
 المحاضرة السابعة

 أدوار الدعوة في مكة المكرمة

 [أدوار الدعوة]

إلى دورين يمتاز  -على صاحبها الصالة والسالم والتحية -يمكن أن نقسم عهد الدعوة المحمدية
 :أحدهما عن اآلخر تمام اإلمتياز وهما

 1- الدور المكي 

 .، ثالث عشرة سنة تقريبا

 2-.الدور المدني، عشر سنوات كاملة

على مراحل لكل منها خصائص تمتاز بها عن غيرها، ويظهر ذلك ثم يشتمل كل من الدورين 
 .جليا بعد النظر الدقيق في الظروف التي مرت بها الدعوة خالل الدورين

 [مراحل الدور المكي]

 ويمكن تقسيم الدور المكي إلى ثالث مراحل

مرحلة الدعوة السرية، ثالث سنين -1 . 

ية السنة الرابعة من النبوة إلى أواخر السنة مرحلة إعالن الدعوة في أهل مكة، من بدا - 2
 .العاشرة

مرحلة الدعوة خارج مكة، وفشوها فيهم، من أواخر السنة العاشرة من النبوة إلى هجرته  - 3
 صلى هللا عليه وسلم إلى المدينة

 المرحلة األولى جهاد الدعوة ]سرا[



عرب، وكان بها سدنة ثالث سنوات من الدعوة السرية معلوم أن مكة كانت مركز دين ال
الكعبة، والقوام على األوثان واألصنام المقدسة عند سائر العرب، فالوصول إلى المقصود من 
اإلصالح فيها يزداد عسرا وشدة عما لو كان بعيدا عنها. فاألمر يحتاج إلى عزيمة ال تزلزلها 

ية، لئال يفاجئ المصائب والكوارث، كان من الحكمة تلقاء ذلك أن الدعوة في بدء أمرها سر 
 أهل مكة بما يهيجهم.

 الرعيل األول

وكان من الطبيعي أن يعرض الرسول صلى هللا عليه وسلم اإلسالم أوال على ألصق الناس به 
وآل بيته، وأصدقائه، فدعاهم إلى اإلسالم، ودعا إليه كل من توسم فيه خيرا ممن يعرفهم 

ويعرفونه بتحري الصدق والصالح، فأجابه من ويعرفونه، يعرفهم بحب هللا والحق والخير، 
الذين لم تخالجهم ريبة قط في عظمة الرسول صلى هللا عليه وسلم وجاللة نفسه  -هؤالء

جمع عرفوا في التاريخ اإلسالمي بالسابقين األولين، وفي مقدمتهم زوجة  -وصدق خبره
زيد بن حارثة بن شرحبيل النبي صلى هللا عليه وسلم أم المؤمنين خديجة بنت خويلد، ومواله 

وصديقه  -وكان صبيا يعيش في كفالة الرسول -وابن عمه علي بن أبي طالب« 1»الكلبي 
« .2»الحميم أبو بكر الصديق. أسلم هؤالء في أول يوم من أيام الدعوة   

ثم نشط أبو بكر في الدعوة إلى اإلسالم، وكان رجال مألفا محببا سهال، ذا خلق ومعروف، 
قومه يأتونه ويألفونه، لعلمه وتجارته، وحسن مجالسته، فجعل يدعووكان رجال   

من يثق به من قومه ممن يغشاه ويجلس إليه، فأسلم بدعائه عثمان بن عفان األموي، 
والزبير بن العوام األسدي، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص الزهريان، وطلحة 

مانية الذين سبقوا الناس هم الرعيل األول وطليعة بن عبيد هللا التيمي. فكان هؤالء النفر الث
 اإلسالم.



أبو عبيدة عامر « 1»ومن أوائل المسلمين بالل بن رباح الحبشي، ثم تالهم أمين هذه األمة 
بن الجراح من بني الحارث بن فهر، وأبو سلمة بن عبد األسد، واألرقم بن أبي األرقم 

ة وعبد هللا، وعبيدة بن الحارث بن المطلب بن المخزوميان، وعثمان بن مظعون وأخواه قدام
عبد مناف، وسعيد بن زيد العدوي، وامرأته فاطمة بنت الخطاب العدوية أخت عمر بن 

الخطاب، وخباب بن األرت وعبد هللا بن مسعود الهذلي وخلق سواهم، وأولئك هم السابقون 
«ين نفرااألولون، وهم من جميع بطون قريش وعدهم ابن هشام أكثر من أربع  

 . وفي ذكر بعضهم في السابقين األولين نظر.

