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قواعد فی الفقه السیاسی الرشید من السیرة 

 النبویۀ

  : عباس أبو تیم شریفة: إعداد وبحث

مھتم بقضایا الفكر اإلسالمي والصحوة اإلسالمیة والتنمیة البشریة مستقل عن  "
  "كل الجماعات واألحزاب وانتمي إلى أمتي اإلسالمیة

»»»»»»»»»»»»»  

  :البرید االلكتروني

abas.abotim@gmail.com  

»»»»»»»»»»»»»  

  للمتابعة على تویتر

@tiymo1  

»»»»»»»»»»»»»  

  :عدد صفحات البحث

  صفحة 51

»»»»»»»»»»»»»  

  :تصمیم وإخراج

  عّزة أحمد 

»»»»»»»»»»»»»  

  حقوق النشر والطبع حمفوظة ملركز عزّام 

  أو بإذن خطي من الكاتب
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  :مقدمة البحث

لھ وصبحھ آى محمد وعلى الظالمین اللھم صلي عل الإن الحمد � رب العالمین وال عدوا
  .وبعد صحابھ بالتمكین أم الدین  وساس الدنیا فأعز هللا فأقا للعالمینرسلتھ رحمة أالذي وسلم 

  :لى طرفي نقیضإالمسلمین ن جنح كثیر من أنكتب ھذه الكلمات بعد 

تھ وجعلھ رجس من عمل الشیطان اسقطھ من حسابألغى العمل السیاسي وبین من أ - 
سھ بالسجن ن حكم على نفأى درجة إلن الثوابت فبالغ في سد الذرائع للتنازل ع وباباً 

 .المطبق
المتحللة من القیم فبالغ في  الذارائعیة النفعیةالمیكافیلیة  وبین من أغرق في السیاسة   - 

                                                                                                              .لى المصالح الملغاةإباب المصالح المرسلة  فتجاوزھا  فتح

مواقف من السیرة النبویة نستخلص على  من خاللھ ضع نحاول الوقوفاھذا البحث المتو
   .منھا الدروس والعبر في الفقھ السیاسي الرشید المتوازن

التي  واإلسقاطاتوقصور التدبر للسیرة النبویة بسبب القراءات الحزبیة  االجتزاءإن قراءة  
وال تكاد تخلص منھا جماعة  -  اإلسالمیةتتوافق مع سیاسة الجماعة عند كل الجماعات 

من الجماعات من تغرق في ھناك و ،فھناك من یلقي الضوء على الجانب الجھادي - إسالمیة
بشكل ومنھا ما یضخم الجانب السیاسي وكل ذلك قراءات حزبیة  ،سقطات الجانب الدعويإ

  .من المشھد الكلي لشمول الدین والسیرة اجتزائي

   :اإلسالمیةھناك مشكلة في صنفین من الجماعات 

  وأقیموا الصالة  أیدیكمكفوا ( صنف ال یخرج عن سقف(  
  واقتلوھم حیث ثقفتموھم (وصنف ال ینزل عن سقف(  

من یلغي تدبر السیرة بحجة اكتمال الشریعة والعبرة بما  اإلسالمیةھناك من الجماعات 
استقرت علیھ الحكم في نھایة اكتمالھا وكل ما كان في زمن الضعف غدا من المنسوخ الذي 

إنزال وصف ب الإوھناك من یراوح في تدبر المرحلة المكیة وال یقبل  ،یعمل بھ في حال ال
وھناك من یتخبط فتارة یقیس على الحالة المكیة وتارة على المرحلة  األمةاالستضعاف على 

ن اكتمال الشریعة كأحكام ال یعني أن الظروف الموضوعیة أوالحق  ،المدنیة وتارة بین بین
على ما استقر من  أوالشریعة كاملة  إلقامةمن القدرة والتمكین ونفي العجز والضعف مواتیة 

تدبر السیرة النبویة مادة غزیرة في الفقھ الحركي ولكن  إنوبناء على ما سبق أقول . أحكامھا
ة علمیة للخطأ ولیست مراجعات سیاسیة في فقھ تكون مراجع أنیجب  المراجعات دائماً 

في فقھ  األساسولكن ضابط العلم ھو الضابط  اءخطالسیرة النبویة تستطیع تبریر كل األ
مكیة ومدنیة ھو  إلىفلیس تقسیم مراحل بناء الجماعات  ،النص على الواقع وإنزالالنص 

دت العلة بین الفرع اتح إذاوالقیاس على مراحل السیرة یكون صحیح  ؛قضیة توقیفیة
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وھو التمكین من عدمھ وما ھي حدوده  أالبتخریج المناط وتحقیق مناط القیاس  واألصل
  .الدنیا وما ھي حدوده العلیا

عجیب االستدالل أن یُستدّل بروایات السیرة على الشيء ونقیضھ، فقد ھجر النبي صلى هللا 

منھم كعب بن مالك صاحب الید علیھ وسلم الثالثة الذین تخلّفوا عن غزوة تبوك وكان 

الطولى في اإلسالم، ومن جھة أخرى عفا عن حاطب بن أبي بلتعة البدري لّما نقل األسرار 

وقعا في خطأ یضّر الدولة، وخطأ حاطب أشّد من  االثنانالعسكریة إلى مكة وأھلھا، فھذان 

كیة المشتھرة خطأ كعب، وھما صاحبا سبق في اإلسالم، فمن العجیب في االستدالالت الحر

أن یُستدعى مثال كعب رضي هللا عنھ حین یُراد الھجر والتشنیع ویُستدعى مثال حاطب 

رضي هللا عنھ حین یُراد العفو واإلقالة، كل ذلك بشعور أو دون شعور بحجم التناقض الذي 

 بالنبي التأسي باسم السیرة روایات من ونقیضھ الشيء یقع فیھ المستدّل حین یستدلُّ على

 المصالح بمراعاة كان والسالم الصالة علیھ فعلھ إن قلنا أننا ولو وسلم، علیھ هللا صلى

 یصل ما حسب الموقف تقدیر إلى یرشدنا أفعالھ بجموع وھو الداخلیة، والشؤون السیاسیة

  . وأحسن أولى ذلك لكان الشورى، وأھل اإلمام إلیھ

 إلى منّا یحتاج الذي الدقیق بالخیط أشبھ والسالم الصالة علیھ سیرتھ في التشریعي الجزء إن

 اإلمامة أحكام من ھو مابین  ویمیز ،بھ یتأسى كیف للمؤمن یتضح حتى غیره عن تمییزه

یراعى فیھا والتي للمسلمین  إمام باعتباره عنھ صدرت وإنما إلزامیة والتي ال تعتبر

عن هللا  بوصفھ مبلغاً  وبین ما ھو من أحكام التبلیغ العامة، المصلحة في وقت من األوقات

  .تعالى

 الدعوة) لدولة( وفق المنھج الرشید المنشئة) الجماعة( حكمة ھي: تعریف السیاسة اصطالحاً 

التي ھي عبادة هللا و ،الحق) لحضارة( المقیمة النیابة عن هللا تعالى  )الخالفة( العالمیة

    .وعمارة األرض

 والترویض والسقي الَعلَف من أمرھا على قام إذا: الفرس أو الدابة ساس :والسیاسة لغة

  .ذلك وغیر والتنظیف

 تمرس أن بعد اإلنسان فكأن. البشر سیاسة منھ أُِخذ الذي األصل ھو المعنى ھذا أن وأحسب

 شارح قال ولذا. أمورھم تدبیر في وقیادتھم الناس، سیاسة إلى ارتقى الدواب، سیاسة في

. بھ قام: سیاسة األمر وساس. ونھیتھم أمرتھم: سیاسة الرعیة ُسْستُ : المجاز ومن: القاموس

   )4/169( العروس تاج في .یصلحھ بما الشيء على القیام: والسیاسة

 الغنم فقد برعایةلذلك ترى أن الحكمة اإللھیة  قدرت للنبي صلى هللا علیھ وسلم  االشتغال 

 رعى إال نبیاً  هللا بعث ما(: قال وسلم علیھ هللا صلى النبي أن صحیحھ في البخاري روى
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لیتھیأ من ) .مكة ألھل قراریط على أرعاھا كنت نعم،: فقال وأنت؟ أصحابھ فقال. الغنم

   .رعایة الغنم إلى رعایة األمم

 برعیھا التمرن لھم یحصل أن النبوة قبل الغنم رعي األنبیاء إلھام في الحكمة: العلماء قال

 ألنھم.. والشفقة الحلم لھم یحصل ما مخالطتھا في وألن أمتھم، بأمر القیام من یكلفونھ ما على

 مسرح إلى مسرح من ونقلھا المرعى، في تفرقھا بعد وجمعھا رعیھا على صبروا إذا

 مع تفرقھا وشدة طباعھا اختالف وعلموا.. كالسارق وغیره سبع من عدوھا ودفع أحسن،

 طباعھا، اختالف وعرفوا األمة، على الصبر ذلك من ألفوا.. المعاھدة إلى واحتیاجھا ضعفھا

 تحملھم فیكون لھا، التعاھد وأحسنوا بضعیفھا، ورفقوا كسرھا، فجبروا عقولھا، وتفاوت

  ..وھلة أول من بذلك القیام كلفوا لو مما أسھل ذلك لمشقة

  في القرآن الكریم  السیاسةولم ترد كلمة 

 المتفق الحدیث وھو السیاسة، من اشتقَّ  ما تضمَّن حدیثاً  فیھا وجد قد النبویة السنة أن على 

 تسوسھم إسرائیل بنو كانت: "قال وسلم علیھ هللا صلى النبي أن ھریرة، أبي عن علیھ

 فما: قالوا". فیكثرون خلفاء وسیكون بعدي، نبي ال وإنھ نبي، خلفھ نبي ھلك كلما األنبیاء،

 سائلھم هللا فإن لھم، هللا جعل الذي حقھم وأعطوھم فاألول، األول ببیعة فُوا: "قال تأمرنا؟

 في ومسلم ھریرة، أبي عن) 3455( األنبیاء أحادیث في البخاري رواه ".استرعاھم عما

  .المسند في وأحمد ،)1842( اإلمارة
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  )1( النبویة السیرة في السیاسي الفقھ من

  العقدیة المفاصلة دون المصلحة بمنطق المؤامرة تفكیك

 القوة تغریھا محلیة أطراف فیھا تشترك  رجیة خا مؤامرة الى الجماعة تعرض مما كثیرا

   االسالمیة  الدولة داخل الفتن واحداث بالتمرد الخارجیة

 لدیھ الداخل وتحید التآمر ھذا تفكیك في السیاسیة الحنكة استعمال من للقیادة بد ال ھنا

   المشتركة المصالح بمنطق واحتواءه

 الدولة لكیان الجامعة بالفكرة االیمان وشائج  تضف من عند خصوصاً  العصبیة والعالقة

 من المتربصین ثماره یقطف داخلیا صراعا الواعیة السیاسیة القیادة تتجنب وبذلك والمجتمع

    العسكري بالحل سیحسم االمر أن یظنون والذین الخارج

 كفار أن وسلم علیھ هللا صلى النبي أصحاب من رجل عن مالك بن كعب بن الرحمن عبد عن

 صلى هللا ورسول والخزرج األوس من األوثان یعبد معھ كان ومن أبي ابن إلى كتبوا قریش

 لنسیرن أو لنخرجنھ أو لنقاتلنھ با� نقسم وإنا صاحبنا آویتم: بالمدینة یومئذ وسلم علیھ هللا

: قال وسلم علیھ هللا صلى النبي ذلك بلغ فلما نساءكم ونسبي مقاتلیكم نقتل حتى بأجمعنا إلیكم

 أنفسكم بھ تكیدوا أن تریدون مما بأكثر تكیدكم كانت ما المبالغ منكم قریش وعید بلغ لقد" 

  . تفرقوا وسلم علیھ هللا صلى النبي من ذلك سمعوا فلما وإخوانكم؛ بأبنائكم تقاتلوا أن یریدون

 الموقف اتخاذ إلى الدعوة أعداء توجیھ وھي ھامة سیاسیة قاعدة یتضمن الموقف وھذا

 عسكریة مواجھة وبدون الخسائر باقل المؤامرة وتطویق .المصلحة بمنطق للدعوة المناسب

  العظمى والخیانة العمالة بتھمة

  "اإلسالمیة للحركات السیاسي التصور كتاب من* "

  

  )2( النبویة   السیرة الفقھ السیاسي  في من

  )الموضوعي(  األدنى الواقع عن)  الخیال( األعلى المثل تمیز

  المزایدات ترك الواقع شھد ومن
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 دالئل في البیھقي اإلمام وروى ،علیھم هللا نارضو الصحابة جمع على یزاید رجل فھذا

 هللا صلى هللا رسول أدركنا لو وهللا: (عنھ هللا رضي الیمان بن لـحذیفة قال رجالً  أن النبوة

 في الصحابة إلى التقصیر ینسب الرجل ھذا فكأن ،)األرض على یمشي تركناه ما وسلم علیھ

: أي األرض، على یمشي تركتھ ما مكانكم أنا كنت لو: فیقول والسالم، الصالة علیھ توقیره

  .رأسي على لحملتھ

 كل حفر وقد - األحزاب یوم في: أي-  رأیتنا لقد ذلك؟ تفعل أكنت! أخي ابن یا:  حذیفة لھ فقال

 بخبر یأتیني من: (وسلم علیھ هللا صلى النبي فقال البرد، من فیھا نفسھ یدفن حفرة لنفسھ منا

 یتسابقون كانوا الصحابة أن مع ،)أحد قام ما وهللا:  حذیفة قال الجنة؟ في معي وھو القوم

  .أحد یقوم أن استطاع ما البرد شدة من ذلك ومع ذلك، من أقل على

 ال لیحج اآلن مكة إلى یذھب فالذي عجیب، جلد لدیھم علیھم هللا رضوان الصحابة كان لقد

 فقد مستمرة، بصفة حیاتھم ھذه كانت قد وھم مثالً، أیام ستة أو خمسة مدة الحر یطیق یكاد

 التي البرد شدة تتصور أن فلك أحد؛ یقوم ال ذلك ومع العجیب، الحد ھذا إلى جلد عندھم كان

  ! آنذاك موجودة كانت

   الجنة؟ في معي وھو القوم بخبر یأتیني من: فقال أحد، قام ما وهللا: (قال

 یا قم: لي فقال  یدعوني، أن خشیة فتقاصرت: حذیفة قال  مرات، ثالث.. أحد قام فما: قال

   بد، وسلم علیھ هللا صلى رسولھ طاعة وال هللا طاعة من یكن ولم فقمت،: قال!  حذیفة

  .علینا تذعرھم وال بخبرھم، وائتني القوم إلى اذھب: وقال لي، فدعا: قال

  )3( النبویة السیرة في السیاسي الفقھ من

  االنضباط العسكري ولمصلحة أرجح منھا ألجلوترك المصلحة المتحققة 

  سفیان أبي مع - عنھ هللا رضي-  الیمان بن حذیفة حادثة

-  هللا رسول قال عندما الخندق، غزوة في الكفر رأس كان ویوم إسالمھ قبل - عنھ هللا رضي- 

 ماذا فانظر القوم في فادخل اذھب حذیفة یا( :-عنھ هللا رضي-  لحذیفة -وسلم علیھ هللا صلى

 یا: "سفیان أبو قال ثم....  - عنھ هللا رضي-  حذیفة قال ،)تأتینا حتى شیئًا والتُحِدثَنَّ  یصنعون

 قریظة، بنو ناوأخلفتّ  والخف، الكراع ھلك لقد مقام بدار أصبحتم ما وهللا إنكم قریش، معشر

 وال نار، لنا تقوم وال قدر لنا تطمئن ما ترون ما الریح شدة من ولقینا نكره، الذي عنھم وبلغنا

 ضربھ ثم علیھ فجلس معقول وھو جملھ إلى قام ثم ،"مرتحل فإني فارتحلوا بناء، لنا یستمسك

 علیھ هللا صلى-  هللا رسول عھد ال ولو قائم، وھو إال عقالھ أطلق ما هللا فو ثالث، على فوثب

  .بسھم لقتلتھ شئت ثم تأتیني، حتى شیئًا تحدث ال أن إليّ  - وسلم
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 تلك في أنھ إال عام، بشكل الكفر رؤوس قتل اإلسالم مصلحة من أن شك وال الكفر رأس فھذا

 لقتال وترجع قریش، یستنفر قد أنھ منھا لألسباب قتلھ تأجیل اإلسالم مصلحة كانت الحادثة

 قتلھ عدم أبیح ھنا ومن سفیان، أبي بثأر أخًذا معھ والمسلمون - وسلم علیھ هللا صلى- الرسول

  .طاقتھم فوق كان أمًرا المسلمین لتجنب

  )4(النبویة  السیرة في الفقھ السیاسي من

   الصراع وإدارة الخصوم تحیید فقھ

  المسلمین عن الحصار لكسر غطفان مع المفاوضات

 هللا رسول بعث األحزاب، من علیھم المفروض الحصار جراء البالء المسلمین على اشتد لما

 فأعطاھما ، غطفان قائدا وھما عوف بن والحارث حصن بن عیینة إلى وسلم علیھ هللا صلى

 ، كتاباً  ذلك في وكتبوا ، أصحابھ وعن عنھ معھما بمن یرجعا أن على المدینة ثمار ثلث

 تحب أمرٌ  هللا رسول یا: فقاال ، لیستشیرھما عبادة بن وسعد معاذ بن لسعد الرسول وأرسل

 شيء بل :قال لنا؟ تصنعھ شیئاً  أم بھ، العمل من لنا البد بھ هللا أمرك شیئاً  أم فنصنعھ؟،

 وكالبوكم  واحدةٍ  قوسٍ  عن رمتكم قد العرب رأیت ألني إال ذلك أصنع ما وهللا لكم، أصنعھ

 یا: معاذ بن سعد لھ فقال ،)ما أمرٍ  إلى شوكتھم من عنكم أكسر أن فأردت جانٍب، كل من

 نعرفھ، وال هللا نعبد ال األوثان، وعبادة با� الشرك على القوم وھؤالء نحن كنا قد هللا رسول

 لھ وھدانا باإلسالم هللا أكرمنا أحین بیعاً، أو قرىً  إال ثمرةً  منھا یأكلوا أن یطمعون ال وھم

 یحكم حتى السیف إال نعطیھم ما وهللا حاجة، بھذا لنا ما وهللا أموالنا؟ نعطیھم وبھ، بك وأعزنا

 معاذ بن سعد فتناول وذاك، فأنت: وسلم علیھ هللا صلى الرسول قال وبینھم، بیننا هللا

   .)علینا لیجھدوا: قال ثم الكتاب، من فیھا ما فمحا الصحیفة

 عدة نستخلص وغطفان وسلم علیھ هللا صلى الرسول بین جرت التي المفاوضات ھذه في

  :الموازنات فقھ في دروسٍ 

 من صفوفھم اختراق لیتم األضعف الحلقة الختیار األعداء أصناف بین الموازنة :األول

 على المفاوضات یعرض لم فھو وسلم، علیھ هللا صلى هللا رسول فعلھ ما وھذا خاللھا،

 ونزاع ومبدأ عقیدة حرب معھم والحرب الصراع، أساس ھم ألنھم الیھود على وال قریش

 أنھا وسلم علیھ هللا صلى یعلم ألنھ غطفان على المفاوضات عرض وإنما حاد، سیاسي

 أو تحقیقھ، یریدون سیاسي ھدف أي الغزو ھذا في االشتراك وراء من لھم لیس وقادتھا

 ھذا في االشتراك من واألخیر األول ھدفھم كان وإنما رایتھ، تحت یقاتلون عقائديٍ  باعثٍ 

 ولھذا احتاللھا؛ عند المدینة خیرات من علیھ باالستیالء المال على الحصول ھو الكبیر الغزو

 قریش قادة أو الیھود من األحزاب بقیادة االتصال وسلم علیھ هللا صلى الرسول یحاول لم
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 ھدفًا ھدفھم كان وإنما المال، یكن لم الرئیسي، أولئك ھدف ألن حرب، بن سفیان كأبي

 فقد لذا األساس؛ من اإلسالمي الكیان ھدم على إلیھ والوصول تحقیقھ یتوقف وعقائدیًّا سیاسیًّا

 عرضھ الذي العرض قبول في یترددوا لم) فعالً ( الذین غطفان، بقادة) فقط( اتصالھ كان

  .وسلم علیھ هللا صلى النبي علیھم

 جیوشھا، تسحب أن مقابل غطفان على المدینة ثمار ثلث الرسول عرض في یتمثل: الثاني

  .المسلمین ضد المتحالفة األحزاب بین وتخذل بالدھا، إلى وترجع

 إن ولكنھ علیھم، بھا یتقوى للعدو مصلحةٌ  وھي بالمسلمین تلحق مفسدةٌ  للعدو المال دفع إن

 رسول ارتآه ما وھذا منھ، البد كان كبرى مفسدةً  المسلمین عن أزاح أو كبرى مصلحةً  حقق

 كبیرةٍ  مصلحةٍ  إلى سیؤدي لغطفان المدینة ثمار ثلث دفع أن رأى وسلم، علیھ هللا صلى هللا

 لیس وأنھ خاصةً  المتحالفة، لألحزاب وتخذیلھم المدینة، عن حصارھم فك في تتمثل

 ھذا تجلى وقد الحصار، أمد طال وقد مجتمعة، األحزاب لھذه التصدي المسلمین باستطاعة

 المدینة تمر ثلث لكم جعلت إن أرأیت«: غطفان لقائدي والسالم الصالة علیھ قولھ في المقصد

