
 ( ٙالمحاضرة )

 القتال في سبيل اهلل

يتضح من سيرة الرسول صلى اهلل عليو وسلم في المرحلة المكية أنها كلها كانت جهاد تربية وتزكية 
، على إخالص العبادة هلل وحده والطاعة الكاملة ألوامر اهلل سبحانو للرسول صلى اهلل عليو وسلم وأصحابو

وتعالى، وترك كل أوضار الجاىلية وعاداتها، والدعوة إلى وحدانية اهلل تعالى وتسفيو أحالم المشركين والصمود 
امل تحت أمام األذى والمحنة، والتضحية في سبيل اهلل تعالى بالنفس والمال واألىل والولد، واالنضباط الك

قيادة الرسول صلى اهلل عليو وسلم، فتحقق في أصحابو الركنان األساسيان في دعوة الُرسل عليهم الصالة 
والسالم، وىما التقوى والطاعة، إذ ما من نبي إال دعا قومو إلى تحقيقهما: )فاتقوا اهلل وأطيعون( ]الشعراء: 

ن بذلك صلى اهلل عليو وسلم القاعدة الصلبةٛٓٔ التي أرسيت عليها دولة اإلسالم العظيمة في كل  [، فكوَّ
 أقطار الدنيا بعد ذلك.

وبعد أن أبلى المؤمنون في مكة بالًء حسناً، وُضيِّق عليهم الخناق، وعلم اهلل تعالى أنهم ثبتوا على دينو 
المحمدية، إذ   الحق ثبوت الجبال الرواسي؛ قيض اهلل لهم نواة كتيبة األنصار في السنة الحادية عشرة من البعثة

كان رسول اهلل صلى اهلل علليو وسلم يعرض نفسو على الناس في المواسم ليقبلوا دعوتو ويحموه ليبلِّغ رسالة 
ربو، فوجد رىطاً من الخزرج فطلب منهم أن يجلسوا إليو ليسمعوا منو، فشرح لهم اإلسالم ودعاىم إليو فأجابوه 

نهم من العداوة والشر ما بينهم، فعسى أن يجمعهم اهلل بك، فسنقدم وقالوا لو: )إنا قد تركنا قومنا وال قوم بي
عليهم فندعوىم إلى أمرك ونعرض عليهم الذي أجبناك إليو في ىذا الدين، فإن يجمعهم اهلل عليك فال رجل أعّز 

 .منك

ار إال ودعوا قومهم بعد رجوعهم فأجابهم كثير منهم، حتى فشا فيهم اإلسالم، فلم تبَق دار من دور األنص
 وفيها ذكر من رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم.

وفي العام المقبل وفد اثنا عشر رجاًل من األنصار، فلقيهم الرسول صلى اهلل عليو وسلم عند العقبة 
فبايعوه، قال عبادة بن الصامت: )فبايعناه على أن ال نشرك باهلل شيئًا، وال نسرق وال نزني، وال نقتل أوالدنا، وال 

ببهتان نفتريو بين أيدينا وأرجلنا، وال نعصيو في معروف(. وقال لهم: )فإن وفيتم فلكم الجنة، وإن غشيتم نأتي 
 .من ذلك شيئاً فأمركم إلى اهلل عّز وجّل، إن شاء عّذب وإن شاء غفر( 



وبعث صلى اهلل عليو وسلم مصعب بن عمير يقرؤىم القرآن ويصلي بهم، ويظهر من ىذه البيعة تعميق 
ي المرحلة المكية في نفوس المسلمين، وىي اإلخالص هلل وحده، وتزكية النفوس وصقلها من األخالق معان

 السيئة التي اعتادىا المشركون.

وفي العام المقبل وفدت كتيبة اهلل من أنصاره إلى مكة في موسم الحج، فواعدىم الرسول صلى اهلل عليو 
حيث تسللوا إليو بعد مضي ثلث الليل حتى اجتمعوا عند العقبة،  وسلم عند العقبة من أوسط أيام التشريق لياًل،

وكان عددىم ثالثة وسبعين رجاًل وامرأتين، فتكلم رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ودعا إلى اهلل ورغَّب في 
نهم اإلسالم، ثم قال: )أُبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منو نساءكم وأبناءكم( فبايعوه على ذلك، ودار بي

–حوار واستيثاق، وكان مما قالو أبو الهيثم بن التيِّهان: يا رسول اهلل، إن بيننا وبين الرجال حبااًل وإنا قاطعوىا 
فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك اهلل أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ فتبسم رسول اهلل  -يعني اليهود

دم بالهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم صلى اهلل عليو وسلم، ثم قال: )بل الدم بالدم، واله
وأمرىم الرسول صلى اهلل عليو وسلم أن ُيخرِجوا منهم اثني عشر نقيباً، ففعلوا، وكان تسعة منهم  .من سالمتم(

من الخزرج وثالثة من األوس، وكانت شروط ىذه البَ ْيعة تختلف عن شروط بيعة العقبة األولى، وىي كما قال 
دة بن الصامت رضي اهلل عنو: )بايعنا رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم على السمع والطاعة في ُعسرنا وُيسرنا، عبا

 .ومنشطنا ومكرىنا، وأثرة علينا، وأال ننازع األمر أىلو، وأن نقول بالحق أينما كّنا ال نخاف في اهلل لومة الئم( 

 نطلقاً للمرحلة المدنية الجديدة:ويظهر في ىذه البيعة العظيمة معاٍن جديدة تعتبر م

( فالرسول صلى اهلل عليو وسلم بايعهم على أن يمنعوه مما يمنعون منو نساءىم وأوالدىم، ومعنى ىذا  ٔ
أنو تارك مكة ومهاجر إلى المدينة، وقد فهم ذلك األنصار: )فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك اهلل أن 

 ترجع إلى قومك وتدعنا؟(.

