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 الممخص 

عممية الصراع بيف المعقكؿ ك المنقكؿ مف النصكص التاريخية مف اىـ الصعكبات 
التي قد تكاجو الباحث في مجاؿ التاريخ االسالمي الذؼ الزمو منيج البحث بتقديـ رأيو 

نقمي ، في حيف ال يطالب مف سبقنا مف المؤرخيف االكائل بذلؾ كيعد مشفكعا بالدليل ال
قكليـ حجة عمينا رغـ اف حاليـ كحالنا في عدـ معاصرة الحدث فيـ نقمكه عف مف سبقيـ 
مف اسالفيـ . كمما اثار اىتمامي في المكضكع ىك اتفاؽ المسمميف عمى اف "اقرأ" الكارد 

ي تدؿ عمى فعل القراءة في حيف انيـ اتفقكا عمى اف ذكرىا في سكرة العمق المباركة انما ى
القراف الكريـ نزؿ عمى النبي دمحم )صمى هللا عميو ك الو كسمـ كحيا ( كلـ يكف مكتكبا اك 
مدكنا فكيف تحقق ذلؾ ؟! ىل اراد هللا سبحانو مف النبي الكريـ اف يقرأ اك يكتب اـ اراد 

عكىـ لمتكحيده سبحانو كتعالى .. كىل يدتمك عمى مسامع الناس بأسـ هللا ك منو اف ي
بدأ بدعكة الناس اـ مر االليي ك سمـ مباشرة ليذا االتجاب النبي صمى هللا عميو كالو ك اس

ىل كاف احيا كاتماميا ككيف تـ لو ذلؾ ك انو اختار طرقا اخرػ لمدعكة حرصا عمى انج
 مع المكي ؟.النص المنقكؿ متكافقا مع المعقكؿ في مكضكع الدعكة السرية في المجت

 د. نزار علي حسني احلمادة م.

 البصرة   جامعة/  الرتبية للبهات  كلية
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The truth of the secret call in the Meccan society 

  

 

               

Abstract 

The process of conflict between the reasonable and the 

transcribed historical texts is one of the most important difficulties 

that may face the researcher in the field of Islamic history, who was 

obliged by the research method to present his opinion accompanied 

by the transport evidence, while the early historians who preceded 

us do not demand this and their saying is an argument for us despite 

their condition as we are in non-contemporary  The event, they 

were quoted by them from their predecessors  And what aroused 

my interest in the matter was the Muslims ’agreement that the“ 

recitation ”mentioned in Surat Al-Alaq blessed only indicates the 

act of reading while they agreed that the Holy Qur’an was revealed 

to the Prophet Muhammad, may God’s prayers and peace be upon 

him and it was alive and it was not written or written, so how?  

Check that ?!  Did God, Glory be to Him, want the Holy Prophet to 

read or write, or did He want him to recite in the ears of people in 

the name of God and invite them to monotheism, glory be to Him 

and the Almighty .. Did the Prophet, may God’s prayers and peace 

be upon him and his family, respond directly to this divine 

command and began calling people  For the call in order to ensure 

its success and completion, and how was that accomplished, and 

was the transmitted text compatible with the reasonable one 

regarding the subject of the secret call in the Meccan society? 
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 المقدمة

قيةػ مكضكعي( بعيد كل البعد عف التشكىات كالمالبسات ك التصكرات لبداية فيـ )حقي
األقالـ المأجكرة التي  الباىتة الخاطئة المزيفة التي أفرزتيا مراحل التاريخ المختمفة ك ميكؿ كأىكاء

كؼ ( الساعي أعادت صياغة النص التاريخي صياغة تتكافق مع ما يمميو عمييا )الفكر السمط
التأسيس بما يتالئـ كطمكحات السمطة ك تكظيفو إلعادة البناء الفكرؼ لألمة ك الى تجنيد التاريخ 

قد از معارضتيا اك الخركج عمييا ، ك عدـ جك يؤمف بقدسية السمطة كشرعيتيا ك  لعقل جمعي
أفضت مساعي السمطات المتعاقبة لحكـ الدكلة العربية اإلسالمية عف ارث ضخـ مف الركايات 

ق التاريخية فأصبح مف المستحيل أف نحقق ذلؾ الفيـ الكاعي لمماضي المختمقة الممزكجة بالحقائ
آخر يمكف االستدالؿ عميو مف خالؿ األدلة العقمية ميزنا بيف تاريخ كتب لمسمطة ك  إذا أال
رسـ الكاقع الذؼ كلد فيو فأف تكافق معو أخذنا بو كأال النص ك  أحياء المنطقية كمف ثـ أعادةك 

ف ضربنا بو ع  عامة الناس .تكاتر القكؿ بو كجـز بصحتو المؤرخكف ك رض الحائط كا 

إدراكنا ليذه الحقيقة ك االعتقاد بيا يجعمنا نقف عمى عتبة الشعكر بالحاجة الى إخضاع 
السعي لمخكض في حقائق الحرية ألفكارنا ك  النصكص التاريخية لقراءة جديدة ىدفيا أطالؽ

اتو المحيطة بالحدث ك الجية التي التاريخ كمعايشتيا مف خالؿ استحضار الماضي بجزئي
الجية المحدثة لو بشكل يتكافق مع العقل كالمنطق كجب فأف تجانس الحدث مع محيطو ك  أحدثتو

بو القكؿ كأجـز بصحتو المؤرخكف عمينا القبكؿ بو ككقائع ثابتة ك خالفًا لذلؾ ييمل ك أف تكاتر 
 عامة الناس .ك 

ال ك ( 1)"عف تاريخ أفكار كليس تاريخ كقائعرة فالتاريخ المدكف كما عرفو ككلنجكد:" عبا
اعتماد مناىجو لمبحث عف صكؿ بالتاريخ الى مصافي العمـك ك يمكننا مف خالؿ ىذا التعريف الك 

إذا ابتعدنا عف فمسفة رسـ الياالت المنيرة حكؿ كجكه الشخصيات التاريخية  كعدـ  الحقيقة أال
ه الفمسفة منحى معاكس كلكف بنفس التأثير التشبث بأبطاؿ صنعناىـ مف كرؽ ، كقد تنحى ىذ

السمبي المشكه لمحقيقة فتنكر عمى بعض الشخصيات أمجادىـ ك بطكالتيـ لعدـ تكافق أدكارىـ 
مع ما رسمتو أقالـ الفكر السمطكؼ . إذف فالبطل الحقيقي ىك مف يصنع اإلحداث اك مف 

 .( 2)تصنعو اإلحداث
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مى صحتيا ىك أتباع النبي دمحم )صمى هللا مف األحداث التي جرػ اتفاؽ المسمميف عك 
عميو كالو كسمـ ( أسمكب الدعكة لإلسالـ سرًا ك نجاحو في كتماف أمره عف المشركيف مدة ثالث 

، رغـ أف ىذا االتفاؽ ( 3)سنكات مف عمر لدعكة أك يزيد فيما عرؼ بمرحمة "الدعكة السرية"
الشريف ، فكيف اتسق ذلؾ لممؤرخيف  كتب الحديث النبكؼ خالؼ ما أيده نص القراف الكريـ ك 

كبات مف المسممات ؟!!  كما ىي مبررات التسميـ بالرأؼ القائل بسرية الدعكة في مجتمع قبمي 
متداخل ال يحتمل فيو قبكؿ أمكانية نجاح ىذا األسمكب ك لفترة دامت سنكات؟! كىل كاف أىل 

بعثتو ليخفييا عنيـ بعدىا ؟ كاف مكة يجيمكف أمر نبكة دمحم )صمى هللا عميو كالو كسمـ( قبل 
سممنا بكتمانو الدعكة لضعف جانبو كقكة بأس المشركيف فما األسباب التي دعتو إلظيارىا كلـ 

 يزؿ )صمى هللا عميو كالو كسمـ ( كصحبو في عداد المستضعفيف !!