قال ابن إسحاق: ثم دخل الناس في اإلسالم أرساال من الرجال والنساء حتى فشا ذكر اإلسالم 
« .3»بمكة، وتحدث به   

أسلم هؤالء سرا، وكان الرسول صلى هللا عليه وسلم يجتمع بهم ويرشدهم إلى الدين متخفيا؛ 
تزال فردية وسرية، وكان الوحي قد تتابع وحمى نزوله بعد نزول أوائل  ألن الدعوة كانت ال

المدثر. وكانت اآليات وقطع السور التي تنزل في هذا الزمان آيات قصيرة، ذات فواصل رائعة 
منيعة، وإيقاعات هادئة خالبة تتناسق مع ذلك الجو الهامس الرقيق، تشتمل على تحسين 

برغائم الدنيا، تصف الجنة والنار كأنهما رؤى عين، تسير تزكية النفوس، وتقبيح تلويثها 
 بالمؤمنين في جو آخر غير الذي فيه المجتمع البشري آنذاك.

ويتضح من عرض االسماء السابقة، أن السابقين األولين الى االسالم كانوا خيرة أقوامهم، 
ناس، أو من أنهم من حثالة ال-ولم يكونوا كما يحب أعداء االسالم أن يصوروا للناس 

وجانب الصواب بعض كّتاب السيرة لدى  -األرقاء الذين أرادوا استعادة حريتهم أو ماشابه ذلك
حديثهم عن السابقين األولين الى االسالم، فكان من كتابة بعضهم )وُتَحِدثنا السيرة أن الذين 

ألرقاء فما دخلوا في االسالم في هذه المرحلة كان معظمهم خليطًا من الفقراء والضعفاء وا
الحكمة في ذلك؟( نحن النريد أن ننفي وجود الضعفاء واألرقاء ولكن نريد أن ننفي أن يكونوا 



ولو كانوا كذلك لكانت دعوة طبقية يقوم فيها  -ألن هذا مخالف للحقائق الثابتة-هم الغالبية 
ين وهو الضعفاء واألرقاء ضد األقوياء وأصحاب السلطة إن هذا لم يدر بخلد أي من المسلم

يعلن إسالمه، إنهم يدخلون في هذا الدين على اعتبارهم أخوة في ظل هذه العقيدة. عبادًا هلل، 
وإنه لمن القوة لهذه الدعوة أن يكون غالبية أتباعها في المرحلة االولى بالذات من كرام 

وها أو أقومهم، وقد آثروا في سبيل العقيدة أن يتحملوا أصنافًا من الهوان ماسبق لهم أن عان
. فكروا بها  

 دار األرقم بن أبي األرقم مقرا للقيادة 

كان بعد  -صلى هللا عليه وسلم  -تذكر كتب السيرة أن اتخاذ دار األرقم مقٌر لقيادة الرسول 
قال ابن اسحاق:  -رضي هللا عنه  -المواجهة األولى التي برز فيها سعد بن أبي وقاص 

إذا صلوا ذهبوا في الشعاب، فاستخفوا  -يه وسلم صلى هللا عل -وكان أصحاب رسول هللا 
في نفر من أصحاب  -رضي هللا عنه  -بصالتهم من قومهم. فبينما سعد بن أبي وقاص 

في شعب من شعاب مكة إذ ظهر عليه نفر من  -صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا 
ضرب سعد بن المشركين وهم يصلون، فناكروهم، وعابوا عليهم مايصنعون حتى قاتلوهم، ف

أبي وقاص يومئذ رجاًل من المشركين بلحي بعير فشجه، فكان أول دم أهريق في 
(.2االسالم()  

أصبحت دار األرقم السرية مركزًا جديدًا للدعوة يتجمع فيه المسلمون، ويتلقون عن رسول هللا 
وهو  -عليه الصالة والسالم-كل جديد من الوحي، ويستمعون له  -صلى هللا عليه وسلم  -

 يذكرهم باهلل، ويتلو عليهم القرآن،

 كان اختيار دار األرقم لعدة أسباب منها؛

إن األرقم لم يكن معروفًا بإسالمه، فما كان يخطر ببال احد أن يتم لقاء محمد واصحابه  -1
 بداره.



