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 امللخص العربي
موضوو  البحوا الموسووم اوسووطر ومورر محوربوم ا سوالم والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه وسلم تسليم كثيرا وبعد:الحمد هلل  

في الفكر المتطور  رراسوم آرآةيوم و موضوو يمت يسوتايوا ابسووليت المسوتعملم آودثمو و ودلثو مو  آاور وصووم ا سوالم ومعداطوه لصود المسولمي  
 بهم واستنبطنو هذه المحوويت م  عهد الناي اصلى هللا عليه وسلم ت إلى وآتنو المعوصر فكوةت كوآلتي:ع  رلنهم وتعوليم ر 

مووو  المتووودلني  سوووواج كووووةوا ربووووي مو ةسووووج  ولسوووارمم  وةتمووووطهم لصوووفو  المصووولي  فوووي المسووووبد ووصووو  النسووووج االستتتاء اا ساريتتت     -1
 عقدات ت والتال  ع  ركت الحضورة والتقدم . المحجبوت اللواتي ثطع  موامر هللا تعولى با الم

 عووا ال وو  فووي  يوووة الموو مني  مةهووم علووى وطووم فووي موورمقهم إلووى مرضوووت هللا وتنفيووذ موامووره وتجنووت معوصوويه وتقوودثم مووو لرضوويه  اراشتتك:  -2
صوووا تووورة مووورط والاطووم تووورة  ولثووم الت ووكي  فووي عقوطوودهم وفووي يوورعهم وفووي  بووورتهم والت ووكي  فووي كتووو هم ا القوورآا الكوورممت  ول مووورة موورة والنق

 ليجعر المسلم متررر وعنده يكوك كثيرة في تفوصير  يوته ال ر يم .
فووو  الم ووركوا الرسوول اصولى هللا عليووه وسولمت ما ثعاوودوا ا لوه عووم ومعاوود هواصولى هللا عليووه وسولمت آيتهووم ارمفاسضتا  ساغرتت ااا   -3

ُد )2اَل َأْعُبُد َما َتْعُبُدسَن )  (1)َأيَُّءا اْرَكاِفُ سنَ ) ُقْل يَا عوم فن ل آول هللا تعولى  ا َأْعبتُ ُدسَن متَ وكوذل  ةو ل آوول هللا مثضوو  ( ...(3( َساَل َأْنُاْم َعابتِ
 تجو م لهذه ا غراجات ولو   ي آلير .  ت لوبه هللا ةايه اصلى هللا عليه وسلمت  عدم ايسَسَرْواَل َأن َثبَّْاَناَك َرَقْد ِكد َّ َتْ َكُن ِإَرْيِءْم َشْيًئا َقِليلً ا
  وص  المسلم الذي ثقيم يعوطر الدل   وبصولي والرارثكولي والمتطر  وم يوةو لوصفوه  ولمورر .اغيذاا ارنفيي  -1
وايعتقويت والحرمووا وم يوةوو هنوك مسوليت كثيرة ثمورسهو معداج ا سالم لكر م  ثقول ربنو هللا فمصيره السجوا اغيذاا اربدني سارجيدي -2

 كثيرة تنتهي  ولقتر الرسمي  صفم الاروج على القوةوا 
Arabic Abstract 

Praise be to God, and prayers and peace be upon the Messenger of God, his family and companions, and 

peace and blessings be upon him.The subject of the research tagged (Means and Methods of Fighting Islam 

in Extremist Thought, a Qur’anic / Objective Study) to investigate the methods used, past and present, by 

opponents of Islam and its enemies to repel Muslims from their religion and the teachings of their Lord. 

Mockery and ridicule 1 _Religious people, whether men or women, ridicule their belonging to the ranks of 

worshipers in mosques, and describe veiled women who obey God's commands as "complicated" and lag 

behind civilization and progress. 

2 - Doubt:Sowing doubts in the lives of the believers that they are in error on their way to God’s pleasure, 

executing His commands, avoiding His sins, and presenting what pleases Him. Details of his legal life. 

3 - Negotiations and inducements:The polytheists negotiated with the Messenger (may God’s prayers and 

peace be upon him) to worship God in general and he (may God’s prayers and peace be upon him) worship 

their machines (Say, O disbelievers (1) I do not worship what you worship (2) nor do you worship what I 

worship ( Likewise, God’s saying was also revealed (And if We had not strengthened you, you would have 

almost inclined to them a little) . directing His Prophet (may God bless him and grant him peace) not to 

respond to these temptations, even with a small amount. 

4 - Psychological abuse:Describe the Muslim who performs the rituals of religion as fundamentalist, radical 

and extremist, and sometimes they describe him as a rogue. 

5 - Physical and physical abuse:There are many methods practiced by the enemies of Islam for everyone 

who says our Lord is God, so his fate is prisons, arrests and deprivation, and many times they end in 

official killing as a outlaw. 

 املقدمة
 الحمد هلل  ق  مده  والصالة والسالم على م  ي ةاي م   عده  وعلوى آلوه و  بوه وبنوده وبعود فووا التطور  والت ودر والللوو مو  الم ووكر التوي
تصوويت مفكووور  عووس النوووه فووي مفوووميم وتصوووراتهم إلووى المعتقوودات والمسوووطر الدةيومووم فووي  يوووة النوه.والمصووو وا  هووذه ابفكووور الملو ووم راطمووو 

روح ايةتقووم مو  المقو ور النووب  فوي  يوتوه  والمتوسور فوي فكوره وةارتوه للحيووة  وكوذل  ثصواوا لوه سوهوم الحسود والليورة  مثوولهم إ لووي   ثحملووا 
به الذي  سد آرم اعليه السالمت لمو اسجد هللا المالطكم مبويورة  عود ولقوه واثجووره  عنودهو اسوتكار إ لوي  مو   هوور هوذا المالوور الجدلود وةوصو

