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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

   :املقدمة وتشمل بيان 
  

  : أمهية وضع ضوابط لقراءة السرية النبوية 
  
السرية النبوية ـ على صاحبها الصالة والسالم ـ هي يف احلقيقة عبارة عن الرسالة اليت محلها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم (  

ل مكان السيئة احلسنة،  ، فبد 1)وعدل ا املوازين املنحرفة يف هذه احلياة  ( إىل اتمع البشرى قولًا وفعلًا، وتوجيها وسلوكًا،
  (2ا الناس من الظلمات إىل النور، ومن عبادة العباد إىل عبادة اهللا وأخرج 

  
وكثري من هؤالء  يدعي االنتساب للدين . اخل ... واالقتصادي والسياسي  واليوم يتنادى كثريون لإلصالح الديين واالجتماعي 

(  يستضيء ا يف رحلة لم ــ شعلةبيب ـ صلى اهللا عليه وسوأنه ينطلق من ثوابت الدين الكلية ويستوقد من سرية احل
   .اليت يقوم ا ) اإلصالح 

  
واحلقيقة أن الكل يذهب للسرية خبلفية فكرية مسبقة فير وجيتزئ وينقل ما يريد مما حيقق له أهدافه ، وقد رأينا أن العلمانيني بت

  . قد كتبوا يف السرية النبوية ) طاوي ورفاعة الطه( و ) طه حسني ( ومن بذروا بذور العلمانية يف عاملنا اإلسالمي كـ 
  . ولكنها طريقة أهل األهواء والبدع الذين يعتقدون مث يستدلون ، أو الذين يذهبون إىل النصوص ليأتوا ا على هواهم 

                                                
حممد صامل السلمي يف تصويبه / ، وقد اعترض على هذه اجلملة الدكتور  )  ا موازين احلياةبلَوقَ(في الرحیق المختوم بین القوسین 1

وعدل ا ( لذا قمت باستبداهلا بـ . الدين ال يقلب موازين احلياة ألنه دين الفطرة لكنه يقلب املوازين املنحرفة : للرسالة قائال 
 ) . املوازين املنحرفة يف هذه احلياة 

  .الرحیق المختوم للمباركفوري  مقدمة2
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  . لذا كان البد من وضع ضوابط لدراسة السرية النبوية 

  
  

ممن يتكلمون يف  رأينا ـ، وال بد  أو املقروءة املكتوبةأفكاره رية للكاتب أو املتحدث  تنعكس على الفك خللفيةاوملا كانت 
 ال يرى إال نإال السيف واجلهاد ، ومنهم مالنبوية يف السرية يرى  ال نمالسرية من دعاة الصحوة اإلسالمية املباركة ـ 

األشخاص ، وحياول أن يوتوصيف احلدث دون ، الشخص وتنحصر رؤيته يف عبقرية ،  شخصية ت ر األمر على أنه بطوالصو
  . وما فيه من التشريعات إىل فقه احلدث ربطه بغريه أو النظر 

  
وهو أمر جيد إن كان .ائج ذكر النتثبات الوقائع ووصف تطور األحداث وفغالب الطرح املوجود للسرية النبوية يغلب عليه إ

  . اخلطاب موجه فقط للعوام من الناس 
  

ومل تقع عيين على دراسة مشابه لشيوخنا الكرام ، .  السرية النبوية يرسا بعض األصول لدوضحن أ أرسالةوقد حاولت يف هذه ال
ويف النية أن أتبع هذا البحث بأحباث لذا بذلت ما استطعت من اجلهد وأعترف بأن األمر مازال حيتاج إىل مزيد من الدراسة ،

  وهي دراسة تربوية عقدية )  الدعوي يف العهد املكي اخلطاب( أخرى تربوية تتعلق باخلطاب الدعوي ، وقد بدأت بـ 
  . وأن ينفع ا  هللا أسأل أن يبارك يل يف كلمايت وا  

  
  حممد جالل القصاص/ أبو جالل 
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  : السرية النبويةدراسة مهية أ: أوال 
  
من  : األحزاب [ "املؤمنني من أنفسهم النيب أوىل ب" ،  قال تعاىل   عبادة  رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ ب  ح ـ 1

  ]اآلية 
    3" الَّذي نفِْسي بِيده لَا يؤمن أَحدكُم حتى أَكُونَ أَحب إِلَيه من والده وولَده  فَو" ويف احلديث 

 يا  :  اللَّه علَيه وسلَّم وهو آخذٌ بِيد عمر بنِ الْخطَّابِ فَقَالَ لَه عمر كُنا مع النبِي صلَّى : عبد اللَّه بن هشامٍ قَالَويف البخاري عن 
 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيفِْسي فَقَالَ النن نٍء إِلَّا ميكُلِّ ش نم إِلَي بأَح تلَأَن ولَ اللَّهسفِْسي: " ري نالَّذى أَكُونَ لَا وتح هدبِي 

 فِْسكن نم كإِلَي بأَح "  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيفِْسي فَقَالَ النن نم إِلَي بأَح تلَأَن اللَّهالْآنَ و هفَإِن رمع ا : " فَقَالَ لَهالْآنَ ي
رم4 ع "  

؟  وماذَا أَعددت لَها :  ــ صلى اهللا عليه وسلم ــمتى الساعةُ قَالَ :  عن الساعة فَقَالَ  وجاء رجل إىل النيب صلى اهللا فسأله
س فَما فَرِحنا بِشيٍء قَالَ أَن : أَنت مع من أَحببت  : " لَا شيَء إِلَّا أَني أُحب اللَّه ورسولَه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقَالَ  : قَالَ 

 رمعكْرٍ وا بأَبو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن با أُحفَأَن سقَالَ أَن تببأَح نم عم تأَن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيلِ النا بِقَونحفَر
ببِح مهعو أَنْ أَكُونَ مجأَروهِمالمثْلِ أَعلْ بِممأَع إِنْ لَمو ماه5  ي إِي.  

لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ ( ، قال تعاىل  ) اإلخالص واملتابعة  ( لعبادةأحد ركين ا هو  ـ صلى اهللا عليه وسلم ــ واالقتداء به
موالْيو و اللَّهجرن كَانَ يةٌ لِّمنسةٌ حوأُس رياً اللَّهكَث اللَّه ذَكَرو ر21:األحزاب)[  الْآخ[ .  

قُلْ إِن كُنتم تحبونَ اللّه فَاتبِعونِي يحبِبكُم اللّه ويغفر لَكُم ذُنوبكُم واللّه غَفُور (  قال اهللا تعاىل وهو أيضا الترمجة احلقيقية للمحبة 
 يمح31 : آل عمران) [ر[  

 وإِن تطيعوه تهتدوا وما علَى الرسولِ إِلَّا " (ء به ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ والسير على دربه سبب للهداية قال اهللا واالقتدا
 بِنيلَاغُ الْم54من اآلية :النور)[ الْب[   

وهديه ، من هنا تأيت أمهية شرح ته  ال يعرف شيئا عن سريني املرء مبديقتكيف  ، ووأحواله حيب املرء من جيهل أوصافه وكيف 
  . ، ليعرفها من جهل فيحب ويتبع  صلى اهللا عليه وسلمصفاته وأحواله لتوضيح  السرية النبوية 

  

                                                
 13/ متفق علیھ واللفظ للبخاري  كتاب اإلیمان  3
  6142البخاري كتاب اإلیمان والنذور  4
   ،4777ومسلم كتاب البر والصلة  ، 6620 وكتاب األحكام 3412، وكتاب المناقب 5701البخاري كتاب األدب  5
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كنا "  أنه قال  ــ رضي اهللا عنهما ــ  السرية النبوية عبادة فقد جاء عن علي بن احلسني   وتعلُّمـ 2 
6"لم  كما نعلم السورة من القرآن  علَّم مغازي النيب صلى اهللا عليه وسن .  

كان أيب يعلمنا مغازي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويعدها «: وقال إمساعيل بن حممد بن سعد بن أيب وقاص
  .)7(»هذه مآثر آبائكم فال تضيعوا ذكرها: علينا، ويقول

  
  وجدنا أن السرية النبوية  إحدى وسائل التعبد ،  ــ  وهو ممكن هنا" الوسائل هلا أحكام املقاصد "  وإذا أعملنا قاعدة ـ  3

دفاع عن احلبيب ـ صلى اهللا عليه وسلم بعض الغايات وبعض الغايات عبادات واجبة ، و .  تأخذ حكم الغاية اليت تصل إليها 
  .ـ 
  
 واألنفالورة آل عمران ، ويف السرية توضيح لكثري من معاين القرآن الكرمي ، كتلك اآليات اليت تتكلم عن الغزوات يف سـ 4

ر بأكملها وفهناك س .يف دراسة السرية النبوية بيان لكثري من أسباب الرتول  ، كما أن... والتوبة واألحزاب والفتح  واحلشر  
تتكلم عن غزوة مثل سورة األنفال اليت تتكلم  عن غزوة بدر ، وسورة التوبة اليت تتكلم عن غزوة تبوك ، وسورة احلشر اليت 

حد ، وحىت تفهم هذه اآليات جيدا ال  يف سورة آل عمران تتحدث عن غزوة أُكثريةضري ، وهناك آيات لم عن جالء بين النتتك
      .بد من دراسة السرية النبوية 

  

 ،  من وملا كانت القدوة البد منها يف حياة الناشئة كان البد من تعلم السرية النبوية ، إلعطاء األجيال مناذج طيبة طاهرة ـ 5
 أو يف القصص ،الية اليت تعطى لألطفال فيما يعرض على الشاشات املرئية الصحابة والتابعني ، وطرد النماذج اجلاهلية أو اخلي

صلى اهللا ــ  حممد  النيب ففي السرية مناذج حية للقادة العظماء وعلى رأسهم. هذه األيام يف ت به البلوى ممما ع ،املكتوبة 
  ويف السرية مناذج حية للزهاد وعلى رأسهم النيب حممد ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ  ،  ـعليه وسلم

ني وعلى رأسهم النيب حممد ـ صلى اهللا ويف السرية أفضل النماذج للمرب.  األتقياء ني املخلصنيويف السرية مناذج للتجار الناجح
حلصول على املراد د يف اعليه وسلم ـ ، ويف السرية أمسى مناذج الصرب والثبات واجل .  

 ، وبني مناذج  شيئا ـ وخاصة الناشئةـ بة اليت ال يستفيد منها القارئ ذوكوال بد من عقد املقارنة بني النماذج اخليالية امل
ة املوجودة يف السرية النبوية البطولة احلي .  

ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ وباقي اجلبابرة الذين حممد النيب بل ال بد من عقد املقارنة بني عظماء التاريخ اإلسالمي وعلى رأسهم 
كُلَاستخفوا قومهم فأطاعوهم ، والذين محي ذكرهم باخلري بني الناس كما كان وا على الناس بالسيف ، ومل يتركوا أثرا هلم ي

ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ اهم رسول اهللا حال من رب .  
  
  

                                                
  . ـــ نقال عن فقھ السیرة للغضبان 241 / 3البدایة والنھایة البن كثیر   6
  .)2/195(الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع   ) 7(
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 ما هو مرفوض وحياول أن يفرض علينافر هو القوة العظمى على وجه األرض   واليوم دار الزمان دورة أخرى ، وصار الكـ 6
 ال بد من معرفة كيف  كانلذا والوقوف بوجهها ، ةيف ديننا ، وتبعه كثري من قومنا رغبة ورهبة ، وال بد من التصدي هلذه احلال

  .ة كنموذج لإلصالح ورد الناس إىل دين اهللا  السرية النبويعرضوت. األمر من قبل ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ عاجل رسول اهللا 

  
  . اليت ال بد منها ملن يريد دراسة السرية النبوية أو عرضها على الناس  ـ حبول اهللا وقوته ـ عرض بعض املفاهيم وأحاول

  :وصحة املصادر النبوية السرية  : ثانيا
  

بل يف أقدس ما لديهم وهو ما يسمونه  كل تراثهم الديين  ؛  . . .الديين ك الكبري يف تراثهم يعاين النصارى واليهود من الش )
(   األناجيلوكذا من كتبوا  )العهد القدمي  (  كتبتاليتالشخصيات  ، فهم خمتلفون أو قل جيهلون الكثري عن 8)الكتاب املقدس 

علوم ، واملعلومات عن األصول اليت متت  األناجيل  مشهور وموا كتبمن ، والكالم يف التشكيك في  )وغري القانونيةمنها القانونية 
ومن ، حتكر بني طائفة معينة حديث م) اآلباء األولون ( ، واحلديث عن ما يسموم بــ 9 الترمجة منها تكاد تكون معدومة 

 كتام وتراثهم الفكري يف شك كبري منإذا  همف،  يتكلم بأنه كله كذب ولوال ذلك خلرج للعوام دخل منهم اإلسالم ي
من اآلية  : الشورى ) [ وإِنَّ الَّذين أُورِثُوا الْكتاب من بعدهم لَفي شك منه مرِيبٍ (  مصداق قول اهللا تعاىل و، وه يوالتارخي

14 . [القضايا الذهنية اليتبعض وأن العوام ليس هلم من الدين سوى  عيبهم أن الدين حكر على األحبار والرهبان  ، ويستر 
  . ن وقاوال يالم عليها الب. ا كقضية الفداء والصلب مثال عند النصارى ، وبعض الشعائر التعبدية اليت يلتزم ا القليل يعتقدو

  . هذا حال أقرب الديانات لنا ــ النصرانية ــ واألمر أسوء يف اليهودية والبوذية وغريمها من الديانات األخرى 
  

نعرف عنه ـ  . . .وصحابته الكرام رضوان اهللا عليهم كل شيءينا ـ صلى اهللا عليه وسلم ــ ن فنعرف عن نبوأما حنن املسلم
ن م وكيف كان ينام ،وكيف كان يضحك ، وما كان حيب ، مأكله ومشربه وملبسه ومشيته وجلستهصلى اهللا عليه وسلم 

                                                
  ) األسفار اخلمـسة ( :  يتكون من عدة  أجزاء ) العهد القدمي( ، ) العهد اجلديد ( و) العهد القدمي (  الكتاب املقدس عبارة عن قسمني  8 8

منسوبة لعدد من األنبياء الذين عاصروا هذه املرحلة ) األسفار التارخيية ( املنسوبة ملوسى عليه السالم ، وهي ما يقال هلا عند املسلمني التوراة جمازا ، و 
ل خالف عندهم ـ ويطلق النصارى ال اليهود على هذا   ـ وهي حم  )سفار األبوكريفاأ (  ، و ) األسفار النبوية( ، و)  أسفار الشعر واحلكمة  (، و. 

 .  ، وتسمى أيضا الكتب والناموس ، ويطلق اسم التوراة على األجزاء الثالثة األخرية جتوزا  ) العهد القدمي( األجزاء األربعة اسم 
من احملررين ينتمون إىل اجليل األول والثـاين مـن        هو جمموعة األناجيل األربعة والرسائل امللحقة ا، وينسب إىل مثانية             ) العهد اجلديد ( و  

تنسب إليهم القليل و مث بطرس ويعقوب ويهوذا، ،النصرانية، وهم مىت ومرقس ولوقا ويوحنا أصحاب األناجيل، مث بولس صاحب األربع عشرة رسالة 
  .من الرسائل

  .للشيخ الدكتور منقذ حممود السقار ! اهللا ؟، وهل العهد القدمي كلمة ! راجع إن شئت ـ هل العهد اجلديد كلمة اهللا ؟. 
 