كلما أثرناه مف تساؤالت حكؿ مكضكع سرية الدعكة أصبح أمر التشكيؾ بكجكدىا فعاًل 
 يتأتى ذلؾ مف عدة جكانب :رد ك كا أمراً 

 أولها : المجتمع المكي .

كانت القبيمة ىي الكحدة األساسية في مجتمع مكة أسكة بالمجتمع العربي قبل اإلسالـ ك 
بطة ىي جماعة مف الناس ينتمكف الى اصل كاحد مشترؾ تجمعيـ كحدة الجماعة ك تربطيـ را

اج بيف مف االندمىي شعكر التضامف كالتماسؾ ك العصبية لألىل ك العشيرة ، كرابطة العصبية 
ىي عمى ىذا األساس مصدر القكة السياسية ك الدفاعية التي تربط إفراد تربطيـ رابطة الدـ ، ك 

ىـ بذلؾ يعدكف ميما بمغ تعدادىـ السكاني مجتمعًا ضيقًا يمتاز بإطالع بعضيـ ك . (4)القبيمة 
كاف أبك جيل يتفاخر كنكادؼ ليذا الغرض ك مجالسًا  أسسكا أنيـبعض ال سيما ك  عمى أحكاؿ

أكثر ناديًا  بككف ناديو أكثر تمؾ النكادؼ ريادة بقكلو : "فك هللا لقد عممت ما بيا ػ أؼ مكة ػ أحدا
مجمسو يعني اؼ فميدع أىل ناديو ك  (6)تعالى قكلو : "فميدع ناديو "فأنزؿ هللا سبحانو ك  (5)مني"

 .( 7)عشيرتو

المجالس ذكر نبكة دمحم )صمى هللا عميو كالو كسمـ ( رغـ ظيكر فيل كاف غائبًا عف ىذه 
 عالماتيا ك ثبكتيا في شخصو الكريـ ؟!!
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كرد في ذكر ذلؾ أف ييكديًا كاف يسكف مكة لما كانت الميمة التي كلد فييا النبي )صمى 
قاؿ انظركا  هللا عميو كالو كسمـ ( قاؿ : " يا معشر قريش ىل كلد فيكـ الميمة مكلكد قالكا ال نعمـ

فإنو كلد في ىذه الميمة نبي ىذه األمة بيف كتفيو عالمة ال يرضع ليمتيف الف عفريتًا كضع يده 
عمى فمو فانصرفكا فسألكا فقيل ليـ قد كلد لعبد هللا بف عبد المطمب غالـ فذىب الييكدؼ معيـ 

النبكة مف بني  قاؿ ذىبتلييكدؼ العالمة خر مغشيًا عميو ك فأخرجتو ليـ فمما رأػ ا الى أمو
، كلـ ( 8)إسرائيميا معشر قريش أما كهللا ليسطكف بكـ سطكة يخرج خبرىا مف المشرؽ كالمغرب "

يقف عمـ أىل مكة بنبكة دمحم )صمى هللا عميو كالو كسمـ ( عند فزع الييكد فحسب بل لمسكا 
 )صمى هللا حقيقة النبكة حيف اصطحب أبك طالب بف عبد المطمب )رضي هللا عنو ( النبي دمحم

كاف في السنة الثانية عشر مف عمره الشريف فاستراحت القافمة في عميو كالو كسمـ ( الى الشاـ ك 
مسيرتيا في مكاف فيو راىب لو إطالع كاسع بكتب النصرانية ، فرأػ النبي دمحم )صمى هللا عميو 

انو خاتـ ، ك  صانيا فآمف بأنو سيككف نبياً كالو كسمـ ( قد استظل تحت شجرة تدانت عميو أغ
طمب مف أبك طالب  ليـ  ما اعتادكا ذلؾ منو ك  ابمغ بذلؾ قريشًا في مؤدبة طعاـ أعدىاك  األنبياء

عرفكا منو ما عرفت ليبغنو شرًا د قائاًل : " فك هللا لئف رأكه ك رضي هللا عنو ( أف يحذر مف الييك )
ك طالب سريعًا حتى أقدمو فإنو كائف البف أخيؾ ىذا شأف فأسرع بو الى بالده فخرج بو عمو أب

 .( 9)مكة حيف فرغ مف تجارتو بالشاـ "

فيل نسي أىل مكة المعجزات التي صحبت الكالدة المباركة لنبي الرحمة دمحم )صمى هللا 
كاف نسكىا اك تناسكىا  ( 11)عميو كالو كسمـ ( المشفكعة باآليات البينات كالمعاجز الباىرات !!!

لـ يسجد لصنـ قط كما ك اتفقت معظـ الركايات عمى أف دمحم  ذكرتيـ بيا سيرتو العطرة فيك
)صمى هللا عميو كالو كسمـ ( كاف قبل أف يكحى اليو يتحنث في غار حراء فيبقى فيو أمدًا 

 . (11)ىك ابف أربعيف سنة مازاؿ كذلؾ حتى نزؿ عميو الكحي ك منقطعًا لمتأمل كالعبادة ك 

كالو كسمـ ( مع ما ذكرناه سرًا يمكف ألىل مكة  أذف فيل كانت نبكة دمحم )صمى هللا عميو
 اف يجيمكه أك يتجاىمكه ك ىك يعيش بيف ظيرانييـ ؟!!
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قدـك الصحابي أبي ذر  كأف كاف أمر الدعكة مخفيًا عف أىل مكة كيف يمكننا اف نفسر
الغفارؼ مف خارج مكة ليعمف إسالمو بيف يدؼ النبي دمحم )صمى هللا عميو كالو كسمـ ( فيككف 

ذياعو خارج مكة فضاًل عف مما يدلل عمى شيكع الخبر ك  ( 12)ضمف أكائل المسمميف !! ذلؾب
 داخميا .

