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�	�����ذ������� و

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

رب العاملني والصالة والسالم على املبعوث للناس كافّة رمحة للعاملني وعلى آله            احلمد هللا   
 :وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين وبعد

فإىل إخواننا املسلمني يف كلّ مكان ، السالم عليكم ورمحة اهللا تعاىل وبركاته ، وطاب               
 األزاهري املنتقاة ، جلّها منقول عن       يل خالل البحث املستمر أن نشارك أمتنا الغالية ٰهذه        

كبار علماء الغرب وعقالئه ، يف مدح وإنصاف سيد ولد آدم نبينا وحبيبنـا وشـفيعنا         
 وقادت بعضـهم إىل      عبد اهللا ورسوله للعاملني كافّة إنسهم وجنهم ،        ?وعظيمنا حممد   
 احلاقدة ضـد نـيب       ونظرا الستئناف محلة التحريض الغربية الصليبية      اإلسالم العظيم ،  

، !  وأمة اإلسالم خري أمة أخرجت للناس ، بدعاوي وذرائع واهية وشتى             ?اإلسالم  
 كان مركز الشرق قد نشر جلّ ٰهذه النقول متتابعات على عواهنها ، فلقد آثرت               لِئنو
ة منها   أنْ أمجعها وأرتبها وأفهرسها وأعلّق على مواضع قليل        -  متصرفاً  إمياناً واحتساباً  -
وال ،  ومل أستقص فليست للعلماء وال لطلبة العلم        ") قال السيف األثري    " صدرا بـ   (

 ،  ?دق واإلخالص والقبول ورفقة نبيه وخليله وحبيبه املصطفى          الص أرجو من اهللا إالّ   
 بنشرها قدر اإلمكان واالسـتطاعة ،       وا قام  عليها إالّ  وا أخ أو أخت اطّلع    وعزمت على 
 بترمجتها  - إنْ شاء اهللا      ومأجوراً  سلفاً  مشكوراً -مهته ورامت املعايل فليقم     ومن مست   

إىل ما يشاء من اللّغات احلية الغربية ، وباألخص اإلجنليزيـة واألمريكيـة والفرنسـية               
واألملانية واإليطالية واإلسبانية والروسية وغريها ملن قدر واستطاع ، وجهدنا إنما هـو             

 ة ، نسأل اهللا القبول         جزء منة على اجلبهة اإلعالميهر الفضـيل      جهاد األميف ٰهذا الش   ، 
  ! إىل كلّ عقل منصف وحر يف بالد الغرب خاصة ، واملضـبوعني            ودي ٰهذا العمل  

 املستغربني يف بالدنا عامة ، عسى اهللا أن يفتح ا أعيناً عمياً وآذاناً صماً وقلوباً غلفاً ،                
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إىل قرة عيون أهل الثّغور الشيخني احلبيبني القريبني لقلب كلّ مؤمن الشـيخ             كما ديه   
ااهد أسامة بن حممد بن الدن والشيخ احلكيم أمين الظواهري حفظهمـا اهللا حبفظـه               

 اللّهم نصرك الّذي وعـدتنا      ،وكافّة قادة اجلهاد وااهدين يف سبيل اهللا        وأعزمها بنصره   
ن يف سبيلك كافّة ، القائمني بأمرك واملعلني لشريعتك والذائدين          على رسلك للمجاهدي  

، اللّهـم    عن حرماتك واملدافعني عن املستضعفني واملقاتلني لتكون كلمتك هي العليـا          
 .آمني 

 وصلّى اهللا وبارك على خري اخللق سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً كثرياً

 لعاملنيوآخر دعوانا أن احلمد هللا رب ا

 

 أخوكم أصغر القوم وأجهلهم

يف األثريالس 

 كان اهللا له ولشيوخه ولوالديه وللمسلمني

 1427شهر رمضان 

  ميالدية2006وافقه أكتوبر 

�

�

�
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�	�����ذ������� و

مي الضراعة من ينادي لك غري احلب ، : 

 . يا حبييب اجعلنا يف بعض رضاك

             ﴿ لَوسوفي ِطعيك ربفَك ترىض ﴾ ]5:حىالض[  

 .ضوان الربساتني أزاهري منأضمومة عطر و

؛ ال تفي بعض احلق ها تشري إليهولكن. 

 .زهرة بستان كل ألف ما تقطف من، وإن ال تستطيع االستغراق أو االستقراء

 !!   واألزاهريبساتنيفما أكثر ال

بساتني  منكان ، مذْ مانالز ﴿ نملَقَالْون و ﴾ املكان مذْبساتني ، ومن  
،  ، وساد العشق رف احلب ع القلوب مذْبساتني ، ومن كانت املشارق واملغارب

بساتني ومنوفاح أريج اجلمال ، وشاع اخلري  الفكر منذ استعلن احلق ، . 

، ارتفع ذكر مرفوع نصاف ، على ألسن أويل اإلبساتني التلك  يف كلّ
 ...  الً بالعرفان جملّ ،ناء، حافالً بالثّ عطرخاً بال، مضم ? كرالذّ

 ...  ذي أعطاه مواله الّ﴾ رثَوكَالْ ﴿وكان ذلك بعض 

ما اختار لنفسه يف وهدات احلياة انئ واحلاقد واجلاحدوترك للش ،  .. 

، وتعبرياً عن  اعترافاً بالفضل: رد بعض ما كان منهو ن? كرفإىل مرفوع الذّ
   !لقصور، واعتذاراً عن اب احل
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�	�����ذ������� و

قبس منالت نجيل اإلوراة ، ومن 

�

���א���א���������

يا أيها النيبإن راً ونذيراًا أرسلناك شاهداً ومبش وحرزاً لألم ،أنت .  نيي
،  اب يف األسواق وال غليظ وال صخ ليس بفظّ ،ليتك املتوكّ، مس عبدي ورسويل

وال ق ن بالفحشوال متزي ،ال للخناو خلق له كلّ ، وأهب  مجيلده لكلّ، أسد 
،  ، واحلكمة مقوله قوى ضمريه، والت  شعاره، والرب كينة لباسه، وأجعل الس كرمي
والعدل سريته ، والعفو واملعروف خلقه دق والوفاء طبيعتهوالص ، شريعته، واحلق  

م ، وأعلّ اللدي به بعد الض، أه امسه) )أمحد((، و ته، واإلسالم ملّ ، واهلدى إمامه
 ة، وأكثر به بعد القلّ كرة، وأُمسي به بعد الن ، وأرفع به بعد اخلَمالة به بعد اجلهالة

،  ف به بني قلوب خمتلفة، وأؤلّ ، وأمجع به بعد الفرقة ، وأغين به بعد العيلة
تةوأهواء مشت قة، وأمم متفر وأجعل أم ،ته خري أمال يدفع ،  اسة أخرجت للن

بالسيئة السيعفو ويغفريئة ولكن  ولن ،بأن  ة العوجاءى يقيم به امللّ يقبضه اهللا حت ،
ه إالّال إٰل: قولواياً وقلوباً غلفاً اهللا ويفتح اهللا به أعيناً عمياً وآذاناً صم  . 

��א������و��

 محة الر، الكثري  الكثري احلمد))فارقليطال((، بـ ، وما تزال جاءت البشارة
و ،مبشاً ِبررسي ِمِتأْول ينب ِدعي اسمأَه حمد  ..   
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�	�����ذ������� و

منه إليه كتاب رب وإلى اإلنسانيبعده ة من  

 

يف عظيم مقامه ورفيع شأنه آيةٌ آيٍةكم من  ?  : 

  : ? فهو املبعوث للعاملني رمحة

﴿ وا أَمرلْسنالّ ِإاكر حلْ ِلةًمِمالَع107:األنبياء[ ﴾ ني[  

ذيروهو البشري الن راج املنري، والس ? :  

﴿ ا أَييهِبا النِإي ا أَنرلْسناكاِه شداً ومبشراً وِذناًير � واِعدِهِنذِْإ ِبى اِهللالَاً ِإي 
ِسوراجِناً م45،46:األحزاب[ ﴾ اًري[  

  : ? ل نصرهه املعجوهو املغفور ذنب

 مِتيو رخأَا تم وكِبن ذَن ِممدقَا ت م اُهللاك لَرِفغيِل � اًينِب ماًحت فَكا لَنحتا فَنِإ ﴿
 ﴾ اًيزِزاً عرص ن اُهللاكرصني و� اًيمِقتساً ماطَر ِصكيِدهيو كيلَ عهتمعِن
  ]1،2،3:الفتح[

 : ? و صاحب اخللق العظيموه

اً رج َألك لَنَِّإ و� وٍننجم ِبكب رِةمعِن ِبتنا أَ م� ونَرطُسا يم وِملَقَالْو ن ﴿
 مكُييأَ ِب� ونَرِصبي ورِصبتس فَ� يٍمِظ عٍقلُى خلَع لَكنِإ و� وٍننم مريغَ
 ]1،2،3،4،5،6:القلم [﴾ ونُتفْمالْ
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وجعل شانئه هو األبتر ?  أعطي الكوثروهو من ،: 

 ﴾ رتب اَألو هكئَاِن شنَِّإ � رحان وكبر ِللِّص فَ� رثَوكَ الْاكنيطَعا أَنِإ ﴿
  ]1،2،3:الكوثر[

وهو منأعطي حت ضى ى الر?<: 

﴿ لَوسوفي ِطعيكر بفَك ترىض ﴾] 5:حىالض[  

وهو منرح صدره ش ضع وزره، وو، فع ذكره ور ?<: 

 � كره ظَضقَني أَِذ الَّ� كرز ِوكنا عنعضو و� كرد صك لَحرش نملَأَ ﴿
وفَرعا لَنكْ ِذكرك ﴾] 1،2،3،4:رحالش[  

رمحة   كادت نفسه تذهب حسرات على ضياع اإلنسان وضاللهوهو من ،
عليهاة وشفقةباإلنساني  ?  : 

 نيِنِمؤمالِْب مكُيلَ عيصِرح متِنا ع مِهيلَ عيزِزع مكُِسفُن أَن ِمولٌس رمكَاَء جدقَلَ ﴿
رؤوفِح ريم ﴾] 128:وبةالت[  

 : >? ه تعاىل يف حقّ ، وسنام سنا نور قدره قول اهللاوتاج مفرق آي مدحه

وا ملِّس وِهيلَوا علُّوا صن آمينِذا الَّهيا أَ ييِبى النلَ عونَلُّص يِهِتكَِئالَم و اَهللانَِّإ ﴿
تِلس56:األحزاب [﴾ اًيم[  

فصالة ربنا وسالمه على سيدنا حممد وعلى آل سيددنا حمم  .. 

