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ا..اأهيااالرئيساالفرنيساماكرونامهًلا

ااإلسلماتسباال

ي الرئقس الػركيس ماكرون، والذحوار عؾؿي ثؼايف هادئ وهادف مع 

بسب دين اإلسًلم وحماولة احلط مـه، بدون مستـد أشغل كػسه والرأي العام 

 مع مثؼػني مسؾؿني.. عؾـقةعؾؿي وال مـاقشة 

 األصؾل فاإلكجقؾ.. اإلسالم أيفا الرئقس الػركسي ماكرون.. ال تسب   كعم .1

طقسك ابـ مريؿ  الؿسقحالذي كان بقد « كالم اهلل الؿؼدس، الؽتاب»

وقد َحـؾَّ مؽاكف  الؿسقح، رفع بعد وجقد لف ولقس حػظ،يُ  لؿوالحقاريقـ 

 ،(اقحـَّ يُ  ققا،لُ  رقس،مُ ك، أربعة أشخاص، وهؿ: )متَّ  كتبفا أكاجقؾ أربعة

ػت بعد رفع الؿسقح، فقؽقن ـقد ُأل   فاكؾ  ، رسالة وطشرون ثالثة معفا ومؾحٌؼ 

 ا.ػرً الؿجؿقع سبعة وطشريـ ِس 

 وهمالءم، 111م إلك سـة 37سـة مـ  األربعة األكاجقؾ تدويـ بدأ وقد

كقها الذيـ أشخاص األربعة  ،ؾحظة واحدةل ولقبالؿسقح  التؼقا أهنؿ يثبت لؿ دوَّ

 واالختالف التـاقض مـ وبقـفا بزمـ، السؿاء إلك رفعف بعد كتبقها إهنؿ بؾ

 .الؽثقر الشلء
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 التقراة مـؿؽقكة )الالستة واألربعقـ  الؼديؿ العفد أسػار ُأضقػت وإذا

 ثالثة األسػار مجؿقع صار وطشريـ السبعة الجديد العفد أسػار إلك( رهاوغق

 يممـ بقـؿا بالبؼقة، يممـقن وال مـفا، وستقـ بستة روتستاكتالبُ  يممـ وسبعقـ،

 .فاكؾ   هبا والؽاثقلقؽ األرثقذكس

 مِـيضاف إلك ذلؽ أن هذه األكاجقؾ األربعة يتؿ تحديثفا بشؽؾ مستؿر 

-الؿتخصصقن  همالءؽتشػ ، ويَ األكاجقؾ يف متخصصقـ أشخاص ؾقِبَ 

خرجقن يف الـص األصؾل مـفا، فقُ  ؼحؿةً مُ  أن هـاك طباراٍت  -بحسب ققلفؿ

حة مـ تؾؽ العبارات إهنا مـؼَّ  :يؼقلقن revisionاألكاجقؾ  مـكسخة جديدة 

ؿ طؾك هذا ال يستطقع باحث أو طالِ  ـاءً التل اكتشػقا أهنا مؼحؿة يف الـص، فبِ 

إن األكاجقؾ األربعة محػقضة كؿا هل كؿا كتبفا مملػقها،  :يؼقلـصػ أن مُ 

األصؾل لإلكجقؾ الذي  ؾ الـصَّ ث  ؿَ تُ  -مـفا اواحدً  أو-إهنا  : طـ أن يؼقلقافضاًل 

 .اهلل كالم الحؼقؼة يف هق الذي ،كان بقد الؿسقح والحقاريقـ

 ئؾوالرسا األربعة األكاجقؾ بلن الؿسقحققـ اطتؼاد ننتؼرر هذا: ف إذا

هل  بؾ، افادًح  لً خط يعترب - اهلل كالم وأكف كػسف األصؾل اإلكجقؾ هل هبا ؾحؼةالؿُ 

 أنلققا، يقحـا(، وإذا كان كالم بشر فؿـ الطبقعل  مرقس،ك، )متَّ بشٍر  كالمُ 

ففل مثؾ كتب التاريخ  الـؼص، صػة فقفؿ البشر ألنوالخطل،  الصقابيعرتيف 

طؾك  اهللالذي أكزلف  «كجقؾ األصؾلاإل»كتاب اهلل الؿؼدس  ولقستوكحقها، 
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ا ؿَ ا تعددت ولَ ؿَ  اإلكجقؾ األصؾل لَ عاًل فِ  االؿسقح طقسك ابـ مريؿ، ولق أهن

ا أن اإلكجقؾ الذي كان بقد الؿسقح إكؿا تـاقضت فقؿا بقـفا، ألكف مـ الؿعؾقم قطعً 

 هق كتاب واحد.

ألربعة وهل أن هذه األكاجقؾ ا :ـ لفاػطَّ تـ يمَ  ولؽـ هـاك فائدة قؾقٌؾ 

، فلـٰاإلوال ابـ  افً إلـٰوغقرها فقفا إشارات إلك أن الؿسقح بشر رسقل، وأكف لقس 

 (1).وال ابـ الرب اوال رب  

*** 

 وأكف، (2) إلك كبقة محؿد إشارة وطشريـ ثؿاكقةكؿا أن فقفا 

                                                 

 .الرسل: ماجد بـ سؾقؿان فلؿملػ، «هل الؿسقح رب؟»اكظر هذه األدلة اإلكجقؾقة يف كتاب:  (1)

 وهذا الؽتاب مـشقر هبذا العـقان يف شبؽة الؿعؾقمات. 

األطؾك وهؿ الؿالئؽة، وهذا فقف  ؿألـثـاء اهلل طؾقف يف ال هق :محؿد الـبل طؾك الصالة معـك (2)

 زيادة تشريػ وثـاء طؾقف، وهق يستحؼ ذلؽ، ألن اهلل هدى الـاس بف إلك الديـ الصحقح.

ؾ ؿف اهلل مـ اآلفات، مثؾ الطعـ فقف أو يف زوجاتف أن ُيــَسـ -اأيًض -هذا دطاء  :ؿ(ومعـك )وسؾَّ 

 وكحق ذلؽ.

ـِ أفقؽقن الؿعـك اإلجؿالل لجؿؾة )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ( أي: الؾفؿ  طؾك كبقؽ محؿد  ث

 وَسؾ ؿف مـ اآلفات.

ذكر الـبل محؿد، وهذه الجؿؾة جؿؾة تقققر واحرتام، ويجب طؾك الؿسؾؿ أن يؼقلفا كؾؿا مر ب

 فال يؾقؼ بالؿسؾؿ أن يؿر طؾقف اسؿ الـبل محؿد فال يدطق لف، وكلكف يتؽؾؿ طـ إكسان طادي.

 الصالة والسالم. طؾقفؿيستحب ذكر هذا الدطاء طـد ذكر باقل األكبقاء  كؿا
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 (1)ديـ اإلسالم.ب كافة الـاس إلك اهلل أرسؾف ،فعاًل كبل 

 اهلل رفعف بؾ ،أن الؿسقح لؿ يصؾب إلك ةكحق طشريـ إشار كذلؽوفقفا 

 .أذى يؿسف أن دون القفقد، أذى مـ امحػقضً  امً مؽرَّ  ازً معزَّ  إلقف

ثة مـ لقس هـاك خطقئة متقارَ  أكف إلك أخرى إشارة طشرون -اأيًض - وفقفا

لقس طؾقفؿ ذكب ال مـ أبقفؿ آدم وال  صاهريـالـاس يقلدون  بؾآدم أبل البشر، 

 (2)مـ غقره.

ؾ كذلؽ دالئؾ طؾؿقة واضحة وضقح الشؿس تدل طؾك أن اإلكجق ويف

ديـ الؿسقح األصؾل قد تعرض لحؿالت تشقيف وتحريػ طظقؿة طؾك يد 

، اتؿامً ر ديـ الؿسقح األصؾل تغقَّ  حتكبقلس ومـ تبعف مـ حؽام الرومان، 

 القحل إلك ت  تؿُ  الا، إصالقً  ال تدخؾ العؼَؾ  بشريةا يؼقم طؾك ققاطد صار ديـً و

                                                 

 اكظر هذه األدلة اإلكجقؾقة يف كتاب:  (1)

The amazing prophecies of Muhammad in the Bible 

 وهذا الؽتاب مـشقر هبذا العـقان يف شبؽة الؿعؾقمات. 

 طؾك وجقد دلقاًل  99« )البشارات العجاب يف صحػ أهؾ الؽتاب» :كتاب -اأيًض -واكظر 

 -ر بف يف التقراة واإلكجقؾ(، تللقػ د. صالح الراشد، الـاشر: دار ابـ حزم شَّ ـبَ ـؿُ ـالـبل ال

 .بقروت

 .«الخطقئة وصؾب الؿسقح تقارثك بطالن طؼقدة  طؾدلقاًل  أربعقن» :كتاب اكظر (2)

 وهق مـشقر يف شبؽة الؿعؾقمات هبذا العـقان.
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واستغالل رجال  الؿـحقتة،قر والتؿاثقؾ ـ ذلؽ طبادة الص  بصؾة، ومِ  لفلـٰاإل

 مـ طريضة شريحة كػقر إلك أدىا، مؿا ا رهقبً  جـسق  الديـ لـساء الرطقة استغالاًل 

 فصؾ طؾك تؼقم التل العؾؿاكقة وققام الخرايف، القضعل الديـ هذا مـ الؿثؼػقـ

 .ذلؽ لفؿ وُحؼَّ  الحقاة، مـاحل طـ الديـ

ؿقن هبقؿـتفؿ طؾك الؿجتؿع )الرطقة( فنهنؿ ال يزالقن يحؾُ  :الؼساوسة ماوأ

ال يؼبؾقن أن  -مع األسػ- يف الؼرون القسطك، فتجدهؿ كؿا كان حاصاًل 

طـ  طاجزون أهنؿ والسبب الديـ، أمقر يفمـاقشة طؼؾقة  فؿيـاقشفؿ أحد مـ

ألكف إذا اكؽشػ ، وال تقجد طـدهؿ إجابة مـطؼقة تقافؼ العؼَؾ  لؽقهنؿ، اإلجابة

فؿ مـ قاكُ فدم كِ ـقسأهنؿ لقس طـدهؿ إال فرض الخرافات طؾقفؿ فنكف  لؾـاس

 تارةطؾك طؼقل الـاس بالرتغقب  التحايؾقن إلك ئاألساس، فؾفذا يؾج

أو  ،إلك ترغقب الـاس بالثبات طؾك الؿسقحقة فقؾجئقن، تارةالرتهقب بو

ا يصادقفا ـتً لؾشاب بِ  قفرونفقالدخقل فقفا طـ صريؼ اإلغراء الؿادي والجـسل، 

ويستؿتع هبا، ألن البـات طـد الؼساوسة وسقؾة استؿتاع وترفقف، مثؾ الغرف 

فا ر سـ  بِ الػـدققة وسقارات األجرة، يجعؾقهنـ مطايا ألغراضفؿ الدكقئة، فنذا كَ 

ُؾؿَّ زة يف اكتظارها، وهَ ور العجا فنن دَ فا تركقها، فنذا صارت طجقزً ؿالُ ـوذهب ج

 السـقـ..  ؾك مر  ا طجر  

السػر إلك  يقفرون لؿـ أرادوا إغراءه لؾدخقل يف ديـفؿ فرصةَ  والؼساوسة
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ا طـ الؿجتؿعات الؿسؾؿة، لقؽقن بعقدً  الخارج إلك الدول الغربقة لسـقاٍت 

ف طـفؿ، لقؼضل بؼقة طؿره بقـ شرب الخؿر والرقص واالستؿتاع لقضؿـقا طزلَ 

 الجـسل الرخقص.