على السمع والطاعة، في العسر واليسر والمنشط والمكره، واإليثار على  –أيضًا  –البيعة  ( كانت ٕ
 أنفسهم، وعدم منازعة األمر أىلو، وقول الحق أينما كانوا، وأال يخافوا في اهلل لومة الئم.

ين الرجال حبالً ( كان فيها أيضًا توحيد الوالء هلل ولرسولو وللمؤمنين، ومقاطعة أعداء اهلل: )إن بيننا وب ٖ
وإنا لقاطعوىا(.ىذه المعاني مشبعة بالروح الجهادية والتحفز لبذل النفوس واألموال في سبيل نصرة الرسول 

 صلى اهلل عليو وسلم، وإنها كذلك.



وظهرت فيها الدقة في التنظيم حيث جعل على كل طائفة منهم نقيبًا يسمعون لو ويطيعون، وجعل الموعد 
ة غفلة عن أعين المشركين، تمكن فيها صلى اهلل عليو وسلم من تحقيق ىدفو دون مضايقة بينو وبينهم في ساع

 أو أذى لو أو ألنصاره المبايعين.

كما كان ترتيب لقائهم بالرسول صلى اهلل عليو وسلم دلياًل على االنضباط وكتم السر مع كثرة عددىم 
 وإحاطة المشركين بهم.

ش فُأسقط في أيديها وقد فات األوان: )فرجعنا إلى مضاجعنا ظهرت آثار ذلك كلو عندما علمت قري
فنمنا عليها حتى إذا أصبحنا َغَدت علينا جّلة من قريش فقالوا: يا معشر الخزرج، إنو قد بلغنا أنكم قد جئتم 

 إلى صاحبنا تستخرجونو من بين أظهرنا وتبايعونو على حربنا، وإنو واهلل ما من حّي من العرب أبغض إلينا أن
تنشب بيننا وبينهم منكم، فانبعث َمْن ىناك من مشركي قومنا يحلفون باهلل ما كان منا ىذا الشيء وما عملناه، 

 وقد صدقوا لم يعملوه، قال: وبعضنا ينظر إلى بعض( 

فكان إسالم األنصار ومبايعتهم الرسول صلى اهلل عليو وسلم على حمايتو ومقاطعة أعدائو منطلقًا إلقامة 
 إسالمي متميز على وجو األرض بعد البعثة النبوية. أول مجتمع

وأذن الرسول صلى اهلل عليو وسلم ألصحابو في الهجرة من مكة إلى المدينة، فخرجوا جماعات وأفراداً، 
تاركين أشرف بقعة على وجو األرض، بها ديارىم وأموالهم وأىلوىم، طمعًا فيما عند اهلل تعالى من إعزاز دينو 

 إذالل أعدائو ورضاه عن أوليائو المؤمنين.وإعالء كلمتو و 

واستقبلهم إخوانهم األنصار فآواىم ووفوا ببيعة نبيهم صلى اهلل عليو وسلم، والتحمت الكتيبتان: كتيبة 
المهاجرين وكتيبة األنصار، وأخذ دين اهلل ينتشر في أىل المدينة حتى أصبح ذكر اهلل وتوحيده واإلقرار برسالة 

 عليو وسلم يتردد في كل بيت وفي كل مكان، وبلغ األنصار القمة في اإليثار وتحقيق نبيو محمد صلى اهلل
 األخوة اإلسالمية.

وبقي رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم في مكة إال أن أذن اهلل لو في الهجرة، وفي أثناء مدة انتظاره صلى 
ع المسلمين الج ديدة، وأخذوا يتشاورون في أمر اهلل عليو وسلم اشتد خوف مشركي قرشي من قاعدة تجمُّ

رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم، فمنهم من رأى حبسو حتى يموت، ومنهم من رأى إخراجو من البالد ونفيو، 
رًا لو وللمسلمين بنعمتو تعالى عليهم –واستقر أمرىم بعد ذلك على قتلو، كما قال تعالى لنبيو  بعد ذلك مذكِّ

مكر بك الذين كفروا ليثبتوك، أو يقتلوك، أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر اهلل : )وإذ ي-حيث أنجاه من مؤامراتهم
 [.ٖٓواهلل خير الماكرين( ]األنفال: 



ف للَّحاق بإخوانو  وخطَّط رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم لهجرتو التي رافقو فيها أبو بكر الذي كان يتلهَّ
بالهجرة ليكون معو في أحرج المواقف المكية  المهاجرين، ولكن الرسول صلى اهلل عليو وسلم لم يأذن لو

