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ف ٙظ ّم غٛاب أ٘ دنٛم عهً ٙعٍ اؽالع انُث ّ ٙيحًذ طهٗ هللا عهٔ ّٛعهى عهٗ انكراب انًقد ّذط أػدإ ئندٗ
رنك أَّّ يٍ األيٕس انر ٙال جذال فٓٛدا ْد ٙأيّٛردّ طدهٗ هللا عهٛدّ ٔعدهىظ ٔفد ٙظد ّم غٛداب ذشجًدح عشتٛدح نهكرداب
انًقذط ف ٙصيُّ عه ّٛانظالج ٔانغالوظ نى ٚثق أياو انطاعُ ٍٛفَ ٙثٕذدّ عدٕٖ انقدٕل ئَّدّ ذهقدٗ ذ دانٛى دُٚدّ اندز٘
جاء تّ عٍ تحٛشا انشاْة ٔٔسقح تٍ َٕفم.
ٔٚأذْ ٙزا انًقال نٛجٛة عٍ ْزِ اإلشكانّٛح انر ٙؽشحدد ٔال صاندد ذطدشو حدٕل عالقدح انُثد ٙيحًدذ طدهٗ
عهٔ ّٛعهى تثحٛشا انشاْة ٔٔسقح تٍ َٕفمظ ْٔم ف ال ذهقّٗ عًُٓا يا ٚحٕ ّٚانكراب انًقذط؟ٔ .عأت ٍّٛف ٙانثذاٚح
كٛإ ٔقع ْزا انهقاء تُٓٛى ثى اَرقم نهش ّد عهٗ شثٓح كٌٕ ذ انٛى اإلعالو يظذسْا ٚشجع ئندٗ يدا ذهقداِ انُثد ٙيحًدذ
عه ّٛأصكٗ انظالج ٔانرغهٛى عٍ انشخظٛر ٍٛانغانإ ركشًْا.

