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 حضرة محّمد
 

أّمااا حضاارة محّمااد ع ااد أاامأ عوااا أأااي أوروّضااا وأمرت ااا ضرااا الّروا ااات واع بروأااا  ااد ا    
والحال أّن الّراوي إّماا أّواا  اان الااأو  أو مض ضاا  وألثار الاّرواة  ااووا  ّأ أا ن  و اضل  و اي ضراا 

ى ضراااا أااا  ء الهلاااإل امأاااوا روا اااات   أ اااي لهاااا عااان حضااار ا الاعمااا ن أّوهاااا ماااد   عماااثو  رأ
الالهاااوء أّن  راااّدد الاّلوالاااات محاااور ماااد  لحضااار ا وعاااّدوأا  راماااإل لاااا  ّن أاااض  الّوفاااو  الالاألاااإل 
 اواات  ر باار  لاااثر الاّلوالااات ماان  ب ااي المرالااالات  واأاا ود ألثاار ماا ّر ه أوروّضااا علاا  أ ااوال أااض  

ف  الاّدماء الّوفو  الالاألإل  مثو   اال خا ج الاأاي ل ّأا   ضالّن دل اي الر ماإل أاو الّخاالاعإل وأا
وضاالّن خ  ااا  واحاادا  ماان أ ااحاّ حضاارة محّمااد   ااأ ضحااّد الّأاا أ عااه  ااوا واحااد ما ااإل رأ  عااه 
م اادان الحااّر  ع ااّن ضلاا  ال ّأاا   أّن ال  ااي أااو البرأااان الح   ااّه لااد ن محّمااد  والحااال أّن أااضا 

لا  أّن مالّرد أوأاا  بي إّن غالوات حضرة محّمد الم رها  اوت دعاعّ إل  والبرأاان الواضاع علا  ض
وف  محّمد وأ حاضا  حّملوا عه مّدة ثاو  عخارة أاوإل عاه مّ اإل  اّي ا ضى و ااووا عاه أاض  الماّدة 

و ر  الضاا ون و اوها الماللوف وعاّروا  أدعا  لأهاا ا عداء  ع  ي ضرا ا  حاّ ووهبت ا موال
ج مان مّ اإل إل  د ار ال ربإل  وضرد أن أأرعوا عه إ ضاء حضارة محّماد  اّمموا علا    لاا  ولاضا  ار 

و أ الّل ي وأاالر إل  المد وإل  ومأ أضا لا   ّأ ا عداء عان ام اضاء باي  رّ باوأا إلا  الحضخاإل 
والمد وإل  و اوت  ضا ي الرّر وعخا رأا أض  عه وها إل الّ وّحش وال أوة عبرابرة أمرت ا وم وّحخوأا 

ا ماا  ااووا  ادعوون أو دأاا أح ااء ضالّوأضإل إل ها  لعو ون ضالّوأضإل إل  أأي الماوا   ّن برابرة أمرت 
 حاات ال ّااراّ  أّمااا أاا  ء ع اااووا   اادون بوااا ها مر  ااد ن أّن أااضا الرمااي موضراا  عاان الحمّ ااإل و اااووا 
 ف  ااارون ضاااا  عماااثو   اااان ألثااار الّرالاااال   وّعااادون الوالاااا ها ضال  اااي إن أاااّن ولااادن إواثاااا   و   اااالال 
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وااات  و ااضل   ااان الّخاا ج الواحااد  ّ  ااض لوفأااا ألااأ ال ضا ااي الرربّ ااإل ح ّاا  ارن  وفاار ماان ضّرّتااإل الب
ضا ماا وخابت الحاّر وال  اال با ن  امرأة  و ان للث ر ماوها عاه ب  اا ماا  التاد عان عخار الوالاات  واش
أاااض  ال ضا اااي  لأااار ال ب لاااإل ال الضاااإل وأااااء ال ب لاااإل الم لوضاااإل وأ فالهاااا و راااّدون أااا  ء ا أااارى أرّ ااااء 

ضا ماات أحادأا و ار  عخار وأاوة اأا حوض أو د  ماوهّن ضرضاها     ّرعون عا ها ضاالب أ والّخاراء  واش
عل  أّمهات الضرا  وعوادما  اان  ل اه أحاد أا  ء ا و د عضاء اا علا  رأ  الوالاإل أب اا وتواادي 
أااض  حولااه    اا ر  لاا  الماارأة المأاا  وإل علاا  الفااور أأاا ر ا ور    ااا ولااا الحّرّتااإل الّ اّمااإل أن  فرااي 

