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  من القرآن الكرمي
 علَى إِسرائيلَ بنِي من شاهد وشهِد بِه وكَفَرتم اللَّه عند من كَانَ إِنْ أَرأَيتم قُلْ﴿ 

هثْلم نفََآم متركْبتاسإِنَّ و ي لَا اللَّهدهي مالْقَو نيم١٠:األحقاف(          ﴾  الظَّال(   
 ولُونَويقُ سجدا لألذْقَان يخرونَ علَيهِم يتلَى إِذَا قَبله من الْعلْم أُوتوا الَّذين إِنَّ﴿ 
  )١٠٨ ،١٠٧: اإلسراء(                   ﴾ لَمفْعوال ربنا وعد كَانَ إِنْ ربنا سبحانَ
وإِذَا يتلَى علَيهِم قَالُوا َآمنا بِه إِنه  الَّذين َآتيناهم الْكتاب من قَبله هم بِه يؤمنونَ ﴿

نبر نم قالْحنيملسم هلقَب نا ما كُن٥٣ ،٥٢:القصص(                 ﴾  ا إِن(  
﴿  هردلْ صعجي لَّهضأَنْ ي رِدي نمالمِ وِإلسل هردص حرشي هيدهأَنْ ي اللَّه رِدي نفَم

ي كاِء كَذَلمي السف دعصا يمجاً كَأَنرقاً حيال ض ينلَى الَّذع سجالر لُ اللَّهعج
  )١٢٥:األنعام(                                      ﴾ يؤمنونَ



 ٤

  تنبيه 
  

  :حنب أن ينتبه قارئ هذه السلسلة ملا يلي
واجلدال باليت هي  ،ـ مبا أن الغرض من هذه الرسائل هو أن تكون مدرسة تعلم فنون احلوار اإلمياين ١
ولكن الكثري من  ..ومل ننشغل عنه بأي شاغل ،اهتممنا يف أصل الرواية مبا حيقق هذا الغرضفقد  ،أحسن

 ..وهي مما ال ميكن إدراجه يف األصل ،املعلومات التفصيلية أو التوثيقية قد حيتاج إليها لتحقيق هذا الغرض
   ..فلذلك اكتفينا بإيرادها يف اهلوامش

مراجعة ما ورد يف اهلوامش واالهتمام ا باعتبارها معلومات فلذلك حيتاج من يتعلم من هذه الرواية 
  .أساسية تيسر عليه فهم وحتصيل ما يرد يف أصل الرواية من معلومات

ـ أنا مل تم كثريا بتوثيق كل ما نرجع إليه من مصادر ما عدا ما يتعلق بالنصوص املقدسة اإلسالمية  ٢
وقد يشغل القارئ عن املهمة اليت دف  ،هلك صفحات كثريةفتوثيقها يست ،أما سائر النصوص ..واملسيحية

   ..إليها هذه الرواية
وهلذا نكتفي  ..باإلضافة إىل أن أكثر ما نورده مما توزع وجوده يف الكتب الكثرية اليت اهتمت ذه الناحية

  .بذكر املراجع العامة اليت جلأنا إليها دون التدقيق يف التوثيق يف كل حمل
وعدم الترضي عن  ،أو على األنبياء نعتذر هنا عن عدم ذكر الصالة على رسول اهللا ـ حنب أن  ٣

وذلك  ،أو يف كثري منها ،الصحابة والعلماء واألولياء ـ كما هو شأن املؤلفات اإلسالمية ـ يف بعض املواضع
كر ذلك حىت ال والضرورة الفنية تقتضي أن ال نذ ..ألن احلديث املفترض فيها حبسب الرواية بني مسيحيني

واألنبياء كلما  وال حرج على القارئ املسلم أن يصلي على رسول اهللا  ..يؤثر يف أصل الرواية وجانبها الفين
   ..ذكروا بغض النظر عن كتابة ذلك

ـ قد يعترض بعض أدباء األدب الواقعي على كثري مما يرد يف هذه السلسلة مما ال ميكن انسجامه مع  ٤
  .كحفظ أبطال الرواية للنصوص الطويلة مع كون بعضهم من العامة البسطاء ..قعياجلانب الفين الوا

وإمنا اجلانب العلمي  ،ولكنا ننبه إىل أن الغرض من السلسلة ليس أحداث الرواية ..وحنن نقدر هذا النقد
  .ويق واملتعةوإمنا ذكرنا هذه األحداث لنمزج املعلومة اليت قد تكون جافة مبا ييسر حتصيلها من التش ..منها

  .ولذلك إذا تعارض التشويق مع املعلومة قدمنا املعلومة عليه بناء على اعتبارها األصل
  



 ٥

  املقدمة
فخرجت خارج غرفيت ـ  ،ين أرق شديد حال بيين وبني النومأصاب ،من زيارة البابا يل ةالسادس الليلة يف

فلم يكن جيلب النوم لعيين  ..جتمعاا الكعاديت يف مثل هذه املواقف ـ ألنشغل بعد النجوم والنظر يف أشك
  .مثل النجوم

فاقتربت  ..وكأنه حلن من أحلان السماء ..اإذا يب أمسع صوتا عذبا يصدر من غرفة الباب ،بينما أنا كذلك
وهو  ،قول الشاعر الصاحل ،تلئ حبشرجة الدموعمم ،عوهو ينشد بصوت خاش ،أمسع البابايب فإذا  ،أسترق السمع
  :لرسول اهللا يبث أشواقه 

ــوين  ــدموع عيـ ــكب الـ ــف ال تسـ   كيـ

  وهـــي مـــن قبـــل أن تـــراك ســـجام   

    
ــىن   ــول وتفـ ــذهل العقـ ــف ال تـ   كيـ

      ــي كـــرام ــس العاشـــقني وهـ   أنفـ

    
يــــا رســــول اإللــــه إين حمــــب  

   ــتهام ــائق مســـ   لـــــك واهللا شـــ

    
ــنيٍ  ــل حـ ــه يف كـ ــول اإللـ   يـــا رسـ

ــالم      ــة وســ ــين حتيــ ــك مــ   لــ

    
  يـــا رســـول اإللـــه شـــوقي عظـــيم 

ــد    ــرام زائــ ــرام فيــــك غــ   والغــ

    
  يــــا رســــول اإللــــه إين نزيــــل

  ونزيــــل الكــــرام لــــيس يضــــام   

   
خيربه   وهو بني يدي رسول اهللا  ،وأنا أكاد أرى ذلك الشاعر الصاحل ..سقطت دموع حارة من عيين

  .مبا امتأل قلبه به من حمبته والشوق إليه
 ،عليهم كيام ين مأل حب رسول اهللا أجيال من املؤمنني من الذخطر على قليب ويف تلك اللحظات 

  :فلم يرضوا لعروش قلوم املقدسة مشسا غري مشسه
يا فالن مايل « :فقال له النيب  ،ممتلئا حزنا ذلك الصحايب اجلليل الذي جاء إىل رسول اهللا منهم 
وا ونروح ننظر إىل حنن نغد «:قال» ما هو؟ « :فقال ،» يا نيب اللّه شيء فكرت فيه« :فقال» ؟ أراك حمزوناً

    ١»فال نصل إليك ،وغداً ترفع مع النبيني ،وجهك وجنالسك
 ،إنك ألحب إيلَّ من نفسي! يا رسول اللّه «:فقال ،ومنهم ذلك الرجل العظيم الذي جاء إىل النيب 

 ،ليكفأذكرك فما أصرب حىت آتيك فأنظر إ ،وإين ألكون يف البيت ،وأحب إيلَّ من ولدي ،حب إيلَّ من أهليأو
وإن دخلت اجلنة خشيت أن ال  ،وإذا ذكرت مويت وموتك عرفت أنك إذا دخلت اجلنة رفعت مع النبيين

                                                
وهـو مـن   : قال ابن كثريوي هذا األثر مرسال عن مسروق، وعكرمة، وعامر الشعيب، وقتادة، وعن الربيع بن أنس، ر)  ١(

  )٢/٣٥٤:تفسري ابن كثري. (أحسنها سندا
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    ١»أراك
 ،قليل الصرب عنه فقد كان ـ كما يذكر الرواة ـ شديد احلب له  ..ومنهم ثوبان موىل رسول اهللا 

» يا ثوبان ما غري لونك ؟« :قال لهيعرف يف وجهه احلزن؛ ف ،فأتاه ذات يوم وقد تغري لونه وحنل جسمه
غري أين إذا مل أرك اشتقت إليك واستوحشت وحشة شديدة حىت  ،يا رسول اهللا ما يب ضر وال وجع« :فقال
مث ذكرت اآلخرة وأخاف أال أراك هناك؛ ألين عرفت أنك ترفع مع النبيني وأين إن دخلت اجلنة كنت  ،ألقاك

  »أدخل فذلك حني ال أراك أبدا وإن مل  ،يف مرتلة هي أدىن من مرتلتك
  :فقال ،وقد رسم الشاعر الصاحل هذه املشاعر الصادقة

  شـــهود طلعـــة طـــه نعمـــة عظمـــت

ــدراً وشــاناً وكانــت أفضــل الــنعم          ق

    
  وكــان ثوبــان ذا وجـــه لــه شـــغف   

  حببــــه دمعــــه جيــــري مبنســــجم   

    
  مــايل أراك كــذا  :قــال الرســول لــه  

  شــوقا لوجــه منــك مبتســم    :فقــال   

    
ــري ويف علــــينإين ذ   كرتــــك يف ســ

  ففــاض دمعــي وحــيب غــري مكتــتم       

    
ــب   ــود أجـ ــات اخللـ ــل أراك جبنـ   فهـ

ــرم     ــل اهللا ذي الكـ ــون بفضـ ــم يكـ   نعـ

    
   

ومن يطعِ اللَّه  ﴿:وعلى مجيع أجيال األمة اليت أحزا ما أحزم نزلت هذه اآلية ،وعلى هؤالء مجيعا
) نعم اللَّه علَيهِم من النبِيني والصديقني والشهداِء والصالحني وحسن أُولَئك رفيقاًوالرسولَ فَأُولَئك مع الَّذين أَ

  .٢لم يفرح الصحابة وال األجيال الكثرية من األمة بشيء فرحهم ذه البشرىف ..)٦٩:النساء(
وهو ينشد بنغم  ،مسعت خالله البابا بة النيب ساد صمت لذيذ على ذلك اجلو الذي عبقت فيه أنفاس حم

  :خاشع قول الشاعر
ــوق إليـــك  ــن شـ ــذع مـ ــن اجلـ   حيـ

ــك       ــاً عليـ ــه حزنـ ــذرف دمعـ   و يـ

    
ــش بالبكاء ــبوو جيهــــ   بالنحيــــ

  كــــذا يــــديك ولفقــــد حديثكم   

    
  فمــــايل ال حيــــن إليــــك قلــــيب

  و حلمــــي أن أقبــــل مقلتيــــك     

    
  و أن ألقـــــاك يف يـــــوم املعـــــاد

ــن       ــاظري مـ ــنعم نـ ــكو يـ   وجنتيـ

    
ــداك قرابتي ــايلوفـــ ــع مـــ   مجيـــ

  و أبـــذل مهجـــيت دومـــاً فـــداك      

    
                                                

، من طريق الطرباين، عن أمحد بن عمرو بن مسلم اخلالل، عـن  )صفة اجلنة(احلافظ أبو عبد اهللا املقدسي يف كتابه رواه )  ١(
غريب من حديث  :وقال) ٣٣٠٨(ورواه الطرباين يف األوسط برقم ، ال أرى بإسناده بأسا: مث قال ،عبد اهللا بن عمران العابدي، به
  .رجاله رجال الصحيح غري عبد اهللا بن عمران وهو ثقة): "٧/٧(ثمي يف امع قال اهلي، فضيل ومنصور تفرد به العابدي

  .روى ذلك البخاري ومسلم)  ٢(
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  نعيم روحــــيوتــــدوم ســــعادتي 

  إذا بــــذلت حيــــايت يف رضــــاك     

    
ــين    ــذر ال تلمـ ــب عـ ــب القلـ   حبيـ

ــاك     ــق يف مســـ ــيب ال حيـــ   فحـــ

    
ــو  ــن علــ ــدتين عــ ــويب أقعــ   ذنــ

ــالك      ــن عـ ــرب مـ ــح أن أُقـ   و أطمـ

    
  لعــــل حمــــبيت تســــمو بروحــــي

ــ     ــن هـ ــدع مـ ــا تصـ ــرب مـ   واكفتجـ

    
يا  (:فرددت بيين وبني نفسي قول احلسن البصري ..فتذكرت اجلذع كيف حن شوقا إىل رسول اهللا 

  )فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه ،شوقاً إىل لقائه معشر املسلمني اخلشبة حتن إىل رسول اهللا 
  :ردد قول الشاعرت يوه ،قاطعتين أحلان البابا العذبة

ــاءت إليـــك محامـــة مشـــتاقة      جـ

ــ    ــف   تش ــب واج ــب ص ــك بقل   كو إلي

    
ــامكم   ــاء أن مقـ ــرب الورقـ ــن أخـ   مـ

  أنـــــك مـــــرتل للخـــــائفوحرم   

    
كنا مع رسول اهللا : فقال ،فتذكرت تلك احلمامة العاقلة العاشقة اليت حدث حديثها عبد اهللا بن مسعود

 قال فجاءت احلمرة إىل رسول اهللا  ،فأخذنامها ،يف سفر ومررنا بشجرة فيها فرخا محرة  تصيح وهي
   ١»فردومها  «:حنن قال: فقلنا: قال »من فجع هذه بفرخيها؟ «:فقال النيب 

  :قاطعتين أحلان البابا مرددة
  ال تلومــــوا أُحــــداً الضــــطراب  

  إذ عــــــــاله فالوجــــــــد داُء   

    
 ــب ــو حمــ ــالم فهــ ــد ال يــ   أُحــ

  ولكــــم أطــــرب احملــــب لقــــاُء   

    
هذا جبل حيبنا « :يف قوله واليت عرب عنها  ،وجبل أحد فتذكرت تلك احملبة املتبادلة بني رسول اهللا 

    ٢»وحنبه 
   :ردد البابا بشوق قصيدة أمحد شوقي املشهورة اليت استهلها بفرح األكوان مبحمد

ــياء    ــات ضـ ــدى فالكائنـ ــد اهلـ   ولـ

ــم     ــان تبســـ ــم الزمـــ   ثناءووفـــ

    
ـ    املأل املالئــــك حولــــه  والروحـــ

ــراء وللدين    ــه بشـــ ــدنيا بـــ   الـــ

    
ـ   ــالً مـ ــر سلس ــوحي يقط ــلو ال   ن سلس

ــ    ــديع رواءوو اللوحــــ   القلم البــــ

    
  يـــوم يتيـــه علـــى الزمـــان صـــباحه

ــاء     ــد وضـــ ــاءه مبحمـــ   و مســـ

    
ــت    ــماء فزينـ ــر اهللا السـ ــك بشـ   بـ

ــرباء      ــك الغـ ــكاً بـ ــوعت مسـ   و تضـ

    
ــال    ــو الع  ــا ــالق م ــه األخ ــن ل ــا م   ي

ــها    ــرباءومنـــ ــق الكـــ   ما يتعشـــ

    
                                                

  .هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه: رواه أبو داود واحلاكموقال)  ١(
  .رواه البخاري)  ٢(



 ٨

ــل   ــيم مشائـ ــق العظـ ــك يف اخللـ   زانتـ

ــرى ن    ــاءويغـــ ــع الكرمـــ   يولـــ

    
فراحت حتتضنه بكل  ،فشعرت بذلك الفرح العظيم الذي سرى يف قلوب األمة عندما جاءها احلبيب

  .مشاعرها حىت نسيت يف حبه النفس واألهل واملال
  ؟ !وما أدراك ما زيد بن الدثنة  ..يف ذلك احلني تذكرت زيد بن الدثنة

أنشدك باهللا يا زيد أحتب أن « :سفيان قال له أبوف ،أهل مكة من احلرم ليقتلوهه من ؤأعدا هأخرجلقد 
واهللا ما أحب أن حممداً اآلن يف مكانه « :فقال زيد» حممداً اآلن عندنا مكانك لضرب عنقه وإنك يف أهلك؟ 

ما رأيت الناس أحداً حيب أحداً كحب « :فقال أبو سفيان ،»وإني جالس يف أهلي ،الذي هو فيه تصيبه شوكة
    ١»أصحاب حممد حممدا

ما فعل اهللا برسول « :فقالت ،فأخربوها بذلك ،قتل أبوها وأخوها وزوجهارت تلك األنصارية اليت وذك
كل مصيبة بعدك « :فلما رأته قالت ،»أرونيه حىت أنظره « :قالت ،»حبمد اهللا كما حتبني « :قالوا» اهللا؟ 
    ٢»جلل

عن أنس بن مالك ف ..مؤمنوذكرت ذلك الرجل الصاحل الذي ادخر آلخرته أعظم زاد ميكن أن يدخره 
مىت  ،يا رسول اهللا: خارجان من املسجد فلقينا رجل عند سدة املسجد فقال بينا أنا ورسول اهللا « :قال

فأنت « :قال ،»ولكين أحب اهللا ورسوله  ،وال صدقة« :قال» ما أعددت هلا ؟  «:الساعة؟ قال رسول اهللا 
    ٣»مع من أحببت 

فلما واتته الفرصة  ..بن كعب األسلميربيعة نفس اليت كانت تتردد يف وذكرت تلك األمنية العزيزة 
فقال  ،فأتيته بوضوئه وحاجته كنت أبيت عند النيب : حيدث عن نفسه قال ..راحة يطلبها من رسول اهللا 

 ،» هو ذاك« :قلت»  أو غري ذلك؟« :فقال ،» يا رسول اللّه أسألك مرافقتك يف اجلنة« :فقلت» سل « :يل
   ٤» فأعين على نفسك بكثرة السجود« :قال

ملا  :قاللقد  ..وهو يبني األثر العظيم الذي أحدثه غياب رسول اهللا  ..أنس بن مالكوذكرت قول 
املدينة أضاء منها كل شيء فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها  كان اليوم الذي دخل فيه رسول اهللا 
    ٥)أليدي وإنا لفي دفنه حىت أنكرنا قلوبناا كل شيء وملا نفضنا عن رسول اهللا 

***  
 

من بعضا  وافقد كان ..يف تلك اللحظات اللذيذةأولئك األصحاب األجالء فقط على بايل مل خيطر  

                                                
  .سعد وابن اسحاق ابنرواه )  ١(
  .اسحاق ابنرواه )  ٢(
  .الكبري رواه الطرباين يف)  ٣(
  .رواه أبو داود والترمذي)  ٤(
  .رواه الترمذي)  ٥(



 ٩

   ..عرب أجيال املسلمني الطويلةبل من ماليني املسلمني  ..بل من عشرات اآلالف ..آالف
 ،جيتمعون به وحببه وبالشوق إليه ..تعظيما لرسول اهللاكلهم كانوا على قلب رجل واحد ميتلئون حمبة و

  .ويفترقون على ذلك
إىل وحتول قلوم  ..متلؤهم بالسعادة والسكينة وكانت املعاين النبيلة اليت أشرقت عليهم من مشس حممد 

  .ويستدفئون بدفئها ،هلم مشس واحدة يستنريون بنورها ،فهم إخوة يف اهللا ،قلب رجل واحد
   ..فكدرت ذلك الشوق اللذيذ ،ة احلسرة عادتلكن مرار 
 ،حبسرة وأمل على أجيالنا اليت امتألت قلوا باألهواءاللذيذ لتلك األجيال السامية قد اختلط ذلك الشوق ل

فلم جتد يف املزابل إال اجلرذان  ،فراحت تبحث يف القمامات واملزابل واملستنقعات عن حب متأل به قلوا
  .واخلنافس

***  
  

  .ودعاين أن أدخل عليه ،فقام من جملسه ،فرآين ،فت الباباالت
رمبا ال يصلح حلديثنا الذي وعدتك به  ..ال بأس عليك: فقال ،وحييته معتذرا عن تنصيت عليه ،دخلت

ويف هذا الوقت من الليل الذي يفترش فيه احملبون أقدامهم ليتنعموا حبرارة األشواق  ..إال هذا السأمس 
  .الرفيعة

  .وأشواقا طاهرة ،لقد مسعتك تنشد أبياتا ممتلئة حبا ساميا :قلت
  .تلك بعض نفثات قلوب احملبني اليت امتألت حبرارة اإلميان واحملبة والشوق: قال
  .أولئك الشعراءأيام مجيلة هي تلك األيام اليت عاصرها : قلت
ها وأشواقها ال تزال حية عن حمبت إن القلوب اليت عربت لرسول اهللا  ..وتلك األيام لن تنقضي: قال

  .تنبض باحلياة
لقد صار  ..واهلمم املنحطة ،وقد مأل اإلعالم املنحرف قلوب الناس باألشواق املدنسة ..أين ذلك: قلت

وصارت أشواق احملبني  ..مرادفا لالحنراف والفساد والرذيلةـ يف ظل هذه احلضارة املتعفنة ـ احلب بني الناس 
وصار األبطال يف هذا الزمان هم كل راقص ومطبل ومزمر  ..يف سوق النخاسةسلعة رخيصة تباع الرفيعة 
  .وناعق

وذلك ضباب سرعان ما تشرق عليه الشمس لينقشع عن  ..ذلك سراب سرعان ما يفطن له الناس: قال
  .احلقيقة

  ؟ !مىت إىل : قلت
  .بل كل شيء يقرب إليه ..ذلك ليس بعيدا: قال

لقد عرفت يف حيايت الطويلة كثريا من الناس : مث قال ،املزينة بزينة النجومنظر من كوة النافذة إىل السماء 
لقد تشرفت بلقائهم واحلديث  ..الحظت يف عيوم ووجوههم وقلوم حرارة الشوق العظيم إىل حممد 



 ١٠

   ..إليهم
  فهل ستحدثين عنهم؟: قاطعته قائال

أو شعرت  ..يت امتألت حبب حممد عن القلوب ال سأحدثك اليومف ..لقد وعدتك بذلك ..أجل: قال
  .وملا جاء به يف حلظة من حلظات الصدق بتعظيمها لرسول اهللا 

  يف أي بقعة من بقع العامل ظفرت ذه القلوب؟: قلت
 ،ليس هناك حمل يف األرض إال وفيه من يلهج لسانه بذكر حممد ..يف كل بقاع العامل اليت زرا: قال

  .ويلهج قلبه بالشوق إىل حممد
قلوب مع (وقد كتب عليه هذا العنوان  ،وأخرج دفترا هو أشبه بالسفر ،مث قام إىل حمفظته ،قال ذلك

  ما هذا؟: قلت ،مث سلمنيه ،)حممد
يف هذا الدفتر الذي صحبين طيلة فترات حيايت مل أسجل إال نفحات الصدق اليت فاهت ا األلسن : قال
  .تقدسها اتيف حلظ

  ما هذه األمساء؟: فسألت ..اء كثريةفرأيت فيه أمس ،فتحت الدفتر
وقد كان كل فرد  ،وأتنعم باحلديث معهم عن رسول اهللا  ،هذه أمساء من قدر اهللا يل أن ألقاهم: قال

  .منهم شعاعا من األشعة اليت اهتديت ا إىل مشس حممد 
  أكل هؤالء التقيتهم؟ : فرحت أسأل ..رحت أقلب الكتاب فهالتين كثرة األمساء

  .كلهم قيض اهللا أن يكونوا سببا من أسباب هداييت. .أجل: قال
  فوضعت فهرسا ييسر عليك االطالع عليهم؟ ،فهال أذنت يل: قلت
العامة : ففيهم ..يشملون أكثر أنواع الناس ،لقد صنفت من رأيتهم إىل عشرة أصناف ..لقد فعلت: قال
وفيهم األصدقاء  ..وفيهم األحبار واملفكرون ..اءوفيهم العلماء واألولي ..وفيهم األدباء والفنانون ..واخلاصة
  .واألعداء
  ؟ !واألعداء  ..:قلت
أو حلظة من حلظات عودة الوعي ـ  ،حىت األعداء مل ميلكوا ـ يف حلظة من حلظات الصدق ..أجل: قال

  .هم الشديد لرسول اهللا رإال أن يعربوا عن تقدي
  .فستقص علي قصة كل اسم من هذه األمساء: قلت
  .فلي مع كل اسم قصة من القصص ..ال يفي العمر مجيعا ببعض ذلك: قال
   ..فستحدثين عن بعضها: قلت
   ..وأنت تستدل مبن ذكرت على من مل أذكر ..سأحدثك عن أفراد من كل صنف: قال
  ؟ !كما تعودت أن تلقه  ،وع من األشعةيف بداية هذا الن) معلم السالم(معلمي أمل تلق : قلت
   ..وقد كان سببا يف أن أختذ هذا الدفتر ..لقيته لقد ..بلى: قال
  .فما أعظم شوقي إليه ،فحدثين عنه: قلت



 ١١

وحنن يف مقربة نشيع جثمان بطل من  ..وكان الثلج يتساقط ..كان يوما من أيام الشتاء الباردة: قال
   ..أبطال أملانيا
  من هو؟: قلت
هو الموين أو اموا أخي مبا ال طاقة لنا فلو عرف أهل عصرنا هذا من  ..أعفين من هذا السؤال: قال

  .به
  هل كان أحد املشيعني؟ ..فكيف التقيت معلم السالم يف ذلك املوقف: قلت
وهم يرسلون  ،وهو ينظر باستغراق ألفواه املتحدثني ،فرأيته خلفي ،فجأة استدرت ..لست أدري: قال

  .مراثيهم تصحبها دموعهم
  .ولكن وجهه الواجم مل يبد يل أي أثر أو أي تأثر ..كنت أحسبه متأثرا كاجلمع احلاضر

ال شك أنك حزين لفقد هذا البطل العظيم الذي امتألت : وقلت ،اقتربت منه ،بعد انتهاء حفل التأبني
  .قلوب الدنيا حزنا عليه

  .ويوشك أن متتلئ بغضا له: قال
  ما الذي تقول؟ ..أخفض من صوتك: قلت
 ..فلم أر فيها أي نسمة من نسمات الصدق ..ع وجوه املتحدثنيلقد كنت أطال ..أقول احلقيقة: قال

فلم أرها غري  ،وكنت أحلل تلك الكلمات ..فلم أرها غري دموع التماسيح ،وكنت أحلل تلك الدموع
  ..أكاذيب املنافقني

  فكيف عرفت بارتداد القلوب عنه؟: قلت
  .أن تظل ترسل دموع التماسيح واألعني ال ميكن ..ألن القلوب ال ميكن أن تظل على النفاق: قال
  .ويشكرون مث يكفرون ..مث يهجون ،ميدحون ..كل الناس حيصل هلم هذا: قلت

واألفواه  ..واألعني ال تزداد هلم إال شوقا ..فالقلوب ال تزداد هلم إال حمبة ..إال الصادقون: وقال ،قاطعين
  .ال تزداد هلم إال مدحا

  ؟ !فمن هؤالء : قلت
   ..لقد اختذت دفترا أسجل فيه منحنيات احلب والبغض ..مأنا أحبث عنه: قال
  .ذا النوع من املنحنياتأمسع  هذه أول مرة: قلت
  .ألن البشر انشغلوا مبنحنيات العمران عن منحنيات اإلنسان: قال
  فما قيمة منحنيات اإلنسان؟ ..عرفت قيمة منحنيات العمران: قلت
ولكنهم سرعان ما يعودون  ،قد يشردون عنها ..حنو احلقيقةلقد جعل اهللا يف قلوب البشر جواذب : قال

ولكنها تأىب إال أن تعود إىل احملل الذي  ،وذات الشمال ،حتركها ذات اليمني ..هي كإبرة البوصلة ..إليها
  .تنجذب إليه
  .وا تدي يف طريق الرب والبحر ..فبها منيز الشمال من اجلنوب ..عرفت قيمة إبرة البوصلة: قلت



 ١٢

  .وأهل الدجل ،وتدي إىل أهل احلقائق ..وببوصلة القلوب نعرف الصادقني من الكاذبني: لقا
لقد قالت يف وصف تلك الشمس  ..لقد ذكرتين مبا قالت يل العذراء يف ذلك احللم اجلميل: قلت
   ١»وشوقا إليها ،وامتألت القلوب حبا هلا «:املقدسة

  .فكل من حبث وصل ..فاحبث عنه ..احلقيقة لقد ذكرت لك العذراء مقياسا من مقاييس: قال
  ؟ !أين : قلت
 ..واحبث عن نربات الصدق احلقيقي اليت تنطلق من القلوب ..واختذ لنفسك دفترا ..سر يف أرض اهللا: قال

  .على تلك الشمس املقدسةما يدلك ففي تلك النربات 
  .لكل شخص وجهة هو موليها: قلت
  .جيتمع اجلميع ..فإم جيتمعون ،إال عند الشمسولكن الناس يفترقون يف كل شيء : قال
  .مل أفهم: قلت
  ؟ !ويف نظر أهل بلدنا ..لقد كنا نشيع ذلك البطل اهلمام يف نظرنا: قال
   ..أجل: قلت
  .تلعن هذا النعش الذي كنا نسمع تأبينه ..بل املاليني ..بل عشرات اآلالف ..ولكن قلوب اآلالف: قال
  .وفيما يبغضون ،حيبون وهم أحرار فيما ..أجل: قلت
  .فلوال ما فعل م ما أبغضوه ..بل هم جمربون على ذلك: قال
  .فلذلك أحبوه ..ولكن هؤالء الذين أحبوه فعل هلم: قلت
  .وهذا مقياس آخر: قال
  .مل أفهم: قلت
ألن  ..وسيبغضه هؤالء أيضا ..فلذلك أبغضوه ..هذا البطل اهلمام أرضى هؤالء على حساب أولئك: قال

  .قلوب ال بد أن تعود إىل حلظات الصدق لترى اإلجرام إجراما والعدل عدالال
  فأين الذي جتتمع عليه كل القلوب؟: قلت
  .فمن ظفر به ظفر باإلكسري الذي جيعله إنسانا ..ذاك ما أحبث عنه: قال
  .فسلمين دفتر قلوبك ألنطلق مما وصلت إليه يف حبثي: قلت
  .فما وصل إال من سار ..واحبث ،وسل القلوب ،فسر ..عاناةال تسلم لك احلقائق إال بامل: قال

  .مث انصرف ،قال ذلك
  .وصرت أحبث عن كل نفحة صدق تفوح ا األلسن يف حلظة تقدسها ..يف ذلك املساء اشتريت دفترا

  .وهذه قصته ..وهذا هو الدفتر
   
                              

                                                
  .انظر الرسالة األوىل من هذه السلسلة)  ١(



 ١٣

   
  
  
  



 ١٤

  أوال ـ العامة
  من تقصد بالعامة؟: فقلت ،)العامة(فوجدت عنوانه  ،فصله األول فتحت دفتر البابا على

أقصد م أولئك البسطاء الذين مل تسجل أمساؤهم يف دفاتري املؤرخني مع أم هم الذين صنعوا : قال
  .التاريخ

  .لقد كان هذا الصنف من الناس أكثر من اتبع الرسل: قلت
  .فلذلك مل ينحجبوا مبا احنجب به غريهم ،عليهألنه مل يكن لديهم من السلطان ما خيافون : قال

وهو أول من  ..)الراعي(هذا : فقال ،فسألته عنه ،)الراعي(كان أول اسم سجله البابا يف هذا الفصل اسم 
والذي كان يف ذلك  ..فلذلك كان أول من سجلت امسه يف هذا الدفتر ..رأيت حرارة الصدق يف كلمام

  .احلني خاليا من أي عنوان
  .فحدثين حديثه: قلت
وبعد لقياي ملعلم السالم وإقناعه يل  ..ويف بلدي الذي ولدت فيه ..يف ذلك اليوم من أيام الربيع: قال

احلقول ااورة ألتنسم عطر خرجت إىل  ،بتخصيص دفتر للكلمات الصادقة الصادرة عن القلوب املخلصة
  .خترجهم احلضارة عن فطرموأللتقي بالبشر الذين مل  ،اهلواء الذي مل يدنس باملداخن

  .التقيت ذلك الراعي الصادق الذي كان ميتلئ شوقا حملمد ،ويف ذلك احلقل
وهو ينشدها بصوت عذب قول  ،أو يسمعه أحد ،لقد وجدته جالسا جبنب نعجاته من غري أن يراه أحد

  :الشاعر
ــواه   ــد هـ ــم الوجـ ــاً علـ ــا حبيبـ   يـ

  يـــاتراين بعـــد صـــرب هـــل أراه؟      

    
  خلـــق يف الربايـــايـــا مجـــيال لـــيس 

    ــاه ــن ـ ــب مـ ــل أو قريـ ــط مثـ   قـ

    
ــالل   ــدر أو هـ ــالك بـ ــان يف األفـ   بـ

  يســلب األلبــاب بعــض مــن ســناه       

    
ــال   ــا أو مجـ ــن يف الربايـ ــيس حسـ   لـ

ــداه     ــا عـ ــال مـ ــن مجـ ــديع مـ   أو بـ

    
ــف أويف  ــا لســـت أدري كيـ ــا حبيبـ   يـ

  قـــدره العـــايل وفيضـــا مـــن عطـــاه   

    
  ذاك قلـــيب هـــام وجـــداً يـــا حبـــييب

ــوى     ــباه واهلـ ــا سـ ــدكم حقـ   يف وجـ

    
ــايل    ــات يف الليـ ــا ذارفـ ــا دموعـ   يـ

  هــــل لقــــاُء يف تعــــيم منتــــهاه   

    
ــا حبـــيب  ــعدي ســـاعة اللقيـ   يـــا لسـ

  !يـــا حبيبـــا حـــق ســـعدي يف محـــاه   

    
  كيــف أســلو يــا حبيبــا يف فــؤادي    

ــاكتواه      ــقا فـ ــاب عشـ ــاوز األحبـ   جـ

    
ــزل    ــا مل تـ ــلو واحلنايـ ــف أسـ   كيـ

  !ترقــــب الوصــــل ووصــــلي ال أراهُ    
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ــ ــواكم   ي ــن ه ــا م ــت فيه ــال ذب   ا لي

  والتيـــاعي يـــا حبـــييب مـــن شـــفاه؟   

    
ــواكم    ــن ه ــي م ــت ليل ــدي ب ــال بع   ط

ــي ذراه       ــا دمعـ ــيب هائمـ ــج قلـ   ضـ

    
ــيس فيــه      ــو حــب ل ــال قلــيب حن   م

     غضـــة للقلــــب رقـــراق نقــــاه!  

    
ــيكم   ــب فـ ــت وزاد احلـ ــا مهـ   كلمـ

     زاد ســــعدي بالغــــاً يب منتــــهاه  

    
  كيــف ال والوعــد مــنكم يــا حبــييب    

  ن ينــــال حمــــبكم حقــــا منــــاهأ   

    
  .الشك يف ذلك ..أنت عريب: فقلت ،وقد هزين إنشاده ،اقتربت منه

  .نبتت شجريت يف هذه البالد ..بل أنا أملاين ..ال: قال
  .ولكن أشجار هذه البالد ال تتقن العربية: قلت
كما ضبطت قليب  ،على موجات لسانهلساين ضبطت ف ..لقد شوقين يف العربية حبييب الذي مهت به: قال

  .على ترددات حمبته
وال يقتنعون مبا تقتنع به من ترديد  ..عهدي باحملبني يف بالدنا يتالقون مبحبوبيهم كما يشتهون: قلت
  .األشعار
  .إنه معي ..ومن قال لك بأن حيب قد غاب عين: قال
  .ولكين ال أراه: قلت
  .فأنت إذن ال تبصر: قال
  .إال نعجاتك وأنا ال أرى أمامك ..بل أبصر: قلت
  . ولو حدقت يف سويداء قليب لوجدته مستويا على عرشه ،لو نظرت إىل إنسان عيين لرأتيه: قال
أخربين عن حبيبك الذي ملكته قلبك وعقلك  ..فحدثين عن حقيقة أمرك ،ال طاقة يل بفك ألغازك: قلت
  .وروحك
  .حممد هو حبييب الذي ملك علي عقلي وقليب وروحي ومجيع كياين: قال

  ؟ !حممد : قلت متعجبا
   ..حممد ..أجل: قال

  :مث راح ينشد بصوت عذب قصيدة البوصريي
  

ــم  ــراب والعجـ ــرف األعـ ــد أشـ   حممـ

ــدم        ــى ق ــي عل ــن ميش ــري م ــد خ   حمم

    
ــه   ــروف جامعـ ــط املعـ ــد باسـ   حممـ

ــرم     ــان والكـ ــاحب اإلحسـ ــد صـ   حممـ

    
  حممـــد تـــاج رســـل اهللا قاطبـــة   

ــم      ــوال والكلـ ــادق األقـ ــد صـ   حممـ
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  يثـــاق حافظـــه حممـــد ثابـــت امل 

ــيم      ــالق والشـ ــب األخـ ــد طيـ   حممـ

    
  حممــــد رويــــت بــــالنور طينتــــه

ــدم       حممـــد مل يـــزل نـــورا مـــن القـ

    
ــرف  ــدل ذو شـ ــاكم بالعـ ــد حـ   حممـ

ــم       ــام واحلكـ ــدن اإلنعـ ــد معـ   حممـ

    
  مضـــر حممـــد خـــري خلـــق اهللا مـــن

  حممـــد خـــري رســـل اهللا كلـــهم      

    
ــه   ــدين بـ ــق نـ ــه حـ ــد دينـ   حممـ

ــم     ــى علـ ــا علـ ــال حقـ ــد جممـ   حممـ

    
  ســــنا فحممــــد ذكــــره روح ألن 

  حممـــد شـــكره فـــرض علـــى األمـــم   

    
  حممــــد زينــــة الــــدنيا وجتــــها

ــم      ــات والظلـ ــف الغمـ ــد كاشـ   حممـ

    
  حممــــد ســــيد طابــــت مناقبــــه

  حممـــد صـــاغه الـــرمحن بـــالنعم      

    
ــفو  ــد صـ ــه  ةحممـ ــاري وخريتـ   البـ

ــهم     ــائر التـ ــن سـ ــاهر مـ ــد طـ   حممـ

    
ــه   ــيف مكرمـ ــاحك للضـ ــد ضـ   حممـ

  ضـــــمحممـــــد جـــــاره واهللا مل ي   

    
  حممــــد طابــــت الــــدنيا ببعثتــــه

ــم       ــات واحلكـ ــاء باآليـ ــد جـ   حممـ

    
  حممـــد يـــوم بعـــث النـــاس شـــافعنا

  الظلـــم حممـــد نـــوره اهلـــادي مـــن   

    
ــم   ــائم هللا ذومهـــ ــد قـــ   حممـــ

  حممــــد خــــامت للرســــل كلــــهم   

   
  .وأنت من هذه البالد اليت ال تعرف حممدا ،فكيف اهتديت إىل حممد: قلت

  .بل كل األشجار واحلجارة والتربة تعرف حممدا ..ف حممداكل البالد تعر: وقال ،غضب
  .فأخربين خربك ..ال عن األشجار واحلجارة ..أحدثك عن البشر: قلت
   ..قصيت طويلة: قال
  .فقصها علي: قلت
  .وأرغب بك عما ال حتتاجه ..سأقص عليك منها ما حتتاجه: قال
  .كلي آذان صاغية لك: قلت
   ..حية لشباك احلب املدنسلقد وقعت يف عز شبايب ض: قال
  ما احلب املدنس؟: قلت
  .فيملؤون عروش قلوم باملستنقعات األسنة ..ذلك احلب الذي يتغىن به قومنا: قال
أو ما أمل بعروة ةإخوانه  ،عهدي مبن يقع فيه يلم به ما أمل بانون من اجلنون ..فكيف جنوت منه: قلت
  .من املوت
  .تلك قصيت مع حبييب حممد: قال
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  .مل أفهم: قلت
فبعت ألجلها كل ما  ،امتألت به مرارةلقد أذاقتين حمبوبيت اليت أسلمتها روحي من ألوان اهلوان ما : قال

بل باعتين ملن  ..فلما نفذ ما عندي من مال ومتاع هجرتين ،وأرضيتها بكل ما أطقت أن أرضيها به ،أملك
  .ويقدر على ما ال أقدر ،ميلك ما ال أملك

  وت من خنادق اهلوى الوعرة؟فكيف جن: قلت
  .مبحمد: قال
  كيف ذلك؟: قلت
وقد كانت  ..ولست أدري كيف الح يل ذلك اخلاطر ..يف تلك األيام ظهر يل أن أسافر إىل اليمن: قال

وكانت القصائد العذبة متتلئ ا احلناجر  ،فكانت األفراح يف كل جانب ..تلك األيام تزدهي مبيالد حممد 
  .أرى الفرحة متتلئ ا القلوب غري شاعرة بتلك الفاقة اليت تصيح ا األجساد وكنت ..واألمساع

  .أثرت يف تلك املشاهد مع كوين مل أكن أعرف من العربية إال ما أحتاجه يف معاماليت الضروريةلقد 
  فكيف فهمت ما يقولون؟: قلت
  .يا تامابل أعيه وع ،حرارة الصدق واإلخالص جعلتين أستوعب كل ما يذكرونه: قال
  أكان ذلك وحده هو الذي أنقذك من شباك احلب املدنس؟: قلت
لقد كان اإلخالص والصدق هو الذي جعلين  ..وكانت تلك هي البداية ..البابهو كان ذلك : قال

   ..وأحاول أن أستشعر املشاعر املقدسة اليت تستشعرها ،وأجلس معها ،أنضم إىل تلك االس
ومل أكن أعلم أن اهللا الرحيم الرمحن يدخر يل  ..ى من جرعتين السموملقد كان كل كل هديف أن أنس

  .كل ذلك الفضل
  .مل أفهم: قلت
لقد  ..وحمت مجيع ظلماته ،يف جملس من تلك االس الحت أنوار عظيمة غسلت مجيع أدران قليب: قال

  .كانت أنوارا لذيذة ومجيلة ال ميكن وصفها
  أنوار من تلك؟: قلت
   ..س اليت ال تغيبأنوار الشم: قال
   ..مل أفهم: قلت
  .مل يكن دليلي إىل حممد إال حممد: قال
  .ال زلت ال أفهم: قلت
ولكن مع ذلك يل قدرة على  ..وال على البحث املضين ،وال يل قدرة على اجلدل ،أنا لست فيلسوفا: قال

  .ساميةكل ما ميأل القلب باحملبة المنهما وقد رأيت يف حممد  ..تلمس الصدق واإلخالص
  أمل تكن مسيحيا؟ ..؟!واملسيح : قلت
ذلك أين مل أصل للمسيح إال بعد أن وصلت  ..وال أرى أن حيب للمسيح يغين عن حيب حملمد ..بلى: قال



 ١٨

  .حملمد
  .وحممد جاء بعد املسيح ،كيف تقول ذلك: قلت
  .ري حممدومل يعد للمسيح مجاله وال كماله غ ..شوهوه ونلقد عرض للمسيح قطاع طرق كثري: قال
  وعلى من تعلمتها؟ ..فكيف تعلمت العربية: قلت
  .لقد جعلتين تلك العيون الصادقة أتعلم من غري معلم ..علمتين احملبة: قال
  .لقد رأيتك تردد أشعارا بليغة: قلت
  .لقد كنت جالسا يف أحد تلك االس اآلن ..تلك األشعار من تلك االس: قال
  .أنت هنا اآلن: قلت
  .ويستحيل على قليب أن يفارق مواطن األحبة ..مل أخرج من هناك أنا: قال
  ونعجاتك؟: قلت
  .بل لو اجتمع اخللق مجيعا على أن يشغلوين فلن يشغلوين ..هي ال تشغلين: قال

  :وهو يشدو بقول الشاعر ،مث انصرف إىل نعحاته ،قال ذلك
  

ــا   ــق أن واهــ ــبِ أحــ   دار احلبيــ

ــربٍ إىل ذكر      ــن طـ ــن مـ ــاوتََحـ   اهـ

    
 ةــزور ــت بـ ــون إذا مهمـ ــى اجلفـ   وعلـ

  يــا ابــن الكــرامِ عليــك أن تغشــاها       

    
  ــة ــت بطيبـ ــت إذا حللـ ــت أنـ   فألنـ

ــا      ــالل رباهـ ــع يف ظـ ــت ترتـ   وظللـ

    
  مغــىن اجلمــال مــن اخلــواطرِ والــيت    

ــا     ــقني حالهـ ــوب العاشـ ــلبتْ  قلـ   سـ

    
ــا  ــذَكي كترـ ــك الـ ــبِ املسـ   ال حتسـ

  ن رياهـــاهيهـــات أيـــن املســـك مـــ   

    
ــىت     ــا ف ــبٍ ي ــي لطي ــان تبغ ــت ف   طاب

  فــأدم علــى الســاعات لــثم ثراههــا       

    
ــرب الصــحيح تقــررا     ــر ففــي اخل   وابش

ــا      ــة مساهـــ ــه بطيبـــ   إن اإللـــ

    
  واختصــــها بــــالطيبني لطيبــــها  

ــكناها      ــا إىل ســ ــا ودعــ   واختارهــ

    
ــا    ــى ـ ــرتلٌ وكفـ ــة مـ   ال كاملدينـ

  شــــرفاً حلــــول حممــــد بفناهــــا   

    
 جـــرة صـــتخـــريِ مـــن وطـــئخ  

ــا       ــمِ جاه ــدراً وأعظ ــهم ق ــرى وأجل   الث

    
 ــأحرف ــرنَ كـ ــبالد إذا ذُكـ ــل الـ   كُـ

ــا      ــال معناهـ ــة ال خـ ــم املدينـ   يف إسـ

    
  حاشــا مســمى القــدسِ فهــي قريبــةٌ    

ــا      ــا إياهــ ــة إــ ــها ومكــ   منــ

    
ــةً   ال فـــــرق إال أن ثَـــــم لطيفـــ

  مهمـــا بـــدت جيلـــو الظـــالم ســـناها   
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ــري  ــأن خ ــع ب ــزم اجلمي ــا ج ــي م األراض  

ــا     ــطفى وحواهـ ــاز ذات املصـ ــد حـ   قـ

    
    لَــتنها عــاك ــدقوا بِس ــد ص ــم لق   ونع

ــا        ــا مأواه ــت زك ــني زكَ ــالنفسِ ح   ك

    
ــــذه ظهــــرت مزيــــةٌُ طيبــــةو  

ــا      ــل يف معناهـ ــل الفضـ ــدت وكـ   فغـ

    
ـــهبجـــرة ح صـــتحـــىت لقـــد خ  

ــا     ــه وحباهـــ ــرفها بِـــ   اهللا شـــ

    
ــربٍ    ــنيب ومنـ ــربٍ للـ ــني قـ ــا بـ   مـ

  اإللــــه رســــولَه وســــقاهاحيــــا    

    
  هــذي حماســنها فهلــل مــن عاشــقٍ    

  كَلـــف شـــجِي ناحـــلٍ بنواهـــا      

    
  إين ألرهـــب مـــن توقـــع بينـــها   

ــا     ــاً أواهــ ــيب مجعــ ــل قلــ   فيظــ

    
ــودعٍ    ــال مـ ــرت حـ ــا أبصـ   ولقلمـ

ــجاها       ــه وشـ ــي لَـ ــت نفسـ   إال رثـ

    
  فلكـــم أراكـــم قـــافلني مجاعـــةً   

ــواها       ــالبني سـ ــرى طـ ــر أُخـ   يف إثـ

    
  ســماً لقــد أكســى فــؤادي بيــنكم    قَ

  جزعــــاً وفجــــر مقلــــيت مياهــــا   

    
 ــيلة ــالب فضـ ــزعجكم طـ ــان يـ   إن كـ

  فــــاخلري أمجعــــه لَــــدى مثواهــــا   

    
ــأملوا    ــا فتـ ــراً بِهـ ــوا ضـ   أو خفتمـ

  بركـــات بقعتـــها فمـــا أزكاهـــا      

    
   ــهوة ــثري لشـ ــي الكـ ــن يبغـ   أُف ملـ

  ورفاهــــة مل يــــدرِ مــــا عقباهــــا   

    
  يكفـــي ولـــيس الـــذي فـــالعيش مـــا

ــا     ــيس مناهـ ــوس إىل خسـ ــي النفـ   يطغـ

    
    نــك فضــلَ قناعــةيــا رب أســأل م  

  بيســــريِها وحتصــــنها بِجِماهــــا     

    
ــا    ــاً ولُزومهـ ــين دائمـ ــاك عـ   ورضـ

  حــــىت تــــايف مهجــــيت أُخراهــــا   

    
  فأنــا الــذي أعطيــت نفســي ســؤهلا    

  فقبلـــت دعواهـــا فيـــا بشـــراها      

    
ــاملني بذ ــةجبـــــوارِ أوىف العـــ   مـــ

  وأعـــز مـــن بـــالقرب منـــه يبـــاهى    

    
  مـــن جـــاء باآليـــات والنـــورِ الـــذي

ــفاها    ــن العمـــى فَشـ   داوى القلـــوب مـ

    
ــيت   ــرف الـ ــة الشـ ــامِ خبطـ   أوىل األنـ

  تــدعى الوســيلة خــري مــن يعطاهــا       

    
  إنســـانُ عـــني الكـــون شـــرف الـــيت

  تــدعى الوســيلة خــري مــن يعطاهــا       

    
  إنســانُ عــني الكــون شــرف جــود    

  س أكســــري احملامــــد طاهــــايــــ   

    
ــفاته  ــبعضِ صـ ــت أيف بـ ــيب فلسـ   حسـ

ــا       ــورى أفواهـ ــدد الـ ــو أن يل عـ   لـ
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ــرها  ــأعجز حصـ ــنه فـ ــرت حماسـ   كثـ

ــباها     ــا أشـ ــى هلـ ــا تلقـ ــدت ومـ   فغـ

   
أرى أن هذا الراعي قد أثر : فقلت ،وهو حيدثين عن قصة هذا الراعي ،سالت دموع حارة من عيين البابا

  فيك أميا تأثري؟
ويف ذلك اليوم عنونت  ..يف ذلك املساء سطرت يف هذا الكراس أول اسم من أمساء الصدق ..أجل: قال

ولكين كلما مهمت  ..وقد كنت أحسب أين سأضع دفاتر أخرى لشخصيات أخرى ،هذا الدفتر ذا العنوان
  .بذلك انصرفت إىل حممد

  أراك وضعت يف هذا الفصل أمساء كثرية؟: قلت
وأحادثهم عن سر إقباهلم على حممد ودين  ،امة البسطاء الذين أتيح يل أن ألتقي مكل هؤالء من الع: قال

  .حممد
  كيف أتيح لك ذلك؟: قلت
لقد الحظت مراكز الدراسات املختلفة ـ واليت تزود الفاتيكان مبا حيتاجه من معلومات ـ اإلقبال : قال

وقد دفع ذلك الكنيسة إىل تكليفي  ،ائل اإلعالمالشديد على اإلسالم رغم التشويهات الكثرية اليت تناله من وس
  .بالبحث عن هؤالء املسلمني اجلدد والتحاور معهم لنعرف سر اإلقبال الشديد على اإلسالم

  لقد أتيحت لك فرصة عظيمة إذن؟: قلت
 ،فقد أتيح يل أن ألتقي بأكرب عدد من املسلمني اجلدد ..لقد كانت هذه فرصة ال تعوض ..أجل: قال
  .١ وحدثوين بكل إخالص عن رحلتهم إىل اإلسالم ،فتحوا يل قلوموالذين 

  يف أي بلد متكنت من لقائهم؟: قلت
  .فأنت تعلم سخاء الكنيسة ..يف بالد كثرية : قال
  فقد استغللت سخاء الكنيسة إذن؟: قلت
ت فلذلك انشغل ،ولكن صدقي مع احلق كان أعظم من صدقي معها ..لقد كنت صادقا معها ..ال: قال

ومل أتقاض  ،وأحسبين قد عملت بإخالص ،بالبحث عن أسرار الصدق عن البحث الذي طلبته مين الكنيسة
  .على ذلك إال ما هو حق يل

  .مل أفهم: قلت
وأنقلها بكل صدق  ،لقد أريد من تلك األموال اليت صرفت على رحاليت أن أمسع احلقائق من أهلها: قال

  .وأحسبين مل أفعل إال ذلك ،وموضوعية
  :عمادالفىت 

قصة هذا الفىت مع : فقال ،فسألت البابا عنه ،٢)عمادالفىت (اسم فرأيت  ،يف هذا الفصلقلبت دفتر البابا 
                                                

عبـدالرمحن حممـود،   : رحلة إميانية مع رجال ونساء أسلموا، إعداد: من أهم مراجعي يف أخبار املسلمني اجلدد كتاب)  ١(
  /http://www.newmuslims.tk: وموقع
  )بتصرف.. (قصة الفىت النصراين الذي اهتدى: نقال عن كتاب)  ٢(
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وهلذا سأكتفي باختصارها لك أو ذكر ما  ،وال ميكنين يف هذا الس أن أحدثك عنها مجيعا ،اإلسالم طويلة
  .متس إليه احلاجة فقط منها

  فمن حدثك ا؟: قلت
وقد  ،اخلدمات ضلقد أتيحت يل فرصة قدمت له فيها ـ بفضل اهللا ـ بع ..الشاب عماد نفسه :قال
  .وأخربين عن قصته بتفاصيلها ،ارتاح إيل
  .فحدثتين مبا وعدتين منها: قلت
مث  ،لقد بدأ هذا الشاب الطيب الذي أنار اإلسالم عقله وقلبه حديثه حبمد اهللا على نعمة اإلسالم: قال

 ،قبل اإلسالم وبعد اإلسالممث أخذ حيدثين عن أسرته  ،الذي جعله اهللا واسطة لتلك النعمة لنيب الصالة على ا
أربعة أفراد فقط وكانت أسرة نصرانية متدينة تواظب على . .كانت أسريت تتكون مين وأخيت وأمي وأيب: فقال

كنيسة مع أسريت وكنت وكنت أختلف إىل دروس ال ،دروس الكنيسة وتؤدي العبادات النصرانية بانتظام
وكنت منذ صباي أالزمه يف متجر احلبوب  ،وكان والدي يعمل يف جتارة احلبوب ،أواظب على أداء الصلوات

وكانت يل مكانة مميزة لدى  ،الذي كان ملكًا للعائلة الكبرية اليت تتكون من اجلد واجلدة واألعمام والعمات
وكنت سعيدا ذه املكانة اليت ميزتين  ،وكنت األثري لديهم ،األعماماجلد واجلدة برغم وجود أبناء العائلة وأوالد 

عن أفراد العائلة وأبناء العم حىت إن اجلد كان يفاخر دائما أبناء العم بذكائي ومهاريت يف التجارة برغم حداثة 
 :به يب ويقولوحىت عمي الذي مل يرزق أوالدا كان يبدي إعجا ،سين حينذاك مما كان يغيظ أبناء أعمامي جدا

  ) وأنا على يقني بأن والدك ال يعرف قيمتك مثلي  ،إنين أعتربك مثل ابين( 
واحلمد هللا رب العاملني كنت ماهرا يف التجارة ماهرا يف التعامل مع الناس حىت اشتهرت بالدقة يف امليزان 

يف الطيب يف املعاملة مما األمر الذي حببهم يف متجرنا وكان يل أسلويب اللط ،وحسن التعامل مع املشترين
واحلمد هللا كنت بأسلويب ذلك متمشيا مع أدب اإلسالم الذي جعل الدين املعاملة  ،فطرت به ونشأت عليه

   ..وكنت سعيدا ذا التقدير أميا سعادة ،والكلمة الطيبة صدقة واالبتسامة يف وجوه الناس صدقة
  .كان أول ما هداين اهللا به إىل اإلسالم أميوقد 

  أكانت أمه مسلمة؟: لتق
شعر بتوجه أمه حنو لقد ذكر يل هذا الشاب الفاضل أنه  ..ولكنها كانت سبب دخوله اإلسالم ..ال: قال

حممد متويل  بدرس التفسري األسبوعي للشيخ هاتعلقوقد اكتشف ذلك من خالل  ،اإلسالم وميلها إليه
شعراوي األسبوعي أثرا أشبه بالرعد يف آذان الحظت أن حلديث الشيخ ال:( فيقول -رمحه اهللا  -الشعراوي 

بيد أن  ،ومتثل عبئًا نفسيا ومعاناة هلم ،وساعة احلديث األسبوعي ساعة حنس عندهم ،املتعصبني من النصارى
األمر كان خمتلفًا مع أمي كل االختالف حيث كنت أراها تفتح التلفاز وتشاهد درس الشيخ الشعراوي 

أتابع هذا الشيخ ألنظر ماذا يقول؟ وأمسعه : فتجيب قائلة! ماذا تصنعني ؟ :ا دهشااألسبوعي يوم اجلمعة فأسأهل
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  ! ١ومل أكن أدري أن ردها علي وقتها كان من باب التمويه حىت ال أخرب أيب ..!رمبا خيرف
فلما أنكر عليها ذلك  ،أراها تشاهده) ندوة للرأي(وهو برنامج  ،وهناك برنامج آخر كانت تتابعه أمي

فأمسع جواا دون !أشاهد وأمسع ألرى ما يقوله هؤالء العلماء عن النصرانية والنصارى: سرا ترد قائلةمستف
وكادت يف معاملتها تبدو أقرب لإلسالم  ،وكانت أمي مسحة املعاملة لطيفة املعشر ،وأواصل مراقبتها ..تعليق

على طريقة العامة من املسلمني  )والنيب(: أمامهقالت ألا  ،حىت أن أحد القساوسة سبها ذات مرة ،واملسلمني
  . وعنفها حىت سالت الدموع من عينها! أي نيب ذلك الذي تقصدين ؟: فسبها القس ورها قائالً هلا ،يف مصر

تعال يا عماد أنت ابين الوحيد ولن أجد أحدا : استدعتين ذات مرة وقالت يل ،وملا فكرت أمي يف اإلسالم
أنت ابين الكبري وأنا مهما كانت األمور ويف كل األحوال : فقالت ،خريا يا أمي فقلت هلا! يسترين غريك

ماذا تفعل لو أن : فقالت. نعم يا أمي: فقلت هلا ،ومن املستحيل أن تتخلى عين أو ترميين يف التهلكة. .أمك
ماذا : قالت. ا حيبونكومل يفعلون ذلك وهم مجيع: فقلت هلا! أهلك قالوا عين كالما سيئًا ورموين بتهم باطلة ؟

ماذا : قالت! ومل حياولون قتلك وهم حيبونك ؟؟كيف ذلك: فقلت هلا؟تفعل لو حاولوا قتلي والتخلص مين
: فكانت إجابيت هلا! هل ستحاربين مثلما احلال مع أبيك وأعمامك وأخوالك وأقاربك ؟؟تفعل لو صرت مسلمة

  . وأنت أمي يف كل األحوال ،األم هي األم
يف شأن ا مع أيب وقوى ذلك لدي كثرة مشاجر ،ولكن نفسي كانت ممتلئة باملخاوف عليها ..قلت ذلك

  . يغضب من ديدها بترك النصرانية ويتحداها أن تعتنق اإلسالم وكان أيب ..رغبتها يف اعتناق اإلسالم
ان ميكن أن سأل عنها يف كل مكفأخذت أ ،يجد أمأفلم  ،املدرسةإىل املرتل قادما من  توذات يوم عد

لن تعود إىل أا و ،أعلنت إسالمها أمام اجلهات املسؤولة ين وجدت أاوكانت الصدمة أ… تذهب إليه 
  . .البيت أبدا
جن جنون العائلة كلها وفقدت توازا وصارت تقول يف اإلسالم واملسلمني كل ما ميكن أن يقال من لقد 

ميع من أخوال وأعمام فضالً عن األب يف حالة عصبية ألفاظ السباب واللعن والتهديد والوعيد وصار اجل
  … غاضبون من كل شئ ومن أي شئ فهم انفعالية يف الكالم والسلوك 

إا كانت تشبه : فمن قائل ،وكنت أستمع إىل الشتائم توجه إىل أمي من األقارب واألخوال واألعمام
! وختلت عنك وعن أختك ؟ ،انظر كيف تركتكم «:وهذا اخلال يوجه كالمه إيل قائالً ،املسلمني يف كذا وكذا

أما العم فقد كان يقول كالما مشااً ويقول موجهاً  ..»! انظروا من سوف يرعاكم ويقوم على تربيتكم ؟
 !هل ترجع إليكم؟. .ترى لو ذهبت أنت وأختك إليها وتوسلتما إليها وبكيتما بني يديها «:كالمه يل وألخيت

«   
وأحيانا كان  ..يف اجلهات املختصة ليوقع اإلقرار تلو اإلقرار بعدم التعرض هلا وكان العم يذهب إليها

                                                
ورد يف النصوص ما يدل على جواز اللجوء إىل الكذب يف مثل هذه األحوال من باب الضرورة، فقد جاء يف حـديث  )  ١(

 » حبسـين السـاحر  : حبسين أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل: إذا خشيت الساحر فقل «:الغالم والراهب والساحر قول الراهب
  .رواه مسلم احلديث
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ولكن أمي رفضت بشدة بعدما ذاقت حالوة  ،يلقاها ويستعطفها كي تعود إىل ولديها لشدة حاجتهما إليها
هو خري حافظ  اإلسالم واإلميان وأسلمت هللا رب العاملني وتركتنا وديعة عند من ال تضيع عنده الودائع سبحانه

  . ١وأيقنت أن اهللا سوف حيرسنا بعينه ويرعانا برعايته ،وهو أرحم الرامحني
مث كيف بدأ يتلقى أنوار  ،مث أخربين هذا الفىت عن بعض البالء الذي تعرض له بسبب إسالم أمه: قال البابا

مني أو ثالثة عزمت على زيارة وبعد يو ،أخذت العنوان وقفلت راجعا إىل مرتلنا أفكر يف األمر: فقال ،اإلسالم
وبلغت  ،أمي على عنواا اجلديد يف موعد يسبق يوم الثالثاء الالحق ملوقف القس السابق يف درس الكنيسة

وأستمع إىل أذان املغرب وكأين . .يا سبحان اهللا ..مسكن الوالدة وشاء اهللا أن يكون ذلك مع أذان املغرب
  . املرات ولكن األذان هذه املرة وقع مغاير متاما ملا ألفته من قبلأمسعه ألول مرة برغم مساعي له آالف 

وبعد  ،وأراها وأمسعها تردد األذان وهي ال تكاد تنتبه حلديثي إليها ،وتستقبلين أمي أثناء األذان مرحبةً يب
األذان ذهبت فتطهرت وتوضأت مث دخلت يف صالا وجعلت تتلو القرآن يف الصالة بصوت مسموع فكنت 

وكان لذلك وقع ال يوصف يف قليب وأثر ساحر يف  ،إا تتلو سورة اإلخالص ،ول مرة أمسع القرآن من أميأل
  .نفسي

فقد مشلين نور رباينٌ ومتلكين شعور غريب متنيت معه  ،إن مشاعري يف تلك اللحظة ال أقوى على وصفها
وداخلين  ،يء ما يغسل قليبشعرت بش ،يف تلك اللحظة لو جثوت على ركيب وقبلت قدم أمي وهي تصلي

إنه روح  ..أجل إن شعوري يف ذلك اليوم ال ميكن وصفه أو التعبري عنه ،صفاٌء ونقاٌء مل أشعر ما من قبل
يف درس  ٢أحسست مبدى الظلم الذي وقع على أمي من ذلك القس ،جديدة تسري يف جسدي وعروقي

أهذا عدل؟ وهل املسيح ! ملاذا يشوه سريا؟ ،وجه حق متنيت لو خنقته الفترائه على أمي دون ،الثالثاء املاضي
  ! أمر بذلك ؟

احبث عن اخلروف الضال قبل أن تبحث عن :( ولكن األمر كان عند القوم خمتلفًا إن لديهم قاعدة تقول
واملعىن أنه جيب أن تبحث عن النصراين الذي ابتعد عن عبادة املسيح قبل أن ) أحد الغرباء ليدخل الكنيسة 

ويشنع ؟ملاذا يفتري ذلك القس على أمي :ويواصل الفىت تساؤله ،عن أحد تغريه بعبادة املسيح تبحث
 ،وعرضت علي أن أتناول الطعام معها ،وبعد الصالة جاءت أمي بالطعام ،ودخلت يف صراع مع نفسي؟عليها
 ،ا واإلكبار هلاوأنظر بعينني تفيضان بالشوق إليه! هيا لتأكل معي أم أنك ختشى أن تأكل معي ؟: وقالت

. .إا خمتلفةٌ متاما ،إا أم جديدة غري اليت ألفتها من قبل ،وأطالع يف وجهها نوراً ونضارةً مل أعهدمها من قبل
ما الذي  ..لقد عشت معها عمري ..ماذا حدث ألمي ..!مالذي حدث ؟!! ماهذه الوضاءة اليت تنور وجهها ؟

                                                
هذا املوقف مع ما فيه من الصدق واإلخالص إال أن الداخل لإلسالم ال ينبغي أن يفرط يف أي شـيء يـرتبط حبياتـه    )  ١(

  .ومبسؤولياته، بل إن اعتناقه لإلسالم ال ينبغي أن يزيده إال حرصا على هذه املسؤوليات
ج عن الداخلة إىل اإلسالم من النساء من البقاء يف بيت الزوجيـة،  ويف األحكام الفقهية من التيسري يف هذا الباب ما يرفع احلر

) فقه األسرة برؤية مقاصدية(من سلسلة ) الضوابط الشرعية حلماية الزواج(انظر املسألة بتفاصيلها يف . ولو ظل زوجها على كفره
  .للمؤلف

  .أا سجنت من طرف شرطة اآلدابذكر هذا الشاب يف كالم حذفناه أن قسا من القسس ام أمه يف عرضها، و)  ٢(
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  ! وجهها ؟ما هذا النور الذي يفيض به ! جد عليها ؟
 ..وبرغم مشاعري املتناقضة وقتذاك من مشاعر حب األم وكراهيتها ألا خانت املسيح بتركها املسيحية

هل هي نضارة  ..إال أين أرى أمي خمتلفةً متاما أرى يف وجهها نورا وبياضا ومجاالً مل أعهده يف وجهها من قبل
مث  ..م وكنا وحدنا مل يشهد هذا اللقاء أحد من أهليوتناولت معها الطعا. ..أم هو نور اإلسالم؟؟اإلسالم

ال  ..ودعت أمي متوجها إىل البيت أعود ألستلقي على سريري وأسترجع أحداث زياريت ألمي كأا حلم مجيل
ويقترب موعد درس الثالثاء التايل وأذهب إىل الكنيسة لالستماع إىل حماضرة  ..أكاد أصدق أن هذا حدث

  .وم الثالثاء التايل للثالثاء الذي تعرض فيه ألمي بالتشهري والشتمالقس األسبوعية يف ي
وأعود إىل الكنيسة لالستماع إىل احملاضرة األسبوعية ويف هذه املرة وخالل احملاضرة جتاوز القس كل 

فيها  احلدود يف اإلساءة ألمي والتعريض ا وسبها وإهانتها بأقذر األساليب وبأشنع االفتراءات للدرجة اليت زعم
وأدهش  ،فأعجب ملستوى الكذب والزور والبهتان الذي بلغه القس ،١أنه حتدث معها يف السجن وقد زارها فيه

وبرغم ما يتمتع به ذلك القس وأمثاله من مكانة روحية كبرية يف نفوس أتباع  ،ملستوى التدين الذي احندر إليه
كفى  :وقاحته فاندفعت أصيح يف وجهه قائالًالكنيسة إال أين وجدت نفسي ال أحتمل السكوت عليه وعلى 

  .إىل هذا احلد من فضلك
وهذا أمر جلل أن يوقف فىت يف سن املراهقة مثلي القس احملاضر يف اجلمهور وهو األب الروحي للكنيسة 

 :ويواصل الفىت كالمه الغاضب للقس قائالً ،ويقاطعه فىت ذه اجلرأة وذا األسلوب الغاضب املهني ،وروادها
  . أنت كذاب!توقف ،كفى إىل هذا احلد. .انتظر من فضلك

) وأقسمت هلم بقسم املسيح عندهم(أنا كنت عند أمي  ،يا مجاعة :إىل مجهور احلاضرين قائالًت توجهمث 
واهللا رأيت يف  ،منتهى النقاء ،أين كنت عندها وعندما مسعت أمي األذان قامت فتطهرت وتوضأت وصلت

   ..وجهها نضارة
الحظت وجوههم اسودت وكشروا عن أنيام عندما مسعوين أحتدث عن أمي ذه ت ذلك عندما قل

وهاكم  ،واهللا إن القس لكذاب وأمي ليست يف السجن كما يزعم القس :الطريقة وواصلت احلديث قائالً هلم
تغسلين أمي بفضل اهللا رب العاملني حني مسعتها تقرأ القرآن أمامي كانت  ..العنوان ملن يرغب بزيارا

  .اسكت يا ولد وإال سأطردك خارج الكنيسة :فقاطعين القس قائالً ،وتطهرين
وأن  ،أنه حمرففيكتشف  السكينة واهلداية واهلدوءمث حدثين الفىت عن جلوئه إىل اإلجنيل ليبحث فيه عن 

فاإلجنيل : قال ،ههو الكتاب الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلف ،القرآن الكرمي هو كتاب اهللا حقًا
عندما طالعته وجدته كتابا كأي كتاب يؤلف يف سرية شخص أو عظيم حيث تطالعك أخبار عن املسيح الذي 
يأكل واملسيح الذي يشرب واملسيح الذي ميوت واملسيح الذي يقوم من الذي يتحدث ذه األخبار؟ هل هو 

  !  أم هو املسيح ؟؟اهللا
                                                

بالرغم من عدم وثوقنا التام مبا ذكر هنا إال أن مثل هذا النوع من الكذب الفاضح مما متتلئ به املواقع التبشـريية، فهـم   )  ١(
  .يفترون على علماء األمة وصاحليها بل على رسوهلا من األكاذيب ما ال ميكن تصوره
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وفعل كذا من املعجزات أو له كذا  ،صة شخص أكل وشرب ونامإن اإلجنيل كتاب كأي كتاب حيكي ق
أو من الذي كتب هذه األخبار بعد وفاة املسيح؟ وملاذا ؟من املتحدث يف كل هذا ،من املعجزات واخلوارق

كما يزعمون  -حىت واملسيح على الصليب  ،تتعدد الروايات وختتلف وتتناقض أحياناً بتعدد األناجيل واختالفها
  !) إيلي إيلي ملاذا؟ شبقتين ( : ينادي -

وكيف يتخلى األب عن ابنه وهو ؟وهو من؟ينادي من؟ملاذا! إهلي إهلي ملاذا تركتين وخذلتين ؟: أي
  .أسئلة كثرية رمست أمامي عالمات استفهام كبرية! أهذا منطق؟! يستصرخه ويستنصره ويستنجد بـه ؟

ألن قراءته اإلجنيل ضاعفت من حريته ومل جتب  ـ كيكما حي ـوقد أصاب الفىت امللل من قراءة اإلجنيل 
ولكن حرصي على الوصول للحقيقة دفعين ملزيد من املراجعة ومعاودة قراءة : وميضي الفىت قائالً ،عن أسئلته

اإلجنيل مرة أخرى حىت انتهيت من قراءته ألصل إىل االطمئنان النفسي والعقلي والروحي فما وجدت إال املزيد 
إن : احلق احلق أقول لكم: (فاشتدت حرييت حىت طالعت يف اإلجنيل قول السيد املسيح ،م والغموضمن اإلا

  ) من يتبع كالمي ويؤمن بالذي أرسلين فله حياة أبدية
 ،اهللا أكرب إذاً جاءت صرحية وعلى لسان املسيح عبارته تلك اليت تؤكد أنه رسول من عند اهللا. اهللا أكرب

تأكيد على أنه رسول من عند ) إن من يتبع كالمي ويؤمن بالذي أرسلين( :قسم وقوله) احلق  .احلق: ( فقوله
  .أي له اجلنة واحلياة اخلالدة يف اجلنة) فله حياة أبدية: (اهللا وقوله

  فقد أسلم الفىت بعد هذا إذن؟: قلت للبابا
 أنقذه بفضله ولكن اهللا ،وأسلمت بعد ذلك عائلته بعد عناء شديد تعرض له ..لقد أسلم ..أجل: قال

   .وكرمه كما ينقذ كل صادق وخملص
  :سناءالفتاة 

هذه فتاة : فقال ،فسألت البابا عنها ،١)سناء(اسم يف هذا الفصل من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا 
 نشأت كأي فتاة نصرانية مصرية على: وكان مما ذكرته يل قوهلا ،وقد التقيت ا يف مصر ،هداها اهللا لإلسالم

وحرص والداي على اصطحايب معهما إىل الكنيسة صباح كل يوم أحد ألقبل يد  ،التعصب للدين النصراين
ومؤكدا عليهم  ،وأستمع إليه وهو خياطب اجلمع ملقنا إياهم عقيدة التثليث ،وأتلو خلفه التراتيل الكنسية ،القس

 ـحسب زعمه  ـألم  ،هم من الرببأغلظ األميان أن غري املسيحيني مهما فعلوا من خري فهم مغضوب علي
  . كفرة مالحدة

وحينما أخرج من  ،من األطفال يشأين شأن غري ،كنت أستمع إىل أقوال القس دون أن أستوعبها
فالطفولة ال تعرف احلقد الذي يزرعه القسيس يف قلوب  ،الكنيسة أهرع إىل صديقيت املسلمة أللعب معها

  . الناس
وبدأت بتكوين صداقات مع زمياليت يف مدرسيت الكائنة مبحافظة  ،ودخلت املدرسة ،كربت قليال

                                                
  .حممد بن عبد العزيز املسندللشيخ  )العائدون إىل اهللا(كتاب  :انظر)  ١(
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فهن  ،ويف املدرسة بدأت عيناي تتفتحان على اخلصال الطيبة اليت تتحلى ا زمياليت املسلمات. .السويس
وقد فهمت فيما بعد أن القرآن الكرمي حث ـ  وال ينظرن إىل اختالف ديين عن دينهن ،يعاملنين معاملة األخت

ال ينهاكُم  ﴿:'قال كما  ،املة الكفار غري احملاربني معاملة طيبة طمعا يف إسالمهم وإنقاذهم من الكفرعلى مع
 إِلَيهِم إِنَّ اللَّه يحباللَّه عنِ الَّذين لَم يقَاتلُوكُم في الدينِ ولَم يخرِجوكُم من ديارِكُم أَنْ تبروهم وتقِْسطُوا 

نيقِْسط٨:املمتحنة) (الْم(  
فكنت ال أفارقها إال يف حصص  ،إحدى زمياليت املسلمات ربطتين ا على وجه اخلصوص صداقة متينة

كما جرى النظام أدرس مع طالبات املدرسة النصرانيات مبادئ الدين النصراين على ـ إذ كنت  ،التربية الدينية
حسب افتراضات  ـمعلميت كيف ميكن أن يكون املسلمون كنت أريد أن أسأل  ـ  يد معلمة نصرانية

وهم على مثل هذا اخللق الكرمي وطيب املعشر؟ لكين مل أجرؤ على السؤال خشية  ،غري مؤمنني ـاملسيحيني 
وافتعلت  ،فجاء سؤايل مفاجأة للمعلمة اليت حاولت كظم غيظها ،إغضاب املعلمة حىت جترأت يوما وسألت

فال جتعلي  ،إنك ما زلت صغرية ومل تفهمي الدنيا بعد «:على شفتيها وخاطبتين قائلةابتسامة صفراء رمستها 
   » هذه املظاهر البسيطة ختدعك عن حقيقة املسلمني كما نعرفها حنن الكبار
  .وغري املنطقية ،صمت على مضض على الرغم من رفضي إلجابتها غري املوضوعية

ومل جتد  ،وتبادلنا اهلدايا والتذكارات ،ها بكينا ألمل الفراقويوم ،وتنتقل أسرة أعز صديقايت إىل القاهرة
 ،صديقيت املسلمة هدية تعرب ا عن عمق وقوة صداقتها يل سوى مصحف شريف يف علبة قطيفة أنيقة صغرية

لقد فكرت يف هدية غالية ألعطيك إياها ذكرى صداقة وعمر عشناه سويا فلم أجد إالهذا  «:قدمتها يل قائلة
وحرصت على  ،تقبلت هدية صديقيت املسلمة شاكرة فرحة ..» لشريف الذي حيتوي على كالم اهللاملصحف ا

  . إخفائها عن أعني أسريت اليت ما كانت لتقبل أن حتمل ابنتهم املصحف الشريف
وداعيا املسلمني  ،مناديا للصالة ،كنت كلما تناهى إيل صوت املؤذن ،وبعد أن رحلت صديقيت املسلمة

 ،أعمد إىل إخراج هدية صديقيت وأقبلها وأنا أنظر حويل متوجسة أن يفاجأين أحد أفراد األسرة ،دإىل املساج
  . فيحدث يل ماال حتمد عقباه

محلت هدية صديقيت  ،ومع متعلقايت الشخصية ،ومرت األيام وتزوجت من مشاس كنيسة العذارء مرمي
لذي عشت معه كأي امرأة شرقية وفية وخملصة ا ،وأخفيته بعيدا عن عيين زوجي ،)املصحف الشريف(املسلمة 

 ،وهناك التقيت بزميالت مسلمات متحجبات ،وتوظفت يف ديوان عام احملافظة ،وأجنبت منه ثالثة أطفال
يتملكين إحساس خفي خيفق له  ،وكنت كلما عال صوت األذان من املسجد ااور ،ذكرنين بصديقيت األثرية

ومتزوجة من شخص ينتمي إىل الكنيسة  ،إذ كنت ال أزال غري مسلمة ،دادون أن أدري لذلك سببا حمد ،قليب
  . ومن ماهلا يطعم أسرته ،بوظيفة يقتات منها
ومبحاورة زميالت وجارات مسلمات على دين وخلق بدأت أفكر يف حقيقة اإلسالم  ،ومبرور الوقت

وهو ما  ، ما أراه وأملسه بنفسيوبني ،وأوازن بني ما أمسعه يف الكنيسة عن اإلسالم واملسلمني ،واملسيحية
  .يتناقض مع أقوال القسس واملتعصبني النصارى
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وأنتهز فرصة غياب زوجي ألستمع إىل أحاديث املشايخ عرب  ،بدأت أحاول التعرف على حقيقة اإلسالم
خ وجذبتين تالوة الشي ،أجد اجلواب الشايف ملا يعتمل يف صدري من تساؤالت حريى لعلي ،اإلذاعة والتلفاز
وأحسست وأنا أستمع إىل تسجيالم عرب  ،والشيخ عبد الباسط عبد الصمد للقرآن الكرمي ،حممد رفعت

  . بل هو وحي إهلي ،املذياع أن ما يرتالنه ال ميكن أن يكون كالم بشر
املصحف (وبيد مرتعشة أخرجت كرتي الغايل  ،وعمدت يوما أثناء وجود زوجي يف الكنيسة إىل دواليب

إِنَّ مثَلَ عيسى عند اللَّه كَمثَلِ آدم خلَقَه من  ﴿:'فوقعت عيناي على قوله  ،حته وأنا مرتبكةفتو )الشريف
وسرت يف جسمي  ،ارتعشت يدي أكثر وصببت وجهي عرقا )٥٩:آل عمران) (ترابٍ ثُم قَالَ لَه كُن فَيكُونُ

وعند صديقات  ،يف الشارع والتلفاز واإلذاعة اوتعجبت ألين سبق أن استمعت إىل القرآن كثري ،قشعريرة
  . لكين مل أشعر مبثل هذه القشعريرة اليت شعرت ا وأنا أقرأ من املصحف الشريف مباشرة بنفسي ،املسلمات

 ،وهو يفتح باب الشقة حال دون ذلك ،مهمت أن أواصل القراءة إال أن صوت أزيز مفاتح زوجي
  . وهرعت ألستقبل زوجي ،كانه األمنيفأسرعت وأخفيت املصحف الشريف يف م

إذ كانت اآلية الكرمية اليت  ،ويف رأسي ألف سؤال حائر ،ويف اليوم التايل هلذه احلادثة ذهبت إىل عملي
أهو ابن اهللا كما يزعم القسيس  ،قرأا قد وضعت احلد الفاصل ملا كان يؤرقين حول طبيعة عيسى عليه السالم

معلنة أن  ،م أنه نيب كرمي كما يقول القرآن؟ فجاءت اآلية لتقطع الشك باليقنيأ ـتعاىل اهللا عما يقولون  ـ
ولَم يكُن لَه ) ٣(لَم يلد ولَم يولَد  ﴿: ﴿فاهللا تعاىل  ،فهو إذن ليس ابن اهللا ،من صلب آدم ،عليه السالم ،عيسى

 دا أَحاالخالص( ﴾)٤(كُفُو(  
 )ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا(حقيقة أن  ،حلقيقة اخلالدةتساءلت يف نفسي عن احلل وقد عرفت ا

بل ما موقف زوجي ومصري أبنائي؟ طافت يب كل هذه  ،أميكن أن أشهر إسالمي؟ وما موقف أهلي مين
واختاذ  ،فالتفكري كاد يقتلين ،التساؤالت وغريها وأنا جالسة على مكتيب أحاول أن أؤدي عملي لكين مل أستطع

  . األوىل أرى أا ستعرضين ألخطار مجة أقلها قتلي بواسطة األهل أو الزوج والكنيسةاخلطوة 
لكنين  ،إذ تعودنين عاملة نشيطة ،وألسابيع ظللت مع نفسي بني دهشة زمياليت الاليت مل يصارحنين بشيء

  . من ذلك اليوم مل أعد أستطيع أن أجنز عمال إال بشق األنفس
الذي ختلصت فيه من كل شك وخوف وانتقلت فيه من ظالم الكفر إىل نور اليوم  ،وجاء اليوم املوعود

تناهي إىل مسعي صوت  ،أفكر فيما عقدت العزم عليه ،شاردة الذهن ،فبينما كنت جالسة سامهة الفكر ،اإلميان
 ،سيتغلغل صوت األذان داخل نف ،األذان من املسجد القريب داعيا املسلمني إىل لقاء رم وأداء صالة الظهر

وأحسست بضخامة ذنيب لبقائي على الكفر على الرغم من عظمة  ،فشعرت بالراحة النفسية اليت أحبث عنها
: فوقفت بال مقدمات ألهتف بصوت عال بني ذهول زمياليت ،نداء اإلميان الذي كان يسري يف كل جواحني

مهنئات باكيات  ،قد حترين من ذهوهلنفاقبل علي زمياليت و ،)وأن حممدا عبده ورسوله ،أشهد أن ال إله إال اهللا(
وأن يرضى عين يف  ،سائلة اهللا أن يغفر يل ما مضى من حيايت ،واخنرطت أنا أيضا معهن يف البكاء ،بكاء الفرح

  . حيايت اجلديدة
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 ،وأن يصل إىل أمساع زمالئي وزمياليت النصارى ،كان طبيعيا أن ينتشر خرب إسالمي يف ديوان احملافظة
وبدأن يرددن عين مدعني أن وراء  ،بسرعة إيصاله إىل أسريت وزوجيـ سخطهن ـ بسبب  اللوايت تكفلن

  . القرار أسباب ال ختفى
 ،أن أشهر إسالمي بصورة رمسية: فاألمر األكثر أمهية عندي من تلك التخرصات ،مل آبه ألقواهلن احلاقدة

  . اإلجراءات الالزمة إلشهار إسالميوبالفعل توجهت إىل مديرية األمن حيث أيت  ،كي يصبح إسالمي علنا
واستوىل  ،وعدت إىل بييت ألكتشف أن زوجي ما إن علم باخلرب حىت جاء بأقاربه وأحرق مجيع مالبسي

وإمنا تأملت خلطف أطفايل من قبل زوجي ليتخذ  ،فلم يؤملين ذلك ،على ما كان لدي من جموهرات ومال وأثاث
وخفت عليهم أن يتربوا بني جدران  ،آملين مصري أوالدي.. الكفرمنهم وسيلة للضغط علي للعودة إىل ظالم 

رفعت ما اعتمل يف نفسي بالدعاء إىل اهللا أن .. ويكون مصريهم كأبيهم يف سقر ،الكنائس على عقيدة التثليث
إذ تطوع عدد من املسلمني بإرشادي للحصول  ،فاستجاب اهللا دعائي ،يعيد إيل أبنائي لتربيتهم تربية إسالمية

 ،فذهبت إىل احملكمة ومعي شهادة إشهار إسالمي ،لى حكم قضائي حبضانة األطفال باعتبارهم مسلمنيع
فقد أصبحت بدخويل  ،فخريت زوجي بني الدخول يف اإلسالم أو التفريق بينه وبيين ،فوقفت احملكمة مع احلق

 ،كمة بالتفريق بيين وبينهفحكمت احمل ،فأىب واستكرب أن يدخل يف دين احلق ،يف اإلسالم ال أحل لغري مسلم
ومن مث يلحقون باملسلم من  ،لكوم مل يبلغوا احللم ،وقضت حبقي يف حضانة أطفايل باعتبارهم مسلمني

  .الوالدين
باإلشاعات  ،لكين فوجئت مبطاردة زوجي وأهلي أيضا ،حسبت أن مشكاليت قد انتهت عند هذا احلد

وزادت على ذلك بأن  ،اطعتين األسر النصرانية اليت كنت أعرفهاوق ،واألقاويل دف حتطيم معنويات ونفسييت
وختويف األسر املسلمة من مساعديت لقطع  ،سعت هذه األسر إىل بث اإلشاعات حويل دف تلويث مسعيت

  . صلتهن يب
رافضة كل احملاوالت الرامية إىل  ،مستمسكة بإمياين ،وبالرغم من كل املضايقات ظللت قوية متماسكة

أن مينحين القوة ألصمد يف وجه كل ما  ،ورفعت يدي بالدعاء إىل مالك األرض والسماء ،ن دين احلقرديت ع
وجاءين الفرج من خالل أرملة  ،فاستجاب اهللا دعائي وهو القريب ايب ،وأن يفرج كريب ،يشاع حويل

تأثرت هذه األرملة املسلمة  ،هلا أربع بنات يتامى وابن وحيد بعد وفاة زوجها ،غنية النفس ،فقرية املال ،مسلمة
فعرضت علي أن تزوجين بابنها الوحيد  ،ومتلكها اإلعجاب واإلكبار لصمودي ،للظروف النفسية اليت أحياها

وتزوجت حممدا ابن األرملة  ،وبعد تفكري مل يدم طويال وافقت ،ألعيش وأطفايل معها ومع بناا األربع )حممد(
  . املسلمة الطيبة

على الرغم  ،وأهل الزوج يف سعادة ورضا وراحة بال ،وأوالدي )حممد(مع زوجي املسلم وأنا اآلن أعيش 
وال أزال بالرغم مما  ،ومعاملة أسريت املسيحية ،وما نالقيه من حقد زوجي السابق ،مما نعانيه من شظف العيش

وما ذلك علي  ،لين برمحتهفعلته عائليت معي أدعو اهللا أن يهديهم إىل دين احلق ويشملهم برمحته مثلما هداين ومش
  . بعزيز ـسبحانه وتعاىل  ـاهللا 
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  :سوسن هندي
لقد : فقال ،فسألت البابا عنه ،)سوسن هندي(اسم يف هذا الفصل من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا 

بني نشأت يف أسرة مسيحية وكنت االبنة الوحيدة : فقالت ،وقد حدثتين عن قصة إسالمها ..التقيتها مع سناء
 ،وتعلقت باإلسالم منذ الصغر قبل أن أصل ملرحلة التفكري ،ولذا كنت مدللة للغاية ،أربعة أشقاء من الذكور

وكنت أحرص على حضور  ،ففي املرحلة االبتدائية كنت املسيحية الوحيدة يف الفصل إىل جانب مسيحي آخر
ه احملبب إلينا وشرحه املبسط يأسرين مبا وكان مدرس اللغة العربية بأسلوب ،درس الدين اإلسالمي مع زمياليت

  .يرويه عن اإلسالم
ويب شغف شديد  ،ويف املرحلة اإلعدادية كنت أحرص على استعارة كتاب الدين اإلسالمي املقرر

لألستاذ حممود ) عبقرية عمر ( وكان كتاب  ،كذلك كان حايل يف املرحلة الثانوية ،الستيعاب كل ما فيه
  . نقطة حتول يف تفكريي ،علينا يف املرحلة الثانوية العقاد الذي كان مقرراً

رغم تشبث أيب مبسيحيته وتردده على الكنيسة إال أن مكتبته اخلاصة مبرتلنا ا : مث قالت ،سكتت قليال
 ،وكنت أتسلل إىل املكتبة يف غيبته ألشبع مي لالطالع ارد بال هدف ،عدد كبري من الكتب اإلسالمية

  . ت لدي الرغبة يف املزيد من البحث عن اهول بالنسبة يل من أجل العلم واملعرفةوبالتدريج تكون
وكنت أشعر بالغرية  ،يف هذه املرحلة كنت مسيحية شديدة التعصب مواظبة على التردد على الكنيسة

يم وكنت أمتىن أن أرى ـ وقتها ـ يف عقيديت املسيحية من الق ،وهي تتضاءل أمام اإلسالم ،على عقيديت
عبقرية (وكان كل مهي أن أستوعب  ،واملبادئ القومية يف العقيدة والشريعة والسلوك ما هو موجود يف اإلسالم

وحىت يتسىن يل االلتحاق  ،املقرر علينا رغبة يف احلصول على درجة كبرية يف اللغة العربية اليت أعشقها )عمر
وشخصية  ،القسم ال يلتحق به إال املسلم أو املسلمةومل أكن أدري أن هذا  ،بقسم اللغة العربية بكلية اآلداب

عقمت  «:وقد كان علي ـ رضي اهللا عنه ـ حمقاً عندما قال ،عمر بن اخلطاب ـ رضي اهللا عنه ـ أذهلتين
  »األمهات أن يلدن مثل عمر 

فكرياً الدولة املسلمة سياسياً لكن عمر أرساها سياسياً وـ لقد أرسى أبو بكر الصديق ـ رضي اهللا عنه 
  .معاً

بل كان والدي ال يرى مانعاً من مطالعيت للكتب اإلسالمية لزيادة املعلومات  ،مل تكن أسريت تشعر بشيء
أنت ملزمة :( كان يقول يل ،قس شاب متفتح حر التفكري ،كان هناك إنسان واحد حيس يب وحبرييتو ،ال أكثر
  )راك باحثة عن احلقيقةإين أ ،ولست مبلزمة بنصوص اإلجنيل اليت تقلقك ،مبا ترين

ستجدين يف :( وقال يل ،أشار علي بقسم التاريخ ،وعندما علم حبزين لعدم التحاقي بقسم اللغة العربية
  . كان هذا القس حيمل ليسانس آداب قسم تاريخو ،)التاريخ ما تبحثني عنه 

وزاد حزين أن  ،فلم أشك حلظة واحدة يف أنه مؤمن يكتم إميانه ،وكم حزنت على وفاته ،تويف القس
إنك تفسدين  :وما أكثر ما قال يل ،وكان يضيق مبحاوريت له ،كان على عكسه متاماً ،القس الذي حل حمله

  . زميالتك الشابات يف الكنيسة
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محلت معي فكراً قلقاً بالنسبة ملسيحييت وفقدت الثقة . .فقدت الثقة يف اإلجنيل وعندما التحقت باجلامعة
إن اإلجنيل كان  :ولكن ال أكتمك سراً حني أقول ،ولكنها على طريف نقيض ،لكثريةيف األناجيل وشروحها ا

عامالً مساعداً يل على إشهار إسالمي وطاملا وضعته أمام القرآن الكرمي يف إطار املقارنة فأحسست بأن ال وجه 
  .للمقارنة

وما أن ينتهي احلوار  ،ةكان احلوار بيين وبني الشباب املسلم داخل اجلامعة على أشده ولكن بروح مسح
هذا األستاذ كان على بينة  ،ويف السنة األخرية قررت أن يكون حواري مع أستاذ بالكلية ،حىت نعود أصدقاء

  .من دينه يف غري تعصب
ودهشت  ،فاجأت األستاذ بعزمي على الدخول يف اإلسالم عن اقتناع تام ،وقبل امتحان السنة النهائية

  . لكين أصررت على موقفي ،ىت أنتهي من االمتحانعندما طلب مين أن أتريث ح
جن جنون حينها  ،وغادرت مرتيل ألعيش يف ضيافة أسرة إحدى زمياليت حىت استطعت إشهار إسالمي

ولكنين ذهبت إىل األجهزة املختصة  ،وأبلغوا عين أنين خمطوفة ،أسريت اليت فقدت كل أمل يف أن أعود إليها
  .فةوكتبت إقراراً بأنين لست خمتط

تزوجت شاباً مسلماً ملتزماً من الذين كنت أحاورهم يف اجلامعة ومل تتعد أو تتجاوز عالقيت به بعدها 
وكنت أعرف فيه  ،ولكن ما إن علم بإعالن إسالمي حىت بادر بالتقدم خلطبيت وقبلت على الفور ،حدود احلوار

قد رحبت أسرته يب ترحيباً شديداً وأحسست  ،دماثة اخللق وهدوء الطبع باإلضافة إىل استقامته والتزامه بدينه
فاهللا سبحانه . .وحاولت وكنت أود أن تكون هناك صلة بيين وبني أسريت ،بأنين يف أمان بني هذه األسرة املؤمنة

ما وصاحبهما وإِنْ جاهداك علَى أَنْ تشرِك بِي ما لَيس لَك بِه علْم فَال تطعه ﴿:وتعالـى يقول يف حمكم الترتيل
ت متا كُنبِم ئُكُمبفَأُن كُمجِعرم إِلَي ثُم إِلَي ابأَن نبِيلَ مس بِعاتوفاً ورعا ميني الدلُونَفم١٥:لقمان) (ع(  

وبالفعل قمت  ،قد رأى زوجي أن أبدأمها بالزيارةو،حاولت أن أكون على هذا املثال ولكن بال جدوى
  .ونصحين بعدم زيارة أمي وأخويت ،بزيارة أيب إال أنه رفض هذه الزيارة

أنا اآلن ربة بيت أحبث عن عمل يليق يب حيث أعيش مع زوجي وابنيت أمساء  ..احلمد هللا: أقول وأخرياً
قصيت (وشغلي الشاغل حالياً أن يظهر أول كتاب يل وهو  ،وأكتب يف بعض االت والصحف الدينية ،وإسراء

  )ع اإلسالمم
  :إيفا ماريا

هذه سيدة : فقال ،فسألت البابا عنه ،)إيفا ماريا(اسم يف هذا الفصل من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا 
األمر لقد وجدت بادىء : فقالت ،حدثتين عن قصة دخوهلا اإلسالموقد  ،التقيت ا يف بلدي أملانياوقد  ،أملانية

درجة ال جتعلها لوقد أضيفت عليها صفات اإلنسان  ،منا معشر البشر قريبة جداًأن صورة املعبود عند النصارى 
كما أن صورة السيد املسيح عليه السالم الىت جيمع فيها بني اإلنسان وصفة  ،تنطبق على خالق كل شىء

  . هذه الصورة ال ميكن تصديقها أبداً ،اخلالق
والشأن هلا بأى حال  ،عالقة بني اإلنسان وربه فقد ورد خباطرى أن املسيحية ليست إال ،إىل جانب ذلك
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 ،من األحوال بشئون الناس االعتيادية كالشئون املالية مثال أو العمالة أو أى نوع من أنواع التقنني حلياة الناس
حمبة اإلنسان ألخيه  ،ومن ذلك مبدأ احملبة ،الىت وجدت أا عسرية التطبيق ،أضف إىل ذلك التوجيهات العامة

  . هذا املبدأ ال ميكن أن تطبقه مجاهري الناس ىف ظل العقيدة النصرانية ،ناإلنسا
فعندما  ،هذه األفكار الىت كانت خباطرى وقعت إبان الفترة الىت تسمى فترة مترد الطالب على الرأمسالية

كل  وضع ىف اعتباره دوجدت أن اإلسالم قـ أصبح فيما بعد زوجاً ىل ـ حبثت هذه القضايا مع زميل مسلم 
وانني العامة الديقراطية وغري الدميقراطية قواهتم ا أعظم االهتمام كمشكلة االستغالل أو ال ،هذه املشكالت

  .فقد أوجد اإلسالم احللول املناسبة لكافة هذه املشكالت الدنيوية ..وغريها ومشكلة املال واإلقتصاد
ن باعتباره خملوقاً له روح وجسد ىف آن حينما علمت أن اإلسالم يعترف باإلنسا وكم كان تأثرى عظيماً

فقد شعرت  ،كما أحببت مبدأ االتصال املباشر بني اإلنسان وخالقه دون أية وساطة من أى نوع بينهما ،حداو
  .لإلنسان أن خيضع خلالقه فقط ال ألى أحد من خلقه أن من الالئق جداً

 ،فاقتنعت بذلك متاماً ،ني الدين والدولةكذلك شرح ىل زميلى املسلم بأنه ال يوجد ىف اإلسالم أى فصل ب
بل البد أن  ،حيث وجدت من الضرورى أن ال يقتصر اإلميان واالعتقاد الديىن على الشئون الشخصية فحسب

فهو ال يرفع  ،وهذه صفة مميزة وخاصية فريدة للدين اإلسالمى احلنيف ..يشمل كافة جوانب احلياة اإلنسانية
بل على العكس من ذلك متاماً إذ أن العبادة ىف اإلسالم ال تقتصر على  ،)ا هللا هللادع ما لقيصر لقيصر وم(شعار 

  .بل متتد لتشمل احلياة البشرية بأسرها ،املساجد
عندما كنت أمر ىف هذه املرحلة من جتميع املعلومات والقيام : مث قالت ،سكتت قليال تسترجع ذكرياا

على نفسى أن أتقبل القيود الىت يفرضها  وكان عسرياً ،بدراسات دينية صادفت بعض املصاعب والعقبات
وهذه على كل حال هى نفس  ،والىت ظننت خطأ حينذاك أا حتد من حريتها الشخصية ،اإلسالم على املرأة

وهى حرية يساء فهمها واستخدامها فقد اكتشفت  ،يانىت السابقةداحلرية والتسيب الذى أعتدت أن انتقده ىف 
كان ىف  فقد ،وأذكر هنا اللباس اإلسالمى للمرأة ،شىء والتطبيق العلمى شىء آخر متاماً أن الفهم النظرى

فإىل جانب  ،وأظن أن هذا ينطبق على معظم السيدات األملانيات املسلمات ،البداية مشكلة كربى بالنسبة ىل
كان من العسري على أن  فقد ،رأة ىف لباس كامل ىف الصيفم االرتياح والشعور باحلر الشديد واملداإلحساس بع

وقد استمر ذلك حىت وفقىن اهللا إىل الرد بإجابات  ،أصمد أمام اسئلة التهكم واالحتقار الىت كانت توجه ىل
  . دون أن أحس بأنىن قد أوذيت أو أخدش حيائى ،كرمية وردت ىل اعتبارى أمام نفسى وأمام الناس

تأثرى عظيماً ملا ملسته بني أفرادها من حب فكم كان  ،اتمث تعرفت على جمموعة من الشابات املسلم
فقد منحىن  ،وهو جو خيتلف متاماً عما هو سائد بني أى مجاعة عرفتها من قبل ،وجو أخوى يسود بني اجلميع

وهكذا اقتنعت أنىن اختذت القرار الصحيح  ،ةظاالنضمام إىل هذه اجلماعة اإلسالمية إحساساً بالسعادة واليق
كان ذلك اإلحساس مبثابة تعويض مناسب لكل ما لقيته من عقبات نتيجة هلذا  وقد ،حني أصبحت مسلمة

  . ولدينا اآلن اجتماع أسبوعى للمرأة املسلمة مع أطفالنا حيث نتعلم املزيد عن ديننا اإلسالمى اجلديد ،القرار
  :كايسي ستاربك
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هذه : فقال ،فسألت البابا عنه ،)كايسي ستاربك(اسم يف هذا الفصل من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا 
إدراكي األويلِّ حول فكرة اخلالص املسيحية جاء بعد تعميدي : فقالت ،وقد حدثتين عن نفسها ،سيدة أمريكية

 ،إذا مل تكوين معمدة(: فقد علِّمت يف مدرسة األحد ،وأنا يف سن مبكِّرٍ يف إحدى الكنائس املعمدانية اجلنوبية
  )تذهبني إىل جهنمفإنك س

حني جاءت إىل غرفيت يف ـ فقد سألت أمي عن التعميد  ،حصل تعميدي ألني كنت أُريد إرضاء الناس
وهكذا قررت يف يوم األحد التايل أن أذهب إىل مقدمة القاعة  ،فشجعتين لكي أفعل ذلكـ  إحدى اُألمسيات

كانت هناك  ..توجهت سائرةً إىل األمام ُألقابل الراهب الشاب ،موعظةوخالل التراتيل النهائية لل ،الكنسية
انتظرت  ..ملاذا تريدين أن تفعلي هذا؟: سألين. وقعد جبانيب على املقعد الطويل ،فحياين ،ابتسامةٌ على وجهة

جاء إيلَّ أعضاء الكنيسة  ،ريحوبعد انتهاء هذا التص. وأنا أعرف أنه حيبين ،ألني أُحب املسيح: برهةً مثَّ قلت
  .على أن تكون مراسم الغمر يف املاء بعد بضعة أسابيع ..وعانقوين

أذكر أنين كنت مشاركةً يف اإليقاع ـ  وحىت يف صف الروضةـ خالل سين عمري املبكِّرة يف الكنيسة 
كنت عضواً يف جمموعة البنات  ـ ألوىلأثناء سين مراهقيت اـ فيما بعد . الصويتِّ أثناء دروس مدرسة األحد

وقامت بالتخييم سنوياً من أجل الرياضة  ،والَّيت التقت يف الكنيسة من أجل النشاطات األسبوعية ،الفتيات
وعلى الرغم من أني مل أقض . ويف صباي حضرت خميماً مع أعضاٍء أكرب مني سناً من اموعة الشبابية. الروحية

أو الفتاة الَّيت تعزف البيانو يف  ،إلَّا أنهم كانوا يعرفونين كإبنة املنسق للشبيبة ،الكثري من الوقت معهم يف السابق
  .املناسبات الكنسية اخلاصة

لقد . حتدث عن قصة لقائه بزوجه. يف إحدى أُمسيات هذا املخيم كان هناك رجلٌ يتحدث عن زواجهو
كان  ـ يف تقاليد تلك الفتاةـ ولكن  ،يات املتحدة األمريكية حيث تعترب املُواعدة أمراً طبيعياًترعرع يف الوال

وكان . ومبا أنه كان معجباً ا فقد قرر أن يستمر يف لقاءها ،بإمكانه فقط أن يلتقي ا برفقة حارسٍ معهما
بعد أن تقدم و.١س أحدمها اآلخر حىت يعقدا اخلطبةوهو أنهما مل يكن بإمكاما أن يلم ،هناك شرطٌ آخر

فقد كان من اجلميل أن . وما زال يشعرين بالرهبة ،كان هذا مما حيرين. سمح هلما بإمساك األيدي ،لطلب يدها
القصة ومع أنَّ . أُفكِّر بأنَّ مثل هذا االكتشاف عن شخصٍ آخرٍ كان ميكن أن يظلَّ سراً حىت متَّ هذا االعتراف

  .إلَّا أنين مل أكن أظن أبداً أنها ميكن أن تتكرر ،أمتعتين
فقد كنت دائماً أنظر إىل عائليت من خالل . وتغير دور الدين يف حيايت ،تطلَّق والداي ،بعد بضع سنوات

وكان معروفاً من  ،فقد كان والدي مشَّاسا يف الكنيسة وذو إحترامٍ كبري. فكانوا بذلك مثاليين ،عيون طفلة
  .وكانت والديت نشطةً يف جمموعات الشبيبة. اجلميع

ولكن  ،واستمر ذهابنا إىل الكنيسة. أخذت دور العناية بأيب وأخوي االثنني ،عندما غادرت أُمي البيت
كنا  ،ت والديعندما كنا يف بي. أصبحت زياراتنا للكنيسة أقل ،بسبب زيارتنا ُألمي يف عطَلِ اية األسبوع

والَّيت تتحدث عن احملبة ) ١٣-١(لقراءة الرسالة األوىل إىل مؤمين كورونثوس  ـ ويف كلِّ ليلةـ نتجمع ليالً 
                                                

  .املراد هنا عقد الزواج ال جمرد اخلطبة كما هو معلوم)  ١(
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فقد كانت متثِّل نوعاً من . وقد كررت القراءة معهم مرات كثرية جداً حىت حفظتها عن ظهر قلب. واإلحسان
  .الرغم من أني مل أكن أفهم ملاذاعلى  ،الدعم املعنوي أليب

ويف ذلك . مثَّ أنا إىل بيت والديت ،مثَّ أخي األصغر ،ويف فترة ثالث سنوات متتالية انتقل أخي األكرب
وبانتقايل . وهكذا وجد أخواي أنَّ الذِّهاب إىل الكنيسة ليس ضرورياً ،الوقت مل تعد أُمي تذهب إىل الكنيسة

واكتشفت  ،أنشأت صداقات جديدة ـ ل السنة قبل األخرية من مرحلة الدراسة الثانويةخالـ إىل بيت أُمي 
ويف اليوم الدراسي . ففي يومي الدراسي األول تعرفت إىل فتاة كانت غايةً يف اللطف. طريقةً خمتلفةً يف احلياة

تقبلتين عائلتها على . ألقابل عائلتها وأزور كنيستها ،التايل دعتين لزيارا يف بيتها خالل عطلة اية األسبوع
فعلى  ،وأيضاً صدمتين املفاجأة من مجاعة املصلِّني الَّذين حضروا إىل كنيستها. الفور كفتاة طيبة وقُدوة حسنة هلا

وين بالعناق والقُبجال حيساء والري كنت غريبةً عنهم إلَّا أنَّ كلَّ الني يف الرغم من أنل وجعلوين أشعر بأن
  .موضع ترحيب

بدأوا حيدثونين  ،وذهايب إىل كنيستهم يف عطَل اية األسبوع ،بعد قضائي املستمر للوقت مع هذه العائلة
أو التطبيق (فهذه الطَّائفة تسري على العهد اجلديد ـ  كنيسة املسيحـ عن معتقدام اخلاصة يف كنيستهم 

بل الغناء الصويتُّ فقط؛ ومل  ،فلم يكن لديهم آالت موسيقيةٌ يف الكنيسة أثناء الصالة). ولساحلريفِّ لكتابات ب
ومل يكن يسمح للنساء باحلديث . بل كان بعض كبار السن يقودون الصالة ،يكن هناك وعاظٌ مدفوعي األجر

وكان النبيذ واخلبز غري املخمر يقدمان . وباقي األعياد ،والفصح ،وال حيتفلون بعيد امليالد. يف الكنيسة
وعلى . ويف اللحظة الَّيت يقرر فيها اآلمث بأن يصبح مؤمناً ،وكان التعميد يتم فوراً. باملشاركة كلَّ يوم أحد

إذا مل إلَّا أنَّ أعضاء كنيسة املسيح كانوا يعتقدون بأني سأذهب إىل جهنم  ،الرغم من أني كنت أُعترب مسيحية
فهل أنا ترعرت . فكان هذا أول انفجارٍ رئيسي يف نظامي العقائدي. أتعمد مجدداً يف كنيستهم وعلى طريقتهم

  !وهل كان يتوجب علي حقَّاً أن أتعمد مرةً أخرى؟! يف كنيسة كان كلُّ ما فيها يعمل بطريقة خاطئة؟
وأنين فقط أحتاج إىل من  ،حدثتها عن ارتباكي. حول العقيدةعند هذه النقطة كان يل نقاش مع أُمي 

وال  ،ألنَّ الوعاظ حيكون لنا القصص فقط ،وأصبحت ناقدةً للطُّقوس الدينية يف كلِّ الكنائس. يوضح يل األمور
ال يقرأ لوحده يف فلماذا  ،إذا كان اإلجنيل مهماً جداً: ومل يكن باستطاعيت أن أفهم. يركِّزون على اإلجنيل

  الصالة الكنسية؟
كنت . إلَّا أنين مل أستطع أن أتقدم للتعميد ،ولفترة تقارب السنتني ،ومع أني فكَّرت بالتعميد كلَّ يوم أحد

  .ولكن هذا مل حيدث أبداً ،أُصلِّي هللا تعاىل ليدفعين لألمام إن كان فعل ذلك صائباً
يف بعض . كإنسان يبدأ من جديد ،ىل الكلية وأصبحت منفصلةً عن كلِّ الكنائسذهبت إ ،يف السنة التالية

حاولت . فقط ألشعر بلحظات نقد للطُّقوس الدينية ،أيام اآلحاد كنت أزور بعض الكنائس مع األصدقاء
فقد جئت إىل الكلية . ك أيضاًولكني شعرت بأنَّ األشياء خاطئةٌ هنا ،االنضمام إىل اجلمعية الطلَّابية املعمدانية

وعندما كان يصادف وأعود إىل مرتل . ولكن مثل ذلك مل يوجد ،معتقدةً بأني سأجد شيئاً يشبه كنيسة املسيح
كنت أزور الكنيسة لكي أحصل على شعورٍ فوري باملشاركة االجتماعية  ،والديت أيام العطَل األسبوعية
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  .والترحيب
ألني  ،)ويك فوريست(ية يف الكلية أمضيت أيام اآلحاد بالغناء يف اجلَوقة املوسيقية لكنيسة يف سنيت الثان

إلَّا أني كنت أحتمل الطُّقوس  ،ومع أني مل أكن أُومن مبعتقدات الكنيسة. كنت أكسب مبلغاً جيداً من املال
  . الدينية ألجين املال

نة قابلت مسلماً كان يسكن يف سكن الطلَّاب الَّذي كنت أسكن ويف شهر تشرين األول من هذه الس
  . وكان دائماً يبدو متأمالً أو غارقاً يف تفكريٍ عميق ،كان شخصاً لطيفاً. فيه

. ويف إحدى األمسيات قضيت كلَّ األمسية سائلةً إياه بعض األسئلة الفسلفية حول اإلميان والدين
وعلى الرغم من أنَّ أفكاره مل متثِّل متاماً طائفته اإلسالمية  ،شيعي إمامي إمساعيليفتحدث عن إميانه كمسلمٍ 

إلَّا أنَّ تصرحياته األساسية جعلتين أتساءل عن  ،)حيث أنه كان أيضاً مرتبكاً وباحثاً عن بعض اإلجابات(
ذلك يتضمن بأنه هو الدين الصحيح؟ ويوماً بعد يوم فإنَّ  ،فهل حنن ألننا ولدنا يف هذا الدين: معتقدايت اخلاصة