  .»األعراب؟ بین وتخذالن معكم بمن ترجعان

 قوسٍ  عن رمتكم قد العرب رأیت ألني إال ذلك أصنع ما وهللا:  معاذ بن لسعد قولھ وفي

  .)ما أمرٍ  إلى شوكتھم من عنكم أكسر أن فأردت جانٍب، كل من وكالبوكم واحدٍة،

  :منھا أمور عدة إلى للمسلمین إرشادٌ  والسالم الصالة علیھ الرسول فعل وفي

  . المعادیة القوى ثغرات عن التفتیش المسلمون یحاول أن* 

 القیادة تنسى وال ،تحییده تستطیع من تحیید المسلمة للقیادة اإلستراتیجي الھدف یكون أن* 

  .لإلسالم والمستقبلیة اآلنیة والمصلحة والشورى الفتوى

 علما بعدما االتفاق ھذا رفضا عبادة بن وسعد معاذ بن سعد السعدین ألن یتم لم األمر ولكن

 لالجتھاد رحبٌ  مجالٌ  وھو العدو، شوكة وكسر السیاسة باب من ھو وإنما بالوحي، لیس أنھ

  .بینھا والترجیح والمفاسد المصالح تحدید في االختالف مجال كذلك وھو اآلراء، واختالف

 ما العالیة المعنویة والروح الھمة من المسلمین لدى أن رأیا عنھما هللا رضي فالسعدان

 من عزیمتھم، أمام المشركین عزیمة تنكسر حتى مواقعھم في الثبات في لالستمرار تؤھلھم

 كان لذلك خاللھ، من یذلوھم أو المسلمین على بھ یتقوون الكفرة لھؤالء شیئاً  یدفعوا أن غیر

 با� الشرك على القوم وھؤالء نحن كنا قد هللا رسول یا: عنھ هللا رضي معاذ بن سعد جواب

 بیعاً، أو قرىً  إال ثمرةً  منھا یأكلوا أن یطمعون ال وھم نعرفھ، وال هللا نعبد ال األوثان، وعبادة
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 حاجة، بھذا لنا ما وهللا أموالنا؟ نعطیھم وبھ، بك وأعزنا لھ وھدانا باإلسالم هللا أكرمنا أحین

  .وبینھم بیننا هللا یحكم حتى السیف إال نعطیھم ما وهللا

 اندحار معلوم ھو كما المعركة نتیجة وكانت ، ذلك على وسلم علیھ هللا صلى النبي أقره وقد

  .القتال المؤمنین هللا وكفى خیراً  ینالوا لم بغیظھم كفروا الذین

  

  )5(من الفقھ السیاسي  في السیرة النبویة 

   األصولالتعاون الجزئي  في المساحة المشتركة حتى مع من نختلف معھم في 

 فیھا خطة الیوم قریش تسألني ال وهللا((: الحدیبیة یوم وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول قال

  ،))إیّاھا أعطیتھم إّال  الّرحم صلة

 یعظمون أمراً  طلبوا إذا والظلمة، والبُغاة والفجور، البدع وأھل المشركین، أن القیم ابن قال

 غیره، منعوا وإن علیھ، وأعینوا وأعطوه، إلیھ أجیبوا ،-تعالى– هللا ُحُرمات من حرمةً  فیھ

 سوى مما ویمنعون وبغیھم، كفرھم على ال ،- تعالى- هللا حرمات تعظیم فیھ ما على فیعانون

 من كائِناً  ذلك إلى أجیبَ  لھ، ُمرضٍ  - تعالى– ِ�ِ  محبوب على المعاونة التمس من فكلٌّ  ذلك،

 أدقِّ  ِمن وھذا منھ، أعظم � مبغوضٌ  المحبوب ذلك على إعانتھ على یترتب لم ما كان،

  .الصحابة من عنھ ضاق ولذلك النفوس، على وأشقِّھَا وأصعبِھَا، المواضع

  "العباد خیر هدي فی المعاد زاد"* 

  )6( النبویة السیرة في السیاسي الفقھ من

  الصامت باالستعراض التشویھ دعایة مواجھة

  القضاء عمرة في

 ـ النبي وأمرھم بالكعبة، وطافوا مكة، وأصحابھ ـ وسلم علیھ هللا صلى ـ هللا رسول دخل

 بأنھم قریش إشاعة على رداً  وسعیھم، طوافھم في والجلد القوة بإظھار ـ وسلم علیھ هللا صلى

 كما الطواف، من األولى الثالثة األشواط في فسارعوا یثرب، حمى أوھنتھم قد ضعفاء

 وتجمعت مكة من خرجت قد قریش وكانت..  قوتھم للمشركین لیُظھروا السعي، في ھرولوا

  .. قوتھم من ویتعجبون وسعیھم، طوافھم في المسلمین إلى ینظرون قعیقعان، جبل على

 من خیر  الكلمة واجتماع الجماعة وحدة تماسك مع األصعب التحدي مواجھة

  .الكلمة واختالف الجماعة وحدة تفرق مع األسھل التحدي مواجھة
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  )7(من الفقھ السیاسي في السیرة النبویة

إرجاء الھدف المقدور مع كثرة الخسائر وھشاشة المكاسب لحین تقل فیھ الخسائر وتعظم 

  المكاسب 

  في قصة صلح الحدیبیة

وھو  أصحابھمكة مع  إلىخرج رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم مع أصحابھ بعد رؤیا منامیة 

الحدیبیة خألت القصواء وحبسھا حابس الفیل وجاء  إلىالعمرة ولما وصل  أداءعازم على 

نبیھ عن الكف من دخول مكة والسعي في الصلح فقال علیھ الصالة  إلىالوحي من هللا تعالى 

 إیاھا أعطیتھم إالوالسالم ویح قریش قد أكلتھم الحرب ال یسألوني خطة یصلون فیھا الرحم 

ر فیھ شروط مجحفة في حق المسلمین، وانتھى األمر بتوقیع معاھدة صلح مع سھیل بن عم

وقفل الرسول صلى هللا علیھ وسلم  ،واعتبرھا عمر بن الخطاب في حینھا إعطاء للدنیة 

  .إمامھمحتى فعل  األمرأن ینحروا ویحلقوا فتثاقلوا في  أصحابھالمدینة وقد أمر  إلى عائداً 

فتح ثالث سنوات بعد المعاھدة وقد علل البیان الرباني الخسائر المحتملة لو تم الفتح وتأخر ال

  والقتال في حینھا

ْؤِمنُونَ  ِرَجالٌ  َولَْوال( تعالى قال  ْؤِمنَاتٌ  َونَِساء مُّ ْنھُم فَتُِصیبَُكم تَطَُؤوھُمْ  أَن تَْعلَُموھُمْ  لَّمْ  مُّ  مِّ

ةٌ  َعرَّ ُ  لِیُْدِخلَ  ِعْلمٍ  بَِغْیرِ  مَّ ْبنَا تََزیَّلُوا لَوْ  یََشاءُ  َمن َرْحَمتِھِ  فِي هللاَّ ) أَلِیماً  َعَذاباً  ِمْنھُمْ  َكفَُروا الَِّذینَ  لََعذَّ

  )25 -  الفتح(

 َعلَْیِھمْ  أَْظفََرُكمْ  أَنْ  بَْعدِ  ِمن َمكَّةَ  بِبَْطنِ  َعْنھُم َوأَْیِدیَُكمْ  َعنُكمْ  أَْیِدیَھُمْ  َكفَّ  الَِّذي َوھُوَ ( تعالى قال

ُ  َوَكانَ    ،)24-الفتح) (بَِصیراً  تَْعَملُونَ  بَِما هللاَّ

 علیھا، السابقة اآلیة ھذه من یعرف ولكنھ مذكور غیر البحث محل اآلیة في) لوال( وجواب

 حتماً  سینتھي كان الذي القتال عن وأیدیھم أیدیكم تعالى هللا كفّ  لما ھؤالء وجود لوال أي

 َال  ثُمَّ  اْألَْدبَارَ  لََولَُّوا َكفَُروا الَِّذینَ  قَاتَلَُكمُ  َولَوْ ( علیھما السابقة اآلیة في كما المسلمین بانتصار

ً  یَِجُدونَ    ).22-الفتح) (نَِصیراً  َوَال  َولِیّا

 بین یقیمون زالوا ما مؤمنات ونساء مؤمنین رجال وجود لوال نھأ اآلیة معنى فیكون

 هللا صلى( للنبي عیوناً  لكونھم معینة لمصالح أو واستضعافاً  تقیة إسالمھم یخفون المشركین

 قریش وبین بینكم القتال تعالى هللا ألوقع تعرفونھم، ال نتموأ المشركین على) وسلم لھوآ علیھ

 حمایةً  القتال، عن وأیدیھم أیدیكم كفّ  تعالى هللا لكن لكم، والنصرُ  دیارھم علیھم اقتحمتم وقد

 جرح أو بقتل إصابتھم من علیكم فیخشى بھم جھلكم بسبب ألنكم المؤمنین، وألولئك لكم

 سیعیّرون المشركین ألن اآلخرة، أو الدنیا في وعار ضرر أي) معّرة( ذلك بسبب فتصیبكم
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 وسیقولون المؤمنین، جماعتھم حتى یرحموا لم قساة مجرمون ھؤالء أن ویقولون المسلمین

 أرض على فقاتل اآلمن هللا بیت حرمة یراعي لم) وسلم لھوآ علیھ هللا صلى( النبي أن أیضاً 

  .الحرم

یل ولو  على العقاب لوقع المشركین مجتمع عن وتباینوا انفصلوا أي المؤمنون ھؤالء تزَّ

ْبنَا( خاصة الكافرین  القیامة یوم متزایلون الفریقین نأ كما محذور، دون من) َكفَُروا الَِّذینَ  لََعذَّ

  .بالكافرین العذاب فیحل

ُ  لِیُْدِخلَ { تعالى قولھ ھو عنھ یدياأل وكفّ  القتال تجنب في لوحظ الذي خراأل والغرض  هللاَّ

 یخرج حتى والفرصة الوقت من مزید إلعطاء يأ  25:  الفتح}یََشاءُ  َمنْ  َرْحَمتِھِ  فِي

 الرحیم،) وسلم ھوآل علیھ هللا صلى( هللا رسول كھف إلى ویأووا قریش وسط من المؤمنون

 شیئاً  عنھم تعرفون ال وھؤالء والمعاندین، المشركین ھؤالء من هللا یشاء من یھتدي حتى أو

 عن وانفصالھم ھدایتھ تعالى هللا یُرید من بھدایة الغرض تحقق أي ھؤالء تزیل فلو ،أكیداً 

  :مصلحتین یحقق القتال عن فالكفّ  ،كفروا الذي لعذبنا المشركین

المفسدة ( . المسلمین عن المّعرة ودفع المعروفین غیر المؤمنین عن الخطر دفع    - 1    

  .)المحتملة

  )المصلحة المتحققة(. لألیمان األعداء من المزید لھدایة الفرصة إعطاء   - 2    

إذا جاء نصر هللا والفتح ورأیت (وجاء في سورة النصر ، لذلك سمى هللا تعالى الحدیبیة فتحاً 

  .)أفواجاً الناس یدخلون في دین هللا 

ما كان لیتم لوال صلح الحدیبیة وما كان بعدھا من عمرة  فدخول الناس في دین هللا أفوجاً 

القضاء  ولو دخل علیھم بقتال لكانت الغلبة والنصر للمسلمین ولكن حتى تفنى قریش عن 

  .من یستخفي بإیمانھ من المستضعفینبكرة أبیھم ومع ھالك 

نھ ھدف مقدور ثالث سنوات حتى ال تقع حكمة هللا تعالى إرجاء الفتح مع ألذلك قضت 

ل مسلمین مستخفین بإیمانھم ولكي تتفتح قلوب قریش لإلسالم فتضاعف عدد تالمعرة بق

ال وخسائر فأسلموا عن الفتح عشرة أضعاف ودخلوا مكة بدون قت إلىالمسلمین من الحدیبیة 

  .بكرة أبیھم

  )8(من الفقھ السیاسي في السیرة النبویة 

   االستضعافقوة واالستبشار في الوقت الحرج وواقع إظھار خطاب ال

  الزلل والثغرات في وقت النصر وواقع االستقواء إلىوالتنبیھ 
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  في قصة الخندق

ا:  قَالَ  ، األَْنَصاِريُّ  َعاِزبٍ  ْبنُ  عن اْلبََراءُ  ِ  َرُسولُ  أََمَرنَا ِحینَ  َكانَ  لَمَّ ُ  َصلَّى هللاَّ  َوَسلَّمَ  َعلَْیھِ  هللاَّ

 اْلَمَعاِوُل، فِیھَا تَأُْخذُ  ال ، َشِدیَدةٌ  َعِظیَمةٌ  َصْخَرةٌ  اْلَخْنَدقِ  بَْعضِ  فِي لَنَا َعَرضَ  اْلَخْنَدِق، بَِحْفرِ 

ُ  َصلَّى النَّبِيِّ  إِلَى َذلِكَ  فََشَكْوا: قَالَ  ا: قَالَ  َوَسلََّم، َعلَْیھِ  هللاَّ ِ  بِْسمِ : " َوقَالَ  اْلِمْعَولَ  أََخذَ  َرآھَا فَلَمَّ  هللاَّ

ُ : "  فَقَالَ  ، ثُلُثَھَا فََكَسرَ  َضْربَةً  َوَضَربَ  ،" ِ  الشَّاِم، َمفَاتِیحَ  أُْعِطیتُ  أَْكبَُر، هللاَّ  ألُْبِصرُ  إِنِّي َوهللاَّ

ُ  َشاءَ  إِنْ  اْلُحْمرَ  قُُصوَرھَا ُ : " فَقَالَ  آَخرَ  ثُلُثًا فَقَطَعَ  الثَّانِیَةَ، َضَربَ  ثُمَّ  ،" هللاَّ  أُْعِطیتُ  أَْكبَُر، هللاَّ

ِ  فَاِرَس، َمفَاتِیحَ  ِ  بِْسمِ : " فَقَالَ  الثَّالِثَةَ  َضَربَ  ثُمَّ  ،" األَْبیَضَ  اْلَمَدائِنِ  قَْصرَ  ألُْبِصرُ  إِنِّي َوهللاَّ  ،" هللاَّ

ُ : " فَقَالَ  اْلَحَجِر، بَقِیَّةَ  فَقَطَعَ  ِ  اْلیََمِن، َمفَاتِیحَ  أُْعِطیتُ  أَْكبَُر، هللاَّ  َصْنَعاءَ  أَْبَوابَ  ألُْبِصرُ  إِنِّي َوهللاَّ

اَعةَ  َمَكانِي ِمنْ    1335: الحدیث دالئل النبوة للبیھقي  رقم." السَّ

 ھذه وسط في  والرسول جًدّا، شدیدة ضائقة إنھا المنورة بالمدینة یحیطون آالف عشرة تخیَّل

هللا علیھ وسلم ھذه  وھم في مخمصة وخوف وجوع وبرد یطلق لھم رسول هللا صلى الضائقة

بعید من وراء سجوف الغیب لیحدثھم عن  أفق إلىوینتقل بھم من واقع ضعفھم  البشارات

 وھم النبي بشارات یسمعون وھم المسلمین رد یكون النصر والظفر فترتفع معنویاتھم كیف

ا{: وتعالى تبارك الحق وصفھم كما المؤمنون قال الضائقة؟ ھذه في  الُمْؤِمنُونَ  َرأَى َولَمَّ

} َوتَْسلِیًما إِیَمانًا إِالَّ  َزاَدھُمْ  َوَما َوَرُسولُھُ  هللاُ  َوَصَدقَ  َوَرُسولُھُ  هللاُ  َوَعَدنَا َما ھََذا قَالُوا األَْحَزابَ 

  ].22: األحزاب[

 اشتداد بعد یأتي  هللا نصر ألن قریب؛  هللا نصر أن علموا الضائقة ھذه في المسلمون

 وإمكانیات المسلمین إمكانیات بین الواسعة الفجوة رأوا فلما المنافقون أما .األزمات

 قُلُوبِِھمْ  فِي َوالَِّذینَ  الُمنَافِقُونَ  یَقُولُ  َوإِذْ {: عنھم وتعالى تبارك الحق أخبر كما قالوا األحزاب،

  ].12: األحزاب[} ُغُروًرا إِالَّ  َوَرُسولُھُ  هللاُ  َوَعَدنَا َما َمَرضٌ 

یأمن على نفسھ الخروج  كنوز فارس وأحدنا ال كلیقولون إن محمد یعدنا  أن نأنوا وكا

  .للخالء

 بمقدم الرسول عھد في الناس سمعوفي الصورة المقابلة الواقع قوة والخطاب تحذیر وتنبیھ 

 فابشروا: (( فقالوا ،الرسول حول فتجمعوا معھ، بأموال البحرین من الحضرمي عالء أبي

 فتحت كما الدنیا علیكم تفتح أن أخشى ولكن علیكم أخشى الفقر ما فوهللا یسركم ما وأملوا

  رواه البخاري  ))أھلكتھم كما فتھلككم تنافسوھا كما فتنافسوھا قبلكم، من الذین على

 انفتاح من عھده في واألخیار الناس یحذر والسالم الصالة علیھ المصدوق الصادق كان ھكذا

 فإن الدنیا حب علیھ غلب ومن ،الحقیر الزائل ومتاعھا ببھرجھا واالغترار علیھم الدنیا

  ..األشخاص وھالك المجتمع، ھالك الھالك؛ الطبیعیة النتیجة
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الثغرات  إلىعظیم ویوم الفرقان یبدأ بالتنبیھ لخطاب الرباني  بعید بدر وھي نصرلك تجد الذ

  تي ظھرت من االختالف على الغنائم،ال واألخطاء

ِ  اْألَنفَالُ  قُلِ   اْألَنفَالِ  َعنِ  یَْسأَلُونَكَ (قال تعالى  ُسولِ  ِ�َّ َ  فَاتَّقُوا  َوالرَّ   بَْینُِكمْ  َذاتَ  َوأَْصلُِحوا هللاَّ

َ  َوأَِطیُعوا ْؤِمنِینَ  ُكنتُم إِن َوَرُسولَھُ  هللاَّ    األنفال )1( )مُّ

بتضمید الجراح وتسلیة ي یبدأ الخطاب الربان ،والفشل بعد الظفر ،حدوتجد بعید ھزیمة أ

  المؤمنین،

ْثلُھُ  قَْرحٌ  اْلقَْومَ  َمسَّ  فَقَدْ  قَْرحٌ  یَْمَسْسُكمْ  إِن(قال تعالى   َولِیَْعلَمَ  النَّاسِ  بَْینَ  نَُداِولُھَا اْألَیَّامُ  َوتِْلكَ   مِّ

 ُ ُ   ُشھََداءَ  ِمنُكمْ  َویَتَِّخذَ  آَمنُوا الَِّذینَ  هللاَّ   أل عمران  )140() ِمینَ الظَّالِ  یُِحبُّ  َال  َوهللاَّ

  )9(من الفقھ السیاسي في السیرة النبویة 

  نفي الداللة المرفوضة وإثبات الداللة المقبولة 

 حولھ المسلمین وجمع الغزوة بعد وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول وقف حیث أحد غزوة وفي

  ... للغزوة سیاسیة نتیجة یحقق أن أراد الذي سفیان أبي علي لیردوا

 قحافة؟ أبي ابن القوم أفي فقال"  تجیبوه ال: " فقال محمد؟ القوم أفي: فقال سفیان أبو وأشرف

 أحیاء كانوا فلو قتلوا، ھؤالء إن: فقال الخطاب؟ ابن القوم أفي فقال".  تجیبوه ال: " فقال

 أبو قال! یخزیك ما علیك هللا أبقى هللا، عدو یا كذبت: فقال نفسھ عمر یملك فلم. ألجابوا

: قولوا"  قال نقول؟ ما: قالوا".  أجیبوه"  وسلم علیھ هللا صلى النبي فقال. ھبل ىأعل: سفیان

: " وسلم علیھ هللا صلى الني فقال. لكم عزي وال العزي لنا. سفیان أبو قال".  وأجل أعلى هللا

 بیوم یوم سفیان أبو قال".  لكم مولى وال موالنا هللا: قولوا"  قال نقول؟ ما قالوا"  أجیبوه

"  قال نقول؟ ما: قالوا"!  أجیبوه: " وسلم علیھ هللا صلى يبالن قال. سجال والحرب بدر،

  . " النار في وقتالكم الجنة، في قتالنا: قولوا

 سمیت حتى لیال ثالث وأقام بالجیش ورائھم سار وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول إن حتى

  . األسد حمراء غزوة

  . مقبولة داللة وإثبات مرفوضة داللة نفي أیضاً  ھذا في وكان

 وھي مقبولة داللة وإثبات الھزیمة قبول وھي مرفوضة داللة لنفي ثالث أحد بعد فالوقوف

  لصالحھ سیاسیة نتیجة أي تحقیق من العدو حرمان بعد الجھاد مواصلة على اإلصرار

  " اإلسالمیۀمن کتاب التصور السیاسی للحرکات "* 
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  )10(السیاسي في السیرة النبویة من الفقھ 

  . مرفوضة داللة من تجریده بعد مقبولة، بداللة نشأ حدث

 بن ثمامة لھ یقال حنیفة بني من برجل فجاءت نجد، قبل خیالً  وسلم علیھ هللا صلى النبي بعث

 ما: فقال وسلم علیھ هللا صلى النبي إلیھ فخرج المسجد، سواري من بساریة فربطوه أثال

 وإن شاكر، علي تنعم وإن دم، ذا تقتل تقتلني إن: محمد یا خیر عندي: فقال ثمامة؟ یا عندك