والحرب  ال هوارة  وبمفكور مسمومم ومتجدرة.ومعداج ا سالم آدثمو و دلثو ثملكووا ةفو  ال وعور اتجووه ا سوالم وةاوي الر موم اصولى هللا   العداج
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 عليه وسلمت  واتجوه كتوب هللا رل  هللا  فيوغروا سمومهم  وستمرار ثاربوا سمومهم  وستمرار ع  مرمق وسوطر ومرر وملفوو  متطرفوم  تمثلوت
دةي  ه اج والسارمم م يوةو  وبولت كي   ولناوة والرسولم وعدم صحتهو مرة مورط  وآد لتطور هوذا العوداج إلوى ا لوذاج النفسوي   وم ا لوذاج الاو ويست

 ولضووورب وايعتوووداج والتعوووذلت  واحا لوووم ثفلحووووا فوووي كوووب المسووولمي  عووو  رلووونهم   ووودلو مسووووليت الحووورب إلوووى مفووضووووت وتقووودثم إغوووراجات  وم يوةوووو 
ا إلووى تهجيوور المسوولمي  موو  رثووورهم وبالرهووم الووى  ووالر  عيوودة  كمووو اواوور هللا تعووولى عوونهم  قولووه ااوربوووا آل لووو  موو  آوورمتكم اةووه مةوووه ثضووطرو 

لتطهروات.وآوود كتووت فووي موضووو  التطوور  والت وودر الوودلني والتنطوو  والعنوو  كثيوور موو  الكتووت والم لفوووت. لكنووي مررت فووي  حثووي هووذا استقصوووج 
والل اآلثوت القرآةيم التي ميورت إلى هذه ابسوليت وا صوطهو ورراستهو. لذل  كووا وطتوي فوي هوذا البحوا عو  النحوو  موام  هذه الحرب م 

 مفهوم الوسوطر والطرر والتطر . ارمطلب األسل مفهوم الوسوطر  والطرر  والتطر   وابلفو  حات الصلم.  ارمبحث األسل  ارمقدم  ابتي: 
ايسوته اج والسوارمم.  ارمطلتب األسل مرا ور رور الفكور المتطور  فوي محوربوم ا سوالم.  ارمبحتث ارثتاني ملفوو  حات الصولم.  ارمطلب ارثتاني  

المفووضووووت  ر تتتام  ارمطلتتتب اا لوووذاج الاووودةي والجسووودي.  ارمطلتتتب ار ا تتت  ابحط النفسوووي.  ارمطلتتتب ارثارتتتث الت وووكي .  ارمطلتتتب ارثتتتاني 
 قائم  ارمصادر سارم اج   ار اتم  وا غراجات. 

 مفهوم الوسائل والطرق والتطرف واأللفاظ ذات الصلة  املبحث األول: 
 : مفهوم الوسائل والطرق والتطرف املطلب األول 

وتنوولهوو تالميوذهم مو   عودهمث  يوا  2. وهي  صول صوره ال يج فوي العقور 1مقوله حكرهو مهر الكالم ا الحكم على ييج فر  ع  تصوره ت.
واهووتم العلمووج  هووذه  3آوول ا ودهم  اوسووات كثيور موو  الن اعووتث ملفووو  مجملومث ومعوووةي م وتبهث واغلووت الاصووموت  ووي  النووه  سووات ابلفوو ت .

  إزالووم الاووال  وسوووج الفهووم مو عوودم ابلفووو  واصووطال وتهو ال وور يم اهتمومووو مبووولا عيووهث يا العلووم  حقوووطق المفووررات والوووعي مفهومهووو موو  روافوو
 4العلم  حقوطق ابمور.

تقو وور لللوثووم كمووو تحقووق اللوور   ووهث فووورزه ومووو لتوصوور  ووه. والوسوووطر لمووو ثقوورا  ووه موو  القووراط ث  ساروستتيل  اسووم بمعهووو وسوووطر.  أسال اروستتيل  
 5السات للاروج م  ابمور الصعوب.  ساروسيل  كوسوطر الكتو م مو التعلم مو القراجة. والوسيلم: من لم الناياصلى هللا عليه وسلمت في الجنم. 

 المنهج في التدل  مو في السلوك مو في القوةوا. سارط  ق  الساير.   سارط  ق ومرآوت وموارر.بم  مرمقث وامرر ومرمقه  ثان:ا ارط ق  
وِرر  :النجم كمو آول تعولى اسارطارق 6ت ُكنَّا َطَ اِئَق ِقَدًداكقوله تعولى  ا  سارط ائق   َموِج َوالطَّوِررث َوَمو َمْرَراَك َمو الطوَّ والطووارر موو ثطورر مو  7ت َوالسَّ

 الليايم في اللير. والطوارر وهو ضرب م  التكه . ابمور 
ومتاوي  مو  آووامي  الللوم  ما التطور  هوو منتهوى ال ويج وغولتوه  مي ماتودم يويج  8هو ال يج  مو تحرمو  بو ج مو  ابعضووج. ثارثا اراط ف   

 ومنهو حا القرةي   مي: آرةي  ال م .   9ومنتهوه  ولذل  ثقول تطرفت ال م   اي رةت لللروب كمو آول ال وعر:رةو وآرا ال م  آد تطر .
وعليوه فوولتطر  تفعور مو  الطور   تطور  لتطور   11نو يوم مو الجوةوت.والطر  م  كر ييج منتهووه مو ال10ومثله مرفت النوآم مي: تطرفت .

فهو متطر  وسواج آلنو الطر : هو منتهى ال يج مم مطلق الحد  فوا م  تجووز  د ايعتدال وغال ثص  للومو إا ةسميه مو ةطلوق عليوه ب 
 االمتطر ت الذي تجووز  د المعقول وايعتدال وي ثموذ  ولوسطيم في مموره وتفكيره .

