
ة الثامنةالمحاضر   

 الجهر بالدعوة وأساليب المشركين في مواجهتها

 -قال: لما نزلت: }َوَأْنِذْر َعِشيَرَتَك اأَلْقَرِبيَن{ صعد النبي  -رضي هللا عنه  -عن ابن عباس 
على الصفا فجعل ينادي: يابني فهر، يابني عدي -صلى هللا عليه وسلم   

- ن يخرج أرسل رسواًل لينظر ماهو، حتى أجتمعوا، فجعل الرجل إذا لم يستطع أ -لبطون قريش
فجاء أبو لهب، وقريش، فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خياًل بالوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم 

مصدقي؟ قالوا: نعم، ماجربنا عليك إال صدقًا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال 
َتبَّْت َيَدا َأِبي َلَهٍب َوَتبَّ صدق هللا العظيم َما أبو لهب: تبًا لك سائر اليوم الهذا جمعتنا؟ فنزلت:} 

ناداهم بطنًا بطنًا، ويقول لكل  -( وفي رواية 1أَْغَنى َعْنُه َماُلُه َوَما َكَسَب صدق هللا العظيم {)
بطن: )أنقذوا أنفسكم من النار ... (، ثم قال: )يافاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني ال أملك 

ًا، غير أن لكم رحمًا سأبلها بباللها(لكم من هللا شيئ  

هذه النصيحة العالية هي غاية البالغ، فقد أوضح الرسول صلى هللا عليه وسلم ألقرب الناس 
إليه أن التصديق بهذه الرسالة هو حياة الصالت بينه وبينهم. وأن عصبية القرابة التي يقوم 

ليها العرب ذابت في حرارة هذا اإلنذار اآلتي من عند هللاع  

دعوته العلنية بإنذار عشيرته  -صلى هللا عليه وسلم  -)ومن الطبيعي أن يبدأ الرسول 
األقربين، إذ أن مكة بلد توغلت فيه الروح القبلية، فبدء الدعوة بالعشيرة قد يعين على نصرته 

أثر خاص لما لهذا البلد من وتأييده، وحمايته، كما أن القيام بالدعوة في مكة البد أن يكون له 
مركز ديني خطير، فجلبها إلى حظيرة اإلسالم البد وأن يكون له واقع كبير على بقية القبائل. 
على أن هذا اليعني أن رسالة اإلسالم كانت في أدوارها األولى محدودة بقريش، ألن اإلسالم، 

(، فقد 1حقيق رسالته العالمية()كما يتجلى من القرآن الكريم اتخذ الدعوة في قريش خطوة أولى لت



َل اْلُفْرَقاَن َعَلى َعْبِدِه  جاءت اآليات المكية تبين عالمية الدعوة، قال تعالى:} َتَباَرَك الَِّذي َنزَّ
(.1ِلَيُكوَن ِلْلَعاَلِميَن َنِذيًرا{ )سورة الفرقان، آية:  

( وقال تعالى:} َوَما 107{ )سورة األنبياء، اآلية:وقال تعالى:} َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ َرْحَمًة ِلْلَعاَلِمينَ 
(.28َأْرَسْلَناَك ِإالَّ َكافًَّة ِللنَّاِس َبِشيًرا َوَنِذيًرا َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس اَل َيْعَلُموَن{ )سورة سبأ، اآلية:  

ثم جاءت مرحلة أخرى بعدها، فأصبح يدعو فيها كل من يلتقي به من الناس على اختالف 
لهم وبلدانهم ويتبع الناس في أنديتهم، ومجامعهم ومحافلهم، وفي المواسم ومواقف الحج، قبائ

( حين نزول قوله تعالى:} 2ويدعو من لقيه من حر وعبد، وقوي وضعيف، وغني وفقير)
ِ ِإَلًها ِزِئيَن ِإنَّا َكَفْيَناَك اْلُمْسَتهْ َفاْصَدْع ِبَما ُتْؤَمُر َوأَْعِرْض َعِن اْلُمْشِرِكيَن  الَِّذيَن َيْجَعُلوَن َمَع َّللاَّ