 ما: قال ثمامة؟ یا عندك ما لھ، قال ثم الغد كان حتى فترك شئت، ما فاسأل المال ترید كنت

 عندي: قال ثمامة؟ یا عندك ما: فقال الغد، بعد كان حتى فتركھ شاكر، علي تنعم إن: لك قلت

  . خیر

 أشھد: فقال المسجد دخل ثم فاغتسل المسجد، من قریب نخل إلي فانطلق ،ثمامة أطلقوا: فقال

  ...   هللا رسول محمداً  وأن هللا، إال إلھ ال أن

 هللا رسول تركھ ولذا األول؛ الیوم في الدم ذكر ثمامة أن الحدیث في األساسیة والمالحظة

 في الطمع ھو الموقف معني لكان الدم ذكره بعد تركھ لو ألنھ ؛مربوطاً  وسلم علیھ هللا صلى

 أطلقوا فقال خیر عندي: فقال المال أو الدم ثمامة یذكر لم الثالث الیوم وفي. الفداء أو الدیة

 في البر عبد ابن ذكرھا والقصة وأحمد، والبیھقي داود وأبو ومسلم البخاري رواه. ثمامة

  )1/205( الحنفي أثال بن ثمامة ترجمة

 السیاسیة الممارسة في جوھري شرط ھي الموقف ھذا یتضمنھا التي السیاسیة القاعدة إن

 یحتمل ال واضح تفسیر للموقف یكون أن ومعناه الوضوح: وھو السیاسي الموقف وإنشاء

 ھو واحد ومعنى واحد تعبیر سراحھ إلطالق أصبح حتى ثمامة هللا رسول ترك ولذلك غیره

  .الثأر من الخوف أو الدیة في الطمع معنى بھ یختلط ال الذي اإلكرام

  )11(من الفقھ السیاسي في السیرة النبویة 

  . السیاسي الموقف دالالت أخطر من وھي الموقف، وحدة حفظ علي قام حدث

 من البد كان المشركین مع وتحالفوا الخندق غزوة في بالمسلمین قریظة بني یھود غدر لما

 علیھ هللا صلى هللا رسول وبین بینھم كانت التي بالمعاھدة مرھوناً  كان وجودھم ألن إجالئھم؛

  . وسلم

 قائماً  یزل لم والذي وسلم علیھ هللا صلى الرسول دخول قبل األنصار مع الیھود تحالف ولكن

  ... خطیرة مشكلة یمثل كان المدینة وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول دخول بعد

  ؟...الموقف فما... الوقت نفس في األنصار حلفاء وھم... وقتالھم إجالؤھم فالواجب
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 ینزلوا أن هللا رسول منھم فطلب... ذاتھم األنصار إلي أمرھم إحالة ھو السیاسي الموقف كان

 باعتبارھم األنصار من اختیارھم یكون أن الطبیعي من وكان. یختارون من حكم على

  . األنصار سید معاذ بن سعد فاختاروا حلفاءھم؛

 ، وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول حمك على نزلوا أصبحوا فلما: " السیرة كتب تقول وكما

 إخواننا موالي في فعلت وقد الخزرج، دون موالینا إنھم هللا رسول یا: فقالوا األوس فتواثبت

  ... علمت قد ما باألمس

 ؛بلى: قالوا منكم؟ رجل فیھم یحكم أن األوس معشر یا ترضون أال: قال األوس كلمتھ فلما

 هللا صلى هللا رسول حكمھ فلما... معاذ بن سعد إلى فذاك: وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول قال

 وكان أدم، من بوسادة لھ اووطؤ قد حمار على فحملوه قومھ أتاه قریظة بني في وسلم علیھ

 أبا یا: یقولون وھم وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول إلي معھ أقبلوا ثم جمیالً، جسیماً  رجالً 

 فیھم؟ لتحسن ذلك والك إنما وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول فإن موالیك، في أحسن عمرو،

 معھ كان من بعض فرجع. الئم لومة هللا في تأخذه ال أن لسعد آن لقد: قال علیھ أكثروا فلما

 سعد، إلیھم یصل أن قبل قریظة، بني رجال لھم فنعى ،األشھل عبد بني دار إلي قومھ من

  . منھ سمع التي كلمتھ عن

  "من کتاب التصور السیاسی للحرکۀ اإلسالمیۀ رفاعی سرور "* 

 علیھ هللا صلى هللا رسول قال والمسلمین، وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول إلى سعد انتھي فلما

 لتحكم موالیك أمر قد هللا رسول إن عمرو، أبا یا فقالوا إلیھ، فقاموا... سیدكم إلي قوموا: وسلم

 نعم،: قالوا حكمت؟ لما فیھم الحكم أن ومیثاقھ هللا عھد بذلك علیكم: معاذ بن سعد فقال فیھم؛

 معرض وھو ، وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول فیھا التي الناحیة في منا، ھا من وعلى: قال

 أحكم فإني: سعد قال نعم؛: وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول فقال لھ؛ إجالالً  هللا رسول عن

 هللا صلى هللا رسول فقال. والنساء الذراري وتسبي األموال، وتقسم الرجال، تقتل أن فیھم

 وحدة حفظ على قام حدث .أرقعة سبعة فوق من هللا بحكم فیھم حكمت لقد: وسلم علیھ

  . السیاسي الموقف دالالت أخطر من وھي الموقف،

) 3043 ح/6/191( رجل حكم على العدو نزل إذا: باب والسیر، الجھاد في البخاري أخرجھ

) 11/51( الفتح في الحافظ وقال المجمع، في الھیثمي وذكره بطولھ، أحمد ورواه مختصًرا،

  .حسن وسنده: ألحمد عزاه أن بعد

  "الصور السیاسی للحرکات السیاسیۀ من کتاب"* 

  )12(من الفقھ السیاسي في السیرة النبویة 
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الجماعة والدعوة وإرفاقھ بالحزم تذلیل العقبات المحتملة بموقف ال یعود بالخسارة على 

   والتھدید غیر المباشر

 ویرى سفیان، أبو فیھا وضع التي األزمة ویرى سفیان، ألبي قدیًما صدیقًا العباس كان

 ھذه من سفیان أبا یُخِرج أن  الرسول من العباس طلب لذلك لھ؛ تعرض الذي االنھیار

 ابن] 1". [شیئًا لھ فاجعل الفخر، یحب رجل سفیان أبا إن هللا، رسول یا: "فقال األزمة،

  .403ص) والرابع الثالث الجزء( الثاني القسم النبویة، السیرة: ھشام

 بعدُ  یقتنع ولم اضطراًرا، أسلم سفیان أبا أن الواضح فمن األمر، في یفكر  الرسول بدأ وھنا

 على لالنقالب فرصة أي ینتھز فقد الجدید، للنظام الحقیقي باالنتماء یشعر لم وإن بالنبوة،

 سلبًا سیؤثر ھذا فإن منزلھ،  ینزلھ لم وإن سنوات، عدة منذ مكة عظیم سفیان وأبو المسلمین،

 فسوف شیئًا سفیان أبا أعطى إذا  الرسول إن ثم. جمیًعا مكة أھل وفي سفیان، أبي في

 أعدائھ، من یكون أن من بدالً  ووالتھ رجالھ من سفیان أبو ویكون اإلسالم، لصالح یستخدمھ

  .المسلمین سلطان من شيء في فیطمعون مكة، زعماء بقیة ذلك یرى وقد

 یلیق كثیًرا ماالً  یملك ال الوقت ذلك في  والرسول شیئًا، سفیان أبا یعطي أن  الرسول وقرر

 العكس على بل إیمانھ، صدق من بعدُ  یتأكد لم ألنھ بإمارة؛ یَِعده أن یستطیع وال مكة، بزعیم

ا، أسلم قد أنھ فالظاھر  غیرھا؛ على أو مكة على سواء بإمارتھ، المسلمین یؤذي وقد مضطًرّ

 ُسْفیَانَ  أَبِي َدارَ  َدَخلَ  َمنْ : " الرسول فقال یضر، وال ینفع شیئًا إعطائھ في  الرسول فكر لذلك

  "آِمنٌ  فَھُوَ  اْلَمْسِجدَ  َدَخلَ  َوَمنْ  آِمٌن، فَھُوَ  بَابَھُ  أَْغلَقَ  َوَمنْ  آِمٌن، فَھُوَ 

  .األلباني وحسنھ ،)3022( داود أبو رواه] 2[ 

یصة سفیان أبا  الرسول وخصَّ   داره أن وھي مكة، أھل من أقرانھ على متمیًزا تجعلھ بِخصِّ

 بال شیئًا أعطاه الرسول أن یجد األمر في المتدبر ولكن. لھم وأمانًا مكة، ألھل مأًوى أصبحت

م ال الشيء وھذا خسارة،  أي ألن سفیان؛ أبي قلب یكسب فھو المسلمین، عند یؤخر وال یقدِّ

 واضحة، میزة فال سفیان، أبي دار في الذي األمن نفس في سیكون بابھ علیھ یغلق إنسان

  .یضر وال ینفع الشرفي، الفخر من نوًعا أحدث قد األمر ھذا ولكن

 سفیان أبو یدخل وسوف سفیان، أبي مع التعامل في  الرسول من الرائع التوازن نجد وھنا

 یقاوموا، وأالّ  بیوتھم، یدخلوا أن للناس دافًعا مكة إلى الرسولُ  لھ أعطاھا التي المنحة بھذه

 المكرمة مكة لفتح تسھیل ھذا وفي المكرمة، مكة داخل في الغضب لثورة تسكین ھذا وفي

  .مستوى أعلى على دعويّ  وفقھ ھائلة، سیاسیة حكمة فھي كبرى؛ خسائر دون
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 بالقوة البدایة في سفیان أبا خاطب فقد سفیان، أبي مع التعامل في  الرسول ذكاء نجد وھنا

 اإلسالمیة الدولة فَْقد عدم مع قلبھ بھ ویمتلك بھ، یفخر شیئًا أعطاه إسالمھ بعد ثم والحسم،

  .لشيء

  سفیان وأبي المطلب عبد بن العباس بین حوار

 إسالم یكون فقد سفیان، أبي قلب إلى بھا یدخل للشیطان فرصة أي یترك أالّ   الرسول أراد

 أبي معنویات یزلزل أن  الرسول فأراد المأزق، ھذا من للخروج عارًضا؛ إسالًما سفیان أبي

  ؟ الحكیم الرسول فعل فماذا المقاومة، في أمل أي عنده یبقى ال حتى سفیان

 الجیوش لیشاھدَ  ما مكان عند سفیان بأبي یقف أن المطلب عبد بن العباس الرسول أمر

 یریھ أن الرسول أراد لقد. قبائلھا وتعدد أفرادھا، وتنوع وُعدَّتھا، وأعدادھا، اإلسالمیة،

 لیعلم ذلك؛ قبل سفیان أبو قادھا التي واألحزاب األحزاب ھذه بین وشتان المؤمنة، األحزاب

 اْلَواِدي بَِمِضیقِ  اْحبِْسھُ  َعبَّاُس، یَا: "للعباس هللا رسول قال بھؤالء، لھ طاقة ال أنھ سفیان أبو

ِ  ُجنُودُ  بِھِ  تَُمرَّ  َحتَّى اْلَجبَلِ  َخْطمِ  ِعْندَ    .3/549 النبویة السیرة: كثیر ابن] 3"[ فَیََراھَا هللاَّ

 ووقف الرسول، ذكرھا التي المنطقة عند ووقف سفیان أبا وأخذ النبوي، األمر نفّذ والعباس

 في آمالً  كان فقد سفیان؛ أبو وانبھر المھیب، اإلسالمي العسكري العرض یشاھد سفیان أبو

 األحزاب، غزوة في تقریبًا سنوات ثالث منذ األعداد ھذه سفیان أبو شاھد وقد المقاومة،

 بھا تربطھ كانت قبائل عدة الجیوش ھذه في سفیان أبو ورأى جمیًعا، یرأسھم ھو وكان

 رایة تحت تجتمع جمیًعا القبائل بھذه فإذا یذكر، عداء وبینھا بینھ یكن ولم قویة، عالقات

 رأى فقد واحد؛ رجل قلب على الجمیع واجتماع الصف وحدة سفیان أبو ورأى. هللا رسول

 كلھ وھذا مشیتھم، وفي تصمیمھم، وفي عیونھم، في التي والصالبة والمودة األلفة سفیان أبو

 ولننظر رأینا، كما یُنكر ال أمرٌ  المتحد المسلم بالصف األمة أعداء انبھار إن. سفیان أبا زلزل

 بھ ومرت: العباس یقول اإلسالمیة، الجیوش رؤیة عند سفیان أبي لحالة  العباس وصف إلى

 من: سفیان أبو قال قبیلة مرت فكلما الرایة، رافعة تسیر قبیلة كل رایاتھا، على القبائل

  ھؤالء؟

  .ُسلیم: فأقول

 القبیلة فتمر وسلیم؟ طاقتي كیف أوْ  وتحاربني؟ ُسلیم تأتي لماذا: أي ولُسلیم؟ لي ما: فیقول

  ھؤالء؟ من: فیقول األخرى

  .ُمَزْینة: فأقول

  ولمزینة؟ لي ما: فیقول
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 لي ما: فیقول فالن، وبنو فالن بنو: العباس فیرد ھؤالء، من سأل قبیلة مرت كلما وھكذا

 المھاجرون فیھا كتیبة والخضراء الخضراء، في  هللا رسول مر حتى. فالن ولبني

 أعینھم إال ترى ال والسالح، بالدروع مغطاة الكتیبة یعني. الَحَدق إال منھا یُرى ال واألنصار،

  عباس؟ یا ھؤالء من: -االنبھار حاالت أشد في وھو- سفیان أبو قال الدروع، خالل من

  .واألنصار المھاجرین في  هللا رسول ھذا: قلت

 أصبح لقد الفضل، أبا یا وهللا طاقة، وال قِبَلٌ  بھؤالء ألحدٍ  ما: الیأس منتھى في سفیان أبو فقال

  .عظیًما الغداة أخیك ابن ُملك

  .النبوة إنھا سفیان، أبا یا: قلت

  .404ص) والرابع الثالث الجزء( الثاني القسم النبویة، السیرة: ھشام ابن] 4[إذن فنََعمْ : فقال

  .النبوة أنھا أخیًرا سفیان أبو اقتنع لقد

 بأعلى وصرخ مكة دخل حتى سفیان أبو اإلسالم خرج في للدخول قریًشا یدعو سفیان أبو

  .بھ لكم قِبَل ال بما جاءكم قد محمدٌ  ھذا قریش، معشر یا: صوتھ

 من قریًشا یمنع سفیان أبا ونجد الفخر، ھذا إعطائھ من  الرسول غرض یتحقق وھنا

 السیاسي الفقھ إنھ. المسلمین دماء یحقن نفسھ الوقت وفي قریش، دماء لیحقن المقاومة؛

  . الرسول من العالي

 المسجد، دخل ومن داره، دخل ومن: یقل ولم. آمن فھو سفیان أبي دار دخل فمن: قال ثم

  .فخره لیظھر شأنھ؛ من یُعلِي الذي بالجانب واكتفى

 لھ، المحاربین أشد ومن لإلسالم، المقاومین أشد من وھي عتبة، بنت ھند امرأتھ إلیھ فقامت

  !قوم طلیعة من قُبِّح األَْحَمس، الدَِّسم اقتلوا: للجمیع وقالت بشاربھ فأخذت

 ال بما جاءكم قد فإنھ أنفسكم، من ھذه تغرنكم ال! ویحكم: فقال الناس، أمام زوجھا تسبُّ  فھي

. دارك عنا تغني فما! ویلك: مكة أھل لھ فقال.آمن فھو سفیان أبي دار دخل فمن بھ، لكم قِبَل

 فھو المسجد دخل ومن آمن، فھو بابھ أغلق ومن: فقال. كلھم مكة ألھل تتسع ال دارك إن: أي

 القسم النبویة، السیرة: ھشام ابن] 5[ المسجد وإلى دیارھم، إلى ودخلوا الناس فتفرق .آمن

  .405 ،404ص) والرابع الثالث الجزء( الثاني

 مكة إلى  الرسول دخول عن مدافًعا الیوم نھایة في أصبح فقد سفیان، أبي موقف وھذا

  .الطریق لھ فاتًحا المكرمة،
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  )13(من  الفقھ السیاسي في السیرة النبویة 

اإلجراء الذي یمنع التصرف الضار بالجماعة  من أحد أفرادھا بإجراء یراعي  اتخاذ

  الحرص على تماسك الجماعة 

 بیوتھم، في مكة أھل معظم ومكث ، هللا رسول لھا خطط كما اإلسالمیة الجیوش دخلت

ة، من خالیة األغلب في مكة شوارع وكانت  یحدث أالّ  األكیدة الرسول رغبة وكانت المارَّ

 كالم في الرغبة ھذه وضوح ومع. قلبھ إلى البالد وأحب الحرام، البلد ھذا في وخاصةً  قتال،

 المسلمین أذاقوا ممن االنتقام أحالم تراودھم كانت الصحابة بعض أن إال الرسول وأفعال

 في - األنصار كتیبة وقائد األنصار سیِّد-   عبادة بن سعد قالھ ما مثالً  ذلك ومن ألوانًا، العذاب

  ".الكعبة تستحل الیوم الملحمة، یوم الیوم: "مكة یدخل وھو حماسة

 منطق ولھا شرعیة، خلفیة لھا الكلمات ھذه أن مع القتال، في رغبة عن تعبر الكلمات وھذه

 قال  الرسول أن عبادة بن سعد لكلمة الشرعیة والخلفیة الرسول، ترضي ال أنھا إال مقبول

. شرعيٌّ  قتالٌ  الوقت ذلك في القتال أن أي ؛]7"[نَھَارٍ  ِمنْ  َساَعةً  لِي أُِحلَّتْ  َوإِنَّھَا: "مكة عن

 عند كان المنطق ولكن نقاتل، أالّ  فاألصل فقط؛ االضطرار عند یریده كان  الرسول ولكن

 من العموم رأي في األمر ھذا یؤیده كان ومنطقھ ومقبول، مفھوم منطق عبادة بن سعد

 المؤمنین، عذبوا الذین ھم وھؤالء واجب، وقتالھم الكفر بأھل محكومة اآلن مكة ألن الناس؛

 عبادة بن سعد إن بل ذلك، قبل وأصحابھ ھو آذوه الذین وھم الرسول، أخرجوا الذین وھم

 أمسك البیعة آخر ففي الثانیة؛ العقبة بیعة في مباشرة بصورة قریش ألذى تعرض نفسھ

 الشخصیات ومن الخزرج، سید كونھ مع مبرًحا ضربًا وضربوه عبادة بن بسعد المشركون

 یعاملھم أن فأراد أثًرا، نفسھ في تركت الحادثة ھذه أن شك فال العربیة، الجزیرة في المھمة

  .بالمثل

 سعد كلمة إلیھ ووصلت قتاالً، یرید یكن لم  الرسول أن غیر. الكلمات ھذه مثل قال ثَمَّ  ومن

 بن سعد كلمة سماع عند الرعب أصابھ قد سفیان وأبو سفیان، أبي طریق عن عبادة بن

 ھذه سمع عندما  فقال مكة، ألھل األمان أمر من یستوثق  الرسول إلى وأسرع عبادة،

ُ  یَُعظِّمُ  یَْومٌ  ھََذا اْلَمْرَحَمِة، یَْومُ  اْلیَْومُ : "الكلمات   ].8"[اْلَكْعبَةُ  فِیھِ  تُْكَسى َویَْومٌ  اْلَكْعبَةَ، فِیھِ  هللاَّ

 فرقتھ عبادة بن سعد یأخذ أن  خشي فقد بذلك،  الرسول یكتفِ  ولم المفاھیم،  الرسول صحح

 وأعطاھا منھ، الرایة نزع لذلك القتال؛ أمر في ویتساھل القتالیة، الروح بھذه األنصار من

 ال بحیث عبادة بن سعد خاطر یطیِّب أن الرسول أراد إذْ  دعوّي؛ فقھٍ  في سعد، بن قیس البنھ

 وكان عبادة، بن سعد بن لقیس الرایة فأعطى الخزرج، زعیم وھو نفسیتھ، في ذلك یؤثر

 نفسھ وأرضى عبادة، بن سعد أرضى فقد األطراف؛ كل بھ أَْرَضى الحكمة منتھى في قراًرا
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 القاسیة الكلمة ھذه إلیھ اشتكى الذي سفیان أبا وأرضى قاتل، من إال یقاتل أالّ : القرار بتنفیذ

  .مكة ألھل أمانًا أعطى قد أنھ وخاصةً  علیھ،

  )14(من الفقھ السیاسي في السیرة النبویة 

متصل عقدیاً بالجماعة  ومنفصل سیاسیاً   باألعداءرع عسكري یحقق النكایة إیجاد د

  وتنظیمیاً 

وتحقیق الضغط العسكري بنفس لتحقیق االستقرار السیاسي والحفاظ على العھود والمواثیق 

  الوقت،

 ِمنْ  َرُجلٌ  بَِصیرٍ  أبو فََجاَءهُ  اْلَمِدینَِة، من الحدیبیة إِلَى – وسلم علیھ هللا صلى - النَّبِيُّ  َرَجعَ 

 إِلَى فََدفََعھُ  لَنَا، َجَعْلتَ  الَِّذي اْلَعْھدَ : فَقَالُوا َرُجلَْیِن، طَلَبِھِ  فِي فَأَْرَسلُوا ُمْسلٌِم، َوھُوَ  قَُرْیشٍ 