كما حصل حني التقينا ألول  ،راغبةً يف نفس املستوى من التعامل معه-كنت ألقاه وأسأله الكثري من األسئلة 
  .أو يوافق االحتياجات الروحية الَّيت كانت لدي ،ولكنه مل يعد جييب على أسئليت -مرة

مث . وكنت ألتهم أي كتابٍ استطعت إجياده عن اإلسالم ،عملت يف إحدى املكتبات ،تايليف الصيف ال
مت نفسي ملسلمٍ آخر يف احلرم اجلامعيهين . وبدأت أسأله عن اإلسالم ،قدوبدل أن جييبين على أسئليت وج

ذهبت إىل املسجد . ن جييبين عليهاكا ،ويف أي وقت كان لدي أسئلةٌ عامةٌ عن اإلسالم. لقراءة القرآن الكرمي
  .وكنت سعيدةً لشعوري بنوعٍ من املشاركة االجتماعية مجدداً ،احمللي مرتني خالل تلك السنة

. أصبحت أكثر حساسيةً جتاه التصرحيات الَّيت تدىل عن املسلمني ،وبعد قراءيت عن اإلسالم خالل الصيف
ةً متهيديوعندما كنت آخذ مادراسيكنت أشعر باإلحباط حني يقوم  ،ةً عن اإلسالم يف منتصف الفصل الد
 ،ويف نشاط خارجٍ عن دراسيت اجلامعية. ولكني مل أكُن أعرف كيف أُصححه ،األستاذ بإلقاء تعليقات خاطئة

ي اإلسالمي وحيث إنين أصبحت عاملةً نشطةً وداعمةً ملنظَّمة حديثة النشأة يف حرمنا اجلامعي هي منظَّمة الوع
ويف كلِّ مرة كان فيها أحد . كنت أُقدم لآلخرين على أني مسيحية اموعة ،كنت العضو األنثوي الوحيد

وأني بذلك  ،ألني كنت أظن بأني كنت أفعل كلَّ ما كانوا يفعلون ،املسلمني يقول ذلك كنت أنظر إليه حبرية
وبدأت  ،ومل أكن أبداً أُحب اخلمر ،امتنعت عن أكل حلم اخلرتير واصبحت نباتيةفقد . كنت مسلمةً أيضاً

  .ولكن كان ال يزال هناك اختالف ما ،الصوم يف شهر رمضان املبارك
ُألخفيه عن أعني  ،فقد قررت أن أُغطِّي شعري ،يف اية تلك السنة قبل النهائية حصلت بعض التغيريات

وكانت لدي فكرةٌ بأنَّ زوجي فقط سيكون بإمكانه أن يرى  ،أخرى فكَّرت بذلك كشيٍء مجيل ومرةً. الناس
  .حيث إنَّ الكثري من األخوات يف املسجد مل يكن يلبسنه ..حىت أنه مل حيدثين أحد عن احلجاب. شعري

كنت أريد . اإلسالم باحثةً عن مواقع عن ،كنت أجلس يف املدرسة أتصفَّح اإلنترنت ،يف ذلك الصيف
وأخرياً غامرت بالدخول إىل صفحة كانت . ولكني مل أُوفَّق ،العثور على عناوين إلكترونية ُألناسٍ مسلمني

وقدمت . وحاولت أن أجد أُناساً يف مثل سني ألكتب هلم عن اإلسالم ،قرأت بعض اإلعالنات. رابطةً للزواج
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ين ثالثة تبعد بضعة أيامٍ وصل )أنا فقط أريد أن أتعلَّم عن اإلسالم ،ث عن الزواجإنين ال أحب(: لرسائلي بعبارة
وأخرى من مسلمٍ هندي  ،رسالةٌ من باكستاينٍّ كان يدرس يف الواليات املتحدة: ردود من ثالثة من املسلمني

دم يل كلُّ أخٍ منهم املساعدة ق. واألخرية من مسلمٍ يعيش يف دولة اإلمارات العربية ،كان يدرس يف اجنلترا
لتواجده يف نفس  ،ولكني بدأت املراسلة مع املسلم الباكستاينِّ الَّذي يعيش يف الواليات املتحدة ،بطريقة فريدة

وعند . وكان هو بدوره يقوم بإرسال إجابات شاملة ومنطقية ،كنت أُرسل إليه األسئلة. النطاق الزمين ملنطقيت
فكلُّ الناس سواسيةً بغض النظر عن اللون أو العمر أو اجلنس أو  ،عرفت بأنَّ اإلسالم هو دين احلقهذه النقطة 

فأصبحت أشعر بالرباط االجتماعي . وبالرجوع إىل القرآن الكرمي تلقَّيت إجابات على أسئلة معقَّدة ،العرق
ومل يعد لدي اخلوف . مرةٌ  إلعالين الشهادتني يف املسجدفأصبحت لدي حاجةٌ قويةٌ غا ،النوعي مع املسلمني

ويف . وأنه ال ميكن أن يكون له شريك ،فقد آمنت بأنَّ هناك إهلاً واحداً فقط ،املسيحي من إنكار املسيح كإله
يد من وسألت املز ،حتدثت هاتفياً مع األخ الباكستاينِّ ١٩٩٧مساء أحد أيام اخلميس من شهر متوز لعام 

  .فقررت الذِّهاب إىل املسجد يف اليوم التايل ،وتلقَّيت املزيد من اإلجابات املوثوقة واملنطقية ،األسئلة
ذكرت . ولكني مل أُخربه بِنِييت ،وأخته غري املسلمة )ويك فوريست(ذهبت إىل املسجد مع أخٍ مسلمٍ من 

جاء  ،وصلَّى باملسلمني ،وبعد أن أى اإلمام خطبته. معةفقط بأني أريد أن أحتدث مع اإلمام بعد خطبة اجل
فأجابين بأنَّ هناك أركاناً رئيسيةً لإلسالم باإلضافة . فسألته عما هو ضروري لكي أصبح مسلمة. للحديث معي
مامه بأني فرددت أ. وأني جاهزةٌ ألصبح مسلمة ،فقلت له بأني درست اإلسالم ألكثر من عام. إىل الشهادتني

  .وأنَّ حممداً رسول اهللا ،أشهد أنَّ ال إله إلَّا اهللا
كانت هذه هي اخلطوة  ..واحلمد هللا ،١٩٩٧وهكذا أصبحت مسلمةً يف الثاين عشر من شهر متوز لعام 

. ىلوما زالت تفتح بنعمة من اهللا سبحانه وتعا ،مثَّ فُتحت بعد ذلك أمامي الكثري من األبواب ،األوىل والكربى
وبدأت بلبس احلجاب بعد ذلك  ،سامل-مثَّ زرت مسجداً آخراً يف وينستون ،بدأت أوالً بتعلُّم الصالة

  ...بأسبوعني
ويدعونين أذهب  ،فمدراء العمل ال حيبونه. أثناء عملي يف الصيف تكون لدي مشكلةٌ خبصوص احلجاب

ألنَّ مالبسي تعيق  ،يف بيع احلقائب املدرسية بطريقة حسنة فهم يعتقدون بأني ال ميكنين أن أقوم بعملي. مبكِّراً
كلَّ يوم  ..وأنا أقابل املسلمني وهم يتسوقون. ولكني وجدت أنَّ يف لبس احلجاب عملية حتررٍ كبرية. حركيت

  .واحلمد هللا ،ألتقي بأُناسٍ جدد
ألني وجدت بأنَّ  ،يف منظَّمة الوعي اإلسالمي اجلامعيةأخذت زمام القيادة  ،يف السنة الدراسية النهائية

وأقوم بتذكريهم  ،وحيث إني كنت دوماً أدفعهم للقيام ببعض األمور. إخواين مل يكونوا نشطاء كما ينبغي
  .أطلقوا علي لقب اُألم كايسي ،ببعض األحداث

. اسية اختيارية عن اإلسالم واملسيحية واليهوديةوخالل الفصل الثاين من السنة النهائية أخذت مباحثَ در
كم كان مجيالً أن أُمثِّل  ،ما شاء اهللا. يف كلٍّ منها) املسلمة(ألني كنت أُمثِّل األقلية  ،وكانت كلُّها جيدةً

  .وعن اهللا سبحانه وتعاىل ،وأن أقول للناس احلقيقة عن املسلمني ،اإلسالم
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  :ايريس صفوت
هذا : فقال ،فسألت البابا عنه ،١)يريس صفوتإ(اسم يف هذا الفصل مساء اليت رأيتها يف دفتر البابا من األ

سرة أنشأت يف : ومما ذكرته يل قوهلا ،وقد التقيت ا وحدثتين عن قصة إسالمها ،أسلمتانية اسم لسيدة أمل
 ،ن شيئا ينقصين يف حيايتوعندما كنت يف سن العاشرة شعرت بأ ،مسيحية علمانية ابتعدت عن الكنيسة

 ..قرأ يف الكتب عن اإلسالمأوكنت يف ذلك الوقت  ،حبث يل عن دينأخذت أوفطريت دائما تشتد حنو الدين و
ىل اإلسالم كدين مساوي يرفع من كيان االنسان وحيمل مجيع الفضائل إووقتها شعرت بشيء يشدين بقوة 

حب هذا أنين أاىل زمياليت يف املدرسة وعن اإلسالم وخذت اهتم ذا الدين وحتدثت أواالخالق الفاضلة و
ن زمياليت وصفنين سالمي ألإسلمت وكتمت أوبالفعل  ،وحينئذ كنت بلغت الثانية عشرة من عمري ،الدين

  .باجلنون
  سرتك؟أكان موقف فما  ..أسلمت يف ذلك السن: قلت
لكن عندنا يف الغرب   ..املزاج مر مبرحلة اضطراب وتقلب يفأنين أسريت أيف البداية اعتربت :  قالت

ن يتركوا أيضا أومن حقهم  ،ن يتصرفوا كيفما شاءواأواذا بلغ االبناء سن الثالثة عشرة فمن حقهم  ،حرية
  .تركوا يل حرية الديانةوهلذا  ،هلهمأ

وكنت يف رحلة  ١٩٦٧وذلك عام  ،وكان عمري حيئذ ثالثة عشرة سنة ،وعندما وصلت للثانوية العامة
عميد كلية الدعوة االسبق جبامعة (ذهبت اىل املركز اإلسالمي هناك والتقيت بالشيخ حممد اجليوشي  ،ناىل لند
درس الدين اإلسالمي أىل االزهر وإذهب أو ،سالميإنين اريد ان اعلن إ :وقلت له ،وكان اماما للمركز) االزهر

 ،يف ذلك احلني) اف املصري االسبقوزير االوق(محد حسن الباقوري أكما التقيت بالشيح  ،واللغة العربية
سافرت  ١٩٦٩ويف عام  ،مام الشيخني ونطقت بكلمة التوحيدأواعلنت اسالمي  ،ووعدين بالدراسة يف االزهر

ويف اثناء دراسيت  ،مث عدت اىل املانيا لدراسة املاجستري يف جامعة كيسني ،وتعلمت اللغة العربية ،اىل مصر
ىل مصر إ ١٩٧٥وتزوجنا وسافرنا عام  ،ان يدرس يف مرحلة الدكتوراهللماجستري تعرفت على شاب مصري ك

  .وزادت معرفيت باإلسالم ،وواصلت دراسيت للغة العربية
  استطعت إيصال اإلسالم إىل أهلك؟فهل .. اإلسالماعتناقك كثر من ثالثني عاما منذ لقد مر أ: قلت هلا
لدين وادعو اليه واحلمد هللا استطعت ان اقنع اثنني نا انتمي هلذا اأو ،منذ اللحظة االوىل السالمي:  قالت

 ،عطي هلم فكرة عن اإلسالمأوالذين مل يسلموا كنت  ،قاريبأمن اقاريب بأن يسلما هم جديت ورجل آخر من 
  .وهم عندما يسمعونين كانوا حيترمون اإلسالم

  جيدة إذن؟عالقتك بأسرتك ف: قلت
 ،ن يف املانيا تسامح واحترام حلرية العقيدةأل ،سالميإعلنت أمنذ  عالقيت بأسريت يف أملانيا جيدة: قالت

  .ويعتربون الدين مسألة شخصية

                                                
  .٢٠٠٢-١٠-٤صحيفة الشرق األوسط : انظر)  ١(
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 لن اسالمي كنت اقرأ عن شخصية الرسول أعقبل ان : فقالت ،لالسالما جذما  ربكسألتها عن أ
  .وسريته فأحببت هذه الشخصية كثريا ملا تتميز به من خصال ال توجد يف بشر على وجه االرض

  :لى أوغان رمزيلي
: فقال ،فسألت البابا عنه ،١)ليلى أوغان رمزي(من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا يف هذا الفصل اسم 

أنا حمبة : فقالت ،يف مصر وقد حدثتين عن طريقها إىل اإلسالم أعلنت إسالمهاوقد  ،أمريكية اجلنسيةهذه امرأة 
ومع  ،عد أن حصلت على شهاديت اجلامعية يف اإلعالم من أمريكافب ،لالطالع واالستزادة من العلم واملعرفة
رغم ظرويف  ،وجدت لدي رغبة ملحة يف التعلم يف الشرق األوسط ،شغفي الشديد يف استمرارية طلب العلم

 .ولكن فضل اهللا واسع حيث أنعم علي مبنحة قدرها عشرة آالف دوالر ،وفقري الشديد ،املادية الصعبة
ويف مكتبة اجلامعة وقع بصري على مصحف شريف مترجم  ،س العلوم السياسيةجئت إىل مصر ألدر
وكلما تعمقت . .قرأت وقرأت. .فتحته شعرت بقوة خفية زين من األعماقعندما . .املعاين إىل اللغة االجنليزية

 .عرفت شيئاً وأدركت أشياء
مث  ،ووالدي رجل دين ،يكيةوأنين عضو يف الكنيسة الكاثول ،أمضيت ستة أشهر أفكر يف األمر خاصة

. .ال سيما وأنا غريبة هنا ،بدأت أسأل نفسي كيف أعتنق اإلسالم؟ وما هي اجلهة املسؤولة عن هذه األمور
أريد أن اشهر إسالمي : فقلت له ،وهناك التقيت بشيخ املسجد ،وبغري تفكري وجدتين أذهب إىل أحد املساجد

 .ودخلت يف الدين احلنيف ،دومت املرا ،فماذا أفعل؟ فدلين على الطريق
التقيت بالداعية اإلسالمية الكبرية بعلمها وسلوكها الدكتورة زهرية عابدين أستاذة ورئيسة قسم ويف مصر 

حيث نصحتين بالذهاب إىل مصر  ،وعميدة كلية ديب الطبية للبنات حالياً ،األطفال بكلية طب القاهرة سابقاً
 .نصيحتهافاستجبت ل ،للدراسة يف األزهر الشريف
الذي  ،فهو الشيخ أمحد فرحات إمام مسجد احلسني ،وتأثرت ا ،اليت التقيتها وأما الشخصية الثانية

كما  ،فقد ساعدين يف معرفة أصول الدين اإلسالمي وفرائضه ،غمرين بعطفه وحنوه حىت كنت أناديه بالوالد
 .م١٩٨٢شجعين على أداء فريضة احلج عام 
يف أحد املساجد التقيت بزوجي الدكتور يس و ،تردد على بيوت اهللا كثرياًبعد إشهار إسالمي مكثت أ

ولكنين اشترطت عليه موافقة أهلي أوالً على  ،فتقدم إيل ليخطبين ،)من احمللة الكربى ـ إحدى مدن مصر(
 تالتحق ١٩٨٦ويف عام  ،١٩٨٤ومت الزواج عام  ،فوافقوا ،ومن مث كتب إليهم ليخطبين منهم ،االقتران به

 .بعد أن أصبحت أجيد اللغة العربية متاماً ،يئة التدريس يف املعهد األزهري للفتيات باحمللة الكربى
منذ أن هداين اهللا إىل طريق احلق : فقالت ،وقد ختمت حديثها يل برغبتها يف أن تصبح داعية إىل اهللا

 ألعرف قبساً من نور وكشف عن بصرييت ،وفتح بصري على ما يف كتاب اهللا من آيات بينات ،والرشاد
وأملي كبري يف أن يساعدين األزهر  ،وأنا عازمة على املضي قدماً يف جمال الدعوة إىل الدين اإلسالمي ،اليقني
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وإعالء  ،الشريف الستكمال دراسيت العليا يف العلوم اإلسالمية حىت يتسىن يل أن أعمل يف سبيل خدمة اإلسالم
 .مكانكلمة احلق حتت راية التوحيد يف كل 

وقد حدثتين عن األخطاء اليت يقع فيها بعض الدعاة حني يتركون األسلوب املتبصر الذي دعا إليه 
إن الدعاة املسلمني ال يزال أغلبهم بعيدين عن روح اإلسالم احلقيقية اليت فهمتها من خالل : فقالت ،اإلسالم

ومساحة ال غلظة أو  ،فالدين يسر ال عسر ،وألساليب السلف الصاحل ،دراسيت للدين اإلسالمي والسرية العطرة
 .فظاظة أو تنفري

 ،ومن مث جيب على الداعية إىل اهللا أن يكون على بصرية بأمر األمانة اليت حيملها سواء كان مبشراً أو منذراً
  .وأن يتحلى بكل مكارم الدين اإلسالمي من مساحة ويسر ورمحة

  :إحسان جيم تشوا
: فقال ،فسألت البابا عنه ،١)إحسان جيم تشوا(اسم يف هذا الفصل ر البابا من األمساء اليت رأيتها يف دفت

آمن باملسيحية حني كان يف وقد أخربين أنه  ،تتبع الديانة الطاويةوهو من عائلة  ،هذا رجل من سنغافورة
  .قه لدخول اإلسالممث وجد طري ،ويف سين مراهقته املبكِّرة اتبع تعاليم بوذا ،وبعد ذلك ،التاسعة من عمره

وهكذا  ،الدي طاويانأنت تعلم أن و: فقال ،وقد تشرفت بااللتقاء به واحلديث معه عن قصة إسالمه
حىت ولو مل أكن أعرف  ،آمنت وقبلت الطاوية ،خالل سين طفوليتو ،أُنشئت على الديانة الطاوية منذ والديت

كغريمها من  حىت أنَّ والدي ـ ،بأنَّ الطاوية هي دين عبادة السلَففقط ويف سين مراهقيت اكتشفت  ،شيئاً عنها
 بل ،فأنا مل أُعلَّم تاريخ التعاليم الطاوية ،ـ مل يكلِّفا نفسيهما معرفة تاريخ هذه الديانة الكثري من الطاويني

  .مارست هذه الديانة فقط تبعاً ملا قُدم يل دون أدىن شك
حدثين وبعض زمالئي معلِّم املدرسة بأننا كلُّنا جيب أن نصبح  ،ة من عمريحني كنت يف التاسع

فإنه بالضرورة سيصيبنا املوت كعقوبة لنا على عدم كوننا  ،وأخربنا بأننا إن مل نصبح مسيحيني ،مسيحيني
واملسيحية ) بسبب عائليت(وية الطا ،ومنذئذ أصبحت مؤمناً بديانتني ،بت خائفاً جدا من هذا التهديد ..كذلك

  . مل أستطع أن أقرر بأيِّ دينٍ علي االلتزام ،وحني كربت ،)بسبب التهديد(
ألنها  ،اخترت دراسة البوذية كموضوعٍ يف العلوم الدينية ،خالل سنيت الثالثة والرابعة يف املدرسة الثانوية

  .للدراسةكانت معروفةً على أنها املوضوع األسهل 
فاتبعت  ،ومفهوم الصدقة يف البوذية أصاب وتراً يف قليب ،تأثَّرت بالعقيدة البوذية ألنها منطقية جداً وعملية

فقد وجدت أنَّ البوذية وعلى الرغم من أنها تقوم على  ،لكني مل أُصبح بوذياً ،التعاليم البوذية قدر ما استطعت
جي ة العليا مبادئ وتطبيقاتها مع ذلك ينقصها وجود القواهللا سبحانه وتعاىل(دة إلَّا أن(  

 كان إلزامياً على كلِّ الطالب ـ ،وهي مدرسةٌ تبشريية ،حني انضممت إىل كلية سانت أندروز يونيور
  . ـ حضور صالة األحد املدرسية عدا املسلمني منهم

                                                
در عن مجعية معتنقي اإلسـالم يف  والَّيت تص، كانون أول-عدد تشرين أول )القارئ املسلم(نشرت قصة إحسان يف جملة )  ١(

  .سنغافورة
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كنا نسأل إن كان أحد منا  ،يف اية بعض الصلوات. وسخالل الصالة كنا ننشد ونستمع إىل الطق
. ألني اعتربته قوياً يف وعظه ،وقد كنت متأثِّرا بأحد الرهبان على وجه اخلصوص ،يرغب يف دخول املسيحية

مع تلك فقد كان يستخدم النبوءات من اإلجنيل ليثبت بشكلٍ فعال احلقيقة املوجودة يف العهد القدمي وعالقتها 
  . املوجودة يف العهد اجلديد

وتأثَّرت بشكلٍ خاص حني كان يتكلَّم عن النبوءات الَّيت كانت يف العهد القدمي وحتقَّقت يف العهد 
وقد قام أيضاً بربط جتارب متنوعة مر خالهلا بعض  ،وزاد اهتمامي حني تكلَّم عن اليوم اآلخر ،١اجلديد

  . املسيحيني
ويف موا مرت خالل حمنة جر هلا من رِجلَيها . ان عن سيدة مسيحية كانت قد أُعلن مواأحد األمثلة ك

واحلياة بعد  ،وبعد عودا من املوت أكَّدت على وجود اهللا. إىل جهنم؛ وبطريقة ما حتررت وعادت إىل احلياة
. ذايب حنو الديانة األرثوذكسية األجنليكانيةهكذا بدأ اجنو ،ووجود جهنم كما هو مذكور يف اإلجنيل ،املوت

  .حينئذ كنت يف السابعة عشرة من عمري
فقد كنت دائم التنقُّل من  ،لكني مع ذلك مل أستطع أن أستقر يف طائفة واحدة من الطوائف املسيحية

خاذ قراري إىل أي كنيسة كان ومل أستطع ات ،كنت ما أزال أحبث عن السكينة الداخلية ،كنيسة إىل أُخرى
  . علي الذِّهاب

 ،)ريتجسانت جون سانت مار(قابلت صديقاً قادين إىل كنيسته  ،حني كنت يف السنة األخرية يف اجليش
كنت املسؤول يف مهمتني . وأصبحت فاعالً يف النشاطات الكنسية. فشعرت أخرياً بأني يف بييت يف هذه الكنيسة

إحدامها كانت تتعلَّق بالعمل مع األوالد ،تنيتبشريي، رياضي وكنت . يف حني كانت األخرى تتعلَّق بنشاط
يف نفس  ،قُدم من خالل هذا النشاط التعليم ااينُّ ألوالد املدارس. مشاركاً يف التخطيط التعليمي لألوالد

وأُوكل  ،كان األوالد من مستوى ابتدائي. مهذَّب الوقت الَّذي كانت فيه رسالة املسيحية تنشر ببطٍء وبشكلٍ
وكانت لدينا  ،وقبل أي تعليمٍ كانت هناك جلسةٌ للعبادة؛ كنا ننشد األناشيد ،إيلَّ االهتمام باثنني منهم
  .حيث كنت أحكي لألوالد قصصاً من اإلجنيل ،جلسات سرد للقصص

فكنا نقوم بالعمل التبشريي بسؤال الناس االنضمام  ،نيسةوعملت أيضاً باجتهاد مع اموعة الرياضية للك
. يف كلِّ أُسبوعٍ كنا نستأجر قاعةً منارس فيها اللعبةو ،وكنت املسؤول عن فريق كرة السلَّة ،إلينا يف اللعب

ح التعاون فكنا نقوم بالتركيز على رو ،وكنا ندعو الدخالء وحناول قيادم للمسيحية بأن نكون مثالً هلم
كنا حناول تلقني  ،وبعد التمارين ،وخالل ذلك. فحاولنا التعبري عن هذه الفضائل قدر ما استطعنا ،واالهتمام

  .والَّذين كانت غالبيتهم من املراهقني اليافعني ،املسيحية ألولئك الشباب
كانت .  بلدان أُخرى أيضاًليس فقط يف سنغافورة بل ويف ،مفهوم النشاط الرياضي عملي إىل درجة كبرية

  .كنيسيت هي األوىل يف سنغافورة الَّيت تقدم مفهوم الرعاية واالهتمام
ولكنها  ،تعرفت إىل مسلمة فحاولت أن أُحدثها عن املسيحية ،عندما كنت ال أزال نشيطاً يف الكنيسة

                                                
  .  من هذه السلسلة) معجزات حسية(انظر ما يستدل به املسيحيون من هذا الباب يف )  ١(
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. ها مل تكن تعرف كيف تشرح يل هذه احلقيقةمع أن ،كانت على درجة عالية من اليقني حول احلق يف دينها
 ،والَّذي كان يدهشين دوماً هو أنَّ الكثري من املسلمني. ومل تكن هناك أي وسيلة أستطيع ا إقناعها باملسيحية

سؤال  فقررت. كلُّهم متأَكِّدون حىت املوت بأنَّ اإلسالم هو الدين احلق ،حىت أُولئك الَّذين يدمنون املخدرات
لكنها مل تكن . صديقيت املسلمة عما هو حق جداً خبصوص دينها مما يدفع معتنقيه إىل التمسك به وعدم تركه

وبدالً من ذلك أخربتين بأن أحصل على ما أُريد من املعلومات عن اإلسالم  ،تعرف كيف تشرح يل هذا األمر
وافقت على اقتراحها على الرغم من أني كنت أعترب . سنغافورة وهي مجعية معتنقي اإلسالم يف ،من دار األرقم

فقد كان فهمي ميلي علي بأنه إذا كان الدين صاحلاً فإنَّ . وعلى أنه دين ال منطقية فيه ،اإلسالم دين اإلرهاب
ك الَّذين كنت كان أُولئ ،الَّذين كنت أعرف القليل منهم ،ويف حالة املسلمني. معتنقيه سيكونوا صاحلني

  .أعرفهم مسلمني غري صاحلني
وذلك خالل سين دراسيت يف الكلية ولكنها مل تقم  ،أذكر أني كنت أعرف مسلمةً واحدةً صاحلةً فقط 

كان هناك بعض املسلمني الَّذين كانوا حياولون نشر  ،يف ذلك الوقت. وال بأي محاولة لنقل رسالة اإلسالم يل
وكانت عائليت ضد اإلسالم بسبب ما كان دائم احلدوث يف الشرق األوسط؛ كما . مية يلالرسالة اإلسال

  .حدث أيضاً أن كان كلُّ العمال املالويني الَّذين وظَّفهم والدي من الكُساىل وسيئي السلوك
األوىل حضرت يف زياريت . ذهبت من فوري إىل تلك اجلمعية ،وحيث إني وافقت على زيارة دار األرقم

أنه أشار يل : أوهلما ،وقد صدمت وأُثري اهتمامي بأمرين حدثين ما. وقُدمت إىل األخ رمياي ،درس التوجيه
تأملت يف هذه الكلمات وكنت مندهشاً من ردة فعلي . عكس املسيحية ،بأنَّ اإلسالم ال يقوم على اهلوى

وعندما  ،حىت تسأل قدر ما تستطيع من األسئلة ،حول إىل اإلسالم بطريقة عاجلةال تت: أنه قال: وثانيهما. عليها
  .فقط عندها حتول إىل اإلسالم ،ال يتبقّى لديك ما تسأل

وبعد أن . ألنك إن سألت أكثر أصبحت مشوشاً أكثر ،ففي املسيحية أنت ال تستطيع طرح األسئلة
   )اإلسالم يف بؤرة التركيز(ي الصف التوجيهي بقراءة كتاب أوصى األخ رميا ،أوضح هاتني النقطتني

ومل تكن  ،فبعض املواضيع الَّيت كنت أعتقدها غري منطقية يف املسيحية ،صدمت مبا وجدته يف هذا الكتاب
وصدمت أيضاً بأني وجدت يف الكتاب ما كنت . وجدت اإلجابة عليها يف هذا الكتاب ،هناك طريقةٌ لفهمها

فهناك العديد من املبادئ  ،وكما وجدت أنَّ بعض املعتقدات البوذية هي يف احلقيقة مفاهيم إسالمية ،ومن بهأُ
  .البوذية املشاة لبعض املفاهيم اإلسالمية

وكان الصف قد قطع نصف الطريق  ،يف األسبوع التايل عدت إىل دار األرقم حلضور صف املبتدئني
بعدئذ . فحضرت حصة أو حصتني فقط مث تركت الصف ،فوجدت الدرس ممال .خالل أركان اإلسالم

أساس عقيدة (للشيخ أمحد ديدات و )اإلسالم واملسيحية ،اخليار(اشتريت كتابين آخرين عن اإلسالم ـ 
  .وقد تأثَّرت ما حقّاً. جلاري ميللر )املسلم

أي . والَّذي ناقش معي اإلسالم لبضعة أسابيع ،و الكفلقابلت األخ رمياي مرةً أخرى فقدمين لألستاذ ذ
كنت أضعها يف  ،والَّيت مل يكن باستطاعيت التعامل معها ،أسئلة كانت تشكِّل معضلةً بالنسبة يل عن املسيحية
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ألني  ،ةوقد جعلين ذلك يف وضعٍ صعبٍ للغاي. قائمة وأعرضها على كنيسيت وعلى الكلية اإلجنيلية يف سنغافورة
فقد كنت أعترب بأنَّ قبويل . ال من الكنيسة وال من الكلية اإلجنيلية ،مل أستطع قبول ردودهم على تلك األسئلة

عندما حاولت نقاش التناقضات يف  ،فعلى سبيل املثال). سبحانه وتعاىل(منطق ردودهم وكأنه تلويثٌ هللا 
فكان علي  ،أو خطأ طباعي ،أو أخطاء صغرية ،ذه تناقضات صغريةاإلجنيل كان كلّ ما استطاعوا قوله يل بأنَّ ه

  . أن أقوم ببحثي اخلاص للرد على تلك األسئلة الَّيت وجهت إيلَّ يف دار األرقم
فتاريخ الكنيسة نفسه يلقي الضوء على حقيقة أنَّ مفهوم  ،اجلزء األكثر تدمرياً يف حبثي كان تاريخ الكنيسة

الم(من موت املسيح  ٣٢٥أي بعد  ،بعد امليالد ٣٢٥م يف سنة الثالوث قُدالة والسوقبل ذلك ). عليه الص
  .كانت هناك تعاليم كلُّها خمتلفة عن بعضها بعضاً

فما  ،فلم أكن مقتنعاً ،وحيث إني حصلت على الكثري من املعلومات عن املسيحية من مصادر إسالمية
 ،ملصادر اإلسالمية حاولت التثبت منه من موسوعات متنوعة ومن مصادر أخرىوجدته حول املسيحية من ا

وحني نظرت عن . فوجدت بأنَّ كلَّ املعلومات الَّيت حصلت عليها من املصادر اإلسالمية كانت حقائق دامغة
 )لناس إىل كلِّ احلقسيأيت روح احلق وسيقود ا(: قُرب ـ أقرب من أي وقت مضىـ إىل النبوءة الَّيت تقول

 دحمم استطعت أن أرى بوضوح بأنَّ تلك النبوءة كانت تشري إىل النيب شر إىل . وإىل رسالتهفهذه النبوءة مل ت
وحىت هذا اليوم ما . ألنَّ املسيحيني األوائل مل يستطيعوا التقرير خبصوص شخصيته ،عيسى عليه الصالة والسالم

  .صوص ذلكيزالون يتجادلون خب
فمع املعرفة  ،حاولت أيضاً أن أتعلَّم شيئاً عنه من الكتب املسيحية فوجدا خبيثة ،خالل دراسيت لإلسالم

  .الَّيت كانت لدي عن اإلسالم كنت أستطيع دحض كلَّ االدعاءات الزائفة الَّيت لفَّقها املسيحيون
وأنه ال  ،يف اإلسالم ـ  بأنه يبدو بعيداً جداً) سبحانه وتعاىل(أحد األمثلة هو االدعاء الَّذي لفَّقوه عن اهللا 

كنت أعرف أنَّ هذا ليس صحيحاً ألنَّ اهللا تعاىل يف ). سبحانه وتعاىل عما يصفون(ميكنه التواصل مع خملوقاته 
ا توسوِس بِه نفْسه ونحن أَقْرب إِلَيه ولَقَد خلَقْنا الْإِنسانَ ونعلَم م ﴿:اإلسالم أقرب إىل خملوقاته من حبل الوريد

رِيدلِ الْوبح ن١٦ :ق( ﴾ م(  
ال أدري كيف ميكن للمسيحيني ادعاء مثل . وادعى املسيحيون أيضاً بأنَّ اهللا تعاىل تنقصه معاين احلب

 ٩٩باإلضافة إىل ذلك فإنَّ هناك . عند املسلمهو روتني يومي  )بسم اهللا الرمحن الرحيم(ذلك يف حني أنَّ قول 
فكان يتوجب علي رفض كلِّ . امساً هللا تعاىل تلْقي الضوء على أمسى معاين احلب والرعاية اإلهلية يف اإلسالم

ها كانت فكلُّ. ألنه كان يتوجب علي أن أكون عادالً مع نفسي ،االدعاءات الَّيت صنعها املسيحيون عن اإلسالم
  .وكان يتوجب علي أن أعتربها كذباً ،من وجهة النظر الكنسية

حىت اآلن كنت قد تلقَّيت الكثري من  )إجنيل توما(وكتاب  )حممد يف اإلجنيل(بعدئذ قرأت كتاب 
لقد . حيةفقد كانت هي الصدمة األخرية الَّيت حطَّمت عقيديت املسي )خمطوطات البحر امليت(أما . الصدمات

لقد . فقد رأيت كلَّ الزيف الَّذي مل أكن أتوقع رؤيته فيها. حاولت ولكني مل أجد سبباً للبقاء على املسيحية
  .حىت مل يتبق يل ما أتأكَّد منه ،فلعلِّي كنت خمطئاً ،تفحصت بعناية وبكلِّ الطُّرق ألتأكَّد
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ومن معلِّمني مسلمني كافحوا  ،من كتبٍ أُخرىمن القرآن الكرمي و ،واصلت تعلُّمي عن اإلسالم
  .إلرشادي إىل طريق احلق

. أما آن لك أن تدخل اإلسالم؟ فلم أستطع أن أتفوه ببنت شفة: ويف أحد األيام سألين األستاذ ذو الكفل
رت إعالن وعندها قر ،لكني مل أجد سبباً واحداً مينعين من دخول اإلسالم ،فكَّرت يف ذلك مراراً وتكراراً

  .دين احلق ،اإلسالم
ديل هذا على حمملٍ من اجلي  ،يف البداية مل تأخذ عائليت حتواً فقط وأني أعلنت إسالمي امسيوا أنفقد ظن

عندما وجدت عائليت أني أصبحت مسلماً ملتزماً  ،فيما بعد. سأُواصل حيايت كغري مسلم وآكل حلم اخلرتير
لقد كنت على وشك . بحت األمور أكثر فوضوية حني بدأت صيام شهر رمضانوأص. حدثت فوضى عارمة
. مل أكن خالهلا أتناول طعامي يف بييت. واستمرت هذه احلال من التوتر لبضعة شهورٍ تلت. أن أُطرد من البيت

حاولت أن أشرح . ليتوكانت هناك مشاحنات مستمرةٌ بيين وبني أفراد عائ. واتهمت بأني مل أعد أُحب عائليت
  .هلم اإلسالم ولكنهم مل يفهموه

ويف أحد . فكنت أبقى حىت وقت متأخرٍ من الليل خارجه ،وتشكَّل لدي خوف من العودة إىل البيت
ن واقْترحت بأ. وقالت بأنَّ أيب قد عبر عن قلقه حيال ذلك. بألَّا أتأخر ليالً ورجتيناأليام جاءت إيلَّ أُمي 

أما اآلن فإنَّ معظم أفراد عائليت يأكلون الطعام احلالل . أشتري طعامي اخلاص وأنها ستعده يل بشكل مستقلّ
ألنَّ من املناسب أكثر ُألمي أن تعد األطباق الَّيت ميكن أن يأكلها ليس فقط معظم أفراد العائلة بل  ،يف البيت

  . إلَّا من بعض اإلزعاج العرضي وغري املؤذي من عائليت ،يف بييت حتسنت األوضاع. وابنها املسلم كذلك
  :عبدالرمحن حممود داود

 ،فسألت البابا عنه ،١)عبدالرمحن حممود داود(اسم يف هذا الفصل من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا 
 ،موا مع طالئع االستعمارتنصرت على أيدي املبشرين الذين قا ،هذا رجل ينحدر من أسرة هندية برمهية: فقال

 ،وملا أتيح له أن يطلع على القرآن الكرمي كان جوابه هو انتماؤه لإلسالم ،وكان كثري القراءة للكتب الدينية
تناولت نسخة من ترمجة معاين القرآن الكرمي باللغة : ( فقال ،وقد ذكر ذلك يف بعض تصرحياته ملن سألوه

لقد  ،فشرعت يف قراءته وتدبر معانيه ،كتاب املقدس عند املسلمنيألنين عرفت أن هذا هو ال ،اإلجنليزية
اهلدف من : (وكم كانت دهشيت عظيمة حني وجدت اإلجابة املقنعة عن سؤايل احملير ،استقطب جل اهتمامي

وهي آيات .. من سورة البقرة) ٣٩ـ٣٠(لقد قرآت اآليات .. يف الصفحات األوىل من القرآن الكرمي) اخللق
إن هذه اآليات ختربنا بكل وضوح وجالء وبطريقة مقنعة عن قصة  ،قيقة جبالء لكل دارس منصفتوضح احل

  )اخللق
إن دراسيت للقرآن الكرمي وضحت أمام ناظري العديد من اإلشكاالت الفكرية وصححت الكثري :( وقال

  )من التناقضات اليت طالعتها يف الكتب السماوية السابقة

                                                
  .١١٨ – ١١٦/  ٧رجال ونساء أسلموا، )  ١(



 ٤٣

 ،قويا راسخا] اإلسالم[البعيدة عن كل تعصب مقيت أصبح إمياين ذا الدين  بفضل دراسيت احلرة:( وقال
أنزله اهللا على قلب آخر األنبياء  ،وأحسست أن اإلسالم هو دين الفطرة والكمال ،لقد آمنت برسالة القرآن

أجل  من. لقد اكتشفت أن اإلسالم خياطب الناس مباشرة ودون أية واسطة من أي نوع ..وخامتهم حممد 
  )ذلك كان هذا الدين متمشيا مع الفطرة البشرية

لقد . وهكذا أيقنت أن هذا الدين هو خري األديان مجيعا. إن اإلسالم خياطب اإلنسان الكامل:( وقال
حول اإلسالم والنصرانية وصارحت ا العديد من العلماء املرموقني  ،شرعت يف التحدث عن معتقدايت اجلديدة

لقد سألت القسس ملاذا خيدعون الناس بإخفاء . وكنت صرحيا وصادقًا يف مناقشايت معهم ،والقسس املعروفني
هو رسول اهللا؟ وملا مسعوا مين ذلك غضبوا ولكنهم مل  احلقيقة وال خيربوم بوضوح وصدق أن حممدا 

  )يستطيعوا أن حيريوا جوابا
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  ثانيا ـ اخلاصة
  من تقصد باخلاصة؟: فقلت ،)اخلاصة(ت عنوانه فوجد ،فتحت دفتر البابا على فصله الثاين

وراحت القلوب حتن إىل  ،فراحت األبصار حتنو عليهم ،أولئك الذين تعلقوا من الدنيا حببلها املتني: قال
  .كراسيهم
  .ما أصعب أن يبصر هؤالء احلق: قلت
  .هتم رقلواآلخر ا ،بعضهم ائتم بالنجاشي ،فوجدم صنفان ،لقد خالطت بعض هؤالء ..أجل: قال
  .مل أفهم قصدك: قلت
فقد  ،وأما هرقل ..ومل مينعه منصبه الرفيع من ذلك اإلميان ،فقد عرف احلق وآمن به ،أما النجاشي: قال

  .وكان منصبه هو احلجاب األكرب بينه وبينه ،ولكنه حجب عنه ،عرف احلق
  .فحدثين حديثهما قبل أن حتدثين عن أصحابك: قلت
ملا نزلنا  :قالتـ فقد  رضي اهللا عنهاـ  أم سلمة بنت أيب أميةحدثتنا حبديثه  فقد ،أما النجاشي: قال

فلما  ،وال نسمع شيئا نكرهه ،وعبدنا اهللا ال نؤذى ،أمنا على ديننا ،أرض احلبشة جاورنا ا خري جار النجاشي
هدايا مما يستطرف من  وأن يهدوا للنجاشي ،ائتمروا أن يبعثوا إىل النجاشي فينا رجلني جلدين ،بلغ ذلك قريشا

  .متاع مكة
ومل يتركوا من بطارقته بطريقا إال أهدوا  ،فجمعوا له أدما كثرية ،وكان من أعجب ما يأتيه منها إليه األدم

 ،وعمرو بن العاص بن وائل السهمي ،مث بعثوا بذلك مع عبد اهللا بن أيب ربيعة بن املغرية املخزومي .له هدية
مث قدموا للنجاشي  .ادفعوا إىل كل بطريق هديته قبل أن تكلموا النجاشي فيهم :اوأمرومها أمرهم وقالوا هلم

  . مث سلوه أن يسلمهم إليكم قبل أن يكلمهم ،هداياه
فلم يبق من بطارقته بطريق إال  ،وعند خري جار ،فخرجا فقدما على النجاشي فنحن عنده خبري دار :قالت

 ،إنه قد صبا إىل بلد امللك منا غلمان سفهاء :قاال لكل بطريق منهممث  ،دفعا إليه هديته قبل أن يكلما النجاشي
وقد بعثنا إىل امللك فيهم  ،وجاءوا بدين مبتدع ال نعرفه حنن وال أنتم ،ومل يدخلوا يف دينكم ،فارقوا دين قومهم

فإن قومهم  .فإذا كلمنا امللك فيهم فتشريوا عليه بأن يسلمهم إلينا وال يكلمهم ،أشراف قومهم لريدهم إليهم
مث إما قربا هداياهم إىل النجاشي فقبلها منهما مث  .نعم :فقالوا هلما .وأعلم مبا عابوا عليهم ،أعلى م عينا
 ،فارقوا دين قومهم ومل يدخلوا يف دينك ،أيها امللك إنه قد صبا إىل بلدك منا غلمان سفهاء :كلماه فقاال له

 ،وأعمامهم ،من آبائهم ،وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم ،توجاءوا بدين مبتدع ال نعرفه حنن وال أن
  .وأعلم مبا عابوا عليهم وعاتبوهم فيه ،لتردهم إليهم فهم أعلى م عينا ،وعشائرهم

 ،ومل يكن شيء أبغض إىل عبد اهللا بن أيب ربيعة وعمرو بن العاص من أن يسمع النجاشي كالمهم: قالت 
فأسلمهم إليهما فلريداهم  ،ا امللك قومهم أعلى م عينا وأعلم مبا عابوا عليهمصدقوا أيه :فقالت بطارقته حوله

الها اهللا أمي اهللا إذن ال أسلمهم إليهما وال أكاد قوما  :فغضب النجاشي مث قال :إىل بالدهم وقومهم قال
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م فإن كانوا جاوروين نزلوا بالدي واختاروين على من سواي حىت أدعوهم فأسأهلم ماذا يقول هذان يف أمره
كما يقوالن أسلمتهم إليهم ورددم إىل قومهم إن كانوا على غري ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما 

  .جاوروين
ما  :جاءهم رسوله اجتمعوا مث قال بعضهم لبعضف ،فدعاهم مث أرسل إىل أصحاب رسول اهللا  :قالت

فلما  .كائن يف ذلك ما هو كائن  أمرنا به نبيناوما  ،نقول واهللا ما علمنا :تقولون للرجل إذا جئتموه قال
ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم  :فنشروا مصاحفهم حوله سأهلم فقال ،وقد دعا النجاشي أساقفته ،جاؤوه

أيها : فكان الذي كلمه جعفر بن أيب طالب فقال له :قالت .ومل تدخلوا يف ديين وال يف دين أحد من هذه األمم
يأكل  ،ونسيء اجلوار ،ونقطع األرحام ،وما أهل جاهلية نعبد األصنام ونأكل امليتة ونأيت الفواحشامللك كنا ق

وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا نعرف نسبه  ،فكنا على ذلك حىت بعث اهللا إلينا رسوال منا ،القوي منا الضعيف
وأمرنا أن نعبد اهللا وحده  ،جارة واألوثانإىل اهللا لنوحده ونعبده وخنلع ما كنا نعبد حنن وآباؤنا من دونه من احل

  .فعدد عليه أمور اإلسالم ،وأمرنا بالصالة والزكاة والصيام ،ال نشرك به شيئا
وانا  ،وأمرنا بصدق احلديث وأداء األمانة وصلة الرحم وحسن اجلوار والكف عن احملارم والدماء: مث قال

 اهللا من به جاء فصدقناه وآمنا واتبعناه على ما ،صناتعن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف احمل
 قومنا علينا فعدا لنا أحل ما وأحللنا علينا اهللا حرم ما وحرمنا شيئا به نشرك ومل وحده تعاىل اهللا فعبدنا: تعاىل

 فلما ،ئثاخلبا من نستحل كنا ما نستحل وأن اهللا عبادة من األوثان عبادة إىل لريدونا ديننا عن وفتنونا فعذبونا
 يف ورغبنا سواك من على واخترناك بالدك إىل خرجنا ديننا وبني بيننا وحالوا علينا وضيقوا وظلمونا قهرونا
  .امللك إيها عندك نظلم إال ورجونا جوارك

  ؟نعم: جعفر له فقال ،شئ من به جاء مما معك هل: النجاشي له فقال
فبكى واهللا النجاشي حىت أخضل  :قالت) كهيعص(فقرأ عليه صدرا من  ،فاقرأه علي :فقال له النجاشي

والذي  ،إن هذا واهللا :مث قال النجاشي .وبكى أساقفته حىت أخضلوا مصاحفهم حني مسعوا ما تال عليهم ،حليته
فلما  :قالت أم سلمة .ليخرج من مشكاة واحدة انطلقا فواهللا ال أسلمهم إليكم أبدا وال أكاد ،جاء به عيسى

  .مث أستاصل به خضراءهم ،واهللا ألنبئنهم غدا عيبهم عندهم :مرو بن العاصخرجا من عنده قال ع
ال تفعل فإن هلم أرحاما وإن كانوا قد  ،وكان أتقى الرجلني فينا ،فقال له عبد اهللا بن أيب ربيعة :قالت
أيها امللك إم  :مث غدا عليه الغد فقال له :واهللا ألخربنه أم يزعمون أن عيسى بن مرمي عبد قالت :خالفونا قال

 .فأرسل إليهم يسأهلم عنه :قالت؟يقولون يف عيسى بن مرمي قوال عظيما فأرسل إليهم فاسأهلم عما يقولون فيه
نقول  :قالوا؟فاجتمع القوم فقال بعضهم لبعض ماذا تقولون يف عيسى إذا سألكم عنه ،ومل يرتل بنا مثله :قالت

ما تقولون يف عيسى  :فلما دخلوا عليه قال هلم .ائنا يف ذلك ما هو كائنوما جاء به نبينا ك ،واهللا فيه ما قال اهللا
هو عبد اهللا ورسوله وروحه وكلمته ألقاها  ،نقول فيه الذي جاء به نبينا :فقال له جعفر بن أيب طالب؟بن مرمي

عيسى بن ما عدا  :فضرب النجاشي يده إىل األرض فأخذ منها عودا مث قال :قالت .إىل مرمي العذراء البتول
وإن خنرمت واهللا اذهبوا فأنتم سيوم  :ما قلت هذا العود فتناخرت بطارقته حوله حني قال ما قال فقال ،مرمي
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فما أحب أن يل دبرا ذهبا وإين آذيت رجال  ،مث من سبكم غرم ،من سبكم غرم -اآلمنون  :والسيوم -بأرضي 
فواهللا ما أخذ اهللا مين الرشوة  ،فال حاجة لنا ا ،ردوا عليهم هدايامها -والدبر بلسان احلبشة اجلبل  -منكم 

 ،فخرجا من عنده مقبوحني :قالت. فآخذ الرشوة فيه وما أطاع الناس يف فأطيعهم فيه ،حني رد علي ملكي
  .وأقمنا عنده خبري دار مع خري جار ،مردودا عليهما ما جاء ا به

 .نعم: قالوا؟أيؤذيكم أحد: أن النجاشي قال للمسلمني :يف روايةو
 .من آذى أحدا منهم فأغرموه أربعة دراهم: فأمر مناديا ينادي

 .ال: قلنا؟أيكفيكم: مث قال
 .فأضعفوها: قال

 .من نظر إىل هؤالء نظرة تؤذيهم فقد غرم: وعند موسى بن عقبة
خذ ردوا عليهما هدايامها فال حاجة يل ا فو اهللا ما أخذ اهللا مين الرشوة حني رد علي ملكي فآ: مث قال
 .فخرجا من عنده مقبوحني مردود عليهما ما جاءا به ،وما أطاع الناس يف فأطيعهم فيه ،الرشوة فيه

فأرسل إىل جعفر ـ وخرجوا عليه  ـإنك فارقت ديننا : مث إن احلبشة اجتمعت فقالت للنجاشي
وإن  ،ا حيث شئتماركبوا فيها وكونوا كما أنتم فإن هزمت فامضوا حىت تلحقو: وأصحابه فهيأ هلم سفنا وقال

 .ظفرت فاثبتوا
هو يشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا عبده ورسوله وأن عيسى عبده : مث عمد إىل كتاب فكتب فيه

وكلمته ألقاها إىل مرمي مث جعله يف قبائه عند املنكب األمين وخرج إىل احلبشة وصفوا له صفني  ،ورسوله وروحه
 .بلى: بكم؟ قالوا يا معشر احلبشة ألست أحق الناس: فقال

فارقت ديننا وزعمت أن عيسى : قالوا؟فما لكم :قال؟خري سرية: قالوا؟فكيف رأيتم سرييت فيكم: قال
 .هو ابن اهللا ،عبد

 ،هو يشهد أن عيسى ابن مرمي مل يزد على هذا :ـ يده على صدره على قبائه ووضع ـ فقال النجاشي
 .فرضوا عنه وانصرفوا ،وإمنا يعين ما كتب

فواهللا ما حزنا قط حزنا  ،فو اهللا إنا على ذلك إذ نزل به رجل من احلبشة ينازعه يف ملكه: أم سلمةقالت 
فيأيت رجل ال يعرف من حقنا  ،كان أشد من حزن حزناه عند ذلك ختوفا أن يظهر ذلك الرجل على النجاشي

 .ما كان النجاشي يعرف منه
من رجل ينطلق حىت حيضر وقعة القوم مث :  فقال أصحاب رسول اهللا ،وسار إليه وبينهما عرض النيل

 .أنا: فقال الزبري بن العوام؟يأتينا باخلرب
 .فأنت: قالوا

 .وكان من أحدث القوم سنا
مث انطلق  ،فنفخوا له قربة فجعلها يف صدره مث سبح عليهم حىت خرج إىل ناحية النيل اليت ا يلتقي القوم

 .حىت حضرهم
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 .بالظهور على عدوه والتمكني له يف بالده ودعونا اهللا للنجاشي: وقالت
: فو اهللا إنا على ذلك متوقعون ملا هو كائن إذ طلع الزبري بن العوام يسعى فلمع بثوبه وهو يقول: قالت

 .أبشروا فقد ظهر النجاشي وأهلك اهللا عدوه
 .فو اهللا ما علمتنا فرحنا فرحة قط مثلها: قالت

وكنا عنده يف خري  ،ن له يف بالده واستوسق عليه أمر احلبشةورجع النجاشي وقد أهلك اهللا عدوه ومك
 .١ مرتل

صلى عليه اجلنازة ملا  وقد علمت أن رسول اهللا  ،وهو إمام املهتدين من اخلاصة ،هذا النجاشي: قلت
  .فحدثين خرب هرقل ..مات

ـ الذي  رببو سفيان بن حوقد حدث خبربه أ ،فقد حجب املسكني مبلكه عن اإلسالم ،أما هرقل: قال
يف  ،وكانوا جتارا بالشأم ،أن هرقل أرسل إليه يف ركب من قريشـ فذكر  كان زعيم أعداء رسول اهللا 

وحوله  ،فدعاهم يف جملسه ،فأتوه وهم بإيلياء ،با سفيان وكفار قريشأماد فيها  املدة اليت كان رسول اهللا 
سبا ذا الرجل الذي يزعم أنه نيب؟ فقال أبو أيكم أقرب ن :فقال ،مث دعاهم ودعا بترمجانه ،عظماء الروم

قل هلم  :مث قال لترمجانه ،وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره ،أدنوه مين :فقال ،فقلت أنا أقرم نسبا :سفيان
  . فواهللا لوال احلياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه ،فإن كذبين فكذبوه ،إين سائل عن هذا الرجل
  .هو فينا ذو نسب :قلت؟يف نسبه فيكمك :لين عنه أن قالمث كان أول ما سأ

  .ال :قلت؟هل قال هذا القول منكم أحد قط قبلهف: قال
  .ال :قلت؟فهل كان من آبائه من ملك :قال

  . بل ضعفاؤهم :فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت :قال 
  . بل يزيدون :قلت؟أيزيدون أم ينقصون: قال
  .ال :قلت؟هم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيهفهل يرتد أحد من: قال
  .ال :قلت؟فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال: قال
ومل متكين كلمة أدخل فيها  :قال. وحنن منه يف مدة ال ندري ما هو فاعل فيها ،ال :قلت؟فهل يغدر :قال

  .شيئا غري هذه الكلمة
ينال منا  ،احلرب بيننا وبينه سجال :قلت؟لكم إياهفكيف كان قتا: قال. نعم :قلت؟فهل قاتلتموه: قال
  .٢وننال منه
ويأمرنا  ،واتركوا ما يقول آباؤكم ،اعبدوا اهللا وحده وال تشركوا به شيئا: يقول: قلت؟ماذا يأمركم: قال

                                                
  .روى القصة ابن إسحق وابن سعد وغريمها)  ١(
ل احلروب اليت خاضها مع املشركني أو غريهم حـىت غـزوة   يف ك وقد كذب يف هذه أيضا، فقد انتصر رسول اهللا )  ٢(
ألن قصد املشركني كان القضاء على اإلسالم وعلى األعمدة الـيت  .. هي نصر عظيم للمسلمني ال يقل عن أي نصر آخر.. أحد

  .يقوم عليها اإلسالم، ومل يتحقق هلم ذلك، وسنرى تفاصيل أوىف عن هذا يف األجزاء التالية
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  .والصلة والعفاف بالصالة والصدق
ل تبعث يف نسب فكذلك الرس ،سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب: قل له: فقال للترمجان

 ،فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله ،فذكرت أن ال ،وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول ..قومها
فلو كان من  :قلت ،فذكرت أن ال ،وسألتك هل كان من آبائه من ملك ..قبلهلقلت رجل يأتسي بقول قيل 

 ،بالكذب قبل أن يقول ما قال وسألتك هل كنتم تتهمونه ..قلت رجل يطلب ملك أبيه ،آبائه من ملك
وسألتك أشراف الناس  ..فقد أعرف أنه مل يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على اهللا ،فذكرت أن ال

فذكرت  ،وسألتك أيزيدون أم ينقصون ..وهم أتباع الرسل ،فذكرت أن ضعفاؤهم اتبعوه ،اتبعوه أم ضعفاؤهم
فذكرت أن  ،لتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيهوسأ ..وكذلك أمر اإلميان حىت يتم ،أم يزيدون

وكذلك الرسل ال  ،فذكرت أن ال ،وسألتك هل يغدر ..وكذلك اإلميان حني ختالط بشاشته القلوب ،ال
وينهاكم عن عبادة  ،فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا اهللا وال تشركوا به شيئا ،وسألتك مبا يأمركم ..تغدر

وقد كنت  ،فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتني ،ة والصدق والعفافويأمركم بالصال ،األوثان
ولو كنت عنده لغسلت  ،لتجشمت لقاءه ،فلو أين أعلم أين أخلص إليه ،مل أكن أظن أنه منكم ،أعلم أنه خارج

  .عن قدمه
 :فإذا فيه ،فقرأه ،فدفعه إىل هرقل ،الذي بعث به دحية إىل عظيم بصرى مث دعا بكتاب رسول اهللا 

 ،أما بعد ،سالم على من اتبع اهلدى :من حممد عبد اهللا ورسوله إىل هرقل عظيم الروم ،بسم اهللا الرمحن الرحيم(
يا  ﴿و ،فإن توليت فإن عليك إمث األريسيني ،يؤتك اهللا أجرك مرتني ،أسلم تسلم ،فإين أدعوك بدعاية اإلسالم
ما إِلَى كَلالَوعابِ تتلَ الْكضاً أَهعا بنضعذَ بختال يئاً ويش بِه رِكشال نو إِلَّا اللَّه دبعأَلَّا ن كُمنيبا وننياٍء بوس اباً ةبأَر

  )٦٤من اآلية: آل عمران(﴾ من دون اللَّه فَإِنْ تولَّوا فَقُولُوا اشهدوا بِأَنا مسلمونَ
كثر عنده الصخب وارتفعت األصوات  ،وفرغ من قراءة الكتاب ،ا قال ما قالفلم: قال أبو سفيان

فما زلت موقنا أنه  ،إنه خيافه ملك بين األصفر ،لقد أمر ابن أيب كبشة: فقلت ألصحايب حني أخرجنا ،وأخرجنا
  .سيظهر حىت أدخل اهللا علي اإلسالم

 ،حيدث أن هرقل حني قدم إيلياء ،أمأسقفا على نصارى الش ،صاحب إيلياء وهرقل ،وكان ابن الناطور
وكان هرقل حزاء ينظر  :قال ابن الناطور ،قد استنكرنا هيئتك :فقال بعض بطارقته ،أصبح يوما خبيث النفس

فمن خيتنت من  ،إين رأيت الليلة حني نظرت يف النجوم ملك اخلتان قد ظهر :فقال هلم حني سألوه ،يف النجوم
  هذه األمة؟ 
 ،فيقتلوا من فيهم من اليهود ،واكتب إىل مداين ملكك ،فال يهمنك شأم ،إال اليهودليس خيتنت : قالوا

 فلما استخربه هرقل ،أتى هرقل برجل أرسل به ملك غسان خيرب عن خرب رسول اهللا  ،فبينما هم على أمرهم
 ،هم خيتتنون :فقال ،وسأله عن العرب ،فحدثوه أنه خمتنت ،أذهبوا فانظروا أخمتنت هو أم ال؟ فنظروا إليه :قال

  . هذا ملك هذه األمة قد ظهر :فقال هرقل
فلم يرم محص حىت  ،وسار هرقل إىل محص ،وكان نظريه يف العلم ،مث كتب هرقل إىل صاحب له برومية
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فأذن هرقل لعظماء الروم يف دسكرة له  ،وأنه نيب ،ي هرقل على خروج النيب أأتاه كتاب من صاحبه يوافق ر
وأن يثبت ملككم  ،هل لكم يف الفالح والرشد ،يا معشر الروم :مث اطلع فقال ،أبواا فغلقتمث أمر ب ،حبمص

 ،فلما رأى هرقل نفرم ،فوجدوها قد غلقت ،فحاصوا حيصة محر الوحش إىل األبواب؟فتبايعوا هذا النيب
 ،فقد رأيت ،دينكمإين قلت مقاليت آنفا أخترب ا شدتكم على  :وقال ،ردوهم علي :قال ،وأيس من اإلميان

  .١فكان ذلك آخر شأن هرقل ،فسجدوا له ورضوا عنه
  فهل ستحدثين عن أصحاب هرقل أم عن أصحاب النجاشي؟ ..لقد عرفت خرب هؤالء: قلت
  .بل سأكتفي باحلديث عن أصحاب النجاشي: قال
  أمل تلتق م؟ ..وأصحاب هرقل: قلت
ويصادرون كل ما تكتبه  ،فسيملؤون الدنيا ضجيجا ،ولكين لو كتبت أخبارهم ..وما أكثرهم ..بلى: قال

  .حرصا على مصاحلهم
  :اللورد جالل الدين برانتون

فسألت البابا  ،)اللورد جالل الدين برانتون(اسم يف هذا الفصل األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا أول من 
ورجالً ذا شعبية كبرية ومسعة  ،اوقد كان باروناً إجنليزي ..هذا رجل أشهر من نار على علم: فقال ،عنه

 ،٢حممد كامل عبدالصمدوقد حدثين حديثه الثقة الفاضل  ..أمتَّ دراسته يف جامعة أكسفوردوقد  ..عريضة
 ،وارتبط بالكنيسة اإلجنليزية ،وولع بدراسة الالهوت وهو يف سن مبكرة ..ولد ونشأ بني أبوين مسيحيني: فقال

  .مامهوأعطى أعمال التبشري كل اهت
وحدث ذات يوم أن زاره صديق هندي مسلم حتدث معه يف موضوع العقائد املسيحية ومقارنتها بالعقيدة 

وصار يتدبر  ،فقد أثارت إنفعاالً شديداً يف ضمريه وعقله ،إال أا مل تنته يف نفسه ،وانتهت الزيارة ،اإلسالمية
  .عقائد املسيحيةمما دفعه إىل إعادة النظر يف ال ،كل ما قيل فيها من جدال
بعد أن أيقنت بضرورة  ،متجاهالً عقائد الناس ،عندئذ قررت أن أحبث بنفسي :فقال ،وقد عرب عن ذلك

حىت أصل ملزيد من املعرفة بعد أن قيل  ،ومهما كان اجلهد ،البحث عن احلقيقة مهما طال املدى يف هذا السبيل
  .. إن اإلجنيل وتعاليم املسيح قد أصاا التحريف

عندئذ ملك علي .. فشعرت أن هناك نقصاً مل أستطع حتديده ،ت ثانياً إىل اإلجنيل أوليه دراسة دقيقةفعد
ومن ذلك دراسة  ،وبالفعل كرست كل وقيت وجهدي له ..نفسي رغبة أن أُفرغ كل وقيت لدراسة اإلسالم

مجعوا على إنكار هذا النيب العظيم برغم أن املسيحيني أ ،ومل أكن أعلم إال القليل النادر عنه ،سرية النيب حممد 
  .الذي ظهر يف اجلزيرة العربية

ومل ميض يب وقت طويل حىت أدركت أنه من املستحيل أن يتطرق الشك إىل جدية وصدق دعوته إىل 
  .احلق وإىل اهللا

                                                
  .خاريرواه الب )  ١(
  .الصمد مد كامل عبدحمل) جلانب اخلفي وراء إسالم هؤالءا(كتاب : انظر)  ٢(
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ن نعم شعرت أنه ال خطيئة أكرب من إنكار هذا الرجل الرباين بعد أ «:وهو يقول ،مث أخذ يكرر هذا املعىن
إين غري مستطيع أن أحصي ما  ..وجعل من املسلمني أقوى جمتمع رفيع يعاف الدنايا ،درست ما قدمه لإلنسانية

   » قدمه هذا الرسول من جليل األعمال
أليس من احملزن األليم حقاً أن .. أمام كل هذا الفضل وهذا الصفاء «:بعدها تساءل يف أمل ووجوم قائالً

   »؟ ! ريهميقدح يف شأنه املسيحيون وغ
أشعر : وكان من أقواله يف ذلك اجلمع ،وقد حانت يل فرصة لالستماع إليه يف مجع كان قد دعي إليه

لقد تربيت  ،بعميق االمتنان على إتاحة هذه الفرصة يل ُألعبر فيها ببعض الكلمات عما دفعين إلعالن إسالمي
فشاركت بنفسي يف . املبكِّرة مهتما بعلم الالهوتوأصبحت يف سنوات عمري . حتت تأثري أبوين مسيحيين

  .واهتممت بالعمل التبشريي دون أن يكون يل فيه مشاركةً فعلية ،الكنيسة اإلجنليزية
لكلِّ البشرية عدا بعض ١)العذاب األبدي(قبل بضع سنوات مضت انصب اهتمامي على عقيدة و

فقد فكَّرت منطقياً بأنَّ ذاك اإلله  ،تاً جدا حبيث صار يغلب علَي الشكوأصبح األمر بالنسبة يل مقي ،املختارين
معذَّبةً  ـ يف سابق علمه وتقديرهـ الَّذي ميكن أن يستخدم قدرته خللق الكائنات البشرية الَّيت جيب أن تكون 

فمستواه البد وأن يكون  ـواً كبرياً سبحانه وتعاىل عما يصفون عل ـأو محباً  ،البد أنه ليس حكيماً ،لألبد
ولكني مل أكن راغباً بقبول الفهم  ،ومع ذلك واصلت االعتقاد بوجود اهللا تعاىل ،أقلَّ من الكثري من البشر

مما أشعرين  ،فحولت اهتمامي للتحقيق يف األديان األخرى ،السائد للتعاليم الَّيت تقول بالوحي اإلهلي للرجال
  .رية فقطباحل

ومع أنَّ املذاهب املسيحية تدعي أنها أُسست  ،وكَبرت يف داخلي رغبةٌ جديةٌ للخضوع لإلله احلق وعبادته
 عليه الصالة والسالمـ فهل من املمكن أنَّ اإلجنيل وتعليم السيد املسيح  ،على اإلجنيل إلَّا أنين وجدا متناقضة

  ! كانا محرفين؟ ـ
وشعرت  ،وصممت أن تكون الدراسة عميقة ،على اإلجنيل ـ وللمرة الثانيةـ لذلك صببت اهتمامي 

فبدأت أتعلَّم بأنَّ  ،بغض النظر عن مذاهب البشر ،ناقص وصممت على فعل ذلك لنفسي ءبأنه كان هناك شي
اآلثام سيعاقَب عليها يف هذا العامل ويف العامل  وأنَّ ،وهي خالدة ،وقوةً ما غري مرئية ،الناس ميتلكون الروح

  .وأنَّ اهللا تعاىل برمحته وإحسانه ميكنه دوماً أن يغفر ذنوبنا إذا ما تبنا إليه حقّاً ،اآلخر
كرست وقيت مره  ،ولكي أجد اجلوهرة الثمينة ،وإلدراكي أمهية البحث العميق والعيش على مستوى احلق

  . كان هناك شيئٌ يف اإلسالم شدين يف ذلك الوقت. مأخرى لدراسة اإلسال
 مغمورة ساً وقيت وعباديت هللا العظيم بني أدىن  )إتشرا(من قرية  -بالكاد معروفة-ويف زاويةكنت مكر

ولغرس الشعور باألخوة  ،طبقات اتمع مع رغبة صادقة لرفعهم إىل مستوى معرفة اإلله احلق والواحد
   .والطَّهارة

                                                
للمؤلف توضيحات كثرية حول هذه الناحية، وهي كافيه ـ بفضـل اهللا   ) رسائل السالم(من ) أسرار األقدار(يف رسالة )  ١(

  .ـ يف رد مجيع الشبهات املثارة حول هذا املوضوع
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وال املصاعب  ،وال ما هي التضحيات الَّيت قدمتها ،ليس يف نييت أن أحدثكم كيف عملت بني هؤالء الناس
وهو أن أخدم هذه الطبقات مادياً  ،فقد واصلت العمل ببساطة من أجل هدف واحد ،اجلمة الَّيت مررت ا

  .ومعنوياً
ولكني كنت أعرف وأشعر بأنَّ  ،نت أعرف القليل عما فعلهك وأخرياً بدأت بدراسة حياة النيب حممد 

وأردت حينها أن أنظر يف املسألة دون تعصبٍ  أدانوا جمد النيب العريب  ـ وبصوت واحدـ املسيحيني 
عن احلق وعن اهللا  وبعد القليل من الوقت وجدت أنه من غري املمكن وجود شك يف جدية حبثه  ،وحقد
  .تعاىل

إدانة هذا الرجل املقدس بعد قراءيت عن اإلجنازات الَّيت حقَّقها  ـ يف اية األمرـ فأدركت بأنه من اخلطأ 
  . للبشرية

 علَّمهم  ،ويف القذارة والعري ،ويعيشون على اجلرمية ،فالناس الَّذين كانوا يف اجلاهلية يعبدون األصنام
وأصبح كرم الضيافة  ،واكتسبوا كرامةً شخصيةً واحتراماً ذاتياً ،ارة بالطهارةواستبدلت القذ ،كيف يلبسون
وأصبحت األمة اإلسالمية هي اتمع  ،وبدأوا يعبدون اهللا تعاىل اإلله احلق ،وحطِّمت أصنامهم ،واجباً دينياً

يرة والَّيت هي من الكثرة حبيث ال ميكننا وأُجنزت الكثري من األعمال اخل. الشامل القوي واألكثر منعةً يف العامل
حني نفكِّر كيف استطاع املسيحيون أن  وأمام صفاء عقله  ،أمام كلِّ هذا-فكم من احملزن  ،١ذكرها هنا

  .واستحوذين تفكري عميق ،حيطُّوا من شخصه الكرمي
ان من الغريب حقّاً أنه هو الَّذي وك ،)معن أمري الدين(وخالل حلظات تأماليت زارين سيد هندي امسه 

فتأملت يف املسألة بشكلٍ عميق؛ وقدمت احلجة تلو األخرى  ،أعطى النار الَّيت يف حيايت اهلواء لتزداد اشتعاالً
 ،وشاعراً باالقتناع أنه دين احلق ،ومستنتجاً كلَّ شيٍء لصاحل اإلسالم ،متحامالً على الدين املسيحي املعاصر

  .واُألخوة ،واإلخالص ،والتسامحِ ،واليسرِ
 ،مل يعد يل اآلن سوى القليل من الزمن ألعيش على هذه األرض «:وقد ختم كلماته العذبة الصادقة بقوله

  » وأريد أن أكرس كلَّ ما بقي يل يف خدمة اإلسالم
  :روبرت كرينالدكتور 

 ،فسألت البابا عنه ،)الدكتور روبرت كرين(اسم الفصل  يف هذامن األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا 
 ،وهو املؤسس واملنشىء ملركز احلضارة والتجديد يف أمريكا ،هو أحد كبار اخلرباء السياسيني يف أمريكا : فقال

وبعد تأسيسه لصحيفة  ،وبعد حصوله على شهادة املاجستري يف األنظمة القانونية املقارنة من جامعة هارفارد
للقانون الدويلّ وتسلّمه منصب الرئيس األول جلمعية هارفارد للقانون الدويلّ عمل ملدة عقد من  )فاردهار(

  )املراكز االستشارية لصناع السياسة يف واشنطن(الزمن فيما يسمى بـ 
م وحتى عام ١٩٦٣ويف عام  ،م شارك يف تأسيس مركز الدراسات االستراتيجية الدولية١٩٦٢ويف عام 

                                                
  )مثار من شجرة النبوة(انظر الرسالة السابقة )  ١(



 ٥٢

م عينه ١٩٦٩ويف عام  ..م كان أكرب مستشاري الرئيس السابق ريتشارد نيكسون يف السياسة اخلارجية١٩٦٨
م عينه رونالد ريغان سفرياً ١٩٨١ويف عام  ..نيكسون نائباً ملدير جملس األمن القومي يف البيت األبيض

  .للواليات املتحدة يف االمارات العربية
عمل كمدير  ،بعد إسالمهو ،)فاروق عبد احلق(وصار امسه بعد إسالمه  ،م١٩٨٠اعتنق اإلسالم عام وقد 

وهو  ،وهو الرئيس املؤسس لرابطة احملامني األمريكيني املسلمني ،للقسم القانوين للمجلس اإلسالمي األمريكي
  .م١٩٥٩حاصل على دكتوراه يف القانون عام 

القانونية املقارنة واالستراتيجية العاملية  نشر عشرة كتب ومخسني مقالة اختصاصية حول األنظمةوقد 
  .وإدارة املعلومات

وعلى أثر  ،م١٩٨٠يف عام : فكان مما أجابين قوله ،فسألته عن سر إسالمه ،وقد تشرفت بااللتقاء به
وانما  ،ومل يكن اهتمامهم اعجاباً به ،ازداد اهتمام الناس يف الغرب باإلسالم ،يرانإانتصار الثورة اإلسالمية يف 

  . حول هذا املوضوع ،لذلك نادى العديد من صناع الفكر اىل عقد الندوات واملؤمترات ،اعتربوه ديداً هلم
 ،)م١٩٨٠يف خريف ( ،وقد حضرت أحد املؤمترات كي أرى ماهية هذه الدراسات واالطروحات املقدمة

اتومنهم  ،وكان مشاركاً يف املؤمتر الكثري من قادة الفكر اإلسالمية مرالذي تكلّم عد الدكتور حسن الترايب، 
 ،مثّ رأيته وهو يصلّي ويسجد ،فادركت أنه متقدم يف أفكاره ،كما كنت أحبث عنه ،وشرح اإلسالم متاماً

  .هانة له والنسانيتهإففي هذا  ،ألنّ االنسان يف نظري ال جيب أن يسجد ألحد ،وكنت ضد مسألة السجود
وهكذا  ،فاألوىل أن أحنين وأسجد أيضاً ،الشيخ حسن الترايب ينحين هللا ويسجد لهولكنين أدركت أنّ 

  .على يد الدكتور حسن الترايب ،من يومها ،فعلت ودخلت اإلسالم
كان والدي : فقال ،ومل جيد إجابة هلا إال يف اإلسالم ،وقد حدثين عن اهلواجس اليت كانت متأل عليه نفسه

وقد  ،وأن احاول جتنب اخلطأ ،وقد علّمين أن أهتم وادافع عما هو صواب ،رفارديعمل استاذاً يف جامعة ها
  .قضيت معظم وقيت يف التحري عن العدل والعدالة قبل أن أصبح مسلماً

يف دمشق مسعته يتحدث ويهاجم الرأمسالية منذ ) روجيه غارودي(ويف الندوة اليت مجعتين مع الربوفسور 
ألنّ  ،وكالنا كان ضد التركيز على الثروة ،وهو أن يدعم العدالة ،لديه نفس اهلدفوكالنا كان  ،كان شيوعياً

  .االهتمام جبمع الثروة ليس بعدل
يف حني أني كنت أعترب امللكية مفتاحاً  ،١لقد اتبع غارودي املبدأ املاركسي الذي يسعى لتحطيم امللكية

وكالنا كان يدعو اىل  ،النهاية اىل الظلم وعدم انتشار العدل لكن كالنا كان يرى أن امللكية تؤدي يف ،للحرية
فهو الذي حيمل  ،لذلك وجدنا أنّ اإلسالم هو احللّ الوحيد.. نتاج واعطاء العدالة للجميعإنظام يدعو اىل 

وأنا كمحام كنت أسعى اىل مبادىء ليست  ،العدالة يف مقاصد الشريعة ويف الكليات واجلزئيات والضروريات
  .ن وضع البشرم

ىل جامعة هارفارد إنين عندما ذهبت أواملفارقة  ،بدأت أسعى واُفتش عن العدالةانطالقا من هذه القناعات 
                                                

  )مفكرون(وقد أسلم بعد ذلك، وسنتحدث عنه يف فصل )  ١(
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  .مكثت هناك ثالث سنوات مل أمسع خالهلا كلمة العدل وال مرة واحدة ،وحصلت على شهاديت يف القانون
  كيف اختاروك لذلك املنصب اخلطري؟: قلت
  )ستشاراً للشؤون اخلارجية األمريكية م(تقصد : قال
  .وغريها من املناصب اخلطرية ..أجل: قلت
 ،كتبت مقالة طويلة عن الصراع بني روسيا وأمريكاوذلك بعد أن  ،م١٩٦٣عام لقد كان ذلك يف : قال

  .وقد قرأ الرئيس نيكسون هذه املقالة وهو يف الطائرة
مثّ عملت  ،وحول الشيوعية ،السياسة اخلارجية األمريكيةوكلّفين بوضع كتاب حول  ،واستدعاين بعدها

  .م١٩٦٨مستشاراً للشؤون اخلارجية منذ عام 
وكان هناك أربعة  ،وكنتيجة هلذا الكتاب عينت نائباً للرئيس نيكسون لألمن القومي يف البيت األبيض

  .نواب للرئيس كنت أحدهم
ورقة كانت يف  ٢٥رة اخلارجية أى عملي بسبب م عندما استلم هنري كيسنجر وزا١٩٦٩ويف عام 

وقد بحثَ هذا  ،يهودية وفلسطينية: وقد اقترحت يومها تشكيل دولتني ،كتايب تضمنت موضوع فلسطني
ولكن كيسنجر . املوضوع لسنوات عديدة على أعلى املستويات يف دوائر الواليات املتحدة ويف البيت األبيض

  . هذا املوضوعنسان يبحث يفإكان ضد كل 
مثّ عينين نيكسون نائباً إلدارة شؤون احدى  ،ووقف كيسنجر ضدي يف كلّ جمال دخلت أو عملت فيه

  ).ووترغيت(كما عملت يف مسألة  ،الواليات يف البيت األبيض
ؤثّر على سياسة الواليات املتحدة بشكل فعال من أوجدت أنين ال أستطيع أن ) ووتر غيت(بعد فضيحة 

وتنادي  ،نشاء حركة فكرية تعود للمثاليات يف أمريكاإورأيت أنّ احللّ الوحيد إلزالة الظلم هو  ،خل الدولةدا
  .باستعادة التراث األمريكي الذي كاد أن يضيع

لذلك  ،لكني وجدا يف اإلسالم ،املثل العليا مل تعد موجودة يف أمريكاوتلك  ،هذا التراث الذي ضاعو
سالمي إوهذا ما أقوم بالعمل عليه منذ  ،نعاش التراث األمريكي سيكون عن طريق اإلسالمإىل إ أرى أنّ الطريق

  .م١٩٨٠عام 
سالمي لكي يشرحوا لألمريكيني كيف جيب على أمريكا إأنّ احلاجة قائمة اىل صناع فكر وقد أخربين ب

  .ي جيب أن تسلكه أمريكاوأن يبينوا أنّ العدل هو الطريق الطويل الذ ،أن تدير سياستها اخلارجية
التركيز على بناء حيب غري أنه  ،فاروق قلقاً على بقاء اإلسالم يف أمريكا. ويف الوقت الذي ال يبدي فيه د

 ،جيب أن يفهموا العامل احلديث «:وقد قال يف ذلك ،فكر عال للمفهوم اإلسالمي بني الشباب بشكل خاص
ومن جانب آخر جيب أن ننمي ونطور قيادة فكرية  ،حة يف اتمعوجيدوا ردوداً اسالمية لكل املشاكل املطرو

وهذا .. ويكون اهلدف من كال األمرين هو تدعيم العدل والعدالة يف العامل ،بني املسلمني ويف كلّ حقول املعرفة
على العامل  وهذه األولويات تنطبق على الغرب كما تنطبق ،جيابية من أجل اخلري يف العاملإجيعل اإلسالم قوة 

اإلسالمي «   
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مهات القضايا والتحديات اليت تواجه املسلمني يف أآراء وتصورات عميقة يف وقد قرأت عليه بعد ذلك 
فانه ال ينسى توجيه اللّوم  ،وهو حني يوجه النقد اىل الغرب لنظرته املنحازة والقاصرة جتاه اإلسالم ،عامل اليوم

أن  ـكما يقول ـ ومن الصعب  ،الغرب ممن ال يفهمون التعاليم اإلسالمية اىل بعض املسلمني يف الشرق أو
تفهم الغربيني حقيقة اإلسالم ألنّ الكثري من املسلمني الذين يعيشون يف الغرب ال ميارسون وال يعيشون حسب 

  .تعاليم اإلسالم
  :ديفد كريبا

هذا : فقال ،فسألت البابا عنه ،)د كريباديف(اسم يف هذا الفصل من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا 
  .مهورية جامبياجل ارئيسهذا الرجل كان  ..امرؤ يف بلده هالرجل تبوأ أعظم منصب ميكن أن يتبوأ

  ؟ !رئيس مجهورية: قلت متعجبا
 ،وإمنا ألن هذا الرئيس ولد مسلماً مث أحبر للغرب ،غرابة يف كونه رئيساً جلمهوريةالوال تكمن  ..أجل: قال

واستهوته شهوة املناصب اليت وصل إىل  ،فدانت له ،ودخل عامل السياسة ،شرب من فكره وقيمه وعقيدتهوت
فعاد إليها  ،نسي فطرته. .ولكن حني اقترب من القصر السياسي أكتشف أنه قد نسي شيئاً مهماً ،أقصاها
أما القلب . .يل وقلب علي قلب. .كنت أشعر دائماً أن يل قلبني يف جويف( :عرب عن ذلك بقولهوقد  ،مسرعاً
فكان ما يفتأ  ،وأما القلب الذي علي.. فكان يدفعين إىل الدراسة والسياسة وخوض معركة احلياة ،الذي يل

وما بني القلبني مضت يب الرحلة الطويلة … من أنت ؟ :هو ،يلقي على عقلي وقليب سؤاالً مل يربحه قط
ووضعه على خريطة الدنيا  ،حترير وطن أفريقي أسود ،ليهاستطعت معها ومن خالهلا أن أحقق كل ما أصبو إ

  )كدولة ذات سيادة
ويصيب الشبان احلاملني  ،يكفي ألن يدير الرؤوس ،وكان هذا نصراً منتزعاً من فم األسد( :واستطرد قائالً

ن كانت تلك معركة كربى سلخت من أعمارنا نصف قرن من الزما. .من أمثالنا يف هذا الوقت بدوار السلطة
وما كان أسعدنا حينئذ  ،وخسارة املعارك والفوز ا أيضاً ،واملفاوضات وتكوين األحزاب ،مع احلرب والنضال

ومل يكن هذا الفوز سوى . .وحنن ننشل وطننا من وهده االحتالل والتخلف والضياع الفكري واالقتصادي
لقد كسبت معركتك . .الكربى أما فطرة النفس فأخذت حتضين على خوض املعركة ،إلرضاء النفس وغرورها

أزح ما عليه من . .اكتشف املعدن الثمني الذي بداخلك ،عد إىل ذاتك ،مع احلياة فاكسب معركتك مع نفسك
  .هذا الركام من التغريب والعلمانية والدراسة يف مدارس الالهوت

شيوخه عد إىل الطفل الربيء الذي كان جيلس بني أيدي  :كان الصوت خيرج من داخلي يقول يل
هنا أحسست أن قليب يصدقين وأن ال شيء يف الدنيا يعادل أن خيسر و ..ومعلميه يتلو القرآن ويسعى للصالة

أستشعر اآلن  ،أن أعود إلسالمي الذي ضاع مين وأنا يف خضم يف احلياة ومشاغلها ومباهجها ،اإلنسان نفسه
  )وعقل واع ،حس نابض أين قد كسبت نفسي وتعلمت درساً ال يتعلمه إال من كان يف قلبه

  )ديفد كريبا(بعد أن كان امسه ) داود جاوارا(الرئيس إىل فطرته الصحيحة وأعاد امسه إىل هذا عاد لقد 
  :مستر وليم
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هذا الرجل : فقال ،فسألت البابا عنه ،)مستر وليم(اسم يف هذا الفصل من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا 
وقد سألته عن عالقته  ،وقد التقيت به يف بعض رحاليت إىل مصر ،يف مصركان مدير درمي بارك األمريكي 

عندما جئت إىل مصر مل أكن متعودا كما هو احلال يف الغرب أن أرى الناس عندما يسمعون : فقال ،باإلسالم
كما أن هناك مهندسني وزمالء آخرين  ،فكان هذا غريبا علي يف بداية األمر ،اآلذان يتجمعون ويصلون

وبدأت أحس أن بداخلهم طمأنينة وراحة نفسية معينة مل أحسها من قبل  ،صريني بدأوا يكلمونين عن اإلسالمم
ومن خالل  ،مما جعلين أبدأ يف التفكري يف اإلسالم وأقرأ عنه وأقارنه باملسيحية ،هي سبب متسكهم ذا الدين

ومن أهم الكتب اليت قرأا عن  ،ت هذا الدينقراءايت واخلربة الواقعية حويل عن طريق زمالئي املسلمني اعتنق
الزواج يف القانون اإلسالمي وكتب  ،وكتاب دين احلق. .اللغة اإلجنليزيةب] تفسري معاين القرآن الكرمي[اإلسالم 

وأحاول تعلم اللغة العربية حىت  ،كما أنين أمحل مصحفًا معي دائما ،أخرى كثرية تشرح ما حيويه اإلسالم
   .القرآن الكرميأستطيع قراءة 

  ما هي املعاين اإلسالمية اليت جذبتك إىل اإلسالم؟: قلت
مسعت عن ولكين أقول لك بأين يف البداية  ،ال ميكنين أن أحصر لك تلك املعاين يف هذا الس: قال

ن أن وأخربين زمالئي املسلمو ،وبدأت بالفعل يف القراءة عنه ،اإلسالم قبل أن أعتنقه لكن ليس بالقدر الكايف
فقد  ،وليس شرطًا أن أعرف قواعده وقوانينه يف بداية األمر ،أهم شيء يف معرفة اإلسالم معناه البسيط بداية

ومل أغري  ،وقد أشهرت إسالمي ،تكون صعبة ومعقدة بعض الشيء بالنسبة إىل وسأستطيع معرفتها بعد ذلك
عليه السالم فقد قرأت عنه قبل  فأنا معجب بشخصية سيدنا يوسف] يوسف[ولكن أضفت إليه اسم  ،امسي

ولكن يف نفس الوقت مل أغري امسي ألنه لقب والدي وعموما فأنا  ،وبعد اعتناق اإلسالم فاحترمته وأحببت امسه
  . أعتز باإلمسني معا

  أمل تعترض أسرتك على إسالمك؟: قلت
ولذلك عندما أخربما  ،انينوكانا حيب ،املسيحيةوالدي ووالديت متمسكان بدينهما وملتزمان بتعاليم : قال

أنين سأعتنق اإلسالم سأال عن هذا الدين وذهبا إىل القسيس يف الكنيسة وطرحا عليه عددا من األسئلة حول 
وأن هذا  ،وقاال يل طاملا ستظل كما أنت أبيض القلب وطيب النفس ،اإلسالم فهما مل يكونا يعرفان عنه شيئًا

  .مانع فليس هناك ،الدين لن يغري فيك ذلك
وهم متأكدون أنين لن أحتول عن ديين إىل  ،ولكنهم يعرفونين جيدا ،أما أصحايب فرمبا مل يفهموا موقفي

ولذلك  ،دين آخر إال إذا كان هذا الدين سيحسن من نفسي وسيزيد إمياين وسيجعلين أحس بشعور أفضل
  . تقبلوا املوقف ولكن مل يفهموه بالضبط

  ة دون اعتناقك لإلسالم؟هل واجهتك ضغوط للحيلول: قلت
ولكن مل يكونوا  ،من حويل تقبلوا األمربل إن  ،مل تواجهين أي ضغوط عندما قررت اعتناق اإلسالم: قال

فوسائل  ،خاصة أن الغرب ال يرانا مثالً وحنن نصلي بل يرون جانب التعصب يف املسلمني ،قد تفهموه بعد
فالتعصب ليس من اإلسالم يف  ،إليهم صورة اإلسالم احلقيقيةوال تنقل  ،اإلعالم تنقل إليهم صورة غري حقيقية
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وبالنسبة إيل مل أجد مشاكل يف أمريكا بسبب إسالمي ولكن  ،ولكن الغرب لألسف ال يرى سوى ذلك ،شيء
  . أقابل أناسا ال يفهمون موقفي

  ؟ ١مع أنك ال تتقن العربيةكيف تعلمت إقامة شعائر الدين اجلديد ف: قلت
ولكن قالوا يل ليس هناك مشكلة اآلن طاملا أنك تصلي وتقف  ، أتعلم اللغة العربية بعدلألسف مل: قال

أحس أنين قريب من اهللا وصاليت  )اهللا أكرب(أمام اهللا بقلب سليم وتعرف كيف تصح صالتك وعندما أقول 
 ،يصلون يب دائماوزمالئي املسلمون  ،وأن األمر يأيت خطوة خطوة ،ستقبل كما أخربين بذلك علماء من األزهر

ساعة  ١٦إىل  ١٢فليس عندي وقت كثري فأنا أعمل من  ،والفرصة املتاحة يل هي أن أتعلم العربية ممن حويل
وبالنسبة لصيام شهر رمضان فلم تكن عندي مشكلة يف االمتناع عن الطعام فأنا متعود على ذلك يف  ،يوميا
أنا أنوي احلج إىل بيت اهللا و ،على ذلكـ مد هللا ـ حبمث اعتدت  ،ولكن عانيت بعض الشيء أوالً ،العمل

  . اليت ارتبطت ا بعد اعتناقي اإلسالم] مىن[برفقة زوجيت 
  ؟املسيحيةهل ترى أي فروق بني اإلسالم و: قلت
 ،املسيحيةأما  ،وهو دين مل يتغري ومل يتبدل ومل يطرأ عليه أي تغيري ،اإلسالم منحين األمان والسالم: قال

 ،فمنهم من يؤمن بأن عيسى عليه السالم هو اهللا ،ها تغيري وحتريف من قبل القساوسة والكهنةفقد حدث في
وأن املسيح هو رسول  ،نؤمن جبميع الرساالتـ  نياملسلمـ وحنن  ،وهذا خطأ فعيسى هو عبد اهللا ورسوله

فلم يؤمنوا بأي  ،ة فقطوهنا يقف املسيحيون عند اإلميان باملسيحي ،ونؤمن بالدين الذي جاء به ،من رسل اهللا
  . وهذا هو الفرق ،ودينه شيء بعدها أما حنن فقد آمنا مبحمد 

  ما اجلديد يف حياتكم إثر حتولكم إىل اإلسالم؟: قلت
ال أهتم بأي مشكلة مهما بل أنا  ،منحين اإلسالم شيئًا جديدا وقوة وجعلين ال أخشى أحدا إال اهللا: قال

وهذا ما الحظته يف تعاملي مع  ،وال متس حياتنا بعد املوت ،وال تتعلق باآلخرة ،كانت طاملا أا مشكلة دنيوية
وعلي أن أؤمن  ،فتقبلت األمر ألنه من اهللا ،فمثالً توفيت أخيت الصغرية بعد إسالمي بفترة ،بعض الزمالء

  .كولو حدث ذلك قبل إسالمي لكان من املمكن أن أعترض وأتساءل ملاذا حيدث ذل ،بالقضاء والقدر
  بعد اعتناقك اإلسالم؟هل طرأ تغري على تعامل احمليطني بك : قلت
وهم يعاملونين جيدا  ،)مبارك( :وقالوا يل ،إن زمالئي املسلمني سعدوا جدا بإسالمي لدرجة االنبهار: قال

 أفكر ولكن جعلتين ،ومعاملتهم يل مل جتعلين أشهر إسالمي ،حىت قبل أن أسلم أو أخربهم أنين أفكر يف اإلسالم
ألنه طاملا أن هؤالء املسلمني  ،وأعتقد أنه لو كانت سيئة رمبا مل أعتنق اإلسالم ،بإجيابية يف اعتناق هذا الدين

  فلماذا أكون على دينهم؟  ،معاملتهم سيئة وتصرفام خاطئة
  هل حاولت أن تدعو أحدا من الشعب األمريكي إىل اإلسالم؟: قلت
فهي  ،أعتقد أن املهم هو تصرفايت وأفعايل ولكين ،اإلسالم واجلديد فيهحتدثت مع أصدقائي عن لقد : قال

  .وحثهم على تقليدي واعتناقهم اإلسالم ،فضل دعوة صرحية للتأثري يف اآلخرينأ
                                                

  .قد ذكرنا عدم اشتراط تعلم العربية ملن يريد اإلسالم، بل ميكنه أداء شعائر اإلسالم مجيعا بلغته األصلية)  ١(
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ال يعرفون أي شيء عن اإلسالم ومعلومام بشأنه تكاد تكن منعدمة  ،ولألسف هناك كثري من الناس
فكانت استفسارام ما هو اإلسالم؟ فهم ال يعرفون أن  ،يسألوين سؤاالً حمدداحىت أن أصدقائي مل يستطيعوا أن 

واملشكلة تكمن  ،هو خامت األنبياء واملرسلني اإلسالم دين يدعو للتسامح مع كل األديان وأن سيدنا حممد 
  .اسيةفالصلة اليت تربطه بالشرق تتركز يف النواحي السي ،أن الغرب ال يعرف الكثري عن اإلسالميف 

  من وجهة نظرك ما هي رؤية األمريكيني لإلسالم؟: قلت
وليس  ،ولذلك جتد مزجيا من األديان يف دول الغرب ،الناس يف الواليات املتحدة يتقبلون األديان: قال

  . ولكن لألسف هناك من يسيئون لصورة اإلسالم ،هناك مشكلة أن تكون مسلما
  :مراد هوفمان.د

هذا : فقال ،فسألت البابا عنه ،)مراد هوفمان(اسم يف هذا الفصل يف دفتر البابا  من األمساء اليت رأيتها
يف القانون  اهنال شهادة دكتوروقد  ،يف املغرب ويف مصر اسفري أملانيوقد كان  ،رجل أشهر من نار على علم

  . من جامعة هارفرد
اإلسالم عام (و ،)يات مسلم أملاينيوم(كتاب  :ومن مؤلفاته ،هوفمان مسرية التأليف.وبعد إسالمه ابتدأ د

  .الذي أحدث ضجة كبرية يف أملانيا) اإلسالم كبديل(وكتاب ) الطريق إىل مكة(و) ألفني
 ،وحىت أمه ملا أرسل إليها رسالة أشاحت عنها ،وملا أشهر إسالمه حاربته الصحافة األملانية حماربة ضارية

   » ليبق عند العرب «:وقالت
عندما تعرضت حلملة طعن وجتريح شرسة يف وسائل  «:بل قال ،بكل هذاولكن هوفمان مل يكترث 

وكان ميكن هلم العثور  ،مل يستطع بعض أصدقائي أن يفهموا عدم اكتراثي ذه احلملة ،اإلعالم بسبب إسالمي
  )٥:الفاحتة) (إِياك نعبد وإِياك نستعني ﴿:على التفسري يف هذه اآلية
وسأعرض لك بعض ما دار بيننا لتعلم سر  ..عديدة حدثين خالهلا عن سر إسالمه وقد التقيته مرات
  .١اجنذاب مثله إىل اإلسالم

بكرمه وفضله من عليه بأن يعيش ثالثة أحداث كربى كان هلا   'لقد ذكر يل يف أول لقاء يل به أن اهللا 
  .وفلسفية ،فنيةومجالية  ،ذات طبيعة انسانيةوهي  ،تأثريها الكبري يف توجيهه لإلسالم

عايشت فترة من  ،٦١/١٩٦٢ثناء عملي باجلزائر يف عامي أيف : قال ،ريتبط باجلزائرأما احلدث األول ف
وانضم اثناء فترة  ،حرب استمرت مثاين سنوات بني قوات االحتالل الفرنسي وجبهة التحرير الوطين اجلزائرية

تضم مستوطنني وجنودا  ،رهابية فرنسيةإمة وهي منظ ،)منظمة اجليش السري(وجودي هناك طرف ثالث هو 
  . ن يسقط عدد غري قليل من القتلى يف شوارع اجلزائرأومل يكن يوم مير دون  ،متمردين

ال إ ،ومل يكن لذلك من سبب ،وغالبا ما كانوا يقتلون رميا بالرصاص على مؤخرة الرأس من مسافة قريبة

                                                
  )الطريق اىل مكة(انظر كتابه )  ١(
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تصل تليفونيا بزوجيت أ ،ت عند مساعي صوت سالح آيلوكن ،١و ألم مع استقالل اجلزائرأ ،كوم عربا
الن اهلجوم التايل يف املنطقة نفسها ال يتوقع حدوثه قبل عشرين  ،ىل شراء ما حتتاج اليهإاالمريكية لتسرع 

  .دقيقة
جنبية من االملان الفارين اىل الوطن مبعاونة من السلطات فراد الفرقة األأعادة إنبل مهمايت هي أوكانت 

وكم . منذ فر قائد قوات املظالت يف العام السابق ،وكان عدد هؤالء الرومانسيني املساكني غري قليل ،سيةالفرن
ومن ). كوماندوز(وكانت منظمة اجليش السري قد جندت عددا منهم ضمن قوات خاصة ! كان املوت جيذم

بصفيت ممثال للقنصلية  ،وكنت .كما أن فرص جنام من املوت كانت ضئيلة جدا. مث وجدوا انفسهم بني نارين
  . ضع الزهور على قبور الكثري منهمأ ،العامة االملانية
دقق أوكنت . محل سالحي معدا لالستخدامأ ،حبث عن أملان بني اجلرحى يف املستشفياتأوأنا  ،كنت

خر كان كل شخص يبتعد عن اآل ،وعندما كانت القامات تتقابل. بل ويف يديه ،النظر يف وجه من يقابلين
فكانت تسري  ،حيان كانت زوجيت املذعورة تصر على محاية ظهريويف بعض األ ،طلبا لالمان ،اخللف عائدا اىل

  . خلفي على مسافة عدة خطوات حاملة يف كم ثوا سكينا حادة
 ،ثري كآبة يف نفسي حىت اآلنتزال بعض ذكريات تلك االيام تما : مث قال ،يسترجع ذكرياته ،سكت قليال

تنفيذا لتكليف من القنصل  ،لقيأن أحيث كان من املقرر  ،٥ذاعة فرنسا إىل مقر إكنت يف طريقي فعندما 
 ،تعطلت مضخة البرتين يف سياريت يف شارع ايزيل الضيق ،ملانياأيف  )وضع الرقص املسرحي(حماضرة عن  ،العام

كان  ،ويف تلك االثناء ،مطلقة اصوات النفري ،وسرعان ما اصطفت السيارات خلف سياريت ،كثري املنحنيات
مام رفرف سياريت أفسقط جرحيا  ،واطلق عليه شخص الرصاص من الرصيف املقابل ،امامي رجل يعرب الشارع

  . كي اخلي ساحة اطالق الرصاص ،واذا باملهاجم يشري يل بسالحه آمرا ان اواصل سريي ،االيسر
قدم الشخص الذي حيمل السالح من ت ،خرياأو ،بل ومل اكن استطيعه ايضا ،ومل اكن ارغب يف ذلك

ولقد  ،مث اختفى يف زحام البشر يف تؤدة وعلى مهل ،ردته قتيالأطلق عليه رصاصة اخرى أالرجل املصاب و
وهم يشعلون النار يف سيارات شحنوها  ،عندما رأيت مضطرا اعضاء منظمة اجليش السري ،استأت كثريا ايضا

وال بد للمرء من ان يتوقع ان  ،وق منحدر اىل حي يسكنه العربويدفعوا من ف ،سلفا برباميل من الوقود
  . اذا ما اصبح شاهدا غري مرغوب فيه ،يكون على قائمة القتلى

مكتب التلغراف  )منظمة اجليش السري(فحني هامجت قوات  ،وكان حالقي يف االبيار يدرك ذلك جيدا
ومل يكن تصرفه اقل غرابة من . هدا على ما جيريادار مقعده حىت ال يكون شا ،املقابل حملله يف شارع جاليين

بينما كانت النريان  ،ان حيرس سياريت ١٩٦٢عام ) ايار(تصرف احد افراد الشرطة الذي عرض علي يف مايو 
  .مشتعلة خلف ظهره يف مكتبه باالبيار

مع  اىل اتفاق ،١٩٦٢عام ) اذار(يف ايفيان يف مارس  ،عندما توصل الرئيس الفرنسي شارل دجيول
                                                

 من هو األسبق لإلرهاب، أو من علم اإلرهابني ما ميارسونه مـن أسـاليب   اهتممنا بسياق هذا الكالم هنا حبروفه لنبني)  ١(
  .اإلرهاب اليت يربأ منها اإلسالم
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صعدت منظمة  ،التايل) متوز(احلكومة املؤقتة جلبهة التحرير الوطين اجلزائري على وقف اطالق النار يف يوليو 
فرادها يف تصفية النشء أفبدأ  ،دف استفزاز اجلزائريني خلرق االتفاق ،اجليش السري من اعماهلا االرهابية

  . نساء الاليت يرتدين احلجابال ،رميا بالرصاص ،وراحوا يقتلون ،االكادميي اجلزائري
فأردوه قتيال  ،اطلقوا الرصاص على آخر بائع جزائري جائل يف االبيار ،وقبل حتقيق االستقالل بأيام قالئل

ذى بأي أيلحق أن دون  ،مساكه منذ عقود طويلةأوكان هذا البائع قد عاش ينادي على  ،مام مكتيب مباشرةأ
كان جرياين من الفرنسيني يلقون من النوافذ على  ،كنت اقطنه ويف الشارع الذي ،نسان كائنا من كانإ

  .املنتصرين بكل ما ال يبخلون به
  فقد عرفت املسلمني إذن انطالقا من هذه املشاهد املأساوية؟: قلت
وقد  ،ول احتكاك يل عن قرب باالسالم املعيشأشكلت هذه الوقائع احلزينة خلفية لقد  ..أجل: قال

وسلوكهم  ،ويقينهم بأم سينتصرون ،والتزامهم الشديد يف رمضان ،ائريني آلالمهمالحظت مدى حتمل اجلز
  . وكنت ادرك ان لدينهم دورا يف كل هذا. وسط ما يعانون من آالم ،االنساين

حينما تعرضت زوجيت لالجهاض حتت تأثري االحداث اجلارية  ،صدق صورهاأنسانيتهم يف إدركت أولقد 
لينا قبل الساعة إن حتضر أومل يكن باستطاعة سيارة االسعاف  ،د منتصف الليلفقد بدأت ترتف عن ،آنذاك

وحينما . املرفوع آنذاك )القتل دون سابق انذار(وبسبب شعار  ،بسبب فرض حظر التجول ،السادسة صباحا
يع ان سيارة االسعاف ال تستط ،ادركت وانا اطل من نافذة مسكين يف الطابق الرابع ،حانت الساعة السادسة

 ،الن منظمة اجليش السري كانت قد غريت يف تلك الليلة امساء كل شوارع احلي الذي اقطنه ،العثور علينا
  )منظمة اجليش السري(وشارع  )يهود(وشارع  )ساالن(مساء مثل شارع أصبحت كلها حتمل أحبيث 

نسفها منظمة اجليش قبل ان ت(كنا يف طريقنا متجهني اىل عيادة الدكتور مشعون  ،بعد تأخري طال كثريا
وعلى الرغم من صفري البوق الذي  ،قامته اجلمعية اجلمهورية لالمنأحيث صادفنا حاجزا  ،)السري بوقت قصري
يف تلك  ،وكانت زوجيت تعتقد ،فانه مل يكن باستطاعته ان يشق طريقه اال ببطء شديد ،كان السائق يطلقه

. سالب RHذات  O راحت ختربين ان فصيلة دمها هي ،وحتسبا للطوارئ ،ولذا. اا ستفقد وعيها ،االثناء
ها . ن يتربع هلا ببعض من دمه الذي هو من نفس فصيلة دمهاأفعرض  ،وكان السائق اجلزائري يسمع حديثها

  . جنبية على غري دينهألينقذ  ،تون احلربأيف  ،هو ذا العريب املسلم يتربع بدمه
قرأ كتام أبدأت  ،صليون املثريون للدهشةعرف كيف يفكر ويتصرف هؤالء السكان االألكي و

وحىت  ،حىت اآلن ،توقف عن قراءته منذ ذلك احلنيأومل  . Pesle/Tidjaniيف ترمجته الفرنسية لـ )القرآن(
كن قد تعرفت على القرآن اال من خالل النوافذ املفتوحة لكتاتيب حتفيظ القرآن يف ميزاب أمل  ،تلك اللحظة

وفيما بعد . وهو ما دهشت له كثريا ،ويتلونه يف لغة غريبة عنهم ،ظه اطفال الرببرحيث حيف ،جنوب اجلزائر
  . فرض حتت الظروف كافة ،باعتباره رسالة اهللا املباشرة ،ادركت ان حفظ وتالوة القرآن

عندما حدثته يف بار فندق ترانس ميدترانيان  ،حد اجلزائرينيأزعجين رد الفعل الغاضب من جانب أوقد 
واعترب حماولة  ،وجود ترمجات له ،اذ استنكر يف صراحة ال ينقصها الوضوح ،عن قراءيت للقرآن ،ةيف غرداي
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  .ترمجة كالم اهللا اىل لغة اخرى مبثابة جتديف
فاللغة العربية تشتمل على مفردات ال تدل على وقت . ومل استغرق وقتا طويال قبل ان استوعب رد فعله

ناهيك عن . ن تدل على امر حدث يف املاضي ايضاأىل مستقبل مؤكد ميكن فاملفردات اليت تشري ا. حمدد بعينه
فهناك املشكلة املعتادة  ،وبغض النظر عن ذلك. ان اللغة العربية تتضمن بعض ما ميكن للعريب ان يفهمه تلميحا

. طر اال نادراالكلمات اليت تعرب عن ذات املعىن يف لغتني ال تتطابق يف ما خيتص بتداعي اخلوا أن اليت تكمن يف 
وهكذا كان الرجل يف البار . فان كل ترمجة للقرآن ان هي اال تفسري يفقر املعىن وجيرده من مضمونه ،ومن مث

  .على حق
صبحت سويسرا أفعندما  ،وامنا تبعتين كالقدر ،ن تتركين حلايلأ ،دين هلا بالكثريأاليت  ،مل تشأ هذه اجلزائر
عمل من السفارة االملانية يف برن على استمرار أن أكان علي  ،١٩٦٦يف عام  ،ترعى مصاحلنا يف اجلزائر

. من خالل القسم السياسي يف السفارة السويسرية ،االتصال مع من تبقى من بعثتنا الدبلوماسية يف اجلزائر
  . مير من خاليل اسبوعيا ،وكان الربيد املرسل من بون اىل اجلزائر

ومنذ اعتمدت سفريا يف  ،١٩٨٧عدت اليها سفريا يف عام  ،رةعاما من عملي باجلزائر ألول م ٢٥وبعد 
 ،تفارق خميليت صورة اجلزائر اليت ما تزال تعاين آالما مأساويةأن يندر  ،١٩٩٠يف عام  ،ااور للجزائر ،املغرب

  !فهل ميكن ان يكون ذلك كله حمض مصادفة؟
  .وهو اجلانب اجلمايل الفين ،مفحدثين عن اجلانب الثاين الذي تعرفت من خالله على اإلسال: قلت
يف رغب أو ،نين كنت منذ صباي معجبا باجلانب الشكلي للجمالأتتلخص يف وهي  ..لذلك قصة: قال

ن اجلمال جمرد إعماقه حىت عندما كانت محايت االمريكية تقول ـ استنادا اىل املنهج البيوريتاين ـ أالغوص يف 
   .وانه ليس اال خداعا على السطح ،مر سطحيأ

اليت متنحها وزارة الثقافة يف بافاريا  ،الدفعة االوىل من منحة التفوق ١٩٥١عندما تلقيت يف عام و
الفتاة ( دفعتها بأكملها مثنا لشراء نسخة مطبوعة على قطعة من اجلوت من لوحة بول جوجان ،للموهبني جدا
وامنا  ،قع على اليمني من ر ايزارالوا  Maximilianeumنين مل اكن ممن يقطنون حي أومبا  ،)ومثار املاجنو

حيث يتقاسم العمال والطلبة  ،عند ميدان مامسان ،كنت اقيم يف املستوطنات السكنية للثوريني الدميقراطيني
اقتنعت بأن الفن أن ومل ألبث  ،حللهاأورحت  ،فقد نقلت لوحة جوجان اليت اشتريتها اىل مسكين هناك ،غرفها

مارة واخلط واالعمال الفنية الصغرية ـ مدين بالفضل يف تأثريه اجلمايل الساكن ـ الرسم والنحت والع
يزداد احساسنا جبمال الفن التشكيلي كلما ازدادت  ،ولذلك. فانه مشتق من الرقص ،ومن مث ،للحركة امدة

اليه وهذا ما يفسر انبهاري الشديد بالرقص الذي دفعين اىل مشاهدة عروض الب. قدرته على االحياء باحلركة
واتسع ليشمل كل ما يتصل  ،ومنذ ذلك احلني ازداد اهتمامي بالرقص ،كافة يف مسرح بريرترجننت يف ميونخ

 ،بالقرب من قصر العدل ،وكنت اقضي كل ساعة فراغ بني مواعيد احملكمة يف صاالت عروض الباليه. به
عرف أحىت  ،يه الكالسيكيتعلم ـ ولو على حنو متخلف ـ رقص البالألكي  ،وحصلت على متارين للباليه

  .كتب عنهأماهية ما 
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سباب اليت ترغمنا حبث عن األأكنت يف الواقع  ،ذلك الفن ارد الذي جيسد املوسيقى ،وكعاشق للباليه
قبع ألسابيع طويلة يف احدى الغابات أكنت  ،وهلذا السبب. و حركات بعينهاأشياء أحساس جبمال على اإل

  .مجال احلركةسس علم أالبافارية باحثا يف 
. ن حنس مجال اجلسد البشري الصحيح وما يتطابق مع مقاييسهأال إننا كبشر ال منلك أوهناك تبني يل 

  . نواعأوهو ما ينطبق ايضا علينا كمحللني بصريني ملا تفرزه الطبيعة من صور و
ركات تستحوذ ن احلأخريا أوتبني يل  ،ننا نقرأ الصور يف ذات االجتاه الذي نكتب فيهأىل ذلك إيضاف 

 ،ننا نعجب حبركات الطرد املركزيأوتبني يل آخرا . ن تنطوي عليه من خماطرأعلى انتباهنا بسبب ما ميكن 
  .الننا نستطيع ان نتخيلها ممتدة يف ما ال اية

أال مياثل يف سكونه  ،صار الفن االسالمي بالنسبة يل جتربة مهمة ذات قيمة عالية ومثرية ،عرب هذا الطريق
واالمتداد يف ما ال اية؟  ،واحلركة الداخلية ،القدرة االنسانية: التجريدية ،سعدين يف حركات الباليهأما ما متا

  .وذلك كله يف اطار الروحانية اليت يتسم ا االسالم
اليقني بأا افراز حضارة راقية  ،مثل احلمراء يف غرناطة واملسجد الكبري يف قرطبة ،عمال معماريةأوأهلمتين 

متلكين منذ زيارة (: اذ كتب ،واستوعبت جيدا ما كتبه راينر ماريا ريلكا بعد زيارته لكاتدرائية قرطبة. رفيعة
واندفع بداخله  ،نين اقرأ القرآن وهو يتجسد يل صوتا يستوعبين بقوة طاغيةإ ،قرطبة عداء وحشي للمسيحية

   )كما تندفع الريح يف االرغن
صبحت ارى االعمال أو ،مثلما كان الباليه الكالسيكي من قبل ،لياوصار الفن االسالمي يل وطنا مجا

 ،بل وعبقرية ،واصيلة ،وعريقة ،ولعصر النهضة والروكوكو مثرية ،االغريقي والروماين والقوطي: الفنية للعصور
  .وال حترك عواطفي وال مشاعري ،ولكنها ال تنفذ اىل داخلي

حيث انين حماط يف  ،ن هذا الدين اآلن افضل من ذي قبلدرك قوة جاذبية فأنين إ: مث قال ،سكت قليال
يضا عندما يستمر تاريخ الفن الغريب عاجزا عن أدركها أو. ومن مث بفن اسالمي فقط ،املرتل اآلن بفن جتريدي

ن سره يكمن يف حضور االسالم يف محيمية شديدة يف كل مظاهر هذا أويبدو . جمرد تعريف الفن االسالمي
سرار أفكر كثريا يف أنين إ. وعمارة املساجد واملنازل واملدن ،ونقوش السجاد ،واالرابيسك ،طكما يف اخل ،الفن

 ،الذي يوحي حبركة متجهة اىل الداخل ،ويف بناء القصور االسالمية ،ضاءة املساجد ويف بنائها الدميقراطيإ
اهليكل االجتماعي ـ الوظيفي املبهر للمدن  ويف ،حبدائقها املوحية باجلنة بظالهلا الوارفة وينابيعها وجماريها املائية

الذي يهتم باملعيشة املتجاورة متاما كما يهتم بابراز موقع السوق وباملواءمة او التكيف ) املدينة(االسالمية القدمية 
وان . وبدمج املسجد والتكية واملدرسة والسبيل يف منطقة السوق ومنطقة السكن ،لدرجات احلرارة وللرياح

او اسطنبول او القاهرة او تونس او فاس ـ يعرف  ،احدا من هذه االسواق ـ وليكن يف دمشقمن يعرف و
فما اكثر ما جتولت يف . منظمات اسالمية من ذات الطراز الوظيفي ،كربت ام صغرت ،فهي مجيعا ،اجلميع

 ،ل انسان مكانا لهه ذروة جمتمعية حيوية جيد فيها كإن ،سوق مدينة سايل املؤاخية للرباط لكي استعيد حيوييت
زمة ضيق أوال  ،وال يوجد به عجلة ،ابيض ام اسود ،فقريا ام غنيا ،صحيحا كان ام مريضاً ،شيخا كان ام شابا
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وحيث اجلميع  ،وال سياج وال ابتزاز ،وال مخور وال وسائل نقل ثقيل ،وال مبالغة يف تقييم الذات ،وقت
  .تغلق احلوانيت ابواا وقت الصالة وحيث ،)دردشة( وكل عملية شراء ترتبط بـ ،سواسية

مر التأثري الناضج للتناغم سالمي وباعث على السعادة هو يف واقع األإنه أكان ما احسست منذ البداية 
وهذا ما احسست به يف متحف . حساس باحلياة واملكان االسالميني على العقل والروحولإل ،سالمياإل

ويف مسجد ابن طولون  ،حسست به يف املسجد االموي بدمشقأمثلما  ،جولبينكيان االسالمي يف لشبونة
  . و املسجد السليمي يف درنةأويف مسجد القريوان القدمي  ،بالقاهرة

كنت  ،الذي قادين بدوره اىل جتربة اساسية ثالثة يف حيايت ،ىل االسالمإن يقودين الدرب الفلسفي أوقبل 
من خالل  ،على قسط وافر من التعليم اجليزوييت ،ربجوانا بعد يف سن املراهقة يف مدينة اشفن ،قد حصلت

  .املتمركزة يف الشمال )املانيا اجلديدة(وهي املقابل حلركة  Congregatio Marianaعضوييت جلمعية 
وذلك الن اجلستابو مل يتمكن  ،ىل فترة حكم النازيإذه املنظمة  ،بل تعلقنا الرومانسي ،ويعود ارتباطنا

ومل يكن حىت ايب املشتت الفكر يعلم بعضوييت هلذه . كانت تقاوم هذا احلكم سرا من الكشف عنها عندما
. منية مشددةأيف ظل اجراءات  ،حد القساوسة اجليزويت يف احدى املقابرأسبوعيا مع أوكنا جنتمع . املنظمة

فضل أولكننا متكنا مبرور الوقت من استقطاب . فراد جمموعته فحسبأفكان كل فرد منا ال يعرف سوى 
ننا منعنا هذه العناصر أي أ ،)شبيبة هتلر(وقطعنا بذلك الطريق على منظمة . عناصر تالميذ املدارس الثانوية

فراد املنظمة بلغ عند أن عدد أدهشنا أولقد  ،ىل منظمات الشباب التابعة للحكم النازيإن تنضم أاجليدة من 
ستمتاع حبياة واساليب منظمات الشباب اليت عدنا اىل اال ،ن انقضت احلربأبعد  ،فردا ٨٠انتهاء احلرب 

  .كانت سائدة يف عشرينات هذا القرن
ولكنين  ،وبأدق شؤوا من الداخل ،فقد كنت على دراية تامة بالديانة الكاثوليكية ،ونظرا ملا سبق ذكره

 Carl Jacobنا وأكنت . كنت قد بدأت اضع هذه الديانة حمل تساؤالت وشكوك ،يف الوقت ذاته
Burckherdt   ن يكون عامل الالهوت ودارس االديان مسيحيي أنتساءل دوما عما اذا كان من الصواب

  . الديانة
ين كنت على يقني تام من عدم وجود دليل إفLudwig Wittgenstein  وبالرغم من اعجايب بفلسفة

ن االعتقاد أو ،قاطع وكنت شديد التمسك بالرأي القائل بأن عدم وجود اهللا غري مؤكد بشكل ،ينفي وجود اهللا
  . وقد حسمت هذا باعتقادي يف وجود اهللا ،و نفي وجوده يظل مسألة حتسمها العقيدة ويقني الفردأبوجود اهللا 

بل قل  ،وقد كنت شديد االقتناع بامكانية ،ثار سؤال عن ماهية االتصال بني اهللا االنسان ،وبعد ذلك
  .تدخل اهللا وتسيريه ريات االمور ،بضرورة
أن اليت استنتجت من خالهلا  ،تكز اقتناعي هذا على دراسيت ودراييت بتاريخ االنسانية والعلوم واحلقوير

ال يشهد تاريخ العلوم على أ. دراك حقيقة عالقتنا ببيئتنا وباهللاإىل إجمرد مراقبة الطبيعة وتتبعها فقط لن يقودنا 
كنت ذه اخلطوة قد حسمت يقيين ! ديدة؟حقيقة مفادها ان احلقائق العلمية يغري بعضها بعضا بسرعة ش

 او املسيحية او االسالم ،ولكن اي دين؟ واي عقيدة؟ هل هي اليهودية ،الوحي والدين ،بل بضرورة ،بامكانية
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  ؟ !
جابة من خالل جتربيت الثالثة اليت تتلخص يف قراءيت املتكررة لآلية جاءتين اإلف ،وهنا تداركين اهللا بلطفه

ن تصيب هذه اآلية بصدمة أوال بد من  ،)٣٨:لنجم(﴾ أَلَّا تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى ﴿:من سورة النجم ٣٨
. ىل النقيضإنه يدعو يف ظاهر االمر ال ،شديدة كل من يأخذ مبدأ حب اآلخر الوارد يف املسيحية مأخذ اجلد

  :مها ،ساسا وجوهرا لفكر ديينأن وامنا تتضمن مقولتني دينيتني متثال ،ولكن هذه اآلية ال تعرب عن مبدأ اخالقي
  .ـ اا تنفي وتنكر وراثة اخلطيئة ١
  .وحتمل الوزر عنه ،مكانية تدخل فرد بني االنسان وربهإ ،بل وتلغي متاما ،ـ اا تستبعد ٢
بل وتنسف مكانة القساوسة وحترمهم من نفوذهم وسلطام الذي يرتكز على  ،املقولة الثانية ددهذه و

واملسلم بذلك هو املؤمن املتحرر من مجيع قيود . االنسان وربه وتطهريهم الناس من ذنوموساطتهم بني 
  .شكال السلطة الدينيةأو

النه يفرغ التعاليم املسيحية من عدة  ،مهية قصوىأفقد شكل يل  ،ما نفي وراثة اخلطيئة وذنوب البشرأ
وبدا يل ان تصور . على سبيل التضحية واملوت ،الثالوث ،التجسيد ،ضرورة اخلالص: مثل ،عناصر جوهرية

جل أن اهللا يتعذب من أي أوعدم قدرته على تغيري ذلك اال باجناب ابن والتضحية به ـ  ،فشل اهللا يف خلقه
  . هانة بالغةإبل وجتديف و ،مر فظيع ومروعأنسانية ـ اإل

وتبني يل جليا الدور  ،ساطري متنوعة ومتعددةأصوهلا على أوبدت يل املسيحية وكأا تعود لترتكز يف 
 ،والذي مل يعرف املسيح ابدا ومل يصاحبه يف حياته ،لقد قام بولس ..اخلطري والشرير الذي لعبه بولس الرسول

وتيقنت ان الس . نبيائهأحد رسل اهللا وأاليت ترى يف املسيح وبتغيري بل وبتزوير التعاليم اليهودية ـ املسيحية 
 ،وحاد عن الصواب وتعليمات املسيحية االصلية ،قد ضل طريقه متاما ،)٣٢٥عام (الذي انعقد يف نيقيا  ،امللي

حياول تصحيح هذا اخلطأ  ،اي بعد مرور ما يزيد على ستة عشر قرنا ،واليوم ،عندما اعلن ان املسيح هو اهللا
  .بعض علماء الالهوت الذين يتمتعون جبرأة شديدة

بوصفه العقيدة االساسية احلقة اليت مل تتعرض ألي  ،هو وجممل القول انين بدأت انظر اىل االسالم كما
( ﴾)٤(ولَم يكُن لَه كُفُوا أَحد ) ٣(لَم يلد ولَم يولَد  ﴿:عقيدة تؤمن باهللا الواحد االحد الذي.. تشويه او تزوير

  )االخالص
بل ومن  ،ملسيحية من احنرافاليت مل تتعرض ملا يف اليهودية وا ،عقيدة التوحيد االوىل اإلسالم رأيت يف

حد انبياء أا ال تؤله أكما  ،معتنقيها هم شعب اهللا املختارأن عقيدة ال ترى  ،اختالف عن هذه العقيدة االوىل
  . اليهود

ولقد بدت يل مقوالت القرآن اجلوهرية  ،تصور تقدمي ،صفى وأبسط تصور هللاألقد وجدت يف االسالم 
  .دىن شكوك يف نبوة حممدأنه مل تعد تساورين أية جدا حىت ومبادئه ودعوته االخالقية منطق

ن أحيث  ،مهيةأي أن التحول من دين اىل دين آخر ليس له أولقد مسعت مرارا قبل اعتناقي االسالم مقولة 
ن السلوكيات واالخالق أو ،وتدعو اىل االخالقيات والقيم ذاا ،االديان كلها تؤمن يف آخر االمر بإله واحد
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 ،ألهم من الصالة مخسا ،وان يتوجه االنسان اىل اهللا سرا ،باالضافة اىل االميان باهللا يف قلب االنسان ،احلميدة
كم من مرة اضطررت اىل االستماع اىل هذه املقوالت من مسلمني  ،ومن صوم رمضان وأداء فريضة احلج

  .ن يدركوا ذلكأتراك ختلوا عن عقيدم دون أ
اذا ما تيقنت ان اهللا يتحدث الينا  ،وكل هذه احلجج واملقوالت تبدو واهية ،ن إهلا خاصا سريا ليس بإلهإ

  .ومن يدرك هذه احلقيقة ال جيد مفرا من ان يكون مسلما بأعمق معاين هذه الكلمة. يف قرآنه
ن أكنت قريبا من االسالم بأفكاري قبل لقد : مث قال ..سكت قليال يسترجع أفكاره اليت ربطته باإلسالم

ن مل اكن مهتما حىت ذلك احلني إو ،ينبغي ابنطق الشهادتني متطهرا كم ،١٩٨٠مي يف عام سالإاشهر 
  .بواجباته ونواهيه فيما خيتص باحلياة العملية

وهذا على  ،ولكين مل اكن كذلك بعد من الناحية العملية ،لقد كنت مسلما من الناحية الفكرية او الذهنية
ن اصري أوامنا ال بد  ،فال ينبغي ان اكون مسلما يف تفكريي فقط. ذرياوجه اليقني ما يتحتم ان يتغري اآلن ج

  .يضا يف سلوكيايتأمسلما 
فقد  ،ن يهب املسلم نفسه هللاأواذا كان االسالم يعين  ،اذا كان الدين يعين رباطا يربط االنسان بربه

وليس . م صالة االسالمتعلأن أ ،يف اخلمسينات من العمر ،كمسلم حديث عهد باالسالم ،هم واجبايتأكانت 
صلح فنون أما .. ن االمر هنا يتعلق مبسألة اتصالأمن الضروري ان يكون املرء خبريا يف احلاسب اآليل ليدرك 

  االتصال لالتصال به؟
من مث  ،سالم املرء للخطر اكثر من انقطاع صلته بربهإانه ال شيء يعرض  ،على اي حال ،ومن املؤكد

عندما يقول انه يؤمن  ،العنصر احملوري يف حياة كل من يعي ويدرك معىن ما يقوله يصبح التسبيح حبمد اهللا هو
  . باهللا

دون  ،فمن يؤكد المرأة غائبة حبه هلا ،١ن من ال يصلي ليس مبؤمن من وجهة نظريإف ،وبناء على ذلك
احدة على صورا ودون ان يلقي نظرة و ،و يف الكتابة اليهاأان تكون لديه رغبة يف التحدث اليها تليفونيا 

  .ليس حمبا هلا يف حقيقة االمر ،طوال اليوم
ستكون لديه بالضرورة  ،فمن يعي ويدرك حقا املعىن احلقيقي لوجود اهللا ،وهذا ما ينطبق متاما على الصالة

 ﴿:يصري ما يردده املسلم كثريا وهو يقرأ سورة الفاحتة ،وبذلك فقط. رغبة يف التأمل ويف التوجه اىل اهللا كثريا
نيعتسن اكإِيو دبعن اكحقيقة واقعة )٥:الفاحتة( ﴾ إِي .  