إهنؿ لقس لفؿ حؼ يف  :قؼقلقن لؾرطقةف الرتهقب، أسؾقب يستعؿؾقنتارة و

السمال، وإذا حصؾ إلحاح مـ السائؾ ورأوا فقف الجرأة والشجاطة استعؿؾقا 

ا ف ضربً كمعف أسؾقب اإلرهاب، فقفددوكف بالؼتؾ، ويسجـقكف يف الؽـقسة، ويضربق

امرأة (، وإذا كان السائؾ !صقـ لفذه الؿفؿة )الشريػةا مـ قَِبؾ ُأكاس مخصَّ مربًح 

ا، فالخط ا طـقػً أخذوها طـدهؿ واغتصبقها واستؿتعقا بجسدها، وضربقها ضربً 

السمال واالقتـاع، والخط و فؿالػَ األحؿر طـد رجال الؽـقسة هق العؾؿ و

ا األخضر طـدهؿ هق االكؼقاد والتبعقة والتؼؾقد األطؿك، ومـ خالػ ذلؽ شربً 

 .الؿفؿة لفذه الؿخصصقـ الؽـقسة طصابات بقـفسقعرف مصقره 

ـ طـده مَ  وققع هذا الجربوت، فؼد اكتبف لفذا الؽقد الؽـائسل بعُض  معو

لف أن الديـ الذي يسقر  وتبقـبـػسف،  كالمفؿَص ـَؿحَّ فطؼؾ،  وفقرُ و ثؼافةو ةٌ ػَ أكَ 

ـَ  الؿسقح يف الحؼقؼة، ثؿ ذهب يبحث طـ الديـ الحؼ  طؾقف الؿسقحققن لقس دي

ا بقـف إلقف، ألن اإلكسان إذا كان صادقً  بصدق وشجاطة وطزيؿة، حتك هداه اهلل

إلك الديـ الحؼقؼل، ألن اهلل  فُ ل  دُ قَ ا، بؾ َس وبقـ ربف )اهلل( فنن اهلل لـ يرتكف حائرً 

 رحقؿ بعباده، يػرح بنقبال طبده إلقف.
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 طقسك الؿسقح حؼقؼة بقان)الؼرآن(  الؿؼدس الؽتاب يف جاء فؼد ولؾعؾؿ:

 ويف( ِطؿران)آل  سقرة يف وذلؽ كامؾة، تفؿاوقص العذراء، مريؿ وأمف مريؿ ابـ

 مـ وُيباطد الجـة إلك يمدي الذي الحؼ الطريؼ بقان الؼرآن ويف)مريؿ(،  سقرة

 .الـار

*** 

ا لؿ يحصؾ فنكف لؿَّ  ...اإلسالمَ  ب  ُس أيفا الرئقس الػركسي ماكرون... ال تَ  مفاًل  .2

فؿ بؽتاب آخر وهق أبدل الـاس كؾَّ  -الرحقؿ بعباده-الحػظ لإلكجقؾ فنن اهلل 

 يدطق لفا، مـاقض غقر طقسك، لرسالة متؿؿ وهق ،الؼرآن فقف هدى وكقر

 كؾفؿ، بشر األكبقاء أن ويبقـ ،مع اهلل إلـٰفوطدم اتخاذ  وحده، اهلل لعبادة الـاس

 لف ولقس ،أصاًل  يقلد ولؿ يؾد لؿ اهلل إن بؾ إلـٰف،وال ابـ  إلـٰفلقس فقفؿ 

 يؽـ ولؿ قبؾف، األكبقاء كؾ بف ألخرب كذلؽ مراأل كان ولق ولد، وال صاحبة

 .بؼرون طقسك طصر بعد ما إلك اخافقً 

 اصري   اغض   هق كؿا هقئتف طؾك -اإلسالم دستقر هق الذي-بؼل الؼرآن  وقد

األصؾقة  تفوكسخ، اقركً  14 مـ أكثر قبؾ ُأكِزل مـذ واحدة كؾؿة مـف تتغقر لؿ

 سطـبقل،إ -يف أحد متاحػ تركقا  اآلن مقجقدة وهل الحقـ، ذلؽمحػقضة مـذ 
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 (1)...فاكؾ   الدكقا يف الؼرآن كسخ جؿقع تطبع وطؾقفا

 آل سقرة مؼدمة أاقر أو الؼرآن، مـريؿ مَ  سقرةَ  الػركسي أيفا الرئقس أواقر

 اهلل وهبَؽ  الذي بعؼؾؽ ؿؽُ واح   الشعراء، أو األكبقاء أو هقد سقرة أاقرأو  طؿران،

 ؟!غقرهيف  أم اإلسالم : هؾ الـقر يفاحؽؿ ثؿ ،إياه

*** 

ر  فؼد ...اإلسالم أيفا الرئقس الػركسي ماكرون... ال تسب كعم .3  الؿسقحبشَّ

 هذه أثبت   وقد ،«اهلل طبد بـ محؿد»اإلسالم  بلك بـبقةابـ مريؿ  طقسك

 :كتابل يف اوجفً  28 مـ الفامة الحؼقؼةَ 

The amazing prophecies of Muhammad in the Bible(2) 

لعقسك ابـ  شريعتف لقس إال صاطةً  باعَ فنن اإليؿان بؿحؿد وات   :هذافعؾك 

 ..مريؿ

والطعـ يف اإلسالم أو يف كبل اإلسالم هق يف الحؼقؼة صعـ يف الؿسقح ابـ 

 ؟ ذاهٌب  فنلك أيـ أكَت  ،«الصحقحة» األصؾقةمريؿ ورسالتف 

*** 

                                                 

 www.quran.ksu.edu.sa: لتصػح الؼرآن مـ خال الؽريؿ الؼارئ بنمؽان (1)

  هبذا العـقان. الؿعؾقماتأن هذا الؽتاب مـشقر يف شبؽة  إلكاإلشارة  تؼدمت (2)
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- قلاإلكج فنن. .اإلسالم أيفا الرئقس الػركسي ماكرون.. ال تسب كعم .4

 ستـتجهاكؿا  ،شاهد طؾى أن اهلل واحد ولقس ثالثة -بوضعه الحالي

 ..والرهبان سةالؼساو

 .ثالثة ثالث وال الرب، ابـ وال رب، إكف :يؼؾ لؿعقسك ابـ مريؿ ف

 .ثالثة ثالث وال اإللـٰف،وال ابـ  إلـٰف،إكف  :ابـ مريؿ ما قال طقسك

 .األسقاق يف ويؿشل امالطع يلكؾ ،إكسانمثؾف مثؾ أي  ،بشر إكف :قال بؾ

 أكف براهقـ مـ ولقس ،ففذا مـ براهقـ أكف كبل بال أٍب  ُولِد مـ أم   وكقكف

 .ثالثة ثالث أو الرب ابـ أو رب  

 يؼؾ ولؿ ،أم   وال أٍب  بال قـ،صِ  مـ ُخؾِؼ فنكف آدم، أبقكا :طؾك ذلؽ والدلقؾ

ہ ﴿ :رآنالؼ يف  اهلل قال ،ثالثة ثالث أو الرب ابـ أو رب   كفإ :أحد

 .(1)﴾ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶

ومثؾ  مثؾَؽ ووأن طقسك بشر مثؾل  ،أن اهلل متػرد بذاتف إثباُت  اإلكجقؾ ويف

 ؾفضَّ  اهلل أن إال محؿد، إلك آدم مـ اهلل أرسؾفؿ الذيـ األكبقاءو البشر سائر

 التل لقهؿقةا التثؾقث طؼقدة بطالن طؾك يدل مؿا بالـبقة، البشر سائر طؾك األكبقاءَ 

                                                 

 .(59)سقرة آل طؿران:  (1)
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 وبطالنَ  اهلل وحداكقةَ  ثبتتُ مـ اإلكجقؾ  كؼقالٌت  يؾل وفقؿا الؿسقحققن، هبا ديـيَ 

 :يديَؽ  بقـ أصرحفا التثؾقث، طؼقدةِ 

 إخقيت إلك اذهبل»( قال الؿسقح المرأة: 21/17إكجقؾ يقحـا ) يف .1

 «.ِفؽمإلـٰو فيإلـٰو وأبقؽؿ أبل إلك أصعد إين: لفؿ وققلل

 هِ إلـٰو فهإلـٰاطرتافف بلن اهلل هق  طؾك( ِفؽمإلـٰو فيإلـٰ) :الؿسقح ققُل  فدل

ا، بؾ هق طبٌد هلل كسائر البشر، وال رب   افً ف لقس إلـٰالؿسقح كػَس  أنوالـاس كؾفم، 

ا كان لؿَ  هق اهللَ  كان الؿسقُح  ولقققمف الذيـ خاصبفؿ، وهق اهلل،  فُ إلـٰهق  َففُ ـإلـٰألن 

ـ سقصعد الؿسقح صالؿا فنلك مَ  (،فيإلـٰ.. .)إين أصعد إلك :لفذه الجؿؾة معـك

 أكف هق اهلل ذاتف؟!

ر ه يف هذا الؿؼام أن الؼرآن )دستقر ديـ اإلسالم( ذكَ كرُ الؾطقػ ذِ  ـومِ 

 مقاصـ، وهل: ةالـاس كؾفؿ يف أربع ف ورب  اطرتاف الؿسقح بلن اهلل هق رب  

چ چ چ چ ڇ ڇ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ڦ ڄ ڄ ڄ ﴿

 .(1)﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ

ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳﮴  ﴿ :كف قال لؼقمفإ :اهلل يف الؼرآن طـ الؿسقح قالو

                                                 

 .(72)الؿائدة:  قرةس (1)
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 .(1)﴾﮵ ﮶ ﮷﮸ 

ۉ ې ۅ ۉ ﴿ :كف قال لؼقمفإ :اهلل يف الؼرآن طـ الؿسقح وقال

 .(2)﴾ې ې ې ى ى ائ

 وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ﴿ :سقرة مريؿ أكف قال لؼقمف ويف

 .(3)﴾ېئ ېئ

چ چ چ ڃ چ ﴿ :كف قال لؼقمفإ :اهلل يف الؼرآن طـ الؿسقح وقال

 . (4)﴾ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

ر  هلل بلكف ربف ورب الـاس ـؼِ ـثبت أن الؿسقح كان يُ أن األكاجقؾ تُ  :فالحاصل

كؾفؿ، وكذلؽ الؼرآن، بخالف االطتؼاد السائد بقـ الؿسقحققـ بلن الؿسقح هق 

 كػسف الرب وابـ الرب. 

 «.مـي أطظم أبي ألن  »( قال الؿسقح: 28:14يقحـا ) ويف .2

قـ ولفؿا ذات واحدة فؽقػ يؽقن اهلل أطظؿ ؿسقح متساويَ كان اهلل وال فؾق

 !مـف؟

                                                 

 .(117)الؿائدة:  سقرة (1)

 .(51)آل طؿران:  سقرة (2)

 .(36): مريؿ سقرة (3)

 .(64): الزخرف سقرة (4)
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 .ضاهرتـاقض  هذا

اهلل لقست هل ذات الؿسقح، بؾ لؽؾ مـفؿا ذات  هذا طؾك أن ذاَت  فدل

، ال يؿتزج بخؾؼف وال طؾك طرشف  سؿاواتفمختؾػة، واهلل فقق 

 يخالطفؿ، هؿ يف األرض، وهق فقق السؿاء السابعة طؾك طرشف.