 .  واألصل مفقود . عندما تسأل عن أصول الترمجات ال جتد من جييبك ، وإمنا يقال لك هذه ترمجة عربية للترمجة اإلجنليزية مثال  9
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وأطفاله وأحفاده ، ونعرف مع نسائهيف بيته  وحالهونعرف صالته وغزواته ،   ، ن كان حيب ويكره من األشخاص األشياء ، وم 
  . نبينا ما ال يعرفه أحدنا عن أبيهعن 

وهذه معلى الناس ة من اهللا عظيمة جيب التنبيه عليها ملن يعرض السرية النبوية نم لْ، فنحن حني نعرض السرية النبوية نتكلم عن ع
  .فة ومعلومة وليس عن أشخاص ومهية ونتكلم عن حقائق وأشخاص معرو. مدون ،وليس عن قصص مفترى 

  .  ويعرف أمهية هذا من يناظر النصارى وخيتلط م 
  

ـ تثبت الروايات الضعيفة  ـ ومنها كتب التفسري السرية النبوية خذ منها ؤاليت تكتب الوأمرا آخر جيب التنبيه عليه وهو أن 
وايات يف كتب السري أا صحيحة فال بد من االلتفات إىل التعليق فال يعين أبدا وجود هذه الر. واملكذوبة للرد عليها وتضعيفها 
   .  أو الرواية الذي يذكره املؤلف على القصة

  
 مبعىن أنه نزل يف القرآن ،10 ق العال اليت أوردها املفسرون يف سورة النجم ومل يقل أحد منهم أن القصة صحيحةمثل قصة الغراني

 آياتفلم تكن هذه أبدا يوما من األيام " أم هم الغرانيق العال وإن شفاعتهم لترجتى  "  )العزى(  و) الالت (  تقول عن آيات
  . ومل يذكرها املفسرون من باب التأيد ، وإمنا من باب التكذيب والرد على من يقول ا . من كتاب اهللا ومت نسخها أو حذفها 

  
 ، وما يقال من أن  بزعمهملنيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ يوم خيربم االذي كلَّ) يعفور ( ال ذلك أيضا ما يقال عن احلمار ومث

 رأى زينب يف ثياب شفافة فأعجبته وسعى يف طالقها من زيد ليتزوجها هو صلى اهللا عليه  ـ  صلى اهللا عليه وسلم ـرسول اهللا
  . وسلم 

رِهذه الرويات ومثلها تليها  لتكذبيها والرد ع أيضا كتب التفسريو يف كتب السري د.   
فتري أهل الكتاب وليس جمرد وجودها هو إثبات هلا كما ي.  

  
  .  فالواجب على من يعرض السرية أن ينبه على هذا األمر 

  
 ينقلون هذه الكفر  إال أنك حني تعلم أن دعاة  ال يستحق الوقوف عنده والتنبيه عليه ، هذا األمر بسيطٌللقارئ أن وقد يبدوا 

القرطيب ( و ) بن كثري ا(  أإئمتهم الكبار قل لكم من كتبنن املسلمني والنصارى ويقولون هلم ها حنن نم ماألشياء ملن يسمعو (
 يتنب لك مدى أمهية التنبيه على هذا األمر ، وعلى هذا املسلك الفاسد الذي هو يف حقيقة أمره كذب اخل ) ... اجلاللني ( و 

  . ليس إال 
                                                

 يكون النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ تكلم الراجح أن القصة مل تثبت ، ومن قال بثبوا عمال بتعضيد الرويات املرفوعة بعضها لبعض ، نفى أن 10
، فمن أثبت القصة نفي أن يكون النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم تكلم ذا الكالم ، وإمنا ) وإن شفاعتهم لترجتى . وإن الغرانيق العال ( ذا الكالم 

ته رد الشبهات عن عصمة النيب صلى اهللا عليه وسلم ص ألقاه الشيطان يف أذن املشركني ـ وقد ذهب بعض احملققني  ـ عماد الشربيين يف رسال
   ــ  إىل رد القصة وإثبات بطالا من عدة طرق ، ورد على بن حجر ما قاله يف هذا املوضع ، فلريجع إليه من أراد أن يستزيد 257ـ 325
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  :  اهللا عليه وسلم ـ املفترى عليه  صلىـاهللا  رسول شخص: ثالثا 
  

ثت به عن ما حيدث اليوم من سب للحبيب ــ صلى اهللا عليه وسلم ــ ليس حدثا عابرا قامت به صحيفة سيئة األخالق نفَّ
حقدها يف عدد من أعدادها ، وليس هو هم حفنه من أراذل الكفار ملئت قلوم غيظا وحنقا على شخص احلبيب ـ صلى اهللا 

 إذ أن جماراة السفهاء أمر .ا حصل به اإلهتمام بل لو كان  األمر كذلك مل.يه وسلم ـ فقاموا ميثلون وينكتون ويسخرون عل
    .وأبعداألمر أعمق من هذا .. ولكن . . .يترفع عنه العقالء 

ههِم وما تخفي صدورهم أَكْبر قَد بينا لَكُم قَد بدت الْبغضاء من أَفْوا  . . . (: هذه األمور ليست إال كما يقول اهللا عز وجل 
. . . وهل جييبون ؟  . . . فهل يسمعون ؟ . وهاأنذا أنادي العقالء  .  )118  من اآلية:آل عمران ) ( اآليات إِن كُنتم تعقلُونَ

  وليت أوىل العزم من العقالء من يلبون ؟ 
  
  

يبترون ويكذبون ويبدون قليال وخيفون كثريا كي ... يتكلمون عن النصرانية ) التبشريية ( الم من قبل كان النصارى يف مح
( هذا احلوار الذي جيرى مع علماء الدين ... واختذوا مما يسمى حبوار األديان .  يف صورة يتقبلها اآلخر احملرفيظهروا دينهم 

ملسلمني يف أدغال أفريقيا وجنوب شرق أسيا أن اإلسالم يعترف بنا وال يتنكر  وسيلة ليقولوا ملن خياطبوم من ضعاف ا )الرمسيني
  . ـ  وهم كاذبون آمثونفكله خري ـ بزعمهم، لنا 

   
  )اجلهاد( وعن ) احلدود (وعن ) الطالق ( وعن ) التعدد ( يتكلمون عن ... وكانت محلتهم على اإلسالم محلة على شعائره 

قرآن ومنسوخة ، مث يف الفترة األخرية وخاصة بعد انتشار الفضائيات ودخوهلا كل البيوت تقريبا ، وعن ناسخ ال) املرياث ( وعن 
وكذا بعد ظهور تقنية اإلنترنت عموما والبالتوك خصوصا ، أخذ القوم منحى آخر وهو التركيز على شخص احلبيب ـ صلى اهللا 

  . ى اهللا عليه وسلم ـ ورة النيب ـ صلصقاموا ينقضون اإلسالم بتشويه .عليه وسلم ـ 
ه دعاة الكفر ثوب العلْبِسي  عون أنه احلقيقة اليت ال مراء فيها ، لمية ودعك من كالم األراذل ، هناك طرحذا ، ويد خياطبون

  !!اهلراء قومهم ومن يتوجهون إليهم بالتنصري 
  

  . هذا توجه عام داخل محالت التنصري اليوم 
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 األوربية هو طفح ملا يخاطب به القوم يف الكنائس  الصحفوما حدث يف.  متابعة ملا يتكلم به القوم  واألمر بين ملن له أدىن
  . عن نيب اإلسالم ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ وبعض الفضائيات وغرف البالتوك 

   
 عند سليمان عليه ، يتكلمون عن زواجه بتسع من النساء ـ وقد اجتمع) أخالق نيب اإلسالم ( فهم حياضرون ويؤلفون عن 

عمائة من النساء وهذا يف كتام ـ  ، وعن زواجه من عائشة ومن زينب ومن صفية ـ رضي اهللا عنهن ، وعن غزواته بالسالم س
ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ ؛ وبطريقة البتر للنصوص واعتماد الضعيف والشاذ واملنكر من احلديث خيرجون بكالمهم الذي 

) الطربي ( و ) بن كثري ا( ولكنه يف األخري يبدو للمستمع أن هذا كالم . ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ يشوهون به صورة احلبيب 
  !!اإلسالم ) علماء ( اليت خيفيها فيظن املخاطبون أا احلقيقة . علماء اإلسالم ) بن سعد ا( و
  

 عن أمهات املؤمنني وعن صحابة النيب ـ يغرفون من وعاء الشيعة الكدر النجس حني يتكلمونـ مع األسف ـ دعاة النصرانية 
الذين ) القرآنيون ( صلى اهللا عليه وسلم ـ بل ويف كالمهم عن النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ أحيانا ، ويغرفون من وعاء 

  . ـ يتركون السنة تشكيكا يف ثبوا أو يف عصمة احلبيب ـ صلى اهللا عليه وسلم 
  

إال )  اآلخر (ال نريد ثورة كالمية ، وغضبة ال يفهم منها . ، والتصدي له على أرض الواقع  قراءة جيدة ملا حيدث واملطلوب هو
  .أا نفرة املتعصب 

  . نريد قطع الطريق على هؤالء وإحباط كيدهم ، وإنقاذ الناس من الكفر برم 
  

خص احلبيب ـ صلى اهللا عليه وسلم على ش جيفف منابع املنصرين ، أعين ما يقوله القرآنيون والشيعة مطلوب خطاب أكادميي
وب والشاذ والضعيف ذُكْـمـ للنص واعتماد الرِتوما يفتريه النصارى بالب. ـ ونسائه أمهات املؤمنني ـ رضى اهللا عنهن ـ 

  .من احلديث 
  . يوما ما  وإن أخذ األمر وقتا ولكنه سيثمر بإذن اهللا . ومعين ذا طلبة درجات التخصص العليا يف الكليات الشرعية 

 يبني هلم كيف كان نبيهم ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ بعيدا كل البعد عما يقولوه النصارى ، وأن ما ومطلوب خطاب لعامة الناس
اجلمال ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ ، ويأخذ يقال حمض كذب ، وأن النيب صلى اهللا عليه وسلم ـ كان كل الكمال ومجلة 

  .  اهتماما أكرب ممن يعرضون السرية النبوية على الناس وسلم ـ صلى اهللا عليه شخص احلبيب ـ
   

  .مثل النيب رسول األمة اهلادي * * * تاهللا ما محلت أنثى وال وضعت   
  

  
نريد أن يطلع إخواننا وشيوخنا األفاضل على شبهات القوم  و يتعرضوا هلا حني شرح السرية النبوية ، يربزوا للناس صورا 

 تبني للناس حلمه وكرمه و طول سجوده لربه يف بيته ويف تعامله مع أصحابه ، النيب صلى اهللا عليه وسلم ـ ومشاهدا من أحوال
  .  يف ليله 
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لى اهللا عليه وسلم كان بشرا يعتريه ما  يعتري البشر من حب ال بد من الوقوف مع هذه القضية وبيان أن النيب ـ ص: أقول 

  .عام والشراب ، وما إىل ذلك النساء والولد ، ومن احلاجة إىل الط
وأن ما حدث على يديه من نصر وفتح ومتكني ما كان أبدا لعبقريته فقط ، كما حياول أن يصور كثري ممن يسمون منصفني عند 

  . الغرب ، ولكن ألنه كان نبيا يوحى إليه ، صلى اهللا عليه وسلم 
  

   :الدعوة إىل التوحيدحلقة من حلقات ) السرية النبوية ( البعثة احملمدية : رابعا

  
فكان آدم عليه  11)وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا ليعبدون(خلق اهللا عز وجل الناس لعبادته وحده ال شريك له ـ 

وأرسل نوح عليه  ــ . حىت ظهر الشرك عشرة قرونه على التوحيد مث كانت ذريته من بعد ،12نبيا مرسال السالم 
  .  سائر، ومن يومها وموكب الدعوة إىل اهللا  13 لناس إىل التوحيد يدعو االسالم 

...  دعوة الكل ـ مبا فيها  دعوة حممد صلى اهللا عليه وسلم ـ  هي اإلسالم مبفهومه العام ، االستسالم هللا ـ
يهم علــ م موجز دعوو  .الشعائر ــ  و الشرائعأو ، والنسك إخالص العبادة هللا عز وجل بشقيها  الطاعة 

بكل فروعه وأنواعه ومواالة أهله ، وما يستلزمه " التوحيد " أا دعوة واحدة إىل منهج ــ الصالة والسالم 
ذلك من نبذ الشرك بكل ص14 وألوانه ، ومعاداة أهلههرِو  .  

  
 :  قال تعاىل  ويف القرآن جاء التعبري عن الرساالت مجيعاً بأا  كتاب  واحدــ 

مةً واحدةً فَبعثَ اللّه النبِيني مبشرِين ومنذرِين وأَنزلَ معهم الْكتاب بِالْحق ليحكُم بين الناسِ فيما كَانَ الناس أُ(
ب اتنيالْب مهاءتا جم دعن بم وهأُوت ينإِالَّ الَّذ يهف لَفتا اخمو يهلَفُواْ فتا اخمواْ لنآم ينالَّذ ى اللّهدفَه مهنيياً بغ

  .  15)اختلَفُواْ فيه من الْحق بِإِذْنِه واللّه يهدي من يشاُء إِلَى صراط مستقيمٍ
ميزانَ ليقُوم الناس بِالْقسط وأَنزلْنا الْحديد فيه لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْبينات وأَنزلْنا معهم الْكتاب والْ(وقال تعاىل 

زِيزع قَوِي بِ إِنَّ اللَّهيبِالْغ لَهسرو هرنصن يم اللَّه لَمعيلاسِ ولنل عافنمو يددش أْس(:    وقال تعاىل 16)ب اللَّه
بِالْح ابتلَ الْكي أَنزالَّذةَ قَرِيباعلَّ السلَع رِيكدا يمانَ ويزالْمو ق (17وج ،لةًم  ) ونَ بِاللّهكْفُري ينإِنَّ الَّذ

                                                
  )56: الذاریات ( 11
ُت َیا َرُسوَل اللَِّھ َوَنِبيٌّ َكاَن َقاَل َنَعْم َنِبيٌّ ُمَكلٌَّم ؟ للَِّھ َأيُّ اْلَأْنِبَیاِء َكاَن َأوَُّل َیا رَُسوَل ا: ُقْلُت : من حدیث أبي ذر قال ) 20566( في المسند 12   .َقاَل آَدُم ُقْل
: األحزاب [ " وقرن في بیوتكن وال تبرجن تبرج الجاھلیة األولى " راجع تفسیر بن كثیر عند قولھ تعالى   وھو من قول بن عباس رضي اهللا عنھما ، 13

33[   
 . ظاھرة اإلرجاء  للدكتور سفر الحوالي ـــ المقدمة  14
   )213: البقرة ( 15
   )25: الحدید ( 16
  17: الشورى  17
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اْ بين ذَلك ورسله ويرِيدونَ أَن يفَرقُواْ بين اللّه ورسله ويقُولُونَ نؤمن بِبعضٍ ونكْفُر بِبعضٍ ويرِيدونَ أَن يتخذُو
  ... 18) أُولَـئك هم الْكَافرونَ حقّاً وأَعتدنا للْكَافرِين عذَاباً مهِيناً . سبِيالً

  
ءهم الْعلْم بغياً إِنَّ الدين عند اللّه اِإلسالَم وما اختلَف الَّذين أُوتواْ الْكتاب إِالَّ من بعد ما جا(فالدين عند اهللا واحد 

ولذلك من . وليس هناك تعدد أديان وإمنا تعدد رساالت  19)بينهم ومن يكْفُر بِآيات اللّه فَإِنَّ اللّه سرِيع الْحسابِ
     .اإلهلية اخلطأ االعتقاد بتعدد األديان 

وقَوم نوحٍ لَّما كَذَّبوا الرسلَ أَغْرقْناهم (   وقول اهللا تعاىل ، 20)كَذَّبت قَوم نوحٍ الْمرسلني(وتدبر قول اهللا تعاىل 
  . ]37 : الفرقان [)وجعلْناهم للناسِ آيةً وأَعتدنا للظَّالمني عذَاباً أَليماً 

ت الدعوات واحدة  ، أعترب  عليه الصالة والسالم ، وإمنا ملا كاناف أن قوم نوح مل يكذبوا إال نبيهم نوحوومعر
  .  تكذيب للرسل مجيعا وح لرسوهلم ـ نوح عليه السالم ـتكذيب قوم ن

ومن يبتغِ غَير اِإلسالَمِ ديناً فَلَن يقْبلَ منه وهو في اآلخرة من (فالدين عند اهللا اإلسالم  وال يقبل من الناس غريه 
رِيناسا (:  قال تعاىل  عليه السالم إبراهيمهو دين  21)الْخنلْ مقَبا تنبيلُ راعمإِسو تيالْب نم داعالْقَو يماهرإِب فَعرإِذْ يو