وآخرىا، وىي الهجرة، وأمر الرسول صلى اهلل عليو وسلم عليًا رضي اهلل عنو بالنوم على سريره ليلة الهجرة، 
وخرج ىو وأبو بكر رضي اهلل عنو، فاختفيا في الغار )غار ثور( ثالثة أيام والمشركون يبحثون عنهما، وقد 

 ينة لمن يقبض على رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ورفيقو.خصَّصوا مكافآت ثم

ولكن اهلل كان معهما، ومن كان اهلل معو فال غالب لو: )إال تنصروه فقد نصره اهلل، إذ أخرجو الذين كفروا 
ود لم ثاني اثنين إذ ىما في الغار، إذ يقول لصاحبو:: ال َتحزْن إن اهلل معنا، فأنزل اهلل سكينتو عليو وأيَّده بجن

 [.ٓٗتروىا، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، واهلل عزيز حكيم( ]التوبة: 

وىاجر رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم فاستقبلو جند اهلل من المهاجرين واألنصار، وأحاطوا بو إحاطة 
 الهالة بالقمر، يأمرىم فيستبقون لتنفيذ أمره، وينهاىم فيجتنبون ما نهاىم عنو.

عليو وسلم يُرسي دعائم الدولة الجديدة التي ال يدري الناس في الجزيرة العربية، َفْضاًل عن وبدأ صلى اهلل 
بالد فارس والروم وغيرىما من ممالك الدنيا، ما كانوا يدرون ماذا يكمن وراء تلك الدولة الناشئة من عواصف 

 لشعوبهم.قصف لمعاقلهم وحصونهم، وسيوف حتف لرقاب طغاتهم وجبابرتهم، وأنوار ىداية 

 

 (٘ٛ ) 

 

 تكوين نواة األمة اإلسالمية وأسسو

 األساس األول: بناء المسجد

وبدأ الرسول صلى اهلل عليو وسلم في تأسيس دولة اإلسالم فبدأ ببناء مسجده الشريف في عاصمة 
جاد،  اإلسالم األولى، شارك في بنائو بنفسو مع أصحابو، وفي مشاركة القائد أصحابو حافز لهم على العمل ال

كيف والذي يعمل ىو رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم الذي يتلّقى الوحي من ربو كل يوم، والسفير بينو وبين ربو 
 جبريل عليو السالم؟ 

في غاية التواضع، فأعمدتو من جذوع النخل، وسقفو من َسَعفو وجريده،  –في مظهره  –وكان المسجد 
 وفرشو من الرمل والحصباء.



لجبريل ينزل على الرسول صلى اهلل عليو وسلم فيو بالوحي، وكان محاًل لرفع كلمة  ولكنو كان مثابة
 التوحيد التي كان ينادي بها بالل خمس مرات في اليوم والليلة.

وكان رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم يؤم فيو أصحابو في الصالة، ويقرئهم القرآن، ويعلمهم أحكام دينهم 
ليطهرىم اهلل ويزكيهم، فيعود كل واحد منهم إلى منزلو كل يوم بعلم جديد يتلقاه  التي بدأت تتنزل من السماء

مباشرة من في رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم أو من عملو فيعلمو أىلو وجيرانو، والرسول صلى اهلل عليو وسلم 
 يتلقاه من جبريل، وجبريل يتلقاه من ربو.

 صلى اهلل عليو وسلم لُمدارسة القرآن الكريم والسنة وكان المسجد مكانًا الجتماع أصحاب رسول اهلل
 النبوية وتطبيقهما.

كما كان مقرًا للفتوى والسؤال عّما ُيْشِكل على الصحابة رضي اهلل عنهم، وكان منطلقًا لبعث الدعاة إلى 
األلوية للغزاة  اهلل، وساحة للتدريب على الفروسية، ومؤتمرًا لمدارسة أمور الحرب والحراسة وبث السرايا وعقد

 المجاىدين في سبيل اهلل.

وكان مأوى لمن ال منزل لو من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم، ينامون فيو ويتناولون طعامهم،  
كما كان رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم يقبض فيو األموال من المتصدقين بها على المحتاجين، وأموال الغنيمة 

 ناس فيو.والفيء، ويقسمها على ال

ىكذا كان مسجد رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم مجمعًا لكل أجهزة الدولة اإلسالمية الجديدة، وكل ما 
يفعل فيو كان يعتبر عبادة يقصد بها وجو اهلل. الصالة، والتعليم، والنوم، كما قال معاذ بن جبل رضي اهلل عنو: 

ْوَمتي( ىذا مع صغره وتواضعو في مواد البناء، حيث كان إذا )أما أنا فأنام وأقوم، وأرجو في نومتي ما أرجو في ق َ 
نزل المطر تقاطر على رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم يسجد فيو على الماء والطين. ولكنهم كانوا يتزكون فيو 

 .بالقرآن والسنة فتمتلئ قلوبهم إيمانًا، ويحملون دعوة اهلل إلى خلقو بالتبليغ والموعظة أو بالسيف والحربة

فأين مساجد المسلمين اليوم من ذلك المسجد؟ إن مساجد المسلمين التي أصبحوا يتباىون بتشييدىا 
بأغلى مواد البناء، وبنقوشها وزخرفتها وفرشها وقناديل ضيائها ومراوحها ومكيفات ىوائها؛ وشبابهم بل وبعض  

 كهولهم ال يدخلها كثير منهم.