 أللفاظ ذات الصلة. املطلب الثاني ا
 م  ابلفو  التي ت ترك م  لفظ التطر   ولمعوةي القرمبم مو لج ج م  المعنى للتطر  هي:

 12معنو التنط  هو البسر واللم .فولنوا والطوج والعي  مصر لدل على  سر ولم  ومنه التنط  والنط  مبسو  ملمسه ممل . أسال ارانط   
وح م  النط  وهو اللورابعلى في الفم الذي ثاهره ا ةسوا   ه  م استعمر في كر تعمق سواج مكوا في  واصر التنط  التعمق في الكالم ممو

 13القول مم في الفعر.  
مرط الموت ثضوم   14ال دة  ولكسر مسم م  اييتدار ومنه ال دلد الذي لت در في الرمي ومللظ في القول. آول مرفم    العاد:  ثان:ا اراشدد   
ويور وم ورة غولبه  وفي الحدلا ال  ث ور    16وم ر  كلمم االت درت تدل على الصال م والقوة.  15عقيلم مول البوور المت در.    الكرام ومصطفي

 ما غلبم الدل  والم ورة والللو في ابمر  ومقوومم ال يج م  الم ورة عيه.  17الدل  ا د إي غلبهت.  
ثقول اعتن  ابمر موذه   دة والعنيب ال دلد في القول  والفعر    18لى وال  الرفق.  العي  والنوا والفوج مصر صحي  لدل ع  ثارثا ارعنف 

فولتطر  هو إتيوا غوثم ال يج ومنتهوه  مو إتيوا  د ال يج    19ثقول: عن  عنفو فهو عنيب ومنه ثسمى م  لي  له رفق  ركوب الاير عنيفو.
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في    و مالر  وامو ابلفو  البوقيم التنط   الت در  العن   فهي  مثو م موصو  وماوهر للللو  فوللولي لتسم في موذه للدل   ول دة  ومتسم
 20معوملم اآلورم   ولعن   ومتسم  ولتنط  والتعمق في مفعول الدل . 

 لثاني: مراحل دور الفكر املتطرف يف حماربة اإلسالماملبحث ا
ا سالم رل  التوسر في بمي  منو ي الحيوة  في العقيدة وفي ابفكور وفي المعومالت وفي السلوكيوت روا ما ثعطر استاال  ا ةسوا هلل  

ي ييئو ف يئو  فرضت الفراطس  و رمت المحرموت   هكذا  دم لدل  ا سالم عقيدة سهلم   م تتو عت التكوليب وابوامر والنواه  21على مرضه.  
ْساَلَم ِرل    تى كمر الانوج  وتمت النعمم  آول تعولى ا وآد يآى رسول اصلى  22ت.اْلَيْوَم َمْكَمْلت  َلك ْم ِرلَنك ْم َوَمْتَمْمت  َعَلْيك ْم ِةْعَمِتي َوَرِضيت  َلك م  اْ ِ

النوه وم  وصومه مو يآى التكذلت والت كي  والصار وا عرا  ع  رعوته وايسته اج والسارمم ومفووضوت   هللا عليه وسلمت م   م  
واغراجات واتهوم  ولعمولم وا لذاج الادةي وا لذاج النفسي ومحوويت لالغتيول م  مصحوب الفكر المتطر  والمعرضي  ع  الدل  وسنتعر   

 على  مرا ر وصوم ا سالم م  والل اآلثوت القرآةيم.
 األول: االستهزاء والسخرية املطلب 

  م  غير مبوررة موي ايسته اج للم:واحا لقوا الذل  آمنوا آولوا آمنو واحا ولوا إلى ييومينهم آولوا إةو معكم إةمو ةح  مسته ؤا المداومم على اله م
 23المسته ئ  ه مسته ئ  ه الادج  هذا الفعر.  

 24مق الكالم الاذيج مو الوص  القاي  مو التصومر الم وه. وهو ايهوةم وايستف از  ةسوا مو فقر للسارمم منه ع  مر االساء اا اصطالحا 
َسِإَذا  وهذا اةحطو  وضع   فو ةسوا القوي ي ثكوا لئيمو وي ثكوا وايثو  وي ثاور  وي لتلوم  وي لتالم  في السر.  يا ثقول هللا تعولى ا

ثسته ؤا  ولم مني  ومقللوا م  يمةهم وم  رسولتهم 25ت. ِطيِنِءْم َقاُروا ِإنَّا َمَعُكْم ِإنََّما َنْحُن ُمْيَاْءِ ُئونَ َرُقوا ارَِّذيَن آَمُنوا َقاُروا آَمنَّا َسِإَذا َخَلْوا ِإَرٰى َشَ:ا
لو ا سالميم ورلنهم م  ا سالمي وم  رسولهم اصلى هللا عليه وسلمت وهذا هو التطر  في السلوك وهللا تعولى ثسته ئ  هم  واةه عقوب اليم  

وهو ا د مسوليت محوربم الدل  آدثمو و دلثو وفي كر زموا لت ومه سمعم ا سالم والمتدلني   ه والم مني . وهو رلير على    26ثفقهوا. كوةوا  
وايسته اج هو استف از للمقو ر   27فراغهم العقلي و ربهم المعلنم ضد ا سالم والمسلمي  وم ورت ال اهوت ضد رسول هللا اصلى هللا عليه وسلمت.  

