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التأليف وادلداراة يف السرية النبوية وأثرىا يف حتقيق السلم اجملتمعي
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رئيس قسم السياحة االثرية والدينية

معاون العميد للشؤون اإلدارية

ملخص
اضتمد هلل الذي بعث يف األميُت رسوالً منهم يتلوا عليهم آايتو ويزكيهم ويعلمهم الكتاب واضتكمة ،وأشهد
أف ال الو اال هللا( ،أرسل رسولو ابعتدى ودين اضتق ليظهره على الدين كلو )..وأصلي وأسلم على اظتبعوث رزتة
للعاظتُت دمحم صلػى هللا عليو وسلم وعلى آلو وأصحابو الطيبُت الطاىرين ،وبعد.
لقد تكالب أعداء ىذه األمة عليها ،وحتالفت قوى الشر والطغياف ضدىا وىي حبمد هللا صامدة صابرة،
على جراحها اليت ال تزاؿ مثخنة هبا ،وضرابت أعدائها اليت تتواىل عليها ،فال تزيدىا إال إدياانً وثقة ابهلل العزيز
اضتميد ،وإف ىذه اضتالة تستدعي من كل مسلم غيور التشبث بكل ما يساعد على النهوض وحتدي الكبوات،
إلخراج االمة من ضعفها وظتلمة شأهنا ،ألهنا أمة ال ديكن أف دتوت وىي حىت اف مرضت أو ضعفت فأهنا ىي
االمة الظاىرة أبذف هللا تعاىل ،ولعل يف سنة النيب صلػى هللا عليو وسلم وصحابتو الكراـ عزاء ،ديكن يف ِ
ىديو إعادة
ً
الروح إىل ىذه األمة اليت بدأت تباشَت صحوهتا تثلّج الصدور ،وتغيظ األعداء ،والعود إىل منهج النيب صلى هللا
عليو وسلػم الذي واجو بو العرب وغَتىم ،واستحوذ على مشاعرىم بو وملك أحاسيسهم ،ووحد كلمتهم وحوعتم
إىل خَت أمة اخرجت للناس ،ولإلسهاـ يف ىذه اصتهود اخًتت جانباً من جوانب ىذا اظتنهج الذي عُرؼ ابلتأليف

واظتداراة ،إلزالة ما أشاعو األعداء من أف اإلسالـ يعٍت العنف والقوة واضترب واالرىاب وما يراد بو من األنزواء يف
اظتساجد ألداء شعائر ال دتثل اال مظاىر قد تكوف ٍ
شتات خاصة ،شائعة ومعروفة عند األمم اليت أكل الدىر عليها

وشرب.
اعتمدت يف دراسيت على كتب السَتة النبوية وكتب اضتديث وشروحو ،وما دياثلها من السنن والدراسات
ضم الدراسة بعد ىذه اظتقدمة
اضتديثة ،واظتعاصرة ،وقد َّ
يسر جل وعال يل التغلب عليها ،فلو الشكر واظتنة واضتمد ،تَ ُ
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 منها التأليف ابظتاؿ واإلطعاـ: خصصت اظتبحث األوؿ للحديث عن التأليف كوسيلة من وسائل الدعوة،مبحثُت
اظتدعوين من الوثنية
ّ  إلنقاذ، ٍب حتدثت يف اظتبحث الثاين على اظتداراة كوسيلة من وسائل العمل االسالمي،واعتدية

. ويف اطتادتة ذكرت اىم ما توصلت إليو يف دراسيت واضتمد هلل رب العاظتُت، واالسالـ،والشرؾ إىل التوحيد
Abstract

Praise be to Allaah, who sent in the illiterate a messenger from them, reciting their
verses and praising them and teaching them the book and wisdom, and I bear witness that
there is no God but Allah, (He sent his messenger with guidance and the right religion to
show it to the whole religion ..). Good, clean, yet.
The enemies of this nation have clung to it, and the forces of evil and tyranny have
allied themselves against it, which, thank God, stands steadfast, for its wounds that are still
thickened by them, and the blows of its enemies that follow them, not only increasing faith
and trust in Allah the Almighty. All that helps to rise and challenge the strangers, to take the
nation out of its weakness and blame, because it is a nation that can not die and is even if sick
or weakened it is the nation that is visible, God willing, and perhaps in the year of the Prophet
peace be upon him and his companions a consolation, can in his gift Restoring the spirit to
this nation that began to awaken its awakening Issue, enrage enemies, and return to the
approach of the Prophet peace be upon him, which faced the Arabs and others, and captured
their feelings and the king of their feelings, and united their words and turned them into the
best nation out to people, and to contribute to these efforts I chose part of this approach
known as authorship and politeness, To remove what the enemies rumored from That Islam
means violence, force, war, terrorism and the intended retreats in mosques to perform rituals
that represent only manifestations that may be special features, common and well-known to
the nations who eat and drink.
I have relied on my books on the biography of the Prophet and the books of Hadith and
his explanations, and similar Sunnahs and modern studies, and contemporary, and has
facilitated most of the Almighty to overcome them. Then I talked in the second section on
politeness as a means of Islamic action, to save the invitees from paganism and polytheism to
monotheism, and Islam, and in the conclusion I mentioned the most important findings in my
study, thank God, Lord of the Worlds.

>ادلقدمة
 وأشهد،اضتمد هلل الذي بعث يف األميُت رسوالً منهم يتلوا عليهم آايتو ويزكيهم ويعلمهم الكتاب واضتكمة
) وأصلي وأسلم على اظتبعوث رزتة.. (أرسل رسولو ابعتدى ودين اضتق ليظهره على الدين كلو،أف ال الو اال هللا
. وبعد،للعاظتُت دمحم صلػى هللا عليو وسلم وعلى آلو وأصحابو الطيبُت الطاىرين
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مشكلة البحث>
حاولت يف ىذه الدراسة أف أضع التأليف واظتدارة يف اظتكاف اظتناسب من وسائل الدعوة اإلسالمية ألجنب
القارئ أو الدعاة ما أشيع من موضوع اظتمالئة اليت قد تدخل الداعية يف ابب النفاؽ.
لقد تكالب أعداء ىذه األمة عليها ،وحتالفت قوى الشر والطغياف ضدىا وىي حبمد هللا صامدة صابرة،
على جراحها اليت ال تزاؿ مثخنة هبا ،وضرابت أعدائها اليت تتواىل عليها ،فال تزيدىا إال إدياانً وثقة ابهلل العزيز
اضتميد.

أمهية ادلوضوع وأسباب اختياره>
تبدوا أمهية البحث ؽتا أيٌب:
 -1تقدًن بعض الوسائل النيب صػلى هللا عليو وسلم لتحقيق اعتداية مستعينًا بقدرتو على البذؿ والعطاء.
 -6تقدًن اظتعوقات فاغلبها بتعلق ابظتصادر اليت البد منها يف اغناء البحث.
 -6االستفادة من الوسائل اظتشروعة يف استمالة الناس إىل الدين وتشبثهم عليو من خالؿ وضع اظتبارؾ والقيم
اإلسالمية موضع التطبيق العملي ومنها اظتداراة.
 -6اختيار جانباً من جوانب ىذا اظتنهج لإلسهاـ ابلتأليف واظتداراة.
 -5إلزالة ما أشاعو األعداء من أف اإلسالـ يعٍت العنف والقوة واضترب واالرىاب وما يراد بو من األنزواء يف
اظتساجد ألداء شعائر ال دتثل اال مظاىر قد تكوف ٍ
شتات خاصة.
 -2أ شائعة ومعروفة عند األمم اليت أكل الدىر عليها وشرب .اعتمدت يف دراسيت على كتب السَتة النبوية
وكتب اضتديث وشروحو ،وما دياثلها من السنن والدراسات اضتديثة ،واظتعاصرة.

أىداف البحث>
 -1أخبار الناس أبف النيب صلػ ػػى هللا عليو وسلم بعث إىل اظتشركُت والكفار عتدايتهم ،لذلك تنوعت أساليبو
معهم ،ففي الفًتة اظتكية أسلوبو على الصرب والكف.
 -6بينما تعدد األساليب يف اظتدينة ،فبعض الناس استعمل معهم الكيل الذي يناسبهم وأستعمل مع آخرين
أسلوب االستمالة ابلكملة واظتادة والصفح معهم.
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 -6إف ىذه اضتالة تستدعي من كل مسلم غيور التشبث بكل ما يساعد على النهوض وحتدي الكبوات،
إلخراج االمة من ضعفها وظتلمة شأهنا ،ألهنا أمة ال ديكن أف دتوت وىي حىت اف مرضت أو ضعفت فأهنا
ىي االمة الظاىرة أبذف هللا تعاىل.

 -6لعل يف سنة النيب صلػى هللا عليو وسلم وصحابتو الكراـ عزاء ،ديكن يف ِ
ىديو إعادة الروح إىل ىذه األمة
ً
اليت بدأت تباشَت صحوهتا تثلّج الصدور ،وتغيظ األعداء.

 -5عودة إىل منهج النيب صلى هللا عليو وسلػم الذي واجو بو العرب وغَتىم ،واستحوذ على مشاعرىم بو
وملك أحاسيسهم ،ووحد كلمتهم وحوعتم إىل خَت أمة اخرجت للناس.
 -2إزالة ما أشاعو األعداء من أف اإلسالـ يعٍت العنف والقوة واضترب واالرىاب.
 -7معروفة عند األمم اليت أكل الدىر عليها وشرب.
 -8اعتمدت يف دراسيت على كتب السَتة النبوية وكتب اضتديث وشروحو ،وما دياثلها من السنن والدراسات
اضتديثة ،واظتعاصرة.