نا الطّوبركات ربيبات على سيدنا حممد وعلى آل سيددنا حمم.. ه يف العاملني إن
 .محيد جميد 
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�	�����ذ������� و

�

�����
���&"%�$��#�"!��ن��ز

 

، كما  ? داًد طواغيت الكفر حمم وقد د- ? يب الن عم- قال أبو طالب
د طواغيت العصر دينه وأتباعهيتهد : 

 ا نطـاعن دونـه ونناضـِلـ وملّ     داً، نبزى حمم ، وبيِت اهللا كذبتم

ونع سلـمه حتصرونـذهـل عن أبنائـنا واحلالئـِل حولـهى ن    

وينهض قوم يف احلديد إليـكم    وض الر  الصِلوايا حتت ذات الص 

     ثُمـال اليـتامى ِعصـمةٌ لألرامِل وأبيض يستسقى الغمام بوجهه

من عنـده يف رمحٍة  آل هاشـميلوذ به اهلُالّك وفـواضِل    فـهم  
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�	�����ذ���� ���و

 

�����
��-����3ل����01א/.-,��א�+*م�)�'
"!��ن��ز

 

     )منونورهم  اهبب عن حفلهم الذّد ليكون مصباحي حني أنقّ يل بنور حمم ،
 ليلى نيا سحر الدزال من ، فما ات قليب احملزون أصغي إىل أنلن..  ، ال ال الغارب

 .  ها والغزالحراء مرتعاً للم، وما برحت الص ! وال غرام قيس

اطع فأنقذنا  ال يزال جيتذب قلوب الكون بإشراقه الس?د ة حمم مجال أمإنّ     
ذا اليأس املميت ظلمة ٰهمن ( . 

 

&و�&ن�>!�0;����3�:3ل��8-�9���70$".�6א�
�+�ل�'�5���و'�45&"����

��&�?��א�<�*��و&=��א�!�*م

 

 ىن ملـريـماملسيـِح ب ت على طـول املـدى ذكراها بقيـسيـرةً  نسـب 

  مهـد فاطمـة فمـا أعـالها   يف  ثـالث مطالـعنواـد يشـرق م

هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أمـم  ؟ منندانـي يف الفخـار أبـاها ذا ي 

هي ومضـة منتــروم هداهااعـوب إذ نور عيـن املصطفى    هادي الش  



 

 14

 ?  عقالء الغربيني يف إنصاف سيد املرسلنيأقوال

 أخـراهــايف نيـا وآلمـال فـي الدبـة   اع، وك هـو رحـمـة للعـامليـن

منالن أيقـظ الِفـطَـر ـه بعـد الِبلـى أحيـاهــايـام بروحــه   وكـأن 

 وأعـاد تـاريـخ احلـيـاة جـديـدة   مثل العرائـس يف جـديد حــالها

 


��وز��@
A&ن����3ل��!"�����B����Cو��D05!Eא������#$�F�G!HI�

�
  +���7א���L5��%M�!��"7��-�0م���JKא�

 

اللّواِبـلٌ مـن ـيالكـراِمالكـريـِم الفـرِد يف كلّ ـقِب فـيض أُم  

الـز لصحراِء العربأنـبـت بل سقى يف القَفِْر بستانَ الوئـاِم          هـر 

*     *     *     *     * 

ـدي احلريـة العـليـا أنـار              من مـونـق سِه غرفهي روض 

ـُنر إالّ            الديـارلّيومـها احلاضر فـي ك   بـذكـرى أمـسِهلـم ي

*     *     *     *     * 

صـاغ فيـه للعلى قلبـاً جديـدا    بـقـايـا آدِمكـلُّ صـدٍر مـن   

 شيـدابعدمـا علَّمـه النهـج الر          منح اإلنسـان مـلْـك العـالـِم

    *     **     *     *  
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 ?  عقالء الغربيني يف إنصاف سيد املرسلنيأقوال

ـّ  صار من  ق النسـِمكـلُّ رب غيـِر خـالّ  رى عزمتـه حتـت الث

 ـى أثـمـرا حتبنـداه اخـضـر     غصن كان يف يبـس العـدِملُّـك

*     *     *     *     * 

 ـنني   إنـها مـيـدان بـدر وح     ال تسلنـي اآلن عـن ثـورتـه

 سنيي صرب احلُـ ف ثـمي علـيـ  ف   فـي أيب بكـر وفـي صاحبـه

يهـما مفـتاح كنـز العامليـن         فـوب وتقوى بايـزيدسيـف أي 

واحـد )1(نـيـا جبـامأسكـر الد        فحـوى الداملشرقنينيـا وضم  

*     *     *     *     * 

يـن القويـمهاهنا احلكمة والد نيـا يقـام    وهنـاك احلكـم للـد 

 ثورة مقـلوبـة فـوق املـرام         قـلب فيه للمجـد الصميـمكلّ

*     *     *     *     * 

أمحراء يا شـعب اخللودـةَ الص سـواكم حـلَّ أغـالل الورى      من  

صاح ال كـسرى هنا ال قيـصرا         قبلـكم فـي ذا الوجـود داٍعأي 

 

 

                                                 
1
 .ة تعين الكأسكلمة فارسي: جبام 



 

 16

 ?  عقالء الغربيني يف إنصاف سيد املرسلنيأقوال


�	�����ذ������� و

 

��"!��ن�א����
�
�&��N�D!O�P�Cز'��

 

      وحيكي الش     د  اعر ألطاف حسني حايل ملحمة حمم?  ن حال العـرب    ، ويبي
اس قبل وبعد فيقولوالن : 

      وفجأة حتر  كت غرية احلق     واقتربت سحابة الر ، س  محة منيوأسلمت   ،  أيب قُب 
  آمنة دعاء اخلليـل     زاوية  من ، وأطلّ   قبل ون من بير ا الن  يت بش البطحاء وديعتها الّ  

 . وبشرى املسيح.. 

 جعادة يتدر  برج الس  ، وبدأ مطلع القمر من      العامل الم من وقد امنحت آثار الظّ        
ب قّذي لُ لك الّ ٰذ.   غار حراء  ى ضوء القمر الباهر مقبالً من     ، وبعد أربعني سنة جتلّ    

 ، حمسناً إىل الفقراء    عفاءذي كان قبل بعثته نصرياً للض     ، الّ  )اسرمحة للن (يف األنبياء   
، كان ملجأ املسـاكني      ، منجداً يف أحزان األقارب     ، معيناً يف كوارث اآلخرين    

 عطوفاً على األ    ، كافالً لليتامى   عفاءومأوى الض ، متجاوزاً عن املسـيئني     قاءر ،  ،
حتقلبه يف كلّى انتعش حب   ... 

      لصل املعدن اخلام يف أصحابه إىل ذهب خا       لقد حو  وفر ، ائف واألصيل ق الز 
 ..    لقد كان املعـدن يف     ..   تغرق يف أمواج البالء    فينة أنْ وما بقي خوف على الس

باع الكرمية ترابـاً  ، وكانت جواهر الطّ ، وقد بقي بال قيمة وال قدر     املنجم عاطالً 
يف تراب حتهلا ٰهى حواجذا الكرمي إىل ذهب وه . 
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 ?  عقالء الغربيني يف إنصاف سيد املرسلنيأقوال

وكان صـوته   ..  ، وزينة احملراب واملنرب    فخر العرب ذي هو    الّ ?  يبلك الن ٰذ     
 جلجلة الر   ذي اهتـزت لـه      الّ ? لك صوت اهلادي  ٰذ..  سيمعود أو خطرات الن

  إنسان  وقلب كلّ   حي ، لقد أثار عشقاً جديداً يف وجدان كلّ        هاأرض العرب كلّ  
،وإن سبات عميقه بنداء واحد أيقظ سائر املعمورة من   .. 

ة على اخللق   ، وقامت احلج   ته مهم ? سولى الر ، وأد   اهللا نعمته  أمتّ وبعد أنْ      
 حلق النيب ? فيق األعلى وولّ  بالر    ه وخلّ ى وجهه شطر لقاء رب ـ    ف من ة  بعـده أم

ة الّجديرة بإرث تلك األمنيا مبثلهايت ال جتود الد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.asharqalarabi.org.uk/center/kutob-z.htm
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 ?  عقالء الغربيني يف إنصاف سيد املرسلنيأقوال


�	�����ذ������� و

 

��"!��ن�+M-,�א�Q�Nאز,������
��ز

�

 :ز سعدي الشريازي فينادي بالعربيةويوج

 كشف الدجـى جبماله            بلغ العـلى بكمالـه

ـِه  ـوا عليـه وآلـهصلّ              حسنت مجيع فَعال
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 ?  عقالء الغربيني يف إنصاف سيد املرسلنيأقوال


�	�����ذ������� و

 

�����P�>I3�7��Lس�����<������R�

 

 د على قومه عداوم حملم>���س������Rوينعى صاحب كتاب األبطال      
  أبناء العصر أنْ فرد من العار على أيلقد أصبح من: ( وجهلهم حباله فيقول?

