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  الفصل األول
  غيض من فيض

  .مشائل الرسول صلى اهللا عليه وسلميض من فغيض يقص عليكم هذا الكتاب 
  

، وحيضنا على مكارم األخالق ونبيل املشـاعر جتـاه   حيثنا النيب على اإلحسان حىت يف النية •
 .اآلخرين

 .أن حنب لآلخرين ما حنب ألنفسناعن اآلخرين ويعلمنا النيب الصفح  •
 .يف وجه اآلخرين والعطف عليهمحيضنا النيب على االبتسامة الصادقة  •
 .نا النيب على حسن املعاملةحيض •
 .حبسن املعشر والتصرف وإظهار االحترامالنيب الكرمي يأمرنا  •
 .حيثنا النيب األكرم على الرفق باإلنسان واحليوان والطري والبيئة •
اإلحسـان  ، وصلة الـرحم و واإلحسان للشيوخحيثنا النيب على احترام الوالدين والرب ما  •

 .بناءوالرمحة باأللألزواج والزوجات 
واملسـاكني  الفقـراء  مسـاعدة الضـعفاء و  إطعام الطعام وحيثنا النيب على مد يد العون و •

 .والعاجزين
 .على األقوال االستداللالصدق يف احلديث وحيثنا النيب على التفكري والتأمل وإعمال العقل و •

  
  حقيقة النيب اآلن؟ هل اكتشفت



  .... صلى اهللا عليه وسلم بق أنهأضيف ملا س...  قبل كشف األستار والبوح باألسرار
 .يعلمنا أن بين البشر سواسية ال فرق بينهم على أساس العرق أو اللون أو اجلنسية •
 .اإلساءة إليهم أو احقارهميأمرنا بتجنب إيذاء اآلخرين أو كراهيتهم أو االعتداء عليهم أو  •
 .لنا يف املنتهىمآيعلمنا بكل وضوح سبب وجودنا ويعرفنا خبالقنا ومبصرينا احملتوم و •
 .يأمرنا بالعيش يف سالم مع اإلحسان يف عبادة اهللا وحده واإلحسان للنفس ولآلخرين •

  
 !كيف ال وهو املبعوث رمحة للعاملني •

  
  ...ألك أن تصدق أنه 



  ؟حممد... 
  

يف  إن ظلت عقولنا أسرية الغرور أو األهواء أو األحكام املسبقة، فلن نرى اجلمال أو احلـق  •
 .أي شيء

  
بية املغلوطة عن اإلسالم والنيب، وأنك رمبا قرأت عنه أو مسعت عنه من مبا أدركت اآلن املفاهيم السللر

  .مصادر غري موثوقة أو تفتقر للرتاهة واحلياد
  

ملا يقدمه من احلق املبني عن حممد  ة وجترد وعقل منفتحيب مبوضوعيأدعوك إىل قراءة هذا الكتلذلك 
  ).صلى اهللا عليه وسلم(



  ه؟تقكتشفت حقيهل ا



  الفصل الثاين
  حقيقة الرسول

وقـد  . مليالد املسيح 570يف مكة قرابة عام  لرجل يدعى عبد اهللا )صلى اهللا عليه وسلم(ولد النيب 
  .اشتهر يف قومه بأنه الصادق األمني

  
مد ، وكان أول ما أمر به حمبالوحيامللك جربيل عليه السالم نزل عليه ، عندما بلغ حممد سن األربعني
، مث أوحي إليه أن اصدع مبـا  وادعهم إىل اإلسالم، مبن فيهم زوجه خدجية أن أنذر عشريتك األقربني

منوذجـا  ، فكان للناس ويف سنوات عمره التالية للبعثة بلغ حممد رسالة اهللا .وبلغ الرسالة للعاملني تؤمر
  .يف سن الثالثة والستني غادر النيب عاملنا وهو 632ويف العام . للبشرية مجعاءقدوة نعم راقيا و

  
  

  مسجد النيب يف املدينة



مصدقا ملـا   إىل العاملنيه ورسلاهللا ، فهو آخر أنبياء "خامت األنبياء"هو ) صلى عليه وسلم( النيب حممد 
  .، مبا يف ذلك اإلجنيل املوحى إىل عيسى عليه الصالة والسالمبني يديه من وحي

  
  .)، األحزاب40اآلية " (ل اهللا وخامت النبينيولكن رسو" القرآن الكرمييشهد اهللا يف 

  
من آمن بعيسى بن مرمي مث آمن يب فله : "فيقول عيسىه وبني نيب اهللا الصلة الوثيقة بينالنيب كما يؤكد 