خطة البحث>
يسر يل هللا جل وعال يل التغلب يف إكماؿ ىذا البحث ،فلو الشكر واظتنة واضتمد.
فقد َّ
وقد قسمت حبثي ىذا إىل:
ضم الدراسة بعد ىذه اظتقدمة مبحثُت:
وتَ ُ

خصصت اظتبحث األوؿ :للحديث عن التأليف كوسيلة من وسائل الدعوة اليت اعتمدىا الرسوؿ صلى
هللا عليو وسلػم ،وذكرت من انواعو :التأليف ابظتاؿ واإلطعاـ واعتدية.
اظتدعوين من الوثنية
حتدثت يف اظتبحث الثاين :على اظتداراة كوسيلة من وسائل العمل االسالمي ،إلنقاذ
ّ
والشرؾ إىل التوحيد ،واالسالـ.
ويف اطتادتة ذكرت اىم ما توصلت إليو يف دراسيت وأدتٌت أف تتاح يل فرصة أخرى لتقدًن اظتزيد من وسائلو صلى
هللا عليو وسلػم للتعامل مع الناس ،إليصاؿ اعتدااي إليهم واضتمد هلل رب العاظتُت.
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ادلبحث األول
التأليف

التأليف يف اللغة :من ألف بينهم أتليفاً مبعٌت أوقع األُلفة ،واألُلفة من االئتالؼ ،والتأليف يف االصطالح:

ىو استمالة القلوب واالستحواذ على مشاعر اآلخرين ،وكسب ودىم ،سواء كاف ذلك ابظتاؿ أو بغَته من حسن
معاملة ،ولُت جانب أو لُت كالـ وطيبة منطق(.)1
حن فال ٌف إىل فالف حنُت
وأتلف فالانً اذا داراهُ وآنسو وقاربو وواصلو حىت يستميلو اليو ،ومنو قوعتمّ :
()2
إسالمي ،جعل القرآف من أجلو سهماً من أسهم الزكاةِ لتأليف القلوب
مبدأ
التأليف
و
،
اإللف إىل أليفو
ّ
واستمالتها ،قاؿ تعاىل(( :إمنا الصدقات للفقراء واظتساكُت والعاملُت عليها واظتؤلفة قلوهبم .)3())..
واظتؤلفة قلوهبم :الذين كاف النيب صلى هللا عليو وسلػم يستميلهم إىل االسالـ عن طريق االحساف
اليهم(.)4
وقد دأب النيب صلى هللا عليو وسلػم إىل تطبيق ىذا اظتنهج مع اظتشركُت ومع اظتسلمُت وكثَت من اظتشركُت
كاف يتميَّػ ُز غيضاً على االسالـ واظتسلمُت ،وعلى الرسوؿ صلى هللا عليو وسلػم ،ومل ينفع معو السيف ومل ُُْي ِد معو
اصناؼ وطبائعهم متعددة االشكاؿ ونفوسهم متغَتة ،سريعة
َسَر قَػ ْلبَوُ عطاءٌ ،وأَثّر فيو احسا ٌف ،والناس
ٌ
ال َق ْه ُر ،فأ َ
وصنف ال ينفع اال القهر والغَلبَةُ ،والسيف،
التأثر ،فمنهم كما ذكر القرطيب ،ديكن أتثره إبقامة اضتجة والربىاف،
ٌ
يغَته االحساف ويستعبد قلبو ،واظتسلم االماـ اظتخلص من يستعمل مع كل صنف من الناس ما يصلح
وكثَت منهم ّ
سبباً النقاذه وختليصو من الكفر(.)5
أمهية ادلوضوع وأسباب اختياره>
ووسائل التأليف متعددة منها>
أوالا> التأليف ابدلال> ولقد أعطى الرسوؿ صلى هللا عليو وسلػم رجاالً من اظتسلمُت بعد ُحنُت ذكرىم يف خطبتو
يف اصتعرانة يف طريقو إىل مكة بعد فتح الطائف ،قاؿ صلى هللا عليو وسلػم (( :اين اعطي رجاالً حديثي عهد
أأتلفهم ))( ،)6ويف رواية ابن ىشاـ ((اف قريشاً حديثو عهد جباىلية ومصيبة وأين اردت اف اجربىم
بكفر ُ
وأأتلفهم))(.)7

إف االحساف إىل الناس ابظتاؿ يرقق القلوب ويزيل الضغائن ،ويطفئ االحقاد ويذىب ابلكراىية ،روي عن
صفواف بن أمية قولو(( :وهللا لقد أعطاين رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلػم ما اعطاين وانو ألبغض الناس إيل ،فما
برح يعطيٍت حىت انو ألحب الناس إيل))(.)8
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لقد استعمل النيب صلى هللا عليو وسلػم ىذا االسلوب يف الدعوة مع حديثي العهد ابصتاىلية ،واظتًتددين،
واظتشركُت ،ومع اظتسلمُت ايضاً لتثبيتهم على اسالمهم ،وىداايه واعطياتو تذكرىا كتب اضتديث والسَت والتاريخ،
ومنها:
 -1وىب اعرايب رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلػم ىبةً فأاثبو عليها ،لَتضيو سنة بكرات(.)10()9
 -2إعطاؤه صلى هللا عليو وسلػم كرباء قريش وأشرفاىا وبعض قبائل العرب من غنائم ُحنُت مائة مائة من األبل،
كأيب سفياف من حرب ،وصفواف بن امية وعيينو بن حصن الفزاري واالقرع بن حابس ،وحكيم بن حزاـ،
ومعاوية ،ويزيد اوالد ايب سفياف وغَتىم ومنهم من اليزاؿ على شركو(.)11
وم ّن على سفانة بنت حاًب الطائي ،األسَتة  -يومذاؾ – ففك اسرىا وزودىا بكسوة ونفقة وراحلة ،وارسلها
َ -3
إىل اخيها عدي بن حاًب الطائي ،الالجئ عند النصارى ،فِراراً من االسالـ وكراىية بو وكاف ظتعاملة النيب صلى
هللا عليو وسلػم ألختو ،الوقع الطيب واألثر الكبَت يف نفس عدي ،ؽتا شجعو على الوفود إىل النيب صلى هللا
عليو وسلػم وإسالمو(.)12
 -4وأرسل النيب صلى هللا عليو وسلػم ماالً مع عبدهللا بن علقمة اطتزاعي إىل ايب سفياف زمن اعتدنة عندما تعرض
أىل مكة إىل ضائقة مالية ،ليوزعوُ على فقراء قريش وىم مشركوف يتألفهم بذلك ،فقاؿ ابو سفياف(( :من رأى
ابلص ِ
ابر من ىذا واوصل؟! إان ؾتاىد ونطلب دمو وىو يبعث الينا ِ
الت يربان))(.)13
 -5لقد وصل صفواف بن أمية يوـ حنُت  -وكاف مشركاً  -شعباً مليئاً ابلنعم والشاء والرعاء فقاؿ صفواف عند
ذلك(( :ما طابت نفس احد مبثل ىذا اال نفس نيبٍ ،ب اعلن اسالمو وقاؿ :أشهد اف ال الو اال هللا واشهد
اف دمحم عبده ورسولو))(.)14
لقد ربط النيب صلى هللا عليو وسلػم عطاءه ٍ
بعلة ق ّدرىا ،ظتعرفتو الرجاؿ ،وجعل علة ىذا العطاء ىداية
الناس ،ضعف االسالـ اـ قوي ،ألف االسالـ جاء رزتة للعاظتُت ورأفةً ابطتلق أرتعُت فأي اسلوب ينفع يف ىداية
الناس وانقاذىم من اعتالؾ ،فاألوىل األخذ بو مامل تكن فيو ؼتالفة لإلسالـ ،فالنصر واإلستيالء على االمواؿ،

وحتقيق اظتطالب واظتناصب ،وسيب النساء والصغار ذكوراً وإاناثً ،ليس ىدفاً وال غاية لإلسالـ او الدعاة ،ويف وصيتو
النيب صلى هللا عليو وسلػم لعلي بن أيب طالب رضػػي هللا عنو يوـ خيرب ما يغٍت عن كل قوؿ وفكر ،قاؿ(( :فو هللا
خَت لك من اف يكوف لك زتر النعم))(.)15
ألف يهدي هللا بك رجالً واحداً ٌ
لقد أكد الرسوؿ صلى هللا عليو وسلػم يف وصاايه للبعوث ،والسرااي على أتليف الناس ودعوهتم إىل
االسالـ ابضتكمة واظتوعظة اضتسنة قبل اإلغارة عليهم ،وترويعهم وقاؿ(( :لئن أتتوين هبم مسلمُت احب ايل من اف
أتتوين ببناهتم واوالدىم وتقتلوا آابءَىم))(.)16
واستجابة عتذه الدعوة مكث سلماف الفارسي رزتو هللا حياصر مدينة صغَتة يف بالد فارس ثالاثً يدعوىم إىل
االسالـ ويرغبهم فيو ويتألفهم ابلقوؿ ،مع قدر ِتو عليو ورغبة جنوده لقتاعتم(.)17
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 -6وكما أكد النيب صلى هللا عليو وسلػم على أتليف اظتشركُت ،أو اظتًتددين الذين مل تطمئن قلوهبم يف االسالـ،
فقد ركز على أتليف من أسلم حقيقةً ،تطييباً لنفسو ،وتثبيتأ لقلبو ،وتنويراً ألديانو ٍب قاؿ صلى هللا عليو وسلػم
اكل أقواماً إىل ما يف قلوهبم من اطتَت
ظتن عتب عليو يف ذلك(( :اىن اعطي قوماً اخاؼ جزعهم َ
وضلَ ُ
عهم ،و ُ
(يعٍت االدياف) والغٌت ،مبعٌت االستغناء عما يف يد غَتىم)) ،فقاؿ بعض ىؤالء ومنهم عمرو بن تغلب  ..ما
احب بكلمة رسوؿ هللا زتر النعم(.)18

اثنيا> التأليف ابلدعوة إىل الطعام> تتيح الدعوة إىل الطعاـ فرصة للتعارؼ بُت اظتدعوين ،وتفتح اجملاؿ للحوار
اعتادؼ اعتادئ ،وعتا أتثَت على تصفية القلوب وتنقية األجواء وإزالة الشحناء والبغضاء وكثَتاً ما أدت إىل