 ثانيهما : التعارض مع القرآن الكريم

 يمكف أف نممس تعارضًا بيف أسمكب الدعكة السرية ك ما جاء بو القراف الكريـ مف كجياف

الرسل ما يشير الى اعتمادىـ أسمكب ك  الكجية األكلى :انو لـ يكف في سنة األكليف مف األنبياء
الدعكة لديف هللا سرًا بل كانت المكاجية ك االجيار بالدعكة سببًا البتالئيـ بشتى أنكاع العذاب 

التحريق ، فمـ يكف خيار الكتماف ضمف أكلكيات الدعاة بل ىك مرحمة قد تأتي بعد التيجير ك ك 
ى لساف النبي نكح )عميو السالـ ( : " قاؿ تعالى عميتجسد ذلؾ بقكلو سبحانو ك  مرحمة االجيار

رب إني دعكت قكمي لياًل كنيارا فمـ يزدىـ دعائي إال فرارا ك إني كمما دعكتيـ لتغفر ليـ جعمكا 
 استكبركا استكبارا ثـ أني دعكتيـ جيارا ثـ أنيستغشكا ثيابيـ كأصركا ك أفي آذانيـ ك  أصابعيـ

ككذلؾ الحاؿ مع نبي  (13)ركا ربكـ انو كاف غفارا "أعمنت ليـ ك أسررت ليـ أسرارا فقمت استغف
عبادة هللا الكاحد و كتعالى بدعكة فرعكف لمتكحيد ك هللا مكسى )عميو السالـ ( حيف أمره هللا سبحان

التنيا في ذكرؼ أذىب الى فرعكف انو طغى فقكال لو أنت كأخكؾ بأيآتي ك األحد بقكلو : " اذىب 
 كذلؾ سائر األنبياء الذيف كرد ذكرىـ في القرآف الكريـ ... ك (  14)قكال لينا لعمو يذكر أك يخشى "

الكجية الثانية : لـ نجد في القراف الكريـ كلك آية كاحدة تأمر النبي دمحم )صمى هللا عميو كالو 
عبادتو بل العكس مف تكحيد هللا ك كسمـ ( أك تحثو عمى التزاـ السرية أك الكتماف في الدعكة الى 

كنكاىيو ثكابو  تالكة أكامرهك  ا نزؿ بو الكحي فعل أمر مضمكنو االجيار كاإلفصاحذلؾ نجد أكؿ م
، كبعد التأمل في اآلية الكريمة يتكجب (15)عقابو في قكلو تعالى : " اقرأ باسـ ربؾ الذؼ خمق "ك 

 فأف لـ ؟الحقيقي) لمقراءة ( كتحديد ماىية المطمكب قراءتو ىل ىك مدكنًا أـ ال المعنى عمينا بياف
يكف مدكنًا ال يصح عميو معنى القراءة بالمفيـك المتعارؼ عميو  المرتبط بالتدكيف ، بل ىك 
إيضاح قدمو هللا سبحانو كتعالى لنبيو )صمى هللا عميو كالو كسمـ ( عف طبيعة الميمة  التي 
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مف ك  ( كمف بيا كالدكر المناط بو ك ىك التبميغ ، فػ ) أقرأ باسـ ربؾ ..( ىنا تعني ) بمغ عف هللا
النبي )صمى هللا عميو  خالؿ ىذا التأكيل نبتعد عف العديد مف اإلشكاليات التي أثيرت حكؿ  ككف 

) صمى  ( أميًا يجيل القراءة كالكتابة اك كيف تعامل جبرائيل ) عميو السالـ ( مع النبيكالو كسمـ
فشدد عميو األمر  (16)قارغ "ما أنا بو عف القراءة معتذرًا بالقكؿ : "( بعد امتناعهللا عميو كالو كسمـ

 التبميغ  يتبادر الى األذىافمعنى القراءة الى الدعكة ك  كلك صححنا (17)ثالثاً حتى كاد اف يقتمو !
استجاب نبي الرحمة )صمى هللا عميو كالو كسمـ ( ألمر هللا سبحانو كتعالى تساؤؿ جديد كىك ىل 

بدعكة الناس لنبذ عبادة (  18)ربؾ فكبر "أنذر ك المدثر قـ ف : " يا أييااآلية الكريمة  الذؼ أكدتوك 
  ؟قكتيـالدعكة سرًا خكفًا مف بطش قريش ك األصناـ  أـ انو تردد كاختار أسمكب 

مما يبعث عمى العجب ك االستغراب ىك أف اغمب السكر التي نزلت في الفترة التي ك 
كمجادلتيـ في يطمق عمييا مرحمة الدعكة السرية كانت عبارة عف خطاب مكجو لممشركيف 

ىكد كيكنس ك  اإلسراءلؾ كاضحًا في كل مف سكرة النمل كالقصص ك يمكف اف نمحع ذعقيدتيـ ك 
ا مسمميف خصكصًا ما جاء في بداية سكرة الحجر : " ربما يكد الذيف كفركا لك كانك يكسف ك ك 

مـك ما اب معما أىمكنا مف قرية اال كليا كتذرىـ يأكمكا كيتمتعكا كيمييـ األمل فسكؼ يعممكف ك 
ما يستأخركف ك قالكا يا أييا الذؼ نزؿ عميو الذكر انؾ لمجنكف لك ما تسبق مف امة اجميا ك 

مف سياؽ اآلية الكريمة ال يمكف القبكؿ بسرية ك ( 19)تأتينا بالمالئكة اف كنت مف الصادقيف "
انزؿ عميو  ماكسمـ ( ك  عمى استيزاء المشركيف بالنبي )صمى هللا عميو ك الو الدعكة فاآلية تشتمل

 مف القراف الكريـ ، ففيما كاف استيزائيـ أف كانكا يجيمكف أمر الدعكة ؟!!

مف ذىب الى االعتقاد بكجكد دعكة سرية اعتمادًا عمى ما صرحت بو اآلية الكريمة : ك 
 فعل األمر أف باعتبار(  21) "كفيناؾ المستيزئيف اعرض عف المشركيف أنافأصدع بما تؤمر ك "
 .(21)الجير بالدعكة اإلعالف ك لو عمى كجكد مرحمة سرية سبقت ىذا الفعل تالىا فيو دالأصدع ""

كما أف فعل  (22)جانب الحقيقة في اعتقاده ذلؾ ألف الفعل اصدع ال تعني اإلعالف بل التفريق
فعل كاف يقـك " فيو داللو عمى نيي النبي )صمى هللا عميو كالو كسمـ ( عف "اعرض األمر اإلليي

لك فرضنا جداًل أف الدعكة كانت سرًا فما سبب ك بو ،  لة المشركيف المستيزئيفىك مجادبو ك 
 االستيزاء أذف ؟!!



                                                                     

 440 (0202 كانون األول) نيوالعشر  التاسع العدد 

 عمي حسين الحمادةم. د. نزار 

كاف كاف في ظاىره  (23)"بقكلو تعالى : "كانذر عشيرتؾ األقربيف كذلؾ االستدالؿ
أف كجكد أبك ليب عـ النبي  خصكصية الدعكة ألىل النبي )صمى هللا عميو كالو كسمـ ( أال

المعركؼ بشدة بي )صمى هللا عميو كالو كسمـ ( ك ميو كالو كسمـ ( بيف أفراد عشيرة الن)صمى هللا ع
إطالعو عدائو لإلسالـ افقدىا تمؾ الخصكصية فال يعقل مف أبي ليب أف يكتـ أمر الدعكة بعد 

تب ما كلو تعالى : " تبت يدا أبي ليب ك زكجتو مف القرآف الكريـ في قعمييا كنزكؿ ما ذمو ىك ك 
حمالة الحطب في جيدىا حبل مف امرأتو ما كسب سيصمى نارا ذات ليب ك و ك نو مالأغنى ع

سرًا لمف يرجك إيمانيـ فحسب بل أرسل الناس خفية ك  . أذف لـ تكف ىناؾ دعكة آلحاد(24)"مسد
 رحمة لمناس أجمعيف ..ميو ك الو كسمـ ( ليككف داعيًا ك النبي دمحم )صمى هللا ع

