
كنوز مكتبة اليقظة العربية

حياة محمد
تأليف : محمد حسني هيكل

1956 – 1888
عــــــدد الــــــصفحات 650 – قــــــطع كــــــبير – تــــــاريــــــخ النشــــــر 1968 – 

الطبعة الثالثة عشر
دار النشر: مكتبة النهضة املصرية – القاهرة

مــؤلــف هــذا الــكتاب الــكنز هــو الــدكــتور محــمد حســني هــيكل (بــاشــا) 
عـــلم مـــن أعـــالم الـــقرن العشـــريـــن فـــي الـــسياســـة واألدب والـــصحافـــة 
والــــفكر. ولــــد فــــي 20 أغســــطس 1888 فــــي إحــــدى قــــرى مــــحافــــظة 

الــــدقهــــلية ألســــرة تــــتمتع بــــالــــجاه والــــثراء. درس فــــي مــــدارس الــــقاهــــرة حــــتى تخــــرج مــــن مــــدرســــة 
الحقوق ثم سافر إلى فرنسا للحصول على شهادة الدكتوراه.

مــارس الــكتابــة فــي الــصحف املــصريــة وهــو مــازال طــالــباً فــي مــدرســة الــحقوق كــما مــارس الــعمل 
الــــسياســــي وإتــــصل بحــــزب األمــــة قــــبل ســــفره خــــارج مــــصر. وفــــي فــــرنــــسا إلــــى جــــانــــب دراســــته 
الـــقانـــونـــية تـــأثـــر بـــالـــحضارة الـــغربـــية وقـــرأ الـــكثير مـــن كـــتب أعـــالمـــها فـــي األدب والـــسياســـة ولـــكنه 
عــــندمــــا رجــــع إلــــى مــــصر وقــــع تــــحت تــــأثــــير الــــحضارة الــــفرعــــونــــية لــــفترة قــــبل أن يــــكرس اهــــتمامــــه 

بالثقافة العربية واإلسالمية.
وكـــان هـــيكل رائـــداً فـــي أكـــثر مـــن مـــجال مـــن مـــجاالت الـــثقافـــة والـــفكر فـــهو الـــرائـــد األول لـــلروايـــة 
املـــصريـــة عـــندمـــا كـــتب روايـــة (زيـــنب) 1914 كـــما كـــان رائـــداً فـــي كـــتابـــة الـــتراجـــم عـــلى الـــطريـــقة 
الــــعلمية الحــــديــــثة عــــندمــــا كــــتب (جــــان جــــاك رســــو) 1921 تــــرجــــمة لــــحياة الــــفيلسوف الــــفرنــــسي 
الـشهير .. ثـم كـانـت سـلسلة كـتابـاتـه الـديـنية الـتي بـدأت بـكتاب (حـياة محـمد) 1935 وتـالهـا (فـي 

منزل الوحي) و (الصديق أبو بكر) و (الفاروق عمر) و (عثمان بن عفان).
وكـــان لـــهيكل إســـهامـــاتـــه فـــي األدب والـــنقد والـــرحـــالت واملـــذكـــرات واملـــقاالت الـــصحافـــية فـــقد رأس 
تحـريـر جـريـدة الـسياسـة الـيومـية واإلسـبوعـية. كـما كـان وزيـراً لـلمعارف (الـتربـية والـتعليم) ورئـيساً 
لـــلبرملـــان املـــصري فـــي فـــترة مـــا قـــبل الـــثورة املـــصريـــة. وســـيكون لـــنا لـــقاء آخـــر لحـــديـــث مـــطول عـــن 

إسهاماته األدبية في سلسلة (أعالم األدب).

