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الشاعر الفرنسي الشهير »ألفونس المارتين« 
»أعظم حدث في حياتي هو أنني درست حياة رسول الله محمد دراسة وافية، وأدركت ما فيها من 

عظمة وخلود« ]ألفونس المارتين: السفر إلى الشرق[.
وقال أيًضا: »هذا هو محمد ملسو هيلع هللا ىلص الفيلسوف، الخطيب، النبي، المشرع، المحارب، قاهر األهواء، 
مؤسس المذاهب الفكرية التي تدعو إلى عبادة حقة، بال أنصاب وال أزالم. هو المؤسس لعشرين 
مقاييس  لكل  بالنظر  ملسو هيلع هللا ىلص.  محمد  هو  هذا  واحدة،  روحانية  وإمبراطورية  األرض،  في  إمبراطورية 

العظمة البشرية، أود أن أتساءل: هل هناك من هو أعظم من النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص؟! ]كتاب تاريخ تركيا[.

ألفونس المارتني
شاعر  فرنسي شهير

جوته
شاعر وكاتب مسرحي ألماني شهير

مونتيه
مستشرق وكاتب سويسري 

الراهب النصراني»بحيرا« 
إن أول جملة قالها الراهب النصراني الشهير بـ»بحيرا« حين رأى محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص في رحلته األولى إلى الشام مع أبي طالب: 

»هذا سيد العالمين! هذا رسول رب العالمين! هذا يبعثه الله رحمة للعالمين!« ]المستدرك على الصحيحين للنسابوري[.

زعيم نصارى نجران 
ولقد  صاحبكم،  خبر  من  بالَفْصل  جاءكم  ولقد  مرسل،  لنبيٌّ  محمًدا  أن  عَرْفتم  لقد  النصارى  معشر  يا  »والله 
قد  كنتم  فإن  فعلتم،  إن  منكم  لالستئصال  وإنه  َصغيرهم،  نبت  وال  كبيرهم،  فبقي  قط  نبيًّا  قوٌم  الَعن  ما  أنه  علمتم 
بالدكم«  إلى  اْنَصِرُفوا  ثم  الرجَل  فوادُعوا  صاحبكم،  في  القول  من  عليه  أنتم  ما  على  واإلقامة  دينكم،  إلف  إال   أبيتم 

]السيرة النبوية البن هشام[.

إبراهيم خليل فلوبوس ]أستاذ الالهوت وقس سابق أسلم[ 
"هذه هي حقيقة يثبتها التاريخ: فبينما كان العالم الشرقي والعالم الغربي بفلسفاتهما العقيمة يعيشان في دياجير ظالم الفكر 
اء، أضاء على العالم فهداه إلى اإلسالم" ]محمد  وفساد العبادة، بزغ من مكة المكرمة في شخص محمد رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص  نور وضَّ

في التوراة واإلنجيل والقرآن[.

القس السابق »ُدّراني« 
»أستطيع أن أقول بكل قوة: إنه ال يوجد مسلم جديد واحد ال يحمل في نفسه العرفان بالجميل لسيدنا محمد ملسو هيلع هللا ىلص؛ لما غمره 

به من حب وعون وهداية وإلهام.. فهو القدوة الطيبة التي أرسلها الله رحمة لنا وحبًّا بنا حتى نقتفي أثره«.

سادًسا: أقوال رجال الدين سادًسا: أقوال رجال الدينخامًسا: أقوال األُدباء خامًسا: أقوال األُدباء

الشاعر واألديب األلماني المشهور »جوته« 
»بحثُت في التاريخ عن َمَثٍل أعلى لهذا اإلنسان، فوجدته في النبي العربي محمد ملسو هيلع هللا ىلص« ]كتاب شمس 

الدين تسطع على الغرب[.

الكاتب السويسري »مونتيه« ]مستشرق حاصل على الدكتوراه في الالهوت من جامعة باريس عام 1883م[ 
»كان محمد ملسو هيلع هللا ىلص كريم األخالق، حسن العشرة، عذب الحديث، صحيح الحكم، صادق اللفظ، 
يعمله  بما  التام  واالقتناع  اللفظ،  وصراحة  الحكم،  صحة  هي  عليه  الغالبة  الصفات  كانت  وقد 

ويقوله« ]محمد والقرآن[.

www.withprophet.com
w

w
w

.w
ith

pr
op

he
t.c

om

https://www.withprophet.com/ar/%D8%A3%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87