 ا ثالثهما : أصل النبوة إعالنه

المطف اإلليي اقتضى أف يبعث رب العالميف الرسل ك األنبياء مبشريف ك منذريف فيتـ 
نحف نعمـ ما استكجبتو الضركرة ك  ال يتـ ذلؾ بالسرية كالكتماف أالك  (25)بذلؾ الحجة عمى البشرية

المشركيف الذيف  عجزىـ عف مكاجيةة الدعكة احتجكا بضعف المسمميف ك أف القائميف بسري
حاربكىا كالسؤاؿ ىنا ىك كيف جـز النبي )صمى هللا عميو كالو كسمـ ( بمكقف لدعكة ك عارضكا ا

 تعاليمو ؟!بعد عمى مبادئو ك  المشركيف المعادؼ لإلسالـ كىك لـ يطمعيـ

البغضاء فيك لـ كة لـ يكف فيو ما يكجب العداكة ك كاف ما نزؿ مف القراف في بداية الدع
عبادتيـ ألحجار ال حتجاج عمى ما يديف بو المشركيف ك يكف سكػ تعريف بعقيدة المسمميف ك ا

لـ تكف ىذه نظرة المسمميف فحسب بل شاركيـ فييا مف سبقيـ مف الديانات ك تضر كال تنفع 
االحناؼ كلـ يكف لممشركيف تجاىيـ رغـ معتقدىـ كالييكد كالنصارػ ك   السماكية األخرػ 

كانكا ك التقدير مكة يكنكف ليـ االحتراـ ك مشركي  المخالف عداكة أك قتاؿ بل العكس مف ذلؾ كاف
لذا فأف كل ما جاء بو النبي دمحم )صمى هللا عميو  (26)يرجعكف إلييـ في كثير مف أمكر حياتيـ

بمو كىك تعريف بعقيدة كالو كسمـ ( خالؿ ىذه المرحمة ىك تصديق لما جاء بو األنبياء مف ق
تخكؼ مف عمى سالمة الدعكة ، فال مبرر لم ىذا ما ال يقتضي الكتماف خكفًا اك حرصاً التكحيد ك 

ىذا فعال ما حصل فقد اتسـ مكقفيـ بالالمباالة أكؿ مرة ثـ تحكلت عمـ مشركي مكة بالدعكة ك 
 فيل يستكجب ذلؾ السرية كالكتماف !!! (27)التشكيؾردة فعميـ الى االستيزاء ك 
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 رابعهما : كيفية اإلعالن عن الدعوة 

محدثيف مف ركايات تقكؿ : اف النبي دمحم)صمى هللا عميو كالو الكفق ما جاء بو المؤرخيف ك 
، د لضعف المسمميف كقمة في عددىـ كعدتيـكسمـ( كتـ أمر الدعكة ثالث سنيف أك يزي

فشاليا لذلؾ كاف التزاـ تعني حتمية القضاء عمى الدعكة ك  مكاجيتيـ لممشركيف في ىذه المرحمةك  ا 
قمنا اف لمضركرة أحكاميا ، فأف اإلعالف عف الدعكة ك  كاف سممنا بصكاب ذلؾ  (28)السرية أكلى

يقتضي تغير الحاؿ أما لضعف أصاب المشركيف أك لقكة حازىا المسممكف كلـ نجد ما يثبت ذلؾ 
فالحاؿ ذات الحاؿ ك ميزاف القكػ لـ يزؿ راجح الكفة لصالح المشركيف فما الذؼ دعا النبي 

كة عمى المأل دكف أف يخشى أك يخاؼ كما كاف )صمى هللا عميو كالو كسمـ ( أف يجير بالدع
 يفعل في مرحمة الدعكة السرية ؟

لـ نجد جكابًا لسؤالنا ىذا سكػ عند األقالـ المأجكرة التي أبدعت في رسـ الياالت المنيرة 
عمى شخكص أبطاليا الكرقييف فجعمكا يمجدكنيـ ك يقدسكنيـ حتى كاف كاف ذلؾ عمى حساب 

مكاقفو الشجاعة الشريفة فصكره ضعيفًا هللا عميو كالو كسمـ ( ك  يـ )صمىالمساس بشخص نبي
ى هللا عميو كالو كسمـ ( يستقكؼ بيـ فرككا في ذلؾ حديثًا صححكه انو )صمفار ك يستنصر الك

االثناف كانا عمى الشرؾ ك ( 31)"بعمر بف الخطاب أك بعمرك بف ىشاـالميـ أعز اإلسالـ " :قاؿ
 فيل يجكز االستنصار بمشرؾ ؟!

كلـ ينتيي األمر عند ىذا الحد بل تعداه الى أف يقف مصير إعالف الدعكة الى هللا جيرًا 
عمى إسالـ رجاًل مف المشركيف تقمد سيفو قاصدًا قتل النبي دمحم )صمى هللا عميو كالو كسمـ ( . 
ففي ركاية انس بف مالؾ عف عمر بف الخطاب انو قاؿ : " خرجت متقمدًا سيفي فمقيت رجاًل مف 

ني زىرة فقاؿ أيف تعمد ؟ قمت : اقتل دمحما قاؿ : ككيف تأمف في بني ىاشـ ك بني زىرة ؟ فقمت ب
ا فمشى عمر زكجيا قد صبك ك  أختؾ أدلؾ عمى العجب ؟ أف إال صبكت ! قاؿ أفال ما أراؾ

عندىما رجل مف أصحاب رسكؿ هللا )صمى هللا عميو كالو كسمـ ( يقاؿ لو فدخل عمييما ذا مرا ك 
بف االرت فمما سمع خباب حس عمر تكارػ فقاؿ عمر ما ىذه اليينمة التي سمعتيا الخباب 

عندكـ ؟ ككانكا يقرأكف طو عمى خباب فقاؿ ما عندنا شيء أنما ىك حديث كنا نتحدثو بيننا قاؿ 
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فمعمكما قد صبكتما فقاؿ لو ختنو أرأيت أف كاف الحق في غير دينؾ ! فكثب عمر عمى ختنو 
فجاءت أختو فدفعتو عف زكجيا فنفحيا بيده فأدمى كجييا فجاىرتو فقالت أف  فكطئو كطئًا شديداً 

الحق في غير دينؾ ك انا اشيد أف ال الو إال هللا ك أف دمحمًا رسكؿ هللا فأصنع ما بدا لؾ ! فمما 
يئس قاؿ أعطكني ىذا الكتاب الذؼ عندكـ فأقرأه ك كاف عمر يقرأ الخط فقالت لو أختو انؾ 

الكتاب ال يمسو إال المطيركف فقـ فتكضأ فقاـ فأصاب ماء ثـ اخذ الكتاب فقرأ  رجس ك أف ىذا
 أنا )طو ما أنزلنا عميؾ القرآف لتشقى إال لتذكرة لمف يخشى (الى قكلو تعالى )أننيأنا هللا ال الو إال

أقـ الصالة لذكرؼ ( فقاؿ عمر دلكني عمى دمحم فمما سمع خباب قكؿ عمر ك رأػ منو فأعبدني ك 
دعكة رسكؿ هللا )صمى هللا عميو رقة خرج مف البيت فقاؿ ابشر يا عمر فأني ألرجكا  أف تككف ال
بعمرك بف  الو كسمـ ( ليمة الخميس لؾ ، سمعتو يقكؿ الميـ اعز اإلسالـ بعمر بف الخطاب أكك 