  ".أجران
  

  ".أنا أوىل الناس بعيسى بن مرمي ألنه ليس بيين وبينه نيب: "ويقول النيب حممد صلى عليه وسلم أيضا
  

وقد ، مدى تكرمي حممد ألخيه عيسى عليهما الصالة والسالمتبني لنا النبوية الطاهرة تلكم الكلمات 
  .كانت تلك نبوءة أوردها نيب اهللا عيسى يف اإلجنيل، وسآيت لبيان ذلك الحقا

  



  شخصية عظيمة
 أخـالق مسات ومن حتلى به ملا  فريدةحملمد كشخصية عظيمة على مر التاريخ املنصفون لطاملا شهد 

كان صـلى اهللا عليـه    .وحىت حلاقه بالرفيق األعلىويف ريعان شبابه وطوال نبوته ومة أظفاره منذ نع
وليس أدل على ذلك من تدوين كل صغرية وكبرية ، متواضعاخملصا صادقا رؤوفا رحيما أمينا وسلم 

غـري   حىت وصلتنا كاملة حمفوظـة  دقيقا أميناتدوينا من سنة قولية وعملية يف حياته اخلاصة والعامة 
  .منقوصة

  
وصـديقا  ورجل دولة ... أسوة حسنة وقائدا و...  ومصلحا اجتماعيامبشرا ... كان نبيا ورسوال 

  .وأبا حنونا وزوجا أمينا مبهراوخليال ...  وفيا
  

النموذج : ""نيب اإلسالم: حممد"يف كتابه  –أستاذ الفلسفة اهلندي  – راو راماكريشناقال عنه لذلك 
  :، ويعضد رأيه قائال"انالكامل حلياة اإلنس

منـها  ، إذ ال يسعين إال أن أقبس كاملةشخصية حممد هي األصعب من حيث إمكانية سرب أغوارها "
فهو حممد النيب وهو حممد احملارب، وهو حممد رجـل  ...  فيا له من تتابع مبهر للمشاهد. قبسا يسريا

  حامي املستضعفني والعبيد؛ليتامى ومالذ ااخلطيب واملصلح واألعمال وحممد رجل الدولة وهو حممد 



واألهم من ذلك كله أنه يف إتيانه كل تلـك األدوار  . الطاهر والقاضي والقديسإنه حممد حمرر املرأة 
  .1كان بطال عز نظريهاملبهرة اإلنسانية 

هي على مدار ثالث وعشرين عاما جند أن حممدا قد غري وجه شبه اجلزيرة العربية وباستقراء التاريخ، 
  ...عمر نبوته
 ...من الوثنية وعبادة األصنام إىل التسليم هللا الواحد •
 ...إىل التضامن واالحتادمن الشقاق واحلروب القبلية  •
 ...من حياة السكر والفسوق إىل الرزانة والتقوى •
 ...من اهلمجية والفوضى إىل حياة النظام والقانون •
 .خالقيالسمو األمن الفقر األخالقي التام إىل أرقى القيم و •

  
 – على هذه الشاكلة ال قبل حممد وال بعدهإن التاريخ البشري مل يعرف حتوال تاما يف جمتمع أو مكان 

  .املبهرة يف عقدين من الزمان تقريباوختيل حتقيق كل تلك اإلجنازات 



  أقوال كتب العامل املرجعية يف الرسول
  

نبوءات اليت اشتملت عليها الكتب الدينية تفصيل كل ال إنه وإن مل يكن املوضوع الرئيس هلذا الكتيب
قد وجدوا تلـك النبـوءات يف   أبني أن علماء املسلمني املبشرة مبجيء النيب حممد، فإنه يطيب يل أن 

  .التوراة واإلجنيلالكتب البارسية واهلندوسية والبوذية، بله 
  

الكثري من الكتب  اولتهتن واالهتمامللبحث إمنا هو موضوع مثري واحلق أن حممدا يف الكتب األخرى 
للحصول على مزيد من املعلومات عـن  . (، وكذلك على شبكة اإلنترنتبالتفصيل الدقيقواملقاالت 

  الرجوع إىل املوقع اإللكتروين للدكتور هذا املوضوع، ميكنكم 



، "النيب حممد: "بة هذه الكلمات، أو البحث على شبكة اإلنترنت بكتاwww.irf.netذكري نايك 
  . )، إخل"حممد يف اإلجنيل"، "حممد يف الكتب اهلندوسية"

