أاب لبابة ، فلما رأوه قام إليه الرجال ، وجهش النساء واألطفال 
هلم ، قالوا ايأاب لبابة أننزل على حكم حممد؟قال نعم ، وأشار بيده إىل حلقه أي ابلبكاء فرق 

إنه الذبح !! .وخرج من عندهم وهو يقول :وهللا ما زالت قدماي يف مكاهنما حىت عرفت أين 
حىت ربط نفسه يف  ، ولذا انطلق على وجهه ، ومل أيت رسول هللا  خنت هللا ورسوله 

ال أبرح مكاين حىت يتوب هللا علي مما صنعت ، وعاهد هللا أن ال يطأ سارية املسجد ، وقال 
 :وجلقال ابن كثري رمحه هللا وفيه نزل قول هللا عز  4قريظة أبدا.

 5 چٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    چ (3  
ل عليه و قال اإلمام الطربي رمحه هللا نقال عن الإلمام الزهري :)نزلت يف أيب لبابة حني بعثه الرس

                                 
م، 1996-1410اجلامع ألحكام القرآن،أليب عبدهللا حممد بن أمحد القرطيب،دار الكتب العلمية،بريوت،1
0/105. 

 .26سورة األحزاب آية  2/6644تفسري اإلمام الطربي  2
،حممد بن بكر آل عابد،دار الغرب  حديث القرآن الكرمي عن غزوات الرسول3

 .2/242والسرية النبوية علي الصاليب 1/250م،1993هـ،1413اإلسالمي،بريوت،
، غزوة بين هـ1400بريوت،  ،أبو جعفر حممد بن جرير الطربي دار الكتب العلمية  اتريخ األمم وامللوك، 4

م، 1994-1415والسرية الصحيحة ألكرم العمري،مكتبة العلوم واحلكم،املدينة املنورة، 2/100قريظة 
 .315ص 

 .2/206تفسري ابن كثري  5
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وأورد ابن كثري رمحه هللا قوله:)أنزلت يف أيب لبابة بن عبد املنذر  1الصالة والسالم إىل بين قريظة(
فاستشاروه يف ذلك فأشار عليهم بذلك وأشار بيده إىل حلقه أي أنه  حني بعثه رسول هللا 

  ڎچ  جل.ويؤيد ذلك أيضا ما نقله اإلمام القرطيب عن جماهد يف قول هللا عز و 2الذبح(

گ  ڳ  ڳ   ڳ     گڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ   ڑ    ک  ک  ک  ک  گ  گ

نزلت يف شأن أيب لبابة رضي هللا عنه عندما أرسله النيب عليه الصالة والسالم إىل  أهنا) 3چ
فاشار عليهم أي نعم وأشار إىل حلقه  بين قريظة ليستشريوه يف النزول على حكم رسول هللا 

أي أنه الذبح ، فلما تفطن ملا قال ندم واتب مث ذهب وربط نفسه يف سارية من سواري مسجد 
  4الرسول عليه الصالة والسالم.(

إىل ما سبق ذكره يف اآلايت السابقة وجدان أن غزو بين قريظة ورد ذكرها يف القرآن  وإذا نظران
 م التعريف هبا وبيان أمهيتها وعظم شأهنا.الكرمي ، وهذا من متا

 ب:غزوة بين قريظة يف السنة الشريفة: 
بنصيب وافر من االهتمام برواايهتا  لقد حظت غزوة بين قريظة كغريها من غزوات الرسول 

 وأحداثها موثقة ومتواترة ومنها: 
 ( أورد اإلمام البخاري رمحه هللا:عن أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها قالت:)ملا رجع النيب 1

من اخلندق ، ووضع السالح واغتسل ، أاته جربيل علي السالم ، فقال:قد وضعت السالح؟ 
 وهللا ما وضعناه فاخرج إليهم.قال )فإىل أين(.قال هاهنا ، وأشار إىل بين قريظة ، فخرج النيب 

 ).5إليهم 

                                 
  .5/3210تفسري الطربي  1

 .2/206تفسري ابن كثري  2

  .102سورة التوبة آية رقم  3

والسرية الصحيحة لكرم العمري  3/240ابن هشام غزوة بين قريظة وسرية 2/154اجلامع ألحكام القرآن  4
 .315ص 

احلديث،  13/22من األحزاب،  متفق عليه، رواه البخاري ، كتاب املغازي ابب مرجع النيب 5
 . 1069، احلديث 5/160،ومسلم ابب جواز قتال من نقض العهد، 3291
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( وعن أنس رضي هللا عنه قال:)كأين أنظر إىل الغبار ساطعا يف زقاق بين غنم ، موكب جربيل 2
 1إىل بين قريظة.( حني سار النيب 

يوم األحزاب:)ال يصلني أحد العصر إال  ( وعن ابن عمر رضي هللا عنهما قال:قال النيب 3
تيها ، وقال قال بعضهم :ال نصلي حىت أنيف بين قريظة فأدرك بعضهم العصر يف الطريق ، ف

 2فلم يعنف واحدا منهم.( بعضهم:بل نصلي ، مل يرد منا ذلك.فذكر ذلك للنيب 
النخالت ، حىت افتتح قريظة  ( وعن انس رضي هللا عنه قال: كان الرجل جيعل للنيب 4

ضه ، وكان النيب فأسأله الذي كانوا أعطوه أو بع والنضري ، وإن أهلي أمروين أن آيت النيب 
  قد أعطاه أم أمين ، فجاءت أم أمين فجعلت الثوب يف عنقي تقول:كال والذي ال إله إال

يقول:)لك كذا(.وتقول كال وهللا ، حىت  هو ال يعطيكم وقد أعطانيها ، أو كما قالت والنيب 
  3عشرة أمثاله ، أو كما قال.-حسبت أنه قال–أعطاها 

نزل  ): يقول ،رضي هللا عنه أاب سعيد اخلدري مسعت :قال، أاب أمامة مسعت :قال سعد عن( 5
فأتى على  سعد فأرسل النيب صلى هللا عليه وسلم إىل 4سعد بن معاذ على حكم قريظة أهل

قوموا إىل سيدكم أو خريكم فقال هؤالء نزلوا على  لألنصار محار فلما دان من املسجد قال
   5(حبكم امللك :ورمبا قال ،حبكم هللا حكمك فقال تقتل مقاتلتهم وتسيب ذراريهم قال قضيت

يقال  ، قريش رماه رجل من،  اخلندق يوم سعد أصيب  :هللا عنها قالترضي  عائشة عن(و 6
فلما رجع رسول  ، خيمة يف املسجد ليعوده من قريب فضرب النيب، ، 6له حبان بن العرقة

                                 
 . 3209، احلديث 13/23األحزاب،  من رواه البخاري، كتاب املغازي، ابب مرجع النيب 1

 . 294احلديث   3/499رواه البخاري، ابب صالة الطالب واملطلوب راكبا وإمياء،  2

   .4003احلديث  5/163رواه البخاري، ابب رد املهاجرين إىل األنصار منائحهم،  3

كبشه بنت   اابعمرو ، وامههو سعد بن معاذ بن النعمان بن امرؤ القيس بن زيد بن عبد االشهل، كنيته:  4
رافع بن معاويه ابن االجبر ، زوجته: هند بنت مساك بن عتيك بن رافع بن امرؤ القيس بن زيد بن عبد 

أنظر سري أعالم النبالء،  االشهل وهي عمة) اسيد اخلضر ( الصحايب املعروف واحد سادات االوس.
 .1/220للذهيب 

 .  3212، احلديث 13/26من األحزاب،   لنيبرواه البخاري،كتاب املغازي، ابب مرجع ا 5

ه يف غزوة ليف أكح ى سعدارم املكىن اببن العرقة وهو حبان بن قيس من بين معيص بن عامر بن لؤي 6
يف معرفة الصحابة،البن األثري اجلزري،حتقيق علي معوض املوجود،دار الكتب  أسد الغابة اخلندق.أنظر
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 عليه السالم وهو ينفض رأسه من الغبار جربيل فأاته، وضع السالح واغتسل  اخلندق من هللا
فأشار  (فأين:)قال النيب . اخرج إليهم ، وهللا ما وضعته ، قد وضعت السالح :فقال ،

فإين أحكم  :قال ، سعد فرد احلكم إىل ، على حكمهفنزلوا  فأاتهم رسول هللا ، بين قريظة إىل
 هشام قال . وأن تقسم أمواهلم ، وأن تسىب النساء والذرية،أن تقتل املقاتلة :فيهم 

قال اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إيل أن أجاهدهم  سعدا أن عائشة عن أيب فأخربين:
احلرب بيننا وبينهم  أنك قد وضعت   وأخرجوه اللهم فإين أظن فيك من قوم كذبوا رسولك

 وإن كنت وضعت احلرب ، دهم فيكشيء فأبقين له حىت أجاه قريش فإن كان بقي من حرب
إال  بين غفار فانفجرت من لبته فلم يرعهم ويف املسجد خيمة من ، فافجرها واجعل موتيت فيها

يغذو جرحه  سعد فإذا ، اي أهل اخليمة ما هذا الذي أيتينا من قبلكم :فقالوا ، الدم يسيل إليهم
 1(دما فمات منها رضي هللا عنه

وجربيل معك(. ويف  –أو هاجهم  –:) اهجهم 2حلسان قال قال: النيب  (وعن الرباء 0
يوم قريظة حلسان بن اثبت :)اهج  لفظ:  ، عن الرباء بن عازب قال: قال: رسول هللا 

                                                                 3املشركني ، فإن جربيل معك(.
 رابعا:أسباب وقوع غزوة بين قريظة:

إن لكل حدث سببا ، فاألحداث اليت وقعت قدميا ، وتقع يف عصران احلاضر ، ويف كل زمان 
وقعت أبسباهبا املوجبة لوقوعها  ومكان تكون هلا أسباب موجبة لوقوعها ، وغزوات الرسول 

 اليت كانت هلا أسباهبا اليت وردت ابلتواتر يف كتب السري ، وغزوة بين قريظة واحدة من غزواته 
ملا قدم املدينة مهاجرا من مكة أبرم عهدا وميثاقا مع الثالث  حاديث ، و ذلك أن النيب واأل

                                 
   .2/442م، سرية سعد بن معاذ 1994العلمية،بريوت،

 . 3213احلديث  13/20من غزوة األحزاب  رواه البخاري ، كتاب املغازي ابب مرجع النيب 1

ملدينة،  مي إىل قبيلة اخلزرج من أهل احسان بن اثبت األنصاري شاعر عريب وصحايب من األنصارم، ينت 2
كما كان شاعراً معترباً يفد على ملوك آل غسان يف الشام قبل إسالمه، مث أسلم وصار شاعر الرسول بعد 

أنظر نزهة األلباب يف األلقاب، البن حجر العسقالين،حتقيق عبدالعزيز السديري،مكتبة اهلجرة.
 . 1/201م، 1929-هـ1409الرشد،الرايض،

 . 3214احلديث  13/22من غزوة األحزاب  ابب مرجع النيب رواه البخاري،كتاب املغازي، 3
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 1الطوائف من اليهود املوجودين يف املدينة حينذاك ، وهم بنو قينقاع وبنو النضري وبنو قريضة.
ومن . ولكنهم )أي اليهود( كعادهتم نقضوا هذا العهد وأخلفوا ما وعدوا والتزموا به مع النيب 

املسلَّم به أن اليهود أصحاب طبع متأصل فيهم وهو النقض والغدر واخليانة للعهود واملواثيق يف  
قضت ما  ن قبيلة بين قريظة نأكل زمان ومكان ،ولذلك كان نقضهم للعهد وامليثاق متمثل يف 

حزاب، علنت وقوفها اىل جانب جيش األأمن معاهدة عدم اعتداء و  كان بينها وبني النيب
ريظة إذا على كعب بن أسد زعيم بين ق اءت خيانة هذه القبيلة بتأثري من ُحيي بن أخطبوج

أعطاه وعودا آبءت ابلفشل ، ومنها أن يدخل معه احلصن ويصيبه ما يصيب بين قريظة إن 
 هذه املؤامرة دى شيوع خربأوقد رجعت قريش وغطفان ومل يصيبوا من الرسول واملسلمني شيئا ، 

أثريات فشال تلك التإكان حياول  عنوايت الكثري من املسلمني، ولكن الرسولاىل النيل من م
وقد أثبت هللا لنا حاهلم يف القرآن الكرمي والسنة الشريفة كما قال عز  .2زالة مفعوهلاإالسيئة و 

قال   3 چۋ  ۋ     ۅ  ۅ    ٴۇۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ  وجل
اإلمام الطربي رمحه هللا)العهد هو امليثاق الذي أعطته بنو إسرائيل رهبم ، ليعملن مبا يف التوراة 
مرة بعد أخرى ، مث نقض بعضهم ذلك مرة بعد أخرى ، فوخبهم جل ذكره مبا كان منهم من 

ر مذلك ، وعري به أبناءهم إذ سلكوا مناهجهم يف بعض ما كان أخذ عليهم ابإلميان به من أ
من العهد وامليثاق فكفروا وجحدوا ما يف التوراة من نعته وصفته فقال تعاىل :أو عاهد  حممد 

وقال ابن كثري رمحه هللا:)حني  4اليهود من بين إسرائيل رهبم عهدا وأوثقوه ميثاقا نبذه فريق منهم(

                                 
التزام كل من املسلمني واليهود ابملعايشة السلمية فيما بينهما وعدم اعتداء أي فريق منهما على نصت املعاهدة على  1

تفقوا أي اعتداء خارجي وعلى اليهود أن ي ويتعهد كل من الطرفني ابلدفاع املشرتك عن املدينة ضد،  اآلخر يف الداخل
 2/322والسرية النبوية البن كثري   3/34.أنظر سرية بن هشام ابب هجرة الرسولمع املؤمنني ما داموا حماربني

 .313والسرية الصحيحة ألكرم العمري ص 
هـ، 1400ريوت،العريب،بأنظر السرية النبوية،البن هشام،حتقيق مصطفى السقا وآخرون،دار إحياء الثراث 2

والسرية النبوية الصحيحة ألكرم العمري  40-3/46واتريخ األمم وامللوك للطربي  3/231غزوة بين قريظة 
 .313ص 

 .100سورة البقرة آية رقم  3
 .1/522تفسري اإلمام الطربي  4
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الوا وهللا ، ق وذكرهم ما أخذ عليهم من امليثاق وما عهد إليهم يف حممد بعث رسول هللا 

  ۇ  ۇ  ۆچ     ما عهد إلينا يف حممد ، وما أخذ علينا ميثاقا ، فانزل هللا تعاىل

 چ وقال احلسن البصري رمحه هللا يف قوله 1 چۋ  ۋ     ۅ  ۅ    ٴۇۆ  ۈ  ۈ

قال:) نعم ليس يف األرض عهد يعاهدون عليه)أي اليهود( إال نقضوه ونبذوه       چۅ  ۅ
 .  2ن غدا(، يعاهدون اليوم وينقضو 

واليهود أهل كذب وخيانة وخلف يف العهد والوعد ، وقد اجتمعت عليهم صفات املنافقني ، 
أنه قال) آية املنافق ثالث ، إذا  عن النيب  فقد روى البخاري يف صحيحه عن أيب هريرة 

، قال ابن القيم اجلوزية رمحه هللا: يف وصفه  3حدث كذب ، وإذا وعد أخلف وإذا اؤمتن خان(
واملكر  الغَضبيةُ وهي اليهود أهل الكذب والُبهت والغدر :)األمةلليهود أبهنم األمة الغضبية فقال

، سجيةهم ، وأرداطويةأخبث األمم  -وهو الراب والرشا-السُّحت  وأكلةواحل َيل، قتلة األنبياء 
، عادهتم البغضاء، وديدهنم العداوة والشحناء، بيت النقمةوأبعدهم من الّرمحة، وأقرهبم م ن 

الّسحر والكذب واحل َيل، ال يرون ملن خالفهم يف كفرهم وتكذيبهم من األنبياء ُحرَمة، وال يرقبون 
، وال ملن وافقهم عندهم حقٌّ وال شفقة، وال ملن شاركهم عندهم عدٌل وال ذمةيف مؤمن إالًّ وال 

، طمأنينة وال أََمَنة، وال ملن استعملهم عندهم تضحية، بل أخبثُهم أعقلهم، وال ملن خالطهم ةنصف
ة، أضيق ليس بيهودي على احلقيق -وحاشاه أن يوجد بينهم-وأحذقهم أغّشهم، وسليم الناصية 

اخللق صدورا، وأظلمهم بيوات، وأنتنهم أفنية، وأوحشهم سجّية، حتيتهم لعنة، ولقاؤهم ط رية، 
  4( رهم املقتشعارهم الغضب، وداث

ولو نظران إىل حال اليهود اليوم يف تسلطهم على املسلمني ابلطرق املباشرة وغري املباشرة قلت 
، وما ظهر منهم من نقض للعهود واملواثيق الدولية وخصوصا إذا كان األمر متعلقا ابإلسالم 

                                 
 .110-1/116تفسري ابن كثري   1

 .110/ 1تفسري ابن كثري  2

 1/56ومسلم ابب خصال املنافق  32احلديث  1/52متفق عليه رواه البخاري ابب عالمة املنافق  3
 .220احلديث 

 .30م،  ص 1994-1415هداية احليارى البن قيم اجلوزية،دار الكتب العلمية،بريوت، 4
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بث واملكر سرائرهم من اخلواملسلمني ، فما هو إال امتداد ملا كان عليه أسالفهم وما تنطوي عليه 
 واخليانة ونقض العهود واملواثيق.

 كانت تقطن من القبائل اليهودية الثالث  اليت وخالصة القول يف تعريف يهود بين قريظة أهنم:
املدينة النبوية حينما هاجر إليها نبينا عليه الصالة والسالم وهم يهود بين قينقاع ، ويهود بين 

اتفاقية معاهدة رائدة مبثابة أقدم )اتفاقا و  ة ، حيث عقد النيب النضري ، ويهود بين قريظ
 2أبرم ذلك مع الطوائف الثالث. 1(.ومعاهدة على مر التاريخ

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 املبحث الثاين
 

 التعريف أبحداث غزوة بين قريظة وبيان ما فيها من النتائج والفوائد والعرب. 
 أحداث غزوة بين قريظة: 

                                 
أنظر جمموعة الواثئق السياسية للعهد النبوي واخلالفة الراشدة،حممد محيد هللا،دار  1

 .62-61م، ص 1920-1400النفائس،بريوت،

 وهامشها. 23سبق الكالم على نص املعاهد والغدر واخليانة أنظر ص  2
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القعدة من السنة اخلامسة للهجرة ، حدث أن مر املسلمون بظروف قاسية يف أواخر شهر ذي 
عندما جتمعت أكرب قوة معادية للمسلمني يف ذلك الوقت ، للقضاء عليهم داخل املدينة ، 
وأحاطت جيوش األحزاب ابملدينة يف عشرة آالف مقاتل ، من مشركي قريش وقبائل غطفان 

وكان  1مل يزد عدد املسلمني على ثالثة آالف مقاتل. وأشجع وأسد وفزارة وبين سليم على حني
املتوقع أن ينضم يهود بين قريظة إىل صفوف املسلمني ضد القوات الزاحفة على املدينة ، وذلك 

قد لكن الذي حدث هو عكس هذا، ف بناء على نصوص املعاهدة اليت أبرمت بني الفريقني.
، وال للعهود قات حمنتهم ومل يرعوا للجوار حقاً وهنم يف أخطر أو ونفوجئ املسلمون ببين قريظة خي

حرمة، ولقد كانوا يسعون من وراء انضمامهم هذا إىل صفوف األحزاب التعجيل بسحق 
املسلمني والقضاء عليهم قضاء اتماً. ولقد أحدث نقض بين قريظة لعهدهم مع املسلمني 

ا يتوقعون لمني ألهنم ما كانو وإعالهنم االنضمام إىل صفوف الغزاة فزعاً شديداً يف صفوف املس
أن حيدث هذا يف مثل تلك الظروف، لدرجة أن الرسول صلى هللا عليه وسلم حرص أول األمر 

 هللا تعاىل يف وقد أخربانعلى كتمان اخلرب على املسلمني ملـا كان خيشى من وقعه على نفوسهم.
تمعون م هناية جيمعون وجيالكتاب العزيز أن ملة الكفر واحدة ، وإن اختلفت مللها وحنلها فه

دون اختالف إذا كان األمر ضد اإلسالم واملسلمني ، ويف هذه احلال ال يرعون عهدا وال ميثاقا 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ  ، وال يفون أبمانة وال ذمة. كما قال عز وجل

ڤ  ڤ  ڤ    ڤٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ٺڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀپ

ومبجرد أن انتهى إىل مسعه النبأ أرسل وفدا مكوان من سعد بن معاذ  2 چڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  
سيد األوس، وسعد بن عبادة سيد اخلزرج، وعبد هللا بن رواحة، وخوات بن جبري ليذكروا القوم 

: المبا بينهم وبني املسلمني من عهود، وحيذروهم مغبة ما هم مقدمون عليه، وأوصاهم قائ
"انطلقوا حىت تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤالء القوم أم ال، فإن كان حقًا فأحلنوا يل حلنا أعرفه 

أما إن  ذلك يف عضد الناس، و ، حىت ال يفت ( أي أحملوا يل يف الكالم تلميحا دون تصريح)

                                 
والرحيق املختوم،للمباركفوري،املكتبة  .231-3/230وسرية ابن هشام  3/393فتح الباري غزوة اخلندق  1

 .220-209م، ص 1999-1419العصرية،بريوت،

  .120سورة البقرة آية رقم  2
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ث بكانوا على الوفاء بيننا وبينهم فاجهروا به للناس.." فخرجوا حىت أتوهم فوجدوهم على أخ
رجع ، فوال عقد ، من رسول هللا؟أن ال عهد بيننا وبينه ما بلغهم عنهم. وقالوا عن رسول هللا

، فقال رسول هللا صلى 1تلميحا ال تصرحياً.أبن قالوا له عضل والقارة الوفد وأخرب رسول هللا
وقرروا  وهكذا ركب القوم رؤوسهم، 2هللا عليه وسلم،) هللا أكرب، أبشروا اي معاشر املسلمني (

االنضمام الفعلي للغزاة، وأخذوا ميدوهنم ابملال والعتاد.. وكانت خيانتهم األثيمة تلك مبثابة 
طعنة للمسلمني من اخللف أشق على نفوسهم من هجوم األحزاب من خارج املدينة، ألهنم ما  
 كانوا يظنون أن أيتيهم الروع من مأمنهم احلصني، وعند ذلك عظم البالء، واشتد اخلوف.

وأاتهم عدوهم من فوقهم ومن أسفل منهم حىت ظن املؤمنون كل ظن، وظهر النفاق من بعض 
املنافقني يفتون بذلك يف عضد املسلمني ، ويرجفون به يف املدينة، حىت أن أحدهم ليقول 
:)كان حممد يعدان أن أنكل كنوز كسرى وقيصر، وأحدان اليوم ال أيمن أن يذهب إىل الغائط( 

 املشركون وحلفاؤهم األدابر، حيملون معهم كل معاين اإلخفاق رجع املسلمون وبعد أن وىل 3.
إىل منازهلم ابملدينة يغسلون أنفسهم من وعثاء اجلهاد والتعب ويلتقطون أنفاسهم بعد قلق نفسي 
ابلغ دام شهرا كامال. ويبدو أن البعض ظن أن املوضوع انتهى إىل ذلك احلد لكن أيرتك الناكثون 

ن حماسبة وأتديب ، ذلك ما ال يكون ، ولذلك كان عقاهبا عاجالً، فبينما رسول هللا للعهود دو 
صلى هللا عليه وسلم يغتسل من وعثاء املرابطة يف غزوة األحزاب يف بيت أم سلمة رضي هللا 
عنها إذ تبدى له جربيل عليه السالم فقال: "أوضعت السالح اي رسول هللا، قال: نعم. قال: 

مل تضع أسلحتها، وهذا أوان رجوعي من طلب القوم، مث قال: إن هللا تبارك  ولكن املالئكة
فنادى عليه الصالة  4وتعاىل أيمرك أن تنهض إىل بين قريظة فإين عامد إليهم فمزلزل هبم .

                                 
صحيح أخرجه احلاكم ىف املستدرك  .ابلقراء الذين بعث إليهم النيب ومها حيان من جديلة :عضل والقارة 1

 .320/  20والطرباىن ىف الكبري 245/  3ابب ذكر مناقب مرثد بن أيب مرثد الغنوي
  .3/233سرية ابن هشام  2

اتريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم،مشس الدين حممد بن أمحد الذهيب،حتقيق عمر عبدالسالم  3
والسرية النبوية ، د.علي حممد  2/229م،  1920-1400تدمري،دار الكتاب العريب،بريوت،

 .2/310م، 2000-1421الصاليب،املكتبة التوفيقية،القاهرة،

 .314-3/313ية الصحيحة د.أكرم العمري غزوة بين قريظة والسرية النبو  3/244سرية ابن هشام  4
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والسالم يف املسلمني "أال ال يصلني أحد العصر إال يف بين قريظة"، فسار الناس فأدرك بعضهم 
لك قال بعضهم ال نصلي حىت أنتيها، وقال بعضهم بل نصلي، ومل يرد منا ذالعصر يف الطريق، ف

وتبعهم عليه الصالة والسالم  1. فذكر ذلك للنيب صلى هللا عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم
بعد أن استخلف على املدينة عبد هللا بن أم مكتوم، وحاصر القوم شهرًا أو مخسة وعشرين 

وقبل حتركه عليه الصالة والسالم إىل بين قريظة ، أمر الصحايب  2يوما وقيل مخس عشرة ليلة .
حىت إذا دان من  أن يتقدمه برايته إىل بين قريظة ، فسار  اجلليل علي بن أيب طالب 

، فرجع حىت لقي الرسول عليه الصالة والسالم  احلصون ، مسع منهم مقالة قبيحة لرسول هللا 
نك مسعت أظعليك أن ال تدنو من هؤالء األخابث ، قال: مل؟  ابلطريق ، فقال: ايرسول هللا ال

منهم يل أذى؟ قال: نعم ايرسول هللا ، قال لو رأوين مل يقولوا من ذلك شيئا.فلما دان رسول هللا 
   منهم : قال اي إخوان القردة ، هل أخزاكم هللا وأنزل بكم نقمته؟ قالوا اي أاب القاسم ، ما

  3كنت جهوال.
،  4سريه عليه الصالة والسالم إىل بين قريظة ، مر بنفر من أصحابه ابلصورينويف أثناء 

فقال:}هل مر بكم أحد{قالوا نعم دحية الكليب ، مر على بغلة عليها رحالة عليها قطيفة من 
استربق ، فأمران بلبس السالح فأخذان سالحنا وصففنا ، وقال لنا:هذا رسول هللا يطلع عليكم 

شام )مر بنا دحية بن خليفة الكليب ، على بغلة بيضاء عليها رحالة ، عليها وعند ابن ه 5اآلن.

                                 
 .294احلديث  3/499رواه البخاري ابب صالة الطالب واملطلوب راكبا وإمياء  1

.وشرح املواهب اللدنية ابملنح 3/246والسرية البن هشام  2/523اتريخ الرسل وامللوك للطربي ـ 2
 .3/03م، 1996-1410دار الكتب العلمية،بريوت،، احملمدية،للعالمة الزرقاين،حتقيق حممد اخلالدي

 .3/245وابن هشام ،359م، ص 2006-1420كتاب املغازي للواقدي،عامل الكتب،بريوت 3

موضع قرب املدينة النبوية. معجم البلدان،شهاب الدين ابو عبدهللا ايقوت احلموي،دار  4
طريق بين قريظة وفاء . وقيل موضع أبقصى البقيع على 3/434م، 1993-1390الفكر،بريوت،

الوفاأبخبار دار املصطفى،نور الدين علي بن أمحد السمهودي،حتقيق حممد حمي الدين عبداحلميد،دار إحياء 
 .4/1255م، 1955-1304الرتاث العريب،بريوت،

و كتاب  2/659هـ، غزوة بين قريظة 1400السرية احللبية،علي بن برهان الدين احلليب،دار املعرفة،بريوت، 5
 .352غازي ، للواقدي ص امل
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:ذلك جربيل ، بعث إىل بين قريظة يزلزل هبم حصوهنم ،  قطيفة ديباج ، فقال رسول هللا 
  1ويقذف الرعب يف قلوهبم.

 أو انوملا وصل النيب عليه الصالة والسالم مع أصحابه داير بين قريظة ، نزل على بئر تسمى أ
، وملا تالحق املسلمون وقد أتى رجال منهم من بعد العشاء اآلخرة ، ومل يصلوا العصر ،  2أىن

)ال يصلني أحد العصر إال يف بين قريظة ، فشغلهم مامل يكن هلم منه بد  يف  لقول النيب 
ا العصر و حرهبم ، وأبوا أن يصلوا ، لقول النيب عليه الصالة والسالم:)حىت أتتوا بين قريظة( فصل

.وحاصرهم   3بعد العشاء اآلخرة ، فما عاهبم هللا بذلك يف كتابه ، وال عنفهم به رسول هللا 
عليه الصالة والسالم حىت جهدهم احلصار ، وطلب منهم النزول فأبوا أن ينزلوا ، وأيقنوا أبن 

أشرافهم ،  دلن يفلتهم  وأنه مناجزهم ، ويف هذه األثناء ، قام فيهم كعب بن أسد أح النيب 
وهو صاحب احلل والعقد بينهم ، فقال اي معشر يهود ، قد نزل بكم من األمر ما ترون ، وإين 
عارض عليكم خالال ثالاث فخذوا أيها شئتم ، قالوا : وما هي؟قال نتابع هذا الرجل ونصدقه ، 

ى دمائكم لفو هللا لقد تبني لكم أنه لنيب مرسل ، وأنه للذي جتدونه يف كتابكم ، فتأمنون ع
وأموالكم وأبنائكم ونسائكم ، قالوا: ال نفارق حكم التوراة أبدا ، وال نستبدل به غريه ، قال:فإذا 
أبيتم هذه فهلم فلنقتل أبناءان ونساءان مث خنرج إىل حممد وأصحابه رجاال مصلتني السيوف ، مل 

ك وراءان نسال خنشى ومل نرت نرتك وراءان ثقال حىت حيكم هللا بيننا وبني حممد ، فإن هنلك ، هنلك 
عليه ، وإن نظهر فلعمري لنجدن النساء واألبناء.قالوا:نقتل هؤالء املساكني فما خري العيش 
بعدهم؟قال فإن أبيتم على هذه ، فإن الليلة ليلة سبت ، وإنه عسى أن يكون حممد وأصحابه 

وحندث  ،4لينا نفسد سبتنا ع قد أمنوان فيها ، فانزلوا لعلنا نصيب من حممد وأصحابه غرة ، قالوا

                                 
 ..314-2/313والسرية النبوية الصحيحة د.أكرم العمري  245/ 3سرية ابن هشام  1

والصحيح وهللا أعلم أهنا"أان"   245ويف سرية ابن هشام "أان"ص  1/250جاءت يف معجم البلدان "أىن"  2
 . ا النيبكما ذكره ابن هشام يف السرية ، وكلها تدل على بئر بين قريظة اليت نزل هب

يؤخذ من هذا:أنه ال يعاب من أخذ بظاهر احلديث أو اآلية وال من استنبط من النص معىن خيصصه ،  3
 .3/246ويؤخذ منه أيضا أن كل جمتهد يف الفروع مصيب،أنظر سرية ابن هشام 

 فيه إشارة وتذكري إىل الذين اعتدوا يف السبت ابلصيد فعاقبهم هللا إذ مسخهم قردة . 4
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فيه مامل حيدثه من كان قبلنا إال من قد علمت فأصاهبم مامل خيف عليك من املسخ.وهنا قال  
  1كعب:ما ابت رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة من الدهر حازما.

وهنا وبعد ردهم للخصال الثالث ، واشتداد حريهتم ، وتعاظم خماوفهم ، أنزلوا رجال منهم هو 
يف شأهنم ، فنزل وكلم الرسول عليه الصالة والسالم  شاس بن قيس لفاوض رسول هللا 

وعرض عليه أن يعاملهم معاملة بين النضري حبيث خيرجون أبمواهلم ونسائهم وأوالدهم ، ويرتكون 
، فقال شاس حتقن دماءان وتعطينا النساء و الذرية وال أنخذ من  ، فأىب رسول هللا السالح 

أموالنا شيئا ، فأىب الرسول عليه الصالة والسالم إال أن ينزلوا على حكمه ، فعاد شاس فأخربهم 
بنتيجة املفاوضات وأهنا يف غري صاحلهم.وملا مل يبق أمامهم سوى النزول على حكم رسول هللا 

  ، ولكن هذا يتم بعد استشارة بعض حلفائهم من املسلمني وذلك ملعرفة ما الذي سينتظرهم
:أن  إذا نزلوا على حكمه. يقول ابن هشام رمحه هللا يف السرية:) مث إهنم بعثوا إىل رسول هللا 

ه لأخا بين عمر بن عوف ، وكانوا حلفاء األوس ، لنستشريه يف أمران ، فأرس 2ابعث إلينا أاب لبابة
إليه النساء والصبيان فرق هلم ، وقالوا  3إليهم ، فلما رأوه قام إليه الرجال ، وجهش الرسول 

 4اي أاب لبابة: أترى أن ننزل على حكم حممد؟ قال نعم وأشار بيده إىل حلقه ، إنه الذبح.
أاب  نوعندها استدرك أبو لبابة األمر وفطن أنه قال قوال عظيما ما كان ينبغي أن يقوله ، وكأ

هلم حبقن دمائهم ، وعرف أن الرسول عليه  لبابة قال ذلك ألنه فهم من عدم إجابة الرسول 
الصالة والسالم سيذحبهم إن نزلوا على حكمه .قال أبو لبابة:فوهللا ما زالت قدماي من مكاهنما 

، مث انطلق على وجهه ، ومل أيت رسول هللا عليه  حىت عرفت أين قد خنت هللا ورسوله 
الصالة والسالم حىت ارتبط يف املسجد إىل عمود من عمده ، وقال :ال أبرح مكاين هذا حىت 

                                 
وسرية  3/230م، 1901-1396السرية النبوية البن كثري،حتقيق مصطفى عبدالواحد،دار املعرفة بريوتن 1

 .222والرحيق املختوم ص 4/195ابن هشام غزوة بين قريظة 

هو أبو لبابة بن عبد املنذر األنصاري املدين ، واختلف يف امسه ، فقيل:رقاعة ، وقيل مبشر ، وقيل بشري  2
النقباء ، عاش إىل خالفة علي بن أيب طالب.أنظر أسد الغابة يف معرفة الصحابة البن ، وهو أحد 

 .3/240وسرية بن هشام  1/362م، 1996-1410=األثري،دار إحياء الرتاث العريب،بريوت،
 جهش: بكى. أنظر لسان العرب البن منظور مادة ج هـ ش . 3
 . 2/315والسرية النبوية الصحيحة د.أكرم العمري  229والرحيق املختوم ص  .3/240سرية ابن هشام  4
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يتوب هللا على مما صنعت ، وعاهد هللا:أن ال أطأ بين قريظة أبدا ، وال أرى يف بلد خنت هللا 
أ ه وأبطملا بلغ رسول هللا صلى هللا عليه و سلم خرب ورسوله فيه.يقول اإلمام الطربي رمحه هللا)

 ابلذي فعل فما أان عليه وكان قد استبطأه قال أما لو جاءين الستغفرت له فأما إذ فعل ما
قال ابن هشام رمحه هللا:) وأنزل هللا يف أيب لبابة ، فيما  1أطلقه من مكانه حىت يتوب هللا عليه.(

 ٿ  ٹ  چقال سفيان ابن عيينة عن امساعيل ابن أيب خالد عن عبد هللا ابن أيب قتادة: 

ويف سحر الليلة  2 چٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   
يضحك فقالت له :مم تضحك ايرسول هللا  السادسة من ارتباطه ، مسعت أم سلمة النيب 

؟ أضحك هللا سنك قال:" تيب على أيب لبابة" قالت أفال أبشره ايرسول هللا؟ قال" بلى" 
فقامت على ابب حجرهتا ، وكان احلجاب مل يضرب بعد على نساء النيب واملؤمنني ، وقالت: 

 حىت يكون الرسول  فقال: ال وهللا اي أاب لبابة أبشر فقد اتب هللا عليك فثار الناس إليه ليطلقوه
  هو الذي يطلقين بيده فلما مر عليه الرسول .قال ابن  3خارجا إىل صالة الصبح أطلقه

هشام:)أقام أبو لبابة مرتبطا ابجلذع ست ليال ، أتتيه امرأته يف كل وقت صالة ، فتحله للصالة 
  4، مث يعود ويرتبط ابجلذع ، فيما حدثين بعض أهل العلم.(

أكرم هللا أربعة أنفار من اليهود فأسلموا ،  على حكم رسول هللا ويف ليلة نزول بين قريظة 
ثالثة منهم ليسوا من بين قريظة والرابع قرظي ، فغري القرظيني هم ثعلبة بن سعية ، وأسيد بن 

، فإنه أىب أن يدخل مع قريظة  5سعية ، وأسد بن عبيد ،والقرضي هو عمر بن سعدى القرظي

                                 
 .2/311واتريخ اإلسالم للذهيب  2/100،  اتريخ الرسل وامللوك للطربي 1

 .3/242وانظر سرية ابن هشام  20سورة التوبة آية رقم  2
م، 2004-1424العلمية،بريوت،أنظر السرية النبوية البن إسحاق،حتقيق أمحد فريد املزيدي،دار الكتب  3
. و البداية والنهاية البن كثري،حتقيق د.أمحد ابو ملحم 2/525. و اتريخ الرسل وامللوك 2/412

 .4/120م، 1925-1405وآخرون،دار الكتب العلمية،بريوت،

  .2/313واتريخ اإلسالم للذهيب  3/242سرية ابن هشام  4

د بن عبيد، وهم من وأسي (السني وسكون العني املهملتنيسعية بفتح )ثعلبة بن سعية وأسيد بن سعية  5
بين هدل، وليسوا من بين قريظة وال النضري، نسبهم فوق ذلك، هم بنو عم القوم، أسلموا تلك الليلة اليت 

عمرو بن ما أ نزلت يف غدها بنو قريظة على حكم سعد بن معاذ، رضي هللا عنه، فمنعوا دماءهم وأمواهلم.
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، وقال ال أغدر حممدا أبدا ، ومر يف الليل حبرس رسول هللا علي الصالة  غدرها لرسول هللا يف
والسالم الذي عليه حممد بن مسلمة ، فعرفه حممد بن مسلمة ، وقال اللهم ال حترمين إقالة 

فبات به  عثرات الكرام ، وخلى سبيله ، فذهب على وجهه حىت أتى مسجد رسول هللا 
 مث ذهب فلم يدرى أين توجه من األرض إىل يومنا هذا.وملا ذكر لرسول هللا  تلك الليلة ،

  1قال:)ذاك رجل جناه هللا بوفائه(
توافد رجال األوس  وأعلن عن نزول بين قريظة على حكم رسول هللا  وملا أصبح الصباح

، وقد فعلت  زرجعلى رسول هللا عليه الصالة والسالم ، وقالوا ايرسول هللا إهنم موالينا دون اخل
ا وهو أنه قد وهب بين قينقاع البن أيب اخلزرجي ، مل –يف موايل إخواننا ابألمس ما قد فعلت 

)  أحل عليه يف ذلك شافعا فيهم بوصفهم مواليه أي أحالف اخلزرج_ فقال هلم رسول هللا 
ىل سعد ) فذلك إ أال ترضون اي معشر األوس أن حيكم فيهم رجل منكم؟ قالوا بلى ، قال 

وكان رسول هللا عليه الصالة والسالم قد جعل سعد بن معاذ يف خيمة المرأة من  2بن معاذ( 
، يف مسجده ، كانت تداوي اجلرحى ، وحتتسب بنفسها على خدمة  3أسلم ، يقال هلا رفيدة

                                 
واتريخ األمم  2/350و 1/43يف معرفة الصحابة من بين قريظة.أنظر أسد الغابة  ى القرضي فهوسعد

 . 2/100وامللوك 

 .2/100. واتريخ الرسل وامللوك لإلمام الطربي 362أنظر كتاب املغازي ص  1

 .2/315والسرية النبوية الصحيحة د.أكرم العمري  3/250سرية ابن هشام  2

و تعىن  اسم رفيدة مشتق من الرفادةو )وقيل أهنا أنصارية  ابلتصغري بنت سعيد األسلمية كعيبةهي   3
دت خيرب مع شه( ، تبذل من ماهلا الكثري لعالج املرضى فكانت أول طبيبة يف اإلسالم عانة و العطاءاإل

داوي هي اليت كانت تكون يف املسجد هلا خيمة تو  رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فأسهم هلا سهم رجل
 أنظر،عندها تداوي جرحه حىت مات  رمي يف اخلندقاملرضى واجلرحى وكان سعد بن معاذ حني 

،البن عبدالرب القرطيب،حتقيق علي حممد البجاوي،دار االستيعاب يف معرفة األصحاب
صري،حتقيق إحسان عباس،دار ،حممد بن سعد البو الطبقات الكربى 4/1900 ،1412اجليل،بريوت،
،أمحد بن علي بن حجر العسقالين،دار ، واإلصابة يف متييز الصحابة 2/291 م، 1962صادر،بريوت،
 .3/21، وشرح املواهب  2/94 هـ،1412اجليل،بريوت،
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قد قال لقومه حني أصاب سعد بن  من كانت به ضيعة من املسلمني ، وكان رسول هللا 
ابخلندق:اجعلوه يف خيمة رفيدة حىت أعوده من قريب.فلما حكمه الرسول عليه معاذ السهم 

الصالة والسالم يف بين قريظة ، أاته قومه فحملوه على محار قد وطئوا له بوسادة من أدم ، 
، وهم يقولون اي أاب عمرو ، أحسن  وكان رجال جسيما مجيال ، مث أقبلوا معه إىل الرسول  

سول عليه الصالة والسالم إمنا والك ذلك لتحسن فيهم ، فلما أكثروا عليه يف مواليك ، فإن الر 
قال: لقد آن لسعد أن ال أتخذه يف هللا لومة الئم،فرجع بعض من كان معه من قومه إىل دار 
بين األشهل ، فنعى هلم رجال من بين قريظة ، قبل أن يصل إليهم سعد ، عن كلمته اليت مسعوا 

واملسلمني ، قال رسول هللا عليه الصالة والسالم:قوموا  ىل رسول هللا منه.فلما انتهى سعد إ
فأما املهاجرون من قريش ، فيقولون إمنا أراد الرسول عليه الصالة والسالم األنصار  –إىل سيدكم 

الوا:اي أاب فقاموا إليه ، فق –، وأما األنصار ، فيقولون قد عم هبا الرسول عليه الصالة والسالم 
قد والك أمر مواليك لتحكم فيهم ، فقال سعد بن معاذ:عليكم بذلك  عمرو ، إن الرسول 

عهد هللا وميثاقه ، أن احلكم فيهم ملا حكمت؟ قالوا :نعم  قال وعلى من هاهنا؟ يف الناحية 
ة والسالم عليه الصال اليت فيها رسول هللا عليه الصالة والسالم ، وهو معرض عن رسول هللا

:نعم ، قال سعد: فإين أحكم فيهم أن تقتل الرجال ، وتقسم  إجالال له ، فقال رسول هللا 
لسعد:لقد حكمت فيهم حبكم هللا من  األموال ، وتسىب الذراري والنساء. فقال رسول هللا 

م وتسيب فقال تقتل مقاتلته) وعند البخاري ، عن أيب سعيد اخلدري 1فوق سبعة أرقعة.
 . 2( ذراريهم قال قضيت حبكم هللا ورمبا قال حبكم امللك

وكان حكم سعد بن معاذ يف غاية العدل واإلنصاف وال سيما أنه وافق حكم هللا عز قلت 
وجل فيهم ، فهم ليسوا أهال للشفقة والرمحة وهم أهل غدر وخيانة وسوء طوية ، وتعاون مع 

ماح بيتوا احلرب على املؤمنني ومجعوا هلا من السيوف والر  الكفر وأهله على اإلسالم وأهله ، وقد
 هلم . وغريها الشيء الكثري وجدت يف بيوهتم بعد حكم هللا فيهم وأسر الرسول 

                                 
 .2/414األرقعة:السموات.الواحدة:رقيع. السرية النبوية البن اسحاق  1
 .   3212احلديث  13/26من غزوة األحزاب  مرجع النيب رواه البخاري،كتاب ملغازي، ابب 2
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وبعد ما حكم سعد بن معاذ فيهم ، وكانوا حينئذ يف حصوهنم ، أبو النزول على احلكم ، فصاح 
وتقدم هو والزبري بن العوام ، وقال :وهللا  قائال ، اي كتيبة اإلميان ، علي بن أيب طالب 

 ألذوقن ما ذاق محزة ، أو ألفتحن حصنهم ، فقالوا: اي حممد ، ننزل على حكم سعد بن معاذ.  
مث خرج رسول  1قال ابن هشام:مث استنزلوا ، واقتيدوا إىل املدينة ، فحبسوا يف دار بنت احلارث

إىل سوق املدينة ، فخندق هبا خنادق ، مث بعث إليهم ، فضرب أعناقهم يف تلك  هللا 
وفيهم عدو هللا حىي ين أخطب ، وكعب بن أسد ، رأس القوم  2اخلنادق ، خيرج هبم إليه أرساال

، وقد قالوا لكعب بن أسد ، وهم يذهب هبم إىل رسول هللا عليه  3، وهم ستمائة أو سبعمائة 
أرساال:اي كعب ما تراه يصنع بنا؟ قال أيف كل موطن ال تعقلون؟أال ترون الصالة والسالم 

الداعي ال ينزع ، وأنه من ذهب به منكم ال يرجع؟ هو وهللا القتل! فلم يزل ذلك الدأب حىت 
قد شقها من   4.مث أيت بعدو هللا حىي بن أخطب وعليه حلة فقاحية فرغ منهم رسول هللا 

ما ال ينتفع هبا أحد من املسلمني ، جمموعة يداه إىل عنقه حببل ، فلكل انحية قدر أمنلة ، حىت 
، قال: وهللا ما ملت نفسي يف عداوتك ، ولكنه من خيذل هللا خيذل ،  نظر إىل رسول هللا 

مث أقبل على الناس ، فقال أيها الناس: إنه ال أبس أبمر هللا ، كتاب وقدر وملحمة كتبها هللا 
 جلس فضربت عنقه. وكان قد أمر عليه الصالة والسالم ، بقتل من أنبتعلى بين إسرائيل ، مث 

واحتلم من ذكران بين قريظة ، وترك من مل ينبت ، فكان ممن مل ينبت عطية القرظي ، فرتك حيا 
 وأسلم وله صحبة.

                                 
وأسد 3/251إمرأة من بين النجار ، إمسها رملة بنت احلارث بن ثعلبة بن احلارث بن زيد.سرية ابن هشام  1

. وقال الواقدي:هي رملة بنت احلارث بن ثعلبة بن احلارث بن زيد.  3/352الغابة يف معرفة الصحابة 
وقال السهيلي: هي كيسة بنت احلارث بن كريز بن حبيب بن عبد مشس.وكانت  .360كتاب املغازي ص 

حتت مسيلمة الكذاب ، مث خلف عليها عبد هللا بن عامر بن كريز، الروض األنف،أبو القاسم عبدالرمحن 
 .2/192، 1421السهيلي،حتقيق عمر عبدالسالم السالمي،دار إحياء الرتاث العريب،بريوت،

 فة.أي طائفة بعد طائ 2

م،  ص 1966-1326أنظر الدرر يف اختصار املغازي والسري،البن عبدالرب القرطيب،دار املعارف،القاهرة، 3
 3/252.وقال ابن هشام كانوا بني الثمامنائة والتسعمائة 192

  فقاحية: أي تضرب إىل احلمرة ، أنظر لسان العرب مادة ف ق ح. 4
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ل تروي لنا أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها قصة املرأة القرظية ، فتقول:مل يقتالقرظية العجب: 
إهنا وهللا عندي تتحدث معي وتضحك وتتقلب ظهرا  1من نساء بين قريظة إال امرأة واحدة

يقتل رجاهلا يف السوق ، إذ هتف هاتف ابمسها : أين  لبطن من الضحك ، ورسول هللا 
 2فالنة؟قالت:أان وهللا ، فقلت هلا ويلك مالك؟ قالت: أقتل. قلت:ومل؟ قالت: حبدث أحدثته

عنقها.فكانت عائشة تقول:وهللا ما أنسى عجبا منها طيب نفسها وكثرة  ، فانطلق هبا فضرب
 3ضحكها ، وقد عرفت أهنا تقتل.

بن ابطا أحد أعيان  4هذا القرظي األعجب حاال من القرظية العجب هو الزبريوقرظي أعجب: 
بين قريظة.وكان هذا الرجل قد من على اثبت بن قيس بن مشاس يف اجلاهلية ، وذلك يف حرب 

عاث ، إذ قد جز انصيته وخلى سبيله ، فجاء اثبت وهو شيخ كبري فقال اي أاب عبدالرمحن هل ب
تعرفين؟ قال وهل جيهل مثلي مثلك؟ قال إين أردت أن أجزيك بيدك عندي ، قال الزبري :إن 

قال: اي رسول هللا إنه قد كان للزبري بن ابطا على  الكرمي جيزي الكرمي.مث أتى اثبت النيب  
، وقد أحببت أن أجزبه هبا فهب يل دمه.فقال النيب عليه الصالة والسالم)هو لك( فأاته منة 

قد وهب يل دمك فهو لك ، فقال الزبري:شيخ كبري ال أهل له وال  فقال له:إن رسول هللا 
فقال أبيب أنت وأمي اي رسول هللا هب يل  ولد فما يصنع ابحلياة؟ فأتى اثبت رسول هللا 

أهلك وولدك فهم لك  ، قال )هم لك(، فأاته فقال له قد وهب يل رسول هللا امرأته وولده 
فقال اي  ، فقال: أهل بيت ابحلجاز ال مال هلم فما بقاؤهم على ذلك؟فأتى اثبت رسول هللا

رسول هللا ماله ، قال)هو لك( فأاته اثبت فقال له قد أعطاين رسول هللا عليه الصالة والسالم 
أي اثبت:ما فعل الذي كأن وجهه مرآة صينية يرتاءى فيها عذارى احلي  قال‘ مالك فهو لك 

                                 
يقال هلا نباتة،كانت حتت رجل من قريظة واجلناية اليت ارتكبتها:أهنا طرحت الرحا على خالد بن سويد  1

.وكتاب املغازي ص  2/416والسرية النبوية البن اسحاق  2/330فقتلته.أنظر اتريخ اإلسالم للذهيب 
 .1/329وأسد الغابة يف معرفة الصحابة  300

 .2/330اء احلصار فقتلته أنظر اتريخ الذهيب طرحت الرحا على خالد بن سويد أثن 2
 .2/332والسرية النبوية للصاليب  2/300والسرية النبوية الصحيحة ص  2/510أنظر مغازي الواقدي غزوة بين قريظة  3
ض الَزبري بفتح الزاى خبالف الزُبري بن العوام بضم الزاى.قال السهيلي:هو الزبري بفتح الزاى وكسر الباء الرو  4

 .6/230األنف
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، كعب بن أسد؟قال قتل .قال فما فعل سيد احلاضر والبادي حىي بن أخطب؟قال قتل.قال:فما 
فعل مقدمتنا إذا شددان ، وحاميتنا إذا فرران ، عزال بن مسوأل؟ قال قتل. قال فما فعل اجمللسان؟ 

ت ة وبين عمرو بن قريظة ، قال: ذهبوا قتلوا.قال: فإين أسألك اي اثبيعين بين كعب بن قريظ
بيدي عندك إال أحلقتين ابلقوم ، فو هللا ما يف العيش بعد هؤالء من خري ، فما أان بصابر هلل 

 حىت ألقى األحبة ، فقدمه اثبت فضرب عنقه. 1فتلة دلو انضح
 2يها خملدا.قاهم وهللا يف انر جهنم خالدا ففلما بلغ أاب بكر الصديق قوله) ألقى األحبة(قال: يل

 وكانت –قال ابن إسحاق: وجاءت سلمى بنت قيس ، أم املنذر ، أخت سليط ابن قيس 
اي نيب هللا  فقالت –، قد صلت معه القبلتني ، وابيعته بيعة النساء  إحدى خاالت النيب 

ذكران  بقي ومل يقتل من أبيب أنت وأمي ، هب يل رفاعة )أي رفاعة بن مسوأل القرظي الذي
بين قريظة ، وكان قد التجأ إليها( فإنه زعم أنه سيصلي وأيكل حلم اجلمل ، قال:فوهبه هلا 

  3فاستحيته .
قسم الرسول  الذي وافق فيه حكم هللا تعاىل ورضيه رسولهوبناء على حكم سعد بن معاذ 

ارس ثالثة املسلمني ، فأعطى الفعليه الصالة والسالم أموال بين قريظة ونساءهم وأبناءهم على 
أسهم ، وللراجل سهم ، بعد أخذ اخلمس الذي هو هلل وللرسول ولذي القرىب واليتامى واملساكني 
وابن السبيل ، وعلى هذا مضت السنة يف تقسيم الغنائم ، إال أن بعض أئمة الفقه يرون أن 

ة ليست جماال لبحثه من ، والراجل يعطى سهما واحدا ، وهذه الرسال 4الفارس يعطى سهمني
الناحية الفقهية ووجه االختالف فيه ألن جماهلا جماال دعواي.مث بعث عليه الصالة والسالم سعد 
بن زيد األنصاري أخا بين عبد األشهل بسبااي من بعض سبااي بين قريظة إىل جند ، فابتاع هلم 

يف قصة إسالم رحيانة احلبيب عليه الصالة والسالم قال بن إسحاق: هبا خيال وسالحا.

                                 
الناضح:احلبل الذي يستخرج عليه املاء من البئر ابلسانية وأراد بقوله له:فتلة دلو انضح:مقدار ما أيخذ  1

  .3/255الرجل الدلو إذا أخرجت فيصبها يف احلوض.وهذا كناية عن قصر الزمن، أنظر سرية ابن هشام 

 .254-3/253قريظةوسرية بن هشام غزوة بين  2/102اتريخ الرسل وامللوك  2

.ولسان العرب 255/ 3أي أبقته حيا وقيل معناها احتشمت منه وقيل غري هذا انظرسرية ابن هشام  3
 مادة ح ي ا.

 .4/135أنظر أحكام القرآن البن العريب ابب مسألة الفارس والراجل يف الغنيمة  4



~ 36 ~ 

 
 

إحدى نساء بين  1:)وكان رسول هللا قد اصطفى لنفسه من نسائهم رحيانة بنت عمرو بن خناقة
عمرو بن قريظة ، فكانت عند رسول هللا عليه الصالة والسالم حىت تويف عنها وهي يف ملكه 

رب عليه احلجاب ، فقالت اي رسول عرض عليها أن يتزوجها ويض ، وقد كان رسول هللا
هللا:بل ترتكين يف ملكك فهو أخف على وعليك فرتكها ، وقد كانت حني سباها قد تعصت 
ابإلسالم ، وأبت إال اليهودية ، فعزهلا رسول هللا عليه الصالة والسالم ، ووجد يف نفسه لذلك 

ن سعية ل إن هذا لثعلبة بمن أمرها ، فبينما هو مع أصحابه ، إذ مسع وقع نعلني خلفه ، فقا
  2يبشرين إبسالم رحيانة ، فجاءه فقال اي رسول هللا قد أسلمت رحيانة ، فسره ذلك من أمرها(

بعد أن حكم سعد بن معاذ يف بين قريظة الذي وافق حكمه حكم : وفاة سعد بن معاذ 
سجد النبوي ، ابملهللا ورضا رسوله عليه الصالة والسالم ، عادوا به إىل خيمة رفيدة األسلمية 

وكان قد دعا هللا بقوله " وال متتين حىت تقر عيين من بين قريظة" ، وملا مت أمر بين قريظة ، 
.قالت عائشة رضي هللا  وانتقض جرحه أجيبت دعوة الرجل الصاحل سعد بن معاذ 

م ، سيل إليهإال والدم ي  -ويف املسجد خيمة بين غفار  –عنها:فانفجرت من لبته فلم يرعهم 
 3فقالوا اي أهل اخليمة ، ما هذا أيتينا من قبلكم ، فإذا سعد يغذوا جرحه دما ، فمات منها.

ويف  4قال:) اهتز عرش الرمحن ملوت سعد بن معاذ( ويف الصحيحني عن جابر أن رسول هللا 
قال املنافقون: ما أخف جنازته.فقال قال:ملا محلت جنازة سعد بن معاذ  حديث أنس 

 .5:) إن املالئكة كانت حتمله(  رسول هللا
قال ابن إسحاق: وانزل هللا يف تعاىل يف أمر اخلندق وأمر بين قريظة من القرآن ، القصة يف 
األحزاب وما نزل فيها من البالء ، ونعمته عليهم ، وكفايته إايهم ، حني فرج عنهم ، بعد مقالة 

ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  چ من قال من أهل النفاق 

                                 
 .2/22م.أنظر شرح املواهب وقيل هي امرأة من بين النضري متزوجة يف قريظة من رجل يقال له احلك 1
 .2/412السرية النبوية البن إسحاق  2

 . 443احلديث  263/ 2رواه البخاري ابب اخليمة يف املسجد للمرضى وغريهم  3

 . 3519احلديث  12/164رواه البخاري ابب مناقب سعد بن معاذ  4
  .13/150،وصححه األلباين يف الصحيحة 2/225جامع الرتمذي ابب غزوة بين قريظة  5
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واجلنود قريش   1چڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ    ڇڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک     چ  وغطفان وبنو قريظة .

فالذين جاءوهم من فوقهم بنو قريظة  2 چک  ک  ک   گ  گ  گ  

ڳ  ڳ  ڳ    ڳ   ڱ  چ  ، والذين جاءوهم من أسفل منهم قريش وغطفان.

   ڌڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڇڃ  ڃ  چ    چ  چ  چ    ڇ   ڇچ   3 چڱ  

ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  چ  أي قريشا وغطفان. 4 چڎ  ڎ  ڈ  ڈ  

 چک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  
 6أي بين قريظة أنزهلم من احلصون واآلطام اليت كانوا فيها. 5

أحداث هذه الغزوة املباركة اليت نصر هللا فيها أهل احلق واإلميان على أهل الكفر  تنتهيوهبذا 
والنفاق واخلذالن. ومكن للدين وأهله يف هذه البقعة املباركة اليت شع منها النور واهلدى واخلري 
 إىل مجيع أصقاع األرض ، وخلفت هذه الغزوة املباركة من الفوائد والدروس والعرب الشيء الكثري

وهو ما سيتم الكالم عنه حبول هللا بعد هذه األحداث ، لتكون منارات إشعاع يهتدي هبا 
الداعية إىل هللا يف طريق دعوته ، لبيان أن هذا الدين العظيم ما جاء إال هداية للبشرية ، وسعادة 

 وجناة هلا يف الدنيا واآلخرة. 
 خالل غزوة بين قريظة: من النتائج والفوائد والعرب

اآلداب الرفيعة ، واألخالق الفاضلة ، والعقائد  ة اإلسالمية تتعلم من مغازي رسول هللااألم
السليمة ، والعبادات الصحيحة ، ومسو األخالق ، وطهارة القلب ، وحب اجلهاد يف سبيل هللا 

                                 
 .9سورة األحزاب آية رقم  1

 .10السورة نفسها آية رقم  2
 .11سورة األحزاب آية رقم  3
 .25السورة نفسها آية رقم  4
 .26السورة نفسها آية رقم  5

 .2/419،420،421السرية النبوية البن إسحاق  6
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عّلم كنا نُ »، والدعوة إىل دينة وشريعته ، وطلب الشهادة يف سبيله ولذلك قال علي بن احلسن
.وإن املتفحص إبنصاف ودقة للعشر السنوات   1« كما نعّلم السورة من القرآن   ي النيب مغاز 

اليت قضاها عليه الصالة والسالم بعد اهلجرة جماهدا يف سبيل هللا لرفع راية التوحيد ، وداعيا إىل 
متعها و دين هللا ، وإقامة دعائم هذا الدين ،ليجد أنه مل يكن مهه عليه الصالة والسالم الدنيا 

الزائلة ، بل كانت غايته أمسى الغاايت وهي تثبيت دعائم التوحيد ، وإزالة معامل الشرك والوثنية 
، ابلدعوة الصحيحة ، واملنهج السليم ، وأن ال يعبد إال هللا عز وجل ، ونشر العدل ، وعودة 

بعد أن  ئل ،اجلاهل إىل احلق ، وأن جتتمع األمة ، وينتظم أمر اجلماعة على بينة من الفضا
طغت عليهم غشاوة من الرذائل ، وأن يوحدهم بعد أن كانوا شعواب وقبائل متفرقني ، يسودهم 
الصراع والتقاتل على أتفه األمور. وهلذا كان لغزواته من النتائج والفوائد والعرب ما يفوق احلصر 

يف هذا املبحث جل ، و ، مما كان له األثر الكبري يف ربط األمة بدينها ، وثقتها بنصر رهبا عز و 
سأتعرض للكالم عن هذه الفوائد والعرب بشكل موسع الستيضاح معاملها ، واكتشاف مكامنها 
، لتنري الطريق أمام الدعاة إىل هللا لإلفادة منها يف دعوهتم للناس ، والسري على هنجها ، وال 

صحابه سالم مع أسيما أهنا نتاج لكفاح طويل ، خاض غماره سيد الثقلني عليه الصالة وال
 رضوان هللا عليهم أمجعني،ومن هذه النتائج والفوائد والعرب ما يلي:

أمساه  ابابهذا احلكم  -رمحه هللا -: وقد جعل اإلمام مسلمجواز قتاِل َمن نقض العهدأوال: 
، فالصلح واملعاهدة واالستئمان بني املسلمني وغريهم، كل ابب"جواز قتال من نقض العهد"

على املسلمني ما مل ينقض اآلخرون العهد أو الصلح أو األمان، وحينئذ  حرتامهذلك ينبغي ا
وال زالت الدول حتكم بقتل اخلونة الذين ،2جيوز للمسلمني قتاهلم إن رأوا املصلحة يف ذلك

ق وال خالسوا األأحط الصفات و أالغدر واخليانة من ف يتواطؤون مع األعداء حىت زماننا هذا.
عة هللا من بعضهم بعضا ولذا جاءت شريال انتشر فيهم اخلوف فال أيإتسود اخليانة يف الناس 

چ املواثيقكما قال تعاىل آمرا ابلوفاء ابلعهود و مانة والوفاء انهية عن الغدر واخليانة  مرة ابألآتعاىل 

                                 
دروس وعرب وفوائد د. علي حممد الصاليب،املكتبة  ،غزوات الرسول 2/355السرية النبوية البن كثري 1

 .6م، ص 2010-1431العصرية،بريوت،
 .6/216أنظر شرح النووي على مسلم،ابب إجالء اليهود من احلجاز 2
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ٿ  چ  قال عز وجل انهيا عن الغدر واخليانةو 1چ کژ  ژ  ڑ  ڑ  ک

وقال  2چڦ  ڦ         ڤ                                          ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ٹ  ٹ  

ولذلك كانت  العقوبة يف حق  3چٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ                ٹ  ٹ    ٺچ عز وجل 
بين قريظة عادلة ، وكانوا أهال الستحقاقها مبا اقرتفوه من غدر وخيانة ويف أحلك الظروف 
وأضيق السبل اليت يواجهها النيب عليه الصالة والسالم يف مواجهة األعداء من كفار قريش 

وأغلظهم   ة لرسول هللايقول ابن القيم رمحه هللا:)وأما قريظة فكانت أشد اليهود عداو  وغطفان
واملكر من أخبث الفعال  والغدر واخليانة. 4كفرا ولذلك جرى عليهم ما مل جيري على إخواهنم(

النوااي اخلبيثة ال و اليت حتيط أبصحاهبا ، وتعود وابال عليهم ، فاملكر السيء ال حييق إال أبهله ، 

ٿ  ٿ  ٿ     ٿڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ڀچ كما قال عز وجل   صحاهباتوقع إال أب

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  چ  وقال عز وجل 5چٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ

فاليهود موصوفون عرب التاريخ بصفات الغدر   6چ  ىۉ  ې  ې      ې   ې  ى   ۉۅ
واخليانة ونقض العهود واملواثيق ، وإن الناظر إىل أحواهلم يف زمننا احلاضر يرى ويدرك مدى 

إلخواننا يف فلسطني أكرب شاهد على نقض العهود، وما حيصل انطباعهم هبذه الصفات ، 
 يوجد وعود ال، لسان حاهلم ومقاهلم هو أنه  واليهود ال تنفع معهم العهود واملواثيق واالتفاقيات

اكتوى العرب واملسلمون بلظى نقضهم ملا اتفق عليه من خالل املفاوضات مقدَّسة وكثريا ما 

ۋ    ٴۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇ  چ واالجتماعات كما قال هللا عز وجل 

                                 
 .1سورة املائدة آية رقم  1

 .20سورة األنفال أية رقم  2

 .100سورة النساء آية رقم  3

-هـ1406زاد املعاد يف هدي خري العباد البن القيم،حتقيق شعيب األرنؤوط وآخر،مؤسسة الرسالة،بريوت،4
 .3/110م،1926

  .10سورة الفتح آية رقم  5
  .43سورة فاطر آية رقم  6
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ولعله من املناسب هنا أن أورد بعضا من صفاهتم الذميمة اليت  1 چۋ     ۅ  ۅ  
 عرفوا هبا عرب اترخيهم املشني إجيازا واختصارا لتوقي اإلطالة ومن هذه الصفات:

والتواصي بينهم على ذلك ، كما أوضح هللا ذلك لنا يف سورة الفاحتة  معرفة احلق وكتمانه( 1

قال ابن كثري رمحه هللا:) هم اليهود الذين فسدت إرادهتم   2چڦ  ڦ  چ  وله تعاىليف ق
وكانوا يقرون بنبوة النيب صلى هللا عليه وسلم ، وجيدونه عندهم يف   3فعلموا احلق فعدلوا عنه(

التوراة ، ولكنهم يقولون إنه إىل العرب خاصة وليس إىل األمة كافة ، وإذا خال بعضهم إىل 
بعض قالوا : ال حتدثوا العرب هبذا)أي إبقراركم أبنه نيب حق(فإنكم كنتم تستفتحون به عليهم 

 چهللا تعاىل كاشفا خفاايهم ، وما ينطوون عليه من كتمان احلق  فكان منهم ، ولذلك قال

ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  

   4چخت  مت  حتجب   حب  خب  مب  ىب  يب  جت

هذه صفة خبيثة إذا اتصف هبا اإلنسان اكتسب مقت الناس واحتقارهم  و البخل الشديد( 2
 ، فالبخل صفة ال حيبها هللا وال رسوله وال حيبها الناس ، فالبخيل بعيد عن هللا ، بعيد عن الناس

ٺ  ٺ   چ، وهذه الصفة املذمومة مالزمة لليهود منذ القدم قال هللا تبارك وتعاىل واصفا حاهلم 

قال ابن كثري رمحه هللا )هذا استفهام   5 چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  
استنكاري ، أي ليس هلم نصيب من امللك ، مث وصفهم ابلبخل فقال:فإذا ال يؤتون الناس نقريا 
، أي ألهنم لو كان هلم نصيب من امللك والتصرف ملا أعطوا أحدا من الناس وال سيما حممد 

                                 
  .100سورة البقرة آية رقم  1
 .0سورة الفاحتة آية رقم  2
 .1/26تفسري ابن كثري  3

 .06سورة البقرة آية رقم   4

  .53سورة النساء آية رقم  5
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 أل النقري وهو النقطة اليت يف النواة ، وهذا يف قول ابن عباس رضي هللا عنها شيئا ، وال ما مي
  1و األكثرين.(

من راب واحتيال وخداع بشىت صوره، واليهود هم سادة العامل  أكل أموال الناس بغري حق( 3

ۀ  ۀ              ہ  ہ  ہ  چ  ، وقد كشف هللا سرتهم ، وفضح أمرهم فقال تعاىليف ذلك 

ۅ  چ  ومنه قوله تعاىل 2چے  ے  ۓ             ۓ   ھھ   ھ  ہ   ھ

  3چائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    ىۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې    ى

، فهم أحرص الناس على البقاء يف احلياة ولو كان الثمن يف ذلك الذلة  جبنهم الشديد (4
والصغار ، لباسهم اجلنب عند اللقاء ، فال يقاتلون إال من وراء ستار أو جدار أو مالذ حمصن 
، يود الواحد منهم لو يبقى يف احلياة مئات السنني ، وهلذا عندما حاصرهم النيب عليه الصالة 

 ن األمر جد ال هزل أذعنوا واستسلموا ، ونزلوا على حكم سعد بن معاذ والسالم ، ورأوا أ
ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ     ھ  ھ  ے  ے  چ وقد أخربان هللا حباهلم يف قوله عز 

ۈ  ٴۇ     ۋ  ۋ      ۈۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ڭڭ  ڭ      ڭ  ۓۓ

  4چۅ   

اء ، وأيولون كالم هللا على غري أتويله ومراده ، قصدا منهم وافرت  حتريفهم الكلم عن مواضعه( 5

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   چ   على هللا كما أخرب هللا عنهم بقوله

ڦ  ڦ  ڄ    ڦٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ

                                 
 .1/455تفسري ابن كثري  1
 .62سورة املائدة آية رقم  2
 .161سورة النساء آية رقم  3
 .14سورة احلشر آية رقم  4



~ 42 ~ 

 
 

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  

 فالتناقض يف كالمهم وأفعاهلم مسة مالزمة هلم يف كل زمان ومكان. 1 چڍ  

، وهلذا فهم يف مجيع استطالعات الرأي أكثر الشعوب يف العامل إاثرة اإلفساد يف األرض( 6

جت    ىب        يب  مبچ والقالقل وإاثرة احلروب واإليقاع بني الشعوب كما قال عز وجل للمشاكل 

  2چحج  مج  جح  مح     يثيت  جث  مث  ىث   ىتحت  خت  مت

ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  چ ، قتلة األنبياء والرسل والعلماء والدعاة ( 0

ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   

  3چې  ې  

يه جواز ف): -رمحه هللا -يف أمور املسلمني ومهامهم: قال النووي جواز التحكيماثنيا: 
التحكيم يف أمور املسلمني ويف مهامهم العظام والرجوع يف ذلك إىل حكم مسلم عادل صاحل 
احلكم، وقد أمجع العلماء عليه يف شأن اخلوارج، فإهنم أنكروا على علي التحكيم، وأقام احلجة 
عليهم، وفيه جواز مصاحلة أهل قرية أو حصن على حكم حاكم مسلم عادل صاحل للحكم 

على هذا األمر، وعليه احلكم ميا فيه مصلحة املسلمني، وإذا حكم بشيء لزم حكمه، وال أمني 
إسناد التحكيم يف بين وهلذا كان  قلت: 4(.إلمام وال هلم الرجوع، وهلم الرجوع قبل احلكملجيوز 

ونه من األوس وهم حلفاء لبين قريظة ، وسريضون ويسلمون ك  ، قريظة إىل سعد بن معاذ 
ليل على جوازه حيثما لزم االحتياج إليه ويتواله من هو معروف ابلعدالة واألمانة من حبكمه ، د

                                 
  .46سورة النساء آية رقم  1
 .64سورة املائدة آية رقم  2
 .21سورة آل عمران آية رقم  3
 . 433-6/432لصحيح مسلم ، ابب جواز قتال من نقض العهد  شرح اإلمام النووي 4
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املسلمني.كما أنه جيوز لويل األمر إذا رأى املصلحة يف املعاهدة مع غري املسلمني إبرامها وأن 
 ذلك ال يعترب من تويل الكافرين.

مع إخوانه  1من جمرى كالم كعب بن أسد أيتُ : لقد رَ من نبوة حممد أتكد اليهود اثلثا:
وعلى اطالع اتم على ما أثبتته التوراة من احلديث    اليهود أهنم كانوا على يقني من نبوة حممد

عنه وعن عالماته وبعثته، ولكنهم كانوا عبيدا لعصبيتهم وتكربهم، وذلك هو سبب الكفر عند  
ته وعامة دليل البني على أن اإلسالم يف عقيدكثري ممن يتظاهر بعدم اإلميان والفهم، وذلك هو ال

أحكامه إمنا هو دين الفطرة البشرية الصافية، ينسجم يف عقيدته مع العقل وينسجم يف تشريعاته 
وأحكامه مع حاجات اإلنسان ومصاحله، فلن جتد من عاقل مسع ابسم اإلسالم وأمل حبقيقته 

ى شيئني، إما أنه مل يسمع ابإلسالم علوجوهره مث كفر به كفرا عقليا صادقا، إمنا هو أحد 
حقيقته وإمنا قيل له عنه كالم زائف ابطل، وإما أنه وقف على حقيقته واطلع على جوهره، فهو 

 ان هللا يف القرآنوهلذا أخرب ،  فواتهأيابه إابء نفسيا حلقد على املسلمني أو غرض أو هوى خيشى 
چ  وجل د جاءت يف التوراة واإلجنيل فقال عزعليه الصالة والسالم ق أن خرب نبوة وبعثة نبينا

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ       ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  

ڄ  ڄ   چ  2چڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ    ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  

ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   

گ  گ  گ    گژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک            ک

  3چں  ں  ڻ  ڱڳ  ڳ  ڳ   ڳ   ڱ    ڱ  ڱ

األنصار حينما أقبل حنوهم سعد بن معاذ راكبا  : أمَر النيبحكم القيام إكراما للقادم رابعا: 
، وقد استدل أو خريكم لسيدكمقوله:  دابته أن يقوموا إليه تكرميا له، ودل على هذا التعليل

                                 
 .30-29سبق كالمه أنظر ص  1

 .6سورة الصف آية رقم  2

 .150سورة األعراف آية رقم  3
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مشروعية إكرام الصاحلني والعلماء ابلقيام إليهم يف املناسبات عامة العلماء هبذا وغريه على 
يه إكرام ف )يف تعليٍق على هذا احلديث: رمحه هللا النووي يقول اإلمام .الداعية إىل ذلك عرفا

أهل الفضل وتلقيهم ابلقيام هلم إذا أقبلوا.. هكذا احتج به مجاهري العلماء الستحباب القيام، 
من القيام املنهي عنه، وإمنا ذلك فيمن يقومون إليه وهو جالس وميثلون قال القاضي: وليس هذا 

قياما طول جلوسه.. قلت: القيام للقادم من أهل الفضل مستحب، وقد جاء فيه أحاديث ومل 
 .  1(.يصح يف النهي عنه شيء صريح

مبزااي  حبا هللا الصحايب اجلليل سعد بن معاذ  :علو شأن وقدر سعد بن معاذ: خامسا
عديدة رفعت من شأنه ومرتبته عند هللا عز وجل وعند رسوله عليه الصالة والسالم وعند العباد 

إىل أن يرث هللا األرض ومن  يذكر هبا يف كل مناسبة ودرس وخطبة يتعرض فيها لسريته 

                                 
 وللقيام وأحكامه أنواع ثالثة وهي: .6/434شرح النووي على صحيح مسلم  1
اعتاد الناس ذلك وصار الداخل إذا مل تقم عن ذلك إال حلاجة كأن  (القيام له:وهذا مكروه لنهي النيب1

 السنة،  به جاءت تركه كما له يعد ذلك امتهاانً له، فإن ذلك ال أبس به، وإن كان األوىل
وقال شعيب األرنؤوط إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني  4/91كما يف حديث معاوية عند أمحد   

ابب الصدق  م،1995-1415لوطن،الرايض،دار اوانظر شرح رايض الصاحلني للشيخ بن عثيمني،
1/69. 
(القيام عليه:أي القيام على الرجل وهو جالس كما كان يُفعل مللوك فارس والروم وهذا فيه هني وحترمي ملا 2

احلديث  2/19يف ذلك يف حديث جابر يف صحيح مسلم ابب ائتمام املأموم ابإلمام  ورد عن النيب
فائدة راجحة كما يف قيام معقل بن يسار على راس النيب لرفع غصن وقد يقال ابجلواز ملصلحة أو  955

 4924احلديث 6/26الشجرة عنه يف بيعة العقبة كما يف صحيح مسلم ابب استحباب مبايعة اإلمام 
 وانظر شرح رايض الصاحلني للشيخ بن عثيمني وكقيان ايب بكر يظله من حرارة الشمس وما شابه ذلك.

 . 1/69ابب الصدق 
للصحابة ابلقيام لسعد بن معاذ يف غزوة بين قريظة  القيام إليه: وهذا فيه اجلواز ملا ثبت من أمر النيب( 3

قال)قوموا إىل سيدكم(وكقيام طلحة بن عبيدهللا إىل كعب بن مالك لتهنئته بتوبة هللا عليه كما يف صحيح مسلم  حينما
ايض الصاحلني للشيخ بن عثيمني ابب الصدق وانظر شرح ر  .0192احلديث  2/105ابب توبة كعب بن مالك 

1/69   . 
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 زعليها ، وأصبح هبا متميزا عن سائر الصحابة رضي هللا عنهم أمجعني ، كيف ال وهو الذي اهت
 ملوته عرش الرمحن ، وفتحت له أبواب السماء ، وشيعته املالئكة الكرام ،  ومن هذه املزااي:

وهو  -له صالحية احلكم مبا يشاء على بين قريظة، وجعل موقفه منه   إعطاء النيب أوال:
حكمه حكم  ، فوافق موقف املوافق واملؤيد لكل ما سيحكم به عليه الصالة والسالم رسول هللا

 هللا من فوق سبع مساوات ، وقابل اجلميع هذا احلكم ابلرضا والتسليم.
لألنصار ابلقيام إليه حينما أقبل إليهم، وتلك مزية كربى لسعد حينما    أمر النيباثنيا: 

 .عليه الصالة والسالميكون هذا األمر صادرًا من رسول هللا 
كاحله يف   اجلرح الذي كان قد أصابه يفذلك يف قصة استجابة هللا عز وجل لدعائه وجند :اثلثا

غزوة اخلندق، لقد رفع يديه يدعو هللا تعاىل يوم أن أصابه هذا اجلرح قائاًل: "اللهم إنك تعلم 
وأخرجوه، اللهم فإن    أنه ليس أحد أحب إيل أن أجاهدهم فيك، من قوم كذبوا رسولك

اسُتجيب دعاء سعد فتحجر ، وقد 1بقي من حرب قريش شيء فأبقين له حىت ُأجاهدهم فيك"
 -الة والسالمعليه الص -جرحه ومتاثل للشفاء، حىت كانت غزوة بين قريظة، وجعل رسول هللا

احلكم فيهم إليه، وكفى هللا املؤمنني شر اليهود، وتطهرت املدينة من أرجاسهم، رفع سعد يدعو 
ريشا واملشركني( )يعين قهللا اثنية يقول: "اللهم فإين أظن أنك قد وضعت احلرب بيننا وبينهم 
، وقد استجيب دعاؤه 2فإن كنت قد وضعت احلرب بيننا وبينهم فافجرها واجعل مويت فيها"

ابن حجر يف الفتح: "والذي قال  .ورضي عنه فانفجر جرحه تلك الليلة ومات رمحه هللا تعاىل
يقع بني  مل يظهر يل أن ظن سعد كان مصيبا وأن دعاءه يف هذه القصة كان جُمااب، وذلك أنه

املسلمني وبني قريش من بعد وقعة اخلندق حرب يكون ابتداء القصد فيها من املشركني، فإنه 
  جتهز إىل العمرة فصدوه عن دخول مكة، وكادت احلرب أن تقع بينهم فلم تقع كما قال

  ٺٱ   ٻ  ٻ         ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺچ    تعاىل

من قابل، واستمر    مث وقعت اهلدنة، واعتمر رسول هللا،  3چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  

                                 
 .2/312واتريخ اإلسالم للذهيب  4/126سرية ابن هشام غزوة اخلندق  1
 .2/312اتريخ اإلسالم للذهيب  2

 .0/414وفتح الباري  24سورة الفتح آية رقم  3
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يف منصرفه   وقد قال رسول هللا .ذلك إىل أن نقضوا العهد، فتوجه إليهم غازاي ففتحت مكة
 .1(اآلن نغزوهم وهم ال يغزوننا، حنن نسري إليهم):عن غزوة  األحزاب، فيما رواه البخاري

: قال  فعن جابر،  عظيمة من مناقب سعد بن معاذاهتزاز العرش ملوته ، وهذه منقبة رابعا:
يهتز هذا العرش بكل مافيه من  ، 2"اهتز عرش الرمحن ملوت سعد بن معاذ" رسول هللا قال

" وقد تواتر  رمحه هللا: الذهيب يقول اإلمام جربوت وعظمه ملاذا ؟ فرحا مبوت سعد بن معاذ
  3ن العرش اهتز فرحا ملوت سعد "أ قول النيب
 أن رسول هللا بن عمرافعن  ، وشيعته املالئكة الكرام ، فتحت له أبواب السماء خامسا:

بعون وشهده س ، الذي حترك له العرش وفتحت له أبواب السماء العبد الصاحل ، هذا قال:"
 ، ،وهذا إكرام من هللا تعاىل هلذا الصحايب اجلليل4"ألفا من املالئكة لقد ضم ضمة مث فرج عنه

 قضى عمره نصرة لإلسالم واملسلمني.الذي 
    

واحللم واحلزم احملمدي يف غزوة بين قريظة ، يرى ويلمس ذلك كل من  جتليات الكرمسادسا:
استعرض أحداث الغزوة ووقائعها ، ومن ذلك حتريه عليه الصالة والسالم للعدل واإلصابة يف 

خل ن قد أبرمه معهم عندما دما نقل إليه من خرب نقض بين قريظة للعهد وامليثاق الذي كا
املدينة مهاجرا ، وهذا من مشائله أنه يتحرى الصدق ويتحقق من األمر قبل احلكم مبتعدا عن 
إلصاق التهم دون تروي وتيقن ، وإن كان اليهود يصدق عليهم ما ينقل عنهم من نقض العهود 

نهم إىل خصوصا الدعاة موخيانة املواثيق واألعراف إال أنه عليه الصالة والسالم يعطي أمته و 
هللا درسا عمليا يف عدم التسرع عند مساع األخبار وأن الواجب الرتيث والتثبت من احلقائق ،  
كيف ال وهو الذي وصفه هللا أبنه على خلق عظيم ، وهذا اخللق العظيم هو خلق القرآن الكرمي 

ٿ    ٿ     ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ ، الذي أمر هللا فيه ابلتثبت والتبني كما قال عز وجل 
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كثري  وهل أوقع،  1چٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   
احلكم و  واخلصومات إال مساع األخبار الكاذبة املشكالتمن أمة اإلسالم ودعاهتا يف كثري من 

أعداء  هو قدوهتا ، حىت مع  مباشرة وعدم الرتيث والتبني مع أن هللا قد أرشدها ، والرسول
يرسل و  تصدق يف حقهم األخبار ، إال أنه عليه الصالة والسالم يتبني ويرتيث امللة والدين الذين

هذا و  من يتحقق من اخلرب حىت حيكم عن بقني ودراية ، ولتكون سنة وهداي ألمته من بعده.
عوته د شأن كل داعية إىل هللا ، أن يتصف هبذه الصفة النبيلة واخللة الكرمية ، حىت ال تتلوث

لتزامه ا . ومن كرمه وحسن خلقه عليه الصالة والسالماألخبار ، وكذب األنباءإىل هللا بزيف 
ىت ح ووفائه ابلعهد مع اليهود وهم أعداء هللا وأعداء عباده املؤمنني ، ومل ينقض ما بينه وبينهم

ملدينة ا بدأوا ابلنقض واخليانة وعندها مل يبق هلم عهد وال ميثاق ، بل استئصال شوكتهم وتطهري
ومن حزمه عليه الصالة والسالم العزم على إيقاع العقوبة ببين قريظة إزاء اخليانة سهم.من رج

ونقض العهد ومعاونة الكفار واملشركني على املؤمنني ، فمن هذه أحواهلم وأخالقهم فال عالج 
يف الرد عليهم عندما  هلم سوى السيف وتطهري األرض من رجسهم.ومن ذلك أيضا حزمه 

هم األول أبن يعاملهم معاملة بين النضري حبيث خيرجون أبمواهلم ونساءهم عرضوا عليه عرض
وأوالدهم ، ويرتكون السالح ، أو حيقن دماءهم ويعطيهم نساءهم وأوالدهم ويرتكون أمواهلم 
وسالحهم ، فكان رده الرفض واحلزم والتصميم على نزوهلم على حكمه ، ويتبني لنا من هديه 

زم يف موضعه واللني يف موضعه وهذا من حكمته اليت أودعها هللا يف عليه الصالة والسالم احل
صدره وقلبه.ويتبني لنا اللني يف هديه وخلقه مع األعداء وذلك من خالل العرض الثاين الذي 

ليستشريوه يف النزول على احلكم فأجاهبم إليه وأرسله عرضوا عليه فيه أن يرسل هلم أاب لبابة 
ن قه عليه الصالة والسالم فرحته بتوبة هللا على أيب لبابة ، وهذا فإليهم.ومن كرمه وطيب خل

م عظيم من فنون الدعوة إىل هللا ، أن يتحلى الداعية حببه اخلري للناس فيفرح لفرحهم وحيزن حلزهن
، ويعيشهم ظروفهم وأحواهلم حال السراء والضراء فيكون لدعوته صدى واثر فعال يف 

الصالة والسالم وطيب معشره إكرامه ألهل الفضل واخلري والدعوة  حياهتم.ومن كرمه وحلمه عليه
ابلقيام له  أبمره للناس والبذل يف سبيل هللا ، حني أكرم الصحايب اجلليل سعد بن معاذ 
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ريظة ق احرتاما وتقديرا ألهل العلم والدعوة والفضل ، وحني أسند إليه التحكيم يف شأن بين
تكرميهم و  يتخلق به الداعية إىل هللا يف تقدير أهل العلم والفضلجم عظيمة ، وخلق وهذه خلة 

فهم ورثة األنبياء واملوقعون عن هللا عز  الدعاة إىل هللا عز وجل علماء الشرع و سيماوال 
يس ق ومن حلمه وجوده عليه الصالة والسالم ما من به على الصحايب اجلليل اثبت بن.وجل

فأعطاه   ، بري بن ابطا اليهودي وماله وأهله يف يدا سابقة له عليهحينما تردد عليه مرارا ليهبه الز 
ىل ذلك إ كل ذلك ، ومن هذا اخللق النبيل يستقي الداعية إىل هللا يف فعل املعروف ما استطاع

بولة على حمبة من جم النفوسو سبيال ، ففيه استمالة القلوب وحمبتها للداعي وما يدعوا إليه ، 
ومن  إىل الناس. النور إىل هللا أوىل هبذا اخللق النبيل لعظم ما حيملونه منأحسن إليها ، والدعاة 

ني ، فأعطى املسلم عدالته يف تقسيم أموال بين قريظة ونسائهم وأبناءهم على كرمه وحلمه 
 عمرو بن رحيانة من بين ومن ذلك أيضا فرحته العظيمة إبسالموأكرم وعدل بنور من هللا وإهلام.

رب عليها زوجة ويض اصطفاها عليه الصالة والسالم قبل قسمة السبااي ، وأرادهاقريظة اليت 
الم فأبت إال اإلس  احلجاب فرفضت وطلبت منه أن يبقيها يف ملكه فرتكها ، وعرض عليها

ع وقع نعلني مس اليهودية فعزهلا ، فوجد يف نفسه لذلك من أمرها ، فبينما هو مع أصحابه إذ
فجاء فقال اي رسول هللا قد أسلمت  1لبة بن سعية يبشرين إبسالم رحيانة(إن هذا لثعخلفه فقال:)

رحيانة فسره اخلرب وفرح لذلك فكانت عنده عليه الصالة والسالم حىت تويف وهي يف ملكه رضي 
 هللا عنها.

 يف قبول توبته ، وفضل أيب لبابة يف صدق جلوئه إىل على أيب لبابة  بيان فضل هللا :سابعا
فهذا الذنب واخلطأ اقرتن به من اخلوف واحلياء واملهابة والتعظيم، ما جعل صاحبه عزوجل.هللا 

، فكانت التوبة من هللا تبارك وتعاىل عليه، وكان ذلك خريا له فيما نرجو له 2يفعل ذلك الفعل

                                 
والسرية النبوية الصحيحة ألكرم العمري غزوة بين قريظة  302املغازي غزوة بين قريظة ص كتاب  1

2/3165. 
وهو ارتباطه ابلسارية،يف املسجد النبوي،وتعرف اليوم ابسطوانة التوبة،أو اسطوانة أيب لبابة اليت من هللا  2
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 إنكارها ابألساليب الدعوية احلكيمة ، اليت يرجى هبا انداثر هذه البدع وزواهلا. 



~ 49 ~ 

 
 

لى تتج وقف. وإن موطن العربة يف هذا امل ذلكعند هللا سبحانه وتعاىل، مما لو مل يفعل شيئاً من 
بابة مل ل يف تصرف أيب لبابة بعدما وقعت منه هذه الزلة اليت أفشى هبا سرا حربيا خطريا ، فأبو
ظهر مب حياول التكتم على ما بدر منه والظهور أمام رسول هللا عليه الصالة والسالم واملسلمني

أن  نهإبمكا الرجل الذي أدى مهمته بنجاح ، وأنه مل حيصل منه شيء من املخالفات ، وكان
لكنه تذكر و  خيفي هذا األمر حيث مل يطلع عليه أحد من املسلمني ، وأن يستكتم اليهود أمره ،

لعظيم عليه وهو ا رقابة هللا وعلمه مبا يسر ويعلن ، وتذكر حق رسول هللا عليه الصالة والسالم
وابدر إىل به  واعرتف الذي ائتمنه على هذا السر ، ففزع هلذه الزلة فزعا عظيما ، وأقر بذنبه

ورة تطبيقية لقوله ص العقوبة الذاتية التلقائية ، دون انتظار توقيع وحتقيق العقوبة الواجبة ، إهنا
چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ           ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چ تعاىل 

 . 1چژ    ڑ  ڑ  ک    ژڎ  ڎ  ڈ  ڈ

 األمة ، فما أحوجواحلكم هتام عند مساعها وعدم التعجل يف اال اثمنا: التحقق من األخبار
 عامة والدعاة إىل هللا خاصة إىل الرتوي والتأين وعدم التعجل عند مساع األخبار ، فما أكثر ما

 ن املشاكل، وقد حيصل بسببها ميساق من األخبار اليت تتضح هناية أهنا أخبار غري صحيحة 
 ومدخراهتا ، االشيء الكثري ، بل وقد يذهب بسببها خلق كثري وتفقد األمة عزهتا ومكانته

ولذلك كان نبينا عليه الصالة والسالم قدوة حية يف التأين والرتوي عندما أتته أخبار نقض بين 
 أرسل إليهم أربعة من أصحابه ليتأكدوا له من صحة اخلربو قريضة للعهد وحتالفها مع األعداء ،

 فالواجب .2(قدمن حممد ال عهد بيننا وبينه والع )فوجدوا اخلرب صحيحًا ومسعوهم يقولون 
 كثر األزمان املتأخرة اليت هذهخاصة يف ،و من أصحاهبا ومصادرها األصلية و األخبار  منالتأكد 

فيها اهلرج واملرج ، وقيل وقال واإلرجاف يف األرض وكثرة النقل لألخبار اليت ال تستند إىل 
اعة معينة الفالنية أو مجفرمبا يسمع اإلنسان أن الشيخ الفالين أو اجلهة مصدر صحيح موثق ، 

 احلكم نتأىن وال نتسرع يف قالوا كذا وكذا أو أفتوا بكذا وكذا أو فعلوا كذا وكذا فهنا جيب أن
 ونسأل ونتحقق من صحة ما نقل إلينا ، وقد أرشدان هللا عز وجل وبنيتبني والنقل بل نتأكد ون
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 قال عز وجلوأرضنا ومدخراتنا فلنا السبل الكفيلة بسالمتنا وسالمة ديننا وعقيدتنا وأنفسنا 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  چ 

وإن الناظر ومع األسف الشديد إىل جمالس كثري من أفراد األمة اليوم  1 چڦ  ڦ   
ومجاعاهتا ليجد العجب مما تتناقله هذه اجملالس وتقضي به جل أوقاهتا وتروح به عما اكتنفته 

م احلياة ومتاعبها من أخبار واهية ، إستجلبها أفرادها مما تتناقله الوسائل احلديثة  نفوسها من زخ
كالشبكة العنكبوتية واإلنرتنت واجلوال وغريها ، وحتللها حتليالت فاسدة حسب ما متليه عليها 
حظوظ النفس ، فيحصل بذلك من الغيبة والنميمة واإلرجاف وإلصاق التهم وإصدار األحكام 

اعات وغري ذلك مما هللا به عليم ، مما نتج عنه إفساد األخوة اإلميانية ، وتفريق مجع ونشر اإلش
األمة ، وأتليب بعضها على بعض ، وضرب بعضها ببعض ، واشتغال بعضها ببعض ، مما 
أطمع األعداء فيها ويف مدخراهتا ، وجعلها مطمعا لتداعيات األمم عليها ، والسبب يف ذلك  

 لسها ، وحصدته ألسنتها من النقل الكاذب والوهم اخلاطئ.كله ما اكتنفته جما

حماسن اإلسالم وأخالقه ومثله  كغريها من غزوات الرسول   أظهرت غزوة بين قريظةاتسعا: 
العليا ، يتجلى ذلك  يف أن النيب عليه الصالة والسالم مل يقتل من يهود بين قريظة إال الرجال 

الم هلم بسوء ، وأما املرأة اليت قتلها النيب عليه الصالة والسوأما النساء واألطفال فلم يتعرض 
فال عالقة هلا ابألمر ، فإن قتلها إمنا هو جلرمية قتل ارتكبتها إذ كانت قد طرحت  2وهي)نباتة(

الرحى عل خالد بن سويد فقتلته ، فكان تنفيذ احلكم فيها قتل نفس بنفس وهذا حكم هللا 
ملها اإلسالم للعامل الجندها يف أي دين غريه ، وما نشاهده عز وجل.وهذه األخالق اليت حي

اليوم يف احلروب ليكشف لنا أخالقيات العامل اليت ال حتمل سوى القتل واإلابدة ، وال تفرق يف 
ذلك بني صغري وكبري أو ذكر أو أنثى ، وال ترعون أعراض وال أعراف ، فشتان بني أخالقيات 

وعدال وإنصافا حىت مع األعداء وبني أخالقيات الكفر اليت ال اإلسالم الذي جعله هللا سالما 
تؤمن وال تعرتف إال ابملادايت البحتة ، وال ترقب إال مصاحلها اخلاصة ولو على حساب أمن 

االعرتاض وعدم الرضا ابلظلم  أروع األمثال يف يضرب لنا  وكرامات وأعراض الشعوب.والنيب 
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د هللا بن فعن عبوالعدوان حال السلم وحال احلرب ، ويري العامل أمجع عدالة اإلسالم ومساحته 
أن امرأة وجدت يف بعض مغازي النيب صلى هللا عليه وسلم مقتولة  (عمر رضي هللا عنهما

 .1)فأنكر النيب صلى هللا عليه وسلم قتل النساء والصبيان

لصهم من ، واطمئنان املسلمني وخت اليهود اخلونة من تطهري اجلبهة الداخلية للمدينةعاشرا: 
سقوط آخر دعامة ملشركي العرب يف املدينة، وقطع أملهم من إاثرة القالقل و  جواسيس اليهود
 و تقوية بنية املسلمني املالية بواسطة غنائم هذه الغزوةو والفنت داخليا

حلكومة اإلسالمية تثبيت مكانة او  فتح آفاق جديدة لالنتصارات املستقبلية، وخاصة فتح خيرب
 .وهيبتها يف نظر العدو والصديق، يف داخل املدينة وخارجها

من شر اجلوار ، وقد كان عليه الصالة والسالم يذكر  لمسلمنيلهللا  ةراحإ :احلادي عشر
تعوذوا " : قال رسول هللا :قال عن أيب هريرةأصحابه وأمته ابلتعوذ ابهلل من جار السوء ، ف

، فلقد كان بنو قريظة وغريهم 2"ابهلل من جار السوء يف دار املقام فإن جار البادية يتحول عنك
من اليهود أشر خلق هللا جوارا ، وأخبثهم أسرارا ، فكانت إابدهتم قطعا لدابرهم وراحة للمدينة 

ورة اليهود اوبتمام تلك الغزوة أراح هللا املسلمني من شر جم)القامسي:  وأهلها من جوارهم ، يقول
الذين تعودوا الغدر واخليانة، ومل يبق إال بقية من كبارهم خبيرب مع أهلها، وهم الذي كانوا السبب 

، ولذلك حيذر كثريا من عواقب التهور والطيش اليت ال جيين أهلها منها إال  3(يف إاثرة األحزاب
قال  احليات كلها ، الوابل والدمار ، وهذا ليس يف احلروب واملعاهدات فحسب بل يف أمور

اي هلل ما أسوأ عاقبة الطيش فقد تكون األمة مراتحة البال هادئة اخلواطر، حىت )بعض العلماء: 
تقوم مجاعة من رؤسائها بعمل غدر يظنون من ورائه النجاح فيجلب عليهم الشرور ويشتتهم 
من دايرهم، وهذا ما حصل لليهود، مل يوفوا بتلك العهود حسدا منهم وبغيا، فتم عليهم ما مت، 

                                 
، ومسلم ابب حترمي  2091احلديث 10/206متفق عليه، رواه البخاري ابب قتل الصبيان يف احلرب  1

 .  4645احلديث  5/144قتل النساء والصبيان يف احلرب 
 .4/10األلباين يف السلسلة الصحيحةوصححه  2/204رواه النسائي،ابب االستعاذة من جار السوء 2
دار إحياء الثراث  ،حممد فؤاد عبد الباقي حتقيق ،حممد مجال الدين القامسيحماسن التأويل، 3

 .13/246م،1950 -هـ  1306العريب،بريوت،
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1چۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ   ہ      چ  أعماهلم فإن هللا ال يصلح
أي وقد شاهدمت بعض  

 . 2(مقدارته، فاعتربوا بغريها

 عليه والنيب حرتام اإلسالم الختالف وجهات النظر ما دامت عن اجتهاد سليم،إ الثاين عشر:
الصالة والسالم قد أخربان أن كال األطراف اجملتهدة على أجر وفضل ، فاجملتهد املصيب له 

 أنه مسع رسول هللا أجران ، واجملتهد املخطئ له أجر الجتهاده ، فعن عمرو بن العاص
 3قال:"إذا حكم احلاكم فاجتهد مث أصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد مث أخطأ فله أجر"

رجل يقف عند حدود النصوص الظاهرة ال يعدوها، ورجل يتبني ،والناس غالبا أحد رجلني ،
حكمتها ويستكشف غايتها، مث يتصرف يف نطاق ما وعى من حكمتها وغايتها ولو خالف 

يف  ،وهذا ظاهر من اختالف الصحابة رضي هللا عنهم يف فهم مراد الرسولالظاهر القريب
فغربت الشمس قبل أن ، 4"ال يصلني أحٌد العصر إال يف بين قريظة م"قوله عليه الصالة والسال

وقالت  ،مل يرد أن تدعوا الصالة فصلوا أيتوهم، فقالت طائفة من املسلمني: إن رسول هللا
وهللا إان لفي عزمية رسول هللا وما علينا من إمث، فصلت طائفة إمياان واحتسااب، وتركت ،طائفة

 وكال الفريقني يشفع له إميانه ،أحدا من الفريقني ومل يعنف رسول هللاطائفة إمياان واحتسااب، 
   5 واحتسابه، سواء أصاب احلق أو ند عنه

أن جمازفة رؤساء القوم وهتورهم عن غري علم وبصرية ونظرة للعواقب تكون مصدر الثالث عشر:
وابل ودمار على أقوامهم ، يتكبدون معها كوارث ومصائب تصل إىل خسارة أرواحهم وأعمارهم 
، وأمنهم ورغد عيشهم ، ودنياهم وآخرهتم ، وهذا ما حصل ابلفعل لبين قريظة حينما مسعوا 

وأضرابه سكنوا يف جوار اإلسالم، وعاشوا على ما  هولو أنن أخطب ، لزعيمهم البائد حيي ب

                                 
 .20سورة األحزاب آية رقم  1

 .261-260م، ص2009االسكندرية،-للرتاثوقفات تربوية من السرية النبوية،أمحد فريد،دار العقيدة 2

احلديث 22/335متفق عليه ، رواه البخاري،ابب بيان أجر احلاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ 3
 . 4524احلديث5/131ومسلم ابب أجر احلاكم إذا اجتهد فأصاب  ،6205

  .3210احلديث13/24من غزوة األحزاب رواه البخاري ابب مرجع النيب 4

 .311-1/310م، 1992السرية،حممد الغزايل،حتقيق حممد انصر الدين األلباين،دار القلم،دمشق،فقه  5
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 وادفع همكنلو  ، الذي أودى حبياهتمأوتوا من مغامن، ما تعرضوا وال تعرض قومهم هلذا القصاص 
مه م ، واملفرتض يف قائد القوم النظر يف العواقب ويف مصاحل قو مثنا فادحا ألخطاء قادهت اءهمدم

ولذلك ينعى القرآن على أولئك الرؤساء مطامعهم ومطالبهم ظ النفس ، بعيدا عن العته وحظو 
ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ    چكما قال تعاىل   اليت حيملها غريهم قبلهم

:)هم كفار مكة ، ويف الكفار عامة فإن هللا قال ابن كثري رمحه هللا 1چڑ  ڑ  ک  
رمحة للعاملني ونعمة للناس فمن قبلها وقام بشكرها دخل اجلنة ، ومن ردها  تعاىل بعث حممدا

ولذلك نقم بنو قريظة نعمة هللا عليهم حبسن اجلوار ورمحة النيب عليه الصالة  2وكفرها دخل النار(
والسالم ، وأطاعوا سادهتم وكرباءهم فأوردوهم املهالك ، وهذا شأن كل من حذى حذوهم واتبع 

 طريقهم.