ناهيك عن قدريت على احلفظ والتالوة . جهل ما جيب فعله واتباعه يف الصالةأوكنت حىت تلك اللحظات 
مقدمة  ن امعن يف دراسةأوقبل . ولويايت آنذاك هي التغلب على هذا النقصأوىل أومن مث كانت  ،باللغة العربية

ن يعلمين الوضوء أطلبت من صديق تركي  ،حتظى بأكرب قدر من الثقة ،مصورة باللغة االملانية للصالة االسالمية
ورفع  ،على القدم اليسرى رض مستنداواجللوس على األ ،والركوع والسجود ،وكيفية الوقوف يف الصالة

                                                
بل هو كذلك من حيث األدلة الشرعية، فالكثري منها يعترب الصالة مظهرا ال يستغىن عنه إلثبات اإلميان، وقـد ورد يف  )  ١(

  )فمن تركها، فقد كفر العهد الذي بيننا وبينهم الصالة،(احلديث الصحيح 
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وكيف يقف املرء  ،ا مع حتريك الشفتني يف القراءةومىت يقرأ سر ،ومىت يقرأ املرء جهرا ،واجتاه النظر ،الذراعني
وكيف يتحرك داخل  ،وكيف يتصرف املرء عندما يأيت متأخرا اىل املسجد ،موقفا صحيحا خلف االمام

  .يكون كذلكأن يتصرف املسلم كمسلم دون أن نه من اخلطر إف ،ويف احلقيقة! نه علم كاملإ ،املسجد
و عند مصدر املياه يف الفناء االمامي أيف احلمام  ،ك امرا غريبان بدا ذلإو ،وتبدأ الصالة االسالمية

 ،وكيف ميسح الرأس ،وكيف يغسل املرء اليدين ،وينبغي تعلم ذلك حبسب تتابعه وتسلسله ،للمسجد بالوضوء
وحينما ينوي املرء الصالة ويرفع . كل شيء وضع وحدد على حنو دقيق متاما ،وكيف يتأكد من غسل الكعبني

مما يؤكد قدسية الصالة  ،فانه ينفصل متاما عن مشاغل حياته اليومية ،اىل الرأس مكربا مفتتحا الصالةاليدين 
  .بالنسبة له

 ،والعصر ،والظهر ،الصبح: يتعلم املرء ايضا عدد الركعات يف كل من الصلوات اخلمسأن وينبغي 
  .اعيه من احكام الصالةوما ينبغي على املسافر ان ير ،وان يعرف مواقيتها ،والعشاء ،واملغرب

حيث ينبغي ان يصطف املسلمون يف صف مستقيم  ،خريا كيفية الوقوف يف صالة اجلماعةأوتعلمت 
انه يرمز اىل . وهذا التالصق يرمز بالنسبة يل اكثر من جمرد ضم صفوف ،تتالصق فيه االقدام وتسد الفرج

اليت  )السالم عليكم(ن يف اية كل صالة مع حتية ويتجدد هذا التضام. التضامن على حنو يؤثر يفّ جمددا كل مرة
وبعدها  ،وبعد ذلك ميسح وجهه بكلتا يديه اعالنا عن انتهاء الصالة ،ينطقها املصلي وهو يلتفت ميينا مث يسارا

  )تقبل اهللا صالتك(يتقبل اهللا صالته أن ميد يديه اىل جاره يف الصالة مصافحا ومتمنيا 
انه غري هذه التحية مرة عندما  ،السكرتري العام لوزارة اخلارجية اجلزائرية ،وروى يل عبد الوهاب عبادة

تأنيبا وكانت نتيجة ذلك انه تلقى  ،)السالم عليك(فقد بدا له انه من االقرب اىل املنطق ان يقول  ،كان طفال
ات املرئية وغري ن حتيته تشمل مجيع املخلوقأل ،)السالم عليكم(: املسلم يقول دائماأن من والده الذي علمه 

  .تشمل املالئكة وتشمل الصراصري ،املرئية
فكيف استطعت أن تتخلص  ،وهو شيء طبيعي بني قومنا وأهل بلدنا ،لقد كنت أمسع حببك للخمر: قلت

  أو كيف مل تقف اخلمر حجابا بينك وبني اإلسالم؟ ،منها
ولكن ما حدث  ،من اخلمر يف دميلقد ظننت يف بادئ األمر انين لن استطيع النوم جيدا دون جرعة : قال

أصبح نبضي  ،فنظرا ألن جسمي مل يعد حباجة اىل التخلص من الكحول ،بالفعل كان عكس ما ظننت متاما
  . أثناء نومي اهدأ من ذي قبل

كنت يف جاهلييت الشخصية قبل اعتناقي االسالم خبريا باخلمور : مث قال ،يسترجع ذكرياته ،سكت قليال
  . أنواع األنبذة احلمراء املدهشة مبجرد تذوقها بطرف لساين نين كنت أحددإحىت 

وامنا هو ايضا  ،لقد وجدت مع ذلك ان التحرمي القرآين للخمر واملخدرات ليس ضرورة اجتماعية فحسب
ايت هذه املرحلة من حيايت مرة  ،ومن مث ،اذ ميكنه ان يكون متيقظا صايف الذهن دائما ،منفعة شخصية للفرد

فنحن . يفاخر بأنه اعظم املخلوقات ،بفضل قدرته على التفكري وإعمال عقله ،فان االنسان ،ىل االبدوإ ،واحدة
وهذه الصفات اليت ترقى  ،وان نتصرف حبكمة ،البشر نستطيع ان منعن التفكري يف العامل من حولنا ويف احوالنا
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وحنن بذلك منتهن انفسنا وحنط  ،راتهي ذات الصفات اليت ندمرها على حنو منتظم بتعاطي اخلمور واملخد ،بنا
اليت ال يغيب عنها  ،وننحدر بالتايل اىل مكانة ادىن من مكانة احليوانات ،من قدرتنا داخل املنظومة الكونية

وكانت مديرة مرتيل الصربية يف . فادمان تعاطي اخلمور واملخدرات نوع من التشويه الذهين الذايت. وعيها ابدا
  .حىت بعد عالج لفترات طويلة ،اذ كانت تعود دائما اىل ادمان اخلمر ،بلغراد مثاال منذرا يل

وكثريا ما يقدم هؤالء  ،ويثري الشفقة ،يبعث على االكتئاب ،ن مشهد مدمين تعاطي اخلمر مشهد مهنيإ
الن اخلمر سلبتهم  ،ولكنهم ال يستطيعون الرجوع عما هم فيه ،وهم يعلمون حقيقة حاهلم ،على االنتحار

من النادر ان جتد عدد مدمين اخلمر يف اتمع االحدث يف املدن . واالرادة والقدرة على اختاذ القرار العزمية
 ،فهم ميسكون ـ من وقت الظهرية ـ بكأس الراكيا يف يد. قل من عددهم يف املانياأالتركية الكبرية 

 ،وهم من الناحية الدينية ،ممربهنني بذلك على ام مل يعودوا سادة انفسه ،وبالسيجارة يف اليد االخرى
ألن اخلمر ونيكوتني الدخان اهم عندهم من كل ما عدامها يف العامل مبن  ،ميارسون بذلك نوعا من الشرك باهللا

  .ولكن ليس بدون الراكيا ،فهم يستطيعون ـ يف ظنهم ـ ان يعيشوا بدونه. يف ذلك رم الذي خلقهم
حيث ال يبدو ضارا يف حالة  ،اىل منع البدء يف تعاطيها يهدف القرآن من وراء التحرمي املطلق للخمر

 ،فالكأس الواحدة ال تبدو خطرية يف الظاهر ميكن يف يوم ما ان تصبح كؤوسا عديدة. احتساء كأس واحدة
وان يقدم ما ال حصر له من االعذار واحلجج لتربير اعتياده  ،ومن املعتاد اال يرى املدمن انه معرض للخطر

يعانون من  ،ومن ذلك كون املدمنني سعداء او تعساء ،يف هذا الوقت بصفة خاصة ،تساء اخلمرالتدخني او اح
  .جوعى او شبعى ،مرضى او اصحاء ،مجاعة او فرادى ،ضغط العمل او يف اجازة منه

عندما انبه احد العاملني معي حىت قبل احتسائه اخلمر  ،فكنت ،لقد واجهت كرئيس مسؤول هذه املشكلة
واواجه بذلك مشكلة مع مستشار (كنت اعد معتديا على حقه يف ان يعرب عن شخصيته حبرية  ،بيوم واحد

كان مستشار شؤون العاملني نفسه يستطيع ان يتأكد يف اليوم التايل ان املوظف  ،ومع ذلك). شؤون العاملني
  .ا بادمان اخلمرفانه يعد رمسيا من هذه اللحظة مريض ،ومن مث. املعين صار يف واقع االمر مدمنا للخمر

  وبني اإلسالم؟ ،أال ترى حترمي اخلمر سببا حائال بني قومنا: قلت
من الصعب أن يتنازل ولكنه  ،رادأذا إحبق املرء يف تعدد الزوجات قد ينادي األملاين ف ..هذا صحيح: قال
  .عن اخلمر
ا التشريع خصوصيات أو أنه مل يالحظ يف هذ ..أال ترى اإلسالم قاسيا ذا النوع من التشريع؟: قلت

  املناطق املختلفة اليت قد تستدعي القول بإباحة اخلمر؟
ما يزال النساء واالطفال يتعرضون اليوم للضرب ف ..فاخلمر هي اخلمر ..إن ما تطرحه خطري جدا: قال

ثري وقد تسبب قائد احدى الناقالت البحرية حتت تأ ،تسقط الطائرات اليوم حتت تأثريهبل  ..حتت تأثري اخلمر
  . اخلمر يف وقوع اسوأ كارثة بيئية حىت اآلن

فانه ال ميكن تقدير اخلسائر  ،وعلى الرغم من توفر احصاءات عن حوادث الطرق وحوادث املصانع
 ،ويف بعض املستشفيات التركية. البشرية واملادية اليت تصيب اتمع الغريب بسبب ادمان اخلمر واملخدرات
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ان عاجال او  ،ملا ينطوي عليه ذلك من انذار ،اقسام عالج االمراض العقليةقسام عالج االدمان وأتتجاور 
  .هذا اذا ما دمر العقل قبل ان يتوقف الكبد عن أداء وظائفه ،آجال

ففي اية عام دراسي يف كلية  ،لقد كنت واحدا من ضحايا حوادث املرور اليت تقع حتت تأثري اخلمر
اي ايقاف (قمت جبولة يف الواليات املتحدة االمريكية بطريقة االوتوستوب  ،االحتاد بشينيكتادي بوالية نيويورك

عام ) متوز(من يوليو  ٢٨تعرضت يوم  ،ويف اثناء هذه اجلولة). السيارات واالنتقال ا جمانا من موقع اىل آخر
سريع من فبينما كنا يف طريقنا على الطريق ال ،حلادث سيئ بالقرب من هول سربجنز بوالية مسيسييب ١٩٥١

وال اتذكر  ،ظهر امامنا وحنن على مقربة من غايتنا شبح ،اتالنتا بوالية جورجيا اىل ممفيس يف والية مسيسييب
كان  ،ولكين علمت يف ما بعد ان هذا الشبح مل يكن سوى سيارة اصطدمت بنا. شيئا عما حدث بعد ذلك

قبل ان  ،يت تسمح باحتسائه اثناء القيادةال ،سائقها ومرافقه قد احتسيا كميات كبرية من اخلمر يف تنيسي
  .يتوجها اىل مسيسييب اليت متنع احتساءه اثناءها

قد وقتين مما  ،واليت كنت اضعها على وسادة املقعد اخللفية ،ذراعي املصابة اآلنأن وقد تبني يل بوضوح 
اجلراح من خياطة  وبعد انتهاء. سناينأكانت خساريت يف هذا احلادث تسع عشرة من  ،ومع ذلك ،كثرأهو 

 ،جراء عملية جتميلإصالح وجهي بعد سنوات عن طريق إنه من املمكن إ: سألين قائال ،ذقين وشفيت السفلى
 ن اهللا يدخر لك يا عزيزي شيئا خاصا جداإو ،حدأن مثل هذا احلادث ال ينجو منه يف الواقع إ «:ضاف قائالأو
«   

 ،ل سربجنز بذراع مربوطة وضمادة حتيط بالذقن وفم خميطوانا اجتول يف هو ،فكر يف هذا االمرأوقد كنت 
تناول الطعام .. ولكن كل شيء كان يؤملين ،فكر يف ما أرفه به عن نفسي يف يوم عيد ميالدي العشرينأوكنت 

درك أومل  ،فهذا على االقل ال يؤمل ،خريا ذهبت ألقص شعريأو ،او االجابة عن االسئلة ،او الترته ،او الشراب
  .عندما اشهرت اعتناقي لالسالم ،احلقيقي لنجايت وبقائي على قيد احلياة اال بعد ثالثني سنةاملغزى 

  :مالكومل إكس
لقد : فقال ،فسألت البابا عنه ،)مالكومل إكس(اسم يف هذا الفصل من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا 

إذ كان  )أمحر دويترويت(سالمه بالشيطان وكان يلقَّب قبل إو ،زعيم امللونني األمريكينيكان هذا الرجل 
 .ولكنه عدل عن هذا النهج بعد إسالمه ،زعيما عنصريا متطرفا يف عداوته للبيض

  فهل التقيته؟: قلت
ولكين ـ عندما كنت يف أمريكا ـ قرأت رسالة له كانت أهم عندي  ،مل أتشرف بلقائه ..ال: قال

  .وأعظم أثرا من أي لقاء
  الرسالة؟ فما كتب يف تلك: قلت
وال روحاً  ،ما رأيت قط كرماً أصيالً (:يقول فيهابعد رحلته للحج أرسل إىل أتباعه من مكة رسالة : قال

وطن إبراهيم  ،يف هذه األرض املقدسة ،غامرة من األخوة كهذه اليت تسود هنا بني الناس من كل لون وجنس
ليؤدوا املناسك نفسها بروح من  ،ء العاملفها هنا عشرات األلوف من احلجاج قدموا من كل أحنا …وحممد 
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  …أا ميكن أن تنشأ بني البيض والسود  –حبكم خربايت يف أمريكا  –ما كنت أظن  ،الوحدة واألخوة
ألنه هو الدين الوحيد الذي ميكن أن ميحو املشكلة العنصرية  ،وإن أمريكا يف حاجة إىل أن تفهم اإلسالم

ولكن الرتعة العنصرية !بل تناولت الطعام معهم ،مني بيض وحتدثت معهملقد تقابلت مع مسل… يف جمتمعها 
  ..حماها من أذهام دين اإلسالم
وهلم بشرة بيضاء  ،مع أخوة مسلمني هلم أعني زرقاء كأصفى ما تكون الزرقة ،إننا هنا نصلي إلله واحد

   )كأنصع ما يكون البياض
  :اللورد هديل

هذا : فقال ،فسألت البابا عنه ،)اللورد هديل(اسم يف هذا الفصل لبابا من األمساء اليت رأيتها يف دفتر ا
درس اهلندسة يف  ،ومن أرفعهم حسبا ،من أغىن الربيطانينيوهو  ،سليل األسرة املالكة يف بريطانياالرجل 
كتاب و)إيقاظ العرب لإلسالم(وأصدر كتاب  ،) The Islamic Renew( أسلم وأصدر جملةوقد  ،كامربدج

  )رمحة اهللا فاروق(باسم بعد إسالمه تسمى وقد  ،)غريب يصحو فيعتنق اإلسالمرجل (
  .فحدثين عنه: قلت
يف بيت ه مولدفقد ذكر يل أنه رغم  ،سأحدثك مبا حدثين به بعض من لقيه وعرفه خري معرفة: قال

لشكوك يف صحة بل طاملا راودته ا ،مل يشعر يوماً يف قرارة نفسه بإميان صادق حنو املسيحية ،مسيحي عريق
وطاملا توقف بفكره  ،والطقوس اليت ميارسها آباء الكنيسة يف صلوام وأقداسهم ،التعاليم اليت تروج هلا الكنيسة

  . عن أسرار الكنيسة السبعة
مل يقتنع بفكرة و ،إذ مل يستطع ـ وهو املثقف الواعي ـ أن يهضم فكرة أكل جسد املسيح أو شرب دمه

  … عقيدة الكنيسةفداء اليت هي من أسس ال
 ،وذلك من أجل مشروعات هندسية ،وشاء قَدر اهللا أن يسافر إىل منطقة كشمري اليت يدين أهلها باإلسالم

  …حيث كان يعمل ضابطاً يف اجليش الربيطاين ومهندساً
وهناك أهدى إليه صديق ضابط باجليش نسخة من املصحف الشريف حني ملس انبهاره بسلوكيات 

إذْ وجد يف كتاب اهللا ما يوافق طبيعة نفسه  ،هذا اإلهداء بداية تعرفه احلقيقي على اإلسالموكان  ،املسلمني
  … ويالئم روحه

ويتميز ببساطة  ،وجد أن مفهوم األلوهية ـ كما جاء يف القرآن الكرمي ـ يتوافق مع املنطق والفطرةلقد 
هلا وجوداً بني أهله من النصارى ير مل السمة اليت وهي  ،كما ملس يف الدين اإلسالمي مسة التسامح ،شديدة

 ،فالكاثوليك يتعصبون ضد الربوتستانت ،بل ضد بعضهم بعضاً ،الذين عرِفُوا بتعصبهم ضد الديانات األخرى
فكل فريق  ،الذين ال يقلون عن الطائفتني السابقتني تعصباً ضدمها ،وهؤالء بدورهم يتعصبون ضد األرثوذكس

  .ويسوق يف سبيل ذلك من احلجج أسفاراً يناقض بعضها بعضاً ،عداه باطل يزعم أن مذهبه هو احلق وما
وما قرأه عن  ،ومل يكن بوسع اللورد هديل إال أن مييل لإلسالم بعد اطالعه على ترمجة معاين القرآن الكرمي

عقيدم أسسوا  وبقوة ،وأبطال اإلسالم األوائل الذين استطاعوا أن يصريوا أعظم قواد العامل ،العقيدة اإلسالمية
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يف وقت كانت أوربا ترزح حتت وطأة اجلهل وطُغيان البابوات  ،حضارة عظيمة ازدهرت لقرون طويلة
  .والكرادلة

وصحابته ومن تالهم من التابعني  كما وجد اللورد هديل يف الشريعة اإلسالمية وسرية الرسول حممد 
  .القدوة احلسنة اليت تروى روحه العطشى للحق

حىت كتب  ،ظل قرابة عشرين عاماً يكتم إسالمه ألسباب عائليةفقد تناع اللورد هديل باإلسالم وبرغم اق
  .. له اهللا أن يعلنه على املأل يف حفل للجمعية اإلسالمية يف لندن

إنين بإعالين إسالمي اآلن مل أَحد مطلقاً عما اعتقدته منذ  :ففي ذلك احملل صاح بصوت مرتفع قائال
ألمتكن من الذهاب إليهم وإخبارهم بالتصاقي  ،وملّا دعتين اجلمعية اإلسالمية لوليمتها سرِرت جداً ،عشرين سنة

 ،وأنا مل أهتم بعمل أي شيء إلظهار نبذي لعالقيت بالكنيسة اإلجنليزية اليت نشأت يف حجرها ،الشديد بدينهم
  .لذي أمتسك به اآلنوإن كان هو الدين ا ،كما أين مل أحفل بالرمسيات يف إعالن إسالمي

 ،إن عدم تسامح املتمسكني باملسيحية كان أكرب سبب يف خروجي عن جامعتهم: مث قال ،سكت قليال
كما نسمع ذلك من النصارى بعضهم  ،فإنك ال تسمع أحداً من املسلمني يذم أحداً من أتباع األديان األخرى

  .يف بعض
إن طهارة اإلسالم وسهولته وبعده عن : مث قال ،اخلطريواملشدوه لذلك اإلعالن  ،نظر إىل اجلمع امللتف به

وقد رأيت يف  ،األهواء واملذاهب الكهنوتية ووضوح حجته ـ كانت كل هذه األمور أكرب من أثَّر يف نفسي
فإن املسيحي حيترم دينه ـ عادة ـ  ،املسلمني من االهتمام بدينهم واإلخالص له ما مل أَر مثله بني النصارى

حيب دينه  ،وأما املسلم فبعكس ذلك… حىت إذا ما مضى يوم األحد نسي دينه طول األسبوع ،يوم األحد
  .وال يفتر حلظة عن التفكري يف كل عمل يكون فيه عبادة اهللا ،سواء عنده أكان هو اجلمعة أو غريه ،دائماً

  .إن رجال ذا احملل من أهل بلده ال بد أن يكون إلسالمه تأثريا كبريا: قلت
إذْ مل تكد متر أشهر قليلة  ،يف بريطانيانشاط املسلمني أكرب األثر يف تقوية لقد كان إلسالمه  ..أجل: قال

بعد ما استرعى انتباههم ما تحدثَ به  ،على إعالن إسالمه حىت اقتفى أثره أكثر من أربعمائة بريطاين وبريطانية
  .دخلوا يف دين اهللا أفواجاًو ،فأقبلوا على قراءة الكتب اإلسالمية ،عن حماسن اإلسالم

  أمل يصبه ما يصيب املسلمني اجلدد من األذى؟: قلت
ولكونه سياسياً  ،يف بريطانيا للَّقَبِ الكبري الذي حيمله اكان إلشهار إسالمه صدى واسعلقد  ..بلى: قال

 صدق دينه محاوِلةً تفسري وامته يف ،انتقدته الصحف الربيطانيةفقد  ،وعضواً قيادياً يف جملسٍ اللوردات ،بارزاً
وهو أن يصبح ممثل املسلمني يف جمالس اللوردات وزعيماً  ،موضوع إشهار إسالمه بأنه لتحقيق مكسب رخيص

  .هلم
حنن ـ الربيطانيني ـ تعودنا : قال فيه) ملاذا أسلمت؟(مبقال عنوانه إىل الرد عليها  ته هذه التهمة دفعوقد 

ولكن أي ظلم أعظم من أن حنكم ـ كما يفعل أكثرنا ـ بفساد اإلسالم  ،أن نفخر حببنا لإلنصاف والعدل
  ؟ ! بل قبل أن نفهم معىن كلمة إسالم ،قبل أن نلم بشيء من عقائده
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ولكن هذا الوهم ال  ،من احملتمل أن بعض أصدقائي يتوهم أن املسلمني هم الذين أثروا يفَّ (:وقال فيه
وال حاجة يب إىل القول بأين … إال نتيجة تفكري قضيت فيه عدة سننيفإن اعتقادايت احلاضرة ليست  ،حقيقة له

   )ملئْت سروراً حينما وجدت نظريايت ونتائجي متفقة متام االتفاق مع الدين اإلسالمي
إن كل هذه احملاوالت العقيمة  (:حيث قال )إسالميك رفيو(ومن ردوده على هؤالء ما نشرته جملة 

وال  ،بالبذاءة وبالسفاسف ال متسه بأذى، قوم ا املُنصرونَ لتحقري شريعة النيب العظيم والوسائل الدنيئة اليت ي
   ) تغير عقيدة تابعيه قَيد أمنلة

فكم تظاهر اللص  ،ال عجب أن يكذب املنصرون وقد افتروا على اهللا كذباً (:قائالًعلى املبشرين رد و
وقد قال نيب  ،فقد غاض من وجههم ماء احلياء ،ولكن ال عجب ،بالتدين باألمانة والداعر باالستقامة والزنديق

فلو كانوا يستحيون من أنفسهم ـ أو على األقل من الناس  ..» إذَا لَم تستحِ فاصنع ما شئْت:» اإلسالم 
   ) واالفتراء الواضح ،ـ ملا أقدموا على هذا االدعاء الباطل

حفظت من كالمه جواهر من احلكم سأعرضها عليك لتكتشف من لقد : مث قال ،سكت البابا قليال
  :وإخالصه له ،سر اعتناقه لإلسالم اخالهل

ال ريب إن أسعد أيام حيايت هو اليوم الذي جاهرت فيه على : (معربا عن ساعة اعتناقه اإلسالملقد قال 
ال حيتم علي أن أبقى كذلك  فهذا ،فإذا كنت قد ولدت مسيحياً. .رؤوس األشهاد بأنين اختذت اإلسالم ديناً

وتشرب  ،إذا مل تأكل جسد املسيح: فقد كنت ال أعرف كيف أستطيع أن أؤمن باملبدأ القائل ،طوال حيايت
  !فلن تنجو من عذاب جهنم األبدي ،دمه

ومن يعادي املسيحية احلقة  ،إنين بإسالمي أعترب نفسي أقرب إىل املسيحية احلقة مما كنت من قبل (:ويقول
  ) …أمل فيه فال 

    ) وال أحب أن أكون مع اخلاطئني ،ولست مولود سخط وغضب ،مل أولد يف اخلطيئة (:ويقول
اذ التقيت  ،فأصبح حقيقة راسخة يف عقلي وفؤادي ،وأقنعين نقاؤه ،لقد متلك اإلسالم ليب حقا (:ويقول

   )بسعادة وطمأنينة ما رأيتهما قط من قبل
 ،فحياة النيب تسد تلك احلاجة ،ج كامل ليفي حباجاتنا يف خطوات احلياةمبا أننا حنتاج إىل منوذ (:ويقول

  .. ونرى ذلك فيها بألوان وضاءة ،فهي كمرآة نقية تعكس علينا األخالق اليت تكون اإلنسانية
  ) تتأكد بأنك جتده موضحاً يف إحدى حوادث حياة الرسول  ،خذ أي وجه من وجوه اآلداب

… ال يف أيام اآلحاد فقط !لذي جيعل اإلنسان يعبد اهللا حقيقة مدى احلياةاإلسالم هو الدين ا (:ويقول
وأخذ يستنشق هواء البحر النقي  ،أصبحت كرجل فر من سرداب مظلم إىل فسيح من األرض تنريه مشس النهار

   ) اخلالص
  :الالدي ايفلني كوبولد

: فقال ،فسألت البابا عنه ،)ايفلني كوبولدالالدي (اسم يف هذا الفصل من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا 
وقد كتبت مذكراا عن  ،وحجت إىل بيت اهللا ،وزارت احلجاز ،اعتنقت اإلسالم ،هذا اسم نبيلة إنكليزية
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  )البحث عن اهللا(والذي ترجم إىل العربية بعنوان  ،)احلج إىل مكة: (رحلتها تلك يف كتاب هلا بعنوان
  ن سر إسالمها؟فهل التقيت ا لتسأهلا ع: قلت
وتعرفها على  ،ولكين قرأت كتاا الذي ذكرت فيه رحلتها إىل اهللا ..مل أتشرف بذلك ..ال:  قال
  .وفيه يتجلى سر إسالمها ،اإلسالم

  فما الذي جذا إىل اإلسالم؟: قلت
أثر القرآن يف إن :(فقد قالت يف بيان تأثريه يف احلضارة اإلسالمية ..أول ما جذا إليه القرآن الكرمي : قال

ومكّنهم من إنشاء  ،فالقرآن هو الذي دفع العرب إىل فتح العامل ،كل هذا التقدم احلضاري اإلسالمي ال ينكر
  ١)واإلمرباطورية الرومانية سعة وقوة وعمرانا وحضارة ،إمرباطورية فاقت إمرباطورية اإلسكندر الكبري

وذكرت أيضا ما جاء يف : (فقالت ،علمي وما يف القرآن من سبق ،وذكرت موقف القرآن من العلم
وكيف أن العلم احلديث  ،القرآن عن خلق العامل وكيف أن اهللا سبحانه وتعاىل قد خلق من كل نوع زوجني

  ٢)قد ذهب يؤيد هذه النظرية بعد حبوث مستطيلة ودراسات امتدت أجياالً عديدة
وبديع أسلوبه أمر ال  ،قع أن مجل القرآنالوا:(فقالت ،وذكرت تأثرها بأسلوب القرآن يف مواضع عديدة

ومن املقرر أن تذهب الترمجة جبماله وروعته وما ينعم به من موسيقى لفظية  ،يستطيع له القلم وصفًا وال تعريفًا
ولعل ما كتبه املستشرق جوهونسن ذا الشأن يعرب كل التعبري عن رأي . لست جتدها يف غريه من الكتب

ومن الصعب أن يقول املرء بأنه  ،وهو أمر مشكوك به ،إذا مل يكن شعرا: (كريهم قالمثقفي الفرجنة وكبار مف
مث هو ليس موعظة  ،وهو إىل ذلك ليس تارخيًا وال وصفًا ،فإنه يف الواقع أعظم من الشعر ،من الشعر أو غريه

 ،حاورات أفالطونوال خطبا فلسفية كم ،كموعظة اجلبل وال هو يشابه كتاب البوذيني يف شيء قليل أو كثري
 ،بعيد املعىن يف خمتلف سوره وآياته ،وإن كان عامليا يف مجلته ،ولكنه صوت النبوة خيرج من القلوب السامية

  ٣)ويرتل يف كل بلد تشرق عليه الشمس ،حىت إنه يردد يف كل األصقاع
ة بعض سور أشار الدكتور مارديل املستشرق الفرنسي الذي كلفته احلكومة الفرنسية بترمج: (وقالت

أما أسلوب القرآن فإنه : (إىل ما للقرآن الكرمي من مزايا ليست توجد يف كتاب غريه وسواه فقال ،القرآن
ذلك أن األسلوب الذي ينطوي عليه كنه الكائن الذي يصدر عنه هذا  ،أسلوب اخلالق عز وجل وعال

 ،ا وشكًا قد خضعوا لتأثري سلطانه وسحرهواحلق والواقع أن أكثر الكتاب ارتياب. األسلوب ال يكون إال إهليا
وأن سلطانه على ماليني املسلمني املنتشرين على سطح املعمور لبالغ احلد الذي جعل أجانب املبشرين يعترفون 

ذلك أن هذا . باإلمجاع بعدم إمكان إثبات حادثة واحدة حمققة ارتد فيها أحد املسلمني عن دينه إىل اآلن
كان له األثر العميق يف نفس كل سامع يفقه اللغة . جزالة يف اتساق منسق متجانسالذي يفيض .. األسلوب
لذلك كان من اجلهد الضائع الذي ال يثمر أن حياول املرء نقل تأثري هذا النثر البديع الذي مل يسمع مبثله  ،العربية

                                                
  .٥١البحث عن اهللا، ص )  ١(
  .٤٥البحث عن اهللا، ص )  ٢(
  .١١١البحث عن اهللا، ص )  ٣(
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   ١)بلغة أخرى
 ،فَحسن تأليفه ،لعرب من نظم ونثرالواقع أن للقرآن أسلوبا عجيبا خيالف ما كانت تنهجه ا: (وقالت

كل هذا وغريه  ،وبديع أمثاله ،وانسجام قصصه ،وحسن تدليله ،وجودة مقاطعه ،ووجوه إجيازه ،والتئام كلماته
.. ال ميل قارئه وال خيلق بترديده ،وجعل ألسلوبه من القوة ما ميأل القلب روعة ،جعله يف أعلى درجات البالغة

وألفاظه بعضها مع بعض  ،وهي مع سهولتها جزلة عذبة ،حىت قلّ أن جتد فيها غريبا قد امتاز بسهولة ألفاظه
فإذا أضفت إىل ذلك مسو معانيه أدركت بالغته  ،متشاكلة منسجمة ال تحس فيها لفظًا نابيا عن أخيه

  ٢)وإعجازه
 ،على صدق اإلسالمواليت تربهن  فقد ذكرت الثمرات العظيمة اليت أجنزها حممد  ،باإلضافة إىل هذا

فلما جاء  ،كان العرب قبل حممد أمة ال شأن هلا وال أمهية لقبائلها وال جلماعتها( :فقالت ،وكونه من عند اهللا
حممد بعث هذه األمة بعثًا جديدا يصح أن يكون أقرب إىل املعجزات فغلبت العامل وحكمت فيه آجاالً 

  ٣)وآجاالً
وتلقي يف روعي  ،إىل نفسي ذكرى جهوده يف سبيل ال إله إال اهللا تعيد. .هذه هي مدينة الرسول(: وقالت

  ٤)صربه على املكاره واحتماله لألذى يف سبيل الوحدانية اإلهلية
وهي روعة  ،ما تقدم إىل قرب الرسول  روعة ما يستطيع هلا تفسريا ،ليجدن املرء يف نفسه ،لعمري: (وقالت

ذلك أنه أمام نيب مرسل وعبقري عظيم مل تلد مثله البطون  ،ا وأمالًمتأل النفس اضطرابا وذهوالً ورجاء وخوفً
وما  ،إن العظمة والعبقرية يهزان القلوب ويثريان األفئدة فما بالك بالعظمة إذا انتظمت مع النبوة.. حىت اليوم

  ٥)بالك ا وقد راحت تضحي بكل شيء يف احلياة يف سبيل اإلنسانية وخري البشرية
لَما متكن من محل هذه األمة العربية الشديدة  ،طاع النيب القيام باملعجزات والعجائبلقد است: (وقالت

لقد وفّق إىل خلق العرب خلقًا جديدا ونقلهم من الظلمات .. العنيدة على نبذ األصنام وقبول الوحدانية اإلهلية
  ٦)إىل النور

 ،وال راح يعمل الستثمارها ،يف األلقاب فإنه مل يفكر.. مع أن حممدا كان سيد اجلزيرة العربية: (وقالت
كرميا  ،ينظف بيته بنفسه ويصلح حذاءه بيده ،وأنه خادم املسلمني ،بل ظل على حاله مكتفيا بأنه رسول اهللا

وما لديه كان يف أكثر األحايني قليالً  ،ال يقصده فقري أو بائس إال تفضل عليه مبا لديه ،بارا كأنه الريح السارية
  ٧)كفيهال يكاد ي

                                                
  .١١٢البحث عن اهللا، ص )  ١(
  .١١٣البحث عن اهللا، ص )  ٢(
  .٥١البحث عن اهللا، ص )  ٣(
  .٣٩البحث عن اهللا، ص )  ٤(
  .٥٢البحث عن اهللا، ص )  ٥(
  .٦٦البحث عن اهللا، ص )  ٦(
  .٦٧البحث عن اهللا، ص )  ٧(
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واعتربته من  ،باإلضافة إىل هذا ذكرت إعجاا الشديد باملنهج اإلسالمي يف العقيدة والشريعة والسلوك
سألين كثريون كيف ومىت أسلمت؟ وجوايب على ذلك أنه يصعب علي : (فقالت ،األسباب األوىل إلسالمها

ويغلب على ظين أنين مسلمة منذ . يناتعيني الوقت الذي سطعت فيه حقيقة اإلسالم أمامي فارتضيت اإلسالم د
وليس هذا غريبا إذا ما راح املرء يفكر بأن اإلسالم هو الدين الطبيعي الذي يتقبله املرء فيما لو . نشأيت األوىل

بأنه دين : (أمل يصف أحد مشاهري النقاد يف أوروبا. ترك لنفسه ومل يفرض عليه أبواه الدين الذي يعتنقانه فرضا
  ١)نسانيةالعقل واإل

ويعرف املسلم بأنه الرجل الذي يسري  ،وهي تعين السالم أيضا ،اإلسالم كلمة تعين التسليم هللا: (وقالت
ولعل أمجل ما يف اإلسالم ما يضطرب . بسالم مع اهللا وعبادهيف حياته وفاقًا ملشيئة خالقه وأوامره والذي يعيش 

تقاليد والبدع والتصاقه اللصوق كله مبا يف احلياة من أمور وخلوه عن ال ،وأخوة إنسانية ،فيه من وحدانية إهلية
  ٢)واإلميان يف القرآن إمنا يقوم على العمل الصاحل وليس هناك يف اإلسالم إميان دون ما عمل صاحل أبدا.. عملية

 وهو يدعو املسلمنيمن فوائد احلج أنه يوطد الوحدة اإلسالمية ويغذي األخوة اليت أنشأها حممد : (وقالت
فاحلج واحلالة هذه ليس فرضا دينيا .. يف كل عام مرة واحدة إىل التعارف والتقارب والتحدث فيما بينهم

ولقد أشار إىل هذه الظاهرة اخلطرية األستاذ سنوك . مجعية أمم عظمى ،وإمنا هو إىل ذلك كله ،فحسب
ية يف التوحيد بني األمم والتقارب لقد سبق اإلسالم احلكومات األوروب: (هريوغرجنه املستشرق اهلولندي فقال

ولعمري إن هذه الدميقراطية  ،بني الشعوب مبا أقره من وجوب احلج على كل مسلم يستطيع إىل احلج سبيالً
واألخوة اليت أقرها اإلسالم وجعلها عامة بني أتباعه ملا خيجل اجلماعات األخرى اليت مل تفطن هلا وال دعت 

  ٣)إليها
  ٤)وليس هناك واسطة بني املسلم وربه ،نه ال كهنوت يف اإلسالممن املعلوم أ: (وقالت
إذا مل يكن يف اإلسالم إال هذه األخوة اليت قتلت التفرقة وجعلت من اإلنسانية شخصا واحدا ال : (وقالت

رفعها لكفى ولكان اإلسالم خري األديان وأقرا إىل اهللا وأ ،يعلو واحدها على رفيقه إال بالتقوى والعمل الصاحل
 ،إىل هذه الظاهرة الغريبة الفذة يف تاريخ اإلنسانية ،ولقد أشار املستر بيكتول الكاتب اإلنكليزي. درجات

وراح يضرب األمثال ذا االختالف العظيم يعم الغرب من أقصاه إىل أقصاه ويفصل بني املرء وولده وشقيقه 
رة حيث تقوم األخوة اإلسالمية فيه مقام العصبية وكيف أن اإلسالم يقف وحيدا يف هذه الظاه ،ونسيبه وجاره

  ٥)واجلوار وغريها من الصالت
وهو دين كلما تقدمت به األيام زادت  ،حي يف قلوب أتباعه ومريديه ،إن اإلسالم دين حي: (وقالت

ريه حيويته وقوي أمره وتبسط سلطانه وفشت دعوته ولوال ذلك ملا أمكنه أن يعيش وأن يظل حمتفظًا بقوته وتأث
                                                

  .٩البحث عن اهللا، ص )  ١(
  .١٢البحث عن اهللا، ص )  ٢(
  .١٣البحث عن اهللا، ص )  ٣(
  .١٣البحث عن اهللا، ص )  ٤(
  .١٣البحث عن اهللا، ص )  ٥(



 ٧٤

  ١)وحب أتباعه له
فهي أبدا تدفع املسلمني بعضهم إىل بعض وجتعل منهم قوة  ،إن روحانية اإلسالم قوية شديدة: (وقالت

  ٢)إنسانية تأمر باملعروف وتنهى عن املنكر مما ال يوجد مثله يف العامل احلاضر
مقصورة  ،الغريزة اجلنسية قريبا من لن احلب عندنا وكما يفهمه الغربيون ما يزاإ :احلق أقول: (وقالت

أما احلب مبعناه  ،فأما املناطق العليا  اليت يرتفع احلب املهذب إليها.. على ما تلهمه هذه الغريزة ،دائرته أو تكاد
احلب على أنه عاطفة إنسانية سامية أساسها إنكار الذات والرقي النفسي إىل عامل اخلري .. اإلنساين السامي

منطوٍ  ،وهو إىل ذلك كله موجود يف اإلسالم ،ال يفكر به أحد أو يتصور وجوده إنسانواجلمال واحلق فهذا ما 
يف هذه األخوة اإلسالمية اليت جتعل من الفرد عبدا يعمل خلري اموع وفردا قصارى مهه أن يعمل لإلحسان 

  ٣)واإلحسان أبدا
عتنقي األديان األخرى بسوء وهو إن اإلسالم ال يعرض مل: (فقالت ،وذكرت إعجاا بالتسامح اإلسالمي

وال عمل على قتلهم  ،كما أنه مل حيارب الذين مل يعتنقوا دينه.. ال حيملهم على قبول دينه والرتول حتت شرعته
من : البقرة( ﴾ ال إِكْراه في الدينِ ﴿:وآية القرآن الكرمي ظاهرة بينة ،وحرقهم وتعذيبهم كما فعل غريه وسواه

  ٤)٢٥٦اآلية
أدركته الصالة وكان يف .. هذا عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه دخل بيت املقدس فاحتًا ظافرا: (وقالت

أخشى أن يتخذ : وملا سأله البطريرك عن سبب ذلك قال له. فخرج منها وصلى خارجها ،داخل كنيسة القيامة
وبذلك حفظ .. بذلكاملسلمون بعدي من صاليت هذه يف الكنيسة حجة لقلبها إىل مسجد فيخرقون املعاهدة 

  ٥)الفاروق للمسيحية كنيستهم األوىل
وطرد الصليبيني من البالد  ،ملا استرجع السلطان صالح الدين بيت املقدس بعد معارك عديدة: (وقالت

وقد حفظ له كثري من كتاب  ،أظهر يف حروبه ومعاركه كل ألوان الرفق والرمحة والعطف والعفو عند املقدرة
  ٦)ومل يتأخروا من ااهرة ا واإلقرار بأنه كان أشرف األعداء وأطهر الفاحتني ،الغرب هذه الصفات

مما جيدر ذكره أن صالح الدين ملا افتتح القدس وكانت أفعال الصليبيني الدامية بأهلها ال تزال : (وقالت
ن أساءوا وأحرقوا ورفض االنتقام من الذي ،وأىب أن يعامل املغلوبني إال باحلسىن والرفق ،ملء السمع والبصر

  ٧)ودمروا وزاد ندى فسمح جلميع املسيحيني مبغادرة املدينة حتت رعاية رجاله وحمافظة قواده
 ،وذكرت إعجاا الشديد باحلضارة اإلسالمية املبنية على القيم اليت نشرها اإلسالم مبصادره األصلية

                                                
  .١٣البحث عن اهللا، ص )  ١(
  .١٣البحث عن اهللا، ص )  ٢(
  .٢٨البحث عن اهللا، ص )  ٣(
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  .٩٥البحث عن اهللا، ص )  ٦(
  .٩٦البحث عن اهللا، ص )  ٧(



 ٧٥

م وعزهم وكيف أم أنشأوا املدارس ليس من جيهل خدمات العرب للعلم واملعرفة يف أيام حضار: (فقالت
وعملوا على نشر الكتب وترمجة املؤلفات  ،وعززوا املعارف وأجازوا أهل العلم والعرفان ،وعنوا باملستشفيات

يف كل األقطار اليت امتدت حضارم إليها واستقام حكمهم فيها حىت أصبحت بغداد يف عصرها الزاهر مدينة 
تزال حىت يومنا هذا مدينة لإلسالم ذه الشعلة العلمية اليت محلها العرب يف أيام  وأوروبا ال ،العلم والفلسفة

  ١)حضارم وحافظوا عليها كل احملافظة حىت أخذا أوروبا منهم
وهو ما حيملنا أن نبكي  ،جاء العرب إىل أوروبا ومعهم شعلة العلم يف ذلك الزمان املاضي: (وقالت

  ٢)ضربة على احلضارة احلديثة والعمران القدميمصرع األندلس ألن مصرعها كان 
  ٣)أصيب العامل واحلضارة من سقوط العرب وايار سلطام خبسارة ال تعوض: (وقالت
أوجب عليهم فيها طلب العلم  ،هذه كلمة النيب العريب إىل املؤمنني) اطلبوا العلم ولو يف الصني: (وقالت

ولكن العلم األورويب مل يتفهم .. وأمر ا منذ مئات السنني من أقصى األرض إىل أقصاها وهي كلمة ألقاها
  ٤)خطورا وال اتبعها حىت القرن الثالث عشر وبعد سبعة قرون من صدورها

ولقد عرف كلومبوس يف جامعات إسبانيا .. إن اإلسالم كان يقف شعلة للمعرفة والعلوم: (وقالت
الذين .. رحب بطالب املعرفة من اليهود والنصارىوكانت هذه اجلامعات ت.. اإلسالمية أن األرض مدورة

  ٥)انتظموا فيها ونالوا شهاداا وتلقوا معارفها
  أمل يصرفها عن اإلسالم تلك الشبهات الكثرية اليت تثار حول موقف اإلسالم من املرأة؟: قلت 

لتعرف عن كثب على فلذلك هداها اهللا إىل ا ،لقد كانت هذه املرأة الفاضلة صادقة يف حبثها عن اهللا: قال
مل تكن النساء املسلمات متأخرات عن : (ومما ذكرته يف هذا قوهلا ،حقيقة موقف اإلسالم واملسلمني من املرأة

الرجال يف ميدان العلوم واملعارف فقد نشأ منهن عاملات يف الفلسفة والتاريخ واألدب والشعر وكل ألوان 
  ٦)احلياة

فإذا هي قسيمة الرجل هلا من احلق ما له وعليها ما عليه وال  ،حرياا ملا جاء اإلسالم رد للمرأة: (وقالت
فيلي رياستها فهو لذلك وليها حيوطها  ،واتساع احليلة ،فضل له عليها إال مبا يقوم به من قوة اجللد وبسطة اليد
لبأساء على فأما فيما سوى ذلك فهما يف السراء وا ،بقوته ويذود عنها بدمه وينفق عليها من كسب يده

وهذه  ،﴾ ولَهن مثْلُ الَّذي علَيهِن بِالْمعروف وللرجالِ علَيهِن درجةٌ  ﴿:'ذلك ما أمجله اهللا بقوله . السواء
وكما قرن اهللا سبحانه بينهما يف شؤون  ،الدرجة هي الرعاية واحلياطة ال يتجاوزها إىل قهر النفس وجحود احلق

وإذا احتمل الرجل . بينهما يف حسن التوبة وادخار األجر وارتقاء الدرجات العليا يف الدنيا واآلخرةقرن  ،احلياة
                                                

  .٥٠البحث عن اهللا، ص )  ١(
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 ٧٦

ودم جسمه يف سبيل معاشه ومعاش زوجه فليس ذلك بزائد  ،ومتاعب العمل وتناثرت أوصاله ،مشقات احلياة
  ١)ن دارهامثقال حبة عن املرأة إذا وفت لبيتها وأخلصت لزوجها وأحسنت القيام يف شأ

يزعمون : (زوجة السفري اإلنكليزي يف تركيا إىل شقيقتها تقول ،كتبت الالدى ماري مونتكاد: (وقالت
وهو ما أود تكذيبه فإن مؤلفي الروايات يف أوروبا ال حياولون  ،أن املرأة املسلمة يف استعباد وحجر معيب

اجتمعت إىل النساء املسلمات ما كان إىل ذلك  وأنين ،ولوال أنين يف تركيا ،احلقيقة وال يسعون للبحث عنها
لذهبت أصدق ما يكتب هؤالء  ،وإين أستمع إىل أخبارهم وحوادثهم وطرق معيشتهم من سبل شىت ،سبيل

وال أبالغ إذا قررت لك أن املرأة املسلمة وكما رأيتها  ،يكذب كل التكذيب أخبارهم هولكن ما رأيت ،الكتاب
مث إن يعشن  ،ميالا يف أوروبا ولعلها املرأة الوحيدة اليت ال تعىن بغري حياا البيتيةيف األستانة أكثر حرية من ز

  ٢)يف مقصورات مجيالت ويستقبلن من يرد من الناس
فقد أمر رسول اهللا النساء  ،إن جهل النساء يف اإلسالم أمر ال يتفق  وأوامر الرسول الكرمي: (وقالت

  ٣)على املؤمنني به وشدد يف ذلك مبا ال يدعو جماالً للشبهة والتأويلبطلب العلم وحظر اإلسالم اجلهل 
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  ثالثا ـ األدباء 
  من تقصد باألدباء؟: فقلت ،)األدباء(فوجدت عنوانه  ،فتحت دفتر البابا على فصله الثالث

يطق  عما ملا ونبعت هلم من منابع املشاعر عيون عربوا  ،أولئك الذين فتحت هلم خزائن الكالم: قال
  .غريهم التعبري عنه

  فما الفرق بني هؤالء وبني غريهم؟: قلت
  .هؤالء هم لسان البشر الذي يعرب عنهم: قال
أَلَم تر أَنهم في كُلِّ  والشعراُء يتبِعهم الْغاوونَ ﴿:'كما قال  ،ولكنهم قد يتيهون يف أودية األماين: قلت

 اهللا رسول مع نسري حنن بينما: قال سعيد أيب عنوقد روي يف احلديث  ،)٢٢٥ -٢٢٤:الشعراء) (واد يهِيمونَ
 جرض إذ ،بالعرنشد شاعر عالنيب فقال ،ي :» جوف ميتلئ ألن- الشيطان امسكوا أو- الشيطان خذوا 

  ١» شعرا ميتلئ أن من له خري قيحا أحدكم
إِلَّا الَّذين آمنوا وعملُوا  ﴿:فقال ، تعاىل املؤمننيوقد استثىن اهللا ،ريهم صدقافيمتلئ غ ،وقد يصدقون: قال

                                                
حىت حكي عن بعض الزهاد أنـه  فهم البعض هذه النصوص فهما خاطئا، فراحوا يذمون الشعر ذما مطلقا، .. رواه أمحد)  ١(

 !ال أحب أن أرى يف صحيفيت يوم القيامة بيت شعر: كان ال يتمثل ببيت شعر، وملا سئل عن ذلك قال
، )من قرض بيت شعر بعد العشاء مل تقْبلْ له صالة تلك الليلة(منها  وهم يستدلون هلذا بأحاديث مكذوبة على رسول اهللا 

  .وهذا حديث غريب من هذا الوجه، مل يروِه أحد من أصحاب الكتب الستة :وقد قال ابن كثري يف خترجيه
رواه ) ألن ميتلئ جوف أحدكم قيحا يريه خري له مـن أن ميتلـئ شـعرا   : ( يف ذم الشعر أما احلديث الذي جاء عن النيب 

 .البخاري يف باب األدب، ومسلم يف باب الشعر
الوعيد على ما إذا غَلَب عليه الشعر، وملك نفسه؛ حىت اشتغل بـه عـن   ، أو على على الشعر املشتمل على الفحشمحل فقد 

 .تالءالقرآن والفقه يف الدين وحنومها؛ ولذلك ذكر االم
 .أن يشغل املالئ بشيء مجيع أجزائه؛ حىت ال يكون فيها فضل لغريهالذي يعين ) االمتالء(ويدل هلذا ما ذكره من لفظ 

بغضت إِلَـي  .. ملا نشأت: وهو قوال نسبه للرسول  )إعجاز القرآن(يف كتابه  -رمحه اهللا-وأورد مصطفى صادق الرافعي 
  .. عراألوثان، وبغض إِلَي الش

قد أخـرج البخـاري يف   للشعر وحمبته له يف مواضع كثرية، ف بدليل ماورد من مساع النيب  وهو قول ال أصل له، وال سند
فأنشدته؛ حىت أنشدته ، من شعر أمية بن أيب الصلت استنشدين رسول اهللا : عن عمر بن الشريد عن أبيه أنه قال )األدب املفرد(

 .مائة قافية
يسـتزيده،   » هيـه  «:يقول عقب كل بيت مائة بيت، فكان   تفسريه أن بعض الصحابة أنشد النيب وذكر ابن كثري يف

 .فيزيده
   » واترك الرديء، فحسنه حسن، ورديئه رديء، فخذ احلسن.. الشعر كالم «:-رضي اهللا عنها-عائشة  وقد قالت
 :لذم الشعر؛ وهيوجوه ثالثة اجلرجاين الشيخ عبد القاهر وقد ذكر 

 .من حيث ما يتضمنه من فُحش ونبو عما تقتضيه األخالق: أي. أن يذَم الشعر من حيث املضمون: ولاأل
 .وهذه ناحية صناعية. أن يذَم من حيث الوزن والقافية: الثاين
  .أن يذَم العتبارات تتصل بالشاعر: الثالث

باعتبار الثاين يرجع إىل الصناعة، والثاين يرجـع إىل شخصـية   وحنن يف هذا الفصل كما يف سائر الرسائل ال نعترب إال األول، 
  .الشاعر، ال إىل ما قاله، واملؤمن يستفيد احلكمة وال يهمه من أي وعاء خرجت



 ٧٨

 ﴾ لَبٍ ينقَلبونَالصالحات وذَكَروا اللَّه كَثرياً وانتصروا من بعد ما ظُلموا وسيعلَم الَّذين ظَلَموا أَي منقَ
 ،ثابت بن حسان جاء ،﴾ الْغاوونَ يتبِعهم والشعراُء ﴿:نزلتوقد ورد يف احلديث أنه ملا  ،)٢٢٧:الشعراء(

 اآلية هذه أنزل حني اهللا علم قد: فقالوا يبكون وهم ، اهللا رسول إىل مالك بن وكعب ،رواحة بن اهللا وعبد
 ﴾ كَثريا اللَّه وذَكَروا ﴿ » أنتم «:قالمث  ﴾ الصالحات وعملُوا آمنوا الَّذين إِال ﴿: النيب فتال. شعراء أنا
    ١»أنتم «:قال ﴾ ظُلموا ما بعد من وانتصروا ﴿ ،﴾ أنتم «:الق

 فقال ،أنزل ما الشعر يف أنزل قد ،وجل عز ،اهللا إن:  للنيب قال أنه كعب بن مالك عنوقد روي 
:» ما لكأن ،بيده نفسي والذي ،ولسانه بسيفه جياهد املؤمن إن ح به مترموضل ن٢» النب   

وقد قدموا لإلسالم أعظم ما  ،سالم شعراء كثريون ميتلئون صدقاقد كان يف اإلف ،أما إن قلت هذا: قلت
  .يقدمه مسلم ناصح

  .ولذلك تراين قد بدأت م يف هذا الدفتر: قال
  :شعراء من الصحابةـ ١

  .سانأو حب ،فكيف التقيت بابن رواحة ،وتعجبت منه ،قد رأيت ذلك: قلت
 ،والحظت فيه من الصدق ما مل أحلظه يف مجيع أشعار الدنيا ،وأعجبت به ،لقد التقيت بشعرهم: قال

  .فليس هناك من هو أحق باملدح من رسول اهللا 
 :عبد اهللا بن رواحة

  .فإين أراه يستهل قائمة الشعراء يف دفترك هذا ،فلنبدأ بعبد اهللا بن رواحة: قلت
  .ة هلذا الشاعر احملب الصادقفلي حمبة خاص ..أجل: قال
  .وشهد بدرا وأحدا واخلندق ،حضر بيعيت العقبة األوىل والثانيةوهو صحايب جليل  ،وكيف ال حتبه: قلت
 : وكان يقول ،يف عمرة القضاء وكان بني يدي النيب  ،كان أحد شعراء النيب الثالثةوفوق ذلك  : قال

 هبيلس نلُّوا بين الكُفَّار عخ      هزِيلنلَى تع كُمرِبضن 
 ضربا يزِيلُ اهلَام عن مقيله ويذْهلُ اخلَليلَ عن خليـله

خلِّ عنه  «: يف حرم اهللا وبني يدي رسول اهللا تقول هذا الشعر؟ فقال له النيب: فنادى عليه عمر وقال له
  ٣»النبل فوالذي نفسي بيده لكالمه أشد عليهم من وقْعِ ،يا عمر

  : قوله من شعره بني يدي النيب ذات يوم أنشد وقد 
رِفُـــهأَع ـــراخلَي يـــكف ـــتسفَرـــي تإِن  

     ــر ــاننِي اخلَبـ ــا خـ ــرِف أنْ مـ   واُهللا يعـ

    
                                                

، وقد شكك يف صحة هذه الرواية باعتبار السورة مكية، وهؤالء إسحاق ابن رواية من جرير، وابن ،حامت أيب ابن رواه)  ١(
ومنهم من تأخر إسالمه، ولكن هذا ومثله ال حيمل على سبب الرتول وإمنا حيمل على التفسري، فهؤالء الصحابة كانوا يف املدينة، 

  .ذلك الشعراء طبقوا على أنفسهم املعىن السليب لآليات، فصحح هلم رسول اهللا 
  .رواه أمحد)  ٢(
  .أبو يعليرواه )  ٣(
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هتـــفَاعش مـــرحي ـــنمالـــنيب و ـــتأَن  

       رالقَــد ى بِــهرأَز ــابِ لَقَــدساحل مــوي  

    
   مـــا آتـــاك مـــن حســـنٍفَثَّبـــت اُهللا

ــروا       ــذي نص ــرا كَال نصــى و ــت موس   تثَبِي

   
  ١» وإياك فثبتك اهللا «:قائال فدعا له الرسول 

فقد نصره باقتدار يف ميدان احلرب واجلهاد بشجاعته  ،وكما نصر عبد اهللا اإلسالم يف ميدان الكلمة
 .وفروسيته

أن الروم قد حشدوا جيوشهم استعدادا  علم الرسول  ،امنة للهجرةويف شهر مجادى األوىل من السنة الث
جيشا إىل حدود الشام عدده ثالثة آالف مقاتل؛ ليؤمن احلدود  فأرسل النيب  ،للهجوم على املسلمني

وإن قتل  ،إن قتل زيد فجعفر «:وقال هلم ،وجعل زيد بن حارثة أمريا على اجليش ،اإلسالمية من أطماع الروم
  » فر فعبد اهللا بن رواحةجع

نكتب : فقالوا ،علموا أن عدد جيش الروم مائتا ألف فارس ،فلما وصل جيش املسلمني إيل حدود الشام
واهللا  ،يا قوم «:فقال هلم ابن رواحة ،أو يأمرنا أن نرجع أو أي أمر آخر ،إىل النيب لريسل إلينا مددا من الرجال

إمنا نقاتلهم  ،وما نقاتل الناس بعدد وال قوة وال كثرة ،إا الشهادة ،ونإن اليت تكرهون هي اليت خرجتم تطلب
   » إما ظهور وإما شهادة ،فانطلقوا فإمنا هي إحدى احلسنيني. ذا الدين الذي أكرمنا اهللا به

وقاتل  ،وفيها دارت احلرب ،فكرب املسلمون وواصلوا مسريم حىت نزلوا قرية بالشام تسمى مؤتة
فأخذ الراية  ،فاستشهد زيد ،وأخذ زيد بن حارثة يقاتل ومعه راية املسلمني ،عداءهم قتاالً شديدااملسلمون أ

 ،فأحس يف نفسه بعض التردد ،فأخذ عبد اهللا الراية ،وراح يقاتل يف شجاعة حىت استشهد ،جعفر بن أيب طالب
 :وراح يقاتل يف شجاعة ويقول ،ولكنه سرعان ما تشجع

فْــــســــا ني تــــمــــه أَقْسنزِلنلَت  

ــه     ــةً أَو لَتكْرهنــــــ   طَائعــــــ

    
  فَطَالَمــــا قَــــد كُنــــت مطْمئنــــة

  مـــــالي أَراك تكْـــــرهني اجلَنـــــةْ   

    
  يــــا نفْــــس إال تقْتلــــى تمــــويت

  ومــــا تمنيــــت فَقَــــد أُعطيــــت   

    
يتـــــدـــــا هملَهـــــى فَعلفْعإِنْ ت  

   رـــــأَخإِنْ تويتـــــقفَقَـــــد ش ت  

   
  . وحلق بصاحبيه زيد وجعفر ،ونال عبد اهللا الشهادة

إىل يهود خيرب؛ ليأخذ اخلراج واجلزية مما يف  وقد أرسله النيب  ،فوق هذا مثال املسلم الصادقكان قد و
واهللا لقد تطعموين السحت؟  ،يا أعداء اهللا: فقال هلم ،فحاولوا إعطاءه رشوة؛ ليخفف عنهم اخلراج ،أراضيهم

وال حيملين بغضي إياكم وحيب إياه  ،وألنتم أبغض إيلَّ من القردة واخلنازير ،جئتكم من عند أحب الناس إيلَّ
  .على أن ال أعدل عليكم
  :حسان بن ثابت

                                                
  .ابن سعدرواه )  ١(
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فطلبت من ) حسان بن ثابت(كان االسم الثاين يف دفتر البابا يف هذا الفصل هو اسم الشاعر املشهور 
  :فقال ،نهالبابا أن حيدثين ع

كان يضع حلسان  أن النيب ـ رضي اهللا عنها ـ عائشة وقد أخربت  ،هو شاعر الرسول بال منازع
إن روح القدس مع  «:فقال رسول اهللا  ،املنرب يف املسجد يقوم عليه قائماً يهجو الذين كانوا يهجون النيب 

   ١»حسان ما دام ينافح عن رسول اهللا 
كنت أنشد : مر عمر حبسان يف املسجد وهو ينشد فلحظ إليه فقال: يب قالسعيد بن املسوقد روي عن 
 أجب عين اللهم أيده «:يقول أنشدك اهللا أمسعت النيب : مث التفت إىل أيب هريرة فقال ،وفيه من هو خري منك

    ٢»بروح القدس 
  :٣ ومن قصائده اليت رثى ا رسول اهللا 

ــد    ــول ومعهـ ــم للرسـ ــة رسـ   بطيبـ

  فـــو الرســـوم ومـــدمـــنري وقـــد تع   

    
ــة  ــن دار حرمـ ــات مـ ــي اآليـ   وال متتحـ

ــعد       ــان يص ــذي ك ــادي ال ــرب اهل ــا من   

    
  وواضـــح آثــــار وبــــاقي معــــامل 

  وربـــع لـــه فيـــه مصـــلى ومســـجد   

    
  ــا حجــرات كــان يــرتل وســطها    

ــاء ويوقـــد       ــن اهللا نـــور يستضـ   مـ

    
  معـــارف مل تطمـــس علـــى العهـــدآيها

  أتاهـــا البلـــى فـــاآلي منـــها جتـــدد    

    
  رفــت ــا رســم الرســول وعهــده    ع

ــد     ــرب ملحـ ــا واراه يف التـ ــربا ـ   وقـ

    
ــعدت    ــول فأس ــي الرس ــا أبك  ــت   ظلل

  عيــون ومثالهــا مــن اجلفــن تســعد       

    
ــا أرى  ــول ومــ ــذكرن آالء الرســ   يــ

  هلـــا حمصـــيا نفســـي فنفســـي تبلـــد   

    
ــد  ــد أمحـ ــفها فقـ ــد شـ ــة قـ   مفجعـ

  فظلــــت آلالء الرســــول تعــــدد     

    
ــريه     ــر عش ــل أم ــن ك ــت م ــا بلغ   وم

ــد       ــد توج ــا ق ــد م ــي بع ــن لنفس   ولك

    
ــدها    ــني جه ــذرف الع ــا ت ــت وقوف   أطال

ــد        ــه أمح ــذي في ــرب ال ــل الق ــى طل   عل

    
ــت    ــول وبورك ــرب الرس ــا ق ــت ي   فبورك

  بـــالد ثـــوى فيهـــا الرشـــيد املســـدد   

    
  وبـــورك حلـــد منـــك ضـــمن طيبـــا

ــد     ــفيح منضـ ــن صـ ــاء مـ ــه بنـ   عليـ

    
ــني  ــد وأعـ ــرب أيـ ــه التـ ــل عليـ   يـ

  أســـعد عليـــه وقـــد غـــارت بـــذلك   

    
                                                

  .رواه أبو داود)  ١(
  .البخاري ومسلم رواه)  ٢(
  .هذه القصيدة والقصائد التالية من روابة ابن إسحق يف سرية ابن هشام)  ٣(
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  لقـــد غيبـــوا حلمـــا وعلمـــا ورمحـــة

ــرى ال يوســـد       ــوه الثـ ــية علـ   عشـ

    
  وراحــوا حبـــزن لـــيس فـــيهم نبـــيهم 

ــد وهنــت منــهم ظهــور وأعضــد          وق

    
ــه     ــموات يوم ــي الس ــن تبك ــون م   يبك

ــد       ــاس أكم ــه األرض فالن ــد بكت ــن ق   وم

    
  وهـــل عـــدلت يومـــا رزيـــة هالـــك

ــد ؟     ــه حممـ ــات فيـ ــوم مـ ــة يـ   رزيـ

    
  الـــوحي عنـــهمتقطـــع فيـــه مـــرتل 

  وقـــد كـــان ذا نـــور يغـــور وينجـــد   

    
ــه    ــدي ب ــن يقت ــرمحن م ــى ال ــدل عل   ي

  وينقـــذ مـــن هـــول اخلزايـــا ويرشـــد   

    
  إمـــام هلـــم يهـــديهم احلـــق جاهـــدا

ــعدوا     ــوه يسـ ــدق إن يطيعـ ــم صـ   معلـ

    
  عفـــو عـــن الـــزالت يقبـــل عـــذرهم

ــود      ــاخلري أجـ ــاهللا بـ ــنوا فـ   وإن حيسـ

    
ــه   ــوا حبملـ ــر مل يقومـ ــاب أمـ   وإن نـ

ــن     ــدد فمـ ــا يتشـ ــري مـ ــده تيسـ   عنـ

    
  فبينـــا هـــم يف نعمـــة اهللا بينـــهم   

ــد     ــة يقصـ ــج الطريقـ ــه ـ ــل بـ   دليـ

    
  عزيــز عليــه أن جيــوروا عــن اهلــدى    

  حـــريص علـــى أن يســـتقيموا ويهتـــدوا   

    
ــه   ــثىن جناحـ ــيهم ال يـ ــوف علـ   عطـ

ــد       ــيهم وميهـ ــو علـ ــف حينـ   إىل كنـ

    
  فبينـــا هـــم يف ذلـــك النـــور إذ غـــدا

ــوت      ــن امل ــهم م ــورهم س ــد إىل ن   مقص

    
ــا  ــودا إىل اهللا راجعــ ــبح حممــ   فأصــ

ــد      ــالت وحيمـ ــق املرسـ ــه حـ   يبكيـ

    
ــا    ــا بقاعه ــرم وحش ــالد احل ــت ب   وأمس

ــد       ــوحي تعه ــن ال ــت م ــا كان ــة م   لغيب

    
ــافها    ــد ض ــورة اللح ــوى معم ــارا س   قف

  فقيــــد يبكينــــه بــــالط وغرقــــد   

    
ــده  ــات لفقــ ــجده فاملوحشــ   ومســ

ــد      ــام ومقعـ ــه مقـ ــه فيـ ــالء لـ   خـ

    
ــربى ــاجلمرة الكـ ــه مث أوحشـــت وبـ   لـ

ــد      ــع ومولـ ــات وربـ ــار وعرصـ   ديـ

    
  فبكـــي رســـول اهللا يـــا عـــني عـــربة

ــد     ــك جيمـ ــدهر دمعـ ــك الـ   وال أعرفنـ

    
  ومــا لــك ال تــبكني ذا النعمــة الــيت    

  علـــى النـــاس منـــها ســـابغ يتغمـــد   

    
ــويل  ــدموع وأعـ ــه بالـ ــودي عليـ   فجـ

  لفقــد الــذي ال مثلــه الــدهر يوجــد       

    
ــد  ــل حممـ ــون مثـ ــد املاضـ   ومـــا فقـ

  مثلـــه حـــىت القيامـــة يفقـــد    وال   

    
  أعــــف وأوىف ذمــــة بعــــد ذمــــة

  وأقــــرب منــــه نــــائال ال ينكــــد   
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  وأبـــذل منـــه للطريـــف وتالـــد   

  إذا ضـــن معطـــاء مبـــا كـــان يتلـــد    

    
ــى   وأكـــرم صـــيتا يف البيـــوت إذا انتمـ

  وأكـــرم جـــدا أبطحيـــا يســـود      

    
ــال  ــت يف العــ ــع ذروات وأثبــ   وأمنــ

  دعـــائم عـــز شـــاهقات تشـــيد      

    
ــت فرعـــ  ــا وأثبـ ــروع ومنبتـ   ا يف الفـ

  وعـــودا غـــذاه املـــزن فـــالعود أغيـــد   

    
ــه  ــتتم متامــ ــدا فاســ ــاه وليــ   ربــ

ــد      ــريات رب ممجـ ــرم اخلـ ــى أكـ   علـ

    
ــه   ــلمني بكفـ ــاة املسـ ــت وصـ   تناهـ

ــال العلــم حمبــوس وال الــرأي يفنــد          ف

    
ــب    ــويل عائـ ــى لقـ ــول وال يلقـ   أقـ

ــازب العقــل مبعــد        ــن النــاس إال ع   م

    
  ولـــيس هـــواي نازعـــا عـــن ثنائـــه

ــد     ــد أخلـ ــه يف جنـــة اخللـ   لعلـــي بـ

    
  مــع املصــطفى أرجــو بــذاك جــواره    

ــد     ــعى وأجهـ ــوم أسـ ــل ذاك اليـ   ويف نيـ

    
  :ومن مرثياته يف رسول اهللا 

ــا  ــام كأمنـ ــك ال تنـ ــال عينـ ــا بـ   مـ

ــد      ــل األرمـ ــا بكحـ ــت مآقيهـ   كحلـ

    
  جزعــا علــى املهــدي أصــبح ثاويــا    

ــد       ــى ال تبع ــئ احلص ــن وط ــري م ــا خ   ي

    
  فــي ليــتين وجهــي يقيــك التــرب هل  

ــد       ــع الغرقـ ــك يف بقيـ ــت قبلـ   غيبـ

    
  بـــأيب وأمـــي مـــن شـــهدت وفاتـــه

ــدي       ــنيب املهتـ ــنني الـ ــوم االثـ   يف يـ

    
  فظللــــت بعــــد وفاتــــه متبلــــدا

ــد     ــتين مل أولــ ــا ليــ ــددا يــ   متلــ

    
  أأقــــيم بعــــدك باملدينــــة بينــــهم

  يـــا ليـــتين صـــبحت ســـم األســـود   

    
  أو حـــل أمـــر اهللا فينـــا عـــاجال   

  مـــن غـــد يف روحـــة مـــن يومنـــا أو   

    
  حمضــــــا ضــــــرائبه كــــــرمي احملتــــــد

    
ــا  ــارك بكرهـ ــة املبـ ــر آمنـ ــا بكـ   يـ

ــعد       ــعد األسـ ــنة بسـ ــه حمصـ   ولدتـ

    
ــها  ــة كلـ ــى الربيـ ــاء علـ ــورا أضـ   نـ

  مـــن يهـــد للنـــور املبـــارك يهتـــدي   

    
  يــــا رب فامجعنــــا معــــا ونبينــــا

  يف جنــــة تــــثىن عيــــون احلســــد   

    
ــا   ــها لنـ ــردوس فاكتبـ ــة الفـ   يف جنـ

ــالل وذا ال    ــا ذا اجلـ ــودديـ ــال والسـ   عـ

    
  واهللا أمســـع مـــا بقيـــت الـــك   

  إال بكيـــت علـــى الـــنيب حممـــد      
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ــه  ــنيب ورهطـ ــار الـ ــح أنصـ ــا ويـ   يـ

ــواء امللحـــد       ــب يف سـ ــد املغيـ   بعـ

    
ــبحوا  ــبالد فأصـ ــار الـ ــاقت باألنصـ   ضـ

ــد      ــون اإلمثـ ــوههم كلـ ــودا وجـ   سـ

    
ــربه  ــا قــ ــدناه وفينــ ــد ولــ   ولقــ

  وفضـــول نعمتـــه بنـــا مل جنحـــد      

    
  وهــــدى بــــهواهللا أكرمنــــا بــــه 

ــهد      ــاعة مشـ ــل سـ ــاره يف كـ   أنصـ

    
  صـــلى اإللـــه ومـــن حيـــف بعرشـــه

ــد       ــارك أمحـ ــى املبـ ــون علـ   والطيبـ

    
  :ومن مرثياته يف رسول اهللا 

ــارقهم   ــري فـ ــاكني أن اخلـ ــب املسـ   نـ

ــحرا     ــهم سـ ــوىل عنـ ــنيب تـ ــع الـ   مـ

    
ــيت    ــي وراحل ــده رحل ــذي عن ــن ذا ال   م

  ورزق أهلــــي إذا مل يؤنســــوا املطــــرا   

    
ــب ــن نعاتـ ــه أم مـ ــى جنادعـ   ال خنشـ

ــرا     ــول أو عثـ ــا يف القـ ــان عتـ   إذا اللسـ

    
  كـــان الضـــياء وكـــان النـــور نتبعـــه

  بعــد اإللــه وكــان الســمع والبصــرا       

    
ــده ــوم واروه مبلحـــ ــا يـــ   فليتنـــ

  وغيبــــوه وألقــــوا فوقــــه املــــدرا   

    
  مل يتـــرك اهللا منـــا بعـــده أحـــدا   

ــرا      ــى وال ذكـ ــده أنثـ ــش بعـ   ومل يعـ

    
  مذلـــت رقـــاب بـــين النجـــار كلـــه

ــدرا       ــد ق ــر اهللا ق ــن ام ــرا م ــان أم   وك

    
ــهم  ــاس كلـ ــيء دون النـ ــم الفـ   واقتسـ

  وبـــددوه جهـــارا بينـــهم هـــدرا      

    
 :ومن مرثياته يف رسول اهللا 

  آليــت مــا يف مجيــع النــاس جمتهــدا    

ــاد        ــري إفنـ ــر غـ ــة بـ ــين أليـ   مـ

    
  تــاهللا مــا محلــت أنثــى وال وضــعت    

  مثـــل الرســـول نـــيب األمـــة اهلـــادي   

    
  خلقـــا مـــن بريتـــه  وال بـــرا اهللا 

  أوىف بذمـــــة جـــــار أو مبيعـــــاد   

    
ــه     ــاء ب ــا يستض ــان فين ــذي ك ــن ال   م

ــاد      ــدل وإرشـ ــر ذا عـ ــارك األمـ   مبـ

    
ــا     ــوت فم ــن البي ــاؤك عطل ــى نس   أمس

  يضـــربن فـــوق قفـــا ســـتر بأوتـــاد    

    
  مثــل الرواهــب يلبســن املبــاذل قــد    

  أيقــن بــالبؤس بعــد النعمــة البــادي       

    
  يــا أفضــل النــاس إين كنــت يف ــر    

ــادي       ــرد الص ــل املف ــه كمث ــبحت من   أص

    
  :كعب بن زهري

هذا : فقال ،فسألت البابا عنه ،)كعب بن زهري(من أمساء الصحابة الشعراء اليت رأيتها يف دفتر البابا اسم 
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  :واليت يقول فيها ،وهو صاحب الربدة املعروفة ،فحالً جميداًكان شاعرا  ،كعب بن زهري
 فقَلْـــيب اليـــوم ادـــعس ـــتـــولُبانبتم  

  متـــيم إِثْرهـــا مل يجـــز مكْبـــولُ      

    
    ــتضرن إِذ عــي ــداةَ الب ــعاد غَ ــا س   وم

  إالَّ أَغَـــن غَضـــيض الطَّـــرف مكْحـــولُ   

    
  ــت معي زــذ ــد ال هــى الع ــدوم عل ــا ت   وم

ــا الغـــولُ       ــونُ يف أَثْوابِهـ ــا تلَـ   كمـ

    
 عــذي ز ــالود الـ ــك بـ ــتوال تمسـ   مـ

ــلُ      ــاَء الغرابِيـ ــك املـ ــا تمِسـ   إِالَّ كمـ

    
  كانــت مواعيــد عرقُــوبٍ هلــا مــثَالً    

  ومـــــا مواعيـــــده إِالَّ اَألباطيـــــلُ   

    
ــدين   ــولَ اِهللا أَوعــ ــت أَنَّ رســ   نبئْــ

ــذُولُ      ــولِ اِهللا مبـ ــد رسـ ــو عنـ   والعفْـ

    
ــةَ    ــاك نافلَ ــذي أَعطَ ــداك ال ــالً ه هالْ م  

ــيلُ       ــواعيظٌ وتفْصـ ــا مـ ــرآنَ فيهـ   قُـ

    
ــاة ومل  ــأَقْوالِ الوشــ ــذَني بــ   ال تأْخــ

  أُذْنِــب ولَــو كَثُــرت فــي اَألقاويــلُ       

    
  :فلما بلغ قوله

ــه    ــاُء بـ ــور يستضـ ــولَ لَنـ   إِنَّ الرسـ

ــلُولُ     ــيوف اِهللا مسـ ــن سـ ــارم مـ   وصـ

    
ـ      الَ قَــائلُهميف عصــبة مــن قُــريشٍ قَـ

  بِـــبطْنِ مكَّـــةَ لَمـــا أَســـلَموا زولُـــوا   

    
ـــفوال كُش كَـــاسالُـــوا فمـــا زالَ أَنز  

ــلُ       ــود معازِيـ ــاِء وال سـ ــوم اللَّقَـ   يـ

    
  :حىت قال ،كأنه يومي إليهم أن يسمعوا ،إىل من عنده من قريشٍ نظر رسول اهللا 

ــبهمِ  ــال ال ــى اجلم شــونَ م شمي مهــم صعي  

ــلُ      ــود التنابِيـ ــرد السـ ــرب إِذَا عـ   ضـ

    
  :فقال ،مل متدحنا إذ هجوم: فأنكرت قريش عليه وقالوا ،لغلظتهم عليه ،يعرض باألنصار

ــزلْ     ــال ي ــاة ف احلَي فــر ش هــر س ــن م  

ــار     ــالحي اَألنصـ ــن صـ ــب مـ   يف مقْنـ

    
ــيِ ــهم لنبِـــ ــاذلني نفُوســـ   هماَلبـــ

  يــــوم اهليــــاجِ وســــطْوة اجلَبــــار   

    
  يتطَهــــرونَ كأَنــــه نســــك هلــــم

ــارِ     ــن الكُفَّـ ــوا مـ ــن علقُـ ــدماِء مـ   بـ

    
   ..بردةً فكساه النيب 

  :ـ شعراء الربدة ٢
   ..لقد ذكرتين بالربدة: قلت
  ؟ !بردة البوصريي : قال
  .فظوا ويرددوافالصبيان عندنا ال يزالون حي ..أجل: قلت
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  .فتوحا عظيمة لقد فتحت يف مساء الشعر احملب لرسول اهللا  ..وبورك قائلها ،بوركت تلك الربدة: قال
  ما تقصد؟: قلت
فقد وجه الشعر الذي تاه فيه  ،لقد سن البوصريي يف الشعر سنة محيدة ال زلنا حنيا آثارها إىل اليوم: قال

  .رسول اهللا الكثري يف أودية األماين حنو قبلة 
  .فال زال للربدة ومن ج جها آثار طيبة إىل اليوم ..صدقت: قلت

  :البوصريي
  .فلذلك تراين وضعت البوصريي يف قمة املادحني للنيب : قال
  .لقد كان شاعرا فحال: قلت
نيب وقف شعره على مدح الفقد  ..بل كان أمري شعراء املديح النبوي بال منازع ،مل يكن شاعرا فقط: قال

اليت بدأ إحداها بلمحات تفيض عذوبة ورقة استهلها ،)بائياته الثالث(وكان من مثار مدائحه النبوية  ،١ 
  :بقوله

  ــذنب ــيم املـ ــذنب العظـ ــاك بالـ   وافـ

      ـــبؤنــه وي ــف نفسـ ــال يعنـ   خجـ

   
  :ويستهل الثانية بقوله

   ــوب ــا القلـ ــطفى حتيـ ــدح املصـ   مبـ

   اخلطايـــــا والـــــذنوب غتفـــــروت  

   
  :فيبدؤها بقوله ،وهي أجودها مجيعا ،لثالثةأما ا

ــا    ــدوا الركابـ ــبني وشـ ــوا الـ   أزمعـ

  فاطلـــب الصـــرب وخـــلِّ العتابـــا      

   
  :اليت يقول فيها مناجيا اهللا عز وجل ،)احلائية(من أروعها قصيدته  ،وله عدد آخر من املدائح النبوية اجليدة

ــوءة  ــه مملـ ــزائن ملكـ ــن خـ ــا مـ   يـ

  كرمـــا وبـــاب عطائـــه مفتـــوح      

    
  نـــدعوك عـــن فقـــر إليـــك وحاجـــة

ــاد فســـيح       ــال فضـــلك للعبـ   وجمـ

    
  فاصــفح عــن العبــد املســيء تكرمــا    

ــفوح      ــيء صـ ــن املسـ ــرمي عـ   إن الكـ

   
  :وقصيدته الدالية اليت يبدؤها بقوله

                                                
ترك البوصريي عددا كبريا من القصائد واألشعار ضمها ديوانه الشعري الذي حققه حممد سيد كيالين، وطُبع بالقـاهرة  )  ١(
املضرية يف مدح خري (، والقصيدة )رية يف مدح خري الربيةالكواكب الد(، وقصيدته الشهرية الربدة )م١٩٥٥= هـ ١٣٧٤(سنة 
املخـرج واملـردود علـى    (: ، والمية يف الرد على اليهود والنصارى بعنوان)ذخر املعاد(، وقصيدة )اخلمرية(، والقصيدة )الربية

ـذيب األلفـاظ   (، وله أيضـا  )م١٩٥٣= هـ ١٣٧٢(، وقد نشرها الشيخ أمحد فهمي حممد بالقاهرة سنة )النصارى واليهود
  .، وقد طبع كذلك بالقاهرة)العامية

  .عاما ٨٧عن عمر بلغ ) م١٢٩٥= هـ ٦٩٥(توفِّي البوصريي باإلسكندرية سنة وقد 
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ــد    ــك احلم ــور ل ــل األم ــى ك ــي عل   إهل

       ــد ــمٍ ح ــن نع ــت م ــا أولي ــيس مل   فل

    
ــده    ــان وبع ــل الزم ــن قب ــر م ــك األم   ل

  كالزمـــان وال بعـــد ومــا لـــك قبــل     

    
ــذ  ــق نافـ ــاضٍ يف اخلالئـ ــك مـ   وحكمـ

      ــد ــه ب ــن كون ــيس م ــرا ل ــئت أم   إذا ش

   
  :ومطلعها ،)بانت سعاد(وله قصيدة أخرى على وزن 

ــغولُ   ــذات مشـ ــت باللـ ــىت أنـ   إىل مـ

ــئولُ؟      ــدمت مس ــا ق ــل م ــن ك ــت ع   !وأن

    
  :ولكن تظل قصيدته اليت يقول فيها: قلت

  ســـلم أَمـــن تـــذكّر جـــريان بـــذي

ــدم؟      ــة ب ــن مقل ــرى م ــا ج دمع ــت   مزج

    
    مــن تلقــاء كاظمــة أم هبــت الــريح  

ــم؟      ــن إِض ــاء م ــربق يف الظلم ــض ال   وأوم

    
ــا؟     ــا مهت ــت اكفف ــك إن قل ــا لعيني   فم

ــم؟        ــتفق يه ــت اس ــك إن قل ــا لقلب   وم

    
بل من  ،شعرهعيون  منتظل  )الربدة(واملعروفة باسم  ،)الكواكب الدرية يف مدح خري الربية(واليت مساها 

  .ومن أروع قصائد املدائح النبوية ،الشعر العريبعيون 
 ،كل بيت منها ميتلئ حمبة وشوقا لرسول اهللا  ،بيتا ١٦٠قصيدة طويلة تقع يف وقد زاد يف مجاهلا أا 

  .ويدل على الصدق العظيم الذي كانت متتلئ به نفس صاحبها
يدة يف الدنيا ذلك االهتمام الذي لقيته الربدة حيث ولدت ومن دالئل هذا الصدق أنه مل تلق قص: قال

فقد شطرت ومخست وسدست  ..ال يزال مادة هامة للفن اإلسالمي الرفيع شعرا كثريا يف مدح النيب 
  :وسبعت

 : كما يف قوله ،إلمام أمحد بن شرقاوىفممن شطرها ا
  )أكـــرم خبلـــق نـــىب زانـــه خلـــق ( 

ــم      ــح الكلـ ــه يف أفصـ ــواله عظمـ   مـ

    
  خصـــنا بـــنىب طـــاب حمتـــده     و

  )باحلســـن مشـــتمل بالبشـــر متســـم (    

    
 : كما يف قوله ،إلمام مشس الدين الفيومىوممن مخسها ا

ــه  ــط هالتـ ــاد وسـ ــدر بـ ــه البـ   كأنـ

  كأنــه الغيــث يرجــى حســن حالتــه       

    
  كأنـــه الليـــث خيشـــى مـــن بســـالته

    )ــأ ــه  وكـ ــن جاللتـ ــرد مـ   )هو فـ

    
 )يف عسكر حني تلقاه وىف حشم ( 

   :كما يف قوله ،األستاذ عباس الديبسدسها وممن 
ــائحه  ــنا نصـ ــطفى عشـ ــا رب باملصـ   يـ

ــه      ــوق جوارحـ ــرذو شـ ــا يطهـ   كيمـ
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ــاحله   ــى أص ــبا ك ــاح ص ــت للس ــذ جئ   م

ــبحت يف احلب    ــادحه وأصـ ــاب صـ   األحبـ

    
ــه (  ــارى مدائحـ ــت أفكـ ــذ ألزمـ   ومنـ

ــزم       ــري ملتـ ــى خـ ــه خلالصـ   )وجدتـ

    
  :كما يف قوله ،تفسرياإلمام القاضى البيضاوى صاحب الوممن سبعها 

  اهللا منــــه إلينــــا اخلــــري مســــتبق

ــق     ــه طلـ ــىب وجهـ ــان نـ ــى لسـ   علـ

    
ــق    ــدر والفل ــوره والب ــن ن ــمس م   فالش

ــق        ــق يعتب ــه ىف األف ــن رحي ــك م   واملس

    
ــود مــن كفــه ىف اخللــق منــدفق       واجل

ــق (    ــه خلـ ــىب زانـ ــق نـ ــرم خبلـ   )أكـ

    
ــم  ( ــر متســـ ــتمل بالبشـــ ــن مشـــ   )باحلســـ

    
  واالستماع إليها؟ أفال نتربك بروايتها: قلت
  .وقد وفقين اهللا فحفظتها عن ظهر قلب ..ال ينبغي أن نقصر يف ذلك: قال
   ..لقد بدأها بذكر حبه: قلت
  : فقد قال يف بدايتها ..أجل: قال

  أمـــن تـــذَكِّرِ جـــريان بـــذي ســـلَمِ

ــدمِ       ــة بِ ــن مقلَ ــرى م ــا ج ــت دمع جزم  

    
ـ       ةأَم هبــت الــريح مــن تلقــاِء كاظمـ

ــمِ       ضــن ا ــاِء م ــربق يف الظَّلم ــض ال وأوم  

    
  فمــا لعينيــك ان قُلــت اكْفُفَــا همتــا    

  ومــا لقلبِــك ان قلــت اســتفق يهِــمِ       

    
 مــت ــب منكَـ ــب أنَّ احلـ ــب الصـ   أحيسـ

  مـــا بـــني منســـجِمٍ منـــه ومضـــطَرِمِ   

    
ــلِ   ــى طَل ــا عل ــرِق دمع ــوى مل ت ــوال اهل   ل

ــمِ  وال أَرِ    ــان والعلَـ ــذكْرِ البـ ــت لـ   قْـ

    
  فكيــف تنكــر حبــا بعــدما شــهِدت    

  بــه عليــك عــدولُ الــدمعِ والســقَمِ       

    
ــنى    وض ةــر بــي ع ــد خطَّ جالو ــت وأثب  

  مثــلَ البهــارِ علــى خــديك والعــنمِ       

    
ــأَرقَنِي   ــوى ف ــن أه م ــف ــرى طي ــم س عن  

ــا      ــذات بـ ــرِض اللـ ــب يعتـ   َأللَمِواحلُـ

    
ــذرةً    ــذْرِي مع ــوى الع ــي يف اهل ــا الئم   ي

ــمِ        ــم تلُ ــفْت لَ صــو أن ــك ولَ ــي الي نم  

    
ــتترٍ   ــري مبسـ ــايل ال سـ ــدتك حـ   عـ

ــمِ      ــي مبنحِسـ ــاة وال دائـ ــن الوشـ   عـ

    
   ــه عأمس ــت ــن لَس لك ــح صنِي النــت ضحم  

ــممِ     ــذَّالِ يف صـ ــنِ العـ ــب عـ   انَّ املُحـ

    
  .لطاملا مسعت هذه األبيات وتعجبت منها: قلت
  .تتعجب من حديثه عن احلب يف بداية قصيدة يريد منها مدح نبيه : قال
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  .ستسغهاوقد قرأت تربيرات لذلك مل أ ..وقد فعل مثل ذلك كعب بن زهري ..أجل: قلت
  .فقد فتح اهللا علي من الفهم يف ذلك ما عرفت به سر ذلك ..أما أنا: قال
  .فبشرين به: قلت
  :لقد رأيت ـ من خالل صحبيت الطويلة للمسلمني ـ أم صنفان: قال

  .ملواجيد ما ال طاقة هلم حببسهومتتلئ قلوم من املشاعر وا ..فيمتلئون رقة وعذوبة ..أما أوهلما
  .وقلوم ال يكاد حيركها شيء ،ولكن عيوم جامدة ..فقد ميتلئون عقال وحكمة ..وأما ثانيهما

  .فجميع البشر يدخلون ضمن هذين الصنفني ..ال أرى هذا خاصا باملسلمني وحدهم: قلت
: وكأم يقولون هلم ،أمام اجلامدين ولذلك ترى هؤالء الشعراء يبدأون بذكر احملبة ليغلقوا األبواب: قال

  .فدعونا وشأننا ..ألنكم مل تذوقوا ما ذقنا ..هذه الكلمات ال ميكنكم أن تفهموها
  لقد تنبأ البوصريي مبا القت بردته من اإلنكار إذن؟: وقلت ،ابتسمت

  ال يرى غريه؟أال تعلم أن الشاعر مل يسم شاعرا إال بعد أن نال من احلس املرهف ما جعله يرى ما : قال
  .ولكين مل أزل حائرا يف هذا احملبوب الذي بدأ البوصريي يتغىن به ..صدقت يف هذا: قلت
  ؟ البوصريي ال يتحدث إال عن رسول اهللا  ..وهل هناك إال حممد: قال
  .البعض اعتربها غزال ال خيتلف عن غزل انون: قلت
  .اقل أن يقع يف شباك احلب املدنسوما كان للع ..ولكن البوصريي عاقل وليس جمنونا: قال
   ..إن هؤالء يدافعون على أا من الغزل املرتبط بالنساء: قلت
من مسع هذه األبيات فحركت قلبه شوقا : ولكن أخربين أيهما أقوم قيال ..يشاءونفلفهموا ما : قال

  .آالمه هلا فراح يتصور الشاعر يناجي معشوقته ويشكو ،أو من مسع هلذه األبيات ..لرسول اهللا 
  .الشك أن الفريق األول أعقل بكثري من الفريق الثاين: قلت
  .فال ترغب عن العقالء إىل غريهم: قال
   ..بعد ذكر البوصريي ملواجيده راح يتحدث عن النفس: قلت

  :امسع ما يقول يف هذا ..ألن النفس هي احلجاب األعظم بني األنا وحممد: وقال ،قاطعين البابا
هــي ات ني اــذَل ــي ع بِ فــي الش نصــيح ــت م  

ــتهمِ        ــنِ ال ــحٍ ع صيف ن ــد أبع بــي والش  

    
  فـــانَّ أمـــارتي بالســـوِء مـــا اتعظَـــت

  مــن جهلهــا بنــذير الشــيبِ واهلَــرمِ       

    
ــرى    ــلِ ق ــلِ اجلمي ــن الفع م تــد وال أع  

  ضــيف أَلَــم برأســي غــري محتشـــمِ       

    
  أعلــم لــو كنــت   هقِّــرــي مــا أُوأن  

  كتمــت ســـرا بــدا يل منـــه بـــالكَتمِ     
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  مـــن يل بِـــرد جِمـــاح مـــن غَوايتهـــا

  كمـــا يـــرد جِمـــاَح اخليـــلِ بـــالُّلُجمِ   

    
  فــال تــرم باملعاصــي كَســر شــهوَا    

ــنهِمِ      ــهوةَ الـ ــوي شـ ــام يقـ   انَّ الطعـ

    
ــلِ إِنْ ت ــنفس كَالطّف ــى وال ــب علَ ــهُ ش   هملْ

ــنفَطمِ     ــه يـ ــاع وإِِِنْ تفْطمـ   حـــب الرضـ

    
 ــه ــاذر أَن تولِّيـ ــا وحـ ــرِف هواهـ   فاصـ

  انَّ اهلــوى مــا تــولَّى يصــمِ أو يصــمِ       

    
ــائمةٌ  ــال سـ ــي يف األعمـ ــا وهـ   وراعهـ

ــمِ       ــال تِس ــى ف ــتحلَت املَرع ــي اس نْ هوا  

    
  للمـــرِء قاتلَـــةً كَـــم حســـنت لَـــذَّةً

ــمِ      سيف الد ــم رِ أَنَّ الســد ــثُ مل ي ــن حي م  

    
ــبعٍ ــن ش ــن جــوعٍ وم م ســائ سالد ــش واخ  

ــتخمِ       فَـــرب خممصـــة شـــر مـــن الـ

    
 ألتــت ام ــد ــنيٍ قَ ــن ع م ــدمع ــتفرِغِ ال   واس

  مـــن املَحـــارِمِ والْـــزم حميـــةََ النـــدمِ   

    
 فا  وخــالــهِموالشــيطانَ واعص الــنفس  

ــاتهِمِ     ــح فـ ــاك النصـ ــا محضـ   وانْ مهـ

    
  وال تطـــع منـــهما خصـــما وال حكَمـــا

ــمِ       ــمِ واحلَكَ ــد اخلَص ــرف كي ــت تع   فأن

    
  إن هذه االبيات متتلئ توجيهات تربوية راقية؟: قلت
  .ارة ما تنال به شرف هذه الصحبةينبغي أن يكون هلا من الطه فالنفس اليت حتب حممدا  ..أجل: قال
  ..لست أدري مل عقب الشاعر ذكره حملبوبه بذكر النفس: قلت
  .ألن احلب هو أعظم الدوافع السلوكية: قال
   ..مل أفهم: قلت
  .فإذا أحب الطهار اندفع للسلوك إليها ..سيمتلئ قلبه حبب الطهارة من امتأل قلبه مبحمد : قال
  .احلب يفعل هذا: قلت
  .فاحملب ال يكل عن طاعة حمبوبه ..فعل أكثر من هذاي: قال
   ..بعد ذلك دخل الشاعر حضرة احلبيب: قلت
   ..وطهر أرض النفس بالدموع دخل على احلبيب ..بعد أن طهر أرض القلب باحلب ..أجل: قال
  مل كل هذا؟: قلت
  .سك املستنقعات واملزابلويف نف ،ويف قلبك األهواء املدنسة ..ألنه ال ميكن أن تدخل حضرة احلبيب: قال
  .ووعيت من خالل الواقع خطره ..وعيت هذا: قلت
  وما خطره؟: قال
مث يدخلون  ..ونفوسهم متتلئ باألوباء ..وقلوم خامدة ..عقوهلم جامدة ..رأيت أقواما من الناس: قلت
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  .فال يرون منها إال ما يشوه مجال من استنوا بسنته ..إىل سنة رسول اهللا 
  .هؤالء إىل البوصريي وأحفاد البوصريي فأرشد: قال
  .وهم حيملون سيوفهم عليه ..كيف أرشدهم إليه: قلت
فمن مل يزين باطنه بسنة الرمحة واللطف واملودة مل  ..تبدأ من الداخل فأنبئهم أن سنة رسول اهللا : قال

  .يظهر على ظاهره إال اخلراب
  .وعد بنا إىل أمجل أبياا ..د بنا إىل الربدةع ..وقد بلينا باخلراب الذي تتحدث عنه ..صدقت: قلت
  :لقد قال يف ذلك ..أمجل أبياا هي األبيات اليت مدح فيها احلبيب : قال