ُجلَْیِن،  ِألََحدِ  بَِصیرٍ  أبو فَقَالَ  لَھُْم، تَْمرٍ  ِمنْ  یَأُْكلُونَ  فَنََزلُوا اْلُحلَْیفَةِ  َذا بَلََغا َحتَّى بِھِ  فََخَرَجا الرَّ

ُجلَْینِ  ِ : الرَّ ِ  أََجلْ : فَقَالَ  اْآلَخُر، فَاْستَلَّھُ  َجیًِّدا فَُالنُ  یَا ھََذا َسْیفَكَ  َألََرى إِنِّي َوهللاَّ  لَقَدْ  لََجیِّدٌ  إِنَّھُ  َوهللاَّ

ْبتُ  ْبُت، ثُمَّ  بِھِ  َجرَّ  َوفَرَّ  بََردَ  َحتَّى فََضَربَھُ  ِمْنھُ، فَأَْمَكنَھُ  إِلَْیھِ  أَْنظُرْ  أَِرنِي: بَِصیرٍ  أبو فَقَالَ  َجرَّ

 ِحینَ  -  وسلم علیھ هللا صلى -  هللا َرُسولُ  فَقَالَ  یَْعُدو، اْلَمْسِجدَ  فََدَخلَ  اْلَمِدینَةَ، أَتَى ىَحتَّ  اْآلَخرُ 

ا ،"ُذْعًرا ھََذا َرأَى لَقَدْ : "َرآهُ  ِ  قُتِلَ : قَالَ  -  وسلم علیھ هللا صلى - النَّبِيِّ  إِلَى اْنتَھَى فَلَمَّ  َوهللاَّ

ِ  قَدْ  هللا نَبِيَّ  یَا: فَقَالَ  بَِصیٍر، أبو فََجاءَ  لََمْقتُوٌل، َوإِنِّي َصاِحبِي، تَكَ  هللا أَْوفَى َوهللاَّ  َرَدْدتَنِي قَدْ  ِذمَّ

ھِ  َوْیلُ : "-  وسلم علیھ هللا صلى -  النَّبِيُّ  قَالَ  ِمْنھُْم، هللا أَْنَجانِي ثُمَّ  إِلَْیِھْم،  َكانَ  لَوْ  َحْربٍ  ِمْسَعرَ  أُمِّ

 المدح في العرب تقولھا ذم كلمة": أمھ ویل: " -  وسلم علیھ هللا صلى -  النبي قول (" أََحدٌ  لَھُ 

 فعلھ مما الحرب نار مشعل: أي" حرب ِمْسعر: "وقولھ. ذم من فیھا ما معنىٰ  یقصدون وال

 إلیھ إشارة وفیھ ویناصره، ویعاضده ینصره: أي" أحد لھ كان لو: "وقولھ الرجل، قتل من

 مكة في المستضعفین المسلمین من ذلك بلغھ من إلىٰ  ورمزٌ  المشركین، إلىٰ  یرده لئال بالفرار

ا ،).بھ یلحقوا أن هُ  أَنَّھُ  َعَرفَ  َذلِكَ  َسِمعَ  فَلَمَّ : قَالَ  اْلبَْحِر، ِسیفَ  أَتَى َحتَّى فََخَرجَ  إِلَْیِھْم، َسیَُردُّ

 أَْسلَمَ  قَدْ  َرُجلٌ  قَُرْیشٍ  ِمنْ  یَْخُرجُ  َال  فََجَعلَ  بَِصیرٍ  بِأبي فَلَِحقَ  ُسھَْیٍل، بن َجْنَدلِ  أبو ِمْنھُمْ  َویَْنفَلِتُ 

ِ  ِعَصابَةٌ  ِمْنھُمْ  اْجتََمَعتْ  َحتَّى بَِصیرٍ  بِأبي لَِحقَ  إِالَّ   إِلَى لِقَُرْیشٍ  َخَرَجتْ  بِِعیرٍ  یَْسَمُعونَ  َما فََوهللاَّ

 علیھ هللا صلى - النَّبِيِّ  إِلَى قَُرْیشٌ  فَأَْرَسلَتْ  أَْمَوالَھُمْ  َوأََخُذوا فَقَتَلُوھُمْ  لَھَا اْعتََرُضوا إِالَّ  الشَّام

ِ  تُنَاِشُدهُ  -  وسلم ِحمِ  بِا�َّ ا َوالرَّ  - وسلم علیھ هللا صلى -  النَّبِيُّ  فَأَْرَسلَ  آِمنٌ  فَھُوَ  أَتَاهُ  فََمنْ  أَْرَسلَ  لَمَّ

   إِلَْیِھمْ 

 الجھاد في الشروط: باب الشروط،: كتاب ،)2732 ،2731( البخاري أخرجھ: صحیح

  .الشروط وكتابة الحرب أھل مع والمصالحة
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 بدون العدو یضرب عسكریاً  راعاً د المدینة لدولة وسلم علیھ هللا صلى النبي اوجد وبذلك

 السیاسیة والمواثیق العھود على المحافظة مع اإلنھاك فیھم ویحقق سیاسي أو تنظیمي ارتباط

  .المدینة دولة من تدخل وبدون

   

  سنیة جھادیة حركة كل لسحق أداة السیاسي الغباء فرط من السنیة الدول كانت بینما

  

  )15(من القواعد السیاسیة في السیرة النبویة 

  التحدي المحرج  إلىالخصم السیاسي المعروف بالمراوغة  استدراج

ِ  َعْبدُ  َسِمعَ  قال أنس َوَعن ِ  َرُسولَ  بَِمْقَدمِ  َسَالمٍ  ْبنُ  هللاَّ ُ  َصلَّى هللاَّ  أَْرضٍ  فِي َوھُوَ  َوَسلَّمَ  َعلَْیھِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى النَّبِيِّ  فَأَتَى یَحتَِرفُ   فََما: نَبِيٌّ  إِالَّ  یَْعلَُمھُنَّ  َال  ثََالثٍ  َعنْ  َسائِلُكَ  إِنِّي فَقَالَ  َوَسلَّمَ  َعلَْیھِ  هللاَّ

لُ  لُ  َوَما السَّاَعةِ  أَْشَراطِ  أَوَّ : قال أمھ؟ إِلَى أَو أبیھِ  إِلَى الولدُ  یَْنِزعُ  َوَما اْلَجنَِّة؟ أَْھلِ  طََعامِ  أَوَّ

ا آنِفًا ِجْبِریلُ  بھنَّ  أَْخبرنِي« لُ  أَمَّ  اْلَمْغِربِ  إِلَى اْلَمْشِرقِ  ِمنَ  النَّاسَ  تَْحُشرُ  فَنَارٌ  السَّاَعةِ  أَْشَراطِ  أَوَّ

ا لُ  َوأَمَّ ُجلِ  َماءُ  َسبَقَ  َوإَِذا اْلُحوت َكبِدِ  فَِزیَاَدةُ  اْلَجنَّةِ  أَْھلُ  یَأُْكلُھُ  طََعامٍ  أَوَّ  اْلَولَدَ  نَْزعَ  اْلَمْرأَةِ  َماءَ  الرَّ

ُ  إِالَّ  إلھ ال أَن أشھد: قَالَ .  »نََزَعتْ  اْلَمْرأَةِ  َماءُ  َسبَقَ  َوإَِذا ِ  َرُسولُ  َوأَنَّكَ  هللاَّ ِ  َرُسولَ  یَا هللاَّ  إِنَّ  هللاَّ

: فَقَالَ  اْلیَھُودُ  فََجاَءتِ  یبھتوني تَْسأَلھُمْ  أَن قبل من بِإِْسَالِمي یعلُموا إِنْ  َوإِنَّھُمْ  بُْھتٌ  قَْومٌ  اْلیَھُودَ 

ِ  َعْبدُ  َرُجلٍ  أَيُّ «  أَْسلَمَ  إِنْ  أرأَیتم«: فَقَالَ  سیِدنا َواْبنُ   َوَسیُِّدنَا َخْیِرنَا َواْبنُ  َخْیُرنَا: قَالُوا »فِیُكْم؟ هللاَّ

ِ  َعْبدُ  ُ  أََعاَذهُ  قَالُوا »َسَالٍم؟ ْبنُ  هللاَّ ِ  َعْبدُ  فََخَرجَ . َذلِكَ  ِمنْ  هللاَّ ُ  إِالَّ  إِلَھَ  َال  أَنْ  أَْشھَدُ  فَقَالَ  هللاَّ  َوأَنَّ  هللاَّ

ًدا ِ  َرُسولُ  ُمَحمَّ نَا: فَقَالُوا هللاَّ نَا َواْبنُ  َشرُّ  هللا رسولَ  یَا أََخافُ  ُكْنتُ  الَِّذي ھََذا :قَالَ  فَاْنتَقَُصوهُ  َشرِّ

  البَُخاِريّ  َرَواهُ 

خیار محرج فسقطوا  مأماوبذلك  حاصرھم رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ووضعھم 

التكذیب لمن بتناقضھم وكشف زیف مواقفھم المضطرب والمرھون للعصبیة والجحود و

بینما كان موقف عبد هللا بن سالم موقف المتحري الصادق الذي یبحث أقروا بھ سیدا علیھم، 

  عن الحقیقة 

  )16(من قواعد الفقھ السیاسي في السیرة النبویة 

  الصالت االجتماعیة في تحقیق المكاسب السیاسیة استغالل

 مخالب لنفسھا أوجدت حیث إیران ھي العصر ھذا في األسلوب بھذا أجاد من وأكثر

 .الفقیھ للولي بالوالء تدین وعقیدة لدولھا تابعة تنظیمیاً  الدول من كثیر في
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ُ  َرِضيَ  َعائَِشةَ، َعنْ  جاء في غزوة المریسیع ِ  َرُسولُ  أََصابَ : قَالَتْ  َعْنھَا هللاَّ ُ  َصلَّى هللاَّ  َعلَْیھِ  هللاَّ

 َسْھَمْینِ  اْلفَاِرسَ  َوأَْعطَى النَّاسِ  بَْینَ  قََسَمھُ  ثُمَّ  ِمْنھُ، اْلُخُمسَ  فَأَْخَرجَ  اْلُمْصطَلِِق، بَنِي َسبَایَا َوَسلَّمَ 

اِجلَ   ْبنِ  قَْیسِ  ْبنِ  ثَابِتِ  َسْھمِ  فِي ِضَرارٍ  أَبِي ْبنِ  اْلَحاِرثِ  بِْنتُ  ُجَوْیِریَةُ  فََوقََعتْ  َسْھًما، َوالرَّ

ُ  َرِضيَ  اْألَْنَصاِريِّ  َشمَّاسٍ   ْبنِ  َمالِكِ  ْبنُ  َصْفَوانُ  لَھُ  یُقَالُ  لَھَا َعمٍّ  اْبنِ  تَْحتَ  َوَكانَتْ  َعْنھُ، هللاَّ

 یََكادُ  َال  ُحْلَوةً  اْمَرأَةً  َكانَتِ وَ  أََواقٍ  تِْسعِ  َعلَى نَْفِسھَا َعلَى قَْیسٍ  ْبنُ  ثَابِتُ  فََكاتَبَھَا َعْنھَا، فَقُتِلَ  َجِذیَمةَ 

ُ  َصلَّى النَّبِيُّ  فَبَْینَا بِنَْفِسھِ  أََخَذتْ  إِالَّ  أََحدٌ  یََراھَا  فِي تَْسأَلُھُ  ُجَوْیِریَةُ  َدَخلَتْ  إِذْ  ِعْنِدي َوَسلَّمَ  َعلَْیھِ  هللاَّ

ِ  ، ِكتَابَتِھَا ُ  َصلَّى النَّبِيِّ  َعلَى ُدُخولَھَا َكِرْھتُ  َحتَّى َرأَْیتُھَا أَنْ  إِالَّ  ھُوَ  َما فََوهللاَّ  َوَسلَّمَ  َعلَْیھِ  هللاَّ

ِ  َرُسولَ  یَا: فَقَالَتْ  َرأَْیتُ  الَِّذي ِمْثلَ  فِیھَا َسیََرى أَنْ  َوَعَرْفتُ   َسیِّدِ  اْلَحاِرثِ  بِْنتُ  ُجَوْیِریَةُ  أَنَا هللاَّ

 تِْسعِ  َعلَى فََكاتَبَنِي قَْیٍس، ْبنِ  ثَابِتِ  َسْھمِ  فِي فََوقَْعتُ  َعلِْمتَ  قَدْ  َما اْألَْمرِ  ِمنَ  أََصابَنِي َوقَدْ  قَْوِمھِ 

 ِكتَابَتَكِ  َعْنكِ  أَُؤدِّي: " قَالَ  ؟ ھُوَ  َما: قَالَتْ "  َذلِكَ  ِمنْ  َخْیًرا أَوَ : " فَقَالَ  ، فَِكاِكيِ  فِي أََواقٍ 

ُجكِ  ِ  َرُسولَ  یَا نََعمْ : قَالَتْ "  َوأَتََزوَّ : فَقَالُوا النَّاسِ  إِلَى اْلَخبَرُ  فََخَرجَ "  فََعْلتُ  فَقَدْ : " قَالَ  هللاَّ

ِ  َرُسولِ  أَْصھَارُ  ُ  َصلَّى هللاَّ  بَنِي َسْبيِ  ِمنْ  أَْیِدیِھمْ  فِي َكانَ  َمنْ  فَأَْعتَقُوا ، یُْستََرقُّونَ  َوَسلَّمَ  َعلَْیھِ  هللاَّ

ِجھِ  بَْیتٍ  أَْھلِ  ِمائَةَ  ِعْتقُھُمْ  فَبَلَغَ  اْلُمْصطَلِقِ   أَْعظَمَ  َكانَتْ  اْمَرأَةً  أَْعلَمُ  فََال : َعائَِشةُ  قَالَتْ  ، إِیَّاھَا بِتََزوُّ

  الحاكم في المستدرك  أخرجھاْلُمَرْیِسیعِ  َغْزَوةِ  ِمنْ  ُمْنَصَرفَھُ  َوَذلِكَ  ِمْنھَا قَْوِمھَا َعلَى بََرَكةً 

 وقد قومھا، إسالم في الطمع الحارث بنت جویریة من هللا رسول زواج من الھدف وكان

وكان للرابطة االجتماعیة التي  .قومھا بإسالم المسلمین هللا فأعز السامي، الھدف ھذا تحقق

 واستمالةرسول هللا صلى هللا علیھ وسلم الدور األكبر في تحقیق المكسب السیاسي  أقامھا

  ..اإلسالمالدخول في  إلىعشیرة بأكملھا 

  )17(السیرة النبویة قواعد في الفقھ السیاسي من 

  تثبیت القاعدة الصلبة بالتحفیز المعنوي

  المرنة بالتحفیز المادي األطرافوتثبیت 

 األطرافمع األخذ بعید االعتبار حمایة القرار السیاسي للجماعة أن یصیر بید 

  المرنة 

   :إلىتنقسم كل جماعة 

القاعدة الصلبة تتكون من الرعیل المؤسسین الذین یقوم بناء الجماعة علیھم  -أ

والدیار في سبیل إیمانھم بالفكرة  واألموال لألنفسوالذین لھم سابقة جھاد وبذل 

  الجامعة للتیار فبرتھم المحن وثبتوا على البالء في حالة الضعف
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موقفھا وعدم رسوخ  المرنة التي تتمیز بھشاشة)األطراف(وھناك الدائرة  -ب

 أورغبة في مغنم  إالإیمانھا بالفكرة الجامعة للجماعة وما دفعھا لالنضواء فیھا 

رھبة من خوف أو طمعاً بجاه أو حمیة لعشیرة أو نفاقاً للجماعة في حال قوتھا 

بعد میول موازین القوة بشكل  إالممن تأخروا بالالحق وال یحسمون أمرھم 

  ، واضح

  نسیج الجماعةوحتى تحافظ على 

أَْعطَى قَاَل لَّما أَْعَطى َرُسوُل ّهللاِ َصلّى ّهللاُ َعلَْیِھ َوَسلَّم َما . َعْن أَبِي َسِعیٍد اْلُخْدِريّ 

، فِي قَُرْیٍش َوفِي قَبَائِِل اْلَعَرِب َولَْم یَُكْن فِي اْألَْنَصاِر ِمْنھَا َشْيٌء َوَجَد ِمْن تِْلَك اْلَعطَایَا

؟ َحتّى َكثَُرْت ِمْنھُْم اْلقَالَةُ َحتّى قَاَل قَائِلُھُْم لَقَْد لَقَِي اْألَْنَصاِر فِي أَْنفُِسِھمْ  نْ ھََذا اْلَحّي مِ 

ِ َرُسوُل ّهللاِ قَْوَمھُ فََدَخلَ  ، فَقَاَل یَا َرُسوَل ّهللاِ إّن ھََذا اْلَحّي َعلَْیِھ َسْعُد ْبُن ُعبَاَدةَ  َوَهللاّ

، َولَْم یَُك ت فِي ھََذا اْلفَْيِء اْلَعَربِ وا َعلَْیك فِي أَْنفُِسِھْم لَِما َصنَعْ ِمْن اْألَْنَصاِر قَْد َوَجدُ 

؟ قَاَل یَا َرُسوَل أَْنَت ِمْن َذلَِك یَا َسْعدُ  قَاَل فَأَْینَ . ْن اْألَْنَصاِر ِمْنھَا َشْيءٌ فِي ھََذا اْلَحّي مِ 

قَاَل فََخَرَج َسْعٌد . قَْوَمك فِي ھَِذِه اْلَحِظیَرةِ  قَاَل فَاْجَمْع لِي.  َما أَنَا إّال ِمْن قَْوِميّهللاِ 

ِجِریَن فَتََرَكھُْم فََدَخلُوا، قَاَل فََجاَء ِرَجاٌل ِمْن اْلُمھَا. ْنَصاَر فِي تِْلَك اْلَحِظیَرةِ فََجَمَع اْألَ 

  . َوَجاَء آَخُروَن فََرّدھُمْ 

تََمَع لَك ھََذا اْلَحّي ِمْن اْألَْنَصاِر فَأَتَاھُْم َرُسوُل فَلَّما اْجتََمُعوا لَھُ أَتَاهُ َسْعٌد فَقَاَل قَْد اجْ 

الَي َیا َمْعَشَر ّهللاِ َصلّى ّهللاُ َعلَْیِھ َوَسلَّم فََحِمَد ّهللاَ َوأَْثنَى َعلَْیِھ بَِما ھَُو أَْھلُھُ ثُّم قَ 

  ؟ فِي أَْنفُِسُكمْ  ُموھَا َعلَيّ بَلََغْتنِي َعْنُكْم َوِجَدةٌ َوَجْدتُ  َمقَالَة: اْألَْنَصارِ 

:  بَْیَن قُلُوبُِكْم قَالُواأَلَْم آتُِكْم ُضّالًال فَھََداُكْم ّهللاُ َوَعالَةً فَأَْغنَاُكْم ّهللاُ َوأَْعَداًء فَأَلَّف ّهللاُ 

َذا بَِما: لُوانَنِي یَا َمْعَشَر اْألَْنَصاِر؟ قَاثُّم قَاَل أََال تُِجیبُو. َوَرُسولُھُ أََمّن َوأَْفَضلُ  ، ّهللاُ بَلَى

ِ َولِ نُِجیبُك یَا َرُسوَل ّهللاِ    . َرُسولِِھ اْلَمّن َواْلفَْضلُ ؟ ِ�ّ

ِ لَْو ِشْئتُْم لَقُْلتُْم فَلََصَدْقتُْم َولَُصّدْقتُْم أَتَ : َصلّى ّهللاُ َعلَْیِھ َوَسلّمَ  قَالَ  ْیتَنَا ُمَكّذبًا أََما َوَهللاّ

أََوَجْدتُْم یَا . ، َوطَِریًدا فَآَوْینَاك، َوَعائًِال فَآَسْینَاككفََصّدْقنَاك، َوَمْخُذوًال فَنََصْرنَا

َوَوَكْلتُُكْم . ْفت بِھَا قَْوًما لِیُْسلُِمواَمْعَشَر اْألَْنَصاِر فِي أَْنفُِسُكْم فِي لَُعاَعٍة ِمْن الّدْنیَا تَأَلّ 

ْذھََب النّاُس بِالّشاِة َواْلبَِعیِر إلَى إْسَالِمُكْم أََال تَْرَضْوَن یَا َمْعَشَر اْألَْنَصاِر أَْن یَ 

  ؟ َرُسوِل ّهللاِ إلَى ِرَحالُِكمْ َوتَْرِجُعوا بِ 
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، َولَْو َسلََك النّاُس ُكْنت اْمَرأً ِمْن اْألَْنَصارِ اَلِّذي نَْفُس ُمَحّمٍد بِیَِدِه لَْوَال اْلِھْجَرةُ لَ  فَوَ 

َصاَر، َوأَْبنَاَء اللّھُّم اْرَحْم اْألَنْ . لََسلَْكُت ِشْعَب اْألَْنَصارِ  ،َوَسلََكْت اْألَْنَصاُر ِشْعبًاِشْعبًا 

: أَْخَضلُوا لَِحاھُْم َوقَالُوا قَاَل فَبََكى اْلقَْوُم َحتّى. ْبنَاَء أَْبنَاِء اْألَْنَصارِ َوأَ . اْألَْنَصارِ 

 َصلّى ّهللاُ َعلَْیِھ َوَسلَّم ثُّم اْنَصَرَف َرُسوُل ّهللاِ . ِضینَا بَِرُسوِل ّهللاِ قَْسًما، َوَحظّارَ 