إزاحة اضتواجز النفسية والومهية ،إذ فيها شعور للمدعو ابلتكرًن واالحًتاـ ،واظتودة ،واأللفة ،فإذا ما اصغى
اظتدعو إىل ما ُيري من حوار وفهم ما يهدؼ ذلك اضتوار ،زاد الفهم ووضح اللبس وكاف بعد ذلك الصفاء
واظتودة واالحًتاـ ،ومن ىنا كاف أتثَت ىذه الدعوة وأمثاعتا يف التأثَت والتأثر واإلستجابة بعد ذلك كثَتاً.
لقد كاف أستخداـ النيب صلى هللا عليو وسلػم الدعوة إىل الطعاـ وسيلة من وسائل الدعوة إىل هللا وأسلوابً
من أساليب الشريعة األديانية ،وكاف صلى هللا عليو وسلػم يكثر من دعوة أصحابو إىل بيتو يقدـ عتم ما تيسر من
الطعاـ ،وكاف يستجيب عتم ،بغض النظر عن مستوايهتم االجتماعية والثقافية ،بل شدد الرسوؿ صلى هللا عليو
وسلػم على وجوب االستجابة للدعوة وجعلها من حقوؽ اظتسلم على اظتسلم ،وقاؿ(( :حق اظتسلم على اظتسلم
ستس  ..وذكر منها (إجابة الدعوة)(.)))19
وعندما نزؿ قولو تعاىل ((وانذر عشَتتك االقربُت))( )20صنع رسوؿ هللا صػلى هللا عليو وسلم طعاماً ودعا
اليو بٍت عبداظتطلب ،وفيهم اعمامو( ،)21أكثر من مرة( ،)22ودعاه خياط فأجبو ،فوضع لو قصعة فيها ُدابء(.)23
اف يف الدعوة مواساة لألخرين ومساواة عتم ،ويف االستجابة عتا حتقيق لنفس اظتعاين والفوائد اظتتوخاة من الدعوة.

فعل اعتدية يف القلوب ما
اثلثا> التأليف ابذلدية :وللهدية اثر كبَت يف نفس اظتهدى لو ،ألهنا اشعار ابالىتماـ بو ،وتَ ُ

ال تفعلو اطتطب واظتواعظ ،فهي تزيل حاجز النفرة والبغضاء من الصدور ،وجتعل القلب على اًب االستعداد
للتلقي من اظتهدي ،وفيها اثر نعمة ٍ
ويد مل تزؿ تُذ ّك ُر بصاحبها وتستحضر صفاتو اضتميدة وسجاايه الطيبة
ُ
ألف النفوس ُجبِلت على ػتبة من حيسن إليها(.)24
رسوؿ مباشر إىل القلوب ،يدخل إليها دوف استئذاف فيأسرىا ،وُيعل مشاعر جتيش ابظتودة تستشعر
واعتدية ٌ
ابلرفق واحملبة .واف اعتدية اسلوب تربوي ودعوي ذو اثر فعاؿ ،فكم من قلب كاف يفور حقداً وحنقاً أبدلتو حباً

ورضا ،وكم من صدر قد اشتعلت فيو انر العداوة والبغضاء فأطفأىا لطافة اعتدية ،وكم من عدو صَتتو صديقاً وكم
صديقاً فاؽ االخ يف مودتو واخالصو ..
لقد اىدى صلى هللا عليو وسلػم إىل أيب سفياف ،وىو مشرؾ ،يف مكة قبل الفتح دتر عجوة( .)25وأىدى

صاحب أيلة-العقبةُ -برداً( ،)26واىدى ابذاف "أحد ملوؾ اليمن" إىل رسوؿ يف اليمن منطقةً فيها ذىب وفضة،
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كاف قد أىداىا لو بعض اظتلوؾ( .)27وقد أىدى إىل رسوؿ ىرقل – ملك الروـ – وىو بتبوؾ ىدية دفعها عنو
عثماف بن عفاف رضػي هللا عنو (.)28
أما ىداايه صلى هللا عليو وسلػم للمسلمُت ،فكاف ىدفو منها ادخاؿ السرور والبهجة إىل قلوهبم لتنمية
إدياهنم وأيقاظ مهمهم وتنشيطها ،فإذا أ َملَّ أبحدىم ما يعكر صفو حياتو و تنغص عليو سروره وغبطتو ،ابدره

ابعتدية ،اشعاراً لو ابظتودة وزايدة يف األلفة ،ضتصوؿ اظتزيد من احملبة والتقدير واالحًتاـ ،ومن روائع ما اىداه صلى
هللا عليو وسلػم للمسلمُت ما حصل بينو وبُت جابر بن عبدهللا رضػي هللا عنو حُت تلطف معو يف تقدًن ىديتو لو،
وكاف جابر قد استشهد ابوه يف احد ،وترؾ يف مسؤوليتو سبع بنات ،وىو مل يزؿ ايفعاً يف عمر الشباب ضعيف

اضتاؿ ،ال ماؿ لو ،فاشًتى صلى هللا عليو وسلػم منو رتلو يف ػتاورة لطيفة ذكرىا البخاري عن جابر بن عبدهللا
قاؿ :كنت مع النيب صلى هللا عليو وسلػم يف غزاة فأبطأ يب رتلي وأعيا ،فأتى النيب صلى هللا عليو وسلػم فقاؿ:
جابر؟ قلت :نعم ،قاؿ :ما شأنكُ ،
قلت :أبطأ علي رتلي وأعيا فتخلفت .فنزؿ صلى هللا عليو وسلػم حيجنوُ
مبحجنوٍ ،ب قاؿ :اركب ،فركبت .فلقد رأيتو أ ُك َفو عن رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلػم .قاؿ صلى هللا عليو وسلػم:
قلت بل ثيباً! قاؿ :أفال جارية تالعبها وتالعبك؟! قلت :إ ّف يل أخوات
تزوجت؟ قلت :نعم! قاؿ :بكراً أـ ثيباً؟ ُ
جتمعهن ودتشطهن وتقوـ عليهنٍ ،ب قاؿ لو :أتبيع رتلك؟ قلت :نعم! فاشًتاه مٍت أبوقية.
فأجبت أف أتزوج امرأ ًة
َّ
وقدمت ابلغد ،فجئنا اظتسجد فوجدتو على ابب اظتسجد ،قاؿ
ٍب قدـ رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلػم قُبيلي،
ُ
صلى هللا عليو وسلػم :االف قدمت؟ قلت :نعم ،قاؿ :فدع رتلك فادخل ِ
فصل ركعتُت .فدخلت فصليت فأمر

بالالً اف يزف لو أوقية ،فوزف يل بالؿ فأرجح اظتيزاف .فانطلقت حىت وليت .فقاؿ :ادع يل جابراً ،قلت :االف يرد
علي اصتمل ومل يكن شيءٌ ابغض إيل منو .. ،خذ رتلك ولك ذتنوُ(.)29
ويبدو كما تشَت مصادر اخرى اف جابراً ابع اصتمل بشرط اف يسلمو إىل النيب صلى هللا عليو وسلػم يف

اظتدينة بعد اف ينقده الثمن ،وظتا وصل اظتدينة سلم بالؿ الثمن صتابر ،فًتؾ جابر اصتمل وذىب إىل اىلو ،فناداه
صلى هللا عليو وسلػم ،قائالً خذ برأس رتلك ،فهو لك(.)30
لقد اىدى لو صلى هللا عليو وسلػم مبناسبة زواجو ،الفضة واصتمل ،وداعبو ليدخل عليو السرور وقد كاف
ِ
حباجة ٍ
جابر ذا عياؿ ،وىو ٍ
حاجتو إىل اظتاؿ ،حيث ال انصح لو(،)31
ماسة إىل اظتاؿ ،وحاجتو إىل رتلو ال تقل عن
ػتتاج لثمنو ،فاذا تعوض الثمن بقي
وىذا كما يقوؿ ابن اصتوزي من احسن التكرـ ،فمن ابع شيئاً فهو يف الغالب ٌ
يف قلبو من اظتبيع اسف على فراقو ،ولذلك قيل:
وقد خترج احلاجات اي أم مالك

نفائس من رب هبن ضنني

فإذا ُرّد عليو اظتبيع مع الثمن ذىب اعتَُّم عنو وثبت فرحو ،وقُضيت حاجتو( .)32لقد كاف الرسوؿ صلى هللا
عليو وسلػم يعطي الرجل قاؿ(( :وغَتهُ احب إيل منو ،خشية أف يكب يف النار على وجهو)) كما روى مسلم(.)33
إف عتذا ال سلوب من قوة التأثَت يف أتليف القلوب ما يؤدي إىل حل كثَت من العقد النفسية اليت ال ديكن اف تؤثر
فيها اظتواعظ ،واطتطب البيانية اجملردة ،الف كثَتاً من النفوس قد أيسرىا االحساف اظتادي اكثر من االلفاظ الفارغة
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واف كانت راننة او حتمل اساليب بالغية ،فيها حناف وأتثَت قد ال يتجاوز ،مدة السماع .فكم من عطاء ابلغ من
يساعد وكم من احساف ابلغ من برىاف(.)34
لقد كاف صلى هللا عليو وسلػم حريصاً على ىداية امتو متطلعاً إىل اف يكونوا زتلة رسالتو من بعده ولذلك
كاف يستخدـ كل ما يف وسعو لتأليف قلوهبم وترسيخ االدياف فيها وزرع الرقة واضتناف والرفق ،وحثهم على التحلي
هبذا اطتلق النبيل الذي يغرس يف النفوس والقلوب الطمأنينة والرضا ،ومن أمثلة ىذا األسلوب:
أ -لقد أسلم قارب بن األسود بن مسعود ،قبل إسالـ قومو ،أسلم طواعيةً ،ومات ابوه األسود بن مسعود
دين فأصر صلى هللا عليو وسلػم بسداد دين األسود ،من األمواؿ اليت أستوىل عليها
مشركاً ،وكاف عليو ٌ
اظتسلموف يف مبٌت احدى طواغيتهم من األصناـ ،أتليفاً واكراماً لولده قارب(.)35
ِ
مت على النيب صلى هللا عليو وسلػم أقبيةٌ فقاؿ يل أيب ،ؼترمة:
ب -روى البخاري عن اظتسور بن ؼترمة ،قاؿ :قَد ْ
انطلق بنا اليو عسى اف يعطينا منها ،قاؿ :فقاـ أيب على الباب فتكلم ،فعرؼ النيب صلى هللا عليو وسلػم
خبأت ىذا لك(.)) )36
خبأت ىذا لك،
صوتو ،فخرج معو قباء ،وىو يريو ػتاسنوُ وىو يقوؿ لو(( :
ُ
ُ

