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  :ةاملقدم
والّصالة والّسالم على سيد المرسلين، و على آله وصحبه  الحمد هللا رّب العالمين،

أجمعين، وبعد، فإّن اهللا تعالى أرسل رسله عليهم السالم هداة إلى النّاس، يبشرون 
يحتاجون المؤمنين والطائعين بالجنّة، وينذرون الكافرين والعاصين بالنّار، ويبّينون لهم ما 

  .م وأخراهم من شرائع وقيم وأحكام ونظمإليه في دنياه

على صدق دعواه بالمعجزة القرآنية، وإضافة  وقد أّيد اهللا تعالى نبيه محمًدا 
إلى ذلك، نجد أّن اهللا تعالى أّيده بمؤيدات تساعده في دعوته، لتتكامل مع ما أظهره اهللا 
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مقبولة ّبه، وجعلها معجزات حسية كانت أو قولية في تبليغه رسالة ر تعالى على يديه من
  . من اآلخرين، والسّيما أنّها اتسمت بكونها خاتمة الرساالت الّسماوية

كما أّن في هذه المؤيدات إبراًزا لمنهج اإلسالم في دعوة اآلخرين بمنهج خال من 
الفظاظة والعنف؛ يدعو إلى الحق وينفر من الباطل، وخاصة في هذا الوقت الذي كثر 

من  سالم انتشر بحد السيف، فضالً عّما يثار حول نبي الهدى فيه االدعاء بأّن اإل
أسلوبهم استهزاء المستهزئين به وبدعوته؛ األمر الذي يحفّّز العلماء والدعاة ألن يستقوا 

في دعوتهم وإقناع اآلخرين بها بالتي هي أحسن باعتباره القدوة  من الرسول 
اة إلى البشرية كلها، كيف ال والقرآن العملية الحسنة لهم والسيما أنّه الرحمة المهد

 v w x } :الكريم يعلمه ويعلمهم طريقة الدعوة إلى دين اهللا بقوله سبحانه وتعالى
y z { }| ~ � ¡ £¢ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª ¬« ® ̄ 

° ± z)١(.  

بقصد هنا في موضوع المؤيدات النبوية في الدعوة إلى اإلسالم،  وقد آثرنا أن نتحدث
، ورسالته، عن أنواعها الثالثة التي تكمن في شخص الرسول إبرازها، واإلبانة 

  .ومنهجه، والوقوف على خصائص األسلوب النبوي في الجدل والحوار مع اآلخر

جوانب هذا الموضوع اقتضت منهجيتنا أن نقسم البحث  ولمحاولة اإلحاطة بمختلف
  : إلى أربعة مطالب وخاتمة على النّحو اآلتي

   .لعرب من دعوة الرسول موقف ا :المطلب األول
  .المؤيدات المتعلقة بشخص الرسول : المطلب الثاني
  .المؤيدات المتعلقة برسالة الرسول : المطلب الثالث
  .المؤيدات المتعلقة بمنهج الرسول : المطلب الرابع

 .وفيها أهم النتائج التي توصلنا إليها: الخاتمة

  :بعد البعثة  موقف العرب من دعوة الرسول: املطلب األول
إلى الدين الجديد  يحسن بنا قبل الحديث عن موقف العرب من دعوة الرسول 

اإلشارة إلى الحالة الدينية التي كانت سائدة في الجزيرة العربية وفي العالم قبل البعثة 
النبوية، حيث حفلت بالعديد من الملل والنحل التي شكّلت في معظمها نماذج لألديان 

، )٤(والصابئة، )٣(، والنصرانية)٢(لتي كانت سائدة في العالم آنذاك، كاليهوديةوالمعتقدات ا
  .)٩(، والدهرية)٨(، والحمس)٧(، والحنيفية)٦(، وعبدة األوثان)٥(وعبدة النار
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قوله : وأكد القرآن الكريم وجود هذه األديان والمعتقدات في نصوص عديدة، منها
 K L M N O P Q   R S T U V W } :تعالى
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التعظيم، وقد أضفى أهل مكة على بعض معتقداتهم الموروثة طابع القداسة وجانب 
وخاصة فيما يتعلق بالكعبة ومناسك الحج، يؤكد هذا ما نقله السهيلي عن ابن إسحاق 

َيأتَِقطُوا للحمس أن  ال ينبغي: ثم ابتدعوا في ذلك أموًرا لم تكن لهم حتى قالوا... ((: قائال
إن -اَألِقطَ وال َيْسألوا السَّْمَن وهم ُحُرم، وال يدخلوا بيتًا من شعر، وال يستظلوا 

ال ينبغي ألهل : ا، ثم رفعوا في ذلك فقالواإالّ في بيوت اَألَدم ما كانوا حرًم -استظلوا
ُعمَّاًرا، جَّاًجا أو إذا جاؤوا ُح الحل أن يأكلوا من طعام جاؤوا به معهم من الحل إلى الحرم

وال يطوفوا بالبيت إذا قدموا أول طوافهم إالّ في ثياب الحمس، فإن لم يجدوا منها شيًئا 
طافوا بالبيت عراة، فإن تكرم منهم متكرم من رجل أو امرأة ولم يجد ثياب الحمس 
فطاف في ثيابه التي جاء بها من الحل ألقاها إذا فرغ من طوافه، ثم لم ينتفع بها 

  . )١١()) أبًدايمسها هو وال أحد غيره ولم 

وإضافة إلى االنحراف العقدي المتمثل في تصورهم البشري الناقص لخالق هذا 
كالبعث والحشر والجنة والنار،  الكون، أنكر أغلبهم كل ما ال تدركه حواسهم أو عقولهم؛

وعاداتهم انحرافهم وبشرية النبي الرتباطها بعناصر العظمة البشرية التي ألفوها من خالل 
  .وقيمهم وتقاليدهم

. وأشعارهموقد عّبروا عن أفكارهم ومبادئهم واعتقاداتهم بأقوالهم وحكمهم وأمثالهم 
بالغة المنطق ورجاحة األحالم وصحة العقول  (( وال أدّل على ذلك مما اتصفوا به من

  . )١٢()) وشعور ديني قوي يضحون في سبيله بأنفسهم وأموالهم

أن يكونوا أهالً لحمل أعباء الرسالة  تردي الحالة الدينية آنذاك عند العربولم يمنع 
الجديدة وقيادة البشرية، وذلك لما لهم من خصائص مميزة كاألخالق اإليجابية مقابل 

ألنّهم في ميزان السنن الحضارية كانوا يتوافرون على  ((األخالق السلبية الكثيرة، و
  . )١٣())نفسية والعقلية إلنجاز وثبة تاريخية حاسمة ذخائر هائلة من االستعدادات ال

نرى أّن هذه األخالق الثمينة مع ما كان  (( :وأكد المباركفوري هذا المعنى بقوله
في اختيارهم لحمل  ي بالنسبة إلى العالم، كانت سبًبالجزيرة العرب من الموقع الجغراف

ي، ألّن هذه األخالق وإن كان عبء الرسالة العامة وقيادة اإلنسانية والمجتمع البشر
ا ثمينة ، إالّ أنّها كانت في نفسها أخالقًبعضها يفضي إلى الشر ويجلب الكوارث المؤلمة

  . )١٤())تدر المنافع العامة للمجتمع البشري بعد شيء من اإلصالح 
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: ويمكن القول بعد هذا العرض السريع للحالة الدينية في العالم قبل البعثة النبوية
أنّها تمحورت حول مبادئ ثالثة رئيسة تكمن في  يجد متأمل في دعوة الرسول ّن الإ

  .صورهاالدين، والخلق، والمجتمع، وأنّها جاءت لتصحيح تلك االنحرافات العقدية بجميع 

كما أعادت صياغة المنظومة األخالقية لتنسجم مع مبادئ الدين الذي يدعو إلى 
في عبادة اهللا تعالى  بين النّاس على أساس التنافس القيم والفضائل، ويحدد معيار التفاضل

  . والتمسك بمبادئه

وإذا صلح اإلنسان وتحققت فيه الرقابة الداخلية الدائمة، ينشأ عندئذ مجتمع فاضل 
صالح يعرف كل فرد فيه ما له من حقوق وما عليه من واجبات، وهذه خالصة دعوة 

في دعوة خاتم األنبياء والمرسلين  ر ما تكونرسل اهللا وأنبيائه عليهم السالم، ولكنها أظه
  .محمد 

والتردد بين الرفض والقَُبول  وقد تباين موقف المشركين والكفار من دعوة محمد 
تعرفها، بأمور لم تألفها العرب ولم  بينهما، ولعل هذا التباين ناجم عن مجيء الرسول 
 وانطالقًا. ن معارض ومؤيد ومتوقفيوأّي مبدأ أو فكر جديد البّد أن يتلقاه النّاس ما ب

  : ثالثة ة كانوا إزاء دعوة الرسول أقساًمامن ذلك، فإّن العرب في الجاهلي

Þëþa@áÔÛa@Z صنف من النّاس يقتنع بالحق عند بيانه، وال يحتاج داعي الحق إلى
  .دليل يقدمه بين يدي دعوته، مكتفًيا بما يحمل الحق في طياته من دليل على صدقه

áÔÛa@ïãbrÛaZ  يمثله قوم ترددوا بين قبول الحق ورفضه، الختالط دوافع الحق
ودوافع الباطل في نفوسهم، على الرغم من تمييزهم بين الحق والباطل، وإدراكهم أّن 
الحقّ حقّ والباطل باطل، إالّ أنهم في حاجة إلى مرجح ينفون به كل فساد خالط 

، قبل أن يدمغهم فيها سواه حقًّا حتى ال يروا ياتهمقلوبهم، وأثّر في نفوسهم، وتحكم في ح
فيهم القيم، فيحتاجون إلى ما يرجح الحق المبين  الحق فتختلط عليهم األمور وتضطرب
  .على الباطل المسيطر والقيم المستحكمة

sÛbrÛa@ áÔÛaZ ولكنّهم عاندوه ورفضوه كبًرا  ويتمثل في أناس عرفوا الحق
وسيطرت عليهم األهواء والمصالح الشخصية واألثرة، ، فغلبت عليهم الضاللة، وتأنفًا

سيادتهم الموروثة، فكانوا أعداء  وظنّوا أّن الحق سيسلبهم عظمتهم وكبرياءهم، ودواعي
  .الحق حيث كان، وأعداء أصحابه في كل زمان

من هذه األقسام أسبابه التي دفعته إلى اتخاذ موقفه  ومن الجدير بالذكر أّن لكل قسم
؛ فالقسم األول الذي شرح اهللا صدره لإليمان دون طلب برهان رسول من دعوة ال

أو دليل آمن إّما لموافقة فطرته السليمة اإليمان، أو لرفض عقله معبودات الجاهلية، 
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غير أنّه كان ينتظر من يعينه  وإن مارسها بحكم العادة أو موروث اآلباء واألجداد،
عرفته صاحب هذه الدعوة معرفة تنتفي معها على تركها، أو يعطيه البديل عنها، أو لم
  .كل الشكوك والريب حوله وحول دعوته

بالباطل، وترجح أحدهما عنده لهوى متبع،  وأّما القسم الثاني الذي التبس عنده الحق
أو عادة موروثة، أو مصلحة مؤثرة، وهذا يمكن استمالته إلى الحق بحسن دعوته إليه، 

ة الباطل وزيفه، وال يكون ذلك إالّ بالحجة القوية وبيان عظمة الحق وصدقه، ومهان
  .والبرهان الصادق والعرض الحسن

ورّبما كان القسم الثالث هو األشّد عداوة، واأللّد خصومة، وذلك الختالف أسباب 
عداوته للحق، ومسوغات رفضه له؛ فهناك من ترجع عداوته إلى كبره وغروره 

 تمع، وقد وصفهم الشيخ محمد أبو زهرة بأنّهموحبه للجاه والسلطان، وهم قلة في المج
ال يحبون التغيير، بل يحبون الحياة الرتيبة السهلة التي ال تبديل فيها وال انقالب،  ((