كشفت غزوة بين قريظة أحوال بين يهود وما جبلوا وطبعوا عليه من اخلالل  ابع عشر:الر 
القبيحة ، فهم إذا أم نوا سفهوا البشرية ، وإذا سنحت هلم فرصة على املؤمنني قتلوا وسفكوا 

 الدماء ، وإذا خافوا اتقوا الشر مبديح الناس وذكرهم ابملثل العليا ليتخذوا منها نفسا     

ة للقوى مث النيل من العباد ، وأما نقض العهود فهي مسة وعالمة فارقة يف حياهتم بني واستعاد
 3الشعوب.

 كانت هذه بعض من الفوائد والنتائج والعرب يف هذه الغزوة العظيمة اليت قطع هللا فيها دابر
السالم و  الكفر والشرك والنفاق وأهله ، ومكن هللا لدولة اإلسالم على يد املصطفى عليه الصالة

وي إليها هت وأصحابه أولو الفضل واإلحسان ، وبقيت املدينة النبوية منارة علم وأمن للبشرية اليت
اإلميان لكل و  تبقى تزخر ابلعلم واألمنمن شىت بقاع املعمورة ، وستبقى كذلك ما شاء هللا أن 

 لم.سم

                                 
 .22سورة إبراهيم آية رقم  1

 .493-2/492تفسري ابن كثري   2

 .1/313أنظر فقه السرية للغزايل  3
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 املبحث الثالث
 

 الصحة ا؟ النبوية رواايت السرية يف هل يشرتط
للسرية مكانة وأمهية عظيمة يف دين اإلسالم ، وذلك أهنا التفسري والبيان العملي للقرآن الكرمي 
، بل املوجه األساسي واألصيل للمسلم يف حياته ومعاشه وحركاته وسكناته يف ليله وهناره ، وال 

ون حياته ، ويف أخالقه ئيتأتى له ذلك إال بدراستها والعلم هبا وتطبيقها تطبيقا عمليا يف مجيع ش
وسلوكه ، واستخراج ما حتويه من فوائد وعرب ودروس تظهر واقعا ملوموسا يف قوله وعمله.وهذا 
مما يدل داللة واضحة على أمهيتها وأمهية دراستها ، بل إن مما يزيد ذلك أمهية ما نقرأه ونالحظه 

ملختلفة ، إلفادة منها بصورها امن مؤلفات وكتاابت ودراسات تويل السرية أمهية كبرية حتاول ا
وحياول أصحاب هذه املؤلفات والكتاابت من التأثري يف الناس أبطر منهجية منضبطة حتكمها 

 ضوابط كثرية تكفل هلا السري واإلستمرار يف وضع صحيح ومرتب.
ولقد تعرضت رواايت السرية النبوية إىل كثري من النقد ، واختلفت اآلراء حول مصداقيتها وما 
إذا كان يصلح اإلستدالل هبا يف إثبات الوقائع واحلوادث وغريها أم ال؟ وتباينت آراء العلماء 
من السلف واخللف حول األخذ هبا كأدلة قطعية على حقيقة تلك الوقائع واألحداث ، وانقسم 
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الناس يف ذلك إىل ثالثة آراء ، حيسن بنا يف هذا املبحث بسطها ، مث بيان ما يرتجح من تلك 
األقوال واآلراء ، وذلك للخروج من اخلالف وإبقاء العمل هبذا الثراء العظيم من سرية رسول 

وسرية أصحابه رضوان هللا تعاىل عليهم أمجعني ، وهذه اآلراء وتلك اإلختالفات كما  هللا
 :يلي

يقول أصحاب هذا الرأي أنه البد من الصحة يف الرواية من جهة السند ومن الرأي األول: 
جهة العدالة ، شأهنا شأن األحاديث النبوية ، سواءً يف األحكام املشتملة على العقيدة والعبادة 
، أو يف الوعظ والقصص والسري التارخيية وغريها ، حيث أن السند وسيلة علمية يتميز هبا 

صحيح من الضعيف من الرواية أو احلديث ، والعدالة صفة للراوي واحملدث ينتفى معها اجلرح ال
والقدح وميثل هذا الرأي الشيخ احملدث حممد انصر الدين األلباين رمحه هللا ، إذ أنه يشرتط 
الصحة يف السند والعدالة يف الراوي واحملدث ، ويستبعد كل ما ضعف أو وضع من الرواايت 

قد يظن و ديث حفاظا على تراث السرية مما اليصح وال يثبت ، ولذلك يقول رمحه هللا"واألحا
بعضهم أن كل ما يُروى يف كتب التاريخ و السرية أن ذلك صار جزء ال يتجزأ من التاريخ 
اإلسالمي الرائع الذي يتميز عن تواريخ األمم األخرى أبنه هو وحده الذي ميلك الوسيلة العلمية 

، ح منه مما مل َيصح، و هي نفس الوسيلة اليت مييز هبا احلديث الصحيح من الضعيفلتمييز ما صَ 
. و 1: "لوال اإلسناد لقال من شاء ما شاء"عبدهللا بن املباركأال و هو اإلسناد الذي قال فيه 

ويف  2"لذلك ملّا فقدت األمم األخرى الوسيلة العظمى امتأل اترخيها ابلسخافات و اخلرافات
والصواب يف أمره جمانبة ما علم أنه أخطأ فيه ، و االحتجاج مبا  يقول رمحه هللا:" موضع آخر

 يرويه ، سواءوافق الثقات " أوال " ، ألنه داخل يف مجلة أهل العدالة ، و من صحت عدالته مل
يستحق القدح و ال اجلرح ، إال بعد زوال العدالة عنه أبحد أسباب اجلرح وهذا حكم كل 

  3عدالته ، و تيقن خطؤه "حمدث ثقة صحت 
لتساهل والتخفيف يف مروايت السرية ، والقصص ، وأقوال ابوهم من قالوا الرأي الثاين: 

، وهؤالء يرون بعدم التشدد يف األسانيد و املروايت اليت ال تضع حكما أو الصحابة والتابعني 

                                 
 .32رقم1/12رواه مسلم يف مقدمته،ابب يف أن اإلسناد من الدين 1
 .5/260لأللباين أنظر السلسلة الصحيحة  2

 .1/201أنظر السلسلة الصحيحة لأللباين  3
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ضعيف واإلفادة يث الترفعه ، وال تتصل أبمساء هللا وصفاته ، ولذلك جيوز للمؤرخ سوق احلد
منه يف أمور كالرتغيب والرتهيب وحنو ذلك ، مع مالحظة التنبيه على درجة ضعفه ، يقول 

يف احلالل واحلرام والسنن واألحكام   إذا روينا عن رسول هللا اإلمام أمحد رمحه هللا تعاىل:"
يضع حكًما أو يرفعه يف فضائل األعمال، وما ال  تشدَّدان يف األسانيد، وإذا روينا عن النيب

لم وقد ذهب عامة أهل الع ويقول احلافظ بن رجب احلنبلي رمحه هللا:" 1تساهلنا يف األسانيد"
إىل التساهل والتخفيف يف مروايت السرية ، والقصص ، وأقوال الصحابة والتابعني اليت ال ينبين 

هذا العلم يف احلالل  ال أتخذوا" : ويقول سفيان الثوري رمحه هللا 2"عليها عقيدة أو شريعة
واحلرام إال من الرؤساء املشهورين ابلعلم الذين يعرفون الزايدة والنقصان ، وال أبس مبا سوى 

ى عن رجل ورو  -وقيل البن املبارك  قال ابن أيب حامت ثنا أيب عبدة قال :و  3"ذلك من املشايخ
 فقيل : هذا رجل ضعيف  فقال : حيتمل أن يروي عنه هذا القدر أو مثل هذه األشياء -حديثاً 

وقال أمحد يف ابن إسحاق  4قلت لعبدة : مثل أي شئ كان ؟ قال : يف أدب يف موعظة يف زهد.
قطع به غري واحد ممن صنف يف  والذي":وقال ابن مفلح احلنبلي  5.: يكتب عنه املغازي وشبهها

علوم احلديث حكاية عن العلماء أنه يعمل ابحلديث الضعيف يف ما ليس فيه حتليل وال حترمي  
قدمنا اتفاق العلماء على العمل ابحلديث " : رمحه هللا النووي يقول اإلمامو   6"لكالفضائ

                                 
الكفاية يف علم الرواية للخطيب البغدادي،حتقيق أبو عبدهللا السروقي وآخر،املكتبة العلمية،املدينة  1

وابن رجب احلنبلي  1/134ابب التشدد يف أحاديث األحكام والتجوز يف غريها  م،2003-1423املنورة،
ابب العمل ابحلديث الضعيف م،1953-1302،مطبعة السنة احملمدية،القاهرة،ةيف طبقات احلنابل

 .  409/ 2وروايته
 . 1/302، 1425،حتقيق نور الدين عرت،مكتبة املعارف،بريوت،بن رجب للحافظ شرح علل الرتمذي2
آخر،دار و أليب أمحد عبدهللا بن عدي اجلرجاين،حتقيق عادل عبد املوجود ،يف ضعفاء الرجالالكامل  3

 .1/153 م،1990الكتب العلمية بريوت،
  .1/126ابب رواية الضعفاء والرواية عنهم  للحافظ ابن رجب شرح علل الرتمذي 4
 .1/126املرجع السابق  5

-1419،عبدهللا بن مفلح املقدسي،حتقيق شعيب األرانؤوط،مؤسسة الرسالة،بريوت،اآلداب الشرعية 6
  .2/409ابب فصل يف العمل ابحلديث الضعيف وروايته  م،1999
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جيوز  ":لصالح يف مقدمتهقال احلافظ ابن او  1"الضعيف يف فضائل األعمال دون احلالل واحلرام
عند أهل احلديث وغريهم التساهل يف األسانيد ورواية ما سوى املوضوع من أنواع األحاديث 

فيما سوى صفات هللا تعاىل وأحكام الشريعة من احلالل  الضعيفة من غري اهتمام ببيان ضعفها
يب الرتغيب والرتهوذلك كاملواعظ والقصص وفضائل األعمال وسائر فنون  . واحلرام وغريمها

وممن روينا عنه التنصيص على التساهل يف حنو ذلك :  وسائر ما ال تعلق له ابألحكام والعقائد
قال ابن قدامة املقدسي و  2." .) عبد الرمحن بن مهدي ( و ) أمحد بن حنبل ( رضي هللا عنهما

اإلمام  قالو   3"النوافل والفضائل ال يشرتط صحة احلديث هلا ":احلنبلي يف املغين
األحاديث الواهية جوزوا أي أئمة احلديث التساهل فيه ، وروايته من غري بيان :"الصنعاين

إذا كان وارداً يف غري األحكام وذالك كالفضائل والقصص والوعظ وسائر فنون الرتغيب  ل ضعفه
 وقد عقد اخلطيب البغدادي رمحه هللا يف كتابه "اجلامع ألخالق الراوي وآداب 4"والرتهيب

السامع" فصاًل بعنوان: "ما ال يفتقر كتبه إىل اإلسناد"، ومما قال فيه: "وأما أخبار الصاحلني 
ت شرطًا يف فاألسانيد زينة هلا، وليس وحكاايت الزهَّاد واملتعبّ دين ومواعظ البلغاء وحكم األدابء

  5أتديتها"
وهم من قالوا ابلتوسط يف ذلك وهو عدم اشرتاط الصحة يف السند والعدالة يف الرأي الثالث: 

الراوي ، إال فيما يتصل ابلعقائد واألحكام الشرعية ، أما األخبار والسري التارخيية فال يشرتط 
ما أهلا ذلك وال تعامل كما تعامل األحاديث ، ويف هذا يقول الدكتور أكرم ضياء العمري:" 

سف  احلديثية يف قبول األخبار التارخيية اليت ال متس العقيدة والشريعة ففيه تعاشرتاط الصحة 

                                 
 .3/242ابب استقبال القبلة  م،1990،دار الفكر،بريوت،لنوويلإلمام ااجملموع شرح املهذب  1
   .1/103 م،1926-1406،حتقيق نور الدين عرت،دار الفكر،بريوت،مقدمة ابن الصالح 2
ابب صالة التسبيح  م،1924-1404الفكر،بريوت،،البن قدامة،دار املغين يف فقه اإلمام أمحد 3
3/324. 
،حتقيق صالح بن عويضة،دار الكتب للصنعاين توضيح األفكار ملعاين تنقيح األنظار 4

   .2/22 ابب يف املقلوب وأنواعه وحكمه م،1990-1410العلمية،بريوت،
م، 1929-1403املعارف،بريوت،اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع،للخطيب البغدادي،مكتبة  5

 .4/394ابب منازعة الرجال العلم 
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كثري ، واخلطر الناجم عنه كبري ؛ ألن الرواايت التارخيية اليت دوهنا أسالفنا املؤرخون مل تُعامل 
معاملة األحاديث ، بل مت التساهل فيها ، وإذا رفضنا منهجهم فإن احللقات الفارغة يف اترخينا 

لكن ذلك  ،تمثل هّوة سحيقة بيننا وبني ماضينا مما يولد احلرية والضياع والتمزق واالنقطاع س
 ال يعين التخلي عن منهج احملدثني يف نقد أسانيد الرواايت التارخيية ، فهي وسيلتنا إىل الرتجيح

الشاذة  وبني الرواايت املتعارضة ، كما أهنا خري معني يف قبول أو رفض بعض املتون املضطربة أ
عن اإلطار العام لتاريخ أمتنا ، ولكن اإلفادة منها ينبغي أن تتم مبرونة ، آخذين بعني االعتبار 
أن األحاديث غري الرواايت التارخيية ، وأن األوىل انلت من العناية ما ميكنها من الصمود أمام 

ميها الصحيحة ، وتقداملطلوب اعتماد الرواايت  ويقول يف موضع آخر " 1" قواعد النقد الصارمة
مث احلسنة ، مث ما يعتضد من الضعيف لبناء الصورة التارخيية ألحداث اجملتمع يف عصر صدر 

د أما الروايت الضعيفة اليت ال تقوى أو تعتض ،وعند التعارض يقدم األقوى دائمًا  ،اإلسالم 
ى أال تتعلق سنة علفيمكن اإلفادة منها يف إكمال الفراغ الذي ال تسده الرواايت الصحيحة واحل

وال خيفى ،جبانب عقدي أو شرعي ؛ ألن القاعدة : "التشدد فيما يتعلق ابلعقيدة أو الشريعة " 
أن عصر السرية النبوية واخلالفة الراشدة مليء ابلسوابق الفقهية ، واخللفاء الراشدون كانوا 

عة فيما استنبطوا من ومتاب جيتهدون يف تسيري دفة احلياة وفق تعاليم اإلسالم ؛ فهم موضع اقتداء
ويقول الدكتور  2" أحكام ونظم ألقضية استجدت بعد توسع الدولة اإلسالمية على إثر الفتوح

ما اشرتاط أ أما ما يؤخذ من الرواايت التارخيية فهو ما اتفق عليه اإلخباريون"عبدالعزيز احلميدي 
ؤلفني يف السرية  فاختزلوا كثريا من أحداثه

ُ
ا الصحة يف كل خرب اترخيي والذي مشى عليه بعض امل

فإن ذلك يرتتب عليه تضييع ثروة علمية كربى، وإهدار االستفادة منها يف جماالت تربوية وإدارية 
  3"حيث تضعف الثقة يف كل ما استنبط منه ،وحنوها 

سبق من اآلراء واألقوال ، يرتجح عندان أن من توسطوا يف الرأي وقالوا النظر فيما  ومن خالل
                                 

 .20م، ص 1923-1403دراسات اترخيية، د.أكرم العمري،اجلامعة اإلسالمية،املدينة املنورة،  1

، ذو 140جملة البيان عدد أنظر أصــــــول وضــــــوابط يف دراســــــة الســــــرية النبوية عبداللطيف حممد احلســــــن  2
 هـ. 1420القعدة 

هـ، 1406،مطابع اجلامعة اإلسالمية،املدينة املنورة،صلح احلديبية للدكتور حافظ حممد احلكميمروايت و  
 .25ص 

  .35 -22/ 1 م،1992،القاهرة،دار الدعوة،د عبد العزيز احلميدي التاريخ اإلسالمي مواقف وعرب  3
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ابلتساهل يف اجلانب السردي والتارخيي فيما ال ينبين عليه حكما عقداي وال شرعيا ، وذلك 
حفاظا على هذا املوروث العظيم من السري النبوية واألحداث التارخيية ، وهذا الرأي هو الذي 

يح لمنا بعدم قبول ما ضعف من األخبار يف السري والتاريخ واكتفينا ابلصحأميل إليه ، ألننا لوس
لضاع علينا الكثري من سري األسالف وأحداث املعارك والغزوات ، وقد يكون فيما ضعف من 
األخبار صحة وحسنا قد غاب عن دراية الناقلني هلا ، وما دامت أهنا ال متس العقيدة وال 

ن إيرادها ابعتبار ما سبق من املنافع ، مع األخذ ابلتنبيه على األحكام الشرعية فال مانع م
ملعترب وهذا هو املنهج ا الضعيف أو اإلشارة إليه ما أمكن وتبني يقول الدكتور أكرم العمري "

عند األئمة احملققني، يشهد به صنيع الذهيب يف اتريخ اإلسالم، وابن سيد الناس يف عيون األثر 
 وهللا تعاىل أعلم. 1" لك ابن القيم وابن كثري.وكذ وابن حجر يف الفتح

                            
                          

 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .1/19،40د.أكرم العمري  النبوية السرية  1
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 األولالفصل 

 
 الدروس الدعوية املتعلقة مبوضوع الدعوة يف غزوة بين قريظة

 
 
 

 وفيه متهيد وثالثة مباحث:
 املستقاة من غزوة بين قريظة.الدروس الدعوية املتنوعة يف أمور الدين التمهيد: 

 الدروس الدعوية املتعلقة ابلعقيدة يف غزوة بين قريظة. املبحث األول:
  يف غزوة بين قريظة. ابلعبادات الدروس الدعوية املتعلقة املبحث الثاين:

 الدروس الدعوية املتعلقة ابملعامالت واألخالق يف غزوة بين قريظة . املبحث الثالث:
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 يدــهــــمت
لكل مسلم ،  احلسنةهو القدوة    أمة اإلسالم أن النيب عموممن األمور املسلم هبا عند

لم أن اليت حيسن بكل مسولذلك  فسريته حمل عنايتهم واهتمامهم منذ صدر اإلسالم ، وهي 
قتضيه ومن مث يطبقها حسب ما ت،  وأن يفهم حمتواها من الدقيق واجلليل من علمهاهبا  يهتم

 . طاقته واستطاعته
ڦ   چ : كما قال عز وجل. دليل ونور موصل إىل حمبة هللا واستجالب مرضاته   فمتابعته 

وإن من 1 چچ  چ  چ  ڃڦ  ڦ             ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڃ
 الة والسالم أولئك عليه الص على هديه ، واإلستنان بسنته والسري متابعتهحبسن  اخلليقة أوىل

ا جمرد اتباع ، فهم ليسو  عز وجل من الدعاة إىل دين هللا املاضون على سنته القائمون برسالته
الصالة  لكنهم ورثته عليه -وإن  كان األتباع مطالبون ابالقتداء  والتأسي كذلك  –فحسب 

ء نبياهللا وإىل شريعته ودينه ، وهذا هو سبيل األ؛ وهو الدعوة إىل  بعث من أجلهوالسالم فيما 
  ڑڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڎڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌچ  واملرسلني ، كما قال تعاىل

والدعاة إىل هللا تعاىل هم أتباع النيب عليه الصالة  2 چڑ   ک  ک  ک  ک   گ 
والسالم وهم ورثة علمه ، وهم مصابيح الدجى إلخراج الناس من الظلمات إىل النور كما قال 

                                 
 .31سورة آل عمران آية رقم  1
  .102سورة يوسف آية رقم  2
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ۅ    ۅۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ      ۋڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  چ عز وجل 

والدعوة إىل هللا واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر هي من عمل  1چۉ  ۉ       ې  ې  

ٺ   چالدعاة إىل هللا اليت  تتحقق هبا اخلريية واألمن والتمكني يف األرض كما قال هللا تعاىل 

  ڤٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ

ڄ  ڄ    ڄ    ڄڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ

ولذلك كان من األمهية مبكان معرفة سريته صلى هللا عليه وسلم من منظور  2چڃ
دروس و  يتعمق فيها ابلنظر والدراسة واالستنباط جلوانب وخصوصا من خالل غزواته دعوي
ليه الصالة والسالم  يف سريته ع املنهاج النبوي استيضاحدعوية متعددة  متثل يف جمموعها  وفوائد
 . به يف األقوال واألفعال الذي حيتذى ويقتدى والقدوة  املثلفهو 

بينا عليه الصالة ن احلسنة حيتاج إىل معرفة ما يف سرية القدوة واألسوة إىل هللا تعاىل والداعية
كما هي دعوة القدوة واألسوة سيد   ،والسالم من أحوال ومواقف  لتكون دعوته على بصرية 

ة املتعلقة تتنوع الدروس الدعويو  .  الدعاة ، وإمام املرسلني ، صلوات هللا وسالمه عليهم أمجعني
ستقى من خالل ، وخصوصا فيما ي عليه الصالة والسالم سريتهمبوضوع الدعوة واليت تستقى من 

ىل هللا خالل واليت ينتفع به الداعية إ غزواته ، ويف غزوة بين قريظة من الدروس الشيء الكثري
لعبادات كالصالة االعقيدة ويف  مسريته الدعوية ، وهذه الدروس املستفادة تشتمل على أمور يف

واإلمتثال ألمر هللا ورسوله ، ويف املعامالت واألخالق وغريها.فبهذه الدروس تتضح املعامل 
ليت تعيق دعوته ا وخماطرها با مزالق الطريقفيسري على علم وبصرية متجن هللداعية وتنموا مدارك
  وتفسد عليه منهجه.

 

                                 
  .9سورة احلديد آية رقم  1

 .110سورة آل عمران آية رقم  2
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 املبحث األول

 الدروس الدعوية املتعلقة ابلعقيدة يف غزوة بين قريظة.

 .إثبات اهتزاز العرش كحقيقة اثبتةالدرس األول:

 العني والراء والشني أصل صحيح واحد، يدل على ارتفاٍع يف قال ابن فارس::العرش يف اللغة
وهذا .شيء مبيّن، مث يستعاُر يف غري ذلك. من ذلك العرش، قال اخلليل: العرش: سرير املل ك

  1چژ  ژ  ڑ  ڑچصحيح، قال هللا تعاىل: 

توى مث اس -عز وجل  -هو ذلك املخلوق العظيم الذي خلقه هللا  العرش يف االصطالح:
 2 واجلماعة .عليه استواء يليق جبالله وعظمته، كما هو معتقد أهل السنة 

من املناسب هنا وقبل احلديث عن إثبات اهتزاز العرش كحقيقة إميانية تدخل يف ابب العقيدة و 
، أن أحتدث عن إثبات العرش وإثبات وجوده وصفته كما دلت عليه النصوص من الكتاب 

ة أو لوالسنة وأقوال أهل العلم من غري تشبيه وال تكييف وال تعطيل وال متثيل ومن غري إطالة مم
ما  العرش والكرسي اثبتان هلل تعاىل ابلكتاب والسنة، فيجب إثباهتما واإلميان هبو اختصار خمل .

كما ورد يف النصوص، وال جيوز أتويلهما أبي شيء آخر، بل مها حقيقيان، معنامها معلوم غري 

                                 
 . مقاييس اللغة مادة ع ر ش.100سورة يوسف آية رقم  1

 ه الرائسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء الرايض.1422من رجب  22العدد   جملة البحوث اإلسالمية 2
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يل: هو قجمهول، فالعرش هو سرير ذو قوائم حتمله املالئكة، وهو سقف املخلوقات، والكرسي 
فيجب اإلميان بذلك  1وقيل غري ذلك موضع القدمني، وقيل: هو بني يدي العرش كاملرقاة إليه،

   احة ، وقد وصفه الصحايب اجلليل عبدهللا بن رو  على حقيقته كما يليق ابهلل جل جالله.
                      يف شعره بقوله:                                                                   

  وأن النار مثوى الكافرينا      شهدت أبن وعد هللا حق
  وفوق العرش رب العاملينا     وأن العرش فوق املاء طاف

   2مالئكة اإلله مسومينا     وحتمله مالئكة شداد      
والعرش والكرسي من األمور املسلم هبا ، ومن الثوابت اليت ال تقبل اخلالف أو التأويل الذي ال 
يليق جبالل هللا وعظيم خلقه ، فقد وردت هبا اآلايت املثبتة ، واألحاديث القاطعة اليت ال تقبل 

اءت جاجلدل ، ومنهج أهل السنة واجلماعة من السلف واخللف هو اإلميان هبا وتصديقها كما 
د والعرش والكرسي حق فأما العرش فقد ور يف الكتاب والسنة قال اإلمام الطحاوي رمحه هللا:) 

3چڭ     ڭ  ڭ   چ  يف آايت كثرية، منها قول هللا عز وجل
ک  ک  ک    چوقوله   

5چۓ  ۓ  ڭ      ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ   چ وقوله  4چگ  گ  
 وقوله  

6چژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   چ 
كلها وغريها تدل على أن هلل سبحانه فهذه األدلة   

ۇئ  ۆئ   چ وتعاىل عرشاً، وأما الكرسي فهو الثابت يف آية الكرسي، عندما قال هللا عز وجل

                                 
العز،حتقيق مجاعة من العلماء،وخرج أحاديثها انصر الدين شرح العقيدة الطحاوية البن أيب  1

 .1/121م، 1924-1404=األلباين،املكتب اإلسالمي،بريوت،
 .1/199و سري أعالم النبالء  1/202االستيعاب يف معرفة األصحاب  2
 .15سورة الربوج آية رقم  3

 .54سورة األعراف آية رقم  4
 .0سورة غافر آية رقم  5

 .10آية رقم احلاقة  سورة 6
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ال يقدر قدرها  وحجمهوصفة العرش ومقداره  2فهو حق(   1 چۆئ           ۈئ  ۈئ 
رضي هللا  اسابن عب عنفإال هللا عز وجل ، وال يتأتى ملخلوق ضعيف من البشر أن يدرك ذلك 

 3(والعرش ال يقدر قدره إال هللا أنه قال: )الكرسي موضع قدمي الرب سبحانه وتعاىل، ماعنه
ما أنه قال: )  نيب ما ثبت عن ال ومما يدل على عظم العرش وعلوه على مجيع املخلوقات

سي كفضل الكر  السموات السبع يف الكرسي إال كحلقة ملقاة أبرض فالة و فضل العرش على
 وأن الكل على أن الكرسي غري العرش ويف هذا احلديث داللة 4(تلك الفالة على تلك احللقة

 ومما يدل أيضا على حقيقة العرش ووجوده . موجود حقيقة وأن العرش أعظم من الكرسي
 ووجود محلته من املالئكة الكرام الذين أعطاهم هللا من القوة العظيمة ما جيعلهم يضطلعون

النيب صلى هللا عليه وسلم قال: )أذن يل أن أحدث عن  أن حبمله ، فعن جابر بن عبد هللا 
ملك من مالئكة هللا عز وجل من محلة العرش: إن ما بني شحمة أذنه إىل عاتقه مسرية سبعمائة 

، وما أمجل ما قاله شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا نقال عن عبدهللا ابن املبارك رمحه  5عام(
فبني ابن املبارك أن الرب سبحانه وتعاىل على عرشه مباين خللقه ، منفصل  هللا حيث قال:)

ولو    6(مباذا نعرفه ؟ قال : أبنه فوق مساواته ، على عرشه ، ابئن من خلقه هعنه فلما سألو 
ستطردان الكالم ، واستحضران مجيع األدلة من الكتاب والسنة وأقوال العلماء من السلف ا

واخللف حول وجود العرش والكرسي وإثباهتما وأوصافهما ، لطال بنا البحث ولنأى بنا عن 

                                 
 .255سورة البقرة آية رقم  1

 .200شرح العقيدة الطحاوية ص  2

، وصححه األلباين يف التعليق على العقيدة  65احلديث  1/09رواه ابن أيب شيبة يف صفة العرش  3
 .1/54=الطحاوية موقوفا على ابن عباس 

 .1/104السلسلة الصحيحة .وصححه األلباين يف 1/114رواه بن أيب شيبة يف  كتاب العرش   4
ورجاله  2/199.ورواه الطرباين يف األوسط 4020حديث  4/2019رواه أبو داود ، ابب يف اجلهمية  5

 .151حديث  1/60رجال الصحيح.وأورده األلباين يف الصحيحة 
لشيخ اإلسالم ابن تيمية،جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف،املدينة  بيان تلبيس اجلهمية 6

 .1/443هـ، 1426املنورة،
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موضوع الرسالة والدراسة ، ولعل فيما ورد كفاية حبول هللا وقوته يف البيان واإلثبات لعرش الرمحن 
 جل .عز و 

احلجم الذي ال ميكن للعقل البشري  اهلائل العظيمهذا املخلوق  ، العرش وضخامتهومع عظم 
مهما إتسعت آفاقه و ختيالته أن يدرك مدى ضخامتة إذ يعترب أكرب خملوقات هللا عز و جل 
على اإلطالق ، إال أنه اهتز وارتعد ملوت الصحايب اجلليل اجملاهد التقي الورع سعد بن معاذ 

 بعد أن حكم ف ه إىل خيمة ب يف بين قريظة حبكمه الذي وافق حكم هللا ورسوله ، عادوا
قريظة حيث مت من بين  رفيدة ابملسجد النبوي ، تعاجله وتشرف عليه. وملا فرغ رسول هللا 

عاذ ليلة انفجر عرق سعد بن م قتل رجاهلم ، وتقسيم أمواهلم ونسائهم وذراريهم ، ويف ذات
، سال دمهو الذي كان قد جرب حىت أقر هللا تعاىل عينه واستجاب دعوته يف هالك بين قريظة 

وقال له:اي حممد من هذا امليت الذي فتحت له أبواب  فأتى جربيل عليه السالم إىل النيب
ابو بكر وعمر  وحلق به السماء واهتز له العرش ، فقام صلى هللا عليه وسلم جير رداءه إىل سعد

حزاب وهو غزوة األ رضي هللا عنهما فوجده قد مات شهيدا متأثرا جبرحه الذي أصيب به يف
 ينشد قائال:        

                  ال أبس ابملوت إذا حان األجل   لبث قليال يدرك اهليجا مجل  

املسجد خيمة بين  ويف-يرعهم عائشة أم املؤمنني رضي هللا عنها :)فانفجرت من لبته فلم تقول
 إال والدم يسيل إليهم ، فقالوا اي أهل اخليمة ، ما هذا أيتينا من قبلكم ، فإذا سعد يغذوا-غفار

قالت رضي هللا عنها:مسعت بكاء أيب بكر وعمر على سعد إال  1(جرحه دما ، فمات منها.
  ته.كان ال يبكي على أحد ، ولكن إذا اشتد وجده أخذ بلحي  أن النيب 

 يها علىكثرية تدل داللة ال ريب فوقد وردت يف اهتزاز العرش ملوت هذا الصحايب اجلليل أدلة  
ٻ    ٱ  ٻچ صدق نيته وقوة شكيمته ورسوخ إميانه وصفاء عقيدته كما قال عز وجل 

                                 
 .3213احلديث  2/591من غزوة األحزاب رواه البخاري،ابب مرجع النيب 1
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 1چٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  

 يفوغريه من الصحابة األخيار قدوة حية وأمنوذجا حيتذى لكل داعية إىل هللا تعاىل   فسعد
من األدلة الواردة و البذل واإلخالص هلل تعاىل حبا ورغبة فيما عند هللا من األجر واخلري العظيم.

عرش الرمحن  ) اهتز  قال:قال رسول هللا   ذلك ما جاء يف الصحيحني عن جابريف 
ويف مسند أيب يعلى وحسنه األلباين يف الصحيحة عن أنس قال : افتخر  2ملوت سعد بن معاذ( 

األوس واخلزرج فقالت األوس : منا غسيل املالئكة : حنظلة بن الراهب  واحليان من األنصار 
ومنا من اهتز له عرش الرمحن : سعد بن معاذ ومنا من محته الدبر : عاصم بن اثبت بن أيب 

ربعة وقال اخلزرجيون : منا أ ومنا من أجيزت شهادته بشهادة رجلني خزمية بن اثبتاألقلح 
مجعوا القرآن على عهد رسول هللا صلى هللا عليه سلم مل جيمعه غريهم : زيد بن اثبت و أبو زيد 

ويف مسند اإلمام أمحد وسنن النسائي وصححه األلباين عن  3.و أيب بن كعب و معاذ بن جبل
ه أبواب هذا الذي حترك له العرش وفتحت ل)سول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ابن عمر عن ر 

 . 4(السماء وشهده سبعون ألفا من املالئكة لقد ضم ضمة مث فرج عنه

وروى متام يف فوائده وصححه األلباين يف الصحيحة عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه قال  
: قال رسول هللا صلى هللا عليه سلم : )اهتز العرش ملوت سعد بن معاذ من فرح الرب عز 

  5وجل(

 هللا عز وجل ، وعلى ضخامته وكربه إال أنه مسخروالعرش خملوق عظيم من خملوقات قلت 
 مشيئتهو  هللا وال خيالف أمر هللا ، بل ميضي كما أيمر هللا ، واهتزازه ال يكون إال إبرادة هللابقدرة 

                                 
 .23سورة األحزاب آية رقم  1

 . 32سبق خترجيه ، أنظر ص  2

 .1/325الصحيحة ، وصححه األلباين يف  3/232مسند أيب يعلى  3

.واملقصود 13/142، وصححه األلباين يف الصحيحة  3/320، واإلمام أمحد  4/100رواه النسائي  4
 ابلضمة ضمة القرب.

يد السلفي، حتقيق محدي عبد اجمل،أبو القاسم متام بن حممد بن اجلنيد  فوائد متام من األجزاء احلديثية، 5
 . 3/362، وصححه األلباين يف الصحيحة  1/10 ،م1990 -هـ 1412مكتبة الرشد الرايض ، 
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 مسخر والعرش خلق هلل هللا :"، ولذلك يقول اإلمام الذهيب رمحه  ملن أراد هللا إكرامه من خلقه
 وهلل در القائل: 1، إذا شاء أن يهتز اهتز مبشيئة هللا "

 2مسعنا به إال لسعد أيب عمرو      وما اهتز عرش هللا من موت هالك 

ابن  : أنبأان حممد بن فضيل، عن عطاء بن السائب، عن جماهد، عنابن سعدعن  قال الذهيب
 .3عمر قال: اهتز العرش حلب لقاء هللا سعدا

ر ابستشهاد والسرو  واملعىن املتبادر إىل األذهان من هذا اإلهتزاز للعرش هو الفرح واإلستبشار
هذا الصحيب اجلليل ، وقد يكون فرح واستبشار محلة العرش الكرام وعلى إثر فرحهم مت اإلهتزاز 
وقد يكون غري هذا وهللا تعاىل أعلم. وقد ذكر البيهقي رمحه هللا يف األمساء والصفات كالما 

شار والسرور هو االستب الصحيح من التأويل يف هذا أن يقال : االهتزاز حول هذ املعىن فقال:"و
، يقال : إن فالان يهتز للمعروف ، أي يستبشر ويسر به ، وذكر ما يدل عليه من الكالم 

قال : وأما العرش فعرش الرمحن على ما جاء يف احلديث ، ومعىن ذلك أن محلة العرش .والشعر
مله وحيف به الذين حيملونه وحيفون حوله فرحوا بقدوم سعد عليهم ، فأقام العرش مقام من حي
كما قال عز و من املالئكة ، كما قال صلى هللا عليه وسلم هذا جبل حيبنا وحنبه يريد : أهله 

 وجل : 

يريد : أهلها وقد جاء يف احلديث  چگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ        ڱ  چ 
 إن املالئكة تستبشر بروح املؤمن ، وإن لكل مؤمن اباب يف السماء يصعد فيه عمله ، وينزل منه

رزقه ، ويعرج فيه روحه إذا مات وكأن محلة العرش من املالئكة فرحوا واستبشروا بقدوم روح 
سعد عليهم ، لكرامته وطيب رائحته ، وحسن عمل صاحبه ، فقال النيب صلى هللا عليه وسلم 

                                 
،لإلمام مشس الدين حممد بن أمحد الذهيب،حتقيق شعيب األرنؤوط،مؤسسة سري أعالم النبالء 1

  .  1/290م، 1924-1401الرسالة،بريوت،
 .3/263قال هذا البيت رجل من األنصار يرثي به سعدا سرية بن هشام  2
، ص هـ1416، الرايضد. مجال ابدي، دار الوطن،  أبواب اإلعتقاد، اآلاثر الواردة عن أئمة السنة يف 3
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 يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا:" وكان "1: اهتز له عرش الرمحن تبارك وتعاىل وهللا أعلم
سعد بن معاذ خالف ما يضن به قومه ، كان مقدما لرضى هللا ورسوله على رضى قومه ، وهلذا 

 2ملا مات اهتز له عرش الرمحن فرحا بقدوم روحه"
ويف  ولعل األقرب إىل الصواب أن اإلهتزاز واحلركة هي الفرح بروح هذا الصحايب  قلت 

رح وهذا قوالن أحدمها أنه حتركه كاهتزاز الفويف معىن اهتزازه هذا يقول ابن اجلوزي رمحه هللا" 
الظاهر والثاين أن معىن اإلهتزاز االستبشار والسرور يقال فالن يهتز للمعروف أي يستبشر 

 3"ويسر وإن فالان لتأخذه للثناء هزة أي ارتياح وطالقه

 واقعة حقيقية وأمر ال يقبل اجلدل  ملوت سعد بن معاذ أن اهتزاز العرشوخالصة القول 
ملا ورد فيه من األدلة الصحيحة واألقوال املعتربة ، جيب اإلميان بذلك واإلعتقاد أبنه حق ، وهذا 
هو منهاج أهل السنة واجلماعة ، وهو درس عظيم يستفاد من هذه الغزوة العظيمة ، يقوي 

 اإلميان ويرسخ العقيدة يف قلب كل مسلم.

رجال من هؤالء ال فضل هو معرفة املباركةهذه الغزوة والفائدة املستقاة من الدرس الثاين: 
سلمني والسري على خطاهم لكي يعود اإلسالم وامل وحمبتهم،ومعرفة قدرهم، هبم يالصحابة والتأس

 وإخالص فالصدق مع هللا إىل املكانه والقوة اليت سلبت منهم ويسود اإلسالم العامل مرة أخرى.
ة التوحيد صدق اإلميان ورسوخ العقيدة وسالم النية وبذل النفس واملال يف سبيل هللا دليل على

هم خري من وفق إىل هذا السبيل والذي به بلغوا مراتب األخيار ،  ، وصحابة رسل هللا
واستوطنوا أعايل اجلنان وهذا مآل من صدق مع هللا ما عاهد عليه ولذلك أخربان هللا عنهم 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ چ بقوله 

                                 
 .2/221 هـ1421 ،جدة ،مكتبة السوادي   ،أمحد بن احلسني أبو بكر البيهقي  األمساء والصفات ، 1
 داروآخر، عطا دالقادرعب حممد حتقيق احلراين تيمية بن احلليم عبد بن أمحد تقي الدينالفتاوى الكربى، 2

 .3/301  ،م1920 - هـ1402،بريوت،العلمية الكتب

 ، الرايض ،أبو الفرج عبد الرمحن ابن اجلوزي،دار الوطن  كشف املشكل من حديث الصحيحني، 3
 .699-1/692، م1990 -هـ 1412

 .23سورة األحزاب آية رقم   3
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وإمضائه على الفور ، وال سيما أهنم  فاستجابتهم ألمر الرسول 3 چٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  
بعد حصار ومكابدة مللة الكفر والشرك يف غزوة اخلندق ، ومعاانهتم الشاقة من اجلوع والضمأ 
وسوء األحوال اجلوية ، وجاجتهم املاسة إىل الراحة والتزود ، هلو دليل قاطع على قوة عقيدهتم 

هو  نصرة دين هللا وإرساء قواعده ليكون وخلوص التوحيد ونقاء السرائر واملسابقة اجلادة إىل
الدين املهيمن يف األرض ، وذلك ملا استقر يف قلوهبم من أن هللا حق ، وهو اإلله املعبود حبق ، 
وأن الرسول عليه الصالة والسالم  حق ، وما جاء به هو احلق ، فلما كانوا كذلك حقق هللا 

كل وجعلهم نورا يهتدي به كل مسلم و ارهم مرادهم ، وبلغهم مبتغاهم وابرك يف أعماهلم وأعم
هللا عز وجل   ، ودعوة سعد بن معاذ داعية إىل هللا ، يسري على خطاهم ويقتدي هبداهم

أن يبقيه إن بقي هناك حرب مع أعداء هللا ، وإن كانت احلرب انتهت أن يفجر جرحة وأن 
الدعاء هلم بهم سنة و فح، جيعل فيه ميتته ، خري دليل على صدق وإخالص أولئك األصحاب 

  قال : قال رسول هللا  قربة واإلقتداء هبم وسيلة واألخذ آباثرهم فضيلة عن أيب بردة
)النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد ، وأان أمنة ألصحايب فإذا ذهبت 

 . 1)أتى أصحايب ما يوعدون ، وأصحايب أمنة ألميت فإذا ذهب أصحايب أتى أميت ما يوعدون

إلحياء العقيدة يف  قامت كغريها من غزوات الرسولأن غزوة بين قريظة ، الدرس الثالث: 
قلوب الناس وإرساء دعائم التوحيد ، ومجع البشرية على الدين اخلالص ، ونبذ كل ما يصادمها 

الوثنية والضالل وعبادة األواثن ، وأن يكون الدين كله هلل وأن ال معبود حبق يف السماء  براثنمن 
وامه ، مة اليت هي أساس الدين وقواألرض إال هللا ، حتقيقا وإظهارا ملعىن ال إله إال هللا ، الكل

وعليها مدار العمل وقبوله ، وهي اليت كانت حمط اخلالف بني الرسول صلى هللا عليه وسلم مع 
املشركني يف مكة ومن أجلها نشبت احلروب والغزوات ، فلقد كانت قريش تقر وتعرتف بوجود 

رسوال من  وهللا عز وجل مل يبعث هللا وأنه اخلالق املدبر ولكنها كانت تعبد معه آهلة وأواثان ،
الرسل وال نيب من األنبياء إال وأيمره أن يدعو الناس إىل عبادة هللا وحده ونبذ ما سواه كما قال 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   ٺ  چ تعاىل 
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ة النبوية ليكون نكانت أبمر هللا عز وجل الجتثاث الكفر والشرك من املدي فغزوة بين قريظة 1چ

  ڃ  ڃچ اإلسالم هو الدين السائد واملهيمن والذي ال يقبل هللا غريه كما قال عز وجل 

)أمرت أن أقاتل الناس   قال رسول هللا  قال:  ابن عمروعن  2چ  چچ   چ  چ
فعلوا إذا ويؤتوا الزكاة ف الصالة وأن حممدا رسول هللا ويقيموا،  أن ال إله إال هللا حىت يشهدوا

 .  3(.وحساهبم على هللا إال حبق اإلسالم عصموا مين دماءهم وأمواهلم ذلك
، ويف غزوة بين  أن احلكم والتحاكم إمنا يكون إىل كتاب هللا وسنة رسوله  الدرس الرابع:

 أمر التحكيم يف مصري بين قريظة إىل سعد بن معاذ  أسند النيب قريظة املباركة عندما 
إلرضاء األوس حلفاء بين قريظة عندما طلبوا من الرسول عليه الصالة والسالم وأحلوا يف الطلب 
أن يقبل شفاعتهم فيهم ، فأجاهبم عليه الصالة والسالم بقوله}أما ترضون أن يكون احلكم 

، وهنا تظهر العقيدة الصافية  4فيهم إىل رجل منكم{ قالوا بلى. قال}فذلك إىل سعد بن معاذ{
والتوحيد النقي ، وتنتفى مجيع أنواع اجملامالت واملداهنات ، ويتجرد سعد كما هو حاله وحال ، 

األصحاب دائما من كل ما يعكر صفو العقيدة ونقاء العبادة ، ويعلن احلاكمية العادلة اليت 
، بقتل املقاتلة وسيب النساء واألبناء واألموال وتقسيمها  وافقت حكم هللا وحكم رسوله 

،وهذا احلكم العدل الذي تستحقه هذه الفئة الباغية الناكثة للعهود واملواثيق.واحلكم مبا أنزل 
ين وأركانه ، ، ، ومن ثوابت هذا الد تعاىل فريضة متحتمة، وهو من لوازم اإلميان ابهلل تعاىلهللا 

ا ال حيصى من اآلايت اليت تدل على وجوب احلكم مبا أنرل هللا اترة ، واترة ويف القرآن الكرمي م
ې  ى       ېچ تكفر وتفسق وجترم من مل حيكم مبا أنزل هللا ومن ذلك قول املوىل عز وجل 

  5 چۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ۇئى  ائ  ائ   ەئ   ەئ  وئ         وئ  ۇئ

                                 
 .25سورة األنبياء آية رقم  1
 .19سورة آل عمران آية رقم  2

 .1/95فتح الباري كتاب اإلميان  3
والسرية الصحيحة ألكرم العمري  2/315و واتريخ اإلسالم للذهيب  3/233السرية النبوية البن كثري  4
2/315. 

 .105سورة النساء  5



~ 02 ~ 

 
 

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  چ وقال عز وجل

ېئ  ىئ       ىئ    ېئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ    ېئ  ەئې  ى  ى  ائ  ائ ې  

ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  چ وقال سبحانه وتعاىل 1چىئ  ی  

 2چۉ  ې    ې  ې  ې      ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ 

ان ، يف بيان أمهية ومكانة احلكم مبا أنزل هللا .ويف سياق البي واآلايت يف ذلك كثرية ومعلومة
ۀ    ڻ     چيقول هللا تبارك وتعاىل  ناعة وعظيم جرم من مل حيكم بكتاب هللا وسنة رسوله لش

ې   ى  ى    ېچ وقال عز وجل  3چۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ

وهذا منزلق خطري جدا وخصوصا إذا استحل  4چائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   
املسلم احلكم بغري ما أنزل هللا ، فهذا هو الكفر البواح الذي يهدم عقيدته ويقضي على حقيقة 

يف  توحيده ووالئه هلل عزو وجل ، ولذلك كانت عقيدة الصحايب اجلليل سعد بن معاذ 
وتلك املعاين  ر كل هذه األدلةاحلكم على بين قريظة بذات القوة العظيمة اليت جعلته يستحض

الصحيح و اليت مكنته من احلكم مبا أنزل هللا ومل أتخذه يف هللا لومة الئم. يقول ابن القيم رمحه هللا:)
قد الكفرين األصغر واألكرب حبسب حال احلاكم فإنه إن اعت : أن احلكم بغري ما أنزل هللا يتناول
عقوبة عدل عنه عصياان مع اعرتافه أبنه مستحق للالواقعة و  وجوب احلكم مبا أنزل هللا يف هذه

 .فهذا كفر أصغر
 5(.وإن اعتقد أنه غري واجب وأنه خمري فيه مع تيقنه أنه حكم هللا تعاىل فهذا كفر أكرب

وهذا درس من الدروس اليت يستفيد منا الداعية إىل هللا ، يف توعية العباد وتنبيههم إىل قلت 

                                 
 .49سورة املائدة آية رقم  1
 .65سورة النساء آية رقم  2
 .44سورة املائدة آية رقم  3
 .45السورة السابقة آية رقم  4
هتذيب مدارج السالكني،ابن القيم اجلوزية،هتذيب عبداملنعم صاحل العزي،دار املطبوعات  5

 .192هـ، ص 1402احلديثة،جدة،
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هذا األمر العظيم ، وهو احلكم مبا أنزل هللا يف شىت مناحي احلياة ، واحلذر من الشك أو السماع 
ملن يشكك املسلم يف دينه أو يف أحكام هللا اليت أنزهلا هللا رمحة وعدال وسعادة للعباد يف الدنيا 

حكم  واآلخرة ، وأن ليس على وجه األرض حكما وال قانوان أعدل وال أنصف وال أحسن من
ی     یچ هللا الذي ارضاه هللا هلم ورضوا به حكما شافيا وعادال كما قال هللا عز وجل 

  1چمئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب    حئجئ
من قدمي وحديث مع اليهود خاصة والكفار عامة  اتب والصراعو ن احلر إالدرس اخلامس: 

على اختالف مللهم وحنلهم إمنا هي حرب عقدية دينية ، متس أساس الدين وركنه القومي ، فمن 
يخ يعيد نفسه ، يستشف منها أن التار  يستقرئ التاريخ، ويتأمل يف سنن هللا الكونية والشرعية

 ويدونهعقيدتنا  هتقرر  وهذا ما،   رسولهنة وس كتاب هللا هيؤكد وهذا الذيويستقرئ أحداثه 

اترخينا عن القضية وأطرافها مما يؤكد جبالء أن الصراع بيننا وبني اليهود صراع عقيدة وهوية 
ے    ے  ۓ     ۓ  ڭ     ڭ  ڭ       چ  ووجود. أمل نقرأ قول احلق تبارك وتعاىل

  ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پچ  وقوله عز وجل 2چ    ۇڭ  ۇ

فلقد أثبت لنا ذلك أن يهود األمس هم سلفا خبيثا ليهود اليوم ، كل جيل أييت هو صبغة  3چ
ونسخة مطابقة لألصل يف العداء والتحريف والغدر واخليانة ونقض العهود واملواثيق ، فهم قتلة 
األنبياء ، ومكذبوا الرسل ، وعباد العجل ، وخصوم الدعوات ، كفار النعم ، شذاذ اآلفاق ، 

  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌچ وغضبه استجلبوا لعنة هللا ونقمته ، حثالة البشرية ،

هؤالء هم  4چژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ڈڌ   ڎ  ڎ  ڈ
غدر والكيد حلقات من الو  اليهود، سلسلة متصلة من اللؤم واملكر والعناد والبغي والشر والفساد

ا، لقد رموا تعاىل هللا عن قوهلم علوا كبري   واأللوهيةواخلسة والدانءة، تطاولوا على مقام الربوبية 

                                 
 .50رقم  سورة املائدة آية 1
 .22السورة السابقة آية رقم  2

 .120سورة البقرة آية رقم  3
 .60سورة املائدة آية رقم  4
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الرسل ابلعظائم، واهتموهم ابلشناعات واجلرائم، آذوا موسى، وكفروا بعيسى، وقتلوا زكراي وحيىي، 
ليه له السحر، ودسوا له السم أبيب هو وأمي ع  وحاولوا قتل حممد صلى هللا عليه وسلم، عملوا

جث    يت   چ وصدق هللا يف وصفه هلذه الشرذمة الباغية فقال عز وجل الصالة والسالم 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  وقال سبحانه 1چحج  مج  جح  مح    يثمث  ىث

  وئى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  ىۉ  ې  ې  ې  ېچ  2چ   ڀپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ

ويف غزوة بين قريظة تتجلى تلك الصفات الذميمة لبين  3چ  ۈئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ       ۈئ
يهود ومنها التمالؤ مع قريش وغطفان على النيب عليه الصالة والسالم واملسلمني ، وغدرهم 

وعلى أزواجه ابلسب والشتم) ولعله من  ونكثهم وخيانتهم ، ومنها تطاوهلم على رسول هللا 
شرف اليهودي ، وصاحب احلل والعقد يف بين املناسب هنا اإلشارة إىل ما فعله كعب بن األ

وأزواجه ، وهلذا انتدب له النيب عليه  قريظة ، حيث قام بسب هللا ، وشتم وهجاء رسول هللا
  4الصالة والسالم حممد بن مسلمة ومن معه من الصحبة لقتله ، وقد مت ذلك بفضل هللا ومنته(

من حصوهنم وقد مسعهم علي بن أيب طالب ومن كان معه من الصحابة حينما قدمهم الرسول 
عنما قابل الرسول عليه الصالة والسالم :"ال  عليه الصالة والسالم قبله ، وقد قال علي 

عليك أن تدنوا من هؤالء األخباث"فقال عليه الصالة والسالم )مل؟أظنك مسعت منهم يل 
 ل:)لو رأوين مل يقولوا من ذلك شيئا(وهذا الذي حصل ابلفعل فإن النيب أذى(قال:"نعم"قا

قالوا اي أاب القاسم ما كنت  5ملا دان منهم قال:)ايإخوان القردة هل أخزاكم هللا وأنزل بكم نقمه(
جهوال.وعند الواقدي قال هلم عليه الصالة والسالم)اي إخوة القردة واخلنازير وعبدة الطاغوت 

  فجعلوا حيلفون ابلتوراة اليت أنزلت على موسى ما فعلنا ويقولون اي أاب القاسم ما اتشتمونين؟(

                                 
  .64سورة املائدة آية رقم  1
 .121سورة آل عمران آية رقم  2

 . 64سورة املائدة آية رقم  3

قتل  ومسلم ابب  3031احلديث 12/429القصة مبسوطة عند البخاري،ابب مقتل كعب بن األشرف 4
 .4065احلديث  5/124كعب بن األشرف 

 .2/309واتريخ اإلسالم للذهيب  245/ 3سرية ابن هشام  5
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، هذا هو حاله ، وهذا ما تكنه قلوهبم ، الغدر والكذب واجلحود ، حيلفون  1كنت جهوال (
وينكرون وهم يف احلقيقة كاذبون ، ال أمانة هلم وال ذمة ، ومنها أيضا قول عدو هللا حىي بن 

، حمزب األحزاب ، عنما اقتيد ليضرب عنقه قال مقولته الرعناء اليت وجهها  أخطب النضري
للنيب عليه الصالة والسالم واليت تدل على حقد دفني وعداء عقدي وأزيل مهني لدين اإلسالم 

وأىب هللا إال  2وأهله ، قال:"بلى وهللا ما ملت نفسي يف عداوتك ، ولقد التمست العز يف مكانه
ولكنه من خيذل هللا   3ولقد قلقلت كل                           مقلقل أن ميكنك مين ،

.واملستفاد للداعية إىل هللا من هذا كله هو بيان حاهلم للناس ، وكشف عوارهم ، وسرد  4خيذل"
اترخيهم املشني ، وخمالفة سرائرهم لظواهرهم ، وكتماهنم للحق ، وأهنم أهل كذب وإنكار 

ان ومكان وهم تبعا ألسالفهم ، يسريون على خطاهم ، ويقتفون وجحود.وأهنم يف كل زم
 آاثرهم.

أن هللا ورسوله ال يقبل إال اإلسالم عقيدة وشريعة ، وهو الدين الذي ارتضاه الدرس السادس: 
لعباده ، ويف غزوة بين قريظة وردت قصة رحيانة احلبيب عليه الصالة والسالم ، وهي رحيانة بنت 

ة من بين عمرو بن قريظة ، اليت اصطفاها لنفسه عليه الصالة والسالم قبل عمرو بن خناقة امرأ
قسمة السبااي وعرض عليها الزواج ويضرب عليها احلجاب فأبت إال اليهودية ، فعزهلا عليه 
الصالة والسالم ووجد يف نفسه لذلك من أمرها ، فبينما هو جالس مع أصحابه إذ مسع وقع 

فجاء فقال ايرسول هللا قد  5علبة بن سعية يبشرين إبسالم رحيانة{نعلني خلفه فقال:}إن هذا لث
حىت تويف وهي يف ملكه رضي هللا  أسلمت رحيانة فسره ذلك من أمرها ، فكانت عنده 

عنها. ويف هذه القصة يتبني لنا أن دين اإلسالم وعقيدتة هو الدين الذي اليقبل هللا غريه ، 
سالم بداية وأبت إال اليهودية ، مل يرضى بذلك عنها فإن رحيانة بنت عمرو عندما رفضت اإل

                                 
 .359كتاب املغازي ص  1

 .362أي يف مظانه. كتاب املغازي ص  2

م، ابب ق ل و  1922-1341،أبو القاسم حممود الزخمشري،دار الكتب القاهرة،ساس البالغةأ 3
1/399. 

 .2/310واتريخ اإلسالم للذهيب  362كتاب املغازي ص  4

 .2/103واتريخ األمم وامللوك للطربي 193الدرر يف اخصار املغازي والسري ص  5
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عليه الصالة والسالم ، ألهنا على عقيدة كفر وذاك مناقض متاما لدين اإلسالم ، وهلذا مل يرتدد 
عليه الصالة والسالم يف اعتزاهلا ، فلما أسلمت بفضل من هللا ورمحة هبا وابلنيب عليه الصالة 

عليها ، فرح بذلك وسر لسماع اخلرب وذلك لدخوهلا يف والسالم الذي كان جيد من نفسه 
عقيدة اإلسالم اليت ارضاها هللا لعباده ، فعاد إليها وبقيت يف ملكه حىت التحق ابلرفيق األعلى. 

 چوقد دل على ذلك كتاب هللا وسنة رسوله عليه الصالة والسالم يقول هللا تبارك وتعاىل 

وقال  1چڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  

  ڎچ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ  عزوجل

  2چک  ک  ک  گ    کڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ

يف هيئة د حية بن  3يف قصة مرور جربيل عليه السالم ببين النجار ابلصورين الدرس السابع:
على بغلة بيضاء عليها رحالة ، وهذه قصة وحادثة حقيقية وقعت ابلفعل  4خليفة  الكليب

جيب اإلميان هبا واإلعتقاد بصحتها ، وكذلك اإلميان واإلعتقاد اجلازم بوجود املالئكة وأهنم 
خلق من خلق هللا ، خملوقون من نور ، وأهنم قائمون بوظائفهم اليت أمرهم هللا ابلقيام هبا ، 

قال بن حجر رمحه هللا" املالئكة مجع  هللا به يف كتابه وسنة رسوله ووصفهم مبا وصفهم 
بفتح الالم ... وقيل مشتق من األلوكة وهي الرسالة وهذا قول سيبويه واجلمهور  مَلك 

َل ك 
وقال يف موضع آخر " قال مجهور   5وهو األخذ بقوة ." ،وأصله الك. وقيل أصله : امل

ئكة أجسام لطيفة أعطيت قدرة على التشكل أبشكال أهل الكالم من املسلمني : املال
وقد أعطى هللا تبارك وتعاىل املالئكة القدرة على التشكل هبيئة  6خمتلفة ومسكنها السموات"

البشر كتمثل جربيل عليه السالم  بصورة دحية الكليب وهذا مما جيب اإلعتقاد واإلميان به ، 
                                 

  .25سورة آل عمران آية رقم  1

 .3سورة املائدة آية رقم  2
 .2/330الُصوَرين:موضع أبقصى البقيع مما يلي طريق بين قريظة  أنظر وفاء الوفا  3

 .352و كتاب املغازي ص  3/245ابن هشام أنظر القصة يف سرية  4
 .6/306فتح الباري ابب ذكر املالئكة  5

 . 6/306فتح الباري ابب ذكر املالئكة  6
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ڇ  ڇ  ڇ  چ  يف سورة مرمي ىلاعوهذا مما جاء به الكتاب والسنة كما قال ت

ۆ  ۆ  چ وقال عز وجل  1چڇ   ڍ   ڍ      ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  

ې  ې  ى  ى    ېۈ  ۈ  ٴۇ    ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې

ائ  ائ  ەئ        ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  

گ   چ   وقال عز وجل 2چجئ  حئ  مئ   ىئ    یی  ی  ی  ىئېئ  ىئ  ىئ

واآلايت  3 چگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  
وعن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه قال: )بينما حنن جلوس عند  يف هذا املعىن كثرية .

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
إذطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ال يرى عليه أثرالسفر واليعرفه منا 

لى اىل النيب صلى هللا عليه وسلم فأسند ركبتيه إىل ركبتيه ووضع كفيه عأحد حىت جلس 
فخذيه وقال: أخربين ايحممد عن اإلسالم فقال: اإلسالم ان تشهد أن ال إله إال هللا وأن 
حممد رسول هللا وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة وتصوم رمضان وحتج البيت إن استطعت إليه 

 سأله ويصدقه، قال :فأخربين عن اإلميان قال: ان تؤمنسبيال، قال :صدقت فعجبنا له ي
 ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وابلقدر خريه وشره

قال: صدقت ، قال: فأخربين عن اإلحسان قال: ان تعبد هللا كأنك تراه فإن مل تكن تراه 
ائل قال: من الس فإنه يراك، قال أخربين عن الساعة قال رسول هللا : ما املسئول عنها اعلم

فأخربين عن إماراهتا قال: أن تلد األمة ربتها وأن ترى احلفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون 
يف البنيان فانطلق ولبث قليال قال النيب عليه الصالة والسالم ايعمر: أتدري من السائل 

األدلة تدل على  كل هذه 4قال: هللا ورسوله أعلم قال: فأنه جربيل أاتكم يعلمكم دينكم(

                                 
 .10سورة مرمي آية رقم  1
 .22إىل  24سورة الذارايت اآلايت من  2
 .00سورة هود آية رقم  3

 .102احلديث 1/22رواه مسلم ابب معرفة اإلسالم واإلميان  4
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أن املالئكة بقدرة هللا تتشكل أبشكال البشر ، وال تظهر للناس عامة على خلقتها احلقيقية  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  چ  كما قال تعاىل

على هيئته احلقيقية إال مرتني ، إحدامها عندما رآه عليه الصالة  ومل يظهر للنيب  1چ

ڃ  ڃ   چ والسالم ليلة املعراج يف سدرة املنتهى ، قال زر بن حبيش يف قول هللا عز وجل

 3رأى جربيل له ستمائة جناح( قال أخربين ابن مسعود أن النيب ) 2چڃ  ڃ  چ     

 چ وسألت أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها النيب عليه الصالة والسالم عن قول هللا تعاىل

فقال:)إمنا هو جربيل مل أره على صورته اليت خلق عليها غري  4چڑ  ک    ک  ک  
وكان  5هاتني املرتني رأيته منهبطا من السماء سادا ع َظُم خلقه ما بني السماء واألرض(

ابن  عنفم أييت النيب عليه الصالة والسالم يف صورة دحية بن خليفة الكليب جربيل عليه السال
  6)وكان جربيل عليه السالم أييت النيب صلى هللا عليه و سلم يف صورة دحية.( قال:   عمر

يف صورة دحية الكليب أيمرة ابلزحف  ويف غزوة بين قريظة يظهر جربيل عليه السالم للنيب
كان عندها فسلم علينا رجل   إىل بين قريظة فعن )عائشة رضي هللا عنها : أن رسول هللا 

فزعا فقمت يف أثره فإذا دحية الكليب   من أهل البيت و حنن يف البيت فقام رسول هللا
كنا مل نضع السالح ل أن أذهب إىل بين قريظة فقال : قد وضعتم هذا جربيل أيمرينفقال : 

من اخلندق فقام   قد طلبنا املشركني حىت بلغنا محراء األسد و ذلك حني رجع رسول هللا
النيب عليه الصالة والسالم فزعا فقال ألصحابه : عزمت عليكم أن ال تصلوا العصر حىت 

لى ص أتتوا بين قريظة فغربت الشمس قبل أن أيتوهم فقالت طائفة من املسلمني : إن النيب
و ما علينا   هللا عليه و سلم مل يرد أن يدعوا الصالة و قالت طائفة : إان لفي عزمية النيب

                                 
 .9سورة األنعام آية رقم  1
 .12سورة النجم آية رقم  2
 .450احلديث 1/109رواه مسلم ابب ذكر سدرة املنتهى  3
 .13سورة النجم آية رقم  4
 .450احلديث  1/110رواه مسلم ابب معىن قول هللا}ولقد رآه نزلة أخرى{  5

 صحيح على شرط مسلم.وقال  3/125، وصححه األلباين يف الصحيحة 2/100رواه اإلمام أمحد  6



~ 09 ~ 

 
 

  من إمث فصلت طائفة امياان و احتسااب و تركت طائفة امياان و احتسااب و مل يعب النيب
 :أحدا من الفريقني و خرج النيب عليه الصالة والسالم فمر مبجالس بينه و بني قريظة فقال 

هل مر بكم من أحد ؟ قالوا : مر علينا دحية الكليب على بغلة شهباء حتته قطيفة ديباج 
قال : ليس ذلك بدحية و لكنه جربيل أرسل إىل بين قريظة ليزلزهلم و يقذف يف قلوهبم 
الرعب فحاصرهم النيب صلى هللا عليه و سلم و أمر أصحابه أن يسترتوا ابحلجف حىت 

: اي إخوة القردة و اخلنازير قالوا : اي أاب القاسم مل تك فحاشا يسمعهم كالمه فناداهم 
فحاصرهم حىت نزلوا على حكم سعد بن معاذ و كانوا حلفاءه فحكم فيهم أن يقتل مقاتلتهم 

أن اإلميان ابملالئكة وبتصورهم بصور  القول وخالصة  . 1و تسىب ذراريهم و نساؤهم (
البشر واجب ، بل هو من صلب االعتقاد ، ومن أساسيات التوحيد، وأهنم خلق من خلق 

صح إميان عبد ، فال يهللا ، خلقوا من نور ، يعبدون هللا ويوحدونه ويسبحونه بكرة وأصيال 
ڱ   ڱ     ڳڳ  ڳ  چ  آنًفا لقول هللا تعاىل حىت يؤمن هبم على الصفة املذكورة

ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ںڱ  ڱ  ں

2چۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ۓھ  ے   ے  ھھ
ولذا فإنكار وجود  

كما ،   وذلك بنص القرآن الكرمي ومنافاة للعقيدة الصحيحة املالئكة وعدم اإلميان هبم كفر

ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ      چ قال تبارك وتعاىل

 . 3چڳ  ڳ  

اإلميان التام والتصديق الكامل واإلعتقاد اجلازمبصدق ما جاء يف كتاب هللا عز الدرس الثامن: 
وجل من العلوم واألخبار ، فلقد اعرتف أعداء اإلسالم من قدمي وحديث بصدق القرآن الكرمي 
وأنه حمل إعجاز وال ميكن أن يكون من كالم بشر ، وشاهدان احلي من غزوة بين قريظة ما 

                                 
وقال صحيح على شرط الشيخني ، وعلق الذهيب  3/30رواه احلاكم يف املستدرك ، ابب املغازي والسرااي  1

 يف التلخيص على احلديث بقوله صحيح على شرط البخاري ومسلم.
 .225سورة البقرة آية رقم  2

 .136سورة النساء آية رقم  3
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اعرتف ونطق به يهود بين قريظة من صدق نبوة حممد عليه الصالة والسالم ، وأنه مرسل من 
عند هللا ، وأن ما جاء به هو احلق ، وأن خربه ونبوئته جاءت يف التوراة وبعلمون ذلك حق 
العلم ، ولكن ما مينعهم من اتباعه إال احلسد كونه خرج من العرب ومل خيرج من بين إسرائيل ، 

: " اي معشر بين قريظة وهللا إنكم لتعلمون أن حممدا نيب هللا 1أحد كربائهم كعب بن أسديقول 
، وما منعنا من الدخول معه إال احلسد للعرب حيث مل يكن نبيا من بين إسرائيل ، فهو حيث 

نيب فاتبعوه  هذه القريةمن إنه خيرج :ما قال لكم ابن خراش حني قدم عليكم   أتذكرونجعله هللا 
ابعه ولنصدقه ، قال كعب : فتعالوا فلنت األول واآلخر ابلكتابنيآمنتم  أولياءه وأنصاره وقدوكونوا 

ويف اعرتاف آخر ال يقل أمهية ودقة   2ولنؤمن به فنأمن على دمائنا وأبنائنا ونسائنا وأموالنا..."
قريظة  أسد بن عبيد عمهم:"اي معشر بينعن اإلعرتاف األول يقول ثعلبة وأسيد ابنا سعية ، و 

، وهللا إنكم لتعلمون أنه رسول هللا وأن صفته عندان ، حدثنا هبا علمائنا وعلماء بين النضري ، 
مع جبري بن اهليبان أصدق الناس عندان ، هو َخربان  – 3يعين حيي بن أخطب –هذا أوهلم 

وورود ذلك يف  حقيقة ظهور النيب ولذلك حكى لنا القرآن الكرمي عن 4بصفته عند موته..."
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ       ڀ    چ التوراة واإلجنيل كما قال تعاىل 

ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ    ٹڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ

ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ وقوله عز وجل  5چ

چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک            

                                 
يهودي من بين قريظة، جاهلي، له مع قيس ابن اخلطيم يف يوم  شاعر،،كعب بن أسد بن سعيد القرظي 1

  .5/225.األعالم للزركلي ،صاحب عهد بين قريظة وعقدهم مع النيب بعاث مناقضات
 .360و  كتاب املغازي ص  2/661السرية احللبية   2

  ،ن أخطببحيي بن أخطب هو سيد بنو النضري قبل اإلسالم، وهو والد أم املؤمنني صفية بنت حيي  3
   .2/292.أنظر األعالم للزركليكان من أعلم اليهود بدينهم كما كان من أشد مقاتليهم

 .361كتاب املغازي ص  4

 .6سورة الصف آية رقم  5
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ں    ڱگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ   ڱ    ڱ  ڱ  گک

وهذا من إعجاز هذا الكتاب العظيم أن خيربان مبا حوته كتب األنبياء  1چں  ڻ  
ق رمي عليه الصالة والسالم وما جاء به من احلمن صفات وخرب مبعث هذا النيب الك نيالسابق

يف كتب األنبياء بشروا أممهم ببعثه  يقول بن كثري رمحه هللا : ) وهذه صفة حممد  من عند هللا
 .  2، وأمروهم مبتابعته ، ومل تزل صفته موجودة يف كتبهم يعرفها علماؤهم وأحبارهم(

البدار واملسارعة إىل اإلستجابة ألمر هللا ورسوله ، والطاعة املطلقة هلل ورسوله الدرس التاسع: 
، واإلنقياد لألمر والنهي دليل قاطع ، وبرهان ساطع على صدق اليقني ، وصفاء العقيدة ، 
وسالمة التوحيد ، ومثال ذلك كثري من واقع الغزوات والسرااي ، ويف غزوة بين قريظة ملا جاء 

د عليه الصالة والسالم من هللا تعاىل عن طريق جربيل عليه السالم ابلتوجه لغزو يهو  األمر للنيب
بين قريظة الذين نقضوا العهد وامليثاق وتعاونوا مع ملة الكفر حلرب اإلسالم واملسلمني ، 
استجاب عليه الصالة والسالم استجابة املؤمن الصادق ، وأمر أصحابه على الفور بسرعة 

ن بين قريظة ، فاستجاب اجلميع ابلرضا واالنقياد ابذلني كل ما ميلكون من التوجه إىل حصو 
نفس ومال وعتاد ، متوكلني على هللا حق التوكل ، مع أهنم أتو من يف ذات الوقت من غزوة 
اخلندق اليت قاسوا فيها ألوان الشدائد من خوف من جتمع األحزاب الكافرة ، ونقض للعهود 

، ومن جوع وفاقة ، على ما هبم من التعب واجلراح واإلثخان طاعة هلل  واملواثيق من قبل اليهود
ورسوله ، قد أخذ منهم األمر كل مأخذ ، ولكن قوة اإلميان والعقيدة ، والثقة التامة مبا وعد 
هللا عباده املؤمنني من األجر العظيم ، والعيش الكرمي ، والنعيم املقيم ، كانت مبثابة القوة الدافعة 

ابة النداء والتضحية يف سبيل هللا ونصرة دينه وشريعته ، وما كان الدين ليقوم وتثيت هلم إلج
دعائمه ، وينتشر يف األرض إال إبرادة هللا مث العزمية الصادقة عند هؤالء األبطال.وهللا عز وجل 

  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچ قد امتدحهم يف كتابه الكرمي فقال تعاىل 

چ   وقال عز وجل 3چٿ  ٿ  ٿ    ٺٺڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  

                                 
 .150سورة األعراف آية رقم  1
 .2/233تفسري ابن كثري  2

 .23سورة األحزاب آية رقم  3
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  

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

ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ    ٻٱ  ٻ  ٻچ  وقال سبحانه 1چٹ  ڤ 

فاملسلم عامة والداعية إىل هللا  2چ   ٿڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ   ڀڀ
مطالبون بسرعة االستجابة ، وكمال اإلنقياد واإلذعان ألوامر هللا ورسوله ، فكلما كان  خاصة

العبد أسرع إلجابة النداء ، والعمل أبوامر هللا ورسوله ، واجتناب كل ما هني عنه ، كان ذلك 
 دليال على كمال اإلميان ، وسالمة العقيدة ، ونقاء التوحيد.

، ويف غزوة بين يد والتوح حبكم هللا هو الركن الركني يف العقيدة والتسليم الرضاالدرس العاشر: 
واملؤمنون  يف بين قريظة ، قابل الرسول  قريظة عندما حكم الصحايب اجلليل سعد بن معاذ 

هذا احلكم ابلرضا والتسليم ، ملوافقته حكم هللا عز وجل ، والرضا حبكم هللا ورسوله أساس يف 
ن عبد إال به ، وعدم الرضا حبكم هللا وحكم رسوله عليه الصالة والسالم الدين ال يقبل هللا إميا

ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  چ مناف لإلميان كما قال عز وجل 

بن اقال  3چې    ې  ې  ې      ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ 
يسلموا لقضائك وحكمك ، إذعاان منهم ابلطاعة ، وإقرارا لك  أى) جرير الطربي رمحه هللا

أنه ال يصح الدين واإلسالم إال ابلرضا حبكم هللا  فمن املسلمات يف الدين 4ابلنبوة وتسليما(
عز وجل وقدره، حكم هللا الذي هو شرعه، وال يصح اإلسالم إال ابحلكم والتحاكم إىل شرع 

ة ، ويف كما يف اآلية السابق  جل اإلميان عمن مل يفعل ذلكهللا عز وجل، ولذلك نفى هللا عز و 

فاملسلم  5چمئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب     حئی   ی  جئچ اآلية األخرى 

                                 
 .100سورة التوبة آية رقم  1
 .29رقم سورة الفتح آية  2
 .65سورة النساء آية رقم  3

 .3/2401تفسري الطربي  4

 .50سورة املائدة آية رقم  5
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الذي ليس يف قلبه الرضا حبكم هللا والتسليم له أو ادعى اإلسالم وليس كذلك فليس مبسلم، 
أما خمالفة التسليم حبكم هللا عز وجل من حيث العمل الظاهر، فهذه هلا قواعدها، قد تكون  
كفرًا أكرب إذا كانت إعراضًا عن الدين ابلكلية، أو تشريعًا بغري ما شرع هللا عز وجل، أو 

ة لشرع هللا، أو عدم الرضا بشرع هللا.. وحنو ذلك، هذه أمور يعرفها أهل العلم بقواعدها، مضاها
املسلمات يف الدين أنه ال يصح إميان املسلم إال ابلرضا والتسليم بشرع هللا حكماً من لكن 

ر ذا األم.ودور الدعاة إىل هللا تعاىل يف ه وحتاكمًا وخرباً، ومن مل يفعل ذلك فإنه ليس مبسلم
مهم جدا ، يف ترسيخ معاين العقيدة يف حياة املسلمني ، وأن الرضاء حبكم هللا وقدره من أعمال 

رضى ابهلل وحده ال ي و القلوب اليت يستنري هبا العبد ويسعد بطيب العيش يف الدنيا واآلخرة.
 هللاشريك له حكماً، فيتحاكم وحياكم إليه، يف كل شأن من شئونه، فرتاه حيتكم إىل ما أنزل 

 .، وعلى هذا كانت درجات الرضا ومقاماته  تبارك وتعاىل يف كتابه، وإىل ما جاء به رسوله
وللرضا حبكم هللا وقدره مثرات ، حري ابلدعاة إىل هللا بياهنا للناس ، والرتغيب والتشويق إليها ، 
لتكون عوامل شحذ للهمم ، وإطماع للناس يف خريي الدنيا واآلخرة.وقد ذكرها ابن القيم رمحه 

ثرية وافرة تنتج ك  هللا وأوجزها يف أمجل عبارة ، وأدق بيان ، فقال رمحه هللا:" وللرضا مثرات اميانية
عنه ، يرتفع هبا الراضي إىل أعلى املنازل.فمن هذه الثمرات أن متام عبوديته يف جراين ما يكرهه 
من األحكام عليه.ومنها أن السخط ابب اهلم والغم واحلزن ، وشتات القلب وكسف البال ، 

لرب ن خماصمة اوسوء احلال ، والظن ابهلل خالف ما هو أهله.ومنها أن الرضا خيلص العبد م
تعاىل يف أحكامه وأقضيته.ومنها أن حكم الرب ماض يف عبده ، وقضاءه عدل فيه كما يف 
احلديث"ماض ىف حكمك ، عدل ىف قضاؤك"ومن مل يرض ابلعدل فهو من أهل الظلم واجلور. 
ومنها أن عدم الرضا إما لفوات ما أخطأه مما حيبه ويريده.وإما إصابة ما يكرهه ويسخطه.فإذا 

يقن أن ما أخطأه مل يكن ليصيبه ، وما أصابه مل يكن ليخطئه فال فائدة يف سخطه بعد ذلك ت
إال فوات ما ينفعه وحصول ما يضره.ومنها أن الرضا يفتح له أبواب السالمة .ومنا أن السخط 
يفتح عليه ابب الشك يف هللا وقضائه وقدره.ومنها أن من مأل قلبه من الرضا ابلقدر ، مأل هللا 

ره غىن وأمنا وقناعة.ومنها أن الرضا يثمر الشكر الذي هو من أعلى مقامات اإلميان ، بل صد
هو حقيقة اإلميان.ومنها أن الشيطان يف الغالب يظفر ابإلنسان غالبا عند السخط 
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 1والشهوة.ومنها أن الرضا خيرج اهلوى من القلب."
روم من  من هداه هللا إليه ، واحمل والرضا حبكم هللا وقدره معدن نفيس ، املوفق واملسدد قلت:

كان ديدنه التربم والتسخط واالعرتاض على حكم هللا ورسوله ، وما كان ألحد أن يعرتض أو 
يتسخط بل إن الواجب عليه التسليم والرضا ألن األمر هلل من قبل ومن بعد كما قال عز وجل 

  ٺٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺچ 

حبكم هللا ورسوله هو دليل اإلميان  اإن الرضو  2چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ     ٹ  
احلق . وهو املظهر الذي ينىب ء عن استقرار حقيقة اإلميان يف القلب . وهو األدب الواجب 

، القلب. وما يرفض حكم هللا وحكم رسوله إال سييء األدب معتم   مع هللا ومع رسول هللا
ملربأ من إن حكم هللا هو احلكم الوحيد ا،  اإلميانمل يتأدب أبدب اإلسالم ، ومل يشرق قلبه بنور 

مظنة احليف . ألن هللا هو العادل الذي ال يظلم أحدا . وكل خلقه أمامه سواء ، فال يظلم 
منهم ملصلحة أحد . وكل حكم غري حكمه هو مظنة احليف . فالبشر ال ميلكون أنفسهم  اأحد

   .أفرادا كانوا أم طبقة أم دولة ،إىل مصاحلهم  يف األحكام أن مييلوا
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                 
  .302،  300،  306هتذيب مدارج السالكني ص  1

 .36سورة األحزاب آية رقم  2
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 املبحث الثاين
 جبانب العبادات يف غزوة بين قريظة. املتعلقة الدعوية الدروس

 
حلرج إذا وقع ، ورفع ا فهم النص إذا توافرت فيهم األهليةمشروعية االجتهاد يف الدرس األول: 

   .ذلك اخلالف يف
ويتجلى هذا فيما حصل للصحابة رضي هللا عنهم أمجعني يف غزوة بين قريظة ، يف صالة العصر 

مره فيه ابلزحف أبمر هللا أي ، إىل النيب عليه الصالة والسالم وذلك عندما أتى جربيل عليه السالم
 يب نفعن ابن عمر رضي هللا عنهما قال:قال القريظة ،  إىل خونة العهد وامليثاق ، يهود بين

يوم األحزاب:)ال يصلني أحد العصر إال يف بين قريظة(فأدرك بعضهم العصر يف الطريق ، فقال 
 بعضهم :ال نصلي حىت أنتيها ، وقال بعضهم:بل نصلي ، مل يرد منا ذلك.فذكر ذلك للنيب 

 اخلالف يف الفروعو ، من قدمي وحديث اخلالف وارد يف هذه األمةو  1فلم يعنف واحدا منهم.
هد يصيب فاجملت ،ومعفو عنهرمحة  فهو، إذا كان انجتا عن اجتهاد حصل معه خطأ يف املسألة

أنه   فعن عمروا بن العاص وخيطئ على قدر علمه واجتهاده ، وهو مأجور يف كال احلالتني
قال)إذا حكم احلاكم فاجتهد مث أصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد مث   مسع رسول هللا
فتبني أن اجملتهد مع خطئه له أجر ، وذلك ألجل اجتهاده وخطؤه مغفور له  2ر(أخطأ فله أج

  چ، ألن درك الصواب يف مجيع أعيان األحكام إما متغذر أو متعسر وهللا عز وجل قد قال 

                                 
 .  294احلديث  13/24رواه البخاري ابب صالة الطالب واملطلوب راكبا وإمياء  1

 .4524احلديث  5/131احلاكم إذا اجتهد فأصاب صحيح مسلم ،ابب بيان أجر  2
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ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  چ  وقال سبحانه   1چ   ۓھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓ

2چۈ  ٴۇ   ۋ  
 وقد اتفق الصحابة يف :" رمحه هللايقول شيخ اإلسالم بن تيمية    

مسائل تنازعوا فيها ، على إقرار كل فريق للفريق اآلخر على العمل ابجتهادهم كمسائل يف 
العبادات واملناكح واملواريث والعطاء والسياسة وغري ذلك ، وحكم عمر أول عام يف الفريضة 

ئل عن ذلك مثل األوىل ، وملا ساحلمارية بعدم التشريك ويف العام الثاين ابلتشريك يف واقعة 
ولذلك انقسم الصحابة رضي هللا عنهم يف  3قال:تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي"

 قسمني: يف غزوة بين قريظة إىل  أمر الرسول فهم
العجلة، ولكن ليس على ظاهر اخلطاب، فصلوا العصر يف أماكنهم    قسم يظنون أنه يريد

أو يف الطريق، وذهبوا إىل بين قريظة، وقسم أخروا صالة العصر حىت صلوها يف بين قريظة؛ ألهنم 
فلم يعب عليه الصالة والسالم على أحد من الطائفتني ، فاألولون  فهموا أن املراد الظاهر.

وا صورة الفوات داخلة يف العموم ، واآلخرون كان معهم من متسكوا بعموم اخلطاب ، فجعل
الدليل ما يوجب خروج هذه الصورة عن العموم ، فإن املقصود املبادرة إىل القوم.فهم رضي هللا 

ومن انحية أخرى حريصون على  عنهم حريصون كل احلرص على اإلستجابة ألمر رسول هللا
 آداء الصالة يف وقتها. 

سبق من الفائدة أن على علماء األمة ودعاهتا ، مجع الشتات ، ودفع الفرقة ويؤخذ مما قلت: 
واخلالف ، فإن اجتماع األمة ومجع كلمتها قوة هلا يف مواجهة أعدائها ، ودرء لبنياهنا من التصدع 
واإلهنيار ، وسالمة جملتمعاهتا من الفرقة والتناحر واإلنشطار ، فمن أولوايت الداعية إىل هللا 

على كيان األمة ، ومجع الكلمة ، والبعد عن كل ما يبعث على الفرقة ،ولكن ليس على  احلفاظ
إطالقه، وقد حرص علماء األمة من قدمي وحديث على احلفاظ على هذا الكيان العظيم لألمة 
الذي أسسه نبينا عليه الصالة والسالم ، إذ مجع األمة على هذا الدين للعمل به كله ، فذاك 

                                 
 .02سورة احلج آية رقم  1

 .125سورة البقرة آية رقم  2

دار  آخر،و أنور الباز  ،حتقيقأمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين تقي الدين  جمموع الفتاوى، 3
 .19/122 ،م 2005-هـ  1426 ،القاهرة،الوفاء
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االجتماع ، هذا الدين الذي هو يف جممله عبادة هللا وحده ال شريك له ، كما سبب لأللفة و 
أمر هللا به ظاهرا وابطنا.والبعد عن الفرقة اليت سببها ترك شيء مما أمر العبد به ، فلزوم مجاعة 
املسلمني سبب لرمحة هللا ورضوانه وصلواته ، وسعادة يف الدنيا واآلخرة ، والفرقة سبب لعذاب 

 غضبة ونقمته يف الدنيا واآلخرة.يقول شيخ اإلسالم بن تيمية رمحه هللا عند قول هللا تعاىلهللا و 
:" وهذا أحد األدلة على أن اإلمجاع  چڭ       ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ   چ 

حجة قاطعة فإهنم إذا اجتمعوا كانوا مطيعني هلل مرحومني ، فال تكون رمحة هللا وطاعته بفعل مل 
من اعتقاد أو قول أو عمل ، فلو كان القول أو العمل الذي اجتمعوا عليه مل أيمر أيمر هللا به 

ولذلك نرى أن هللا يف آية أخرى هنى عن  1هللا به ، مل يكن ذلك طاعة هلل ، وال سببا لرمحته"
التنازع الذي به حيصل الفشل ويفرتق اجلمع ، وتذهب القوة ، وأمر ابلصرب والثبات فقال عز 

ڀ     ڀ  ٺ    ڀڀ   پٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ٱ  ٻچ وجل 

إن )رضي هللا عنه: عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال:  3وعن أيب موسى 2چٺ  
وذلك ميثل احرتام اإلسالم  . 4(املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بني أصابعه.

حد رجلني: رجل سليم، والناس غالبًا أ مؤهلالختالف وجهات النظر ما دامت عن اجتهاد 
 يقف عند حدود النصوص الظاهرة ال يعدوها، ورجل يتبني حكمتها ويستكشف غايتها

، مث يتصرف يف نطاق ما وعى من حكمتها وغايتها ولو خالف الظاهر القريب.وكال ومكنوهنا
غالبا ما يكون و ، سواء أصاب احلق أو ندَّ عنه. واجتهاده  الفريقني يشفع له إميانه واحتسابه

الف بني العلماء والدعاة يف املسائل الفقهية االجتهادية ، أما الثوابت كالعقيدة والتوحيد اخل
  هللا سبحانه وتعاىل تعبَّد عباده بنوعني من التكاليف:و فال اجتهاد فيها.

                                 
 .1/10جمموع الفتاوى  1
 .46األنفال آية رقم سورة  2

.األعالم ،صاحب رسول هللاأَبو موسى اأَلشعري، عبد هللا بن قيس ابن سليم بن حضار بن حرب3
  .  4/114للزركلي 

 . 2266احلديث  2/315رواه البخاري،كتاب الصالة، ابب نصر املظلوم  4
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 أوهلما: تطبيق أوامر معينة واضحة تتعلق ابلعقيدة أو السلوك.
فة، املبادئ واألحكام الفرعية من أدلتها العامة املختلاثنيهما: البحث وبذل اجلهد ابتغاء فهم 

وليس املطلوب ممن أدركته الصالة يف ابدية التبست عليه جهة القبلة فيها، أكثر من أن تتجلى 
عبوديته هلل تعاىل يف أن يبذل كل ما لديه من وسع ملعرفة جهة القبلة حسب فهمه وما يبدو له 

ما ابهرة مث إن هنالك حك هة ما، استقبلها فصلى إليها.من أدلة، حىت إذا سكنت نفسه إىل ج
ن تكون أ   من أبرزها، والنصوص الشرعية الظنية الداللة غري قطعية جمليء كثري من األدلة

مسألة ما، كلها وثيقة الصلة ابألدلة املعتربة شرعا، حىت يكون  االجتهادات املختلفة يف
ربة، وتلك بما تقتضيه ظروفهم ومصاحلهم املعتحس ابالجتهاد فيها للمسلمني متسع يف األخذ
 1بعباده، يف كل عصٍر وزمن. من أجلى مظاهر رمحة هللا

أن السعي يف حماولة القضاء على اخلالف يف مسائل الفروع، معاندة  ناهذا، وعلم ناوإذا أتمل
ضمن تللحكمة الرابنية والتدبري اإلهلي يف تشريعه، عدا أنه ضرب من العبث الباطل، إذ كيف 

انتزاع اخلالف يف مسألة ما دام دليلها ظنيا حمتمال، لو أمكن ذلك أن يتم يف عصران، لكان 
، ولكان أوىل الناس أبن ال خيتلفوا هم الصحابة، فما ابهلم   أوىل العصور به عصر رسول هللا

ع الدين و ؟واملتحتم على الداعية إىل هللا أن يوطن نفسه يف أن اخلالف واالختالف يف فر اختلفوا 
ابب قائم ، وابب اإلجتهاد قائم ملن توافرت فيه صفات اجملتهد وأدوات اإلجتهاد ، وأن مرد  
كل خالف إىل كتاب هللا وسنة رسوله عليه الصالة والسالم ، فما وافقهما أخذ به وما خالفهما 

ألمة ، ا ترك ، فال يكون اخلالف ابب فرقة وتنازع وشقاق بني الدعاة إىل هللا وال بني أفراد
واإلسالم حيث على األلفة واالجتماع وينبذ ما خالفهما ، فأخوة الدين ورابطة العقيدة هي 

ۈ  ٴۇ  ۋ       چ احملور الذي تلتقي على رحابه أمة اإلسالم كما قال هللا عز وجل 

قال:)  عن النيب  وعن أيب هريرة   2چۉ  ې   ې  ې    ۉۋ  ۅ  ۅ
إايكم والظن فإن الظن أكذب احلديث ، وال حتسسوا ، وال جتسسوا ، وال حتاسدوا ، وال تدابروا 

                                 
-1406أنظر زاد املعاد،البن القيم اجلوزية،حتقيق شعيب األرنؤوط وأخيه،مؤسسة الرسالة،بريوت، 1

 . 3/110 ال يصلني َأحدكم العصر إال يف  بين قري ظةَ  هاالختالف يف  قولم، ابب 1926
 .10سورة احلجرات آية رقم  2
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.وحث عليه الصالة والسالم على التطاوع بني املسلمني  1، وال تباغضوا وكونوا عباد هللا إخواان(
لفة واالجتماع وعلى البشارة والتيسري ، وهنى عن االختالف والتنفري ، وذلك مما يبعث على األ

بعـث معـاذا    أبـي بـردة عـن أبيـه عـن جـده أن النبـي، ويبعد عن الفرقة والتنازع والتقاطع فعن 
.وقد 2(ـا وال تنفـرا ، وتطاوعـا وال ختتلفيسـرا وال تعسـرا وبشـرا  )قـال :فوأبـا موسـى إلـى اليمـن 

الة العصر رضي هللا عنهم من اخلالف  يف صاختلف الفقهاء رمحهم هللا فيما وقع بني الصحابة 
يف غزوة بين قريظة ، فمنهم من قال الذين صلوها يف وقتها هم املصيبون ألهنم فهموا أن املراد 
من األمر اإلسراع وليس أتخري الصالة ، ومنهم من قال بل املصيبون هم من أخروها وهم الذين 

هللا بعضا من هذا اخلالف وكان ترجيحه أن أخذوا بظاهر اخلالف ، وقد نقل ابن القيم رمحه 
الذين صلوها يف الطريق يف وقتها هم املصيبون ، وذلك جلمهم بني األدلة وبني تنفيذ األمر 
فقال:)واختلف الفقهاء أيهما كان أصوب ، فقالت طائفة الذين أخروها هم املصيبون ولو كنا 

املخالف  قريظة امتثاال ألمره وتركا للتأويل معهم ألخرانها كما أخروها ، وملا صليناها إال يف بين
للظاهر ، وقالت طائفة أخرى : بل الذين صلوها يف الطريق يف وقتها حازوا قصب السبق وكانوا 

ها، أسعد ابلفضيلتني فإهنم ابدروا إىل امتثال أمره يف اخلروج وابدروا إىل مرضاته يف الصالة يف وقت
 فضيلة اجلهاد وفضيلة الصالة يف وقتها مث ابدروا إىل اللحاق ابلقوم فحازوا

وفهموا ما يراد منهم وكانوا أفقه من اآلخرين وال سيما تلك الصالة فإهنا كانت صالة العصر 
الصحيح الصريح ، الذي ال مدفع له وال مطعن فيه   وهي الصالة الوسطى بنص رسول هللا 

قد وتر أهله وماله ، وأن من فاتته ف بكري هبا، وجميء السنة ابحملافظة عليها ، واملبادرة إليها ، والت
، أو قد حبط عمله ، فالذي جاء فيها أمر مل جييء مثله يف غريها ، وأما املؤخرون هلا ، فغايتهم 
أهنم معذورون ، بل مأجورون أجرا واحدا لتمسكهم بظاهر النص ، وقصدهم امتثال األمر ، 

ا ابدر إىل الصالة و إىل اجلهاد خمطئا ، فحاش وأما أن يكونوا هم املصيبني يف نفس األمر ومن
وكال ، والذين صلوا يف الطريق مجعو بني األدلة ، وحصلوا الفضيلتني فلهم أجران واآلخرون 
مأجورون أيضا ، رضي هللا عنهم .فإن كان أتخري الصالة للجهاد حينئذ جائزا شرعا ، فإنه كان 

ه يل ، فتأخريهم صالة العصر إىل الليل كتأخري العصر يوم اخلندق إىل الل عقب أتخري النيب 
                                 

 .5606احلديث  19/11رواه البخاري ابب ايأيها الذين آمنوا اجتنبوا كثريا من الظن  1

 .2211احلديث  10/242رواه البخاري ابب ما يكره من التنازع يف احلرب  2
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  هلا يوم اخلندق إىل الليل سواء ، وال سيما أن ذلك كان قبل شروع صالة اخلوف ، قيل هذا
سؤال قوي وجوابه من وجهني. أحدمها:أن يقال مل يثبت أن أتخري الصالة عن وقتها كان جائزا 

ال اخلندق ، فإهنا هي اليت استدل هبا من قبعد بيان املواقيت ، وال دليل على ذلك إال قصة 
كان عن عمد بل لعله كان نسياان ، ويف القصة ما يشعر بذلك ، فإن عمر ملا قال له   أنه 

"وهللا   اي رسول هللا ما كدت أصلي صالة العصر حىت كادت الشمس تغرب قال رسول هللا
هو فيه من الشغل واالهتمام أبمر  كان انسيا مبا  ما صليتها مث قام فصالها" وهذا مشعر أبنه 

العدو احمليط به ، وعلى هذا يكون قد أخرها بعذر النسيان كما أخرها بعذر النوم يف سفره 
وصالها بعد استيقاظه وبعد ذكره لتتأسى األمة به.واجلواب الثاين أن هذا على تقدير ثبوته إمنا 

ابة صالة واإلتيان هبا ، والصحهو يف حال اخلوف واملسايفة عند الدهش عن تعقل أفعال ال
عند مسريهم إىل بين قريظة ، مل يكونوا كذلك بل كان حكمهم حكم أسفارهم إىل العدو قبل 
ذلك وبعده ، ومعلوم أهنم مل يكونوا يؤخرون الصالة عن وقتها ، ومل تكن قريظة ممن خياف فوهتم 

فإن الذي ولذلك  1ذا املوضع.(، فإهنم كانوا مقيمني بدارهم فهذا منتهى أقدام الفريقني يف ه
تطمئن له النفس يف اجتهاد الصحابة هو عمل الطائفة الثانية الذين صلوا العصر يف الوقت 
 وفهموا أن املراد من األمر هو التعجيل ، والكل جمتهد وهم مجيعهم على خري وهللا تعاىل أعلم.