يملالْع يعمالس أَنت كأَرِ( . إِنو ةً لَّكملسةً ما أُمنتين ذُرمو نِ لَكيملسا ملْنعاجا ونبر أَنت كا إِننلَيع بتا وكَناسنا من
يمحالر ابو(   وقال تعاىل    22) التنيالَمالْع برل تلَمقَالَ أَس ملأَس هبر 23) إِذْ قَالَ لَه   

يعقُوب يا بنِي إِنَّ اللّه اصطَفَى لَكُم ووصى بِها إِبراهيم بنِيه و(وهو دين يعقوب عليه السالم وبنيه من بعده قال اهللا  
أَم كُنتم شهداء إِذْ حضر يعقُوب الْموت إِذْ قَالَ لبنِيه ما تعبدونَ من بعدي قَالُواْ ( . الدين فَالَ تموتن إَالَّ وأَنتم مسلمونَ

ائآب إِلَـهو كإِلَـه دبعونَنملسم لَه نحنداً واحإِلَـهاً و اقحإِسيلَ واعمإِسو يماهرإِب 24)ك   
  

ا وما تنقم منا إِالَّ أَنْ آمنا بِآيات ربنا لَما جاءتنا ربنا أَفْرِغْ علَينا صبراً وتوفَّن(وجاء على لسان قوم موسى عليه السالم  
سمنيم( ، 25)لنيملسم مكَّلُواْ إِن كُنتوت هلَيفَع م بِاللّهنتآم ممِ إِن كُنتا قَوى يوسقَالَ م26)و   
  

كُونَ من فَإِن تولَّيتم فَما سأَلْتكُم من أَجرٍ إِنْ أَجرِي إِالَّ علَى اللّه وأُمرت أَنْ أَ(وجاء على لسان نوح عليه السالم  
نيملس27)الْم   

رب قد آتيتين من امللك وعلمتين من تأويل األحاديث فاطر السموات "  وجاء على لسان يوسف عليه السالم  
   ]101: يوسف [ " واألرض أنت ويل يف الدنيا واآلخرة توفين مسلما وأحلقين بالصاحلني 

                                                
   ]  151، 150: النساء "[  18
   )19: آل عمران ( 19
   )105: الشعراء ( 20
   )85: آل عمران ( 21
  128 ، 127: البقرة  22
 131: البقرة  23
 132،    133: البقرة  24
  126: األعراف  25
 84: یونس  26
 72: یونس  27
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 قال من أنصاري إىل اهللا قال احلواريون حنن أنصار اهللا آمنا فلما أحس عيسى منهم الكفر" وجاء على لسان احلواريني 
  .  ]52:  آل عمران [ " باهللا واشهد بأنا مسلمون 

   ] 111:  املائدة [" وإذ أوحيت إىل احلواريني أن آمنوا يب وبرسويل قالوا آمنا واشهد بأنا مسلمون " ويف آية أخرى 
  

أَلَّا تعلُوا علَي  . إِنه من سلَيمانَ وإِنه بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ(اليمن  وجاء يف خطاب سليمان عليه السالم  إىل أهل 
نيملسونِي مأْت28)و   

)نيملسا مكُنا وهلن قَبم لْما الْعينأُوتو وه هكَأَن قَالَت كشركَذَا عيلَ أَهق اءتا جوجاء على لسان املالئكة  29)فَلَم ، 
فَما وجدنا فيها غَير بيت من  . فَأَخرجنا من كَانَ فيها من الْمؤمنِني(وهم يتكلمون عن قوم لوط عليه السالم 

نيملس30) الْم  
  

ويف احلديث .  الرساالت تدفالدين واحد وإن تعد "يساسِ بِعلَى النا أَواُء  أَنبِيالْأَنو ةرالْآخا ويني الدف ميرنِ مى اب
داحو مهيندى وتش مهاتهأُم لَّاتعةٌ لو31 "إِخ  

  
  .  وبني من سبقوا  ـ صلى اهللا عليه وسلمـ  رسول اهللا وا عاصرألشخاص الذين بني اا ربطجند يف السرية النبوية  وـ

ي32، وعروة بن مسعود الثقفي بالرجل الذي جاء من أقصى املدينة يسعى  ـ ي اهللا عنه مبؤمن آل فرعونرض ـ ه أبو بكر شب ، 
وأمية بن أيب الصلت  بالذي آته اهللا آياته فانسلخ  ، 34 جهل بفرعونوأبو  .33وعقبة بن معيط بقاتل ناقة صاحل عليه السالم

                                                
 31 ، 30: النمل  28
 42: النمل  29
  36 ، 35:  الذاريات  30
والعلَّات الضرائر ، وبنوا العلِّات اإلخوة لألب غري .  من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه   كتاب أحاديث األنبياء3443البخاري  31

 . الضرائر 
يف كتاب املناقب من حديث جابر بن عبد اهللا رضي 3582وحاء يف سنن الترمزي . روة بن مسعود الثقفي الروض األنف قصة مقتل ع 32

وجاء ذلك أيضا يف صحيح مسلم كتاب اإلميان . اهللا عنه وهو يف اإلسراء واملعراج وصف عروة بن مسعود الثقفي بعيسى عليه السالم 
   .251حديث رقم 

 . عند ذكر أحداث غزوة بدر . ري السرية النبوية أليب بكر اجلزائ 33
  5172مسند أمحد   34
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لكُلِّ أُمة أَمني وأَمني هذه الْأُمة أَبو عبيدةَ بن "  و  " 36ارِيا وحوارِي الزبير إِنَّ لكُلِّ نبِي حو" وقريب من هذا  ... 35منها
   .37الْجراحِ

  
دود بني عباد اهللا وعباد الشيطان على مر مني هذا احلبل امليال بد من  احلرص على تبرض السرية النبوية على الناس حني عو

 38العصور  
  

  .) الذين استكربوا (  ...  ) املأل  (وصف فهميستخدم مع املكذبني للرسالة يف كل العصور نفس الالقرآن الكرمي وـ  
  ) .استضعفوا ( وأتباعهم هم الذين 

   
 آدم أَن لَّا تعبدوا أَلَم أَعهد إِلَيكُم يا بنِي( بأنه عبادة للشيطان قال تعاىل   كل الرسل ـ ـ وجاء التعبري عن رفض دعوة الرسل

بِنيم ودع لَكُم هطَانَ إِني39 )الش    
  

من خالل دراسة   هذا الربط بني عباد اهللا يف كل زمان ومكان، وبني عباد الشيطان يف كل زمان ومكان  توضيحواملطلوب هو
دعوة إال اهللا عرب التاريخ ، هي رسالة اهللا إىل البشرية  بعد وبيان أن السرية النبوية ما هي إال حلقة من حلقات ال.  السرية النبوية 

 ويشعر املسلم .ي  اليوم ومسلمي األمس وهذا الربط أيضا حيدث نوع من األنس بني مسلم . أن احنرفوا لردهم إىل الدين احلق 
  . بأن نسبه عريق بني األجيال ، وفيه استحضار حلال من مضوا والتأسي م 

  
  
  
  
  
  
  

                                                
   220 ــ 2جــ :  والبداية والنهاية البن كثري  35
  .4436ومسلم 2634البخاري  36
  4382البخاري كتاب املغازي حديث رقم  37
 . انظر خمتصر السرية النبوية لإلمام حممد بن عبد الوهاب ــ املقدمة  38
  60: یس  39
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   .للعرب فقطـ  صلى اهللا عليه وسلم مل يبعث رسول اهللا ـ: مساخا
  

 واملسلمني  ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ بعض ممن يشرحون السرية النبوية ، حيصرون أحداث السرية يف العهد املكي بني الرسول
 خرج  إىل الطائف ، وكان  ـ صلى اهللا عليه وسلم  ـوبني قريش ، مما يفهم منه أن الدعوة كانت حملية ، علما بأن الرسول

يعرض نفسه على القبائل يف احلج ، وجاءه اجلـ احلبشة والشام حني مسعوا مببعثه  واستمعوا إليه ، وجاءه فريق من نصارى ن 
لْنا لَهم ولَقَد وص(:    يف سورة القصص     .وفيهم نزل قول اهللا تعاىل  . وأسلموا  عليهم القرآن  فتالصلى اهللا عليه وسلم ـ
 وإِذَا يتلَى علَيهِم قَالُوا آمنا بِه إِنه الْحق من ربنا إِنا كُنا .الَّذين آتيناهم الْكتاب من قَبله هم بِه يؤمنونَ   .الْقَولَ لَعلَّهم يتذَكَّرون

 نيملسم هلن قَبم. ؤي كلَئقُونَ  أُونفي ماهقْنزا رممئَةَ ويالس ةنسونَ بِالْحؤرديوا وربا صنِ بِميترم مهرنَ أَجوت.  ووا اللَّغعمإِذَا سو 
    40"جاهلني أَعرضوا عنه وقَالُوا لَنا أَعمالُنا ولَكُم أَعمالُكُم سلَام علَيكُم لَا نبتغي الْ

  
  .41بعض أصحابه إىل احلبشة لتكوين نواة أخرى احتياطية للدعوة اإلسالمية  ـصلى اهللا عليه وسلم ـ وأرسل رسول اهللا 
يدعوهم إىل اإلسالم  امللوك  ـصلى اهللا عليه وسلمـ  رسول اهللا وبعد ذلك كاتب.   

  
  . فقد كانت الدعوة عاملية من يومها األول ويف كل مراحلها 

   فارس والشام من فتح  أضف إىل ذلك البشارات اليت كان يتكلم ا الرسول ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ 
لَمونَ وتفْتح  بِأَهلهِم ومن أَطَاعهم والْمدينةُ خير لَهم لَو كَانوا يع43 فَيتحملُون42َ تفْتح الْيمن فَيأْتي قَوم يبِسونَ"ديث احلوجاء يف 

الشأْم فَيأْتي قَوم يبِسونَ فَيتحملُونَ بِأَهليهِم ومن أَطَاعهم والْمدينةُ خير لَهم لَو كَانوا يعلَمونَ وتفْتح الْعراق فَيأْتي قَوم يبِسونَ 
أَطَاع نمو يهِمللُونَ بِأَهمحتونَفَيلَمعوا يكَان لَو ملَه ريةُ خيندالْمو م44 "ه  

                                                
 55 ـ 51: القصص  40
ومل يكن سبب اهلجرة هو اهلروب من التعذيب كما تتكلم بعض املصادر ، وإمنا أصح من ذلك أن يقال أا كانت لتكوين نواة احتياطية للدعوة  41

  ...اإلسالمية ، يدل على ذلك كون من هاجروا إىل احلبشة ممن هلم شوكة يف مكة مثل جعفر بن أيب طالب وعثمان بن عفان  والزبري بن عوام 
  .وم مل يرجعوا بعد اهلجرة مباشرة بل بعد سبع سنيني من اهلجرة حني استقرت الدولة اإلسالمية بوضوح وك
  .أي يزينون للناس اخلروج من املدينة  42
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 إِذَا هلَك كسرى فَلَا كسرى بعده وإِذَا هلَك قَيصر فَلَا قَيصر بعده والَّذي نفِْسي بِيده لَتنفَقَن كُنوزهما في سبِيلِ "ويف احلديث 
45 "اللَّه  

 تغزونَ جزِيرةَ الْعربِ فَيفْتحها اللَّه ثُم فَارِس فَيفْتحها اللَّه ثُم تغزونَ الروم فَيفْتحها اللَّه ثُم تغزونَ الدجالَ فَيفْتحه " ويف احلديث 
 46 " اللَّه  

فهناك من يردد أن الدعوة كانت حملية عربية ، . ا األمر فالدعوة كانت عاملية من يومها األول ، ومن املهم جدا التنبيه على هذ
  . وهناك من يسمع هلم ) العقالنيني ( نفر غري قليل من هذا حديث . مث حتت  أطماع استعمارية  أصبحت عاملية . قرشية 

  
  
  

  .  قبل البعثة احملمدية يةحال البشر: سادسا 

  
  . هذه الفقرة متممة ملا قبلها 

دراسة السرية النبوية  يتناول فقط حال اجلاهلية يف اجلزيرة العربية فقط ، بل خيتزل البعض األمر  أكثر من ذلك  يتناول  كثري ممن
  ! .فقط فال يتكلم إال عن حال قريش  ، وكأنه صلى اهللا عليه وسلم مل يبعث إال إىل العرب 

  
ومن فضـ صلى اهللا عليه وسلم ـ ة القول أن الرسول لاملعمورة كلها  بعد جنبات ، وأن نور اإلسالم أضاء افةعث للناس كب 

   .  ـصلى اهللا عليه وسلمـ قرن من وفاته 
  

  !إخواين الكرام 
  

 وال يف الناحية االجتماعية ،وال ةمل يكن حال البشرية خارج اجلزيرة العربية خري من حاهلا يف  اجلزيرة العربية ، ال يف الناحية الديني
، وإن كان هنا رقيا مل تكن البشرية قبل حممد صلى اهللا عليه وسلم ، تعرف أيا من أنواع التكرمي لإلنسان . يف الناحية االقتصادية 

  . ماديا إال أا مل تستفد منه بسبب ترك هدى اهللا عز وجل 
  

  : يف الفرس 

                                                                                                                                                            
  أي حيملون أهلهم ومتاعهم وخيرجون 43
   كتاب احلج1875البخاري  44
   كتاب فرض اخلمس3120البخاري 45
   5161راط الساعة احلديث ويف صحيح مسلم  يف كتاب الفنت وأش 46
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هم  ، حىت أن يزدجر الثاين كانت احملرمات النسبية اليت تعارف على حرمتها أهل األقاليم املتواضعة موضع خالف ونقاش عند

كان امليالدي القرن السادس يف جوبني الذي متلك  الذي حكم يف أواسط القرن اخلامس امليالدي تزوج بنته ، مث قتلها ، ورام 
  .متزوجا أخته 

  47.!!   بل كان قربة يتقربون به إىل  اهللا  عندهمومل يكن هذا معصية
  

و إىل العزوبية وترك الزواج استعجاال لفناء البشرية ، ومع أن صاحب هذه الدعوة قتل اليت تدع) ماين ( وفيهم  ظهرت دعوة  
  . إال أن دعوته ظل هلا أنصار إىل ما بعد الفتح اإلسالمي 

اليت دعت إىل أن يكون الناس سواء يف كل شيء ، يف األموال ويف النساء ، والقت هذه الدعوى ) مزدك ( وفيهم ظهرت دعوة  
  .  ، حىت صاروا ال يعرف الرجل ولده وال املولود أباه  رواجا كبريا

  
م وكان األكاسرة يدجيعون أإهلي ، وكان الناس ينظرون إليهم كآهلة ويعتقدون أن يف طبيعتهم شيئا علويا ري يف عروقهم دم 

ما يعطونه ألحد إمنا هو صدقه مقدسا ، فال جيري امسهم على لسام ، وال جيلسون يف جمالسهم ، وليس ألحد حق عليهم  ،وأن 
  . وتكرم من غري استحقاق ، وليس للناس قبلهم إال السمع والطاعة 

ودون ذلك كان اتمع قائما على الطبقية املؤسسة على اعتبار احلرفة والنسب ، وكان من قواعد السياسة أن يقنع كل واحد 
ون وضيعا  اهللا هلا ، ومل يكن امللوك يولُّغري احلرفة اليت خلقه يتخذ حرفة مبركزه الذي منحه نسبه ، ومل يكن يسمح ألحد أن

  .وظيفة من وظائفهم 
  

فارس كانوا ينظرون إىل األمم األخرى نظرة ازدراء وامتهان ، ويلقبوا بألقاب فيها احتقار وسخرية ، ـ أهل ـ مث هم مجيعهم 
  . ح مل يشرك فيها معهم أحدا نهم مبواهب وم قد خصغريهم من أسباب الرفعة والعلو ، وأن اهللابويرون أن م ما ليس 

  
ويف ناحية الشعائر التعبدية ، كانت الديانة عندهم هي عبادة النار ، والنار ال توحي لعبادها بشريعة وال ترسل رسوال وال تتدخل 

أوقات خاصة ، أما يف أمورهم  يف شئون حيام ، لذا أصبحت الديانة عند اوس عبارة عن طقوس يؤدوا يف أماكن خاصة و
  . فكانوا أحرارا يسريون على أهوائهم ، أو ما يؤدي إليه تفكريهم ، أو ما توحي به مصاحلهم ومنافعهم 

  
ويف اهلند والصني كانت البوذية ، وهي ديانة أرضية تدعو إىل قمع شهوات النفس وترك الدنيا وما فيها  مث حتولت إىل  الوثنية 

وكانت اآلهلة متعددة حىت أصحبت املعادن كالذهب والفضة . ا ، وتسرب إىل مناهج العبادة السحر واألوهام بعد أن عبدت بوذ
  .   اخل . . .  التارخيية آهلة  األشخاص آهلة واألجرام الفلكية آهلة ، وبعض تآهلة ، واحليوانا

  .وكانت ذات الطبقية موجودة أيضا 

                                                
 .ط دار الكلمة للنشر والتوزيع 37ما ذا خسر العامل باحنطاط املسلمني صــ  47
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 حتولت لديانة مرتبطة باجلنس ، ال ترى عليها يف األمم األخرى ل احلضارة للبشرية ، فقد لح حلمل مشعأما اليهودية فلم تكن تص
نيل منها ، وحتقيق أطماعهم على حساب اآلخرين لة هلداية البشرية وإمنا لمن سبيل ، فلم تكن لدى اليهود ني .  

