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  التمهيد

   في سطورغ محمد  اهللاِولِرس حياةُ - ١

غ  
 بن عبد ٍ هاشمُ بن، املطلبِ عبدُ بن، اهللاِ بن عبدُ حممدِهو أبو القاسم

َّ بن مرة،ُ بن كالب، قيصُ بن،مناف  بن ، بن فهر، بن كعب بن لؤي بن غالب،ُ
 بن ، بن مرض، بن إلياس، بن مدركة، بن خزيمة، بن كنانة، بن النرض،مالك
 .، وعدنان من نسل إسامعيل بن إبراهيم عليهام السالمن عدنان ب،ّن معد ب،نزار

غ  
ِوأم رسول ُهي آمنة بنت غ  اهللاُِّ  بن زهرة بن ِ منافِ بن عبدٍ وهبُ

 .البُك
غ  

 ِ هلدمَ مكةُ األرشمُرهةْ الذي غزا فيه أبِ يف العامَ بمكةغ  اهللاُِ رسولَِدلُو
 .)م٥٧١-٥٧٠ (َ سنة يوافُقُ وهذا العام،ِالكعبة

 .ِ من هذا العامِ األولٍ ربيعِ من شهرِثنني يوم االَلدُوقد و
غ  
ْ وهو مح اهللاُِومات أبوه عبد ِل يف بطنَ  وهو يف ُ أمهْ ثم ماتت،ِ أمهٌ

 ُ ورسولُ هو اآلخرَ الذي ماتِ املطلبُ عبدهُّ جدُ فكفله،ِ من العمرِالسادسة
 . سننيِ ثامنُ ابنغ اهللاِ



غ 

 

١٤  

غ  السعديةُ وأرضعته حليمة،ٍ أيب هلبُ جاريةُأرضعته ثويبة ُ. 
غ  
ُ يتيام يكفلهغ َونشأ ٍ عمه أبو طالبُ كفلهَ فلام مات،ِ املطلبُ عبدُهُّ جدً ُّ، 

 .ِ والرعايةِواعتنى به وشمله بالعطف
ٍ ومنحه كل خلق ،ٍ عيبِّ ومن كلِ اجلاهليةِ من دنس ِأل ّوطهره اهللاُ َّ

 ِ وصدقِ ملا شاهدوا من أمانته،ِه إال باألمنيِ بني قومعرُفُ يْ حتى مل يكن،ٍيلمج
 .ِ وطهارتهِحديثه

 . لهٍ يف جتارةٍ أيب طالبِ مع عمهِ إىل الشامغ َوسافر
ِ ثانيا إىل الشامَثم خرج  ريض اهللا عنها ـ يف َ خدجيةِ ـ غالمَرسةْ مع ميً

 وما ِ وأمانتهِ عن صدقهُها ميرسةَثَّ فلام حد، أن يتزوجهاَ هلا وذلك قبلٍجتارة
 . بهِ يف التزوجْبتِغَ رِ وخلقهِ من شأنهُرهََهب

ًفلام بلغ مخسا وعرشين سنة  وكانت يف ،ٍ خويلدَ بنتَ خدجيةغ َ تزوجً
 .األربعني من عمرها
 

  .ِ وابتعثه برسالته،ِ بكرامتهَّاختصه اهللاُم ٦١٠عام ً أربعني سنة َفلام بلغ
 قد  بمكة ـ وكان اهللاٍُراء ـ جبلِ عليه السالم وهو بغار حُاه جربيلأت

َحبب إليه االختالء  .ِ يف هذا الغارِ للتأملِ بنفسهَ
ٍ لست بقارئ:َ قالْ. اقرأ: لهَ فقالِ حراءِ بغارُ عليه جربيلَنزل اه َّ فغط.ُ



 

 

١٥ 
 ذلك َفعل .ٍ بقارئُ لست:َ فقالْ. اقرأ: لهَ ثم قال.ُ منه اجلهدَ حتى بلغُكَاملل

V  ﴿ : ثم قال له.ًثالثا   U   T  S  R   Q  P  O   N  M  L   K
b   a  `  _   ^  ]      \  [  Z  Y  X    W﴾ ]٥-١:العلق[. 

 ، لهَ فأخربها بام حدث، يرجتُفل َ إىل خدجيةغ  اهللاُِ رسولَفرجع
 ،َالرحم ُ إنك لتصل،ً أبدا اهللاَُ ال خيزيك واهللاِ، كال: لهْنته وقالتَتته وطمأَّفثب
َ، وتكسب املعدومتقري الضيَف و،َ احلديثُقُدْصَوت ُ  ِ عىل نوائبُعنيُ وت،ُ

 .ِالدهر
 أخرى ومعه ً مرةِّ عىل النبيَ ثم نزلأل  يعلمها اهللاٍُ حلكمةُثم فرت الوحي

 فأنزل ،ِ املسؤوليةِ وحتملِ والبالغِ بالدعوةُ اجلازمُ واألمرُ األكيدالتكليُف
{      ﴿ :هَعليه قول   |   ¨      §   ¦   ¥   ¤   £   ¢       ¡   �  ~ 
ª     ©﴾ ]٥-١:املدثر[. 