وىذا يشعران معرفة الرسوؿ صلى هللا عليو وسلػم بطبع ؼترمة وسرعة غضبو فاستقبلوُ مبا يثَت اىتمامو ،ويطيب
خاطره ،ورمبا اتقاء لسانو ،وترقيقاً لقلبو( ،)37وىكذا كاف للتأليف ،دور متميز يف تثبيت الناس على االسالـ،
حسن اسالمو ،فأدى دوره كما ُيب عليو دوف تردد أو وجل.
وحتبيب االسالـ عتم ،حىت إذا اطمأف ُ

ادلبحث الثاين
ادلداراة

اظتداراة  -يف اللغة من داريتو مدارا ًة والطفتو والينتو( .)38وُيب اف ال خيلط بُت اظتدارِة واظتداىنة ،إذ
اظتداىنةُ شيء ،واظتداراة شيءٌ آخر ،قاؿ ابن بطاؿ:
اظتداراة أخالؽ اظتؤمنُت ،وىي خفض اصتناح للناس ولُت الكلمة وترؾ االغالط يف اقواؿ ،وذلك من اقوى
مندوب إليها واظتداىنة ػترمة والفرؽ :أف
أسباب االلفة .وظن بعضهم أف اظتداراة ىي اظتداىنة فغلط ،الف اظتداراة
ٌ
اظتداىنة من الدىاف ،وىو ما يظهر على الشيء فيسًت ابطنو ،وفسرىا العلماء ابهنا :معاشرة الفاسق واظهار الرضا
مبا ىو فيو من غَت انكا ٍر عليو ،واظتداراة ىي الرفق ابصتاىل يف التعليم وابلفاسق يف النهي عن فعلو وترؾ االغالط
عليو حُت ال يظهر ما ىو فيو واالكثار عليو بلطف القوؿ والفعل إذا احتيج إىل أتليفو.
وقاؿ القرطيب :اظتداراة بذؿ الدنيا لصالح الدنيا أو الدين أو مها معاً ،وعدىا مباحةً ورمبا استُحبت وع ّد
اظتداىنة :ترؾ الدين لصالح الدنيا(.)39
واظتداراة يف االصطالح وجو من وجوه التأليف ،وختتلف عنو بعض الشيء ،فقد يكوف التأليف ابظتاؿ ،اما
ٍ
وموقف وعالقة ،ومنها الصفح والعفو ،وتقع اظتداراة لنماذج ؼتتلفة من الناس
اظتداراة فتكوف ابظتاؿ وغَته من كالـ
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وفيها مراعاة ظتكانة الفرد أو بعض جوانب شخصيتو ،وتقع اترًة مع اظتشركُت واخرى مع اليهود واخرى مع
اظتنافقُت ،وقد تكوف مهمة ومفيدة مع اظتسلمُت أيضاً ،كما سنتكلم عنو يف اآلٌب:

 -1مداراة ادلشركني> لقد كاف موقف اظتشركُت يف مكة قبل اعتجرة النبوية سلبياً ولذلك فال مداراة من الرسوؿ

صلػى هللا عليو وسلم وال من صحابتو مهنع هللا يضر للمشركُت ،وكاف اظتوقف مبنياً على الدعوة ابليت ىي احسن ،وكف
األيدي والصرب على أذى اظتشركُت ،وتدريب الصحابة على احتماؿ االذى ،والصرب على التعذيب وااليذاء،
سلطة وقوة ٍ
ظتا كاف يف اظتشركُت من ٍ
ونفوذ وىيمنة ،وكاف اظتسلموف قلةً مستضعفة ،ال حوؿ عتم وال قوة ،وديكن
عد سياسة الصرب واالحتماؿ والكف من قبيل اضتكمة وتفويت الفرصة على االعداء لالنقضاض على

اظتسلمُت واستئصاعتم.
إف اظتداراة اليت تعنينا يف ىذه الدراسة ،تلك اليت حدثت عندما أصبحت للمسلمُت قوة وكياف يف اظتدينة
اظتنورة ،بعد اعتجرة ،واصبح الرسوؿ صلػى هللا عليو وسلم يف موقع قوةٍ وسلطة ،وكاف إبمكانو انزاؿ العقوبة
ابظتشركُت والكناية هبم ،لكنو اختار مداراهتم ظتا يًتتب على اظتداراة من مصلحة لإلسالـ وللمسلمُت من دوف مذلة
وال استخذاء ،بل أتليفاً لقلوهبم وكسباً لودىم واستمالة عتم(.)40
لقد كاف الناس بعد اعتجرة النبوية على ثالثة أقساـ(:)41
أ -اليهود :وىم يهود قريظة ،وبنو النضَت وبنو قينقاع ،وغَتىم ،وقد وادعهم النيب صلى هللا عليو وسلػم ،وأعطاىم
حق اظتواطنة ،واتفق وإايىم على اف ال حياربوه وال يؤلبوا عليو عدواً ،وعلى اف ينصروه ؽتن َدمهَوُ من عدوه،
فنقضوا العهد ،فمكن هللا رسولو صلى هللا عليو وسلػم منهم(.)42
ب -قريش :وقد انصبوه العداوة وحاربوه فنصره هللا عليهم ،وكاف فتح مكة ،قضاءً اتماً على الشرؾ وأىلو(.)43

ت -وقسم اثلث من العرب ،يف مكة واظتدينة وما حوعتا يف اصتزيرة العربية ،قد تركوه صلى هللا عليو وسلػم وانتظروا
ما يؤوؿ اليو أمره ،ومن ىؤالء :قبيلة خزاعة اليت كانت ُحتب ظهوره وانتصاره وقد حالفوه بعد اضتديبية،
وانضموا اليو ،اما قبيلة بكر ،فمع حيادهتا فقد انضمت يف صلح اضتديبية إىل جانب قريش(.)44

ث -وصنف آخر كاف مع النيب صلى هللا عليو وسلػم ظاىراً ومع عدوه ابطناً وىم اظتنافقوف الذين كانوا يظهروف
االسالـ ويبطنوف الكفر(.)45
لقد كاف الرسوؿ صلى هللا عليو وسلػ م يعامل كل صنف من ىؤالء معاملة تتناسب مع تكوين شخصيتو اليت كاف
صلى هللا عليو وسػلم على معرفة اتمة هبا  .متوخيا بذلك حتقيق اظتنفعة للدعوة والدعاة ،ولذلك:
 -1ىادف الرسوؿ صلى هللا عليو وسلػ م مشركي اظتدينة من األوس واطتزرج وغَتىم وتفادى الصداـ معهم حىت ولو
بد َر منهم ما يستوجب ذلك طمعاً يف إسالمهم ومراعاةً ،أو مدارا ًة ألىلهم وعشائرىم ؽتن أمنوا بو صلى هللا
َ
عليو وسلػم واتبعوه ،وكانت تربط ىؤالء اظتشركُت من أىل اظتدينة مبشركي قريش او أىل مكة مصاحل استغلها
أىل مكة يف التحريض على ػتاربة النيب صلى هللا عليو وسلػم يف اظتدينة ،فكتبوا إىل عبدهللا بن أيب سلوؿ ومن
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كاف معو من عبدة االواثف ،من االوس واطتزرج ،قبل وقعة بدر(( :انكم آويتم صاحبنا ،وإان نقسم ابهلل
َّ
أىب ومن
لتقاتلنو أو لتخرجنو أو
لنسَتف إليكم حىت نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم)) ،فلما بلغ عبدهللا بن ّ
كاف معو من اظتشركُت ،من عبدة االواثف ىذا التهديد اجتمعوا لقتاؿ النيب صلى هللا عليو وسػلم ،فلما بلغ
النيب صلى هللا عليو وسػلم ما اجتمعوا عليو لَقيهم فقاؿ(( :لقد بلغ وعيد قر ٍ
يش منكم اظتبالغ ،ما كانت
لتكيدكم أبكثر ؽتا تريدوف أف تكيدوف بو انفسكم .تريدوف أف تقاتلوا أبناءكم واخوانكم؟)) فلما شتعوا ذلك
من النيب صلى هللا عليو وسػلم تفرقوا(.)46
لقد ادرؾ صلى هللا عليهػ وسلم مبا حباه بو جل وعال من البصَتة الثاقبة واضتنكة اضتاضرة أف ىؤالء

اظتشركُت مل يكن اجتماعهم وأتمرىم على قتاؿ دمحم صلى هللا عليو وسلػم واصحابو ضتقدىم على االسالـ وأىلو،
وليس فعلهم ىذا بدافع زتاية عقائدىم اظتهلهلة الفاسدة ،إمنا فعلوا ذلك خوفاً من سطوة قريش ،وزتاية ظتصاضتهم
عندىا ،ولذلك جاء هتديدىم ابلنهج ذاتو وسيلة فاعلة يف ردعهم إذ لفت نظرىم إىل اف ما سيلحق هبم من ضرر،
أو قتل قد يكوف أشد ؽتا ستلحق هبم قريش وحلفاؤىم ،فكاف هبذا اللقاء ،قد كفى اصحابو رضػي هللا عنهم
ُيب ومن معو ،وكفاىم هللا شر قتاعتم ،وترؾ عتم فرصة التفكَت ،وااتح عتم فرصةً اخرى
مهمة مالقاة عبدهللا بن أ َّ
للتعرؼ عن كثب على ىذا الدين ،ولكي ال يتمزؽ الصف اظتسلم يف اظتدينة ،وليمنع حبكمتو صلى هللا عليو وسػلم
إيغار الصدور ابلشحناء والبغضاء ،وعلى ىذا تكوف مداراتو صلى هللا عليو وسلػم عتذا الصنف من الناس الذين مل
وسالـ ٍ
ٍ
ورزتة وعطف وأخوة،
يعلنوا عداوهتم ،وتركهم انتظاراً ظتا سيؤوؿ اليو أمرىم الف االسالـ دين ػتبة وألفة
ىدفوُ إنقاذ اصتميع من الضالؿ الذي يكتنفهم والظالـ الذي أملّ هبم(.)47
لقد أعلن االسالـ اضترب على من انضبو العداء ووقف يف طريقو ظتنعو من ايصاؿ اضتق واطتَت للناس ،فإذا
ساظتوه أمهلهم طمعاً يف إسالمهم وىدايتهم واتقاء شرىم ودفع خطرىم ،أما اولئك الذين انصبوا الدعوة العداء
وتصدوا عتا ابلقوؿ أو الفعل ،أو إبعالف اضترب ،فقد تكوف الصرامة معهم والشدة يف الرد عليهم والتصدي عتم ىي
الوسيلة الناجحة يف التعامل معهم ورد غطرستهم ،وإزالة العوائق اليت يضعوهنا يف طريق الدعوة وىداية الناس.
وظل الرسوؿ صلى هللا عليو وػسلم يستخدـ مع ىؤالء وأولئك اظتداراة يف وقتها اظتناسب ،على اف ال