{َوَلَقْد َنْعَلُم َأنََّك َيِضيُق َصْدُرَك ِبَما َيُقوُلوَن َءاَخَر َفَسْوَف   

 وفد قريش إلى أبي طالب

قال ابن إسحاق: مشى رجال من أشراف قريش إلى أبي طالب، فقالوا: يا أبا طالب إن ابن 
أخيك قد سب آلهتنا، وعاب ديننا، وسفه أحالمنا، وضلل آباءنا فإما أن تكفه عنا، وإما أن تخلي 

أبو طالب قوال رقيقا،  بيننا وبينه، فإنك على مثل ما نحن عليه من خالفة، فنكفيكه. فقال لهم
وردهم ردا جميال فانصرفوا عنه ومضى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على ما هو عليه، 

 يظهر دين هللا، ويدعو إليه

 المجلس اإلستشاري لكف الحجاج عن استماع الدعوة

 وخالل هذه األيام أهم قريشا أمر آخر، وذلك أن الجهر بالدعوة لم يمض عليه إال أشهر معدودة
حتى قرب موسم الحج، وعرفت قريش أن وفود العرب ستقدم عليهم، فرأت أنه ال بد من كلمة 

يقولونها للعرب في شأن محمد صلى هللا عليه وسلم حتى ال يكون لدعوته أثر في نفوس 
 العرب، فاجتمعوا إلى الوليد بن المغيرة يتداولون في تلك الكلمة، فقال لهم الوليد:



دا، وال تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا، ويرد قولكم بعضه بعضا، قالوا: فأنت أجمعوا فيه رأيا واح
فقل، قال: بل أنتم فقولوا! أسمع. قالوا: نقول: كاهن. قال: ال وهللا ما هو بكاهن، لقد رأينا 

 الكهان، فما هو بزمزمة الكاهن وال سجعه. قالوا: فنقول: مجنون. قال:

ناه، ما هو بخنقه وال تخالجه وال وسوسته. قالوا:ما هو بمجنون، لقد رأينا الجنون وعرف  

فنقول: شاعر. قال: ما هو بشاعر، لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه 
: ما هو بساحر، لقد رأينا السحار ومبسوطه، فما هو بالشعر، قالوا: فنقول: ساحر. قال

: وهللا إن لقوله لحالوة، وإن أصله وسحرهم، فما هو بنفثهم وال عقدهم. قالوا: فما نقول؟ قال
لعذق، وإن فرعه لجناة، وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إال عرف أنه باطل، وإن أقرب القول فيه 

ألن تقولوا: ساحر. جاء بقول هو سحر يفرق بين المرء وأبيه، وبين المرء وأخيه، وبين المرء 
.« 2»وزوجته، وبين المرء وعشيرته، فتفرقوا عنه بذلك   

وتفيد بعض الروايات أن الوليد لما رد عليهم كل ما عرضوا له، قالوا: أرنا رأيك الذي ال 
غضاضة فيه، فقال لهم: أمهلوني حتى أفكر في ذلك، فظل الوليد يفكر ويفكر، حتى أبدى لهم 

« .3»رأيه الذي ذكر آنفا   

( وفي16 إلى 11وفي الوليد أنزل هللا تعالى ست عشرة آية من سورة المدثر )من   

َر. ُثمَّ َنَظَر. َر. ُثمَّ ُقِتَل َكْيَف َقدَّ َر. َفُقِتَل َكْيَف َقدَّ ُثمَّ  خاللها صور كيفية تفكيره، فقال: ِإنَُّه َفكََّر َوَقدَّ
ِر.َبَسَر. ُثمَّ َأْدَبَر َواْسَتْكَبَر. َفقاَل ِإْن هذا ِإالَّ ِسْحٌر ُيْؤَثُر. ِإْن هذا ِإالَّ َقْوُل اْلَبشَ َعَبَس وَ   

وبعد أن اتفق المجلس على هذا القرار أخذوا في تنفيذه، فجلسوا بسبل الناس حين قدموا الموسم، 
« .1»ال يمر بهم أحد إال حذروه إياه، وذكروا لهم أمره   



والذي تولى كبر ذلك هو أبو لهب، فقد كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يتبع الناس إذا وافى 
عكاظ ومجنة وذي المجاز، يدعوهم إلى هللا، وأبو لهب وراءه يقول: ال الموسم في منازلهم وفي 

« .2»تطيعوه فإنه صابئ كذاب   

وأدى ذلك إلى أن صدرت العرب من ذلك الموسم بأمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وانتشر 
 ذكره في بالد العرب كلها.

