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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

احلمد هلل رب العاملني الرمحن الرحيم  ملك السموات و 
و املرسلني  األنبياءعلى سيد  السالم و و الصالة الراضني

وعلى من تبعهم  وعلى اله الطاهرين وصحابته امليامني
 ن.يوم الدي إىلابحسان 

 شخصية الرسول الكرمي حممد صلى هللا عليه واله وسلم إن
شخصية عظيمة متكاملة  أهنامنصف حيرتم عقله  إنساناليشك 

يف  منعدم النظري تغيريا دراماتيكيا أحدثتقد  و اجلوانب اإلبعاد
نتصور ما هو مال التاريخ  إنمسرية احلضارة البشرية ولنا 

ريب الكبري الذي مالئ الدنيا لوال ظهور هذا املسيح الع اإلنساين
و شيعته  إبتباعهاملنري وامتلئ اخلافقني  اإلهليوشاغلها بفكره 

 بشخصيته و التجادل لاسجلابنوادي وحمافل العامل  واصطرعت

من  وسلوكها الذي بلغ الغاية و النهاية يف الكمال و اجلمال
 .وروعة التقنني حنكة التشريع

  إنسان  يف  اجتمعت  لمالقد اجتمعت يف رسول هللا صفات ق
 منظومات  من  بعد انه مزيج عجيب  أبخرجتتمع  أو قبله 
حيتل املقاعد العليا يف  إنمن  أهلتهو روحية  و سلوكية  خلقية
فهو النيب و الرسول يف نفس الوقت   اإلنسانية  السرية  ركب

التبشري و التبليغ  أعباءحبمل   يشقى  يرسل ومل  وكم من نيب مل
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وادم  إسحاقو  كإمساعيلكتفى مبقام النبوة الروحي فقط   حيث ا 
 عليهم السالم.

  إهلية  بشريعة  جاء صلى هللا عليه واله وسلم إذواملشرع املقنن 
له فلم يرتك جانب يف من قب األنبياءنسخت شرائع  جديدة 

  على إماله تشريعا هذا على مستوى التشريع   وضع  إال  احلياة
هدم سالم هللا عليه الكثري من  قد ف  العقيدة مستوى 

 أهناانشقاق فجر رسالته وبني   االعتقادات الباطلة السائدة قبل
هللا  إىلوسيلة   و اختاذها األصنامكتقديس   نشئليست من هللا 

عما يصفون   كبريا   علوا  وعقيدة صلب املسيح وبنوته هلل تعاىل
 يضيق  مما  ذالك  من  الكثري   والكثري  هللا  إىل الوليدةونسبة 

 احلصر هب
من   العشرات وقاد   خطط  الذي احملنك   العسكري  والقائد

 ورفعته. اإلسالمعز  تباملعارك وحقق فيها انتصارات ابهرة كان 
هبا   عظيمة توافرت  دولة  أسس  الذي  ورجل الدولة السياسي

العرب  وحد قبائل إناغلب مالمح الدولة العصرية بعد 
 لبسط   الطريق ومهد هلم  هذه الدولة  ت مظلةاملتصارعة حت

 إىل إبصارهمخافقي املعمورة وتسديد مطامح   على  نفوذهم
 النعمة والثروة.مظان 
 شخصيته بتاهذا كله الكارزما الفريدة اليت تتشح  إىل أضف

 قلوب  مبجامع  اخذ   واليت صريته حمط جذب للنفوس فقد
 حبه  يرسفون بقيود  راءإسوجعلتهم  أدمغتهم  ونواصي  الناس
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الكبري يف التفاف  مئات  األثرله   كان  وهذا   واالنعجاب به
 يتكفاليف فرتة قياسية وجيزة  بهمن الناس عليه والتصديق  أالف

 لرتبية شاب صغري.
 
 

 حول الكتاب
 

  الكتب  هذا الكتاب هو مثرة حبوث شاقة وطويلة يف بطون 
 إال أتليفهاليت استغرق هبا  الرغم من قصر املدة فعلى   القدمية

يف حد ذاهتا شاقة ومعقدة وليس يل  كانت    البحث  طبيعة   إن
  وإخراجه إكماله إىلوفقين  الذي   تعاىل   أقول إال احلمد هلل إن
موضوع هذا  إناحلالة املرضية . هبذه    الكرام  القراء  إىل

 قادةالكتاب الصغري هو تقصي ما قاله العلماء واملفكرين وال
الغري مسلمني يف حق سيد املرسلني صلى هللا عليه  واله  وسلم  

اهلائل    وأتثريهبعظيم  فضله    وإقرارهماعرتافاهتم  وتسجيل
على  مسرية  الوجود البشري وكذالك التدليل على عاملية رسالته 

جاذبية شخصيته حىت على  سحر على  والتدليل  الغراء اإلهلية
هللا عليه وسلم  رسول هللا  صلى إنصلة.ب  لإلسالممن الميت 

مديح من ذاك وثناء من هذا  فهو ذالك  إىلليس يف حاجة 
الرجل الذي بلغ ذروة اجملد والكمال  يف  العلم  واخللق  

احلجة على  إقراروالنزاهة لكننا نبغي من وراء ذالك  والصدق
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ا منهجي يف هذ إن.أراده إنق يتبني له احل املعاند واملشاقق لكي
 :اآلتيةالكتاب يتلخص ابلنقاط 

 
رسول وغريهم يف حق  أوروبينياملستشرقني من  أقوالمجع -1

برتمجتها من االنكليزية   أقوم إنالصالة والسالم بعد  هللا عليه
مجعتها من كتب مفكرين غربيني  أقوال العربية .وهناك  إىل

 إىل أشرتعرب معروفني وقد  مرتمجني أيديمرتمجة للعربية على 
 ذالك يف عقب كل مقال.

 والعلماء   املفكرين  والء أقوال  الغالبية العظمى من إن -2
 ذاكرا   للعربية  نصها من كتبهم مباشرة بعد ترمجة   نقلتها
مع رقم الصفحة وسنة  ابلعربية واالنكليزية الكتاب   عنوان

 الطبع.
ا من كتب ابلعربية واالنكليزية  صاحب قوهل أقوالبعض -3

ومسلمني لعدم متكين من العثور على الكتب  ني عربملؤلف
اليت  اقتبست  منها،ولذا فاين احرص على ذكر مؤلف  األصلية

 .األخرىالكتاب  الذي  جاء  هبذا  القول  مع تفاصيله 
وضعت لكل صاحب  قول ترمجة  مقتضبة  لسرية حياته   -5

وجدت كي نسهل على القارئ  أنمع  صورة فوتوغرافية له 
الكاتب وقراءة كتبه واالطالع على  هذا البحث عنمي الكر 

 .أوسع وإطناب له.أكثربتف أفكاره
 والبعض منهم مل يتسىن لنا العثور على ترمجة له .
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مدح رسول  أرادوايف هذا الكتاب  املستشرقنيهناك بعض -6
ورداءة  الفهم   األدبمنهم شيئا من الذم وسوء   هللا فصدر

لى ذالك يف اهلوامش للرد عليهم وتفنيد ان  اعلق ع فارتنيحبقه  
 قوهلم وقد مت ذالك وهلل احلجة البالغة.

املفكنننرين    والءمل يكننن  يف  مقننندوري  التعلينننق  علنننى كنننالم   -7
 .لذا كانت تعليقايت حتت خطوط اهلوامش واحلواشي يف  املنت

بعننض الكتننب مل يتسننىن يل احلصننول علننى سنننة طباعتهننا الن  -8
 ذالك. إىلذالك القارئ  إىلالك فليتنبه يذكر ذ انشرها مل

 
 حتسني السلطاين
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 نبذة عن سرييت الذاتية
 

 اببل  حمافظة   الواقعة يف جنوب ومليالشولدت يف بلدة 
م 1986من  عام   األولكانون 13,يف  العراق  وسط

دراسيت  االبتدائية  والثانوية يف البلدة.نلت شهادة   أمتمت.
اببل عام  النكليزية من جامعةالبكالريوس يف اللغة ا

 م.2008
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 الدكتور علي الوردي
 

 إن: قي الكبري د.علي الوردييقول املفكر وعامل االجتماع العرا
شخصية حممد كانت بعيدة الغور اثقبة البصر_من طراز فذ 

 81من كتابه وعاظ السالطني ,ص.عجيب

 
مقاعد .ترك م1913عام  الكاظمةيف مدينة  بغدادولد يف  •
ليعمل صانعًا عند عطار وطرد من  1924لدراسة يف عام ا

العمل ولكنه طرد من 
كان ينشغل   ألنهالعمل 

بقراءة الكتب واجملالت 
ويرتك الزابئن وبعد ذلك 
فتح دكان صغري يديره 

املسائية يف الصف  ابلدراسةالتحق  1931بنفسه ، ويف عام 
راسته د وأكملالسادس االبتدائي وكانت بداية حلياة جديدة. 
وأصبح  1932وأصبح معلما. كما غري زيه التقليدي عام 

الدراسة الثانوية حصل على املرتبة الثالثة على  إمتامه.وبعد افتداي
العراق فأرسل لبعثة دراسية للجامعة األمريكية يف بريوت وحصل 

يف بعثة أخرى إىل جامعة تكساس حيث  وأرسلعلى البكلوريوس 
.  عمل 1950عام  الدكتورل وان 1948انل املاجستري عام 
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   1973 على التقاعد عام أحيل إن إىليف جامعة بغداد  أستاذا
 .1995تويف عام 

 
 

 George Bernard Shaw  جورج برانرد شو
 

   أكن دائما   إين: شو  برانرد جورج  يقول املفكر الربيطاين 
 أبنهتقديرا فائقا لدين حممد وذالك حليويته العجيبة ويبدو يل 

  شاهنا  من اليت   الوحيد الذي ميتلك السعة   لدينا
يرضى   الوجود وهبذا فان أي فرد تغيري   مرحلة  استيعاب

 هذا الرجل الرائع حممد درست  لقد  به)أي دين حممد( 
 إنجيب  وبعيدا عن كونه معاداي للمسيح فانه  رابئويف 

  يتوىل  مثله رجال   إنواعتقد لو  اإلنسانيةيلقب  مبنقذ 
  جتلب  بطريقة العامل احلديث لنجح يف حل مشاكله   قيادة 
 من السالم و السعادة.  املطلوب  القدر 

 قبوال يف  يلقى    سوف حممد   إميان  ابن   تنبأت  إين و
 اإلسالممن كتابه)اليوم. اروايكبداية قبوله يف الغد    أورواب

 8ص 1احلقيقي(اجمللد
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 1856  عام  حزيران    26  يف   شو  ولد جورج برانرد 
 يف  دبلن  ابيرلندا  فاشتغل  ابلكتابة  و املوسيقى  االحرتافية

 ان انه برع يف جمال الدراما وكان   موهواب   يف   هذا    اجملال إال
 مسرحية طوال حياته وكذالك كتب 60من  أكثرحيث كتب 
والتاريخ.عرف شو مبناصرته  كالدين والفلسفة  أخرىيف مواضيع 

 وإعطائها إنصافها إىلاستغالهلا ودعا  أدانحيث  للطبقة العمالية
ئز منها جائزة نوبل يف عدة جوا شو حقوقها .انتزع السيد 

السينمائي  النص لكتابة  األكادمييةوجائزة   1925عام األدب
 .1953تشرين الثاين عام \2.تويف يف 1938املتكيف عام 
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 Michael hart  ترها مايكل

 

 عد نبينا  فقد   الكبري مايكل هارت األمريكيالكاتب  ماأ
على  اإلنساينشخصيات التاريخ  أعظممن   العظيم

مئة شخصية يف  أعظمقائمة  رأسعلى   وضعه  آذ اإلطالق
حممدا صلى هللا اخرتت   لقد عنه:  يقول   حيث  التاريخ

يندهش   إن  بدوال  القائمة  ه ذه أولعليه وسلم يف 
حممد  دالك ولكن ذاالكثريون هلدا االختيار .وهلم حق يف 

  جنح جناحا مطلقا على املستوى ةالديالوحيد  اإلنسانهو 
 : أخرالدنيوي.وقال يف موضع   الديين و

  عليه عيسى  خالف   وكان الرسول عليه السالم على
  جارةوكان يعمل يف الت أابرجال دنيواي فكان زوجا و   السالم

 مث   وكان حيارب ويصاب يف احلروب وميرض   الغنم  يرعى
  هللا صلى هللا عليه واله وسلم قوة  رسول   كان  وملا   مات

زعيم سياسي  أعظمانه   أيضا  يقال ان    فيمكن  جبارة 
 .عرفه التاريخ

 هو  الدنيا   و  الدين  بني االمتزاج  هدا  إنمث قال يف اخلامتة:
  الشخصيات  أعظم   هو  حممدا  ابن  أؤمن  جعلين ةالدي
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مائة رجل يف التاريخ  أعظم.من كتابه  اإلنسانيةاتريخ   يف  أثرا
 .19-18-13صفحات 

 
 

 مدينة   يف  1932 عام من   نيسان 28ولد السيد هارت يف 
 .وعندما كنيويور 

  بعدها  األمريكياخنرط يف صفوف اجليش  اإلعداديةاهنى دراسته 
 ستهدرا أكمل

  جامعة  من   الرايضيات فنال درجة البكالريوس يف  األكادميية
كورنول مث حاز درجة الدكتوراه يف علم الفيزايء الفلكية من 

 السيد  يقتصر  جامعة برنستون .مل
هارت على ذالك بل حدا به طموحه 

 الفيزايء   يف عليا   شهادات فنال 
يف  أيضاوالفلك والقانون وعمل 

قبل ان يرتكها  لفضائيةوكالة انسا ا
يدرس الفيزايء  أستاذاويصبح 

 وسان تالالهو والفلك يف جامعة 
انطونيو يف والية تكساس.ودرس 

 الفلك والفيزايء
 ماري   وارنولد  يف كليات ان اروندال كوميونيت
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 وقام بنشر الكثري من املقاالت والدورايت العلمية
 دالسي  ان  من  الرغم وعلى  يف جمال اختصاصه.

عظيمة عن  أشياءان ذالك مل مينعه من كتابة  إاليهودي الداينة 
 .ورسوله العظيم حممد صلى هللا عليه واله وسلم  اإلسالم

 
 

 
 

 Will duranت د.ول ديوران
 

)قصة   كتابه  يف ول ديورانت  األمريكييقول املستشرق 
حكمنا  وتذاما:احلضارة( عن رسول هللا صلى هللا عليه واله وسلم

كان للعظيم من اثر يف الناس قلنا ان حممد من   االعظمة مبعلى 
عظماء التاريخ فقد اخذ على نفسه ان يرفع املستوى  أعظم

اهلمجية حرارة اجلو وجدب    دايجري  يف  األخالقو  الروحي 
مل يدانه فيه   جناحا  الغرض الصحراء  وقد جنح يف حتقيق هذا 

حقق   غريه   أنساان د يف التاريخ كله وقل ان جن أخرأي مصلح 
 طريق  ما كان يبتغيه عن  إىلكل ما كان حيلم به .وقد وصل 

كان شديد التمسك ابلدين   هو نفسه ألنهومل يكن ذالك   الدين
مل يكن مثة قوة غري قوة الدين تدفع العرب يف   ألنه بل   وكفى
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هلم خيا إىلسلوك ذالك الطريق الذي سلكوه فقد جلا  إىل أايمه
على قدر عقوهلم وكانت بالد   خاطبهم و  أماهلموفهم و واىل خما

 عبدهتسكنها قبائل من   جدابء صحراء   العرب ملا بدا الدعوة
 قليل عددها متفرقة كلمتها وكانت عند وفاته امة موحدة األواثن

فوق   وأقام اخلرافات  التعصب و   احمج كبح   قد  متماسكة.و
  قواي  واضحا قدمي دينا سهال بالده ال اليهودية و املسيحية ودين

  وصرحا خلقيا قوامه البسالة و العزة القومية.واستطاع يف جيل
ان ينشئ دولة  راحينتصر يف مائة معركة ويف قرن   ان  واحد

  يف  عظيم  يومنا هذا قوة ذات خطر  إىل  يبقى  وان عظيمة 
  2ج  4م  (قصة احلضارة)  الشهري  كتابه   من  العامل. نصف 

 29ص

 
 

  من تشرين الثاين  5ولد ول ديورانت يف 
 1885  عام

 

 إن.وبعد  األمريكيةيف والية ماسوشيتس 
 نبغ  هناك   احمللية يف املدارس  تلقى تعليمه

الكتاب العامليني.كتب   كبار  من   وأصبح
 :لهأعما أهم من  الدين  و يف التاريخ والفلسفة و
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عمر ،(1944قيصر واملسيح) ،(1939حياة اليوانن)

 (1955)اإليمان

 (1967(،روسو والثورة)1975(،حياة انبليون)1965،حياة فولتري)
 (.1957) اإلصالح(،1938قصة احلضارة)

 .1981تشرين الثاين من عام 7تويف يف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الدكتور نظمي لوقا
 

يف كتابه )حممد  لهذا املصري املسيحي الدكتور نظمي لوقا يقو 
كان املقياس الذي تقاس به دعوة   وأيعنه: الرسالة والرسول(

فلن جند فيها دليال واحدا وال شبه دليل على ان     اإلسالم
بعيد.كان موفور  أومن قريب   الغرض منها خدمة شخصه

 ضيقا و شظفا.    ذالك  من  فبدل     عليه  موسعا  النسب 
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قبل املساومة ولو حلظة واحدة يف مل يساوم هذا الرسول ومل ي
كان    موضع رسالته على كثر فتون املساومات واشتداد احملن.

    كان  و ارتياعا . ومطاردة   قلقا  ذالك   يف سربه فبدل مناأ
 قومه ابلنسب الرفيع و بني     املكانة  و الكرامة   موفور

   كان   وازدراء    وحتقريا    اهانة    ذالك   فبدل  احلسب
   أئمة   هم  و   احد نصرة   يف   له    أمل  ال    اعزل وحيدا 
 أماعاصمته املستفيدون منه.  وأولياءحراس الكفر   و  الشرك 

 أرزاقهمبسبها يف  وأوذواهلم  أبنفعهذه الرسالة  كان  فما   أهله
وتعرضوا ملا تعرضوا له من التهلكة  أشخاصهمويف  إعماهلمويف 
 من مرة. أكثر

 
   من موقفه  .هو  املواقف  ناك موقف مشهور جدا من تلكوه

طالب حني قال له:ان قريشا تشدد عليه النكري بسب  أيب عمه 
مهدد -على كرب سنه-عليه من محايته.وانه  من  ما يبسطه

وهلل  إان- وعداوته .وقد قالوا له:  مقاطعته على  ابجتماعهم 
 أهلتناوعيب  أحالمنا تسفيه  و أابئنا  شتم  النصرب على هذا من

وتقدم  الفريقني   حىت يهلك احد إايكننازله  أوحىت تكفه عنا 
 من   حتملين  وال  نفسك  على و  علي  :فابق عمه بقوله إليه

وحاميه يوشك ان  األوحد.فهذا عمه حصنه أطيق ما ال  األمر
 اهلالك له هالكا مؤكدا. إاليتخلى عنه.ولن يكون له بعد ذالك 
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حيرج عمه ويبقى على محايته له فيتعرض معه  إماو هذا  أما
 للهالك يف تلك املعركة اليت ال تكافؤ فيها.

انه الذي كفل ورىب بعد هالك اجلد ذالك الفىت اليتيم.انه الذي 
به صغريا  تعلق هذا اليتيم .واردفه على راحلته حنيوعز   دلل

كيا الشام فلم تطاوعه نفسه ان يفارقه اب إىل وقد جتهز للسفر 
 وصحبه حيث ذهب.

 وأقسطهم وأبرهمللوداد  وأحفظهمالناس ابملعروف  أوىفوحممد 
ذالك الرجاء؟أي تورط؟أي امتحان خلالل  أمامأي حرج شعر به 

 الرب وعرفان اجلميل والنخوة؟
 احلرج   هذا لكان  إميانهاثنيا حممدا عن  األشياءلو كان شيئا من 

 ر ملا صمد هلذا االمتحانصورة من الصو  أبيبيده  األمرولو كان 
 أيبقوة لتزعزعه عما جترد له لكان هذا التوسل من   كانتوال  .

 طالب.
املعنوي و الضغط  واإلكراهان االمتحان النفسي يف مثل هذا املقام 

مرة من اللطمات و البصقات اليت كيلت  إلفهلي اعنف  األديب
 .القوم   له من سفهاء

  ختييب لديه من  أهونن واطرق حممد...وما احسب هالكه كا
يهتم  أوعمه وكافله فحق ملن يف مثل خنوته وبره ان يطرق   رجاء
 لتهمة العقوق.  يتعرض وهو 

 اإلميانعن منتهى شجاعة  إالمث كانت الكلمة اليت ال تنطق 
 ورسوخ اليقني مبا هو سبيله.
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ايعم وهللا لو وضعوا الشمس يف مييين والقمر يف يساري على ان 
 اهلك فيه ما تركته. أوحىت يظهره هللا  األمر اترك هذا

 اإلميانفهو مسكني ال مييز بني  اإلميان اهذمن كابر يف صدق 
 ....من الدجل وال الصدق من اهلزل.

حقا الذي يقول له ربه )ليس لك من  األمنيلذالك هو الرسول 
 163_157من كتابه )حممد الرسالة والرسول( ص شئ(  األمر

 
 

 Lamartine  ني الفونس المارت
 

يقول يف  كتابه   املستشرق الفرنسي الفونس المارتني أما
   مذهلة :ان عظم الغاية وصغر الوسيلة مع نتائج  )اتريخ تركيا(

ما توافرات يف املرء فهو عبقري ومن   إذا الثالثة   املعايري هذه 
يف العصر احلديث   عظيم مقارنة رجل  على   جيرئ  الذي

 مبحمد؟
 سنوا    أو أسلحةصنعوا  أماجال املشهورين جدا ان الر 

فكل ما قاموا به ليس  فقط  إمرباطورايت أسسوا أو   قوانني
 . أبصارهم أمامتداعت   من قوى مادية قد أكثر

 أوان هذا الرجل مل يؤسس جيوش و تشريعات 
سالالت فحسب بل هناك  أو اوشعوب إمرباطورايت
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من  وأكثر اتباعة   من هولاملأاملاليني يشكلون ثلث العامل 
 راألفكا و واملذابح   والدين  االهله  مفاهيمذالك فانه اثر يف

 املكرس النصر وطموحه .ان صربه على   واألرواحواملعتقدات 
  إمرباطوريةال يدل على انه كان يسعى لبناء فكرة واحدة خلدمة 

الروحانية مع هللا  وأحاديثهكذالك صلواته اليت ال منتهى هلا 
تثبت انه ليس بدجال  األموروموته وانتصاره بعد موته كل هذه 

العقيدة  إصالحالقدرة على   الثابتة قناعته   أعطته بل رجل 
حماراب وفاحتا   ا ومشرعا ورسول .لقد كان فيلسوفا وخطيبا

 إمرباطوريةو مصلحا للعقائد العقالنية ومؤسسا لعشرين  لألفكار
 (اتريخ تركيا )من كتابهواحدة.روحانية  إمرباطوريةمع  دنيوية
 .277_276ص 2اجمللد 

 
 ويعد واحد 1790ولد الفونس ماري لويس المارتني عام 

الشعراء الرومانسيني الفرنسيني .كما انه كان دبلوماسيا  أهممن 
 معروفا 

 قاد حكومة مؤقتة يف عهد اجلمهورية
 .بدا كتابة الشعر الرومانسي 1848الفرنسية الثانية عام 

 عندما وقع يف حب سيدة تدعى جويل جارلز 1816 عام
قصيدة غنائية رومانسية   24هذا احلب والغرام العنيف  وأمثر

 اقامكتبها المارتني 
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 عام   .يف"أتمالت"   عنوان   حتت 1820 عام  بنشرها 
 ممثال  انتخب  1833

  العام  هذا  ملنطقته يف الربملان.ويف السنني اخلمسة عشر اليت تلت
نزعات المارتني تتغري من حمافظ مناصر للملكية  و أفكار  بدأت

مؤيد للفكر اجلمهوري .يف السنني  إىلذا اخللفية االرستقراطية 
قصة حزينة  حياته عبارة عن أصبحتمن حياته  ةاألخري العشرين 

  إىلمما اضطر   سدادها   تراكمت عليه ديون كثرية عجز عن إذ
   قصائده   العيش .مجع   اجل كسب املال ولقمة  نالكتابة م

غري  1856الشباب  يف جمموعة واحدة عام   أايماليت  كتبها  
املالية  فشلت  ومل  تفلح  وكنتيجة لذالك اضطر    مساعيه إن
 الذي كان يزدريه وال يقبله لكن األمراخذ راتب من احلكومة  إىل
 

 ربه ك  ذالك.ومما زاد يف  إىلالظروف القاهرة اليت مر هبا اجلئته 
تويف عام بعد صراع مع مرض اليم . 1863عام   زوجته وفاة 

 نصف وعيه. مبرض  افقده  إصابتهبعد  1869
 

 
 

 Garry miller الدكتور كاري ملر
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  :قبلالرائع  وهذا الدكتور كاري ميلر يذكر يف صدر كتابه القران
 أعطاهعدة سنني مسعت بقصة حبار يف تورنتو يعتاش على البحر 

لمني ترمجة للقران ليقراها .وهذا الرجل اليعرف شيئا احد املس
  أكمل  انه مهتما بقراءة القران.وعندما إال  اإلسالم عن اتريخ 

حبارا    هذا حممدا   أكان:  وسأله   للمسلم  أعاده  قراءته
الوصف  بدقة   مندهشا   كان    ألنه ال ؤ الس  هذا    ؟سال

 يقول   الواقع  بل  :كال هأجاب  وعندما  لعواصف البحر القرآين
 اإلسالمكان هذا كافيا له واعتنق   لقدانه كان يعيش يف الصحراء.

 .1من كتابه القران الرائع صفورا.
 

 Tolestoyتولستوي  
الكبري فانه يقول عن رسول هللا تولستوي املفكر الروسي 

 ومما الريب فيه ان النيب حممد من عليه واله وسلم: هللا  صلى 
عظام املصلحني الذين خدموا اهليئة   من  صلحنيامل  عظام

انه هدى امة برمتها   فخرا ويكفيه  جليلة  االجتماعية خدمة 
السكينة و السالم وتفضل عيشة  إىلنور احلق وجعلها جتنح  إىل

  وفتح البشرية   سفك الدماء وتقدمي الضحااي الزهد ومنعها عن
  إال  اليقوم به  هلا طريق الرقي و املدنية وهو عمل عظيم

  من . واإلكرامقوة ورجل مثل هذا جدير ابالحرتام   أويت  شخص
 .10حممد  ص  النيب  حكم كتابه 
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 الروس واألدابءالكتاب  أعظمليو تولستوي هو واحد من 

 .مات1928تشرين الثاين من عام  20ولد يف ولد يف
 والديه وهو يف عمر الشباب غري ان ذالك مل مينعه من مواصلة

 دراسة القانون واللغات الشرقية 1844حياته وتعليمه,ففي عام 
 غري قادر على التعلم وغري هيف جامعة كازان.وصفه مدرسوه ابن

 ترك دراسته وهو يف منتصفها إىلراغب يف ذالك واضطره ذالك 
 منطقته اليت ترعرع فيها ايسنااي بولينا مث قضى كثريا من إىلورجع 

 تورط ابلقمار مما 1851ك .يف عام وقته يف مدن سينت وبطرسرب 
 إىل أخيهكاهله ابلديون وبعد هذا ذهب مع   إثقال إىلذالك  أدى

 كوكاسس وهناك اخنرط يف اجليش ومن هذا التاريخ بدا يف كتابة
 الرواية والنص الديين فنال شهرة عظيمة حىت أصبح واحدا من

 واملثلأهم الكتاب العامليني.متيز تولستوي ابلكتابة عن األخالق 
وتعاليم املسيح.تويف يف السابع من تشرين الثاين من عام 

1910. 
 من أهم إعماله:

 
 حممد.واحلرب,حكم النيب احلب  -
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 Rabandrat  رابندرات طاغور

Tagore 
 
 

  يكن  :مل يقول طاغور   رابندرات  املشهور  اهلندي  الشاعر  
نزوة ومل يؤلف القران بل كان الوفاء و  أوحممد صاحب شهوة 

 أمالهوتركها كما  من قبله األنبياءلذا مل ينكر قصص  اإلخالص
 إخالصهووفائه و  انتهأم صدقه و على  شاهدا   الوحي لتظل

 حيفظه  القران  ما بقي  قواي  وسيظل قواي  اإلسالمهلذا كان 
ورسوله الصادق   اإلسالم  على  يتعرف  كله  العامل   هللا.ليت

ورسوله يف فكر  اإلسالممن كتاب صاحب الرتبية السامية. األمني
 .131امحد حامد   ص لألستاذهوالء 

 
 رابندرات  طاغور

 غايلالبن الشاعر
ولد عام    املشهور 

يف كالكوات،   1861
ودرس يف  جامعة 

لندن حيث اطلع  
من خالهلا على 
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 و املوسيقى   و القضاء والالتينيات.  ويف   األورويب األدب

الثمانينات  من القرن التاسع عشر صدرت له عدة دواوين    منها    
ر له الصباح و )  لوحات  واغان(  كما صد أغنياتديواانن  ) 

  احلكيم(. فيهما الطغيان ) شاطئ بيبخا وراجا أدانروايتان 

انل رابندرات طاغور جائزة نوبل لآلداب لقاء  1913ويف عام 
 )أغاٍن  ديوانه

 السالم( و   و  ) الوطن    فدائية( بعدها صدرت له رواية 
 مسرحية
النار على الوطنيني اهلنود يف  إطالق واحتجاجا على )شتريا(
 ألقابوكل  ختلى طاغور عن لقب البارونية 1919عام  أمريكا

  عن اجلمهورية 1937ودافع عام  انهلا،الشرف االجنليزية اليت  
هائال  إبداعياترااث   اتركا   1941عام   طاغور  االسبانية. تويف

قصرية   مائة قصة  من وأكثررواية وقصة طويلة  12يضم 
مقالة  أملائيتلقرابة  ضافةإوثالثني  مسرحية ومخسني ديواان شعراي 

  الدين. واألدبالدراسات حول مسائل اللغة  عدا

من ألفي عمل يف   أكثرطاغور  فقد ترك أدبيةومن انحية غري 
ثالثة   التصوير  والرسم الزييت وفن الغرافيك، كما نظم أكثر من

 أغنيته أصبحتا غنية  وعدة  اوبريهات وابليهات، وقد  آالف 
وكذلك  1950 الدولة  اهلندي  منذ  عام يد)روح الشعب( نش

لبنغالدش منذ عام  )البنغال الذهبية( النشيد الرمسي أغنيته أصبحت
 .لباكستانبعد انفصاهلا عن  1971
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 Gandhiاملهامتا غاندي 

 
 إىلفالعظيم اخلالد زعيم اهلند الكبري املهامتا غاندي فانه يقول:

كان قادرا على السيطرة   اإلسالمحممد بن عبد هللا رسول   األبد
 ابإلسالم لإلنسان إنساانلك ترك نفسه ومع ذا  على العامل كله

 أوشهوة الشيطان من السيطرة عليه   تستطع  ومل  ومل تستطع
  إخوانه   أمامبشرا عاداي   رسوال اإلسالمحتوم حوله فعاش نيب 

 اهلي.  اصطفاء  انه  رغم منهم   كواحد   الناس من 
 املناداة بتحرير اهلند. إىلهو الذي قادين  اإلسالمنيب  إن

 تشفى روحه وتصبح عظيمة. اإلسالمل من يتعرف على ك
 لذا كانت سعاديت التوصف وهم يلقبوين ابملهامتا.

  هم  من ما  أحسن اهلند ومسلمي اهلند يف حال  أرى أن أود
ورسوله  اإلسالممن كتاب وذالك سوف حيدث ابملستقبل. عليه 

 134امحد حامد  ص  لألستاذ  يف فكر هوالء
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મોહનદાસ : ابلغوجاراتيةغاندي ) مهندس كرمشاند

કરમચંદ ગાંધી 1948يناير  30 - 1869أكتوبر  2؛  )
حركة استقالل كان البارز السياسي والزعيم الروحي للهند خالل 

من  لالستبدادمة وهي املقاو - للساتياغراها. كان رائدًا اهلند
 أمهساالشامل، اليت أتسست بقوة عقب  العصيان املدينخالل 

واليت أدت إىل استقالل اهلند وأهلمت  -الكامل العنفأو 
الكثري من احلركات للحقوق املدنية واحلرية يف مجيع أحناء العامل. 
غاندي معروف يف مجيع أحناء العامل ابسم املهامتا غاندي 

أو 'الروح العظيمة'، وهو  املهامتا महात्मा:  ابلسنسكريتية)
قام غاندي ،رابندراانث طاغورتشريف مت تطبيقه عليه من قبل 

ابستعمال العصيان املدين الالعنفي حينما كان حماميًا مغرتاًب يف 
، يف الفرتة اليت كان خالهلا اجملتمع اهلندي يناضل ريقياجنوب أف

، 1915من أجل احلقوق املدنية. بعد عودته إىل اهلند يف عام 
قام بتنظيم احتجاجات من قبل الفالحني واملزارعني والعمال يف 
املناطق احلضرية ضد ضرائب األراضي املفرطة والتمييز يف 

، 1921يف عام  املؤمتر الوطين اهلندياملعاملة. بعد توليه قيادة 
وزايدة حقوق قاد غاندي محالت وطنية لتخفيف حدة الفقر، 

املرأة، وبناء وائم ديين ووطين، ووضع حد للنبذ، وزايدة االعتماد 
على الذات اقتصاداًي. قبل كل شيء، كان يهدف إىل حتقيق 

أو استقالل اهلند من السيطرة األجنبية. غاندي قاد  سواراج
اليت احتجت على فرض بريطانيا  حركة عدم التعاونأتباعه يف 
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، واليت  1930عام  مسرية ملح دانديضريبة على امللح يف 
كيلومرتًا. تظاهر ضد بريطانيا الحقًا   400كانت مسافتها 

للخروج من اهلند. قضى غاندي عدة سنوات يف السجن يف كل 
 1882عام  بريطانياغاندي إىل  رواهلند سافمن جنوب أفريقيا 

لدراسة القانون، وعاش يف الشهور األوىل من إقامته يف لندن يف 
حال من الضياع، وعدم التوازن، والرغبة يف أن يكون رجاًل 

مامه سوى انكليزاًي نبياًل. غري أنه سرعان ما أدرك أنه ال سبيل أ
العمل اجلاد، خاصًة أن وضعه املايل واالجتماعي مل يكوان 
يسمحان له ابللهو وضياع الوقت. وسرعان ما عاد غاندي إىل 
تدينه والتزامه وسعيه إىل احلقيقة واألخالق. فأخذ يتعلم القانون، 
ويعمل على تفسري النصوص بطريقة تناسب عقلية شعبه، ويقبل 

عقله مع دينه، ويطابقه مبا ميلي عليه  ما يشبع العقل، ويوح ِّد
 ضمريه.

بدأت مالمح شخصية غاندي تتضح؛ وكانت نباتيته مصدرًا 
دائمًا إلحراجه، فهذه النباتية موروث ثقايف حتول عنده إىل قناعة 
وإميان، فأنشأ انداًي نباتيًا، رأسه الدكتور أولدفيلد حمر ِّر جملة 

ئبًا للرئيس، وغاندي أمينًا آرنولد ان أدوين"النبايت"، وصار السيد 
للسر. ويبدو أن حياة غاندي يف انكلرتا، وجتاربه فيها، كانتا 

 للصحة. ومفهومهتتقيدان بوجهة نظره االقتصادية 
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بعد حصوله على ، 1890يف متوز عام  اهلندعاد غاندي إىل 
اإلجازة اجلامعية اليت ختوله ممارسة مهنة احملاماة. إال أنه واجه 
مصاعب كثرية، بدأت بفقدانه والدته اليت غيبها املوت، 
واكتشافه أن احملاماة ليست طريقًا مضمونًة للنجاح. وقد أعاده 

، فعمل فيها كاتبًا للعرائض، راجكوتإىل  بومباياإلخفاق من 
يطانيني. وهلذا السبب مل يرتدد يف خاضعًا لصلف املسؤولني الرب 

قبول عرض للتعاقد معه ملدة عام، قدَّمته له مؤسسة هندية يف 
مرحلة   جنوب إفريقيااناتل جبنوب إفريقيا. وبدأت مع سفره إىل 

كفاحه السلمي يف مواجهة حتدايت التفرقة العنصرية. وقد أتثر 
غاندي بعدد من املؤلفات كان هلا دور كبري يف بلورة فلسفته 
ومواقفه السياسية منها "نشيد الطوابوي" وهي عبارة عن ملحمة 

قبل امليالد واعتربها  القرن الثالثكتبت يف   هندوسيةشعرية 
هم منه غاندي مبثابة قاموسه الروحي ومرجعا أساسيا يستل

حىت ، وكتاب "اإلجنيل" يف موعظة اجلبلأفكاره. إضافة إىل "
الذي جمد فيه  جون راسكني اإلجنليزي" للفيلسوف الرجل األخري

 الروسيالروح اجلماعية والعمل بكافة أشكاله، وكتاب األديب 
" الذي زاده قناعة مبحاربة اخلالص يف أنفسكم" تولستوي

املبشرين املسيحيني، وأخريا كتاب الشاعر األمريكي هنري ديفد 
". ويبدو كذلك أتثر غاندي ابلربامهانية اليت العصيان املدينتورو "

هتدف إىل جعل اإلنسان هي عبارة عن ممارسة يومية ودائمة 
يتحكم بكل أهوائه وحواسه بواسطة الزهد والتنسك وعن طريق 
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الطعام واللباس والصيام والطهارة والصالة واخلشوع والتزام 
الصمت يوم االثنني من كل أسبوع. وعرب هذه املمارسة يتوصل 

 اإلنسان إىل حترير ذاته قبل أن يستحق حترير اآلخرين.

 : مغاندي عن اإلساليقول 

 قلوب نزاع بدون ميلك الذي الرجل صفات أعرف أن أردت»
 البشر. ماليني

 اليت الوسيلة يكن مل السيف أن اإلقتناع كل مقتنعا أصبحت لقد
 خالل من ذالك كان بل مكانته, اإلسالم إكتسب خالهلا من

 وإخالصه وتفانيه الوعود، يف وصدقه دقته مع الرسول بساطة
 ويف ربه يف املطلقة ثقته مع تهوشجاع وأتباعه, ألصدقائه

 املصاعب وختطت الطريق. مهدت اليت هي الصفات رسالته.هذه
 «السيف وليس

 قال أيضا:

 أجد حممد الرسول حياة من الثاين اجلزء قراءة من انتهائي بعد»
 غاندي .اغتيلالعظيمة حياته على التعرف إىل أكثر حباجة نفسي

 .1948 عام يناير من 30 يف متعصب هندوسي يد على
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جواهر الل 

 Jwahirlal Nihroنهرو  

 

  النضال جواهر الل هنرو رئيس يف وهذا رفيق درب غاندي
السابق يقول يف حق رسول هللا عليه الصالة  اهلند  وزراء 

كل احلدود وحنن نعتربه   اإلسالمنيب   أخالق والسالم:فاقت 
 .سالم حقيقي  إىل ابلعامل   يسري أنقدوة لكل مصلح يود 

 للمسلمني   تضيء  اليت املنارة  وما زال هو  اإلسالمكان رسول 
   من   تعمل  اليت   املنارة   هذه حنرتم  سنظل  و كل مكان    يف

 .اإلنسان   اجل
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تشرين  14سياسي هندي كبري ولد يف 

 .1889الثاين من عام 
  بريطانيا إىل   ولد هنرو لعائلة ثرية أرسلته

ليدرس القانون، وعاد لبالده بعد أن أمت 
وطاف يف دول أورواب مما زاد من دراسته 

أصبح بعيدا عن الثقافة الشعبية والدينية   أتساع أفقه، ولكن
اهلندوسية املتدينة. بعد عودته  زوجته  اهلندية، على عكس 

السياسة وأعجب   يل واجته  املهين   العمل إىل   مييل مل   للهند
على مواظب  وأصبح  ودينيا  بغاندي وتتلمذ على يديه سياسيا 

 املقدسة، ونبذ املالبس   اهلندوسية الكتب   أداء اليوجا وقراءة
  األوروبية وارتدى املالبس اهلندية وأقنع والده وبقية عائلته

  أن ويرى   والده كان من املعارضني لغاندي  أن  رغم  بذلك
متيز  يكون أستقالل جزئي.  أن ميكن  بالده   أستقالل

للهندوسية، وأسهم يف   متعصبا يكن   ومل ابإلشرتاكية والعدالة 
الطاقة  الكهرابء للكثري من مناطق اهلند احملرومة. أدخل  إدخال

 الصناعات  وكذلك   الثقيلة النووية للهند وشجع الصناعة 
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 عبد الناصرأسس مع  .حىت يطور الريف اهلندي  املنزلية
 .حركة عدم االحنياز وتيتو وسوكارنو

 

اليت أصبحت بعد ذلك  غاندي أنضرياأجنب ابنة واحدة هي 
 فريوز غانديمن زوجها  غاندي فأراجيرئيسة للوزراء وابنها 

 فأراجيجة اهلند، واليوم زو  لوزراء  الذي أصبح أيضا رئيس 
حزب  زعيمة   هي  غاندي  سوينااإليطالية األصل  غاندي

 مسرية  ليستكمل  ها من راجيف وهي تعد إبن املؤمتر اهلندي
 السياسية. عائلتهم 

 .1964تويف عام 
 

 نصري سلهب .
  حممًدا ".. إن  : عن رسول هللا بناين يقوللمسيحي كاتب 
 فإذا  يكتب.  يقرأ وال   هللا عليه وسلم[ كان أمًيا ال ]صلى 

اإلنسانية أبلغ أثر مكتوب حلمت به  إىل  يهدي األمي   هبذا
  الكرمي،  القرآن   نذ كانت اإلنسانية، ذاك كاناإلنسانية م

 هدى رسوله    على   هللا  أنزله   الذي الكتاب 
للدكتور عماد خليل  اإلسالممن كتاب ماذا قالوا يف للمتقني .

 .30ص
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 فنساي مونتاي
  حلظة  اشك  ال  الباحث الفرنسي فنساي مونتاي يقول: "إنين

. وأعتقد أنه خامت األنبياء يف رسالة حممد صلى هللا عليه وسلم
 واملرسلني، وأنه بعث للناس كافة، وأن رسالته جاءت خلتم الوحي 

التوراة واإلجنيل. وأحسن دليل على ذلك هو   نزل يف الذي 
خواطر بسكال العامل األورويب احلاقد   القرآن املعجزة. فأان أرفض
 واحدة وهي قوله: ليس  خاطرة  على اإلسالم واملسلمني إال

أن اإلجنيل   كما  القرآن من أتليف حممد ]صلى هللا عليه وسلم[،
من كتاب قالوا يف القران للدكتور عماد (1)ليس من أتليف مىتِّ 

 .32خليل  ص

 
 أنفسهمالبشر كما يعرتف املسيحيون  تأليفهو من  اإلجنيل(1)

 أيدي تأليفوهلة انه كالم من  أولتقرا العهدين تعرف من  أنتفان 

 كل مافيه باطل . إنهذا اليعين  البشر لكن
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  Zakir Naikنايك  الدكتور ذاكر

 

  وللدكتور ذاكر كتاب ذكر فيه ورود التبشري ابلنيب حممد صلى
عليه واله وسلم حيث ينقل ذالك من كتاب اهلندوس   هللا

  هو  )املاجلا الذي:املاجلاPuranasالربانس  املسمى   املقدس
اجنبية( معلم روحاين سيظهر مع   لم لغةويتك اجنيب   بلد من 

كتب اهلندوس   )ص( يف  حممدمن كتابه .امسه حممد.أصحابه
 7املقدسة ص

 
 1965أكتوبر عام  18واملولود يف  Zakir Naik الدكتور ذاكر انيك

ومقارنة األداين،  هو حماضر وكاتب هندي مسلم يف موضوع اإلسالم
راحة من والية وهو طبيب حاصل على بكالوريوس الطب واجل

واليت تقع على الساحل الغريب للهند، لكنه وبداية من عام  مهاراشرتا
الدعوة اإلسالمية ومقارنة األداين لبعض  بدأ يعمل يف جمال 1991

 1997حىت قرر عام  الوقت، مستمرا يف عمله الطيب لبضعة أعوام،
 تورأن يتفرغ للدعوة، وحول هدفه من العمل يف هذا اجملال يقول الدك

 .عصري ذاكر إنه يسعى إلحياء األسس الكربى لإلسالم يف ثوب
 الدكتور ذاكر هو مؤسس ورئيس مؤسسة البحوث اإلسالمية
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(Islamic Research Foundation – IRF) وهي ،
من  مؤسسة غري هادفة للربح متتلك قناة بيس الفضائية واليت تعمل

يلتحق بعد ذلك مومباي يف اهلند، واليت ولد فيها الدكتور ذاكر ل
العليا ابملدينة مث كلية كيشنتشاند تشيلجرام مث  مبدرسة سان بيرت

الدكتور ذاكر إنه قد أتثر  ليدرس الطب يف جامعة مومباي، يقول
األداين  ابلشيخ أمحد ديدات والذي عمل يف جمال الدعوة ومقارنة

مدة أربعني عاما، والذي دعاه بن "ديدات وزايدة" وأهداه يف عام 
تذكارية دونت عليها تلك العبارة "أي بين.. لقد حققت  هدية 2000

 ."أربعني عاما لتحقيقه، احلمد هلل يف أربعة أعوام ما استغرق مين
الرتكيز على الشباب املسلم الذي  يقول الدكتور ذاكر إنه يستهدف

إايه خارج سياق  أصبح يقدم االعتذارات عن انتمائه لإلسالم معتربا
أن من واجب كل مسلم أن يزيل املفاهيم اخلاطئة الزمن، كما يرى 

اإلسالم ليواجه ما يعتربه حتيزا لإلعالم الغريب ضد اإلسالم  حول
عشر من سبتمرب، من أجل ذلك فقد   خاصة بعد هجمات احلادي

األداين  كرس حياته مؤخرا ليحاضر ويؤلف حول اإلسالم ومقارنة
بعض مقاالت له تطبع وإزالة الشبهات اليت تلصق ابإلسالم، كما أن 

 Islamic اجملالت اهلندية كمجلة "الصوت اإلسالمي وتنشر يف
Voice". 

وحول جهوده تلك يقول الباحث االجتماعي الدمناركي املقيم يف اهلند 
بلوم هانسن: إن طريقة "ذاكر" يف حماضراته متعددة اللغات  توماس

شعبية كبرية املسلمني على السواء جعلت له  واملوجهة للمسلمني وغري
الرغم من أنه حياضر يف  يف الدوائر املسلمة وغري املسلمة.. وعلى

الفيديو  هور وجها لوجه فإن شرائطمالعادة املئات واآلالف من اجل

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

والن"سي دي" والن"دي يف دي" حاضراته ومناظراته واليت توزع على 
 ليتم بثها عرب شبكات منزلية عديدة إىل اجلريان املسلمني نطاق واسع

، وتشمل Peace TV فضائية السالم يف مومباي كما تبث عرب
احلديث،  حماضراته من بني ما تشمل موضوعات اإلسالم والعلم

واإلسالم واملسيحية، واإلسالم والعلمانية، وال يقتصر الدكتور ذاكر 
إلقاء احملاضرات، بل إن له بعض املؤلفات منها: األسئلة الشائعة  على

اإلسالم، مفهوم اإلله يف األداين الكربى، القرآن  حول لغري املسلمني 
 والعلم احلديث.. 

اختري الدكتور ذاكر من قبل مؤسسة  2009يف فرباير من عام 
إكسربيس اإلعالمية كواحد من أكثر الشخصيات اهلندية  اإلنداين

واملسلم الوحيد  ،82أتثريا )حيث جاء ترتيبه الن
من القادة  ضمن القائمة(، ويف قائمة خاصة بعشرة

أتثريا جاء اثلثا بعد الراهب اهلندي  الروحيني األكثر
 اباب رامديف، والزعيم الروحي اهلندوسي سري سري

اليزال الدكتور ذاكر حيا ينافح عن .رايف شانكار
بوجه املالحدة والزاندقة فبارك هللا يف ومد يف عمره من  وأهله اإلسالم

 العظيم اإلسالماجل خدمة 
 
 

 

 

 

 Thomas Carlyleتوماس كارليل   الدكتور
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  يف  فيقول  الكبري   الربيطاين    املستشرق   توماس كارليل
 أي  من اكرب العار على  أصبحلقد :"واإلبطالالبطولة  "كتابه
ما يظن  من  إىليصغي  إنهذا العصر   أبناء  من متمدن  فرد 

 حممد خداع  وان   كذب  اإلسالمدين  إن
السخيفة  األقوالارب ما يشاع مثل هذه حن أنمزور  وان لنا 

ذالك الرسول ما زالت السراج  أداهافان الرسالة اليت   املخجلة
 قران  املنري مدة اثنا عشر 

احد  أفكانخلقهم هللا الذي خلقنا  أمثالنالنحو مائتني من الناس 
 املاليني   هذه الرسالة اليت عاش هبا ومات عليها هذه إنيظن 

فال استطيع  أان إماكذبة وخدعة؟  اإلحصاء  و احلصر   الفائقة
 .الرأيهذا  أرى أن
   رجال  يقول:وعلى ذالك فلسنا نعد حممدا هذا قط   أن إىل

 إىليطمح  أوبغية  إىلابحليل والوسائل متصنعا يتذرع   كاذاب
 أو سلطان   أو  درجة ملك

حق  إال أداهاوالصغائر.وما الرسائل اليت  احلفائرغري ذالك من  
العامل اجملهول.كال   صوت صادق صادر من إالراح وما كلمته ص
 ابلكاذب   حممد  ما

  قلب هو قطعة من حياة قد تفطر عنها  وإمناوال امللفق 
هللا  أمرالعامل امجع.ذالك  أضاءقد  شهاب    هي  فإذا الطبيعة.

 وذالك فضل هللا يؤتيه من يشاء 
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ابطل وتدحض  وهللا ذو الفضل العظيم.وهذه حقيقة تدمغ كل
 حجة القوم الكافرين.

 إنسان  وأي *وهفوات وهب حملمد عليه السالم  غلطات 
 . ال خيطئ
 أوالعصمة هلل وحده_فانه ليس يف طاقة أي هفوات  إمنا
  أنغلطات 

بتلك احلقيقة الكربى وهي انه رجل صادق ونيب   تزري 
 مث  مرسل.