حممـد يف الكتـب   "الصادر بعنوان  كتاب إيه إتش فيديارثي ويو عليالكتب ذات الصلة أمثلة ومن 
  ."البارسية واهلندوسية والبوذية

  
حممـد يف  "حتت عنوان لف كتابا بديعا فأ )القس ديفيد بنجامني سابقا( داودأما األستاذ عبد األحد 

  :قائال "مثل موسىالذي هو اآليت النيب "على نبوءة اإلجنيل بقدوم ويعلق  "اإلجنيل
إخـوم مثلـك،    أقيم هلم نبيا من وسط": )18:18( سفر تثنية االشتراعنقرأ الكلمات التالية يف 

، هذه الكلمات تنطبق على حممدوإذا مل تكن  ،"وأجعل كالمي يف فمه، فيكلمهم بكل ما أوصيه به
 يدع لنفسه أنه النيب املشار إليـه يف اإلصـحاح  ، علما بأن عيسى نفسه مل إذافإا تبقى غري متحققة 

لكن الـنيب  ، ال مشرعاسيظهر قاضيا  –كما هو يف عيون الكنيسة  –ذلك بأن عيسى ... املذكور 
  ).2 : 33لتثنية، ا" (وعن ميينه نار شريعة هلم"جاء املوعود 



يؤكد علماء املسلمني أن هذه البشارة ال تنطبق على أحد سوى حممد، فموسى وحممد متشـاان يف  
ويف الزجيـات   الكثري من اجلوانب، فأول حرف من امسيهما واحد، ومها متماثالن يف امليالد الطبيعي

بنـار  "وأا جاءا ، ، كما أما كانا نبيني وحاكمني وقائدين ورجلي دولةوالرسالة واملوت الطبيعي
، ومن ذلك املـيالد والرسـالة   يف املقابل، خيتلف عيسى عن موسى يف الكثري من اجلوانب. "شريعة
  .يف حروب كما فعل موسىومل حيكم شعبا أو حيارب  ، كما أن عيسى مل يتزوجوالنهاية

  
ن إخوان بين إسرائيل تشري إىل نيب مإمنا " إخوم أقيم هلم نبيا من وسط"ومن اجلدير بالذكر أن عبارة 

  ).أي أبناء إمساعيل(
  

:  14يوحنا، ( "فَيعطيكُم معزيا آخر: "معز آخر إذ يقولبقدوم كما أن عيسى بشر يف العهد اجلديد 
16(.  

  
  :عالوة على ذلك، يقول عيسى

"قالْح ي أَقُولُ لَكُمنلك : هَألن ،قطَلأَنْ أَن لَكُم ريخ هإِنْ إِن نلكي، وزعالْم يكُمأْتالَ ي قطَلأَن إِنْ لَم
كُمإِلَي لُهسأُر تبٍة8. ذَهوننيلَى دعو لَى بِرعٍة ويطلَى خع الَمالْع كِّتبي اَء ذَاكى جتملَى 9: وا عأَم

وأَما علَى 11. علَى بِر فََألني ذَاهب إِلَى أَبِي والَ تروننِي أَيضاوأَما 10. خطيٍة فََألنهم الَ يؤمنونَ بِي
يند الَمِ قَدهذَا الْع يسئٍة فََألنَّ روننيد. 

  إِنَّ لي أُمورا كَثريةً أَيضا «12



أَما متى جاَء ذَاك، روح الْحق، فَهو يرشدكُم و13. َألقُولَ لَكُم، ولكن الَ تستطيعونَ أَنْ تحتملُوا اآلنَ
ذَاك 14. مورٍ آتيٍةإِلَى جميعِ الْحق، َألنه الَ يتكَلَّم من نفِْسه، بلْ كُلُّ ما يسمع يتكَلَّم بِه، ويخبِركُم بِأُ

  "..يمجدنِي
  )14 – 7: 16يوحنا، (
  

  املبشر به بعد عيسى؟ لك املعزي اآلخرفمن هو ذ
  

هو املستويف ملضمون بشارة عيسى استنادا إىل الكـثري مـن   يقول عمالء املسلمني إن حممدا وحده 
  :األسباب، وفيما يلي بيان بعضها

  
الذي (ال ميكن أن تنطبق على الروح القدس نظرا ألن الروح القدس " املعزي اآلخر"إشارة عيسى إىل 