ما  نير منه وتقلير يما الم مني   ومكوا م يوةو  ولسارمم فقر ع  مرمق رسم اكورمكوتيرت  طرمقم  سيطم ولك  وايثم في تم يرهو السلاي  مو  لل
ال عر والهجوج والالح  والمقذ .  الفنوا واآلراب مثر  اله م    28تكوا آوسيم ومكروهم   كر ي ثحتمر كمو في  قيم  وكر هذه ابسوليت م  

تف از مورست م  ياص الناي اصلى هللا عليه وسلمت فمرة لدعوا اةه سو ر  ومرة لدعوا اةه كوه  ومرة لدعوا اةه يوعر ومورط  وايس
ومو هو  قول يوعر  ثقولوا اةه مجنوا  ويوه م  كر حل  اصلى هللا عليه وسلمت وم  كر هذه الاذاجة في القول وايفتراج  كمو اوار هللا تعولى ا

ه يج هللا تعولى ثسته ئ  هم ومحتقر   29ت.  آليال  مو تذكروا . تن مر م  رب العولمي    منوا   وي  قول كوه  آليال  مو تذكروا آليال  مو ت  
ى مو معمولهم وسافهم ومعمولهم هذه تحجاهم ع  هللا تعولى وع  ةعيم الجنم والرضو ع  هللا تعولى والقرب منه  ومذكر سيد آطت ر مه هللا تعول

ثسته ئ  ه  ببور السمووات وابر  ومو ميقوه إلى مصير مرعت تهت  له القلوب وترتعد  وهذا هو ايسته اج الربوةي  ولكوفرم    م مه م 
واليوم ة هد مسلوب بدلد في ايسته اج ع  مرمق النكت   عوطر الدل  ومركوةه وسننه  فنرط    30والهوزطي  ي كوسته اطهم اله مر الصلير.  

ضيم الذ   في لوم النحر اعيد ابضحىت وابضحيم  وآور ثسته ئ  ولحجوب للمرمة  واةهو كولايوم على رؤوه النسوج  البعس ثسته ئ  ق
 31وآور ثسار م  مراسيم الحج والطوا  والسعي ولب  ا  رام.و ي  مصدرت رار ا فتوج فتوط  عنواا ثحرم تداول النكوت المسيئم للدل .  

افوا ايستافو  او ايسته اج  ول عوطر الدلنيم كفر محست لمو في م  التنقيص والطع     32لمنعم الرفوعي.  وآد كتت ال يخ وولد    عاد ا
في  كمم ال ور  ع  وبر  والنكوت تتضم  سارمم واسته اج  وهلل ورسله مو القرآا مو مي  كم م  م كوم الدل  ويعيرة م  يعوطره  كولحج 

وَرٌة ت َناِ ئ ه م ِ َمو ِفي آ ل وِبِهْم ۚ آ ِر اْسَتْهِ ط وا ِإاَّ ّللاََّ وآد آول تعولى اوالصالة او غيرهو فهو استافو   ولدل   َل َعَلْيِهْم س   م ْاِرٌج َثْحَذر  اْلم َنوِفق وَا َما ت َن َّ
واَ    33ت.  مَّو َتْحَذر 

  املطلب الثاني: التشكيك 
 34ال   للم: ي  ث   يكوكو  وال   ثعني التداور  ومنه وال  اليقي   وال   الوا د اللير متيق . 

وترب  معام اب كوم إلى القوعدة الفقهيم االيقي  ي ل ول  ول  ت وااليقي    35ال   اصطال و:ا اعتدال النقيضي  عند ا ةسوا وتسوومهموت.  
ُقْل ُكلٌّ َيْعَمُل رب مو تت و ه في اللوثم مثر اييتبوه والا  والوهم تفيد ال   وعدم التيق . ثقول تعولى اي لرف   ول  ت. وآد ترر مصطلحوت تتقو
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َفَهوج  ِمَ  النَّوِه َمو واستعمر وصوم ا سالم مورة الت كي  في الدل  وصحته موامره م  هللا تعولى عيقول هللا عنهم ا36ت.َعَلٰى َشاِكَلِاِهۦ  َسَيق ول  السُّ
ِ اْلَمْ ِرر  َواْلَمْلِرب  ۚ َلْهِدي َم  َثَ وج  ِإَلٰى ِص وَ  ه ْم َع  ِآْاَلِتِهم  الَِّتي َكوة وا َعَلْيَهو ۚ آ ر هللِ َّ ِرَ  َجَعْلَناُكْم ُأمًَّ  َسَسًطا رِ َاُكوُنوا ُشَءَداَا َعَلى   َراٍ  مُّْسَتِقيمٍ يَّ َسَكذَٰ

ُسوُل َعَلْ:ُكْم   عند تحول المسلموا في آالتهم م  ابآصى الحرام إلى المسجد الحرام اةطلقت ابلسنم  ولطع    37ت.    َشِءيًداارنَّاِس َسَ ُكوَن ار َّ
 والت كي  وبعا القلق في عقيدة المسلمي  فقولوا: اإا كوا التوبه عيمو مضى إلى الايت المقده  ومال فقد ضوعت صالتكم موال هذه الفترة  

كعبم  ومر  واا هذا للقالم لي  م  هللا تعولى وي م  الو ي  ت كي  وزع عم الثقم للمسلمي   عقيدتهم ورسولهم.  واا كوةت  قو فولتوبه الجدلد ال
َذا ۖ َأَتْنَءاَنا َأن نَّْعُبَد َما َيْعُبُد  ع  آصم صول  اعليه السالمت آول تعولى ا38 مَّا  َقاُروا َيا َصاِرُح َقْد ُكنَت ِفيَنا َمْ ُجوًّا َقْبَل هَٰ آَ اُؤَنا َسِإنََّنا َرِفي َش  ٍّ مِ 

في الاداثم اعترفوا لنايهم صول  اعليه السالمت اةه موزال معروفو  مكورم ابوالر واةه م  م يوا القوم  فلمو بوج ابمر    39ت. َتْدُعوَنا ِإَرْ:ِه ُمِ  بٍّ 
ةح  ي ة ال في ي  م  رعوت  وال كوك منبعثم م  آلوبنو    40مرمتت.الذي ي لتنوست م  عقولهم الفوسدة آولوا اواةنو لفي ي  ممو تدعوةو اليه  

وفي سورة الدووا    41وصدورةو والرمت بعلوهو  صحم مو بئت  ه وهم ثحوولوا الت كي  في رعوة ةاي هللا صول  والمتبعي  له وعلى ةهجه.  
َه ِإالَّ ُهَو ُيْحِيي َسُ ِميُت ۖ َربُُّكْم َسَربُّ آ َ  يا ثقول تعولى ا ِرينَ اَل ِإرَٰ مي: إا كنتم تطلاوا اليقي  وترمدوةه  فوعلموا ما هللا رب الجمي  42ت. اِئُكُم اأْلَسَّ