 اهللاِعبادة هم إىل َه ويدعوَ قومَنذرُ أن يِ تعاىل يف هذه اآلياتفأمره اهللاُ
َ واحلر والعبدَ والصغريَ الكبريغ  اهللاُِ فدعا رسول،وحده  َ والرجال،َّ
 . به األكثرونَرَفَ وك،ُ له البعضَ فاستجاب،َ واألسودَ واألبيض،َوالنساء

غ  
 تلو َ سنني يدعو الرجلَ عىل ذلك ثالثَّ واستمر،  رساَ الدعوةغ َابتدأ

 َرَهَج، ]٩٤:احلجر[ ﴾.  /  0﴿ :ه تعاىلُ عليه قولَلَزَ فلام ن،ِالرجل
هم ِ جتمعِهم وأماكنِهم وأنديتِ يف أسواقِالناس إىل ُ فكان يذهب،ِهبدعوت

 .عاىل تيدعوهم إىل اهللاِ
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 غ  
 فلام ،ٌ حمتسبٌ وهو صابرِ من قومهِ األذى والشدائد صنوَفغ َيِقَل

 ،م٦١٥ عام  احلبشةِ خيرجوا إىل أرضْ أمرهم أن،ِه أصحابِأكثروا من إيذاء
ِفرارا من الظلم  . ألن باحلبشة ملك نرصاين عادل فهاجرواِ والطغيانً

 
ً مهاجرا ِ إىل املدينةَهَّ فتوجٍ أيب بكرِ مع صاحبهغ  اهللاُِ رسولَثم خرج

َتاركا بلدم، ٦٢٢عام   من ً سنةَ عرشةَ فيه بعد ثالثَ وترعرعَِدلُه الذي وً
 ،ِعةَّ والسِحبَّها بالرُاه أهلَّ أخرى تلقٍ إىل دارِ، واملعاناةِ واالضطهادِالتكذيب

 .ته ونرصة دينهم وأمواهلم يف محايهس وبذلوا أنف،فآمنوا به وصدقوه
فه َرَ عٍّينَدَ مٍ دستورَ أولَ ووضعِ اإلسالمَ دولةغ ُّ النبيَ أقامِويف املدينة

ُّ وقد أقر النبي ،ِ املدينةِ بدستورعرُفُ وهو ما يُالتاريخ  ِ التعايشَ فيه مبدأغَّ
ها يف َ حقوقِ فيه لألقلياتَظِفَ وحِ واألديانِ واجلامعاتِي بني األفرادِّلمِّالس

 .ِها يف هذا الوقتَ مثلُ التاريخرْفْعَ مل يٍسابقة
 

 من َ واملسلمنيَ بني املؤمنني اهللاِِ رسولغّ النبي ٍ من حممدٌهذا كتاب
 . معهمَ هبم وجاهد يثرب ومن تبعهم فلحَقِ وأهلٍقريش
 .ِ الناسِ من دونٌ واحدةٌإهنم أمة §
ًوإن املؤمنني ال يرتكون مفرحا § ُِبينهم أن يعطوه باملعروف. 

                                                
 . املثقل بالدين والكثري العيال:املفرح) *(



 

 

١٧ 
ى منهم، أو ابتغى دسيعة َغَ من بِّ املؤمنني املتقني أيدهيم عىل كلَّوإن §

َّأو إثام أو عدوانا أو فسادا بني املؤمنني، وإن، ٍظلم ً ً ًم عليه مجيعا َ أيدهيً
 .همِ أحدَدَلَولو كان و

ا يف كافرُقتَوال ي § ٍل مؤمن مؤمنً ُنرصَ، وال يٌ  .ٍ مؤمنً كافرا عىلْ
 .ِ الناسَ دونٍوايل بعضَهم مُ املؤمنني بعضَّوإن §
، غري مظلومني وال َوةِ واألسَ له النرصةَّ، فإنَوإن من تبعنا من هيود §

 . عليهمٍمتنارص
 .ِهِ وأقومٍ هديِوإن املؤمنني املتقني عىل أحسن §
 . ينفقون مع املؤمنني ما داموا حماربنيَ اليهودَّوإن §
هم وللمسلمني  مع املؤمنني، لليهود دينٌُمة أٍ هيود بني عوفَّوإن §

إال  )**(ُِغ فإنه ال يوتَه وأثمَ نفسَمَلَهم، إال من ظِهم وأنفسِهم، مواليدينُ
 .ِِه بيتَه وأهلَنفس
 .همَهم، وعىل املسلمني نفقتَ نفقتِ عىل اليهودَّوإن §
، وإن بينهم ِ هذه الصحيفةَ أهلَ عىل من حاربَوإن بينهم النرص §

 .ِ دون اإلثمَ والربَنصيحة والَالنصح
ه ُاف فسادُ خيٍ أو اشتجارٍثَدَ من حِ هذه الصحيفةِوإنه ما كان بني أهل §

 .غ  اهللاِِ رسولٍ، وإىل حممدَّ مرده إىل اهللاَِّفإن
                                                

 .ً أي طلب شيئا عىل سبيل ا لظلم:ابتغى دسيعة ظلم) *(
 . ال هيلك:ال يوتغ) **(
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َ من دهم يثربَ بينهم النرصَّوإن § ََ. 
، ومن ٌ آمنَ، وإنه من خرجٍ أو آثمٍ دون ظاملُوإنه ال حيول هذا الكتاب §

َّ جار ملن بر واتقى،  اهللاََّ وأثم، وإنَمَلَاملدينة، إال من ظ بٌقعد آمن ٌ
 .غ  اهللاُِ رسولٌوحممد