 (:3 :17 )يقحـا  .3

، ويسقع اإللـٰه الحؼقؼي وحدككت أن يعرفقك أ األبدية الحقاة هل وهذه»

 «.رسؾتفأالؿسقح الذي 

 (:32 ،29 :12 )مرقص .4

الرب إلـٰفـا ، إسرائقؾول كؾ القصايا هل: اسؿع يا أن إيسقع:  فلجابف»

 ... رب واحد

خر آألكه اهلل واحد، ولقس  ،ا يا معؾؿ، بالحؼ قؾَت فؼال لف الؽاتب: جقدً 

 «.سواه

 (:19 :18 )لققا  .5

وهو  واحٌد ال إا حد صالحً ألقس  ا؟صالحً  تدطقين لؿاذا: يسقع لف فؼال»

 .«اهلل
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 (:44 :5 )يقحـا .6

ا بعضؽؿ مـ بعض، والؿجد جدً كتؿ تؼبؾقن مَ أن تممـقا وأ تؼدرون كقػ»

 .!«؟لستؿ تطؾبقكفاإللـٰه الواحد الذي مـ 

 (:11 :4 ك)متَّ  .7

لؾرب إلـٰفك تسجد، يا شقطان، ألكف مؽتقب: : اذهب يسقع لف قال حقـئذ»

 .«ياه وحده تعبدإو

 :متقافؼ مع اآلية التل يف سقرة الػاتحة التل يف الؼرآن العظقؿ هذا: تـبقه

 .(1)﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ﴿

 (:7 :2 )مرقص .8

اهلل ال إن يغػر خطايا أـ يؼدر مَ  بتجاديػ؟ هؽذا هذا يتؽؾؿ لؿاذا»

 «؟وحده

 (:4 :15 )الرؤيا .9

قدوس، ألن جؿقع  وحدك ألكؽ اسؿؽ؟ دويؿج   رب يا ؽيخاف ال ـمَ »

 «.رتضفِ أُ حؽامؽ قد أمامؽ، ألن أويسجدون  سقلتقن األمؿ

                                                 

 .(5): الػاتحة سقرة (1)
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 ذات لقست اهلل ذات أن طؾك يدل ما( 18 -17 :11)مرقص  ويف .11

 :فؼال الؿسقح أجاب( صالح)يا  :لف فؼال رجؾ كاداه لؿا فنكف الؿسقح،

 .«ال واحد وهو اهللإ اصالحً  أحدٌ لقس  ؟اؿاذا تدطقين صالحً ل»

وقد يسر اهلل إطداد كتاب مـختصر يبقن حؼقؼة الـبي العظقم الؿسقح طقسى 

 :الؽتاب وطـوانابن مريم يف تعالقم اإلسالم، 

Eleven Facts about Jesus and his Mother Mary in Biblical 

and Islamic Teachings 

 الراهبات فردَّ  إحدىف وقد قرأت  
َّ
ا قرأتف أربع مرات، وأهنا إهن :ؾةً قائ ت طؾل

استـتجت مـ قراءهتا أن تعظقؿ الؿسؾؿقـ لعقسك ابـ مريؿ أفضؾ مـ تعظقؿ 

 (1)الؿسقحققـ لف.

 :بعـقان اآلخر كتابل طؾك -اأيًض - االصالع ؽوبنمؽاك

                     « عذ تؽريم اإلسًلم دريم العذرا،، وابـفا ادسق  ابن مريمستون دلقًلا  »

 

*** 

                                                 

 .العـقان بـػس الؿعؾقمات شبؽة يف مـشقرالؽتاب الؿذكقر  (1)
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ـ أن فنن الؼرآن قد بقَّ  ..اإلسالم أيفا الرئقس الػركسي ماكرون.. ال تسب مكع .5

 إلك فرفعف ،ؾبطقسك ابـ مريؿ مـ الؼتؾ والصَّ  اهلل حؿك كبقف الؽريؿ الؿسقَح 

بسبب ما حصؾ فقفا مـ -بقـؿا يعتؼد الؿسقحققن  أذى، يصبف لؿ السؿاء

صؼقا يف ه وبَ أن الؿسقح طقسك ابـ مريؿ قتؾف القفقد وصؾبق -التحريػ

 الؿسؾؿقن الؿسقح، بتعظقؿ ولكاألَ  هق ـفؿَ  ،وجفف ثؿ مات ثالثة أيام ثؿ قام

 ؟!الؿسقحققن أم

*** 

الؼساوسة  فنن ..اإلسالم أيفا الرئقس الػركسي ماكرون.. ال تسب كعم .6

 مـ بقاهترَّ  لعؼقدةاـ أمقر هذه مِ  أمرٍ سمال طـ  هؿأحد إلك فَ ـج  وُ  إذا والرهبان

ثؿ يزطؿقن أن  ،(اإلجابة معرفةُ  -كرطقة- حؼؽؿ مـ: )لقس لقاوقا اإلجابة،

 الرب!  أبـاءاإلجابة خاصة فقفؿ ألهنؿ 

 :قال اهلل يف الؼرآن ؿ،والتعؾ   السمال طؾك فباطَ ت  أ اإلسالم يحث بقـؿا

كر ،(1)﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴿  .ؾؿالعِ  هق والذ 

  هُ ف  ؼ  ػَ يُ ا رً ق  َخ  هِ بِ  ُيرِِد اهللُ  ن  مَ » :(2)الـبي محؿد  وقال
 .«ينِ ي الد  فِ

                                                 

 .(7)، األكبقاء: (43)الـحؾ:  سقرة (1)

بارة يف أول الؽتاب، وأهنا تعـل الدطاء لؿحؿد بلن يثـل طؾقف اهلل يف الع هذه معـك بقان تؼدم (2)
= 
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 ؿؾيح ـاوبعُض  ،طؼقل الؼساوسة كؿا طـد طؼقٌل  طـدكا ـقػثؼَّ كؿُ  كحـ

 ؿأهن صالؿا األسئؾة طـ جقبقنـيُ  الفؾؿاذا  يحؿؾقهنا، التل مـ أفضؾ طؾؿقة ممهالت

أم أهنا  ؟!خػقكفيُ  ؿصالؿا أهن نإذ الـقر سـرى وكقػ ؟اإلجابة وجقد مـ نقواثؼ

 ..)الرطقة(ػقذهؿ وهقؿـتفؿ يف الؽـقسة طؾك أتباطفا بؼاء كُ  انلضؿد دطاوى مجرَّ 

أن اثـقـ مـ الؼساوسة صارحقين بعدما  :ابؽل حؼ  ضحؽ الؿُ الؿُ  ـومِ 

خرج إكف سقُ  :وواحد مـفؿ قال ،أطؾـقا إسالمفؿ أهنؿ كاكقا يؽذبقن طؾك الـاس

 .«الؼساوسة أكاذيب»بعـقان  اػً مملَّ 

*** 

 يـ القاضُح فالد   ..اإلسالم سي ماكرون.. ال تسبأيفا الرئقس الػرك مفاًل  .7

 بـل ـمِ  غقرهؿ أو لؾحقاريقـ ايقمً  يؼؾ لؿ مريؿ ابـ فعقسك ،لقس فقف أسرار

 بؾ ،مـ ذلؽ حاشاه ،(تسللقا وال تتؽؾؿقا وال ورائل)سقروا  :إسرائقؾ

 .والـقر الفدى فقف الذي)األصؾل(  باإلكجقؾ جاءهؿ

*** 
                                

= 

ن ُيــَسـؾ ؿف اهلل مـ اآلفات، مثؾ الطعـ فقف أو بل لفدطاء ال وكذلؽاألطؾك وهؿ الؿالئؽة،  الؿأل

 يف زوجاتف وكحق ذلؽ.

ـِ أؿ( أي: الؾفؿ ؾَّ فقؽقن الؿعـك اإلجؿالل لجؿؾة )صؾك اهلل طؾقف وَس  حؿد طؾك كبقؽ م ث

 وَسؾ ؿف مـ اآلفات.
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والشتؿ  السبَّ  فنن ..اإلسالم اكرون.. ال تسبأيفا الرئقس الػركسي م كعم .8

 لقس( الذي يؿارسف رجال الؽـقسة الػؽري واإلرهاب)وتؽؿقؿ األفقاه 

 السب وإكؿا الفادئة، العؾؿقة والؿـاقشة الحقار يف اإلقـاع وإكؿا إقـاع، وسقؾةَ 

 -وربؿا طدم وجقد-طؾك ضعػ  ودلقٌؾ  ،طـده وسقؾة ال ـمَ  وسقؾة والشتؿ

 ..عؾؿقةال ةجَّ الحُ 

 والؿـاقشة واإلقـاعالحقار  ف بلن يسؾؽقا سبقَؾ أتباطَ  طؾَّؿ اإلسالمُ  بقـؿا

ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴿ :كؿا يف ققل اهلل يف الؼرآن ،الفادئة مع اآلخريـ

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ﴿ :وقال  ،(1)﴾پ پ پ

 .(3)﴾ې ې ى﴿ : اهللوقال  ،(2)﴾ے ے ۓ ۓ

*** 

ا فنن ..اإلسالم بأيفا الرئقس الػركسي ماكرون.. ال تس مفاًل  .9  مـ غػقًرا جؿ 

 د،أَح  يقم كؾ والرهبان الؼساوسةُ  طؾقفؿ قفؿؾِ يُ  بؿا مؼتـع غقر الرطقة أفراد

، وإن هاب إلقفاطـ الؽـائس والذَّ  يف شريحة الؿثؼػقـ طزوٌف  يقجدفؾفذا 

  يذهب، ولقس ألكف يريد أن يذهب! الَّ ذهب فنكف ذهب ألكف يخاف أ
                                                 

 .(46)سقرة العـؽبقت:  (1)

 .(125)سقرة الـحؾ:  (2)

 .(83)سقرة البؼرة:  (3)
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 إما :ـصريؼق أحد سؾقك إلكؿثؼػقـ ـبقرة مـ الك شريحةب أدىالـػقر  وهذا

 االرض أو الؿسقحققـ، جؿفقر يف كثقر وهق ،)اإللحاد( أي طؼقدة، بال قُش العَ 

 اإلسالم، هق اوغالبً  آخر، ديـ طـ البحث أو اقتـاع، بدون الؽـقسة فقؿـةـب

 .والؿغالطات العؼؾقة العبث مـ وسالمتف لؾعؼؾ، مقافؼتف هق اختقاره يف والسبب

*** 

 اإلسالم يف فؾقس ..اإلسالم أيفا الرئقس الػركسي ماكرون.. ال تسب مفاًل  .11

 الجؿقع، طؾك واجب العؿؾ بؾ الديـ، باسؿ أكاس طؾك أكاس وهقؿـة ةصبؼقَّ 

 فؿحاجاتِ  يطؾبقن والجؿقع اهلل، بادطِ  والجؿقع الجؿقع، طؾك واجب والعؾؿ

 .غقره وال قسقس ال وسائط، اتخاذ بدون اهلل مـ

 هقؿـة وذواهتؿيفقؿـقن طؾك طؼقل الرطقة  -مع األسػ- ساوسةالؼو

ا، فتجد أحدهؿ كؾ يقم مع واحدة، ا طجقبً ويبتزون الـساء ابتزازً  طجقبة،

 أسئؾة يسللفؿ ـمَ  وُيفددونويرقصقن طؾك الؿقسقؼك،  ،ويشربقن الخؿر

وقبؾ  ؟!والؿساواة العدل فليـ الؿعاصرة، الؿسقحقة الدياكة أصقل يف حساسة

بدة أو هذا اإلرهاب ر  طؾك هذه العَ  ا كؼقل: هؾ جاء الؿسقح لقدل الـاَس هذ

 ر العؼؾل؟!ج  الػؽري والحَ 

ن باألخالق قمؾتزم بلهنؿأمام الؿجتؿع  نوالعجقب أن الؼساوسة يتظاهرو
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والحؽؿة والـصائح واألفعال الحسـة، أما األطؿال الؿشقـة التل يعؿؾقهنا فنهنا 

ؾ كؾ الـاس باألطقاد ثا مقن الخؿر ويرقصقن طؾـق  تؽقن بالخػاء، ففؿ ال يشرب

والؿـاسبات، ولؽـفؿ يعؿؾقهنا وأكثر مـفا بشؽؾ سري، وبعض الؼساوسة يعؿؾ 

 السقؿا طـفؿ، ذلؽ يعؾؿقن والرطقة ،مشقـة أقبح مـ الـاس العاديقـ أفعااًل 

تطقعقن ـ أهنؿ ال يسؿا استؼر يف أكػسفؿ مِ تقهنؿ يف أكػسفؿ لِ ؽبِ ولؽـفؿ يَ  البـات،