،  راع ومزوداً خد حمم، وأنّ  باطلٌين اإلسالمي الد أنّمن: يصغي إىل ما يقال
يت سالة الّ الرفإنّ.  خيفة املخجلة تلك األقوال السمنشاع  حنارب ما ي لنا أنْوآنَ
اها ٰذأدسول الكرمي مالك الر زالت السة ثالثة عشر قرناًراج املنري مد .(   

�

�

�

�

�

�

�
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 ?  عقالء الغربيني يف إنصاف سيد املرسلنيأقوال


�	�����ذ������� و

 

���P�>I3�7��Lא����-����(����RJ�I�E&��J�

 

     ومنأملانيا يكر كتور ر الد����(ره  ما قر�����R : 

     )اس إنّيقول بعض النفالقرآن  اً حمض افتراءد وهو حقّ القرآن كالم حمم ،
دكالم اهللا املوحى على لسان رسوله حمم د ٰذ، فليس يف استطاعة حممجل لك الر

األمويهدي   يأتينا بكالم حتار فيه عقول احلكماء يف تلك العصور الغابرة أنْي ،
النالظّاس من رولمات إىل الن .( 

     مث يردف كالمه األول بقوله رداً على املتعجموقفهبني من  : 

     )وربما تعجبون مناعتراف رجل أوروب يٰ ذه احلقيقة  .ي درست القرآن إن
يت مل أجد مثلها ، وتلك البالغة الّ ظم احملكمة، والن فوجدت فيه تلك املعاين العالية

 أكرب معجزة أتى ذا وال شكٰه.  فاتمنه تغين عن مؤلّ، مجلة واحدة   يف حيايتقطّ
ا حممهد عن رب .(   
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 ?  عقالء الغربيني يف إنصاف سيد املرسلنيأقوال


�	�����ذ������� و

 

���P�>I3�7��Lذ����+Uא�D!���J�,V�5�����Jא

�

     ا أمD!���أستاذ الد نغهام يف بريطانيا أيضاً ية يف جامعة برميانة املسيحي
 :  ووالء يقول فيها قصيدة حب? فيقف أمام بين قومه ليهدي رسول اهللا

 ة ويا نسل األكرمني يا ابن مكّ

هات يا معيد جمد اآلباء واألم 

 ة  العبودي ذلّص العامل منيا خملّ

 ...   العامل ليفتخر بكإنّ

 ..  ويشكر اَهللا على تلك املنحة العزيزة

ر لك جمهوداتك كلها ويقد 

 ..  يا نسل اخلليل إبراهيم

يا منالم إىل العامل منحت الس  .. 

 ـقـت بني قلوب البشر ووفّ

 خالص شعارك وجعلت اإل
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 ?  عقالء الغربيني يف إنصاف سيد املرسلنيأقوال

قلت يف شريعتكيا من  : 

إنما األعمال بالنات ي 

لك منكرا جزيل الش  ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.asharqalarabi.org.uk/center/kutob.htm
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 ?  عقالء الغربيني يف إنصاف سيد املرسلنيأقوال


�	�����ذ������� و

 

���P�>I3�7��L�Uد�#��א,��!��<J��+و��J�

 

 : لة األووسي أديب الر>��!��,يقول      

تها إىل ة برم هدى أم ويكفيه فخراً أنْ    ، جال املصلحني  عظام الر  داً من  حمم يب الن إنّ(
احلق وجعلها جتنح إىل الس ،المكينة والس ( . 
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 ?  عقالء الغربيني يف إنصاف سيد املرسلنيأقوال


�	�����ذ������� و

 

�����P�>I3�7��L�
5��+�%05<��"J�!I
��J�

 

     فرنسا ينادي ومن Q5��+�%05<��" : 

)            قد أمر اإلسالم خبمس صلوات يف اليوم ليضطر   ـ  اإلنسـان للت ي عـن   خلّ
 جتعل العبادة   ، وأمر أالّ   ، لريتفع خالهلا إىل مواله     ة حليظات يف اليوم   اشتغاالته املادي 

موج  ـ   إنّ مثّ..   اهللا أعلم مبا هو أصلح لنا       فإنّ  ، ةهة ألغراض ذاتي داً بتحرميـه    حمم
ص الفكر اإلنساينّ  ل اهللا قد خلّ    ما ميثّ  ور يف املساجد وكلّ   الص من  ة القـرون    وثني

 يبحث  ، وأنْ   يرجع إىل نفسه   ورة أنْ ذه الص ، واضطر اإلنسان ٰ    الوسطى اخلشنة 
لوءة ة املم لك بالعبادة القلبي   يرتفع إليه عقب ذٰ    ، وأنْ  عن اهللا خالقه يف صميم روحه     

باالحترام والشكر واحلب ( . 
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 ?  عقالء الغربيني يف إنصاف سيد املرسلنيأقوال


�	�����ذ������� و

 

�����P�>I3�7��L�����I�.د�J��I�C�
"�J�

�

     بريطانيا يشعر    ومن ������I�.د�    اإلسالم واملسـلمني    جبرمية قومه يف حق   ،
، وأي اعتذار يغسل ما      EE-�وא�+*م�א'�Yא��FF���01�:3: فيكتب كتاباً عنوانه  

 : لك الكتاب، يقول يف ٰذ ? رسول اهللا  حبقاكونيقول األفّ

م ين حيـر  ذا الد  هٰ ، فإنّ  يف الس  اإلسالم قام حبد    أنّ  نظن  احلماقة أنْ   من إنّ     (
 وينهى عن املنكر    ، ويأمر باملعروف   ماءسفك الد ،    ى عن   ، وقد أمر بالشورى و
ها مدينة حبضـارا    ا أن ر أوروب ، ولتتذكّ  ة، ومنح اإلنسان حقوقه املدني     االستبداد

 . ) !للمسلمني أنفسهم
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 ?  عقالء الغربيني يف إنصاف سيد املرسلنيأقوال


�	�����ذ������� و

 

���P�>I3�7��L���[��\Eא�]و��+�"�

�

      يف كتابه    "�+���و[� اذستخ األ يعلن املؤر FF���01���-א�����0-�وא������,-EE 
عن جوانب منفيقول?د  عظمة حمم  : 

)       دكما كان حمم ?  كان رئي   ولة رئيساً للد ، ين أيضاً ساً للد  . ه كـان   أي أن
 ، وقيصر دون أنْ    ه بابا يف غري مزاعم البابا     ، ولكن  )1(قيصراً وبابا يف شخص واحد    

 .  تكون له جيوش قيصر

      لرجل أنْ  فإذا حق     يقول عن نفسه أن   إلٰ ه حيكم حبق فقد كان ذلك اإلنسان     هي 
داًحمم  .       ـ     ط إذ كان حاصالً على سلطان احلكم ال من وال   ةريق وسـائله العادي ،
ماته املعروفة مبقو  . د  كان حمم?    يف وقت واحد مؤس  ومقيماً لدولـة    ةساً ألم ،  ،

 ةاً فقد أتى بكتاب حيوي أدباً وقانوناً وأخالقاً عام        ي كان أم   وهو وإنْ   ، وبانياً لدين 
  سة يف كتاب واحد   ، وكتباً مقد  .  سه إىل يومنا سـدس جممـوع       وهو كتاب يقد

، كما    ، وجالل احلق   ، ومسة احلكمة   ة األسلوب ه معجزة يف دقّ    ألن لنوع البشري ا
د يقول عنه حمم?< :حقّ ه معجزته اخلالدةإن ،ه ملعجزةاً إن  . 

                                                 
1   يف األثريي هو وأيب     ->?وحاشاه  : قال السه بالبابا أو بقيصر    أنْ يشابه أو ي    - بأمخ      ،  !شبولكن هذا تعبري األستاذ املـؤر

 .حسب نشأته وثقافته ، وإنْ خانه التعبري فله الشكر اجلزيل 
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 ?  عقالء الغربيني يف إنصاف سيد املرسلنيأقوال

 االحترام الفائق    من ?د  روف واألحوال وإىل ما كان حملم      إذا نظرنا إىل الظّ    مثّ     
   اه بآباء الكنيس  الوصف عند أتباعه وقارن أدعـى   يسي القرون الوسطى فإنّ   ة وبقد 

 شيء للد هش من د   حمم? ع قطّ    أنالقدرة الذّ  ه مل يد ة على إحداث املعجزات   اتي . 
 .  نعم كان يفعل ما يقول

ذا برهاناً قاطعـاً    أفنريد بعد هٰ  :  ما يقول  وكان أتباعه يرونه يقوم بتحقيق كلّ          
 ة صدقه وإخالصه  على صح  .  إالّ  إىل آخر حياته على شيء     ?د  مل حيرص حمم ، 
 ه سيأيت يوم ترضى فيه أي     ، وهو لقب أعتقد بأن     ل أمره  أو ب به من  ذي يلقّ على الّ 
، نعـم    )رسول اهللا : (قب هو ذا اللّ  وهٰ  ؛  تسلم له به   ة أنْ ، وأخلص مسيحي   فلسفة
اًه رسول اهللا حقّإن ( . 
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 ?  عقالء الغربيني يف إنصاف سيد املرسلنيأقوال


�	�����ذ������� و
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!��+�J�

�

     3 سويسرا نستمع إىل     ومن��G���Iدوא�د���  يف مقد  مة الت عاين ة مل رمجة الفرنسي
 : لقرآن يقولا

)      د  كان حمم? كان مثلهم يؤتى   .  ، كما كان أنبياء بين إسرائيل      اً صادقاً  نبي
تني يف أولئك  متمكن)1(ةة وفكرة األلوهييني، وكانت العقيدة الد ، ويوحى إليه رؤيا

،   فسـي لك اإلهلـام الن    ذٰ  ،  فتحدث فيه كما كانت حتدث فيهم       ، األنبياء أسالفه 
جليـات  ؤيا والت  الر ذين حيدثان يف العقل البشري    ة اللّ خصيضاعف يف الش  ذا الت وٰه

 . ) )2(والوحي

 

 

 

                                                 
1  يف األثريوحيد: ( لو قال الباحث:قال السه ) وفطرة التجعةألصاب ولكنم  أبعد النين عن حيـابب ثقافة فصل الدوالس ،

 !.دون إنصاف حقيقي وموضوعية وحياد للحق املبنيوأخذهم العلوم بتجرد بليد 
2   يف األثريه ! ينقض أولّه   هنا آخر كالم األستاذ   :قال السة الظاهرة يف كالمه، وما بىن عليـه           ! فتنبزعة الفلسفيبب النوالس ،

          فسية املفرطة واإلهلام النالعبقري ة منبوسالفه حول ظاهرة الوحي كحدثان يف  فدندن كأ،- زعموا   -الفالسفة مذهبهم يف الن
 .النفس والعقل من إهلام وكشف ورؤى وجتلّيات، وما ردوا ذلك إىل الوحي من اهللا العليم اخلبري وحده ال شريك له
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 ?  عقالء الغربيني يف إنصاف سيد املرسلنيأقوال


�	�����ذ������� و
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�

 :  ألنه كما قال? د إسالمه وإميانه مبحم األملاينّ�^
G�Iكتورلدويعلن ا     

)     تتب  يت هلا ارتباط بالعلوم الطّ    ة الّ عت اآليات القرآنيبيعي ة والصة والطّ حييت ة الّ بي
    ا منطبقة كلّ    ، داًدرستها يف صغري وفهمتها جياالنطباق مـع معارفنـا       فوجد 