كان  )الروح القدس، كما يراه املسيحيونالرب االبن والرب األب والرب  –انيم الثالثة األقأحد هو 
  .عيسىفمحينه بعد " املعزي"، أما وفقا ملا يفيد به اإلجنيل موجودا قبل وأثناء رسالة عيسى



  
  

بـ ، فكان حاكما وقاضيا يضاف إىل ذلك أن حممدا جاء ليحذر الناس من املنكر ويأمرهم باملعروف
  ".عن ميينه" "شريعة"
  

، وحقيقة احلياةهذه أرشد حممد الناس إىل منتهى احلقيقة بوجود اهللا الواحد احلق، وحقيقة الغرض من 
  .، وغري ذلك الكثري من األموراآلخرة واحلياة األخرى

  
  .أيده ا اهللا الواحد الذي أرسله حوادث املستقبل بنبوءات كثرية ومعجزات وفريةمن لقد بني لنا 

  
، كان األداة اليت أوحى اهللا من خالهلا "الَ يتكَلَّم من نفِْسه، بلْ كُلُّ ما يسمع يتكَلَّم بِه" كان حممد نبيا
وقد تال حممد كلمة اهللا باسم اهللا، وقد أرسل اإلجنيل النبـوءة  . أال وهي القرآن الكرمي كلمته للبشر،

ومن املعلوم أن سور القرآن ايد كافـة تبـدأ   . )19:  18، التثنية" (مسيالذي يتكلم به با" بنصه
  ".باسم اهللا: "بالبسملة



ومن مظاهر هذا التكرمي أن ، تكرمي نيب اهللا عيسى وافر معلوم يف القرآن الكرمي وعلى لسان النيب حممد
  .تسمية أبنائهم باسم عيسىاملسلمون أحب 

  
 يلياإاملسيح أو نفى عن نفسه أن يكون  عن هويتهن عالوة على ذلك، عند سأل اليهود يوحنا املعمدا

إِني ": فَاعترف ولَم ينكر، وأَقَر" من أَنت؟"...": إذ قال" أو النيب املشار إليه يف نص الكتاب املقدس
ِسيحا الْمأَن تلَس" .أَلُوه؟": فَستا أَنياذَا؟ إِيلأَ": فَقَالَ "إِذًا م تالَس؟". "نتأَن بِيأَلن" ابالَ": فَأَج." 

  ).21 – 19:  1يوحنا (
  

: فَأَجاب "أَلنبِي أَنت؟"و املشار إليه يف النص اإلجنيلي يرون أن النيب حممد هأن علماء املسلمني نذكر ب
وال  حنا املعمدانال تنطبق أوصافه على يواملشار إليه " النيب"ال شك أن  ؟، فمن هو هذا النيب إذا"الَ"

  .كما شهد بذلك يوحنا نفسه على عيسى املسيح
  

عن احلقيقة إمنا سيطرح األسئلة التالية من منظـور  ، فإن الباحث احلكيم األمني املنصف وعلى ذلك
  :موضوعي
 من هو ذلك النيب؟ •
الذي جاء بعد يوحنا وعيسى حامال رسالتهم األصلية عن اهللا الواحد األحـد   من النيب احلق •

  حده؟و



  إنه حممد صلى اهللا عليه وسلم



  قالوا عنه
  :، وفيما يلي سرد بعض ما قاله بعض األعالم فيه)صلى اهللا عليه وسلم(كُتب الكثري عن النيب حممد 

  
إذا كان مسو الغاية وضعف الوسائل والنتائج املبهرة هي املعايري الثالثة : ")املؤرخ الشهري( المارتنيقال 

  "من جيرؤ على مقارنة أي عظيم يف التاريخ مبحمد؟للعبقرية البشرية، ف
  

هـل  : وبإعمال كل املعايري اليت تقاس ا عظمة اإلنسان، حق لنا أن نتساءل قائلني: "واستنتج قائال
   "عرفت اإلنسانية من هو أعظم منه؟

 )277 – 276ص ، 2اجلزء  – 1854تاريخ األتراك، باريس، (
  

إن اختياري حممدا على رأس قائمة املائة : ""املائة األعظم أثرا يف التاريخ"قال مايكل هارت يف كتابه 
األعظم واألكثر تأثريا قد يدهش بعض القراء بل ويثري شكوك البعض اآلخر، لكنـه كـان الرجـل    

  ".الذي حقق جناحا منقطع النظري على الصعيدين الديين والدنيوي -على مر التاريخ  -األوحد 