  ظَلمــت ســنةَ مــن أحيــا الظــالم اىل    

ــن ورمِ     ــر مـ ــدماه الضـ ــتكَت قـ   أن اشـ

    
  وشــد مــن ســغبٍ أحشــاَءه وطَــوى    

  ًمتـــرف اَألدمِ حتـــت احلجـــارة كَشـــحاَ   

    
  وراودتــه اجلبــالُ الشــم مــن ذَهــبٍ    

ــممِ     ــا شـ ــا أيمـ ــه فأراهـ ــن نفِسـ   عـ

    
  هتــرور ــا ضـ ــده فيهـ ــدت زهـ   وأكَّـ

  انَّ الضـــرورةَ ال تعـــدو علـــى العصـــمِ   

    
ــينِ    ــوننيِ والثقَلَـ ــيد الكـ ــد سـ   حممـ

  والفــريقني مــن عــربٍ ومــن عجــمِ       

    
ــ ــد نبِينـ ــال أَحـ ــاهي فـ ــر النـ   ا اآلمـ

  أبـــر يف قَـــولِ ال منـــه وال نعـــمِ      

    
    هتــى شــفاعرجالــذي ت ــو احلبيــبه  

  لكُــلِّ هــولٍ مــن األهــوالِ مقــتحمِ        

    
 ــه ــكُون بِــ ــا اىل اِهللا فاملُستمِســ   دعــ

ــمِ     ــريِ منفَصـ ــلٍ غـ ــكُونَ بِحبـ   مستمِسـ

    
ــقٍ ويف  ــيني يف خلْـ ــاق النبـ ــقٍفـ    خلُـ

ــرمِ      ــمٍ وال كَــ ــدانوه يف علــ   ومل يــ

    
  سمــت ــولِ اِهللا ملـ ــن رسـ ــم مـ   وكُلُّهـ

ــديمِ      ــن ال ــفَاً م ــرِ أو رش ــن البح ــا م   غَرفَ

    
  وواقفُـــونَ لَديـــه عنـــد حـــدهمِ   

ــمِ     ــكْلَة احلكَ ــن ش ــمِ أو م ــة العل ــن نقطَ م  

    
هتوصـــور معنـــاه ـــمالـــذي ت ـــوفَه  

ــم      ــارِيُء النسـ ــاً بـ ــطفاه حبيبـ   مث اصـ

    
   ـــنِهيف حماس عـــن شـــريك هـــزنم  

  فجــوهر احلُســنِ فيــه غــري منقَِســـمِ       

    
ــيهِمِ  ــارى يف نبِـ ــه النصـ ــا ادعتـ   دع مـ

ــتكمِ     ــه واح ــدحاً في م ــئت ــا ش ــم مب   واحكُ

    
ــرف  ــن ش ــئت م ــا ش ــه م إىل ذات ــب وانس  

ــ     ــا ش ــدرِه م ــب اىل قَ ــموانس ــن عظَ م ئت  

    
  فَـــانَّ فَضـــلَ رســـولِ اِهللا لـــيس لـــه

ــمِ     ــاطق بِفَـ ــه نـ ــرِب عنـ ــد فَيعـ   حـ

    
  لـــو ناســـبت قَـــدره آياتـــه عظَمـــاً 

ــرممِ       ــدعى دارِس ال ــني ي ــه ح ــا امس   أحي
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ــه  ــولُ بـ ــا العقـ ــا تعيـ ــا مبـ   مل ميتحنـ

  حرصــاً علينــا فلــم نرتــب ومل نهِــمِ       

    
ــرى  أع ي ــيس ــاه فل ــم معن ــورى فَه ــا ال   ي

ــنفَحمِ        م ــري ــه غ ــد في ــربِ والبع   يف القُ

    
    ــدعــن بنِ مــيللعين ــركالشــمسِ تظه  

  صـــغريةً وتكـــلُّ الطَّـــرف مـــن أَمـــمِ   

    
 ــه ــدنيا حقيقَتـ ــدرِك يف الـ ــف يـ   وكيـ

ــاحلُلُمِ     ــه بـ ــلَّوا عنـ ــام تسـ ــوم نِيـ   قَـ

    
ــمِ  ــغُ العلـ ــر  فمبلَـ ــه بشـ ــه أنـ   فيـ

  وأَنــــه خــــري خلْــــقِ اهللا كُلِّهِــــمِ   

    
  وكُــلُّ آيٍ أتــى الرســلُ الكــرام بِهــا    

ــمِ     ــورِه بِهِـ ــن نـ ــلَت مـ ــا اتصـ   فامنـ

    
  فانـــه مشـــس فَضـــلٍ هـــم كواكبهـــا

ــمِ     ــاسِ يف الظُّلَـ ــا للنـ ــرنَ أنوارهـ   يظهِـ

    
  ــق ــه خلُـ ــيب زانـ ــقِ نـ ــرِم خبلْـ   أكـ

ــمِ      ــرِ متِسـ ــتملٌ بالبِشـ ــنِ مشـ   باحلُسـ

    
فـــروالبـــدرِ يف ش فـــرهرِ يف تكـــالز  

ــمِ     ــدهرِ يف همـ ــرمٍ والـ ــرِ يف كَـ   والبحـ

    
 ــه ــن جاللَتـ ــرد مـ ــو فَـ ــه وهـ   كأنـ

ــمِ     ــاه ويف حشـ ــني تلقـ ــكَرٍ حـ   يف عسـ

    
 فــد ــونُ يف صـ ــؤ املَكنـ ــا اللؤلُـ   كأنمـ

   م ينـــدعـــن مـــمِمســـقٍ منـــه ومبتطن  

    
    ــهأعظُم ــمــا ضبرلُ تعــدي ال طيــب  

  طــــوىب ملُنتشــــقٍ منــــه وملتــــثمِ   

    
ـــرِهيـــبِ عنصعـــن ط هـــدأبـــانَ مول  

ــتمِ     ــه ومختـ ــدا منـ ــب مبتـ ــا طيـ   يـ

    
 ــم ــرس أنهـ ــه الفُـ ــرس فيـ ــوم تفَـ   يـ

  قَــد أُنــذروا بِحلُــولِ البــؤسِ والــنقَمِ       

    
   عــد صنم ــو هى وــر ــوانُ كس ــات اي   وب

ــئمِ      لتم ــري ــرى غ ــحابِ كس ــملِ أص كَش  

    
    ــفــن أَس ــاسِ م ــدةُ األنف خام ــار   والن

ــدمِ      ــن س نِ مــي ــاهي الع ــهر س ــه والن   علي

    
ــا  ــت بحريتهـ ــاوةَ أنْ غاضـ ــاَء سـ   وسـ

ــي     ــني ظَمـ ــالغيظ حـ ــا بـ   ورد وارِدهـ

    
  بالنــارِ مــا باملــاِء مــن بلَــلٍ    كــأَنَّ 

ــرمِ       ــن ض ــار م ــا بالن ــاِء م ــاً وبامل نزح  

    
ــاطعةٌ   ــوار سـ ــف واألنـ ــن تهتـ   واجلـ

ــمِ       ــن كَل وم ــىن ــن مع م ــر يظه ــق   واحل

    
ــائرِ مل  ــاعالنُ البشـ ــموا فـ ــوا وصـ   عمـ

ــمِ      ــذارِ مل تشـ ــةُ االنـ ــمع وبارِقَـ   تسـ

    
ــر ا   ــا أخب ــد م ــن بع م مهنــاه ــوام ك   ألق

  بــــأنَّ ديــــنهم املُعــــوج مل يقُــــمِ   

    
ــهبٍ   ــن ش ــقِِ م ــاينوا يف اُألف ــا ع ــد م   وبع

ــنمِ       ــن ص ــا يف األرضِ م ــق م ــة وف نقَضم  

    
  زِمــه ــوحيِ من ــقِ ال ــن طري ــدا ع ــىت غَ   ح

  مـــن الشـــياطنيِ يقفُـــو اثْـــر منـــهزِمِ   
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  ةكــــأنهم هربــــا أبطــــالُ أبرهــــ

ــي      مر ــه يتــن راح ــى م باحلَص ــكَر   أو عس

    
ــا  ــبيحٍ بِبطنِهِمـ ــد تسـ ــه بعـ ــذَا بـ   نبـ

  نبـــذَ املُســـبحِ مـــن أحشـــاِء ملـــتقمِ   

    
ــاجِدةً  ــجار سـ ــه األشـ ــاءت لدعوتـ   جـ

ــدمِ        ــال قَ ــاقٍ ب ــى س ــه عل ــي الي متش  

    
    ــتبــا كَت مســطرا ل تــطَر ــا س مكأن  

  مــن بــديعِ اخلَــطِّ يف الَّلقَــمِ   فُروعهــا    

    
  مثـــلَ الغمامـــة أَنـــى ســـار ســـائرةً

  تقيـــه حـــر وطـــيسٍ للـــهجِريِ حمـــي   

    
ــرمِ  ــن كَ ــن خــريٍ وم م ــار ــا حــوى الغ   وم

ــي      مــه ع ــارِ عن ــن الكف م فــر ــلُّ طَ   وكُ

    
  فالصـــدق يف الغـــارِ والصـــديق مل يرِمـــا

  رِ مـــن أَرِمِوهـــم يقولـــون مـــا بالغـــا   

    
ــى   ــوت عل ــوا العنكب ــةَ وظن ــوا احلمام ظن  

ــمِ      ــج ومل تحـ ــة مل تنسـ ــريِ البريـ   خـ

    
  فَةــاع ــن مضـ ــت عـ ــةُ اِهللا أغنـ   وِقَايـ

ــمِ       ــن اُألطُ ــالٍ م ــن ع ــدروعِ وع ــن ال م  

    
 ــه ــدهر ضــيماً واســتجرت بِ ــا ســامنِي ال   م

ــواراً منـــ      ــت جِـ ــمِاال ونِلـ   ه مل يضـ

    
   هــد ــن ي نِ ميارــد ــى ال نغ ــت   وال التمس

ــتلَمِ       ــريِ مس ــن خ ى مــد الن لَمتــت   اال اس

    
    نَّ لَــها ــاهؤيــن رم يحــرِ الــونكال ت  

ــنمِ       ــان مل يـ ــت العينـ ــاً اذا نامـ   قَلْبـ

    
   ـــهتوبـــن نلُـــوغٍ مب حـــني وذاك  

  لُ محـــتلمِفلـــيس ينكَـــر فيـــه حـــا   

    
ــبٍ   ــي مبكتسـ ــا وحـ ــارك اُهللا مـ   تبـ

  وال نــــيب علــــى غيــــبٍ مبــــتهمِ   

    
    ــهتاً بــاللمسِ راحــبصو أَتــركَــم أب  

  وأطلَقَـــت أَرِبـــاً مـــن رِبقَـــة اللمـــمِ   

    
  ــه ــهباَء دعوتـ ــنةَ الشـ ــت السـ   وأَحيـ

ــدهمِ       ــرِ ال ةً يف اَألعصــر ــت غُ ــىت حكَ   ح

    
ــا     ــاح ــت البِطَ ــاد أو خلْ ــارِضٍ ج   بع

ــرِمِ       الع ــن لٌ مــي أو س ــيم ــن ال م بــي س  

    
    تــرلــه ظه آيــات يصــفوعنِــي ود  

ــمِ       ــى علَ ــيال عل ــرى ل ــارِ الق ــور ن ظه  

    
 مظنـــتم ـــوهســـناً وح يـــزداد رفالــد  

  ولـــيس يـــنقُص قَـــدراً غـــري منـــتظمِ   

    
ــا  ــا تطَـ ــديحِ اىل فمـ ــالِ املـ   ولُ آمـ

ــيمِ       ــالقِ والش ــرمِ األخ ــن كَ ــه م ــا في   م

    
  آيـــات حـــق مـــن الـــرمحنِ محدثَـــةٌ

ــدمِ      ــوف بالقـ ــفَةُ املوصـ ــةٌ صـ   قدميـ

    
ــا   ــي تخبِرنـ ــان وهـ ــرِن بزمـ   مل تقتـ

  عـــنِ املَعـــاد وعـــن عـــاد وعـــن ارمِ   

    
    عجِــزكُــلَّ م لــدينا ففاقَــت ــتدامة  

  مـــن النبـــيني اذ جـــاَءت ولَـــم تـــدمِ   
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هـــبـــن شم نيـــبقفمـــا ت ـــاتكَّمحم  

ــمِ       ــن حكَ م نيــبغ ــا ت ــقَاقٍ وم ــذي ش   ل

    
ــربٍ   ــن ح م ــاد ــطُّ اال ع ــت قَ ورِبــا ح   م

ــلَمِ       الس ــي لقــا م ــادي اليه ــدى األع   أَع

    
ــها ــوى معارِضــ ــا دعــ   ردت بالغَتهــ

    دمِ  رـــن احلُـــراجلــانِي ع ـــدــورِ ييالغ  

    
     دــدجِ البحــرِ يف مكَمــو ــانعهلــا م  

ــيمِ     ــنِ والقـ ــوهرِه يف احلُسـ ــوق جـ   وفَـ

    
ــا   ــى عجائبهـ ــد وال تحصـ ــا تعـ   فَمـ

ــأَمِ      ــارِ بالسـ ــى االكثـ ــام علـ   وال تسـ

    
ــه     ــت ل ــا فقُل ــني قارِيه ــا ع ــرت به   قَ

ــلِ     ــرت حببـ ــد ظَفـ ــمِ لقـ   اهللا فاعتصـ

    
    بِــه ــوهجالو ضبــيت هــا احلــوضكأن  

  مــن العصــاة وقَــد جــاؤوه كــاحلُممِ       

    
ــةً  ــامليزان معدلَــ ــراط وكــ   وكالصــ

ــمِ       ــاسِ مل يقُ ــا يف الن ــن غريِه ــطُ م   فالقس

    
ــا ــود راح ينكرهــ ــبن لحســ   ال تعجــ

  فَهِــمِ جتــاهال وهــو عــني احلــاذقِ ال       

    
ــدمــن رَء الشــمسِ مــوض العــني ــرنكقــد ت  

ــقَمِ       ــن س ــاِء م ــم امل ــم طع ــر الفَ نكوي  

    
   هتــاح ــافُونَ س ــم الع مــن ي م ــري ــا خ   ي

  ســعيا وفَــوق متــون اَألينــقِ الرســمِ       

    
  ومـــن هـــو اآليـــةُ الكُـــربى ملُعتبِـــرٍ 

      ــى لظمــةُ الععمالن ــوــن هــنِمِومغتم  

    
  ســـريت مـــن حـــرمٍ لـــيال اىل حـــرمِ

ــمِ       ــن الظُّلَ يف داجٍ م ــدر ى البــر ــا س   كم

    
ــةً   ــت مرتِلَـ ــى اىل أن نِلـ ــت ترقَـ   وبِـ

ــرمِ      ــم ت ــدرك ولَ نِ مل تــي قوس ــاب ــن ق م  

    
  وقَــــدمتك مجيــــع األنبيــــاِء ــــا

  والرســلِ تقــدمي خمــدومٍ علــى خــدمِ       

    
  أنــت تختــرِق الســبع الطِّبــاق ــم    و

ــمِ       ــاحب العلَ ــه ص ــت في ــبٍ كُن وكيف م  

    
ــتبِقٍ   ــأْواً ملُسـ ــدع شـ ــىت اذا مل تـ   حـ

  مـــن الـــدنو وال مرقَـــى ملُســـتنِمِ      

    
ــافَة اذ  ــامٍ باالضـ ــلَّ مقَـ ــت كُـ   خفَضـ

  نوديــت بــالرفعِ مثــلَ املُفــرد العلَــمِ       

    
ــا ت ــتترِ  كيمـ ــلٍ أي مسـ ــوز بِوصـ   فُـ

ــتمِ       ــر أي مكتـ ــون وسـ ــنِ العيـ   عـ

    
   كرشـــتم ـــارٍ غــريكُــلَّ فَخ ــزتفَح  

  وجـــزت كُـــلَّ مقَـــامٍ غـــري مـــزدحمِ   

    
ــبٍ    تــن ر م ــت ــا ولِّي ــدار م ــلَّ مق وج  

  وعـــز ادراك مـــا أُوليـــت مـــن نِعـــمِ   

    
  ســالمِ انَّ لنــا بشــرى لنــا معشــر اال  

ــدمِ     ــري منهـ ــاً غـ ــة ركنـ ــن العنايـ   مـ

    
    ـــهتـــى اُهللا داعينـــا لطاععملَّـــا د  

  بـــأكرمِ الرســـلِ كُنـــا أكـــرم اُألمـــمِ   

    



 ٩٤

ـــها أنبـــاُء بِعثَتـــدالع قلـــوب ـــتراع  

  كَنبـــأَة أَجفَلَـــت غُفْـــال مـــن الغـــنمِ   

    
 ــلِّ م ــاهم يف كُـ ــا زالَ يلقـ ــركمـ   عتـ

ــمِ      ضــى و ــا عل ــا لَحم ا بالقَنــو ــىت حكَ   ح

    
ــه  ــونَ بـ ــادوا يغبِطُـ ــرار فكـ   ودوا الفـ

ــرخمِ       ــان وال قبالع ــع م ــالَت ــالَء ش   أش

    
ــدتها  ــدرونَ عـ ــايل وال يـ ــي الليـ   تمضـ

ــرمِ      ــهرِ احلُ ــالي اُألش ــن لي ــن م ــا مل تكُ   م

    
ــلَّ    ح فــي ض ينــد ــا ال مم كأنهتــاح   س

  بكُـــلِّ قَـــرمٍ اىل لَحـــمِ العـــدا قَـــرِمِ    

    
ةســـابِح مخـــيسٍ فَـــوق حبـــر ـــرجي  

  يرمــي مبــوجٍ مــن األبطــالِ ملــتطمِ       

    
ــبٍ   ــدبٍ هللا محتِسـ ــلِّ منتـ ــن كُـ   مـ

ــطَلمِ     ــرِ مصـ ــلٍ للكُفـ ــطُو مبستأصـ   يسـ

    
ــم    ــي هــالمِ و ــةُ االس ــدت ملَّ ــىت غَ   ح

    عــدــن بمِ   محــا موصــولَةَ الــرهتغُرب  

    
ــريِ أَبٍ   ــهم بِخـ ــداً منـ ــةً أبـ   مكفولَـ

ــئمِ     ــتم ومل تـ ــم تيـ ــلٍ فلـ   وخـــريِ بعـ

    
ــادمهم     صم مــه ــلْ عن ــالُ فَس ــم اجلب ه  

  مــاذا لَقــي منــهم يف كُــلِّ مصــطَدمِ       

    
ــدا   ــلْ أُح ساً ورــد ــلْ ب ســاً و نينــلْ ح سو  

   ــف تــولُ ح ــوخمِ  فُص ــن ال ــى م ــم أده   لَه

    
  تدرــا و ــد م ــراً بع ــيضِ حم ــدرِي البِ   املُص

ــمِ        ــن الِّلم م دــو ســلَّ م ــدا كُ الع ــن م  

    
    ــت ــا تركَ ــطِّ م ــمرِ اخلَ بِس بنيــات   والك

ــنعجِمِ       م ــري ــمٍ غ ــرف جِس ح ــم هأقالم  

    
ــزهم    يمى تــيم ــم س ــالحِ هل ــاكي الس   ش

    درــو   ميتــاز بالســيمى عــنِ الســلَمِ   وال

    
    مهــر شــرِ ن ــاح النص ــك ري ــدي الي   ته

ــي      ــلَّ كَم ــامِ كُ ــر يف األكم ــب الزه   فتحِس

    
  كــأنهم يف ظُهــورِ اخلَيــلِ نبــت ربــاً    

ــزمِ       ــدة احلُ ــن ش مِ ال مــز ــدة احلَ ــن ش م  

    
ــاً   ــهِم فَرقَ ــن بأس ا مــد الع ــوب ــارت قل   ط

ــبهمِ     ــبهمِ والـ ــني الـ ــرق بـ ــا تفَـ   فمـ

    
  هتــر ــولِ اِهللا نصـ ــن برسـ ــن تكُـ   ومـ

ــمِ     ــا تجِـ ــد يف آجامهـ ــه اُألسـ   ان تلْقَـ

    
ــرٍ     صمنت ــري ــي غ لــن و ــرى م ــن ت   ولَ

ــنعجِمِ     ــدو غـــري مـ ــن عـ   بِـــه وال مـ

    
 ــه ــرزِ ملَّتــ ــه يف حــ ــلَّ أُمتــ   أَحــ

ــلَّ    ح ــث ــمِ  كاللي ــي أَج ــبالِ ف ــع األش م  

    
ــدلٍ    ــن ج اهللا م ــات مكَل لَتــد ــم ج   كَ

ــمِ      صــن خ ــانُ م ــم البره صــم خ ــه وك   في

    
ــزةً   ــي معجـ ــالعلمِ يف اُألمـ ــاك بـ   كفـ

ــتمِ     ــب يف اليــ ــة والتأديــ   يف اجلاهليــ

    
   ..إن هذه األبيات ختتزن حمبة عظيمة لرسول اهللا : قلت



 ٩٥

فوضع هلم متنا  ..أى صاحبها الناس يتهافتون على حفظ املتون اليت متلؤهم فقها وحنوا وبالغةلقد ر: قال
  .ميلؤهم حمبة وتقديرا وأشواقا

   ..شركا فيعترب هذا الثناء العطر على رسول اهللا  ..ولكن هناك من جيادل يف كثري مما ذكرت: قلت
  أين الشرك؟: قال
  :إن البوصريي يقول ـ مثال ـ: قلت

ــرف وا ــن ش ــئت م ــا ش ــه م إىل ذات ــب نس  

ــم     ــن عظَ م ــئت ــا ش ــدرِه م ــب اىل قَ وانس  

    
  فَـــانَّ فَضـــلَ رســـولِ اِهللا لـــيس لـــه

ــمِ     ــاطق بِفَـ ــه نـ ــرِب عنـ ــد فَيعـ   حـ

    
  لـــو ناســـبت قَـــدره آياتـــه عظَمـــاً 

ــرممِ       ــدعى دارِس ال ــني ي ــه ح ــا امس   أحي

    
  .متتلئ تقديرا لرسول اهللا  ،هذه أبيات رقيقة: قال
واعتبار اسم حممد حمييا ـ ولو من باب االفتراض ـ  ..هو احمليي املميت 'لقد ذكروا أن اهللا : قلت

  .شرك
يا أَيها الَّذين آمنوا استجِيبوا للَّه  ﴿:فقد قال ..يف حق رسول اهللا  'أمل يقرأ هؤالء ما قاله : قال

ولِ إِذَا دسلرلو يِيكُمحا يمل اكُم٢٤من اآلية: ألنفال)(ع(  
  .كيف غربت عنهم هذه اآلية ..حمييا لقد اعترب رسول اهللا  ..لكأين أمسع هذه اآلية أول مرة: قلت
فامللك يقبح صورة  ..هم يتصورون اهللا كما يتصور ملوكهم رعيتهم ..ألم مهووسون بالشرك : قال

  .خشية على كرسيه أن يسلب منه ،ه القلوبأو توجهت ل ،كل من مدحه الناس
  .بل إم يرمسون هللا صورة ال ختتلف عن صورة امللوك واألمراء ..صدقت: قلت
فال ينبغي ملن أنعم اهللا عليه بالدخول إىل  ..ودعنا يف حضرة حممد  ..ال تذكر يل أحاديث هؤالء: قال

  .حضرته أن يزيغ بصره أو أن يطغى
  .قي من أبيات الربدةفأكمل يل ذكر ما ب: قلت
وحينها راحت  ..وراح يشكو إليه مهومه وآالمه ،يف باقي أبيات الربدة جلس الشاعر أمام احلبيب: قال

  :تتنازعه حاجات شىت عرب عنها بقوله
يلِ بِــــهقمبــــديحٍ أســــت ــــهتمدخ  

ــدمِ      ــعرِ واخل ــى يف الش ضــر م مع ــوب   ذُن

    
ــى عوا   ــا تخشـ ــدانِي مـ ــهاذ قَلَّـ   قبـ

ــنعمِ     ــن الـ ــدي مـ ــا هـ ــأنين بِهِمـ   كـ

    
ــا    ــالَتينِ وم ــبا يف احل الص ــي ــت غَ   أَطَع

ــدمِ      ــامِ والنـ ــى اآلثـ ــلت اال علـ   حصـ

    
ــا   ــسٍ يف تجارتهـ ــارةَ نفْـ ــا خسـ   فيـ

  لَــم تشــترِ الــدين بالــدنيا ومل تســمِ       

    



 ٩٦

 ــه ــه بعاجِلـ ــال منـ ــع آجِـ ــن يبِـ   ومـ

    ـــلَمِبِـــنيـــعٍ ويف سييف ب نـــبلـــه الغ  

    
ــتقضٍ  ــدي مبنـ ــا عهـ ــاً فمـ   انْ آت ذَنبـ

ــرِمِ       ــي مبنصـ ــي وال حبلـ ــن النبِـ   مـ

    
  فــــانَّ يل ذمــــةً منــــه بتســــميتي

  محمــداً وهــو أوفَــى اخللــقِ بالــذِّممِ       

    
  انْ مل يكُـــن يف معـــادي آخـــذَاً بِيـــدي

  فَقُـــلْ يـــا زلَّـــةَ القَـــدمِ فَضـــال واال   

    
 ــه ــي مكَارِمـ ــرِم الراجِـ ــاه أنْ يحـ   حاشـ

  أو يرجِــع اجلـــار منـــه غـــري محتـــرمِ    

    
  ــه ــارِي مدائحـ ــت أفكَـ ــذُ أَلزمـ   ومنـ

ــزِمِ       ــري ملتـ ــي خـ ــه خلَالصـ   وجدتـ

    
   ــت رِباً تــد ــه ي ــى من نالغ ــوت ــن يفُ   ولَ

   نــا ي ــمِ انَّ احلَيـ ــار يف اَألكَـ ــت األزهـ   بِـ

    
   ــت ــيت اقتطَفَ ــدنيا ال ــرةَ ال ــم أُرِد زه   ولَ

  يــدا زهيــرٍ مبــا أثنــى علــى هــرِمِ        

    
ــه   ــوذُ ب ــن أل ــا يل م ــقِ م ــرم اخلل ــا أك   ي

ــمِ        مالع ثــاد ــولِ احل ــد حل ــواك عن س  

    
ــولَ اِهللا جاهـــك يب  ــيق رسـ ــن يضـ   ولَـ

ــى با     ــرمي تجلَّـ ــتقمِ اذا الكـ ــمِ منـ   سـ

    
  ــت ظُمع ــة ــن زلَّ ــي م طقنال ت ــس ــا نفْ   ي

ــالَّلممِ     ــران كــ ــائر يف الغفــ   انَّ الكَبــ

    
  لعـــلَّ رمحـــةَ ربـــي حـــني يقِســـمها

ــمِ      سيف الق انــي ــبِ العص ســى ح ــأتي عل ت  

    
ــنعكسٍ   م ــري ــائي غ ــلْ رج واجع بــا ر   ي

ـ      ــلْ حسـ ــديك واجع ــرِمِ لَ نخم ــري   ابِي غ

    
 ــه ــدارينِ انَّ لَـ ــدك يف الـ ــف بعبـ   والطُـ

  صــرباً متــى تدعــه األهــوالُ ينــهزِمِ        

    
   ــة مــك دائ ــالة من ــحبِ ص ســذَنْ ل   وائ

ــجِم       ــلٍّ ومنسـ ــي بِمنهـ ــى النبِـ   علـ

    
ــبا   ص ــح ــان ري الب اتــذَب ع ــت حنــا ر   م

    ــاد ــيس ح الع بــر ــالنغمِ وأَط ــيسِ ب ي الع  

    
   ــر مــن ع ــرٍ وع ــن أيب بك ــا ع ضالر ــم   ثُ

ــرمِ       ــانَ ذي الكَ ــن عثم وع ــي لــن ع وع  

    
ــم ــابِعني فَهـ ــم التـ   واآللِ والصـــحبِ ثُـ

ــرمِ       ــمِ والكَ ــى واحللْ ــى والنقَ ــلُ التقَ   أه

    
  .يم لهوتقدير عظ هذه أبيات تنم عن حب عظيم لرسول اهللا : قلت
  .شغاف قلبه فلن يصري الصاحل صاحلا حىت ميأل عليه رسول اهللا  ..ذلك ال يستغرب من الصاحلني: قال
  :فهم ـ مثال ـ جيادلون يف قوله ..ولكن اادلني جيادلون يف أبيات كثرية مما ذكرت: قلت

  انْ مل يكُـــن يف معـــادي آخـــذَاً بِيـــدي

  القَـــدمِفَضـــال واال فَقُـــلْ يـــا زلَّـــةَ    

    
  ؟ !ويعتربون ذلك شركا : وقال ،ابتسم
  أليس ذلك شركا؟ ..أجل: قلت



 ٩٧

  ما يقول هؤالء يف منكر الشفاعة؟: قال
  .بل قد يكفرونه ..هم يبدعونه: قلت
يف  'فيسأل اهللا  ،١بل يأخذ بيد البشر مجيعا ..بيد الشاعر فقط ففي الشفاعة ال يأخذ رسول اهللا : قال

   .٢وهو يأخذ بعد ذلك بيد كل حمب لينال من بركات حمبته ما مل يكن حيلم به ..يه الكل املوقف الذي يقف ف
  :بن جابر األندلسيا 

  .فلنتحدث عمن ج جها ..لقد حتدثنا عن صاحب الربدة الشريفة: فقلت ،سكت البابا قليال
   ..كثريون هم: قال
  .هـ٧٨٠سنة  ابن جابر األندلسي املتوىفمسعت أن من بينهم : قلت
  :فله قصيدة رائعة يقول فيها ..أجل: قال

ــمِ   ــيد اُألمـ ــم سـ ــزِل ويمـ ــةَ انـ   بِطَيبـ

ــمِ        الكَل ــب ــر أَطي ــدح وانثُ ــه املَ ــر لَ انشو  

    
  وابــذُل دموعــك واعــذُل كُــلَّ مصــطَبِرٍ    

ــمِ      ــى العلَ ــا عل ــظ م ــار واحلَ ــن س ــق بِم   واحلَ

    
ــــــيضأَىب أَن ي ــــــيبــــــنا نناسع  

  ســـليلِ مجـــد ســـليمِ العـــرضِ محتـــرمِ    

    
    ــدى ــلِ ن ــق جزي ــى ح ــقٍ عل ــلِ خل   جمي

ــديمِ     ــه كالـ ــدى كَفَّيـ ــاض نـ   هـــدى وفـ

    
  كَـــف العـــداةَ وكَـــد احلادثـــات كَفـــى

ــمِ       ــن نِع م ــه ــدا كَفَّي ــن ج ــرى م ــم ج   فَكَ

    
  وكَـــم حبـــا وعلـــى املُستضـــعفني حنـــا

   مِ وــربِه ــوداً لجـ ــفا جـ ــفا وضـ ــم صـ   كَـ

    
ــوى   س ــيس ــاَء لَ ــن ف م هــح ــاه يف فَض ــا ف   م

ــتهمِ      ــريِ مـ ــحٍ غَـ ــدلٍ ونصـ ــذلٍ بِعـ   عـ

    
ــدوا    ــابٍ إن قَص ــان ح ــلِّ ج ــى كُ ــان عل   ح

ــدمِ      ــن ع مــلٍ و ــقا جه ــن ش ــفى م ــامٍ ش   ح

    
   ــه ــار لَ ــواله ص ــرى م ــرى إِذ س ــثُ الش   لَي

   مِ جـــاراً فَجـــازـــرلَـــم ي نـــهـــيالً منو  

    
  كــــايف اَألرامــــلِ واَأليتــــامِ كــــافلُهم

  وايف النـــدى لمــــوايف ذَلـــك احلَــــرمِ     

    
ــى  ــني أَت ح ــار ــد ج ــن قَ ــلِّ م ــن كُ م ــار   أَج

  حتـــى أَتـــاح لَنـــا عـــزاً فَلَـــم نضـــمِ    

    
ــم   ــلَ يف دمهِـ ــام اخلَيـ ــدرٍ أَعـ ــام بـ   وعـ

  جهـــلٍ علـــى نـــدمِ حتـــى أَبـــات أَبـــا   

    
  وحــاق إِذ جحــدوا حــق الرســولِ بِهِــم    

ــامهِمِ       ــزع هـ ــم نـ ــم أَراهـ ــبري هـ   كَـ
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  فَهــد آطــام مــن قَــد هــاد إِذ طَمعــوا     

ــتاتهِمِ     ــاهم يف شـــ ــته فَرمـــ   يف شـــ

    
ــاملَهم    ــى فَج ــن أَخف ــحِ م ــن فَض ــلَّ ع جو  

ــن جنـــ       ــد مـ ــد رِفـ ــا رد رائـ   اتهِمِمـ

    
ــوى  ــه أَوزاره ونـــ ــن زاره يقـــ   مـــ

ــرِمِ       ــريِ منصـ ــذلٍ غَـ ــلَ بـ ــه نوافـ   لَـ

    
  كالغيــث فــاض إِذ املَحــلُ اســتفاض تــال    

ــمِ      ــالف النسـ ــالىف تـ ــود تـ ــالَ جـ   أَنفـ

    
ــلَةً   ــب واصـ ــلَةً للصـ ــهم صـ ــل منـ   سـ

ــمِ        ــا بِهِـ ــوامٍ أَنـ ــلَ أَقـ ــثَم أَنامـ   والـ

    
  قــــم إِىل قَصــــدهم ســــوق الســــرىأَ

ــثمِ        ــقِ الت اَألين ــوق ــز وس ــدارِ ع ــم بِ أَقو  

    
    ــىت ــاِء فَ ــن جف ــيب م ــيهِم فَعج ــج يب علَ ع  

ــربعهِمِ      ــم بِـ ــم يلمـ ــديار ولَـ ــاز الـ   جـ

    
ــرى   قيق جــالع ــا بِ ــل م ســلمى و س ــك   دع عن

ــدمِ     ــه القُـ ــن أَهلـ ــل عـ ــلعاً وسـ   وأُم سـ

    
ــا  ــدارِ لَهـ ــرامٍ يف البِـ ــدارِ كـ ــن يل بِـ   مـ

  عــز فَمــن قَــد لَهــا عــن ذاك يهتضــمِ        

    
ــداً فَهــا نــدمي      ــانوا فَهــانَ دمــي وج   ب

  فَقَـــد أَراق دمـــي فيمـــا أَرى قَـــدمي      

    
     ــم ــا لَه ــد لَج ــن قَ م ــم ــا لَه ــونَ م   يول

ــابِهِمِ      ــزِل بِبـ ــمِ وانـ ــداً بِهِـ ــدد يـ   فاشـ

    
  ــردــفا   يــا بالوِصــالِ ض ــردقَلــيب إِذا ب  

ــدهمِ      ــد بعـ ــؤادي بعـ ــب فُـ ــا لَهيـ   ويـ

    
    ــم لَه ــه ــالً بِ ــي بخ ــع دم ــانَ من ــا ك   م

ــدمِ        ــن ع ــربِ م ــلَ القُ ــت قَب ــن تخوف لَك  

    
  أَهـــالً بِهـــا مـــن دمـــاٍء فـــيهِم بـــذلَت

ــاههِمِ     ــن ميــ ــاٍء مــ ــذا وِرد مــ   وحبــ

    
م مهــاه ــه جـ ــن نالَـ ــةٌمـ ــه ثقَـ ــا لَـ   نـ

ــاههِمِ      ــت جـ ــيمٍ تحـ ــاب بِضـ   أَن ال يصـ

    
ــا   ــمي بِنـ ــدارِ اهلاشـ ــق بِـ ــدارِ واحلَـ   بـ

  قَبــلَ املَمـــات ومهمــا اســـطَعت فـــاغتنِمِ     

    
 ــه ــئن ســـار ركـــب ال أُرافقُـ   جزمـــي لَـ

ــدمي     ــي بِـ ــي أَدمعـ ــارِق مزجـ ــال أُفـ   فَـ

    
ــ    نافَـــأي كَـــربٍ لركـــبٍ يبصـــرونَ سـ

ــرم       ــه تحتـ ــىت تبلُغـ ــربٍ مـ ــرقٍ لقَـ   بـ

    
   مهــب ــومٍ يحـ ــى قَـ ــلُّ حمـ ــىت أَحـ   مـ

ــبهِمِ      ــي بِحـ ــائمٍ قَبلـ ــم هـ ــيب وكَـ   قَلـ

    
  جـــار الزمـــانُ فَكَفّـــوا جـــوره وكَفـــوا 

ــمِ        ــى إِض ــربٍ عل ــدى ع ــام لَ ــل أُض هو  

    
ــبهِمِ   ــد حـ ــينا عهـ ــا نسـ ــم مـ   وحقِّهِـ

ــمِوال طَلَب    ــواهم ال وحقِّهِـــ ــا ســـ   نـــ

    
  ال ينقَضـــي أَلَمـــي حتـــى أَرى بلَـــداً   

  فيــه الَّــذي ريقُــه يشــفي مــن اَأللَــمِ        

    
  وقَــد تشــمر ثَــوب النقــعِ عــن أُمــمٍ     

ــمِ      ــيد اُألمـ ــراً سـ ــونَ طُـ ــتى يؤمـ   شـ

    



 ٩٩

ــارهم   ــز جـ ــومٍ عـ ــار قَـ ــىت أُرى جـ   مـ

  حفظـــاً لعهـــدهمِ عهـــد علَـــي الســـرى   

    
  صـــب الـــدموعِ كأَمثـــالِ العقيـــقِ علـــى

ــبهِمِ       ــق صـ ــتياقاً حـ ــقِ اشـ   وادي العقيـ

    
ـــهجمزـــوقِ يلشمـــي لفـــيهِم د حـــتأَب  

  بِمـــاِء دمعـــي علـــى خـــدي وقُلـــت دمِ   

    
  ولَـــيس يكثُـــر إِن آثَـــرت نضـــخ دمـــي

ـ         رف كاخلَــدمِ حيــثُ املُلــوك تغــض الطَّـ

    
    هــد عاهــن م ــالٍ ع ــدمعِ س ــائلِ ال ــن س م  

ــنعمِ     ــع الـ ــري مـ ــرى يسـ ــه أَن يـ   نعيمـ

    
  للســــريِ مبتــــدرٍ كالســــيلِ محتفــــرٍ

ــئمِ      كــــالطَّريِ مشــــتملٍ بالليــــلِ ملتــ

    
ــرٍ  ــه منتصــ ــبٍ للَّــ ــداً لمرتقــ   قَصــ

  مختـــتمِ يف احلَـــق مجتهِـــد للرســـلِ      

    
  مـــن يل بِمستســـلمٍ للبيـــد معتصــــمٍ   

  بِـــالعيسِ ال مســـئمٍ يومـــاً وال ســـئمِ      

    
ــرب ملتــــزِمٍ    ــر مقــــتحمٍ للــ   للبــ

ــثمِ     ــربِ ملتــ ــنِمٍ للتــ ــربِ مغتــ   للقُــ

    
    ــد ــن أَح ع ــاق ــا ض ــد م ــري إِىل بلَ   يس

  كَــم حــلَّ مــن كَــرمٍ يف ذَلــك احلَــرمِ        

    
  دار شـــفيع الـــورى فيهـــا لمعتصـــمٍ   

ــرِمِ       ــاه لمجتـ ــذّرا نـ ــع الـ ــار رفيـ   جـ

    
ــي  ــعِ مغتنمـ ــذاك الربـ ــي لـ ــر ربعـ   فَهجـ

  ونثـــر جمعـــي لـــذاك اجلَمـــعِ معتصـــمي   

    
ــيمي    ــن ش ــربِ م ــلِ القُ ــمعي لني ــلُ س   ومي

  وســـيلُ دمعـــي بِـــذَيلِ التـــربِ كالـــديمِ   

    
  يقــولُ صــحيب وســفن العــيسِ خائضـــةٌ    

ــنمِ        ــم ت ــيظ لَ ــني القَ عــرابِ و الس ــر   بح

    
يف ظَمـــأ كـــبإِنَّ الر حـــرـــم بِنـــا البمي  

ــن أمــمِ         م ــر ــذا البح ــريوا فَه ــت س   فَقُل

    
ــد وىف ووقـــى    ــيم قَـ ــرمي رحـ   واف كَـ

  وعــم نفعــاً فَكَــم ضــر شــفى وكَــمِ        

    
  فَقُـــم بِنـــا فَلَكَـــم فَقـــرٍ كَفـــى كَرمـــاً

ــمِ        ــفا فَقُ ــد ض ــادي قَ ــك اَألي ــود تل   وج

    
ــرأى  ــا فَـ ــى دنـ ــتوى حتـ ــرة فاسـ   ذو مـ

ــاحتكمِ        ــرت ف يــد خ ــطَ قَ ــل تع ــلَ س   وقي

    
ــه  ــت نبوتـــ ــانَ آدم إِذ كانـــ   وكـــ

ــئمِ       مـــا بـــني مـــاٍء وطـــنيٍ غَـــريِ ملتـ

    
و ماًصـــافح ثَـــراهلســـتم قُـــل إِن جِئـــت  

ــتلمِ       ــعٍ لمسـ ــن ربـ ــوك مـ ــا محيـ   إِنـ

    
    ــه ــيمِ بِ ــذِّكرِ احلَك ــه يف ال ــم اللَّ ــد أَقس   قَ

ــمِ      ــر القَسـ ــذا أَوفَـ ــنجمِ هـ ــالَ والـ   فَقـ

    
  ــه ــامي وحجرتـ ــرِه السـ ــني منبـ ــا بـ   مـ

ــتهمِ     ــري مـ ــلٌ غَـ ــد نقـ ــن اخلُلـ   روض مـ

    
ــدنهلــى     مــلَّ عس اللَّــه ــيوفــن سم  

  عـــداه نـــور بِـــه إِرشـــاد كُـــلِّ عـــمِ    

    



 ١٠٠

 بِـــه مـــامســـقى الغستإِنَّ الَّـــذي قـــالَ ي  

ــيمِ      ــن ش م ــد ــد ع ــا قَ ــر م أَبص ــاش ــو ع   لَ

    
ــــهتقــــعِ غُررِداِء الن حــــتت لــــوحت  

ــمِ      ــمس يف الظُّلَـ ــع رد الشـ ــأَنَّ يوشـ   كَـ

    
ــر ــره وتقـ ــق زواجِـ ــن حـ ــمع عـ   ع السـ

ــهزِمِ      ــر منـ ــدرٍ ظَهـ ــاحِ بِبـ ــرع الرمـ   قَـ

    
  قالَــت عــداه لَنــا ذكــر فَقُلــت علــى     

  لســــان داود ذكــــر غــــري منصــــرِمِ   

    
  ــــهحدائظمـــي يف مـــي َألرجــــو بِنإِن  

ــمِ        ضــم ي ــه لَ ــن يمدح مــبٍ و ــاَء كَع   رج

    
  :وفيها يقول

  بــــر رحــــيمٍ بالبريــــة إِن  فَلُــــذ بِ

  عقَّتـــك شـــدةُ دهـــرٍ عـــاق واعتصـــمِ    

    
    هــد ــن ي ــر ع ــدى والبِش ــديثُ الن ــروى ح ي  

ــمِ    ــهلٍّ ومبتِســ ــني منــ   ووجهــــه بــ

    
  ــم ــيف مبتِسـ ــاً والسـ ــاه دمـ ــي ظُبـ   تبكـ

ــمِ     ــني الـــالمِ واللِّمـ   يخـــطُّ كـــالنون بـ

    
ــال  ــع بِـ ــمٍ دمـ ــريِ فَـ ــحك بِغـ ــلٍ ضـ   مقَـ

  كَتـــب بِغـــريِ يـــد خـــطٌّ بِـــال قَلَـــمِ   

    
  جــاوِره يمنــع ولُــذ يشــفَع وســله يهــب     

  وعـــد يعـــد واســـتزِد يفعـــل ودم يـــدمِ   

    
    هــولَت ــرنُ ص ــى الق ــاً ويخش ــش قرن ــم يخ   لَ

ــرخمِ     ــد للـ ــيح اُألسـ ــع املُبـ ــو املَنيـ   فَهـ

    
ــ ــه والشـ ــق لَـ ــقِ شـ ــدر اُألفـ   مس ردت وبـ

ــنحطمِ     ــلُّ مـ ــه كُـ ــع منـ ــنجم أَينـ   والـ

    
ــاً   ــقى ذَهبـ ــاًء إِذ سـ ــثُ مـ ــقاهم الغيـ   سـ

  فَغـــري كَفَّيـــه إِن أَحملـــت ال تشـــمِ       

    
  ــه ــديقاً لبعثَتـ ــب تصـ ــح الضـ ــد أَفصـ   قَـ

ــمِ        ــم يهِ ــومِ لَ ــمع القَ سو ــس ــاح قُ   إِفص

    
   ــه ــزاد تبذُلُـ ــم الـ ــد هشـ ــم اُألسـ   اهلاشـ

  بنــــانُ هاشــــمٍ الوهــــاب للطُّعــــمِ   

    
  ــه ــيمِ غُرتـ ــت الغـ ــمس تحـ ــا الشـ   كَأَنمـ

ــاحلُممِ       ــد ك ــوه اُألس ــثُ وج ــعِ حي   يف النق

    
ــم   إِذا تبســــم يف حــــربٍ وصــــاح بِهِــ

ــي اُألســود ويرمــي اللُّســن بِــالبكَمِ          يبك

    
شـــانِئهِم بِـــه ـــدرٍ فَفَلُّـــوا غَـــربقَلّـــوا بِب  

ــي      ــولِ محـ ــع بِالرسـ ــلَّ جمـ ــا قَـ   ومـ

    
ــرٍ    ــب منتصـ ــواد قَلـ ــد سـ ــابيض بعـ   فـ

ــهزِمِ     ــه منـ ــاضٍ وجـ ــد بيـ ــود بعـ   واسـ

    
    ــه ــرِ لَ ــد واس ــرى يف البي ــالَ الس ــاتبع رِج   ف

ــمِ     ــابِ واهلمـ ــالِ ذَوي اَأللبـ ــرى الرجـ   سـ

    
ــمٍ    ــريِ يف إِضـ ــايل اخلَـ ــايل لَيـ ــري اللَّيـ   خـ

ــرادهمِ       والقَـــوم قَـــد بلَغـــوا أَقصـــى مـ

    
ــد    ــامِ فَقَـ ــري اَألنـ ــوا خـ ــزمهِم بلَغـ   بِعـ

ــزمهِمِ      ــا بِعـ ــوا إِلّـ ــا بلَغـ ــازوا ومـ   فـ
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ــم   ــني يطعمهـ ــاع حـ ــاَأللف صـ ــوم بـ   يقـ

ــمِ        ــم يقُ ــاثننيِ لَ ــريِه بِ ــن غَ م ــاع الصو  

    
  ــه ــد ردت لطاعتــ ــةُ قَــ ــنِ الغزالَــ   مــ

  لَـــو رام أَن ال تـــزور اجلَـــدي لَـــم تـــرمِ   

    
   رـــدقتفـــوِ مميـــلُ العج داين القُطـــوف  

ــرمِ        ــع الكَ واس ــان ــه لج ــاق من ــا ض   م

    
ــنحهم   ال يرفَــــع العــــني للــــراجني يمــ

     كحتــا ــاك ف ــوالً ه ــراس قَ ــض ال خفــل ي مِب  

    
  يـــا قـــاطع البيـــد يســـريها علـــى قَـــدمٍ 

ــدم       شـــوقاً إِلَيـــه لَقَـــد أَصـــبحت ذا قَـ

    
 مهــون ــأَقوامٍ جفــ ــمت بِــ ــد اعتصــ   قَــ

ــابِ دمِ      ــن خض ــواً م ــيف خل الس ــرِف   ال تع

    
ــت     نِعــوى م ــلِ اجلَ ــن فع ــربِ ع الص ــوازِم ج  

ــربِهِمِ      ــالَ قُـ ــا حـ ــالَ إِلّـ ــه حـ   ورفعـ

    
   ــر ــى قَم ــلِ احلم ــن أَه م ــرف ــبِ والطَّ   يف القَل

  مــن يعتصـــم بِحمـــاه الرحـــبِ يحتـــرمِ    

    
ــالً  ــدوا رجـ ــى أَن تنجِـ ــهِمني عسـ ــا متـ   يـ

ــتهمِ        ــبِح بِم ــم يص ــنكُم ولَ ــلُ ع ــم يس   لَ

    
ــا    ــد نازِحنـ ــى بِالبعـ ــر رمـ ــار دهـ   أَغـ

ــ       يمِفأَجنـــدوا يـــا كـــرام الـــذَّات والشـ

    
  ــم ــه فَهـ ــى أَهلَـ ــت أَنسـ ــى لَسـ   إِنَّ الغضـ

ــنِهِمِ      ــوم بيـ ــلوعي يـ ــني ضـ ــبوه بـ   شـ

    
ــوا   ــدما رحلـ ــيب بعـ ــق بِقَلـ ــرى العقيـ   جـ

ــمِ      ــم أُلَ ــنيِ لَ ــوعِ الع ــن دم ــرى م ــو ج   ولَ

    
ــا  ــه وحبـ ــدا يف قَومـ ــذي إِن بـ ــثُ الَّـ   حيـ

  عفاتــــه ورمــــى اَألعــــداَء بِــــالنقَمِ   

    
ــذي  ــاد لـ ــثُ جـ ــهبِه والغيـ ــدر يف شـ   فالبـ

ــنمِ      ــالَ يف الغ ــد ص ــرى قَ ــثُ الش ــلٍ ولَي   مح

    
ــدعا  ــوغى فَـ ــومِ الـ ــع يف يـ ــال النقـ   وإِن عـ

ــمِ       ــلَ يف اللُّجـ ــالَ اخلَيـ ــاره وأَجـ   أَنصـ

    
ــثٌ     ــلُها لَي رسي ــهب الش ــود ــا تق ــرى الثُّري ت  

ـ       ــوض البحـ خ ــد ــدى اُألس ــمِه   رِ يف الظُّلَ

    
ــــهبِعثَت ــــوراةالتأَخفــــوا يف اإلجنيــــلِ و  

ــرغمهِمِ     ــوا بِـ ــا أَخفَـ ــه مـ ــأَظهر اللَّـ   فـ

    
ــقٍ  ــأس واِإلحســـانَ يف نسـ   قَـــد أَحـــرز البـ

  والعلـــم واحللـــم قَبـــلَ الـــدرك للحلُـــمِ   

    
ــلُ ذا  ــه نائـ ــع كَفَّيـ ــتوي الغيـــثُ مـ   ال يسـ

ــلُ     ــاء ونائـ ــمِ  مـ ــال تهِـ ــال فَـ   ذا مـ

    
 ـــهـــن فَـــيضِ أَمنُلي مـــا الَّـــذأَم غَيثـــان  

ــدمِ      ــم يـ ــزن لَـ ــذي للمـ ــدائم والَّـ   فَـ

    
ــدى    ــاً وهـ ــا أَنفُسـ ــاً وأَحيـ ــال قُلوبـ   جـ

  عميـــاً وأَمســـع آذانـــاً ذَوي صـــممِ      

    
  يرِيــك بِــاليومِ مثــلَ اَألمــسِ مــن كَــرمٍ     

ــدمِ ولَــــيس يف غَــــده هــــذا      بِمنعــ

    
  فَلُـــذ بِمـــن كَفُّـــه والبحـــر مـــا افترقـــا 

  إِلّــــا بِكَــــف وبحــــرٍ يف كَالمهِــــمِ   
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  واملـــالُ واملـــاُء مـــن كَفَّيـــه قَـــد جريـــا 

  هــذا لـــراجٍ وذا للجــيشِ حـــني ظمـــي     

    
ــــرىس ــــدميأَو م دان اناملُجِــــد فــــاز  

  فَـــــذاك نـــــاجٍ وذا راجٍ جلـــــودهم   

    
هـــدـــن يمو ـــدريل ب ـــدأَمح جـــهـــن وم  

ــتظمِ     ــه در لمنــ ــن فَمــ ــر ومــ   بحــ

    
ــوا   ــفت أَن رحل ــا أَنص ــس م ــا نف ــت ي ــم قُل   كَ

  ومــا رحلــت وقــاموا ثُــم لَــم تقُــم        

    
    أَمنُلُـــه يحبـــاري الـــرـــاً تبيـــم نمي  

      كــرت دقِ مــو ــامي ال ــلِّ ه ــن كُ ــزنَ م   مِواملُ

    
ــا   ــيالً يف مطالعهـ ــهب لَـ ــلَ الشـ ــو قابـ   لَـ

ــرِمِ     ــر محتـ ــدت بِـ ــاًء وأَبـ ــرت حيـ   خـ

    
  ــلَه ــه أَرســ ــهد أَنَّ اللَّــ ــاد تشــ   تكــ

ــرحمِ     ــاِء يف الـ ــف اَألبنـ ــورى نطَـ   إِىل الـ

    
    هــد ــن ي م ــاض ــا ف ــك فيم ــت الفُل ــو عام   لَ

  تعــمِ لَــم تلــق أَعظَــم بحــراً منــه إِن       

    
     فَلُــذ بِــه حرِ املُحــيطبِــالب حــيطُ كَفّــاهت  

  ودع كُـــلَّ طـــامي املَـــوجِ ملـــتطمِ      

    
ــملَت     ــا ش ــالبحرِ م ــه ب ــط كَفُّ حــم ت ــو لَ   لَ

  كُــلَّ اَألنــامِ وأَروت قَلــب كُــلِّ ظَمــي       

    
  لَــم تـــربقِ الســـحب إِلّــا أَنهـــا فَرِحـــت  

  وجـــه مبتِســـمِ  إِذ ظَلَّلَتـــه فَأَبـــدت    

    
      ــهــنيِ أَمنُلــن بــض مفاملــاُء لَــو لَــم يو  

ــبِمِ     ــا يف ورده الشـ ــانَ رِي الظَّمـ ــا كـ   مـ

    
ســــأَلَهينيا لذو الــــد الفَقــــر حِســــنستي  

  فَيــأمن الفَقــر ممــا نــالَ مــن نِعــمِ        

    
ــا   ــرآه ليعلمنــ ــى بِمــ ــدر أَبقــ   والبــ

    ــه ــقاقِ لَــ ــثَلمِباالنشــ ــار منــ   آثــ

    
ــا  ــتجريِ كَمــ ــبعريِ املُســ ــر الــ   أَزالَ ضــ

ــمِ     ــم تضـ ــد الذَت فَلَـ ــةُ قَـ ــه الغزالَـ   بِـ

    
  :صفي الدين احللي

  )صفي الدين احللي (ومسعت أن من بني هؤالء رجل يقال : قلت
حيث كان علم  ،البديع لقب بأيبحىت أنه  ..املهتمني بالبديعشعراء أكرب الهذا الرجل من  ..أجل: قال

   ..هالبديع مهجورا قبل
  .ال يستغرب حب بديع اللغة ممن أحب بديع البشر: قلت
  .وميزة هذا الشاعر أنه مجع يف هذه القصيدة بني علم البديع ومدح احلبيب: قال
  تقصد أن القصيدة منت يف البديع؟: قلت
وبني ذكر مجيع شواهد  ، حيث مجعت بني مديح املصطفى ،أشهر املتون العلميةوهي من  ..أجل: قال

   )الكافية البديعية(وهي  ،علم البالغة
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  .فاروها يل ..لقد شوقتين إليها: قلت
 :يقول هذا الشاعر الفاضل يف هذه القصيدة: قال

ــم  ــرية العل ــن ج ــلعا فســل ع ــت س   إن جئ

ــلم      ــذي س ــرب ب ــى ع ــالم عل ــرا الس   واق

    
ــدم   ــن ع ــدمع م ــود ال ــمنت وج ــد ض   فق

ــع ذاك م      ــتطع م ــم ومل أس ــي هل ــع دم   ن

    
  أبيــت والــدمع هــام هامــل ســرب    

  واجلســم يف إضــم حلــم علــى وضــم       

    
ــدا    ــوى كم ــاء اهل ــل أعب ــانه مح ــن ش   م

ــم       ــدمع مل يلـ ــانه بالـ ــى شـ   إذا مهـ

    
  مـــن يل بكـــل غريـــر مـــن ظبـــاءهم

ــالكلم       ــم ب ــداوي الكل ــن ي ــز حس   عزي

    
ــه   ــري لـ ــري ال نظـ ــد نضـ ــل قـ   بكـ

  مـــا ينقضـــي أملـــي منـــه وال أملـــي   

    
ــى  ــظ أت ــل حل ــزن  وك ــن ذي ي ــم اب   باس

  يف فتكــــه بــــاملعىن أو أيب هــــرم     

    
ــرت   ــه قص ــاين ب ــي وأجف ــال ليل ــد ط   ق

ــبح ومل أمن      ــم أصـ ــاد فلـ ــن الرقـ   عـ

    
  كـــأن آنـــاء ليلـــي يف تطاوهلـــا    

ــرم      ــايل بقـ ــاذب آمـ ــويف كـ   تسـ

    
ــة     ــل حافل ــدي الوص ــعوين ث ــم أرض   ه

  فكيــف حيســن منــها حــال مــنفطم       

    
ــواطرهم    ــن خ ــدنوي م ــا ب ــان الرض   ك

ــا    ــوارهم  فص ــن ج ــدي ع ــخطي لبع   ر س

    
  وجــدي حنــيين أنــيين فكــريت وهلــي    

ــم     ــيهم ـ ــيهم فـ ــيهم إلـ ــهم علـ   منـ

    
ــت  ــب مضـ ــيش باحلبيـ ــذت عـ   هللا لـ

ــدم       ــري اهللا مل يـ ــدم يل وغـ ــم تـ   فلـ

    
ــدين  ــالتعنيف يرشــ ــاذل رام بــ   وعــ

ــمم      ــت ذا ص ــل أمسع ــدك ه ــدمت رش   ع

    
  أقصــر أطــل أعــزر أعــذل ســل خــل أعــن

  خـــن هـــن عـــن ترفـــق جل كـــف مل   

    
ــا  ــي فهاضــك م ــن ذم ــبعت نفســك م   أش

  تلقــى وأكثــر مــوت النــاس بــالتخم       

    
  أنـــا املفـــرط أطلعـــت العـــدو علـــى

ــرم        ــل خمت ــي ك ــت نفس ــري وأودع   س

    
ــرت   ــا ظه ــري فم ــن س ــدث ع ــي حي   فم

ــي       ــديث فم ــن ح ــب إال م ــرائر القل   س

    
  ألنــت عنــدي أخــص النــاس مرتلــة    

ــلم      ــى الس ــدي عل ــدرهم عن ــت أق   إذ كن

    
ــح ــتين النصـ ــال  حمضـ ــانا إيل بـ   إحسـ

ــاحتكم      ــام فـ ــدتين اإلنعـ ــش وقلـ   غـ

    
ــحك يل  ــة دون نصـ ــة حالـ   ليـــت املنيـ

ــهم      ــن أذى التـ ــا مـ ــتريح كالنـ   فيسـ

    



 ١٠٤

ــة  ــا ومنقصـ ــذكرك يل ذمـ ــيب بـ   حسـ

  فيمــا نطقــت فــال تــنقص وال تــذم       

    
ــحوا   ــا نص ــذايل فم ــب ع ــاملت يف احل   س

  وهبــه كـــان فمــا نفعـــي بنصـــحهم     

    
ــم   ــت ــذ وثق ــحة جســمي م ــدمت ص   ع

ــدم     ــوى الن ــيء س ــى ش ــلت عل ــا حص   فم

    
ــم   ــت هل ــف قل ــد اإلل ــلوت لبع ــالوا س   ق

ــقمي     ــن س ــربء م ــحيت وال ــن ص   ســلوت ع

    
ــط أرى  ــاظ ق ــا األحل ــل الظب ــت قب ــا كن   م

ــدمي     ــى قـ ــي إال علـ ــيفا أراق دمـ   سـ

    
ــع  ــري متس ــربي غ ــت ص ــطرب قل ــالوا اص   ق

ــرم       ــري منص ــت ودي غ ــلهم قل ــالوا اس   ق

    
ــدمت  ــلوهم إذا عـ ــوف أسـ ــين سـ   وإنـ

ــدم   رو    ــوت والع ــد امل ــت بع ــي وأحيي   ح

    
  فـــاهللا يكـــأل عـــذايل ويلـــهمهم   

ــذكرهم       ــريب ب ــي ك ــد فروج ــذيل فق   ع

    
ــه   ــب غايتـ ــدر أن احلـ ــالوا أمل تـ   قـ

ــت مل     ــاب قلـ ــواطر واأللبـ ــلب اخلـ   سـ

    
ــرم  ــوى حـ ــواهم واهلـ ــل هـ   مل أدر قبـ

ــرم      ــيد يف احلـ ــل الصـ ــاء حتـ   أن الظبـ

    
ــوا   ــد رجع ــا وق ــوا يوم ــوت أن يرجع   رج

  ولكــن عــن وىف ذمــم   عنــد العتــاب    

    
ــه     ــتراح ب ــيب واس ــر قل ــا س ــل م   فك

ــدهم     ــد بعـ ــاين بعـ ــدموع عصـ   إال الـ

    
  فلــوا رأيــت مصــايب عنــدما رحلــوا    

  رثيـــت يل مـــن عـــذايب يـــوم بينـــهم   

    
ــدي   ــوى جس ــىن اهل ــد أض ــائبني لق ــا غ   ي

ــردم       ــل ال ــد الواب ــزوي لفق ــن ي   والغص

    
ــبكم   ــان ح ــحرا ك ــعري أس ــت ش ــا لي   ي

ــن     ــربا مـ ــي أم ضـ ــم أزال عقلـ   اللمـ

    
  رجــــوتكم نصــــحاء يف الشــــدائد يل

ــمنت ذا ورم     ــدي واستسـ ــعف رشـ   لضـ

    
ــم    ــف لك ــدي والطري ــذلت تلي ــم ب   وك

ــم       ــل خمتص ــنكم ك ــيت ع ــا وأرض   طوع

    
  مــن كــان يعلــم أن الشــهد مطلبــه    

  فـــال خيـــاف للـــدغ النحـــل مـــن أمل   

    
ــرفعين     ــاس ت ــني الن ــائل ب ــت الفض   خل

ــم     ــرف القسـ ــت أحـ ــداء فكانـ   باالبتـ

    
ــابن جبـــدا   ال لق ــتين املعـــايل بـ   بـ

ــمي       ــى قس ــرت تق ــار وال ب ــوم الفخ   ي

    
ــة   ــزم مثقلـ ــا العـ ــث مطايـ   إن مل أحـ

ــم        ــن أم ــد ع ــؤم ا ــوايف ت ــن الق   م

    
  جتـــار لفـــظ إىل ســـوق القبـــول ـــا

ــم      ــوهر الكل ــدي ج  ــر ــة الفك ــن جل   م

    
  مــن كــل معربــة األلفــاظ معجمــة    

ــري العــرب والعجــم        ــها مــدح خ   يزين
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  :بقوله  مث مدح النيب
ــل     ــنيب أج ــادي ال ــطفى اهل ــد املص   حمم

ــرم      ــداهللا ذي الكـ ــن عبـ ــلني بـ   املرسـ

    
ــن   ــيم ب ــاهر الش ــن الط ــيم ب ــاهر الش   الط

  الطــاهر الشــيم بــن الطــاهر الشــيم       

    
ــح    ــان متضـ ــيني والربهـ ــري النبـ   خـ

ــم       ــح اللق ــال واض ــال وعق ــر نق   يف احلج

    
ــه     ــي ب ــم اهللا العل ــن أقس ــني م ــم ب   ك

ــم اهللا       ــاء بس ــن ج ــني م ــم وب   يف القس

    
  أمـــي خـــط أبـــان اهللا معجـــزه   

ــم      ــيف والقلـ ــيني السـ ــة املاضـ   بطاعـ

    
ــق   ــال يف قلـ ــزم واألبطـ ــد العـ   مؤيـ

ــرم     ــاء يف ضـ ــفح واهليجـ ــل الصـ   مؤمـ

    
ــدها    ــاحلق تعضـ ــدة بـ ــس مؤيـ   نفـ

  عنايــة صــدرت عــن بــارئ النســم       

    
ــه  ــاألعمى بنفثتـ ــب فـ ــدى العجائـ   أبـ

ــي      ــري عم ــرب البص ــريا ويف احل ــدا بص   غ

    
ــه الســـ  ــالم ويف لـ ــن اهللا السـ   الم مـ

ــم       ــافع األمـ ــراه شـ ــالم تـ   دار السـ

    
ــه ــل طلعت ــت جــنح نقــع اللي   كــم قــد جل

ــا مــن الــدهم        ــهب أحلــك ألون   والش

    
ــثريه   ــل عـ ــثري اخليـ ــرك ال تـ   يف معـ

  ممـــا تـــروي املواضـــي تربـــه بـــدمي   

    
ــه     ــتجار ب ــل اس ــو اللي ــار ل ــز ج   عزي

ــم       ــاس يف الظل ــاش الن ــباح لع ــن الص   م

    
ــدر  ــرآه بـ ــأن مـ ــتتر كـ ــري مسـ   غـ

  وطيـــب ريـــاه مســـك غـــري مكتـــتم   

    
  ال يهـــدم املـــن منـــه عمـــر مكرمـــة

  وال يســــوء أذاه نفــــس متــــهم     

    
ــدوى شــفاعته     ــوالني مــن ج ــويل امل   ي

  ملكــا كــبريا عــدا مــا يف نفوســهم       

    
ــم     ــه فل ــلء في ــن م ــب مع ــا قل   كأمن

ــم     ــوى نعـ ــا سـ ــائله يومـ ــل لسـ   يقـ

    
ــم  ــد أزرهـ ــاس شـ ــل أرض أنـ   إن حـ

ـ       ــم مـ ــاح هل ــا أت ــم مب ــط وزره   ن ح

    
ــه  ــاه ونقمتـــــ   آراءه وعطايـــــ

  وعفـــوه رمحـــة للنـــاس كلـــهم       

    
ــحائبه   ــع سـ ــه مل تقلـ ــود كفيـ   فجـ

ــم       ــحب مل يق ــود الس ــاد وج ــن العب   ع

    
ــرى  ــت ت ــزوا فلس ــدا غ ــوش الع ــىن جي   أف

ــهزم       ــور ومنـ ــل ومأسـ ــوى قتيـ   سـ

    
  ســـناه كـــالنور جيلـــوا كـــل مظلمـــة

  والبـــأس كالنـــار يفـــين كـــل جمتـــرم   

    
  املـــال مـــا مجعـــواأبـــادهم فلبيـــت 

  والـــروح للســـيف واألجســـاد للـــرخم   
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  مـــن مفـــرد بغـــرار الســـيف منتثـــر

ــتظم      ــرمح منـ ــنان الـ ــزوج بسـ   ومـ

    
ــأمره   ــهاه ويـ ــوت ينـ ــتخدم املـ   واسـ

  بعـــــزم مغتـــــنم يف زي مغتـــــرم   

    
  جيـــزي إســـاءة بـــاغيهم بســـيئة   

ــى إرم      ــهم علـ ــا منـ ــن عاديـ   ومل يكـ

    
  كأمنـــا حلـــق الســـعدي منتثـــرا   

   مــنفض ومنفصــم علــى الثــرى بــني     

    
  حــروف خــط علــى طــرس مقطعــة    

ــهم        ــري مفت ــر غ ــد غم ــا ي  ــاءت   ج

    
ــا ورأى  ــه مرحبـ ــب منـ ــق مرحـ   مل يلـ

ــم      ــن واألط ــد احلص ــد ه ــه عن ــد امس   ض

    
  القـــاهم بكمـــاة عنـــد كــــرهم   

ــوم     ــن قلـ ــوم دروع مـ ــى اجلسـ   علـ

    
  بكــــل منتصــــر للفــــتح منتظــــر

  وكــــل معتــــزم للحــــق ملتــــزم   

    
ــب    ــرار العض ــر بغ ــن حاس ــفم   ملتح

ــثم       ــرب ملتـ ــار احلـ ــافر بغبـ   أو سـ

    
ــل   ــل عجـ ــل مسترسـ ــتقتل قاتـ   مسـ

ــم     ــتفحل خصـ ــائل مسـ ــل صـ   مستأصـ

    
  ببـــارق خــــدم يف مــــارق أمــــم 

ــم      ــاهق علـ ــرم يف شـ ــابق عـ   أو سـ

    
ــتحم ال  ــواء مقـ ــتظم األهـ ــال منـ   فعـ

  أهــــوال ملتــــزم بــــاهللا معتصــــم   

    
ــه   ــعب عرائكـ ــه صـ ــهل خالئقـ   سـ

ــم      ــم واحلكـ ــه يف احلكـ ــم عجائبـ   جـ

    
ــا ــق فـ ــرك يف نفـ ــق والشـ   حلق يف أفـ

ــرم     ــدين يف حـ ــرق والـ ــر يف فـ   والكفـ

    
ــرتكم    ــون م ــت اجل ــع حت ــاجليش والنق   ف

ــرتكم      ــل مـ ــرتكم يف ظـ ــل مـ   يف ظـ

    
ــرهم   ــراف مسـ ــكنوا أطـ ــة أسـ   بفتيـ

  مــن املكــاة مقـــر الضــغن واألضـــم      

    
  كـــل طويـــل جنـــاد الســـيف يطربـــه

ــنغم      ــار والـ ــوارم كاألوتـ ــع الصـ   وقـ

    
  تحممـــن كـــل مبتـــدر للمـــوت مقـــ

ــتحم      ــرب ملـ ــار احلـ ــأزق بغبـ   يف مـ

    
ــبها ــاب مواضـــيهم فتحسـ   ـــوى الرقـ

  حديــدها كــان أغــالال مــن القــدم       

    
  شــوس تــرى منــهم يف كــل معتــرك    

ــي       ــوطيس مح ــر ال ــرين إذا ح ــد الع   أس

    
  صــالوا فنــالوا األمــاين مــن عــدام    

ــم     ــاء مل يشـ ــوى اهليجـ ــارق يف سـ   ببـ

    
ــفت    ــوت إن عص ــاح امل ــه ري ــار من   كالن

ــدمي  رو    ــوغى ب ــى ال ــاءه أرض ــرى م   ى ث

    
ــه  ــر غلتـ ــر الكـ ــع حـ ــران ينقـ   حـ

  حــىت إذا ضــمه بـــرد املقيــل ظمـــي      
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  قـــادوا الشـــواذب كاألجبـــال حاملـــة

  أمثاهلــــا ثبتــــة يف كــــل مصــــدم   

    
ــال    ــا مث ــوط هل ــرى س ــبق ال ي ــن س   م

ــم     ــان واللجـ ــن األرصـ ــد مـ   وال جديـ

    
ــها  ــدمي جحافلـ ــا تـ ــادت حوافرهـ   كـ

ــال      ــال بـ ــات األحجـ ــىت تشـ   رمثحـ

    
ــاحبة    ــل س ــوغى واخلي ــاب ال ــوا عب   خاض

ــتطم        ــوت مل ــوج امل ــرب مب ــر ح   يف حب

    
ــائمة  ــل صـ ــدروا واخليـ ــىت إذا صـ   حـ

ــم     ــلت األســياف يف القم ــا ص ــد م ــن بع   م

    
ــرح   ــن م ــمر م ــل الس ــت ظ ــوا حت   تالعب

ــم     ــبال يف األجـ ــت األشـ ــا تالعبـ   كمـ

    
  يف ظــــل منصــــور اللــــواء لــــه

  عــدل يؤلـــف بــني الـــذئب والغـــنم     

    
ــهل  ــطها  س ــف باس ــح الك ــق مس   اخلالئ

  مـــرته لفظـــه عـــن ال ولـــن ومل      

    
  أغـــر ال مينـــع الـــراجني مـــا طلبـــوا

ــرم       ــن ح ــيم وم ــن ض ــار م ــع اجل   ومين

    
ــرف    ــي يف ش ــامل الكل ــو الع ــخص ه   ش

ــم     ــي يف عظـ ــوهر القدسـ ــه اجلـ   ونفسـ

    
ــن   ــيس وم ــزع اليب ــاور اجل ــه ح ــن ل   وم

  بكفـــه أورقـــت عجـــراء مـــن ســـلم   

    
ــرا  ــرب يف جنـ ــب احلـ ــهوالعاقـ   ن الح لـ

ــدم     ــة القـ ــىب زلـ ــاه لعقـ ــوم اجتبـ   يـ

    
ــث     ــلم وال ــين أس ــلم واجل ــذئب س   وال

ــرجم     ــوات يف الـ ــم واألمـ ــان كلـ   عبـ

    
  ومـــن أتـــى ســـاجدا هللا ســـاعته   

ــنم    ــاجدا يف العمـــر للصـ   ومل يكـــن سـ

    
ــه     ــا ألمت ــه نعت ــم أم ــدا اس ــن غ   وم

ــنقم     ــائر الـ ــن سـ ــة مـ ــك آمنـ   فتلـ

    
ــه   ــاة حدثـ ــه وذراع الشـ ــن مثلـ   مـ

ــ    ــه بلسـ ــن مسـ ــرمنعـ ــادق الـ   ان صـ

    
ــه     ــنم ل ــن ي ــب م ــنم حب ــن ي ــل م   ه

ــي     ــف رم ــدري كي ــن مل ي ــوه كم ــا رم   مب

    
ــرت    هـــو الـــنيب الـــذي آياتـــه ظهـ

  مــن قبــل مظهــره للنــاس يف القــدم       

    
ــت    ــن ختم ــار م ــطفى املخت ــد املص   حمم

ــم      ــرمحن لألمـ ــلوا الـ ــده مرسـ   مبجـ

    
ــبا    ــى وس ــل أت ــى يف ه ــد أت ــذكره ق   ف

ــم      ــون والقلـ ــاهر يف نـ ــله ظـ   وفضـ

    
ــازمهم  ــال حــ ــادي قــ   إذا رآه األعــ

  حتــام حنــن نســار الــنجم يف الظلــم       

    
  :حممود سامي البارودي

  .فقد مسعت أن شعراء كثريين عارضوا الربدة ..عد بنا إىل عصرنا: فقلت ،سكت البابا
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أال تعلم أن  ..وال مكان من األماكن ..ال خيلو منه عصر من العصور فحب رسول اهللا  ..أجل: قال
  .أمان ألمته  رسول اهللا
وما كَانَ اللَّه ليعذِّبهم وأَنت فيهِم وما كَانَ اللَّه معذِّبهم وهم  ﴿:فقال ،ذلك 'لقد ذكر اهللا : قلت
  .فلم يبق لنا إال االستغفار ولكن رسول اهللا  ..)٣٣:ألنفال) (يستغفرونَ
فلذلك إن ذهب جسد رسول  ..ئ القلب مبحبة سيد املستغفريناالستغفار ال ينفع وحده ما مل ميتل: قال

  .فإن روحه ال زالت تعمر القلوب واألرواح ..اهللا 
  .ابيت ٤٥٠يف قصيدة عصماء من عارضها الوزير حممود سامى البارودى لقد مسعت بأن : قلت
  )كشف الغمة يف مدح سيد األمة( وقد مساها ..أجل: قال
  .فاروها يل: قلت
  :امسع ..١صر لك منه ما يتعلق باحلبيب سأقت: قال

ــعت    ضــذي خ ــلِ الَّ ــاتم الرس ــد خ محم  

ــمِ        جــن ع مــربٍ و ــن ع ــةُ م رِيالب ــه   لَ

    
ــدى    نو ــة كمــىن ح ــيٍ ومج ــمري وح س  

ــمِ     ــاف ورِي ظَـ ــرى عـ ــماحة وقـ   سـ

    
    ــه ــلَ بِعثَت ــه قَب ــوحي عن ــغَ ال ــد أَبلَ   قَ

   الر عســاممِ   منكَــتم ســلِ قَــوالً غَــري  

    
   قَـــهخال ةُ إِبـــراهيمعـــود فَـــذاك  

ــدمِ        الق ــن ــى م ــه عيس ــا قالَ ــر م سو  

    
ــة ــاٍء محجلَــ ــه وبِآبــ   أَكــــرِم بِــ

ــدهمِ        ــرِ ال ةً يف اَألعصــر ــه غُ ــاَءت بِ   ج

    
  قَــد كــانَ يف ملَكــوت اللَــه مــدخراً    

      بكــانَ فيهــا صــاح ةعوــدلَــمِ لالع  

    
  هعــاط ــوان سـ ــلَ يف اَألكـ ــور تنقَّـ   نـ

  تنقُّــلَ البــدرِ مــن صــلبٍ إِىل رحــمِ       

    
  حتــى اســتقَر بِعبــد اللَــه فَانبلَجــت    

ــبهمِ       ــدرِ يف الـ ــه كَالبـ ــوار غُرتـ   أَنـ

    
ــاحبةً    ــذراَء صـ ــةَ العـ ــار آمنـ   واختـ

  واحلَـــرمِ لفَضـــلها بـــني أَهـــلِ احلـــلِّ   

    
    بِهــاح ــفٌء لص ــال كُ ــي الع ــا ف   كالهم

  والكُـــفُء يف املَجـــد ال يســـتام بِـــالقيمِ   

    
 ــة ــت مكرمـ ــده يف بيـ ــبحت عنـ   فَأَصـ

ــنمِ     ــبٍ سـ ــه يف منصـ ــيدت دعائمـ   شـ

    
  وحينمـــا حملَـــت بِاملُصـــطَفى وضـــعت

   نـــها كُلفَـــةَ الـــوع املَشـــيئَة ـــدمِيج  

    
ــور أَضــاَء لَهــا     ها نــن جِســم م الحو  

ــمِ     ــن أم ــأمِ م ــأَرضِ الش ــرى بِ ــور بص قُص  

    

                                                
  .ننقل القصيدة هنا بتصرف)  ١(
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ــو الرفــع مرتِلَــةً     ــذ أَىن الوضــع وه مو  

  جـــاَءت بِـــروحٍ بِنـــورِ اللَـــه متِســـمِ   

    
ــمت     سبتانيِ وــن ــرةُ اِإلث ــه غُ ــاَءت بِ   ض

  احلَــرمِ عــن حســنِه يف ربيــعٍ روضــةُ      

    
  وأَرضــعته ولَــم تيــأَس حليمــةُ مـــن    

ــتمِ     ــؤس يف اليـ ــعِ إِنَّ البـ ــولِ املَراضـ   قَـ

    
  فَفــاض بِالــدر ثَــدياها وقَــد غَنِيــت    

ــنمِ        ــم ت ــم ولَ ــم تطع ــي لَ ــاً وه   لَيالي

    
  واَــلَّ بعــد انقطــاعٍ رِســلُ شــارِفها    

ــ     الع ــه ــن رفي ت مــد ــى غَ تــمِح يشِ يف طُع  

    
  فَيممـــت أَهلَهـــا مملُـــؤةً فَرحـــاً   

  بِمــا أُتــيح لَهــا مــن أَوفَــرِ الــنعمِ        

    
ــةٌ     مطاع ــي ــها فَه ــدب عن ــص اجلَ   وقَلَّ

  مــن خــريِ مــا رفَــدا ثَلَّــةُ الغــنمِ        

    
  وكَيـــف تمحـــلُ أَرض حـــلَّ ســـاحتها

      و غَيــثُ اجلُــود هــوو ــدمحمِمالكَــر  

    
هكلَـــؤتـــو ونمها ينـــدل عـــزفَلَـــم ي  

ــمِ       صــن و مــوٍء و ــن س م ــه ــةُ اللَ رِعاي  

    
    ضــاعِ لَــهالر يقــاتم ــمــى إِذا تتح  

  حــولَنيِ أَصــبح ذا أَيــد علَــى الفُطُــمِ       

    
ــى    ــرِف عل والً تــد ــنِ مج ــاَء كَالغص   وج

ــد وال      ــات املَجـ ــه لَمحـ ــمِجبِينِـ   فَهـ

    
   هتــاع ــت رض مــا ت ــالً وم ــم عق ــد ت   قَ

ــمِ      ــدى احلُلُ ــغ م ــم يبلُ ــاً ولَ ــاض حلم   وف

    
   ــه ــاف بِ ــبهم ط ــى ال ــو يرع ــا ه   فَبينم

ــمِ      ــه ذي العظَ ــوت اللَ ــن ملَك م ــان   شخص

    
   ـــدبِي هـــدرـــقّا صشو عاهفَأَضـــج  

ــمِ         ــى أَلَ ــها عل ــت من ــم يبِ ــة لَ   رفيقَ

    
ــراً     ــه وطَ ــن قَلبِ ــيا م ــا قَض ــد م   وبع

ــبِمِ       ــلِ الشـ ــلَه بِالسلسـ ــا غَسـ   تولَّيـ

    
ــن     م خلُصــي ــا ل ــه إِلّ ــا قَلب ــا عالَج   م

ــمِ       ــيةَ احلكَ ــي قُدس عيــوى و ــوبِ اهلَ ش  

    
  فَيــا لَهــا نِعمــةً للّــه خــص بِهــا     

  حبيبـــه وهـــو طفـــلٌ غَـــري محـــتلمِ    

    
وهـــرأَبص ـــنيـــريا ححب نـــهقـــالَ ع  

  بـــأَرضِ بصـــرى مقـــاالً غَـــري مـــتهمِ   

    
ــرت  ــر واَصـ ــام الغـ ــه الغمـ   إِذ ظَلَّلَتـ

ــالِ والســلَمِ        الض فُــروع ــه ــاً علَي   عطف

    
  بِأَنـــه خـــاتم الرســـلِ الكـــرامِ ومـــن

  بِــه تــزولُ صــروف البــؤسِ والــنقَمِ       

    
ــت    حفَم ــه ــارت لَ ــة س ــم آي ــذا وكَ ه  

ــمِ      ــوالِ والقُحـ ــةَ اَألهـ ــا ظُلمـ   بِنورِهـ

    
 هقَلَّـــدإِلّـــا و لَـــه ـــومي ـــرمـــا م  

ــالعلَمِ       ــدهرِ كَ ــي ال ل فــز ــم ت ــنائعاً لَ ص  

    
  ــه ــانَ يلحقُـ ــتتم وال نقصـ ــى اسـ   حتـ

ــمِ       ــارِعِ الفَهِ ــن الب س ــرِين ــاً وعش   خمس
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  ولَقَّبتـــه قُـــريش بِـــاَألمنيِ علـــى   

ــذِّممِ      ــاِء بِالـ ــة واِإليفـ ــدقِ اَألمانـ   صـ

    
  ودت خدجيــــةُ أَن يرعــــى تجارتهــــا

ــنِمِ      وِداد منتهِـــــزٍ للخـــــريِ مغتـــ

    
  فَشــــد عزمتهــــا منــــه بِمقتــــدرٍ

ــمِ       ــم خي ــم لَ ــا ه ــان إِذا م ــي اجلن ماض  

    
 ــار ــحبه  وسـ ــأمِ يصـ ــاً للشـ   معتزِمـ

ــمِ       ــي احلَش ف ــي ةُ املَرضــر يســريِ م يف الس  

    
ــراً     ــى وطَ ــى قَض تــا ح ــاخ بِه ــا أَن   فَم

ــلَمِ       الســعِ و ــه يف البي امــا ر ــلِّ م ــن كُ م  

    
ــت   بِحــا ر ــواله م ــن لَ م ــر خسي ــف   وكَي

  تجــارةُ الــدينِ يف ســهلٍ وفــي علَــمِ       

    
  قَـــص ميســـرةُ املَـــأمونُ قصـــته   فَ

  علَـــى خدجيـــةَ ســـرداً غَـــري مـــنعجِمِ   

    
   ةعـــومكَهـــلٌ بِص لَـــه واهمـــا رو  

  مـــن الرهـــابنيِ عـــن أَســـالفه القُـــدمِ   

    
  يف دوحــة عــاج خــري املُرســلني بِهــا    

  مـــن قَبـــل بعثَتـــه للعـــربِ والعجـــمِ   

    
بِـــيـــذا نها هتــاح   ولَـــم يـــرتِل بِسـ

ــيمِ     ــنفسِ والشـ ــرمي الـ ــيب كَـ ــا نـ   إِلّـ

    
ــى   ــائمنيِ علـ ــنيِ احلـ ــريةَ املَلَكَـ   وسـ

ــتهمِ     ــن الــ ــاه مــ ــه ليظلّــ   جبِينِــ

    
ــلَت    صــا و ــالً لم ــه أَص ــا قَص ــانَ م   فَك

  بِـــه إِىل اخلَـــريِ مـــن قَصـــد ومعتـــزمِ   

    
ــلَةً  ــا وص ــن بِه ــذَتأَحِس ــد أَخ ــه قَ   يف اللَّ

ــمِ       نفَصم ــري ــداً غَ ــدهرِ عق ــى ال ــا عل   بِه

    
ــعٍ   ــري منقَطـ ــفاٍء غَـ ــبحا يف صـ   فَأَصـ

ــرِمِ      ــري منصـ ــان ووِد غَـ ــى الزمـ   علـ

    
  وحينمــا أَمجعــت أَمــراً قُــريش علــى    

ــدمِ     ــابِ واخلَـ ــت ذي احلُجـ ــة البيـ   بِنايـ

    
  حـــالف واقتســـمتتجمعــت فـــرق األَ 

  بِنـــاَءه عـــن تـــراضٍ خـــري مقتســـمِ   

    
  ــــهتنيـــانُ غايلَــــغَ البـــى إِذا بتح  

ــمِ     اجلشو ــد ــد الكَ ــركنِ بع ــعِ ال وضــن م م  

    
ــموا  ــرِ واختصـ ــاً لَألجـ ــابقوا طَلَبـ   تسـ

  فـــيمن يشـــد بِنـــاه كُـــلَّ مختصـــمِ   

    
  ن ال صـــلح يعصـــمهموأَقســـم القَـــوم أَ

ــمِ     ــا قَسـ ــا أَيمـ ــامِ املَنايـ ــن اقتحـ   مـ

    
  وأَدخلــوا حــني جــد اَألمــر أَيــديهم    

  للشـــر يف جفنـــة مملُـــوَءة بِـــدمِ      

    
  فَقـــالَ ذُو رأيِهِـــم ال تعجلُـــوا وخـــذُوا

ــزمِ      ــن احلَ ي مــف ــذي يش ــو الَّ ــاحلَزم فَه   بِ

    
ــلُّ امــ   ــرض كُ يــن  ل لِ مــأَو ــا بِ نرِئٍ م  

  يــأيت فَيقِســطُ فينــا قســطَ محــتكمِ       

    
ــوا  ــدما اتفَقُــ ــانَ أَولَ آت بعــ   فَكــ

ــدمِ     ــريات ذُو قَـ ــو يف اخلَـ ــد وهـ   محمـ
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  فَقـــالَ كُـــلٌّ رضـــينا بِـــاَألمنيِ علَـــى

ــمِ        ــادلٍ حكَ ــن ع م ــه ــأَكرِم بِ ــمٍ فَ   عل

    
  كــانَ واحتكَمــوا  فَــأَعلَموه بِمــا قَــد  

  إِلَيــه يف حــلِّ هــذا املُشــكلِ العمــمِ       

    
    ــطسيف و كنــطَّ الــرحثَوبــاً و ــدفَم  

  منــه وقــالَ ارفَعــوه جانِــب الرضــمِ       

    
ــت   ــا حملَ ــاً بِم ــرِئٍ حظّ ــلُّ ام ــالَ كُ   فَن

ــمِ       ســى الق ــب عل عتــم ي ــه ولَ ــداه من ي  

    
ــى إِذا اق ــعه حتـ ــاَء موضـ ــوا تلقـ   تربـ

ــدعمِ     ــان وال ــت ذي اَألرك ــب البي ــن جان م  

    
ــةً  ــه مباركَـ ــداً منـ ــولُ يـ ــد الرسـ   مـ

  بنتـــه يف صـــدف مـــن بـــاذخٍ ســـنِمِ   

    
   ــه ــالَ بِ ــثُ ن ــاً حي ــركن تيه ــزدد ال فَلي  

ــدمِ        ــى قَ ــدنيا علَ ــه ال ــام لَ ــراً أَق   فَخ

    
ــن  ــم تكُ ــو لَ ــى  لَ نب ــني ح ــته سم هــد ي  

ــمِ        ــلِّ فَ ــاً بِكُ ــبح ملثُوم ــانَ أَص ــا ك   م

    
  يــا لَيتنِــي واَألمــانِي ربمــا صــدقَت    

  أَحظـــى بِمعتنـــقٍ منـــه وملتـــزمِ      

    
ــذَت    أَخ ــنِه ــن حس ةٌ مــبغ ــذا ص بــا ح   ي

  منــها الشــبِيبةُ لَــونَ العــذرِ واللمــمِ       

    
  وجنـــة زِيـــدت محاســـنهاكَاخلـــالِ يف 

ــيمِ     ــن القـ ــعافاً مـ ــه أَضـ ــة منـ   بِنقطَـ

    
    بِــه ــق ــر البيــت العتي فخال ي ــف   وكَي

ــنعمِ      ــةُ الـ ــد فَياضـ ــه يـ ــد بنتـ   وقَـ

    
 ــه ــوال هدايتـ ــاً لَـ ــه وازِعـ ــرِم بِـ   أَكـ

ــمِ       ــم يقُ ــدلُ يف أَرضٍ ولَ ــرِ الع ظهــم ي   لَ

    
 ــذي ع ــذا الَّ ه  ــه ــام بِ ــه اَألن ــم اللَّ ص  

ــرِمِ      ختــوالِ م ــن اَأله ــولٍ م ــلِّ ه ــن كُ م  

    
ــا   ــني ومـ ــن اَألربعـ ــني أَدرك سـ   وحـ

ــمِ     ــمِ واحلكَـ ــغٌ للعلـ ــه مبلَـ ــن قَبلـ   مـ

    
  ــه ــاً أَراه بِـ ــرشِ برهانـ ــاه ذُو العـ   حبـ

ــمِ      ــالَمِ احلُلُـ ــه يف عـ ــات حكمتـ   آيـ

    
 يــي ل ــانَ يمض ــته  فَك حشو ــس ــى أُن   رع

  يف شاســعٍ مــا بِــه للخلــقِ مــن أَرمِ       

    
  فَمـــا ميـــر علـــى صـــخرٍ وال شـــجرٍ

ــمِ     ــن أَمـ ــليمِ مـ ــاه بِالتسـ ــا وحيـ   إِلّـ

    
ــرت   حنَساــبِ و ــر الغي ــانَ أَم ــى إِذا ح تح  

  أَســتاره عــن ضــمريِ اللَــوحِ والقَلَــمِ       

    
ــراً   ــه جهـ ــادى بِدعوتـ ــا نـ   فَأَمسعهـ

  يف كُــلِّ ناحيــة مــن كــانَ ذا صــممِ       

    
  ــه ــدين تابعـ ــن يف الـ ــانَ أَولُ مـ   فَكـ

  خدجيـــةٌ وعلـــي ثابِـــت القَــــدمِ      

    
 هتــر ــالٌ دونَ أُسـ ــتجابت رِجـ ــم اسـ   ثُـ

  ويف اَألباعــد مــا يغــين عــنِ الــرحمِ       

    
  كرم محنــر ــه الـ ــن أَراد بِـ ــةًومـ   مـ

ــمِ      ــن الظُّلَـ ــد يف داجٍ مـ ــداه للرشـ   هـ
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  ثُـــم اســـتمر رســـولُ اللَّـــه معتزِمـــاً

  يـــدعو إىل ربـــه يف كُـــلِّ ملتـــأَمِ      

    
    لَــه جِيبســتي شــيدم رنــهم ــاس النو  

  طَوعــاً ومنــهم غَــوِي غَــري محتشــمِ       

    
   ــت ــريش واس ــترابت قُ ــى اس تــاح   بد بِه

  جهــلٌ تـــردت بِــه يف مـــارِجٍ ضـــرِمِ     

    
  وعــذَّبوا أَهــلَ ديــنِ اللَّــه وانتهكــوا    

ــدمِ       ــةَ النـ ــهم لَهفَـ ــاً أَعقَبتـ   محارِمـ

    
هتـــريشهـــلٍ عو أَبـــو جـــدعي قـــامو  

ــلَمِ     ــنح إِىل سـ ــم يجـ ــاللِ ولَـ   إِىل الضـ

    
   ــي مــا تخفاعاً ويــدي خبــديهنــمض  

  ضــمريه مــن غَــراة احلقــد والســدمِ       

    
    ــه ــم بِ ــلٍّ أَلَ ــن غ م ــب ــلَم القَل   ال يس

ــمِ     ــع احلَلَـ ــى موضـ ــى اَألدمي ويبقـ   ينقـ

    
ــرت ــه ظَهـ ــارِ إِن أَخفَيتـ   واحلقـــد كَالنـ

  منــه عالئــم فَــوق الوجــه كَــاحلُممِ       

    
ــق مــ  ــر احلَ بصال ي ــه ــاطَ بِ ــلٌ أَح   ن جه

ــمِ       ع ــو ــق وه ــور احلَ ن ــر بصي ــف   وكَي

    
   هــد ت يمــد ــا قَ ــد م ــرِئٍ واجِ ــلُّ ام   كُ

ــوة اَألدمِ     ــن هـ ــاً مـ ــتوى قائمـ   إِذا اسـ

    
ــأَةٌ   ــدنيا مكافَـ ــر يف الـ ــري والشـ   واخلَـ

ــرمِ        جتــلِّ م ــن كُ ــؤولَةٌ ع ــنفس مس   وال

    
ــنم  ــال ي ــده    فَ ــت ي نــا ج مع مــال   ظ

  علــى العبــاد فَعــني اللَّــه لَــم تــنمِ        

    
ــبٍ    صيف ن ــه ــن اللَّ ــلُ دي ــزل أَه ــم ي   ولَ

  ممــا يالقُــونَ مــن كَــربٍ ومــن زأَمِ       

    
  حتــى إِذا لَــم يعــد يف اَألمــر مرتَعــةٌ    

  وأَصــبح الشــر جهــراً غَــري منكَـــتمِ       

    
  إِىل اهلجــرة اُألوىل ومــا قَصــدوا  ســاروا 

ــذِّممِ        ــادق ال ــاً ص ــي ملك جاشالن ــري   غَ

    
  ــة ــلِّ مملَكَـ ــده يف ظـ ــبحوا عنـ   فَأَصـ

  حصـــينة وذمـــامٍ غَـــريِ منجـــذمِ      

    
  هتــحب س بِصــأن ــم ي ــيم لَ الض ــر ــن أَنكَ م  

ــمِ       قــم ي ــوالُ لَ ــه اَأله ــت بِ ــن أَحاطَ مو  

    
ت وــح ــد وض ــدين قَ ــرِكون ال ــذ رأى املُش م  

ــممِ       الص ةــم ــن ص ــت ع ــماؤه واجنَلَ س  

    
ــروا   ــر وائتمـ ــةً يف الشـ ــأَلَّبوا رغبـ   تـ

ــمِ      ــن وغَ مو ــيظ ــن غَ م ــحيفَة ــى الص   عل

    
ــم  ــدرِ أَوجههـ ــمت بِالغـ ــحيفَةٌ وسـ   صـ

ــ     ــاَألعراضِ كَالدسـ ــق بِـ ــدر يعلَـ   مِوالغـ

    
  فَكَشـــف اللَّـــه منـــها غُمـــةً نزلَـــت

ــمِ      ــف الغمـ ــي كاشـ ــاملُؤمنني وربـ   بِـ

    
   ــه ــه بِ ــازاه اِإللَ ــوَء ج الس رــم ــن أَض م  

ــنِقَمِ     ــن ال ســلَم مــم ي ــن رعــى البغــي لَ مو  

    
ــرت  ــةٌ ظَه ــرٍو لُمع ــن عم ــلَ ب ــى الطُّفَي   كَف

  ةَ القَــتمِ فــي ســوطه فَأَنــارت ســدفَ      
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ــاللَتها    ــن ض ــاً م ــه دوس ــا اللَّ ــدى بِه ه  

  فَتابعـــت أَمـــر داعيهـــا ولَـــم تهِـــمِ    

    
   ــر ــوامِ معتبـ ــي لَألقـ ــي اِإلراشـ   وفـ

  إِذ جــاَء مكَّــةَ فــي ذَود مــن الـــنعمِ       

    
   ــه ــلٍ فَماطَلَـ ــن أَيب جهـ ــا مـ   فَباعهـ

ــمِ       ــري محتشـ ــادى غَـ ــه وتمـ   بِحقِّـ

    
   ــه ــكُو ظُالمتـ ــراً يشـ ــاَء منتصـ   فَجـ

ــونُ يف اِإلزمِ     ــم العــ ــي ونِعــ   إِىل النبِــ

    
   هتصـــرنســـعى لراً يـــدبتم فَقـــام  

ــمِ       مي اهلــرِء ذ ــأنُ املَ ش ــق ــرةُ احلَ   ونص

    
هـــلٍ فَجـــاَء لَـــهأَيب ج بـــاب قفَـــد  

  طَوعــاً يجــر عنــانَ اخلــائف الــزرِمِ       

    
    لَــه الح ــولَ اللَّــهسالقــى ر ــنيفَح  

ــمِ        ــن أَطَ م ــاب ــه الن ــد إِلَي حــلٌ ي   فَح

    
ــاً    ــد مرتَعجـ ــا رأى فَارتـ ــه مـ   فَهالَـ

ــمِ       ــن رغَ ــلِ ع ــد املَط ــد بع ــاد بِالنق   وع

    
ــت    ةً فَأَتــرح ــادى س ــني ن أَم ح ــك   أَتل

    ــاجلُم ــان كَـ ــورةَ اَألغصـ ــه منشـ   مِإِلَيـ

    
  حنــت علَيــه حنـــو اُألم مــن شـــفَقٍ   

ــمِ      خــن ر ــنِ م ــوق ذاك احلُس ــت فَ   ورفرفَ

    
ــا   ــالَ لَه ــني ق ــادت ح ــاً وع ــه طَوع   جاَءت

ــرِمِ      ــم ت ــوقِ لَ لشــت ل ــو خلِّي ــودي ول ع  

    
  وحبــذا لَيلَــةُ اِإلســراِء حــني ســرى    

  أَتــمِلَــيالً إِىل املَســجِد اَألقصــى بِــال       

    
  رأَى بِــه مــن كــرامِ الرســلِ طائفَــةً    

ــمِ     ــلَّى خاشـــعاً بِهِـ   فَـــأَمهم ثُـــم صـ

    
ــما   س ــني ــراجِ ح ــةُ املع هضــذا ن بــل ح ب  

  بِـــه إِىل مشـــهد يف العـــز لَـــم يـــرمِ    

    
    ــما إِىل الفَلَــك اَألعلــى فَنــالَ بِــهس  

  عظَــمِقَــدراً يجِــلُّ عــن التشــبيه يف ال      

    
ــاً  ــورِ مرتقيـ ــبحات النـ ــار يف سـ   وسـ

ــزِمِ      ــلَّ معتـ ــت كُـ ــدارِج أَعيـ   إِىل مـ

    
  وفــاز بِــاجلَوهرِ املَكنــون مــن كَلــمٍ    

  لَيســـت إِذا قُرِنـــت بِالوصـــف كَـــالكَلمِ   

    
  ســـر تحـــار بِـــه اَأللبـــاب قاصـــرةً 

       هرِ كَــالنكُــن يف الــدــةٌ لَــم تنِعممِوع  

    
ــت    لَغــا ب ــه م ــم كُن ــغُ فَه ــات يبلُ   هيه

ــمِ        ــن أَم م ــاه ــد ناج ــه وقَ ــاه من   قُرب

    
ــا     ــب بِه ــالَ احلَبي ــلَةً ن ــا وص ــا لَه   فَي

ــمِ        ســرميِ ذُو ن ــن التك م ــه ــم ينل ــا لَ   م

    
  فاقَــت جميــع اللَّيــايل فَهــي زاهــرةٌ    

ــمِ      ــارِ يف العلَـ ــورِ النـ ــنِها كَزهـ   بِحسـ

    
ــى    ــالةَ عل الص ــه ــرض اللَّ ــد فَ ــذا وقَ ه  

ــمِ       ــح اللَّقَـ ــداهم واضـ ــاده وهـ   عبـ

    
ــبوا     صنتاو ــه ــنِ اللَّ ــو دي ــارعوا نح   فَس

ــأَمِ      ــن سـ ــألُونَ مـ ــادة ال يـ   إِىل العبـ

    



 ١١٤

  ولَـــم يـــزل ســـيد الكَـــوننيِ منتصـــباً

ــم       ــر ولَ ــم يفت ــدين لَ ــدعوة ال ــمِ ل   يجِ

    
ــرٍ  ــدوٍ ويف حضـ ــاس يف بـ ــتقبِلُ النـ   يسـ

ــمِ     ــهلٍ ويف علَـ ــدين يف سـ ــر الـ   وينشـ

    
ــموا  صعتاو ــار ــه اَألنص ــتجابت لَ ــى اس تح  

  بِحبلـــه عـــن تـــراضٍ خـــري معتصـــمِ   

    
ــارتها  ــدنيا نضـ ــم الـ ــتكملَت بِهِـ   فَاسـ

  هِــم تمــمِ وأَصــبح الــدين يف جمــعٍ بِ     

    
  قَــوم أَقَــروا عمــاد احلَــق واصــطَلَموا    

ــطَلمِ       ــارٍ ومصـ ــلَّ جبـ ــهِم كُـ   بِيأسـ

    
    ــةداجِي قَت أَســتارفَكَــم بِهِــم أَشــر  

ــمِ       صختم ــاس ــدت أَنف مــم خ ــم بِهِ   وكَ

    
ــتهِم   ــر بيعـ ــاً ذكـ ــني واىف قُريشـ   فَحـ

ــلَ اجلا      ــر فع وا إِىل الشــار ــرِمِ ث ــلِ الع ه  

    
ــموا     ضهتاو ــه ــنِ اللَ ــلَ دي ــادهوا أَه   وب

ــمِ     ــر مهتضـ ــادي شـ ــوقَهم بِالتمـ   حقُـ

    
   ــه ــراك بِ ــريٍ ال ح ــن أَس ــرى م ــم ت   فَكَ

  وشـــارِد ســـار مـــن فَـــج إِىل أَكَـــمِ   

    
ــم   ــولُ لَه ســالَ الر ــحب إِذ ق الص رــاج   فَه

ــةَ املَ     ــريوا إِىل طَيبـ ــرمِ سـ ــة احلُـ   رعيـ

    
ــراً   ــار منتظـ ــةَ املُختـ ــلَّ يف مكَّـ   وظَـ

ــزمِ     ــريٍ ومعتـ ــن اللَـــه يف سـ   إِذنـــاً مـ

    
  فَأَوجســت خيفَــةً منــه قُــريش ولَــم    

  تقبــل نصــيحاً ولَــم ترجــع إِىل فَهــمِ       

    
  فَاســـتجمعت عصـــباً يف دارِ نـــدوتها  

ــ     م ــر الش ــه ــي بِ ــمِتبغ ــن أَض مو ــد   ن حق

    
   ــه ــا تحاوِلُـ ــا فيمـ ــو درت أَنهـ   ولَـ

  مخذولَــةٌ لَــم تســم يف مرتــعٍ وخــمِ       

    
ــا   ــق بِهـ ــم أَوىل أَن يحيـ ــا ثُـ   أَوىل لَهـ

  مــا أَضــمرته مــن البأســاِء والشــجمِ       

    
  إِنــي لَأَعجــب مــن قَــومٍ أُويل فطَــنٍ    

ــالعمى      ــى بِ ــاعوا النه ــممِ ب بِالص ــمع السو  

    
  ــه ــالً بِقُدرتـ ــالقَهم جهـ ــونَ خـ   يعصـ

  ويعكُفُـــونَ علـــى الطـــاغُوت والصـــنمِ   

    
ــوه إِذا  ــرهم أَن يبغتــ ــأَمجعوا أَمــ   فَــ

  جــن الظَّــالم وخفَّــت وطــأَةُ القَــدمِ       

    
ــدرٍ   ــبة غُـ ــاً يف عصـ ــوا موهنـ   وأَقبلُـ

  بــاعوا الــنفس بِــالزعمِ  مــن القَبائــلِ     

    
   ي فَأَنبـــأَهلـــهادفَجـــاَء جِربيـــلُ ل  

  بِمـــا أَســـروه بعـــد العهـــد والقَســـمِ   

    
 نِـــهأمـــولَ ميامـــاً حـــم قآهـــذ رفَم  

ــمِ       ــر والفَقَـ ــاحته بِالشـ ــونَ سـ   يبغـ

    
 ــه ــالَ لَـ ــاه وقـ ــاً فَأَوصـ ــادى عليـ   نـ

  ئــي آمنــاً ونــمِ  ال تخــش والــبس رِدا    

    
  ـــرِفنصم هـــوو تلُــوبِـــالقَومِ ي ــرمو  

ــمِ       صــن و فسِ مــن ــفاُء ال ش ــي ــس وه ي  
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  فَلَـــم يـــروه وزاغَـــت عنـــه أَعيـــنهم

ــنمِ     ــين احلَ ــراً أَع ــمس جه ــرى الش ــل ت هو  

    
  ــه ــذاناً بِهِجرتـ ــوحي إِيـ ــاَءه الـ   وجـ

ــار بِالصـــ     ــيمم الغـ ــمِفَـ   ديقِ يف الغسـ

    
  أَهــو ــى تبـ ــه حتـ ــتقَر بِـ ــا اسـ   فَمـ

ــرنمِ      ــارِع الـ ــائمِ زوج بـ ــن احلَمـ   مـ

    
ــكناً   ــه سـ ــه واحتلَّـ ــه عشـ ــىن بِـ   بـ

  يـــأوي إِلَيـــه غَـــداةَ الـــريحِ والـــرهمِ   

    
  إِلفـــان مـــا جمـــع املقـــدار بينهمـــا

ــدرِ ا    ــر بِصـ ــا لِسـ ــتمِإِلّـ ــارِ مكتـ   لغـ

    
   ربـــأَةم ــوق ــا ديـــدبانٌ فَـ   كالهمـ

ــنمِ       ــم ي ــد ولَ ــن بع م كــال ــى املَس رعي  

    
  إِن حــن هــذا غَرامــاً أَو دعــا طَربــاً    

ــمِ اهلَــديلِ أَجابــت تلــك بِــالنغمِ          بِاس

    
  يخالُهـــا مـــن يراهـــا وهـــي جاثمـــةٌ

ــن       ــاَء مـ ــرةً ملسـ ــا كُـ   أَدمِيف وكرِهـ

    
  إِن رفرفَــت ســكَنت ظلّــاً وإِن هبطَــت   

ــبِمِ       رٍ شــائ ــن ح ــدى م ــلَ الص   روت غَلي

    
    ــةيغالو ســكــن مم يــدــةُ اجلرقُومم  

ــالعنمِ     ــنيِ بِـ ــاقِ والكَفَّـ ــوبةُ السـ   مخضـ

    
ــربٍ  ــانِيٍء سـ ــرعت يف قـ ــا شـ   كَأَنمـ

  قَــدمِمــن أَدمعــي فَغــدت محمــرةَ ال      

    
ــاً  ــار محتفيـ ــوت الغـ ــجف العنكَبـ   وسـ

  بِخيمـــة حاكَهـــا مـــن أَبـــدعِ اخلـــيمِ   

    
ــت   سرت وحكَمــت ــا فَاس ــد أَطنابه ــد ش   قَ

  بِــاَألرضِ لَكنهــا قامـــت بِــال دعـــمِ      

    
لَبِــــق حاكَــــه هــــا ســــابِريكَأَن  

ــمِ     ــة العجـ ــابور يف حببوحـ ــأَرضِ سـ   بِـ

    
   ــه ــم بِ لــنيٍ ت ــن ع ــارِ ع ــم الغ   وارت فَ

  فَصــار يحكــي خفــاًء وجــه ملتــثمِ       

    
 ـــرقَم ـــهونـــتارٍ دـــن سم فَيــا لَـــه  

ــمِ       ــن ظُلَ مــمٍ و ــن ظُل م رــائ ــو البص   يجلُ

    
  فَظَـــلَّ فيـــه رســـولُ اللَّـــه معتكفـــاً 

ــمِ      ســمسِ يف الغ ــر أَو كَالش ــدر يف البح   كَال

    
  حتــى إِذا ســكَن اِإلرجــاف واحترقَــت   

  أَكبـــاد قَـــومٍ بِنـــارِ اليـــأسِ والـــوغَمِ   

    
  أَوحـــى الرســـولُ بِإِعـــداد الرحيـــلِ إِىل

ــمِ     شــن ح مــلٍّ و ــن خ م ــر الس هــد ــن عن م  

    
 ــه ــن مباَءتـ ــد ثَـــالث مـ ــار بعـ   وسـ

  يـــؤم طَيبـــةَ مـــأوى كُـــلِّ معتصـــمِ   

    
  ــه ــلَّ موكبـ ــداً حـ ــني واىف قُديـ   فَحـ

ــنمِ       ــاِء والغـ ــد ذات الشـ ــأُم معبـ   بِـ

    
  ةنــائ ــري ضـ ــراه غَـ ــد لقـ ــم تجِـ   فَلَـ

  قَــد اقشـــعرت مراعيهـــا فَلَـــم تســـمِ    

    
  هــد ــاً يـ ــا داعيـ ــر علَيهـ ــا أَمـ   فَمـ

ــديمِ      ــخبنيِ كَال ي شــذ ــتهلَّت بِ ــى اس تح  

    



 ١١٦

  م اســتقَلَّ وأَبقــى يف الزمــان لَهــا   ثُــ

  ذكــراً يســري علَــى اآلفــاق كَالنســمِ       

    
كَـــهأَدر طـــوي البِيـــدي ـــومـــا هينفَب  

ــرِمِ       مِ الضــع ــلَ القَش ــراقَةُ مث ــاً س   ركض

    
   ــه ــواد بِ ــاخ اجلَ ــا س ــا دن ــى إِذا م تح  

ــدمِ      ــاقِ والقَـ ــوى للسـ ــة فَهـ   يف برقَـ

    
  فَصــاح مبــتهِالً يرجــو اَألمــانَ ولَــو    

  مضــى علــى عزمــه الــار يف رجــمِ       

    
   رزو ـــهونــراً د ــف يبلُـــغُ أَمـ   وكَيـ

ــمِ       مـــن العنايـــة لَـــم يبلُغـــه ذُو نسـ

    
    ــه ــو بِ ــه وه ــولُ اللَّ ــه رس ــف عن   فَكَ

  أَدرى وكَـــم نِقَـــمٍ تفتـــر عـــن نِعـــمِ   

    
ــم  ــى  ولَ ــاف عل ــى أَن تراً حــائ ــزل س ي  

ــمِ      ــرِ العمـ ــةَ ذات املَنظَـ ــالمِ طَيبـ   أَعـ

    
ــم بِمقدمـــه فَخـــراً ومنقبـــةً      أَعظـ

  لمعشـــرِ اَألوسِ واَألحيـــاِء مـــن جشـــمِ   

    
ـــهتكرـــم فَضـــلٌ بِذلَه ومـــدي فَخـــر  

  مــا ســارت العــيس بِــالزوارِ للحــرمِ       

    
  بِـــه ـــومي   ـــهتغُر اِإلســـالم خأَر  

ــنجمِ     ــه ذروةَ الــ ــدين فيــ   وأَدرك الــ

    
     هدســحنيِ مالكَــون دــيىن سبــتا ثُــم  

  بنيـــانَ عـــز فَأَضـــحى قـــائم الـــدعمِ   

    
  واخـــتص فيـــه بِـــالالً بِـــاَألذان ومـــا

ــنغمِ     ــربة الـ ــه يف نـ ــري لَـ ــى نظـ   يلفـ

    
  ذا تــم أَمــر اللَّــه واجتمعــت   حتــى إِ

ــمِ        مــن ز مو ــد ــن بع ــلُ م ائالقب ــه   لَ

    
  قـــام النبِـــي خطيبـــاً فـــيهِم فَـــأَرى 

ــرمِ      جتــلِّ م ــن كُ ــى ع ــدى ونه ــج اهلُ   نه

    
  وعمهــم بِكتــابٍ حــض فيــه علــى    

  محاســـنِ الفَضـــلِ واآلدابِ والشـــيمِ     

    
ــبحوا ــدعٍ  فَأَصـ ــريِ منصـ ــاٍء غَـ   يف إِخـ

  علـــى الزمـــان وعـــز غَـــريِ منهـــدمِ    

    
مهيـــنب ـــولُ اللَّـــهسآخـــى ر ـــنيحو  

ــونُ يف القُحــمِ        الع نِعــمــاً و يلــى ع   آخ

    
     ــه ــاةَ بِ ــه الطُغ ــزم اللَّ ــذي ه ــو الَّ ه  

ــدمِ      ــالبِيضِ محتـ ــرك بِـ ــلِّ معتـ   يف كُـ

    
  لـــدين واشـــتدت دعائمـــهفَاســـتحكَم ا

ــممِ       ــرننيِ ذا ش الع ــح ــدا واض ــى غَ تح  

    
  ــم ــاً وعمهـ ــاس إِخوانـ ــبح النـ   وأَصـ

ــدمِ       الع ــن م مــاه ــه أَحي ــن اللَّ ــلٌ م   فَض

    
  : مث قال بعدها ..١ مث عد الشاعر مفصال مغازي رسول اهللا : مث قال ،سكت البابا قليال