  
هدها األول من التفصيل والوضوح ومعاجلة مسائل املسيحية ديانة مل تعرف التطبيق يف أرض الواقع ، فلم تكن املسيحية يف عو

 )  الرسول بولس( املعروف بـ ) شاؤول اليهودي ( اإلنسان ، حبيث تقوم عليها حضارة أو تسري يف ضوئها دولة ، مث جاءها 
 البقية الباقية ، فطمس نورها وطعمها خبرافات اجلاهلية اليت انتقل منها والوثنية الرومية اليت نشأ عليها ، وقضى قسطنطني على

ألفالطونية املصرية والرهبانية ، كما يقول صاحب حىت أصبحت النصرانية مزجيا من اخلرافات اليونانية ، والوثنية الرومية ، وا
  . كتاب ماذا خسر العامل باحنطاط املسلمني 

  
ر العصور ديانة وثنية  وأصبحت على م بني اإلنسان والعلم والفكر ،ولُوأصبحت بعد زيادات احملرفني وتأويل اجلاهلني ، حتُ
حىت أن أصحاا األوائل لو بعثوا ملا استطاعوا التعرف على شي من ديانتهم . يقدس أهلها  القديسني والصور املعلقة يف الكنائس 

 .  
  

 ، 48يه السالمتبعا الختالفهم يف طبيعة املسيح عل األرثوذكس وحدث أن انقسم النصارى إىل ما يعرف اليوم بالكاثوليك  و 
ون مث يقتلون غرقا ،  بذَّع كانوا يوقاموا باضطهاد من خالفهم املذهب ، فرجالٌ.  وكان مذهب الدولة هو املذهب الكاثوليكي  

ورجال كانوا يشغري ذلك من الفظائع وهم أحياء موثقون ، وون فيهم النار لُع  .  
  

، فكانت بعض املمالك تزرع وحتصد ، وحتمل زرعها على دواا م موجودة فيهوكانت ذات الطبقية املوجودة يف غريهم 
  . وأكتافها خلزينة الدولة  

  . شرت الرشوة والفساد اإلداري يف الدولة ، والفساد اخللقي بني عوام الناس توان
  

                                                
النصارى مجيعهم يؤمنون بأن للمسيح طبيعتني ، طبيعة بشرية ، وطبيعة إهلية ، ومنهم من يغلب الطبيعة البشرية على اإلهلة وهم اآلشوريون يف مشال  48

  . ايران ، وجنوب غرب تركيا  شرق العراق ، ومشال غرب
، ومنهم من يغلب الطبيعة اإلهلة ويقول أن انسانية املسيح ضاعت يف ألوهيته كما تضيع قطرة ) نسبة إىل نسطريوس (  ويعرفون باسم النسطوريون 

ومنهم من يطرح رؤية . ا يف الشام ، وأثيوبيا وهم اليوم الكنيسة القبطية يف مصر وما يتبعه) أتباع يعقوب الربدعي ( اخلل يف املاء ، وهم اليعقوبيون 
حىت قيل أن الطائفة ، وبينهما انقسامات أخرى باعتبارات ثانية . متزنة بني الطبيعتني وهم الكاثوليك ، وكل منهم يكفر اآلخر على هذه العقيدة 

واحلمد . ما بينهم ، وكثري من هذه الطوائف يكفر بعضها بعضا اإلجنليني يف أمريكا وحدها ثالمثائة وأربعة عشر طائفة ، وهم أقل الطوائف إنقساما في
   .هللا على نعمة اإلسالم 
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  . وباقي الشعوب الوثنية يف أفريقيا كانت تعيش عيشة أقرب للبهيمية منها لإلنسانية 
  

  .على صاحبها أفضل  الصالة والسالم شرية  قبل البعثة احملمدية هذا هو حال الب
  

 حال البشرية قبل البعثة احملمدية ، وذلك ألن فريقا من  وحنن ندرس السرية أو نعرضها على الناس أن نوضحمن املهمو: وأقول 
ا مث جاء العرب ـ يعنوعبن املسلمني ـ   وهدموا  هذه احلضارة اد  الصليب اليوم  يقولون بأن البشرية كانت  يف أوج حضار
وهدمها اإلسالم قبل اإلسالم كانت هذه اليت فكان ال بد من التعريج على حال البشرية قبل البعثة احملمدية  لبيان أي حضارة . 
   !!؟

  .ن كفر  ورمحة من اهللا للبشرية ملن آمن منها وملاوبيان أي حضارة أقامها اإلسالم ، وبيان كيف أن اإلسالم كان نور
  

وهناك فريق آخر  أخبث من هذا الفريق  ، يتكلم بأا كانت حركة سياسية كغريها من احلركات ويعرض السرية النبوية من هذا 
 ورفع  الظلم عن 49القبيل ، وأن الفتوحات ما هي إال أحد أشكال االحتالل ، وأنه هبت ثورات فيما بعد ملقاومة هذا االحتالل

  . 50 لفية ذه اخلوتاريخ اخلالفاء الراشدين ، والسلف الصاحل ـ رضوان اهللا عليهم ـ السرية النبوية ويذهب يقرأ . الناس 
  

وحنتاج إىل طرح للسرية النبوية يبني أن الدعوة ما كانت أبدا قرشية أو عربية ، ومل تكن احلركات اليت ظهرت يف التاريخ .
 واليت مل تستمر ومل تترك أي أثر  باستثناء حركة الزنوج حركات شعوبية ـون األوىلاإلسالمي وخاصة الفرق اليت ظهرت يف القر

 ضد العرب بل كانت حركات عقدية منحرفة ، وكان رؤوسها عرب وسبب نشأا خالفات  ـفكري أو منهجي يف حياة الناس 
    .  51دينية

 
 ونشر العدل كلية اليت هي تعبيد الناس هللا وأهداف الدعوة ال. . . وهذا الطرح ال بد أن يعمل على ربط العقيدة الصحيحة 

  . النبوية بأحداث السرية بني الناس 

                                                
يعنون ذه الثورات ، حركة اخلوارج يف آخر عهد اخلالفة اإلسالمية ، ويف أيام بين أميه ـ اية القرن األول اهلجري ـ يف املغرب العريب ، وكذا  49

شهور أن حركة اخلوارج كانت عقدية املنشئ نشأت حول اخلالف على التحكيم ، مث كان مرتكب الكبرية هي مترد احلارث بن سريج يف خرسان ، وم
قضيتهم اليت فارقوا ا أهل السنة واجلماعة ، فلم تكن إذا حركة ساسية ، ومل تكن أبدا حركة عرقية قام ا أصحاب اجلنسيات األخرى ضد العرب 

بين متيم واألزد وغريهم ، فلم تكن عرقيه إذا ، ولكنه ... هؤالء ، فقد كان زعماء هذه احلركة من العرب كلهم املسيطرين على احلكم ، كما يزعم 
  . الكذب الصريح 

وقد تكلم . موجود هذا الكالم يف كتاب فجر اإلسالم  الذي كتبه العابد  وامني وطه حسني ، والفكره مأخوذه من املستشرق اليهودي فان  50
 . حلوايل على ذلك يف كتابه ظاهرة اإلرجاء يف الفكر احلديث وهو يتكلم عن نشأة اإلرجاء  الدكتور سفر ا

حىت ما يسمى بثورة الرببر اليت كانت يف أواخر عهد بين أمية ـــ بداية القرن الثاين ـــ أعين خروج اخلوارج الصفرية واألباضية على  51
ضد احلكم ) أمازيغية ( سميها ثورة الرببر ، وبقصد أو بدون قصد يوحي للقارئ أا كانت ثورة بربرية الدولة األموية ، حيلو لكثري من املأرخني أن ي

العرب ــ اخلالفة اإلسالمية ــ ، وبقليل من التأمل جتد أن قيادات هذه احلركات كانت عربية مضرية عدنانية وبعض قادا كان من الفرس مثل 
  . على حكم العرب ، وثورة للجنس كما يزين بعضهم ، وإمنا كانت حركة فكرية عقديةعبد الرمحن بن رستم ، فلم يكن خروج
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  وهذا يستلزم قراء جديدة للسرية النبوية ، ولعل فيما يأيت مزيد بيان
  

  
  
  
  

     ـ وحدة األهداف واملنطلقات ـاخلطاب الدعوي يف مكةطبيعة : سابعا
  

  . قلَّة غنية وكَثرة بالكاد جتد قوت يومها ... ء يف اجلاهلية األوىل كان املال دولة بني األغنيا
  .! ويف اجلاهلية األوىل كانت احلروب تأكل الرجال على ناقة أو ألن فرسا سبقت أختها 

  .  ويف اجلاهلية األوىل كان الزنا وكانت اخلمر وكان وأد البنات وبيع األحرار 
تدعى األصنام من دون اهللا وينذر هلا ويذبح عندها ، ) ... ك الطاعة شرك النسك وشر( كان الشرك األكرب يف اجلاهلية األوىل و

  .ع العوام بِ ويت52يشرع املأل... وكان شرك الطاعة 
  

  .حقن الدماء  ورفع الظلم عن الضعفاء وومل ختل اجلاهلية من املصلحني ، الذين يسعون يف إصالح ذات البني 
  

  .ألبته سلم مل يضع يده يف يد أحد من هؤالء وحني بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و
  

  : ر خبكلمات أُ
  
ا مل تضع يدها يف يد نياملصلحكثري من غم أن الدعوة اإلسالمية كانت تدعوا ملثل ما كان يدعو إليه رمن مكارم األخالق إال أ 

  .أحد من هؤالء 
تدفعهم املروءة ويدفعهم الثناء احلسن ويدفعهم .. فعهم شىت فهؤالء دوا.  ذلك ألنه وإن احتدت األهداف فإن املنطلقات متغايرة 

  .عرف اآلباء ، أما املسلمون فيدفعهم طاعة اهللا ورسوله ـ وال ينبغي أن يكون هلم دافع غري ذلك ـ 
  . واملسلمون يصلحون الدنيا لآلخرة ؛  وهؤالء تقف أهدافهم عند إصالح الدنيا 

  .وشتان 

                                                
 . املأل هم أشراف القوم وسادم ، واملطاعون فيهم  52
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بأمسائه .. وية وما كان يتنزلُ يف بداية البعثة جيد أن الدعوة اإلسالمية بدأت بتعريف الناس برم ومن يتدبر أحداث السرية النب
اخل ، .. كيف أنه احلي القيوم الرحيم الرمحن ذي اجلالل واإلكرام مالك امللك القريب ايب .. وصفاته وآثار ذلك يف خملوقاته 

وقُص عليهم خرب من سبقوا ،  ،) دار العقاب ( وبالنار ) دار الثواب ( ريفهم باجلنة مث بترسيخ نظرية الثواب والعقاب وذلك بتع
اقرءوا ما نزل من القرآن يف مكة ، وكذا اخلطاب و. من أطاعوا منهم كيف كانت عاقبتهم ومن عصوا منهم ماذا فعل اهللا م 

  .53الدعوي يف مكة املكرمة 
  

  . يدي الثواب والعقاب نيفوه بأمسائه وصفاته وب مث جاءت التشريعات باسم اهللا الذي عر
  

اهللا ـ الذي عرفوه ـ يأمركم بالصالة ، ومن فعل فله اجلنة ـ اليت عرفوها ـ ومن عصى فله النار ـ اليت : فمثال قيل هلم 
  .عرفوها ـ 

  . النار اليت عرفتموها واهللا الذي عرفتموه يأمركم  بالزكاة ومن أطاع فثوابه اجلنة اليت عرفتموها ، ومن عصى فله
  . لذا استقامت النفوس حمبه ورهبة هللا وخوفا من النار وطمعا يف اجلنة 

  
تعريفهم بـرم ليعظمـوه ويـوقروه       ... وذا يتضح منطلق الدعوة اإلسالمية وهدفها ، وهو تعبيد الناس هللا            

    .مث الفوز باجلنة،  جييء تبعا وليس أصال ويسبحوه ، وإصالح الدنيا 
  .  إىل اهللا هرِي من أسلم ، ومل يتلكأ يف سذا مل يرتدوهل
  

نبه إىل أن اخلطـاب  توأن ي. وعلى من يعرض السرية النبوية على الناس ــ أو يقرؤها ـ عليه أن يلتفت هلذا  
  . ن احلياة ؤوالدعوي كان يف األساس أخروي تنطلق منه باقي ش

   .54عهد املكي دليل على ذلكويف بيعة العقبة الثانية وغريها من أحداث ال
  

  : وأزيد األمر بيانا فأقول 
  

                                                
واهللا أسأل العون .ذه النقطة بالتفصيل   يتناول ه)قراءة يف اخلطاب الدعوي للعهد املكي ( يوجد حبث للكاتب ـ حتت اإلعداد ـ بعنوان  53

  . داد والقبولوالس
هذه النقطة وحدها وهي أن اخلطاب الدعوي كان أخروي ، وصالح الدنيا جاء تبعا لصالح اآلخرة ، تصلح ألن تكون موضوع حبث مستقل ،  54

ميان ، يستقرأ ذلك يف خطاب النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ ألصحابه ، وللكفار ، وكيف كانت كل التشريعات اإلسالمية فيما بعد مرتبطة باإل
فكان اإلميان كاآلخية اليت يشد إليها كل أمور احلياة ، ويناقش يف ضوء ذلك الدعوات اإلسالمية اليت تأخذ طابع السياسية ، وجتعل غايتها ـ فيما 

نفسي باالختصار لشرحت ولوال أين ألزمت . يبدوا ملن تدعوه من عامة الناس ـ إصالح الدنيا ، ولذا تتنازل بسهوله ، وتتخبط يف كثري من أهدافها 
 واهللا أسأل ان يبارك يف هذه  ولعلَّ يف األسطر القادمة مزيد بيان ، هنا وفصلت ، ولكن حسيب أن كتبت هذا البحث لطلبة العلم وليس لعامة القراء ،

  .  الكلمات القالئل
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 اآلخر تبدأ من اليوم إلسالمية يف خطاا املوجه للجاهلية يومها ، كانت مصرة  على أنكانت الدعوة االعهد املكي يف . نعم 
 . ترغيبا وترهيبا 

 
 للثواب فتكون وطلبا  للعقابيكون كل سعيها دفعا و .هه وختشى عقابت رمحترجوا مبا عند را  معلقة  القلوب جتعل أن اولحت

  .  لآلخرة مطية  جبملتهاالدنيا 
فقد  ،  هو أيضا ترىب على هذا املعىن ـوسلم عليه  اهللا  صلى  ـ اهللارسولبل و. على هذا ترىب الصحابة رضوان اهللا عليهم 

ما نرِينك بعض الَّذي نعدهم أَو نتوفَّينك فَإِلَينا مرجِعهم ثُم  وإِ "ـ بأيب هو وأمي وأهلي صلى اهللا عليه وسلم ـ   عليهيترتلكان  
: يونس [" ساب  وإِنْ ما نرِينك بعض الَّذي نعدهم أَو نتوفَّينك فَإِنما علَيك الْبالغُ وعلَينا الْح"55" اللَّه شهِيد علَى ما يفْعلُونَ 