ّّ عم ق أو خ مها أو ضربها والالرأا  ّي  وا ح ّا   بها ما  خاء  عإن أراد   لها أو أالوها عه ال
  ضه عل  ح ا ها  درتالّ ا   و  ض ر عل ا ع ما    ار من أض  المراملإل حأاّ الرارف وعاادات 

.  الرّر
 

وغوااّه عاان الب ااان مااا  وخاال باا ن وأاااء الّخاا ج الواحااد وباا ن أو دأااّن ماان الح ااد والحأااد  
 أ  اوت حال أ  ء الّوأوة الم لومات ومر خ هّن.والرداوة والض ضاء  عاو روا   

 
وعااوم مااا ض اار عااإّن ح اااة ال ضا ااي الرربّ ااإل  ااان  وامهااا وهااّ ضرضااها ضرضااا   لااضا  اواات عااه  

حااارّو وغاااارات مأااا مّرة     اااي و أااالّ ضرضاااها ضرضاااا    لأااارون الّوأااااء وا  فاااال ثاااّا  ب راااووها 
لّورماإل والّر ااء ثاّا أمأاوا عاه مو ها  الّضّلاإل لألالاوّ  و ا من بواات أم ار وبو اا  ضاوا  اومها عاه ا

وا أر والهوان ضا م   اووا أماراء وال اوا أ اضحوا أأاراء  ضاا م   اّن أاّ دات مح رماات وال اوا 
أ ااضحن أرّ اااء ضلاا وت  عباا ن أااض  ال ضا ااي ضراا  حضاارة الّرأااول عل ااا الّ ااوة والّأااوا  ومااا ماان 

ة أاوإل  ثاّا  ارج مهااالرا  وماأ ضلا  لاا   ّفاوا عان إ ضا اا ضوء إّ  و حّملا من أ  ء مّدة ثو  عخر 
بي حخادوا الماوعها و رالاوا عل اا ضالالواد والمحاارب ن مهااالم ن ل رادموا  اّي مان اّ ضراا مان رالاال 

 ووأاء وأ فال  عاض ّر حضر ا لمحاربإل  ل  ال ضا ي عه مثي  ل  الّ روف.
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بي وحن مو فون   و ول غ ر أض  أه ح   إل الحال ولأوا ضم رّ ب ن و  ضمداعر ن عوا  
 الحّق.

 
عااااو روا ضرااا ن امو ااااف لاااو  اااان حضااارة المأااا ع عاااه مو اااأ  هاااضا بااا ن  ضا اااي م وّحخاااإل  

 اغ إل  هض  و حّمي  اابرا  ماأ الحاوارّت ن ماّدة ثاو  عخارة أاوإل  اّي الفااء مان أا  ء  ثاّا أااالر 
 اّي أا  ء الّ  ااة   رّ بوواا أ  را  من و وا ومأا   رأأاا إلا  الضاد اإل عارارا  مان الّ لاا  وماأ ضلا  

الاّد ن عه   ي عموا الّرالال ووهّ ا موال وأأر الّوأاء وا  فال  علّي أب ي  اان  أاللا الّأاّ د 
 المأ ع مأ أمثال أ  ء؟

 
ورا لو لحق الّض ر حضر ا وعفا و فع للاان أاضا الرفاو والّ افع مان ا عماال الم بولاإل  

ضلاا  الّ ااالا ال ا ااي الّأاااع  للااّدماء  رتااد أن    ااي المرااا  ماان  والمحمااودة الااّدا   وللّوااا لااو رأى ضاالنّ 
و لأااار وأااااءأا وأ فاااالها  عاااو خاااّ  أّواااا  اااان  رماااي لحما اااإل أااا  ء  الم لاااوم ن وتوهاااّ أماااوالها

 الم لوم ن و موأ عوها  لا الّ الم ن.
 

ء إضا  عِلااااال ا ع ااااراا علااا  حضاااارة الّرأاااول؟ أ ّوااااا لاااا  أااااّلا وفأاااا مااااأ الّ اااحاضإل والّوأااااا 
 ؟وا  فال لهض  ال ضا ي الّ اغ إل

 
وعضاااو  عااان أاااضا عاااإّن  هاااض ّ أ اااوم  لااا  ال ضا اااي ومورهاااا مااان أاااف  الاااّدماء أاااو عااا ن  