 –فهذا اجلمع منقطع النظري بني التأثري الديين والدنيوي ... "ت إىل نتيجة مفادها وانتهى مايكل هار
  .2"خيول حممدا لقب األكثر تأثريا يف تاريخ اإلنسانية –كما أراه 

  
أنه لو قدر لرجل مثله أن يتـوىل  أعتقد : ""اإلسالم احلقيقي"وقال السري جورج برنارد شو يف كتابه 

جيلب السالم والسعادة اللذين يتحرق إليهمـا  ح يف حل مشكالته على حنو قيادة العامل احلديث ألفل
  ."العامل

بشر بدين وأسس دولة وبىن ، دون مقاربكان أبرز من وطأت قدمه األرض : "وأضاف الرجل قائال
أوجـد جمتمعـا   أمة ووضع قانونا أخالقيا واستهل العديد من اإلصالحات االجتماعية والسياسية، و

  مارسة حيويا قويا مل



وسلوكيات البشر على مر عصـور  الفكر البشري تعاليمه واحترامها، وأحدث ثورة شاملة يف عوامل 
  ."املستقبل

  ).1936، 1اإلسالم احلقيقي، اجلزء (
  

له سبيل اإلسالم حلجز مكان  بأن السيف مل يكنأضحيت على يقني راسخ : "أما املهامتا غاندي فقال
مهـا  ، بل كانت البساطة املتناهية من النيب وإمعانه يف إنكار الذات اميف تلك األيعلى خريطة احلياة 

وثقتـه  وجرأته ، وبسالته ، وكذلك الوفاء الشديد بعهوده وإخالصه املتناهي ألصدقائه وأتباعهالسبيل
  ".ورسالته املطلقة يف اهللا

  ")يانغ إنديا"صحيفة (
  

لـذلك ينظـر إىل قرآنـه    هو نيب ال شاعر، : "فقال )الشاعر األورويب الشهري( وأما وولفغانغ جوته
  ".غرضه التوجيه أو الترفيه كقانون إهلي ال ككتاب من صنع البشر

)Noten und Abhandlungen zum Weststlichen Dvan, WA 1, 7, 
32(  



  :ما يلي )12يف جزئها (تورد املوسوعة الربيطانية 
اكتسب احتـرام اآلخـرين    أمينا مستقيمارجال  تبني التفاصيل الكثري يف املصادر القدمية أنه كان... 

  .على شاكلته من األمناء املستقيمني، وقد كانوا وإخالصهم
  ".حممد أجنح األنبياء والشخصيات الدينية... "
  

أىن لرجل وحيد أن جيمع القبائل املتحاربة ": "والبطولةبطال األ"يقول يف كتابه  وهذا توماس كاراليل
الـيت   )التشـويه الغـريب  (واألكاذيب "...  ".يف أقل من عقدينية حضارية والبدو الرحل يف أمة قو

  ".إمنا هي عار علينا وحدنا) حممد(أطلقت حبماس شديد عن هذا الرجل 
  
األستاذ اجلامعي املتخصص يف األديان والعالقات الدوليـة، ومـدير مركـز    ( قال جون إسبوزيتوو

للتفـاهم اإلسـالمي    PABTومؤسس مركـز   مديرالدراسات الدولية بكلية الصليب املقدس، و
  :يف كتاب حديث له بعنوان) يف الواليات املتحدة األمريكية جبامعة جورجتاون املسيحي

كان حممد من أعظم الشخصيات الدينية واألنبياء ومؤسسي األديان : ""الصراط املستقيم: اإلسالم"
  الذين أهلمت شخصيتهم ومسام 



كما أن جناحه املبهر يف اجتذاب األتباع وإنشاء دولة وجمتمـع سـاد   . يه ذلكالثقةَ وااللتزام يف عز ف
، وأنـه  اجلزيرة العربية ال ميكن عزوه إال حلقيقة واحدة هي أنه كان خمططا إستراتيجيا عسكريا بارعا

لقد وجد أتباع حممد فيه الصالح والثقة والتقوى واألمانـة   ...كان رجال غري عادي يف الوقت ذاته
  ".فوالعط

  ).2004إسبوزيتو، (
  

 ".مل يكن حممد مؤسس اإلسالم، فهو مل ينشئ دينا جديدا": قال إسبوزيتو أيضا •
، فكان النداء املتجدد بالتسـليم  جاء اإلسالم مصلحا: "أكد األستاذ إسبوزيتو على هذه احلقيقة فقال