 .(31)"ىشاـ

لمنص  في قصة إسالـ عمر ىذه إشكاالت عدة يمكف أف تثار مف خالؿ القراءة األكلىك 
 ىي :ك 

ػ طمب عمر النبي )صمى هللا عميو كالو كسمـ ( لقتمو يؤكد عدـ سرية الدعكة . فمك كانت الدعكة 1
ي )صمى هللا عميو سرية ما عمـ بيا عمر كلما شعر بتعاظـ خطرىا الذؼ دفعو لمبحث عف النب

رغـ اعتقاده بخطكرة ىذه الخطكة التي أقدـ السعي لقتمو معتبرًا ذلؾ أخر العالج ، فالو كسمـ ( ك ك 
 إليو ىذا ما أشاربي )صمى هللا عميو كالو كسمـ ( ك حمايتيا لمنمع كجكد قبيمة بني ىاشـ ك عمييا 

الرجل الزىرؼ الذؼ القاه عمر في الطريق كىك اآلخر كاف عالمًا بأمر الدعكة التي تفشت 
ا ىما اآلخراف قد صبكا كترككا عبادة أختو ك زكجي كانتشرت في أنحاء مكة مخبرا  عمر أف

 األكثاف فبعد ىذا ىل يمكف القكؿ بالسرية!! .

المفاجئ في مكقف عمر العدائي المتشدد ضد النبي )صمى هللا عميو كالو ػ التحكؿ السريع ك 2
 كسمـ ( كدعكتو الى رجل مؤمف ، شجاع ، مدافع عف الديف !!
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عف تمبية طمبو بحجة انو رجس كاشتراطيا عميو تو امتناع أخػ طمب عمر كتاب هللا لقرأتو ك 3
أف اغتسل بماء زمـز كما في قكلو ـك لدػ المسمميف أف الكافر نجس ك مف المعمالكضكء !! ك 

 . (31)تعالى : " أنما المشرككف نجس .."

لكني عمى دمحم( ػ تساؤؿ عمر عف مكاف تكاجد النبي دمحم )صمى هللا عميو ك الو كسمـ(بقكلو : )د4
العجب ، فيل كاف عمر يجيل بيت النبي )صمى هللا عميو كالو كسمـ ( أكأماكف الستغراب ك يثير ا

 !!أف النبي )صمى هللا عميو كالو كسمـ ( كاف مستخفيًا ىاربًا مف سيف عمر تكاجده ؟! أك

كعمى الباب ) صمى هللا عميو كالو كسمـ ( : "عمكمًا فأف عمر انطمق نحك دار النبي 
 (الو كسمـ) صمى هللا عميو ك ناس مف أىل رسكؿ هللا ب كطمحة بف عبيد هللا ك حمزة بف عبد المطم

مر فأف يرد قالكا قد جاء عمر فقاؿ حمزة قد جاء عالناس عمر قد اقبل كأنيـ كجدكا ك فمما رأػ 
مف  (أف غير ذلؾ كاف قتمو عمينا ىينا قاؿ النبي )صمى هللا عميو كالو كسمـهللا بو خيرًا يسمـ ك 

يكحى اليو فسمع رسكؿ هللا )صمى هللا عميو كالو كسمـ ( كالـ القـك فخرج مسرعًا  داخل البيت
حتى ينزؿ حتى انتيى الى عمر فأخذ بمجامع ثكبو ك حمائل سيفو ك قاؿ ما أنت منتييًا يا عمر 

النكاؿ ػ ما انزؿ بالكليد بف المغيرة ثـ قاؿ الميـ ىذا عمر الميـ اعز هللا بؾ ػ يعني الخزؼ ك 
مف كاف عمى الدار ك  ـ بعمر فقاؿ اشيد أف ال الو إال هللا ك اشيد انؾ رسكؿ هللا فكبر أىلاإلسال

 .( 32)"سمعيا مف في المسجد مف المشركيف الباب تكبيرة

يصكر لنا ىذا النص كفي مشيد غريب الرغبة الشديدة لمنبي دمحم )صمى هللا عميو ك الو 
فكأف اإلسالـ كلد ذلياًل   مر إعزازا لإلسالـ ك أىموكسمـ (  كتكسمو باهلل أف يدخل اإليماف قمب ع

ثـ رىنت عزتو بإسالـ شخص معيف بذاتو مف جية كمف جية أخرػ نجد النبي )صمى هللا عميو 
ما أنت منتييًا يا عمر حتى ينزؿ هللا بؾ ما انزؿ بالكليد بف لو كسمـ ( معاتبًا عمر بقكلو : "كا

ذه أشارة الى كجكد دعكة معمنة سابقة لمقدـ عمر منقبل التكبيخ ىك المغيرة " كفي لغة العتاب 
 كلكنو اإلسالـ عمى مسامع عمر كي يدخل النبي )صمى هللا عميو ك الو كسمـ (  كررىا مراراً 

رفض كما رفض ذلؾ الكليد بف المغيرة الذؼ تمت دعكتو أيضًا فمـ يستجب فنالو ما نالو مف 
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كالنبي )صمى هللا عميو كالو كسمـ ( قد خاطب  ذافكيف يقاؿ بسرية الدعكة بعد ى (33)العذاب
 بدعكتو أعتى رجاالت مكة ك أشدىـ عداكة لإلسالـ ؟!!.

كبعد ما أثرناه مف تساؤالت ك إشكاالت حكؿ أسالـ عمر بف الخطاب في قراءة 
التي صكرت لنا إسالمو كنقمة نكعية في تاريخ الدعكة اإلسالمية   مكضكعية لمركايات التاريخية

ىك ك زامًا عمينا عرضيا ك مقارنتيا مع ما جاء عمى لساف عبد هللا بف عمر بف الخطاب صار ل
لكف ىذه المرة بشكل مختمف حيث قاؿ : " لما أسمـ عمر ك يركؼ قصة إسالـ كالده لمكاله نافع 

يل بف معمر الجحمي ، فغدا عميو كغدكت أتبع أثره قاؿ : أؼ قريش أنقل لمحديث ؟ فقيل لو جم
دخمت في جاءه فقاؿ : يا جميل أني أسممت ك أنا غالـ أعقل كما رأيت ػ حتى فعل ػ ك كأنظر ما ي

اتبعو عمر ردائو ك  ديف دمحم )صمى هللا عميو كالو كسمـ ( ؟ قاؿ فك هللا ما راجعو حتى قاـ يجر
ىـ في أنديتيـ خ بأعمى صكتو : يا معشر قريش ػ ك اتبعتو أنا حتى قاـ عمى باب المسجد صر ك 

شيدت ك ػ أال أف أبف الخطاب قد صبأ قاؿ يقكؿ عمر مف خمفو كذب كلكني أسممت حكؿ الكعبة 
ثاركا إليو فما برح يقاتميـ كيقاتمكنو حتى قامت الشمس ك أف ال الو إال هللا ك أف دمحمًا رسكؿ هللا 

فقعد كقامكا عمى رأسو ... قاؿ فبينما ىـ عمى ذلؾ أقبل شيخ مف )*( عمى رؤكسيـ قاؿ كطمح
 :قميص مكشى حتى كقف عمييـ فقاؿ ما شأنكـ ؟ فقالكا : صبأ عمر قاؿحمة حبرة ك عميو قريش 

