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خالصة—هذا البحث يبحث في تعريف حكم دعوة الكفار إلى اإللسال بب التاا ع بيان
خالف الفتهاء فى هذا ع ذكر أدلاهم وعنابشاها ،وبيان الراجح ودليله.

الكلمات المفااحية :الجهاد ،الدعوة ،الوجوب ،الكفار.

وجه الداللة :با الشوكانى :فيه دلي على وجوب تتديم دعاء الكفار إلى اإللسال بب
المتاتلة3.
المنابشة:

 .Iالمتدعة
معرفة حكم دعوة الكفار إلى اإلسالم قبل القتال ،وهل يجوز قتالهم قبل
دعوتهم؟ مع >كر خالف الفقهاء في ذلك.
 .IIعوضوع المتالة

ن وبش هذا الدلي بأنه كان فى أو اإللسال بب أن يناشر أعره بدلي ذكر الهجرة فيه أعا
اآلن فتد فاض اإللسال واناشر فال تجب4.
-2حديث لسه بن لسعد« :أن النبى بعث إليه فى غزوة خيبر فتا  :انفذ على رلسلك حاى
تنز بساحاهم ثم ادعهم إلى اإللسال وأخبرهم بما يجب عليهم5»....
وجه الداللة :أن النبى أعر عليا ً بدعوة الكفار بب باالهم ألنه ربما ألسلم فكان ذلك أفض
عن حمر النعم فد على وجوب دعوتهم بب التاا 1.

الدعوةإلى اإللسال بب التاا

-3عن ابن عباس با « :عا بات رلسو هللا بوعا ً حاى

تحرير عح النزاع:

دعاهم»2.

وجه الداللة :بين ابن عباس أن رلسو هللا عا كان يتات بوعا ً حاى يدعوهم وهذا دلي على
أن ذلك كان فعله طيلة حياته فد على وجوب الدعوة.

اتفق الفتهاء على أنه يساحب تتديم الدعوة للكفار بب التاا يساوى فى ذلك عن بلغاه
الدعوة وعن لم تبلغه1.

المنابشة:

ثم اخالفوا بعد ذلك فى وجوب دعوة الكفار بب التاا على عذهبين:
المذهب األو  :يرى وجوب دعوة الكفار بب التاا لسواء بلغاهم الدعوة أ لم تبلغهم وهذا
الوجوب عتيد عندهم بتيدين:

نوبش هذا الحديث بأنه ضعيف ،با الدارعى :عبدهللا بن لسفيان لم يسم عن ابن أبى
نجيح وذكره الحافظ فى الالخيص ،ولسكت عنه3.
3

نيل األوطار  212/1ط دار الحديث.
رد المحتار .129/4
5
أخرجه :البخارى  )2113( 1711/3كتاب /فضائل الصحابة باب /مناقب على
بن أبى طالب ،مسلم  )2476( 1112/4كتاب /فضائل الصحابة باب /فى فضائل
على.
1
شرح مسلم للنووى .553/5

أ-أال يبدؤنا بالتاا .
ب-أن يكونوا بمح نأعن عن غائلاهم .وهو عا ذهب إليه

4

المالكية2.

وكان عساندهم فى ذلك عا يلى:
-1حديث بريدة السابق ذكره وفيه "وإذا لتيت عدوك عن المشركين فادعهم إلى إحدى
ثالث فإن أجابوك فابب عنهم وكف عنهم ،ادعهم إلى اإللسال واخبرهم أن لهم عا
للمسلمين وأن عليهم عا على المسلمين  ".....الحديث عضى تخريجه صـ.

أخرجه :الدارمى  )2444( 216/2كتاب /الجهاد باب /فى الدعوة إلى اإلسالم

2

قبل القتال .الحاكم  )31( 67/1وقال صحيح ولم يخرجاه .الطبرانى 132/11
( .)11217البيهقى  )11711( 171/9كتاب /الجهاد باب /فى دعاء المشركين قبل
أن يقاتلوا قال الهيثمى :رجاله رجال الصحيح ،مجمع الزوائد  ،211/2ط دار
1

فتح القدير  ،444/5حاشية العدوى  ،5/2أسنى المطالب  ،111/4الفروع
.191/6
2
الفواكه الدوانى .391/1

الفكر.
نصب الراية  ،311/3تلخيص الحبير .177/4

3

وجه الداللة :أن رلسو هللا  أجاز لهم اإلغارة ليالً بدون دعوة فد على عد وجوبها.