شرع هللا  وهو من أجل األعمال ، بل هو ذروة سنام اإلسالم ،وقد اجلهاد ،الدرس الثاين: 

ڳ   چ     اجلهاد يف سبيله إلعالء كلمته ونصرة دينه ودحر أعدائه ، وشرعه ابتالء واختبارا لعباده

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ڻڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں   ڻ

الم ، اإلسالم ، فهو ذروة سنام اإلسواجلهاد يف سبيل هللا له األمهية العظيمة يف  2چہ  
وقد عده  ، ومن أهم وسائل الدعوة إىل هللا تعاىل ونشرها يف األرض وهو من أفضل العبادات

وال خبتلف اثنان يف أن اجلهاد عبادة وقربة إىل  ، بعض العلماء ركنا سادسا من أركان اإلسالم
فلو نظران  ء لكلمة هللا ونشرا للدين ،هللا إذا ما توافرت أسبابه ، وحتققت شروطه ، وفيه إعال

ن األقوال اسم جامع لكل ما حيبه هللا ويرضاه مإىل تعريف العلماء رمحهم هللا للعبادة لوجدان أهنا 

                                 
 .3/110زاد املعاد  1
 . 4سورة حممد آية رقم  2
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 واجلهاد أمر هللا به وحث عليه ورتب عليه مثرات ليست لغريه،  1واألعمال الظاهرة والباطنة
من غزوة تبوك فلما رأيته خليا قلت اي   قال : أقبلنا مع رسول هللا عن معاذ بن جبل،ف

سره بخ لقد سألت عن عظيم وهو يسري على من ي"رسول هللا أخربين بعمل يدخلين اجلنة قال 
 هللا عليه تقيم الصالة املكتوبة وتؤدى الزكاة املفروضة وتلقى هللا عز و جل ال تشرك به شيئا أوال

ر وعموده وذروة سنامه أما رأس األمر فاإلسالم فمن أسلم سلم وأما عموده أدلك على رأس األم
أفضل  بل واجلهاد عده رسول هللا،  2..."فالصالة وأما ذروة سنامه فاجلهاد يف سبيل هللا

خص وال ينكر أي شة ، بعد اإلميان واترة بعد الصالة ويف مواضع عديد  األعمال اترة يكون
ن أجل العبادات اليت أمر هللا هبا ، وال ينكر هذا إال من مل يقرأ القرآن من املسلمني أن اجلهاد م

.ولو نظران إىل كتاب هللا وسنة رسوله عليه الصالة والسالم  أحاديث الرسول  يف يتمعنأو مل 
لوجدان من األدلة ما ال حيصى عدده اليت حتث على اجلهاد وترتب على فعله من األجور 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ يم.ومن ذلك قول هللا عز وجل العظيمة ما هللا به عل

وقوله عز 3چ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ               ٺ  ڀٻ  پ    پ  پ  پ

ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ       ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  چ     وجل

وقوله عز وجل  4چڭ     ۇ     ۇ  ۆ   ۆ                ۈ  ۈ     ڭے     ے  ۓ  ۓ  ڭ        ڭ

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    ٱ چ 

  ڤٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٺٺ

واآلايت يف هذا الباب كثرية جدا ، وأما من  5چڦ  ڦ   ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  

                                 
-هـ1426أنظر العبودية،البن تيمية،حتقيق حممد زهري الشاويش،املكتب اإلسالمي،بريوت، 1

 .1/44م،2005
 .3/196يف السلسلة الصحيحة وصححه األلباين  5/230رواه أمحد  2
 .41سورة التوبة آية رقم  3

 .11و  10سورة الصف اآليتان  4
 .95سورة النساء آية رقم  5
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)سئل أي العمل أفضل فقال إميان ابهلل ورسوله ،  أن رسول هللا  السنة فعن أيب هريرة 
 وعن أيب هريرة  1هاد يف سبيل هللا ، قيل مث ماذا؟قال:حج مربور(قيل مث ماذا؟ قال:اجل

ما يعدل اجلهاد يف سبيل هللا عز وجل قال"ال تستطيعونه"قال فأعادوا عليه  قال:قيل للنيب 
مرتني أو ثالاث كل ذلك يقول"ال تستطيعونه"وقال يف الثالثة"مثل اجملاهد يف سبيل هللا كمثل 
الصائم القائم القانت آبايت هللا ال يفرت من صيام وال صالة حىت يرجع اجملاهد يف سبيل هللا 

اديث يف هذا الباب أكثر من أن حتصى اليت حتث على اجلهاد لتكون كلمة هللا واألح 2تعاىل"
هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى.والصحابة رضي هللا عنهم أمجعني كانوا أسرع الناس إىل 
التماس مواطن األجر والرضا فكانوا يتسابقون إىل كل عبادة وعمل صاحل يقرهبم من هللا تعاىل 

اد يف سبيل هللا الذي به يبلغ الشهيد أعلى منازل األبرار ، ومن ذلك ما رأيناه ، ومن ذلك اجله
يف غزوة بين قريظة من سرعة استجابتهم للنداء اجلهادي بعد ما قاسوا وعانوا من مكابدة 
األعداء يف غزوة اخلندق ، وما ذاك إال لعلمهم ويقينهم بعظم قدر هذه العبادة وما يرتتب على 

ر العظيم.ومقولة الصحايب اجلليل علي بن أيب طالب رضي هللا عنه عندما هم فعلها من األج
هي  3هو والزبري ابقتحام حصن بين قريظة قال"وهللا ألذوقن ما ذاق محزة أو ألقتحمن حصنهم"

 خري دليل على صدق تعبد هؤالء 
 بصدق نواايهم األخيار وثقتهم التامة مبا يف يد هللا من األجر والفضل الكرمي ، ولذلك علم هللا

 فصدقهم فيما وعدهم به من الفضل.ومما سبق يتجلى لنا أن اجلهاد عبادة وقربة إىل هللا تعاىل.
ن إقامة حكم هللا عز وجل وشرعه إ ، هلل إقامة احلدود يف األرض عبادة إنالدرس الثالث:

 معرض يف   املطهر وتنفيذ حدوده يف األمة هو عبادة حمضة وحق هلل تعاىل وداخل بقوله
ففي تطبيق أحكام  4(وحق هللا على العباد أن يعبدوه وال يشركوا به شيئا)   حديث معاذ

                                 
 .25احلديث  1/44رواه البخاري،كتاب اإلميان، ابب من قال إن اإلميان هو العمل  1
 .4900 6/35رواه مسلم ابب فضل الشهادة يف سبيل هللا  2

 . 3/251سرية بن هشام ابب غزوة بين قريظة  3
.ومسلم ابب من 5510احلديث  12/354متفق عليه، رواه البخاري ابب إرداف الرجل خلف الرجل  4

.وانظر جملة الدعوة 152احلديث  1/43لقي هللا ابإلميان وهو غري شاك 
 هـ،كالم الشيخ إبراهيم اخلضري.12/6/1430يف2190العدد
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هللا يف األرض قربة ووسيلة إىل فضل هللا ورمحته ، فعندما تطبق األمة حدود هللا يف عباده فإمنا 
 ابجملتمع،محة ر تتعبد بذلك هلل عز وجل ترجوا رمحته وختشى عقوبته ، فلقد شرعت هذه احلدود 

ه آخر، مث هي  وج وترهيبا لعموم الناس أن ينخرطوا يف طريق اجلرمية، وهذه رمحة هبم أيًضا من
 من حساب اآلخرة وهو َأشق وَأشد الذي فعله العبد، ومن مث يـَُهون عليه كفارة عن الذنب

ى لقال ألصحابه ليلة العقبة :)تعالوا ابيعوين ع أن رسول هللا  فعن عبادة بن الصامت 
 أن ال تشركوا ابهلل شيئا ، وال تسرقوا وال تزنوا وال تقتلوا أوالدكم وال أتتوا ببهتان تفرتونه بني

أيديكم وأرجلكم وال تعصوين يف معروف ، فمن وىف منكم ، فأجره على هللا ، ومن أصاب من 
ره إىل مذلك شيئا فعوقب به يف الدنيا فهو كفارة له ، ومن أصاب من ذلك شيئا فسرته هللا فأ

احلدود حكم  ويف تشريع 1هللا ، إن شاء عاقبه و إن شاء عفا عنه : قال:فبايعته على ذلك(
عظيمة ومنافع مجة غفرية، ينعم جبناها اجملتمع اإلنساين، ويتفيأ ظالهلا، وتعود عليه ابألمن 

وحه مصونة ر واالستقرار والراحة واهلناء واالطمئنان، فيعيش املرء آمنا يف سربه، مراتح الضمري، 
فال تزهق، ودمه حمقون فال يراق، ونسبه كرمي صاف فال يلوث وال يعتدى عليه، وعرضه سليم 
فال يقذف وال يوصم به، وأمواله حمفوظة فال تصل إليها يد خائن جمرم وال متتد إليها يد سارق 

 عليه جشع اختذ النهب حرفة، وعقله ابق على جبلته اليت ميزه هللا هبا، فال يزيل نعمة هللا
ابلسكر، ودينه اثبت مستقيم قوي صلب ال تلعب به األهواء وال تزعزعه العواطف فتجده 

م يف ولذلك امتدح هللا الذين مكنهمذبذاب مرتددًا يسري على غري هدى وخيبط خبط عشواء.
األرض وملكهم شئوهنا ، وشئون أهلها ، وأوجب عليهم القيام حبدوده فيها ، كما قال عز وجل 

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک          ڌ  ڌچ

 قال ابن كثري رمحه هللا:"هم أصحاب حممد 2چگ  گ  گ     گک  ک  ک

 إن  چ ڌ  ڌ        ڎ  ڎ  ڈچ وقال بن جرير الطربي رمحه هللا:" 3"

                                 
 .6603احلديث  22/159بيعة النساء  رواه البخاري ابب 1

 .41سورة احلج آية رقم  2

 .3/214تفسري ابن كثري  3
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ورجح     "1وطأان هلم يف البالد ، فقهروا املشركني وغلبوهم عليها ، وهم أصحاب رسول هللا
مر يف القول ابلعموم يف اآلية، وقال يف ترجيحه: هو "أبني، وبه يتجه األبن عطية يف تفسريه 

مجيع الناس، وإمنا اآلية آخذة عهدا على كل من مكنه هللا، كل على قدر ما مكن، فأما 
 بفكل مأخوذ إبقامتها، وأما األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، فكل حبس (الزكاة)و  (الصالة)

  2قوته واآلية أمكن ما هي يف امللوك"
فما دامت هذه فوائد تطبيق احلدود، فهنيئا للذين يطبقون حدود هللا يف األرض، حياة مستقرة 
سعيدة يف الدنيا، وأجر ومغفرة من هللا يف اآلخرة. وابملقابل، فما من أمة ضيعت أمر هللا وحدوده 

ريها، وذهبت بركتها، وضاقت أرزاق أهلها، إال شاع فيها الذعر والفزع واالضطراب، وقل خ
ٿ    ٿ  ٿچ  وكثرت فيها األزمات والقالقل. ومصداق هذا من كتاب هللا قوله تعاىل

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  چ  وقال تعاىل 3چٹ   ٹ   ٹ  ٹ  

4چپ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ            ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  
 

األمة عن إقامة احلدود والتآمر ابملعروف والتناهي عن وابجرتاء الناس على حمارم هللا وإمساك 
املنكر، تلحقهم اللعنة، كما حلقت بين إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مرمي، ذلك مبا 

نبينا عليه الصالة و  عصوا وكانوا يعتدون، كانوا ال يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون.
، حىت وهو يكابد أعداء هللا يف احلروب والغزوات ، ويف غزوة والسالم أقام حدود هللا يف أرضه 

بين قريظة ، ويف خضم انشغاله بقطع دابر اخلونة والغادرين من يهود بين قريظة ، مل يهمل شأن 
املرأة النضرية اليت كانت حتت رجل من بين قريظة وكانت تدعى نباتة ، اليت أغراها زوجها بتدلية 

، حيث كان مع بعض الصحابة يستضل بظل احلصن  5بن سويد الرحى على الصحايب خالد

                                 
 .0/5265تفسري بن جرير الطربي  1

 .4/126احملرر الوجيز  2
 .16سورة اجلن آية رقم  3

 .96سورة األعراف آية رقم  4

بن =بن ثعلبة بن عمرو بن حارثة بن امرىء القيس ابن مالك األغر بن ثعلبة بن كعب  خالد بن سويد 5
 .اخلزرج بن احلارث بن اخلزرج األكرب شهد العقبة، وشهد بدراً وأحداً واخلندق، وقتل يوم بين قريظة شهيداً 
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حال احلصار ، فشدخت رأسه فمات ، وبذلك انداها النيب عليه الصالة والسالم وأمر بقتلها 
. ويف هذا يقول النيب عليه 1، تطبيقا حلد من حدود هللا ، إزاء جرميتها بقتل نفس بغري حق

القول يف هذا  وخالصة. 2( ا من مطر أربعني ليلةإقامة حد أبرض خري ألهلهالصالة والسالم )
أن إقامة احلدود يف األرض فيها مصاحل للبالد والعباد ، وطاعة للرمحن جل وعال ، وما كان فيه 
مصاحل لعباد هللا ، وحفظا حلقوقهم وأمواهلم وأعراضهم ، فإن السعي إلقامته قربة وعبادة هلل 

 يا واآلخرة.يؤجر أصحاهبا ، وينالون هبا خريي الدن
الدعاء والتضرع واللجوء إىل هللا تعاىل ، وال سيما عند الشدائد و الندم على ما  الدرس الرابع:

، وقد أمر هللا عباده ابلدعاء  3بدر من اخلطااي والذنوب عبادة ، بل الدعاء هو مخ العبادة
عودين ابلعذاب و ووعدهم ابالستجابة ، بل جعل من ال يفعل ذلك من املستكربين عن عبادته امل

ٿ      ٿڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺچ والعياذ ابهلل تعاىل من ذلك ، كما قال عز وجل 

فمن فضله سبحانه أن  4چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  
  مل جيعل بيننا وبينه حاجزا وال وسيطا وال وكيال بل هو مسيع قريب جميب الدعاء الرمحن الرحيم

   ۈئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  وئى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئچ كما قال تعاىل 

فاهلل عز وجل قريب جميب حال  5چېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  
السراء وحال الضراء وهو أقرب إىل العبد من حبل الوريد ، ولكن ابن آدم بطبيعته عجول وقليل 

عندما كان موسى وهارون عليهما السالم الصرب ، يقول دعوت ومل يستجب يل ، ولذلك 

                                 
 . 1/134أنظر االستيعاب يف معرفة األصحاب 

 
 .2/330و اتريخ الذهيب  2/103خ األمم وامللوك واتري 3/242السرية النبوية البن كثري   1

، وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة بلفظ "أربعني  .من حديث أيب هريرة2/06رواه النسائي  2
 . 1/230صباحا" 

 .20/26أنظر جمموع الفتاوى البن تيمية ابب طلب الدعاء من احلي  3
 .60سورة غافر آية رقم  4

 .126سورة البقرة آية رقم  5
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ  أبن جاء الرد يدعوان هللا سبحانه على فرعون

عني أربقال ابن كثري: "مل يرى موسى اإلجابة إاّل بعد  1چپ  پ    پ   ڀ  ڀ 
 أربعنيهذا نيب هللا يدعو وينتظر  2سنة ، وقال حممد بن كعب وعلي بن احلسني أربعني يوما "

ول ال يستجاب قنو  نانفسأأربعة أاّيم إاّل وأتنف  ولو نتظرنال  ابلنافما سنة أو أربعني يوما ، 
قال: وسلم  صلى هللا عليه أّن رسول هللا أيب هريرة ولذلك جاء يف احلديث الصحيح عن  !!نال
 قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  3(يستجاب ألحدكم ما مل يعجل يقول دعوت فلم يستجب يل)

شروع لإلنسان أن يدعو رمحه هللا
َ
ابألدعية املأثورة؛ فإن الدَعاء من أفضل العبادات، وقد : "امل

هَناان هللا عن االعت داء  فيه، فينبغي لنا أن نَتب َع ما شر ع وسن، كما أنه ينبغي لنا ذلك يف غريه 
والشاهد احلي من غزوة بين قريظة هو الصحايب اجلليل أبو لبابة بن عبد املنذر  4 "من العبادات

 ه خان هللا ورسوله فيما أخرب به بين قريظة من املصري احملتوم ، استدركعندما وجد نفسه أن 
أمره واعرتف بذنبه ، وجلأ إىل هللا جلوءا صادقا ، قد صدر من قلب اتئب منكسر ، مل ميل أو 
يكل من الدعاء والتضرع إىل هللا لقبول توبته ،وبلغ به من اجلهد وهو مرتبطا بسارية املسجد ما 

،  5ومع ذلك كله مل أتته التوبة إال بعد مخس عشرة ليلة وهو مرتبطا ابلسارية هللا به عليم ،
هلل ولكنه رضي هللا عنه مل ييأس من روح هللا ومل يقنط من رمحة هللا ، ومل يستبطئ التوبة ، لثقته اب
نه أوقوة إميانه ويقينه ، فجمع يف دعائه بني العبادة والتذلل واخلضوع والرغبة فيما عند هللا ، و 

ال غىن للعبد عن هللا طرفة عني.وهذا مثال حي لكل من وقع يف ذنب أومعصية أن يلجأ إىل 
هللا ويتوب إليه ، ويقلع عن الذنب وأن يكون دعائه يف حد ذاته عبادة حمضة هلل عز وجل ، 

 جيمع فيها بني اإلخالص واملتابعة للنيب صلى هللا عليه وسلم. 
عبادة وقربة ملن احتسب األجر على هللا عز وجل ، ويتجلى  األعمال الصاحلةالدرس اخلامس: 

ذلك يف غزوة بين قريظة ، فيما قامت به كعيبة بنت سعد بن عتبة ، املعروفة برفيدة األسلمية ، 
                                 

 .29سورة يونس آية رقم  1

 .2/390تفسري بن كثري  2

 .5265احلديث  19/416رواه البخاري ابب يستجاب ألحدكم ما مل يعجل  3
 .22/525جمموع الفتاوى  4
 .2/315و السرية الصحيحة ألكرم العمري  2/313اتريخ اإلسالم للذهيب  5
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اليت وهبت نفسها وماهلا هلل يف مداواة اجلرحى ، ومل الشعث ، والقيام على الضائع والذي ال 
 النبوي ، عرفت خبيمة رفيدة األسلمية ، اليت مساها أهل السري أهل له ، يف خيمة هلا ابملسجد

 أبهنا أول مستشفى يف اإلسالم ، وأن رفيدة هي أول طبيبة يف اإلسالم ، فجعل النيب 
ب به العبد إىل فكل عمل يتقر  الصحايب اجلليل سعد بن معاذ عندها لتطببه ويزوره من قريب .

مل ا به هدي رسول هللا عليه الصالة والسالم ، كان هذا العهللا تعاىل ، خالصا به هلل ، وموافق
غة تعبدية با، واليت مل تصبغ بصهعموميف إن األعمال الصاحلة  عبادة يتعبد هبا هلل عز وجل .

ه بذلك الفعل؛ ، وابتغاء مرضات حبتة ميكن أن تتحول إىل عبادة، وذلك إبصالح النية هلل تعاىل
)كل سالمى من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع   قال: قال رسول هللا   عن أيب هريرةف

فيه الشمس يعدل بني االثنني صدقة، ويعني الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها 
متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة خيطوها إىل الصالة صدقة، ومييط األذى عن 

، ولكن ال ومن األعمال الصاحلة  ن يف أمور معاشه عبادةبل إن عمل اإلنسا 1الطريق صدقة(
لقد رأى ، فذكرها عليه الصالة والسالم يف معرض كالمه مع أصحابه يكون ذلك إال بشروط

كعب بن   عنفالصحابة رجاًل فعجبوا من جلده ونشاطه، فقالوا: لو كان هذا يف سبيل هللا؟. 
من جلده ونشاطه ما    ب النيبرجل فرأى أصحا   قال: مّر على النيب   عجرة

)إن كان خرج   أعجبهم، فقالوا: اي رسول هللا لو كان هذا يف سبيل هللا؟ فقال رسول هللا 
يسعى على ولده صغاراً فهو يف سبيل هللا، وإن خرج يسعى على أبوين شيخني كبريين فهو يف 
سبيل هللا، وإن كان يسعى على نفسه يعفها فهو يف سبيل هللا، وإن كان خرج رايء وتفاخراً فهو 

احلة عمال الصومن رمحة هللا الواسعة بعباده أن جعل املباحات أيضا من األ 2يف سبيل الشيطان(
وتصبح عبادة ، مىت ما ابتغى العبد هبا وجه هللا والدار اآلخرة ، ووافق فعله فيها هدي النيب 

قالوا للنيب عليه الصالة  أن أانسا من أصحاب النيب عليه الصالة والسالم فعن أيب ذر 
م و والسالم اي رسول هللا ذهب أهل الدثور ابألجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نص

ويتصدقون بفضول أمواهلم قال)أوليس قد جعل هللا لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة 

                                 
.ومسلم ابب بيان أن 2060احلديث  10/163 متفق عليه، رواه البخاري ابب من أخذ ابلركاب وحنوه 1

 .2322احلديث  3/23إسم الصدقة يقع على كل نوع من املعروف 
 .1/231وصححه األلباين يف صحيح اجلامع  0/56رواه الطرباين يف األوسط  2
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وبكل تكبرية صدقة وكل حتميدة صدقة وكل هتليلة صدقة وأمر ابملعروف صدقة وهني عن منكر 
صدقة ويف بضع أحدكم صدقة (قالوا اي رسول هللا أأييت أحدان شهوته ويكون له فيها أجر 

 1وضعها يف حرام أكان عليه فيها وزر فكذلك إذا وضعها يف احلالل كان له أجر(قال)أرأيتم لو 
 . 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 املبحث الثالث
  

 الدروس الدعوية املتعلقة ابملعامالت واألخالق يف غزوة بين قريظة .
عامالت فلقد ارتبطت امل مل تكن املعامالت يف اإلسالم بعيدة عن مالحظة اجلانب األخالقي ،

يف حياة األمة ابألخالق ارتباطا وثيقا ، فظهرت املعامالت املميزة والسليمة من الغش والتدليس 
واخلداع والكذب والنفاق والغدر واخليانة ، فكانت داللة واضحة على مسو األخالق اإلسالمية 

 اليت جاء هبا القرآن الكرمي والسنة املطهرة . 

                                 
 .2306احلديث  22/ 3رواه مسلم ابب بيان أن إسم الصدقة يقع على كل نوع من املعروف 1
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جتلت أخالق اإلسالم ومعامالته الطيبة اليت دعا األمة إليها ، واليت جاء  ريظةويف غزوة بين ق
به القرآن الكرمي ومتثلت يف مقام النيب عليه الصالة والسالم ، فقد طبقها على أرض الواقع 

وكان يف خلقه قرآان ميشي على األرض ، ولقد امتدحه هللا وأثبت  ، فكان مثاال يقتدى به
 واستقى الصحابة الكرام منه چڱ  ڱ     ڱ  ں  چ ب الكرمي بقوله له ذلك يف الكتا

هذا اخللق النبيل فكانوا مثاال حيا حيذى به يف املعامالت ويف كل شئون احلياة.ويف اجملال الدعوي 
تتجلى لنا الكثري من الدروس يف املعامالت واألخالق لنستفيد منها مجيعا ، ويفيد منها كل 

وين ، فيحصل الفعال يف التأثري على املدع داعية إىل هللا خالل مسريته الدعوية ، ملا هلا من األثر
املقصود إبذن هللا من هداية الناس واستقامتهم على دين هللا عز وجل.فالنفس البشرية جمبولة 
 على حمبة كل خلق كرمي وعلى كل تعامل قومي ، ومتيل دائما إىل كل حمسن إليها بقول أو فعل.

ألخبار ، وهذا مما دعا إليه اإلسالم ، األانة وعدم االستعجال عند مساع االدرس األول: 
فالرتوي والتؤدة واألانة من صفات املؤمنني ، بل هي مما حيبه هللا ورسوله فعن ابن عباس رضي 

لألشج أشج عبد القيس) إن فيك خصلتني حيبهما هللا احللم  هللا عنهما قال: قال رسول هللا 
اءه من يه الصالة والسالم يف تصديق ما جويف غزوة بين قريظة مل يستعجل النيب عل 1واألانة(

خرب نقض يهود بين قريظة للعهد وامليثاق ، يريد أن يؤسس منهجا خلقيا تسري عليه أمته من 
بعده وهو منهج األانة والتثبت حىت ال ينتج من بعض التصرفات من العواقب مامل يكن يف 

عد ن النعمان سيد األوس وسوهم سعد بن معاذ ب إليهم أربعة من أصحابهاحلسبان ، فأرسل 
بن عبادة بن دليم سيد اخلزرج ومعهما عبدهللا بن رواحة أخو بين احلارث و خوات بن جبري 

ليتأكدوا له من صحة اخلرب فوجدوا اخلرب صحيحاً ومسعوهم يقولون  أخو بين عمرو بن عوف ،
 ابؤا هبا على يقني وهلذا كان غزوهم وعقويتهم اليت 2"" من حممد ال عهد بيننا وبينه والعقد

 وهذا هو منهج القرآن الكرمي ، فإن هللا أمر عباده املؤمنني ودراية مما أحدثوه من الغدر واخليانة ،
ابلتثبت والرتوي والتأكد من صحة ما ينقل من العلوم واألخبار ، حىت ال يقعوا يف تصرف ينتج 

مني ، مما بر ويضر ابإلسالم واملسلعنه ماال حتمد عقباه من العداوة والبغضاء والنتقاطع والتدا

                                 
 .126احلديث  1/36ابب األمر ابإلميان ابهلل ورسوله رواه مسلم ،  1

 .1/102والدرر يف اختصار املغازي والسري غزوة اخلندق  3/233سرية بن هشام  2
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ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  چ حيصل معه الندامة واألسى واحلسرة فقال عز وجل 

هذا الدرس نستفيد  ومن 1چٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  
أنه جيب على كل من سلك مسلك الدعوة إىل هللا ، أن يتأىن ويتبني ويتأكد من صحة ما ينقل 
حوله من األخبار وخصوصا فيما يتعلق ابلقضااي اهلامة واحلساسة ألمة اإلسالم ، أو ما يسمى 

وجه اخلصوص  لىابلقضااي الكربى أو املصريية ، وأن يتحرى مصادرها وينابيعها األصلية ، وع
س احلقيقة بصلة اليت ال مت األقاويل واألراجيف واألخبار امللفقةيف هذه األزمنة اليت كثرت فيها 

60 
، وال طائل من ورائها سوى القالقل والتالعب حبياة األمة ودينها ومدخراهتا ، وإذهاب قوهتا 

ذاك مما وبني أفرادها ، و وهيبتها يف نظر أعدائها ، وإعمال الصراعات واملناحرات يف داخلها 
يفككها وخيلخل صفوفها ويطمع األعداء فيها.والداعية إىل هللا يكون ذاك الداعية الكيس 
الفطن الذي حيرص دائما على متاسك وحدة أمته ، وحفظ كيان جمتمعه من التصدع واإلهنيار 

نبياء جاءت به األ، فما الدعوة إىل هللا إال مجع للكلمة ونشر للدين ، ودعوة إىل احلق الذي 
والرسل ، مدجبة بدابج احلكمة واملوعظة احلسنة واجلدال احلسن املثمر الذي يوصل إىل احلق 

 الذي جاء به النيب عليه الصالة والسالم من عند هللا تبارك وتعاىل.

خلق الوفاء يف التعامل مع اآلخرين ، والوفاء من شيم الكرام ، وأوىف البشرية الدرس الثاين: 
فكل خلق كرمي هو من سجيته وطبعه ، وقد رابه هللا عز وجل  اإلطالق هو نبينا حممدعلى 

إن الوفاء من األخالق الكرمية، واخلالل احلميدة، وهوصفة من صفات على كل خلق عظيم ، 
قال  الك، فعن أنس بن م النفوس الشريفة، يعظم يف العيون، وتصدق فيه خطرات الظنون

ما خطبنا نيب هللا صلى هللا عليه و سلم إال قال : )ال إميان ملن ال أمانة له وال دين ملن ال عهد 
ل ، من األخالق الفاضلة ، والشمائ عليه الصالة والسالممما حتلى به الرسول الكرمي إن  2له(

 كتابه العزيز مر هللا يفالطيبة ، الوفاء ابلعهد، وأداء احلقوق ألصحاهبا ، وعدم الغدر ، امتثاالً أل

                                 
 .6سورة احلجرات آية رقم  1

 .6/252، وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة  3/154رواه أمحد  2
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ڦ   ڦ    ڦچ وقوله عز وجل  1چژ  ژ  ڑ  ڑ  ک چ  حيث قال

هبذا اخللق الكرمي    وختلق الرسول  2چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڄڄ
ظاهر بنّي ، سواء يف تعامله مع ربه جل وعال ، أو يف تعامله مع أزواجه ، أو أصحابه ، أو 

ام ، خري قي ناً ، فقام ابلطاعة والعبادةميأ وفياً     ففي تعامله مع ربه كان،  حىت مع أعدائه
م وقام بتبليغ رسالة ربه بكل أمانة ووفاء ، فبنّي للناس دين هللا القومي ، وهداهم إىل صراطه املستقي

ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ٿچ  ، وفق ما جاءه من هللا ، وأمره به

عظيمة رضي هللا عنها مواقفها الوكان وفياً مع زوجاته ، فحفظ خلدجية  3چڤ  ڦ
، وبذهلا السخي ، وعقلها الراجح ، وتضحياهتا املتعددة ، حىت إنه مل يتزوج عليها يف حياهتا ، 
وكان يذكرها ابخلري بعد وفاهتا ، ويصل أقرابءها ، وحيسن إىل صديقاهتا ، وهذا كله وفاءًا هلا 

يف الثامنة  قف عمه أيب طالب من تربيته وهووكان وفياً ألقاربه ، فلم ينس موا،  رضي هللا عنها
من عمره ، ورعايته له ، فكان حريصاً على هدايته قبل موته ، ويستغفر له بعد موته حىت هني 

وكان من وفائه ألصحابه موقفه مع حاطب بن أيب بلتعة مع ما بدر منه حني أفشى ،  عن ذلك
 املواقف خطورة ، حيث كتب إىل وصحبه الكرام يف أشد عليه الصالة والسالمسر الرسول 

، وفاءاً ألهل بدر ، وقال : ) إنه    قريش خيربها مبقدم رسول هللا وجيشه، فعفى عنه الرسول
قد شهد بدرًا ، وما يدريك لعل هللا اطلع على أهل بدر ، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت 

دراً إال ل : ما منعين أن أشهد بعن حذيفة بن اليمان قاوبني ف أما وفاؤه ألعدائه فظاهر 4لكم (
أين خرجت أان وأيب حسيل ، فأخذان كفار قريش ، قالوا : إنكم تريدون حممدا ، فقلنا : ما 
نريده ، ما نريد إال املدينة ، فأخذوا منا عهد هللا وميثاقه لننصرفن إىل املدينة ، وال نقاتل معه ، 

                                 
  .1سورة املائدة آية رقم  1

  .152سورة األنعام آية رقم  2

 .44سورة النحل آية رقم  3

ومسلم ابب فضائل أهل بدر  2025احلديث  10/194رواه البخاري ابب اجلاسوس متفق عليه،4
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 1ليهم(انصرفا ، نفي هلم بعهدهم، ونستعني هللا عفأخربانه اخلرب ، فقال : )    فأتينا رسول هللا
نقض العهد ، وإخالف الوعد من عالمات املنافقني ، فقال : )آية  عليه الصالة والسالموعّد 

 .  2املنافق ثالث : إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف ، وإذا اؤمتن خان(

، تتجلى معاين الوفاء ، وذلك من خالل بعض املواقف يف هذه الغزوة  ويف غزوة بين قريظة
 ومنها: 

 ،واملسلمون ابلعهد وامليثاق يف الوثيقة املربمة بينهم وبني يهود بين قريظة  وفاء الرسول أوال:
واستمر األمر كذلك دون إخالل من املسلمني ، حىت مت النقض واخليانة من جانب يهود بين 

واملسلمون  تكالبت جحافل الكفر من قريش وغطفان وغريهم على النيب قريظة حينما 
  . ابملدينة النبوية ، واحناز بنو قريظة مع الغزاة ونقضوا ما بينهم وبني املسلمني من العهد

وفاء الرسول عليه الصالة والسالم ألصحابه من األوس صباح نزول بين قريظة على حكمه  اثنيا:
 هم بين قريظة حيث جعل احلكم إىل رجل منهم وهو سعد بن معاذعندما شفعوا يف موالي

الذي حكم فيهم حبكم هللا ورسوله ومل تؤثر فيه العاطفة القومية وال شفاعة قومه يف مواليهم ، 
ح وهلذا رضيت نفوسهم وقبلوا ابلتحكيم ، فجمع هللا لرسوله بني الوفاء لصحابته ورضاهم مبا اقرت 

 لوفاء وأمجله.  عليهم ، وهذا من أعظم ا

رضي هللا عنه للرسول عليه الصالة والسالم  3وفاء الصحايب اجلليل علي بن أيب طالباثلثا:
وهلذا الدين يف التضحية والفداء والغرية والوفاء ، فالصحابة رضي هللا عنهم أهل وفاء ابلعهد 
للرسول عليه الصالة والسالم بنصرته ونصرة هذا الدين ، وبذل النفس والنفيس من األموال 

لى رسول هللا ء هذا الصحايب يتمثل يف غريته عوالعتاد يف سبيل التمكني هلذا الدين وأهله.ووفا

                                 
 .4040احلديث  106/ 5رواه مسلم ابب الوفاء ابلعهد  1

احلديث  19/46اتقوا هللا وكونوا مع الصادقني رواه البخاري،كتاب اإلميان، ابب ايأيها الذين آمنوا 2
5630. 

علي بن أيب طالب بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كالب بن مرة بن كعب بن  3
 .2/229.أنظر أسد الغابة يف معرفة الصحابة ابن عم رسول هللا ،لؤي القرشي اهلامشي
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  وعلى عرضه حينما قدمه عليه الصالة والسالم إىل بين قريظة فسمع منهم من السب والشتم
وأزواجه ، فثارت غريته ، واشتد غضبه وفاء هلل ورسوله ، وعاد إىل رسول هللا  لرسول هللا 

هؤالء األخباث اي رسول هللا ، قال :مل ؟  عليه الصالة والسالم وقال ) ال عليك أن تدنوا من
 . 1أظنك مسعت منهم يل أذى؟ قال: نعم.قال لو رأوين مل يقولوا من ذلك شيئا(

جتاه عمرو بن سعدى القرضي الذي   أيضا وفاء الصحايب اجلليل حممد بن مسلمة رابعا:
عهده قد وىف بكان رابع من أسلموا وحسن إسالمهم يف تلك الغزوة  ، إذ أن عمرو بن سعدى 

وميثاقه للرسول عليه الصالة والسالم واملسلمني وأىب أن يدخل مع بين قريظة يف اخليانة والغدر 
ولذلك قام حممد بن مسلمة بدور الوفاء ورد اجلميل وحسن املعاملة  2وقال "ال أغدر حممدا أبدا"

الة هللا عليه الص ليلة نزول بين قريظة على حكم رسول   عندما كان قائدا حلرس رسول هللا
والسالم حيث مر به عمرو بن سعدى قال حممد بن مسلمة  اللهم ال حترمين إقالة عثرات الكرام 

فبات به تلك الليلة ، مث  ، وخلى سبيله فذهب على وجهه حىت أتى مسجد رسول هللا 
السالم و  ذهب فلم يدر أين توجه من األرض إىل يومنا هذا ، فلما ذكر لرسول هللا عليه الصالة

 .3قال:) ذاك رجل جناه هللا بوفائه(

أيضا أن الوفاء عند رسول هللا عليه الصالة والسالم وعند أصحابه مل يقتصر على  خامسا:
الوفاء مع املسلمني بل تعدى ذلك إىل الوفاء مع األعداء وغري املسلمني ، ومن ذلك وفاء 
الصحايب اجلليل اثبت بن قيس بن مشاس  مع اليهودي القرضي الَزبري بن ابطا أحد أعيان بين 

الَزبري قد َمّن على اثبت بن قيس بن مشاس يف اجلاهلية ، وذلك يف حرب قريظة وكان هذا 
بٌعاث ، إذ قد جز انصيته وخلى سبيله ، فجاء اثبت وهو شيخ كبري فقال اي أاب عبدالرمحن هل 
تعرفين؟قال وهل جيهل مثلي مثلك ؟قال إين أردت أن أجزيك بيدك عندي ، قال الًزبري إن 

فقال اي رسول هللا إنه كان للًزبري بن ابطا علّى مّنة ،  بت النيب الكرمي جيزي الكرمي.فأتى اث
"هو لك"فأاته فقال له:إن رسول  وقد أحببت أن أجزيه هبا فهب يل دمه ، فقال رسول هللا 

                                 
 .2/310واتريخ اإلسالم للذهيب  2/92ة بين قريظة واتريخ األمم وامللوك غزو  3/245سرية بن هشام  1

 .1/120والدرر يف اختصار املغازي والسري غزوة بين قريظة  362كتاب املغازي ص  2

 .191. وذكره احلافظ بن عبدالرب يف الدرر يف اختصار املغازي والسري ص 2/100اتريخ الطربي  3
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قد وهب يل دمك فهو لك ، فقال الًزبري :شيخ كبري ال أهل له وال ولد فما يصنع  هللا 
فقال:أبيب أنت وأمي اي رسول هللا هب يل اهله وولده ،  ابحلياة؟فأتى اثبت رسول هللا 

أهلك وولدك فهم لك ، فقال أهل  قال:"هم لك" فأاته فقال له:قد وهب يل رسول هللا 
فقال اي رسول هللا  بيت يف احلجاز ال مال هلم فما بقاؤهم على ذلك؟فأتى اثبت رسول هللا 

مالك فهو لك ، قال لثابت   رسول هللا ماله ، قال "هو لك"فأاته اثبت فقال قد أعطاين
بن قيس:ما فعل الذي كأن وجهه مرآة صينية يرتاءى فيها عنارى احلي كعب بن أسد؟ قال 
اثبت قتل. قال فما فعل سيد احلاضر والبادي حىي بن أخطب؟ قال قتل.قال فما فعل مقدمتنا 

ين كعب ا فعل اجمللسان؟يعين بإذا شددان وحاميتنا إذا فرران عزّال بن مسوءل؟قال:قتل.قال فم
بن قريظة ، وبين عمرو بن قريظة ؟قال:ذهبوا قتلوا.قال فإين أسألك اي اثبت بيدي عندك إال 

دلو انضح حىت  1أحلقتين ابلقوم ، فو هللا ما يف العيش بعد هؤالء من خري.فما أان بصابر هلل فتلة
قال يلقاهم  قوله:"ألقى األحبة" ألقى األحبة ، فقدمه اثبت فضرب عنقه.وملا بلغ أبو بكر 

وهللا يف انر جهنم خالدا فيها خملدا.والشاهد من ذلك الوفاء اجلميل من هذ الصحايب اجلليل 
جتاه ذلك اليهودي ، وكم لقي اثبت من العناء من الذهاب واإلايب  اثبت بن قيس بن مشاس

إىل الرسول عليه الصالة والسالم يف سبيل إعتاق هذا العايت لعل هللا أن يهديه لإلسالم ولكنه 
أىب إال السري يف ركاب الكفر إىل النار والعياذ ابهلل.والوفاء ابلعهد وحسن املعاملة فن من فنون 

عز وجل ، وضرب من ضروهبا ، ينتهجه الداعية إىل هللا يف دعوته للناس حىت  الدعوة إىل هللا
وهو يدعوا الكافرين إىل اإلسالم ، فإن الوفاء خلق له أتثري عجيب يف النفوس البشرية ، مما 

 جيعلها تتقبل الداعي وما يدعوا إليه من احلق .

الصحابة واملسلمني فحسب  ال مع خلق التواضع ، الذي جبل عليه نبينا الدرس الثالث: 
، بل حىت مع األعداء وحال احلروب ، ومن ذلك تواضعه عليه الصالة والسالم مع قريش يف 
فتح مكة،وكذلك مع الغادرين واخلائنني والناكثني للعهد ، يهود بين قريظة وذلك عندما طلبوا 

العصيبة اليت  وفمنه التفاوض معهم مع أهنم اليستحقون ذلك لشنيع ما فعلوا ويف تلك الظر 
ابملفاوضة ليعلموا أن دين  مر هبا عليه الصالة والسالم واملسلمون ، ومع ذلك كله قبل

                                 
 قصر الزمن.إفراغة دلو ، أي زمن ما يفرغ دلو ماء كناية عن  1
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اإلسالم دين السماحة والعدل وكل خلق كرمي ، وذلك عندما اشتدت حريهتم ، وعظمت 
يف أن يعاملهم معاملة بين  خماوفهم انزلوا رجال منهم وهو شاس بن قيس ليفاوض الرسول 

ري ، حبيث خيرجون أبمواهلم ونسائهم وأوالدهم ، ويرتكون السالح ، فأىب الرسول عليه النض
الصالة والسالم ذلك ، فقال شاس حتقن دمائنا وتعطينا النساء والذرية وال أنخذ من أموالنا 
شيئا فأىب عليه الصالة والسالم ذلك إال النزول على حكمه ، فعاودوا املفاوضة بطلب أيب لبابة 

شريوه يف األمر فوافق عليه الصالة والسالم على ذلك ، وهذا دليل على جم تواضعه وكرم ليست
جنابه عليه الصالة والسالم ، وهذا درس لكل مسلم وكل داعية إىل هللا على وجه اخلصوص ، 

ته ليتأسى به ، ويتخذه قدوة يف التواضع مع العباد يف مسرية الدعوة إىل هللا حىت ينفع هللا بدعو 
ون هلا طيب األثر يف النفوس والقلوب ، فالنفس البشرية بطبعها حتب من تواضع وأحسن ويك

إليها وكان سهال هينا ولكنه يف املقابل متمسك مببادئه قائما ابحلق الخياف يف هللا لومة الئم.ومن 
ذلك تواضعه مع أصحابه يف زايرة مريضهم كما فعل مع سعد بن معاذ ، ومواساة مصاهبم ، 

ة حمتاجهم وقبول شفاعاهتم يف الناس وغري ذلك مما جاءت به السري من مجيل تعامله ومساعد
 ، وطيب تواضعه.

وأصحابه ،  خلق احلياء ، ذلك اخللق العظيم الذي اتصف به الرسول الدرس الرابع: 
ويتحلى به املؤمنون يف حياهتم أتسيا برسول هللا عليه الصالة والسالم فلقد كان عليه الصالة 

قال )كان رسول هللا  والسالم أشد حياء من العذراء يف خدرها ، فعن أيب سعيد اخلدري
 )فيف املسلم عو . 1أشد حياًء من العذراء يف خدرها فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه يف وجهه

حييي واحلياء خلق له، واحلياء من األميان واألميان عقيدة املسلم وقوام حياته فعن أيب هريرة رضي 
ميان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها ال إله اإل )قال:   هللا عنه أن رسول هللا

ميان كون احلياء من اإل  و 2(إال هللا وأدانها إماطة األذى عن الطريق واحلياء شعبة من األميان 

                                 
.ومسلم ابب كثرة 5630احلديث  19/56متفق عليه، رواه البخاري ، ابب من مل يواجه الناس ابلعتاب  1

 .6106احلديث  0/02حيائه 
احلديث  1/46و مسلم ابب شعب اإلميان  2احلديث 1/13متفق عليه، رواه البخاري ابب أمور اإلميان  2

161. 



~ 106 ~ 

 
 

أن كال منهما داع إىل اخلري صارف عن الشر ُمبعد عنه، فاألميان يبعث املؤمن على فعل 
الطاعات وترك املعاصي، واحلياء مينع صاحبه من التقصري يف الشكر للمنعم ومن التفريط يف 

اَ، وال أييت ياء خري حق ذي احلق كما مينع احليي من فعل القبيح اتقاء املالمة، ومن هنا كان احل
  .1(يت إال خبري احلياء ال أي )إال خبري كما صح ذلك عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف قوله 

وكان حياءهم من  ، جتلت معاين احلياء يف نفوس صحابة رسول هللا  ويف غزوة بين قريظة
اهد على سالم ، والشهللا أشد وأعظم يف نفوسهم ، مث احلياء من رسول هللا عليه الصالة وال

 ذلك: 

قريظة من  عندما طلبت يهود بين قصة الصحايب اجلليل أبو لبابة بن عبد املنذر  أوال:
الرسول عليه الصالة والسالم أن يرسله إليهم ليستشريوه يف مسألة النزول على حكم هللا ورسوله 

، حيث أشار عليهم ابلنزول على احلكم ، وأشار إىل حلقه  الذي حكم به سعد بن معاذ 
أي أنه الذبح ، وعندها استدرك خطأه ورأى أنه خان هللا ورسوله إذ أفشى سرا من أسرار احلرب 
، وهنا تستيقظ معاين احلياء واخلجل يف قلبه اململوء ابإلميان ، ويستحي أن يعود إىل رسول هللا 

 ه من الذنب ، فيهيم على وجهه وقلبه مملوء من األسى والندم وينظر يف وجهه بعد ما أحدث
وأييت مسجد النيب عليه الصالة والسالم ويربط نفسه ابلسارية أايما وليايل حىت نزلت توبة هللا 
عليه من السماء ، ويفك رابطه رسول هللا عليه الصالة والسالم ، فما أعظمه من حياء وما 

 ضاه.اتقاه من حيي رضي هللا عنه وأر 

شاهد آخر ال يقل شأان عن الشاهد األول ليسطر لنا أروع األمثال يف احلياء ، وهو العامل  اثنيا:
حينما رضيت به األوس حكما يف  اجلهبذ ، واحلكم املوفق ، والداع اجملاب سعد بن معاذ

 وطأوا له بوسادة من أدم ، فلما وصل قال رسول هللا  بين قريظة ، وأيت به على محار قد
عليه ول هللا إن رس"قوموا إىل سيدكم"فقاموا إليه وأنزلوه من على الدابة ، وقالوا له اي أاب عمرو 

الصالة والسالم قد والك أمر مواليك لتحكم فيهم ، فقال هلم سعد:عليكم بذلك عهد هللا 

                                 
/ 1ومسلم يف ابب شعب اإلميان  5652احلديث  19/06حلياء متفق عليه، رواه البخاري يف ابب ا 1

 عن عمران بن حصني. 165احلديث 46
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وميثاقه أن احلكم فيهم ما حكمت؟ قالوا نعم ، وعلى من هنا؟يشري إىل الناحية اليت فيها رسول 
ا هو ، وهذإجالال وتوقريا جالس ، وهو معرض عن رسول هللا عليه الصالة والسالم  هللا 

إمنا هو إعراض حياء من النيب عليه الصالة  شاهدان من القصة ، أن إعراض سعد بن معاذ
، وهذا السلوك احلي منه ومن الصحابة األجالء يدل على مدى حبهم هلل ولرسوله والسالم 

وتفانيهم يف التوقري واحلياء هلل ورسوله ، وهذا النوع من اخللق والسلوك الرفيع مما حث عليه 
الكتاب والسنة ، ويتصف به كل مسلم وكل داعية إىل هللا تعاىل ، فكلما كان الداعية حييا 

م يف تعامله مع الناس كان ذلك أدعي لقبول دعوته والتأثر بسلوكه ، وصاحب خلق عظي
وتصديق كل ما أييت به من دعوة اإلسالم ، فكم من داخل يف اإلسالم كان السبب يف دخوله 
فيه هو متثل الداعية إليه خبلق احلياء واملعاملة احلسنة والقدوة الصاحلة ، وكم من امرء بلغ حبسن 

يقول)إن  قائم ، فعن عائشة رضي هللا عنها قالت: مسعت رسول هللا خلقه درجة الصائم ال
 . 1املؤمن ليدرك حبسن خلقه درجة الصائم القائم(

خلق البشارة وحب اخلري للناس ، وهذا مما يدخل السرور على النفوس ، الدرس اخلامس: 
ة، وقد كان لعظيمإن التبشري ابخلري واألمور السارة من آداب اإلسالم اوتتآلف معه القلوب ، 

 ك البشارة اخلاصةوكذل،  كثرياً ما يبشر يف أمور الدين البشارة العامة  عليه الصالة والسالمالنيب 
بذلك  ، وهم يتباشرونالوجه يف الناسوالبشارة من البشر وهو السرور؛ ألهنا تظهر طالقة ، 

و األصل، ري، هذا هابخلاألمر، أي: يبشر بعضهم بعضاً، والب شارة إذا أطلقت فهي للبشارة 
وقد جاء يف  2چې   ې  ېچ  وجيوز استعماهلا مقيدة يف الشر،كقوله تعاىل

من أحب لقاء هللا أحب  ) قال عن النيب  عن عبادة بن الصامت  الصحيح  احلديث
هللا لقاءه ومن كره لقاء هللا كره هللا لقاء قالت عائشة أو بعض أزواجه إان لنكره املوت قال ليس 

ولكن املؤمن إذا حضره املوت ُبشر برضوان هللا وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما ذاك ،  

                                 
.وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة بلفظ)إن الرجل 4/400رواه أبو داود ابب يف حسن اخللق  1

رط ش=ليدرك حبسن خلقه درجات قائم الليل وصائم النهار(عن عائشة رضي هللا عنها وقال صحيح على 
 .2/294الشيخني السلسلة الصحيحة  

 .21سورة آل عمران آية رقم  2
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عقوبته، ملوت ُبشر بعذاب هللا و أمامه، فأحب لقاء هللا وأحب هللا لقاءه، وإن الكافر إذا حضره ا
فاآلايت اليت فيها التبشري أو  1(وكره لقاء هللا وكره هللا لقاءهفليس شيء أكره إليه مما أمامه 

قد ورد يف القرآن و البشارة ابلعذاب األليم للكفار كثرية، واستعمال البشارة يف اخلري هو األصل، 
2چۈئ  ېئ    ېئ    چ              مواضع كثرية، كقوله تعاىلالكرمي يف 

ی  چ وقوله تعاىل  

 والبشارات اليت ذكرت يف .وبشرت مرمي بكلمة من هللا 3چی      جئ  حئ  مئ      ىئ  
والتبشري ابخلري والشيء الطيب السار واألمر املفرح من السنة، وهو من ، كثرية   الكرمي القرآن

ال هللا فهو الب شارة مبا أعد هللا له، قاآلداب اإلسالمية العظيمة، فأما أعظم ما نبشر به املؤمن 

  ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀچ  تعاىل

   ڦڤ  ڤ  ڦ  ڤٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ

كان   عليه الصالة والسالموالنيب  4چڄ  ڃ  ڃ  ڄڦ  ڦ  ڄ  ڄ
 يبشر ابألمور الدينية كثرياً، فليس فقط ملن جاءه ولد أو مال أو هدااي أو حنو ذلك، بل كان

    ،فعن أيب موسىكثريًا ما يبشر ابألمور الدينية  كنت عند النيب :قال   وهو انزل
ا م اي حممد )أال تنجز يل رجل أعرايب فقال:ابجلعرانة بني مكة واملدينة ومعه بالل فأتى النيب 

فقال  [قيل: إنه وعده وعدا خاصا، أو إنه وعده أن يعجل له نصيبه من الغنيمة]-وعدتين؟ 
على أيب موسى   فأقبل الرسول  "أبشر"من  علي : قد أكثرتله األعرايب ، فقال"أبشر"له: 

، سول هللااي ر  اقاال: قبلنف، " رد البشرى فاقبال أنتما" إن هذا قد وبالل كهيئة الغضبان فقال: 
راب منه وأفرغا ش"إبقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومّج فيه مث قال:   رسول هللامث دعا 

أم  ما، فنادهت ما أمرمها به رسول هللا  ، فأخذا القدح ففعال"على وجوهكما وحنوركما وأبشرا

                                 
 .6026احلديث  20/165رواه البخاري ابب من أحب لقاء هللا أحب هللا لقاءه  1

 .101سورة الصافات آية رقم  2

 .01سورة هود آية رقم  3
 
 .25سورة البقرة آية رقم  4
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وال شك أن هذا   1فأفضال هلا منه طائفة(مما يف إانئكما ، سلمة من وراء سرت: أفضال ألمكما 
طول .والقصص يف هذا كثري جدا يكان خرياً هلما من كل مال وغنيمة، ولكن األعرايب ال يفقه

املقام بذكره ، مما يبني ويثبت لنا عظم شأن البشارة ، هذا اخللق اجلميل الذي أثبت أثرة احلسن 
 يف املعاملة مع اآلخرين. 

روب وجماهبة فيها البشارة ، حىت يف خضم احلجتلت لنا مناذج حية ،تظهر  ويف غزوة بين قريظة
 األعداء ، ومن ذلك: 

فيما بدر منه من ذنب يف إفشاء سر من  ما جاء يف قصة أيب لبابة بن عبد املنذر  أوال:
،   أسرار املسلمني لبين قريظة عنما طلبوه ليستشريوه يف أمر النزول على حكم رسول هللا

فلما استدرك أمره واستكشف خطأه ، انطلق على وجهه ، ومل أييت رسول هللا عليه الصالة 
والسالم حياء منه وخجال ، وأتى املسجد النبوي وارتبط إبحدى سواريه ، وأخذ على نفسه 
عهدا اليربح مكانه حىت يتوب هللا عليه ، كما عاهد هللا أن ال يطأ داير بين قريظة أبدا ، ويف 

ليلة من ليايل ارتباطه ، أتيت البشارة من السماء إىل الرسول عليه الصالة والسالم بتوبته سحر 
، فسمعت أم سلمة رضي هللا عنها ضحكه ، فقالت له:مم تضحك اي رسول هللا؟أضحك هللا 
سنك ، قال:"تيب على أيب لبابة"قالت:أفال أبشره اي رسول هللا؟وكان احلجاب مل يضرب بعد 

واملؤمنني قال:"بلى"فقامت على ابب حجرهتا وقالت:اي أاب لبابة أبشر فقد  يبعلى نساء الن
هو الذي  اتب هللا عليك فثار الناس إليه ليطلقوه فقال:ال ، وهللا حىت يكون رسول هللا

يطلقين بيده ، فلما مر عليه الرسول عليه الصالة والسالم خارجا إىل صالة الصبح أطلقه.ومن 
ر الكبري الذي خلفته البشارة على النفوس والقلوب ، فالنيب عليه الصالة هنا نعلم مدى األث

والسالم ُسر وابتهج وامتأل قلبه سعادة بتوبة هللا على أيب لبابة ، وفرحت لذلك واستبشرت أم 
املؤمنني أم سلمة رضي هللا عنها ، مث تتابعت الفرحة والبشارة على أيب لبابة وبقية الصحابة ، 

البشارة وغريها من البشارات من مردود عظيم على النفوس والقلوب ، مما يوطئها  فلله كم هلذه
 لتقبل الدعوة إىل هذا الدين والقبول به .

                                 
 .3923احلديث  13/222رواه البخاري  كتاب املغازي  1
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، اليت محلها إليه الصحايب اجلليل  1بشارة هللا للحبيب عليه الصالة والسالم إبسالم رحيانة اثنيا:
سه صطفاها النيب عليه الصالة والسالم لنف، فإن رحيانة امرأة من بين قريظة ا ثعلبة بن سعية 

قبل قسمة السبااي ، وعرض عليها الزواج ويضرب عليها احلجاب فأبت ، وقالت اي رسول هللا 
اتركين يف ملكك فهو أخف علي وعليك فرتكها ، وعرض عليها اإلسالم فأبت إال اليهودية ، 

ذ مسع ، فبينما هو مع أصحابه إفعزهلا عليه الصالة والسالم ووجد يف نفسه لذلك من أمرها 
فجاء فقال اي رسول  2وقع نعلني خلفه فقال:" إن هذا لثعلبة بن سعية يبشرين إبسالم رحيانة"

هللا قد أسلمت رحيانة فسره ذلك من أمرها ، فكانت عنده عليه الصالة والسالم حىت تويف 
رص على لدرس القيم ، أن حيوهي يف ملكه رضي هللا عنها.واملستفاد للداعية إىل هللا من هذا ا

إدخال السرور على النفوس عن طريق البشارة وحب اخلري للناس ، فإن هلا عظيم األثر يف 
استجابة النفوس ملا تدعى إليه من احلق ، وتذعن ملا تؤمر به من الكتاب والسنة ، فإن الناس 

اخلري والفرح  ه من بشائرإذا أحبوا الداعية قبلوا منه ، وليس هناك أحب إىل النفوس مما تبشر ب
 والسرور.

جتلي اخللق العظيم يف معاملة الغادري واخلائنني من يهود بين قريظة ، يتجلى الدرس السادس: 
ال يرد  كان الكرم احملمدي مضرب األمثال،فقد كانذلك يف احل لم والكرم احملمدي ، وقد  

غنما بني جبلني فأعطاه إايه  )أن رجال سال النيب  ،فعن أنس وهو جيد ما يعطيه سائالً 
فأتى قومه فقال:أي قوم أسلموا فوهللا إن حممدا ليعطي عطاًء ما خياف الفقر ، فقال أنس إن  
كان الرجل ليسلم ما يريد إال الدنيا فما يسلم حىت يكون اإلسالم أحب إليه من الدنيا وما 

ضي هللا ر  يث بن عباسحد عليه الصالة والسالموحسبنا يف االستدالل على كرمه  3عليها(
أجود الناس وكان أجود ما يكون يف يف شهر رمضان،حني  )كان رسول هللا :عنهما قال

                                 
هي رحيانة بنت زيد بن عمرو بن خنافة من بين النضري متزوجة يف بين قريظة من رجل يقال له حكيم  1

 2/130وكانت مما أفاء هللا على رسوله من غزوة بين قريظة وكانت مجيلة ووسيمة أنظر الطبقات الكربى 
 .302، وكتاب املغازي ص 

 .2/520تاب املغازي وك 3/256سرية ابن هشام ابب غزوة بين قريظة  2
 .6161احلديث  0/04رواه مسلم ابب ما سئل رسول هللا شيئا قط فقال ال  3
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رسلة يلقاه جربيل فيدارسه القرآن ،فكان
ُ
وأما حلمه عليه الصالة والسالم  1(أجود من الريح امل

عطرة ه من السرية ال، والسنة الشريفة مملوءة هبذا النوع وغري   2فقد كان وال يزال مضرب األمثال
يقسم جاء عبدهللا بن ذي اخلويصرة  قال بينا النيب  ما رواه أبو سعيد ومن ذلك ما 

التميمي فقال اعدل ايرسول هللا فقال ويلك ومن يعدل إذا مل أعدل قال عمر بن اخلطاب دعين 
أضرب عنقه ، قال دعه فإن له أصحااب حيقر أحدكم صالته مع صالهتم وصيامه مع صيامهم 

مه عليه الصالة والسالم والشاهد هنا هو حل 3الدين كما ميرق السهم من الرمية( ميرقون من 
 . ه بذلكصحابأومل ينتقم منه و مل أيذن ألحد من وسعة صدره ودماثة خلقه وطيب نفسه ، 

، جتلى حلمه وكرمه عليه الصالة والسالم ، ال مع أصحابه واملسلمني  ويف غزوة بين قريظة
 فحسب بل أيضا مع أعدائه ، ومن ذلك: 

وقد  بين قريظة ليضرب عنقه مع من سبقه من قومه ، عندما أيت بنبّاش بن قيس من يهودأوال:
للذي جاء  الذي جاء به حىت قاتله فدق الذي جاء به أنفه فأرعفه فقال رسول هللا 4جابذ

به:)مل صنعت به هذا؟أما كان يف السيف كفاية؟ فقال اي رسول هللا جابذين ألن يهرب ، فقال  
  فيه قومي حىت أكونكذب والتوراة اي أاب القاسم ، ولو خالين ما أتخرت عن موطن قتل 

)أحسنوا إسارهم وقيلوهم واسقوهم حىت يربدوا فتقتلوا من  كأحدهم قال: مث قال رسول هللا 
قوهم فقيلوهم واس –وكان يوما صائفا  –بقي فال جتمعوا عليهم حر الشمس وحر السالح 

  .5(يقتل من بقي وأطعموهم(فلما أبردوا راح رسول هللا 
                                 

  .12احلديث  0/03رواه مسلم ابب كان النيب أجود الناس ابخلري  1

لجرجاين أنظر كتاب التعريفات ل"كره قوال أو فعال عند الغضبحىت ال يظهر منها ما يُ "احللم هو ضبط النفس  2
 .520م،ص 1929-هـ1409احلبيب اي حمب،للشيخ أيب بكر اجلزائري،دار الشروق،جدة،وهذا  50ص

 .6421احلديث  21/255رواه البخاري ابب من ترك قتال اخلوارج للتألف وأن ال ينفر  3
ومعجم مقاييس اللغة مادةج ب  362جابذ:مبعىن جاذب ، وجبذه أي جذبه أنظر كتاب املغازي ص  4

 ذ .

 ،حد وآخرونمصطفى عبد الوا حتقيقحممد بن يوسف الشامي  الرشاد يف سرية خري العباد،سبل اهلدى  5
و إمتاع األمساع مبا للنيب من  5/13 م،1990 – 1412 ،القاهرة،اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية

-1420األحوال واألموال واحلفدة واملتاع،تقي الدين أمحد بن علي املقريزي،دار الكتب العلمية،بريوت،
 .  362و كتاب املغازي ص  1/250م، 1999
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ما أمسى صفة احللم وأحبها إىل القلوب وكم هي عظيمة هذه الصفة حىت جعلها هللا عز وجل ف
لعقالء لذي يتجلى فيه حلم النبوة فيهتدي به امن عالمات النبوة وبراهينها وما أروع املوقف ا

ليت ويف قصة إسالم حرب اليهود زيد بن سعنة الطويلة ا إىل دين هللا هداية قناعة ويقني وحمبة
أتعرفين اي عمر ؟ قال : ال من  دليل على ذلك حيث جاء فيها"... رواها عبدهللا بن سالم

احلرب قال : فما دعاك أن فعلت برسول أنت ؟ قلت : زيد بن سعنة قال : احلرب ؟ قلت : 
قلت له : اي عمر مل يكن له من عالمات النبوة شيء إال وقد عرفته يف وجه ، ما فعلت  هللا

حني نظرت إليه اثنني مل أخربمها منه هل يسبق حلمه جهله و ال تزيده شدة اجلهل  رسول هللا
نا و ت ابهلل راب و ابإلسالم ديعليه إال حلما فقد اختربهتما فاشهدك اي عمر أين قد رضي

: أو على بعضهم فقال عمر نبيا و أشهدك أن شطر مايل صدقة على أمة حممد مبحمد
فقال زيد : أشهد أن ال  فإنك ال تسعهم قلت : أو على بعضهم فرجع زيد إىل رسول هللا

شاهد  معه مإله إال هللا و أشهد أن حممدا عبده و رسوله و آمن به و صدقه و ابيعه و شهد 
                                                                                                                                                                                                                                    كثرية مث تويف 

فأي رمحة وأي حلم بشري أعلى من فعله  1"يف غزوة تبوك مقبال غري مدبر و رحم هللا زيدازيد 
عليه الصالة والسالم حىت مع األعداء والغادرين والناقضني للعهد وامليثاق ، وذلك لرييب أمته 
والدعاة إىل هديه على هذه الكماالت من الصفات واخلصائص العظيمة لتكون هداية للحيارى 

 للربااي للدخول يف كنف هذا الدين العظيم.ونورا 
قصة الَزبري بن ابطا عندما أىب إال القتل واللحاق بقومه ، مع أن الصحايب اجلليل اثبت  اثنيا:

بن قيس بن مشاس قد كان سببا يف جناته من القتل عندما شفع فيه ويف ماله وأبنائه ونسائه ، 
فعته هذا من حلمه وكرمه وحبه ألصحابه ور حيث قبل النيب عليه الصالة والسالم شفاعته و 

لشأهنم وقدرهم يف قبول شفاعاهتم ،ولكن الًزبري هذا أىب إال العناد والقتل واإلصرار على الكفر 
ملوت فاطلب امرأيت وولدي فإهنم جزعوا من ا، ولذلك قال قبل قتله لثابت بن قيس انظر إىل 

أن يرد إليهم  فطلب اثبت بن قيس من النيبإىل صاحبك أن يطلقهم وأن يرد إليهم أمواهلم ، 

                                 
وقال صحيح اإلسناد وعلق عليه الذهيب يف التلخيص  3/000رواه احلاكم ابب ذكر إسالم زيد بن سعنة  1

 1/521أبنه مرسل ،و رواه ابن حبان بتحقيق األرانؤوط ابب الصدق واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر 
 .5/163والطرباين 



~ 113 ~ 

 
 

فإنه مل يردها  إال احللقة عليهم األموال من النخيل واإلبل والرثةأمواهلم فرد عليه الصالة والسالم 
، وهذا وهللا من عظيم الصفح واحللم والعفو  1عليهم فكانوا مع آل اثبت بن قيس بن مشاس

سريته  ، وهي دليل قاطع يُرد به على كل من شكك يفوالرمحة اليت جبل عليها هذا النيب الكرمي 
 ويف تعامله مع الناس عامة ومع يهود بين قريظة خاصة.

عندما أفشى سرا من أسرار املسلمني ورأى أنه خان هللا ورسوله ووقع  قصة أيب لبابة اثلثا:
بة حيث ايف ذنب عظيم ، كان حلم الرسول عليه الصالة والسالم وعفوه أوسع مما عمل أبو لب

قال الرسول عليه الصالة والسالم "أما إنه لو جاءين الستغفرت له ، فأما إذ قد فعل ما فعل ، 
وهذه الصفات العظيمة أي صفات احللم والكرم  2فما أان ابلذي أطلقه حىت يتوب هللا عليه(

لو عاليت هي من أمساء هللا وصفاته فهو جل وعال احلليم  الكرمي ، صفات اكتسبت مكانتها و 
شأهنا من ارتباطها ابهلل عز وجل ، جيب أن يتصف هبا كل داعية إىل هللا وإىل دينه وشريعته ، 
فيحلم على اجلاهل ، ويعفوا عن املسيء ، ويكرم احملسن ، ويبتعد عن حظوظ النفس وحب 

مل يكن لينتصر لنفسه ، ولكنه يغضب وينتصر إذا انتهكت حرمات هللا  اإلنتقام هلا ، فالنيب
وهبذا أتخذ الدعوة والداعية طريقهما إىل النجاح وحتقيق األهداف من انتشار دين هللا ودخول ، 

الناس فيه عن قناعة ويقني ، فمىت ما كان الداعية على هذا املنهج العظيم ، عظمت مكانته 
 هومرتبته يف نفوس الناس وقلوهبم ، فال يرتددون يف قبول ما يدعوا إليه من احلق ، وجيتمعون مع

 على اخلري.
خلق العدل يف املعامالت ، هذا اخللق العظيم ، الذي حققه دين اإلسالم الدرس السابع: 

دل على من األخالق اليت ت للبشرية ، وجعله أساسا تقوم عليه حقوق الناس ومعامالهتم ، وهو
فاإلسالم يدعو إىل العدل وذلك ألن العدل إذا وجد يف اجملتمع وجدت  ،مساحة اإلسالم 

قال ابن حزم: )العدل هو أن تعطي من نفسك الواجب وأتخذه، والعدل حصن  السماحة
يلجأ إليه كل خائف، وذلك أنك ترى الظامل وغري الظامل، إذا رأى من يريد ظلمه دعا إىل العدل 

 يفوأنكر الظلم حينئذ وذمه وال ترى أحدًا يذم العدل فمن كان العدل يف طبعه فهو ساكن 

                                 
 .302غازي ص أنظر كتاب امل 1
واتريخ  3/229والسرية النبوية البن كثري  1/109الدرر يف اختصار املغازي والسري ، غزوة بين قريظة  2

 .2/311اإلسالم للذهيب 
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وقد دلت نصوص القرآن الكرمي على أمهية العدل وفضله، وعلى  ، 1(ذلك احلصن احلصني
 اب العزيزوحث  عليه يف أكثر من موضع يف الكت تعاىل بهوقد أمر هللا ضرورة وجوده بني الناس 

ۆ    ۆ    چ وقوله تعاىل  2چچ  چ  چ  ڇ   ڇ  چ ومن ذلك قوله عز وجل 

ى    ائ  ائ    ىۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې

   :قال فعن أيب هريرة السنَّة النبوية املطهرة منأما  3 چوئ    ۇئ  ۇئ           ۆئ   ۆئ    وئەئ   ەئ
كل سالمي من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع الشمس قال تعدل بني   )  رسول هللاقال 

اإلثنني صدقة وتعني الرجل على دابته حتمله عليها أو ترفع له متاعه عليها صدقة وقال الكلمة 
وربط  4(الطيبة صدقة وقال كل خطوة ميشيها إىل الصالة صدقة ومتيط األذى عن الطريق صدقة

ه يف اآلخرة، حيث يوضع امليزان وحياسب الناس ابلقسطاس عدل اإلنسان يف الدنيا مبصري 
 أن هللا قد خص أهل العدل يف الدنيا إبعالء شأهنم يف عليه الصالة والسالماملستقيم، فأخرب 

  قال:قال رسول هللا عن عبد هللا بن عمرو بن العاصف ،اآلخرة، وتقريبهم منه سبحانه 
 ر، عن ميني الرمحن عز وجل، وكلتا يديه ميني الذينإن املقسطني عند هللا على منابر من نو )

 واألحاديث يف هذا املعىن كثرية .  5(يعدلون يف حكمهم وأهليهم وما ولوا
 جتلت معان العدل يف وقائع كثرية ، ومن ذلك:  ويف غزوة بين قريظة

عدله عليه الصالة والسالم يف معاقبة بين قريظة وغزوهم ، فإهنم أهل لذلك العقاب ، أوال:
وابملسلمني يف أحلك الضروف  ومستوجبون له ، وذلك إزاء خيانتهم وغدرهم برسول هللا 

اليت ميرون هبا يف مواجهة فلول وأحالف األحزاب ، وجراء ما اقرتفوه من تواطىء واحنياز مع 
سلمني ، فكان قتل رجاهلم وسيب نساءهم وذراريهم ، وتقسيم أمواهلم ، وسلب األعداء على امل

                                 
-1399األخالق والسري يف مداواة النفوس ،علي بن أمحد بن حزم الظاهري،دار اآلفاق اجلديدة،بريوت،1

 .1/33م، ابب األخالق والسري 1909
 .90سورة النحل آية رقم  2

 .52سورة النساء آية رقم  3

 .2322احلديث  3/23رواه مسلم ابب أن إسم الصدقة يقع على كل سالمى من الناس  4

 .4225احلديث  6/0رواه مسلم ابب فضيلة اإلمام العادل وعقوبة اجلائر  5
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سالحهم يف غاية العدل واإلنصاف ، وهذا من اخللق الذي ُفطر عليه نبينا عليه الصالة والسالم 
 ، فهو إمام العادلني ، وقدوة املنصفني ،وخليل    املقسطني.

ا بينهم ، ويف ذا اخللق النبيل يف معامالهتم فيمحتلي الصحابة رضي هللا عنهم أمجعني هب اثنيا:
على بين قريظة دليل اثبت  تعاملهم مع األعداء ، ويف حكم الصحايب اجلليل سعد بن معاذ

وحجة قائمة على عدله وإنصافه الذي وافق عدل هللا ورسوله ، ومل أتخذه فيهم قرابة وال حلف 
 ع كثرة املطالب والشفاعات واملؤثرات إال أنه ململا علم منهم خيانة هلل ورسوله واملؤمنني ، م

أتخذه يف هللا لومة الئم ، وكيف ال يكون وهو الذي ترىب مع الصحب الكرام يف مدرسة النبوة 
، ومشكاة اخلري والعدل ، رابهم احلبيب عليه الصالة والسالم الذي قال ) وامي هللا لو أن فاطمة 

 . 1بنت حممد سرقت لقطعت يدها(
من كلمة عدل وحق ،  2ما قاله كعب بن أسد لبين قريظة مذكرا إايهم مبا قاله ابن خراش اثلثا:

انصحا هبا بين قريظة حيث قال:"أتذكرون ما قال لكم ابن خراش حني قدم عليكم فقال:تركت 
اخلمر واخلمري والتأمري وجئت إىل السقاء والتمر والشعري ، قالوا وما ذلك؟قال:خيرج من هذه 

 ، فإن خرج وأان حي اتبعته ونصرته فإن خرج بعدي فإايكم أن ختدعوا عنه فاتبعوه القرية نيب
وملا أيت بكعب بن أسد  3وكونوا أنصاره وأولياءه وقد آمنتم ابلكتابني كليهما األول واآلخر"

ليقتله قال له عليه الصالة والسالم "ما انتفعتم بنصح ابن خراش وكان مصدقا يب أما  للنيب
باعي ، وإن رأيتموين تقرئوين منه السالم"؟ قال بلى والتوراة اي أاب القاسم ، ولوال أن أمركم ابت

"قدمه  تعريين اليهود ابجلزع من السيف التبعتك ، ولكين على دين اليهود ، قال رسول هللا 
 فقدمه فضرب عنقه.  4فاضرب عنقه"

                                 
 .4505احلديث  5/114رواه مسلم ابب قطع السارق الشريف وغريه  1

و كتاب املغازي  2/116األصل :حواش، وقيل جواش وقيل مطلب بن جواش انظر السرية احللبية يف  2
 .360ص 

واتريخ اإلسالم للذهيب  1/295والسرية النبوية البن كثري  2/661السرية احللبية ابب غزوة بين قريظة  3
1/123. 

-هـ1410واليهود يف السنة املطهرة،د.عبدهللا الشقاري،دار طيبة،الرايض،369كتاب املغازي ص   4
  .340-2/346والسرية النبوية للصاليب 1/362م، 1996
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يدل  عوة إىل هللا تعاىل ألنهالعدل مبفهومه الشامل الواسع من األخالق املهمة يف الدو  قلت
على مساحة اإلسالم وبره وقسطه، وابلعدل ينطلق الدعاة إىل هللا يبشرون الناس بدين هللا، قال 

إن مما تصلح به حال الدنيا قاعدة العدل الشامل الذي يدعو إىل األلفة "اإلمام املاوردي: 
ه السلطان.  معه النسل وأيمن بويبعث على الطاعة، وتعمر به البالد، وتنمو به األموال ويكرب

وليس شيء أسرع يف خراب األرض، وال أفسد لضمائر اخللق من اجلور، ألنه ليس يقف على 
حد، وال ينتهي إىل غاية، ولكل جزء منه قسط من الفساد حىت يستكمل، والعدل أمن عام 

ليس خلائف ف تطمئن إليه النفوس وتنتشر فيه اهلمم، ويسكن فيه الربيء، وأينس به الضعيف،
راحة، وال حلاذر طمأنينة، وقد قال بعض احلكماء: األمن أهنأ عيش، والعدل أقوى جيش ألن 
اخلوف يقبض الناس عن مصاحلهم وحيجزهم عن تصرفهم واألمن من نتائج العدل، واجلور من 

  1".نتائج ما ليس بعدل
  ّيه حممده وتعاىل يف نبمجع هللا سبحانخلق الرمحة والرأفة ابلعباد ، وقد الدرس الثامن: 

صفات اجلمال والكمال البشري ، وأتلّقت روحـه الطاهرة بعظيم الشمائـل واخلصال ، وكرمي 
الصفات واألفعال ، حىت أهبرت سريته القريب والبعيد ، ومتلكت هيبتُه العدّو والصديق ، وقد 

  أبلغ تصوير حينما قال :  صّور لنا هذه املشاعر الصحايب اجلليل حسان بن اثبت
 وأكمل منك مل تلد النساء      وأمجل منك مل تَر قط عيين                
 2كأنك قد ُخلقت كما تشاء           ُخلقت مربّأً من كل عيب              

خلق الرمحة والرأفة ابلغري ، كيف ال ؟ وهو املبعوث رمحة  فمن مسات الكمال اليت حتّلى هبا
املني ، فقد وهبه هللا قلبا رحيما، يرق للضعيف ، وحيّن على املسكني ، ويعطف على اخللق للع

أمجعني ، حىت صارت الرمحة له سجّية ، فشملت الصغري والكبري ، والقريب والبعيد ، واملؤمن 
قد جتّلت و  فنال بذلك رمحة هللا تعاىل ، فالرامحون يرمحهم الرمحن.والذكر واألنثى والكافر ، 

                                 
م 1902-هـ1400أدب الدنيا والدين لإلمام علي بن حممد املاوردي ، دار الكتب العلمية ، بريوت ،  1

  .1/100، ابب فصل يف الرب 

ديوان شعر حسان بن اثبت األنصاري،أتليف حسان بن اثبت األنصاري،حتقيق عَبدأ مهنا،دار شرح  2
 .21ص م،1994-هـ1414الكتب العلمية،بريوت،
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أسفاره  من سريته الشريفة ، يفيف عدٍد من املظاهر واملواقف ،  عليه الصالة والسالمرمحته 
 وغزواته ، واستقى أصحابه منه هذه اخلصال الكرمية يف حياهتم ومعامالهتم مع اخللق ، 

جتلت هذه الصفة العظيمة يف كثري من املواقف والوقائع ، ومن ذلك:  ويف غزوة بين قريظة
عليه الصالة والسالم ابلنساء واألطفال من بين قريظة حيث مل يقتل أو يؤذي منهم  رمحتهأوال:

أحدا إذ ال ذنب هلم فيما وقع ، ومل يقتل سوى الرجال ومن أنبت واحتلم من الغلمان ، ومل 
يقتل من النساء سوى املرأة اليت طرحت الرحا على الصحايب اجلليل خالد بن سويد وقت 

من حدود هللا ، ومل يؤثر عنه أنه قتل غريها من نساء بين قريظة ، وهذه  احلصار ، فقتلها حدا
رمحة عظيمة حتلى هبا عليه الصالة والسالم فكان هبا وبغريها من الصفات اجلميلة أسوة حسنة 
وقدوة حية للعاملني ، ومن رمحته عليه الصالة والسالم مبن ال ذنب هلم من النساء والطفال أنه 

مقتولة فأنكر عليه  ن عبدهللا )أن امرأة وجدت يف بعض مغازي رسول هللاهنى عن قتلهم فع
 . 1الصالة والسالم قتل النساء والصبيان(

رمحته عليه الصالة والسالم بصحابته الذين اختلفوا يف آداء صالة العصر ، بناء على ما  اثنيا:
م من ذلك فمنهم من فه وصلت إليه أفهامهم يف مقصد النيب عليه الصالة والسالم من األمر ،

أن املراد التعجيل ، ومنهم من أخذ بظاهر النص ففهم أن املراد آدائها يف بين قريظة ، فلم يعنف 
أحدا منهم ومل يزجره ومل ايمر ابإلعادة ، لعلمه أن الكل جمتهد ، وهذا من خلق اللطف والرمحة 

 الذي جبل عليه . 
ه وهذا من الرمحة ورقة القلب اليت وهبها هللا ل اشتداد وجده على موت سعد بن معاذ ، اثلثا:

يف مثل هذه املواطن احملزنة ، ففقد سعدا سيفا من سيوف الدين أمر مؤمل وحمزن على اإلسالم 
زار سعدا قبل موته فجلس عند رأسه ووضع  واملسلمني.وقد ذكر الواقدي رمحه هللا أن النيب

يف سبيلك وصدق رسولك ، وقضى الذي  رأسه يف حجره مث قال:)اللهم إن سعدا قد جاهد
ففتح سعد عينيه حني مسع النيب عليه  2عليه فاقبض روحه خبري ما تقبض فيه أرواح اخللق(

                                 
والرتمذي ابب النهي عن قتل النساء والصبيان  3/6رواه أبو داود بتعليق األلباين ابب يف قتل النساء  1
وقال شعيب األرنؤوط إسناده صحيح على شرط  2/22وأمحد  4/106وابن ماجة ابب اجلهاد  4/136

 الشيخني. 

 .305كتاب املغازي ص  2
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الصالة والسالم فقال:السالم عليك اي رسول هللا أشهد أنك قد بلغت رسالته،ودعائه عليه 
عد سعدا قال بكت أم سالصالة والسالم لسعد دليل على رمحته وشفقته أبصحابه وأمته،وملا 

"دعها اي عمر فكل  مهال اي أم سعد ال تذكري سعدا فقال له النيب هلا عمر بن اخلطاب
، وملا دفن سعد ووضع يف حلده ،  1ابكية مكثرة إال أم سعد ، ما قالت من خري فلم تكذب"

وقف النيب عليه الصالة والسالم على قرب فتغري وجهه وسبح ثالاث فسبح املسلمون حىت ارتج 
البقيع ، مث كرب ثالاث فكرب اجلميع حىت ارتج البقيع ، فلما سئل عن ذلك قال:" تضايق على 

، ومن ذلك  2 عنه"صاحبكم قربه وضم ضمة لو جنا منها أحد لنجا منها سعد مث فرج هللا
يستفاد أن الداعية إىل هللا أوىل هبذا اخللق العظيم من غريه ، وإال فالكل مطالب ابلتأسي به 
عليه الصالة والسالم ، ولكن الدعاة إىل هللا أهل منهج دعوي يدعون الناس إىل هللا عز وجل 

اد ويستنقذوهنم لى العب، وهم خلف للمبعوث رمحة للعاملني ، يتخلقون خبلق الرمحة والشفقة ع
من عذاب هللا ويقربوهنم من رمحته ، ويدلوهنم ويرشدوهنم إىل كل عمل يستجلبون به رضا هللا 
وفضله وعفوه ورمحته ، وهبذا تنفع دعوهتم وتتأثر القلوب والنفوس هبم فتنساق إىل دين هللا 

 وشريعته على يقني وبصرية.
أصدق اخللق وأبرهم فهو  خللق ، ورسول هللاخلق الصدق مع هللا مث مع االدرس التاسع: 

الصدق خلق إسالمي مجيل اتفق العقالء على مدحه الصادق األمني قبل الرسالة وبعدها ، 
وذم نقيضه وهو الكذب وكفى ابلصدق مدحاً أن يدعيه من ليس أهله وكفى ابلكذب ذماً أن 

كرمي ويف سنة ق الطيب يف كتابه اليتربأ منه من هو أهله.وقد أرشدان ربنا إىل التمسك هبذا اخلل
رسوله العظيم صلوات هللا عليه وسالمه يف نصوص أكثر من أن تعد فقد أمر ربنا يف كتابه 

ما كالكرمي يف أكثر من آية ابلصدق ومدح الصادقني ووعدهم ابخلري الكبري يف الدنيا واآلخرة  

وقال عز وجل  3چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ چ قال تعاىل 

                                 
 .2/324واتريخ الذهيب  3/250والسرية النبوية البن كثري  306املرجع السابق ص  1

وقال شعيب األرنؤوط حديث صحيح وإسناده 3/300رواه أمحد،ابب مسند جابر بن عبدهللا 2
 .2/319واتريخ اإلسالم للذهيب  302حسن،وانظر مغازي الواقدي ص 

 .119سورة التوبة آية رقم  3
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يئ  جب  حب  خب  مب  ىب       يب  جت       ىئی  ی    جئ  حئ  مئ  ی  یچ 

قال:) إن  عن النيب وعن عبدهللا  1چيث  حج     مج     ىثمت  ىت  يت  جث  مث  ختحت
الصدق يهدي إىل الرب وإن الرب يهدي إىل اجلنة وإن الرجل ليصدق حىت يكون صديقا وإن 

د ل ليكذب حىت يكتب عنالكذب يهدي إىل الفجور وإن الفجور يهدي إىل النار وإن الرج
 والنصوص من الكتاب والسنة يف هذا املقام كثرية جدا ، وابلنظر إىل حال السلف 2هللا كذااب(

من الصحابة والتابعني جند أهنم أصدق البشر بعد رسول هللا عليه الصالة والسالم مع هللا مث مع 
عباده يف القول والعمل والسر والعلن ، وقد امتدحهم هللا يف القرآن الكرمي بصدقهم معه يف 

الذود و  اجلهاد وونصرة الدين ويف الطاعة والعبادة ، ألهنم بذلوا كل غال ونفيس لنصرة هذا الدين
عن حياضه ونشره يف كل مكان ولذلك يقول هللا عز وجل يف وصفهم وبيان صدقهم وإخالصهم 

  ٺڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچ 

وبعده كانوا أصدق عند اللقاء ،  ويف الغزوات اليت غزوها مع النيب 3چٿ  ٿ  ٿ  
 م يف سبيل هللا .أشداء على األعداء ، حيملون أرواحهم على أكفه

 ومن ذلك:  ، ظهرت معاين الصدق واإلخالص عند صحابة رسول هللا ويف غزوة بين قريظة
صدقهم وإخالصهم يف إجابة النداء وال سيما بعد عناء ومكابدة لفلول الطغيان ، وجحافل أوال:

األحزاب ، ومعاانة الفقر وضيق احلال وذات اليد ، وقلة املال والعتاد ، وسرعان ما أييت الفرج 
 من هللا ويندحر الكفر وأهله ، وتراتح كتيبة اإلميان وتتنفس الصعداء ، إال وأييت النداء على

الفور من هللا ورسوله والنفوس واألبدان أبمس احلاجة إىل الراحة واسرتداد القوة والنفس ، ولكنهم 
آثروا اآلجل على العاجل ، وحب اآلخرة على حب الدنيا ، وحب هللا ورسوله على حب 
النفس واألهل واملال والولد والناس أمجعني ، فقويت عزائمهم ، وارتفعت معنوايهتم ، وأجابوا 

 لنداء ابلزحف إىل بين قريظة ، تطلعا إىل نيل الشهادة يف سبيل هللا . ا

                                 
 .119سورة املائدة  1

. 5926احلديث  19/45متفق عليه،رواه البخاري ابب قول هللا }اي أيها الذين آمنوا اتقوا هللا....{ 2
 .6203احلديث  2/29ومسلم ابب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله 

 .23سورة األحزاب آية رقم  3
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عندما رفض يهود بين قريظة النزول من  مقولة الصحايب اجلليل علي بن أيب طالباثنيا:
احلصن على احلكم ، حيث قال " وهللا ألذوقن ما ذاق محزة أو ألقتحمن حصنهم"فصاح اليهود 

والصدق يف القول واللقاء ،واإلخالص يف طلب الشهادة ، وقالوا اي ملا رأوا الصالبة يف القوم ، 
حممد ننزل على حكم سعد بن معاذ، ويف هذا برهان على خلق الصدق واإلخالص الذي متتع 

 به هذا الصحايب اجلليل.
يف الدعاء واللجوء إىل هللا يف طلب الشهادة يف سبيله ، ونصرة  صدق سعد بن معاذ اثلثا:

عليه الصالة والسالم ، ويتجلى ذلك يف قوله ) اللهم إن كنت أبقيت من حرب  دينه ورسوله
قريش شيئا فأبقين هلا ، فإنه ال قوم أحب إىل أن أقاتل من قوم كذبوا رسول هللا ،وآذوه، وأخرجوه 

أوزارها عنا وعنهم ، فاجعله يل شهادة وال متتين حىت تقر عيين  ، وإن كانت احلرب قد وضعت
فإن هللا ملا علم صدق نية سعد وإخالصه، رزقه ووفقه،  1ة فأقر هللا عينه منهم(من بين قريظ

 الصدقدر بقفوأهلمه، وسدده يف املواقف، مث رزقه الشهادة، فكان مسددا مهدايً حىت مات، 
وتعاىل بعينه اليت ال  سبحانه هيف األقوال، واألفعال، والتصرفات، وحيرس للعبد مينح هللا الثبات

  تنام.
الرحا من فوق  2،حيث دّلت عليه نباتة مقتل خالد بن سويد من بلحارث بن اخلزرجرابعا:

احلصن إبيعاز من زوجها يريدها عندما تؤسر مع النساء أن تقتل هبذه اجلناية حىت ال يتزوجها 
ال يقتل النساء إال حدا ، وبذلك قتل خالد وهو يف رابط ويف  أحد بعده ، لعلمه أن النيب

صن شهيدا وصابرا حمتسبا ، صادقا مع هللا يف اجلهاد وإرساء دعائم هذا الدين فصدقه حصار احل
هللا ورزقه بصدقه ما متناه من الفوز برمحته وجبنة عرضها السموات  واألرض ، أعدت ألهؤالء 

   ڃڄ  ڃ  ڃ  ڃچ وأمثاهلم من الباذلني الصادقني كما قال تعاىل 

ڎ  ڎ   ڌ   ڌڇ  ڍ   ڍ  ڇچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ

 . 3چ

                                 
 . 2/512ومغازي الواقدي  122والدرر يف اختصار املغازي والسري ص  3/251سرية ابن هشام  1

 .35سبق التعريف هبا أنظر احلاشية ص  2
 .100سورة البقرة آية رقم  3
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من ذلك يف اجملال الدعوي ، أن الداعية إىل هللا يكون على حال من الصدق  ويستفاد
 واإلخالص يف دعوته للناس إىل هللا وإىل دينه وشريعته ، يريد هلم النجاة واخلري يف الدنيا والآلخرة

، ومن صدقه وإخالصه أن يكون أسوة وقدوة حسنة للناس فيما يدعوا إليه من احلق ن حمتسبا 
 يما يعرتضه من البالاي واحملن ، واملشاق والفنت ، فهو يف طريق جهادية ، وعلى ثغرةعلى هللا ف

من ثغور الدين وهي الدعوة وتبصري الناس بدينهم وهدي رسوهلم عليه الصالة والسالم ، فإذا 
 چصدق مع هللا صدقه هللا مبا وعده من األجر واخلري الكثري يف الدنيا واآلخرة كما قال تعاىل 

  .1چہ  ہ  ہ  ہ    ۀڻ  ڻ  ۀ  ڻ   ڻ
يف األمور عامة ويف غزوة بين قريظة خاصة ، واشتمال حزمه  احلزم عند النيبالدرس العاشر: 

عليه الصالة والسالم على اللني ، فقد مجع هللا له هاتني اخلصلتني احلزم واللني ، وهذا يدل 
دوة حسنة يف ترويض ولنا فيه قعلى التوازن النفسي والسلوكي يف شخصيته عليه الصالة والسالم 

ب رسول هللا ما ضر )قالت : رضي هللا عنها  عن عائشة، فملرجوّ النفس البشريّة على التوازن ا
 خادما له قط وال امرأة له قط وال ضرب بيده اال ان جياهد يف سبيل هللا وما نيل منه شيء

ويف حديث  2(نتهك حمارم هللا عز و جل فينتقم هلل عز و جليفانتقمه من صاحبه اال ملن 
 ت أيب جهل فسمعت بذلك فاطمة فاتت رسول هللااملسور بن خمرمة قال :إن عليا خطب بن

 فقالت يزعم قومك أنك ال تغضب لبناتك وهذا علي انكح بنت أيب جهل فقام رسول هللا 
فسمعته حني تشهد يقول)أما بعد فقد أنكحت أاب العاص بن الربيع فحدثين وصدقين وإن 

وبنت عدو هللا عند  هللا فاطمة بضعة مين وإين أكره أن يسوءها وهللا ال جتتمع بنت رسول
وهذا كله وغريه كثري يف سريته عليه الصالة والسالم مما يدل  3رجل واحد( فرتك علي اخلطبة.

 على حزمه ولينه . 
 ، برزت مظاهر احلزم يف تعامله عليه الصالة والسالم ومن ذلك:  ويف غزوة بين قريظة

                                 
 .69سورة العنكبوت آية رقم   1
  .6195احلديث  0/20لألاثم  رواه مسلم ابب مباعدته  2
 .   3450احلديث   12/69النيبرواه البخاري ابب ذكر أصهار  3
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  وحتالفوا مع األحزاب على حرب املسلمني رد هللا وامليثاق العهد بنو قريظة نكث عندماأوال: 
لى ، جتلى حزمه عليه الصالة والسالم يف إنزاهلم ع كيدهم يف حنورهم وأمكن هللا رسوله منهم

حكمه وإنزال العقوبة هبم ، وعدم قبول أي عرض منهم يف سبيل التخلص منها ، وجتلى لينه 
رجل منهم  رضاء أصحابه من األوس يف تكليفمعهم يف قبول طلبهم استشارة أيب لبابة ، ويف إ

 .  يف التحكيم وهو سعد بن معاذ
جتلى حزمه وحلمه عليه الصالة والسالم وذلك يف قصة أيب لبابة عندما استدرك أمره يف اثنيا: 

مقولته لبين قريظة ، ورأى أنه خان هللا ورسوله ، ذهب إىل املسجد النبوي وارتبط فيه ومل يرجع 
ما  به فقال فيه النيب عليه الصالة والسالم عندما أخرب ) دعوه حىت حيدث هللا فيهللنيب وأصحا

فأما حلمه فهو حرصه  1يشاء ، لو كان جاءين استغفرت له ، فأما إذ مل أيتين وذهب فدعوه(
عليه الصالة والسالم على أيب لبابة وشفقته عليه رغم جسامة ما بدر منه ، وأما حزمه فقوله 

دث هللا فيه ما يشاء" أي ال مراجعة فيه حىت يقضي هللا فيه أمره ، وهذا ضرب "دعوه حىت حي
من ضروب التعليم حىت يتعلم املخطيء من خطئه ، وحيرص على اإلنتباه يف مستقبله.والداعية 
 إىل هللا حباجة إىل أن يتقلب يف دعوته إىل هللا بني هاتني اخلصلتني ، احلزم واللني ، أو كما يقال

بعض األحيان حزم يف لني ، فيكون حازما فيما يدعوا إليه ، وجادا يف حياته ، وقدوة عنه يف 
يف سلوكه وأعماله ، ويكون لينا بعيدا عن الغلظة والفضاضة اليت تنفر املدعوين منه ومن دعوته 

أسوة حسنة من خالل سريته  ، وهذا درس هام جدا يف حياة الداعية ، وله يف رسول هللا
حياته عليه الصالة والسالم وحياة أصحابه دروس وعرب ، وشريعة ودين ، يستقي  وغزواته،فكل

منها الدعاة إىل هللا ما يعينهم على إيصال الدعوة إىل الناس ، وتبصريهم مبا خلقوا من أجله من 
اإلنقياد هلل ، وإفراده ابلعبادة والطاعة ، والبعد عن كل ما يناقض ذلك من الشرك والكفر 

 والضالل. 
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 الفصل الثاين
 الدروس الدعوية املتعلقة ابلدعاة يف غزوة بين قريظة

 وفيه متهيد ومبحثان:

  القيم والتوجيهات العلمية والدعوية املتعلقة إبعداد الداعية يف غزوة بين قريظة.التمهيد: 

 الدروس املتعلقة إبعداد الدعاة يف غزوة بين قريظة وفيه مطلبان:املبحث األول: 

 قيمة التوجيه املعنوي للمجاهدين.املطلب األول: 

 أثر اإلبتالء يف إعداد الداعية.املطلب الثاين: 

 طالب:يف غزوة بين قريظة وفيه ستة م الدروس املتعلقة بصفات الداعيةاملبحث الثاين: 

 اإلخالص.املطلب األول: 

 التواضع.املطلب الثاين: 

 الرمحة.املطلب الثالث: 

 الشجاعة.املطلب الرابع: 

 الصرب والثبات.املطلب اخلامس: 

 الفطنة والذكاء.املطلب السادس: 
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 دـــيــــهــــالتم

ضوان هللا عليهم ر  ة الكرامصحابالو  األنبياءالدعاة إىل هللا وشريعته هم خري اخللق عند هللا بعد 
أمجعني ، ألهنم مبلغون عن هللا ورسوله وهم املوقعون عن هللا فيما يبلغون وفيما يدعون إليه وهلذا  
كان اإلهتمام هبم وإبعدادهم يف هذا اجملال من أهم املهمات ، وأول املسئوليات ، سواء من 

ليئة عليه الصالة والسالم مالتوجيه واإلرشاد ، وغزوات الرسول ك العملية الناحية العلمية أو
حضيت  اليت يتزود منها الدعاة إىل هللا ، وغزوة بين قريظة من الغزوات اليت والعمليةابلقيم العلمية 

ابلكثري من القيم والتوجيهات العلمية والدعوية اليت تفيد الداعية إىل هللا وتثريه ابلعلم 
 عملياو هتمام ابلدعاة وإعدادهم علميا والتوجيه.وقد دأب النيب عليه الصالة والسالم على اال

وراعى عليه الصالة والسالم مواهب كل عنصر فأحسن صقلها ليقوموا هبذه املهمة العظيمة ، 
وتوجيهها، ومل يكن كل األفراد متماثلني يف قدراهتم فلكل فرد شخصيته وقدراته لكنه يتكامل 

ونتيجة لقيام دعوة  ،لقى مبادئ الدعوة مع غريه برتبية رسول هللا للدعاة فيضم إىل اجلماعة ويت
ة النبوية من املدرسعلى االصطفاء مع إتقان الرتبية منذ بداية الدعوة فقد خترج  رسول هللا

مبكة  جيل قوي استطاع أن يثبت أمام احملن املزلزلة اليت تعرضت هلا الدعوة يف مراحلها األوىل
ته عليه الصالة وفادعوة ونشرها يف اآلفاق بعد ومتكن هذا الرعيل األول أن حيمل أمانة تبليغ ال

ه تسار يف إعداد رجل الدعوة يف قوة ف عليه الصالة والسالم ويتضح منهج رسول هللا والسالم.
قال :  ن مالكعن أنس بف ونفاذ بصريته يف انتقاء أصحابه وإسناد املسؤوليات املناسبة هلم

أرحم أميت أبميت أبو بكر وأشدهم يف أمر هللا عمر وأصدقهم حياء عثمان  "قال رسول هللا
وأعلمهم ابحلالل واحلرام معاذ بن جبل وأفرضهم زيد بن اثبت وأقرؤهم أيب ولكل أمة أمني وأمني 

يف صاحبه عبدهللا بن عليه الصالة والسالم قد اكتشف و . 1"هذه األمة أبو عبيد بن اجلراح
 حه ليكون غالما معلما مثورشً  [رغم قصره وحنافة جسمه وفقره]بةعالمات النجا مسعود

 النيبى مسات الذكاء. وتردد عبدهللا علفيه فيه حمبة للعلم والحظ  وجدإماما قارائ مرشدا.ألنه 

ليه الصالة عليسمع القرآن واحلديث فتيقظت فيه دوافع العلم وأسلم مع السابقني وشجعه 

                                 
وصححه  3/221وأمحد  3090،احلديث5/664رواه الرتمذي ابب مناقب معاذ وزيد وأيب بن كعب، 1

 .3/292األلباين يف السلسلة الصحيحة 
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حتسن اإلصغاء وتستطيع التعلم. وكان حيثه أي  1"غالم معلم  إنك وكان يقول له" والسالم
د حقق احلضر والسفر وحيب أن يسمع القرآن منه. وق على التفرغ لطلب العلم ويقربه منه يف

 ندي وقلب جريء، وساهم يف هذا املوهوب نتائج ابهرة إذ كان أول من جهر ابلقرآن بصوت
 السالمإبعداد الرسول عليه الصالة و  هللا مث قتل الطاغية أيب جهل دون خوف، وأخريا بفضل

السالم)من أحب أن  الصالة قال عليهوهلذا  املغمور من أئمة الصحابة. يصري ذلك الراعي
يقول الدكتور أمحد الزهراين)كان  2يسمع القرآن غضا كما أنزل فليسمعه من ابن أم عبد(.