  َوتَفَّرقُوا 

  أخرجه ابن هشام في سيرته

فقد آثر النبي صلى هللا علیھ وسلم الطلقاء وحدیثوا عھد بالجاھلیة بالعطایا والغنائم 

لیثبتھم على الوالء للجماعة وحرم من لھم السابقة من المھاجرین واألنصار لما 

  والئھم یعلمھ من ثباتھم على دینھم و

  بینما في صورة أخرى 

ُ : "الَ ، قَ َعْن اْبِن َعبَّاسٍ  َعلَْیِھ َوَسلََّم قَِدَم ُمَسْیلَِمةُ اْلَكذَّاُب َعلَى َعْھِد النَّبِيِّ َصلَّى هللاَّ

ٌد اْألَ : اْلَمِدینَةَ، فََجَعَل یَقُولُ  بََشٍر َكثِیٍر  ي، فَقَِدَمھَا فِ ْمَر ِمْن بَْعِدِه تَبِْعتُھُ إِْن َجَعَل لِي ُمَحمَّ

ُ َعلَْیِھ َوَسلَّمَ ، فَأَْقبََل إِلَْیِھ النَّبِيُّ صَ ِمْن قَْوِمھِ  ، ْبُن قَْیِس ْبِن َشمَّاسٍ ، َوَمَعھُ ثَابُِت لَّى هللاَّ

ُ َعلَیْ  ى ُمَسْیلَِمةَ فِي ، َحتَّى َوقََف َعلَ ِھ َوَسلََّم قِْطَعةُ َجِریَدةٍ َوفِي یَِد النَّبِيِّ َصلَّى هللاَّ

، صحیح مسلم باب رؤیة النبي اْلقِْطَعةَ َما أَْعطَْیتَُكھَالَْو َسأَْلتَنِي ھَِذِه : ْصَحابِِھ، قَالَ أَ 

  صلى هللا علیھ وسلم 

  فھذا یطلب أن تكن السلطة السیاسیة بیده ومعھ قومھ بني حنیفة لو اسلموا 

ولكن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم لم یعطھ ما  أضعافالتضاعف عدد المسلمین 

  أراد ولم یؤلف قلبھ بذلك لخطورة أن یخرج السلطان السیاسي 

  خارج القاعدة الصلبة حینھا یبدأ انتكاس الجماعة نحو القھقرى

   )18( الفقھ السیاسي في السیرة النبویة قواعد في

  والعقابمعالجة المخالفة الصادرة من القاعدة الصلبة بالحزم 

  ومعالجة المخالفة الصادرة من الدائرة المرنة بالتغاضي والتغافل
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القاعدة الصلبة الحریص على دینھ والذي ال  أفرادحد أعندما تصدر المخالفة من 

 وإخالصاارتباطاً بالجماعة  إالیشك بوالئھ للفكرة والجماعة فلن تزیده العقوبة 

وصدقا مع الفكرة وتصحیح لمسار الكبوة  الطارئة على ھذا الفرد في حالة عابرة 

  من غلبة الھوى  ولن یمحو سابقتھ في البذل والتضحیة في سبیل دینھ 

بینا ال نأمن على من في دینھ رقة وھشاشة في ارتباطھ بالفكرة والجماعة أن 

فیة والسالمة على المغرم تحملھ العقوبة للخروج من الجماعة والدین إیثار للعا

والجفاء خصوصا أن األعداء من الخارجي یقتنص مثل ھذه الفرص لتحریض 

  بأنھ جنف علیھ  وإقناعھالمعاقب على االنشقاق 

یتناسب من سنة شرعیة جاءت في حدیث النبي صلى هللا وعلیھ وسلم  األصلوھذا 

ُجُل َعلَى َحَسِب ِدینِِھ ، فَإِْن َكانَ ( ِدینُھُ ُصْلبًا اْشتَدَّ بََالُؤهُ ، َوإِْن َكاَن فِي ِدینِِھ  یُْبتَلَى الرَّ

ِرقَّةٌ اْبتُلَِي َعلَى َحَسِب ِدینِِھ ، فََما یَْبَرُح البََالُء بِالَعْبِد َحتَّى یَْتُرَكھُ یَْمِشي َعلَى األَْرِض 

  "صحیح الترمذي"صححھ األلباني في ) ا َعلَْیِھ َخِطیئَةٌ مَ 

  الشاھد

ك تخلف ثالثة من الصادقین عن النفیر وتخلف ثالث وثمانین من في غزوة تبو

  عند النبي صلى هللا علیھ وسلم سواء  األمرالمنافقین فلم یكن عالج 

ویروي كعب بن مالك احد المتخلفین ممن شھد العقبة ولم یتخلف في مشھد عن 

  رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم 

ا بَ  ھَ  قَافًِال قَاَل َكْعُب ْبُن َمالٍِك فَلَمَّ النبي صلى الھ یتحدث عن عودة (لََغنِي أَنَّھُ تََوجَّ

ي َوطَفِْقُت أَتََذكَُّر اْلَكِذَب َوأَقُوُل بَِماَذا أَْخُرُج ِمْن  )علیھ وسلم من تبوك َحَضَرنِي ھَمِّ

ِ َسَخِطِھ َغًدا َواْستََعْنُت َعلَى َذلَِك بُِكلِّ ِذي َرْأٍي ِمْن أَْھلِي فَلَمَّا قِیَل  إِنَّ َرُسوَل هللاَّ

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم قَْد أَظَلَّ قَاِدًما َزاَح َعنِّي اْلبَاِطُل َوَعَرْفُت أَنِّي لَْن أَْخُرَج ِمْنھُ أَبَدً  ا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم قَ . ِھ َكِذٌب فَأَْجَمْعُت ِصْدقَھُ بَِشْيٍء فِی ِ َصلَّى هللاَّ اِدًما َوأَْصبََح َرُسوُل هللاَّ

ا فََعَل ذَ  لَِك َوَكاَن إَِذا قَِدَم ِمْن َسفٍَر بََدأَ بِاْلَمْسِجِد فَیَْرَكُع فِیِھ َرْكَعتَْیِن ثُمَّ َجلََس لِلنَّاِس فَلَمَّ

قَبَِل َجاَءهُ اْلُمَخلَّفُوَن فَطَفِقُوا یَْعتَِذُروَن إِلَْیِھ َویَْحلِفُوَن لَھُ َوَكانُوا بِْضَعةً َوثََمانِیَن َرُجًال فَ 

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم َعَالنِیَتَھُْم َوبَایََعھُْم َواْستَْغفََر لَھُْم َوَوَكَل  ِ َصلَّى هللاَّ ِمْنھُْم َرُسوُل هللاَّ
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َم اْلُمْغَضِب ثُمَّ قَاَل تََعاَل فَِجئْ  َم تَبَسُّ ا َسلَّْمُت َعلَْیِھ تَبَسَّ ِ فَِجْئتُھُ فَلَمَّ ُت َسَرائَِرھُْم إِلَى هللاَّ

  ْمِشي َحتَّى َجلَْسُت بَْیَن یََدْیِھ أَ 

ِ لَْو َجلَْسُت ِعْنَد َغْیِركَ   فَقَاَل لِي َما َخلَّفََك أَلَْم تَُكْن قَْد اْبتَْعَت ظَْھَرَك فَقُْلُت بَلَى إِنِّي َوهللاَّ

ْنیَا لََرأَْیُت أَْن َسأَْخُرُج ِمْن َسَخِطِھ بُِعْذٍر َولَقَْد أُْعِطیتُ  ِ  ِمْن أَْھِل الدُّ َجَدًال َولَِكنِّي َوهللاَّ

ُ أَْن یُْسِخطََك  لَقَْد َعلِْمُت لَئِْن َحدَّْثتَُك اْلیَْوَم َحِدیَث َكِذٍب تَْرَضى بِِھ َعنِّي لَیُوِشَكنَّ هللاَّ

ِ َال وَ  ْثتَُك َحِدیَث ِصْدٍق تَِجُد َعلَيَّ فِیِھ إِنِّي َألَْرُجو فِیِھ َعْفَو هللاَّ ِ َما َعلَيَّ َولَئِْن َحدَّ هللاَّ

ِ َما ُكْنُت قَطُّ أَْقَوى َوَال أَْیَسَر ِمنِّي ِحیَن تََخلَّْفُت َعْنَك    َكاَن لِي ِمْن ُعْذٍر َوهللاَّ

ُ فِیَك  ا ھََذا فَقَْد َصَدَق فَقُْم َحتَّى یَْقِضَي هللاَّ ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم أَمَّ ِ َصلَّى هللاَّ فَقَاَل َرُسوُل هللاَّ

ِ َما َعلِْمنَاَك ُكْنَت أَْذنَْبَت َذْنبًا  فَقُْمُت َوثَارَ  ِرَجاٌل ِمْن بَنِي َسلَِمةَ فَاتَّبَُعونِي فَقَالُوا لِي َوهللاَّ

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم بَِما  ِ َصلَّى هللاَّ قَْبَل ھََذا َولَقَْد َعَجْزَت أَْن َال تَُكوَن اْعتََذْرَت إِلَى َرُسوِل هللاَّ

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم اْعتََذَر إِلَْیِھ اْلمُ  ِ َصلَّى هللاَّ تََخلِّفُوَن قَْد َكاَن َكافِیََك َذْنبََك اْستِْغفَاُر َرُسوِل هللاَّ

َب نَْفِسي ثُمَّ قُْلُت لَھُْم ھَْل لَقَِي  لََك فَوَ  ِ َما َزالُوا یَُؤنِّبُونِي َحتَّى أََرْدُت أَْن أَْرِجَع فَأَُكذِّ هللاَّ

وا نََعْم َرُجَالِن قَاَال ِمْثَل َما قُْلَت فَقِیَل لَھَُما ِمْثُل َما قِیَل لََك فَقُْلُت َمْن ھََذا َمِعي أََحٌد قَالُ 

بِیِع اْلَعْمِريُّ َوِھَالُل ْبُن أَُمیَّةَ اْلَواقِفِيُّ فََذَكُروا لِي َرُجلَْیِن  ھَُما قَالُوا ُمَراَرةُ ْبُن الرَّ

ِ  َصالَِحْیِن قَْد َشِھَدا بَْدًرا فِیِھَما أُْسَوةٌ فََمَضْیُت ِحیَن َذَكُروھَُما لِي َونَھَى َرُسوُل هللاَّ

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم اْلُمْسلِِمیَن َعْن َكَالِمنَا أَیُّھَا الثََّالثَةُ ِمْن بَْیِن َمْن تََخلََّف َعْنھُ  َصلَّى هللاَّ

نَْفِسي اْألَْرُض فََما ِھَي الَّتِي أَْعِرُف فَاْجتَنَبَنَا النَّاُس َوتََغیَُّروا لَنَا َحتَّى تَنَكََّرْت فِي 

ا ا َصاِحبَاَي فَاْستََكانَا َوقََعَدا فِي بُیُوتِِھَما یَْبِكیَاِن َوأَمَّ  فَلَبِْثنَا َعلَى َذلَِك َخْمِسیَن لَْیلَةً فَأَمَّ

َال  ةَ َمَع اْلُمْسلِِمیَن َوأَطُوُف فِي أَنَا فَُكْنُت أََشبَّ اْلقَْوِم َوأَْجلََدھُْم فَُكْنُت أَْخُرُج فَأَْشھَُد الصَّ

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم فَأَُسلُِّم َعلَْیِھ َوھَُو فِ  ِ َصلَّى هللاَّ ي اْألَْسَواِق َوَال یَُكلُِّمنِي أََحٌد َوآتِي َرُسوَل هللاَّ

َك َشفَتَْیِھ بَِردِّ السََّال  َالِة فَأَقُوُل فِي نَْفِسي ھَْل َحرَّ ِم َعلَيَّ أَْم َال ثُمَّ َمْجلِِسِھ بَْعَد الصَّ

هُ أَُصلِّي قَِریبًا ِمْنھُ فَأَُساِرقُھُ النَّظََر فَإَِذا أَْقبَْلُت َعلَى َصَالتِي أَْقبََل إِلَيَّ َوإَِذا اْلتَفَتُّ نَْحوَ 

ْرُت  ِجَداَر أَْعَرَض َعنِّي َحتَّى إَِذا طَاَل َعلَيَّ َذلَِك ِمْن َجْفَوِة النَّاِس َمَشْیُت َحتَّى تََسوَّ

ي َوأََحبُّ النَّاِس إِلَيَّ فََسلَّْمُت َعلَْیِھ فَوَ  ِ َما َردَّ َعلَيَّ  َحائِِط أَبِي قَتَاَدةَ َوھَُو اْبُن َعمِّ هللاَّ

َ َوَرُسولَھُ فََسَكَت فَُعْدُت لَ  ِ ھَْل تَْعلَُمنِي أُِحبُّ هللاَّ ھُ السََّالَم فَقُْلُت یَا أَبَا قَتَاَدةَ أَْنُشُدَك بِا�َّ

ُ َوَرُسولُھُ أَْعلَُم فَفَاَضْت َعْینَاَي َوتََولَّْیتُ  َحتَّى  فَنََشْدتُھُ فََسَكَت فَُعْدُت لَھُ فَنََشْدتُھُ فَقَاَل هللاَّ

ْرُت اْلِجَدارَ    .تََسوَّ
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ْن قَِدَم بِالطََّعاِم  الشامقَاَل فَبَْینَا أَنَا أَْمِشي بُِسوِق اْلَمِدینَِة إَِذا نَبَِطيٌّ ِمْن أَْنبَاِط أَْھِل  ِممَّ

یَبِیُعھُ بِاْلَمِدینَِة یَقُوُل َمْن یَُدلُّ َعلَى َكْعِب ْبِن َمالٍِك فَطَفَِق النَّاُس یُِشیُروَن لَھُ َحتَّى إَِذا 

ا بَْعُد فَإِنَّھُ قَْد بَلََغنِي أَ  نَّ َصاِحبََك قَْد َجاَءنِي َدفََع إِلَيَّ ِكتَابًا ِمْن َملِِك َغسَّاَن فَإَِذا فِیِھ أَمَّ

ا قََرْأتُھَا  ُ بَِداِر ھََواٍن َوَال َمْضیََعٍة فَاْلَحْق بِنَا نَُواِسَك فَقُْلُت لَمَّ َجفَاَك َولَْم یَْجَعْلَك هللاَّ

ْمُت بِھَا التَّنُّوَر فََسَجْرتُھُ بِھَا َحتَّى إَِذا َمَضْت أَْربَُعوَن  لَْیلَةً َوھََذا أَْیًضا ِمْن اْلبََالِء فَتَیَمَّ

 ِ ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم یَأْتِینِي فَقَاَل إِنَّ َرُسوَل هللاَّ ِ َصلَّى هللاَّ ِمْن اْلَخْمِسیَن إَِذا َرُسوُل َرُسوِل هللاَّ

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم یَأُْمُرَك أَْن تَْعتَِزَل اْمَرأَتََك فَقُْلُت أُطَلِّقُھَا أَْم َماَذا أَْفَعُل قَاَل َال   بَْل َصلَّى هللاَّ

اْعتَِزْلھَا َوَال تَْقَرْبھَا َوأَْرَسَل إِلَى َصاِحبَيَّ ِمْثَل َذلَِك فَقُْلُت ِالْمَرأَتِي اْلَحقِي بِأَْھلِِك 

ُ فِي ھََذا اْألَْمِر قَاَل َكْعٌب فََجاَءْت اْمَرأَةُ ِھَالِل ْبِن أَُمیَّةَ  فَتَُكونِي ِعْنَدھُْم َحتَّى یَْقِضَي هللاَّ

 ِ ِ إِنَّ ِھَالَل ْبَن أَُمیَّةَ َشْیٌخ َضائٌِع َرُسوَل هللاَّ ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم فَقَالَْت یَا َرُسوَل هللاَّ  َصلَّى هللاَّ

ِ َما بِِھ َحرَ  َكةٌ لَْیَس لَھُ َخاِدٌم فَھَْل تَْكَرهُ أَْن أَْخُدَمھُ قَاَل َال َولَِكْن َال یَْقَرْبِك قَالَْت إِنَّھُ َوهللاَّ

ِ َما َزاَل یَْبِكي ُمْنُذ َكاَن ِمْن أَْمِرهِ إِلَى َشْيٍء وَ    .َما َكاَن إِلَى یَْوِمِھ ھََذا هللاَّ

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم فِي اْمَرأَتَِك َكَما  ِ َصلَّى هللاَّ فَقَاَل لِي بَْعُض أَْھلِي لَْو اْستَأَْذْنَت َرُسوَل هللاَّ

ُ أَِذَن ِالْمَرأَِة ِھَالِل ْبِن أَُمیَّةَ أَْن  ِ َصلَّى هللاَّ ِ َال أَْستَأِْذُن فِیھَا َرُسوَل هللاَّ تَْخُدَمھُ فَقُْلُت َوهللاَّ

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم إَِذا اْستَأَْذْنتُھُ فِیھَ  ِ َصلَّى هللاَّ ا َعلَْیِھ َوَسلََّم َوَما یُْدِرینِي َما یَقُوُل َرُسوُل هللاَّ

َك َعْشَر لَیَاٍل َحتَّى َكَملَْت لَنَا َخْمُسوَن لَْیلَةً ِمْن ِحیَن نَھَى َوأَنَا َرُجٌل َشابٌّ فَلَبِْثُت بَْعَد َذلِ 

ا َصلَّْیُت َصَالةَ اْلفَْجِر ُصْبَح َخْمِسیَن  ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم َعْن َكَالِمنَا فَلَمَّ ِ َصلَّى هللاَّ َرُسوُل هللاَّ

ُ قَْد لَْیلَةً َوأَنَا َعلَى ظَْھِر بَْیٍت ِمْن بُیُوتِنَا فَبَْینَ  ا أَنَا َجالٌِس َعلَى اْلَحاِل الَّتِي َذَكَر هللاَّ

َضاقَْت َعلَيَّ نَْفِسي َوَضاقَْت َعلَيَّ اْألَْرُض بَِما َرُحبَْت َسِمْعُت َصْوَت َصاِرٍخ أَْوفَى 

َوَعَرْفُت  َعلَى َجبَِل َسْلٍع بِأَْعلَى َصْوتِِھ یَا َكْعُب ْبَن َمالٍِك أَْبِشْر قَاَل فََخَرْرُت َساِجًدا

ِ َعلَْینَا ِحیَن َصلَّى  ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم بِتَْوبَِة هللاَّ ِ َصلَّى هللاَّ أَْن قَْد َجاَء فََرٌج َوآَذَن َرُسوُل هللاَّ

ُرونَنَا َوَذھََب قِبََل َصاِحبَيَّ ُمبَشُِّروَن َوَرَكَض إِلَيَّ  َصَالةَ اْلفَْجِر فََذھََب النَّاُس یُبَشِّ

ْوُت أَْسَرَع ِمْن َرُجٌل فََرسً  ا َوَسَعى َساٍع ِمْن أَْسلََم فَأَْوفَى َعلَى اْلَجبَِل َوَكاَن الصَّ

ُرنِي نََزْعُت لَھُ ثَْوبَيَّ فََكَسْوتُھُ إِیَّاھَُما  ا َجاَءنِي الَِّذي َسِمْعُت َصْوتَھُ یُبَشِّ اْلفََرِس فَلَمَّ

ِ َما أَْملُِك َغْیَرھَُما یَوْ  َمئٍِذ َواْستََعْرُت ثَْوبَْیِن فَلَبِْستُھَُما َواْنطَلَْقُت إِلَى َرُسوِل بِبُْشَراهُ َوهللاَّ

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم فَیَتَلَقَّانِي النَّاُس فَْوًجا فَْوًجا یُھنُّونِي بِالتَّْوبَِة یَقُولُوَن لِتَھْ  ِ َصلَّى هللاَّ نَِك هللاَّ

ِ َعلَْیَك قَاَل َكعْ     صحیح البخاري. ْلُت اْلَمْسِجدَ ٌب َحتَّى َدخَ تَْوبَةُ هللاَّ
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فنجد أن سلك النبي صلى هللا علیھ وسلم مع من صدق انھ لم یعفو عنھم وقد قبل 

  المنافقین  أعذار

وتصور لو أن كتاب ملك غسان جاء لھؤالء المنافقین وقد عاقبھم رسول هللا صلى 

اة ولكن كان هللا وعلیھ وسلم فال یأمن أن یلتحقوا بالكفار إن وجدوا عندھم مواس

  موقف كعب بن مالك من كتاب ملك غسان موقف المؤمن الثابت الصادق

  ونجد أن

صلى هللا -، فمع أنھ -تعالى-السرائر إلى هللا  إیكالإجراء األحكام على الظاھر و 

- یعلم كذب المنافقین إال أنھ قَبَِل منھم عالنیتھم ووكل السرائر إلى هللا  -علیھ وسلم