40[  
 
راهم ركَّعاً ت"  رموصف كما   حاهلم به ما عند اهللا فكانترجوا تبذل قصارى جهدها يف أمر الدنيا  النفوس استقامت ذاهلو

 ودجأَثَرِ الس نهِم موهجي وف ماهيماناً سورِضو اللَّه نالً مونَ فَضغتبداً يج56"س   
  
، والسياق يوحي بأن هذه هي هيئتهم ) يبتغون فضال من اهللا ورضوانا ( ووصف للباطن ) ركعا سجدا(  وصف للظاهر هذاو

  .كما يقول صاحب الظالل ـ رمحه اهللا ــ . املالزمة هلم اليت يراهم الرائي عليها حيثما يراهم 
 

 كل أمر وي ضمن عند  اآلخرة على وضع صورة  لقرآينا النص منصرار  لتطالع هذا اإل اهللا  كتاب  يف آيات األحكام  واقرأ
اخل .. ء أو مفهوم املخالفة اضداللة اإلشارة أو التضمن أو االقت( غري املباشر املباشرة منها أو ،  اللفظالسياق بواحدة من دالالت 

. (  
أَلَا  .   وإِذَا كَالُوهم أَو وزنوهم يخِسرونَ  . واْ علَى الناسِ يستوفُونَ  الَّذين إِذَا اكْتالُ . يلٌ لِّلْمطَفِّفني و: "  يقول اهللا تعاىل فمثال  

   57" يوم يقُوم الناس لرب الْعالَمني  .  ليومٍ عظيمٍ  .  يظُن أُولَئك أَنهم مبعوثُونَ 
  

 ؟ البيع حني  وخبسه  الشراء حني األمر بعدم تطفيف الكيل  يأيت كيف فتدبر
 

  58)هو الَّذي جعلَ لَكُم الْأَرض ذَلُوالً فَامشوا في مناكبِها وكُلُوا من رزقه وإِلَيه النشور ( قول اهللا تعاىل ومثله
 وإىل  أتى  أينمن كسبه  عن املرء فيسأل،  اهللا عز وجل يدي بني  ووقوف بأن هناك نشور وتذكري،   الرزق إىل بالسعي أمر فهنا
 ؟ ذهب أين 

                                                
   ]46: يونس [  55
  29: الفتح  56
   6ـ 1اآليات من :  سورة املطففني  57
  15:  امللك 58
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 فَإِنَّ" ...  أمساء اهللا عز وجل من امسني  أو البقرة جتد أا ختتم باسم  سورةيف  تتحدث عن الطالق  اليت  اآليات عن واقرأبل 
 يملع يعمس وا"  " ... اللَّهلَماعويملٍء عيبِكُلِّ ش أَنَّ اللَّه ... " "  اللَّهو بِريلُونَ خمعا توا"  " ...  بِملَماعلُونَ ومعا تبِم أَنَّ اللَّه 

 ريصإِنَّ" " .... ب ريصلُونَ بمعا تبِم اللَّه   " 
  . للثواب والعقاب استحضارال شك ب وهذا

  
  .60)وكان اهللا غفورا رحيما ( ..  و 59)ا إن ذلكم كان عند اهللا عظيم( ومثله اآليات اليت تأمر باحلجاب  تختم بـ 

كلها وهذه بعض اآليات واألحاديث يف هذا الشأن تزيد األمر  القرآن العظيم يف عرض قضايا الشريعة أسلوب هذا نعم كان 
  : وضوحا 

ام شهرينِ متتابِعينِ من قَبلِ أَن يتماسا فَمن لَّم يجِد فَصي(: يف الظِّهار انظر كيف يربط اهللا تعاىل أداء الكفارة باإلميان به وبرسوله  
يمأَل ذَابع رِينلْكَافلو اللَّه وددح لْكتو هولسرو وا بِاللَّهنمؤتل كيناً ذَلكسم نيتس امفَإِطْع عطتسي ن لَّم61)فَم   

  
فَالَ وربك الَ يؤمنونَ حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم ثُم الَ يجِدواْ ( : 62 لإلميان به شرطهوانظر كيف جعل اهللا تعاىل حتكيم شرع

ا قَضمجاً مرح ي أَنفُِسهِميماًفلسواْ تلِّمسيو ت63)ي  
  

  .64 "ب لنفِْسه لَا يؤمن أَحدكُم حتى يحب لأَخيه ما يح: "ويف احلديث 
   65 "الَّذي نفِْسي بِيده لَا يؤمن أَحدكُم حتى أَكُونَ أَحب إِلَيه من والده وولَده  فَو" ويف احلديث 

   66"احلديث   ...  من كَانَ يؤمن بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ فَلْيكْرِم ضيفَه  "  احلديث ويف
  .يف كتاب اهللا وسنة رسوله ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ ثل هذا كثري وم
  

 جند يف كتاب ربنا أننا ملزمون بالسري على درم واقتفاء آثارهم  قال اهللا ا، وإن رضوان اهللا عليهم الصحابة  عليه  هذا ما ترىب 
   67)دى ويتبِع غَير سبِيلِ الْمؤمنِني نولِّه ما تولَّى ونصله جهنم وساءت مصرياًومن يشاققِ الرسولَ من بعد ما تبين لَه الْه(: تعاىل 

   68) اللّه وهو السميع الْعليمفَإِنْ آمنواْ بِمثْلِ ما آمنتم بِه فَقَد اهتدواْ وإِن تولَّواْ فَإِنما هم في شقَاقٍ فَسيكْفيكَهم(:  وقال اهللا تعاىل  

                                                
   53:األحزاب  59
  59: األحزاب  60
  4:  اادلة 61
 . املسألة فيها تفصيل . فليس كل من مل يحكم شرع اهللا كافر كفرا أكرب خمرجا من امللة . هناك مناطات غائية ومناطات دون ذلك  62
  65:  النساء 63
  ] ترقيم العاملية 13البخاري كتاب اإلميان احلديث رقم [  64
 ب اإلميان كتا14البخاري  65
   كتاب األدب6135 البخاري  66
  115:  النساء 67
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ملزمون إذا بالتعريج على التوحيد وتصحيح املفاهيم فيه إلخواننا وأخواتنا ،وبناتنا ونسائنا وكل عزيز علينا ، ليكون : أقول 
  ! كل األمر والنهي كحال من سبقوا ؟ . . .حاهلم مع األمر والنهي 

  . دا ، حني يعرفون مصريهم بعد املوت ، لن جتد كثري مشاغبة يف االمتثال لألمر حني يتعرفون على رم جي. . . وحينها  
  
  : دعين أوسع األمر أكثر من هذا  وأقول  و

  
   آمنوا بربكم الذي خلقكم ورزقكم وأحياكم ومييتكم مث حياسبكم ؟: بـالتوحيد نقول هلم  69)اآلخر (  مل ال نبدأ خماطبة 

  وكذا ؟كذاها فُ وصاليتأن تكونوا من جثي جهنم   قبلأسلموا  :  فيهم  مل ال ننادي
  ؟  ...وفيها جنة فيها  حترموا كي ال أسلموا

  .صلى اهللا عليه وسلم ويدور احلوار حول دالئل صدق اخلرب ومطْلَب املخرب 
  أسذاجة ؟
  . ، واقرءوا السرية فهكذا نشأت خري أمة أخرجت للناس .ال وريب 

  
ة يف العهد املكي والعهد املدين  ، لنبوية للناس عليه أن يوضح ذلك هلم ، من خالل مواقف الدعووعلى من يشرح السرية ا

 . هم عليه يومنهج رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ يف الدعوة ، ومبا كان خياطب الناس  ، وكيف كان يعلمهم التوحيد ويرب
  

حنتاج هذا الطرح ...  فيها للناس أهداف الدعوة اإلسالمية ومنطلقاا حنن حباجة إىل قراءة جديدة للسرية النبوية نبني. نعم 
  . الفكري اليوم أكثر من أي يوم مضى 

  
إىل اجلماهري خبطاب و توجهت حالف مع األحزاب ذات التوجهات اليسارية ،بالتبعض الفصائل اإلسالمية اليوم  قامت قدف

ل من يقبل بِأو ألنه هو األنسب إلصالح الدنيا ، فيقْ،  ألنه خري من غريه ... بشرع اهللا من باب األفضلية تدنيوي حبت  وناد
  . املنقوص  الدعويوليس عنده هدف سوى ما فهمه من هذا اخلطاب

  
 مشل أبناء الوطن  العلمانية بدعوى ملِّتالزعاماتثين  على راحت  الشعارات الوطنية  وواليوم رفعت بعض الفصائل ااهدة

الء وأولئك حنسن الظن م ولكن خطاب كهذا تضيع به األهداف احلقيقية للدعوة اإلسالمية أو تتميع يف أحسن الواحد  ، وهؤ
  .األحوال ، ولست اغمز أحدا ـ معاذ اهللا ـ وإمنا أنصح مبا أراه صحيحا 

  
 ؟وتعرف العامة أين هي. نافقني  اليت  يتميز ا سبيل املؤمنني من سبيل الكافرين  وامل 70ال بد من املفاصلة الفكرية: أقول . 

  .كما بدأت الدعوة يف مكة بني ظهراين قريش على يد احلبيب صلى اهللا عليه وسلممتاما . ومتضي بوضوح يف طريق اهللا املستقيم 
                                                                                                                                                            

  137:  البقرة 68
  . أعين الكافر الذي من أهل الكتاب أو غريهم ، وكذا من جنح إليهم ووقف يف صفهم من غالة العلمانيني  69
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ذ كانت بينة املعامل ، صرحية جدا يف معاين الشرك والكفر ، ومآل الكافرين واملشركني ، وإن كانت يف النواحي احلركية تتخ
  . مراحل عدة ، فتهادن قوما وحتارب آخرين ، وتسكت عن أشياء اتباعا لسنة التدرج يف التغيري 

  
  
  

  .أساس اخلالف بني الرسالة واجلاهلية: ثامنا 
  

كل رسالة واجهت جمتمعا  مستمسكا مبجموعة من القيم واألعراف  والتقاليد اخلاطئة اليت تصفها :  أقول ـ مستعينا باهللا ـ 
  . بأا كفر باهللا الرسالة

  
هذه التقاليد  تقوم على نوعني من اخلطأ ملةُ ج :  

  . اهللا بالنسك  غري التقرب والتوجه إىل:  أوهلما 
  .الطاعة والتشريع واإلتباع من دون اهللا : ثانيهما 

  
قَالُواْ أَجِئْتنا لتلْفتنا عما ( يل ، ويف الترتويتحرك هذا اتمع بإرادة واعية أو غري واعية للمحافظة على وجوده ضد دعوات الرسل 

نِنيمؤا بِملَكُم نحا نمضِ وي اَألراء فرِيبا الْككُونَ لَكُمتا واءنآب هلَيا عندج71)و ،     
  "ويف الترتيل  ، 72)اؤنا فَأْتنا بِما تعدنا إِن كُنت من الصادقنيقَالُواْ أَجِئْتنا لنعبد اللّه وحده ونذَر ما كَانَ يعبد آب(:  ويف الترتيل 

)ادضِ الْفَسي الْأَرف ظْهِرأَن ي أَو كُمينلَ ددبأَن ي افي أَخإِن هبر عدلْيى ووسلْ مونِي أَقْتنُ ذَروعرقَالَ ف73) و  
  

بدت األصنام يف جزيرة  ملا ع  مثال ـ ـ  طاعة عمرو بن حلياعة هو  أساس شرك النسك ، فلوال الطومن يتدبر جيد أن شرك
  .العرب 

وجند يف القرآن الكرمي  74)وقَالُوا ربنا إِنا أَطَعنا سادتنا وكُبراءنا فَأَضلُّونا السبِيلَا(ن ضل لوال طاعة كل قوم لكربائهم ملا ضل مو  
  .اعة النبوية املطهرة حصر ملفهوم العبادة يف الطوالسنة 

   75)م عدو مبِنيأَلَم أَعهد إِلَيكُم يا بنِي آدم أَن لَّا تعبدوا الشيطَانَ إِنه لَكُ( قال تعاىل 
                                                                                                                                                            

وهاجر أصحابه إىل .  وأبو طالب على الكفر  ال أقول بعدم االستفادة من الغري فقد رضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جبوار عمه أيب طالب ، 70
وإمنا املفاصلة الفكرية اليت تبني احلق من الباطل يف ذهن عوام .  واستفاد من عدل النجاشي وهو كافر ، واستأجر دليال مشركا يوم اهلجرة احلبشة
  .الناس 

  78: يونس  71
  70: األعراف  72
  26: غافر  73
  67: األحزاب  74
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  76وعبادة الشيطان هي طاعته 
اباً من دون اللّه والْمِسيح ابن مريم وما أُمرواْ إِالَّ ليعبدواْ إِلَـهاً واحداً الَّ إِلَـه إِالَّ هو اتخذُواْ أَحبارهم ورهبانهم أَرب(وقال تعاىل 

  77)سبحانه عما يشرِكُونَ
نهم لَم إِ( : فاعترض قائال   رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ـ مسع عدي بن حامت الطائي ـ رضي اهللا عنه هذه اآلية من 

 موهدبع(  صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ  )  ي  :هِملَيوا عمرح مهلَى إِنب مادبع كفَذَل موهعبام فَاترالْح ملُّوا لَهأَحلَال والْح  ماهإِي (  
 " اتخذُوا أَحبارهم ورهبام أَربابا من دون اللَّه" تفِْسري  وعبد اللَّه بن عباس وغَيرمهَا فيقَالَ حذَيفَة بن الْيمان :  يقول بن كثري 

يدقَالَ السوا ومرحلَّلُوا وا حيمف موهعبتا مهو إناء ظُهراب اللَّه وتذُوا كبنال وجوا الرحصنتسذَااهلو الَى  رهمعوا " قَالَ ترا أُممو
   .وما شرعه اُتبِع الَّذي إِذَا حرم الشيء فَهو الْحرام وما حلَّلَه فَهو الْحلَال أَي" إِلَّا ليعبدوا إِلَها واحدا 

آهلة ـ   املشرعني ـني واحملرمني احملللى مس يف التحليل والتحرمي عبادة ، كمااإلتباع اهللا ورسوله فسم  .  
 قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ تعالَوا إِلَى كَلمة سواٍء بيننا وبينكُم أَلَّا نعبد إِلَّا اللَّه ولَا نشرِك بِه شيئًا ولَا يتخذَ : " ومثل هذا قول اهللا تعاىل 

ا أَرضعا بنضعونَ بملسا موا بِأَندها فَقُولُوا اشلَّووفَإِنْ ت اللَّه وند نا ماب78"ب  
  

اهللا "  خياطب رستم  ـ رضي اهللا عنهـ  79وهذا املعىن هو الذي فهمه الصحابة رضوان اهللا عليهم ، فهذا ربعي بن عامر
مث مل " جور األديان إىل عدل اإلسالم  دة رب العباد ، ومن  ، واهللا جاء بنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إىل عباابتعثنا

تكن الدعوة قرشية أو عربية ، ومل تكن احلركات اليت ظهرت يف التاريخ اإلسالمي وخاصة الفرق اليت ظهرت يف القرون 
 عرب  ضد العرب بل كانت حركات عقدية منحرفة ، وكان رؤوسها باستثناء حركة الزنوج ـاألوىل حركات شعوبية ـ

 .  وسبب نشأا خالفات دينية  
وأهداف الدعوة الكلية اليت هي تعبيد الناس هللا ، بأحداث . . . وهذا الطرح ال بد أن يعمل على ربط العقيدة الصحيحة 

  . السرية 
  

ية أو يلقون فيها  من أجله هذه الفقرة هو أن كثريا من الكتاب واخلطباء الذين يكتبون السرية النبوواخللل امللحوظ الذي كتبت
مثل حترمي الزنا وشرب اخلمر  األخالقية يف  عبادة األصنام وبعض القضايا  بني اجلاهلية والدعوة  اخلالفقضيةدروسا ، حيصرون 

   .قبل حبالهو من البتر الذي ال ي ووأن الغزوات كانت ملعاجلة مشاكل اجلوار وألمور اقتصادية وحنو ذلك  ،ووأد البنات 
  