 
والسالم معصوما  كمسلمني نؤمن بان رسول اهلل عليه الصالة إننا*

 ةبالوحي وهو فوق النقد واملؤاخذ

 

 

  حممدا مل يكن يريد إنويزعم املتعصبون من النصارى امللحدون 
  الشهرة الشخصية ومفاخرة اجلاه والسلطان.كال و إال بقيامه 

  والفلوات فؤاد ذالك الرجل الكبري ابن القفار   يف لقد   هللا  أمي
النفس اململوء رمحة وخريا وحناان وبرا  العظيم  املقلتني   املتوقد

غري الطمع الدنيوي ونوااي  أفكار  _ وهنى  وأربةوحكمة وحجى 
نفس صامته كبرية   تلك كيف و  واجلاه و السلطة  خالف طلب 

 إذ. جادين   يكونوا خملصني إن إالورجل من الذين الميكنهم 
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  ابطيلاأل مبتبع   يتوشح و األكاذيب مبألوفترى حممد مل يلتفع 
والكائنات.لقد   األموركان منفردا بنفسه العظيمة حبقائق   .لقد 

وخماوفه وروانقه  أبهوالهكان سر الوجود يسطع لعينيه كما قلت 
 ذالك  حيجب   ما  ابطيلأ إال من  هناك  يكن  ومباهره. ومل 

اهلائل  السر   ذالك   حال  لسان    فكان   عنه
 64-53والبطولة ص الاإلبطمن كتابه (.هاأنذايناجيه)

 
 

، من أب فقري، ولكن 1795ديسمرب  4يل يف لولد توماس كار 
ابنه إىل إحدى املدارس  إرسالمل مينعه من  األبفقر هذا 

املعروفة عند اإلجنليز مبدارس النحو، وقد ظهر تفوق هذا 
أكمل اخلامسة   إذاالتلميذ النجيب  منذ  البداية،  حىت  

 جامعة إدنربة وخترج منها ليعمل عشرة، دخل الطالب الفقري
مدرسا للرايضيات، ويف هذه الفرتة تعرف على  " إدوارد  
إرڤنگ "، الذي  أصبح صديقه احلميم لسنوات طويلة فيما 

 بعد.

لدراسة  إدنربةم، عاد كاراليل إىل جامعة  1819ويف عام 
القانون، مث شرع بدراسة الفكر األملاين، ليكون ذلك بداية حلياته 

دبية احلافلة، اليت  استهلها بكتابة سلسلة من املقاالت عن األ
 م. 1823الشاعر األملاين " شلر " يف " جملة لندن " عام 
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  نلسون، سينَر   إىل كتابة ويف السنة التالية انصرف كاراليل 
والفونتني، ومونتسكيو، كما ترجم كتاب " فليهلم مايسرت، 

بري " جوته "، كما تعرف يف الك األملاينلصديقه ومعاصره املفكر 
 هذه الفرتة على الناقد الكبري " و

[ تزوج 1826ليم هازلت " والشاعر " كولريدج "، ويف عام ]
 من " جني ويلش

 Heroes andمن كتبه: األبطال وعبادة البطل.  •

Hero-Worship 
واترخيية رائعة  أدبية(( دراسة األبطالوكتاب )) األبطالكتاب 

 اإلنسانية  النماذج  أرقىرليل لعرضها وحتليلها للبطولة، اختار كا
معبودا يف شخص )اودين( املعبود االسكندينايف   الرائعة.. البطل

 أايمن الذي خلد امسه على رأي كاراليل يف يوم من  األسطوري
 األربعاءابالنكليزية وهو يوم  األسبوع

عليه  والبطل نبيا يف شخص نبينا الكرمي حممد )صلى هللا 
والبطل شاعرا يف شخص دانيت وشكسبري.. والبطل    (..وسلم
الديين ن ونوكس ن  اإلصالحيف شخص مارتن لوثر ن زعيم  راهبا 

 وأديبازعيم املطهرين ن والبطل كاتبا 
 يف  وحاكما  ملكا   وبرنز والبطل وروسو  يف شخص جونسون  

 …شخص كرومويل وانبليون ن الذي كان معاصر لكارليل ن 
كاراليل مل   إن"  األبطاللكتاب "  هذا العرض السريع ويبدو من 

 أنيستطع 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

خيتار بطال واحدا يف جمال واحد، فقسم البطولة يف ذلك اجملال  
 بني شخصني 

:  : )اودين(، والبطل نبيا أسطوراي  إهلا، ابستثناء البطل أكثرأو 
 )صلى  حممد 

 هللا عليه وسلم(.
   إن  ألدركناية موهومة، األسطوري شخص اإلله إنما علمنا  وإذا

الشخص الوحيد الذي انفرد ابلبطولة يف 
جمال واحد، هو رسولنا العظيم حممد 

بقية  يف  حىت  و  )صلى هللا عليه وسلم(،
  فصول الكتاب اليت يتحدث فيها عن

.. تراه اليذكر خصلة من آخرين  أبطال
وتراه يذكر نبينا  إالخصال العظمة لدى هذا البطل أو ذاك، 

حممد  أنعليه وسلم(.. ويف هذا ما يدل  هللا   العظيم )صلى
 )صلى هللا عليه وسلم( كان " 

 .وهو حمق يف هذا كل احلق، ومنصف كل االنصاف بطالاألبطل 
 .1881شباط من عام 5تويف يف 

 
 

 ة
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 Karel Brocklman كارل بروكلمان

 

   إذا : اإلسالمية  الشعوب   ويقول كارل بروكلمان يف كتابه اتريخ 
   كانت احلماسة الدينية قد غلبت يف مكة على حممد الذي

 نفسه  ذات   يف  أحس
  أن   إىلفقد انتهى يف املدينة  *وطنه أبناء إىلنذير  أورسول  انه

 زعيم  يصبح 
 النهائي و هدفه   مجاعة سياسية ورجل دولة موهواب الينثين عن

 السيطرة   هو
  معاهدة مثل  املؤقت من  لإلخفاقعلى بالد العرب والجيعل 

 سبيال   احلديبية
  السياسية    أحكامهعما وقف نفسه له.ولقد كان يعلن  إعاقته إىل

 نةامدي يف 
    من.اإلهلي  الوحي   بوصفها جزءا من القران أي جزءا من  

 اتريخ   كتابه 
 .68ص  اإلسالميةالشعوب 
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 النيب صلى هللا عليه واله وسلم ما تسلم مقاليد نبوته  إن*
سبحانه  األحدمن وحي احاسيسةامنا من وحي الواحد  الشريفة 

ما وراء  إىلاليسمو حسهم  ألانس نفعل وتعاىل ولكن ما عساان
 املادة.

 
 

 
هن املوافق 1285ولد كارل بروكلمان يف عام 

وكان أبو اتجرا،  ،(1م، يف مدينة ورستوك)1868سبتمرب//17
 أما أمه فكانت سيدة خصبة الفكر، وموهوبة روحيا، ومنها ورث 

العلمية، وهي اليت فتحت له آفاق األدب األملاين وعرفته   ميوله
تعليمه يف مسقط رأسه واستمر فيه بروكلمان  بدأ كارل. كنوزه

موهبته يف اللغات  حىت وصل إىل املرحلة الثانوية، وهنا ظهرت
وجتلت فيه امليول اليت سيطرت على حياته بكل وضوح، وكان 

ابجملالت اجلغرافية ويطلع عليها مرتني يف األسبوع، وكان  يهتم
اجلغرافية العظيمة يف آسيا وأفريقية،  ذلك عصر االكتشافات

الطريق ارتبط  من هنا زاد اهتمامه ابلعامل الشرقي وعن هذاو 
 .خياله ابملشرق

وجيوب العامل  كما كان من أكرب أمانيه أن يعيش وراء البحار،
سواء كطبيب حبري أو مرتجم أو مبشر ديين، وهلذا السبب بدأ 
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األستاذ نريغر معلم اللغة العربية يف تلك املدرسة  حيضر دروس
أنه استطاع أن يرتجم يف امتحان  العربية إىل درجةالثانوية، وأتقن 

العهد ) الشهادة الثانوية النهائي نصا عرباي من سفر عاموس
القدمي( ترمجة شفوية فورية دون أي إعداد سابق هلا، كما بدأ 

اآلرامية )لغة الكتاب املقدس(، واللغة السراينية وهو  يدرس اللغة
 .الثانوية ال يزال طالبا يف

 الب حاد الذكاء انهبا فهيما سريعا يف القراءة وكثريوكان الط

الدراسة واملطالعة، وكانت ذاكرته قوية حتفظ كل ما كان يقرأ، 
ميلك قدرة فائقة على التنظيم  ويضاف إىل ذلك أنه كان

 .(5والتنسيق)

هن املوافق 1304يف عام  مث التحق كار بروكلمان جبامعة روستوك
الستشراق اللغات م، ودرس إىل جانب ا1886ربيع 

اليواننية، والالتينية(، والتاريخ، فأخذ الالتينية على ) الكالسيكية
واحلبشية على أستاذ فريدرش فيلهم  أستاذ ليو، ودرس العربية

بروكلمان إىل جامعة  مارتن فلييب، وبناء على توجيه فيليب انتقل
(، وفيها درس 6م)1887هن املوافق 1305برسال، يف عام 

رقية على يد أستاذ فرينكل، وأخذ العلوم الشرقية الش اللغات
بريتوريوس، كما حضر دروس  طوال فصلني دراسيني على يد

 .(7هلربنت يف اللغات اهلندية اجلرمانية)

م سافر بروكلمان إىل 1888املوافق ربيع  هن1306ويف عام 
وبريتوريوس للدراسة على  )اسرتاسبورغ( بناء على توجيه فيليب
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يف  (، وتعلم منه كثريا وإفاد منه إفادة كربى8لدكه)يدي تيودور و 
الشرقيات، كما كان حيضر دروس هوبشمن، يف اللغة 

دومشن يف اللغة املصرية  السنسكريتية واألرمنية، ودروس
واخلط  القدمية، كما كان حيضر دروس أوتينج يف النقوش العربية

 .العريب 
 لذكي يف تعليمهواستمر كارل بروكلمان الطالب النبيه النجيب ا

اجلامعي جبد ونشاط، وقطع خطوات كبرية فيها وأجنز إجنازات 
الشاب الغض ذو االثنني والعشرين  عظيمة حىت استطاع هذا

التاسع  هن املوافق1308عاما فقط أن حيصل يف منتصف عام 
م على درجة الدكتوراه يف الفلسفة من 1890من إبريل سنة 

ا عالقة كتاب الكامل البن برسالة موضوعه جامعة اسرتاسبورغ
 األثري بتاريخ الطربي

اآلخرون الذين أخذ كارل بروكلمان عنهم العلم يف  واألساتذة
اللغات الكالسيكية  اسرتاسبورغ هم: ليو، وكايبل، وعاملا

ميشائيل واملؤرخ ك. ي . نوميان، وابول شيفربويشورست، 
 .(12والفيلسوف فندلباند) وابومغارتن،

 م جرى1890هن املوافق أول أكتوبر 1309ويف بداية عام 

تعيينه كمدرس يف املدرسة الثانوية الربوتستنتية يف اسرتاسبورغ 
وبعد ذلك مدرسا مساعدا، ولكنه رأى أنه ال  أوال حتت التمرين

التدريس اجلامعي وعزم  مستقبل له يف هذه املدرسة، ورغب يف
 هن1310على ذلك، وألجل هذا غادر إىل برسالو يف عام 
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م حصل على دكتوراه التأهيل للتدريس يف 1892نوفمرب  املوافق
برسالة عنواهنا: )أبو الفرج  م1893يناير 28هن املوافق 1310

 ابن اجلوزي: تلقيح فهوم أهل اآلاثر يف خمتصر السري

 .(13واألخبار()

ويبدو من دراسة حياته أنه بعد ذلك قام ابلتدريس احلر يف 
هيد ال يتجاوز مائة مارك شهراي برسالو مقابل راتب ز  جامعة

دراساته العربية واشتغل  ألعوام عديدة وإىل جانب ذلك واصل
 ابلتأليف والتصنيف، مث انتقل إىل معهد اللغات العربية، ويف

صيف العام نفسه خال منصبان أحدمها: منصب أستاذ مساعد 
منصب أستاذ مساعد يف جامعة  :يف جامعة إيرلنجن، والثاين

وانتقل  رض املنصبان على بروكلمان فاختار برسالو،برسالو، وع
م، مث 1903هن املوافق ربيع عام 1321إليها وبقي فيها إىل حمرم 

جامعة كينجزبرج يف العام نفسه، وأصبح أستاذا ذا   انتقل إىل
م، مث 1910هن املوافق 1328 كرسي فيها، ومكث فيها إىل عام

 هن1341ام أصبح أستاذا يف جامعة هله وعمل فيها إىل ع

م، وكان سعيدا فيها من أي مكان آخر؛ ألن 1922املوافق 
 .(14واهتماما) تالميذه هنا كانوا أوفر مواهب

مث شغل منصب األستاذية يف جامعة برلني وكان يعتقد أهنا أفضل 
يف أملانيا لتحقيق آماله العلمية وحتسني ظروفه  جامعة

امعة برلني بعد ولذا ترك ج االقتصادية، ولكن آماله مل تتحقق،
 عام واحد فقط، وعاد مرة أخرى إىل جامعة برسالو وحل حمل
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أستاذه يريتورس، وبقي فيها مدة طويلة حىت مت انتخابه كرئيس 
م، ولكنه 1932املوافق صيف عام  هن1351للجامعة يف صفر 

املوافق  هن1351اضطر إىل االستقالة من منصبه يف ذي القعدة 
 .(15توىل النازي على السلطة)م بعد أن اس1933شهر مارس 

هن املوافق خريف عام 1354يف حمرم  وتقاعد بروكلمان
املوافق  هن1355م، وانتقل إىل هله اثنية يف بداية عام 1935

ية املستشرقني م؛ ألنه أراد استخدام مكتبة ج1937ربيع عام 
))اتريخ األدب العريب((  ملواصلة العمل يف كتابه  ألحباثه وخاصة

م مواصال أتليفه 1945املوافق  هن1364ا إىل عام ومكث فيه
إىل  وتصنيفه، وظهرت له كتب عديدة يف هذه الفرتة، مث ذهب

جامعة برسالو وعمل فيها كأمني مكتبة مجعية املستشرقني 
إلعادة تنظيمها واستعادة ما نقل من   األملانية، وصرف كل مهه

 . كتبها وخمطوطاهتا

م جرى تعيينه  1947عام صيف  هن املوافق1366ويف منتصف 
 كأستاذ فخري، وحصل يف العام نفسه على مقعد األستاذية يف

اللغة الرتكية، وكان يلقي الدروس يف اللغات املختلفة، وأحيل 
هن املوافق 1372على التقاعد يف منتصف  بروكلمان للمرة الثانية

العلمية  م، ولكن مع ذلك استمر يف نشاطاته1953صيف عام 
 .1956تويف عام .س والتأليفوواصل التدري

 ؤلفاته:من م
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ن عالقة كتاب الكامل البن األثري بتاريخ الطربي، ألفه   1
 .كرسالة دكتوراه

 .ن اتريخ األدب العريب 2
 .ن ديوان لبيد بن ربيعة، حتقيق وترمجة ودراسة 3

 .ونقد اجلزء الثامن ن طبقات ابن سعد: دراسة وحتقيق 4

 والفارسية والقبطية والرتكية ن فهرست املخطوطات العربية 5

 .والسراينية واحلبشية احملفوظة يف هامبورج

 .ن اتريخ الشعوب اإلسالمية 6
 .ن املعجم السرايين 7
 .ن نظرية أصوات احللق يف اآلشورية 8
 .للتأنيث يف اللغات السامية ن التاء هناية 9

 .ن حول األصوات يف اللغة العربية 10
 

 

 Edward Gibbonادورد كيبون 
 

 و  احنطاط "اتريخ  كتابه   يف   ويقول الكاتب الكبري ادورد جيبون
 أهبة أهانحممد بسلوكه احلسن  إنالرومانية": اإلمرباطوريةسقوط 
املنزلية فكان يضرم النار  اإلعمال أحقر ولافرسول هللا ز  امللوك 

 أينفوحيتلب الشاة ويرقع خفه وثوبه بيديه . األرضويكنس 
طعام  أيكلالتصومع وكان خال من الغرور  حياة التمسكن و 
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العرب البسيط .وعقيدة حممد  خالية من الغموض والقران 
عيون  يف   جرمية حممد الكربى إنشهادة جميدة على وحدانية هللا.

يصلب على  أوالغرب املسيحي هي انه مل يسمح الن يقتل 
  أصحابهبيته وعن  أهلبل دافع عن نفسه وعن  أعدائه أيدي

جناح حممد كان  إن.أبعدائهاهلزمية    إحلاق من  متكن  ان إىل
يكفر ابلنيابة خلطااي   أن للمسيحيني,فهومل يؤمن يف  أملخيبة 

ص sir you (said it)(قلته أنتسيدي ) ه.من كتاباآلخرين
 للسيد شبري امحد. 5

 

 موسوعة اتريخ احلضارات
 

  احمليط    ذاه :يف يلي ما  ضارات أحل اتريخ    موسوعة  يف وورد 
 النبيني,  وخامتة  الذي وصفنا,ولد حممد بن عبد هللا,النيب العريب

  يدعو و  جديد بدين   أمجعني العرب والناس   يبشر  الذي جاء
الذي نزل من   الوحي وليكمل   األحد  الواحد  ابهلل للقول 

  انه أمرهوالنصارى وهو على يقني من   اليهود  على  جمزوءا  قبل
  إنسانغري   انه  يوما  يدعي  ومل خلقه  هللا يف  آايت  يتلو

يسوع   ابسم ليس  و  األنبياء ساللة   من   وهو خملوق 
تذكران   البساطة غاية   يف هتعاليمالناصري نبيهم الكرمي ,وكانت 

القرىب   نطاق  ووصاايه يف موسى  عديدة بتعاليم   وجوه من 
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فاهلل الذي  األقدمنيالعربانيني   إىلالعرب   تشد  العنصرية اليت
القيوم الكلي القدرة   األحد  هو الواحد عبادته   إىليدعو 
 إن إذ,اإلسالم  إىلوالتسليم املطلق   الطاعة  إىل  اإلنسانيدعو 

  املسلم ,أي  إليه  أمره إليههللا كرمي رحيم يعد عباده ومن يسلم 
 وهو ال  بوعد هللا,ق   والثقة  اإلميان  قلبه  يف  ويبعث   ابجلنة
  ابلشكر  إمنا, الدنيا خريات  وراء  السعي  عن   سلمامل ينهي 

  .وهذا األرزاق  ومقسم  األشياء واهب   هللا  إن إذتدوم النعم,
  ابلدعاء  إال ا التلزم صاحبه  الداخلية  القناعة  املوقف ,وهذه

      وصاايه و  تعاليمه   على  السري و له,  الشكر هلل و
  ورسوله نبيه   إليه  يدعو  حسبما  سبيله  يف   واجلهاد

 والتصدق   والتزام حبل الفضيلة األخالقواالعتصام مبكارم 
جنس كانوا وفقا للتقاليد العربية   أو لون    أي من   للغري

الرسالة اليت قام حممد  إبجياز هي   هذه  ابملرأة والرفق  املرعية 
 اإلجيازجزل وعبارة مجعت  أبسلوبالعرب يف مكة  إليهايدعو 

 112ص 3من موسوعة اتريخ حضارات العامل ج. واإلعجاز
 

   الدكتور دينيه

 

فراسته  إن:اإلسالمويقول الدكتور دينيه يف كتابه حياة حممد نيب 
  أعظم  منه جعلت   األشياء أعماقالناس والقدرة على سرب  يف 

مينعه من مشاورة  ذالك مل إنبيد  اإلطالقعلى   النفس  علماء
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يسال  أحدا.تقول عائشة:ماعرفت األمورحىت يف اقل  أصحابه
 مثل رسول هللا.  ابعتناء  األقوال لشىت   النصيحة ويصغي

 أسلوب إىلالكرمية منعه من اللجوء  شعور حممد ابلعزةكان   وإذا
  مولع  كان   جارحة فانه أبقوالالسوقية والتلفظ   السخرية
   صفية   لعمته  قال  يوم  ذات  هللا.ويف يرفضهال   الذي ابملزاح 
اجلنة" فانفجرت السيدة   يدخلن   نل  العجائز   إنمازحا "

سيستعدن شباهبن بعمر  النساء   كل   إن: قال  النبيلة ابكية مث
 ولدن يف يوم واحد. كأهننثالثني سنةو  

  ت الصالة والطيبيف هذه الدنيا كان إليه األحب واألشياء
كان مولعا ابلصالة حىت تورمت قدماه لكثرة   فلقد ء والنسا

للصالة من  إكثارهوقوفه فيها وغريها من عباداته لكنه يعد 
ذالك   إتباععلى احد   يفرض  الو االمتيازات اخلاصة مبقامه كنيب 

 موجها له:  بن عمر  هللا  لعبد   قال ويدل على ذالك عندما 
  فان  النهار وتصوم   ما مسعت من انك تقوم الليل كله أحقا

احلال فسوف تؤذي بصرك وتنهك جسدك   على هذا  بقيت
تصوم وتفطر وتقوم  أنلنفسك واهلك هو  والذي عليك فعله 

فضل حممد النساء اللوايت  الصالة  جانب   واىل الليل وتنام.
عاشقا جامح  ابلتأكيدالموه منتقصوه يف شاهنن بشدة.لقد كان 

 معنواي وماداي  ينعم الشعور ,رجال  بكل انحية
بتلك العفة املتالئمة مع شهوة جنسية سليمة والعرب اليوم 

يف غاية احلشمة اجملردة من التصنع  أانسفهم  ,به يتأسون
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واحلشمة املزيفة اليت يتربقع هبا املتزمتون.لقد تزوج حممد ثالثة 
ابثنا عشر منهن والبعض من زجياته   إالومل يدخل  امرأةوعشرين 

كانت متلهفة   القبائل   جل  إن  حيث سياسية  راضإلغكانت 
   كثري  فان   وبذا بناهتا  من  واحدة   تزوجيه  للتحالف معه عرب

  أخت امسها عزة امرأةالزواج ,منهن   عليه  عرضن   النساء  من
 زوجة  مسعت ابن النيب قبلها  الكليب اليت ماتت فرحا ملا دحية 

ابلعطف عليهن فسعى  جعله يفيض  للنساء حبه   إنله.
   الوحشية   العادة إبلغاءبتحسني حظهن متما استطاع وبدا ذالك 

الزوجات قاصرا  كما انه نظم قانون تعدد   أحياءواد البنات وهن 
 مينعه من  التشريع مل   وهذا  زوجات شرعيات أربعةعلى    إايه

 القائلة:"وان القرآنية اآليةحث املؤمنني على االنتصاح من هذه 
 التعدلوا فواحدة". أنخفتم 
حممد الطيب وهم )يقصد املسلمني(يكملون عملية  وأحب

التطهر ابلوضوء والرجل ذا الريح الطيبة يكون اقدر على حفظ 
 احرتامه من الرجل ذا الريح الكريهة.وكان حممد يضمخ نفسه 

من  .الصندل والكافور والعنرب  خشب تبخري   وحيب ابملسك 
 life of muhammd) ( اإلسالمنيب حياة حممد )كتابه 

prophet of islam)155-154ص. 
  روح الصحراء اليت ال حد هلا إن:23ويقول املؤلف يف ص

 أغمض إنغري حمدودة. إهليةذاته واهبة له عظمة  إىل  نفذت
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كيانه خمصبة ذ هنه  حبقائق   أعماق الطبيعة متازجت يف  أسرار
 راحت خترج من بني شفتيه. أزلية

 

 

 

 Gostav Waleكتور كوستاف ويل الد 
 

يقول الدكتور كوستاف ويل يف كتابه اتريخ الشعوب 
حممد كان القدوة املشرقة لشعبه.وشخصيته كانت  إن:اإلسالمية

.ومل يكن ومأكله نقية الشوب هبا.وكان بسيطا يف مسكنه وملبسه
من التبجيل واليطلب متميز  يولوه مبقام أن أصحابهيطلب من 
على عملها.وكان  قادرا   هو  خدمة له يكون اءإسدمن خادمه  

مفعما   ويعود املرضى األوقاتسهل اجلانب للجميع يف كل 
وسخاء غري  حمدودين   إحسانابلتعاطف معهم .وكان ذا 

 أنتسيدي من كتاب .كان تواقا ومهتما لرفاهية اجملتمع   وكذالك
 للسيد شبري امحد. 8(صsir you said itقلته)

 

 Margliouthمرغليوث 
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 عليه  حممد  النيب   إنسانية عن  يقول  مرغليوث املستشرق  
  إنسانيته   إن":اإلسالمالصالة والسالم يف كتابه" حممد وهنضة 

املخلوقات.فقد هنى عن اختاذ الطيور احلية  أحقر  حىت  مشلت
 معاملة   يسيئون الذين   ووبخ  الرماية  على  للمتدربني أهدافا

قرية النمل  على حتريق   أصحابه  بعض ا قدم عندم مجاهلم  و
العديد من   وألغى.إمخادهاعلى   وأجربهم  ذالك  هناهم عن

 الرجل   مات إذاالوثنية القاسية احلمقاء  من قبيل  العادات
مجله عند قربه حىت يهلك من العطش واجلوع .وعادة   يربط

شية قطيع معني من املا أبصارالشريرة بطمس   استعطاف العني
بني املاشية كي يستنزلوا  إطالقها و  الثريان أذانبوعادة حرق 

 قص    منع و  عوارضها  اخليل على وعادة ضرب  املطر
 كذالك  نفسها من  الذابب.و تقي   كي   إذانهبا وقطع   أعرافها

 وعندما. الديكة واجلمال  لعن  حىت  ومنع  أعجازها وسم  منع 
لمكان الذي ل أوصلها ذاإحنر مجلها النساء  إحدى نذرت

هلا  أسدهتامن طريقة جمازاهتا للخدمة اليت   النيب  سخر تقصده 
احلقيقية  اإلنسانيةهذه  إنمن نذرها هذا. أطلقهاهذه البهيمة مث 

عادة  إلغاء: أعدائه  عليها حىت  أثىن  لإلسالماليت نعزوها  اذاهت
لتملك .انه وبال ريب كفل حقوق املرياث وا حياءاواد البنات 

يف ظل النظام القدمي.وعلى الرغم  مؤمنةللنساء اليت كانت غري 
حممد مل  إن إالموصى به يف القران  أمرضرب النساء  إنمن 

وهنى عن على الوجه  املرأةضرب  عن   هنى انه   بل, أبدايفعله 
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 من  حرمهن  أخرى انحية   من و  العيون  مرأى على  أتنيبها
 للرجال. كفله   ملضاجع وا يف   األزواج هجر   حق

    بتأنيبه   لنا احلق  و أبداالرق فلم تدخل يف ابل حممد  إلغاءفكرة  أما
 بيننا و  جدا القريب  العهد  وضعنا ابلبال  إذاهذا املضمار  يف 

  إنسانية نظم  له   إنالبلدان املسيحية للرق ,غري    إلغاء  بني 
عن طفلها متوعدا فاعل  ةاألسري  المأ عزل اجملال كمنع   هذا  يف

 إخالئهيفرق بينه وبني   سوف  إذ  اآلخرة  هذا ابلعقاب يف
 أجازبينما يف حال بيعهما  األرقاء اإلخوةالتفريق بني هناك ومنع 

  أسرت  إذا  فاملرأة األسرالتفريق بني الزوج وزوجته يف حال 
 *الفاحتني ألحدانفسخ عقد زواجها وتصبح زوجة 

 

لطعن واختاذها ل السخيفةبهذه الشبهه   اإلسالمصوم طاملا تعلق خ*

اجلوفاء من فهما على    والنيل منها نتيجة لعدم متكن عقوهلم فيه

اجلوا حقيقتها للقارئ الكريم  إن أريداملنطلق   فمن هذا حقيقتها

على املسلمني  اعتدوا   إذااملشركني      إنفكل املسالة وما فيها 

دار  إىلوينقلوهن  نساءهم فيأسرواداره  وردوا عليه وغزوه يف عقر

جاز هلم يف مثل هذه احلالة وطئهن وفق الضوابط الشرعية  اإلسالم

كانت  إن حبالتني األوىلخيتص   واالستقراء  االستقراءاملقررة بعد 

كانت ليست حبامل   وان بعد الوضع   إالوطئها   حامل فال حيل
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كان زوجها  إذا أما بعد مضي حيضة واحدة  إالحيل وطئها  فال

 معها

 إاليف عصمة زوج ومل خيالف بذالك  ألنهاوطئها  ألحدفال جيوز 

اخلاصة به هذه من  أدلتهرمحه اهلل فالرجل جمتهد وله  الشافعي 

ال فالسيب  أمذا زوج  أكانتاملسبية   إن  أخرى  ناحية ومن ناحية

 يف رمحه اهلل الطربي اإلمام.يقول وامللك اإلسالمال حيلها دون 

     بامللك  ُيوطأن مل أْوطاس سبايا إن :169ص  8تفسريه ج

 .اإلسالم   دون  والسبِّاء

   احلجة  قد قامت   األوثان، و  وذلك أنهن كن مشركاٍت من َعَبدة 

  إذا   اإلسالم، وأنهن نساء عبدة األوثان ال حيللن بامللك دون   بأن

ج، سبايا كنَّ أو اإلسالم بينهن وبني األزوا   فرَّق   أسلمن

  سبايا، حللَن إذا ُهنَّ أسلمَن  مهاجرات. غري أّنهن إذا ُكن

   الالتي  احملصنات   أن  حملتّج يف   حجة  باالسترباء. فال

  السبايا   عناهن بقوله:"واحملصنات من النساء"، ذوات األزواج من

دون غريهن، خبرب أبي سعيد اخلدري أّن ذلك نزل يف سبايا 

نزل، فلم ينزل يف إباحة وطئهن    فيهن    كان  وإن ألنه أوطاس. 

اآلية تنزل مع أّن دون غريه من املعاني اليت ذكرنا.بالسبِّاء خاصة، 

القول   مجيع ما عمَّته، ملا قد بيَّنا من .يف معًنى، فتعمُّ ما نزلت به 

 كتاب البيان عن أصول األحكام"( كتابنا" يف العموم واخلصوص يف 

والتملك .وقد  اإلسالمبعد دخوهلا يف  إال توطأال   ملسبيةفا  إذن

 ؟ األمرهذا    إلتباعه اإلسالم جييز    ملاذا  يسال سائل 
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 املاسورة البد من رجل يعيلها ويعتين بها يف فرتة املرأةجنيبه بان هذه 

 .أسرها

 

 

 

 

 

 

 

  األسرىوعلى كل حال فان النيب قد فعل شيئا لتخفيف اوضاع 
    كما    اكسائهم  إبطعامهم  أصحابه  أمر   الوداعحج  ففي 

 و   يطعمون
 قاموا بتصرف مهني فبيعهم إذاالعبيد  إنوقال  أنفسهميكسون 

 من  خري

    ابهنم    مواليهم   ونبيعذ  نالذي  ان    اعترب  و  معاقبتهم
 الناس   شر

    بارتك اذا و التقوى    عال اف   من حترير االرقاء فعل  واعترب 
 املرء
 رقبة مملوكة.وهذا شيخ  إبعتاقفانه ابمكانه التكفري عنه  ذنبا

رقبة نزوال عند رغبة النيب.وشجع  ألف أربعةاعتق محري   عشرية
لقاء   أسيادهمهذا النظام العبيد على القيام بعقد صفقات  مع  
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عبد فان النيب  مات  السيد  ومل  يرتك  ورثة  وله  وإذاحتريرهم .
الرواايت انه  إلحدىوفقا  و سيده.  ا العبد ويورثه ماليعتق هذ

على معاملة   ينص  آمرا  اصدر  األخرية يف غضون كلماته 
  الرجل الذي يتقاسم ملكية عبد ما مع وأمااحملضيات ابلرمحة.

 لزاما   فانه ابلسالسل   كبله  األايمويف يوم من  إخوتهسبع من 
 أوسيد على قتل عبده ال أقدمحيرره ,كذالك اذا   ان عليه 

حممد وهنضة  )من كتابهفعل بعبده.  تعويقه فانه يعاقب مبثل ما
 .(Muhammad and of islam)     (اإلسالم

Rise 
 462-458ص

 
من تشرين الثاين من عام 17ولد ديفد صموئيل مرغليوث يف 
1958 . 

جامعة \تلقى تعليمه يف وجنسرت وخترج من الكلية اجلديدة
 اوكسفورد

غاية  إىل 1889للغة العربية يف اجلامعة من عام  أستاذا حوأصب
1937 

  امللكي ,  األسيوي عضوا يف اجملمع  أصبح 1905يف عام 
 عام   ومديره

   أمري  الطريف ان  ومن  1934,مث رئيسه عام  1927
 امحد  الشعراء 
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 إعماله.من 1940من نيسان عام  22شوقي . تويف يف 
 االستشراقية ترمجة

,وشارك مع ملسكويه األممالشعراء لياقوت احلموي واتريخ معجم 
 اميدروز

   كتاب "كسوف اخلالفة العباسية" املتكون من سبع   أتليفيف 
 جملدات .و

  هذه الكتب  أهمكتب عن القران الكرمي وسرية النيب حممد ومن 
 "حممد و

 " .اإلسالمهنضة 
 

 

 Johnجون ستوبارت

Stobart  
 اإلسالمفيقول يف كتابه  تبر ستو الكاتب االنكليزي  

  إنسان  هناك ومؤسسه:لقد نشا حممد يف بيئة مهجية  وليس 
استطاع هبا القضاء على      اليت  القوية   إرادته يف  يناظره 

  أبناء      أفئدة   إليه  جاذاب  ,املعتربة   األواثنعقيدة عبادة 
هائال على  أتثريا ألقت العامل عقيدة أعطىبالده وخامتة املطاف 

 .مصريه
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من ان يفشل يف  ألحدابلنسبة للرجل)يقصد النيب ( ال ميكن 
فيه واليت تثري تعجبنا ان مل  اإلنسانيةرؤية عناصر العظمة و القوة 

حنن حنكم مع صغر الوسيلة على سلوكه  وإذا. إعجابنايكن 
,فانه ليس هناك من اسم يف أجنزهومدى ودميومة العمل الذي 

سالالت  أورث فلقد   ,مكة  نيب من  ملعاان   ثرأكاتريخ العامل 
  قصور مجيلة و مدن   و  الحصر هلا حكمت كياهنا بنفسها

 أجيالكلمته عقيدة أصبحت  .وبعد كل هذا قائمة فخمة ومعابد
  حيكم  الذي  النمط  متعاقبة ارتضت ان تكون هذه العقيدة

 العامل.  هذا  يف  حياهتا

 ابلصالة املؤمنني   أصوات ح د تص  األضرحةفعند االالف من 
نيب واحد هو خامتة الرسل الذي يشفع هلم يف العامل العلوي على 

 السؤال الذي يدور حول دجل حممد رمبا  عند هللا الرحيم.ان 
 للقارئ الصريح .الذي سوف يستنتج من  األفضليكون الشئ 

أي مدى جعل من نفسه عرضة لالهتام,  إىل  سريته   خالل 
الكتاب على انه دجال لكن هذا  بعض  من قبل  فلقد صور

وبوالء   رسالته  حبقيقة   الذي مل يتزعزع  إبميانهالزعم يدحض 
  من   كثرية   له وثقتهم اليت مل هتتز به الذين عاشوا جتارب  أصحابه
  الزعم  تقييما صحيحا ويندحض هذا  إخالصهقيموا  خالهلا 
 جنح يف حتقيقها ,فليس هناك قام هبا و    اليت   كرب املهمة  مبدى 

 العظمة.   هبذه  اجنازا  حيقق   دجال  شخص   من
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 ليس هناك من احد يثبت على موقفه على مر سنني طويلة من 
     وتراه    هلزمية  ا ساعة   الشقاء ,اثبت يف يوم النصر ويف

حلظة االحتضار ان مل يكن    يف    حىت كبرية      بقوة     يعج 
 حممد(. النيب    )يعين رسالته صدق  يف قوي انإبمي ادمعضو 

 ان التقدم السريع للدين اجلديد ليس من الصعب أسبابان 
 فشريعة  نعرفها,

    مع ميول الطبيعة اإلعجابحممد ذاهتا متكيفة بشكل يثري 
 و  واآلراءمع  العادات  وابألخصالتالئم  إهنا    ,بيد  البشرية 
ان شريعته تفرض  إذالشعوب الغربية ,  بني     السائدة   الرذائل

ال تفرض واجبات شاقة  هبا و االعتقاد    يسرية يستوجب أمورا
يراعي بشكل    اإلسالمان  قيود شديدة على امليول البشرية. أو

 مع  يتعارض  ويف هذه الناحية اإلنسانكربايء   اإلعجابيلفت 
 على املسيحية 

   يف   اإلنسان فعل ان املسيحية حتصر مزية إذوجه اخلصوص ,
القداسة الداخلية ال ذات الشكل اخلارجي منها واليت   طلب

 ويندم  املذنب  تتطلب ان يتذلل
 ابعد حد, الذي  إىلالصليب بشكل مهني  إقدامويرمي نفسه على 

الوحيد يف استحصال الغفران  ومصدره الوحيد  أمله  هو
 *للسالم
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 يقول الشاعر العربي :*

 األعداءدو بها     والفضل ما شهدت به مشائل شهد الع

 

 أشهروهي ان عظمة رسول اهلل صلى اهلل  عليه وسلم ال ند هلا وال نظري 

وملعانا عندما  الق قلم غريي ولكنها تزداد أومن ان يتعرض هلا قلمي 

ادورد سل هذا فالرجل  أمثالمن النصارى  احلاقدين  األعداءيشهد بها 

لكنه مع كل  ت الكثري واليت شان بها كتابهضمن كتابه هذا من اخلزايا

حممد ومنجزاته   النيب حماسن  من   بكثري - الرجل  ذالك فقد اعرتف

حق وندع  ألنهاوحنن نذكر احملاسن  لإلنسانيةالعظيمة اليت حققها 

 باطل . ألنهااملساوئ 

 

 THE ISLAM AND ITS)  (ومؤسسه اإلسالممن كتابه )

(FOUNDER  231_228_227ص 
 
 
 

 

 
 Washingtonواشنطن ايرفنك  

irveng 
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   حممد   كان  ايرفنك :لقد    واشنطن  األمريكي  املؤرخ   يقول
  نية وتريهاقامته معتدلة الطول مربع الب لرواية معاصريه  وفقا 
,ويف شبابه كان ذا قواي ونشيطا بشكل  الكفني و القدمني  شثن
مال جسمه حياته  من األخري اجلزء   يف  اعتيادي  لكن  غري

  على   الرتكيب   ذا بناء حسن و متقن الرأس,كبري للسمنة
صدر عريض.وكان عايل   من مرتفع   عمود  كأهنا   اليت الرقبة و

انزلني على   اجلبهة عريضة ما بني الصدغني يشقها عرقني
 كان   االنفعال. حاجبيه  ينتفخان  متما  يعرتيه الغضب و

وعيونه سوداء  األنفعربة  ,معقوف مستدير الوجه ذا معامل م
ذا  وأسنانهوحاجبني مقوسني  وفم كبري مرن  ينطق  ابلبالغة 

مفروقة وبعضها منظومة وشعر جمعد بال  بياض انصع بعضها 
سلوكه فبوجه  أماجديلة  متدلية  على كتفيه,وحلية كثيفة طويلة .

 .األحاينيعام كان هادائ ورزينا,يف بعض 
   وقته  غالب   كان    انه زاح بيد يف امليطلق العنان لنفسه 

  صاحب بسمة متتاز حبالوة ساحرة . بشرته   جليال  صموات
العرب املعروفة ,ويف   كبشرة   ليست اللون  متوردة   كانت

  يعمر  حمياه فيغمر نورا   ترى احلماس  حلظات االنفعال و

 *هذا النور االعجازي نور النبوة  أصحابه
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 وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول نعت إذا عنه هللا رضي علي كان*

 ربعة كان ، املرتدد القصري وال ، املمغط بالطويل يكن مل »:  قال ،

  رجال جعدا كان.   بالسبط وال ،  القطط باجلعد يكن ومل  القوم من

:  تدوير   الوجه   يف   وكان  . املكلثم  وال باملطهم يكن ومل ،

  املشاش جليل  ، األشفار أهدب ، ننيالعي  أدعج ، مشرب أبيض

   شثن ، مسربة ذا ، أجرد - الكتد:  قال أو -      الكتف  و

 ،  صبب يف ميشي كأمنا    تقلع   مشى   إذا ، والقدمني الكفني

    أجود  .  النبوة   خامت   كتفيه بني.  معا التفت التفت وإذا

 ، صدرا   الناس   أجرأ و  ، كفا  الناس

  عريكة  وألينهم   ، بذمة  الناس   وأوفى ،  هلجة الناس وأصدق

 أحبه معرفة خالطه ومن  هابه بديهة رآه من ، عشرة وأكرمهم   ،

 زاد « وسلم عليه اهلل صلى مثله بعده وال قبله أر مل:  هناعت يقول. 

 خامت وهو:  النبوة   خامت » :  قوله   عند روايته يف املقرئ

 النبوة , دالئل    « صدرا  الناس  أرحبو  »:  قال « النبيني

. وهذا الوصف خري من وصف   260ص  1ابو بكر البيهقي  ج

 ايرفنك.
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  كان    حيث  وصفاته العقلية كانت وبال ريب غري اعتيادية
  مبدعة الفهم ,قوي الذاكرة, نشط اخليال,وذا عبقرية   سريع 

  بفاعل  نشط ذهنه .لقد من التعليم   قليل  حظ ذا   لكن
 ضرواب متنوعة  أكسبته اليت  واملالحظة 

  القدمية . ابلقصص السائدة يف زمانه و األداين  أبنظمة  املعرفه
واحلكم السائدة بني  األمثالكالمه كان شامال يعج  بتلك  
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العرب,وكان متحمسا بليغا وبالغته معضودة بصوت موسيقيا 
 رانن.

  الصوم   على   يف  غذائه  ,مواظب و كان  رزينا  معتدال  
  كانت   لباسه   ابلتوافه , و فخم  اللباس  وال متباهيا   الحيب 
من  الصوف وبعضه حماكة من   امصنوع   األحيان  بعض 

مرقوعة .وكان   تكون ما  غالبا   و  املقصب  اليمين  القطن 
ل ان قب من  قال ابن عمائمه ارتدهتا املالئكة  يرتدي العمامة 

    قائال   كتفيهطرفيها  بني     احد      يسدل  كان    يرتديها و
 هبذه الطريقة.لقد حضر لبس املالبس  يرتدوهنا  ا كانو    إهنم

ه مسح ابلثوب املشاب املصنوعة من احلرير اخلالص  غري ان
 خبواتيم  التختم  احلمراء و املالبس   ارتداء انه منع ابحلرير,كما

  لإلمضاء  يستخدمه   الفضة   من   مته خا فكان   الذهب
قريبا من راحته وكان نقشه  إصبعهواجلانب املنقوش منه حتت 

رسول هللا" .وكان شديد املراقبة لنظافته الشخصية   حممد"
 *واملداومة

 

 

 أكثر أبسلوبالفداء الذي يكتب  أبوغري مؤكد. أزواجهان عدد 
 و *عشر خبمسة   أزواجهابقي املؤرخني العرب حدد   من  حذرا

وعشرين ومات عن تسع كل واحدة  مخسة  جعلها  البعض 
 كل  و  منهن تعيش يف مسكن مستقل
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البشر"  تاريخ   يف  "املختصر  الفداء أبواملؤلف كتاب  يقصد *

 امرأة، عشرة مخس وسلم عليه اهلل صلى وتزوج كتابه:  ونص 

 دخل نهأ وقيل عشرة،  ِإحدى  بني  ومجع  عشرة، بثالث دخل

 مارية غري تسع عن وتويف بأربع، يدخل ومل عشرة، بِإحدى

 بنت وحفصة بكر، أبي بنت عائشة هن والتسع سريته، القبطية

   وميمونِة، جحش، بنت  زينب و زمعة،  بنت  سودة  عمر،

  سلمة رضي اهلل عنهن  وأم حبيبة، وأم وجويرية، وصفية،

 43ص 1  تاريخ البشر ج   يف   .املختصر
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  عليه أثريتقربة من مسجد املدينة. وقد على م مساكنهن
 من  أكثر لنفسه نصاب  من الزجيات   أابحدعوى من انه 

نسل  النبوة ما بني  إدامةوكان غرضه   هلالص حاب  أابحه الذي 
 *شعبه

 
بغري قصد.فحديث  رسول اهلل   أوكذب ابتلى به ايرفنك بقصد هذا  *

الم  هذا  يدل  على  املكانة اخلاصة واملرموقة عليه  الصالة  والس

و هو  ردا  على  من  اإلسالميف قلب نيب   املرأةاليت حتتلها 

وحط من مكانتها  ,فكم   املرأةشان حقوق  اإلسالميفرتي ويقول ان 

الفرق  هائل والبون شاسع بني قول رسول اهلل ان قرة عينه يف  

 اإلشكال أما تبعدك عن اهلل. ةاملرأو بني  قول  بولس  ان   املرأة

من العدد احملدد من  أكثرالذي نقله ايرفنك من ان النيب تزوج 

فهذا  صحيح  لكن  ايرفنك  يسر  حسوا يف  هلالص حابالنساء 

غبار      إثارة  اإلشكالارتغاء كما يقول املثل العربي مريدا  بهذا  

   لصاقإمن    إليههذه  القضية  على حنو حيقق له ما يصبو 

رغم اضطمامها على كثريا من  النقائص  بالشخصية احملمدية

ثنايا متناثرة من  جهة نظره و اليت  اعرتف  بها  يفاحملاسن يف و

كتابه كعادة نظرائه من املستشرقني  املسيحني. ان  حممد  هو 

من   األمةامتيازات خاصة انفرد بها عن سائر  أعطاهرسول اهلل وقد 

 ا القومية فانه عليهاجل حتقيق مصلحته
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سياسية  تعود   ألسبابالصالة  والسالم  اغلب  زجياته  كانت    

 بالنفع على 

الكثري   حبته ال  بدافع  جنسي   كما  يتصور   إنسانيةاملسلمني  و 

 من

 .األغبياءاملستشرقني  

 

و الغرابء  األصدقاءكان يف تعامالته اخلاصة عادال.فلقد عامل 
والضعفاء ابلعدل.وكان عوام الناس  األقوايءاء,والفقر  واألغنياء

 وإصغائهاليت يستقبلهم هبا  األخالقحيبونه وذالك لدماثة 
لشكاويهم .لقد كان بطبيعة حاله سريع الغضب غري انه خيضع 
مزاجة حتت سيطرة عظيمة وحىت يف احلياة العائلية كان شفوقا 

عمري فما ومتساحما يقول خادمه انس:لقد خدمته مذ الثامنة من 
 .األشياءافسد بعض  إينوخبين يوما على الرغم من 
 Mahomet and hisمن كتابه حممد وخلفائه 

successors 143_141ص 
 
 
 

 Emile Dermenghamدرمنغهم    إميل
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 الرصانة   درمنغهم فله قول ملئه  إميلاملؤرخ الفرنسي الكبري 
 هللا   للضمري يف حق مسيح اخلالئق املصطفى صلى إلخالصاو 

 يقول يف كتابه حياة حممد:يف احلقيقة ان  إذ وسلم واله  عليه 
للوحي يف جبل  األوىلمنذ الزايرة  غريبة  كانت   حممد  حياة 

العشرون  حراء الذي وجد فيه كل السكينة والسالم .فبهذه 
  نبتت  بذرة  هو   إذسنة ابلفعل احدث نقلة يف العامل.