أن ینقب  أرادولو  .وهللا أعلم ،نؤمر أن نشق عن صدور الناس نا لم، ألن-عز وجل

، لكان بناء مسجد الضرر قرینة قویة على عمالتھم لمن حارب هللا ورسولھ من قبل

ولكن ضرورة الحفاظ على تماسك بناء الدولة یقتضي عدم الضغط على من یشك 

  لتحاق بالكفار بوالئھم حتى ال یحملھم الضغط لإلیغال في العداوة والعمالة واال

  )19(من قواعد الفقھ السیاسي في السیرة النبویة 

  في الخطاب السیاسي

الجمع بین الحكمة والعزة والحزم والترغیب والترھیب  والقاسم المشترك في الخطاب 

  السیاسي

  ھرقل إلىرسالة الرسول صلى هللا علیھ وسلم 

الناس من الممكن أن جاءت رسالة الرسول  في صحیح البخاري، وھناك كثیر من 

تستغرب كالم ھذه الرسالة، فنحن نعلم أن ھذه الرسالة ھي من رئیس دولة صغیرة 

جدیدة وھي دولة المدینة المنورة، وجیشھا على أكبر تقدیر ثالثة آالف جندي، 

وعمرھا ال یتجاوز الثالث سنوات وأسلحتھا بسیطة، وَعالقاتھا في العالم محدودة 

  جًدّا، ومع ذلك یُر

ل زعیمھا رسالة إلى ھرقل قیصر الروم، الزعیم األعظم للدولة األولى في سِ 

العالم اإلمبراطوریة الرومانیة التي تسیطر على نصف أوربا الشرقي، إضافةً إلى 

تركیا والشام بكاملھ، ومصر والشمال اإلفریقي، وجیوشھا تقدر بالمالیین بال 
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األرض أكثر من ألف سنة، ال بد أن مبالغة، واألسلحة متطورة جًدّا، وتاریخھا في 

ْحَمِن " :ندرك كل ھذا ونحن نقرأ كتاب الرسول  إلى قیصر الروم ِ الرَّ بِْسِم هللاَّ

ِحیمِ  وِم، َسالٌَم َعلَى َمِن اتَّبََع . الرَّ ِ َوَرُسولِِھ إِلَى ِھَرْقَل َعِظیِم الرُّ ٍد َعْبِد هللاَّ ِمْن ُمَحمَّ

  ".اْلھَُدى، أَْسلِْم تَْسلَمْ 

تَْیِن، فَإِْن تََولَّْیَت فَإِنَّ ."أسلم تسلم: ھكذا في منتھى الوضوح ُ أَْجَرَك َمرَّ یُْؤتَِك هللاَّ

  ].2]"[1[َعلَْیَك إِْثَم األَِریِسیِّینَ 

قُْل یَا أَْھَل اْلِكتَاِب تََعالَْوا إِلَى َكلَِمٍة َسَواٍء بَْینَنَا {: ثم كتب آیة من آیات رب العالمین

أَالَّ نَْعبَُد إِالَّ هللاَ َوالَ نُْشِرَك بِِھ َشْیئًا َوالَ یَتَِّخَذ بَْعُضنَا بَْعًضا أَْربَابًا ِمْن ُدوِن هللاِ َوبَْینَُكْم 

  ].64: آل عمران[} فَإِْن تََولَّْوا فَقُولُوا اْشھَُدوا بِأَنَّا ُمْسلُِمونَ 

. طابونحن نرى الوضوح والقوة والعزة والحكمة في كل كلمة من كلمات الخ

وھذا الخطاب یحتاج إلى وقت طویل حتى نحللھ، وندرسھ، ونستخرج منھ 

  .الدروس التي في باطنھ، ولكن ھنا سوف نشیر إلى بعض الدروس المھمة

فقد حرص الرسول  على ظھور عزتھ وعزة الدولة اإلسالمیة في كل كلمة من  -

ان خطیًرا في م كوھذا الكال. بدأ باسمھ قبل اسم ھرقل: كلمات الخطاب؛ أوالً 

، ثم دعاه مباشرة "من محمد رسول هللا إلى ھرقل عظیم الروم: "زمانھم، فقد كتب

د". أسلم تسلم: "للدخول في اإلسالم، فقال   .في صیغة لیس فیھا تردُّ

وأیًضا من الدروس أنھ مع إظھار ھذه العزة والقوة إال أنھ لم یقلل من قیمة  -

إلى ھرقل : "الطرف اآلخر، بالعكس رفع قدر الطرف اآلخر وحفظ لھ مكانتھ قال

: وأیًضا جمع في مھارة عجیبة بین الترھیب والترغیب یقول لھ". عظیم الروم

ًدا یعني فیھا نوٌع ". أسلم یؤتك هللا أجرك مرتین" من الترغیب، ثم یقول لھ مھدِّ

ونحن نراه  یجمع بین الترغیب ". فإن تولیت فإن علیك إثم األریسیِّین: "بوضوح

والترھیب، فھو في ناحیة یرغِّب، وفي ناحیة أخرى یرھب، وھذا الكالم في 

وأیًضا من الدروس من ھذه الرسائل حسن اختیار اآلیة  -.سطور قلیلة للغایة

رآن الكریم، فقد أتى بآیة تقرب قلوب أھل الكتاب، وتوضح أن المناسبة من الق

ھناك قواسم مشتركة كثیرة بیننا وبینھم، حتى یفتح عقولھم للتفكیر، ویرفع حواجز 

بینما ال نجد  أنھ كتب ھذه اآلیة في . كثیرة جًدّا بین الطائفتین المسلمة والنصرانیة

  رسالتھ لكسرى 
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وھكذا كان الخطاب إلى كل زعماء العالم، ھذا كان خطاب ھرقل عظیم الروم، 

الخطاب متشابھ في مضمونھ مع اختالف األلفاظ على حسب البلد المرَسل إلیھا، 

ومع وحدة الخطاب إال أن ردود األفعال كانت . واختالف الدین الذي یدینون بھ

متباینة، فقد بلغ بعضھا القمة في األدب وحسن الرّد، في حین بلغت بعض الردود 

  .خرى أدنى مستوى لسوء األدب والمعاداة، وبعضھا بین ھذا وذاكاأل

  

  )20(من قواعد الفقھ السیاسي في السیرة النبویة 

  العشرة الكتشاف الصفات العشرة  في الجماعة األسئلة

  والتي تحدد قوتھا وتمكینھا

  حوار بین أبي سفیان وھرقل

ل جنوده أن یأتوا ببعض سمع ھرقل أن ھناك نبیًّا ظھر في بالد العرب، فأمر ھرق

واستطاع الجنود . العرب؛ لكي یسألھم عن ھذا النبي الذي ظھر في بالدھم

اإلمساك ببعض التجار الذین كانوا یتاجرون في غزة بفلسطین، وكان ھرقل في 

بیت المقدس في ذلك الوقت، وھو یرید أن یستوثق من أمر الرسول ، وكان من 

وھذا األمر حدث بعد صلح . رب زعیم قریشبین ھؤالء التجار أبو سفیان بن ح

الحدیبیة مباشرة؛ فقد سافر أبو سفیان لغزة للتجارة، وأمسكھ بعض الجنود، 

وأخذوه إلى ھرقل في بیت المقدس، والتوقیت عجیب من كل النواحي، فكأن هللا 

أرسل أبا سفیان الذي كان كافًرا في ذلك الوقت؛ لیقیم الحجة على ھرقل في ھذا 

  .العجیباللقاء 

ورد في البخاري عن ابن عباس رضي هللا عنھما، نقالً عن أبي سفیان  بعد 

إسالمھ، أن ھرقل سأل التجار أیكم أقرب نسبًا لھذا الرجل الذي یزعم أنھ نبي، 

  ".أنا أقربھم نسبًا إلیھ: "فقال أبو سفیان

أبا أي جعل ". أدنوه مني، وقربوا أصحابھ، فاجعلوھم عند ظھره: "فقال ھرقل

إني سائٌل : قل لھم: "سفیان واقفًا ووراءه مجموعة من أصحابھ، ثم قال لترجمانھ

  ".فإن كذبني فكذبوه -یعني أبا سفیان-ھذا الرجل 
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ھرقل یرید أن یعرف بجدیة كل شيء عن ھذا النبي، فسأل أقرب الناس إلیھ نسبًا؛ 

مجموعة لیكون على معرفة تامة بھ، وفي الوقت نفسھ جعل وراء أبي سفیان 

وتحت تأثیر إرھاب ھرقل وبطشھ، أبو سفیان . التجار اآلخرین كحّكام على صدقھ

إن : ولكن أقول لكم. سوف یخاف أن یكذب، وَمن وراءه سوف یخافون أن یكذبوا

عامل الكذب ھذا لم یكن وارًدا في القصة، فالعرب حتى في أیام الجاھلیة كانت 

من الضعف غیر المقبول، حتى إن أبا تستنكر صفة الكذب ھذه، وتعتبرھا نوًعا 

 یؤثرهللا لوال الحیاء من أن  فو: "سفیان كان یقول تعلیقًا على كلمة ھرقل ھذه

أصحابي عني الكذب لكذبتھ حین سألني عنھ، ولكني استحییت أن یأثروا الكذب 

  ".عني فصدقتھ

مع أنھ یكره الرسول  كراھیة شدیدة، إال أنھ ال  -سبحان هللا-فھو في ھذه اللحظة 

یستطیع أن یكذب على محمد ، ال یحب أن یشّوه صورتھ بالكذب، لدرجة أنھ في 

م عن الكذب: "روایة كان یقول   ". ولكني كنت امرأً أتكرَّ

وفي حضور  وبدأ استجواب ھرقل ألبي سفیان أمام الجمیع من العرب والرومان

وفي ھذا االستجواب . ِعلیة القوم من األمراء والوزراء والعلماء من الرومان

سوف نرى أن ھرقل سیسألھ أسئلة یحاول بھا أن یتیقن من أمر ھذه النبوة التي 

ظھرت في بالد العرب، ھل ھي نبوة حقیقیة أم كذب؟ وھذه األسئلة عبارة عن 

لى معلومات عن األنبیاء بصفة عامة، وعن استنباطات عقلیة، وھذه األسئلة بناء ع

وھذا الحوار الذي دار بین . ھذا النبي بصفة خاصة كما جاء في التوراة واإلنجیل

ھرقل زعیم أكبر دولة في العالم في ذلك الوقت وأبي سفیان زعیم قریش، نحن 

نحسبھ من أعجب الحوارات في التاریخ، وھو عجیب من أكثر من وجھ؛ الھتمام 

بر دولة في العالم بأمر رجل یظھر في صحراء العرب، أو من حیث ذكاء زعیم أك

الذي كان یكره  -آنذاك-األسئلة ودقتھا، أو من حیث ردود أبي سفیان المشرك 

محمًدا  كراھیة شدیدة، أو من حیث تعلیق ھرقل على كالم أبي سفیان في آخر 

إنھ حوار عجیب . نكالمھ، أو من حیث رّد فعل ھرقل بعدما سمع كلمات أبي سفیا

  :بكل المقاییس، وقد بدأ الحوار بسؤال

  .ھو فینا ذو نسب: كیف نسبھ فیكم ؟قال أبو سفیان
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ال، لم یدَِّع : فھل قال ھذا القول من قبلكم أحد قَطُّ قبلھ؟ قال أبو سفیان: قال ھرقل

  .أحٌد في تاریخ العرب النبوة

  .ال: فیانھل كان من آبائھ من َملِك؟ فقال أبو س: فقال ھرقل

  .بل ضعفاؤھم: فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤھم؟ قال أبو سفیان: قال ھرقل

  .بل یزیدون: أیزیدون أم ینقصون؟ قال أبو سفیان: قال ھرقل

  

ال، : فھل یرتد أحد منھم َسْخطةً لدینھ بعد أن یدخل فیھ؟ قال أبو سفیان: قال ھرقل

  .ال یرتد منھم أحد

  .ال: ھ بالكذب قبل أن یقول ما قال؟ قال أبو سفیانفھل كنتم تتھمون: قال ھرقل

ونحن منھ في مدٍة ال ندري ما : ثم قال. ال: فھل یغدر؟ قال أبو سفیان: قال ھرقل

  ھو فاعل فیھا

كل ھذا كالم أبي سفیان، فھو أراد أن یقول أي شيء سلبي على الرسول ، ف

ِكنِّي كلمةٌ أُدخل فیھا شیئًا ولم تُمْ : ، یقول أبو سفیاناإلجابات ترفُع من شأن الرسول

  .غیر ھذه الكلمة

أي حاولُت قدر ما أستطیع أن أطعن في الرسول  بأي شيء، فلم أستطع إال بھذه 

  .الكلمة، وھرقل لم یعلِّق على ھذه الكلمة، وكأنھ لم یسمعھا

  .نعم: قال أبو سفیان فھل قاتلتموه؟: ثم قال ھرقل

  .الحرب بیننا وبینھ سجال: ل أبو سفیانقا فكیف كان قتالكم إیاه؟: فقال ھرقل

اعبدوا هللا وحده، وال تشركوا بھ : یقول: بماذا یأمركم؟ قال أبو سفیان: قال ھرقل

  .شیئًا، واتركوا ما یقول آباؤكم، ویأمرنا بالصالة والصدق والعفاف والصلة

انتھى االستجواب الطویل من ھرقل، وبدأ ھرقل یحلل كل كلمة سمعھا، وكل 

وأعلن ذلك االستنتاج ترجمان ھرقل، . حصل علیھا حتى یخرج باستنتاج معلومة

  : قال ھرقل
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سألتك عن نسبھ، فذكرت أنھ فیكم ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في نسب من "

وسوف یبدأ ھرقل یأخذ كل كلمة، وكل نقطة یثبت بھا ألبي سفیان ". قومھا

  . وللجمیع ولنفسھ قبلھم أن ھذا رسول من عند هللا

لو كان قال : ھل قال أحد منكم ھذا القول قبلھ؟ فذكرت أن ال، قلتُ : سألتك: قالثم 

  أحد ھذا القول قبلھ لقلت رجل یَأْتَِسي بقول قیَل قبلھ 

ھل كان من آبائھ من ملك؟ فذكرت أن ال، فلو كان من آبائھ من َملِك، : وسألتك

ب قبل أن یقول ما ھل كنتم تتھمونھ بالكذ: وسألتك. رجٌل یطلب ُملك أبیھ: قلتُ 

  . قال؟ فذكرت أن ال، فَقَْد َعَرْفُت أنھ لم یكن لیَذَر الكذب على الناس ویكذب على هللا

أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤھم؟ فذكرت أن ضعفاءھم اتبعوه، وھم : وسألتك

  .أتباع الرسل

  .وكذلك أمر اإلیمان حتى یتم. أیزیدون أم ینقصون؟ فذكرت أنھم یزیدون: وسألتك

وكذلك . أیرتد أحد منھم َسْخطَةً لدینھ بعد أن یدخل فیھ؟ فذكرت أن ال: وسألتك

  .اإلیمان حین تخالط بشاشتھ القلوب

  .وكذلك الرسل ال تغدر. ھل یغدر؟ فذكرت أن ال: وسألتك

بماذا یأمر؟ فذكرت أنھ یأمركم أن تعبدوا هللا، وال تشركوا بھ شیئًا، : وسألتك

  .، ویأمركم بالصالة والصدق والعفاف والصلةوینھاكم عن عبادة األوثان

فھذه ھي تحلیالت ھرقل حتى خرج إلینا في نھایة األمر بنتیجة خطیرة فعالً، یقول 

وقد كنت  فإن كان ما تقولھ حق فسیملك موضع قدمي ھاتین،: بمنتھى الصراحة

أعلُم أنھ خارج، لم أكن أظن أنھ منكم، فلو أني أعلم أني أخلُص إلیھ لتجشَّْمُت 

بدء الوحي، باب كیف كان بدء : البخاري. لقاَءهُ، ولو كنت عنده لغسلُت عن قََدِمھِ 

  الوحي

إنھا كلمات خطیرة وعجیبة من زعیم اإلمبراطوریة الرومانیة، فقد أیقن ھرقل من 

ا الرجل رسول حقًّا، وأن ملكھ سیتسع حتى یأخذ بالد الشام، وأنھ أول وھلة أن ھذ

لھ واالنصیاع الكامل ألمره، بل الرضوخ لقولھ تماًما، والتواضع  اإلتباعیجب 

ودعا ھرقل بكتاب . الشدید لدرجة أن ھرقل یتمنى أن لو غسل قدمي رسول هللا 
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الكتاب في وجود أبي ، وقرأ ھذا مرَسل مع ِدْحیة بن خلیفة الكلبيالرسول  وال

سفیان، ونحن ال نعلم إن كانت ھذه أول مرة یقرأ ھرقل الرسالة، أم قرأھا قبل 

ذلك، وقد یكون ھرقل قرأ رسالة النبي  قبل ذلك، ثم أراد أن یَْعرف أكثر عن ھذا 

ولعلھ . النبي، فبحث عمن یَْعرفھ جیًدا؛ لیسألھ عنھ وعن سیرتھ وأخالقھ كما رأینا

ف أساقفة الرومان وقادتھا بھذا النبي الذي یرید أن یؤمن بھ ھو  أراد أیًضا أن یَُعرِّ

شخصیًّا، وقد رأینا أسئلتھ ألبي سفیان وتحلیالتھ الشخصیة ألجوبة أبي سفیان 

عنھا، تلك التحلیالت التي تنطق بأن ھذا الرجل ھو النبي الذي یجدونھ مكتوبًا 

  .عندھم في التوراة واإلنجیل

سالم تتم بكثیر من الشفافیة والموضوعیة كونھا إلریكا عن ادراسات الغرب وأم

، ومن ثم ال یصلح الكذب واالستراتیجیات باتجاه عالمناتخدم على وضع الخطط 

أو التھوین أو التضخیم للظواھر والمظاھر والمكونات والمقومات حتى تكون 

والتأثیر عن ل الفاعلیة النتائج حقیقیة ، كمعالم في وضع سیاسات بعینھا تنزع فتی

دوات ألھا ما أمكن وبكل الطرق واقریفمة، وبالتالي إضعافھا من الداخل وتألھذه ا

.  

في االعتبار  األخذ، مع ة في تلك البحوث والدراسات واجبةمن ھنا تصبح القراء

؛ استغالال لحالة الثقة بھا مةألموجھا للتضلیل والتدلیس على اأن بعضھا یكون 

ھ حضاریا ولو في ال ینفك عنھا مجتمع تابع لمن یفوقوتوظیفا لتلك الثقة التي 

  .المظاھر المادیة

 االستغراب علم یبرز في سماء عالمنا كمحاولة لفھم الغرب والتعرف علیھ إلفادة

  .من طبائعھ وحقائقھ عقلیا ونفسیا

تائج تتصل بعالمنا من غیر أنھ ال یتوجھ باھتمامھ نحو ما وصل إلیھ الغرب من ن

  .وھر استراتیجیاتھ وأبعاد مخططاتھتحدید ج؛ لكل الزوایا

والتي تقدمھا  واألمریكیةكثیرة ھي تلك التقاریر التي تعتمدھا السیاسة الغربیة 

، الخبرة وسبر غور تلك األوسطمراكز البحث كخدمة لصناع القرار حیال الشرق 

  ..على الذات بشكل أعمق وأكثر شموال  -كما تفضلت  -الدراسات یوقفنا 
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تتبعھا بالتخصص فیھا دون خلط بینھا وبین تلك التي للتعمیة وتمریر  وعلینا

  ..سیاسات قذرة بحقنا 

تحرص كل الحرص أن تعرف صفاتھا وتوصیفھا من  أنیجب على الجماعة 

 أنتلھا خصوصا ممن یتحرون الصدق والحق وأن تعرف كیف  أعدائھادراسة 

   اآلخرینفي عیون 

  )21(السیرة النبویة من قواعد الفقھ السیاسي من 

  صناعة  القرار السیاسي الفاعل

لم تعد صناعة القرار السیاسي الذي یرتبط بھ مصیر الجماعة والدولة تحتمل 

  والقصور  األحجام أوالتفرد واالرتجالیة والحماس 

وال بد للقائد الذي یتخذ قرار استراتیجي  من دراسة ھذا القرار بشكل جید 

   لضمان الفاعلیة الكاملة

  ثقة الجماعة بالقیادة -1

مشاركة الجماعة في صیاغتھ لتحقیق الحماس وااللتزام الذاتي عند التنفیذ  - 2 

  عن طریق الشورى

  صوابیة القرار  -3

  تھیئة القواعد لتقبل القرار  -4

  اختبار قدرات الجماعة   -5

لم یفرض رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم الحرب والمواجھة على األنصار یوم 

ر وما قرر الحرب إال بعد موافقتھم، واستشارتھم فجعل من قرار المواجھة بد

خیاراً عاماً اشتركت الجماعة في صیاغتھ، وھذا یستدعي الجماعة أن تتحمل 

  .مسؤولیتھا كاملة أمام النتائج

، ي أیھا الناس وإنما یرید األنصارأشیروا عل: ال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلمق

راء من إنا ب: ول هللایا رس: لناس، وأنھم حین بایعوه بالعقبة، قالواوذلك أنھم عدد ا

عك مما نمنع ، فأنت في ذمتنا نمنذمامك حتى تصل إلى دیارنا، فإذا وصلت إلینا
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فكان رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یتخوف أال تكون . منھ أبناءنا ونساءنا