1
نقاء انُث ٙيحًذ طهٗ عهٛدّ ٔعدهى تثحٛدشا انشاْدة كًدا ذدزكش كردة انغدٛشج كداٌ ٚدٕو أٌ أدش تظدحثح أتدٙ
ؽانددة فدد ٙذجدداسج ئنددٗ انشدداوظ ٚقددٕل اتددٍ ئعددحا " :ثددى ّ
ئٌ أتددا ؽانددة أددش فدد ٙسكددة ذدداجشا ئنددٗ انشدداو فه ًّددا ذٓٛددأ
فش َّ نّظ ٔقالٔ :هللا ألسج ٍ تّ ي دٙظ
نهشحٛمظ ٔأجًع انًغٛشظ طة تّ -نضيّ -سعٕل هللا طهٗ هللا عهٔ ّٛعهى َ
ٔال ٚفاسقُٙظ ٔال أفاسقّ أتذا.
فخش ي ّظ فه ًّا َضل انشكة تأسع انشاو ٔكاٌ تٓا تحٛشا (كاٌ حثشا يٍ ٓٚدٕد ذًٛداء ظ سأٖ غًايدح ذلهّدم
يحًذ طهٗ هللا عهٔ ّٛعهىظ فأيش تحٛشا تاعذاد انط او نٓزا انشكة عهٗ غٛش ان ادج ٔؽهة يُٓى انحؼٕس جً ٛاظ
فه ًّا سآِ ج م ٚهحلّ نحلا شذٚذا ُٔٚلش ئنٗ أشٛاء يٍ جغذِظ قذ كاٌ ٚجذْا عُذِ ف ٙطفرّ حردٗ ئرا فدشا انقدٕو
يٍ انط او ٔذفشّقٕا قاو تحٛشا فقال نّٚ :ا غالو أعأنك تانالخ ٔان ضٖ ئالّ أأثشذُ ٙع ًّدا أعدأنك عُدّ" .1فٓدٕ ٚشٚدذ
أٌ ٚغأل انُث ٙطهٗ هللا عهٔ ّٛعهى نك ٚ ٙشف يذٖ يٕافقح جٕاب انشعٕل طهٗ هللا عهٔ ّٛعهى ن ًّدا ٕٚجدذ عُدذِ
 عُذ تحٛشا  -ذؼٛإ انشٔاٚح ّ"أٌ انشعٕل طهٗ هللا عهٔ ّٛعهى قال :ال ذغأنُ ٙتدانالّخ ٔان دضٖ شدٛفا فدٕ هللا يدا
أتغؼد شٛفا تغؼًٓاظ فقال نّ تحٛشا فثاهلل ئالّ يا أأثشذُ ٙعًدا أعدأنك عُدّظ فقدال ندّ عدهُ ٙع ًّدا تدذا ندكظ فج دم
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ٚغأنّ عٍ أشٛاء يٍ حانّ :يٍ َٕيّ ْٔٛفرّظ ٔأيٕسِظ فج م سعٕل هللا طهٗ هللا عهٛدّ ٔعدهى ٚخثدشِ فٕٛافدق رندك
يا عُذ تحٛشا يٍ طفرّظ ثى َلش ئنٗ ظٓشِ فشأٖ أاذى انُثٕج ت ٍٛكرف ّٛعهٗ يٕػع يٍ طفرّ انر ٙعُذِ".
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ن ًّا فشا تحٛشا رْة ئنٗ ع ًّّ أتد ٙؽاندةظ فقدال ندّ" :يدا ْدزا انغدالو يُدك؟ قدال اتُد ٙقدال ندّ تحٛدشا :يدا ْدٕ
تاتُكظ ٔيا ُٚثغ ٙنٓزا انغالو أٌ ٚكٌٕ أتِٕ حّٛاظ قال فاَّ اتٍ أأٙظ قال :فًا ف م أتِٕ؟ قال :ياخ ٔأ ّيّ حثهٗ تدّظ
قال طذقدظ فاسجع تاتٍ أأٛك ئندٗ تهدذِظ ٔاحدزس عهٛدّ انٓٛدٕدظ فدٕهللا ندفٍ سأِٔظ ٔعشفدٕا يُدّ يدا عشفدد نٛثغُدّ
ششّاظ فاَّ كائٍ التٍ أأٛك ْزا شأٌ علٛىظ فأعشع تّ ئنٗ تالدِ".
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فً شفح ْزا انشاْة تانكراب انًق ّذطظ ج هرّ  ٚشف ّ
أٌ نٓزا انغدالو – يحًدذ طدهٗ هللا عهٛدّ ٔعدهى – شدأَا را
أًّْٛح كثشٖ فٕٓ انُث ٙانخاذى ٔرنك ت ذ سؤٚرّ نخاذى انُثٕج ت ٍٛكرف ّٛطهٗ هللا عهٔ ّٛعهى.
أٌ ُْدددا يدددٍ قدددال ّ
ٔاندددز٘ ٚجدددة انرأكٛدددذ عهٛدددّ ْدددٕ ّ
أٌ تحٛدددشا كددداٌ ندددّ دٔس فددد ٙذ هدددٛى يحًدددذ طدددهٗ هللا
عهٛددّ ٔعدددهىظ ْٔدددزا يدددا أثددداسِ كددد ّم يدددٍ انًغرشدددش أيٛدددم دسيُغددداو ٔانًغرشدددش يَٕرٛدددّ "ئر اعرثدددشا ّ
أٌ يح ًّدددذا
طددهٗ هللا عهٛدددّ ٔعدددهى قدددذ نقددد ٙتحٛدددشا انشاْدددة فدد ٙيذُٚدددح تظدددشٖ تانشددداو ّ ...
ٔأٌ يح ًّدددذا ال تددد ّذ أٌ ٚكدددٌٕ قدددذ
أأز يُّ عقٛذذّ".