 اجلزيرة  وضع  أنعشتز  و رمال صحراء احلجا يف   وازدهرت
    حنن  بالد اهلند واحمليط.على   حماليقها  متدتوا  العربية

 دينه  و توسع أمته مبصري   التنبؤاستطاع حممد   هل   النعرف
  من   عرفات احلمراء.وهل انه جبل   قمة  من   زلعندما ن
فتح  إىل يندفعون   املوحدين انه ختيل ان العرب  املمكن
لقد استطاع العرب  فارس الرائعة وبالد سوراي واسبانيا. ريةإمرباطو 

ان يلعبوا دورهم يف  إىلعظيمة قادهتم   مغامرة ركوب  من 
الطبائع  أفظاظ ابلية و أمساليف  أسياد إهنمالسياسة العاملية .نعم 

  بالتهذي  نوع من   إىل ال يفتقرون متاما  نفسه ,لكن يف الوقت
 إذتراث احلضارات امليتة,  لقبول    ين مستعد    كانوا   .فلقد 

  ,بل كانوا  لالو ندا  أو األملان  كقدماء    برابرة يكونوا  مل 
  مستوى من اجلهوزية للعب  دورهم  يف  التاريخ مربهنني على 
  فأهنم  جلعل موطئ قدم هلم يف حلبة احلضارة  مقدرهتم على 
 الكبري , ا االهنيار اللحظة املناسبة ومنعو  يف  هناك   إىل  وصلوا
البيزنطيني والفرس املرتاخية قبل  قبضة  من   الشعلة  اخذين
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 أكثر لعصر يعد من أسسواحلول القرن الثالث عشر وقد 
 واألموينيواجلارترز  الرباثنعصور العامل ازدهارا حتت خالفة 

مل يفعلوا  والعباسيني بينما كانوا قادرين على فعل الدمار لكنهم
ذالك جلبوا حيوية لضياء احلضارة املضطرب وزادوا ذالك وبدل 

 هلبه.  إيقاديف 
   انتصر   اإلسالمكانوا يستحقون النجاح.ان   ألهنملقد جنحوا 

.حتمل املسلمون قبل إليهاجاء برسالة كان الشرق يف حاجة   ألنه
قادرين  أصبحوادفاع,لكن فيما بعد ملا  االضطهاد دوناهلجرة 

مارسوا فضيلة  اوملا انتصرو  أعدائهمد على شن مقاومة شرعية ض
يف البقاء  غري مسموح هلم األواثنحد كبري .فعبدة  إىلالتسامح 

 الكتاب اليهود والنصارى أهل,لكن  اإلسالمية األرضعلى 
وهلم ان ميارسوا  اجلزية  يكونون حتت محاية املسلمني مقابل دفع 

 محمد طقوس داينتهم بكل حرية ويعتربون جزءا من اجملتمع ف
خصيمه(* .  سأكونيهوداي فاان  أوقال )ان من يظلم مسيحيا 

  ان القران والسنة يعجان بنصائح التسامح

 

احلديث بنصه العربي الصحيح)من  أماهذه صياغة املؤلف للحديث .*

اخلرباء يف علم  ان علمائنا إالذميا فانا خصمه يوم القيامة( أذى

الدين العيين احلنفي يف  له.يقول بدر أصلاحلديث قالوا انه ال 

 22عمدة القاري يف شرح صحيح البخاري  ج
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 أصلتدور على السن الناس و ال  أحاديث أربعةوقال امحد  :368ص

ذميا فانا خصمه يوم القيامة ومن بشر  أذىهلا عن رسول اهلل من 

حق وان  بشر باجلنة ويوم حنركم يوم فطركم وللسائل آذارخبروج 

ما احتج بهذا احلديث  إميلالسيد جاء على فرس .وياليت 

.فقد  اإلطاريف هذا  أخرىنبوية صحيحة  بأحاديثالضعيف واحتج 

ورد عن املصطفى عليه الصالة والسالم انه قال)من قتل معاهدا بغري 

 أربعنيمسرية  وانه ليوجد رحيها منحق مل يرح رائحة اجلنة 

   8البيهقي يف كتابه السنن الكربى  ج اإلمام(رواه عاما

 :57ص 2.وروى الطرباني يف املعجم الكبري  ج133ص

ذميا حد له يوم   قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم : من قذف

القيامة بسياط من نار فقلت ملكحول ما أشد ما يقال ؟ قال : يقال 

.فانظر ايها القارئ   الكريم   اىل  روعة  االسالم له يا ابن الكافر

 سان يف حرية التعبد.فائق حلق االنواحرتامه ال

   املسحيني    مضايقة    بعدم   امر  القدس    ملا دخل عمرو 
   .وعندماإحسانهغزير  البطريركعلى  وأفاضوال كنائسهم   الهم 

 *الكاتدرائيةدعاه اىل الصالة يف 

 

    لقد ضرب لنا الفاروق عمر رضي اهلل عنه مثال رائعا يف*

ممثال خري متثيل وجه االسالم التسامح واالنفتاح مع املسحيني 
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املشرق بالتسامح وصيانة حقوق البشر من االمتهان   البهي 

كبري هو  أمريكي,ونذكر شهادة له من مستشرق مسيحي واإلجحاف

ص   13ول ديورانت يف كتابه الشهري "قصة احلضارة" ج األستاذ

 اذ قال: 422

على تسليم بيت  Sophroniusوافق البطريق سفرونيوس 

دس إذا جاء اخلليفة نفسه للتصديق على شروط التسليم، وقبل املق

 عمر هذا الشرط، وجاء من املدينة يف بساطة أفخر من الفخامة،

ومعه عدل من احلب وكيس من التمر، ووعاء ماء، وصحفة من 

اخلشب. وخرج خالد وأبو عبيدة وغريهما من قواد اجليش 

فة، وعدد خيوهلم أبصر ثيابهم املهفه    الستقباله، فغضب حني 

يف وجوههم والمهم على    املزركشة، وألقى حبفنة من احلصباء 

أنهم جاءوا يستقبلونه يف ذلك الزي. وقابل سفرونيوس مقابلة ملؤها 

قليلة،     اللطف واجملاملة، ومل يفرض على املغلوبني إال جزية 

وأمن املسيحيني عل كنائسهم. ويقول املؤرخون املسيحيون إنه طاف 

 .طريق ببيت املقدسع البم

خشي من اختاذ فعله هذا ذريعة لالستيالء على  ألنهرفض   
الكنيسة فيما بعد وعلى طرف النقيض من ذالك فان الصليبني 
عندما جاءوا اسالو اهنارا من الدماء حىت بلغت الركب وسروج 

بذالك كله بل قرروا قطع حناجر املسلمني    اخليل ومل يكتفوا 
 ولألسفاليت وقعت يف املدينة *,مث  األوىلن املذحبة الذين جنوا م
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جاء االجتياح املغويل فيما بعد وخرب نظام الري يف العراق وبىن 
 . *محراء من الرؤوس املقطوعة أهرامات

 
 يقول الشاعر العربي:*

 بالدم  ابطح  سال   ملكتم فكان العفو منا سجية     فلما ملكتم 

 نصفح  نعفو و غدونا على االسارى      وحللتم قتل االسارى وطاملا 

 بالذي   فيه   ينضح   إناءوحسبكم هذا التفاوت  بيننا      وكل   

ان بعض املسلمني من حيرتم املغول وقد  األمران املضحك املبكي يف 

   ألنهااحرقوا كتب بغداد  ألنهممسعت احد اخلطباء يثين عليهم 

البيت  أهلبغض على مايتعارض مع مذهبه وحتوي   حتتوي

البيت واسقطوا دولة النواصب اللعناء  إلوبالتالي فان املغول نصروا 

 الدهر عجبا! أراك!!وما عشت 

 
 

( life of Muhammadمن كتابه حياة حممد) 
 349-333ص

 
 
 

 william muirوليم موير  
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 حياة النيب   أسلوبيقول موير يف كتابه حياة حممد متحداث عن 

   أنساان  :لقد كان فأجابتعن سلوك حممد حممد:سئلت عائشة 
  كما   وقته ويبتسم كثريا يشتغل يف بيته    غالب يضحك    مثلكم

  نعله واعتاد على ويصلح   ثوبه ,يرقع   بيوتكم  يف   تشتغلون
عرض  وإذاعمله اخلياطة    أكثرالبيت,لكن  أعمال معاونيت يف 

 .ومل  معصية  ه في  ليس الذي  أيسرمهافانه خيتار  أمرينله 
 . اإلهليةالعزة  يف قضااي إالميارس االنتقام 

    وإجابة احلمري  وكان تواضعه واضحا للعيان من قبيل ركوب 
امتطى يركب شخصا ما  وإذا وان كانت من عبد   الدعوة

 :ورائه.قال
خادم  واان العبد  مع  اجلس للطعام جلسة العبد واكل  إان)

على املستعد للنهوض.ومل يشجع  ابلفعل (.وكان جيلس كجلسة
,وعندما كان جيلس  شهوات اجلسد وإماتة الصوم   يف  اإلفراط

طويل .وكانوا جيلسون يف   لوقت صامتا  يبقى   أصحابه  مع
ويتذاكرون قصص     الشعر  من   نتفا  ينشدون  مسجد املدينة
ويبتسم ملا يقولون.ومل يكره   إليهمحممد يصغي  اجلاهلية وكان

احد     خيطا متما  للكذب  ,و  كرهه    من   أكثر   أمرادا حمم
  عنه وال يرجعه  إببعادهيعاقبه  يف  احرتامه  فانه   أصحابهمن 

 توبته. من     يتأكد  حني   إال
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 يتكلم   عندما     سريعا   يكن  فلم   كالمه   أسلوب  أما
مقطع  ,لكنه يلفظ كل  األخرىتلو  واحدة  كلماته   لفظي

يف ذاكرة كل شخص  كالمه   يغرس   ان اجل  ضوح من بو 
 يسمعه.

 مبتدئ حياته يف فصل   لقد تعرضنا لوصف شخصية حممد يف
سابق .وعلى الرغم من ان تقدمه يف العمر اذبل مالمح سحنته 

مل يتغري حىت النهاية.ان ان مظهره العام  إالواثر على نشاطه 
قليال  وى الطبيعي فوق املست  كونه    من    الرغم  طوله على

عمق الشعور       وهيواب .كذالك لكنه كان يبدوا جليال
 أكسبتهالواضح يف عينه السوداء املكتحلة وتعابري وجهة اجلذابة 

ومالحمه غالبا ما جتدها  ختتلط  ثقة وحب حىت الشخص الغريب.
 اببتسامة ملئها التكرم والنعمة.

  الناس   أكرم و  أشجع و  أمجل  كان  :لقد  يقول احد معجبيه 
 واشرقهم

   السنني  يف  و  وجهه  يشرق من   وجها وكان ضوء الشمس
 من  األخرية

خطوته  قامته تنحين لكن بدأتحياته تغريت طريقة مشيته ,اذ 
يتكفا من صبب  كأمنا مشىاذا   وسريعة.وكان اثبته   بقيت

 أصحابه يسبق  ومتما يسرع
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   ت اىل الوراء حىت وان علقتوال  يستطيعون  اللحاق به وال يلتف
وكان شامال  .ويضحكون على ذالكعباءته ابلشوك فيتحدثون  

 عمله   يف   ومتقنا
 .,فال يشرع يف شئ  حىت  يتمه اىل النهاية

  حتدث  وإذا الجتماعيا سادت تعامله  لعادة ذاهتا ا .وهذه .
   جسده    بنصف   عليه   يلتفت ال  فانه   أصحابه  من  ألحد

فليس هو  األيديمصافحة   يف أما. وجسده  وجهه  بكل    لب
 من   كف  جير    الذي  األول

   مع   احلديث   ينهي  الذي   األول   وليس  يصافحة
 الغريب الشخص 

  األبوية ببساطته  معروفا    كان   عنه.و  بسمعه  يصغو  ال   و
 جاءه  فإذا

يساعد   كان  .ويده    يف  الصدقة  بنفسه  يضع  فانه  سائل
املنزلية ويصلح ثوبه ونعله ويعقل املعزة  اإلعماليف  أزواجه

البسيط ويف  األبيضولباسه املعتاد عليه كان مصنوعا من القطن 
 من  حماكا  لباسا املناسبات يرتدي 

 ال  كان   .و األمحر املصبوغ ابللون  أوالكتان الفاخر املقلم 
 هو و  يستلقي 

  قبل  يلعقها     يكمل  وعندما أبصابعه أيكل   كان  ,و  أيكل
 ميسحها .  ان 
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كنان   أبننهوكان حيب ثالثة الطيب والنساء والطعام ,وتنبئننا عائشنة 
  ان  ولننا .األخنريةلكننه معتندال يف  األولينني لألمنرينله رغبة قلبينة 

  ابالقتصنناد  املتسننم  طننابع احلينناةالتننناقض الواضننح بننني   نتصننور 
املتسنم   ياة يف صدر االسالم وطابع احليناةاحل أسلوب  ساد الذي 

حممننند  ابلرفاهينننة  النننذي  تكنننون  بسنننرعة  بعننند  الفتوحنننات .كنننان
 املنخفضنننننة و   البيننننوت   مننننن  يف صنننننف  وأزواجننننهيعننننيش هننننو 

جبريننند  األخننراملبنيننة منننن اللنني وكنننل بيننت مفصننول عنننن  البسننيطة
 األبنننننوابعشنننننوائيا ابلطنننننني وكاننننننت سنننننتائر    النخنننننل اجملصنننننص

القمناش احملناك منن  أو املندبوغ    اجللند من  ك مصنوعة والشبابي
 حبيث مكان  كل    .وكان بيته مفتوح علىاألسودالشعر 

  ضفة     حىت    مكان    إىل     الوصول    من      ميكنه
 ذيال   النهر

 خماطبة  وكان من الواجب على اجلميع  .يسحب منه املاء 
.وكلمته كانت مطلقة   توقريي وأبسلوبمنخفضة  أبصوات النيب 
 قانوان. وأمره

 مع    أخالقه  دماثة    هي  هبا   يتميز   أخرى وللنيب صفة 
 فقد  أصحابه

  .التواضع*شاان  أصحابه  أهون حىت أخالقعامل حبسن 
والشفقة والصرب ونكران الذات والسخاء كلها حماسن سادت 

 سلوكه
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 اهليام و   العشق  حد اىل  صلى اهلل عليه واله وسلم  أصحابه أحبهلقد *

   رأيت   ما سفيان حتى قال : أبى دهشة هذا العشق واثأر

  الّناس  من

 اهلل    .فرمحهمحمّمدًا حمّمد أصحاب كحب أحدًا حيب أحدًا

 رضي و

 عنهم رضوانا كبريا. 
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سائل ومل  جاءه  وإذاوانتزعت  له حمبة من حوله,وكره ان يقول ال 
  عائشة: يفضل السكوت .تقول عنه  فانه إجابتهدر على يكن قا

   يكرهه   شيئا رأى فإذا خدرها يف العذراء من    حياء أشد كان
يكون ذالك   إال أحداال يضرب   ,وكان *  وجهه يف  عرفناه

وال يرفض الدعوة حىت    عبدا أوكان  امرأةخدمة هلل  يصب يف 
 الناس أحقروان كانت من 

 

   اعة الكتاني رمحه اهلل وصفا خللق املصطفىابن مج أورد*

 " ص"املختصر الكبري يف سرية الرسول   كتابه يف   العظيم

 - َرّبه وصفه كما     عظيم  ُخُلٍق على كان :"يقول مانصه44

   القرآن   ُخلُقه كان عنها اهلل رضي - ُ عائشة وقالت - تعاىل

 رسوَل يا له يلق الناس أحلَم وكان لرضاه ويرضى لغضبه َيغضب

  ُأبعْث ومل رمحة ُبعثُت إنَّما قال املشركني على     تدعو  أال اهلِل

 ولقي البأُس محَي إذا كنا عليٌّ    قال الناس أشجَع  وكان َعذابًا

 وكان {وسلم    عليه   اهلل   صلى}اهلل برسول اتقينا القوم القوَم

   سواٌء احلّق يف  عنده والقويُّ والضعيُف والبعيُد القريُب الناس أعدَل

 ال   أعطاه إاّل  شيئًا  ُيسأل ال الناس وأسخى  الناس  أعفَّ  وكان

 ُيعطيه َمْن َيجد  ومل َفَضَل فإْن ِدرهٌم وال ديناٌر    عنده   َيبيُت
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 َمْن إىل منه يتربَّأ حتى     منزله   إىل  يأِو  مل  الليُل  وفجَأه

 فُيؤثُر    فقط  عامِه ُقوَت إال اهلل  أعطاه  مما يأخذ ال إليه حيتاُج

   وجه يف َبَصَره ُيْثبُت ال  ِخْدرها  يف الَعْذراء من حياًء أشدَّ وكان  منه

 الثوَب وَيْرَقع النَّْعل َيْخِصُف تواضعًا الناس أكثر وكان    أحٍد

 معهنَّ اللحَم ويقطع َأهله ِمْهنة   يف  َيْخُدم و وخييطه ويفلِّيه

 َعليها وُيكاِفُئ قلَّت وإْن اهلدايا وَيْقبل والعبد احلرِّ َ دعوة وجُييب

 حيُث فيتبعهما واملسكنُي ُ اأَلَمة َتستتبعُه الَصَدقة َيأكل وال ويأكلها

  أصدَق   وكان ويؤاكلهم وُيجالسهم واملساكنَي الفقراَء وُيحبُّ َدعواه

 َ ِعْشرة وأكرَمهم ً َعريكة وأليَنهم ً ِذّمة وأوفاهم  ً هلجة  الناس

 االرض    إىل َنَظُره  الَطْرف خافَض

    الناِس أرحَم وكان املالحظة نظرِه ُجلُّ السماء إىل َنظره ِمن أطوُل

 اإِلناَء   ُيصغي

 إكرامًا الناس أشّد وكان هلا ً رمحة تروى حتى يرفعه فما للِهرَّة

 ضاق إذا   عليهم  ويوّسع   بينهم ِرجَليه َيمدُّ ال   ألصحابه

 غاب وَمْن عاَده مرَض    َمْن   عنهم   يسأُل  و ويتفّقدهم جمللسا

 كان َمْن و  له بالدعاء ذلك وأتبع اسرتجع مات وَمْن له دعا

 منزله   يف يأتيه  حتى انطلق شيئًا نفسه يف َوجَد يكوَن أْن يتخوَّف

 ِبْشَره يطوي وال ضيافتهم ويأكل أصحابه بساتني    إىل   خيرج  و

 ظهري خّلوا ويقول خلفه   ميشي   أحدًا   َيدُع وال أحٍد عن

 فإن    حيمله   حتى   راكٌب وهو ميشي أحدًا َيدُع وال للمالئكة

   ضرب  ما خَدَمه َمْن خيدُم تريد الذي املكان إىل تقّدمين قال أبى
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 قال اهلل سبيل يف جياهد أن إال قطُّ شيئًا وال امرأة   وال  خادَمه

 قال وال قطُّ ُأفٍّ لي قال فما     سننَي   َعْشَر  و 20 َخدمُته أنس

 وكان كذا فعلَت َأال أفعله مل لشيٍء وال كذا فعلَت ِلَم فعلُته لشيء

 و ِكْبٍر غري يف الناس َأْسَكَت وكان اجلنائز ويشهد املرضى يعوُد

 ال ِبْشرًا وأحسنهم َتبسُّمًا الناس أكثر وكان تطويٍل غري   يف  أبَلغهم

 خلَفه ُيْرِدف امُلباٍح من َوَجد ما وَيلبس الدنيا  أموِر  من شيٌء يهوُله

 ً ومّرة َبعريًا ً ومّرة   َفَرَسًا  ً فمّرة   أمكن ما يركب غرَيه أو عبَده

 رداِئه     أو   ُكمِّه بَطَرِف َفرِسه وجه ميسُح محارًا ً ومّرة ً بغلة

  و أخالقهم يف الفضل َلأه وُيكرم الرديَّة الريَح ويكره الطِّيَب حيبُّ

 على جيفو وال َرمِحه َذوي يِصل هلم بالِبرِّ الشرف أهل   يستأِلُف

 ضحِكه ُجلُّ حّقًا إال يقول وال  ميزُح امُلعتِذر َ معذرة َيقبل أحٍد

 له َيمضي ال أهَله   ويسابُق ُينكره فال املباَح اللَعب يرى التبسُّم

   نفِسه   َصالح من منه بدَّ ال فيما أو تعاىل هلل عمٍل غري يف وقٌت

 انتهى وإذا ِذْكٍر على إال يقوم وال جيلُس ال بالسالم َلقيه   َمْن َيبدأ

 بذلك ويأمُر اجمللُس به ينتهي     حيُث   َجلَس   قوٍم  إىل

 منه عليه أكرَم أحدًا جليُسه َيحسُب ال نصيَبه جلسائه كلَّ وُيعطي

 حتى   {وسلم عليه اهلل صلى} َيقْم مل أحُدهم إليه جلَس وإذا

 مبا أحدًا يقابُل وال فيستأذنه أمٌر َيتعجََّله أْن إال إليه جلَس الذي يقوم

 ولكْن السّيئة بالسّيئة جيزي وال مفحٍش وال بفاحٍش ليس   يكره

 فقريًا    َيْحِقُر وال ويصفح يعفو
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 ما شيئًا منها َيذمُّ ال َقلَّت وإْن النعَمة ُيعظِّم مُللكه َمِلكًا َيهاُب وال ِلَفقره

 طعامًا عاَب

  ُخيِّر وما ضيَفه وُيكرُم جاَره حيفُظ وكان َترَكه وإاّل َأكله اشتهاه إْن قطُّ

 أمرين   بني

 الناس أبعَد فيكون َرِحٍم َقطيَعة أو إمثًا يكن مل ما َأيسرهما اختار إال

 ِكَرالذ ُيكُثر وكان ِ الِقبلة ظ 20 مستقبل جلوِسه أكثُر وكان منه

 ماَئة  الواحد  اجمللس  يف يستغُفر

   اهلُل  وآتاه البكاء من امِلْرَجل كأزيز أزيٌز لصدِره ُيسَمع كان ٍ مّرة 

 خزائن  مفاتيَح

   على   احَلجر َيعِصب وكان اآلخرة واختار يقبلها فلم األرض

 اجلوع  من   بطنه

 ِتباعًا ثالثًا ُبرٍّ ُخبز من يشبع ومل طاويَن الليالَي وأهُله هو وَيبيُت

 اهلل  لقَي   حتى

 على  يأتي وكان ُبخاًل وال َفْقرًا ال نفِسه على إيثارًا - وجّل عّز -

 و   الشهُر   آله

   متَّكئًا   يأكل ال  وكان ناٌر بيوتِه من بيٍت يف ُيوَقد ال الشهران

 معاتبته  كانت  و ِليٌف   َحشوه َأدٍم من وفراُشه ٍ مائدة   على  وال

 والصفِح العفِو على وحيثُّ الُعْنف عن ينهى و بالِرفق وَيأمر عريضًاَت

 وأمانة وَعفاٍف وَحياٍء   ِعلم   جملُس   َمجلُسه األخالق ومكارِم

 ُتْؤَبُن وال   األصوات   فيه   ُيرفع  ال ٍ سكينة   و وصرٍب ٍ وصيانة
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 بالتقوى فيه يتعاطفون  النساء فيه تذكر ال أي احُلَرُم فيه 

 و احملتاَج  ويؤثرون الصغاُر وُيرَحم الكباُر ُيوقَُّر و ويتواَضعون

  َأدلَّة  خيرجون  و الغريَب   حيَفظون

 كمال {وسلم عليه اهلل صلى} له اهلل مجع وقد اخلري على

 وحماسَن  األخالق

 ُ النجااة  فيه ما و واآلِخرين األوَّلني ِعلَم وآتاه التاّمة والسياسة الِشيَم

 يقارأُ  ال  ُأّمايٌ   هاو  و الدنيا يف واخَلالُص ُ والِغبطة اآلخرة يف والفوُز

 .العامل مجيع على اختاره و الَبشِر من له ُمعلَِّم وال   َيكتُب وال
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ال  أصحابهال يرفض اهلدية مهما كانت صغرية وعندما جيلس مع 
حبه يوجه ركبه حنو وجوههم ,لديه ملكة اندرة جتعل كل من يصا

يديه  وأيخذفانه يفرح  أحدا لقي وإذا إنسانيقول عنه كان خري 
بلهفة وود ,وكان يتعاطف مع املفجوع واملبتلى بكل حنان ,لطيفا 

وجد جمموعة منهم يلعبون فانه ال  وإذا إليهمينحين  األطفالمع 
 اآلخرينيرتفع من مبادرهتم ابلسالم .وكان يتقاسم طعامه مع 

كان يراعي على الدوام االرتياح الشخصي القحط ,و  أايمحىت يف 
 . لكل الناس الذين من حوله

بكر  بعاطفة  أاب أحبخملصا .فانه  ادقالقد كان  حممد ص
 أماالذي ينطوي على التحيز  األبحب عليا  وأحبرومانسية 

من  رأىزيد العبد املسيحي فلقد التصق مبحمد التصاقا قواي ملا 
يبقى معه يف مكة وال يرجع  إنعطفه عليه والذي تبناه وفضل 

 *وإالم" األبكنت يل   فأنتبتاركك  حيث قال"ما أان أبيهاىل 

 

 قول زيد رضي اهلل عنه هذا نقله املؤلف بشكل مشوه والصحيح*
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ابن قيم اجلوزية يف كتابه "زاد املعاد يف هدي  اإلسالمنقلها علم  ما

 ِحّب اِرَثَةَح ْبُن َزْيُد َوَباَدَر ما نصه: 117ص 3خري العباد" ج

 َفَوَهَبْتُه ِلَخِدجَيَة ُغَلاًما َوَكاَن َوَسّلَم َعَلْيِه  الّلُه   َصّلى  الّلِه َرُسوِل

 ِفي َوَعّمُه َأُبوُه َوَقِدَم َتَزّوَجَها َلّما َوَسّلَم َعَلْيِه الّلُه َصّلى الّلِه ِلَرُسوِل

 اْلَمْسِجِد ِفي ُهَو َفِقيَل َوَسّلَم َعَلْيِه الّلُه َصّلى الّنِبّي َعْن َفَسَأَلا ِفَداِئِه

 َسّيِد اْبَن َيا َهاِشٍم اْبَن َيا اْلُمّطِلِب َعْبِد اْبَن َيا:  َفَقاَلا َعَلْيِه َفَدَخَلا

 اْلَأِسرَي َوُتْطِعُموَن اْلَعاِنَي َتُفّكوَن َوِجرَياِنِه الّله َحَرِم َأْهُل َأْنُتْم َقْوِمِه

  َوَمْن َقاَل ِفَداِئِه ِفي إَلْيَنا َوَأْحِسْن َعَلْيَنا َفاْمُنْن ْنَدكِع اْبِنَنا ِفي ِجْئَناَك

 َوَسّلَم َعَلْيِه الّلُه َصّلى الّلِه َرُسوُل َفَقاَل َحاِرَثَة ْبُن َزْيُد:  َقاُلوا"  ؟ ُهَو

 َفِإْن َفُأَخّيُرُه َأْدُعوُه"  َقاَل ؟ ُهَو َما:  َقاُلوا"  َذِلَك َغْيَر َفَهّلا" 

 َمْن َعَلى َأْخَتاُر ِبَاّلِذي َأَنا َما َفَوَالّلِه اْخَتاَرِني َوِإْن َلُكْم َفُهَو َتاَرُكْماْخ

 َفَدَعاُه َوَأْحَسْنت الّنَصِف َعَلى َرَدْدَتَنا َقْد:  َقاَلا"  َأَحًدا اْخَتاَرِني

 َهَذا َقاَل"  ؟ َهَذا َمْن"  َقاَل َنَعْم َقاَل"  ؟ َهُؤَلاِء َتْعِرُف َهْل"  َفَقاَل

 َلك ُصْحَبِتي َوَعَرْفَت َوَرَأْيت َعِلْمَت َقْد َمْن َفَأَنا"  َقاَل َعّمي َوَهَذا َأِبي

 َأَبًدا َأَحًدا َعَلْيك َأْخَتاُر ِبَاّلِذي َأَنا َما َقاَل"  اْخَتْرُهَما َأْو َفاْخَتْرِني

 اْلُعُبوِدّيَة َأَتْخَتاُر َزْيُد اَي َوْيُحَك:  َفَقاَلا َواْلَعّم اْلَأِب َمَكاُن ِمّني َأْنَت

 َرَأْيُت َقْد َنَعْم َقاَل ؟ َبْيِتك َأْهِل َوَعَلى َوَعّمك َأِبيك َوَعَلى اْلُحّرّيِة َعَلى

 َرَأى َفَلّما َأَبًدا َأَحًدا َعَلْيِه َأْخَتاُر ِبَاّلِذي َأَنا َما َشْيًئا الّرُجِل َهَذا ِمْن

"  َفَقاَل اْلِحْجِر إَلى .َأْخَرَجُه َذِلَك َوَسّلَم َلْيِهَع الّلُه َصّلى الّلِه َرُسوُل

 َوَعّمُه َأُبوُه َذِلَك َرَأى َفَلّما"  َوَأِرُثُه َيِرُثِني اْبِني َزْيًدا َأّن ُأْشِهُدُكْم
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    الّلُه   َجاَء َحّتى ُمَحّمٍد ْبَن َزْيَد َوُدِعَي َفاْنَصَرَفا َنُفوُسُهَما َطاَبْت

 .انتهى ِلآَباِئِهْم ُاْدُعوُهْم َفَنَزَلْت   ِباْلِإْسَلاِم

 

 

 

 

 

يف البيت فلقد كان حملمد السلطة متيزه شهامة صرفة ,وكان  أما
عادال ومعتدل املزاج  ويعامل أعدائه ابعتدال يف حالة إذعاهنم 
ملطالبه عن رضا نفس.إن الصراع الطويل والعنيد ضده والذي 

ه إن خيلق طاغية متجرب رمبا من شان* قام به وأدامه مواطنوه
يرتجم غضبه بنريان ودماء تدوم ال متحى أاثرها .لكن حممد 
وابستثناء جمرمني قالئل أعلن عن اجلميع العفو العام راميا وبكل 
نبل ذاكرة املاضي يف النسيان بكل ما حتمله يف طياهتا من 

واضطهاد ,وعامل اشد خصومه ابحرتام ملئه  واهناتاستهزاء 
أمهية عن ذالك وهو إمساكه .وهناك امر ال يقل اللطف والود 

قائد احلزب الناقم عليه والذي وقف بوجه  عن عبد هللا بن أيب
خمططاته وقاوم ابستمرار سلطته ,والرمحة اليت عامل هبا القبائل 

 املعادية
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 مكة أهليقصد *

 

 

 

 

 
 

 *له فانه عفا عنهم حىت يف ساعة انتصاره عليهم.
   ابلقسوة    املتمثلة  يف شخصيته .لكن اجلوانب املظلمة

  اجلوانب    تضادد
  , األمني   تصور من قبل املؤرخ  أناملشرقة فيها واليت جيب 

 و  فاالعتدال
 صفات واضحة يف سلوك حممدالشهامة 

 فلقد سر كثريا  .وجانب القسوة يتمثل يف معركة بدرأعدائهجتاه 
 إبعداملك قام ,كذارأى جثث القرشيني متناثرة األشالء  ملا 

ليس هلم من جرمية سوى تشكيكهم ابلدين أو  عدد من السجناء
معارضة سياسية,ولقد قتل هوالء صربا أبمر منه واعدم أمري قلعة 

خمابئ كنوز العشرية    خيرب بتهمة اخليانة إذ مل يدهلم على 
مبنتهى   حكما   .واصدر   واقتيدت زوجته خليام الفاحتني 

  يلتني يهوديتني أما القبيلة الثالثة فقدالشدة يقضي بنفي قب

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

نساءها وأطفاهلا وبيعوا يف سوق األسر وذبح املئات من  سبيت 

 *عينيه رجاهلا بدم ابرد  أمام

 

هذا هو خلق نبينا العظيم صلى اهلل عليه واله وسلم.يقول الشاعر *

 العربي:

 يهون وال يلني إن ما...  أعدائه على أسد  

 عينيه يكونما أحلم فهناك...  منهم متكن فإذا

 واليت يتعلقون  هذه القضية ضالة املستشرقني املسيحيني الوحيدة *

جرائم  بها التهام النيب حممد صلى اهلل عليه واله وسلم بارتكاب 

ب اخللق وقد كذبوا وخابوا وخسروا حاشا لصاح  ضد اليهود  

م عن وهو املعصو جيرتح العظائم أو   العظيم ان يرتكب   اجلرائم

  أوضح.وسوف   العيوب   رفث  عن   درن الذنوب واملصان 

 للقارئ الكريم حيثيات ومعطيات هذه القضية .

من القبائل اليهودية  اليت عرفت بعدائها للنيب  ان قبيلة قريظة

ومتثل هذا العداء يف   اإلهليةعليه الصالة والسالم ورسالته   حممد

 إشكالسلمني ومدهم مبختلف امل أعداءهذه القبيلة مع  رؤوستعاون 

القائم يف املدينة  اإلسالميبالنظام    اإلطاحة  الدعم من اجل 

املنورة بقيادة الرسول حممد وتقويض جهوده الرامية لنشر تعاليم 

الغتيال    دنيئة   حاكوا مؤامرة إنهماىل هذا كله  أضفاالسالم ,
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اليت اكتنف  لطافهوأ  وسلم ولوال عناية اهللاهللالنيب صلى اهلل عليه 

بها رسوله لتمكنوا من تنفيذ مكيدتهم اخلسيسة ونالوا من رسول 

ما 145ص 3.ذكر ابن كثري رمحه اهلل يف السرية النبوية جاهلل

 وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول   خرج ثم: إسحاق ابن قال نصه:

 عامر بنى من   القتيلني ذينك دية يف يستعينهم النضري بين إىل

 وسلم عليه اهلل صلى كان الذي للعهد أمية، بن عمرو تلهماق اللذين

 فلما وحلف، عهد عامر بنى وبني النضري بنى بني وكان أعطاهما،

 ما على نعينك القاسم أبا يا نعم: قالوا وسلم عليه اهلل صلى أتاهم

 .أحببت

   مثل على   الرجل جتدوا لن إنكم: فقالوا ببعض بعضهم خال ثم

   من  جدار جنب إىل وسلم عليه اهلل صلى اهلل لورسو .هذه   حاله

 .قاعد   بيوتهم

 .منه ويرحينا صخرة عليه فيلقى البيت هذا على يعلو رجل فمن
 .لذلك أنا: فقال كعب، بن جحشا بن عمرو لذلك فانتدب

 وسلم عليه اهلل صلى اهلل ورسول قال، كما صخرة عليه ليلقى فصعد

 اهلل رسول فأتى وعلى، وعمر بكر أبو فيهم أصحابه من  نفر يف

 .املدينة إىل راجعا وخرج فقام القوم، أراد  مبا السماء من اخلرب

  وال جمال لنكرانه  قد واملسانيوهذا اخلرب ثابت  يف كتب السري 

ابن عجيبة يف تفسريه البحر املديد  ثبت يف القران الكريم , يقول 

 الذين يهاأ يا }:  جالله جّل احلّق يقول ما نصه: 41ص  2ج

 إذ } عدوكم؛ من إياكم حبفظه { عليكم اهلل  نعمة  اذكروا أمنوا
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 { أيديهم إليكم يبسطوا أن } الكفار َهمَّ حني:  أي { قوم َهمَّ

 النيب قتل مصيبة كانت وملا ، { عنكم أيديهم فكّف } ، بالقتل

 ، مجيعًا خاطبهم ، كلهم املؤمنني َتُعمُّ ُقتل لو وسلم عليه اهلل صلى

 عليه  اهلل   صلى قتله من ، قريظة بنو به همت ما إىل إشارة وهي

   ومعه ، قريظة   بين  أتى وسلم عليه اهلل صلى أنه وذلك ، وسلم

 بن َعمرو قتلهما ، مسلمني رجلني دية يف يستعني األربعة؛ اخللفاُء

 أبا يا نعم:  فقالوا ، مشرَكني يظنهما ، خطأ ، الضمري أمية

 ، فأجلسوه ، تطعم حتى فاجلس نعينك أن لنا آن قد ، القاسم

 لَيطرَحها عظيمٍة َرحى إىل جحشا  بن َعمُرو فعمد ، بقتله وهموا

 النَّيب فَخَرج ، فأخَبُره  ِجرِبيُل   ونزل ،   يده اهلُل فأمَسَك ، عليه

 سبب كان وهذا ، أصحاُبه وحلقه املدينة إىل وسلم عليه اهلل صلى

 . قريظة بن غزوة يف قتلهم

من  11يف تفسري االية 8ص   1وقال الزخمشري يف الكشاف  ج 

 بين أتى وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أن سورة املائدة مانصه:

 دية يستقرضهم عنهم اهلل رضي وعلّي الشيخان  ومعه   قريظة

.  مشركني حيسبهما خطأ الضمري  أمية بن عمرو قتلهما مسلمني

 ونقرضك، نطعمك   حتى اجلس ، القاسم أبا يا نعم:  فقالوا

 إىل جحاش بن عمرو وعمد به، بالفتك وهموا صفة يف فأجلسوه

 فأخربه جربيل ونزل يده اهلل فأمسك ، عليه يطرحها عظيمة رحى

 فخرج.
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 2العقل السليم  ج بإرشاداملسمى  السعود يف تفسريه أبووقال 
 وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسوَل أن ُروي ما هو ما نصه: 210ص

 ، عنهم تعاىل اهلل رضي وعليٌّ الشيخاِن   ومعه ُقَرْيَظَة بين أتى

 خطًأ الضَُّمريُّ أميَة بُن   عْمُرو   قتلهما مسلَمْين لِدَيِة يستقِرُضهم

 حتى  اجِلْس ، القاسم   أبا يا نعم:  فقالوا ، مشِرَكْين حيَسُبهما

 به، بالفتك وهّموا ُصفٍَّة يف فأجلسوه ، سألت ما ونعِطيك ُنطِعَمك

 اهلل فأمسك عليه يطَرُحها عظيمٍة رحى إىل ِجحاش بُن عمُرو وعَمد

 الصالة عليه فخرج ، فأخربه السالم عليه جربيُل ونزل يده، تعاىل

 .والسالم

 52ص 2من سورة املائدة  ج 11االيةوقال البيضاوي يف تفسري

 عةاألرب اخللفاء ومعه قريظة أتى والسالم الصالة عليه أنه مانصه:

 حيسبهما الضمري أمية بن عمرو قتلهما مسلمني لدية يستقرضهم

 ونقرضك نطعمك حتى اجلس القاسم أبا يا نعم:  فقالوا ، مشركني

 عظيمة رحى إىل جحاش بن عمرو فعمد ، بقتله وهموا فأجلسوه

 .جفخر فأخربه جربيل فنزل يده اهلل فأمسك ، عليه يطرحها
 االغتيال نفذت من قبل عشرية  نعم ان بعض العلماء قال ان حماولة

 القراءة  خالل   النضري اليهودية ورجحها قسم منهم لكن من

والفاحصة للنصوص يتبني لك ان الذين قاموا مبحاولة   الدقيقة 

ملا انزل بهم رسول اهلل هذه العقوبة  وإالاالغتيال هم بين قريظة 

ن رسول الذراري .وهلذا السبب ا الصارمة من قتل املقاتلة وسيب 

 .  اهلل مل يعفو عنهم كما عفا عن بين النضري وبين قينقاع
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 مانصه: 245ص 1الذهيب يف كتاب تاريخ االسالم  ج اإلمامقال 

 ظاهر قد وكانوا

. وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول حرب على وأعانوهم قريشًا وا

  نزلت وفيهم

 .نياآليت"  صياصيهم من الكتاب أهل من ظاهروهم الذين وأنزل" 

 رجع ملا: قالت عنها اهلل رضي عائشة عن أبيه، عن هشام، قال

 واغتسل السالح ووضع اخلندق من وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول

. إليهم اخرج وضعناه، ما واهلل السالح؟ وضعت: وقال جربيل أتاه

 صلى النيب فخرج. قريظة بين إىل وأشار. هاهنا: قال فأين؟: قال

 .عليه متفق. وسلم عليه اهلل

 اهلل رسول فينا نادى: قال عمر ابن عن نافع، عن جويرية، وقال

 أحد يصلني ال أن األحزاب من انصرف يوم وسلم عليه اهلل  صلى

 دون فصلوا الوقت فوت ناس فتخوف. قريظة بين يف إال العصر

 اهلل صلى اهلل رسول أمرنا حيث إال نصلي ال: آخرون وقال. قريظة

 متفق. الفريقني من واحدًا عنف فما. الوقت فاتنا وإن وسلم عليه

 .عليه

 الرمحن عبد أنا الزهري، حدثنا أبيه، عن شعيب، بن بشر وقال

 أخربه كعب بن اهلل عبيد عمه أن مالك، بن كعب بن اهلل عبد بن

 وضع األحزاب طلب من رجع ملا وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أن

: فقال السالم عليه يلجرب له فتبدى واستجمر، واغتسل لألمة عنه

. بعد وضعناها وما الألمة وضعت قد أراك أال حمارب، من عذيرك
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 ال أن الناس على فعزم فزعًا وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فوثب

 بين يأتوا فلم السالح، فلبسوا. قريظة بين يأتوا حتى العصر يصلوا

 فقال غروبها، عند الناس فاختصم: الشمس غربت حتى قريظة

 نصلي ال أن علينا عزم وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول إن: ضهمبع

 اهلل صلى اهلل رسول عزمية يف حنن فإمنا قريظة، بين نأتي حتى

. احتسابًا الناس من طائفة وصلى. إثم علينا فليس وسلم، عليه

. قريظة بين جاءوا حني فصلوا الشمس غربت حتى طائفة وتركت

 .الفريقني من واحدًا وسلم ليهع اهلل صلى اهلل رسول يعنف فلم

 عن القاسم، عن اهلل، عبيد أخيه عن عمر، بن اهلل عبد حنوه وقال

 اهلل رسول فقام البيت، يف وحنن علينا سلم رجاًل أن وفيه عائشة،

 الكليب، بدحية فإذا إثره، يف فقمت فزعًا، وسلم عليه اهلل صلى

 أذهب أن مرنييأ جربيل هذا: وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فقال

 السالح، نضع مل لكنا السالح، وضعتم: وقال قريظة، بين إىل

 صلى اهلل رسول فمر: وفيه. األسد محراء بلغنا حتى املشركني طلبنا

 بكم مر هل: فقال قريظة، بين وبني بينه مبجالس وسلم عليه اهلل

 حتته شهباء بغلة على الكليب دحية علينا مر: قالوا أحد؟ من

 أرسل جربيل ولكنه الكليب بدحية ذاك ليس: قال. ديباج قطيفة

 النيب فحاصرهم الرعب، قلوبهم يف ويقذف ليزلزهلم قريظة بين إىل

 حتى باجلحف يسرته أن أصحابه وأمر وسلم، عليه اهلل صلى

 أبا يا: فقالوا. واخلنازير القردة إخوة يا: فناداهم. كالمه يسمعهم

 بن سعد حكم على لوانز حتى فحاصرهم. فحاشًا تك مل القاسم
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 ذراريهم وتسيب مقاتلتهم تقتل أن فحكم حلفاءه، وكانوا معاذ،

 .ونساؤهم

 

ما 235ص  2وذكر ابن هشام يف السرية قصة بين قريظة يف ج

 َخْمًسا - َوَسّلَم َعَلْيِه الّلُه َصّلى - الّلِه َرُسوُل َوَحاَصَرُهْم نصه:

.  الّرْعَب ُقُلوِبِهْم ِفي الّلُه َوَقَذَف ِحَصاُراْل َجَهَدُهْم َحّتى َلْيَلًة َوِعْشِريَن

 ِحنَي ِحْصِنِهْم ِفي ُقَرْيَظَة َبِني َمَع َدَخَل َأْخَطَب ْبُن ُحَيّي َكاَن َوَقْد

 َعاَهَدُه َكاَن ِبَما َأَسٍد ْبِن ِلَكْعِب َوَفاًء ، َوَغَطَفاُن ُقَرْيٌش َعْنُهْم َرَجَعْت

 َغْيُر - َوَسّلَم َعَلْيِه الّلُه َصّلى - الّلِه َرُسوَل ِبَأّن َأْيَقُنوا َفَلّما.  َعَلْيِه

 َيُهوَد َمْعَشَر َيا َلُهْم َأَسٍد ْبُن َكْعُب َقاَل ُيَناِجَزُهْم َحّتى َعْنُهْم ُمْنَصِرٍف

 ، َثَلاًثا ِخَلاًلا َعَلْيُكْم َعاِرٌض َوِإّني ، َتَرْوَن َما اْلَأْمِر ِمْن ِبُكْم َنَزَل َقْد

 َوُنَصّدُقُه الّرُجَل َهَذا ُنَتاِبُع َقاَل ؟ ِهَي َوَما:  َقاُلوا ِشْئُتْم َأّيَها ُخُذواَف

 ِكَتاِبُكْم ِفي َتِجُدوَنُه َلّلِذي َوَأّنُه ُمْرَسٌل َلَنِبّي َأّنُه َلُكْم َتَبّيَن َلَقْد َفَوَالّلِه

 ُنَفاِرُق َلا:  َقاُلوا.  َوِنَساِئُكْم ْمَوَأْبَناِئُك َوَأْمَواِلُكْم ِدَماِئُكْم َعَلى َفَتْأَمُنوَن

 َهِذِه َعَلّي َأَبْيُتْم َفِإَذا َقاَل َغْيَرُه ِبِه َنْسَتْبِدُل َوَلا ، َأَبًدا الّتْوَراِة ُحْكَم

 َلْم الّسُيوَف ُمْصِلِتنَي[  236 ص]  َوِنَساَءَنا َأْبَناَءَنا َفْلَنْقُتْل َفَهُلّم

 َنْهِلْك َفِإْن ُمَحّمٍد َوَبْيَن َبْيَنَنا الّلُه َيْحُكَم َحّتى ، اَثَقًل َوَراَءَنا َنْتُرْك

 ِلَنِجَدّن َفَلَعْمِري َنْظَهْر َوِإْن َعَلْيِه َنْخَشى َنْسًلا َوَراَءَنا َنْتُرْك َوَلْم َنْهِلُك

 َبْعَدُهْم ْيِشاْلَع َخْيُر َفَما اْلَمَساِكنِي َهُؤَلاِء َنْقُتُل:  َقاُلوا َواْلَأْبَناَء الّنَساَء

 َأْن َعَسى َوِإّنُه الّسْبِت َلْيَلُة الّلْيَلَة َفِإّن َهِذِه َعَلّي َأَبْيُتْم َفِإْن َقاَل ؟

 ِمْن ُنِصيُب َلَعّلَنا َفاْنِزُلوا ، ِفيَها َأّمُنوَنا َقْد َوَأْصَحاُبُه ُمَحّمٌد َيُكوَن
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 َلْم َما ِفيِه َوُنْحِدُث ، َعَلْيَنا َتَناَسْب ُنْفِسُد:  َقاُلوا ِغّرًة َوَأْصَحاِبِه ُمَحّمٍد

 َعَلْيك َيْخَف َلْم َما َفَأَصاَبُه ، َعِلْمت َقْد َمْن إّلا َقْبَلَنا َكاَن َمْن ُيْحِدْث

 ِمْن َواِحَدًة َلْيَلًة ُأّمُه َوَلَدْتُه ُمْنُذ ِمْنُكْم َرُجٌل َباَت َما َقاَل اْلَمْسِخ ِمْن

 . َحاِزًما الّدْهِر

حتت عنوان نزول بين قريظة على حكم  239ن قال يف  صاىل ا

 َرُسوِل ُحْكِم َعَلى َنَزُلوا َأْصَبُحوا َفَلّما د مانصه:الرسول وحتكيم سع

 َرُسوَل َيا:  َفَقاُلوا ، اْلَأْوُس َفَتَواَثَبْت - َوَسّلَم َعَلْيِه الّلُه َصّلى - الّلِه

 إْخَواِنَنا َمَواِلي ِفي َفَعْلَت َوَقْد ، ِجاْلَخْزَر ُدوَن َمَواِليَنا إّنُهْم الّلِه

 َوَسّلَم َعَلْيِه الّلُه َصّلى - الّلِه َرُسوُل َكاَن َوَقْد - َعِلْمت َقْد َما ِباْلَأْمِس

 ، اْلَخْزَرِج ُحَلَفاَء َوَكاُنوا َقْيُنَقاِع َبِني َحاَصَر َقْد ُقَرْيَظَة َبِني َقْبَل -

 ، َسُلوَل اْبُن ُأَبّي ْبُن الّلِه َعْبُد إّياُهْم َسَأَلُهَف ُحْكِمِه َعَلى َفَنَزُلوا

 َعَلْيِه الّلُه َصّلى - الّلِه َرُسوُل َقاَل اْلَأْوُس َكّلَمْتُه َفَلّما - َلُه َفَوَهَبُهْم

 ؟ ِمْنُكْم َرُجٌل ِفيِهْم َيْحُكَم َأْن اْلَأْوِس َمْعَشَر َيا َتْرَضْوَن َأَلا:  - َوَسّلَم

 َفَذاَك:  - َوَسّلَم َعَلْيِه الّلُه َصّلى - الّلِه َرُسوُل َقاَل ؛ َبَلى:  َقاُلوا

 ُمَعاٍذ ْبِن َسْعِد إَلى

 ُمَعاٍذ ْبَن َسْعَد َجَعَل َقْد - َوَسّلَم َعَلْيِه الّلُه َصّلى - الّلِه َرُسوُل َوَكاَن

 َكاَنْت َمْسِجِدِه ِفي ُرَفْيَدُة َلَها ُيَقاُل ، َأْسَلَم ِمْن ِلاْمَرَأِة َخْيَمٍة ِفي

 ِبِه َكاَنْت َمْن ِخْدَمِة َعَلى ِبَنْفِسَها َوَتْحَتِسُب ، اْلَجْرَحى ُتَداِوي

 َقْد - َوَسّلَم َعَلْيِه الّلُه َصّلى - الّلِه َرُسوُل َوَكاَن اْلُمْسِلِمنَي ِمْن َضْيَعٌة

 ُرَفْيَدَة َخْيَمِة ِفي ُلوُهاْجَع ِباْلَخْنَدِق الّسْهُم َأَصاَبُه ِحنَي ِلَقْوِمِه َقاَل

 َعَلْيِه الّلُه َصّلى - الّلِه َرُسوُل َحّكَمُه َفَلّما َقِريٍب ِمْن َأُعوَدُه َحّتى
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 َلُه َوّطُئوا َقْد ِحَماٍر َعَلى َفَحَمُلوُه َقْوُمُه َأَتاُه ُقَرْيَظَة َبِني ِفي - َوَسّلَم

 َرُسوِل إَلى َمَعُه َأْقَبُلوا ُثّم ، َجِميًلا اَجِسيًم َرُجًلا َوَكاَن َأَدٍم ِمْن ِبِوَساَدِة

 ِفي َأْحِسْن ، َعْمٍرو َأَبا َيا َيُقوُلوَن َوُهْم - َوَسّلَم َعَلْيِه الّلُه َصّلى - الّلِه

 َذِلَك َوّلاك إّنَما - َوَسّلَم َعَلْيِه الّلُه َصّلى - الّلِه َرُسوَل َفِإّن ، َمَواِليك

 ِفي َتْأُخَذُه َلا َأْن ِلَسْعٍد آَن َلَقْد َقاَل َعَلْيِه َأْكَثُروا ّماَفَل ِفيِهْم ِلُتْحِسَن

 َبِني َداِر إَلى َقْوِمِه ِمْن َمَعُه َكاَن َمْن َبْعُض َفَرَجَع.  َلاِئٍم َلْوَمُة الّلِه

 إَلْيِهْم َيِصَل َأْن َقْبَل ُقَرْيَظَة َبِني ِرَجاَل َلُهْم َفَنَعى ، اْلَأْشَهِل َعْبِد

 - الّلِه َرُسوِل إَلى َسْعٌد اْنَتَهى َفَلّما.  ِمْنُه َسِمَع اّلِتي َكِلَمِتِه َعْن ْعٌدَس

 َعَلْيِه الّلُه َصّلى - الّلِه َرُسوُل َقاَل َواْلُمْسِلِمنَي - َوَسّلَم َعَلْيِه الّلُه َصّلى

 َفَيُقوُلوَن ، ْيٍشُقَر ِمْن اْلُمَهاِجُروَن َفَأّما َسّيِدُكْم إَلى ُقوُموا:  - َوَسّلَم

 َوَأّما ؛ اْلَأْنَصاَر - َوَسّلَم َعَلْيِه الّلُه َصّلى - الّلِه َرُسوُل َأَراَد إّنَما

 َوَسّلَم َعَلْيِه الّلُه َصّلى - الّلِه َرُسوُل ِبَها َعّم َقْد َفَيُقوُلوَن ، اْلَأْنَصاُر

 َعَلْيِه الّلُه َصّلى - الّلِه ُسوَلَر إّن ، َعْمٍرو َأَبا َيا:  َفَقاُلوا إَلْيِه َفَقاُموا

:  ُمَعاٍذ ْبُن َسْعُد َفَقاَل ِفيِهْم ِلَتْحُكَم َمَواِليك َأْمَر َوّلاك َقْد - َوَسّلَم

 َقاُلوا ؟ َحَكْمُت َلَما ِفيِهْم اْلُحْكَم َأّن ، َوِميَثاُقُه الّلِه َعْهُد ِبَذِلَك َعَلْيُكْم

 َصّلى - الّلِه َرُسوُل ِفيَها اّلِتي الّناِحَيِة ِفي ؟ َهاُهَنا َمْن َوَعَلى َنَعْم: 

 َعَلْيِه الّلُه َصّلى - الّلِه َرُسوِل َعْن ُمْعِرٌض َوُهَو - َوَسّلَم َعَلْيِه الّلُه

 َنَعْم:  - َوَسّلَم َعَلْيِه الّلُه َصّلى - الّلِه َرُسوُل َفَقاَل َلُه إْجَلاًلا - َوَسّلَم

 َوُتْسَبى اْلَأْمَواُل َوُتَقّسُم الّرَجاُل ُتْقَتَل َأْن ِفيِهْم ُحْكُمَأ َفِإّني َسْعٌد َقاَل

 . َوالّنَساُء الّذَراِرّي
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من رسول  وبأمروقال املؤرخني ان املسلمني اقتادوهم اىل سوق املدينة 

 أعناقاهلل صلى اهلل عليه واله وسلم خندقت هلم اخلنادق وضربت 

 54ص  2ج األثريف عيون  املقاتلة منهم .يقول ابن سيد الناس

 املدينة سوق إىل وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول خرج ثم :مانصه

  فضرب إليهم بعث ثم خنادق بها فخندق اليوم سوقها هي اليت

 عدواهلل وفيهم أرساال إليها بهم فخرج اخلنادق تلك يف أعناقهم

   سبعمائة أو ستمائة وهم القوم رأس أسد ابن وكعب أخطب بن حيى

 بن لكعب قالوا وقد والتسعمائة الثمامنائة بني ما كانوا يقول املكثرو

: أرساال وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسولاىل  . بهم يذهب  وهم أسد

 ترون أما تعقلون ال موطن كل يف قال بنا  يصنع تراه ما كعب يا
 .القتل وهللا هو يرجع ال منكم ذهب من وانه ينزع ال الداعي

 وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول منهم فرغ حتى أبالد ذلك يزل فلم

 فلما حببل عنقه إىل يداه جمموعة عدواهلل أخطب بن حبيى وأتى

 نفسي ملت ما واهلل أما قال وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول إىل نظر

: فقال الناس على أقبل ثم خيذل اهلل خيذل من ولكنه عداوتك يف

 على كتبت وملحمة وقدر تابك اهلل بأمر بأس ال انه الناس أيها

 .عنقه فضربت جلس ثم إسرائيل، بنى

هذه القضية   أحاطتواريد هنا ان انبه اىل حجم املبالغة اليت 

بلغ ستة  أعناقهمفاملؤرخني يذكرون ان عدد الذين ضرب رسول اهلل 

تسعمائة ,ويف رائي ان هذه  أو ةمثامنائاىل  أوصلهمومنهم من  مئة 

يقتل  أنليس من املعقول  إذة ومبالغ بها غري دقيق اإلحصائيات
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رسول اهلل هذا العدد اهلائل من البشر وهو نيب الرمحة والشفقة 

هو من  أليسهو من نهى عن حتريق قرية النمل  أليسوالعطف 

عندما خربوا عش احلمامة واخذوا  أصحابهغضب على بعض 

مكة  العفو العام عن كفار قريش عند فتح أعلنهو من  أليس اأفراخه

قريش على رغم كفرهم وعاملهم  أسرىسراح  أطلقهو من  أليس

هو من عفا عن يهود  أليس  واإلنسانيةمعاملة يف منتهى احلسن 

هو من  أليسبين قينقاع والنضري على الرغم من غدرهم ومكرهم  

كما ثبت يف صحيح  بعثت رمحة( وإمنامل ابعث لعانا  إنيقال )

رحم اليرحم(كما ثبت يف صحيح هو من قال )من الي أليسمسلم  

هو من  أليس.هو من قال )لن تؤمنوا حتى  ترامحوا(  أليسمسلم.