، وأن لیس علیھم أن عدوهه إال ممن دھمھ بالمدینة من األنصار ترى علیھا نصر

 علیھ وسلم قال لھ فلما قال ذلك رسول هللا صلى هللا. من بالدھمیسیر بھم إلى عدو 

فقد آمنا بك : وهللا لكأنك تریدنا یا رسول هللا؟ قال أجل، قال: سعد بن معاذ

عطیناك على ذلك عھودنا ، وأوصدقناك، وشھدنا أن ما جئت بھ ھو الحق

 ، فامض یا رسول هللا لما أردت فنحن معك ، فوالطاعةومواثیقنا، على السمع و

بنا ھذا البحر فخضتھ لخضناه معك، ما تخلف  ، لو استعرضتالذي بعثك بالحق

وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب، صدق في  ،منا رجل واحد

ر رسول هللا فس. عل هللا یریك منا ما تقر بھ عینك، فسر بنا على بركة هللال. اللقاء

سیروا وأبشروا، فإن هللا : ثم قال. ھ وسلم بقول سعد، ونشطھ ذلكصلى هللا علی

سیرة   .تعالى قد وعدني إحدى الطائفتین، وهللا لكأني اآلن أنظر إلى مصارع القوم

  ).188/  2(ابن ھشام،  

د مصادرة قرار األمة سیجعل القرار فاقداً للتأیید الشعبي منفصالً عن قواعده، وق

ینظر إلیھ على أنھ نوع من االفتئات، فما بال البعض یرید أن یزج األمة في 

  !محاربة العالم ودون أن توكلھ األمة بقرارھا؟

ھنا ال بد للقیادات أن تحذر من الخطوات المتسارعة والقرارت المفاجئة التي لم 

ى سیر تتھیأ القواعد لتقبلھا، وال تغتر بأصحاب السقوف العالیة فأن السیر عل

األقوى یؤدي إلى تساقط األفراد في طریق الدعوة والجھاد حال نفاد الطاقة، ألنھ 

من المسلم بھ بداھة تفاوت البشر بالقوة والتحمل؛ وھذا التفاوت ُوِجد حتى بین 

  .األنبیاء فأولو العزم من الرسل لیسوا كغیرھم من األنبیاء

، ولكنھ یحافظ على تماسك تأخر الحصاد إلىوالسیر على سیر األضعف قد یؤدي 

الجماعة؛ وذلك برفع ھمة المبطئین وكبح جماح المتسرعین؛ فتلتقي الجماعة عند 

  .نقطة وسط

ھنا ال بد من التمییز بین الضعف والوھن نراعي حالة الضعف وال ننساق بالتنازل 

فالمحافظة على تماسك الجماعة مع تأخر الوصول والحصاد . إلرضاء الواھنین

فتیت الجماعة مع سرعة الوصول ولن یكون ھناك حصاد، كما أن خیر من ت
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تخفیف الصالة مع تكثیر الجماعة أولى من إطالة الصالة مع افتتان بعض 

  .المصلین بترك الجماعة

لذلك كان التوجیھ النبوي لألمة أن تسیر على سیر األضعف، وكانت التوجیھات 

ي لألمیر أن یحمل األمة على ینبغ النبویة في ھذا المضمار صارمة واضحة؛ فال

  .العزیمة كرھاً وإن أخذ بھا في خاصة نفسھ

حتى في قضیة الجھاد ذروة سنام اإلسالم كان یتخلف عن الغزوة شفقة بأمتھ، قال 

  :صلى هللا علیھ وسلم

لوال أْن أشقَّ على المسلِمیَن؛ ما قعدُت خالَف َسِریَّة تغُزو في سبیِل هللاِ أبداً؛ (

أخرجھ البخاري .) ولكنِّي ال أجُد َسَعة فیتبُعوني، وال تطیُب أنفُُسھم فیتخلفوَن بْعدي

/ 2(، وأحمد )9/157( ، والبیھقي)5/24(، وأبو عوانة )6/33(، ومسلم )36(

  )384و  231

لكثیر من أحادیث السنة یجد امتناع رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم عن والمتتبع 

كثیر من األعمال التي یحبھا لكنھ یمتنع خشیة أن تفرض على أمتھ، كما أمتنع عن 

  .الخروج للتراویح مخافة أن تفرض على أمتھ فیشق األمر علیھم

ة وبما فعلھ مشكلة بعض الجماعات اإلسالمیة یبطلون االستدالل بالسیرة النبوی

رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ولو تشابھت الحالة ضعفاً ومكنة، بناء على أن ما 

فعل في السیرة حال االستضعاف وقع لما كانت الشریعة لم تكتمل أما وقد اكتملت 

  .عة هللا تعالى فال یجوز ذلك بحالشری

ام خیاٍر بل إن منھم من یبطل كل العمل السیاسي بآیة السیف ویضع األمة أم

أُحادي ال یقبل التعدد، وھذا خطأ بیِن ألننا ال نقول بأن التزام الجماعات اإلسالمیة 

. لى عمل الجماعة ھي مسألة توقیفیةبمراحل السیرة النبویة وإسقاط مراحلھا ع

وإنما نقول أن ارتباط التكلیف بالقدرة حكم ثابت ال یلغیھ اكتمال الشریعة بل ھو 

فعلھ رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في السیرة من  من كمال الشریعة وما

لتي الترخص وترك العزیمة ھو من ھذا الباب، وكثیر من األحادیث الصحیحة ا

  )لوال أن أشق على أمتي(تبدأ 
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وجدنا من یحمل األمة على العزیمة في زمن االستضعاف بطریقة التلبیس في 

ا الساحة بل تتطلب غیرھا ھتوصیف الحالة عن طریق ضخ ثقافة معینة ال تتحمل

كمن یَُدِرُسوَن أحكام جھاد الطلب في ساحٍة الجھاُد فیھا جھاد الدفع لسبب . تماماً 

  .یعرفون الجھاد إال فرعاً عن التكفیر وحید أنھم ال

بعض التیارات اإلسالمیة تُعرض عن الرخصة إلى العزیمة ال لقناعتھا ولیس 

مزایدات مع الجماعات األخرى التي من ال ماراتونورعاً؛ وإنما بسبب دخول 

من تنتظر منھا ھكذا خطوة لتقلب مزاج األتباع على قادتھا وكسب أتباع جدد، 

ل المتاجرة وتصویر الرخصة بالخیانة وكذلك التزي بأردیة الزور والتشبع خال

بالمفقود لدغدغة عواطف األتباع الذین یطربون لھذا النوع من الخطابات 

  .والشعارات

نا كثیراً من القادة أعرضوا عن إصالحات وترددوا في قرارات مصیریة فقد عرف

وتركوا أمر رشٍد خوفاً من خسارة بعض األتباع السفھاء الذین قد یفسرون 

الرخصة طعناً في الدین وخیانة � ورسولھ، حتى غدت خشیة القادة من األتباع 

  .ةأكثر من خشیة األتباع للقادة حرصاً على عدم تخلخل الجماع

مراعاة للقدرة  األضعففاألصل أن یكون السیر في العمل الحركي على سیر  

جعلت السیر على سیر األجھل  اإلسالمیةولكن بعض الحركات  األفرادوضعف 

بان یأخذ القوي بید الضعیف كالماشي مع  األمرحتى ال یخسره التنظیم بل یكون 

وان جلس معھ ھلكوا  كالعاجز لیعینھ على لطریق فان تركھ بنصف الطریق ھل

جع القوي خطوة ویخفف من سرعتھ ویشد الضعیف خطوة ویرفع من جمیعا فیترا

  ھمتھ حتى ینتظم سیر القافلة ھكذا موازنتھا الصحیحة

تخرج في رسم سیاستھا من دوائر السیاسة  اإلسالميوھكذا نجد قیادات التیار 

وھكذا تھدر مصالح األمة  التقید بمزاج القوى النافذة داخل تیاراتھا إلىالشرعیة 

في سبیل الحفاظ على الفصیل، فتعیش القیادة حالة من الحجر على التصرفات 

والقرارات الشرعیة في مؤداھا من خالل إحاطتھا بمجالس شورى صوریة لیس 

مھمتھا تقدیم الشورى بقدر ما تكون مھمتھا ممارسة الحجر على القیادة وتعطیل 

نوع التغذیة التربویة التي نما علیھا ھؤالء ضمن القرارات المصیریة، والسبب 

القوالب الجامدة؛ والتي یبوء بإثمھا موجھون أساؤوا التربیة بالتثقیف األحادي 



 صعاسث شغ ا��ص� ا��غ�جغ ا��حغث طظ ا��غ�ة ا�ظئعغئ

 

 
41 

  

الذي یراعي الحالة العسكریة الجھادیة فقط، فلما وصلوا إلى مرحلة القطاف 

لسیاسي أو السیاسي للجھد العسكري وجدوا القاعدة غیر مھیأة لالنتقال إلى الجھاد ا

حتى أن تقبل رؤیة قیاداتھا تخوض غمارھا بسبب فقد التوازن في التوجیھ 

واإلعداد، فالنظرة إلى العمل السیاسي عند أبناء التیار نظرة مفعمة بالتخوین 

  .وسوء الظن، وھذا بسبب ضعف التدبر للسیرة النبویة

یاسي ھي نفس نجد في الحدیبیة األیادي التي امتدت لصلح الحدیبیة كاستحقاق س

األیادي التي امتدت لبیعة الموت تحت الشجرة قبلھا، فالتربیة الجھادیة والسیاسیة 

أما الیوم فنحن العرب خاصة و المسلمون عامة ال نحسن . تسیر سواء بسواء

الحرب وال نحسن السیاسة نحارب بعاطفة فنعلن الحرب على العالم ونمارس 

  السیاسة بعاطفة فنسرف بالتنازالت 

  )والحكمة أن تسوس الحرب وتحارب في السیاسة(

كان ھناك من یرى القرار السیاسي للقیادة النبویة إعطاء للدنیة ولكن األغلبیة 

كانت على ثقة بكل ما یصدر عن قیادتھا، رغم الشروط التي كان یراھا البعض 

مجحفة بحق المسلمین، ولكن ما لم یفطن لھ الكثیر أن أعظم نصر للمسلمین في 

لحدیبیة ھو حصول المسلمین على اعتراف بھم ككیان ودولة تبرم المعاھدات، ا

وھذا من أھم العوامل لقیام الدولة مما ال یفطن لھ أبناء التیار اإلسالمي الذین 

  .یبحثون عن شكل دولة دون اعتراف من المجتمع الدولي بھا

  :ة تحول القبلةزمن األمثلة على دعم قرارات القیادة وأھمیة عامل الثقة في قضی

لقد كان تغییر القبلة أمراً عظیماً على قلوب أصحاب رسول هللا، وكانت الحكمة 

لیعلم هللا من یتبع الرسول ممن ینقلب على عقبیھ، ولكن لما كانت التربیة اإلیمانیة 

ألصحاب رسول هللا راسخة وثقتھم بدینھم ورسولھم كان التسلیم المطلق، حتى 

ثناء الصالة وسمي المسجد أبعد ركعتین من صالة رباعیة إنھم غیروا اتجاھھم ب

  .مسجد القبلتین

ْن یَْنقَلُِب {قال تعالى  ُسوَل ِممَّ َوَما َجَعْلنَا اْلقِْبلَةَ الَّتِي ُكْنَت َعلَْیھَا إِالَّ لِنَْعلََم َمْن یَتَّبُِع الرَّ

ُ لِیُِضیَع إِیَمانَُكْم إِنَّ َعلَى َعقِبَْیِھ َوإِْن َكانَْت لََكبِیَرةً إِالَّ َعلَى الَّذِ  ُ َوَما َكاَن هللاَّ یَن ھََدى هللاَّ

َ بِالنَّاِس لََرُءوٌف َرِحیٌم    البقرة) 143(}هللاَّ
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تقدیر الجھد السابق للجماعة لھ أثره في ارتضاء األمر : في اآلیة ملحظ لطیف وھو

ولكن بعد  والتسلیم، اإلیمانالالحق، ھذا لما كانت الجماعة على حاٍل واحد من 

الفتح مجرد تصحیح القبلة لم تُقِدم علیھ القیادة النبویة لعدم الثقة بمسلمة الفتح 

حدیثي العھد بالجاھلیة، ثم إن تصحیح القبلة لیس مكسباً استراتیجیاً حتى یشوش 

الناس من أجلھ؛ فتركھ كان عین السیاسة الرشیدة، أما تحویل القبلة فكان خطوة ال 

مفاصلة في الھویة مع أھل الكتاب واالستقالل بقبلة خاصة بد منھا لتحقیق ال

  .بالمسلمین

  

  )22(من الفقھ السیاسي في السیرة النبویة  الجزء الثاني 

  القیادة المیدانیة والقیادة عن بعد

 أمالقیادة المنھمكة بالعمل المیداني عن كثب  أفضل أیھماكثیراً ما یطرح سؤال 

  القیادة التي تدیر الدفة عن بعد  وتكتفي باإلرشادات العامة 

  المصلحة والفاعلیة التي تحققھا كل من الطریقتین  إلىوالحقیقة أن األمر عائد 

ففي الوقت الذي تشح فیھ الكوادر ویمكن أن تتعرض الجماعة للفراغ القیادي  -أ  

تخلخل الجماعة حال فقد یجدر بھا أن تحافظ على قیادتھا لما لذلك من أثر في 

الواجھة فلما  إلىالقائد الضرورة  وقد رأینا كثیر من الجماعات دفعت قیاداتھا 

  فقدوھم صاروا على ذلك من النادمین  

وفي السیرة النبویة كانت قیادة النبي صلى هللا علیھ وسلم للمعركة من العریش 

  دون االشتراك بالقتال وقد حرص الصحابة على 

  :ئد و تأمین مقر القیادةحمایة القا

:  -مبینًا أھمیة تأمین سالمة القائد والقیادة –فقد قال القائد اإلسالمي َسْعَد ْبَن ُمَعاٍذ 

أو [ تُكوُن فِیِھ نُِعّد ِعْنَدك َرَكائِبَك ] َمن جرید[یَا نَبِّي ّهللاِ، أَال نَْبنِي لَك َعِریًشا " 

َك َما أَْحبَْبنَا، أََعّزنَا ّهللاُ َوأَْظھََرنَا َعلَى َعُدّونَا، َكاَن َذلِ ، فَإِْن ، ثُّم نَْلقَى َعُدّونَا]رواحلك

، فَقَْد تََخلَّف َعْنك َوإِْن َكانَْت اْألُْخَرى، َجلََسْت َعلَى َرَكائِبِك، فَلَِحقَْت بَِمْن َوَراَءنَا
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َولَْو ظَنّوا أَنّك تَْلقَى َحْربًا َما تََخلّفُوا ! ُن بِأََشّد لَك ُحبّا ِمْنھُمْ َما نَحْ  -یَا نَبِّي ّهللاِ  -أَْقَواٌم 

  ] .63/  3السھیلي "[ ، یَْمنَُعك ّهللاُ بِِھْم یُنَاِصُحونََك َویَُجاِھُدوَن َمَعكْنكعَ 

  . َخْیًرا ، َوَدَعا لَھُ بَِخْیرِ  - َصلّى ّهللاُ َعلَْیِھ َوَسلَّم  -فَأَْثنَى َعلَْیِھ َرُسوُل ّهللاِ 

  ]1/17الواقدي !" [ أو یقضي هللا خیراً من ذلك یا سعد": وقال مبشًرا

َعِریًشا على تل مرتفع یشرف على  -َصلّى ّهللاُ َعلَْیِھ َوَسلَّم  -ثُّم بُنَِي لَِرُسوِل ّهللاِ 

  .-رضي هللا عنھ  –جابة لمطلب سعد ساحة القتال است

  ] .143 / 2أسد الغابة : ابن األثیر[وكان فیھ أبو بكر، ما معھما غیرھما 

كما تم انتخاب فرقة من جنود األنصار بقیادة سعد بن معاذ لحراسة مقر قیادة 

  ].2/233ابن ھشام : انظر[َصلّى ّهللاُ َعلَْیِھ َوَسلَّم  -حضرة النبي

أما في الحالة التي یكتمل فیھا بنیان الجماعة وتغتني بالكوادر وتضعف ھمة  -ب

حسن أن تكون القیادة میدانیة  وربما في البعض عن العمال بسبب غیاب القیادة  فی

  الخط األول  لتحمیس الھمم القاصرة 

كنا إذا اشتدَّ :" عن البراء بن عازب رضي هللا تعالى عنھ قال )1776(روى مسلم 

البأُس، وحمَي الوطیس، استقبلنا القوم بوجھ رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وإن 

جاع منا لیُحاذي الذي یحاذي رس   ".ول هللا صلى هللا علیھ وسلم الشُّ

شھدت : وروى اإلمام أحمد بإسناد صحیح، عن العباس رضي هللا تعالى عنھ قال

فلقد رأیت النبي صلى هللا علیھ : قال ،هللا صلى هللا علیھ وسلم حنیناً  مع رسول

نا رسول هللا فلزم ،بو سفیان بن الحرث بن عبد المطلبوسلم وما معھ إال أنا وأ

ھا لھ فروة بن نعامة أھدا ،وھو على بغلة شھباء ،فلم نفارقھ ،علیھ وسلمصلى هللا 

وطفق رسول هللا  ،مون والكفار ولى المسلمون مدبرینفلما التقى المسل ،الجذامي

وأنا آخذ بلجام بغلة : قال العباس. صلى هللا علیھ وسلم یركض بغلتھ قبل الكفار

وأبو  ،یألو ما أسرع نحو المشركین ھو الو ،ل هللا صلى هللا علیھ وسلم أكفھارسو

فقال رسول هللا صلى  ،ِز رسول هللا صلى هللا علیھ وسلمسفیان بن الحرث آخذ بغر

فقلُت  ،وكنُت رجالً صیتاً : قال. السُمرةیا عباس نادیا أصحاب : هللا علیھ وسلم

وا صوتي فو هللا لكان عطفتھم حین سمع: قال. أین أصحاب السُمرة: بأعلى صوتي
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بل المسلمون فاقتتلوا ھم وأق ،یا لبیك یا لبیك: فقالوا ،ة البقَر على أوالدھاعطف

الداعون على بني ثم قصرت  ،یا معشر األنصار: األنصار یقولونفناَدت  ،والكفار

فنظر رسول هللا : قال. فنادوا یا بني الحرث بن الخزرج ،الحرث بن الخزرج

فقال رسول هللا  ،ل علیھا إلى قتالھمغلتھ كالمتطاوصلى هللا علیھ وسلم وھو على ب

  ھذا حین حمَي الوطیس: صلى هللا علیھ وسلم

وبذلك ندرك متى  یجب أن تكون القیادة میدانیة ومتى یحسن أن نحافظ على 

  القیادات وال نسترخص بھا  في المھالك 

  وان األمر ال یخضع للعواطف والمزایدات 

  )23(النبویة  من قواعد الفقھ السیاسي في السیرة 

  الجمع بین ثبات المبادئ  ومرونة الوسائل  في وقت القوة والضعف

یظن البعض أن مرحلة الضعف تقتضي المرونة بإطالق مع الكافرین واألخذ 

بالرخص ھو األصل  وال ینبغي للجماعة المستضعفة أن تأخذ مواقف صلبة وھذا 

 وأصحابھ علیھ وسلم الكالم لیس على إطالقھ فقد وجدنا لرسول هللا صلى هللا

الكرام في العھد المكي مواقف صلبة كالجبال الراسیة وموقف مرنة كل ذلك ضمن 

فقھ سیاسي ومعرفة باألولویات ودراسة الموقف المناسب لفقھ المرحلة  فھو ثبات 

  بال تحجر ولین بال تمیع 

) لھ إال هللاال إ(في مكة یدعو الناس إلى  -وسلم  صلى هللا علیھ -فقد ظلَّ رسولنا 

وجھاراً، لیالً وإلى عبادة هللا، ویحذرھم من الشرك با� ومن عبادة األوثان، سراً 

، ومنذ بدایة الدعوة اإلسالمیة والمشركون یسعون للحیلولة دون وصولھا ونھاراً 

السخریة واالضطھاد واإلیذاء، ومع ذلك فالناس : إلى الناس بأسالیب مختلفة، منھا

  . -صلى هللا علیھ وسلم  -سول هللا ، ویتبعون ریدخلون في دین هللا

سألت ابن عمرو بن العاص أخبرني : (الزبیر ـ رضي هللا عنھ ـ قال عن عروة بن

بینا النبي ـ : بأشد شيء صنعھ المشركون بالنبي ـ صلى هللا علیھ وسلم ـ؟، قال

، فوضع صلى هللا علیھ وسلم ـ یصلي في ِحجر الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معیط

ثوبھ في عنقھ، فخنقھ خنقا شدیدا، فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبیھ، ودفعھ عن النبي 

  . رواه البخاري) أتقتلون رجال أن یقول ربي هللا؟ :ـ صلى هللا علیھ وسلم ـ، وقال
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وبعد أن فشل كفار قریش في محاربة النبي ـ صلى هللا علیھ وسلم ـ والصد عن 

نتقلوا إلى أسلوب آخر، أال وھو أسلوب اإلغراءات دین هللا بھذا األسلوب، ا

والمساومات، وطلب المعجزات للتحدي واإلعجاز، لكن النبي ـ صلى هللا علیھ 

وسلم ـ كان ثابتاً أمام ھذه التحدیات، فلم یفتر ولم یركن إلیھم، حتى انتشر نور 

ِ یُِریُدوَن أَْن یُطْ {: ء األرض كلھا، قال هللا تعالىاإلسالم في أرجا فِئُوا نُوَر هللاَّ

ُ إِالَّ أَْن یُتِمَّ نُوَرهُ َولَْو َكِرهَ اْلَكافُِرونَ    ) .32:التوبة(}بِأَْفَواِھِھْم َویَأْبَى هللاَّ

  :ترغیب وإغراء

ظن كفار مكة أن األنبیاء یریدون بدعوتھم الدنیا والمناصب، أو الزعامة 

بھذه المحاولة،  -علیھ وسلم صلى هللا  -والرئاسة، ولذلك تقدموا إلى رسول هللا 

  . ة والسیادة، ولكنھم فشلوا في ذلكوھي إغراؤه بالمال والملك، والرئاس

أرَسلَْت : (بد هللا ـ رضي هللا عنھ ـ قالذكر ابن ھشام في سیرتھ عن جابر بن ع

فذھب إلى رسول هللا ـ صلى  -وھو رجٌل َرِزیٌن ھادىٌء  - قریٌش ُعْتبَةَ بَن ربیعةَ 

یا ابن أخي، إنك منا حیث قد علمَت من المكان في النسب، : وسلم ـ یقول  هللا علیھ

ْقَت بھ جماعتھم، فاسَمْع ِمنِّي أَْعِرْض علیك أمورا  وقد أَتَْیَت قوَمك بأمٍر عظیٍم فَرَّ

