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  صلى اهلل عليه وسلم.. م

، الذي لم تكن االسمالجميل الذي حمله ذاك اليتيم، يولد بعد إذ مات أبوه عبد هللا، فيسميه جّده بهذا  االسمهذا : محمد

  .العرب من قبل تُسّمي به

ُسرو   ﴿ :تعرال  قرا  ،نت به صفحات التوراة واإلنجيل والقررن الجميل الذي تزي االسمهذا : محمد الَّرذيين  ي تَّبيُعرو   الرَّ

يلي  نأجي ي اإلأ اةي و  ر  نأد هُمأ فيي التَّوأ تُوبًا عي كأ ُدون هُ م  يَّ الَّذيي ي جي ُمِّ  .[951:اْلعراف] ﴾النَّبييَّ اْلأ

 :قرا  تعرال  ،، وقبرل إذ بعر  قبرل إذ ولرد محمرد  بره لسرا  عيسر  برن مرريمر وبشَّ الذي نطق  االسمهذا : محمد

ي م  و  ﴿ رأ يس   ابأُن م  دُ ...  إيذأ ق ا   عي م  ُمهُ أ حأ ديي اسأ نأ ب عأ تيي مي
ُسوٍ  ي أأ ًرا بير  ُمب شِّ  .[6:الصف] ﴾و 

 .(ال إله إال هللا محمد رسو  هللا) إال وُذكر معه تعال هللا  اسمالذي ال يذكر  دو  غيره االسمهذا : محمد

ت ناطحرا وفرو ، هضرابوال، الجبرا علر  ، واريصرحالفري  ،ا الذي يتردد صداه مع كل نداء أذ االسمهذا : محمد

 . ، لهجاتهم كلهم تختلف، ولكنها تلتقي وتتقارب عند ذكر اسم محمدشواطئالسحاب، وعند ال

 أسرماءبرين  وشريوعاً  اْلكثرر انتشراراً  فهرو ،مثلهيحمله عدد من البشر  اسمالذي ال يوجد في الكو   االسمهذا : محمد

 .بنا من سفالةوعلّمنا من جهالة، وهذّ  ،من ضاللة هللا تعال  بمحمد  اهدانوقد  ،العالمين

ة العرب عل  خارطة الكو ، وجعلهم قادة للبشر، بعد إذ كرانوا رعراة للشراة وللبقرر، وهرو هو الذي وضع أمَّ : محمد

 .وجّمعهم من فُرقة، ورفعهم من سقوط، وأعّزهم من ذلة ،الذي وّحدهم من شتات

وال عنتررة برن  ،وليس بمعلقات طرفة بن العبد ،بالقرن  الذي أنز  عليه...  به وبه فقط دخل العرب التاريخ :محمد

وحطين وعين جالوت، وليس بيرو  بدر واليرموك،  ،اإلنسا بمعارك المجد التي خاضها أصحابه لتحرير  ... شداد

 .بالُعّزى وليس بالالت وال براية التوحيد التي رفعها، ... براءداحس والغ

شريخ  -عي الشراف إدريرسمحمرد برن فاتح الهند، و -حمد بن مسلمة مالعلماء والقادة والصالحو ، فحمل اسمه : محمد

 ويمألهرا عردالً  ،امرن سريعيد للردنيا حالوتهروية وأوروبرا الوسرط ، فاتح القسطنطين -محمد الفاتح العلماء والفقهاء، و

 .من ذرية محمد وهو  ،بن عبد هللا المهدي في نخر الزما  هو محمد بعد إذ ملئت جوراً 

نأهُمأ ي تألُو ﴿ ،كانوا أميين إذوعلمهم بعد ، ْلصنا حرر العرب من عبودية ا: محمد ُسواًل مي يِّين  ر  ُمِّ هُو  الَّذيي ب ع    فيي اْلأ

انُ  إي أ ك  ة  و  م  كأ الأحي لُِّمهُُم الأكيت اب  و  يُع  يهيمأ و  كِّ يُز  ل يأهيمأ ني اتيهي و  ٍ  ُمبيرينٍ ع  رال  رنأ ق بأرُل ل فيري ض  وكرانوا فري جاهليرة  ،[2:الجمعرة]﴾وا مي

ن  ﴿ ،الطريقمظلمة فأنار لهم  ُكمأ مي اء  كيت ابو ُمبيينو هللاي ق دأ ج   .[95:المائدة]﴾ نُورو و 

لُّ إي ﴿:قا  تعال  نُوا ص  ل   النَّبييِّ ي ا أ يُّه ا الَّذيين  نم  لُّو   ع  ت هُ يُص  م الئيك  لييماً  َّ هللا  و  لُِّموا ت سأ س  ل يأهي و   .[56:اْلحزاب]﴾وا ع 