فمو ؟! رجل أختار لنفسو أمرًا فماذا تريدكف ؟ أتركف بني عدؼ يسممكف لكـ صاحبكـ ىكذا ؟ 
خمكا عف الرجل. فك هللا لكأنما ثكبًا كشط عنو . قاؿ فقمت ألبي بعد أف ىاجر الى المدينة : يا 

ؾ أؼ بني العاص ىـ يقاتمكنؾ ؟ قاؿ ذازجر القـك عنؾ بمكة يكـ أسممت ك  الذؼ أبو مف الرجل
. ك يذكر أف سبب دفع العاص المشركيف عف عمر ىك ككف بني سيـ (34)"بف كائل السيمي

 .( 35)حمفاء بني عدؼ في الجاىمية 

كبعد أف تمكف عمر بف الخطاب مف الخالص مف أيادؼ المشركيف دخل بيتو خائفًا ك قد 
أعتمى أبنو عبد هللا سطح الدار ليراقب ما يحدث خارجيا فيقكؿ عبد هللا : " لما أسمـ عمر أجتمع 

أنا غالـ فكؽ ظير بيتي فجاء رجل عميو قباء مف ديباج فقاؿ لناس عند داره كقالكا صبأ عمر ك ا
؟ قاؿ  . كبعد ذلؾ سأؿ العاص عمر فقاؿ لو : " ما بالؾ (36)قد صبأ عمر فما ذاؾ فأنا لو جار"

  .(38)فأدرؾ عمر األماف بعد ذلؾ( 37)زعـ قكمؾ أنيـ سيقتمكني أف أسممت قاؿ ال سبيل أليؾ "
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يستدؿ مف خالؿ ىذه الركاية عمى أمريف في غاية األىمية كىما : أف عمر بف الخطاب 
لـ يكف بتمؾ القكة االستثنائية التي حاكلت المصادر التاريخية أف تصكره بيا بل كاف مف 

ضعفيف في مكة ليس لو أف يقرر مصيره أك يختار دينو ، لذا نجد جميل بف معمر المست
خكفو منيـ األثر في إنكار نيالكا عميو ضربًا فكاف لخشيتو ك الجمحي يجره مف ردائو أماـ المأل لي

ما سبق أف قالو لجميل حكؿ تركو لعبادة األصناـ ، فصار يردد لـ أصبأ كلكني أسممت أؼ انو 
 . (39)و كلكنو أظير اإلسالـ فقطلـ يترؾ دين

إما األمر الثاني الذؼ يمكننا أف نستشفو مف ىذه الركاية ىك ما تناقمو بعض المؤرخكف 
ىك يدؿ تأخر حتساب عمر عبد هللا بف عمر : " ك حكؿ تأخر إسالـ عمر بف الخطاب بداللة ا

في سنة ثالث  كانت أحدـك أحد كىك أبف أربعة عشر سنة ك إسالـ عمر ألف أبف عمر عرض ي
مف اليجرة ك قد كاف مميزًا يـك أسمـ أبكه فيككف إسالمو قبل اليجرة بنحك أربع سنيف ك ذلؾ بعد 

 .( 41)البعثة بنحك تسع سنيف ك هللا أعمـ "

 أف الركايتيف المتاف نقمتا خبر إسالـ عمر بف الخطاب  يبدك في ظاىرىما تناقضاً 
الجسكر المقداـ بينما نجده في الثانية ضعيفًا  ففي األكلى ظير عمر بشخصو القكؼ  ، ممحكظ

خائفًا مرتعدًا . أال أف ىذا التناقض سرعاف ما يتالشى في حاؿ رتبت أحداث تمؾ الركايتيف كفق 
بعد البعثة (  9ىك سنة )المتأخر ك  سياقيما الزمني الصحيح آخذيف بنظر االعتبار إسالـ عمر

فبعد فشل المشركيف في مقاطعة بني  مترابطةتسمسمة ك تحمل في طياتيا أحداثا مفكمتا الركايتيف 
تمنع انتشار تكجو زعماء مكة يبحثكف عف حمكؿ أخرػ  (41)ىاشـ التي دامت ثالث سنكات

ممكنًا  (ي دمحم )صمى هللا عميو كالو كسمـتقضي عميو ، فأصبح خيار اغتياؿ النباإلسالـ ك 
المدافع عنو كتكلي ابك ك  كالو كسمـ ( خصكصًا بعد كفاة أبك طالب عـ النبي )صمى هللا عميو
 .(42)ليب زعامة بني ىاشـ المعركؼ ببغضو الشديد لإلسالـ

يبدك أنيـ كمفكا عمر بيذه الميمة فال يعقل أف تخشى قبائل مكة غضب بني ىاشـ ك ك 
دكف مشكرة أك دعـ  سطكتيـ في حيف يقدـ عمر منفردا لقتل النبي )صمى هللا عميو كالو كسمـ (

سناد ك  مف قبل رجاالت مكة !!   فبعد كصكلو الى مكاف تكاجد النبي )صمى هللا عميو كالو ا 
كلكنو فكجئ بكجكد  لتنفيذ ما كمف بو مف ميمة اغتياؿ النبي )صمى هللا عميو كالو كسمـ ( (كسمـ
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الحمزة بف عبد المطمب ) رضي هللا عنو (  الذؼ قاؿ : " قد جاء عمر فأف يرد هللا بو خيرًا يسمـ 
جرت مجادلة بيف عمر كمع مف كاف حكؿ النبي )صمى ك  (43)غير ذلؾ كاف قتمو عمينا ىينا" كأف

بل هللا عميو كالو كسمـ ( فعمى صكتيـ مما يؤكد اف مجيئو لـ يكف بنية الدخكؿ الى االسالـ 
فأخذ  ، فخرج عمييـ النبي )صمى هللا عميو كالو كسمـ ( مسرعًا نحك عمر "العكس مف ذلؾ

ما انزؿ بالكليد بف  قاؿ ما أنت منتييًا يا عمر حتى ينزؿ هللا بؾ ...كحمائل سيفو ك  بمجامع ثكبو
تكعد ك خكفًا مف المسمميف  (44)المغيرة ؟ فخشي عمر عمى نفسو مما اضطره الى نطق الشيادتيف

 الثبكر .بالكيل ك  النبي )صمى هللا عميو كالو كسمـ ( لو

ىنا ينتيي دكر البطكلة لتبدأ ك ي كمف بيا عاد عمر بف الخطاب دكف اف ينجز ميمتو الت
محاكالت عمر تبرير مكقفو لمشركي مكة بقكلو لـ أصبأ بل شيدت أف ال الو إال هللا فانيالكا 

 .(45)خمصو مف بيف أيادؼ المشركيفتى أجاره العاص بف كائل السيمي ك عميو بالضرب ح
اجئيـ بالقكؿ انو يد عمر الذؼ ف لخبر مقتل النبي )صمى هللا عميو كالو كسمـ ( عمى المنتظريف

 ديف آبائو األكليف كلكنو نطق الشيادتيف !لـ يترؾ دينو ك 

ؽ ق ( اثره الكاضح في اختالؽ  9اذف كاف لتأخر اسالـ عمر بف الخطاب حتى سنة ) 
اليو مف الجير بالدعكة ف اسالـ عمر كعزة االسالـ ك مكضكع الدعكة السرية كمحاكلة الربط بي