 قبل ألف سنة    ريح من  الص يت باحلق  أُ ?داً   حمم أنْنت  ي تيقّ  فأسلمت ألن   ، احلديثة
غري أنْمن يكون له مدر البشرس من  ( . 
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 ?  عقالء الغربيني يف إنصاف سيد املرسلنيأقوال


�	�����ذ������� و
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�

 :  عن مدى مطابقة القرآن للعلم احلديث بقولهد�a��I���Q`ور جيويعلن املا     

 س، وكتاب مقد  األخالق، وسجلُّ  كتاباً هو آية البالغةداً للعاملف حممخلّ     (
وليس بني املكتشفات العلمي ،ةة احلديثة مسألة تتعارض مع األسس اإلسالمي،  

بني تعاليم القرآن والقوانني الطّفاالنسجام تام ةبيعي (. 
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 ?  عقالء الغربيني يف إنصاف سيد املرسلنيأقوال


�	�����ذ������� و

 

�����I�Oو
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�

      أملانيا نستمع إىل ومن ��c.+ّليف ا ة الروحية يتحدسول ث عن أثر الر
?فيقول يف االرتقاء بالعقل البشري  : 

)     وكانت وظيفته هو أيضاً  ،د بعد املسيح خبمس مائة وسبعني سنةفظهر حمم 
، وبإرجاعها إىل  ة واألخالق الفاضلةلي بإشراا األصول األو ،عقول البشر ترقية

اً ة أحدثت رقييانة اإلسالمي الدإنّ.  ذه احلياة، وحبياة بعد ٰه ه واحداالعتقاد بإٰل
كبرياً يف الفكرة الدصت العقل اإلنساينّ، وخلّ ة يف العاملينييت قيلة الّ قيوده الثّ من

كانت تأسره حول اهلياكل بني يديالكه ان ذوي األصابع الدفةة املختليني  . 

ذه العقيدة هي ، وٰه ة ارتقى العقل بواسطة اإلسالم لالعتقاد حبياة أخرويمثّ     
الوازع األقوى يف حماوالت اإلنسان املاده واحد يستطيع أنْ، وإىل اخلضوع إلٰل ةي 

 يرتقي يف مصاعد كرامته إىل  وأنْ ،يعبده بنفسه بدون مداخلة بينه وبني خالقه
 . )  بين جنسهافعني منطة الوسطاء وال شفاعة الشجمال أنواره بدون وسا
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 ?  عقالء الغربيني يف إنصاف سيد املرسلنيأقوال


�	�����ذ������� و
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     د أ الفيلسوف الربيطاينّيتنب��I
  اإلسالم سيكون دين أوروبا بعد أنْ أنّ)��"
 له  ليحلّ?د مثل حمم العامل حباجة إىل رجل ، وأنّ تها عصبيذه منخترج ٰه

 :يقول ، مشكالته بيسر وسهولة

)     د لقد وضعت دائماً دين حمم?موضع االعتبار الس ته امي بسبب حيوي
ة اهلضم ألطوار احلياة ه حائز أهليذي يلوح يل أنين الوحيد الّ، فهو الد املدهشة
 .  اس الن جيل مناباً لكلّ يكون جذّ، حبيث يستطيع أنْ املختلفة

     العامل يعلّة يف أنْال مشاح ولقد  جالق قيمة كبرية على نبوءات كبار الر ،
أت بأنّتنبوقد بدأ يكون مقبوالً .  د سيكون مقبوالً لدى أوروبا غداً دين حمم

ا ، إم إلسالم بأحلك األلوانل القرون الوسطى &Q5Rوسر لقد صو.  لديها اليوم
بسبب اجلهل أو بسبب التميمب الذّعص ولقد كانوا يف الواقع ي ،ربة ون على كراهي

د حمم? وكانوا يعتربونه خصماً للمسيح ة دينهوكراهي ،  . 

، فرأيته بعيداً عن خماصمة املسيح بل جيب  ولقد درسته باعتباره رجالً مدهشاً     
 العامل ى رجل مثله قيادةه لو تولّي ألعتقد بأنوإن، ة  يدعى منقذ اإلنسانيأنْ

ذين عادة اللّالم والس مشكالته بطريقة جتلب إىل العامل الساحلديث لنجح يف حلّ
احلاجة إليهماهو يف أشد   . 
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 ?  عقالء الغربيني يف إنصاف سيد املرسلنيأقوال

     اسع عشر مفكرون أمثال ولقد أدرك يف القرن الت��d��Rو eG<ن و����^ 
 ل حسن يف موقف أوروبا منجد حتوكذا ووٰه،  ?د ة لدين حمماتيالقيمة الذّ

، فبدأت  كثرياً بيلذا السمت يف ٰهاهن تقدكن أوروبا يف القرن الر، وٰل إلسالما
د تعشق دين حمم? ويف القرن الت ،ايل ربلك فتعترف  ٰذما ذهبت إىل أبعد من

ويف .   تفهموا نبوءيتوح جيب أنْ الرهذ، فبٰه  مشاكلهاذه العقيدة يف حلّبفائدة ٰه
أبنالوقت احلاضر كثريون من اء قومي ومند  أهل أوروبا قد دخلوا يف دين حمم

? نّ يقال إى ليمكن أنْ، حتل أوروبا إىل اإلسالم قد بدأ حتو (. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�
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 ?  عقالء الغربيني يف إنصاف سيد املرسلنيأقوال


�	�����ذ������� و
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�

     وحياول الشاعر الفرنسي D<���dأعظم شعراء فرنسا يف القرن  وهو من 
د  منظوره جوانب عظمة حممص من يلخ، حياول أنْ تهااسع عشر ووزير خارجيلتا

 : فيقول?

قة هي تائج الكربى احملقّ، والن ، وبساطة الوسائل إذا كانت عظمة اهلدف     (
 على ?د لك مبحم يقارن ٰذ يستطيع أنْ، فمن الثة لعظمة اإلنساناملقاييس الثّ

عيد اإلنساينّالص رج، أي ل عظيم مناريخ احلديث ميكن أنْ كبار رجال الت 
،  ةالح وفرض القو بعمل السجال مل يكونوا أنفسهم إالّ أعظم الرإنّ.  يساويه

سوا سوى دولة سوا عندما أسسهم مل يؤ، إن ، واستعباد املمالك وسيطرة القوانني
انقرضت مثل زواهلم عن مسرح الوجودة حيناً مثّمادي   .ا حمأمد فقد أحيا م

، وانقادت  عوب والعروشد الش، ووح س املمالك، وأس رائعم الش، ونظّ املشاعر
إليه املاليني منالن ٰل ة املأهولاس يف ثلث الكرة األرضي ،لك زلزل أركان ه مع ٰذكن
ك  وحر ،، ومعتقدات فاسدة ، وأدياناً زائفة ، وأزال آهلة باطلة هياكل جوفاء
 حرف منه قانوناً ، وأقام ديناً صاحلاً على أساس كتاب أصبح كلّ حلقنفوساً إىل ا
ة املسلمة كره ذه األم، وغرس يف نفوس ٰه ق لغة وعر كلّة منن أم وكو ،حكيماً
ائفةاآلهلة الز ق بعبادة اإلٰلعلّ، والتغري احملسوس وال امللموس ه الواحد احلق ،  ،

ٰهجاعالً هلا من هج امليذا النزة اخلاصل الطّيت تشكّة الّة احليذا ، ٰه ز هلاابع املمي
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 ?  عقالء الغربيني يف إنصاف سيد املرسلنيأقوال

التذي حيارب كلّك بالعقيدة الّمسهية خيرق حرمة احلقيقة اإلٰل شأنه أنْ ما من،  
  .) دز ا أصحاب حمميت متيهو الفضيلة الّ
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 ?  عقالء الغربيني يف إنصاف سيد املرسلنيأقوال


�	�����ذ������� و

 

�����P�>I3�7��L��7��*+�����"�

�

 : قال عن نفسه     

     )مسيحيينحين أمام عظمة رجل يهتف بامسه مئات املاليني من اس يف  الن
ا مخس مريومات كلّمشارق األرض ومغار  رجل ليس من ،اء أعظم  مواليد حو
ت معه دنيا ة فأطلّ غياهب اجلاهلي من، رجل أطلّ منه قدراً وأخلد ذكراً وأبعد أثراً

 . ) ، اهللا أكرب  اهللاه إالّ، ال إٰل  نورتب عليه بأحرف من، كُ ها بلواء جميدأظلّ

ترى ٰذمن لـك الصـذي إنْ الّبـي     ي إعـطـاءـ دمعاً فاجلـو فذر 

آللـئ الفجـر أنقـىمبسـم مـن    وجبيـن كـالناءجـمـة الغـر 

طيـب الفـوح رافـل بالبهـاء     هـر فـذّهـلّ يـوم يف صفحة الد 

 ائيحلـم يف عيـون الرـينبت ال    لك اليـوم تبـراً مـل ٰذ الرحسـب

 فـراءبا ئـك الص نثيـر السن       مـرفسهـول احلجـاز حبـر نضـا

اخللـي بسبـْتضحـك الس  هنـاءأمنـلُ الورد صفـحةَ الد        وشقَّ

ذاك عـرس الدنمت يف الكساءت صالها ومنبثّ           و إنْنـيـا وال غر 
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 ?  عقالء الغربيني يف إنصاف سيد املرسلنيأقوال

تـوأم يفـهـف       بـت بالـوليـد جـاء يتـيمـاًرح رداءو والفقـر  

يا فقيـراً ودونـه الش         ِعـزا اجلـوزاءـسمـس وف تعلـو مناكب 

خلفـك النهـا والثريوالـس ـسائرات فا           سـراإلماءي الر كب سري 

والن كـف خلـفقـر كـذا كـان مولـد األنبيـاءٰهود       فـس كنـز 
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 ?  عقالء الغربيني يف إنصاف سيد املرسلنيأقوال


�	�����ذ������� و
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 قال يف كتابه  مستشرق فرنسي ،ة يف جامعة جنيفرقيغات الشأستاذ اللّ     
FG5�L�!م�و�*+�
�אg�OE : 

)     أمصحيح  ، عذب احلديث ن العشرة فكان كرمي األخالق حس? دا حمم ،
،  ة احلكمفة الغالبة عليه هي صح، وقد كانت الص فظ، صادق اللّ احلكم