-4عن فروة بن عسيك با « :بلت :يا رلسو هللا أبات بمتب بوعى وعدبرهم؟ با  :نعم
فلما وليت دعانى فتا  :ال تتاتلهم حاى تدعوهم إلى اإللسال »4

1

المشركين2.

وجه الداللة:

-4حديث لسلمة بن األكوع با « :أعر رلسو هللا  أبا بكر فغزونا نالسا ً عن

أن النبى دعا الصحابى بعد ذهابه فأعره بدعوة الكفار بب التاا وهذا يد على خطرها
ووجوبها.

وجه الداللة :أن الصحابة رضى هللا عنهم أغاروا عليهم عن غير دعوة ولو لم يكن ذلك
جائزاً لما فعلوه.

وعن المعتو :

أعا المعتو :

-5أن التاا لم يفرض لعينه ب للدعوة إلى اإللسال والدعوة دعوتان :دعوة بالبنان
ودعوة بالبيان.

-5أن شبهة العذر بد انتطعت بالابليغ عرة فالحجة بائمة عليهم فال يجب تتديم الدعوة لمن
بلغاه3.

-6أنا إنما نتاتلهم على الدين وإذا بدعنا التاا يخي إليهم أنا إنما نتاتلهم على

الغلبة1.

الراجح ولسببه :يبدو –وهللا أعلم – أن الرأى الثانى هو األولى بالتبو وذلك لما يلى:

المذهب الثانى:

-1بوة أدلاهم ولسالعاها عن المعارضة.

عد وجوب الدعوة بب التاا لمن بلغاه الدعوة أعا إذا لم تبلغهم فاجب الدعوة ،وال يجوز
باالهم على غرة وبه با الحنفية والشافعية والحنابلة با ابن المنذر :وهو بو جمهور
أه العلم.

-2أن فيه جمعا ً بين األدلة عن إغارة النبىعلى بنى المصطلق وعن أعره بواد الجيش
بدعوة الكفار بب التاا .
با الشوكانى :وبد جم بين هذه األحاديث وعا ورد فى ععناها بأنه يجب تتديم الدعوة
لمن لم تبلغهم الدعوة وال يجب إن كانت بد بلغاهم ولكنها تساحب فتط4.

والسادلوا لمذهبهم بالسنة والمعتو :
عن السنة

-3أن هذا عوافق للمعتو وليس فيه ظلم فمن بلغاه الدعوة ولم يؤعن فجزاؤه المحاربة
عن غير تكرار الدعوة وإن كانت عساحبة.

-1عن ابن عوف با  « :كابت إلى ناف ألسأله عن الدعاء بب التاا ؟ فكاب إلى إنما كان
ذلك فى أو اإللسال  ،وبد أغار رلسو هللا  على بنى المصطلق وهم غارون وأنعاعهم
تستى على الماء فتا عتاتلاهم ولسبى ذراريهم ،وأصاب يوعئذ جويرية بنت الحارث.
حدثنى به عبدهللا بن عمر وكان فى ذلك الجيش»2
وجه الداللة :أن النبى بدء بنى المصطلق بالتاا بب دعوتهم إلى اإللسال فد على عد
وجوب دعوة الكفار الذين بلغاهم الدعوة ألنه لو كان واجبا ً لما فعله3.
-2عن البراء بن عازب با « :بعث رلسو هللا  رهطا ً عن األنصار إلى أبى راف فدخ
عبدهللا بن عايك بياه ليالً فتاله وهو نائم»4.
وجه الداللة :أن رلسو هللا  أعرهم بتاله ولم يأعرهم باتديم الدعوة إليه بب

باله5.

-3عن الصعب بن جثاعة با « :لسئ رلسو هللا عن أه الدار عن المشركين يبياون
فيصاب نسائهم وذراريهم؟ با  :هم عنهم»6.

أخرجه  :الطبرانى فى الكبير  )136( 324 /11 ، )134( 323/11المصنف

4

البن أبى شيبة  ،)33755( 415/6مسند الشاميين  ،)441( 259 /1الترمذى /5
 )3222( 361كتاب /التفسير باب /ومن سورة سبأ وقال :حديث حسن غريب.
1

التاج واإلكليل  ،542/4الفواكه الدوانى .391/1
أخرجه :البخارى  )2473( 191/2ك /العتق ب /من ملك من العرب رقيقاً.
مسلم  )1137( 1356/3ك /الجهاد ب /جواز اإلغارة على الكفار.
3
شرح مسلم للنووى 391/4
4
أخرجه :البخارى  )2167( 1171/3كتاب /المغازى باب /قتل النائم المشرك.
2

نيل األوطار .215/1
أخرجه :البخارى  )2157( 1791/3كتاب /الجهاد باب /أهل الدار يبيتون