على رحيم( فقالوا   إالقال)والذي نفسي بيده ال يضع  اهلل  رمحته 

صاحبه   أحدكميا رسول  اهلل كلنا  يرحم ,فقال )ليس برمحة 

ك يعلي ومستدر أبييرحم ...يرحم الناس كافة(كما ثبت يف مسند 

هو من  قال )وال تغدروا  وال متثلوا   أليس. األلبانياحلاكم وسلسلة 

الشاة  أمامهو من نهى عن حد السكني  أليسوال تقتلوا وليدا( .

ان متتها موتتني ؟هال حددت شفرتك  أتريد)    املضجوعة  وقال

قال البارئ عز وجل فيه   من    هو  أليسقبل ان تضجعها(  

فكيف  إذن.173   األنبياء  ة للعاملني((رمح إال أرسلناك))وما 

من   يقتل هذه احلشود اهلائلة من الناس اعين يهود قريظة وهم

  نعاملهم   عليه الصالة والسالم ان أوصاناالكتاب الذين  أهل

االسالم الكرمية ,هذا من ناحية  ومن ناحية  بأخالق  و بإحسان
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املنقولة   أمالكهمانه عفا عن بين النضري واكتفى بنفيهم مع  أخرى

منهم فما باله يقتل بين  أحداومل يقتل     وكذالك عفا عن بين 

 .قريظة وال تناهلم رمحته الوارفة 

نكران  ألحدنعم ان غزوة بين قريظة حادثة صحيحة وال ميكن 

   القران   نكرانها وقد ثبتت بتوثيق ألحدوكيف ميكن  حدوثها 

ان النيب حممد   ينكر    ن االحد  الميكن   هلا ,كذالك  احلكيم 

قتل عددا منهم السيما املقاتلة محلة السالح ولكنه مل يقتل هذا 

العدد الكبري منهم والذي تتداوله بعض كتب التاريخ والسرية 

 انه قد قتل  اإلسالميبعد تعقب طويل لكتب التاريخ  أراه.والذي 

    سلمنيللم    وأذيتهم بعدائهم   عرفوا   معني منهم ممن  عددا 

  للعقل  األقربوهذا الرقم  شخص  ةاملائاىل   يصلون   مبا الر

النيب حممد عدد من  مل قتل    سائل    يسال  وقد  والتصديق .

 أوقينقاع  أوخيرب   أهل   يهود قريظة  ومل  يصنع نفس الصنيع يف

   هذا   فعل    والسالم  النضري واجلواب انه عليه الصالة 

 ية:التال لألسباب

نكثهم للعهود املربمة مع النيب حممد صلى اهلل عليه واله وسلم  

اخلندق   معركة    يف األحزابوجتلى ذالك يف تعاونهم مع جيوش 

     يف الدراسات  الشيباني يف كتابه "الرسول شريف  حممد    .يقول

 السكنية  وجتمعاتهم بقبائلهم اليهود املنصفة" :  االستشراقية

 حني وذلك(  والنضري وقريظة ينقاعق)   الثالثة
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   تقويض  على عملت  اليت اإلسالمية  الدعوة خبطر شعروا 

  إثارة  اىل  عمدوا أن فكانوا ، االقتصادية ومكانتهم الديين   نفوذهم

  الرسول  قاد ما وهذا ضدهم، الدسائس وحبك املسلمني بني  الفنت
 القبيلتني أجلى اذ ، دينةامل يف وجودهم  تقويض  إىل  اتلية  مرحلة  يف

 يف السيف حكم وأنفذ(  والنضري قينقاع)  األوليني

 قريش  مع تواطئها و تآمرها من تأكد حني(  قريظة)  الثالثة القوة 

 .اخلندق معركة يف  للرسول العادى واحللف ،
 عن غزوة اخلندق: 304ص 1ج  الكامل    يف  ابن االثريويقول 

 ، النضري بين من يهود من نفرًا أن اسببه وكان شوال، يف وكانت

 ابن وكنانة أخطب، بن وحيي احلقيق،   أبي   بن سالم: منهم

 اهلل رسول على األحزاب حزبوا وغريهم، احلقيق، أبي بن الربيع

 حرب إىل فدعوهم مبكة قريش على فقدموا وسلم، عليه اهلل صلى

 حتى معكم نكون: وقالوا وسلم، عليه اهلل صلى اهلل، رسول

  إىل فدعوهم غطفان على أتوا ثم ذلك، إىل فأجابوهم نستأصله،

 قريشًا أن وأخربوه وسلم، عليه  اهلل  صلى اهلل،  رسول _حرب

 سفيان أبو وقائدها  قريش  فخرجت فأجابوهم، ذلك، على معهم

  بين   يف حصن بن عيينة وقائدها غطفان وخرجت حرب، بن

 بن ومسعر مرة، يف املري حارثة أبي بن عوف بن واحلارث فزارة،

ان السبب الذي دفع الرسول حممد .األشجع يف  األشجعي  رخيلة

 التالية: لألسبابعليه الصالة والسالم يعود 
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 أداءليستعني بهم يف  إليهمعلى قتل الرسول عندما قدم  تأمرهم-

الضمري رضي اهلل عنه  أميةالرجلني الذين قتلهما عمرو بن  دية 

اىل ذالك كله تكذيبهم لرسالته رغم علمهم  ضفأ . اخلطأعن طريق 

احلق من ربهم . وعودا على بدا ان رسول اهلل قتل املقاتلة  بأنها

يقتل كل من انبت  للمسلمني لكنه مل  وإذاهممنهم من ثبت سوئهم 

 ال   فهذا كله كذب ولألسفكما يبالغ بعض املؤرخني املسلمني 

رفيعة اليت علمها له ربه الرسول ال أخالقيصح باملرة ويتنافى مع 

فما ذنب الشبان الصغار (( تأدييب فأحسنربي  أدبينحيث قال ))

الربيئة وما  األنفسليقتلهم نيب الرمحة وما مصلحته يف قتل هذه 

ذنبهم يؤاخذون جبرائر قادتهم وكربائهم  فاحذر ايها املسلم من ان 

ا انساق مؤرخين  املقززة واعلم ان بعض  األراجيفتنطلي عليك هذه 

  بغري تدبر اىل تصديقها وتضمينها يف كتبهم  بغري ان يضعوا يف 

 احلسبان فداحة عواقبها على مسعة االسالم ونبيه العظيم املبعوث 

ة  وسيب للعاملني. وقد يقول قائل ان  حادثة قتل املقاتل  رمحة 

,فنيجيبه انها ثبتت ولكن الشيخني مل الذرية ثبتت يف الصحيحني

 .طفق احلادثة   بذكر القتلى بل اكتفوا  يذكرا عدد

 
  كانت  هبا  قواي .و كان حممد صادقا يف عقيدته  متعمقا 

.وكان سيد البالغة,فقد إصراربقوة متطابقة مع   تتميز  مواعظه 
 وأكثرهااخلطابة العربية  أساليب أنقىعد من  أسلوابصاغ بلغته 

 استنزفت صور  اليت الشاعرية اجلميلة  عبقريته  ,وكذالكإقناعا
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  ان ية,مث انالروح  احلقائق  تبيني  اجل   من  وسخرهتا الطبيعة 
 يوم  والنشور  خياله اخلصب مكنه من تقريب مشهد البعث 

  اخلاسرة  األرواحوأالم   يف اجلنة حالة سرور املؤمنني ,و   احلساب
   أمورا  وكأهنا  هلم   وجيعلها  مستميعيه أذهان اىل  اجلحيم  يف 

  ابلبطء  تتميز  دةااملعت خطاابته    كانت   .و احلدوث  وشيكة
     يعظ    ان   يريد   حينما    و وشدة النربة.  وابلوضوح

 صوته   يرتفع  و  عينيه   حتمر 
  ينذر قومه من عدو ينوي دمههم يف وكأنهجسده العاطفة  وأتخذ

 .يكمن سر جناحه ,ويف هذه احلماسةالليل أوالصباح 
 
كانت يف جوهرها نبوئية,فعقله وشفتيه مل يكوان سوى   هلاماتهإان 

  مهمتها نقل الرسالة السماوية ونشرها.ووحيه الذي تلقاه أعضاء
 عملية  ذاتية حيث تنصهر الروح ابحلياة واحلقائق   يكن  مل

  ذالك  ترك بصمة لقناعاته اخلاصة يف  وراء  من  طالبا اإلهلية
حممد يدعي ابن هذا الوحي   كان   سك,فبالع  احمليطني به نفوس 
كلي ومستقل عن    خارجي  بشكل   مصدر  من بل   منه ليس 
 ذالك  كان   سواء  كالم الوحي  وتفكريه اخلاص.ان  إرادته

صيغ    املتمثل يف سياق التوجيه العام قد أواملتمثل ابلقران 
ز من هللا ح حقيقي وموضوعي و نزل  يف  قالب  مميتلمي  بشكل

حممد  أعلنهرسوله جربائيل,وهذا املنصب الذي  بواسطة   يرالقد
ونوابت الاعتيادية  صرعيهبنوابت   أتثر  حد  اىل أي لنفسه 
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واضحة)مثل هذه النوابت ليس هلا بروز واضح على املشهد يف 
هذا   من نفسية  بظاهرة   أوحياته(  من   األخرية املراحل 

 لصدد.,من الصعب علينا اجلزم هبذا ا؟القبيل 
 أوهبا   االعرتاف ان حممد يف بواكري دعوته اليت اعتقد رمبا ميكننا 

أابن   ففي .اقنع نفسه لالعتقاد هبا كان ميلى من مصدر اهلي
دوافع  أومن حياته مل تكن لديه مأرب شخصية   املكية  الفرتة 

تتكون له مقاصد  بدأتاملدينة  إىلانتقل   عندما  اتفهة,لكنه
"واعظ ومنذر بسيط" وتعرض  أبنهى النيب هناك .حيث ادعدنيوية

الحتقار ورفض ونكران الناس ,غري انه كان ليس له غاية خفية 
يف   الوسيلة  استخدام  أساء  .ان حممد رمباإصالحهمسوى 
 يف  يشكك   على الغاية ,لكن ليس هناك من دليل كاف التأثري

 صحيح ونية صادقة. إميانيف انه وظف تلك الوسائل 
اهنى وجود عوامل اخلرافة اليت  )أي النيب حممد( أبنهنقر  اإنن

 أماماختفت من الوجود  األصناماكتنفت شبه اجلزيرة .فعبادة 
وسادت عقيدة التوحيد والكمال  اإلسالمية نداء املعركة 

 أصبحتالشامل لكل شئ    اإلهلي  التدبري و هلل   االحمدود
 حممد.ان اخلضوع   عأتبا  ونفوس   أفئدة  مبادئ حية تنبض يف

مبدأ   كان    )معىن كلمة االسالم(  اإلهلية  لإلرادة  واالستسالم
   مطلواب ابعتباره احتياجا مهما من احتياجات الدين .وانغرست

  دائرة يف   األخوية  الفضائل االجتماعية اليت تنشد  احملبة
وحرمت  حقوق اليتيم  وعومل العبيد ابحرتام   ومحيت  اإلميان
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 شربة املسكرة كما ان احملمدية امتازت ابلدعوة اىل مستوى اال

من كتابه . *أخرىة داين يف أي ليس له اي نظري  االعتدال  من 
 .37(  جlife of Mahomet"حياة حممد" )

 
   موير  ينطلق من خالل وجهات نظره ذات الطابع الغربي إنالشك *

ركائزه  حتليله للشخصية احملمدية العظيمة ومن خالل يف 

  عامل  إىل تسمو   إن بإمكانهااليت ليس  األفقالعلمانية الضيقة 

هشة   مادية   منطلقات  ذات  ىرؤر  حبيسة  هي  إذ الروحانية 

. 

    نفسه    يناقض و  كالمه    يف   يتخبط  نراه  هلذا نتيجة   و

وهلذا  التخبط له  ما يغذيه  من  شئ  من   أخر   إىل    سطر   من

قد  ,هذا  الداء  الذي ابتلي به الكثري من املستشرقني الرقعاء احل

ورسوله    اإلسالميوالذي سلب املوضوعية من كتاباتهم حول الدين  

تيارات النقد العلمي  أماموجعلتها عرضة للتداعي املستمر 

انتزعنا من السيد موير اعرتافات كبرية بعظمة  إنناالعاتية.الننكر  

 قرأولو  قرأتهاواليت  األعداءل ما شهدت به النيب حممد والفض

ملا زل به قلمه هذه الزالت   األمنيسريته بنظر الباحث الفاحص 

 .ألحبوهلو عرفوه  أقول إن إال.وليس لي من قول 
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اسكوتلندي شهري ولد يف مستشرق 
27 

يف مدينة  1819نيسان من عام 
 كالسكو.
كالسكو   أكادمييةدرس يف 

 .أدنربةوجامعات 
 هتم بدراسة االسالم وسرية النيب حممدا

 ومن كتبه يف هذا اجملال:
 حياة حممد واتريخ االسالم اىل عهد اهلجرة.-
 اخلالفة ,احنطاطها وسقوطها-
 واإلسالمحممد -
 تعاليم القران-
 االعتذار للكندي.-

عن عمر انهز الستة  1905ران من عام حزي 11تويف  يف 
 والثمانني عام.
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 اليتنز
 

بقدر ما أعرف من دييْن اليهود قول الباحث االنكليزي اليتنز: ي 
[ليس اقتباًسا بل قد أوحي والنصارى أقول أبن ما علمه حممد]

إليه به وال ريب بذلك طاملا نؤمن أبنه قد جاءان وحي من لدن 
تضحية   كان   عزيز عليم. وإين بكل احرتام وخشوع أقول: إذا 

 والنظر  الثابت،    القلب  وإميان ، الصاحل الذايت، وأمانة املقصد
   واستعمال  والضالل،    الصادق الثاقب بدقائق وخفااي اخلطيئة

الوسائط إلزالتها، فذلك من العالمات الظاهرة الدالة   أحسن
ن كتاب نيب الرمحة  م [ وأنه قد أوحي إليه.على نبوة حممد ]

 46حملمد سعيد ايقوت ص
 
 
 

 لورا فيشيا فاغلريي
 

 

 فتقول : لورافيشيا فاغلرييأما الكاتبة اإليطالية  ويف
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"حاول أقوى أعداء اإلسالم، وقد أعماهم احلقد، أن يرموا نيب 
ببعض التهم املفرتاة. لقد نسوا أن حممًدا  كان قبل أن  هللا

يستهل رسالته، موضع اإلجالل العظيم من مواطنيه بسبب أمانته 
ناس ال جيشمون أنفسهم وطهارة حياته. ومن العجب أن هؤالء ال

حممد  على هتديد الكاذبني  عناء التساؤل؛ كيف جاز أن يقوى
واملرائني، يف بعض آايت القرآن الالسعة بنار اجلحيم األبدية، لو  
كان هو قبل ذلك رجاًل كاذاًب ؟ كيف جرؤ على التبشري، على 

 -الرغم من إهاانت مواطنيه، إذا مل يكن مثة قوى داخلية حتثه
حثًا موصواًل ؟ كيف استطاع -رجل ذو الفطرة البسيطة وهو ال

أن يستهل صراًعا كان يبدو ايئًسا ؟ كيف وفق إىل أن يواصل 
هذا الصراع أكثر من عشر سنوات، يف مكة، يف جناح قليل جًدا 

أحزان ال حتصى، إذا مل يكن مؤمًنا إميااًن عميًقا بصدق رسالته ؟  ، 
بري من املسلمني النبالء كيف جاز أن يؤمن به هذا العدد الك

واألذكياء، وأن يؤازروه، ويدخلوا يف الدين اجلديد ويشدوا 
أنفسهم ابلتايل إىل جمتمع مؤلف يف كثرته من األرقاء، والعتقاء، 
والفقراء املعدمني إذا مل يلمسوا يف كلمته حرارة الصدق ؟ ولسنا 
 يف حاجة إىل أن نقول أكثر من ذلك، فحىت بني الغربيني يكاد

من  . ينعقد اإلمجاع على أن صدق حممدكان عميًقا وأكيًدا"
 47نيب الرمحة حملمد سعيد ايقوت صكتاب 
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 مارسيل ابزوار
 

[ يف "منذ استقر النيب حممد ]يقول  الباحث الفرنسي ابزوار:
من التاريخ اإلسالمي.   ينفصل  املدينة، غدت حياته جزًءا ال

كان   . وملا أدق تفاصيلها.فقد نُقلت إلينا أفعاله وتصرفاته يف 
ُمنظًما شديد احليوية، فقد أثبت نضالية يف الدفاع عن اجملتمع 
اإلسالمي اجلنيين، ويف بث الدعوة.. وابلرغم من قتاليته 
ومنافحته، فقد كان يعفو عند املقدرة، لكنه مل يكن يلني أو 
يتسامح مع أعداء الدين. ويبدو أن مزااي النيب الثالث، الورع 

 إابن الية والعفو عند املقدرة قد طبعت اجملتمع اإلسالمي يف والقت
انسانية  من كتابه  .لإلسالم الروحي  املناخ  وجسِّدت  قيامه 

 46االسالم ص
 
 

 

 

 

 عبد األحد داود
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 وعامل الهوت  إيراينداوود قس مسيحي  األحدالسيد عبد 
دين احلق ان االسالم هو ال أدركبعد ان  إسالمه أشهر  معروف
ه امساه حممد كما ورد يف كتب اليهود كتااب جليال يف قدر   فألف

  األنبياءتبشري   وروداثبت  الكتاب  هذا   .ويف والنصارى
الصالة والسالم يف  عليه  حممد   ابلنيب  السالم عليهم   األوائل

الذي العبث  العهدين القدمي واجلديد وكشف مدى التحريف و
  مستفيدا  من   احلقيقة  إخفاءالنصوص من اجل   طال هذه

  السراينية والعربية واليواننية   للغات الكتب املقدسة  إتقانه
 االنكليزية. للعربية و  إضافة

 العظيم الرسول  إن:117يف ص يقول السيد داوود يف كتابه هذا 
التثليث( مل يكن  وكنيسةالذي دمر القرن احلادي )قسطنطني 

هللا يف  فعال مملكة أقام( الذي ساناإلنابن  ) لكن  هللا( و  )ابن 
 هللا   يدي  األنبياء بني سيد   مثول  عند   األرض,وحنن نعلم 

صدر الوعد اإلهلي التايل :)إن اململكة والسلطان حتت كل 
  سيكون  و  أوليائه,  و   هللا    لعباد  السماء سوف تعطى 

 (.27, 22\7أبداي  خيدمه ويطيعه( )دانيال  امللكوت
 

  الذي  اإلسالمي  الدين  إن   بوضوح  النبوة هذه   دلت  وقد
 اكتملت
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  الدولة ن ع  منفصل  دين جمرد   ليس  األنبياء  خبامت   رسالته
 و   أرضه    يف    هللا  مملكة   ألنه   معا  دولة   و  هو دين

 ذالك لنقارن  
  هنائية  بصورة  أسسهمع ما كان عليه االسالم قبل ان تكتمل 

 يد حممد رسول هللا !  لىع
  لكنه  و  احلقيقي هللا دين  األزل_ لقد كان االسالم ومنذ 1

 حممد  بعد 
 :األرضمملكة هللا على  أصبح

  به  أوحى ان الذين يعتقدون ان دين هللا احلق اقتصر على ما 
  إبراهيم  اىل

  يكونوا  ان  البد حفظوه  وحدهم   إسرائيل بين   فقط وان
ولقمان   وبلعام وعاد وهود  أيوبهد القدمي,ذالك ان ابلع جهلة

 ان   يهودا, و  يكونوا مل     األنبياءمن   غريهم   و كثريين 
واملؤابيني  إمساعيل  كبين      الشعوب   و  خمتلف  القبائل

 إبراهيمساللة   ممن  احندروا من  والعمونيني واالدوميني وغريهم
  ذالك  ارتكسوا بعد   كاليهود  أهنمولوط عرفوا هللا تعاىل رغم 

ومل يفسح  أبدايف الوثنية واجلهل ,غري ان نور االسالم مل ينطفئ 
 للوثنية. مكانه 

 
)اببن  املقصود   هو وقال يف الفصل العشرون حتت عنوان حممد 

  استحالة  السابق   الفصل  يف  رأينااالنسان( املذكور يف الرؤى:
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  تنبأت الذي   االنسان(  ابن )  هو  املسيح عيسى   يكون   ان
عيسى ال ميكن  ان  يتخذ لنفسه   و ان  اليهودية   الرؤى  به

 ذالك جلعل   فعل  انه  لو ,ةاللقب ذالك
 سامعيه. أمام أضحوكمن نفسه 

  ينكر    أما:  أمرين   احد   سوى    عيسى   أمام   يكن  مل 
 النبوءات

  اختالق    على اهنا  والرؤى اليهودية املتعلقة اببن االنسان
   أو, وأساطري

     بكل    لنفسه       اللقب    ذالك   ينسب    يؤكدها و     ان 
 ما

  ذالك    فعال    هو كان    لو    متطلبات  ما يرتتب عليه من 
 الشخص

االدعاء ابن ابن االنسان ليخدم ال ليخدم)مىت  أمااملنتظر ,
 وان   (8\20

   حيكم   كي   اليهود   ألحبار  يسلم  سوف االنسان   ابن 
(* و ان ابن  االنسان  جاء ليشرب 18\20عليه ابملوت )مىت

(* وانه  كان متسوال 9\11العابثني  يف احلاانت) مع   اخلمر
  الناس ,  صدقات   يعيش على

اليهودية و االحتقار    لألمةكل ذالك كان  سيعين االهانة 
   إلنقاذ  جاء    خر ابن ابن االنسانالتفا أمالتطلعاهتا  الدينية , 

 التائهة    إسرائيل    خراف
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  اىل   ذالك  أتجيل   اىل  مضطر   لكنه  و  ( 18\11)مىت
 القيامة   يوم

   النار  يف   هبم   يلقي  فسوف   القيامة    يوم  يف    وحىت
 يعين  ,فهذا

 تشرف _   الذي  اليهودي   الشعب    لآلمال    اإلحباط
 حده_  حىتو 

 احتقار     يعين  كما      احلق  الدين   ابعتناق  _  احلني  ذالك
 ألنبياءا

 املسيح  انتحال إبمكانالرؤى منهم .فهل  وأصحاباليهود 

 
 لغة االنكليزية يف نسخة امللك جيمز:ابل النص*

Jesus replied:foxs have holes and birds of the air 
Have nests ,but son of the man has no place to lay his 

head. 
 

 يالنص االنكليزي,نسخة الملك جيمز: اآلية*نص  هذه 

The son of man came eating and drinking  and they 

say 'here is glutton and a drunkard,a friend of tax 

collectors and ''sinners'' but wisedom is proved right 

by her actions. 
 

 
   أن  يعقل    وهل  حقا؟ اليهود   من  اإلجنيل  كتاب   إنوهل 

 يصدق
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  وهل احلالية ؟   األانجيل   عنه  تزعمه   ما  عيسى املسيح
 ن اليميك

  لتثبيط    عمدا   القصص     هذه يكتب   إن  حقيقي  يهودي
 اليهود

  قد     يكون    أن  املستحيل  من ؟ توقعاهتم    وإحباط
 ذالك   حدث 

  لنفسه   عيسى     ينتحل    أن   املستحيل  من  انه كما .
 اللقب  هذا 

    من املعرفة      حق     يعرف    كان   شعب  بني  الفخم 
 ابن   االفرتاض  هلذا اللقب,وان جمرد  احلقيقي الصاحب   هو  

    كلما   و   انتفض   ,جيعلين  ذالك عمل     قد   عمل  عيسى 
نتاج        أبهنا   ازددت اقتناعا   األانجيل     هبذه     تعمقت

توازن     غري    يهودي    و  اهنا  و  عبارة    عن   عملية
 siblyanو  خاصة   الكتب    اليهوديةملضاهاة   الرؤى   

books. 

أنبياء بين اليهود  يضعون  السيبلية    الكتب     مؤلفوا    ان  .
مع  جنب  جنب  اىل    يال وعزيروسليمان ودان   إدريس

 و   اورفيوس  وهومريوس   و     هريمس      اليوانن  حكماء 
,وقد    اليهودية  للداينة  الدعاية بغرض   وغريهم  فيثاغورس

 ت هذه  الكتب بعد كتب
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خراب القدس  واهليكل والفرتة  اليت نشرت فيه رؤاي القديس  
لسيبيلية التنبؤ ان ابن يوحنا ,و كان   الغرض من   الكتب   ا
ليهزم   أييت  سوف   اإلنسان   العربي   أو  املخلص   ملنتظر

للعامل.واالن ميكن التحقق من    الصحيح   الدين ويقدم  الرومان 
 انطبقت  االنسان( قد   )ابن  صفات وهوية   من  التحقق 

وحده دون  غريه  وذالك استنادا ملا جاء يف األانجيل  على حممد
الرؤى  معا ,ويف  تتمة  هذا  الفصل سوف احبث الرباهني  و 

 اليت وردت يف األانجيل:
يالحظ يف العبارات الواضحة و املتماسكة املنسوبة   اىل   

 عيسى   املسيح
ان لقب ابن االنسان ينطبق على حممد وحدة دون   غريه  ,أما   

 العبارات
 
 

اللقب      فيها ان عيسى املسيح اختذ ذالك   اليت يفرتض
 لنفسه    فنراها

ويف غاية   الغموض  كما  هي  احلال   يف     مفككة عدمية املعىن
ويشرب اخلمر و  أيكل اإلنسان)جاء ابن  العبارات التالية مثال:

احلاانت و    أصحابصديق     قيل انظروا   شارب   اخلمر
 كان  أبنه النيب حيىي (   لقد وصفوا19_11/18العابيثني(  )مىت
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 واجلراد شيطاان  مع انه مل  يشرب  اخلمر  و عاش  على   املاء
 والسل الربي و يف  نفس  الوقت  وصفوا   عيسى   املسيح_

 قوهلم  حسب  النبيذ   شرب  الذي املزعوم_ اإلنساناالبن 
 )صديق  أبنه

  على   نبيا   يلومون    فكيف  صاحب احلاانت والعابثني(!
 . وعفته  صيامه

  ابلرتدد   هللا    من   رسوال   يتهمون  نفسه  وقتيف ال و
كان مولعا ابلنبيذ,وهل يستطيع   وأبنه اخلمر   حاانت   على

 النصارى  حتمل  رؤية   قسيس
 راع للكنيسة يسلك هذا السلوك؟ أو

   بغرض   اخلاطئني      أنواع   جبميع    خيتلط قد  يقولون  انه  
  يكون  متزان  و    جيب  ان  انه  ,غري  وإصالحهم إرشادهم
 تصرفاته  يف    معتدال 

قد    عيسى   ان   لنا  يقال   وسلوكه وليس شاراب للخمر,مث
 هدى   اثنني

 (  وعاهرة11-1\19( )لوقا 9\9من جباة الضريبة مىت) 
 و( 4\)يوحنا

 ( يف 2\8الشيطان)لوقا   مرمي اجملدلية اليت كان هبا مس من
والقانون   رجال الدين للعنات تنهال على كانت الشتائم وا  حني 
وغريه( كل هذا يبدو مربكا وصعب التصديق فال 13\)مىت

 مغرما ابلنبيذ وانه غري  ستة كان    املسيح  يعقل ان عيسى
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  بعقول السكارى يذهب    كي   قوي  نبيذ إىل  املاء  براميل من
 فاقأ   أبنه يتصرف  و (   2)يوحنا قاان   يف  عرس  قاعة  يف
  من   مجاهري    أمام    أعجوبة   ينفذ   ساحر  أو   مشعوذ أو

 السكارى
    صديق و    النهم  و   ابلسكري    عيسى    وصف   ان  !

 املستهرتين
 )ابن   لقب ذالك    كل    بعد    إعطائه   مث العابثني و

 يعترب  ( اإلنسان
 . انكارا لكل الوحي اليهودي

 ضاع   عما   ليبحث  جاء االنسان   ) ابن ايضا ان  ويقال
 ليسرتده (

 ( ويفسر املعلقون هذه العبارة تفسريا روحيا10\19)لوقا 
 ان وحنن نقر,

 و الصالحها    عيسى ارسل فقط اىل) خراف اسرائيل الضالة(
 هدايتها وال

  ابلسلطة    سيايت الذي  االنسان    سيما كي  يبشرها عن  ابن
 خرااب  اصبح   ما بناء   واعادة  ما  فقد   ما  واخلالص  العادة 

على الكفار,ومن الواضح  ان عيسى مل يكن     لينتصر   مث
 مث لقب   ليستطيع ان يتخذ لنفسه
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 وحفنة    سامرية عن انقاذ احد ابستثناء زخيوس  وامراةيعجز 
اليهود  االخرين  مبن  فيهم  احلواريني الذين قتلوا فيما بعد  من 

 رجح  ان مابسببه ,واال
 ضاع   عما  ليبحث قاله  عيسى هو)ان ابن االنسان سوف اييت 

ويسرتده( وابلفعل فقد جاء حممد واسرتد ما كان قد ضاع,القدس 
  وسلطة    الصحيح   الدين   االراضي املوعودة وحقيقة و ومكة 
 االرض. على   هللا    مملكة

 ..(الرجالابن االنسان سوف يسلم اىل ايدي  )ويقال ايضا ان
  جعلت     اليت  االقوال   مجلة     من هذا   و ( 21\16 )مىت

 ىعيس
موضوع االالم واملوت ,وال شك اهنا  اختلقت من  قبل  كاتب 

 ان    اليهود   اقناع يهوداي_هبدف  يكون   ان دجال_ال ميكن 
 ان يفالرؤى   يف  هو املخلص الظافراملذكور املسيح   عيسى

يف هذه احلياة الدنيا,تلك   وليس القيامة  سوف ينتصر يوم 
خصيصا لليهود,ولكن   صيغت   اليت    اخلبيثة   كانت الدعاية

اكثر  يوجد   النصارى  واليهود اكتشفوا هذه احليلة النه ال
مناقضة لتطلعاهتم من تصوير املخلص)الربانشا(العظيم,الذي 

   احبارهم عيسى الذي حكم عليه كبار  على ان ينتظرونه 
 .الناس  اغواء  بتهمة  ابملوت 

   املسيح   عيسى   ان   تربهن   اليت   التالية  ولندرس احلجج
 يتخذ   مل
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 لقب ابن االنسان لنفسه:
   )ابن املنتظر(و  ا(ختصص الرؤى اليهودية لقيب) املخلص

  الظالم   و    قوى  يهزم   الذي    خلامت االنبياء  االنسان(
مملكة السالم_االسالم_اي ان اللقبني    ضاالر     يفيقيم   

مرتادفان ,ويف االانجيل الثالثة االوىل من العهد اجلديد نقرا ان 
ومنع تالميذه من   املنتظر املخلص   هو يكون   عيسى  نفى ان

)من تظنوين؟(اجابه  مسعان  :القول بذالك وعندما سال تالميذه
  ذالك اليقولوا   مسيح هللا(فامرهم ان بطرس:)انت

 ( 20\ 16  )مىت( – 20\9الحد)لوقا
   ان  السالم بعد عليه   عيسى ان  (ويذكر مىت 30\8)مرقص
 اجلنة  مفاتيح   سلطة   خوله   ابلصفا  بطرس   لقب 

(يف حني ان مرقص ولوقا مل يذكرا  شيئا  عن 19\16والنار)مىت
 عن  هذا  احلوار مث   واحدة  كلمة   يوحنا فلم يسجل  ذالك,اما

 اىل عيسى   ينسبون
 يقتل  مث    اىل اعدائه   يسلم  سوف   القول ان ابن االنسان

 فلو   صح
املنتظر   املخلص  ليس  ذالك لكان اعرتافا صرحيا منه  ابنه

 االمه  عن  ,وقيل ان بطرس حذر املسيح من تكرار هذا الكالم 
 ة:بشد لكن املسيح وبخ بطرس قائال موته  املقبلة و

(,فكيف ميكن التوفيق 23\16)مىت  ي اي شيطان()ارجع خلف
 مكافاة   بني 
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 مث     اجلنة(  مفاتيح )  وسلطة  الرفيع   الصفا     بلقب    بطرس
  اطالق

 لقب )شيطان( عليه بعد حلظات؟!!
  مىت      أوردمها    اللذين     املتناقضني    ذين القولنيه

ن قبل احد م  عليه جرى دسهما او -عيسى  لسان     على 
 , األخر احدمها يبطل  -احملرفني

 قصرية    يسمي     بطرس  صخرة  األميان برهة     خالل  اذ  
الكاثوليكية     والنار   كما  تتباهى  ةمفاتيح اجلنو  خيوله    

  (19-18  \  16بذالك)مىت
كما   تصفه  *(23\  16الكفر )مىت    يسميه   شيطان مث

ض السخرية.ولو كان  عيسى   هو)   ابن   الربوتستانتية يف معر 
 (   اإلنسان

 
 يف االنكليزية نسخة امللك جيمز هو: اإلجنيلية اآليةنص هذه *

 
Jesus turned and said to Peter: get behind me 

satan!you ar 
Stumbling block to me; you do not have in your 

mind the things of God, but things of the men 

 بطرس وقال له:ارجع خلفي اي شيطان !انك إىلوترمجتها:التفت عيسى 
 23\16ميت إجنيلبشؤون هللا وهتتم بشؤون البشر فقط .الهتتم 

 .851ص
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 .كتب املسيحيني  أقدسصوره يف  أببشعهكذا هو التناقض 

 

  من     كل    به وتنبأ  شاهده   كما      املنتظر( )املخلص  أو
 وآخرونواليهود  واألحبار   األنبياء و  وإدريس    وعزير   دانيال 

 ن     هو   كا   ولو  ذالك.   إعالنملا منع تالميذه من 
 ألصاب(     اإلنسان)ابن      أو)املخلص    املنتظر(    

الرومانية     العظيمتنيوهلزم  و دمر   الدولتني    ابلذعرخصومه 
علي و عمر  و  خالد   أمثال  أشداءوالفارسية  ولكان حماربني 

  يونس  و زبيدي  أمثالمن و  غريهم   كما  فعل حممد,وليس 
 .عندما جاءت الشرطة الرومانية اختفيا  اللذين 

(  احدمها  خيوض  لإلنسان ومن املؤكد انه يستحيل جميء )ابنني 
راهب من  واألخراحلروب املظفرة وجيتث الوثنية وممالكها 

   أيديتشهد   بصورة   مزرية   على    املساكني  يزعمون  انه اس
 واألحبارالرومان   الوثنيني   

 اليهود الذين مل يصدقوه.
 حتت   الكفل( النيب حزقيال)ذو  رآه( الذي اإلنسانان )ابن 
 املالئكة  أجنحة

)سفر  هللا عرش   أمام دانيال   النيب  ورآه(2\)سفر حزقيال
 *(7\ دانيال

 
 في نصه االنكليزي, نسخة الملك جيمز:ال دانيرؤيا هذا الجزء من *
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Da:7:1: In the first year of Belshazzar king of Babylon 

Daniel had a dream and visions of his head upon his 

bed: then he wrote the dream, and told the sum of the 

matters. 
Da:7:2: Daniel spake and said, I saw in my vision by 

night, and, behold, the four winds of the heaven strove 

upon the great sea. 
Da:7:3: And four great beasts came up from the sea, 

diverse one from another. 
Da:7:4: The first was like a lion, and had eagle's 

wings: I beheld till the wings thereof were plucked, 

and it was lifted up from the earth, and made stand 

upon the feet as a man, and a man's heart was given to 

it.. 
Da:7:5: And behold another beast, a second, like to a 

bear, and it raised up itself on one side, and it had 

three ribs in the mouth of it between the teeth of it: 

and they said thus unto it, Arise, devour much flesh, 

which had upon the back of it four wings of a fowl; 

the beast had also four heads; and dominion was given 

to it.. 
Da:7:7: After this I saw in the night visions, and 

behold a fourth beast, dreadful and terrible, and strong 

exceedingly; and it had great iron teeth: it devoured 

and brake in pieces, and stamped the residue with the 

feet of it: and it was diverse from all the beasts that 

were before it; and it had ten horns. 
Da:7:8: I considered the horns, and, behold, there 

came up among them another little horn, before whom 

there were three of the first horns plucked up by the 

roots: and, behold, in this horn were eyes like the eyes 

of man, and a mouth speaking great things. 
. 

Da:7:6: After this I beheld, and lo another, like a 

leopard 
Da:7:9: I beheld till the thrones were cast down, and 

the Ancient of days did sit, whose garment was white 
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as snow, and the hair of his head like the pure wool: 

his throne was like the fiery flame, and his wheels as 

burning fire. 
Da:7:10: A fiery stream issued and came forth from 

before him: thousand thousands ministered unto him, 

and ten thousand times ten thousand stood before him: 

the judgment was set, and the books were opened. 
Da:7:11: I beheld then because of the voice of the 

great words which the horn spake: I beheld even till 

the beast was slain, and his body destroyed, and given 

to the burning flame.Da:7:12: As concerning the rest 

of the beasts, they had their dominion taken away: yet 

their lives were prolonged for a season and time. 
like the Son of man came with the clouds of heaven, 

and came to the Ancient of days, Da:7:13: I saw in the 

night visions, and, behold, one and they brought him 

near before him. 
Da:7:14: And there was given him dominion, and 

glory, and a kingdom, that all people, nations, and 

languages, should serve him: his dominion is an 

everlasting dominion, which shall not pass away, and 

his kingdom that which shall not be destroyed. 

 

 من حكم بلشازر ملك بابل بينما األوىلوترمجتها للعربية:يف السنة 

 رؤية  فدون  هذه  الرؤية رأىعلى فراشه  رأسهكان دانيال واضعا 

 .عدة قضاياواخرب عن 

 

 عدة رؤى هذه الليلة رأيت:لقد :حتدث دانيال وقال2\7دانيال:

 البحر العظيم.تزبد على   أخذترياح مساوية  أربع رأيتلقد 

دواب عظيمة خرجن من البحر وكن  أربع ورأيت:7\3نيال:دا

 يف الشكل . خمتلفات
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ممزقا صقر ورايته  أجنحةلديه   أسداكانت   األوىل:7\4دانيال:

على قدميه  ورايته واقفا األرضحد اجلناحني و مرفوعا عن  إىل

 قلب بشري . أعطيكالنسان وقد 

 

ب مرفوعة من بالد أشبهثانية  أخرىبهيمة  ورأيت:7\5دانيال:

 جانب 

ا وقيل لي قم وكل هذا فمه أسنانبني  أضالعثالث  ورأيتواحد 

 .اللحم

  ظهرها  بالنمر املرقط وفوق  أشبه أخرىدابة  ورأيت:7\6دانيال:

السيطرة  أعطيتورايتها  سرؤؤ أربعةطري,الدابة هلا  أجنحةثالث 

 .ععلى اجلمي

 الرابعةة الدابة يف هذه الرؤى الليلي رأيت:وبعد هذا 7:7دانيال:

 توكان

وقد ,حديدية كبرية أسنانحد كبري ذات  إىلخميفة ومرعبة وقوية 

 تحطم

وكانت   بأقدامها  أكلتوابتلعت فرائسها وداست على فضل ما 

 خمتلفة 

 .نعشر قرو. سبقنها,هلا عن الدواب اللواتي 

. 
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من  نتأ أخرقرنا صغريا  فرأيتالقرون  بأمر أفكر أخذت:7\8دانيال:

 هنبين

كعيون البشر :ويف هذا القرن عيون األوىلاختفت ثالثة من القرون  نتأوملا 

 وفاه 

 عظيمة. بأمورينطق 

)يعين اهلل  األيامعروشا قد نصبت وجلس قديم  رأيت:ثم 7:9دانيال:

 وهوعليها (

يرتدي ثوب ابيض كالثلج وشعر كالصوف النقي,وكان عرشه 

 كاللهب

 .املتأججةاملتقد وعجالته كالنار 

من الناس  أالفوجاءت  العرش أمامثم انفجر نهر من النريان من 

 حضروا 

احملكمة  وأقيمت.أمامهوقفوا  أالفضعف العشرة  أالفعنده وعشرة 

 و

  فتحت الكتب .

 

بسب صوت تلك الدواب قد ذحبت ومزقت  ورأيت: :11:7دانيال

 دالك

 .املتأججةيف النار  ألقيتالقرن ثم الذي تفوه به  الكالم 
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 بشان بقية الدواب فقد جردن من السيادة لكنهن أما::12:7انيالد

 حينا من الزمن. وتركهن يعشن

 

جاء بسحب  وقد اإلنسانيف رؤييت هذه ابن  ورأيت::13:7دانيال

 السماء

 .األيامودخل يف حضرة  قديم 

 

السلطة واجملد وامللك وانه على مجيع  وأعطي:7 :14دانيال:

 الشعوب

تكون يف خدمته:وسيادته سيادة دائمة التزول واللغات ان  واألمم

 ومملكته

 .777ص  7سفر دانيال فصلسوف لن تدمر.