يكوف طابعها ضعف او تراجع ،فالرسوؿ صلى هللا عليو وسلػم يتألف كبار اظتشركُت والكفار ويلُت عتم القوؿ،
ويظهر عتم إذا قدموا مزيد االعتبار ،إيالفاً عتم ،وليعرفوا ُخلُقو(.)48
ومن مظاىر ىذا االىتماـ ،وتلك اظتداراة:
كٌت النيب صلى هللا عليو وسػلم أسقف ؾتراف ،فقاؿ :اي أاب حساف(.)49
 -1لقد ّ

 -2ويف ػتاورتو صلى هللا عليو وسػلم لعتبة بن ربيعة ،أنصت النيب صلى هللا عليو وسلػم ظتا قالو ،فلما فرغ قاؿ لو:
(( أو قد فرغت اي أبو الوليد؟))(.)50
 -3وروى البخاري عن أيب الدرداء قولو ((:إان لنكشر( )51يف وجوه ٍ
قوـ واف قلوبنا لتلعنهم))(.)52
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 -4وقد تكوف اظتداراة من الرسوؿ صلى هللا عليو وسػلم لرجل اتقاءً لشره وحفظاً للدين ،ورفقاً ابظتسلمُت ،خشية
اف ي ِ
فس َد َغَتهُ ،عصبيةً ،وخوفاً أو طمعاً ،لقد جاء يف اضتديث النبوي اف عائشة رضي هللا عػنها قالت((:أف
ُ
رجالً أستأذف على النيب صلى هللا عليو وسػلم فقاؿ :أأذنوا لو - ،فبئس ابن العشَتة ،أو اخو العشَتة  ،-فلما
دخل أالف لو الكالـ ،فقلت لو :اي رسوؿ هللا قلت ما قلتٍ ،ب ألنت لوُ يف القوؿ؟ فقاؿ (( :اي عائشة اف شر
الناس منزلة عند هللا من تركو – أو َوّدعو – الناس أتقاء فحشو )) ،ويف رواية اخرى فقاؿ ((:أنو منافق إداريو
على نفاقو ))(.)53
ونسب ابن حجر إىل ابن بطاؿ قولو :اف الرجل الذي ذكره اضتديث بصيغة التنكَت عيينو بن حصن

الفزاري ،الذي كاف يقاؿ لو :االزتق اظتطاع ،اراد النيب صلى هللا عليو وسلػم إبقبالو عليو ،أتلفو ليُسلم قومو ،ألنوُ
رئيسهم ،وهبذا قاؿ القاضي عياض والقرطيب والنووي رزتهم هللا(.)54
لقد اعتمد النيب صلى هللا عليو وسلػم أسلوب اظتداراة يف اظتدينة اظتنورة ،ومع كثَت من القبائل اجملاورة عتا او
البعيدة عنها وعقد معهم اظتعاىدات ،وحتالف مع البعض اآلخر ،واستطاع اف حييد كثَتاً منهم ،واتقى شر االخرين
يف وقت كانت الدولة ال تزاؿ فتية وحتتاج إىل ُغتانبة الصراع او الصداـ بل وىي حباجة إىل مدافعة يف كثَت من
اضتروب ،فكاف اظتنهج النبوي آف ذاؾ يتجو ؿتو تكثَت االصدقاء أو تقليل االعداء كي تتاح الفرصة للدولة الناشئة
لتثبت دعائمها ،وتقيم اركاهنا ،ويكتمل ىيكلها ويقوى عودىا ،لتصبح قادرة على مواجهة التحدايت ورد ما

حيدؽ هبا من اخطار.
إ ف بعض انواع اظتداراة من حتالفات ومعاىدات قد الغيت بعد فتح مكة واوقف العمل هبا ،بعد اف مكن
هللا تعاىل الدين يف األرض ،ومع ذلك ،فهذا ال يعٍت اهنا تُسخت ،وأبطل العمل هبا ،بل أف اظتداراة ػتببة او تكوف
الزمة وال ضَت من العمل هبا إذا مرت األمة مبرحلة شبيهة بتلك اظترحلة اليت مر هبا الرسوؿ صلى هللا عليو وسػلم
وصحابتو الكراـ رضي هللا عنػم وأرضاىم.
إ ف اضتركة والواقع الذي تواجهو االمة يف شىت الظروؼ واألمكنة والعصور ىي اليت حتدد عن – طريق
االجتهاد – ما ىو أنسب لألخذ بو يف ٍ
ظرؼ من الظروؼ او يف زماف من االزمنة ،يف مكاف ما من االمكنة مع
عدـ نسياف االحكاـ اليت ُيب اف يصار إليها مىت اصبحت االمة اظتسلمة يف اضتالة اليت دتكنها من تنفيذ االحكاـ
كما كانت حاعتا يف زمن النيب صلى هللا عليو وسػلم(.)55
اثني ا> اليهود :اليهود اىل كتاب ،وىم يف اظتدينة وما حوعتا على اليهودية عندما دخل النيب صلى هللا عليو وسلػم

اظتدينة ومن ىنا كاف الرسوؿ صلى هللا عليو وسػلم يطمع يف اسالمهم ،ولديلهم عن نبوتو صلى هللا عليو وسػلم
علم ,ولذلك ميزىم يف اظتعاملة عن عبدة االواثف واالصناـ ،فأحسن اليهم وتودد ،وتقرب ،وتلطف
وصفاتو ٌ
هبم و وافقهم يف كثَت من االمور اليت ليس فيها تعارض أو دتاس يف العقيدة ،روى البخاري عن ابن عباس
قولو(( :كاف النيب صلى هللا عليو وسلػم حيب موافقة اىل الكتاب فيما مل يؤمر فيو ،وكاف اىل الكتاب
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فرؽ بعد
يُسدلوف شعورىم ،وكاف اظتشركوف يػَ ْفرقوف رؤوسهم ،فَ َس َدؿ النيب صلى هللا عليو وسلػم انصيتوٍ ،ب َ
ذلك))(.)56
لقد كاف صلى هللا عليو وسلمػ يفعل ذلك ألجل استئالفهم ،فلما مل يُِفد ذلك معهم خالفهم( .)57وظتا
وجد اليهود يصوموف يوـ عاشوراء ،سأؿ عن سبب ذلك ،فقيل لو :إنو اليوـ الذي َؾتى هللا فيو موسى من فرعوف،

فصامو ،وقاؿ :ؿتن أحق مبوسى منهم .وعد ابن حجر قولو صلى هللا عليو وسلمػ ((ؿتن أحق مبوسى منهم))
موافقة عتم(.)58
ويف ٍ
رسالة بعث هبا إىل اىل خيرب ،قاؿ فيها (( من دمحم صاحب موسى واخيو ،واظتصدؽ ظتا جاء بو موسى
 ،)59()) ..ومل يًتؾ صلى هللا عليو وسلػم وسيلة من وسائل التلطف ابليهود إال سلكها ،ومل يدع فرصة إال حاوؿ
ذكرىم.
منها كسب ودىم واستمالتهم ،وكاف يذىب إليهم يف اسواقهم وأماكن عبادهتم يدعوىم ويُ ّ
لقد حاوؿ الرسوؿ صلى هللا عليو وسلػم اسًتضاءىم واستمالتهم بوسائل كثَتة وطرؽ ؼتتلفة ومنهم اضترية
التامة يف إقامة شعائرىم الدينية وس اوى بينهم وبُت اظتسلمُت يف اضتقوؽ السياسية لكنهم قابلوا صنيعو صلى هللا
عليو وسلػم ابستهزاء وسخر ٍية وانصبوه العداء ،وأاثروا الفنت بُت اظتسلمُت ،وأشاعوا االكاذيب واألراجيف ،وحاولوا
()60

زعزعة إدياف اظتسلمُت وتشكيكهم يف أمر دينهم
عليو وسػلم(.)62

وألَّبوا االعداء

()61

وحاولوا اكثر من مرة قتل النيب صلى هللا

لقد أصبحت مداراة يهود ال جدوى فيها ،وامسى االحساف اليهم ال يزيدىم اال دتادايً يف الباطل وال
يزيدىم اضتلم عليهم اال كفراً واستكباراً ،وأدى الرفق هبم بعد ذلك إىل مزيد من اضتقد والغطرسة والتكرب ،فلم يبقى
خيار سوى الكيل عتم ابظتكياؿ الذي يستحقونو ،وأصبحت مواجهتهم أو غتاهبتهم
للرسوؿ صلى هللا عليو وسػلم ٌ
ابلشدة والقسوة ،واخذىم ابلصرامة والقوة امراً ال بد منو ،فلم تعد ىناؾ مداراة ،بل أمر مبخالفتهم يف كثَت من
األمور وقد ذكرىا ابن حجر يف فتح الباري(.)63

اثلث ا> مداراة ادلنافقني :كاف أىل اظتدينة أما مؤمن او مشرؾ او من اليهود ،ومل يكن للنفاؽ وجود اال بعد موقعة
بدر حيث حقق اظتسلموف انتصاراً أذىل اظتشركُت واليهود ،فأوحى الشيطاف إىل عبدهللا بن أُيب ،أنو ليس