ًا من البشر مصطفين في مساحة قد تصل مياًل أو أكثر بل إنك لتجد في بعض بلدان المسلمين صفوف
ينتظرون دخول دور السينما أو المسرح والمرقص، في الوقت الذي يقول فيو المؤذن حيَّ على الصالة حيَّ 
على الفالح، وتجد كثيرًا من الشباب في المالعب الرياضية يتبارون كالُحُمر في أوقات الصالة دون حياء أو 



شرات اآلالف بل مئاتها من المتفرجين تضرب لهم الطبول وىم يرقصون ويصفقون يتمايلون خجل، وحولهم ع
 ىاىنا وىاىنا كأنهم سكارى.

أين المسلمون اليوم في مساجدىم من أصحاب الرسول صلى اهلل عليو وسلم في مسجده ذاك؟ إن 
 سية، ومعامالت خائبة.ذو أرواح خاوية، وقلوب قا –في األغلب األعم  –المصلين في المساجد اليوم 

قال محمد الغزالي: )وتم محمد في حدود البساطة: فراشو الرمال، وسقفو الجريد، وأعمدتو الجذوع، 
 وربما أمطرت السماء فأوحلت أرضو، وقد تفلت الكالب إليو فتغدوا وتروح.

ار اآلخرة، في ىذا ىذا البناء المتواضع الساذج ىو الذي رّبى مالئكة البشر ومؤدبي الجبابرة، وملوك الد
المسجد أذن الرحمن لنبي يؤم بالقرآن خيرة من آمن بو، يتعهدىم بأدب السماء من غبش الفجر إلى غسق 
الليل. إن مكانة المسجد في المجتمع اإلسالمي تجعلو مصدر التوجيو الروحي والمادي، فهو ساحة للعبادة، 

ة وصفوفها أخالق وتقاليد ىي لباب اإلسالم، لكن ومدرسة للعلم، وندوة لألدب، وقد ارتبطت بفريضة الصال
الناس لّما أعياىم بناء النفوس على الخالئق الجليلة استعاضوا عن ذلك ببناء المساجد السامقة تضم مصلِّين 
أقزاماً، أما األسالف الكبار فقد انصرفوا عن زخرفة المساجد وتشييدىا إلى تزكية أنفسهم وتقويمها فكانوا أمثلة 

  لإلسالم( صحيحة 

 األساس الثاني: لتكوين األمة: المؤاخاة بين المهاجرين واألنصار

كانت األنانية طاغية على العرب في جاىليتهم: القبيلة تترفع عن القبيلة، والبطن يفخر على مثيلو، 
يف واألسرة تتكّبر على األسرة، والفرد يتعالى على الفرد، وكان من حصاد ىذه األنانية ظلم القوي للضع

 واستئثاره عليو في كل شيء، مّما سبَّب اإلحن والعداوات والغارات والحروب الدائمة ألتفو األسباب.

واألمة التي تصاب باألنانية وما يتبعها أمة تافهة مهيضة الجناح خائرة القوى، تكون دائمًا محاًل لمطامع 
 اآلخرين واستعبادىم لها.

س المسلمين ىو استسالم المسلم لربّو وطاعتو لقيادتو، وفي فلما جاء اإلسالم أحدث انقالبًا في نفو 
 وحي اهلل وسنة رسولو ما يكفي لتواضع المؤمن وذلّتو هلل تعالى وحبو إلخوانو وإيثاره إياىم على نفسو.

وكان ىذا المعنى ثابتًا في نفوس أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم، وىو الذي جعل أبا بكر رضي 
مالو في شراء المسلمين الذين كانوا عبيدًا لبعض المشركين الذين عّذبوىم وحاولوا صّدىم عن  اهلل عنو يبذل

دينهم، ومن أولئك المسلمين بالل رضي اهلل عنو، وىو كذلك الذي جعل النفر الذي كانوا أول من لقيهم 
ا قد تركنا قومنا وال قوم الرسول صلى اهلل عليو وسلم، وىم من الخزرج، يقولون بعد أن استجابوا لدعوتو: )إنّ 



 فإن يجمعهم اهلل عليك فال رجل أعّز منك( … بينهم من العداوة والشر ما بينهم، فعسى أن يجمعهم اهلل بك 
 ، بل ىو الذي جعل األنصار يتسابقون إلى إيواء المهاجرين حتى كانوا يقترعون على المهاجرين.

هلل صلى اهلل عليو وسلم أن يعقمو بجعلو بيعة وعقداً ولكن مع ثبات ىذا المعنى في نفوسهم أراد رسول ا
بين المهاجرين الذين تركوا ديارىم وأموالهم وأىلهم في سبيل اهلل، واألنصار الذين آَوْوىم ونصروىم، فآخى 
صلى اهلل عليو وسلم بينهم اثنين اثنين، أي كان يجعل رجاًل من المهاجرين أخًا آلخر من األنصار، وىو إخاء 

ر اإلخاء العام. اإلخاء العام: كل مؤمن أخ لكل مؤمن، واإلخاء الخاص: فالن أخ فالن، وفَ ْرٌق بين خاص غي
 األمرين، فاإلخاء العام ال يثمر ما يثمره اإلخاء الخاص من الحب العميق.