، ومنهم من ترّجع )١٥()) وال تقلب في المذاهب واألفكار، وليس فيهم شاغل بهذا
مادية، م كانوا يعيشون حياة عداوته إلى جهله بما يدعى إليه، والسّيما إذا عرفنا أّن القو

تتصورها عقولهم عليهم األفكار الجديدة التي ال  ؤمنون إالّ بالمحسوس، فكان غريًباوال ي
ومن  ((: وال تقع ضمن حواسهم، وقد عبر الشيخ محّمد أبو زهرة عن ذلك قائال

  . )١٦()) كر، ثم يستنكر من غير دليل أيًضايستغرب من غير دليل ين

 } } :قوله تعالى: لقرآن الكريم تعجبهم هذا في آيات عديدة منهاوقد صّور لنا ا
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ورّبما كان  رسول بشرية ال ه اآليات أّن استغرابهم شمل أيًضاويبرز لنا في هذ
لعدم نزول نبي سابق فيهم، أو رّبما لتأثرهم بالصابئة، أو رّبما لجهلهم  ذلك عائًدا

يكون ، أو الستبعاد عقلّي يتصور أنّه ينبغي أن  بحقيقة النبوة، أو رّبما منافسة لمحّمد 
م الرسول من جنس أرقى من جنس البشر مع أّن العقل يقتضي أنّه ما دام المرسل إليه

  . معهم، بل بلسانهم حتى يحسن التفاهم يتحتم أن يكون الرسول إليهم بشًرا أيًضابشراً، ف

نجد القرآن الكريم يشير إلى أسباب رفض الكفار نبوة إنسان بشر في  على أنّنا
 b c d e f g  h i kj } :مواضع عديدة فيه، منها قوله تعالى

l  m n   o p q r s t u  v   w x y z { | ~} �  
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في مبادئه المتمثلة في المساواة بين النّاس  من أسباب رفض الدين الجديد أيًضا ولعّل
يكون التفاضل بينهم بالتقوى والعمل الصالح، وفي  اإلنسانية والحقوق والواجبات، حيث

  .لسلطان األقوياء ونفوذ األغنياء، وافتخار المفتخرين بالنسب والجاههذا سلب 

وإضافة إلى تلك األسباب نجد العصبية القبلية، والغيرة والحسد، وغيرها من 
األمراض النفسية المتغلغلة في حياتهم، وينهض دليالً على ذلك أّن عروة بن مسعود 

ماالً، فهما أكثر منه  حق بالنبوة من محمد الثقفي والوليد بن المغيرة كانا يريان أنّهما أ
  . )٢١( z ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { } :وأعز نفراً، قال اهللا تعالى فيهما

وكذلك ما أوردته كتب السير من أّن محاورة دارت بين أبي جهل وبين األخنس 
تنازعنا نحن  (( :ورسالته وبني هاشم انتهت بقول أبي جهل بن شريق حول محمد 

بد مناف الشرف؛ أطعموا فأطعمنا، وأعطوا فأعطينا، حتى إذا تحاذينا على وبنو ع
مثل  منّا نبي يأتيه الوحي من السماء، فمتى ندرك: الركب وكنّا كفرسي رهان، قالوا

  . )٢٢()) وال نصدقه هذه، واهللا ال نؤمن به أبًدا

ومن األسباب الداعية لرفض الدين الجديد خوف بسطاء النّاس من سلطان 
ادتهم، أو خشيتهم من فقد بعض االمتيازات، والمنافع الدنيوية، ومنهم من أثّرت فيه س

العادات والتقاليد الراسخة فال يقوى على التخلي عنها، أو لخوفه أن يكون في تخليه 
عنها سبة عليه مدى الدهر، وهذا من مثل ما أشار إليه أبو طالب وهو على فراش 

ا ابن أخي، واهللا لوال مخافة السّبة عليك وعلى بني ي ((:  الموت حين قال للرسول
ا من الموت لقلتها، ال أقولها أبيك من بعدي، وأن تظن قريش أني إنما قلتها جزًع

  . )٢٣()) ألسرك بهاإالّ 

في المعارضة ذاتها ال غير، فليس عنده حجة قوية  ومن الكفار من يعارض ُحبا
ل ما في األمر أنه يعارض المبادئ الجديدة يستند إليها، وال برهان ساطع يؤيده، ك

  .ظهر له صحتها وصدقهاولو 

جهل وحسبنا في هذا المقام ما جاء في قصة األخنس بن شريق عندما جاء إلى أبي 
ماذا سمعت؟ : ما رأيك فيما سمعت من محّمد، فقاليا أبا الحكم، : فدخل عليه بيته، فقال

ا فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، أطعمو
منّا نبي يأتيه الوحي : فأعطينا، حتى إذا تحاذينا على الّركب، وكنّا كفرسي رهان قالوا

  . )٢٤(وال نصّدقه مثل هذه، واهللا ال نؤمن به أبًدا من السماء، فمتى ندرك
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  :املؤيدات املتعلقة بشخص الرسول : املطلب الثاني
على تبليغ رسالته وتجعلها  ور التي أعانت الرسول نقصد بالمؤيدات هنا األم

مقبولة من اآلخرين، سواًء منها المتمثل في شخصه الكريم، أو في رسالته، أو منهجه 
  . في إبالغ دعوته

ففي إطار الحديث عن المؤيدات المتعلقة بشخصه الكريم تجدر اإلشارة إلى أّن 
ن عباده لتبليغ أوامره ونواهيه إلى النّبوة هبة من اهللا تعالى واصطفاء لمن شاء م

  . )٢٥(Ã Ä Å Æ ÈÇz } :النّاس لقوله تعالى

حسب ولم يكن هذا االصطفاء عبثيا وال عشوائيا وال الزمة من لوازم عظمة الدنيا 
 ± ° } :مفاهيم البشر، فمن تفرد بالخلق كان له االجتباء، واالختيار لقوله تعالى

² ³ ́ µ ¸¶z)٢٦(.  

ّن الرسالة اإللهية ال تنال بجهد بشري، وال بحظوة دنيوية، وإنّما وهذا يعني أ
ع يخص اهللا من اجتباه بصفات ال تتحقق في غيره من البشر، لتكون مقدمة في إقنا

 يإذا ابتل ى تحمل أذى المؤذين منهم، وصابًراعل اآلخرين والتأثير فيهم، وقادًرا
  .بشرارهم

اهللا لتبليغ رسالته، فإّن اهللا أّيده بمؤيدات أحد الذين اصطفاهم  ولئن كان محّمد 
مسموع من النّاس؛  خُلقية وخَلقية أعانته على تبليغ هذه الرسالة، وأهلته ألّن يكون مقبوالً

  :ومن هذه المؤّيدات. الخ ...ا بمحاسن األخالقالكلمة، مهاب الجانب، موصوفً

يته  -  ١
ّ
  : أم

للقراءة والكتابة لطعن  متعلًما ومتقنًاذا المؤيد في أنّه لو كان وتتمثل أهمية ه
الكفار في رسالته وفي دليل صدقها، ولكان لهم مدخل في إثارة الشبهات على ما جاء 
به، كدعوى أنّه استقاها من خالل اطّالعه على كتب اليهود والنصارى وعلوم األمم 

وقد . )٢٧()) لتكون الحجة أثبت والشبهة أدحض (( لذلك جعله اهللا تعالى أّميا. األخرى
الشبهات التي أثارها بعض المنحرفين عن اإلسالم  ثبت بيقين أميته على الرغم من

 .)٢٨(والمشككين فيه

 t u         v } :قوله تعالى: يم على أميته بآيات واضحات، منهاوقد نّص القرآن الكر
w x y z            { | ~} _ ̀ a b  z)٢٩( .  
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  : وفور عقله  -  ٢
التفطن والتيقظ إللزام الخصوم  (( هذا المؤيد بالفطانة التي عرفت بأنّها ويعّبر عن

، وهذه الصفة الزمة من لوازم الرسالة، حيث يلحظ )٣٠()) وإبطال دعاويهم الباطلة
يستطيع إقامة الحجة المقنعة على كل إنسان  (( أنّه كان المتتبع دعوة الرسول 

بدينه  يتأتى له أن يقيم الحجة على النّاسوبهذا ... حسب مستواه العقلي بكل بساطة
  .)٣١())ومنهاج حياة  كله عقيدة وعبادات وسلوكًا

وكان منهج الرسول في هذه الصفة أنّه كان يدفع الخصم بدفع شبهته، وإقامة 
فلم يتوافر لعقل في إنسان كما توافر في محمد  ((الحجة عليه، ودحض معتقده بالدليل 

من السماء، لكان عقله ولو لم ينزل عليه الوحي ويخاطب  بن عبداهللا عليه السالم،
، ويؤيد ما كان يتمتع به )٣٢()) فاضالً وحده كافًيا ألن ينشئ دولة، ويقيم مجتمًعا طيًبا

من وفور عقل ما اشتهر عنه قبل بعثته من قصة وضع الحجر األسود  الرسول 
من يضع الحجر األسود مكانه عندما أعادت قريش بناء الكعبة، وكادت تقتتل على 

اب بني شيبة، مكانه، حتى اقترح عليهم أحد عقالئهم أن يحكّموا أول داخل عليهم من ب
هلّم إلّي ثوبا، فأتي : فلّما انتهى إليهم وأخبروه الخبر، قال ((  وكان الداخل محّمًدا

رفعوه لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ثم ا: به، فأخذ الركن فوضعه فيه بيده، ثم قال
  .)٣٣()) جميعاً، ففعلوا، حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه هو بيده ثم بنى عليه

  : صدقه  -  ٣
ولكل نبي قبله، إذ من دونه ال يمكن لنبي   وهو مؤيد ضروري الزم للنبي

وقد ُعرف عن . النجاح في دعوته، وال يستطيع إثبات ما يروم إثباته إذا عرف بغيره
ار ال يجوز االتصاف به، وهذا في حق غير األنبياء، فكيف العرب أّن الكذب سبة وع

جرى بين هرقل ملك الروم  في صحيحه أّن حديثًاإذا كان صفة لنبي؟ روى البخاري 
عدة أسئلة،  وبين أبي سفيان، سأل فيه هرقل أبا سفيان قبل إسالمه عن محمد 

لكذب، فقال بعد أن العربي الخائف أن تؤخذ عليه مثلبة ا أجاب عنها أبو سفيان بصدق
فواهللا لوال الحياء يومئذ أن يأثر أصحابي عني الكذب ... ((تلك األسئلة  أجاب عن

وقد شهد قيصر ، )٣٤()) لكذبته، ولكنني استحييت أن يأثروا عني الكذب فصدقته عنه
وسألتك هل كنتم تتهمونه  (( الروم للرسول في هذه الواقعة بالصدق إذ قال ألبي سفيان

بل أن يقول ما قال، فذكرت أن ال، فقلت ما كان ليذر الكذب على النّاس بالكذب ق
 . )٣٥()) ويكذب على اهللا
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  : أمانته  -  ٤
وهي مؤيد هام، بل هي الزمة من لوازم التبليغ، وهي أشهر من أن تذكر، إذ 
شهد له باألمانة خصومه قبل أصحابه، وأعداؤه قبل أحّبائه، وتعاملوا معه بهذه الصفة 

، وعندما اتفقوا على هالبعثة وبعدها، حيث قبلته السيدة خديجة لتجارتها ألمانتقبل 
تحكيم أول داخل إلى البيت لحل مشكلة وضع الحجر األسود في موضعه فإذا هو 

ترك  ، وعندما هاجر الرسول )٣٦(فلّما رأوه قالوا هذا األمين رضينا به محمد 
، والوقائع )٣٧(شركون عليه من مال ومتاع لهمليرد ما ائتمنه الم ه علياوراءه ابن عم

في صدقه وأمانته كثيرة يصعب ذكرها هنا، ويمكن الرجوع إليها في مظانها المعتبرة، 
ئه وأفحش خصومه، فلم يتهموه يوًما بخيانة األمانة أعدا ولم ينازع في ذلك أحد حتى ألّد

  . بصدقه وأمانته بل أقروا جميًعا

  : لقية الالزمة للتبليغ ومواجهة اخلصومالصفات النفسية واخل -  ٥
وتعّد هذه الصفات في الجملة مؤيدات تساعد على تبليغ الرسالة، وإقامة الحجة 

  .الدامغة على الخصم

وتظهر مؤيدات هذا النوع في كل الصفات الخُلقية من صبر، وحلم، وأناة، وعفة، 
ا من الصفات وتواضع ورفق، وعفو، ورحمة، وترفع عن محقرات األمور، وغيره

لرذائل، فتوجد عند التي ترقى باإلنسان إلى السمو والعظمة، وتمنعه من االنزالق إلى ا
بالتقدير، وحري باالستماع إليه، وقَبول دعوته،  بأّن حاملها جدير الخصم انطباًعا راسخًا

  . واالقتداء به

سية لنجاح جعلوا هذه الصفات ركائز أسا يدل على ذلك أّن كتّاب الدعوة اإلسالمية
فإّن كل من يتصدى  ((العملية، لذا  في دعوته، مستلِّيها من سيرة الرسول  الداعي

لتكميل الناقصين وإصالح النفوس، ال بد أن يكون مثالً أعلى في االستقامة والخلق 
، )٣٨(داعًيا إلى اهللا بأخالقه قبل أن يكون داعًيا بأقواله الفاضل، لهذا كان رسول اهللا 

               Á Â      Ã Ä Å Æ Ç È É   Ê       Ë Ì Í Î } :اهللا العظيم حين قالوقد صدق 

Ï Ð Ñ        Ò z)٣٩( .  