... زكریا  



حياة محمد
صـدرت الـطبعة األولـى مـن هـذا الـكتاب فـي عـام 1935 فـكانـت فـتحاً جـديـداً 
فـــي كـــتابـــات الـــسير الـــنبويـــة وقـــد قـــرظ هـــذا الـــكتاب األســـتاذ األكـــبر الـــشيخ 
محــــمد مــــصطفى املــــراغــــي (لــــقد وفــــق الــــدكــــتور فــــي تــــنسيق الــــحوادث وربــــط 
بـعضها بـبعض. فـجاء كـتابـه عـقداً مـنضداً وسـلسلة مـتينة مـحكمة الحـلقات. 
وقــد أبــدع فــي بــيان األســباب واألغــراض والــحكم بــيانــاً قــويــاً واضــحاً يــجعل 
الــقارىء مــطمئن الــنفس رضــي الــقلب، يســتمتع بــما يــقرأ ويــثلج صــدره بــبرد 
الـيقني، فـيملك عـليه أمـره، ويـجبره عـلى مـتابـعة الـقراءة حـتى يـوفـى عـلى آخـر 

ما بيده البحث).

ويـقول الـدكـتور محـمد حسـني هـيكل عـن طـريـقة إعـداده لـلكتاب “ولـقد تـبينت 
أن أصـدق مـرجـع لـلسيرة إنـما هـو الـقرآن الـكريـم فـإن فـيه إشـارة إلـى كـل حـادث مـن حـياة الـنبي الـعربـي 
يتخـذهـا الـباحـث مـناراً يهـتدي بـه فـي بـحثه، ويـمحص عـلى ضـيائـه مـا ورد فـي كـتب الـسنة ومـا جـاء فـي 
كـــتب الـــسيرة املـــختلفة، وأردت جـــاهـــداً أن أقـــف عـــلى كـــل مـــا ورد فـــي الـــقرآن مـــتصالً بـــحياة الـــنبي، فـــإذا 
مــعونــة صــادقــة فــي هــذا الــباب يــقدمــها إلــى األســتاذ أحــمد لــطفي الــسيد املــوظــف بــدار الــكتب املــصريــة، 

هي مجموعة وافية مبوبة آليات القرآن متصلة بحياة من أوحى الكتاب الكريم إليه.
وأخــــذت أدقــــق فــــي هــــذه اآليــــات، فــــرأيــــت أن البــــد مــــن الــــوقــــوف عــــلى اســــباب نــــزولــــها وأوقــــات هــــذا الــــنزول 
ومــناســباتــه، وأعــترف بــأنــي عــلى مــا بــذلــت فــي ذلــك مــن جهــد، لــم أوفــق لــكل مــا أردت مــنه، فــكتب الــتفسير 
تـــشير أحـــيانـــاً إلـــيه وتـــهمل هـــذه اإلشـــارة فـــي أكـــثر األحـــايـــني، ثـــم إن كـــتاب ( ســـباب الـــنزول) لـــلواحـــدى، 
وكـتاب (الـناسـخ واملـنسوخ) ألبـن أسـامـة، إنـما تـناوال هـذا املـوضـوع الجـليل الجـديـر بـكل تـدقـيق واسـتيفاء 
تـناوالً مـوجـزاً، عـلى أنـني وقـفت فـيهما وفـيما رجـعت إلـيه مـن كـتب الـتفسير عـلى مـسائـل عـدة اسـتطعت أن 
أمــحص بــها مــا ورد فــي كــتب الــسيرة، ووجــدت فــيها وفــي كــتب الــتفسير نــفسها أشــياء جــديــرة بــمراجــعة 

العلماء املتبحرين في علوم الكتاب والسنة وتحقيقهم إياها من جديد تحقيقاً دقيقاً”.

وقـــد جـــاءت فـــصول الـــكتاب فـــي 31 فـــصالً إضـــافـــة إلـــى خـــاتـــمة فـــي مـــبحثني نـــوردهـــم جـــميعاً لـــكي يـــكون 
أمــام الــقارىء صــورة كــامــلة لــلهيكل الــعام لــلكتاب عــلى أن نــرجــع إلــى بــعض هــذه الــفصول إللــقاء الــضوء 

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:
الحضارة اإلسالمية كما صورها القرآن.1.
املستشرقون والحضارة اإلسالمية. 2.