 ..و و.. و .ـوالؼديسق الرب، أبـاء يظـقهنؿ ـمَ  مقاجفةَ 

أهنؿ يف قرارة أكػسفؿ  معباألطؿال التل يعؿؾقهنا،  يعرتفقن ال والؼساوسة

 الضؿقر، تخالػ ألهناأهنا خطل، ومـ الؿستحقؾ أن تؽقن مـ أوامر اهلل،  نيعرفق

 وبقـ بقـفؿذا ولؽـفؿ ال يعرتفقن هب الرطقة، طؾك الؽذب طؾك مبـقة وألهنا

 !الرطقة؟ أمام هبذا يعرتفقن فؽقػ أكػسفؿ،

هقن طـ الخطل، والرطقة فؿ بلهنؿ مـزَّ أهنؿ يصػقن أكػَس  والعجقب

 وتعظقؿ الغرور وصؾ حد   أي إلك الؽريؿ الؼارئ أيفا فاكظر ،قفؿ يف هذاتصد  

 !بالؼساوسة؟ الـػس

ـَ  فنذا فؿا هق الديـ الخطل  لؿ يؽـ الديـ الذي يسقرون طؾقف هق الدي

 !الخطل إذن؟

 مثؾ الرطقة صارت الخداع، لفذا الرطقة ؾـب  ـؼَ ـوتَ  لؾرطقة الؼساوسة وبخداع
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 الرطقة، صدقتفؿ مـطؼل غقرَ  ًئاشق الؼساوسة قالت فنذا الؼسقس، بلصبع الخاتؿ

 أغؾؼ وإذا الخقف، مـ الرطقة ارتعدت بشلء الرطقة الؼساوسة هددت وإذا

 تجقبف، فنهنا شرففا مـفا وصؾب جؿقؾة بـت طؾك رفتفغ باب الشؿاس أو الؼسقس

 .اجر   ؿَّ ـوَهـؾُ 

 الؼسقس خداعَ  كػسف قرارة يف يعؾؿ ـمَ  فؿـفؿ كقطان، هذا يف والرطقة

ق قد فعاًل  هق ـمَ  ومـفؿ الؽـقسة، طصابات ـومِ  مـف يخاف ولؽـف  الؼسقَس  صدَّ

يسـقِ  ويظـ أن الؼسقس هق فعاًل  قالف، فقؿا  الرب وأن الرب، أبـاء مـ وأكف ،ـد 

ُحسـ كقة يؿشل خؾػ الؼسقس ـفؾذلؽ ففق بِ  لرضاه، ويرضك لغضبف يغضب

 وادٍ  يف الؼسقس أن يعؾؿ ال ولؽـف ،«الرب ارض»طقـقف لقحصؾ طؾك  اًض ُمغؿِ 

 الرب تغضب بلطؿال يؼقم كػسف هق الؼسقس وأن آخر، وادٍ  يف الرب ورضا

 ويخادعيخادع كػسف  طادي، صشخ خؾػ يؿشل أكف -اأيًض - يعؾؿ وال ،)اهلل(

 يؽقن وربؿا ديقن، طؾقف يؽقن ربؿا ضعقػ، شخص الؼسقس هذا وأن الـاس،

 ا،جد   اضعقػً  العؾؿل ممهؾف يؽقن وربؿا كػسف، طالج يستطع لؿ بؿرض امريًض 

 الرب ابـ فعاًل  كان فؾق ،هذا فنكف يصػ كػسف بلكف ابـ الرب ومع.. .وأكفوأكف 

 ؟!ولؿاذاغـقف؟ ولؿاذا  يُ ولؿاذا لؿ يعطف مااًل  ف،ابـَ  الرب   يعالج لؿ فؾؿاذا

*** 



 23 مفًلا أهيا الرئقس الػركيس ماكرون .. ال تسب اإلسًلم

 
فؼد طبث  ..اإلسالم أيفا الرئقس الػركسي ماكرون.. ال تسب مفال .11

ا قركً  عشريـالا طؾك مدى ا طظقؿً الؼساوسة والرهبان يف ديـ الؿسقح طبثً 

بديـ الؿسقح  -بقلس يسؿك والذي- شاول القفقدي طبث كؿا ،الؿاضقة

مـ األشخاص )كالؿسقح -تك حقلف إلك طبادة غقر اهلل ا حا طظقؿً طبثً 

 يطقل، هذا يف والؽالم ،-والجؿادات )كالصؾبان والتؿاثقؾ( ،وأمف(

 والتطورات التغققرات»ثبت ذلؽ بعـقان: يُ  بحٍث  إلك -هداك اهلل- وُأحقؾَؽ 

 (1).«قرون طدة مدى طؾى رفعه بعد يسوع لرسالة حدثت التي التدريجقة

*** 

أخرب اهلل  ؼدف ..اإلسالم الرئقس الػركسي ماكرون... ال تسبأيفا  مفاًل  .12

  جـة  :الحؼقؼقة الجائزة هل اإلسالم ديـ اطتـؼ ـمَ  جائزةيف الؼرآن أن

 ال وهؿقة فجائزة الؽـقسة رجال جائزة أما واألرض، السؿاوات طرضفا

 (.الخطقئة مـ)التحرر  :العظؿك الؽذبةأال وهل  ،العؼَؾ  تدخؾ

 :بعـوانلي  بحٍث  يف ذلك بقـُت  وقد

«صؾب ادسق عؼقدة  عذ بطًلن عؼقدة توارث اطخطقةة وأربعون دلقًلا »
(2) 

                                                 

 يف شبؽة الؿعؾقمات بـػس العـقان.  مـشقرالؽتاب الؿذكقر  (1)

 .العـقان بـػس الؿعؾقمات شبؽة يف مـشقرالؽتاب الؿذكقر  (2)
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 وال ،ةالصح مـ أساس لفا ولقس باصؾة، العؼقدة هذه أن الؽتاُب  ـبقَّ  كعؿ،

 ،«طةمخرتَ»وإكؿا هل طؼقدة  ا،شقئً  نقالحقاري وال مريؿ ابـ الؿسقُح  طـفا عرفيَ 

 فقفا يؼع صقد شبؽةَ  اهوجعؾق ،القفقدي وشاول والرهبان الؼساوسة اخرتطفا

 ..الـاس

 آثؿقـ، ُولِدتؿ إكؽؿ :ويؼقل لؾـاس هذا، بؿثؾ كريؿ لـكب يليت أن ُيعؼؾ هؾ

 !والؿـطؼ؟ العدل أيـ تشاهدوه، ولؿ تعرفقه ولؿ تػعؾقه لؿ اذكبً  تقارثتؿ

 !؟ اهلل وهق الؼ،بالخ يؾقؼ فؽقػ ،ال يؾقؼ بالخؾؼ الػعؾ هذا

رـؽَ ـتُ  أن طؾقؽ) :آخر ل من طامة الـاس لرجلقال رج لو  جدك خطل طـ ػ 

 هذا: الـاس لؼال ،(خطقئتف ورثت ألكؽ جدي، حؼ يف ارتؽبف الذي الخامس

 العادلقـ أطدل ، اهلل إلك التقارث هذا كسبة يصح فؽقػ مجـقن،

 .مريؿ ابـ طقسك وهق األكبقاء أفضؾ مـ طظقؿ كبل وإلك األكرمقـ، وأكرم

 الفادي الرحقؿ ،الئؼ بالبشر فؽقػ يؾقؼ برب البشر ذا الػعؾ غقرَ كان ه إذا

 ؟!العادل

 .وصػاتف وبلسؿائف بف الجاهؾقن بف فيصػ طؿا وتعالك سبحاكف

رة لؾعؼائد العالؿقـ أن يرسؾ كبقف طقسك لفذه الؿفؿة الؿدم   ربَّ  كحاش

 واألفؽار واألخالق.



 25 مفًلا أهيا الرئقس الػركيس ماكرون .. ال تسب اإلسًلم

 
ـَ  طقسك وحاشك  طؾقف تسقر اديـً  عؾفويج كػسف، طـ هذا يؼقل نأ مريؿ اب

 .كثقرة لؼرون إسرائقؾ بـل أمة

*** 

 أحقا قد اإلسالم فنن. .اإلسالم أيفا الرئقس الػركسي ماكرون.. ال تسب مفاًل  .13

ـُ  طقسك هبا جاء التل التعالقؿَ  طقن ـمَ  جؿفقر أن حقـ يف مريؿ، اب  أتباع أهنؿ يدَّ

 ا يف كتابل:جفً و طشر تسعةوقد أثبت  هذا مـ  هجروها، قد مريؿ ابـ طقسك

Islam's Revival of Jesus' Teachings(1) 

*** 

 الشرائع فنن ..اإلسالم أيفا الرئقس الػركسي ماكرون.. ال تسب مفاًل  .14

 سبعقـوهل كحق  والتعالقؿ، الشرائع أحسـ هل تضؿـفا التل والتعالقؿ

 ،«اإليؿان عبُش »فا يف الؿققع الؿشار إلقف تحت طـقان وقد كؼؾتُ  ،اتعؾقؿً 

 فلقسؿ الحصـ مديـة يف الؽـائسد قرأها أحد الؿطاركة التابعقـ ألحد وق

 ..األكبقاء تعالقؿ هل هذه بلن

*** 

                                                 

 .العـقان سبـػ الؿعؾقمات شبؽة يف مـشقرالؽتاب الؿذكقر  (1)
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ففق الديـ القحقد  ..اإلسالم أيفا الرئقس الػركسي ماكرون.. ال تسب مفاًل  .15

 الذي يعطل التصقر الصحقح والؿـطؼل الؿقافؼ لؾعؼؾ طـ اهلل 

فقف  إلك كتاب لخصُت  -اهللاك هد-وُأحقؾؽ  صػاتف،وطـ  أسؿائفوطـ 

 واسؿ الؽتاب:  ،اآكػً  إلقف ارالؿش الؿققع يف وصػاتف اهلل أسؿاء

 أسام، اهلل احلسـى الواردة يف الؼرآن الؽريم »

 « ويف أحاديث الـبي حمؿد

*** 

 األديان أكثر ففق ..اإلسالم أيفا الرئقس الػركسي ماكرون.. ال تسب مفاًل  .16

صالع طؾك األرقام اإلحصائقة التل تثبت أطداد وبنمؽاكؽ اال إلقف، تحقاًل 

الـاس التل تتحقل إلك اإلسالم مـ األديان األخرى مـ جؿقع أصؼاع 

 :كؾؿة بداللة googleالعالؿ مـ خالل محرك البحث 

conversion rate to Islam... 

 هؿ،ءأسؿا ويخػقن كثقر، ديـفؿ يف الداخؾقـ أن يزطؿقن الؼساوسة بقـؿا

 يف الدخقل يف أحد ترغقب أرادوا وإذا البالد، خارج يرسؾقهنؿ أهنؿ ويزطؿقن

 ولقس اإلغراء سبقؾ يسؾؽقن فنهنؿ األصؾل القسقع ديـ أكف يزطؿقن الذي ديـفؿ

 وسقؾة هؿ الـساء،)مساكقـ  والجـس لؾخارج والسػر بالؿال غروكففقُ  اإلقـاع،



 27 مفًلا أهيا الرئقس الػركيس ماكرون .. ال تسب اإلسًلم

 
 يؼبؾ فربؿا اإلسالم بديـ الجفال مـ كان إن فالؿستفدَ  والشخص ،(اصطقاد

 الؿستفدفقـ، األشخاص طؾك الؽذب سبقؾ يسؾؽقن -اأيًض - وهؿ. رضالعَ 

 طقاصػفؿ لقستثقروا ،(األحالم) ةالؿـامقَّ  والرؤى الؼصص فؿبقـ فقـشرون

 اخصقًص ) والؿـاضرة اإلقـاع سبقؾ اأبدً  يسؾؽقن وال القهؿقة، أهداففؿ لتحؼقؼ

 طـ طجزت ما التـاقض مـ فاوفق ةٌ هشَّ  طؼقدهتؿ أن الؿسبؼ لعؾؿفؿ( العؾـقة

 .العؼقُل  ففؿف

 أن مع إسرائقؾ، بـل مـ لقسقا ـمَ  ديـفؿ يف ُيدخؾقن ريـالؿبش   إن ثؿ

 .طامة لؾـاس ولقس خاصة إسرائقؾ لبـل جاء طقسك

*** 

 باإلرهاب وتصػقه اإلسالمَ  ال تسب أيفا الرئقس الػركسي ماكرون.. مفاًل  .17

اإلسالم واضح مـ العدوان  ؿققػف ،(بالباصؾ )العدوان طؾك اآلخريـ

ا يسؿك يف الققت أو م-طؾك الدماء أو األطراض أو األمقال )الؿؿتؾؽات( 

ۈئ ېئ ېئ ﴿ :الؼرآن تعالك يف وهق التحريؿ، قال اهللُ  -الحاضر باإلرهاب

 .(1)﴾ېئ ىئ ىئ ىئ ی

ستدخؾ الـار يقم الؼقامة  امرأةأن   وقد أخرب الـبل محؿدٌ 

                                                 

 . (87)، الؿائدة: (191)سقرة البؼرة:  (1)
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ة، ال هل أصعؿت  شاش األرض.فا وال هل تركتفا تلكؾ مـ َخ ألهنا حبست ِهرَّ

حصؾ يف بعض بالد الـؿسؾؿقـ مـ العدوان طؾك األرواح فالذي ي

والؿؿتؾؽات فنن اإلسالم بريء مـف، سقاء كاكت جفة العدوان مـ شخص 

 ا لف.مسؾؿ أو غقر مسؾؿ، ألن هذا مخالػ لتعالقؿ الديـ ولقس مقافؼً 

لذيـ يحتؾقن بالد الؿسؾؿقـ ال أن ا -الػركسل أيفا الرئقس-مـ العجقب و

 دافعقا إذا الؿسؾؿقن هؿ -كظرهؿ يف-قصػقن باإلرهابققـ، إكؿا اإلرهابققن يُ 

 ..أكػسفؿ طـ

ا مـ الزمـ، وصادرت طؼقدً  وتقكس فػركسا احتؾت الجزائر والؿغرب

 ثروهتا، ولؿ تقصػ باإلرهابقة.