ة تدهش يني الد? د طبيعة حمم، إنّ  مبا يقبله ويقولهفظ واالقتناع التاموصراحة اللّ
، فقد كان  ة اإلخالص شدى فيها منق نزيه القصد ، مبا يتجلّ باحث مدقّكلّ
دحمم ?بعد أنْ ومل ينهض إالّ ،، ذا عقيدة راسخة اً مصلحاً ديني ل كثرياً تأم  ،

وبلغ مناتيك الد الّ عوة العظيمة الكمال ،يت جعلته منة أسطع أنوار اإلنساني  ،
كان يف بالد  يت كانت عند أبناء زمنهرك والعادات القبيحة الّوهو يف قتاله الش ،
العرب أشبه بنيباء بين إسرائيل الّ أنبي مناً يف تاريخ قومهمذين كانوا كباراً جد  ،

ولقد جهل كثري منالن وٰذ ه وخبسوه حقّ? داًاس حمم ،لك ألناملصلحني ه من 
 .) اس أطوار حيام بدقائقها عرف الننذيالّ

 

 

 



 

 39

 ?  عقالء الغربيني يف إنصاف سيد املرسلنيأقوال


�	�����ذ������� و
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 : قال يف إحدى حماضراته     

)     إنداًنا إذا مل نعترب حمم ?اً نبي نا ال نستطيع أنْ، فإنن نكر أناهللاه مرسل من   ،
 ، وأنّ ة األوىل تفسرياً رائعاً صادقاًر املسيحيه ليس هناك غريه قد راح يفسلك أنٰذ

 . )  ما جاء به حسن، وكلّ ةيانة املسيحيذي جاء به ال يعارض الددينه الّ

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 40

 ?  عقالء الغربيني يف إنصاف سيد املرسلنيأقوال


�	�����ذ������� و
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 :     سبعة وستني بعد تعداد ما جاء به اإلسالمقال يف كتابه عن اإلسالم صفحة     

 كان فاضالً  من، نعم كلّ نا إذا مسلمون، فكلّ لك هو اإلسالمإذا كان ٰذ     (
ص ودين اجتماع ه إخال كلّ? د دين حمم أنّ، إالّ شريف اخللق فهو مسلم

 . ) وأخالق ورعاية لبين اإلنسان

 

 

 

 

 

 

 

�
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 ?  عقالء الغربيني يف إنصاف سيد املرسلنيأقوال


�	�����ذ������� و
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 :��FF�01-EE قال يف كتابه     

)     ومنكر اجلديرة بالذّ? د صفات حمم واحلري ،نويهة بالت قة واالحترام، الر  ،
أفة واضع والرماحة والت، فالس هم شأناًى أقلّ حت، تان كان يعامل ما أصحابهاللّ
قة تغلغلت يف نفسهوالر ته عند كلّ، ورسخت حمبوكان يكره أنْ  حوله من ، 
كوت على ل الس، فض الب على سؤاله جييب الطّ مل ميكنه أنْ، فإنْ  ال:يقول
ضي اهللا ، وقالت عائشة ر  العذراء يف خدرها حياء من، ولقد كان أشد اجلواب
  أحداً بسوء إالّ، ومل ميس لك يف أسارير وجهها ٰذن وكان إذا ساءه شيء تبي:عنها

 أحد مهما كان عوة منه كان ال ميتنع عن إجابة الد، ويؤثر عنه أن يف سبيل اهللا
اً ، وإذا جلس مع أحد أي ة مهداة إليه مهما كانت صغرية، وال يرفض هدي حقرياً

، ال  ، وكان سهل العريكة مع األطفال ركبته تشاخماً وكرباًكان مل يرفع حنوه 
، وكان يشرك غريه يف  المة السقرأهم حتي ييأنف إذا مر بطائفة منهم يلعبون أنْ

، وهم  ةى مع أهل مكّ حت ، كرم وسخاء أعدائه بكلّى ألد، وعامل حت طعامه
، كما ظهر  خول يف طاعته الد، وامتنعوا من ذين ناصبوه العداء سنني طويلةالّ

يت ، وقد دانت لطاعته القبائل الّ فر واالنتصارى يف حاليت الظّحلمه وصفحه حت
قبل أكثر مناجزة وعداء لهكانت من  ( . 
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 ?  عقالء الغربيني يف إنصاف سيد املرسلنيأقوال


�	�����ذ������� و
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     منمشاهري الش ني قالعراء الفرنسي : 

،  ، فهو رسول حبكم العقل هودون اإلٰل )1( فوق البشر? داً حممإنّ     (
 فكشف  ، يف دعوته? ده حممذي حلّغز الّ اللّ، وأنّ لكودالالت املعاجز تعضد ٰذ

فيها القيم الرة مثّوحيقد مها ألموهو  ؛وسرعان ما اعتنقوه ، اًته العرب ديناً مساوي 
 . ) أعلى ما رمسه اخلالق لبين البشر

 

 

 

 

 

                                                 
هذا الكالم غري مقبول عند املسلمني فليست هناك مرتبة وسيطة بني اهللا والبشر بل هناك دائرتان منفصلتان متامـاً اخلـالق                      1
 البشر وأرقى مقام ارتضاه لنفسه       غري واحد من   ?د   حمم  نبينا ارك وتعاىل واملخلوقات مبا فيها اإلنسان بكل أفراده ومل يكن         تب
 بغري  ?طرى رسول اهللا     ي  يف شيء أنْ   صور اإلسالمي  الت فهو حبق عبد اهللا ورسوله وليس من      ) عبد اهللا ورسوله  ( يقال عنه    أنْ

 .ما أنا عبد اهللا ورسوله إن ،صارى عيسى ابن مرميطروين كما أطرت النال ت :هذه الوصف فهو الذي قال
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 ?  عقالء الغربيني يف إنصاف سيد املرسلنيأقوال


�	�����ذ������� و
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ق-��iא�FF�01�Nف كتاباً أمساه ألّ     EE سبعة عشر، قال فيه صفحة  : 

، والقرآن أكرب دليل على  نونكوك والظّ الش خال من? د دين حممإنّ     (
بعد أنْ ة اهللاوحداني ،ى حمم وباجلملة دين .  اكبد عن عبادة األصنام والكو
حممأنْد أكرب من ة أسراره تدرك عقـولنا احلالي ومن ،يت هم حممما داً أو دينه فإن
 يكون معتدالً يف ، وخري ما يف اإلنسان أنْ ةر أو بدافع العصبيدب سوء التلك منٰذ

 .) فاته، ومستقيماً يف تصر آرائه
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 ?  عقالء الغربيني يف إنصاف سيد املرسلنيأقوال


�	�����ذ������� و

 

�P�>I3�7��L����V.��������Rא�-���

�

 :  الرابعد اخلامس اجلزء الّ)املقتطف(ة قال يف موضوع له يف جملّ     

 ة أوحى إليه وحياً شديد املؤاخذة، ومر  وقد أوحى اهللا إليه نيب? داً حممإنّ     (
ه أدار وجهه عن رجل فقري أعمى، ألن ليخاطب رجالً غني ،اً منفوذ ذوي الن  ،
لك الوحيشر ٰذوقد ن لك صارى حبقه ملا كان لٰذ، فلو كان كما يقول أغبياء الن

ولتركته العصور الّ  وجودالوحي من ،ت عليه أنقاضاًيت مر ( . 
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 ?  عقالء الغربيني يف إنصاف سيد املرسلنيأقوال


�	�����ذ������� و

 

���P�>I3�7��Lق��
N�!Eא�������Rس����<�

�

 :  أربعة صفحة7jEE-��+�ل�א/-@�وא�
�FF�01قال يف كتابه      

)     بون وامللحدون أنّيزعم املتعصيكن يريد بقيامه إالّ مل? داً حمم هرة  الش
الشو، ومفاخر اجلاه  ةخصيلك ، لقد كان يف فؤاد ٰذ ، كال وأمي اهللا لطانالس
د املقلتني، املتوقّ جل الكبري ابن القفار والفلواتالر اململوء رمحة  فس، العظيم الن ،

 ونوايا ةنيوي غري الداً؛ أفكار ربة وىإ و ، وحكمة وحجى ،اًر وحناناً وب ،وخرياً
قال، إىل أنْ) لطة واجلاهخالف طلب الس : 

)     وكان منأنْ? د دأب حمم وينقطع إىل  اس يف شهر رمضان يعتزل الن ،
م كون والوحدةالسوال  ، وأنفع، ما أجلّ ، ونعمت العادة ، دأب العرب وعاد 
ما لرجلسيفيناجي ضمريه صامتاً بني اجلبال  ، لقد كان خيلو إىل نفسه د كمحم ،
امتةالص متفت ،ةحاً صدره ألسرار الكون اخلفي ذا تلك العادة ونعمت، أجل حب  ،

سالة الّوما الراها إالّيت أدوما كلمته إالّ  صراح حق ،صوت صادق صادر من  
، فإذا هي  بيعة، تفطّر عنها قلب الطّ ياة احلما هو قطعة من، وإن العامل اهول

 :  منه سبعةوقال صفحة.  ) شهاب قد أضاء العامل

)     لقد أصبح منالعار على أي ن أنْ متمديصغي إىل ما ي ظندين  أنّ من 
 مثل شاع من حنارب ما ي وقد آن لنا أنْ ،ابداً كذّ حمم، أو أنّ اإلسالم كذب
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 ?  عقالء الغربيني يف إنصاف سيد املرسلنيأقوال

 ، واهللا إنّ وجد ديناً ي، وهل رأيتم رجالً كاذباً يستطيع أنْ خيفةذه األقوال السٰه
جل الكاذب ال يستطيع أنْالرثالث ومخسنيوقال صفحة. ) وب الطّ يبين بيتاً من  


�kو�?�5'�G5�FFBمنه حتت عنوان Mم�'�45א�*+� : �Qal<EEא

 حيا به من، وأ ورلمات إىل الن الظّ، من لقد أخرج اهللا العرب باإلسالم     (
وهل كانت إالّ ة هامدةالعرب أم ،فئة من خاملة فقرية جتوب  الة األعراب جو ،
، فأرسل   منها حركةحس، وال ت سمع هلا صوت، ال ي ، منذ بدء وجودها الفالة

اهللا هلم نبيلدنهاً بكلمة من  فإذا اخلمول قد استحال شهرة  قبله، ورسالة من ،  ،
 ضوءه ، وسع نوره األحناء وعم ةعف قو، والض عة رفعةالض، و والغموض نباهة