ومقول تعولى ع   43ووولقهم   ر اةتم تلعاوا في يكوككم وتقللوا م  ممر الالق ووولقهم  وحل  لل وغوا ع  الحق الذي بوجت  ه رسر هللا . 
َيا َأيَُّءا ارنَّاُس ِإن ُكنُاْم ِفي َش  ٍّ مِ ن ِديِني َفاَل ت الرسر اعليهم السالمت بميعو ومقول مثضو االذل  ث كوا في رل  هللا وةاوة ابةايوج ورسوي

َ ارَِّذي َيَاَوفَّاُكمْ  ِكْن َأْعُبُد َّللاَّ هللا عليه وسلمت  ثقول تعولى له يج الم ركي  م  آوم  ثو محمد اصلى     44ت. َأْعُبُد ارَِّذيَن َتْعُبُدسَن ِمن ُدسِن َّللاَِّ َسرَٰ
وفي سورة ا سراج ثقول تعولى   45الذل  عجاوا ويكوا في رلن  ورسولت  ولم ل منوا اةه الحق م  ربهمثوهذا تعرمس ولح  م  الكالم لطيب .

ال اا كنتم ت كوا وتقولوا ي وولق لكم وي رب لكم  فقير له في بواب هذا الس   46ت. َسَقاُروا َأِإَذا ُكنَّا ِعَظاًما َسُرَفاًتا َأِإنَّا َرَمْبُعوُثوَن َخْلًقا َجِديًداا
ْنَءا َعُمونَ وفي سورة النمر آول تعولى عنهم ا  47فهال كنتم م  المالوآوت التي ي تفنى .  ْنَءا ۖ َبْل ُهم مِ  مي: ما كثير م  48ت. َبْل ُهْم ِفي َش  ٍّ مِ 

ذي ثصلوا اليه  عقولهم ومفكورهم وسات حل   مةهم لم ثحيطوا  هذه ابمور النوه عورة لرمدوا ما ثصدآوا فقر  ولذي ثعلموةه  ومستادلوا  ول
:ا ثو محمد اصلى هللا عليه وسلمت آر لسوطلي  وال وكي  ومصحوب 50ومقول ا موم الطاري ر مه هللا تعولى في تفسيره   49علمو ورراثم وارراكو.  

ذي اة ل علي   ما هللا استم ر  علمه و جت ع  ولقه توقيب السوعم وهم ي  ايرتيوب والذل  ثحوولوا التقلير م  يوا رسولت   والكتوب ال
َماَساِ  َساأْلَْرِض  ثعلموا متى مبعثهم م  آاورهم لقيوم السوعم  فقد معام هللا عليهم آولهم في ايفتراج والت كي   قوله ا ُقل الَّ َيْعَلُم َمن ِفي اريَّ

  51ت.  اْرَغْيَب ِإالَّ َّللاَُّ 
 ثالث: األذى النفسياملطلب ال

 52كر مو لتمحط  ه  تقول هذا ربر محي  مي: يدلد ابحط  وآحط الربر  فعر ابحط  ه  ومنه محط ت حي وتمحي فهو م حي.  األذى رغ  
سُكْم ِإالَّ َأًذىمرة .ومنه آوله تعولى ا 24وآد حكرت لفام ابحط وم تقوتهو في القراا الكرمم      53ت. َرن َيُض ُّ

هو مو ثصر إلى الحيواا م  ضرر مو مكروه في ةفسه مو  دةه في الدةيو واآلورة اوالحيواا كر كوط   يت وووصم ا ةسوا   األذى اصطالحا 
ومنه مو هو محط  سي محسوه لنول  ولجسم  ومنه مو هو معنومو لنول النف  ايةسوةيه وكرامم   54تقصد إمومته.  . وهو ابمر الم لم الذي  

ه  ا ةسوا  وهو ابكثر ملمو وضررا. ومتعر  الدا يم للكثير م  ابحط وابلم في مراحا صار عليه وا تسبه عند هللا تعولى  يا ثقول سبحوة 
ِ َوم ْ ِم   ِلْلم ْ ِمِنيَ  َوَرْ َمٌم ِللَّ َوِمْنه م  الَِّذلَ  ل ْ ح و ا ِ َله ْم  َا النَِّايَّ َوَمق ول وَا ه َو م ح ٌا آ ْر م ح ا  َوْيٍر َلك ْم ل ْ ِم   ِ وهللَّ وَل ّللاَّ ِذلَ  آَمن وا ِمْنك ْم َوالَِّذلَ  ل ْ ح وَا َرس 

يت الرسول اصلى هللا عليه وسلمت  ينمو تتهمه آرمش  مسميوت  مرة يوعر  ومرة  لذكر هللا تعولى ابحط النفسي الذي كوا ثصس55ت.  َعَذاٌب َمِليمٌ 
ۥ َرَقۡوُل  كوه    ويوه اصلى هللا عليه وسلمت م  كر حل   ومرة مجنوا  ومرة  ه بنم  فيداف  هللا عنه ومنفي هذه الصفوت عنه  قوله تعولى ا ِإنَُّه

بِ  ٱۡرَعٰتَلِمينَ     َتنِ  ل  ٤٢ا مَّا َتَذكَُّ سَن    َقِليل ۚ     َساَل ِ َقۡوِل َكاِهن ٤١ا مَّا ُتۡؤِمُنوَن    َقِليل ۚ     َشاِع َسَما ُهَو ِ َقۡوِل  ٤٠    َكِ  م     َرُسول  56ت.مِ ن رَّ
ْم َوَعِجا وا َمْا َبوجَ ومرة لتهموا الرسول اصلى هللا عليه وسلمت  ولكذب  ويوه اصلى هللا عليه وسلمت م  كر حل   كمو آول تعولى ا  ه ْم م ْنِذٌر ِمْنه 

وَا َهَذا َسوِ ٌر َكذَّابٌ  ا ِإاَّ َهَذا َلَ ْيٌج ع َجوبٌ  * َوَآوَل اْلَكوِفر  و َواِ د  تعجاوا م  رعوة الرسولاصلى هللا عليه وسلمت لهم إلى  57. )َمَبَعَر اآْلِلَهَم ِإَله 
وم  ا لذاج النفسي الطع    اصيم الرسول  58التو يد وافرار هللا تعولى  ولعبورة وةاذ ال رك فكذ وا كر حل  بةه الحق وهم على البومر.  