شرح مسلم.471/4
أخرجه :ابن ماجه  )2147( 941/2كتاب /الجهاد باب /الغارة والبيات وقتل

1
2

النساء .أبو داود  )2631( 43 /3كتاب /الجهاد باب /فى البيات .وحسنه األلبانى

5

فى صحيح سنن أبى داود (.)2631

6

3

أسنى المطالب  111 /4بدائع الصنائع ،كشاف القناع  ،41 /3مغنى المحتاج

فيصاب الولدان مسلم  )1145( 1364/3كتاب /الجهاد باب /جواز قتل النساء

 ،31 /6مطالب أولى النهى .571 /2

والصيبان.

4

السيل الجرار .521 /4

المراجع والمصادر
(أ)مراجع :الفقه الحنفى:

-4الكننافى فنني فقننه ابننن حنبننل ألبنني محمنند بننن قدامننة المقدسننى ط المكتننب اإلسننالمي
بيروت.

 -1ابننن نجننيم زيننن النندين إبننراهيم بننن نجننيم ،البحننر الرائننق شننرح كنننز النندقائق ت
917هـ ط دار الكتاب اإلسالمي.
-1

الكاسننانى ،عننالء النندين ،أبنو بكننر مسننعود بمننن أحمنند ،الكاسننانى بنندائع
الصنائع في ترتيب الشرائع ط دار الكتب العلمية.

-2

الزيلعى ،عثمان بن على الزيلعى ،تبيين الحقائق شرح كنز الندقائق ط
دار الكتاب اإلسالمي.

-3

عنالء الندين السننمرقندى ،تحفنه الفقهناء ،ط دار الكتننب العلمينة بيننروت
الطبعة األولى.

 -5العبادى ،أبوبكر محمد بن على العبادى ،الجوهرة النيرة ط المطبعة الخيرية.
(ب)مراجع :الفقه المالكي:
 -1ابن رشد ،أبوالوليد أحمد بنن محمند بنن رشند الحفيند ت  595هنـ ،بداينة المجتهند
دار إحيار التراث العربي.
 -2ابننن رشنند ،أبوالولينند أحمنند بننن محمنند بننن رشنند الجنند ،البيننان والتحصننيل ط دار
الغرب اإلسالمى الطبعة األولي تحقيق /أحمد الشرقاوى.
-1

القاضى عبدالوهاب ،التلقين ،ط المكتبة التجارية األولي تحقينق محمند
ثالث سعيد الغاني.

-2

ابن عبدالبر ،أبوعمر يوسنف بنن عبند هللا بنن عبند البنر ،التمهيند ـن ط
وزارة األوقاف المغربية تحقيق /رمضان العلوى ،محمد البكرى.

 -5القيروانننى ،صننالح عبنند السننميع األب ني األزهننرى  ،الثمننر النندانى شننرح رسننالة
القيرواني ،ط المكتبة الثقافية.
(ج)مراجع الفقه الشافعى:
 -1زكريا األنصارى ،زكريا بن محمد بن زكريا األنصاري ،أسنى المطالب شنرح
روض الطالب للعالمة ط دار الكتاب اإلسالمى.
 -2الدمياطى ،لإلمام أبي بكر الدمياطى ،إعانة الطالبين ط دار الفكر بيروت.
 -3الخطينننننننب الشنننننننربينى ،اإلقنننننننناع  ،ط دار الفكنننننننر بينننننننروت تحقينننننننق مكتنننننننب
البحوث والدراسات.
-4االشافعى ،أبوعبدهللا عبد هللا محمد بن ادريس الشافعى  ،ألم ،ط دار المعرفة.
-5ابننن حجننر الهيتمننى ،أحمنند بننن محمنند  ،تحفننة المحتنناج فنني شننرح المنهنناج ط دار
إحياء التراث العربي.
(د)مراجع الفقه الحنبلي:
-1المننننننرداوى ،علننننننى بننننننن سننننننليمان بننننننن أحمنننننند  ،اإلنصنننننناف ،ط دار إحينننننناء
التراث العربي.
-2البهنننوتى ،منصنننور بنننن يوسنننف ،النننروض المربنننع ،ط مكتبنننة الريننناض الحديثنننة
1397هـ.
-3شنننرح منتهنننى اإلرادات للعالمنننة منصنننور بنننن ينننونس البهنننوتي ت  1751هنننـ ط
عالم الكتب.

-5كشنناف القننناع عننن مننتن اإلقننناع لمنصننور بننن يننونس البهننوتي  1751هننـ ط دار
الكتب العلمية.