4

ْٔزِ انشثٓح يشدٔدج اعرثاسا نًا ٚه:ٙ
 نقذ كاٌ َثُٛا يحًذ طهٗ هللا عهٔ ّٛعدهى أ ّيّٛدا ال ٚقدشأ ٔال ٚكردةظ ٔاعدر اٌ ت دذد يدٍ انظدحاتح نكراتدح يداُٚضل عه ّٛيٍ ٔح ٙقشآَٙظ فهٕ كداٌ ٚغدرطٛع انقدشاءج ٔانكراتدح نًدا اعدر اٌ تكرثدح نهدٕحٙظ فكٛدإ تدأيٙ
ٚإنإ ْزا انقشآٌ ان لٛى؟.
 كٛإ نغالو طغٛش أٌ ٚغرٕعة دٚاَح تكايهٓا ف ٙنقاء عاتش نى ٚغر ًّش ئالّ نٕقد قظٛش؟ نًارا اَرلش يحًذ طهٗ هللا عهٔ ّٛعهى حرٗ تهغ ّعٍ األست  ٍٛنإلعالٌ عٍ دعٕذّ؟
ْ -م انر انٛى انرشش ٚاخ ٔاألحكاو انرٕساذٛح َْ ٙفغٓا انٕاسدج ف ٙانقشآٌ؟ ؽث ا ال.
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2
ٔيٍ قظّح تحٛشا ئنٗ قظّح ٔسقح تٍ َٕفمظ اتدٍ عد ّى أذٚجدحظ ئر نًدا تدذأ َدضٔل اندٕح ٙعهدٗ انُثد ٙطدهٗ هللا
عهٔ ّٛعهىظ "اَطهقد تّ أذٚجح حرٗ أذد ٔسقح تٍ َٕفم تٍ أعذ تٍ عثذ ان ضٖ اتٍ عًٓا -أذٚجحٔ -كاٌ ايدشءا
ذُظّش ف ٙانجاْهٛح ٔكاٌ ٚكرة انكرداب ان ثشاَدٙظ فٛكردة يدٍ اإلَجٛدم تان ثشاَٛدح يدا شداء أٌ ٚكردة ٔكداٌ شدٛخا
كثٛشا قذ عً ٙفقاند نّ أذٚجحٚ :ا اتٍ عى اعًع يٍ اتٍ أأٛكظ فقال ٔسقح ٚا اتٍ أأ ٙيدارا ذدشٖ فدأأثشِ سعدٕل
هللا طهٗ هللا عهٔ ّٛعهى أثش يا سأٖظ فقال نّ ٔسقح ْزا انُايٕط انز٘ َضل هللا عهٗ يٕعدٗ ٚدا نٛرُد ٙفٓٛدا جدزعا
نٛرُ ٙأكٌٕ حٛا ئر ٚخشجك قٕيك فقال سعٕل هللا طهٗ هللا عهٔ ّٛعهى :أَ َٔ يخشجْ ٙى؟ قال َ :ىظ ندى ٚدأخ سجدم
قؾّ تًثم يا جفد تّ ئالّ عٕد٘ظ ٔئٌ ٚذسكُٕٚ ٙيك أَظش َظشا يإ ّصسا .ث ّى نى ُٚشة أٌ ذٕفّٔ ٙسقح".
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ْزِ انقظّح ركشْا اتٍ ْشاو أٚؼا ف ٙعٛشذّ تظٛغح أأدشٖظ ٚقدٕل" :ثد ّى قايدد أذٚجدحظ فجً دد ثٛاتٓداظ ثدى
اَطهقد ئنٗ ٔسقح تدٍ َٕفدمظ ْٔدٕ اتدٍ ع ًّٓداظ ٔكداٌ قدذ ذُظّدش ٔقدشأ انكردةظ ٔعدًع يدٍ أْدم انردٕساج ٔاإلَجٛدم
فأأثشذّ تًا أأثشْا تدّ سعدٕل هللا طدهٗ هللا عهٛدّ ٔعدهى أَدّ سأٖ ٔعدًعظ فقدال ٔسقدح تدٍ َٕفدم :قدذٔط قدذٔطظ
ٔانز٘ َفظ ٔسقح تٛذِظ نفٍ كُد ط ّذقرُٚ ٙا أذٚجح نقذ جاءِ انُدايٕط األكثدش اندز٘ كداٌ ٚدأذ ٙيٕعدٗظ ئَّدّ نَُثد ّٙ
ْزِ األ ّيح  -فقٕن :ٙفهٛثثد فشج د أذٚجح ئنٗ سعٕل هللا طهٗ هللا عهٔ ّٛعهى فأأثشذّ تقٕل ٔسقح اتدٍ َٕفدم".6
فزْة انُث ٙطهٗ هللا عهٔ ّٛعهى ت ذ رنك ك ادذّ ئنٗ انطٕاف تانك ثح فجاءِ ٔسقدح ٔقدالٚ" :دا اتدٍ أأد ٙأأثشَدٙ
تًا سأٚد ٔعً د فأأثشِ طهٗ هللا عهٔ ّٛعهى فقدال ٔسقدحٔ :اندز٘ َفغد ٙتٛدذِ ئَّدك نُثد ّْ ٙدزِ األ ّيدح ٔنقدذ جداء
ّ
ألَظدشٌ هللا
انُايٕط األكثش انز٘ جاء يٕعٗظ ٔنرُ َك َّزتَُّّْظ ٔنرُإ َرٔ َُّّٚنرُخشجَُّ ّْ ٔنرُقاذهَُّّ7ظ ٔنفٍ أدسكد رنك انٕٛو
َظشا  ٚهًّظ ثى أدَٗ سأعّ يُّ فقثم ٚافٕأّ ثى اَظشف سعٕل هللا طهٗ هللا عهٔ ّٛعهى ئنٗ يُضنّ".
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ئرا كاٌ ٔسقح ًٚهك انٛق ٍٛفّ ٙ
أٌ يا حظم نًحًذ طهٗ هللا عهٔ ّٛعهى نى ٚأخ عثثاظ ٔئًَّدا كَٕدّ َثّٛدا أسعدهّ
هللاظ ّ
فاٌ ت غ انًغرششق ٍٛدأتٕا ئنٗ اذٓاو عّٛذَا يحًذ طهٗ هللا عهٔ ّٛعهى تأَّّ ذهقّٗ د ُّٚعٍ ٔسقدح تدٍ َٕفدمظ
ٚقٕل يَٕرغًش٘ ٔاخ "كًا ّ
أٌ أذٚجح كاَد اتُح عى سجم ٚذعٗ ٔسقح تدٍ َٕفدم اندز٘ أطدثي يغدٛحٛاظ ٔذدأثّشخ