والتواضع واإليثار إذ قام على القواعد الشرعية فإنو يجعل األخ يؤثر أخاه فيما ال يطرأ على الخيال، 
 فضاًل عن التفكير فيو، فضاًل عن العزم عليو وتنفيذه.

وإليك الدليل: في صحيح البخاري: آخى رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم بين عبد الرحمن بن عوف 
وسعد بن ربيعة، فقال سعد لعبد الرحمن: إني أكثر األنصار مااًل، فإني أقّسم مالي نصفين، ولي امرأتان فانظر 

ها لي أطلقها، فإذا انقضت عّدتها فتزوجها. قال عبد الرحمن بارك اهلل لك في أىلك أعجبهما إليك فسمِّ 
، ثم  ومالك، أين سوقكم؟ فدلُّو على سوق بني قينقاع، فلما انقلب إال ومعو فضل من أقٍط وسمن، ثم تابع الغدوَّ

 . جاء يوماً وبو أثر صفرة، فقال النبي صلى اهلل عليو وسلم: )مهيم؟( قال: تزوجت 

ولهذا امتن اهلل على المؤمنين بهذا اإلخاء العظيم فقال: )واعتصموا بحبل اهلل جميعًا وال تفرقوا، واذكروا 
نعمة اهلل عليكم إذ كنتم أعداًء فألَّف بين قلوبكم، فأصبحتم بنعمتو إخوانًا وكنتم على شفى حفرة من النار 

 [ ٖٓٔ]آل عمران:  فأنقذكم منها، كذلك يبين اهلل لكم آياتو لعلكم تهتدون(

ن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم القاعدة الصلبة التي قامت عليها دولة  ومن المهاجرين واألنصار كوَّ
اإلسالم في الجزيرة ثم في شرق الدنيا وغربها، وىم الذين قال اهلل فيهم: )إن الذين آمنوا وىاجروا وجاىدوا 

 [.ٕٚونصروا ُأولئك بعضهم أولياء بعض( ]األنفال:  بأموالهم وأنفسهم في سبيل اهلل، والذين آَووا

وقال: )للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارىم وأموالهم يبتغون فضاًل من اهلل ورضوانًا وينصرون اهلل 
ءوا الدار واإليمان من قبلهم يحبون من ىاجر إليهم، وال يجدون في  ورسولو، أولئك ىم الصادقون، والذين تبوَّ

حاجة مّما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كانوا بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسو فأولئك ىم صدورىم 
 [.ٜ-ٛالمفلحون( ]الحشر: 



داً،  عًا سجَّ وقال تعالى فيهم: )محمد رسول اهلل، والذين آمنوا أشّداء على الكفار رحماء بينهم، تراىم ركَّ
من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في يبتغون فضاًل من اهلل ورضواناً، سيماىم في وجوىهم 

اإلنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقو، يعجب الُزرَّاع ليغيَظ بهم الكفار، وعد اهلل الذين 
 [.ٜٕآمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجراً عظيماً( ]الفتح: 

من قاعدة حصينة تنطلق منها،  –ى تنطلق في األرض حت –ومن ىنا يعلم أنو ال بّد للدعوة اإلسالمية 
ى في اصطالح الفقهاء: )دار اإلسالم( ومن قائد قدوة يتصف بكل األخالق الفاضلة المبنية على  وىي ما تسمَّ
اإليمان العميق، ومن جنود تسود بينهم اأُلخوة والمحبة ويتحقق فيهم االقتداء بقيادتهم، وىذا ما حصل للرسول 

ليو وسلم وأصحابو في المدينة، فتوطَّدت بذلك الجبهة الداخلية للدولة اإلسالمية، وأمنت التصدّع صلى اهلل ع
 والخلل الذي يستطيع أعداء اهلل التسلل منهما إلى صفوف المسلمين لصدعها وتفريقها.

 األساس الثالث: وضع ميثاق ينظم األمة وتحمي وحدتها 

والعقد، وىم األجدر بقيادة الناس في المدينة وما حولها، أصبح المسلمون في المدينة ىم أىل الحل 
ألنهم أىل الحق الرباني الذي ُكلِّفوا تطبيقو في أنفسهم ودعوة الناس إليو. ىذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنهم 
أصبحوا يملكون أزّمة األمور في البالد بنظام وطاعة تحت قيادة واحدة، بخالف غيرىم من اليهود والمشركين، 
فقد كانوا يعيشون في فوضى وتطاحن فيما بينهم، وكذلك اليهود لم يكن في استطاعتهم جمع كلمة الناس، بل 
إنهم كانوا يؤججون بينهم نار الحرب ويبثون بينهم الضغائن، وكان ىمهم ابتزاز األموال والسيطرة على الناس 

 عن طريق نشر تلك الفوضى وذلك الحقد.

ّبصون بالمسلمين للقضاء عليهم قبل أن تتوطد دعائم قوتهم وإحكام وكان المشركون من قريش يتر 
سيطرتهم على قاعدتهم الجديدة، والزالت الجزيرة العربية تدين بالشرك وعبادة األوثان، وينظر سكانها إلى 

 قريش نظر إكبار وإجالل، ويرون في االقتداء بهم ما يؤىلهم للتقدم والظهور.

