كنوز مكتبة اليقظة العربية

حياة محمد
تأليف  :محمد حسني هيكل
1956 – 1888
ع = ==دد ال = ==صفحات  – 650ق = ==طع ك = ==بير – ت = ==اري = ==خ النش = ==ر – 1968
الطبعة الثالثة عشر
دار النشر :مكتبة النهضة املصرية – القاهرة
م==ؤل==ف ه==ذا ال==كتاب ال==كنز ه==و ال==دك==تور مح==مد حس==ني ه==يكل )ب==اش==ا(
ع ==لم م ==ن أع ==الم ال ==قرن العش ==ري ==ن ف ==ي ال ==سياس ==ة واألدب وال ==صحاف ==ة
وال ==فكر .ول ==د ف ==ي  20أغس ==طس  1888ف ==ي إح ==دى ق ==رى م ==حاف ==ظة
ال ==دقه ==لية ألس ==رة ت ==تمتع ب ==ال ==جاه وال ==ثراء .درس ف ==ي م ==دارس ال ==قاه ==رة ح ==تى تخ ==رج م ==ن م ==درس ==ة
الحقوق ثم سافر إلى فرنسا للحصول على شهادة الدكتوراه.
م==ارس ال==كتاب==ة ف==ي ال==صحف امل==صري==ة وه==و م==ازال ط==ال==با ً ف==ي م==درس==ة ال==حقوق ك==ما م==ارس ال==عمل
ال ==سياس ==ي وإت ==صل بح ==زب األم ==ة ق ==بل س ==فره خ ==ارج م ==صر .وف ==ي ف ==رن ==سا إل ==ى ج ==ان ==ب دراس ==ته
ال ==قان ==ون ==ية ت ==أث ==ر ب ==ال ==حضارة ال ==غرب ==ية وق ==رأ ال ==كثير م ==ن ك ==تب أع ==الم ==ها ف ==ي األدب وال ==سياس ==ة ول ==كنه
ع ==ندم ==ا رج ==ع إل ==ى م ==صر وق ==ع ت ==حت ت ==أث ==ير ال ==حضارة ال ==فرع ==ون ==ية ل ==فترة ق ==بل أن ي ==كرس اه ==تمام ==ه
بالثقافة العربية واإلسالمية.
وك ==ان ه ==يكل رائ ==دا ً ف ==ي أك ==ثر م ==ن م ==جال م ==ن م ==جاالت ال ==ثقاف ==ة وال ==فكر ف ==هو ال ==رائ ==د األول ل ==لرواي ==ة
امل ==صري ==ة ع ==ندم ==ا ك ==تب رواي ==ة )زي ==نب(  1914ك ==ما ك ==ان رائ ==دا ً ف ==ي ك ==تاب ==ة ال ==تراج ==م ع ==لى ال ==طري ==قة
ال ==علمية الح ==دي ==ثة ع ==ندم ==ا ك ==تب )ج ==ان ج ==اك رس ==و(  1921ت ==رج ==مة ل ==حياة ال ==فيلسوف ال ==فرن ==سي
ال=شهير  ..ث=م ك=ان=ت س=لسلة ك=تاب=ات=ه ال=دي=نية ال=تي ب=دأت ب=كتاب )ح=ياة مح=مد(  1935وت=اله=ا )ف=ي
منزل الوحي( و )الصديق أبو بكر( و )الفاروق عمر( و )عثمان بن عفان(.
وك ==ان ل ==هيكل إس ==هام ==ات ==ه ف ==ي األدب وال ==نقد وال ==رح ==الت وامل ==ذك ==رات وامل ==قاالت ال ==صحاف ==ية ف ==قد رأس
تح=ري=ر ج=ري=دة ال=سياس=ة ال=يوم=ية واإلس=بوع=ية .ك=ما ك=ان وزي=را ً ل=لمعارف )ال=ترب=ية وال=تعليم( ورئ=يساً
ل ==لبرمل ==ان امل ==صري ف ==ي ف ==ترة م ==ا ق ==بل ال ==ثورة امل ==صري ==ة .وس ==يكون ل ==نا ل ==قاء آخ ==ر لح ==دي ==ث م ==طول ع ==ن
إسهاماته األدبية في سلسلة )أعالم األدب(.
 ...زﻛﺮﯾﺎ
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ص=درت ال=طبعة األول=ى م=ن ه=ذا ال=كتاب ف=ي ع=ام  1935ف=كان=ت ف=تحا ً ج=دي=داً
ف ==ي ك ==تاب ==ات ال ==سير ال ==نبوي ==ة وق ==د ق ==رظ ه ==ذا ال ==كتاب األس ==تاذ األك ==بر ال ==شيخ
مح ==مد م ==صطفى امل ==راغ ==ي )ل ==قد وف ==ق ال ==دك ==تور ف ==ي ت ==نسيق ال ==حوادث ورب ==ط
ب=عضها ب=بعض .ف=جاء ك=تاب=ه ع=قدا ً م=نضدا ً وس=لسلة م=تينة م=حكمة الح=لقات.
وق==د أب==دع ف==ي ب==يان األس==باب واألغ==راض وال==حكم ب==يان =ا ً ق==وي =ا ً واض==حا ً ي==جعل
ال==قارىء م==طمئن ال==نفس رض==ي ال==قلب ،يس==تمتع ب==ما ي==قرأ وي==ثلج ص==دره ب==برد
ال=يقني ،ف=يملك ع=ليه أم=ره ،وي=جبره ع=لى م=تاب=عة ال=قراءة ح=تى ي=وف=ى ع=لى آخ=ر
ما بيده البحث(.