 ة.ا مـ الزمـ، ولؿ تقصػ باإلرهابقطؼقدً  لقبقاوإيطالقا احتؾت 

 وبريطاكقا احتؾت العراق ودول الخؾقج ولؿ تقصػ باإلرهابقة.

واحدة ولؿ  وأمريؽا قذفت طؾك القابان قـبؾة ذرية وقتؾت ربع مؾققن دفعةً 

 تقصػ باإلرهابقة.

وكذلؽ أمريؽا احتؾت العراق يف الققت الحاضر قرابة طشر سـقـ ولؿ 

 تقصػ باإلرهابقة.



 29 مفًلا أهيا الرئقس الػركيس ماكرون .. ال تسب اإلسًلم

 
ؿساكدة أوربا ثؿ أمريؽا ولؿ تقصػ سـة ب 71والقفقد احتؾقا فؾسطقـ مـذ 

 باإلرهابقة.

إكؿا اإلرهابققن يف كظرهؿ ويف كظر اإلطالم الجائر هؿ الػؾسطقـققن 

 الؿسؾؿقن الذيـ يدافعقن طـ أرضفؿ وأمقالفؿ وأطراضفؿ!

 تشقيف يف كبقر دور لف اإلطالم أن إلك -الػركيس أهيا الرئقس-يـبغي التـبه 

 وتعتقؿ باإلرهابققـ، ووصػفؿ الحؼائؼ، بوقؾ ؿسؾؿقـ،وال اإلسالم صقرة

 التل الدول بقد اآلن اإلطالم فنن بغريب، هذا ولقس بحؼفؿ، الؿرتؽبة الجرائؿ

! ُترى؟ يا مـفؿ ُيرجك فؿاذا الؿاضل، الؼرن يف الؿسؾؿقـ لبالد رةمستعؿِ  كاكت

 كؿا اإلطالمل الغزو إلك العسؽري الغزو مـ الؿسؾؿقـ لبالد الغزو تحقل فؼد

 .مشاهد هق

 (1)؟...أم الؿسؾؿقن ؟الػركسل الرئقسأيفا  اآلن اإلرهابققن ـمَ 

*** 

 ،لـا طققبف ـاإلسالم فبق   بسب   تسارعَ  أن قبؾ. .الػركسي الرئقسأيفا  كعم  .18

 ،تستطقع ولـ ،طؾك أساس طؾؿل ولقس طـ تؼؾقد امبـق   َؽ حؽؿُ يؽقن  حتك

                                                 

 مـشقر وهق، «اإلرهاب مـ اإلسالم مققػ»فؼد يسر اهلل إطداد بحث بعـقان  :العؾؿقة لؾػائدة (1)

 .العـقان بـػس الؿعؾقمات شبؽة يف
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 العؾقؿِ  ، اهلل طـد مـل اإلسالم هق الديـ الؿحػقظ الؿـزَّ  ألن

وألن دستقره )وهق الؼرآن( محػقظ مـ  ،...فخؾؼَ  يصؾح بؿا الخبقر

 ،(1)الـصارى ورهبان القفقد حاخامات يػعؾف الذيالتبديؾ والعبث 

 واحدة، كؼطة أو واحد حرف مـف يتغقر لؿ سـة 1411 ذمـ هق كؿا فالؼرآن

 السؿاء، مـ اهلل أكزلفا كؿا صرية ةغضَّ  محػقضة هبا جاءولفذا فالعؼائد التل 

 أما الرسالة التل جاء هبا الـبل الؽريؿُ  الضؿقر، إلقفا ويرتاح العؼَؾ  تقافؼ

ـُ   لعؼقدة ت  تؿُ  ال صارت حتك العظقؿ لؾعبث تعرضتمريؿ فؼد  طقسك اب

 العؼالء، طققن أمام ماثؾ والدلقؾ ا،إصالقً  العؼؾ تقافؼ وال ة،ؾَ بِص  طقسك

 أبقيـ بقـ كشلال، فؽؿ مـ صػؾ عؼائد الـصارى ال تدخؾ طؼقل األصػف

 هأجابا وإن ا،يجقبَ  أن ايستطقعَ  لؿ الديـ طـ أسئؾة سللفؿا فنذا مسقحققـ،

 ،الطػؾ طدم اقتـاطف ىأبد فربؿا صػؾفؿا، طؼَؾ  تدخؾ ال جابةاإل كاكت

 .الطػؾ بطبقعة األغؾب وهق تؿحقص، بدون طؼقدهتؿا طؾك أبقيفوربؿا قؾَّد 

                                                 

ن بالؿسقحققـ، وهؿ أتباع طقسك ابـ مريؿ، ووجف تسؿقتفؿ هبذه الـصارى هؿ الؿعروفقن اآل (1)

 هق تـاصرهؿ فقؿا بقـفؿ.« كصارى»التسؿقة 

ـقا بذلؽ تبعً  :وققؾ ا لؾحقاريقـ الذيـ وصػقا أكػسفؿ بذلؽ، كؿا قال طقسك إهنؿ ُسـؿ 

: ﴿ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ.﴾ 

ـقا بذلؽ مـ أجؾ أهنؿ كزلقا أرًض  :وققؾ إهنؿ  :بػؾسطقـ، وققؾ« كاصرة» :لفا ا يؼالإهنؿ ُسـؿ 

ـقا بذلؽ ألن  طقسك خرج مـفا. ُسـؿ 
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  الطائػة مـ طؿداكقة فأم   وكاكت ا،قًس قس   أبقه نكا صػاًل  أن :الؾطائػ ومـ 

سـة  2111إكف مات قبؾ  :لف طـ الؿسقح طقسك، فؼااَل  بقيفأ مرةسلل  العؿداكقة،

سـة  2111ا برباءة الطػقلة: وكقػ يؿقت قبؾ ؿبسبب ذكقب الـاس، فرد طؾقف

 ؟بسبب ذكقبل وأكا لؿ أولد بعدُ 

 ا طؾك هذا السمال!ا أن يجقبَ يستطقعَ  فؾؿ

  بالفؿا  ؿَ مرة والديف فؼال: إن كان طقسك قد مات لقحؿل العالَ  وسلل 

 !اأن يجقبَ  األبقان عيستط فؾؿ ازدياد؟ يف الجرائؿ

  أن لف فؽقػ ،كؿا تزطؿقن اإلـٰفً ف فؼال: إن كان طقسك مرة أمَّ  وسلل 

 ُيؼتؾ؟

 !السمال هذا طؾكأن يجقبا  يستطقعا فؾؿ

  كاكت إذا: فؼال ،ديسؿرب( 25ؿسقح )مرة أبقيف طـ تاريخ مقالد ال وسلل 

 التاريخ؟ هبذا كحـ أتقـا أيـ فؿـ الؿسقح، مقالد بتاريخ تخرب لؿ التقراة

 (1)!السمال هذا طؾكا أن يجقبَ  يستطقعا فؾؿ

                                                 

 ضفقر مقسؿ يف ُولِد طقـسك أن :ديسؿرب 25 يف يقلد لؿ طقسك أن طؾك األدلة أوضح ومـ :قؾت (1)

 اهلل قال، السـة آخر يف ولقس، وأغسطس يقلقق شفر يف هق البؾح ضفقر ومقسؿ، الـخؾ يف البؾح

 :ادققؼً  اوصػً  مريؿ ابـ طقسك الؿسقح البـفا مريؿ والدة حادثة اواصػً  يؿمر سقرة يف تعالك
= 
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 فأم   فعاقبتف بذلؽ، أبقيف وأخرب ،الطػؾ بعد ذلؽ أال يذهب لؾؽـقسة فؼرر

 !غرفتف يف اشفرً  فسجـتف شديدة، طؼقبة

  فت إلقف بؾ ولؿا غ الطػؾ سـ الخامسة طشرة وكان يف مرحؾة الثاكقية وجَّ

 : الجفات التعؾقؿقة سمااًل  إحدى

                                
= 

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ  ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ﴿

ی ی ی  ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  يئجئ حئ مئ ىئ ی 

 ا: أي جدول ماٍء يجري.سري   ومعـك﴾. ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

مطبقع (، وهق Ni Dieu, ni Diable, Vierge Noire, livre premier) كتاب ويف

الؿسقح طقسك ابـ مريؿ، فػل  تقاريخ مختؾػة لؿقالد طـبالؾغة الػركسقة، تؽؾؿ الؽتاب 

 :316صػحة 

ديسؿرب  25يقم  لا هكً لبؿقلد الؿسقح، واألهؿ ولقست أقؾفؿ ش متعؾؼةتقجد تقاريخ متعددة »

 يقراره أن العقد الوثـنبزلزلة حؼقؼقة  لثاينأحدث البابا يقحـا بقلس ا 1993طام  لالشفقر. فػ

يتؿ  354 طامكان قبؾ  الذي، قد تم اختقاره كتاريخ لؿولد يسوع «ال تؼفر التيالشؿس »الؼديم 

لك طقد اآللفة القثـقة أمثال بخقس إكان يشقر  ييـاير، وهق التاريخ الذ 6بف يقم  االحتػال

 وأوزوريس. 