ركون، بل ظهر عنصر خبيث ماكر وىم المنافقون الذين أظهروا اإلسالم والزال في المدينة نفسها مش
 خشية من أن تفوتهم بعض المصالح المادية، وىمم في واقع األمر شر من المشركين.

كما كان بالمدينة يهود الذين كانوا يتوقعون أن يكون الرسول الجديد منهم، فلما بعث من غيرىم امتألت 
ة بعد أن سبقهم إلى اإليمان بو اأُلميون من أىل يثرب: األوس والخزرج، الذين كان قلوبهم غيظًا وحقداً، خاص

دونهم بأن نبيًا سيبعث، فيتبعونو  كما قال تعالى عنهم:    ويقتلونهم قتل عاٍد وإرم ] –أي اليهود  –يهود يهدِّ



ق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على ال ذين كفروا، فلما جاءىم ما )ولما جاءىم كتاب من عند اهلل ُمصدِّ
 [.ٜٛعرفوا كفروا بو فلعنة اهلل على الكافرين( ]البقرة: 

وىكذا كان الشرك مطبقًا على الجزيرة العربية، وكانت قريش تتربص بالمسلمين الدوائر مع وجود 
د، وال يستبعد المشركين والمنافقين واليهود في المدينة، وفي كل ذلك خطر على المسلمين القليلي الَعَدد والُعدَ 

 اتصال قريش بمشركي المدينة ومنافقيها ويهودىا أو العكس للتآمر على المسلمين والقضاء عليهم.

لذلك كان البد من اإلسراع إلى وضع ميثاق توضِّح فيو معالم وحدة األمة اإلسالمية، وصلة غيرىا من 
اء اهلل من مشركين ويهود الذين ال يؤمن مشركين ويهود بها، على أن تكون القيادة لألمة اإلسالمية ال ألعد

 جانبهم، بخالف المسلمين فإن الوفاء بالعهد عندىم من الدين الذي أنزلو اهلل على رسولو صلى اهلل عليو وسلم.

) ىذا كتاب من محمد النبي بين -فقد جعل الميثاُق المسلمين أمة واحدة، من أي جنس كانوا: 
 ، ومن تبعهم فلحق بهم وجاىد معهم: إنهم أمة واحدة من دون الناس(.المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب

ولكنو أبقى ما كان معمواًل بو في القبائل العربية من التكافل والَعْقل وفداء العاني: )يتعاقلون معاقلهم، 
 وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين(.

دين وكثر عليو العيال: )وأن المؤمنين ال يتركون َمْفرحًا بينهم أن يعطوه ودعا الميثاق إلى إعانة من أثقلو ال
بالمعروف والقسط بين المؤمنين(. وألزم المؤمنين الوقوف صفًا واحدًا ضد البغاة الظالمين اآلثمين ولو كانوا من 

عدوان أو فساد بين ألصق قراباتهم )وأن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ابتغى دسيعة ظلم أو إثم أو 
 المؤمنين، وأن أيديهم عليو جميعاً ولو كان ولد أحدىم(.

وقرر المساواة بين المؤمنين: )وأن ذمة اهلل واحدة يجير عليها أدناىم( وسّد الباب على المشركين في 
ونو على المدينة على أن يتعاونوا مع مشركي قريش: )وأنو ال يجير مشرك مااًل لقريش وال نفساً، وال يحول د

مؤمن( وقرر القصاص في القتلى حتى ال يتعدى أحد على أحد، وحتى ال تعود فوضى الغارات والعداوات 
واإلحن التي كانت ضاربة أطنابها قبل اإلسالم بين القبائل: )وأنو من اعتبط ]أي قتل بدون حق[ مؤمنًا قتاًل عن 

 نين عليو كافة وال يحل لهم إال القيام عليو(.بينو فإنو قَ َود بو، إال أن يرضى ولي المقتول، وإن المؤم

وألزمهم مالحقة المجرمين وعدم إيوائهم حتى ينال كل خارج عن نظام الدولة اإلسالمية جزاءه وليرتدع 
الناس عن اإلجرام: )وإنو ال يحل لمؤمن أقّر بما في ىذه الصحيفة وآمن باهلل واليوم اآلخر أن ينصر محدثًا وال 

 صره أو آواه فإن عليو لعنة اهلل وغضبو يوم القيامة وال يؤخذ منو صرف وال عدل(.يؤويو، وأن من ن



وقرر تبعية اليهود لألمة اإلسالمية مع السماح لهم بالبقاء على دينهم، وألزمهم إعانة المسلمين بالمناصرة 
ينفقون مع المؤمنين  وباإلنفاق في الحرب، أما في حالة السلم فعلى كل فريق اإلنفاق على نفسو: )وأن اليهود

أمة مع المحاربين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، مواليهم وأنفسهم، إال من … ما داموا محاربين، وأن يهود 
 … (.ظلم وأثم فإنو ال يوتغ ]أي يهلك، راجع النهاية البن األثير[ إال نفسو وأىل بيتو 

م النصر على من حارب أىل ىذه الصحيفة، )وأن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وأن بينه
 وأن بينهم النصح والنصيحة والبّر دون اإلثم(.