                                                                                                                                                            
 60: يس  75
 . ري بن كثري والطربي والقرطيب عند هذه األية انظر تفس 76
  31:    التوبة   77
  ]64:  آل عمران [  78

: ، ومل أعثر على ترمجة لربعي بن عـامر ، قلـت   . بل واجهه ا املغرية بن شعبة كما يف الصفحة نفسها   ) 392( البداية والنهاية     79
اركهم يف اإلسالم ، ولذا مل نعرف لكثري منهم سرية ، وقد تلتـها عـدة          معركة القادسية درات رحاها بأهل اليمن ، وكانت أوىل مع         

  . معارك ، فرمبا قتل ربعي ومل يكتب أحد سريته 
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 أنه حني دراسة السرية النبوية أو عرضها على الناس ال يفهم أبد ا أن اخلالف بني الدعوة واجلاهلية القائمة كان يف بعض :واملراد 
مثل وأد البنات والزنا وشرب اخلمر ورفع الظلم عن الضعفاء ، وبعض مظاهر  شرك النسك  من عبادة العادات اجلاهلية السيئة 

  .اخل .. .األصنام واالستقسام باألزالم  
  

أو بتعبري  ، أو السلطان يكون ملن ؟ ؟ هي قضية الطاعة ملنكانت وال زالت القضية الكربى اليت انبثقت منها باقي القضايا وإمنا 
  ؟ يف صورة املناهج األرضية اليت زينها ألوليائه لشيطان أم ا؟ آخر  من تعبد ؟ اهللا يف صورة شرعة 
ولياء الشيطان ، ومن اعتقد التثليث وكفر مبحمد ـ  صلى اهللا عليه وسلم إمنا فعل ذلك فمن عبد األصنام إمنا عبدها طاعة لأل

  . طاعة ألولياء الشيطان ، قصد أم مل يقصد 
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  :البارز يف التصدي للدعوةاملأل ودورهم : تاسعا 

  
 فـيم تدرِي هلْ: الـحديث وفـي . قوهلم إِلـى يرجع الذي وهم،ومقَدم ورؤساؤهم ووجوههم القوم أَشراف: املأل هم   

مصتخلـى الـمُأل ي80؟اَألع  
 إذ هم موجودون مع الباطل .هلم دور بارز يف تسري األحداث ، وال بد من الوقوف على دورهم وإبرازه للناس املأل من الكفار و

  . يف كل مكان وزمان 
  

. .  ومن املنحرفني من أهل امللة  من الضالني من أهل الكتاب ،، النبوية وما استمعت إليه من شبهات  للسرية قراءيتومن خالل 
 ميكنين القول أن الدعوة ال تواجه شبهات حقيقية وإمنا تواجه جمموعة من الناس ـ هم املأل ـ ،) العلمانييون ( و ) القرآنيون ( 

  .  من أجل صدهم عن سبيل اهللا ة ويرهبوم تارة ويرغبوم تارعلى قومهميعرفون الدعوة متاما ، وهم يكذبون 
  

   . ومن أحوال األمم السابقة أوضح ا قويل ذكر بعض املشاهد من السرية النبويةأواآلن 
  

سفله إن له حلالوة ، وإن عليه لطالوة ، وإن أعاله ملثمر ، وإن أ:  جيلس بني قومه يصف القرآن بعدما مسعه الوليد بن املغرية 
صبأ الوليد ، ويقوم إليه شيطام أبو جهل ويهمس يف أذنيه بكلمات مث يعود : ملغدق ، وإنه يعلو وال يعلى عليه ، فيصيح القوم 

  .ثانية إىل جملسه 
  

قَبله  وأقبل الوليد على القوم بوجهه ، وظن القوم أن الوليد سيقف موقف الداعي هلذا الدين اجلديد ؛ فاألمر ليس ببعيد ؛ فمن 
عدا عمر إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليقتله ، وعاد من عنده مسلماً ، ولكن الوليد خيب ظنهم فلم يكن إقباله عليهم 

  .إقبال املخلص الداعي هلذا الدين اجلديد بل كان املخلص الداعي لدينهم 
  

  . وال ختتلفوا حىت ال يظهر كذبكم ..يصيح فيهم بأن قولوا يف الرجل قولةً واحدةً ..   ويتكلم الوليد 
  .والوليد ال جيد الوصف مناسباً فريده .. نقول كاذب .. نقول كاهن .. نقول شاعر .. نقول ساحر :   ويعرض القوم آراءهم 

                                                
  159 / 1لسان العرب جـ  80

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 28

  .قُل أنت يا أبا عمارة نسمع :   ويسند إليه األمر 
ثُم قُتلَ * فَقُتلَ كَيف قَدر * إِنه فَكَّر وقَدر [ أو يف منهجه حياول أن جيد نقيصة يف الرجل .. جيولُ بفكره ..  ويصمت الوليد 

 رقَد فكَي * ظَرن ثُم * رسبو سبع ثُم * ركْبتاسو ربأَد 81]ثُم.  
ي وصفه من قبل بأن له حالوة فالرجل هو الصادق األمني ، ومنهجه هو هو الذ!  ولكن أنى له ؟ ..   حياول الوليد وحياول 

  .وعليه طالوة 
قولوا ساحر ، مث يدلل على قوله وما أكذبه :   ويعجز الوليد ، ويعود إىل بعض آرائهم اليت قالوها هم وردها هو من قبل ، يقول 

  82]إِنْ هذَا إِالَّ قَولُ البشرِ  * فَقَالَ إِنْ هذَا إِالَّ سحر يؤثَر[ أال ترون أنه يفرق بني الرجل وزوجته ، واالبن وأبيه : 
  

ما محلك على أال تفعل ما فعل عمر ، وقد وصفت القرآن مبا هو حق ، ! قاتلك اهللا يا وليد ! !    ويصيح القوم فرحاً ذا 
د صلى اهللا عليه كأين بقريش وقد أقسم املأل منهم أن ما يأيت به حمم! ونفيت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما ليس حبق ؟ 

وسلم هو من عند هذا الغالم األسود الذي يعتكف جبواره يف غار حراء ، كأين م وقد كلمت وجوههم وهم يرون هذا الغالم 
  83]مي وهذَا لسانٌ عربِي مبِني ولَقَد نعلَم أَنهم يقُولُونَ إِنما يعلِّمه بشر لِّسانُ الَّذي يلْحدونَ إِلَيه أَعج[ ال يتكلم العربية 

  
  

سلوه عن فتية ذهبوا يف :   كأين برسلهم تعدو يف الصحراء تقصد اليهود يسألوم عن خرب هذا النيب ، ويعطيهم اليهود األمارة 
 عن الروح ما هي ؟  الدهر األول ما كان أمرهم ؟ سلوه عن رجل طواف قد بلغ مشارق األرض ومغارا ما كان نبؤه ؟  سلوه

جئنا بالقول الفصل بيننا وبني حممد صلى اهللا عليه : ويعطوم صفة اإلجابة ، وتعود الرسل ، وحيشر املأل القوم منادين فيهم 
  .وسلم ، ويعطيهم الصادق األمني األمارة تامة 

  
  .الناس ، مث يعاندون ماذا حدث ؟  املوقف ال يتغري وال يتبدل ، يظهر احلق ويستيقن فريق من ..   مث 

  
قَالُوا يا نوح قَد جادلْتنا فَأَكْثَرت جِدالَنا فَأْتنا بِما تعدنا إِن [   وما كانت قريش بدعاً ؛ فقد كان هلم سلف فيمن مضوا قوم نوح 

 نيقادالص نم كُنت[  
جادلْتنا فَأَكْثَرت جِدالَنا فَأْتنا [ كن انظر إىل كالمهم ما أعجبه  جودلوا ودحضت حجتهم ؛ فالطبيعي بعد هذا هو اإلميان ، ول84

 نيقادالص نم ا إِن كُنتندعا ت85]بِم.   
  

                                                
  ] 23-18:  املدثر [ 81
   ) 25-24: املدثر (  82
   ) 103:  النحل ( 83
   )32: هود (  84
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اؤنا فَأْتنا بِما تعدنا إِن قَالُوا أَجِئْتنا لنعبد اللَّه وحده ونذَر ما كَانَ يعبد آب : [ - عليه السالم -   وقوم عاد ينادون نبيهم هوداً 
 نيقادالص نم 86]كُنت .  

فهم إذن يفهمون الرجل ، وال يكون ذلك إال بإظهار احلجج والرباهني ، مث انظر إىل موقفهم بعد هذا البيان ، وكيف أنه يطابق 
  .موقف من كان قبلهم 

  
 فَعقَروا الناقَةَ وعتوا عن [وا ؟ أبداً ال بل عقروا الناقة وقالوا قولة من قبلهم   وقوم مثود يطلبون اآلية فتأتيهم ، مث ماذا ؟ هل آمن

 نيلساملُر نم ا إِن كُنتندعا تا بِمنائْت حالا صقَالُوا يو هِمبرِ ر87]أَم.   
  

   88] ن قَالُوا أَخرِجوهم من قَريتكُم إِنهم أُناس يتطَهرونَوما كَانَ جواب قَومه إِالَّ أَ [  ـ عليه السالم ـ  وقوم لوط
  لم يا قوم ؟

  89] إِنهم أُناس يتطَهرونَ [ : 
  ! ! أهلذا ؟ 

  
رقُوه فَأَجنَاه اللَّه من النارِ إِنَّ في ذَلك  فَما كَانَ جواب قَومه إِالَّ أَن قَالُوا اقْتلُوه أَو ح[ : -  عليه السالم - وقوم خليل اهللا إبراهيم 

  .90]آليات لِّقَومٍ يؤمنونَ 
  

 نيب اهللا ؛ إذ يبلِّغ رسالة ربه فيؤمن البعض ، ويكفر البعض اآلخر ، - عليه السالم -  وإن تعجب فمن أهل مدين قوم شعيب 
فَةٌ منكُم آمنوا بِالَّذي أُرسلْت بِه وطَائفَةٌ لَّم يؤمنوا فَاصبِروا حتى يحكُم اللَّه بيننا وهو وإِن كَانَ طَائ: [ ويأخذ الرجل مببدأ املساملة 

 نيماحلَاك ري91]خ .  
   أيف هذا عيب ؟ 

رِجنك يا شعيب والَّذين آمنوا معك من قَريتنا أَو لَتعودنَّ في قَالَ املَُأل الَّذين استكْبروا من قَومه لَنخ[ : ولكن انظر ما رد املأل 
  .92]ملَّتنا 

  

                                                                                                                                                            
   )32: هود (  85
   )70: األعراف (  86
   )77 : األعراف(  87

  )82: األعراف (  88

  )82: األعراف (  89

   )24: العنكبوت (  90

   )87: األعراف (  91
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  املوقف من الدعوة ورجاهلا هو هو ، املنطق نفسه يتكرر ، وال يكاد يتغري ، يعرفون احلق ويستيقنون منه متاماً مث ال يتبعونه ، 
  . به خفيفة ، بل يعلنون أنه ال هوادة ، وال مقام مع احلق وأهله وليت األمر بقي على هذا فالبلية

  
 - كأم فرد واحد - وانظر إىل هذه اآليات من سورة إبراهيم كيف أا تكلمت بألسنتهم جمتمعني على تفرقهم زماناً ومكاناً 

وحٍ وعاد وثَمود والَّذين من بعدهم الَ يعلَمهم إِالَّ اللَّه جاَءتهم رسلُهم أَلَم يأْتكُم نبأُ الَّذين من قَبلكُم قَومِ ن : [ - تعاىل - قال 
قَالَت رسلُهم أَفي اللَّه * يه مرِيبٍ بِالْبينات فَردوا أَيديهم في أَفْواههِم وقَالُوا إِنا كَفَرنا بِما أُرسلْتم بِه وإِنا لَفي شكّ مما تدعوننا إِلَ

شك فَاطرِ السموات واَألرضِ يدعوكُم ليغفر لَكُم من ذُنوبِكُم ويؤخركُم إِلَى أَجلٍ مسمى قَالُوا إِنْ أَنتم إِالَّ بشر مثْلُنا ترِيدونَ أَن 
قَالَت لَهم رسلُهم إِن نحن إِالَّ بشر مثْلُكُم ولَكن اللَّه يمن علَى من يشاُء من *  يعبد آباؤنا فَأْتونا بِسلْطَان مبِنيٍ تصدونا عما كَانَ

وما لَنا أَالَّ نتوكَّلَ علَى اللَّه وقَد هدانا سبلَنا *  اللَّه فَلْيتوكَّلِ املُؤمنونَ عباده وما كَانَ لَنا أَن نأْتيكُم بِسلْطَان إِالَّ بِإِذْن اللَّه وعلَى
كُم من أَرضنا أَو لَتعودنَّ في ملَّتنا وقَالَ الَّذين كَفَروا لرسلهِم لَنخرِجن* ولَنصبِرنَّ علَى ما آذَيتمونا وعلَى اللَّه فَلْيتوكَّلِ املُتوكِّلُونَ 

[93.  
 ، وكيف أن هذا هو كالم 94]لَنخرِجنكُم من أَرضنا أَو لَتعودنَّ في ملَّتنا : [   فانظر كيف أن اخليار بني أمرين ال ثالث هلما 

   .95]ود والَّذين من بعدهم قَومِ نوحٍ وعاد وثَم[ الكفار مجيعهم يف خمتلف أزمنتهم 
  

يكره احلق وهو يعرفه ، ويعرف ما . . . الذي ال يريد احلق أبدا . أن أسلط الضوء على هذا النوع ارم من الناس هو  هأريدوما 
  .حياول أن يضلهم . . .  س احلق  على عوام الناس  لبي.  فيه من اخلري 

هو الذي يفتعل املتشابه  كذبا وتانا . كل زمان ومكان ، وهو الذي خيتلق املتشابه يف القرآن هذا النوع من الناس موجود يف 
  . كي يلبس على الناس دينهم 

  
  .  ومبجرد القضاء عليهم يدخل الناس يف  دين اهللا أفواجا .  أن اجلهاد يف الشريعة يستهدف هؤالء الناس وإن تدبرت وجدت

  
 الذين استكربوا من الدعوة النبوية ، وكيف أم كانوا  هناك حتليالت ملواقف املأل نبوية أن تكونواملطلوب حني عرض السرية ال

وكيف أم موجودون يف كل زمان . كيف أم كانوا حياربون احلق وهم يعلمون ما فيه من اخلري . . . يعرفون احلق ويعاندونه 
  . ومكان 

  
  

                                                                                                                                                            
   )88: األعراف (  92

   )13-9: إبراهيم (  93

   )13: إبراهيم (  94

   )9: إبراهيم (  95
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   . فاهيم والتصوراتية يف املالدعوة اإلسالمية واخلصوص: عاشرا 
  

  .للشريعة اإلسالمية خصوصية يف االستعماالت اللغوية لأللفاظ وهلا خصوصية يف املفاهيم والتصورات 
  

  . خصوصية الشريعة اإلسالمية يف االستعماالت اللغوية لأللفاظ : أوال 
  

  .  مطلق اإلعالم .. اإلعالم  : يف اللغة  )  ذان األ( مثال كلمة 
  :ه قول الشاعر  ومن

ـِّـواء    96آذنتنا بِبينِها أســـماء              رب ثاوٍ  يملُّ منه الث
  

ذان  عن شيء خمصوص ـ الصالة املفروضة ـ بـصيغة خمـصوصة  ـ صـيغة األ      ا خمصوصاوخصص الشرع املعىن فجعله إعالم
  .احلالية  

  
فَكُلي واشربِي وقَري عيناً فَإِما تريِن      (ىل على لسان  مرمي عليها السالم        مطلق اإلمساك يف اللغة ، ومنه قولِ اهللا تعا        . وكذا الصوم    

  .  97)من الْبشرِ أَحداً فَقُولي إِني نذَرت للرحمنِ صوماً فَلَن أُكَلِّم الْيوم إِنِسياً
بنيـة  ) . من الفجر حىت غروب الشمس      ( وقت خمصوص     يف  ) عن الطعام والشراب والشهوة     ( إمساك خمصوص   : ويف الشرع   

  . خمصوصة ، وهي نية القرىب من اهللا تعاىل بأداء ما افترضه علينا أو ما انتدبنا إليه  