 قرن ، وما هو إالّ ، واملشرق باملغرب مال باجلنوب، وعقد شعاعه الش األرجاء
  ،جل يف األندلسجل يف اهلند وِرِرصبح لدولة العرب ى أ، حت ذا احلادثبعد ٰه
 ، وما  واهلدىونق احلقجدة ورلك بنور الفضل والنبل واملروءة والبأس والن ٰذكلّ

زال لألمة العربيد  يف درج الفضلة رقيدام مذهبها  ، وما ، وتعريج إىل ذرى ا
 . ) ، ومنهاجها اإلميان اليقني

 أكمل وصف وأثىن عليه أعظم ? داًحممنبينا وقد وصف املستشرق املذكور      
 .  ته، وبطولته يف نبو ته فقد أسهب يف وصف عبقريEEא�C"UلFFناء يف كتابه الثّ
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 ?  عقالء الغربيني يف إنصاف سيد املرسلنيأقوال


�	�����ذ������� و

 

����P�>I3�7��L�Mא�b�"�mIQ�
����Rل�c�J��I�E&�J�

�

 : �EEن
���א�FF�N قال يف كتابه     

)     نّإ قال لقد أخطأ مننيب العرب دج ال أو ساحر ألناميه مل يفهم مبدأه الس 
  حنكم قبل أنْ وليس لنا أنْ ،باع باالت، ومبدؤه حري قديرداً جدير بالت حمم، إنّ
نا ال ، كما أن داً خري رجل جاء إىل العامل بدين اهلدى والكمال حممنّ ، وإنعلم

 .) ةيانة املسيحية بعيدة عن الديانة اإلسالمي الدنرى أنّ
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 ?  عقالء الغربيني يف إنصاف سيد املرسلنيأقوال


�	�����ذ������� و

 

����P�>I3�7��L��!א��Q
����Bو���J�3-.5�c+אJ�

�

  :  صفحة ست وأربعنيFF�01����O-EE  يف كتابهقال     

)     لقد جاء حمممةد بتوجيهات رائعة وتعاليم قي ى ببالغتها العهدين ، حتد
)وراة واإلجنيلالت (وترك هلما الغبار يف سباق الت ،عاليم الروإنّ ةسولي ،يعرف  من 
دنياه، وزهده يف ، وعطفه على الفقراء داً يف عقيدته باهللاحمم  ه لتركيزه ، ومضي

صديق برسالته ، يشرف على االعتقاد بدينه والت مبدأه وإدارته وحنكته وبطولته
 .)  لرفع مستوى اإلنسانيت ما جاء ا إىل العامل إالّالّ
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 ?  عقالء الغربيني يف إنصاف سيد املرسلنيأقوال


�	�����ذ������� و

 

b�Mא�����P�>I3�7��L���5�n�cن����^�J��+و��J��

�


FF�i�kقال يف كتابه      Mא���+`EE : 

)     مل يكن حممد نيبالعرب املشعوذ وال الس احر كما اتفهاء يف عهدههمه الس  ،
فلقد دعا لدينه  ما كان رجالً ذا حنكة وإدارة وبطولة وقيادة وأخالق وعقيدةوإن ،
 ما ، ومل نعرف عن دينه إالّ  وأتى للعرب مبا رفع فيه شأم ، صفات الكمالبكلّ

 ه ضالّذا فإنداً ودينه خبالف ٰههم حمم يت، ومن رتر مهما تطويتالءم مع العصو
 .)  تأخذ بتعاليمهعوب أنْ الش بكلّ، وحري ريقة املثلىعن الطّ
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 ?  عقالء الغربيني يف إنصاف سيد املرسلنيأقوال


�	�����ذ������� و

 

����P�>I3�7��L��oא���
��I�.�J%�א��7a��%(��J�p5א�����Q�c#�א�

�


"%���7H!5א�
�FFقال يف كتابه      Mل�א��+EEة صفحةست  : 

)     اً ساحقاً مثل ندمي على جهلي ما ندمت على شيء يف حيايت ندماً عصبي
نفسية الرسول العريب  . 

     أمسول جبوهرهاا لو أدرك املسلمون سرية الر سول بسنائه، وشرع الر  ،
سول جبالهلاوحكم الر مائر اجلديدة الّ، وإبداع الضيت ابتدعها الرسول جبد ا

ولكان العامل  ؤالء املسلمني لكان املسلمون غري ٰه ،، وعملوا مبا أدركوا اءةالوض ،
 : قالمثّ.  )ذا العاملغري ٰه

)     أما لو درس عشاق الراق العظماء واحلكماء واملبدعني غري العربسول وعش 
مسو ، و سول العريب، حياة الر ، وحتليل عبقري ، بطهارة وجدان وبراءة سريرة

الروبراءة سريرته وأعماله وشرعهسول العريب ، ة  الستكشفوا أعظم شخصي
لّ اريخ اإلنساينّوأقدس رسالة للتدات وقرأت حياة ألوف ، ولقد طالعت مئات ا
لّ، ولٰٰ سلالعظماء والركن مئات اسل ما فعلت دات وحياة ألوف العظماء والر
ت وأدهشتفبت وثقّت يف دماغي وهذّبنفسي وأثر سول ، مثلما فعلت حياة الر

العريبالعاملي د بن عبد اهللا حمم (. 
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 ?  عقالء الغربيني يف إنصاف سيد املرسلنيأقوال


�	�����ذ������� و

 

����P�>I3�7��L�%د��"���I���cא�J���I�C�
"J�

�

قالت  FF�01����O-�?EE ة أمساهكتاباً باإلنكليزي "�د�%ف الكولونيل ألّ     
 :  ومخسون وتسعمائة وألف للميالد اثنانار سنةادرة يف أية األزهر الصعنه جملّ

ها عقيدة اإلسالم بأنFF�-�01����O?EE  يف كتابه "�د�%ص لقد خلّ     (
دعوة إىل السالم وإىل التحيث قال تهسليم بإرادة اهللا واإلميان بوحداني ، : 

 :وقال.  ) رك باهللا أعظم الكبائر يف نظر اإلسالم الش منإنّ     (

  إليهىوحه بشر يح كثرياً بأنه صرة وإنهيع لنفسه صفة إٰل مل يد? داً حممإنّ     (
 يبعاء الن، هو عدم اد  األديانبب يف سرعة انتشار اإلسالم عن غريه من الس، وإنّ
ة لك تسليم القرآن بصح، وكٰذ ، وعدم دعوته إىل عبادة شخصه ةهيصفة إٰل
الدقبليانات املرتلة من  (. 

 جونه مناب وما راحوا يرو الكتبني منئمة على املتعص بالالّ"�د�%أحنى  مثّ     
أباطيل وسخافات عن اإلسالم منذ احلروب الصةليبي هم مل يفهموا ، وعزا إليهم أن

خلّ، مثّه  وشريعت?داً حمم ص عقيدة اإلسالم بأنسليم ها دعوة إىل اإلسالم وإىل الت
 . )تهيإلرادة اهللا واإلميان بوحدان
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 ?  عقالء الغربيني يف إنصاف سيد املرسلنيأقوال


�	�����ذ������� و

 

&�����P�>I3�7��L���I�H�3G�.د��D��J�!I
��J��

�

 :  مثانية وأربعني صفحةEE?�-��+�ل�אFF�01q قال يف كتابه     

فاصيل ومجيع م لك مجيع الت نقدفر لن تسمح لنا بأنْذا الس حدود ٰهإنّ     (
واحي حلياة حافلة بالعظائم إىل ٰهالنكذا احلد ما هو الشأن يف حياة النيبحمم د نيب 

 :  منه تسعة وأربعنيوقال صفحة. ) ?املسلمني 

)     واحلقأن بني مجيع األنبياء الّنا نرى من أنّ سوا دياناتذين أس ،هو ?داً  حمم 
، معتمداً فقط  ةي يستغين عن مدد اخلوارق واملعجزات املادذي استطاع أنْالوحيد الّ
د  يف استغناء حمم، وإنّ ةهي، وعلى بالغة القرآن اإلٰل  رسالته ووضوحهاعلى بداهة

 اثنتني وقال صفحة. )  عن مدد اخلوارق واملعجزات ألكرب معجزة على اإلطالق?
 :  منهومخسني

 ?د  مآثر حمم يف مرأى املؤمنني ويف أعماهلم لصورة تلمحها منعكسة منإنّ     (
،  تهاها ال جدال يف صح، فإن لقياس إىل كماالته العليابع باهتة باوإذا كانت بالطّ

ف ة متاثيلهم ال يطالعنا منهم سوى قناع مزيذا على حني جتد قياصرة روما مع دقّٰه
صورهم تظلّ، إنّ  اخليالءلوجوههم اجلامدة حتت صورة من تة يعجز خيالنا عن  مي

قيقة قامت برؤوسنا فكرة نشر ذه احله بوحي ٰه، وإن  احلياة يلمح هلا شيئاً منأنْ
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 ?  عقالء الغربيني يف إنصاف سيد املرسلنيأقوال

متثّ ?د لوحات يف تاريخ حمم ،ل املآثر الدة ألتباعهيني حياة ، وبعض صور من 
 :  منه سبعة ومثاننيوقال صفحة. ) ذي هو وطنه، وبعض مدن احلجاز الّ العرب

 قد انتهز الفرصة ?داً  حمم يرى بعض املستشرقني أنّه ليدهشين أنْاً إنحقّ     (
لك فوسوس  ٰذ بل لقد ذهب بعضهم إىل أبعد من ،ب عمله للمستقبل ورتفروى
 !! ه ف يف تلك الفترة القرآن كلّ ألّ?داً  حممبأنّ

 ة سابقة على وجودهة خطّ أي من خاٍلهيذا الكتاب اإلٰل ٰهاً مل يالحظوا أنّأحقّ     
كلّنّ، وأة ، مرسومة على نسق املناهج اإلنساني ه منفصلة عن  سور سورة من

ه نأو، سالة طيلة فترة تزيد على عشرين عاماً ة حبادثة وقعت بعد الر وخاص ،غريها
منيتوقع ٰذ أنْ?د  املستحيل على حمم أ لهلك ويتنب (. 
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 ?  عقالء الغربيني يف إنصاف سيد املرسلنيأقوال


�	�����ذ������� و

 

����P�>I3�7��Lن��N����Lא�J��I�E&�J��

�


ق�i�7א��7O��+�Nد�.��FF قال يف كتابه     EE واحد وثالثنيصفحة  : 

)     يتلقّه ملن احملزن أنْإن ى املسيحيعامل وفضائل حسن ون عن املسلمني روح الت
لك  ٰذ، كلّ عوب واألمممحة واإلحسان عند الش، ومها أقدس قواعد الر املعاملة

بفضل تعاليم نبيد هم حمم? (. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 55

 ?  عقالء الغربيني يف إنصاف سيد املرسلنيأقوال


�	�����ذ������� و

 

hOא�������P�>I3�7��L��rن����^J�I��+3��J��

�


FFk قال يف كتابه     Mא�EEصفحة ثالثة وأربعني  : 

 هم عيال اهللا وأحباخللق كلّ(( ?د م العظيم حممما أمجل ما قاله املعلّ     (

 . ?سول ناء على الر مث أطال يف الثّ) .)1())اخللق إىل اهللا أنفعهم لعياله

)     أنّ  املعجزات الباهراتأليس من ، داً حمم?بالقو وبلفظ واحد  ةة األدبي ،
جعل الصادقني منأتباعه يف حرز من املسكرات جيالً بعد جيل شر  فسلم من ، 

وصف  تة ال ميكن أنْارخيي الت?د ، حياة حمم  البشر مئات املاليني منرذا الشٰه
 ﴿ ?د  حمميبن، بين ا سبب بعثة ال بأحسن مما وصفها اهللا نفسه بألفاظ قليلة

وأَآم رلْسنالّ ِإاكر حلْ ِلةًمِمالَع107:األنبياء [﴾ ني[  . 