من مصلحتو البقاء على الشرؾ ،فأمر من حولو من اظتشركُت ابلدخوؿ إىل االسالـ ظاىراً خشية من القتل،
وقاؿ عتم :أف ىذا أمراً قد توجو ،أي استقر ،فال مطمع يف إزالتو(.)64
لقد تظاىر ابإلسالـ من ال تزاؿ نزعة الشرؾ لوُ غالبة ،وتتحكم فيهم اظتكابرة واضتقد ،وأمراض القلوب،

فوجدوا يف مناوأهتم للنيب صلى هللا عليو وسلػم ومعاداهتم لدعوتو ونفوذه ،تنفيساً اختذ اسلوب اظتراوغة واطتداع
اسالمو ،وظلوا
وحسن ُ
والتمويو ،وابظتقابل أظهروا االسالـ ،و ّأدوا كثَتاً من اركانو تضامناً مع من أسلم من قبائلهم ُ
يكيدوف وديكروف ويتأمروف على االسالـ واظتسلمُت .ومل يكن كيدىم ودسهم وأثرىم خافياً على الرسوؿ ص صلى
هللا عليو وسلػم واصحابو رضي هللا عنػهم وكاف ىذا العداء أشد وضوحاً يف االزمات ،واظتواقف العلنية( ،)65وقع
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وع ِ
دـ
ذلك اتسمت معاملة النيب صلى هللا عليو وسلػم عتم ابلصفح واظتساػتة والتجاوز ،والصرب على ىفواهتم َ
ٍ
ألسباب أمهها:
مؤاخذهتم
 -1احملافظة على وحدة الصف اظتسلم واضترص على دتاسكو ألف اظتنافقُت قد اختلطوا ابظتسلمُت واندغتوا يف
الصف يثَت نوعاً من الضعف الذي ال بد من جتاوزه يف ىذه الظروؼ.
ُّع
َّ
الصف اظتسلم ،وتَصد ِ
 -2ومن اظتنافقُت أو من رؤسائهم من كانت لوُ مكانة متقدمة يف قومو ،وعالقتو مع اظتسلمُت متينة من انحية
الرحم والقرىب ،ويف التجاوز عنهم ومداراهتم أتليف لقبائلهم واتباعهم ،اما خالؼ ذلك فقد يفتح يف صفوؼ
غٌت عنها ويثَت ازمات قد ال حتمد عقباىا يف داخل الصف اظتسلم يف االقل(.)66
اظتسلمُت ثغرات ىم يف ً
لقد قبل صلى هللا عليو وسلػم شفاعة عبدهللا بن أيب سلوؿ يف بٍت قينقاع ،من يهود وحقن دماءَىم وكاف
أوؿ من نقض العهد مع الرسوؿ صلى هللا عليػو وسلم وغدروا ،فأجالىم إىل أذرعات وصادر اظتسلموف
امواعتم وامتعتهم(.)67
 -3لقد ظن اظتسلمُت ابظتنافقُت خَتاً يوـ دخلوا االسالـ ،أما ما وراء ذلك من سلوؾ ؼتالف او أقو ٍاؿ تفضح
ُيب ،الذي جعل
حقيقتهم ،فمن اضتكمة التجاوز عنها ،والصرب عليها ،كما ىو
ً
معروؼ من موقف عبدهللا بن أ ّ
ابنو الذي كاف مسلماً َح َس ُن االسالـ يعرض على الرسوؿ صلى هللا عليو وسلػم االذف لو بقتلو ،ودينعو من
دخوؿ اظتدينة إال أبذنو صلى هللا عليو وسلػم ،ومع ذلك َّ
رؽ لو الرسوؿ صلى هللا عليو وسلػم وأجابو مبا يسره

عندما قاؿ لو (( بل نًتفق بو  ،)68()) ..وقاؿ لعمر رضي هللا عػنو(( حىت ال يتحدث الناس أ ّف دمحماً يقتل
أصحابو ))(.)69
 -4لقد كاف يف منحهم فرصة للعودة إىل االدياف الصحيح رزتة هبم وشفقة عليهم ،تصغَتٌ لشأهنم وحتقَت ألمرىم،
وكاف يف صرؼ نظر اظتسلمُت إىل ما ىو أىم وأنفع وراء اسالـ بعضهم او عودتو إىل حضَتة االسالـ بعد توبة
نصوح ،فتاب هللا عليو وحسن اسالمو(.)70

رابعا> مداراة ادلسلمني:

أ -مداراتو للمسلمُت اضتديثي العهد ابصتاىلية :وكاف صلى هللا عليو وسلػم يتوخى من مداراهتم دتكُت االدياف من
قلوهبم وصقل نفوسهم وارضاء مشاعرىم والسيما اولئك الذين مل خيالط االدياف شغاؼ قلوهبم بعد ،ومل تنصهر
يف بوتقة االسالـ عاداهتم وطباعهم ،ومن ذلك :قولو صلى هللا عليو وسلػم لعائشة رضي هللا عنػها:
ب (( -لوال حداثة عهد قومك ابلكفر لنقضت البيت ٍب لبنيتو على اساس ابراىيم عليو السالـ ،ويف رواية (( لوال
حديث عهدىم ابصتاىلية ،فأخاؼ اف تنكر قلوهبم )) ،لقد ترؾ النيب صلى هللا عليو وسػلم عملية
أ ّف قومك
ُ
ىدـ الكعبة واعادة بناءىا على قواعد ابراىيم مع معرفتو أبف قريشاً اختصرت يف بنائها ألف النفقة قصرت هبا،
وذلك ضتداثة عهدىم ابإلسالـ وحىت ال يظنوا أنو فعل ذلك لينفرد ابلفخر عليهم يف ذلك ،وىذا يعٍت أنو
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ترؾ مصلحة خوفاً من وقوع مفسدة ،او ترؾ انكار اظتنكر خشية الوقوع يف أنكر منو ،ولذلك جاءت
القاعدة :اف اإلماـ يسوس رعيتو مبا فيو صالحهم(.)71
 -1لقد استعمل عتاب بن أسيد على أىل مكة ،وىو من الطلقاء ،استمالة ومداراة لقريش وترضيةً عتم(.)72
 -2أبقى صلى هللا عليو وسلػم مفاتيح الكعبة بيد عثماف بن أيب طلحة وكاف مناوائً لرسوؿ صلى هللا عليو وسلػم
مبكة قبل اسالمو .أتليفاً ومداراة لقومو(.)73
ثقيف اال يستعمل عليهم من غَتىم وال يتصدقوا وال ُياىدوا وقاؿ
 -3واشًتطت عليو صلى هللا عليو وسلػم ٌ
إلصحابو عندما رأى استغراهبم :سيتصدقوف وُياىدوف ،واستعمل عليهم عثماف بن أيب العاص(.)74
 -4لقد أقر ملوؾ زتَت على ملكهم ،وأكرـ وائل بن حجر بن ربيعة ،ورضي بو وأدانه وقرب غتلسو وبسط لو
رداءه وقاؿ صلى هللا عليو وسػلم (( :اللهم ابرؾ يف وائل وولده وولد ولده )) واستخدمو على األقياؿ(.)75
أقر ابنو(.)76
أقر من يسلم من اظتلوؾ واألمراء على ملكو ،ومنهم :أبذاف الذي أقره على اليمن ،وظتا مات ّ
 -5و ّ
 -6وأقر جيفر بن اصتلندي على ُملك عماف ،واظتنذر بن ساوى على ُملك البحرين(.)77

لقد كاف صلى هللا عليو وسلػم ينظر يف تعاملو مع اظتسلمُت إىل ما يصلح بو نفوسهم ويثبت ادياهنم
ويشعرىم ابظتودة والرزتة والنصح عتم.
خيش صلى
ت -مداراة اظتسلمُت الذين رسخ االسالـ يف نفوسهم :أما أولئك الذين دتكن االسالـ يف قلوهبم ،ومل َ

نوع من اظتداراة وحسن التعامل واظتودة
آخَر من ٍ
هللا عليو وسلػم اؿترافهم أو اعوجاجهم فكاف عتم نصيب َ
كل مبا يوافق عمره ،وتطلعاتو ومواىبو وقدراتو ،فال رابء وال ػتاابة وال دتييز ،ومن ذلك:
واالحًتاـٌ ،
 -1مراعاتو ص صلى هللا عليو وسلػم لسن زوجتو ،عائشة رضي هللا عػنها ،اذ كاف يرسل اليها صديقاهتا
وصواحبها ليلعنب معها ابللّعب وىي عندهُ(.)78
 -2وكاف صلى هللا عليو وسلػم يسًت عائشة بردائو ،وىي تنظر إىل االحباش يلعبوف يف اظتسجد ،يراعي يف ذلك
حرص اصتواري على اللهو واللعب(.)79
 -3لقد تلطف كثَتاً مع األوس يف رغبتهم اف يعفو عن بٍت قريظة ،الذين كاف ُجرمهم ال يغتفر ،فقاؿ عتم (( :أال

رجل منكم )) فقالوا :بلى ،فقاؿ (( :فذلك لسعد بن معاذ ،)) ..
تَ َ
رضوف اي معشر األوس أف حيكم فيهم ٌ
وكاف سعد سيدىم ال يَقضوف امراً دونو(.)80
لقد اراد صلى هللا عليو وسلػم ارضاءىم ومداراهتم أو تطييب خاطرىم ،وشرحاً لصدورىم وترسيخاً للمحبة وابعاداً
للنفرة ،استجابة لقولو تعاىل(( :ولو كنت فظاً غليظ القلب النقضوا من حولك))(.)81