                                                
مـن  ) النيب املعصوم(وعالقتها بالسالم والشبهات املثارة حوهلا يف رسالة  سنتحدث بتفصيل عن مغازي رسول اهللا )  ١(

  . هذه السلسلة



 ١١٧

ـ    زوات الغـــر شـــاملَةً فَهـــذه الغــ

ــمِ     ــدر الح يف نظُـ ــوث كَـ ــع البعـ   جمـ

    
  نظَمتهــا راجِيــاً نيــلَ الشــفاعة مــن    

ــمِ       جالعــربِ و ــوىل الع مــا و ــريِ البراي خ  

    
ــت     ــا قُبِلَ ــواله م ــذي لَ ــي الَّ ــو النبِ ه  

ــدمِ      ــا زلَّ يف القــ ــاةُ آدم لَمــ   رجــ

    
ـ  ــبِي بِطَلعتــ ــرةً حسـ ــراِء مفخـ   ه الغـ

  لَمـــا التقَيـــت بِـــه يف عـــالَمِ احلُلُـــمِ   

    
ــا     ــمت بِه صعتفَا ــاه ــاين عص ــد حب   وقَ

ــمِ       ــم أَه ــزع ولَ ــم أَف ــولٍ فَل ــلِّ ه   يف كُ

    
ــاً    ــا كَرم ــو مثلَه حبــانَ ي ــيت ك ــي الَّ   فَه

  لمـــن يـــود وحســـبِي نســـبةً بِهِـــمِ    

    
  دها مــا كُنــت أَحــذَرهلَــم أَخــش مــن بعــ

ــمِ      مالغ ــن ــي م ــيت تنج ــي الَّ ــف وه   وكَي

    
  كَفـــى بِهـــا نِعمـــةً تعلُـــو بِقيمتهـــا 

ــيمِ       الق ــن ــلوباً م ــت مس ــي وإِن كُن   نفِس

    
ــرةٌ  ــي آمـ ــي وهـ ــرئ نفسـ   ومـــا أُبـ

ــدمِ       ــةُ الن ــا خيفَ ــم تعقه ــا لَ ــوِء م بِالس  

    
ـ   ــةَ نفســ ــا ندامـ ــاد إِذافَيـ   ي يف املَعـ

  تعــوذَ املَــرُء خــوف النطــقِ بِــالبكمِ       

    
 ـــكلـــن مفو مبِـــالع ـــقاثين وـــنلَك  

  يعفُـــو بِرمحتـــه عـــن كُـــلِّ مجتـــرِمِ   

    
ــت  ــايل وإِن عظُمـ ــغُ آمـ ــوف أَبلُـ   وسـ

ــمِ        ــاحب العلَ ــى ص ــوم أَلق ــي ي   جرائم

    
  ــر ــنعش املَك ــذي ي ــو الَّ ــته   وب إِذ علقَ

  بِـــه الرزايـــا ويغـــين كُـــلَّ ذي عـــدمِ   

    
  هرــاع ــواله وشـ ــذُلُ مـ ــات يخـ   هيهـ

ــيمِ       الشفسِ وــن ــرمي ال ــو كَ ــرِ وه   يف احلَش

    
ــرِي  ــوم مفتقَـ ــايل يـ ــه رأس مـ   فَمدحـ

  وحبــه عــز نفســي عنــد مهتضــمي       

    
  وتكرِمـــةوهبـــت نفِســـي لَـــه حبـــا 

ــلَمي      ــن س ــؤلَ م الس ــت ــراين بلَغ ــل ت فَه  

    
ــرح يب  ــري وبـ ــالَ يب دهـ ــي وإِن مـ   إِنـ

ــي      ــوى أَدم ــرِ الن ــى جم ــاطَ عل ــيم أَش ض  

    
ــي   لــوى أَم ــل قُ ــم يحلُ ــد لَ ــت العه   لثابِ

ــدمي      ــلوة قَ ــي يف س ــطُ بِ ــم تخ ــأس ولَ ي  

    
ــا    ــدهر يل م ــرك ال ــم يت ــه لَ ــتعني بِ   أَس

  علــى التجمــلِ إِلّــا ســاعدي وفَمــي       

    
ــولِ وذا ــر مـــدحي يف الرسـ   هـــذا يحبـ

ــي    مــن كَلم لــى النــاسِ مــا أُوحيــهتلُــو عي  

    
ــي   ــت فَل ــواً إِن أَثم ــون عف ــيد الكَ ــا س   ي

  بِحـــبكُم صـــلَةٌ تغنِـــي عـــنِ الـــرحمِ   

    
ــي   ــلمانَ ل ــى بِس ــبت كَف ســراً إِذا انت   فَخ

  نفســي لَكُــم مثلَــه يف زمــرة احلَشــمِ       

    
ــؤين    ــت يكلَ ــم إِن م ــي بِكُ ظَن ــن   وحس

ــرجمِ     ــة ال ــي ظُلم ــي ف ــا أَتق ــولِ م ــن ه م  
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   نــج كُم شــي ــن ح ــاقَين ع ــا ع ــه م   تاللَّ

ــلَمِ       ــة السـ ــق يف رِبقَـ ــي موثَـ   لَكننِـ

    
ــل إِىل ز ــا فَهـ ــؤاد بِهـ ــا الفُـ   ورة يحيـ

  ذَرِيعـــةٌ أَبتغيهـــا قَبـــلَ مخترمـــي      

    
ــفَين   ــي لينصـ ــي إِىل ربـ ــكَوت بثِّـ   شـ

ــمِ       ــورِ أَوهك ــد اجلَ ــاغٍ عتي ــلِّ ب ــن كُ م  

    
    مقنــتم هــويفــا وح ــبأَره كَيــفو  

ــتقمِ    ــلُّ جبــــارٍ ومنــ   يهابــــه كُــ

    
ــا أَ  ــت م ــرو إِن نِل ــد ال غَ ــه فَقَ ــت من   مل

  أَنزلـــت معظَـــم آمـــايل بِـــذي كَـــرمِ   

    
ــرةً غفم ــك ــي من ــب ل ه ــك ــك املُل ــا مال   ي

ــدمِ       النو ــوف ــداةَ اخلَ ــويب غَ ــو ذُن محت  

    
ــمين     عصي ــك ــف من ــي بِلُط ــنن علَ   وام

ــالكَظَمِ      ــوت بِ ــذ املَ ــوم أَخ ــى ي ــغَ النه   زي

    
غَـــري ـــينلَـــم أَدعين فَقيمـــا نـــابف ك  

ــتهمِ        ــن ال ــي م ــبِ واحفَظنِ واقالع ــر ش  

    
ــا   ــار وم ــى العث ــك أَن يخش ــا لراجي   حاش

ــوى التوفيــقِ للســلَمِ        جــاِء سالر ــد   بع

    
ــلَكَت   ما ســد ــالالً بع ــى ض ــف أَخش   وكَي

ــيمِ       ق ــلَك ــدى يف مس ــورِ اهلُ ــي بِن   نفِس

    
ـــبـــي بِحلرتِلَـــةٌ وم ـــولِ اللَّـــهسر  

  أَرجو بِهـا الصـفح يـوم الـدينِ عـن جرمـي         

    
ــت    ــدي علقَ ــن ي ةً لَكــم ــي عص   ال أَدع

ــمِ     ــه يسـ ــرِد مرعاتـ ــن يـ ــيد مـ   بِسـ

    
ــى   ــاعتلَوت علـ ــدحيي فَـ ــه بِمـ   خدمتـ

ــدمي     ــن خ م ــعد الس صــارو ــماك ــامِ الس   ه

    
ــ ــه   وكَي تدمخ ــد ــيماً بع ض ــب أَره ف  

  وخــادم الســادة اَألجــواد لَــم يضــمِ       

    
ــميتي    ــد تس ــن بع ــذُلُنِي م ــف يخ   أَم كَي

  بِاســمٍ لَــه يف ســماِء العــرشِ محتــرمِ       

    
    بِــه ــى إِذ لَجِئــتتح هرالــد ــانِي   أَبك

  حنـــا علَـــي وأَبـــدى ثَغـــر مبتِســـمِ    

    
ــأَلُوا   فَ ــا س ــافني م ــنح الع ــذي يم ــو الَّ   ه

ــمِ       ينِ يف اُألمــد ــوم ال ي ــفَع ــالً ويش   فَض

    
ــور لمقتـــبِسٍ ذُخـــر لملـــتمسٍ      نـ

ــمِ      ــف لمعتصـ ــئسٍ كَهـ ــرز لمبتـ   حـ

    
ــا    ــطرينِ فَانبعث ــدى ش الندى وــر ــثَّ ال ب  

ــنعمِ       ــالبؤسِ وال ــدى بِ هــوى و ــيمن غَ ف  

    
ــربٍ    ــهورِ يف ح ــه املَش أســن ب م ــالكُفر   فَ

  والــدين مــن عدلــه املَــأثُورِ يف حــرمِ       

    
  هــذا ثَنــائي وإِن قَصــرت فيــه فَلــي    

ــتلمِ      ــف مس ــن كَ ــها م الس ــن ــذر وأَي ع  

    
  ــه ــعارِ مدحتـ ــغُ بِاَألشـ ــات أَبلُـ   هيهـ

ــة القُـــ     ــبيلَ القالَـ ــلَكت سـ   دمِوإِن سـ

    
ــد    ــادحونَ وقَ ــولَ امل ــى أَن يقُ ــاذا عس   م

  أَثـــىن علَيـــه بِفَضـــلٍ مـــرتلُ الكَلـــمِ   
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  فَهاكَهـــا يـــا رســـولَ اللَّـــه زاهـــرةً

  تهـــدي إِىل الـــنفسِ ريـــا اآلسِ والبـــرمِ   

    
ــنها   ــايل فَأَلبسـ ــك العـ ــا بِامسـ   ومستهـ

ــى ا      ــى عل ــرِ ال يبل ــن الفَخ ــاً م ــدمِثَوب لق  

    
  غَرِيبـــةٌ يف إِســـارِ الـــبنيِ لَـــو أَنِســـت

ــنِ النســمِ        ت عــتغن ــك الس ــرة من   بِنظ

    
ــا    ــديعِ بِه الب ــات بح ــم ــزِم نظ ــم أَلت   لَ

ــي       زملتم ــر ــانِي الغ ــوغُ املَع ــانَ ص   إِذ ك

    
  وإِنمـــا هـــي أَبيـــات رجـــوت بِهـــا

ــذَّ        ــا ب ــوم تحي ــىن ي ــلَ املُ ــرممِني   ةُ ال

    
ــدحِ فَانتظَمــت     ــد املَ ــا فَرِي ــرت فيه   نثَ

  أَحِســـن بِمنتثـــرٍ منـــها ومنـــتظمِ      

    
  ــه ــف باطنـ ــيبٍ شـ ــدرتها بِنِسـ   صـ

ــتهِمِ        ــولُ م ــنها قَ شــم ي ــة لَ ــن عفَّ ع  

    
   ــه ــلَكت بِ ــل س ــاً ب ــذه جزاف خــم أَت   لَ

ــوامٍ ذَ       ــلَك أَق ــولِ مس ــي القَ مِفــد   وي قَ

    
  تابعــت كَعبــاً وحســاناً ولــي بِهِمــا    

  يف القَـــولِ أُســـوةُ بـــر غَـــريِ مـــتهمِ    

    
    بِــه ــروجأَلبــابٍ ي ضعــرم ــعرالشو  

ــمِ      ــد اآلدابِ واحلكَـ ــه يـ ــا نمقَتـ   مـ

    
   ــت نــبِيبِ ذُو ع ــى التش ــي عل ــال يلُمنِ   فَ

      ــوع طبوضِ مــلُ الــر لبمِ فَبغلَــى الــنع  

    
  ولَـــيس لـــي روضـــةٌ أَهلُـــو بِزهرتهـــا

ــرمِ        ــةُ احلَ وضــا ر ــولِ إِلّ ــرضِ القَ   يف مع

    
ــا   ــت بِه ــيب وهم ــت قَل ميــي ت الَّت ــي   فَه

ــمِ     ــم أَه ــنفسِ لَ ــف ال ع ــت ــداً وإِن كُن   وج

    
ــا   ــنيت لَهـ ــت يف وجـ ــد نقَشـ   معاهـ

ــطُ     ــوى أَس ــدي اهلَ ــدمِ أَي ــي بِ تربــن ع راً م  

    
  يــا حــادي العــيسِ إِن بلَّغــتين أَملــي    

ــتكمِ     ــئت واح ــا ش ــاقترِح م ــن قَصــده فَ م  

    
    فَــىت رفَــق فَلَــيسال تــر بِاملَطايــا وس  

ــمِ       ــائقٍ حطَ ــن س ــرى م ــذا الس أَوىل بِه  

    
ــرى   ت ــوف ــر فَس ــلَّةً وانظُ ــف ض خال تو  

   ــوراً ي ــمِ  ن ــي اَألكَ ــذَّرِ ف ــدب ال م ــك   ري

    
ــى  ــؤم حم ــن ي ــالالً م ــى ض ــف يخش   وكَي

  محمـــد وهـــو مشـــكاةٌ علَـــى علَـــمِ   

    
ــوز بِهــا     ــيب أَن أَف ــاي وحس ــذي من ه  

  بِنِعمـــة اللَّـــه قَبـــلَ الشـــيبِ واهلَـــرمِ   

    
    ــه ــالَ بِ ــواله ن ــاً م ــن راجِي ــن يكُ مو  

    ــم ي ــا لَ ــمِ  م ماهلو ــد ــلِ اجل ــه بِفَض   نل

    
    ــهتبلُــغ بِطاعقتــرِب تاو د لَــهفاســج  

  ما شـئت يف الـدهرِ مـن جـاه ومـن عظَـمِ         

    
 ــه   هـــو املَليـــك الَّـــذي ذَلَّـــت لعزتـ

  أَهـــلُ املَصـــانِعِ مـــن عـــاد ومـــن إِرمِ   

    
ــي البرايــا إِذا حــانَ املَعــاد كَمــا       يحي

ــ    ــديمِ   يحي ــن ال ــؤبوبٍ م بِش ــات   ي النب
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  يــا غــافر الــذَّنبِ واَأللبــاب حــائرةٌ    

ــرمِ       بِالض ــو ــي اجلَ ــار ترم ــرِ والن   يف احلَش

    
    عاذُ بِــهاملُســت هــوو كفَضــلحاشــا ل  

ــدمِ      ــة عـ ــى ذي خلَّـ ــن علـ   أَن ال تمـ

    
ــى  ــطَفى وكَفـ ــفع بِاملُصـ ــي لَمستشـ   إِنـ

  بِــه شــفيعاً لَــدى اَألهــوالِ والقُحــمِ       

    
   ــه ــوذُ بِ ــن أَل ــايل م ــائي فَم ــل رج فَاقب  

ــمِ       ــن فَقَ م ــاه ــا أَخش ــلِّ م ــواك يف كُ س  

    
ــت    ــا طَلَع ــارِ م ــى املُخت ــلِّ رب عل صو  

ــمِ       ــم الظُّلَ ــت أَجنُ الحــارِ و ــمس النه ش  

    
ـ      واواآللِ والصــحبِ واَألنصــارِ مــن تبِعـ

ــذِّممِ      ــد والـ ــوا بِالعهـ ــداه واعترفـ   هـ

    
    ةــرغفــانِي بِم ــدك الع ــى عب ــنن عل   وام

ــتمِ      ــدٍء ومختـ ــاه يف بـ ــو خطايـ   تمحـ

    
  .لقد تأمل املسكني كثريا يف حياته ..بورك يف هذا الشاعر الفاضل: قلت
واحلزن  ..والتعب راحة ..حيول األمل لذة فاحلب إكسري أمحر ..من قال مثل هذه األبيات ال يتأمل: قال
  .سرورا

   ..ومذ هجر الناس هذا احلب الشريف وقعوا ضحية للمخدرات واخلمور والليايل املاجنة ..صدقت: قلت
  .وفوق ذلك صرمت تسمعون باالنتحار الذي مل يسمع به أسالفكم: قال
  باء؟فهل ترى نشر مثل هذا احلب الشريف يقي األمة مثل هذه األو: قلت
  .بل يرفعها لتعتلي عرش احلضارة الذي نزلت منه بعد هجرها حلبيبها ..ال يقيها فقط: قال

  :أمحد شوقي
  .الشك أن من أكرب املعارضني للربدة أمحد شوقي: قلت
  .والىت صاغها على نسق الربدة لإلمام البوصريى) ج الربدة ( العصماء ته قصيدفله يف ذلك  ..أجل: قال
 ،وسبقه عليه ،أفضلية اإلمام البوصريىجعله يعترف ب شوقى ذا ذوق رفيع وأدب عاللقد كان : قلت

 : فقال
  ىل جــاه بتســميىت  ،يــا أمحــد اخلــري  

ــى؟     ــالنىب مسـ ــامى بـ ــف ال يتسـ   وكيـ

    
  أربــــاب اهلــــوى تبــــع  واملادحون

  لصـــاحب الـــربدة الفيحـــاء ذى القـــدم   

    
  مدحيــه فيــك حــب خــالص وهــى     

ــم       ــادق الكل ــى ص ــب ميل ــادق احل   وص

    
  اهللا يشـــــــهد أىن ال أعارضـــــــه

ــم      ــارض العم ــوب الع ــارض ص ــن ذا يع   م

    
ــابطين    ــض الغـ ــا بعـ ــا أنـ   منوو إمنـ

  ال يلـــمويغـــبط وليـــك ال يـــذمم     

    
  :ومما ورد فيها من مدح النيب  ..أجل: قال
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  ومـــن، لزِمـــت بـــاب أَمـــري اَألنبيـــاِء

ــاب اهللا يغتـــنِمِ       ــاح بـ ــك مبفتـ   يمِسـ

    
ــلٍ ــلُّ فضـ ــ، فكـ ــة، انوإِحسـ   وعارفـ

ــزمِ       ــه وملتـ ــتلمٍ منـ ــني مسـ ــا بـ   مـ

    
ــه     ــز ب ــبالً أع ــه ح ــن مدح ــت م   علق

ــمِ      ــابِ واللُّحـ ــز باَألنسـ ــوم ال عـ   يف يـ

    
ــه    ــني أَمدح ــرا ح يهــي ز ــزرِي قَرِيض ي  

ــرِمِ      ــدى هـ ــودي لـ ــاس إِىل جـ   وال يقـ

    
ــاري   ــفوةُ البـ ــد صـ ــه، حممـ   ورمحتـ

ــ     ــن نسـ ــقٍ ومـ ــن خلْـ ــةُ اهللا مـ   مِوبغيـ

    
ــائلةٌ   ــلُ س سالر ــوم ــوض ي ــاحب احل   وص

    وجربيــلُ اَألمــني ظَمــي  ؟ مــىت الــورود  

    
ــةً   ــمس طالعـ ــناه الشـ ــناؤه وسـ   سـ

    ــك ــاجلرم يف فلـ ــمِ ، فـ ــوُء يف علَـ   والضـ

    
ــه     تــت أُبو ــا نال ــنجم م ــأَ ال ــد أَخط   ق

  مـــن ســـؤدد بـــاذخ يف مظهـــرٍ ســـنِم   

    
ــه  ــوا إِلي من ،  ــر ــورى ش ــزادوا يف ال   فًاف

ــي     ــارِ نمـ ــرع يف الفخـ ــلٍ لفـ   ورب أَصـ

    
ــهم  ــرِ قبلـ ــبحات الطُّهـ ــواه يف سـ   حـ

  نــوران قامــا مقــام الصــلبِ والــرحم        

    
  نعرِفُــــه: ملــــا رآه بحــــريا قــــال

ــيمِ     ــاِء والسـ ــن اَألمسـ ــا مـ ــا حفظنـ   مبـ

    
ــراَء ــائلْ ح ــدس، س ــا: وروح الق ــل علم   ه

ــن اِإلدراك منكَـــ      ــر عـ ــونَ سـ   تمِ؟مصـ

    
  كــم جيئــة وذهـــابٍ شــرفت مـــا   

ــمِ     ــباح والغسـ ــة يف اِإلصـ ــاُء مكـ   بطحـ

    
ــهما   ــد اهللا بينـ ــنِ عبـ ــة البـ   ووحشـ

ــمِ       ــاب واحلش ــس باَألحب ــن اُألن ــهى م   أَش

    
  يســامر الـــوحي فيهـــا قبـــل مهبِطـــه 

ــمِ       ومـــن يبشـــر بِســـيمى اخلـــري يتِسـ

    
ــن ظ  ــقونَ م ــحب يستس ــا الص ــا دع ــإٍمل   م

  فاضـــت يـــداه مـــن التســـنيم بالســـنِمِ   

    
ــه ــه  ، وظلَّلَتـ ــتظلُّ بـ ــارت تسـ   فصـ

  غمامــــةٌ جــــذَبتها خــــريةُ الــــديمِ   

    
ــرِبها ــولِ اِهللا أُشـــ ــةٌ لرســـ   حمبـــ

ــديرِ     ــد الـ ــمِ ، قعائـ ــانُ يف القمـ   والرهبـ

    
ــا   ــاد ـ ــت يكـ ــمائلَ إِن رقَّـ   إِنّ الشـ

    ــاد ــرى اجلَم غــلُّ ذي ، ي ــرى ك غــمِ وي سن  

    
يــود ــرأْ: ونـ ــا . اقـ ــاىل اُهللا قائلُهـ   تعـ

ــمِ        ــه بف ــت ل ــن قيل ــل م ــلْ قب   مل تتص

    
ــرمحنِ  ــاك أَذَّنَ للــ ــامتَألت، هنــ   فــ

ــنغمِ     ــية الـ ــن قُدسـ ــةَ مـ ــاع مكَّـ   أَمسـ

    
ــا؟   ــف حيرته ــريش كي ــن ق ــلْ ع ــال تس   ف

ــمِ؟     ــهل والعلـ ــا يف السـ ــف نفْرتهـ   وكيـ

    
  ـــم تســـاَءلوا عـــن عظـــيمٍ قـــد أَملَّ

ــاللَّممِ       ــدانَ بـ ــايخ والولـ ــى املشـ   رمـ
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  يــا جــاهلني علــى اهلــادي ودعوتــه    

  هــل جتهلــون مكــانَ الصــادقِ العلــمِ؟       

    
ــغرٍ    ــومِ يف صـ ــني القـ ــوه أَمـ   لقَّبتمـ

ــتهمِ      ــولٍ مبـ ــى قـ ــني علـ ــا اَألمـ   ومـ

    
 ــدور ــاق الب ــاءَ ، ف ــاق اَألنبي   فكــم، وف

ــن       ــنٍ وم ــن حس ــق م ــاخلُلْق واخلَل ــمِب   عظ

    
ــات ــون باآليـ ــاَء النبيـ ــرمت، جـ   فانصـ

  وجئتنــــا حبكــــيمٍ غــــريِ منصــــرمِ   

    
 دـــدى جـــه كلّمـــا طـــالَ املـــدآيات  

  يــــزِينهن جــــاللُ العتــــق والقــــدمِ   

    
فةمنــــه مشــــر يكــــاد يف لفظــــة  

ــاحلق    ــالرحمِ، والتقـــوى، يوصـــيك بـ   وبـ

    
  يــا أَفصــح النــاطقني الضــاد قاطبــةً    

ـ       هد عنــد الــذائقِ الفهِــمِ  حــديثُك الشـ

    
ــه    ــان ب ــد البي ــلٍ جِي ــن عطَ ــت م   حلَّي

ــتظمِ       ــن منـ ــر يف حسـ ــلِّ منتثـ   يف كـ

    
ــه  ــت قائلُـ ــرميٍ أَنـ ــولٍ كـ ــلِّ قـ   بكـ

    ــوب ــي القل ــمِ  ، تحي ــت اهلم ــي مي   وتحي

    
ــده   ــادي ومولـ ــائر باهلـ ــرت بشـ   سـ

ــمِ     ــور يف الظل ــرى الن ســرب م ــرق والغ   يف الش

    
ــن عــربٍ    خت ــج الطــاغني م هم ــت   طَّف

  وطيـــرت أَنفُـــس البـــاغني مـــن عجـــمِ   

    
ــوان  ــرف اِإلي ــا ش ــت هل ــدعت، رِيع   فانص

ــق     ــدمة احل ــن ص ــدمِ ، م ــدمة القُ ــن ص   ال م

    
  أَتيــت والنــاس فَوضــى ال متــر ــم    

  قـــد هـــام يف صـــنمِ، إِالّ علـــى صـــنم   

    
ــخرةٌ، واَألرض مملــــوَءةٌ جــــورا   مســ

ــلّ    ــق محـــتكمِ   لكـ   طاغيـــة يف اخلَلْـ

    
  ــه ــى يف رعيتـ ــرسِ يبغـ ــيطر الفـ   مسـ

ــمِ        ع ــم ــرٍ أَص بــن ك ــروم م ــر ال   وقيص

    
ــبه ــاد اِهللا يف شـــ   يعـــــذِّبان عبـــ

ــالغنمِ       ــحيت بـ ــا ضـ ــذبحان كمـ   ويـ

    
ــعفهم  ــواهم بأَضـ ــك أَقـ ــق يفْتـ   واخللـ

ــالبهم    ــالبلَمِ، كاللَّيـــث بـ ــاحلوت بـ   أَو كـ

    
ــيالً  ــك اُهللا لـ ــرى بـ ــه، أَسـ   إِذ مالئكُـ

ــدمِ       ــى ق ــى عل ــجد اَألقص ــلُ يف املس سوالر  

    
  ملـــا خطـــرت بـــه التفُّـــوا بســـيدهم

  أَو كاجلُنـــد بـــالعلمِ، كالشـــهبِ بالبـــدرِ   

    
  صـــلى وراَءك منـــهم كـــلُّ ذي خطـــرٍ

ــأْمتمِ     ــز حببيــــبِ اهللا يــ ــن يفُــ   ومــ

    
ــم     ــوقهن ــا ف ــموات أَو م ــت الس بج  

ــمِ     ــة اللُّجــ ــورة دريّــ ــى منــ   علــ

    
   ــرف ــن ش ــز وم ــن ع ــك م ــة ل   ركوب

   ــــمِ، ال يف اجليــــادــــق الرسنوال يف اَألي  

    
ــاري  ــالق البـ ــيئةُ اخلـ ــنعته، مشـ   وصـ

ــتهمِ       ــك والـ ــوق الشـ ــدرةُ اهللا فـ   وقـ
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ــا  ــار هلـ   حـــىت بلغـــت مســـاًء ال يطـ

  وال يســعى علــى قَــدمِ  ، علــى جنــاحٍ    

    
ــ ــه : لوقيـ ــد رتبتـ ــيب عنـ ــلُّ نـ   كـ

   ــد ــا حممـ ــتلمِ، ويـ ــرش فاسـ ــذا العـ   هـ

    
ــا  ــدنيا علومهمـ ــدين والـ ــت للـ   خطَطـ

ــوح    ــارئ الل ــا ق ــمِ ، ي ــس القَل ــا الم ــل ي   ب

    
بينـــهما بالســـر أَحطْـــت ،وانكشـــفت  

ــم      ــن علْ ــزائن م ــك اخل ــمِ ، ل ــن حك   وم

    
ــننٍ    ــن م ــدت م ــرب ماقُلِّ ــاعف القُ   وض

    ــداد ــال ع ــمِ   ، ب ــن نِع ــت م ــا طُوق   وم

    
ــائمةً  ــارٍ س ــرك حــولَ الغ ســلْ عصــبةَ الش  

  لـــوال مطـــاردةُ املختـــار مل تســـمِ      

    
ــاءَ   ــر الوض ــروا اَألث ــل أبص ــوا، ه   أَم مسع

  مهْــس التســابيحِ والقــرآن مــن أَمــمِ؟       

    
  وهــل متثّـــل نســـج العنكبـــوت هلـــم 

ــابِ    ــب كــالرخمِ؟  ، كالغ ــات الزغْ   واحلائم

    
  ووجــــوه اَألرضِ تلعــــنهم، دبروافــــأَ

  كباطـــلٍ مـــن جـــاللِ احلـــق منـــهزِمِ    

    
  لـــوال يـــد اِهللا باجلـــارينِ مـــا ســـلما

  مل يقـــمِ؛ وعينـــه حـــولَ ركـــنِ الـــدين   

    
  واســـــتترا، تواريــــا جبنــــاح اهللاِ  

  ومـــن يضـــم جنـــاح اهللا ال يضـــمِ      

    
  :ة حول رسالتهورد الشبهات املثار ومما ورد فيها من وصف النيب 

ــــرفســــنٍ ويف شيف ح دونــــك البــــدر  

ــرمِ     ــريٍ ويف كـ ــك يف خـ ــر دونـ   والبحـ

    
  شــــم اجلبــــالِ إِذا طاولتهــــا اخنفضــــت

  واَألجنُـــم الزهـــر مـــا وامستهـــا تِســـمِ   

    
ــه    ــد وثبتـ ــا عنـ ــك بأْسـ ــثُ دونـ   والليـ

  إِذا مشــيت إِىل شــاكي الســالح كَمــي      

    
 ــو إِليــــك ــ -فــ ــاوإِن أَدميــ   ت حبتهــ

  أَفئـــدةُ اَألبطـــالِ والـــبهمِ -يف احلـــربِ    

    
ــا  ــةُ اِهللا أَلقاهــــ ــه، حمبــــ   وهيبتــــ

  علـــى ابـــن آمنـــة يف كـــلِّ مصـــطَدمِ   

    
  كــأَن وجهــك حتــت النقْــع بــدر دجــى     

ــا     ــيُء ملْتثمـ ــثمِ ، يضـ ــري ملتـ   أَو غـ

    
  فغرتـــــه، بــــدر تطلَّـــــع يف بـــــدرٍ 

  و داجــي الظلَــمِ جتلــ، كغــرة النصــر    

    
ــةً  ــرآن تكرمــ ــاليتم يف القــ ــرت بــ   ذُكــ

ــتمِ      ــون يف اليـ ــؤ املكنـ ــةُ اللؤلـ   وقيمـ

    
   ــــمــاسِ رزقَه ــني النــ ــم بــ   اُهللا قســ

  وأَنـــت خيـــرت يف اَألرزاق والقســـمِ     

    
ــرِ  ــت يف اَألم ــه ، "ال:"إِن قل ــت في ــم: "أَو قل   "نع

  "نعـــمِ"منـــك أَو " ال"فخـــريةُ اِهللا يف    

    
ــا ميتـــا ــه، أَخـــوك عيســـى دعـ   فقـــام لـ

  وأَنــت أَحييــت أَجيــاالً مــن الــرممِ       
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ــوت ــل مـ ــزةً ، واجلهـ ــت معجِـ ــإِن أُوتيـ   فـ

ــل    ــثْ مناجله ــرجمِ ،فابع ــن ال ــثْ م   أَو فابع

    
ــالوا ــزوت: قـ ــوا ، غَـ ــا بعثـ ــلُ اِهللا مـ   ورسـ

  وال جـــاُءوا لســـفك دمِ، لقتـــل نفـــس   

    
  وسفســــطةٌ، مٍوتضــــليلُ أَحــــال، جهــــلٌ

ــالقلمِ       ــتح ب ــد الف ــيف بع ــت بالس   فتح

    
  ملـــا أَتـــى لـــك عفـــوا كـــلُّ ذي حســـبٍ

ــمِ      ــالِ والعمـ ــيف باجلهـ ــلَ السـ   تكفَّـ

    
ــه    ــقت بـ ــاخلريِ ضـ ــه بـ ــر إِن تلْقَـ   والشـ

ــا    ــمِ ، ذَرعـ ــر ينحِسـ ــه بالشـ   وإِن تلْقَـ

    
ــراءَ  ــيحيةَ الغـ ــل املسـ ــرِبت : سـ ــم شـ   كـ

ـ      ــن شـ ــاب م ــمِ بالص لــامل الغ   هوات الظ

    
ها، يؤذيهــــا، طريــــدةُ الشــــركويوســــع  

  يف كــلِّ حــنيٍ قتــاالً ســاطع احلَــدمِ       

    
  لـــوال حمـــاةٌ هلـــا هبـــوا لنصـــرتها    

ــيف    ــرحمِ  ؛ بالس ــالرفق وال ــت ب ــا انتفع   م

    
   ــله ــد مرسـ ــى عنـ ــانٌ لعيسـ ــوال مكـ   لـ

ــدمِ     ــروح يف القـ ــت للـ ــةٌ وجبـ   وحرمـ

    
ــمر ال ــى  لَسـ ــريف علـ ــر الشـ ــدنُ الطُّهـ   بـ

  ومل يجـــمِِ، مل خيـــش مؤذيـــه، لَـــوحين   

    
جــــلَّ املســــيح ،شــــانِئه ــــلبالص وذاق  

ــرمِ     ــذنبِ واجلُـ ــدرِ الـ ــاب بقـ   إِن العقـ

    
ــنيب  ــو الـــ ــزل، أَخـــ   وروح اِهللا يف نـــ

  فُـــوق الســـماِء ودون العـــرشِ محتـــرمِ   

    
ــون بـــه     ــلَّ شـــيٍء جيهلـ ــتهم كـ   علَّمـ

ــذِّممِ        ــن ال ــه م ــا في ــالَ وم ــىت القت   ح

    
  مهــؤدد ــه ســ ــاد فيــ ــوتهم لجِهــ   دعــ

ــمِ     ــون واُألمـ ــامِ الكـ ــرب أُس نظـ   واحلـ

    
ــن   ــدوالت يف زمــ ــر للــ ــواله مل نــ   لــ

ــد     ــن عم ــالَ م ــا ط ــمِ، م هــن د ــر م   أَو قَ

    
    ــة ــلَّ آونـ ــرى كـ ــواهد تتـ ــك الشـ   تلـ

    ــرــر الغيف اَألعص، ــر الــدمِال يف اَألعصه  

    
بـــاَألمس مالـــت عـــروش ،رـــرواعتلـــت س  

    ــثْلَم ــذائف مل تـ ــوال القـ ــمِ، لـ   ومل تصـ

    
  ــمة ــلَّ قاصـ ــدوا كـ ــى أَعـ ــياع عيسـ   أَشـ

ــمِ     ــاالت منقصـ ــوى حـ ــد سـ   ومل نعـ

    
ــا   ــت هلـ ــاِء قُمـ ــت إِىل اهليجـ ــا دعيـ   مهمـ

   ــد ــي بأُسـ ــالرجمِ، ترمـ ــي اُهللا بـ   ويرمـ

    
ـ     هم كـــلُّ منـــتقمٍ علـــى لوائـــك منــ

ــتقتلٍ يف اِهللا، هللا    ــزِمِ، مســــ   معتــــ

    
ــاِء اِهللا ــبح للقــــ   مضــــــطرِمٍ، مســــ

ــوقاً    ــطرِمِ  ، ش ــالربقِ مض ــابحٍ ك ــى س   عل

    
  فرمــى ، لــو صــادف الــدهر يبغــي نقلــةً    

ــرِمِ      ــدهرِ مل يـ ــالِ الـ ــه يف رحـ   بعزمـ

    
ــم    ، بــيض ِفاليــلُ مــن فعــلِ احلــروبم  

ــيف اِهللا    ــن أَسـ ــذُمِ، مـ ــة اخلُـ   ال اهلنديـ
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ــلٍ  ــن رجـ ــت عـ ــرابِ إِذا فتشـ ــم يف التـ   كـ

   ــد ــات بالعه ــن م ــمِ،م ــات بالقس ــن م   أَو م

    
ــا    ــام ملـ ــضِ اَألنـ ــب يف بعـ ــوال مواهـ   لـ

ــيمِ     ــدار والقـ ــاس يف اَألقـ ــاوت النـ   تفـ

    
ــا    ــولَ ـ ــرت العقـ ــك فجـ ــريعةٌ لـ   شـ

  عــن زاخــرٍ بصــنوف العلــم ملــتطمِ       

    
ــن  ــولَ سـ ــوح حـ ــايلـ ــد جوهرهـ   ا التوحيـ

  كـــاحللْي للســـيف أَو كالوشـــي للعلـــمِ   

    
ــراُء ــس ، غـ ــا أَنفـ ــت عليهـ ــى، حامـ   ونهـ

ــمِ      حي ــة ــن حكم ــالً م لسس ــد ــن يج   وم

    
ــا    ــالَمون ـ ــاس العـ ــبيل يسـ ــور السـ   نـ

ــرمِ      ــدهرِ واهلَـ ــباب الـ ــت بشـ   تكفَّلـ

    
ــى   ــان علـ ــام الزمـ ــانُ وأَحكـ ــري الزمـ   جيـ

ــا     ــم هل ــذ، حك ــق ناف ــمِ، يف اخلل   مرتِس

    
ــعت   ــالمِ واتسـ ــةُ اِإلسـ ــت دولـ ــا اعتلَـ   ملَّـ

ــتممِ      ــا الـ ــه يف نورِهـ ــت ممالكُـ   مشـ

    
  وعلَّمــــت أُمـــــةً بــــالقفر نازلـــــةً  

  رعــي القياصــرِ بعــد الشــاِء والــنعمِ       

    
ــا   ــاملون ـ ــلحون العـ ــيد املصـ ــم شـ   كـ

ــمِ      ــاذخ العظَ ــا ب ــرب ملكً ــرق والغ   يف الش

    
ــم ــدلِ، للعلـ ــوا ، والعـ ــا عزمـ ــدينِ مـ   والتمـ

ــور     ــن اُألم ــزمِ  ، م ــن احلُ ــدوا م ــا ش   وم

    
ــتهم    ــدنيا لملَّـ ــوا الـ ــا فتحـ ــرعان مـ   سـ

  وأَلــوا النــاس مــن سلســاهلا الشــبِمِ       

    
  فَهــي ــم  ، ســاروا عليهــا هــداةَ النــاس    

ــمِ     ــح العظَـ ــق واضـ ــالحِ طريـ   إِىل الفـ

    
ــا  ــدهر ركنـ ــدم الـ ــدلُهم  ال يهـ ــاد عـ   شـ

ــدمِ     ــه ينهـ ــي إِن تلمسـ ــائط البغـ   وحـ

    
  واجتمعـــوا، نـــالوا الســـعادةَ يف الـــدارين  

  علــى عمــيم مــن الرضــوان مقتســمِ       

    
ــا ــك رومـ ــا، دع عنـ ــا، وآثينـ ــا حوتـ   ومـ

ــومِ      ــداد والتـ ــت يف بغـ ــلُّ اليواقيـ   كـ

    
ــرى  ــلِّ كسـ ــه  ، وخـ ــدلُّ بـ ــا يـ   وإِيوانـ

  واأليـــمِهـــوى علـــى أَثَـــرِ الـــنريان    

    
 رعمســـيس كـــروات ، ظهـــرهم إِن امللـــك  

  ال يف ضـــة اهلـــرمِ، يف ضـــة العـــدل   

    
 تــر ــا ذُكــ ــا كلّمــ ــرائع رومــ   دار الشــ

  دار الســالم هلـــا أَلقــت يـــد الســـلَمِ     

    
  مـــا ضـــارعتها بيانـــا عنـــد ملْتـــأَم    

ــمِ     ــد مختصـ ــاًء عنـ ــها قضـ   وال حكَتـ

    
  مــــن قياصــــرهاوال احتــــوت يف طــــرازٍ 

   ــيد ــى رشـ ــأْمون، علـ ــمِ، ومـ   ومعتصـ

    
ــائبهم   ــارت كتــ ــذين إِذا ســ ــن الــ   مــ

ــتخمِ     ــدود اَألرض والــ ــرفوا حبــ   تصــ

    
عرفــــــةوجيلســــــونَ إِىل علــــــمٍ وم  

ــمِ      ــل وال فَهـ ــدانون يف عقـ ــال يـ   فـ
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ــوا  ــام إِن نبســ ــاُء اهلــ ــأْطئُ العلمــ   يطــ

ــم     ــة العلْ ــن هيب ــمِ ، م ــة احلُكُ ــن هيب   ال م

    
ــرون ــلٍ ، ويمطـ ــن محـ ــاَألرضِ مـ ــا بـ   فمـ

ــدمِ       ــن ع ــوق اَألرضِ م ــات ف ــن ب   وال مب

    
  ــة ــن موازنــ ــوا عــ ــف اهللا جلُّــ   خالئــ

  فـــال تقيســـن أَمـــالك الـــورى ـــمِ   

    
ــةً  ــاروق معدلَــ ــة كالفــ ــن يف الربيــ   ؟مــ

ــمِ       ــعِ احلش ــز اخلاش ــد العزي ــابن عب   ؟وك

    
ــا   ــض مزدمحــ ــا فَــ ــام إِذا مــ   وكاِإلمــ

ــ    ــزدحمِ  مبـ ــوم مـ ــآقي القـ   دمع يف مـ

    
ــم ويف أَدبٍ ــذْب يف علْـــ ــر العـــ   الزاخـــ

  والناصــر النــدب يف حــرب ويف ســلمِ؟      

    
 هــد ــرآنُ يف يــ ــانَ والقــ ــابن عفّــ   أَو كــ

ــمِ       ــى الفُطُ ــو عل ــا حتن ــه كم ــو علي   حين

    
  وجيمـــــع اآلي ترتيبـــــا وينظمهـــــا  

  عقــدا جبيـــد الليــايل غـــري منفصـــمِ؟     

    
ــد اِإل ــان يف كبـ ــا جرحـ ــا التأَمـ ــالم مـ   سـ

ــهيد    ــرح الش ــي ، ج ــاب دم ــرح بالكت   وج

    
  ومـــــا بـــــالُء أَيب بكـــــر مبـــــتهم

ــدمِ     ــال واخلـ ــل يف اَألفعـ ــد اجلالئـ   بعـ

    
ــنٍ   ــدين يف حمـ ــاطَ الـ ــزم حـ ــاحلزم والعـ   بـ

  أَضـــلَّت احللـــم مـــن كهـــلٍ وحمـــتلمِ   

    
  ــد ــن رشـ ــاروق عـ ــد الفـ ــدنَ بالراشـ   وحـ

  وهــو يقــني غــري منــبهمِ   ، يف املــوت   

    
  جيــــادلُ القــــوم مســــتالًّ مهنــــده   

ــدرا     ــلِ ق ــم الرس ــدمِ؟، يف أَعظ ــف مل ي   كي

    
ــه  ــذهولُ بــ ــاف الــ ــذلوه إِذا طــ   ال تعــ

   ــب ــات احلبي ــمِ، م ــن رغَ ــب ع ــلَّ الص   فض

    
ــى   ــا أَردت علـ ــلِّم مـ ــلِّ وسـ ــا رب صـ   يـ

  نزيــل عرشــك خــريِ الرســل كلِّهــمِ       

    
ــالةً  ــايل صــ ــي الليــ ــاال يق، محيــ   طِّعهــ

ــجمِ     ــفاق منسـ ــن اِإلشـ ــدمع مـ   إِالَّ بـ

    
ــل   ــنح الليـ ــك جـ ــبحا لـ ــتمالً، مسـ   حمـ

ــهد     ــن الس ــرا م مِ ، ضــور ــن ال ــرا م أَو ض  

    
ــه ــية نفســ ــأما، رضــ ــتكي ســ   ال تشــ

ــأَمِ     ــن س ــت م ــب إِن أَخلص ــع احل ــا م   وم

    
  وصـــلِّ ربـــي علـــى آلٍ لـــه نخـــبٍ    

  احلــرمِجعلــت فــيهم لــواَء البيــت و      

    
  ووجـــه الـــدهر ذو حلَـــك، بـــيض الوجـــوه

ــوف     ــم اُألن ــي ، ش ــات مح ــف احلادث   وأَن

    
  وأَهـــد خـــري صـــالة منـــك أَربعـــةً    

  صــحبتهم مرعيــةُ احلُــرمِ   ، يف الصــحب   

    
ــم    ــنيب ــ ــادى الــ ــراكبني إِذا نــ   الــ

ــلٍ    ــن جلَ ــال م ــا ه ــمِ، م مــن ع   واشــتد م

    
ــس اَألرض وا ــابرين ونفـــ ــةٌالصـــ   جفـــ

  الضــــاحكني إِىل اَألخطــــار والقُحــــمِ   
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ــا رب ــها  ، يـ ــن منيتـ ــعوب مـ ــت شـ   هبـ

  واســتيقظت أُمــم مــن رقْــدة العــدمِ       

    
ــعد ــس، سـ ــه ، وحنـ ــت مالكـ ــك أَنـ   وملـ

ــم فيــه       نِع ــنــديلُ م نِقَــمِ ، ت ــن وم  

    
ــه  ــا رأْي حكمتـــ ــاؤك فينـــ   رأَى قضـــ

  أَكــرِم بوجهــك مــن قــاضٍ ومنــتقمِ       

    
ــالطُ ــا  فـ ــاملني بنـ ــولِ العـ ــلِ رسـ   ف َألجـ

ــفًا     ــه خسـ ــزد قومـ ــمِ، وال تـ   وال تسـ

    
ــا رب ــه ، يـ ــلمني بـ ــدَء املسـ ــنت بـ   أَحسـ

ــلَ     ــتمم الفض ــتمِ  ، ف تخم ــن ــنح حس   وام

    
  :السيد عبداهللا بن أمحد اهلدار احلضرمي

عبداهللا بن أمحد اهلدار السيد ومن الصاحلني الذين مسعت أم ساروا على أقدام الربدة الشريفة : قلت
  .احلضرمي
   ..ذلك الشاعر الصاحل احملب ..أجل: قال
   ..فارو يل من قصيدته ما يذكرنا باحلبيب: قلت
 :يقول يف قصيدته العصماء يف مدح حبيبه  ..ال بأس: قال

  أبيــت أرعــى جنــوم الليــل يف الظلــم    

ــنم      ــدي ومل ت ــن وج ــني م ــض الع   مل تغم

    
ــهب م    ــاجي الش ــي أن ــت ليل ــاًأبي   رتقب

ــمم      ــن الص ــوع م ــباح كملس ــوء الص   ض

    
ــطرباً  ــاً ومضـ ــا زال خفّاقـ   والقلـــب مـ

ــوق واألمل       ــيم الش ــن عظ ــوى م ــا احت   مم

    
ــى    ــر أس ــدمع الغزي ــذرف بال ــني ت   والع

ــدمي      ــائض ال ــي ف ــد حيك ــة الوج ــن لوع   م

    
ــطرباً   ــدهر مض ــول ال ــك ط ــب مال ــا قل   ي

ــم      ــتفق ـ ــل اسـ ــتفق وإذا قيـ   مل تسـ

    
  بـــال ســـبب رميـــتين عامـــداً قصـــداً

ــاحلمم       ــاب ب ــي لألحب ــي الرم ــل ينبغ   ه

    
ــف    ــى كل ــاً عل ــف رفق ــى دن ــاً عل   رفق

ــقم     ــواق يف سـ ــبابة واألشـ ــن الصـ   مـ

    
  ســـقم الصـــبابة يف قلـــيب لـــه ضـــرم

ــرم     ــواق والضـ ــة األشـ ــن لوعـ   أواه مـ

    
ــأت   ــد انطف ــيب ق ــن قل ــرارة م ــت احل   لي

ــبم     ــاملورد الشـ ــبحت كـ ــها أصـ   ياليتـ

    
  قلــقأبيــت ليلــي مــن األشــواق يف    

ــالعلم       ــجواه ك ــن ش ــق م ــب خيف   والقل

    
ــرت    ــذ نظ ــواق م ــد واألش ــدد الوج   وج

ــم       ــن إض ــل م ــدا يف اللي ــاً ب ــاي برق   عين

    
ــة  ــذكرى مهيجـ ــب والـ ــذكر القلـ   تـ

  أهــل احلجــون وأهــل البــان والعلــم       

    
ــه  ــر لوعتـ ــاين حـ ــيالً يعـ ــات لـ   وبـ

ــدم     ــجان والسـ ــن األشـ ــاء مـ   ويف عنـ
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ــد     ــى أح ــى عل ــب ال ختف ــة الص   وحال

ــالع    ــجم  ف ــت مبنس ــد فاض ــكرى وق   ني ش

    
  وكيـــف يســـتر حبـــاً غـــري مســـتتر

ــتم      ــي ومكتـ ــيس مبخفـ ــات لـ   هيهـ

    
ــذلين   ــح يع ــم النص ــاء باس ــاذالً ج ــا ع   ي

  كأنـــه غـــري ذي عـــذل ومتـــهم      

    
  رويــدك العــذل ال يــثين الفــىت أبــداً    

  عــن حبـــه فــانكفف عنـــه وال تلـــم     

    
ــا    ــة م ــرار احملب ــرف أس ــت تع ــو كن   ل

  فهـــمعذلتـــه فـــدع األســـرار لل     

    
ــت    ــد علق ــي لق ــه نفس ــر ب ــب س   واحل

  ومـــا بلغـــت لعمـــري حلـــم حمـــتلم   

    
  والــنفس إن أصــبحت يف احلــب مولعــة   

ــاللجم      ــنفس ب ــب ال ــبح ح ــرم ك ــال ت   ف

    
  ال تتـــرك الـــنفس مألوفـــاً هلـــا أبـــداً

ــم     ــان أو يصـ ــم اإلنسـ ــن يصـ   وإن يكـ

    
  والـــنفس أمـــارة بالســـوء إن مجحـــت

ــم      ــأزق وخـ ــأة أو مـ ــك يف محـ   رمتـ

    
ــاحبها   كاخل ــارت بص ــت س ــل إن روض   ي

ــطدم     ــالغري تصـ ــت بـ ــاً وإن أمهلـ   هونـ

    
  :مث يقول

ــمي     ــق معتص ــس احل ــق مش ــيد اخلل   بس

ــم       ــوم ومعتصـ ــري معصـ ــد خـ   حممـ

    
ــب اهللا حجتـــه    ــه فـــررت حبيـ   لـ

ــرم    ــل والعرفـــان والكـ   ومصـــدر الفضـ

    
  أصـــل الوجـــود وروح الكـــون جتـــه

ــيم    ــمائل واآلداب والشــ ــن الشــ   زيــ

    
  رجــس ومـــن درن  مطهــر األرض مـــن 

ــنم      ــدي ص ــن عاب ــن م ــدي وث ــن عاب   م

    
  هللا مـــن منقـــذ اإلنســـان مـــن ســـقر

ــم       ــن عج ــرب وم ــن ع ــة م ــري الربي   خ

    
ــرب   ــن ط ــان ع ــارت الركب ــا س ــواله م   ل

  إىل مدينتـــــه الغـــــراء واحلـــــرم   

    
  أمســى الــورى فطــرة أعالهــم نســباً    

ــم     ــدس ويف العظـ ــة يف قـ ــى اخلليقـ   أرقـ

    
ــدهم    ــوىل عقائـ ــر املـ ــوله طهـ   أصـ

ــدم     ــالف الق ــن س ــابقاً م ــرى س ــراً ج   طه

    
ــازاً للحبيـــــب ــة وامتيـــ   كرامـــ

ــم       ــان واهلم ــيم الش ــلى عظ ــه اهللا ص   علي

    
  مــن أســعد الكــون إســعاداً وطهــره    

ــم       ــن نظ ــن م ــد س ــم ماق ــن أعظ   وس

    
  أتـــى لنـــا بكتـــاب اهللا معجـــزة   

ــم      ــل ف ــو بك ــم حيل ــد ك ــدي إىل الرش   يه

    
  وجـــاء يقـــرؤه باســـم الرشــــاد   

  ن ذا مســع وذا صــممعلــى الوجــود مــن كــا   

    



 ٩

  ســبت عقــول بــين اإلنســان هلجتــه    

ــي     ــفها قلمـ ــري وصـ ــتطيع لعمـ   ال يسـ

    
ــاحة    ــار الفصـ ــه أـ ــرت منـ   تفجـ

  والبيــــان والعلــــم واآلداب واحلكــــم   

    
ــزه  ــز اهللا ميـــ ــه معجـــ   كالمـــ

  وهديــه خــري هــدي للنــاس كلــهم       

    
ــدير قـــدره    ــه اهللا بالتقـ ــد خصـ   قـ

ــالنعم      ــد وااله بـ ــم قـ ــابق العلـ   يف سـ

    
ــل   ف ــنيب وق ــل ال ــن فض ــل فم ــل فض   ك

  ماشــئت يف فضــل رب التــاج والشــمم      

    
ــاحته  ــاء سـ ــرقت أرجـ ــت أشـ   تعاظمـ

  بنـــوره يف نـــواحي األرض كــــالنجم     

    
ــرف    ــن شـ ــار مـ ــه املختـ   هللا مانالـ

ــرم      ــدرك ومل يـ ــذ مل يـ ــه الفـ   مقامـ

    
ــى  ــه وأتـ ــه علـــى أخالقـ   أثـــىن اإللـ

  يف ســـورة النـــون يف الفرقـــان والقلـــم   

    
ــرآن ث  ــي القـ ــه يكفـ ــاء يف مشائلـ   نـ

  هللا مـــا جـــاء يف القـــرآن مـــن قســـم   

    
ــد ــه أحــ ــم مانالــ   هللا مــــن قســ

ــم       ــدى األم ــذا ل ــن ه ــع م ــر أرف   ال فخ

    
ــا  ــدنيا بأمجعهـ ــم الـ ــا أمـ ــد دعـ   وقـ

  وكـــان ذلـــك بعـــد الرعـــي للغـــنم   

    
  أخالقـــه قـــط مل يظفـــر ـــا بشـــر 

  رتـــل مشائلـــه احلســـناء بـــالنغم      

    
ــهم    ــاً وأنبلـ ــة أخالقـ ــى الربيـ   أزكـ

ــداً    ــذمم  قصـ ــد والـ ــاهم بالعهـ   وأوفـ

    
  يســـدي النـــوال بـــال مـــن يكـــدره

  حينو علـى النـاس مـن صـحب ومـن حشـم         

    
ــا  ــدنيا وزهرـ ــق يف الـ ــد اخللـ   وأزهـ

ــم     ــات مل حيـ ــذات والزينـ ــول امللـ   حـ

    
ــبع   ــن شـ ــه واهللا مـ ــيء جوفـ   مل ميتلـ

ــن األدم      ــف مـ ــوه ليـ ــاده حشـ   وسـ

    
  واملـــال وافـــاه لكـــن كـــان ينفقـــه

ــن ذي      ــني م ــى املقل ــدم  عل ــوع والع   اجل

    
ــب    ــن رغ ــد ع ــاة الك ــى حبي ــد ارتض   ق

ــم       ــر يتس ــاة الطه ــذو حي ــذ ح ــن حي   م

    
ــاس مفخـــرة    ــان مـــيالده للنـ   فكـ

  أبـــان مولـــده األمســـى عـــن العظـــم   

    
ــم   ــادث عم ــن ح ــم م ــب ك ــم غرائ   فك

ــى مــن أكــرب اجلســم      كســرى رأى مــا اجنل

    
ــد  ــه عمـ ــوان لـ ــرتج إيـ ــف يـ   وكيـ

ــاحللم     ــت ك ــى يف الوق ــى وانقض ــد مض   وق

    
ــرف  ــى شـ ــت علـ ــدرة اهللا إن حلـ   وقـ

  دكتــه دكــاً وهــدت شــامخ األطــم       

    
ــا     ــرك أطفأه ــل الش ــار أه ــت ن   وأطفئ

  الــرمحن ملـــا عــدت مشـــتدة احلـــدم     
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  وســـاء ســـاوة قـــد ســـدت منابعـــه

ــم      ــارق العم ــن ذا اخل ــرس م ــت الف   فارتاع

    
ــرم   ــك منصـ ــر امللـ ــت أن أمـ   وأيقنـ

  عنــها فباتــت حتيــل الفكــر يف غمــم       

    
  هاصــاً لــدعوة مــن  وكــان ذلــك إر 

ــم       ــاآلالء والعصـ ــه اهللا بـ ــد عمـ   قـ

    
ــم   ــذين هل ــن ال ــهب يف اجل ــت الش   وانقض

  حنــو الســماء صــعود لــيس بــالكتم       

    
  طاحـــت مقاعـــدهم للســـمع فارتعـــدوا

ــنعم      مــن ثاقــب الشــهب حاصــوا حيصــة ال

    
ــرت   ــد ظهـ ــول اهللا قـ ــة لرسـ   كرامـ

ــنعم       ــدأ ال ــت مب ــارات كان ــذي البش   ه

    
ــط ال  ــا إىل اهللا وسـ ــال دعـ ــداة بـ   عـ

ــم       ــى اخلص ــوىل عل ــره امل ــوف وأظه   خ

    
  هللا مـــن دعـــوة عظمـــى هلـــا األثـــر

ــدم      ــوة قـ ــن ذي دعـ ــبري هللا مـ   الكـ

    
ــمم   ــع وذي ص ــل ذي مس ــت ك ــد أمسع   ق

  حـــىت رىب قـــاع كـــل األرض والقمـــم   

    
ــه  ــمه اهللا حيرســـــ   واهللا يعصـــــ

  جربيـــل خيدمـــه مـــن مجلـــة اخلـــدم   

    
ــالم إىل     ــل الظ ــن لي ــاس م ــأخرج الن   ف

ــور     ــم   الن ــدي إىل اللق ــذي يه ــبني ال   امل

    
ــه   ــت دعايتـ ــالنجح إذ كانـ ــاز بـ   وفـ

  حبكمـــة فحــــال تردادهـــا بفــــم     

    
  وقــــد رعتــــه عنايــــات مقــــدرة

ــم     ــاريء النســ ــد هللا ريب بــ   واحلمــ

    
  ســلهم ملــاذا اجتمعــتم حــول مرتلــه    

  عـــن التـــزام ومل توفـــوا مبلتـــزم      

    
ــعيكم    ــاب س ــن خ ــك لك ــاولتم الفت   ح

  تــئموأصــبح الشــمل مــنكم غــري مل      

    
  ومــا أغــىن جتمهــركم  " طــه"وســار 

  ومل يكـــن أحـــد مـــنكم مبنـــتقم      

    
ــل    ــطفى بط ــرش املص ــرش ف ــام يف الف   ون

ــول     ــي"زوج البت ــي  " عل ــل كم ــذ ك   ب

    
ــراً  ــه أثـ ــوا لـ ــم يلفـ ــاردوه فلـ   وطـ

ــوت محــي        ــور بنســج العنكب ــار ث   وغ

    
ــا     ــد مكث ــديق ق ــد والص ــار أمح   يف الغ

ــم     ــن رغـ ــار عـ ــد األنصـ ــا بلـ   وميمـ

    
  حبفـــــاوات وتكرمـــــةفقـــــوبال 

ــزدحم        ــري م ــنوف اخل ــر بص ــن معش   م

    
ــدماً     ــارقوا ق ــد ف ــن ق ــم ومب  ــرم   أك

ــم       ــل رـ ــة يف فضـ ــام رغبـ   أوطـ

    
ــزج    ــب ممت ــب الص ــول بقل ــب الرس   ح

ــه ودم      ــرى يف حلمـ ــزء سـ ــل جـ   بكـ

    
ــة  ــن ومنفعــ ــه ديــ ــه كلــ   وقولــ

  يف كــــل مبتــــدء منــــه وخمتــــتم   
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ــه    ــقي بطلعت ــن يس ــق م ــود اخلل ــا أج   ي

ــام     ــوب الغم ــم ص ــت يف األك ــو النب   فيزه

    
ــه ــاب جــــل مرتلــ   أتيتنــــا بكتــ

ــدم       ــن ع ــان م ــيء اإلنس ــبحانه منش   س

    
ــه   ــىن عجائبـ ــان وال تفـ ــىن الزمـ   يفـ

ــرم     ــه العـ ــن آذيـ ــم مـ ــر العلـ   تفجـ

    
ــوى    ــوم ح ــناف العل ــدى وألص ــه اهل   في

  جيــري مبــوج مـــن العرفــان ملـــتطم      

    
ــت   ــد مجع ــال ق ــحابك األبط ــل أص   بفض

  آياتـــه وغــــدت مرعيـــة احلــــرم     

    
  أرضــــاهم اهللا موالنــــا برمحتــــه  

ــلهم      ــا بفضـ ــت آي موالنـ ــد ألفـ   قـ

    
ــرة  ــاس تبصـــ ــه للنـــ   اهللا أنزلـــ

ــدم        ــة الق ــن زل ــي م ــه يق ــب في   الري

    
ــم    ــل معتص ــي ك ــدور وينج ــفي الص   يش

  بــه ويــذهب كــل الضــيق والســأم       

    
ــرف  ــرار معتـ ــدا إقـ ــر العـ ــد أقـ   وقـ

ــم        ــيم وال حك ــري حتك ــن غ ــالعجز م   ب

    
  صـــاقعهمواإلنـــس واجلـــن مل يقـــدر م

ــل     ــأتون باملث ــي  -ي ــادحني عم ــب الق   قل

    
ــدم   ــويقاً وينـ ــاس تشـ ــوق النـ   يشـ

ــادي نبـــيهم       ــان مـــع اهلـ   إىل اجلنـ

    
  وتطمـــئن قلـــوب املـــؤمنني بـــه   

  جيلـــو صـــداها كـــالم اهللا رـــم      

    
ــه شـــفاعته    ــفيع لقاريـ ــو الشـ   وهـ

  غـــداً تنـــال يقـــود النـــاس بـــاخلطم   

    
ــا   ــرآن واعظنـ ــرك القـ ــطفى تـ   واملصـ

ــد آي لد    ــه  أشـ ــه قولـ ــتقم"يـ   "اسـ

    
  مـــا فـــرط اهللا شـــيئاً جـــل خالقنـــا

  يف الــذكر ســبحان مبــدي اخللــق مــن عــدم   

    
ــا     ــني لن ــرز املك ــو احل ــان ه ــو األم   ه

ــتلم        ــد واس ــدق العق ــه بص ــد إلي   فاقص

    
  لقــد ســريت مــن البيــت احلــرام إىل    

ــم       ــن الغس ــت م ــارك يف وق ــدس املب   الق

    
  علـــى الـــرباق وقـــد مت املســـري بـــه 

ــر     ــدس بش ــه"ى لللق ــنم " ط ــري مغت   خ

    
ــة    ــل اهللا واقفـ ــت رسـ ــاك ألفيـ   هنـ

ــم      ــر فخـ ــاً يف مظهـ ــهم قادمـ   فجئتـ

    
  وقـــد تقـــدمت للمحـــراب فانتظمـــت

ــتظم      ــان منـ ــل در بـ ــفوفهم مثـ   صـ

    
ــرهم ــراح تغمــ ــلوا وراءك واألفــ   صــ

ــتمم       ــورك الـ ــن نـ ــورهم مـ   ألن نـ

    
ــى    ــاق عل ــبع الطب ــت إىل الس ــد ارتقي   ق

ــم       ــط والرس ــريع اخل ــرم س ــراج أك   املع

    
ــدى    ــان ل ــت اجلن ــا ثب ــك ي ــازاغ قلب   م

  تكلـــيم ربـــك ذي اإلفضـــال والكـــرم   
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  رأيــت آياتـــه الكـــربى الـــيت ـــرت 

  عينــاك أعطــاك فضــالً غــري مقتســم       

    
  وقــد حبــاك تعــاىل بالصــالة فطــب    

ــم        ــى األم ــا عل ــد فزن ــني ق ــرة الع   بق

    
ــل ب  ــتوراً تكفـ ــاس دسـ ــت للنـ   رمسـ

  الفـــالح فهـــو بـــريب خـــري مرتســـم   

    
ــاير ا ــته يســ ــر يف أدوار ضــ   لعصــ

ــلم     ــار والسـ ــدة األفكـ ــدعو إىل وحـ   يـ

    
ــاً   ــورى كرم ــن رب ال ــب م ــدت بالرع   أي

ــدا يف موكــب ســنم        ــاك كــل الع   يلق

    
ــن ال     ــارت م ــد ح ــرك ق ــابة الش   عص

ــم      ــري منقس ــاً غ ــو دوام ــق وه ــر املنش   قم

    
  وكـــم رأت مدهشـــات منـــه واضـــحة

  مــا قــد رأتــه جليــاً غــري منبــهم        

    
  نـــه حســـداًلكنـــها نفـــرت عـــن دي

  كنـــافر الطـــري أو محـــر مـــن الـــنعم   

    
  أدى الرســــالة روح الكــــون كاملــــة

ــذم        ــارم اخل ــوغى بالص ــى لل ــد مش   وق

    
ــن نشــب  ــس وم ــن نف ــا عــز م   ضــحى مب

ــم     ــه مبتسـ ــر منـ ــر بثغـ ــل بشـ   بكـ

    
ــدا  ــري فـ ــحاب خـ ــه اهللا باألصـ   وخصـ

ــطدم      ــدام ومصـ ــل إقـ ــيني يف كـ   ئـ

    
  ــــم أقــــام رســــول اهللا ملتــــه

ــدة ا     ــوال جماهـ ــم لـ ــحاب مل تقـ   ألصـ

    
ــم    مـــن كـــل معتـــزم بـــاحلزم متسـ

  بالصـــدق ملتـــهم حنـــو العـــدا قـــرم   

    
ــاً  ــاء خمتطفـ ــاز يف اهليجـ ــنقض كالبـ   يـ

ــتكم     ــري حمـ ــاغ غـ ــل بـ ــيفه كـ   بسـ

    
ــن   ــاوير ذوو فطـ ــاة مغـ ــد كمـ   أسـ

ــرجم    ــد ألقــوه يف ال ــغ ق   كــم مــن ذوي الزي

    
ــوهلم  ــا ال يهــ ــون املنايــ   يسترخصــ

ــم     ــوال والقحـ ــورد األهـ ــم مـ   ورودهـ

    
ــدمهم ــول اهللا يقــ ــف ال ورســ   وكيــ

ــطرم       ــل مض ــأيت ك ــرب ي ــاحة احل   يف س

    
ــدع يف ذاك إن جـــادوا بأنفســـهم     البـ

  قصــد الــدفاع عــن اهلــادي ودينــهم       

    
ــتعالً  ــار مشـ ــا صـ ــوطيس إذا مـ   إن الـ

ــاألجم      ــد بـ ــواذ األسـ ــه كلـ   الذوا بـ

    
  فــزاد إميــان أصــحاب الرســول بــه    

  يستصـــبحون بنـــور املصـــطفى الفهـــم   

    
  :توفيقحيىي 

وهي تنهج ج ) حيي توفيق(لقد قرأت قبل أيام قصيدة مجيلة لشاعر سعودي يسمى : فقلت ،سكت البابا
  .هذا النوع من الشعر الشريف
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  .اروها يل إن كنت حتفظها ..فبورك يف قائلها ..وهي قصيدة متتلئ رقة وعذوبة وحمبة ..أعرفها: قال
 :١والشكوى ملا حصل لألمة بغيابه يب لقد قال هذا الشاعر الفاضل يف مدح الن: قلت

ــورود  ــز الـ ــك أوام .. عـ ــال فيـ   وطـ

ــدي     ــت وحـ ــام ..وأرقـ ــام نيـ   واألنـ

    
ــزودوا  ــناك تـ ــن سـ ــع ومـ   ورد اجلميـ

  وطــردت عــن نبــع الســىن وأقــاموا       

    
ــوم ــىت أن أحـ ــد..ومنعـــت حـ   ومل أكـ

ــك    ــي عليـ ــت نفسـ ــاموا..وتقطعـ   وحـ

    
  قصــــدوك وامتــــدحواودوين اغلقــــت

ــدحك    ــواب مـ ــاحلر..أبـ ــامفـ   وف عقـ

    
ــأنثين    ــت فـ ــا جنيـ ــوا فأذكرمـ   أدنـ

ــال    ــدام ..خجـ ــي األقـ ــيق حبملـ   تضـ

    
  أمــن احلضــيض أريــد ملســا للــذرى    

ــام    ــل املقـ ــام.. جـ ــال مقـ ــال يطـ   فـ

    
  وخيرســــين األســــى..وزري يكــــبلين

  كـــالم.. فيمـــوت يف طـــرف اللســـان   

    
ــب اهللا يف   ــا حبيـ ــوك يـ ــت حنـ   ميمـ

ــوق    ــام ..شـ ــاجعي اآلثـ ــض مضـ   تقـ

    
ــول فل ــة أرجوالوصـ ــري غابـ ــل عمـ   يـ

ــواكها      واآلالم.. األوزار.. أشـــــــــ

    
  يــا مــن ولــدت فأشــرقت بربوعنــا    

ــورك    ــات نـ ــالم..نفحـ ــى اإلظـ   واجنلـ

    
ــوي   ــريي يرتـ ــا وغـ ــود ظمئآنـ   أأعـ

ــنيب     ــوض الـ ــن حـ ــرد عـ ــام..أيـ   هيـ

    
  كيــف الــدخول إىل رحــاب املصــطفى   

ــام     ــذنوب جسـ ــريى والـ ــنفس حـ   والـ

    
  أو كلمــــا حاولــــت إملــــام بــــه

ــبالء     ــام أزف الــ ــعب اإلملــ   فيصــ

    
  مـــاذا أقـــول وألـــف ألـــف قصـــيدة

ــي     ــماء قبلـ ــالم .. عصـ ــطرت أقـ   سـ

    
  مــدحوك مــا بلغــوا بــرغم والئهــم    

  أســــوار جمــــدك فالــــدنو ملــــام   

    
  أســــريا الأرى.. ودنــــوت مــــذهوال

ــام      ــعري اإلحجـ ــم شـ ــريان يلجـ   حـ

    
ــائر   ــل حـ ــي كطفـ ــت نفسـ   ومتزقـ

ــب     ــن حيـ ــه عمـ ــد عاقـ ــام..قـ   زحـ

    
  اكيـــاحـــىت وقفـــت أمـــام قـــربك ب

  واإلهلــــام..فتــــدفق اإلحســــاس    

    
ــالرؤى  ــيئة كـ ــور املضـ ــت الصـ   وتوالـ

ــالم      ــكينة وسـ ــؤاد سـ ــوى الفـ   وطـ

    
                                                

االحـد ، سطجريدة الشرق األو: ننبه أن هذه القصيدة نسبت خطأ يف بعض املواقع لرتار قباين، انظر تصحيح اخلطأ يف)  ١(
 .١٠٢٣٢العدد  ٢٠٠٦ديسمرب  ٣هـ  ١٤٢٧ذو القعـدة  ١٣

   



 ١٣٤

ــلءروحي  ــا م ــي ..ي ــك يف دم ــج حب   وه

ــريريت      ــيء سـ ــبس يضـ ــام..قـ   وزمـ

    
ــا     ــن أروى لن ــت م ــب وأن ــت احلبي   أن

  اإلســـالم..حـــىت أضـــاء قلوبنـــا     

    
  حوربــت مل ختضــع ومل ختشــى العــدى   

  ف يضـــاممـــن حيمـــه الـــرمحن كيـــ   

    
ــت    ــورا فأختف ــون ن ــذا الك ــألت ه   وم

ــالم     ــور الظـ ــنام ..صـ ــت أصـ   وقوضـ

    
  والـــذل خـــيم فـــالنفوس كئيبـــة   

ــزام       ــاول األقـ ــار تطـ ــى الكبـ   وعلـ

    
ــزن ــاؤنا ..احلـ ــا فمسـ ــبح خبزنـ   أصـ

ــجن    ــقام ..شــ ــم صباحناأســ   وطعــ

    
  واليـــأس ألقـــى ظلـــه بنفوســـنا   

  ظـــالم.. فكـــأن وجـــه الـــنريين     

    
ــون غشـــ  ــي العيـ ــت ففـ   اوةأىن اجتهـ

  وعلــى القلــوب مــن الظــالم ركــام       

    
  الكــــرب أرقنــــا وســــهد ليلنــــا

  مـــن مهـــده األشـــواك كيـــف ينـــام   

    
ــلمون   ــريات ذل املسـ ــة اخلـ ــا طيبـ   يـ

  أحــــالم ..وال جمــــري وضــــيعت     

    
  ومتزقـــا..بـــاتوا أســـارى حـــرية  

  أغنــــام..فكــــأم بــــني الــــورى   

    
  نـــاموا فنـــام الـــذل فـــوق جفـــوم

ــرو    ــدام  ..الغـ ــزم واإلقـ ــاع احلـ   ضـ

    
ــوة     ــن دع ــل م ــثقلني ه ــادي ال ــا ه   ي

  ــــا يســــتيقظ النــــوام..تــــدعى   

    
  :ـ شعراء مسيحيون ٣

حىت  ..على املسلمني وحدهم مل يقتصر مدح النيب : ما انتهيت من رواية القصيدة حىت قال يل البابا
  .املسيحيون هلم نصيب من هذا

  ؟ !املسيحيون : قلت
حىت أين مسعت  ،قرب إىل اإلسالم من قرم للمسيحية نفسهاأمل تعلم أن مسيحيي العرب أ ..أجل: قال

  .١ويعترب احلضارة الغربية حضارة شذوذ  ..ويفخر بذلك ،بعضهم يدافع على انتمائه للحضارة اإلسالمية
  .فسم يل بعض هؤالء الشعراء األفاضل: قلت

  :وصفي قرنفلي
وصدر   ،ابطة الكتاب السورينيكان يف طليعة رالذي  ،) ١٩٧٨ - ١٩١١( وصفي قرنفليمنهم : قال

  )وراء السراب(له ديوان وحيد بعنوان 
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 ،فبدأ بالدفاع عن نفسه ،خاف قرنفلي أن يوصف مبجاملة املسلمني أو مداهنتهم حلاجات يف نفسهوقد 
واإلعجاب بالنيب اليعريب  ،فأترع كؤوس اهلوى ،علن أن طائف احلب طاف بهأف ،وتربير مدحه رسول اهللا 

  :فقال
  شـــاعر نصـــراين : يقولـــون قـــد

     ــان ــذابِ البيـ ــب يف كـ ــل احلـ   يرسـ

    
ــولِ  ــوى الرسـ ــتغىن هـ ــذي. .يـ   ويهـ

   بانبثــــاق اهلــــدى مــــن القــــرآن  

    
ــدوها    ــةَ حيـ ــة القويـ ــي اجلبهـ   ينتحـ

ــعر      ــاًء والشــ ــداين ( ريــ   )ال وجــ

    
  مل جيـــرِ يومـــا –والرســـولِ  –كـــذبوا 

  خبــــالف الــــذي أكــــن لســــاين   

    
  قاينمـــا تراءيـــت بـــاهلوى بـــل ســـ

ــقاين      ــا س ــوى م ــب واهل ــن احل ــائف م   ط

    
ــريب  ــىت يعــ ــى فــ ــار علــ   أوعــ

ــدناين ؟      ــيد العــ ــىن بالســ   !أن تغــ

    
ــرق     ــذا الش ــذَ ه ــول منق ــيس الرس   أول

  مـــن ظلمـــة اهلـــوى واهلـــوان ؟      

    
ــدان    ــوى العب ــول س ــوال الرس ــا ل   أفكُن

  !بئســـــت معيشـــــة العبـــــدان ؟   

    
ــذ   ــص املنقـ ــاء أن ختلـ ــيس الوفـ   أو لـ

ــا إن    ــدان ؟  حبــ ــت ذا وجــ   !كنــ

    
ــم   ــا القاسـ ــالم أبـ ــات والسـ   فالتحيـ

  !تهــــدى إليــــك يف كـــــل آن      

    
  :جورج صيدح

 )حراء يثرب(باسم  كتب قصيدة رائعة يف مدح النيب الذي املهجري  الكاتب جورج صيدحومنهم 
تدنيس القدس الشريف مشريا إىل  ،من احلمية واهلمة واألنفة مذكرا إياها مبا بعث النيب  ،يستنهض فيه األمة

  :فيقول ،يضمنها القصيدة ـ من سورة الرمحن ـ؛ حىت إنه ليقتبس آية من القرآن 
ــرباق   ــى الـ ــريت علـ ــن سـ ــا مـ   يـ

ــان     ــواط العنـــ ــزت أشـــ   وجـــ

    
  آن األوان ألن جتـــــــــــــــدد

ــراج     ــة املعــــــ   آن. .ليلــــــ

    
ــرج علـــى القـــدس الشـــريف      عـ

ــان    ــداس ــــ ــه أقــــ   ففيــــ

    
  هـــــل عصـــــوك؟مـــــاذا دهاهم

ــب    ــان ؟فأصـــ ــازي جبـــ   ح الغـــ

    
  أنـــــت الـــــذي علمتـــــهم  

  دفـــــع املهانـــــة بالســـــنان     

    
  ونـــــذرت للشـــــهداء جنـــــات

  وخــــــــريات حســــــــان    

    
 ــاحيب ــا صـــ ــأي آالء :يـــ   بـــ

  !الــــــــنيب تكــــــــذبان ؟    
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  :جورج سلسيت
وهي قصيدة ) جنوى الرسول األعظم(الشاعر املهجري جورج سلسيت الذي كتب قصيدة بعنوان ومنهم 

 :كتبها مسلمكأمنا و ،ادقةالصبالعاطفة مليئة 
ــارير  ــاح األسـ ــاحلق وضـ ــت كـ   أقبلـ

ــور      ــاء والنـ ــك بالنعمـ ــيض وجهـ   يفـ

    
احلـــق منـــبلج علـــى جبينـــك فجـــر  

ــورِ     ــد األمـ ــرت مقاليـ ــديك جـ   ويف يـ

    
  وليــل الكفــر معتكــر   ،فرحــت فينــا 

ــدياجري     ــداف الـ ــديك أسـ ــري ـ   تفـ

    
ــا   ــا مينـ ــد آالًء وتمرِعهـ ــر البيـ   ومتطـ

ــدوم إىل د    ــدهاريرِيـــ ــر الـــ   هـــ

    
ــني أىب    ــق حـ ــو احلـ ــت إال مسـ   أبيـ

ــزورِ      ــل والـ ــو البطـ ــواك إال مسـ   !سـ

    
 :قال يصف الصحراء العربية اليت أطلعت مشس املصطفى و

ــةً    ــد جمدب ــا بي ــطفى ي ــت باملص ــا أن   م

  كــال وال أنــت يــا صــحراُء بــالبورِ       

    
  أطلعــت مــن تاهــت الــدنيا بطلعتــه    

  حلـــورِونافســـت فيـــه حـــىت موئـــلَ ا   

    
ــا    ــر تربته ــث الطه ــا تب أرض ــت   بورك

ــبِ    ــواريرِ . .كالطيـ ــواه القـ ــه أفـ   بثتـ

    
ــا  ــو يف مرابعهـ ــا زال يزكـ ــدين مـ   الـ

ــورِ       ــد موف ــا ج ــك فيه ــا انف ــل م   والنب

    
ــت   ــا فتئ ــالق م ــم واألخ ــل واحلل   والفض

ــوقريِ       ــإجالل وتـ ــاك بـ ــى هنـ   حتظـ

    
  :ولفيق ،حبقهالوفاء شعره يف  عن تقصري للنيب ويعتذر 

  يـــا ســـيدي يـــا رســـول اهللا معـــذرةً

ــبريي       ــاين وتعـ ــك تبيـ ــا فيـ   إذا كبـ

    
مـــاذا أوفيـــك مـــن حـــق وتكرمـــة  

ــديري ؟       ــين وتق ــى ظ ــو عل ــت تعل   !وأن

    
 ــة ــذ يف لغــ ــت رب األداء الفــ   وأنــ

ــويرِ       ــقٍ وتص ــن تنمي ــى حس ــأو اللُّغ   تش

    
ــه     ــان ب ــن البي ــا ج ــانك م ــى لس   عل

ــحور        ــبه مس ــو ش ــعر يرن ــذلك الش   !ف

    
ــن اهللاآ ــا . .ي مـ ــك معجزهـ ــا ينفـ   مـ

  يعيــي علــى الــدهرِ أعــالم التحــاريرِ       

    
ــا   ــالنور مؤتلقًـ ــرت كـ ــا فسـ   تلوتهـ

ــورِ        ــأهولٍ ومهج ــني م ــدنا ب ــوي ال   !يط

    
  :حمبوب اخلوري الشرتوين

رافعا إياه  الذين كتبوا يف رسول اهللا  ،من شعراء املهجر الشمايل وهو ،حمبوب اخلوري الشرتوينومنهم 
 )قالوا حتب العرب؟(كتب قصيدة بعنوان وقد  ،أو مثال البطولة األوحد ،مستوى النموذج البشري األمت إىل



 ١٣٧

 :يقول فيها
ــب العرب ــالوا حتـ ــت؟قـ ــهم :قلـ   أحبـ

     ــام ــي واألرحـ ــوار علـ ــي اجلـ   يقضـ

    
  أجبتــهم ،لقــد خبلــوا عليــك   :قــالوا

  أهلـــي وإن خبلـــوا علـــي كـــرام      

    
ــة  ــالوا الديانـ ــل  :قلت؟قـ ــل زائـ   جيـ

      ـــه حـــزازةٌ وخصـــاموتـــزول مع  

    
  بطـــل الربيـــة كلـــها  . .وحممـــد

  هـــو لألعــــارب أمجعـــني إمــــام     

    
  :الشاعر القروي

قصيدة  كتبوقد  ،ومن أشهر شعراء املهجر اجلنويب رشيد سليم اخلوري الذي اشتهر بالشاعر القروي
 ،سالماته وحبه يقرئ رسول اهللا و ،يستحث فيها املسلمني الستعادة جمدهم القدمي منها )عيد الربية(بعنوان 

 : فيقول ،داعيا إىل التحاب والتآخي بني املسلمني والنصارى
ــه   ــداناً لدولتـ ــاتح األرض ميـ ــا فـ   يـ

  صــارت بــالدك ميــداناً لكــل قــوي       

    
  يـــا قـــوم هـــذا مســـيحي يـــذكّركم

  ال ينـــهِض الشـــرق إال حبنـــا األخـــوي   

    
ــة   ــول اهللا تكرمـ ــرمت رسـ ــإن ذكـ   فـ

ــوه     ــروي  فبلّغـ ــاعر القـ ــالم الشـ   سـ

    
 :فيقول ،ويذكر األندلس وبغداد وحين إىل ما كان فيها من حضارة اإلسالم

ــداد وأنـــدلسٍ    ــد بغـ ــذا عهـ   ياحبـ

ــوده وذوي     ــدّى عْـ ــى أفـ ــد بروحـ   عهـ

    
ــه   ــخم دولت ــن ض ــة م ــان يف ريب ــن ك   م

  فليتـــلُ مـــايف تـــواريخ الشـــعوب روي   

    
  :خليل مطران

 :يقول فيها )رأس السنة اهلجرية(ب قصيدة تسمى كتالذي خليل مطران ومنهم 
ــه  ــاىن جرتـ ــا عـ ــد مـ ــاىن حممـ   عـ

  ملــــأرب يف ســــبيل اهللا حممــــود     

    
  وكــم غَــزاة وكــم حــربٍ جتشــمها    

  حــــىت يعــــود بــــتمكني وتأييــــد   

    
  توحيـــد معشـــرهم: صـــعبان راضـــهما

ــد      ــراك بتوحيـ ــد إشـ ــذُهم بعـ   وأخـ

    
  وبــدؤه احلكــم بالشــورى يــتم بـــه    

ــاءه اهللا     ــا ش ــود   م ــن ج ــدل وم ــن ع   م

    
ميدح فيها ويكبِر اهلالل  ،)عظة العيد اهلجري( :عنواا ،قصيدة احتفالية أخرى شارك فيها املسلمنيله و

 :نفسه فيقول أو هو الرسول  ،رمز اإلسالم
ــرئ    ــن ام ــالل م ــذا اهل ــى ه ــالم عل   س

ــوى     ــريح اهلـ ــتم  ،صـ ــر ال يتكـ   واحلـ
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ــرمي  ــالم وتكـ ــا . .سـ ــق كالمهـ   حبـ

  حببتـــه مـــن تكـــرموأشـــرف مـــن أ   

    
  هويتـــك إكبـــارا ملـــن أنـــت رمـــزه

ــم       ــان يفه ــو ك ــوي ل ــأرب العل ــن امل   م

    
  :مارون عبود

 :يقول فيها مطولة يف مدح النيب الذي كتب قصيدة الشاعر اللبناين  مارون عبودومنهم 
ــزا  ــا رأينـــا معجـ   لـــوال كتابـــك مـ

   ــان ــة البنيـــ ــة مرصوصـــ   يف أمـــ

    
ــحرائ  ــن صـ ــار مـ ــت إىل األقطـ   هامحلـ

     ــران ــارف العمـ ــدى ومطـ ــبس اهلـ   قـ

    
  هــــاد يصــــور يل كــــأن قوامــــه

  متجســـد مـــن عنصـــر اإلميـــان      

    
  :إلياس فرحات

  ):يا رسولَ اهللا(قصيدته الذي يقول يف  الشاعر الشهري إلياس فرحاتومنهم 
  غَمـــــر اَألرض بِـــــأَنوارِ النبـــــوةْ

       لُــوع ســمالش رِكــدت لَــم كَــبكَوه  

    
تحـــبـــى أَصتح ـــعلْمي كُـــدي لَـــم  

    هــو ــا دنـ ــدنيا ومـــن فيهـ   ترقُـــب الـ

    
ــــسامد نُ ظَــــالَمــــا الكَــــومنيب  

ــوةْ     ــورِ كُـ ــةَ للنـ ــي مكَّـ   فُتحـــت فـ

    
ــرا    ــرا زاخـ ــالَم بحـ ــى اِإلسـ   وطَمـ

ــوةْ    ــالي والفُتـــ   بِـــــأَواذي الْمعـــ

    
  هِمــت ــي وثْبـ ــراب فـ ــن رأَى اَألعـ   مـ

       هـــوــلْ طُمهجي لَــمو ــرحالب فــرع  

    
ــربِ عـــالً    ــي اِإلســـالَمِ للْعـ   إنَّ فـ

ــوةْ       ــاسِ أُخـ ــالَمِ للنـ ــي اِإلسـ   إنَّ فـ

    
لَــــهاهــــا جي ــــالَمسِ اِإلسرفَــــاد  

   هــــونحو يــــهاِهللا ف طْــــشب لْــــقت  

    
ــةٌ   ــا أُمــ ــولَ اِهللا إِنــ ــا رســ   يــ

  زجهـــا التضـــليلُ فـــي أَعمـــقِ هـــوةْ   

    
  ــــهتباري حــــلُ الـــذاجلَه ـــكذَل  

    هــو ــرقِ عتـ ــر للشـ ــزلْ يظْهِـ ــم يـ   لَـ

    
ــوا    ــلُّوا وادرسـ ــك صـ ــلْ َألتباعـ   قُـ

  إِنمـــا الـــدين هـــدى وِالْعلْـــم قُـــوةْ    

    
  :اهللا يوركي حالق عبد
قبس من (قصيدة بعنوان فله  ،لشاعر السوري عبد اهللا يوركي حالق مؤسس جملة الضاد يف حلبمنهم او

  :يقول فيها ..يشيد فيها بالرسول  ،)الصحراء
ــها    ــب رمِس ــن غياه ــريعة م ــث الش   بع

ــا      ــتح األذهانـ ــوق وفـ ــى احلقـ   فرعـ
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نســــج ميينــــه. .أحممــــد ــــدوا  

ـ       ك األديانــــاجمــــدت يف تعليمـــ

    
ــى   ــة وانتضــ ــه داس اجلهالــ   وألنــ

ــاد     ــيف اجلهـ ــا  ،سـ ــم األوثانـ   وحطَّـ

    
  فلقـــد ربينـــا يف ظـــالل عروبـــة   

  تشـــرق عـــزة وأمانـــا  . .عربـــاء   

    
ــوةٌ نســـعى إىل    ــا حنـــن إال إخـ   مـ

  وصـــون محانـــا . .إســـعاد أمتنـــا    

    
  :جاك صربي مشاس

ومقاالته على حمبته ووالئه  ،نه الشعريةالذي تشهد معظم دواوي جاك صربي مشاسومنهم الشاعر السوري 
  )أوراق اعتمادي(يقول يف قصيدة له بعنوان  ..الرسول بوافتخاره  ،للعروبة وإشادته بالدين اإلسالمي

  إين مســـــيحي أجـــــلُّ حممـــــدا

ــادا     ــلُّ ضـ ــالم . .وأجـ ــده اإلسـ   مهـ

    
ــه  ــول وأهلـ ــحاب الرسـ ــلُّ أصـ   وأجـ

ــام      ــفوةٌ ومقـ ــحابة صـ ــث الصـ   حيـ

    
ــت  ــوىكحلـ ــة واهلـ ــعري بالعروبـ   شـ

  وألجــــل طــــه تفخــــر األقــــالم   

    
ــد   ــام حممـ ــي يف هيـ ــت روحـ   أودعـ

ــام      ــراب واألعجـ ــه األعـ ــت لـ   دانـ

    
  :إلياس قنصل

 :فيقول ،مشيدا بالقرآن ومن جاء به ،معتذرا مث خياطب رسول اهللا الذي عر إلياس قنصل االشومنهم 
ــولَ اهللا ــذيل :رســ ــوك ؛ إن عــ   عفــ

ــ     ــوس الغـــ ــه النفـــ   افالتلتنبيـــ

    
  كتابـــك زينـــة األجيـــال تزهـــو   

ــات      ــه أم اللغـــ ــز آيـــ   مبعجـــ

    
ــاءت  ــون ضـ ــةٌ يف الكـ ــك نعمـ   ودينـ

  فنــــورت النــــواحي املظلمــــات     

    
ــل  ــرش واجعـ ــه العـ ــا إلـ ــرم يـ   تكـ

  بـــالد العــــرب للعــــرب االبــــاة    

    
  :شبلي املالط

 لنصف األول من القرن العشرينأحد أبرز الشعراء العرب يف ا وهو ،شاعر اللبناين شبلي املالطومنهم ال
 : فيقول ،ينفي عن اإلسالم والقرآن دعوى تفريق لألمةالذي 

ــن البالد ــحاا  ؟ملـ ــن أصـ ــيس مـ   ألـ

ــتم وحنن    ــدي ؟ ؟أنـ ــا ال تـ ــا لنـ   فمـ

    
ــتفيق ؟   ــىت ال نس ــىت م ــا ! ح ــا حني   وكلن

  ونــــدفن حتــــت جــــو أوحــــد ؟   

    
ــب دوره   ــق يلعـ ــىت التفريـ ــىت مـ   حـ

ــد ؟      ــامعني ملفسـ ــغي سـ ــا ونصـ   فينـ
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  ويظـــل مـــن بـــث املفاســـد ســـيدا

ــد      ــولَ اليـ ــال مغلـ ــاحل األعمـ   والصـ

    
  ويبيـــت مـــن تـــدعو الـــبالد أئمـــة 

  متشـــــاغلني ببِيعـــــة ومبســـــجد   

    
ــوا   ــيح تباغضـ ــال املسـ ــا قـ   واهللا مـ

ــد      ــاب حممـ ــون وال كتـ ــىت نكـ   حـ

    
  لكنمـــا أيـــدي اجلهالـــة بـــدلت   

ــدد      ــر مبـ ــر شـ ــذا القطـ ــاء هـ   أبنـ

    
 : فيقول ،الذي يوقع األمة يف اهلوان واملذلةمث يطالب بإاء التعصب 

ــوا  ــور وأعرضـ ــد األمـ ــاهلوا عنـ   وتسـ

ــدي      ــوِي وحممـ ــول بعيسـ ــن يقـ   عمـ

    
  ودعــوا التعصــب إنــه الــداء الــذي    

ــرمدي     ــاهلوان السـ ــيكم بـ ــي علـ   يقضـ

    
ــيكن  ــف ولـ ــذي العواطـ ــعلوا هـ   ولتشـ

ــد     ــد املولـ ــاد عيـ ــن األعيـ ــل مـ   كـ

    
  :ـ أدباء أسلموا ٤

أرى يف الدفتر أمساء أخرى غري : فقلت ،فتعجبت من ذلك ،فرأيت أمساء غري عربية ..قلبت دفتر البابا
  ؟! وتكتب ا مدح النيب  ،من أين هلا أن تتعلم العربية ..عربية

فلذلك  ،إىل اإلسالم س حممد أصحاب تلك األمساء أدباء من سائر األمم جذبتهم أشعة مش: قال
  .سجلتهم يف هذا الفصل

  هؤالء العربية؟فهل تعلم  :قلت
واحملب  ..واحلب موجود يف كل الكلمات نثرها وشعرها ..الشعر موجود يف كل لغات العامل: قال

  .الصادق يعرب بكل األلسنة
  :ويليام بيكارد

 ،فسألت البابا عنه ،)ويليام بيكارد(كان من تلك األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا يف هذا الفصل اسم 
حاصل على شهادة البكالوريوس يف وهو  ،ف والروائي والشاعرالربيطاين ويليام بيكارداملؤلهذا هو : فقال

ليلى : من أعماله ،وهو مؤلِّف واسع الشهرة ،)لندن(والدكتوراه يف األدب  ،)كانتاب(الفنون واآلداب 
  .ومؤلَّفات أخرى ،والعامل اجلديد ،ومغامرات القاسم ،وانون

  هل التقيت به؟: قلت
أني  مل أُدرك حقيقة: (ومما ورد فيها ،ولكين قرأت رساله له يتحدث فيها عن رحلته لإلسالم ..ال: قال

 ورمبا بقوةـ ففي املدرسة واجلامعة كنت مشغوالً . ولدت على فطرة اإلسالم إلَّا بعد مضي العديد من السنني
 ،ولكنها كانت يف تطور ،األيام مهنةً المعة مل أكن أعترب مهنيت يف تلك ..بقضايا اللحظة اآلنية وشؤوا ـ
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 ،وكان اإلميان باهللا تعاىل والعبادة واحلق من األمور الَّيت تسرين ،ووسط حميط مسيحي تعلَّمت عن احلياة الطيبة
   )وإن كنت أُقدس أي شيٍء فإنَّ ذلك كان هو النبل والشجاعة

حيث حصلت على تعينيٍ يف إدارة  ،ذهبت إىل أواسط أفريقيا ،جأنا القادم من كامربيد( :وفيها يقول
تبعاً ـ وكنت جمرباً  ،كان وجودي هناك ممتعاً ومثرياً أكثر مما كنت أحلم به يف بريطانيا. الوصاية على أوغندا

حبة بسبب وميكنين القول بأني تعلَّقت م مب ،أن أعيش وسط األخوة السوداء من اإلنسانية ـ للظروف احمليطة
؛ ووحيداً يف )الليايل العربية(ففي كامربيدج قرأت . لقد شدين الشرق دائماً. بساطة نظرم السعيدة للحياة

  . ؛ ووجودي يف جتوالٍ موحشٍ يف أوغندا مل يقلل من عزة الشرق يف نفسي)الليايل العربية(أفريقيا قرأت 
عدت أدراجي مسرعاً جتاه الوطن يف أوروبا؛ ـ  لعاملية األوىلوبعد حتطُّم حيايت اهلادئة يف احلرب اـ مث 

لذلك عملت على . لكن طليب رفض على أُسسٍ صحية ،ومع استعادة صحيت تطوعت للجيش. وساءت صحيت
وشعرت  ـ بعد أن عملت بطريقة ما على اجتياز الفحص الطبيـ  )اجلندرمة(تقليل اخلسائر وسجلت يف 

 ،خدمت حينئذ يف اجلبهة الغربية يف فرنسا. حني تسلَّمت بدليت العسكرية كجندي يف فرقة للمشاة بالراحة
نقلت عرب بلجيكا إىل أملانيا حيث كنت يف . حيث جرحت وأُسرت ،١٩١٧واشتركت يف معركة السوم سنة 

ووصلت إىل حافَّة . روس املصابني بالديزنطارياوخاصةً ال ،ويف أملانيا رأيت الكثري من املعاناة اإلنسانية. املشفى
فأُرسلت  ،فكنت عدمي النفع لألملان ،مل يشف بسرعة ـ وهو كسر يف ساعدي األمينـ جرحي . املوت جوعاً

  . إىل سويسرا من أجل عملية جراحية
يف أملانيا كنت قد  ،الكرميأذكر جيداً كم كان عزيزاً علي حىت يف تلك األيام حني كنت أفكِّر بالقرآن 

وعلمت يف السنوات الالحقة أنهم أرسلوا يل نسخةً . كتبت رسالةً لألهل لريسلوا يل نسخةً من القرآن الكرمي
  . ولكنها مل تصلين أبداً

فكان بإمكاين اخلروج بني احلني  ،حتسنت صحيت ـ وبعد عملية يف ساعدي ورجليـ يف سويسرا 
وعندئذ  ـ وهي اليوم من أعز ممتلكايتـ ت نسخةً من الترمجة الفرنسية ملعاين القرآن الكرمي فاشتري ،واآلخر

كانت يدي اليمىن . كان ذلك وكأنَّ شعاعاً من احلقيقة اخلالدة قد أشرق علي بالربكة. شعرت بسعادة عظيمة
وارتباطي بالقرآن الكرمي يظهر . فتمرنت على كتابة القرآن الكرمي بيدي اليسرى ،ما تزال غري ذات نفع

كانت  )الليايل العربية(بوضوح أكرب عندما أقول بأنَّ واحدةً من أشد الذكريات وضوحاً وعزة لدي من كتاب 
  . غافالً عما حييط به ،جالساً يقرأ القرآن الكرمي ،عن فىت وجد وحيداً يف املدينة البائدة

وذلك  ،وبعد توقيع اهلدنة عدت إىل لندن. ل نفسي رمسيا كمسلمأعدت تسجي ،يف تلك األيام يف سويسرا
سجلت لدراسة األدب يف جامعة  ـ ١٩٢١يف عام ـ وبعد ذلك  ،١٩١٨يف شهر كانون األول من سنة 

وكان يف . وكنت أحضر حماضراا يف الكلية امللكية ،وكان أحد املواضيع الَّيت اخترا هي اللغة العربية. لندن
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إن كنت : القرآن الكرمي وقال ـ السيد بلشا من العراق رمحه اهللا تعاىلـ أن ذكر أستاذي يف اللغة العربية  يومٍ
فاجأ . ولكني أُومن به ،أُوه: فأجبت. فإنك ستجد أنه أكثر الكتب إثارةً وأنه يستحق الدراسة ،تؤمن به أم ال

وبعد حديث قصريٍ دعاين ُألرافقه إىل مسجد لندن يف نوتينغ هيل  ،هذا اجلواب أستاذي بشدة وأثار اهتمامه
إىل أن  ،وبعد ذلك كنت أحضر للصالة باستمرار يف هذا املسجد لكي أتعلَّم أكثرعن تطبيق اإلسالم. جيت

  .١٩٢٢أعلنت ارتباطي باألمة اإلسالمية يف رأس السنة اجلديدة لعام 
 ،منذئذ وأنا أعيش حياةً إسالميةً قوالً وعمالً بكلِّ ما يف استطاعيتو ،كان هذا قبل ما يقارب الربع قرن

ويف حجنا خالل . وحقول املعرفة متتد أمامنا إىل ما وراء األفق. فقوة اهللا تعاىل وحكمته ورمحته ليس هلا حدود
وأن نعتمر  ،اخلضوع هللا تعاىلهذه احلياة أشعر بيقنيٍ أقوى بأنَّ اللباس الوحيد املناسب الَّذي نستطيع لبسه هو 

  )واحلمد هللا رب العاملني. وأن منأل قلوبنا حبا للخالق الواحد سبحانه وتعاىل ،على رؤوسنا عمامةً من احلمد
  :فانسان مونتييه

هذا : فقال ،فسألت البابا عنه ،١)فانسان مونتييه(من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا يف هذ االفصل اسم 
شغل منصب رئيس و ،كان يشغل منصب أستاذ اللغة العربية والتاريخ اإلسالمي جبامعة باريسفرنسي أديب 

املسلمون (و ،)اإلرهاب الصهيوين(كتاب : وله عدة مؤلفات منها. ..)مؤسسة الدراسات اإلسالمية يف داكار(
كما قد قام بترمجة ابن خلدون  ،)مفاتيح الفكر العريب(و ،)اإلسالم يف إفريقيا السوداء(و ،)يف االحتاد السوفييت

  ) املنصور باهللا الشافعي(وقد أسلم وتسمى بـ  ،إىل الفرنسية
ألقى  ،لقد اخترت اإلسالم ديناً: فقال ،وقد تشرفت بااللتقاء به واحلديث معه عن سبب اختياره اإلسالم

  .والثقافية والعاطفية ،اعيةواالجتم ،واألسباب األخالقية ،منها األسباب الدينية ،به وجه ريب ألسباب شىت
وكنت فيما مضى  ،وهو اإلسالم ،لقد اخترت دين الفطرة :قائال مث استطرد يف تفصيل ما أمجله

 ،والوسيط لدى اإلله ،مثل كرسي االعتراف ،ومل أفهمها ،ويف الكاثوليكية أمور كثرية مل أقتنع ا.. كاثوليكياً
يف حني أن دين اإلسالم .. غري ذلك من أمور مل أستطع اإلميان او ،وقربان ،فضالً عن اعتمادها على أسرارٍ

فيستجيب  ،وبدون كرسي اعتراف ،فيكفي املسلم أن يتوجه إىل ربه مباشرة بدون وسيط ،برئ من هذا كله
  .اهللا دعاءه

وبالتايل  ،وكانوا يزعمون أن حممداً ليس نبياً ،لقد كانوا يعلمونين كما يعلمون غريي أن عيسى إله ابن إله
واستوقفتين  ،مث حدث أن وقع بني يدي ـ ألول مرة يف حيايت ـ ترمجة ملعاين القرآن الكرمي ..ينكرون اإلسالم

                                                
، )بتصـرف ( ١٩٨٩صحيفة االحتاد اليت تصدر يف اإلمارات العربية املتحدة، الصادرة يف العاشر مـن نـوفمرب    :انظر)  ١(

  .امل عبدالصمدحممد ك، اجلانب اخلفي وراء إسالم هؤالءو
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  )اإلخالص( ﴾ قُلْ هو اُهللا أَحد اُهللا الصمد لَم يلد ولَم يولَد ولَم يكُن لَّه كُفُواً أَحد ﴿:مثل ،معاين كلماته
فطْرت اللَّه الَّتي فَطَر الناس علَيها ال تبديلَ لخلْقِ اللَّه ذَلك الدين الْقَيم ولَكن  ﴿:قول اهللا تعاىلين واستوقَفَ

  )٣٠من اآلية: الروم( ﴾ أَكْثَر الناسِ ال يعلَمونَ
وهو قول رسول  ،الفطرة حبقجتاهه بأن اإلسالم دين  تشعر ،حديثاً لرسول اهللا  تقرأ ذكر أينأكما 

   » أو يمجسانِه ،فأبواه يهودانه أو ينصرِانه ،كل مولود يولَد على الفطْرة «:اهللا 
إن حممداً رسول اهللا .. مثلما آمنت متاماً بوحدانية اهللا ،ومصداقيتها آمنت برسالة حممد كله ولذلك 

ورسالته السماوية السمحاء . ..هللا وليس من إنشاء حممد أو صنعهوالقرآن الكرمي موحى به من عند ا.. حقاً
  . وإمنا هي للناس كافة.. ليست مقصورة على العرب

كما رأيت رفضاً للرهبنة اليت .. واألخالق الرفيعة هدف كل مسلم ،رأيت يف اإلسالم تساحماً مدهشاًلقد 
ويدفعه إىل التمتع باحلياة  ،فيمنع عليه الرهبنة ،نيتهفاإلسالم حيفظ لإلنسان إنسا ،جتايف طبيعة اإلنسان البشرية

 وما جعلَ علَيكُم في الدينِ من حرجٍ ﴿:'كما قال  ،ما مل تتعارض املتعة مع تعاليم اهللا تعاىل ،وطيباا
  )٧٨من اآلية: احلج(﴾

سالم يدعون أن أعداء اإل: مث قال ،وقد بدت على وجهه قسمات أمل مل يستطع كتمها ،سكت قليال
 ..فإذا مل يكونوا مسلمني أشهروا عليهم سيف اجلهاد ،املسلمني ال يرضون من غريهم إال أن يكونوا مسلمني

وإزهاق احلق ولكن من أجل إحقاق  ،يف حني أم لو عقلوا ذلك جيداً لعلموا أن اجلهاد اإلسالمي مفروض
  .الباطل
لقد . ..واملغفرة ،والعفو ،والتسامح ،أن اإلسالم دين السالم مع ،م يتهمون اإلسالم بالقسوة املفرطةإ

والتعذيب الذي وصل إىل حد  ،واليت أفرطت يف القسوة ،تناسى هؤالء كل العقوبات النصرانية فيما مضى
  .وهو ما مل يشهده اإلسالم يف تارخيه ،فضالً عن كثرة حاالت اإلعدام ،وفصل أجزاء اجلسد ،اإلحراق

بل حني انتشر اإلسالم  ،اإلسالم بظاهرة الرق اليت وجِدت قبل اإلسالم وليس بعده كما أم يتهمون
بل إن كثرياً من الكفَّارات للذنوب اليت يقدم عليها املرء هو حترير  ،وطُبقت تعاليمه كان يسعى إللغاء الرق
  .الرقاب الذي عده اإلسالم تقرباً وطاعة هللا

 ،ولو عقلوا لوجدوا أنه وأن مسح حقّاً بذلك ،الم من زاوية تعدد الزوجاتمث حياولون اإلساءة إىل اإلس
كما نظر إىل النساء اليت حالت  ،واملعاملة الطيبة ،فإنه يف الوقت ذاته وضع شروطاً دقيقة أساسها العدل املطلق

  .أو ألسباب أخرى ،أو ملرض الزوجة ،ظروفهن دون الزواج
وبتساحمه ودعوته لكرامة اإلنسان يف كل زمان ومكان لن  ،ئه ورقُيهوبنقا ،اإلسالم بعظمته وعمقهإن 

وتعاليمه تدعو إىل القوة بعدم ارتكاب املعاصي .. ألن اإلسالم يف ذاته قوي.. يستطيع أحد أن ينال منه
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  .يفوغري ذلك مما حيرمه الدين احلن ،وأكل حلم اخلرتير ،وشرب اخلمر ،مثل الزنى ،والذنوب اليت تضعف القوة
من أجل أن أشعر بالراحة يف رحابه .. هلذا اخترت اإلسالم: وقال ،مث انفرجت أساريره عن ابتسامة عذبة

بني النفس  ،اعتنقت اإلسالم ألشعر وأدرك أنين اعتنقت ديناً ال يفصل بني البدن والروح ،نعم ..وظالله
 ،وإىل الكرامة اإلنسانية والتمسك ا ،ايدفع إىل األخالق والتحلي  ،يكفيين أن اإلسالم دين نقي ..واجلسد

  .وعلى ذلك ألقى ريب ..وأن حممداً عبده ورسوله ،من أجل ذلك شهدت أن ال إله إال اهللا



 ١٤٥

  رابعا ـ الفنانون
  من تقصد بالفنانني؟: فقلت ،)الفنانون(فوجدت عنوانه  ،فتحت دفتر البابا على فصله الرابع

  .وه وراحوا مبا أوتوا من مواهب حياولون تصويره وإمتاع اخللق بهأولئك الذين تذوقوا اجلمال وعاش: قال
  ؟ فما عالقة هؤالء بأشعة حممد : قلت
   ..هم الفنانون أقرب الناس إىل النيب : قال
  ما تقول؟: قلت
ه واليت تتناسب مع اجلمال الذي ميتلئ به الكون ال يتذوق ،إن املعاين النبيلة اليت يوجهنا إليها اإلسالم: قال

  .وذوق رفيع ،إال صاحب حس مرهف
  .فهم جيرون يف أودية الغواية أكثر من الشعراء ،ولكين أرى الفنانني أعظم الناس غفلة: قلت
وإما أن اإلسالم عرض هلم بصورة  ،وإمنا هم أدعياء فيه ،إما ال حظ هلم يف الفن: أولئك أحد ثالثة: قال

  .يعرض هلم أصالوإما أن اإلسالم مل  ،مشوهة جعلتهم ينفرون منه
  أرأيت لو أن اإلسالم عرض هلم بصورته سيقبلونه؟: قلت
  .ويسخرون كل طاقام يف سبيل خذمته ،بل يقبلون عليه بكل كيانه ..ال يقبلونه فقط: قال
  .ولكن البعض يأمرهم بتطليق الفن قبل اعتناق اإلسالم: قلت
والفنان املسلم هو الذي  ..قات وال يعطلهااإلسالم يطلق الطا ..أولئك حجب بني اهللا وبني عباده: قال

  . فيجعل فنه مرقى من مراقي اهلداية ومعراجا من معارج الروح ..يعبد اهللا يف حمراب فنه
  فهل التقيت م مجيعا؟ ..أراك وضعت أمساء كثرية يف هذا الفصل: قلت
  .أو قرأت عنه ،لهوهناك من قرأت  ..وهناك من حدثين حبديثه الثقاة ..هناك من التقيت به: قال

  :الفونس إيتان دينيه
هذ : فقال ،فسألت البابا عنه ،١)الفونس إيتان دينيه(اسم وضعت يف هذا الفصل األمساء اليت أول من كان 
جدران املعارض وال تزال  ،)الروس( دونت أعماله يف معجموقد  ،كبار الفنانني والرسامني العاملينيالرجل من 

  )غادة رمضان(وفيها لوحته الشهرية  ،بلوحاته الثمينةتزين  االفنية يف فرنس
 ،)أشعة خاصة بنور اإلسالم(منها كتابه الفذ  ،ألّف بعد إسالمه العديد من الكتب القيمةو ،وقد أسلم

  .وغريها )..احلج إىل بيت اهللا احلرام(و ،)حممد رسول اهللا(و ،)الشرق كما يراه الغرب(و ،)ربيع القلوب(و
  :ومن أقواله يف ذلك ،الكتب أسرار اجنذابه اإلسالمهوقد ذكر يف هذه 