 حمتاج إىل ، ولكلّ  ضعيفمحات لكلّ لديه أعظم الروقد برهن بنفسه على أنّ     
بيل واملنكوبني ة لليتامى والفقراء وابن الس رمحة حقيقي?د ، كان حمم املساعدة
والضالعفاء والعموالعناء وأصحاب الكد  ي عليه وعلى أتباعهي بلهفة أصلّ، وإن (
. 

 
                                                 

1    يف األثريقال الس :                خالصة احلكم يف احلديث أنه حديث ضعيف كما ذكر ذلك عدد من أهل العلم كاإلمـام النـووي 
 واإلمام العراقي يخ األلباينّ واإلمام ابن حجر املكيأمجعني وغريهم رمحة اهللا عليهموالش . 
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 ?  عقالء الغربيني يف إنصاف سيد املرسلنيأقوال


�	�����ذ������� و

 

b�Mא�����P�>I3�7��Lد���������+�J��!I
�J�

�

، لو   بل للعامل ،جل البشري للعرب فحسب العرب بالر نيب?د  يكن حمممل     (
؛اسأنصفه الن ألن تعا، وأنّ  بالعربه مل يأت بدين خاص قدير ليمه اجلديرة بالت

، وما  ، عظيم يف صفاته ، عظيم يف أخالقه ه عظيم يف دينه على أنواإلعجاب تدلّ
د أحوجنا إىل رجال للعامل أمثال حمم?املسلمني نيب  (. 
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 ?  عقالء الغربيني يف إنصاف سيد املرسلنيأقوال


�	�����ذ������� و

 

��Q�!א�����P�>I3�7��Lدאز�J���I�C�
"J�

�


�k;�א�FF��Nقال يف كتابه     sق�وא�
EE : 

)     د كان حمم?زراعي اقرأ ما جاء يف أحاديثه تعرف  اً وقائداًاً وطبيباً وقانوني ،
 وإذا  ،ى جنوعحنن قوم ال نأكل حت(( قوله املأثور عنه  ويكفي أنّ ،صدق أقواله

اء ، وال يستطيع األطب ةحذي بين عليه علم الص هو األساس الّ)1())أكلنا ال نشبع
وقال يف نفس . ) ذه ٰه يأتوا بنصيحة أمثن منى اليوم أنْارم حتعلى كثرم ومه

 :الكتاب

 ة وجيزة ال تزيد على ربع قرن أنْذي استطاع يف مد هو الّ?داً  حممإنّ     (
وأنْ  أعظم دول العامليكتسح دولتني من ،وأنْ لك االنقالب املدهشحدث ٰذ ي ، 
يكبح مجاح أمة اتقة سكناً هلاحرحراء املُخذت الص جاعة والغزو ، واشتهرت بالش

يت استطاع ة اخلارقة للعادة الّ القو أنّذي يظن الّ، فمن أرورباطة اجلأش واألخذ بالثّ
ا حمم أنْ?د عند غري اهللا يقهر خصومه هي من  (. 

 

                                                 
1   يف األثرينا                 :قال السأنه حديث ضعيف ال يثبت عن نبي الكتب واحلق وإن كان معنـاه     ? ورد هذا األثر يف الكثري من ، 

 وقد ذكر فوائده ابن قيم       احلارث بن كلدة ،     يف اجلاهلية   ويروى األثر عن طبيب العرب      وال ريب عند أهل الطب ،      اصحيح
 . املسلمنيمجيعاية والنهاية وغريهم رحم اهللا  كثري يف البداجلوزية يف الزاد وابن
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 ?  عقالء الغربيني يف إنصاف سيد املرسلنيأقوال


�	�����ذ������� و

 

b�Mא�����P�>I3�7��Lزאن����J�!I
��J�

�

 : �i�t�0EEא�!�אFFq قال يف كتابه     

)     دليس حمم ?العرب وحدهم نيب ، بل هو أفضل نيب ة اهللا قال بوحداني  ،
اً ه كان قومي أن، إالّ ةيت أساساها الوحداني األديان الّ كان من دين موسى وإنْوأنّ

ا ببين إسرائيلحمضاً وخاص وأم ،د ا حمم?تني  فقد نشر دينه بقاعدتيه األساسي
 .)  وقد أعلن دينه لعموم البشر يف أحناء املسكونة ؛وحيد واإلميان بالبعث الت :ومها

 :ويقول يف نفس الكتاب

، إذ  باع رسالته واملبادرة إىل اعتناق دعوتهسول جيدر باتذا الرفرسول كٰه     (
على اخلري والردع عن املنكر، واحلثّ ، قوامها معرفة اخلالق ها دعوة شريفةأن   ،
ذا ، ٰه الح أنشودة املؤمن، والص الح واإلصالح ما جاء به يرمي إىل الصكلّبل 

هو الدصارىين الذي أدعو إليه مجيع الن ( .  
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 ?  عقالء الغربيني يف إنصاف سيد املرسلنيأقوال


�	�����ذ������� و

 

3�#<�cא�����P�>I3�7��L�Dدوא�د��J���I�C�
"J�

�


��FF قال يف كتابه     >Eق�و'�دא��א*A&DEE : 

جاعة طف والش، كاللّ  اخلصال احلميدةصف بكثري من يت كان?داً  حممإنّ     (
ر مبا  يتأثّ حيكم عليه دون أنْ اإلنسان ال يستطيع أنْى أنّ، حت ومكارم األخالق

 عداء أهله ?د ، وقد احتمل حمم ، كيف ال  أثرفات يف نفسه منذه الصتتركه ٰه
ه مل يكن يسحب أن نبله لك فقد بلغ من، ومع ٰذ وعشريته بصرب وجلد عظيمني

يده منيد من ى ولو كان يصافح طفالً يصافحه حت وأن ،ه مل ميريوماً من ام  األي
 ، وعلى شفتيه ابتسامة حلوة المقرأهم الس يجبماعة رجاالً كانوا أو أطفاالً دون أنْ

د ، وقد كان حمم?غي وكان ال يتنكّ ساًوراً ومتحم ،وحيارب الباطلر للحق   ،
، كما  ي رسالته على أكمل وجه يؤد، وكان يريد أنْ ماء السان رسوالً منوك
هأن مل ينس يوماً منام الغرض الّ األيودائماً كان يعمل له  عث ألجلهذي ب ،

ل يف سبيله مجيع أنواع البالياويتحم ى انتهى إىل إمتام ما يريد، حت (. 
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 ?  عقالء الغربيني يف إنصاف سيد املرسلنيأقوال


�	�����ذ������� و

 

�א����P�>I3�7��L�hO�����n�u���&,���J�3���C��J�

��

 : �v���<EEאFFD05!E قال يف كتابه     

)     د لقد جاء حمم?يكون ديناً  املسلمني بدين إىل جزيرة العرب يصلح أنْ نيب 
، وال  ، دين رعاية وعناية ، دين دعة وثقافة ه دين كمال ورقي األمم ألنلكلّ

ه مل يساوم ومل يقبل املساومة حلظة  عليه أند ثناًء، وحسب حمم نقصه نيسعنا أنْ
، وهو القائل  ، على كثرة فنون املساومة واشتداد احملن واحدة يف موضوع رسالته

))ذا األمر ما  أترك ٰهمس يف مييين والقمر يف يساري على أنْلو وضعوا الش

 ة تركت العرب مدينني، ومهّ ظري، وثبات ال يقاس بالن  عقيدة راسخة))تركته
د بن عبد اهللا حملم? إذ تركهم أم ،ا حتت الشة هلا شأةمس يف تاريخ البشري (. 
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 ?  عقالء الغربيني يف إنصاف سيد املرسلنيأقوال


�	�����ذ������� و

 

b�Mא�����P�>I3�7��L�B(
��Jא�+��!
��R���J��ن�"

�

     مة كتابهقال يف مقد FF��+`�i�k
Mא�EE : 

د  ظهور حمم، إنّ ةاني أكرب مريدي اخلري لإلنس العرب من نيب?داً  حممإنّ     (
1( افتخرت آسيا بأبنائها وإِن عاٍلما هو أثر عقٍلللعامل أمجع إن( تفتخر  هلا أنْفيحق 

ٰإنّ جل العظيمذا الر ،لم الفادح أنْ الظّ مننغمط حق الّ?د  حمم ذي جاء من 
 كيف ، مثّ  احلقد البغيض قبل بعثته، وهم على ما علمناه من بالد العرب وإليهم

تبدلت أحواهلم األخالقية واالجتماعية والدينية بعد إعالنه النوباجلملة مهما  ةبو ،
ه ، أن ة مستوى اإلنساني ما يرفع منالعاً على سريته ودعوته إىل كلّازداد املرء اطّ
جل ذا الردرك أسباب إعجاب املاليني ٰ وي ،نقصهد ما ينسب إىل حمم يال جيوز أنْ

 . ) اه وتعظيمهم لهتهم إيعلم سبب حمبوي

 

 

 
                                                 

ومآ  ﴿ هو فخر لإلنسانية مجعاء وهو الّذي جاءها حيمل إليها الرمحة املطلقة فكانت عنوان بعثته ?احلق أنّ حممداً  1
الَِمنيةً ِللْعمحِإالّ ر اكلْنس107:األنبياء [﴾ أَر. [ 
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 ?  عقالء الغربيني يف إنصاف سيد املرسلنيأقوال


�	�����ذ������� و

 

t�05Mوא��t�"دU�7وאH+*Hא��wM���7H>.אل����&�

�

�Pو
MEא�,V�5cI��^���R����%IאUد�#�א

     )مل نعلم مما جاءنا منالت حيح أنّاريخ الصحمم اإلسالمداً نيب  ?تسربل بأي  
ة حياتهرذيلة مد(  . 