 -4ويف فتح مكة ،توعد سعد بن عبادة أاب سفياف بن حرب بقولو (( :اليوـ يوـ اظتلحمة ،اليوـ تستحل اضترمة))
فأقصى صلى هللا عليو وسلػم سعداً من منصبو ،ونزع الراية منو خشية سفك الدماء ،وحفاظاً على استمالة
قريش وحباً إبسالمهم وحقن دمائهم ،وحىت ال تثار الضغائن وال تتحرؾ النفوس مبا يصرفها عن اضتق ،دفع
صلى هللا عليو وسػلم الراية إىل ابنو قيس بن سعد ترضيةً لو ولقومو(.)82
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كل يود أف يكوف الرسوؿ صلى
 -5وعندما وصل صلى هللا عليو وسلػم إىل اظتدينة اظتنورة تلقاه أىلها ابلًتحاب ،و ُّ
مر بقوـ إال وخرجوا بسالحهم ،يَ ْدعونو صلى هللا عليو وسلػم قائلُت:
هللا عليو وسػلم ضيفو ومنزلو عنده ،فما ّ
اضتل اظترضي عند اصتميع
حيمل َّ
ىلم اي رسوؿ هللا إىل العدد والعدة والقوة ،فكاف جوبو صلى هللا عليو وسػلم ُ
وأوكلوُ إىل الناقة قائالً(( :دعوىا فإهنا مأمورة))(.)83

297

Route Educational & Social Science Journal

Volume 6(8); September 2019

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(8); September 2019
اخلادتة

ٍ
تصرؼ
لقد استخدـ صلى هللا عليو وسلػم أسلوب اضتكمة يف الدعوة اليت بُعث هبا إىل الناس كافة متجنباً كل
ديكن أف يثَت اآلخرين او يستفزىم ،او يػُ َعِّرض آمن الدعوة للخطر او االجهاض ،ولذلك كانت خطواتو صلى هللا
عليو وسلػم مدروسة ،فيها حساب لكل شيء ،ولقد جرى للسنة االعتيو يف دعوتو ،وأخذ بكل ما ديكن االستعانة
بو لتحيق ىدفو والوصوؿ إىل غايتو ،غَت مفرط أبي سبب حيقق لو ؾتاحاً ،ومل يكن متواكالً ،إمنا كاف تعاملو مع
االحداث بشرايً ،فإذا استكمل االسباب ،واخذ هبا اطمأف بعد ذلك اىل نصر هللا تعاىل وأتييده ،فدعاه غَت آيس
وال قانط ،كما تعامل مع اظتشركُت يف العهد اظتكي أبسلوب خيالف تعاملو معهم بعد اعتجرة ،فأحس يف مكة
ابلصرب والكف ،وحثهم على حتمل األذى وجتنب اظتواجهة أو اظتصادمة ،رمبا لعدـ تكافؤ القوتُت ،أما يف اظتدينة،

فاألمر ُؼتتلف جداً ،وكاف يكيل لبعض اظتناوئُت الصاع صاعُت ،وال يًتدد يف اعتجوـ اذا قضى االمر ،ومع ذلك
فكاف دييل صلى هللا عليو وسلػم إىل أتليف الناس وكسب ودىم واستمالتهم إىل االسالـ دوف اراقة دماء ،وال أسرى
وكانت سياستو يف أتليف اظتشركُت ومن ضعف إديانو واضحاً يف تقدديو اظتاؿ واعتدااي والطعاـ عتم ،أو مداراهتم
ابلقوؿ الطيب ولُت اصتانب ،واظتوعظة اضتسنة ،لتهذيب سلوكهم وازالة االحقاد والضغائن يف نفوسهم ،وقد كاف
اسلوبو ىذا يف التأليف واظتداراة قد مشل اظتشركُت وأىل الكتاب ،واظتنافقُت واظتسلمُت سواء منهم من كاف حديث
عهد ابصتاىلية أو أولئك الذين رسخ االسالـ يف نفوسهم؛ ذلك ما توخيتو من دراسيت ىذه ،أسألو تعاىل القبوؿ
إنو ويل ذلك والقادر عليو.
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وما بعدىا.
( )43ابن القيم ،زاد العاد ،126/3 :ابن حجر ،فتح الباري ،419/7 :اظتبار كفوري ،صفي الدين ،الرحيق اظتختوـ ،ط ،2دار التعلم (بَتوت. 322 :)1988،
( )44القسطالئي ،ابو العباس ،شهاب الدين ازتد بن دمحم بن ايب بكر( ،ت923،ىػ) ،اظتواىب اللدنية ابلغ احملمدية اظتكتبة التوفيقية( ،القاىرة ،الت). 489/1 :
( )45ابن القيم ،زاد العاد ،126/3 :ابن حجر ،فتح الباري. 419/7 :
( )46أبو داود ،سنن أيب داود ،156/3 :اضتديث رقم  ،3004اظتبار كفوري ،الرحيق اظتختوـ. 182 :
( )47العاين ،أساليب الدعوة. 154 :
( )48الكتاين ،عبداضتي بن عبد الكبَت بن دمحم اضتسن االدريسي( ،ت1383،ىػػ) ،الًتاتيب اإلدارية ،دار الكتاب العريب( ،بَتوت ،الت) 388/1 :؛ اظتنصور
فوري ،دمحم سلماف ،رزتة للعاظتُت( ،جنيف. 116/1 :)1930،
( )49الشوكاين ،دمحم بن علي( ،ت1250،ىػػ) ،الفوائد اجملموعة يف االحاديث اظتوضوعة ،دار الكتب العلمية ومطبعة السنو احملمدية( ،بَتوت1379،ىػػ)122/4 :
.
( )50ابن ىشاـ ،السَتة النبوية ; 294،293/1 ،ابن كثَت ،تفسَت القرآف العظيم ،161،159/6 :اظتبار كفوري ،الرحيق اظتختوـ :ص . 102 ،101
( )51نكشر :نضحك ،ابن حجر ،فتح الباري. 647/10 :
( )52ابن حجر ،فتح الباري. 646/10 :
( )53ابن حجر ،فتح الباري. 648 ،647/10 :
( )54ابن حجر ،فتح الباري. 556/10 :
( )55قطب ،سيد ،يف ظالؿ القرآف ،ط ،5دار احياء الًتاث العريب( ،بَتوت.107/4 :)1967،
( )56البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب اللباس والزينة وسدؿ الشعر ; 209/7 :ابن حجر ،فتح الباري. 362/10 :
( )57ابن حجر ،فتح الباري. 443/10 :
( )58البخاري ،صحيح البخاري ،57/3 :ابن حجر ،فتح الباري. 308/4 ،
( )59الواقدي ،اظتغازي176/1 :؛ ابن ىشاـ ،السَتة النبوية545/2 :؛ زتيدهللا ،دمحم ،غتموعة الواثئق السياسية للعهد النبوي واطتالفة الراشدة ،ط ،5دار النفائس،
(عماف ،)1985 ،ص.92
( )60الواحدي ،ابو اضتسن علي بن ازتد ،اسباب النزوؿ ،عامل الكتب(،بَتوت ،الت) :ص62؛ البيهقي ،دالئل النبوة.174،173/3 :
( )61أبو فارس ،دمحم عبدالقادر ،الصراع مع اليهود :ص52،31
( )62ابن سعد ،الطبقات الكربى57/2 :؛ البخاري ،صحيح البخاري. 112/5 :
( )63ابن سعد. 444/10 :
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( )64دحالف ،ازتد زيٍت ،السَتة النبوية ،الدار األىلية( ،بَتوت ; 348/1 :)1983 ،حوى ،سعيد ،االساس يف السنة وفقها ،العقائد االسالمية ،دار السالـ،
ط( ،1المك. 504/1 :)1989 ،
( )65دروزة ،دمحم عزة ،سَتة الرسوؿ صلى هللا عليو وسلػم ،صور مقتبسة من القرآف الكرًن ،مطبعة عيسى اضتليب وشركاءه ،ط( ،2القاىرة. 75،74/2 :)1965 ،
( )66دروزة ،صور مقتبسة من القرآف الكرًن. 78،79/2 :
( )67ابن عبد الرب :الدرر يف اختصار اظتغازي والسَت ،دار اظتصطفى ،ط( ،1دمشق1424 ،ىػ) :ص . 151،150
( )68ابن ىشاـ ،السَتة النبوية 293/3 :؛ الطربي ،ابو جعفر دمحم بن جرير( ،ت310،ىػػ) ،اتريخ االمم واظتلوؾ ،تح ،دمحم ابو الفضل ابراىيم ،ط ،5دار اظتعارؼ،
(مصر ،الت). 609،608/2 :
( )69البخاري ،صحيح البخاري 193/9 :؛ مسلم ،صحيح مسلم 1999/4 :؛ الًتمذي ،سنن الًتمذي. 390/5 :
( )70مسلم ،صحيح مسلم. 2143/4 :
( )71البخاري ،صحيح البخاري ; 106/9 ،180/2 :مسلم ،صحيح مسلم ،973/2 :ابن حجر ،فتح الباري . 299/1
( )72ابن ىشاـ ،السَتة النبوية ; 500/4 :ابن حجر ،االصابو. 451/2 :
( )73الصنعاين ،عبدالرزاؽ بن مهاـ (ت ،) ،اظتصنف ،تح ،حبيب الرزتن االعظمي ،ط ،1اجمللس العلمي( ،بغداد 84،84/5 :)1974 ،؛ اعتيثمي ،علي بن ايب
بكر( ،ت807،ىػػ) ،غتمع الزوائد ومنبع الفوائد ،ط( ،3بَتوت. 177/6 :)1982 ،
( )74الطيالسي ،ابو داود سليماف بن داود( ،ت204،ىػػ) ،مسند الطيالسي ،دار اظتعرفة( ،بَتوت ،الت) ،126/1 :أبو داود ،سنن ايب داود ; 136/3 :البنا،
الفتح الرابين. 208،207/21 :
( )75ابن كثَت ،السَتة النبوية . 313/2
( )76ابن سعد ،الطبقات الكربى ،260/1 :ابن كثَت ،السَتة النبوية. 159/2 :
( )77ابن سيد الناس ،فتح الدين بن دمحم بن سيد الناس الشافعي( ،ت734،ىػ) ،عيوف االثر يف فنوف اظتغازي والشمائل والسَت ،ط ،1دار االقامة اضتديث،
(بَتوت ،الت). 340/2 :
( )78البخاري ،صحيح البخاري ; 37/8 :مسلم ،صحيح مسلم. 1890/4 :
( )79ابن حجر ،فتح الباري. 421/9 :
( )80ابن ىشاـ ،السَتة النبوية ; 239/3 :ابن سعد ،الطبقات الكربى ،75/2 :البخاري ،صحيح البخاري ; 143/5 :مسلم ،صحيح مسلم. 1389/3 :
( )81سورة آؿ عمراف  /اآلية. 159،
( )82ابن ىشاـ ،السَتة النبوية :ص ؛ ابن سيد الناس ،عيوف االثر يف فنوف اظتغازي والشمائل والسَت ; 223/2 :ابن حجر ،االصابة ،249/3 :اظتتقي اعتندي،
كنز العماؿ. 512/10 :
( )83ابن ىشاـ ،السَتة النبوية 492/2 :؛ ابن سعد ،الطبقات الكربى 236/1 :؛ الطرباين ،ابو القاسم ،سليماف بن ازتد( ،ت360،ىػػ) ،اظتعجم االوسط،
ط ،4مطبعة الزىراء اضتديثة ،اظترحل ،630/1 :البيهقي ،دالئل النبوة ; 504/2 :دحالف ،السَتة النبوية.324/1 :
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قائمة ادلصادر وادلراجع