 -5سٔاِ انثخاس٘ظ كتاب تذء الوحً ،تاب كٛإ كاٌ تذء انٕح ٙئنٗ انشعٕل طهٗ هللا عهٔ ّٛعهى.
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أذٚجح تث غ انشٙء يٍ دٚاَرّظ ٔحًُٛا ذكهّى ٔسقح يع أذٚجح عٍ يحًذظ كاَدد – أذٚجدح – ذُقدم جد ّم ذجداسب
ٔسقح ئنّٛظ ٔف ٙانُٓاٚح أطثي يح ًّذ يقرُ ا ترهك األفكاسظ ٔنٓزا اعرً ّش عهٗ َٓج كرة األَثٛاء انغاتق."ٍٛ
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نكٍ ْزا االعرقاد نذٖ "ٔاؽ" نّ يا ٚذحؼّ نًا ٚه:ٙ
 نٛظ ُْا يا ٚشٛش ئنٗ ّأٌ ٔسقح كاٌ داعٛا ئنٗ انُظشاَٛح.
 أعهٍ ٔسقح تظشاحح ّأٌ انحذز يظذسِ ئنٓ ٙأاس عٍ ئسادج يح ًّذ طهٗ هللا عهٔ ّٛعهى.
 انهقاء ت ٍٛيحًذ طهٗ هللا عهٔ ّٛعهى ٔتٔ ٍٛسقح قذ ذ ّى ف ٙصيٍ يرأ ّأش ت ذ يجٙء يهك انٕح.ٙ" -نٛغد ُْا َظٕص ذفٛذ ٔجٕد طهح عاتقح ت ٍٛيحًذ طهٗ هللا عهٔ ّٛعهى ٔٔسقح تٍ َٕفم".
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 ّأٌ ٔسقح ذٕفّ ٙت ذ ْزا انهقاءظ فكٛدإ أَّدّ عهَّدى يحًدذ طدهٗ هللا عهٛدّ ٔعدهى ٔاندٕح ٙتهدغ ثالثدح ٔعشدشٍٚ
عُح.

3

* تعة هللا:
ْ
ظ".
او َٔذََُفَّ َ
َّاتع ا ْعر ََش َ
طَُ َع انشَّبُّ ان َّغ ًَا َء َٔاألَسْ َ
 انكراب انًق ّذط" :ألَََُّّ فِِ ٙعرَّ ِح أٍََّ ٚاو َعظ َٔفِ ٙانِ َْٕٛو انغ ِ
ب.
ع َٔ َيا تَ ًَْ َُُٓٛا فِِ ٙعرَّ ِح أٍََّ ٚاو َٔ َيا َي َّغَُا ِي ٍْ نُ ُغٕ ٍ
خ َٔ ْاألَسْ َ
أا ِ
(ٔنَقَ ْذ أَ هَ ْقَُا ان َّغ ًَ َ
 -انقشآٌ انكشٚىَ :
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* السوع واالستجاتح للذعاء:
"حرَّٗ َيرَٗ َٚا َسبُّ أَ ْد ُعٕ َٔأَ َْدَ الَ ذَ ْغ ًَعُ؟ أَطْ ُش ُخ ئِنَ ْٛكَ ِيٍَ ُّ
انل ْه ِى َٔأَ َْدَ الَ ذُخَ هِّضُ ؟".
 -انكراب انًق ّذطَ :
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- Muhammad at Mecca, by Montgomery Watt, published by University of New York Press Albany, Library of
Congress, p:
 -10حغددٍ ػددٛاء انددذ ٍٚعرددشظ وحييً هللا حقائقييص وصهائهييص فييً الستيياب والسييٌح ًقيير هييشاعن الوستشييزقٍيظ َشددش داس انًكرثدد ٙنهطثاعددح ٔانُشددش ٔانرٕصٚددعظ
عٕسٚحظ ؽ 1ظ 1999ظ ص 146
 -11سفز الخزوج 17/31
 -12سورج قظ اٜٚح 38
 -13سفز حثقوق 2/1