 وقرر حق الجار: )وأن الحار كالنفس غير مضاٍر وال آثم(. 

وقرر حرية البقاء في المدينة أو الخروج منها ) حرية اإلقامة وحرية التنقل ( ما لم يصب الباقي أو الخارج 
 من، ومن قعد آمن بالمدينة إال من ظلم وأثم(.ظلماً: )وأنو من خرج آ

وكانت أىم قواعد ىذا الميثاق جعل القيادة لرسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ورد الحكم إلى اهلل وإلى 
رسولو صلى اهلل عليو وسلم حيث خاطب المؤمنون بقولو: )وأنكم مهما اختلفتم فيو من شيء فإن مرده إلى اهلل 

 لى اهلل عليو وسلم(.عّز وجّل وإلى محمد ص

ونّص في أثناء المعاىدة مع اليهود على ذلك: )وأنو ما كان بين أىل ىذه الصحيفة من َحَدث أو اشتجار 
 ُيخاف فساده فإن مرّده إلى اهلل عّز وجّل وإلى محمد رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم

مية بسياج قوي منيع داخلّي وبهذا الميثاق العظيم أحاط النبي صلى اهلل عليو وسلم األمة اإلسال
وخارجّي، ووّطد دعامة الحكم بما أنزل اهلل، وأصبحت بذلك دولة اإلسالم قائمة على أقوى الدعائم التي يجب 
توافرىا لقيام الدولة العالمية الشرعية الخاتمة. بقيادتها النبوية، وأمتها المطيعة المقتدية، ومنهجها الشامل 

 الواضح.

المؤاخاة بين المهاجرين واألنصار، وبناء المساجد النبوي الشريف الذي كان منطلق فإذا أضيف ىذا إلى 
الدعوة والتعليم والجهاد والمواساة، ومركز التجمع لكل ما يعنُّ من أمور الدولة اإلسالمية من الشورى وغيرىا، 

 مع كونو مقراً ألداء الشعائر العبادية، فإن مقومات الدولة تكون قد اكتملت.

ح المسلمون أمة تتربص بها قريش وأىل الجزيرة كلِّهم من ورائها، بل تتربص بها دول الكفر في وأصب
 الشرق والغرب. فماذا بعد؟

 



 اإلذن قي القتال

كان قتاُل المسلمين أعداءىم الكافرين في مكة دفاعًا عن أنفسهم محّرمًا عليهم على الرغم من شدة 
ا في رّد االعتداء عن أنفسهم أمر اهلل بكفِّ أيديهم، كما قال تعالى: االعتداء عليهم كما مضى، وعندما فّكرو 

)ألم تَر إلى الذين قيل لهم ُكفُّوا أيدَيكم، وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم 
رتنا إلى أجل قريب؟ قل  َيْخَشون الناس كخشية اهلل أو أشد خشية، وقالوا ربَّنا ِلَم كتبت علينا القتال؟ لوال أخَّ

 [.ٚٚمتاع الدنيا قليل واآلخرة خيٌر لمن اتقى وال تظلمون فتيالً( ]النساء: 

قال ابن كثير رحمو اهلل في تفسيره: )كان المؤمنون في ابتداء اإلسالم وىم بمكة مأمورين بالصالة 
نهم، وكانوا مأمورين بالصفح والعفو عن والزكاة، وإن لم تكن ذات النُُّصب، وكانوا مأمورين بمواساة الفقراء م

المشركين، والصبر إلى حين، وكانوا يتحرَّقون ويودُّون لو أمروا بالقتال ليشتفوا من أعدائهم، ولم يكن الحال إذ 
 ([.ٕ٘٘/ٔذاك مناسباً ألسباب كثيرة، منها قلة عددىم إلى كثرة عدد عدوىم( ]تفسير القرآن العظيم )

 ين أيديهم عن القتال في مكةحكمة األمر بكف المسلم

على الرغم من تعدي المشركين عليهم وإيذائهم بكل  –وأمر المسلمين بكف أيديهم عن القتال في مكة 
كان ىو المناسب صدوره من العليم الحكيم وقد أشار ابن كثير رحمو اهلل إلى ما ظهرلو من   –ألوان األذى 

إذ ذاك مناسبًا ألسباب كثيرة: منها قلة عددىم  –لقتال أي األمر با –الحكمة في ذلك: )ولم يكن الحال 
بالنسبة إلى كثرة عدد عدوىم. ومنها كونهم كانوا في بلدىم، وىو بلد حرام وأشرف بقاع األرض فلم يكن األمر 

  …( بالقتال فيو ابتداًء كما يقال فلهذا لم يؤمر بالجهاد إال بالمدينة لّما صارت لهم دار ومنعة وأنصار 

الصة: أن الفترة المكية كانت مرحلة دعوة وابتالء وصبر وكان جزء منها مرحلة إعداد إلقامة الدولة والخ
اإلسالمية، ويبدأ ىذا الجزء من بدء إسالم أول فوج من األنصار في منى، أما القتال فكان في ذلك الوقت 

اهلل عليو وسلم في المدينة باشر  محرمًا لما سبق ولغيره مما ال يعلمو إال اهلل، وفي أول نزول الرسول صلى
تأسيس قيام الدولة وبعد أن قامت الدولة اإلسالمية أذن اهلل للمسلمين المظلومين بأن يُقاتلوا الكافرين 
الظالمين، الذين أخرجوىم بغير حق سوى أنهم يقولون: )ربنا اهلل(، ووعدىم سبحانو في اآلية بنصره فقال: )ُأذن 

 [.ِٜٖلموا وإن اهلل على نصرىم لقدير( ]الحج: للذين يُقاتَلون بأنهم ظُ 

 فرض القتال على المسلمين

ىي اإلذن  –الذي ىو جزء من الجهاد في سبيل اهلل  –كانت المرحلة األولى من مراحل القتال 
 واإلباحة، كما مضى.