 

الضبابية  اذ  ان التفسري التوراتي هلذه الرؤية يف منتهى الغموض و

هن ثالث ممالك سيظهرن والدابة  األوليقول ان الدواب الثالث 

يطر على اليت سوف تظهر بعدهن وتس هي اململكة الرابعة الرابعة 

عشرة ملوك سوف  إىل إشارةالقرون العشرة فهي  أما  األرض  كل 

 حكمها يتعاقبون على 

   خيضع   ثالثة  بعدهم    يأتيملك   إىل  إشارةرن الصغري  والق

   احملكمة وتسلب السلطة من هذا تأتيان  لي ملوك  لسيطرته
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 إىللكة القديسني وسوف تدوم هذه املم إىل ثم يسلم اململكة  امللك

 من سفر دانيال.7ولن تهلك.الحظ الفصل األبد

 

 أمساءيكمن يف املواطن التالية:ما هي  التأويلان عدم الوضوح يف هذا 

 األخريك لهوالء امللوك العشرة وما اسم امل أمساءتلك املمالك وماهي 

يف  أجوبةال جتد  األسئلةهوالء القديسني كل هذه  أمساءوما هي 

ابن  إىللذالك انه مل  يشري  إضافة. لرؤية دانيالالتوراتي  التأويل

معه بسحب  ويأتي  األيامقديم  إىلالذي سوف يقدم  اإلنسان

يعطى هناك السلطة  األياممساوية وعندما يقف بني يدي قديم  

والشعوب سوف ختدمه,نعم مل يشري له  األممواجملد والقوة وان 

 بال تفسري. وأبقاه

على نبينا العظيم حممد صلى  اهلل  إالطبق ال ين اإلنسانان لقب ابن 

 عليه

   أزالة  والبسطة   فلقد  اهلل النبوة وامللك والقو أتاهواله وسلم الذي 

 سيظهر   دينا عظيما  وأقام اإلمرباطوريات الشرك وهزم أعظم براثن

 على  يوما

 .أالن العامل كله كما هو حاصل

اذ يقول  األمرنوه هلذا والعجب يف دالك فالقران الكريم كتاب اهلل 

 تعاىل

 ِعْنَدُهْم َمْكُتوًبا َيِجُدوَنُه الَِّذي اْلُأمِّيَّ النَِّبيَّ الرَُّسوَل َيتَِّبُعوَن الَِّذيَن)

 َوُيِحلُّ اْلُمْنَكِر َعِن َوَيْنَهاُهْم ِباْلَمْعُروِف َيْأُمُرُهْم َواْلِإْنِجيِل التَّْوَراِة ِفي
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 َواْلَأْغَلاَل ِإْصَرُهْم َعْنُهْم َوَيَضُع اْلَخَباِئَث َعَلْيِهُم رُِّمَوُيَح الطَّيَِّباِت َلُهُم

 النُّوَر َواتََّبُعوا َوَنَصُروُه َوَعزَُّروُه ِبِه َآَمُنوا َفالَِّذيَن َعَلْيِهْم َكاَنْت الَِّتي

لكن التحريف والقلب   (اْلُمْفِلُحوَن  ُهُم ُأوَلِئَك َمَعُه ُأْنِزَل الَِّذي

كثريا من  فشوه   النقية اإلهلية األسفارهذه  إىلييف امتد والتز

 .احلقيقة ميكن ان تستخرج من بني الركام حقائقها لكن

 األحدهذا البحث القيم الذي قام به السيد عبد بهذا  تربز لنا قيمة 

 احلقيقة املغيبة. إجالءبه  أرادالذي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

عروش     حول   لكن  زعموا و  كما  مل يكن ليعلق على 
 إىلامللوك  

  وليس   حممد   ان  مقابر, إىلصلبان هلم وحول قصورهم 
 هو  عيسى
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 من  ابلغ  فاحلقائق   اإلنسان  ابن  لقب  الذي حصل على 
 و  األوهام

 املعاذير.
لقب  )سيد  يوم     اإلنسان   طلق عيسى على ابن  ب(

    نلنظر  اليلفت  ا أمر( وهذا 8\12االسبت(   )مىت   
هللا  أمت,فقد  قداسة اليوم السابععلى   موسى   ركزت    شريعة 

انه اسرتاح يف اليوم السابع  وزعموا    أايمعملية   اخللق يف  ستة  
وطفل  وامرأةرجل   كل   على   اإللزامية  الراحة  أوجبواوقد 

حبجة ان  القتل عقوبة   طائلة حتت   احليواانت  وعبد وحىت
  السبت   يوم  تذكروا ) من الوصااي العشر تقولصية الرابعة و 

 التوراة  ان   تالمذة   ويدعي (8\20( )سفر اخلروج  وقدسوه
 كان  هللا 

لى مراعاة  يوم  الراحة  , و هناك  احتمال  قوي  ان  ع غيورا
    السباتو  من   األصلجاء يف  السبت   اليهودي  

sabbatu .البابلي 
 

ادعاء اليهود ان هللا سبحانه عمل  وقد دحض القران الكرمي
   إ نَّ  {:تعاىل  قوله   مث تعب كما يتعب البشر وذالك ستة   أايم

تَّة   الَّذ ي     اَّللَُّ  رَبَُّكُم  ٍم مثَّ  َخَلَق السََّماَوات  َواأْلَْرَض يف  س   َأايَّ
ي    اْلَعْرش   َعَلى   استوي َهاَر َيْطُلُبهُ  يُنْغش     َحث يثًااللَّْيَل الننَّ

ْمر ه     ُمَسخََّراتٍ  النُُّجوَم  َ اْلَقَمَر و َ و  َوالشَّْمسَ   اخْلَْلُق  َلُه  َأاَل   أبَ 
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تعاىل  ,وقوله  54األعراف }َربُّ اْلَعاَلم نيَ  تَنَباَرَك اَّللَُّ    َواأْلَْمرُ 
نَنُهَما  َما َ و َواأْلَْرضَ  السََّماَوات   َخَلْقَنا َولََقدْ :{ ة أايم وما ست يف    بَنينْ

  }مسنا من لغوب
وقد طغى اليهود يف تفكريهم املادي  حول يوم السبت فبدال من 

  ان جعله
احلبس    و  احلرمان  من    يوم   إىل  حولوه   واملتعة  للراحة يوما 

 امللل و
  الصدقات و  تقدمي  و  واإلحسان اخلروج  فمنعوا فيه الطبخ و

 اقل  كان 
    زعموا   ,وقد  الرجم  أولقتل خرق لذالك يعاقب عليه اب

 التقط   ألنه    ابلرجم   مسكني     حكم على ان   موسى 
     احلواريني    بعض   وخبوا  أهنم  ,كما   السبت   يوم   حطبا

   ومنرغم     جوعهم       يوم السبت  القمح     حلصادهم
بزون   كانوا    خي    اهليكل   يف  الدين    رجال املفارقات ان 

  ألنه  وخبوا  التضحيات يف يوم السبت وكنهمويقدمون   اخلبز
(  ولذا  13-10\12فقد ذراعا يوم السبت)شفى رجال  مبعجزة  

أجاهبم  ابن   السبت  وجد  لفائدة البشر وليس البشر  لفائدة  
السبت ,والواضح  ان  عيسى املسيح مل يتقيد  ابلتفسري   

ددة  القاسية   حول   السبت ألنه أراد احلريف   للتعليمات  املش
يفكر  الرمحة والعطف وليس الشدة والغلظة  ومع ذالك  فهو مل

 فعل  لو  املغامرة بذالك يف إلغاء يوم السبت ومل يكن يف وسعه
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واستبدل  يوما  أخر  به  هلجره  أتباعه  وهلامجه  مجهور  اليهود 
 .و رمجوه

 
ويوزيبيوس:ان  جيمس  يقول املؤرخ اليهودي يوسف فالفيوس

_ متشددا وقد Ibionite كان)ايبيوتينيا(  املزعوم لعيسى األخ_
تزعم النصارى واليهود الذين تقيدوا بشريعة موسى وابلسبت 

  النصارى    استبدلوه  تدرجييا   مث  ,وبكل  ما فيه  من   مظاهر 
   الرب( )بيوم   )اهللينستيون(    اليوانن

 يومي   تراعي ظلت  نائس الشرقية ولكن الك األحدأي يوم 
 السبت  و

 معا حىت القرن الرابع امليالدي. األحد 
 

 من   يعدل   فلو كان عيسى)سيدا ليوم السبت( لكان عليه ان
 قانونه

  فهم  اليهود   قد يفعل ,و  يلغيه كلية ولكنه مل أوالقاسي 
 جيدا  من

 هو   كالمه انه املخلص املنتظر هو سيد  يوم السبت و هذا
 األانجيلمن  أخرى أماكنيف سكوهتم وهنا كما يف   السبب

من العهد اجلديد  األوىلالثالثة  األانجيليوجد حذف متعمد يف 
( مما  سبب  اإلنسانعيسى عن )ابن  مواعظ   حذفوا  حيث

مل نتخذ القران مرشدا  ما  الغموض  والتناقض سوء الفهم ,و
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  الكتب إليههدفت  النيب الذي ونعرتف مبحمد  على  انه 
 أواحلقيقة    إىل  للوصول    احملاوالت     مجيع  املقدسة  فان

 استنتاج  معقول ستنتهي ابلفشل.
عن      رينان  ارنست   الفرنسي العامل  مؤخرا مؤلفات  قرأت
 )حياة

 اليت املراجع  لكمية  املسيح والقديس بولس والدجال(وذهلت 
 اعتمد

 أمثاله و  Gibbon  انه ذكرين جبيبون عليها املؤلف عليها حىت
 ومع

  سوى  تكن غريه ؟مل   وأحباث أحباثهذالك ماذا كانت نتيجة 
 او صفرا

 املعتقدات يشوهون  الكتاابت   مبثل هذه إهنمحتت الصفر ,
 ويسممون

  ان   لوجدوا  اسرتشدوا بروح القران إهنمالعواطف الدينية ولو 
 حممد

  املتدينني   ان املقدسة,  ي للكتب  هو املصداق احلريف والواقع
 يريدون

  اإلنسان ابن  ,يريدون  نظراي كالما   ليس  دينا واقعيا عمليا و
 القوي

  يوم )سيد على انه هللا ويربهن فعال  أعداءالذي يقضي على 
 السبت(
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  النصارى    أساء مثلما   استعماله اساؤوا  اليهود   الن فيلغيه 
 استعمال

  أبنهقد كررت  مرارا وهذا ما فعله حممد ابلضبط  و  هللا ( أبوة)
     عند     إال    احملرفة   النصارى و اليهود  كتب   ميكن فهم  ال

 متحيص
    بواسطته فقط ,اذ   الغامضة واملتناقضة على ضوء القران اقواهلا

الرهبان   عن    احلقيقي عن املزيف فمثال عندما نقرا ميكن  متييز
  أقولعيسى قوله ) إىليف اهليكل ينسب   السبت  وااحل   الذين
( 6\12مىتمن اهليكل( ) أعظمهو  هنا الشخص الذي ها   لكم

سوى ان تكون)سوف يكون  ها هنا  لعبارة  تفسريا    أجدفال  
من  أعظم أبنه فأعلنقبله  نيب  أي أو لو جترا عيسى  ألنههاهنا( 

مل يكن هو )ابن ما كفراهليكل  هلامجه  اليهود  فورا  بتهمة  ال
حممد   كان  السلطان والقوة كما أعطيالذي  احلقيقي( اإلنسان

 رسول هلل.
  من     (9)     اآليةيف   ران الكرمي عطلة يوم السبتاجلمعة وكان

 سورة
   و)العروبة(   اجلمعة يدعون  يوم    قبلها  وكان العرب   اجلمعة
 يقابلها

    من   املشتقة    )عروبتا(  كلمة   السراينية  يف نسخة )البيشيتا(
 الكلمة

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

    ألنه بعد- الشمس  غروبمن -مبعىن غرب )َعَرَب(   اآلرامية
 غروب

 قداسته  اقتبست  السبت  الذي   يبدأ  اجلمعة الشمس يوم 
 شريعة  من 

 سبب اختيار اجلمعة  فذو مغزى مزدوج: أماموسى ,
 هلذا   العظيمة اخللق  عملية  اكتملت  :يف يوم اجلمعة أوال

 وكان الكون 
 الزمان   يربز السرمدية و  يقطع    حدث  أول وكان  ذالك 

 و املكان  و
 احلدث    ذالك  ذكرى  أحياء  حيز الوجود فوجب إىل املادة
 القداسة عليه. وإضفاءاملعجز 

  ألنهاجلمعة ,   فسمي اليوم   اثنيا :ان املؤمنون يتجمعون يف هذا
  ل لصَّاَلة    ُنود يَ   إ َذا  َآَمُنوا الَّذ ينَ  أَينَُّها ايَ  :)تعاىل اجلماعة,قاليوم 
  َلُكمْ   َخرْي   َذل ُكمْ  اْلبَنْيعَ  َوَذُروا اَّللَّ   ذ ْكر   إ ىَل  فَاْسَعْوا اجْلُُمَعة   يَنْوم    م نْ 
ُتمْ    إ نْ   شئ  فال  اجلمعة  صالة بعد  أما.9(اجلمعة تَنْعَلُمون ُكننْ

 .كاملعتاد  أعماهلماالستمرار يف  من  املؤمنني  مينع
  ابن   مهمة   ( اليت تنص ان11\18سبق ان شرحنا عبارة )(ج

 اإلنسان
  اليت  ضاعت  و  األمور تلك    أما, ضاع ما   هي اسرتداد

 املفرتض
 :فهي على نوعني دينية وقومية اسرتدادها
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   املعتقدات   من   بتنقيته   الصحيح   إبراهيم  دين  إعادة-1
 االحنرافات
مجيع  الشعوب     وإعادة   العاملي  طابعه   وإعادةالداخلية 

 والقبائل  اليت
 ) ابآلرامية -اإلسالم –السالم   دين  إىلاحندرت من دين هللا 

 شالما  دينا
    أيضا وابليهود    خاصا قوميا   ( الن دين موسى كان دينا

 عيسى كان  
   الضخم   العمل هذا  ل يهوداي ومل يكن مطلواب منه اجناز مث

 يقول   فهو
  ( )األنبياء  والقانون   النقض  جئت    إينالتظنوا فهو يقول :)

 17\5مىت

و   الوثنية  من  حمو   البد    كان     أخرى  انحية  ومن  , (19-
 اخلرافات

  عقيدة    إعادة  والعرب    بني  انتشرت   والشعوذة اليت
  حتت  التوحيد 

 هللا حممد رسول هللا(. إالله ية )ال ارا
 من   حتريرها   و إبراهيم املنحدرة من ساللة  األممتوحيد -2

 األفكار
  مثل الفاسدة العنصرية اليت ادخلوها على كتبهم املقدسة 

 التعصب
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  اآلخرين األبناءالعنصري ضد غري اليهود,فاليهود حيتقرون 
 جلدهم

  Edomitesميني واالدو   إمساعيلمن ساللة  إبراهيمالعظيم 
 وبقية

  حىت  والتعايل  هذا التعصب وقد استمر اإلبراهيميةالقبائل 
 عندما

   والكفرة, وانه  ما  ورد  يف  نييالوثن أسوء إسرائيلصار بنو 
 سفر

فقد مت  وإمساعيل إبراهيمختان  إىل ابإلضافةالتكوين انه 
 311ختان

لك يعترب ان ذا من جنوده وعبيده الذكور واحد عشر ةثالمثائ
 حجة

 أبناءمن  األخرىدامغة  ضد تعصب اليهود جتاه الشعوب 
 عمومتهم

ان مملكة داوود مل تكن تغطي يف زماهنا مساحة واليتني  
 صغريتني

) ابن    األخريمن والايت الدولة العثمانية وان  املخلص  
 داوود (

الذي الزال اليهود ينتظرونه اليوم قد اليكون قادرا  على  
 احتالل
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هاتني الواليتني,عدا ان  املقصود  من   جميئه  كان   القضاء   
 على

فماذا     الرومانية اليت سحقت على يد حممد اإلمرباطورية
 يريدون

 غري ذالك؟!
-اإلسالماملنتظر( مملكة   اإلنسانحممد)ابن   أسسلقد 

 اليت-السالم
اليهود طواعية يف  شبه  اجلزيرة   أكثريةدخل فيه طواعية 

 بية والعر 
 أسرةشاملة نواهتا  أخوة أسسوالشام والعراق وغريها كما 

 إبراهيم
والصني والرببر  واألكراد واألتراكالعرب والفرس  أعضائهاومن 

 و
والزنج واجلاويني واهلنود واالنكليز..اخل فشكلوا امة 

 دا -واحدة)امثا
من كتابه حممد صلى هللا .اإلسالمية األمةشالما( ابلسراينية أي 

 هعلي
 .226-216وسلم كما ورد يف كتب اليهود والنصارى  ص
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الالهوت وقسيس  أستاذبنجامني(  دديفيداوود ) األحدعبد 
 قرب 1867لطائفة الكلدان.ولد عام الكاثوليك  الرومان
إيران وتلقى فيها تعليمه منذ طفولته .وبعد يف  مشال     اوروميا

التبشري ابملسيحية عمل يف التنصري و  ان اشتد عوده   يف   العلم
السيد مجال أفندي احد  .إىل ان وقع له جدال   بينه و بني

 فاقتنع وأعلن إسالمه. 1904علماء اإلسالم يف اسطنبول عام 
 

 

 
 Charles mills  جارلز ملز

 
 الصالة  عليهشرق االنكليزي ملز عن النيب  حممد يقول املست
 والسالم

 اما احرت  لبسطاء اكسبهاء ودماثة خلقه مع ا:ان ادبه مع العظم
جيد     حد  إىل مناسبة   مواهب  ذا   كان  .و وتصفيقا وإعجااب
 للقدرة
  البشرية   الطبيعة   حجم   بعمق  قرأوالقيادة .قد  اإلقناععلى 

,فعلى  الرغم من جهله التام ابلكتابة ,كان ذا ذهنية تستطيع إن 
 .حابهأص جهلأأعدائه وفهم   علمأتتوسع ابجلدل حىت مع  
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 بني   جيمع  الذي  وذالك لسلوكه  أتثريبالغته البسيطة كانت ذا 
 العزة

  مبالحة مجيلةواللياقة.وكان ذا طلعة ملئها هيبة وجالل خملوطة 
وهبذه الصفات اكتسب احلب والتوقري, وكان ذالك العبقري 

 على  وهيمنته العامل   على  بتأثريه  تسلطي يلقيبنفس    املتميز
 قلبه  كان   اجلاهل.و

  من   للكثري  أدائه والسخية ,ويف   عامر ابلعواطف الشفوقة 
شن مقامه كرسول من ياالجتماعية والعائلية مل  واجباته

 أحقرهللا,وهبذه البساطة الطبيعية جدا لعقلية عظيمة زاول 
كان يصلح نعله ويرقع ثوبه     ,فنيب اجلزيرة العربية شاان اإلعمال

الشاة ويكنس املوقد ويوقد النار.والتمر  الصويف اخلشن وحيلب
طعامه.ويف  أفخمواملاء كاان طعامه املعتاد ,واحلليب والعسل كاان 

سفره يقتسم لقمته مع خادمه,وصدق مواعظه احلاثة على 
كل ما يف   إبنفاق أمرعند ساعة احتضاره حيث  اخترب اإلحسان

حزن كثريا حىت  أصدقائهخزاانته .وعندما قتل سيف عدوه 
يتوقف عن ومشاعر عرفان اجلميل خلدجية مل ;سيالن الدموع

 حياته وحىت يف حلظة موته. أايمالتعبري هبا يف 
يبكي يف حجرته مع ابنة  أصحابهاحد  رآه مؤتةبعد معركة 

 صاحبه زيد 
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 الضعف   صفة  "صاح الرجل متعجبا علىأراهقال "ماالذي  
  فأجابه, ماءاملستوطنة يف صدر رسول مبعوث من الس اإلنسانية

 .أصحابهترى رجال ينوح على فقد اخلص  أنتحممد:"
عائشة بكل صفاقة شاخمة ممتلئة جبمال  سألته األايمويف يوم من 

؟" "ال"صرخ اهللا خبري منه وأبدلكزاهر "امل تكن خدجية عجوزا 
حممد العارف للجميل "لقد صدقت يب حني سخر يب الناس 

 كرستومضطهدا من العامل و وكفتين حينما كنت فقريا  وأهانوين
 *يل إخالصها

 

 
نقل املؤلف هذا احلديث الذي دار بني السيدة عائشة *

 أماحممد عليه الصالة والسالم  بشكل مفكك   عنهاوالنيبرضي اهلل 

 احلديث بنصه 

  حدثنا :117ص  6ج  امحد يف املسند اإلمام أوردهالصحيح كما 

 أنا قال اهلل عبد أنا سحاقإ بن  علي   ثنا  أبي  حدثين  اهلل عبد

 صلى النيب كان:  قالت عائشة عن مسروق عن الشعيب عن جمالد

 قالت الثناء فأحسن عليها أثنى خدجية ذكر إذا سلم و عليه اهلل

 و  عز  اهلل أبدلك قد الشدق محراء تذكرها ما أكثر ما فقلت يوما فغرت

 آمنت قد  منها   خريا جل  و عز اهلل أبدلين ما قال منها خريا بها جل

 إذ مباهلا وواستين الناس كذبين إذ وصدقتين الناس بي  كفر  إذ بي
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 النساء أوالد حرمين إذ ولدها جل و عز اهلل  ورزقين  الناس حرمين

االرناؤط بقوله: حديث صحيح   شعيباحلديث الشيخ .وعلق على هذا 

 اتوهذا سند حسن يف املتابع

 

   صنننور انقنننى  اهننننا جسننندت  تتصنننف هبنننا الذهنينننة االسنننيوية ,غنننري
 االنسانية

 فصنننل   جينننوز  االسنننارى  ال  ,ففننني جاننننب بينننع امللتزمنننة ابلقنننانون 
 الرضيع

  طاملننا  و بننه.  احتننذاء  قسننرا نفننذ   ,و قننانون حتننرمي اخلمننر أمننهعننن 
 قامسته

   إخالصنننه  يف أبنننداخدجينننة السنننخية ثروهتنننا ,وهلنننذا السنننبب ماقصنننر 
 الزجيي

فننرتة مخننس وعشننرين عامننا مننن احلينناة  هلننا.لكن عننندما اهنننى املننوت
 الزوجية
 ة علينننه دخنننل  يف  حنننزن  مفنننرط وبنننندا هبننناء ثروهتنننا اجليننند وأشنننرق

 الطموح
 دة قلبنننه .لقننند  اعنننرتف  ابن النسننناءيتنافسنننان علنننى سنننياواحلمننناس 
 والطيب
ليربئه من  مة .امللك جربائيل نزل من السماءمباهجه امله كن من

 تلك
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وجات والتسري اليت فرضها القوانني املتعلقة  بتعدد الز 
 أصحابهعلى 

 من كتابه "اتريخ احملمدية"ليوخبه لكنه توبيخا بلطف *

MUHAMMEDANISM" history of 38" ص-
41. 

 
   شباط 22 يف   ولد  انكليزي  أديب

 يف مدينة شنغاهاي 1858من عام
ايرلنديني من طائفة  أبوينالصينية  من 

 املشيخانية املسيحية
يف التبشري ابملسيحية كاان يعملون 

 .وحصل على الدكتوراه من جامعة نيويورك هناك.درس
هناك  وألف ةالالتينيوشغل منصب املساعد لعميد قسم اللغة 

 "واألزرق األصفرجمموعته الشعرية اليت امساها"
 .من مؤلفاته:1932متوز من عام  25تويف يف 

 االنكليزي األدبخرافات كالسيكية يف  -
 جنمة بيت حلم -
 أمريكاشيكسبري ومؤسسوا احلرية يف  -
 االنكليزي األدبمبادئ تطور  -
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 نيهوبيمموريس دمي

Maurice Demombynes 
 

مستشننرق فرنسننني  يقنننول عننن الننننيب حممننند السننيد منننوريس 
 عليه صلى هللا 

انننه     ال شننك "*:اإلسننالميةوالننه وسننلم يف كتابننه "املؤسسننات 
 قائد  كان

هللا ,لكننن سننلطته مل تكننن  قبليننا وقاضننيا سنناميا وملهمننا مننن
 لقانونخاضعة 

التنداول السناليل للسنلطة النذي كنان يفنرض علنى امللننوك . 
 والقران الذي

  ضننننماان و ن  القننننوة  كوسننننيلة  لتحقيننننق  جناحننننهنننننزل عليننننه مل يعلنننن
 الستمرارية 

.ان  والتمنرد هي مقصورة على قتال الردة  وإمنا,اإلسالمياجملتمع 
 فكرة

 اىل إضنافةى الفكر السياسي لدى العرب,احلكم الوراثي غريبة عل
 ذالك

   الفنرتة  انتعشنت يف    لكنهنا  عقبنا,   ومل خيلف  حممد مات  ان
 األخرية

 .وقد يصاحب فرتة انتخاب شيخ للقبيلة   من اجل   التوفيق  بني
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الطموح الفردي والغرور القبلي والغرائز االعتيادية,ومن حسن 
ووالد زوجته  األوائلحممد  أصحاباختري احد  ان اإلسالمحظ 

املفضلة "عائشة" ليكون خليفة لرسول هللا بعد وفاة النيب الذي 
 جيمع  خليفة  ومل  يعني    مات ومل

اختالط   إىل أدىالقران الذي بقي متفرقا طيلة عشرين عاما مما 
 حكم حتت  إالبشرية ومل جيمع القران   أبفكارطقوس العبادة 

 ن.عثما  اخلليفة  
  االجتماعية   الفئات  بني   مد مل يكن سوى  حكماان حم

 احملافظة   على
  وإضافةهلا .  والقران مكمل اإلهليةاليت ال تتعارض مع القوانني 

 حل  حمل    اإلسالممنهج احلياة اجلديد الذي جاء به   لذالك
حممد هذا  أصحابالقيم   السائدة يف اجلزيرة العربية ,وتبىن 

وعلى هذا املنهج مشوا اخللفاء  نيب وهديهابل متأسنياملنهج 
من كتابه بكر وعمر وعثمان وعلي. أبو األربعةالراشدين 

" muslim institutions""اإلسالمية"املؤسسات 
ط لندن .االنكليزية جون ماككركور إىلترمجه  21-20ص

1950. 
 

  wilfrid sparroyولفريد سباروي
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جاج يف مكة"ابلتعاون كتااب امساه "مع احل  إلفمستشرق بريطاين 
مع زميله السيد خان املسيحي الداينة واملراسل لصحيفة 

 البالد  انكليزية يف
 العربية.يقول يف هذا الكتاب:

  ,فصوتاإلخالص هو  يف شخصية حممد األساسيان الشئ 
 اإلخالص

 جبل   رجال  كان  .لقد  من كتابه كلمة   كل   يدوي واضحا يف 
 فكره

  ق فساهم ذالك يف خلق صفةعلى حر الصحراء احلار 
 أي   سريته  قصص   خالل من   االخالص فيه.ومل نلحظ

 انه شط  برهاان مقنع
ة اليت ذكرها جالل املعنونة ب)عبس.إليهعن الصراط الذي دعا 

 إىلمكتوم جاء  أمامسه ابن  أعمىالدين البيضاوي )ان رجال 
ش النيب وقاطعه عندما كان مشغوال يف الكالم مع سادة قري

ومل  األعمىالرجل  إىلالنيب  إليه,فلم يلتفت  إسالمهممعوال على 
يكن الرجل يعرف ان النيب كان مشغوال يف الكالم فرفع صوته 

هللا علمين مما علمك ربك"فغضب النيب ملقاطعته  وقال:"اي رسول
وعبس ومال بوجهه عنه (لكنه بعد برهة ندم واخذ ضمريه  أايم

 :السورةيؤنبه ونزلت 
 اأْلَْعَمى َجاَءهُ  َأنْ ( 1) َوتَنَوىلَّ  َعَبسَ  {:وتوىل( ونص السورة )عبس 
َفَعهُ  يَذَّكَّرُ  َأوْ ( 3) يَنزَّكَّى لََعلَّهُ  يُْدر يكَ  َوَما( 2)  َمن   َأمَّا( 4) الذِّ ْكَرى فَنتَنننْ
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 نْ مَ  َوَأمَّا( 7) يَنزَّكَّى َأالَّ  َعَلْيكَ  َوَما( 6) َتَصدَّى لَهُ  فَأَْنتَ ( 5) اْستَنْغىَن 
وختربان .}(10) تَنَلهَّى َعْنهُ  فَأَْنتَ ( 9) خَيَْشى َوُهوَ ( 8) َيْسَعى َجاَءكَ 

املصادر ان النيب متما كان يرى ابن أم مكتوم يقول "أهال ابلذي 
إىل أالن يصر  عاتبين فيه ريب"واستخلفه مرتني على املدينة.

البعض على تسمية حممد ابلدجال.لكن من اجملزوم به ان النيب 
من ذالك من حقه ان  ي يوبخ اآلخرين وال يستثين نفسهالذ

كلمته كانت   حيرتم  كانسان خملص.ومن جانيب فاين أؤمن ان
 يده كانت مناسبة الن تقبض قبضتها. ميثاقا و

 يف   الناس  لتجنيد لقد اختذ انبليون الروح الوطنية وسيلة 
 حروبه.لكن

  الوسيلة  حممد    لنظام  ابلنسبة   يكن   نداء الروح الوطنية مل
 الوحيدة

  القبيلة قريش   )اذ ان  وطنه   أبناء   قاسى االحتقار من ألنه
 يف اجلزيرة العربية وهم سدنة الكعبة كما مسوا(. السيدة 

يف    إال  يستعمله مل   هو ,ومن املؤكد ان حممد استعمل السيف 
 النهاية.

 خدمه است  غرض أي  قوة السيف بيده ويف  أصبحتلكن كيف 
 عندما

  اإلنسانية روحه   امتلكه.ان سيف حممد قد ُصب  يف  مصهر 
 الشفوقة
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عريب   لكل  وجعل  اإلهلياملمزوجة بشواظ من العطف 
 و إمرباطورية

 تصنع  مل   الفوالذ كان السيف,فشفرة   اإلسالمعقيدة .
  وامنا معجزات

  أدى  فقد احملمدية  الكلمة  سيف  أما.الفاسد  الدم أسالت
 حترير   إىل

 وزرع فيه  شعورا وطنيا اكرب  وأذكىقلب املرء العريب من الرذائل 
 فيه

  إعالان كان مبثابة   أطلقهاملعركة الذي  ء.ان نداأنقى إمياان
 هللا لوحدانية 

  (ابهلل) روحه. و اإلنسان  وساحة نزاله قلب اإلميان,سيفه 
 )ايحممد(هبذه

 غرانطة   إىلمكة  من األرضالكلمات متكن العرب من فتح 
 بقلوهبم و  قاتلوا الفاحتون  ء دهلي .وهوال إىل العربية ومن اجلزيرة

 وعندما  بسيوفهم وميامنهم القوية.من ماقاتلوا أكثر أرواحهم
 وعملوا البلدان  تلك   فتحوا

  واملساواة  والوحدة والتضامن   على ترسيخ مبادئ احلرية
وية كما يفعل احملمديون يف وقتنا ومل يذهبوا يف مفاتنا دني والرمحة 
 احلاضر.

 وقاص أيب بن  عريب بقيادة القائد املشهور سعد  إلف أربعني
 من متكنوا
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  هلم     تسىن  فارسي  و    إلف   ةمخسمائ  يهزموا     ان
الفارسية  يف معارك القادسية  االطاحةابالمرباطوريةذالك    بعد 

 وبعد دخوهلم وهناوند,
بعمق يف  قلب   هذا   العرق     إمياهنمغرسوا   الفرس بالد  
 الغريب

 .أبنفسهم أنفسهممث تركوهم وشاهنم حيكمون 
 حياته  كل    عاش  انه اخللفاء ,روي   أعظميعترب عمر  من 

 رغيف على 
  صهر علي   أمااحلامض . اللي  من  وقدح  من خبز الشعري 

 الذي  النيب
  سوى لشئ  حياته ال  عاش   يبللن  احلق اعتربه الفرس اخلليفة 

 مساعدة
   أبنه  كارليل   عنه   يقول   ,وهو الذي الفقراء وجندة الضعفاء

 يستحق
 استشهاده   عزز  الذي احلسني  املسيحية .وابنه   وسام الفروسية

 اجمليد
 حبه يف قلوب الشعب الفارسي.

   حتكمها الوضعية بل    القوانني   ان شعوب الشرق الحتكمها 
 القوانني

 و وموحدين      أحرارا  الدينية ,وهدف حممد كان جعل العرب
 التقليل
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 من  معاانهتم وفقرهم  عن طريق تثبيت العدالة فيما بينهم.
  حتقيقها  من  خالل    لئيمكنوالتطلعات    األهداف  تلك  ان

 القوانني
   إهنا وحدها بل   الوضعية  الميكن ان تتحقق من خالل  القوانني 

 جيب
  الغرب يف   يعيش  إنسانان تكون واضحة بشكل كاف لكل 

 املتحضر
 حنن . للفوضوية املميت  النهوض التدرجيي لالشرتاكية والنمو 

 الشعوب
   إرادةتنفذ    ان   اجل  من    الغربية ليس عندان سوى الصالة

 هللا  يف
 مصلحا  حممد  كان   كما هي انفذة يف السماء.بينما   األرض
 ا فلقدعملي
الفقري    إبعطاء  اإلهلي  القانون   إمتام قادرين على  أصحابهجعل 

 حصة
 .اليت حيبوهنا األشياءعادلة من 

 إعالن:األوىلاحملمدي يتكون من ثالث مبادئ حمورية. اإلميانان 
 وحدة

كفؤا     هللا)قل هو هللا احد هللا الصمد مل يلد ومل يولد ومل يكن له 
 احد(
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  احملمديني  والنيب   خاص عند  رية حتظى ابحرتامالقص اآلية ههذف
 يقول
قيل ان هذه  السورة  نزلت  ردا   ا "اهنا تساوي ثلث القران"عنه
 على

   إىلالذي  يدعوهم    اإللهقريش للنيب عن صفات  أهلسؤال 
 عبادته.

موحدين من بدء اخللق واىل موسى    األنبياءان حممد يعترب كل 
 .وعيسى

فرتة من  الرسل  ليجدد  للبشر هذه  احلقيقة   وانه بعث على
 .األساسية

  واملبدأ.اإلسالمهلل وهذا هو معىن  اإلنساناثنيا:استسالم 
 الذي  الثالث 

  قلبه  وقاد  روحه   أعماق نم انبع كان استجابة من حممد لنداء
الصدقات الذي  وإخراجالزكاة  مبدأوهو  إالان يتبناه  إىل بدفئ 

 يعين شفقة
, ان االمتثال الثابت لروحية  .اإلنسان أخيهعلى  نساناإل

 ورسالة هذه القوانني  الثالثة   يعين التزاما بوالء اليتزعزع للنيب.
عندما نصلي كمسيحيني نقول يف صالتنا:"ربنا  ارزقنا   إننا

 قوت  هذا
اليوم "غري ان احملمديون وحىت وهم حتت سوط  العذاب  

 ملزمني  ابن
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الفقراء  واحملتاجني  ويعطوهم  النسبة   يضحوا من اجل
ونتيجة لذالك  ال من ما فضل منها أمواهلماملستحقة  من خري 

 ترى كل فرد منهم
   هللا  وسيادة  إرادةتعمل على تنفيذ   أداةجعل من نفسه  

 مملكته
يربهن على ان حممد كان اكرب   أخر.وهناك شيئا  األرضعلى 

 من
هذا  اليوم  حيي  بعضهم    إىلرجل سيف وهو ان احملمديني 

 بعض
بكلمة)سالم( وتعين عليك السالم.وابلفعل فان السالم  يعترب 

 حالة
 فرتة أثناءطقوس احلج.اذ ان شن احلرب حمرم  أداء أثناءجوهرية 

يقول .*ثة شوال وذو القعدة وذو احلجةاحلج الثال أشهر

 :*حممد
 
َْيد يُكمْ  ُقواتُنلْ  َواَل  اَّللَّ   َسب يل   يف   َوَأنْف ُقوا { ُنوا التنَّْهُلَكة   إ ىَل  أب   اَّللََّ  إ نَّ  َوَأْحس 

ن نيَ  حيُ بُّ  ْرمتُْ   فَإ نْ  َّلل َّ   َواْلُعْمَرةَ  احلَْجَّ  َوَأمت ُّوا  اْلُمْحس    اْستَنْيَسرَ   َفَما  ُأْحص 
ُلغَ  َحىتَّ  رُُءوَسُكمْ  حَتْل ُقوا َواَل  اهْلَْدي   م نَ  ْنُكمْ  َكانَ   َمنْ فَ  حمَ لَّهُ  اهْلَْديُ  يَنبنْ  م 

ه   م نْ  َأًذى ب ه   َأوْ  َمر يًضا َيامٍ  م نْ  َفف ْديَة   رَْأس   فَإ َذا ُنُسكٍ  َأوْ  َصَدَقةٍ  َأوْ  ص 
نْنُتمْ  ْلُعْمَرة    مَتَتَّعَ  َفَمنْ  َأم   جَي دْ  ملَْ  َفَمنْ  اهْلَْدي   م نَ  اْستَنْيَسرَ  َفَما احلَْجِّ   إ ىَل  اب 

َيامُ  مٍ  َثاَلثَة   َفص  َعةٍ  احلَْجِّ   يف   َأايَّ  َذل كَ  َكام َلة    َعَشَرة   ت ْلكَ  رََجْعُتمْ  إ َذا َوَسبنْ
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ر ي َأْهُلهُ  َيُكنْ  ملَْ  ل َمنْ  د   َحاض    َواْعَلُموا  اَّللََّ    َواتنَُّقوا   احْلََرام    اْلَمْسج 
 احلَْجَّ  نَّ ف يه   فَنَرضَ  َفَمنْ  َمْعُلوَمات   َأْشُهر   احلَْجُّ  اْلع َقاب َشد يدُ   اَّللََّ   َأنَّ 
َدالَ  َواَل  ُفُسوقَ  َواَل  رََفثَ  َفاَل   اَّللَُّ  يَنْعَلْمهُ  َخرْيٍ  م نْ  تَنْفَعُلوا َوَما احْلَجِّ   يف   ج 

 َعَلْيُكمْ  لَْيسَ  اأْلَْلَباب   ُأويل   ايَ  َواتنَُّقون   التنَّْقَوى الزَّاد   َخرْيَ  فَإ نَّ  َوتَنَزوَُّدوا
تَنُغوا َأنْ  ُجَناح    اَّللََّ  فَاذُْكُروا َعَرفَاتٍ  م نْ  َأَفْضُتمْ  فَإ َذا رَبِّ ُكمْ  م نْ  َفْضاًل  تَنبنْ
ُتمْ   َوإ نْ  َهَداُكمْ  َكَما  َواذُْكُروهُ  احْلََرام   اْلَمْشَعر   ع ْندَ   َلم نَ  قَنْبل ه   م نْ  ُكننْ

 َغُفور   اَّللََّ  إ نَّ  اَّللََّ  َواْستَنْغف ُروا النَّاسُ  َأفَاضَ  َحْيثُ  م نْ  َأف يُضوا مثَّ  الضَّالِّ نيَ 
يم  فَإ َذا ُتمْ  رَح  َكُكمْ  َقَضينْ  ذ ْكًرا َأَشدَّ  َأوْ  َآاَبءَُكمْ  َكذ ْكر ُكمْ   اَّللََّ  فَاذُْكُروا َمَناس 

نْنَيا يف   َآت َنا رَبنََّنا يَنُقولُ  َمنْ  النَّاس   َفم نَ  َرة   يف   َلهُ  َوَما الدُّ   َخاَلقٍ  م نْ  اآْلَخ 
ُهمْ  ننْ نْنَيا يف   اَآت نَ  رَبنََّنا يَنُقولُ  َمنْ  َوم  َرة   َويف   َحَسَنةً  الدُّ  َوق َنا َحَسَنةً  اآْلَخ 
يب   هَلُمْ  ُأولَئ كَ   النَّار   َعَذابَ   احلْ َساب  َواذُْكُروا َسر يعُ  َواَّللَُّ  َكَسُبوا  مم َّا َنص 

مٍ  يف   اَّللََّ   َفاَل  أتََخَّرَ  َوَمنْ  َعَلْيه   إ مثَْ  َفاَل  يَنْوَمنْي   يف   تَنَعجَّلَ  َفَمنْ  َمْعُدوَداتٍ  َأايَّ
 البقرة   حُتَْشُرونَ  إ لَْيه   َأنَُّكمْ  َواْعَلُموا اَّللََّ  َواتنَُّقوا اتنََّقى ل َمن   َعَلْيه   إ مثَْ 

 من كتابه "مع احلجاج إىل مكة". 195-202
With piligrims to mecca"ط لندن 28-22" ص.

1904 

 
اذ   املصطفىاحلبيب  نا احلرم هن كما اخرب فاألشهرنا املؤلف ه أخطا*

 واألرض، السموات هللا خلق يوم كهيئته  استدار قد الزمان إن أال :يقول
 عشر اثنا السنة
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 واحملرم، احلجة، وذو القعدة، ذو: متواليات[ ثالثة حرم،] أربعة منها شهًرا،
 4تفسري ابن كثري ج."وشعبان مجادى بني الذي مضر ورجب

 فشوال ليس ضمنها.144ص

ل وليس كالم حممد كما يقول املؤلف ولعل هذا كالم اهلل عز وج هذا*

 توهم واشتباه منه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *ludwig philippsohn ك فليبسونيلدو د.
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 علية   حممد لنيبيقول عن ا  أملاينمستشرق وخبري دايانت 

 الصالة
"تطور الفكرة الدينية":حممد كان بسيطا يف والسالم يف كتابه 

 عوائده
   األهبةوامللبس ومل ينغمس مبفاتن  املأكل العائلية وبسيطا يف

 والتباهي
  ال حدود هلما,وعلى الرغم من  وإحسانوكان ذا سخاء 

 كمياتال

 انه مل يرتك كنوزا بعد موته. إالاهلائلة من الغنائم اليت مجعها 
لني القلب وكرميا  يعود املريض ويشيع  أخرىوكان يف نواح 

 امليت
من   كتابه" تطور  الفكرة  .*نيصاحب  املظلوموي قربه   إىل

 الدينية"
Development of the religious idea"" ترمجه

 األملانيةمن 
 1855ماراي كولد مسث. طبع لندن  االنكليزية اان إىل

 
يف حق النيب حممد شط بها عن  أخرى أقوال دويكللدكتور ل*

 جادة
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ا وهلذا السبب اعرضن أنصفاحلقيقة والصواب ما عدل فيها وال 

 عن

ترمجتها وتضمينها كتابنا هذا,لكن وعلى الرغم من هذا جادت 

 قرحية

 .أمرهقلمه املرتعش ببعض السطور اليت تشهد للنيب العظيم عظمة 

 
 

ولد يف مدينة  أملاينمستشرق وحاخام يهودي 
 ديسو يف

درس يف .1811عام  األولمن كانون  28
 جامعة برلني

رتمجة وانل شهاداته منها.اهتم لودويك ابل
 األدبيةللكتب 

 كانون29والدينية والتبشري ابلداينة اليهودية .تويف يف 
 :إعماله أهم.من 1889عام  األول

 االنكليزية. إىل_ ترمجة التوراة من العربية 
 ._ تطور الفكرة الدينية
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 THEODOR NOLDEKE ثيودور نولدكة
 

املعروف عن النيب حممد  األورويبيقول نولدكة املستشرق 
 هللا  لىص

هللا عليه واله وسلم يف كتابه"مشاهد من التاريخ الشرقي" 
 كان  :لقد 

   الفاضلة.وكان   واألفعالالطباع   حممد حقا  حيث على
 يف   متشددا

 وأيمروحيث على التعامل الشريف والدماثة  رفضه للرذيلة
 ان اإلنسان

بعد القرب.غري انه مل  يكن  اإلهليابن يكون متهيئا للعذاب 
 صارم جدا يف

اليت  حتكم   اإلهليان عقيدته الشديدة يف العقاب ذالك.
 قواعد  سلوك

الفرد جتد فيها تطبيقات ملبادئ جتارية من  قبيل :ان  املرء  
يستطيع  ان يتجنب عواقب اخلطيئة ابلتوبة ,ويف ظروف  معينة  

واجب  أداءيف  األخرجيوز  لشخص  ان ينوب عن الشخص 
 إذاجتوز   ,وشهادة الزورديين

  دين عملي على حنو  اإلسالمكانت من اجل العمل الصاحلة .ان 
 شامل

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

   أتويالتاليرى ضرورة يف توضيح املطالب العالية ابستخدام 
 مصطنعة.

حممد قيمة عظيمة لتلك املمارسات اليت من شاهنا  أعطىلقد  
 تكفري عن

الذنوب كالصيام ومراقبة النفس .لكنه كدين شرقي ليس فيه  
 ارساتمم

غري موجودة هنائيا.لقد فرض الصيام  األمورتعذب اجلسد وهذه 
 يف شهر

 ممنوع ابملرة  واألكلواوجب صيام الشهر كله فالشرب  رمضان
 مازالت

 األفق .الشمس مرتفعة فوق 
كقوانني     قوانني حممد بشان الطعام فهي ليست معقدة إما

 يةاليهود
اغلبها  حيواانت    املسلمون   أيكلهافاحليواانت اليت ال .

 كالبشر  المحة
على  بعد  تلفظ    ان احليواانت التذبح ذالك إىل إضافة

 الصيغة  االتيه:

كاملسيحية واليهودية حرم   واإلسالم "بسم هللا الرمحن الرحيم"
 شرب الدم

كل نوع من الطعام.كما ان    أكللكن يف ساعة االضطرار جيوز 
 اإلسالم
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ات واملراقب احليادي ال ينكر  حرم شرب اخلمر وسائر املسكر 
 ابن  هذا

.وليس  من  املؤكد  هل  اإلسالمالتحرمي  جلب بركات لبالد  
 ان  حترمي

للميسر اللعبة العربية املفضلة اليت هي عبارة عن سهام  اإلسالم
 تستعمل

لكونه   أماملقامرة  أنواعجاء للقضاء على كل  ملعرفة احلظ
 ممارسة وثنية

 ل.هدر للما ألهنا أو
العبيد عمل جدير  إعتاقحممد ابن  أعلنالرق   إلغاءويف مسالة 

 ابلتقدير
من كتابه"مشاهد من ومنح العبيد ضماان معينا يف عني القانون. 

 HISTORY SKETCHES FROMالشرقي" "  التاريخ

eastern71-61" ص 
 . وإدنربة.طبع لندن 1892

 
 
 

 
 أملاينعامل ساميات  ثيودور نولدكة مستشرق و
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 يف   1836من عام  آذار 2يف ولد 
 هامربك.

درس يف كوتنجن وفيينا وليدن وبرلني.انل 
 يف

الكتاابت  أكادمييةجائزة  1859عام 
الفرنسية اثر نشره لكتاب  واآلداب

    التالية   السنة  , ويفاتريخ القران
 مع  ابألملانية  نشره     أعاد

ضر يف بدا حيا 1861عام   يف مدينت كوتنجن.يف إضافات
 جامعة مهربك وبعد ثالث سنني عني فيها أستاذا  غري اعتيادي.

جامعة    يف اعتيادي   أستاذ منصب  شغل 1868.يف عام 
 عام يف  كييل.

 سرتاسبورك, يف   رئيسا جملمع اللغات الشرقيةعني  1872
كانون األول من عام   25.تويف يف 1906واستقال يف عام

 .من مؤلفاته:1930
 .اإلسالمارة اتريخ و حض -
 .اللغات السامية -
 .األملانية إىلجعفر الطربي  أبوترمجة اتريخ  -
 . اإلسالميةشارك بعدة مقاالت يف دائرة املعارف  -
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 Arnold  Muehleisen  مويليزن ارنولد
 

   أسياكمبشر يف   عمل  ومبشر مسيحي أورويبمستشرق 
 وإفريقيا

  مينعه    مل  ان  ذالك  إال ونبيه  اإلسالميف كتاابته حتامل على 
 من

 "اتريخ كتابه  االعرتاف  ببعض   فضائله  الكرمية,يقول يف 
 اإلسالم

  اتثريا  هائال   على   الطبيعي" :ليس هناك من انسان ترك 
 العنصر

  البشري يف اجلانب االخالقي والسياسي خالل فرتة االثنا عشر
 قران

 عقيدته البنائة على  مثل حممد الذي جنح يف القاء شباكاملاضية 
 أرواح

   مئات املاليني من النفوس  غارسا  فيهم  طابعا  موحدا  من 
 األفكار

كان النيب العريب رحيما ابحليواانت,ومن ذالك ان   والتصرفات.
طبق * عرقت ميسح عرقها بكمه وكان يقاسم قطته إذافرسه 

 طعامه.وكان
 يقاسم طبق طعامه مع قطته
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.ورد يف السنن الكربى للبيهقي اإلسالمجنس يف ليس حبيوان   لقطا*

 من اهنا بنجس ليستحديثا للنيب حممد عن القط : اهنا  :245ص 1ج
وقال الباحثني ان القط حيوان غري انقل  .والطوافات عليكم الطوافني

اوينتقل عن طريق لكن  فيه  فريوس مرضي واحد يتواجد يف برازه  لإلمراض
 بحانولكن س اإلنسان إىلاللحوم 

 اخلالق املبدع الذي جعل هذا احليوان يدفن برازه يف األرض ليمنع

 .من التهامه ونقل الفريوس املمرض إىل اإلنسان األخرى احليوانات
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 من  انه يقي  وكان لديه ديك ابيض يدعوه صديقا ويقول عنه 
 شر

.وكان  ينجز  مايريد   الشياطني واجلن والساحرات والعني 
 سهبنف

من  أطعمتهان  يعمل ما يريد فهو يشرتي  ألحدوال يسمح 
 السوق

بيده وينظف ويصلح ثوبه بنفسه وحيلب معزته بنفسه وقد متر 
 عليه

ابخلري والشر من خالل  يتنبأال ترى انر يف بيته .وكان  أايم
 ابسط

 . احلوادث 
 A NATURAL من كتابه "اتريخ اإلسالم الطبيعي"

HISTORY OF ISLAMISM"  طبع يف لندن 87ص. 
 

 
 

 حممد حسني هيكل
 

  رسول هللا هيكل عن  يقول الكاتب املصري الكبري حممد حسني
 حممد
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بىن حممد  :يف  كتابه "حياة  حممد"  وسلم  صلى هللا عليه واله
 مسجده

.مث  جعل  يفكر  يف   إليها  استفتح.يوبمن  بيت وأوىومساكنه 
 هذه

خطوة    ونقلت دعوتهيت نقلته احلياة اجلديدة اليت استفتح .وال
 جديدة

هذه املدينة وبني  عشائرها  التنافر  ما مل   الفىواسعة.فقد 
 تعرف  مكة

  السكينة  من  حياة فيها  إىلقبائلها وبطوهنا تصبو  ألفىلكنه 
 اخلالفات

واحلزازات اليت مزقتها يف املاضي شر ممزق,وما  يهيئ  هلا  من  
 املستقبل
 وأعظممن مكة ثروة  أوفرا ان تكون تطمع معه طمأنينة

 جاها.وما كانت
ما يعين حممدا وان  كان  بعض ما   أولثروة يثرب وال جاهها 

  إليههذه الرسالة اليت عهد هللا   واألخر األولكان مهه   إمنايعنيه. 
 تبليغها  والدعوة

  يوم  إىل  بعثه  يوم من  مكة   أهلهبا.لقد حارهبا  واإلنذار إليها
 هجرته

احلرب,فحال دون ذالك دون امتالء  كل  القلوب  بنورها   أهوال
 وكل
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والعنت    واألذىقريش وعنتها.  أذىهبا من خوف  إميااناالنفس 
 حيوالن

فيها.فيجب ان يؤمن  اإلميانوالقلوب اليت لنا يدخل  اإلميانبني 
 املسلمون

 من ان مبأمنويؤمن غريهم ابن من اتبع اهلدى ودخل يف دين هللا  
   اإلميان, و ليقبل  على  إمياان, ليزداد  املؤمنون   األذىيصيبه 

طماتينته   أولاملرتدد  اخلائف والضعيف.يف هذا كان يفكر حممد 
 يثرب  يف  مسكنه  إىل

واىل هذا كانت تتجه سياسته.ويف  هذا  االجتاه  جيب  ان  يرتجم  
 حلياته

بل  كان  كل  مهه  .هو مل يكن يفكر  يف ملك  وال مال وال جتارة,
 توفري

  الطمانينة ملن يتبعون رسالته,وكفالة احلرية  هلم  يف  عقيدهتم   
ككفالتها لغريهم يف عقيدهتم.جيب ان يكون املسلم واليهودي 

 يف  والنصراين سواء
  .فاحلرية وحدها إليهوحرية الدعوة  الرأيحرية العقيدة,ويف حرية 

 كفيلة
.وكل و الكمال يف وحدته العلياابنتصار احلق وبتقدم العامل حن

 حرب على
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احلرية متكني للباطل ونشر  جليوش  الظالم  لتقضي  على  جذوة   
النور  املضيئة يف النفس االنسانية,واليت تصل بينها وبني الكون  

 إىل أزلهكله,من 
 ,صلة اتساق وحمبة ووحدة,ال صلة نفور وحرب وفناء.أبده

زل هبا الوحي على حممد منذ هي الوجهة يف التفكري هي اليت ن
 اهلجرة

وهي اليت جعلته جنوحا للسلم,راغبا عن القتال,مقتصدا طول 
 حياته

لضرورة تقتضيه الدفاع عن  إال إليهاشد القصد فيه,غري الجئ 
 احلرية

 دفاعا عن الدين وعني العقيدة.
 

 :499وقال يف ص
الذي سيظله من  الروحي  العظيم   املرياث  هذا   حممد  خلف

كان هلذا   وإمناحضارته  حىت يتم هللا يف العامل  نوره .  بعد  ويوجه 
منه  وأكثروسيكون له مثله فيما  مضى   األثراملرياث كل هذا 

هي وحدها    حضارةأساس دين احلق  ووضع   أقام ألنهمن بعد  
حممد للناس  كفيلة بسعادة العامل.والدين  واحلضارة  اليت  بلغهما

ان  حىت  ال انفصال  بينهما  .والن قامت بوحي ربه  يتزاوج
من قواعد العلم وهدي العقل ,واستند يف  أساساحلضارة على 

احلضارة الغربية يف عصران  إليهما استندت  إىلذالك  
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التفكري    إىلمن حيث هو دين  اإلسالماحلاضر.ولئن  استند  
ك ان الصلة مع ذال الذايت  واملنطق  التجريدي  )امليتافيزيقي(

من كتابه"حياة .وأساسهاواحلضارة بني الدين ومقرراته  وثيقة
 499-117حممد"ص

 
 20، ولد يف مصريحممد حسني هيكل شاعر وأديب وسياسي كبري 

حنني يف قرية  هن 1305 ذو احلجة 12املوافق  1888 أغسطس
 .مصر،  الدقهلية، حمافظة  املنصورةيف مدينة  اخلضراء

درس القانون يف مدرسة احلقوق اخلديوية ابلقاهرة وخترج منها يف عام 
 جامعة السوربون. حصل على درجة الدكتوراه يف احلقوق من 1909

 10عمل يف احملاماة  مصر، ولدي رجوعه إىل 1912سنة  فرنسايف 
وأتثر أبفكاره،  أبمحد لطفي السيدسنني، كما عمل ابلصحافة. اتصل 
 وغريهم. وقاسم أمني حممد عبدهوالتزم بتوجيهاته، كما أتثر ابلشيخ 

، أول دستور 1923دستور اليت وضعت  جلنة الثالثنيكان عضوا يف 
. ملا أنشأ 1922 فرباير 28لتصريح صدر يف مصر املستقلة وفقا 

 السياسة األسبوعيةجريدة أسبوعية ابسم  حزب األحرار الدستوريني
. اختري وزيرا للمعارف يف 2619عني هيكل يف رائسة حتريرها سنة 

، ولكن تلك احلكومة 1938عام  حممد حممودالوزارة اليت شكلها 
استقالت بعد مدة، إال أنه عاد وزيرا للمعارف للمرة الثانية سنة 

، مث عاد 1942، وظل هبا حىت عام حسني سرييف وزارة  1940
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، وأضيفت إليه وزارة 1944وتوىل هذا املنصب مرة أخرى يف عام 
 .1945الشؤون االجتماعية سنة 

وىل ، مث تالدستوريني األحرارحزب انئبا لرئيس  1941اختري سنة 
، وظلَّ رئيًسا له حىت ألغيت األحزاب بعد 1943رائسة احلزب سنة 

 1945. توىل رائسة جملس الشيوخ سنة 1952يوليو  23ثورة قيام 
حيث  1950وظل ميارس رائسة هذا اجمللس التشريعي حىت يونيو 

سيم الشهرية اليت أدت إىل إخراج هيكل أصدرت حكومة الوفد املرا
وكثري من أعضاء املعارضة من اجمللس نتيجة االستجواابت اليت قدمت 
يف اجمللس وانقشت اهتامات وجهت لكرمي اثبت أحد مستشاري امللك 

 فاروق.