يه أكثر يف املوضع الذي ينتج ف يعرف أصحابه وقدراهتم وطاقاهتم،فكان يضع كل واحدالنيب
بعض الصحابة لكتابة الوحي،ألهنم   حىت ولو كان على حساب موضع آخر،فمثال خصص

كتاب ومهرة وفيهم األمانة على ما يكتبون،منهم عبدهللا بن عمرو بن العاص وزيد بن اثبت 
، وجعل بعض أصحابه لقيادة اجليوش ملعرفتهم وخرباهتم ومعاوية بن أيب سفيان

حلربية،وحنكتهم يف قيادة احلروب وتصريف شئوهناومن أشهرهم خالد بن الوليد وأبو عبيدة ا
، وبعض أصحابه كان متخصصا يف اجلانب اإلعالمي، عامر بن اجلراح وسعد بن أيب وقاص

فالشعر كان عليه حسان بن اثبت وعبدهللا بن رواحة وكعب بن مالك ، ويف اخلطابة اثبت بن 
، وبعض أصحابه كان حافظا ومواظبا ومتفرغا للعلم،ال يشغله عن ةقيس وسعد بن عباد

                 )3ليكون أمينا على السنة جامعا هلا،وأشهرهم أبو هريرة ذلك مال وال أهل، فهيأه النيب
ل الدعوة ومبا أن مح ، يف أي بنيان تتناسب مع الثقل الذي سيقام عليه إن قوة األساسقلت 

عند تكوينهم أن يكون حامل الدعوة  ىألصحابه فقد راع  هللا لهو أثقل أمانة ورثها رسو 
عف وزوده مبا يثبته أمام كل العقبات واحملن فلم تسجل حالة ض قواي وأهال حلمل الرسالة العظيمة

  ات.شاخمة يف البذل والثب أو ارتداد يف عناصر الرعيل األول بل كانوا قمما

                        

                                 
الء النب، وحسنه شعيب األرنؤوط يف حتقيق سري أعالم  0/400، والطرباين  1/462رواه اإلمام أمحد  1

1/465. 
 .5/300، وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة  1/0، وأمحد  1/90رواه ابن ماجة  2
 .10-9م ص 2004أنظر صنف نفسك،د.أمحد بن صاحل الزهراين،دار األندلس اخلضراء،جدة، 3
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 املتعلقة إبعداد الدعاة يف غزوة بين قريظة الدعوية الدروس

 وفيه مطلبان:
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 املطلب األول
 

 .للمجاهدينقيمة التوجيه املعنوي 

من األمور اجلليلة اليت يرتكز عليها اجملال الدعوي حسن التوجيه املعنوي للمجاهد يف سبيل هللا 
، فإن ذلك يرفع من قدراته وطاقاته ، ويقوي مداركه ، ويعطيه دفعا قواي يدفع به عوامل الضعف 

 النفوس يفواإلحباط ، وقد دأب القرآن الكرمي على رفع املعنوايت ، وتذكية روح األمل والتفاؤل 
مؤمنني لل الفرح وتلك البشارة كان ذلك  وأنه كان يبشر بقرب النصر والفرج ، ومن ذلك 

حيث بشرهم ،املضطهدين يف مكة حتت احلصار واجلوع والقتل والتعذيب والتشويه اإلعالمي
هللا بظهور الروم على فارس وأيد رسوله واملؤمنون ابلوحي على ما كان مشركوا مكة يريدون من 

ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  چ  فكان يقال هلم ظهور فارس على الروم،

  ېۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ٴۇڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ                 ۈ  ۈ

ۇئ  ۇئ      وئەئ        ەئ  وئ  ائې  ې  ې  ى   ى     ائ

الدواب و قتل منهم سبعون ،  وملا أصيب املسلمون ابإلحباط يف غزوة أحد و  1چۆئ  ۆئ   
، وهذه هذه خترب أبهنا قد أصيبت أببيها وأخيها وزوجهافل ابجلثث منطلقة إىل املدينة، محتُ 

، ماذا  يهافاببنها، وتلك خباهلا وعمها، أيتام وأرامل، أملٌ نفسي، وهٌم عظيم أصاب املسلمني 
سيقول العرب الذين ينظرون؟ ماذا جيري بينهم وبني كفار قريش؟ وسيقول العرب: هؤالء هزموا، 

ينهم مل ينصرهم، فماذا سيكون من التويل إذن، والقوة للكفار؟ ومع ذلك أتيت اآلايت ترفع ود
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ٺ  ٺ  ٺ   چ أبن نصراً قريباً قد حصل ،املعنوايت وحتيي األمل يف النفوس، يذكرهم أوالً 

1چٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ٿٿ      ٿ   ٿ
ڤ  ڤ  چ  ويعدهم بنصر ومدد فيقول 

بل هناك  2چڃ      ڃ ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ    چڃچ زايدة يف األمل والتفاؤل والثبات 

كان عليه الصالة والسالم يثين على  و 3چڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   
 ول لـعليكان يقو ،  احملسنني من أصحابه، ويبث األمل يف نفوسهم ويرفع من معنوايهتم

ه هللا "ألعطني الراية رجالً حيب هللا ورسوله؛ أو حيب عينيهعندما مسح عنه الوجع الذي كان يف 
ملا ذهب الناس ابلشاء والبعري: )أما ترضون أن  يوم حنني ، ويقول كذلك لألنصار 4ورسوله "

إىل رحالكم ؟ قالوا: بلى. قال: لو سلك الناس   يذهب الناس ابلدنيا وتذهبون برسول هللا
ويف غزوة بين قريظة جتلت معامل التفاؤل  5واداًي أو شعبًا لسلكت وادي األنصار أو شعبهم(.

واألمل والثقة بنصر هللا تعاىل ، وقويت روح املعنوايت يف نفوس األصحاب ، وآتزرت العزائم ، 
ا ت به داير بين قريظة ، وخارت قواهم ، وأعلنو وقويت الشوكات ، مما أعطى دفعا قواي تزلزل

اإلستسالم لكتائب اإلميان ، وهذا كله من مثرات رفع املعنوايت والثقة ابهلل عز وجل وبنصره ، 
 ومن ذلك:

فيهم حارثة بن النعمان قد  6وأصحابه بنفر من بين النجار ابلصورين عندما مر النيبأوال:
كم أحد( قالوا:نعم دحية الكليب ، مر على بغلة عليها صفوا عليهم السالح فقال :)هل مر ب

رحالة عليها قطيفة من استربق ، فأمران بلبس السالح ، فأخذان سالحنا وصففنا ، وقال لنا:هذا 
 رسول هللا يطلع عليكم اآلن ، قال حارثة بن النعمان:فكنا صفني ، فقال لنا رسول هللا
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ويف هذا اخلرب  1حصوهنم ويقذف الرعب يف قلوهبم( )ذلك جربيل بعث إىل بين قريظة يزلزل هبم
تقوية ملعنوايت الصحابة رضي هللا عنهم للمضي قدما والثقة مبوعود هللا ، فهم قادة الدعوة 

 والدعاة بعد رسول هللا عليه الصالة والسالم. 
يف هذا و  جتاوبه عليه الصالة والسالم مع أصحابه ، وقبول شفاعاهتم ، وإجابته ملطالبهم ، اثنيا:

 رفع ملكانتهم عنده ، وتقوية ملعنوايهتم ، وثبات هلم على اخلري ، ودفعا هلم للبذل والعطاء للدعوة
واجلهاد ونشر دين هللا عز وجل وأن هلم مكانة عنده وهو بذلك يدرهبم على أن يكونوا قادة 

خاالته وهي  ىمتحابني من بعده ، ال ينفرد أحد منهم وال يستبد برأيه ، فقد قبل شفاعة إحد
طا ويف ماله اب سلمى بنت قيس يف رفاعة بن مسوأل ، وقبل شفاعة اثبت بن قيس يف الَزبري بن

وامرأته وأبنائه ، مما كان له األثر العظيم يف نفوس أصحابه ، فالنفس البشرية جمبولة على حب 
ن الداعية يؤخذ أاحملسن هلا فكيف إذا كان احملسن رسول هللا عليه الصالة والسالم ، ومن هذا 

إىل هللا يسلك مسلك اإلحسان إىل املدعوين ، وهذا فن من فنون الدعوة إىل هللا ، وله من 
األثر الشيء الكثري يف قبول املدعوا إىل ما يدعى إليه ، وتنقاد له نفسه ، وتنجلي عنه مظاهر 

 التيه والضالل.
قوة العزمية اليت وجدها املؤمنون رغم ما كانوا يعانون من التعب والشدة والبالء وتكالب  اثلثا:

األحزاب ، وذلك عندما علموا أن جربيل معهم يف حرب بين قريظة وأنه ذاهب يزلزل هبم 
 ويقذف الرعب يف قلوهبم،فاشتد أزرهم وقويت شكيمتهم.

م العادل على بين قريظة الذي كان له أعظم يف احلك الدور الذي قام به سعد بن معاذ رابعا:
األثر يف نفوس الصحابة يف تقوية عزائمهم على اجلهاد والقتال وال سيما أن احلكم موافق حلكم 

 هللا ورسوله. 
بعدما حصل منه من اخليانة يف إفشاء سر من أسرار احلرب من  ما قام به أبو لبابة خامسا:

ه ، ورسوله وربط نفسه ابلسارية حىت نزلت توبة هللا عليذهابه للمسجد ندما وخجال من هللا 
 وهذا يدل على حسن وجناح الرتبية النبوية للصحب الكرام يف اجلهاد.  

 األكيدة الرغبة بغرس هذه القوة وتتمثل،  عظمى أهمية الحياة في املعنوية للقوة نإ، فوابجلملة
الدعوة وحتمل أعباءها ، وعدم اإللتفات  ميدان في والثبات الصمود في الدعاة إىل هللا لدى
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إىل ما يعرتض الداعية من عقبات وأذى ، ويف ذلك رفع للروح املعنوية لديه ، ولعل ألجهزة 
اإلعالم املرئية واملسموعة واملقروءة دور عظيم يف تثبيت الداعية وحتميسه للنهوض هبذا العمل 

إذ أن املال  يف تقوية النفس ورفع معنويتها ، اجلليل ، وال ننسى ما للنواحي املادية من أثر فعال
هو عصبة احلياة وهو العامل املساعد الذي ال يستغين عنه الداعية وهو يف سبيل نشر الدين ، 
وال سيما يف هذا الزمن الذي أصبحت النواحي املادية ضرورة ملحة يف حياة اإلنسان عامة ويف 

 حياة الداعية إىل هللا خاصة.
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 املطلب الثاين                              
 

 أثر اإلبتالء يف إعداد الداعية.
إن لإلبتالء أثر كبري يف حياة الداعية إىل هللا تعاىل ، وخصوصا عند حصول األزمات واحلروب 

األثر يف إعداده علميا وعمليا ليستطيع مواجهة هذه النوازل والكوارث ، كما أن هلا عظيم 
وأصحابه رضوان هللا  والتعامل مع معطياهتا ابلطرق العلمية والشرعية اليت سار عليها نبينا

تعاىل عليهم أمجعني ، فيكون عندها ذا حنكة وكياسة ودراية يف مواجهة هذه األحداث ، وسنة 
          ى الصادق من الكاذب ، واملخلص من املرائي كما قال عز وجل االبتالء ماضية يف العباد ، لري 

هللا  عز وجل قد و 1چٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  چ 
الضعيف والقوى ابلضعيف ، و  والدعاة ابملدعوين ، اقتضت حكمته أن يبتلى الرسل أبممهم ،

ته ابلقوى ، والغىن ابلفقري ، والفقري ابلغىن ، والصحيح بصحته ، واملريض مبرضه ، والزارع مبزرع
فعن إميانه ، و فالكل مبتلى كل على قدر دينه وهكذا ، ، والتاجر بتجارته ، والصانع بصناعته 

األنبياء مث األمثل فاألمثل ،  ): أى الناس أشد بالءاً ؟ قال :  قال : سئل النىب  سعد
يبتلى الرجل على حسب دينه ، فإن كان صلباً يف دينه اشتد بالؤه ، وإن كان يف دينه رقه هون  

وعن أنس  رضي هللا عنه  قال :  2(عليه ، فمازال كذلك حىت ميشى على األرض ماله ذنب 
جل  م البالء ، وأن هللا  عز و إن عظم اجلزاء مع عظ )قال رسول هللا   صلى هللا عليه وسلم  : 

فطريق الدعوة هو  3(إذا أحب قومًا ابتالهم فمن رضى فله الرضا ومن سخط فله السخط 
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قبل الدعوة وهو يف العبادة يف غار حراء يتعبد قالوا عنه الصادق األمني   طريق اإلبتالء فالنىب
وات النيب عليه الصالة وغز  .لكن ملا جهر ابلدعوة  قالوا  ساحر ، جمنون ، كذاب ، كاهن

والسالم كلها ابتالء وامتحان وقد كانت النتيجة النصر والتمكني هلذا الدين وأهله ، وذلك 
بفضل هللا مث ابلصرب والثبات والعزمية الصادقة ، ورجاء ما عند هللا من الفضل واألجر.ويف غزوة 

 اىل ومن ذلك: بين قريظة جتلت لنا معان اإلبتالء يف بناء الداعية إىل هللا تع
وأصحابه حديثي عهد بغزوة عظيمة  تعاظم اخلطب واشتداد البالء ، والسيما أن النيبأوال:

وهي غزوة األحزاب ، ومل ينالوا بعدها ولو قسط من الراحة ، ومل تربد أجسادهم من حرارة 
الشمس وحرارة مكابدة األحالف الكافرة ، ولكنها عزائم الصادقني ، وإخالص الصابرين 

ه األثر يف اي مما كان لاحملتسبني ، وكان هلذه البالءات الدور الفعال يف بناءهم دعواي وجهاد
 انتشار اإلسالم يف مجيع بقاع األرض. 

ومن ذلك أيضا الرتوي وعدم االستعجال حال مساع األخبار اليت حتتمل الصحة وحتتمل اثنيا:
 اخلطأ وخصوصا عند حلول البالء للمسلمني مع أعدائهم ، ففي غزوة بين قريظة وصل النيب

ء ومواجهة أحزاب الكفر والضالل خرب نقض بين قريظة وهو واملسلمون يف أشد احملنة والبال
للعهد وامليثاق ووالءهم وعوهنم لفلول الظلم والعدوان ، ويف هذه األثناء ويف هذه الظروف لو 
حصل تصرف خاطيء قد يكون مثنه حياة املسلمني وما ميلكون ، ولكن احلبيب عليه الصالة 

انطلقوا )ل من الصحابة من أيتيه ابخلرب اليقني وقالوالسالم تدارك ذلك كله ويف غاية اهلدوء وأرس
حىت تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤالء القوم أم ال ؟ فان كان حقا فاحلنوا يل حلنا أعرفه ، وال تفتوا 

وقالوا : ) عادوا ف يف أعضاد الناس ، وإن كانوا على الوفاء فيما بيننا وبينهم فاجهروا به للناس
) هللا أكرب أبشروا   ضل والقارة أبصحاب الرجيع فقال رسول هللاعضل والقارة ( أي كغدر ع

فتوخي احلقائق وعدم اإللتفات إىل الشائعات وال سيما أثناء احملن عمل  1(اي معشر املسلمني
مهم جدا يف بناء الداعية ، كما أن حسن التصرف يف مثل هذه الظروف والتفاءل وبث روح 

ألمة ا الدعاة وتبىن هبا مداركهم،ويف زمنا هذا كثرت احملن على االبشارة من األمور اليت يتميز هب
وعظم اخلطب وتكالب األعداء عليه وكثرت وسائل اإلرجاف وبث السموم بني أفراد األمة 
وأتليب بعضها على بعض وهنا يربز بناء الداعية احلقيقي وأساسه املتني يف حسن القيادة ، 
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ا وتوجيه األمة ملا فيه خريها ونصرها وجناحها وسالمته وحسن التعامل مع ماحوله من املعطيات
.ويف اجلانب اآلخر يعرتض الدعية إىل هللا من أنواع البالء الشيء الكثري يف مال ونفس وأهل 
وأبناء وجسد وغري ذلك من أنواع البالء فمىت ما كان صابرا حمتسبا انظرا يف أحوال النيب عليه 

ني وكذلك الرسل من قبلهم ، كان ذالك دافعا قواي يف بنائه وأصحابه والتابع الصالة والسالم
وما حصل له من البالء ، وكذلك ما  وإعداده ، ويف قصة الصحايب اجلليل سعد بن معاذ

حصل أليب لبابة من اإلبتالء وغريهم من الصحب الكرام يف هذه الغزوة ألسوة حسنة لكل 
ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ   ٺ  ٺ چ كما قال تعاىل   1داعية إىل هللا عز وجل

  .2چڤ   ڤ      ڤٹ  ٹ  ٹ
ومن معان اإلبتالء يف هذه الغزوة أيضا اتباع أوامر هللا ورسوله واالنقياد والسمع والطاعة اثلثا:

،والصرب واالحتساب لألجر على هللا عز وجل كما حصل عندما أتى أمر هللا للنيب عليه الصالة 
عصر الصالة والسالم الصحابة بقوله"اليصلني أحد الوالسالم ابلزحف إىل بين قريظة أمر عليه 

وهذا درس لكل داعية يف الصرب على أوامر هللا ورسوله والسمع والطاعة ففي  3إال يف بين قريظة"
 ذلك خري كثري وجناة يف الدنيا واآلخرة.

وصربهم على مواطن اإلبتالء والعناء والشدة  ومن ذلك أيضا حب الصحابة للنيبرابعا:
 ملا وجدوا من الرمحة والشفقة والعطف والرمحة عند هذا النيب الكرمي عليه الصالة والسالم.وذلك 

 لداعيةلغاية وهدف وحكمة، فاالبتالء امتحان  الداعيةلإلبتالء يف حياة  مما سبق أن واملقصود
بني الناس  ابلنجاح والقبول وارتقائه، إن اجتازه بنجاح وكفاءة فاز وإعداده يف طريق تكامله

يستقم كما أمر  ن تعثرت به الطريق وملإلعباده الصاحلني، و  هوما أعد وتعاىل برضا هللا سبحانهو 
أخفق يف اإلمتحان وأصاب دعوته من الفشل الشيء الكثري.وما حصل دوره يف احلياة  يدركومل 

يم يف وابنه املعتصم هلو درس عظإلمامنا اجلليل أمحد بن حنبل من البالء والشدة عهد املأمون 
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الصرب واالحتساب ، وما ضر شيخنا ما أصابه بل زاده هللا به رفعة ومسعة وبلغ علمه اآلفاق ، 
 وأصبح ذكره واالستشهاد بعلمه يف كل حمفل ومناسبة.

                                 
                      

 
 
 

                        
 
 
 
 
 
 

 املبحث الثاين                       
 

املتعلقة بصفات الداعية يف غزوة بين قريظة وفيه ستة  الدعوية الدروس
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 والذكاء.الفطنة املطلب السادس: 

  
 
 

 
 
 

 املطلب األول
 اإلخالص

 
وقبل الدخول يف تفاصيل هذا املطلب اهلام جيدر بنا التعريج على تعريفه من الناحية اللغوية 

 واالصطالحية ، كما جرت عليه العادة يف البحوث والرسائل العلمية.
ذا كان إ قال ابن منظور ، خلص الشيء ابلفتح ، خيلص خلوصا وخالصااإلخالص يف اللغة: 

  1قد نشب مث جنا وسلم ، واإلخالص يف الطاعة ترك الرايء ، وقد أخلصت هلل الدين.

                                 
 لسان العرب البن منظور مادة خ ل ص . 1
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الطاعة  ، واإلخالص يف خلص الشيء ابلفتح خيلص خلوصا، أي صار خال صاوقال اجلوهري ، 
  1ترك الرايء.

  2.ابلقصد يف الطاعة -سبحانه  -هو إفراد احلق اإلخالص يف االصطالح: 
 هو استواء أعمال العبد يف الظاهر والباطن. خالصإلفيما سبق أن ا وخالصة القول

أعظم األصول املهمة يف دين اإلسالم هو حتقيق اإلخالص هلل تعاىل يف كل  أال وإن من
العبادات، واالبتعاد واحلذر عن كل ما يضاد اإلخالص وينافيه، كالرايء والسمعة والعجب وحنو 

ويـَُعدُّ اإلخالص أهم أعمال القلوب املندرجة يف تعريف اإلميان، وأعظمها قدراً وشأانً، ،  ذلك
بل إن أعمال القلوب عموماً آكد وأهم من أعمال اجلوارح، ويكفي أّن العمل القليب هو الفرق 
بني اإلميان والكفر، فالساجد هلل والساجد للصنم كالمها قام ابلعمل نفسه، لكن القصد خيتلف، 

 . آمن هذا وكفر هذا على هذاو 

اعد وهي من أصول اإلميان وقو )يقول شيخ اإلسالم رمحه هللا يف بيان أمهية أعمال القلوب: 
الدين، مثل حمبته هلل ورسوله، والتوكل على هللا، وإخالص الدين هلل، والشكر له والصرب على 

و اإلخالص و  رمحه هللا:)وقال ابن القيم  3(حكمه، واخلوف منه، والرجاء له، وما يتبع ذلك
التوحيد شجرة يف القلب ،فروعها األعمال ،ومثرُها طيب احلياة يف الدنيا و النعيم املقيم يف 
األخرة ، و كما أن مثار اجلنة ال مقطوعة و ال ممنوعة فثمرة التوحيد و اإلخالص يف الدنيا  

  ک   کچ تعاىل  كما قال  اإلخالص هو حقيقة الدين ومفتاح دعوة املرسلني و 4(كذلك

 قال: قال رسول هللا  وعن أيب هريرة 5چگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  
 6(أان أغىن الشركاء عن الشرك، من عمل عمالً أشرك معي فيه غريي، تركته وشركه)قال هللا تعاىل:

                                 
 الصحاح يف اللغة للجوهري مادة خ ل ص .  1

 .2/29هتذيب مدارج السالكني   2

 .5/155الفتاوى الكربى   3

م، ص 1920-1400الفوائد،البن القيم اجلوزية،حتقيق بشري حممد عيون،مكتبة دار البيان،دمشق،  4
292. 

 .125سورة النساء آية رقم   5

 .2/223رواه مسلم ابب من اشرك يف عمله غري هللا   6
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والدعاة إىل هللا هم خري اخللق واكرمهم عند هللا وأحسنهم قوال وعمال ، ملا حيملونه من اإلرث 
النبوي العظيم ، ويبلوغونه للناس سريا على ما كان عليه النيب عليه الصالة والسالم وأصحابه 

ارها مثالكرام ، وصفة اإلخالص صفة عظيمة يتلبس هبا الداعية إىل هللا حىت تنجح دعوته وتؤيت 
چ  چ  ڇ   چ، فال يبتغي بعمله إال وجه هللا تعاىل ، ولذلك يقول هللا تبارك وتعاىل 

يقول احلسن البصري: "هذا  1چڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ     ڎ  ڈ  
حبيب هللا، هذا ويل هللا، هذا صفوة هللا، هذا خرية هللا، هذا أحب أهل األرض إىل هللا، أجاب 

 الناس إىل ما أجاب هللا فيه من دعوته، وعمل صاحلًا يف إجابته، وقال إنين هللا يف دعوته، ودعا
}ومن أحسن قوال ممن دعا إىل هللا وعمل  قتادة ويقول 2من املسلمني، هذا خليفة هللا"

هذا عبد صدق قوله وعمله وموجله وخمرجه وسره "صاحلا وقال إنين من املسلمني{ قال : 
 . 3"وعالنيته ومشهده ومغيبه.

ويف غزوة بين قريظة جتلت معان اإلخالص يف الصحب الكرام رضي هللا عنهم أمجعني ومن 
 ذلك: 
يف معاجلة اجلرحى من فقراء املسلمني  4احتساب الصحابية اجلليلة رفيدة األسلميةأوال:

وضعفائهم ، ومل الشعث ، والقيام على الضائع والذي ال أحد له ، يف خيمة هلا يف املسجد ، 
يمة رفيدة ولقد ظهرت خ ،لقد ارتبط امسها خبيمتها مع كل غزوة من الغزوات ،مة اخلري خي هناإ

كانت قارئة كاتبة ذات ثروة ، قد استهوهتا حرفة التمريض وتفوقت فيها وعرفت و من يوم أحد، 
بيل رضي هللا عنها فوهبت نفسها وطاقتها وماهلا يف س كانت كرمية وسخيةو  بني الناس قاطبة

هللا تبتغي ما عند هللا من األجر والفوز ، وقد وضع النيب عليه الصالة والسالم سعدا عندها ملا 

                                 
 .33سورة فصلت آية رقم  1
 .4/103بن كثري تفسري  2
م، 2003-1424الدر املنثور يف التفسري ابملأثور،عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي،دار هجر،مصر،  3

3/111. 

 .33سبق التعريف هبا أنظر ص   4
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ملا أصيب ابخلندق تطببه ويعوده من قريب ، فكان ذلك شرفا هلا ورفعة عند هللا ورسوله ، 
 . 1عليه ، فكانت أول طبيبة وممرضة يف اإلسالموذلك إلخالصها هلل واحتساهبا األجر 

ومن ذلك أيضا إخالص الصحابة رضي هللا عنهم يف التضحية والفداء وبذل النفس اثنيا:
والنفيس إلرساء دعائم هذا الدين وذلك يف الغزوات عموما ويف غزوة بين قريظة خصوصا ، ومما 

وهو على فراش املوت يف إقرار  واستجابة هللا لدعوته يصدق هذا ما حصل لسعد بن معاذ
عينه من بين قريظة فكان هو من حيكم فيهم ويوافق حكمه حكم هللا ورسوله ، ولوال إخالصه 

حينما حتدث قلبه قبل  وصدق سريرته ما كان له كل ذلك ، وكذلك علي بن أيب طالب
من قلب  كلمات خرجت   2لسانه عندما قال"وهللا ألذوقن ما ذاق محزة أو ألقتحمن حصنهم"

ينبض ابإلخالص والصدق زلزلت كيان يهود بين قريظة فما كان منهم إال اإلستسالم والنزول 
حيث كانت عثرة لكرمي أقاهلا  على احلكم ، وكذلك ما حصل من أيب لبابة بن عبد املنذر

هللا ، وذلك لصدقه وإخالصه هلل ووفائه لرسوله عليه الصالة والسالم ، فهذه مناذج وصور 
ص الصحب رضي هللا عنهم من هذه الغزوة ، وإال فجميع الصحابة كانوا مثاالحيا للتفاين إلخال

  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچ واإلخالص هلل ورسوله كما قال هللا فيهم 

مجعوا بني الدعوة إىل هللا  ولذلك 3چٿ  ٿ  ٿ    ٺڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ
واجلهاد والبذل يف سبيله ، فالداعية إىل هللا جيب أن يتصف بصفة اإلخالص هلل يف دعوته 

كاسب م إلخالص يف العمل هوأساس النجاح فيه، وأن يقصد ربه يف عمله، وعدم التطلع إىلااف
حت  خت    جتيبحب  خب    مب  ىب  چ دنيوية زائلة أو حطام فان، ولسان الواحد منهم يقول:

4چمت  ىت  يت  جث
 .       

 

                                 
  .20-26م،ص 2006أنظر دور املرأة يف محل الدعوة،حممد حسني عيسى،دار قطر للنشر والتوزيع،قطر،1

 .6/232الروض األنف   2

 .23سورة األحزاب آية رقم   3

 .109سورة الشعراء آية رقم   4
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 املطلب الثاين
 التواضع

 
يقال وضع فالن نفسه وضعا ووضوعا ابلضم، وضعة، ابلفتح أي أذهلا التواضع يف اللغة: 

  1وتواضع الرجل: إذا تذلل، وقيل:ذل وختاشع.
ال ترى تواضع أن وقيل : ال.  ويقبله ممن قاله،  خيضع للحق وينقاد لهالتواضع يف االصطالح: 

  2.لنفسك قيمة فمن رأى لنفسه قيمة فليس له يف التواضع نصيب
في احلديث)وما ف التواضع من خري اخلالل وأحب اخلصال إىل هللا وإىل الناس وهو موجب للرفعةو 

، وابعث على التآلف وحمقق للحب والود، وقد أمر هللا تعاىل 3تواضع أحد هلل إال رفعه هللا(

وبني أن  4چۆئ                         ۇئ  ۆئ چ  عز وجلمنني، فقال أبن يتواضع للمؤ  نبيه

ٺ  ٺ        ٺپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺچ  جل وعالب عليه فقال و ذلك من أسباب مجع القل

ڦ    ڦٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ٹٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ

يف احلقيقة هو لني اجلانب مع  التواضعو  5چڃ  ڃ  ڃ  چ     ڃڄ   ڄ  ڄ  ڄ
ي بل هإىل هللا من صفات الدعاة هي  وخفض اجلناحوالتواضع .6النفس وإابء للضيمعزة يف 

                                 
 لسان العرب البن منظور مادة و ض ع. 1
 .2/329مدارج السالكني البن القيم منزلة التواضع   2

  .من حديث أيب هريرة6050،احلديث2/21رواه مسلم ابب استحباب العفو والتواضع، 3

 .22سورة احلجر آية رقم   4

 .159عمران آية رقم سورة آل  5
 بن عدد من املختصني إبشراف الشيخ/ صاحلأتليف  أنظر نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي، 6

 .1/132م، 1992-1412،دار الوسيلة للنشر والتوزيع، جدة،عبد هللا بن محيد إمام وخطيب احلرم املكي
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 من أرفع الصفات اليت جيب أن يتحلى هبا الداعية فهي صفة مالزمة لنيب األمة القائد القدوة
مير على الصبيان فيسلم عليهم، وأتخذ األمة بيده فتنطلق به حيث  عليه الصالة والسالم

شاءت، ويكون يف بيته يف خدمة أهله خيصف نعله ويرقع ثوبه وحيلب الشاة ألهله، ويعلف 
البعري وأيكل مع اخلادم، وجيالس املساكني وميشي مع األرملة واليتيم يف حاجتهما، ويبدأ من 

، اه ولو إىل أيسر شيء، هني املؤنة، لني اخللق، كرمي الطبعلقيه ابلسالم، وجييب دعوة من دع
مجيل املعاشرة، طلق الوجه بساما، متواضعًا من غري ذلة، جوادًا من غري سرف، رقيق القلب 

وكل  ،رحيما بكل مسلم خافض اجلناح للمؤمنني لني اجلانب عليه أفضل الصالة وأمت السالم 
نفوس  يف ؤثريأن   الداعيةيستطيع  فبالتواضع الم.ذلك معلوم من سريته عليه الصالة والس

 الشاعر. ، ولذا قال املدعوين، وخبفض اجلناح أيسر قلوب الراغبني 
 تواضع تكن كالنجم الح لناظٍر ... على صفحات املاء  وهو رفيع

 
 1وال تكن كالدخان يعلو بنفسه ... يف طبقات اجلوّ  وهو وضيع

 إىل خلق التواضع ، ألنه خيالط الناس ويدعوهم إىل احلق ، وإىلإىل هللا أحوج من غريه  ةالداعيو 
أخالق اإلسالم ، فكيف يكون عارايً من التواضع ، وهو من ركائز أخالق اإلسالم ، وخاصة 
أن الناس جبلوا علي أهنم ال يقبلون قول من يستطيل عليهم وحيتقرهم ويستصغرهم ويتكرب 

مه فإهنم ينفرون عن املتكرب، ويغلقون قلوهبم دون كال عليهم، وإن كان ما يقوله حقًا وصدقاً،
ووعظه وإرشاده، فال يصل إليها من قوله شيء ، بل قد يكون ذلك سبباً إىل كرههم للحق منه 

 ومن غريه .
يستفيد الداعية إىل هللا من أخالق النيب  وغريها من غزوات وسرااي النيب ويف غزوة بين قريظة

عليه الصالة والسالم وأصحابه حىت يف احلروب ويف أحلك الظروف ، ومنها خلق التواضع 
 الذي اجنلت معامله يف تعامل النيب عليه الصالة والسالم مع أصحابه ومع األعداء ، ومن ذلك: 

                                 
ة حممد شر: مؤسساحممد بن راشد آل مكتوم،النليف:مؤسسة أت أبو متام ،أنظر موسوعة الشعر العريب، 1

 .م2009بن راشد آل مكتوم،ديب، 
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ع واإلنبساط بين قريظة يف غاية التواضجلوسه عليه الصالة والسالم مع أصحابه ليلة حصار أوال:
أيكل معهم التمر الذي بعث به سعد بن عبادة عشاء هلم ، ال يتعاىل عليهم وال يرتفع عنهم 
مبجلس خاص وأكل خاص وهو رسول هللا عليه الصالة والسالم ، بل أيكل وهو يقول )نعم 

 . 1الطعام التمر(
إال رسول  توبة أيب لبابة ورفض أن يطلقه أحدتواضعه عليه الصالة والسالم حني نزلت  اثنيا:

بنفسه استجابة لطلبه وفك رابطه بيده الشريفة وهو يبشره  هللا عليه الصالة والسالم ، أتى
ا مابلتوبة وأطلقه وهذا يف قمة التواضع منه عليه الصالة والسالم ، كيف ال وهو الذي يقول)

 . 2(ظل حتت شجرة مث راح وتركها يل وما للدنيا ما أان يف الدنيا إال كراكب است
مبادرته خالته سلمى بنت قيس اليت جاءته شافعة يف رفاعة بن مسوأل اليهودي وقالت  اثلثا:

أنه سيصلي وأيكل حلم اجلمل ، أي أنه سيسلم ، وقد اسلم وحسن إسالمه ، فبادرها تواضعا 
طلبها يف مسوأل ؟( فلما أخربته بمنه وابستفهام ملئه الرمحة ولني اجلانب بقوله)مالك اي أم املنذر

وشفاعتها فيه ، ما تردد عليه الصالة والسالم يف إجابتها ووهبه هلا ، ومبادرة صاحب احلاجة 
 قبل أن يطلب دليل على طيب النفس ، ورحابة الصدر ، ودماثة اخللق ، وجم التواضع .

  
 

 
  

 
   

 
 املطلب الثالث

                                 
 .2/661والسرية احللبية غزوة بين قريظة  359كتاب املغازي غزوة بين قريظة ص    1

وصححه األلباين يف السلسلة  1/302وأمحد  5/229و ابن ماجة كتاب الزهد  4/522رواه الرتمذي 2
 . من حديث عن عبدهللا 1/430
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 الرمحة
  1.الرمحة: الرقة والتعطف قال اجلوهري:والرمحة يف اللغة: 

 2.وقال ابن منظور: والرمح َة يف بين آدم عند العرب ر قُة القلب وعطفه
ا من هذا، ألّن منها ما يكون ما  ُم األنثى َرمح  م: وهي َعالقة القرابة، مث مسيت َرح  ومنها الَرح 

محة على الرزق الرمحة كإطالق الر وقد تطلق الرمحة ويراد هبا ما تقع به ،  يـُر َحُم َويُرق له م ن ولد
 .والغيث

ي: الرمحة حالة موقال الكفو  3.قال اجلرجاين: هي إرادُة إيصال اخلري صطالح:الا والرمحة يف
وجدانية تعرض غالًبا ملن به رقة القلب وتكون مبدأ لالنعطاف النفساين الذي هو مبدأ 

  4اإلحسان.

منشأ الرمحة صفاء النفس وطهارة الروح ، واملسلم املسلم رحيم ، والرمحة خلق من أخالقه ، إذ  
إبتيانه اخلري ، وعمله الصاحل وابتعاده عن الشر واجتنابه املفاسد هو دائما يف طهارة نفس وطيب 

ۉ     ۅ  ۅ          ۉچ  تعاىل روح ، ومن كان هذا حاله فإن الرمحة ال تفارق قلبه مصداقا لقوله

كمال يف الطبيعة جيعل املرء يرق آلالم الرمحة  و  5چې  ې   ې    ې  ى   
اخللق، ويسعى إلزالتها، وهي يف أفقها العاملي وامتدادها املطلق صفة للموىل تباركت أمساؤه، 
فهو الرمحن الرحيم، وما يرى يف األرض من تواد، وبشاشة، وتعاطف، وبر أثٌر من رمحة هللا اليت 

ظ فئدًة أوفرهم نصيًبا من هذه الرمحة، أمَّا غالأودع جزءا منها يف قلوب اخلالئق، فأرق الناس أ
رمي علي لقد حث القرآن الك أبعد ما يكونون من هللا.األكباد من اجلبارين واملستكربين فهم 

هللا  لقد أرسلو  الناس عامة ، واألابء واألمهات واألرحام خاصة ،مع  التحلي بفضيلة الرمحة
ة والرفق من الرب ويف طبعه من السهول هويف خلقوسكب يف قلبه من العلم واحللم  نبيه حممد

                                 
 الصحاح يف اللغة مادة ر ح م .  1

 لسان العرب مادة ر ح م . 2
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 .1/042م، فصل الراء 1992-1419الكليات للكفومي،مؤسسة الرسالة،بريوت،  4
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ما جعله أزكي عباد هللا رمحة وأوسعهم عاطفة وأرحبهم صدرا . ولذلك  ءويف يده من السخا

ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٺپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺچ قال هللا تعاىل

1چٹ
ابة فإذا لصحوعندما حاول املشركون يف غزوة أحد أن يغتالوا رسول هللا ونظر إليه ا 

خده قد شق وسنه قد سقطت يف هذه امللحمة قيل اي رسول هللا ادع علي املشركني .فغلبه رفقه 
 2، وجعلت نفسه العالية تلتمس هلم العذر فكان دعاؤه " اللهم أهد قومي فإهنم ال يعلمون "

مر أ هكذا القلوب الكبرية أقرب إيل الصفح والغفران ، وأبعد عن القسوة والضغينة . وقد
ويف قلبه  الناس قاطبة ىاإلسالم ابلرتاحم العام وجعله من دالئل اإلميان الكامل ، فاملسلم يلق

ا أثر فاعل والرمحة هل عطف مذخور وبر مكنون ، فهو يوسع هلم وخيفف عنهم قدر استطاعته.
ة ، وهي مفتاح القبول عند املدعوين ، بل هي من صفات الداعييف جمال الدعوة إىل هللا

عاملهم مع ت وا رمحاء يفلدُّعاة إىل هللا أن يكونناجح املؤثر يف العباد ، فحري ابال
رمحه  سعدي، يقول الشيخ الفإن شرائع اإلسالم مبنية على الرمحة والتيسري املدعوين 

إن الشريعة كلها مبنية على الرمحة يف أصوهلا وفروعها، ويف األمر أبداء احلقوق ": هللا
لخلق، فإن هللا مل يكلف نفًسا إال وسعها، وإذا تدبرت ما شرعه سواء كانت هلل أو ل

هللا عز وجل يف املعامالت واحلقوق الزوجية ويف حقوق الوالدين واألقربني واجلريان 
وسائر ما شرع وجدت ذلك كله مبنًيا على الرمحة فلقد وسعت هذه الشريعة برمحتها 

وقال ابن  3."ني املوفقون من اخللقوعدهلا العدو والصديق، ولقد جلأ إىل حصنها احلص
فيه احلضُّ على "قال ابن بطال:  4(َمن ال يَرَحم ال يُرَحم)حجر تعليًقا على حديث: 

استعمال الرمحة جلميع اخللق؛ فيدخل املؤمن والكافر، والبهائم، واململوك منها، وغري 

                                 
 .159سورة آل عمران آية رقم   1

 .12/2وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة  5/329رواه الطرباين  2
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حلمل، وترك ااململوك، ويدخل يف الرمحة التعاهد ابإلطعام والسعي، والتخفيف يف 
 . 1"التعدي ابلضرب

مع أصحابه ومع غريهم ، وكذلك  جتلى خلق الرمحة يف معاملة النيب ويف غزوة بين قريظة
 تعامل الصحابة بعضهم لبعض، ومن ذلك: 

رمحته عليه الصالة والسالم بيهود بين قريظة وهم أصحاب  غدر وخيانة وعداوة ، وذلك أوال:
الذي جاء به حىت قاتله فدق الذي جاء به أنفه فارعفه  2جابذعندما أيت بنباش بن قيس وقد 

، فقال رسول هللا عليه الصالة والسالم للذي جاء به:"مل صنعت به هذا؟ أما كان يف السيف  
كفاية؟" فقال اي رسول هللا جابذين ألن يهرب ، فقال كذب والتوراة اي أاب القاسم ، ولو خالين 

"أحسنوا  أكون كأحدهم ، قال مث قال رسول هللاما أتخرت عن موطن قتل فيه قومي حىت 
اسارهم وقيلوهم واسقوهم حىت يربدوا فتقتلوا من بقي ال جتمعوا عليهم حر الشمس وحر السالح 

أي رمحة هذه وأي شفقة تلك مقابلة  3فقيلوهم وأسقوهم وأطعموهم" –وكان يوما صائفا  –
يماً، قلبه صلى هللا عليه وسلم عفوًا عظلقد ُمأل  ابحللملإلساءة ابإلحسان، ومقابلة الظلم 

بُعد مهم يف شخصيته، ويف دعوته، ومن صميم شخصيته  إن رمحة النيب ، وإحساانً كبرياً 

گ          ک  کچ    وهللا عز وجل قد قال عنه للناس رسواًل ونبيًا ومبلغًا عن ربه وهاداًي 

  .4چگ  گ  

حينما  يف قلبه وحمياه عليه الصالة والسالم وذلك ويف الغزوة أيضا ظهرت سحائب الرمحةاثنيا:
د ندموا على نقضهم ق –أي بنو قريظة  –أحل عليه األوس يف الشفاعة حللفائهم بين قريظة وأهنم 

وخيانتهم للعهد ، فلما أحلوا عليه وهو ساكت عليه الصالة والسالم ، وكلهم جممعون على 
                                 

 .10/440فتح الباري ابب رمحة الناس والبهائم   1

 .99سبق شرحها أنظر ص    2
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ذلك قالوا بلى ، قال)ف م فيهم إىل رجل منكم؟() أما ترضون أن يكون احلك الطلب ، قال هلم 
فجمع عليه الصالة والسالم يف رمحته إرضاء أصحابه األوس ، وتنفيذ  1إىل سعد بن معاذ(
 ، وقد حقق هللا له يف الطرفني ما يريد فأنطق سعدا ابحلكم الذي يرتضيه احلكم يف أعداء هللا

 هللا ورسوله ، ويستحقه اخلونة والغادرون.

رمحته عليه الصالة والسالم وحزنه وشفقته على موت سعد بن معاذ ، وكذلك رمحته به اثلثا:
 عندما ضمه القرب مث فرج هللا عنه.

ومن رمحته أيضا قبول شفاعات أصحابه يف بعض اليهود من بين قريظة وقد تقدم بيان رابعا:
 شيء من هذا.

أيضا تطبيق حدود هللا وشرعه يف بين قريظة ، ويف املرأة منهم اليت طرحت  ومن رمحتهخامسا:
 الرحا على خالد بن سويد ، وتطبيق شرع هللا كله رمحة وعدل. 

الرمحة اليت حيملها صحابة رسول هللا عليه الصالة والسالم ، فلم تقتصر على الرتاحم بينهم  وأما 
بل تعدت هذه الرمحة إىل أعداء امللة والدين ولعل هذه الرمحة برجاء أن يهديهم هللا لإلسالم ، 
ويف هذه الغزوة ليس هناك أظهر من شفقة األوس على حلفائهم بنو قريظة وال سيما أهنم 

بحوا بني فكي احلكم فيهم إزاء نقضهم وغدرهم وليس هناك من عقاب هلم سوى القتل ، أص
إال من من هللا عليهم ابلدخول يف اإلسالم ومتابعة النيب عليه الصالة والسالم  ولذلك أحل 

يف تلمس العفوا والنظر يف حكم آخر يعفي رقاهبم من القتل ، ولكن  األوس على رسول هللا
م وحكمه انفذ.واملقصود أن الصحابة رضي هللا عنهم أهل رمحة وشفقة ، وكيف هللا حكم عليه

  ال يكونون كذلك وهم من تتلمذوا على يد احلبيب عليه الصالة والسالم. 

 
 

                                 
 .366-365وكتاب املغازي ص  1/120الدرر يف اختصار املغازي والسري ، غزوة بين قريظة   1
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 املطلب الرابع
 الشجاعة

مصدر شجع فالن أي صار شجاعا وهو مأخوذ من ماّدة )ش ج ع( اّليت تدّل الشجاعة لغة: 
م، قال ابن فارس: ومن ذلك قوهلم الّرجل الّشجاع وهو املقدام، والّشجعة على اجلرأة واإلقدا
 1.من الّنساء: اجلريئة

لّدين : هي بذل الّنفس للّذود عن ا-رمحه هللا تعاىل -قال ابن حزمالشجاعة يف االصطالح: 
العرض، و أو احلرمي أو عن اجلار املضطهد أو عن املستجري املظلوم، وعّمن هضم ظلما يف املال 

  2.وسائر سبل احلّق سواء قّل من يعارض أو كثر
وطاملا   ، وصدحت احلناجر مبآثر حامليه ، طاملا تغنت القصائد أبصحابه العظيم لقهذا اخل

كان سبباً يف شهرة وخلود كثري ممن حيملونه، ألنه خلق كرمي ونبيل حيمل النفس على الفضائل، 
لق هو الشجاعة اليت هي ينبوع مكارم األخالق وحيرسها من االتصاف ابلرذائل، هذا اخل

وعلى  ، واخلصال احلميدة.فالشجاعة هي الصرب والثبات واإلقدام على األمور النافعة حتصيالً 
األمور السيئة دفعاً، وتكون يف األقوال واألفعال، وهي من أعز أخالق اإلسالم وافخر أخالق 

 مساء الد األرض ورفرفت راية اإلسالم يففتح العرب ب -بعد عون هللا-العرب، الذي بفضله 
املعمورة ألن أي مبدأ مهما كان قواًي ومتماسكًا سيظل يراوح يف مكانه إن مل يكن محلته من 
الرجال الشجعان، وهلذا اختار هللا خامت أنبيائه من العرب واختار أمة العرب لنشر رسالته اخلامتة، 

كان أكمل اخلَلق ُخلقاً، وعلماً، وعمالً،  نبيناو  3چ ېئۇئ   ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  چ    و
 ولقد فزع أهل املدينة كان النيب أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس  ":قال أنس فعن

راجعا وقد سبقهم إىل الصوت وهو على  ذات ليلة فانطلق انس قبل الصوت فتلقاهم الرسول
ه حبرا أو إنه قال "وجدانتراعوا" يف عنقه السيف وهو يقول"مل تراعوا مل فرس أليب طلحة ُعر ي

                                 
 مقاييس اللغة مادة ش ج ع. 1
 .1/32األخالق والسري يف مداواة النفوس  2
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وقد كان اصحاب رسول هللا عليه الصالة والسالم أصحاب شجاعة وإقدام ، وقد  .1لبحر"
سرت يف دمائهم يف حب التضحية والفداء لدين هللا عز وجل ، ولقد عرفتهم العرب قبل 

ستأذن عمر اسعد بن أيب وقاص قال : اإلسالم وبعده هبذه الصفة وهذا اخللق العظيم ،فعن 
على رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواهتن 
فلما استأذن قمن يبتدرن احلجاب فأذن له رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يعىن فدخل ورسول 
 هللا صلى هللا عليه و سلم يضحك فقال عمر أضحك هللا سنك اي رسول هللا قال رسول هللا

صلى هللا عليه و سلم عجبت من هؤالء الاليت كن عندي فلما مسعن صوتك ابتدرن احلجاب 
قال عمر فأنت اي رسول هللا كنت أحق أن يهنب مث قال عمر أي عدوات أنفسهن أهتبنين وال 
هتنب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قلن نعم أنت أغلظ وأفظ من رسول هللا صلى هللا عليه و 

رسول هللا صلى هللا عليه و سلم والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا سلم قال 
ومهما يتكلم املرء ويسهب يف وصف شجاعتهم وإقدامهم يف القول  2(إال سلك فجا غري فجك

 والعمل فلن يوفيهم حقهم ، ويف غزوة بين قريظة:
 والفداء ، مغلبني بذلك حمبة هللاإستجابة األصحاب الشجعان لنداء اجلهاد والتضحية أوال:

ورسوله على ما متيل إليه نفوسهم من الرحة واالستجمام بعد ما أصاهبم من اخلوف والتعب 
والرابط يف سبيل هللا يف غزوة اخلندق ، وعلى الفور أجابوا النداء دون تردد وال متلمل ، وهذا 

أعدها هللا  الفوز بدار القرار اليتدليل قاطع على شجاعتهم ، وحب اإلقدام يف سبيل هللا رجاء 
 هلم وملن سار على منهاجهم واقتفى أثرهم يف العمل بدين هللا وطاعته.

جلس نبض  بقيادة علي بن أيب طالب ومن ذلك أيضا شجاعة من أرسلهم النيباثنيا:
القوم واستكشاف أمرهم حلني وصول الرسول عليه الصالة والسالم وبقية الصحب ، فعن أيب 

ند فلما رأوان أيقنوا ابلشر وغرز علي الراية ع –أي بين قريظة  –قال:"إنتهينا إليهم  دةقتا
وأزواجة ، قال أبو  أصل احلصن فاستقبلوان يف صياصيهم)أي حصوهنم( يشتمون رسول هللا

فلما رآه علي رجع إىل رسول هللا  قتادة وسكتنا وقلنا:السيف بيننا وبينكم ، وطلع رسول هللا
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ويف هذا داللة على قوة الشجاعة حيث  1لصالة والسالم وامرين أن ألزم اللواء فلزمته..."عليه ا
وصلوا صلب احلصن وغرزوا فيه الراية مع عظم اخلطورة اليت قد يتعرضون هلا من قبل القوم ، 
وفيه أيضا داللة على أتدهبم آبداب اإلسالم اليت رابهم عليها نيب الرمحة والشجاعة عليه الصالة 

كم والسالم ، فلم يردوا على شتائم القوم ومل ينزلوا أنفسهم منازهلم واكتفوا مبقولة السيف بيننا وبين
 ، وهذه حبد ذاهتا شجاعة منهم رضي هللا عنهم أمجعني.

عندما حكمه الرسول عليه الصالة  ومن ذلك شجاعة الصحايب اجلليل سعد بن معاذاثلثا:
والسالم يف بين قريظة ، فلم أتخذه يف هللا لومة الئم ومل تؤثر فيه شفاعات قومه واستجداءاهتم 
يف حالفاءهم بين قريظة ، بل صدع ابحلق وحكم حبكم هللا ورسوله ، وهذا الفعل يف غاية 

من و  ي هللا عنهم أمجعني.الشجاعة واإلقدام.وغري هذا كثري يف شجاعة هؤالء األصحاب رض
املعلوم لدى الداعية املسلم أن دعوة اإلسالم البد وأن تنتصر ، ولذلك فإن من الواجب على 
الداعية أن يفوق حتمسه للحق ودعوة اآلخرين حتمس أهل الباطل لباطلهم والتفافهم حول رايته. 

 –اب أة يف مواجهة الصعوال يتأتى هذا األمر للدعاة ما مل يكونوا موصوفني ابلشجاعة واجلر 
وأال أتخذهم يف هللا لومة الئم حىت جتد كلمة احلق طريقها إىل  –اليت البد ستعرتضهم 

اجلميع.والشجاعة يف احلق ابلنسبة للمسلم تدل على قوة عقيدته وسالمتها من غبش التصور 
ب املشاعر لهواحنراف املنهج، ومن املعلوم أن صفاء العقيدة يرفع اهلمة ويُنمي الشجاعة ويُ 

ويذكي الروح ويربط الفؤاد وينري العقل ويُوسع املدارك .والعاملون يف حقل الدعوة إىل هللا حيملون 
رسالة مقدسة من عند هللا العليم احلكيم، سار على هنجها رسل هللا من قبل فنصرهم هللا وانتقم 

ا للحق وتزال ويُنتصر هبهلم من عدوهم. فكم حنن حمتاجون إىل الشجاعة اليت يُدك هبا الباطل 
فعن عبادة ،  هبا املنكرات الظاهرة وتدمغ الشبهات اخلادعة ابلنورين كتاب هللا وسنة رسوله

على السمع والطاعة يف املنشط واملكره وأال ننازع  قال " ابيعنا رسول هللا  بن الصامت
والداعية إىل هللا يتحلى  2األمر أهله وأن نقوم ابحلق حيثما كنا، ال خناف يف هللا لومة الئم "

هبذه الصفة العظيمة ، وذلك ألنه يطمع إىل حتقيق أمرين هامني يف حياته الدعوية ويف حياة  
 كل مؤمن يتوق إىل هللا والدار اآلخرة ، وهذان األمران مها :

                                 
 .359كتاب املغازي ابب غزوة بين قريظة ص    1

 .6660احلديث 22/140رواه البخاري ابب كيف يبايع اإلمام الناس   2
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ه تإيثار ما عند هللا تعاىل والسعي إىل الوصول إىل رضاه عز وجل ، والدعوة إىل دينه وشريع أوال:
، وتغليب ذلك على ما أبيدي املخلوقني ، ابعتبار أن النافع الضار واملعز املذل هو هللا تبارك 

 وتعاىل.
م أو طمع يف دون تطلع إىل شهوات التنع –قليالً أو كثرياً  –الرضا مبا قسم هللا من الرزق  اثنيا:

 جيب لداعية إىل هللاولكن الذي جيب التنبه له هنا ، هو أن ااالرتقاء ولو على حساب احلق.
أن يكون ذا حكمة وحسن تصرف فيما يقول وفيما يفعل ، واحلكمة من أساسيات الدعوة 

ہ  ہ   چ   وجلوأعمال الدعاة وقد دعا هللا إىل اإلتصاف هبا يف ميادين الدعوة إليه فقال عز 

ڭ  ڭ   ڭ     ڭے  ے  ۓ  ۓ  ھہ  ہ  ھ   ھ  ھ

فإذا التقت الشجاعة واحلكمة يف  1چٴۇ  ۋ  ۋ    ۈۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ
ميدان الدعوة واجلهاد ، كان الداعية أقرب إىل النجاح يف دعوته ، ويف الوصول إىل قلوب 

عى، الذي جاءَ من أق صى املدينة َيسالناس.ولقد ساق لنا القرآن الكرمي قصة ذلك الرجل الداعية 
م خشية من أمام منفعة، وال تنهز جياهر قومه بكلمة  احلق اليت ال تُبايل بعاطفة، وال تضعف 

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  چ  فقال عز وجل مضرة

ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  

ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ        ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  

ۉ  ې  ې  ې  ې    ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  

خلق الشجاعة يف قلبه فكان جزاء هذا الثبات يف  2چۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  

ىئ  ىئ  ىئ     ېئۈئ  ېئ  ېئچكما قال عز وجل   ولسانه أحسن اجلزاء من هللا العظيم

3چی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب
إهنا استجابة الف طرة السليمة  

                                 
 .125سورة النحل آية رقم  1
 .25إىل اآلية  20سورة يس من اآلية   2

 .20 – 26سورة يس آية رقم   3
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املستقيمة، فيها الصدق واحلرارة، واستقامة اإلدراك، وتلبية اإليقاع القوي للحق  لدعوة  احلق
مس ع الدعوَة فاستجاب هلا بعَدما رأى فيها م ن دالئل احلقّ  واملنطق ما  ، فهذا رجلٌ  .املبني

  .يتحدَّث عنه يف مقالت ه لقومه
  
  
  
  
  

   
 
 
   
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 املطلب اخلامس
 الصرب والثبات
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إن من الضرورة هنا بيان ما ترمي إليه هااتن املفرداتن من الناحية اللغوية واالصطالحية ، 
 ذلك مدخال إىل أسرارمها كصفتني عظيمتني يتحلى هبما الداعية إىل هللا تعاىل.ليكون 

ُ حبس النفس عن اجلزع. وقد َصرب فالن عند املصيبة يَ قال اجلوهري:هو الصرب يف اللغة:  ص رب 
اً   1. َصرب 

 نثىالصرب نقيض اجلزع صرب يصرب صرباً فهو صاب ر وَصبار وَصب ري وَصبور واأل وقال بن منظور:
  2.َصبور أَيضاً بغري هاء ومجعه صرب.وَأصل الصَّرب  احلَب س وكل من َحَبس شيئاً فقد َصبَـَره

 :والصرب اصطالحا
عرفه ابن القيم بقوله: )هو خلق فاضل من أخالق النفس ميتنع به من فعل ما ال حيسن وال 

 3(.جيمل، وهو قوة من قوى النفس اليت هبا صالح شأهنا وقوام أمرها
  4(ال إىل هللاإ:)ترك الشكوى من أمل البلوى لغري هللا وقيل هو

  5وقيل الصرب: )حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع، أو عما يقتضيان حبسها عنه(
مصدر ثبت وهو مأخوذ من مادة )ث،ب،ت( اليت تدل على دوام الثبات يف اللغة: 

  6.اثبتالشيء، يقال ثبت ثبااتً وثبواتً: )أي دام واستقر( فهو 
االستقامة على اهلدى، والتمسك ابلتقي، وإجلام النفس وقسرها على الثبات يف االصطالح: 

سلوك طريق احلق واخلري، وعدم االلتفات إىل صوارف اهلوى والشيطان، ونوازع النفس 
  0.والطغيان، مع سرعة األوبة والتوبة حال مالبسة اإلمث أو الركون إىل الدنيا

                                 
 الصحاح يف اللغة مادة ص ب ر. 1
 لسان العرب مادة ص ب ر .  2

عدة الصابرين وذخرية الشاكرين،البن القيم اجلوزية،حتقيق حممد عبدالقادر الفاضلي،املكتبة  3
 .34م، ص 2002-1422العصرية،بريوت،

 .131التعريفات للجرجاين ص   4

الكرمي،أبو القاسم احلسني بن حممد األصفهاين،حتقيق حممد سيد اجليالين،دار مفردات ألفاظ القرآن  5
 .1/565م، 1999-1420املعرفة،بريوت،

 الصحاح يف اللغة مادة ث ب ت . 6
م، 2002-1429الثبات أمهيته وعوامل بقائه،حممد بن حسني بن عقيل الشريف،دار األندلس،جدة، 0
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خالق الوارد ذكرها يف القرآن حىت لقد زادت مواضع ذكره فيه عن مائة أبرز األ من الصرب
، وما ذلك إال لدوران كل األخالق عليه، وصدورها منه، فكلما قلبت خلقا أو فضيلة 1موضع

س صرب عن شهوة الفرج والعني احملرمة، وشرف النف  وجدت أساسها وركيزهتا الصرب، فالعفة
صرب عن إظهار ماال حيسن إظهاره من الكالم، والزهد  صرب عن شهوة البطن، وكتمان السر

صرب عن فضول العيش، والقناعة صرب على القدر الكايف من الدنيا، واحللم صرب عن إجابة 
داعي الغضب، والوقار صرب عن إجابة داعي العجلة والطيش، والشجاعة صرب عن داعي الفرار 

 ود صرب عن إجابة داعي البخل، والكيسواهلرب، والعفو صرب عن إجابة داعي االنتقام، واجل
صرب عن إجابة داعي العجز والكسل وهذا يدل على ارتباط مقامات الدين كلها ابلصرب، لكن 
 اختلفت األمساء واحتد املعىن، والذكي من ينظر إىل املعاين واحلقائق أواًل مث جييل بصره إىل

نا لب األصول من التوابع زل. ومن هاألسامي فإن املعاين هي األصول واأللفاظ توابع، ومن ط

چ                                2چڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   چ ندرك كيف علق القرآن الفالح على الصرب وحده 

3چۓ  ڭ   ڭ    ڭ     ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  
ں  چ  

4چڻ  ۀ  ۀ     ڻں  ڻ  ڻ
وترجع عناية القرآن البالغة ابلصرب إىل ماله من قيمة كبرية   

يف احلياتني الدنيا واألخرى، فليس هو من الفضائل الثانوية، بل من الضرورات الالزمة اليت ال 
انفكاك لإلنسان عنها، فال جناح يف الدنيا وال نصر وال متكني إال ابلصرب، وال فالح يف اآلخرة 

 لصرب، فلوال صرب الزارع والدارس واملقاتل وغريهم ماظفروا مبقاصدهم: وال فوز وال جناة إال اب
  5واستصحب الصرب إال فاز ابلظفر      وقّل من جّد يف أمر حياوله

                                 
 .11ص 

 .6م،ص2001يوسف القرضاوي،مؤسسة الرسالة،بريوت،أنظر الصرب يف القرآن الكرمي، 1

 .12سورة اإلنسان آية رقم  2
 .05سورة الفرقان آية رقم   3

 .24سورة الرعد آية رقم  4
 الفصل الثاين يف الصرب على املكاره. 56أنظر املستطرف يف كل فن مستظرف الباب  5
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:"إن الفوز ابن القيم رمحه هللاولئن كان األمر كذلك يف الدنيا، فهو يف اآلخرة أشد وأوكد، يقول 

 چ                                          ه املرهوب ، ودخول اجلنة إمنا انلوه ابلصرب املطلوب احملبوب ، والنجاة من املكرو 

وإذا كان  1چڻ  ۀ  ۀ   ڻں  ں  ڻ  ڻ  ؞ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ         ڱ
هذا شأن الصرب مع كل الناس، فأهل اإلميان أشد الناس حاجة إليه ألهنم يتعرضون للبالء 

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ     چ كما قال عز وجل   واألذى والفنت

ورسل هللا صلوات هللا وسالمه عليهم أشد أهل اإلميان حاجة إىل الصرب ألهنم الذين  2چ
يقومون أساساً ابلدعوة وجياهبون األمم ابلتغيري وهم حني يقومون بذلك يكون الواحد منهم فرداً 

قال : سألت  سعد أبيه سعد عنمصعب بن فعن  يف مواجهة أمة تعانده وتكذبه وتعاديه،
األنبياء مث االمثل فاألمثل فيبتلى الرجل على حسب "أي الناس أشد بالء فقال   رسول هللا

دينه فإن كان رقيق الدين ابتلى على حسب ذاك وان كان صلب الدين ابتلى على حسب ذاك 
 للداعية مالزمصرب خلق الو  3"يف األرض وما عليه خطيئة يقال فما تزال البالاي ابلرجل حىت ميش

 أن يتحلى به فالدعوة اىل هللا عز وجل حباجة اىل هذا اخللق الرفيع وخماطبة الناس جيب إىل هللا
عن  مربن عا فعنهم نابحلكمة واملوعظة احلسنة والصرب على أذاهم وحتمل االستخفاف م

هم أجرا من الذي ال خيالطاملؤمن الذي خيالط الناس ويصرب على أذاهم أعظم "أنه قال :  النيب
   4" وال يصرب على أذاهم

وقع الفرج، ن النصر مع الصرب، وابلصرب يتوإنه ال بقاء للحق اال ابلصرب أوعلى الداعية ان يعلم 
ة طريق شائك ن طريق الدعو أومن يدمن قرع ابب يلج، والصرب ثوابه اجلنة وكذلك عليه أن يعلم 

ا كانت طريق ذات شوكة حباجة للصرب واملصابرة وخاصة إذو قد يقل فيه املناصرين واملستأنسني 

                                 
 .2/152هتذيب مدارج السالكني   1

 .2سورة العنكبوت آية رقم   2

وصححه  1/102وأمحد  5/152وابن ماجة كتاب الفنت  4/601رواه الرتمذي ابب الصرب على البالء  3
 .1/142األلباين يف السلسلة الصحيحة 

وصححه األلباين يف السلسلة  2/43وأمحد  5/160وابن ماجة كتاب الفنت  4/662رواه الرتمذي   4
 . 3/13الصحيحة 
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دعوته صدعاً بوجه الكفر وأهله فلقد القى الصحابة الكرام ألواانً وأصنافا من العذاب يف سبيل 
ترك دينهم الذي يعد إنقالاب على مفاهيم اجلاهلية والكفر يومها واىل يومنا هذا ولكنهم أبوا 

صرب لشتم وترك الداير واألهل وصربوا على دينهم وتواصوا ابلالضرب والتعذيب وا واذلك فتحمل
وتواصوا ابحلق وما تركوه وما الن جانبهم وما استكانوا بل استمروا يف نشر الدعوة والعمل على 
إخراج الناس من عبادة األواثن اىل عباة هللا الواحد األحد وعملوا على اخراج األمم من ظلم 

يف و  محته حىت كان هلم ما وعدهم به هللا عز وجل من نصر ومتكنياألداين اىل عدل االسالم ور 
ې  ې                 ې  ې   ى  ى  ائ  ائ      چ  هوهو يعظ البنه وصااي لقمان

1چۇئ   ۆئ   ۆئ     ۈئ  ۈئ      ۇئەئ  ەئ  وئ  وئ
فالدعوة اىل دين هللا عز وجل مهمة   

احة الركام نتائجها فليس من السهل از من الصرب والثبات حىت تظهر حتتاج من الكثري عظيمة 
اهلائل من اجلاهلية والعادات والتقاليد واألعراف بيوم وليلة او جبهد يسري بل هو حباجة اىل 

، وغزوات النيب عليه الصالة والسالم كلها صرب وجهاد ومكابدة أللوان  ةبر اصمجماهدة ومثابرة و 
 هللا الرسول واملؤمنون مىت نصر هللا كما أخربالبالاي واحملن حىت بلغ األمر من شدهتا أن يقول 

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  چ تعاىل عن ذلك بقوله 

   وئۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  ۅۋ

  فكانت العاقبة النصر والظفر والتمكني هلذا الدين وأهله. 2چوئ   ۇئ    ۇئ   ۆئ  ۆئ  
حتققت معان الصرب ، وحتمل املشاق يف الدعوة إىل هللا ودحر أهل الكيد  ويف غزوة بين قريظة

 والغدر واخليانة ، ومن ذلك: 
قد فل –أي بين قريظة  –حيث قال:" حصرانهم أشد احلصار  ما رواه حممد بن مسلمةأوال:

م هنرأيتنا يوم غدوان عليهم قبل الفجر فجعلنا ندنوا من احلصن ونرميهم من كثب ، ولزمنا حصو 
على اجلهاد والصرب ، مث بتنا على حصوهنم ما  فلم نفارقها حىت أمسينا ، وحضنا رسول هللا

"نعم"  رجعنا إىل معسكران حىت تركوا قتالنا وأمسكوا عنه وقالوا: نكلمك ، فقال رسول هللا

                                 
 .10سورة لقمان آية رقم   1

 .214سورة البقرة آية رقم   2



~ 155 ~ 

 
 

ساعة ، وقال اي حممد ننزل على ما نزلت عليه بنوا  ، فأنزلوا نباش بن قيس ، فكلم رسول هللا
النضري ، لك األموال واحللقة وحتقن دمائنا ، وخنرج من بالدكم ابلنساء والذراري ولنا ما محلت 

فقالوافتحقن دماءان وتسلم لنا النساء والذرية وال حاجة لنا  اإلبل إال احللقة ، فأىب رسول هللا
وهذا شاهد حي على  1ال "إال أن تنزلوا على حكمي" هللا فيما محلت اإلبل ، فقال رسول

ما لقيه األصحاب رضي هللا عنهم أمجعني من املشقة وبالء اجلوع وطول احلصار وعناء املرابطة 
وز يف سبيل هللا ، فصربوا واحتسبوا وكانت النتيجة اهلزمية ألعداء هللا والتمكني ألولياء هللا ، والف

 واآلخرة.  برضوان هللا يف الدنيا
حال ارتباطه ابلسارية مبسجد النيب عليه الصالة والسالم ، ندما على  ما لقيه أاب لبابة اثنيا:

ما بدر منه من إفشاء سر من أسرار احلرب ، وقد أثر فيه الرابط وأحدث جروحا يف يديه مع 
كان ال عليه ف حيل واثقه كان يبشره بتوبة هللا مكابدة اجلوع والعطش حىت أنه ملا أتى النيب

يسمع وال يعي كثريا مما يقال له من شدة اإلعياء والتعب ، وكل ذلك وهو صابر حمتسب راجيا 
من هللا العفو والفضل واخلري.وهذه دروس وغريها كثري ، يستفيد منها الدعاة إىل هللا تعاىل ، 

امعة انفعة ج فيكون الصرب والثبات على الدين منهجهم ، وخلقا يتخلقون به ، لتكون دعوهتم
، يتأثر الناس هبم ويتعجبون من قوهتم وصالبة إمياهنم مع تعرضهم ملدهلمات البالاي واحملن وهذا 
مما يشعر الناس أبهنم على حق وأن ما يدعون إليه هو احلق ، وهذا هو منهج األنبياء واملرسلني 

هود بين د وثبات يومن سار على درهبم من بعدهم. ويف اجلانب اآلخر ما رأيناه من صرب وجل
قريظة على دينهم مع أهنم يقادون إىل السيف واملوت ومع ذلك يعلنون ما بني الفينة واألخرى 
متسكهم بدينهم وعقيدهتم حىت وهم جيرون إىل القتل ، فكيف أبهل احلق والدعوة إىل هللا أليسوا 

احملن يف سبيل اي و أبحق ابلصرب والثبات على مبادءهم ودعوهتم وهم يلقون ما يلقون من البال
 .  نشر دين هللا واجلهاد يف سبيله ؟

 
 

                                 
وصحيح السرية ألكرم  501/ 2وكتاب املغازي غزوة بين قريظة  2/663السرية احللبية غزوة بين قريظة   1

 .2/315العمري
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 املطلب السادس
 الفطنة والذكاء

اء والطّاء والّنون  الف مصدر فطن للشيء يفطن فطنة وفطانة، قال ابن فارس:الفطنة يف اللغة: 
ال: يقكلمة واحدة تدّل على ذكاء وعلم بشيء، يقال رجل فطن وفطن )إذا كان ذا فطنة، 

 1(.فطنت للّشيء وفطنت له
ّور الفطنة: كالفهم. والفطنة: احلذق والفهم، وقد تفّسر جبودة هتّيؤ الّنفس لتص وقال ابن منظور:

  2.ما يرد عليها من الغري وهي: ضّد الغباوة. ورجل فطن بنّي الفطنة والفطن

                                 
 مقاييس اللغة مادة ف ط ن .  1

 لسان العرب مادة ف ط ن . 2
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 .ساب العلوموالباطنة معّدة الكتهي قّوة للّنفس تشمل احلواّس الظّاهرة الفطنة يف االصطالح: 
 1 .وقيل: هي االستعداد الّتاّم إلدراك العلوم واملعارف ابلفكر

   2.وقال الكفوّي: هي الّتنّبه للّشيء اّلذي يقصد معرفته
الذكاء هو متام الفطنة ويقال: ذكت النار أي مت اشتعاهلا. أن  والفرق بني الذكاء والفطنة :
  3ورها. والتذكية متام الذبح. ففي الذكاء معىن زائد على الفطنة.ومسيت الشمس ذكاء لتمام ن

 ،لقد كرم هللا سبحانه وتعاىل اإلنسان وشرفه ابلعقل والعلم والنطق، وسخر له ما يف الكونو 
وجعله يف أفضل هيئة وأكملها، ومنحه السمع والبصر والفؤاد، به يعي األشياء ويفقهها ويدرك 

 ديهاحلقائق ويعلمها، وينتفع ابلنعم اليت أغدقها عليه ، ويكفيه شرفا أن اختصه هللا أبن خلقه بي

ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  چ 

ڭ  ڭ  ڭ      ۇ    ۇ  ۆ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  

 وفطره على خلق الفطنة وقوة الذكاء وإدراك األمور وفهمها على حقيقتها 4چۆ  ۈ 

وهيأ نفسه لتصور ما يرد عليها من أفكار وعلوم ، لتمحيص الطيب منها عن اخلبيث ، وقد 
وأصحابه رضي هللا  توافرت هذه الصفات وهذه األخالق العظيمة جبلة وفطرة يف رسول هللا

عنهم أمجعني ، وخصوصا يف الغزوات وما يرد من أعداء هللا من حيل وخدع وأفكار وحلن يف 
األقوال مما اليفطن له إال من وهبه هللا قوة الفطنة والذكاء لتفكيك هذه احليل ومعرفة ما وراءها 

نة والذكاء ناسب من الفطمن نوااي خبيثة .والدعاة إىل هللا عز وجل أحرى أبن يكونوا على قدر م
 هناأ وصفة الذكاء إن توفرت عند الداعية، الشكتتناسب مع األحداث القائمة واملتجددة ، 

 –يف ميدان دعوته وهو – إىل هللا ستعينه على استكمال بقية الصفات يف شخصيته. والداعية
 يكن ذكياً، إن ملف،  سوف يتعرض للنقاش والتساؤالت واالعرتاضات، حني يعرض دعوته للناس

فطناً، ولبيبًا وصاحب حجة، ويفحم اآلخرين ويرد عليهم اعرتاضهم بدليل أقوى من دليلهم، 
                                 

 .102التعريفات للجرجاين ص   1

 .60الكليات للكفومي ص   2

 أنظر مقاييس اللغة ولسان العرب ماديت ف ط ن   و  ذ ك ا . 3
 .04-01سورة ص من آية  4
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وحجة أوضح من حجتهم فسوف جيد نفسه يف مأزق حرج، ويعرض دعوته للفشل أو السخرية. 
تفادة من  على االس الدعاة إىل هللاوصفة الذكاء تعني ،  فكم من حق مل جيد عقاًل ذكيًا ضاع

 ، مع املعرفة الدقيقة إبمكانية كل منهم،الدعوةكل إمكاانت اإلبداع العقلية واجلسمية أثناء 
وتصرفه الناتج   ووضعه يف حمله، كما تعني على حسن التصرف يف املواقف احلرجة، كفعله

عن ذكاء وفطانة يف قضية رفع احلجر األسود قبل البعثة، وإرضاء مجيع األطراف املتنازعة عليه 
حني خرج مع من شهد غزوة أحد لتتبع فلول املشركني،   قن دمائهم، وكذلك حسن تصرفهوح

الذي ال ميكن أن خيرج إال من رجل يتمتع بوافر الذكاء والفطنة  –وكانت نتيجة هذا التصرف 
ليه الصالة عوهبذا التصرف السليم استطاع الرسول ،  مأبن دب الرعب واخلوف يف قلوهب –

وهكذا ،الثقة يف قلوب جنوده، والتصميم على املضي يف الدعوة حىت النصر أن يعيد والسالم
ن تتسم ابلذكاء واحلكمة يف عالج ما تدامهه م عليه الصالة والسالمجند مجيع مواقف الرسول 

 معضالت األمور.

ان جتلت معان الفطنة والذكاء اليت يستفيد منها الداعية إىل هللا يف ميد ويف غزوة بين قريظة
 الدعوة ، ومن ذلك: 

ما متتع به النيب عليه الصالة والسالم من الذكاء والفطنة واحلنكة السياسية والعسكرية ، أوال:
ابلراية جلس نبض بين قريظة وما هم عليه من  حيث أرسل إبن عمه علي بن أيب طالب

تعدادات والتدابري ، ومجع ما ميكن من املعلومات عنهم قبل غزوهم وحصارهم ملا يف هذه اإلس
املعلومات من عون على معرفة مواطن القوة والضعف عندهم ، وهذا التدبري يدل على ذكائه 

 وإدارته للمواقف احلرجة كقائد  منقطع النظري.

األوس سدا ملا  حيكم يف بين قريظة من فطنته وذكائه عليه الصالة والسالم يف جعل الذي اثنيا:
قد حيصل من الضغائن يف صدور األوس على إخواهنم من اخلزرج الذين شفعوا يف بين قينقاع 
فوهبهم هلم ، فجمع عليه الصالة والسالم بني معاقبة بين قريظة وبني إرضاء األوس ودرء ما قد 

 تكنه النفوس أو تضمره القلوب.  
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حينما طلبته بين قريظة الستشارته يف النزول على  ابة بن عبد املنذرما حدث أليب لب اثلثا:
لفطنة وحينها برزت عنده صفة ا –أي أنه الذبح  –احلكم ، فأجاهبم أي نعم ، وأشار إىل حلقه 

والذكاء ، وعلى الفور استدرك أمره ، واكتشف زلته ، وعرف أنه خان هللا ورسوله ، فكان ما  
هللا عليه ، وغفر زلته ، وشاهد احلال هنا هو قوة الذكاء والفطنة  كان من قصته إىل أن اتب

 ة. عند غريه من الرجال ويف مثل هذه الظروف العصيبة والليايل احلالك عنده اليت قل ما تتوافر 

عّية وبعد توفيق هللا وهدايته ما وفق إليه الثالثة النفر وهم ثعلبة بن سعّية ، وأسيد بن س رابعا:
وأسد بن عبيد وهم من بين هدل ، والقرضي عمرو بن سعدى من الفطنة والذكاء ومعرفة 

حق  العواقب ، وأن العناد واملكابرة واإلصرار على الباطل ال جتدي شيئا ، وعلمهم أبن النيب
وما جاء به هو احلق ، ولذلك مل يرتددوا يف الدخول يف اإلسالم والنجاة من العذاب يف الدنيا 

 واآلخرة وهذا يف غاية الفطنة وكمال العقل.

  

 الفصل الثالث
 

فيه و الدروس الدعوية املتعلقة ابملدعوين من خالل غزوة بين قريظة                
 متهيد ومبحثان:

 الداعية للمدعوين من خالل غزوة بين قريظة.معاملة التمهيد: 
 احلرص على املدعوين وفيه مطلبان:املبحث األول: 
 حب اخلري للمدعوين.املطلب األول: 
 حسن معاجلة أخطائهم.املطلب الثاين: 
 حقوق املدعوين وفيه مطلبان:املبحث الثاين: 
 إنزال الناس منازهلم. املطلب األول:
 املعنوية للمدعوين. رفع الروحاملطلب الثاين: 
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 التـمـهـيد

 
عند الداعية إىل هللا إهتمامه البالغ مبن يدعوهم إىل هللا عز وجل ، وذلك  إن من األمور البديهية

من خالل جوانب شىت كحب اخلري هلم وتوجيههم التوجيه اإلسالمي السليم املبين على القيم 
، ومقابلة ما يصدر منهم من زالت ابلرفق واحلكمة والعالج  املثلى يف كتاب هللا وسنة رسوله

النافع السليم ، ومعرفة كل واحد ومنزلته اليت كتبها هللا له سواء كانت علمية أو اجتماعية أو 
وظيفية أو غري ذلك ، والبعد عن غمط الناس حقوقهم وهذا من املنهج الدعوي النافع يف 

 اعية الناجح يالحظ ما تقتضيه أحوال األشخاص، ويراعىلدوا دعوهتم إىل دين هللا وشريعته.
قوله عز كما أرشد هللا يف كتابه الكرمي ب  أيضاً الزمان واملكان ويدعوهم ابحلكمة واملوعظة احلسنة

  ڭے  ے  ۓ  ۓ  ھہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھچوجل 
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أن حسن  وال ننسى 1چٴۇ  ۋ  ۋ     ۈڭ  ڭ   ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ
ى مساع حسن استقبال املخاطبني له أثر كبرٌي يف إقباهلم علو الرتحيب ابملدعوين، االستهالل و 

أحوال املدعوين  .والداعية إىل هللا يراعي اخلري واحلق، وهتيئة نفوسهم لالنصياع إىل احلق وقبوله
والفروق الفردية يف أفهامهم ومداركهم ، وما ينتج عن ذلك من فهم سيء وإدراك سقيم ، مدركا 

أي خطأ وإن صغر يف نظره قد يؤدي إىل صد املدعوا عن الدعوة ، وخصوصا يف جمال أبن 
العبادات والطاعات ، فاملدعوا غالبا ما ينفر عن ما يتعارض مع أهوائه ورغباته وإن قل ولنا يف 

عربة حيث أصبحت عند الكثري من املسلمني اليوم مشاعة يعلق عليها   قصة معاذ بن جبل
جابر بن إلمام أو الداعية وإن كان من األمور اليت ال تالحظ ، فعن كل خطأ حيصل من ا

مث أييت قومه فيصلي هبم الصالة،  ، كان يصلي مع النيب ، أن معاذ بن جبلعبدهللا
فقرأ هبم البقرة، قال: فتجوز رجل فصلى صالة خفيفة، فبلغ ذلك معاذاً، فقال: إنه منافق. 

ال: اي رسول هللا، إاّن قوم نعمل أبيدينا ونسقي بنواضحنا، ، فق فبلغ ذلك الرجل، فأتى النيب
اي معاذ،  ):وإّن معاذاً صلى بنا البارحة، فقرأ البقرة، فتجوزت، فزعم أين منافق، فقال النيب

َم َربّ َك اأَلع َلى(، وحنوها س  َوُضَحاَها( و)َسبّ ح  اس  ويف هذا  2(أفتان أنت؟! ثالاثً، اقرأ: )َوالشَّم 
ين وهني عن كل سلوك دعوي أو نشاط ديالتوجيه الكرمي هني عن التنفري من الدين وأهله ، 

ادات، ضرورة مراعاة أحوال الناس يف العب، وفيه التوجيه إىل  يؤدي إىل الصد عن طريق الدعوة
عدم وجيه ب، وفيه أيضا الت ويف إمامة الصالة، والبعد عن كل سلوك فيه تشديد على املدعوين

وّجه كالماً  المعليه الصالة والسالتهاون يف التصرفات اليت تؤدي إىل خسائر دعوية؛ فالنيب 
وهي  ذلك أيضا فائدة عظيمةعة، ويف اشديداً ملعاذ ومحّله مسؤلية خروج الرجل من صالة اجلم

كفل ليت تتوجيه الدعاة إىل السبل ا، ويؤخذ من التوجيه الكرمي  تقومي عمل الدعاة الوضوح يف
ملعاذ أبن يقرأ من السور غري  جناح دعوهتم، ويظهر ذلك من خالل توجيه الرسول الكرمي

دعاة واخلطباء ل، وفيه أيضا فائدة ل لكيال يطيل هبم القيام فيشق ذلك على املأمومني ،الطويلة
 والقائمني ابلوظائف الشرعية، إىل ضرورة معرفة أحوال مجهورهم، ودراسة تلك األحوال

                                 
 .125سورة النحل آية رقم   1

/ 9رواه البخاري كتاب األدب ، ابب من مل ير إكفار من قال ذلك متأوال أو جاهال حديث  اجلزء   2
 . 5055حديث رقم  62
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ابجلملة أن على  و اعية والثقافية للمدعوين واملخاطبني وإعداد األنشطة املناسبة حلاهلم.االجتم
الداعية إىل هللا أن يهتم ابملدعوين ، وأن يكون مهه األخذ أبيديهم إىل كل خري وجتنيبهم كل 
 شر ، وأن حيسسهم حبرصه عليهم وتطلعه إىل جناهتم وفوزهم يف الدنيا واآلخرة ، فدين اإلسالم

دين جناة وسالمة وسعادة للبشرية مجعاء ، ورسل هللا عليهم الصالة والسالم جاؤوا لنجاة الناس 
وإنقاذهم من اهلالك والعذاب.كما ينبغي على الداعية إىل هللا أن يلم أبصناف املدعوين واملعنيني 

من أهل ، ابلدعوة وهم املسلمون وأهل الكتاب واملشركون وامللحدون،وبنو قريظة هم من اليهود
 الكتاب ومن أصناف املدعوين.

     
     

  
 
 
 

 
 املبحث األول:

 
 
 

 احلرص على املدعوين وفيه مطلبان: 
 

 حب اخلري للمدعوين.املطلب األول: 
 

 حسن معاجلة أخطائهم. املطلب الثاين: 
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 املطلب األول

 
 

  :  حب اخلري للمدعوين
إىل هللا رمحة للعاملني ، وجناة لألمة أمجعني ، ومن القواعد اليت من األمور املسلم هبا أن الدعوة 

ويتيقن غتها ، تصبغ دعاهتا بصب ألن الدعوة ، تقوم عليها الدعوة إىل هللا ، حب اخلري للمدعوين
لدعوات ا خبالف ما تقوم عليهأبن ما عند الناس ينفذ وما عند هللا ابق ،  الداعية إىل هللا

إىل هللا بيقينه  ةيوالداع م إال على املصلحة الشخصية ىف هذه احلياة الدنيا ،الوضعية الىت ال تقو 
أهل و الذى يعيش به يستشعر عرش ربه ابرزا أمامه والصراط حتت قدمه ، وأهل اجلنة عن ميينه ،

جنة عرضها   هلموا إىل يهمالناس ، ويرغب ىف يقظتهم ، ويناد ىالنار عن مشاله ، فيشفق عل
ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر ااألرض أعدت للمتقني ، فيها مكعرض السماوات و 

ه هي دعوة  وهذفهو حيب هلم هذه اجلنة ، وخيشى عليهم عذاب يوم أليم ،  ، على قلب بشر
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نرى ىف ذلك حرص   1چڄ     ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    چرسول ونيب إىل قومه  كل
الداعية الرشيد على اخلري ملن كان يدعوهم حىت بعد موته ، إنه يتمىن لو يعلم قومه ما هو فيه 
من الكرامة والنعيم ، لعل ذلك حيفزهم على اإلميان .إن حرص الداعية على حتقيق اخلري ملن 

م أبمته عليه الرحييدعوهم من أهم ما جيعل القلوب تلتف حوله وإذا ما استعرضنا حياة الداعية 
جند أن عاطفته كانت جياشة مملوءة حبب اخلري حىت ألعدائه الذين يبتعدون  الصالة والسالم ،

اغفر  رب ) فيقول بكلمات ملؤها احلرص والرغبة يف جناهتم من اهلالكعن اخلري وال يرغبون فيه 
م املؤمنني عائشة رضي عندما سألته أ ، مقتداي يف ذلك برسول هللا 2(لقومى فإهنم ال يعلمون 

أشد  من قومك ما لقيت وكانهللا عنها هل أتى عليه يوم أشد من يوم أحد فقال "لقد  لقيت 
ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ايليل بن عبد كالل فلم جيبين إىل ما 

رأسي فإذا أان  تأردت فانطلقت وأان مهموم على وجهي فلم أستفق إال وأان بقرن الثعالب فرفع
بسحابة قد أظلتين فنظرت فإذا فيها جربيل فناداين فقال إن هللا قد مسع قول قومك لك وما 
ردوا عليك وقد بعث إليك ملك اجلبال لتأمره مبا شئت فيهم فناداين ملك اجلبال فسلم علي 

بل  مث قال اي حممد فقال ذلك فيما شئت إن شئت أن أطبق عليهم األخشبني فقال النيب
إن الداعية الناصح هو  3"أرجو أن خيرج هللا من أصالهبم من يعبد هللا وحده ال يشرك به شيئا

الذي حيب اخلري للناس مجيعا فيجتهد يف إصالح أحواهلم وآتلفهم، ويعمل كلَّ ما فيه مصلحتهم 
هو فلناس ، ويعيش مهوم املسلمني وأفراحهم، ا خيالطوالداعية هو الذي ،  4يف الدين والدنيا

إين آليت على اآلية يف  "إن يّف ثالث خصال:   عاملي اهلم، عاملي الفرح يقول ابن عباس
كتاب هللا فلوددت أن مجيع الناس يعلمون ما أعلم، وإين ألمسع ابحلاكم من حكام املسلمني 
يعدل يف حكمه فأفرح ولعلي ال أقاضي إليه أبدا، وإين ألمسع ابلغيث قد أصاب البلد من بالد 

ومن معان حب اخلري للناس أن يذكرهم ابهلل وأيمرهم  5"فأفرح به ومايل به من سائمة املسلمني

                                 
 .59سورة األعراف آية رقم   1

 .4040احلديث  5/109رواه مسلم ابب غزوة أحد    2

 .4054احلديث  5/121من أذى املشركني رواه مسلم ابب ما لقي النيب 3
 .130هـ،ص 1409أنظر الدعوة قواعد وأصول، مجعه أمني عبدالعزيز،دار الدعوة،االسكندرية، 4
نعيم أمحد بن عبداللهاألصبهاين،دار الكتاب ،أبو حلية األولياء وطبقات األصفياء5
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ابملعروف وينهاهم عن املنكر ، فيحصل هلم االتعاظ والتقوى واإلقالع عن خمالفة أوامر هللا 
 لورسول ، وفيه أيضا إعذار هلم إىل هللا ، وبرآءة للدعاة من املؤاخذة أمام هللا عز وجل يقو 

ي أي موعظتنا هلم معذرة إىل هللا حىت ال يؤاخذان برتك األمر ابملعروف والنهالشوكاين رمحه هللا:" 
  1"عن املنكر الذين أوجبهما هللا علينا ، ولرجاء أن يتعظوا فيتقوا ويقلعوا عما هم عليه من املعصية

، ومتايزت مناذج  نجتلت معامل حب اخلري للمسلمني ولغريهم من الكافري ويف غزوة بين قريظة
ب حأوال:احلب والعطاء للدعوة وللبذل للمدعوين ، رجاء اهلداية والنجاة هلم ، ومن ذلك: 

النيب عليه الصالة والسالم اخلري ألمته ، وكيف ال يكون كذلك وهو الذي بعث رمحة للعاملني 
ارية املسجد س ، ولذلك ملا حصل ما حصل أليب لبابة أثناء استشارة بنو قريظة وذهب يرتبط يف

النبوي منا على ما حصل ، وعلم النيب عليه الصالة والسالم خبربه قال:   ) أما إنه لو جاءين 
 2الستغفرت له ، فأما إذ قد فعل ما فعل ، فما أان ابلذي أطلقه من مكانه حىت يتوب هللا عليه(

ى حبه هذا دليل علفرحا شديدا وذهب بنفسه الشريفة ليطلقه ، و  فلما نزلت توبته فرح النيب
للخري ألمته وفرحه وسروره بنجاهتم وسالمتهم ، وهذا من اخللق الكرمي املتأصل يف نفسه عليه 

 الصالة والسالم. 
ما قامت به سلمى بنت قيس إحدى خاالت النيب عليه الصالة والسالم من الشفاعة  اثنيا:

يسلم  سليط بن قيس ، رجاء أن لرفاعة بن مسوأل الذي كان له صلة وانقطاع إليها و إىل أخيها
ويصلي وحيسن إسالمه ، فوهبه هلا ، وحصل املقصود من إسالمه وجناته من النار ، وهذا دليل 

 على حبها رضي هللا عنها للخري للمدعوين فكان هذا العمل النبيل سببا لدخوله يف دين هللا 
حابه قبوله عليه الصالة والسالم لشفاعة اثبت بن قيس يف الَزبري بن ابطا اليهودي حبا ألص اثلثا:

ورفعا ملعنوايهتم ورجاء اهلداية للكافرين وهذا دليل على حمبته للخري ملدعوين من املسلمني 
 وغريهم.