غ 
 ُ وتركِ، تعاىل بالعبادة اهللاُِهو إفراده َ دعوتٌ حممدُّ به النبيَ ما بدأَّ أهمَّإن
 ِ والعدلِالصدق: لقية مثلُ اخلِ القيمِ سواه، ودعا كذلك إىل تعزيزْنَ مِعبادة

 .ِ والرمحة والوسطيةِواملساواة
 به ُتقربَ ما يِّ وجعلها من أهمِ احلسنةِ األخالقِكام أعىل من شأن

ِ إىل ربه، وأكد عىل كونُاإلنسان  َ اإلنسانَّ، وأنِ لآلخرةً الدنيا مزرعةَّ
 .ٍ ونافعٍ مفيدِّها بكلَ فيها ليعمرمستخلٌف
 َ مؤمنًا أو غريُا كان هذا الصاحب  ألصحاهبا أيِقوق احلِ بأداءُّ النبيَمروأ
ً إنسانا أو حيواناٍمؤمن  ُ حريةِ اإلنسانِ يف حقوقَ ما أواله العنايةِّومن أهم. ً

ِ أحد عىل دخولِ إكراهِاملعتقد وعدم ِ تنفيذا لألمرِ اإلسالمٍ  القايض بأنه ِّ اإلهليً
﴿Ô  Ó    Ò  Ñ﴾. 

 غ  
َ من ذكر وأنثى فمن خدجيةغ ِده أوالُّكل  َ خويلد، حاشا إبراهيمِ بنتٍ

 .َ مرصُِكلَ مُ القبطية التي أهداها إليه املقوقسِفإنه من مارية



 

 

١٩ 
ًى، وعاش أياما يسرية، نََّكُ وبه كان يُ القاسم: من ولدهُفالذكور

 .ٍ أشهرِ بثالثةغ وعاش عامني إال شهرين ومات قبله ِ ولد باملدينةُوإبراهيم
 .ً أيضاغه ِ، وقد مات يف حياتِبِّ والطيِ اهللا وهو امللقب بالطاهرُبدوع

 .ِ كلثومُّ، وأمُ، وفاطمةُ، ورقيةُ زينب: فهنغه ُوأما بنات
 غ  
 َ خدجيةِ من السيدةَ والعرشين تزوجِ اخلامسةَّ سنغ  اهللاُِ رسولَوملا بلغ

َّ عاما، وظلَ أربعونِ من العمرٍ هلا حينئذَ، وكانل ٍ خويلدِبنت  َ معها طيلةً
 ةمسا اخلِ وقد ناهزتْها حتى توفيتَ عليها غريْ، مل يتزوجً سنةَ وعرشينٍمخس

َوالستني عاما، وكان ِ  من النسوةِ بعد ذلك بالعديدَ، وتزوجً سنةَه مخسنيُ عمرً
َ بكرا إال عائشةَّ منهنْمل يكن  له ِ هذا العمرَ بعدَّ منهنُهُ زواجَوقد كان. ل ً
 : منهاٌديدة عٌحكم

١-    لتخريج بضع معلامت للنساء يعلمهن األحكام َّ
 .َّالرشعية، وخاصة التي تتعلق هبن

٢-  التبني ِ كعادةِكرة املستنِْ اجلاهليةِ العاداتِ بعضِ إلبطال 
 ).ٍ جحشِ بنتَزينب (ِ من السيدةِهِكزواج

٣-  ابنةَ عائشةِ من السيدةِهِجً متاما يف تزوٌ وهذه واضحة َ 
 ِهِ وزيرَ ابنةَ حفصةِ من السيدةِهِ، ثم زواجِ الصديقٍ أيب بكرَ األولِهِوزير

 .ِ اخلطابِ بنَالثاين عمر



غ 
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٤-  احلارثِ بنتَجويرية (ِ من السيدةُهُ زواجَ فقد كان ِ (
 ِ بنِّ حييِ بنتَصفية (ِ من السيدةُ، وكذا زواجهِ املصطلقِ بنيَسيدة

 .َ بني قريظةَسيدة) َأخطب
 ِِه يف زجياتِهِدْصَ قُ، ومجيلِهِ غرضُّ، وسمو اهللاِِ رسولُ نبلُوبذلك يظهر

 ومل يكن زواجه عليه الصالة ِِه عىل قلبٌ للهوى سلطانْها، إذ مل يكنِّكل
ًوالسالم هبذا العدد من النساء مستغربا يف جمتمعه، فقد كانت هذه عادة 

 .اجتامعية مألوفة
غ  
، ً سنةَ وستنيٍ ثالثُ وهو ابنَويفُ، وتَ سننيَ عرشِ باملدينةغ َمكث

ُله عيل بنَّوغس ُ وعمهٍ أيب طالبُّ  يف َنِّفُ وآخرون، وكِ املطلبِ عبدُ بنُ العباسّ
 . بيضٍ أثوابِثالثة

َّ عليه املسلمون أفذاذا، مل يؤمَّوصىل ه هو َّ، وألنِهِرْدَ قِ لعظمٌهم عليه أحدً
 .غا  ا وميت  حيُاماإلم

 ُ فاطمةُهُ ابنتِ قالتَِنفُ فيه، فلام داه اهللاَُّ الذي توفِ يف املوضعغ َفنُود
 .غ  اهللاِِ عىل رسولَ حتثوا الرتابْنَكم أُ أنفسْ طابتكيَف: ٍألنس