  : على دعوته ورفضه إغراءات الكفار ثباته  -  ٦
إلغراءات مشركي قريش بعد  الرسول  ويبرز هذا المؤيد جليا من خالل رفض

يا بين يديه، وعرضوا عليه المال ا عليهم، فوضعوا الدنأن رأوا في دعوته خطًر
الدعوة، أو يترك عيب آلهتهم وتسفيه دينهم، أو يلتقي  والنساء والملك والجاه ليترك هذه
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ويعبد آلهتهم يوماً، ولكنه رفض تلك  ي منتصف الطريق فيعبدون ربه يوًماوإياهم ف
ره قوله شعا اإلغراءات جميعها مع حاجته الماسة لها أو لبعضها على األقل، جاعالً

 A B C D E F G H I J K   L M N O P Q R S } :تعالى
T U V W   X Y Z [ \ ] ̂ _ ̀ z)ولئن كان اإلنسان مخلًصا . )٤٠

لمبادئه، ثابتًا عليها، فإنه قد يتراجع عنها، أو ينقلب عليها، أو يتخفف من بعضها في 
بشر أو مالي، ألنّه  أو تعرضه إليذاء نفسي أو بدني حالة تعرضه لمثل هذه اإلغراءات،

عن وله طاقات محدودة في االحتمال، بيد أّن صاحب المبدأ محال عليه أن يتراجع 
؟ محال عليه التراجع عن  مبدئه مهما أوذي أو رغّب في الدنيا، فكيف بنبي اهللا محّمد

 .، أو تعاظمت طرق اإليذاء وتنوعتدعوته مهما بلغت العروض الدنيوية السخية

لم تتغير ولم تتبدل وبقيت على ثباتها طوال   مبادئ الرسول ومّما يلحظ أّن
 ، وال متساهالً فيها، وال آخذًاتهفي دعو ك داللة على أنّه لم يكن متناقًضاحياته، وفي ذل

ببعضها دون البعض اآلخر مراعاة للظروف واألحوال، بل بقيت هي عينها في ضعفه 
ه وغناه، وفي إقبال النّاس عليه وفي وفي قوته، وفي انتصاره وفي هزيمته، وفي فقر

  .يتبدل مهما تغيرت األحوال والظروف ولم  يتغيرإدبارهم عنه، وهو في كل حاالته لم 

 فإّن هذه المؤيدات ضرورية لتقبل النّاس شخصية الرسول  :ومالك القول
ومقدمات رئيسة لقَبول مبادئه وأفكاره، حيث تجتمع هذه المؤيدات لتشكل منظومة 

املة في شخصية ليست عادية، لها وظيفة في الحياة ليست مألوفة هي في نهاية متك
اهللا المطاف حقيق بأن تُصّدق فيما تقول، وتتبع فيما تدعو إليه، ويكفي أنّه ُصنع على عين 

 y z { | } ~ _ ̀ a b } :ى، فامتن اهللا تعالى عليه قائالًتعال
c d e z )٤١(.  

دات امل: املطلب الثالث
ّ
  :تعلقة برسالة الرسول املؤي

في صدقها، وسالمة ما تدعو إليه،  تظهر المؤيدات المتعلقة برسالة الرسول 
والمبادئ التي تنشد تحقيقها، لذا فإّن المتأمل في جوهر رساالت جميع الرسل عليهم 
السالم، يجد أنّها تشترك في مبادئ رئيسة تتمثل في الدعوة إلى اإليمان باهللا سبحانه 

، وإفراده بالوحدانية، واإليمان باليوم اآلخر وما فيه من أحداث، وبيان الشرائع وتعالى
المنظمة لإلنسان في حياته الدنيا مع جميع أطياف المخلوقات والموجودات التي يكون 

  .من خاللها سّيد هذا العالم

وهذه المبادئ تمكن اإلنسان من عمارة األرض بما يرضي اهللا سبحانه وتعالى 
حياة سعيدة قائمة على العدل والسالم والمحبة، وخالية من مظاهر القلق  في إطار

، واالضطراب، فقد شرع اهللا تعالى لإلنسان ما يحقق غاية وجوده، ويضمن استقراره
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لينصرف إلى إعمار الكون إعماًرا ماديا ومعنويا، يقول الشيخ الميداني موضًحا هذه 
اس ما في األعمال اإلنسانية من نتائج خير أو شر، ما يخفى على النّ كثيًرا ((: القضية

فتختلف أنظارهم فيها، وتختلف أحكامهم بالنسبة إليها، إالّ أن الشريعة اإلسالمية لّما 
كانت منزلة من لدن حكيم عليم بما كان وما هو كائن وما سيكون، وعليم بخصائص 

وأصلح وأكمل، كانت  األنفس وبما يصلح للناس، وبما يفسدهم، وبما يكون لهم أنفع
أحكامها مطابقة لما عليه أحوال هذا القسم مطابقة تامة في كل مسألة من مسائله وكّل 

، لذا كان اهللا تعالى يرسل رسله وأنبياءه إلى النّاس كلما ظهر )٤٢()) جزئية من جزئياته
منهم انحراف عن هذه المبادئ، وسيطرت الفوضى على حياتهم، ومن هنا يظهر لنا 

في زمان كانت فيه اإلنسانية أحوج كانت شاقة جداً، إذ أنّه بعث  مهمة محّمد أّن 
ما تكون إلى الهداية الربانية والنّور اإللهي، حيث أشار أبو الحسن الندوي إلى أّن 

  . )٤٣(اإلنسانية قبل البعثة كانت في طريقها إلى االحتضار

ر جميعهم أو آحادهم قدرة وال يمكن إنقاذ البشرية إالّ بمبادئ سامية ليس للبش
يقتضي الختالف العقول والحاجات والرغبات والمصالح، األمر الذي على اإلتيان بها، 

أن تكون هذه المبادئ من اهللا ابتداء وليس للرسل فيها دور سوى التبليغ وحث النّاس 
  . على االلتزام بها للوصول إلى تلك السعادة

تريح العقل وتطمئن الوجدان وتضبط األهواء والمطّلع على هذه المبادئ يجد أنّها 
واالنفعاالت، وتقيم الحياة على أسس ثابتة قوامها العدل والمساواة واإلخاء، ليس للغني 

  . سلطان على الفقير، وال للقوي نفوذ على الضعيف، إالّ بقدر ما تعطيه هذه المبادئ

االجتماعي، في السمو نجد أنها غاية  وبالعودة إلى ما تضمنته رسالة نبينا محمد 
إّن أّي إنسان ينظر بإمعان العاقل  ((والرقي الخلقي، والذروة في التشريع والتنظيم، إذ 

من دعوة التوحيد ومن بيان  نبينا ورسولنا محمد  -مثال  - فيما جاء به  المنصف
ألصول العبادات، ونظم المعامالت، ومناهج األخالق، ومبادئ السياسة، ثم يراقب 

مرية، ها لمصالح النّاس وسعادتهم في شتى مطالب حياتهم، و فيها موافقة للحق بال موافقت
من المعرفة  ة بفهم وإنصاف، فسيجد أّن مصباًحاأنّه متى أمعن في جوهر هذه الرسال

العليم قد أضاء في قلبه فيؤمن بال تردد أن صاحب هذه الرسالة رسول من عند اهللا الحكيم 
فجوهر رسالة محمد . ، فال يصدر عنه إالّ الكمال المطلقالذي يحيط بكل شيء علماً

  . )٤٤()) صلوات اهللا عليه، وكمال أصولها وفروعها شاهد عظيم على صدق أنّه رسول اهللا

كمؤيدات وبذلك تبرز أهمية صدق رسالة الرسول، وسمّو مبادئها، وسالمة جوهرها 
ا تدعو إلى الكمال اإلنساني في في قَبولها من اآلخرين، واالقتناع بها، والسّيما أنّه

والعبادات، العالقات اإلنسانية المتنوعة كاآلداب، واألخالق، والشرائع، والنظم، والعقائد، 
  .والعلم والعمل، دون اتباع لهوى أو إعجاب برأي، أو تحّيز لفكرة من دون دليل
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دات املتعلقة مبنهج الرسول : املطلب الرابع
ّ
  :املؤي

مؤيدات متعلقة بشخصه الكريم، تجعله مقبوالً عند  ى الرسول لقد حبا اهللا تعال
اآلخرين، ومؤيدات متعلقة برسالته تدعو في ذاتها إلى اإليمان بها، وتؤدي إلى سعادة 

  .البشرية

يحتاج إلى مؤيدات أخرى، بحيث إذا اجتمعت  غير أّن إثبات ما جاء به 
يؤمن به يكون الزمة من لوازم  جميعها، فإن إقامة الحجة على المخالف، وإبطال ما

  .نجاح الرسول في دعوته

في دعوته  ومن هنا، كان ال بّد من وجود مؤيدات خاصة بأسلوب الرسول 
وظيفته المتمثلة في تبليغ رسالة رّبه، وإقناع اآلخرين  إلقناع اآلخرين بها، وهي جوهر

 v w } :ل، قال تعالىبها بالموعظة الحسنة واألسلوب الحكيم والحوار باألحسن من القو
x y z { }| ~ � ¡ £¢ z)٤٥( .  