                                 
  .1/322ابب عبدهللا بن عباس  هـ،1405العريب،بريوت،

،حممد بن علي بن حممد الشوكاين،حتقيق عبد الرزاق املهدي وآخرون،دار الكتاب فتح القدير لإلمام  1
 .2/250 ،م، 1999العريب،بريوت،

 .2/313اإلسالم للذهيب واتريخ  363كتاب املغازي غزوة بين قريظة ص  2
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الة صإظالل الكفار من بين قريظة وإسقاءهم املاء قبل قتلهم ويف هذا قال عليه ال رابعا:
والسالم"أحسنوا إسارهم وقيلوهم واسقوهم حىت يربدوا فتقتلوا من بقي ال جتمعوا عليهم حر 

وهذا فيه صورة من  1فقيلوهم واسقوهم وأطعموهم"-وكان يوما صائفا-الشمس وحر السالح
صور حب اخلري هلؤالء وهم كفار ورمحة هبم ورجاء هلدايتهم وتوبتهم ، فكيف إذا كان األمر 

 ملسلمني.متعلقا اب
 املقصودو فرحه إبسالم رحيانة وجناهتا من النار كل ذلك دال على حبه للخري ألمته.  خامسا:

وأصحابه فأعماهلم وجهادهم ودعوهتم لدين هللا دليل  أن حب اخلري متأصل يف رسول هللا
أن  على حبهم للخري والنجاة لعباد هللا يف الدنيا واآلخرة ، وهذا هو شأن كل داعية إىل هللا

يستقي من عذب رحيقهم  ، ويسلك مسلكهم يف الدعوة والبذل وحب اخلري للناس ألهنم بعثوا 
  هريرةحديث أيبرمحة للناس وهداية هلم إىل سبيل الرشاد كما قال عليه الصالة والسالم من 

 . 2يف معرض قصة األعرايب الذي ابل يف املسجد) إمنا بعثتم ميسرين ومل تبعثوا معسرين (
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 . 2/514مغازي الواقدي ابب غزوة بين قريظة 1

 .5660،احلديث 19/90رواه البخاري ابب قوله عليه الصالة والسالم يسروا وال تعسروا   2
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 املطلب الثاين
 حسن معاجلة أخطاء املدعوين:

ون منها ما يكون عند الداعية ذاته ، ومنها ما يك،  مير الداعية إىل هللا تعاىل بظروف وعقبات
وهذه العقبات وتلك املشاكل هلا أتثري سليب على الدعوة والداعية مما قد  من جهة املدعوين ،

رجاهتم ،ولعل للمدعوين دورا كبريا الختالف دأتخري نتائجها ومثارهايؤدي إىل توقف الدعوة أو 
يف العلم والفهم والطبائع وغريها ، يقول الشيخ صاحل بن محيد حفظه هللا يف حديثه حول 

 ، كاءالناس متباينون يف طبائعهم، خمتلفون يف مداركهم يف العلم والذ و  صفات الداعية إىل هللا:)
الدعوة ختري مما يفرتض على رجل العلم و  ، تلفون يف امليول واالجتاهاتخم، يف األمزجة واملشاعر

 يهم الغضوب واهلادئفف ، املدخل، بل املداخل املناسبة لتلك النفوس املختلفة والعقول املتباينة
إىل  ، إن اإلنسان يعظم عليه أن ينسب ، وفيهم املثقف واألمي، وفيهم الوجيه وغري الوجيه

يغضب إذا نبه على اخلطأ، وجيتهد يف احملاجة، بل جيتهد يف جحد احلق بعد  اجلهل، ولذا تراه
خذ ؤ ياإلنسان أنه انقص، أو جاهل، وإمنا  ، ولذلك ال يشعرمعرفته خيفة أن ينكشف جهله

 بيده من احلضيض الذي هو فيه ورفعه بشفقة ورفق كما ترفع األم وليدها وكما يرفع األب ابنه.
إن شيئًا من سعة الصدر واإلحاطة بطبائع النفوس كفيل بتحقيق اخلري يف الناس، بنتيجة ال 

خيتلفون  وونفاملدعيظنها الكثريون، ينبين على ذلك مالحظة استيعاب املدعو وسعة مداركه، 
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 يف قدرة االستيعاب وخيتلفون يف سعة املدارك ففيهم اجلاهل والعامل، وفيهم الوجيه، وفيهم صاحب
إما  ميوقعه، فمهلو بلغه عقتماال  مملنزلة، ومنهم من هو دون ذلك، فال يلقي رجل الدعوة إليها

، ويف ذلك يقول ابن 1يف النفرة والشرود، وإما يف التخبط الفكري والدخول يف غياهب الفنت
، ويقول  2(ما أنت مبحدٍث قومًا حديثًا ال تبلغه عقوهلم إال كان لبعضهم فتنة ) مسعود

 بن أدهم إلبراهيمقيل و  3(أن يكذب هللا ورسوله؟  أحتبونحدثوا الناس مبا يعرفون ) علي
ولكن  قال: هذا تبكيت الرجل يرى من الرجل الشيء أو يبلغه عنه أيقوله له؟":  رمحه هللا

ن إىل غض الطرف ع يهدي الداعية .واملداراة فن من فنون الدعوة إىل هللا عز وجل 4"يعرض
ن أهل م، وإقالة عثرات العاثرين إذا كانوا هذا سببا انفعا يف استصالحهمادام أخطاء املقصرين م

 كرويف ذ  . ،من أسباب إمخاد هذه األخطاء والزالت أو تقليلها، أو كان ذلك الكرامة والوفاء
تلك الواقعة الصحيحة، صورة حية من صور الضعف البشري يف  ،قصة حاطب بن أيب بلتعة 

ن عمر ب إشتد غضب كرب الزلةكن ل، ولمن أهل غزوة بدرحلظة من حلظات الزمن، مع أنه 
، صدق حاطبا حني أجابه  : دعين أضرب عنق هذا املنافق، ولكن النيبوقال اخلطاب

 قال:بعثنا رسول هللا أيب طالبوقد وردت القصة بكاملها يف احلديث الذي رواه علي بن 
خرجنا ف أان والزبري واملقداد فقال:) ائتوا روضة خاخ فإن به ضعينة معها كتاب فخذوه منها(قال:

تتعادى بنا خيلنا حىت أتينا الروضة فإذا حنن ابلظعينة فقلنا أخرجي الكتاب فقالت ما معي من  
ينا به رسول رجته من عقاصها قال فأتكتاب فقلنا لتخرجن الكتاب أو لتلقني الثياب قال فأخ

  فإذا هو من حاطب بن أيب بلتعة إىل انس من املشركني مبكة خيربهم ببعض أمر النيب هللا
قال ال تعجل علي اي رسول هللا إين كنت امرءا ملصقا يف قريش  "فقال ما هذا اي حاطب ؟"

                                 
هـ 1423أنظرالدعوة إىل هللا وأخالق الدعاة،عبدالعزيز بن ابز،رائسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء،الرايض،1
ودروس الشيخ صاحل بن محيد الصوتية،تفريغ موقع الشبكة اإلسالمية 40-40م،ص 2002-

www.islamweb.net  هـ الساعة السابعة صباحا و دليل 19/9/1433الدخول يوم الثالاثء
 .04-1/03هـ،1420اعية ، انجي بن دايل السلطان،دار طيبة اخلضراء،الرايض،الد

 .14، احلديث 1/9رواه مسلم ابب النهي عن احلديث بكل ما مسع   2

 .124، احلديث 1/210رواه البخاري ابب من خص ابلعلم قوما دون قوم   3

 .1/213اآلداب الشرعية البن مفلح  4
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ة حيمون هبا أهليهم وأمواهلم مبكومل أكن من أنفسها وكان من معك من املهاجرين هلم قراابت 
فأحببت إذ فاتين ذلك من نسب فيهم أن أختذ فيهم يدا حيمون هبا قرابيت وما فعلت ذلك كفرا 

فقال عمر بن  "صدق" وال ارتدادا عن ديين وال رضا ابلكفر بعد اإلسالم فقال النيب
ه قد شهد بدرا فما إن"  دعين اي رسول هللا أضرب عنق هذا املنافق فقال النيب  اخلطاب

ففعل النيب عليه  1" يدريك لعل هللا اطلع على أهل بدر فقال اعلموا ما شئتم فقد غفرت لكم
اذ لواقع وإصالح للزلة ، وإنق لعثرةلإقالة الصالة والسالم جتاه حاطب بن أيب بلتعة إمنا هو 

حلرج ، وا الندمملا سيكون يف نفسه من رفع و خمطئ يف أمس احلاجة إىل العالج واإلصالح ، 
يقول ،أملا بدر منه من الزلة واخلطليس إقرارا و   واستدعاء ملكامن اخلري واهلدى فيه ،واستثارة 

ضيء أو زل أن يسمع كلمة صائبة، وأن يست أخطأفحق ملن  الشيخ صاحل بن عبدهللا بن محيد"
أال و إن مما  2األصحاب"بشمعة أمل، من أجل أن يرجع إىل اجلادة، ويسري مع األخيار من 

يعني على حسن املعاجلة ألخطاء املدعوين ، العالج أبسلوب التعريض الذي هو ضد التصريح 
، وهو انفع يف أغلب األحوال إن مل يكن كلها ، وهذا هو أسلوب القرآن الكرمي ، ووسيلة سيد 

ليت وقع فيها ا يف القرآن الكرمي يف معاجلة األخطاء أتملناولو املرسلني عليه الصالة والسالم ، 
 عرض لوجدان أن هللا، أو اليت وقع فيها املنافقون، أصحاب رسول هللا عليه الصالة والسالم 

  گچ  أهل أحد قال هلم هللا عز وجل عاتبهبم دون التصريح أبمساءهم ولذلك ملا 

   ںڱ  ڱ  ڱ  ں  ڱگ  گ   گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ

3چۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ        ڻڻ  ڻ  ڻ
أن يقول: فالن  ابإلمكانكان و  

 وهذا أسلوب وفالن وفالن أهل دنيا فأخرجوهم، وهؤالء يريدون اآلخرة، لكنه قال: منكم
مام لعلمه جل وعال مبا يعرتي النفوس البشرية من ضعف أ، تعريض دون التصريح والتجريح 

يف خماطبة أصحابه، فكان يقول  والتعريض سنة حمفوظة عن النيبحاجاهتا من املادايت ، 

                                 
 .6550،احلديث 0/160رواه مسلم ابب من فضائل أهل بدر   1

 واإلرشاد، دعوةوال واألوقاف اإلسالمية الشؤون محيد،وزارة بن هللا عبد بن الدعوة،صاحل يف احلكمة مفهوم 2
 . 43 هـ ص1422الرايض،

 .152سورة آل عمران آية رقم   3
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كما أن نصيحة السر تسدى  1يرفعون ابصارهم إىل السماء يف صالهتم "ما ابل أقواٍم " دائماً 
إىل املخطىء هلا دور كبري يف انتفاعه ابلنصيحة ، وإصالح ما فسد من حاله ، والنصيحة يف 

من املسالك البارزة يف الدعوة، وخباصة إذا ما حاولنا البعد ابلنصيحة عن أن تكون  السر
يوضح ذلك احلافظ ابن القيم رمحه هللا حيث يقول: "والنصيحة إحسان إىل من فضيحة، 

ذلك أن الناصح  2فهو إحسان حمض " ،والغرية له وعليه ،تنصحه بصورة الرمحة له والشفقة عليه
إزالة  فههد، وإمنا املنصوحنيإشاعة عيوب و  فضح املخطئني يف أي هدفالصادق ليس له 

تلك املفسدة، وشتان بني من قصده النصيحة ومن قصده  براثنمن  هماملفسدة وإخراج
وعظ  من":  رضي هللا عنها الفضيحة، وال تلتبس إحدامها ابألخرى، وكما قالت أم الدرداء

من حيسن إليها،  حمبة تنقاد إىلالنفوس و  3"أخاه سرا فقد زانه، ومن وعظه عالنية فقد شانه 
 والتشهري اليت شدةالبعيدا عن ، ويناصحها يف السر، ، ويبسط هلا احملياويلني يف التعامل معها
عامل املؤثر ما  العزة ابإلمث ، فالت هافتأخذ والصدود والتمادي يف الباطل،قد تدفع إىل املكابرة 

ه مشموال ابلرمحة والشفقة كما كان النيب علي ،صدرح ا شر انو  وبسط حميا ،،يف دماثة خلقكان 
ٻ  پ  پ  پ    ٻٱ  ٻ  ٻچ الصالة والسالم عليه وأصحابه كما قال هللا فيهم 

بينا قال:  معاوية بن احلكم السلمي ي لنايرو وحول هذا املعىن  4چپ       ڀ  ڀ
ارهم، القوم أببصرجل من القوم فقلت: يرمحك هللا فرماين  إذ عطس،  مع رسول هللا أان أصلي

فقلت: واثكل أماه ما شأنكم تنظرون؟ فجعلوا يضربون أبيديهم على أفخاذهم  فلما رأيتهم 
 قبله وال بعده، أبيب هو وأمي ما رأيت معلما  سكت، فلما صلى رسول هللا يصمتونين لكنين

فيها  صلحيإن هذه الصالة ال )، قال: فوهللا ما كهرين وال ضربين وال شتمين  أحسن تعليما منه

                                 
 .002،احلديث 3/195رواه البخاري ابب رفع البصر إىل السماء يف الصالة   1

م، ابب الفرق بني النصيحة والتأنيب 1992-1412بريوت،،الروح البن القيم اجلوزية،دار الفكر 2
1/250. 
لالبن  ألمر ابملعروف والنهي عن املنكرا 3 ،حتقيق حيى مراد،دار الكتب احلنبلي اخلالَّ

 .39م، ص 2003-1424العلمية،بريوت،
 .29سورة الفتح آية رقم   4
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وحول هذا يقول ابن حجر  1(شيء من كالم الناس، إمنا هو التسبيح، والتكبري، وقراءة القرآن 
"واملراد أتليف من قرب إسالمه، وترك التشديد عليه يف االبتداء، وكذلك الزجر عن  رمحه هللا:

ألن الشيء  ،تدريجن يكون ابلاملعاصي ينبغي أن يكون بتلطف ليقبل، وكذا طلب العلم ينبغي أ
إذا كان يف ابتدائه سهال حبب إىل من يدخل فيه، وتلقاه ابنبساط، وكانت عاقبته دائما يف 

وقد كان أصحاب النيب عليه الصالة والسالم يف غاية األدب واللباقة  2ازدايد خبالف ضده"
ج املناسب ناسبها من العالعندما يرون ما يكرهون من إخواهنم ، فينكرون ويعاجلون املواقف مبا ي

رمحه  اإلمام أمحدالذي ال يتولد من ورائه مفسدة تضر ابلداعي أو املدعوة أو ابلدعوة يقول 
: "كان أصحاب ابن مسعود إذا مروا بقوٍم يرون منهم ما يكرهون، يقولون هلم: مهال رمحكم هللا

لذي ا املداراةين ، أسلوب  .ومما يبعث على حسن املعاجلة لألخطاء الواقعة من املدعو  3هللا"
خيتلف كما وكيفا وحكما عن أسلوب املداهنة ،يقول الشيخ عبداللطيف بن عبد الرمحن آل 

هي ترك ما جيب هلل من الغرية واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر، والتعامل فاملداهنة  4الشيخ"
، وحكمها  م إال بذلكعن ذلك لغرض دنيوي وهوى نفساين لزعم هؤالء أن املعيشة ال حتصل هل

درء الشر أما املداراة فهي   5چۆ                   ۇ  ۇ         ۆچ التحرمي كما قال عز وجل 
 6"املفسد ابلقول اللني ، وترك الغلظة أو اإلعراض عنه إذا خيف أشد منه، أو مقدار ما يساويه

صورة من صور التعامل الدال على احلكمة واملوصل إىل املقصود، مع حفظ ما  ، إذا فاملداراة

                                 
 .1220،احلديث 2/00رواه مسلم ابب حترمي الكالم يف الصالة   1

 .69،احلديث  1/163فتح الباري ابب ما كان النيب 2
لالبن  ألمر ابملعروف والنهي عن املنكرا 3  . 34ص  اخلالَّ
الشيخ الفاضل العالمة ، عبداللطيف ابن الشيخ العالمة عبدالرمحن ابن الشيخ حسن ابن شيخ اإلسالم هو  4

جملة هـ،أنظر 1292تويف رمحه هللا سنة و ، ببلد الدرعية ، هـ1225ولد رمحه هللا سنة  ،حممد بن عبدالوهاب 
 12املوافق ،هـ1340 ، السبت غرة شعبان سنة 11اإلصالح ،أتسيس الشيخ حممد حامد الفقي، العدد 

 .م1929يناير
 .9سورة القلم آية رقم   5

الدرر السنية يف الكتب النجدية،أتليف علماء جند األعالم،حتقيق عبدالرمحن بن قاسم،دار  6
 .10/02م  ابب الدرر السنية يف األجوبة النجدية،1996-1410القاسم،الرايض،هـ
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ابب:  هللا يف صحيحه فقال: للداعي واملدعو من كرامة ومروءة، وقد بوب اإلمام البخاري رمحه 
فقال:   املداراة مع الناس، مث أورد حديث عائشة رضي هللا عنها: أن رجال استأذن على النيب

أخو العشرية، فلما دخل أالن له الكالم، فقالت عائشة رضي هللا عنها: اي  ائذنوا له فبئس)
رسول هللا! قلت ما قلت مث ألنت له القول، فقال: اي عائشة ! إن شر الناس منزلة عند هللا من 

املداراة من أخالق املؤمنني، وهي "قال ابن بطال :  1(تركه الناس اتقاء شره، أو اتقاء فحشه 
: أيضا القو  ،ناس، ولني الكالم، وترك اإلغالظ، وذلك من أقوى أسباب األلفةخفض اجلناح لل

وظن بعضهم أن املداراة هي املداهنة فغلط؛ ألن املداراة مندوب إليها واملداهنة حمرمة، والفرق: 
ويف غزوة بين قريظة      . 2"أن املداهنة من الدهان وهو الذي يظهر على الشيء ويسرت ابطنه

حتققت مناذج من سريته عليه الصالة والسالم وسرية أصحابه يف التعامل وعالج ما قد يطرأ من 
 مشكالت ومن ذلك: 

حسن املعاجلة ، وتفهم الواقع ، وتقدير االجتهاد ، وبلوغ االستطاعة ، وإقرار للخالف أوال:
ده عليه افيما حصل من الصحابة من اختالف يف قضية صالة العصر ، والفهم املختلف ملر 

الصالة والسالم ، فمنهم من أخذ بظاهر األمر فلم يصل إال متأخرا يف الليل يف بين قريظة 
ومنهم من أتول األمر أبن املراد التعجيل ، فصلوها يف وقتها يف الطريق ، فقابل ذلك عليه 

و خيطئه أ الصالة والسالم حبسن املعاجلة أبن مل يعنف أحدا منهم على فعله ، ومل يؤنبه أو يزجره
، ألن الكل جمتهد والكل عامل بطاعته عليه الصالة والسالم ، وهذه حكمة وفن من فنون 
الدعوة ال حيسنها إال من وفقه هللا إليها.وهذا درس عظيم من الدروس الدعوية اليت ينتفع هبا 

أو مع  ،الداعية إىل وهللا يف املواقف احلرجة اليت قد تعرتضه وهو يف طريق الدعوة مع إخوانه 
عامة الناس ، فيعطي لكل موقف ما يناسبه من العالج ، واضعا يف احلسبان سالمة القلوب 
ومجع الكلمة ، وأتليف القلوب على الدين واخلري ، وال يكون اخلالف سببا للفرقة والتناحر ، 
وشتات الرأي والكلمة ، وذهاب للقوة ، وحلول الفشل ، اليت ال يستفيد منها إال األعداء 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ املرتبصني ابملؤمنني الدوائر كما قال تعاىل 

                                 
 .5666حلديث ،ا19/95رواه البخاري ابب املداراة مع الناس   1

 .09،احلديث 306-9/305شرح صحيح البخاري البن بطال كتاب األدب  2
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ملعاذ وأيب موسى  ويف وصية النيب 1چڀ     ڀ  ٺ  ٺ    ڀڀ   پپ  پ
حينما بعثهما إىل اليمن ، نورا ونرباسا يستنري هبا الدعاة إىل هللا ، فتجتمع كلمتهم ، وتسدد 

بعث معاذا  ة عن أبيه عن جده أن النيبآراءهم ، وتثمر جهودهم ، فعن سعيد بن أيب برد
 ولكن ذلك ال.2وأيب موسى إىل اليمن قال" يسرا وال تعسرا وبشرا وال تنفراوتطاوعا وال ختتلفا"

كتمان احلق فيما دل عليه الدليل من الكتاب والسنة،وترك املنكر وعدم بيان عواقبه الوخيمة   يعين
على الفرد واجملتمع،بل الواجب البان املدعم ابلدليل مع احلفاظ على مجع الكلمة واملودة واألخوة 

 اإلميانية.
أربعة من اليهود  حيث دخل اإلسالم ما كان ليلة نزول بين قريظة على حكم رسول هللا اثنيا:

، ثالثة ليسوا من بين قريظة وهم ثعلبة بن سعية ، وأسيد بن سعية ، وأسد بن عبيد وهم من 
، وواحد من بين قريظة وهو عمرو بن سعدى القرظي وهو الذي مل يدخل مع بين  3بين هدل

عة بقريظة يف غدرها ونقضها للعهد ، بل كان انصحا هلم خملصا يف الدخول يف اإلسالم ومتا
النيب عليه الصالة والسالم ، فمر ابلليل حبرس حممد بن مسلمة يريد اخلروج ، فلما أحس به 
حممد بن مسلمة قال من هذا؟ قال:عمرو بن سعدى ، قال مر ، اللهم ال حترمين إقالة عثرات 
الكرام ، وخّلى سبيله ، وهنا نالحظ أن حممد بن مسلمة مل ينهره أو يسبه أو يوقفه ويوثقه 

ذهب به للنيب عليه الصالة والسالم فيقول هذا هارب ، أو متخف ابلليل يريد بنا شرا أو وي
هارب من املشاركة يف اجلهاد وحنو ذلك ، بل تذكر معروفه وحفظه للعهد وحسن إسالمه 
فكانت املكافأة تركه وإخالء سبيله ، عالج سريع وبناء له من األثر العظيم يف قلب املدعو ما 

م ، وهذا ذكاء وفطنة من حممد بن مسلمة يف األمور العاجلة والطارئة ، فلما بلغ هللا به علي
 . 4قال"ذاك رجل جناه هللا بوفائه" ذلك النيب

                                 
  .46سورة األنفال آية رقم   1

 .2211احلديث  10/242رواه البخاري ابب ما يكره من التنازع واالختالف يف احلرب  2

قريظة وال النضري،   من بينمل يكونوا ،  هدل بفتح اهلاء وفتح الدال املهملة وقيل بسكوهنا إخوة بين قريظة 3
  .1/23و السرية النبوية البن إسحاق  1/301.أنظر السرية احللبية غزوة بين قريظة  كانوا فوق ذلك

 .2/100واتريخ األمم وامللوك للطربي غزوة بين قريظة  3/249سرية بن هشام غزوة بين قريظة   4
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ما وقع من األوس من اخلطأ يف الشفاعة يف قوم خانوا هللا ورسوله يف العهد وغدروا ومتالؤوا  اثلثا:
 والسالم واملسلمني ، وإن كانوا من احللفاء مع األحالف الكافرة على رسول هللا عليه الصالة

ني  هلم ، أو مساواة ابخلزرج يف شفاعتهم لبين النضري ، فإن بين النضري مل يفعلوا مع الرسول واملسلم
كما فعل بنو قريظة ، ولكن الرسول عليه الصالة والسالم حبكمته وعون هللا له يف درء املفاسد 

ها ، أصلح هذا اخللل بتحكيم رجل من األوس ذاهتم وجلب املصاحل وإصالح النفوس وإقناع
وذلك رفعة لشأهنم من جهة ، ومن جهة أخرى إقناعهم ابحلكم ،واقتناع بين قريظة به أيضا ، 
وأن ما فعله بنو قريظة ال يستحق الشفاعة ، وهبذا رضيت األوس واقتنعت ونفذ احلكم،وأخزى 

 هللا أعداء اإلسالم وقطع دابرهم. 
من حماولة إسكات  ومن ذلك أيضا ما حصل من الصحايب اجلليل عمر بن اخلطاب رابعا:

أم سعد بن معاذ رضي هللا عنها عندما بكت من وجدها على ابنها عندما انفجر عرقه ونزف 
ومات وقد أقر هللا عينه هبالك بين قريظة استجابة لدعوته سلفا ، وكانت مع البكاء تقول:         

َجالدةً          وحدا                                          حيث         َدا      ويل اُم سعٍد سع  
"مهال اي أم سعد ال تذكري سعدا" وما حصل منها ما  قال هلا عمر وهو املعروف بشدته

هو إال ما تدعوه طبيعة األم يف اجلزع على أبناءها ، وما فعلته من الطبيعي أن تفعله أي أم 
، وهلذا تفهم الرسول عليه الصالة والسالم أمرها ، وعاجل ما وقع فيه عمر بعالج حسن غريها 

 .1) دعها اي عمر فكل ابكية مكثرة إال أم سعد ، ما قالت من خري فلم تكذب( ويسري فقال
ملا بدر من الصحايب اجلليل أبو لبابة  ومن ذلك أيضا العالج املثايل الفعال من النيب خامسا:

حينما أفشى سرا من أسرار احلرب لبين قريظة عندما استشاروه يف النزول على  بن عبد املنذر
مث تفطن هلذا اخلطأ فلم يرجع للنيب عليه الصالة والسالم حياء  2احلكم قال نعم إنه الذبح

ذهب مل يقل أحضروه يل ، أو كيف يوخجال ، ولذلك جاء العالج النبوي بتفويض األمر هلل و 
دون علمي أو الرجوع إيل ، أو ملاذ خيالف ويقل ما قال ، مل حيصل شيء من ذلك بل أوكل 

إذ فعل  أما إنه لو أاتين الستغفرت له وأماأمره إىل هللا واكتفى بقوله عليه الصالة والسالم "

                                 
 .  2/520وكتاب املغازي غزوة بين قريظة  3/264سرية ابن هشام غزوة بين قريظة   1

  .2/315والسرية الصحيحة ألكرم العمري  2/340والسرية النبوية علي الصاليب 3/240سرية ابن هشام  2
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ل داعية إىل هللا تعاىل ، أن ويف هذا العالج الكرمي درس لك 1"فلست أطلقه حىت يطلقه هللا
يكون كيسا فطنا يف مواجهة األخطاء اليت تصدر من قبل املدعوين ، فيعطي لكل خطأ ما 
يناسبه من العالج ،فإن تطلب األمر رفقا ،رفق به،وإن تطلب حزما حزم معه، واضعا يف حسبانه 

ن لصواب واهلداية دو حال املدعوين وأن اهلدف هو اإلصالح للخلل وإرجاع املدعوا إىل جادة ا
تعنيف وال جتريح ، فاهلدف االصالح وليس التجرمي ، وقد ظهر لنا جليا مردود ذلك العالج 

، وهذا  الفعال على أيب لبابة ، فمن فرحته بتوبة هللا عليه أىب أن حيله من رابطه إال رسول هللا
ه ابلزان ، وهذا ن أيذن ليذكران بقصة الشاب الذي أتى النيب عليه الصالة والسالم يطلبه يف أ

مطلب خطري وذنب كبري ومسعه األصحاب فثاروا عليه وزجروه ولكن النيب الكرمي كان أكثر 
ال ال حتبه ألمك قحكمة ورزانة من هيجان ذلك الشاب ووضع له العالج على اجلرح بقوله"أ

ل ال وهللا اي رسول اوهللا جعلين هللا فداءك قال وال الناس حيبونه ألمهاهتم قال أفتحبه البنتك ق
هللا جعلين هللا فداءك قال وال الناس حيبونه لبناهتم قال أفتحبه ألختك قال ال وهللا جعلين هللا 
فداءك قال وال الناس حيبونه ألخواهتم قال أفتحبه لعمتك قال ال وهللا جعلين هللا فداءك قال 

ال وال الناس حيبونه علين هللا فداءك قوال الناس حيبونه لعماهتم قال أفتحبه خلالتك قال ال وهللا ج
خلاالهتم قال فوضع يده عليه وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه فلم يكن بعد ذلك 

فنفع العالج الشاب إبذن هللا ، وهكذا جيب أن يكون الدعاة إىل هللا  2"الفىت يلتفت إىل شيء
ملسلمني وخصوصا الشباب من كل وال سيما يف هذا الزمن الذي هاجت فيه الشهوات على ا

مكان واليت أعمت بصائرهم عن احلق فيحتاجون إىل نوع من العالج فيه شفقة ورمحة ورغبة 
  أكيدة يف اإلنقاذ.

ومن ذلك أيضا ما وقعت فيه األوس من اخلطأ حينما شفعت يف بين قريظة مع علمهم  سادسا:
توفيق وعون من هللا تعاىل إىل اجلمع ب خبيانتهم وغدرهم ونقضهم للعهد ، ولذلك سعى النيب

بني إجابة أصحابه فيما طلبوا ، وبني إنزال العقوبة يف اخلائنني الغادرين ، فجعل احلكم فيهم 
الذي مل أتخذه  إىل رجل منهم يرتضونه ويرتضيه بنو قريظة ، فجعل ذلك إىل سعد بن معاذ

                                 
خ واتري4/130والبداية والنهاية البن كثري1/109الدرر يف اختصار املغازي والسري غزوة بين قريظة  1

 .2/311اإلسالم للذهيب 
 .300احلديث  1/369وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة  5/256رواه أمحد   2



~ 106 ~ 

 
 

راده هللا ه الطرفان ومضى األمر كما أيف هللا لومة الئم ، فحكم حبكم هللا ورسوله الذي رضي ب
ورسوله ، فلو رفض عليه الصالة والسالم طلب األوس لكان لذلك مردوده السيء يف نفوسهم 
وال سيما أنه أجاب شفاعة غريهم ، وإن عفا عن بين قريظة فعظيم جرمهم ال يتأتى معه العفو 

 له احلسنيني.ويف لزلزلتهم ، ولذلك مجع هللاوال بد من العقوبة وإال ملا أمره هللا حبرهبم وأرسل جربيل 
هذه الفنون الدعوية يف عالج األخطاء واملنكرات من قبل املدعوين دروس يستفيد منها الدعاة 
إىل هللا ويسريون عليها فيما يطرأ هلم يف مسريهتم الدعوية.وكم من العثرات اليت يواجهها الدعاة 

راط إىل عالج حسن سوي يهد هللا به املدعو إىل الصمع املدعوين فمنهم من يدله هللا ويهديه 
املستقيم ، ومنهم من يقع يف خطأ يف تقدمي العالج فينتج عن ذلك مفسدة تستبقي املخطىء 
على خطأه ، وتورثه تصورا خاطئا عن الداعية وعن ما يدعوا إليه ، فحري بكل داعية أن يكون 

دعوة ينه على التعامل مع املدعوين مبا يفيد الحذرا ومستلهما من السرية ومن أهل اخلربة ما يع
 وينفع يف عالجهم.

 
 
 

 
 
 

 املبحث الثاين
 
 

 املدعوين وفيه مطلبان: حقوق
 

 إنزال الناس منازهلم.املطلب األول: 
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 رفع الروح املعنوية للمدعوين.املطلب الثاين: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 املطلب األول
 

 إنزال الناس منازهلم: 
وما يدينون  ،يتمتع هبا الداعية املوفق إىل هللا تعاىل معرفة واقع املدعوين وأحواهلم من احلكمة اليت
الق ما يتمتعون به من األفهام واألخ، مث يدعوهم على قدر فينزهلم منازهلم، به من العقيدة

 كياهنم يف الشرعية املؤثرة الوسائلوجمموعة  ، والطبائع واملستوايت العلمية واالجتماعية
ها أمور والضروف اليت ميارس في، للبيئة حولهيكون مدركا  أيضا والداعية احلكيم ،هموأمزجت
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تبلغ فيه  ، فدراسة البيئة واملكان الذيمقدرا مشاعر الناس ومتطلباهتم وما حيتاجون إليه، الدعوة
فمن الضرورة مبكان أن يعرف أحوال املدعوين ، يف حياة الداعية إىل هللا الدعوة أمر مهم جدا

والظروف النفسية ، واملراتب االجتماعية ، واألحوال املادية واالقتصادية ،ن النواحي االعتقادية م
معرفة لغتهم، وهلجتهم، وعاداهتم، واإلحاطة  و، واإلملام مبواطن اخللل واالحنراف عندهم ،

هم، عمبشكالهتم ونزعاهتم اخللقية، وثقافتهم، ومستواهم اجلديل، والشبه اليت انتشرت يف جمتم
ذلك للدعاة إىل هللا عز وجل، فقال ملعاذ بن جبل حينما بعثه إىل  وقد بنيَّ النيب 1ومذاهبهم

أن  فإذا جئتهم فادعهم إىل تأيت قوًما أهل كتابسإنك  ): -داعًيا ومعلًما وقاضًيا-اليمن 
هللا قد  نفإن هم أطاعوا لك بذلك فأخربهم : أيشهدوا أن ال إله إال هللا وأن حممدا رسول هللا 

فرض عليهم مخس صلوات يف كل يوم وليلة . فإن هم أطاعوا لك بذلك ، فأخربهم : أن هللا 
قد فرض عليهم صدقة ، تؤخذ من أغنيائهم فرتد على فقرائهم . فإن هم أطاعوا لك بذلك ، 

لصالة عليه ابني وهنا  2(فإايك وكرائم أمواهلم واتق دعوة املظلوم فإنه ليس بينها وبني هللا حجاب
م هل ملعاذ عقيدة القوم الذين سوف يقدم عليهم حىت يعرف حاهلم، ويستعد هلم، ويقدم والسالم

 أحتبون مبا يعرفون حدثوا الناس":وهلذا قال علي بن أيب طالب ما يناسبهم، يصلح أحواهلم.
 ، فعن عائشة هللاوإنزال الناس منازهلم اليت أنزهلم هللا مأمور به يف شريعة  3"أن يكذب هللا ورسوله

وقال عبد هللا بن  4"أن نـُن ز َل الناس منازهلم أمران رسول هللا أم املؤمنني رضي هللا عنها قالت:"
ودرء املفاسد  5 "ما أنت مبحدث قوًما حديثًا ال تبلغه عقوهلم إال كان لبعضهم فتنة": مسعود

                                 
، وكيف يدعو الداعية 225/  1، وفتح الباري 190، 06/  1انظر: شرح اإلمام النووي على مسلم   1

، وزاد الداعية إىل هللا 155، 40، 30، 0ص م،1926-1406،دار السالم،جدة،لعبد هللا انصح علوان
وكيفية دعوة امللحدين إىل  0ص م، 2000-1433،دار الوطن،الرايض،للشيخ حممد بن صاحل العثيمني

  .0-4هـ ص1425هللا تعاىل يف ضوء الكتاب والسنة،د.سعيد بن وهف القحطاين،مكتبة سفري،الرايض،

 .1401،احلديث5/356ترد إىل الفقراء رواه البخاري ابب أخذ الصدقة من األغنياء و  2
/  1، كتاب العلم، ابب من خص ابلعلم قوًما دون قوم كراهية أن ال يفهموا البخاريرواه  3

  .124،احلديث 225
 .2130،احلديث  4  /312ابب حجة النيبشرح النووي،بمسلم، رواه  4
 .14،احلديث  9/  1ابب النهي عن احلديث بكل ما مسع رواه مسلم  5
البخاري كتاب العلم، ابب من ترك بعض االختيار خمافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا يف رواه  4 
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تحقق ملصلحة يف دعوة  الناس سيمقدم على جلب املصاحل ، فإذا رأى الداعية إىل هللا أن هذه ا
من وراءها مفسدة أكرب ، فليغلب جانب درء املفسدة اليت تضر ابلدعوة والداعي بل وابملدعو 

أن ينقض الكعبة وجيعل هلا اببني وأن فيها مصلحة للعباد ، غلب  ، ولذلك ملا أراد النيب
ضي هللا املؤمنني ر  على ظنه حصول مفسدة حيث أن القوم حديثوا عهد بكفر فعن عائشة أم

قومك حديث عهدهم بكفر لنقضت الكعبة وجعلت هلا  اي عائشة ، لوالقال) عنها أن النيب
هذه املصلحة، ألمن  عليه الصالة والسالمفرتك  4(اببني: ابب يدخل الناس، وابب خيرجون

لوقوع يف ايستفاد منه ترك املصلحة؛ ألمن :"قال ابن حجر رمحه هللا ،  الوقوع يف املفاسد
والداعية إىل هللا تعاىل ال ينجح يف  1"املفسدة، وترك إنكار املنكر خشية الوقوع يف أنكر منه

دعوته، وال يكون موفًقا يف تبليغه وال مسدًدا يف قوله وفعله حىت يعرف من يدعوهم، وهل هذا 
فات؟ هل هذا ااجملتمع من املسلمني العصاة، أو من املسلمني الذين انتشرت فيهم البدع واخلر 

اجملتمع من أهل الكتاب؟ فإذا كانوا منهم، فهل هم من اليهود أم من النصارى؟ هل هذا اجملتمع 
رف الداعية هذا  فإذا ع،من امللحدين الطبيعيني واملاديني والدهريني؟ أم من الوثنيني املشركني 

ما يؤخر؟ و  كله، فكيف يدعو كل فئة من هذه الفئات ابحلكمة؟ وماذا يقدم معهم؟ وماذا
 القضااي اليت يعطيها أمهية وأولوية قبل غريها؟ وما األفكار الضرورية اليت يطرحها ويبدأ هبا؟وهكذا

فالداعية احلكيم كالطبيب احلكيم الذي يشخص املرض، ويعرف الداء وحيدده، مث يعطي الدواء 
حتمله للعالج، و املناسب على حسب حال املريض ومرضه، مراعًيا يف ذلك: قوة املريض وضعفه، 

وقد حيتاج املريض إىل عملية جراحية فيشق بطنه، أو يقطع شيئا من أعضائه، من أجل استئصال 
املرض طلًبا لصحة املريض، وهكذا الداعية احلكيم يعرف أمراض اجملتمع، وحيدد الداء، ويعرف 

ب ، واملعلم ، والكبري مثل األ إنزال الناس منازهلمو  .الدواء، وينظر ما هي الشبه والعوائق فيزيلها
كرمي ، ومن أحق الناس ابإلكرام العلماء، وذوي الفضل ، ومن له النبوي اللق اخل يعترب من، 

سن وحي يكرم وجهاء الناس وفضالئهم ،عليه الصالة والسالم مكانة وشرف، وكان النيب 
ليس منا من مل يرحم صغريان و يوقر  ) قال: قال النيب فعن أنس بن مالك استقباهلم ،

                                 
 .123،احلديث 224/  1أشد منه 

  .225/  1نظر فتح الباري أ  5
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جتاه اجلميع أن يعطي كل ذي حق  عامة ، والداعية إىل هللا خاصة ب املسلمادآمن و  1(كبريان
 وحقه، فيوقر الكبري وذي السلطان والشيبة ويرحم الصغري وخياطب الناس على قدر عقوهلم 

رمي لكبار تسمية القرآن الك كانتوهلذا  الرتفق ابلناس وخماطبتهم على ما هم عليه من منزلة 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ            ۀ  ۀ  ہ  چ قال هللا تعاىل ذاكراً قصة نوح مع قومه  [ابملأل  ]القوم 

ہ                  ہ     ہ  ھ  ھ  ھ  ھ      ے  ے    ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  

2چۇ     ۆ  ۆ  
، وإطالق   3" منهمالسادة واألكابر املأل هم ابن كثري رمحه هللا:"قال  

كلمة املأل على هؤالء هبذا املعىن هو من قبيل بيان الواقع ال من قبيل بيان استحقاقهم فعاًل 
إىل رؤساء  للشرف والسيادة والقيادة والرائسة ويشبه هذا اإلطالق ما ورد يف رسائل النيب

عليه الصالة مي الكر ، فقد جاء يف بعض هذه الرسائل خماطبة الرسول واحلبشة فارس والروم ومصر
من  فإطالق هذه العبارة على رئيس الروم [إىل عظيم الروم  ]إىل رئيس الروم بعبارة  والسالم

 ،هذا الوصف رائسته هلم، وليس بياانً الستحقاقهلقبيل بيان واقعه وهو أنه عظيم يف نظر الروم 
التلطف عند  القرآن الكرمي جاء خطاب  ، ويف وهذا األسلوب من حكمة الدعوة واخلطاب

  قال هللا تعاىل كما  خماطبة كبري الناس

ہ  ہ      ھ  ھ   ھ  ھ     ے       ے        ؞ڻ  ڻ     ۀ   ۀ        ہ   چ خماطباً موسى وهارون 

4چ
 عن عائشة رضي هللا،فالرتفق مع الناس، ومراعاة املخاطب  و كان من حكمة رسول هللا 

قالت عائشة :  ،فقالوا : السام عليك  : دخل رهط من اليهود على رسول هللا تعنها قال
مهالً  السالمعليه الصالة و ففهمتها ، فقلت : وعليكم السام، واللعنة. قالت فقال رسول هللا 

حيب الرفق يف األمر كله، فقلت اي رسول هللا! أو مل تسمع ما قالوا قال رسول  اي عائشة إن هللا
إن مواقف الداعية من وٍد للناس، واحرتامهم، وإعطاء كل ذى .  5"قد قلت وعليكم  ":  هللا

                                 
 .5/195وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة  2/125رواه أمحد  1
 .24سورة املؤمنون آية رقم  2

 .3/230تفسري بن كثري  3
 .44-43سورة طه آية رقم   4

ومسلم ابب النهي عن  5565احلديث 440/ 12متفق عليه، رواه البخاري ابب الرفق يف األمر كله  5
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قلوب الناس، وذلك   قبوله ىف وفضل تقديره الالئق به، هلا دورها اإلجيايب، ىف غرس الثقة به، 
كسب كبري للدعوة، ألن الدعوة ال تسري على الوجه الصحيح إال ابلثقة ابلداعية وقبوله ىف 

، ، وقد وقوة حكمته ، ودماثة خلقهعقله،  ةذه املواقف اإلجيابية دليل على وفور ه والقلوب، 
أوىل اإلسالم هذا اجلانب اهتماما خاصا ملا فيه من مراعاة خلواطر الناس وحفظ حلقوقهم 

 .املعنوية، وملا فيه من كسب للقلوب حنو اإلسالم
ال الناس لنبوي يف التعامل وإنز جتلت معامل األدب اإلسالمي ، واخللق ا ويف غزوة بين قريظة

 ومن ذلك:  منازهلم ، مبا يدعوا إىل الفخر واالعتزاز هبذا الدين العظيم
وشفاعتهم حللفاءهم بين قريظة حيث اندوا النيب عليه الصالة  توافد األوس على النيب أوال:

والسالم بقوهلم" اي رسول هللا" وهذا إنزال له عليه الصالة والسالم يف املنزلة اليت جعلها هللا له ، 
وهي أعلى وأرقى منزلة تعطى لعبد من عباد هللا ، فهو الرسول املبلغ عن هللا ، يتلقى الشرع من 

ه يف األرض ، فأنعم هبا وأكرم من منزلة ، ولذلك يدعى هبذا اللقب العظيم ، السماء ، وينشر 
وينعت به كلما ذكر ، وهو كذلك منعوت به يف القرآن ، فيأيت ذكره مرادف لذكر اسم هللا عز 
وجل ، وهذا شرف عظيم ومنقبة كبرية ، وحفظا وصوان هلذه املنزلة اليت أنزله هللا فيها ، وقد هنى 

  ڻ  ڻچ سورة احلجرات عن رفع الصوت بني يديه حيث قال عز وجل عز وجل يف 

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ               ے   

قال اإلمام الطربي رمحه هللا:"أي ال ترفعوا  1چے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  
ضا عاصواتكم فوق صوت رسول هللا تغلظون له يف اخلطاب وال تنادوه كما ينادي بعضكم ب

ابمسه اي حممد..اي حممد..ولكن قوال لينا وخطااب حسنا بتعظيم له وتوقري وإجالل،اي نيب هللا ، 
  2اي نيب هللا ، اي رسول هللا ".

                                 
 .5024،احلديث 0/4ابتداء أهل الكتاب 

 .2سورة احلجرات آية رقم   1

 .9/0522تفسري اإلمام الطربي   2
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منزلة السيد يف قومه ، وخماطبة القوم  لسعد بن معاذ ومن ذلك أيضا إنزال النيب اثنيا:
ا من التشريف والتكرمي لسعد بن معاذ وهذ 1بقوله عليه الصالة والسالم) قوموا إىل سيدكم(

الذي أبلى يف سبيل هللا بالء حسنا ، وهو الذي اهتز عرش الرمحن ملوته ، فاستحق أن يكون 
 هبذه املنزلة اليت أنزله فيها رسول هللا عليه الصالة والسالم.

عض بومن ذلك أيضا قبوله عليه الصالة والسالم للشفاعات املختلفة من أصحابه يف اثلثا: 
 بين قريظة ، كشفاعة اثبت بن قيس يف الَزبري بن ابطا وقبول شفاعة خالته سلمى بنت قيس يف

رفاعة بن مسوألوغري ذلك من الشفاعات اليت تدل على إنزاله عليه الصالة والسالم ألصحابه 
 منازهلم اليت تليق هبم وترفع من شأهنم وقدرهم.

 
 

 املطلب الثاين
 

 عوين: رفع الروح املعنوية للمد
إىل شيء من  وحتتاج يعرتي النفوس البشرية من القسوة والنفرة والصدود الشيء الكثري

دة التهيئة النفسية اليت تروضها وتلينها لقبول مايلقى عليها من العلم واخلري لتستقيم على اجلا
ن م وال بد هلذه التهيئة النفسية من أن تسبق ما أييت بعدها، ومتتثل أمر رهبا وهدي نبيها

وقد يستهني الناس هبذه اخلطوة وخصوصا بعض الدعاة إىل هللا مع  ، مراحل التوجيه واإلرشاد
يكون املقصود من ورائها دفع املدعوين إىل حتقيق أعلى مراتب  ، أهنا يف نظري مرحلة هامة جدا

استعداد و فاإلنسان بوجه عام واملقصود ابلدعوة بوجه خاص حيتاج إىل هتيئة  ، اإلنتاج واإلجناز
وبدون هذه التهيئة تتدىن معدالت اإلنتاج واإلجناز وقد يصل األمر  ألي عمل يراد القيام به،

 ، فحسن التهيئة يذيب عوامل التبلد وأسباب الرتدي والغفلة ، أحياان إىل الفشل واإلخفاق
ر يف يئة أيضا دو وللته ، ويقضي على كوامن الفتور اليت تعرتي النفس البشرية من حني آلخر

                                 
و الدرر يف اختصار املغازي والسري غزوة بين قريظة  3/233السرية النبوية البن كثري غزوة بين قريظة  1
 .3/250وابن هشام غزوة بين قريظة  1/120
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ترويض النفوس وتطويعها لقبول احلق ودفعها للعمل به ونبذ كل ما تستثقله من األعمال 
ثري كوامن ولعل مما حيسن القول به أن مرحلة التهيئة النفسية والبدنية تست واألفعال وال تستسيغه،

ليس من و  الطاقات يف األفراد وتستنهض فيهم اهلمم وتستجلي مواطن القوة يف دواخلهم،
 همبل أن هنيئق هموال أن أنمر ،  هم فيهقبل أن نرغب من املدعوين شيئا أن نطلب الدعوية كمةاحل

وال أن يعمل من هم حتت إمرتنا قبل أن هتضم نفوسهم وعقوهلم ما هم مقدمون عليه حبسن  ،
 نا أن مرحلة التهيئةه واملقصود. ، ورفع املعنوايت التهيئة ، وبقوة الرتغيب وبرباعة التحفيز

إلقبال على تنفيذ توقع انعندها  ،البد وأن تسبق مرحلة العمل  لنفوس البشرية والتدرج يف ذلكل
واملدير  ،الرئيس مع مرؤوسيه ، والداعي مع مدعويه ، والقائد مع جنده ،األمور أبفضل املعايري

ن فالكل مطالب إبتقان هذا ال، ف واألب مع زوجته وأوالده، واملعلم مع طالبه ،مع موظفيه 
أ النفوس للسماع ابلتدرج يف الدعوة تتهييقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا" ويف األمور كلها

يهيئ نفوس املشركني للسماع ،  النيب كانو  1"، فاحلجة ال تقوم على املدعوين إال ابلسماع
قد  "أوال بقوله  هيأ نفسه للسماع عليه الصالة والسالمفحينما جاءه عتبة بن ربيعة ملفاوضته 

فهذا األسلوب النبوي يف 2"فرغت اي أاب الوليد . . " قال : نعم ، فقال : " ايبن أخي فامسع 
 يقودها ذلك إىل اهلداية وقد للسماع النفوسهتيئة  املالطفة والتكنية يف النداء هلا األثر العظيم يف

مصعب بن  ذاكو 3صدرا من سورة فصلت عه، وحني اتكأ عتبة على يديه وقال : أمسع ، أمس
، يبدأ بتهيئة نفوس مدعويه للسماع ، فحينما جاءه كل  والتعليم للدعوة مبعوث النيبعمري 

من زعيمي بين عبد األشهل ، أسيد بن حضري وسعد بن معاذ رضي هللا عنهما كان يبدؤمها 
ه كف عنك قبلته ، وإن كرهتبعرض السماع أوال فيقول : " أو جتلس فتسمع ، فإن رضيت أمرا 

االهتمام ابملدعوين  وميكننا أن نستنتج مما سبق أن 4" ، وكانت النتيجة أن أسلما ما تكرهه
يكون ذلك و  ،  يف هتيئتها لقبول الدعوة واحلق ومن مث العمل بهمدخل طبيعي إىل نفوسهم  ، 

ا االهتمام املدعوين  ، وهبذمراعاة العوامل النفسية لدى و الدعوة و  التهيئة التدرج يفمن خالل 

                                 
 .6/33م، 1993التفسري الكبري البن تيمية،حتقيق عبدالرمحن عمرية،دار الكتب العلمية،بريوت، 1

 .15/332اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب 2

 .339-5/332املرجع السابق  3
 .2/224هشام ابب أول مجعة أقيمت ابملدينة سرية ابن  4
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 هذا الزمان ورفع املعنوايت يف. 1تتهيأ نفوسهم لسماع احلق ومن مث قبوله والتدرج وتلك املراعاة
ان ، ولقد ك للداعية واملدعوين على حد سواء مهم جدا وخصوصا يف حقل الدعوة إىل هللا

القرآن الكرمي يرفع من معنوايت املؤمنني بكالم هللا الذي ينزل على نفوسهم بردا وسالما، حىت 
راء ، من البأساء والض ما أصاب الذين سبقوان نعرففعندما  ، والشدائد اييف حلظات البال

يدها هللا ير فإنه حلَكم  من احملن قن أبن الطريق واحد، وأنه مهما أصاب هذه األمةنتي عندها
، ، وأن بعد العسر يسرا ، وهذا من أعظم ما يرفع املعنوايت، وأن بعد ذلك فرج سبحانه وتعاىل 

  ڭ  ڭ  ڭ  ۇچ ويزكي النفوس، ويشحن الطاقات واهلمم، ولذلك يقول هللا عز وجل

ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې    ۅۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ

ويف املقابل أيضا جند أن  2چۆئوئ   ۇئ    ۇئ   ۆئ     وئې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ
القرآن الكرمي يرفع من املعنوايت عند املؤمنني عن طريق البشائر بسرعة الفرج ، وابلنصر والتمكني 
، وابلعزة والرفعة بعد الذلة واإلضطهاد ، ومن ذلك عندما كان املؤمنون حتت احلصار واجلوع 

م ، ويقوي يسليهم ويرفع من معنوايهت والقتل والتعذيب والتشويه اإلعالمي يف مكة ، كان هللا
عزائمهم،وخيربهم أبن الروم يكون هلم الغلبة على الفرس خالف ما كانت تريده قريش وتراهن 

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ     ؞ھ  ے    ؞ھ  چ عليه إحزاان للمؤمنني، فيقول عز وجل 

ې    ېۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ٴۇۆ                 ۈ  ۈ  ؞ۇ  ۇ  

ملا و  3چۇئ  ۇئ    ۆئ     وئەئ        ەئ  وئ  ائى     ائ   ؞ې  ې  
أصيب املسلمون ابإلحباط يف غزوة أحد حيث قتل منهم سبعون وأصاهبم من املآسٍي ما هللا به 

رب أبهنا قد هذه خت وصرخات النساء ، إىل املدينة، هبا ل ابجلثث منطلقةمّ عليم، الدواب حتُ 
                                 

أنظر تيسري العزيز احلميد شرح كتاب التوحيد،سليمان بن عبدهللا بن عبدالوهاب،دار ابن  1
،إبراهيم بن عبدهللا املطلق،وزارة الشئون والتدرج يف دعوة النيب46م،ص2004-هـ1424حزم،بريوت،

وتفسري املنار،حممد رشيد 132-1/120هـ،،1410اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد،الرايض،
 .10/100م 1990رضا،اهليئة املصري العامة للكتاب،القاهرة،

 .214سورة البقرة آية رقم  2

 .5-1سورة الروم اآلايت من  3
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، وهٌم ا، وتلك خباهلا وعمها، أيتام وأرامل، أملٌ نفسيأصيبت أببيها وأخيها وزوجها، وهذه اببنه
عظيم أصاب املسلمني يف أحد  ومع ذلك أتيت اآلايت ترفع املعنوايت وحتيي األمل يف النفوس، 

ٹ    ٿٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ   ٿچ  أبن نصراً قريباً قد حصل ويرفع معنوايهتم يذكرهم

قال اإلمام الطربي رمحه هللا"يعين قليلون يف غري منعة من الناس،حىت  1چٹ  ٹ  ٹ  
ويقول ابن كثري رمحه هللا:"أي قليل  2أظهركم هللا على عدوكم مع كثرة عددهم،وقلة عددكم"

 بعد الغزوة كان الصحابةو  3عددكم لتعلموا أن النصر إمنا هو من عند هللا ال بكثرة العدد والُعدد"
املشقة  وه منبعد الذي الق وتقوية العزائم إىل رفع املعنوايت، يكونونحوج ما أ رضي هللا عنهم

ھ    ھ   ھچ  لنفوسهم ومقوايفقال هللا هلم خمففا ومسليا ،اجلراحات والقتلو  والعناء

وعدهم هللا تعاىل  قال حممد رشيد رضا" 4چڭ                                ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ           
هذه الوعود يف حال قلتهم وضعفهم وفقرهم، وبعدهم عن امللك والسلطان ، وأجنز هلم ما 

شرعة  واألعلون منهجا ودينا  وهلذا كانوا هم 5"ابلقرآن لإلهتداءوعدهم مبا قضاه وجعله أثرا 
 ساجدين كمهضعون به جباياإلميان ابهلل عز وجل الذي  من همنفوس تكنوشريعة و األعلون مبا 

ۆ    ڭ  ۇ  ۇچ  ويذكرهم مبا حلق الكفار من املصائب ويقول هلم، رب العاملني  هلل

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې     ې     ۋۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ

قال الشيخ السعدي رمحه هللا:"أي وأنتم  6چەئ  ەئ   وئ  وئ     ائى  ى  ائ
وهم قد تساويتم يف القرح ولكنكم ترجون من هللا ماال يرجون ، وهذا تسلية مبا حصل هلم من 

                                 
 .123سورة آل عمران آية رقم  1

 .3/1942تفسري الطربي  2

 .1/352تفسري ابن كثري  3

 .139سورة آل عمران آية رقم  4

 .1/6تفسري املنار  5
 .140سورة آل عمران آية رقم  6
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،  غريهاو  ، وهذه أشياء نشهدها حىت اليوم يف حال املسلمني املستضعفني يف فلسطني 1اهلزمية"
وأمنهم، وهكذا  يف اقتصادهم واضطراب، أيضا قتل ودمار الكفارابلرغم مما يصيبهم فإنه يصيب 

 .ويف القرآن الكرمي ما ال حيصى من اآلايت اليت تؤازر النيب عليه يداول هللا األايم بني الناس
الصالة والسالم وأصحابه واملؤمنون وتسليهم ، وختربهم ابلسابقني من الرسل وأتباعهم ، وذلك 

 لرفع املعنوايت وشحذ اهلمم للبذل والعطاء.
ا يرفع من معنوايت املؤمنني أيضا ، التذكري املتواصل مبصري الشهداء ، وما أعد هللا هلم من ومم

األجر العظيم ، والنعيم املقيم ، والرضاء األبدي ، وهذا مما حيويه كتاب هللا ، ومما يذكر به رسول 
أصحابه من حني آلخر وخصوصا يف األوقات العصيبة ، اليت حيتاج فيها املسلمون إىل  هللا

وهو  قال شكوان إىل رسول هللا الدعم املعنوي ، والقوة النفسية ، فعن خباب بن األرت
ان من قبلكم يؤخذ قد ك)متوسد بردة له يف ظل الكعبة فقلنا أال تستنصر لنا أال تدعو لنا فقال 

ر له يف األرض فيجعل فيها فيجاء ابملنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفني الرجل فيحف
وميشط أبمشاط احلديد ما دون حلمه وعظمه فما يصده ذلك عن دينه وهللا ليتمن هذا األمر 
حىت يسري الراكب من صنعاء إىل حضرموت ال خياف إال هللا والذئب على غنمه ولكنكم 

قائد جلنوده يف األعمال له دور كبري يف رفع املعنوايت ، وال ننسى أن مشاركة ال 2(تستعجلون
ودفع القدرات إىل العطاء واإلنتاج ، ونبذ اخلمول والكسل ، ولعل من أبرز النماذج احلية من 
السرية العطرة ، مشاركته عليه الصالة والسالم للمسلمني يف حفر اخلندق ، على ما هبم من 

 ، وحيمل معهم الرتاب ، وكان يشجعهم ويرغبهم فيما عندالفقر واحلر والتعب وقلة ذات اليد 
 هللا من الفضل والنعيم املقيم ، وكان يبث يف نفوسهم احلماس برتداده لشعر عبدهللا 

 وال تصدقنا   وال صلينا   بن رواحة:               وهللا لوال هللا ما اهتدينا  
 وثبت األقدام إن ال قينا     فأنزلن سكينة     علينا                         
  3إذا أرادوا   فتنة      أبينا  إن اأُلىَل قد بغوا   علينا                          

                                 
 .1/204تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان  1

 .3343،احلديث11/444رواه البخاري ابب عالمات النبوة يف اإلسالم  2
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وإذا كان رفع املعنوايت من األمور اليت تبعث على الصرب والثبات وخصوصا يف األزمات ، فإن 
لسيئة حفظها عدم نشر األخبار ا احملافظة على هذه املعنوايت أمر متعني ، وإن مما يعني على

وإشاعتها وخصوصا يف األوقات احلرجة ، والظروف العصيبة ، ملا هلا من مردود سيء على 
خرب نقض بين قريظة  املسلمني يف تثبيط عزائمهم والفت يف أعضادهم ، ولذلك ملا بلغ النيب

اذ عدين سعد بن معللعهد وانظمامهم إىل فلول الكفر ، وبغات األحزاب ، قام إبرسال الس
وسعد بن عبادة وأسيد بن حضري وقال هلم "إنه قد بلغين أن بين قريظة قد نقضوا العهد الذي 
بيننا وبينهم ، وحاربوا فاذهبوا وانظروا ، إن كان ما بلغين حقا ، فإن كان ابطال فأظهروا القول 

لما وصلوهم سلمني"ف، وإن كان حقا فتكلموا بكالم تلحنون يل به أعرفه ال تفتوا أعضاد امل
وجدوا اخلرب صحيحا ، فعادوا إىل النيب عليه الصالة والسالم وقالوا له عضل والقارة ، ففهمها 
النيب عليه الصالة والسالم فقام يف املسلمني حممسا ومشجعا ومبشرا هلم ورافعا للمعنوايت 

رفع املعنوايت ويدفع إىل .وإن مما ي 1واهلمم فقال" أبشروا اي معشر املسلمني بنصر هللا وعونه"
العمل والبذل الثناء على احملسن ، وامتداح املخلص ، وتشجيع الباذل ، ولقد كان النيب عليه 
الصالة والسالم يثين على من حيسن العمل من أصحابه ، تشجيعا وتثبيتا للعامل على اخلري 

سن ، اذل من العمل احلوإظهار السرور مبا فعل ، وإيقاظا للهمم للسري فيما سار فيه هذا الب
أن ابن عباس قل له ولعلي بن عبدهللا ائتيا أاب  وإعماال لباعث األمل يف النفوس فعن عكرمة

سعيد فامسعا من حديثه فأتيناه هو وأخوه يف حائط هلما يسقيانه فلما رآان جاء فاحتىب وجلس 
ومسح عن  ر به النيب فمفقال "كنا ننقل لبنة املسجد لبنة لبنة وكان عمار ينقل لبنتني لبنتني

 2رأسه الغبار وقال)ويح عمار تقتله الفئة الباغية عماٌر يدعوهم إىل هللا ويدعونه إىل النار(
.وكذلك اإلميان ابلقدر وتصبري املؤمنني له الدور الفعال يف تسلية النفوس ، وتصبريها على 
الشدائد ، ورفع معنوايهتا ، وبث األمل يف ثناايها ، ولذلك كان النيب عليه الصالة والسالم يف 

ذي منه لالشدائد يصرب أصحابه ويقوي إمياهنم بتذكريهم ابهلل وابلدار اآلخرة وابلقضاء والقدر ا
اإلبتالء واإلمتحان لعباد هللا ، ملعرفة الصادق من الكاذب يف السري إىل هللا تعاىل ، وأن ما أراده 

                                 
و السرية النبوية البن   2/639و السرية احللبية  1/102الدرر يف اختصار املغازي والسري غزوة اخلندق  1

 .2/459و كتاب املغازي  3/200كثري 
 .2601،احلديث 9/320رواه البخاري ابب مسح عن الرأس يف سبيل هللا  2
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گ  گ    گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ   ڳ  ڱ        چ هللا كائن ال حمالة كما قال عز وجل 

س و كما أن التحفيز وإعداد املكافآت اجملزية سبيل إىل البذل واإلبداع وشحن النف 1چ  ڱڱ

  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ چورفع املعنوايت ، وهذا له أصل يف الكتاب والسنة كما قال عز وجل 

ۉ  ۉ  ې  ې  ې     ۅۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ    ۅ

ۇئ  ۆئ  ۆئ    ۇئى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ىې

فلما كان  2چی  ی  ی  جئ     یېئ   ېئ     ىئ  ىئ  ىئ  ېئۈئ  ۈئ
هذا العرض  وقد انلوا بفضل هللا وكرمه الثمن اجلنة بذل السابقون األولون النفس والنفيس هلا ،

العظيم ، فالوعد من هللا عز وجل ابلثواب كان احملرك األساسي ملكامن النفوس وخمازن الطاقات 
مر بعمار و أهله و  : أن رسول هللا عن جابريف األبدان ، ومعادن اإلميان يف القلوب ف

نعم صربوا وثبتوا ملا أيقنوا مبوعود هللا  3(آل ايسر فإن موعدكم اجلنة )صرباهم يعذبون فقال : 
، والسرية العطرة تزخر ابلكثري من النماذج اخلرية اليت تدل على أن رفع  وموعد رسول هللا

املعنوايت عند املدعوين هلا الدور الكبري يف الدفع إىل العمل البناء ، وإىل البذل والعطاء ، ويف 
ث ايت املرتفعة ، عندما وجدت دوافع التشجيع واحلغزوة بين قريظة نرى أمثلة حية من املعنو 

 ومن ذلك عندما مر النيب عليه الصالة والسالم بنفر من بين النجار فيهم حارثة للبذل والتضحية
بن النعمان ، قد صفوا وعليهم السالح فقال"هل مربكم أحد"؟ قالوا نعم دحية الكليب ، مر 

صففنا ق ، فأمران لبس السالح ، إلاخذان سالحنا و على بغلة عليها رحالة عليها قطيفة من استرب 
 4"ذلك جربيل بعث إىل بين قريظة يزلزل هبم حصوهنم ويقذف الرعب يف قلوهبم" فقال النيب

                                 
 .145سورة آل عمران آية رقم  1
 .111سورة التوبة آية رقم  2

وقال الذهيب يف التلخيص صحيح   3/432رواه احلاكم يف املستدرك ابب ذكر مناقب عمار بن ايسر 3
وقال رجاله ثقات ، واهليثمي يف جممع  12/40على شرط مسلم ومل خيرجاه ، والطرباين الباب اخلامس 
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 .9/255فضل عمار بن ايسر 
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ويف هذا قوة عظيمة يف رفع معنوايت القوم يف مواجهة األعداء ، وفيه بث لألمل يف نفوس 
زمية عليه السالم مع املالئكة إيذان هب األصحاب ، وثقة حبلول نصر هللا ، ففي نزول جربيل

األعداء ونصر املؤمنني ، وهذا الذي حصل واحلمد هلل.ومن ذلك أيضا ما فعلته أم املؤمنني أم 
سلمة رضي هللا عنها عندما نزلت توبة أيب لبابة على النيب عليه الصالة والسالم قالت"أفال 

اب ا وكان ذلك قبل أن يفرض احلجأبشره ايرسول هللا" قال"بلى" فقامت على ابب حجرهت
وكم كان هلذه البشارة  1على نساء النيب واملؤمنني وقالت"اي أاب لبابة أبشر فقد اتب هللا عليك"

من مردود نفسي كبري على أيب لبابة وثقته ابهلل عز وجل وثباته على احلق ، كما أهنا أعطته 
 ع النيبسبيله.ومن ذلك حينما وض الدافع القوي للمضي قدما يف سبيل دين هللا واجلهاد يف

يف خيمة رُفيدة األسلمية للعالج وليعوده  الصحايب اجلليل واجملاهد املخلص سعد بن معاذ
من قريب ، فإن ذلك يعترب شرف هلا ومنقبة عالية ، ورفعا ملعنوايهتا يف املزيد من البذل والعطاء 

دفعا  ، فكان فعله عليه الصالة والسالمللمسلمني وخدمتهم رجاء ما عند هللا من األجر العظيم 
قواي لروحها املعنوية يف االحتساب يف سبيل هللا.ومن ذلك أيضا ما نقله لنا الصحايب اجلليل 

أشد احلصار فلقد رأيتنا يوم  –أي بين قريظة  –حيث قال:" حصرانهم  حممد بن مسلمة
غدوان عليهم قبل الفجر فجعلنا ندنوا من احلصن ونرميهم من كثب ولزمنا حصوهنم فلم نفارقها 

ويؤخذ من هذا أن النيب عليه  2على اجلهاد والصرب.." حىت أمسينا ، وحضنا رسول هللا
وبلوغ املراد من  احلميدة الصالة والسالم حثهم على البذل يف سبيل هللا ملا يف ذلك من العاقبة

جنة عرضها السموات واألرض ، وملا للشهداء عند هللا من الفضل العظيم ، وهذا مما يبث فيهم 
روح اجلهاد والقوة النفسية والروح املعنوية ، وهذا أسلوبه عليه الصالة والسالم يف حض الصحابة 

عليه الصالة  بدر الكربى حيث قال ومؤازرهتم ومشاركتهم وتذكريهم مبوعود هللا هلم كما يف غزوة
قال عمري بن احلمام األنصاري اي رسول  -قوموا إىل جنة عرضها السماوات واألرضوالسالم )

ما حيملك على قولك بخ  قال نعم فقال بخ بخ فقال -هللا جنة عرضها السماوات واألرض
رج خأمن أهلها قال فبخ قال ال وهللا اي رسول هللا اال رجاء ان أكون من أهلها قال فإنك 
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هنا حلياة طويلة إان حييت حىت آكل مترايت هذه أمترات من قرنه فجعل أيكل منهن مث قال لئن 
 . 1(قال مث رمى مبا كان معه من التمر مث قاتلهم حىت قتل 

القول يف هذا أن من الفنون الدعوية عند الداعية إىل هللا تعاىل ، أن يسعى إىل رفع  وخالصة
وأن يسلك  ،وية عند املدعوين ابلوسائل واألساليب املناسبة ملقتضى احلال والزمان الروح املعن

يف ذلك مسلك النيب عليه الصالة والسالم ، وما سار عليه أصحابه رضي هللا عنهم أمجعني ، 
حىت تثمر دعوته ، وتنجح مساعيه ، وجيين من اخلري ما زرعه يف هؤالء املدعوين ،فالروح املعنوية 

 النفسية واألمل املتقد ركائز أساسية لنجاح الدعوة وفعاليتها يف صفوف املدعوين. والقوة
 

 الفصل الرابع                           
 

 املتعلقة بوسائل الدعوة وأساليبها يف غزوة بين قريظة الدعوية الدروس
 وفيه متهيد وثالثة مباحث:

 هللا. أمهية الوسائل واألساليب يف الدعوة إىلالتمهيد: 
 تعريف الوسائل واألساليب والفرق بينهما وفيه مطلبان:املبحث األول: 
 تعريف الوسائل واألساليب يف اللغة واالصطالح.املطلب األول: 
 الفرق بني الوسائل واألساليب.املطلب الثاين: 
 الدروس الدعوية املتعلقة بوسائل الدعوة وفيه أربعة مطالب:املبحث الثاين: 
 اجلهاد وسيلة دعوية لنشر الدين احلق والدعوة إليه.املطلب األول: 
 اختاذ املسجد مكاان للتطبيب والعالج.املطلب الثاين: 
 زايرة أهل املصائب ومواساهتم. املطلب الثالث:
 أمهية التخطيط السليم لتحقيق أهداف الدعوة ومقاصدها السامية.  املطلب الرابع:

 لدعوية املتعلقة أبساليب الدعوة وفيه أربعة مطالب:الدروس ااملبحث الثالث: 
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 أسلوب اإلستشارة والشورى.املطلب األول: 
 أسلوب البشارة مبا يسر.املطلب الثاين: 

 أسلوب احلوار والتحكيم.املطلب الثالث: 
 أسلوب النداء.املطلب الرابع: 

 
 
 

                            
 

 التـمـهـيد                              
إن للوسيلة واألسلوب مقام كبري يف يف الدعوة إىل هللا عز وجل وهي مما ال بد منه للداعية إىل 
هللا يف مسريته الدعوية وقد جاء القرآن الكرمي والسنة النبوية ابلكثري من الوسائل الدعوية اليت  

وء م ودخول الكثريين فيه ، ويف هذا املبحث تسليط للضكان هلا الدور العظيم يف نشر اإلسال
على اختاذ كل وسيلة وأسلوب اإلسالم  حثعلى هذا اجلانب اهلام من املسرية الدعوية.وقد 

الدعوة أمراً  مل جيعل وسائلمباحة من شأهنا اإلسهام يف نشر دين هللا وشريعته بني الشعوب و 
بكل  ، مث وجه ابألخذ لعام ملنهج الدعوة ووسائلهاحمددًا ال ميكن جتاوزه، بل جاء ابإلطار ا

 وسيلة مشروعة تنبثق من هذا اإلطار العام لتوصل إىل املقصود من إيصال اخلري إىل الناس ،

ے  ے    ھہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھچ عز وجل يقول هللا 

فاملطلوب  1چٴۇ  ۋ  ۋ    ۈڭ  ڭ   ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ڭۓ  ۓ
لوم أّن املناسبة، ومن املع الشرعية ومنها احلكمة يف استخدام الوسيلةيف الدعوة هو احلكمة، 

و أ الزمن يتغري، والوسائل تتنوع، فعلى سبيل املثال كانت الكتب قدمياً تنسخ ابليد على اجللود
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يوزع أصبحت بعد ذلك تطبع ابملطابع على الورق، و  مث، وال يظهر منها إال نسخ قليلة، األلواح
وعرب  ةكرتونية على األقراص املدجملمثّ تطور األمر إىل أن ظهرت الكتب اإل، كثري جداً المنها 

وحنن أّمة أصحاب دين عاملي، فلسنا أصحاب دين قومي أو .الشبكة املعلوماتية]اإلنرتنت[
 1چگ  گ      ک  ک  گ  چ كما قال تعاىل للعامل أمجع   تنا رسالةفرسالحملي، 

ۀ  ہ  ہ            ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  چ وقوله عز وجل 

2چے  ۓ                                ے       
إّن وسائل وأساليب الدعوة متجددة، واملؤمن مطالب ابإلبداع   

من  كثري  يف وسائل الدعوة وعدم اجلمود، مع مالحظة أن الوسائل أتخذ حكم الغاايت يف
م فأصبح من واجب دعاة اإلسال ،غاية تربر الوسيلةيرفض مبدأ ال، وشرعنا األمور الشرعية

علومات اليت ظهرت يف عصر ثورة امل-وعلمائه أن يستفيدوا من مجيع أنواع الوسائل احلديثة
والداعية  .أمكن ذلك ماإليصال دعوة هللا تعاىل إىل كل الناس، وبكل اللغات  -واالتصاالت

تفيد هلا إال استعملها، وهو يس  ألنصارا لعرض دعوته وكسب مشروعة الناجح ال يرتك وسيلة
 ، هللا حديثة، ومن مستجدات العصر يف الدعوة إىل وأساليب من كل ما أتيح له من وسائل

فهو يدعو عرب القنوات الفضائية، وعن طريق شبكة املعلومات )اإلنرتنت(وكل ما ُيستجد من 
على ثوابت  ئل، مع احلفاظوسائل وتقنيات حديثة، وال حيصر نفسه يف دائرة ضيقة من الوسا

أيخذ ابلتنوع يف وسائله الدعوية، ومبا يتناسب مع  كذلك  الدعوة وأصوهلا، والداعية الناجح
م أن أصبح اليوم إبمكان الداعية املسلوبفضل هللا تعاىل الزمان واملكان واألشخاص واألحوال، 

لدعوة، فلو ا هللا خلدمة سخرهاهذه الوسائل احلديثة، واليت عن طريق يصل إىل ماليني الناس 
أتمل اإلنسان يف أعماله وحركاته اليومية لرأى مدى عراقته يف مباشرة الوسائل، وأصالته فيها، 

فمباشرة الوسائل، من حيث اجلملة، فطرة إنسانية، كما هي سنة كونية، وفريضة .وحاجته إليها
فاخلالصة .، وأحكامها الفقهيةومن احلاجة إىل الوسائل احلاجة إىل معرفة أصوهلا الشرعية.شرعية

أن فقه الوسائل وأصوهلا الشرعية واملوازنة بينها وبني املقاصد هو ميدان اجملتهدين، وأن الواجب 
على كل من أراد التصدي لقضااي األمة، ووضعها يف قوالبها الشرعية الصحيحة، أن حييط علًما 
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وع ا يؤدي إىل تطرق اخللل، ووقهبذه القواعد واألصول املتعلقة ابلوسائل؛ ألن اجلهل هب
 محه هللار  وهذا امليدان ميتاز ابلدقة والعذوبة والصعوبة، كما وصفه بذلك الشاطيب .االضطراب
عن النظر يف مآالت األفعال، حيث قال: "وهو جمال للمجتهد، صعب املورد، إال  هعند حديث

تشري إىل  القيمةهذه العبارة و  2، جار على مقاصد الشريعة..."1أنه عذب املذاق، حممود الغ بّ 
  3.الشجرة ابلثمرة، واملقدمة ابلنتيجة تالقوأهنا العالقة القوية بني املقاصد والوسائل،

 
 
 
 

 املبحث األول
  

 
 تعريف الوسائل واألساليب والفرق بينهما

 وفيه مطلبان:
 تعريف الوسائل واألساليب يف اللغة واالصطالح.املطلب األول: 

داً.األوىل الرَّغ  قال ابن فارس الوسائل يف اللغة:  بة الواو والسني والالم: كلمتان  متباينتان  ج 
  4والواسل الراغب إىل هللا عز وجل.والطََّلب. يقال وسل، إذا َرغ ب.

                                 
الصحاح  نظرأأواخرها وقد َغّبت األموُر، أي صارت إىل  الغ ّب من كل شيء: عاقبته وآخره، 1

  يف اللغة مادة غ ب ب. 
 .4/194م، 1962،حتقيق عبدهللا دراز،دار املعرفة،بريوت،املوافقات، للشاطيب 2
م، 1994-1420اإلسالمية، د.مصطفى خمدوم،دار اشبيليا،الرايض، أنظر قواعد الوسائل يف الشريعة 3

 .105-90ص 
 مقاييس اللغة البن فارس مادة و س ل. 4
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قال: َوسََّل فالٌن ي ، الَوسيَلُة: ما يتقرب به إىل الغري، واجلمع الوسيل والوسائ ل وقال اجلوهري:
  1. ربه َوسيَلة، وتَوسل إليه بَوسيَلة، أي تقرب إليه بعملإىل

يلُة: الُوص لة والُقر ىب، ومجعها الوسائل، قال هللا تعاىل وقال ابن منظور: ې  ې      چ والَوس 

ۆئ     ۆئې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ

  2چۈئ  ۈئ  ېئ          ېئ   
وسل ومفردها وسيلة ، ومجعها وسائل ، وهي مما سبق أن الوسيلة أتت من الفعل  واخلالصة

 مبعىن الطلب والرغبة والقربة إىل هللا بعمل صاحل.
 3.ريالوسيلة هي ما يتقرب به إىل الغ عرفها اجلرجاين أبن:الوسائل يف االصطالح العام: 
  4.ما يتوصل به إىل الشيء ويُتقرب به ومجعها : َوسائلوقال ابن األثري اجلزري:الوسيلة 

هي ما يبلغ به الداعية دعوته ويسلك هبا مسالك ائل يف االصطالح الدعوي اخلاص:الوس
 5النجاح حىت يصل إىل اهلدف األساسي أال وهو هداية الناس وإرشادهم لليت هي أقوم.

ب من يقال أخذ فالن يف أسالي ،واألسلوب ابلضم: الفن قال اجلوهري:األساليب يف اللغة: 
  6القول، أي يف فنون منه.

 يقال: أنتم يف أسلوب سوء، وجيمع ،واألسلوب الطريق، والوجه، والـمذهب وقال ابن منظور:
  0أسالـيب.واألسلوب الطريق أتخذ فيه.

 مما سبق أن األساليب فنون وطرق تستخدم إليصال القول إىل الناس.ويستخلص 
                                 

 الصحاح يف اللغة للجوهري مادة و س ل . 1
 لسان العرب البن منظور مادة و س ل . 2

 .1/326التعريفات للجرجاين ابب الواو  3

-1399اجلزري،حتقيق طاهر الزاوي وآخر،املكتبة العلمية،بريوت،النهاية يف غريب احلديث واألثر البن  4
 .5/402م، 1909

هـ، ص 1423أنظر أسس منهج السلف يف الدعوة إىل هللا ،فواز هليل السحيمي،دار ابن القيم،الرايض، 5
121. 

 الصحاح يف اللغة للجوهري مادة س ل ب. 6
 لسان العرب البن منظور مادة س ل ب . 0
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االصطالح العام: "هو فّن القول، وطريقة اإلنشاء  يف األسلوبواألساليب يف االصطالح: 

 1قصد اإليضاح والتأثري.بواختيار األلفاظ وأتليفها للتعبري هبا عن املعاين، 
  5وقيل: األساليب: هي القوالب والرتاكيب اليت تصاغ فيها املعاين.

 .ري:أن األسلوب هو فن اختيار األلفاظ واملعاين بقصد اإليضاح والتأثوميكن القول 
سيلة بعض أهل العلم مل يفرقوا بني الو املطلب الثاين: الفرق بني الوسائل واألساليب: 

 -وال إشكال يف ذلك ألن اهلدف خدمة الدعوة وأهدافها -واألسلوب فادخلوا بعضها يف بعض
ال التفريق بني الوسيلة واألسلوب وملا بينهما من عموم وخصوص فلو أفرد أحدمها دخل يف 

وأما لو اجتمعا فتكون الوسيلة أعم من األسلوب ألهنا هي األداة اليت تنقل مسمى اآلخر 
األسلوب وتوصله إىل الناس .ومن املستحسن هنا أن نورد اآلراء حول الفرق بني الوسائل 
واألساليب ليتبني لنا العالقة بينهما وهل هناك فروق واضحة تدل على اختالف الوسائل عن 

 األساليب:
موع فهي جم،  أمساء ملسمى واحد أن األساليب والوسائل الدعويةل العلم يرى فريق من أه

الطرق املؤدية إىل إيصال الدعوة اإلسالمية إىل عموم املدعوين، سواء مسيت وسيلة أو 
 ويربر هؤالء رأيهم أبمور منها:2أسلواًب.
"الطريق"،  وهو:أن الوسائل واألساليب مشرتكة يف املدلول اللغوي راجعة إىل معىن واحد أوال: 

وهلذا أتت التعريفات االصطالحّية للوسائل الدعوية وأساليبها كّلها متقاربة، متفقة، جمتمعة يف 
معىن واحد، وهي أّن الوسيلة واألسلوب مها الطريق األمثل الذي ميكن الداعية من إيصال 

 3.مضمون الدعوة، بطرق شىت

                                 
 م،1924املؤسسة اجلامعية للدراسات،بريوت،جميد انجي،د.  النفسية ألساليب البالغة العربيةاألسس  1

 .44ص  م،2003،مكتبة النهضة املصرية،القاهرة،األسلوب، ألمحد الشايب و 12ص
  .1209/ 2 هـ،1300،عبدالرمحن بن خلدون،مكتبة لبنان،بريوت،قدمة ابن خلدونم 5 
  
 .32هـ، ص 1420نشرها ، محد حسن رقيط،دار ابن حزم،بريوت،منطلقات الدعوة ووسائل  2
م، ص 1992-1419منهج ابن القيم يف الدعوة إىل هللا د.أمحد اخللف،مكتبة أضواء السلف،الرايض، 3
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لواب دعوية سواء مسيت منهجا أو طريقة أو أسأن كل ما أوصل لتبليغ الدعوة فهو وسيلة  :اثنيا
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا : "إن الداعي الذي يدعو  1.أو غري ذلك من املسميات

غريه إىل أمر، ال بد فيما يدعو إليه من أمرين: أحدمهـا: املقصود واملراد والثاين: الوسيلة والطريق 
  2املوصل إىل املقصود"

ظر يف كتب الدعوة اليت عنون هلا بطرق الدعوة، أو مناهج الدعوة، أو أساليبها أو أن النا: اثلثا
 3.وسائلها، جيد أن مجيعها تتحدث عن معىن واحد، وهو طرق إيصال الدعوة

-دعوية فالوسائل ال أن بني الوسائل واألساليب الدعوية عموم وخصوصالفريق اآلخر ويرى 
فاخلطبة ،وية، فهناك ترابط كبري بني الوسيلة واألسلوبهي أوعية لألساليب الدع -يف حقيقتها

يب حتمل يف طياهتا أساليب دعوية عديدة كالوعظ واإلرشاد والرتغ مثالً ابعتبارها وسيلة دعوية
ق فحصل التداخل بينهما والتكامل، والفر ،والرتهيب واحلكمة والقصص واألمثال، وغري ذلك

وية، لنقل واألوعية احلسية واملعن والوسائط واآلالت فالوسائل أتخذ شكل األدوات،،بينهما دقيق
أما األساليب فهي أتخذ شكل  4.فهي أداة وقناة يعرب منها املعىن إىل الناس مضمون الدعوة

  5.ولذا يعرب عنها أبهنا فن القول الصيغ والتعبريات
ملعين اللغوي ا إن الوسائل واألساليب حتمل قامسا مشرتكا بينهما ، وذلك يف اشرتاكهما يفقلت: 

ن كان األسلوب وإ واملعىن االصطالحي ، فبهما يتبني سبيل الدعوة وطرق إيصاهلا للمدعوين،
ميكن أن جيعل األمر ، ومن جهة أخرى  هذا من جهة ،هو أحد طرق عرض وسائل الدعوة

قه فالداعية مثال عندما جيعل من أخال،دعوية أو أسلواب دعواي يف نفس الوقت الواحد وسيلة

                                 
229. 

مصطلحات يف علم الدعوة اإلسالمية معهد البحوث العلمية وإحياء الرتاث اإلسالمي جامعة أم القرى  1
 .5ص 

 .15/162وى جمموع الفتا 2
 . 229منهج ابن القيم يف الدعوة إىل هللا د.أمحد اخللف ص  3
 . 5مصطلحات يف علم الدعوة اإلسالمية معهد البحوث العلمية جامعة أم القرى ص  4
م، 1994-1415ركائز اإلعالم يف دعوة إبراهيم عليه السالم د.سيد سادايت،دار عامل الكتب،الرايض، 5

 .290يف الدعوة إىل هللا د.أمحد اخللف صو منهج ابن القيم  124ص



~ 190 ~ 

 
 

صفاته وأعماله اخلرية أسلواب من أساليب دعوته، وجذب املدعو إىل االقتداء به، فإن القدوة و 
احلسنة تكون يف نفس الوقت وسيلة من وسائل دعوته يتوصل هبا إىل جذب املدعو  إىل االقتداء 

 فأصبحت القدوة يف هذا املوضوع أسلواب ووسيلًة يف ،به ومعرفة اإلسالم عن طريق هذا العمل
وأن  ،صوصاعموما وخ -الوسائل واألساليب الدعوية-فيتضح مما سبق أن بينهما ،س الوقتنف

  1كما تبني من آراء أهل العلم السابقة.  أحدمها لو أفرد دخل يف مسمى اآلخر
 
 املبحث الثاين                                

 
 الدروس الدعوية املتعلقة بوسائل الدعوة

 وفيه أربعة مطالب:
 اجلهاد وسيلة دعوية لنشر الدين احلق والدعوة إليه.املطلب األول: 
 إختاذ املسجد مكاان للتطبيب والعالج.املطلب الثاين: 

 زايرة أهل املصائب ومواساهتم.املطلب الثالث: 
 أمهية التخطيط السليم لتحقيق أهداف الدعوة ومقاصدها السامية.املطلب الرابع: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 . 290أنظر منهج ابن القيم يف الدعوة إىل هللا د.أمحد اخللف ص 1
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 األولاملطلب 

 
   :1اجلهاد وسيلة دعوية لنشر الدين احلق والدعوة إليه

اليت ال ميكن االستغناء عنها البتة إذ ال يتصور عند  األمور الضروريةإن الوسائل الدعوية من 
خدم رسول وقد است ، العقالء الوصول إىل هدف دون استخدام الوسائل أو الوسيلة املوصلة إليه

اه، وكان يعرض واصباح وسائل متاحة يف وقته فصدع ابحلق على الصفا ، وصرخ بقريش  هللا
دعوته يف ملتقيات الناس وأسواقهم ، كما كان يطوف مبشاعر احلج ويلقى القبائل ويبلغ الرسالة، 

العطرة تبينت أن  وبعد أتملي لسريتهيقول الدكتور زيد عبدالكرمي الزيد" ،  ،ويستنصر للدين
وسائله عليه الصالة والسالم يف تبليغ الدعوة ومحايتها قد جاءت متدرجة كأهنا حلقات يف 
سلسلة ، كل حلقة تقود إىل اليت تليها فأظهرت لنا هذه الوسائل طبيعة التدرج يف السري خطوة 

عليه جر ها بوسيلة القول واستمرت هذه الوسيلة طيلة العهد املكي ، مث ملا خطوة ، فبدأ
عقد عقدا ومعاهدة مع اليهود على  حيث اجلماعة املسلمة وأقام دولة اإلسالم الصالة والسالم

ة وتلك اختذ وسيلة حلماية هذه اجلماع محاية املدينة النبوية والتعاون ضد أي عدوان خارجي، مث

                                 
صول اجلهاد حقيقته االجتهاد يف ح ،احلق يف حصول حمبوب  –وهو القدرة  –اجلهاد هو بذل الوسع " 1

نظر جمموع أما حيبه هللا من اإلميان والعمل الصاحل ، ومن دفع ما يبغضه هللا من الكفر والفسوق والعصيان "
 .192-10/191الفتاوى البن تيمية 
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يتها من ة ومحاللدفاع عن الدعو  عليه الصالة والسالمالدولة وهي السرااي والغزوات ، اختذها 
املعتدين ، مث بعد أن هادن العدو يف احلديبية اختذ وسيلة بالغية وهي الكتب والرسائل ، اختذها 

بعث البعوث ليقوموا مبهمة البالغ  لتبليغ الدعوة إىل العامل اخلارجي ، مث كانت آخر وسائله
ة مهمة ها وسيلة دعويإضافة إىل ذلك كله فقد كانت تلك السرااي والغزوات مبجموع 1"والتعليم

عليهم ، فيكون حلسن تعامله معهم وعظيم منه  ملا حتدثه من أثر يف نفوس األسرى الذين مين
أي )وهي وسيلة دعوية يقول الشيخ سيد الشنقيطي" 2.عليهم عظيم األثر يف دخوهلم اإلسالم

ل الدعوة اجلديدة و ملا حتدثه من تساؤل لدى تلك القبائل العربية املنتشرة ح الغزوات والسرااي(
بعد أن أدت تلك و  3"وقيادهتا ، فيكون نتيجة هذا التساؤل معرفة اإلسالم ، والدخول فيه

السرااي والغزوات دورا هاما يف إظهار قوة املسلمني ، وإرهاب أعدائهم ، والقضاء على صناديد 
يط العرب رج حمالكفر والطغيان ، جاءت الكتب والرسائل ، لتؤدي دورا يف نقل الدعوة إىل خا

ولتكون وسيلة هامة إلمساع الناس نبأ الدعوة ، وقد كان بعضهم جيهلها مثل كسرى ، وبعضهم 
فجاءت هذه الوسيلة بعد أن أصبحت دولة اإلسالم أقوى دولة يف حميطها  ،ينتظرها مثل قيصر

مل  نبعد أن هادنتها قريش ، لذا اشتملت بعض هذه الرسائل على التهديد بزوال امللك ملو ،
م هللا بسومن ذلك رسالته عليه الصالة والسالم إىل هرقل عظيم الروم  4يدخل يف اإلسالم .

من حممد عبدهللا ورسوله ايل هرقل عظيم الروم سالم علي من اتبع اهلدي أما " الرمحن الرحيم
إمث إن عليك فإن توليت ف ،بعد فإين أدعوك بدعاية اإلسالم اسلم تسلم يؤتك هللا أجرك مرتني

ايأهل الكتاب تعالوا ايل كلمة سواء بيننا وبينكم أال نعبد إال هللا والنشرك به شيئا  األريسيني
اجلهاد يف و  .5"واليتخذ بعضنا بعضا أراباب من دون هللا فإن تولوا فقولوا اشهدوا ابان مسلمون

                                 
 .29م،ص2006احلكمة يف الدعوة إىل هللا،زيد عبدالكرمي الزيد،دار العاصمة،الرايض، 1

   .421/  2ري أنظر فتح البا 2
-1406،عامل الكتب،الرايض،د . سيد حممد سادايت الشنقيطي مفاهيم إعالمية من القرآن الكرمي 3

 .02 م،ص1996
الدعوة  و 362ص  م،2001-1420،املكتب اإلسالمي،دمشق،صاحل الشامي من معني السريةأنظر  4

  .   226ص  ،هـ1411،  دار الصفوة ،القاهرة ،حممد زكي الدين قاسم ،إىل هللا فقها ومنهجا
 .2023،احلديث10/93الناس إىل اإلسالم  رواه البخاري ابب دعاء النيب  5
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،  سنام اإلسالم ، وبه قام هذا الدين ، وارتفعت رايته ذروة أعداء هللاسبيل هللا الذي هو قتال 
وهو من أعلى القرابت ، وأجل الطاعات ، شرع إلعالء كلمة هللا تعاىل ، وتبليغ دعوته للناس  

تعاىل  ، ومن ذلك قول هللا كافة ، واآلايت الكثرية ، واألحاديث النبوية دالة على هذا الفضل
ۉ    ۅۅ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ    چ 

ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ     ىۉ  ې  ې  ې   ې

ی    یېئ   ېئ     ىئ  ىئ  ىئ  ېئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ۇئوئ

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   چ وقوله تعاىل  1چی  ی  جئ   

گ  چ  وقوله عز وجل  2چی  ی  ی     یېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ

ڻ   ۀ   ۀ    ؞ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڱگ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ

ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  

عن و  3چۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉ         ؞ڭ
يل : ، ق "إميان ابهلل ورسوله "سئل : أي العمل أفضل ؟ فقال :  أن رسول هللا أيب هريرة

عن أنس رضي هللا عنه و  4" قَال َحج َمربور ؟ق يل مث َماَذا اجلهاد يف سبيل هللا "مث ماذا ؟ قال : 
ابلكلمة  اجلهاد ومل يشرع 5(مرفوعًا : ) لغدوة أو روحة يف سبيل هللا خري من الدنيا وما فيها

مهمة أمة اإلسالم  واملال والسيف إال لتحقيق هذه الغاايت، وقد أمجل ربعي بن عامر
، فقال عندما أرسله سعد بن أيب وقاص لرستم قائد الفرس، فقال له رستم: ملاذا جئتم؟ اجلهاد يف

                                 
 .111سورة التوبة آية رقم  1

 .20سورة التوبة آية رقم  2

 .101-169سورة آل عمران اآلايت  3

كون   ومسلم ابب 25احلديث  1/44متفق عليه، رواه البخاري ابب من قال إن اإلميان هو العمل  4
 .252،احلديث 1/62اإلميان ابهلل تعاىل أفضل األعمال 

 و 2523احلديث  9/350البخاري كتاب اجلهاد  ابب الغدوة والروحة يف سبيل هللا  رواهمتفق عليه،  5
 .4921، احلديث6/36مسلم ، كتاب اإلمارة ، ابب فضل الغدوة والروحة 
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إن هللا ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إىل عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا  "فقال:
يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا:   1"إىل سعتها، ومن جور األداين إىل عدل اإلسالم

 به وما فالكتاب يبني ما أمر هللا ،ين احلق ال بد فيه من الكتاب اهلادي والسيف الناصر)فالد
.ولعله من املناسب هنا إعطاء حملة خمتصرة عن نوعي 2(هنى عنه، والسيف ينصر ذلك ويؤيده

اجلهاد مع البيان لشاهد حبثي من هذين النوعني.وقد قسم العلماء اجلهاد إىل جهاد طلب 
أما جهاد الدفع فهو دفع للصائل ، ودحر للعدو الغاشم املعتدي واملتسلط على وجهاد دفع ، ف

يقول  ، وحكمه فرض عني على املسلمني عموما حىت يندفع شر األعداء داير املسلمني ،
ومعلوم يف اعتقاد مجيع املسلمني أنه إذا خاف أهل الثغور من العدو ومل تكن فيهم  اجلصاص"

وأنفسهم وذراريهم، أن الفرض على كافة األمة أن ينفر إليهم من  مقاومة فخافوا على بالدهم
يكف عاديتهم من املسلمني، وهذا ال خالف فيه بني األمة، إذ ليس من قول أحد من املسلمني 

، ويتعني على أهل البلد أو  3"إابحة القعود عنهم حىت يستبيحوا دماء املسلمني وسيب ذراريهم
 لرد العدو الصائل ومدافعته ، ويف حال ضعفهم عن املواجهة ، القطر كبريهم وصغريهم اخلروج

يتعني النفرة لعوهنم من األقطار اجملاورة حيت يندحر العدو وتسلم حوزة الدين ، يقول القرطيب 
إذا تعني اجلهاد بغلبة العدو على قطر من األقطار، أو حبلوله ابلعقر، فإذا كان ذلك رمحه هللا"

لدار أن ينفروا وخيرجوا إليه خفافا وثقاال، شبااب وشيوخا، كل على وجب على مجيع أهل تلك ا
قدر طاقته، من كان له أب بغري إذنه، ومن ال أب له، وال يتخلف أحد يقدر على اخلروج من 
مقاتل أو مكثر، فإن عجز أهل تلك البلدة عن القيام بعدوهم كان على من قارهبم وجاورهم 

لك البلدة، حىت يعلموا أن فيهم طاقة على القيام هبم أن خيرجوا على حيث ما لزم أهل ت
ومدافعتهم، وكذلك كل من علم بضعفهم عن عدوهم، وعلم أنه يدركهم وميكنه غياثهم لزمه 
أيضا اخلروج إليهم، فاملسلمون كلهم يد على من سواهم، حىت إذا قام بدفع العدو أهل الناحية 

 عن اآلخرين ولو قارب العدو دار اإلسالم ومل اليت نزل العدو عليها واحتل هبا، سقط الفرض

                                 
 .0/39البداية والنهاية  1

 .1/366، 1406البن تيمية،حتقيق حممد رشاد سامل،مؤسسة قرطبة،القاهرة،منهاج السنة النبوية  2

أحكام القرآن،أمحد بن علي املكىن أبيب بكر اجلصاص،حتقيق حممد الصادق قمحاوي،دار إحياء الرتاث  3
 .4/312هـ، 1405العريب،بريوت،
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يدخلوها لزمهم أيضا اخلروج إليه حىت يظهر دين هللا وحتمى البيضة، وحتفظ احلوزة، وخيزى العدو 
، وأما جهاد الطلب والذي هو سبب قوي من أسباب نشر الدعوة  1"وال خالف يف هذا

داء هللا ، اد هذا البحث وبه يرهب أعاإلسالمية وتذليل العقبات اليت تعرتض طريقها ، وهو مد
طلب الكفار يف عقر دارهم ودعوهتم إىل اإلسالم وقتاهلم إذا مل يقبلوا اخلضوع حلكم يُ وهو أن 
إذا قام به من يكفي من املسلمني ،سقط  كفاية  فرض من اجلهاد حكم هذا النوع، و  اإلسالم

يف مكة قبل اهلجرة دليل  ل النيباإلمث عن الباقني يف حال قوة املسلمني،ال ضعفهم،ولعل حا
ہ  ہ  ھ    ھ    ھ  چ                 ولذلك  يقول هللا عز وجل  واضح على ذلك،

ۇ  ۆ    ۇھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ

وقال سبحانه  2چۅ   ۉ  ۉ  ې       ۅۆ  ۈ     ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ

ى  ى  ائ  ائ    ېۅ  ۉ  ۉ        ې    ې  ېچ 

     پ       ٻ        ٱ  ٻ  ٻ  ٻچ   وقال عز وجل 3چەئ  

عن رسول  وعن أيب هريرة 4چڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ               ٺ     ڀپ  پ     پ
أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال هللُا وَأن حممدا رسول اَّللَّ ويقيموا قال" هللا

م وأمواهلم إال حبق اإلسالم وحساهبالصالة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مين  دماءهم 
إذا بعث أمريا على سرية أو  سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول هللاوعن  5"على اَّللَّ 

قيت عدوك إذا ل"جيش أوصاه بتقوى هللا يف خاصة نفسه ومبن معه من املسلمني خريا وقال 
م وكف وك إليها فاقبل منهمن املشركني فادعهم إىل إحدى ثالث خصال أو خالل فأيتها أجاب

                                 
مية والرد على الطوائف وأمهية اجلهاد يف نشر الدعوة اإلسال 2/151اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب  1

 .349-312م،ص 1995-هـ1416الضالة،د.علي بن نُفيع العليانب،دار طيبة،الرايض،

 .5سورة التوبة آية رقم  2

 .36سورة التوبة آية رقم  3

 .41سورة التوبة آية رقم  4
متفق عليه، رواه البخاري ابب األمر بقتال الناس حىت يقولوا ال إله إال هللا حممد رسول  5

 .6305احلديث0/121ومسلم ابب من فضائل علي بن أيب طالب، 135احلديث1/39هللا،
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عنهم ادعهم إىل اإلسالم فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم مث ادعهم إىل التحول من دارهم 
إىل دار املهاجرين وأعلمهم أهنم إن فعلوا ذلك أن هلم ما للمهاجرين وأن عليهم ما على املهاجرين 

الذي   جيرى عليهم حكم هللافإن أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أهنم يكونون كأعراب املسلمني
جيري على املؤمنني وال يكون هلم يف الفيء والغنيمة نصيب إال أن جياهدوا مع املسلمني فإن 
هم أبوا فادعهم إىل إعطاء اجلزية فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم فإن أبوا فاستعن ابهلل تعاىل 

يغز ومل حيدث نفسه بغزو مات  من مات ومل "قال  عن أيب هريرة عن النيبوعن  1"وقاتلهم
 طلبا ارجهاد الكف ومن خالل استقراء النصوص السابقة يتبني لنا فرضية 2"على شعبة نفاق

وقد أمجع علماء اإلسالم على أن جهاد الكفار وتطلبهم يف عقر دارهم، ودعوهتم إىل ،ابتداءو 
ن عطية يف قال اب سوخةاإلسالم وجهادهم إن مل يقبلوه أو يقبلوا اجلزيةفريضة حمكمة غري من

فرض كفاية، فإذا قام به من قام من  واستمر اإلمجاع على أن اجلهاد على أمة حممد "تفسريه
فهذا ،املسلمني سقط عن الباقني، إال أن ينزل العدو بساحة اإلسالم فهو حينئذ فرض عني

ني من املؤمن إمجاع من مجهور العلماء أن جهاد الطلب والغزو فرض كفاية، إذا قام به مجاعة
فيهم غناء ألهل اإلسالم أو لنشر اإلسالم والدعوة إليه، فليس على كل مسلم أن خيرج معهم، 

عن ابن عمر وعبد هللا بن احلسن  ،وأما ما نقل 3"ما داموا يؤدون املهمة، فالباقون ال أيمثون
يستحب و  ،كفائيالفرض ال إمنا هو  حممول على ،والثوري من أن جهاد الكفار ابتداء تطوع

 ىن،وهذا الذي ال حيتمل محله على غريه من املع ،أن جياهد املسلم تطوعا إذا قام غريه ابلفرض
ا نُقل عن الثوري وهبذا ينتفي م)بعد تقريره لفرضية اجلهاد ابألدلة  كمال الدين السيواسييقول  

إن "ويقول اجلصاص  4وغريه أنه ليس بفرض، وجيب محله إن صح على أنه ليس بفرض عني(
مذهب ابن عمر يف اجلهاد أنه فرض على الكفاية وأن الرواية اليت رويت عنه يف نفي فرض 

وحول  5"اجلهاد إمنا هي على الوجه الذي ذكران، من أنه غري متعني على كل حال يف كل زمان

                                 
 .4619احلديث5/139رواه مسلم ابب أتمري اإلمام األمراء على البعوث 1
 .5040احلديث6/49نفسه ابلغزورواه مسلم ابب ذم من مات ومل حيدث   2

 .1/232احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز 3
 .5/034م،2003-هـ1424القدير،كمال الدين حممد السيواسي،دار الفكر،بريوت،شرح فتح  4

 .4/315أحكام القرآن للجصاص  5
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عض وقد فهم برمحه هللا" يقول ابن حجر چٱ  ٻ  ٻ  چ عموم قول هللا تعاىل 
العموم فلم يكونوا يتخلفون عن الغزو حىت ماتوا، منهم أبو أيوب األنصاري الصحابة من األمر 

ويف تفسري اآلية يقول ابن كثري رمحه هللا عن أنس  1"واملقداد بن األسود وغريهم رضي هللا عنهم
ويقول ،  2(كهوال وشبااب، ما مسع هللا عذر أحد مث خرج إىل الشام حىت قتلعن أيب طلحة:)أي  

ه : )مث فرض عليهم قتال املشركني كافة، وكان حمرما، مث مأذوان به، مث مأمورا به هللارمح ابن القيم
ملن بدأهم ابلقتال، مث مأمورا به جلميع املشركني إما فرض عني على أحد القولني أو فرض كفاية 

  3(على املشهور
لمات من الظهو نشر اإلسالم وإخراج الناس  فيما تقدم املقصود من اجلهادالقول أن وخالصة 

إىل النور، وإزاحة العقبات من طريق الدعوة، والقضاء على العناصر الفاسدة اليت متنع الدعوة 
وحتول بني الدعاة إىل هللا وتبيني مقاصدهم الطيبة، وهلذا شرع هللا اجلهاد إلزاحة العراقيل عن 

اهلدى، إىل احلق و  طريق الدعوة، وإلخراج الناس من الظلمات إىل النور، وانتشاهلم من الباطل
وعدل اإلسالم، ومضى على ذلك  اآلخرةوإخراجهم من ظلم األداين وضيق الدنيا إىل سعة 

نيب هللا عليه الصالة والسالم وأصحابه الكرام وأتباعهم إبحسان حىت ظهر دين هللا وانتشر احلق 
ه يف مجيع نور فانتشر اإلسالم ، وشع ابلدعوة الصحيحة ، وابجلهاد الذي يناصرها ويؤيدها ، 

 األرجاء.
م ، حيث سامهت يف نشر اإلسال ، فإهنا كغريها من الغزوات وابلنظر إىل غزوة بين قريظة

وإيصال النور واحلق إىل الناس، وقمع اليهود الذين كانوا حجر عثرة يف طريقها ، يريدون إطفاءها 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ ، وطمس معاملها كما قال عز وجل 

فكانت غزوة مباركة ، أرسى هللا هبا  4چڀ  ڀ       ڀ  ڀ     ٺ  ٺ     پ  پ       
 دعائم هذا الدين ، واهتدى هبا الكثريون ، ومن ذلك: 

                                 
 .6/32فتح الباري البن حجر ابب وجوب النفري  1

 .2/320تفسري ابن كثري  2

 .3/62زاد املعاد البن القيم  3
 .32سورة التوبة آية رقم  4
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ما حصل من إسالم أربعة من النفر ليلة نزول بين قريظة على حكم هللا ورسوله ، ثالثة أوال:
وهم من بين  وأسيد بن عبيدمنهم ليسوا من بين قريظة وهم ثعلبة بن سعية وأسيد بن سعية 

هدل والرابع قرضي وهو عمرو بن سعدى ، حيث هداهم هللا واستنقذهم من النار ملا عرفوا أن 
 حق .  هذا الدين حق وما جاء به الرسول

إسالم رحيانة احلبيب عليه الصالة والسالم اليت اصطفاها عليه الصالة والسالم قبل قسمة  اثنيا:
زواج ويضرب عليها احلجاب فأبت ، وعرض عليها اإلسالم فأبت إال السبااي وعرض عليها ال

اليهودية ، وبينما هو جالس مع أصحابه مسع قرع نعلني خلفه فقال"إن هذا لثعلبة بن سعية 
وهذا بال شك من بركة هذا الدين ، وبركة هذا الرسول الكرمي عليه  1يبشرين إبسالم رحيانة"

 الصالة والسالم ، 
 فاعة بن مسوأل يف اإلسالم بفضل هللا مث بشفاعة سلمى بنت قيس خالة الرسولدخول ر  اثلثا:

، ولوال الكرب ودعوى اجلاهلية لدخل كعب بن أسد يف اإلسالم إذ أنه يعلم أنه دين احلق والنور 
والنجاة ، حيث أيت به فقال له رسول هللا عليه الصالة والسالم ما انتفعتم بنصيحة ابن خراش 

اسم قوكان مصدقا يب أما أمركم ابتباعي وإن رأيتموين تقرئوين منه السالم؟قال بلى اي أاب ال
فاجلهاد يعترب وسيلة فعالة من  2والتوراة ولوال أن تعريين اليهود ابجلزع من السيف التبعتك.

وسائل الدعوة مىت ما احتيج إليه ، لسرب طريق الدعوة وإزالة العقبات من طريقها ، ومتكينها 
 من نشر الدين بني الناس يف كل مكان. 