 أساليب شتى لمجابهة الدعوة

السخرية والتحقير -1  

، واإلستهزاء والتكذيب والتضحيك، قصدوا بها تخذيل المسلمين، وتوهين قواهم المعنوية، فرموا 
تهم هازلة، وشتائم سفيهة، فكانوا ينادونه بالمجنون َوقاُلوا يا َأيَُّها النبي صلى هللا عليه وسلم ب

َل َعَلْيِه الذِ ْكُر ِإنََّك َلَمْجُنونٌ  كذب َوَعِجُبوا َأْن جاَءُهْم ُمْنِذٌر ِمْنُهْم، ويصمونه بالسحر وال الَِّذي ُنزِ 
[ وكانوا يشيعونه ويستقبلونه بنظرات ملتهمة ناقمة، 4َوقاَل اْلكاِفُروَن هذا ساِحٌر َكذَّاٌب ]ص: 

ُقوُلوَن ِإنَُّه صاِرِهْم َلمَّا َسِمُعوا الذِ ْكَر َويَ وعواطف منفعلة هائجة َوِإْن َيكاُد الَِّذيَن َكَفُروا َلُيْزِلُقوَنَك ِبَأبْ 
َلَمْجُنوٌن وكان إذا جلس وحوله المستضعفون من أصحابه استهزأوا بهم وقالوا: هؤالء جلساؤه َمنَّ 

اِكِريَن وكانوا كما قص هللا علينا ِإنَّ الَِّذيَن  َّللاَُّ َعَلْيِهْم ِمْن َبْيِننا  قال تعالى: َأَلْيَس َّللاَُّ ِبَأْعَلَم ِبالشَّ
وا ِبِهْم َيَتغاَمُزوَن. َوِإَذا اْنَقَلُبوا ِإلى أَْهِلِهمُ   اْنَقَلُبوا َأْجَرُموا كاُنوا ِمَن الَِّذيَن آَمُنوا َيْضَحُكوَن. َوِإذا َمرُّ

ينَ َفِكِهيَن. َوِإذا َرَأْوُهْم قاُلوا ِإنَّ هؤالِء َلضالُّوَن. َوما ُأْرِسُلوا َعَلْيِهْم حاِفظِ    . 

تشويه تعاليمه وإثارة الشبهات -2  

يرادات الواهية حول هذه التعاليم، وحول ذاته وشخصيته، ، وبث الدعايات الكاذبة، ونشر اإل
واإلكثار من كل ذلك بحيث ال يبقى للعامة مجال في تدبر دعوته، فكانوا يقولون عن القرآن: 

ِليَن اْكَتَتَبها َفِهَي ُتْملى َعَلْيِه ُبْكَرًة َوَأِصياًل ]الفرقان:  راهُ َوأَعاَنُه [ ِإْن َهذا ِإالَّ ِإْفٌك اْفتَ 5َأساِطيُر اأْلَوَّ
[ وكانوا يقولون عن 103[ وكانوا يقولون: ِإنَّما ُيَعلِ ُمُه َبَشٌر ]النحل: 4َعَلْيِه َقْوٌم آَخُروَن ]الفرقان: 



ُسوِل َيْأُكُل الطَّعاَم َوَيْمِشي ِفي اأْلَْسواِق ]الفرقان:  [ 7الرسول صلى هللا عليه وسلم: ماِل هَذا الرَّ
.للردود على إيراداتهم بعد نقلها أو من غير نقلهاوفي القرآن نماذج كثيرة   