 فقم ثعتاروةهو مرلم وبراهي  لهم في ضاللهم. هومش اصلى هللا عليه وسلمت  ولكذب والسحر وايفتراج وكذل  التهم السوآطم واب ومير المل
َذا َرَشْيٌا ُيَ ادُ ثقول تعولى ا َسَقاَل ارَِّذيَن وكوا آول الم ركوا م  كفور آرمشا59ت. َسانَطَلَق اْرَمََلُ ِمْنُءْم َأِن اْمُشوا َساْصِبُ سا َعَلٰى آِرَءِاُكْم ۖ ِإنَّ هَٰ

َذا ِإْفٌ  َقِديمٌ َكَفُ سا ِرلَِّذيَن آَمُنوا َرْو َكاَن   مي: لو كوا  قو في القرآا صدر ووير لم  60ت.  َخْيً ا مَّا َسَبُقوَنا ِإَرْ:ِه َسِإْذ َرْم َيْءَاُدسا ِ ِه َفَيَ:ُقوُروَن هَٰ
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إليه ه يج ضعفوج المجتم  وفقراطهم  ممثول وبوب    ايرت  وصهيت الرومي  وعمور    ثوسر  وبالل    ربوح ارضي   هللا عنهم  ثسبقنو 
اَعِ  ۖ وآد كذ وا  يوم القيومم ا61بميعوت وغيرهم م  فقراج المسلمي  بةهم ثعتقدوا مإا لهم وبوهم وزعومم واةهم على الحق الماي . َبْل َكذَُّبوا ِ اريَّ

اَعِ  َسِعيً ا َسِإن َتْعَجْب َفَعَجٌب َقْوُرُءْم َأِإَذا ُكنَّا ُتَ اً ا َأِإنَّا آوله تعولى اوآد حكر هللا هذا التكذلت  ولبعا والن ور في  62ت.  َسَأْعَاْدَنا ِرَمن َكذََّب ِ اريَّ
 64واا تعجت ثو رسول هللا اصلى هللا عليه وسلمت في إةكورهم ليوم القيومم والبعا والحسوب فإةكورهم ايد عجبو وةكيرا. 63ت. َرِفي َخْلقٍّ َجِديدٍّ 

 65 هذا في ملم النصورط وي في ملم آرمش وهذا محس اوتالر .وكوةوا لدافعوا ع  يركهم ومقولوا لم ةسم   
 املطلب الرابع: األذى اجلسدي 

رضي    آضى هللا تعولى  حكمته ما لاتلي مةايوجه ومتبو  ابةايوج م  الم مني   مةوا  م  ا لذاج لالوتبور في ميداا الصار  فع  سعد    وآوص
وبعد ايةتهوج م  ا لذاج 66 الج؟ آول: اابةايوج   م ابمثر فوبمثر لاتلى العاد على  ست رلنهت.    هللا عنه آول: آلت ثو رسول هللا مي ةوه ايد

ا ينمو الناي  اصلى هللا عليه    67ةفسي موره معداج ووصوم ا سالم ا لذاج الادةي والجسدي  وم  حل   دلا الناي ا صلى هللا عليه وسلمت 
عقبم ا   معير  فوض   وبه في عنقه فانقه ونقو يدلدا  فوآار م و  كر  تى اوذ  منكبه ورفعه ع   وسلمت  ثصلي في  جر الكعبم  إح اآار 

وبوج عقبه    معير  سال بذور فقذفه على  هر رسول هللا اصلى    68ت . َأَتْقُاُلوَن َرُجاًل َأن َيُقوَل َربِ َي َّللاَُّ الناي اصلى هللا عليه وسلمت وآول: ا
 69هللا عليه وسلمت فلم لرف  رمسه  فجوجت فوممم ارضي هللا عنهوت فموذته ع   هره  و رعت على م  صن  حل .  

وِل َسِايال  ثو َوْمَلَتو ليتني َلْم َمتَِّاْذ ف اَلةو  َوِليال * لََّقْد مضلني  َوَمْوَم َثَعسُّ الا َوِلم  َعَلى َلَدْثِه َثق ول  ثو َلْيَتِني اتََّاذْ لذل  اة ل هللا تعولى آوله ا ت  َمَ  الرَّس 
ْيطوا  لإلةسوا َوذ وي   والذاج امرمة م ي لهت  فكوةت تحمر ابحط وابيواك والقوحورات وتضعهو على عتبم  70ت.  َعِ  الذِ ْكِر َ ْعَد ِإْح بوجةي َوَكوَا ال َّ

وم  ابحط الذي ثمورسه وصوم ا سالم  ااا مهر الطوط  آد 71صلى هللا عليه وسلمت ليال  لذل  سموهو القرآا  مولم الحطت.   وب الناي ا
 وبهوا صايوةهم وودمهم في إتبو  الرسول اصلى هللا عليه وسلمت  وايبتمو  عليه فوآفوا وبدمو ريقه  ولحجورة اصلى هللا عليه وسلمت  تى

سر هللا له مل  الجبول إا يئت ما مماق عليهم ايو اي  مي: االجالي ت فقول: اصلى هللا عليه وسلمت   ر مربو ما ثارج سول الدم منه  ومر 
وكذل  موره معه اصلى هللا عليه وسلمت الحصور في يعت ا ي مولت  الث 72هللا م  مصال هم م  ثعاد هللا و ده ي ث رك  ه ييئوت.  