 منها َ أضاءَ املدينةغ  اهللاُِ فيه رسولَمِدَ الذي قُ اليومَملا كان: ٌ أنسَوقال
 .ٍ يشءُّ منها كلَ فيه أظلمَ الذي ماتَ اليومَكان، فلام ٍ يشءُّكل

* * * 
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   إخوةٌ األنبياءُ-٢

َ مجيعا أرسلٌ إخوةَ األنبياءَّإن ها من ِ، وإخراجِ البرشيةِ هلدايةهم اهللاًُ
 ركنًا من ِ والرسلِ باألنبياءَ تعاىل اإليامن اهللاَُلَعَ جَ، ولذلكِ إىل النورِالظلامت
3  4  5  6   7  8  9  :  ;  >      ﴿: ىل تعاَ، قالِ اإليامنِأركان

   G  F  E  D  C  B  A  @   ?  >  =
Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H﴾ ]١٣٦:البقرة[. 

، ولذلك فال ُهَلُسُ رَبَّ وكذ باهللاَِرَفَ فقد كٍ واحدٍّ نبيَ نبوةَدَحَ جْنَمَف
َّ مسلام إالُ املسلمُيكون  .ِِهائ وأنبي اهللاِِ رسلِ بجميعَ إذا آمنً

، ِ يف الدنيا واآلخرةَ مريمِ بعيسى ابنِأنا أوىل الناس«: غ ُّ النبيَقال
َّعالِ لٌ إخوةُواألنبياء  .»ٌهم واحدُى، ودينَّم شتُأمهاهت، تَ

ْ ألب منُ هم اإلخوةِتَّالَ العُأوالد : ِومعنى احلديث. ىَّ شتٍ أمهاتٍ
، ٌمتنوعةهم ُ، ورشائعِيد التوحُ وهي عقيدةٌواحدم ِم وإيامهنِعقيدهت ُأصل
 .التنوع فيها  ََقَ فقد وِ الرشائعُ، وأما فروعِ التوحيدِ يف أصولَم متفقونَّفإهن

 : بينهمِ عن التفضيلُُه هنيِ لألنبياءغ ِّ النبيِومن تعظيم
ً هبا شيئا َعطيُ، أُهَ سلعتُ يعرضٌّبينام هيودي: َ قالت َفعن أيب هريرة

 من ٌ رجلُهَعِ، فسمِطفى موسى عىل البرشال والذي اص: َ، فقالُكرهه
 ِوالذي اصطفى موسى عىل البرش: ُتقول: َ وقالُ وجههَ فلطمَ، فقامِاألنصار

                                                
 . أبوهم واحد، واألمهات متعددة:تَّعالِإخوة ل) *(
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 يل َّإن! ِأبا القاسم: َ فقالغ ِّ إىل النبيُّ اليهوديَفذهب. ناِ بني أظهرغ ُّوالنبي
ُ وعهدا، فام بالًذمة ، ُهَ فذكر»؟ُهَ وجهَمل لطمت«: غ َ وجهي؟ فقالَ لطمٍ فالنً

ِ حتى رئي يف وجههغ ُّ النبيَفغضب  .» اهللاِِلوا بني أنبياءِّفضُال ت«: َ، ثم قالُ
يا : َ فقالغ  اهللاِِ إىل رسولٌ رجلَجاء: َ قالت ٍ بن مالكِوعن أنس

 .»ُ عليه السالمُ إبراهيمَذاك«: غ  اهللاُِ رسولَفقال. ِ الربيةَخري
ْال ينبغي لعبد أن«: غ َوقال  .»ىَّ بن متَ من يونسٌأنا خري: َ يقولٍ
 عن َليس: ، قالوا»أتقاهم«: َ؟ قالِ الناسَ من أكرم اهللاَِيا رسول: َوقيل
. » اهللاِِ خليلُ ابن اهللاِِّ نبيُ ابن اهللاِِّ نبيُ ابنُّ نبي اهللاُِفيوسف«: قال. َكُهذا نسأل

هم يف ُ، خيار تسألوينِ العربِفعن معادن«: َقال. َكُ عن هذا نسألَليس: قالوا
 .»هواُ، إذا فقِهم يف اإلسالمُ خيارِاجلاهلية

* * * 



 

 

٢٣ 

  غرسول اهللا محمد  نموذج لتعرف ملك من ملوك الروم على - ٣

 يدعوهم فيها ِ األرضِ وحكامِ إىل ملوكِ بالرسائلُ يبعثغ ُّ النبيَكان
وذلك ، أل هللاُ الذين أرسلهم اِ الرسلُ خاتمُ وأنهِ اآلخرِ واليوم باهللاِِإىل اإليامن

 ُهَرسائلإليهم  غ ُّ النبيَ أرسلَ الذينِ القادةِومن هؤالءمن، ٦٢٨يف عام 
 غ ُّ هل النبي يعرَفْ أنَ أرادغ ِّ النبيُ كتابُ، فلام جاءهِ الرومُ عظيمُهرقل
 التي ِ املحددةِ األسئلةِ طرحَ يف ذلك أسلوبَ فاستخدمٌ أم كاذبٌصادق
 ُهُ جوابَ حتى ال يكونِ من املسؤول، واستوثَقِ الشخصيةِ عن حقيقةتكشُف