رة األخرية من السـماء إىل  كما أوحيت بشكلها الواحد النهائي للم تهدالتام هللا وتنفيذ إرا) اإلسالم(
، بل كان إصالحا دينا جديدا –بالنسبة حملمد  –وبذلك مل يكن اإلسالم . خامت األنبياء والرسل حممد

  3...لإلميان احلق



  بدائع مأثورات 
  

من هذا الكتيب؟ إن املفاهيم الـواردة  ) غيض من فيض(هل ما زلت تذكر ما ورد يف الفصل األول 
 وفيما بعض أمثلة من أقوال النيب. القرآن وتعاليم النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم هنا تستند إىل توجيه

  :لتقف بنفسك على ما فيها من روعة ومجال
  

 .الكلمة الطيبة صدقة •
 .تبسمك يف وجه أخيك صدقة •
 .إن خياركم أحاسنكم أخالقا •
 .إماطة األذى عن الطريق صدقة •
 .أفضل اإلميان الصرب والسماحة •
تطعم الطعام وتقرأ السالم على مـن  : "فقال "؟أي اإلسالم خري: "النيب فسألهجاء رجل إىل  •

 ".عرفت ومن مل تعرف
  

  : قال النيب حممد صلى اهللا عليه وسلمعالوة على ذلك، 
• "محنم الرهرمحونَ يامحّماِء الرّكُم من يف السيف األرض يرمح نموا محار". 
  .ب لنفسهال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حي •



 .عوجاره جائ ما آمن يب من بات شبعاناً •
 .ليس الشديد بالصرعة، إمنا الشديد من ميلك نفسه عند الغضب •
 .موأعمالك ينظر إىل قلوبكم صوركم وأموالكم ، ولكن ينظر إىل إن اهللا ال •
 .خريكم خريكم ألهله، وأنا خريكم ألهلي •
 .خريكم خريكم لنسائكم •
 .والسماحةأفضل اإلسالم حسن املعاملة  •

  
  خري الناس أنفعهم للناس

  
 4.خري الناس أنفعهم للناس •

  



  .حسان املبادئهذا غيض من فيض األحاديث النبوية اليت تفيض باحلكمة واجلمال و
  

، فكانت معامالته وأفعاله مع كان حممد قدوة حسنة ألنه بدأ بنفسه يف ما قال فنفذ، وما وعد فأوىف
دة واملتميزة من حيث اخللق العظيم والرمحة واألمانـة واإلخـالص   لشخصيته الفرياآلخرين انعكاسا 

 .والشفقة والصدق والتواضع والكرم والسماحة والصرب والعفو وغري ذلك الكثري من السمات الكرمية
كما أن اآلثار واملواقف والدالئل على تلك السمات الكرمية واألخالق العظيمة للنيب اخلامت إمنا هـي  

  .بالتفصيل هنا، لذا سنكتفي منها مبثال واحد أكثر من أن حتصى
  

 ... وكفروا برسالتهبعد أن طرده أهل مكة  •
 ...بعد تعذيبه واضطهاده وحماولة قلته عدة مرات  •
 ...بعد تعذيب الكثري من أصحابه وأحبابه وقتلهم  •
 ...وطردهم من منازهلن وانتزاع ممتلكام وأراضيهم منهم  بعد حماربته وأصحابه •

  
ان رد فعل النيب حممد على أعدائه من أهل مكة عندما دخل مكة فاحتا وحمررا هلا من الوثنيـة  ماذا ك

  وعبادة األصنام؟



، ويف ذروة فرحتهم باالنتصار ونشوته وسعادم بالعودة إىل يف مستهل النصر املؤزر حملمد واملسلمني
لكهم اخلوف حينئذ من إقدامـه  مجع النيب حممد الناس أهل مكة الذين مت، وإىل مكة املقدسةديارهم 

  .هم املسيء من اضطهاد وقتل للمسلمنيماضيمن على أذيتهم أو قتلهم انتقاما 
  

، فما "خريا، أخ كرمي وابن أخ كرمي: "فأجابوا "ماذا تظنون أين فاعل بكم؟: "سأهلم النيب حممد قائال
  .5"ذهبوا فأنتم الطلقاءا: "كان من النيب برمحته وعفوه وصفحه وكرمه إال أن عفا عنهم فقال

 هل سبق لك أن مررت مبوقف كهذا؟ •
 هل سبق لك أن مسعت خربا كهذا؟ •
 هل أنت قادر على رؤية فيض الرمحة املنبعث من النيب األكرم؟ •