 انقشآٌ انكشٚىْ :ق ئِ ٌَّ َستِّ ٙنَ َغ ًُِ ٛع ان ُّذعَاء ".
ْح َ
ٛم َٔئِع َ
َة نَِ ٙعهَٗ ْان ِكثَ ِش ئِ ْع ًَا ِع َ
(ان َح ًْ ُذ ِ ّهللِ انَّ ِز٘ َْٔ َ

14

* ًوم هللا:
 انكراب انًق ّذط :اِ ْعرَ ْٛقِ ْع! نِ ًَا َرا ذَرَغَافَٗ َٚا َسبُّ ؟ ا َْرَثِّْ! الَ ذَشْ قذ ئِنَٗ األَتَ ِذ".
 انقشآٌ انكشٚىَّ :(هللاُ الَ ئِنََّ ئِالَّ ُْ َٕ ْان َح ُّْ ٙانقَُ ُّٕٛو الَ ذَأْ ُأ ُزُِ ِعَُحٌ َٔالَ ََْٕ ٌو .

15

16

ْزِ ت غ انًُار عهٗ عثٛم انًثال ال انحظش ذث ٍّٛتًا ال ٚذع يجاال نهشد ّ
ك اعدرحانح االعرًداد عهدٗ انكرداب
انًق ّذط.
هسذا أصلص إلى أى:
 تحٛشا انشاْدة عدشف ّأٌ يح ًّدذاظ ْٔدٕ غدالو عًدشِ  12عدُح عدٛكٌٕ ندّ شدأٌ كثٛدشظ ْٔدزا ندى ٚدأذ ٙيدٍ
فشااظ تم نًا سأٖ أاذى انُثٕج عهٗ كرف.ّٛ
 ٔسقح تٍ َٕفم ْٕ َفغّ أق ّش ّتأٌ يح ًّذا َث ّْ ٙزِ األيح.
 انقٕل ّتأٌ يح ًّذا ذهقّٗ ذ انٛى د ُّٚعٍ تحٛشا انشاْة ٔٔسقح تٍ َٕفم ْٕ ادعاء ال أعاط ندّ يدٍ انظدحّح
ٔغٛش يقثٕل فانٕح ٙاعرًش  23عُح ف ٙح ٍٛكاٌ نقاؤِ ي ًٓا نقاء عاتشا ٔنٕقد ٔجٛض.
 يٍ ٚطانع َظٕص انكراب انًق ّذط ٔٚقاسَٓا تًا جاء ف ٙانقشآٌ انكشٚى ٚذس ٚقُٛدا ّأٌ انُثد ّ ٙيحًدذ عهٛدّ
انظالج ٔانغالو نى ٚكٍ عهٗ اؽالع ٔي شفح تانكراب انًق ّذطّ .
ٔأٌ سعانرّ يٍ عُذ سبّ ان انًٍٛظ ْٕٔ طهٗ
هللا عهٔ ّٛعهى أاذى انًشعه.ٍٛ

 -14سورج إتزاهٍنظ اٜٚح 39
 -15سفز الوشاهٍز 23/44
 -16سورج الثقزجظ اٜٚح 255
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األًيف فيً تفسيٍز السيٍزج الٌثوٌيح

التي هشامظ عهّق عهٔٔ ّٛػع حٕاش :ّٛيجذ٘ يُظٕسظ َشش داس انكرة ان هًٛح تٛشٔخ.
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- Montgomery Watt, Muhammad at Mecca, published by University of New York Press.
Albany, Library of Congress.
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