من بني مخزوم وقبيلة بني مخزوم هي التي  -رضي هللا عنه  -إن األرقم بن أبي األرقم  -2
واء التنافس والحرب ضد بني هاشم. فلو كان األرقم معروفًا بإسالمه فال يخطر في تحمل ل

 البال أن يكون اللقاء في داره ألن هذا يعني أنه يتم في قلب صفوف العدو.

إن األرقم بن أبي األرقم كان فتى عند إسالمه؛ فلقد كان في حدود السادسة عشرة من  -3
مركز التجمع االسالمي فلن يخطر في بالها أن تبحث  عمره، ويوم تفكر قريش في البحث عن

؛ بل يتجه نظرها -صلى هللا عليه وسلم  -في بيوت الفتيان الصغار من أصحاب محمد 
 وبحثها الى بيوت كبار أصحابه، أو بيته هو نفسه عليه الصالة والسالم.

شم، أو في فقد يخطر على ذهنهم أن يكون مكان التجمع على األغلب في أحد دور بني ها
أو غيره ومن أجل هذا نجد أن اختيار هذا البيت كان في  -رضي هللا عنه  -بيت أبي بكر 

غاية الحكمة من الناحية األمنية، ولم نسمع أبدًا أن قريشًا داهمت ذات يوم هذا المركز 
.وكشف مكان اللقاء  

وجه السّرّية في بدء دعوة الرسول عليه الصالة والسالم: -  

كّتم الّنبي صّلى هللا عليه وسلم في دعوته إلى اإلسالم، خالل هذه السنوات ال ريب أن ت
األولى، لم يكن بسبب الخوف على نفسه، فهو حينما كلف بالدعوة ونزل عليه قوله تعالى: 
ثُِّر. ُقْم َفَأْنِذْر.. علم أنه رسول هللا إلى الناس، وهو لذلك كان يوقن بأن اإلله الذ ي يا َأيَُّها اْلُمدَّ

ابتعثه وكّلفه بهذه الدعوة قادر على أن يحميه ويعصمه من الناس، على أن هللا عّز وجّل لو 
أمره من أول يوم أن يصدع بالدعوة بين الناس علنا، لما توانى عن ذلك ساعة، ولو كان 

 يتراءى له في ذلك مصرعه.

دأ الدعوة، في فترتها أن يب -واإللهام للرسول نوع من الوحي إليه -ولكن هللا عّز وجّل ألهمه
األولى، بسّرّية وتكّتم، وأن ال يلقى بها إال من يغلب على ظنه أنه سيصيخ لها ويؤمن بها، 
تعليما للّدعاة من بعده، وإرشادا لهم إلى مشروعية األخذ بالحيطة واألسباب الظاهرة، وما 



لوصول إلى غايات يقرره التفكير والعقل السليم من الوسائل التي ينبغي أن تتخذ من أجل ا
الدعوة وأهدافها. على أن ال يتغلب كل ذلك على االعتماد واالّتكال على هللا وحده، وعلى أن 
ال يذهب اإلنسان في التمسك بهذه األسباب مذهبا يعطيها معنى التأثير والفعالية في تصّوره 

عة الدعوة إلى وتفكيره. فهذا يخدش أصل اإليمان باهلل تعالى، فضال عن أنه يتنافى مع طبي
 اإلسالم.

 الخبر يبلغ إلى قريش إجماال

وإن كانت سرية  -في هذه المرحلة -يبدو بعد النظر في نواح شتى من الوقائع أن الدعوة
 وفردية، لكن بلغت أنباؤها إلى قريش، بيد أنها لم تكترث بها.