  
  :وصف هذا احلد التارخيي غري املسبوقيف  قال األستاذ جون إسبوزيتو

، ومنح عفوا حممد السلم ووضع أوزار احلرب قبل النيب، االنتقام والسلب املتوقع بعد الفتحبدال من "
فما كان من املكيني إال أن اعتنقوا اإلسـالم ديـن   . شامال بدال من إعمال السيف يف رقاب أعدائه

  ).ياتمع اإلسالم( ةمث اندجموا يف األمة الوليدوقبلوا بقيادة حممد  السماحة



عندما شرعت ظلمـا وعـدوانا يف   " مىقوى عظ"اليت ارتكبتها الفظائع مسعت عن يف املقابل، هل 
  على مر التاريخ؟مهامجة أمم أخرى وغزوها 

  
رمحـة  "شخصيته وأنه حقـا   عظمة سلوكه ورقيإننا كلما اكتشفنا املزيد عن حياة حممد، أدركنا 

  .)107األنبياء، آية ، القرآن الكرمي( "للعاملني
  

  ".األخالقبعثت ألمتم مكارم : "وقال النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم
  

سورة القلم، اآليـة  ". (وإنك لعلى خلق عظيم: "هلذه احلقيقة يقول اهللا تعاىل يف قرآنه الكرمي اوتأكيد
4.(  



  الفصل الثالث
  خامتة

  
أرسل اهللا الواحد األحد الكثري من األنبياء والرسل منهم آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وحممد 

  ).عليهم مجيعا الصالة والسالم(
  

املسلمون واليهـود واملسـيحيون   (نا اهللا الواحد احلق أن حممدا هو خامت رسله إىل الناس كافة أخرب
  ).والبوذيون وامللحدون والالأدريون، إخلواهلندوس 

  
يعلمنا اإلسالم التزام العدل واحلكمة واإلخالص واألمانة واملوضوعية واالنفتاح يف حبثنا عـن احلـق   

  .كم عليهموعند التعامل مع اآلخرين أو احل
  

كما ينبغي مباشرة التعامل مع . ينبغي أن يقوم البحث عن احلقيقة على مصادر موثوقة وحقائق مؤكد
آخرين أو احلكم عليهم استنادا إىل أسس من العدالة واملوضوعية وإحقاق احلق واحلوار واالحتـرام  

  .املتبادل والفهم املفصل



  فكرة أخرية
  

لدينيني غري املنصفني ومن على شاكلتهم من الكتاب واملؤرخني ورجال فيما خيص القادة السياسيني وا
، مدعني أن اإلسالم انتشـر  اإلعالم الذين اموا اإلسالم بغري حق وكذلك كل املسلمني باإلرهاب

الذين يسيئون إىل اهللا ونبيه ويصوروما بأبشع أصحاب املآرب ، وكذلك املغرضون ووالسيفبالقوة 
  :النسبة لكل هؤالء أتساءلالرسوم والصور، ب

يف التعامل مـع  أليس هناك ازدواجية للمعايري  –باحلرية وحرية التعبري يعنونه ما هذا هو هل  •
اإلرهـابيون  "ملاذا مل تسمع عبـارات مـن قبيـل    على سبيل املثال، (اإلسالم واملسلمني؟ 

أيدي أتباع مـن   ، بالرغم من ارتكاب فظائع كثرية على"اإلرهابيون اليهود"و" املسيحيون
 هاتني الديانتني؟

أو اـامهم   ومعتقدام هل أي شخص حر يف ااهرة بالسب والقذف واالحتقار لآلخرين •
 مجلة باإلرهاب؟

املناسب لتعليم األجيال الشابة معىن احلضارة والدميقراطية واحلريـة يف  هل هذا هو األسلوب  •
 املدارس واجلامعات واتمع بأسره؟

هو الوسيلة احلقيقية اليت جتعل آالفا من الرجـال والنسـاء احلكمـاء    " المسيف اإلس"هل  •
الكثري مـن الكتـب واملقـاالت    ( يعتنقون اإلسالم حاليا؟املتمتعني باملوضوعية واإلخالص 

واملواقع اإللكترونية تناقش األسباب والكيفيات اليت يعتنق ا األخـوة واألخـوات ديـن    
 Islam Our Choice: Portraits ofي مبطالعة أوص: على سبيل املثال. اإلسالم