شدتو في تعذيب النساء المستضعفات ممف دخمف االسالـ مف جية عمى غمظتو ك جية كالتغطية 
الو النبي )صمى هللا عميو ك ك  اخرػ فذكر اف الشاعر حساف بف ثابت قاؿ : " قدمت مكة معتمرا

ىك مؤتزر يخنق ) لبيبة ( يعذبكف فكقفت عمى عمر ك يؤذكف ك  اصحابوكسمـ ( يدعك الناس ك 
ـ يخمي عنيا ثـ يثب عمى ى تسترخي في يده فأقكؿ قد ماتت ثجارية بف عمرك بف المؤمل حت

 . ( 46)ىي جارية اخرػ( فيفعل بيا مثل ذلؾ "زنيره )ك 

 )صمى هللا عميو كالو ختاما اقكؿ اف االعتقاد بسرية الدعكة يمس بشخص النبي دمحمك  
 يـ ذلةمف معو مف المسمميف االكائل خائفيف مذعكريف ترىقفيصكره ىك ك يسيئ اليو ك  كسمـ(

فيخفكف اسالميـ متكسميف هللا اف يعزىـ بالمشركيف كما كرد ذلؾ في حديث مكضكع جاء فيو " 
 .( 47)الميـ اعز االسالـ بعمر بف الخطاب أك بعمرك بف ىشاـ "
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 الخاتمة
اف القكؿ بسرية الدعكة في مراحميا االكلى يتعارض مع ما جاء بو القراف الكريـ حيث لـ  -1

ؾ في سيرة مف سبقو مف الكتماف كما لـ نجد ذلنبي )ص( اللتزاـ السرية ك تدعك النجد اية 
 مكاجية الطغاة .الرسل كاالنبياء المجاىرة ك الرسل بل العكس كجدنا ما يؤكد عمى االنبياء ك 

ما شيدت بيو  اف اىل مكة كالمدف المجاكرة كانكا عمى عمـ بنبكة دمحم )ص( قبل بعثتو كىذا -2
ؿ سيرتو العطرة كذلؾ مف خالالتي خص بيا هللا نبيو الكريـ ك  كراماتالالنصارػ ك الييكد ك 

 التعبد في غار حراءكاعتزالو الناس ك 

محاكلة ربط مصير االسالـ رافقت اسمكب االعالف عف الدعكة ك كثرة المالبسات التي  -3
بشخصية عمر بف الخطاب كابرازه كشخصية اسطكرية غيرت ميزاف القكة لصالح المسمميف 

المشكشة التي كصا مع كجكد الركايات المرتبكة ك عكبيف مف المشركيف امر مشككؾ فيو خصالمر 
 تناكلت ذكر اسالـ عمر بف الخطاب المتأخر .

كانت الدعكة السرية  كسيمة لحفع ماء كجو بعض الصحابة ممف تأخر التحاقيـ بركب  -4
كؿ بالسرية محاكلة لتبرير االسالـ ككانت ليـ مكاقف مؤذية لمرسكؿ )ص(  كصحبو الكراـ  فالق

 تأخر اسالـ بعضيـ . 

ف الخطاب فيو اساءة لمرسكؿ ربط االعالف عنيا بإسالـ عمر باف القكؿ بسرية الدعكة ك  -5
 شجاعتيـ . )ص( كصحبو الكراـ كتقميل مف مكانتيـ ك 
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 الهوامش والمصادر 

 89ـ ،  1968ككلف جكد ، فكرة التاريخ ، ترجمة دمحم بكير ، القاىرة ،  (1)

 157ـ ، 2114الحضارة ، دار الطيف لمطباعة ، كاسط ،ي ، حامد حمزة ، فمسفة التاريخ ك الدليم (2)

اخركف ، دار ابف النبكية ، تحقيق مصطفى السقا ، ك ىػ " ، السيرة 218ابف ىشاـ ، عبد الممؾ "ت (3)
ىػ " ، تاريخ 311ر "ت، الطبرؼ ، جعفر بف دمحم بف جري  238ـ  ، 2115، 3كثير ، دمشق ػبيركت ط

،   1/535ـ ، 2111، بيركت ،1الطبرؼ ، تحقيق دمحم عمي بيضكف ، دار الكتب العممية ، ط
الجكىر ، تحقيق سعيد ىػ " ، مركج الذىب ك معادف 346المسعكدؼ ، ابك الحسف عمي بف الحسيف "ت 

ينظر ، المالح ، ىاشـ ك ،  278/ 2ـ ، 2111،  1بيركت، دار الفكر لمطباعة كالنشر ، ط، دمحم المحاـ
 . 29، ـ2111، 2، دار الكتب العممية ، طالخالفة الراشدة ، بيركت يى، الكسيط في السيرة النبكية ك يح

 4/313ـ ، 1961، 1عمي ، جكاد ، المفصل في تاريخ العرب ، جامعة بغداد ، ط (4)

يق د. يكسف المرعشمي ، ىػ" ، مستدرؾ الحاكـ ، تحق415، دمحم بف دمحم "تػالحاكـ النيسابكرؼ ( 5)
، ىػ "، الدر المنثكر ، جده911، جالؿ الديف "ت، السيكطي 2/488ـ، 1985بيركت ، دار المعرفة ، 

ىػ"، 774لفداء اسماعيل الدمشقي "ت ، ابف كثير ، ابي ا 6/369ـ ، 1945،  1دار المعرفة ، ط
 3/58ـ ، 1988، 1لعربي ، طالنياية ، تحقيق عمي شيرؼ ، بيركت ، دار احياء التراث االبداية ك 

 17العمق اآلية ( 6)

الطيب ، صيدا ، المكتبة  ىػ" ، تفسير الرازؼ ، تحقيق اسعد دمحم327الرازؼ ، ابف ابي حاتـ "ت ( 7)
" ، مجمع البياف في ىػ561، ابي عمي الفضل بف الحسف " الطبرسي،  11/3451العصرية، دت 

 11/411ـ ، 1994،  1طحققيف، بيركت، مؤسسة األعممي،كالم، تحقيق لجنة مف العمماء تفسير القراف



                                                                      

 444 (0202 كانون األول ن )يوالعشر  التاسعالعدد  

 
 حقيقة الدعوة السرية في المجتمع المكي

، ابف حجر  2/336، ابف كثير ، البداية ك النياية  2/611الحاكـ النيسابكرؼ ، المستدرؾ  (8)
النشر ، ، بيركت ، دار المعرفة لمطباعة ك ىػ" ، فتح البارؼ شرح صحيح البخارؼ 852العسقالني " ت

 6/425، د ت ، 2ط

ك الشمائل ق" ، عيكف االثر في فنكف المغازؼ 734، دمحم بف دمحم اليعمرؼ" ت  ابف سيد الناس (9)
، ابف كثير ، السيرة النبكية ، تحقيق مصطفى عبد  1/63ـ ، 1985السير ، مطبعة مؤسسة عزالديف ػ ك 

 1/49ـ ،1973الكاحد ، بيركت ، دار المعرفة ، 

، الئل النبكة ، تحقيق دمحم الحداد، دق "535اعيل بف دمحم بف الفضل "ت يراجع األصبياني ، اسم (11)
 ـ . 1988،  1الرياض ، دار طيبة ، ط