�

�hOن�א�����I
"�

 درست ما  بعد أنْباينّجل الرذا الر إنكار ٰه خطيئة أعظم منالّ أشعرت(     
قدةمه لإلنساني(  . 

�

��!�א�K%nل�W��K��Qא��Nא��b�Mא/.-,�

     )إليك يا حممأطأطؤ، إليك  خضوع وتكرميم إجاليل وتعظيمي بكلّد أقد  
 ة منتك العظيمة كانت مستمدقو ، وإنّ  عند اهللاك حقاً رسول من، فإن رأسي

 .  ) األبديعامل الغيب األزيلّ
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 ?  عقالء الغربيني يف إنصاف سيد املرسلنيأقوال

�


��Iد��א��V�5,�אUد�#"����(�

      ..)ا أنا فأرى واجباً أنْأمي ددعى حمم ?رجالً  وأعتقد أنّ ؛ة منقذ اإلنساني 
عادة  فيه الس مشكالته وأحلّى زعامة العامل احلديث لنجح يف حلّمثله لو تولّ

مالوالس(  . 

�

�P�!5�Hو+���א���

      ..)أيها النرسول اهللايب  رف والفخار، خذ بيدنا إىل موقف الش فنحن من ، 
املوت أو االنتصارأجلك نود ( . 
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 ?  عقالء الغربيني يف إنصاف سيد املرسلنيأقوال


�	�����ذ������� و

 

����P�>I3�7��L��hOوא����,V�5���-�%�א���p5د���אz>.Eא��b�Mא 

�-�%اللورد        م 1855سنة لترا ولد إجنمنوكان من ،ات  أكرب شخصي
نياألشراف الربيطاني فاًاً ومؤلّ، وكان سياسي فاته  مؤلّ، ومنFF����^��k
sא��

�א�+*م J.�M�EE  م 1913، وقد أعلن إسالمه سنةيخ ، وأصبح امسه الش
Fوق��Hא��q�7אj�Eيقول ، :  

     ..) سل قوم اصطفاهم اهللا واختارهواألنبياء والرم وفضاسلهم على الن  ،
الَّئَِل ﴿: رين ومنذرين كما يقول القرآن الكرميوبعثهم إليهم مبشِلونَكُ ي اِسلن 

ى اِهللالَعح ةٌجب عدالر ساء [﴾ ِلسقت بعد طول البحث وقد حتقّ. ] 165:الن
االً  وال دجعياًالم مل يكن مدالة والس اإلسالم عليه الصداً نيب حممواالستقراء أنّ

وٰل عيه خصومهكما يد ،كناً جاء برسالة إٰل كان رسوالً نبية صادقة ال ريب هي
ا قنيفيها هدى للمت فجاءت خمفّ، فه بتأديتها وكلّ ، أوحى اهللاوراة فة لصرامة الت

ويقول.  )المومكملة لكتاب املسيح عليه الس: 

: ني رسالة جاء فيها املسيحياب أحد كتh�{�]���ولقد كتب مستر (..      
، فقد  اريخ عن مثلهثنا التقاً عظيماً فريداً  يف بابه مل حيد كان موفّ?داً  حممإنّ

، وزعامة احلكم  ينعب وزعامة الد، هي زعامة الش مجع بني زعامات ثالث
لطانوالس شريع والعبادات وهو اآلن موضع ، وجاء بكتاب مجع بني البالغة والت
   ...) سدس العاملم أكثر مناحترا
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 ?  عقالء الغربيني يف إنصاف سيد املرسلنيأقوال


�	�����ذ������� و

 

�hOא���%��^�V����J���I�C�
"J�

     )ر أنّلقد رأيت اإلسالم يقرالر الوحي ، وأنّ سوا باخلطاياسل رجال مل يتدن 
الم  عيسى عليه الس، وأنّ  قبلنزل على أنبياء اليهود من، فقد أُ ليس شيئاً جديداً

 يراود فكري ملاذا ال يرتل الوحي على  لغزاً ظلّغري أنّ، كان هو اآلخر رسوالً 
 ره القرآن الكرمي أنّر ما قر أتدبوكانت اإلجابة أنْ! رسل يف القرن العشرين ؟

داً حمم? ﴿ رسول اهللا وخامت الن40:األحزاب [﴾ نيبي [ .اً مفحماً وكان رد
امل لقرآن ايد هو الكتاب الشد واسل بعد حممرسل الر يى أنْ، إذ كيف يتأت متاماً
، وهو باق ثابت إىل األبد بال  قاً ملا بني أيدينا شيء ومصدذي جاء تبياناً لكلّالّ

أي ( ركْا الذِّنلْز ننحا ننِإ ﴿ د الواقع ر القرآن ويؤكّ، كما يقر نسخ وال عبث
 بعد  داٍعه ليس هناك منن أال شك. ] 9:احلجر [﴾ ونَظُاِفح لَها لَنِإو) القرآن
  .)لك إىل رسل ورساالتٰذ
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 ?  عقالء الغربيني يف إنصاف سيد املرسلنيأقوال


�	�����ذ������� و

<á^ŠÞý]<�è…^i<»<‚¥<l^vË‘<

، إىل  هات، ويدوسون قلوب اآلباء واألم ذين يهدمون جمد اإلنسانإىل الّ     
ئاب، املمتلئني قسوة وحقداً ؛ إىل قلوب الذّ ، املتمايلني خيالء رين كرباًاملتصع ، 

ى فسعى يف األرض ليفسد فيها ، تولّ  جواظ متكرب عتلّ، إىل كلّ غينةونفوس الض
سلويهلك احلرث والن إىل  ، وغشي على بصره وبصريته احلقد ة، أبطرته القو ،

 .  ? محة الريب النمحة منؤالء يف شرق العامل وغربه نسوق دروس الر ٰهكلّ

������-��"�|Y��;}���

، ويرى   لبعض شأنه? يب، ويغيب الن  بأرض فالة?د  حمميبلنيرتل جيش ا     
فجاءت .  فأخذنا فرخيها:  يقول أحدهم ،معها فرخان) طائر(األصحاب محرة 
.  ، تبحث عن فرخيها وتدافع عنهما ش فوق رؤوس القومراحلمرة فجعلت تف
 )1(..  ليهاوا ولدها إ؟ رد ذه بولدها فجع ٰهمن:  فيقول?وجييء رسول اهللا 

 

�א�
&>�ن�

     وخيرب نيبالر محة عن امرأتني إحدامها يف اجلنارة واألخرى يف الن  .. 

                                                 
1   يف األثريوابن ماجه والطّيالسي واحلاكم وقال               :قال الس صحيح :  حديث حسن إن شاء اهللا ، أخرجه أبو داود والترمذي

 اإلسناد ، وسكت عنه املنذري. 
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 ?  عقالء الغربيني يف إنصاف سيد املرسلنيأقوال

     ا الّأمار فقد أخرب أنّيت يف النامرأة دخلت الن ة حبستها ال هي ار يف هر
أطعمتها وال هي تركتها تأكل منى ماتت خشاش األرض حت  .. 

     ويف اجلنة امرأة بغييأكل الثّ  بغايا بين إسرائيل رأت كلباً يلهث من ،رى من 
 )1(..  فر هلااه فغ، فسقته إي ها فاستقت له بهفرتعت خفّ.  العطش

�

�~�@�c(��

..  ذرفت عيناه?ا رأى اجلمل رسول اهللا ، فلم ومير جبمل قد أضناه صاحبه     
فسأل فسكت - أصل أذنيه وطرفهما - هارف ذ? سول الكرميفمسح الر ، ?: 

من؟ذا اجلمل ٰه رب !فقال.  أنا يا رسول اهللا:  األنصار فقال، فجاء فىت من ? :
يت ملّذه البهيمة الّقي اهللا يف ٰهأفال تتاهاكك اهللا إي ه شكا إيلّ، فإنأن جيعه ك ت
 )2(..  - تكده وتتعبه - وتدئبه

�

��א�
��7jאE�-א�

 يا :، فقال  عليه يده شيء قد التف رجل وعليه كساء ويف? وأقبل عليه
ا أصوات فراخ ي ملّرسول اهللا إن ا رأيتك أقبلت فمررت بغيضة شجر فسمعت

                                                 
1   يف األثريمدرج متفق عليه      احلديث صحيح  :قال الس    وغريه من أهل السنن رمحة       واإلمام مسلم  ، أخرجه اإلمام البخاري 

 .اهللا على اجلميع 
 . حديث أخرجه اإلمام أمحد وأبو داود وصححه األلباينّ رحم اهللا اجلميع:سيف األثريقال ال 2
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 ?  عقالء الغربيني يف إنصاف سيد املرسلنيأقوال

نطائر فأخذيف كسائي فوضعتهن  فجاءت أم ،فاستدارت على رأسي هن 
فوقعت عليهن فلففتها معي بكسائيفكشفت هلا عنهن  أوالء معي، فهن   . 

 ? فقال رسول اهللا  ، لزومهن إالّهن فأبت أم ،ففعلت،  ضعهن: ? قال     
ذي والّ: ? قالف.   نعم:قلنا!  األفراخ على فراخها ؟ أمةألصحابه أتعجبون لرمح

بعثين باحلق، اهللا أرحم بعباده من األفراخ بفراخها أم  ارجع فيهن ،حت ى تضعهن 
نحيث أخذوأم هن1(.  معهن( 

 

 

 وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني

 وصلّى اهللا وسلّم وبارك على سيدنا ونبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

                                                 
1 يف األثريأخرجه مبعناه أهل السنن واملسانيد وهو حسن اإلسناد إن شاء اهللا ، وراجع غري مأمور التعليق على :قال الس 
 . واهللا أعلم وأحكم !)من فجع هذه بولدها؟(
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