Modern America Muslim Women -  سـتيفاين  و ديربا إل ديركستنقيح
  .)وهذا املقال متاح على اإلنترنت. بارلوف



 تعاريف مهمة
  
  :اهللا

 ، ويعلمنا اإلسالم أن اهللا احلق هو رب العـاملني كلمة اهللا يف العربية علم يطلق على اهللا الواحد احلق
  .واليهود واملسيحيون والعرب يستخدمون هذه الكلمة لإلشارة إىل الرب سبحانه. كافة

  
  اسم اهللا برسم اخلط العريب

  
  

  :حممد
  .)صلى اهللا عليه وسلم(خامت أنبياء اهللا الواحد احلق، أرسله إىل العاملني كافة 

  
  اسم النيب حممد باللغة العربية

  
  

  :اإلسالم
  .رادة اهللا الواحد احلقالتسليم إليعين هذا االسم 

  
  :املسلم

  .اإلنسان الذي يسلم إلرادة اهللا الواحد احلق
  

  :القرآن الكرمي
  .كلمة اهللا احلق اخلامتة اليت أوحاها إىل نبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم



  ثبت املراجع واملصادر
  

  القرآن الكرمي
  األحاديث النبوية املشرفة

  املقدسالكتاب 
  
  .، اهلندف، جامعة ميزور، رئيس قسم الفلسفةكيه إس راماكريشنا وراذ حممد النيب، األست  1

  .متاح على شبكة اإلنترنت  
  
  .مايكل هارت، وهذا املرجع متاح على شبكة اإلنترنت. األعظم أثرا يف التاريخ: املائة  2
  
  .2004مطبوعات جامعة أكسفورد، . جون إل إسبوزيتو. الصراط املستقيم: اإلسالم  3
  
دار الفتح، دولة اإلمارات العربية . الدكتور بالل فيليبس. خمتارة من روائع اإلسالم أحاديث  4

  .1996، املتحدة
  
  .1993للنشر،  دار ابن حزم. الدكتور حممد بدوي. مشاهد من حياة النيب حممد  5



  مواقع إلكترونية مفيدة
www.mercyprophet.org 

tan.orgwww.sul 
www.islamway.com 
www.islamworld.net 

guide.com-www.islam 
 
 

  من إصدارات املؤلف
 من هو اهللا احلق؟ •
 ؟تهما طبيع: اهللا يف النصرانية •
 !رسالة واحد فحسب •
 مجاله احلقيقي؟هل اكتشفت  •

  
، أو إذا أردمت املشاركة بأفكار وصور أو رسـوم  ملزيد من املعلومات أو لتقدمي مقترحات أو تعقيبات

  :، يرجى التواصل معجديدة للطبعة الثانية من هذا الكتيب
  

  ناجي إبراهيم أرفاج
  abctruth@hotmail.com  :الربيد اإللكتروين

info@abctruth.net  
  www.abctruth.net: املوقع اإللكتروين

  +966505913113: اهلاتف
  سعودية، اململكة العربية ال31982 ، اهلفوف، عشة418صندوق بريد رقم 



  رابطة العامل اإلسالمي              "رمحة للعاملني"سلسلة 
ــف               8   ــاملي للتعري ــز الع املرك
  بالرسول

  املركز العاملي
  للتعريف بالرسول

  
  هل اكتشفت احلقيقة عن الرسول؟

  
  ناجي إبراهيم أرفاج/ د

www.mercyprophet.org        
  www.mercyprophet.org  
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  هل اكتشفت احلقيقة عن الرسول؟

د صلى اهللا عليه وسلم لنحبه حبا غامرا مترفعا عن أي سبب، ولنعـيش  حق علينا أن نعرف النيب حمم
  .يف رحاب هذه املعرفة وحنياها ناهلني من فيض حمبته

وبعد أن قرأنا الكتاب ينبغي أن نكون على إملام باملعرفة اليت تؤهلنا ملخاطبة الناس تعريفا بالنيب حممد 
 ومنوذجه الفذ بني البشرية، ونبني هلم ما دافع صلى اهللا عليه وسلم حىت حنيطهم علما بشخصه الكرمي

وقد جاء هذا الكتاب ليعيننا على فعل ذلـك باحلكمـة   . عنه النيب الكرمي وما صدر عنه من تعاليم
واملوعظة احلسنة، بنور اليقني واحلب املبني بوجوه مسحة مشرقة، ال بوجوه كاحلة متـوج بالكراهيـة   

  .والغضب


