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 قصيرة قصه عن صدق النبي

 تكان الرسول صلى هللا عليه وسلم أصدق الناس فقد عهدته قريش قبل النبوة صادقاً أميناً، وكان

كل قبائل قريش تشهد له بذلك، فكان ينادي باألمين محمد، وفيما يلي قصة عن صدقة نبي هللا 

:صلى هللا عليه وسلم  

صِعد النبي صلى هللا عليه وسلم على الصفا، فجعل : من حديث ابن عباس قالروى البخاري 

أن حتى اجتمعوا، فجعل الرجل إذا لم يستطع  -لبطون قريش -يا بني فهر، يا بني عدي: ينادي

أرأيتكم لو أخبرتكم أنَّ خيًًل : ، فجاء أبو لهب وقريش، فقالويخرج أرسل رسوًًل؛ لينظر ما ه

؟ قالوابالوادي تريد أن ت   بنا عليك إًل صدقًا: غير عليكم أكنتم م صدقيَّ فإني نذير : قال. نعم، ما جرَّ

تب ًا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟: فقال أبو لهب. لكم بين يدي عذاب شديد . 

 قصة عن صدق الرسول صلى هللا عليه وسلم

لقاً وأحسن قوًلً  ، وذاص صيت صدقه، كان صلى هللا عليه وسلم أصدق الناس في قومه وأكملهم خ 

فلما سأل ملك الروم هرقل عن صفات وصدق رسول هللا، فأكد أبو سفيان بأن محمد لم يكذب قط، 

: فقال هرقل. ًل: أَو كنتم تتَّهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: "فرد عليه ملك الروم هرقل

يستدل من القصة أن قريش ، و"فما كان ليَدص الكذب على الناس ويذهب فيكذب على هللا عز وجل

.رغم إنكاره لدعوة رسول هللا إًل أنهم في سريرتهم يقرون بأنه صادق أمين  

 قصة عن النبي قصيرة جدا

إن حياة نبي هللا محمد مليئة بالعبر والدروس العظيمة فهو خير قدوة وخير معلم، كما كان في 

نك، ومن القصص القصيرة عن رسول هللا، قصة هجرته من مكة وسط الغزوات قائد سياسي مح

والتي تحمل الكثير من المعاني، فرغم مضايقات قريش ثًبت على الدين والدعوة وأخذ صديقه 

ورفيق دربه أبي بكر الصديق، والتجأ رسول هللا لغار ثور، وبأمر من هللا جاء العنكبوت ونسج 

فلما جاء رجال قريش ظهر الغار وكأن أحد لم  خيوطه على الغار، ووضعت حمامة بيضها،

.يدخله منذ فترة طويلة، نجى هللا النبي وابي بكر من قريش  

 قصة قصيرة عن صدق الرسول لالطفال

في عهد رسول هللا دار خًلف بين القائل العربية التي تقطن بالقرب من الكعبة، وكان سبب 

من ينال شرف وضع الحجر األسود بمكانه بعد أن تم ترميم وتجديد الكعبة،  الخًلف يدور حول

واحتد الخًلف بين القبائل حتى اقترح عليهم أحدهم أن يختار القبيلة أول من سيدخل المسجد 

، فاقترح عليه "هذا األمين"الحرام، فكان أول المارين الرسول محمد، ففرح أعيان القابئل ونادوا 

حضروا قماشة ويوضه عليه الحجر وكل قبيلة تمسك طرف منه، وعندما اقتربوا رسول هللا أن ي

.أمسكه نبي هللا ووضعه في مكانه  