ويقودنا هذا إلى ضرورة التعرف على هذه المؤيدات التي تظهر في اعتمادها 
على المحاورة واإلقناع من ناحية، ومخاطبة النفوس بالترغيب والترهيب من ناحية 

ومراعاة أخرى، وذلك في إطار أسلوب الحكمة المعتمد على الدعوة باللين والرفق، 
  . أحوال الناس، ومعرفة كيفية مخاطبتهم بحسب اختالف قدراتهم العقلية ومداركهم

 أّما بخصوص اعتمادها على أسلوب المحاورة واإلقناع فقد سلك الرسول 
  :طرقًا عديدة لتحقيق الغاية من دعوته منها

●@אאאאאW 
طلب إلى من يأتيه مستمًعا أو معارًضا أو في بدايتها الحيث كان من أبرز دعوته 
وكان يقرأ عليه بعض ما أنزل ... االستماع إلى ما يقول ناصًحا أو مجادالً أو مستهزًئا

إليه، ويبين له بأسلوب رصين هادئ طبيعة رسالته وما يدعو إليه، وحرصه عليه 
  .وعلى قومه أن ال يصيبهم ما أصاب األمم الذين من قبلهم

على من يأتون إليه يؤثر فيهم تأثيًرا كبيًرا مع  وكان ما يتلوه الرسول 
عندهم من قدرات بالغية عالية، ومستوى راق من الفصاحة والبيان، فيدركون أن ما 

ذلك ليس من محمد وال ممن هم في مستواهم في البالغة والفصاحة، فيقول أحدهم بعد 
إن لقوله لحالوة، وإن أصله لعذق، وإّن  واهللا (( :أن استمع إلى قراءة الرسول 

  . )٤٦())فرعه لجناة 



 )١٣٢ ـ ١٠٣( برقان) حممد خالد(إبراهيم . اهر العمري و دحممد نبيل ط. د 

|A•c1430 ,_° ZI•KyC2009~   الشرعية والقانونية   جملة جامعة الشارقة للعلومX{O}{A ٦XXl{A , ١١٥  ٣

ر وإذا كان وصف أحد مشركي قريش للقرآن الكريم هذا الوصف، إالّ أنه ظه
لالستماع إلى الرسول وهو يقرأ القرآن، ويستقر في  أيًضا أنهم كانوا يتسابقون سًرا

ما هو بالشعر  ((ه كتاب بل قلوبهم وعقولهم أّن هذا القرآن ال يدانيه حديث وال يساوي
  .)٤٧()) وال بالسحر وال بالكهانة

ا منهم لخطورة هذا الكتاب وتأثيره في مستمعيه، فقد كان يوصي بعضهم وإدراكً
 §  ¦ ¥     ¤ £ ¢ ¡...  } :اع إليه واللغو فيه فيقول قائلهمبعًضا بعدم االستم

¨  z)٤٨(.   

ية فقط، بل هو كتاب إقناع بالحجج ومن المعلوم أن القرآن الكريم ليس كتاب هدا
فإنّه الدعوة  (( الدامغة والبراهين الساطعة، يقّرر حقائقه بأسلوب دقيق وواضح،

والحجة، وهو الدليل والمدلول عليه وهو الشاهد والمشهود له، وهو الحكم والدليل، 
  .)٤٩())وهو الدعوى والبينة 

لقرآن الكريم طريقة في أسلوبه، ول (( يثير العقل والوجدان بإيحاءاته وبمخاصماته
وتنويع األخبار والشخوص والمعالم،  تعتمد على تلوين الخطاب، وتلوين الحوادث،

، وفي هذا )٥٠())لتتلقاه العقول السليمة المتيقظة متدبرة، وتتلقاه القلوب وجلة راجية 
  .ان يخشاه مشركو قريش وخصوم الحقمكمن الخطر الذي ك

ات مبادئه وإبطال عقيدة سلوب القرآن ومنهجه في إثبوقد استفاد الرسول من أ
نراه ا ما فالقرآن معلمه األول، وهاديه إلى محاجة الخصوم ومحاورتهم، وكثيًراآلخرين، 

أو يأمره بأن يحاّج الخصوم بطلب برهانهم أو دليل  ))قل  (( :يوجه الرسول بقوله له
  . Ç È É z } .صدقهم

جعله اهللا على أعلى درجة من الكمال اإلنساني وقد أوتي الرسول جوامع الكلم، و
والعقلي كما مر، وعلَّمه بالقرآن كيفية الدعوة والمحاّجة، فكانت براهينه دامغة، 
وحججه قاطعة، ومرد ذلك كما يعزوه العلماء إلى العالقة القوية بين حجج القرآن 

واحد،  وحجج السنة النبوية، بل هما وحدة متماسكة ال انفصام لها، مصدرهما
 فقد اتّبع الرسول . ومبادؤهما واحدة، وهدفهما واحد، ويدعوان إلى أمر واحد

المنهج القرآني في أدلته وحججه ومناظراته وهذا ما يظهر جليا في التوجيه والجدال 
الذي كان يقوم به في تبليغ رسالة اهللا عندما تدعو الحاجة إلى استخدام هذا النوع من 

الرسول هو المفسر والمبين ألبعاد الوحي المنزل من السماء سواء الجدل المحكم، ألن 
  .)٥١(منه المتلو أو غير المتلو
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●@@אאW 

ا واجبة إلفحام إذا كانت المجادلة مذمومة في كتاب اهللا وسنة نبيه، فإنها أحيانً
و إليها الخصم وبيان عجزه وضعف حيلته، وذلك بعد إظهار مزايا الرسالة التي يدع

فتكون واجبة عند مجادلة أهل الكفر واإللحاد بما يقنعهم أو  صاحب الدعوة،
  .)٥٢(يسكتهم

وقد أورد لنا القرآن الكريم صوًرا كثيرة في محاورة الخصم وإلزامه بالحجة، 
فمجادلته ومناظرته سنة، والسنة من الوحي،  (( يأخذ علمه من الوحي والنبي 

، كما أنه مأمور بمجادلة الخصم بالتي هي )٥٣()) تعالى والوحي معصوم ألنه من اهللا
عامة المشركين، وأهل الكتاب من يهود : أحسن، وتمثل جداله مع طوائف ثالث هي

  .ونصارى، والقرشيين

واعتمدت دعوته لهذه الطوائف على الحجج المحكمة بما تتقبله العقول السليمة، 
ا على الخوارق المادية في تمد كثيًريع وتنشرح له الصدور النقية، ولذا ال نراه 

من يوجه العقول إلى الحقائق، ويهيب بها إلى التأمل في الكون وما حوى  (( دعواه، بل
 { | }    y z } :فنجده يقول بعد قول اهللا تعالى )٥٤()) مظاهر اإلبداع واإلتقان

~ _ ̀ a   b c d  z)٥٦()) ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها ((: )٥٥( . 

ذا لم يقتنع الخصم بهذا التوجيه الكريم فال بد من مجادلته بالتي هي أحسن، وإ
وكان رسول اهللا يعالجهم وكل ...  ((وبأسلوب سلس حكيم، بأوضح دليل وأبلغ تعليل 

الطوائف بالحكمة البالغة والعظة النافذة، باألسلوب الذي يجعلها مألوفة للعقول خفيفة 
جلي والحجة القاطعة طالب الحقائق وهم خواص القوم على القلوب، فيدعو بالبرهان ال

وذوي النفوس القوية، وبالخطابيات المقنعة ذوي النفوس الضعيفة، ويدعو المعاندين 
  .)٥٧()) المجادلين بالباطل بأحسن طرق المناظرة والمجادلة من الرفق واللين

 في مجادلة خصومه، ويمكن توضيح ذلك من خالل معرفة أساليب الرسول 
  :ومنها

قوله بحقائق ثابتة يرتضيها الخصم ويؤمن بها،  التمهيد لما يريد الرسول :أوالً
لقومه حين  وذلك لكي ال يكون له سبيل إلى اإلنكار أو الرفض، يؤيد ذلك قوله 

 أرأيتم لو أخبرتكم أن خيالً ((: ا إياهم قائالجمعهم على الصفا في بداية الدعوة مخاطًب
فإني نذير لكم : قال. ما جربنا عليك كذًبا: قالوا لجبل أكنتم ُمَصدِِّقيَّ؟تخرج بَسفْحِ هذا ا

  . )٥٨()) بين يدي عذاب شديد
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ُأتي بيهودي ويهودية قد زنيا  أّن النبي  ((: وقد روى الشيخان في صحيحيهما
ما تجدون في التوراة على من زنى؟ : حتى جاء يهود فقال فانطلق رسول اهللا 

فْأتوا : قال. وجوههما ونحملهما ونخالف بين وجوههما وُيطاف بهما قالوا نَُسوُِّد
بالتوراة إن كنتم صادقين فجاءوا بها فقرأوها، حتى إذا مروا بآية الرجم وضع الفتى 
الذي يقرأ يده على آية الرجم وقرأ ما بين يديها وما وراءها، فقال له عبد اهللا بن 

ع يده، فرفعها، فإذا تحتها آية الرجم، فأمر ُمْرُه فليرف: سالم، وهو مع رسول اهللا 
  . )٥٩())فُرجما  بهما رسول اهللا 

اطالعهم على بعض ما كان يدور بينهم بإعالم اهللا تعالى له، وهذا كثير في : ثانًيا
وما . )٦٠(السيرة النبوية، ومثال ذلك ما ورد في قصة إسالم عمير بن وهب الجمحي

عمه العباس عندما أسر في معركة بدر وطلب وبين   دار من حديث بين الرسول
، وما دار من حديث بين سهيل بن عمرو وأبي )٦١(الرسول منه افتداء نفسه بمال

، والرسول بهذا يسقط قوة حجتهم بحيث )٦٢(سفيان والحكم بن أبي العاص بعد فتح مكة
ل، يكشف ما ستروه عنه، فال يعرفون ما يحاّجون به، وال ما يتمسكون به من دالئ

ويدركون أن ما أطلعهم الرسول عليه مما أسّروه في أنفسهم أو بينهم ال يكون من 
سجع الكهان أو من نفث الجن، والعرب يعرفون آكد المعرفة سجع الكهان ونفث الجن 

  .وسحر السحرة، ويفرقون بين ذلك كله وبين ما يخبر به الرسول 

كن إنكارها أو تأويلها بغير ظاهرها، الداللة على ما يقول بحقائق ثابتة ال يم :ثالثاً
ليلة أسري به وكذبه قومه  وهي في السيرة كثيرة أيضا، ومثال ذلك ما حدث معه 

 يقول الرسول. فيما حدثهم فجلّى اهللا له بيت المقدس فأخبرهم عن آياته وهو ينظر إليه
  يت المقدس لّما كذبتني قريش قمت في الحجر فجلّى اهللا لي ب ((فيما رواه الشيخان

، وتزيد بعض الروايات أنه وصف لهم )٦٣()) فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه
العير التي مر بها وما حصل في هذه العير ومن أين قدمت وأين وصلت، وقد استوثق 

  .)٦٤(كما قال المكيون من أقواله فوجدوها

 يستطيع اإلجابة إجابته عن أسئلتهم التي كانوا يرون أنها تعجيزية وال :رابًعا
عنها، وأنّها ستكون الحد الفاصل بين نجاحه وإخفاقه فيها، وقد تآمر أهل مكة على 
الرسول في بداية دعوته بعد أن عجزوا عن ثنيه عنها، فأرسلوا رجلين من نابغيهم 
إلى يثرب هما عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث، ليستعينوا على محمد بما عند 

حيث إنهم أهل كتاب ويعلمون ما ال تعلم قريش، فأشار أحبار اليهود  اليهود من علم؛
ا عن ثالثة أمور إن أجاب عنها كان صادقًا على هذين الرسولين أن يسألوا محمًد

سلوه عن ثالث نأمركم  (( وكان نبيا، وإن لم يجب فليس بنبي، قال لهما أحبار اليهود
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. لم يفعل فالرجل متقول، فروا فيه رأيكمبهن، فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل، وإن 
سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر األول ما كان أمرهم فإنه قد كان لهم حديث عجب، 
وسلوه عن رجل طواف قد بلغ مشارق األرض ومغاربها ما كان نبؤه، وسلوه عن 

بعد أن تأخر الوحي عليه،  -عن أسئلتهم   فأجابهم الرسول )٦٥())الروح ما هي؟ 
بما نزل في سورة الكهف، فأسقط في أيديهم  -المشركون أنهم قد انتصروا عليه  وظن

وعلموا أنه نبي مرسل، إذ كانت توصية أحبار اليهود لهم أنه إن أجابكم عنها فهو نبي 
  . وإن لم يجب فهو متقول

كما ورد أّن سورة اإلخالص نزلت في الرد على أسئلة المشركين من يهود 
رشيين الذين طلبوا من الرسول أن يصف لهم إلهه، وأن يبين لهم ونصارى، أو من الق