 
 

 
 
 
 

                                 
 .2/312واتريخ اإلسالم للذهيب  3/256سرية ابن هشام ابب غزوة بين قريظة  1

 .2/516أنظر مغازي الواقدي ابب غزوة بين قريظة  2
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 املطلب الثاين

 تطبيب والعالج.إختاذ املسجد مكاان لل
من املناسب قبل البدء يف الكالم عن املسجد بشكل عام ، وعن كونه مكاان للتطبيب بشكل 
خاص ، أن نتعرض للتعريف ابملسجد من الناحية اللغوية والشرعية أو االصطالحية ، وقد عرف 

 املسجد يف اللغة واالصطالح أبنه:
 1هو موضع السجود.املسجد يف اللغة: 

كل ما أعد ليؤدي فيه املسلمون الصلوات اخلمس مجاعة ، صطالح الشرعي: املسجد يف اال
افلة أو ا يتخذه اإلنسان يف بيته ليصلي فيه النمم من هذا فيدخل فيعوقد يطلق على ما هو أ

ليصلي فيه الفريضة عند العجز عن صالهتا يف املسجد الذي يقيم الناس فيه اجلماعة ومن ذلك 
أعطيت مخساً مل يعطهن أحد قبلي  ": عن جابر قال : قال رسول هللاما رواه البخاري وغريه 

، نصرت ابلرعب مسرية شهر ، وجعلت يل األرض مسجداً وطهوراً فأميا رجل من أميت أدركته 
وال خيفى على أحد ما للمسجد يف اإلسالم من مكانة عظيمة يف حياة  2"الصالة فليصل 

 ، ومهد الطاعة والعبادة ، بل هووقلعة اإلميان  ، اإلسالم واجهةاملسجد هو  إذ أناملسلمني ،
الكلمة يه وتتوحد ف ، قوهتمسر ودار ندوهتم وبه عزهم ورفعتهم وهو  املسلمني حمل اجتماع

هم ، وتضعف تنكسر شوكتوتتجسد فيه كل معاين اخلري والفضيلة وهو الذي بدونه  والصف ،
وكان أول بيت بناه ملا نزل  النيب اهتم بهك ، ولذل وتذهب رحيهم وينفرط عقدهم هيبتهم،

 عده مث تبعهم من ب به رضي هللا عنهم واهتم اخللفاء الراشدون ، املدينة قبل أن يكون له بيت

                                 
 أنظر لسان العرب البن منظور مادة س ج د . 1

      هـ1396/  0/  3يف   1319 فتوى رقم 1406السنة  62ص  15جملة البحوث اإلسالمية العدد  2
وا ماء فتيمموا ابب قول هللا تعاىل فلم جتد ،واحلديث رواه البخارياللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء 

      .323احلديث2/52
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وألمهية هذا املرفق العظيم من مرافق اإلسالم ، أمر هللا ببنائه ، ورتب على بذلك املسلمون، 

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ  كما قال تعاىلذلك من األجر العظيم ما ال خيفى على أحد  

  ھں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ

مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   چ  وقوله تعاىل 1چھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  

 املسلمنيمن هنا يتبني لنا أن و  2چمب  ىب  يب  جت  حت    خت  مت    ىت  
ائر اإلسالم وإظهار شع والذكر فعمارهتا املعنوية إبقامة الصالة ، مأمورون بعمارهتا معنواي وماداي

ى ذلك بنظافتها وطهارهتا ومجيع شئوهنا ، ورتب علوعمارهتا املادية ببنائها واإلهتمام  فيها ،
يقول "من بىن مسجدا  قال : مسعت النيب فضل عظيم وأجر جزيل فعن عثمان بن عفان

ء املساجد يف الدور وأن ببناهللا  عائشة قالت: "أمر رسول وعن 3بىن هللا له مثله يف اجلنة"
يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا:"وكانت ) أي املساجد ( مواضع  4تنظف وتطيب"

أسس مسجده املبارك على التقوى ، ففيه الصالة والقرآءة  األئمة وجمامع األمة ، فإن النيب
والذكر وتعليم العلم واخلطب وفيه السياسة وعقد األلوية والراايت وأتمري األمراء وتعريف العرفاء 

 5وفيه جيتمع املسلمون ملا أمههم من أمر دينهم ودنياهم"
ومل تقتصر مهام املسجد على كل ما سبق فحسب ، بل كان أيضا مكاان للتطبيب والعالج 
منذ فجر اإلسالم ، حيث يتلق املسلمون فيه العالج البدين والعالج الروحي ، وال شك أن 
عالج األرواح والقلوب أعظم أمهية من عالج األجساد ، فكان مبثابة الصيدلية والعيادة املباركة 

                                 
 .11سورة التوبة آية رقم  1

 .36سورة النور آية رقم  2

وابن ماجةكتاب املساجد،ابب فضل  2/134رواه الرتمذي،كتاب املساجد، ابب فضل بناء املساجد  3
شعيب األرانؤوط صحيح على شرط مسلم وصححه األلباين  وقال 1/00وأمحد  1/404بناء املساجد 

 .23/02يف صحيح اجلامع 

 2/429والرتمذي ابب ما ذكر يف تطييب املساجد 1/103رواه أبو داود ابب اختاذ املساجد يف الدور  4
 .6/223وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة 

 .35/39جمموع الفتاوى  5



~ 202 ~ 

 
 

 وال عيادات مل تعرف صيدليات العامل،   1چۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ چت بـ اليت عنون
التاريخ اإلنساين أعظم من هذا العالج الرابين ، وما ذلك إال ألن دواءها وعالجها يصل مباشرة 

الذي كان مكاان  إىل القلوب فيشفيها إبذن هللا ، وقد كان املرضى أيتون إىل مسجد النيب
: ، فعن عائشة رضي هللا عنها قالت لعالج املرضى واجلرحى وال سيما أاي احلروب والغزوات

 نيبفضرب ال -وهو عرق يف وسط الذراع-)أصيب سعد بن معاذ يوم اخلندق يف األكحل 
ويف هذا داللة على أن املرضى واجلرحى واملصابني  2له خيمة يف املسجد ليعوده من قريب(

اجلون يف املساجد ملصلحة واضحة ، وليكونوا على قرب  من اإلمام واألعيان من الناس يع
فتسهل زايرهتم وتفقدهم كما فعل النيب عليه الصالة والسالم مع سعد بن معاذ ، حيث يعوده 
ويتفقده من قريب وكذلك معاودة الصحابة له وزايرته ، مث إن هناك فائدة جليلة أخرى وهي 

ن عبادة وطاعة وقربة من هللا عز وجل ، وبقعة نظيفة طاهرة ، حتوطها املالئكة أن املسجد مكا
يف الصالة وجمالس الذكر ، وتغشاها السكينة ، فيكون املريض واجلريح واملصاب على قرب من 
دعوات إخوانه املؤمنني ، ولعل ذلك يكون سببا يف سرعة شفائه وسالمته وهذا من األمور اليت 

اشرة للباحث واملطلع ، فمن األمر الطبيعي أن يكون املسجد املكان املناسب ال تكاد تظهر مب
لعالج األرواح والقلوب واألبدان.وللمسجد أيضا دور عظيم وملموس يف عالج املشاكل 
اإلجتماعية واألسرية ، اليت تنشب بني األزواج أو األبناء وآابئهم أو اجلريان ، فيسعى إمام 

دوية من الشرع املطهر هلذه املشاكل ويطفيء شرارهتا ، فتصلح املسجد جاهدا يف تلمس األ
النفوس والقلوب وجتتمع على اخلري واهلدى.وإذا كانت مهام العالج والتطبيب تتم داخل 
املساجد من عالج روحي وبدين ورقية شرعية ملا يتعرض له املسلم من أذية الشياطني ، فإن 

ائض والعبادات هو حبد ذاته عالج بدين وروحي مبا جمرد املشي إىل هذه املساجد آلداء الفر 
بري يف تقوية وله دور ك ،وفوائده ال حتصى خيالط املشي من ذكر هلل وتالوة للقرآن وحنو ذلك ،

وت ليكون أهالً ملقاومة األمراض واآلفات ، إن السعي إىل بي ،اجلسم وتنشيطه إبذن هللا تعاىل 
حالة  يكفي لتمرين العضالت وتنشيط األوصال وحتسنيهللا كل يوم يف أوقات معلومة متقطعة 

                                 
 .20سورة الشعراء آية رقم  1

 .443،احلديث 2/263رواه البخاري ابب اخليمة يف املسجد للمرضى وغريهم  2
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اجلسم ، كما أن املشي إىل املساجد يساهم يف الوقاية من األمراض اليت يسببها اخلمول وكثرة 
اجللوس وعلى رأسها السمن ؛ ألن املشي يعمل على إذابة الشحوم والدهون . كما أن املشي 

ن هللا ـ القدرة على العمل وحتمل اجلهود ، عالج ألمراض القلب حيث إنه يعطي القلب ـ إبذ
حيث تكون الدورة الدموية أكثر انتظامًا ،كما أن املشي إىل املسجد عالج للتعب الذهين 

إذ إنه يعيد العقل إىل حالته الطبيعية ، ويساعد على االسرتخاء العصيب  ،والتفكري الطويل 
ي إىل بيوت مأنينة .وابجلملة ففي املشوالعضلي فيحس املسلم مبا يسمى ابلراحة النفسية والط

هللا تعاىل من الفوائد الصحية الشيء الكثري مما أابن عنه الطب احلديث ، وهي فوائد عاجلة 
ينعم هللا تعاىل هبا على عبده املؤمن يف الدنيا حيث لىب النداء وأجاب داعي هللا ، وهناك األجر 

  1 .العظيم والنور التام يف الدار اآلخرة إن شاء هللا

جتلى لنا أول مستشفى وأول طبيبة وممرضة يف اإلسالم ، وذلك فيما  ويف غزوة بين قريظة
، هذه الصحابية اجلليلة  2أسسته وأرست قواعده الصحابية اجلليلة احملتسبة رُفيدة األسلمية

، وكان هلا مواقف مشهورة يف الدفاع عن العقيدة ، والذود عن  وهبت نفسها هلل ورسوله
اإلسالم ، واجلهاد يف سبيل هللا فكانت تداوي اجلرحى يف ميادين القتال ، وكانت تقوم أبداء 
واجبها حنو املسلمني يف أمت صورة كما كانت هلا مكانة ومنزلة عند رسول هللا عليه الصالة 

عمل إنساين نبيل يدحض كل  ،إن عمل رفيدة ذلك مها ، جيلها وحيرت  والسالم حيث كان
افرتاء مبغض، وكل ادعاء مغرض يفتئت على اإلسالم، واصفا إايه أبنه دين ضد املرأة، وأنه 
يريدها مهمشة بدون  دور فاعل هلا يف احلياة فال تتعلم وال تعمل، وحاشا اإلسالم أن يكون  

خوف عليها وهي تعمل يف جتارة أو طب أو  قها الفاملرأة املتمسكة بدينها وخلكما يفرتون ، 
، ولذلك كانت رضي هللا عنها خترج يف الغزوات، وتنقل معها خيمتها بكل  متريض أو تعليم

متطلباهتا وأدواهتا واحتياجاهتا فوق ظهور اجل مال، مث تقيمها إبزاء معسكر املسلمني، تشاركها 
العمل الصحابيات رضوان هللا عليهن ، لذا تعترب خيمة رفيدة األسلمية على الرغم من بدائيتها 

                                 
هـ، 1429أنظر كتاب أحكام حضور املساجد للشيخ عبدهللا بن صاحل الفوزان،مكتبة دار املنهاج،الرايض، 1

 .62-60ص 
 .33سبق التعريف هبا أنظر ص  2
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سعد  وملا أصيب أكحل داين ، يقول اإلمام ابن حجر العسقالين رمحه هللا:"أول مستشفى مي
يوم اخلندق فقيل حولوه عند امرأة يقال هلا رفيدة وكانت تداوي اجلرحى وكان رسول هللا صلى 

ومل يكن عمل  1هللا عليه و سلم إذا مر به يقول كيف أمسيت وإذا أصبح قال كيف أصبحت"
فقط، بل عملت أيضا يف وقت السلم تعاون وتواسي كل حمتاج، رفيدة مقتصرا على احلروب 

وكانت أول سيدة تعمل يف نظام أشبه ما يكون بنظام املستشفيات يف وقتنا،أما كوهنا أول ممرضة 
يف اإلسالم فليس يف ذلك خالف، فقد ذاع صيتها بني معاصريها يف فن اجلراحة، هلذا السبب 

رضي هللا عنه ، أما األعجب من عمل رفيدة رضي  لعالج سعد بن معاذ اختارها الرسول
هللا عنها فهو إنفاقها على عملها هذا من حر  ماهلا، وخالص ثروهتا، متطوعة ابجلهد واملال يف 
سبيل هللا،فكانت جماهدة مباهلا ونفسهاوكانت يف الوقت نفسه قدوة حسنة ، وأسوة عظيمة 

اجلليل رضي  ل النبيل ليقتدين هبا يف ذلك العملللنساء يف هذا امليدان ، بعد أن ضربت هلن املث
 مسجد نشأأ هللا عنها وأرضاها.ولقد احتفظ املسجد هبذا الدور العظيم إىل زمننا هذا ففي ماليزاي

ستخدام اب املخدرات  إدمان من للعالج متخصصا مركزا كواالملبور املاليزية ابلعاصمة الرمحن
امليثادون ، وامليثادون عقار يقلل أعراض اإلنسحاب لدى من يعاجلون من إدمان اهلريوين ، 
ورغم أن كثريا من املرضى يشعرون ابحلاجة الستخدام امليثادون فرتات زمنية طويلة ، لكن كثريا 

 وقد ظل فيصل فخر الدين،  العقار هبذا العالج املخدرات مع تعاطي عن يتوقف منهم
 اختاره أن عاما قضاها هائما على وجهه يف الشوارع إىل 30قرابة  اهلريوين يتعاطى
ين ويرتدد فخر الد شخصاً ضمهم لربانمج عالج اإلدمان ابمليثادون. 50ضمن  الرمحن مسجد

ادون األمحر امليث على مركز العالج ابملسجد أسبوعيًا وتصرف له خالل الزايرة كمية من سائل
والربانمج هو األول من نوعه يف ماليزاي الذي ميزج يف عالج اإلدمان بني امليثادون  اللون.

الديين. ويؤدي املرضى الصالة قبل جلسات العالج ويدعون حلضور حماضرات يلقيها  واإلرشاد
وقال رشدي عبد الرشيد، كبري املنسقني مبركز علوم اإلدمان يف جامعة ماليزاي  علماء يف الدين.

مع االحتجاز عاما أفضل من العالج الطيب النمطي يف املستشفيات. املرضى أيضا "العالج 
يقولون إن نوعية حياهتم أفضل. ومن انحية اجلهة اليت تقدم العالج اكتشفنا أن السيطرة عليهم 
يف املسجد أسهل كثريا من املستشفى. كثري من املرضى الذين يعاجلون يف املسجد ال يسببون 

                                 
 .0/646هـ، 1412اجليل،بريوت،اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر العسقالين،دار  1
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ألف متعاط  02عون جدا".ويسعى مركز عالج اإلدمان ابمليثادون للوصول إىل لنا مشاكل ومطي
 6000مبساعدة ثلث املساجد القائمة يف ماليزاي والبالغ عددها  2015للهريوين حبلول عام 

ومما سبق يتضح لنا جليا أن للمسجد األثر الكبري يف شفاء الكثريين من املرضى بدنيا  1مسجد.
ه املسجد من روحانية وطمأنينة وراحة نفسية اليت هي من أساسيات وروحيا وذلك ملا ميلك

العالج واألدوية واليت تفتقدها الكثري من املستشفيات واملصحات ، وألن املسجد يضم بركة  
ه كالم هللا عز وجل يتلى بني جنباته ومنه ترتفع أذكار املصلني وطاعاهتم وأدعيتهم إىل هللا سبحان

ون مكاان مناسبا يتخذ للتطبيب والعالج ، إظافة إىل املهام الكربى وتعاىل ، فحق له أن يك
 اليت يقوم هبا خلدمة اإلسالم واملسلمني.
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 املطلب الثالث

 زايرة أهل املصائب ومواساهتم.

إن من من دالالت كمال إميان العبد ، ومجيل فهمه حملاسن هذا الدين العظيم مواساته إلخوانه 
ممن ابتلوا بشيء من املصائب والنكبات ، والتخفيف من هول ما أصاهبم وذلك عن طريق 
زايرهتم ووعظهم وإرشادهم ملا ينبغي عليهم فعله جتاه ما أصاهبم ، وتذكريهم مبا أعده هللا ملن 

واحتسب يف مثل هذه املواقف العصيبة ، وهذا فن من الفنون الدعوية اليت جيب أن يتمتع صرب 
هبا كل داعية إىل هللا عز وجل ، ليكون لدعوته األثر الفعال يف النفوس والقلوب .وإذا نظران 
إىل كتاب هللا عز وجل جند أن له األسلوب املميز يف هذا اجملال احلساس يف حياة البشرية ، 

ال يكون كذلك وهو كالم هللا تبارك وتعاىل العامل أبحوال وقلوب عباده وما يؤثر فيها يف  وكيف
مثل هذه املواقف العصيبة ، وذلك ألن املنهج القرآين يقوم على قواعد وأسس رابنية متينة 
وصاحلة لكل زمان ومكان ، ومن ذلك إخباره لعباده ومواساته هلم أبن الدنيا ما هي إال دار 

ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ   ٺ   چ ء واختبار ، ال دار قرار وخلود فقال عز وجل ابتال

ووصفها أيضا أبهنا دار هلو ولعب، وأن نعيمها ال يدوم،  1چٿ       ٿ       ٹ      ٿٺ    ٿ

ٱ  ٻ  ٻ  چ كما قال تعاىل  وأن اآلخرة هي دار البقاء ،دائمةوالراحة فيها ليست 

وقوله   2چٺ   ٺ  ٺ    ٺپ  ڀ  ڀ     ڀ  ڀ  پٻ   ٻ  پ  پ

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ      ۋ  ۋ  ۅ  چ عز وجل 

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې            ى  ى  ائ  ائ  ەئ  
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    ىئەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ    ىئ

 من اآلايت اليت فيها مواساة للعباد وبيان حلقارة الدنيا وأهناالكثري ويف القرآن الكرمي  1چ
التسوى عند هللا جناح بعوضة ، ولو كانت كذلك ما سقى منها كافرا شربة ماء.وجاء يف السنة 
الشريفة ما يسلي املؤمنني وجيرب هلم كل ما يصيبهم يف هذه احلياة الدنيا ، وأن مع الصرب أييت 

 2) الدنيا سجن املؤمن وجنة الكافر( قال:قال رسول هللا اخلري والفرج ، فعن أيب هريرة
من أحب )قال :  ن رسول هللاأ عن أيب موسىف والعاقل هو من يؤثر ما يبقى على ما يفىن

عن أنس بن و  3(دنياه أضر آبخرته ومن أحب آخرته أضر بدنياه فآثروا ما يبقى على ما يفىن
من كانت اآلخرة مهه جعل هللا غناه يف قلبه ومجع له مشله ) قال : قال رسول هللا مالك
ه الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا مهه جعل هللا فقره بني عيينه وفرق عليه مشله ومل أيتوأتته 

ويقول الشاعر يف حتقري الدنيا ودانءهتا وأهنا جمبولة على الكدر  4(من الدنيا إال ما قدر له
 والكبد:

 ما هـذه الدنـيـــا بـدار قــرار         حكم املنيـة يف الربيــة جاري

 ألفيـتـه خـبـرا مـن األخبـــار       بينما يرى اإلنسان فيها خمربا 

 صفـوا من األقـذار واألكــدار طبعت على كدر و أنت تريدهـا 

 متطـلب قي املاء جذوة نــار     ومكـلـف األيــام ضد طبـاعـهـا 

                                 
 . 24سورة يونس آية رقم  1

 .0606، احلديث 2/210رواه مسلم ابب حدثنا قتيبة بن سعيد  2

وقال احلاكم:  319 -302/  4، واحلاكم 412/  4، وأمحد 2/426أخرجه ابن حبان يف صحيحه  3
 .صحيح على شرط الشيخني

 .600/ 2األلباين يف السلسلة الصحيحة صححه  و4/642 الرتمذي رواه 4
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  1تبين الرجاء على شفري هـار       وإذا رجـوت املستحيـل فـإمنا 

 وفيما سبق بني هللا لنا يف كتابه وسنة نبيه عليه الصالة والسالم أن الدنيا مكان ابتالء واختبار  

ليواسي عباده ابلصرب واحتساب األجر عليه ، ويف املقابل بني لنا سبحانه أن املبتلى فيها 
الصادق من  ىابملصائب واحملن ليس فردا بعينه وإمنا جلميع عباده ، ميتحنهم ابلسراء والضراء لري 

  ڻ  ۀ  ؞ڻ  چ الكاذب يف اإلنقياد والتسليم ألمره وقدره ، ويف هذا يقول عز وجل 

بل إن أشرف الناس  األنبياء واملرسلون  كانوا  2چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ     
أي الناس أشد بالء  قال : سألت رسول هللا بن أيب وقاصعن سعد، ف أكثر الناس ابتالء

األنبياء مث االمثل فاألمثل فيبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان رقيق الدين ابتلى " :فقال
على حسب ذاك وان كان صلب الدين ابتلى على حسب ذاك قال فما تزال البالاي ابلرجل 

 رمحه هللا قصة فيها تسلية وموعظةوقد ذكر ابن اجلوزي  3"حىت ميشى يف األرض وما عليه خطيئة
تب أن ذا حدثين بعض من قرأ يف الك": بت إيرادها للفائدة فقال رمحه هللاألهل املصائب أحب

القرنني ملا رجع من مشارق األرض ومغارهبا، وبلغ أرض اببل مرض مرضا شديد، فعلم أنه 
مرض املوت، وأشفق على نفسه، فكتب ألمه معزاي يف ذكاء قائال: اي أماه، إذا جاءك كتايب 

رت من الناس، وال أيكل طعامك من أصيب مبصيبة، وتسأيل فاصنعي طعاماً، وامجعي من قد
هل وجدت لشيء قرارا، إين ألرجو أن الذي أذهب إليه خريًا مما أان فيه. فلما وصل كتابه 
صنعت طعاما عظيما، ومجعت الناس، وقالت: ال أيكل هذا من أصيب مبصيبة. فلم يتقدم 

، من مبلغك عين أنك وعظتين فاتعظت أحد من هذا الطعام، فعلمت مراد ابنها فقالت: بين،

                                 
م،ص 1926التهامي،حتقيق علي جنيب عطوي،دار ومكتبة اهلالل،بريوت،ديوان التهامي،أبو احلسن  1

 ،من مجلة أبيات يرثي هبا إبنه.302-310

 .2-1سورة العنكبوت آية رقم  2

 وصححه1/310أمحد و  5/152كتاب الفنت   وابن ماجة و 4/601رواه الرتمذي ابب الصرب على البالء  3
  .1/142األلباين يف السلسلة الصحيحة 



~ 215 ~ 

 
 

فاإلبتالء طريق شائك جرى على األنبياء   1"وعزيتين فتعزيت، فعليك السالم حيا وميتا.
واملرسلني ، والعلماء الرابنيني ، والدعاة املخلصني ، واملؤمنني املقتدين ، وهذا الطريق حيتاج إىل 

 ل  وتعاىل ، فمن نظر يف حا صرب وجلد ويقني مبا يعقبه من الفضل عند هللا تبارك

السابقني من األنبياء واملرسلني ومن سار على هديهم إىل يوم الدين ، على أن ما أصابه إمنا 
يه آدم، وانح الطريق طريق تع ب ف" هو سنة إهلية ماضية يف العباد يقول ابن القيم رمحه هللا:"

ولبث يف  وبيع يوسف بثمن خبسألجله نوح، ورمي يف النار اخلليل، وأضجع للذبح إمساعيل، 
السجن بضع سنني، ونشر ابملنشار زكراي، وذبح السيد احلصور حيىي، وقاسى الضر أيوب وعاجل 

ويف زايرة أهل املصائب ومواساهتم والتخفيف عن مصاهبم وبذل   "2الفقر وأنواع األذى حممد
ة يف صا من الناحية الدعوياملستطاع هلم مما دعا إليه اإلسالم ، بل له املردود العظيم ، خصو 

استجابتهم للحق وثباهتم عليه ، وإرشادهم إىل ما أرشد إليه ربنا عز وجل من الصرب واالحتساب 

ېئ  ېئ  ىئ  ىئ     ېئۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئچ يف كتابه العزيز بقوله 

ىث   يث     مث چورفع معنوايهتم أبن الصابرين مأجورون عند هللا بال حساب كما قال سبحانه  3چ

وتبشريهم مبا بشرهم هللا به من الثواب العظيم ، واألجر اجلزيل  4چحج  مج  جح  مح   

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  چ وذلك يف قوله تعاىل 

  ؞ڦ  ڦ       ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ       ؞ڤ   ڤ      ڤٹ

 ويف السنة الشريفة 5چڇ   ڇ  ڍ    ڇڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ
جاء من الفضل الكبري ما يسلي املصاب وخيفف عنه وطأة املصيبة ، ويبعث يف نفسه األمل 

                                 
 م،1992،القاهرة دار الفضيلة للنشر والتوزيع، ،تسلية أهل املصائب مواعظ ابن اجلوزي ابب أنظر 1
1/20.  
 .42كتاب الفوائد البن القيم ص  2
 .153سورة البقرة آية رقم  3

 .10سورة الزمر آية رقم  4

 .150-155سورة البقرة آية رقم  5



~ 216 ~ 

 
 

يود أهل العافية يوم القيامة  قال : قال رسول هللا عن جابرف والثقة مبا عند هللا من اخلري
أيب وعن  1"حني يعطى أهل البالء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت يف الدنيا ابملقاريض

إذا مات ولد العبد قال هللا ملالئكته قبضتم ولد  :"قال أن رسول هللا األشعريموسى 
عبدي ! فيقولن نعم فيقول قبضتم مثرة فؤاده ! فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدي ؟ فيقولن 

 وحول هذا املعىن يقول 2"محدك واستجرع فيقول هللا إبنوا لعبدي بيتا يف اجلنة ومسوه بيت احلمد
: )فلو مل يكن الصرب من أعلى املراتب وأمىن املواهب، ملا أمر هللا تعاىل به رسله ذوي األبشيهي

احلزم ومساهم بسبب صربهم، أوىل العزم وفتح هلم بصربهم أبواب مرادهم، وسؤاهلم، ومنحهم من 
عن  رصلدنه غاية أمرهم ومأموهلم ومرامهم، فما أسعد من اهتدى هبداهم، واقتدى هبم، وإن ق

ويف غزوة بين  3وقيل العسر يعقبه اليسر، والشدة يعقبها الرخاء، والتعب يعقبه الراحة(. مداهم،
قريظة ظهرت حماسن اإلسالم ، وكماالت الدين يف زايرة أهل املصايب ومواساهتم ممن أصيبوا 
يف نفس أو مال ، ونبينا عليه الصالة والسالم خري من سعى يف مواساة املصاب وعون املكلوم 

على هديه الصحب الكرام ومن ذلك مواساته عليه الصالة والسالم ألصحابه من  ، وسار
األوس يف مصاهبم يف مواليهم وأحالفهم من بين قريظة وختفيف وقعة املصيبة عليهم ، وذلك يف 

يف بين  عند النيب جعل احلكم يف مصري بين قريظة يكون منهم ، فقد جاء األوس يشفعون
قريظة وطلبوا أن يعاملهم مثل معاملة بين قينقاع حيث وهبهم البن أيب اخلزرجي ،فجمع عليه 
الصالة والسالم ما بني العقوبة لبين قريظة وتطبيق حكم هللا فيهم وبني إرضاء األوس وإقناعهم 

لسالم ومن ذلك أيضا زايرات النيب عليه الصالة وا 4وختفيف مصاهبم يف حلفائهم ومواليهم.
يف مرضه وما أصابه يوم اخلندق ومواساته والتخفيف عنه والدعاء له  املتعاقبة لسعد بن معاذ

، فقد كان عليه الصالة والسالم يعوده مرات متعاقبة وهو يف خيمة رفيدة األسلمية ابملسجد ، 
ن معاذ ب وال زال يعوده حىت توفاه هللا عز وجل، وكذلك مواساته عليه الصالة والسالم ألم سعد

                                 
 .5/205الصحيحة وصححه األلباين يف السلسلة  4/603رواه الرتمذي  1
 .2/290وصححه األلباين يف صحيح اجلامع  3/341رواه الرتمذي ابب فضل املصيبة إذا احتسب  2
حتقيق مفيد حممد قميحة،دار الكتب يف كل فن مستظرف لألبشيهي، املستطرف 3

  .2/149 م،1926العلمية،بريوت،
 .1/120أنظر الدرريف اختصار املغازي والسري ابب غزوة بين قريظة  4
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 حال مصيبتها بفقد ابنها سعد والتخفيف عنها من هول مصاهبا فقد قال لعمر بن اخلطاب
عندما أنب أم سعد على البكاء على ابنها "دعها اي عمر فكل ابكية مكثرة إال أم سعد ما 

 1قالت من خري فلم تكذب" وعند ابن هشام "كل انئحة تكذب إال انئحة سعد بن معاذ"
ائع املعروف اليت من صن هماملنكوبني والتخفيف عن وزايرة مواساة املصابنيسبق أن  واملقصود مما

م من أوىل مهمات الداعية إىل هللا ، ملا هلا من أثر فعال يف نفوسه  بل هي  حيبها هللا تعاىل،
وبث روح األمل فيما هلم عند هللا من عظيم الثواب ، وتثبيتهم على هذا الدين ، وحتميسهم 

صيبة إذا مسع عن أخيه أنه أصيب مب املسلم عامة والداعية إىل هللا خاصة ، فإن للدعوة إليه ، 
حبسن  لكي يقرتب منه، فيذكرهيسعى جاهد فعليه أن أو ماله ،  دهيف نفسه أو أهله أو ول

م يظيكون سببًا يف صربه وسلوانه وع أن ذلك ، علعز وجلالثواب، وحسن العاقبة عند هللا 
عضهم على حقوق املسلمني بعند املصائب من و أجره عند ربه، فتثبيت القلوب عند الكرابت 

عوية افسالم على غريه من األداين ، بل ذلك من الفنون الدبعض ، ومن املزااي اليت متيز هبا دين 
  إىل هللا تعاىل.

       

  

 

 

 

 

 

                                 
 .2/520وكتاب املغازي ابب وفاة سعد بن معاذ  3/264أنظر سرية بن هشام غزوة بين قريظة  1
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 املطلب الرابع

 أمهية التخطيط السليم لتحقيق أهداف الدعوة ومقاصدها السامية.

ال خيفى على كل من له صلة بطريق الدعوة إىل هللا تعاىل ، ما للتخطيط السليم من أمهية كربى 
ومرتبة عظمى ، إذ أنه ركيزة من ركائز املشاريع العامة ، ويف الدعوة خاصة اليت ال تستغين ، 

األمة عنها ما بقيت على وجه األرض ، فاألمة دائما حباجة إىل دعوة راشدة تعتمد يف مقوماهتا 
ومن هدي السلف الصاحل رضي هللا  على قواعد قوية مستمدة من كتاب هللا وسنة رسوله

عني ، وال بد للداعية إىل هللا من أن يكون صاحب بصرية انفذة مبفهومها الذي يشتمل عنهم أمج
على العلم والفهم الشامل أبهداف هذه الدعوة املباركة ومقاصدها السامية ، واليت ترمي إىل 
مجع القلوب على توحيد هللا وعبادته ، مدركا للوسائل املشروعة اليت حيتاج إليها يف مسريته 

ة لتحقيق األهداف املرسومة يف ختطيطه الدعوي ، واستحضار ما قد يعرتضه من عوائق الدعوي
ومشكالت تعيق عليه طرقه وتفسد عليه منهجه ، وهذا اإلدراك وذاك اإلستحضار هو ما يعرف 

 وإذا كان الدعية إىل هللا يطمح إىل حتقيق مجلة من األهدافيف لغة العصر ابإلدارة والتخطيط .
إىل  معها النتائج املرجوة فإنه يرد عليه بعضا من األسئلة واالستفهامات اليت حتتاجاليت تتحقق 
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إجاابت مركزة وشاملة يضمن معها إبذن هللا حتقق ما يريد من تلك األهداف ، ومن هذه 
 األسئلة:

 ما األهداف اليت يريد الداعية حتقيقها خالل مسريته الدعوية؟أوال: 

 لتحقيق تلك األهداف؟ما هي أفضل الوسائل اثنيا: 

 ما كيفية حتقيق تلك األهداف ابلشكل املطلوب؟اثلثا: 

 قد يكون هناك بعض املعوقات والصعوابت :فما السبيل إىل معاجلتها والتخلص منها؟رابعا: 

هذه اخلواطر وهذه التساؤالت والتوقعات من شأهنا اإلسهام يف بيان أمهية التخطيط يف شئون 
نب الدعوي على وجه خاص ، إذ أن الضعف يف جانب التخطيط أو احلياة كلها ويف اجلا

انعدامه ابلكلية ، له األثر السليب يف إضاعة اجلهود ، وتبديد األوقات ، وضياع األعمار عند 
الدعاة إىل هللا تعاىل وتقلل من الثمار املرجوة من تلك اجلهود.وإذا نظران إىل الواقع الدعوي يف  

لنا الكثري من السلبيات اليت أثرت بشكل مباشر أو غري مباشر يف  كثري من األحيان ، يظهر
اجلهود الدعوية املبذولة ، وميكن إرجاع األسباب إىل الضعف الواضح يف التخطيط إن مل يكن 
انعدامه ابلكلية ، وهذا اليعين أن نغفل أو نتجاهل آاثر العوامل األخرى مثل سالمة املنهج 

هلل عز وجل وغري ذلك مما يكون عامال هاما يف الدعوة إىل هللا ، عند الداعية وإخالصه النية 
وهذه موجودة إبذن هللا عند الكثري من الدعاة ، ولكن الذي قد يكون خافيا هو عنصر 
التخطيط الذي ال زالت املناشط الدعوية تفتقر إليه ، وال زالت اإلرجتالية والعشوائية والفوضى 

والخيفى على  1يان هي السمة البارزة يف أعمال الدعوة والدعاة.املالية واإلدارية يف بعض األح
أحد ما للتخطيط من أثر وإجيابيات فاعلة ، تسهم يف النهوض واإلرتقاء ابألعمال الدعوية 
لتحقيق األهداف املرجوة إبذن هللا تعاىل ، مث جبهود املخلصني الصادقني ومن أهم هذه 

 اإلجيابيات:

                                 
 .12-2هـ، ص 1431أنظر فن التخطيط وأثره يف حياة الداعية حيى عبيد اخلالدي،دار القاسم،الرايض، 1
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حتديد أهداف الدعاة ، وغاايت الربامج واملشروعات الدعوية وهي يساعد التخطيط على أوال:
 تبليغ دين هللا وشريعته للناس.

يفيد التخطيط كثريا يف معرفة قدرات كل داعية وحدود إمكاانته ، ومن مث يتم اختيار  اثنيا:
انمج: رب فأحيااًن قد خيتار الداعية أساليب للدعوة ال تؤدي إىل جناح ال الطرق املناسبة للدعوة.

إما لعدم مناسبتها ألهداف الربانمج، أو لطبيعة الربانمج وأهدافه، أو لعدم مناسبتها إلمكاانت 
من يتوىل تنفيذ الربانمج وقدراته الدعوية، أو أهنا غري مالئمة لبيئة الدعوة أو نوع املدعوين 

 .وطبيعتهم

قدمي األهم عوة ، وذلك يف تللتخطيط دور هام يف ترتيب الولوايت ألعمال الداعية والداثلثا: 
ملعاذ بن جبل إىل اليمن  مث املهم عند التعارض أو التضارب بني األعمال ، ويف إرسال النيب

 دليل على العمل بفقه األولوايت يف الدعوة وأن هذا من التخطيط السليم فعن معاذ بن جبل
إىل شهادة أن ال إله إال  إنك أتيت قوما من أهل الكتاب، فادعهموقال) قال:بعثين رسول هللا

هللا وأين رسول هللا،فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن هللا افرتض عليهم مخس صلوات يف كل 
يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن هللا افرتض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فرتد 

بينها وبني  املظلوم فإنه ليسيف فقرائهم، فإن هم أطاعوا لذلك فإايك وكرائم أمواهلم، واتق دعوة 
 وفيه داللة على سالمة التخطيط وفقه األولوايت يف الدعوة. 1(هللا حجاب

  يوفر التخطيط الكثري من النفقات املالية ، وذلك عن طريق حذف ماال جدوى منه  رابعا: 

ناشط وبرامج مسواء يف التخطيط أو الربامج الدعوية وهذا فيه توفري للجهد واملال الستغالهلا يف 
 أخرى.

                                 
 . 29احلديث رقم  1/159رواه مسلم ابب الدعاء إىل الشهادتني وشرائع اإلسالم  1
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يفيد التخطيط يف ضبط املدة الزمانية للربامج الدعوية مم يكفل تنفيذها يف األوقات خامسا: 
احملددة هلا ، ويف ذلك أيضا فائدة يف قدرة الداعية على تقومي أعماله والتزامه ابملدة الزمنية 

 احملددة.

يف حقل  املختلفة اليت تعمليساعد التخطيط على التنسيق بني اجلهات الدعوية سادسا: 
 الدعوة.

للتخطيط دور كبري يف تقومي أعمال وآداء الدعاة ، وحتديد مواطن الضعف واخللل سابعا: 
لتالفيها يف خطط قادمة ، كما جيعل من السهل حصر احلاجات من الربامج واألنشطة للدعاة 

 1لتوجيه مسار الدعوة بشكل صحيح.

أثر ذلك يف  ويالحظ ،امج واخلطط أكثر مشولية وتكامالً يفيد التخطيط يف جعل الرب اثمنا: 
جهود بعض الدعاة أو اجلهات الدعوية حيث تركز على شرائح معينة من اجملتمع أو على 
موضوعات وجوانب معينة يف براجمها، وهتمل غريها؛ بينما التخطيط جيعل للعمل الدعوي 

 . واجلهود الدعوية مسة الشمولية يف طروحاهتا وبراجمها

 إن هجرة املصطفى عليه الصالة والسالم تعد حداث اترخييا يدل داللة قاطعة على حسن 

التخطيط وسالمة التدبري ، يقوم على أسس علمية واضحة ، وكيف ال يكون كذلك وهو 
مدعوم ابلوحي من السماء  ، فاهلجرة تعترب الفيصل بني عهدين متضادين بني كفر وإميان ، 

بني حق وابطل ، فالتخطيط هلذه اهلجرة كان واضحا جليا عند النيب وحرب وسالم ،وتفريق 
 عليه الصالة والسالم للخروج ابلدعوة إىل بقعة تقام فيها شريعة هللا ، ويقام فيها اجملتمع النظيف

كان التخطيط د وق الطاهر ، وتقوم فيها الدولة اإلسالمية بنور من هللا وهبدي من الكتاب والسنة.
وقومه صنوف العذاب، والرسوف يف القيود، وضغط الصخور يف  ملمتدرجا حيث حت

 قريش تاهلاجرة، ومل أيذن ألصحابه ابهلجرة يف ذلك الوقت، إال بعد أن اشتد النكال وتطاول
الشورى خاصة  ،يف التخطيط للهجرة ومن النظم الواضحة اليت اتبعها الرسول.على الدعوة

                                 
 .12-2هـ، ص 1431أنظرفن التخطيط وأثره يف حياة الداعية حيى اخلالدي،دار القاسم،الرايض، 1
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على الفراش، واختاذ  ، والتمويه بنوم علي بن أيب طالب مع صاحبه أيب بكر الصديق
ويظهر التخطيط السليم  1إىل غري ذلك من النظام والتخطيط. الدليل اخلبري ابلطرق والدروب

والنظرة الثاقبة بعد هجرته عليه الصالة والسالم يف بناء املسجد كأول قاعدة وجامعة علمية 
وكذلك املؤاخاة بني املهاجرين واألنصار ، واملعاهدة بينه  ينطلق منها النور واإلسالم والدعوة ،

الة وبني قبائل اليهود ابملدينة وغري ذلك من التخطيط املتنوع والسليم يف حياته ودعوته عليه الص
والسالم.وإذا نظران إىل سريته عليه الصالة والسالم يف الغزوات ، جتلت لنا معامل التخطيط 

 متوقع ميكن أن حيدث ، ومن ذلك ما رأيناه وعلمناه من سريتهالسليم واحملتسب فيه لكل 
يف غزوة بين قريظة ، حيث جتلت لنا حنكته وذكائه سواء من الناحية السياسية أو االقتصادية 
، أو العسكرية ، وقبل هذا كله الناحية الدعوية اليت يسعى إىل حتقيقها لنشر دين هللا وشريعته 

ه ومنهاجه ومن ذلك استخالفه وحسن اختياره ملن يقوم على ، فالتخطيط السليم كان دأب
تسيري األمور يف املدينة خالل غيابه ، حيث استخلف عبدهللا بن أم مكتوم ، وكذلك تقدميه 

إىل بين قريظة جلس نبظهم ، ومعرفة أحواهلم وماهم عليه  للصحايب علي بن أيب طالب
ا حال بئر بين قريظة وذلك لإلستفادة منه وكذلك نزوله أبصحابه عليه الصالة والسالم على

احلصار ومنع أعداء هللا منها ومنها كذلك حتكيمه لسعد بن معاذ يف بين قريظة وذلك إلرضاء 
األوس من جهة وإقامة حكم هللا يف الغادرين من جهة أخرى إىل غري ذلك من الوقائع اليت 

 م.عليه الصالة والسال تدل على سالمة التخطيط وحنكة التدبري يف قيادته ودعوته

ومن خالل اإلستعراض السريع ملا سبق يتبني لنا ضرورة التخطيط بشكله السليم ال يف املشاريع 
العامة فحسب بل يف املشاريع الدعوية ، وأن العمل املنظم والنتائج اجليدة إمنا هي نتيجة 
 للتخطيط املنظم والسليم ، وأن أية مشاريع دعوية ال تنتهج هذا املطلب احليوي ، سيكون مآهلا

    الفشل ، أو حصول نتائج ال ترقى للمستوى املطلوب.  

  

 

                                 
 .2/129أنظر سرية بن هشام  1
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 املطلب األول

 أسلوب اإلستشارة والشورى.

لإلستشارة والشورى أمهية عظيمة يف دين هللا عز وجل ، دل عليها كتاب هللا عز وجل ، وعمل 
  ڤچ، وأمر هللا رسوله عليه الصالة والسالم هبا فقال عز وجل  مبقتضاها رسول هللا

ں  ں  چ على املؤمنني أبن أمرهم بينهم شورى سبحانه وتعاىلوأثىن هللا  1چ  ڦڦ  ڦ

الزوجني أبن يتشاورا يف حق الرضيع ويف حق الطفل، فإذا مت هذا  عز وجل أمر و 2چڻ  
ري فإذا كان من أجل طفل صغ  ،فال فال إمث عليهما الفصال عن تشاور وعن تراضوهو األمر 

كيف إذن تكون ف،  اجلناح وهو اإلمث مربوطا ابلرتاضي املبين على املشاورة عز وجليرفع هللا 
أمهية االستشارة واملشاورة يف حقوق األمة، ويف حقوق ما بني الدعاة، وما يتعلق بذلك؟ ال 

ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   چكما قال عز وجل   شك أنه من ابب أوىل
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وية ويف املدينة النب مكة وهم آحادا وأفراداكان ميارس الشورى يف    فالرسول 1چ   یىئ  ىئ
وال  ،يف بداية دولة اإلسالم وبعدما قامت ورسخت قواعدها ويف حياته وغزواته وأموره الطارئة 

ز عإال بعد أن يشاور صحابته، فأثىن هللا  -إن مل ينزل فيه وحي-أمرا  يقضي رسول هللا 
هذا دليل واضح وجلي على أمهية  أمجعني و همرضي هللا عن ى أصحابهوعل عليهوجل 

يمة للمشاورة، اآلاثر اإلجيابية العظ أيضا مما يبني أمهية الشورىو  االستشارة واملشاورة بني الدعاة.
لى أمهية عدم املشاورة، فكال األمرين يدالن عاملرتتبة على اآلاثر السلبية  -أيضا-ويف املقابل 

 الشورى واملشاورة. 

ممارسة  يف وخصوصا طلبة العلم منهم والدعاة حيكي الضعف البنيكثري من الناس وواقع ال
الشورى واملشاورة مما أضعف أمهيتها يف النفوس وظهور التصرفات الفردية أو اجملموعة القليلة 
اليت أدت إىل نتائج أضرت ابلفرد اجلماعة على حد سواء.وواقع األمة خالل السنوات اليت 

خري شاهد على ذلك ، إذ أن األمة أصيبت بنكبات مضت وخصوصا يف األزمنة األخرية 
ومصائب، ال شك أن أغلب هذه األشياء من أعدائها، وبسبب أعدائها، ولكن بطريقة مباشرة 

ی   چ أو غري مباشرة ساهم ضعف التشاور واملشاورة فيما أصيبت به كما قال تعاىل

   خت  مت  ىت  يت        حتخب  مب  ىب  يب  جت   حبی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب

التصرفات من الفرد أو اجملموعة مردودات سلبية وذلك لعدم  فكان لبعض 2چجث  مث   
الرجوع واستشارة العلماء، وطالب العلم، ودون التشاوروا مع الدعاة ومن حتمل النتيجة بعد 
ذلك؟حتملها اجلميع وال تزال بعض بالد املسلمني اآلن تعاين مصائب مجة بسبب تصرفات 

لني، ولو أهنم استشاروا وتشاوروا مع إخواهنم، ومع مشاخيهم، ومع الدعاة تصرفها بعض املتعج
قبلها، ما وقع ما وقع ،إذن، املتصرف واحد، أو جمموعة صغرية، والذي يدفع الثمن األمة كلها 

قال: كنت  ءت السنة الشريفة ببيان أمهية الشورى واملشاورة فعن علي بن أيب طالبا.وقد ج

                                 
 .233سورة البقرة آية رقم  1
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يقول: " ذهبت أان وأبو بكر وعمر،ودخلت أان وأبو بكر وعمر وخرجت أان وأبو  أمسع النيب 
وكان عليه الصالة والسالم يطلب الشورى من الناس فيقول " أشريوا أيها الناس   1بكر وعمر "

وكان الصحابة رضي هللا عنهم يستشري بعضهم بعضا يف فيما يطرأ من أمور على  2علي "
ثرية وللشورى منافع وفوائد كمكانة الشورى واملشاورة يف اإلسالم. املسلمني ، وهذا يدل على

 قد يضيق املقام بذكرها كلها ، ولكنين أورد أمهها للداللة على ما ورائها من املنافع العظيمة ،
 يف مجيع أموران اهبلكفى هبا، أن نتعبد هللا  جل وعاللو مل يكن يف الشورى إال أهنا عبادة هلل و 

أو  عمال عمليريد أن ي فاملسلم عندما  البحث عن احلقأهدافها ومنافعها هو  ، ولعل من أهم
فهذا  األمشل،و  األكملو  األسلمو  بحث عن األصوبيبحث عن احلق، و ي يقدم على أمر فإنه

ومن مثارها وفوائدها أيضا أتليف .واملشاورة من أهداف الشورى هو اهلدف األمسى واألعلى
 نبيه  -ةأي االستشار -"إن هللا أمر هبا  رمحه هللا اإلمام ابن تيميةالقلوب على اخلري يقول 

لتأليف قلوب أصحابه، وليقتدي به من بعده، وليستخرج منهم الرأي فيما مل ينزل فيه وحي من 
يها أن الشورى فويف كالمه رمحه هللا فوائد عدة ومنها  3أمر احلروب واألمور اجلزئية، وغري ذلك"

يما مل ينزل أن الشورى فومنها  أن الشورى فيها استخراج للرأي الصحيحها ومن أتليف للقلوب
ادة من تنسيق اجلهود وجتميعها، واإلف.ومن مثار الشورى أيضا فيه وحي، هذه من أعظم الفوائد

 ألمةا ، ومن مثارها أيضا جتنيب الطاقات وعدم تبديدها، والقضاء على االزدواجية واالرجتال
 فاإلستشارة والشورى جناة ومفازة لألمة يف الدنيا واآلخرة. الكوارث واملصائب ،

إن أسلوب الشورى واملشاورة من األساليب الدعوية النافعة والناجحة ، فإن الشورى تطيب به 
النفوس، وتصل به إىل احلق، وجيعل األفراد يشعرون أهنم شركاء يف هذا العمل العظيم، ولذلك 
فإن الداعية الناجح ليس هو الذي يعمل كثريا، ولكن الداعية هو الذي جيعل اجلميع حيمل هم 

                                 
 .3409احلديث رقم  12/12ابب مناقب عمر البخاري  رواه1
 .3260احلديث رقم  13/09رواه البخاري ابب غزوة احلديبية  2
هـ، ابب 1412السياسة الشرعية البن تيمية،وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد،الرايض،3

 .1/162فصل يف املشورة 
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اإلستشارة واملشاورة فعوة إىل هللا، وكل داعية يستطيع أن خيدم الدعوة هبذه الوسيلة العظيمة ، الد
كان ، فكيف والعمل دعوة إىل هللا وإىل شريعته ،   من أعظم ما حيقق النجاح يف أي عمل

 نورسول هللا عليه الصالة والسالم قدوة للعاملني يف هذا اجلانب الكبري مع أنه موئيد ابلوحي م
رمحه  د الرباحلافظ ابن عبالسماء إال أنه كان يستشري صحابته فيما يستجد من األمور ، يقول 

اإلستبداد مذموم عند مجاعة احلكماء ، واملشورة حممودة عند عامة العلماء ، وال أعلم ":  هللا
ه ، أو يطلب عنده لذته فريقب غرت أحداً رضي اإلستبداد ومحده إال رجل مفتون ، خمادع ملن

ويف غزوة بين قريظة جتلت معامل اإلستشارة  1"رجل فاتك حياول حني الغفلة ويرتصد الفرصة 
أليب لبابة ابلذهاب لبين قريظة ليستشريوه يف مسألة  واملشاورة ، وذلك عندما أذن الرسول

النزول على  عليهم ارحيث أش النزول على حكم هللا ورسوله الذي حكم به سعد بن معاذ
وقد أخلص رضي هللا عنه هلم يف النصيحة ، إذ ال خيار أمامهم سوى ذلك ، وهو  2احلكم

الذي كان ابلفعل هناية األمر عندما ضاقت هبم احليل.ومن ذلك أيضا أن أاب لبابة جاء إىل 
فقال : أان أهجر دار قومي اليت أصبت فيها هذا الذنب ، فأخرج من مايل صدقة إىل  النيب

فأخرج الثلث وهجر أاب  3) جيزئ عنك الثلث( هللا ورسوله ، فقال النيب عليه الصالة والسالم
لبابة دار قومه ، وهذه استشارة من هذا الصحيب عن كيفية إخراج الكفارة والصدقة فأشار عليه 

ي احلياة. على أن اإلستشارة تكون يف مجيع مناح اه الصالة مبا ينبغي أن يفعل ، وهذالنيب علي
واملقصود مما سبق هوأن الشورى واملشاورة واإلستشارة وكلها حتمل املعىن نفسه ،أسلوب انفع 
 وفن عظيم من فنون الدعوة إىل هللا ألنه حتري احلق واخلري والتقوى يف املمارسة اإلميانية، أو حتري

ما هو أقرب إىل ذلك وأدىن، من خالل جهد بشري، له خصائصه اإلميانية والعلمية والتطبيقية 
يف هذا اجملال أو ذاك. إّن اتباع احلق أو ما هو أقرب إليه واجب املؤمن ال جمال للتفلت منه ، 

اج هللا هوحتري احلق أو ما هو أقرب للتقوى واألمانة والعدالة، حيتاج إىل رد األمور كلها إىل من

                                 
اخلويل،دار الكتب هبجة اجملالس وأنس اجملالس للحافظ ابن عبد الرب،حتقيق حممد مرسي  1

 .1/99، ابب كتمان السر وإفشائه 1921العلمية،بريوت،
 .2/506ومغازي الوقدي غزوة بين قريظة  2/651أنظر اتريخ اإلسالم للذهيب  2

، وذكره الذهيب يف اتريخ 3/239رواه أبو داود بتعليق األلباين،كتاب الصدقة،ابمبن نذر أن يتصدق مباله 3
 .1/509واقدي غزوة بين قريظة ومغازي ال 2/652اإلسالم 
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ردا أمينا، ردا يقوم على اإلميان والعلم والقدرة واالختصاص، وهذا الرد حيتاج إىل علم منهاج هللا 
وعلم ابلواقع والقضية وخربة يف املمارسة والتطبيق،ومن خالل هذاالرد إىل منهاج هللا ينشأ الدليل 

د  فهو رأي مستبعالذي يدعم رأاي أو عدة آراء،فكل موقف أو رأي ال يتفق مع منهاج هللا
مرفوض مهما محل من زخارف الراايت والشعارات،والقول ابلبينة والدليل ال يعين ابلضرورة 
وجود النص املطابق هلذه احلادثة أو تلك، ولكنه يعين وجود النص الذي يرتبط هبذه احلادثة أو 

  1تلك ارتباطاً يعني على سالمة املمارسة، وأمانة االستنتاج، وصدق الرؤية.
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 ملطلب الثاين
 

 أسلوب البشارة مبا يسر.
مصدر بشر، والبشارة: اسم خلرب يغري بشرة الوجه مطلقا سارا كان أو حمزان، إاّل أنه البشارة: 

كم أو البشارة: اخلرب الّسار فقط، واستعماله يف غريه هتاألمور السارة وقيل غلب استعماهلا يف 
االصطالح ال خيرج عن  وهو يف 1چې   ې  ې   چ استعارة كقوله تعاىل

  2.املعىن اللغوي
ال ريب أن البشارة مبا يسر اإلنسان من األمور املهمة يف الدعوة إىل هللا عز وجل؛ ملا يف ذلك و 

من أتليف القلوب واستمالتها، وله مردوده الكبري على النفوس يف استبشارها وسرورها ومن مث 
حصني  ة والداعي وما يدعوا إليه ، وهلذا أرسل جرير بن عبد هللا قبوهلا للحق وحبها للدعو 

بتكسري وحتريق صنم خثعم املعروف بذي اخللصة ، ليدخل  بن ربيعة أاب أرطاة ، ليبشر النيب 
قال: اي رسول هللا، والذي بعثك ابحلق ما  فلما أتى البشري النيب  السرور على رسول هللا 

بذلك، فبارك على خيل أمحس ورجاالهتا  جئت حىت تركتها كأهنا مجل أجرب، فسر النيب 
العظيم بذلك، ويدل على مكانة البشارة يف النفوس  . وهذا يدل على سروره 3مخس مرات

لذلك  و  4ها"ابلفتوح وحنو  قال النووي رمحه هللا: "ويف هذا احلديث استحباب إرسال البشري .
ارة من األلفاظ لفظ البشو  كان من السنة أن يبعث املنتصرون بشريًا يبشر املسلمني ابلنصر.
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املركزية يف القرآن الكرمي، وهو لفظ يتجه يف األغلب إىل املؤمنني الذين يعملون الصاحلات، 
ل، الف هذا األصوما جاء من اآلايت على خ ،ويدل على وعد ابخلري، حصل أو سيحصل هلم

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ ، كما قال تعاىل  فبقصد التهكم، أو ملعىن آخر مراد

  ٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ڀٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ

ڄ  ڃ    ڄڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڦڤ  ڤ  ڦ  ڤٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ

وكان عليه الصالة والسالم يبعث من بني يديه من يبشر الناس ابلنصر واخلري  1چڃ   
شريين إىل املدينة بني يديه ب –أي بعد بدر  –"وقد بعث عليه السالم  ابن كثري رمحه هللا:"يقول 

ابلفتح والنصر والظفر على من أشرك ابهلل وجحده وبه كفر: أحدمها عبد هللا بن رواحة إىل 
ئته ة جقال أسامة: فلما قدم أيب زيد بن حارث ، أعايل املدينة، والثاين زيد بن حارثة إىل السافلة

وهو واقف ابملصلى، وقد غشيه الناس، وهو يقول: قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، وأبو 
جهل بن هشام، وزمعة بن األسود، وأبو البخرتي العاصي بن هشام، وأمية بن خلف، ونبيه 

.والبشارة من األمور اليت   2"ومنبه ابنا احلجاج، قال قلت: أبه أحق هذا؟ قال: أي وهللا اي بين
ا يسره بل ويكافئ من بشر مبان يسارع إليها صحابة رسول هللا رضي هللا عنهم أمجعني ، ك

وقد بوب البخاري رمحه هللا لذلك فقال: "ابب ما يعطى البشري" وأشار ،  على بشارته املبشر
َر ابلتوبة"  3إىل قصة كعب بن مالك رمحه هللا، فقال: "وأعطى كعب بن مالك ثوبني حني ُبشّ 

ردة عن ب أيمر أصحابه ابلبشارة من حيث هي، كما يف الصحيحني عن أيب لنيباكان بل  
را وال تنفّ را،  بعث النيب أبيه قال: أاب موسى ومعاذًا إىل اليمن فقال: )يسرا وال تعسرا وبشّ 
.والداعية إىل هللا يوازن بني اإلنذار والتخويف وبني البشارة وبعث األمل يف النفوس  4وتطاوعا(
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 .4066احلديث  10/300رواه البخاري ابب ما يعطى البشري  3
ومسلم  6630احلديث  96/ 22رواه البخاري ابب أمر الوايل إذا وجه أمريين إىل موضع  متفق عليه،4
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سلك مثال جانب اإلنذار والتخويف من فساد الناس وضياع الدين وأن مستقبل الناس  فمن ، 
يزداد شرا وأن األعداء ميلكون زمام األمور، وحنو ذلك، فإن ذلك يبعث اليأس يف النفوس وحيطم 
حيويتها ونشاطها للعمل النافع، واحلكمة يف ذلك املوازنة بني البشارة والنذارة ولذلك مجع هللا 

 وقال 1چڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ    چل بني هذين العملني فقال تعاىل للرس

يبشرون يف مواضع البشارة وينذرون يف مواضع  فهم 2چڇ  ڇ  ڇ  چ تعاىل 
النذارة وجيمعون بينهما يف مواضع اجلمع، فاإلنذار حيتاج إليه عندما يركن الناس إىل الدنيا 
ويعرضون عن دين هللا عز وجل فهو أسلوب ختويف والرسل عليهم الصالة والسالم فعلوا ذلك 

تاج الناس إىل وحي عراضهم عن دين هللا عز وجلفكانوا ينذرون أقوامهم وخيوفوهنم ملا يرونه من إ
البشارة وبعث األمل يف النفوس حني الضعف واخلوف والبالء فقد كان النيب صلى هللا عليه 
وسلم يبشر أصحابه ابلرفعة والظهور على األداين وهم يف أشد حاالت الضعف وأعداؤهم 

عاىل هبا مة يف الدعوة اليت أمر هللا تفاملوازنة بني البشارة والنذارة من احلك،  متسلطون عليهم
 مراعاة ألحوال الناس ونفوسهم. اوفيهومن تبعه على سنته إىل يوم الدين  سيد املرسلني

فالبشارة من األساليب النافعة يف الدعوة إىل هللا ، وهي زف للبشرى والسرور للمدعو مبا حباه 
لوب ة أو سوء عنه ، وسبب التأثري هلذا األسهللا من النعم ، أو مبا جد له من نعمة أو اندفاع نقم

يرجع إىل تطييب النفوس وانشراح الصدور لدى املدعوين ، وكان الداعية إىل هللا هو السبب يف 
حصول هذا كله للمدعو ، فيوطن ذلك للداعية يف نفوس املدعوين من احلب والتقدير والشيء 

ة بين قريظة ظهرت يف الدنيا واآلخرة. ويف غزو  الكثري يسهل التوجيه هلذا املدعو مبا ينفعه وينجيه
لنا معامل البشارة ، وكانت كلها فيما يبعث على اإلستئناس والسرور ، ومن ذلك ما كان يف 

سحر الليلة السادسة من ارتباطه ، حيث  قصة توبة أيب لبابة عندما نزلت توبته على النيب

                                 
 .4623احلديث  5/141ابب األمر ابلتيسري وترك التنفري 

 .213سورة البقرة آية رقم  1

 .165سورة النساء آية رقم  2
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سول السالم يضحك فقالت:مم تضحك اي ر مسعت أم سلمة رضي هللا عنها النيب عليه الصالة و 
هللا أضحك هللا سنك؟ قال:"تيب على أيب لبابة" قالت:أفال أبشره اي رسول هللا؟وكان احلجاب 
مل يضرب بعد على نساء النيب واملؤمنني قال:"بلى"فقامت على ابب حجرهتا وقالت: اي أاب لبابة 

ثر يف نفس أيب لبابة ، إذ سرت يف فكان هلذه البشارة أعظم األ 1أبشر فقد اتب هللا عليك.
نفسه الفرحة والسرور ، نسي معها ما طاله طوال فرتة اإلرتباط من العناء واملشقة وضعف احلال 

،  والبدن ، وآالم الذنب ، حيث بلغ به األمر أن يرفض أن يطلقه أحد غري رسول هللا
اعفت يف بدا من روح هللا ، وضفأحيت البشارة يف نفسه روح األمل يف رمحة هللا وأنه ال أيس أ

قلبه حمبة هللا ورسول وحمبة هذا الدين العظيم ، فهذا الفن العظيم من فنون الدعوة وهذا األسلوب 
الدعوي املنقطع النظري والصادر من نيب الرمحة عليه الصالة والسالم ومن زوجه أم سلمة جيب 

السامية  أنه قاعدة من قواعد األخالق على كل داعية إىل هللا أن يتمثله يف سلوكه ودعوته ، إذ
اليت جاء هبا اإلسالم ، وتضمنها القرآن ، لتزف البشر والسرور ، وتدفع إىل العطاء والبذل ملا 

وهي امرأة من بين عمرو بن  2فيه عزة هذا الدين وأهله. ومن ذلك أيضا قصة إسالم رحيانة
عليها  ه قبل قسمة السبااي وعرضقريظة ، حيث اصطفاها النيب عليه الصالة والسالم لنفس

الزواج ويضرب عليها احلجاب فابت وقالت اتركين يف ملكك فهو أخف علي وعليك فرتكها ، 
وعرض عليها اإلسالم فأبت إال اليهودية فعزهلا عليه الصالة والسالم ووجد يف نفسه لذلك من 

بن سعية  هذا لثعلبةأمرها،فبينما هو جالس مع أصحابه إذ مسع وقع نعلني خلفه فقال:"إن 
يبشرين إبسالم رحيانة" فجاء فقال اي رسول هللا قد أسلمت رحيانة فسرة ذلك من أمرها ، 

وشاهد احلال هنا  3فكانت عنده علي الصالة والسالم حىت تويف وهي يف ملكه رضي هللا عنها.
ما تركت  مدىهو الفرح والسرور الذي غمره عليه الصالة والسالم  ببشارة دخوهلا اإلسالم ، و 

                                 
 .1/502للواقدي وكتاب املغازي  2/313اتريخ اإلسالم للذهيب  1

 .114سبق التعريف هبا أنظر ص  2
 1/93والسرية النبوية البن إسحاق 2/312و اتريخ اإلسالم للذهيب  1/520كتاب املغازي للواقدي  3

 .2/316والسرية النبوية الصحيحة ألكرم العمري 
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البشارة من بصمات البهجة والسرور ، وهو رسول هللا الذي أودع هللا يف قلبه الرمحة والشفقة 
ألمته ، وغبطته وسروره ملن من هللا عليه ابإلسالم من الكافرين ، وذلك ليؤسس للدعاة إىل هللا 

اء إنقاذ وجناة للعاملني سفر قاعدة إميانية ، وخلقا كرميا ميضون عليه يف مسريهتم الدعوية ، وليكونوا 
 هبذا الدين العظيم.   

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 املطلب الثالث

 



~ 234 ~ 

 
 

 .أسلوب احلوار والتحكيم

من املستحسن يف هذا املطلب احلديث عن كل عنصر من هذا املطلب على حدة ، وذلك من 
أجل أن تتضح الصورة ، وتنجلي الفائدة ، وحىت نبتعد عن اخللط الذي قد يلبس على القارئ 

أو يشوش عليه يف املعىن ، وهلذا سيكون الكالم بداية عن أسلوب احلوار مث أسلوب التحكيم  
 من الناحية الغوية واالصطالحية مث إظهار العالقة بينهما يف النهاية.  و التعريف هبما

 أوال: أسلوب احلوار.

أي: الرجوع عن الشيء وإىل الشيء، واحملاورة: هي اجملاوبة،  ،مأخوذ من احلَو ر:احلوار يف اللغة
 1.والتحاور: هو التجاوب

طريقة فيه تداول الكالم بينهما بهو نوع من احلديث بني شخصني، يتمُّ  :احلوار يف االصطالح
 2.ما، فال يتأثَّر به أحدمها دون اآلخر، ويغلب عليه اهلدوء والبعد عن اخلصومة والتعصب

كاحلوار   ، بني عدَّة أطرافو ،  أسلوب احلوار على أعلى مستوايتهالقرآن الكرمي  وقد ورد يف
قوله  ما جاء يفك  ،ل ق هللا ألدمَ يف موضوع خ الكرام املالئكة عز وجل وبني الذي حَصل بني هللا

ڀ  ڀ  ڀ     ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پچ  تعاىل 

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ٹٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ

ٱ   چ كما قال عز وجل  إبراهيم  عليه السالم وبني وكذلك احلوار بني هللا 3چڤ  ڦ   

                                 

 .ر و بن منظور ، مادة حال لسان العرب أنظر 1

 .11م،ص1999دماس السويدي ، دار ابن حزم ، الرايض ، راشد حممد  ،فنون احلوار واإلقناع 2

  
 .30سورة البقرة آية رقم  3
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  ٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ڀڀ  ڀ    ڀ  پٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پ

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ         ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  

موسى عليه مع  عز وجل وكذلك حوار هللا 1چڃ  ڃ  ڃ  چ   چ     ڃڄ  ڄ

ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  چ  كما يف قوله تعاىلالسالم  

ى  ائ     ىۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ    ۅ    ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې  ۈۆ

ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ        ۆئائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ

ع كحوار هللا م  الكرمي، وغريها من احلوارات اليت وردت يف القرآن 2چىئ  ىئ  ىئ   
، وقصة أصحاب اجلنتني، وقصة قارون، وداود  عليه السالم  مع اخَلص مني، عليه السالم عيسى

عوة وإقامة احُلجة الديف القرآن الكرمي، وهذا يدلنا على أمهية احلوار يف  كثرية  واألمثلة على ذلك
وهبذا نرى أن القرآن استعَمله إلظهار احلق على اخلَل ق، وهو من أحكم األساليب العباد ، على 

 .القلوب وهتدياليت تُقنع العقول الدعوية والفكرية 

هما كل واحد منهناك فرق واضح بني احلوار واجلدال ، إذ أن لالفرق بني احلوار واجلدال: 
، كما سبق يف تعريف احلوار ، أما اجلدال فهو كما عرفه العلماء وأهل اللغة  مدلوالته وأهدافه

 بتعاريف يتضح معها الفرق بينه وبني احلوار.

  3.هو اللََّدد يف اخلصومة، والقدرة عليها، وإقامة احُلجة حبجة أخرىاجلدال يف اللغة: 

                                 
 .260سورة البقرة آية رقم  1

 .143سورة األعراف آية رقم  2

  .ل د بن منظور، مادة جال ،لسان العربأنظر  3
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غالهو واجلدال يف االصطالح: 
ُ
اجلدال  بة، وقيل: األصل يفاملقاومة على سبيل املنازعة وامل

قد ينقل  أحياان واحلوار 1.الصراع وإسقاط اإلنسان صاحبه على اجلدالة، وهي األرض الصلبة
احملاور إىل اجلدل املذموم إذا ختللته العصبية يف احلوار والتمسك ابلرأي بتعصب، ومن خالل 

، الذي يقود  يالشخص هذا نستنتج أنه حوار بني طرفني على سبيل املنازعة والتعصب للرأي
يف غالب األحيان إىل اخلروج بال نتيجة حتمية  أو أييت بنتائج عكسية تضر بكال احملاورين.وإذا  
كان هذا هو اجلدل املذموم الذي ال أييت خبري ، فإن هناك يف اجلانب اآلخر اجلدال احملمود أو 

ے  ۓ    ےچ تعاىل اجلدال احلسن الذي أمر هللا به يف القرآن الكرمي كما يف قوله 

ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ      چ وقوله تعاىل  2چ  ڭۓ

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

 . 3چٹ  ڤ   ڤ     

وإذا كان احلوار من أفضل وأرقى األساليب اليت يُتوصل هبا إىل الغاية واهلدف وهو احلق ، فإن 
احملاورون ، وصلوا هبا إىل اهلدف املنشود إبذن هللا ، ولعلي هنا أورد له آداب وأدوات إذا متلكها 

 بعضا من هذه اآلداب إيضاحا للصورة ومتاما للفائدة ، ومنها:

االبتعاد عن التعصب للفكرة أو لألمر الذي أدعو إليه ألن هذا احملاور إن كان معه احلق، أوال: 
 .األهواء الشخصية، وإمنا هدفه يكون نشر احلقفال بد أن يوصله إىل اآلخرين بعيدا عن 

جرد مب اجلرح وبذاءة اللسانمع البعد عن  والكلمات الطيبة استخدام األلفاظ احلسنة،اثنيا: 
 ة اآلخر. طرح فكرة تعارض فكر 

                                 
  . 110ص  ألصفهاينل املفردات يف غريب القرآن أنظر 1

 .125سورة النحل آية رقم  2
 .45سورة العنكبوت آية رقم  3
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ال والدليل القاطع ، مع البعد عن كل م، احلجة الصحيحةاحلوار من خالل االعتماد على ثلثا: 
 أو برهان.يستند إىل دليل 

 .نتصار للنفسإللالوصول للحق، وليس  من احملاورة هو أن يكون اهلدفرابعا: 

الكرب ": قال النيب والبعد عن الكرب واإلحتقار لآلخر كما التواضع ابلقول والفعلخامسا: 
 ".بطر احلق، وغمط الناس

 1، وهذا من أنفع األساليب يف احملاورة.اإلصغاء وحسن االستماعسادسا: 

 ة حىت يستطيع إقامة احلج ،إن احملاور الناجح هو الذي يكون على قدر من العلم واالطالع، 
لواهية اعلى اآلخر، معتمدا على األدلة الصحيحة، والبعد عن االعتماد على األقوال الدامغة 

لدين وال سيما فيما يتعلق أبمور االبعيدة عن الصحة أو الضعيفة اليت ال تقوم هبا حجة و 
 ع والتمحيصواإلطال ، وال بد أن يكون قد قام ابلبحثا فيما يتصل ابلعقيدة والعبادةوخصوص

ور أن فيما يقول ، ومنا هنا يتحتم على احملا املعتمدة على الدليل وتوصل بعدها إىل القناعة
يتوافر لدية نوع من السمات اليت تبني أنه صاحب علم وبصرية ، ومتخلق أبخالق احملاورين 

ال اشرتاكه يف حماورة مع طرف آخر ، وهذه السمات هي اليت متيزه ومتيز أسلوبه الناجحني ح
 احلواري ، فتجعل من نقاشه نقاشا انجحا وبناًء ، ومن هذه السمات:

فقه فيما ه ، وذلك أن يكون ذا علم و احلوار والكفاءة في يف فقهبسمة ال أن يتمتع احملاورأوال: 
 يطرح من النقاش وفيما يقول.

                                 

 .125م ص 2003لـ فيصل احلاشدي دار اإلميان ،مصر فن احلوار  أنظر 1
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إذا رأى  املطروحة من القدرة على إبطال الفكرة كفاءةال بد للمحاور من أن يكون على  : اثنيا
، ابستخدام كلمات وعبارات جذابة وواضحة، ال لبس فيها، بعيدة عن جمانبتها للصواب

 .أكثر من معىن  واحتمال الغموض

الثالث من  ، فإن هذه القواعد وأن يكون قوي التعبري وفصيح اللسان، وحيسن البياناثلثا: 
 1مقومات احملاور الناجح ، واخلطيب املفوه ، وهلا يف قلوب السامعني أتثري كبري.

وهذه السمات يف احلوار مستنبطة من احلديث النبوي الشريف ن فعن أم سلمة رضي هللا عنها 
ن يكون أحل إمنا أان بشر، وإنكم ختتصمون إيل، ولعل بعضكم أن"  قالت: قال رسول هللا

ا فال فمن َقطعت له م ن حق  أخيه شيئ حبجته من بعض، فأقضي له على حنو مما أمسع منه
ن)والشاهد يف هذا احلديث هي كلمة  2"أي خذه فإ منا أقطع َله به قط عة من النار ، وهو الذي (أحلَ 

، وقد شرَح هذا احلديث ابن حجر  يهق علوعل حيسن التعبري، فقد يزيّ ن الباطل على صورة حقٍّ
دار حبيث حيصل اقت -ففي هذا احلديث الشريف أن التعمق يف البالغة ) :يف الفتح قائالً 

ي أكثر مذموم، فإن املراد بقوله: أبلغ: أ -صاحبها على تزيني الباطل يف صورة احلق وعكسه 
لباطل ابالغة، ولو كان ذلك يف التوصل إىل احلق، مَل يذم، وإمنا يذم من ذلك ما يتوصل به إىل 

 . 3(يف صورة احلق

لبين قريظة ، أو يف  ويف غزوة بين قريظة ، نرى جليا ظهور أسلوب احلوار يف معاملة الرسول
معاملته ألصحابه ، املبين على قواعده الصحيحة ، حيث وصل إىل أرقى املستوايت هدفه 

ة النافعة رية واجلامعاألمسى إيصال احلق وإقامة الربهان وإعذار العباد ، ومن ذلك حماورته القص
مع جربيل عليه السالم عندما أمره ابملسري إىل بين قريظة ومن ذلك أيضا حماورته مع ابن عمه 
علي بن أيب طالب عندما وافاه يف الطريق عائدا من بين قريظة بعدما استكشف أمرهم وأخربه 

 الة والسالمعليه الصمبا صدر منهم من سباب للنيب عليه الصالة والسالم وأزواجه ، وحماورته 

                                 
 .45ه ص 1413فنيات احلوار مىن إبراهيم اللبودي ، مكتبة وهبة ، القاهرة ،  1
 .2423احلديث  9/106رواه البخاري ابب من أقام البينة بعد اليمني  2
 . 0121احلديث 13/100ابب من قضي له مبا أمسع  كتاب األحكامفتح الباري  3
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مع مندوب بين قريظة شاس بن قيس ليفاوضه يف أمرهم وكذلك حماورة سعد بن معاذ مع األوس 
وهم حياولون التأثري عليه يف اإلحسان إىل بين قريظة وجتنب احلكم عليهم ابلقتل ، إىل غري ذلك 

 ة والعدل.ة والشفافيمن أنواع احلوار واجلدال املفضي إىل اإلقناع والرضا املتسم ابملوضوعي

ومما سبق يتضح لنا أن احلوار املبين على هدي الكتاب والسنة ، وما سار عليه األصحاب 
والتابعني ، هو احلوار الذي يصل به املتحاورون إىل إحقاق احلق وإبطال الباطل ، بعيدين عن  

حق ونشرا إظهارا للكل ما خيل هبذا العمل اجلليل .والدعاة إىل هللا أوىل الناس ابلقيام بذلك 
للدين ، وإزالة للشبه اليت ترد على الناس جتاه دينهم وعقيدهتم ، سالكني بذلك مسلك األنبياء 
والرسل والسلف الصاحل يف حماورة وجمادلة األقوام ، متخذين من هذا األسلوب الدعوي العظيم 

 ه من الدين .م مكلفون بسبيال إىل التبليغ وإقامة احلجة على العباد ، وإقناع املدعوين مبا ه

  

 

 

 

 

 

 

 اثنيا: أسلوب التحكيم.



~ 240 ~ 

 
 

مصدر للفعل )حكم( مبعىن قضى ، واحلُكم: القضاء . ويقال: حكم بينهم  :التحكيم يف اللغة
حيُكم ابلضم ُحكما و حكم له وحكم عليه. و حّكمه يف ماله حتكيما إذا جعل إليه احلكم فيه 

 .1فاحتكم عليه يف ذلك. واحتكموا إىل احلاكم و حتاكموا مبعىن، واحملاكمة: املخاصمة إىل احلاكم

خلصمني عبارة عن اختاذ اوقيل هو هو تولية اخلصمني حاكما حيكم ح: التحكيم يف االصطال
 2.حاكما  برضامها لفصل خصومتهما ودعوامها

التحكيم طريقًا من طرق العدل وسبيال من سبل فض املنازعات واخلصومات أسلوب  ويعد 
وخيفف العبء عن السلطة القضائية ويتيح الفرصة لألفراد لفض منازعاهتم عن طريق التحكيم 
يف وقت قصري بعيداً عن الروتني الذي يتسم به القضاء أحياانً األمر الذي قد يؤدي إىل فوات 

املوضوعات اليت يعترب الزمن ركنًا أساسيًا فيها كعقود اإلجيار  مصاحل األفراد خصوصًا يف
ومعامالت البنوك اإلسالمية حيث ال تستويف هذه البنوك عوائد على الديون عند عدم الوفاء 
هبا يف موعد االستحقاق، كما أن التحكيم يعترب الطريق إليصال احلقوق إىل أهلها يف الدعاوى 

ق مام القضاء ملرور املدة الزمنية، والتحكيم يف البالد اليت ال تطباليت ال تسمع فيها الدعوى أ
 تطبيق أحكام يف املسلمنيالشريعة اإلسالمية يعترب التحكيم السبيل الوحيد لتحقيق رغبات 

الشريعة اإلسالمية، ابإلضافة إىل أن التحكيم يؤدي إىل اإلصالح بني اخلصوم واحملافظة على 
 قومي استثنائيا أسلواب التحكيم ميثلو .تماعية بني األفراد واجلماعاتالعالقات اإلنسانية واالج

 همن اطراف النزاع أ كماالمنازعات  تلكفي  لللفص عاديني أشخاص اختيارعلى  أساسا
 ومكان التحكيم ، وإجراءاته اليت خيضع هلا وأمساءهم احملكمني عدد بتحديد يقومون الذين
 .ويعد

                                 
م  1995 - ـه 1415خمتار الصحاح لـ حممد بن أيب بكر بن عبدالقادر الرازي ، مكتبة لبنان ، بريوت  1

 . ح ك ممادة 
 / 0م 1990-هـ 1412بريوت،زين الدين ابن جنيم احلنفي دار املعرفة  لـ البحر الرائق شرح كنز الدقائق 2

24.   
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هم بين تنشأالمنازعات التي لفض ا ـليهإ يلجأونفراد ألا كانالتي  الوسائل أقدم من التحكيم 
 فرادألابني  تنشأالمنازعات التي  لفض األسلوب هذا يتبعوناالسالم ل العرب قب كانإذ ، 

أو القبائل.وهذا األسلوب من أجنح وأهم الوسائل الدعوية اليت جتتمع معها القلوب وتطيب هبا 
 سماللجوء إىل التحكيم حل وقد جاء اإلسالم مؤكدا مشروعية النفوس ، وترضى هبا األطراف ،

ڇ  ڇ  ڇ   چتعاىل ذلك من القرآن الكرمي قوله يـف جاء ومما، الناس بنيالمنازعات 

  کڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ         ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک

ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  چ وقوله تعاىل  1چک    ک  گ           گ  گ  

ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ   

ويقول  2"يقول ابن تيمية رمحه هللا:" من أنكر التحكيم مطلقا فقد خالف كتاب هللا تعاىل    چ
 كل أقسم سبحانه بنفسه على نفي اإلميان عن العباد حىت حيكموا رسوله يف" ابن القيم رمحه هللا

بينهم من الدقيق واجلليل ومل يكتف يف إمياهنم هبذا التحكيم مبجرده حىت ينتفي عن ما شجر 
صدورهم احلرج والضيق عن قضائه وحكمه ومل يكتف منهم أيضا بذلك حىت يسلموا تسليما 

ويف غزوة بين قريظة ظهر أسلوب التحكيم على أرقى مستوايته ، إذ مجع فيه  3"وينقادوا انقيادا
الة والسالم بني إرضاء أصحابه من األوس حلفاء بين قريظة ، وبني حتكيم الرسول عليه الص

، وهبذا  ، فأسند أمر التحكيم إىل الصحايب اجلليل سعد بن معاذ شرع هللا يف اخلونة الغادرين
انقطع دابر اهلرج واملرج بني الصحابة ، ورضي اجلميع ابلتحكيم واحلكم مبا فيهم بين قريظة ، 

وكيف اليكون كذلك وهو املؤيد ابلوحي والتدبري  وهذا من احلكمة واحلنكة اليت متتع هبا النيب
النووي  ل اإلماممن السماء ، وال سيما إذا تعلق التحكيم أبمور املسلمني اهلامة والعظيمة يقو 

رمحه هللا حول الكالم يف التحكيم فيما يعرتض املسلمني يف أمورهم الدينية والدنيوية وخصوصا 
فيه جواز و القضااي اهلامة واملصريية منها وحول حتكيم سعد بن معاذ يف غزوة بين قريظة:" 

                                 
 .35سورة النساء آية رقم  1

  .19/90جمموع الفتاوى  2

 .1/51م، 1992-1412إعالم املوقعني البن القيم،حتقيق حممد البغدادي،دار الكتاب العريب،بريوت، 3
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ادل صاحل م عالتحكيم يف أمور  املسلمني ويف مهامهم العظام والرجوع يف ذلك إىل حكم مسل
 ةَ احلكم، وقد أمجع العلماء عليه يف شأن اخلوارج، فإهنم أنكروا على علي التحكيم، وأقام احلج

عليهم، وفيه جواز مصاحلة أهل قرية أو حصن على حكم حاكم مسلم عادل صاحل للحكم 
 أمني على هذا األمر، وعليه احلكم ميا فيه مصلحة املسلمني، وإذا حكم بشيء لزم حكمه، وال

 . 1"جيوز اإلمام وال هلم الرجوع، وهلم الرجوع قبل احلكم

أن أسلوب التحكيم من األساليب الفعالة يف حقل الدعوة إىل هللا عز وجل واملقصود مما سبق 
، إذ أنه جيمع القلوب ويؤلفها على دين هللا وشريعته ، وترضى به األطراف املتنازعة ، وسبب 

وإطفاء للفنت ، وحقن للدماء ، كما حصل من التحكيم بني يف الدعوة إىل الكتاب والسنة ، 
علي بن أيب طالب ومعاوية بن أيب سفيان رضي هللا عنهما عندما نشبت بينهما اخلالفات 
واحلروب ، ورأى املصلحون التحكيم للخروج من هذه الفتنة الكربى ، فكان احلكمان املوفقان 

، وفيه صالح  2بن العاص رضي هللا عنهما فيها مها الصحابيان أبو موسى األشعري وعمرو
 وإصالح للبالد والعباد. 

 

 املطلب الرابع

 أسلوب النداء.

                                 

 .3314احلديث  6/210شرح النووي على صحيح مسلم ابب جواز قتال من نقض العهد  1

قضية التحكيم يف موقعة صفني لـ خالد كبري عالل ،دار و  3/114أنظر اتريخ األمم وامللوك للطربي  2
و وقعة صفني لـ نصر بن مزاحم املنقري ،حتقيق عبد السالم  11-1/1م 2002-هـ  1423البالغ اجلزائر 

 .424-421هـ ص 1322هارون ،املؤسسة العربية للطبع والنشر والتوزيع،مصر 
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قبل الشروع يف احلديث عن هذا األسلوب العظيم من أساليب الدعوة إىل هللا ، أود اإلشارة إىل 
 .هللاماهية النداء يف اللغة واالصطالح ، ليكون مدخال للكالم عنه وعالقته ابلدعوة إىل 

وت النداء : الصو النداء: الصوت، وهو مشتق من الندى وهو بعد الصوت، النداء يف اللغة: 
ندى الرجل، اذا حسن أوقد انداه و اندى به و  انداه مناداة، ونداء أي: صاح به، و  ،

ندى و نداء بعد مدى الصوت، الصوت : بعيده، واإل يصوته.والندى بعد الصوت، ورجل ند
 1.رفع صواتأأي ابعد مذهبا و  :ندى صواتً من فالنأفالن و هبه الصوت : بعد مذ

تنبيه أو هو  2.هو طلب إقبال املدعو على الداعي حبرف خمصوصالنداء يف االصطالح: 
  3.املدعو ليقبل عليك

أسلوب النداء من األساليب اللغوية اهلامة ، اليت تناولتها الدراسات النحوية والبالغية والداللية و 
بصورة مفصلة ، وحني نالحظ النداء يف القرآن جند عدة أمور تستوقف النظر وتستدعي التأمل 

ومن  ،، ومن هذه األمور استخدام القرآن الكرمي حلرف النداء اترة وعدم استخدامه اترة أخرى 
فمن خالل استقراء اآلايت القرآنية اليت ورد هبا نداء جند أن النداء من هللا ذلك نداء هللا لعباده 

دون غريه من احلروف ، ومل جند آية هبا نداء من هللا للعباد إال  (اي  )لعباده كان حبرف النداء 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  چ ، كما يف قوله تعاىل  هبذه األداة

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ وقوله تعاىل  4چ    ٿڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺ    ڀ

وهذا سر عجيب من أسرار القرآن العظيم ،  5چ  ڤٹ  ٹ  ٹٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ
وإعجاز من إعجازه ،ولقد ارتبط أسلوب النداء ابلدعوة إىل هللا ارتباطا وثيقا ، من خالل كتاب 

                                 
 . ى د مادة ن البن منظورلسان العرب  1
يف علوم القرآن،بدر الدين حممد الزركشي،حتقيق حممد ابو الفضل إبراهيم،دار إحياء الكتب الربهان  2

 .2/323م، 1950-هـ1306العربية،بريوت،

م، 1922األصول يف النحو ،أيب بكر حممد بن سهل بن السراج النحوي البغدادي،مؤسسة الرسالة بريوت 3
1/329. 
 .1سورة النساء آية رقم  4

 .12آية رقم سورة احلشر  5
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، ووردت إشارات كثرية يف القرآن والسنة تدل على هذا اإلرتباط الوثيق ومن  هللا وسنة نبيه

ٿ  ٹ   چذلك دعوة نوح عليه السالم لقومه وتذكريهم بنعم هللا عليهم ، كما يف قوله تعاىل 

ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ  

لوب ، وجناته ابلدخول يف اإلسالم أبسويف دعوته البنه الستنقاذه من النار  1چڃ  ڃ   

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  چ دعوي وأبوي مملوء ابلشفقة والرمحة  كما قال تعاىل 

وإذا اتملنا يف دعوة إبراهيم عليه السالم ألبيه  2چہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   
آزر ، لوجدان أسلواب راقيا وفريدا يف النداء والتلطف يف دعوته إىل هللا ، رغم الغلظة والفظاظة 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    چ اليت يتصف هبا والده املشرك كما قال املوىل جل وعال 

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  چ وقوله تعاىل  3چڀ        ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ڀپ  پ

ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ؞ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ      چ  چ  ڇ  ڇ  

گ  گ  ڳ         ڳ     ڳ    گک  ک  ک  گ  ؞ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  

قال ابن  4چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀ    ؞
ن ينصح أابه أراد أانظر حني " األندلسي نقال عن الزخمشري يف التعليق على هذه اآلايت حيان

ويعظه فيما كان متورطا فيه من اخلطأ العظيم ، واالرتكاب الشنيع الذي عصى فيه أمر العقل 
، وانسلخ عن قضية التمييز ؛ كيف رتب الكالم معه يف أحسن اتساق ، وساقه أرشق مساق 

ا يف ذلك ح، مع استعمال اجملاملة واللطف والرفق واللني واألدب اجلميل واخللق احلسن ، منتص
، ويف القرآن الكرمي الكثري من األمثلة الدعوية يف حياة األنبياء  5"جل وعال -نصيحة ربه 

                                 
 .59سورة األعراف آية رقم  1

 .42سورة هود آية رقم  2

 .04سورة األنعام آية رقم  3

  .45-42سورة مرمي آية رقم  4
هـ 1420تفسري البحر احمليط لـ حممد بن يوسف األندلسي ،حتقيق صدقي حممد مجيل،دار الفكر،بريوت  5
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والرسل ودعوهتم ، اليت استخدم فيها أسلوب النداء بطرق متنوعة وجذابة حسب ما تقتضيه 
 الضروف واألحوال.

 لنيبلك نداء االسنة النبوية الشريفة جتلى أسلوب النداء يف أحسن صوره ، ومن ذويف 
)اي عبد الرمحن بن  قال:قال يل رسول هللا ، فعن عبد الرمحن بن مسرة 1لعبدرمحن بن مسرة

مسرة ال تسأل اإلمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها و إن أعطيتها عن غري مسألة 
و ه أعنت عليها وإذا حلفت على ميني فرأيت غريها خريا منها فكفر عن ميينك وأت الذي

 ، ففي الندء استثارة النتباه عبدالرمحن بن مسرة ليكون أكثر وعيا وتركيزا ملا سيلقي عليه 2خري(
الرسول عليه الصالة والسالم من علم وما سيأمره به من أمور دينه ، وهذا األسلوب العظيم 

.وغريها .ظاهر يف كثري من أحاديث النيب عليه الصالة والسالم كقوله "أيه الناس.. و اي عائشة
 من النداءات اليت تستميل املنادى وجتعله أكثر استعدادا للعلم والتلقي.

غزوة بين قريظة ظهر جليا هذا األسلوب اجلميل يف وقائع متعددة ، ومن ذلك قوله عليه ويف 
الصالة والسالم عندما وصل حصن بين قريظة "اي إخوان القردة هل أخزاكم هللا وأنزل بكم 

وهذا نداء استثارة النتباههم وإقرار حباهلم اليت آلوا  3أاب القاسم ما كنت جهوال.نقمه" قالوا اي 
بقوله  إليها من اخلزي واستحالل عقوبة هللا ونقمته.وكذلك نداء جربيل عليه السالم للرسول

وقد جاء النداء بعد السؤال واالستفهام وهذا من  4"أوقد وضعت السالح اي رسول هللا؟
ة ة الستثارة اهلمم ، ومجع القوى ، والتهيئة لتلقي األمر اإلهلي ابلتحرك إىل معركاألساليب الفاعل

أخرى مع الغادرين من بين قريظة ، فحصل املقصود من ذلك النداء ومت النصر والعزة للرسول 

                                 
 ،0/262. 

 مشس بن عبد مناف بن قصي بن كالب، أبو سعيد القرشيعبدالرمحن بن مسرة ابن حبيب بن عبد هو  1
ى نزل البصرة، وغزا سجستان أمريا عل أسلم عبدالرمحن يوم الفتح، وكان أحد االشراف العبشمي االمري

 . 2/192أنظر أسد الغابة  اجليش
 .6132احلديث  20/302رواه البخاري ابب قوله تعاىل"ال يؤاخذكم هللا ابللغوا يف أميانكم.." 2

واتريخ األمم وامللوك للطربي ابب غزوة بين قريظة  3/245السرية النبوية البن هشام ابب غزوة بين قريظة  3
 . 2/309واتريخ اإلسالم للذهيب  2/92

 .1/100والدرر يف اختصار املغازي والسري  2/92اتريخ األمم وامللوك للطربي غزوة بين قريظة  4
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 1بقوله) اي كتيبة اإلميان..( واملؤمنني.ومن ذلك أيضا نداء الصحايب اجلليل علي بن أيب طالب
سلوب من النداء يف إاثرة للحماس يف نفوس اجليش ، واستنهاض ملكامن القوة النفسية وهذا األ

والبدنية ، ويف بث الرعب واخلوف يف نفوس األعداء ، ولذلك ملا مسع بنو قريظة هبذه الصيحة 
اإلميانية ، أعلنوا اإلستسالم والنزول على احلكم وفيه فئدة أخرى وهي أن قوة اإلميان غالبة لقوة 

عندما حضر  لكفر وإن كثر ماله وعتاده. ومن ذلك أيضا نداء األوس قوم سعد بن معاذ لها
وهذا النداء ، نداء استعطاف  2للحكم يف بين قريظة بقوهلم"اي أاب عمرو أحسن يف مواليك..."

 واستجداء لطلب اإلحسان يف احلكم على بين قريظة واحملاولة لتجنب عقوبة القتل ، ولكنه
 هلذا اإلستجداء ومل أتخذه العاطفة ، وحكم فيهم حبكم هللا ورسوله.مل يلتفت 

 
النداءات اجلميلة وغريها كثري ،كنداءات اثبت بن قيس املتكررة للرسول عليه قلت:وهذه 

الصالة والسالم يف الشفاعة للَزبري بن ابطا ، وكذلك نداء سلمى بنت قيس للرسول عليه 
أبساليبها املتنوعة واجلذابة تدل على قوة األسلوب ورفعة  3الصالة والسالم يف الشفاعة لرفاعة

شأن املنادى ، ومجال اللغة العربية وقوهتا البالغية.كما أن هلا الدور الفعال يف الدعوة إىل هللا 
ته تعاىل ، وهلا من التأثري يف نفوس املدعوين الشيء الكثري ، إذ تشعر املدعو بقيمته وأمهيته ومكان

ا نودي أبحب ما جيد من األمساء واأللقاب ، فيتقبل ما يدعى إليه من شرائع ، وال سيما إذ
اإلسالم وأعماله ، بل وجيد يف نفسه من احملبة للداعي ،وهذا فن مجيل وجانب عظيم من 

 جوانب الدعوة إىل هللا تعاىل.   
  

  
 

                                 
والسرية النبوية البن كثري  3/442ابب حتكيم سعد يف بين قريظة الروض األنف يف شرح غريب السري  1
 3/0251و سرية ابن هشام  3/234

و الدرر يف اختصار املغازي والسري غزوة بين قريظة  2/101اتريخ األمم وامللوك للطربي غزوة بين قريظة  2
1/120.  

 .2/316إلسالم للذهيب واتريخ ا 2/102أنظر اتريخ األمم وامللوك للطربي غزوة بين قريظة 3
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 الفصل اخلامس

 اإلستشراق واملستشرقني النشأة واألهداف

 متهيد وثالثة مباحث:وفيه 

 مفهوم اإلستشراق واملستشرقني وكيفية املواجهة.التمهيد: 

 مفهوم اإلستشراق واملستشرقني يف اللغة واالصطالح.املبحث األول: 

 نشأة اإلستشراق واملستشرقني.املبحث الثاين: 
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 أهداف اإلستشراق واملستشرقني.املبحث الثالث: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التمهيد

 واملستشرقني وكيفية املواجهة.إلستشراق ا مفهوم

عىن فاإلستشراق اجتاه فكري ي)إن احلديث عن اإلستشراق واملستشرقني حديث ذو شجون 
، وقد كان  1(بدراسة حضارة األمم الشرقية بصفة عامة وحضارة اإلسالم والعرب بصفة خاصة

حضارة  راسة د مقتصرا يف بداية ظهوره على دراسة اإلسالم واللغة العربية ، مث اتسع ليشمل
اسة فاملستشرقون هم علماء الغرب الذين اعتنوا بدر )الشرق كله ، بلغاته وتقاليده وآدابه ، 

كيك الدور الكبري يف التش م، ولغات الشرق وأداينه وآدابه ولقد كان هل 2(اإلسالم واللغة العربية

                                 
 .50 ص رسالة يف الطريق إىل ثقافتنا حملمود حممد شاكر 1
اإلسالم واملسلمون بني أحقاد التبشري وضالل اإلستشراق،د.عبدالرمحن عمرية،دار اجليل، 2
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 موكشف عواره مبيه عنهيف دين اإلسالم والطعن يف القرآن والسنة ، وهلذا كان من الضروري التن
 منف ليكون الداعية خاصة واملسلم عامة على بصرية من أمره وعلى دراية هبذا اخلطر العظيم.

املؤسف حقا، أن يقف املسلم أمام اترخيه العظيم خجال، مطأطئ الرأس، ال يدري كيف يوفق 
لدين، وتفانيهم يف ابني ما يعرفه عن متسك الصحابة رضوان هللا عليهم والتابعني واتبعيهم هبذا 

مظلمة يف و امتة ق اليت يزعم املستشرقون أهنا خدمته على كافة املستوايت، وبني هذه الصورة
صفحات هذا التاريخ، فيقف هذا املوقف الذي ال يليق برجل العقيدة يف حال من  

ري غأنه عبثت بتارخينا أيد خبيثة، ودونته أخرى  –كما هو معلوم   –والسبب يف هذا .األحوال
أمينة، وال يراد من ذلك إال تشويه حقيقة اتريخ هذه األمة، وتشكيكها يف قدرهتا على أتدية 

تعلمه أبناؤان، إننا حني نقرأ التاريخ الذي ي هبذه الصورة املشوهة، رسالتها، ومحلها إىل البشر كلهم
متنا املسلمة أأثر هذه احلملة املسعورة ضد  –بوضوح  –ويدرسونه يف املدارس واجلامعات، نرى 

هم املستشرقون، نا الذين رابئأبنا بعض واترخيها املشرق،  والذي يسهر على تنفيذها وتطبيقها
لسنتهم ما ، يقولون أبأولئكونفثوا السموم يف عقوهلم حىت أصبحوا أدوات طيعة يف أيدي 

لنا  رهلم، وميليه عليهم حقدهم الدفني. وقد صو  ايشاءون، وينفذون عن طريقهم كل ما حيلو 
هؤالء احلضارة اإلسالمية تصويرا كاذاب مباينا للواقع كل التباين، وما ذلك إال ليهونوا من شأهنا، 

ه، هذا ومل ليهون بعد ذلك اإلسالم يف نفوس أتباعو وليحتقروا منجزاهتا اليت قدمتها للبشرية، 
، بل حسبف يقتصر اهتمام املسشرتقني واملستغربني على دراسة التاريخ اإلسالمي وتشويهه

تعداه إىل الدراسات اإلسالمية من تفسري وحديث وفقه، فحرفوا النصوص حينا، وأساءوا فهمها 
ت يف  وإنه ملن املؤسف أيضا أن تكون كتبهم قد حبث ،مل جيدوا اجملال لتحريفها آخر حيث حني

، غري ذلكو كل ما يتصل ابإلسالم واملسلمني من تفسري وحديث وفقه وأدب وحضارة وسكان 
فأصبحت كتبهم هذه املراجع األوىل لطلبة العلم املتخصصني يف املعاهد واجلامعات العاملية، 

دى بعض تص –وغريه كثري  –كما تقدم. هلذا كله   أولئكوأصبح هؤالء هم محلة آراء وأفكار 
تشرقني تصدوا حملاوالت املس ،علماء املسلمني الذين  يغارون على هذا الدين وأمة القرآن العظيم

م ، وفضح زيفهم ، وكشف عوارهم ، وإبطال تشكيكه فضحها وكشفها للناس على حقيقتهاو 
يف جوانب الدين ، ودحض مفرتايهتم ابحلجة والربهان من واقع القرآن والسنة ومن واقع اترخيهم 

                                 
 . 90م، ص 1999-هـ1420بريوت،
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ولعلي يف هذا الفصل والذي يليه أسلط الضوء على هذا النوع من الغزو وأهداف  1املشني.
بعاد املستقبلية ملخططاهتم ، وما أوردوه من شبهات وتشكيكات حول موروث معتنقيه ، واأل

األمة ودينها ومعتقدها ، وذلك كشفا لزيف أولئك املغرضني وتنبيها ملا يضمرونه من كيد ومكر 
وعداء لإلسالم واملسلمني ، اليت مل تكن وليدة يوم وليلة ، بل متأصلة يف نفوسهم،كامنة يف 

د ، وال أدل على ذلك من اترخيهم املشني ، وحقدهم الدفني عرب عصورهم قلوهبم منذ زمن بعي
  املظلمة على اإلسالم واملسلمني .