 جامعة الدول العربيةتوىل أيضا متثيل السعودية يف التوقيع على ميثاق 
 أكثر من مرة. األمم املتحدة، كما رأس وفد مصر يف 1945عام 

 ديسمرب 8املوافق  هن 1376 مجادى األوىل 5تويف يوم السبت 
 عاما. 68عن عمر يناهز  م1956

 
 

 

 مؤلفاته:
 

 رواية زينب_
 _ حياة حممد

 _ الصديق ابوبكر
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 الفاروق عمر-
 _ يف منزل الوحي
 _عثمان بن عفان

 
 
 
 

. 

 montgomery  wattمونتجمري وات
 

 حممد يف  مشهور يقول عن رسول هللاانكليزي مستشرق 
 النيب كتابه"حممد 

  ورقة تبني لطافة   القصص اليت  من  ورجل الدولة" :وردت كثري
 شعوره

جعفر     عمه  ابن   أرملة والبعض منها تستحق التصديق .فهذه 
 أخربت

لواجباهتا    أدائها إثناءوفاة جعفر حيث  خرب أذاعكيف انه 
 أطفاهلاها ومجع من دبغ للجلود وعجنا للعجني ,اندا املنزلية

 عليهم مث مشهم,  وجوههم ودهنهم  ولف ذراعيه  الثالثة و غسل
سئلت  الزوجة  انفجر ابكيا. حىت  ابلدموع  عيناه   واغرورق
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قد قتل.بعدها   أبنه جعفر" فاخربها   :"هل  مسعت  شيئا  عن
 .جعفر آللبعضا من  الناس  ابن  يصنعوا طعاما  أمر

 يوم  ذات   .ففي أرواحهمل يف ودخ األطفال أحبكما انه 
 احد  رأى

 عن    فسألهالذين اعتاد على املزاح بينهم حزينا  األطفال
 الذي السبب 

 ابله    من  يهدئ    فراح  فاخربه ابن عصفوره قد مات  أحزنه
 ويسليه

 زحف  رجاله  خالل  ,ففي  احليواانت ىتان رمحته طالت ح
 مكة لفتح  

  ال يزعجوها ابن   أصحابه  مرفأمع جرائها  بكلبهمروا 
 رجال وخصص 
.لقد  كسب  حممد  احرتام   األمرعلى  تنفيذ  هذا   لإلشراف

الدينية  اليت  حتكم نشاطه   وحتليه    لألسسالرجال وذالك وثقة 
الشدة املمزوجة  إىلواحلزم واحلياد والثبات املائل  بسجااي  الشجاعة

نتزع له حبهم وضمن له سلوكه متشح بسحر ا إىل إضافةابلكرم,
 .إخالصهم
  ورأينا. حممد  بغض  من كل عظام العامل كما أحدامل يبغض 

   عدوا   اإلسالم ظل   فلعدة قرون.السبب الذي  خلق ذالك
 للمسيحية  كبريا 
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  مع  مباشر  متاس  لإلسالم  أصبح حصلت منذ وهذه العداوة 
 املسيحية

    أقاليمها   خري  بعض خسرت  البيزنطية بعد ان  فاإلمرباطورية
 لصاحل

   الغربية   أوروابهددت    الوسطى,و  أسيا  من  وومجتالعرب 
 ومتثل

   الصليبني  دخول وصقلية و  اسبانيا  إىلالتهديد بدخول العرب 
 لألرض

  الوسطى  أورواب جعل  ,كل ذالك ااملقدسة لطرد العرب منه
 فكرة  تبين

 الثاين  القرن   الظالم.ويف ريأمماهوند  إىلعن حممد الذي حتول 
 عشر

   اثراليت  خلقت   محلت اجليوش الصليبية هذه التحريفات
 على سئ 

 .األخالق
  األوروبيني الكتاب  محلة التحطيط من شانه اليت شنها ان 
 قابلها   ضده

   أوروبينيكتاب    من    صدر  لشخصيته  تقديس 
 ومسلمني.ولكن  ال

   كافية  لعالقة   أسس  اين يف بناءالتحطيط وال التقديس جمد
 دينني  بني 
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  إىل  نرجع  .واالن علينا اناإلنساينيشكالن نصف العرق 
 اليت  األسئلة

  اليت  ويف جعبتنا مجلة من احلقائق اليت  طرحناها يف البداية
 سنبين  عليها

 املطاف؟ أخراحلكم النهائي و ما  هو حكمنا يف 
  يرضي   دجاال    د انه كانمن االدعاءات الشائعة ضد حمم

 طموحه و
  ويشبع شهوته وينشر تعاليم دينية  هو نفسه يعرف اهنا

 ان مزيفة.غري 
, مفهوما  غري  أمر  اإلسالم مثل هذا النفاق جيعل من تطور 
 أشاروقد  

  حول  هذه النقطة توماس كارليل قبل مئة عام يف حماضرته إىل
 اإلبطال

  الراسخ  يف   حممد   فإمياناحثني.وقد القت قبوال ما بني الب
 ذاته   ويف

استعداده لتحمل املصاعب رسالته بد جليا من خالل 
 واالضطهاد  ولو

ولو كان ذا غاية دنيوية ملا كان  هناك  فرصة   لنجاحه.ولو  كان   
 غري

شخصيات قوية  ونزيهة   وإخالصخملصا ملا متكن من كسب 
 أيب  أمثال
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يسمح  هللا     كيف  مفاده   أخر  سؤاال املؤمن هنا؟ ويطرح وعمر
 لدين

من  الكذب    أسسمن  ان  ينشا على    اإلسالمعظيم مثل  
 واخلداع.
.وان كان يف بعض  اجلوانب  وهذا ما يثبت ابن حممد كان خملصا
 تصدر

 أوليست بصادرة من كذب متعمد  أخطاءفهي  أخطاءمنه 
 دجل.

يف حممد  أخالقيب وجود  عي إىلتشري  أخرىوهناك ادعاءات 
 من قبيل

انتهاك    إىل  فإشارةاهتامه ابخليانة   أماانه كان خائنا وشهواين .
 األشهر

  وأما *احلرام وشن  القتال  فيها  كما  حدث  يف  غزوة  النخيلة 
 اهتامه

طليقة ولده   *زواجه من زينب بنت جحش إىل فإشارةابلشهوانية 
 ابلتبين

 
يتخذ  من هذه    اإلسالمى  علقمني  ان بعض املستشرقني النا*

 الواقعة  مادة
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خميالتهم  إليهيتشبثون بكل شئ توحي  ألنهمللتشهري بنيب اهلل 

تافها وسخيفا   فيه طعن على االسالم مهما كان املريضة بان

 كل مذهب  يف مذهب اويذهبو

بشان  أمااحلقد  دافعهم والبغض سائسهم .,يف صقله واجرتاره 

 حادثة النخلة

ان ال نتخطاها  دون    فأليناغبارها السيد  مونتغمري   أثار ليتا

حيثياتها وإجالئها لكل من حاك الشك يف  صدره   التعريج   على

 ووقر سوء  الظن  

 يف   خلده.

  1الذهيب يف "تاريخ االسالم" ج اإلمام أوردهوهذا نص الواقعة كما 

 :169ص

 اهلل عبد رجب يف موسل عليه اهلل صلى النيب بعث ثم: عروة قال

 ال أن وأمره كتابًا، معه وكتب. مثانية ومعه األسدي، جحش  بن

 نظرت إذا: وجده الكتاب قرأ فلما. يومني يسري   حتى فيه ينظر

 لنا فرتصد والطائف، خنلة بني تنزل  حتى فامض هذا كتابي يف

 قال الكتاب يف اهلل عبد نظر فلما أخبارهم من لنا وتعلم قريشًا،

 إىل أمضي أن وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أمرني قد: بهألصحا

 الشهادة   يريد   كان  فمن. منكم أحدًا أستكره أن ونهاني خنلة،

 اهلل رسول ألمر فماض أنا فأما. فلريجع املوت كره ومن فلينطلق،

  أبو  :وهم الثمانية،  معه  ومضى  فمضى  .وسلم  عليه اهلل صلى

   وسعد غزوان، بن وعتبة حمصن، بن شةوعكا عتبة،  بن  حذيفة
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 التميمي، اهلل عبد بن وواقد ربيعة، بن  وعامر  وقاص،  أبي بن

 على بهم فسلك .البكري بن  وخالد  الفهري، بيضاء  بن وسهيل

 أضل حبران، له يقال  الفرع فوق مبعدن  كان إذا حتى احلجاز،

 يف  خلفافت  هلما، بعريًا غزوان  بن وعتبة وقاص، أبي بن سعد

  بهم  فمرت. بنخلة  نزل حتى بقي مبن اهلل عبد ومضى. طلبه

  احلضرمي بن عمرو وفيها وأدمًا، زبيبًا حتمل لقريش  عري

 وكان عكاشة؛ هلم فأشرف.  هابوهم القوم  رآهم  فلما  .ومجاعة

 عليكم بأس ال عمار: وقالوا أمنوا،  رأوه فلما  رأسه؛   حلق  قد

 .منهم

 لئن واهلل: فقالوا رجب، آخر يف وذلك فيهم، القوم وتشاور

  ولئن به، منكم فليمتنعن احلرم ليدخلن الليلة هذه تركتموهم

 على أمجعوا ثم وترددوا،. احلرام الشهر  يف  لتقتلنهم  قتلتموهم

  احلضرمي  بن عمرو اهلل عبد ابن واقد فرمى جتارتهم، وأخذ قتلهم

. كيسان بن  واحلكم  ،اهلل عبد  بن  عثمان  واستأسروا  فقتله،

 .اهلل عبد بن نوفل وأفلت

   .املدينة  قدموا حتى واألسريين، بالعري وأصحابه جحش ابن وأقبل

   القرآن فنزل وسلم، عليه اهلل صلى للنيب غنموا ما مخس وعزلوا

  احلضرمي، ابن قتل وسلم عليه اهلل صلى النيب وأنكر    .كذلك

 فيه قتال قل فيه قتال احلرام رالشه عن    يسألونكم"  : فنزلت

 يف الفداء وسلم عليه  اهلل  صلى النيب وقبل اآلية،"  كبري

 فأسلم احلكم    وأما  كافرًا،  مبكة  فمات  عثمان  فأما. األسريين
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  هذه  وعلق الشنقيطي يف تفسريه على  .معونة ببئر واستشهد

 القصة

 يف قتاهلم يف املسلمني على املشركني اعرتاض جاء وقد مبا يلي:

 ، النخيل قطع يف املسلمني على اليهود اعرتض كم ، احلرم األشهر

 ُقْل ِفيِه ِقَتاٍل احلرام الشهر َعِن َيْسَأُلوَنَك }:  تعال قوله يف وذلك

 َوِإْخَراُج احلرام واملسجد ِبِه َوُكْفٌر اهلل َسِبيِل َعن َوَصدٌّ َكِبرٌي ِفيِه ِقَتاٌل

 تعاظم فقد . { القتل ِمَن   َأْكَبُر والفتنة اهلل ِعنَد ُرَأْكَب ِمْنُه َأْهِلِه

 ومل ، خنلة وقعة يف املشركني لبعض املسلمني قتل املشركون

    حرمة على باعتداء واتهموهم ، احلرام الشهر دخول يتحققوا

 يف القتال بأن قالوا ما مبوجب تعاىل اهلل فأجابهم ، احلرم األشهر

 سبيل عن صد من املشركون ارتكبه ما كنول ، كبري احلرام الشهر

 - منه أهله وإخراج احلرام املسجد عن   وصد ، باهلل وكفر اهلل

 ، القتل من وأكرب الدين عن والفتنة ، اله عند أكرب  املسلمون وهم

 . املسلمني من استنكروه الذي أي

   جاهلية وملا جاء عادة  االشهر  ان قانون حرمة القتال يف هذه 

 نسخها   ماالسال

معنى  اليت ال اجلاهلية   ورفض التقيد بها لكونها من  خملفات

 هلا. وان  كانت

  بها  االلتزام عادة  تلتزم بها قريش  فمن حق املسلمني عدم 

 يف   ظل  خصوصا
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 تلتزم   معاهدات غياب اجلو السياسي املالئم لعقد اتفاقيات و

 اطراف  مبوجبها

جنود    ان   هو من التنويه  عليه و النزاع .وهناك امرا اخر البد

 السرية   اليت

  بعثها النيب حممد  ملا شرعوا يف القتال  الذي  كان عبارة عن 

 صغرية   مناوشة

  على  و   من  شهر  مجادى   اليوم االخري كانوا يعتقدون انهم يف 

 البناء  هذا 

  1خاضوا قتاهلم.يقول  ابن كثري رمحه اهلل يف تفسريه ج

 يتبع أنه يزعم حممًدا إن: وقالوا املشركون عليه ففجر :"574ص

 يف صاحبنا وقتل احلرام، الشهر استحل من أول وهو اهلل، طاعة

 أول يف: وقيل- مجادى يف قتلناه إمنا: املسلمون فقال. رجب

 دخل حني سيوفهم املسلمون وغمد- مجادى من ليلة وآخر رجب،

 الشَّْهِر َعِن َيْسَأُلوَنَك }: مكة أهل ُيَعيِّر اهلل فأنزل. رجب شهر

 يا أنتم صنعتم وما حيل، ال { َكِبرٌي ِفيِه ِقَتاٌل ُقْل ِفيِه ِقَتاٍل اْلَحَراِم

 باهلل، كفرمت حني احلرام، الشهر يف القتل من أكرب املشركني معشر

 أهل وإخراُج وأصحاَبه، وسلم عليه اهلل صلى حممًدا عنه  وصَدْدمت

 أكرب وسلم عليه اهلل صلى حممًدا أخرجوا حني منه، احلرام املسجد

 انتهى.اهلل عند القتل من
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وهذا امللف  ممن داب   املستشرقني  وامللحدين  على  التحلق   *

  وال  جيدونها  هي  يطلبونها    حوله وضالتهم الوحيدة اليت

 تشويه  صورة   رسول

  ارماخلو النقائص و الصاق  سلم  و و  اهلل  صلى  اهلل  عليه 

 دون  لكن  به و

   يف  اجاد و  القرطيب   االمام   احسن  القتاد.وقد  خرط  ذالك 

 هذا  اشباع 

    تفسريه   يف اهلل   رمحه  تفصيال .يقول و  حبثا  املوضوع 

 جبامع  املوسوم 

 أن:  احلسني بن علي عن وروي :166ص 14احكام القران ج

 زيدا أن إليه تعاىل اهلل أوحى قد كان سلم و عليه اهلل صلى النيب

 للنيب زيد تشكى فلما إياها اهلل بتزويج يتزوجها  وأنه زينب يطلق

 يريد أنه وأعلمه تطيعه ال وأنها زينب خلق سلم و عليه اهلل صلى

 األدب جهة على سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول له قال طالقها

 أنه يعلم وهو زوجك عليك وأمسك قولك يف اهلل اتق:  والوصية

 يأمره أن يرد ومل نفسه يف أخفى الذي هو وهذا ويتزوجها سيفارقها

 و عليه اهلل صلى اهلل رسول وخشي سيتزوجها أنه علم ملا بالطالق

 مواله وهو زيد بعد زينب يتزوج أن يف الناس من قول يلحقه أن سلم

 خشي أن من القدر هذا على تعاىل اهلل فعاتبه بطالقها أمره وقد

 بأنه علمه مع أمسك:  قال بأن له اهلل أباحه قد يءش يف الناس
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 علماؤنا قال حال كل يف أي باخلشية أحق اهلل أن وأعلمه  يطلق

 اآلية هذه تأويل يف قيل ما أحسن القول وهذا:  عليهم اهلل رمحة

 الراسخني والعلماء املفسرين من التحقيق أهل عليه الذي وهو

 بن بكر أبي والقاضي شرييالق العالء بن بكر القاضي و كالزهري

 هو إمنا { الناس وختشى }:  تعاىل بقوله واملراد وغريهم العربي

 بزوجة وتزوج األبناء نساء تزويج عن نهى بأنه املنافقني إرجاف

 امرأة زينب هوي سلم و عليه اهلل صلى النيب أن روي ما فأما ابنه

 جاهل عن يصدر إمنا فهذا عشق لفظ اجملان بعض أطلق ورمبا زيد

 مستخف أو هذا مثل عن سلم و عليه اهلل صلى النيب بعصمة

 بن علي إىل وأسند األصول نوادر يف احلكيم الرتمذي قال حبرمته

 جوهرا العلم خزانة من بهذا جاء احلسني بن فعلي قوله احلسني

 أعلمه قد أنه يف عليه اهلل عتب إمنا أنه الدرر من ودرا اجلواهر من

 أمسك:  لزيد ذلك بعد قال فكيف اجكأزو من هذه ستكون أن

 ابنه امرأة تزوج:  يقولوا أن الناس خشية وأخذتك زوجك عليك

 هذا ليس:  العلماء بعض قال:  النحاس وقال ختشاه أن أحق واهلل

 بالتوبة يؤمر مل أنه ترى أال خطيئة سلم و عليه اهلل صلى النيب من

 غريه أن إال خبطيئة ليس الشيء يكون وقد منه باالستغفار وال

 انتهى. الناس يفتنت أن خشية نفسه يف ذلك وأخفى منه أحسن

وهناك روايات تقول ان النيب حممد راها يف بيتها وعليها ثياب 

 رقاق حتكي
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مفاتنها فاعجب فيها ووقعت يف قلبه واستحث زيد   على  تطليقها  

 لكي

ال  يتسنى له الزواج منها  ولكن هذه الروايات كلها  موضوعة 

 صيب هلان

 انفا  من  راينا  من الصحة وحكمها الرمي يف سلة املهمالت  ولقد 

 كالم 

نفسك  )وتكتم يف   وجل االمام القرطيب ان املقصود من قول البارئ عز 

 ما

اهلل مبديه وختشى الناس واهلل احق ان ختشاه( أي انا اعلمناك 

وملا انك ستتزوجها يوما من االيام بعد ان يطلقها زوجها  مسبقا

حانت ساعة حتقق ذالك مبجيئ زوجها زيد يتذمر ويشكو من سوء 

   معشرها قلت له امسك عليك زوجك.وبهذا فانك قد كتمت عن

 اليك  ما اوحي    الناس

 

 

 

 

 

  جبمال   افتتانه  كتم   الكريم  من الكتمان ان النيب املراد   . وليس

 رقني التائههلذالك قطعان املستش تروج كما   راها   زينب  ملا 

وتركهم يف ظلمات  الذين طمس الضالل ابصارهم  جبناحه
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قلوبنا  وعمر  بالسكينة اليبصرون.واحلمد هلل  الذي  اراح ضمائرنا

ملا  اعطانا من حجج  بواهر نطاعن بها عبدة الصلبان واهل الرذيلة 

 .االحلاد
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ليس من اجللي  نعم ان هذه حقائق جمردة ال نزاع يف ذالك,لكنها
   انتهاك   مبا يكفي الن تكون تربيرا هلذه االدعاءات.هل كان

 الشهر
عمال غادرا أو انه خرقا لتقليد من تقاليد دين وثين؟  حلرام ا

بنت جحش هو رضوخا  لرغبة  جنسية  أو  .وهل   زواجه  من
 عمل  سياسي   صرف  أراد

  ن  مستوىري  مرغوبة   متأتية  ممنه القضاء على ممارسة غ
 منحدر أخالقي  

  كثري من    إىل .لقد تعرضت هذه احلادثة خبصوص التبين
 اليت  التفسريات

 اضعف مما يتصور. األحيانيف بعض  أبنهحممد  إظهار إىلهتدف 
    وهو   جوهري  سؤال   ان مناقشة مثل هذه االدعاءات يثري

  أم وبلده؟   عليه مبقاييس عصره أحنكمحنكم على حممد؟  كيف 
 ؟وعندما   الغريب  العامل  تنورا السائدة يف األكثر  اآلراءبتلك  

 املصادر  بدقة  نتفحص
  الغربيون  يشجبها   اليت  حممد  أفعالسنجد من الواضح ابن 

 املعاصرون
 مجلة  انتقدوا   لقد .من قبل معاصريه أخالقيمل تكن حمط نقد 

 أفعاله  من 
 سببها   كان   رمبا  فعل ذالك  إىلغري ان الدوافع اليت دفعته 

 من   اخلوف
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  يفعلوا  العواقب .فهم ينتقدون حادثة النخلة لكن املسلمني مل
 إال   ذالك

 املكيني. انتقام   من  أومن عقوبة الالهلة الوثنية املهانة  خلوفهم
 كان   وإذا

  اجلماعي  لقبيلة  اإلعداماندهاشهم )يعين املستشرقني( على 
 بين  قريظة

هذه      سببتها  ا االندهاش كان لكثرة النزاعات الدموية اليتفهذ
 احلادثة
 ,لكن  سفاحيا  زواجه من زينب بنت جحش يبدو عمال أما

 هذا مفهوم 
  مستوى كوميوين   إىلالسفاح مرتبط مبمارسات قدمية تعود 

 متدين  من
الطفل غري  معروفة  ابلضبط,  أبوةحيث ان  األسريةاملؤسسات 

 وهذا
 هذا املستوى املتدين. أزالاالسالم ملا جاء  لكن

ادعاءات الغدر والشهوانية ضد   من وجهة نظر واقع زمن حممد
 حممد

  خلقيا يف عيبا   ذالك  يعتربوا  مل  مؤكدة .فمعاصروه  غري
 شخصيته

وابلعكس  فان  الغربيني  املعاصرين  انتقدوها  وهنا  يربز   
 االختالف
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مقاييس  زماهنم . فقد  كان  يف   فمقاييس حممد ختتلف عن 
 عني  جيله

لقد   .األخالق  جمال  يف  مصلحا  وان  كان  اجتماعيا  مصلحا 
 خلق

   جديدة  أسريةنظاما جديدا من  الضمان  االجتماعي  وتركيبة  
 وكال

الصعيدين طاهلما حتسن كبري خري من ذي قبل.وعمل على 
 حتسني مبادئ

.لقد يستوطنون يف جمتمعات مستقرة وكيفهم الن األخالقيةالبدو 
 أسس

.وهذه   عديدة من البشر أعراقدينا وهيكال اجتماعيا حلياة 
 االجنازات

 داعر قدمي. أوليست من فعل غادر 
االحنطاط بعد ان   أصاهباان البعض يؤكد ان  الشخصية حممد)قد 

 حتول
املبين على  الرأيصلبة هلذا  أسساملدينة,لكن ال تتوافر  إىل

 مبدأ  أساس
  املطلقة  والسلطة  هش جدا والذي يقول:السلطة الكلية تفسد 

 تفسد
.ان االدعاءات القائلة بوجود عيوب خلقية يف شخصيته ابلتأكيد

 وجدت
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 هذه   أخذان  لو  إننا   بيد ابملدينة. وجوده   يف فرتة 
ال جند   فيها  فشال  يف  منظومة     لتفسرياهتا  وفقا االدعاءات 

العليا  و ال نكوصا  عن   مبادئه األخالقية .فواعظ مكة  مثله   
حاكما  املضطهد   كان   رجل     مرحلته  أكثر  من كونه

للمدينة.كما انه مل يسجل شيئا  عن هذا  الواعظ  لكي  يبني  
 .االفرق بني موقفه وموقف أورواب قرن التاسع عشر  لنا
 

ون معاصريه إنساان ابملدينة أو مبكة يف عي .لقد كان  حممد سواء
  صاحلا ونزيه, ويف

 مصلحا اجتماعيا وأخالقيا. عيون التاريخ
 

    عرب  أمامحول حممد عندما نزنه  إبنصافيتوجب قول الكثري 
   عصره

يف السلوك  األسوةحال اعتربوه  أية.فاملسلمون وعلى 
 لكل والشخصية  

 ذجاأمنو كي يقومون بذالك فعليهم ان يقدمونه اجلنس البشري.ول
 للحكم

طبقا ملعايري الراي العاملي املتنور.وعلى الرغم ان  العامل  يتحول  
 ابضطراد

عاملا واحدا,يتوجب ان نويل  حممدا  التفاات  اكثر  كقدوة  
 اخالقية.والن
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املسلمون كثريون يتوجب عليهم  اجال ام  عاجال ان  يفكروا  
 جداي  يف

امهوا  هبا  يف  ويس ,اغرتاف مبادئ من حياة وتعاليم حممد 
 التطور  اخللقي

 للجنس البشري.
.و  السؤال  هو : أالنحلد     إجابةهلذا السؤال مل جند أي 

لتدعيم ادعاءاهتم حول   أالنمالذي  قالوه املسلمني حلد 
 حممد؟سوى بياانت استهاللية

مل تقنع سوى عدد قليل من غري املسلمني.ان  اجملال  الزال  
 أماممفتوحا  

.هل هم لقضيتهم وأكمل  أفضلاليوم كي يعطوا عرضا مسلموا 
 قادرين

العامة واخلاصة منها يف حياة حممد ويكتشفوا   األمورعلى غربلة 
 املبادئ

خالقا  يف    إسهامافيها اليت من شاهنا  ان تساهم   األخالقية
 واقع  العامل

كان هذا كثريا جدا فال يتوقع حدوثه.فهال هم على    وإذا؟احلاضر
 لاألق

 أحسنوا؟فان لإلنسانيةقادرين على تبيني مثله العليا بشكل ممكن 
 أداءيف  
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هلم   اإلصغاءذالك,بعض املسيحيني سيكون هلم استعداد على 
 وتعلم  ما

ففي هذا املشروع  تواجه املسلمني صعوابت هائلة .ميكن تعلمه
 وحيتاجون

لكن هذا  األخالقيةمزيج من الثقافة الصحيحة والبصرية  إىل
 ملزيج اندرا

الوجود.ومن وجهة نظري الشخصية ان املسلمني من  غري  
 احملتمل  ان

 الرأيعلى    أتثري  إحداث إىليف حماولتهم الرامية  ينجحوا
 العاملي.وعلى

يف جمال الدين من احملتمل ان  أما. األخالقيف جمال  األقل
 يقدموا شيئا ما

لعقيدة اليت هذه ا—للعامل ,فهم شددوا على عقيدة حقيقة هللا
 أونسيت  

,واين اقر األخرىالتوحيدية  األداينيف مواطن مهمة من  أمهلت
 ابين مدان

  إقناع  خبصوص لكن  كالغزايل.  رجال  كتاابت    إىلابلفضل 
ابن حممد  هو اإلنسان املثايل مل ينجز  إىل حد  أوروابمسيحيوا 

 أالن  أي شئ.
 

 العظمة أسس
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حممد.قوى  متازجت     متان ظروف الزمان واملكان قد خد
 فيما  بينها

وكونت مل  منصة  انطلق  منها يف  كل حياته  ومهدت  للتوسع  
 االحق

.فلقد كان هناك اضطراب اجتماعي يف كل من مكة لإلسالم
 واملدينة  و

جنوح حنو التوحيد وردة فعل ضد اهللينية يف مصر وسوراي 
 ابلتزامن  مع

 إىل أضفيزنطية والفارسية ,الب اإلمرباطوريتنياحنطاط يعتور 
 ذالك تنامي

حوهلم.وعلى  املأهولةالبدو العرب لفرص الغنيمة يف البالد  إدراك
 الرغم

ان   يقدر هلا   اهنا مل إالتشاهبها  أخرىمن وجود هذه القوى مع 
هنضة إمرباطورية تسمى اخلالفة األموية  ويف  تطور   تسهم يف

النتشار السريع   للعرب  دين عاملي و ا االسالم  وحتوله  إىل
والنمو  للمجتمع اإلسالمي بدون ذالك املزيج املتميز من 

 اخلصال املتوافرة يف شخصية  حممد. ولوال  هذه
 
 

 اخلصال النعدم احتمال اندالع هذا التوسع,ولوالها ما استنزف  العرب
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العسكرية يف شكل غارات شنوها على سوراي والعراق   إمكانياهتم
 وهذه

 :أقسامثالث  إىلتنقسم  اخلصال
من  أوفمن خالله  ابلغيب التنبؤان حممد لديه ملكة  األول

 خالل  الوحي
 علم ان  العامل-التقليدية اإلسالميةلوجهة النظر  وفقا-الذي نزل عليه 

 جعلت استقرار توتراته  االجتماعية األفكاربنية معينة من  أعطيالعريب 
  ابألسبابك  بصرية  ممكنا.ان  هذه  البنية  امتل  أمرا
للتذمر االجتماعي وعبقرية ساعدت على التعبري عن   األساسية

 أاثرهذه  البصرية  بشكل  
عندما يقرا القران  األورويب.ان القارئ كيان السامع هلا  أعماق

 رمبا  ينفر
حلاجات   اإلعجابمنه,لكن القران كان مالئما  بشكل  يثري  

  وظروف
 عصره.

حممد كرجل دولة .فالرتكيبة  التصورية   الثاين حكمة األمر
  عملت  البنية   .وهذه بنية  جمرد  هي املوجودة  يف القران 

بناء  سياسات ومؤسسات متماسكة.لقد قيل الكثري   دعم على 
 حممد البعيدة   النظر ةإسرتاتيجيحول 

االجتماعية.وحكمته يف هذه القضااي جتلى يف   وإصالحاته
 التوسع  السريع
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ومالئمة  عاملية بعد وفاته. إمرباطورية إىللته الصغرية وحتوهلا لدو 
 مؤسساته

االجتماعية للعديد من   البيئات  املختلفة واستمرارها  لثالثة  
 عشر  قران.

وحكمته      اإلدارةالثالث مهارته  وكياسته  يف  شؤون   األمر
 يف  اختيار

القوانني   .اناإلداريةالتفاصيل   هلم   يفوض  الرجال الذي
 والسياسات

كان التنفيذ  خاطئا  ومتعثر.    إذابعيدا   أثراالسليمة ال تعطي  
 لقد  

بعدما أسس "مؤسسة دائمة "متكنت من الصمود  حممد مات 
 بوجه صدمة

وسرعان ما تعافت من تلك الصدمة وتوسعت بسرعة  غيابه
 اعجازية.

  صدر  وفرتة حممد  اتريخ خبصوص  رأيهمن احد عرب عن  أكثر
على عظمة االجنازات اليت حققها  والكثري يندهشاالسالم .

امتلكوها.غري ان الرجل   .فظروفه منحته فرصة القليل من الناس
لكونه  متنبئا  كان متناغم بشكل  كامل  مع زمنه.وهذا ال يعود

يف  و رجل  دولة وخلف كل ذالك ثقته إدارايفقط  بل انه  كان  
 .أرسلهن  هللا  هو  الذي  الثابت  اب  وإميانههللا 
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 هل كان حممد نبيا؟
  عاملي.ومؤسس دين يوصف حممد من وجهة نظر اترخيية أالن إىل

 يتطلب
ال    برونر على سبيل املثال يعترب ادعاؤه النبوة فأميلحكما الهوتيا.

 ميكن
   ابن  حممد   يقر حال مبحتوى الوحي احلقيقي غري انه  وأبيتربيره 

 كان
ان   العربية من طراز ما قبل املسيحية .اذ من الصعب نيب اجلزيرة
 تستثنيه

الدخول   .وبدون  الوحي إىلا الطريق  هيئوا من مراتب الرسل الذين 
 يف

  ومبستوى    سأحاولبرونر.  رأيخلف   ةالالهوتييف التعقيدات 
 اإلنسان

املسيحي وال  تابلالهو املتعلم الذي ليس له معرفة خاصة ال 
 و  اإلسالمي

 .بعض االعتبارات العامة املتعلقة ابلسؤال أضع
على وجود شيئا ما يسمى "اخليال اخلالق"يف بعض   ابلتأكيدسابدا 

 البشر
 أرائهموالشعراء والكتاب التصوريني,وهوالء يعربون عن  كالفنانني

 بقصص
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ودراما وراوايت لكنهم ال يعربون عن كل  ما يشعرون   وقصائد
 بشكل

عظيمة ذات اخليال اخلالق واملتسمة ال األعمالكامل.ان 
 بشمولية  معينة

ليسوا   أهنمهي اليت تعرب عن مشاعر ومواقف جيل كامل.ابلطبع 
 خبياليني

يوظفون الصورة   أهنمواقعية ,بيد  أشياءيعاجلوا  أهنمحيث 
 واملشهد املرئي

ويستحضرون الكلمات للتعبري عن ما وراء تصورات البشر 
 العقلية.

 أبهنم أؤكدالقادة الدينيني النبويني يتوجب علي ان و  األنبياءان 
 يتقامسون
مرتبطة  أبفكاريصدعون  إهنمملكة هذا اخليال اخلالق مع غريهم.
 أبعمق

نقطة يف التجربة االنسانية,مع ايالء اهتمام خاص  وأوسط
 حباجات زماهنم

كان ذا  جاذبية    إذاالنيب  العظيم   أماراتوجيلهم.ان من 
 عميقة  للذين

 .خياطبهم
؟سرتى  البعض  يقول "من  الالوعي"  األفكارهذه   أتيت أينمن 

 ورجال
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الدين يقولون اهنا من هللا.وابلرغم من ان البعض يذهب بعيدا   
 كبارون

هناك شئ من  فريدرج فون هيجل الذي يدعي "يف أي مكان
 احلقيقة

هذا  أفكارمن هللا.وقد يكون من املؤكد ابن  أصلهااحلقيقة 
 اخلالق اخليال

وانبعة من  من ذاته نفسها أعظمتكون  اإلنسان الوعي الذايت
 حتت عتبة

 الوعي  الذايت.
 

حول هذه القضية  األسئلةال حيسم كل  الرأيان تبين هذا 
 .فماذا عن

غري    أومزيفة    ما كانت  إذاهذا اخليال اخلالق  أفكارعن 
 صحيحة

  أتيتحلقيقة ال ؟فهذا ابرون هيجل نراه حذرا عندما يقول ابن ا
 من إال

من   أتيتقد  األفكارالدينية تقول ابن  نواميس.كما ان الهللا
 الشيطان

احلياة  أو.وحىت لو كان اخليال اخلالق وسيلة هلل يستعملها هللا 
 ,اليعين
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هتلر    أدولفصحيحة .فهذا    أوحقيقية  أفكارهابلضرورة كل 
 يتميز

 إعجابعلى  فكارهأحازت  ,ومتطور جدا أبنهخياله اخلالق 
 واسع,غري

الذين    األملانانه كان مصااب مبرض االضطراب العصيب وهوالء 
 اتبعوه

 مصابني بعصابه هذا. أصبحوا اإلخالصببالغ 
نطاقا  واسعا  من   وأنتج يف شان حممد,فهو ذا خيال متدفق أما

 األفكار
  ةالقرآني  األفكاراحلقيقية  والسليمة  .وهذا  ال يعين  ان  كل  
نقطة واحدة  األقلحقيقية  وصحيحة,وبنحو اخص هنالك على 

 تبدو غري سليمة
على النواميس  متفوقانتاج اخليال اخلالق  أووهي اعتبار الوحي 

 البشرية
.وهناك بعض  التارخيية اجملردة للحقيقة  مصدرا  الطبيعية واعتباره

 اآلايت
يَها  اْلَغْيب    ت ْلَك م ْن أَنْنَباء   :{حول هذا املوضوع   القرآنية   نُوح 
ْ إ نَّ  إ لَْيَك  َما ُكْنَت تَنْعَلُمَها أَْنَت َواَل قَنْوُمَك م ْن قَنْبل  َهَذا فَاْصرب 

 .}اْلَعاق َبَة ل ْلُمتَّق نيَ 
ابن ادعاء متلك  اخليال   اإلقرار.واملرء ميكنه من 49/هود

 اخلالق  قادرا
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.بيد  ان  احدث واصدق تفسري  للحدث  التارخيي إعطاءعلى 
 اعتباره

 مصدرا للحقيقة اجملردة فهذا غلو وزيف.
خياله  أدى أنساانحممد نبيا؟انه كان  أكانماهو سؤالنا؟  وأخريا
 اخلالق

ذا  عالقة  ابسئلة    أفكارا  وأنتجاملستوايت , أعمقعمال على 
 إعجاباجلوهرية وهلذا فقد انل دينه على  اإلنساينالوجود 

 واسع النطاق ليس
كل على مرالقرون املتعاقبة بعده.ليست  فرتة حياته بل  ثناءإفقط 

اعلنها حقيقية وصحيحة,لكنه وبفضل هللا استطاع  اليت األفكار
 إالممن قبله يشهد ابن ال اله  أفضلدينا  تبليغ ماليني من البشر

 *هللا وان حممد رسول هللا
 من كتابه "حممد النيب ورجل الدولة"

Muhammad prophet and statesman"" 1ص-
8 

 

وخنالفه  أطلقهااليت  اآلراءنوافق السيد مونتغمري يف بعض  إننا*

  األنبياءيقول ما امساه باخليال اخلالق كان موجودا لدى  أخرىيف 

وهم بهذا اخليال اخلالق قاموا بتبليغ رساالتهم وكل هذا ليس 

ز يتلقون الوحي من اهلل ع عليهم السالم  فاألنبياءبصحيح باملرة  
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 أالنوجل وال يعملون بوحي خياهلم. وقال ان املسلمني فشلوا وحلد 

للكمال اخللقي وهذا واهلل ادعاء غري  كأمنوذجيف تقديم النيب حممد 

  وجياهدون  يناضلون عام  وأربعة  إلففاملسلمني ومنذ  مسئول

صلى  اهلل  عليه واله  من قوة  يف الدفاع عن رسول اهلل أوتوابكل ما 

 الكتابة  عنه وتدوين كل ما دق وجل منوسلم  و 

  يقتنع      مل  إذا   املسلمني   ماذنب  سريته  العطرة  ,ولكن  

   القران   أفكار  ان مبا يطرحون.وقال السيد مونتغمري   اآلخرون

 ان تكون  بالضرورة  ليست 

كلها  حقيقية  وإذا  ما النوافقه  عليه  فإننا كمسلمون نعتقد بان 

كالم اهلل القديم الغري خملوق واملعصوم من كل خطا وعيب ال القران 

 يديه  بني  المن  يأتيه الباطل

 .وال من خلفه 

 

 
يف  1909من نيسان  عام  24وليم  مونتغمري وات يف  ولد

 أدنربةيف جامعة  اإلسالميةللغة العربية والدراسات  أستاذاانكلرتا .عني 
 مسلمني ابلعلوم والعقائد ,ويعد واحد من ابرز املختصني الغري

 االسكتلندية وبقي األسقفية.تسنم منصب قس الكنيسة اإلسالمية
 1960.يف عام 1948غاية  إىل 1943يف هذا املنصب من عام 

 .استمر مونتغمريعضوا يف اجملمع املسكوين يف اسكوتالند أصبح
 تشرين   من 14يف األجلوافاه  إىليف مسريته الثقافية والكتابية 
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 :أعماله  أهم   عاما.من 97عن عمر انهز  2006عام  لاألو 
 _ حممد يف مكة

 _ حممد يف املدينة
 _ حممد النيب ورجل الدولة

 اإلسالمي_ الفلسفة والالهوت 
 األنبياء_ حممد خامت 

 اإلسالمية_ اسبانيا 

 
 

 

 

 

 

 

 David walsh  والش دديفي

  لرادواقسم الدراسات الدينية يف جامعة كو  أستاذوالش  دديفي
   من   كفاح    يقول يف كتابه "موسى عيسى وحممد: األمريكية

وجمتمعات وحتريرها من الظلم" عن النيب  أداين خلق    اجل
الكرمي حممد صلى هللا عليه واله وسلم :ان حممد يف نفس املركب 

جتربته ختتلف  عنهم اختالفا   ان   غرياليت فيها موسى وعيسى 
موسى  حالة   مع   تشابه   حالته    يف  كبريا.ليس

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

وعيسى,فنشاطاته مل تظهر من ظلم سابق الوجودواالمرباطورايت 
اتثريا على شبه اجلزيرة .لكن    ألقتاملسيطرة يف عصره حتما قد 

حممد كان ضمن جمتمع مكة مواطنا حمرتما ميتلك املال والسلطة 
 حرة تسمح له ابن يؤسس دينا أجواءويعيش يف غضون 

 األداين.ومكة كانت بطبيعتها متساحمة مع ة نسبية جديدا بسهول
اليت يعبدوهنا  أصنامهااىل ان جاء حممد وبدا مبهامجة  األخرى

ظلم املسلمني   بدأتعلنا وهبذا قامت املشكلة.ان القوى اليت 
اىل ان قرر حممد اهلجرة.وهبذا فان املسلمون  ببطءكانت تنمو 
قيض من قضية موسى مث تلته السياسة.على الن أوالجاء دينهم 

الذي جاء بدين وشكله جديدا بعد التحرير.وعلى النقيض من 
.ان يف ان واحد األمرينالذي عمل على كال  أيضاحالة عيسى 

الظلم الذي حلق مبحمد كان من نوع خمتلف حيث انه كان ردة 
 م اقبل قيفعل على شئ.فلم يكن هناك جمتمع يرزح حتت الظلم 

اء جمتمع جديد.وحىت عندما حلقهم حممد  بتبليغ الدعوة وبن
الظلم فيما بعد كان من طراز خمتلف.فالناس فرضوا على 
املسلمني حصارا اقتصاداي وسياسيا,لكن كان هناك ظلم وقد 

 أهلانزعاج  متثل بعزهلم عن حميطهم.وهذه العزلة فرضت بسب
.لقد بدا الناس ابضطهاد لألصنام حممد املعاديةمن خطب  مكة

وهم عن حممد,لكن ذالك مل جيدي نفعا الن ليحرف األتباع
 أخراملسلمني كانوا متوحدين للغاية حتت راية حممد.وهذا فرق 

بني القادة الثالثة  اذ ان موسى كان يتعامل مع مجوع موحدة يف 
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,غري ان حممد كان موحدا ومل  األمرواقع ايئس,وعيسى  نفس 
ت  يكن ايئسا.وعلى الرغم من احندار املسلمني من خلفيا

عرب وبدوا ويهود ومسيحيني ورجال ونساء وشيبا -متنوعة
مجيعهم كانوا موحدين لتحقيق بيد ان   وأغنياءوشباب وفقراء 
والروحي   وهو  احلرية والتحرير :الديين آالهدف واحد 

والسياسي و االقتصادي وهذا اهلدف حتقق ابخلضوع هلل والرجوع 
ابهلجرة" وهذا  القول  اىل مكة.خيربان روبن "ابن االضطهاد انتهى

فيه قدرا قليال من قصر النظر.نعم ان املسلمني انلوا احلرية يف 
املدينة لتشكيل جمتمع جديد,لكنهم بقوا حتت طائلة هتديد 

مكة وكانوا عاجزين متاما من الرجوع اىل  أهلمستمر من 
من كتابه " موسى عيسى وحممد:كفاح من  اجل خلق بلدهتم.

 يرها من الظلم"وجمتمعات وحتر  أداين
"Moses Jesus and Muhammad; Struggles of 

Creating Communities and Liberating Them from 

Oppression'' 
 .7-1ص

 

 اجتماع   كاتب و عامل 
 معاصر   أمريكي

 جمال  اليزال حيا اهتم يف
 األسرة و األبوة

على حياة  اإلعالم وأتثري
املراهقني والشباب.وهو 
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 أتثريواحد من املتكلمني العامليني املهمني واملهتمني يف دراسة 
 .ألميةواعلى التعليم  األعالم

 
 

 Annie Besant   بيسنت آين
الصالة  أفضلتقول عن النيب حممد عليه  أمريكيةمستشرقة 

 أليوالسالم يف كتاهبا "حياة وتعاليم حممد" :من املستحيل 
نيب اجلزيرة العربية العظيم   وشخصية حياة   شخص يدرس

هلذا  اإلجاللويعرف كيف تعلم وعاش ان يشعر بشئ سوى 
العلى العظام.وعلى الرغم من  أنبياءنه واحد من النيب القدير.وا

اليت يعرفها الكثري من الناس  األمورسوى كثري من  أقولال  إين
اشعر ابين اشعر بطريقة جديدة من  اقرأهاكلما   إين,بيد 

اجلزيرة العربية   نيب  و التبجيل تتملكين جتاه اإلعجاب
 Life and teachings "من كتاهبا "حياة وتعاليم حممدالعظيم.

of muhammad"  1932,طبع  4ص. 
 

ولدت السيدة بيسنت يف لندن عام 
ومات والدها الطبيب وهي يف عمر  1847

اخلامسة فتكفلت رعاية نفسها وملا اشتد 
 إهنا إالعودها وكربت تزوجت من رجل امسه 
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 1973مل تكن عالقتها معه على مايرام فانتهت ابالنفصال عام 
سيحية وعاشت حياة علمانية وراحت تركت امل 1874.يف عام 

 1898تكتب يف التعليم القومي واالحتادات التجارية.يف عام 
حركة الثيوسويف وهي حركة صوفية قائمة على  أتباعمن  أصبحت

 وخرافات هندية كالكارما والتناسخ والنرفاان. أفكار
سافرت اىل اهلند يف مطلع القرن العشرين وانصرت الشعب اهلندي 

 هاابنتقاد
 اىل زجها ابلسجن.قضت كل أدىلسياسة االحتالل الربيطاين  مما  

 حياهتا يف
 .1933اهلند اىل توفيت هناك عام  

 
 Arthur Glyn Leonardكلني ليوانرد  آرثر

 
 حممد   أسبغمستشرق انكليزي يقول عن النيب الكرمي حممد:لقد 

.بل عامل اجلزيرة العربية روحية ليست بغري صادقة والمزيفة على 
 اإلسالملقد اثبت الشديد والتصميم. اإلخالصروحية ملئها 

استقراره روحيا وماداي,والنتائج احلالية تتحدث عن نفسها,حيث 
, 000عددهم على  هذه الداينة يربو أتباعيكفي ان نقول ان 

ذا جاء  % من العنصر البشري وكل 15او  25000, 000
   حية شرارة وأبقتها بذرة غذهتا-من تلك البذرة السليمة والنشطة

 والتطلعات. ابألملاملتقدة نشاطا وغذيت  اإلنساينالتعاطف 
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والذي يبدو يل متميزا ومهما,صفات الرجل الصادقة وجتلى 
,بل اتبعها األساسية وأهدافه أفكارهعن يف عدم ختليه ذالك 

يتمكن منه ويغتنم كل  أمرخطوة خبطوة.لقد كان يستفيد من كل 
 وأيخذحدث اعتيادي يقع يف حميطه. وينتفع من كلفرصة,
العقبات اليت اعرتضته واحملن  حولالشئ من كل حمنة,و  أحسن

اليت واجهته اىل انتصارات معنوية وتقبل كل ذالك كشئ حمتوم 
هدوء وفلسفة انبعة من ذاته الرائعة والكم اهلائل الذي ال بكل 

ينفذ من الصرب والوفرة من الشجاعة الذي متيزت هبا 
-متميزا أنساانيف هذه الناحية وحدها كان حممد حقا شخصيته.

فوق حميطه ,بل فوق كل عصره الذي عاش فيه.ابلنسبة  أنساان
يكن عظيما يف وجوده الذايت بل ان كل صفحة من  حملمد مل

القران تدل على ان كلية وجود هللا وقدرته املطلقة قد خلقت  
قوة هللا يف كل د و مستمر وعميق يف ذاته.لقد كان يشعر ان ي أثرا

شئ ويف كل مكان.وكان يعترب هذه القوة مفزعة اىل حد كبري وال 
حيدها أي شئ يف كافة النواحي.قوة تتحدى الوصف وتظهر جليا 

من معىن كان الرجل  أكثرجتاهها ويف  اإلنسانمدى تفاهة وعجز 
ابلنسبة حملمد مل . أخرى إهلة ألي.فما كان يف خلجه متسع موحدا

ن شخصي ,بل صانع هذا الكون  وكل اجلنس  يكن هللا كيا
الغالب واملسيطر على فكره وكيانه الكلي   األمرالبشري وكان 

هو هللا ودينه.وكل ذالك انبع من قلب ومركز كيانه وقد جتلى 
.ان حممد ال ذالك واضحا على  مشهد قوامه ثالثة عشر قران
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ولت واحلقيقة حول هللا است–حيتاج اىل كشف ,فاهلل واحلقيقة 
املركز القوي الذي سرى يف كل  *.حقيقة كانت اخلمرعلى نفسه

 مهمته ألداءودفعه من داخله  أاثرهعرق من كيانه العقلي,طاملا 
واملستمرة اىل ان انتهت مبوته.لقد كان رجال خملصا وذا  الثابتة

عزمية وطبيعي ومتدين بشكل عميق,وهللا كان ابلنسبة اليه 
لتسع والتسعون( واملوازن بني اخلري هللا ا أمساءدايان)اسم من 

كل شئ وجعل له حسااب والذي بيده توازن   أحصىوالشر .وانه 
كل البشر.وبعيدا عن هذا    بنيوموازين العدالة واحلاكم الفيصل  

راءها تفصح عن  األعلى,قوة ومسو الكائن  األموركل هذه 
 األشبهوسكون حبر الرمال  الصامتةنفسها يف عظمة الصحراء 

الطبيعة  وت ,ويف جاللة اجلبال ووعورهتا املتجهمة ويف مشوليةابمل
.لقد ساده هذا  أفكارهعينيه واملتغلغلة يف كل  أماماهلائلة  املاثلة 

وبقي اثبت  اإلنسانيف  املتأصلالشعور املفعم ابهليبة واجلالل 
 الوجود على مر العصور وهذا الشعور يتفجر

 
 هو مستوى فهم املؤلف.د لكن هذا هذا التعبري ال يليق بالنيب حمم*
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 اْلَقيُّوُم   اَّللَُّ اَل إ َلَه إ الَّ ُهَو احْلَيُّ  {:اآليةمفصحا عن نفسه يف هذه 
َماَوات  َوَما يف   َنة  َواَل نَنْوم  َلُه َما يف  السَّ  اأْلَْرض  َمْن َذا   اَل أتَُْخُذُه س 

َواَل  ْذن ه  يَنْعَلُم َما َبنْيَ أَْيد يه ْم َوَما َخْلَفُهْم الَّذ ي َيْشَفُع ع ْنَدُه إ الَّ إب   
َماَوات   يُُّه السَّ َع ُكْرس  َا َشاَء َوس  حيُ يُطوَن ب َشْيٍء م ْن ع ْلم ه  إ الَّ مب 

ْفظُُهَما َوُهوَ  اْلَعل يُّ اْلَعظ يُم  اَل إ ْكَراَه يف    َواأْلَْرَض َواَل يَنُئوُدُه ح 
الطَّاُغوت  َويُنْؤم ْن    نيََّ الرُّْشُد م َن اْلَغيِّ  َفَمْن َيْكُفْر بالدِّ ين  َقْد تَنبَ 

ْلُعْرَوة  اْلُوثْنَقى اَل اْنف َصاَم هَلَا َواَّللَُّ  َّللَّ  فَنَقد  اْسَتْمَسَك اب  يع   اب  مسَ 
انفجارا طبيعيا لعواطف  اآليةالبقرة.ان هذه  256-255}َعل يم  

.وهذه الكلمات *ه الذايتشعور  أعماقوقناعات كانت حبيسة يف 
القليلة تعترب حبق كلمات رائعة وسامية ,رائعة ليس جلراءة 

رائعة لشدة وعمق  إهناوتسامي تصويرها ومفهومها وحسب بل 
صدرت من فؤاد  إهناقليلة  بيد  إهنااحلقيقي فيها.نعم  اإلخالص

 رجل ال-وروح رجل
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بل  تأليفهمن وال  وكل القران احلكيم ليس من حممد اآليةان هذه *

حبيسة تنزيل السميع العليم وال هي انفجارا طبيعيا لقناعات كانت 

نفس حممد كما يذهب السيد ليونارد لكننا النستطيع ان  لداخ

 نقسره على االعتقاد مبا نعتقده.
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 يلقي كالمه جزافا وبال تبصر بل انه يتفاعل معها بكل عصب

 اطف.ونسيج يف كيانه املرتع ابلعو 
كما انه كان وورعا.واستعمل   لقد كان حكيما اىل حد كبري

حد مبا عنده من قدرة ,وانه برهن على ورعه  ألقصىحكمته 
  اخلطأعندما وضع معتقداته يف حيز امتحان معرض الرتكاب 

قوي البصرية   أعمالومتصف بتطبيق حازم وصارم.وكان رجل 
اضي واستثمر ,استفاد من املورجل دولة ميتلك غرائزا نبوية

احلاضر واستعد للمستقبل ,واهنماكه يف عامل احلكمة ما منعه من 
وعيا ومشوال.كما ان واجباته  أكثرمزاولة واجباته الدينية على حنو 

 .الدينية مل حتل بينه وبني االهنماك يف الفلسفة 
حممد بل كان فيه كل شئ من  إميانمل يكن هناك شيئا عنيفا يف 

.لقد وكان فيه روح البطل وبسالة الشجاع  اخلري و الطمانينة 
 أعدائهخطوة على طريق احلقيقة معارضة  أولواجه حممد يف 

 ربلكنه استمر يسري على الرغم من عدائهم.يقول فونتنيل "
تشق  وحقيقة واحدة ميكن ان تقنع  حىت بدون تقدمي براهني.