جنسه أمن ذهب أم من فضة أم زبرجد أم ياقوت؟، وإذا كان اهللا قد خلق الخلق فمن 
خلق اهللا؟ فأنزل اهللا سورة اإلخالص، وكلما اشتطوا في السؤال نزلت اإلجابة حتى 

  .)٦٦(اكتملت السورة

مه، وأخذ العهود والمواثيق عليه بالتزام الحق استحالف الخصم بقسم يعظ :اخامًس
وهذا يتناسب مع أهل الكتاب من يهود ونصارى حيث يؤمنون بكتبهم  )٦٧(متى ظهر له

وأنّه نبي من اهللا، فقد روى اإلمام  وما ورد فيها من عقائد، ومنها بعثة الرسول 
من اليهود  حضرت عصابة (( :ن ابن عباس رضي اهللا عنه أنه قالأحمد في مسنده ع

يا أبا القاسم، حدثنا عن خالل نسألك عنهن ال يعلمهن إالّ : ا فقالوايوًم نبي اهللا 
على بنيه  سلوني عما شئتم ولكن اجعلوا لي ذمة اهللا وما أخذ يعقوب : نبي، قال

فسلوني : قال. فذلك لك: ا فعرفتموه لتتابعنّي على اإلسالم، قالوالئن أنا حدثتكم شيًئ
  . )٦٨(الحديث بطوله ))الخ … أخبرنا عن أربع خالل نسألك عنهن: قالوا. عما شئتم

على بيان الخطأ في معتقدات الخصم، وأنها أوهى  تركيز الرسول  :سادًسا
من خيط العنكبوت، حيث ال تقوى على الوقوف أمام معطيات الوحي اإللهي، والعقل 

  . المقبولالسليم والفطرة النقية الصافية، وقوة الحجة، والمنطق 

وال شك أن مهمة الرسول تمحورت حول أمرين هامين يتمثالن في بيان خطأ 
معتقدات النّاس في ذلك العصر، وانحرافهم عن جادة الصواب، ومن ثم تصحيح هذا 

  .االنحراف بتصويب المعتقدات واألفكار

ولكونهما الغاية من إرسال الرسل، فال بد أن يكون الرسل على قدرهما، إذ 
ا هو تمتع الرسل بالطاقة التي تؤهلهم لتلقي تلك الرسالة بالوحي، وحملها إلى شرطهم

  .النّاس مع القدرة على إقناعهم بها
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ه وغيرهم، وبطالن ما يعبد قوُم بطرق عديدة زيفَ ولذا فقد أبان الرسول 
وفد نصارى نجران الروايات الكثيرة  حججهم، حيث ورد في أمر مباهلة الرسول 

في اللفظ والرواية فهي في مضمونها واحدة تشير إلى أن وفًدا  تلفت قليالًالتي إن اخ
فيهم العاقب أميرهم وصاحب رأيهم، والسيد  رجالً من نصارى نجران يقرب من ستين

نه فيمن جاء حتى قال لهما يجادال وصاحب رحلهم، جاءا إلى رسول اهللا  إمامهم
كذبتما، يمنعكما من اإلسالم ادعاؤكما هللا : قال. أسلمنا قبلك: قاال. أسلما (( :الرسول

إن لم يكن عيسى ولد هللا فمن أبوه؟ : قاال. ا وعبادتكما الصليب وأكلكما الخنزيرولًد
ألستم تعلمون أنه ال يكون : ا في هذه المسألة، فسألهم الرسول وخاصمه الوفد جميًع

عيسى نا حي ال يموت، وأن ألستم تعلمون أن رب :قال. بلى: ولد إالّ وهو يشبه أباه؟ قالوا
ألستم تعلمون أن ربنا قيم على كل شيء يحفظه : بلى قال: أتى عليه الفناء؟ قالوا

فإن ربنا : ال، قال: فهل يملك عيسى من ذلك شيًئا ؟ قالوا: قال. بلى: ويرزقه؟ قالوا
. بلى: صّور عيسى في الرحم كيف شاء، وربنا ال يأكل وال يشرب وال ُيْحِدث، قالوا

ألستم تعلمون أن عيسى حملته أمه كما تحمل المرأة، ثم وضعته كما تضع المرأة : لقا
: بلى قال: ولدها، ثم غذّي كما يغذّى الصبي، ثم كان يطعم ويشرب ويحدث؟ قالوا

  .)٦٩(فنزلت فيهم آيات صدر سورة آل عمران )) فكيف يكون هذا كما زعمتم ؟ فسكتوا

يشككهم به في  لك مع الكفار منهًجايس أن الرسول  نلحظ في هذا المجال
مسلماتهم التي تشكل عقيدتهم، حتى إذا أدركوا زيفها وفسادها، يعرض البديل الموافق 

  .للفطرة والمقبول عقالً، وفطرة، ووجداناً، واجتماعياً

  :مع خصومه يجد أّن لها مزايا كثيرة أهمها  والمتأمل في محاورات الرسول

ا على الوحي، فلم يكن يجيب إالّ بالوحي، يعتمد أساًس أّن حوار الرسول  :أوالً
 K L M N O P Q R  S T U V } :وال يتكلم إالّ بالوحي، فقد وصفه اهللا بقوله

W X Y z)٧٠(.  

ومعلوم أّن النبي إذا تكلم أو أجاب عن سؤال فال يمكن أن يجيب أو يتكلم إالّ 
وحجج . ا يتاللتوجيه اإللهي قرآنًبإذن اهللا سبحانه وتعالى وبتوجيهه، وأكثر ما كان ا

مستمدة  القرآن ال تُعارض وال تُغالب فهي الغالبة أبداً، وما دامت حجج الرسول 
من القرآن فإنها تمتاز بما تميزت به حجج القرآن من حيث قوتها وتأثيرها وعجز 

 وبّينا أّن أصول الدين الحق الذي أنزل اهللا به كتابه... ((الخصم على مجاراتها 
قد بينها الرسول  وأرسل به رسوله، وهي األدلة والبراهين واآليات الدالة على ذلك

أحسن بيان، وأنّه دّل النّاس وهداهم إلى األدلة العقلية والبراهين اليقينية التي بها 
يعلمون المطالب اإللهية، وبها يعلمون إثبات ربوبية اهللا ووحدانيته وصفاته وصدق 
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كان ال يحتاج  ك مّما يحتاج إلى معرفته باألدلة العقلية، وإنرسوله والمعاد وغير ذل
من األمور تعرف بالخبر الصادق، ومع هذا فالرسول بّين األدلة  إليها، فإّن كثيًرا

  . )٧١())السمعي والعقلي : العقلية الدالّة عليها، فجمع بين الطريقين

على  رًدا قد كانف ،هاليه، وبقدرإللحاجة الماسة   كان جدل الرسول :اثانًي
لصدق هذا الدين بأوجز عبارة وأوضح  ارة على الدين الجديد، أو تأكيًداالشبهات المث

يلجأ للجدل أو الحوار مع  ولم يكن الرسول . معنى، وأبلغ قول، وأقوى حجة
القوم استهزاء أو سخرية أو قَبوالً، فإذا وجد من  الخصوم إال إذا وجد منهم استماًعا

تنة، أو كان في جدالهم من األمور التي ال يستطيعها الرسول بمفرده إثارة أو ف أو
ودون معونة من اهللا، توقف عن الجدال، أو طلب المباهلة، ذلك أّن الجدال سيتحول 

 . كله العناد والمكابرةإلى مراء، والمراء مذموم ومنهي عنه ألّن مداره 

بالحق أو الوصول معه  كان هدف الحوار النبوي يتمثل في إقناع الخصم :ثالثًا
إلى الحق، ولذا فقد كان األمر اإللهي للنبي عند محاورته ومجادلته اآلخرين أن يكون 

فالجدال الممدوح  ((بالتي هي أحسن، وهذا النوع من الجدال ممدوح وال غبار عليه 
هو كل جدال أيد : سليمة وأدى إلى خير، أو يقال كان بنية خالصة وجرى بطريقةما 

  . )٧٢()) أفضى إليه بنية خالصة وطريق صحيح الحق أو

ا إذا كان الخصم ذا غرض فاسد، حينئذ تجب مجادلته وقد يكون الجدال واجًب ((
، أي بالطريقة z ¢£ ¡ � ~ } :ولكن بالتي هي أحسن، ولهذا قال سبحانه

ا التي هي أحسن طرق المجادلة، وإنّما أمر سبحانه بالمجادلة الحسنة لكون الداعي محقًّ
  .)٧٣()) اوغرضه فاسًد ، وكان خصمه مبطالًصحيحاًوغرضه 

الذي رواه اإلمام أحمد والنسائي  ويشير الصنعاني في شرحه لحديث الرسول 
إلى أن الحديث  )٧٤()) جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم (( :وصححه الحاكم

  .)٧٥(بإقامة الحجة عليهدليل على وجوب الجهاد بالنفس وبالمال، والجهاد باللسان 

يختلف باختالف المجادلين وباختالف معلوماتهم  كان حوار الرسول  :رابًعا
الدينية وقدراتهم العقلية، فجداله مع الدهريين والملحدين يختلف عن جداله مع اليهود 
والنصارى، ذلك أن اليهود والنصارى أهل كتاب سماوي، يجادلون عن علم ومعرفة، 

 تهم على ما علموه من كتبهم، فجاءت الحوارات بينهم وبين الرسول فتنصّب تساؤال
ويكتمون الحق وهم يعلمون، أما غيرهم  في أشياء يعرفها الجميع، ولكنهم كانوا يكابرون

من المشركين ممن لم ينزل عليهم كتاب سماوي فجدالهم يقوم في األغلب على إنكار 
ا قولهم لنقص فيها أو عدم استخدامها استخداًمما لم يألفوه أو يسمعوا به أو لم تدركه ع

في البعث بعد الموت، وفي الحياة اآلخرة  ا، فنجدهم يجادلون الرسول صحيًح
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، منهمحيث لم يسمع بذلك إال قليل  والمالئكة، ويستبعدون أن يكون رسل اهللا من البشر،
ا تهم، أو محطًما لعاداتهم ومألوفاا على عقولهم، أو مغايًرفكان تصديق الرسول صعًب

  .ا لمظاهر عظمتهم ورفعتهملتصوراتهم عن مفهوم الدين والصالح وسالًب

لم يتسم الجدل النبوي بما اتسم به جدل المناطقة، بترتيب البراهين على  :خامًسا
أشكال منطقية من مقدمات صغرى وكبرى ونتائج، ولم يتعرض أللفاظ فلسفية غير 

ومعطيات ا عن واقع الخصم وطريقة تفكيره وفهمه عيًدمفهومة للقوم، كما لم يصغ أدلته ب
والفطر العقل عنده، إذ مهمة الرسول تصحيح انحراف العقول في التفكير، وإعادة النفوس 

إلى جادة الصواب، وذلك يتطلب قوة حجة بقوة عقل وبأوجز بيان، وليس من شرط 
رط قوة العقل كيفية قوة العقل أو من لوازمه إتقان فن المنطق أو استخدامه بل من ش

يعتمد في  استخدامه والرد على الخصم بالطريقة المناسبة؛ فتارة نجد الرسول 
جداله على المحسوس المقرر أو على األمور البدهية التي ال يشك فيها أحد، وتارة 
يعتمد على ضرب األمثال لتقريب المعاني من األفهام، وتارة يعتمد على حقائق ثابتة 

يؤمن بها، وتارة يعتمد على توجيه العقول إلى النظر في المخلوقات يقرها الخصم و
وإلى ما في الكون من بديع صنع، وتارة يعتمد على إخبار القوم صوًرا من قصص 

ولم ينزل القرآن وال  ((الماضين وما آلوا إليه، إلى غير ذلك من أنماط مجادلة الخصم 
المحاورة، والتخاطب واالحتجاج أتت السنة إالّ على مصطلح العرب ومذاهبهم في 

يخلط البرهان  ((، وكان الرسول في كل ذلك )٧٦()) واالستدالل ال على مصطلح يونان
  .)٧٧()) الصحيح بالموعظة الحسنة، يخاطب العقل والوجدان في وقت واحد