معارضة القرآن بأساطير األولين - 3 

، وتشغيل الناس بها عنه. فقد ذكروا أن النضر ابن الحارث قال مرة لقريش: يا معشر قريش! 
وهللا لقد نزل بكم أمر ما أوتيتم له بحيلة بعد. قد كان محمد فيكم غالما حدثا أرضاكم فيكم، 

كم حديثا، وأعظمكم أمانة، حتى إذا رأيتم في صدغية الشيب، وجاءكم بما جاءكم به، وأصدق
قلتم: ساحر. ال وهللا ما هو بساحر. لقد رأينا السحرة ونفثهم وعقدهم، وقلتم: كاهن. ال وهللا ما 

هو بكاهن. قد رأينا الكهنة وتخالجهم وسمعنا سجعهم، وقلتم: شاعر. ال وهللا ما هو بشاعر، قد 
ينا الشعر وسمعنا أصنافه كلها هزجه ورجزه، وقلتم: مجنون. ال وهللا ما هو بمجنون لقد رأينا رأ

الجنون فما هو بخنقه، وال وسوسته، وال تخليطه، يا معشر قريش فانظروا في شأنكم، فإنه وهللا 
 لقد نزل بكم أمر عظيم.

ث رستم واسفنديار، فكان إذا ثم ذهب النضر إلى الحيرة، وتعلم بها أحاديث ملوك الفرس، وأحادي
جلس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مجلسا للتذكير باهلل والتحذير من نقمته خلفه النضر، 
ويقول: وهللا ما محمد بأحسن حديثا مني، ثم يحدثهم عن ملوك فارس ورستم وأسفنديار، ثم 

«1»يقول: بماذا محمد أحسن حديثا مني؟!   

ر كان قد اشترى قينات، فكان ال يسمع برجل مال إلى النبي وتفيد رواية ابن عباس أن النض
صلى هللا عليه وسلم إال سلط عليه واحدة منهن تطعمه وتسقيه، وتغني له، حتى ال يبقى له 

اإلسالم، وفيه نزل قوله تعالى: َوِمَن النَّاِس َمْن َيْشَتِري َلْهَو اْلَحِديِث ِلُيِضلَّ َعْن َسِبيِل  ميل إلى
[ .6]لقمان: « 1»َّللاَِّ   

مساومات ]ومداهنات أنصاف الحلول[ -4  



حاولوا بها أن يلتقي اإلسالم والجاهلية في منتصف الطريق بأن يترك المشركون بعض ما هم 
وا َلْو ُتْدِهُن َفُيْدِهُنوَن ]القلم:  عليه، ويترك النبي صلى هللا عليه وسلم بعض ما هو عليه [ 9َودُّ

ير والطبراني تفيد أن المشركين عرضوا على رسول هللا صلى هللا فهناك رواية رواها ابن جر 
عليه وسلم أن يعبد آلهتهم عاما، ويعبدون ربه عاما. ورواية أخرى لعبد بن حميد تفيد أنهم قالوا: 

« .2»لو قبلت آلهتنا نعبد إلهك   

 -كعبةوهو يطوف بال -وروى ابن إسحاق بسنده، قال: اعترض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
األسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى والوليد بن المغيرة وأمية بن خلف والعاص بن وائل 

فقالوا: يا محمد هلم فلنعبد ما تعبد، وتعبد ما نعبد  -وكانوا ذوي أسنان في قومهم -السهمي
وإن  فنشترك نحن وأنت في األمر، فإن كان الذي تعبد خيرا مما نعبد كنا قد أخذنا بحظنا منه،

ُقْل يا َأيَُّها  كان ما نعبد خيرا مما تعبد كنت قد أخذت بحظك منه، فأنزل هللا تعالى فيهم:
اوضتهم المضحكة بهذه المفاصلة وحسم هللا مف اْلكاِفُروَن. ال أَْعُبُد ما َتْعُبُدوَن السورة كلها

 .الجازمة

 اإلضطهادات

أعمل المشركون األساليب التي ذكرناها شيئا فشيئا لكف الدعوة بعد ظهورها في بداية السنة 
الرابعة من النبوة، ومضت على ذلك أسابيع وشهور وهم مقتصرون على هذه األساليب، ال 