  
  .مطلق القصد . . . وكذا التيمم يف اللغة القصد  

  

                                                
   مطلع معلقة احلارث بن أيب حلزة 96
  26:  مرمي 97
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  : ومنه قول الشاعر  
  نعفنلتهما يف ظل عيش مم*** تيممت مصر أطلب اجلاه والغىن     

 فأمحد مرتادي وأخصب مربعي*  *   *  وزرت ملوك النيل ارتاد نيلهم    
  

  . فكلمة تيممت هنا تعين قصدت 
  

 حقيقة أو حكما ، وهو مـشروح        خمصوص ، وهو بديل الوضوء عند فقد املاء       ويف الشرع تستخدم كلمة التيمم للداللة على أمر         
  .  تفصيله يف كتب الفقه 

  
ـ وقَ 98) وما أَنت بِمؤمنٍ لِّنا ولَو كُنا صادقني . . . (لغة  التصديق اجلازم ومنه قوله تعاىل     وكلمة  اإلميان يف ال     ةُ إخـوةُ يوسـف   لَ

  .99) مبصدق لنا ( ألبيهم ، استعمل فيها اإلميان مبعناه اللغوي  أي 
  

  التصديق  مبا جاء به النيب صلى اهللا عليه وسلم            وهو. ولكن إذا أطلقت لفظة اإلميان يف الشرع فإا تدل على تصديق خمصوص               
  . املستلزم لإلذعان باجلوارح 

ـ " يها علماء العقيدة معرفةٌ بالقلب  ـ واليت يسم :  أو قل  تولد هذه املعرفة  يقينا يف القلب  ـ وهو ما يـسمى    " قول القلب 
  . وجودا وعدما . . .  وضعفا قوة. عند علماء العقيدة بـعمل القلب ـ  تنضبط مبوجبه به اجلوارح  

 )  املقام يضيق عنهعلى تفصيل ( هذا هو داللة لفظ اإلميان حني يستخدمه الشرع  
  

ها ، جاءت مبعناها اللغوي يف القرآن       نذان اليت تكلمنا ع   لة اللغوية هلا ، فمثال كلمة األ      وأحيانا يستعمل الشرع األلفاظ بذات الدال     
فـآذنتكم هنـا مبعـىن أعلمـتكم ،         . 100"م على سواء ، وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون            فإن تولوا فقل آذنتك   "  الكرمي  

  .استخدمت مبعناها اللغوي 
    101. أعلموا كل من مل يترك الربا  حبرب من اهللا ورسوله : أو . أي كونوا على علم " فأذنوا حبرب من اهللا " وقول اهللا تعاىل 

يا أَيها الَّذين آمنواْ أَنفقُواْ من طَيبات ما كَسبتم ومما أَخرجنا لَكُم مـن اَألرضِ والَ  (رة ،  وكذا كلمة التيمم جاءت يف  سورة البق    
              ح غَنِي واْ أَنَّ اللّهلَماعو يهواْ فضمغإِالَّ أَن ت يهذم بِآختلَسقُونَ ونفت هنبِيثَ مواْ الْخمميتيدأي  وال تقصدوا اخلبيث وتنفقـوا        102)م

 .منه ، 
                                                

   17: يوسف  98
ه اهللا ــ أن يكون اإلميان يف اللغة مطابق ملعىن التصديق وفرق داللة اإلميان اللغوية وداللة التصديق من  وقد رفض شيخ اإلسالم بن تيمية ـ رمح 99

  . فلريجع إليها من شاء . وذلك يف كتاب اإلميان . أربع وجوه 
  ]109: األنبياء [  100

  9 ص 13لسان العرب جــ  101
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   103)إِنَّ اللَّه وملَائكَته يصلُّونَ علَى النبِي يا أَيها الَّذين آمنوا صلُّوا علَيه وسلِّموا تسليماً (  وكلمة الصالة 

صالة اهللا تعاىل ثنائه عليه ـ أي على النيب صـلى اهللا عليـه    : ة قال أبو العالي: قال بن كثر يف تفسري هذه اآلية ، قال البخاري  
 .وسلم ـ ، وصالة املالئكة الدعاء 

  .واملعىن يتضح من  داللة السياق 

  

واملقصود مما تقدم أن الشرع وإن كان قد استخدم اللغة العربية لبيان مراد اهللا من عباده على لسان رسوله صلى اهللا عليه وسـلم             
وإن تقاطعت املعاين وتطابقت أحيانا      . صص لبعض األلفاظ حقائق شرعية فصارت داللتها اللغوية غري داللتها الشرعية            خ، إال أنه    

.104 

  
  .خصوصية الشريعة اإلسالمية يف املفاهيم والتصورات : ثانيا 

  
اليت تعارف عليها الناس  من املفاهيم اللشريعة اإلسالمية أيضا خصوصية يف املفاهيم  والتصورات ، وال تكاد جتد مفهوم

  . إال وللشريعة اإلسالمية خصوصية فيه 
  

أعين حتصيل الرزق على مستوى الفرد وعلى مستوى األمة ـ ما يقولون عنه .  حتصيل الرزق ... مفهوم الرزق : مثال 
  . الرقي املادي ـ  ،  الناس هلم  أسباب مادية يسلكوا يف حتصيل رزقهم 

  :ا األمر ، فهو  يتكلم عن أسباب أخرى مضافة إىل معاجلة األسباب املادية   قال تعاىل والشرع له خصوصية يف هذ
 105) ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُرى آمنواْ واتقَواْ لَفَتحنا علَيهِم بركَات من السماِء واَألرضِ ولَـكن كَذَّبواْ فَأَخذْناهم بِما كَانواْ يكِْسبونَ( " 

   106)ذَلك بِأَنَّ اللّه لَم يك مغيراً نعمةً أَنعمها علَى قَومٍ حتى يغيرواْ ما بِأَنفُِسهِم وأَنَّ اللّه سميع عليم(: وقال تعاىل  

                                                                                                                                                            
 ] 267: البقرة [ 102
 56األحزاب 103

علماء ـ منهم شيخ اإلسالم ابن تيميه يف كتاب اإلميان  وابن عثيمني  رمحه اهللا يف شرح نظم الورقات للعمريطي  ـ  ااز وهلذا أنكر فريق من ال 104
  !أنكرا ااز هكذا بإطالق وقالوا الكالم حقيقة يف عرف املتكلم  جماز باعتبار آخر . 

  . الظاهر فاملتكلم ملزم بظاهر كالمه ، ما مل تأت قرينة أخرى صارفة  هلذا
 ما مل تأت قرينة صارفة ، والقرائن معروفة والكالم فيها منضبط عند أهل األصـول ـ أعـين    هالكالم على ظاهر.. .   وهذه من القواعد األصولية 

 ، ويفرقون ذه القاعدة بني بني املأمور به واملندوب إليه ، إذ االثنان بصيغة األمر. . . وهم يفرقون ذه القاعدة بني األمر والندب . أصول الفقه ـ  
  . املكروه واحملرم ، إذ االثنان بصيغة النهي 

 
  96األعراف 105
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  107" م ومن حتت أرجلهم ولو أم أقاموا التوراة واإلجنيل وما أنزل إليهم من رم ألكلوا من فوقه:  " وقال تعاىل 
  

  
  

  من أين يأيت البالء ؟ : مثال آخر 
  . نعرف منه وننكر . . الناس يقولون كالما كثريا  

      .108"وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفوا عن كثري : " والشرع يعطي مفهوما آخر  
 )هثْلَيم متبأَص ةٌ قَديبصكُم متابا أَصلَمأَو يرٍء قَديلَى كُلِّ شع إِنَّ اللّه فُِسكُمأَن ندع نم وـذَا قُلْ هى هأَن م109) ا قُلْت  

  
  والنصر  والتمكني كيف الوصول إليه؟

  
  :) ....زِيزع لَقَوِي إِنَّ اللَّه هرنصن يم نَّ اللَّهرنصلَي110)  و  
)وا منآم ينالَّذ اللَّه دعو مهيند ملَه نكِّنملَيو هِملن قَبم ينالَّذ لَفختا اسضِ كَمي الْأَرم فهفَنلختسلَي اتحاللُوا الصمعو نكُم

رِكُونَ بِي ششنِي لَا يوندبعناً يأَم هِمفوخ دعن بم مهلَندبلَيو مى لَهضتي ارقُونَالَّذالْفَاس مه كلَئفَأُو كذَل دعب ن كَفَرمئاً و111) ي  
  

ويف مفهوم املعركة  من حيث أسباب النصر ... .. الرب ... الكرب . واألمر أوسع من هذا فهناك خصوصية يف كل املفاهيم تقريبا 
  . اخل ... فيها ومن حيث جنودها الذين حيضرون القتال 

  . لنظر فقط وإمنا أردت هنا لفت ا
  

  ملاذا الكالم يف اخلصوصية ؟
  

  . ألمور أركز على اثنني منها 
  

                                                                                                                                                            
   )53: األنفال ( 106
  ) 66:  املائدة ( 107
  )30: الشورى (  108

  )165: آل عمران(  109

   )40:  من اآلية احلج ( 110
   )55: النور ( 111
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  . أصحاب الفرق الضالة تفيه نقض الستدالال: أوهلما 
  

 اإلرجاء واالعتزال والتصوف  واملتفلسفة ،  جتد أن  خطأ ليت تكلمت يف اإلميان ، أهلِباستقراء مناهج الفرق الضالة وخصوصا ا
 يف  اجلهل بأن للشريعة اإلسالمية خصوصية يف استعمال األلفاظ  ويف املفاهيم والتصورات ، وبالتايل جتده هؤالء الرئيسي يكون

  .  مما يؤدي إىل اخلروج بنتائج مغلوطة  دون احلقيقة الشرعيةيستعمل األلفاظ مبعناها  اللغوي
  

ا أدلة على أ النصارى ان جدا يف حالة اإلرجاء ، وله أمثلة كثرية يف ضالالتوهذا بيلوهية املسيح يف القرآن الكرمي ليت يسمو
  . ، وكذا يف أطروحات العصرانيني 112
  

 أكتفي مبثال أبني فيه قويل ، ولعل اهللا أن ييسر مناقشة وحيث أن املقصود هنا هو بيان القاعدة وليس مناقشة أدلة هؤالء فإين
  . هؤالء على ضوء هذه القاعدة الحقا 

  
استخدموا املقدمات .مبعناه اللغوي ، مدعني بأن القرآن نزل بلسان عريب مبني ) اإلميان ( ال ـ فسروا  أهلُ اإلرجاء ـ مث

  .املنطقية العقلية إلثبات باطلهم ، فقالوا القرآن نزل بلسان عريب مبني 
   أليس كذلك ؟

                               .ال أحد ينكر هذا . بالطبع هو كذلك 
إذا اإلميان هو التصديق .هذه املقدمات  فقالوا العرب تعرف لفظ اإلميان بالتصديق اخلربي أو ما يقولون عنه املعرفة  مث انتقلوا من

كالم العرب الذي ترد فيه جنس أو املعرفة ، وذهبوا إىل النصوص وحملوها محال على القول بباطلهم ، والنصوص من 
التأويل بأدىن احلجج ، ومن شأا أا طَيعة تسري على هوى من حيملها طائعة أو وتعدد الدالالت ، ويلجأون إىل االحتماالت 

  . ةمكره

 ولكنه خصص وأضاف ، وال بد من الوقوف عند املعـىن الـشرعي   هونعم الشرع استعمل اللغة العربية يف بيان مراد اهللا من عباد         
  . وعدم جتاوزه  

وهذا أيضا فيه رد على مرجئة الفقهاء       . اللة اللغوية ،وإمنا بداللة أخرى كما قدمنا        بذات الد ) اإلميان  ( والشرع مل يستخدم لفظة     
الذين قالوا بأن العمل وإن كان ال بد منه إال أنه ال يدخل يف مسمى اإلميان ذلك ألم اعتمدوا تفسري لفظ اإلميان مبعناه اللغوي ،                   

  . استعمال اللغة هلا وال بد من استعماله مبعناه الشرعي وحنن نقول  هناك فرق بني استعمال الشرع للفظة اإلميان و

 ولست هنا معنيا مبناقشة مذهب املرجئة وإمنا أريد أن أنبه على أنه ال بد من  الرجوع للمعىن الشرعي يف تفسري معان الكلمات ،                        
  .   وليس االكتفاء فقط باملعىن اللغوي أو العريف 

                                                
رددت ا كل أدلة النصارى على ألوهية ) أللفاظ ويف املفاهيم والتصوارت للشريعة خصوصية يف استعمال ا( إن سلمت عندك هذه القاعدة  112

 ) .الكتاب املقدس ( املسيخ اليت يأتون ا من القرآن الكرمي ، وكذا اليت يأتون ا مما يسمونه 
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يل يف األمساء والصفات ، ركب الشيطان رأسهم من باب الترتيه ، حيث قـاموا يرتهـون            أهل التحريف والتعط  ... وأهلُ الكالم   
، ومن هناك راحـوا  113رم عن خلقه وعبيده ـ كما زعموا ـ  فتصوروا أن الترتيه ال يكون إال عن طريق نفي املماثلة بالكلية   

  . يعطلون وحيرفون 

ة تامة يف تصورات اإلنسان عن خالقه ومعبوده ـ سبحانه وتعاىل ـ ملا   ولو أم عادوا إىل الشرع ، وعلموا كيف أن له خصوصي
  . كان شيء من هذا 

واألمثلة على هذه القاعدة عند العصرانيني ، وعباد الصليب أكثر وأوضح ، ويف النية استخراج حبث يف هذا الشأن واهللا املستعان                     
.  

   

  .املناعة الفكرية : ثانيهما  
  

سالمية خصوصية يف املفاهيم والتصورات ، واالستعماالت اللغوية لأللفاظ  ، وأنه ال بد من الوقوف عليها                 اإلميان بأن للشريعة اإل   
اليوم أكملت لكم ديـنكم وأمتمـت علـيكم نعمـيت     " ومراجعتها قبل التكلم يف أي موضوع ، وكذا اإلميان  بأن الدين كامل          

األحكام الشرعية يف غاية احلكمة  ، وذلك ألا من اهللا العلـيم اخلـبري   وليس فقط بل اإلميان بأن   " . ورضيت لكم اإلسالم دينا     
وأنه جيب رد كل ما أشكل على املرء إىل الكتاب والسنة ، وأن ال ميـضي يف اختـاذ                 .  الذي يعلم من خلق وهو اللطيف اخلبري          

  .أحكام أو رسم تصورات قبل مراجعة أهل العلم  من العلماء الربانيني كما أمر ربنا 

وإِذَا جاءهم أَمر من اَألمنِ أَوِ الْخوف أَذَاعواْ بِه ولَو ردوه إِلَى الرسولِ وإِلَى أُولي اَألمرِ منهم لَعلمه الَّذين يستنبِطُونه منهم ولَوالَ                      (
يالش متعبالَت هتمحرو كُملَيع لُ اللّهيالًفَض114) طَانَ إِالَّ قَل  

)             مـولِ إِن كُنـتسالرو إِلَى اللّـه وهدٍء فَريي شف متعازنفَإِن ت نكُمرِ مي اَألملأُوولَ وسواْ الريعأَطو واْ اللّهيعواْ أَطنآم ينا الَّذها أَيي
 كرِ ذَلمِ اآلخوالْيو ونَ بِاللّهنمؤأْوِيالًتت نسأَحو ري115) خ  

  " .   فَردوه إِلَى اللّه والرسولِ إِن كُنتم تؤمنونَ بِاللّه والْيومِ اآلخرِ. . . " فهنا جعل الرد هللا والرسول شرط لصحة اإلميان 

عبري بكلمة شيء اليت هي نكـره ، ويف        فانظر كيف أتى الت   . والحظ أن الرد ليس مقتصرا على األمور العظام بل على كل شيء               
 . فكل شيء جيب أن يرد إىل الكتاب والسنة ، ومن ال يعرف يسأل . سياق الشرط لتفيد العموم 

                                                
  . مع أن املماثلة فقط يف االسم ، واحتاد االسم ال يعين أبدا احتاد املسمى  113
   )83: النساء ( 114
   )59: نساء ال( 115
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القبول والرد  ... حني يعرف  املسلم هذا األمر تتكون عنده مناعة فكرية ، فال يقبل كل ما يسمع بل يكون عنده خاصية االنتقاء                      
.  