يالحظ على المحاورة النبوية أنّها تخلو من جميع أشكال االستفزاز  :سادًسا
غضب أو التعالي أو حب الظهور والسيطرة على الخصم، أو الخروج ال والتحقير أأو 

. عن مظاهر األدب الرفيع والخلق السامي أو الجنوح إلى المغالطة والمكابرة والمراء
من أجل إقناع اآلخرين وهدايتهم، وهذه الغاية تحتاج إلى  بل كانت محاوراته 

ة لآلخر واهتمام به واحترام كلمات رقيقة طيبة وأسلوب مرن هادئ مقنع، تغلفه محب
ومخالف له من أهل الملل الكافرة قد انكشف  فكم من مناظرة بين الرسول  ((له، 

رأى من صدق المنطق  لما وإقراره للرسول عن هداية المخالف وموافقته للحق، 
  .)٧٨()) وصحة الحجة وقوة البرهان مع حسن الخلق ولين الجانب وبذل المعروف

●@@אאW@ @
، فقد ج نبوي في الدعوة وإثبات مبادئهاا بخصوص الترغيب والترهيب كمنهوأّم

يتعامل  يؤدي وظيفته الربانية كما ينبغي، وكان في تأديته هذه الوظيفة كان الرسول 
إلخ، ومن ... العقلي منها أو البالغي أو النفسي أو العملي مع قومه بكل أنواع اإلقناع؛
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ما يؤثر في اإلنسان أن يحدث عن شيء يرغبه ويتمناه، أو شيء المعلوم أن من أهم 
استخدمه وهذا ما . يخاف منه ويخشاه، فيحاول صياغة حياته في ضوء هذين المؤثرين

ا في ذلك من في دعوته مع أتباعه ومع خصومه، منطلقً فاستخدمه كثيًرا الرسول 
يحاء من اهللا وليس باجتهاد الوعد للمؤمن والوعيد للكافر، فكان الترغيب والترهيب بإ

شخصي، وال رغّب المؤمن به بمكافأة اخترعها من نفسه، كما لم يرهب الكافر بعقوبة 
  .تصورها في ذاته، بل كل من عند اهللا، فالترغيب بأمر اهللا والترهيب كذلك

يدرك أن مهمته صعبة للغاية، ألنّه مطالب بتغيير ما ألفته  وقد كان الرسول 
من ا وتصورات اعتادوا عليها، حتى أصبحت جزًء قيم ومفاهيم وعاداتنفوس قومه من 

  .كياناتهم، وانبنت عليها حياتهم وعالقاتهم بعضهم ببعض

من محاوالت التغيير  ما أقدم عليه النبي  والمتتبع للسيرة النبوية يدرك صعوبة
اة التي المتكررة ألنماط تفكيرهم وعالقاتهم االجتماعية، بل وجميع تصوراتهم للحي

يعيشونها، حيث يلحظ مع هذه المحاوالت التغييرية شدة المقاومة لها، ورفضها من 
تخجل المجتمع بجميع طبقاته وفئاته، بل ومعاداة الرسول ومن آمن معه معاداة شديدة لم 

  . كتب التاريخ من ذكرها

تها نفوسهم ولقد أدرك الرسول أّن المعتقدات والمفاهيم والسلوكات التي ألف
سهالً، وال يتم تغييرها بسهولة، والبّد من إحالل بديل لها يكون  استمرأتها ليست أمًراو

بحيث يقوم البديل مقام المبدل، حيث كان الوحي يسعفه بالصحيح المقنع الذي  مقبوالً
يجعل الخصم المدعو يترك ما عليه من باطل ويتجه إلى الصواب الصحيح، برغبة 

تغيير ما ألفته النفوس فجعلت الحياة كما يعيشونها قاسية من المستبدل وقَبول منه، وب
على البعض وهو األغلب، البقاء فيها لألقوى، والظلم هو األشهر واألظهر، فكان 
الهدي اإللهي هو البديل لهذه الحياة القاسية، والحل لكل المعضالت المستعصية 

ولكن ترغيًبا بماذا؟  )) الترغيب والترهيب ((واألمراض النفسية، وكان أحد الحلول هو 
  .وترهيًبا من ماذا؟ 

لوجدنا أّن أسلوبه الحكيم يقتضي معالجة ما استقر في  لو تتبعنا دعوة الرسول 
 بد أن يكون البديل أقوى منه، وفي هذا المجال ال حتى ال تستطيع فكاكًاالنفوس وألفته 

رض سام فإنّها على األغلب بها، والنفس إذا خلت من غ تأثيًرا في النّفس وأشّد التصاقًا
تهوى ما يقدم إليها من رغبات وتتمسك بها، وتنفر من كّل ما يؤذيها وال يريحها، 

عرف الرسول . عليه، فضالً عن المساس به وتحارب كّل من يحاول االقتراب مما هي
كل ذلك، فكانت معالجته على قدر أكبر مّما في نفوسهم باستخدام صور متنوعة من 

  .رغيب والترهيب، تحل فيها البدائل الجديدة محل القائمة في النفسأساليب الت
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ا قام على تفريغ النفوس مما فيها بإظهار وقد نهج الرسول في ذلك اإلحالل منهًج
حقيقة ما فيها وما أدت إليه من مفاسد هم واقعون فيها، ثم تشكيكهم في مبادئهم التي 

  ترسخت في نفوسهم فلم 

ديل عنها، وبعد التشكيك تصبح النفوس قلقة والعقول يفكروا في البحث عن ب
  .ما يملؤها ليعيد لها األمن واالستقرار مضطربة تبحث عن الحق، فتحتاج إلى

بعد مرحلة الطعن في حياة القوم، والتشكيك في مألوفاتهم  لذا نرى الرسول 
اح لها ا وهي كثيرة وتطمئن لها القلوب، وترتومرغوباتهم يقدم لهم البدائل سريًع

أبعادها ودون أن تثقلهم  فلكي يبدؤوا حياتهم الجديدة بكل. العقول وتأنس بها النفوس
أوزار حياتهم السابقة يزيح عنهم ماضيهم بأكمله وكأنهم ولدوا من جديد فيقول 

يا عمرو أما علمت أن اإلسالم ...  ((ا ا عمرو بن العاص عندما جاءه مؤمنًمخاطًب
، فالخطاب وإن كان لعمرو بن العاص ُبعيد )٧٩()) الذنوبيجُّبُّ ما كان قبله من 

  .إسالمه، إالّ أنه خطاب لكل من كان في جاهلية ثم أسلم في كل زمان ومكان

أنماط عظمتهم، فإنه يقدم لهم  وإذا تخوف سادة العرب من أن يسلبهم محمد 
 أريد... ((ه في مرض موتوعنده أبو جهل وهو  أعظم مما هم عليه، فيقول لعمه أبي طالب

: قال كلمة واحدة؟ قال. منهم كلمة تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم العجم الجزية
  . )٨٠()) الّ اهللاإيا عم قولوا ال اله : فقال. كلمة واحدة

ا دخل من لقي اهللا ال يشرك به شيًئ ((ا فيما هو أعظم مما في أيديهم ويقول مرغًب
تصورات القوم، بل وصفها لهم ا لا خاضًعهًم، ولم يترك أمر الجنة مب)٨١()) الجنة

ا إليها، والسّيما أّن فيها ما تلذ به األعين جعل من آمن منهم يتوق شوقً وصفًا دقيقًا
  .وتشتهيه األنفس، وفيها ما ال عين رأت وال أذن سمعت وال خطر ببال بشر

م ولننظر إلى سراقة بن مالك، أحد فرسان قريش، طمع بمئة من اإلبل إذا ّسل
ا، وبعد أن أخفق في محاولته تلك بشره الرسول بسواري ا أو ميتًحي الرسول لقريش

كسرى، مع أّن ذلك من منظور سراقة الواقعي يقع ضمن إطار محاولة الرسول 
: إغراءه بالمال ليكف عن مالحقته، ولكنّه يعرف أّن الرسول ال يكذب فقال مستغرباً

  .)٨٢(نعم: كسرى بن هرمز؟ فقال له الرسول

وإذا كان الترغيب بأجلى صورة وأنصعها يدعو إلى حياة أفضل في الدنيا، وإلى 
حياة أخرى دائمة تلّبى فيها رغبات المؤمن كما يحب ويشتهي، فلم ال يترك ما هو 

  .عليه ويقبل على الحياة الجديدة ؟
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، إنه اوفي المقابل، فإّن الكافر سينتهي إلى ما هو أشّد من هذه الحياة الدنيا ضنكً
الترهيب الحقيقي ال المتخيل، يخاف منه أقوى األقوياء وأشجع الشجعان، فكما تقاد 

الترهيب إلى أسلوب  الرسول  بالترهيب أيضاً، وقد عمد النفس بالترغيب، فإنّها تقاد
أتسمعون يا معشر قريش، أّما والذي نفسي بيده لقد  (( :ا قائالً لهمحين رّهب قريشً

يصف راوي هذه الكلمات الحالة النفسية للقوم بعد سماعهم لها . )٨٣()) جئتكم بالذبح
فأخذت القوم كلمته حتى ما منهم رجل إالّ كأنما على رأسه طائر واقع، : قال ((فيقول 

: حتى إّن أشدهم فيه وصاة قبل ذلك ليرفؤه بأحسن ما يجد من القول، حتى إنّه ليقول
  . )٨٤()) انصرف يا أبا القاسم، فواهللا ما كنت جهوالً

يوم أحد  ومثل آخر يظهره أواخر ما قاله ُأبّي بن خلف بعد أن طعنه الرسول 
! ذهب واهللا فؤادك: فقيل له. قتلني واهللا محمد ((ا، قال ا بسيطًفي عنقه فخدشه خدشً
إنّه قد كان قال لي بمكة أنا أقتلك، فواهللا لو بصق علّي : فقال. واهللا ما بك من بأس

  .)٨٥()) لقتلني

تحدث  نلحظ من هذين األنموذجين مدى تأثير الكلمة في اآلخرين، فإن الرسول 
، ا حقيقيابكلمات قليلة تعد على األصابع، ولكنّها كلمات نافذة أحس بها الكفار إحساًس

  .لمضمونهافأثّرت في نفوسهم قبل أن تؤثر في أبدانهم، وأرعبتهم إلى درجة االستسالم 

ه الدنيا يؤدي إلى هذا الرعب النفسي الذي يترتب عليه وإذا كان الترهيب في هذ
ا من آالم دائمة في هذه ما ال يوصف من اآلالم النفسية والجسدية، فكيف إذا كان ترهيًب

الحياة وفي حياة أخرى غير متناهية؟ فالترهيب النبوي لم يقتصر على هذه الحياة، بل 
  .ا دائمتعداها إلى حياة أخرى دائمة؛ نعيمها دائم وشقاؤه

سمعت وكما وعد الرسول الطائعين بنعيم دائم وجنات فيها ما ال عين رأت وال أذن 
وال خطر ببال بشر، فقد توعد من ال يستجيب للحق أو ال يثبت عليه أو يحاربه ويقف 
أمام انتشاره بنار دائمة ال ينطفئ لظاها، وال يخمد لهيبها، نار الدنيا بالنسبة إليها جزء 

ا يوم القيامة رجل على أخمص قدميه جمرتان ، وأهون أهلها عذاًب)٨٦(امن سبعين جزًء
  . )٨٧(يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل والقمقم

لم يوضح له  ولكي ال يعتذر أحد من داخليها يوم القيامة، بحجة أّن الرسول 
أسباب دخولها وأنماط العذاب فيها، فقد وضح الرسول بإسهاب شديد وتفصيل غير 