،   194/ 1ق " ، الطبقات الكبرػ ، بيركت ، دار صادر ، د ت ، 231ابف سعد ، دمحم " ت  (11)
 3/5ابف كثير ، البداية كالنياية 

ق " ، صحيح 256ت ماعيل " ، البخارؼ ، ابك عبد هللا دمحم بف اس 224/ 4ابف سعد ، طبقات  (12)
، المتقي اليندؼ ، عالء الديف بف حساـ  4/158ـ ، 1981، دار الفكر لمطباعة ، البخارؼ، بيركت

 .  13/317ـ ، 1989ق" ، كنز العماؿ ، بيركت ، مؤسسة الرسالة ، 975الديف " ت 

 ( 11ػ  5نكح آية ) (13)

 (  44ػ  42طو آية ) (14)

 1العمق آية   (15)

، البخارؼ ،  6/233ق " ، المسند ، بيركت ، دار صادر ، د ت ، 241حنبل ، احمد " ت  بف( 16)
ق " ، السنف الكبرػ ، دار  458، البييقي ، ابك بكر احمد بف الحسيف بف عمي " ت  1/3الصحيح 

 .  7/51الفكر ، د ت ، 
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 المصدر نفسو  (17)

 ( 3ػ  1المدثر آية )(18)

 ( 7ػ  6الحجر آية )(19)

 ( 95ػ  94الحجر آية ) (21)

ق " ، الكافي ، تحقيق عمي اكبر الغفارؼ ، طيراف ، دار  329، دمحم بف يعقكب " ت الكميني( 21)
ق " ، تفسير القرطبي ،  671، القرطبي ، ابك عبد هللا دمحم بف احمد " ت  1/243الكتب االسالمية ، 

ق" ، التفسير 1191الكاشاني " ت  الفيض  62/ 11ـ ، 1985بيركت ، دار احياء التراث العربي ، 
 .   1/639ـ ، 1997االصفي ، مطبعة مكتب االعالـ االسالمي ، 

 8/196ـ ، 1984ق " ، لساف العرب ، قـ ،  711ابف منظكر ، دمحم بف مكـر " ت  (22)

 214الشعراء آية  (23)

 ( 5ػ  1المسد آية ) ( 24)

نياجيا ، تعريب عبد الحبيب االصالحي ، محسف ، الدعكة االسالمية ك االضالعي ، اميف  (25)
 .  18ـ ، 1986باكستاف ، مكتبة نشر االسالمية ، 

السنة المطيرة ، دار الفكر العربي ، رة الرسكؿ كمعالميا مف القراف ك دمحم اسماعيل ابراىيـ ، سي (26)
 51ػ 49ـ ، 1972، 1ط

 117المالح ، الكسيط  (27)

 54دمحم اسماعيل ، سيرة الرسكؿ (28)
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ق " ، سنف 273، بف ماجو ، ابك عبد هللا دمحم بف يزيد القزكيني " ت  2/95بف حنبل ، المسند  (29)
ف ، الترمذؼ ، دمحم ب 1/39ابف ماجو ، تحقيق دمحم فؤاد عبد الباقي ، بيركت ، دار الفكر ، د ت ، 

،  2لفكر ، ط، تحقيق عبد الرحمف دمحم عثماف ، بيركت ، دار اق" ، سنف الترمذؼ 279عيسى " ت 
 5/279ـ ، 1982

ق " ، تاريخ المدينة المنكرة ، 262، بف شبو ، عمر النميرؼ " ت  3/267ابف سعد ، الطبقات  (31)
، الحاكـ النيسابكرؼ ، المستدرؾ  658ػ  657/ 2تحقيق فييـ دمحم شمتكت ، قـ ، دار الفكر ، د ت ، 

ق " ، شرح نيج البالغة ، 656بة هللا " ت ، ابف ابي الحديد ، عز الديف عبد الحميد بف ى 267/ 4
ينظر : البكرؼ ، عبد ، ك  182/ 12كتب العربية ، د ت ، تحقيق دمحم ابك الفضل ابراىيـ ، دار احياء ال

ـ ، 2115، 7، بيركت ، االرشاد لمطباعة كالنشر ، ط، مف حياة الخميفة عمر بف الخطابالرحمف احمد 
32  . 

 28التكبة ، آية  (31)

 183/ 12بف ابي الحديد ، شرح نيج  ، ا( 32)

 554/ 2االصبياني ، دالئل النبكة ، (33)

 113/ 3ابف كثير ، البداية ك النياية ، ( 34)

 6/371البييقي ، السنف الكبرػ ،  ( 35)

، ق "، عمدة القارغ 855ي دمحم محمكد بف احمد " ت ، اب، العيني 4/242بخارؼ ، الصحيح ، ال (36)
 5/ 17اء التراث العربي ، د ت ، بيركت ، دار احي

ق " ، االكماؿ في اسماء الرجاؿ ، تحقيق ابي اسد  741التبريزؼ ، ابك عبد هللا كلي الديف " ت ( 37)
 122بف الحافع االنصارؼ ، مؤسسة اىل البيت عمييـ السالـ ، 
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 المصدر نفسو ( 38)

يد هللا ، مطبعة ، تحقيق دمحم حم ق" ، سيرة بف اسحاؽ151ابف اسحاؽ ، ابك بكر بف دمحم " ت  (39)
، ابف عساكر ، ابك القاسـ عمي بف الحسف بف ىبة هللا "  2/164االبحاث لمتعريف ، معيد الدراسات ك 

ـ ، 1994ق" ، تاريخ دمشق ، تحقيق عمي شيرؼ ، بيركت ، دار الفكر لمطباعة ك النشر ، 571ت 
ق" ، اسد الغابة في معرفة الصحابة ، 631ت ، ابف االثير ، عز الديف ابي الحسف الجزرؼ "  44/42

 .  3/112، ابف كثير ، البداية ك النياية ،  227/ 3بيركت ، دار الكتاب العربي ، د ت ، 

 3/113ابف كثير ، البداية ك النياية ،  (41)

 136المالح ، الكسيط   (41)

 6/21البييقي ، السنف الكبرػ  (42)

 177/ 1 ابف ابي الحديد ، شرح النيج  (43)

 183/ 2ابف ابي الحديد ، شرح النيج  (44)

 3/112ابف كثير ، البداية ك النياية   (45)

ق" ،  845، المقريزؼ ، احمد بف عمي تقي الديف " ت  8/311ابف حجر العسقالني ، االصابة  (46)
لحميد النفيسي ، الحفدة ك المتاع ، تحقيق دمحم عبد اا لمرسكؿ مف االبناء ك االمكاؿ ك امتاع االسماع بم

 9/113ـ ، 1999،  1بيركت ، دار الكتب العممية ط

ق " ، سنف 273، بف ماجو ، ابك عبد هللا دمحم بف يزيد القزكيني " ت  2/95بف حنبل ، المسند ( 47)
، الترمذؼ ، دمحم بف  1/39ابف ماجو ، تحقيق دمحم فؤاد عبد الباقي ، بيركت ، دار الفكر ، د ت ، 

،  2ق" ، سنف الترمذؼ ، تحقيق عبد الرحمف دمحم عثماف ، بيركت ، دار الفكر ، ط 279عيسى " ت 
 . 5/279ـ ، 1982