  
  

 املبحث األول
 

 صطالح.اللغة واال يف مفهوم اإلستشراق واملستشرقني

 مفهوم اإلستشراق يف اللغة واالصطالح.أوال: 

م : شرقت الشمس أى طلعت، واساستشرق من الفعل "شرق" يقال  :اإلستشراق يف اللغة( 1
والتشريق األخذ ىف انحية املشرق، يقال :  0املوضع املشرق، والشرق : املشرق، واجلمع إشراق

شتان بني مشرق ومغرب، وشرقوا أى ذهبوا إىل الشرق أو أتوا الشرق، وكل ما طلع من املشرق 
 2.فهو شرق

                                 
م 1999ت،اإلسالمي،بريو أنظر اإلستشراق واملستشرقون ماهلم وما عليهم لـ مصطفى السباعي،املكتب  1

-هـ1410وموقف االستشراق من السنة والسرية النبوية،د.أكرم العمري،دار اشبيليا،الرايض، 10-1ص 
واملستشرقون ومصادر التشريع اإلسالمي،د.عجيل جاسم النشمي،اجمللس الوطين  06-00م،ص 1992

 .6-5م ص 1924-هـ1404للثقافة والفنون واآلداب،الكويت،

 احمليط مادة ش ر ق. أنظر قاموس  2
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على  ني والتاء ىف أى فعل تدلواستشرق : أى طلب دراسة ما يتعلق ابلشرق، فاأللف والس
  1.الطلب كاستغفر أى طلب املغفرة

ون هو علم الشرق أو علم العامل الشرقى وهو تعبري أطلقه الغربي: اإلستشراق يف االصطالح( 2
على الدراسات املتعلقة ابلشرقيني شعوهبم، واترخيهم، وأدايهنم،ولغاهتم، وأوضاعهم 

 2.راقوهذا معىن عام لالستش ،وحضارهتم، وكل ما يتعلق هبماالجتماعية،وبالدهم، وأرضهم، 

وهناك معىن خاص كان هدفهم األساسى وهو : دراسة اإلسالم والشعوب اإلسالمية خلدمة 
من جهة، وخدمة أغراض االستعمار الغرىب لبلدان املسلمني من جهة  والتنصري أغراض التبشري

  3.سالم وحتطيم األمة اإلسالميةأخرى، وإلعداد الدراسات الالزمة حملاربة اإل
 . مفهوم املستشرقنياثنيا: 

مل أجد لكلمة مستشرق أي تعبري أو تعريف من الناحية اللغوية ، وكل ما وجدته هو العناية 
 بتعريفه من الناحية االصطالحية ، وهلذا مضت أكثر التعريفات على أن:

دمون من غري الشرقيني، ويق اإلستشراقية هم الذين يقومون هبذه الدارسات املستشرقون:
الدراسات الالزمة للمبشرين، بغية حتقيق أهداف التبشري، وللدوائر االستعمارية بغية حتقيق 

 4. أهداف االستعمار
 
 
 

                                 
 .336ص   خمتار الصحاح 1
 .336املرجع السابق ص  2
 و50ص م2001،دار القلم،دمشق،امليداىن  حسن حبنكة عبد الرمحن لـأجنحة املكر الثالثة وخوافيها  3

 . 24ص هـ 1404،دار املعارف،القاهرة حممود زقزوق لـستشراق واخللفية الفكرية للصراع احلضارى اإل

 م1922،اهليئة املصرية العامة للكتاب،القاهرة،على اخلربوطلى د.املستشرقون والتاريخ اإلسالمى أنظر  4
 .0ص  هـ1411،املنتدى اإلسالمي،لندن أمحد غراب د.رؤية إسالمية لالستشراق  و 26ص 
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 املبحث الثاين

 

 نشأة اإلستشراق واملستشرقني.

ثني قد الباحو  فأغلب الكتاب ، نشأة االستشراقة من الصعوبة مبكان حتديد وقت معني لبداي
  :ستشراقفريى البعض أن اإل،تهخاضوا يف حتديد اتريخ نشأ

ونصـارى جنران، أو قبل ذلك عندما  ظهر مع ظهور اإلسالم وأول لقاء بني الرسولأوال:
 رسله إىل امللوك واألمراء خـارج اجلزيرة العربية أو حىت يف عليه الصالة والسالمبعث الرسول 

نصارى على ويربر هؤالء رأيهم ابنفتاح ال اللقاء الذي مت بني املسلمني والنجاشي يف احلبشة
 إىل امللوك اإلسالم والتعرف عليه كدين جديد بدأ ابلظهور وأن الرسائل اليت أرسلها النيب

والنجاشي كان له أثر يف حب اإلطالع على ماهية ومكنون   واألمراء وكذلك لقاء املسلمني
  هذا الدين اجلديد.

هنـاك رأي أبن غزوة مؤتة اليت كانت أول احتكاك عسكري تعد من البداايت  واثنيا:
، فاإلحتكاك العسكري يولد شيئا من املفاهيم لدى غري املسلمني عن هذا الدين  لالستشراق

  وأهله. 
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لذي ا ويرى آخرون أن أول اهتمام ابإلسالم والرد عليه بدأ مع يوحنا الدمشقي وكتـابه اثلثا:
وصا ، ألن اجلدال يولد الشكوك وخصحاول فيه أن يوضح للنصارى كيف جيادلون املسلمني

  عند من قل نصيبه من العلم.

سلمني والنصارى املويرى آخرون أن احلروب الصليبية هي بداية االحتكـاك الفعلي بني رابعا:
لمني ، ويرون أن انتصارات املساألمر الذي دفع النصارى إىل حماولة التعرف على املسلمني

  له عالقة مباشرة مبا ميلون من العقيدة والدين فيحاولون التعرف على ماهية هذه العالقة.

سي الذي نيف بداية االستشراق أنه بدأ بقرار من جممع فيينا الك أيضا ومن اآلراءخامسا:
دعا إىل إنشاء كراسي لدراسة اللغات العربية والعربية والسراينية يف عدد من املدن األوروبية 

، وذلك لتكون اللغة سبيل موصل إىل معرفة اإلسالم ومن مث  مثل ابريس وأكسفورد وغريمها
 بث الشكوك حوله. 

و يف األندلس ه ومثة رأي له عدد من املؤيدين أن احتكاك النصارى ابملسلمنيسادسا:
 ملعرفة النصارى ابملسلمني واالهتمام ابلعلوم اإلسالمية ومييل إىل وذلك االنطالقة احلقيقية

 قلت                       1.هذا الرأي بعض رواد البحث يف االستشراق من املسلمني
والشك أن هذه البداايت ال تعد البداية احلقيقية لالستشراق الذي أصبح ينتج ألوف الكتب 

من ،سنواي ومئات الدورايت ويعقد املؤمترات، وإمنا تعد هذه مجيعا كما يقول الدكتور النملة 
قبيل اإلرهاص هلا وما أتى بعدها يعد من قبيل تعميق الفكرة، والتوسع فيها وشد االنتباه 

2.إليها
م أمحد مسايلوفيتش"البداية احلقيقية لالستشراق الذي يوجد يف العامل الغريب اليو  يقول 

وال سيما بعد أن بنت أورواب هنضتها الصناعية والعلمية وأصبح فيها العديد من اجلامعات 
ومراكز البحوث وأنفقت وال تزال تنفق بسخاء على هذه البحوث قد انطلقت منذ القرن 

                                 
 إلسالمية،امركز امللك فيصل للبحوث الدراسات ، علي النملة،االستشراق يف األدبيات العربيةأنظر  1

املستشرقون ومصادر التشريع اإلسالمي د.عجيل النشمي ص و 31-23 صم 1993-ه1414 ،الرايض
0-9.  
 . 30ص  املرجع السابقأنظر  2
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بدأت الطباعة العربية فيه بنشاط فتحركت الدوائر العلمية وأخذت  السادس عشر حيث
 ، وأن أتسيس اجلمعيات العلمية مثل اجلمعية األسيوية البنغالية تصدر كتااب بعد اآلخر

غريها مبنزلة االنطالقة و  ، واجلمعية امللكية اآلسيوية الربيطانية،  واجلمعية االستشراقية األمريكية
الكربى لالستشراق حيث جتمعت فيها العناصر العلمية واإلدارية واملالية فأسهمت مجيعها 
إسهاما فعاال يف البحث واالكتشاف والتعرف على عامل الشرق وحضارته فضال عما كان هلا 

اس للغة ر من أهداف استغاللية واستعمارية ، مث ازداد النشاط االستشراقي بعد أتسيس ك
وكامربيدج عام  م1632العربية يف عدد من اجلامعات األوروبية مثل كرسي أكسفورد عام 

، وكان من املشروعات االستشراقية املهمة إنشاء مدرسة اللغات الشرقية احلية يف م1632
اليت كانت تعد قبلة املستشرقني  فرنسا برائسة املستشرق الفرنسي سلفسرت دي ساسي

اجلمعيات  تنشاءو مهت يف صبغ االستشراق ابلصبغة الفرنسية مدة من الزمن األوروبيني وسا
 ايف عقد مؤمتراهت م1203االسشرتاقية وأيضا بداية منظمة املؤمترات العاملية للمستشرقني عام 

ونالحظ أن الكثري من املهتمني ابلبحث يف الدراسات االستشراقية قد أوجدوا  1السنوية"
ليبية وما منيت به أورواب من اهلزائم يف حروهبا الصاق وبداية ظهوره بني نشأة االستشر  عالقة

ه، ، ذلك أن احلمالت الصليبية مل حتقق للغرب طموحاتعلى يد القائد صالح الدين األيويب
ومل تسعفه ابلسيطرة على الشعوب العربية واستخالص بيت املقدس من أيدي املسلمني، 

هنا يف أب احلمالت الصليبية املتكررة على العامل اإلسالمي هذه وقد ظهرت خفااي وأسرار
للعامل األوريب  ب لتعلنو قد رفعت الصليب شعارا هلذه احلر و  حقيقتها حروب دينية وعقدية

ملا مل جتد و أهنا حرب دينية مقدسة من انحية أسباهبا ودوافعها، ومن انحية غايتها وأهدافها، 
الذي قامت من أجله فال بد من البحث عن بديل حتقق اهلدف نفعا ومل   هذه احلروب

دفهم من حتقق هلم ه -رمبا كانت طويلة األجل-آخر، وال بد من التفكري عن وسيلة أخرى 
السيطرة على شعوب املنطقة وإخضاع العامل اإلسالمي لنفوذهم الثقايف واحلضاري مث 

                                 
 القاهرة ر العريب،،دار الفك أمحد مسايلوفيتشلــ  فلسفة االستشراق وأثرها يف األدب العريب املعاصر أنظر1
و من  1/140م ، 1964،القاهرة دار املعارف ،جنيب العقيقيلـ  املستشرقون و 21-00ص  م1992،

قضااي الفكر اإلسالمي يف مواجهة التغريب واستالب اهلوية،حممد السيد اجلليند،املكتبة 
 .3-2م ص 2002األزهرية،القاهرة،
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ق أحالم حينها، ليحقالسياسي واالقتصادي، وكان االستشراق هو ذلك البديل املتاح يف 
 1الغرب وأهدافه.

كان االستشراق هو السبب الكبري والوسيلة الفعالة يف حتقيق اهلدف والغاية وهي السيطرة وإذا  
، فإن ذلك ال مينع أن يتجاوز االستشراق هذا اهلدف يف الكاملة على العامل اإلسالمي 

فت اإلنتباه يلية، لكن الذي مسريته التارخيية إىل أهداف أخرى علمية أو حضارية أو ثقاف
أن اهلدف األمسى لالستشراق مل يغب عن ذهن املستشرقني حلظة واحدة، بل كان  أكثر هو

هو احملور واألساس الذي دارت حوله معظم دراسات املستشرقني اليت قاموا هبا حول الشرق 
ومن  روعلومه، وقد ختتلف درجة وضوح هذا اهلدف ووسيلة التعبري عنه من شخص إىل آخ

جيل إىل جيل من املستشرقني، إال أن ذلك مل يكن سببه غياب اهلدف عن ذهن هذا 
املستشرق أو ذاك، وإمنا كان سببه يرجع إىل حظ املستشرق نفسه من الثقافة العربية ودرجة 

 وهدفه تصرحيا أو تلميحا.  إتقانه هلا، وذكائه يف أسلوب التعبري عن غايته

روب الصليبية واملواجهات العسكري يف حتقيق أهداف الغرب ونالحظ أنه عندما أخفقت احل
احتلت ف من السيطرة على العامل اإلسالمي، تغري أسلوب املواجهة إىل منط آخر أكثر فعالية،

الكلمة واحلوار واستخدام املنهج العلمي املكانة األوىل يف دراسة نفسية الشرق ملعرفة األسلوب 
ال عن املواجهة ابلسالح والقوة العسكرية.ولقد فرض هذا األمثل للمواجهة، وكان ذلك بدي

اترخيه، لغته ودينه، حضارته و  ،األسلوب اجلديد يف املواجهة العكوف على دراسة أحوال الشرق
فلسفته وعلومه، عقيدته وأصوهلا، وأن توضع املناهج الدراسية املناسبة الستكشاف عوامل هذه 

ليلها حتليال احلمالت الصليبية املتكررة، وحماولة فهمها وحتالقوة الصلبة اليت تكسرت عليها تلك 
 نفسيا ملواجهتها أبسلوب خيتلف متاما عن املواجهة العسكرية.

وملا كان القائمون على أمر احلروب الصليبية واحملركون هلا هم رجال الكنيسة وسدنتها، فإن 
ليعة أحواله، ومن هنا فإن طذلك جعل رجال الكنيسة يف طليعة املهتمني أبمر الشرق ودراسة 

 2املستشرقني كانوا يف معظمهم من القساوسة ورجال الدين املسيحي.

                                 
 .12-11م،ص 1999اإلستشراق والتبشري،د.حممد السيد اجلليند،دار قباء للنشر والتوزيع،القاهرة، 1
 .1/110 جنيب العقيقيلـ  املستشرقوننظر أ 2
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لنا جليا مما سبق أن نشأة اإلستشراق وبداية ظهوره مل يرتجح فيها اتريخ مؤكد ، يؤكد  ويتضح
حسب ما  تلنا البداية احلقيقية هلذا النشاط الغريب جتاه العامل الشرقي ، وإمنا هي آراء واجتهادا

وصل إليه املؤرخون ، ومبا وقفوا عليه من األخبار والنقوالت ، وهلذا كان من املهم هنا الوقوف 
على األهداف والغاايت اليت يسعى إليها املستشرقون وهي السيطرة على العامل اإلسالمي والعمل 

ىت العلوم ش على طمس هويته وتشكيكه يف عقيدته ودينه ، وبسط اهليمنة للحضارة الغربية يف
واملعارف ، وهذا هو الذي يكون جديرا ابألمهية وابلبحث والدراسة لفضه تلك األهداف 

 والغاايت وكشف نوااي أصحاهبا وما يطمحون إىل الوصول إليه.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 املبحث الثالث

 
 .أهداف اإلستشراق واملستشرقني

يهدف املستشرقون من خالل غزوهم الفكري االستشراقي إىل أهداف متنوعة ، وكلها تصب 
هناية يف قالب ، وهدف واحد وهو القضاء على مقومات هذا الدين وحضارته اخلالدة ، 

وعلى حمو هويته وهوية معتنقيه ، والتشكيك يف كل ما يتصل ابلعقيدة والسرية وخلق هوة 
ني مة وتراثها العريق وبني احلاظر الذي أمهلوه ، حماولني الفصل بسحيقة تفصل بني ماضي األ
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املاضي واحلاضر حىت ال يتسىن لألمة الربط بني ماضيها اجمليد وحاضرها الزاهر.وسأحاول هنا 
 :التفصيل يف مجلة األهداف اليت يسعى املستشرقون إىل حتقيقها من وراء فكرهم االستشراقي

 .أوال: اهلدف الديين
إذا سلمنا ابلقول إن االستشراق بدأ بتشجيع من الكنيسة ورجال الدين فإن االهتمام الديين 
يعد أول أهداف االستشراق وأمهها على اإلطالق، فعندما رأى النصارى وخباصة رجال الدين 
فيهم أن اإلسالم اكتسح املناطق اليت كانت للنصرانية وأقبل كثري من النصارى على الدين 

ليس لسماحته فحسب ولكن ألنه بعيد عن التعقيدات وطالسم العقيدة النصرانية ، اإلسالمي 
على مكانتهم االجتماعية وألنه نظـام كامل للحياة ، كما أن رجال الدين النصارى خافوا 

والسياسية يف العـامل النصراين فكان البد أن يقفوا يف وجه اإلسالم حيث إنه ليس يف اإلسالم 
أصحاب رتب كهنوتية يتمايزون عن البشر ، ويرون أنفسهم طبقة فوق  طبقة رجال دين أو

لنصارى ، فغاية اهلدف الديين هي معرفة اإلسالم حملاربته وتشويهه وإبعاد االبشر كما يف النصرانية 
عنه، وقد اختذ النصارى املعرفة ابإلسالم وسيلة حلمالت التنصري اليت انطلقت إىل البالد 

ا األول تنفري النصارى من اإلسالم، ولذلك فإن الكتاابت النصرانية اإلسالمية،وكان هدفه
املبكرة كانت من النوع املتعصب واحلاقد جدا حىت إن بعض الباحثني الغربيني يف العصر احلاضر  

يف كتابه  كتب نقدا عنيفا الستشراق العصور )األوروبية ( الوسطى من أمثال نورمان دانيال
ب أن أسباب حقد النصارى وسوء فهمهم لإلسالم مـازال بعضه يؤثر ، فقد كت اإلسالم والغرب

يف موقف األوروبيني من اإلسالم ابلرغم من التحسن العظيم احلديث يف الفهم والذي أشاد به 
 ومما دأب عليه املستشرقون يف استهداف دين اإلسالم وأهله ما يلي:1بعض املسلمـني.

ومصدرها اإلهلي، فجمهورهم ينكر أن يكون الرسول نبيا  التشكيك بصحة رسالة النيب (1
موحى إليه من عند هللا  عز وجل ويتخبطون يف تفسري مظاهر الوحي اليت كان يراها أصحاب 

 وذلك لقرهبا دائما من النيب أحياانً، وخباصة  عائشة أم املؤمنني رضي هللا عنها، النيب
حينا بعد حني  لك إىل "صرع" كان ينتاب النيبفمن املسشرتقني من يرجع ذ ومالزمتها له ،

                                 
آصف حسني ترمجة مازن مطبقاين ، جملة جامعة اإلمام حممد بن  املسار الفكري لالستشراق لـ أنظر 1

صورة اإلسالم يف أورواب يف و  592-566، ص 1413العدد السابع ربيع الثاين  ،سعود اإلسالمية 
 م.1924معهد اإلمناء العريب، بريوت  ،ترمجة وتقدمي رضوان السيد ،ريتشارد سوذرنلـ  العصور الوسطى
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ومنهم من يرجعه إىل ختيالت كانت متأل ذهن النيب عليه الصالة والسالم، ومنهم من يفسرها 
، ، وهكذا، كأن هللا مل يرسل نبيا قبله حىت يصعب عليهم تفسري ظاهرة الوحي، 1مبرض نفسي 

 ن حممدنبياء التوراة، وهم كانوا أقل شأان موملا كانوا كلهم ما بني يهود ومسيحيني يعرتفون أب
لذي يف التاريخ والتأثري واملبادئ اليت اندى هبا، كان إنكارهم لنبوته تعنتا مبعثه التعصب الديين ا

 ميأل  نفوس أكثرهم كرهبان وقسس ومبشرين. 
م ما هويتبع ذلك إنكارهم أن يكون القرآن كتااب منزال عليه من عند هللا عز وجل، وحني يفحم
،  ورد فيه من حقائق اترخيية عن األمم املاضية مما يستحيل صدوره عن أمي مثل حممد

يزعمون ما زعمه  املشركون اجلاهليون يف عهد الرسول من أنه استمد هذه املعلومات من أانس  
كانوا خيربونه هبا، ويتخبطون يف ذلك ختبطا عجيبا، وحني يفحمهم ما جاء يف القرآن من 

، فيقعون  مية مل تعرف وتكتشف إال يف هذا العصر، يرجعون ذلك إىل ذكاء النيبحقائق عل
  يف ختبط أشد غرابة من سابقه.

ويتبع إنكارهم لنبوة الرسول عليه الصالة والسالم ومساوية القرآن، إنكارهم أن يكون اإلسالم 
لك مستند وليس هلم يف ذدينا من عند هللا وإمنا هو ملفق من الداينتني اليهودية واملسيحية، 

يؤيده البحث العلمي، وإمنا هي ادعاءات تستند على بعض نقاط اإللتقاء بني اإلسالم والدينني 
هم أشد حرصا  – 2أمثال جولد تسيهر وشاخت –السابقني. ويالحظ أن املستشرقني اليهود 

ن فيجرون سيحيو على ادعاء استمداد اإلسالم من اليهودية وأتثريها فيه، أما املستشرقون امل

                                 
 . 21-20ص  اإلستشراق واملستشرقون ماهلم وماعليهم 1
ه حبوث ومؤلفات  لو جمري ، تنقل دارسا وابحثا بني بالد كثرية ،  يهودي مستشرق جيتس جولد تسيهر 2

 علما يف اإلسالم ، يعد من أوسع املستشرقنيكثرية ، وله دراسات يف الفرق اإلسالمية واحلركات الفكرية 
ديث النبوي ،ويعد من أشهر الطاعنني يف احلوأعرفهم ابإلسالم، وأفهمهم لعقائده الدينية واجتاهاته الفكرية

ات العربية ابحث أملاين يف الدراس جوزيف شاخت والفقه والتفسري ، اشتهر بعداوته لإلسالم وأهله ، و
أاثر  ،ة أبرزها "أصول الفقه احملمدي" الذي يتناول فيه نشوء احلديث والسنةواإلسالمية له مؤلفات عد

شاخت حفيظة العلماء املسلمني ألنه يشكك يف صحة األحاديث النبوية ويرى أهنا وضعت أو "لفقت" 
 الثالاثء يكيبيدايو ، املوسوعة احلرة خالل الفرتة املتمدة بني هناية القرن الثاين وبداية القرن الثالث هجري

  هـ الساعة التاسعة مساء.9/11/1433
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، إذ ليس يف املسيحية تشريع يستطيعون أن يزعموا أتثر اإلسالم به 1وراءهم يف هذه الدعوى
وأخذه منه، وإمنا فيه مبادئ أخالقية زعموا أهنا أثرت يف اإلسالم، ودخلت عليه منها، كأن 

هو غري  ناملفروض يف الدايانت اإلهلية أن تتعارض مبادؤها األخالقية، وكأن الذي أوحى بدي
 2الذي أوحى بدين آخر، فتعاىل هللا عما يقولون علوا كبريا.

خ مصطفى يقول الشيالتشكيك يف صحة احلديث النبوي الذي اعتمده علماؤان احملققون، ( 2
ويتذرع هؤالء مبا دخل على احلديث النبوي من وضع ودس، متجاهلني تلك اجلهود السباعي "

التثبت  الصحيح من غريه، مستندين إىل قواعد ابلغة الدقة يف اليت بذهلا علماؤان لتنقية احلديث
والتحري، مما مل يعهد عندهم يف داينتهم عشر معشاره يف التأكد من صحة الكتب املقدسة 
عندهم، والذي محلهم على ركوب منت الشطط يف دعواهم هذه، ما رأوه يف احلديث النبوي 

ادعوا ة مدهشة، وهم ال يعتقدون بنبوة الرسول، فالذي اعتمده علماؤان من ثروة فكرية وتشريعي
و عمل املسلمني خالل القرون الثالثة هأن هذا ال يعقل أن يصدر كله عن حممد األمي بل 

األوىل، فالعقدة النفسية عندهم هي عدم تصديقهم بنبوة الرسول، ومنها ينبعث كل ختبطاهتم 
 .3"وأوهامهم

، األمم السابقة الذي مل حتظى مبثله أمة من، الفقهي العظيمهبذا املوروث  ( تشكيك املستشرقني3
ولذلك عندما ضاقت هبم احليل ومل جيدوا سبيال للطعن فيه ، جلأوا إىل االفرتاء والقول أبنه 

لف وقد بني العلماء من الس أن أصله من الغربيني أنفسهم ،مستمد من الفقه الروماين، أي 
املنصفون  ولقد أثبت، ويل اليت ال متت للحقيقة بصلةواخللف بطالن هذه األراجيف واألقا

منهم حقيقة الفقه اإلسالمي ، وأنه فقه مستقل بذاته ، وليس مستمدا من أي حضارة رومانية 

                                 
   .21ص   اإلستشراق واملستشرقون ماهلم وماعليهم 1
دة ،جدار املدين ،حممود شاكر ،رسالة يف الطريق إىل ثقافتنا و 42أنظر رؤية إسالمية لإلستشراق ص 2

 . 102م ص 1920-ه1400
م ص 2000السباعي،املكتب اإلسالمي،بريوت،السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي لـ مصطفى  3

211-219. 
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أو غريها ، وهذا واحلمد هلل دليل على مصداقية ما جاء به النيب عليه الصالة والسالم ، وأنه 
 1ه هو احلق من هللا تبارك وتعاىل.وحي من هللا تعاىل إليه ، وأن ما جاء ب

 
 اهلدف اللغوي. اثنيا:

 قسم املستشرقون هذا اهلدف إىل قسمني :
 قسم اهتم ابلدراسات اللغوية للغة العربية بشكل خاص ومركز. القسم األول:
 اهتم بدراسة اللغة العربية بشكل عام. القسم الثاين:

 أوال ايلي:متمامهم ابلدراسات اللغوية العربية أهدافهم اليت تتعلق ابه القسم األول فكانت فأما
كون الدرس اللغوي عند العرب حلقة متوسطة بني النظام اليوانين يف الغرب ، والنظام اهلندي   :

  .يف الشرق ، يؤدي البحث عنها وكشفها إىل بيان العالقة بني هذه املدارس املختلفة 
 ،وية العربية ابإلضافة إىل القيمة الكبرية للدراسات اللغ،أمهية النحو العريب يف تعلم اللغة اثنيا:

ألهنا جزء مهم يف منظومة العلوم اإلسالمية " وقد عدها "فايس" على درجة كبرية من األمهية 
ملن أراد أن يقّوم احلضارة اإلسالمية ، بل ذهب هذا املستشرق إىل أبعد من ذلك ، فنوه أبمهيتها 

كر  اتريخ الدرس اللغوي بعامة ، إىل مكانتها يف دراسة اتريخ الفاليت تتجاوز دورها الكبري يف
 .2اإلنساين على اإلطالق

 فقد قسموا األهداف إىل:اللغة العربية بشكل عام القسم الذي اهتم بدراسة وأما 
وذلك لن يكون إال على حضارة اإلسالم ،  وهي اليت يراد هبا القضاء :أهداف حضارية( أ

 حصنها ودعامة حضارهتا ، ومن مستلزماتو  الذي هو مصدر قوهتا وعزهتاابلقضاء على الدين 
 لتكون مفتاحا لفهمه والدخول إليه حضاراي والقضاء عليه ثقافيا أهلهاذلك دراسة لغة 
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جبمع  ، ولذا كثرت املراكز واملعاهد اليت عنيت ابلتشكيك اترة وابلتكذيب والطعن اترة أخرى
املخطوطات وأمهات الكتب وعقد الدراسات والبحوث يف كل جانب من جوانب احلضارة 

 ذلك الدراسات املستفيضة يف اجلوانب اللغوية املختلفةاإلسالمية وأحوال أهلها ، ويف مقدمة 
. 

يام والسياسية ، ففي ذلك يقول ول وأما األهداف االقتصادية :ب( أهداف اقتصادية وسياسية
( يف سياق ترغيبه يف تعلم العربية : " إهنا هي لغة الدين الوحيدة وأهم 1632ـ  1561بدويل )

ومما يذكر يف هذا اجملال أن   1لغة للسياسة والعمل من اجلزائر السعيدة إىل بالد الصني "
لة ذلك أتسيس ومن أمث ،الشركات التجارية الكبرية كان هلا دور يف دعم املشروعات االستشراقية 

شركة اهلند الشرقية الربيطانية ليدرس موظفوها لغات البالد اليت يتعاملون معها ، وكانت العربية 
ني العربية املعاهدة التجارية اليت أبرمت بم ُكتبت ابللغة  1265ويف عام  ،من بني هذه اللغات 

ت تونس وبيزا ، ومنذ احلملة الصليبية الرابعة انفردت إيطاليا يف أعماهلا عن بقية الصليبيني واهتم
بتحسني عالقاهتا التجارية مع الشرق اإلسالمي ، فكانت البندقية مهزة الوصل بني الشرق 

ويف ، م  1435سطنطينية يف قبضة حممد الثاين والغرب ، وتكلم أهلها العربية حىت سقوط الق
م أتلفت محلة انبليون إىل مصر ، وفيها بعثته العلمية اليت كان قوامها املستشرقني  1090سنة 

تصار يف كل فن من فنون الثقافة يف ذلك العصر ، ليمكن اع ومتخصصونواملرتمجني الشاميني  
وظفت الدراسات اللغوية خلدمة غرض  وقد 2.خريات البالد والسيطرة على كل شيء فيها 

بسط اهليمنة واالحتالل ومتجيد االستعمار وإجالله ، وكان املستشرق الفرنسي آرنست رينان 
م من أبرز من ُعنوا بتأصيل هذه الفكرة ، فقد انتهى من دراساته يف جمال فقه اللغة 1292

لناطقني ئصها اليت متيزها ومتيز ااملقارن إىل أن اللغات قسمان : آرية وسامية ، ولكل منهما خصا
هبا ، ومما قاله يف هذا أن اجلنس السامي أقل شأان من اجلنس اآلري ألن عقليته تتسم ابلبساطة 
اليت هي أقرب إىل الضحالة والسذاجة يف اللغة والصنعة والفن واملدنية ، أما اجلنس اآلري فتتميز 
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املناهج والشعر يب وقدرهتا على وضع الفلسفات و عقليته أبهنا متيل إىل التعدد واالنسجام والرتك
ومعىن ذلك أن مثل هذه الدراسات تقدم األساس الفلسفي لدعوى تفوق األوربيني  ،الراقي 

على شعوب الشرق ، وتقدم املسوغ يف الوقت نفسه الحتالهلا بل ملطالبتها بتقدير هذا اجلميل 
 1.الذي تقدمه الدول املستعمرة  هلا 

وأما التنصري فهو ذو عالقة وثيقة ابالستشراق ، بل إهنما توءمان يصعب  :ريية ج( أهداف تنص
 مالت املسعورةبل هو اهلدف املنشود من تلك احل التفريق بينهما كثريا وخباصة يف بداية نشأهتما

فأول  ، ، فقد كان علماء الكنيسة املسيحية هم أول من اعتىن بدراسة اللغة العربية وتعلمها
لكرسي االستشراق يف جامعة أكسفورد هو رئيس األساقفة وامسه "لود" ، كان ذلك مؤسس 
وكان من أهداف أول جالس على كرسي اللغة العربية يف كمربدج يف السنة  م ،1636يف سنة 

نفسها أن يعد مشروعا لتفنيد القرآن ، كما كان من أهداف هذا الكرسي أيضا متجيد هللا 
 لدعوة إىل الداينة املسيحية بني هؤالء الذين يعيشون يف الظلماتبتوسيع حدود الكنيسة ، وا

أول من شغل كرسي اللغة العربية يف الكوليج دي فرانس يف  م 1521ويقول جيوم بوستل .
 ابريس عن اللغة العربية " إهنا تفيد بوصفها لغة عاملية يف التعامل مع املغاربة واملصريني والفرس

، وحتتوي على أدب ثري ، ومن جييدها يستطيع أن يطعن كل أعداء  واألتراك والتتار واهلنود
رغبة  ييف نفسو " نشأت   ويقول يوهان فوك  2العقيدة النصرانية بسيف الكتاب املقدس "

جوب العامل سواء كطبيب حبري ، أو مرتجم ، أو مبشر  وكانت الرتمجة األوىل أملحة يف أن 
يف إسبانيا  بتوجيه من بيرتوس فينريابيليس رئيس دير كلوين م إىل الالتينية ، 1143للقرآن الكرمي 

وهو من األسرة املالكة يف إيطاليا أنشأ سنة  . كما أن الكاردينال فريدريك دي مدسيس  3"
م مطبعة يف فلورنسا وطبع فيها مثانية عشر ألف نسخة من اإلجنيل ابللغة العربية ،  1536

كل هؤالء من خالل حرصهم و  ويتبني مما سبق 4.بيةونشر يف مطبعته كذلك كتاب قواعد العر 
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ة مل يكن هدفهم القرآن لالتيني الشديد على دراسة اللغة العربية وترمجتهم اإلجنيل إليها وترمجة
 ر الدينيةيف األمو  حوله وإاثرة الشبهات واخلالفات علميا ، بل كان هدفهم الرد على اإلسالم

ينهم أو على األقل إبقاءهم بال دين أو إبقاءهم وإخراجهم من د تنصري املسلمني ومن مث
 .  متذبذبني بني اإلسالم وغريه من األداين

األهداف العلمية والثقافية هي حمط اهتمام اإلستشراق واملستشرقني  :أهداف علمية وثقافية د(
 ألن املسلمني ظلوا متقدمني وأساتذة العامل من القرن من خالل اهتمامهم ابللغة العربية ، وذلك

التاسع امليالدي إىل القرن الرابع عشر ، فقد كان من يرغب من الغربيني يف العلم أو الفن أو 
 فهذا ، غري واثقا مبا تقدمه اجلامعات الغربية من العلومالشرق  يتجه إىلاألدب أو الفلسفة 

ة   يف الربع األول من القرن الثاين عشر وترجم إىل الالتينيإدالرد الذي درس يف األندلس وسوراي
قصة إال بعد فولتري يقول إنه مل يبدأ كتابة ال وذاككثريا من كتب الفلك والرايضة عن العربية ، 

من أبرز أهداف االستشراق نشر الثقافة الغربية انطالقا و  1.أن قرأ ألف ليلة وليلة أربع عشرة مرة
للغات نشر ا مظاهر ذلكومن  ،ئية اليت ينظر هبا إىل الشعوب األخرى من النظرة االستعال

وقد نشط  ،وصبغ البالد العربية واإلسالمية ابلطابع الثقايف الغريب ،األوروبية وحماربة اللغة العربية
المي فأسس املعاهد العلمية والتنصريية يف أحناء العامل اإلس ،االستشراق يف هذا اجملال أميا نشاط

ينما طلب وقد فكر انبليون يف ذلك ح ،وسعى إىل نشر ثقافته وفكره من خالل هؤالء التالميذ
من خليفته على مصر أن يبعث إليه خبمسمائة من املشايخ ورؤساء القبائل ليعيشوا فرتة من 

نا، وملّا عظمة األمة )الفرنسية( ويعتادون على تقاليدان ولغت الزمن يف فرنسا يشاهدون يف أثنائها
ا جاء ومل يتم لنابليون ذلك ولكن مل ،يعودون إىل مصر، يكون لنا منهم حزب يضم إليه غريهم

حممد علي أرسل بعثة من أبناء مصر الناهبني ، يكونون أشد استجابة على اعتياد لغة فرنسا 
انوا حزاب لفرنسا وعلى مر األايم يكربون ويتولون املناصب وتقاليدها فإذا عادوا إىل مصر ك
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 صغريها وكبريها، ويكون أثرهم أشد أتثريا يف بناء مجاهري كثرية تبث األفكار اليت يتلقوهنا يف
 1.صميم شعب دار اإلسالم يف مصر

 
 .اهلدف االقتصادي التجارياثلثا: 

ـة اخلام واحلضارية وكانت يف حاجة إىل املواد األوليعندما بدأت أورواب هنضتها العلمية والصناعية 
لتغذية مصانعها ، كما أهنم أصبحوا حباجة إىل أسواق جتارية لتصريف بضائعهم كان ال بد هلم 
أن يتعرفوا إىل البالد اليت متتلك الثروات الطبيعية وميكن أن تكون أسواقًا مفتوحة ملنتجاهتم . 

فريقية واآلسيوية هي هذه البالد فنشطوا يف استكشافاهتم فكان الشرق اإلسالمي والدول األ
  .اجلغرافية ودراساهتم االجتماعية واللغوية والثقافية وغريها

ومل يتوقف اهلدف االقتصادي عند بداايت االستشراق فإن هذا اهلدف ما زال أحد أهم 
سواقهم ن حاجة أاألهداف الستمرار الدراسات االستشراقية . فمصانعهم ما تزال تنتج أكثر م

احملـلية كما أهنم ما زالوا حباجة إىل املواد اخلام املتوفرة يف العامل اإلسالمي. ولذلك فإن بعض 
أشهر البنوك الغربية)لويد وبنك سويسرا( تصدر تقارير شهرية هي يف ظاهرها تقارير اقتصادية 

حوال الدينية سة عن األولكنها يف حقيقتها دراسات استشراقية متكاملة حيث يقدم التقرير درا
واالجتماعية والسياسية والثقافية للبالد العربية اإلسالمية ليتعرف أرابب االقتصاد والسياسة على 

 2 .الكيفية اليت يتعاملون هبا مع العـامل اإلسالمي
 

 .اهلدف السياسي االستعماري رابعا:
من األمور اليت ال خيتلف عليها اثنان ، أن اإلستشراق قام خبدمة كبرية يف سرب السبل ومتهيد 
الطرق للهدف السياسي واالستعماري للمد الغريب إىل بالد الشرق ، وخصوصا الشرق 
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فقد سار املستشرقون يف ركاب االستعمار وهم كما أطلق عليهم األستاذ حممود  اإلسالمي ،
محلة مهوم الشمال املسيحي فقدموا معلومات موسعة ومفصلة عن الدول اليت   شاكر رمحه هللا

رغبت الدول الغربية يف استعمـارها واالستيالء على ثرواهتا وخرياهتا. وقد اختلط األمر يف وقت 
من األوقات بني املستعمر واملستشرق فقد كان كثري من املوظفني االستعماريني على دراية 

شر جملدا مستشرق بريطاين كتااب من أربعة ع  ألفا وسياسة واقتصـادا . وقد ابلشرق لغة واترخي
بعنوان: )دليل اخلليج اجلغرايف والتارخيي( وكان املوظف االستعماري ال حيصل على الوظيفة يف 

 1 .اإلدارة االستعمارية ما مل يكن على دراية ابملنطقة اليت سيعمل هبا
حىت يومنا هذا  قائما لعربية اإلسالمية وبني احلكومات الغربيةاالرتباط بني الدراسات ا وال زال

ابلرغـم من أنه قد يوجد عدد حمدد جدا من الباحثني الغربيني دفعهم حب العلم لدراسة الشرق 
ومن األدلة على هذا االرتباط أن أتسيس  ، يقول الدكتور أمحد غراب" أو العامل اإلسالمي

قية جبـامعة لندن قد أسست بناء على اقرتاح من أحد النواب مدرسة الدراسات الشرقية واألفري
ا يف العامل وبعد انتهاء احلرب العاملية الثانية رأت احلكومة الربيطانية أن نفوذه يف الربملان الربيطاين

اإلسالمي بدأ ينحسر فكان ال بد من االهتمام ابلدراسات العربية اإلسالمية فكلفت احلكومة 
لدراسة أوضاع الدراسات العربية اإلسالمية يف  كومية برائسة اإليرل سكاربوروالربيطانية جلنة ح

اجلامعات الربيطانية ووضعت اللجنة تقريرها حول هذه الدراسات وقدمت فيه مقرتحاهتا لتطوير 
 2.هذه الدراسات واستمرارها

على هذه األهداف وغريها كثري ، أهنا يف املقام األول قامت بناء على ما قام به  ومن املالحظ
املستشرقون من خدمة كبرية من مجع للمعلومات ودراسة للبيئات املختلفة للشرق بشكل عام 
، والشرق اإلسالمي على وجه اخلصوص وما يقوم عليه من أداين وعادات وتقاليد وغري ذلك 

فعال يف النفوذ واإلستشراء يف جسد األمة وكياهنا ، وتنفيذ املآرب واألهداف مما كان له األثر ال
الغربية من اإلستعمار والسيطرة والتنصري والتغريب وصرف األمة عن دينها وتشكيكها يف هدي 
رهبا وسنة نبيه عليه الصالة والسالم ، وفشى التنصري واإلنفتاح على احلضارة الغربية ومعطياهتا 

البلدان اإلسالمية وكان األبناء والشباب هم املستهدفون يف املقام األول ، عرب  يف كثري من
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املغرايت والبعثات ومن خالل الوسائل اإلعالمية املتنوعة واملؤثرة بشكل مباشر يف عقول الشباب 
واألبناء ، فتغربوا عن دينهم وعاداهتم وشخصياهتم املستقلة اليت منحها هلم دين اإلسالم وهم يف 

ايرهم ، فأمسينا واصبحنا نرى وننكر من شبابنا وأبنائنا الشيء الكثري مما مل يكن مألوفا يف د
سنوات مضت ، وهذا يدل على نفوذ االستشراق وجناح املستشرقني يف حتقق بعضا من أهدافهم 

 يف أوطان املسلمني وهللا املستعان. 
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 الفصل السادس

حول غزوة بين قريظة والرد عليها وفيه متهيد ومخس شبهات املستشرقني 
 شبهات:

 
 التعريف ابلشبهة لغة واصطالحا ومنهج أهل السنة يف الرد على الُشبهة.التمهيد: 

ن تعاليم أ يف املدينة هو سبب النزاع املباشر بني اليهود واملسلمني أن :الشبهة األوىل 
ليهود للوثنية، بل تعدهتا إىل أن يعرتف ا اليت مل تقف عند حّد حماربته الدينية الرسول

 بينهم  واليهود، ولوال هذا الطلب ملا وقع النزاع برسالته، هي اليت سببت الصراع بني الرسول
    .والرد عليها

كانت قاسية جدا وبعيدة عن العدل وكان   ليهود بين قريظة إن معاملة النيب الشبهة الثانية:
 يسعه أن جيليهم كما أجلى بين قينقاع وبين النضري والرد عليها.  

 أن عقوبة اإلجالء لبين قريظة كانت أخف وأعدل من عقوبة القتل والرد عليها.الشبهة الثالثة:
ن يعتربون ممقريظة من بين أمر بطريقة أو أبخرى قتل أعداد كبرية   أن الرسول الشبهة الرابعة:

 . والرد عليها ,ابملقايس احلديثة أسرى حرب
   والنساء والرد عليها. طفالإن االسالم حيث على قتل األ الشبهة اخلامسة:
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 يدـهـمـالت

 
 التعريف ابلشبهة لغة واصطالحا.

  1.والشبهة االلتباس  املشتبهات من األمور : املشكالت قال ابن منظور: الشبهة لغة:
  2واالشتباه : االلتباس ، واشتبهت األمور وتشاهبت : التبست فلم تتميز ومل تظهر.

لشني والباء واهلاء أصل واحد يدل على تشابه الشيء وتشاكله لوان ووصفا. وقال ابن فارس: ا
 يقال شبه وشبه وشبيه.

 واملشبهات من األمور: املشكالت.
  3َأشكال.ومما شذ عن ذلك الشبهان.واشتبه األمران، إذا 
 والشبه، ابلضم: االل ت باس، واملث ل.وقال الفريوزآابدي: 

بيها: لُبّ َس عليه.  وُشبه عليه اأَلم ر َتش 
كم واملتشابُه، والشبُه والشَبهاُن،  الكرمي ويف القر آن ُح 

باٌه. واجلمع:امل   4أش 
  

   5وليس بثابت يف نفس األمر. هي  ما يشبه الشيء الثابت الشبهة يف االصطالح:
  6ما مل يتيقن كونه حراما أو حالال.الشبهة هي: اجلرجاين وقال 

                                 
 . ـه ب لسان العرب ، مادة  ش 1
لكتب أمحد بن حممد الفيومي، دار ا املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعي، أتليفأنظر  2

  .115ص  ، م1924 ،بريوت،العلمية
 مقاييس اللغة البن فارس مادة ش ب هـ. 3
 القاموس احمليط، مادة ش ب هـ. 4
-هـ1412 ،بريوت،دار الكتب العلمية،حممد أمني بن عمر بن عابدين رد احملتار على الدر املختار 5

 .3/150،م1992
  
  . 62ص  لجرجاينلالتعريفات  6
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تباه أن والفرق بينه وبني االش ،لتباس هو اإلشكال الفرق بني االشتباه وااللتباس : اإلو 

 1لتباس ال دليل معه.االشتباه معه دليل يرجح أحد االحتمالني ، واإل
 

 والشبهة وارد يرد على القلب حيول بينه وبني انكشاف احلق لهيقول ابن القيم رمحه هللا:" 
فمىت ابشر القلب حقيقة العلم مل تؤثر تلك الشبهة فيه بل يقوى علمه ويقينه بردها ومعرفة 

بطالهنا ومىت مل يباشر حقيقة العلم ابحلق قلبه قدحت فيه الشك أبول وهلة فان تداركها واال 
  2 ."ابعت على قلبه امثاهلا حىت يصري شاكا مراتابتت

القول فيما سبق أن الشبهة شك يرد على القلب اليعلم معه وال يتبني له الصواب ،  وميكن
ويلتبس عليه األمر ولذلك أمر النيب عليه الصالة والسالم أمته ابتقاء الشبهات فإن يف ذلك 

إن احلالل  "يقول قال : مسعت رسول هللا  عن النعمان بن بشريف براءة للدين والعرض.
بني وإن احلرام بني ، وبينهما أمور مشتبهات ، ال يعلمهن كثري من الناس ، فمن اتقى الشبهات 
استربأ لدينه وعرضه ، ومن وقع يف الشبهات وقع يف احلرام ، كالراعي يرعى حول احلمى يوشك 

ضغة إذا جلسد مأن يرتع فيه ، أال وإن لكل ملك محى ، أال وإن محى هللا حمارمه ، أال وإن يف ا
 .  3"صلحت صلح اجلسد كله ، وإذا فسدت فسد اجلسد كله ، أال وهي القلب

 4منهج أهل السنة يف الرد على الُشبهة:
                                 

  
م، 2003السنوسي،املكتبة العصريةنبريوت،حاشية الدسوقي على الشرح الكبري،حتقيق حممد شعيب  1
 .4/290م، 2002واملوسوعة الكويتية،وزارة األوقاف الكويتية،مكتبة دار العروبة،اجلهراء، 1/22
-1416،تبريو  ،دار الكتب العلمية ،بن قيم اجلوزيةال مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة2

 .1/140م، 1996
   
ومسلم ابب أخذ احلالل وترك  50احلديث  1/90البخاري ابب فضل من استربأ لدينه متفق عليه، رواه  3

 .4102احلديث  5/50الشبهات 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة من الكتاب والسنة وإمجاع الصحابة،أيب القاسم هبة هللا بن  4
وبدائع الفوائد،البن القيم 50-1/53هـ،1402طيبة،الرايض،احلسن الاللكائي،حتقيق د.أمحد محدان دار 
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 منهج أهل السنة يف الرد على الشبهة وعلى املخالف فيما يلي:يتلخص 
 املنهج العملي ، وهو الذي يتعلق ابملواقف.أوال: 
 يكون قاعدة وداعما للمنهج العملي. املنهج العلمي وهو الذياثنيا: 

 ويتمثل املنهج العلمي عند أهل السنة وخصوصا يف جمال العقيدة يف أن:
 مقاصد نمهذا و يعترب أصل من أصول اإلسالم : وصاحب الشبهةاملخالف ى الرد عل (1

الشرع، ومن غاايت الدين العظمى، ومن مناهج احلق اليت توافرت هبا النصوص يف الكتاب 
، فجدال أهل األهواء ودحض شبههم أمر تستدعيه الضرورة حلفظ  والسنة وأمجع عليها السلف

هذا الدين من التحريف ، وكتاب هللا عز وجل فيه من الردود على املناوئني له الشيء الكثري  

پ   ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ قال عز وجل كما 

والدفاع  والشبهات فالرد على أهل األهواء 1چ  ٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ڀڀ  ڀ
ألن  ،األمر ابملعروف والنهي عن املنكر بل هو من مقومات ، عن العقيدة من أساسيات الدين

 أعظم املنكر منكر العقيدة.
نة الشبهة وصاحبها: وهذا مما دأب عليه أهل الس ىاالعتماد على الدليل الشرعي يف الرد عل (2
لنيب عليه عن ا ، سواء من القرآن الكرمي ، أو السنة الثابتة االعتماد على الدليل الشرعي يف

 ، والتزام املنهج السليم يفودعم ذلك ابحلجة العقلية والفطرة السليمة ، الصالة والسالم
ألن مناهج االستدالل هي اليت يكون هبا تقرير الدين على وجه سليم يلتزم به  ، االستدالل

  .صاحب السنة، وأغلب الذين خرجوا عن السنة كان بسبب اخللل يف مناهج االستدالل
عقيدة الو  الدين يف محايةأهل السنة كذلك من منهج :املخالفات إمجاالو  الشبهات عرض (3

وهذا  ،اخلوض يف املخالفات والبدع بشكل مفصلعدم  ،لفا والرد على املخاموالدفاع عنه
، مبتدعة عقيدة، أو مبقولة فاسدة، أو من منهجهم فيما لو عمت البلوى ابلشبهة واملخالفة

                                 
الرد على املخالف،بكر بن -أنظر الردود 1/149م،1996-هـ1416اجلوزية،مكتبة الباز،مكة املكرمة،

وفقه الرد على املخالف،خالد بن عثمان  00-55هـ،ص 1414عبدهللا أبو زيد،دار العاصمة،الرايض،
 . 334-221هـ،ص 1432ة،السبت،مركز املصادر للمعلومات،جد

 .12سورة املائدة آية رقم  1
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فصل عرضها بشكل مألن  ولكن على وجه اإلمجال ،تصدوا هلا، لكن ال يعرضوهنا تفصيال 
يزون  ميلكون املنهج العلمي الذي ميفبعض الناس ال، يوقع الناس يف شكوك وإشكاالت كثرية

يهم ، فبعضهم إذا قرأ الشبهات رمبا تنقدح يف قلبه وعقله مث ال خترج، وبعض الناس يعرت به األمور
ضعف العقول وضعف اإلميان وضعف املدارك وغري ذلك مما عليه عامة الناس، فأهل العلم 

 . تفصيل الشبهة وتفنيدها، ورمبا دعت احلاجة إىل يتميزون ابإلدراك أكثر من العامة
بهات أهنم ال يردون على الش :فمن منهج أهل السنةالرد على الشبهات والبدع غري املعلنة(4

خوفا من ،غري املعلنة، والبدع غري املعلنة، إمنا يعاجلوهنا ابحلكمة حبسب حال البدعة وصاحبها
ألن  ،ليهاأن نبادر يف الرد ع فال ينبغي ،اإلشهار أمام العامة، إذا مسعت بدعة لكنها مل تشتهر

شهروهنا يظهرون البدعة قبل أن تشتهر، وال ي أهل السنةأغلب الناس تستهويه البدعة، فما كان 
قبل أن تعم هبا البلوى، بل يتصدون هلا ابلكتمان، ويستهدفون صاحبها، ويقصدون من ابتلي 

 .من ابب النصيحة غري املعلنة،هبا
عقيدة يف ردودهم ودفاعهم عن ال أهل السنةإن :والسكوت عنه بصاحب الشبهةالتشهري  (عدم5

ال إذا  إ ، حىت ال يُرفع من شأهنم ، ال يذكرون أمساء أصحاب البدع واملقوالت املردودة عليهم
كان صاحب البدعة اشتهر ببدعته، أو كان داعية إليها، فعندئذ ال جيوز أن يرتك، بل يشهر 

صه، به البلوى وتعلق الناس بشخصه، وإذا تعلق الناس بشخألنه إذا أعلن فقد عمت  ،به ابمسه
فقد يكون من مقتضيات الرد التحذير من شخصه ومن مقولته يف آن واحد.لكن إذا اشتهرت 

ة فال ينبغي أن نفتش عن قائلها، ألننا يف الغالب نرفع له راية، والتجرب ،البدعة من غري قائل
 لذين اشتهروا كانوا من املغمورين، حىت تعجل بعضأثبتت أن كثريا من أهل األهواء والبدع ا

املنتسبني ألهل السنة يف ذكر أمسائهم، فتعاطف معهم أهل البدع وتكاثروا عليهم وحتلقوا معهم، 
 ،تهرفاملنهج األسلم أنه ما دام مل يعلن ومل يش،وانتشرت بدعتهم هبذا األسلوب غري املناسب

، من هم األقوام؟ ال ندري، "ما ابل أقوام" النيب فاألوىل أن يرد على بدعته على مبدأ قول
 ،إمنا الذي يهمنا أن نرد الشر، لكن لو اشتهروا وصاروا أصحاب راية، أو انتصبوا قدوات شر

هنم ال يسكتون عن القول املخالف إذا كان إ مث فمن هنا ال بد من التصدي هلم أبشخاصهم
 ا جاهر ببدعته أو عمت به البلوى.فيه خطر على األمة، وال عن املبتدع املخالف إذ

أن الرد  ة:فمن منهج أهل السناملخالف فيما ال يسوغ فيه االجتهاد الشبهة وعلى الرد على (6
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املعلن الذي يتصدون له إمنا هو على صاحب البدعة، وعلى صاحب اخلالف املذموم صاحب 
ني للعلم قد خيطئ املنتسب وأعين بذلك أن بعض،اهلوى، ال على اجملتهد فيما يسوغ فيه االجتهاد

يف أمر اجتهادي، وخيالف ما عليه مجهور املفتني من األمة، أو يف وقت من األوقات، لكن 
املسألة فيها خالف، فإذا كانت املسألة خالفية وال نعرف أن السلف يعتربون هذا النوع من 

 يعتربونه اً، لكن الأهل األهواء، أو يتصدون الرد عليه، لكن ينصحونه ويردون عليه ردًا علمي
صاحب بدعة، مث إهنم ال يتحمسون يف الرد على مثل هذا إال من ابب احملاورة العلمية فقط، 
لكن ال يطبقون عليه منهج الرد على أهل األهواء، فمن منهج السلف أهنم ال يردون على 

ما ما ال أيف املسائل االجتهادية اليت يسوغ فيها اخلالف،  -أي: ال يشنعون عليه-املخالف 
يسوغ فيه اخلالف، أو كان من البدع، أو تبني أنه صاحب هوى، فهذا هو الذي يستهدف يف 

 الرد وحيذر منه.
يلتزمون  مأهن ،يف الرد والدفاع عن العقيدة أهل السنة أيضاومن منهج :االلتزام آبداب الرد (0
وط احلوار، رط من شر قد خيتل عنده ش أهل السنةداب احلوار يف الرد على املخالف، فبعض آب

إما الجتهاد، أو الستدالل خاطئ، أو جلهل بدليل، أو حلدة اقتضاها املقام،  ،أو شروط الرد
فال يكون منهجا، ال سيما أن أساليب أهل األهواء والبدع غالبها ،قد يعذر فيها يف ذلك الوقت

ه الكلمة والعبارة، مناستفزازية، فالعامل الذي يتصدى هلم قد خيرجونه عن طوره أحياان، فتصدر 
أو األسلوب أو املنهج الذي قد خيرج أحياان عن املنهج املعتدل، فهذا ال يعد من األصول، إمنا 

 إما من ابب الزالت، أو من ابب احلاالت النادرة اليت ليست منهجا، فاملنهج هو العموم،يعدُّ 
 يف التزام أدب احلوار الذي يتميز به أهل السنة.

العدل  ،يف الرد على املخالف أهل السنةمن منهج الشبهة:اإلنصاف والعدل عند الرد على  (2
 وهذا هو املنهج الصحيح الذي أسس على القرآن والسنة ، واإلنصاف، وعدم املراء يف الدين،

إذا رأوا من  فإهنم ،فإذا كانوا حياورون أحدا أو جيادلونه، سواء يف الكتابة أو املناظرة الشفوية
، ةألنه يتبني هلم أنه ال يريد احلق، إذا متادى وأخذ يلج يف القضي ،خلصم متاد فإهنم يقفونا

و ال يستجيبون للمراء، ولذلك قل عندهم احلش فأهل السنةفاللجاج واملراء يدل على اهلوى، 
 . واالستطرادات يف الردود، والرد على الرد

آخر من مسالك أهل السنة يف الرد :وهذا مسلك بدون تشف الشبهة وصاحبهاالرد على  (9
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أهنم ال يسلكون مسلك التشفي من اخلصم، فالتشفي ال يرد يف عباراهتم، خاصة  على الشبهة ،
رجع إىل احلق لعله ي ،فإهنم يعينونه على نفسه ،إذا صار من اخلصم شيء من الضعف أو االهنزام

 فال يتشفون منه أو يشهرون به كما يفعله أهل األهواء.
يف الرد عن أن يدخل  صاحب الشبهة :يتورع أهل السنةشرتاط األهلية عند الرد على إ (10

الواحد منهم يف قضية مل يستعد هلا علميا، فهم يشرتطون يف الراد االستعداد واألهلية عند اجملادلة 
 كواملراء، استعدادا ابلعلم واستعدادا ابلدليل واستعدادا ابملقدرة، فمن ال ميلك العلم وال ميل

ك وخوفا من لذل ألنه يرى نفسه غري أهل ،املقدرة كان يعتذر، فكثري من السلف كان يعتذر
فال يوقع  ،، كذلك من عنده قدرة على احملاورة لكن ليس عنده دليلأن يضر بدال من أن ينفع

 .نفسه يف مثل هذه احلوارات
هللا بغري  ن القول علىم:فأهل السنة حيذرون كل احلذر احلذر من القول على هللا بغري علم (11

علم، فاحملاور والراد يسعه إذا مل يعرف الدليل أو مل يعرف احلكم أن يقول ال أدري، وليس يف 
هذا حرج، وال يضر بدينه وال بعقيدته وال مبوقفه، واملعروف عن الراسخني يف العلم الذين وضع 

بني له الدليل، أو مل بينة، ومل يتهللا يف قلوب الناس قبوهلم أهنم ممن يقف إذا مل يصل إىل نتيجة 
 .ال أدري، أو أتوقف أن يقول ،يتبني له وجه االستدالل، أو مل يتبني له وجه احلق

بول احلق قصاحب الشبهة:وهذا تواضع جم ، وداللة على العلم والفقه يف قبول احلق من  (12
نتصار للرأي عدم اإلو وإن كان مع اخلصم، إذا تبني احلق فإنه يقبل ولو كان على لسان اخلصم، 

أو اجلماعة أو احلزب، واالبتعاد عن العصبيات، والغرور والتعايل، بل جيب على طالب العلم 
مام أ أن يتواضع، حىت وإن كان يف موقف احلق وجيزم أنه على السنة، بل ينبغي له أن يظهر

 .احملاور وأمام الناس سواء يف الرد املكتوب أو املسموع على أنه مشفق وانصح
(معرفة أصل الشبهة قبل الرد على صاحبها:وهذا منهج أهل السنة ، إذ أن املستشرقني 13

ميضون على هنج أسالفهم يف ترديد الشبه ، فمعرفة أصل الشبهة ييسر الرد عليها من واقع 
 الكتاب والسنة .

(معرفة األهداف اليت يسعى املستشرقون إىل حتقيقها من وراء الشبهة ، فإذا تفطن اللبيب 14
 هلا سهل عليه الرد عليها.
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 عرض بعض شبهات املستشرقني حول غزوة بين قريظة والرد عليها 
 

 أن) إىل رقنيوغريه من املستش ولفنسون املستشرق اليهودي إسرائيل يتطرق :الشبهة األوىل 

اليت مل تقف عند  أن تعاليم الرسول يف املدينة هو سبب النزاع املباشر بني اليهود واملسلمني
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بني  حد حماربته الدينية للوثنية، بل تعدهتا إىل أن يعرتف اليهود برسالته، هي اليت سببت الصراع
لؤها ولكان اليهود قد نظروا بعني م ،ينهم واليهود، ولوال هذا الطلب ملا وقع النزاع ب الرسول

ام وأليدوه وساعدوه أبمواهلم وأنفسهم حىت حيطم األصن ،التبجيل واالحرتام لتعاليم الرسول
ويقضي على العقائد الوثنية . فالعقلية اليهودية ال تلني وما شيء يزحزحها عن دينها، وأتىب أن 

حف التوراة عتقد اليهود أنه بعد أن ختمت صتعرتف أبن يوجد نيب من غري بين إسرائيل، بل ي
وكتب العهد القدمي انقضى عهد بعث الرسل وظهور األنبياء سواء كانوا من بين إسرائيل أو من 

 .1(غريهم
التشكيك يف صحة الرواايت وما دار يف غزوة بين قريظة ، وكذلك املكابرة سبب الشبهة: (1

 والعناد واحلسد ، وقلب احلقائق وإنكارها.
  الرد على هذه الشبهة:

 ميكن الرد على هذه الشبهة إمجاال وتفصيال:
أ( ميكن الرد على هذه الشبهة على وجه اإلمجال ، وذلك أن الرسول عليه الصالة والسالم 
عندما دخل املدينة دعا من فيها من اليهود إىل اإلسالم ، ومل جيرب أحدا منهم إىل الدخول فيه 

جيب فيما  وقد ظهر التناقض الع‘ وبني اليهود خري شاهد على ذلك  ، ونص املعاهدة اليت بينه
كتبه هذا املستشرق اليهودي يف كتابه ، ولذلك رد كالمه عليه وأبطلت شبهته كما سيأيت يف 

 الرد التفصيلي. 
ب(وأما على الوجه التفصيلي فمن الواضح جدا يف هذه الشبهة ، التناقض العجيب يف كالم 

مل جيرب اليهود على اعتناق اإلسالم،  إذ قال يف أول الكتاب أن الرسول ولفنسون مع نفسه ،
بل دعاهم إىل اإلسالم وترك هلم حرية االختيار بني دينهم القدمي وبني الدين اجلديد، وهذا ما 

راد نص ولعله من املناسب هنا إيتقره الصحيفة أو املعاهدة اليت عقدت فيما بني الطرفني 
املعاهدة حىت تتضح الصورة وتنجلي احلقيقة ، وتندحر شبه أعداء اإلسالم اليت التعدوا عن  
كوهنا تضليل للحقائق ، وتشكيك يف صور اإلسالم الناصعة ، وحقائقه الواضحة ، ولذلك  

                                 
ة التأليف ، إصدارات جلنإسرائيل ولفنسون  ريخ اليهود يف بالد العرب يف اجلاهلية وصدر اإلسالمات 1

  .125-122ص  م1920 -هـ1345القاهرة، مطبعة االعتماد، والرتمجة والنشر،
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 كان نص املعاهدة كالتايل:
بني املؤمنني واملسلمني من قريش ويثرب  النيب بسم هللا الرمحن الرحيم هذا كتاب من حممد)

ومن تبعهم فلحق هبم وجاهد معهم إهنم أمة واحدة من دون الناس املهاجرون من قريش على 
هم ربعتهم يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيهم ابملعروف والقسط بني املؤمنني وبنو عوف على ربعت

نو ساعدة ا ابملعروف والقسط بني املؤمنني وبيتعاقلون معافلهم األوىل كل طائفة تفدى عانيه
ف والقسط بني ابملعرو  على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم االوىل وكل طائفة منهم تفدي عانيها 

املؤمنني وبنو احلارث على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم األوىل وكل طائفة تفدي عانيها ابملعروف 
نهم تفدي قلون معاقلهم األوىل وكل طائفة موالقسط بني املؤمنني وبنو جشم على ربعتهم يتعا

عانيها ابملعروف والقسط بني املؤمنني وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم األوىل وكل 
طائفة منهم تفدي عانيها ابملعروف والقسط بني املؤمنني وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم 

وبنو النبيت  عروف والقسط بني املؤمننييتعاقلون معاقلهم األوىل وكل طائفة تفدي عانيها ابمل
على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم األوىل وكل طائفة تفدي عانيها ابملعروف والقسط بني املؤمنني 
وبنو األوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم األوىل وكل طائفة منهم تفدي عانيها ابملعروف 

فداء أو عقل.  ينهم ان يعطوه ابملعروف يفوالقسط بني املؤمنني وإن املؤمنني ال يرتكون مفرحا ب
وأن ال حيالف مؤمن موىل مؤمن دونه وإن املؤمنني املتقني على من بغى منهم أو ابتغى دسيعة 
ظلم أو إمث أو عدوان أو فساد بني املؤمنني وإن أيديهم عليه مجيعا ولو كان ولد أحدهم وال 

م وإن ذمة هللا واحدة جيري عليهم أدانه يقتل مؤمن مؤمنا يف كافر وال ينصر كافرا على مؤمن
وإن املؤمنني بعضهم موايل بعض دون الناس وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر واألسوة غري 
مظلومني وال متناصرين عليهم وإن سلم املؤمنني واحدة ال يسامل مؤمن دون مؤمن يف قتال يف 

ملؤمنني زت معنا يعقب بعضها بعضا وإن اسبيل هللا إال على سواء وعدل بينهم وإن كل غازية غ
ييبء بعضهم على بعض مبا انل دماءهم يف سبيل هللا وإن املؤمنني املتقني على أحسن هدي 
وأقومه وأنه ال جيري مشرك ماال لقريش وال نفسا وال حيول دونه على مؤمن وإنه من اعتبط مؤمنا 

ل هلم إال قيام إن املؤمنني عليه كافة وال حيقتال عن بينة فإنه قود به إال أن يرضى ويل املقتول و 
عليه وإنه ال حيل ملؤمن أقر مبا يف هذه الصحيفة وآمن ابهلل واليوم اآلخر أن ينصر حمداث وال 
يؤويه وأنه من نصره أو آواه فإن عليه لعنة هللا وغضبه يوم القيامة وال يؤخذ منه صرف وال عدل 
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وإن اليهود ينفقون  ده إىل هللا عز وجل وإىل حممدوإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مر 
مع املؤمنني ما داموا حماربني وإن يهود بين عوف أمة مع املؤمنني لليهود دينهم وللمسلمني دينهم 
مواليهم وأنفسهم إال من ظلم وأمث فإنه ال يوتغ إال نفسه وأهل بيته وإن ليهود بين النجار مثل 

 ين احلارث مثل ما ليهود بين عوف وإن ليهود بين ساعدة مثلما ليهود بين عوف وإن ليهود ب
ما ليهود بن عوف وإن ليهود بين جشم مثل ما ليهود بين عوف وإن ليهود بين األوس مثل ما 
ليهود بين عوف وإن ليهود بين ثعلبة مثل ما ليهود بين عوف إال من ظلم وأمث فإنه ال يوتغ إال 

ين عوف ثعلبة كأنفسهم وإن لبين الشطيبة مثل ما ليهود بنفسه وأهل بيته وإن جفنة بطن من 
وإن الرب دون اإلمث وإن موايل ثعلبة كأنفسهم وإن بطانة يهود كأنفسهم وإنه ال خيرج منهم أحد 

وإنه ال ينحجز على انر جرح وإنه من فتك فبنفسه فتك وأهل بيته إال من  إال إبذن حممد
ر يهود نفقتهم وعلى املسلمني نفقتهم وإن بينهم النصظلم وإن هللا على أبر هذا وإن على ال

على من حارب أهل هذه الصحيفة وإن بينهم النصح والنصيحة والرب دون اإلمث وإنه مل أيمث 
امرؤ حبليفه وإن النصر للمظلوم وإن اليهود ينفقون مع املؤمنني ما داموا حماربني وإن يثرب حرام 

النفس غري مضار وال آمث وإنه ال جتار حرمة إال إبذن جوفها ألهل هذه الصحيفة وإن اجلار ك
أهلها وإنه ما كان بني أهل هذه الصحيفة من حدث او اشتجار خياف فساده فإن مرده إىل 

وإن هللا على أتقى ما يف هذه الصحيفة وأبره وإنه ال جتار  هللا عز وجل وإىل حممد رسول هللا
ن دهم يثرب وإذا دعوا إىل صلح يصاحلونه قريش وال من نصرها وإن بينهم النصر على م

ويلبسونه فإهنم يصاحلونه ويلبسونه وإهنم إذا دعواإىل مثل ذلك فإنه هلم على املؤمنني إال من 
حارب يف الدين على كل أانس حصتهم يف جانبهم الذي قبلهم وإن يهود األوس مواليهم 

 .1(هل هذه الصحيفة.وأنفسهم على مثل ما ألهل هذه الصحيفة مع الرب احملض من أ
أبمواهلم وأنفسهم ضد كفار قريش،بل إن  ويُرد عليه قوله حينما قال إن اليهود وقفوا مع النيب

احلقيقة أن اليهود وقفوا مع األحزاب الفاجرة من قريش وغطفان وغريهم ضد النيب عليه الصالة 
ركني اهلم وعتادهم مع املشوالسالم واملسلمني ، ونقضوا أصل املعاهدة وبنودها ، واحنازوا أبمو 

ي خطب النضري حىت أتى كعب بن أسد القرظأخروج عدو هللا حيي بن  ويشهد على فعلهم

                                 
والسرية الصحيحة ألكرم العمري 2/320والسرية النبوية البن كثري   3/34سرية ابن هشام ابب هجرة الرسول 1
 .40-41وجمموعة الواثئق السياسية للعهد النبوي واخلالفة الراشدة ص  2/222-225
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على قومه وعاقده على ذلك  صاحب عقد بين قريظة وعهدهم وكان قد وادع رسول هللا
ن يفتح أوعاهده فلما مسع كعب حبىي بن أخطب أغلق دونه ابب حصنه فاستأذن عليه فأىب 

حيي وحيك اي كعب افتح يل قال وحيك اي حيي إنك امرؤ مشئوم وإين قد عاهدت  فقال له
لمك قال صدقا قال وحيك افتح يل أكو  ر منه إال وفاءأحممدا فلست بناقض ما بيين وبينه ومل 

ما أان بفاعل قال وهللا إن أغلقت دوين إال عن جشيشتك أن آكل معك منها ففتح له فقال 
بعز الدهر وببحر طام جئتك بقريش على قادهتا وسادهتا حىت أنزلتهم وحيك اي كعب جئتك 

مبجتمع األسيال من رومة وبغطفان على قادهتا وسادهتا حىت أنزلتهم بذنب نقمى اىل جانب 
أحد قد عاهدوين على ان ال يربحوا حىت نستأصل حممدا ومن معه قال فقال له كعب جئتين 

 ه فهو يرعد ويربق ليس فيه شيء وحيك اي حيي فدعينوهللا بذل الدهر وجبهام قد هراق ماء
ر من حممد إال صدقا ووفاء فلم يزل حيي بكعب يفتله يف الذروة والغارب أين مل إوما أان عليه ف

له على أن أعطاه عهدا من هللا وميثاقا لئن رجعت قريش وغطفان ومل يصيبوا حممدا  عحىت مس
ك فنقض كعب بن أسد عهده وبرىء مما  أن أدخل معك يف حصنك حىت يصيبين ما أصاب

ملسلمني اخلرب واىل ا عليه الصالة والسالمفلما انتهى اىل رسول هللا  كان بينه وبني رسول هللا
سعد بن معاذ بن النعمان وهو يومئذ سيد األوس وسعد ابن عبادة بن دليم أحد بين  بعث

احلارث  هللا بن رواحة أخو بين ساعدة بن كعب بن اخلزرج وهو يؤمئذ سيد اخلزرج ومعهما عبد
بن اخلزرج وخوات بن جبري أخو بين عمرو بن عوف فقال انطلقوا حىت تنظروا أحق ما بلغنا 

م ال فإن كان حقا فأحلنوا يل حلنا أعرفه وال تفتوا يف أعضاد الناس وإن كانوا أعن هؤالء القوم 
هم على أخبث ا حىت أتوهم فوجدو على الوفاء فيما بيننا وبينهم فاجهروا به للناس قال فخرجو 

وقالوا من رسول هللا ال عهد بيننا وبني حممد وال عقد  ما بلغهم عنهم فيما انلوا من رسول هللا
فشامتهم سعد ابن معاذ وشامتوه وكان رجال فيه حده فقال له سعد بن عبادة دع عنك مشامتتهم 

فسلموا عليه  ن معهما اىل رسول هللارىب من املشامتة مث أقبل سعد وسعد ومأهم نفما بيننا وبي
مث قالوا عضل والقارة أي كغدر عضل والقارة أبصحاب الرجيع خبيب وأصحابه فقال رسول 

       1.بشروا اي معشر املسلمنيأأهلل أكرب  هللا
                                 

 2/93واتريخ األمم وامللوك 3/200والسرية النبوية البن كثري 4/102سرية ابن هشام ابب غزوة اخلندق  1
 .2/313والسرية الصحيحة ألكرم العمري 2/222واتريخ اإلسالم للذهيب 
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  للنيبإىل جانب كفار قريش ومشركيها العدو األكرب فاليهود كانو وال يزالون حراب على املسلمني
أن  ملسلمنياوثنيتهم عندما قالوا هلم وهم حيزّبون األحزاب ضد  نباركو يو  لصالة والسالمعليه ا

 الذي دعا إىل التوحيد ونبذ الشرك وإىل اإلميان عليه الصالة والسالمدينهم خري من دين حممد
 فهوالقرآن الكرمي الذي ال أيتيه الباطل من بني يديه وال من خلبكل الرسل واألنبياء السابقني.

اء على احنرافات فسلط األضو  قد بني لنا بكل وضوح وجالء حقيقة الصراع بني املسلمني واليهود
يهود العقدية، وفساد أخالقهم، وقص علينا سوء أدهبم مع هللا ورسوله ، وحتريفهم لكتب هللا، ال

،  متصرفاهتلوفضح مواقفهم من أنبيائهم، واعتداءاهتم عليهم، مبينا يف سياق ذلك توثيقا كامال 
 لنا القرآن العظيم وبنيهلم. عليه الصالة والسالم اليت من شأهنا أن تكون أسبااب يف تصدي النيب

 إمجاال ألسباب هذا الصراع ومن ذلك:
 .عداؤهم هلل ولرسوله  وملالئكته أوال:

ژ   ژ  ڑ          ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  چ  كما قال عز وجل

أمجع أهل  ":رمحه هللا الطربي اإلمام قال 1چڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  
العلم ابلتأويل أن هذه اآلية نزلت جوااب لليهود من بين إسرائيل، إذ زعموا أن جربيل عدو هلم، 

ې  ې  چ وقال عز وجل 2"وأن ميكال ويل هلم، وساق أكثر من رواية يف سبب نزول ذلك

قال سبحانه و  3چوئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ     وئې          ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ

أن هذه بسنده عن الضحاك  رمحه هللا روى الطربي 4چ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ 
هذا الذي ا وقال أيض  ،حنوه عن ابن عباس وقتادة أيضا النضري، وروى اآلايت نزلت يف بين 

م فعل هللا هبؤالء اليهود  مبا فعلوا هم يف الدنيا من خمالفتهم هللا ورسوله يف أمره وهنيه وعصياهن

                                 
 .90سورة البقرة آية رقم  1

 .1/112وابن كثري  1/506تفسري الطربي 2
 .3سورة احلشر آية رقم  3

 .4سورة احلشر آية رقم  4
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،وقال القرطيب رمحه هللا:أي عادوه وخالفوا أمره ، وقال  رهبم فيما أمرهم به من اتباع حممد
  1الشيخ عبدالرمحن السعدي رمحه هللا:أي عادومها وحاربومها وسعوا يف معصيتهما.

 .سوء أدهبم مع هللا تعاىل اثنيا:

وئ  ۇئ  ۇئ    وئى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  ىۉ  ې  ې  ې  ېچ قال تعاىل: كما 

حئ  مئ    جئېئ  ېئ                  ېئ  ىئ     ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  ۈئۆئ  ۆئ       ۈئ

يت  جث  مث     ىتىب        يب  جت  حت  خت  مت  مبىئ     يئ  جب      حب  خب

عليهم -قال ابن كثري رمحه هللا:"خيرب تعاىل عن اليهود 2چحج  مج  جح  مح     يثىث
ه خبيل كما وصفوه فوه تعاىل عن قوهلم علوا كبريا أبنأبهنم وص-لعائن هللا املتتابعة إىل يوم القيامة

 .  ى  3چ ې  ې  ې چ أنه فقري وهم أغنياء وعربوا عن البخل أبن قالوا
   .سوء أدهبم مع رسول هللا اثلثا: 

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  چ  تعاىل قالكما 

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڦٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ

ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ 

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  چ وكقوله تعاىل  4چ

أن  هنى هللا عباده رمحه هللا:"قال ابن كثري    5چٴۇ  ۋ  ۋ   ۈۈ
يتشبهوا ابلكافرين يف مقاهلم وفعاهلم، وذلك أن اليهود كانوا يعانون من الكالم ما فيه تورية، ملا 
يقصدونه من التنقيص، عليهم لعائن هللا، فإذا أرادوا أن يقولوا: امسع، يقولون راعنا، ويورون 

                                 
 .5/204والسعدي  12/6والقرطيب 10/0950أنظر تفسري الطربي  1

  .64سورة املائدة آية رقم 2

 .2/01تفسري ابن كثري  3

 .46سورة النساء آية رقم  4

 .104سورة البقرة آية رقم  5
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هم سام هو املوت ، لذا أمران أن نرد علي، وكانوا إذا سلموا إمنا يقولون السام عليكم، وال ابلرعونة
بـ)وعليكم(وإمنا يستجاب لنا فيهم وال يستجاب هلم فينا ، والغرض أن هللا هنى املؤمنني عن 

 1مشاهبة الكافرين قوال وفعال"
 .بث الشبهات واإلرجاف واإلشاعات رابعا:

ٺ  ٺ    ڀٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ              ڀ  چكما قال تعاىل 

هم  رمحه هللا:" الطربي قال اإلمام 2چٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ   ٹ      ٿٺ  ٺ
واملنافقون ، يقولون للمؤمنني عندما أمرهم بتحويل القبلة من بيت املقدس إىل مكة ،  اليهود

 3أي شيء حول وجوه هؤالء فصرفها عن املوضع الذي كانوا يستقبلونه بوجوههم يف صالهتم"
 ن العداوة والصراع واإلرجاف ضد اإلسالم واملسلمني.وهذا بال شك نوع م

  .املعاداة واملشاّقة للمؤمنني خامسا:

ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  چ يقول عز وجل

ۀ   ۀ    ڻڳ    ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ

بسنده عن  رمحه هللا أخرج الطربي   4چھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ     ھہ  ہ  ہ  ہ

وأخرج .كعب بن األشرف  چک  ک  ک  ک   گچ الزهري وقتادة، قاال:
بسنده عن ابن عباس قال: كان حيي بن أخطب وأبو ايسر بن أخطب من أشد يهود للعرب 

وقال  5.حسداً، إذ خصهم هللا برسوله وكاان جاهدين إىل رد الناس عن اإلسالم مبا استطاعوا
  ٺڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀپ  پ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ چ تعاىل 

                                 
  .1/129تفسري ابن كثري 1

  .142سورة البقرة آية رقم 2

 .1/040تفسري الطربي  3
  .109سورة البقرة آية رقم 4

 .1/640تفسري الطربي  5
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وهذه اآلية  1چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ      ڤٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ
 يف بيان أن الصراع احلقيقي والعداوة البائنة ، إمنا هو صراع دين وعقيدة. يف غاية الوضوح

 .التعاون مع أعداء هللا من املنافقني وغريهم سادسا:

ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې        چ كما قال عز وجل

أخرج الطربي بسنده عن أيب مالك: خلوا يعين مضوا،  2چې  ى   ى  ائ  
 ،وشياطينهم: سادهتم وكرباؤهم ورؤساؤهم من أحبار يهود ورؤساء املشركني واملنافقني

من يهود الذين أيمروهنم   چ ۅ  ۉ  ۉ  ې چبسنده عن ابن عباس أيضاوأخرج 
  .3.ابلتكذيب وخالف ما جاء به الرسول

وله  يهود وتصرفاهتم وعداوهتم هلل ولرسالهذا غيض من فيض يف بيان جممل مواقف و  قلت
د واملسلمني إذ أثبت لنا أن الصراع القائم بني اليهو به، ناوللمؤمنني، يوثقها القرآن الكرمي، وحسب

اده سالم أن يقوم كدين ارتضاه هللا لعبمن قدمي وحديث ، إمنا هو صراع عقدي ، ال يريدون لإل
 وحياول املستشرقون ومنهم ولفينسون إخفاء السبب اجلوهري الذيوال يقبل يوم القيامة غريه.

تعلق وحياولون جهدهم أن يصوروا أن األمر م ،أدى إىل الصراع بني املسلمني واليهود يف املدينة
بنزاع اقتصادي أو مادي، بينما احلق يف ذلك أن هذا اإلسالم قد قام أساسا على عقيدة 

تقرير و  وما يتضمنه ذلك من خضوع اإلنسان لربه، ،واالستسالم الكامل هلل تعاىل التوحيد،
بينما تقوم  ،يف التكرمي اإلنساينمع تساوي مجيع اخللق  مبدأ الكرامة املعتمدة على التقوى،

عقيدة اليهود على أساس قومي استعالئي مغلق من أن هللا الواحد هو إله إسرائيل الذي اختارهم 
 ا جاء حممد فلم ،وسعوا إىل قتله وحاربوا املسيح، ،فكذبوا أنبياءهم لنفسه من دون الناس،

 4.هليقرر ما قرره األنبياء السابقون وقفوا املوقف نفسه من

                                 
 .120سورة البقرة آية رقم  1
 .14سورة البقرة آية رقم  2

 .212-1/216تفسري الطربي  3
  .320م،ص 2001أنظر دراسة يف السرية،عماد الدين خليل،مؤسسة الرسالةنبريوت، 4
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املدينة  ن أاب ايسر بن أخطب حني قدم رسول هللا أ "وذكر ابن عقبة عن الزهري قال: 
عاىل قد جاءكم فإن هللا ت ،طيعوينأذهب إليه فسمع منه وحادثه مث رجع إىل قومه فقال: اي قوم 

د يهود، ومها فانطلق أخوه ُحيي بن أخطب، وهو يومئذ سي ،ابلذي تنتظرونه فاتّبعوه وال ختالفوه
قال: ف، ومسع منه، مث رجع إىل قومه، وكان فيهم مطاعاً  من بين النضري فجلس إىل رسول هللا 

فقال له أخوه أبو ايسر: اي ابن أُم أطعين يف هذا  ،أتيت من عند رجل وهللا ال أزال له عدوا
عه قومه فاستحوذ عليه الشيطان، وتب، وهللا ال أُطيعك فقال:، األمر واعصين فيما شئت بعد

 . 1"على رأيه
ما سبق ذكره يتبني لنا أن ما أورده املستشرق اليهودي ولفينسون وغريه من ومن خالل 

واليهود هو حماربته عليه الصالة والسالم للوثنية  املستشرقني ، يف أن أصل الصراع بني النيب
 دينه ، ويدخل يف ذلك الصراع املادي واإلقتصادي إذ أن اليهود وإجبار اليهود على الدخول يف

واملسلمني ،  أهل أموال وغىن ، أنه حمض افرتاء وكذب وقلب للحقائق ، وتشويه لسرية النيب
واهتام لإلسالم وتشويه ملعامله الناصعة املشرفة ، والوثيقة واملعاهدة خري شاهد على براءة هذا 

ات الباطلة اليت ال تستند على حقيقة أو دليل مأخوذ يف االعتبار ، وأن الدين وأهله من االهتام
الشبهة الواردة ، هي كما هي شبهة هتدف إىل التشكيك والتشويه لصرف الناس عن هذا الدين 
العظيم ، ومتابعة هذا النيب الكرمي وإطفاء هلذا النور الذي استضاءت به األمة وخرجت به من 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ العلم واليقني  ظلمات اجلهل إىل أنوار

 .. .2چپ  پ            ڀ  ڀ       ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  
 

 

 
 

                                 
 .3/300وسبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد 2/229أنظر السرية النبوية البن كثري  1

 .32سورة التوبة آية رقم  2
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كانت قاسية جدا وبعيدة   ليهود بين قريظة أن معاملة النيبيزعم املستشرقون الشبهة الثانية:
 عن العدل وكان يسعه أن جيليهم كما أجلى بين قينقاع وبين النضري .

تشويه صورة اإلسالم ، وتصويره أبنه دين ظلم وتعٍد ، وأن يهود بين قريظة حكم الشبهة:سبب 
وذلك لصرف  الكرمي أمام العامل وشخصه عليهم ابلظلم والقسوة ، وكذلك تشويه صورة النيب

 الناس عنه وعن اإلسالم. 
 الرد على هذه الشبهة:

 ميكن الرد على هذه الشبهة إمجاال وتفصيال:
عليها إمجاال ، أبهنا شبهة ابطلة ومردودة على أصحاهبا ، فإن الناظر إىل الغزوة بعني أ(والرد 

اإلنصاف ، وما بدر من يهود بين قريظة ، سيجد أن العقوبة كانت موافقة للجرمية اليت ارتكبوها 
، وأهنا يف غاية العدل واإلنصاف ، وال سيما أهنا مؤيدة مبوافقة هللا عز وجل وموافقة رسوله 

 عليه الصالة والسالم.
ن إن هذه الشبهة وهذا اإلدعاء ابطلة وبعيدة عب( وأما الرد عليها على جهة التفصيل فنقول 

َعاَيش لغزوة بين قريظة وذلك من 
ُ
العدل واإلنصاف الذي يتغنون به ، بل بعيدة عن الواقع امل

 أهله ، ومنها:واقع مجلة من األمور ، أوردها هنا إظهارا للحق وأهله ودحرا للباطل و 
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أن من املتعارف عليه أن العقوابت تكون مساوية للجرائم ، وهذا من العدل املنشود يف أوال: 
حياة البشرية ، ولذلك كانت عقوبة ومعاملة النيب عليه الصالة والسالم لبين قريظة مساوية 

 م حيث:هجلرميتهم النكراء وهذا من عدل هللا ورسوله ، وذلك واضح من عظيم وشناعة جرميت
(جاءت األحالف الفاجرة من قريش وغطفان وفزارة وبنو أسد وكنانة وغريهم حماصرين للمدينة 1

 وذلك الستئصال املسلمني من املدينة استئصاال كامال. 1فيما يصل إىل عشرة آالف مقاتل
(أن املسلمني كانوا يف موقف غاية يف اخلطورة ، كموقف الدفاع وراء اخلندق وعددهم أقل 2

ول أم سلمة زوج رسبكثري من عدد األعداء ويف أشد الظروف وأنكى املعاانة وهلذا تصف لنا
مشاهد فيها قتال وخوف،  ظروف املسلمني وقتئذ بقوهلـا : "شهدت مع رسول هللا هللا

 شهدت املريسيع، وخيرب، وكتاب احلديبية، ويف الفتح، وحنني، مل يكن ذلك أتعب لرسول هللا
 من اخلندق، وذلك أن املسلمني كانوا يف مثل احلرجة، وأن قريظة ال أنمنها وال أخوف عندان

    2"على الذراري. فاملدينة حترس حىت الصباح تسمع فيها تكبري املسلمني حىت يصبحوا خوفاً 
 (كانت املعاانة األنكى جرحا وجود مرجفني ومنافقني مندسني وخمذلني يف صفوف املسلمني.3
ة متعاونة مع املشركني على املسلمني ، تكون يف احلقيقة يف حرب مع (إن وجود أية مجاع4

 املسلمني وتكون أشد حراب إذا حاربت املسلمني فعال.
(كان من املأمول واملنتظر من يهود بين قريظة التعاون مع املسلمني يف قتاهلم مع املشركني كما 5

على األقل االلتزام ابلوقوف على احلياد أو  3نصت عليه املعاهدة املربمة بني بين قريظة واملسلمني
 ، وبطبيعة احلال مل حيدث شيء من ذلك.

(جماهرة بين قريظة بنقض املعاهدة وخرق اإلتفاق يف وقت عصيب وإعالن املعاونة للمشركني 6
ابملال والنفس والعتاد على املسلمني ، بل أرسلوا مجاعات لإلغارة على نساء املسلمني وأطفاهلم 

 ابملدينة.

                                 
 .3/230أنظر سرية ابن هشام  1

املؤمتر العاملي  و5/2234 م،1926-1406للطباعة والنشر،جدة،سيد قطب،دار العلم ،يف ظالل القرآن 2
 .2/209للسرية والسنة النبوية، البحوث والدراسات،مجعة اخلويل

 .22-26سبق إيراد نص املعاهدة أنظر ص  3
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(حترك املنافقني ونشاطهم يف املدينة آخذين يف اإلرجاف وتثبيط العزائم ، وإشاعة الوهن يف 0
املسلمني حبجة أن بين قريظة دخلت يف احلرب مع األحزاب الكافرة ضد املسلمني وأن هزمية 

ويرجفون به يف املدينة، حىت أن أحدهم ليقول كان حممد يعدان أن ، املسلمني واقعة ال حمالة
 1.ل كنوز كسرى وقيصر، وأحدان اليوم ال أيمن أن يذهب إىل الغائطأنك

( هذا كله اضطر املسلمني إىل التصدي جلبهتني ، جبهة اليهود وجبهة األحزاب ، وهذا 2
 2يستلزم توزيع اجليش على هاتني اجلبهتني.

الوقت  يتضح لنا مما سبق أن خيانة بين قريظة توصف أبهنا خيانة عظمى ضد الدولة يفاثنيا: 
العصيب الذي كان حياصر املسلمني عدو قوي يف العدة والعتاد ، ونقض العهد يف أحلك 

 3الظروف ومعاونة األعداء احملاصرين للمدينة والقتال معهم.
مع فداحة جرمهم وفضاعة خيانتهم ، إال أهنم سعوا يف اإلصرار على العداوة لإلسالم  اثلثا:

ا ل ندمهم على الغدر واخليانة ويقدموا االعتذار بني يدي نبينواملسلمني ، ومل يظهروا على األق
عليه الصالة والسالم ، ومل يطلبوا العفو عن جريرهتم ، ومما دل على ذلك الفرقة االستطالعية 

اليت وصلت حصون بين  قبله إىل بين قريظة بقيادة علي بن أيب طالب اليت قدمها النيب
ذه ة والسالم واملسلمني ، حيث قابلت يهود بين قريظة هقريظة قبل وصول النيب عليه الصال

  4الفرقة املباركة ابلسباب والشتائم ، والنيل من النيب عليه الصالة والسالم وزوجاته.
واملسلمني وعنادهم ومكابرهتم عن  مع جسامة جرميتهم واإلصرار على العداوة للنيبرابعا:

الصالة  وا أيضا النزول على حكم رسول هللا عليهاإلعتذار وطلب العفو عما اقرتفوه ، فقد رفض
راضني ومقتنعني مبا حيكم به  ليكون حكما فيهم والسالم ، واختاروا حليفهم سعد بن معاذ

                                 
 .3/233السرية النبوية البن هشام   1

اري،املكتبة ومراجعة عبدهللا األنصأنظر املؤمتر العاملي للسرية والسنة النبوية، البحوث والدراسات،مجع  2
 .513-1/502م،1921-1401العصرية ،بريوت،

م،ص 1961أنظر روح اإلسالم سيد أمري علي ،ترمجة أمني حممود شريف وآخر،مكتبة اآلداب،مصر، 3
94.  

 2/309واتريخ اإلسالم للذهيب2/92واتريخ األمم وامللوك 3/245سرية ابن هشام غزوة بين قريظة 4
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واملسلمون حبكمه فكان ما كان من احلكم الذي كان يف غري مايتمىن  ، وقد رضي الرسول
 أولئك اخلونة.
قريظة   معاملة النيب عليه الصالة والسالم ، ومعاقبته لبينما سبق ذكره يتبني لنا أن ومن خالل 

كانت يف غاية العدل واإلنصاف ، ألهنا بقدر اجلرمية اليت ارتكبوها ، بل جرميتهم أكرب وأفضع 
من ذلك ، أما أن يقال إن العقوبة قاسية وليست عادلة ، فهذا كالم مردود على أصحابه إذ 

 فالعقوبة ليست مكافأة على فعل طيب ، وإمنا على فعلأنه اليستند إىل حقيقة أو دليل ، 
قبيح ، وليس من شرط العدالة أن تكون العقوبة سهلة وهينة ولينة ، فالقسوة أاي كانت ال تنايف 

إن الغدر ونقض العهود واملواثيق وعدم الوالء والقيام ابالتصال بقوى خارجية  1العدالة أبدا.
 خيانة الوطنو  تمي إليه الفرد ، وتقويض األمن واالستقرار ،والسعي يف العمل ضد البلد الذي ين

 ، يعترب يف عرف الدول على مر العصور وإىل تجسس حلسابهالاتصاالت مع العدو أو  وإقامة
وقتنا هذا خيانة عظمى ال تكون العقوبة فيها أبقل من اإلعدام فكيف وما بدر من يهود بين 

فس هد والوعد وأتليب األعداء والتعاون معهم ابملال والنقريظة فيه من الغدر واخليانة ونقض الع
والعتاد يف وقت املسلمون فيه أبمس احلاجة إىل العون واملدد أو على األقل احلفاظ على العهد 

وهلذا كانت العقوبة يف بين قريظة يف غاية العدل واإلنصاف وال سيما  2وامليثاق ولزوم احلياد؟
و درس الذين لو  وموافقة حلكم هللا ورسوله عليه الصالة والسالم،أهنا مؤيدة ابلوحي من السماء 

يطعنون يف حكم سعد على بين قريظة القوانني املعاصرة دراسة انفذة وطبقوها على قضية بين 
قريظة لرأوا أن قوانني القرن العشرين ال ختتلف يف شيء عما أصدره سعد بن معاذ، لقد كان 

ق أن ينصر معاهدة حتفظ حقوق الفريقني وتقضي على كل فري بني الرسول وبني يهود بين قريظة
اآلخر إذا واجهه خطر يف حرب، ولكن اليهود آتمروا فانضموا إىل أعدائه وأوقعوه بني شقي 
الرحى يف املدينة مصطليا بنار أعدائه املشركني من جهة واعتداء حلفائه اليهود يف ساعته العسرة 

 ر ثالث جرائم :من جهة اثنية فاقرتفوا بذلك الغد
 رفع السالح ضد سلطان املدينة مع األجنيب املعتدي. -1

                                 
 .2/126و  1/511ؤمتر العاملي للسرية والسنة النبوية أنظر امل 1

 للنشر والتوزيع ، أنظر املوسوعة العربية العاملية جملموعة من العلماء،إصدار مؤسسة املوسوعة 2
 م.  1996-1416الرايض،



~ 222 ~ 

 
 

 دس الدسائس لدى العدو ضد املسلمني. -2
 تسهيل دخول العدو للبالد. -3

 .1"وقوانني العقوابت العصرية جتعل اإلعدام عقوبة كل جرمية من اجلرائم الثالث
 أخف وأعدل من عقوبة القتل .أن عقوبة اإلجالء لبين قريظة كانت الشبهة الثالثة: 

التشكيك حول العدالة يف احلكم على بين قريظة ابإلعدام ، إزاء جرميتهم الكربى سبب الشبهة: 
 ، وخيانتهم العظمى ، والقدح يف عدالة اإلسالم وصد الناس عنه. 

 الرد على الشبهة:
  ميكن الرد على هذه الشبهة إمجاال وتفصيال:

إاثرة هذه الشبهة يعد احنيازا واضحا لصاحل اليهود ، مع صرف النظر  ، أن أ(الرد عليها إمجاال
عن مصلحة املسلمني املشروعة ، وحقهم املكفول ابالحتيط وأخذ احلذر ، من النكوص 
املستقبلي للغادرين واخلائنني ، وعدم كفهم عن هذه السجية املتأصلة فيهم ، فهذا العقاب 

 ني ، الجيدي نفعا ، وإمنا يعطي الغادرين الفرصة املتاحةاملقرتح من أعداء امللة من املستشرق
للميل على املسلمني والقضاء عليهم ، ولذلك كانت عقوبة القتل هي العقوبة العادلة اليت 

 يستحقوهنا.
قوبة أنصار اليهود أن ع يزعم املستشرقونب( وأما الرد عليها على جهة التفصيل فنقول، 

أعدل من عقوبة القتل ، كما حصل مع بين قينقاع وبين اإلجالء لبين قريظة كانت أخف و 
النضري وهذه تكفي التقاء شرهم ، وهذا العقاب املقرتح من املستشرقني مردود عليهم من وجوه  

 كثرية ومنها: 
ة ينظر بكل احنيازية ومواالة إىل مصلحة اليهود إللغاء العقوبة العادل أن هذا البديل املقرتحأوال: 

، صارفا النظر عن مصلحة املسلمني املشروعة يف التوقي وأخذ احليطة واحلذر  اليت يستحقوهنا
من غدر وخيانة حمتملة من أولئك يف املستقبل ، ألن اليهود معروفون عرب التاريخ ابلغدر واخليانة 
ونقض العهود وعدم الكف عن املسلمني حىت وإن عفي عنهم كما حكى هللا عنهم بقوله تعاىل 

                                 
ومقال =د.حممد  109م،ص 1901-هـ 1391غزوة بين قريظة،حممد أمحد ابمشيل،دار الفكر،بريوت، 1

 هـ و1322لسنة  12البيومي مبجلة احلج الصادرة عن وزارة احلج واألوقاف،مكة املكرمة،العدد رجب 
 .131-2/130املؤمتر العاملي للسرية والسنة النبوية،
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، وهذه 1چۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ٴۇۈ  ۈ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ چ 
سجية وطبع متأصل فيهم ، ويعتربون التساهل معهم نقطة ضعف عند املسلمني ميكن استغالهلا 

 يف املستقبل يف تكرار الغدر واخلياتة واإلطاحة ابملسلمني مرة أخرى.
ريظة وذلك قأن عقوبة اجلالء ليهود بين قينقاع وبين النضري ختتلف عن عقوبة القتل لبين اثنيا: 

الختالف درجة اجلرمية ، ففي عقوبة بين قينقاع وبين النضري شيء من التسامح نظرا ألن جرميتهم 
أخف وأقل من جرمية بين قريظة ، واحلاكم الجيوز له التسامح دائما مع اجملرمني ، وإمنا املطالب 

و عني العدل النكراء هبه هو إقامة العدل يف احلكم ، وما حكم به على بين قريظة إزاء جرميتهم 
 واإلنصاف كما تبني فيما سبق.