مرتا  اإللـٰفبؿدار الشتاء ومقلد  االحتػالهق  «ال تؼفر لتلاالشؿس »ولدى الرومان كان تاريخ 

 -اأيًض -قد ُولدوا كان مثؾف مثؾ آدوكقس وآتقس وبقذا وديقكقزوس وحقرس وكريشـا  الذي

 .«ديسؿبر 25يوم 

 .(2112)، دار الـشر: مقشقؾ لقكجػان، صبعة سـة (Emanuel Abram: )الؿملػ
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 تممـ بالرب؟  هؾ

 الذي الرب لقس بف أؤمـ الذي الرب ولؽـ بالرب، أؤمـ كعؿ،: فؼال

 .الرب هق أكف وتزطؿقن أكتؿ، بف تممـقن

 اصبقعق   ايؿاكً إ يممـ كان فطرتف، بؿؼتضك يتؽؾؿ األمريؽل الطػؾ ذلؽ كان

 ،اإلكسانَ  وخؾؼ ؿطر،ال فلكزل ره،دبَّ  ثؿ الؽقن خؾؼ اواحدً  ارب   هـاك بلن افطري  

 يؽـ لؿ لؽـف الـبات، وخؾؼ والؼؿر، الشؿس وخؾؼ السؿاء، يف الـجقم ووضع

 ..الصحقحة بالطريؼة يعبده كقػ وال الرب، ذلؽ هق ـمَ  يعرف

  يف شارع مـ شقارع مديـة يف  ـ األيام كان يؿشل ذلؽ الشاب  يقم مِ  ويف

 إلك ضقلالػُ  حب   فدطاه تجارية، بؿؽتبة فنذا الطريؼ جاكَب  فـظر ،أمريؽا

 ديـؽ؟ هق ما فضؾؽ، ـمِ : فسللف رجاًل  فرأى فدخؾ إلقفا، الدخقل

 .مسؾؿقن كحـ: فؼال

 تممـقن؟ بؿاذا: فؼال

 .واحد بنلـٰف: كحـ كممـ فؼال

 طـ هذا. أكثر: حدثـل فؼال

 البشرية إلك محؿد جاء سـة 1411 مـذ امحؿدً  الـبل كتبع كحـ: فؼال
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 .الؼرآن كتاب يف محػقضة وهل اهلل، طـد مـ برسالة

 الؽتاب؟ هذا طؾك أحصؾ أن يؿؽـ هؾ: فؼال

 ما لؽ ـسـبق   َثـؿَّ  ـومِ  الؿسجد، ذلؽ يف تزوركا أن يؿؽـؽ كعؿ،: فؼال

 .فمعرفتُ  طؾقؽ يـبغل

 باالكتؿاء شعرُت  حتك دخؾُت  إن ؿاف الؿسجد، لذلؽ جفتاتَّ  ثؿ: قال

 صالهتؿ وأثـاء بالصالة، واءبد دخؾقا إذا الداخؾقـ بعض ورأيت الؿؽان، لذلؽ

 .الؿؽان لفذا اكتؿائل فزاد األرض، طؾك يسجدون

هذا »: وقال اإلكجؾقزية، غةلؾ   اؿً رَج تَ مُ  اقرآكً  «رفقؼ» اسؿف شخص أططاين

 تؿأل الدمقع كاكت الؼرآن بؼراءة بدأت وطـدما مـف، ففلخذتُ  ،«إياه أهديؽ قرآين

التل تتحدث طـ  لؾؼرآن اآلياُت  يتءقراومـ اآليات التل كاكت رائعة طـد  طقـل،

 فقجدت ،الرياح التل كاكت تجري بلمر اهلل لتسقق السحب فقـزل بعدها الؿطر

 .قبُؾ  ـمِ  قؾبل يف تدور كاكت التل األشقاء طـ يجقب الؼرآن أن

 مـل كان فؿا ،«الحؼقؼة» كتاب أكف طؾؿت الؼرآن قراءة يف ُت ر  رَ استؿ   اولؿَّ 

 ،اهللُ  إال إلـٰفأشفد أن ال » :وكطؼت بشفادة اإلسالم الؿسجد، إلك ذهبت أن إال

 .«اهلل رسقُل  امحؿدً  أن وأشفد

*** 
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 فؼد اهتؿ الؼرآن ..اإلسالم أيفا الرئقس الػركسي ماكرون.. ال تسب مفاًل  .19

، فابتدأ قصتف  مريؿ ابـ طقسك اهلل كبل نبشل اهتؿاًما بالًغا الؽريؿ

ؾ، ثؿ فر والعػاف والعبادة والتبت  والدة أمف مريؿ، وكشلهتا كشلة الط   ِذكرـبِ 

 ، حقث أرسؾ لفا أطظؿَ ا بال أٍب اهلل تعـالك لفا بلن رزقفا غالمً  َذَكر إكرامَ 

فتحِؿؾ الروح لقبشرها بف، ولقـػخ فقفا  الؿالئؽة وهق جربيؾ 

ثؿ ذكر رطاية اهلل لفا أثـاء حؿؾفا، ورطايتف لفا أثـاء  ،بعقسك 

والدهتا لف، ثؿ حديثفا مع بـل إسرائقؾ لؿا استـؽروا إكجاهبا لؾقلد ولقست 

اهلل، وأكف كبل مـ طـد اهلل، ثؿ  ذات زوج، وكالم طقسك يف الؿفد بلكف طبد

ًدا ـا مميَّ ق  ا بعثف اهلل إلك بـل إسرائقؾ كبخربه بعدما كرب لؿَّ  ـ الؼرآنُ بقَّ 

بؿعجزات كثقرة تدل طؾك كبقتف، وأكف رسقل مـ طـد اهلل، لقعؾؿ الـاس أكف 

ال يليت بتؾؽ الؿعجزات إال رسقٌل أيده اهلل هبا، حاُلـُف يف هذا كحال غقره مـ 

ف، طقسك ابـ مريؿ بذكر محاولة القفقد قتؾَ  أخبارَ  األكبقاء، ثؿ ختؿ الؼرآنُ 

ُعُف ؿعجزة إلـٰفقة، لؿ تحصؾ لـبل قبؾف، وهل رف  اه مـفؿ بوكقػ أن اهلل كجَّ 

ا لؿا يعتؼده الـصارى والقفقد فقف أكف قتؾف ا، خالفً مً ا مؽرَّ زً إلك السؿاء معزَّ 

القفقد وبصؼقا يف وجفف وصؾبقه طؾك خشبة طؾك هقئة صؾقب ووضعقا 

 الشقك طؾك رأسف، حاشاه مـ ذلؽ.

ا بقـ القفقد وسطً  اتؼاد بالؿسقح مسؾؽً ـيف االط وقد سؾؽ اإلسالمُ 
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ز البشرية إلك حقز األلقهقة، ثؿ والـصارى، فالـصارى طظَّؿقه وأخرجقه مـ حق  

إكف  :إكف هق اهلل، ومـفؿ مـ قال :ا، فؿـفؿ مـ قالا طظقؿً اضطربقا يف هذا اضطرابً 

إكف ثالث ثالثة، وهؿ يف هذا االطتؼاد مـاقضقـ  :هق ابـ اهلل، ومـفؿ مـ قال

قف، وهق أن القفقد قتؾقه وبصؼقا يف وجفف وصؾبقه طؾك الطتؼادهؿ اآلخر ف

ا لفذا الؽقن مع وققع اإلهاكة العظقؿة خشبة الصؾقب، إذ كقػ يجتؿع كقكف رب  

 طؾقف؟!

 ا؟!ه حؼ  طـه لو كان ابـَ  ع الرب  أفال دافَ 

اطتؼدوا يف الؿسقح طقسك ابـ مريؿ  -اآلخر الجاكب طؾك-والقفقد 

إكف ابـ زكا )حاشاه مـ ذلؽ(،  :ا، فؼالقاصارى تؿامً ا يـاقض اطتؼاد الـاطتؼادً 

 ا، وهؿ مع هذا ال يممـقن بـبقتف.ا لف أن جعؾف اهلل كبق  حسدً 

ولؽـ صائػة قؾقؾة مـ أتباع طقسك ابـ مريؿ بؼقت طؾك إيؿاهنا الصحقح 

 إلك رفعف بعقسك ابـ مريؿ، وهؿ الحقاريقن، فبؼقا متؿسؽقـ بديـف حتك بعد

 الـصارى يف الؿسقح، وازدراء القفقد لف. (1)ُؾق  غُ  مـ قنبريئ وهؿ السؿاء،

ؾَّك حؼقؼة األمر، وكان هذا بعد رفع الؿسقح بـحق ثؿ جاء اإلسالم فجَ 

ستة قرون، وذلؽ أن اهلل رحـقؿ بعباده، لؿ يرتك بـل إسرائقؾ يسقرون مضطربقـ 

                                                 

 ؿا سقليت.هق الزيادة يف التعظقؿ ك :الُغُؾق (1)
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قؾ وغقر ا إلك جؿقع الـاس، بـل إسرائبال هداية وال إرشاد، فلرسؾ كبقف محؿدً 

ؾ بحػظف مـ التحريػ والتبديؾ الذي بـل إسرائقؾ، وأكزل طؾقف الؼرآن، وتؽػَّ 

ب يف اضطراب طؼقدة الؿسقحققـ يف صرأ طؾك التقراة واإلكجقؾ، والذي تسبَّ 

الؿسقح كػسف، واختالففؿ يف ففؿ ذاتف وماهقتف فبقَّـ الؼرآن حؼقؼة طقسك ابـ 

 كبل أكف ـوبقَّ  ال حؼقؼة إال أباهنا،بفة إال أزالفا، وُش  ع  ، فؾؿ يدَ مريؿ 

طبادة ما  ل إسرائقؾ، أرسؾف اهلل لقلمرهؿ بعبادة اهلل وحده وتركِ ــقؿ مـ أكبقاء بـطظ

قَّـ ـسقاه، وأكزل معف اإلكجقؾ فقف هدى وكقر، وهناهؿ طـ طبادة ما سقاه، وبَ 

م، ف مـ األكبقاء بشريعة اإلسالـ قبؾَ الؼرآن أن اهلل كسخ شريعة الؿسقح ومَ 

مـ  -وهق الؼرآن-طؾك ما قبؾفا مـ الشرائع، وحِػظ دستقرها  وجعؾفا مفقؿـةً 

 التحريػ والضقاع.

ا وطشريـ مرة، وورد ذكره كر اسؿ طقـسك يف الؼرآن خؿًس وقد ورد ذِ 

بقصػف )الـؿسقح( تسع مرات، كؿا ورد ذكر اسؿ أمف مريؿ إحدى وثالثقـ مرة، 

يف الؼرآن، َوَرَد كؾ ذلؽ يف مؼام االحرتام  وهل الؿرأة القحقدة التل ُذكِر اسؿفا

ا مـ صػات الربقبقة أو والتعظقؿ والتبجقؾ الالئؼ هبؿا، دون اطتؼاد أن لفؿا شقئً 

والـجاة  ر مثؾـا، َيعُبَداِن اهلَل كؿا كعبده كحـ، ويرجقاكف الجـةَ األلقهقة، بؾ هؿا بَش 

 مـ الـار كؿا كرجقه كحـ.

زم مـ ـ أولل العَ طقسك بلكف مِ لقس هذا فحسب، بؾ قد جاء وصػ 
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 الرسؾ، والعزم أي: الصرب والحزم.

)كقح وإبراهقؿ  :وأولل العزم مـ الرسؾ هؿ أطظؿ الرسؾ، وهؿ خؿسة

 (1)ا.ومقسك وطقسك ومحؿد(، صؾقات اهلل طؾقفؿ جؿقعً 

*** 

 هداكَ - اطؾؿ ،اإلسالمَ  بَّ ُس ـتَ  أن ؾب  فؼَ  ،الػركسي الرئقس أيفا الختام وقبل .21

 لؾـبل شِفدوا مسؾؿقـ غقر وُمػؽريـ طؾؿاء مـ ـصػقـمُ  هـاك أن -اهلل

 :مـفؿ ثالثة بذكر سلكتػل والعظؿة، بالصدق  محؿد

 فقف اختار والذي ،«األوائؾ الـِؿـئة» كتابف مؼدمة يف« (2)هارت مايؽؾ» قال

                                                 

 طؾك تؽريؿ ديـ اإلسالم لؿريؿ دلقاًل  ستقن»فؼد يسر اهلل إطداد بحث بعـقان  :ولؾػائدة (1)

 ، وهق مـشقر هبذا العـقان يف شبؽة الؿعؾقمات.«، وابـفا الؿسقح طقسك ابـ مريؿالعذراء

، وهق صاحب 1932أمريؽل، ولد سـة  فؾؽل يفقديمايؽؾ هارت، فقزيائل  (2)

 : باإلكجؾقزية الذي كؼؾـا مـف كالمف، واالسؿ األصؾل لؾؽتاب« الؿئة الخالدون» كتاب

The 111: A Ranking of the Most Influential Persons in History 

 الشخصقات تلثقًرا يف التاريخ بحسب َطظؿة التلثقر، أكثررتب مايؽؾ أسؿاء  الؽتاب ذاويف ه

، محؿد  الـبل شخصقة ولكاأل الؿرتبة يف الؿمثريـ قائؿة رأس طؾك جعؾ وقد

أسؿاء ممسسل  ضؿتعقسك ومقسك طؾقفؿا السالم، كؿا ك أكبقاءأسؿاء  قائؿتفضؿت  وقد

الدياكات القضعقة ومبتؽري أبرز االخرتاطات واالكتشافات التل غقرت مسار التاريخ، مثؾ 

  .قرهؿوغ الؿػؽريـ مـ كثقر أسؿاءا مؽتشػ الؽفرباء ومخرتع الطائرة وآلة الطباطة، وأيًض 
= 
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 الؿشار كتابف يف أسؿاءهؿ رَ ـَذكَ  طظقؿ مئة رأس طؾك  محؿد الـبل

 :قال طصقرها، مدى طؾك البشرية يف التلثقر طظقؿ لفؿ نكا الؿئة وهمالء إلقف،

"My choice of Muhammad to lead the list of the world's 

most influential persons may surprise some readers and may be 

questioned by others, but he was the only man in history who 

was supremely successful on both the religious and secular 

levels". 