مرة  ألولوعندما تسمع هبا طريقها بصورة طبيعية اىل العقل ,
الشئ الوحيد الذي قد تذكرته".ان معىن قول  وكأهنابدو لك ت

حاول  أمره ابتدأفونتنيل قد حدث ابلنسبة حملمد.ولذا انه ملا 
حقيقة وجود هللا ورمحته كل  رأىجلدته ال سوقهم.انه  أبناءقيادة 

قوة عقابه متجلية يف  ورأى,مكتوب على قطرات املطر املتساقط
يف عقله موقفان  وأصبحاء.الربق والوميض الذي يشق السم
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يف هللا ويدرس  يتأملاىل البشر وراح  واألخراحدمها اىل هللا 
هذا مل يقف عند حد ويتحول اىل نوع من  وأتمله اإلنسانمصاحل 

جماال خلياله كي خيدعه ومل يرتك  أعطىالكسل.وللحقيقة انه ما 
خلياله ان يستويل عليه ويقوده اىل الشئ .وحىت انه ملا تزوج 

ذات الثراء الكثري بقي هناك فراغا روحيا يف حياته.وعلى  دجيةخب
انه بقي يتملكه  إالواجباته الدنيوية  أداءالرغم من كونه دقيقا يف 

تلك الفرتة رجال شااب  أابنكان   وألنه.األخريميل ونزعة اىل 
 أصلحوله ويف  اإلنسانيةينعم النظر يف وفقريا استطاع من ان 

 أحسالشديد انعم النظر يف الطبيعة اىل ان .وبنفس الرتكيز روحها
بوجود اخلالق واملسيطر هناك.ورب صدع مفاجئ يف حجاب 

من الغيب املستور بصورة غامضة اىل  أشياءالظالم يكشف عن 
فيها.ان مثل هذه الرؤى  أخرىمث تنغلق على الغاز  اإلنسانروح 

حولته  أهناكيف   رأيناحتدث تغيريا على املرء الذي تقع عليه.وحنن 
 من سائق مجل اىل حممد.

كانت انعكاسا   أحالمهوكان حممد يف نفس الوقت حاملا,غري ان 
 .وأفعاله ألفكاره

 ويقول ليوانرد:
ان هللا قد مس قلب حممد مما جعله ينسى ذاته وحيمل يف جنبيه 
رمحة للجميع.فلقد عاش لسنني وسنني ورقبته يف انشوطة عقبات 

س وحجر مطاحنهم.اذ قاسى النبذ اليت زرعها له النا األشواك
الروث وشوك العليق ورمي يف الطني لكن  أكوامورمي على 
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.وعلى الرغم من كل هذه  *الطني مل يعلق به ومل يعلق بقدميه
يف  النور ويديه مستنداتن على  رأسهاليت جرت له كان  اإلحداث

 قوة هللا الالحمدودة .وكان دائما لطيفا فطنا ذا عزمية  حمسنا سهل
 اإلرضاء

 
 األكرمال ادري مم استقى السيد ليونارد هذه املعلومات من ان الرسول *

رمي على كومة الروث او شوك العليق اذ ليس هلا وجود يف كل مصادر 

السرية املعتربة حسب حدود اطالعي املتواضع.صحيح ان النيب حممد 

هلل رسالة ا أداءمن اجل  اإلضرارو  اإليذاءتعرض لضروب خمتلفة من 

 1املشرفة وهذا ما حيدثنا عنه ابن هشام رمحه اهلل يف السرية النبوية ج

 َصّلى الّلِه َرُسوَل ُيْؤُذوَن اّلِذيَن الّنَفُر َوَكاَن:  إْسَحاَق اْبُن َقاَل :415ص

 ُمَعْيٍط َأِبي ْبَن َوُعْقَبَة ُأَمّيَة ْبِن اْلَعاِص ْبَن َواْلَحَكَم َلَهٍب َأَبا َوَسّلَم َعَلْيِه الّلُه

 ُيْسِلْم َلْم ِجرَياَنُه َوَكاُنوا اْلُهَذِلّي اْلَأْصَداِء َواْبَن ، الّثَقِفّي َحْمَراَء ْبَن َوَعِدّي ،

 - ِلي ُذِكَر ِفيَما - َأَحُدُهْم َفَكاَن اْلَعاِص َأِبي ْبُن اْلَحَكُم إّلا َأَحٌد ِمْنُهْم

 َأَحُدُهْم َوَكاَن ، ُيَصّلي َوُهَو الّشاِة َرِحَم َوَسّلَم َعَلْيِه الّلُه َصّلى َعَلْيِه َيْطَرُح

 َعَلْيِه الّلُه َصّلى الّلِه َرُسوُل اّتَخَذ َحّتى َلُه ُنِصَبْت إَذا ُبْرَمِتِه ِفي َيْطَرُحَها

 َعَلْيِه الّلُه َصّلى الّلِه َرُسوُل َفَكاَن ، َصّلى إَذا ِمْنُهْم ِبِه َيْسَتِتُر ِحْجًرا َوَسّلَم

 ْبِن الّلِه َعْبِد ْبُن ُعَمُر َحّدَثِني َكَما ، اْلَأَذى َذِلَك َعَلْيِه َطَرُحوا إَذا َمَوَسّل

 َعَلْيِه الّلُه َصّلى الّلِه َرُسوُل ِبِه َيْخُرُج ، الّزَبْيِر ْبِن ُعْرَوَة َعْن الّزَبْيِر ْبِن ُعْرَوَة

 ِجَواٍر َأّي َمَناٍف َعْبِد َبِني َيا َيُقوُل ُثّم َباِبِه َعَلى ِبِه َفَيِقُف اْلُعوِد َعَلى َوَسّلَم

 الّطِريِق ِفي ُيْلِقيِه ُثّم َهَذا
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 أبي بن عقبة وازداد :71ص 1يف الرحيق املختوم ج ياملبارك فوروينقل 

 رضي مسعود بن اهلل عبد عن البخاري روى فقد وخبثه، شقاوته يف معية

 وأبو البيت، عند يصلى كان وسلم عليه اهلل صلى النيب أن:  عنه اهلل

 بَساَل جييء أيكم:  لبعض بعضهم قال إذ جلوس؛ له وأصحاب جهل

 القوم أشقى فانبعث سجد، إذا حممد ظهر على فيضعه فالن بين َجُزور

 وضع النيب سجد إذا حتى فنظر، به فجاء[  معيط أبي بن عقبة وهو] 

 ة،منع لي كانت لو شيًئا، أغنى ال أنظر، وأنا كتفيه، بني ظهره على

 يتمايل أي]  بعضهم على بعضهم وحييل يضحكون، فجعلوا:  قال

 وسلم عليه اهلل صلى اهلل ورسول[  وبطًرا مرًحا بعض على بعضهم

 فرفع ظهره، عن فطرحته فاطمة، جاءته حتى رأسه، يرفع ال ساجد،

 عليهم ذلك فشق مرات، ثالث[  بقريش عليك اللهم: ]  قال ثم رأسه،

 مستجابة، البلد ذلك يف الدعوة أن يرون وكانوا:  قال عليهم، دعا إذ

 كذلك  :184ص 2ويروي ابن كثري رمحة اهلل عليه يف السرية النبوية ج
 خنقا  السالم  عليه  له  خنقهم من العاص بن عمرو بن عبدهللا به أخرب ما

   يقول أن رجال    أتقتلون: قائال الصديق بكر أبو دونه حال  تىشديدا،
 يصلى وهو عنقه على يطأ أن على هللا، لعنه جهل، أىب عزم لكوكذ!  هللا رىب

 .أعلم وهللا طالب أىب وفاة بعد كان  - ذلك أشبه وما ذلك، وبني بينه فحيل
 مغازي من تضمنه مبا االكتفاءيف كتابه"  األندلسيالربيع الكالعي  أبووقال 
 قريش انلت طالب أبو هلك فلما :225ص 1" جاخللفاء والثالثة هللا رسول

 حياة يف به تطمع تكن مل ما األذى من{ وسلم عليه هللا صلى} هللا رسول من
 فدخل ترااب رأسه على فنثر قريش سفهاء من سفيه اعرتضه حىت طالب أيب

 إحدى إليه فقامت رأسه على والرتاب بيته{ وسلم عليه هللا صلى} هللا رسول
 عليه هللا صلى} هللا ورسول تبكي وهي الرتاب عنه تغسل فجعلت بناته
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 انلت ما ذلك بني ويقول أابك مانع هللا فإن بنية اي تبكي ال هلا يقول{ وسلم
 .طالب أبو مات حىت أكرهه شيئا قريش مين

القارئ يقاسي ويكابد املصلحون من اجل رسالتهم فنيتشه قتله  أخيوهكذا 
حوذي اتفه وغاندي قتله سيخي جاهل متعصب وعمر ابن اخلطاب قتله 

طالب قتله عبد غر مسج ال يعرف قيمة  أيبسي جاف وعلي بن علج فار 
 العظماء اليت التقيم بثمن ورحم هللا امحد شوقي اذ يقول:

 ان  احلياة  عقيدة و جهاد        يف احلياة جماهدا رأيكقف دون 
 

 
 
 

خذلته  قوته    عندما األخريةوبقي رزينا ومساملا حىت الفرتة  
 االقناعية 

مبقدرته  ان   غضبه وكان غضبه هلل.ان حممد متكن  األعداء وأاثر 
 يوفق
وان يكون  انه وطين عريبانه وكيل هلل والثاين  األول أمرينبني 

 للعرب
ينهارون  واألبطال.ان الكثري من املخلصني  أبوا أماله شاءوا 

احملن الشديدة وخينعون هلا,غري ان حممد ليس كذالك فانه   أمام
 قد جبل  من  مادة

اذ  ان   اإلهلةانه خلق من  املادة  اليت خيلق  منها   اصلب
 كلمة)فشل( مل
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هللا له  كان  النجاح  ابلنسبة  اليه  يقينا   وإبسناديعرتف هبا يوما.
 مطلقا

تقع رغبته على شئ يتشبث به  أينمالقد كان حممد سلفا.معروفة 
كان دائما مندفعا حنو التقدم  وان تقدم  فانه  يستمر فيه    و

 على . وفأكثر رأكث
  الرغم من انه كان يفكر ابلشئ ويسال نفسه عنه قبل الشروع

 ,بيد  به
- ال يرتدد وال يلتفت اىل الوراء.فيده كانت ماسكة ابحملراث

 هللا  حمراث
   والطموح  قمة  الوجود   وميثل عندهوهللا كان هدفه وغايته  

 االنساين
ف فانه قد شق واالنسانية كانت تربته وليصل اىل ذالك اهلد

 طريقه وسط
العداوات ومشاعر الوجدان.ان الطبائع الصلبة واالستثنائية  

 تنشا  نتيجة
للمصائب والتعاسات واالبتالءات ,والتاريخ خيربان  ابن حممد  

 كان  صلبا
,ومل يكن شيئا من  النفاق يف  واستثنائيا على مستوى عال جدا

 شخصيته
كان  حممد    ."االمسي ذالك الذي يسميه فكتور هوغو "التهكم

رجال صادقا ومثابرا وكان يعارض العنف ويرفض االعتداء حىت 
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ملزم  ابالعرتاف  ان  حممد     وأانلو كان  حتت  عباءة  الدين.
من       أتباعهالعنف  يف  الدين  .و كان   مينع     يرفضكان 

 تنفيذه   قسرا    وعليهم  ان    يقابلوا
وقتا  كي   يعتوين واالمؤمنني فيجب ان املرتد أماالظلم ابلصرب.

 يتوبوا
ان دينه  إالوعلى الرغم من انه كان متشددا يف شان الدين,

 كان  اإلسالم
الصادق وميثاق هللا وسفينته  اليت  تقود  اىل   اإلميان

 النجاة.وكان  يعترب
من رسول هلل ومبني لدينه.وكان  رجال  ذا  صرب    أكثرنفسه ليس 

 كثري
رة ابلثقة وصاحب ذاكرة جيدة وشخصية قوية ولديه وفطنة وجدا

 موهبة
يف احلكم  وقائد للرجال ويقر بغفران  هللا  للذنوب  وان   

والتعويض.ان الروعة املعنوية   اإلصالحاملرء تتطلب   إنسانية
 تشرق  يف  حممد  كرجل

لَ َوأُ  , إ نَّ الظَّال م نَي هَلُْم َعَذاب  أَل يم   {:اآليةيف هذه  متألق   ْدخ 
َات  َجنَّاٍت جَتْر ي م ْن حَتْت َها الَّذ يَن    اأْلَهْنَارُ   َآَمُنوا َوَعم ُلوا الصَّاحل 

 23-22 إبراهيم}َساَلم    إب  ْذن  َرهبِّ  ْم حتَ ينَّتُنُهْم ف يَها  ف يَها  َخال د ينَ 
 .وهو   هبذا  التكرار  املستمر
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وحبقيقة    خالصهإب أعدائهللوعود والتهديدات حياول ابن  يقنع  
 اإلسالم

و  اإلسالممن كتابه "وابن عقيدة وحدانية هللا هي العقيدة احلقة.
 قيمته

 Islam,her moral and spiritual"والروحية" " األخالقية

value 
 .1909.طبع لندن 71-32ص
 

 
 Arthur Gilmanجيلمان آرثر

 
معاصر يقول عن النيب حممد علبه الصالة  أمريكيمستشرق 

 يف  موالسال
اىل سقوط  األوىلكتابه "اتريخ املسلمني من احلقب 

 بغداد".يقول:نريد ان
  قومه املؤمنني بصفته أمامنصف صورة هذا النيب املوقر وهو يقف 

 الناطق
وسط صمت  عميق  خييم   إليهمابلتحدث  وأيخذالرمسي عن هللا 

 عليهم
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للعبادة. وجاءوا  اىل  املسجد     وأشغاهلم  أعماهلموقد  تركوا  
 وعليهم

انضباط  احملاربني  ووقار  العاشقني ,وهم يقلدون كل حركة  تصدر  
 من

  أبداهنمقائدهم.يركع فريكعون ويسجد فيسجدون وغالبا ترجتف 
 رجفة

واحدة ملا يسمعون من ذالك الكلم الذي يصدر من عرش هللا 
 ويقع على

ية يف   .وال من احد يتهكم او يسخر ضمن هذا اللحاظ.واخلشأذاهنم
 كل

اخلجولة  على  وقع     أعينهم  أمام  تتأججقلب ونريان جهنم  
 كلمات

  كما وصوته يستحضر  أجمادهاالنيب الساحرة واجلنة تفصح عن 
 لألذهان

   وبينما تغوص احلياة يف تفاهة تنفتح  هلم  حياة مباهجها املعروفة
 اخللود.

او  جنة او  ثروةاو هبجة  أكان يئش يقبلونوابلنسبة للمسلمني ال
 او موات

كان على يديه وهم يعتربوه انئب هللا على   إذا إال حياة
 .وهذا  هواألرض
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لغز البالغة والقوة العقلية الذي مكن النيب من يعطي  شيئ ما  
 ساهم  يف

" املسلمني من العصور من كتابه على قضية النصر واهلزمية. التأثري
 األوىل

 The Saracens from the" حىت سقوط بغداد" "

earliest times to fall of Baghdad'' طبع 158ص.
 .1809 لندن

 

 
حزيران  22ولد  يف    أمريكيجيلمان كاتب وصحفي   آرثر

.متحدر من رجل هاجر من األمريكيةمبدينة اليونيز  1837
والتحرير .عمل يف الصحافة  1638انكلرتا اىل بوسطن عام 

 فاته:مؤل أهممن والتاريخ . األدبوكتب يف 
 1874يف التاريخ العام   األوىل_ اخلطوات 

 1879 شكسبري أخالقيات_ 
 1886_ قصة املسلمني 

 

 
 Rama Krishna  راما كريشنا راو
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يقول   الربوفيسور  ) راما  كريشنا  راو (    يف   كتابه " حممد 
ال ميكن   معرفة   شخصية  حممد  بكل جوانبها.  " : " النيبِّ 

نبذة عن حياته من  ستطاعيت  أن أقدمه هوولكن كل ما يف ا
   .صور متتابعة مجيلة

وحممد رجل األعمال، وحممد  فهناك حممد النيبِّ، وحممد احملارب،
 رجل السياسة، وحممد  اخلطيب،  وحممد  املصلح، وحممد مالذ

وحممد القاضي، كل   اليتامى، وحامي العبيد، وحممد حمرر النساء،
  كل  دروب احلياة اإلنسانية تؤهله ألن يف  الرائعة هذه  األدوار
من كتاب "هذا حممد الرسول الذي يعظمه يكون ابطال.

 . للداعية فرج هادي 19املسلمون" ص 
 
 

 Liu-Chai-Lienليو جي لني
 

 كاتب صيين مشهور يقول يف كتابه "النيب العريب":
 و يف مكة   النيب سيولد"تقول:   موسى( كتب    التوراة)اسم

 سيتسلم 
   أوامره  يبلغ   سوف املدينة   هناك, ومن هذه    رسالته

 اإلمرباطورية
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   نسل  من    املباشر   السليل    وسيكون املدينة.  من هذه 
 ."إمساعيل
 حتبونين   إنكم"حلواريه:  عيسى قال  )كتاب عيسى (:اإلجنيل

 وتصدقون
   من  أييت   النيب   ان  أنباينيب وتطيعون وصاايي ,ان هللا 

 بعدي  سوى
  وخامتهم   الرسل  كل     سيد   نيب واحد وذالك هو حممد.انه

 وأتثريه.
  كل    تشمل  ستثري و   وفضيلته اإلحناءسوف ينتشر يف كل 

 األجيال
 تتغري مرة   سوف تصلح وتعود اىل دينه الواحد وال األداينوكل 
 أخرى

 ف سو   أجيالكم  او فأنكم عندما يتلقى هذا النيب رسالته 
 دينه يتبعون 

   لن  سوف   اليهود و . لآلخرين  الصادقة  ويبلغوا  الكلمة  
 يصدقوا
بكم. وان  بعض    األذى لإلحلاقمسون خمتلف السبل \وسيلت
 أتباعي

 .الزمان أخرن نيب يصدقو يف النهاية سوف خيطئون يف ابهلل وال  
 وانتم 

 ."يتحتم عليكم ابن ال توافقوهم على ذالك
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داوود  ان   هللا اخرب  ان املزامري(يقول:  تاب داوود او)ك رالزبو 
 عيسى 

 "مل ال .قال داوود : أهلاوان الناس يتخذوه   نبيا  سوف يبعث
 نبيا ترسل 

  راب من السماء ليعلن للناس ابن عيسى خلق عبدا وليس 
 يعبد".فقال

 والكاذب  الدنيا وارى من الصادق  أهلهللا:"افعل هذا وابتلي 
 و من

 .الصاحل ومن هو اخلؤون" هو
الزمان  أخرواخرب هللا داوود ابن حممد سيكون النيب اخلامت يف 

 وسيكون
من  سائر    اقويالذين سبقوه كالشمس  األنبياءشاان من  أعلى

 النجوم
داوود  عن صفاته ماذا سوف  تكون  فقال:سيكون لديه   وسأله

 طبيعة 
راسيمه ستتجلى عطوفة وقلبا مليئا حبب الغوث,وان طقوسه وم

 يف طيبته
  املؤثرة    أفعاله    وان  .احلكم   يف مهااب  و   وسيكون صارما

 سوف 
  سيتجيب له .وان   شئ    وكل  طبيعية  بصورة  تسري  

 و  مكافئاته 
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 شخص  كل   و صحيحة. عادلة و تكون   سوف  عقوابته  
 حنو  سيميل 

ليا من أي شئ أانين اىل وفاته سيكون خا التسليم له.من  والدته 
 او مستور.

 
ان اليهود لديهم كتااب خمفي مكتوب فيه اسم حممد وهم ال 

 خيربون الناس
سيولد فيه سيظهر جنما   .ويقول كتاهبم ان يف الوقت الذي هبذا

 خبصوص
النجم ساعة بعثته ويرى بشكل   هذه املناسبة وسيظهر هذا

 ,و  ملاواضح 
حسدوه واجتهدوا يف قتله.وعزم عرفوا انه هو هذا النيب املقصود 

 هللا على
دين اليهود متاما.واصدر اوامرا ابن الذين  وإهناءمحاية النيب 

 اإلميانيتبعون 
  األوهامسيقعوا يف تيه  هم على احلق ,بينما الذين يعارضون  

 وال جيددوا
 The Arabianمن كتابه "النيب العريب" "من ذالك حميصا.

prophet" 

 شنغهايماسون.طبع  إسحاقاىل االنكليزية  ترمجه من الصينية
1921. 
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 Arnold Thomas  توماس ارنولد
 

" :ملا وصل  حممد  اإلسالممستشرق بريطاين يقول يف  كتابه "تبليغ  
 اىل

اهتماماته هو التعبري التطبيقي للمثال  أولكان من 
 رابطة وأسسالسياسي.

   اإلسالم  يف  بني  املطرودين  املكيني  و الداخلني  اإلخوةمن  
 املدنيني

ويف هذه الرابطة اندثرت الفوارق القبلية  وحلت احلياة الدينية 
 املشرتكة

  وأصبح العالقة   ادعاءات    جانبا    ووضعت حمل روابط الدم .
 األخ

,ولكن بعد معركة بدر مل يعد  األنصاراملتويف من  أخاهابهلجرة يرث 
 هناك

.ان  مثل هذا  الرتتيب  كان  غيتفألمن حاجة ملثل هذه الرابطة 
 ضروراي

طاملا عدد املسلمني قليل  وحياة  التعاون  جديدة  ابلنسبة  
 اىل إضافةهلم,
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املدينة  و   يف   الزمن   ان حممد عاش  لفرتة  قصرية  من ذالك 
واليت    األتباعالزايدة  السريعة يف  عدد  طروء  مات  قبل   

 عملي.عي اشرتاكي نظاما غري نظام اجتما  هكذا   مثل لتجع
كان  الغرض  منها  تعليم    حممد  تعاليميف  األساسيةان املبادئ 

 الداخلني
التحلي ابلفضائل  والسجااي  اليت  كانوا   اإلسالماجلدد يف 
 إليهاينظرون 

ابحتقار .ان العريب الوثين كان يعترب  حسن  الرفقة  وقرى  
 الضيف  دين

ردع الشر ابلشر وينظر بدونية على  جيب  ان يسدده ويفتخر ب
 من  دون

 أحكامها أولو عندما شرعت الصالة يف ذالك ويعده ضعيفا.
 سخر  منها

استمالة العرب    املهام اليت قام هبا هو أصعبالعرب ,وكان من 
 للدخول

   اىل  اإلسالميف حالة  من  التقوى  للخالق  وهذ ا الشئ  سعى  
 أتصيله

 

واليهودية ,بيد  ان  العرب الوثنني كانوا   على غرار املسيحية 
 الذات   بقدرات  االكتفاء  هذا .ان   عمليا  ال يعرفوه

 الدينية  للروح  واالفتقار
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القت تالئما قليل  مع   األمورمع التفاخر ابلعرق كل هذه 
 تعاليم  رجال

 عند هللا اتقاكم". أكرمكميؤكد ان  " 
اغلب  اجلزيرة  العربية   قبل وفاته)يعين النيب حممد( خضعت 

 له .واجلزيرة
تعيش    أصبحت  وفجأةواحد,  ألمريالعربية مل ختضع قبله 

 وحدة  سياسية
.من كل حاكم مطلق  إلرادةالوالء  إعالنوتقسم اليمني على 

 هذه  القبائل
  خمتلفة واليت أصولكبرية املتحدرة من   أمالكثرية صغرية كانت 

 يف  كانت
 حتت   املشرتك  امة.ان فكرة الدين حممد خلقنزاعات مستمرة 

املختلفة  يف    القبائل  الذي بدوره يرابط  رئيس  واحد  قيادة
الغريبة  بسرعة    تطورت خصائصها   كيان   سياسي قد

 احلياة   القومية   يف  بالد  اجلزيرة  العربية  مبدأمدهشة .ان  
على   أثراقي  له  الوثنية  والنظام القبلي   مل  يسحق  متاما بل  ب

 الرغم  من خضوعها حتت نري شعور الوحدة الدينية.
لقد جنح هذا العمل العظيم وعندما تويف حممد كان سالم هللا 

 أقصى  يسود
جزءا من اجلزيرة العربية ومل يعد  حبهم  للنهب  واالنتقام 

 موجودا,  فدين
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 جلب هذه املصاحلة. اإلسالم
 "اإلسالمي اإلميانانتشار  خ: اترياإلسالمكتابه "تبليغ   من

The preaching of Islam:a history of 

propagation the Islamic faith 

 

 
 

شهري، بدأ  بريطاين مستشرق
، جامعة كمربدجحياته العلمية يف 

حيث أظهر حبه للغات فتعلم 
وانتقل للعمل ابحثاً يف  العربية

حيث  اهلندجامعة )عليكرا( يف 
أمضى هناك عشر سنوات ألف 

خالهلا كتابه املشهور )الدعوة إىل اإلسالم(، مث عمل أستاذاً 
ليصبح  لندنعاد إىل  1904، ويف عام جامعة الهور للفلسفة يف

أميناً مساعداً ملكتبة إدارة احلكومة اهلندية التابعة لوزارة اخلارجية 
الربيطانية، وعمل يف الوقت نفسه أستاذاً غري متفرغ يف جامعة 

  اليت  دائرة املعارف اإلسالميةلندن وكان عضو هيئة حترير 
 ليدن هبولندا يف طبعتها األوىل  عمل أستاذاً زائراً   يف صدرت 

ويذكر أنه كان معلما   1930عام  صرية امل  اجلامعة  يف 
 .حممد إقبالللمفكر اإلسالمي اهلندي 
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 Podleyبودلي

يقول يف كتابه "الرسول" :اشك يف  مستشرق انكليزي
 وجود امكانية

رجل تغريت من حوله الظروف واستطاع ان   يغري نفسه 
 ليتوافق  مع

الظروف على هذا النحو الذي حتقق حملمد)واملعىن  ان  حممد  
 قد  جنح

الظروف وجنح جناحا اتما يف  أصعبجناحا اتما يف مواجهة 
 التغلب على

من  كتاب  رسالته.   طريق  اعرتضت كل العقبات اليت 
 أعظم"حممد 

اء العامل" للشيخ اجملاهد امحد ديدات رمحه عظم
 .ترمجة  علي37هللا,ص

 .اجلوهري 
 
 
 

 Vaswani الربوفسور فسواين
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" عن اإلسالممؤرخ هندي يقول يف كتابه "روح وكفاح 

 ونبيه اإلسالم
 ابآلايتتعين "السالم",والقران يعج  إسالمالكرمي :ان كلمة 

 تتنفس اليت
لصاحلة.فكل سورة من القران ا واإلرادةبروح السالم واحلب 

 هبذه  تبدى
نقرا يف  الكتب   الكلمة املهمة:بسم هللا الرمحن الرحيم.وحنن 

 اإلسالمية
 املسيحيني  واليهود و منالكتاب   أهلان "قول مجيل يقول:

 و  املسلمني
واتوا  وخبلود الروح الذين امنوا بوحدانية هللا وفردانيته أولئك

 الصدقات
  أولئك  ابأليتامطوفني على الفقراء  ويعتنون  وكانوا رمحاء وع

 أهلمن  
يف الدين" .ان   إكراهيقول:"ال  أخرمميز  أمر" .وهناك الفالح

 النيب  حممد
كان مسلما وهناك حديثا ينسب اليه   إبراهيمقال ان النيب 

 فيه  اىل  يشري
املسلم الكامل حيث  اإلسالماملؤمن الصادق يف 
 املسلم  من  سلميقول:"
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الناس من يده ولسانه"*ان نظام حياة املسلم احلقيقي حيكمها   
 قول  النيب

 
الصحيح من :من سلم املسلمون من  يده و لسانه .وليس  الناس  *

 كما

 .156ص 4السيد فسواني .راجع مسند امحد جاشتبه 

 

 

 

 

 

 

حممد والذي يذكر بتعاليم املسيح والذي هو:"عامل الناس 
 مبثل  ما  حتب

لوك به واكره للناس ماتكره لنفسك".ليس هناك من ان يعام
 عجب عندما

ولذا نقول ابن املسلمني قد عاملوا اليهود خريا من املسيحيني 
 اثروا البقاء

يف البالد االسالمية على البقاء يف البالد املسيحية.ذات يوم  
 مرت  ابلنيب
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هو    أليسجنازة يهودي ,فقيل له اهنا جنازة  يهودي  فقال:
 ل  روحاحبام

؟بلى اليهودي  له  روح  كسائر  خلقها الذي نقتدي به وخنافه
 خلق  هللا"

  أوروابمل  ينسى  مسيحيوا    األحيانوالسؤال كم يف  اغلب  
 ذالك؟ان

مل يكن متساحما مع اليهود فقط بل كان  متساحما  مع    اإلسالم
 املسيحني

  طيتأع.فالكنيسة املسيحية يف اسبانيا  االسالمية  أيضا
 واسعة  و  أراض

يف كتابه  "احنطاط   Gibbonواردات  كثرية. يقول  كيبون 
 سقوط و

اىل  نسخ    األمر" :ان احلكام املسلمني بلغ هبم  املسلمني
 الكتاب  الذي

حيوي قوانني كنائس اسبانيا وجمالسها ووضعوه يف متناول 
 مطارنة ورجال

 دين اململكة املغربية.
 The spirit and  " اإلسالمكتابه "روح وكفاح من  

struggle of Islam مدراس /.طبع اهلند33-31, ص
1921. 
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 Headley اللورد هيدلي

 
ق بريطاين يقول عن رسولنا العظيم ودينه  السماوي  مستشر 

 ما نصه:
تسمو فوق احلساسيات التافهة  و القالقل   اإلسالمان روح 

 العنصرية
يحية  الشرقية  اليت  قادها  نيب  املس  وإذايف الشرق والغرب,

 الناصرة
العظيم  قطعت شوطا طويال يف جمال تنوير اجلنس البشري 

 فليس هناك
  اإلسالميمن سبب صحيح وراء عدم السماح للدين 

 انتشارا  األكثر
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بلغه  نيب  اجلزيرة  العربية  العظيم  عدم    وبساطة والذي
 السماح  له

هناك تشابه بني شخصيات  ابالستمرار يف عمله الصاحل.ف
 هوالء  القادة

احد ان يعرف ذالك من خالل  قراءة حياة  أليوميكن 
 حممد. كذالك

ان دراسة القران تكشف حقيقة مفادها  ان ليس  هناك  من  
 شئ  فيه

حممد تدعم متاما  وإرشادات متعارض مع التعاليم السابقة

 *تعاليم التوراة

 
منهم ونؤمن  أحدا كلهم النفرق بني اهلل بأنبياءكمسلمني نؤمن  إننا*

 مبا انزل

على سيدنا عيسى  كاإلجنيلعليهم من الكتب السماوية  اهلل

 والتوراة على سيدنا

موسى لكننا نعتقد اعتقادا راسخا بان  هذه الكتاب قاد عبثات بهاا     

 التحريف أيادي

الرفياع ,ثام    اإلهلاي السوء  ومل تعد حتتفظ  جبوهرها  أقالموزيفتها 

 ان هذه

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

اعين التوراة واإلجنيل )العهد القاديم واجلدياد( قاد كتبات      الكتب   

 وليست بأيادي بشرية

 اإلهلياة عليهاا الصابغة    أسابغوا وحيا من اهلل تعاىل شانه لكنهم قاد  

 .وبالرغم من حجم

انهاا     إالنتيجاة التحرياف    اإلهليةالتلف الذي حلق بهذه الوثائق 

 الزالت  حتتوي

ما وافق كتابنا القران العظيم وسانة رساول   على بعضا من احلق وهو 

 اهلل املطهرة,ومن

تعااليم  هذا املنطلاق انطلاق املؤلاف يف ان ماا جااء يف القاران يوافاق        

 التوراة .نعم ان القران

التاوراة   وهنااك      يف الاواردة   األنبيااء حيتوي على بعاض قصاص   

 مبادئ  يف  جاءت

حمماد علياه الصاالة      املاضني قال تعاىل عن  النيب األنبياءلتصديق 

 بل جاء{والسالم 

 . }باحلق وصدق املرسلني

َّللَّ   َآَمنَّننا ُقولُننوا { وقااال تعاااىل نَننا   إ  أُنْننز لَ  َوَمننا  اب    إ ىَل   أُنْننز لَ   َوَمننا  لَينْ
َ  َوَمننا َواأْلَْسننَباط   َويَنْعُقننوبَ  َوإ ْسننَحاقَ  َوإ مْسَاع يننلَ   إ بْنننَراه يمَ   ُموَسننى ُأويت 
َ   َوَما  َوع يَسى ُهمْ  َأَحندٍ  َبنْيَ  نُنَفرِّ قُ  اَل  َرهبِّ  مْ  م نْ  النَّب يُّونَ  ُأويت  نننْ  َوحَنْننُ  م 

َنا  يُنْؤم نُنونَ   الَّنذ ينَ  َ و {.وقاال عاز مان قائال     }ُمْسنل ُمونَ  َلهُ   أُنْنز لَ  مب 
ننننْ  أُنْنننز لَ  َوَمنننا إ لَْينننكَ  نننَرة   قَنْبل نننكَ  م  آْلَخ    ان  وبهاااذا}يُوق نُنننونَ  ُهنننمْ  َواب 

 الميةالشريعة  االس
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 اإلهلياة  واألخالقياات الغراء جاءت تتميماا ملاا سابقتها مان املباادئ      

 الرئيسية كالتوحيد

باملعاد والغياب والعقااب والثاواب واجلناة والناار واملالئكاة        واإلميان

 والنبوة  ونسخت

ماا علاق  بهاا  مان        وأزالات واستبدلتها خبري منهاا   األخرى األمور

 .هرطقات   وبدع

 

 

 

 

 

  .مبدئيا لنيس منن  العندل  ان الئم حاجات العصنروتكيفها كي ت
 تدين

ان  يكنننون    اإلنصنننافرجنننال مل تسنننمع عننننه شنننيئا .ولنننيس منننن 
 99  هناك

مئة مسيحي ان يدينوا حممد بدون  ان  يعرفو ا حنىت    100من 
 معىن

النذين  أولئنك قند اخنذ بنه اإلنصنافعندم  مبدأ.ان إسالمكلمة 
 اليريدون

ون يف الظنالم فنال يسننتطيعون منن  منند  ان يتنوروا,لنذا تنراهم يلبثنن
 ايديهم
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فننننتح ابب النور.انننننه يتعننننني علينننننا ان نننننؤمن ابن املسننننيح كننننان ل
 اسيواي ذا بشرة

مسننراء وان مننرمي العننذراء كانننت اسننيوية وان موسننى وكننل االنبينناء 
 امللهمني

 مثنننل  تقريبنننا كنننانوا شنننرقيني.والنيب املقننندس حممننند كنننان اسنننيواي 
 هؤالء:  ان

كالكتنننننننننننننننناب    حيتننننننننننننننننوي كلمننننننننننننننننة هللا القننننننننننننننننران املقنننننننننننننننندس
 واإلعمال(Bibleاملقدس)

ويؤكند الكتنناب املقندس والنبننوات السننابقة.ان  األخننرى اإلهلامينة
 القران

التعنناليم السننابقة وفننوق  أمهيننةتشنندد علننى  إضننافيةيعطنني تعنناليم 
 هذا كله

التبننندا وان روح النننوحي   األصنننناميصنننر علنننى تنننرك ااثر عبنننادة 
 أخرابسم 

 الرحيم.–البصري -قدس القديرجبانب اسم هللا امل
 

 حممد  ابنك املختار
 اهلمه اله النار

 شريعة أبعظمجاء 
 األبدواليت ستبقى مشرقة اىل 

 انك وحدك ارحم الرامحني
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 العزيز وحدك حاكما أابان أنت
 غريك راغبون إهلةعن كل 

 
 ليس هناك من احد يدانيك

 مهما كان عظيما ونقيا
 ليس هناك من طعما للوثنية

 العزيز ا قلبكيطيقه
 

 سبلنا غري سبلك اي اهلي
 ابلقرب من عرش رمحتك

 النقية األرواحكثريا من 

 *حتييها عينك العطوفة

 
 املقطوعااة  هااذه   مل يااذكر لنااا الساايد هياادلي ماان هااو قائاال *

كلماة     يلاي:ان   مباا   هلاامش ا  علاق عليهاا يف   لكناه    الشعرية 

 الديانة  يف  املعنى  نفس  حتمل  "ابن"ال

  اإلهلاام فمحماد ادعاى     سيحية عندما يشار اىل السيد املسايح امل

 ومل  اإلهلي

أي اناه مان   –يدعي الالهوت .انه كان بشرا كما اناه ابان اهلل   

 إنناخلق اهلل.بيد 
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كمسلمني نرفض هذا االدعاء الذي جاء به السيد هيدلي بشدة ذالاك  

قال    برياك شرك باهلل ونسبة للولدية له تعاىل عما يقولون علوا  ألنه

 ِجْئاُتمْ  َلَقادْ  َوَلدًا الرمحن اختذ َوَقاُلوْا: }  سبحانه  وتعاىل  عن نفسه

 اجلباال  َوَتِخارُّ  األرض َوَتنَشاقُّ  ِمْنُه َيَتَفطَّْرَن السماوات َتَكاُد ِإّدًا َشْيئًا

 لُُّكا  ِإن َوَلاداً  َيتَِّخَذ َأن للرمحن َينَبِغي َوَما َوَلدًا للرمحن َدَعْوا َأن َهّدًا

لكنناا حنساب    { َعْباداً  الارمحن  آِتي ِإالَّ واألرض السماوات ِفي َمن

 على خري. قصد  املؤلف

ة بصاورة كاملاة السايما    على خري فرمبا انه مل يفهم  العقائد االسالمي

 وهو يعيش يف

سائل ملاذا   يسألينجمتمع حيتضن مثل هذه االعتقادات الشركية.وقد 

:البااس يف ذالاك فااني     أقولشرك  تورد  هذا النص يف كتابك وفيه

فاالقران   أساوة ولنا بكتاب اهلل القاران احلكايم    كي نرد عليه أوردته

ويارد عليهاا ويفنادها     والطواغيت واملشركني  يورد ادعاءات الكفرة 

 يف وقت واحد واآلية اليت ذكرناها أنفا  خري  شاهد  على  كالمنا.

لى ذالك,كقولاه تعااىل يف   وهناك شواهد كثرية يف القران الكريم تدلل ع

 سورة الصافات

 

 َوَيُقوُلاونَ    َيْساَتْكِبُرونَ   اللَّاهُ   ِإلَّاا  ِإَلَه َلا َلُهْم ِقيَل ِإَذا َكاُنوا ِإنَُّهْم {:

   اْلُمْرَساِلنيَ  َوَصدََّق ِباْلَحقِّ َجاَء َبْل َمْجُنوٍن ِلَشاِعٍر َآِلَهِتَنا  َلَتاِرُكوا  َأِئنَّا

   اْلَعَذاِب  ِئُقوَلَذا  ِإنَُّكْم
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فنرى الباري عز وجل ياورد  }َتْعَمُلون ُكْنُتْم َما ِإلَّا ُتْجَزْوَن َوَما   اْلَأِليِم

 ادعاء

 املشركني ويرد عليها. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فيهنا    يرجى  ما  واهم  االسالمية   ان روح املدح هي جوهر العقيدة
 هو

  هللا   لنننعم   امتننناين   كننان   تسننديد هللا وهدايتننه .ومنننذ رواعنني شننبايب 
 علي

ذالنننك  يف  السننننني    مالحظنننة   اسنننتطع  لكنين مل ,وعنايتننه يب عميقنننا
 املاضية
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 املسنلمني  النقينة  و  عقيندة    أصنبحتعنندما  إالقليلة من حيايت ال
 املقنعة

  أرمهنا مل  أمناان وكنذالك وجندت فيهنا سنعادة و حقيقة يف قليب وعقلني
 من

  املختلفنة و لندى الكننائس املسنيحية  الغريبنة قبل,وحتررا منن العقائند 
 كانت

 لبسننننناطة    إبدراكننننني . وتنفسنننننته  يل مبثابنننننة هنننننواء حبنننننر نقننننني
 وعظمته   اإلسالم

 املشرقة كنت قد خرجت من نفق مظلم اىل ضوء النهار.

 
 ان موسى وعيسى وحممد

 حبك له أعلنتكل 
 وعلينا ان الننسى كلماهتم

 بنفس احلكمعليهم  الحنكم وان 
 

 وعلى الرغم من حتريف كلماهتم
 إتباعهمعلى يد الذين زعموا 

 إدراكه ميكن  وحيهم  فان 
 يسرية  بدراية لو  و  حىت
 

 ذ والدهتم كلهم نطقوامن

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 وبلغة سعيدة وواضحة
 األزيلامسك اجمليد 

 الذي هو عزيز علينا
 

 جيب ان الحيدث نزاعا
 هوالء  أتباعبني  
 شهدهتم الدنيا أنبياء أعظمهم 

 يعيشوا لشئ سوى من اجل رضاك. مل
 

 وبكل  تواضع  أعطوالقد 
 رسالة  حبك

 وكل البشر ميكن ان يرى ذالك بوضوح
 
 

ديننن    أتبنناعالبسننيطة  املقتبسننة كتبهننا  احنند  األبينناتان هننذه 
 حممد  قبل

,رغم اننه  سناعة  كتبهنا  كنان  جناهال  متامنا  سنني قليلة مضت
 مبميزات

كل   قننناطع  ابن  ال ميكنننن ان  لقننند اسنننتنتجت  بشننن . الرئيسنننية 
نستحصل طمانينة  من التعاليم الدوغماتينة  وانتنابتين  فكنرة  ابن  

 هللا  يراقب  كل ويتحكم بكل فعل.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

ان حنندود هننذا الكتنناب الصننغري التسننمح ابيننراد اكثننر مننن نسننبة 
 قليلة من

جننننواهر اندرة مننننن اقننننوال النننننيب املقنننندس حممنننند.واان ال اسننننتطيع 
 االمتناع من

مل    على امل ان يتمعن هبنا النذين قليال من هذه االقوال اقتباس
 يسمعوا

  هلنذا  والنبيلنة اجلميلة   منصفة عن الشخصية هبا فتعطيهم فكرة
 الرجل امللهم اهليا:

 *ع الناسفخري الناس من ن-1
  رحنننيم  علنننى  إال  رمحتنننه هللا يضنننع ال بينننده نفسننني النننذي و -1

 ينننرحم النننذي لننيس:  القننن رحننيم فكلننننا هللا رسننول اي:  قلننننا  قننال
  الذي لكن  و خاصة نفسه

 أخيارا أكانوا األرضارحم من يف * عامة الناس يرحم -2

 
 365,ص 4د الشهاب القضاعي.جمسن *

 479,ص 7شعب االميان االبو بكر البيهقي.ج*
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 .او اشرارا ذا الشر تنهاه عن الشر,يرمحكم من يف السماء
 أو عسننننرته يف غارمننننا أو هللا سننننبيل يف جماهنننندا اعننننان مننننن -3

 *ظله اال ظل ال يوم ظله يف هللا اظله رقبته يف مكاتبا
 منؤمن علنى أدخنل منن:  فقاال  ؟ تعاىل اهلل إىل األعمال أفضل -4

 كننرب  مننن كربننة  عنننه ينننفس وإمننا جننوع مننن أطعمننه أن إمننا سننرورا
 جتناوز أو  موسنرا أنظنر ومنن ، اآلخرة كرب  عنه  هللا  نفس  الدنيا

 *معسر عن
 

 م صاحب الشيبةاحرتا
جعنننل هللا منننن   إالمنننا منننن شننناب يكنننرم شنننيخا الجنننل عمنننره ,-1

 يكرمه هو
 سنينه. أخريف 
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لننيس منننا مننن مل يننوقر الكبننري ويننرحم الصننغري وايمننر ابملعننروف   -2

 *وينهى عن املنكر
 

 
 188,ص 32مسند امحد .ج*

 72,ص 4املستدرك على الصحيحني.ج*

 257,ص 1مسند امحد .ج*

 

 

 

 ل من التقوىكسب العيش احلال
 هللا أحبابيكسبون العيش احلالل   ألذ-1
 *احلالل طلب يف تَع با عبده يرى أن حيب هللا إن  -2
 أكرمينعاملا فقد  أكرممن  -3
 تعلم لتعرف نفسك اي علي -4
 اطلب العلم من املهد اىل اللحد -5

 *هبا أحقالكلمة احلكمة ضالة املؤمن حيثما وجدها فهو  -6

 *أهلهان حتدث به غري  وإضاعتهلنسيان العلم ا آفة -7
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 *مسلم كل  على فريضة العلم طلب -8
 من سلك طريقا اىل العلم سلك طريقا اىل اجلنة -9

 43من عرف نفسه فقد عرف هللا -10
 A western اإلسنننالممنننن كتننناب "صنننحوة غربينننة حننننو 

awakening" 
To Islam" 1899.طبع لندن 43-26,ص. 

 
 2660ث مجع اجلوامع ,رقم احلدي*

 358,ص 4308سنن ابن ماجة,رقم احلديث *

,رقاام احلااديث   384,ص 6يعلااي املوصاالي .ج أباايمسااند *

2772 
 

 

اللننننورد هيننننديل   ولنننند
منننننن كنننننانون  22يف 

  1855الثننناين عنننام 
 يف

ايرلندا .تلقنى تعليمنه 
 يف مدرسة
  كليننننة   و  وستمنسننننرت
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 الثالوث وجامعة كامربج  وبعد ذالك
 اهلندسة املدنية وسافر للهند مهنة  احرتف   ذالك  وبعد 

وعمنل مهندسننا يف تعبيند الطننرق هنناك.اللورد كننان واحند مننن طبقننة 
 النبالء

.واهنم حندث  1914ورث منصب النبالة منن ابنن عمنه عنام 
 يف حياته هو

ومسنى  1913منن تشنرين الثناين عنام  16اعتناقه لالسنالم يف 
 نفسه شيخ

السنننالمي اسنننس اجملمنننع ا 1914رمحنننة هللا الفننناروق.ويف عنننام 
 الربيطاين والف

منهننا "صننحوة غربيننة حنننو  اإلسننالمالعدينند مننن الكتننب حننول 
 أعظم" و"اإلسالم

 .1935حزيران من عام  22يف العامل".تويف يف  أنبياءثالثة 
 

 

 

 

 

 Widneyودني
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يف   مستشرق انكلينزي يقنول عنن رسنول هللا علينه الصنالة والسنالم
 نشوء وتطور االسالم واليهودية::كتابه

جالت اترينننخ حممننند تكشنننف اننننه كنننان  رجنننال  ذا اسنننتقامة   ان سننن
 شديدة

اىل اهلنندف  وذا حينناة  خلقيننة  صننارمة,و ذا   هواخننالص الشننك فينن
 مزاج

لطينننف جمننننردا منننن الطموحننننات الشخصنننية ومتلهفننننا اىل  احننننداث   
 اصالح

عظننيم .والواثئننق التارخييننة تقننول انننه كننان رجننال تقيننا وذا شخصننية 
 .مقدسة

وكنننان ذا حنننب واخنننالص ,عنننادال  متقشنننفا  فمنننا كننندس ثنننروة وبقننني
 ,خملصا

 وانكرا لذاته.
ان  قنانون تعنندد الزوجنات املوجننود يف الشنرق دخننل اىل حياتننه  

 كما دخل
سنفر  التكنوين   يف  يف حياة االابء العربينون النذين ورد ذكنرهم

 ,كما انه
 دخل يف داوود وسليمان وغريهم من رجال ذالك الزمان.

عيننت ليسننوع  الناصننرة  أُدفسننه كمننا  هننل انننه ادعننى االلوهيننة لن
 يف  الداينة
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 :فعنننندما  املسنننيحية ولنننندع كلماتنننه جتينننب علنننى هنننذا السنننؤال
 منه طُلب 
 َواَل  {:أجننناهبم, رسنننالته   مبعجنننزات كرباهنننني تثبنننت صنننحة أييت

ْننند ي َلُكننمْ   َأقُننولُ   اَل وَ  َملَننك   إ ينِّ   َأقُننولُ  َواَل  اْلَغْيننبَ  َأْعلَننمُ  َواَل  اَّللَّ   َخننَزائ نُ  ع 
َنننا َأْعلَننمُ  اَّللَُّ  َخننرْيًا  اَّللَُّ   يُنننْؤت يَنُهمُ  لَننننْ  َأْعيُنننُنُكمْ   تَنننْزَدر ي ل لَّننذ ينَ  َأقُننولُ   يف   مب 

ه مْ   }الظَّال م نيَ   َلم نَ  إ ًذا إ ينِّ   َأنْنُفس 
واملسيح قال عن نفسه:"الكلمات اليت القيهنا علنيكم ليسنت  منن  

 عندي"
  النننذي  ان حممننند  تبننناربنظنننر االع أنخنننذحنننال جينننب ان  أينننهعلنننى 

 عاش يف قرية
  إسننرائيل  وشنناعر بننين عربيننة معزولننة,ليس كاشننعياء النننيب الكنناهن 

 ووريث
منننن الثقافنننة العنصنننرية .وال كيسنننوع الناصنننرة متعاقبنننة  أجينننالنتننناج 

 الذي ولد
  تقننناطع  حضنننارات  جتمنننع    ثقافنننة  وسنننط و  عننناملي جمتمنننع   يف

 من عظيم 
.وعلى الننرغم مننن  هننذا كلننه اجلليننل التيننارات العامليننة علننى شننواطئ

 فقد جاء
  أعلنى  أشنياءوداعب غرائنز شنعبه حيندوه دافعنا اهلني وقنادهم  اىل  

 وأفضل
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,ومن خالل تعاليمه ارتقت حيناهتم اىل  مسنتوى  روحني  أتثريهحتت 
 ,أعلى

يشنننننك يف   حبيادينننننة اترخينننننه   يقنننننرا  احننننند  منننننن  هنننننناك  لنننننيس و
 من  كتابه.ذالك

 واليهودية واملسيحية" اإلسالم"نشوء وتطور 
"The genesis and evolution Islam and 

Judaeo-christianity" 
 1932كاليفورونيا,-.طبع لونس اجنلس48-47ص
 

كنننننانون   29ولننننند جوزينننننف بنننننومريوي ويننننندين يف 
 األول

يف واليننننننننننننننة اوهننننننننننننننايوا  1841مننننننننننننننن عننننننننننننننام 
 .وكاناألمريكية

 شىت من العلوم واملعارف,فلقد ألنواعرجال حاواي 
 طبيبا رائدا ورجل دين وعامل بيئة ومؤلفا مكثرا كان

 :أعمالهمن .1938حزيران من عام  4تويف يف 
 1941احلياة ومشاكلها-
 1932 إيل أتيتجيب ان  اإلميان-
 1907 اآلريةحياة عنصر الشعوب -
 1900طريق احلياة -
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 Bosworth بوسنننننورث مسنننننث

Smith 
 

  هللا عليننه والنننه مستشننرق بريطنناين يقنننول عننن منقننذ البشنننرية صننلى
 وسلم يف

  احننند ان ينجنننز مثنننل منننا أليكتابنننه "حممننند واحملمدينننة" :ال ميكنننن 
 حممد  أجنزه

  إنننا ولإلنصنافبدون ذالك اليقني العميق حبقيقنة وصنالح دافعنه ,
 مل جند

 ,وابلعكنس  دجناال خصلة واحدة يف شخصيته تندل علنى اننه كنان 
 رأينا  إننا

حنننو    وأملس السننائر بتننأًن  فيننه كننل شننئ يننربهن علننى سننعيه املننتحم
 يعتقده حقا. حتقيق  ما

.بني حاجبينه النرأسلقد كان حممد متوسط الطنول قنوي البنينة كبنري 
املقوسنننني عننننرق شننننديد الوضننننوح ينقلنننب اسننننودا سنننناعة الغضننننب 

ابلنننننبض .اسننننود العينننننني سننننوادمها كننننالفحم واثقبتننننني يف  وأيخننننذ
ة مثنل ابقني ,وشعره ذا ضفائر قليلة وكان ذا حلينة طويلن سطوعهما

اسننتغرق احنندهم يف تفكننر عميننق اخننذ ميسنند  إذاالشننرقيني الننذين 
يتكفننا مننن صننبب  فكأمنننامشننى  إذاهبا.وكننان سننريع واثبننت اخلطننوة 
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 أبنننه أتباعننه,وبننني كتفيننه خننال بقنندر حجننم بيضننة احلمامننة اعتقنند 
جلننس بننني  إذافكننان  اآلخننرينبشننان تفاعلننه مننع  إمنناعالمنة النبوة.