م  يده الجو  والحصور المضروب عليهم  ي ثمكلوا وي لت وبوا منهم وي لايعوةهم وي لايعوا لهم وي   سنوات   تى مكلوا مورار ال جر 
وهذه 73لاتوعوا مي ث تروا منهم امقومعم كوملمت بوطرة  ولمم  قصد ا لذاج  ولناي اصلى هللا عليه وسلمت وم  آم  معه لكنهم صاروا .  

ي التي صار عليهو رسول هللا اصلى هللا عليه وسلمت فقوة ا ثموا  وهلل و ده ي تداةيهو اي صعوبم  عس م  عيس صور ا لذاج الادةي والجسد
 في ابر  مهمو كوةت وبللت  فعلينو  ولتمس   ولحق وبهد رسول هللا اصلى هللا عليه وسلمت. 

 املطلب اخلامس املفاوضات واإلغراءات 
الموج م  ا ةوج إحا فو   وسول صدره  مي: اوار  ولسر ومفوضه  وربر ساي  ثفيس   سول الموج إحا فو  اةصبو و  وسول   رافاسض رغ  ا

 74المول  ولصدآم   وفوضوا  ولكالم إحا مفوضوا عيه.  
والتفوو    75التفوو  كمصطل  ثستادم في عدة مجويت  وووصم ومكثرهو ثكوا في ميداا السيوسم وميداا التجورة.    ارافاسض اصطالحا 

ي  اآلراج  ي  مكثر م  مر   ع  هد  محدور مو عدة مطولت  في ممر مو معي  ومحدر  وعيه بدل وا بوت  وةفي ويرو    هو علم لبحا  
 وتنوزيت   تى تصر ابمرا  إلى اتفور محدر و ال لم كلم  مو صلحو لاال  معي   مو معوهدة في تجورة مو سلمو مو  ربو.

طر فيهو مفووضوت واتفوآوت  في ماتل  الحيوة السيوسيم وايبتمو يم والدلنيم  وصيا للتعوثش  وآد كوا عند العرب سو قو عالآوت  ي  القبو  
 تالورت إلى يكر تحول  ومعوهده وكوةت تسمى:

 موي المسوةدة: وهي يايهم  ولتحول  العسكري  ي  رولتي   كوا سو قو  ي  آايلتي   ومكوا  سات  وبم تدعو إليه.  
ت   وةيو الموارعم: وهي ةو  م  ابموا والصل  وعدم الجور على  عضهم وايعتداج على القوافر التجورمم  وكوا ي ل مد على ع ر سني   وموذ 

َن اْرُمْشِ ِكيَن اْسَاَجاَرَك َفَأِجْ ُه َحاَّٰى َيْيَم َ آضيم المفووضم م روعيتهو م  القرآا الكرمم  قوله تعولى ا ِرَ  َسِإْن َأَحٌد مِ   َكاَلَم َّللاَِّ ُثمَّ َأْبِلْغُه َمْأَمَنُه   ذَٰ
مي الذل  ممرك هللا  قتولهم  إا استجورك ا دهم واستممن  فوبت ملبه  واسمعه كالم هللا م  القرآا واآلثوت الكرممم 76ت.  ِ َأنَُّءْم َقْوٌم الَّ َيْعَلُمونَ 

وا مسلوب التفوو  كنو  م  ابسوليت  ثقو  الدعوة و ني الرسول اصلى هللا عليه  وآد استعمر الم رك77وهو آم  إلى ما لرب  رثوره ومهله.  
وسلمت ع  رعوته  ولتو يد واصالح المجتم . وآد فووضت آرمش المسلمي   ول ابسرط  في غ وه  در وفي فداج ابسرط  فكوا ايتفور على  

  والذي ي ثمل  هذا المقدار م  المول ومحس  القراجة والكتو م عي تر  عليه  فداج كر مسير  مربعم آي  ررهم ليتقوط  هو المسلموا في رةيوهم
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والتفوو  عند رسول هللا اصلى هللا عليه وسلمت كمو موارتنو كتت السيرة العطرة 78تعليم ع رة م  المسلمي  القراجة والكتو م مقو ر ف  مسره .  
ي تفوو  الرسول اصلى هللا عليه وسلمت عند صل  الحدلايم الم ركوا ثضعوا يرو   المبوركم إلى ا  دا  والاراعم في هذا الميداا  فنجد ف

تعجي مم في مرمق التفوو  عندمو مجئ سهير    عمرو لتفوو  م  رسول هللا اصلى هللا عليه وسلمت فقول: ي تكتت ا سم هللا الر م   
سول اصلى هللا عليه وسلمت م دط مروةم ور لوموسيم في هذا التفوو   الر يمت ةح  ي ةعلم مو االر م  الر يمت واكتت ب ااسم  اللهمت فولر 

وم دل كلمم امحمد    عاد هللات مكوا كلمم محمد رسول  79والتليير لبعس المصطلحوت مولمو لم تلير م  الثواب يئ  ر هي ب طيم ويكليم . 
وةت عند رسول هللا اصلى هللا عليه وسلمت تتوفر المهورات المتعدرة هللا اصلى هللا عليه وسلمت مولمو هذا التليير لم ثلير المعوةي الكايرة  وك

في عمليم التفوو   منهو: اكيب ةفهم مرار المقو ر  وكيب ثستم  ومصار للمقو ر  وكوا لتقار النصيحم وم ورك مصحو ه في الرمي والم ورة 
فهذه المهورات  منتهى الذكوج والفطنم  والاطوب والصل  لم ثاسر    وكوا عنده مادم الربو  إلى الوراج وطوة م  ابر التقدم إلى ا موم وطوات