ِخمالفا للواقع  َ عليه رقباءَ، وجعلغ ِّ إىل النبيِ الناسَ أقربَ، فاختارً
 . إىل ذلكُوهَّ نبهِ عن الصوابَ أو حادَ إليه، حتى إذا ما كذبَيستمعون

َونظرا لعظ  ِ أحدِ، واعرتافغ ِّ النبيِ صدقِ يف بيانِ هذا احلديثِمً
 .ِِه ودالالتِهِ فوائدِ لكثرةِهِ بتاممُهَنصارى بذلك، آثرنا إيراد الِملوك

َ من فيه إىل فيه قالُ أخربهَ أبا سفيانَّ عباس أنِعن ابن ِ ِ ِ ِ ِ  يف املدةُانطلقت: ِْ
 ٍ بكتابَ إذ جيءِفبينا أنا بالشام: َ قالغ اهللاِِ رسولَالتي كانت بيني وبني

 ُّ الكلبيُيةْحِوكان د: َ ـ قالِ الرومَعظيميعني ـ  َ إىل هرقلغ  اهللاِِمن رسول
ُ برصى، فدفعه عظيمِ إىل عظيمُ به فدفعهَجاء  َ، فقالَإىل هرقل ُ برصىُ

ِهل ها هنا أحد من قوم: ُهرقل ، ِنعم: ٌّ أنه نبي قالواُ الذي يزعمِ هذا الرجلٌ
ٍفدعيت يف نفر من قريش: َقال ٍ ُ :  فقالِها بني يدينََ، فأجلسَ، فدخلنا عىل هرقلُ
ِ نسبا من هذا الرجلُم أقربُّأيك  ُفقلت:  فقال أبو سفيانٌّ أنه نبيُ الذي يزعمً

                                                
 ).م٦٢٨(وبني قريش، وكانت عام  غأي فرتة الصلح بني النبي ) *(
 . كم رشق مدينة درعة اآلن٤٠ يف سوريا وتقع عىل بعد :ُبرصى )**(
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:  لهَ فقالِِهانُ، وأجلسوا أصحايب خلفي، ثم دعا برتمجِأنا، فأجلسوين بني يديه
ِإين سائل هذا عن هذا الرجل:  هلمْقل ني َ كذبْ، فإنُّ أنه نبيُ الذي يزعمٌ
ُعيل الكذب َ يؤثرْ أنُ لوال خمافةوايم اهللاِ: َسفيان أبو َ فقالَقال. بوهِّفكذ َّ 

َ كيف حسبه فيكم؟ قالُهْلَس: ِِه لرتمجانَثم قال. ُلكذبت ُ ُهو فينا ذو : ُقلت: ََ
َحسب، قال  ُفهل كنتم تتهمونه: َقال. ال: ؟ قلتٌ ملكِِه من آبائَ كانْفهل: ٍ

 الناس أم ُن يتبعه أرشاُفوم: َقال. ال: ُ؟ قلتَ ما قالَ يقولْ أنَ قبلِبالكذب
: َأيزيدون أم ينقصون؟ قال: َقال. بل ضعفاؤهم: ُقلت: َضعفاؤهم؟ قال

ِ أحد منهم عن دينُّهل يرتد: َقال. ال بل يزيدون: ُقلت  فيه َ أن يدخلَ بعدِهٌ
َسخطة له؟ قال ً َ  َفكيف كان: َقال. نعم: ُفهل قاتلتموه؟ قلت: َقال. ال: ُقلت: ْ

ُقلت: َلاه؟ قاَّكم إيُقتال ُ احلرب بيننا وبينه سجاال يصيب منا ونصيبُتكون: ُ ُ ُ ُُ ً 
ٍ منه يف مدةُونحن. ال: ُ؟ قلتُفهل يغدر: َقال. منه  ٌ ال ندري ما هو صانعُ
ُ ما أمكنني من كلمة أدخلفواهللاِ: َقال. فيها ُ َ فيه شيئا غريٍ  َفهل قال: َقال.  هذهً

َ أحد قبلَهذا القول  .ال: ُقلت: َ؟ قالُهٌ
 : لهْ قلِِه لرتمجانَلقا
ٍ أنه فيكم ذو حسب، وكذلك َ فزعمتِِهعن حسب َُك سألتِّ إين-١
ُ تبعثُالرسل  .هاِ قومِ يف أحسابُ
 من َلو كان: ُفقلت.  الْ أنَ فزعمتٌ ملكِِهآبائ يف َك هل كانُ وسألت-٢

ُ ملك قلتِِهآبائ ُرجل يطلب: ٌ  .ِِه آبائَ ملكٌ
                                                

 . ينقل:يؤثر) *(
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بل ضعفاؤهم : َ فقلتهمُ أرشافْ أمأضعفاؤهم ِهِ عن أتباعَُك وسألت-٣

 . الرسلُوهم أتباع
 َ فزعمتَ ما قالَ يقولْ أنَ قبلِ بالكذبُتتهمونه هل كنتم َُك وسألت-٤

 عىل ُ فيكذبُ ثم يذهبِ عىل الناسَ الكذبَ ليدعْ أنه مل يكنُفقد عرفت.  الْأن
 .اهللاِ