,لكن صننمته كننان حقننا ابلننغ مننن  طويلننة يبقننى صننامتا لفننرتة أصننحابه
تكلننم خيلننل كالمننه ابحلكننم املننؤثرة  وإذاتكلمننوا  إذا اآلخننرينكننالم 

فهنننذا الضنننرب منننن الكنننالم حينننب العنننرب ان يسنننتمعوا   واألمثنننال
 أعطافننننهيضننننحك فانننننه يضننننحك مننننن كننننل قلبننننه و هتتننننز  وإذالننننه.

تمننىن رؤيتننه بيضنناء كالثلج.وكننان كننل مننن ي أسنننانهلضننحكه وتبنندو 
يننننننراه بسننننننهولة .وكننننننان حيننننننب احليننننننواانت وكننننننذالك  يسنننننتطيع ان

احليواانت حتبه.وكان قلمنا مينر مبجموعنة منن الصنبية يلعبنون بندون 
ابدره  إذامنن جينر يدينه  أبولان حيادثهم بعبارات رقيقة.وكان ليس 

أصنننحابه منننن  إخنننالصاحننند ابملصنننافحة.ان دفء حناننننه يقابلنننه  
صننننناحب اصننننندق منننننن حممننننند عننننناش علنننننى  ,فلنننننيس هنننننناك منننننن

الننننناس  وأنبنننل أفضنننليف مكنننة كنننان منننن  األوىل أايمنننهويف .األرض
هنننناك وعلنننى منننر كنننل التقلبنننات يف حياتنننه القلقنننة  ولنننو يف موقنننف 

خادمننننه بكننننى كالطفننننل ملننننوت  وواحنننند مننننا نكننننث صننننداقته هننننذه.
 فننأجهشبعنند مضنني مخسننني سنننة علننى وفاهتننا  أمننهزينند.وزار قننرب 

حيينا بعنه بط.وكان ظن ابن هللا منعه من ان يستغفر هلا ألنهابلبكاء 
وهنننادائ ,تقنننول عننننه عائشنننة"انه كنننان اشننند حيننناء منننن العنننذراء يف 
خنننندرها".وكان عطوفننننا علننننى الكننننل ومسنننناحما للكننننل  يقننننول عنننننه 
خادمننه انننس "لقنند خدمتننه مننذ كننان عمننري مثننان سنننني فمننا وخبننين 

 شنأ أهم".ان األشياءكثريا من   أفسدت إينرغم شئ يوما على أي 
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ارجيننننة هننننو حننننالوة يسننننتحق املالحظننننة يف مالمننننح شخصننننيته اخل
اللنننذان اكسنننباه احرتامننننا تلقائينننا وهننننذه  اهلادئننننةجاذبيتنننه  وهيبتنننه 

 اخلصال صانته من التعرض لالهانة.
اعتنائننه  مننن  وكنان لباسننه املعتنناد بسننيطا اىل درجننة اخلشننونة علننى الننرغم 

.وكننننان مولعننننا ابلوضننننوء  صننننورة أبحسننننن وإظهننننارهالفننننائق برتتيبننننه 
,حياتنه كاننت  اللؤلئي أسنانهاض شعره وبي أبانقةوابلطيب وافتخر 

 مننن  صننف   يف  وأزواجننه  بسننيطة بكننل تفاصننيلها فقنند عنناش هننو
 بسننننعف  الننننبعض  بعضننننها   عننننن املتواضننننعة مفصننننولة   األكننننواخ
مننن الطني.وكننان يوقنند النننار ويكنننس    بشننئ   املسنننودة النخيننل 

,وختننربان عائشننة انننه كننان ينننام علننى  بنفسننه  الشنناة  وحيلننب األرض
املدبوغ,ويصنننلح ثوبنننه ويرقنننع نعلنننه   اجللننند صننننوع منننن احلصنننري امل

مل يشنبع منن  أيضنا مصندران   عائشنة و  عديندة  ألايمبيدينه,وبقى 
 أييتمنن  بنه  ,وما حيصل عليه من قليل الطعام يشرك أيكلهاوجبة 
  يتجمننع  مقعنندا او قاعننة معننه.وخارج بيتننه كننان هننناك  وأيكننلاليننه 

  علنى ون متامنا يف معيشنتهم به عدد من الفقراء وكان هوالء يعتمند
احلليننب  إمنناسننخاء يده.وطعامننه املعتنناد التمننر واملنناء وخبننز الشننعري 

 اندرا   اننه  بيند حيبهمنا  كنان   و  طعامنه  أتنرف كاان منن   والعسل 
 أحننبلنفسننه بتناوهلمننا,واكرتاء الصننحراء كننان مننن    يسننمح  مننا 

ت يننوم  اليننه حننىت عننندما كننان سننيد اجلزيننرة العربيننة.ويف ذا األشننياء
 بكبننناث   وهنننم حيملنننون سنننالل مملنننوءة أمامنننهكنننان النننناس مينننرون 

منننه  ابألسننودعلننيكم ":فقننال الصننحراء  شننجريات مننن  اقتطفننوه 
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و  من كتابننه"  حممنند.الغنننم" أرعننىفنناين كنننت امجعننه عننندما كنننت 
 احملمدية"

Mohammed and Mohammedenism "" 
 .1874.طبع لندن  86-81ص

 
. 

 دين مسيحي بنجامني بوسورث مسث رجل
 واصبح 1784ولد يف والية كنتاكي عام 
 .1884مطراهنا االول .تويف عام 

 
 
 
 
 
 
 
 

 John Kennedy جون كندي
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حممننند علينننه افضنننل الصنننالة مستشنننرق انكلينننزي يقنننول عنننن الننننيب 
 والسالم  يف

كتابه "اداين وفلسفات الشرق" :من احملتوم ان يلفت حممند نظنران 
 وذالك

النننننه رجننننل ذا بصننننرية غننننري اعتياديننننة وذا  طاقننننة  و كياسننننة  ولننننه  
 سيطرة  على

اتباعننننه.كل هننننذه السننننجااي اصننننطبغت بتلننننك الننننروح روح النشننننوة 
 والوقار اليت

  العظمنننننننناء املتنبئننننننننني   مننننننننن حركننننننننت موسننننننننى وبننننننننوذا وغننننننننريهم 
 The"وفلسننننننفات الشننننننرق" أداينكتابننننننه "  من .األقنننننندمني

religions and philosophies of the east"  
 .1911.طبع نيويورك 120ص

 
 أمريكيجون بندلتون كندي روائي وسياسي 

 1795من عام  األولتشرين  25مشهور ولد 
 

.دخننننننننل جامعننننننننة  ماريالننننننننند\يف ابلتيمننننننننور 
 ابلتيمور وخترج

 األدبينننننننة.منننننننن مؤلفاتنننننننه  1812منهنننننننا عنننننننام 
 "األمحر"الكتاب 
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 يف أقامةو" األدبية أعمالهالذي احتوى على طائفة من 
 اجنازاته أفضلالسلطان القدمي" وهذا العمل يعترب من 

 مؤلفاته:.ومن 1870من عام  آب 18.تويف يف  األدبية
 1849مذكرات حياة وليم ورت -

 1872الوطن والغربة :سلسلة من املقاالت -
 1861الوالايت احلدودية -

 
 

 Sydney Cave   سيدين كيف
 

 جكامربد سيدين كيف مستشرق بريطاين ورئيس كلية جستنت يف جامعة  
  وسنننالمه  يقنننول هنننذا الرجنننل عنننن صننناحب اخللنننق العظنننيم صنننلوات هللا

 عليه :
مننن املننرض  أايمن مننن رجوعننه مننن احلننج هامجتننه احلمننى وبعنند بعنند شننهري
 مات

.انننه القائنند العننريب   العظننيم  بننني ذراعنني عائشننة بعمننر الثالثننة والسننتني 
 الذي

البشنننر  ومؤسنننس    أعظنننموجننندوا  ابعتبننناره    أينمنننايوقروننننه املسنننلمني  
 احد

حياتننه كحينناة  أوصننافالكاملة.لسننيت هننناك مننن احنند تنوعننت  األداين
 حممد
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لننننة جعننننل الكتنننناب  املسننننيحني  الننننذي دام لفننننرتة طوي اإلسننننالمخطننننر .ف
 يعتقدون

ان حكمننننا علينننه جينننب ان ال يكنننون قاسنننيا  وظاملنننا.  االشنننياء أسنننوءبنننه 
 فالرجل

 النننذي صنننرب لعشنننر سننننني منننن املشننناق والصنننعوابت منننن اجنننل  رسنننالته 
 الميكن

 و ان يكون دجاال,والرجل املبطل الميكن له من ان يؤسس دينا عظيما
 .وبعيدا عما قيل من خرقه لبعض التقاليدكان حمقا يف ذالك  *رليلكا

 
 وإعجاباه  لإلساالم توماس كارليل كاتب بريطاني مسيحي عرف حببه *

 بشخصية

" و "حممااد املثاال و األبطااالكتبااه "البطولااة  أهاامالاانيب حممااد ماان 

 .األمسى
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ن انتقامننات منن  واألخننرىواهلفننوات الننيت حتنندث بننني الفينننة  العربيننة
 وحشية

واىل ذالك فان حممد التارخيي جيب ان حيكم عليه وفقنا للمقناييس 
التضنناهى  وشننفوقا,فبعبقريته الننيت إنسننانياكننان رجننال   هاننن .العربيننة

امننننننة مننننننن قبائننننننل  أسننننننس  اهلادئننننننةومحاسننننننته الدينيننننننة  وحكمتننننننه 
 أمثنالمتفرقة.ومكانه يف التاريخ مضمون مابني قادة البشر الكبنار 

كمؤسنس دينن والينزال من هوالء   أعظم وأتثريهانبليون الكسندر و 
من كتابنننه "مقدمننننة لدراسننننة بعننننض اىل الينننوم قننننوة فعالننننة يف العننننامل.

 احلية يف الشرق" األداين
"An introduction to the study of some 

living religions of the east" 
 .1921,طبع لندن 214-213ص
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 John Poolبول جون
يقننول يف  كتابننه "دراسننات يف  احملمديننة"عن   مستشننرق  انكليننزي 

  أروعوفننناة رسنننول صنننلى هللا علينننه والنننه وسنننلم:لقد منننات  احننند  
 رجال  العامل

. اذ هنننض مننن وسننط الغمننوض والفقننر  أبننداالننذين مل يننرى مننثلهم 
 وأصبح

عقيندة دينينة  دامنت  اىل  الينوم   وأسنسابلغيب وملكنا  ومتنبأنبيا 
 كتابه  "دراسات يف احملمدية "من  مليون . 250 أتباعهاوعدد 

Studies in Mohammedenism"" طبننع10ص. 
 1892تورنتو 

وسنناهم يف 1826عننام  ولند جننون بننول يف واليننة كارولينننا الشننمالية
 ةكاروليننا الشنمالياحملامناة يف جامعنة   هنضة احلزب اجلمهنوري.درس

 .1884وخترج منها حماميا.تويف عام 
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 Rom Landuروم الندو
 

أمريكنننا الدراسنننات  االسنننالمية  و   ذوأسنننتا  أمريكننني  مستشنننرق
 الشمالية

يقنننول عنننن الننننيب حممننند صنننلى هللا علينننه والنننه  كاليفورنينننايف جامعنننة  
 وسلم

لقنند كننان حممنند بطبيعتننه متنندينا وكننان  مسننتعدا  بشننكل  واضننح  :
 ألداء

لننذالك انننه كننان ذا  إضننافةالننيت تسننلمها يف رؤاه. اإلصننالحرسننالة 
 طبيعة

قننننوة   و ضننننعف عننننرف نقنننناط رجننننال عمليننننا أساسنننناروحيننننة وكننننان 
 الشخصية

  ضنننروراي هلنننم واننننه جينننب  ان  يُعلنننم اإلصنننالحابن  وأدركالعربينننة,
 تدرجييا

مدينته  الوثنني.و بننفس  الوقنت   وأبناءغري منظمني هلوالء البدو ال
 فقد

وهننذا املفهننوم مل يكننن  -الواحنند اإللننهصننلب مبفهننوم  إميننانكننان ذا 
 جديدا
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  أثنننراة مل تتزعنننزع  علنننى حمنننو  أي  وعزميننن-متامنننا يف اجلزينننرة العربينننة
 لعبادة

 اليت كانت شائعة بني العرب الوثنني. األصنام
  يندعي كمنا   دجناال  يكنن  لقد كانت مهمة حممد مهمة هائلنة ومل 

 بعض
,فالنندجال قلمننا أاننيةالكتنناب الغننربيني تنندفعهم اىل ذالننك دوافننع 

 يؤمل منه
كاننت  تنتابنه  . و دعنوى  اننه    جبهنده اخلناص أمنران ينجز هكذا 

 نوابت
الكامنل    أتباعنه وإمينانملهمتنه   إخالصنهدعوى ابطلنة .ان  صرعيه
 بوحيه

  أشنننكالشنننكل  منننن    أبيتورطنننه   شنننبهة  أزالوامتحنننان القنننرون 
 اخلداع
.ان  أبننندا.فالننندين النننذي يلفقنننه دجننناال الميكنننن ان يسنننتمر املتعمد

 مل  اإلسالم
 أتباعناه  يكسنب  وحسنب بنل اننه ننرايستمر لفرتة اثنا عشنر قنران 

 تلو  سنة
مل نعثننننر يف ثنننننااي التنننناريخ ان دجنننناال خلقننننت رسننننالته   إننننننا.األخرى

 واحدة  من
احلضنننارات. لقننند   أنبنننلوحضنننارة تعننند منننن  اإلمرباطنننورايت أعظنننم

 هدم  حممد
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برسننالته النظننام القبلنني القننوي  واملسننؤل  عننن  اننندالع  احلننروب  
 الدائمة  و

 وأهنننتا قطعننت الننروابط العائليننة الننيت بنندوره اسننتبدله ابلطاعننة هلل
 العداوات

التافهنننة.كما اننننه جننناء بشنننرعة شننناملة ابلنننرغم منننن رفنننض العنننرب 
 هلا. املنظمني

بنه العننف  القبلني  والثنارات   تنناميوفرض االنضباط علنى جمتمنع 
 الدموية

  اإلسننالم"حقيقيننة او خاطئننة.من كتابننه  أسننباب أسننساملبنيننة علننى 
 والعرب"

"Islam and the Arabs"طبنع نيوينورك 24-23ص.
1959. 

 

 Quiliamكويليام
 

 مستشننرق انكليننزي يقننول عننن سننيد الكائنننات يف كتابننه "عقينندة 
 "اإلسالم

كاننننت لدينننه طاقنننات خيالينننة عجيبنننة وعقنننل ذا مسنننو عظنننيم وذا :
 شعور طيب

عناطفي   منزاج  وصاحب مفرطة   درجة  اىل  ونقي .وكان ودود
لذاتننننه  ,خنننننال  منننننن    ,يعطنننني  الزكننننناة  وانكنننننرا   لألطفنننننال,حمبننننا 
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حياتننننه االجتماعيننننة .وفقننننا للننننرواايت كننننان ذا طننننول  يف التصنننننع  
 .املنظر وهيب   وجليال  معتدل
 وقال:

لقنند كتننب الكثننري مننن الكتنناب املسننيحيني حننول  شخصننية  حممنند  
 فكانت

مصطبغة  بقندر منن  التعصنب  واحلقند   الشأننتاجاهتم هبذا ااغلب 
 الذي

"عيسنننى  أتبننناعيزعمنننون    شخاصننناأصننندر  منننن  يمنننن املؤسنننف ان 
 املتواضع

حننال  قنند  أيننةكتنناب العصننر احلننديث وعلننى   والوديننع" .لكننن بعننض
 أدركوا

فاخننذوا يعرتفننون   ابلعدينند  مننن   ان هننذا السننب اليصننلح للجنندال 
 روائع

شخصننية هننذا النننيب  ويعرتفننون جبسننامة اجنننازه.وعلى هننذا املوضننوع 
 يكتب

د والقننران" :مننن خننالل السننيد جننون دنفننرت يف عملننه الرائننع "حممنن
 االطالع

 الغننري املشننكوك هبننا جننند لننيس هننناكعلننى املصننادر التارخييننة  األكثننر
اقننل سننبب يسننتلزم تلننك اللغننة املتسننمة ابلسننب والشنندة الننيت  مننن

 رأسهصبها على  
 ومن املعاصرين  فريدرج شليكل وغريه. سوبريدوكمرياسي 
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فتننا للنظنننر اذ   ومل أصننيال رأايكارليننل يف الننننيب فهننو   راي تومنناس أمننا
 يقول:

ابننن الربيننة العميننق القلننب وذا العينننني  النندعجاويتني  الرباقتننني   هاننن
 والروح

منننن   أكثنننر األفكننناراالجتماعينننة العميقنننة املنفتحنننة واملظطمنننة علنننى 
 الطموحات.

من هنوالء النذين الينبغني  ان روحا  صامته عظيمة ,كان هو واحد 
 يكون

ت  طبيعتنننننه  علنننننى  النننننذي صنننننمم تصنننننميم وعزمينننننة أهنننننلمنننننن  إال
 اإلخالص  بينما

,لكنننن هنننذا يسنننريون حتنننت غطننناء الصنننيغ واهلراطنننق  اآلخنننرينننننرى 
 الرجل  مل

بكنننل روحنننه وواقنننع  امسنننتو حنننداذ كنننان  صنننيغحيتمننني مبثنننل هكنننذا 
 شؤونه  فسر

الوجننود العظننيم تننوهج  فيننه  بكننل  خماوفننه   واشننراقاته. مننن  كتابننه  
 "عقيدة
طبنننننع .47-36" ص"Faith of Islam" اإلسنننننالم

 .1892ليفربول,
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 koele كولد.
يف تركيا  ةالتبشرييالدكتور كول مبشر مسيحي زاول مهمته 

 وسرياليون
امللكية  للعلوم  يف  برلني. الدكتور     األكادمييةوعضو مهم يف 

 كول  من
بشخصية النيب حممد صلى هللا  عليه   اإلعجاباشد  املعجبني

 واله  وسلم
حيث  يقول  يف  كتابه "حممد والعارفني لفضله وعظمته , 

 واحملمدية" :لقد
,اذ مجع  يف  اآلخرين األنبياءحممد املصطفى يف القران ان يتبع  أمر

 شخصه
فضيلة كل واحدا منهم كان متميزا هبا,فقد كان فيه شكر نوح   

 ووداعة
  وأيوبوصرب  يعقوب    إمساعيل  وأمانةموسى   وإخالص إبراهيم

 وإانبة
يمان وزهد عيسى.سئلت عائشة  املخلصة  داوود وتواضع سل

 ذات  مرة
وانتهى عن    أوامره أطاعفقد  عن خلق النيب فقالت :"القران

 زواجره  و

 *القران" إليهااليت دعا  واألخالقحتلى ابلسجااي 
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 اإلمام أوردهفقد  هذا احلديث صحيح على درجة عالية من الصحة*

 امحد يف مسنده

  أم يا  فقلت  عائشة  أتيت  قال  عامر بن هشام بن سعد عن

 قالت سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول  خبلق  أخربيين   املؤمنني

 وإنك } جل و  عز  اهلل قول   القرآن  تقرأ أما القرآن خلقه كان: 

 أما  تفعل ال قالت  أتبتل  أن أريد فإني قلت { عظيم خلق لعلي

 رسول تزوج فقد { حسنة أسوة اهلل رسول يف لكم كان لقد }  تقرأ

الشيخ شعيب  .قال عنهله  ولد  وقد  سلم و عليه  اهلل صلى اهلل

 االرنؤوط:حديث صحيح .لكن الزيادة  اليت  ذكرها  السيد

من احد  أخذهكول مل تثبت فرمبا كانت شرحا للحديث القصري 

 علماء املسلمني.
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وما من فما احزن ي *األمريهذا  أخالقنعم لقد كانت هكذا  
 أحدا األايم

 هذا   او خدمه.يقول مالك ابن انس :"خدمت أصحابهمن 
 عشر  األمري

سنني يف سفره وحضره فما قال يل يوما:مل فعلت  هذا ؟ ومل مل 
 تفعل هذا؟

يف خدمته اليضربين ويقول يل مل  فعلت  هذا؟ومل   أخطئتومتما 
  أحدا "مل  يكن  هناك .وقالت املخلصة عائشة:*مل  تفعل هذا؟"

يناديه ابمسه  االاجابه  أحدا,فما من من رسول هللا  خلقا   أفضل
 هنا. وكان  دائما  أان:نعم  

 يتحدث  وعندما يتحدثون عن  الدنيا  أصحابهلني العريكة مع 
  وإذامعهم   فانه يتحدث اآلخرةحتدثوا عن  وإذامعهم  يف ذالك 

 أايمن  ع حتدثوا 
عهم وان مل  يكن  ذالك  تراه  اجلاهلية ويضحكون فانه يضحك م
 يبتسم

.وعندما سالت عائشة املخلصة  عن  حياته  داخل  البيت  كيف  
 كانت

  البيت كنس   يف   يساعد  :"لقد كان مثل ابقي الرجال فأجابت
 وخييط
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 اخلدم   ثوبه ويصلح نعله ويسقي اجلمال وحيلب الشاة ويساعد
 أداء  يف

 املفيدة من السوق". األشياءويتناول طعامه معه وجيلب  أعماهلم
  املأل يف   لقد كانت روعة تواضعه عظيمة جدا فحينما كان جيلس

 الميد

 
اليصح وصف رسول اهلل صلى اهلل عليه واله وسلم باالمري فليس  لدينا  *

 من  أثرا

 أفكارمن بنات  إالانه كان يلقب بهذا اللقب.وما هذا  السلف الصاحل

 السيد املؤلف.
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املباركتني خلف ركب الذين  جيلسون  جبنبه  وكان  حيي   ركبتيه
 الذين

  أبداابملصافحة.وكان  الميد   يبدأالذي  األوليلتقونه وهو 
 أمامرجليه  

 وال يضيق املكان على أي احد,ويبدي االعتبار  أصحابه
 لكل  واإلكرام

اىل  لقائه  ويسمح  هلم  ابجللوس  على   وسادته   أييتمن 
 ان  يذكروك

وال يقاطع  إليهم األمساء أبحبالعائلية ويناديهم  أبمسائهم أصحابه
 احد و

ويقضي  صالته   يُقصر  فانه حباجة  أحداجيئ اليه  وإذايتكلم 
 حاجته  مث

يعود ليكمل صالته .ومن تواضعه  الرائع  والشديد  وعدم  تكلفه   
 كان

د  ولو  اليابسة وجييب دعوة العب األرضجيلس  ويضطجع على 
 اىل  خبز

 شعري.
،فكان اليرجع   سائال  يقف  على  عطفه وسخائه وجوده أما

 ابهبا  خاليا
يعطيه  شيئا   ان  جاءه بدوي فسال جاللته  األايمويوم من 

 غنما  فأعطاه
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ملئت مابني جبلني ،فلما رجع اىل قومه خاطبهم قائال:" اي 
 كونوا  أصحايب

 أعطى ع" ويف يوم حنني مسلمني،فمحمد يريد ان الفقر والفز 
 الكثري من

الثروة للناس حىت اندهشوا من ذالك وكان ذالك سببا يف 
 اعتناق  الكثري

:"ان  هذا  ألنفسهملوا  ، وقااإلسالمقريش    أعيانمن  
واثقا ابن هللا سوف لن يدعه  ألنهيعد  خيشى  الفقر  الشخص مل

 حيتاج بل يوفر له رزقه. و
ليس يف :"فأجابهلته ان يعطيه شيئا يف ذات يوم جاءه وسال جال

 يدي شيئا
شيئا  يف    أييتولكن اشرتي ماتريد من السوق  ومتما   أالن

 يدي  ادفع
درهم  100, 000ُجلب اىل جاللته  أخرى.ويف مناسبة الدين

 فنثرها على
 فما بقي درمها واحدا يف يديه. حصرية وقسمها بني الناس

والغرابء  دون    األقرابءهاد حتمل اضط األمري:فهذا  وداعته أما
 ان  يفكر

 من  ابالنتقام بل ابركهم عليها.يقول عبد الرمحن:"كان رسول هللا 
 أودع
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.يروي  انس  واصرب الناس وحيبس غضبه عن كل واحد منهم 
 ابن  مالك

  أصحابهان ذات يوم كان نيب  جالسا  يف  املسجد  يف  ملة  من  
 ملتحفا

 وجبذ  ردائه  بشدة فجأةليه بدوي ع بعباءته النجرانية فدخل 
 من  على 

" أنت نحافة الرداء يف صدره.فقال جاللته:"م فأثرتكتفه 
 أعطينفقال:"

.لقد   *ما له ابن  يعطى  شيئا *جاللته فأمر "من الثروة اليت عندك
الحظ الباحثني ان جاللته مل يؤثر به االضطهاد الن عقله وعينه  

 كاان ينظران  اىل
 .دهوأتييهللا 
يف هذا  األمريفما كان احد يساوي  وإقدامهشجاعته  أما

 ،يقول مالكاجملال
 

 
لقب اجلاللة على رسول اهلل يف  إطالقاعتاد السيد كول على *

 كتابه هذا.
 .52ص 13339مسند امحد رقم احلديث *
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 وأجودالناس  وأشجعبن انس :"كان رسول هللا خري الناس 
 الناس.ويقول

:"يف يوم املعركة نضع ثقتنا يف  رسول  هللا  طالب أيبعلي بن 
للعدو" ويقول عمران بن احلسن:كنا عندما نشتبك  أقربنافهو 

 األولمع العدو كان 
".يف األمريالذي يندفع اىل العدو ويضع يديه عليهم هو هذا 

 معركة حنني
ُعلم ان رسول هللا ساع ساحة احلرب منفردا مهامجا جيشا قوامه 

4000 
.ويف ذات يوم وصل تقرير اىل املدينة ابن هناك  مقاتل أالف

 جيشا مدجج
اهللع    فأصابابلسالح يقرتب من املدينة ويف نيته  هنبها  

 والقلق  الناس
وتقدم    فرسه وامتطاها وأسرجهناك،لكن جاللته تنكب سيفه 

 قبل  كل
رجع وقال   اإلنذار،وبعد تيقنه من عدم صحة هذا أصحابه

 :"الألصحابه
 *"أساسفليس هلذا اخلرب من  ختافوا
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،فينقل املؤرخون ان رسول هللا كان اشد هخجلحيائه و بشان  أما
حياء من العذراء يف خدرها وكان حليائه العظيم  يتغري وجهه اذاما 

 شيئا مقرفا رأى
على شخص ما دون ان ينبهه اىل ذالك.ويف سياق عد صفات 

 النيب ،كان

 
للسهيلي   األنفوالروض  قإسحاراجع السرية البن هشام وابن *

وعليه لتطلع على كل هذه التفاصيل .نعم هكذا كان رسول اهلل 

 ينطبق قول الشاعر العربي:

 دواجي واخلطوب احمليا طلق       كليلة والسيوف العزمية ماضي

 

 

 

 دائماقلبه رحيما لكل املخلوقات وصدره عامرا ابلبشر وكان 
 من يبكي

  ،يذكر الفضل  أبملهعظيما خشية هللا.وكان ساميا حبزنه 
 على   واإلحسان

   نبيلة وأفعال   بسرعة.وكان ذا حنيزة شفوقة اإلساءةالدوام وينسى 
 ويكتم
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،وديعا  ،حنوان    ودودا    السماء،وكان أمني فهو  األسرار
 ،عاشقا  مرهفا

للضيافة،حمسنا،وجمتهدا يف عمله من اجل هللا ويفي ابلوعود 
 وخادما مثابرا

 .اإلهليبحث عن الرضوان هلل وي
فما  رغب  هبا    جبامعهاالدنيا  األمري:عرض على زهده أما

 وعندما  فارق
هذا العامل كانت درعه مرهونة عند يهودي،وروي ان معدته مل 

 تذق طعاما
متتابعة ورمبا يبقى بيته اليشعل به انرا  ملدة  شهرا   أايمملدة ثالثة 

 كامل اذ
ان جاللته ينام ليله  وهو  جائعا يسد رمقه ابملاء والتمر.وك

 ويصبح صائما
ان يسال  هللا  فانه  يعطيه   أرادعلى الرغم من هذا كان لو 

 عطاء  يفوق
اخليال.ويف ذات يوم جاء جربيل اىل الرسول وقال:"ان هللا 

 يقرئك السالم
  ذهبا  مكة  ان اقلب لك جبال أردتويبلغك ان انك لو 

 لفعلت  وفضة
 كلمات   األمريتريد" فعندما مسع  أينماك واجعلها تسري مع

 طاطا جربائيل 
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  وقال:اي جربائيل ان املبارك   رأسه وفكر لربهة مث رفع  برأسه
 الدنياهذه 

 إالت من البيوت هلم وخالق من  الخالق  هلم  وما االمحق بي 
 من  جعلها

        .من كتابه "حممد واحملمدية" نصيبه
mohammedanism"Mohemmed and383-377.ص 

 ..طبع لندن
 

 

 George Goodrich  جورج كودريج
 

القدمية    األزمان  "رجال  كتابه   يقول يف  أمريكيمستشرق 
 "املشهورين

الشخص   هذا  وسلم:ان   واله عن النيب حممد صلى هللا عليه 
 مارس  قد

  اجلنس البشري  رمبا  ابستثناء  أراء اتثريا عظيما على 
 .كان كونفوشيوس

شبابه .   حىت  يف  مرحلة    مبواهب  عقلية  مد  متميزا حم
 حتدث  وعندما

  مما مواهب  كبرية و  عن معرفة  مع الراهب النسطوري حبريا كشف 
 عظيمة منه . أمورايتوقع ان حتدث  أبنهالراهب خيرب عمه  جعل
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ال نستطيع  ان  ننكر  ابن   حممد   كان  ذا  عبقرية   خارقة    إننا
 ورجل

الكالم،كما انه   إنشاءمجيال يف فن  أسلوابغة  عظيمة ميتلك بال
كان ذا طلعة جليلة وجالل الطلعة زائدا قدراته العقلية اكسباه 
نفوذا كبريا على هوالء الذين انضووا حتت لوائه الذين انضووا 

 أانسحتته حضرته.لقد عاش حممد يف عصورا مظلمة ووسط 
الرغم من هذا كله استطاع ،الميلكون وسائل تعليم وعلى جهالء 

الواسع  أتثريهمن ان يؤسس نظاما دينيا متقنا هو اليوم له 
واحلصيف على املشهد االخالقي والسياسي عند شعب 

املتمزقة   أمتهفكرة سامية وهي توحيد .لقد محل يف ذهنه أسيا
واستبداهلا بعبادة هللا الواحد وعلينا  األصناموالقضاء على عبادة 

عقيدة الهناية هلا فوق  أسسمة قدراته  اليت هبا ان نعرتف بعظ
الضياء املنبعث من ينبوع احلقيقة  أشعةركام الوثنية خرجت منها 

 Famousالقدمية املشهورين" " األزمان"رجال  *.من كتابهاإلهلية

men of ancient times" 
 .م 1884.طبع بوسطن  23-7ص

 
ة والساالم علاى   لقد وضع السيد كودريج النيب حممد علياه الصاال  *

قائمة الرجال املشهورين التسعة عشر يف كتاباه هاذا,وهم علاى     رأس

 -ساافينكا -نااريو-اتاايال -بساايالريوس-:حممااداألتيالتسلساال 

 -الكساااندر -حنيبعااال -يولياااوس قيصااار -سيساااريو -فريجيااال
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 -أفالطااون -يااوجينيسد -اباايلس -دميونثيسااس -ارسااطوطاليس

س.وهذا اعارتاف مان   بريسيل -دميوقريطس -السيبياديس –سقراط 

علاى مساارية   تاأثريه كاتاب غاري مسالم بعظماة الاانيب حمماد وقاوة       

.وهنااك  حبيث وضعه على قائمة هوالء الرجاال   اإلنسانيةاحلضارة 

هذا  الشاخص قاد  ماارس     غريب وهو ان السيد كودريج قال: امرأ

اجلااانس البشااري  رمباااا  باساااتثناء    أراءتاااثريا عظيماااا علااى    

 لتاأثري معادلتاه   فاأين كونفوشيوس يف القائمة يذكر .ومل  كونفوشيوس

اجلاانس البشااري علااى حااد زعمااه  أراءعلااى  التااأثريرسااول اهلل يف 

 الشرق ومشاهريهم. أهلوكونفوشيوس من 

 

 

 
 

من عام  األولتشرين  30ولد جورج ليوانرد كودريج يف 
 يف مدينة1863

 أيلول 20وتويف يف  األمريكيةسالت ليك يف الوالايت املتحدة 
 .1930ام ع
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 Meredith   د تاونسنديث يمر

Townsend 
 

 يف كتابه )حممد ,العريب العظيم( كاتب ومستشرق بريطاين يقول
عن رسول هللا حممد صلى هللا عليه واله وسلم :كان حممد مربوع 
القامة وذا قوة عجيبة وخدود متوردة وكانت حليته كثة حيث 

تد اىل خصره.وكان تتخللها خصال فضية مم من شعر اسود أمواج
رقيق السلوك اىل حد رقة النساء ذا عينني سوداويتني قلقتني 

ة فيهما قليال من االحتقان .لقد اعترب حممد من انسب القاد
,كما انه ليس هناك من الذين مل يرى مثلهم لقيادة العرب 

نسبة من العيوب  أبقلشخصية هيمنت على الناس وحكمتهم 
 تينةمثل حكمته امل أويتانسان  ليس هناك منكما انه مثله  

يف عظمته وفنه يف كسب احملبني  أحداوثباته .وما جاراه والرصينة 
الثابته الغري متزعزعة كان سلوكه مهذاب  إلرادته.ونظرا واألتباع

لذالك كرامته الرزينة ومتتعه بصفة التفكر  أضفوكالمه رقيقا 
كما   جعال منه يتصرف بنفوس الرجال ,ما أبمرقبل القيام 

 يتصرف اخلزاف ابلطني املفخور .
 صفات   والصرب ونكران الذات والسخاء كلهاالتواضع والشفقة 

 متيزت
شاان.ان حممد ولد من  وأهوهنم أتباعههبا عالقته حىت مع ابسط 

اليت وهبها هللا الفخامة اللطيفة الصفة صفة ولديه تلك  أمهرحم 
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العسكرية اذ  .وكان صاحب شجاعة وخربة يف الفنون  لألمراء
ابستخدام وسائل عن متيزه كشفت املعارك اليت خاضها 

.وكان وخمططات حربية مل تكن معروفة حىت يف احلروب العربية 
يف بالد تعترب هبا هذه الفضيلة  األسلوبمتميزا بفصاحة معقدة 

حبيث ميكنه من كسب  إقناعوكان لديه قوة من فضائل الرجولة.
 جمادلة بسيطة . اخلصم العنيد اىل دينه مبجرد

بشر حممد برسالته من وقت بعثته اىل حني هجرته ويف هذه الفرتة  
ليس  إحكامكان تبليغه دينيا لكن بعد اهلجرة اخذ بتشريع 

وعقيدته تطورت مبكة * اإلطالقابلضرورة حتمل طابعا دينيا على 
 األوروبينياته   املسألةيف طبيعتها ويف هذه واتسمت ابلبساطة 

 يفرقوا بني العقائد والقانون .ان الداينة احملمدية لو وخلطوا اذ مل
جردهتا من ملحقاهتا فهي عبارة عن عقيدة نقية تتمتع ابلعدالة 

من كتابه )حممد النيب العريب( .فيما بني املؤمنني  واإلخوة
(Mahommed the great Arabianص)74-72 

 .1912.طبع بوسطن
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 Edmund soperسوبر ادموند
 

 أداينونبيه يف كتابه ) اإلسالميقول عن امريكي  مستشرق 
واحدة من عجائب  اإلسالماجلنس البشري(: ان سرعة انتشار 

م كانت خمططات هذا الفتح 632التاريخ.فمحمد ملا تويف سنة 
كل   أخضعت  األربعةيف ذهنه.ويف فرتة حكم اخللفاء الراشدين 
اجلنس  نأدايمن كتابه )من بالد فارس وسوراي ومصر وفلسطني .

(.طبع كنتاكي Religions of mankindالبشري( ) 
 م1921

 
يقصد بهذا التشريع هو التشريع يف قضايا  ان السيد تاونسند*

 الدنيا
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 Washburn  واشربن هوبكنز

Hopkins 
 

اللغة السنسيكريتية وعلم  وأستاذالسيد هوبكنز مستشرق كندي 
ية .يقول السيد هوبكنز عن سيدان فقه اللغة يف جامعة ايل الكند

( ما األداينرسول هللا عليه الصالة والسالم يف كتابه)اتريخ 
 إسرائيلبين  ألنبياءلقد كان حممد اخلليفة املنطقي والتارخيي يلي:

هللا اختاره  وان أدوهيؤدي نفس العمل الذي  أبنهالقدماء وامن 
غوا رسالة هللا اىل كما اختري االنبياء العربانيون ليبل  رسوال للعرب

الذي دعا اليه حممد هو اله العربيني  اإلله.وللحق ان شعبهم 
هكذا فمن الصعب  ان تدرك السبب وراء تردد  األمرومادام 

واحلضور ‘بعني ذاته  يهوههللا الذي هو  إبلوهية اإلقرارالبعض يف 
كنيب قاد على حممد  يف املسجد واعتبارها ككنيسة هللا وقبول 
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ويتمتع العرب  األنبياء أعظمه اىل هللا .ان حممد كان قوم األقل
دينا جديدا  وأسسفلقد جنح يف جهوده ‘مبرتبة الصدارة عليهم

وسبب جناحه يرجع حلماسته الصادقة وشخصيته القوية وحصافته 
مع املصاحل متعارضة بشكل مباشر  أهدافهالسياسية وكانت 

بلية اليت كانت الققضى على  البدايةاملادية القوية ودينه من 
 إصرارهيف حممد تكمن  أصالةللدولة  العربية .ان  األساساحلجر 

يوم احلساب فكانت من نتيجتها ضرورة  جميءعلى عقيدة 
التحسني االخالقي يف جانب هوالء الذين ينفعهم هذا التحسني 

 اإلميانسيحاسبون من قبل اخلالق الذي اوجب على الناس  وإهنم
هم ان يكون سلوكهم متوافق مع هذا وحتم علي أخالقيابله 

دها العرب( لكنه ب)اليت كان يعاألرواحاالعتقاد.انه مل ينكر وجود 
بل قدسه ومل  األسودومل يلغي احلجر هنى عن تشريكها مع هللا 

يوقف احلج بل جعله مكمال لعبادة هللا الواحد.ويف انحية 
وعظم فانه دعا اىل العدل واحلق وذم التكرب واحلسد   األخالق

رعاية  واألزواج واألمهات األيتام وأوىل الوائم البنوي والتصدق
 آنذاكبني العرب  املنتشرةواستنكر عادة واد البنات  خاصة

الزوج  وأمر أبربعوحسن قوانني الطالق وحصر عدد الزجيات ,
ان يعاملهن بعدالة ومنع جتارة الرقيق.وحاول القضاء على 

ملسكرات ولعب القمار النزاعات الدموية وعارض تعاطي ا
هي من لوازم دينه وعقيدة يوم  األعمال.صفاء القلب وصالح 

( األداينمن كتابه )اتريخ .فيه أخالقيةقيمة  أصبحتاحلساب 
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(History of religions ص )طبع 457-452.
 .1918نيويورك 

 
وشربن هوبكنز يف الثامن من ايلول من عام  دادوار ولد السيد 

يتس االمريكية.استاذ اللغة السنكريسيتية يف والية ماسوش1887
مث درس يف لبزيك حيث  1887.خترج من جامعة كولومبيا عام 

حصل على شهادة الدكتوراة هناك.عمل استاذا يف جامعة برين 
 1895.ويف عام 1895.يف عام  1895و 1885مور  بني 

اصبح استاذا للغة السنسيكريتية وعلم اللغة املقارن يف جامعة يل 
 .من مؤلفاته:1932يف عام .تو 

 _ نظام الطبقات يف اهلند القدمية
 _ اداين اهلند

 

 Chadles Horne  هورن  جادلس

 
رجال عظماء ونساء يف موسوعته الضخمة ) هورن يقول السيد
 االن  حممد   يعترب دينعن رسول هللا حممد العظيم : *مشهورات(

  لبداية  عالمة  كان  الدائمة االستقرار.ففتح مكة   االداين  من
العربية وبعدها استمر اتثري دين حممد   اجلزيرة كل    اخضاع

مكة ووفاته قصرية قوامها   بني فتح  يتمدد بسرعة.وكانت الفرتة
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من رقعة   ووسع  ثالث سنني ويف هذه الفرتة دمر االصنام
  مما فارس وامرباطورية   اليوانن فتوحاته حىت وصلت اىل ختوم 

 كبري ابلنسبة لتلك االمرباطورايت املقتدرة  جعل امسه ذا صيت
 وانزهلم   منضبطة الغري   الروم جيوش  سالحه ضد   .وجرب

انتهت هبزميتهم على يديه يف مؤته.ويف هذه   مستميته  معركة  يف
 يف  دفعهم   محاسا امة العرب   وانتاب عرشه بقوة  االثناء ثبت 

  األرضيةمن الكرة   كبري   جزء إخضاع اىل   قليلة سنني   غضون
 اليوانن  وإمرباطوريةبالد  فارس   ،فاهلند و لسيطرهتم

 
تناول جالدس مور يف هذه سري مئتني شخصية عظيمة ومشهورة من الرجال *

 والنساء ومن بينهم نيب اهلل حممد عليه الصالة والسالم.

 

 

 

وكل اسيا الوسطى ومصر وبالد الرببر واسبانيا كل هذه البلدان  
  روا عليها واخذوها ابسلحتهم الضافرة.وراح صوت املؤذنسيط

 إمرباطوريةاكرب من مساحة حىت  إمرباطوريةعرض    يف يسمع 
من احنسار  قوة خلفاءه الدنيوية يف   الرغم   .وعلى الكسندر

ال زال له  أسسهالذي  الدين    ان هذا   إالالوقت احلاضر  
حىت  يسعى  لتمديد و   اإلمرباطورية  أحناءكل   سيادة على 

نفسه.وعلى الرغم من ان حممدا مل يعيش طويال فريى  الفتوحات 
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 الواسعة  فتوحاتال هلذه   أسسا انه مسبقا وضع  إالالكبرية 
 Greatرجال عظماء ونساء مشهورات()  كتابه  من النطاق.

men  and famous  women)    ) 
 م.1894.طبع نيويورك 101-100ص

 

 D.MARCUS DOD د.ماركس دود

 
يقول  إدنربةالدكتور ماركس استاذ تفسري العهد اجلديد يف جامعة 

التحااي والسالم :لقد كان يف  أفضلعن منقذ البشرية حممد عليه 
حقيقة هللا ومل  رأىانه  أوهلاخصال النبوة  أهمحممد خصلتني من  

اثنيا كان يف داخله دافعا قواي حيثه على نشر هذه يرها قومه 
فان حممد يكون يف صف  األخريةفيما يتعلق ابخلصلة احلقيقة.و 

،فهو من اجل هذه بطولة وأكثرهم إسرائيلبين  أنبياء أشجع
احلقيقة خاطر حبياته وعاىن من االضطهاد اليومي لعدة سنني اىل 

وخسر حب  أمالكهاىل نفيه من بلده،ففقد  األمران انتهى به 
در استطاعة أي .لقد عاىن لفرتة قصرية بق أصدقائهقومه وثقة 

ومل  اىل يثرب *انسان على حتمل املعاانة حىت متكن من اهلرب
بعد ومل يردعه عن ذالك التهديد  أعلنهاابلرسالة اليت  إميانهيتغري 

ومل تغره الرشا والعروض واالستماالت ،ويف هذا اللحاظ 
يقول:)لو وضعوا الشمس يف مييين والقمر يف يساري ما تركت 

على كونه مبلغا لعقيدة وحدانية هللا  إلصراراهذا( وهبذا  أمري
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مجاعة  األصنامكان هناك وسط عبدة .لقد  اإلسالمدين  أسس
من املوحدين ،لكن مل يربز واحدا منهم ويؤسس دينا  توحيداي 

على ان مجيع البشر  إصرارهدائم االستمرار .والشئ املميز فيه 
ديدا مالذي جعل حممدا ش أنفسنا نسأل إنناان يؤمنوا فيه.

يقتنعون  اآلخرينوحريصا على حتويل الناس لدينه حبيث جعل 
ابن  ليس  من  سبب  جنيب وعلينا ان  واحد إبميانابالعتزاز 

 وراء  ذالك  سوى  أخر

 
من كل من  أشجعهرب وهو القول بان رسول اهلل  األدبليس من *

 .صىوطئ احل

 

 

بني اله واحد قوة قناعته ابحلقيقة .وابلنسبة اليه فان الفرق عمق 
واخلالق الذي اليرى والكتل القبيحة من احلجر  املتعددة واإلهلة

ظالم وموت ابلنسبة  فاألوىلاليت الهناية هلا   األمورواخلشب من 
 نور وحياة. لثانية اليه وا

 رأييحممد خملصا؟ويف  أكانهل نستطيع ان نسال هذا السؤال؟
من هذا  عبأصليس هناك من سؤال يف جمال السرية الدينية 

فقد   األصيل إبخالصهانه  ليس هناك من شك  وأقولالسؤال،
 ظل  حتت    أخرتدرب  كصموئيل  
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يسمح له  سدنته وكان الوحيد الذي أجدادهن كااملعبد الذي  
  جللوساب جده

  على سجادة الصالة يف ابحة املعبد وكان هذا اجلد  الطاعن  يف 
 السن

  نزعة  سيكرب ويكون  لديه أبنهيعتربه جوهرة القبيلة وتكهن 
 *جاحمة دينية 

 
كون  أما إسرائيللعل املؤلف يقصد بصموئيل احد شخصيات بين *

جيلس على سجادة صالة جده عبد املطلب فانا شخصيا  النيب كان

املتواضع ومن جيد يعلم ذالك   اطالعي  ذالك يف حدود أجدمل 

كان   بد املطلبع ان  أماويطلعنا عليه فله جزيل الشكر والعرفان 

يتوقع من حفيده حممد بن عبد اهلل ماذكره املؤلف فهذا صحيح.بل 

  وأحبار  املسيح   ورهبان حكماء العرب والفرس   ان كثري من

حممد وامللفت ان بعض  النيب  قدوم  يتوقعون    كانوا اليهود 

  وتنبؤاتتيمنا بهذا النيب  املنتظر.باسم حممد  أبنائهمالعرب مسوا 

عبد املسيح الذي كان يعمل يف بالط النعمان  أمثالاء النصارى علم

البن سيد  األثربن املنذر والراهب سطيح نزيل الشام.راجع عيون 

 الناس رمحه اهلل.
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  أتباعههو  ان    رسالته  صدق   ان الربهان املتميز على
كانوا من اهل بيته ومن القريبون  منه    إخالصا وأكثرهم  األوائل

 مطلعني  على  كل وهوالء 
زوجته،عبده،ابن -احواله وسابرين الغواره وامزجته وهم

 وليس.*عمه،عمه
من املعقول ان رجال  يسعى لفرض ما يعتقد  انه  حقا  على  

 الناس  الميلك
 فوق انه    اثبت  .انه بعيد عن كونه دجاال فلقدارتباطا ابلوحي

د جمموعة االغواء  السيما وان الرجل الذي يقو من  ضرب  أي 
غواء.ان احزن يوم يف لالعرضه  يكون  اكثر من املعجبني  به 

نور  ابنه الصغري ابراهيم يف  حياة  حممد  هو  عندما  انطمس 
 قربه وعندما مات خسفت الشمس  فاخذ  اصحابه

يتحدثون ابن هذا الكسوف عالمة لتعاطف السماء  معه.ان  
 الدجال  الفظ

ان الشمس ) :كن حممد قالسوف يقبل مبثل هذا التملق ،ل
 والقمر اايت من

  .عباده( خيوف هبا   اايت هللا اليكسفان ملوت احد امنا اايت

 
نسي السيد دود ذكر ابوبكر الصديق رضي اهلل عنه وهو اول من *

امن برسالة املصطفى صلى اهلل عليه واله وسلم من الرجال 
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بو د   بذالكالبالغني.ثم ان  السيد  دود  ذكر  عمه   وهو   يقص

طالب ويف هذا اختلف املسلمون فاهل السنة قالوا  صحيح  انه  

ناصر  النيب  لكنه مات كافرا على دين االشياخ واما الشيعة فقالوا 

 بل اسلم ومات مسلما  .
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