آول: القي الوليد    المليرة ابسور    المطلت م  مميم    ول  والوليد    80عيه المسلموا الهد  ايستراتيجي.وروي ع  سعيد مولى الباتري 
الذي تعاد  وتعاد مةت مو ةعاد  وة رك  في ممرةو كله  فوا كوا الذي       المليرة  رسول هللا اصلى هللا عليه وسلمت فقولوا: ثو محمد هلم ةعاد

ت منه بئت  ه ويرا ممو  ملدلنو كنو آد يوركنوك عيه  وموذةو  حفانو منه  واا كوا الذي  ملدلنو ويرا مو في لدث  كنت يركتنو في ممرةو  وموذ
وَا  َي مَْعا د  َمو َتْعا د واَ آ ْر َثو َملَُّهو اْلكَ  حا   عند حل  اة ل هللا تعولى آوله: ا ُقْل َأَفَغْيَ  َّللاَِّ َتْأُمُ سنِ ي َأْعُبُد َأيَُّءا  واة ل هللا تعولى آوله: ا81ت.  وِفر 

ي   تى ةهوثم السورة  وهللا رعوةو في القرآا الكرمم للتفوو  م  ابر الوصول إلى مكثر النتوطج فوطدة  عد الم ورة والتبو ا ف82ت.   اْرَجاِهُلونَ 
ْنُءَما َسَتَشاُسرٍّ َفاَل ُجَناَح َعَلْيِءمَ  ممر الم كلم آول تعولى ا  والم ركوا لم لنفكوا ع  عرو  ا غراج لرسول  83ت.  َفِإْن َأَراَدا ِفَصااًل َعن َتَ اضٍّ مِ 

آول لهم  هللا اصلى هللا عليه وسلمت|  ولمول وعر  المل  والسيورة  م ال ر   لقوج المسوومم على الرسولم والدعوة  التي بوج  هو ولم ثفلحوا  و 
  فوا تقالوا مني مو بئتكم  ه  فهو  اكم في الدةيو اصلى هللا عليه وسلمت ما هللا مرسلني لكم   يرا وةذلرا وم للكم رسويت ربي واةص  لكم

 84واآلورة واا ترروه علي  اصار بمر هللا  تى ثحكم هللا  يني وبينكم.  
 اخلامتة:

ة الصال الحمد هلل  مدا لوافي ةعمه  ومكوفئ م مده.الحمد هلل موي ومورا.الحمد هلل  مد الحومدل    مد ال وكرم    مد المستلفرم   وبسحور .و 
 والسالم على الناي الماتور وعلى آله  يته ابمهور وصحو ته ابويور اب رار  وم  تبعهم  إ سوا إلى لوم الدل  والقرار. 

 وبعد:فقد تمت كتو م هذا البحا  فضله تعولى  واستعمول المصورر المهمم م  ممهوت الكتت والتفوسير وكتت المفكرم  ا سالميي   واستقصوج 
عن  والللو في القرآا الكرمم  توصلنو إلى  عس مسوليت الاصوم ومعداج ا سالم في محوربتهم للدل  وصد المسلمي  عنه  آثوت التطر  وال

 واببورهم للتالي ع  عقيدتهم وكتو هم وسنم ةايهم اصلى هللا عليه وسلمت. وكوةت وسوطر الاصوم وابعداج كوبتي :
في المسوبد ووص  النسوج المحجبوت الحجوب ال رعي الذي ربنو  ولمعقدات  والتال  ع   ايسته اجالسارمم  وةتموطهم لصفو  المصلي  -1

 ركت الحضورة والتقدم . 
موا الت كي  للم مني   دلنهم ويرمعتهم مةهم على الاطم واا ايلت ام  ولتدل  وا ثموا  وهلل ثجعر الحيوة معقدة وغير صولحم ومعي وا محرو -2 

 ال هوات والرغبوت التي تلضت هللا تعولى ع  وبر ومبعد عنهو كثير م  العقالج في العولم.  ع  مت  الدةيو المحرمم م  
 ا لذاج النفسي:  وص  المسلم الذي ثقيم يعوطر هللا تعولى  وبصولي والرارثكولي والمتطر  وم يوةو لوصفوا  ولمورآي . -3

 يا وصفه  مةه امحات  قوله تعولى:اومنهم الذل  ل حوا الناي ومقولوا هو   وهكذا كوا مسلوب ابعداج آدثمو م  الناي اصلى هللا عليه وسلمت
 . 61محا  آر محا وير لكم ل م   وهلل      وم م  للم مني  ور مم للذل  آمنوا منكم  والذل  ل حا رسول هللا لهم عذاب اليمت سورة التوبمو 

الدعوة وعلى امتدار تورمخ ا سالم هنوك تعذلت  طرر متنوعم ابيكول   ا لذاج الادةي والجسدي للم مني  آدثمو على عهد آرمش وبداثم-4
 وابلواا  والحرموا وا  عور والتهجير القسري  لير حةت اإي ما ثقلوا ربنو هللات. 

يه وسلمت  المفووضوت وا غراجات  فقد فوو  الم ركوا الرسول اصلى هللا عليه وسلمتعلى ما ثعادوا ملهه عوم ومعاد هواصلى هللا عل-5
د مو تعادوات  آلهتهم عوم  وة ل آول هللا تعولى اولوي ما  اتنوك لقد كدت ترك  إليهم ييئو آليالت وآوله تعولى مثضو اآر ثو ملهو الكوفروا  ي اعا

وكوةت ا غراجات   القول الفصر م  هللا تعولى  عدم ايستجو م لمفووضوت الاصوم وابعداج على  سوب الدل  و وا ت الدل  وعقيدة ا سالم
  ولمول وال عومم والسلطم والنسوج وال هوات والرغبوت م  الرسول اصلى هللا عليه وسلمت  وجت كلهو  ولف ر وعدم ايستجو م لهم. 
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حبه  والحمد هلل الذي تتم  نعمته الصولحوت وهو الموفق والهوري لساير الريد والاركوت  والصالة والسالم على رسوله ابمي  وعلى آله وص
 مبمعي  إلى لوم البعا والدل . 
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