الموأضإل  وردع  ل  الّوفاو  والالرأاا محاا الّرحماإل والروا اإل  مثاي ضلا   مان ب اد   اد  مان الّأاّا 
ّّ أو مان   أار ال اد  وتواّلاه الّخااّر وتالالار   علاو  اان حضارة   رتد أن  خربا  عالّ د ق المح
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المأاا ع عااه مو ااأ  هااضا   بااّد أّوااا  ااان  رمااي لوالاااة الّرالااال والّوأاااء وا  فااال ماان بااراثن  لاا  
ا الّض اّ اللاأرة  عل  أّن حضرة محّمد لاا  حااّر الّو اارى باي  ث ارا  ماا خاملها برعا  اا وماوحه

 امااي الحّرّتااإل  و ااان عااه والااران  ا فااإل ماان المأاا حّ  ن ع ااال حضاارة محّمااد إّوااه   ااا للااّي ماان 
  ر دي عل  ح وم أ  ء وعل ا أ  ا الّدعوى أماا هللا.

 
و ااّر  عااه أواماار  ضاالّن أروا  الّو ااارى وال هااود وأمااوالها عااه حما ااإل هللا  علااو  ااان الاااّلوج  

مورها عان الاّضأاّ إلا  اللو أاإل أو  رغمهاا علا  الّ حاّلاّ  مألما  والاّلوالإل مأ حّ إل    الوال أن  
ضا أراد المأااا حّ ون بوااااء  و أاااإل عرلااا   ضا ما ااات والاااّ عل اااا أن  أاااّلا الثماوهاااا إلااا  ال ّأااا    واش واش
المألم ن أعاو ها  وعل  الح ومإل امأاومّ إل أ ضاا  حا ن محارب هاا  عاداء امأاوا أن  رفاو عان 

ا    ّوعوا ضمحا ا   ارأا لمراووإل امأوا  ّوها  حت حما  ا  الّو ارى ال دمإل الرأ رّتإل ما ل
 وعه م ابي أضا الرفو عل ها أن  دعروا  ّي أوإل مبل ا  ض  و .

 
ضرضاها موالاود عاه ال اد   و  ارى ال ول أّوا  والد أضرإل مواخ ر مفّ لإل عه أاضا الّخالن 

عإّن عرمان ال ل فاإل الثّااوه وأوامار  إل  ال وا  ول   أضا ال ول من عودي  بي أو الح   إل الوا رإل  
موالااودة عوااد ض رتاار  ا رثااوض   ضال ااد   وأااضا مّمااا   رتااّ ع ااا  وللاان حااد  ضرد ااض  أن حااّي 
الح ااد والحأااد باا ن المأاالم ن والّو ااارى  ع الاااوال  وأمااا حااّد  ومااا   ولااا  ااو الّ اارع ن أو غ اارأا 

رّ اااّ والالهالاااإل أو  اااادرة مااان خاااّدة  وعاااا  لهاااض  الح   اااإل ح ا اااات وروا اااات واخااا إل إّماااا عااان ال ّ 
الرااداوة  عمااثو    ااول المأاالمون إّن الّوبااّه  ااّل  هللا عل ااا وأااّلا خااّق ال ماار عو ااأ علاا  الضااال مّ ااإل 
م  ّورتن أّن ال مر الرا    ر عخّ ا و ف ن أل   ضلحدأما عل  أضا الالبي وضالثّااوه علا  الباي 

ضل  ماا  رو اا ال ّأ أاون  ادحا  وضّماا   ّلاا آ ر  عالّ مّأ  ض ااأر أاض  الّروا اإل  رّ اّ محاا  و ا
 مضالغ ع ا وألثر    أأا  لا.
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وضا    ار ع د  هر حضرة محّمد عه  حراء الحالااال بالالتارة الراّر ح ا    الرع و   

خاااالر و  عماااران  وضراااا ضودأاااا  مّ اااإل والمد واااإل خاااد دة الحااارارة  وا أااااله مااان أاااّ ان الضاد اااإل 
ا  ان لها و  ّ  اّ  مان الرلاوا والمراارف ح ّا  أّن حضارة محّماد عل و ها و ضاعها بدوّ إل  وم

وفأا  ان أّمّ اا  و ااووا    باون ال ارآن علا  ع ااا أل ااف ال اراف أو علا  ورم الّو  اي   اوج   
 عمن أضا المثال  م و  أن  در  حالإل ال وا اّلض ن ضر  ب وها حضرة محّمد.