 له ً سخطةُهَ يدخلْ أنَ بعدِِه منهم عن دينٌ أحدُّهل يرتد َكُ وسألت-٥
ِ بشاشة القلوبَ إذا خالطُوكذلك اإليامن.  الْ أنَفزعمت َ. 
 أهنم يزيدون وكذلك  َ فزعمتَ أو ينقصونَيزيدون هل ُ وسألت-٦
 .َّ حتى يتمُاإليامن
 ُ احلربُكم قد قاتلتموه فتكونَّ أنَ فزعمتهل قاتلتموه َ وسألتك-٧

ُجاال ينالِبينكم وبينه س ُ تبتىل ثم تكونُكذلك الرسلو.  منهَ منكم وتنالونً ُ 
 .ُهلم العاقبة
 . ُ ال تغدرُوكذلك الرسل. ُ أنه ال يغدرَ فزعمتُرِهل يغد وسألتك -٨
لو : ُفقلت.  الْ أنَ فزعمتُهَ قبلٌ أحدَ هذا القولَهل قال َُك وسألت-٩

َّرجل ائتم: ُ قلتُهَ قبلٌ أحدَ هذا القولَقال  .َُه قيل قبلٍ بقولٌ
ُ يأمركم قلتَبم: َ قالَّ ثمَ قال-١٠  ِ والصلةِ والزكاةِنا بالصالةُيأمر: ُ
ٌّ فيه حقا فإنه نبيُ ما تقولْ يكنْإن: َقال ِوالعفاف ، ٌ أنه خارجُ أعلمُ، وقد كنت 
 ُ، ولو كنتُهَ لقاءُ إليه ألحببتُ أين أخلصُ منكم، ولو أين أعلمُ أظنهْومل أكن

                                                
 . انرشاحها:بشاشة القلوب) *(
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ُ ملكه ماَّ، وليبلغنِ عن قدميهُ لغسلتُهَعند  .َّ قدميَ حتتُ
 ِ الرحيمِ الرمحن اهللاِِبسم«: ِ فيهُ فقرأهغ  اهللاِِ رسولِثم دعا بكتاب: َقال
ِ سالم عىل منِ الرومِ إىل هرقل عظيم اهللاِِ رسولٍمن حممد  ُ اهلدى أما بعدَ اتبعٌ

 مرتني، َ أجرك اهللاَُِك يؤتِْم، وأسلْمَ تسلْ، أسلمِ اإلسالمِ بدعايةَفإين أدعوك
:  ;  >  =  <    ﴿و،  األريسينيَ إثمَ عليكَّ فإنَ توليتْوإن

  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C   B  A  @  ?
      X  W  V  U  T  SR  Q  P  O  N    M

Y﴾«وكثرُهَ عندُ األصواتِ ارتفعتِ الكتابِ من قراءةَ، فلام فرغ َ 
ِرجنا لقد أمر ألصحايب حني خُ فقلتَقال. انَْجِرُْخ بنا فأَمرُ وأُاللغط َ  ُأمر

َابن أيب كبشة ِ، ملك بني األصفر، قالُإنه ليخافه َ ُ ِ  ِ موقنًا بأمرُفام زلت: َ
َ عيل اإلسالم اهللاَُ حتى أدخلُ سيظهرُهَّ أنغ  اهللاِِرسول َّ. 

* * * 

                                                
 . الفالحون:األريسيون) *(
َأمر )**(  . عظم:ِ
ب غري عداوة له؛ فنسبوه إىل نس: قالوا ذلك). وهب( وهذه كنية جده ألمه :ابن أيب كبشة )***(

 .نسبه املشهور



 

 

٢٧ 

  غرسول اهللا محمد حبشة على من ملوك ال نموذج لتعرف ملك -٤

 ما تعرضوا َ بعدِ إىل احلبشةٍ حممدهللاِ اِ رسولِصحابة ِ هجرةِويف حديث
ُ ذكر ملا تنطوي عليه دعوةِله من األذى والتضييق  من غ ٍ حممد اهللاِِّ نبيٌ

 وذلك ما َ باآلخرينِّ، والربِ اإلنسانيةِ احلقوقِ، ومراعاةِ األخالقِحماسن
 َحني) ِّالنجايش (ٍ وقتئذِ احلبشةِ مللكٍ أيب طالبُ بنُ جعفرُّ الصحايبُخلصه

 . وما يدعو إليهِ عن دينهُهَألس
ُما هذا الدين: َفقال ُ الذي فارقتم فيه قومكم ومل تدخلوا يف دينيِّ  وال يف ُ

ِ أحد من هذه األممِدين ُ  ؟ٍ
َ الذي كلمه جعفر بن أيب طالب فقالَفكان ُ َا امللك كنا قوما أهلُّأهي: ُ لهُ ً ُ 

َ، ونأكل امليتةَ األصنامُ نعبدٍجاهلية َ، ونقطع  األرحامَ ونأيت الفواحشُ ُ ،
َونيسء اجلوار ُ  إلينا  اهللاَُا عىل ذلك حتى بعث، فكنَُّّ القوي منا الضعيَفُ، يأكلُ

ُ نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا إىل اهللاًِرسوال منا نعرُف ُ ُ ُه، َ لنوحدُ
َه، ونخلعَونعبد ِ ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونهُ ، ِ واألوثانِ من احلجارةُ
ِ، وحسنِ الرحمِ، وصلةِ األمانةِ، وأداءِ احلديثِ بصدقناَوأمر ، ِ اجلوارُ
 ِ مالِ، وأكلِ الزورِ، وقولِ، وهنانا عن الفواحشِ والدماءِ عن املحارموالكفِّ
ِ املحصنةِ، وقذفِاليتيم ُ ال نرشكُهَ وحد اهللاََ، وأمرنا أن نعبدُ أمرنا ً به شيئا، وُ