يتجاوزونها إلى طريق اإلضطهاد والتعذيب، ولكنهم لما رأوا أن هذه األساليب ال تجدي لهم نفعا 
الدعوة اإلسالمية؛ اجتمعوا مرة أخرى، وكونوا منهم لجنة أعضاؤها خمسة وعشرون في كف 

رجال من سادات قريش، رئيسها أبو لهب عم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وبعد التشاور 
 والتفكر اتخذت هذه اللجنة قرارا حاسما ضد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وضد أصحابه

في محاربة اإلسالم، وإيذاء رسوله، وتعذيب الداخلين فيه، والتعرض لهم فقررت أالتألوا جهدا 
 بألوان من النكال واإليالم



أن عتبة بن ربيعة، وكان سيدا، قال يوما، وهو في نادي قريش، ورسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم جالس في المسجد وحده: يا معشر قريش أال أقوم إلى محمد؟ فأكلمه، وأعرض عليه أمورا 

عطيه أيها شاء، ويكف عنا؟ وذلك حين أسلم حمزة رضي هللا عنه، ورأوا لعله يقبل بعضها، فن
أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، يكثرون ويزيدون، فقالوا: بلى، يا أبا الوليد قم إليه، 

فكلمه، فقام إليه عتبة، حتى جلس إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: يا ابن أخي، إنك 
في العشيرة، والمكان في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر « 3»السطة  منا حيث قد علمت من

عظيم فرقت به جماعتهم، وسفهت به أحالمهم، وعبت به آلهتهم ودينهم، وكفرت به من مضى 
من آبائهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها، لعلك تقبل منها بعضها. قال: فقال 

يا أبا الوليد اسمع، قال: يا ابن أخي، إن كنت إنما تريد بما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: قل 
جئت به من هذا األمر ماال جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا ماال، وإن كنت تريد به 

شرفا سودناك علينا، حتى ال نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان 
تطع رده عن نفسك طلبنا لك الطب، وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك هذا الذي يأتيك رئيا تراه ال تس

-أو كما قال له -منه، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوي منه  

االغتيالمحاوالت    

فلما أصبح أبو جهل، أخذ حجرا كما وصف، ثم جلس لرسول هللا )ص( ينتظره، وغدا رسول هللا 
هلل )ص( يصلي، وقد غدت قريش، فجلسوا في أنديتهم 1)ص( كما كان يغدو .. فقام رسول 

ن ما أبو جهل فاعل، فلما سجد رسول هللا )ص( احتمل أبو جهل الحجر، ثمينتظرو   

عا لونه مرعوبا قد يبست يداه عل حجره، حتى قبل نحوه، حتى إذا دنا منه، رجع منهزما منتق
قذف الحجر من يده، وقامت إليه رجال قريش، فقالوا له: ما لك يا أبا الحكم؟ .. قال: قمت إليه 
ألفعل ما قلت لكم البارحة، فلما دنوت منه عرض لي دونه فحل من اإلبل ال وهللا ما رأيت مثل 

ل قط، فهم بي أن يأكلني.( وال أنيابه لفح1هامته .. وال مثل قصرته )  



 قال ابن إسحاق: فذكر لي أن رسول هللا )ص( قال: )ذلك جبريل عليه السالم، لو دنا ألخذه(

لقد كان رسول هللا )ص( هو الهدف األول عند مشركي قريش، والمحاوالت الفردية التي قام بها 
جبارا قريش أبو جهل بن هشام وعمر بن الخطاب، وما كان ليجرؤ عليها غيرهما وهما اللذان 
دعا رسول هللا )ص( أن يعز اإلسالم بأحدهما، ))اللهم أيد اإلسالم بأبي الحكم بن هشام، أو 

(.2بعمر بن الخطاب(( )  

أو المحاوالت الجماعية التي تمت بعد إسالم عمر واعتزاز المسلمين بأرض الحبشة، والتي تمت 
عليها أهل مكة جميعا، ما ليلة الهجرة، لتؤكد أن قضية اغتياله عليه الصالة والسالم، قد أجمع 

 عدا رهط النبي )ص( األدنين بني هاشم وبني المطلب.

 

 

 