  .ل األسباب الداعية إلى الخلود فيها واألعمال المفضية إليها، والجزاء على كل ذلكمم

ليس شعور قلق  (( فإّن الخوف الذي تحدثه هذه الكلمات في النفس :وصفوة القول
فطري إنه إحساس  ويذهب فيه اتزانها ويكون ما يسمى اآلن عقدة، كال،به النفس تهتز 
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يعلق يتقي األقذار ويخاف دنسها ويحتاط أن  -  مثالً - ف فالنظي، يؤدي نتائجها في سهولة
 بل، )٨٨()) ا أو شبه مرضوهذا الخوف كمال نفسي وليس مرًض ،ببدنه أو ثوبه شيء منها

ويجعله ا، ودينً وإنسانيةا إذ يجعله ذا شخصية متميزة خلقًاإلنسان إلى نعمة على  يتحول
ترك ا على ما والدنايا، وال يلتفت خلفه ندًما في هذه الحياة ال ينظر إلى السفاسف إيجابي

  .ا على ما أضاع من عمره فيهامن رزايا ودنايا، بل ندًم

  :اخلامتة
  :يمكن تلخيص النتائج التي تّم الوصول إليها من خالل البحث بما يأتي

üëc@Z لم تكن جزيرة العرب قبل بعثة الرسول  خالية من المبادئ واألفكار، بل
ر من الملل والنحل مّما وسعته الجزيرة العربية، وكانت هذه المبادئ انتشر فيها كثي

واألفكار والديانات صورة واقعية لكل المبادئ واألفكار والديانات التي كانت سائدة في 
  . العالم آنذاك، غير أّن بعضها لم يكن له أثر كبير في جزيرة العرب كالمجوسية

bĆîãbqZ يعيش فوضى دينية وأخالقية، وحالة من  كان العالم قبل البعثة النبوية
االستبداد واالستعباد اختلت معها موازين الحياة في المجتمع العربي والعالم الحاضر 

ها بحمله إلنقاذها من تخبطها وضياع آنذاك، لذلك هّيأ اهللا تعالى للبشرية الرسول 
 .رسالة اإلسالم العالمية

bĆrÛbqZ ومعارض، ومتوقف؛لدعوة بين مؤيد لهاتمثل موقف النّاس في بداية أمر ا ، 
وقف، ومجادلة المعارض بطرق يقوم بواجب إقناع المت األمر الذي جعل الرسول 

 .عديدة

bĆÈiaŠZ  أّيد اهللا تعالى رسوله  ،بمؤيدات تمثلت في شخصه، ورسالته، ومنهجه
مان من لتعينه على تبليغ رسالة ربه وقَبول اآلخرين بها من خالل إثبات عقائد اإلي

 . ناحية، ودحض شُبه المخالفين لها من ناحية أخرى

bĆßb‚Z تعّد مؤيدات الرسول   عقله، الشخصية التي اتّصف بها كأميته، وكمال
وصدقه، وأمانته، وصفاته النفسية والخلقية، وثباته على مبادئه من أهم عوامل تصديق 

 . النّاس له، وقَبولهم رسالته

bĆ†bZ اينهض التحّول العلى المؤيدات المتعلقة برسالة  جوهري دليالً قوي
في الدعوة إلى اإلسالم من صدقها وسالمة ما تدعو إليه، ذلك التحول  الرسول 

الجوهري الذي أحدثته هذه الرسالة في العرب حين جعلت منهم خير أّمة أخرجت 
 .للناس، وفي العالم عندما أضاءت له دروب الخير والسعادة



   املؤيدات النبوية يف إثبات الدعوة إىل اإلسالم

١٢٦ ~A•c1430 ,_°ZI•KyC 2009|    ٣ , ٦XXl{A X{O}{Aالشرعية والقانونية  جملة جامعة الشارقة للعلوم 

bĆÈibZ رة وجود المؤيدات الخاصة بالمنهج النبوي في الدعوة إلى اإلسالم ضرو
بالمحاورة واإلقناع من جهة، والترغيب والترهيب من جهة أخرى، وذلك من أجل 
إقامة الحجة على اآلخرين وإبطال عقائدهم، والرد على شبهاتهم التي يثيرونها على 

 .اإلسالم

bĆäßbqZ صائص الهامة التي خلت من المكابرة، اتسم الجدل النبوي بالعديد من الخ
والمغالطة، والحدة، والفظاظة، ألّن الهدف الرئيس من ذلك الجدل هو هداية القوم، 

 .ا واختياروإيمانهم باهللا تعالى عن يقين واقتناع، ورًض

  :هوامش البحث
  .  ١٢٥: يةاآلسورة النحل،  )١(

لروماني الديين بعد مهاجمة تيطس األول والثاني الميادخلت إلى الجزيرة العربية في القرنين  )٢(
في فلسطين عام اليهود  ، وإنهاء القائد الروماني هادريانوس وجودللميالد) ٧٠(فلسطين عام 

 بعةالمط -اليهود في شبه الجزيرة العربية  - محمد رشيد  -انظر العقيلي . للميالد) ١٣٢(
 .  ١٦٠ص  -١٩٨٠ - ١ط -عمان - الوطنية 

تنطلق من الحبشة  يق التجارة والتبشير، إما من القوافل التي كانتفي الحجاز عن طر انتشرت )٣(
التي كانت في  لمراكز المسيحية في الحيرة، أو من بعض الكنائساو من أ، وسوريا والعراق

 - دمشق - لقديم وعصر الرسول اتاريخ العرب  - نبيه  - عاقل : انظر. البحرين واليمامة واليمن
 .  ٣٠٥ص  -١٩٦٩ -  ١ط 

لشمس والقمر لجنوبيين، وبوجه خاص بين الذين عبدوا ااا المذهب بين العرب انتشر هذ )٤(
دراسات في علم الكالم والفلسفة اإلسالمية  - يحيى  -هويدي : انظر. والزهرة ونجم الشعرى

 .٦٧ص  - ١٩٧٢ -٢ط - لقاهرة ا -دار النهضة العربية 

ا، وإلى حدود بالد فارس عرف العرب هذه الديانة عن طريق قوافل التجارة إلى اليمن جنوب )٥(
علي  - المغربي : انظر. الحيرة، وقد كانت هذه العبادة في تميم وأشتات من العرب شمال
 - ١ط  -القاهرة  - مكتبة وهبه  -الفكر الديني الشرقي القديم وموقف المتكلمين  - الفتاحعبد 

 -سالمية دراسات في علم الكالم والفلسفة اإليحيى هويدي، : ، وانظر أيضا٤١ص  -١٩٦٦
 .٥١ص

: لى الجزيرة العربية من ثالث نواحيشير الشيخ محمد أبو زهرة إلى أن هذه العبادة دخلت إ )٦(
أهمها ما تواطأت عليه كتب المؤرخين من أن الوثنية دخلت عن طريق أحد زعماء الجزيرة 

، وأخذ يستشفي من مرض عرض له) البلقاء(هو عمرو بن لحي عندما ذهب إلى بالد الشام 
محمد  -محمد  -أبو زهره : انظر. الرومانية التي كانت سائدة آنذاكه العبادة من الوثنية هذ

 . ١٦ص  -١٩٧٢ -  ١ط - القاهرة  - دار الفكر العربي  -  ١ج - خاتم النبيين
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أفراد قليلون من العرب رفضوا ما كانت عليه أقوامهم من العبادات السائدة وانطلقوا يبحثون  )٧(
عبد الملك بن  - ابن هشام : انظر. متمثلة في دين إبراهيم عليه السالمعن الديانة الحقيقية ال

مكتبة مصطفى البابي  -تحقيق مصطفى السقا ورفاقه  - ١ج-السيرة النبوية -هشام بن أيوب
 .  ٢٢٣ص  -١٩٥٥ -٢ط - القاهرة  -الحلبي وأوالده 

لمعتقدات ا بعض ا، وخصوًصببعض موروثات العرب في الجاهلية تيار متشدد في التمسك )٨(
المتعلقة بالحج وتقديس الكعبة التي كانوا يحيطونها بهالة من التقديس والتعظيم، وكان ذلك 

الروض األنف في  - عبد الرحمن  -السهيلي: انظر. ا على أهل مكة وسكان الحرممقصوًر
 - دار الكتب الحديثة  -تحقيق عبد الرحمن الوكيل  -  ٢ج  -شرح السيرة النبوية البن هشام 

 .  ٢٥٨ص  - اهرة الق

حدث في الكون إلى قوانين يمثله مجموعة من النّاس أنكروا وجود الخالق وردوا كل ما ي )٩(
لى بالد ، وقد انتقل هذا الفكر إلى الجزيرة العربية عن طريق القوافل التجارية الذاهبة إالطبيعة

  .٣٢ص  -دراسات في علم الكالم والفلسفة اإلسالمية : انظر. فارس واآليبة منها

  . ١٦اآلية : سورة الحج )١٠(

بطن : فف يطبخ به، واَألَدملبن مج: واَألِقط.  ٢٨٥ص  -  ٢ج - الروض األنف  -السهيلي  )١١(
 . مادة أقط ومادة جلد -مختار الصحاح  - محمد بن أبي بكر -الرازي : انظر. الجلد

 - قاهرة ال - مكتبة األنجلو المصرية -١ج -التفكير الفلسفي في اإلسالم  -عبد الحليم- محمود  )١٢(
 .٤٤ص  - ١٩٦٨ -٣ط

 -١ط  -المعهد العالمي للفكر اإلسالمي  -منهج النبي في حماية الدعوة  -الطيب  - برغوث  )١٣(
 .١٨٧ص -١٩٩٦

 -  ٢٠٠٢ - ١ط  -عّمان - دار العلوم  -الرحيق المختوم  -صفي الرحمن  - المباركفوري  )١٤(
 .  ٤٧ص

 .  ٤٥٥ص  - ١ج  -خاتم النبيين  -أبو زهرة  )١٥(

 .  ٤٥٧ص  - ١ج  -م النبيين خات -أبو زهرة  )١٦(

 . ٣٧-٣٥: سورة المؤمنون، اآليات )١٧(

 . ٣-١: سورة ق، اآليات )١٨(

 . ٨-٧: سورة الفرقان، اآليتان )١٩(

 . ٩٤: سورة اإلسراء، اآلية )٢٠(

 .  ٣١: سورة الزخرف، اآلية )٢١(

 .  ٣١٦ص  -  ١ج -السيرة النبوية -ابن هشام : انظر )٢٢(
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 - ١٩٨٤ -  ٥ط  - بيروت- بة المعارف مكت - ٣ج -البداية والنهاية  - إسماعيل  -ابن كثير  )٢٣(
 .  ١٢٣ص

 . ٣١٦ص  -  ١ج -السيرة النبوية  - ابن هشام  )٢٤(
 .١٢٤: سورة األنعام، اآلية )٢٥(
 .  ١٧٩: سورة آل عمران، اآلية )٢٦(

-دار الفكر-بعناية عرفان حسونة  -٩ج - البحر المحيط  -محمد بن يوسف-أبو حّيان )٢٧(
 .  ٨١ص -١٩٩٢ - بيروت

الّرد الشافي الوافر على من نفى أمية  - أحمد بن حجر  - ي آل ابن عل: انظر في هذا الصدد )٢٨(
 - ٢ط  -بيروت - إشراف دار اإلرشاد للطباعة والنشر والتوزيع  -سيد األوائل واألواخر 

 .، ففي الكتاب رّد على الشبهات المثارة على أمية الرسول ١٩٧٨

 .  ٨ - ٦: سورة الضحى، اآليات )٢٩(

تحقيق  -تحفة المريد على جوهرة التوحيد - محمد برهان الدين إبراهيم بن  -الباجوري  )٣٠(
 .  ٢٠٢ص -٢٠٠٢ - ١ط -القاهرة  -دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع  - علي جمعة .د

 .١١٧ص - ١٩٧٩ -  ٤ط - بيروت  - دار الكتب العلمية  - ١ج -  الرسول  - سعيد  - حوى  )٣١(
 .  ٢٣١ص  -  ١ج -خاتم النبيين  -أبو زهرة  )٣٢(
 . ١٩٧ص  -  ١ج -هشام سيرة ابن  - ابن هشام  )٣٣(