 ،إذ هو دين الفطرة ،لقد أكد اإلسالم من الساعة األوىل لظهوره أنه دين صاحلٌ لكل زمان ومكان(

                                                
تعلم يف فرنسا، وقصد اجلزائر، فكان يقضي يف بلدة بوسعادة نصـف   Et. Dinet ) ١٩٢٩ – ١٨٦١( ايتني دينيه )  ١(

  ).١٩٢٨(، وحج إىل بيت اهللا احلرام )١٩٢٧(السنة من كل عام، وأشهر إسالمه وتسمى بناصر الدين 



 ١٤٦

  ١)وهو هلذا صاحل لكل درجة من درجة احلضارة ،والفطرة ال ختتلف يف إنسان عن آخر
ذلك أنه مكن للغة العربية يف  ،مع العلمية أن تقوم القد حقق القرآن معجزة ال تستطيع أعظم اا(

األرض حبيث لو عاد أحد أصحاب رسول اهللا إلينا اليوم لكان ميسورا له أن يتفاهم متام التفاهم مع املتعلمني 
وذلك عكس ما جيده . بل ملا وجد صعوبة تذكر للتخاطب مع الشعوب الناطقة بالضاد ،من أهل اللغة العربية

من الصعوبة  ،من أهل القرن اخلامس عشر الذي هو أقرب إلينا من عصر القرآن) رابيليه(حد معاصري مثالً أ
  ٢)يف خماطبة العدد األكرب من فرنسيي اليوم

أن قد غزا قلوم ذلك الكالم العجيب الصادر من أعماق قلب  ،يف دخيلة نفوسهم ،أحس املشركون(
ومل  ،ى وشك اخلضوع لتلك األلفاظ األخاذة اليت أهلمها إميان مساويالرسول امللهم وكلهم كثريا ما كانوا عل

  ٣)مينعهم عن اإلسالم إال قوة حبهم ألعراض الدنيا
. إن معجزة األنبياء الذين سبقوا حممدا كانت يف الواقع معجزات وقتية وبالتايل معرضة للنسيان السريع(

ومن  ،وذلك أن تأثريها دائم ومفعوهلا مستمر) جزة اخلالدةاملع: (بينما نستطيع أن نسمي معجزة اآليات القرآنية
ويف هذه  ،اليسري على املؤمن يف كل زمان ويف كل مكان أن يرى هذه املعجزة مبجرد تالوة يف كتاب اهللا

ذلك االنتشار الذي ال يدرك سببه األوروبيون  ،املعجزة جند التعليل الشايف لالنتشار اهلائل الذي أحرزه اإلسالم
ا غري دقيقة ،م جيهلون القرآنألم ال يعرفونه إال من خالل ترمجات ال تنبض باحلياة فضالً عن أ٤)أو أل  

ال ميتون إىل ] نفوس علماء[حيدث مثل هذا التأثري يف  ،إن كان سحر أسلوب القرآن ومجال معانيه(
تستهوي عرب احلجاز وهم الذين فماذا ترى أن يكون من قوة احلماسة اليت  ،العرب وال إىل املسلمني بصلة
 ،لقد كانوا ال يسمعون القرآن إال وتتملك نفوسهم انفعاالت هائلة مباغتة.. نزلت اآليات بلغتهم اجلميلة؟

أهذه اآليات اخلارقة تأيت من حممد ذلك األمي الذي مل ينل حظًا من . فيظلون يف مكام وكأم قد مسروا فيه
وأنه ال مناص من االعتراف بأن اهللا العلي القدير  ،ن ملستحيل أن يصدر عن حممدكال إن هذا القرآ.. املعرفة؟

  ٥)هو الذي أملى تلك اآليات البينات
أن ائتوا بعشر سور  ،ويعترف هلم حبق نعتهم له بالكذب ،ال عجب أن نرى النيب األمي يتحدى الشعراء(
  ٦)فقد آمن بعجزهم عن ذلك ،من مثله

إن الشخصية :( ومن أقواله يف هذا قوله ،يف اجنذابه لإلسالم شخصية حممد وحتدث عن تأثري دراسته ل
اليت محلها حممد بني برديه كانت خارقة للعادة وكانت ذات أثر عظيم جدا حىت إا طبعت شريعته بطابع قوي 

                                                
  )٣٤٥(ص  ،الدين دينيه ، ناصرحممد رسول اهللا)  ١(
  .٣٥أشعة خاصة بنور اإلسالم، ص  ) ٢(
  .١٠٦حممد رسول اهللا، ص )  ٣(
  .١١٨حممد رسول اهللا، ص )  ٤(
  .١١٩حممد رسول اهللا، ص )  ٥(
  .١٢١حممد رسول اهللا، ص )  ٦(



 ١٤٧

  ١)جعل هلا روح اإلبداع وأعطاها صفة الشيء اجلديد
صحاب الديانات الذي مل يعتمد يف إمتام رسالته على إن نيب اإلسالم هو الوحيد من بني أ: (وقوله

  ٢)املعجزات وليست عمدته الكربى إال بالغة الترتيل احلكيم
] مئات املاليني[جيلوها أعظم إخالص ديين تفيض به نفوس  ،إن سنة الرسول الغراء باقية إىل يومنا هذا(

  ٣)من أتباع سنته منتشرين على سطح الكرة
ولكن على  ،إىل حد أن عرف له منط من التأنق على غاية من البساطة ،سه عناية تامةكان النيب يعىن بنف(

وهو يف كل .. ليتمشط أو ليسوي طيات عمامته.. وكان ينظر نفسه يف املرآة ،جانب كبري من الذوق واجلمال
  ٤)ذلك يريد من حسن منظره البشري أن يروق اخلالق سبحانه وتعاىل

املساواة واألخوة بني املؤمنني أثناء ) حتقيق(أما حممد فوفق إىل  ،واة واألخوةعيسى إىل املسا) دعا(لقد (
  ٥)حياته

إن األمم اإلسالمية على اختالف جنسياا :( فقال ،وحتدث عن تأثري املناهج اإلسالمية يف اجنذابه لإلسالم
يف أهل أسبانيا وإن كانوا قد  بل إن آثاره ال تزال باقية. وبلداا قد طبعها اإلسالم بطابعه الواضح احملسوس

  ٦)ارتدوا عنه منذ مخسة قرون
.. وله تلك املبادئ السامية اليت تقوم عليها تلك العقيدة ،عقيدة التوحيد اإلهلية العليا] هو[إن اإلسالم (

  ٧)من خصومنا أن يدلونا عليها يف اإلجنيل أو يف كتاب مقدس آخر إن كانوا صادقني] وحنن نطلب[
وهو نفس العمل الذي يقوم  ،منذ البداية يف أيامه األوىل قد أخذ يف حماربة اخلرافات والبدعإن اإلسالم (

  ٨)به العلم إىل يومنا هذا
كما أن اإلسالم قد صلح منذ نشأته جلميع الشعوب واألجناس فهو صاحل كذلك لكل أنواع العقليات (

رجل العملي يف أسواق لندن حيث مبدأ القوم وبينما جتد اإلسالم يهيج من نفسه ال.. ومجيع درجات املدنيات
وكما يتقبله عن رضا ذلك الشرقي ذو  ،إذ هو يأخذ بلب ذلك الفيلسوف الروحاين) الوقت من ذهب(

  ٩)إذ يهواه ذلك الغريب الذي أفناه الفن ومتلكه الشعر.. التأمالت
حىت يف أقل  ،وبكل دقة ،ائيا عندما رفع اهللا إليه مؤسس اإلسالم كان هذا الدين القومي قد متّ تنظيمه(

                                                
  .١٥أشعة خاصة بنور اإلسالم، ص )  ١(
  .١٦أشعة خاصة بنور اإلسالم، ص )  ٢(
  .٥١حممد رسول اهللا، ص )  ٣(
  .٣١٢هللا، ص حممد رسول ا)  ٤(
  .٣٢٣حممد رسول اهللا، ص )  ٥(
  .١٥أشعة خاصة بنور اإلسالم، ص )  ٦(
  .١٥أشعة خاصة بنور اإلسالم، ص )  ٧(
  .١٨أشعة خاصة بنور اإلسالم، ص )  ٨(
  .٣٨أشعة خاصة بنور اإلسالم، ص )  ٩(



 ١٤٨

  ١)تفاصيله شأنا
من احلقائق التارخيية أن النيب أعطى أهل : (فقال ،وحتدث عن إعجابه الشديد بسماحة اإلسالم واملسلمني

وها حنن أوالً نرى املسلمني إذا بشروا بدينهم . املسيحيني نصف مسجده ليقيموا فيه شعائرهم الدينية) جنران(
وال يتبعون تلك الطرق املستغربة اليت ال تتحملها  ،ون مثل ما يفعل املسيحيني يف الدعوى إىل دينهمفإم ال يفعل

حيث ) سياحة دينية يف الشرق(وقد أنصف القس ميثون احلقيقة يف كتابه . النفس واليت حيبها الذوق السليم
ائل حسن املعاملة ومها أقدس قواعد إنه ملن احملزن أن يتلقى املسيحيون عن املسلمني روح التسامح وفض: يقول

  ٢)الرمحة واإلحسان عند الشعوب واألمم
ليس من فخار املسيحية أن تضم يف تعدادها أولئك الذين يباعون هلا من ولدان العبيد وال أولئك اليتامى (

يني وغريهم أما الذين يعتنقون اإلسالم يف وقتنا هذا من املسيح. الذين ينشأون يف مهادها نشأة دينية مسيحية
كما أن إخالصهم يف ذلك ال شك  ،فإمنا هم اخلاصة سواء كانوا من اهليئات االجتماعية األوروبية أو األمريكية

  ٣)فيه ألم أبعد ما يكونون عن األغراض املادية
ظن أن ما جعله يبهر العامل بوثبته اهلائلة اليت ال ن ،ومن حرارة إميان أهله ،إن اإلسالم بلغ من متاسك بنائه(

استطاع العرب األجماد وقد اندفعوا  ،ورغم قلة عددهم ،ففي أقل من مائة عام ،هلا يف سجالت التاريخ مثيالً
من اهلند إىل : أن يستولوا على أغلب بقاع العامل املتحضر القدمي.. خارج حدود جزيرم ،ألول مرة يف تارخيهم

  ٤)األندلس
إلكراه .. مل يستخدموا القوة أبدا خارج حدود احلجاز ،على عكس ما يعتقده الكثريون ،املسلمون(

فقد ظلوا آمنني على دينهم  ،وإن وجود املسيحيني يف أسبانيا لدليل واضح على ذلك. غريهم على اإلسالم
مث إذا . طوال القرون الثمانية اليت ملك فيها املسلمون بالدهم وكان لبعضهم مناصب رفيعة يف بالط قرطبة

 أنفسهم يصبحون أصحاب السلطان يف هذه البالد فكان أول هم هلم أن يقضوا قضاء تاما ؤالء املسيحيني
  ٥)على املسلمني

هلي أقوى أثرا يف النفوس التقية من مضايقات  ،إن القدوة احلسنة اليت ال تقترن مبحاولة التبشري املتعصبة(
إىل االعتراف بأن الكثري من  –م رغم تعصبه ضد اإلسال –) دوزي(ولقد اضطر العامل . القسس املبشرين

  ٦)اعتنقوا اإلسالم عن عقيدة(املسيحيني الذين كانوا يف إسبانيا 
وكيف ال يكون املسلم متساحما وهو جيل األنبياء الذين جيلّهم اليهود والنصارى فموسى بالنسبة إليه ( 

﴾  الَ نفَرق بين أَحد من رسله ﴿:)حبيب اهللا(جيب تبجيله كما يبجل حممد ) روح اهللا(وعيسى ) كليم اهللا(
                                                

  .٣١٥أشعة خاصة بنور اإلسالم، ص )  ١(
  .١٨أشعة خاصة بنور اإلسالم، ص )  ٢(
  .٣٩أشعة خاصة بنور اإلسالم، ص )  ٣(
  .٣١٥حممد رسول اهللا، ص )  ٤(
  .٣٣٢حممد رسول اهللا، ص )  ٥(
  .٣٣٣حممد رسول اهللا، ص )  ٦(



 ١٤٩

  ١)٢٨٥: البقرة(
: فقال ،وحتدث عن املنجزات العظيمة اليت أجنزها اإلسالم مقارنة بغريه من الديانات واملذاهب واألفكار

ن الفروسية ونبالة قصدها مل يكن يعرفها األقدمون من اليونان والرومان ولكنها كانت معروفة عند العرب إ(
ومل يبق . وعلى يده دخلت أوروبا ووصلت إلينا حنن الغربيني. جاهليتهم مث هذا اإلسالم وطهرها تطهريايام أ

  ٢)أحد اليوم ينكر نسبتها إىل العرب
نستطيع أن نربهن على أن احملاوالت األوىل يف السعي إىل حترير الفكر كانت أثرا منطقيا للمبادئ اليت (

اليت جيب أن ال خنلط بينها (سوف املسلم ابن رشد يرجع الفضل يف إدخال حرية الرأي جاء ا حممد فإىل الفيل
وقد عارض ابن رشد وحدة الوجود القدمية والتجسيم املسيحي بعقيدة اإلميان باهللا . يف أوروبا) وبني اإلحلاد

كان هذه الشروح وإن  ،وحتمس أحرار الفكر يف العصر الوسيط األورويب لشروحه ألرسطو ،وحده يف اإلسالم
أن التيار الفكري الذي نشأ عن هذا التحمس البن  –حبق  –وميكن أن نعترب . مصبوغة بصبغة إسالمية قوية

  ٣)رشد كان أصل التفكري املنطقي احلديث فضالً عن كونه من أصول اإلصالح الديين
خبالف ما تفعل  ،مل أزمااوإمنا هو يساير قوانينها ويزا ،ال يتمرد اإلسالم على الطبيعة اليت ال تغلب(

الكنيسة من مغالطة الطبيعة ومصادمتها يف كثري من شؤون احلياة مثل ذلك الغرض الذي تفرضه على أبنائها 
على أن اإلسالم ال يكفيه أن يساير الطبيعة وأن . فهم ال يتزوجون وإمنا يعيشون غرباء ،الذين يتخذون الرهبنة

أكثر قبوالً وأسهل تطبيقًا يف إصالح ونظام ورضا ميسور  لقوانينها ما جيع ال يتمرد عليها وإمنا هو يدخل على
 ،ألنه املرشد إىل أقوم مسالك احلياة واألمثلة العديدة ال تعوزنا) باهلدى(مشكور حىت لقد مسي القرآن لذلك 

لزوجة هو املثل فمما ال شك فيه أن التوحيد يف ا.. ولكنا نأخذ بأشهرها وهو التساهل يف سبيل تعداد الزوجات
مل . ولكن ما العمل وهذا األمر يعارض الطبيعة ويصادم احلقائق بل هو احلال الذي يستحيل تنفيذه ،األعلى

إال أن يستبني أقرب أنواع العالج فال حيكم فيه حكما قاطعا  ،وهو دين اليسر ،يكن لإلسالم أمام األمر الواقع
  ٤)وال يأمر به أمرا باتا

الديانة املسيحية بتقريرها اجلربي لفردية الزوجة وتشديدها يف تطبيق ذلك قد منعت تعدد هل حقيقي أن (
الزوجات؟ وهل يستطيع شخص أن يقول ذلك دون أن يأخذ منه الضحك مأخذه؟ وإال فهؤالء مثالً ملوك 

فسه هلم من الذين كانت هلم الزوجات املتعددات والنساء الكثريات ويف الوقت ن -دع عنك األفراد  –فرنسا 
ولذلك فإن ما فعلته  ،وإن تعدد الزوجات قانون طبيعي وسيبقى ما بقي العامل. الكنيسة كل تعظيم وإكرام

إن نظرية .. املسيحية مل يأت بالغرض الذي أرادته فانعكست اآلية معها وصرنا نشهد اإلغراء جبميع أنواعه
وي حتتها سيئات متعددة ظهرت على األخص يف ثالث تأخذ ا املسيحية ظاهرا تنط] اليت[التوحيد يف الزوجة 

                                                
  .٣٣٣حممد رسول اهللا، ص )  ١(
  .٢٨أشعة خاصة بنور اإلسالم، ص )  ٢(
  .٣٢٤حممد رسول اهللا، ص )  ٣(
  .٣١شعة خاصة بنور اإلسالم، ص أ)  ٤(



 ١٥٠

إن . واألبناء غري الشرعيني ،والعوانس من النساء ،تلك هي الدعارة ،نتائج واقعية شديدة اخلطر جسيمة البالء
هذه األمراض االجتماعية ذات السيئات األخالقية مل تكن تعرف يف البالد اليت طبقت فيها الشريعة اإلسالمية 

  ١)يق وإمنا دخلتها وانتشرت فيها بعد االحتكاك باملدنية الغربيةمتام التطب
ندما غادر الدكتور مافروكو رداتو األستانة سنة (أنه ) ٣)(مشتز دومالن(تأليف ) اإلسالم(جاء يف كتاب (
كما مل يعرف فيها داء . إىل برلني لدراسة الطب مل يكن يف العاصمة العثمانية كلها بيت واحد للدعارة ١٨٢٧

فلما عاد الدكتور بعد أربع سنني تبدل احلال  -وهو السفلس املعروف بالشرق باملرض اإلفرنكي  -الزهري 
إننا نرسل أبناءنا إىل أوروبا : ويف ذلك يقول الصدر األعظم الكبري رشيد باشا يف حسرة موجعة. غري احلال

  ٢)ليتعلموا املدنية اإلفرنكية فيعودون إلينا مرضى بالداء اإلفرنكى
 ،فينتاا الرعب ملا تشهده لدى أخواا الغربيات.. إننا خنشى أن خترج املرأة الشرقية إىل احلياة العصرية(

  ٣)ومن أمثلة الشقاء والبؤس الكثرية ،الالئي يسعني للعيش وينافس يف ذلك الرجال
إلسالم يفاض فيضا وقد كان يف عصر ازدهار ا ،إن تعاليم املرأة يساير كل املسايرة مجيع تعاليم الدين(

  ٤)وكانت ثقافتهن حينذاك ارفع من ثقافة األوربيات دون جدال ،على املسلمات
وضمن هو االحترام لكل  ،ليس من اجلرأة أن يظن أنه إذا هدأت الزوبعة املروعة القائمة ضد اإلسالم(

ما دخل يف احلضارة األوروبية فإذا . أنه سريى مستقبالً حافالً بأعظم اآلمال وأعالها شأنا ،الشعوب والديانات
وستعرف األمم املختلفة حقيقته اليت حجبت  ،سيتضح سناه احلقيقي.. بفضل اشتراكه العظيم يف احلوادث

ألن قيمته قد خربوها وعرفوا ما يستكن فيه من  ،وسيمد الكل أيديهم حملالفته متنافسني يف ذلك ،عنهم زمنا
ولو ض أتباع حممد عليه السالم وأفاقوا من سبام العميق لرجع هلم . وسائل القوة اليت ال حد هلا وال نفاذ

وتبوأوا مكام الذي .. عزهم السالف وتارخيهم ايد وصاروا أمة ال تعرف اجلور يف معاملتها لكل رعاياها
  ٥)يليق مبجدهم إن شاء اهللا

  :كات ستيفنس
هذا : فقال ،فسألت البابا عنه ،٦)كات ستيفنس( اسميف هذا الفصل من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا 

  )يوسف إسالم( لمغين اإلجنليزيهو االسم القدمي ل

                                                
  .٣٢ص ، نور اإلسالمشعة خاصة بأ)  ١(
  .٣٣أشعة خاصة بنور اإلسالم، ص )  ٢(
  ٣٤٠أشعة خاصة بنور اإلسالم، ص )  ٣(
  .٣٤١ص أشعة خاصة بنور اإلسالم،)  ٤(
  .٣٤٦ – ٣٤٥حممد رسول اهللا، ص )  ٥(
 ألم سـويدية وأب مـن القبارصـة    ١٩٤٧متوز / ولد يوسف إسالم حتت اسم ستيفن دميتري جورجيو يف شهر يوليو)  ٦(

  . وترىب ستيفن يف حي ويست إند بلندن يف شقة تقع فوق املطعم اململوك لوالديه. اليونانيني
ونظراً ألن والده كان من القبارصة اليونانيني، فإنه كان يعتنق مذهب األورثوذكس اليونان لكنه تلقـى تعليمـه يف مدرسـة    

  .انيه على شهرة واسعة يف بريطانيا والواليات املتحدةوحازت أغ ،ألبومات ذهبية متتالية ٨وحصل ستيفرت على . كاثوليكية
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  فهل التقيته؟ ..ويعلم اهللا شدة حمبيت له ..أعرفه: قلت
وقد سأله  ،ـ جملس من االس الناسوقد مجعين معه ـ ومعنا بعض  ،لقد تشرفت بذلك ..أجل: قال

وهو أن اهللا قد أستخلفنا يف األرض وأرسل  ،أود أن أبدأ قصيت مبا تعرفونه مجيعاً: فقال ،بعضهم عن قصة إميانه
وعلى اإلنسان أن يالحظ واجبه حنو هذا  ،ليهدينا إىل الطريق القومي خرهم رسولنا حممد آلنا الرسل و

أخرى فلن نعود اإلستخالف وأن يسعى لتحضري نفسه للحياة اخلالدة القادمة فمن تفوته الفرصة اآلن لن تأتيه 
ولَو ترى إِذْ الْمجرِمونَ ناكسوا رُءوسهِم عند ربهِم ربنا أَبصرنا وسمعنا  ﴿:ثانية حيث يقول القران الكرمي

ح نلَكا واهدفْسٍ ها كُلَّ ننيا آلتئْنش لَوونَ ونوقا محاً إِناللْ صمعا ننجِعفَار ةالْجِن نم منهَألنَّ جي َألمنلُ مالْقَو ق
بِم لْدالْخ ذَابذُوقُوا عو اكُمِسينا نذَا إِنه كُمموقَاَء يل مِسيتا نفَذُوقُوا بِم نيعماسِ أَجالنلُونَ ﴾ ومعت متا كُن

فيها ربنا أَخرِجنا نعملْ صالحاً غَير الَّذي كُنا نعملُ أَولَم وهم يصطَرِخونَ  ﴿:وقال ،)١٤-١٢: السجدة(
  )٣٧: فاطر(نعمركُم ما يتذَكَّر فيه من تذَكَّر وجاَءكُم النذير فَذُوقُوا فَما للظَّالمني من نصريٍ ﴾ 

 ،وكانت أسريت تدين باملسيحية ..مل الفين اإلستعراضي املبهرةنشأت يف بيئة مرفهة متلؤها أضواء العوقد 
 ،ولكن ال ميكننا اإلتصال املباشر به ،أن اهللا موجودمن خالهلا تعلمت قد و ،وكانت تلك الديانة اليت تعلمتها

الفكرة قتناعي اجلزئي ذه اوبالرغم من  ،فال ميكن الوصول إليه إال عن طريق عيسى فهو الباب للوصول إىل اهللا
  . إال أن عقلي مل يتقبلها بالكلية

وكانت فكرة التثليث أو ثالثية اإلله  ،وكنت أنظر إىل متاثيل النيب عيسى فأراها حجارة ال تعرف احلياة
  . ملعتقدات والدي الدينية احتراماولكين مل أكن أناقش أو أجادل  ،تقلقين وحتريين

 اكنت أرغب يف أن أكون مغنيفقد  ،املوسيقى والغناءبألنشغل  ..مث بدأت أنصرف عن الدين شيئا فشيئا
  .امشهور
وأصبح الثراء املطلق هو هديف تأسياً  ،أخذتين تلك احلياة الرباقة مبباهجها ومفاتنها فأصبحت هي إهليقد و

وبالطبع كان للمجتمع من حويل تأثري بالغ يف ترسيخ هذه الفكرة داخلي  ،بأحد أخوايل الذي كان واسع الثراء
  . يث أن الدنيا كانت تعين هلم كل شيء وكانت هي إهلهمح

وأن تكون هذه احلياة هي مبلغ املىن  ،خترت طريقي وعزمت أن يكون املال هو هديف األوحداومن مث 
نغمست يف هذه احلياة او ،وكان قدويت يف هذه املرحلة كبار مطريب البوب العامليني ،واية املطاف بالنسبة يل

وقدمت الكثري من األغاين ولكن داخلي ويف أعماق نفسي كان هناك نداء إنساين ورغبة  ،اقيتالدنيوية بكل ط
  . يف مساعدة الفقراء عند حتقيقي للثراء املنشود

تزداد طمعاً كلما منحت بل  ،ال تفي بكل ما تعد بهـ ن الكرمي آكما خيربنا القرـ ولكن النفس البشرية 
جتاحت صوري وأخباري وسائل او ،وأنا مل أتعد سنوايت التسعة عشرة بعد ،وقد حققت جناحاً واسعاً ،املزيد

وكانت وسيليت لتعدي حدود  ،من احلياة نفسها فجعلوا مين أسطورة أكرب من الزمن وأكرب ،اإلعالم املختلفة
  . نغماس يف عامل اخلمور واملخدراتالزمن والوصول إىل القدرات الفائقة هي اال

 ،النجاح املادي واحلياة الراقية وحتقيق الشهرة أصبت بالسل ودخلت املستشفى بعد مضي عام تقريباً من
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وكل ما علي فعله هو أن  ،هل أنا جسد فقط :أثناء وجودي باملستشفى أخذت أفكر يف حايل ويف حيايتو
حىت وكانت فرصة من اهللا ، أسعد هذا اجلسد؟ ومن مث فقد كانت هذه األزمة نعمة من اهللا حىت أفكر يف حايل

  ملاذا أنا هنا راقداً يف هذا الفراش؟ ..أفتح عيين على احلقيقة وأعود إىل صوايب
 ،عتناق عقائد شرق أسيا سائداً يف ذلك الوقتاوكان  ،وأسئلة أخرى كثرية بدأت أحبث هلا عن إجابة

 ،اة أخرىوبدأت ألول مرة أفكر يف املوت وأدركت أن األرواح ستنتقل حلي ،فبدأت أقرأ يف هذه املعتقدات
فبدأت أكتسب عادات روحانية مثل  ،نذاك أين على بداية طريق اهلدايةآوشعرت  ،     ولن تقتصر على هذه احلياة

وأصبحت أؤمن بقوة السالم  ،التفكر والتأمل وأصبحت نباتياً كي تسمو نفسي وأساعدها على الصفاء الروحي
  .فقط اه املرحلة هو إدراكي أين لست جسدتوصلت إليه يف هذ ولكن أهم ما ..النفسي وأتأمل الزهور

فتذكرت مقولة  ،وأجدين أجري ألحتمي من املطر ،ويف أحد األيام بينما كنت ماشياً إذا باملطر يهطل
وإال  ،وهي أن اجلسد مثل احلمار الذي جيب تدريبه حىت يأخذ صاحبه أينما يريد ،كنت قد مسعتها قبل ذلك

  .ن الذي يريده هوفإن احلمار سيأخذ صاحبه إىل املكا
ولكين  ،يت للمعتقدات الشرقيةاءولست جمرد جسد كما بدأت أفهم من خالل قر ،إذاً فأنا إنسان ذو إرادة

ولكن موسيقاي بدأت تعكس  ،وبعد شفائي عدت لعامل الغناء واملوسيقى ثانية ،سئمت املسيحية بالكلية
   :وأتذكر إحدى أغنيايت اليت قلت فيها ،أفكاري اجلديدة

  تين أعلملي
  ليتين أعلم من خلق اجلنة والنار

  ترى هل سأعرف هذه احلقيقة وأنا يف فراشي
  أم يف حجرة متربة 

  .خرين يف حجرات الفنادق الفاخرةبينما يكون اآل
  .وعندها عرفت أين على الطريق السليم

  )الطريق إىل معرفة اهللا(ويف ذلك الوقت كتبت أيضاً أغنية أخرى 
وعانيت من أوقات عصيبة ألن شهريت وغناي كانتا تزدادان بينما  ،عامل املوسيقى زدادت شهريت يفاوقد 

  . كنت من داخلي أحبث عن احلقيقة
ويف تلك املرحلة أصبحت مقتنعاً أن البوذية قد تكون عقيدة نبيلة وراقية ولكين مل أكن مستعداً لترك العامل 

ومل أكن مستعداً ألن أكون راهباً يف حمراب البوذية  ،افقد كنت ملتصقاً بالدنيا ومتعلقاً  ،والتفرغ للعبادة
  . وأعزل نفسي عن العامل

وبعدها حاولت أن أجد ضاليت اليت أحبث عنها يف علم األبراج أو األرقام ومعتقدات أخرى لكين مل أكن 
  .مقتنعاً بأي منها

فقد  ،ها من املعجزاتومل أكن أعرف أي شيء عن اإلسالم يف ذلك الوقت وتعرفت عليه بطريقة أعترب
سافر أخي إىل القدس وعاد مبهوراً باملسجد األقصى وباحلركة واحليوية اليت تعج بني جنباته على خالف 
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  .الكنائس واملعابد اليهودية اليت دائماً ما تكون خاوية
 وعلى الرغم من عدم إعتناقه اإلسالم إال أنه ،أحضر يل أخي من القدس نسخة مترمجة من القرآنوقد 

  . أحس بشيئ غريب جتاه هذا الكتاب وتوقع أن يعجبين وأن أجد فيه ضاليت
فقد أخربين عن حقيقة وجودي واهلدف من احلياة وحقيقة  ،وعندما قرأت الكتاب وجدت فيه اهلداية

وأن حقيقة هذا الدين ختتلف عن فكرة الغرب  ،وعندها أيقنت أن هذا هو الدين احلق ،خلقي ومن أين أتيت
ا ديانة عملية وليست معتقدات تستعملها عندما يكرب سنك وتقل رغبتك يف احلياة مثل املعتقدات عنه وأ
  .األخرى

ولكين مل أكن  ،ويصم اتمع الغريب كل من يرغب يف تطبيق الدين على حياته واإللتزام به بالتطرف
الن وأنه باإلمكان أن تكون متديناً متطرفاً فقد كنت حائراً يف العالقة بني الروح واجلسد فعرفت أما ال ينفص

وعرفت أيضاً أن علينا أن خنضع إلرادة اهللا وأن ذلك هو سبيلنا الوحيد ، دون أن جر احلياة وتسكن اجلبال
  . عتناق اإلسالماوعندها قويت رغبيت يف  ،للسمو والرقي الذي قد يرفعنا إىل مرتبة املالئكة

وعندها بدأت أتنازل عن  ،نعه وأنه التأخذه سنة وال نوموبدأت أدرك أن كل شئ من خلق اهللا ومن ص
نقياد تكربي ألين عرفت خالقي وعرفت أيضاً السبب احلقيقي وراء وجودي وهو اخلضوع التام لتعاليم اهللا واال

  . له وهو ما يعرف باإلسالم
الرسل برسالة  يت للقرآن علمت أن اهللا قد أرسل بكافةءوعند قرا ،كتشفت أين مسلم يف أعماقياوعندها 

وحىت املسيحيون ، مل يتقبل اليهود املسيح ألم غريوا كالمه ،إذاً فلماذا خيتلف املسيحيني واليهود؟ نعم ،واحدة
ن من األسباب واملربرات بدا معقوالً آكل ما قرأته يف القر، بن اهللاأنفسهم مل يفهموا رسالة املسيح وقالوا أنه 

  .ومنطقياً
بل تعبد اخلالق  ،ن فهو يدعوك أن تتأمل وأن تتفكر وأن ال تعبد الشمس أو القمروهنا يكمن مجال القرآ

فهل الحظت . فالقرآن أمر اإلنسان أن يتأمل يف الشمس والقمر ويف كافة خملوقات اهللا ،الذي خلق كل شيء
وكأنه  إىل أي مدى ختتلف الشمس عن القمر؟ فبالرغم من إختالف بعدمها عن األرض إال أن كل منهما يبدو

  . سبحان اهللا! ويف بعض األحيان يبدو وكأن أحدمها يغطي األخر! على نفس البعد من األرض
وعندما صعد رواد الفضاء إىل الفضاء اخلارجي والحظوا صغر حجم األرض مقارنة بالفضاء اخلارجي 

  . يات قدرتهآأصبحوا مؤمنني باهللا ألم شاهدوا 
عتنقت اومل أكن قد  ..لكثري عن الصالة والزكاة وحسن املعاملةت املزيد من القرآن عرفت اأوكلما قر

ولكين أبقيت ما بداخلي  ،وأن اهللا قد أرسله إىلّ ،ولكين أدركت أن القرآن هو ضاليت املنشودة ،اإلسالم بعد
  .مل أبح به إىل أحد اسر

من الكفار متنيت أن ألقى ومبا أن فهمي يزداد ملعانيه عندما قرأت أنه ال حيل للمؤمنني أن يتخذوا أولياء 
  . إخواين يف اإلميان

وهناك بينما أنا جالس يف املسجد سألين ، ويف ذلك الوقت فكرت يف الذهاب إىل القدس مثلما فعل أخي
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 ،فتحري الرجل ،» ستيفنس «:مسي فقلت لهاوبعدها سألين عن  ،ماذا تريد؟ فأخربته بأين مسلم :رجل
  . أن أقوم باحلركات قدر املستطاع وحاولت ،نضممت إىل صفوف املصلنياو

فدلتين على  ،وأخربا برغبيت يف إعتناق اإلسالم ،مسها نفيسةامسلمة  ابعد عوديت إىل لندن قابلت أخت
يقنت أوكنت قد  ،يت للقرآناءبعد عام ونصف تقريباً من قر ١٩٧٧وكان ذلك يف عام  ،مسجد نيو رجينت

  . جتاه واحدايائي وأختلص من الشيطان وأجته إىل عند ذلك الوقت أنه علي أن أختلص من كرب
  .قتربت من اإلمام وأعلنت الشهادة بني يديهاويف يوم اجلمعة بعد الصالة 

ن واآل ،رغم حتقيقي للثراء والشهرة إال أين مل أصل إىل اهلداية إال عن طريق القرآن: مث قال ،سكت قليال
  .الف احلال يف املسيحية والديانات األخرىتصال املباشر مع اهللا خبأصبح بإمكاين حتقيق اال

ولكننا  ،فنحن نؤمن بإله واحد ،أنت ال تفهم اهلندوسية «:قائلة قد أخربتين سيدة هندوسية ذات مرةل
ولكن اإلسالم  ،ومعىن كالمها أنه جيب أن تكون هناك وسائط لتصلك باهللا ..» نستخدم هذه التماثيل للتركيز

فهي السبيل إىل الطهارة  ،يء الوحيد الذي يفصل بني املؤمنني وغريهم هو الصالةوالش، أزال كل هذه احلواجز
  . الروحية

 ..وأدعو اهللا أن يكون يف قصيت عربة ملن يقرؤها ،ن كل أعمايل أبتغي ا وجه اهللاإ :وأخرياً أود أن أقول
فقد قرأت القرآن والحظت  ،ومل أتأثر بأي شخص ،قتناعي باإلسالماوأود أن أقرر أين مل أقابل أي مسلم قبل 

فسوف ننجح  ،وإذا قمنا بتطبيق القرآن وتعاليم الرسول  ،ولكن اإلسالم كامل ،أنه ال يوجد إنسان كامل
  .آمني. أدعو اهللا أن يوفقنا يف إتباع سبيل الرسول عليه الصالة والسالم. يف هذه احلياة

  :ويل مسيث
هذا ممثل : فقال ،فسألت البابا عنه ،)ويل مسيث(اسم ا الفصل يف هذمن األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا 

الذي حيكي قصة حياة العب  ،)علي(للبحث يف اإلسالم متثيله لفيلم ه أثار فضولفأسلم بعد  ،أمريكي وفقه اهللا
بدأ يتساءل حول ماهية هذه  ،فعندما قرأ قصة حياة حممد علي ،)حممد علي كالي(املالكمة األمريكي املسلم 

وبدأ يبحث يف أسرارها وكيف تزداد قوة يوما بعد يوم وكيف يزداد كذلك عدد معتنقيها يوما  ،ديانة العظيمةال
   .وخاصة يف الواليات املتحدة أكثر منها يف أي بلد آخر ،بعد يوم

اليت تؤكد أن اإلسالم هو الطريق الذي  ،احلقيقة ،بعد قراءة الكثري عن اإلسالم ،واكتشف ويل مسيث
وقرر اعتناق  ،وكان قد اتصل ببعض اإلحتادات واملراكز اإلسالمية بالواليات املتحدة ،باعه يف هذه احلياةجيب ات
   .اإلسالم

نه سوف يواصل الدراسة والبحث حول اإلسالم لكي يستطيع أن يطبقه كما أاملمثل العاملي وقد ذكر هذا 
  .طبقينبغي أن ي

أن حممد علي هو مثل جيد  ..ة مسلمي أمريكا الشماليةمدير رابطوهو  ..السيد سفيان زاكوتوقد ذكر 
وإذا استطاع ويل  ،وكذلك هو متحدث جيد عن اإلسالم يف الواليات املتحدة يف كافة ااالت ،للمسلمني

  . مسيث أن يقوم بنفس الدور فسوف يكون ذلك مفيد جدا للمسلمني يف أمريكا
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األمريكي جلمع التربعات حلادث سبتمرب إىل جوار  وكان ويل مسيث قد ظهر يف برنامج يف التليفزيون
  .نه دين السالم واحملبةإ :وقالوا عنه ،وقد دافعا عن اإلسالم ،حممد علي

  :جينو لو كابوتو
هذا : فقال ،فسألت البابا عنه ،)جينو لو كابوتو(اسم يف هذا الفصل من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا 

وله  ١٩٩٦مهرجان البحر األبيض املتوسط يف مدينة بيشيله اإليطالية منذ عام  وقد كان يرأس ،إيطايلفنان 
اهتمامات عدة يف املسرح والسينما والشعر وكذلك يف ثقافة األطفال وفنوم باإلضافة ايل كونه رائد املهرجان 

  .الدويل شعر ـ موسيقي ـ مسرح الذي يقام يف مدينة كونفر سانو جبنوب إيطاليا
منذ  :فأجاب ،وقد سألته عن سر اعتناقه لإلسالم ، أن ألتقي به بعد إعالن إسالمه يف عمانوقد قدر اهللا

وأنا أطوف يف بلدان عربية وإسالمية وأعيد خمزوين الثقايف متوغالً يف تفاصيل اإلسالم  ،أكثر من عشرين سنة
 إىلن اإلسالم هو أحي وعرفت حيث تعلمت أركانه واآلذان والصالة فضالً عن اقترابه الشديد من الدين املسي

مدعوماً بنصائح ودروس كنت أتلقاها من صديقي الدكتور سلطان العويضة امللحق الثقايف السعودي إذ  ،األبد
تفرغ يل كثرياً وأعطاين الكثري من املعلومات والقصص وسري املسلمني وأمهية القرآن الكرمي وأحاديث خامت 

هذا وقررت تعلم اللغة العربية  ،تصار روحي فور دخويل الدين اإلسالميلدرجة أين شعرت بان األنبياء حممد 
  .وحفظ القرآن الكرمي واملواظبة علي حفظ حدود اهللا باإلضافة ايل دراسة تاريخ الصحابة من املسلمني األوائل

وأن ابن  ،لقد وجدت أن كل احلضارات اإلنسانية تستلهم قيمها من الدين اإلسالمي نفسه: وأضاف
  .ن وابن رشد مها عربيان ولألسف ان الغرب ينظر ايل اإلسالم نظرة خاطئةخلدو

أن اإلسالم حيمل املعاين السامية والنبيلة ويهذب الذات ويعطي لإلنسان أمالً وحياة تنبض  ىأر :وقال
  .ن اإلنسان ال ميكن أن يعيش لوحده من دون اهللاأوأدركت  ،باخلري والعطاء واإلميان والسالم

  :كسونجريمان جا
: فقال ،فسألت البابا عنه ،١)جريمان جاكسون(اسم يف هذا الفصل من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا 

وقد قدر اهللا أن ألتقي به ألسأله عن سر  ،)مايكل جاكسون(وهو شقيق املغين املعروف  ..هذا مغن أمريكي
خيت أبصحبة  ١٩٨٩الشرق االوسط يف عام ىل عدد من دول منطقة إعند زياريت : فكان من جوابه يل ،إسالمه
  . حيث زرنا خالل هذه املرحلة البحرين ورحب بنا الكثريون ،الكربى

سئلتهم الربيئة سؤال كان أفمن مجلة  ،تبادل احلديث مع االطفال يف املنامة خالل تلك الرحلةأوكنت مرة 
 ،ن دينهم اإلسالمأبصوت واحد  فأجابوين ،وسألتهم بدوري عن دينهم ،فأجبتهم بأنين مسيحي ،عن ديين

وصار كل واحد منهم  ،كثر عنهأوسألتهم  ،وانطلقوا يف احلديث عنه ،وكانوا فخورين جدا باالنتماء هلذا الدين
حببتهم كانوا فخورين جدا بدينهم ويتحدثون عنه أفهؤالء االطفال الذين  ،دهشتينأحيدثين عن اإلسالم بطريقة 

  .بسعادة غامرة
                                                

  .٩٦٦يف العدد  )الة(معه جملة انظر قصة غسالمه يف حوار أجرته )  ١(
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 ..نين سأصبح مسلماًأولئك االطفال عن اإلسالم تيقنت من أالبحرين واحلديث مع بعد عوديت من 
فصحت له عن رغبيت يف أو ،وحتدثت مع صديق يل امسه علي قنرب عن هذا الشعور الذي بدأ ينتابين منذ فترة

وهناك  ،فأكثركثر أوسافرت معه اىل اململكة العربية السعودية ألتعرف على اإلسالم  ،تعلم املزيد عن اإلسالم
  . علنت اسالميأ

ومن هناك  ،سافرت مع صديقي علي قنرب اىل مدينة الرياض ملعرفة املزيد عن اإلسالم: لمث قا ،سكت قليال
  . سافرت اىل جدة واصطحبتين اسرة سعودية كرمية بعد اعتناقي لالسالم اىل مكة املكرمة الداء العمرة

كانت لدي العديد من االسئلة : يقول ،لد من جديدسالمه شعر بأنه وإنه بعد أصف جاكسون قد وو
جابات إفوجدت  ،خاصة االسئلة املتعلقة باملسيحية وعيسى عليه السالم ،احلائرة اليت احبث هلا عن اجابات

  . جاهزة ومقنعة لكل هذه االسئلة حلظة اعتناقي اإلسالم
االجنيل مكتوب أن ين دائما اذ كان حيري ،سرة متدينةأوقد كنت يف حرية من امري كمسيحي نشأ يف 

ن هؤالء بشر فكل واحد منهم سرياعي نفسه وجمموعته أوكان دائما خيطر ببايل  ،على ايدي اشخاص عاديني
إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه  ﴿:بينما القرآن كتاب اهللا حفظه اهللا على مر السنني واالجيال ،يف ما يكتب

   )٩:جراحل) (لَحافظُونَ
وفيها  ،ويف السعودية وجدت اشرطة مجيلة جدا للمغين الربيطاين السابق والداعية اإلسالمي يوسف اسالم

  .مناظرة حول اإلسالم واملسيحية ومنها تعلمت الشيء الكثري
ن وقد ذكر يل عجبه من أ ،اليت يعترض هلا اإلسالمائرة اجلعالمية اإلملة وقد حدثين يف لقائي معه عن احل

  .اس العاديني يف امريكا يصدقون هذه احلملة االعالمية اجلائرة جلهلهم حبقيقة اإلسالم ومساحة هذا الدينالن
ان احلملة االعالمية اجلائرة يف امريكا ضد اإلسالم واملسلمني مل تقتصر على اجهزة : قال جاكسون

تصور للناس أن فالم أفيما تنتجه من بل ان هوليوود عاصمة صناعة السينما االمريكية حتاول  ،االعالم املختلفة
ولقد عرفت من خالل جتربيت قبل اعتناقي اإلسالم وبعده ان الناس عليهم . ان املسلمني ارهابيون وقتلة واشرار

وان هذا التشويه يؤمل كل مسلم وجيعله . اال يصدقوا ما تنتجه هوليوود من افالم تسيء اىل اإلسالم واملسلمني
اسالم التسامح  ،تغيري هذه الصورة بصورة اإلسالم احلقيقية اسالم احلضارة والنوريتمىن لو انه يستطيع 

  . واالخاء
ي أنسانا بال إفأصبحت  ،لقد قدم يل اإلسالم حال لكل مشكاليت: فقال ،وقد ذكر يل تأثري اإلسالم فيه

االشياء احملرمة  حيث امتنعت عن شرب اخلمر متاما وغريها من ،تغري بشكل رائعأوكنت من داخلي  ،مشاكل
  . وامر ديين اجلديدامتثاال أل

  :براين هوايت
هذا : فقال ،فسألت البابا عنه ،١)براين هوايت(اسم يف هذا الفصل من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا 

                                                
  .إمام حممد إمام: إعداد-املسلمون اجلدد : انظر)  ١(
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  )براهيم هويتإ(وقد اختار أن يسمى بعد إسالمه  ،هداه اهللا لإلسالمموسيقي بريطاين اسم 
من : ولست أدري مل اختار أن يبدأ حديثه بقوله ،قاء به واحلديث معه عن سر إسالمهوقد تشرفت بااللت

الدين الذي علمين معىن التسامح  ،كون عنصريا متطرفا يف عنصرييت قبل اعتناقي للدين اإلسالميأن أاحملتمل 
  .والتراحم بني الناس ونزع عين شرور التطرف والكراهية والقسوة

عاما من  ٢١بيض ملدة أنين مل احتدث مع شخص غري أفرط عنصرييت وتطريف نه من أاعتقد : فأضامث 
جتهد يف عملي أو ،عيش حياة نظيفة وراقيةأو ،كثر من الالزمأفكنت شخصا معتدا بنفسه وبلون بشرته  ،حيايت

ئيت حيث تنش ،ن العامل ينتهي عند مدينة ميدلسربه الربيطانيةأحسب أوكنت . بناء الشمال الربيطاينأكسائر 
  .وتربييت هناك

  .مث حدثين عن كون هذا هو سر إسالمه فيما بعد
  كيف ذلك؟: قلت
وشاهد مصلني من  ،جبنوب إفريقيا حد املساجد يف مدينة جوهانسربجأىل إذهب لقد ذكر يل أنه : قال

: قال يل ،فاندهش لذلك اندهاشا كان مقدمة إلسالمه ،خمتلف االجناس واأللوان يصلون مع بعضهم بعضا
ن جيمع الناس أما هي حقيقة اإلسالم؟ هذا الدين الذي يستطيع : ندما رأيت ذلك املشهد الرهيب قلت لنفسيع

يف جنوب افريقيا من كل االماكن ومن خمتلف االجناس واأللوان؟ وعندما عدت اىل بريطانيا حرصت على 
  .البدء يف القراءة عن الدين اإلسالمي

الن اهللا  ،وشعرت بارتياح وسعادة بالغتني ،يقة للدين اإلسالميقررت اشهار اسالمي بعد دراسة عممث 
وسارعت اىل تعليق آاليت املوسيقية وهجرت . سبحانه وتعاىل هداين اىل هذا القرار اخلاص باعتناقي لالسالم

  .شرب اخلمر والذهاب اىل احلانات والليايل الصاخبة
  :كريستيان باكر

هذا : فقال ،فسألت البابا عنه ،)كريستيان باكر(اسم يف هذا الفصل ا من األمساء اليت رأيتها يف دفتر الباب
 ،ولدت يف عائلة بروستانتية وعاشت يف هامبورجوقد  ،األوروبية) MTV(مغنية من قناة إم يت يف  اسم 

عندما كنت يف سن الواحدة والعشرين : فقالت ،واألمل يعتصرها ،وقد حدثتين عن نفسها قبل إسالمها ،أملانياب
لقد  ،كنت البنت اجلديدة يف املدينةو ،عشت يف نوتينج هيلو ..شتركت يف راديو هامبورج كمذيعة يف الراديوا

 ..واستمتعت بوقيت ،التقيت بالكثري من املشاهري ..وصورين املصورون وتابعتين الصحافة ،دعيت إىل كل مكان
  .فضل األماكنإىل أو ،وسافرت إىل كل أوروبا ،لقد أنفقت معظم مايل يف املالبس

عرفين الناس يف أوروبا و ،وظهرت يف شاشة التلفاز طوال الوقت ،وىل يف قناة إم يت يفلقد كنت الفتاة األ
 ،لسبع سنوات قدمت برامج كثرية.. يف وقت من األوقات وقفت على املنصة أمام سبعني ألف شخصو ،كلها

  .وقابلت الكثريين من جنوم الغناء
  احلياة إىل حياة اإلميان؟فكيف حتولت عن هذه : قلت
ولكن مل أفعل أي خطوات  ،منجذبة حنو احلياة الروحيةـ يف كل ذلك الضجيج ـ لقد كنت : قالت
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 ،من فريق لعبة الكريكت الباكستاينوهو  ،م بعمران خان١٩٩٢يف عام إىل أن التقيت  عملية حنو تلك احلياة
  .لتقي فيها مبسلمأكانت تلك أول مرة و

ا الكثري من النقاشات عن ندارت بينوقد  ،يف ذلك الوقت يبحث عن حقيقة اإلميانعمران وقد كان 
  .قرأ عن دين اهللاأوبدأت  ،بعض الكتب عن اإلسالمين أعطاوقد  ،اإلسالم

قرأت القرآن وبدأ كل شئ يكون و ،وبدأت أنظر بني السطور ،بدأت يف حتدي احنيازايتويف ذلك احلني 
  .له معىن

  أمل يؤثر ذلك فيك؟ ،ون موقف اإلسالم من املرأةإن قومنا يشوه: قلت
ال ميكن أن  ،احتجت ألن أنظر إىل رؤية اإلسالم للمرأة ،كامرأة غربية عصرية وذات درجة علمية: قالت

يف اإلسالم كان للمرأة حق  ،فاكتشفت أن رسالة اإلسالم مؤيدة للمرأة ومؤيدة للرجل ،أقبل بأن أظلم
ال أحد من اجلنسني  ،والنساء يلبسون مالبس حمتشمة ،يلبسون مالبس حمتشمة الرجال ،٦٠٠التصويت يف عام 
ال أظن أا ظاهرة صحية بأن يطلق الناس العنان لشهوام  ،بل كال اجلنسني يغض بصره...يطلق العنان لنظره

  . إن ذلك يثري الشهوة اخلاطئة مرة أخرى..اجلنسية
  فبم اشتغلت بعد إسالمك؟: قلت
 ،الصلوات اخلمسأنا اآلن أصلي  ..اإلسالم يل نوافذ كثرية كانت مغلقة يف وجهي لقد فتح: قالت

ذهبت إىل  ٢٠٠١يف عام و ..ولكن اآلن ال أملسها..كنت أشرب اخلمر يف باريسو ..صوم شهر رمضانأو
امعة عندما عدت بدأت بالدراسة اجلامعية يف جو ..عدت بالسعادة والطمأنينةلقد  ..كانت جتربة رائعةو ..مكة

فتحت أمامي أبواب أخرى لقد  ..والطب الصيين ،واألعشاب ،درست الطب الطبيعيحيث  ،ويست مينيستر
  .والصحة واملرض ،النظرة األخرى لإلنسان والطبيعة ،لعامل عجيب

اإلسالم هو أكرب هدية حصلت : والبشر يعلو وجهها ،وقد كان آخر ما ذكرته يل قوهلا ،هذا ما حدثتين به
  .عليها
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  خامسا ـ العلماء
علماء  ..من تقصد بالعلماء: فقلت ،)العلماء(فوجدت عنوانه  ،فتحت دفتر البابا على فصله اخلامس

  أم كالمها؟ ..أم علماء الدنيا ،الدين
وهلذا كنت أعتقد املفاصلة بني الدين  ،عندما وضعت هذا العنوان كنت ال أزال على دين قومي: قال
  .وأطلقت هذا االسم على علماء الدنيا ،على علماء الدين) األحبار( فلهذا أطلقت اسم ..والعلم

وأنا ال أراهم إال مشغولني  ..فكيف أتيح لك أن تلقى من علماء الدنيا من يبثك نفحات صدقه: قلت
  .مبخابرهم وحبوثهم وشهادام وتنافسهم يف كل ذلك

 ..ال لعقله ليبحث يف أسرار الكونولكن من هؤالء العلماء من كان يتيح ا ..ما تقوله صحيح: قال
  .وهؤالء عادة ال جيدون دينا ميلؤهم بالقناعة غري اإلسالم

من : فاطر( ﴾ إِنما يخشى اللَّه من عباده الْعلَماُء ﴿:فقال ،لقد ذكر القرآن الكرمي تأثري اإلميان يف العلماء
  )٢٨اآلية

﴿ ويرى الَّذين أُوتوا الْعلْم :فقال ،لعلم أقرب الناس إدراكا للحقوقد أخرب القرآن الكرمي أن الذين أوتو ا
يدمزِيزِ الْحالْع اطري إِلَى صدهيو قالْح وه كبر نم كزِلَ إِلَيي أُن٦:سـبأ( ﴾ الَّذ(  

أن ينشروا تلك العجائب  بل أنا أجزم أن املسلمني لو استطاعوا ..لقد حصل الكثري مما ذكر القرآن الكرمي
   ..اليت امتأل ا القرآن لتحول مجيع علماء الدنيا إىل مسلمني

وهو يتحدث عن تأثري نواحي اإلعجاز العلمي يف النصوص  ،١زغلول النجارلقد مسعت مرة الدكتور 
ألنه  ،فكرهت يف بادئ األمر أن أحضره ،دعيت مرة حلضور مؤمتر عقد لإلعجاز يف موسكو: فقال ..املقدسة

ماذا يعلم هؤالء الناس : وقلت يف نفسي ،يعقد يف بلد كانت هي عاصمة الكفر واإلحلاد ألكثر من سبعني سنة
  ؟ ! عن اهللا حيت ندعوهم إيل ما نادي به القرآن الكرمي

فذهبنا إيل  ..فإن الدعوة قد وجهت إلينا من قبل األكادميية الطبية الروسية ،البد من الذهاب: فقيل يل
يدبر الْأَمر من السماِء إِلَى  ﴿:'وبالتحديد عند قول اهللا  ،ويف أثناء استعراض بعض اآليات الكونية ،وموسك

وقف أحد العلماء املسلمني  )٥:السجدة( ﴾ الْأَرضِ ثُم يعرج إِلَيه في يومٍ كَانَ مقْداره أَلْف سنة مما تعدونَ
مث بدأ . ت ألف سنة تساوي قدران من الزمان غري متكافئني دل ذلك علي اختالف السرعةإذا كان: وقال

ألن العرب مل يكونوا يعرفون السنة  ،البد أن تكون ألف سنة قمرية..ألف سنة: حيسب هذه السرعة فقال
وهذا املدار ، رضومدة الشهر القمري هي مدار القمر حول األ ،والسنة القمرية اثنا عشر شهراً قمرياً ،الشمسية

 مث يف ألف ،وهو عدد شهور السنة ،١٢بليون مضروب يف  ٢,٤و ..بليون كم ٢,٤وهو ، حمسوب بدقة بالغة
مث علي ـ  الدقائقـ  مث علي ستني ،وهو عدد ساعات اليوم ،مث يقسم هذا الناتج علي أربع وعشرين ،سنة

                                                
  .للدكتور زغلول النجار )اهللا ىالذين هد(من كتاب )  ١(
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  .لضوءأعلي من سرعة ا فتوصل هذا الرجل إيل سرعةـ  الثواينـ  ستني
قبل هذا ـ  لقد كنت أظنين :وهو يقولـ  وهو عضو يف اإلكادميية الروسيةـ  فوقف أستاذ يف الفيزياء

وال أستطيع أن  ،فإذا بعلم أكرب من علمي بكثري ،ويف علم الضوء بالذات ،من املربزين يف علم الفيزياءـ  املؤمتر
أشهدأن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول ( مجيعاً أينأعتذر عن تقصريي يف معرفة هذا العلم إال أن أعلن أمامكم 

  )اهللا
وإمنا كانوا قابعني يف غرفهم  ،الذين ماحتدثنا معهم علي اإلطالق،مث تبعه يف ذلك أربعة من املترمجني

فجاءونا يشهدون أن الإله إال اهللا وأن حممداً  ،الزجاجية يترمجون احلديث من العربية إيل الروسية والعكس
 .اهللارسول 

فبلغنا  ،ليس هذا فحسب وإمنا علمنا بعد ذلك أن التلفاز الروسي قد سجل هذه احللقات وأذاعها كاملة
  .عاملاً من أشهر العلماء الروس قد أسلموا مبجرد مشاهدم هلذه احللقات ٣٧أن أكثر من 

للوصول إىل خمابر  فكيف لو اجتهد املسلمون ،هذه مثرات مؤمتر أكادميي واحد: وقال ،التفت البابا إيل
  ؟ !هؤالء العلماء وحمادثتهم وجها لوجه 

  :موريس بوكاي
وكيف أتيح لك أن  ..من هذا الرجل: فقلت ،)موريس بوكاي(اسم هذا الفصل أول اسم سجل يف  كان
  ؟ !وما  ..وماذا قال لك ..تلتقي به

 ،وهو ميثل العامل املنصف ..من أكثر الشخصيات اليت أحترمهاهو و ،هذا رجل عظيم: الئقاقاطعين البابا 
  .الباحث الواصلو

  مل؟: قلت
منحته األكادميية وقد  ،رئيس قسم اجلراحة يف جامعة باريسبل هو  ،طبيب فرنسيهو ـ أوال ـ : قال

من أهم الكتب اليت درست ) التوراة والقرآن والعلم(يعترب كتابه و ..م جائزة يف التاريخ١٩٨٨الفرنسية عام 
  ) القرآن الكرمي والعلم العصري(كتاب وله ـ باإلضافة إليه ـ  ،لى ضوء املعارف احلديثةالكتب املقدسة ع

  فكيف كان رحلته إىل اإلسالم؟: قلت
لقد ( :ومما ذكره يل قوله ،فسمعت ذلك منه مشافهة ،وقد تشرفت بلقائه ..لقد ذكر ذلك يف كتبه: قال

بق ومبوضوعية تامة باحثًا عن درجة اتفاق نص وذلك دون أي فكر مس ،قمت أوالً بدراسة القرآن الكرمي
أن القرآن يذكر  ،وعن طريق الترمجات ،قبل هذه الدراسة ،وكنت أعرف. القرآن ومعطيات العلم احلديث

وبفضل الدراسة الواعية للنص العريب استطعت . أنواعا كثرية من الظاهرات الطبيعية ولكن معرفيت كانت وجيزة
االنتهاء منها أن القرآن ال حيتوي على أية مقولة قابلة للنقد من وجهة نظر العلم يف  أن أحقق قائمة أدركت بعد

أما بالنسبة للعهد القدمي . العصر احلديث وبنفس املوضوعية قمت بنفس الفحص على العهد القدمي واألناجيل
والت ال ميكن فقد وجدت مق ،أي سفر التكوين ،فلم تكن هناك حاجة للذهاب إىل أبعد من الكتاب األول
فإننا جند نص إجنيل مىت .. وأما بالنسبة لألناجيل. التوفيق بينها وبني أكثر معطيات العلم رسوخا يف عصرنا
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وأن هذا األخري يقدم لنا صراحة أمرا ال يتفق مع املعارف احلديثة اخلاصة بقدم  ،يناقض بشكل جلي إجنيل لوقا
   ١)اإلنسان على األرض

  اإلسالم بسبب مقارنته بني القرآن الكرمي والكتاب املقدس يف النواحي العلمية؟ فقد اهتدى إىل: قلت
وقد قال يل ـ  ،لقد كان شديد اإلعجاب مبا يف القرآن الكرمي من نواحي اإلعجاز العلمي ..أجل: قال

لم أكن أعتقد ف ،لقد أثارت اجلوانب العلمية اليت خيتص ا القرآن دهشيت العميقة يف البداية(:يف لقائي معه ـ
قط بإمكان اكتشاف عدد كبري إىل هذا احلد من الدعاوى اخلاصة مبوضوعات شديدة التنوع ومطابقته متاما 

يف البداية مل يكن يل أي إميان  ..وذلك يف نص كتب منذ أكثر من ثالثة عشر قرنا ،للمعارف العلمية احلديثة
   ٢)رة من كل حكم مسبق ومبوضوعية تامةوقد طرقت دراسة هذه النصوص بروح متحر ..باإلسالم

تناولت القرآن منتبها بشكل خاص إىل الوصف الذي يعطيه عن حشد كبري من الظاهرات (لقد 
لقد أذهلتين دقة بعض التفاصيل اخلاصة ذه الظاهرات وهي تفاصيل ال ميكن أن تدرك إال يف النص  ..الطبيعية
منلكها اليوم عن نفس هذه الظاهرة واليت مل يكن ممكنا ألي إنسان يف  أذهلتين مطابقتها للمفاهيم اليت ،األصلي

   ٣)عصر حممد أن يكون عنها أدىن فكرة
أن يصرح حبقائق ذات طابع .. -كان يف بداية أمره أميا  –كيف ميكن إلنسان :(لقد كنت أقول لنفسي

ن يكشف تصرحيه عن أقل خطأ من وذلك دون أ ،علمي مل يكن يف مقدور أي إنسان يف ذلك العصر أن يكوا
   ٤)هذه الوجهة؟

  .هناك شيء آخر له أمهيته الكربى ،ليس ذلك فقط هو الذي جعل موريس بوكاي ميتلئ قناعة باإلسالم
  تقصد موقف اإلسالم من العلم؟: قلت
لقد قال يل ـ وهو الباحث املنصف  ،بل مناقض ملوقف الكنيسة ،فهو موقف خمتلف كثريا ..أجل: قال

فمنذ البدء كانت العناية بالعلم جزًءا ال يتجزأ . إن اإلسالم قد اعترب دائما أن الدين والعلم توأمان متالزمان(ـ 
وأن تطبيق هذا األمر هو الذي أدى إىل ذلك االزدهار العظيم للعلوم يف . من الواجبات اليت أمر ا اإلسالم

   ٥)فسه قبل عصر النهضة يف أوروباتلك اليت اقتات منها الغرب ن ،عصر احلضارة اإلسالمية
إذ ليس هناك أوضح من ذلك احلديث ] عن املسيحية[يف اإلسالم كان املوقف إزاء العلم خمتلفًا : (وقال يل
طلب  «:أو ذلك احلديث اآلخر الذي يقول »اطلب العلم من املهد إىل اللحد «:الذي يقول الشهري للنيب 

إىل جانب أنه يدعو إىل املواظبة على  ،القرآن: ناك أمر رئيسيه »العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة 
فإنه حيتوي أيضا على تأمالت عديدة خاصة بالظاهرات الطبيعية وبتفاصيل توضيحية تتفق  ،االشتغال بالعلم

                                                
  .١٥٠والعلم، ص  القرآن الكرمي والتوراة واإلجنيل)  ١(
  .١٤٥القرآن الكرمي والتوراة واإلجنيل والعلم، ص )  ٢(
  .١٤٥القرآن الكرمي والتوراة واإلجنيل والعلم، ص )  ٣(
  .١٥٠القرآن الكرمي والتوراة واإلجنيل والعلم، ص )  ٤(
  .١٤دراسة الكتب املقدسة يف ضوء املعارف احلديثة، ص )  ٥(
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   ١)متاما مع معطيات العلم احلديث
علم طيلة تارخيهم الطويل مقارنة وقد ذكر يل أن تلك املقارنات اليت كان جيريها بني موقف املسلمني من ال

أي  ،علينا أن نتذكر أنه يف عصر عظمة اإلسالم: (فهو يقول ،مبوقف الكنيسة كانت سببا من أسباب إسالمه
وعلى حني كانت تفرض القيود على التطور العلمي  ،بني القرن الثامن والقرن الثاين عشر من العصر املسيحي

يف ذلك العصر كان  ..ظيمة من األحباث واالكتشافات باجلامعات اإلسالميةأجنزت كمية ع ،يف بلداننا املسيحية
ففي قرطبة كانت مكتبة اخلليفة حتتوي على أربعمائة ألف  ،الباحث ذه اجلامعات جيد وسائل ثقافية عظيمة

ولكن كم هي كثرية تلك  ،الكثريون يسافرون من خمتلف بالد أوروبا للدراسة فيها] وكان.. [جملد
ولكم حنن  ،وطات القدمية اليت وصلت إلينا بواسطة األدباء العرب ناقلة بذلك الثقافة إىل البالد املفتوحةاملخط

واجليولوجيا وعلم ) البصريات(وعلم الفلك والفيزياء ) فاجلرب عريب(مدينون للثقافة العربية يف الرياضيات 
يف . ملية يف جامعات العصر الوسيط اإلسالميةلقد اختذ العلم ألول مرة صفة عا. النباتات والطب إىل غري ذلك

ولكن ذلك مل مينعهم من أن يكونوا يف  ،ذلك العصر كان الناس أكثر تأثرا بالروح الدينية مما هم عليه يف عصرنا
لكم كان ينبغي على العلم أال يكف عن أن يكون . كان العلم األخ التوأم للدين. آن واحد مؤمنني وعلماء

   ٢)كذلك
ولكين أحبث عن الشعاع األول الذي  ..بل أحسب كل من قرأ كتب موريس يعلم هذا ..سبينأح: قلت

  .اهتدى به إىل مشس حممد
، ولد من أبوين فرنسينيبل أخربين عن حياته الشخصية فذكر يل أنه  ..٣لقد ذكر يل قصة ذلك: قال

وي اخنرط طالبا يف كلية الطب يف جامعة وملا أى تعليمه الثان، وترعرع كما ترعرع أهله يف الديانة النصرانية 
وارتقى به احلال حىت أصبح أشهر وأمهر جراح عرفته فرنسا ، فكان من األوائل حىت نال شهادة الطب ، فرنسا
  .احلديثة

  .فكان من مهارته يف اجلراحة قصة عجيبة قلبت له حياته وغريت له كيانه
عندما تسلم هلذا و، ثر الدول اهتماما باآلثار والتراثفرنسا من أكأنت تعلم أن : وقال ،التفت البابا إيل

يف اية ) مصر(طلبت فرنسا من دولة  ١٩٨١زمام احلكم يف البالد عام ) فرانسوا ميتران(الرئيس الفرنسي 
 . .إىل فرنسا إلجراء اختبارات وفحوصات أثرية ومعاجلة) فرعون مصر(الثمانينات استضافة مومياء 

وهناك وعلى أرض املطار اصطف الرئيس الفرنسي منحنيا هو .. مصرمن فرعون فتم نقل جثمان 
  .ووزراؤه وكبار املسؤولني يف البلد عند سلم الطائرة ليستقبلوا فرعون مصر استقبال امللوك وكأنه مازال حيا

مبوكب ال فرعون ستقبال امللكي لفرعون مصر على أرض فرنسا محلت مومياء عندما انتهت مراسم االو
ليبدأ بعدها أكرب علماء اآلثار يف ، ومت نقله إىل جناح خاص يف مركز اآلثار الفرنسي  ،اوة عن استقبالهيقل حف

                                                
  .١٤٠وء املعارف احلديثة، ص دراسة الكتب املقدسة يف ض)  ١(
  .١٤١ – ١٤٠دراسة الكتب املقدسة يف ضوء املعارف احلديثة، ص )  ٢(
  )ملاذا أسلموا(يف كتاب  حممد يوسف املليفي.دانظر يف هذا مقاال ل)  ٣(
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وكان رئيس اجلراحني واملسؤول ، فرنسا وأطباء اجلراحة والتشريح دراسة تلك املومياء واكتشاف أسرارها
  .األول عن دراسة هذه املومياء الفرعونية هو الربوفيسور موريس بوكاي

موريس ( بينما كان اهتمام رئيسهم، ترميم املومياءبمهتمني ـ يف ذلك املوقف ـ كان املعاجلون لقد 
  .كان حياول أن يكتشف كيف مات هذا امللك الفرعوينفقد  ..االختالفغاية عنهم خمتلفا ) بوكاي

  ..ظهرت نتائج حتليله النهائية  ويف ساعة متأخرة من الليل
وأن جثته استخرجت من البحر  ،عالق يف جسده أكرب دليل على أنه مات غريقالقد كانت بقايا امللح ال

  .سرعوا بتحنيط جثته لينجو بدنهأمث ، بعد غرقه فورا
وهو كيف بقيت هذه اجلثة دون باقي اجلثث الفرعونية احملنطة أكثر  ،لكن مثة أمراً غريباً مازال حيريه

  ..! سالمة من غريها رغم أا استخرجت من البحر
كان موريس بوكاي يعد تقريراً ائيا عما كان يعتقده اكتشافاً جديداً يف انتشال جثة فرعون من البحر 

فإن املسلمني يتحدثون عن غرق هذه  ،ال تتعجل :حىت مهس أحدهم يف أذنه قائال، وحتنيطها بعد غرقه مباشرة 
  .املومياء

كتشاف الميكن معرفته إال بتطور العلم احلديث فمثل هذا اإل، واستغربه ، لكنه استنكر بشدة هذا اخلرب 
إن قرآم الذي يؤمنون به يروي قصة عن غرقه  :حدهمأفقال له ، وعرب أجهزة حاسوبية حديثة بالغة الدقة 

  .وعن سالمة جثته بعد الغرق
ميالدية  ١٨٩٨ كيف يكون هذا وهذه املومياء مل تكتشف أصال إال يف عام :فازداد ذهوال وأخذ يتساءل

  .بينما قرآم موجود قبل أكثر من ألف وأربعمئة عام، أي قبل مائيت عام تقريبا 
والبشرية مجعاء وليس العرب فقط مل يكونوا يعلمون شيئا عن قيام قدماء ، وكيف يستقيم يف العقل هذا 

  .املصريني بتحنيط جثث فراعنتهم إال قبل عقود قليلة من الزمان فقط
يفكر بإمعان عما مهس به صاحبه له من أن قرآن ، دقا جبثمان فرعون ليلته حم) موريس بوكاي(جلس 

املقدس يتحدث عن غرق فرعون أثناء مطاردته الكتاب بينما . .املسلمني يتحدث عن جناة هذه اجلثة بعد الغرق
ا هل يعقل أن يكون هذ: وأخذ يقول يف نفسه. .لسيدنا موسى عليه السالم دون أن يتعرض ملصري جثمانه البتة

  ؟ ! احملنط أمامي هو فرعون مصر الذي كان يطارد موسى
  ؟ !هل يعقل ان يعرف حممدهم هذا قبل أكثر من ألف عام وأنا للتو أعرفه و

من التوراة قوله ) سفر اخلروج(فأخذ يقرأ يف ، وطلب أن يأتوا له بالتوراة، أن ينام ) موريس(مل يستطع 
. .)فرعون الذي دخل وراءهم يف البحر مل يبق منهم وال واحدفرجع املاء وغطى مركبات وفرسان مجيع جيش (

  .ًوبقي موريس بوكاي حائرا
مل يتحدث عن جناة هذه اجلثة وبقائها سليمة بعد أن متت معاجلة جثمان فرعون الكتاب املقدس حىت 

  .وترميمه
 يهنأ له قرار ومل مل) موريس(ولكن  ..أعادت فرنسا ملصر املومياء بتابوت زجاجي فاخر يليق مبقام فرعون
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  .يهدأ له بال منذ أن هزه اخلرب الذي يتناقله املسلمون عن سالمة هذه اجلثة
فحزم أمتعته وقرر أن يسافر إىل اململكة السعودية حلضور مؤمتر طيب يتواجد فيه مجع من علماء التشريح 

  .املسلمني
ام أحدهم وفتح له فق.. د الغرقوهناك كان أول حديث حتدثه معهم عما اكشتفه من جناة جثة فرعون بع

فَالْيوم ننجيك بِبدنِك لتكُونَ لمن خلْفَك آيةً وإِنَّ كَثرياً من الناسِ عن آياتنا  ﴿:'املصحف وأخذ يقرأ له قوله 
  )٩٢:يونس( ﴾ لَغافلُونَ

مام احلضور ويصرخ بأعلى رجت له نفسه رجة جعلته يقف أبل  ..لقد كان وقع اآلية عليه شديدا
  )لقد دخلت اإلسالم وآمنت ذا القرآن:( صوته

وهناك مكث عشر سنوات ليس لديه شغل . .إىل فرنسا بغري الوجه الذى ذهب به) موريس بوكاي(رجع 
والبحث عن تناقض ، يشغله سوى دراسة مدى تطابق احلقائق العلمية واملكتشفة حديثا مع القرآن الكرمي 

ال يأْتيه الْباطلُ من بينِ يديه وال  ﴿:'قوله نص عليها ا يتحدث به القرآن ليخرج بعدها بنتيجة علمي واحد مم
يدميمٍ حكح نزِيلٌ منت هلْفخ ن٤٢:فصلت( ﴾ م(  

كان من مثرة هذه السنوات اليت قضاها موريس أن خرج بتأليف كتاب عن القرآن الكرمي هز الدول 
دراسة الكتب . .القرآن والتوراة واإلجنيل والعلم(لقد كان عنوان الكتاب ، قاطبة ورج علماءها رجا  الغربية

  )املقدسة يف ضوء املعارف احلديثة
  كيف كان تأثري هذا الكتاب على األوروبيني؟: قلت
مبئات  مث أعيدت طباعته ..من أول طبعة له نفد من مجيع املكتباتفهو  ..لقد كان تأثريا خطريا: قال

إىل العربية واإلنكليزية واألندونيسية والفارسية والصربكرواتية ) الفرنسية(اآلالف بعد أن ترجم من لغته األصلية 
  .لينتشر بعدها يف كل مكتبات الشرق والغرب ،والتركية واألوردوية والكجوراتية واألملانية

  على بث الشبهات عن اإلسالم؟أمل يلق هذا الكتاب ردا من الدوائر الرمسية اليت تعودت : قلت
وحماوالت يائسة  ،ريج جديلغري مل يكتبوا ولكنهم  ..عليه دلقد بذلوا كل جهودهم للر ..بلى: قال

القرآن والكتاب (يف كتابه املسمى ) وليم كامبل(آخرهم الدكتور وقد كان  ..عليهم وساوس الشيطانأملتها 
  .ن حيرز شيئاأومل يستطع يف النهاية  فقد شرق وغرب) املقدس يف نور التاريخ والعلم

فلما انغمس بقراءته أكثر ، بل األعجب من هذا أن بعض العلماء يف الغرب بدأ جيهز رداً على الكتاب 
  .أسلم ونطق بالشهادتني على املأل. .ومتعن فيه زيادة
  :كيث مور

ض اجلامعات حيث تقدم تعرفت على هذا الرجل يف بع: فقال ،فسألت البابا عنه ،)كيث مور(رأيت اسم 
حماضرنا اليوم  :بقوله ١وقد قدمه مدير اجلامعة ،)مطابقة علم األجنة ملا يف القرآن والسنة(ليلقي حماضرة بعنوان 

                                                
م لرابطة العامل املقدم هو الدكتور عبداهللا نصيف مدير جامعة امللك عبدالعزيز يف ذلك احلني، وقد توىل منصب أمني العا)  ١(

  .اإلسالمي بعد ذلك
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وقد تدرج فيها حىت وصل  ،أستاذ علم التشريح واألجنة يف جامعة تورنتو بكنداوهو  ..هو األستاذ كيث مور
 ،سنة ١١نها جامعة توينابك يف الغرب الكندي حيث كان هناك ملدة م ،إىل هذه املرتبة يف جامعات عديدة
 ،منها على سبيل املثال مجعية علماء التشريح واألجنة يف كندا وأمريكا ،ورأس العديد من اجلمعيات الدولية
ولية لعلوم واألكادميية الد ،كما انتخب عضواً باجلمعية الطبية امللكية بكندا ،وجملس احتاد العلوم احليوية األخرى

وقد ألف العديد من  ،وعضواً يف إحتاد األمريكتني يف التشريح أيضاً ،واالحتاد األمريكي ألطباء التشريح ،اخلاليا
وله مثانية كتب تعترب مرجعاً لطالب  ،بعض هذه الكتب يف جمال التشريح األكلينكي وعلم األجنة ،الكتب

   » والصينية ،واليونانية ،واإلسبانية ،والربتغالية ،واألملانية ،اإليطالية: وقد ترمجت إىل ست لغات ،كليات الطب
لقد أسعدين جداً أن أشارك يف توضيح هذه (: فقال ،إللقاء حماضرته الدكتور موربعد هذا التقدمي تقدم 

ويتضح يل أن هذه األدلة حتماً  ،اآليات واألحاديث اليت تتحدث عن اخللق يف القرآن الكرمي واحلديث الشريف
وبعد قرون عدة وهذا يثبت يل أن  ،اءت حملمد من عند اهللا ألن كل هذه املعلومات مل تكتشف إال حديثاًج

    ١)حممداً رسول اهللا
ولست أعتقد أن حممداً أو أي  ،إنين أشهد بإعجاز اهللا يف خلق كل طور من أطوار القرآن الكرمي :(مث قال

ألن هذه التطورات مل تكتشف إال يف اجلزء األخري من  ،شخص آخر يستطيع معرفة ما حيدث يف تطور اجلنني
وأريد أن أؤكد على أن كل شيء قرأته يف القرآن عن نشأة اجلنني وتطوره يف داخل الرحم  ،القرن العشرين

  )ينطبق على كل ما أعرفه كعامل من علماء األجنة البارزين
 ،يقوله هذا الدكتور الباحث املنصف واهتماما كبريا مبا ،الحظت يف وجوه اجلمع احلاضر سرورا عظيما

  .والحظت فوق ذلك نفحات الصدق اليت ذكرها يل معلم السالم
ولكين مع ذلك رأيت  ،لكين مل أمتكن ،حاولت أن أقترب منه ألستوضح أسرار ذلك التصريح اخلطري

ات القرآنية عن إن التعبري( الدكتور زغلول النجار الذي ذكر يل أنه قال يف مؤمتر موسكو لإلعجاز العلمي 
وهذا إن دل علي شئ فإمنا ، مراحل تكون اجلنني يف اإلنسان لتبلغ من الدقة والشمول مامل يبلغه العلم احلديث

  )وأن حممداً رسول اهللا، يدل علي أن هذا القرآن الميكن أن يكون إال كالم اهللا
وأن حممداً  ..أن القرآن كالم اهللاولكين أشهد  ..ال :قالف ..هل أنت مسلم؟: بعد انتهاء حماضرته فقيل له

أنا حتت ضغوط اجتماعية حتول دون إعالن إسالمي : قال ،فأنت مسلم ..إذاً :فقيل له ،مرسل من عند اهللا
  .ولكن التتعجبوا إذا مسعتم يوماً أن كيث مور قد دخل اإلسالم ،٢اآلن

                                                
 :على الروابط التالية ن الكرميآشهادة كيث مور املصورة علي اإلعجاز العلمي يف القرانظر )  ١(

  ram.[١]٥٦k-١-http://alhakekah.com/aduio/moore: اجلزء األول
  ram.[١]٥٦k-٢-http://alhakekah.com/aduio/moore: اجلزء الثاين

يف مناسبات خمتلفة عدم اشتراط اإلعالن بالطرق املعمول ا، بل قد يكون من احلكمة عدم هـذا اإلعـالن،    قد ذكرنا)  ٢(
خاصة إذا ترتبت عليه مفاسد تتعلق باملعلن عن إسالمه أو من يرتبطون به، وقد ذكر القرآن مؤمن آل فرعون الذي مل يعلن إميانه 

وقَالَ رجلٌ مؤمن من آلِ فرعونَ يكْتم إِميانه أَتقْتلُونَ رجالً أَنْ يقُولَ ربي اللَّـه    ﴿:'إال بعد أن رأى املناسبة الداعية لذلك، فقال 
عب كُمبصقاً يادص كإِنْ يو هبكَذ هلَيباً فَعكَاذ كإِنْ يو كُمبر نم اتنيبِالْب اَءكُمج قَدي والَّذ ض  ـوه ني مدهال ي إِنَّ اللَّه كُمدعي
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  .فلله احلمد واملنة ،فعالًولقد وصلنا يف العام املاضي أنه قد أعلن إسالمه : قال زغلول النجار
وقد أخربين الشيخ الفاضل عبد ايد الزنداين  ،لكين مل أمتكن ،حاولت أن أقترب منه يف مناسبة أخرى

مراحل خلق لقد كان النور الذي أطل منه هذا العامل الفاضل على اإلسالم هو : عن سر ذلك التوجه فقال
ثُم جعلْناه نطْفَةً في  ولَقَد خلَقْنا اِإلنسانَ من ساللَة من طنيٍ  ﴿:'يف قوله اليت ذكرها القرآن السبعة اإلنسان 

ا فَكَسظَامةَ عغضا الْملَقْنةً فَخغضلَقَةَ ما الْعلَقْنلَقَةً فَخطْفَةَ عا النلَقْنخ نيٍ ثُمكارٍ مقَراهأْنأَنش ا ثُمملَح ظَاما الْعنو 
 نيقالالْخ نسأَح اللَّه كاربفَت رلْقًا آخ١٤ـ١٢املؤمنون ( ﴾خ( 

هذه املراحل وتطابقها مع املراحل املذكورة يف بأجهزته املتطورة يثبت علم األجنة فقد وجد هذا العامل أن 
  .القرآن

اء العامل يف األجنة عندما درس تأمل ما قاله هذا األستاذ الكبري من مشاهري علم: الشيخ الزنداينمث قال يل 
 ،إنه ال بد أن يكون حممد رسوالً من عند اهللا(  اآليات املتعلقة مبجال اختصاصه يف هذا الكتاب تأمل ماذا قال
وقارن بينها وبني اجلنني يف مرحلة العلقة وجد  ،وعندما شاهد الربوفيسور كيث مور العلقة اليت توجد يف الربك

وتبىن هذه القضية . إن اجلنني يف مرحلة العلقة يشبه هذه العلقة متاماً: مث قال بعد ذلك ،ثننيتشاا كبرياً بني اال
وجاء بعد ذلك بصورة هلذه العلقة اليت تعيش يف الربك ووضعها جبوار صورة أخرى للجنني ومجع بينهما يف 

  .شكل توضيحي وعرصه على األطباء يف عدد من املؤمترات
وكذلك فإن  ..ر أيضاً أن اجلنني يف مرحلة العلقة يكون معلقاً يف رحم أمهوبني الربوفيسور كيث مو

  . العلقة يف لغة العرب تعين الدم املتجمد
وقد ذكر الربوفيسور كيث مور أن اجلنني يف مرحلة العلقة تكون الدماء فيه حمبوسة يف العروق الدموية 

  .جلنني كشكل الدم املتجمدقبل أن تتم الدورة بني اجلنني وبني املشيمة فيظهر شكل ا
  ذا؟ مجيع أوصاف اجلنني فمن أخرب حممداً ) العلقة(وهكذا تشمل كلمة 

مث جاء  ،وجاء بقطعة من الطني الصلصال ومضغها بفمه ،مث حتدث الربوفيسور كيث مور عن املضغة
  .إن اجلنني يشبه املضغة: بصورة من جنني وقارن بني االثنني وقال

وأخرياً قدم كيث مور  ،ف الكندية كثرياً من تصرحيات الربوفيسور كيث موروقد نشرت بعض الصح
عام وما كشف عنه العلم يف  ١٤٠٠ثالث حلقات يف التلفزيون الكندي عن التوافق بني ما ذكره القرآن قبل 

يا أستاذ مور معىن ذلك أنك تؤمن بأن القرآن كالم : وعلى أثر ذلك وجه له هذا السؤال ،هذا الزمان
أعتقد : كيف تؤمن مبحمد وأنت تؤمن باملسيح؟ فأجاب: فقيل له ،مل أجد صعوبة يف قبول هذا: ؟فأجاباهللا

  .أما من مدرسة واحدة
وهكذا ميكن لعلماء العامل يف عصرنا أن يعلموا أن هذا الكتاب  (:وقد قال الشيخ الزنداين معقبا على هذا

ه يشهد بِما أَنزلَ إِلَيك أَنزلَه بِعلْمه والْمالئكَةُ يشهدونَ وكَفَى بِاللَّه لَكنِ اللَّ كما قال تعاىل﴿ ،قد نزل بعلم اهللا
                                                                                                                                 

كَذَّاب رِفس٢٨:غافر( ﴾ م ( 
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  )  فيعلمون إذاً أن حممداً رسول اهللا) ١٦٦:النساء) (شهِيداً
  The Developing Humanهذا كتاب : وقال ،مث أخرج يل كتابا من حمفظته ،قال الشيخ الزنداين ذلك

عندما و ،وهو مرجع علمي عاملي ..وهو من أهم الكتب اليت ألفها هذا العامل الفاضل ..طوار خلق اإلنسانأو أ
كونت جلنة يف أمريكا الختيار أحسن كتاب يف العامل ألفه مؤلف واحد كان هذا الكتاب هو الفائز عند تلك 

  . اللجنة
صاحب لقد التقيت ب ..ضها عليكيل مع صاحب هذا الكتاب قصة أحب أن أعر: مث قال ،سكت قليال

فاقتنع مبا  ،عليه كثرياً من اآليات واألحاديث املتعلقة مبجال ختصصه يف علم األجنة تهذا الكتاب وعرض
وقلت إن هذه القرون مل يكن فيها تقدم لعلم  ،إنك ذكرت يف كتابك القرون الوسطى: له توقل ،عليه تعرض
 وكان حممد  ،ويف هذه العصور عندكم كان القرآن يرتل عندنا ،يلبل مل يعلم فيها إال الشيء القل ،األجنة

وفيه الوصف الدقيق خللق اإلنسان وألطوار خلق  ،يعلم الناس اهلدي الذي جاء من عند اهللا سبحانه وتعاىل
  وأنت رجل عاملي فلماذا مل تنصف وتضع يف كتابك هذه احلقائق؟  ،اإلنسان

  .موها لناقد ،وليست عندي ،احلجة عندكم: فقال
وهي اآلن منتشرة يف  ،فوضع إضافة يف الطبعة الثالثة ..فكان هو كذلك عاملاً شجاعاً ،ففعلنا :قال الشيخ

العامل بثمان لغات يقرؤها أكابر العلماء يف العامل الذين ينطقون باللغة اإلجنليزية والروسية والصينية واليابانية 
  . تغاليةواألملانية واإليطالية واليوغوسالفية والرب

  .أكابر العلماء يف العامل الناطقون ذه اللغات يقرؤون ما أضافه الربوفيسور كيث مور يف هذا الباب
العصور ( حتت عنوانهذ الكتاب الربوفيسور كيث مور يف امسع ما يقول : مث قال ،فتح الشيخ الكتاب

 ، نعلم عن علم األجنة إال الشيء القليلومل ،كان تقدم العلوم يف العصور الوسطى بطيئاً( :لقد قال ..)الوسطى
ويف القرآن الكرمي الكتاب املقدس لدى املسلمني ورد أن اإلنسان خيلق من مزيج من اإلفرازات من الذكر 

وبني أيضاً أن النطفة الناجتة تستقر يف  ،وقد وردت عدة إشارات بأن اإلنسان خيلق من نطفة من املين ،واألنثى
واملعروف أن البيضة امللقحة بعد أن تكون قد بدأت يف االنقسام تبدأ يف النمو بعد  ،أيام املرأة كبذرة بعد ستة

) علقة(تتطور لتصبح قطعة من دم جامد ) املين(إن النطفة : ويقول القرآن الكرمي أيضاً ،ستة أيام من اإلخصاب
لقحة اليت بدأت باإلنقسام أو احلمل أو أن البييضة امل ،وأن البييضة امللقحة بعد أن تكون قد بدأت يف االنقسام

وميكن رؤية مظهر اجلنني يف تلك املرحلة يشبه العلقة كما هو موضح  ،اهض تلقائياً ميكن أن تشبه العلقة
ويكون مظهر اجلنني يف هذه املرحلة يشبه شيئاً .فإن الرسم ال خيتلف عن شكل العلقة أو ماص الدماء):الشكل(

ولقد اعترب اجلنني يف  ،وكأن فيها آثار األسنان اليت مضغتها):الشكل(ب ويظهر يف ممضوغاً كاللبان أو اخلش
ألن اجلنني البشري يبدأ . الشكل اإلنساين بعد مضي أربعني أو اثنني وأربعني يوماً وال يشبه بعدها جنني احليوان

خيلقكم يف بطون أمهاتكم  ﴿: قال تعاىل):الشكل(كما هو مبني يف  ،باكتساب مميزات اإلنسان يف هذه املرحلة
وهذا قد يشري . إن اجلنني يتطور داخل ثالثة حجب مظلمة )٦ :الزمر(﴾  خلقاً من بعد خلق يف ظلمات ثالث

وال يتسع  ،)الغشاء الداخلي الذي حييط باجلنني مباشرةو ،جدار الرحمو ،جدار البطن اخلارجي للمرأة(  إىل
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وتتعلق بتطور اإلنسان يف مرحلة ما قبل  ،ردت يف القرآن الكرمياال ملناقشة موضوعات هامة أخرى مشوقة و
  )والدته

وأصبح منتشراً يف العامل اليوم وهللا احلمد هذا  ،كيث مور. هذا الذي كتبه د: مث قال ،أغلق الشيخ الكتاب
  . ما أماله عليه البحث العلمي

ار اجلنني يف بطن أمه اآلن يف العامل لقد اقتنع األستاذ كيث مور أيضاً بأن التقسيم الذي تقسم إليه أطو
ذلك ألنه يقسم املراحل تقسيماً رقمياً أي  ،كله تقسيم صعب غري مفهوم وال ينفع يف فهم مراحل تطور اجلنني

التقسيم الذي جاء بالقرآن ال يعتمد على األرقام بل يعتمد بينما  وهكذا ٥أو املرحلة رقم  ،١،٢،٣،٤املرحلة 
كساء ـ  عظامـ  مضغةـ  علقةـ  نطفة(فكانت التقسيمات يف كتاب اهللا  ،اجللية على األشكال املتميزة

  .وهناك تفاصيل متفاوتة يف كل منها ،)النشأة خلقاً آخرـ  العظام باللحم
عن هذه التقسيمات القرآنية اليت تعتمد على الشكل احملدد املتميز عن الشكل اآلخر قال الربوفيسور كيث 

  .وتقسيمات سهلة ومفهومة ونافعة ،ة دقيقةهي تقسيمات علمي: مور
حيمي اجلنني يف رحم األم ثالثة أحجبه أو طبقات موضحة  (:وقف يف أحد املؤمترات يعلن هذا فقالقد و

وذلك  ،ألن مراحل تطور اجلنني البشري معقدة ..)الغشاء ..اجلدار الرمحي ..اجلدار البطين( يف الشرحية التالية
اليت تطرأ عليه فإنه يصبح باإلمكان تبين نظام جديد يف التصنيف باستخدام  بسبب التغريات املستمرة

ويتميز النظام اجلديد بالبساطة والشمولية إضافة إىل  ،االصطالحات واملفاهيم اليت ورد ذكرها يف القرآن والسنة
ت األربعة لقد كشفت الدراسات املكثفة للقرآن واحلديث خالل السنوا ..انسجام مع علم األجنة احلايل

األخرية جهاز تصنيف األجنة البشرية الذي يعترب مدهشاً حيث إنه سجل يف القرن السابع بعد امليالد فيما يتعلق 
مبا هو معلوم من تاريخ علم األجنة مل يكن يعرف شيء عن تطور وتصنيف األجنة البشرية حىت حلول القرن 

القرآن الكرمي ال ميكن بناؤها على املعرفة العلمية للقرن وهلذا السبب فإن أوصاف األجنة البشرية يف  ،العشرين
إذ ما كان له أن يعرف  ،االستنتاج الوحيد املعقول هو أن هذه األوصاف قد أوحيت إىل حممد من اهللا ،السابع

  .وهلذا مل يكن قد نال تدريباً علمياً ،مثل هذه التفاصيل ألنه كان أمياً
ولكنه أقل مما عرض  ،إن هذا الذي قلته صحيح: للدكتور مورقلت  :مث قال ،قليال الشيخ الزنداينسكت 

فلم ال تكون منصفاً وتفسح اال لبيان مجيع اآليات  ،عليك من حقائق الكتاب والسنة يف جمال علم األجنة
لقد كتبت القدر املناسب يف املكان : قالف ،واألحاديث اليت وردت يف القرآن املتعلقة مبجال اختصاصك

ولكين أمسح لك أن تضيف إىل كتايب إضافات إسالمية جتمع فيها مجيع  ،ب يف كتاب علمي متخصصاملناس
وبعد ذلك تقدم  ،اآليات واألحاديث اليت حتدثنا عنها وناقشناها وتضعها يف مواضعها املناسبة من كتايب هذا

  .وتبني أوجه اإلعجاز يف هذا الكتاب ففعلت ذلك
  .ر مقدمة هذه اإلضافات اإلسالميةمث بعد ذلك وضع الدكتور كيث مو

هذا الكتاب هو الذي اقترحه الربوفيسور كيث  :وقال ،أخرج الشيخ الزنداين نسخة أخرى من الكتاب
  .تراهمور مع اإلضافات اإلسالمية كما 
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لقد رجعنا إىل كل صفحة من الصفحات اليت فيها حقائق من علم األجنة فوضعنا يف مقابلها  : مث قال
إننا اليوم بإذن اهللا تعاىل على موعد مع اإلسالم يف فتح  ،حاديث النبوية اليت تبني وجه اإلعجازاآليات واأل

  .جديد للعقول البشرية املنصفة
  :جاتات تاجسنتي

وهو  ..)تيجاتات تيجاسون(الربوفيسور هذا : فقال ،فسألت البابا عنه ،)جاتات تاجسنيت(رأيت اسم 
  .تايلندوهو من  ،يانك ميرئيس قسم علم التشريح يف جامعة ش

بالربوفيسور تاجات تاجاسون  بدأت صليت: فقد قال يل ،١وقد حدثين حديثه الشيخ عبد ايد الزنداين
  .عندما عرضنا عليه بعض اآليات واألحاديث النبوية املتعلقة مبجال ختصصه يف جمال علم التشريح

بنا املقدسة البوذية أوصاف دقيقة ألطوار وحنن كذلك يوجد لدينا يف كت: وعندما أجاب عليها قال يل
  .اجلنني

  . طلع على ما كتب يف هذه الكتبأريد أن أو ،عرف هذه األوصافأبشوق لكي  أنا: له تفقل
: وقال ،يلفاعتذر  ،هتوعندما جاء ممتحناً خارجياً لطالب الطب يف جامعة امللك عبدالعزيز بعد عام سأل

  .وملا حبثت عنه وجدت أنه ال توجد النصوص اليت ذكرا لك ،مركنت قد أجبتك دون أن أتثبت هلذا األ
مطابقة علم األجنة ملا يف (وكان عنوان احملاضرة  ،)كيث مور(له حماضرة مكتوبة للدكتور  تعندئذ قدم
إنه رجل من كبار علماء العامل املشهورين : قالفهل تعرفه؟  :ه عن األستاذ كيث مورتوسأل ،)القرآن والسنة

  . اال يف هذا
وسألناه عدداً من األسئلة يف جمال ختصصه كان منها ما يتعلق  ،وبعد أن اطلع على هذه احملاضرة اندهش

  ؟هل هناك مرحلة ينعدم عندها اإلحساس بأمل احلرق : قلت له ،باجللد
  .نعم إذا كان احلرق عميقاً ودمر عضو اإلحساس باألمل: قال
ألكثر من ألف  لكرمي الذى عند تاريخ نزوله على حممد حسناً ما رأيك إذن أن القرآن ا: قلت

وأربعمائة عام قد أشار إىل تلك احلقيقة العلمية عندما ذكر الطريقة الىت سيعاقب اهللا به الكافرين يوم القيامة 
م بدلْناهم جلُوداً غَيرها ليذُوقُوا إِنَّ الَّذين كَفَروا بِآياتنا سوف نصليهِم ناراً كُلَّما نضجت جلُوده ﴿:حيث يقول

  )٥٦:النساء) (الْعذَاب إِنَّ اللَّه كَانَ عزِيزاً حكيماً
فالقرآن هنا يقرر أنه عندما ينضج اجللد خيلق اهللا للكفار جلداً جديداً كى يتجدد إحساسهم باألمل وذلك 

 . جتعل اإلنسان يشعر باألمل موجودة ىف اجللدتأكيد من جانب القرآن على أن األطراف العصبية الىت
فتلك معرفة مبكرة جداً عن مراكز اإلحساس واألعصاب ىف  ،ذا أمر يدعو للدهشة والغرابة حقيقةه: قال 

  ؟اجللد وال أدرى كيف ذكر قرآنكم هذا
                                                

 شــهادته املصــورة إنــه احلــق، للشــيخ الزنــداين، بــبعض التصــرف، وانظــر       : انظــر)  ١(
  ram.[١]٥٦k-١-http://alhakekah.com/aduio/tejasen:يف
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 ترى أميكن أن تكون هذه املعلومات قد استقاها حممد نىب اإلسالم من مصدر بشرى؟: قلت
 .ففى ذلك الوقت مل تكن هناك معارف بشرية حول هذا املوضوع ..بالطبع ال: قال
 ؟من أين إذن وكيف عرف ذلك  : قلت
ولكىن أسألكم أنتم من أين تلقى حممد هذه املعلومات  ،املؤكد عندى هو استحالة املصدر البشرى : قال
 ؟الدقيقة 

 .من عند اهللا : قلت
 ومن هو اهللا ؟!! اهللا  : قال
وإذا رأيت العلم يف هذا  ،احلكمة تدل على احلكيم ،إذا رأيت احلكمة. ه اخلالق هلذا الوجودإن: قلت

وإذا رأيت اخلربة يف تكوين هذه املخلوقات دلتك على أا من صنع  ،الوجود دلك على أنه من صنع العليم
ام الواحد يف هذا الوجود وهكذا إذا رأيت النظ ،وإذا رأيت الرمحة شهدت لك على أا من صنع الرحيم. اخلبري

  .والترابط احملكم دلك ذلك على أنه من صنع اخلالق الواحد سبحانه وتعاىل
ىل بالده ليحاضر عن إوعاد  ،له املفهوم اإلسالمى للفظ اجلاللة األعظم راقته تلك الرؤية تبعد أن شرح

واستمع ىف الصالة  ، السعودى الثامنوتأثر ا حىت جاء موعد املؤمتر الطىب ،هذه الظاهرة القرآنية الىت عايشها
وال سيما غري املسلمني حياضرون عن  ،الكربى الىت خصصت لإلعجاز على مدى أربعة أيام لكثري من العلماء

  .ظاهرة اإلعجاز العلمى
 ،بعد هذه الرحلة املمتعة واملثرية: يعلن) تاجاتات تاجاسون(وىف ختام جلسات املؤمتر وقف الربوفيسور 

وحيث أن حممداً نىب  ،أن كل ما ذكر ىف القرآن الكرمي ميكن التدليل على صحته بالوسائل العلمية فإىن أؤمن
وإنىن أعتقد أنه  ..اإلسالم كان أمياً إذن البد أنه قد تلقى معلومات عن طريق وحى من خالق عليم بكل شئ

  .حان الوقت ألن أشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا
 :ونريألفريد كر

وهو  ..هو من أملانيا ..هذا من بلدي :فقال ،فسألت البابا عنه ،)الربوفيسورألفريد كرونري(رأيت اسم 
ورئيس قسم علم طبقات األرض يف  ،وهو أستاذ علم طبقات األرض، أحد أكرب جيولوجيي العامل املشاهري

  . أملانياب ،ميرت ،جامعة يوهانز جوتينبريجو ،معهد جوسيينسيس
 ،التقيت به مع نفر من أصحايب: فقال ،١ين حديثه من اتفق اجلميع على توثيقه عبد ايد الزنداينوقد حدث

وناقشناه فيها  ،فأجاب عليها ،املرتبطة مبجال ختصصه وعرضنا عليه عدداً من اآليات وأحاديث رسول اهللا 
من أين ف ، علم كثرية وأجهزة حديثةحيتاج إىلونشأة األجرام  ،إن التفكري يف كثري من مسائل اجليولوجيا: فقال
فقد كان بدوياً على أية حال جيعلنا نعتقد أنه من املستحيل أن يكون قد عرفها بنفسه أو  ..بكل ذلك حممدجاء 

                                                
  :على هذا الرابطوشهادته املصورة إنه احلق، : انظر)  ١(

  ram.[١]٥٦k-١-http://alhakekah.com/aduio/kroner :اجلزء األول
  ram.[١]٥٦k-٢-http://alhakekah.com/aduio/kroner: اجلزء الثاين
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مبعارف عصره ألن العلماء اكتشفوا ذلك فقط خالل السنوات القليلة املاضية بوسائل معقدة جداً ومتقدمة جداً 
  .تكنولوجياً
اختار مثالً للتدليل على أن هذا القرآن ال ميكن أن يكون قد جاء من وقد  :عبدايد الزنداين الشيخقال 

أَولَم  ﴿: هو املتعلق بوصف القرآن للبداية الواحدة هلذا الكون واملتعلقة بقول اهللا تعاىلو ،عند حممد النيب األمي
 ضالْأَرو اتاوموا أَنَّ السكَفَر ينالَّذ رونَينمؤأَفَال ي يٍء حياِء كُلَّ شالْم نا ملْنعجا وماهقْنقاً فَفَتتا رتكَان 

 ،كانتا ملتزقتنيأي أما كما قال ابن عباس وجماهد وغريمها  ﴾كَانتا رتقاً فَفَتقْناهما  ﴿فـ  ،)٣٠:االنبياء(﴾
  .١ففصلتا

وال ميكن أن  ،اآلية لبيان أن هذا ال ميكن أن يكون من عند حممد ضرب الربوفيسور كرونر مثالً ذهوقد 
سنة ما كان  ١٤٠٠وشخص ال يعرف عن الفيزياء النووية منذ : فقال ،يكون من املعلومات البشرية يف عصره

له يف رأيي أن يكون يف وضع يكشف فيه بعقله هو مثالً أن األرض والسماوات كانت هلما نفس األصول أو 
  .ن املسائل األخرى اليت ناقشناها هناكثرياً م

سأذكر مثاالً  ،لقد كان الربوفيسور كرونر ال يترك لنا فرصة ميكنه أن يفر منها إال فر: الشيخ الزنداينقال 
  .على ذلك

: هل كانت بالد العرب بساتني وأاراً؟ فأجاب: نتناقش معه كيف كانت بالد العرب سألناهفعندما كنا 
اجلليد يتراكم يف القطب املتجمد ف ..يف العصر اجلليدي الذي مر باألرض: ان هذا؟ قالمىت ك: فقلنا ،نعم

فإذا اقترب من جزيرة العرب قرباً نسبياً طبعاً تغري الطقس وتكون بالد العرب  ،مث يزحف حنو اجلنوب ،الشمايل
هذه حقيقة  ،نعم: أاراً؟ قالوهل ستعود بالد العرب بساتني و: قلنا له ،من أكثر بالد العامل بساتني وأاراً

  ملاذا؟: فسألناه. فعجبنا كيف يقول هذه حقيقة علمية وهي مسألة تتعلق باملستقبل ،علمية
فهذه الثلوج تزحف من القطب املتجمد الشمايل مرة ثانية حنو اجلنوب  ،ألن العصر اجلليدي قد بدأ: قالف

  .عربوهي يف طريقها لتقترب من املناطق القريبة من بالد ال
إن من أدلتنا على ذلك ما تسمعون عنه من العواصف الثلجية اليت تضرب يف كل شتاء املدن : مث قال

  . هلم أدلة كثرية إا حقيقة علمية ،هذه من أدلة العلماء على ذلك. الشمالية يف أوروبا وأمريكا
وبعد آالت  ،كتشافاتاال إن هذا الذي تذكره أنت مل يصل إليه العلماء إال بعد حشد طويل من: فقلنا له

 ١٤٠٠لكنا قد وجدنا هذا مذكوراً على لسان حممد النيب األمي قبل  ،دقيقة يسرت هلم مثل هذه الدراسات
ال تقوم الساعة حىت  «:٢ الذي رواه مسلمالصحيح يف احلديث  فقد جاء يف احلديث عن رسول اهللا  ،عام

أن بالد العرب كانت  من قال حملمد : اراً فقلنا لهأي بساتني وأ ،» تعود أرض العرب مروجاً وأاراً
  .الرومان: الئبساتني وأاراً؟ فأجاب على الفور قا

ومن أخربه بأا ستعود : فقلنا له ،إذاً نوجه له سؤاالً آخر: فقلنا ،فتذكرت قدرته على التخلص من املآزق
                                                

  . من هذه السلسلة)معجزات علمية(انظر التفاصيل العلمية املرتبطة ذه اآلية يف )  ١(
  .٦٠حديث ١٨يف الزكاة بابصحيح مسلم )  ٢(
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ويعلن رأيه  ،كنه إذا وجد احلقيقة يكون شجاعاًول ،لقد كان يفر إذا أحرج وإذا وجد فرصة ..مروجاً وأاراً؟
  .إن هذا ال ميكن أن يكون إال بوحي من أعلى: قالف ،بصراحة

ومجعت  ،أعتقد أنك لو مجعت كل هذه األشياء :(وبعد مناقشتنا معه علق على هذه املناقشة بكلمته هذه
ميكنك  ،ين األرض والعلم عامةكل هذه القضايا اليت بسطت يف القرآن الكرمي واليت تتعلق باألرض وتكو

 ،وميكن اآلن تأكيدها بوسائل علمية ،إن القضايا املعروضة هناك صحيحة بطرق عديدة: جوهرياً أن تقول
إن القرآن هو كتاب العلم املبسط للرجل البسيط وإن كثرياً من القضايا املعروضة : وميكن إىل حد ما أن نقول

ولكنك بالوسائل العلمية احلديثة اآلن يف وضع تستطيع فيه أن . ثباافيه يف ذلك الوقت مل يكن من املمكن إ
  )سنة ١٤٠٠تثبت ما قاله حممد منذ 

   :علي سليمان
هذا : فقال ،فسألت البابا عنه ،١)علي سليمان(اسم يف هذا الفصل من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا 

 ،وسألته عن سر إسالمه ،وقد التقيت به يف فرنسا ..كيةنتمي إىل أسرة فرنسية كاثوليوهو ي ..دكتور يف الطب
وهي ال تؤهلين كثريا للناحية  ،كان الختياري هلذه املهنة أثره يف انطباعي بطباع الثقافة العلمية البحتة: فقال يل
موما إال أنين أقصد أن الطقوس الدينية النصرانية ع ،ال يعين أنين مل أكن أعتقد يف وجود الهوهذا  ..الروحية

وعلى ذلك فقد كان شعوري الفطري  ،مل تكن لتبعث يف نفسي اإلحساس بوجوده ،والكاثوليكية بصفة خاصة
 . وبالتايل بعقيدة تأليه عيسى املسيح ،بوحدانية اهللا حيول بيين وبني اإلميان بعقيدة التثليث

ذه ومؤمنا معها  ..)ال اهللاال اله إ(كنت قبل أن أعرف اإلسالم مؤمنا بالقسم األول من الشهادتني وهلذا 
ولَم يكُن لَه كُفُوا )٣(لَم يلد ولَم يولَد)٢(اللَّه الصمد)١(قُلْ هو اللَّه أَحد ﴿اآليات من القرآن 

داإلخالص(﴾)٤(أَح(  
لى أن هناك أسبابا ع ،هلذا فإنين أعترب أن اإلميان بعامل الغيب وما وراء املادة هو الذي جعلين أدين باإلسالم

أنين ال أستسيغ دعوى الكاثوليك أن من سلطام مغفرة ذنوب البشر  ،منها مثال ،أخرى حفزتين لذلك أيضا
الذي  ،ومنها أنين ال أصدق مطلقا ذلك الطقس الكاثوليكي عن العشــاء الرباين واخلبز املقدس ،نيابة عن اهللا

حيث  ،ذي مياثل ما كانت تؤمن به العصور األوىل البدائيةذلك الطقس الطوطمي ال ،ميثل جسد املسيح عيسى
مث يلتهمون جسد هذا املقدس بعد موته حىت  ،حيرم عليهم االقتراب منه ،كانوا يتخذون هلم شعارا مقدسا

  .تسري فيهم روحه
ال سيما  ،أا ال حتوي يف تعاليمها شيئا يتعلق بنظافة وطهارة البدن ،ومما كان يباعد بيين وبني النصرانية

ألنه كما خلق لنا الروح فقد خلق لنا اجلسد  ،فكان خييل يل أن يف ذلك انتهاكا حلرمة الرب ،قبل الصالة
  .وكان حقا علينا أال مل أجسادنا ،كذلك

بينما نرى أن  ،ونالحظ كذلك أن النصرانية التزمت الصمت فيما يتعلق بغرائز اإلنسان الفسيولوجية
                                                

  .عبد احلميد بن عبد الرمحن السحيباين: ب ملاذا أسلمنا؟ تأليفكتا: انظر)  ١(
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  .الذي ينفرد مبراعاة الطبيعة البشرية اإلسالم هو الدين الوحيد
. .بدأت قبل أن أسلم يف دراستهفقد  ..فهو القرآن ،أما مركز الثقل والعامل الرئيسي يف اعتناقي لإلسالم

فاقتنعت بأن القرآن  ،)الظاهرة القرآنية(مسه االكثري للكتاب العظيم الذي ألفه مستر مالك بن نيب وبمدين  اوأن
 . ند اهللاكتاب وحي مرتل من ع

إن من بني آيات هذا القرآن الذي أوحى اهللا به منذ أكثر من أربعة عشر قرنا ما حيمل نفس النظريات 
  .اليت كشفت عنها أحدث األحباث العلمية

  )حممد رسول اهللا(قنا عي وإمياين بالقسم الثاين من الشهادتني كافيا إلكله كان هذا لقد 
وسجلين  ،وأعلنت إمياين باإلسالم ،م إىل املسجد يف باريس ١٩٥٣فرباير سنة  ٢٠وهكذا تقدمت يوم 

  )علي سلمان( ومحلت االسم اجلديد ،مفيت مسجد باريس يف سجالت املسلمني
أشهد (إنين أشعر بالغبطة الكاملة يف ظل عقيديت اجلديدة وأعلنها مرة أخرى : مث ابتسم قائال ..قال ذلك
  )لهوأن حممدا عبده ورسو ،أن ال اله إال اهللا

  :مارشال جونسون
هذا هو : فقال ،فسألت البابا عنه ،١)مارشال جونسون(من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا اسم 

ومدير معهد دانيال جبامعة توماس جيفرسون  ،رئيس قسم التشريحوهو  ،)مارشال جونسون(الربوفيسور 
  .بفالدلفيا بالواليات املتحدة األمريكية

يف املؤمتر مع نفر من أصحابنا به  تلقد التقي: فقال ،)عبد ايد الزنداين(شيخ الثقة وقد حدثين حديثه ال
فالتقينا به  ،وقد خصصت لنا جلنة تبحث يف موضوع اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة ،الطيب السعودي الثامن