 
وا الّ وراة واموال ي ولا   مووا ضر أا  وموأا   و ان أّول اع راا عل ها  ولا لماضا لا   بل 

عث ي عل ها أضا ال ول وأالابوا   أ  ان حاال آضا واا وأالادادوا وأاا لاا   مواوا بهاض ن الل ااب ن  عارد 
علاا ها أّوهااا  اااووا ضاااّل ن وعلاا  ا أن   بااّرءوا ماان  للااا الّوفااو  ح ّاا  ولااو  اااووا آضاااء ا وأالااداد ا  

ض  ااّ خاامي للّ افات املهّ اإل و ماا ت ووباّوات  ض  الاء رالي أّماهّ عفه أ ل ا  هضا وب ن  ضا ي  ه
ا وب اء والّخرا أ الّرّباوّ إل مبّ ن ع ا ضرا الرلوا والمأا ي الرلمّ إل بوها إل الف احإل والضوغاإل  عمان 
ضل   رلمون أّوا عه ال رون ا ولا  والوأا   وح ّا  ال ارن ال اام  عخار الما ودي  باي الّرا اد 

اّ فق الم أ الّرتاضّ  ن عه الرالا عل  مر الّتإل ا را وحر إل الّخم   و ان أضا  i  رالّخه ر ا 
لا  ضلا   الّرا د ا   ر أّول من  اال ضاالّرأي الالد اد مان أّن الّأا ون للّخام  والحر اإل لاألرا  واش
الو ت  ان الم اأ الّرتاضاّ  ن والفوأافإل عاه الراالا مّ ضرا ن و رّتاإل ض لم او  وترماون ضالالهاي مان 

 ول ض  ر ضل .  
 

ورا ل اد   اّور ع ثااغور  وأعو اون عاه أوا ار أّ امهماا ضالّن الحر اإل الّأاووّ إل للّخام  عاه  
مو  إل البروج ل أت واخ إل من أضا الالرا  باي مان حر اإل ا را حاول الّخام  وللان أاضا الاّرأي 

للان واللات عاه المأّلا ضا لدى الم أ الّرتاضاّ  ن  و  أوضات وأ ا  موأّ ا  وأ ضع ما  الا ض لم و  
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)والّشمم  جرمرل لمقممج ّر ال ارآن آ اات   االأ رأي ض لم او  و واعاد   ومان ضلا  ار اإل اللرتماإل 
ّّ يمف ي مس حقم(حو (الم ضّموإل ثبوت الّخم  وحر  ها علا  محورأاا  و اضل  ار اإل  iiلها(  iii)وكم

ّرتاضاّ ون بهاضا ع د  ّر  ضلّن الّخم  وال مر وأا ر الّوالاوا م حّر اإل  علّماا او خار ال ارآن اأا هالأ ال
الّرأي ووأبو  إل  الالهاي  ح ّا  أّن علمااء امأاوا لّماا رأوا م الفاإل أاض  ار اات ل واعاد ض لم او  
اض ّروا إل   لوتلها  ّن و رّتإل ض لم و   اوت خا رإل ومأّلما  بها و رتع ال رآن   الفها وضل  

أرما إل أوإل   رتضا  ح ا  حّ   ال رن ال ام  عخر الم ودي أي ضرد  هور حضرة محّمد بوحو  
ار ت الّ لأاا وبّ إل وحاادثت ا ل خاااعات المهّمااإل  ر ااد الّرتاضااّه الّخااه ر ر اادا  الد اادا  وا  رعاات

عثب اات حر ااإل ا را وأاا ون الّخاام   و ااضل  عرعاات حر ااإل الّخاام  حااول محورأااا  و ااار ماان 
 ّ إل محا أوأاا.المرلوا أّن  رتع ار ات ال رآوّ إل   ابق الوا أ وأ ضحت ال واعد الض لم وأ

 
وضا    ار عل د  رّب  عه  ّي الّخرترإل المحّمدّ اإل الاّا غف ار مان ا ماا الّخار ّ إل ماّدة ألاأ  

وثلثما ااإل أااوإل  وعااه ال اارون الوأاا   ح اا   اواات أوروّضااا عااه مو هاا  الوحخااّ إل  فااّوم الرااّر عااه 
أااا ر ملااي الرااالا   الرلااوا والّ ااوا أ والّرتاضااّ ات والمدوّ ااإل والأ اأااإل بااي وعااه أااا ر الفوااون علاا 

و ان مرّبه أض  ال ضا ي البدوّ إل الرربّ إل ومحّر ها والم ّأ  للمدوّ إل واللماا ت اموأااوّ إل با ن  لا  
الّ وا ااأ الم  لفااإل أااو ضلاا  الّخاا ج ا ّمااّه وأعوااه ضااا حضاارة محّمااد  عهااي  ااان أااضا الّخاا ج 

 المح را مرّب ا  لللّي أا  ؟  الّ امو اف.
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