ادلصادر األولية>
*القرآن الكرمي>
البخاري ،ابو عبدهللا ،دمحم بن امساعيل بن ابراىيم (ت69:،ىــ).
 -1صحيح البخاري ،دار احياء الًتاث العريب ،اظتطبعة االمَتية( ،مصر ،الت).
البيهقي ،ابو بكر ازتد بن اضتسُت بن عبدهللا بن موسى( ،ت458،ىػ).
 -2دالئل النبوة ،تح ،عبداظتعطي قلبصي ،ط ،1دار الكتب العلمية( ،بَتوت.)1985 ،
الًتمذي ،ابو عيسى دمحم بن عيسى (ت279،ىػ).
 -3سنن الًتمذي ،تح ،ازتد دمحم شاكر وآخروف ،دار احياء الًتاث العريب( ،بَتوت،الت).
ابن اصتوزي ،عبدالرزتن بن علي بن دمحم (ت597،ىػ).
 -4الوفا أبخبار اظتصطفى ،مطبعة السعادة( ،القاىرة.)1966،
ابن حجر ،امحد علي بن دمحم العسقالين( ،ت<96،ىـ).

 -5االصابة يف دتيز الصحابة ،ط( ،1المك.)1928 ،
 -6فتح الباري يف شرح صحيح البخاري ،ط ،1دار الكتب العلمية( ،بَتوت.)1989 ،
 -7اظتطالب العالية ،دار العاصمة( ،الرايض1416 ،ىػ).
ابو داود ،سليمان بن االشعث السجستاين( ،ت6;9،ىــ).

 -8سنن ايب داود ،تح ،ػتي الدين عبداضتميد ،اظتكتبة اظتصرية( ،بَتوت ،الت).
الزبيدي ،دمحم مرتضى( ،ت5629،ىـ).

 -9اتج العروس من جواىر القاموس ،ط ،5دار احياء الًتاث العريب( ،المك1385 ،ىػػ).
ابن سعد ،دمحم بن سعد بن منيع( ،ت672،ىــ).

 -10الطبقات الكربى ،دار صادر( ،بَتوت ،الت) ،ابن سيد الناس ،فتح الدين بن دمحم بن سيد الناس الشافعي،
(ت734،ىػػ).
 -11عيوف االثر يف فنوف اظتغازي والشمائل والسَت ،ط ،1دار االقامة اضتديث( ،بَتوت ،الت).
الشوكاين ،دمحم بن علي (ت5692،ىـ).

 -12الفوائد اجملموعة ؼ االحاديث اظتوضوعة ،دار الكتب العلمية ،مطبعة السنو احملمدية (بَتوت1379 ،ىػػ).
الصنعاين ،عبدالرزاق بن مهام (ت.) ،

 -13اظتصنف ،تح ،حبيب الرزتن االعظمي ،ط ،1اجمللس العلمي (بغداد.)1947 ،
الطرباين ،ابو القاسم ،سليمان بن امحد (ت7:2،ىــ).
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 -14اظتعجم االوسط ،ط ،4مطبعة الزىراء اضتديثة (اظتوصل ،الت).
الطربي ،ابو جعفر ،دمحم بن جرير (ت752،ىــ).

 -15اتريخ األمم واظتلوؾ ،تح ،دمحم ابو الفضل ابراىيم ،ط ،5دار اظتعارؼ (مصر ،الت).
الطيالسي ،ابو داود سليمان بن داود (ت628،ىــ).

 -16مسند الطيالسي ،دار اظتعرفة (بَتوت ،الت).

ابن عبدالرب ،ابو عمر يوسف بن عبدهللا بن دمحم (ت8:7،ىــ).

 -17االستيعاب يف معرفة االصحاب ،ط( 1المك1328 ،ىػػ).
 -18الدرر يف اختصار اظتغازي والسَت ،دار اظتصطفى ،ط( ،1دمشق1424 ،ىػػ).
الفريوزاابدي ،رلد الدين دمحم بن يعقوب (ت<5;،ى ــ).

 -19القاموس احمليط ،دار الفكر (بَتوت.)1983 ،

الفيومي ،ابو عبدهللا دمحم بن امحد االنصاري (ت.) ،

 -20اصتامع ألحكاـ القرآف ،ط ،1دار الكتب العلمية (بَتوت.)1988 ،
القسطالين ،ابو العباس شهاب الدين ازتد بن دمحم بن ايب بكر (ت923،ىػػ).
 -21اظتواىب اللدنية ابظتنح احملمدية ،اظتكتبة التوفيقية (القاىرة ،الت).

ابن القيم ،مشس الدين ابو عبدهللا دمحم بن ايب بكر الدمشقي (ت;95،ىــ).

 -22زاد اظتعاد ،تح ،شعيب االرانؤوط ،ط ،13مؤسسة الرسالة (دمشق.)1986 ،
الكتاين ،عبداحلي بن عبدالكرمي بن دمحم احلسن االدريسي (ت57<7،ىــ).

 -23الًتاتيب اإلدارية ،دار الكتاب العريب (بَتوت ،الت).
ابن كثري ،ايب الفداء (ت;;8،ىــ).

 -24تفسَت القرآف العظيم ،دار اظتعرفة للطباعة والنشر (بَتوت.)1969 ،
 -25السَتة النبوية ،تصحيح ازتد الشافعي ،دار الكتب العلمية (بَتوت ،الت).
ادلتقي اذلندي ،عالء الدين بن حسام الدين ابن قاضي خان (ت=;9،ىــ).

 -26كنز العماؿ يف سنن االقواؿ واالفعاؿ ،تح ،بكري حياين ،ط ،2مؤسسة الرسالة (بَتوت.)1981 ،
مسلم ،ابو احلسني ،مسلم بن احلجاج (ت6:5،ىــ).

 -27صحيح مسلم ،تح،دمحم فؤاد عبدالباقي ،ط ،1دار احياء الكتاب العريب (المك.)1955 ،
 -28الفيومي ،ازتد بن دمحم بن علي الفيومي (ت ،ؿتو 770ىػػ).
 -29اظتصباح اظتنَت يف غريب الشرح الكبَت ،اظتكتبة العلمية (بَتوت ،الت).
ابن ىشام ،عبدادللك بن ىشام بن ايوب احلمريي (ت657 ،ىــ).

 -30السَتة النبوية ،تح ،مصطفى العقاد ،اظتكتبة العلمية(بَتوت ،الت) ،تح ،دمحم بيومي ،مكتبة االدياف ،ط(،1مصر1416 ،ىػػ،
1995ـ).
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اذليثمي ،علي بن ايب بكر (ت<2; ،ىـ).
 -31غتمع الزوائد ومنبع الفوائد ،ط( ،3بَتوت.)1982 ،
الواقدي ،دمحم بن عمر (ت.) ،

 -32اظتغازي ،تح ،ماوسرف حونس ،ط ،3عامل الكتب (بَتوت.)1996 ،
اليمين ،نشوان بن سعيد احلمريي (ت97; ،ىــ).

 -33مشس العلوـ ودواء كالـ العرب من الكلوـ ،تح ،د .حسُت بن عبدهللا العريب وآخروف ،ط ،1دار الفكر اظتعاصر (بَتوت،
دمشق1420 ،ىػػ.)1999 ،

ادلراجع احلديثة
البنا ،امحد عبدالرمحن
 -34الفتح الرابين لًتتيب مسند االماـ ازتد بن حنبل الشيباين ،دار اضتديث (القاىرة ،الت).
محيدهللا ،دمحم

 -35غتموعة الواثئق السياسية للعهد النبوي واطتالفة الراشدة ،ط ،5دار النفائس (عماف.)1985 ،
دحالن ،امحد زيين
 -36السَتة النبوية ،الدار االىلية (بَتوت)1983 ،
دروزه ،دمحم عزة

 -37سَتة الرسوؿ ( )صور مقتبسة من القرآف الكرًن ،مطبعة عيسى اضتليب وشركاءه ،ط( ،2القاىرة.)1965 ،
ابو زىرة ،دمحم

 -38خاًب النبُت ،اظتكتبة العصرية (بَتوت ،الت).
العاين ،زايد زلمود

 -39اساليب الدعوة والًتبية يف السنو النبوية ،شركة الرشد( ،بغداد.)2001 ،
العمري ،اكرم ضياء

 -40السَتة النبوية الصحيحة ،مكتبة العبيكاف( ،الرايض1430 ،ىػ2009 ،ـ).
ابو فارس ،دمحم عبدالقادر

 -41الصراع مع اليهود
قطب ،سيد

 -42يف ظالؿ القرآف ،ط ،5دار احياء الًتاث العريب (بَتوت.)1967 ،
ادلبار كفوري ،صفي الدين
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 -43السَتة النبوية ،تح ،دمحم بيومي ،مكتبة االدياف ،ط( ،1مصر1416 ،ىػػ1995 ،ـ).
ادلنصور فوري ،دمحم سلمان

 -44رزتة للعاظتُت (جنيف.)1930-
ادليداين ،عبدالرمحن حسن حنبكو

 -45أسس اضتضارة االسالمية ووسائلها ،ط( ،1المك ،الت).
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