من املعروف يف اليهود طبعا وجبلة أهنم اليرعون معروفا وال يقدرون مجيال وصفحا يسدى اثلثا:
إليهم ، ويعتربون ذلك ضعفا وخورا فيمن فعل فيهم ذلك ، يتخذون منها نفسا وقوة للصولة 

نون صدق هللا إذ أخربان حبقيقة خفاايهم وما يكمرة أخرى على املسلمني الجتثاثهم ودينهم و 
ڀ  ڀ     ڀ    ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پچ يف صدورهم بقوله تعاىل 

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ    ڤٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ٺٺ  ٺ  ٺ

فعداوة اليهود لإلسالم واملسلمني اليزيلها عفو وال تسامح ، والتسامح مع بين قريظة  2چ
ءهم يعرض املسلمني للخطر الداهم مرة أخرى ، فمن احملتمل أن يعيدوا دور حيي بن وإجال

أخطب يف التحريض للمشركني على املسلمني وعلى املدينة مرة أخرى ، ومما سبق وتقرر يف 
واملسلمني إزاء ما  حقهم أن عداوهتم قد بلغت هبم إىل حد منعهم من طلب العفو من النيب

ر واخليانة ، بل وصل هبم األمر إىل إعالهنا وهم يساقون إىل املوت ، جنت أيديهم من الغد
فذاك حيي بن أخطب يعلنها مدوية على مسامع الناس وهو يساق إىل القتل عندما وقعت 

فقال مقولته الرعناء"وهللا ما ملت نفسي يف عداوتك ، ولكنه من خيذل  عيناه على رسول هللا
 . 3هللا خيذل"

                                 
 .100سورة البقرة آية رقم  1
 .29سورة النساء آية رقم  2

والسرية 2/310سالم للذهيب واتريخ اإل2/101واتريخ األمم وامللوك  3/239السرية النبوية البن كثري  3
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خالصة ملا سبق ذكره يف أن العقوبة اليت ابء هبا بنو قريظة كانت عادلة إزاء جرميتهم وهذا رابعا: 
، وليس جملرم مصر على جرميته وهي اخليانة العظمى والغدر ونقض العهد أن ينتظر الرأفة والرمحة 
والشفقة وهو مل يطلبها أو يسعى اللتماسها ، كما أنه ليس ألحد من الناس أن يلتمس العفو 

محة والتسامح جلرم مصر ومقتنع جبرميته ، وإمنا احلق له يف طلب حتقيق العدالة يف عقابه ، والر 
وقد توافرت العدالة بكل جوانبها يف معاقبة يهود بين قريظة وكيف ال تكون كذلك وهي موافقة 

 لعدالة وحكم الرمحن جل وعال.
أليست  ة ،األحزاب الكافر  مبعىن تغلب وعلو،لو كانت النتيجة لغزوة األحزاب عكسية خامسا:

إابدة مجاعية وتنكيال جسداي ابملسلمني واستحالال لألموال واألرض واألعراض والقضاء على 
 املعاهدة اخليانة والغدر ونقضمل يقدموا على  أخزاهم هللا اليهوداإلسالم وكل من ينتسب إليه؟و 

بتدمري الكيان  سوف يقومون -مبساعدة املشركني -إال بعد أن تكون لديهم ما يشبه اليقني أبهنم
اإلسالمي تدمريا كامال، واستئصال شأفة املسلمني استئصاال كليا، وهلذا مل يرتددوا يف الغدر 

على حريصني  كان يهود بين قريظةولقد   1حبلفائهم املسلمني وعلى تلك الصورة البشعة .
من معها من قريش و من  طلبوا والدليل على ذلك أهنم  الوصول أبي مثن إىل النتيجة نفسها ،

 م انسحابلضمانة عدأن يسلموا إليهم سبعني شااب من أبنائهم رهائن عندهم  فلول املشركني
القضاء  والقضاء عليهماملسلمني إابدة جيوش األحزاب من منطقة املدينة إال بعد أن تفرغ من 

رب ضد كني يف احلواليهود بداية كان عندهم شيء من اخلوف والرتدد يف مشاركة املشر  2التام.
املسلمني ، ومما دل على ذلك ما فعله كعب بن أسد عندما جاءه حيي بن أخطب يغريه ويعده 

قد  إنك امرؤ مشئوم وإين ومينيه ابلنصر والعزة والقضاء على اإلسالم وأهله قال له كعب"
 3"عاهدت حممدا فلست بناقض ما بيين وبينه

                                 
 .2/345النبوية لـ علي الصاّليب 

  .126-2/125املؤمتر العاملي للسرية والسنة النبوية، و 243 صحممد أمحد ابمشيل  ،غزوة بين قريظة  1
 .2/126املؤمتر العاملي للسرية والسنة النبوية، و2/650السرية احللبية غزوة اخلندق  2
ار ابن  ،حتقيق حممد اخلطراوي وآخر،دالبن سيد الناس املغازي والشمائل والسري،عيون األثر يف فنون  3

  .2/30 م،1926-1406كثري،بريوت،
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إىل  أبن أوضاع املسلمني يف ضعف وتدهور ، وأقربولكن عندما جاءهتم التأكيدات اليت تفيد 
-قدر هللاال -أي اليهود–اإلهنزام أمام هذه اجليوش املتكالبة ، سارعوا ابالنظمام إليهم ، وهم 

لو متكنوا من اإلنتصار على املسلمني ومتكنوا من رقاهبم لعاثوا فيهم إابدة ويف األرض فسادا 
به نفوسهم من سفك الدماء وانتهاك األعراض ، وذلك متشيا مع ما تكن قلوهبم وتشرئب 

ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ         ڭ  چوصدق املوىل عز وجل عندما قال واصفا حاهلم 

يظهر حبهم للقتل وسفك  وكذلك 1چۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ 
تثنية : "حني تقرتب سفر ال وكتبهم احملرفة ، ففي هتميف دايان الدماء وحب االستيالء واالستعباد

من مدينة لكي حتارهبا استدعها للصلح فإن أجابتك وفتحت لك فكل الشعب املوجود فيها 
يكون لك للتسخري ويستعبد لك، وإن مل تساملك بل عملت معك حراب فحاصرها، وإذا دفعها 
الرب إهلك إىل يدك فاضرب مجيع ذكورها حبد السيف، وأما النساء واألطفال والبهائم وكل ما 

نيمتها فتغتنمها لنفسك، وأتكل غنيمة أعدائك اليت أعطاك الرب إهلك، هكذا يف املدينة كل غ
تفعل جبميع املدن البعيدة منك جداً، اليت ليست من مدن هؤالء األمم هنا، وأما مدن هؤالء 
الشعوب اليت يعطيك الرب إهلك نصيباً فال تستبق منها نسمة ما بل حترمها حترميا أي تستأصلها 

 .2"استئصاال
بعد ما أبرمت املعاهدة واإلتفاق بني املسلمني واليهود ، بقي اليهود أعواما طويلة مل ا: سادس

 ،فقد شهد اليهود بذلك أبنفسهم، وصدق وإخالص إال كل بر ووفاء يلقون من املسلمني
ذهب حيي بن أخطب إىل كعب بن أسد القرظي يغريه بنقض فإنه عندما  ونطق به كرباءهم ،
لكنه مل  3"دعين وما أان عليه فإين مل أر من حممد إال صدقا ووفاء"قال:  العهد مع رسول هللا

 يزل به حىت أقنعه ابخليانة ونقض العهد.

                                 
 .05سورة آل عمران آية رقم  1

 .2/122،د.مجعه اخلويلاملؤمتر العاملي للسرية والسنة النبوية و 1 ص اإلصحاح العشرون –سفر التثنية أنظر 2
والسرية 4/112والبداية والنهاية 2/222واتريخ اإلسالم للذهيب 2/93غزوة اخلندق اتريخ األمم وامللوك  3

 .422-2/420والسرية النبوية الصحيحة ألكرم العمري 2/316النبوية علي الصاليب
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وما وفق به من احلكم على بين قريظة هو يف األصل  إن ما حكم به سعد بن معاذسابعا: 
هو معروف عند  كقوله وفعله مما  ، وتقرير الرسولألنه أقره ووافق عليه حكم هللا ورسوله

عد فكأن ما حكم به سال ينطق عن اهلوى،  عليه الصالة والسالم ورسول هللا ،أهل احلديث
قرر ولذلك  ،الناكثني للعهود واملواثيق حكم هللا والرسول يف هؤالء اخلونة الغادرين بن معاذ هو
 1"أرقعة ةلقد حكمت فيهم حبكم هللا من فوق سبع"، بقولهعليه الصالة والسالم  ذلك احلكم

من غزوة األحزاب ، وأاته جربيل وهو يغسل رأسه ،  ، ومن جهة أخرى عندما رجع النيب
وأمره ابملسري إىل بين قريظة ويقول له إن هللا أيمرك ابملسري إىل بين قريظة ، فإين عامد إليهم 

، أال يدل ذلك على اهلالك والعقاب الصارم من هللا القوي اجلبار على أولئك  2فمزلزل أركاهنم
 اخلونة الغادرين؟.

إن عقوبة إجالء بين قينقاع وبين النضري كانت أخف من عقوبة القتل ، وذلك ألن اثمنا: 
 ىجرميتهم أخف من جرمية بين قريظة ، فبنوا قينقاع نقضوا العهد ابنتهاك األعراض واالعتداء عل

املرأة املسلمة وإاثرة احلرب والقالقل وهذا يكفي جرما لنقض املعاهدة ، وبنو النضري نقضوا 
على غفلة وهو مع أصحابه حتت احلصن ،ولكن  العهد ابلتمالؤا وتبييت اجلرمية لقتل النيب

هللا حفظه وفضح مكايدهم ، وكال الطرفني استحق الطرد واجلالء من املدينة النبوية ، وبنو 
العدو  الذين سلوا السيوف ووقفوا يف صفوف بين قريظة أهون خطبا من نقاع وبنو النضريقي

فة واحدة فجعل جرائم أولئك وهؤالء يف كوأوقعوا اهللع يف قلوب حييط هبا الروع من كل انحية، 
عن  ، وقد جال بنو قينقاع وبنو النضريوبعقوبة واحدة يعد طيشا وجمانبة للعدل واإلنصاف

فكانوا مثار القلق والفتنة ومبعث الضيق للمسلمني فهم الذين حزبوا األحزاب ومجعوا املدينة، 
القبائل مع املشركني ليوم اخلندق فأعطوا مبؤامراهتم املزعجة حممدا درسا حامسا حيتم استئصال 

 3.شأفتهم، وتتبع أفاعيهم يف كل مكمن، ليطفئ هليبا يستعر إذا هبت عليه الريح
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 املشتشرقون ومن يسعون يف التشكيك يف عدالة اإلسالم ، وأمانة النيب أقول ألولئكوهلذا 
النيب عليه الصالة  وأن، ويرون أنه يف غاية القسوة والبشاعة وعدالته جتاه احلكم على بين قريظة

 عليكم االطالع بكل موضوعية وشفافية على األحداث، والسالم كان بعيدا عن الرمحة والشفقة
دركوا تل ة مبالبسات القضية ، وإدراك كل اجلوانب احمليطة ابلغزوات وأسباهبا ،، واإلحاطة الكامل

هم من جنوا على أنفسهم ونسجوا خيوط حتفهم ، وأوقدوا انر احلرب على أنفسهم أن اليهود 
كتهم فعلى أنفسهم جنوا وعلى مآهلم وهل وأهليهم وقد كانوا يف أمان ورغد عيش مع املسلمني ،

وجل هو من ميلك اهلداية والضاللة فيهدي من يشاء ويضل من يشاء كما  يبكون ، وهللا عز

ڱ  ڱ    ڳک  ک  ک  گ  گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳچ قال جل وعال 

 . 1چڱ 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 

ن مممن بين قريظة قتل أعداد كبرية بأمر بطريقة أو أبخرى   أن الرسول الشبهة الرابعة:
 . يعتربون ابملقايس احلديثة أسرى حرب

 تشويه صورة النيب عليه الصالة والسالم أمام العامل ، وتصوير اإلسالم وأهله أبهنمسبب الشبهة:
قتلة ، وسفاكي دماء ، وذلك لصد الناس عن الدخول فيه ، وهذا هو شأن أعداء اإلسالم من 

                                 
 .56سورة القصص آية رقم  1



~ 294 ~ 

 
 

  املستشرقني وغريهم.
 الرد على الشبهة:

  ميكن الرد على هذه الشبهة إمجاال وتفصيال:
بنو قريظة ال يعتربون أسرى حرب ، بل هم ظلمة وغادرون وانكثون ويف  ، أ(الرد عليها إمجاال

فكانوا مبثابة اخلائن املتآمر املتواطئ مع  ، ذات الوقت معتدون ، وهلذا مل تشملهم رمحة النيب
إال  عالعدو على أمته ووطنه يف حالة احلرب القائمة وهذه خيانة عظمى ليس هلا يف مجيع الشرائ

 .اإلعدام السريع
والغادرين  من احملاربني واملعتدين قريظة نوب،  ب( وأما الرد عليها على جهة التفصيل فنقول

نوا يف حالة ، ومل يكو وليسوا أسرى حرب لتشملهم رمحة النيب عليه الصالة والسالم وشفقته
ون مع يشكل ة ،حتكمهم إتفاقية ومعاهد حرب مع املسلمني، وإمنا كانوا جرياان متحالفني

املسلمني وحدة وطنية ملزمة ابلدفاع املشرتك عن املدينة ضد أي عدوان، لكنهم ظهروا أخطر 
ات الذمام، ار، وواجبو من األعداء، وشرا منهم، إذ يبيتون ألانس أيمنوهنم وخيصوهنم حبقوق اجل

رب القائمة وهذه فكانوا مبثابة اخلائن املتآمر املتواطئ مع العدو على أمته ووطنه يف حالة احل
الفا واضحا وموقفهم هنا خيتلف اخت،خيانة عظمى ليس هلا يف مجيع الشرائع إال اإلعدام السريع

عن موقف بين قينقاع وبين النضري، فاألولون قد أبدوا البغضاء من أفواههم وأشاعوا الرعب 
،  ل الرسولقت وبنوا النضري ائتمروا على،والشكوك ورأوا يف الدعاية املغرضة سالحا ال يفل

  1.وحتالفوا مع بعض املنافقني على املناجزة دون أن تتيح هلم الفرصة طريقا يصلون منه إىل التنفيذ
وقد يتأول البعض يف ورود كلمة األسرى يف اآلية اليت يف سورة األحزاب يف شأن بين قريظة ، 

ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  گ  چ وهي قول هللا عز وجل 

فيعم بكلمة األسرى على  2چگ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  
رجاال ونساء ، حماربني وغري حماربني ، خائنني وغري خائنني ، وهذا التعميم   مجيع بين قريظة

تعميم بعيد عن الواقع والصواب ، إذ أن األسرى املذكورين يف اآلية الكرمية هم النساء وصغار 

                                 
 .132-2/131 ،د.مجعه اخلويلأنظر املؤمتر العاملي للسرية والسنة النبوية 1
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الذين مل يصلوا حد البلوغ ، أما رجال بين قريظة فهم حماربون وانكثون وغادرون فيمن  السن
وثقوا هبم وأمنوهم على النفس واملال والبالد والعباد ، قد مجعوا أنواع املوبقات اليت اليستحقون 

اعة مج معها إال االجتثاث والقتل ، يقول اإلمام الطربي رمحه هللا:"يعين بين قريظة ،تقتلون منهم
حني ظهر عليهم،وأتسرون منهم مجاعة وهم نساؤهم وذراريهم  وهم الذين قتلهم رسول هللا

، وقال ابن كثري رمحه هللا:"فالذين قتلوا هم املقاتلة ، والذين أسروا هم األصاغر  1الذين سبوا"
من  ا مجعوا الدسائس كله قريظة قد بين ومن املعلوم لدى كل ذي بصرية انفذة أن ، 2والنساء"

 النيب ، ويف وقت كان اعتداء على احلوزة واستباحة البيضةنقض للعهد والغدر واخليانة و 
اجة إىل ، ويف أمس احل غزوة اخلندق، وكانو يف شدة وبالء يفيف حرب مع الكفار واملسلمون 

ياد دير أخذ احلالعون واملساعدة ممن تعهدوا معهم على الدفاع ورد العدو ، أو على أقل تق
والبعد عن الغدر واخليانة وفتح جبهات أخرى على املسلمني من املمكن تالفيها وسدها من 

عظيمة ال يتأتى و  كانت كبرية  تهمن خيان، أل املغلظة استحقوا العقوبة قبل بين قريظة ، ولذلك
فيهم  احلكم وهلذا أكد القرآن الكرمي أن فجاء اجلزاء من جنس العمل ، معها العفو والتسامح

هو قطع دابرهم واجتثاث غوائلهم، وجعلهم عربة ملن أراد أن يسلك مسالكهم يقول هللا عز 

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک    ک  ک  چ  وجل

قال  3چڱ  ڱ                                     گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  
ما ال يؤمنون ، الذين كلما عاهدوا عهدا نقضوه ، وكل ابن كثري رمحه هللا:" هم الذين كفروا فهم

 أي ال خيافون من هللا يف شيء ارتكبوه من اآلاثم    چ ک  ک    ک چأكدوه ابألميان نكثوه 

 ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  چأي تغلبهم وتظفر هبم يف حرب  چ  گ  گ  گ  گ چ

أي نكل هبم ، قاله ابن عباس واحلسن البصري والضحاك والسدي وعطاء اخلرساين وابن  چ
عيينة ، ومعناه غلظ عقوبتهم وأثخنهم قتال ، ليخاف من سواهم من األعداء من العرب وغريهم 
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رمحه  الشيخ السعدي وقال 1ويصريوا هلم عربة ، لعلهم حيذرون أن ينكثوا فيصنع هبم مثل ذلك"
ء الذين مجعوا هذه اخلصال الثالث: الكفر، وعدم اإلميان، واخليانة، حبيث ال يثبتون هؤالهللا:"

على عهد عاهدوه وال قول قالوه، هم شر الدواب عند هللا فهم شر من احلمري والكالب وغريها، 
ألن اخلري معدوم منهم، والشر متوقع فيهم ، فإذهاب هؤالء وحمقهم هو املتعني، لئال يسري 

وهذه ،  ن بعدهمعربة ملبه  نكل هبم غريهم، وأوقع هبم من العقوبة ما يصريونف ، همداؤهم لغري 
من فوائد العقوابت واحلدود املرتبة على املعاصي، أهنا سبب الزدجار من مل يعمل املعاصي، بل 

ومن هنا يُعلم أن ما ابؤا به من التنكيل هو حكم هللا وقضاءه  2"وزجرا ملن عملها أن ال يعاودها
وهو املتعني  ووافق حكم رسوله أجراه على لسان عبد من عباده وهو سعد بن معاذ

واملستحق إزاء جرميتهم ، فلوا فعل أحد فعلتهم يف زمننا هذا لكانت العقوبة يف أعراف وقوانني 
أما و رمحه هللا:"  يقول ابن القيم الدول هي اإلعدام وال غري ، وهذا واضح وجلي لكل أحد ،

وأغلظهم كفرا ولذلك جرى عليهم ما مل جير  فكانت أشد اليهود عداوة لرسول هللاقريظة بين 
أنه إذا صاحل قوما  مث إنه كان من هديهويقول رمحه هللا يف موضع آخر"  3"على إخواهنم

فنقض بعضهم عهده وصلحه وأقرهم الباقون ورضوا به غزا اجلميع وجعلهم كلهم انقضني كما 
ومذهب  4"ين قينقاع وكما فعل يف أهل مكة فهذه سنته يف أهل العهدفعل بقريظة والنضري وب

الفقهاء رمحهم هللا من أصحاب أمحد يرون أن العقوبة تشمل اجلميع ممن نقضوا العهد وخانوا 
ه هللا وهلذا أفىت أبن القيم رمحوغدروا ومن رضي بذلك وأقره ، وهو ظاهر النصوص كما سبق ، 

رقت النصارى أموال املسلمني ابلشام ودورهم وراموا إحراق جامعهم ملا أح -يف عهده -ويل األمر
أن حيرتق كله وعلم بذلك من علم من  -لو ال دفع هللا  -األعظم حىت أحرقوا منارته وكاد 

من حضره  علموا ويل األمر فاستفىت فيهم ويل األمرالنصارى وواطؤوا عليه وأقروه ورضوا به ومل يُ 
 تقاض عهد من فعل ذلك وأعان عليه بوجه من الوجوه أو رضي به وأقرمن الفقهاء فأفتيناه ابن

عليه وأن حده القتل حتما ال ختيري لإلمام فيه كاألسري بل صار القتل له حدا واإلسالم ال 
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يسقط القتل إذا كان حدا ممن هو حتت الذمة ملتزما ألحكام هللا خبالف احلريب إذا أسلم فإن 
يقتل مبا فعله قبل اإلسالم فهذا له حكم والذمي الناقض للعهد  اإلسالم يعصم دمه وماله وال

إذا أسلم له حكم آخر وهذا الذي ذكرانه هو الذي تقتضيه نصوص اإلمام أمحد وأصوله ونص 
مث إن ماحكم به سعد  1.عليه شيخ اإلسالم ابن تيمية قدس هللا روحه وأفىت به يف غري موضع

له عليه الصالة والسالم كما سبق ولذلك قال عز هو يف األصل حكم هللا ورسو  بن معاذ

له جاءت مباشرة بعد التفوه ابحلكم ،  وموافقة الرسول 2چں  ں   ڻ  ڻ  ڻ     ڱچ وجل 
وما أحسن ما  3"لقد حكمت فيهم حبكم هللا الذي حكم به من فوق سبعة أرقعة وذلك بقوله"

قاله الشيخ جاد حممد أمحد رمضان يف حق هؤالء الغادرين من بين قريظة ، واستحقاقهم هلذه 
ياة رجاهلم فأودى حب ،لقد جر بنو قريظة أنفسهم إىل هذا احلكم الذي حل هبمالعقوبة فقال)

م، ولظلوا هبوسلبت نسائهم وأوالدهم نعمة احلرية، ولو أهنم ثبتوا على عهدهم ملا أصاهبم ما أصا
اجلزاء الذي  إن،آمنني يف دايرهم، لكنها األحقاد تدفع الناس إىل اهلالك وتسوقهم إىل الفناء

فلو قدر لألحزاب أن ينجحوا يف اقتحام املدينة لصار  ،حل ببين قريظة من جنس عملهم
م كما أن يعامله املسلمون إىل هذا املصري الذي صار بنو قريظة إليه، وهل كان يف وسع النيب

لئك؟ ال مل إببعادهم عن املدينة كما أبعد أو   فيكتفي ،عامل بين قينقاع وبىن النضري من قبل
ش ويستعدون فقد جييشون اجليو  ،يكن يف إمكانه ذلك ألن التجربة أثبتت أن اإلبعاد ال يكفي

اقرتفها بنو  مث إن طبيعة اجلرمية اليت،القبائل على الرسول وأصحابه كما حدث يف املرة السابقة
ائم خيانة وغدر نعم إن اجلرائم كلها جر  ،قريظة ختتلف عن جرمية كل من بىن قينقاع وبىن النضري

ألن املسلمني   ،ال مربر هلا، غري أن جرمية بىن قريظة كانت أشد خطرا من اجلرميتني السابقتني
ىن قريظة مية بكانوا يف كل منها يف حال متكنهم من الدفاع عن أنفسهم، أما موقفهم وقت جر 
فلم يكن يف ،فقد كان حمفوفا ابخلطر من جراء احلصار احملكم الذي ضربه األحزاب حول املدينة

 إمكاهنم أن يدافعوا عن أنفسهم، ولوال عطف هللا هبم ألبيدوا عن آخرهم.
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حىت يرمسوا خطة أحكم ويدبروا مكيدة أنكى  ،لذلك مل يكن يف اإلمكان اإلبقاء على هؤالء
على دولة اإلسالم، ويفتنون الناس عن دينهم ويعيدوهنا جاهلية كما كانت قبل  يقضون هبا

 ظهور النيب عليه الصالة والسالم.
لقد كان يف وسع هؤالء الذين عرضوا أنفسهم للقتل، وأسلموا نسائهم وأوالدهم للسيب، وعرضوا 

الثالثة من  أسلموا كما أسلمكان يف وسعهم أال يتعرضوا ملا تعرضوا له لو أهنم ،أمواهلم للضياع
فأمنهم الرسول عليه الصالة والسالم على أنفسهم وأمواهلم وأوالدهم، لكنه الغي املودى ،منهم

هؤالء  ليتهم اثبوا إىل رشدهم كما اثب،أبهله يف النار والعناد املفضي أبصحابه إىل الدمار
م وأمواهلم إذن لعصموا دماءه ،ختلواالثالثة، وأقلعوا عن غيهم كما أقلعوا، وختلوا عن عنادهم كما 

من رسول هللا، وكان أجرهم على هللا، وملا عرضوا نساهم وأوالدهم للرق وساقوهم إىل الذل 
 وأسلموهم للهوان أبد الدهر.

ألنه عقاب عادل  ،ببين قريظة إن قوانني احلرب وقوانني السلم على السواء تقر ما فعله النيب
املسلمني من شرهم ووقايتهم من كيدهم، حىت يتمكنوا من نشر وإجراء وقائي سليم حلماية 

  دعوة احلق وإقرار األمن والسالم على ربوع األرض، وإزالة الفحشاء واملنكر من مجيع أصقاعها. 
إن املسؤول األول عما أصاب هؤالء التعساء من كوارث، وما حل هبم من نكبات هو حىي بن 

ة أغراهم ابلنكث ومحلهم على الغدر، وال يعفيه من املسؤوليفهو الذي زين هلم اخليانة و  ،أخطب
فهو سبب هالكهم ومعول خراهبم، كما أنه تسبب يف إساءهتم الظن مبن بعده  ،أنه قتل معهم

 من اليهود.
هذا ما صرح به سالم بن مشكم أحد بىن النضري عندما بلغه خرب بىن قريظة، حيث قال: هذا  

 يهودية ابحلجاز أبدا. خطب، ال قامتأكله عمل حىي بن 
فأجاب:  ،وما تنبأ به كعب بن أسد حينما دق عليه حىي بن أخطب اببه يغريه بنقض العهد

 جئتين وهللا بذل الدهر وجبهام ال غيث فيه. ،وحيك اي حىي إنك امرؤ مشئوم
 ومهما يكن فقد قضت هذه الغزوة القضاء األخري على قبائل اليهود يف املدينة، وحرمت املنافقني

فكسرت شوكتهم وخفت حدهتم وقل  ،من حليف كان يؤازرهم يف اإلساءة إىل املسلمني
خطرهم، وقوي جانب املسلمني مبا خلفه هلم بنو قريظة من أدوات القتال، واستغنوا مبا امتلكوه 
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فتمكنوا من توسيع أفق الدعوة اإلسالمية، ونشطوا لنشر النور واهلداية بني  ،بعدهم من أموال
 . 1(الربية

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 والنساء . طفالإن االسالم حيث على قتل األ الشبهة اخلامسة:
قبل أن أشرع يف الرد على هذه الفرية املفرتاة من قبل أعداء هللا من املستشرقني وعن سببها ، 
أود إيراد أقوال املنصفني منهم حول هذا الدين العظيم ، دين اإلسالم الذي يتمتع ابلرمحة 

والسالم والنجاة لكل فرد على وجه األرض ، وذلك من ابب اإلثبات للمستشرقني والسماحة 
وغريهم من ذواهتم وأنفسهم ، وإال فاإلسالم واضح بني يف تشريعاته وتعاليمه وأحكامه ومعامالته 

احلروب ىف   ىف حاالت ياإلسالم بوازار النظام القانوينيلخص مارسيل  جتاه املسلمني وغريهم ،
 يف نقاط موجزة ، تثبت برآءة اإلسالم ونبيه عليه الصالة والسالم وأهله نية اإلسالمكتابه إنسا

 2من الشبه والتهم اليت ألصقت هبم ، وهذه النقاط على النحو التايل:
                                 

كيف سلمت الدولة اإلسالمية من آتمر يهود   ،املدينة املنورة ،116أنظر جملة اجلامعة اإلسالمية،العدد  1
 .9-2،ص بين قريظة وخيرب عليها

   .294ص  م،1920 ،بريوت ،منشورات اآلداب،مارسيل بوازار ،إنسانية اإلسالمأنظر  2
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 التجاوز والغش والظلم ىف مجيع اجملاالت . اإلسالم حظر أوال:
 .كالقتل ، والقسوة ، والتعذيب املهنيمنع إنزال األضرار الزائدة على احلاجة ابلعدو،   اثنيا:
 حظر أعمال التدمري غري املفيدة، والسيما إتالف املزروعات . اثلثا:
 إدانة األسلحة املسمومة والتدمريات اجلماعية العشوائية . رابعا:

وبني املدنيني  -وهم حيملون ىف اجليوش اإلسالمية شارات مميزة  -التمييز بني املقاتلني  خامسا:
 املشرتكني بصورة مباشرة ىف القتال .غري 

 -احلماية  -احرتام املنسحبني من االلتحام، كاجلرحى، واجلنود املتمتعني أبمان موسع  سادسا:
 وأسرى احلرب .

املعاملة اإلنسانية لألسرى الذين يبادل هبم، أو حيررون من جانب واحد، حني تضع  سابعا:
 قبضة األعداء . احلرب أوزارها، شرط أال يبقى أى أسري ىف

ألداين، وال ورؤساء هذه ا -وابلتاىل حضارهتم  -محاية السكان املدنيني: احرتام أدايهنم  اثمنا:
 شرعية لقتل الرهائن واغتصاب النساء .

وها إلغاء كل عقوبة تصدر حبق أشخاص عن جرائم مل يرتكبو  ،أتكيد املسئولية الفردية اتسعا:
 أبنفسهم .

قابلة األذى ابألذى والتدابري الردعية الىت قد تكون خمالفة للمبادىء ال شرعية ىف م عاشرا:
 اإلنسانية األساسية .

 التعاون مع العدو ىف األعمال اإلنسانية . احلادي عشر:
 .منـع كـل خمـالفة ألحكـام املعـاهدات الىت يعقدها املسلمون منعا ابات الثاين عشر:

م واخليانة والغدر واإلعتداء ومعاونة املعتدي على الظل وهذه شهادة بعدالة اإلسالم ونبذه للظلم
 والعدوان.

ويقول أرنولد توينيب  .1(مل يعرف التاريخ فاحتا أنبل وال أرحم من العرب )ويقول جوستاف لوبون
 2(لقد كانت هذه املعاملة الرحيمة سببا يف التجاء كثري من الصليبني إىل اإلسالم والدخول فيه )

                                 
ومعامل احلضارة يف اإلسالم  26م ص 2010حضارة العرب،غوستاف لوبون،دار العامل العريب،القاهرة، 1

 .156م ص 1920وأثرها يف النهضة األوروبية،عبدهللا علوان،دار السالم،بريوت،

رمجة د.حسن إبراهيم وآخرون،مكتبة النهضة أنظر الدعوة إىل اإلسالم،توماس آرنولد،ت 2
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ضمن اإلسالم حرية االعتقاد للمسلمني فمنع اإلكراه يف الدين وأقر التسامح لقد ويقول أيضا)
وملا بلغ اجليش اإلسالمي وادي األردن، ويقول أيضا) 1(الديين الذي ال يعرف له التاريخ مثيال

وعسكر أبو عبيدة يف بلدة فحل، كتب األهايل النصارى يف تلك البالد إىل العرب الفاحتني 
ملسلمني أنتم أحب إلينا من الروم، وإن كانوا على ديننا، وأنتم أوىف لنا وأرأف يقولون: اي معشر ا

يف موضع آخر)  وقال2(بنا، وأكف عن ظلمنا، وأحسن والية علينا، ولكنهم غلبوان على أمران
وغلق أهل محص أبواب مدينتهم، دون جيش هرقل، وأبلغوا املسلمني أن واليتهم وعدهلم أحب 

 3(يق والروم وتعسفهمإليهم من ظلم اإلغر 
لقد عامل املسلمون املسيحيني العرب بتسامح عظيم منذ القرن األول للهجرة،  )وقال أيضا

واستمر هذا التسامح يف القرون املتعاقبة، ونستطيع حبق أن حنكم أن القبائل املسيحية اليت 
يعيشون يف  الذيناعتنقت اإلسالم إمنا اعتنقته عن اختيار وإرادة حرة، وإن العرب املسيحيني 

كما تؤكد املستشرقة األملانية   ، 4(وقتنا هذا بني مجاعات مسلمة لشاهد على هذا التسامح
أن اإلسالم العظيم قد قدم للبشرية خدمات جليلة ، وكانت حروبه كلها للدفاع "زجنريد هونكة 
 5"ال مع اآلخرينتمآثر املسلمني ومواقفهم اإلنسانية النبيلة حىت أثناء الق وعددتوليس للعدوان 

هل الذمة ىف االسالم كان حيتاج اىل حمضر أن دخول )أ يدى كاستري  ياملستشرق هنر  ويقول
اتم غري  سالم دخل فيه عن اقناعن املسيحى الذى اعتنق اإلأمام القاضى ويوضح فيه أيثبت 

سالم ىف اإل ىل كثرة دخول املسيحنيإمية مل ينظروا بعني الرضا أن خلفاء بىن أو مكره ، و أخائف 
ىل إايم معاوية أ. وذلك الخنفاض الضرائب اجملبية نتيجة نقص اجلزية ، فقد هبطت الضرائب 

 جل ذلكأومن  ،سالم قباط على دخول اإلايم عثمان لتزاحم األأالنصف عما كانت عليه 

                                 
 .152ومعامل احلضارة اإلسالمية وأثرها يف النهضة األوروبية ص  110-104م،ص 1901املصرية،القاهرة،

 .102م،ص 1990حقوق اإلنسان يف اإلسالم،جممد الزحيلي،دار الكلم الطيب،دمشق، 1

 .03الدعوة إىل اإلسالم توماس آرنولد ص   2

 . 03الدعوة إىل اإلسالم توماس آرنولد ص  3

 .04-03الدعوة إىل اإلسالم توماس آرنولد ص  4

 هـ1423، آخرو مشس العرب تسطع على الغرب، زيغريد هونكه، دار صادر، بريوت، ترمجة فاروق بيضون  5
  .542-541و 226-223ص 
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م ، واستدل على رأيه مبا كتبه حيان اىل عمر بن عبد العزيز ضيق اخلالفاء ابب دخول االسإل
صبح مسيحيوا البالد مسلمني أآلن اذا دامت احلال ىف مصر على ما هى عليها إذ قال له: إ

قد بعث  ن هللاإليه عمر بن العزيز "وحيك إرسل أموال ، فأوخسرت اخلالفة ما جتتبيه من 
م ال السن اإلإ" يلورا فيشيا فاغلري ، ومما يؤكد ذلك ما قالته  1هاداي ومل يبعثه جابيا " حممد
طفاؤه إب هنا حريق جيأىل احلرب على إال دفاعا عن النفس  وهو ينظر إامتشاق احلسام  يبيح

أبسرع ما ميكن كلما اندلعت انره  ولقد سن جمموعة من القواعد والعادات ابتغاء جعل احلرب 
وغري هذه األقوال كثري اليت تدل على سالمة اإلسالم وأهله من التهم واألابطيل   2"نسانيةإ

اليت ال يريد أصحاهبا من ورائها سوى التشويه واإلرجاف وأتليب العامل على هذا  والشبهات
 الدين وأهله.  

إاثرة الشكوك والُشبه حول اإلسالم وأهله ، متخذين من الفهم السقيم والطعن سبب الشبهة: 
 والتشكيك يف الرواايت واألحاديث ، وامتطاء اآلاثر الضعيفة سبيال إىل مآرهبم وأهدافهم.

 الرد على الشبهة:
  ميكن الرد على هذه الشبهة إمجاال وتفصيال:

، أن حديث أسلم األنصاري عند الطرباين ، حديث ضعيف الحيتج به ،  أ(الرد عليها إمجاال
وسيأيت بيان ذلك يف الرد التفصيلي.وأما حديث عطية القرضي عند الرتمذي وغريه فهو حسن 

شككني فيه للم مدخل، وال ما هو واضح ليس فيه شك، وله شاهد عند أيب داود ، واحلديث ك
 واملضللني، وبيان ذلك مبين على العلم أبن األحكام يف الشريعة تتعلق ابلبلوغ، فهو احلد الفاصل

حيح فالكشف على من أنبت من الكفار طريق ص بني الكبري والصغري، أو بني الرجل والطفل
وفا ه عند السؤال هل أنبت أم ال ، فقد يكذب خللتوصل إىل احلقيقة ، ألن الكافر اليؤمن كذب

 من القتل ، وسيأيت تفصيل ذلك يف الرد التفصيلي. 
  ب( وأما الرد عليها على جهة التفصيل فينقسم إىل قسمني:

                                 
 ص م،2001،الدار الشامية،بريوت،حممد الغزاىل ،التعصب والتسامح بني االسالم واملسيحية  أنظر 1

122.    
م، 1921 ريوت،بترمجة منري البعلبكي، دار العلم للماليني، ،يلورا فيشيا فاغلري  دفاع عن اإلسالم، أنظر 2

 . 11ص 
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 الرد على شبهة أن اإلسالم حيث على قتل األطفال. القسم األول:
 أن اإلسالم حيث على قتل النساء.القسم الثاين:

إنتشرت شبهة بني النصارى وامللحدين واحلاقدين ، وروج هلا أعداء اإلسالم من  ول:القسم األ
 املستشرقني واليت تقول إن اإلسالم حيث على قتل األطفال متخذين من حديث أسلم األنصاري

  عند الطرباين جسرا ملد شبهتهم ونشرها وكذلك حديث عطية القرضي والرد على هذه الشبهة
 من وجهني:

على أسارى  جعلين النيبأن حديث أسلم بن جبرة األنصاري الذي قال فيه) األول:الوجه 
قريظة فكنت أنظر يف فرج الغالم، فإن رأيته قد أنبت ضربت عنقه، وإن مل أره قد أنبت جعلته 

، حديث ضعيف الحيتج به ، قال ابن حجر يف التلخيص "هو ضعيف  1(يف مغامن املسلمني
، ومن هنا يعلم أنه الحجة لمدعي هذه الشبهة  بهذا  2"متروك وهو فروة أبي بن إسحاق وفيه

 الحديث ، وقولهم مردود عليهم.

  يوم قريظة وكان رضنا على النيبعُ  أن حديث عطية القرضي الذي قال فيه"الوجه الثاين:
حديث حسن  3"من أنبت قتل، ومن مل ينبت خلي سبيله، فكنت ممن مل ينبت فخلي سبيلي

والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، أهنم يرون اإلنبات بلوغا إن مل  صحيح ، وقال الرتمذي

                                 
 .121احلديث  1/122والصغري  1525احلديث 163/ 2رواه الطرباين يف األوسط  1
والكامل يف الضعفاء،البن عدي اجلرجاين،دار 1242احلديث  3/106أنظر التلخيص البن حجر 2

وجممع الزوائد،للحافظ نور الدين ايب بكر اهليثمي،دار 1/535م،1924-1404الفكر،بريوت،
والبدر املنري،البن امللقن سراج الدين الشافعي املصري،دار  6/254م،1992-1412الفكر،بريوت،

بن طاهر املقدسي حتقيق عبدالرمحن  وذخرية احلفاظ،حممد6/604م2004-1425اهلجرة،الرايض،
 . 2/016م1996-1416الفريواين،دار السلف،الرايض،

وأمحد ابب حديث عطية 3/500وابن ماجة ابب احلدود4/145رواه الرتمذي ابب النزول على احلكم  3
شعيب  قالو 2532برقم 2/02وقال األلباين حديث حسن صحيح، صحيح ابن ماجة  4/310القرضي 

وقال ابن حجر  56برقم 1/222سري أعالم النبالء اده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخنياألرنؤوط  إسن
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بال خالف  املقصود يف احلديثاإلنبات ، و  1يعرف احتالمه وال سنه، وهو قول أمحد وإسحاق
انيت فكشفوا ع "هو شعر العانة اخلشن ، وقد جاء ذلك صرحيا يف رواية أيب داود، ولفظها

 مدخل، وال واحلديث كما هو واضح ليس فيه شك 2"وجدوها مل تنبت فجعلوين من السيبف
فيه للمشككني واملضللني، وبيان ذلك مبين على العلم أبن األحكام يف الشريعة تتعلق ابلبلوغ، 

أنه  هللا ولوقد ثبت عن رس ،فهو احلد الفاصل بني الكبري والصغري، أو بني الرجل والطفل
يشبه أن يكون  "عون املعبود، قال يف  3"الصيب حىت يبلغ "لم عن ثالثة وذكر منهمرفع الققال 

املعىن عند من فرق بني أهل اإلسالم وبني أهل الكفر حني جعل اإلنبات يف الكفار بلوغا ومل 
يعتربه يف املسلمني، هو أن أهل الكفر ال يوقف على بلوغهم من جهة السن وال ميكن الرجوع 

فأما  ،م متهمون يف ذلك لدفع القتل عن أنفسهم، وألن أخبارهم غري مقبولةإىل قوهلم ألهن
ألن أسناهنم حمفوظة وأوقات ،املسلمون وأوالدهم فقد ميكن الوقوف على مقادير أسناهنم

مواليدهم مؤرخة معلومة وأخبارهم يف ذلك مقبولة، فلهذا اعترب يف املشركني اإلنبات، وهللا أعلم. 
إذ لو سئلوا عن  ،ل التوربشيت: وإمنا اعترب اإلنبات يف حقهم ملكان الضرورةقاله اخلطايب. وقا

، وبنو قريظة مل تتوفر  4"االحتالم أو مبلغ سنهم مل يكونوا يتحدثون ابلصدق إذ رأوا فيه اهلالك
أخرى وهي الكشف  سيلةو ب أستبدلت فيهم الوسيلة املوثوقة اليت يعرف هبا البالغ من غريه ،وهلذا

م وخيانتهم اخليانة لغدره ةتنفيذ احلكم احلق الذي استحقه بنو قريظو  على الصيب للتحقق منه
 حكم هللا تعاىل فيهم، فالرسول الذي وافق حكم سعد بن معاذ اليت أدينوا هبا يفالعظمى 

 ،ا عن قتل األطفاليأعظم الناس هن عليه الصالة والسالممل يقتل منهم سوى املقاتلة البالغني فهو 
                                 

له طرق أخرى عن عطية، وصححه الرتمذي وابن حبان واحلاكم وقال: على شرط الصحيح. وهو كما قال 
 . 1243احلديث  3/100.التلخيص 

 .3/190سنن الرتمذي  1

وقال األلباين حديث صحيح أنظر صحيح أيب  4405احلديث  4/141رواه أبو داود كتاب الطب  2
 .4404برقم  9/405داود 

وصححه األلباين يف اجلامع  4404احلديث  4/244رواه أبو داود ابب يف اجلنون يسرق أو يصيب حدا  3
 .2043ويف اإلرواء برقم  3513-3512برقم 

ثمان،املكتبة بدالرمحن حممد ععون املعبود شرح سنن أيب داود،أبو الطيب حممد مشس احلق آابدي،حتقيق ع4
 .9/1550م، 1962-1322السلفية،املدينة املنورة،
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أن امرأة وجدت ) عن ابن عمرف يف دين هللا عز وجل،والنهي عن قتل األطفال أصل اثبت 
 وعن بريدة،  1( قتل النساء والصبيان مقتولة، فأنكر رسول هللا يف بعض مغازي النيب

من و  أوصاه يف خاصته بتقوى هللا  إذا أمر أمريا على جيش أو سرية كان رسول هللا)قال: 
ر ابهلل، اغزوا وال كف معه من املسلمني خريا، مث قال: اغزوا ابسم هللا، يف سبيل هللا، قاتلوا من 

تغلوا وال تغدروا، وال متثلوا وال تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من املشركني فادعهم إىل ثالث 
وك فاقبل ن أجابخصال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، مث ادعهم إىل اإلسالم، فإ

منهم وكف عنهم، مث ادعهم إىل التحول من دارهم إىل دار املهاجرين، وأخربهم أهنم إن فعلوا 
ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على املهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخربهم أهنم 

كون هلم يف ييكونون كأعراب املسلمني جيري عليهم حكم هللا الذي جيري على املؤمنني، وال 
الغنيمة والفيء شيء إال أن جياهدوا مع املسلمني، فإن هم أبوا فسلهم اجلزية، فإن هم أجابوك 
فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا فاستعن ابهلل وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك 

هلم ذمتك وذمة  لأن جتعل هلم ذمة هللا وذمة نبيه فال جتعل هلم ذمة هللا وال ذمة نبيه، ولكن اجع
أصحابك، فإنكم إن ختفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن ختفروا ذمة هللا وذمة رسوله، 
وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزهلم على حكم هللا فال تنزهلم على حكم هللا، ولكن 

لنا يتبني .ومما سبق ذكره 2(أنزهلم على حكمك، فإنك ال تدري أتصيب حكم هللا فيهم أم ال
اإلسالم بريء من هذه الشبهة وأنه مينع قتل األطفال والنساء وكبار السن ومن يف حكمهم  أن

، فما ُشرع اجلهاد حبا يف سفك الدماء ،وإزهاق األرواح و انتهاك األعراض ، و الظلم والعدوان 
وبسط  ، ، وإمنا شرع اجلهاد لرفع الظلم ، ورد املعتدين ، وإقامة العدل ، والدفاع عن الضعفاء

األمن بني البشرية ، وهنى اإلسالم عن قتل الصبيان واألطفال والنساء والولدان والشيوخ الطاعنني 
يف السن وذوي االحتياجات اخلاصة ، ففاق بعدله ورمحته القوانني الدولية اليت ال تفرق يف 

معتدي و  حروهبا بني طفل وصيب وال شيخ كبري وال امرأة،كما ال تفرق بني حمارب ومسامل ،
ومدافع ، فيفعلون وعلى رؤوس األشهاد الذي يتهمون اإلسالم وأهله به ، وما حصل وحيصل 

                                 
ومسلم ابب حترمي قتل  2091احلديث 10/206متفق عليه، رواه البخاري ابب قتل الصبيان يف احلرب  1

 .4645احلديث 5/144النساء والصبيان يف احلرب 
 .4619احلديث 5/139رواه مسلم ابب أتمري اإلمام أمراء على البعوث  2
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يف فلسطني وبورما وأفغانستان وغريها من بالد املسلمني واملثبت ابلصوت والصورة يف وسائل 
   اإلعالم املختلفة خري شاهد حي على ذلك  ،  واإلسالم  براء   من ذلك كله ومما يدعون

ولقد أثبت هللا برآءة هذا  1چٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٺڀ  ڀ  ڀ   ڀ         پ،

  ېئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ       ۈئ  ېئچ الدين من شبههم فقال عز وجل 

 قال ابن كثري رمحه هللا"ملا نزلت كان رسول هللا 2چېئ    ىئ  ىئ  ىئ  ی   
عتدوا يف ذلك وال تيقاتل من قاتله ويكف عمن كف عنه ، وقال أيضا أي قاتلوا يف سبيل هللا 

ويدخل يف ذلك ارتكاب املناهي ، كما قال احلسن البصري:من املثلة والغلول وقتل النساء 
عن ابن عباس يف  ، وقال السيوطي رمحه هللا:" 3والصبيان والشيوخ الذين ال رأي هلم وال قتال"

ألقى السلم وكف  وال منال تقتلوا النساء والصبيان وال الشيخ الكبري "يقول : (وال تعتدوا)قوله 
،ويعاضد ذلك أيضا ما هم به عليه الصالة والسالم يف حق 4"يده فإن فعلتم فقد اعتديتم

قال:"لقد مهمت أن آمر ابلصالة  عن النيب املتخلفني عن صالة اجلماعة ، فعن أيب هريرة
 ه هللا"قال ابن رجب رمح 5قتقام مث أخالف إىل منازل قوم اليشهدون الصالة فأحرق عليهم"

، وقال السندي يف  6"وإمنا امتنع من التحريق ملا يف البيوت من النساءوالذرية وهم األطفال
ويف هذا دليل على محاية  0"قد ثبت أنه ترك ذلك ألجل الذراري والنساء يف البيوت حاشيته"

 اإلسالم لألطفال ومنع قتلهم خالفا ملا يدعيه أعداء اإلسالم من املستشرقني.

                                 
 .5سورة الكهف آية رقم  1

 .190سورة البقرة آية رقم  2
 . 1/192تفسري ابن كثري  3

-هـ1424الدر املنثور يف التفسري ابملأثور،عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي،دار هجر،مصر، 4
 .2/311م،2003

 .2242احلديث 2/262رواه البخاري ابب إخراج أهل املعاصي من البيوت 5

  .4/10ابب إذا أقيمت الصالة  ،هـ1422بن رجب، دار ابن اجلوزي،الدمام،للحافظ  الباري،فتح  6
حممد بن عبد اهلادي السندي املدين ، احلنفي دار حاشية السندي على صحيح البخاري  0

  .1/114ابب فضل صالة الفجر يف مجاعة  م،1992الفكر،بريوت،
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أن ما سبق من األدلة والرباهني وأقوال املنصفني من املستشرقني ، تدل على  القولوخالصة 
عدالة اإلسالم ، وحسن معاملته لألطفال والنساء والكبار يف السن ومن يف حكمهم ، كما أنه 
مينع اإلعتداء على اآلخرين ، وجهاده إمنا هو جهاد دفع ورد للصائل املعتدي ، وهذا يبطل 

 املفرتاة على اإلسالم وأهله وأهنا ابطلة من أصلها ومردودة على أصحاهبا.   هذه الفرية والشبهة
 إن اإلسالم حيث على قتل النساء.القسم الثاين:

وكما هي الشبهة اليت قبلها يف حق األطفال وأن اإلسالم حيث على قتلهم ، فكذلك أتيت معها 
حاهبا شبهة ، وردها على أصشبهة أخرى وهي أن اإلسالم حيث على قتل النساء.ولدفع هذه ال

ا من األايم يوم ، وإثبات أن اإلسالم بريء من هذه الفرية املفرتاة ، فأقول إن اإلسالم مل يكن
 عن ابن عمر رضيحيث على قتل النساء ، وال أيمر بذلك إال ما كان حدا من حدود هللا ،ف

عن قتل  ى رسول هللافنه وجدت امرأة مقتولة يف بعض مغازي رسول هللا)هللا عنهما قال: 
نفرا من الصحابة لقتل ابن أيب احلُقيق يف خيرب ، هناهم  ، وملا بعث النيب 1(النساء والصبيان

الذين قتلوا ابن  هنى رسول هللا"عن عبد الرمحن بن كعب أنه قال: عن قتل النساء والولدان ،ف
قيق أيب احلُ  رحت بنا امرأة ابنقيق عن قتل النساء والولدان، قال فكان رجل منهم يقول بأيب احلُ 

،  2"فأكف ولوال ذلك اسرتحنا منها ابلصياح فأرفع السيف عليها مث أذكر هني رسول هللا
قل خلالد ال يقتلن  وقال له" رجال إىل خالد بن الوليد وعن رابح بن ربيع قال:أرسل النيب

أو  لنساءا قتل تفيد النهي عن ،وابلنظر إىل النصوص السابقة نالحظ أهنا 3"امرأة وال عسيفا

                                 
ومسلم ابب حترمي قتل  2091احلديث 10/206يف احلربمتفق عليه، رواه البخاري ابب قتل الصبيان  1

 .4645احلديث 5/144النساء والصبيان يف احلرب 

رواه مالك يف املوطأ،مالك بن أنس الصبحي،حتقيق حممد عبدالباقي دار إحياء الرتاث 2
 3/435وأمحد 963احلديث2/440م ابب النهي عن قتل النساء والولدان يف الغزو 1992العريب،مصر،

وجممع الزوائد ومنبع الفوائد بتحقيق العراقي 99احلديث12/404رباين يف الكبري ابب قطعة من املفقودوالط
 وقال رجاله رجال الصحيح. 9601احلديث5/309وابن حجر الباب اخلامس 

وصححه األلباين يف السلسلة  2669احلديث3/53رواه أبو داود كتاب اجلهاد3
ألجري أو العبد ، أنظر العباب الزاخر واللباب . والعسيف:هو ا001احلديث2/200الصحيحة

 م، مادة ع س ف.1920الفاخر،احلسن حممد الصغاين،دار الرشيد، العراق،
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وهنى عليه الصالة والسالم عن قتل كبار السن ويدخل معهم من كان يف صيب،الجري أو األ
قال"انطلقوا  أن رسول هللا فعن أنس بن مالك حكمهم من أصحاب احلاالت اخلاصة ،

غريا وال امرأة ، وال صابسم هللا وابهلل وعلى ملة رسول هللا ، وال تقتلوا شيخا فانيا وال طفال وال 
ويستثىن من النساء  1تغلوا ، وضموا غنائمكم ، وأصلحوا وأحسنوا إن هللا حيب احملسنني"

القرظية اليت مة و من قاتل أو دعم املقاتلني برأي أو غري ذلك فيقتل كدريد بن الص  والشيوخ 
ق ، قال ابن قدامة د،واملرأة اليت انزعت الصحايب قائم سيفه يف غزوة اخلن خالد بن سويدقتلت 

وال يقتل زمن وال أعمى وال راهب واخلالف فيهم كاخلالف يف الشيخ وحجتهم فيه  رمحه هللا:)
 ن يف حديث أيب بكر الصديقهل القتال أشبها املرأة وألأعمى ليسا من ن الزمن واألأولنا 

يتهم هللا على ميوستمرون على أقوام يف صوامع هلم احتبسوا أنفسهم فيها فدعهم حىت وفيه 
لعبيد وبه قال وال يقتل ا ،هنم ال يقاتلوه تدينا فأشبهوا من ال يقدر على القتال ضاللتهم وأل

)أدركوا خالدا فمروه أن ال يقتل ذرية والعسيفا وهم العبيد( والهنم  الشافعي لقول النيب
ا ذكران مجيعهم ومن قاتل مم ،يصريون رقيقا للمسلمني بنفس السيب أشبهوا النساء والصبيان 

 خالد بن سويدقتل يوم قريظة امرأة ألقت رحى على  ن النيبال نعلم فيه خالفا أل جاز قتله
ابمرأة مقتولة يوم اخلندق فقال )من قتل  وروي عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال: مر النيب

 ن النيبألو  هذه؟( قال رجل أان ايرسول هللا قال )ومل؟( قال انزعتين قائم سيفي قال فسكت
منا هنى عن إنه أوقف على امرأة مقتولة فقال )ما ابهلا قتلت وهي ال تقاتل؟( وفيه دليل على 

ذامل تقاتل وكذلك من كان من هؤالء الرجال املذكورين ذا رأي يعني به يف احلرب إقتل املرأة 
،  2(ا به معهمو مة قتل يوم حنني وهو شيخ ال قتال فيه وكانوا خرجن دريد بن الص  جاز قتله أل

عون املعبود : ) ال تقتلوا شيخا فانيا ( أي إال إذا كان مقاتال أو ذا رأي، وقد صح  يفقال و 
مة وكان عمره مائة وعشرين عاما أو أكثر وقد السالم بقتل دريد بن الص  الصالة و  أمره عليه

                                 
 20/162والطرباين ابب قطعة من املفقود  2614احلديث 3/30رواه ابو داود كتاب اجلهاد 1

 .9611احلديث 5/321وجممع الزوائد ومنبع الفوائد  1504احلديث

ن أمحد بن عبد الرمحن بن حممد ب وعبد هللا بن أمحد بن حممد بن قدامة املقدسي شرح الكبري،املغين وال2
  . 10/400هـ،1340،حتقيق حممد رشيد رضا،مطبعة املنار،مصر،قدامة املقدسي
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وقال الطحاوي:  1.) وال امرأة ( أي إذا مل تكن مقاتلة أو ملكة ،جيء به يف جيش هوازن للرأي 
م اثبت يف الشيوخ الذين ال معونة هل يف قتل الشيوخ يف دار احلرب  فالنهي من رسول هللا"

على شيء من أمر احلرب من قتال وال رأي وحديث دريد على الشيوخ الذين هلم معونة يف 
كون منهم ت احلرب كما كان لدريد فال أبس بقتلهم وإن مل يكونوا يقاتلون ألن تلك املعونة اليت

أشد من كثري من القتال ولعل القتال ال يلتئم ملن يقاتل إال هبا فإذا كان ذلك كذلك قتلوا 
يف حديث رابح أخي حنظلة يف املرأة املقتولة ما كانت  والدليل على ذلك قول رسول هللا

ن قتلها م هذه تقاتل أي فال تقتل فإهنا ال تقاتل فإذا قاتلت قتلت وارتفعت العلة اليت هلا منع
أيضا  ذكران دليل على أنه ال أبس بقتل املرأة إذا كانت مة للعلة اليت ويف قتلهم دريد بن الص  

ذات تدبري يف احلرب كالشيخ الكبري ذي الرأي يف أمور احلرب فهذا الذي ذكران هو الذي 
جرت فلما ،عن قتل أصحاب الصوامع  يوجبه تصحيح معاين هذه اآلاثر وقد هنى رسول هللا

على ترك قتل أصحاب الصوامع الذين حبسوا أنفسهم عن الناس وانقطعوا  سنة رسول هللا
عنهم وأمن املسلمون من انحيتهم دل ذلك أيضا على أن كل من أمن املسلمون من انحيته من 

وأما املرأة اليت قتلت من بين قريظة ، فقد  2"مرأة أو شيخ فان أو صيب كذلك أيضا ال يقتلونا
دا لقتلها الصحايب اجلليل خالد بن سويد إبسقاط الرحى عليه وهو مع أصحابه يف قتلت ح

حصار بين قريظة حتت احلصن ، فقتلها إمنا هو نفس بنفس إقامة حلد من حدود هللا ومن جهة 
)وال جيوز قتل النساء والولدان يف  رمحه هللا: املاوردي يقول اإلمام 3أخرى تعترب من املقاتلني .

وال ميتنع حتريق  وقال السرخسي:) 4عن قتلهم(  غريها مامل يقاتلوا، لنهي النيبحرب وال يف
حصوهنم بكون النساء والولدان فيها، وكذلك ال مينع حتريق حصوهنم بكون األسري املسلم فيها، 

أاب  وجيوز قتل الشيخ الكبري إن كان ذا رأي، كما أقر رسول هللا ،ولكن يقصدون املشركني

                                 
 .0/204عون املعبود شرح سنن أيب داود 1

النجار وآخر،عامل شرح معاين اآلاثر،أبو جعفر أمحد بن حممد الطحاوي،حتقيق حممد زهري 2
 .225-3/224م،1994-1414الكتب،بريوت،

 .2/332والسرية النبوية علي الصاليب 3/253أنظر سرية ابن هشام  3

األحكام السلطانية والوالايت الدينية،أيب احلسن علي بن حممد املاوردي،حتقيق أمحد عبد السالم، دار  4
 .51م، ص 2006الكتب العلمية،بريوت،
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وال  - 1واحلديث يف الصحيحني -مة وقد جتاوز املائة ي على قتل دريد بن الص  عامر األشعر 
اجلانبني   اتلة منواملق -يقتل األعمى وال املقعد وال املعتوه من األسارى ألنه إمنا يقتل من يقاتل 

وال أبس إبرسال املاء إىل مدينة أهل احلرب وحرقهم ابلنار ورميهم ابملنجنيق، وإن كان فيهم  -
والبن تيمية رمحه هللا  2وحيل رميهم وإن ترتسوا أبطفال املسلمني(،فال أو انس من املسلمنيأط

ن األمة متفقون إرأاي يف ذلك ، يف اجلواز برمي الكفار وإن ترتسوا مبسلمني ، يقول رمحه هللا)
 على أن الكفار لو ترتسوا مبسلمني وخيف على املسلمني إذا مل يقتلوا فإنه جيوز أن يرميهم

ونقصد الكفار، ولو مل ختف على املسلمني جاز رمي أولئك املسلمني أيضا يف أحد قويل 
عن قتلهن، وهذا ما مل  ال تقتل النساء إال أن يقاتلن، لنهي النيب، وقال ابن العريب)3العلماء(

احلد يث الذي رواه اإلمام وقد علق اإلمام النووي رمحه هللا على  4يقاتلن، فإن قاتلن؛ قتلن(
 أمجع العلماء على العمل)قال فعن قتل النساء والصبيان(،  مسلم يف صحيحه )هنى الرسول

هبذا احلديث ، وحترمي قتل النســــاء والصبيــان إذا مل يقاتلوا ، فإن قاتلــوا قال مجاهري العلماء 
،  يهملوشن غارة متكاملة وشاملة ع ، وقد يضطر املسلمون لتبييت األعداء ابلليل ، 5يقاتلون(

وليسوا  ، وكبار السن وحنوهمإىل قتل النساء واألطفال  ذلك قد يؤديو أو رميهم من بعيد ، 
دم متييز بعضهم وذلك لع قتلوا يف تلك الغارات ، فال إمث على من قتلهم فإذا،  مقصودين ابتداء

عن الذراري من  عن الصعب بن جثامة قال سئل النيبف عن بعض أثناء الغارة والتبييت،
أي حكمهم حكم آابئهم  6"هم منهم"املشركني ، يبيتون ، فيصيبون من نسائهم وذراريهم ؟ قال

                                 
ومسلم ابب من فضائل أيب موسى 3909احلديث13/210ه البخاري ابب غزوة أوطاس متفق عليه، روا1

  .6562احلديث0/100وأيب عامر 
دار الفكر ،  ،حتقيق خليل حمي الدين امليس،مشس الدين أبو بكر حممد بن أيب سهل السرخسي،املبسوط2

   .110-10/54،م2000هـ 1421بريوت،
دار وآخر،أنور الباز  حتقيق ،أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين تقي الدين أبو العباس جمموع الفتاوى،3

   .22/546،م 2005 -هـ  1426،االسكندرية،الوفاء
أحكام القرآن،أليب بكر حممد بن عبدهللا املعروف اببن العريب،حتقيق علي حمم البجاوي،دار 4

 .1/203 م1959-هـ1302املعرفة،بريوت،
  .1044احلديث12/42حترمي قتل النساء والصبيان يف احلرب،شرح النووي على مسلم،ابب 5
  .4640احلديث5/144رواه مسلم ابب جواز قتل النساء والصبيان يف البيات من غري تعمد،6
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) وهذا احلديث الذي ذكرانه من جواز بياهتم ، وقتل النساء :قال اإلمام النووي رمحه هللا،سواء
بيات ، يبيتون لهو مذهبنا ومذهب مالك وأيب حنيفة و اجلمهور ، ومعىن ا،والصبيان يف البيات

وقال اإلمام البهويت ) وجيوز 1أي يغار عليهم ابلليل حبيث ال يعرف الرجــــل من املرأة والصيب (
وقال اإلمام ابن حجر رمحه  2تبييت الكفار ، ورميهم ابملنجنيق ولو قتل بال قصد صيب وحنوه (
إىل اآلابء إال  مل ميكن الوصول هللا ) وليس املراد إابحة قتلهم بطريق القصد إليهم ، بل املراد إذا

 .3بوطء الذرية ، فإذا أصيبوا ، الختالطهم هبم ، جاز قتلهم (
القول فيما سبق أن اإلسالم الحيث على قتل النساء وال الصبيان والشيوخ واألجراء وخالصة 

 ريأو العبيد ، وال يتعمد املسلمون ذلك ، ولكن الظروف اليت متر هبا احلروب هلا الدور يف تغ
األحوال وجمرى األمور ، فاملقاتلة وأصحاب الراي واملشاركون يف القتال من النساء وكبار السن 
وحنوهم ، يقتلون على حنو ما تقدم من أقوال أهل العلم رمحهم هللا ، وذلك بناء على ما ورد من 

ييز الصغري متالنصوص والوقائع واآلاثر ، وكذلك حال اإلغارة على األعداء وتبييتهم ابلليل لعدم 
من الكبري والذكر من األنثى على ما تقدم من البيان ، وأن الشبهة اليت ألصقت ابإلسالم وأهله 
يف ذلك ، ما هي إال شبهة مغرضة ال يراد من وراءها إال التشوية لصورة اإلسالم وحقائقه 

أن  العظام ، لصرف الناس عنه وعن الدخول فيه ، وتكوين صورة مشوهة يف أذهان العامل
املسلمون من قدمي وحديث قتلة وسافكي دماء ال يرمحون صغريا وال كبريا وال ذكرا وال أنثى ، 
وهذا بال شك خالف احلقائق الواضحة اليت يرتكز عليه اإلسالم ، وال يعرفها إال من دخل فيه 

لباطلة ا أو قرأ عنه حبيادية وإنصاف ، ولو نظران إىل أحوال من يتهمون اإلسالم هبذه اإلهتامات
، لوجدان أهنم هم من يسفك الدماء وينتهك األعراض ويستبيح احملرمات ويدمر األرض وال 
يرمحون يف حروهبم شيخا كبريا وال طفال صغريا وال امرأة ضعيفة ، وحروهبم وغاراهتم من قدمي 
 وحديث خري شاهد على جرائمهم اليت مل تعد يف منأى عن أعني البشرية ومسعهم عرب الوسائل

                                 
 .1045احلديث12/50شرح النووي على مسلم ابب جواز قتل النساء والصبيان من غري تعمد 1

-هـ1402س البهويت،دار الكتب العلمية،بريوت،الروض املربع بشرح زاد املستقنع،منصور بن يون2
 . 1/200م،1922

  .2250احلديث6/140فتح الباري ابب فضل من أسلم من أهل الكتابني3
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املقروءة واملسموعة واملرئية ، ويريدون إلصاق ما تلطخت به أيديهم من املساوىء واجلرائم هبذا 
       الدين وأهله لطمس معامله  

 چ    وإلغاء هويته ، وإقاف دعوته وانتشاره ، واهليمنة الشاملة على مصاحل املسلمني وبالدهم  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ            ڀ  ڀ       ڀ  ڀ     ٺ  

 . 1چٺ  
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 اخلامتة
احلمد هلل الذي أعان ويسر ، والذي بنعمته تتم الصاحلات ، والصالة والسالم على من بشر 

 وأنذر ، وبلغ ما أمر به وأعذر وبعد:
 ر التالية:هذا البحث عن غزوة بين قريظة إبيراد العناص فإين يف هذا املقام أختتم ما بدأت به يف

 خالصة البحث والدراسة:أوال: 
ورد يف ثنااي البحث العديد من املسائل واملباحث والفصول واملفاهيم املتعلقة هبذه الغزوة ، فقد 
 اشتمل على مقدمة منهجية موضحة لكثري من البنود مثل : موضوع الدراسة وأمهيتها ، وأسباهبا

، وأهدافها ، وتساؤالهتا ، والدراسات السابقة املتعلقة هبا ، وخطتها ، ومصادرهها ومواردها 
اليت استقت منها مضامينها ، واملنهجية العلمية اليت سارت عليها هذه الدراسة ، مذيال هذه 

 ثالدراسة بفهارسها املختلفة اليت حوت مصادرها وترمجة أعالمها وآايهتا القرآنية واألحادي
 النبوية واملواضيع اليت ارتكزت عليها هذه الدراسة.

وبعد ما انتهيت من املقدمة ، بدأت يف فصول الدراسة ومباحثها اليت حوت ستة من الفصول 
مبباحثها ، واليت تناولت احلديث عن غزوة بين قريظة من مجيع جوانبها بدراسة علمية وصفية 

 وحتليلية ونقدية لبعض من آراء املستشرقني.
وقد بينت الدراسة مضامني الفصول واملباحث ، حول التعريف مبفردات عنوان الدراسة من 
الناحية اللغوية واالصطالحية ، واحلديث عن أحداث الغزوة وأسباهبا والنتائج والفوائد املستنبطة 

ت منها ، وكذلك الدروس الدعوية املستقاة منها فيما يتصل جبوانب العقيدة والعبادات واملعامال
واألخالق ، وكذلك الدروس الدعوية املتعلقة جبانب الدعاة والدعوة من إعداد وتوجيه وتثبيت 

قة للدعاة يف الصرب ملا يلقونه من اإلبتالء يف سبيل الدعوة إىل هللا.مث بينت أيضا الصفات املتعل
والصرب  ةابلداعية إىل هللا واملستنبطة من هذه الغزوة كاإلخالص والتواضع والشجاعة والرمح

والثبات والفطنة والذكاء ، وكذلك تعرضت ملا خيص املدعوين واملستهدفني ابلدعوة من الدروس 
الدعوية كاحلرص على املدعوين وحب اخلري هلم وحسن التعامل معهم ومعاجلة أخطاءهم ابلطرق 

دى ل الدعوية الصحيحة اليت هبا يزول اخلطأ ويصلح حال املدعو ، وكذلك رفع الروح املعنوية
ب املدعو وإنزاله يف املنزلة اليت تليق به ومبرتبته العلمية أو االجتماعية ، كما بينت الدراسة األسالي

والوسائل الدعوية اليت يستخدمها الدعاة إىل هللا يف مسريهتم الدعوية وما يتعلق هبذه الوسائل 
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جد مكاان ختاذ املسمن تعاريف لغوية واصطالحية والفرق بينها ومن تلك الوسائل اجلهاد وا
للتطبيب والعالج وزايرة أهل املصائب ومواساهتم ، والتخطيط السليم الذي به تتحقق أهداف 
الدعوة املرجوة ومقاصدها السامية ، وأساليب االستشارة والبشارة واحلوار والتحكيم وأسلوب 

نشأة واألهداف لالنداء.مث تعرضت الدراسة إىل احلديث عن االستشراق واملستشرقني املفهوم وا
اليت يسعى املستشرقون إىل حتقيقها ، وما يقوم به املستشرقون من تشكيك أهل اإلسالم يف 

 دينهم وكتاب رهبم وسنة نبيهم عليه الصالة والسالم.
ويف ختام الدراسة حتدثت عن بعض شبهات املستشرقني ونقدها والرد عليها مبا يسر هللا يل من 

ا على أصحاهبا ، وكان من تلك الشبه املغرضة ، شبهة أصل النزاع بيان لبطالهنا ودحرها ورده
اليت مل تقف عند حد حماربته الدينية  بني اليهود واملسلمني يف املدينة وهي أن تعاليم النيب

للوثنية ، بل تعداها إىل أن يعرتف اليهود برسالته ومت الرد عليها وإبطال أصلها وكذلك شبهة 
يظة وأهنا كانت يف غاية القسوة ومت الرد عليها وإبطاهلا وكذلك شبهة أن لبين قر  معاملة النيب

عقوبة اإلجالء كانت أخف من عقوبة القتل مع جهلهم أو جتاهلهم للفرق الشاسع بني ما قام 
به بنو قريظة وما قام به بنو قينقاع وبنو النضري ومت الرد عليها وإبطاهلا ، وكذلك شبهة أن 

يد كثرية من بين قريظة ممن يعتربون ابملقاييس احلديثة أسرى حرب ومت تفنقتل أعدادا   الرسول
الشبهة والرد عليها وكذلك شبهة أن اإلسالم أيمر بقتل النساء واألطفال ومت الرد عليها 

 وإبطاهلا.مث ُختمت الدراسة خبامتة خمتصرة هلا مث ُذيلت بفهارس فنية موضحةهلا.
 نتائج البحث والدراسة.اثنيا:
النتائج اليت توصلت إليها يف هذا البحث وهذه الدراسة من خالل معاجلة موضوعاهتا من 

 ومضامينها ما يلي:
أمهية الدعوة إىل هللا عز وجل ، وإىل توحيده وعبادته وأهنا من أولوايت دعوات األنبياء  أوال:

 وهلذا جيب أن تكون من أهم املهام عند الدعاة إىل  عليهم الصالة والسالم والرسل
هللا تعاىل ملا فيها من صالح البالد والعباد والسعادة يف الدارين وخاصة يف حاضر األمة اليوم 
وما تواجهه من حتدايت وأزمات وبالاي حتتاج معها إىل من يقودها ويرشدها إىل الصواب يف 

يف  واآلخرة من النصر والتمكني يف الدنيا والنجاة والسعادةأمورها ويذكرها مبوعود هللا يف الدنيا 
 اآلخرة وهم الدعاة إىل هللا.
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أن غزوة بين قريظة كانت وسيلة هامة من وسائل الدعوة إىل هللا تعاىل ، إذا أسلم فيها مجع اثنيا:
 من بين قريظة ودخلوا يف دين هللا عز وجل ، وكانت حجة يف البالغ  على من مل يسلم.

أن الغدر واخليانة والنكوث يف العهد عواقبها وخيمة ، وأهنا عائدة على أصحاهبا وهذا ما اثلثا:

 وقوله تعاىل 1چ  ٿڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺچ أوضحه القرآن الكرمي كما يف قوله تعاىل 
 .2چ    ىۉ  ې  ې      ې   ې  ى چ

لتائب وغفران ذنب توبة ابيان فضل هللا تعاىل ورمحته وسعة فضله على عباده بقبول  رابعا:
املذنب ، وصدق اللجوء إىل هللا وال سيما حال األزمات واحملن وأن ذلك سبب لتفريج الكرابت 

 وزوال اهلموم والغموم وهذا ما متثل يف قصة أيب لبابة رضي هللا عنه.
 بيان فضل الصحابية اجلليلة رفيدة األسلمية كاول طبيبة وممرضة توهب نفسها وماهلاخامسا: 

 يف سبيل هللا خلدمة املرضى واجلرحى واحملتاجني يف خيمة اخلري اليت ارتبطت ابمسها واليت كانت
حيث جعل عندها الصحايب اجلليل سعد بن معاذ لتطبيبه ولكي يعوده من  يف مسجد النيب

 قريب.
نة مخس س شهر ذي القعدةهو يف  قريظةيف سنة وقوع غزوة بين  الراجحأن القول سادسا: 

 ثنااي كما بينت يف  بعد غزوة األحزاب مباشرة اليت كانت يف شوال من نفس السنة للهجرة
 البحث.
أن الغلبة ليست بكثرة العدد ووفرة املال والعتاد ، وإمنا بقوة اإلميان ، وصالبة الدين، سابعا:

 حابه وأص وسالمة املبدأ ، ورسوخ العقيدة ، وهذا هو الذي حتقق يف غزوات الرسول
ٻ    ٱ  ٻچ كما يف األحزاب وبين قريظة وغريها من الغزوات وهلذا يقول هللا تعاىل 

 . 3چٿ  ٿ  ٿ      ٺڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  پٻ  ٻ  پ  پ  پ
مواقفا رائعة أبداها اجلند املسلم من الصحابة رضي هللا عنهم   هذه الغزوة املباركة ذكرتاثمنا: 

يف حكمه العادل الذي مل ينظر فيه إىل حلف أو قرابة ومل جيامل فيه أو  منهم سعد بن معاذ
                                 

 .10سورة الفتح آية رقم  1
 .43سورة فاطر آية رقم  2

 .23سورة األحزاب آية رقم  3
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عد سيداهن وقد وافق بذلك حكم هللا ورسوله وهذه منقبة اترخيية هلذا الصحايب اجلليل وكذلك 
الذي  زوغريهم والدور البار  وعلي بن أيب طالب وخالد بن سويدبن عبادة وأسيد بن حضري 

 أظهروه نصرة هلل ورسوله.
يف بين قريظة  ، كتحكيم سعد بن معاذ بسلسلة من املعاجلات احلكيمة النيب قياماتسعا: 

، إرضاء ألصحابه من األوس الذين ترددوا عليه يف الشفاعة حللفائهم من بين قريظة،وطلبهم 
ابملساواة إبخواهنم من اخلزرج الذين قبل شفاعتهم يف يف أحالفهم يهود بين قينقاع ، وكذلك 

لى رحيانة اليهودية اليت رفضت اإلسالم ، حىت من هللا عليها ابهلداية وجاءته البشرى صربه ع
بوي يف نفوس شكلت األثر الرت بذلك ، وغريها من التصرفات احلكيمة واملعاجلات النافعة واليت 

  املسلمني ومنهاجا تسري عليه األمة اإلسالمية. 
افزا كبريا دافعا قواي يف رفع الروح املعنوية ، وحشكل نزول جربيل عليه السالم واملالئكة عاشرا: 

يف املضي قدما إىل بين قريظة ، رغم عظم املعاانة ، وجسيم املشقة بعد غزوة األحزاب ، حتقق 
 معها النصر املبني ، والتمكني هلذا الدين وأهله ، وقطع دابر الكفر والغدر واخليانة.

النبوية من  يف قطع دابر اليهود ، وتطهري املدينة كانت غزوة بين قريظة سببا قواياحلادي عشر: 
 رجسهم.

أن اخلالف واإلختالف يف املسائل والنوازل ، أمر طبيعي بني البشر ، واالجتهاد الثاين عشر: 
فيها  وارد فمصيب وخمطئ ، والكل مأجور ، كما حصل يف صالة العصر بني الصحابة عندما 

د فلم لبين قريظة ، وقد علم ابختالفهم وأن الكل جمتهاستنفرهم الرسول عليه الصالة والسالم 
يعب على أحد منهم ، فال يكون اخلالف سببا للفرقة والتناحر بني الدعاة إىل هللا أو بني أفراد 

 املسلمني ، ملا لذلك من مردود سيء على األمة وكياهنا ومكتسباهتا.
 إن كان السائل يعلم اإلجابة ،مشروعية السؤال من أجل أن يتعلم اآلخرون ، و  لث عشر:االث

، حيث  1على نفر من أصحابه من بين النجار ابلصورين وهذا ما حصل عندما مر الرسول
سأل بداية هل مر بكم أحد؟ قالوا مر بنا دحية الكليب على بغلة بيضاء عليها رحالة، عليها 

"ذلك جربيل بعث إىل بين قريظة يزلزل هبم حصوهنم ويقذف  قطيفة ديباج.فقال رسول هللا

                                 
 .09سبق التعريف به أنظر ص  1
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، وهذا فيه إاثرة انتباه املتعلم وهتيئته لتلقي العلم ، وهذا من أنفع األسباب  1الرعب يف قلوهبم"
لكسب العلم ، ومثله أن يكون الشخص يف حلقة للعلم ، فيسأل سؤاال وهو يعلم إجابته ، 

 حلاضرين هذا اجلانب من العلم ، واألمثلة على هذا كثرية.ولكنه اهلدف من سؤاله هو تعليم ا
أن اإلسالم دين أمن وسالم ، وحفظ للدين ، والنفس ، والعقل ، واملال ،  الرابع عشر:

والعرض ، وذلك بشهادة أعدائه قبل أهله ، وهذه هي الضرورايت اخلمس اليت جاء اإلسالم 
كعب   احلصار ، وأيقنوا ابلعطب ، قام فيهم حبفظها ، ففي غزوة بين قريظة ، وعندما أجهدهم

بن أسد وقال هلم اي معشر يهود قد نزل بكم من األمر ما ترون وإين عارض عليكم خالال ثالاث 
وذكر منها ، نتابع هذا الرجل ونصدقه ، فوهللا لقد تبني لكم أنه نيب مرسل ، وأنه الذي جتدونه 

بنائكم ونسائكم ، وهذا هو الشاهد ، فاإلسالم يف كتابكم ، فتأمنون على دمائكم وأموالكم وأ
 دين خري وبركة وأمن وجناة على من اعتنقه.

جتلت يف هذه الغزوة معاين ووسائل ، وطرائق ، وفوائد ، وأساليب ووسائل يف اخلامس عشر: 
عد بالدعوة إىل هللا تعاىل ينتفع هبا الدعاة إىل هللا يف مسريهتم الدعوية كالتحقق من األخبار ، وال

 عن اخلالف واإلختالف املفضي إىل الفرقة والتناحر وغريها مما حوته هذه الغزوة.
 اثلثا: توصيات البحث.

 من خالل متابعيت ومعايشيت هلذا البحث ، أورد بعضا من التوصيات التالية:
ومنها غزوة بين قريظة ، وإعطائها مزيدا من البحث  أوصي ابإلهتمام بغزوات النيبأوال:
سة واإلستنباط ، جلوانب كثرية هتم الدعوة والدعاة إىل هللا تعاىل ، ومنها يستقي الداعية والدرا

 إىل هللا منهجه ، ويريب عليها نفسه وهو يف مسريته الدعوية.
أوصي ابلرتكيز على جوانب العقيدة ، فيما يستنبط من الغزوات من فوائد ودروس وعرب ، اثنيا:

 ي مرتكز الدين ، ومنطلق الدعوة إىل هللا تعاىل.وذلك  ألن العقيدة اإلسالمية ه
ودراسة  ،موماع ضرورة االستفادة من التقنيات احلديثة يف دراسة السرية النبويةب أوصياثلثا:

 ومجع مروايهتا، وحترير األحباث املتعلقة هبا. الغزوات على وجه اخلصوص ،

                                 
 .29اإلشارة إليه أنظر ص سبق  1
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،  التضرع إليهوالتوكل عليه و كل مسلم أن يثق ابهلل ثقة كاملة يف حصول النصر ،  أوصيرابعا:
 مع العمل ابألسباب املشروعة اليت تدعم هذه الثقة .

هم كتاب ألهنا  تساعد على ف بضرورة الرتكيز على قراءة كتب السرية املوثقة ، أوصيخامسا:
، كما يف بدر   ،والدروس والعرب يف الغزواتوتعطي انطباعا وحتليال واقعيا للمواقف هللا تعاىل، 

وكما حدث يف صلح احلديبية، وحادث اإلفك وغريها من  ، وبين قريظة ، واألحزاب ، وأحد
السرية تعطي ثراء علميا عظيما وخصوصا عند تربية الناشئة على  ةفقراء ،احلوادث واملشاهد 

 .ذلك
وخصوصا  ،مل هبا، والع همها الفهم السليمالنبوية ، وف السرية قراءة يف ابلرتكيز أوصيسادسا:

يف الغزوات والسرااي ، يكسب املسلم حمبة عظيمة لرسول هللا عليه الصالة والسالم ، وأصحابه 
  الكرام ، تفضي إىل املتابعة والتأسي هبم.

أوصي ابنشاء موقع على شبكة املعلومات العاملية )اإلنرتنت( متخصص يف غزوات سابعا: 
ويكون هذا املوقع حتت إشراف خنبة من العلماء ، أو جهة علمية موثوق هبا  لوسرااي الرسو 

، يويل العناية الكاملة ابلغزوات وأحداثها ، ومروايهتا ، وذلك لإلفادة منها يف حاضر األمة وما 
تواجهه من حتدايت ، ولو كان هذا املوقع متصال مباشرة مبركز لألحباث املتخصصة يف الغزوات 

اجلامعات ، لكان هذا أمجل وأكمل وأدعى الستجالب ثقة املسلمني مبا يعرضه  ، ولو إبحدى
 من واثئق ومعلومات عن الغزوات والسرااي النبوية .

  واخلطاء -إال من عصمه هللا-وأخريآ فأين ال أدعي يف حبثي العصمة والبشر حمل النقصان
 نان،وما كان خطأ فمين وفما كان صوب فتوفيق الكرمي امل ،والنسيان من لوازم اإلنسان 

م وابرك على وصلى هللا وسل وعليه التكالن . وبه الثقة ، املستعان تعاىل وهللا-من الشيطان
 عبده ورسوله حممد وعلى آله وصحبه.
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 م.1990-هـ1412مصطفى عبدالواحدوآخرون،اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية،السعودية،

ن علي الدين أمحد بإمتاع األمساع مبا للنيب من األحوال واألموال واحلفدة واملتاع،تقي  -41
 م.1999-هـ1420املقريزي،دار الكتب العلمية،بريوت،

عيون األثر يف فنون املغازي والشمائل والسري،حممد بن حممد بن سيد الناس  -42
 م.1926-هـ1406اليعمري،حتقيق حممد اخلطراوي و حمي الدين مستو،دار بن كثري،بريوت،

محن بن ة يف العقائد والفنون املتنوعة الفاخرة،عبدالر الرايض الناضرة واحلدائق النرية الزاهر  -43
 م.2005-هـ1426انصر السعدي،دار املنهاج،القاهرة،

أدب الدنيا والدين،علي بن حممد بن حبيب املاوردي الشافعي،دار الكتب  -44
 م.1920-هـ1400العلمية،بريوت،

د عيون،دار بشري حممالفوائد،لشمس الدين أيب عبدهللا حممد بن قيم اجلوزية،حتقيق  -45
 م.1920-هـ1400البيان،دمشق،

الكليات،أبو البقاء أيوب بن موسى احلسيين الكفومي،مؤسسة  -46
 م. 1992-هـ1419الرسالة،بريوت،

ق لشمس الدين أيب عبدهللا حممد بن قيم اجلوزية،حتقي عدة الصابرين وذخرية الشاكرين، -40
 م.2002-هـ1422،بريوت،حممد بن عبدالقادر الفاضلي،املكتبة العصرية
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الثبات أمهيته وعوامل بقائه وهدمه،حممد بن حسني عقيل الشريف،دار  -42
 م.2002-هـ1429األندلس،جدة

مروايت اإلمام الزهري يف املغازي،حممد بن حممد العواجي،اجلامعة اإلسالمية،املدينة  -49
 م.2004-هـ1425املنورة،

املقدسي،حتقيق شعيب األرانؤوط،مؤسسة  اآلداب الشرعية،عبدهللا حممد بن مفلح -50
 م.1999-هـ1419الرسالة،بريوت،

لشمس الدين أيب عبدهللا حممد بن قيم اجلوزية،حتقيق مكتب البحوث  الروح، -51
 م.1992-هـ1412والدراسات،دار الفكر،بريوت،

 ياألمر ابملعروف والنهي عن املنكر،أبو بكر أمحد بن حممد بن هارون اخلالل البغداد -52
 م.2003-هـ1424احلنبلي،حتقيق د.حيى مراد،دار الكتب العلمية،بريوت،

 م.1926-هـ1406كيف يدعو الداعية،عبدهللا انصح علوان،دار السالم،جدة،  -53
 م.2000-هـ1433زاد الداعية،حممد بن صاحل بن عثيمني،دار الوطن ،الرايض، -54
دار ،حتقيق مصطفى عبدالواحد،السرية النبوية،اإلمام أيب الفداء امساعيل بن كثري -55

 م.1901-هـ1396املعرفة،بريوت،
املوافقات يف أصول الفقه،أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطيب،حتقيق عبدهللا  -56

 م.1962دراز،دار املعرفة،بريوت،
قواعد الوسائل يف الشريعة اإلسالمية،دزمصطفى كرامة هللا خمدوم،دار  -50

 م.1994-ـه1420شبيليا،الرايض،
النهاية يف غريب احلديث واألثر،أبو السعادات املبارك بن حممد اجلزري،حتقيق طاهر أمحد  -52

 م.1909-هـ1399الزاوي و حممود الطناحي،املكتبة العلمية،بريوت،
األسس النفسية ألساليب البالغة العربية،د.جميد عبداجمليد انجي،املؤسسة اجلامعية  -59

 م.1924زيع،بريوت،للدراسات والنشر والتو 
األسلوب دراسة بالغية حتليلية ألصول األساليب األدبية،أمحد الشايب،مكتبة النهضة  -60

 م.2003املصرية،القاهرة،
 م.1300مقدمة بن خلدون،عبدالرمحن بن حممد بن خلدون،مكتبة لبنان،بريوت، -61
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ن أسس منهج السلف يف الدعوة إىل هللا،فواز بن هليل السحيمي،دار ب -62
 هـ.1423القيم،الرايض،

 هـ.1420منطلقات الدعوة ووسائل نشرها،محد حسن رقيط،دار بن حزم،بريوت، -63
منهج بن القيم يف الدعوة إىل هللا،أمحد عبدالعزيز اخللف،مكتبة أضواء  -64

 م.1992-هـ1419السلف،الرايض،
ار عامل شنقيطي ،دركائز اإلعالم يف دعوة إبراهيم عليه السالم،سيد حممد السادايت ال -65

 م.1994-هـ1415الكتب،الرايض،
مفاهيم إعالمية من القرآن الكرمي،سيد حممد سادايت الشنقيطي،دار عامل  -66

 م.1996-هـ1406الكتب،الرايض،
 م.2001-هـ1422من معني السرية،صاحل شامي،املكتب اإلسالمي،دمشق، -60
بن تيمية،حتقيق حممد رشاد منهاج السنة النبوية،شيخ اإلسالم تقي الدين أمحد  -62

 هـ.1406سامل،مؤسسة قرطبة،مصر،
 هـ.1429أحكام حضور املساجد،عبدهللا بن صاحل الفوزان،مكتبة دار املنهاج،الرايض، -69
املستطرف يف كل فن مستضرف،شهاب الدين حممد بن أمحد األبشيهي،حتقيق مفيد  -00

 م.1926حممد قميحة،دار الكتب العلمية،بريوت،
ح السرية النبوية،د.أكرم ضياء العمري،مكتبة العلوم واحلكم،املدينة صحي -01

 م.1994-هـ1415املنورة،
التاريخ اإلسالمي مواقف وعرب،د.عبدالعزيز احلميدي،دار  -02

 م.1992-هـ1412الدعوة،االسكندرية،
 اممهشرح علل الرتمذي،للحافظ زين الدين أيب الفرج عبدالرمحن بن رجب احلنبلي،حتقيق  -03

 .م1920 ،هـ 1400 ،األردن ،الزرقاء  ،مكتبة املنار ،  عبد الرحيم سعيد
الكامل يف ضعفاء الرجال،أبو أمحد عبدهللا بن عدي اجلرجاين،حتقيق عادل أمحد عبداملوجود  -04

 م.1990و علي أمحد معوض،دار الكتب العلمية،بريوت،
ن عمرو تقي الدين املعروف اببمقدمة ابن الصالح يف احلديث،عثمان بن عبدالرمحن أبو  -05

 م.1926-هـ1406الصالح،حتقيق نور الدين عرت،دار الفكر،بريوت،
املغين والشرح الكبري على منت املقنع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل،موفق الدين و مشس الدين  -06
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 م.1924-هـ1404ابين قدامة،دار الفكر،بريوت،
يق أبو عبدالرمحن ،حتقحممد بن إمساعيل األمري الصنعاينتوضيح األفكار ملعاين تنقيح األنظار،  -00

 م.1990-هـ1410صالح بن عويضة،دار الكتب العلمية،بريوت،
اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع،أمحد بن علي اخلطيب البغدادي،مكتبة  -02

 م.1923-هـ1403املعارف،بريوت،
 م.1923-هـ1403ملدينة املنورة،دراسات اترخيية،د.أكرم العمري،اجلامعة اإلسالمية،ا -09
مروايت صلح احلديبية،د.حافظ حممد حكمي،مطابع اجلامعة اإلسالمية،املدينة  -20

 هـ.1406املنورة،
اتريخ اإلسالم ووفيات املشاهري األعالم،مشس الدين حممد بن أمحد الذهيب،حتقيق عمر  -21

 م.1920-هـ1400عبدالسالم تدمري،دار الكتاب العريب،بريوت،
 هـ.1431فن التخطيط وأثره يف حياة الداعية،حيى عبيد اخلالدي،دار القاسم،الرايض، -22
السياسة الشرعية،تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين،وزارة الشئون  -23

 هـ.1412اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد،الرايض،
د مرسي مر يوسف بن عبداللهنب عبد الرب القرطيب،حتقيق حممهبجة اجملالس وأنس اجملالس،أبو ع -24

 م.1921اخلويل،دار الكتب العلمية،بريوت،
 م.1924مالمح الشورى يف الدعوة اإلسالمية،عدانن علي النحوي،دار اإلصالح،الدمام، -25
 م.1999فنون احلوار واإلقناع،حممد راشد دماس السويدي،دار بن حزم،الرايض، -26
 م.2003ار،فيصل احلاشدي،دار اإلميان،مصر،فن احلو  -20
 هـ.1413فنيات احلوار،مىن إبراهيم اللبودي،مكتبة وهبة،القاهرة، -22
قيق أبو عبدهللا ،حت أمحد بن علي بن اثبت أبو بكر اخلطيب البغدادي الكفاية يف علم الدراية، -29

 م.2003-هـ1423،املكتبة العلمية،املدينة املنورة،إبراهيم محدي املدين السروقي و
 م.1953-هـ1302طبقات احلنابلة،للحافظ ابن رجب احلنبلي،مطبعة السنة احملمدية،القاهرة، -90
اجملموع شرح املهذب،لإلمام حمي الدين أيب زكراي حيى بن شرف النووي،دار  -91

 م.1990الفكر،بريوت،
الغرب حديث القرآن الكرمي عن غزوات الرسول،حممد بن بكر آل عابد،دار  -92

 م.1993-هـ1413اإلسالمي،بريوت،
أبو احلسن علي بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكرمي  أسد الغابة يف معرفة الصحابة، -93
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 ،حتقيق علي معوض املوجود،دار الكتببن عبد الواحد الشيباين اجلزري، عز الدين ابن األثري
 م.1994العلمية،بريوت،

محد بن علي حممد العسقالين،حتقيق عبدالعزيز السديري،مكتبة نزهة األلباب يف األلقاب،أ -94
 م.1929-هـ1409الرشد ،الرايض،

لإلمام حمي الدين أيب زكراي حيى بن شرف النووي،شرح فضيلة الشيخ  شرح رايض الصاحلني، -95
 م.1995-هـ1415حممد بن صاحل العثيمني،دار الوطن،الرايض،

 أبو القاسم متام بن حممد بن اجلنيد،حتقيق محدي عبداجمليدفوائد متام من األجزاء احلديثية، -96
 م.1990-هـ1412السلفي،مكتبة الشد،الرايض،

تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية  الفتاوى الكربى،لشيخ اإلسالم -90
-هـ1402،العلمية،بريوتاحلراين،حتقيق حممد عبدالقادر عطا ومصطفى عبدالقادر عطا،دار الكتب 

 م.1920
م لشمس الدين أيب عبدهللا حممد بن قيم اجلوزية،هتذيب عبداملنع هتذيب مدارج السالكني، -92

 هـ.1402صاحل العزي،دار املطبوعات احلديثة،جدة،
تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية  لشيخ اإلسالم جمموع الفتاوى، -99

 م.2005-هـ1426ر الباز و عامر اجلزار،دار الوفاء،القاهرة،احلراين،حتقيق أنو 
 م.2004صنف نفسك،د.أمحد صاحل الزهراين،دار األندلس اخلضراء،جدة، -100
 م.2006دور املرأة يف محل الدعوة،حممد حسني عيسى،دار قطر للنشر،قطر، -101
ور صاحل بن راف الدكتنضرة النعيم يف أخالق الرسول الكرمي،أتليف عدد من املختصني إبش -102

 م.1992-هـ1412عبدهللا بن محيد إمام وخطيب املسجد احلرام،دار الوسيلة للنشر،جدة،
مؤسسة حممد بن راشد آل  موسوعة الشعر العريب،مؤسسة حممد بن راشد آل مكتوم،الناشر-103

 م.2009مكتوم،ديب،
 هـ.1411وة،القاهرة،الدعوة إىل هللا فقها ومنهجا،حممد زكي الدين قاسم،دار الصف -104
يلة اجلوزي،دار الفض بن هو أبو الفرج عبد الرمحن بن أيب احلسن مواعظ ابن اجلوزي، -105

 م.1992للنشر،القاهرة،
-هـ1412البحر الرايق شرح كنز الرقائق،زين الدين بن جنيم احلنفي،دار املعرفة،بريوت، -106

 م.1990
حتقيق ،الدين أيب عبدهللا حممد بن قيم اجلوزيةلشمس  أعالم املوقعني عن رب العاملني، -100
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 م.1992-هـ1412حممد املعتصم ابهلل البغدادي،دار الكتاب العريب،بريوت،
 م.2002-هـ1423قضية التحكيم يف موقعة صفني،خالد كبري عالل،دار البالغ،اجلزائر، -102
للطبع  العربيةوقعة صفني،نصر بن مزاحم املنقري،حتقيق عبدالسالم هارون،املؤسسة  -109

 هـ.1322والنشر،مصر،
 م.1922األصول يف النحو،أيب بكر حممد سهل النحوي البغدادي،مؤسسة الرسالة،بريوت، -110
املسار الفكري لإلستشراق،آصف حسني،ترمجة مازن مطبقاين،جملة جامعة اإلمام حممد بن  -111

 هـ.1413سعود اإلسالمية،الرايض،العدد السابع،ربيع الثاين،
صورة اإلسالم يف أورواب يف العصور الوسطى،ريتشارد سوذرن،ترمجة رضوان السيد،معهد  -112

 م.1924اإلمناء العريب،بريوت،
 م.2001أجنحة املكر الثالثة وخوافيها،عبدالرمحن حسن حبنكة امليداين،دار القلم،دمشق، -113
ر اإلستشراق واخللفية الفكرية للصراع احلضاري،حممد محدي زقزوق،دا -114

 هـ.1404املعارف،القاهرة،
اإلستشراق واملستشرقون ما هلم وما عليهم،مصطفى السباعي،املكتب  -115

 م.1999اإلسالمي،بريوت،
املستشرقون والتاريخ اإلسالمي،علي حسين اخلربوطلي،اهليئة املصرية العامة  -116

 م.1922للكتاب،القاهرة،
 هـ.1411راب،املنتدى اإلسالمي،لندن،رؤية إسالمية لإلستشراق،د.أمحد عبداحلميد غ -110
اإلستشراق يف األدبيات العربية،د.علي النملة،مركز امللك فيصل للدراسات  -112

 م.1993-هـ1414اإلسالمية،الرايض،
 م.1921املستشرقون،جنيب العقيقي،دار املعارف،القاهرة، -119
 م.1920-هـ1400املدين،جدة،رسالة يف الطريق إىل ثقافتنا،حممود شاكر،دار  -120
رحلة الفكر اإلسالمي من التأثر إىل التأزم،السيد حممد الشاهد،دار املنتخب  -121

 م.1994-هـ1414العريب،بريوت،
السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي،مصطفى السباعي،املكتب  -122

 م.2000اإلسالمي،بريوت،
لغوية،د.إمساعيل عمايرة،دار املستشرقون ونظرايهتم يف نشأة الدراسات ال -123

 م.1992حزين،عمان،
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-هـ1416اإلستشراق وجه االستعمار الفكري،عبداملتعال حممد اجلربي،مكتبة وهبة،القاهرة، -124
 م.1995

 م.1990_نظرات يف حركات اإلستشراق،عبداحلميد عبداملنعم مذكور،دار الثقافة،القاهرة،125
ية،مصطفى خالدي وعمر فروخ،املكتبة التبشري واالستعمار يف البالد العرب-126

 م.1922العصرية،بريوت،
فلسفة اإلستشراق وأثرها يف األدب العريب املعاصر،أمحد مسايلوفيتش،دار الفكر -120

 م.2000العريب،القاهرة،
-هـ1412رد احملتار على الدر املختار،حممد أمني بن عابدين،دار الكتب العلمية،بريوت، -122

 م.1992
 م.2002ة الكويتية،وزارة األوقاف الكويتية،مكتبة دار العروبة،اجلهراء،املوسوع -129
حاشية الدسوقي على الشرح الكبري،حممد الدسوقي املالكي،حتقيق حممد شعيب  -130

 م.2003السنوسي،املكتبة العصرية،بريوت،
ن قيم ب لشمس الدين أيب عبدهللا حممد مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة، -131

 م.1996-هـ1416،دار الكتب العلمية،بريوت،اجلوزية
اتريخ اليهود يف بالد العرب يف اجلاهلية وصدر اإلسالم،إسرائيل ولفنسون،إصدار جلنة التأليف  -132

 م.1920-هـ1345والرتمجة والنشر،مطبعة االعتماد القاهرة،
 م.2001ريوت،الصرب يف القرآن الكرمي،يوسف القرضاوي،مؤسسة الرسالة،ب -133
 م.2001مؤسسة الرسالة،بريوت، دراسة يف السرية،عماد خليل، -134
املؤمتر العاملي للسرية والسنة النبوية،البحوث والدراسات،مجع ومراجعة عبدهللا بن إبراهيم  -135

 م.1924-هـ1401األنصاري،املكتبة العصرية،بريوت،
و حممد بدران،مكتبة  روح اإلسالم،روح سيد أمري علي،ترمجة أمني شريف -136
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