. باب من أراد غزوة فوّرى بغيرها -كتاب الجهاد والسير  -صحيح البخاري  -البخاري  )٣٤(
دار الكتب  - تحقيق عبد المعطي قلعجي  - ٤ج - دالئل النبوة  -أحمد بن الحسين  -والبيهقي 
  . ٣٧٨ص  -١٩٨٥ - ١ط - بيروت  -العلمية 

 . المصدران السابقان )٣٥(
 . ١٤٧ص  - ١ج - أحوال المصطفى الوفا ب - ابن الجوزي )٣٦(
 .١٤٧ص -  ١ج -المصدر السابق  )٣٧(

 -دار المعرفة للطباعة والنشر - هداية المرشدين إلى طرق الوعظ والخطابة - علي- محفوظ  )٣٨(
 .  ٣٣ص - بيروت

 . ٢١: سورة األحزاب، اآلية )٣٩(
 .٦- ١: سورة الكافرون، اآليات )٤٠(
 .  ٨ - ٦: اآليات - سورة الضحى  )٤١(

هـ ١٣٩٠ -  ١ط -أسس الحضارة اإلسالمية ووسائلها -ن حبنكة عبد الرحمن حس-الميداني  )٤٢(
 ٥٨ص م،١٩٧٠ -

 -بيروت -دار الكتاب العربي - ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين  -أبو الحسن- الندوي  )٤٣(
 . ٢٤م، ص١٩٦٧-٧ط
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 -٧ط -دمشق - دار القلم - العقيدة اإلسالمية وأسسها -عبد الرحمن حبنكة  - الميداني  )٤٤(
 .٢٨٥ص -١٩٩٤

 .  ١٢٥: ة النحل، اآليةسور )٤٥(
  .  ٢٧٠ص  - ١ج -سيرة بن هشام  - ابن هشام  )٤٦(
 ٢٩٤ص  - ١ج - المرجع السابق  )٤٧(
 .٢٦: سورة فصلت، اآلية )٤٨(

إرشاد القرآن والسنة إلى طريق المناظرة وتصحيحها  - محمد بن أبي بكر  -ابن قيم الجوزية  )٤٩(
 .١٦ص - ١٩٩٦ -  ١ط -دمشق  - دار الفكر  - دراسة وتحقيق أيمن عبد الرزاق الشوا  -

من دون دار نشر ورقم  -مناهج الجدل في القرآن الكريم  -عوض بن زاهر  -األلمعي  )٥٠(
  .٤١٧الطبعة وسنة الطبع، ص

 .٥٨ص -إرشاد الكتاب والسنة إلى طريق المناظرة  -ابن قيم الجوزية : انظر )٥١(

 - م١٩٩٧-  ٤ط - بيروت  - مؤسسة الرسالة  -  أركان اإليمان -وهبي سليمان  -غاوجي  )٥٢(
  . ٢١٥ ص

دار اشبيلية  - ١ج -منهج الجدل والمناظرة في تقرير مسائل االعتقاد  -عثمان علي  - حسين  )٥٣(
 .٦٠٣ص - ١٩٩٩ - ١ط -الرياض  -للنشر والتوزيع 

 .  ٢٦ص  -هداية المرشدين إلى طريق الوعظ والخطابة  -علي محفوظ  )٥٤(
 ١٩٠: سورة آل عمران، اآلية )٥٥(

بيروت  -دار إحياء التراث العربي  -المجلد الثالث  - التفسير الكبير  - فخر الدين  -الرازي )٥٦(
دار إحياء  - ١ج - تفسير القرآن العظيم -ابن كثير : وانظر.  ٤٥٨ص -٢٠٠٤- ٤ط -

 .٤٤٠ص -من دون رقم الطبعة وتاريخها  - بيروت  -الكتب العربية 

 .  ٣١ص -هداية المرشدين إلى طريق الوعظ والخطابة  -علي محفوظ  )٥٧(

باب وأنذر  - تفسير سورة الشعراء  -كتاب التفسير  -صحيح البخاري  -البخاري : انظر )٥٨(
 . عشيرتك األقربين

 e f } باب -سورة آل عمران  - كتاب التفسير  -رواه البخاري في صحيح البخاري  )٥٩(
kjihg z .صحيح فتح الباري بشرح  - أحمد بن علي  - ابن حجر : انظر

رجم اليهود وأهل الذمة في  ((باب  - د كتاب الحدو -ورواه مسلم في صحيح مسلم . البخاري
 . صحيح مسلم بشرح النووي -يحيى بن شرف  -النووي : انظر. )) الزنا

 .١٤٨ص - ٣ج -دالئل النبوة  - البيهقي : انظر )٦٠(
  .١٤٢ص -٣ج - المرجع السابق  )٦١(
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 - عالم الكتب -تحقيق مارسدن جونز -٢ج - كتاب المغازي -محمد بن عمر -الواقدي: انظر )٦٢(
 .  ٨٤٦ص  - م ١٩٨٤- ٣ط - بيروت

 - سورة بني إسرائيل  -كتاب التفسير  -صحيح البخاري  -محمد بن إسماعيل  - البخاري  )٦٣(
 - رواه مسلم في صحيح مسلم : اوانظر أيًض ))من المسجد الحرام  أسرى بعبده ليالً ((باب 

 .صحيح مسلم بشرح النووي -النووي : انظر.  باب اإلسراء برسول اهللا  - كتاب اإليمان

 .  ٣٠٢ - ٣٠١ص - ١ج - سيرة ابن هشام  -ابن هشام : ظران )٦٤(
 .  ٣٠٢ -٣٠١ص -  ١ج -المصدر السابق : انظر )٦٥(

مؤسسة  - ٥ج - تحقيق شعيب األرناؤوط  -مسند اإلمام أحمد  -أحمد بن حنبل  -الشيباني  )٦٦(
إسناده : وقال فيه شعيب األرناؤوط). ٢١٢٥٧(حديث رقم  ١٣٣ص  -القاهرة  -قرطبة 

 . سعد محمد بن ميسر وأبي جعفر الرازيضعيف لضعف أبي 

 .٦١٦ص - منهج الجدل والمناظرة في تقرير مسائل االعتقاد  -عثمان حسين  )٦٧(

) . ٢٥١٤(حديث رقم  -  ٢٧٨ص  - ١ج - مسند اإلمام أحمد  - أحمد بن حنبل  -الشيباني  )٦٨(
 والحديث يدور حول محاورة بين الرسول . حسن وهذا إسناد ضعيف: وقال فيه شعيب

 . وإجابات من الرسول في مواضيع شتىعصابة من اليهود على شكل أسئلة منهم وبين 

دار  - ١ج - تفسير القرآن العظيم  -إسماعيل ابن كثير  -أبو الفداء : انظر مثالً على ذلك )٦٩(
 - الجامع ألحكام القرآن  -محمد بن أحمد  -والقرطبي .  ٣٦٨ص  -إحياء الكتب العربية 

 -من دون رقم الطبعة وتاريخها  - بيروت  -ة مناهل العرفان مؤسس - ٤ج -المجلد الثاني 
دار المالك  -الحوار في القرآن الكريم  - محمد حسين  -فضل اهللا : وانظر أيًضا. ١٠٣ص 

 .١٨٤ص  - ٢٠٠١ - ٦ط -بيروت  -

  . ٥-٣: سورة النجم، اآليات )٧٠(

د الرحمن بن جمع وترتيب عب - ١٩ج - مجموع الفتاوى  -أحمد بن عبد الحليم  - ابن تيمية  )٧١(
 .١٥٩ص -هـ ١٣٩٨ -١ط -محمد العاصمي النجدي 

 .  ٤٥ص -مناهج الجدل في القرآن الكريم  -عوض األلمعي  .د )٧٢(

 -فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير  - محمد بن علي  -الشوكاني  )٧٣(
 .  ٢٠٣ص  - بيروت بدون رقم الطبعة وتاريخها - دار المعرفة للطباعة والنشر  -٣ج

: وقال فيه شعيب) . ١٢٢٦٨(حديث رقم  -  ١٢٤ص  - ٣ج -مسند اإلمام أحمد  - أحمد  )٧٤(
غير حّماد بن سلمه فمن رجال إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات، رجال الشيخين 

 . مسلم

الجزء  -سبل السالم شرح بلوغ المرام من أدلة األحكام  -محمد بن إسماعيل  -الصنعاني  )٧٥(
 .٤١ص - من دون رقم الطبعة وتاريخها  -دار الفكر  - الرابع
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تحقيق  -  ١ج - صون المنطق والكالم عن فني المنطق والكالم  -جالل الدين  -السيوطي  )٧٦(
بدون رقم  -القاهرة  -  ةمجمع البحوث اإلسالمي -علي سامي النشار وسعاد عبد الرازق 

 .٤٨ص  -الطبعة وتاريخها 

 .٦٧٢ص  -١ج - ناظرة في تقرير مسائل االعتقاد منهج الجدل والم -عثمان حسين  )٧٧(
 .  ٦١٠ص  - المرجع السابق  )٧٨(

، قال فيه )١٧٨١٢(رقم الحديث  -  ١٩٨ص  - ٤ج - مسند اإلمام أحمد  -أحمد بن حنبل  )٧٩(
 . سناده حسن في المتابعات والشواهدإ: شعيب

ترمذي وال. باب قصة أبي طالب -كتاب مناقب األنصار  -صحيح البخاري -البخاري : انظر )٨٠(
 -١٩٧٨ - ٢ط - دار الفكر  - ٥ج -  )سنن الترمذي(الجامع الصحيح  -محمد بن عيسى  -

 .٤٤ص 

لعلم ا باباب من خص قوًم -كتاب العلم  - فتح الباري بشرح صحيح البخاري  -ابن حجر )٨١(
 . دون قوم كراهة أن ال يفهموا

إدارة الطباعة  -٢ج - الكامل في التاريخ  -محمد بن محمد بن عبد الكريم  -ابن األثير  )٨٢(
ومن الجدير بالذكر أّن هذه الرواية .  ٧٤ص - هـ ١٣٤٩ - ١ط -القاهرة  - المنيرية 

من دون ذكر  باب هجرة النبي  -وردت في صحيح البخاري في كتاب مناقب األنصار 
 . السوارين

إسناده : وقال فيه شعيب) ٧٠٣٦(حديث رقم  -  ٢١٨ص - ٢ج -مسند اإلمام أحمد  - أحمد  )٨٣(
 .  ٢٩٠ص  - ١ج - سيرة ابن هشام - وابن هشام . حسن

 .  ٢٩٠ص  -١ج - المرجع السابق  )٨٤(
  .  ٨٤ص - ٢ج -المرجع  )٨٥(
 . باب صفة النار وأنها مخلوقة -كتاب بدء الخلق  - صحيح البخاري  - البخاري : انظر )٨٦(
 . باب صفة الجنة والنار -كتاب الرقاق  - صحيح البخاري  - البخاري : انظر )٨٧(

-  ٢ط -مصر -دار الكتب الحديثة  -، دراسات في الدعوة والدعاة هللامع ا -محمد  -الغزالي )٨٨(
 .٣٠١ص  - ١٩٦١

  

* * *  
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ABSTRACT 

This research aims to clarify what aided Prophet Muhammad (PBUH), 
in his call to Islam so that He could deliver its message to mankind, 
convincingly, causing many to accept Islam. 

In addition, this paper demonstrates the attitude of Arabs concerning 
the call of the Prophet Muhammad (PBUH) and the reasons why some 
rejected it. The research points out that there are three main reasons for 
the success of the Prophetic preaching including: the personality of the 
Prophet Muhammad (PBUH), His message, and His Methodology. 

This study further elucidates the characteristics of the Prophetic 
methodology in persuading disbelievers to turn to the message of Islam. 
It also discusses the importance of the method of al-Targhib wa al-Tarhib, 
and its impact on human psychology, especially with regard to 
acceptance and rejection and how the Prophet relied upon the latter 
means in His call to Islam. 

 