Of humble origins, Muhammad founded and promulgated 

one of the world's great religions, and became an immensely 

effective political leader. Today, thirteen centuries after his 

death, his influence is still powerful and pervasive. 

He also said: 

"How, then, is one to assess the overall impact of 

Muhammad on human history? Like all religions, Islam exerts an 

enormous influence upon the lives of its followers. It is for this 

reason that the founders of the world's great religions all figure 

prominently in this book. Since there are roughly twice as many 

                                
= 

 .(Wikipedia) :يف ترجؿتفاكظر 
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Christians as Moslems in the world it may initially seem strange 

that Muhammad has been ranked higher than Jesus. There are 

two principal reasons for that decision. First, Muhammad 

played a far more important role in the development of Islam 

than Jesus did in the development of Christianity. Although 

Jesus was responsible for the main ethical and moral precepts of 

Christianity (insofar as these differed from Judaism), St. Paul 

was the main developer of Christian theology, its principal 

proselytizer, and the author of a large portion of the New 

Testament. 

Muhammad, however, was responsible for both the 

theology of Islam and its main ethical and moral principles. In 

addition, he played the key role in proselytizing the new faith, 

and in establishing the religious practices of Islam".  

He continued: "Since the Koran is at least as important to 

Moslems as the Bible is to Christians, the influence of 

Muhammad through the medium of the Koran has been 

enormous. It is probable that the relative influence of 

Muhammad on Islam has been larger than the combined 

influence of Jesus Christ and St. Paul on Christianity. On the 
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purely religious level, then, it seems likely that Muhammad has 

been as influential in human history as Jesus. 

Furthermore, Muhammad (unlike Jesus) was a secular as 

well as a religious leader. In fact, as the driving force behind the 

Arab conquests, he may well rank as the most influential 

political leader of all time". 

Hart end his article on Muhammad saying: 

"We see, then, that the Arab conquests of the seventh 

century have continued to play an important role in human 

history, down to the present day. It is this unparalleled 

combination of secular and religious influence which I feel 

entitles Muhammad to be considered the most influential single 

figure in human history".(1) 

 

*** 

  

                                                 

(1) From: "The 111, a Ranking of the Most Influential Persons in 

History", by Michael H. Hart. 
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 يف مؼاله الؿشار إلقه:« مايؽل هارت»ما قاله  ترجؿة

قد  القؽقن طؾك رأس قائؿة أكثر األشخاص تلثقرً  اإن اختقاري محؿدً »

، ولؽـف كان الرجؾ القحقد يف آخريـتساؤل طـد ُيدِهش بعض الؼراء وقد يثقر ال

 الديـل يـالصعقدَ  طؾك -الؽؿال كؾ-التاريخ الذي تحؼؼ لف الـجاح الؽامؾ 

 .والدكققي

ا طؾك وسائؾ َس أحد أطظؿ األديان يف العالؿ اطتؿادً ـوَأسَّ  محؿدٌ لؼد وضع 

بعد  اثة طشر قركً لؾغاية. والققم وبعد ثال اممثرً  اسقاسق   اضئقؾة، وأصبح قائدً  د  جِ 

 .«اومـتشرً  اوفاتف فال يزال تلثقره ققي  

 ثؿ قال:

 إذن كقػ يؿؽــا أن ُكَؼـق ؿ أثر محؿد الُؽؾ ل طؾك التاريخ البشري؟»

إن اإلسالم لف كػقذ هائؾ طؾك حقاة أتباطف، كؿا هق الحال يف جؿقع 

يف هذا األديان. ولفذا السبب فنن الؼارئ سقجد أسؿاء ممسسل معظؿ األديان 

 الؽتاب.

 اؿسؾؿقـ يف العالؿ فؼد يبدو غريبً ضعػ طدد ال الؿسقحققـوبؿا أن طدد 

َـّ  تصـقػ محؿد يف مرتبةٍ  هـالؽ سببقـ رئقسققـ  أطؾك مـ يسقع الؿسقح. ولؽ

 :لذلؽ الؼرار
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أكثر أهؿقة يف تطقير اإلسالم  العب دورً   امحؿدً : أن أولفؿا

 لؿسقحقة، مع أن الؿسقح كان مسئقاًل مـ الدور الذي لعبف الؿسقح يف تطقير ا

طـ الؿبادئ األخالققة لؾدياكة الؿسقحقة )يف الـقاحل التل تختؾػ هبا هذه 

ر الرئقسي الؼديس بولس كان الؿطو  الؿبادئ طـ الدياكة القفقدية(، إال أن 

، وكان الداطي الرئقسي لؾؿعتؼدات الؿسقحقة، (1)هوت الؿسقحيلال  

 .من العفد الجديد لجزء كبقر (2)فوالؿمل  

 الرئقسقة ومبادئفا طـ العؼقدة اإلسالمقة محؿد فؽان مسئقاًل  أما

يف دطقة الـاس لؾديـ  اققادي   ا. باإلضافة إلك ذلؽ فؼد لعب دورً (3)األخالققة

  ..الجديد وتلسقس الشرائع الديـقة يف اإلسالم

طؾك « ؼدسالؽتاب الؿ»وبؿا أن الؼرآن لف تلثقر طؾك الؿسؾؿقـ يشبف تلثقر 

 . هائاًل الؿسقحققـ، فنن كػقذ محؿد مـ خالل الؼرآن كان 

                                                 

 مختؾػ ديـ إلك الؿسقح ديـ قَّــَر َغــ فؼد الؿسقح، لدياكة التدمقري بقلس أثر الؿعؾقم مِـ (1)

 .فؼط باالسؿ إال ؾلاألص الؿسقح ديـ مع يشرتك ال ا،تؿامً 

ا وأدخؾفا يف اإلكجقؾ الذي طرب طـف بالعفد الجديد، فلي ػ كتبً إلك اطرتافف بلن بقلس ألَّ  اكظر (2)

 أن الؿسقحققـ ال زالقا يعتربون اإلكجقؾ كالم اهلل! والغريب !تحريػ بشري أطظؿ مـ هذا؟

يادة بشرية كؿا فعؾ بقلس يف يؼصد أكف لؿ يتدخؾ أحد يف ديـ اإلسالم، فؾؿ يتعرض اإلسالم لز (3)

 ا.ا صري  ديـ الؿسقح، بؾ بؼل الديـ اإلسالمل كؿا أكزلف اهلل طؾقف إلك اآلن غض  
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ومـ الؿحتؿؾ أن تلثقر محؿد طؾك اإلسالم أكرب بؽثقر مـ التلثقر الؿزدوج 

فنكف مـ وجفة الـظر الديـقة  ولفذالؾؿسقح والؼديس بقلس طؾك الؿسقحقة: 

رفة فقبدو أن محؿدً   .يخ كتلثقر الؿسقحكان لف تلثقر طؾك البشرية طرب التار االص 

 ادكققي   ايختؾػ طـ الؿسقح بلكف كان زطقؿً  ايضاف إلك ذلؽ فنن محؿدً 

وى فنكا إذا أخذكا بعقن االطتبار الؼُ ا، ويف الحؼقؼة ا ديـق  كؿا أكف كان زطقؿً 

يصبح أطظم قائد سقاسي  االدافعة وراء الػتوحات اإلسالمقة، فنن محؿًد 

 .«ممثر طبر الزمن

 مؼالف: خاتؿةثؿ قال يف 

ت يف الؼرن السابع الػتقحات اإلسالمقة التل تؿَّ  أنومـ هذا كرى »

يف تاريخ البشرية حتك يقمـا هذا، وأن هذا االتحاد  اهام   ادورً  تؾعباستؿرت 

 حـُأرش  هق الذي يجعؾـل  االػريد الذي ال كظقر لف لؾتلثقر الديـل والدكققي معً 

 .«خ البشريةلقؽون أطظم شخصقة ممثرة يف تاري امحؿًد 

 

*** 
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 طؾى طظؿة محؿد « المرتقن»شفادة الشاطر الػركسي 

 : (1)«المرتقـ»قال 

، بساصة وضآلة تؽالقف الوسقؾة، وكاكت طظؿة الفدف أو الغايةلق كاكت »

هل الؿعايقر الثالثة لؾعبؼرية  تحؼقق الـتائج الباهرة بـجاٍح وسالسةٍ باإلضافة إلك 

أن يؼارن أيَّ رجؾ مـ طظؿاء التاريخ الحديث بـبل ـ ذا الذي يجرؤ البشرية، فؿَ 

 !؟اإلسالم محؿد 

ـ ذا يتطاول وقال: لق كان مؼقاس العظؿة هق إصالح شعب متدهقر، فؿَ 

 !؟إلك مؽان محؿد 

لؾؿدكقة،  لؼد سؿا بلمة متدهقرة، ورفعفا إلك قؿة الؿجد، وجعؾفا مِشعاًل 

 لؾعؾؿ والعرفان. اومقردً 

ـ أجدر هق تقحقد البشرية الؿػؽؽة األوصال، فؿَ  ولق كان مؼقاس العظؿة

، الذي جؿع شؿؾ العرب، وجعؾفؿ أمة هبذه العظؿة مـ محؿد 

 !واحدة، وإمرباصقرية شاسعة؟

ـ ذا الذي ولق كان مؼقاس العظؿة هق إقامة حؽؿ السؿاء يف األرض، فؿَ 

                                                 

 :الؿرجع(. م1869 -م 1791لػقكس دي المارتقـ، كاتب وشاطر وسقاسل فركسل )أ (1)

(wikepedia.org.) 
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القثـقة، لتصبح طبادة الخالؼ  ، وقد محا مظاهرَ ا يـافس محؿدً 

 .(1)؟!وحده

 ده يف الـػقس طؾك مر  ولق كان مؼقاس العظؿة هق األثر الذي يخؾ  

يتبعف مئات الؿاليقـ مـ الـاس مـ  هق محؿد  ، ففااألجقال

 . «ـ أوصاهنؿ وألقاهنؿ وصبؼاهتؿمختؾػ البؼاع مع تبايُ 

ًدا صػات الـبل « المرتقـ»ـِفل ـويُ   : وإكجازاتف قائاًل  مؼاَلُف محد 

ٌع، محارٌب، مـتصر الػؽر، مساكد ــ رسؾ اهلل، مُ رسقٌل مِ حؽقٌؿ، خطقٌب، » شر 

ممسس طشرين إمبراصورية لؾعؼائد الؿعؼقلة، هادم لألصـام بؿختؾػ صقرها، 

 .، ذلؽ هق محؿد وحقة واحدةدكقوية أرضقة، وإمبراصورية رُ 

وبؽؾ الؿؼايقس والؿعايقر التل يؿؽـ أن تؼاس هبا طظؿة البشر، يجقز لـا 

 جاهة: القَ  لف كؾ   مااًل أن كسلل س

 (2)«؟!رجٍل أطظم من محؿد  هل يوجد أي  

*** 

                                                 

 أي: لتصبح طبادة اهلل وحده هل الؿفقؿـة والظاهرة طؾك األرض. (1)

 مـحؿد » طـ م، كؼاًل 1854، باريس، «تاريخ األتراك»قالف المرتقـ يف كتابف  (2)

 .(68 - 67ص )، أحؿد ديدات، «أطظؿ طظؿاء العالؿ
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 فقؾسوف إكجؾقزي مسقحي  شفادة