 الذين أما المرحلة الثانية، فهي فرض القتال على المسلمين، كما قال تعالى: )وقاتلوا في سبيل اهلل
يقاتلونكم، وال تعتدوا إن اهلل ال يحب المعتدين، واقتلوىم حيث ثَِقْفُتموىم، وأخرجوىم من حيُث أخرجوكم، 
والفتنة أشدُّ من القتل، وال تقاتلوىم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيو، فإن قاتلوكم فاقتلوىم كذلك جزاُء 

وقاتلوىم حتى ال تكون فتنة ويكوَن الدين كلو هلل، فإن انتَهوا فال  الكافرين، فإن انتَهوا فإن اهلل غفوٌر رحيم،
عدوان إال على الظالمين. الشهُر الحرام بالشهر الحرام والحرماُت ِقصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليو 

 [.ٜٗٔ-ٜٓٔبمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا اهلل واعلموا أن اهلل مع المتقين( ]البقرة: 

 ه المرحلة رأيان:وللعلماء في ىذ

الرأي األول: أن اهلل تعالى فرض على المسلمين أن يقاتلوا أعداءىم الكفار إذا بدأ ىؤالء بقتال 
 المسلمين فقط، مستدلين بأدلة من نفس ىذه اآليات.

 أواًل: قولو تعالى: )وقاتلوا في سبيل اهلل الذين يقاتلونكم( أي الذين يبدءونكم بالقتال.

ى: )وال تعتدوا إن اهلل ال يحب المعتدين( والمراد باالعتداء المنهي عنو على ىذا الرأي أن ثانيًا: قولو تعال
 يبدأ المسلمون بقتال الكافرين الذين لم يقاتلوىم.

 ثالثاً: قولو تعالى: )فإن انتهوا فإن اهلل غفور رحيم( أي إذا انتهى الكافرون من قتال المؤمنين.

 ا فال عدوان إال على الظالمين(رابعاً: قولو تعالى: )فإن انتهو 

 وفي الجملة فاآليات تدل بظاىرىا على وجوب رد العدوان الذي يبدأ بو الكافرون على المؤمنين

وعلى ىذا فقد كان القتال فرضًا على المسلمين في حالة بدء الكفار بقتالهم، ومحظورًا عليهم بالنسبة 
 لمن سالمهم ولم يقاتلهم.

التي كان محظورًا فيها قتال من لم يبدأ المسلمين بالقتال  –يو أن ىذه المرحلة ويبني أىل ىذا الرأي عل
ُنسخت باآليات التي نزلت بعد ذلك، وىي صريحة في األمر بقتال الكفار حتى يسلموا أو يعطوا الجزية وىم  –

  صاغرون، كما في سورة التوبة، 

من بدأ منهم بالقتال ومن لم يبدأ، فكل من كان  الرأي الثاني: أن فرض القتال كان عامًا في قتال الكفار،
في حالة من يقاتل المسلمين يجب قتالو، ألن األصل فيهم عدم المسالمة، بل المقاتلة والفتنة، وال يقفون عن 
ىذا األصل إال إذا عجزوا، وذلك ال يقتضي كف المسلمين عنهم حتى يعدوا العّدة وتقوى شوكتهم على 

 المسلمين.



عدم مسالمتهم قولو تعالى: )وال يزالون يقاتلونكم حتى يرّدوكم عن دينكم إن استطاعوا(  والدليل على
 [.ٕٚٔ]البقرة: 

ويفسر أىل ىذا الرأي االعتداء المنهي عنو، بتجاوز المسلمين القادرين على القتال من الكفار إلى 
والرىبان الذين انقطعوا للعبادة، فإن  غيرىم ممن ال يقاتلون وال يعينون على القتال، كالنساء والصبيان والشيوخ

قتال ىؤالء ال يجوز كما ورد النهي عنو في نصوص أخرى ستأتي في مكانها. ويفسرون االنتهاء في قولو: )فإن 
انتَهوا فإن اهلل غفور رحيم( وقولو: )فإن انتهوا فال عدوان إال على الظالمين( بترك الكفر والدخول في اإلسالم، 

 والكّف عن محاربة اهلل ورسولو. أو إعطاء الجزية

 وعلى ىذا الرأي ال يوجد نسخ، وإنما زيد حكم الجزية الذي لم تتعرض لو سورة البقرة، في سورة التوبة.

وىو قول ابن عباس رضي اهلل عنهما وعمر بن عبد العزيز، واختاره ابن جرير الطبري وابن كثير في 
 تفسيريهما.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