  هذه؟ ما هو موضوع جلنتنا : وقد بدأنا بالسؤال التايل ،أول ما التقينا يف هذه اللجنة
عام وما ذكرته العلوم  ١٤٠٠موضوعنا هو دراسة العالقة بني ما ذكر يف القرآن والسنة قبل :فقلنا له

  .احلديثة
  مثل ماذا؟ : فقال
  . عام١٤٠٠مثالً ذكر العلم أن اإلنسان خيلق يف أطوار وذكر القرآن الكرمي هذه األطوار قبل : قلنا

  .ال. ال. ال :كان جالساً فوقف يصيح
  .اجلس يا دكتور :فقلنا

  ما هذا الكالم الذي تقوله؟  ..أجلس: قالف
يعلم أن البشرية وهو  ،وهو أحد العلماء املشهورين يف أمريكا ،كنا ندرك أثر هذا عليهلقد : قال الشيخ

بعد اكتشاف امليكروسكوب يف القرن السادس عشر كان األطباء طوال القرن السابع عشر يعتقدون أن 
واستمر  ،كامالً يف احليوان املنوي أي يف نطفة الرجل أي يف الساللة اليت خترج من الرجل اإلنسان خيلق خلقاً

                                                
  .إنه احلق، للشيخ عبد ايد الزنداين: انظر)  ١(
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إن : قالواف ،غري العلماء مجيعاً آراءهم ١٨وبعد اكتشاف البييضة يف القرن  ،هذا االعتقاد إىل القرن الثامن عشر
الرجل بعد أن أمهل القرن السابع عشر دور وأمهل دور  ،اإلنسان خيلق خلقاً كامالً يف بييضة املرأة ألا أكرب

  .وبدأ العلماء يكتشفون أن اإلنسان خيلق يف أطوار ،فقط بدأ اإلنسان ١٩ويف منتصف القرن  ،املرأة
عام وقف يصرخ ال ال  ١٤٠٠هذا مذكور يف القرآن قبل  )مارشال جونسون(لذلك ملا قيل للربوفيسور 

وقَد  ما لَكُم ال ترجونَ للَّه وقَاراً ﴿:'تفضل اقرأ وقرأنا عليه قوله : ا لهوقلن ،وقدمنا له املصحف ،فقمنا إليه ،ال
: مث قرأنا عليه قول اهللا سبحانه وتعاىل. وقرأ ترمجة معناها باللغة اإلجنليزية ،)١٤-١٣:نوح( ﴾ خلَقَكُم أَطْواراً

﴿ عب نلْقاً مخ كُماتهأُم طُوني بف لُقُكُمخي ثَالث اتي ظُلُملْقٍ فخ ٦من اآلية: الزمر(﴾د(   
فجمعنا له أكثر من  ،أن يكون صدفة: األول ،لكن هذا ميكن أن يكون له ثالثة تفسريات: قالو ،فجلس

كل هذه النصوص قد تكون صدفة؟ مث إن القرآن الكرمي قد : وقلنا ،ووضعناها بني يديه ،مخسة وعشرين نصاً
مساء هذا نطفة والذي بعده علقة والذي بعده مضغة والذي بعده العظام والذي بعده كساء أعطى هلذه األطوار أ

  . ال:إنه مسى هذه األطوار بأمساء أيكون هذا صدفة؟ فقال. العظام باللحم
  فماذا بقي؟ : قلنا
  .إن حممداً عنده ميكروسكوبات ضخمة: ميكن أن يقال: قال
قائق والتفاصيل وما عرفه العلم من تفاصيل هذه األطوار وذكره أنت تعلم أن مثل هذه األطوار والد: قلنا

القرآن كذلك هذا ال يتيسر إال مبيكروسكوبات ضخمة جداً والذي عنده هذه امليكروسكوبات الضخمة ال بد 
أن يكون له تقنية عالية جداً وتنعكس على طعامه وشرابه وحربه وسلمه وال بد أن يتلقى هذا من اجليل الذي 

  .ويسلمه للجيل الذي بعده ،قبله
إنه ال  ،لقد رأيت يف معرض من املعارض أول ميكروسكوب اخترع يف العامل: وقال ،فضحك بعد ذلك

مل يكن عند حممد أجهزة وال  ..ال ..وال يستطيع أن يظهر الصورة واضحة ،يكرب أكثر من عشر مرات
  .فما بقي إال أن نقول هو رسول من عند اهللا ،مكروسكوبات

فبينما  ،وركز يف بعض أحباثه على أطوار اجلنني ،د ذلك تبىن هذه األحباث املتعلقة باإلعجاز العلميمث بع
كان الدكتور كيث مور وغريه من الدكاترة يتكلمون عن الشكل الظاهري أخذ يقدم حبثه هو عن وصف 

  .القرآن الدقيق لشكل اجلنني اخلارجي ولتركيبات اجلنني الداخلية
ولكنه يؤكد أيضاً املراحل اليت داخل اجلنني أثناء خلقه  ،يف الواقع شرح املراحل اخلارجية القرآن: فقد قال

  .وتطوره مؤكداً على أحداث رئيسية تعرف عليها العلماء املعاصرون
مقوساً كما ويكون يف اية هذا القوس آثار الذي يكون تعطينا الشكل اخلارجي للجنني فاملضغة مثال 
ن ليوحي بشكل املضغة ونرى انتفاخات وأخاديد ونرى سطحاً منفرجاً يعطي انطباع وكأا طبع األسنا

  .املضغة
جئنا نشرح األجزاء الداخلية سنجد معظم األجهزة قد ختلقت وسنرى يف و ،لو أننا وضعنا قطاعاً منهاو

  .وجزءاً آخر مل يتخلق بعد ،هذا أن جزءاً من اخلاليا قد ختلق
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أو  ..هل نقول هي خملقة؟ هذا ينطبق على اجلزء الذي ختلق ..ماذا نقول؟ ضغةإذا أردنا أن نصف هذه املف
  . سيصدق على اجلزء الذي مل خيلق فقطوهذا  ..نقول غري خملقة؟

فال بد لنا أن نصف املضغة يف تركيبها الداخلي بالوصف الذي وصفت به يف القرآن : جونسون قال
  خملقة وغري خملقة﴾  )٥من اآلية: احلج( ﴾ مخلَّقَة وغَيرِ مخلَّقَة ثُم من مضغة ﴿: فنقول كما قال القرآن

إنين كعامل أستطيع فقط أن أتعامل مع أشياء أستطيع أن أراها بالتحديد  :(مث جاء مبلخص لبحثه هذا فقال
قرآن كما أستطيع أن أفهم علم األجنة وتطور علم األحياء أستطيع أن أفهم الكلمات اليت تترجم يل من ال

  .ضربت لكم أمثلة من قبل
إنين ال أرى شيئاً ال أرى سبباً ال أرى دليالً على حقيقة تفند مفهوم هذا الفرد حممد الذي ال بد وأنه 

ولذلك إنين ال أرى شيئاً يتضارب مع مفهوم أن التدخل اإلهلي كان  ،يتلقى هذه املعلومات من مكان ما
  .همشموالً فيما كان باستطاعته أن يبلغ

هذا هو الربوفيسور مارشال جونسون الذي بدأ رافضاً ملا قلناه من أول وهلة وانتهى : الشيخ الزنداينقال 
  . به األمر متبنياً هلذه األحباث يف عديد من املؤمترات

ظاهرة ما كشفه العلم من تصديق ملا جاء يف القرآن  ـ عندما سئل عن رأيه يف تفسري هذه الظاهرةو
  . إنه الوحي ،نعم: بقولهأجاب  ـ والسنة

  :يوشيودي كوزان
فسألت البابا  ،)الربوفيسور يوشيودي كوزان(اسم يف هذا الفصل من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا 

وقد حدثين حديثه الشيخ الثقة عبد ايد  ،إنه الربوفيسور يوشيودي كوزان مدير مرصد طوكيو: فقال ،عنه
عرضنا عليه عدداً من اآليات املتعلقة بوصف بداية اخللق ف ،مع نفر من أصحايب التقيت به: فقال ،الزنداين

 ،وعن زمن نزوله ،وسألنا عن القرآن ،فلما قرأ معاين هذه اآليات ،وبوصف السماء وبعالقة األرض بالسماء
وكان  ،جابفأ ،وسألناه حنن عن هذه احلقائق اليت تعرضت هلا هذه اآليات ،عام ١٤٠٠فأخربناه أنه نزل منذ 

  . بعد كل إجابة جييب ا نعرض عليه النص القرآين
فكل شيء أمامه  ،إن هذا القرآن يصف الكون من أعلى نقطة يف الوجود: لقد عرب عن دهشته فقال

  .فليس هناك شيء قد خفي عليه ،يرى كل شيء يف هذا الكون ،إن الذي قال هذا القرآن ..مكشوف
افرت األدلة ظلقد ت: مرت ا السماء يوم أن كانت يف صورة أخرى فأجابسألناه عن الفترة الزمنية اليت 

وحشدت وأصبحت اآلن شيئاً مرئياً مشاهداً نرى اآلن جنوماً يف السماء تتكون من هذا الدخان الذي هو أصل 
  .الكون

إا  ..هذه الصورة حصل عليها العلماء أخرياً بعد أن أطلقوا سفن الفضاء :وقال ،مث أخرج لنا صورة
انظروا إىل األطراف احلمراء للدخان الذي يف بداية االلتهاب  ..تصور جنماً من النجوم وهو يتكون من الدخان

وهكذا النجوم املضيئة كانت قبل  ..والتجمع وإىل الوسط الذي اشتدت به املادة وتكدست فأصبح شيئاً مضيئاً
  . ذلك دخاناً وكان الكون كله دخاناً
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ثُم استوى إِلَى السماِء وهي دخانٌ فَقَالَ لَها وللْأَرضِ ائْتيا طَوعاً   ﴿:'وهي قول اهللا وعرضنا عليه اآلية 
نيعا طَائنيا أَتهاً قَالَتكَر فيقولون إنه  ،إن بعض العلماء يتكلمون عن هذا الدخان :فقال ،)١١:فصلت) (أَو

وأما هذا الدخان  ،ألن الضباب يكون بارداً ،وصف هذا الدخانلفظ الضباب ال يتناسب مع ولكن  ..ضباب
ويكون معتماً وهذا . الدخان عبارة عن غازات تعلق فيها مواد صلبة ،نعم. الكوين فإن فيه شيئاً من احلرارة

 قبل أن تتكون النجوم كان عبارة عن غازات تعلق فيها مواد صلبة وكان. وصف الدخان الذي بدأ منه الكون
  .هو دخان: بل إن أدق وصف هو أن نقول ،فال يصدق عليه وصف الضباب ،وكذلك كان حاراً ..معتماً

ما رأيك يف هذه الظاهرة اليت رأيتها : وأخرياً سألناه ،وهكذا أخذ يفصل فيما عرض عليه من آيات
ذكرت يف أو  ،فإذا بكثري من هذه األسرار قد ذكرت يف القرآن ،العلم يكشف بتقدمه أسرار الكون ،بنفسك
  من مصدر بشري؟  هل تظن أن هذا القرآن جاء إىل حممد  ..السنة

لقد ركزنا جمهودنا لفهم . قبلنا كان الفلكيون املعاصرون يدرسون تلك القطع الصغرية يف السماء: قال
ولذلك  ،هذه األجزاء الصغرية ألننا نستطيع باستخدام التلسكوب أن نرى كل األجزاء الرئيسية يف السماء

  .عتقد أنه بقراءة القرآن وبإجابة األسئلة أنين أستطيع أن أجد طريقاً يف املستقبل للبحث يف الكونأ
أما من يقرأ القرآن فإنه يرى صورة واسعة هلذا  ،إننا حنن العلماء نركز على جزء صغري يف دراستنا: وقال

  . الكون
إليه نظرة شاملة ال أن ننظر إليه من هذه  إنين عرفت منهجاً جديداً يف دراسة الكون ال بد أن ننظر: قالو

  . النقطة الضيقة اجلزئية احملدودة
إنين سأج هذا املنهج وقد عرفت بعد أن قرأت القرآن وهذه اآليات املتعلقة بالكون عرفت : قالو

  .أي إنين سأخطط أحباثي على هذه النظرة الشاملة اليت استفدا من كتاب اهللا ،مستقبلي
  :جويل مسسون

 ،فسألت البابا عنه ،١)الربوفيسور جويل مسسون(اسم يف هذا الفصل ن األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا م
وقد  ،أستاذ أمراض النساء والوالدة يف جامعة نورث وستون يف شيكاغو بالواليات املتحدة األمريكيةهذا : فقال

 ،وحدثناه عن جمال اختصاصه ،مع نفر من أصحابناقصدته : فقال ،حدثين حديثه الشيخ الثقة عبد ايد الزنداين
يريد أن يتأكد هل هذه نصوص فقد كان  ..كان يف شك أول األمرف ..وما ورد عنه يف القرآن الكرمي

واليت حتدث يف  ،ورأى النصوص املتعلقة بالوراثة ،فلما اطمأنت نفسه ..هل هذه نصوص السنة؟ ..القرآن؟
وكيف أن القرآن يقرر أن اإلنسان خيلق  ،وعرف دقة األوصاف ،يكون نطفة املراحل األوىل يف اجلنني عندما

وبعد ذلك يقرر الربنامج الوراثي يف هذه الكروموزومات اليت  ،فيتقرر خلق اإلنسان ،بعد أن جتمع النطفتان
  .نشاهدها اآلن

كثري من  ،عرلون الش ،لون اجللد ،هذه الكروموزومات فيها تفاصيل اإلنسان الذي يولد لون العينني

                                                
  .إنه احلق، للشيخ عبد ايد الزنداين: انظر)  ١(
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إذاً  ،وهذه الكروموزمات يف مرحلة النطفة ،فاإلنسان يف هذه الكروموزمات مقدر ،تفاصيل اإلنسان مقررة هنا
من أَي شيٍء خلَقَه ) ١٧(قُتلَ الْإِنسانُ ما أَكْفَره  ﴿:'كما قال  ،فهذا اإلنسان يقدر وهو يف مرحلة النطفة

)١٨ (لَقَهخ طْفَةن نم  هرفَقَد)جتمع ـ  خالل األربعني يوماً األوىلـ واجلنني قبل أربعني يوماً  ،)عبس( ﴾)١٩
واجلنني  ،دأت األجهزة تتخلق وجتمعب ،وإن كانت تظهر تباعاً ،فتكون مجيع األجهزة قد ظهرت ،مجيع أجهزته

   » ربعني يوماًإن أحدكم جيمع خلقه يف بطن أمه أ «:يقول  والرسول  ،يكون منحنياً على نفسه
إذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون ليلة بعث  «:تعرض الربوفيسور جويل مسمسون هلذا احلديث واحلديث اآلخر

وبعد أن رأى هذه الدقائق  ،وأخذ يقارن بني احلديثني واحلد الفاصل بينهما ،» اهللا إليها ملكاً فصورها
من هذين احلديثني ميكننا استخالص : فقال ،ملوضوعوالتفاصيل وقف يف أحد املؤمترات يعلن رأيه حول هذا ا
  . جدول حمدود حول التطور الرئيسي للجنني قبل أربعني يوماً

  .إن بإمكان الدين أن يقود العلم قيادة ناجحة: بل إنه قال ،ومل يكتف ذه الشهادة
ي ليدعم أساليب وعليه أعتقد أنه ال يوجد خالف بني املعرفة العلمية وبني الوحي بل إن الوح: وقال

وجاء القرآن قبل عدة قرون مؤيداً ملا تطرقنا إليه مما يدل على أن . الكشف العلمية التقليدية املعروفة حينئذ
  .القرآن هو كالم اهللا

  :الربوفيسور هاي
 هذا: فقال ،فسألت البابا عنه ،)الربوفيسور هاي(اسم يف هذا الفصل من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا 

ذهبت : فقال ،وقد حدثين حديثه الشيخ الثقة عبد ايد الزنداين ،الربوفيسور من أشهر علماء البحار يف أمريكا
واليت تتعلق باحلد  ،سألناه عن كثري من الظواهر البحرية اليت تتعلق بسطح البحرو ،إليه مع نفر من أصحابنا

سألناه  ..تتعلق أيضاً بقاع البحار وجيولوجيا البحارواليت قد  ،الفاصل بني البحر السطحي وبني البحر العميق
   .١ وعن احلواجز املائية بني مياه البحار واألار ،وسألناه عن احلواجز املائية بني البحار املختلفة ،عن هذا كله

وعندما تعرضنا لشرح احلواجز بني البحار املاحلة وضح لنا أن  ،وبتفصيل ،هذا كلهوقد كان جييبنا عن 
وامللوحة  ،ختتلف يف درجة احلرارة ،إا حبار خمتلفة ،ار املاحلة ليست كما تشاهدها العني حبراً واحداًالبح

وكل حاجز يفصل بني كتلتني  ،حيث نرى فيها خطوطاً بيضاء متثل احلواجز بني الكتل البحرية ،والكثافة
  . ياء املائية وقابلية ذوبان األوكسيجنيواألح ،يف احلرارة وامللوحة والكثافة ،حبريتني خمتلفتني فيما بينهما

ذا  ١٩٤٢هذه الصورة أول ما عرفت يف عام : مث قال ،وقد أخرج لنا من حمفظته صورة توضح ذلك
وهي توضح حداً فاصالً  ..الشكل بعد أن أقام العلماء مئات احملطات املائية يف البحار لدراسة خصائص البحار

يف الوسط الذي يف الصورة مثلث هو عتبة جبل طارق  ..حمليط األطلنطيبني البحر األبيض املتوسط وبني ا
وهو مبني باللون بني الكتلتني املائيتني  ،وهذه منطقة جبل طارق نرى فيها كيف يوجد احلد الفاصل ..أسفل

  . يفصل بينهما

                                                
  .  ه السلسلةمن هذ) معجزات علمية(انظر اجلوانب العلمية املرتبطة ذا، وما ورد يف القرآن مما يقررها يف رسالة )  ١(
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ور األقمار وبتط ،ولكنه أصبح اآلن حقيقة واضحة ،هذا أمر ال تشاهده األبصار: وقال ،مث التفت إلينا
احلدود  ،الصناعية ودراستها واستشعارها من بعد متكنت هذه األقمار الصناعية أن تصور هذه املناطق البحرية

كما نرى يف هذا الشكل الذي التقط باألقمار الصناعية باخلاصية احلرارية فظهرت  ..البحرية بني الكتل املختلفة
رق فاتح وبعضها بلون أزرق قامت وبعضها بلون أسود وبعضها كما نرى بعضها بلون أز ،البحار بألوان خمتلفة

ولكنك  ،هذه األلوان املختلفة السبب فيها اختالف درجات احلرارة على سطح البحار ..بلون مييل إىل األخضر
إا حواجز ال ترى  ..ال ترى إال ماًء أزرق يف كل هذه البحار واحمليطات ..لو وقفت على سطح البحر ال ترى

  . الدراسة وبالتقنية احلديثةإال ب
 ،وشرحه لنا بالتفصيل قرأنا عليه من القرآن الكرمي ما يدل عليه داللة واضحة ،عندما عرض لنا ذلك

ما رأيك يف : مث سألناه ،)٢٠-١٩:الرمحن( ﴾بينهما برزخ ال يبغيان مرج الْبحرينِ يلْتقيان ﴿:'وذلك يف قوله 
وجاء  ،عام تصف دقائق ال ميكن لبشر أن يعرفها يف ذلك الزمان ١٤٠٠نصوص نزلت قبل  ..ة؟هذه الظاهر

  العلم اليوم شاهداً ا مبيناً لدقائقها فما هو رأيك؟ 
إنين أجد من املثري جداً أن هذا النوع من املعلومات موجود يف آيات القرآن : الربوفيسور هايفقال 

وأن  ،ولكنين أعتقد أنه من املثري للغاية أا موجودة فيه ،ا من أين جاءتوليست لدي طريقة أعرف  ،الكرمي
  .العمل مستمر لكشف معاين بعض الفقرات

ممن إذن يأيت يف اعتقادك أصل أو مصدر هذه ف ..إذن فقد أنكرت متاماً أا من مصدر بشري: فقلنا
  املعلومات؟
  .أعتقد أنه وال بد أن يكون من اهللا: فقال

  :ر فان برسودالربوفيسو
 ،فسألت البابا عنه ،)الربوفيسور فان برسود(اسم يف هذا الفصل من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا 

وقد حدثين حديثه  ،رئيس قسم التشريح بكلية الطب مبينوتوبا بكنداوهو  ،فان برسود هذا الربوفيسور: فقال
هناك الذي سبق احلديث عنه ذكر له أن ) كيث مور(لدكتور افذكر أن  ،الشيخ الصاحل الثقة عبد ايد الزنداين

مؤلف مشهور له عدد من وهو  ..الربوفيسور فان برسودومنهم  ،يهمهم البحث عن احلقيقة اعلماء أحرار
 ،بعض ما جاء يف القرآن والسنة هكتبـ بعد ذلك ـ إىل أضاف هو ممن و ،الكتب ألفها يف علم أمراض النساء

وكان من ضمن  ،وقدم عدداً من البحوث يف عدد من املؤمترات ،يات واألحاديث يف كتبهوأشار إىل هذه اآل
إذا مر بالنطفة ثنتان  «:الذي رواه مسلم وهو قول رسول اهللا  أحباثه ما قدمه حول حديث رسول اهللا 

يا رب : قال مث ،وخلق مسعها وبصرها وجلدها وحلمها وعظامها ،وأربعون ليلة بعث اهللا إليها ملكاً فصورها
   » أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء

وكان من ضمن أحباثه ما  ،وقدم الربوفيسور برسود أحباثاً كثرية حول عالقة القرآن والسنة بالعلوم احلديثة
ما ظهرت  «:الذي رواه ابن ماجه واحلاكم وهو قول رسول اهللا  قدمه يف معىن حديث رسول اهللا 

   » لنوا ا إال فشا فيهم الطاعون واألوجاع اليت مل تكن مضت يف أسالفهمالفاحشة يف قوم قط حىت يع
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من املعترف به اآلن على نطاق واسع أن هذه التغريات اخلبيثة يف عنق الرحم هلا : ومما قاله يف حبثه هذا
 عديد من دراسات علم األوبئة قد أظهرتف ،وعدد مرات الوالدة ،وعدد مرات اجلماع ،صلة بعمر النساء

والسرطان العرضي احملتمل احلدوث بدرجة  ،بوضوح عالقة متبادلة هامة بني التعرض للعالقات اجلنسية املتعددة
  .عالية

قد ذكرت يف هذا  ،واملمارسات اجلنسية املنحرفة ،إن نتائج وخماطر العالقات اجلنسية غري الشرعية: وقال
ما ظهرت الفاحشة يف قوم  «:ـ  مرض اإليدزمشرياً إىلـ سنة وأرجو أن أكون مصيباً  ١٤٠٠احلديث منذ 

اخليانة هي الفاحشة ف ،» قط حىت يعلنوا ا إال فشا فيهم الطاعون واألوجاع اليت مل تكن مضت يف أسالفهم
وليس من اتساع اخليال أن نعترب  ،وكل العالقات اجلنسية األخرى ،والشذوذ اجلنسي غري املعلن والبوهيمية

  .واضحة ألمراض جديدة يف الوقت احلاضر ليس لدينا العالج هلا اهلربز واإليدز كأمثلة
ما  «:انظروا إىل هذا الربط بني قول الرسول : معلقا على هذا خماطبا احلاضرين الشيخ الزنداينوقد قال 

 ،» ظهرت الفاحشة يف قوم قط حىت يعلنوا ا إال فشا فيهم الطاعون واألوجاع اليت مل تكن مضت يف أسالفهم
ا أعلنت أوروبا وأمريكا إباحة الشذوذ وإباحة الزنا والفجور بأشكاله ما إن أعلنوا هذا وأذاعوا به حىت فلم

  . ظهرت بعد ذلك بأعوام هذه األمراض اليت ز كيام هزاً
وأمراض تفشو وتسري بني الناس وهم  ،طاعون فشا ،أمراض جديدةفهي  ،وصدق رسول اهللا 

  .خيافوا
الربوفيسور برسود عندما سئل عن رأيه يف هذه الظاهرة اليت اطلع بنفسه عليها وشارك  وقد ذكر الشيخ أن

ومل يكن يقرأ ومل يكن  ،كان رجالً عادياً جداً الطريقة اليت شرح يل ا هو أن حممداً : بأحباثه فيها قال
يديل بتصرحيات عميقة  سنة رجالً أمياً ١٤٠٠وحنن نتحدث عنه أنه كان منذ  ،بل كان يف الواقع أمياً ،يكتب

 ،وأنا شخصياً ال أستطيع أن أرى كيف يكون هذا جمرد مصادفة ،وذات طبيعة علمية ،ودقيقة بصورة مدهشة
هناك أشياء كثرية دقيقة مثل دكتور كيث مور ال أجد صعوبة يف أن أوافق يف عقلي أن هذا إهلام إهلي أو وحي 

  .البياناتهذه قاده إىل 
  :الربوفيسور باملار

هذا : فقال ،فسألت البابا عنه ،)الربوفيسور باملار(اسم يف هذا الفصل من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا 
كان رئيس اللجنة اليت أشرفت على وقد  ،من أشهر علماء اجليولوجيا يف الواليات املتحدة األمريكيةرجل 

  .االحتفال املئوي للجمعية اجليولوجية األمريكية
عندما التقينا معه وعرضنا عليه أوجه : فقال ،ديثه الشيخ الصاحل الثقة عبد ايد الزنداينوقد حدثين ح

إن القرآن يذكر : وأذكر قصة لطيفة بدأت معه عندما قلنا له ،اإلعجاز العلمي للقرآن والسنة كان يندهش
كما جاءت  ،لرومحيث دارت املعركة بني الفرس وا ،أخفض منطقة يف األرض وبني أا قرب بيت املقدس

في أَدنى الْأَرضِ وهم من بعد غَلَبِهِم سيغلبونَ ) ٢(غُلبت الروم ) ١(امل  ﴿: اإلشارة إىل ذلك يف قوله تعاىل
  .وتأيت مبعىن أخفض ،وأدىن تأيت مبعىن أقرب ،)الروم(﴾)٣(
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ي نفس املنطقة اليت دارت فيها عندما درسنا أخفض منطقة يف األرض وجدنا أا هوذكرنا له أنه 
  .مناطق كثرية أخفض من هذه املنطقةهناك … ال: قال ،فلما قلنا هذا للربوفيسور باملار ..املعارك

يا دكتور حنن قد تأكدنا من : فقلنا له ،أخذ يذكر لنا مناطق يف أوروبا ومناطق يف أمريكامث  ،قال ذلك
  . ذلك

هذا هو اسم يبني  ،إذاً األمر بسيط: فقال ،عات واالخنفاضاتكان معه مصور جغرايف جمسم فيه االرتفا
وهي  ،ووجه نظره على املنطقة احملددة ـ جمسمةـ وهي كرة فأدار الكرة األرضية بيده  ،لنا أخفض منطقة
أخفض منطقة على وجه (فإذا به يرى سهماً قد خرج من تلك اخلريطة مكتوباً عليه  ،قرب بيت املقدس

  )األرض
  . هذا كالم صحيح: وقال ،ذلك حتول بسرعةمث بعد 

 ،عندما وجد القرآن يصف املاضي كيف بدأازداد اندهاشه قد و ..وقد رغبه هذا السبق القرآين يف املزيد
 ،كيف أُرسيت اجلبالو ،خرجت املياه من باطن األرضوكيف  ،خلق السماءو ،خلق األرض كيف بدأو
  .وغريها كثري ..كيف خرجت النباتاتو

مث كيف يصف سطح األرض اليوم ويصف اجلبال  ،هذه األحداثش عندما رأى القرآن يصف وانده
بل  ،كما حدث بالنسبة جلزيرة العرب ،مث يصف األحوال اليت متر ا األرض ،ويصف ما عليها من ظواهر

هذا الكتاب عجيب يصف (: فقال.وما سيكون عليه حال األرض ،ويصف ما سيكون عليه حال بالد العرب
  )ويصف لنا املستقبل ،ويصف لنا احلاضر ،ا املاضيلن

أنا ال أعلم (: مث ختم حبثه هذا بقوله ،وقد قدم حبثاً يف القاهرة حول اإلعجاز يف جمال علم اجليولوجيا
فإذا كان األمر  ،وال أدري يف أي مستوى علمي كانوا ..املستوى الثقايف الذي كان عليه الناس يف زمن حممد

فال شك أن هذا  ،ال األولني واملستوى العلمي املتواضع والذي ليس فيه هذه اإلمكانياتكما نعرف عن أحو
  )العلم الذي نقرؤه اآلن يف القرآن هو نور من العلم اإلهلي قد أوحي به إىل حممد 

لقد قمت ببحث يف تاريخ احلضارة املبكر للشرق األوسط ألعرف إذا : (حبثه بالتصريح التايلوقد أى 
إذا مل يكن هناك سجل كهذا فإن هذا يقوي االعتقاد بأن اهللا قد  ،الواقع قد وردت أنباء جادة كهذهكان يف 

إننا نتطلع إىل حوار مستمر  ،أرسل من خالل حممد مقادير ضئيلة من علمه اكتشفناها فقط يف األزمنة احلديثة
  )يف موضوع العلم يف القرآن يف سياق اجليولوجيا

هذا علم من أعالم اجليولوجيا يف عاملنا  ،نعم: فقال ،على تصرحيه هذا تعليقا هاما الشيخ الزنداينوقد علق 
املعاصر يف الواليات املتحدة األمريكية ال يتردد يف أن يعترف ويقدم ويبني ولكنه حباجة إىل من يوضح له 

 ،حتدث هذه املعركةوكان ال بد أن  ،لقد عاش الغربيون وكذلك الشرقيون معركة بني الدين والعلم ،احلقيقة
  . باإلسالم إال لتصحيح ما أفسده هؤالء ألن كل األديان قد حرفت وما بعث اهللا حممداً 

  كيف سيقبل منا هؤالء الناس وحنن يف ختلف وحنن يف بعد عن ديننا؟ : وأذكر أن بعض الناس سأله حينها
إن رصيد اإلسالم  ،ظرون إىل الصورإم ينظرون إىل احلقائق وال ين ،إن العلم يفتح بصائر أهله: فأجاب
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مث إن   فإن هذا العامل حيين رأسه إجالالً لكتاب اهللا وسنة رسول اهللا. اليوم هو هذا العلم والتقدم العلمي
مث إن هذه  ،إن الناس بدون إميان يف قلق وضياع ..الفطرة اليت فطر اهللا الناس عليها ال تطمئن إال مع اإلميان

 ااحلرية اليت يتمتعوهم ال يبالون وال حيسبون  ،ا أهل الغرب تعني علماءهم على أن يقولوا الكلمة اليت يعتقدو
يقرون ويعترفون باملعجزة القرآنية احلية املتجددة  ،وها هم كما مسعناهم يف كثري من هذه احللقات ،أي حساب

  .إىل قيام الساعة
  :الربوفيسور سياويدا

: فقال ،فسألت البابا عنه ،)الربوفيسور سياويدا(اسم يف هذا الفصل البابا من األمساء اليت رأيتها يف دفتر 
من أشهر علماء جيولوجيا البحار يف فذكر أنه  ،لقد حدثين حديثه الشيخ الصاحل الثقة عبد ايد الزنداين

  .يف هذا اال من العلماء املشاهري يف العاملبل هو  ،اليابان
بل  ..اإلسالم بسبب الشبهات الكثرية اليت يسوقها أعداؤه عنه كل حنيوقد ذكر يل أنه ممن حجبوا عن 

  . تشويشات وشبهات عن كل األديانملئ رأسه ب
عندما التقينا معه أول : فقال ،وقد ذكر يل حواره معه الذي حاول من خالله ختليصه من تلك الشبهات

جيب أن تسكتوا يف الدنيا  ..أهل الدين أبداًأنتم ال يصح أن تتحدثوا : قال لناـ أنا ونفر من أصحابنا ـ مرة 
  .كلها

  ملاذا؟ ..ملاذا يا بروفيسور؟: فقلت له: قال الشيخ
  .ألنكم إن تكلمتم أشعلتم احلرب بني الناس يف العامل كله: قال

ملاذا حيشدون هذه الترسانات اهلائلة من األسلحة النووية  ..وحلف األطلسي ..وحلف وارسو: فقلت له
  أبسبب ديين؟  ..ملاذا هذا؟ ..ويف البحار وعلى األرض وحتت األرض؟يف الفضاء 

 ،منكولكن نريد  ،على أي حال حنن نعلم أنك تتخذ موقفاً من الدين كله: قلنا لهف ،فلم جيد ما جييب به
  . وأن نرى ما عندك ،طاملا أنت ال تعرف ما هو اإلسالم أن تسمع أوالًو

وعن اآليات واألحاديث اليت تصف تلك  ،سئلة يف جمال ختصصهفوجهنا له عدداً من األ: قال الشيخ
ما هو شكل  :سألناهفقد  ،وكان منها ما طلبنا منه أن يبينه يف موضوع اجلبال ،الظواهر اليت يتحدث عنها

  ؟هل هو يف شكل وتد ..اجلبل؟
ونة جوهرياً من مواد فاجلبال القارية مك ،اجلبال القارية واجلبال احمليطية تتكون من مواد مناسبة: فأجاب

بينما  ،اجلبال القارية تكونت بواسطة قوى ضاغطةو ،بنيما اجلبال احمليطية مكونة من صخور بركانية ،راسبة
أن هلا جذوراً : ولكن النقاط املشتركة بني النوعني من اجلبال هي ،اجلبال احمليطية تكونت بواسطة قوى متديدية

  .لتدعم اجلبال
يف و ..ة فإن املادة اخلفيفة القليلة الكثافة اليت تكون اجلبل متتد حتت األرض كجذريف حالة اجلبال القاري

حالة اجلبال احمليطية هناك أيضاً مادة خفيفة تدعم اجلبل كجذور ولكن يف حالة اجلبال احمليطية فإن مادا 
 ،ن من وجهة نظر الكثافةولك ،فإا ممتدة بطريقة رقيقة ،اخلفيفة مناسبة للتركيب اخلفيف ولكنه ساخن ولذلك
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عن  ولذلك فإن مهمة اجلذور هي دعم اجلبال وفق قانون أرمشيدس ،وهو دعم اجلبل ،فإما تؤديان نفس املهمة
  .الطفو

شرح لنا الربوفيسور سياويدا شكل كل جبل سواء كان على اليابسة يف القارات أو يف مث : الشيخقال 
وهو يوافق متاما ما ذكره القرآن من وصف اجلبال بكوا  ،تدشكل ووذكر يف كل ذلك على  ،قاع احمليطات

  .أوتادا
أهلا دور يف تثبيت القشرة االرضية؟  :وعندما سألنا الربوفيسور سياويدا عن وظيفة اجلبال: قال الشيح

  . إىل اآلن مل يكتشف العلم هذا: فقال
ومن ـ  ينا بنفس اجلواب إال القليلونسأل فوجدنا كثرياً من علماء اجليولوجيا جييبون عل ،فأخذنا نبحث

الذين كتبوه فرانك ومن  ..وهو مرجع علمي يف كثري من اجلامعات يف العامل )األرض(كتاب هؤالء أصحاب 
إن للجبال :عن وظيفة اجلبال يقول ٤٣٥صفحة فقد ذكر يف رئيس أكادميية العلوم يف أمريكاوقد كان  ،برس

  .دوراً كبرياً يف تثبيت قشرة األرض
والْجِبالَ  ﴿:'ومن ذلك قوله  ،وعرضنا عليه تقريرات القرآن املرتبطة ذا الربوفيسوركرنا ذلك هلذا فذ
وأَلْقَى في الْأَرضِ رواسي أَنْ  ﴿:'وقوله  ،)٧:النبأ) (والْجِبالَ أَوتاداً ﴿:'وقوله  ،)٣٢:النازعـات) (أَرساها

  ) ١٥:النحل) (لَعلَّكُم تهتدونَ تميد بِكُم وأَنهاراً وسبالً
ما رأيك يف هذا الذي رأيته من ظاهرة حديث القرآن والسنة عما يف هذا الكون من  ..يا أستاذ: وقلنا له

  .األمر الذي مل يكتشفه العلم إال يف هذا الزمان ،أسرار
إنين أعتقد حقيقة إن  ،تقريباًأعتقد أنه يبدو يل غامضاً جداً جداً غري معقول : فأجاب على سؤالنا بقوله

  .إنين أوافقك ،فإن هذا الكتاب جدير جداً باملالحظة ،كان ما قلته صحيحاً
 ال ميكنهم أن ينسبوا هذا العلم الذي أنزله اهللا على حممد  ،ماذا يستطيع العلماء أن يقولوا: الشيخقال 

أو إىل جهة علمية يف ذلك  ،إىل مصدر بشريال ميكنهم أن ينسبوا هذا العلم يف هذا الكتاب  ،يف هذا الكتاب
 ،إن البشرية كلها مل تعلم شيئاً عن ذلك ..فإن مجيع العلماء ما كانوا يعلمون شيئاً عن هذه األسرار ،العصر

إنه وحي من اهللا  ،نعم ..إم ال ميلكون أن جيدوا تفسرياً إال أن يقولوا هذا من جهة أخرى هي وراء هذا الكون
وجعله معجزة باقية دائمة تستمر مع البشرية إىل قيام  ،أوحى به إىل عبده النيب األمي حممد  ،سبحانه وتعاىل

  .الساعة
  :الربوفيسور آرمسترونج

 ،فسألت البابا عنه ،)الربوفيسور آرمسترونج(اسم يف هذا الفصل من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا 
يعمل يف وكالة الفضاء و ،مشاهري علماء الفلك يف أمريكاأحد وهو  ،هذا الربوفيسور آرمسترونج: فقال

  .من مشاهري علمائهاوهو  ،األمريكية ناسا
عن عدد من اآليات قصدته مع نفر من أصحابنا لنسأله : فقال ،وقد حدثين خبربه الشيخ عبد ايد الزنداين

  .الكونية املتعلقة مبجال ختصصه يف الفلك
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بل لقد  ..لقد اكتشفناها ،كم كيف تكونت كل العناصر على األرضسأحدث :وكان من جوابه لنا قوله
  . أقمت عدداً من التجارب إلثبات ما أقول لكم

ن العناصر املختلفة جتتمع فيها اجلسيمات املختلفة من الكترونات وبروتونات وغريها لكي تتحد هذه إ
  . اجلسيمات يف ذرة كل عنصر حيتاج إىل طاقة

زمة لتكوين ذرة احلديد وجدنا أن الطاقة الالزمة جيب أن تكون كطاقة اموعة وعند حسابنا للطاقة الال
ليست طاقة األرض وال الشمس وال القمر وال عطادر وال زحل وال املشتري كل هذه  ،الشمسية أربع مرات

عة الشمسية بل حتتاج إىل طاقة مثل طاقة امو ،اموعة الشمسية بأكملها ال تكفي طاقتها لتكوين ذرة حديد
  . أربع مرات

ولذلك يعتقد العلماء أن احلديد عنصر غريب وفد إىل األرض ومل : مناسؤال مث قال هو من نفسه بدون 
  .يتكون فيها
مث  ،)٢٥من اآلية: احلديد( ﴾وأَنزلْنا الْحديد فيه بأْس شديد ومنافع للناسِ  ﴿:'ذكرنا قول اهللا وهنا 

  يف هذه السماء فروج وشقوق؟ هل  :سألناه
هذا الكون التام ما عرفه و ،إنكم تتكلمون عن فرع من فروع علم الفضاء امسه الكون التام ،ال: قالف

لو أخذت نقطة يف الفضاء وحتركت مسافة معينة إىل اجتاه وحتركت بنفس املسافة يف اجتاه  ،العلماء إال أخرياً
هات متساو ألن هذه النقطة متزنة فيجب أن تكون الضغوط عليها آخر لوجدت أن وزن الكتلة يف كل االجتا

ولو مل يكن هذا االتزان لتحرك الكون وحدث فيه . والكتلة جيب أن تكون كذلك. من كل جانب متساوية
  .تصدع وشقوق

وزيناها وما لَها من  أَفَلَم ينظُروا إِلَى السماِء فَوقَهم كَيف بنيناها ﴿:'فذكرت قول اهللا : الشيخقال 
  )٦:ق) (فُروجٍ

معرفة إىل العلم  هل وصل :وقلنا له ،حتدثنا معه عن جهود العلماء يف حماوالم الوصول إىل حافة الكونمث 
  حافة الكون؟ 

فنكتشف جنوماً  ،مث ننظر من خالهلا ،إننا نكرب أجهزة ..حنن يف معركة للوصول إىل حافة الكون: قالف
  كتشف أننا ما زلنا بداخل هذه النجوم ما وصلنا إىل احلافة؟ون

ولَقَد زينا السماَء الدنيا بِمصابِيح وجعلْناها رجوماً للشياطنيِ  ﴿:'وأنا أعلم من قوله : قال الشيخ
  . ن كل هذه النجوم هي زينة للسماء الدنياأ) ٥من اآلية: امللك(﴾

ولذلك حنن نفكر يف إقامة التلسكوبات يف الفضاء حىت ال يكون هذا الغبار واألشياء من : رالربوفيسو قال
إن التلسكوبات البصرية اليت  ..الظواهر اجلوية املوجودة على األرض من العوائق اليت حتول بيننا وبني هذه الرؤيا
وضنا عن هذه التلسكوبات فع ،تستعمل الضوء أو البصر عجزت ومل تستطع أن تتجاوز بنا مسافات كبرية

  .ولكن ال زلنا داخل احلدود ،البصرية بتلسكوبات ال سلكية فوجدنا مسافات جديدة
ثُم ارجِعِ الْبصر كَرتينِ ينقَلب ) ٣(فَارجِعِ الْبصر هلْ ترى من فُطُورٍ  ﴿:'فذكرت قول اهللا : قال الشيخ
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وهئًا واسخ رصالْب كإِلَي  ِسريامللك( ﴾)٤(ح(  
 ،وهو يوافق على ذلك ،وحنن نذكر له اآليات املرتبطة ا ،وهكذا بقي يذكر احلقائق العلمية: قال الشيخ

ها أنت ذا قد رأيت بنفسك حقائق علم الفلك احلديث بعد أن استخدم اإلنسان هذه األجهزة : مث قلنا له
ها أنت ذا قد رأيتها مث رأيت كيف جاءت يف نصوص  ،والصواريخ وسفن الفضاء واكتشفت هذه املعلومات

  عام فما رأيك يف هذا؟  ١٤٠٠القرآن الكرمي قبل 
وإنين متأثر جداً كيف أن بعض  ..ظللت أفكر فيه منذ أن تناقشنا هنا ..هذا سؤال صعب: فأجاب

وافياً يف تاريخ  لست عاملاً ،الكتابات القدمية تبدو متطابقة مع علم الفلك احلديث بصورة ملفتة لألنظار
 ،سنة ١٤٠٠ويف صورة يعتمد عليها حبيث ألقي بنفسي متاماً يف ظروف قدمية كانت سائدة منذ  ،البشرية

قد  ،ومع ذلك قد ال يترك جماالً للتفسري العلمي ،ولكين بالتأكيد أود أال أزيد على أن ما رأيناه جدير باملالحظة
ولكن ليس يف نييت أو  ،عادية ليشرح الكتابات اليت رأيناها يكون هناك شيء فيما وراء فهمنا كخربة بشرية
لقد قلت كلمات كثرية على ما أظن دون أن أعرب بالضبط  ،وضعي عند هذه النقطة أن أقدم إجابة على ذلك

  . عما أردتين أن أعرب عنه
ضل وجه وأعتقد أن هذا عندما توقفت على أف ،إنه من واجيب كعامل أن أظل مستقالً عن مسائل معينة
  عند نقطة أقل قليالً من إعطائك اإلجابة اليت قد ترغب فيها؟

  أال ترى يف إجابة هذا الربوفيسور نوعا من اهلروب؟: قلت
فهؤالء العلماء ـ مع ما رزقوا من ذكاء حاد يف مجيع علوم الدنيا ـ إال أن هلم بالهة عجيبة  ..نعم: قال

  .فيما يتعلق حبقائق األزل
واحلقائق تظل  ..والعقل سيبقى حماصرا هلؤالء ..هذه البداية ..ولكن مع ذلك: مث قال ،سكت قليال

  .ويشهدوا له ،حماصرة هلم إىل أن يعرفوا احلق
  :جورجنر. س. الربوفيسور ج

 ،فسألت البابا عنه ،)جورجنر. س. الربوفيسور ج(اسم يف هذا الفصل من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا 
وقد حدثين حديثه الشيخ  ،يف كلية الطب قسم التشريح يف جامعة جورج تاون يف واشنطنأستاذ هذا : فقال

هل ذكر يف تاريخ علم األجنة أن : وسألناه ،مع نفر من أصحابناذا األستاذ  تالتقي: فقال ،عبد ايد الزنداين
 هذه األطوار يف زمن الرسول اجلنني خيلق يف أطوار؟ وهل هناك من الكتب املتعلقة بعلم األجنة ما قد أشار إىل

 أم أن هذا التقسيم إىل أطوار مل يعرف إال يف منتصف القرن التاسع عشر؟ ،أو بعده بقرون  
وقد حاول عدد منهم أن يصف ما  ،لقد كانت هناك عناية من اليونانيني بدراسة اجلنني: أجابنا بقولهف

  . يدور للجنني وما حيدث فيه
ولكن هل هناك من ذكر  ،إن هناك نظريات لبعض العلماء منهم أرسطو وغريه ،نعلم هذا ،نعم: قلنا لهف

ومل تثبت إال يف أوائل  ،أن هناك أطواراً؟ ألننا نعلم أن األطوار مل تعرف إال يف منتصف القرن التاسع عشر
  .القرن العشرين
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  . ال: قال ،بعد نقاش طويلو
  صطلحات اليت وردت يف القرآن الكرمي؟ كامل ،هل هناك مصطلحات أطلقت على هذه األطوار: قلنا
  . ال: قال
  فما رأيك يف هذه املصطلحات اليت تغطي أطوار اجلنني؟  :قلنا
وألقاه يف املؤمتر الطيب السعودي الثامن عن هذه األطوار اليت وردت يف  ،بعد مناقشة طويلة معه قدم حبثاًو

املصطلحات اليت أطلقها القرآن الكرمي على هذه  وعن مشول ودقة هذه ،وعن جهل البشرية ا ،القرآن الكرمي
  . األطوار ألحوال اجلنني بعبارات موجزة وألفاظ خمتصرة مشلت حقائق واسعة

إنه وصف للتطور البشري منذ تكوين األمشاج إىل أن أصبحت كتالً : وقد قال مصرحا بعد حبثه ذلك
ة من مراحل تطور اجلنني يف معظم احلاالت عن هذا الوصف واإليضاحات اجللية والشاملة لكل مرحل ،عضوية

إن مل يكن يف مجيعها يعود هذا الوصف يف قدمه إىل قرون عديدة قبل تسجيل املراحل املختلفة للتطور اجلنيين 
  .البشري اليت وردت يف العلوم التقليدية العلمية

وكشفت حديثاً  ،وتطرق البحث مع الربوفيسور جورجنر حول الظاهرة اليت كشفت علمياً: الشيخقال 
ها هو ذا عيسى عليه السالم قد خلق من أم فمن هو  :يقولونالذين  لتزيل اإلشكال الذي كان يثريه النصارى

  .يثريون هذا اإلشكال ال يتصورون أن يكون هناك خلق بدون أب ..أبوه؟
تنجب بدون تلقيح العلم يكشف أن كثرياً من احليوانات الدنيا وكثرياً من الكائنات اآلن تتوالد وولكن 

مجيع ذكوره عبارة عن بيض مل يلقح مباء الذكور والبيضة اليت تلقح مباء الذكور تكون : فهذا النحل ،الذكور
  .وغري ذلك من احليوانات ..أما الذكور فهي خملوقة من بيض امللكة بدون ماء الذكور ،شغالة أنثى

بعض البيض لبعض الكائنات فتنمو هذه البيضة بل لقد حدث يف التقدم العلمي أن متكن اإلنسان أن ينبه 
  . بدون حاجة إىل تلقيح الذكر

يف نوع آخر لتناول املوضوع فإن البيض غري : فقال ،الربوفيسور جورجنر عن هذا األمروقد حدثنا 
ز كالوخ ،املخصب لكثري من احليوانات الالفقارية والربمائية والثديية السفلي ميكن تنشيطه بوسائل ميكانيكية

 ،أو بوسائل كيميائية بأي عدد من املواد الكيمائية املختلفة ،أو بوسائل مادية كالصدمة احلرارية ،باإلبرة
  .يف بعض األجناس يعترب هذا النوع من التطور اجليين طبيعياً ،ويستمر البيض إىل مراحل تطور متقدمة

  :الربوفيسور درجا برساد راو
 ،فسألت البابا عنه ،)الربوفيسور درجا برساد راو(اسم يف هذا الفصل ابا من األمساء اليت رأيتها يف دفتر الب

: فقال ،وقد حدثين حديثه الشيخ الصاحل الثقة عبد ايد الزنداين ،أستاذ يف علم جيولوجيا البحار هذا: فقال
 ،لقرآن والسنةوعرضنا عليه عدداً من اآليات املتعلقة باإلعجاز العلمي يف ا ،التقيت به مع نفر من أصحابنا

  . فاندهش ملا مسع وملا رأى وهو يقرأ معاين آيات القرآن يف بعض الكتب املخصصة لذلك
أَو كَظُلُمات في بحرٍ لُجي يغشاه موج من فَوقه موج من فَوقه  ﴿:'كان مما تعرض لشرحه قول اهللا و

 إِذَا أَخرج يده لَم يكَد يراها ومن لَم يجعلِ اللَّه لَه نوراً فَما لَه من نورٍ سحاب ظُلُمات بعضها فَوق بعضٍ
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  )٤٠:النور(﴾
ومتكنوا من  ،هذه الظلمات عرفها العلماء اآلن بعد أن استعملوا الغواصات ،نعم: وقد قال يف تفسريها
الذين ف ،يغوص بدون آلة أكثر من عشرين إىل ثالثني متراًال يستطيع اإلنسان أن  ،الغوص يف أعماق البحار

فإذا غاص اإلنسان  ،يغوصون من أجل اللؤلؤ يف مناطق اخلليج يغوصون يف مناطق قريبة ال تزيد على هذا العمق
  .متر ال ميكن أبداً أن يبقى حياً ٢٠٠إىل أعماق شديدة حيث يوجد الظالم على عمق 

 أَو كَظُلُمات في بحرٍ لُجي ﴿:'ولذلك قال  ،جد يف البحار العميقةوهذه اآلية تتحدث عن ظاهرة تو
والظلمات املتراكمة واليت تتراكم  ،ليس يف أي حبر وصفت هذه الظلمات بأا متراكمة بعضها فوق بعض ..﴾

  . ة يكونان نتيجة اختفاء األلوان يف طبقة بعد طبقنيالسببوكال  ،يف البحار العميقة تنشأ بسببني
  .فإذا نزل الشعاع الضوئي إىل املاء توزع إىل األلوان السبعة ،فالشعاع الضوئي مكون من سبعة ألوان

نرى يف هذا الشكل الذي أمامنا : وقال ،أخرج لنا صورة طبقات مقسمة من مقطع عرضي لقاع البحر
لو أن غواصاً يغوص ف ،طحية العليافاجلزء األعلى قد امتص اللون األمحر يف العشرة األمتار الس ،الشعاع يف املاء

على عمق ثالثني متراً وجرح جسمه وخرج الدم وأراد أن يراه فال يرى اللون األمحر ألن األشعة احلمراء غري 
وكما نرى يف هذا الشكل الشعاع الضوئي وهو يرتل يف أعماق املاء  ،وبعده ميتص اللون الربتقايل ،موجودة

  . متر يكون امتصاص اللون األخضر وهكذا ١٠٠وعلى عمق ،ص اللون األصفرمتراً يبدأ امتصا ٥٠على مسافة 
متر  ١٠٠فإذاً ظلمة اللون األخضر عند عمق  ،ونرى حتت مائيت متر يكون االمتصاص للون األزرق

فهي ظلمات  ،وقبلها ظلمة اللون الربتقايل وظلمة اللون األمحر ،متراً ٥٠وظلمة األصفر تكون على عمق 
  . عضبعضها فوق ب

فالشعاع الضوئي الذي نراه هنا يرتل من  ،وأما السبب الثاين فيكون بسبب احلواجز اليت حتجب الضوء
فإذا نزل  ،هذه الظلمة األوىلو ،الشمس فتمتص السحب بعضه وتشتت بعضه فتنشأ ظلمة حتت السحب

إذا حدث أنه ك نرى ولذل ،الشعاع الضوئي إىل سطح البحر املتموج انعكس على سطح املوج فأعطى ملعاناً
  . موج يف البحر كان اللمعان شديداً على حسب ميل سطح املوج

وجند البحر هنا  ،فاملوج إذاً يسبب عكساً لألشعة أي يسبب ظلمة مث يرتل الشعاع الضوئي إىل أسفل
  . أما السطحي فهو الذي يوجد فيه الظالم والربودة ،قسم سطحي وقسم عميق ،ينقسم قسمني

 ،ان يف خصائصهما وصفاما ولكن يوجد موج فاصل بني البحر السطحي والبحر العميقخيتلف البحرو
م حتت املوج العميق الذي يفصل بني البحرين يوجد البحر ١٩٠٠هذا املوج الداخلي مل يكتشف إال عام و

من جسمها يف ويبدأ الظالم حىت إن األمساك يف هذه املناطق ال ترى بأعينها بل هلا مصدر للضوء يصدر  ،العميق
أَو كَظُلُمات في بحرٍ لُجي  ﴿:﴿:'ا يف قوله ذه جاء ذكروقد  ،هذه الظلمات اليت تراكمت بعضها فوق بعض

جوم اهشغوإذا نظرنا أسفل الشكل نرى الظالم ونرى فوق املوج األول الذي يفصل بني البحر السطحي  ي ﴾
 نم جوم اهشغأي من فوق هذا املوج موج آخروالبحر العميق ﴿ ي ﴾ جوم هقهو الذي يكون على سطح  ،فَو

ظلمات هذه احلواجز وظلمات األلوان  ﴾ظُلُمات بعضها فَوق بعضٍ  ﴿:فوقهم ﴾ من فَوقه سحاب ﴿:البحر
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والغواصات ترتل  ،ناطق ظالم شديدإِذَا أَخرج يده لَم يكَد يراها ﴾ يف هذه امل يف طبقات بعضها فوق بعض ﴿
 فمن أخرب حممداً . وتستخدم مصادر للضوء واإلضاءة حىت ترى طريقها ،إىل هذه املسافات فال ترى شيئاً

   عن هذه اآليات؟
مث استعرضنا معه كثرياً من اآليات املتعلقة بالبحار  ،كان هذا مما حدثنا عنه الربوفيسور راوف: قال الشيخ
ظاهرة اإلعجاز العلمي يف القرآن  ..ما هو تفسريك يا أستاذ راو هلذه الظاهرة؟: مث قلنا له ،هويف جمال ختصص

  ؟عام ١٤٠٠ذه احلقائق منذ  كيف أخرب حممد  أو بعبارة أخرى ،والسنة
سنة ١٤٠٠من الصعب أن نفترض أن هذا النوع من املعرفة كان موجوداً يف ذلك الوقت منذ  :فقال

 ،ولكن وصف هذه األشياء بتفصيل كبري أمر صعب جداً ،ألشياء تتناول فكرة عامةولكن بعض ا ،هجرية
ال يستطيع اإلنسان العادي أن يشرح هذه الظواهر بذلك  ،ولذلك فمن املؤكد أن هذا ليس علماً بشرياً بسيطاً

ت من مصدر لقد جاءت املعلوما ،ولذلك فقد فكرت يف قوة خارقة الطبيعة خارج اإلنسان ،القدر من التفصيل
  .خارق للطبيعة

  :الربوفيسور شرويدر
 ::فقال ،فسألت البابا عنه ،)الربوفيسور شرويدر(اسم يف هذا الفصل من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا 

التقيت : فقال ،الزنداينالصاحل الثقة عبد ايد الشيخ حدثنا حديثه قد و ،من علماء البحار يف أملانيا الغربيةهو 
أن حينها طلب مين وقد  ،يف ندوة لعلماء البحار نظمتها جامعة امللك عبدالعزيز جبدةع نفر من أصحابنا به م

وبعد أن ألقيت احملاضرة وقف  ،ألقي حماضرة عن الظواهر البحرية بني الكشوف العلمية واآليات القرآنية
أود أن أعلق على احملاضرة اليت : الهالربوفيسور شرويدر يف اليوم الثاين يعقب على هذه احملاضرة فكان مما ق

يف إطار اجتماع علمي كهذا ال  ،إنين أقدر هذه احملاضرة: وأود أن أقول ،ألقاها علينا الشيخ الزنداين باألمس
ولكن  ،حىت بالنسبة يل كمسيحي من املهم أن أرى العلم ليس فقط كما هو عليه ،حيتاج املرء أن يكون مسلماً

  .وسع وأقابله بالدين أي أن أراه يف إطار الدينأيضاً أن أراه بصورة أ
إنه يتحدث عن تلك الفجوة  ،مث أخذ الربوفيسور شرويدر يبني العالقة بني األديان والعلم :الشيخقال 

ولكنه  ،فهناك تنافر واضح بني قادة العلوم الدينية وقادة العلوم الكونية ،اهلائلة بني األديان كلها وبني العلم
فعلق  ،عام ١٤٠٠مسع آيات القرآن الكرمي ومسع احلقائق اليت ذكرها هذا الكتاب الكرمي قبل اندهش عندما 
إذا كان العلم  ،يف أديان كثرية جند أن القادة يظنون أن العلم يستطيع أن يأخذ شيئاً من الدين: على ذلك وقال

 الشيخ الزنداين أن العلم يف احلقيقة لقد أراين ،هنا لدينا تناول خمتلف متاماً ،يتقدم فإن على الدين أن يتقهقر
 ،وما ورد بالفعل منذ عديد من السنني يف القرآن هو حقيقة ما يكتشفه العلماء اليوم ،يؤكد ما يقوله القرآن

وإنين واثق أننا مجيعاً سنعود إىل  ،أعتقد أنه من املهم بالنسبة لندوة كهذه أن تبلغ إىل العلماء من مجيع األمم
 .ليس هناك علم يف جانب ودين يف جانب آخر ،نفكر أكثر يف العالقة بني الدين وعلوم البحارأوطاننا وحنن 

 :آرثر أليسون
هو : فقال ،فسألت البابا عنه ،)آرثر أليسون(اسم يف هذا الفصل من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا 
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عية الدراسات النفسية والروحية رئيس مجو ،رئيس قسم اهلندسة الكهربائية واإللكترونية جبامعة لندن
 ١٩٨٥القاهرة عام فقد ذكر يل بأن هذا االستاذ الفاضل زار  ،وقد مسعت حديثه عن بعض الثقاة ..الربيطانية

كان حيمل معه حبثه  ،ليشارك يف أعمال املؤمتر الطيب اإلسالمي الدويل حول اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي
باإلضافة اىل حبث آخر حول  ،يب العالج النفسي والروحاين يف ضوء القرآن الكرميوتناول فيه أسال ،الذي ألقاه

اللَّه يتوفَّى الْأَنفُس حني موتها والَّتي لَم تمت في  ﴿:النوم واملوت والعالقة بينهما يف ضوء اآلية القرآنية الكرمية
 ﴾ موت ويرسلُ الْأُخرى إِلَى أَجلٍ مسمى إِنَّ في ذَلك لَآيات لقَومٍ يتفَكَّرونَمنامها فَيمِسك الَّتي قَضى علَيها الْ

  )٤٢:الزمر(
  .من األديان وإمنا كانت مشاعره جتاهه ال تتعدى اإلعجاب به كدين ،ومل يكن حينها قد اعتنق اإلسالم

 باقي البحوث اليت تناولت اإلعجاز العلمي يف ويستمع إىل ،جلس يشارك يف أعمال املؤمترولكنه ما إن 
فكل ما يسمعه عن اإلسالم يدلل .. ازداد يقينه بأن هذا هو الدين احلقو ،متلكه االنبهارحىت  ،القرآن الكرمي

  .بأنه دين العلم ودين العقل
واليت  ،ائناتواليت تتكلم عن املخلوقات والك ،احلشد اهلائل من احلقائق القرآنية والنبويةذلك لقد رأى 

وما جاء به حممد من أربعة عشر قرناً يؤكد .. فأدرك أن هذا ال ميكن أن يكون من عند بشر ،فأيدها ،جاء العلم
  .أنه رسول اهللا حقّاً

وأخذ أليسون يستفسر من كل من جلس معه عن كل ما يهمه أن يعرفه عن اإلسالم كعقيدة ومنهج 
  ..للحياة يف الدنيا

وقف  ،وعلى شاشات التليفزيون ،وأمام مراسلي وكاالت األنباء العاملية ،مية للمؤمترويف الليلة اخلتا
مث  ،ودين الفطرة اليت فطر الناس عليها ،ليعلن أمام اجلميع أن اإلسالم هو دين احلق )آرثر أليسون(الربوفيسور 

  .نطق بالشهادتني أمام اجلميع بصوت قوي مؤمن
ودموع البعض قد امرت خشوعاً ورهبة  ،سلمني من حوله ترتفعكبريات املتويف تلك اللحظات كانت 

 .أمام هذا املوقف اجلليل
قصته مع حيدث احلضور عن وأخذ  ،)عبد اهللا أليسون(مث أعلن الربوفيسور الربيطاين عن امسه اجلديد 

معية حيث كنت رئيساً جل ،وعلم ما وراء النفس ،إنه من خالل اهتمامايت بعلم النفس:( اإلسالم فقال
ومن  ،فدرستها كعقائد ،أردت أن أتعرف على األديان ،الدراسات النفسية والروحية الربيطانية لسنوات طويلة

وأكثر العقائد  ،الذي وجدته أكثر العقائد متشياً مع الفطرة اليت ينشأ عليها اإلنسان ،تلك العقائد عقيدة اإلسالم
مث إن احلقائق العلمية اليت جاءت يف  ،ناً ومسيطراً على هذا الوجودمن أن هناك إهلاً واحداً مهيم ،متشياً مع العقل

وبالتايل نؤكد أن ذلك مل  ،القرآن الكرمي والسنة النبوية من قبل أربعة عشر قرناً قد أثبتها العلم احلديث اآلن
 )هو رسول اهللا وأن النيب حممد  ،يكن من عند بشر على اإلطالق

واليت دارت حول حالة النوم  ،زئية من حبثه الذي شارك به يف أعمال املؤمترج )عبد اهللا أليسون(مث تناول 
وأن  ،وتعين النوم ،أن اآلية الكرمية تذكر أن الوفاة تعين املوت )أليسون(فأثبت  ،السابقةواملوت من خالل اآلية 
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لباراسيكولوجية وقد ثبت ذلك من خالل الدراسات ا ..املوت وفاة غري راجعة يف حني أن النوم وفاة راجعة
فضالً عن توقف التنفس الذي جيعل الطبيب يعلن  ،ورسم القلب ،والفحوص اإلكلنيكية من خالل رسم املخ

 .أم عدم موته يف حالة غيبوبته أو نومه ،عن موت هذا الشخص
د يف وال تعو ،خترج فيها النفس وتعود يف حالة النوم ،وبذلك أثبت العلم أن النوم واملوت عملية متشاة

 .حالة املوت
أن احلقائق العلمية يف اإلسالم هي أمثل وأفضل  )عبد اهللا أليسون(العامل املسلم الربوفيسور هذا مث قرر 

  .وال سيما للذين حيتجون بالعلم والعقل ،أسلوب للدعوة اإلسالمية
ضوء القرآن  أعلن الربوفيسور أنه سيقوم بإنشاء معهد للدراسات النفسية اإلسالمية يف لندن علىوقد 

  .ايد والسنة النبوية
وذلك لكي يوصل تلك احلقائق إىل العامل  ،بدراسات اإلعجاز الطيب يف اإلسالموأعلن أنه سيظل مهتما 

  .الغريب الذي ال يعرف شيئاً عن اإلسالم
لمية جراء البحوث العإكما وعد بإنشاء مكتبة إسالمية ضخمة باللغتني العربية واإلجنليزية للمساعدة يف 

 .على ضوء اإلسالم
  :جفري النج

 ،فسألت البابا عنه ،)الربوفسور جفري النج(اسم البابا يف هذا الفصل من األمساء اليت رأيتها يف دفتر 
وقد  ،)حىت املالئكة تسأل(كتاب بعنوان وهو مؤلف  ،أستاذ الرياضيات يف اجلامعات األمريكيةهذا : فقال

  .هالكتاب قصة إسالمسطر يف هذا 
لقد كانت :( ومما ذكره يل من ذلك قوله ،واالستماع لتلك القصة منه مشافهة ،د تشرفت باللقاء معهوق

وكانت هناك  ،ومل يكن مثة زينة على جدراا الرمادية ،ليس فيها أثاث ما عدا سجادة محراء ،غرفة صغرية
 ،مل أكن أعرف أحداً منهم ،ثوأنا يف الصف الثال ،كنا مجيعاً يف صفوف… نافذة صغرية يتسلّل منها النور 

نظرت إىل  ،وخيم السكون على املكان ،وكان اجلو هادئاً ،كنا ننحين على حنو منتظم فتالمس جباهنا األرض
رأيت هذا احللم !استيقظت من نومي… كان يرتدي عباءة بيضاء  ،األمام فإذا شخص يؤمنا واقفاً حتت النافذة

  .وكنت أصحو على أثره مرتاحاً ،ةعدة مرات خالل األعوام العشرة املاضي
وأهداين نسخة  ،فتوثقت عالقيت به ،تعرفت على طالب عريب كنت أُدرسه) سان فرانسيسكو(يف جامعة 

  )يقرأين(فلما قرأته ألول مرة شعرت كأن القرآن هو الذي  ،من القرآن
أمام الباب متهيباً هبطت الدرج  ووقفت  ،ويف يوم عزمت على زيارة هذا الطالب يف مسجد اجلامعة

مددت يدي إىل !وهبطت ثانية  مل تكن رجالي قادرتني على محلي ،فصعدت وأخذت نفساً طويالً ،الدخول
. .وفكرت بالعودة إىل مكتيب ،شعرت باهلزمية… مث هرعت إىل أعلى الدرج ثانية  ،قبضة الباب فبدأت ترجتف

لقد مرت علي عشر سنوات  ،أنظر خالهلا إىل السماء مرت عدة ثوان كانت هائلة ومليئة باألسرار اضطرتين أن
اللهم إن كنت تريد يل (: أما اآلن فقد اارت املقاومة وارتفع الدعاء!وأنا أقاوم الدعاء والنظر إىل السماء
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 ،ردا التحية .كان يف الداخل شابان يتحادثان ،دفعت الباب ،نزلت الدرج ،)دخول املسجد فامنحين القوة
وبعد حوار طويل أبديت رغبيت . .نعم   ،نعم :هل تريد أن تعرف شيئاً عن اإلسالم؟ أجبت :اوسألين أحدمه

لقد كنت أؤمن  ـأن ال إله  :قلت ،أن ال إله :قال ،أشهد :قلت ،قل أشهد :باعتناق اإلسالم فقال يل اإلمام
  .نطقتها خلفه ،مداً رسول اهللاوأشهد أن حم :قال ،رددا ،إال اهللا :قال ـذه العبارة طوال حيايت قبل اللحظة 

… لقد كانت هذه الكلمات كقطرات املاء الصايف تنحدر يف احللق احملترق لرجل قارب املوت من الظمأ 
 ،لقد كانت بالنسبة إيلّ اللحظة األصعب يف حيايت ،لن أنسى أبداً اللحظة اليت نطقت ا بالشهادة ألول مرة

  .ولكنها األكثر قوة وحترراً
 ،وحنن خلفه مصطفون ،واإلمام يتلو القرآن ،كنا يف الركعة الثانية ، تعلمت أول صالة مجعةبعد يومني

وجباهنا مالمسة للسجادة  ،كنت أنا يف الصف الثالث ،كنا نتحرك وكأننا جسد واحد ،الكتف على الكتف
يتسلل منها النور يرتدي واإلمام حتت النافذة اليت !! وكان اجلو هادئاً والسكون خميماً على املكان  ،احلمراء

هل أنا اآلن يف حلم حقاً فاضت عيناي  :تساءلت… إنه احللم ذاته !إنه احللم :صرخت يف نفسي!عباءة بيضاء
متلكين اخلوف والرهبة !ورحت أتأمل اجلدران الرمادية ،انفتلت من الصالة ،السالم عليكم ورمحة اهللا ،بالدموع

  ١)ينال إال بأن نعود إىل اهللالذي ال  ،عندما شعرت ألول مرة باحلب
يف حلظة من اللحظات  (:األسئلة على الدكتور جيفري النغ باحثة عن سر إسالمه فكان جييبوقد االت 
وبعد أن وجد  ،بعد أن وجد يفّ ما أكابد من العذاب واألمل ،من اهللا بواسع علمه ورمحته علي ،اخلاصة يف حيايت

قبل اإلسالم مل أكن أعرف يف … فأصبحت مسلماً  ،اخلواء الروحي يف نفسيلدي االستعداد الكبري إىل ملء 
وبدأت أشعر  ،ولكنين عندما قرأت القرآن شعرت بفيض واسع من الرمحة والعطف يغمرين ،حيايت معىن للحب

  ٢ )فالذي قادين إىل اإلسالم هو حمبة اهللا اليت ال تقاوم ،بدميومة احلب يف قليب
وإىل  ،وطريق يقود إىل ارتقاء ال حدود له ،اإلسالم هو اخلضوع إلرادة اهللا:(وكان من إجاباته قوله

إنه التزام طوعي للجسد  ،إنه احملرك للقدرات اإلنسانية مجيعها. .درجات ال حدود هلا من السالم والطمأنينة
  ٣ )والعقل والقلب والروح
والقرآن  ،وجعلين أستسلم هللا ،لّك قليبومت ،القرآن هذا الكتاب الكرمي قد أسرين بقوة:(وكان جييب بقوله

وإذا ما اختذت القرآن جبدية  ،حيث يتبدى للقارئ أنه يقف مبفرده أمام خالقه ،يدفع قارئه إىل اللحظة القصوى
وينتقدك ويخجلك  ،وهو جيادلك!وكأن له حقوقاً عليك ،فهو حيمل عليك ،فإنه ال ميكنك قراءته ببساطة

وبدا واضحاً أن مرتل القرآن كان يعرفين أكثر مما أعرف نفسي  ،رف اآلخرلقد كنت على الط… ويتحداك 
ويف كل ليلة كنت أضع أسئليت … وكان خياطب تساؤاليت  ،لقد كان القرآن يسبقين دوماً يف تفكريي… 

لقد قابلت نفسي وجهاً لوجه يف … ولكنين كنت أكتـشف اإلجابــة يف اليوم التايل  ،واعتراضايت
                                                

  )  حىت املالئكة تسأل(و) الصراع من أجل اإلميان(باختصار عن كتابيه  )١(
  .٢١١ :جيفري النغ. د ،حىت املالئكة تسأل)  ٢(
  .٧٥:جيفري النغ. د ،حىت املالئكة تسأل)  ٣(
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  ١ )..نصفحات القرآ
على  ،بعد أن أسلمت كنت أُجهد نفسي يف حضور الصلوات كي أمسع صوت القراءة:( وكان يقول

ملاذا يسكن الطفل الرضيع ويرتاح لصوت  :وملا سئلت عن ذلك أجبت ،الرغم من أين كنت أجهل العربية
   ٢)أمتىن أن أعيش حتت محاية ذلك الصوت إىل األبد؟أمه

ويا هلا من مشاعر رائعة  ،اس الرئيس اليومي لدرجة خضوع املؤمن لربهالصالة هي املقي:(وكان يقول
وتشتم  ،تتنفس من هوائها ،فعندما تسجد بثبات على األرض تشعر فجأة كأنك رفعت إىل اجلنة ،اجلمال
وتوضع بني ذراعي احلب األمسى  ،وتشعر وكأنك توشك أن ترفع عن األرض ،وتتنشق شذا عبريها ،تربتها

  ٣ )واألعظم
بينما  –فثمة دافع ما يف النهوض فجراً  ،وإن صالة الفجر هي من أكثر العبادات إثارة:( وكان يقول

فتشعر وكأنك تغادر هذا العامل وتسافر مع املالئكة  ،لتسمع موسيقا القرآن متأل سكون الليل –اجلميع نائمون 
  ٤ )لتمجد اهللا عند الفجر

  .قيمتهاأراه شديد التعظيم للصالة مدركا ل: قلت
يف : فقال ،والصراع الذي حصل بينه وبني نوازع نفسه ،وقد حدثين عن أول صالة صالها ..أجل: قال

غري أين فوجئت مبا رأيته  ،إمام املسجد كتيباً يشرح كيفية أداء الصالةيل قدم  ،اليوم الذي اعتنقت فيه اإلسالم
من ) ( ال تضغط على نفسك كثرياً ) ( ذ راحتكخ: (فقد أحلوا علي بعبارات مثل ،من قلق الطالب املسلمني
  )فشيئاً ،شيئاً.. ببطء) ( األفضل أن تأخذ وقتك 

فقررت أن أبدأ  ،لكين جتاهلت نصائح الطالب). هل الصالة صعبة إىل هذا احلد؟ ( وتساءلت يف نفسي 
  .فوراً بأداء الصلوات اخلمس يف أوقاا

حيث كنت  ،على األريكة يف غرفيت الصغرية بإضاءا اخلافتة أمضيت وقتاً طويالً جالساً ،يف تلك الليلةو
  . واألدعية الواجب قراءا يف الصالة ،وكذلك اآليات القرآنية اليت سأتلوها ،أدرس حركات الصالة وأكررها

ومبعانيها  ،فقد لزمين حفظ النصوص بلفظها العريب ،٥ومبا أن معظم ما كنت سأتلوه كان باللغة العربية
 ،قبل أن أجد يف نفسي الثقة الكافية لتجربة الصالة األوىل ،وتفحصت الكتيب ساعات عدة ،اإلجنليزية باللغة

  . لذلك قررت أن أصلي صالة العشاء ،وكان الوقت قد قارب منتصف الليل
وتتبعت  ،ودخلت احلمام ووضعت الكتيب على طرف املغسلة مفتوحاً على الصفحة اليت تشرح الوضوء

                                                
  .٢٠٩:،حىت املالئكة تسأل)  ١(
  .٣٤:الصراع من أجل اإلميان)  ٢(
  .٣٦٦:حىت املالئكة تسأل)  ٣(
  .١١١:الصراع من أجل اإلميان)  ٤(
ذكرنا يف املسائل الفقهية املرتبطة ذا اجلانب أنه ال ينبغي التشدد يف هذا الباب، فيمكن للمصلي أن يصلي باللغة الـيت  )  ٥(

، )١٤من اآلية: طـه)(كْرِيوأَقمِ الصالةَ لذ  ﴿:'يعرفها، ويف الفقه اإلسالمي األدلة الكثرية املببينة جلواز هذا، ولعل أقواها قوله 
  .فالغرض من الصالة هو ذكر اهللا، وهو يتحقق بأي لغة من اللغات
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  . مثل طاه جيرب وصفة ألول مرة يف املطبخ ،بتأن ودقة ،اردة فيه خطوة خطوةالتعليمات الو
ووقفت يف  ،أغلقت الصنبور وعدت إىل الغرفة واملاء يقطر من أطرايف ،وعندما انتهيت من الوضوء

  . متوجهاً إىل ما كنت أحسبه اجتاه القبلة ،منتصف الغرفة
 ،واعتدلت يف وقفيت ،مث توجهت إىل األمام ،نظرت إىل اخللف ألتأكد من أنين أغلقت باب شقيت

قلت  ،مث بعد ذلك ،وبراحتني مفتوحتني مالمساً شحميت األذنني بإامي ،مث رفعت يدي ،وأخذت نفساً عميقاً
  ). اهللا أكرب(بصوت خافت 

إذ مل أستطع التخلص من قلقي من . فقد كنت أشعر بشيء من االنفعال .كنت آمل أال يسمعين أحد
  . يتجسس عليكون أحد 

 ،ماذا لو رآين أحد اجلريان؟ تركت ما كنت فيه: وتساءلت ،وفجأة أدركت أنين تركت الستائر مفتوحة
  . مث جلت بنظري يف اخلارج ألتأكد من عدم وجود أحد ،وتوجهت إىل النافذة

  . فةوعدت إىل منتصف الغر ،فأغلقت الستائر. أحسست باالرتياح ،وعندما رأيت الباحة اخللفية خالية
 ،ورفعت يدي إىل أن المس اإلامان شحميت أذين ،واعتدلت يف وقفيت ،توجهت إىل القبلة ،ومرة أخرى

مث أتبعتها بسورة  ،قرأت فاحتة الكتاب ببطء وتلعثم ،وبصوت خافت ال يكاد يسمع. ..)اهللا أكرب(مث مهست 
  .لو مسع تالويت تلك الليلةوإن كنت أظن أن أي عريب مل يكن ليفهم شيئاً  ،قصرية باللغة العربية

مث بعد ذلك تلفظت بالتكبري مرة أخرى بصوت خافت واحننيت راكعاً حىت صار ظهري متعامداً مع 
ولذلك فقد سررت ألنين  ،إذ مل أحنن ألحد يف حيايت ،ساقي واضعاً كفي على ركبيت وشعرت باإلحراج

  . وحدي يف الغرفة
مث اعتدلت واقفاً وأنا أقرأ  ،عدة مرات) سبحان ريب العظيم(كررت عبارة  ،وبينما كنت ما أزال راكعاً

وتزايد انفعايل عندما كربت مرة  ،أحسست بقليب خيفق بشدة ....)ربنا ولك احلمد(مث ) مسع اهللا ملن محده(
حيث  ،بينما كنت أحدق يف البقعة اليت أمامي ،وجتمدت يف مكاين ..أخرى خبضوع فقد حان وقت السجود

  . ي إليها على أطرايف األربعة وأضع وجهي على األرضكان علي أن أهو
مل أستطع أن أذل نفسي بوضع أنفي على  ،مل أستطع أن أنزل بنفسي إىل األرض ،مل أستطع أن أفعل ذلك

لقد . ..لقد خيل يل أن ساقي مقيدتان ال تقدران على االنثناء ..شأن العبد الذي يتذلل أمام سيده ،األرض
وهم يراقبونين وأنا أجعل  ،وختيلت ضحكات أصدقائي ومعاريف وقهقهام ،ر واخلزيأحسست بكثري من العا
مسكني ( :وكدت أمسعهم يقولون ،وختيلت كم سأكون مثرياً للشفقة والسخرية بينهم ،من نفسي مغفالً أمامهم

  )جفري فقد أصابه العرب مبس يف سان فرانسيسكو 
 ..وأرغمت نفسي على الرتول ،أخذت نفساً عميقاً ).أعين على هذا ،أرجوك ،أرجوك(  :وأخذت أدعو

أفرغت ذهين من  ..وبعد ذلك ضغط وجهي على السجادة ،مث ترددت حلظات قليلة ،اآلن صرت على أربعيت
قلتها ورفعت من السجود جالساً ) اهللا أكرب( ،)سبحان ريب األعلى(وتلفظت ثالث مرات بعبارة  ،كل األفكار

ووضعت وجهي على ) اهللا أكرب. (اً رافضاً السماح ألي شيء أن يصرف انتباهيعلى عقيب وأبقيت ذهين فارغ
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. بصورة آلية) سبحان ريب األعلى(رحت أكرر عبارة  ،وبينما كان أنفي يالمس األرض. األرض مرة أخرى
 ال: فيما قلت لنفسي ،وانتصبت واقفاً) اهللا أكرب. (فقد كنت مصمماً على إاء هذا األمر مهما كلفين ذلك

  . وصارعت عواطفي وكربيائي يف ما تبقى يل من الصالة. تزال هناك ثالث جوالت أمامي
مث قرأت  ،حىت إنين كنت يف سكينة شبه كاملة يف آخر سجدة ،لكن األمر صار أهون يف كل شوط

  . ..وأخرياً سلمت عن مييين ومشايل ،التشهد يف اجللوس األخري
لقد  ،وأخذت أراجع املعركة اليت مررت ا ،لسا على األرضبقيت جا ،وبينما بلغ يب اإلعياء مبلغه

ودعوت برأس  ،أحسست باإلحراج ألنين عاركت نفسي كل ذلك العراك يف سبيل أداء الصالة إىل آخرها
  )فقد أتيت من مكان بعيد وال يزال أمامي سبيل طويل ألقطعه ،اغفر يل تكربي وغبائي(  :منخفض خجالً

فقد اجتاحتين  ،ولذلك يصعب علي وصفه بالكلمات ،شيء مل أجربه من قبلشعرت ب ،ويف تلك اللحظة
وكانت موجة عارمة  ،وبدا يل أا تشع من نقطة ما يف صدري ،موجة ال أستطيع أن أصفها إال بأا كالربودة

فقد  ،غري أا كانت أكثر من جمرد شعور جسدي ،فوجئت ا يف البداية حىت إنين أذكر أنين كنت أرتعش
  . أثرت يف عواطفي بطريقة غريبة أيضا

مث بدأت بالبكاء من  ..وأخذت تغلفين وتتغلغل يفّ ،لقد بدا كأن الرمحة قد جتسدت يف صورة حمسوسة
وكلما ازداد . ..ووجدت نفسي أنتحب بشدة ،فقد أخذت الدموع تنهمر على وجهي ،غري أن أعرف السبب

 ،ومل أكن أبكي بدافع من الشعور بالذنب. والرمحة حتتضنينازداد إحساسي بأن قوة خارقة من اللطف  ،بكائي
لقد بدا كأن سداً قد انفتح مطلقاً عنان خمزون عظيم  ..وال بدافع من اخلزي أو السرور ،رغم أنه جيدر يب ذلك

  . من اخلوف والغضب بداخلي
وعندما توقفت . منتحباً ورأسي بني كفي ،منحنياً إىل األرض ،ظللت لبعض الوقت جالساً على ركبيت

فقد كانت تلك التجربة جارفة وغري مألوفة إىل حد مل  ،كنت قد بلغت الغاية يف اإلرهاق ،عن البكاء أخرياً
وقد رأيت حينها أن هذه التجربة أغرب من أن أستطيع  ..يسمح يل حينئذ أن أحبث عن تفسريات عقالنية هلا

  .إخبار أحد ا
 ،وقبل أن أقوم من مكاين ،أنين يف حاجة ماسة إىل اهللا وإىل الصالةأما أهم ما أدركته يف ذلك الوقت فهو 

خلصين من هذه  ،فاقتلين قبل ذلك ،إذا جترأت على الكفر بك مرة أخرى ،اللهم«  :دعوت ذا الدعاء األخري
داً ومن الصعب جداً أن أحيا بكل ما عندي من النواقص والعيوب لكنين ال أستطيع أن أعيش يوماً واح ..احلياة

  ١ » آخر وأنا أنكر وجودك
 :حممد أكويا

أستاذ هذا : فقال ،فسألت البابا عنه ،)حممد أكويا(اسم يف هذا الفصل من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا 
ثارت عندنا باجلامعة زوبعة ، قبل أربع سنوات :فقال ،وقد ذكر يل قصة إسالمه ،يةاألمريكات اجلامعبإحدى 

                                                
  .٢٣٤:حىت املالئكة تسأل)  ١(
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قد كان من بني مدرسيها رجل متعصب و،كانت حمجبةو،ت للدراسة طالبة أمريكية مسلمةحيث التحق، كبرية
  يظهر شعائره للعيان؟ وفكيف مبن يعتنقه ،ال يهامجهيبغض اإلسالم ويتصدى لكل 

وشن حربا شعواء  ،حياول استثارا كلما وجد فرصة ساحنة للنيل من اإلسالمهذا األستاذ كان وقد 
حيث الترصد هلا  ،فبدأ حيارا عرب طريق آخر ،املوضوع دوء ازداد غيظه منهاملا قابلت هي و،عليها

وملا عجزت املسكينة أن جتد هلا خمرجا ، والتشديد عليها بالنتائج، إلقاء املهام الصعبة يف األحباثو،بالدرجات
  . تقدمت بشكوى ملدير اجلامعة مطالبة فيها النظر إىل موضوعها

بني الطرفني املذكورين الدكتور والطالبة لسماع وجهيت نظرمها لقاء تم عقد وكان قرار اإلدارة أن ي
  . والبت يف الشكوى

وكنا متحمسني جدا حلضور هذه اجلولة اليت ، حضر أغلب أعضاء هيئة التدريس ،وملا جاء املوعد احملدد
  . تعترب األوىل من نوعها عندنا باجلامعة

، وألجل هذا يهضم حقوقها العلمية ،املدرس يبغض ديانتها بدأت اجللسة اليت ذكرت فيها الطالبة أن
وكان من بينهم من ، وطلبت االستماع لرأي بعض الطلبة الذين يدرسون معها، وذكرت أمثلة عديدة هلذا

  . ومل مينعهم اختالف الديانة أن يدلوا بشهادة طيبة حبقها، تعاطف معها وشهد هلا
فقامت تدافع  ،فخاض بسب دينها ،واستمر باحلديث، نفسه ثر هذا أن يدافع عنإحاول الدكتور على 

فنسأهلا عما  ،حىت أننا كنا نقاطعها، وكان حلديثها قدرة على جذبنا، أدلت مبعلومات كثرية عنهو ،عن اإلسالم
فقد  ،فلما رآنا الدكتور املعين مشغولني باالستماع والنقاش خرج من القاعة ،فتجيب ،يعترضنا من استفسارات

  .من اهتمامنا وتفاعلنا تضايق
يف و، بقينا حنن جمموعة من املهتمني نتجاذب أطراف احلديثو ،فذهب هو ومن ال يرون أمهية للموضوع

الدوافع وفيها ذكرت  ،)ماذا يعين يل اإلسالم؟ (ايته قامت الطالبة بتوزيع ورقتني علينا كتب فيها حتت عنوان 
وشرحت مشاعرها الفياضة صوب  ،أثروبينت ما للحجاب من أمهية مث، اليت دعتها العتناق هذا الدين العظيم

  . كل هذه الزوبعةبالذي تسبب و ،هذا اجللباب وغطاء الرأس الذي ترتديه
وتناضل ، ا تدافع عن حقهاإفقد قالت ، ألن اجللسة مل تنته بقرار ألي طرفو ..لقد كان موقفها عظيما

تأخري واحلها أن تبذل املزيد حىت لو اضطرت ملتابعة القضيةن مل تظفر بنتيجة لصأا إووعدت ، من أجله
ومل نكن أعضاء هيئة التدريس نتوقع أن تكون الطالبة ذا املستوى من ، لقد كان موقفا قويا، الدراسة نوعا ما

  . ومن أجل احملافظة على مبدئها ،الثبات
ذه القضية يدور حوهلا النقاش داخل وبقيت ه، وكم أذهلنا صمودها أمام هذا العدد من املدرسني والطلبة

فما عرفته عن اإلسالم حببين فيه  ،أما أنا فقد بدأ الصراع يدور يف نفسي من أحل تغيري الديانة ،أروقة اجلامعة
كما أن ، ثالث يف نفس العامووتبعين دكتور ثان، وبعد عدة أشهر أعلنت إسالمي، ورغبين يف اعتناقه، كثريا

  . هناك أربعة طالب أسلموا
وهناك ، وهكذا يف غضون فترة بسيطة أصبحنا جمموعة لنا جهود دعوية يف التعريف باإلسالم والدعوة إليه
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وعما قريب إن شاء اهللا ينشر خرب إسالمهم داخل أروقة ، اآلن عدد من األشخاص يف طور التفكري اجلاد
 .هاحلمد هللا وحدو.اجلامعة

 :آال أولينيكوفا
هذه : فقال ،فسألت البابا عنه ،)آال أولينيكوفا(اسم يف هذا الفصل دفتر البابا من األمساء اليت رأيتها يف 

 ،قد أخربتين عن قصة اعتناقها لإلسالم ،درست الطب يف ثالث جامعاتوقد  ،اجلامعية الروسيةبأستاذة 
ذي قتل ذلك الشيوعي الوهي مدينة تنتسب إىل لينني  ..)لينني غراد ( ولدت يف مدينة  ،أنا روسية: فقالت

  .آالف املسلمني يف اجلمهوريات املسلمة يف االحتاد السوفيييت السابق
تعلمت وواصلت الدراسة يف أسرة فقرية مل يكن هلا من زاد سوى صيد األمساك اليت عمل ا والدي وقد 
  .من قدمي

ودرست بعدها يف  ،مث حصلت على املاجستري فالدكتوراه ،درست الطب يف موسكو وخترجتوقد 
  .عات موسكو وكييف ولينني غرادجام

 .ال تتفق وفطرة اإلنسان يف العيش حبرية وأمان ورفاه ،حيايت يف ظل الشيوعية كانت سيئة جدا
وإال كان املصري هو  ،مثل سائر الناس ،لكنين مل أكن أستطيع الكالم ،كنت يف داخلي ثائرة على الوضع

 .أو السجن أو التعذيب ،أو النفي لسيبرييا ،القتل
ومنعا من  ،وإجبارا على حياة ال توافق فطرة البشر ،ظلما واستعبادا وقهرا ،انت حياتنا جحيما مستعراك
 .وإجبارا على الكفر واإلحلاد ،العبادة

وألن االحتاد  ،حنن نعلم عن اإلسالم أكثر مما يعرفه الغربيون ألسباب أمهها قربنا من اتمعات املسلمة
 .وهؤالء يعملون معنا يف خمتلف مراكز الدولة ،مليون مسلم ٦٠السوفيييت كان يضم قرابة 

والحظته يف تصرفات الطلبة الوافدين من الدول  ،عرفت اإلسالم من بعض املسلمني العاملني معنا
  .سورية والكويت وليبيا واليمن والعراق :اإلسالمية مثل

إذ مل  ،يف جامعة كييفتعرفت على اإلسالم أكثر من خالل طالب سوري من محص كان يدرس الطب و
فقد كان  ،وكانت أخالقه عالية جدا ،وال يقيم عالقات مع النساء ،وال يأكل حلم اخلرتير ،يكن يشرب اخلمر

 .هذا مرتيل ومسجدي :وكان يسكن مرتال متواضعا يقول عنه ،أمينا وصادقا
ولقد أهداين  ،سالمليؤكد أن هذه هي أخالق اإل ،وتعامله املهذب ،شدين هذا الطالب املسلم بأخالقه

  .كتبا عن اإلسالم قرأا جيدا فزادت معرفيت به
ودرست  ،وسافرت إىل سورية حيث التحقت بكلية الدعوة ،م تركت العمل مؤقتا ١٩٩٢يف عام و

 .ألعلن إسالمي ١٩٩٥وخترجت عام  ،اإلسالم فيها
 ،اإلسالم دين عظيم: فقالت ،وهي اليت جعلته تقتنع به وتعتنقه ..وقد ذكرت يل فضائل اإلسالم ومزاياه

الحظت األخوة واحملبة بني  ..بينما مل تعش الشيوعية أكثر من سبعني عاما  ،وهو يف بالدنا من قبل ألف عام
يزداد جتلي اإلسالم يف رمضان حيث النظام والصرب واملودة اليت تفتقدها اتمعات  ..املسلمني وتبادل النصح 
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بعد ارتدائي احلجاب  ..وهذا يالئم الطبيعة البشرية  ،إلسالم يراعي الدنيا واآلخرةا ..غري املسلمة على إطالقها 
  .أحاول عدم االختالط بالرجال قدر املستطاع

. .لو عرف جمتمعنا اإلسالم جيدا وطبقه ألنقذه من اجلرمية والفساد واملافيا واملخدرات والدعارة والبطالةو
  .نفس وباآلخرينألن اإلسالم حيرم وحيارب كل ما يضر بال

  .وفيه احلل ملشكالت اتمعات املختلفة ،والشايف هلا من أمراض العصر ،اإلسالم هو اخلالص للبشرية
  .لقد سقطت الشيوعية يف مزبلة التاريخ على الرغم من كل ما أحاطوها به من دعايات

 ،م يف روسيا وغري روسيابل تعاظم دوره واتسعت رقعته اليو ،بقي اإلسالم الذي حاول الشيوعيون طمسه
  .ويف هذا درس وعربة ملن أراد أن يعترب

وسوف أحاول  ،أنا اآلن بصدد وضع كتاب عن اإلسالم بالروسية: وقد قالت يل يف آخر حديثي معها
  .الذي رأيت من خالله النور ،تعريف اجلميع ذا الدين العظيم

 :صويف بوافري
هذه : فقال ،فسألت البابا عنه ،١ )صويف بوافري(اسم   هذا الفصليف من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا

ولدت : فقالت ،وقد حدثتين حديث إسالمها ،اجستري يف تعليم الفرنسية والرياضياتحتمل درجة املكندية عاملة 
ت إىل أن بلغ ،اعتدت الذهاب إىل الكنيسةلذلك ف ،يف عائلة كاثوليكية متدينة ١٩٧١يف مونتريال بكندا عام 
كانت هذه و ،حيث بدأت تراودين تساؤالت كثرية حول اخلالق وحول األديان ،الرابعة عشرة من عمري

  .على الذين كنت أسأهلمولكين تعجبت من صعوبتها  ،ولكنها سهلة ،التساؤالت منطقية
رة فلماذا ال نسأله مباش ،وهو الذي يعطي ومينع ،إذا كان اهللا هو الذي يضر وينفع: من هذه األسئلةو

أليس القادر على كل شيء  ..؟!وملاذا يتحتم علينا الذهاب إىل الكاهن كي يتوسط بيننا وبني من خلقنا  ..؟!
  ؟ !هو األوىل بالسؤال 

 ،فلما مل أتلق األجوبة املقنعة عنها توقفت عن الذهاب إىل الكنيسة ،أسئلة كثرية كهذه كانت تلح علي
  .واليت ال طائل منها ،املقنعةومل أعد لالستماع لقصص الرهبان غري 

دون أن أجد فيها أجوبة تشفي  ،لذلك رحت أدرس أدياناً أخرى ،لقد كنت أؤمن باهللا وبعظمته وبقدرته
فتعرفت على شاب مسلم تعرفت  ،وبقيت أعيش احلرية الفكرية حىت بدأت دراسيت اجلامعية ،تساؤاليت يف احلياة

  .فيه من أجوبة مقنعة عن تساؤاليت الكربىفأدهشين ما وجدت  ،من خالله على اإلسالم
واملنظر األمجل الذي  ،حىت استوىل حبه على قليب ،وبقيت سنة كاملة وأنا غارقة يف دراسة هذا الدين الفذ

كانت تبهرين تلك احلركات املعربة عن  ،جذبين إىل اإلسالم هو منظر خشوع املسلم بني يدي اهللا يف الصالة
فوجدت بعض األخوات الكنديات اللوايت  ،فبدأت أرتاد املسجد ،عبودية هللا تعاىلالسكينة واألدب وكمال ال

 ،فارتديت احلجاب أوالً ألخترب إراديت ،شجعين على املضي يف الطريق إىل اإلسالموهو ما  ،سبقنين إىل اإلسالم

                                                
  .املعطي الدااليت عبد.د ،)رحبت حممدا ومل أخسر املسيح(كتاب :انظر)  ١(
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وأن حممداً رسول  حني شهدت أن ال إله إال اهللا ،وبقيت أسبوعني حىت كانت حلظة االنعطاف الكبري يف حيايت
  .اهللا

 ،هو نفسه الذي مجعنا من بعد لنكون زوجني مسلمني ،إن اإلسالم الذي مجعين مع هذا الصديق املسلم
 .لقد شاء اهللا أن يكون رفيقي يف رحلة اإلميان هو رفيقي يف رحلة احلياة

 :ابراهيم شاهني اسرب
: فقال ،فسألت البابا عنه ،١)براهيم شاهنيإ اسرب(اسم يف هذا الفصل من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا 

اسم معروف يف الواليات املتحدة االمريكية اليت حيمل جنسيتها وتربطه وهو  ..الدكتور اسرب ابراهيم شاهنيهو 
  .حد الشخصيات ذوي االجنازات يف دول الغربأيعترب بل  ،عالقة صداقة محيمة مع رؤسائها

ن بعضها ادرج ضمن الكتب إبل  ،وساط القراءأيت حققت رواجاً بني عرف مبؤلفاته ومقاالته الوقد 
  .االكثر رواجاً وخصوصاً تلك اليت هلا عالقة بالتكنولوجيا

وقد نال جائزة قيمة يف جمال تطوير  ،ومتحدث لبق جييد فن احلديث ،خطيب بارعوهو باإلضافة إىل هذا 
وضمن أحد الشخصيات ذوي اإلجنازات يف  ،كانوهو مصنف ضمن رجال العلم األمري ،املهارات املتخصصة

وقد نال جائزة رواد . وأحد األساتذة البارزين يف أمريكا ،كما أنه مواطن فخري ملدينة تكساس. دول الغرب
كما حصل على شهادة تقدير وسجل أمسه يف سجل الشرف التذكاري  ،اخلطابة العاملية للباقته يف احلديث

  .الرئاسي
ـ يف أصلي نا أو ،١٩٣٧ولدت يف لبنان عام : فقال ،وحدثين عن قصة إسالمه ،مريكاوقد التقيت به يف أ

ومن خالل حيب لروح املغامرة كشاب  ،درست يف لبنان واكملت دراسة الثانوية فيها ،رثوذكسيأمسيحي ـ 
لعمل طلباً ل ١٩٥٧يف مقتبل العمر وطموحي وتعطشي للمعرفة هاجرت اىل الواليات املتحدة االمريكية عام 

وقد درست جبامعة تكساس يف  ،نفق على نفسيوكنت اعمل اثناء الدراسة أل ،والبحث عن فرص وظيفية
وحصلت على درجة البكالوريوس يف العلوم من قسم اهلندسة الكيميائية من جامعة والية  ،وسنت ملدة سنتنيأ

كما  ،اجستري يف العلوموحصلت على درجة امل ،اوكالهوما مث درست بعد ذلك جبامعة اريزونا يف توسون
  . حصلت على شهادة الدكتوراة من جامعة تينيسي يف نوكسفيل

ففي جامعة اوكالهوما انتخبت  ،ثناء دراسيت هناك كنت ناشطاً يف شرح القضايا العربية والدفاع عنهاوأ
  .رئيساً ملنظمة الطلبة العرب

  واعتنقته؟ ،واقتنعت به ،فكيف أقبلت على اإلسالم: قلت
ومن  ،ويف مراحل التعليم املختلفة ..ىل اإلسالمشديد إيل مبشعر أمنذ صغري أنا  ..صارحك القولأ: قال

ن اإلسالم دين أخالل ما اطلعت عليه يف صغري عن احلضارة العربية واإلسالمية والتاريخ العريب اتضح يل 
ل صداقايت مع كثري من املسلمني ومن خال ،حناء املعمورةأوقد انبعث من اجلزيرة العربية لينتشر يف مجيع  ،عظيم

                                                
 .يفبدر اخلر: أجرى احلوار يف الرياض، )الشرق االوسط(أجري معه احلوار يف جملة ) ١(
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نا أفمثالً  ،ىل عدة عقود ملست فيهم سلوكيات يف غاية الكمال وممارسات جتربك على احترامهمإاليت امتدت 
  .ن االحترام هو ديدن هذه الصداقةإبل  ،ي شيء يشعرين بالبعد عنهمأصدقائي املسلمني أجد من أمسيحي مل 

ن صداقايت للدكتور ناصر بن أكما  ،م جتربك على احترام هذا الدينن املعاملة والوعي لب روح اإلسالإ
فاإلسالم دين واقعي ودين  ،جيايب على حيايتإعاماً كان هلا تأثري  ٣٣ابراهيم الرشيد اليت امتدت ألكثر من 

  .نسان وتكرميهيدعو للعدالة والرمحة وتقدير اإل
  لى إعالن إسالمك؟فما السبب اخلاص الذي أجربك ع ،هذا السبب العام: قلت
ضافة اىل ما كانت إو ..)ومل يبق من الزمن مثل ما مضى ،العمر ميشي وحنن منشي(لنفسي قلت لقد : قال

فقد مررت بظروف صعبة جداً منذ سنتني ونصف حيث خضعت لعملية  ،ذاكريت ختتزنه من حب لالسالم
ن العملية أواتضح يل  ،ريكيةوذلك يف احدى املستشفيات االم ،استئصال ورم سرطاين حول البنكرياس

  . ن نسبة جناحها تعد من النوادرأونتائجها خطرة و
ن البعض منهم إبل  ،ويف ليلة العملية تلقيت اتصاالت من اصدقاء وحمبني كلهم يدعون يل بنجاح العملية

رمي بصوت وألنين مولع بالقرآن الك ،م دعوا يل يف احلرم خبروجي ساملاً معاىف من هذا الظرفأىل إشار أ
وينتابين عند مساعه شعور غريب  ،تلذذ باالستماع اليهأاملقرئ الراحل عبد الباسط عبد الصمد الذي كنت 

وبعد العملية شعرت  ،ىل آيات من القرآن الكرميإجراء العملية إفقد استمعت ليلة  ،شعر بعده بالطمأنينةأ
  .حصل ذلك حبمد اهللاوبالفعل  ،سالميإعلن أن أوحينها قررت  ،بطمأنينة عميقة وروح هادئة

هذه سالمك مع إتزامن أال ترى أن : فقلت ،كانت الظروف السياسية اليت أعلن فيها إسالمه صعبة جدا
 ،مريكاأمريكية البارزة وتربطك عالقة بصناع القرار السياسي يف نت ضمن الشخصيات األأصعبة والظروف ال
سالمك فيه نوع من إهل ترى ان توقيت  ،وجي دويلنك استشاري دويل ورئيس ملعهد تكنولأىل إضافة إ

  التحدي؟
فقد اختذت  ،حداًأخشى أولكنين ال  ،اعالن اسالمي يف ظل هذه الظروف هو نوع من التحدي ،نعم: قال

  .قرار الدخول يف الدين اإلسالمي عن قناعة تامة
  أال ختاف أن توجه لك انتقادات بسبب إسالمك؟: قلت
  .ولكن كما قلت ال أعبأ بذلك ..نتقاداتواجه اأبالتأكيد س: قال
  سرتك؟ أستعرض اإلسالم على فهل : قلت
سريت لإلسالم وخصوصاً زوجيت االمريكية يعتمد على أفراد أودخول  ،قناعسلوب اإلأولكن ب ،نعم: قال
  .سالميإفضل بعد أكون أواآلن س ،نين قدوة ألسريت سابقاًأرى أنا أو ،القناعة

  لتشهري باإلسالم واملسلمني والعرب يف الغرب؟قومي وقومك من اأنت ترى ما يفعل : قلت
ن يكون حقداً أن ما طرح ال يعدو أوقد تابعت ذلك ووجدت  ،ما يربر مثل هذا اهلجومهناك ليس : قال

ن أوالغريب  ،واقع الدين اإلسالمي املشهور بالعدل واحلق وواقع املسلمني والعرب ،وكراهية وال يصور الواقع
  . لة تأيت من اشخاص يف مراكز قوى تؤثر على املاليني من املواطننيهذه احلم
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ن أومن املستحيل  ،صبح طوفانا من الدعاية السيئةأسبتمرب  ١١حداث أواالعالم االمريكي وخصوصاً بعد 
وهذا يتطلب آلية من العرب واملسلمني  ،يضاح احلقيقة بسبب سيطرة الصهاينة عليهإىل إمامه من يسعون أيقف 

  .يضاح الصورة وتصحيح املفاهيم اخلاطئة عن دينهم وعن واقعهمال
صراعاً ظهر بني اإلسالم أن هل ملست  ،من خالل دراستك لإلسالم وخمالطتك للمسلمني: قلت

  واملسيحية؟ 
لكن ظهرت مؤخراً  ،والعكس كذلك ،ال تعادي اإلسالمـ يف أصلها وحقيقتها ـ املسيحية : قال

وهو جنل املبشر ـ إعالن احلرب على اإلسالم مثل ما ذهب اليه فرانك جراهام صوات من مبشرين تتناول أ
واإلسالم هو دين  ،فإله اإلسالم ليس بإهلنا ،ن يعلن احلرب على اإلسالمأجيب  :حيث قالـ  الكبري بل جراهام

  .عنف وكراهية ألقصى درجات
ن يقال أمثل هذا الشخص ميكن  وهل ،وتتناقله بعض وسائل االعالم ،هل مثل هذا الكالم يطرح ،تصور

نه إ ..)من ضربك على خدك االمين فأدر له خدك االيسر( :فاملسيحية تقول ،ال اعتقد ذلك ،نه يدين باملسيحيةإ
ن تعرف حقيقته أو أو تبدي رأياً فيه دون أفكيف تنتقد ديناً  ،بذلك حيرض العامل على احلرب وهذا شيء مؤمل

  . ان تقرأ عنه
 ،ومن قبل متطرفني مسيحيني ،ض يف الغرب يقارن اإلسالم النبيل باملتطرفني من املسلمنين البعأاملشكلة 

  .ن اإلسالم واملسيحية براء من هذه النماذجأرغم 
  ما هي اآللية اليت تراها مناسبة لتصحيح املفاهيم اخلاطئة عن اإلسالم؟ : قلت
ساليب أمن خالل املراكز االعالمية ب ،رخاآلمن خالل احلوار مع  ،يضاح حقيقة اإلسالمإمن خالل : قال

  .خريننبيلة وحمترمة توضح احلقيقه وتراعي شعور اآل
 :موري ديفيد كيل

: فقال ،فسألت البابا عنه ،)موري ديفيد كيل(اسم يف هذا الفصل من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا  
وقد سألته أن حيدثين عن سر اختياره  ،اوقد التقيت به يف بعض رحاليت إىل كند ،باحث كندي شابهذا 

وأتردد علي الكنيسة حيت الثانية عشر  ،كنت أنتمي ايل عائلة مسيحية :فقال ،اإلسالم دينا دون سائر األديان
ولكن ترددي علي الكنيسة بدأ يقل كثريا أو شعرت بأن  ،وكنت أغين مزامري وتراتيل الكنيسة ،من عمري

وكانت مشكلة الدين تثري إهتمامي بشكل كبري يف  ،غ الروحي اليت أشعر اوجودي هناك ال يعاجل حالة الفرا
  .ذلك الوقت

علم أكن أمل  إال أين ،وسائل اإلعالمتذكره عن اإلسالم من خالل ما شيئا قليال عرف  كنت أورغم أين
. .من االديانعلم أن اإلسالم تربطه أي عالقة بدين ابراهيم أو غريه أكن أبل مل  ،أن اإلسالم دين توحيدي

حد علماء اإلسالم يف سويسرا وصف اإلسالم بانه نقطه أأن  تاإلسالم بقوة عندما علم إىللتفت أ تبدأ لكين
  .تالقي بني اهللا كما هو وبني االنسان كما هو

 ،وبدأ يتكشف أمامي الكثري من تعاليم الدين اإلسالمي ،بعدها بدأت رحلة البحث والدراسة والتفكري
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خاصة وأن اتمع الغريب ككل  ،ليت تتمثل يف عدم وجود من يشجعين علي دخول اإلسالموكانت كل مشك
 .يتخذ موقفاً معادياً لإلسالم

 ين إىلهداوهو الذي  ،نشدهكنت أالتوازن الذي لقد وجدت يف اإلسالم  ..تراجع عن اإلسالم مل أولكين
كثرياً عنها يف  تلة الروح يف هذا الزمان واليت حبثفيه عالجاً وحالً ملشك توجدقد و ،ةالغاية احلقيقية من احليا

  .اإلسالم ىجد ديناً يعاجل هذه القضية بشكل شامل وواسع سوأمل  لكين ،خمتلف األديان
  .عبد الصمد ينفس يتومس ..ينبالصعوبات اليت سوف تواجه يرغم علم يإسالم تأعلنلقد 
  ما هي الصعوبات اليت واجهتك بعد إسالمك؟: قلت
ولكن مبرور الوقت اكتشفت أنين فقدم  ،صدقائيأدما أعلنت إسالمي مل ألق معارضة من قبل عن: قال

 ،وعندما اكتشفوا ذلك توترت عالقيت م ،فقد أخفيت إسالمي عنهم طويال ،أما بالنسبة لعائليت ،مجيعاً
  .ديدةوهم يتعاملون معي حبساسية ش ،وملدة عام كامل ،واصيبوا حبالة من خيبة األمل واحلزن

قتديت بالصحايب اجلليل مصعب بن عمري الذي فضل اورغم أن موقفهم من إسالمي كان يعذبين إال أنين 
  .. اإلميان علي أمه واليت كان باراً ا

 ،سالميإولكنهم ما يزالوا حيت اليوم حيرصون علي إخفاء نبأ  ،لكن مبرور الوقت حتسنت عالقيت باألسرة
  .ويعتربون ذلك فضيحة

 :يم سوسهأمحد نس
هذا : فقال ،فسألت البابا عنه ،)أمحد نسيم سوسه(اسم يف هذا الفصل من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا 

وواحد من أبرز املختصني بتاريخ الري يف  ،عضو يف امع العلمي العراقيهو و ،باحث مهندس من العراق
الكثري من الدراسات يف تاركا  تويف قبل سنواتوقد  ،لكرميكان يهوديا فاعتنق اإلسالم متأثرا بالقرآن ا ،العراق

 ،فند يف عدد منها ادعاءات الصهيونية العاملية من الناحية التارخييةقد و ،وخاصة يف تاريخ الري ،خمتلف ااالت
رية الذي حتدث فيه عن س) يف طريقي إىل اإلسالم(و ،)مفصل العرب واليهود يف التاريخ(ومن مؤلفاته الشهرية

  .حياته
وسأنقل لك من  ،وعن إعجابه الشديد باإلسالم ،فحدثين عن رحلته إىل اإلسالم ،وقد تشرفت بااللتقاء به

  :فمن أقواله ،كالمه ما تستطيع أن تكتشف به سر اجنذابه إىل اإلسالم
.. ا شديدافولعت به ولع.. حينما شرعت يف مطالعة القرآن الكرمي للمرة األوىل.. يرجع ميلي إىل اإلسالم(

   ١)وكنت أطرب لتالوة آياته
الواقع أن حتوير وتبديل مصاحف اليهود أثر أمجع عليه العلماء يف عصرنا احلايل نتيجة الدرس والتنقيب (

وقد جاء ذلك تأييدا علميا لألقوال الربانية اليت أوحيت قبل نيف وثالثة عشر قرنا على لسان النيب العريب 
فقد حافظ املسلمون عليه حبرص شديد وأمانة صادقة فهو حقًا الكتاب املقدس .. ايدأما الفرقان  .الكرمي

                                                
  .٥١/  ١ :يف طريقي إىل اإلسالم)  ١(



 ٢٠١

وما على القارئ إال أن يطالع ما كتبه  ،الفريد الذي أمجع الكل على سالمته وطهارته من التالعب والتحوير
ا ما يصوبون وهؤالء أجانب غرباء كثري ،الذين وصفوا كيفية مجعه وتدوينه.. املستشرقون يف هذا الباب