 (1)طؾى طظؿة الـبي محؿد 

تقماس »طؾك وجف اإلكصاف  تب طـ الـبل ــ كَ أشفر مَ  مِـ

فؼد تؽؾؿ  كقبؾ، جائزة طؾك والحائز الؿشفقر، اإلكجؾقزي الػقؾسقف ،(2)«كارلقؾ

 ققمف بف خاصب ،كالًما صقياًل  «األبطال»يف كتابف  محؿد طـ الـبل 

 وإلك كبقتف، يف  الـبل صدق إلك بقضقح أشار وقد الـصارى، مـ

 :ققلف مـ فؽان وشخصقتف، حقاتف جقاكب جؿقع يف  الـبل طظؿة

ث يف هذا العصر أن يصغل فرٍد متحد   ـ أكرب العار طؾك أي  أصبح مِ  لؼد»

اعٌ  محؿًدا وأن ،ِذبـديـ اإلسالم كَ ـ أن إلك ما ُيؼال مِ   .رمزو   خدَّ

فنن  الؿخجؾة، السخقػة األققال هذه مثؾ ـمِ  يشاع ما كحارب أن لـا وآنَ 

اها التلالرسالة   مـ مؾققن ئتلم لـحق الؿـقر السراَج  زالت ما الرسقل ذلؽ أدَّ

 (3).الـاس

                                                 

-32 ص)، «مـ أسرار طظؿة الرسقل »الؿػقد:  الؽتابمـ  الػائدة هذه اكتؼقت (1)

 .الرياض -، لؿملػف: خالد أبق صالح، الـاشر: مدار القصـ لؾـشر (33

 األبطال» كتاب لف سؽتؾـدي،أ كاتب م،CarlyleThomas  ،1795 - 1881توماس كارلقل  (2)

 .(wikepedia.org: )يف ترجؿتف اكظر. وطظؿتف  محؿد بـبقة اطرتف ،«وطبادهتؿ

قال كاتب الؿؼالة األستاذ خالد أبق صالح: أصبح طدد الؿسؾؿقـ الققم كحق مؾقار وثالثؿئة  (3)
= 
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 يقـالؿال هذه طؾقفا ومات هبا طاش التل الرسالة هذ أن أحدكؿ أيظـ

 !وخدطة؟ أكذوبة واإلحصاء الحصرِ  الػائؼةُ 

 َيُروجان والغشَّ  الؽذب أن فؾق ،أكا فال أستطقع أن أرى هذا الرأي أبًدا أما

ٌف ـفؿا الـاس إال ُبؾ   الؼبقل، هذا مثؾ مـفؿ ويصادفان واج،الرَّ  هذا اهلل خؾؼ طـد

 مجاكقـ. 

 !والرحؿة بالرثاء وأحؼفؿ أهؾف أضعػ وما ،ما أسقأ هذا الزطؿ !أسػاه فقا

ويـشره  اد ديـً ا يستطقع أن يقجِ كاذبً  اإلخقان أن رجاًل  رأيتؿ قط معشرَ  هؾ

 ؟! اطؾـً 

 
ِ
 يؽـ لؿ إذا ففق الطقب، مـ بقًتا يبـل أن يؼدر ال الؽاذب الرجؾ إن واهلل

 ببقٍت، يبـقف الذي فؿا ذلؽ شاكؾ وما والرتاب والجصَّ  الجقر بخصائص اطؾقؿً 

 طؾى يبؼى أن جديًرا ولقس الؿقاد، أخالط مـ وكثقب ألكػاق،ا مـ تؾ   هق وإكؿا

 تـفار أن جدير ولؽـف ،(1)األكػس من مؾقون مائتا يسؽـه قرًكا، طشر اثـي دطائؿه

 .«يؽـ لؿ فؽلكف فقـفدم، أركاكف

 متصـًعا، اكاذبً  رجاًل  قط هذا امحؿدً  د  ـعُ ـك فؾسـا ذلؽوطؾك »: قال ثؿ

                                
= 

 مؾققن إكسان.

 ا يف وقت كتابة الؽالم، أما يف وقتـا الحاضر فالعدد مختؾػ، اكظر الحاشقة السابؼة.هذ (1)
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أو إلك  سؾطان، أو ؾٍؽ مَ  درجة إلك ويطؿح غقتف،بُ  إلك والقسائؾ قؾبالحِ  يتذرع

 .الحؼائرغقر ذلؽ مـ 

اها التل الرسالة وما  وما كؾؿتف إال ققُل صادٍق.  صراح، حؼ   إال أدَّ

ؼ، وال بالؽاذب، محؿد ما كال،  باصؾ، كؾَّ  تدفع حؼقؼة وهذه الؿؾػ 

 .الؽافريـ الؼقم حجةَ  وتدحض

 يؼتبس ولم أبًدا، أستاذٍ  طؾى دروًسا يتؾق لم أكه وهو آخر، شقًئا كـَس  ال ثؿ

ولم يؽن إال كجؿقع  غقره، مـاهل من يغترف ولم آخر، إكسانٍ  أي كور نمِ  محؿٌد 

 ضؾؿات يف الفادية بالؿصابقح ففمُأشب   الذي أولئك والعظؿاء، األكبقاءأشباهه من 

 .(1)«الدهور

*** 

  ًاترك. .الؽؾؿة مـل هذه َؾ ـأرجق أن تؼب. .الػركسي الرئقس أيفا اختام 

يـ الد   أن لتعؾؿ إياه، اهللُ  وهبَؽ  الذي بعؼؾؽ واحؽؿ ا،جاكبً  واألجداد اآلباء تؼؾقدَ 

ـَ  الؿسقحققنالذي يسقر طؾقف   الرهبان ديـ هق إكؿا ،الؿسقح لقس هق دي

 بعدما يػعؾقكف طؿا اشقئً  يعؾؿ وال ديـفؿ، مـ براء الؿسقح فنن وإال والؼساوسة،

يف الؽتب الؿشار  ذلؽ ـتبقَّ  والحؼائؼ والؼتؾ، ؾبالصَّ  مـ ؾَّؿفوس إلقف، اهلل رفعف

                                                 

 .(وما بعدها 26ص )، لؿحؿد بـ إبراهقؿ الحؿد، «الطريؼ إلك اإلسالم» مـ كتاب كؼاًل  (1)
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 بشلء ئأج ولؿ ؽريؿ،ال الؼرآن وطؾك األكاجقؾ طؾك فقفا اطتؿدُت  والتل ،إلقفا

 .جقبل مـ

 الحقار هذا ـمِ  َص خؾُ كَ  أن فقؿؽـ. .الرئقس الػركسي أيفا أخرى وبعبارة

 :وهل. .اأيًض  ومصقرية لؾغاية، مفؿة بـتقجة

  الذي كان طؾقه  الدين، ويف وادٍ  ونيسقر طؾقه الؿسقحق الذيدين ال أن

 .ثانٍ  الؿسقح طقسى ابن مريم يف وادٍ 

  بعؼولـا به نوالؿؼتـعالدين  هوطؾقه  سائرينأن كؽون  يـبغيي ذالدين ال، 

 من اخوفً أو  ،واألجداد لًباء إما مسايرةً  تركه، من كخافالذي  الدين ولقس

إذا كـا سـؼؾد  وسـاءر يف العؼول وجودفؿا فائدة  وإال   ،والؼساوسة الرهبان سطوة

 !طؼؾي وال اقتـاع ذهـي؟ تؿحقص هيصاحب الا أطؿى من سبؼـا تؼؾقًد 

 الخالص ولقس طؾى الخالص الحؼقؼي ؾـاحَص  كؽون الؿبدأصبؼـا هذا  إذا

 .الوهؿي

 أن لإلكسان يـبغي شيء أهم هو والصحقح الحؼقؼي الدين معرفة إن 

 إلى مصقره فنن الصحقح الدين طؾى كان نمَ  ألن الدكقا، هذه يف هطؾق ليحُص 

 ذلك، من اهلل طافاكا الـار، إلى مصقره فنن الخطل الدين طؾى سار ومن الجـة،

 ويبحث يؼرأ أن فالؿثؼ   اإلكسانوالوصول إلى الدين الصحقح يتطؾب من 
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قرارة كػسه  يفعؾم ا أطؿى مؿن هو يتؼؾقًد  اأو فالكً  افالكً  ؼؾدي أن ولقس ويـاقش،

 .ومتسؾطون ومتؽبرونكاذبون ومتـاقضون  أكفم

 :فلققل أدطق ختامفا ويف ،كؼطة طشريـ يفهذه الخقاصر  لخصُت  وقد

جربائقل ومقؽائقل وإرسافقل الؾفم رب  
(1)

،  
 
عامل  ،الساموات واألرض فاصر

الغقب والشفادة، أكت حتؽم بني عبادك فقام كاكوا فقه خيتؾػون، اهدين دا 

 اختؾف فقه من احلق بإذكك، إكك هتدي من تشا، إىل رصاط مستؼقم.

 وسؾَّؿ ف،ئأكبقا سائر وطؾك محؿد كبقـا طؾك اهلل كوصؾَّ  ،وأحؽؿأطؾؿ  واهلل

 .اكثقرً  اتسؾقؿً 

 

 وكتبه:

اسليامنبناماجدا

          majed.alrassi@gmail.com 

11566515516761 

  

                                                 

 جربائقؾ ومقؽائقؾ وإسرافقؾ هؿ أطظؿ الؿالئؽة. (1)
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االكتابامواضيعافهرست

 الصػحة وعــؿوضـال

األصؾل الذي كان بقد  باإلكجقؾ ومؼاركتفا الؿعاصرة، األكاجقؾحؼقؼة 

 3 الؿسقح

هق كالم اهلل الؿحػقظ كؿا هق مـذ أكزلف اهلل طؾك رسقلف محؿد  الؼرآن

 9 

ة محؿد  الؿسقح بشارة   11بِــُـُبـقَّ

اإلكجقؾ طؾك أن اهلل واحد ال ثالثة، وأن الؿسقح بشر رسقل، لقس  شفادة

 11 ا وال ابـ الربرب  

 17 واإلهاكةآن بلن اهلل قد حؿك كبقف الؿسقح مـ الؼتؾ والصؾب الؼر بشارة

 17 هترب الؼساوسة مـ بقان الحؼ لؾـاس طؾكشاهد  القاقع

 18 أسرارالقاضح لقس فقف  الديـ

لقحصؾ اإلقـاع، ولقس أسؾقب التخقيػ  الحؼيعتؿد طؾك بقان  اإلسالم

 19 والتفديد وتؽؿقؿ األفقاه الـُؿـتَّبع يف الؽـائس

ـ بؿا يؿؾقف طؾقفؿ رجال الؽـقسة، وهؿ قلقسقا كؾفؿ مؼتـع الرطقة

 يحضرون لؾؽـقسة إما بدافع تؼؾقد الؿجتؿع أو الخقف مـ طدم الحضقر

 

19 
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 الصػحة وعــؿوضـال

قَّـة وال هقؿـة صبؼة طؾك صبؼة، ال باسؿ الديـ وال ـيف اإلسالم َصـَبـؼِ  لقس

 21 غقره

 23 اطشريـ قركً  مدىديـ الؿسقح األصؾل طؾك  تحريػ

 23 حؼقؼة ولقست خرافة( الخطقئة مـ)التحرر  طؼقدة

 25 واإلكجقؾشقاهد مـ الؼرآن  -أحقا أهؿ تعالقؿ الؿسقح الحؼقؼقة  اإلسالم

لإلكسان الحقاة السعقدة يف الدكقا  تضؿـا يتضؿـ سبعقـ تعؾقؿً  اإلسالم

 25 والجـة يف اآلخرة

 اهلل أسؿاء طـ الصحقح التصقر يعطل الذي القحقد الديـ هق اإلسالم

 26 وصػاتف

 26 إلقف تحقاًل هق أكثر األديان  اإلسالم

 27 اإلرهاب مـ اإلسالم براءة

اإلسالم بريئة مـ العققب ألهنا مـ طـد اهلل، الحؽقؿ العؾقؿ  شريعة

 31 ا مـ تصرف البشر أو وضِعفؿف، ولقس ديـً ؼؾخبؿصالح 

 35 ارى والؿسؾؿقـمؽاكة الؿسقح وأمف مريؿ العذراء طـد القفقد والـص

 38 حؼ مـ بعض الؿثؼػقـ الغربققـ لإلسالم وكبل اإلسالم  شفادات

 51 ةـــالصـخ
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