ها حسبت محمدا قال محمد الغزالي: وترامت هذه األنباء إلى قريش فلم تعرها اهتماما، ولعل
أحد أولئك الديانين، الذين يتكلمون في األلوهية وحقوقها، كما صنع أمية بن أبي الصلت، 
وقس بن ساعدة، وعمرو بن نفيل وأشباههم، إال أنها توجست خيفة من ذيوع خبره وامتداد 

« .3»أثره، وأخذت ترقب على األبام مصيره ودعوته   

وفردية، وخالل هذه الفترة تكونت جماعة من مرت ثالث سنين والدعوة لم تزل سرية 
المؤمنين تقوم على األخوة والتعاون، وتبليغ الرسالة وتمكينها من مقامها، ثم تنزل الوحي 
 يكّلف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بمعالنته قومه، ومجابهة باطلهم ومهاجمة أصنامهم.

 أول أمر بإظهار الدعوة

[ والسورة التي 214عالى: َوَأْنِذْر َعِشيَرَتَك اأْلَْقَرِبيَن ]الشعراء: أول ما نزل بهذا الصدد قوله ت
ذكرت فيها أوال قصة موسى عليه السالم من بداية  -وهي سورة الشعراء -وقعت فيها اآلية

نبوته إلى هجرته مع بني إسرائيل، ونجاتهم من فرعون وقومه، وإغراق آل فرعون معه، وقد 



يع المراحل التي مر بها موسى عليه الّسالم خالل دعوة فرعون اشتملت هذه القصة على جم
 .وقومه إلى هللا

أرى أن هذا التفصيل إنما جيء به حين أمر الرسول صلى هللا عليه وسلم بدعوة قومه إلى 
هللا، ليكون أمامه وأمام أصحابه نموذجا لما سيلقونه من التكذيب واإلضطهاد حينما يجهرون 

لى بصيرة من أمرهم منذ بداية دعوتهمبالدعوة، وليكونوا ع . 

ومن ناحية أخرى تشتمل هذه السورة على ذكر مال المكاذبين للرسل، من قوم نوح، وعاد، 
 -عالوة ما ذكر من أمر فرعون وقومه -وثمود، وقوم إبراهيم، وقوم لوط، وأصحاب األيكة

ن مؤاخذة هللا إن ليعلم الذين سيقومون بالتكذيب بما يؤول إليه أمرهم وبما سيلقون م
 .استمروا على التكذيب، وليعرف المؤمنون أن حسن العاقبة لهم ال للمكاذبين

 الدعوة في األقربين

وأول ما فعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعد نزول هذه اآلية أنه دعا بني هاشم فحضروا، 
ادره أبو لهب وقال:ومعهم نفر من بني المطلب بن عبد مناف، فكانوا خمسة وأربعين رجال. فب  

وهؤالء هم عمومتك وبنو عمك فتكلم ودع الصّباة. واعلم أنه ليس لقومك بالعرب قاطبة طاقة، 
وأنا أحق من أخذك، فحسبك بنو أبيك، وإن أقمت على ما أنت عليه فهو أيسر عليهم من أن 

ت به، يثب بك بطون قريش، وتمدهم العرب، فما رأيت أحدا جاء على بني أبيه بشر مما جئ
 فسكت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ولم يتكلم في ذلك المجلس.

الحمد هلل أحمده، وأستعينه، وأومن به، وأتوكل عليه، وأشهد أالإله إال »ثم دعاهم ثانية وقال: 
هللا وحده ال شريك له. ثم قال: إن الرائد ال يكذب أهله وهللا الذي ال إله إال هو، إني رسول هللا 

صة، وإلى الناس عامة، وهللا لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتحاسبن إليكم خا
فقال أبو طالب: ما أحب إلينا معاونتك، وأقبلنا « . بما تعملون، وإنها الجنة أبدا أو النار أبدا



حدهم غير أني أسرعهم لنصيحتك، وأشد تصديقنا لحديثك، وهؤالء بنو أبيك مجتمعون، وإنما أنا أ
ى ما تحب، فامض لما أمرت به.إل  

 فو هللا ال أزال أحوطك وأمنعك، غير أن نفسي ال تطاوعني على فراق دين عبد المطلب.

فقال أبو لهب: هذه وهللا السوأة، خذوا على يديه قبل أن يأخذ غيركم، فقال أبو طالب: وهللا 
« .1»لنمنعه ما بقينا   

 

 

 