لعلك تقبل بعضھا، إن كنَت إنما ترید بھذا األمر ماال جمعنا لك من أموالنا حتى 

ْدناَك علینا، فال نقطع أمرا دونك، وإن  تكون أكثرنا ماال، وإن كنتَ  تریُد َشَرفا َسوَّ

تراه ال ) مس من الجن(وإن كان ھذا الذي یأتیك رْئیًا كنَت تریُد ُمْلًكا َملَّْكناَك علینا، 

، وبَذلنا فیھ أموالَنا حتى تْبَرأَ  فلما فَرَغ .. تستطیع رّده عن نفسك، طلبنا لك الطِّبَّ

لَْت صلى هللا علیھ و قولُھ تال رسوُل هللا ـ تَْنِزیٌل ِمَن * حم { :سلم ـ َصْدَر سورة فُصِّ

ِحیِم  ْحَمِن الرَّ لَْت آیَاتُھُ قُْرآنًا َعَربِیًّا لِقَْوٍم یَْعلَُموَن * الرَّ بَِشیًرا َونَِذیًرا * ِكتَاٌب فُصِّ

أَِكنٍَّة ِممَّا تَْدُعونَا إِلَْیِھ َوفِي َوقَالُوا قُلُوبُنَا فِي * فَأَْعَرَض أَْكثَُرھُْم فَھُْم َال یَْسَمُعوَن 

قُْل إِنََّما أَنَا بََشٌر ِمْثلُُكْم * آَذانِنَا َوْقٌر َوِمْن بَْینِنَا َوبَْینَِك ِحَجاٌب فَاْعَمْل إِنَّنَا َعاِملُوَن 

الَِّذیَن * َوَوْیٌل لِْلُمْشِرِكیَن  یُوَحى إِلَيَّ أَنََّما إِلَھُُكْم إِلَھٌ َواِحٌد فَاْستَقِیُموا إِلَْیِھ َواْستَْغفُِروهُ 

َكاةَ َوھُْم بِاْآلِخَرِة ھُْم َكافُِروَن  ، حتى وصل إلى قولھ )7: 1: فصلت(}َال یُْؤتُوَن الزَّ

) 13: فصلت(}فَإِْن أَْعَرُضوا فَقُْل أَْنَذْرتُُكْم َصاِعقَةً ِمْثَل َصاِعقَِة َعاٍد َوثَُمودَ {: تعالى

.  
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ات التي عرضتھا قریش على النبي ـ صلى هللا علیھ وسلم إن اإلغراءات والمساوم

ـ ورفضھا، جاءت لتقطع السبیل إلى كل ظن وتشكیك بمقصده ـ صلى هللا علیھ 

وسلم ـ من قیامھ بالدعوة، ومع ھذا، فقد بقي البعض ممن احترف الغزو الفكري 

وكانت لھ كانت لھ دوافع سیاسیة،  -صلى هللا علیھ وسلم  -یؤثر القول بأن محمدا 

مر األلماني رغبة في السیادة والملك، وممن قال ھذا القول من المستشرقین كری

  .وفان فلوتن الھولندي

والرد علیھم واضح جلي، من خالل جواب النبي ـ صلى هللا علیھ وسلم ـ على 

: ھ ـ صلوات هللا وسالمھ علیھ ـُعتبة في روایة أخرى البن ھشام وابن كثیر بقول

ا جئتكم بھ أطلب أموالكم وال الشرف فیكم وال الملك علیكم، ولكن هللا ما ِجئُت بم(

بعثني إلیكم رسوال، وأنزل عليَّ كتابا، وأمرني أن أكون لكم بشیرا ونذیرا، فإن 

تقبلوا مني ما جئتكم بھ، فھو حظكم في الدنیا وفي اآلخرة، وإن تردوه علّي أصبر 

  .)هللا حتى یحكم هللا بیني وبینكم ألمر

  :م دینكم ولي دینلك

، "تقارب األدیان"ثانیة وھي ما یسمى بلغة العصر  انتقل كفار مكة إلى محاولة

ففكرة التقارب بین األدیان لیست بدعة عصریة، وإنما ھي قدیمة أول من دعى 

نعرض علیك : -صلى هللا علیھ وسلم  -إلیھا كفار مكة، عندما قالوا لرسول هللا 

تعبد آلھتنا سنة، : وما ھي؟، قالوا: یھا صالح قالخصلة واحدة، فھي لك ولنا ف

  . ونعبد إلھك سنة

 -إن قریشاً وعدوا رسول هللا : (قال  -رضي هللا عنھما  -عباس عن عبد هللا بن 

أن یعطوه ماالً فیكون أغنى رجل بمكة، ویزوجوه ما أراد  -صلى هللا علیھ وسلم 

د :فقالوا لھ) یسوده: أي(من النساء، ویطئوا عقبھ  وكف عن ! ھذا لك عندنا یا محمَّ

شتم آلھتنا، فال تذكرھا بسوء، فإن لم تفعل فإنا نعرض علیك خصلة واحدة، فھي 

الالت والعزى، ونعبد : تعبد آلھتنا سنة: وما ھي؟، قالوا: لك ولنا فیھا صالح، قال

حتى أنظر ما یأتي من عند ربي، فجاء : -صلى هللا علیھ وسلم  - فقال ! إلھك سنة

َوَال أَْنتُْم * َال أَْعبُُد َما تَْعبُُدوَن * قُْل یَا أَیُّھَا اْلَكافُِروَن {  :وحي من اللوح المحفوظ ال

لَُكْم ِدینُُكْم * َوَال أَْنتُْم َعابُِدوَن َما أَْعبُُد * َوَال أَنَا َعابٌِد َما َعبَْدتُْم * َعابُِدوَن َما أَْعبُُد 

ِ تَأُْمُرونِّي {:  -عز وجل  -، وأنزل هللا )6:  1: الكافرون(}َولَِي ِدینِ  قُْل أَفََغْیَر هللاَّ
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َولَقَْد أُوِحَي إِلَْیَك َوإِلَى الَِّذیَن ِمْن قَْبلَِك لَئِْن أَْشَرْكَت لَیَْحبَطَنَّ * أَْعبُُد أَیُّھَا اْلَجاِھلُوَن 

َ فَاْعبُدْ * َعَملَُك َولَتَُكونَنَّ ِمَن اْلَخاِسِریَن  اِكِرینَ  بَِل هللاَّ : 64: الزمر(}َوُكْن ِمَن الشَّ

  .رواه الطبراني ) ) 66

لیس ھذا من باب اإلقرار، وإنما ھو من باب ): 6:الكافرون( }لَُكْم ِدینُُكْم َولَِي ِدینِ {

، "لكم دینكم الكفر، ولي دین اإلسالم : " المفاصلة والتحذیر، قال اإلمام البخاري

ا َوإِْن {: وھو مثل قولھ تعالى َكذَّبُوَك فَقُْل لِي َعَملِي َولَُكْم َعَملُُكْم أَْنتُْم بَِریئُوَن ِممَّ

ا تَْعَملُونَ    ) .41:یونس( }أَْعَمُل َوأَنَا بَِريٌء ِممَّ

وقد بین ھذا الموقف من النبي ـ صلى هللا علیھ وسلم ـ بأن طریق الحق واحد 

ان، فاالختالف جوھري، العوج فیھ، إنھ توحید هللا، فال لقاء بین الكفر واإلیم

یستحیل معھ التنازل عن شيء من الحق إلرضاء الباطل وأھلھ، فالكفر كفر، 

واإلیمان إیمان، والفارق بینھما بعید، والسبیل الوحید لاللتقاء ھو الخروج من 

الكاملة، بین اإلیمان  الكفر إلى اإلسالم، وإال فھي البراءة التامة، والمفاصلة

  ) .6:الكافرون( }نُُكْم َولَِي ِدینِ لَُكْم ِدی{: والكفر

الصراع بین اإلسالم والكفر، والحق والباطل، قصتھ واحدة، وإِن اختلفت  :الثبات

صوره وأسالیبھ بحسب الزمان والمكان، ومن أھم سمات التربیة في المرحلة 

وال شك أن موقف النبي ـ صلى هللا  ثبات على الدین،مع مرونة الوسائلالمكیة ال

علیھ وسلم ـ الراسخ أمام اإلیذاء، واإلغراء، والمساومة، كان درسا تربویا 

للصحابة ـ رضوان هللا علیھم ـ ولنا من بعدھم، نتعلم منھ الثبات على العقیدة، 

محن، ونحن والتمسك بالمبادئ، مھما أوذینا بقول أو فعل، وعدم الضعف أمام ال

ض علینا لصرفنا عن أو التفكیر في المغریات التي تعر المحنة والضعففي حالة 

  ..دیننا ودعوتنا

َولَْوال أَْن ثَبَّْتنَاَك {: من نعم هللا، قال هللا تعالى ثم إن الثبات على الدین والحق نعمة

صلى هللا  -، ولذا كان رسول هللا )74:اإلسراء( }لَقَْد ِكْدَت تَْرَكُن إِلَْیِھْم َشْیئاً قَلِیالً 

رواه ) مقلب القلوب ثبّت قلبي على دینك یا: (یكثر من الدعاء بقولھ - لیھ وسلم ع

  . أحمد 

والثبات في أیام الفتن ووقت المحن والبالء لھ أجره الكبیر وفضلھ العظیم، ولذلك 

صلى هللا علیھ وسلم ـ الثابت على دینھ بأجر خمسین من  -بّشر رسول هللا 
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إن من ورائكم أیام الصبر، للمتمسك : (هللا علیھ وسلم ـ فقال ـ صلى الصحابة،

بل : هللا أو منھم ؟، قال یا نبيَّ : فیھنَّ یومئٍذ بما أنتم علیھ أجر خمسین منكم، قالوا

  .رواه الترمذي ) مْنكم

رضوان  وأصحابھوكذلك نجد في المقابل مواقف مرنة للنبي صلى هللا علیھ وسلم 

  .هللا علیھم في وسائل الدعوة وما ال یخدش في العقیدة والثوابت

الجاھلیة  األعرافرسول هللا یستفید من قانون اإلجارة في مكة ویتحرك ضمن 

  .لصالح الدعوة

لم یكن أمام رسول هللا  بدٌّ من دخول مكة مرة أخرى، خاصة بعد ما لقیھ من 

ألمنیة المكیة، إال س من قبل األجھزة اسفھاء الطائف، ومع أنھ كان مطلوب الرأ

كان واقعیًّا ألبعد درجة، لقد قرر أن یدخل في إجارة رجل من أھل  أن رسول هللا

مكة، وقانون اإلجارة قانون محترم في مكة، نعم، یقوم على تطبیقھ مشركون، لكن 

، طالما ال تتعارض مع شرع هللارسول هللا  یستفید من قوانین المجتمع المشرك 

وطالما ال یقدم تنازالً من دینھ أو عقیدتھ في نظیر االستفادة من ھذا القانون، درس 

  .في غایة األھمیة

أن یدخل مكة في إجارة مشرك، ولم تأخذه األنفة  قانون اإلجارة لقد قرر رسول هللا

واقعیًّا ألبعد الحدود، لو أن  كان أن یتعامل مع مشرك ویدخل في حمایتھ، لقد

خل في إجارة مؤمن لكان ذلك بمنزلة إعالن الحرب في مكة، رسول هللا  د

مؤمن وكافر، وھذا لیس وقت المواجھة، وال بد من : وسیتمیز أھل مكة إلى فریقین

  .ضبط النفس حتى یأتي أمر هللا

من یجیره؛ فكبیر بني  -على عظمھا-وفي الوقت نفسھ ھو ال یجد في بني ھاشم 

، وأبو لھب من أشد األعداء لھذه الرسالة، ھاشم بعد موت أبي طالب ھو أبو لھب

ولن یقبل أن یقوم بحمایة رسول هللا  لیبلغ رسالة ھو كاره لھا، ولن یستطیع أحد 

  .من رجال بني ھاشم أن یتعدى على أبي لھب في ھذا األمر

لذلك لم یتردد رسول هللا  في أن یراسل رجاالً من المشركین یطلب إجارتھم لھ، 

أي (األخنس بن شریق فلم یكن عنده نخوة، وتعلل بأنھ حلیف  فراسل في البدایة

والحلیف ال یجیر، فراسل سھیل بن عمرو وھو من عظماء ) لیس أصیالً في مكة
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! مكة، وكان من المتوقع منھ أن یقبل اإلجارة وكان رجالً عاقالً، ولكن سبحان هللا

. بني كعبإن بني عامر ال تجیر على : تخلى سھیل عن عقلھ ومروءتھ وقال

وطبًعا رسول هللا  یعلم أن ھذه القوانین لیست حتمیة، وإنھ من الممكن أن یجیر 

الحلیف، ومن الممكن أن تجیر بنو عامر على بني كعب، وإالَّ لما أرسل إلیھما، 

  .ولكن على كل حال كانت تلك اعتذارات مؤدبة من قادة مكة

فراسلھ وكان ان وافق ثم فكر رسول هللا  في رجل آخر ھو المطعم بن عدي  

البسوا السالح وكونوا : المطعم بن عدي على إجارة رسول هللا  وقال لبنیھ وقومھ

وخرجت كتیبة مسلحة من بني نوفل . عند أركان البیت؛ فإني قد أجرت محمًدا

حمایتھ، ودخل في وسطھا رسول تستقبل رسول هللا  وزید بن حارثة وأحاطت بھ ل

لى البیت الحرام فصلى ھناك ركعتین، وقام المطعم ، وسارت بھ حتى وصل إهللا

یا معشر قریش، إني أجرت محمًدا، فال یھجھ : بن عدي، فخطب في الناس فقال

  .ثم سارت الكتیبة المسلحة تحمي رسول هللا حتى أدخلتھ بیتھ. أحد منكم

عمق الفكر في مراسلتھ تدل على  الطریقة التي استخدمھا رسول هللاوھذا التفكیر و

، وعلى وعیھ الكامل بالجذور التاریخیة للمنطقة، وعلى لسیاسي عند رسول هللا

  .حكمتھ الدبلوماسیة في التعامل مع كافة الظروف واألطراف

  )24(من قواعد الفقھ السیاسي في السیرة النبویة الجزء الثاني 

  فلسفة الحركة في الدعوة والتنظیم  بین السر والعلن

 اإلستراتیجیةاالنتكاسات بسبب ضعف  إلى اإلسالمیةتتعرض كثیر من الجماعات 

لدیھا في التحرك الدعوي والسیاسي والعسكري  واالقتصادي  القائمة على الدمج 

الكلي حیث تقوم بربطھا ارتباطاً عضویاً ظاھراً  وھي تواجھ أعتا قوى الشر 

 ھذه القوى فیجعل ھذه القوى تستشعر مأما أورقھاالعالمیة فتقوم بكشف كل 

دھا مما یتسبب لھا قبل اشتداد عض  وأجنحتھاخطرھا وتنقض على كل مكوناتھا 

  ،بخسارة فادحة 

مع التناغم عن بعد بحیث لو  األجنحةلذلك كان من الحكمة  الفصل التام بین ھذه 

على التنظیم السیاسي  یبقى النشاط الدعوي دون تأثر ولو توقف الجھاد  اإلجھازتم 

  ..لسیاسي یناور وعدم وضع البیض كلھ في سلة واحدة العسكري یبقى النشاط ا
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سالمیة بمراحل ثالث تم فھمھا من في المنھج الحركي لإلسالم مرت الدعوة اإل

  . استقراء السیرة النبویة

  :ھي سریة الدعوة وسریة التنظیم :المرحلة األولى

ل خطاھا في سبی أولىرسول هللا  صلى هللا علیھ وسلم الدعوة السّریة خطوة  اتخذ

، ولم یكن الغرض من التركیز على السّریّة في تحقیق إنجاح الدعوة اإلسالمیة

، بل ھذه ھي الخطّة الرائجة لى نفسھ وصیانتھا من كید األعداءالدعوة الخوف ع

وتحقیق شوكة الردع، فال یجھرون  اإلتباعبین الدعاة المخلصین  لحین تكاثر 

، بل یبدأون بعرض الدعوة سّراً على األفراد ي بدءبالدعوة، وال یعلنونھا بادئ ذ

وسلم بالدعوة   علیھ و الھ هللا  الذین یطمئنّون لھم ـ وألجل ذلك ـ بدأ الرسول صلى 

فدخل تحتھا عّدة من الشباب ، فتعلّموا الفرائض والسنن سّراً  اإلسالمالسّریة إلى 

  .وكانوا یذھبون إلى شعاب مّكة فیقیمون الفرائض فیھا

وكان ھذا األمر مع بدایات اإلسالم فقد دعا الرسول علیھ الصالة والسالم أھلھ  

لإلسالم وبعض من یثق بھم وطلب منھم كتمان ھذا األمر كي ال یجھض اإلسالم 

 أبيبن  األرقمفي دار  اجتماعاتھفي بدایة الدعوة وكان التنظیم سري للغایة تدار 

    األرقم

    :الجھر بالدعوة مع سریة التنظیم :المرحلة الثانیة

بالجبل الجلیدي القسم المخفي منھ یشكل التنظیم  أشبھھنا یكون شكل العمل 

  والجزء الظاھر ھو الدعوة 

” بما تؤمر فأصدع” انتھت مرحلة سریة الدعوة عندما انزل هللا تعالى على نبیھ  

ا كان یقف في أندیة وھذا أمر مباشر نفذه علیھ الصالة والسالم بكل شجاعة عندم

عالنیة الدعوة لم یكن  إلىولكن االنتقال من السریة  ش یدعوھم إلى اإلسالم،قری

بطریقة الطفرة وإنما بتدرج یشبھ انسالخ اللیل عن النھار وامتداد النور شیئاً فشیئاً 

  فبدأ الجھر للمقربین من أھل الثقة ثم عشیرتھ ثم الم القرى ومن حولھا ثم للعالمین 

یكشف حجم وحركة  أندون  وسلم ماھیة دعوتھ كشف النبي صلى هللا علیھ 

والقدرة والشوكة والمصلحة  یم والدعوة یخضعان لنظام الدوائرفالتنظ التنظیم

  والمفسدة
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مراعاة للقدرة  األضعففاألصل أن یكون السیر في العمل الحركي على سیر  

 لالسیر على سیر الجاھجعلت  اإلسالمیةولكن بعض الحركات  األفرادوضعف 

  المتحمس حتى ال یخسره التنظیم

  :الجھر بالدعوة والتنظیم :المرحلة الثالثة

فمع الھجرة النبویة وقیام الدولة اإلسالمیة في المدینة انتھت فلسفة عالنیة الدعوة  

وسریة التنظیم، فقد دخل الناس في دین هللا أفواجاً وأصبحت لھم دولة تحكم 

وتحققت للمسلمین شوكة . باإلسالم قائدھا خیر األنام محمد علیھ الصالة والسالم

  ..ي العلنوصارت الدعوة والتنظیم ف الحمایة 

  :ذا السبر لمراحل الدعوة والتنظیممن ھ

نرى ضرورة الربط بین الدعوة إلى هللا ووجود تنظیم سري یدیر ھذه الدعوة، 

وخططھا وبرامجھا التشغیلیة، في عصر  اإلستراتیجیةویصنع قرارتھا 

االستضعاف  ضرورة ملحة خصوصا مع تربص ذئاب العلمانیة والصھیونیة 

وإن كان  ھذا األمر لیس أصالً في   اإلسالميالعمالء بالمشروع والفرق الباطنیة و

ولكن في ، إلى هللا علنیة والتنظیمات علنیةواألصل أن تكون  الدعوة  اإلسالم

یدخل في باب  االستعانة بالكتمان  اإلسالمعصر الحروب الباردة والساخنة ضد 

   واألزمانعلى قضاء الحوائج  فتتبدل األحكام بتبدل الظروف 

لذلك على القاعدة الصلبة المؤمنة المستضعفة أن ال ترمي بكل أوراقھا في  

  : مواجھة الباطل فتكون أمام خیارین ال ثالث لھما

} أنھم إِن یَْظھَُروا َعلَْیُكْم یَْرُجُموُكْم أو یُِعیُدوُكْم فِي ِملَّتِِھْم َولَن تُْفلُِحوا إذا أبداً {

لدین وكالھما من الضروریات الخمس قد تھدر ، إّمـا ھالك النفس أو ضیاع ا)20(

ولیتلطف وال یشعرن بكم (لضعف التدابیر األمنیّة في الحركة ولیتخذوا من سیاسة 

سبیال الى حین استغالظ الزرع واشتداده على سوقھ  لیعجب حینھا الزراع ) أحداً 

  ویغیظ بھم الكفار

 

  



 صعاسث شغ ا��ص� ا��غ�جغ ا��حغث طظ ا��غ�ة ا�ظئعغئ

 

 
52 

  

  

  

  الفقھ الحضاري في السیرة النبویة

التفریق بین ثبات المبادئ ومرونة الوسائل بین خصوصیة 

الھویة وبین عمومیة األدوات مشكلة كثیر من الحركات 

اإلسالمیة فھي تنزل األدوات والوسائل منزلة المبادئ التي ال 

یجوز التنازل عنھا بحال فقد استمد رسول هللا صلى هللا علیھ 

  :وسلم فكرة 

 الخاتم من حضارة الروم -1

 من حضارة الفرس والخندق -2

  والمنبر من حضارة الحبشة -3
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