 .ِ، والصيامِ والزكاةِبالصالة
اه عىل ما ا به واتبعنَناه وآمنَّْفصدق:  قالَّ اإلسالم، ثمَعليه أمورد َّفعد

ْه فلم نرشكَ وحددنا اهللاََ به فعبَجاء َّ به شيئا وحرُ نا ما ْم علينا، وأحللَّمنا ما حرً
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ِبونا، وفتنونا عن ديننا لريدونا إىل عبادةَّنا فعذُ لنا، فعدا علينا قومَّأحل ُ 
، فلام ِ من اخلبائثُّ ما كنا نستحلَ نستحلْ، وأنَّ وجلَّ عز اهللاِِ من عبادةِاألوثان

 َكِ ديننا، خرجنا إىل بلدَوا علينا، وحالوا بيننا وبنيَّقهرونا وظلمونا، وشق
ا ُّ أهيَ عندكْظلمُن  الْ، ورجونا أنَكِ ورغبنا يف جوارَ عىل من سواكَواخرتناك

 .ُامللك
 ٍ من يشء؟هللاِ به عن اَمعك مما جاء هل :ُّ له النجايشَفقال
 .نعم: ُ له جعفرَفقال
َ عيل فقرأُفاقرأه: ُّ له النجايشَفقال  ﴾!﴿ً عليه صدرا من َّ

 حتى ُ أساقفتهْ، وبكتُ حليتهَ حتى أخضلُّ النجايش، فبكى واهللاِ]مريم[
 .ا ما تال عليهموهم حني سمعَأخضلوا مصاحف

 ٍ من مشكاةُخرج به موسى ليَ والذي جاء هذا واهللاَِّ إن:ُّ النجايشَثم قال
ُهم إليكم أبدا وال أكادُ ال  أسلم، انطلقا فواهللاٍِواحدة ً. 

* * * 
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  غرسول اهللا محمد  نموذج لتعرف أحد كبار أحبار اليهود على - ٥

ُوهذا أيضا زيد  َ صدق يعرَفْ أنَ أرادِ اليهودِ أحبارِ كبارُ أحدَةنَْعَ بن سً
، فلم ِِه له يف عقيدتَ بل مع املخالفنيِ مع الناسِهِ يف أخالقُهَ فاختربغ ِّالنبي
 . بهَ املؤمننيِهِ أتباعَ أحدَ ويكونِِه بنبوت يعرتَفْ إال أنُيملك

ٍ هدى زيدَ وتعاىل ملا أرادَ تبارك اهللاََّإن: َ قالت ٍمَ اهللا بن سالِعن عبد ُ 
َ سعنة قالِبن َ َ زيد بن سعنةَ ُ ُعرفتها ٌ يشء إال وقد ِ النبوةِ من عالماتإنه مل يبَق: ُ

ٍيف وجه حممد  ِ نظرت إليه إال اثنتنيَ حنيغِ ُ مل أخربمها منهُ ُيسبُق حلمه : َ
ِجهله، وال يزيده شدة اجلهل عليه إال ح ِ ُ َّ ُ ُ ْلام، فكنت أتلطُف ألنََ َّ َ ُ ُه َِط أخالً

ُفأعرَف حلمه وجهله َُ َ. 
ِ يوما من احلجراتغ ُ رسول اهللاَِفخرج: َقال ُ ُ، ومعه عيل بنً  أيب ُّ
ِّأتاه رجل عىل راحلته كالبدوي، فٍطالب ِ ِ ٌ. 

ِ، قرية بني فالن قد أسلموا، ودخلوا يف اإلسالم اهللاَِيا رسول: َفقال ٍ ُ ،
ُوكنت أخربهت َ أسلموا أتاهم الرزق رْم إنْم أهنُ ٌدا، وقد أصاهبم شدة وقحط َغُ ٌ َّ ً
خلوا ً طمعا كام دِ خيرجوا من اإلسالمْ أن اهللاَِ، وأنا أخشى يا رسولِمن الغيث

ْفيه طمعا، فإن َترسل أن َ رأيتً َ إليهم من يغيثهم به فعلتُ ُ. 
َ إىل رجل جانبه ـ أراه عمرغ  اهللاُِ رسولَفنظر: َقال ُ  . ـٍ
 . اهللاٌِ ما بقي منه يشء يا رسول َ:َفقال
َ زيد بن سعنةَقال ُفدنوت إليه، فقلت: ُ ْيا حممد، هل لك أن:  لهُ  تبيعني ُ
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ًمترا معلوما من ح ِي فالن إىل أجل بنِائطً   كذا وكذا؟ٍ
ْال يا هيودي، ولكن«: َفقال َ أبيعكُّ ِ مترا معلوما إىل أجلُ ً  كذا وكذا، وال ً

َأسمي حائط  .»ٍ بني فالنُ
ْي، فأطلقت مهنعم، فبايعنَ: ُقلت ِ ٍثقاال من ذهب ِ مَ ثامننيُُهفأعطيت ،ياينُ ً