وي=قول ال=دك=تور مح=مد حس=ني ه=يكل ع=ن ط=ري=قة إع=داده ل=لكتاب “ول=قد ت=بينت
أن أص=دق م=رج=ع ل=لسيرة إن=ما ه=و ال=قرآن ال=كري=م ف=إن ف=يه إش=ارة إل=ى ك=ل ح=ادث م=ن ح=ياة ال=نبي ال=عرب=ي
يتخ=ذه=ا ال=باح=ث م=نارا ً يه=تدي ب=ه ف=ي ب=حثه ،وي=محص ع=لى ض=يائ=ه م=ا ورد ف=ي ك=تب ال=سنة وم=ا ج=اء ف=ي
ك ==تب ال ==سيرة امل ==ختلفة ،وأردت ج ==اه ==دا ً أن أق ==ف ع ==لى ك ==ل م ==ا ورد ف ==ي ال ==قرآن م ==تصالً ب ==حياة ال ==نبي ،ف ==إذا
م==عون==ة ص==ادق==ة ف==ي ه==ذا ال==باب ي==قدم==ها إل==ى األس==تاذ أح==مد ل==طفي ال==سيد امل==وظ==ف ب==دار ال==كتب امل==صري==ة،
هي مجموعة وافية مبوبة آليات القرآن متصلة بحياة من أوحى الكتاب الكريم إليه.
وأخ ==ذت أدق ==ق ف ==ي ه ==ذه اآلي ==ات ،ف ==رأي ==ت أن الب ==د م ==ن ال ==وق ==وف ع ==لى اس ==باب ن ==زول ==ها وأوق ==ات ه ==ذا ال ==نزول
وم==ناس==بات==ه ،وأع==ترف ب==أن==ي ع==لى م==ا ب==ذل==ت ف==ي ذل==ك م==ن جه==د ،ل==م أوف==ق ل==كل م==ا أردت م==نه ،ف==كتب ال==تفسير
ت ==شير أح ==يان =ا ً إل ==يه وت ==همل ه ==ذه اإلش ==ارة ف ==ي أك ==ثر األح ==اي ==ني ،ث ==م إن ك ==تاب ) س ==باب ال ==نزول( ل ==لواح ==دى،
وك=تاب )ال=ناس=خ وامل=نسوخ( ألب=ن أس=ام=ة ،إن=ما ت=ناوال ه=ذا امل=وض=وع الج=ليل الج=دي=ر ب=كل ت=دق=يق واس=تيفاء
ت=ناوالً م=وج=زاً ،ع=لى أن=ني وق=فت ف=يهما وف=يما رج=عت إل=يه م=ن ك=تب ال=تفسير ع=لى م=سائ=ل ع=دة اس=تطعت أن
أم==حص ب==ها م==ا ورد ف==ي ك==تب ال==سيرة ،ووج==دت ف==يها وف==ي ك==تب ال==تفسير ن==فسها أش==ياء ج==دي==رة ب==مراج==عة
العلماء املتبحرين في علوم الكتاب والسنة وتحقيقهم إياها من جديد تحقيقا ً دقيقا ً”.
وق ==د ج ==اءت ف ==صول ال ==كتاب ف ==ي  31ف ==صالً إض ==اف ==ة إل ==ى خ ==ات ==مة ف ==ي م ==بحثني ن ==ورده ==م ج ==ميعا ً ل ==كي ي ==كون
أم==ام ال==قارىء ص==ورة ك==ام==لة ل==لهيكل ال==عام ل==لكتاب ع==لى أن ن==رج==ع إل==ى ب==عض ه==ذه ال==فصول إلل==قاء ال==ضوء
على أسلوب الكاتب وطريقة تناوله لهذه السيرة العطرة
الفصل األول :بالد العرب قبل اإلسالم.
الفصل الثاني :مكة والكعبة وقريش.
الفصل الثالث :محمد من ميالده إلى زواجه.
الفصل الرابع :من الزواج إلى البعث.
الفصل الخامس :من البعث إلى إسالم عمر.

الفصل السادس :قصة الغرانيق.
الفصل السابع :مساءات قريش.
الفصل الثامن :من نقض الصحيفة إلى اإلسراء.
الفصل التاسع :بيعتا العقبة.
الفصل العاشر :هجرة الرسول.
الفصل الحادي عشر :أول العهد يثرب.
الفصل الثاني عشر :السرايا واملناوشات األولى.
الفصل الثالث عشر :غزوة بدر الكبرى.
الفصل الرابع عشر :بني بدر وأحد.
الفصل الخامس عشر :غزوة أحد.
الفصل السادس عشر :آثار أحد.
الفصل السابع عشر :أزواج النبي.
الفصل الثامن عشر :غزوتا الخندق وبني قريظة.
الفصل التاسع عشر :من الغزوتني إلى الحديبية.
الفصل املتم للعشرين :عهد الحديبية.
الفصل الحادي والعشرون :خيبر والرسل إلى امللوك.
الفصل الثاني والعشرون :عمرة القضاء.
الفصل الثالث والعشرون :غزوة مؤتة.
الفصل الرابع والعشرون :فتح مكة.
الفصل الخامس والعشرون :حنني والطائف.
الفصل السادس والعشرون :إبراهيم ونساء النبي.
الفصل السابع والعشرون :تبوك وموت إبراهيم.
الفصل الثامن والعشرون :عام الوفود وحج إبي بكر بالناس.
الفصل التاسع والعشرون :حجة الوداع.
الفصل املكمل للثالثني :مرض النبي ووفاته.
الفصل الحادي والثالثون :دفن الرسول.
خاتمة في مبحثني:
 .1الحضارة اإلسالمية كما صورها القرآن.
 .2املستشرقون والحضارة اإلسالمية.