  .ل ليتضح املقال  ودعين أضرب األمثا

 . بل ننكرها  .  يف ثقافتنا وتراثناجند أن كثريا من املسلمني  يردد كثريا من الكلمات وهي  مبعان مستحدثه ال نعرفها

 
وهي كلمات غربية بدالالت غـري      ، ، تردد على لسان كثري من أبناء األمة اإلسالمية            ) املساواة  ( و كلمة   ) احلرية  ( مثال كلمة   
 . هذا أقل ما ميكن أن يقال فيها . إسالمية  

   
للهو مبـا   حرية املرأة يف التربج والسفور بل والعري ، وخمالطة الرجال  يف أماكن العمل ويف أماكن ا                عندهم  تعين  )  احلرية  (  فـ  

  .باد اهللا املوحدين ا هللا ورسوله وطعناً يف الدين ،أو غمزا لع تشمل حرية الكلمة وإن كانت سبال خيفى ، واحلرية يف مفهومهم 
  " 116) ما يلْفظُ من قَولٍ إِلَّا لَديه رقيب عتيد(" وعندنا 
م بِالْكَلمة مـن سـخط    إِنَّ الْعبد لَيتكَلَّم بِالْكَلمة من رِضوان اللَّه لَا يلْقي لَها بالًا يرفَعه اللَّه بِها درجات وإِنَّ الْعبد لَيتكَلَّ   " وعندنا

منهي جا فوِي بِههالًا يا بي لَهلْقلَا ي 117 "اللَّه  
  . فاحلرية هلا ضوابط وحدود 

  
وعندنا للمرأة ما ليس للرجل ، وللرجل ما ليس للمرأة ، وعلـى       . عندهم تشمل تسوية الرجل باملرأة يف كل شيء         ) املساواة  ( و

حكْمـة العلـيم   ..... ) وليس الذكر كـاألنثى  .( ...  على اآلخر ، تبعا لالختالفات اجلسمية والنفسية كلٍ من احلقوق ما ليس    
  احلكيم الذي يعلم من خلق وهو اللطيف اخلبري  ،

م أ. مالكم كيف حتكمـون  . أفنجعل املسلمني كارمني "  واملساواة عندهم تعين أيضا  مساواة أهل الكفر بأهل اإلميان ، وعندنا    
  !!." .؟؟" لكم كتاب فيه تدرسون 

  
وال يردد  ، فرق جيب الوقوف عليه     ، ومعناها يف الشرع      ، بني معاين األلفاظ احلديثة  فيما هي مستعملة اليوم فيه           : فبينهما فرق     

  .هكذا دون تدبر 

      ولرجعـوا إىل الـشريعة   ، ون وعي وا هكذا بدفلو علموا أن هناك خصوصية للشريعة اإلسالمية يف املفاهيم والتصورات ، ما ردد
  . اإلسالمية يستنطقوا ماذا تقول يف كل ما يعرض عليهم 

  

                                                
   )18: قـ ( 116

 . من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه 6478 احلديث يف صحيح البخاري كتاب الرقاق حديث رقم  117
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و يقرأها هو ـ أن يبني هذه اخلصوصية يف املفـاهيم والتـصورات ومعـاين     أواملطلوب ممن يعرض السرية النبوية على الناس ـ  
لتتكـون  .  اهللا عليه وسلم ـ مع أصحابه أو أعدائه  األلفاظ وهو يعرض الغزوات مثال ، وهو يشرح بعض مواقف النيب ـ صلى 

  .مناعة فكرية عند من يسمع حنن يف أمس احلاجة إليها اليوم يف هذه األيام 

   .فحسب مفاهيم نظرية الدعوة اإلسالمية دعوة عملية وليست :حادي عشر 
  

نظرية  اليت يكفي جمرد التصديق ا  لالنتساب إليها حتولت إىل جمموعة من املفاهيم المن يتدبر حال النصرانية ـ مثال ـ  جيد أا 
    .!نيتدي، وإذا انضم إىل هذه املفاهيم ممارسة بعض الشعائر التعبدية فإن الشخص يعترب من امل

قضية  قضية التثليث ، و دعوة إىل التصديق بأمور نظرية ، مثل جتد أا ـمثالـ حىت أنك حني تستمع إىل دعوة النصرانية 
، أو ما حيلو الواقع عليهم ليه وبعض الشعائر التعبدية ، واحلياة بعد ذلك ختضع ملا مي. وقداسة الباباوات والفداء ، الصلب 

  .  ألحبارهم ورهبام وأرباب الرأي فيهم 
  

 م السنة ا  أحيأصبحت البوذية واليهودية ، وكاد اإلرجاء أن يفعلها بالدعوة اإلسالمية لوال أن اهللا قيض هلذا الدين رجاالوكذا 
  .   وأمات م البدعة 

  
 مبجرد االقتناع يكتفجمادلة فكرية يوال نظرية جمردة أعرض بعض املشاهد من السرية النبوية ، ألبني ا أن الدين مل يكن يوما ما و
   ...ا
  

 عن كشف وجهها فأبت عليه  تروي لنا كتب السري أن مسلمة جلست يف سوق بين قينقاع يف املدينة عند صائغ يهودي فراودها
فوثب رجل من . ، فعقد طرف ثوا إىل ظهرها على حني غفلة منها ، فلما قامت انكشفت سوأا ، فضحكوا ا ، فصاحت 

  .املسلمني على الصائغ اليهودي فقتله ، وشدت اليهود على املسلم فقتلوه 
  

صلى ـ ايل له مباشرة ـ يف كتب السرية ـ هو حصار رسول اهللا  هذا مشهد من املشاهد  ترويه لنا كتب السرية ، واملشهد الت
  . لبين قينقاع  وإصراره على ذحبهم لوال وقاحة بن سلول يف شفاعته هلم ـ اهللا عليه وسلم 

  
  .كأن احلدثني متالصقني ، وسقط من كل الروايات ما بني املشهدين ـ ما حدث يف السوق واحلصار ـ  من األحداث 

  
ال داعي للقتال الذي . . . تكلم  بأن من فعل الفعلة قُتل فكفّوا أيديكم يكفي من املسلمني كتب السري  أن  أحدا فلم تروِ لنا 

  . يتساقط فيه الرجال ، وتتيتم به األطفال ، وتترمل به النساء 
  . لفترة وجيزة تكلم  بأن األمر مل يتجاوز كشف جزء من العورةمن املسلمني  لنا كتب السري  أن  أحدا  ومل تروِ
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تكلم   بأن لبين قينقاع إخوة يف الدين وامللة يف ذات املدينة ، هم بنو قريظة وبنو من املسلمني  لنا كتب السري  أن  أحدا  ومل تروِ
  .النضري   وورائهم يف خيرب عدد وعتاد وهلم حلفاء من غطفان ، وغطفان يومها غطفان 

  . بل مل يتكلم أحد مطلقا 
  .السرية سوى فعل ، وهو حصار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هلم حىت أجالهم  مل ترو  كتب 

  
وتروي لنا كتب السرية أن الرسول ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ ذهب يف عشرة من أصحابه لبين النضري يطلب منهم وفاء ما 

و جالس حتت جدار بيت من بيوم قام ومل  وحني علم بغدرهم وه صلى اهللا عليه وسلم ـعاهدوه عليه ، فغدروا  ومهُّوا بقتله ـ
  .يتكلم ، وأعد اجليش ومل يتمهل ، وحاصرهم حىت خربت بيوم بأيديهم وأيدي املؤمنني ، وخرجوا منها  أذالء صاغرين 

  
ب يف وتروي لنا كتب السري أن األخبار أتت رسول اهللا ــ صلى اهللا عليه وسلم ــ بأن خالد بن سفيان اهلُذيل يجمع العر

من املدينة يسعى على ) عبد اهللا بن أُنيس ( بطن عرنة عند سفح عرفة على بعد مخسمائة كيلو متر من املدينة ،فأرسل له رجال 
  . ومل نسمع كثريا وال قليال من الكالم . قدميه فأمخد الفتنة 

  
ت ، وما كان من احلبيب ــ صلى وغدرت قريش بعهدها مع النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ وراحت وجاءت وقالت وأكثر

  . استنفر أصحابه ومجَََّع جيشه وفتح مكة . . . اهللا عليه وسلم ـ إال أن رد عليهم بفعل ال بقول 
  

  فتحرك جيش مؤتة ، وبنو املصطلق مهّوا  صلى اهللا عليه وسلم ـوغدرت قريظة فذحبت ، وقتلت غسان رسولَ رسولِ اهللا ـ
  .صباحا تشرب من مائهم بالتجهز فوجدوا اخليل 

  
  .نعم هكذا ... هكذا 

  .كان هادئا  كثري الصمت يعمل وال يتكلم .  مل يكن رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ  يتكلم كثريا 
  
  

من الرسول ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ هو كثرة العدد  ووفرة العتاد ،فقد كانت ) التصرف الفعلي ( ومل يكن الباعث على هذا 
إن لك يف النهار سبحا " " يا أيها املدثر قم فأنذر  " أنظر كيف بدأت ، " هو منهج الدعوة من يومها األول  . . .  ل حال احلا

  " . طويال 
  .فلم تكن فقط عملية وجادة مع املخالف وإمنا أيضا يف تربية اجلماعة املؤمنة ، كانت الدروس كلها عملية 

قلتم أىن هذا قل هو من عند " م احلمزة بن عبد املطلب ليتعلم القوم درسا من مجلة واحدة ن من الصحابة يوم أحد منهويذبح سبع
  ) وما أَصابكُم من مصيبة فَبِما كَسبت أَيديكُم ويعفُو عن كَثريٍ(" أنفسكم 
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ظَن الْمؤمنونَ والْمؤمنات بِأَنفُِسهِم خيراً وقَالُوا هذَا لَولَا إِذْ سمعتموه (ويستمر حادث اإلفك شهرا  ليتعلم القوم درسا عمليا 
بِنيم إِفْك (  )يمظع اللَّه ندع وهناً ويه هونبسحتو لْمع لَكُم بِه سا لَيكُم ماهقُولُونَ بِأَفْوتو كُمتبِأَلِْسن هنلَقَّو15: النور ) (إِذْ ت(   

  
ن عن غزوة تبوك مخسني يوما حىت ضاقت عليهم األرض مبا رحبت وضاقت عليهم أنفسهم ، ليتلقوا درسا عمليا و املخلفويقاطع

  . ـ هم ومن يشاهدوم ومن يسمع م ـ كي ال يتخلفوا ثانية عن رسول اهللا وال يرغبوا بأنفسهم عن نفسه 
  

هذا هو املنهج الرباين الذي حترك به النيب ـ صلى . . . مع عدوه ومع أتباعه هذا حاله ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ يف التعامل 
  . اهللا عليه وسلم ـ 

  
وإن من أوضح األمور ملن يتدبر نشأت اجلماعة املؤمنة على يد الرسول ــ صلى اهللا عليه وسلم  وكيف منت  وتطورت 

عدائها ، أن ج الشرع كان عمليا ، ومل يكن يوما ما نظريا وكيف عاجلت مشاكلها الداخلية  ـ بني أفرادها ـ واخلارجية مع أ
 .  
  

  . ومن الواضح جدا ــ أيضا ــ  أن األفراد ميزم املواقف ومل يتميزوا باملعرفة الذهنية ، وال  بأصوات العامة هلم 
  

اق القالل يف الشوارع حني مساع خرى شريعية ،تحرم اخلمر فتهرومل تكن فقط عملية يف الناحية العسكرية بلْ ويف النواحي األ
  : اخلرب ، وامسع 

ما كَانَ لَنا خمر غَير فَضيخكُم هذَا الَّذي تسمونه الْفَضيخ فَإِني لَقَائم أَسقي أَبا : ( عن أنس بن مالك ـ رضي اهللا عنه ـ قال 
 وهلْ بلَغكُم الْخبر فَقَالُوا وما ذَاك قَالَ حرمت الْخمر قَالُوا أَهرِق هذه الْقلَالَ يا أَنس قَالَ طَلْحةَ وفُلَانا وفُلَانا إِذْ جاَء رجلٌ فَقَالَ

  118) فَما سأَلُوا عنها ولَا راجعوها بعد خبرِ الرجلِ
  

  .ا  مروطَهن فَاختمرنَ فشق النساء  ) وبِهِن  ولْيضرِبن بِخمرِهن علَى جي(ونزلت آية احلجاب 
  . ويأيت األمر بتحويل القبلة من بيت املقدس إىل الكعبة املشرفة ، فيستدير الناس وهم ركوع 

  . فقد كانت الدعوة عملية ، تتطالب كل من آمن ا بااللتزام العملي اجلاد بشرائعها وشعائرها 
وية بيان قوي لبطالن قول من أراد أن جيعل الدين جمرد مفاهيم نظرية يعتقدها ويتكلم ا دون أن يلتزم ا ففي أحداث السرية النب

  . فردا كان أم جمتمعا . 
ويف سريةختلف عن اهلجرة إىل املدينة وقعد مبكة وقتل يوم بدر رد نقوي على هؤالء ، ونزل فيهم قول اهللا تعاىل  م  ) : ينإِنَّ الَّذ

ا تيهواْ فاجِرهةً فَتعاسو اللّه ضأَر كُنت اْ أَلَمضِ قَالْوي اَألرف نيفعضتسا مقَالُواْ كُن مكُنت يمقَالُواْ ف فُِسهِمي أَنمكَةُ ظَالآلئالْم مفَّاهو
   119)فَأُولَـئك مأْواهم جهنم وساءت مصرياً 
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فَما لَكُم في الْمنافقني فئَتينِ واللّه أَركَسهم بِما كَسبواْ أَترِيدونَ أَن تهدواْ من أَضلَّ اللّه ومن : (  قول اهللا تعاىل ومن نزل فيهم
   120)يضللِ اللّه فَلَن تجِد لَه سبِيالً 

  
إال من كالمه ، ) األخ  ( ،  ال تكاد تعرف  فقط نظرية . . لمية  العقيدة دروس ع. . .ودعك من أهل اإلرجاء فالظاهرة عامة 
  . فعاهلم أقليل من تتعرف عليهم من وجوههم و

  .مكتفني مبجرد االنتساب للعمل اإلسالمي  ،  وننام حتتها  واليوم شعارات نرفعها

  . واليوم شعارات نرفعها ونتعصب هلا 
  

 أن ينبه على هذا األمر ، وأن نقف مع األحداث نبني كيف كانت الدعوة جادة ، واملطلوب حني عرض السرية النبوية على الناس
  .فقط ومل تكن يوما ما مفاهيم نظرية 

  .إال لتترجم على أرض الواقع ... وأن املفاهيم اإلسالمية ما جاءت إال لتنشئ واقعا 
  

  . واهللا أسال أن يبارك يل يف كلمايت وأن ينفع ا من كتب ومن نشر ومن قرأ 
  . احلمد هللا رب العاملني وآخر دعوانا أن
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  الفهرس 

  
  .......................................... وتشمل بيان أمهية وضع ضوابط للسرية النبوية مقدمة الكاتب

  .........................! ..................................................ملاذا ندرس السرية النبوية؟: أوال 
  . ........................................................................السرية النبوية وصحة املصادر : ثانيا 
  .............................................شخصية الرسول ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ املفترى عليها : ثالثا 
  ..................................................حملمدية حلقة من حلقات الدعوة إىل اهللا البعثة ا:رابعا 

  .........................................مل يبعث رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ للعرب فقط :  خامسا 
  .................................................................حال البشرية قبل البعثة احملمدية :  سادسا 
  .........................................اخلطاب الدعوي يف مكة ـ وحدة األهداف واملنطلقات ـ :سابعا 
  ................................. ...............................أساس اخلالف بني الرسالة واجلاهلية: ثامنا 

  ............................................................ملأل ودورهم البارز يف التصدي للدعوة ا: تاسعا 
  .............................................خصوصية الشريعة اإلسالمية يف املفاهيم والتصورات : عاشرا 

  .............................  نظرية  الدعوة اإلسالمية دعوة عملية جادة ،وليست مفاهيم: حادي عشر 
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