ِ متر معلوم إىل أجليف ٍ  . كذا وكذاٍ
ْاعجل عليهم، وأغثهم هبا«: َ، وقالَفأعطاها الرجل: َقال َ ْ«. 
َ زيد بن سَقال َ حمل األجل بيومني أوثالثة خرجَ قبلَفلام كان: َنةْعُ ٍ ِ ِّ 

ِ رجل من األنصارِ يف جنازةغُرسول اهللا  ٍ ونفر ُ وعثامنُ وعمرٍ، ومعه أبو بكرٍ
ِ، فلام صىل عىل اجلنازةِِهمن أصحاب َدار، فجلسِ دنا من جَّ ُ إليه، فأخذت ٍ

ٍيصه، ونظرت إليه بوجه غليظ قمِمجامعب ٍ ُِ ِ. 
ِ ما علمتكم بني عبد املطلبِّ حقي؟ فواهللاُِ تقضيني يا حممدَأال: ُثم قلت ُ 

ٌملطلٍ  ْ ِ يل بمخالطتكم عَ، ولقد كانُ ِ  .ٌلمَ
َونظرت إىل عمر: َقال ِلفلك ِ يف وجهه كاِ، وعيناه تدورانِ اخلطابِ بنُ
 .ِ، ثم رماين ببرصهِاملستدير

ِ، أتقول لرسولَّ عدو اهللاِْ أي:َوقال ُ ما أسمع، وتفعلغ  اهللاُِ  به ما ُ
َ، لوال ما أحاذر فوتأرى؟ فوالذي بعثه باحلقِّ َه لرضبت بسيفي هذا عنقُ ُ . َكُ

َ ينظر إىل عمرغُورسول اهللا  ُ يف سكون وتُ  ٍ.دةَؤٍ
                                                

 .كيس النقود يشد به الوسطأي  :مهياين) *(



 

 

٣١ 
ِإنا كنا أحوج إىل غري«: َ قالَّثم َ  ِ تأمرين بحسنْ، أنُ هذا منك يا عمرَّ

ِ التباعةِه بحسنَ، وتأمرِألداءا ِّ ،حقه، وزدِهِ فاقضُ يا عمرْاذهب ْ  َ عرشينُهَّ
ِصاعا من غري  .»ُ ما رعتهَ مكانِهً

ِّ يب عمر، فقضاين حقَفذهب: ٌ زيدَقال ، ٍا من مترً صاعَي، وزادين عرشينُ
 ؟ُما هذه الزيادة: ُفقلت

ُ ما رعتَ مكانَكَ أن أزيدغ ُأمرين رسول اهللاِ: َقال ُأتعرفني يا : ُقلت. َكُ
 ُعمر؟

 .َنةْعَ سُ بنُزيد: ُ أنت؟ قلتْ ال، من:َقال
ُاحلرب؟ قلت: َالق ُ ُنعم احلرب: َ َ. 

ْفام دعاك أن: قال َ  ؟ َ به ما فعلتَ، وتفعلَ ما قلتغ  اهللاِِ لرسولَ تقولَ
ُّيا عمر، كل: ُفقلت  غ  اهللاِِ رسولِها يف وجهُتْ قد عرفِ النبوةِ عالماتُ
َه جهلُيسبق حلم: ، مل أختربمها منهِاثنتني  إليه إالُحني نظرت ُه، وال يزيده ُ ُ

ُحلام، فقد اختربهتام، فأشهدك يا عمر أين قد رضيت باهللاِ َّشدة اجلهل عليه إال ُُ ًُ ُ 
ِربا، وباإلسالم َ نبيا، وأشهدكغٍ دينًا، وبمحمد   ُ ُ  مايل ـ فإين أكثرها َ شطرَّ أن 

ِماال ـ صدقة عىل أمة ٌ  .غ ٍمد حمً
َّك ال تسعهم كلَّهم؛ فإنِعىل بعضأو : ُ عمرَفقال  .همُ
ِ عمر وزيد إىل رسولَعَفرج. همِأو عىل بعض: ُقلت ٌ  .غ  اهللاُِ

                                                
ِالتباعة) *(  . الطلبأي :ِّ



غ 

 

٣٢  

ْأشهد أن: ٌ زيدَفقال ُ حممدا عبده ورسوله َّ، وأن إال اهللاَُ ال إلهُ ُ ُ  َفآمن. غً
ِبه وصدقه، وشه ُ ِّ كثرية، ثم تويفَ مشاهدغ  اهللاِِ مع رسولَدَّ ُ ، ِ تبوكِ يف غزوةً

َمقبال غري ٍ مدبرً ُ. 
* * * 



 

 

٣٣ 

 
                                                                    

 ).٤٣٦٢(، ومسلم )٣١٨٧(رواه البخاري   -١
 ).١٥/١١٩(رشح صحيح مسلم للنووي   -٢
 ).٣١٦٢(رواه البخاري   -٣
 ).٤٣٦٧(رواه مسلم   -٤
 ).٤٣٨١(، ومسلم )٣١٤٤(رواه البخاري   -٥
 ).٤٣٨٣(، ومسلم )٣١٤٤(رواه البخاري   -٦
 ).٣٣٢٢(، ومسلم )٤١٨٨(رواه البخاري   -٧
 ).١٦٤٩(رواه أمحد يف املسند   -٨
 ).٢٨٨(رواه ابن حبان   -٩