والواقع أن الدالئل التارخيية واضحة بأجلى وضوح مما ال يترك أي شك . أسهمهم الناقدة السامة حنو اإلسالم
يف أن الفرقان الكرمي مل يطرأ عليه أي حتريف أو حتوير وقد جاء كالم اهللا بكامله على لسان نبيه  دون أن يتغري 

   ١)فيه حرف واحد
ويستدل من ذلك أن التعاليم اإلهلية املقدسة  ،ء مهيمنا على ما بني يديه من الكتابورد يف القرآن أنه جا(

األصلية قد ضمن القرآن احملافظة عليها مبا أوضحه من احلقيقة بإظهار الصحيح والدخيل يف الكتب الرائجة يف 
قيقية وخري حافظ إياها وعليه فيكون ذا البيان واإليضاح قد جاء خري مهيمن على كتب اهللا احل ،زمان نزوله
  ٢)من التالعب

الواقع أنه يتعذر على املرء الذي مل يتقن اللغة العربية ومل يضطلع بآداا أن يدرك مكانة هذا الفرقان (
وملا كان القرآن الكرمي قد تناول كل أنواع التفكري والتشريع  ،اإلهلي ومسوه وما يتضمنه من املعجزات املبهرة

وهل من مناص للمرء من االجنذاب . على إنسان واحد أن حيكم يف هذه املواضع كلها فقد يكون من العسري
فقد جعل اهللا تعاىل معجزة . .إىل معجزة القرآن بعد متعنه يف أمية نيب اإلسالم ووقوفه على أسرار حياة الرسول

   ٣)القرآن وأمية حممد  برهانا على صدق النبوة وصحة انتساب القرآن له
مما كانت عليه يف األزمنة  ،عصر النور والعلم ،ة القرآن الكرمي هي أكثر بروزا يف عصرنا احلايلإن معجز(

  ٤)اليت سادها اجلهل واخلمول
يستحسن بأتباع موسى وعيسى عليهما السالم أن يراجعوا التاريخ اإلسالمي ليقفوا على ما يأمر به (

ويثبت لنا التاريخ عدا ذلك أن . املقاتلني بصورة عامة اإلسالم بشأن الرفق باألطفال والنساء والشيوخ وغري
املسلمني ساروا وفق شريعتهم القاضية بوجوب عدم مس األطفال والنساء والشيوخ بكل أمانة وحرص حىت يف 

  ٥)الظروف اليت كان فيها العدو املقابل يقتل األطفال والنساء وغري احملاربني من املسلمني
وقد مضت عليهم قرون  ،الم أمنا وعدالً اتقوا به شر االضطهاد واالعتداءوجد اليهود حتت راية اإلس(

  ٦)عديدة وهم يف خري وثراء
خلة احترام األديان وإطالق احلرية  ،من مجلة ما محله الصليبيون إىل بالدهم تلك اخللة اإلسالمية الشريفة(

  ٧)تعاليم الروحيةألهل الدين يف تأدية فرائضهم مع احترام ما جيلّونه من العادات وال
                                                

  .٨٦/  ١ :يف طريقي إىل اإلسالم)  ١(
  .٨٧/  ١ :يف طريقي إىل اإلسالم)  ٢(
  .١٨٣ – ١٨٢/  ١ :يف طريقي إىل اإلسالم)  ٣(
  .١٨٥/  ١  :يف طريقي إىل اإلسالم)  ٤(
  .٩٤/  ١ :يف طريقي إىل اإلسالم)  ٥(
  .١٣٠/  ١ :يف طريقي إىل اإلسالم)  ٦(
  .١٣٣/  ١ :يف طريقي إىل اإلسالم)  ٧(
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وأن  ،ن اإلسالم شريعة العدل واإلنسانية وأنه ينطوي على مبادئ تفوق السيف يف قوا واستقامتهاإ(
  ١)منهج اللطف يف دعوته إىل حقيقة التوحيد جيتذب القلوب ويسحر العقول ويأسر الناس بال سيف وال قتال

ا تتمتع ا إال بعد ظهور اإلسالم ألن اإلسالم جيب أال يغرب عن البال أن املرأة مل تكن قد حازت حقوقً(
  ٢)هو أول من رفع قدر املرأة وأعطاها حقها يف احلياة كحق الرجل

) لقد حرمت املسيحية الطالق ولكن يف الوقت نفسه جند أنظمة البالد املسيحية وقوانينها الرمسية تنص
عرض احلائط ووضعوا القوانني اليت تنقضها من  إن املسيحيني أنفسهم قد ضربوا بتعاليم ديانتهم. على إباحته

وما كان ذلك كرها لديانتهم ولكن رغبة يف وضع ما تتطلبه نفسية اتمع البشري من نظام يضمن  ،األساس
ولو صحا املسيحيون من غفلتهم وتأملوا يف األمر . االطمئنان يف عالقات اجلنسني ويكفل السعادة البشرية

  ٣)قد سبقهم يف هذا املضمار من قبل ثالثة عشر قرنا التضح هلم بأن اإلسالم
من الغريب أن يصبح الطالق اليوم عند املسلمني إىل جانب القلة ويكثر عند الغربيني الذين كانوا (

فإنه حيصل بالواليات املتحدة األمريكية كل سنة  ،وما فتئ يزداد مع الزمن انتشارا مطردا ،ينكرونه أشد اإلنكار
ويف أوروبا يبت يف عشرات األلوف من قضايا الطالق وعلى األخص يف  ،لى املائيت ألف طالقما ينيف ع

كما أنه  ،وال يغيب عن الذهن أن اإلسالم مع إباحته الطالق للضرورة فإنه يعد أبغض احلالل عندا هللا. فرنسا
الرجل عن اإلقدام الطالق ما  ورد يف القرآن الكرمي ما حيتم الرفق باملرأة ويفرض احملافظة على حقوقها ويقصي

  ٤)أمكن
هكذا كان الوضع حينما جاء حممد  . جمرد ذكرها أمر ممتهن ،كانت املرأة يف ديار العرب قدميا حمض متاع(

 ،فرفع مقام املرأة يف آسيا من وضع املتاع احلقري إىل مرتبة الشخص احملترم الذي له احلق يف احلياة حياة حمترمة
  ٥)أن ميلك ويرث املال كما أن له احلق يف

مما يدل على أن اإلسالم هو دين أبدي قد انزل لكل وقت ومكان جند أن عادة تعدد الزوجات مل تعد (
وذلك لسبب التطور الذي طرأ يف حياة معظم اجلماعات  ،تتبع يف كثري من األحناء اإلسالمية إال ما ندر وقل

هذا وإذا دقّقنا كم هي النسبة .. الزوجات متعذرا تطبيقهحبيث جعل العسر االقتصادي والظروف احلالية تعدد 
املئوية من املؤمنني بالدين اإلسالمي الذين يطبقون عادة تعدد الزوجات يف الوقت احلاضر جند فعالً أا نسبة 

  ٦)جد قليلة
علمه  لكان ،إين أعتقد بأنه لو كان لإلسالم يف أمريكا بعض ما كان للمسيحية من الدعاية والتبشري (

خيفق اليوم يف معظم أصقاع هذه البالد الواسعة ولكان لقي فيها من التشجيع خبالف ما هو معروف من فشل 
                                                

  .٣٨/  ٢ :يف طريقي إىل اإلسالم)  ١(
  .١/١٨٧ :يف طريقي إىل اإلسالم)  ٢(
  .٣١ – ٢/٣٠ :يف طريقي إىل اإلسالم)  ٣(
  .٣٢ – ٢/٣١ :يف طريقي إىل اإلسالم)  ٤(
  .٢/٤٢ :يف طريقي إىل اإلسالم)  ٥(
  .١٤٥ – ٢/١٤٤ :يف طريقي إىل اإلسالم)  ٦(



 ٢٠٣

  ١)التبشري النصراين
 ،وهذا االنتقال السريع خميف ومريع ،ن البالد العربية جتتاز اليوم دورا عصيبا هو دور االنتقال والتطورإ(

نتدارك األمر بالتحلي بالصفات اإلسالمية السامية اليت متدنا باإلميان والقوة فقد تضيع فيه الوجهة واملبدأ إن مل 
  ٢)قبل أن تتغلب علينا مادة الغرب فتفرقنا وتنتزع من أبناء يعرب يقينهم وأمانيهم

أال وهي أن حرب الغرب ضد اإلسالم  ،البد للشباب املتعلمني أن يضعوا نصب أعينهم احلقيقة التارخيية(
وحمو شوكة اإلسالم من  ،لكم احلرب اليت أضرمها الغربيون املسيحيون بقصد قطع دابر املسلمنيت ،مل تنته
وقد وجد الغربيون يف نظريام اإلحلادية اليت يبثوا يف علومهم ويشجعوا بني املسلمني بوسائط . البسيطة

ونعين بذلك قوة اإلسالم اليت يتربص  ،خمتلفة غري العلم خري دسيسة بل أجنع وسيلة حملو اإلميان بالدين اإلسالمي
ويا ليت الشباب املسلمني يتروون يف مسلكهم ويدرسون احلقائق الدينية . هلا الغرب باغيا إمخادها واضمحالهلا

  ٣)التارخيية قبل أن يبيعوا عواطفهم الدينية رخيصة للعدو املترصد
إذ يرى الغربيون يف احتاد .. اتحد أنصارهإنه جيب أال ننسى أن العامل الغريب خيشى بأس اإلسالم إذا (

املسلمني خطرا على كيام ومدنيتهم وال خيفون شعورهم يف هذا الصدد بل هم يسعون بكل الوسائل لوضع 
  ٤)العراقيل يف سبيل التفاهم واالحتاد بني البالد اإلسالمية

رمت ا نريان احلروب الصليبية ال تزال البد من القول إن املناوأة اليت أحدثتها البابوية ضد اإلسالم وأض(
  ٥)متأصلة يف نفوس الغربيني

أي غاية أمسى وأقرب إىل اإلنسانية ودين اهللا من تلكم الغاية اليت كان يرمي إليها الرسول يف توحيد (
تابِ تعالَوا قُلْ يا أَهلَ الْك ﴿:لنتصور حممدا وهو ميلي على أهل الكتاب وحي اهللا قائال؟القلوب وإظهار احلقيقة

ضعذَ بختال يئاً ويش بِه رِكشال نو إِلَّا اللَّه دبعأَلَّا ن كُمنيبا وننياٍء بوس ةمفَإِنْ إِلَى كَل اللَّه وند ناباً مبضاً أَرعا بن
  ٦)٦٤:آل عمران( ﴾ تولَّوا فَقُولُوا اشهدوا بِأَنا مسلمونَ

ما حياة الرسول سوى سلسلة وقائع تارخيية عظيمة الشأن نبيلة . إن نيب اإلسالم شخصية تارخيية مبجلة(
  ٧)املرمى يتجلى فيها مقامه السامي من احللقة اإلنسانية

بل مثاالً كامالً لألمانة . كان حممد أمنوذجا للحياة اإلنسانية بسريته وصدق إميانه ورسوخ عقيدته القومية(
الستقامة وإن تضحياته يف سبيل بث رسالته اإلهلية خري دليل على مسو ذاته ونبل مقصده وعظمة شخصيته وا

                                                
  .٥٣/  ١ :يف طريقي إىل اإلسالم)  ١(
  .٦٢/  ١:يف طريقي إىل اإلسالم)  ٢(
  .٦٣ – ٦٢/  ١:يف طريقي إىل اإلسالم)  ٣(
  .١٣٤ – ١٣٣/  ١:يف طريقي إىل اإلسالم)  ٤(
  .١٣٥ –١٣٤/  ١:يف طريقي إىل اإلسالم)  ٥(
  .٧٣-١/٧٢: يف طريقي إىل اإلسالم)  ٦(
  .١/١٧٤:يف طريقي إىل اإلسالم)  ٧(



 ٢٠٤

  ١)وقدسية نبوته
ضحى بكل شيء من أجل رسالته إذ أتيحت له مرات فرصة االختيار بني نا أن حممدا ئإن التاريخ ينب(

 ،هما حياة عسر واضطهاد مقرونة بنشر رسالتهأمرين أوهلما حياة راحة وهناء وغىن على أن ينبذ دعوته وثاني
وقد فضل األمر الثاين ألن إميانه برسالته كان قويا وكان قد أوحي إليه بأنه قد اختاره ربه لبث هذه الرسالة 

  ٢)على اإلنسانية مجعاء فكان ما أراد اهللا له
يقة دين احلرية والفطرة على املرء الذي وقف على حقيقة اإلسالم أن يعترف بأن اإلسالم هو يف احلق(

  ٣)بعيدا عن قيود الكنيسة واستبدادها يف املسيحية وغريبا عن العصبية وتقاليدها الثقيلة يف اليهودية
ن املرء الذي تغلغل يف أعماق احلضارة الغربية وأدرك منطوياا وحمصها متحيصا دقيقًا نظريا وعمليا البد إ(

  ٤)إىل منهل العقيدة اإلسالمية لريوي غليله منهاله من االنقياد بقوة نفسية كمينة 
ما أعظم سروري اآلن حني جاء االستدالل العلمي الصحيح مؤيدا للميل الفطري فانتميت إىل الدين (

  ٥)اإلسالمي بدافع طبيعي غريزي وبتأييد علمي متحيصي فأصبحت بذلك مسلما شعورا وموطنا ودينا
مشريا  ،معترفًا جبوهر الديانتني السابقتني ،وحيديتني منقحا موضحا للحقيقةجاء اإلسالم بعد الديانتني الت(

مضيفًا كثرياً من اإلرشادات والتعاليم الروحية اليت أرادها اهللا لعباده .. إىل التحوير واألخطاء اليت طرأت عليهما
ومن ذلك . ينية اقتصادية سياسيةواضعا شريعة حتتوي على كل ما يتعلق باتمع من أمور اجتماعية د.. املؤمنني

يتضح أن اإلسالم مل يظهر هلداية القبائل الوثنية فحسب وإمنا جاء أيضا لتوحيد األديان ورفع الشكوك 
ولكن تأصل . واالرتباكات اليت انطوت عليها الديانتان اليهودية واملسيحية وإرشاد أتباعهما إىل الدين اجلديد

والساسة والعصبية اليهودية بصورة خاصة كل هذه كانت من العوامل اليت جذور الديانتني ونفوذ األحبار 
ولو أن هؤالء كانوا من املهتدين إىل اإلسالم دين احلقيقة لكان انقشع . حالت دون حتقيق التوحيد املنشود

  ٦)ءضباب الضالل والكراهية واالرتباط وانبثق نور السعادة على البشرية مجعاء يف جو مشبع بالصفاء والوال
 ،الواقع أنه ليس من دين من أديان العامل البشري حافظ على جوهره وقاعدة تعاليمه كالدين اإلسالمي(

  ٧)وهذا ما ميتاز به اإلسالم عن الديانتني اليهودية واملسيحية
فإن الديانة اإلسالمية هي اليت تستحق أن حتتل املكانة  ،إذا كان يصح ما يقال بأن خري األمور أوسطها(

متوسطة يف . .امية بني الديانات العاملية ألا جاءت مشبعة بروح الطبيعة والفطرة معتدلة يف طقوسهاالس

                                                
  .١٧٥ – ١٧٤/  ١:يف طريقي إىل اإلسالم)  ١(
  .١٣٠/  ٢:يف طريقي إىل اإلسالم)  ٢(
  .٥٢/  ١:يف طريقي إىل اإلسالم)  ٣(
  .٥٣ – ٥٢/ ١: يف طريقي إىل اإلسالم)  ٤(
  .٥٥/  ١:يف طريقي إىل اإلسالم)  ٥(
  .٧٢ – ٧١/  ١:يف طريقي إىل اإلسالم)  ٦(
  .٧٥ – ٧٤/  ١:يف طريقي إىل اإلسالم)  ٧(



 ٢٠٥

  ١)فهي الشريعة الوسط اليت تدعو إىل العمل للدنيا واآلخرة يف آن واحد.. مسلكها
ا صاحلًا لكل صفي مبصفاة وحيه اإلهلي ليكون دين ،إن اإلسالم هو الدين الصايف الذي أراده اهللا لإلنسانية(

  ٢)إنسان ولكل زمان ومكان
لو أدرك هذا العامل التائه جوهر املبادئ اإلسالمية لوجد فيها خري كفيل حللّ معظم األدواء البشرية احلالية (

وملا احتاج إىل عصبة أمم أو نظائرها من االجتاهات لنشر مبادئ السلم والتعاون ألن اإلسالم يضم بني تعاليمه 
  ٣)نت أساس لتوطيد عرى العالقات السلمية بني األممأنبل مبدأ وأم

ذلك أنه جاء موضحا بعض احلوادث . لإلسالم فضل كبري على التاريخ نفسه من غري الوجهة الدينية(
التارخيية الغامضة حبيث فتح بابا واسعا للتدقيق والبحث بل جاء حافزا للعلماء للتنقيب وسرب أغوار البحوث 

ومن مث فإن خدمة اإلسالم للتاريخ والعلم بل خدمته . اط احلقائق اليت أوردها القرآن الكرميالتارخيية الستنب
لإلنسانية بصورة عامة بتشجيعه العلم الصحيح ونبذ التقليد األعمى مما يسجلها له التاريخ ما دام تاريخ يف 

  ٤)الوجود
ويرجع الفضل لإلسالم يف .. ة عدائيةإن الرتعة العامة للكنيسة املسيحية جتاه الفلسفة والعلم هي نزع(

إذ كان اإلسالم حاميا للكثري من املعلمني  ،حمافظته على الروح العلمية الفلسفية وإرجاعها إىل اتمع األورويب
والواقع أن العلم مل يرجع إىل أوروبا إال . والفالسفة الذين هجروا أوطام بنتيجة اضطهاد املسيحية إياهم

وأن هذا العلم الذي انتشر يف أوروبا عن طريق اإلسالم أخذ .. الذي امتد سلطانه إىل األندلسبواسطة اإلسالم 
يعمل يف عقول املفكرين شيئًا فشيئًا حىت كانت النتيجة أن أحدث صراعا عنيفًا بني الكنيسة وساسة الشعوب 

  ٥)املفكرين فكان نصيب الكنيسة التسليم مبعظم ما كانت تتمتع به من سلطان
 خيفى أن احلضارة اإلسالمية أنتجت ضحى التبصري والتيقظ نابذة التقليد ومتجنبة الظن فكانت ال(

التجربة والربهان قاعدة البحث فيها وبذلك متّ للمسلمني وضع األسس الثابتة للعلوم الصحيحة فجعلوا التجربة 
هتدى إليه اليونان مدى اشتغاهلم واملالحظة أساس املباحث العلمية ودعامة التنقيب األمر الذي مل يكن قد ا

فكون املسلمون بذلك ثقافة خاصة م وفلسفة إسالمية مستقلة بعد أن اقتبسوا حمسنات ما  ،بالبحث والفلسفة
يف الفلسفة اليونانية ونبذوا اآلراء الوثنية منها كما أم وضعوا األسس للعلوم الطبيعية والرياضية بأنواعها 

  ٦)لت هذه العلوم إىل أوروبااملختلفة ومن طريقهم وص
متتاز احلضارة اإلسالمية يف كوا ختضع يف معظم إنتاجها إىل التعاليم اإلسالمية فالقيام بالصناعات (

ألن العمل بذلك يف نظر اإلسالم فرض على األمة وهذا نظام  ،واألخذ بالعلوم متصل بروح األمة وعقيدا
                                                

  .٧٧/  ١:يف طريقي إىل اإلسالم)  ١(
  .٨٠/  ١:يف طريقي إىل اإلسالم)  ٢(
  .٦٩/  ١:يف طريقي إىل اإلسالم)  ٣(
  .١٠٢/ ١:يف طريقي إىل اإلسالم)  ٤(
  .١٨٩ – ١٨٨/  ١: يف طريقي إىل اإلسالم)  ٥(
  .١١٢/  ٢:  يف طريقي إىل اإلسالم)  ٦(



 ٢٠٦

ف املدنية الغربية فإا جعلت القيام بشؤون احلياة من اختصاص وذلك خبال.. يربط اإلنتاج البشري بالدين
  ١)فأمست مدنية مادية حمضة ال يعني الفرد فيها صاحبه وال ينصر أحد رفيقه ،االقتصاد املادي وحده

جيب أن ال يغرب عن البال أن املدنية الغربية احلديثة خابت يف إرضاء النفوس وأخفقت يف إجياد السعادة (
فهو .. هبطت بالناس يف هاوية الشقاء واالرتباك ألن جهود العلم احلديث موجهة إىل التدمري واإلفناءالبشرية ف

  ٢)بعيد واحلالة هذه من أن يتصف بالكمال أو أن يكون واسطة خلدمة اإلنسانية كما كان يف عهد اإلسالم
  

                                                
  .١١٣ – ١١٢/  ٢:  يف طريقي إىل اإلسالم)  ١(
  .١١٤/  ٢: يف طريقي إىل اإلسالم)  ٢(



 ٢٠٧

  سادسا ـ األولياء
  من تقصد باألولياء؟: فقلت ،)ولياءاأل(فوجدت عنوانه  ،فتحت دفتر البابا على فصله السادس

واتسع هلم من احلقائق ما ضاق  ،وانكشفت هلم احلجب ،أولئك الذين فتحت هلم أبواب السماء: قال
  .ملكوت اهللا ما راحوا يبشرون به عباد اهللاورأوا من  ،على غريهم
  ؟ فما عالقة هؤالء بشمس حممد : قلت
 ،وأعرف اخللق به ،وهلذا فإم أقرب اخللق إليه .. حممد هؤالء هم املستقبل األعظم ألشعة مشس : قال

  .وأكثر اخللق أدبا معه
  ؟وذلك األدب ،مب استفادوا ذلك القرب: قلت
ومن وحد وجهته إليه ظفر باألنوار اليت ال  ..فمن سار على قدم رسول اهللا  ..بالسري على قدمه: قال

  .نعم ا إال املخلصون املخلّصون من شوائب األناي
  .بل أرى كلمات ..ال أرى أمساء يف هذا الفصل: قلت
  .وحقائق وليسوا حروفا ..األولياء كلمات وليسوا أمساء: قال
   ..مل أفهم: قلت
 ..يعرب عنه احلياء يفالويل احلي ،وتصبح هي املعربة عنه ،الويل الذي يعيش احلقائق تتبناه احلقائق: قال

  .وهكذا ..ملتوكل يعرب عنه التوكلوالويل ا ..والويل احملب يعرب عنه احلب
  .ولكل حظه منها ..فقد ذكروا لطريق اهللا معارج ومقامات ومنازل ..أعلم بعض هذا: قلت
  .وهلذا كانت الكلمات هي املعرب عنهم ال األمساء ..األولياء هم الذين ظفروا بكل ذلك: قال
  .أرى كلمات كثرية: قلت
ولن أذكر لك إال ما  ..فإين أرى اجلدل يف عصرنا شديدا ..هاسأكتفي لك يف هذا املقام بأربعة من: قال
  .يطيقون

  :احملبة
  فما الكلمة األوىل؟: قلت
  .ومتلؤها باألشواق اللذيذة اليت ال تعرف احلزن ،الكلمة اليت توله القلوب: قال
  ؟ !تقصد حمبة اهللا والشوق إليه : قلت
  .ن أحب اهللا أن ال حيب رسولهفيستحيل على م ..وأقصد حمبة رسوله والشوق إليه: قال
  فكيف بدا لك أن تسجل هذه الكلمة؟: قلت
وكنت مشتت الفؤاد ممتلئا باألكدار إىل أن مسعت غناء  ..كنت يف بالد من بالد اهللا ..لذلك قصة: قال

 :عذبا من أحد البيوت يردد قول حممد إقبال



 ٢٠٨

ــا    ــل وجودن ــون قب ــذا الك ــان ه ــد ك   ق

  أرزهارا بغـــــري مشـــــيموروضـــــا   

    
  الـــورد ىف األكمـــام جمهـــول الشـــذىو

  ال يرجتـــــى ورد بغـــــري نســـــيم   

    
  بـــل كانـــت األيـــام قبـــل وجودنـــا

ــوم     ــا وللمظلـــ ــيال لظاملهـــ   لـــ

    
ــا   ــت الربـ ــد زكـ ــل حممـ ــا أطـ   ملـ

ــر يفاو     ــيم  خضـ ــلُ هشـ ــتان كُـ   البسـ

    
  و أذاعــت الفـــردوس مكنـــون الشـــذى 

ــإذا الـــورى يف     ــرة ونعـــيم  فـ   نضـ

    
فلم أجد نفسي إال يف حلقة كهالة  ،فدخلت من غري استئذان ،مفتوحافوجدته  ،فاقتربت من الباب

  . وكان كل فرد منهم مشسا ال ختتلف عن الشمس ،كانوا سبعة نفر ..الشمس متتلئ باألنوار
فجأة نطق أحدهم  ،بل ظلوا على حاهلم غارقني يف تأمالم ،ومل يسمعوين وأنا أسلم ،مل يروين وأنا أدخل

  :يقول
  وق فيـــك معـــذبعبـــد بنـــار الشـــ

ــتعذب     ــه يســ ــدا لــ ــه أبــ   لكنــ

    
ــة   ــنكم وبعطفـ ــل مـ ــودوا بوصـ   جـ

ــقاما ال     ــفي ســ ــذهب تشــ   أراه يــ

    
ــبابة    ــرط صـ ــق وفـ ــيكم عشـ   يل فـ

  وفـــؤادي مـــنكم فيـــه نـــار تلـــهب   

    
  ســعد مــن خصصــتموه بــودكم    يــا

ــذهب       ــدا يتمـ ــم غـ ــذهب لكـ   ومبـ

    
  ولقـــد نأيـــت عـــن املـــىن خبطيـــئيت

ــذنب     ــن يـ ــردوا مـ ــاكم أن تطـ   وحاشـ

    
  فتمــام قصــدي مــن نــدائكم نفحــة    

ــين كــي ال        ــوا الصــدا ع   حجــبأجتل

    
فرحت تصرح يف الوقت الذي يكتم احملبون فيه  ،أي حمبوب هذا الذي مأل عليك كيانك: قلتو ،التفت إليه

  حبهم؟
  :وقال ،بل نطق ثانيهم ،ومل جيبين ،مل يلتفت إيل

  مــن مثــل أمحــد يف الكــونني ــواه    

ــن       ــورى يف حس ــع ال ــدر مجي ــاهواب   ه ت

    
ــرفه  ــرش شـ ــه العـ ــه وإلـ ــن مثلـ   مـ

ــاه     ــق إن اهللا أعطــ ــق واخللــ   يف اخللــ

    
  الشــمس ختجــل مــن أنــوار طلعتــه    

ــاه      ــفه معن ــورى يف وص ــول ال ــارت عق   ح

    
  تبـــارك اهللا مـــا أحلـــى مشائلــــه   

ــاه     ــى حميـ ــا أـ ــال فمـ ــاز اجلمـ   حـ

    
ــة   ــل كاظم ــا أه ــا ي ــع وادي النق ــا رب   ي

ــأواه      ــب مـ ــر يف القلـ ــيكم قمـ   يف حـ

    
ــت    ــا طلع ــرش م ــه الع ــه إل ــلى علي   ص

  مشـــس ومـــا حـــدا احلـــادي مطايـــاه   

    
  ؟ !ال حبب ليلى ولبىن  ..أنتم تتغنون حبب حممد إذن: قلت
  :ثالثهمقال 
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  إذا مـــدح الشـــعراء أربـــاب عصـــرهم

ــج     ــون أ ــوره الك ــن ن ــذي م ــدحت ال   م

    
ــإنين    ــبىن فـ ــى ولـ ــروا ليلـ   وإذا ذكـ

ــج       ــذكر أهل ــب ال ــب الطي ــذكر احلبي   ب

    
  وحمـــل اهلـــدي تـــدمي حنورهـــاأمـــا 

  ومــن ضــمه البيــت العتيــق املــدجج       

    
  لقـــد شــــاقين زوار قـــرب حممــــد  

  فشــوقي مــع الــزوار يســري ويــدجل       

    
ــي   ــاهلوادج ترمتـ ــوادي بـ ــلّ اهلـ   تظـ

ــودج     ــبني هـ ــب احملـ ــا يل يف ركـ   ومـ

    
ــواحكا  ــرقني ضـ ــروق األبـ ــي بـ   ومتسـ

ــيج       ــا وـ ــي بالبكـ ــري غرامـ   فتغـ

    
ــن أرواح أط  ــاح مـ ــة وأرتـ ــب طيبـ   يـ

ــأرج     ــا يتــ ــك يف أرجائهــ   إذا املســ

    
  بـــالد ـــا جربيـــل يســـحب ريشـــه

  ويـــرتل مـــن جـــو الســـماء ويعـــرج   

    
ــه    ــور وجه ــن ن ــمس م ــار الش ــيب تغ   ن

ــج     ــور أدعـ ــر أحـ ــي الثغـ ــي نقـ   ـ

    
  تزيـــد بـــه األيـــام حســـنا ويزدهـــي

ــربج      ــه تتـ ــدنيا بـ ــدين والـ ــه الـ   بـ

    
ــل   ــن مشائـ ــالق وحسـ ــارم أخـ   مكـ

  ه متمـــوج وشـــيمة جـــود حبـــر      

    
ــد   ــوث لرائـ ــهوف وغـ ــاث مللـ   غيـ

ــدجج     ــي املـ ــال الكمـ ــث إذا صـ   وليـ

    
وال أفهم من الشعر  ،فإين غريب يف هذا البالد ،باهللا عليكم إال حدثتموين كما حيدث الناس بعضهم: قلت

  .فانثروا نثر اهللا عنكم اآلالم واألحزان ،ما أفهمه من النثر
فال حيزن من حل  ..فتعلق حببل النيب  ،اهلموم واألحزان إن أردت أن ينثر اهللا عنك: قال أحدهم

  .يدهمن وال يعطش من شرب  ،بساحته
  فبأي حبل أتعلق؟: قلت

  .حببل احلب: قالوا مجيعا
  وما حبل احلب؟: قلت

  .ليس هناك حبل يف الدنيا غري حبل احلب: قال أحدهم
  .وعن مدى جدواه ،احلبل ولكين سألت عن حقيقة هذا ،أنا مل أسأل عن غري حبال احلب: قلت

  .هو الذي يربطك مبنبع النور واجلمال حب حممد : قال أحدهم
  وحب اهللا؟: قلت
  .ال يكمل حب اهللا حىت متتلئ النفس حبب املعرف باهللا والدال عليه واهلادي إليه واملعرف مبراضيه: قال
  من هذا الذي اكتمل له هذا؟: قلت
وبه أشرقت مشوس  ،وبه عبدناه ،فبه عرفنا اهللا ،يف رسول اهللا مل يكتمل هذا يف أحد كما اكتمل : قال
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  .وبه انبلجت أنوار احلكم على العقل البشري ،احلقائق على هذا الكون
 ،والشمس اليت صدرت منها مجيع األشعة ،هو اخلالصة اليت اجتمعت فيها مجيع اخلريات: قال آخر

  .والبذرة اليت أنبتت شجرة اجلمال يف الكون
 ،والشعور واحلس مترشحان من احلياة ،كما ان احلياة هي خالصة مترشحة من هذا الكون: رقال آخ
والروح هي اجلوهر اخلالص الصايف  ،فهو خالصة الشعور ،والعقل مترشح من الشعور واحلس ،فهما خالصتها

حة من احلياة ومن روح مترش -املادية واملعنوية  -كذلك احلياة احملمدية . فهي ذاا الثابتة املستقلة ،للحياة
فهي اصفى  ،فهي خالصة خالصتها والرسالة احملمدية مترشحة من حس الكون وشعوره وعقله ،الكون

   .١خالصته
إن مجال الكائنات وحياا ونورانيتها اليت يعيش املؤمن يف أكنافها مل تكن لتتحقق لوال رسالة : قال آخر

  .اواملعاين اجلميلة اليت حتمله رسول اهللا 
والرسالة احملمدية  ،بشهادة آثارها حياة حلياة الكون -املادية واملعنوية  -  إن حياة حممد : قال آخر

فاذا .. والوحي القرآين بشهادة حقائقه احليوية روح حلياة الكون وعقل لشعوره. شعور لشعور الكون ونور له
واذا ما غاب القرآن وفارق  ،ت الكائناتمات الكون وتوفي ،ما فارق نور الرسالة احملمدية الكون وغادره

وأصطدمت باحدى  ،وظلت بال شعور ،وزلزل عقلها ،جن جنونه وفقدت الكرة األرضية صواا ،الكون
  . ٢وقامت القيامة ،سيارات الفـضاء

 ولنتأمل قيمة احلياة لو ،لنتصور األرض والكون والبشر لوال التعاليم اليت جاءنا به رسول اهللا : قال آخر
  .خلت من احلياة اليت بثها رسول اهللا 

وهو العني اليت نبصر ا أسرار الكون  ،هو النافذة اليت نتطلع ا إىل احلقائق إن رسول اهللا : قال آخر
 ،»وكيف رأيتهما وأنت يف الدنيا؟ « :فقيل له ،»رأيت اجلنة والنار حقيقة « :وقد قال بعض السلف ،واحلياة
 ،آثر عندي من رؤيتهما بعيين ورؤييت هلما بعيين رسول اهللا  ،فرأيتهما بعينيه   رآمها رسول اهللا« :فقال

  »فما زاغ وما طغى  أما بصر الرسول  ،فإن بصري قد يزيغ عند رؤيتهما أو يطغى
  .إنكم تذكرون أوصافا كثرية يعتربها بعض قومهم من املبالغات يف حق نبيكم: قلت

  .نصف أفضال نبينا علينا ما انتهينالو ظللنا طول دهرنا : قال أحدهم
يا أَيها النبِي إِنا أَرسلْناك شاهداً   ﴿:يف وصفه 'وحنن مل خنرج عن قوله  ..كيف يقولون هذا: قال آخر

الَّذين يتبِعونَ الرسولَ  ﴿:وقوله ،)٤٦ـ  ٤٥:األحزاب) (وداعياً إِلَى اللَّه بِإِذْنِه وسراجاً منِرياًومبشراً ونذيراً 
 وفرعبِالْم مهرأْمجِيلِ ينالْأو اةروي التف مهدنوباً عكْتم هونجِدي يالَّذ يالْأُم بِيلُّ النحيكَرِ وننِ الْمع ماههنيو

ويضع عنهم إِصرهم والْأَغْاللَ الَّتي كَانت علَيهِم فَالَّذين آمنوا بِه وعزروه  لَهم الطَّيبات ويحرم علَيهِم الْخبائثَ
قُلْ يا أَيها الناس إِني  ﴿:وقوله ،)١٥٧:ألعراف) (ونصروه واتبعوا النور الَّذي أُنزِلَ معه أُولَئك هم الْمفْلحونَ

                                                
  .هذا القول لبديع الزمان النورسي يف بيان حقيقة اجلمال احملمدي)  ١(
  ..هذا القول لبديع الزمان النورسي)  ٢(
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رفَآم يتمييِي وحي وإِلَّا ه ضِ ال إِلَهالْأَرو اتاومالس لْكم ي لَهيعاً الَّذمج كُمإِلَي ولُ اللَّهس بِيالن هولسرو وا بِاللَّهن
  )١٥٨:ألعراف) (الْأُمي الَّذي يؤمن بِاللَّه وكَلماته واتبِعوه لَعلَّكُم تهتدونَ

 اال يطيقه إن تعمقك يف معاين هذه الكلمات يهديك إىل حبور من العلم حبقيقة حممد : قال آخر
  .اجلامدون
  .مل أفهم: قلت
واعتربه مبشرا ونذيراً  ،ورمحة للعاملني ،بأنه باملؤمنني رؤوف رحيم لقد وصف القرآن حممدا : قال

فأي  ،ته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب واحلكمة ويهديهم إىل صراط مستقيمويتلوا عليهم آيا ،وداعياً إىل اهللا بإذنه
وأي إفضال أعم منفعة وأكثر فائدة من إنعامه  ،إحسان أجل قدراً وأعظم خطراً من إحسانه إىل مجيع املؤمنني

 ،ةوداعيهم إىل الفالح والكرام ،ومنقذهم من العماية ،إذ كان ذريعتهم إىل اهلداية ،على كافة املسلمني
  .ووسيلتهم إىل ربهم وشفيعهم واملتكلم عنهم والشاهد هلم واملوجب هلم البقاء الدائم والنعيم السرمدي

فإذا كان اإلنسان حيب من منحه يف دنياه مرة أو مرتني معروفاً أو استنقذه من هلكة أو مضرة : قال آخر
 ،ه ما ال يفىن من عذاب اجلحيم أوىل باحلبفمن منحه ما ال يبيد من النعيم ووقا ،مدة التأذّي ا قليل منقطع

وإذا كان حيب بالطبع ملكاً حلسن سريته أو حاكماً ملا يؤثر من قوام طريقته أو قاص بعيد الدار ملا يشاد من 
  .علمه أو كرم شيمته فمن مجع هذه اخلصال كلها على غاية مراتب الكمال أحق باحلب وأوىل بامليل

  .ني على صفاء التوحيد من قومكم خيافون على التوحيد يف أقل من هذاولكن احلريص ..وعيت هذا: قلت
قُلْ إِنْ كَانَ آباؤكُم وأَبناؤكُم وإِخوانكُم وأَزواجكُم وعشريتكُم  ﴿:'فخاطبهم بقوله : قال أحدهم

اكسما وهادنَ كَسوشخةٌ تارجتا ووهمفْترالٌ اقْتوأَمو هبِيلي سف ادجِهو هولسرو اللَّه نم كُمإِلَي با أَحهنوضرت ن
نيقالْفَاس مي الْقَودهال ي اللَّهو رِهبِأَم اللَّه يأْتى يتوا حصبر٢٤:التوبة) (فَت(  

  فما يف هذه اآلية؟: قلت
ووضعته يف  ،الناس ويؤثرونه وتتوجه به حيام على أساسه هذه اآلية الكرمية مجعت أصناف ما حيبه: قال

واعتربته من  ،مث أنذرت من قدم أهواءه وحمابه على اهللا ،كفة ووضعت حب اهللا ورسوله يف كفة أخرى
  .الفاسقني

ال تجِد قَوماً  ﴿:فقد أثىن اهللا عليه بقوله ،أما من خالف ذلك وقدم اهللا ورسوله على من سواه: قال آخر
اَءينأَب أَو ماَءهوا آبكَان لَوو ولَهسرو اللَّه ادح نونَ مادورِ يمِ الْآخوالْيو ونَ بِاللَّهنمؤ مهتريشع أَو مهانوإِخ أَو مه

ملُهخديو هنوحٍ مبِر مهدأَيانَ وميالْأ ي قُلُوبِهِمف بكَت كأُولَئ  يضا ريهف يندالخ ارها الْأَنهتحت نرِي مجت اتنج
  )٢٢:اادلة) (اللَّه عنهم ورضوا عنه أُولَئك حزب اللَّه أَال إِنَّ حزب اللَّه هم الْمفْلحونَ

ام حمبة اهللا ورسوله ما يقصر ففي اآلية الكرمية من أصناف الثواب واجلزاء ملن ضحى بكل حمبة وهوى أم
  .عنه الوصف
  .هم يذكرون السنة أكثر من ذكرهم للكتاب: قلت
والذي نفسي بيده ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من والده  «:فاذكر هلم منها قوله : قال
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  .عليها  وأمر بتقدمي حمبة رسول اهللا ،يف هذا احلديث أصناف احملبة فقد مجع  ،١» وولده والناس أمجعني
واللّه يا رسول اللّه ألنت أحب إيلَّ من كل « :لرسول اهللا  عمر بن اخلطاب وعندما قال : قال آخر

 فقال عمر ،» ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من نفسه« :رسول اللّه قال له  ،» شيء إال من نفسي
: »فقال رسول اللّه  ،» فأنت اآلن واللّه أحب إيلّ من نفسي:» ٢» اآلن يا عمر  

 «:قال  ،أن حالوة اإلميان ال تتحقق إال ملن قدم حمبة اهللا ورسوله على من سوامها وأخرب : قال آخر
وأن يحب املرَء ال يحبه إال  ،أن يكون اهللا ورسوله أحب إليه مما سوامهُا: ثَالثٌ من كُن فيه وجد حالوة اإلميان

   ٣»الكفر كما يكره أن يقذف يف الناروأن يكره أن يعود يف  ،هللا
وإخبار بأن احلب وما ينتج عنه  ،وكله حديث عن احلب ،هذا احلديث أصل من أصول اإلسالم: قال آخر

  .من مشاعر هو أعمق أعماق اإلسالم
  .٤وحدثوا عقلي برباهني العقول  ..ابتعدوا عن النصوص: قلت

                                                
  .رواه البخاري ومسلم)  ١(
  .رواه البخاري)  ٢(
  .رواه البخاري ومسلم)  ٣(
، وهي كما نرى ال ميكن ة اهللا  ـ أن يبحثوا يف األسباب الدافعة حلب رسول اهللا  حاول العلماء ـ كما فعلوا مع حمب )  ٤(

ودرجة قربه منه ودرجـة   حدها بأسباب معينة، فكل شخص دوافعه اخلاصة، واليت ختتلف باختالف درجة حبه لرسول اهللا 
  .تعرفه عليه ودرجة ترقيه يف مقامات اإلميان

يف مدحه والثناء عليه بذلك واملبالغة فيه إىل  عض من وصف الصورة اخللقية لرسول اهللا وأقل هذه الدرجات ما يبالغ فيه الب
  .يرضى عنها درجة ال نرى أن رسول اهللا 

مع ما أويت من حسن اخللقة، والذي ذكره واصفوه، وأثنوا عليه به ليس هو األصل الدافع للحـب، فاحلـب    فرسول اهللا 
  .ين وال يليق برسول اهللا املؤسس على اجلسد قد يليق بالغوا

ال يكون بذكر صورته وشكله، وإمنا بذكر خلقه وكماالته، ومع ذلك ال نرى مانعا من  فالترغيب احلقيقي يف رسول اهللا 
  .ذكر صورته اخللقية لتكون مكمال لصورته احلقيقية ال أصال هلا
ه البعض باسم إحياء السنة، فيتصور أن السنة هي ، والذي ميارسوانطالقا من هذا نرى بعض التشويه يف شخص رسول اهللا 

  .طول اللحية وقصر القميص مع جتهم الوجه والتشدد يف حمله وغري حمله
، انطالقا من قربه من ربه، وانتهاء بعالقته اليت مشلت كل ما ميكـن أن  وعالج هذه الظاهرة بالوصف الشامل لرسول اهللا 

  .يؤسسه اإلنسان من عالقات
، حده ـ والذي يعتمد القرآن الكرمي والسنة الصحيحة ـ كاف وحده ملأل القلوب مبحبـة رسـول اهللا     وهذا الوصف و

  .والتفاين يف حبه
الروحية وقربه من  نرى يف املقابل بعض املبالغة يف وصف مقاماته  ومبثل هذه املبالغة يف وصف اهليئة الشكلية لرسول اهللا 

بذلك إىل سر غامض، وحتولت رسالته إىل جمموعة ألغاز ال يفهمهـا إال خاصـة    اهللا ربه وعالقته باخللق، حىت حتول رسول 
  .العامة الشاملة خاصة ذه الثلة القليلة اليت تفردت بالتعمق يف حقيقتها اخلاصة، وكأن رسالة رسول اهللا 

عبـداهللا  : عيسى ابن مرمي وقولوا ال تطروين كما أطرت النصارى« :بقوله وإىل هذين املعنيني، وإىل هذين الفريقني أشار 
  » ورسوله 

مبا مل يكن فيه،  كما وصفت النصارى عيسى  التماسا ملدحه،مبا ليس يف من الصفات عن وصفه  وهذا ي صريح منه 
  . فنسبوه إىل أنه ابن اهللا فكفروا بذلك وضلوا
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   ..فامسع ما يقول ابن حجر: قال أحدهم
  قال؟ فما: قلت
أما نفسه فهو أن يريد دوام بقائها ساملة من  ،إن حمبوب اإلنسان إما نفسه وإما غريها« :لقد قال: قال
وهذا هو حقيقة املطلوب وأما غريها فإذا حقق األمر فيه فإمنا هو بسبب حتصيل نفع ما على وجوهه  ،االفات

ل  صلى اهللا عليه وسلم الذي أخرجه من ظلمات املختلفه حاال وماال فإذا تأمل النفع احلاصل له من جهة الرسو
الكفر إىل نور اإلميان إما باملباشرة وإما بالسبب علم أنه سبب بقاء نفسه البقاء األبدي يف النعيم السرمدي 
وعلم أن نفعه بذلك أعظم من مجيع وجوه االنتفاعات فاستحق لذلك أن يكون حظه من حمبته اوفر من غريه 

احملبة حاصل منه أكثر من غريه ولكن الناس يتفاوتون يف ذلك حبسب استحضار ذلك  ألن النفع الذي يثري
   ١»والغفلة عنه
  فما مثراته؟ ..عرفت داللة العقل على هذا احلب: قلت

  .الداافع لكل كمال ،هذا احلب هو احملرك لكل خري: قال أحدهم
  .ع الصادر عن احملبةهو االتبا وهلذا كان االتباع احلقيقي لسنة رسول اهللا : قال آخر
يا بين إن قدرت أن تصبح ومتسي ليس يف قلبك « :ألنس بن مالك  ويدل على هذا قوله : قال آخر

ومن أحبين كان معي يف  ،ومن أحيا سنيت فقد أحبين ،يا بني وذلك من سنيت« :مث قال له ،»غش ألحد فافعل 
                                                                                                                                 

كمن يقتصر على وصف خلقتـه اجلسـدية، أو   ، وبدخل فيه أيضا وصفه ببعض ما هو فيه مما ينتج خلال يف التعرف عليه 
  .مقاماته الروحية، أو حياته يف بيته، أو حياته مع صحابته، أو غزواته

لتصويره بصورة احملارب الذي ال يهدأ، والذي ال يكون له الوقـت الكـايف    وهلذا استغل املستشرقون ما ورد يف غزواته 
  .للتوجيه والتربية

ني تصور الدين سيفا مرفوعا على كل هامة، وتصور الدعوة إىل اهللا وفتح القلوب على دينه بل وقع يف ذلك بعض املسلمني ح
  .حروبا وغزوات ال تنتهي

يف القرآن الكرمي، أو اليت تناقلها أهل الكتاب يف كتبهم، وكلها  وقد غفل هؤالء عن األوصاف اليت وصف ا رسول اهللا 
  .مجيع اخللقترجع إىل الرمحة واللطف وحسن املعاملة مع 

لَقَد جاَءكُم رسولٌ من أَنفُِسكُم عزِيز علَيه ما عنِتم حرِيص:  يف القرآن الكرمي، قال اهللا  فهذه هي أوصاف رسول اهللا 
يمحر وفؤر نِنيمؤبِالْم كُملَي١٢٨:التوبة) (ع(  

مل جيمع اهللا ألحد من األنبياء امسـني  « :قال احلسني بن الفضلائه احلسىن، يف هذه اآلية الكرمية ذكر له امسني من أمس فاهللا 
إِنَّ اللَّه بِالناسِ لَـرؤوف    :وقال ،)١٢٨من اآلية: التوبة)(بِالْمؤمنِني رؤوف رحيم)  :؛ فإنه قال من أمسائه إال للنيب حممد 

يمح٦٥من اآلية: احلج)(ر(  
ولَو كُنت فَظّـاً غَلـيظَ الْقَلْـبِ      ٤فَبِمارحمة من اللَّه لنت لَهم: عليه بالرمحة اليت مأل ا قلبه، قال ويف آية أخرى مين 

آل ) (ه إِنَّ اللَّه يحـب الْمتـوكِّلني  ى اللَّلَانفَضوا من حولك فَاعف عنهم واستغفر لَهم وشاوِرهم في الْأَمرِ فَإِذَا عزمت فَتوكَّلْ علَ
  )١٥٩:عمران

، »بعثه اللّه به هذا خلق حممد « : احلسن البصريالذي تنبع منه كل أخالقه، كما قال  فالرمحة هي خلق رسول اهللا 
  )١٠٧:االنبياء) (ةً للْعالَمنيوما أَرسلْناك إِلَّا رحم)  :، بل كما قال ٤» إمنا أنا رمحة مهداة «:بل كما قال 

  » إين مل أبعث لعاناً وإمنا بعثت رمحة« :«:قال ، » يا رسول اللّه ادع على املشركني،« :له قيل وهلذا عندما 
  .١/٦٠: فتح الباري)  ١(



 ٢١٤

  .فمن اتصف ذه الصفة فهو كامل احملبة هللا ورسوله.نتهإحياء س أن عالمة حبه له  فقد أخرب  ،»اجلنة 
وهي يف  ،ويدل على هذا كذلك كل األحاديث اليت تبني مواصفات القريب من رسول اهللا : قال آخر

 ،من األخالق الفاضلة اليت مدحه ا ربه جمموعها تدل على اخلصال الكربى اليت كان يتصف ا رسول اهللا 
  )٤:القلم) (لَعلَى خلُقٍ عظيمٍوإِنك  ﴿:'فقال 

وهي اليت أخرب باألجر اجلزيل ملن  ،اخللق العظيم هو السنة اليت كان عليها رسول اهللا : قال آخر
يف هذا احلديث  ومن ذلك قوله  ،ودليل ذلك األحاديث اليت تبني موصافات القريب منه  ،أحياها

 جملسا يوم القيامة أحاسنكم أخالقا وإن أبغضكم إيل إن من أحبكم إيل وأقربكم مين  «:الصحيح الصريح
وأبعدكم مين جملسا يوم القيامة الثرثارون واملتشدقون واملتفيهقون قالوا يا رسول اهللا قد علمنا الثرثارون 

  » واملتشدقون فما املتفيهقون قال املتكربون 
ترغيبا  كقوله  ،ني من الناسويف أحاديث أخرى جيعل القريب منه هو القريب من املستضعف: قال آخر

يف  وقوله  ،»من عال جاريتني دخلت أنا وهو اجلنة كهاتني وأشار بأصبعيه  «:يف االهتمام بتربية البنات
  » أنا وكافل اليتيم يف اجلنة كهاتني وأشار بأصبعيه يعين السبابة والوسطى «  :كفالة األيتام

أنا وامرأة سفعاء   «:قال  ،حتبس نفسها على أيتامهاويف حديث آخر يذكر فضل املرأة اليت : قال آخر
اخلدين كهاتني يوم القيامة وأومأ يزيد بالوسطى والسبابة امرأة آمت من زوجها ذات منصب ومجال حبست 

  » نفسها على يتاماها حىت بانوا أو ماتوا 
  .أرى قوما يقصرون احملبة على ما يتصورونه إحياء السنة: قلت

وهو  ،بقيمها ومبادئها ومسوها إحياء السنة احلقيقي هو أن يعيش حياة رسول اهللا  عالمة: قال أحدهم
هو  وبذلك يكون رسول اهللا  ،حىت كأنه يشاهده عيانا ،يف كل حركة من حركاته يستحضر رسول اهللا 
  .وعلى األدب مع اهللا ،دليله األعظم على اهللا

وهو املراد من إخبارهم عن اجتماعهم برسول اهللا  ،هوهذا ما كان يعيشه الربانيون ويستشعرون: قال آخر
، ال يكمل عبد يف مقام : مسعت سيدي عليا اخلواص رمحه اهللا يقول« :يقول الشيخ عبد الوهاب الشعراين

  »  أي وقت شاء العرفان حىت يصري جيتمع برسول اهللا 
واجتمعت به نيفا وسبعني   رأيت النيب «:ذلك مث قال الشيخ جالل الدين السيوطيلقد ذكر : قال آخر

  » مرة
يف أحواله يراه ألنه كان  ال حيصى اجتماعه به أنه كان إبراهيم املتبويل ويذكر عن الشيخ : قال آخر
  »  ليس يل شيخ إال رسول اهللا « :كلها ويقول

ما  ساعة لو احتجب عين رسول اهللا « :يقولأنه كان العباس املرسي  الشيخ أيبويذكر عن : قال آخر
  »  عددت نفسي من مجلة املؤمنني

  كيف هذا؟: قلت
هذا االجتماع ـ الذي ال ينكره إال معاند ـ دليل على احلب املتغلغل يف الصدر لرسول اهللا : قال أحدهم



 ٢١٥

 نون يف كل حمل ،ألن عني القلب والروح ال ترى إال ما حتبهوقد كان خيال ليلى يرتسم يف عني قلب ا.  
  :فراح أحدهم ينشد بصوت عذب قصيدة الربعي اليت يقول فيها ،مل أجد ما أقول

ــاروا  ــة إن جـ ــم األحبـ ــدلواوهـ   إن عـ

ــهم     ــدلٌ عنـ ــيس يل معـ ــدلواوفلـ   إن عـ

    
ــاروا  ــة إن جـ ــم األحبـ ــدلواوهـ   إن عـ

  واملـــالكون لقلـــيب كيفمـــا فعلـــوا      

    
  فليعلمــــوا أن ودي مــــا يغريهــــم  

  تغــــري مــــن ســــجاياهم وال ملــــل   

    
  بـــدلٌو كـــل شـــيء ســـواهم يل بـــه 

  ما يل ـــم مـــن غريهـــم بـــدلُوعنـــهم   

    
ــدي  ــهم كبــ ــوا يف حبــ   إين وإن فتتــ

  بـــاقِ علـــى ودهـــم راضِ مبـــا فعلـــوا   

    
 ــأ ــن ظم ــذري م ــوى الع ــأس اهل ــربت ك   ش

  النــــهلُوو لــــذّ يل يف الغــــرام العلُّ    

    
  فليـــت شــــعري والــــدنيا مفرقــــةُ 

  بـــني الرفـــاق وأيـــام الـــورى دولُ      

    
ــد ال   ــدار بع ــع ال ــل ترج ــةً ه ــد آنس   بع

  و هــــل تعــــود لنــــا أيامنــــا األولُ   

    
ــن مــا ظعنــوا      ــا ظــاعنني بقلــيب أي   ي

ــوا      ــا نزلـ ــن مـ ــيب أيـ ــازلني بقلـ   و نـ

    
ــوادجِكم   ــؤادي يف هــ ــوا بفــ   ترفّقــ

ــلُ      ــاهلوى اإلب ــت ب ــوم راح ــه ي ــت ب   راح

    
ــزوار كعبتـــه    ــت الـ ــذي حجـ   فوالـ

ــا يدعو    ــن أملَّ ـــ ــهلُوو مـــ   يبتـــ

    
ــبكم   ــرى ح ــد ج ــدمي لق ــي ف ــرى دم   جم

ــد التفـــرقِ يف أطاللكـــم طَلَـــلُ         بعـ

    
  مل أنـــس ليلـــة فارقـــت الفريـــق وقـــد

  عــانوا احلبيــب عــن التوديــع وأرحتلــوا       

    
  ملــا تــراءت هلــم نــار بــذي ســلم     

  ســـاروا فمنقطـــع عنـــها ومتصـــلُ      

    
ــت   ــا ذهبــ ــا أينمــ   ال در در املطايــ

  إن مل تــنخ حيــث ال تــثىن هلــا العقــلُ       

    
ــة ــهجت    يف روض ــة ابت ــاض اجلن ــن ري   م

  حســـنا وطـــاب ـــا للنـــازل الـــرتل    

    
ــرادقها   ــروب سـ ــوة مضـ ــث النبـ   حيـ

ــتمل      ــاق يشـ ــور يف اآلفـ ــالع النـ   وطـ

    
  وحيــث مــن شــرف اُهللا الوجــود بــه    

ــلُ        ــه مث ــا ل ــرداً م ــلَ ف ــتغرق الفض   فأس

    
  حممـــد ســـيد الســـادات مـــن مضـــرٍ 

ــل     ــه طَفَـ ــس مالـ ــرارة مشـ ــر السـ   سـ

    
   مغنـــاه عاكفـــة شـــوارد اـــد يف 

  وريــف رأفتــه غصــن اجلَنــى اخلضــلُ       

    
ــت  ــا تليـ ــاين كلمـ ــه املثـ ــثين عليـ   تـ

  كمــا أســتنارت بــه األقطــار والســبلُ       
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ــةُ  ــر ومكرمــ ــه بــ ــر طوارقــ   حبــ

ــلُ     ــاء مكتمـ ــى فَلَـــك العليـ ــدر علـ   بـ

    
  مــا زال بــالنور مــن صــلب إىل رحــمٍ    

ــلُ      ــادات ينتقـ ــد آدم يف السـ ــن عهـ   مـ

    
ــهى  ــما حــىت انت ــمٍ وس ــن هاش ــذُّرى م   يف ال

  تـــوفِّي وهـــو مكتـــهلُ ،فـــىت وطفـــالً   

    
ــه     ــاس ب ــكلٌ يق ــون ال ش ــان يف الك   فك

ــتملُ       ــار تشـ ــه األقطـ ــى مثلـ   وال علـ

    
  بــــه احلنيفــــةُ مرســــاةٌ قواعــــدها

  فـــوق النجـــوم وـــج احلـــق معتـــدلُ   

    
ــملنا  ــد يشـ ــواء احلمـ ــلُّ لـ ــه ظـ   ومنـ

  إذا العصـــاةُ علـــيهم مـــن لظـــى ظُلَـــلُ   

    
  وإنــه احلكــم العــدل الــذي نِســخت    

ــلُ     ــان وامللــ ــه األديــ ــدين ملّتــ   بــ

    
ــه   ــرب أعظم ــت يف الت ــن دفن ــري م ــا خ   ي

  فطــاب مــن طيبــهن الســهلُ واجلبــلُ       

    
  نفســـي الفـــداء لقـــربٍ أنـــت ســـاكنه

  فيــه اهلــدى والنــدى والعلــم والعمــلُ       

    
  أنــت احلبيــب الــذي نرجــو عواطفــه    

  يــلُعنــد الصــراط إذا مــا ضــاقت احل      

    
ــذنبِنا   ــى ملُـ ــفاعتك العظمـ ــو شـ   نرجـ

ــلُ     ــر الزلَـ ــا تغفَـ ــك عنـ ــاه وجهِـ   بِجـ

    
ــدي    ــذ بي ــول اهللا خ ــا رس ــيدي ي ــا س   ي

ــلُ      ــا قبـ ــايل ـ ــة مـ ــل حادثـ   يف كـ

    
  قــالوا نزيلـــك ال يـــؤذي وهـــا أنـــا ذا 

  دمــي وعرضــي مبــاح واحلمــى همــلُ       

    
  وذا املســـمى بـــك أشـــتد الـــبالء بـــه

ــه يف     ــارحم مدامعـ ــهملُ فـ ــد تنـ    اخلـ

    
ــت     ــا برح ــه م ــم عن ــدة ه ــلَّ عق وح  

  واشـــرح بـــه صـــدر أم قلبهـــا وجِـــلُ   

    
ــن    ــدالرحيم ومـ ــة عبـ ــلْ مبرمحـ   وصـ

  يليـــه ال خـــاب فيـــه الظـــن واألمـــلُ   

    
  صــــلى وســــلم ريب دائمــــاً أبــــدا

ــلُ        ــى وينتع ــن يحفَ ــري م ــا خ ــك ي   علي

    
ــةٌ  ــت مطوقـ ــا غنـ ــحب مـ   واآلل والصـ

  بـــت األبكـــار واُألصـــلُ  ومـــا تعاق   

    
  : وأنشد آخر يقول

  لطيبــــة عــــرج إن بــــني قباــــا

ــب     ــوب طبيــ ــب الدواء القلــ   حبيــ

    
ــب  ــد طيـ ــة عنـ ــب يف طيبـ   إذا مل تطـ

  بـــه طابـــت الـــدنيا فـــأين تطيـــب؟   

    
  .ألسجل هذه الكلمة يف هذا احملل ،وانصرفت ،تركتهم على تلك احلال

  أال تعرف أمساءهم؟: قلت
ولكين كلما قلبت هذا الدفتر على هذا احملل رأيتهم ومسعتهم كعهدي م أول  ،لسجلتهالو عرفتها : قال



 ٢١٧

  .مرة
  :التعظيم
  .فحدثين عن الثانية ،حدثتين عن الكلمة األوىل: قلت
  .انظر يف الدفتر إا تلي كلمة احلب مباشرة ..الكلمة الثانية هي التعظيم: قال
  مل كانت كذلك؟: قلت
  .عني احلبيب إال حمبوبه ألنه ال يعظم يف: قال
  فهل تروي قصة عن هذه الكلمة؟: قلت
  .لكين سأقتصر لك على واحدة منها ،أروي يف ذلك قصصا: قال
  .فحدثين عنها: قلت
وكان  ،وعلى جبينه نور ميأل النفس هيبة ومجاال ،يف بلد من بالد اهللا رأيت رجال عليه سيما الوقار: قال

مث  ،فمسح عنها األذى ،ولكنه فجأة احنىن على ورقة مرمية على األرض ،ناسيف طريقة يسري كما يسري سائر ال
  .فحدثت نفسي بأن أتبعه ألرى سر تلك الورقة ،مث وضعها على جيبه ،قبلها

ويعطرها بذلك  ،مث خيرج تلك الورقة ،ويشتري بعض املسك ،يف طريقي خلفه رأيته يدخل حانوت عطار
ما شأن هذه الورقة اليت لقيت منك كل : مل أجد لساين إال وهو يقول لهو ،فلم أجد نفسي إال جبانبه ،املسك

  .هذا التعظيم
واسم احلبيب ال ينبغي  ،هذه ورقة فيها اسم حلبيب غال: بل أجاب مباشرة ،مل حيتج إىل وقت يفكر فيه

  .ويعطر بكل مسك ،بل ينبغي أن يعظم ويقدس ..أن يهان
  .رفعةمن حبيبك هذا الذي مألته تعظيما و: قلت

   ..حممد: فأجابين على الفور
  تقصد نيب املسلمني؟: قلت
  .فصار حممود الكل ،وهل هناك من محدته السماء واألرض غريه ..أجل: قال
  :لقد ذكرتين بقول الشاعر: قلت

   هــدر ــو قـ ــا زال يعلـ ــطفى مـ   املصـ

ــاطراَ       ــكاً ع ــون مس ــدا ىف الك ــى غ حت  

    
مث راح يقول بصوت امتزج فيه احلب بالتعظيم  ،د هيبةما قلت هذا حىت شعرت جبميع أعضائه ترتع

 :باألشواق
)هاملصــــطفى مــــا زال يعلــــو قــــدر(  

  فســـما الزمـــانَ اوائـــال وأواخـــرا      

    
ــه   ــوائب غيّـ ــن شـ ــؤادك مـ ــر فـ   طهّـ

ــاهراً     ــؤاداً طــ ــه فــ ــى تقابلــ   حتــ

    
ــاً   ــدوت مناجيـ ــد غـ ــيدى ولقـ ــا سـ   يـ

  عمـــرى وبـــت مـــع اجلـــالل مســـامرا   

    



 ٢١٨

  جـــاء حيـــك تائبـــا كـــم مـــن صـــغري

  أضــحى يســود مــن الرجــال أكـــابرا       

    
ــامىن  ــاُء وســ ــرأَ العنــ ــا طــ   واهللا مــ

ــافراَ     ــبِح ظـــ ــره فأُصـــ   اال وأذكُـــ

    
  فــاذا َلــت َلــت مــن نــور اهلــدى     

ــراَ     ــاً ذاخـ ــكرت علمـ ــكرت سـ   واذا سـ

    
  واذا غفـــوت غفـــوت صـــباً مغرمـــاً   

ــاظراَ    ــه ىلَ نـــ ــت رأيتـــ   واذا افَقـــ

    
  واذا خشـــيت مـــن العـــدو وكيـــده    

ــراَ      ــالذَ الناصـ ــو املـ ــنىب هـ ــان الـ   كـ

    
ــا   ــب لنـ ــلَ فهـ ــك اجلميـ ــا منـ   عودتنـ

  منـــك الوصـــولَ وال تـــرد الزائـــراَ      

    
ــا   ــداً انمـ ــما بعيـ ــن جِسـ ــا ان أكُـ   أَنـ

  روحــى مــن النجــوى تفــيض ســرائراَ       

    
ــهِيدةً  ــيمِ شــ ــمِ النســ ــلتها بِفَــ   أَرســ

ــامسكُ     ــزِِف بـ ــاطراَ وتـ ــالم العـ   م السـ

    
   ــه ــك جاهـ ــز باَمسـ ــريٍ عـ ــم فقـ   فلكـ

ــراَ     ــوك القياصـ ــاجِلُ ىف امللـ ــى يسـ   أمسـ

    
ــاهكُم   ــن جـ ــه مـ ــلً نالَـ ــم ذليـ   ولَكَـ

ــاهراَ     ــة قــ ــبح باملذلَّــ ــدر فأصــ   قَــ

    
  ــه ــرت لروحـ ــد نظـ ــى قَـ ــم عيِـ   ولَكـ

ــاعراَ       ــاثراً أو شـ ــارِف نـ ــروى املعـ   فَـ

    
ـ    و احلَــق الصــريح فَلَــم أَكُــن   قَــولى هـ

ــاهراَ      ــود مظَـ ــدحك أن أسـ ــو بِمـ   أرجـ

    
  مل أَنـــس حبـــك مـــا حييـــت وان أَمـــت

ــابِراَ      ــد منـ ــى مـ ــرام علـ ــد الغـ   اَجِـ

    
ــدان ىف    ــتم الوُِجـ ــباً اكـ ــت صـ   ان كنـ

  قَلبِــــى يظُنــــونِى بِحبِــــك فــــاتراَ   

    
  ئجأنـــا هـــائم ومـــن احملبـــة هـــا    

ــاطراَ        ــحاب امل ــى الس ــد أزج ــالريحِ قَ   ك

    
ــورى     ــجِ ال هــن م ــاس م ــبُ ىف االحس فَأَص  

  حكَمـــاً تقَلِّبهـــا القُلُـــوب مزاهـــراَ      

    
ــى  ــيس لـ ــى لـ ــام انـ ــذه أاليـ ــا هـ   يـ

ــاهرا    ــراً ظَـــ ــولُ اهللاَِ ســـ   اال رســـ

    
   ــه ــاة تركتـ ــئ ىف احليـ ــلُّ شـ ــا كُـ   أنـ

   قَفــــتوثــــابِراَ وم بِــــىفِســــى للنن  

    
ــاع ىف   ــيس يبـ ــرى ولـ ــف ال يشـ   والوقـ

ــراَ       ــة حاضـ ــدوم اىل القيامـ ــالٍ يـ   حـ

    
ــومسكُم    ــم ولـ ــامسكُم واىل امسكُـ ــا بِـ   أَنـ

ــى      ــى علَ ــم قَلبِ ــرى  ىف رمسكُ ــعرى س الش  

    
ــا  ــة حيثُمــ ــام الطُّفُولَــ ــس أيــ   مل أنــ

   ـــى كُنـــتـــلَ لاملُؤم ا كُنـــترالظـــاف  

    
  مــــا زالَ حبــــك باقيــــاً ىف مهجــــىت

ــرائراَ     ــيقنيِ سـ ــن الـ ــى مـ ــفى علـ   يضـ

    
  ولقـــد غســـلت بـــواطىن وظـــواهرى   

  ىف حبِـــه حـــىت نِســـبت الطَّـــاهرا      
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   ــىت ــن فـ ــن مـ ــنىب اذا متكـ ــور الـ   نـ

  مل يبــــقِ فيــــه صــــغائراً وكبــــائراَ   

    
   ــىت ــن فـ ــن مـ ــنىب اذا متكـ ــور الـ   نـ

ــاهرا      ــة ظــ ــني الربيــ ــه بــ   ألفيتــ

    
ــله   ــةً فَبِِفََضــ ــت حمبــ ــاذا رزِقــ   فــ

ــواهرا     ــبت جـ ــد كَسـ ــبت فٌَقَـ   واذا كَسـ

    
ــالمنا   ــالتنا وسـ ــك صـ ــى عليـ ــل لـ   قُـ

ــاكرا     ــى املَحبـــة شـ   حتـــى أعـــود علـ

    
  أرضـــيتىن كَرمـــاً وصـــاحبنِى الرضـــا   

  حتــى وصــلت فَلَســت أســلُك حــائراَ       

    
  مــــا زالَ فضــــلُك ىف الربيــــة ســــائراً

ــمائرا      ــالنفوسِ ضـ ــو بـ ــمو ويزكـ   يسـ

    
ــاعدا   ولَكـــــم أراه ىف العـــــوالمِ صـــ

ــكاً عــاطراَ        ــون مس ــدا ىف الك ــى غ حت(  

    
  من أنت؟: فسألته ،وانصياع الشعر له ،تعجبت من حضور بديهتيه

  .عقلعل  :قال
ذلك امللهم الذي ينساب والعلوم اللدنية  ،الصمدانيةصاحب الفيوضات  ،القطب الرباىنذلك : قلت

  .الشعر من فمه كما ينساب املال الزالل
  .هم يقولون هذا: قال
  بأي بركة نلت هذا؟: قلت
   ..بربكة احلبيب: قال
  وبأي بركات احلبيب نلت ذلك؟: قلت
   ..بربكة التعظيم: قال
  فكيف رحت تشرك باهللا؟ ..ال يعظم إال اهللا: قلت
فإذا  ،فرحت ينها وحتتقرها ،أيت لو أن فنانا مبدعا أراك لوحة من لوحاته يف منتهى اجلمالأر: قال

  أترى هذا عني العقل؟ ..أنا أهينها حىت ال يبقى عظيما يف عيين غريك: سألك عن ذلك قلت له
  .ولن أنال من هذا الفنان إال االزدراء ..بل أراه عني احلمق: قلت
  مل؟: قال
  .وال ميكن أن أشعره بتعظيمي له إال من خالل تعظيمي لصنعته ..ت صنعتهألين احتقر: قلت
فهو عصارة اجلمال اليت أمرنا اهللا بعبوديته من خالل التأمل فيها  ..وهكذا األمر مع حممد : قال

  .فلو أهناها ألهنا اهللا ..وتعظيما وامتالء قلوبنا مبحبتها
  .ويعتربون كل هذا شركا ..ك يف هذاولكن احلريصني على صفاء التوحيد خيالفون: قلت
 ورسوله بِاللَّه لتؤمنوا) ٨( ونذيرا ومبشرا شاهدا أَرسلْناك إِنا ﴿:للنيب  'فاقرأ عليهم قوله : قال
وهرزعتو وهقِّروتو وهحبستةً وكْريلًا بأَصإِنَّ )٩( و ينالَّذ ونايِعبيا كمونَ إِنايِعبي اللَّه دي اللَّه قفَو يهِمدأَي نفَم 
  )الفتح(﴾)١٠( عظيما أَجرا فَسيؤتيه اللَّه علَيه عاهد بِما أَوفَى ومن نفِْسه علَى ينكُثُ فَإِنما نكَثَ
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  فما يف هذه اآليات؟: قلت
  .ويربط الفالح بذلك ، األمة بتعظيم حممديف هذه اآليات يأمر اهللا: قال
واحملمديون  ،ما دام املسيحيون يعظمون املسيح ..فما الفرق بني املسلمني واملسيحيني يف هذا : قلت

  .يعظمون حممدا
وفيضا من فيوضات  ،وحتقيقا ألمر اهللا ،فاحملمديون يعظمون حممدا عبودية هللا ..الفرق بينهما عظيم: قال
  .فيجعلون للمسيح شركة يف األلوهية ..ينما املسيحيون يعظمون املسيح لذات املسيحب ..تعظيم اهللا
  وتعظيم املسلمني؟: قلت
واحتقروه مع علمهم بأنه  ،فأهانوا رسولك ،أرأيت لو أنك أرسلت رسوال برسالة لقوم من الناس: قال
  رسولك؟
  .هم حيتقرونين بذلك ويهينونين: قلت
  .وحمبته مبحبة رسوله ،وتعظيمه بتعظيم رسوله ،بطاعة رسوله طاعته 'فلذلك ربط اهللا : قال

  )٨٠:النساء( ﴾ من يطعِ الرسولَ فَقَد أَطَاع اللَّه ومن تولَّى فَما أَرسلْناك علَيهِم حفيظاً ﴿:'لقد قال اهللا 
  .فرق عظيم بني الطاعة والتعظيم: قلت
لْمؤمنونَ الَّذين َآمنوا بِاللَّه ورسوله وإِذَا كَانوا معه علَى أَمرٍ جامعٍ لَم يذْهبوا إِنما ا ﴿:'فقد قال اهللا : قال

شأْنِهِم فَأْذَنْ لمن  ذَنوك لبعضِحتى يستأْذنوه إِنَّ الَّذين يستأْذنونك أُولَئك الَّذين يؤمنونَ بِاللَّه ورسوله فَإِذَا استأْ
 يمحر غَفُور إِنَّ اللَّه اللَّه ملَه رفغتاسو مهنم ئْت٦٢(ش ( ا قَدضعب كُمضعاِء بعكَد كُمنيولِ بساَء الرعلُوا دعجلَا ت

حاذًا فَلْيول كُمنلَّلُونَ مستي ينالَّذ اللَّه لَمعي يمأَل ذَابع مهيبصي ةٌ أَونتف مهيبصأَنْ ت رِهأَم نفُونَ عالخي ينذَرِ الَّذ
  )النور( ﴾)٦٣(

  فما يف هذه اآلية مما حنن فيه؟: قلت
وعدم التعامل معه كما يتعامل  ،يف هذه اآليات يأمر بتعظيم النيب  'فاهللا  ..فيها كل ما حنن فيه: قال
  .هم مع بعضالناس بعض

عن  ،فنهاهم اهللا عز وجل ،يا أبا القاسم ،يا حممد: كانوا يقولون: يف تفسري اآليات ابن عباسلقد قال 
  .يا نيب اهللا ،يا رسول اهللا: فقالوا: صلوات اهللا وسالمه عليه قال ،إعظاما لنبيه ،ذلك

  .١ودوأن يبجل وأن يعظَّم وأن يس ،أمر اهللا أن يهاب نبيه : وقال قتادة
يا أَيها الَّذين آمنوا ال  ﴿:فقال ،ى املؤمنني عن كل سلوك ال ينسجم مع األدب مع رسوله 'بل إن اهللا 

 يا أَيها الَّذين َآمنوا لَا تقَدموا بين يديِ اللَّه ﴿:وقال ..)١٠٤: البقرة( ﴾تقُولُوا راعنا وقُولُوا انظُرنا واسمعوا 
                                                

، )٦٣من اآلية: النور( ﴾ِء بعضكُم بعضاً ال تجعلُوا دعاَء الرسولِ بينكُم كَدعا ﴿:'هذا هو املعىن األول يف تفسري قوله )  ١(
ال تعتقدوا أن دعاءه على غريه كدعاء غريه، فـإن  : أي ﴾ال تجعلُوا دعاَء الرسولِ بينكُم كَدعاِء بعضكُم بعضا  ﴿:واملعىن الثاين

  .عباس، واحلسن البصري، وعطية العويف حكاه ابن أيب حامت، عن ابن. دعاءه مستجاب، فاحذروا أن يدعو عليكم فتهلكوا
بل استحبابه، باعتبار التوسل نوعا من طلـب   وهذا املعىن أيضا من التعظبم، وهو من أقوى األدلة على جواز التوسل بالنيب 

  .الدعاء من املتوسل إليه



 ٢٢١

 يملع يعمس إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتو هولسروا ) ١(ورهجلَا تو بِيالن توص قفَو كُماتووا أَصفَعروا لَا تنَآم ينا الَّذها أَيي
إِنَّ الَّذين يغضونَ أَصواتهم عند ) ٢(ا تشعرونَ لَه بِالْقَولِ كَجهرِ بعضكُم لبعضٍ أَنْ تحبطَ أَعمالُكُم وأَنتم لَ

 يمظع رأَجةٌ ورفغم مى لَهقْولتل مهقُلُوب اللَّه نحتام ينالَّذ كأُولَئ ولِ اللَّهساِء ) ٣(ررو نم كونادني ينإِنَّ الَّذ
 ﴾ )٥(ولَو أَنهم صبروا حتى تخرج إِلَيهِم لَكَانَ خيرا لَهم واللَّه غَفُور رحيم  )٤(يعقلُونَ الْحجرات أَكْثَرهم لَا 

  ) احلجرات(
يا أَيها الَّذين  ﴿:'فقال  ،من باب التعظيم له تقدمي صدقة على ذلك شرع ملناجاة النيب  'بل إن اهللا 

اجوا إِذَا ننوا فَإِنَّآمجِدت فَإِنْ لَم رأَطْهو لَكُم ريخ كقَةً ذَلدص اكُموجن يدي نيوا بمولَ فَقَدسالر متي  غَفُور اللَّه
يمحادلة( ﴾ر١٢:ا(  

ولكن هؤالء احلريصني على صفاء التوحيد ال يرجعون للقرآن  ..وعيت كل ما ذكرته من القرآن: قلت
  .يرجعون هلدي السلف بل

  ومن السلف؟: قال
وتفسريهم هو  ..فهم يعتربون فهمهم هو الفهم ..ومن بعدهم من القرون األوىل ..الصحابة : قلت
  .التفسري

 ،وما كان أحد أحب إيلَّ من رسول اهللا « :فأخربهم عن قول ذلك الصحايب يف حديثه الطويل: قال
ألين مل أكن  ،ولو سئلت أن أصفه ما أطقت ،أن أمأل عيين منه إجالالً له وما كنت أطيق ،وال أجلَّ يف عيين منه

  » امأل عيين منه 
وهم جلوس  ،كان خيرج على أصحابه من املهاجرين واألنصار وأخربهم عن قول أنس أن رسول اهللا 

 ،وينظر إليهما ،ان إليهفإما كانا ينظر ،فال يرفع أحد منهم إليه بصره إال أبو بكر وعمر ،فيهم أبو بكر وعمر
  .ويبتسم هلما ،ويبتسمان إليه

 فأىب ،إليهم يف القضية وأخربهم عما حصل ملا أذنت قريش لعثمان يف الطواف بالبيت حني وجهه النيب 
  .ما كنت ألفعل حىت يطوف به رسول اهللا : وقال

 ،١»رؤوسهم الطري وكأم على« بأم  يف جلوسهم أمام رسول اهللا  وقد وصف حال الصحابة 
السكون « وهو كناية على » إذا تكلم أطرق جلساؤه وكأمنا على رؤوسهم الطري « :ويف روايات أخرى

   ٢»والوقار وأم مل يكن فيهم طيش وال خفة ألن الطري ال تكاد تقع إال على شيء ساكن
ال يتوضأ إال ابتدروا  فكان  ،ـ حلبهم الشديد له ـ يتربكون بآثاره وكل ما يرتبط به وقد كانوا 

وال  ،فدلكوا ا وجوههم وأجسادهم ،وال يبصق بصاقاً إال تلقوها بأكفهم ،وكادوا يقتتلون عليه ،وضوءه
وما يحدونَ  ،وإذا تكلم خفضوا أصوام عنده ،وإذا أمرهم بأمر ابتدروا أمره ،تسقط منه شعرة إال ابتدروها

                                                
: ، أبـو داود ١/٢٠٨ :، احلاكم١٦/١٨٥: ، ابن حبان٣/١٠٤٥:البخاري: وقد رويت يف ذلك أحاديث كثرية، انظر)  ١(
  .وغريها ٤/٣

  .١٠/٢٣٩: عون املعبود)  ٢(
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  .إليه النظر تعظيماً له
وقيصر  ،إين جئت كسرى يف ملكه ،يا معشر قريش« املشركني ذلك منهم قال لقومه  وعندما رأى بعض

وقد رأيت قوماً ال  ،وإين واهللا ما رأيت ملكاً يف قوم قط مثل حممد يف أصحابه ،والنجاشي يف ملكه ،يف ملكه
  »يسلمونه أبداً

ن أن تقع شعرة إال يف يد وقد أطاف به أصحابه ما يريدو ،واحلالق حيلقه عن أنس قال رأيت النيب و
  .١رجل

جموب عليه  وأبو طلحة بني يدي النيب  وعنه قال ملا كان يوم أحد ازم الناس عن رسول اهللا  
وكان الرجل مير  :قال ،وكان أبو طلحة رجال راميا شديد الرتع لقد كسر يومئذ قوسني أو ثالثة ،حبجفة له

بأيب  :فقال له أبو طلحة ،ينظر إىل القوم فأشرف النيب  :قال ،حةانثرها أليب طل :معه اجلعبة من النبل فيقول
  .٢ال تشرف يصيبك سهم من سهام القوم حنري دون حنرك ،أنت وأمي يا رسول اهللا

 خرج رسول اهللا : قال  عندما أيب جحيفة أخربهم حبديث : مث قال ،سكت قليال يستجمع أنفاسه
  .٣ يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون بهفجعل الناس  ،باهلاجرة فأيت بوضوء فتوضأ

صلى الغداة جاء خدم أهل املدينة بآنيتهم فيها  إذا كان رسول اهللا : قالعندما أنس وأخربهم حبديث 
  .املاء فلم يؤت باناء اال غمس يده فيه فرمبا يف الغداة جاؤوا الباردة فيغمس يده فيها

أال : قدم رأسه يرسلها فتبلغ االرض إذا جلس فقلنا لهأن أبا حمذورة كانت له قصة يف موأخربهم مبا روي 
  .٤ فما حلقها حىت مات ،فلم أكن الحلقها حىت أموت ،مسح عليها بيده ان رسول اهللا : فقال؟حتلقها

فأتى بتمر يفرقه علينا  كنت يوما عند رسول اهللا : قالعندما سعيد اخلدري وأخربهم مبا حدث به أبو 
  .٥ فإذا رآه قد اجتمع فرقه بيننا ،ا نرجو من بركة يدهوكنا ندنيه منه ليمسه مل

ذهبت يب خاليت اىل رسول اهللا : وروى البخاري عن عروة عن السائب بن يزيد ـ رضي اهللا عنه ـ  قال
 ودعا يل بالربكة مث توضأ فشربت من  ،ان ابن أخيت وقع فمسح رأسي ،يا رسول اهللا: فقالت

  .احلديث..وضوئه
فعلق شعره فاستبق الناس اىل  أعتمرنا مع رسول اهللا : قالعندما خالد بن الوليد به  وأخربهم مبا حدث

 فسبقت اىل الناصية فأخذا فاختذت قلنسوة فجعلتها يف مقدمة القلنسوة فما وجهت يف وجه اال فتح يل ،شعره
٦.  

ص دم رسول اهللا محيث  ..يف وجهه يوم أحد مالك بن سنان ملا أصيب رسول اهللا وأخربهم مبا فعله 
                                                

  .رواه مسلم)  ١(
  .رواه البخاري)  ٢(
  .رواه البخاري ومسلم)  ٣(
  .أبو القاسم البغويرواه )  ٤(
  .أبو سعيد بن االعرايبرواه )  ٥(
  .أبو احلسن بن الضحاك وأبو يعلى بسند صحيحرواه )  ٦(
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 أتشرب الدم ؟: (وازدرده فقال له (أشرب دم رسول اهللا : قال  فقال النيب:) من خالط دمي دمه ال
    ١)يضره اهللا
  .بل يشترطون أن يوافقهم على ذلك التابعون ..هم ال يكتفون بالصحابة: قلت
كان مالك إذا ذكر النيب « :مصعب بن عبد اهللالقد قال عنه  ..فحدثهم عن أخبار مالك بن أنس: قال

لو رأيتم ما رأيت ملا أنكرمت على : فقيل له يوما يف ذلك فقال ،يتغري لونه احنىن حىت يصعب ذلك على جلسائه
ما ترون لقد كنت أرى حممد بن املنكدر وكان سيد القراء ال نكاد نسأله عن حديث أبدا إال يبكى حىت 

  .نرمحه
اصفر لونه وما  كثري الدعابة والتبسم فإذا ذكر عنده النيب وكان  ،ولقد كنت أرى جعفر بن حممد  

إما  :ولقد اختلفت إليه زمانا فما كنت أراه إال على ثالث خصال ،رأيته حيدث عن رسول اهللا  إال على طهارة
    .وكان من العلماء والعباد الذين خيشون اهللا ،ما يقرأ القرآن وال يتكلم فيما ال يعنيهإو ،ما صامتاإو ،مصليا

وقد جف لسانه يف  ،فينظر إىل لونه كأنه نزف منه الدم ،ولقد كان عبد الرمحن بن القاسم يذكر النيب 
    .فمه هيبة لرسول اهللا 

  .بكى حىت ال يبقى يف عينيه دموع فإذا ذكر عنده النيب  ،ولقد كنت آتى عامر بن عبد اهللا بن الزبري
  .فكأنه ما عرفك وال عرفته وأقرم فإذا ذكر عنده النيب وكان ملن أهنأ الناس  ،ولقد رأيت الزهري

بكى فال يزال يبكى  فإذا ذكر النيب  ،وكان من املتعبدين اتهدين ،ولقد كنت آتى صفوان بن سليم
  .حىت يقوم الناس عنه ويتركوه

  .هم ال يبالون إال باحملدثني: فقلت له ،مل أجد ما أقول
حدث عمرو بن ميمون عن عبد اهللا بن مسعود لقد  ..ني لرسول اهللا فأخربهم عن تعظيم احملدث: قال

 ،فنظرت إليه وقد حل إزاره وانتفخت أوداجه ،إال مرة قال رسول اهللا  :وما مسعته قط يقول :فكان مما قال
   » أو شبه ذلك ،أو قريباً من ذلك ،أو حنو ذلك أو دون «:فقال ،واغرورقت عيناه

: قال إسحاق ،» وهم على غري وضوء ا يكرهون أن حيدثوا عن رسول اهللا كانو «:قال ضرار بن مرةو
  .تيمم فرأيت األعمش إذا أراد أن يتحدث وهو على غري وضوء

  .ويأخذ زينته للتحديث حبديث رسول اهللا  ،ويتطيب ،وكان مالك يلبس أحسن ثيابه
ين ؛ فإين أكره أن أحدث حديث أقعدو «:يقول ،وهو مريض ،كان سعيد بن املسيب :وقال ابن أيب الزناد

   » وأنا مضطجع رسول اهللا 
 ،إين مل أجد موضعاً أجلس فيه «:وقال ،فجازه ـوهو حيدث  ـومر مالك بن أنس على أيب خازم 

   » وأنا قائم فكرهت أن آخذ حديث رسول اهللا 
  .فإذا جاء احلديث خشع ،وكان حممد بن سريين يتحدث فيضحك

تضحك : هشام الدستوائي فقال له ،نا عند هشام الدستوائي فضحك رجل مناك «:وقال سعيد بن عامر
                                                

  .أبو علي بن السكنرواه )  ١(
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  ؟ !وأنت تطلب احلديث 
فتغري  ..وكان امسه حممدا ،وأخذ أحدمها يسب اآلخر ،بينما حنن كذلك إذا بنا نرى رجلني يتشاجران

وحيذرمها من سب  ،مث اندفع إليهما ينهرمها ،وسقطت دموع حارة من عينيه ،وامحر وجهه ،صاحيب تغريا شديدا
  .ولكين سببت هذا الرجل الذي مل حيفظ حرمة امسه ..أنا مل أسب نبينا: فقال الساب ،النيب 

  .إن مل تترك ما أنت فيه فدع عنك هذا االسم العظيم: وقال ،فتوجه إىل املشتوم
  .بإمثي فمن سبين باء ،أو لقول أحد من الناس ،وما كنت ألدعه لقولك ،هو اسم مساين به أيب: قال

  أمل تعلم ما روي من ي عمر عن التسمي باسم حممد؟: قال صاحيب
  .ال أعلم إال أنه يستحب التسمية بأمساء األنبياء والصاحلني: قال الرجل

فعل اهللا بك « :مسع رجالً يقول حملمد بن زيد بن اخلطاب عمر  لقد ذكر أن ..ملن حفظ حرمتهم: قال
 .ومساه عبد الرمحن» يسب بك واهللا ال تدعى حممداً ما بقيت  ل اهللا أرى رسو« :فدعاه فقال» يا حممد 

   ١»يسموم حممدا ويلعنوم« : وقد ورد يف هذا املعىن حديث جاء فيه
ال تؤاخذنا بفعل  ..عذرك يا حبيب اهللا ..عذرك يا رسول اهللا: وهو يقول ،مث انصرف ،قال ذلك

  .السفهاء
فاملسيح بني قومنا  ..وانصرفت ويف نفسي أمل عظيم ،تركتهما كذلك ..وأخذا يعتذران إليه ،ندم الرجالن

  .وال أحد من أدعياء حب املسيح يتحرك أو تأخذه الغرية ،يهان وحيتقر ومتثل األفالم اليت تسيئ إليه
  :اإللتجاء

  فما الكلمة الثالثة؟: قلت
  .االلتجاء: قال
  ؟ما تقصد بااللتجاء: قلت
  .ويلتجئ إليه يف كل مناسبة ،وهلذا تراه حين إليه كل حني ،يصرب على فراقه احملب الشغوف حببيبه ال: قال
  .ولكنه لن يصح أبدا مع حبيب ميت ..ذاك قد يصح مع حبيب حي: قلت
ولذلك ال حرج عليه أن يلتجئ  ،فإنه يظل حيا ..إن احملبوب ميوت عند مجيع الناس إال عند من حيب: قال

  .إليه
  .وقد يرمونه باجلنون ،يه حينذاكولكن الناس يضحكون عل: قلت
  .احملب الصادق يستلذ جنونه يف حمبوبه: قال
  .وعالقتها بعد ذلك باألولياء ..عد بنا إىل هذه الكلمة وعالقتها برسول اهللا : قلت
أم ال يتعاملون يف عالقتهم  ،أو كتابام ،لقد الحظت من خالل معايشيت لبعض هؤالء أولياء: قال

  .ال كما يتعامل األحياء مع األحياءإ برسول اهللا 

                                                
  .وهو ضعيف ألنه من رواية احلكم بن عطية عن ثابت عنه :الطربي قال)  ١(
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) إِنك ميت وإِنهم ميتونَ  ﴿:'فاقرأ عليهم قول اهللا  ،فإن كان كذلك ..؟!أال يعتقدون موته: قلت
  ) ٣٠:الزمر(

 ياٌء عند ربهِم يرزقُونَوال تحسبن الَّذين قُتلُوا في سبِيلِ اللَّه أَمواتاً بلْ أَح ﴿:'قد قرأت عليهم قوله : قال
  )١٦٩:آل عمران( ﴾

  ما عالقة هذا بذاك؟: قلت
  عن موت الشهداء؟ ' أمل خيرب اهللا : قال
 ولَئن قُتلْتم في سبِيلِ اللَّه أَو متم لَمغفرةٌ من اللَّه ورحمةٌ خير مما يجمعونَ ﴿:'فقد قال  ..بلى: قلت

  ) ١٥٨:آل عمران) (ولَئن متم أَو قُتلْتم ِإللَى اللَّه تحشرونَ ﴿:'وقال  ،)١٥٧:ل عمرانآ(﴾
  الذي أخرب مبوم هو الذي أخرب حبيام؟ 'أال ترى أن اهللا : قال
   ..بلى: قلت
   ..فكذلك األمر مع رسول اهللا : قال

  .مث ال نقول حبياة سيد الشهداء ،داءمث أال تعجب أن نقول حبياة الشه: وقال ،التفت إيل
  فما ينتج عنه؟ ،فنلفرض أين وعيت ما ذكرت: قلت
ولَو أَنهم إِذْ ظَلَموا أَنفُسهم جاُءوك فَاستغفَروا اللَّه واستغفَر لَهم الرسولُ لَوجدوا  ﴿:'أمل تقرأ قوله : قال

  ؟ !)٦٤من اآلية: ءالنسا(﴾ اللَّه تواباً رحيماً
  فما فيها من العلم املرتبط ذا؟ ..بلى: قلت
  .فراحوا يعيشوا ،سأقص عليك قصة تعلق ا أولياء اهللا: قال
  .حدثين عنها: قلت
 قَدم علينا أعرايب بعدما دفنا الرسول : قالـ رضي اهللا عنه ـ ذكر احلافظ السمعاين عن علي : قال
 ،قُلت فسمعنا قولك ،يا رسول اهللا: وقال ،وحثا من ترابه على رأسه ،لى قرب النيب فرمى بنفسه ع ،بثالثة أيام

ولَو أَنهم إِذْ ظَلَموا أَنفُسهم جاُءوك فَاستغفَروا اللَّه  ﴿:وكان فيما أنزلَ عليك ،ووعيت عن اهللا ما وعينا عنك
وجئتك تستغفر  ،وقد ظلمت نفسي ،)٦٤من اآلية: النساء( ﴾ه تواباً رحيماًواستغفَر لَهم الرسولُ لَوجدوا اللَّ

  .١أنه قد غُفر لك: فنودي من القرب ،يل
دخلت املدينة فانتهيت إىل قرب النيب : عن أيب شبل حممد بن النعمان بن شبل الباهلي قالويف رواية أخرى 

، وضع على بعريهقَله ،فإذا أعرايب يا ،مث دخل إىل القرب الشريف ،فأناخه وعا حسنودعا دعاًء  ،فسلَّم سالم
إنّ اهللا خصك بوحيه وأنزل عليك كتابا مجع لك فيه علم األولني  ،بأيب أنت وأمي يا رسول اهللا «:مجيالً مث قال
استغفَروا اللَّه واستغفَر لَهم ولَو أَنهم إِذْ ظَلَموا أَنفُسهم جاُءوك فَ ﴿:وقال يف كتابه وقوله احلق ،واآلخرين

                                                
/ ٤، وفاء الوفـا  ١٢/٣٨٠سبل اهلدى والرشاد : ، وانظر٣/٤٩٥اإلمام البيهقي يف شعب اإلميان : ورواها بنحو لفظها)  ١(

، وابن حجر اهليتمي يف حتفة ٢٢٤ص ،، وابن النجار يف الدرة الثمينة٦٨/٦٩، وأبو اليمن ابن عساكر يف إحتاف الزائر ص ١٣٦١
  .٥٥الزوار ص
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 ،مستشفعا بك إىل ربك ،وقد أتيتك مقرا بالذنوب ،)٦٤من اآلية: النساء( ﴾الرسولُ لَوجدوا اللَّه تواباً رحيماً
  .فهو ما وعد

  :وقال ،مث التفت إىل القرب
ــه    ــاع أعظُم ــت بالق ــن دفن ــري م ــا خ   ي

ــاب مــن طيبــهن القــاع واأل         كــمفط

    
  أنــت الــنيب الــذي ترجــى شــفاعته    

       ــراط إذا مــا زلّــت القــدمعنــد الص  

    
  نفســـي الفـــداء لقـــربٍ أنـــت ســـاكنه

       مفيــه العفــاف وفيــه اجلــود والكَــر  

    
 باملغفرة ـإن شاء اهللا  ـمثّ ركب راحلته فما أشك ع بأبلغ من هذا قط ،إال أنه راحسمومل ي.  
يا  «:فقال يل ،يف النوم فرأيت النيب  ،فغلبتين عيناي: خرهآوزاد يف  ،عتيب هذاوذكر حممد بن عبد اهللا ال

    ١»هاحلق األعرايب وبشره أنّ اهللا قد غفر ل ،عتيب
  .إن الفقهاء ينكرون مثل هذا: قلت
وقد روي  ..وأمام قربه  وكان يشعر هذه املشاعر يف مدينة رسول اهللا  ..إن سيد الفقهاء مالك: قال

: قال له اإلمام مالك ،مالكًا يف مسجد رسول اهللا املنصور أبو جعفر اخلليفة ملا ناظر سانيد الصحيحة أنه باأل
يا أَيها الَّذين آمنوا ال  ﴿:فقال ،فإنّ اهللا عز وجلّ أدب قوما ،ال ترفع صوتك يف هذا املسجد ،يا أمري املؤمنني

توص قفَو كُماتووا أَصفَعرال  ت متأَنو الُكُممطَ أَعبحضٍ أَنْ تعبل كُمضعرِ بهلِ كَجبِالْقَو وا لَهرهجال تو بِيالن
إِنَّ الَّذين يغضونَ أَصواتهم عند رسولِ اللَّه أُولَئك الَّذين  ﴿:ومدح قوما فقال ،)٢:احلجرات( ﴾ تشعرونَ
 نحتاميمظع رأَجةٌ ورفغم مى لَهقْولتل مهقُلُوب فقال ،وذم آخرين ،)٣:احلجرات(﴾ اللَّه:﴿  كونادني ينإِنَّ الَّذ

  .وإنّ حرمته ميتا كحرمته حيا ،)٤:احلجرات(﴾ من وراِء الْحجرات أَكْثَرهم ال يعقلُونَ
  ؟ أم أستقبل رسول اهللا  ،أستقبلُ القبلة وأدعو ،يا أبا عبد اهللا: وقال ،فاستكان هلا أبو جعفر

دم عليه السالم إىل اهللا يوم آوهو وسيلتك ووسيلةُ أبيك  ،وملَ تصرف وجهك عنه: فقال اإلمام مالك
  .٢فيشفّعك اهللا ،بل استقبله واستشفع به ،القيامة

  فما الزمه؟ ..أحسبين وعيت ما ذكرته من هذا: قلت
  .فهم ال يشكون مليت ،وشكواهم إليه مه كل ما مسعته من خماطبات األولياء لرسول اهللا الز: قال

                                                
القربة إىل رب العاملني بالصالة على حممد سيد املرسلني (، وابن بشكوال يف ٤٥٤ص )اإليضاح(رواها اإلمام النووي يف )  ١(
  ( الورقة)أ/١٦(  

ية، وأبو اليمن ابن عسـاكر يف  ، والقسطالين يف املواهب اللدن٢/٤١ :القاضي عياض بسنده يف الشفا: ذكر هذه القصة)  ٢(
 ٤/٥٨٠ :وقال اإلمام الزرقاين يف شرحه على املواهب اللدنية ٣/١٣٨ :، والعز بن مجاعة يف هداية السالك١٥٣ص ،إحتاف الزائر

بإسـناد حسـن،    )فضائل مالـك (هذا ور عجيب، فإنّ احلكاية رواها أبو احلسن علي بن فهر يف كتابه : ردا على من أنكرها
وليس يف إسنادها وضـاع  ! فمن أين أا كذب؟. جها القاضي عياض يف الشفا من طريقه عن شيوخ عدة من ثقات مشاخيهوأخر

  .وال كذّاب
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  :عن قول البوصريي ١وقد قال بعضهم ،إن من قومي من يعترب ذلك شركا: قلت
ــه   ــوذ ب ــن أل ــا يل م ــق م ــرم اخلل ــا أك   ي

ــم        ــادث العم ــول احل ــد حل ــواك عن   س

    
أجد من ألتجئ إليه عند نزول الشدائد العامة إال ال  :ويقول له ،يستغيث بالرسول هذا الشاعر  «
وال تدع من دون اللَّه ما  ﴿:'لقوله  ،وهذا من الشرك األكرب الذي يخلد صاحبه يف النار إن مل يتب منه ،أنت

نيمالظَّال نإِذاً م كفَإِن لْتفَإِنْ فَع كرضال يو كفَعنألن الشرك ظلم  ،ملشركنيأي ا ،)١٠٦:يونس( ﴾ ال ي
    ٢» من مات وهو يدعو من دون اهللا نداً دخل النار «:وقوله  ،عظيم

 ،بل األولياء من املؤمنني بالكفر والشرك ،وما أسرعهم يف اام املؤمنني ..ما أعجب هؤالء: وقال ،ابتسم
  .أمل يسمعوا ما ورد يف التحذير من ذلك

  .أن ما يذكرونه هو احلق الذي ال حق غريهولكنهم يعتقدون  ..مسعوا ..بلى: قلت
  أفتراهم إذا جثوا بني يدي الطبيب يشكون حاهلم إليه مشركون بذلك؟: قال
  .مل يقل ذا أحد من الناس: قلت
  .يكون مشركا ،فكيف يزعمون إذن بأن من شكى حلبيبه وطبيبه حاله: قال

  .يعتربون املسيح إهلا أو أقنوما من إلهوهو ما يعتقده قومي حني  ،الشرك معروف: مث قال ،سكت قليال
  .ألنه ال يدعى إال اهللا ،ودعائه شركا ولكنهم يتصورون خماطبة رسول اهللا : قلت
   ..فال أحد منهم يعتقد إهلا غري اهللا ،ومل أر املسلمني يدعون غري اهللا عوامهم وخواصهم: قال
  ؟ !ستغيثون به وكأم ي ،وهذا اخلطاب الذي يتوجهون به لرسول اهللا : قلت
هم يفعلون ذلك كما يفعل كل البشر مع األطباء حني يستلقون أمامهم كما يستلقي امليت بني يدي : قال

  .والطبيب واسطة ،فاهللا هو الشايف ،الغسال ينتظرون منهم أن يكونوا واسطة للشفاء الذي يرتله اهللا
  .ومنهم حممد ..وسائط لرمحتهوقد جعل من خلقه  ..فاهللا هو الرحيم الرمحن ..ومثل ذلك حممد

  .هم يعتربون ما تقوله شركا: قلت
  أال يؤمن هؤالء بالشفاعة العظمى؟: قال
  .بل إين أراهم يبدعون منكرها ..هم يؤمنون ..بلى: قلت
  .فهي واسطة من الوسائط ووسيلة من الوسائل: قال

  أمل يقرأوا حديث األعمى؟: فقال ،سكت
  ؟ !ابن أم مكتوم : قلت
 ،حيث ذكر أن رجال ضريرا أتى النيب   ،األعمى الذي حدث حديثه عثمان بن حنيف ..ال: قال

» فادعه « :قال ،»وإن شئت دعوت  ،إن شئت أخرت ذلك وهو خري« :فقال ،»ادع اهللا أن يعافين « :فقال
جه إليك اللهم إين أسألك وأتو« :فيقول ،ويدعو ذا الدعاء ،مث يصلي ركعتني ،فأمره أن يتوضأ فيحسن :قال

                                                
  . ١٦٦ـ  ١٦٠ص( للشيخ حممد مجيل زينوا )معلومات مهمة من الدين(كتاب  :انظر)  ١(
  .رواه البخاري)  ٢(



 ٢٢٨

اللهم شفعه يف وشفعين  ،يا حممد إين توجهت بك إىل ريب يف حاجيت هذه فتقضى يل ،بنبيك حممد نيب الرمحة
   ١»فيه

  .ولكنهم قيدوه بصنوف من التأويالت جعلته خاصا ذا األعمى ..قرأوه ..بلى: قلت
  .ولكن ظاهره ال حيتمل أي تقييد: قال
وهذا األعمى « :فقال ،صنوف من التأويالت وصرفه عن ظاهرهلقد أول ابن تيمية هذا احلديث ب: قلت

  » فعلم أنه شفيع فيه  ،»اللهم فشفعه يف « :يف دعائه فلهذا قال شفع له النيب 
طلب من النيب بأنه  ،»ادع يل«: فقال» ن شئت صربت وإن شئت دعوت لك إ« :واستشهد بقوله 

 فأمره النيب  ،ن يدعو لهأ فدل  ،»اللهم فشفعه يف« :ويقول يف دعائه ،يضا لنفسهأن يصلى ويدعو هو أ
  .أي بدعائه وشفاعته ،»أسألك وأتوجه إليك بنبيك حممد « :ذلك على أن معىن قوله
فاحلديثان « :وقال ،»اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا « :عمر واستشهد بقول 

م إمث  ،كما ذكر عمر أم كانوا يتوسلون به إذا أجدبوا ،حياته معنامها واحد فهو علم رجال أن يتوسل به يف
     »  بعد موته إمنا كانوا يتوسلون بغريه بدال عنه

فلو كان التوسل به حيا وميتا سواء واملتوسل به الذي دعا له « :قوله ومن استشهاده حبديث عمر 
فضل اخللق وأكرمهم على ربه وأقرم إليه الرسول كمن مل يدع له الرسول مل يعدلوا عن التوسل به وهو أ

  »  وسيلة إىل أن يتوسلوا بغريه ممن ليس مثله
 ،فإن الدعاء كلما كثر ،ودعاء غريه ال أرى أي تناف بني اجلمع بني دعاء رسول اهللا : وقال ،ابتسم

  .كلما ازداد اليقني بتحقق إجابته ،واشتد اإلحلاح فيه
فألنه كان يريد  ،يف ذلك املوقف به  شفعون يف حياته بأم كانوا يست أما إخبار عمر 

فاالستشفاع أو طلب الدعاء قد حيتاج إىل  ،وهو ال يتناىف مع التوسل ،وهو حي أمامه ،االستشفاع بالعباس 
  .اشتراط احلياة خبالف التوسل الذي ال حيتاج إىل هذا الشرط

ومل يدع له الرسول  ،أعمى توسل بهكل كان وكذلك لو « :ومما أول به ابن تيمية احلديث قوله: قلت
 فعدوهلم عن هذا إىل هذا  ،مبرتلة ذلك األعمى لكان عميان الصحابة أو بعضهم يفعلون مثل ما فعل األعمى

فإم أعلم منا باهللا ورسوله وحبقوق  ،مع أم السابقون األولون املهاجرون واألنصار والذين اتبعوهم بإحسان
وما يكون أنفع من غريه وهم يف وقت  ،شرع من الدعاء وينفع وما مل يشرع وال ينفعوما ي ،اهللا ورسوله

ضرورة وخممصة وجدب يطلبون تفريج الكربات وتيسري العسري وإنزال الغيث بكل طريق ممكن دليل على أن 
  »  املشروع ما سلكوه دون ما تركوه

  :سأجيبك على هذا من من جهتني: وقال ،ابتسم
بل يف حديث  ،ومل يسأل اهللا تغيريه رضى بقسمة اهللا ،من رضي حباله الصحابة  األوىل هي أن من

وا  ،جاءت امرأة إىل النيب : قال عن أيب هريرة وقد ورد يف احلديث  ،األعمى دليل على استحباب ذلك
                                                

  .هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه)  ١(



 ٢٢٩

لك أن  إن شئت دعوت« :فقال ،» فادع اللّه أن يشفيين ،وأتكشف ،يا رسول اللّه إين أصرع« :فقالت ،طيف
 ،» ولكن ادع اللّه يل أن ال أتكشف ،بل أصرب ويل اجلنة« :فقالت  ،» وإن شئت صربت ولك اجلنة ،يشفيك

  . ١فدعا هلا فكانت ال تتكشف
باآلثار الدالة على  أن اشتراط تأييد كل ما ورد من األحاديث القولية أو الفعلية لرسول اهللا : والثانية

  .بل يلغي أكثر السنن ،شططايكلفنا  الفعل به من الصحابة 
بل يرون أن يف خالف  ،فلذلك يكتفي العلماء كلهم ـ مبا فيهم ابن تيمية ـ مبا ورد من األحاديث

ال دليال على ضعف احلديث أو صرفه عن  ،لألحاديث دليل على عدم بلوغ احلديث للصحابة الصحابة 
  .حقيقة معناه

رفع املالم عن األئمة ( أسباب اخلالف الفقهي يف كتابه وقد جعل ابن تيمية نفسه ـ هذا املعىن ـ من 
ومن مل يبلغه احلديث مل  ،السبب األول أن اليكون احلديث قد بلغه« :فقال ،بل اعتربه أول األسباب ،)األعالم

وإذا مل يكن قد بلغه وقد قال يف تلك القضية مبوجب ظاهر آية أو حديث آخر  ،يكلف أن يكون عاملا مبوجبه
ب قياس أو موجب استصحاب فقد يوافق ذلك احلديث تارة وخيالفه أخرى وهذا السبب هو الغالب أو مبوج

مل تكن ألحد  على أكثر ما يوجد من أقوال السلف خمالفا لبعض األحاديث فان االحاطة حبديث رسول هللا 
  » من األمة 

يراه من يكون حاضرا  فيسمعه أو ،كان حيدث أو يفىت أو يقضى أو يفعل الشيء مث ذكر أن النىب 
فينتهي علم ذلك إىل من يشاء اهللا من العلماء من الصحابة والتابعني ومن  ،ويبلغه أولئك أو بعضهم ملن يبلغونه

مث يف جملس آخر قد حيدث أو يفىت أو يقضى أو يفعل شيئا ويشهده بعض من كان غائبا عن ذلك  ،بعدهم
  .وعند هؤالء ماليس عند هؤالء ،من العلم ماليس عند هؤالء فيكون عند هؤالء ،الس ويبلغونه ملن أمكنهم

ومن بعدهم بكثرة العلم أو جودته ال باإلحاطة جبميع حديث  مث ذكر أن تفاضل العلماء من الصحابة 
  .فهذا ال ميكن ادعاؤه رسول اهللا 

فإن  ،وسنته وأحواله مث ذكر منوذجا على هذا باخللفاء الراشدين الذين هم أعلم األمة بأمور رسول اهللا  
بعد موته ـ مل يكن يعلم سنة  ـ والذي استدل ابن تيمية حبديثه على إنكار التوسل برسول اهللا  عمر 

بل يرى  ،ومل يكن يعلم أن املرأة ترث من دية زوجها ،واستشهد باألنصار ،االستئذان حىت أخربه ا أبو موسى
على بعض البوادي خيربه أن  فيان وهو أمري لرسول اهللا  أن الدية للعاقلة حىت كتب إليه الضحاك بن س

لو مل نسمع ذا لقضينا « :فترك رأيه لذلك وقال  ،ورث امرأة اشيم الضباىب من دية زوجها رسول اهللا  
« :قال أن رسول اهللا  ومل يكن يعلم حكم اوس يف اجلزية حىت أخربه عبد الرمحن بن عوف  ،»خبالفه 

  » أهل الكتاب سنوا م سنة
وملا قدم سرغ وبلغه أن الطاعون بالشام استشار املهاجرين األولني الذين معه مث األنصار مث مسلمة الفتح 

يف  فاخربه بسنة رسول اهللا  فاشار كل عليه مبا رأى ومل خيربه أحد بسنة حىت قدم عبد الرمحن بن عوف 
                                                

  .صحيح على شرط مسلم: رواه ابن مردويه وغري واحد من أهل السنن وأخرجه احلاكم وقال)  ١(
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  » رجوا فرارا منه وإذا مسعتم به بارض فال تقدموا عليه إذا وقع بأرض وأنتم ا فال خت« :الطاعون وأنه قال
  .ناتج عن عدم مساعه حلديث األعمى فهذه األحاديث وغريها تدل على احتمال أن ما ذكره عمر 

  ومل مل خيرب باحلديث كما خرب يف اآلثار السالفة؟ ..فلم مل ينكر عليه: قلت
أما عدم  ،وإمنا يريد به طلب الدعاء من احلي ،الصطالحيألن ما قاله عمر ال يريد به التوسل مبعناه ا: قال

  .حىت يبلغه ،فقد ال يكون الراوي حاضرا ،إخباره مبا ورد يف حديث األعمى
ليس يف طلب الدعاء منه ودعائه هو أنه  مما استدل به ابن تيمية يف التفريق بني حياته وموته : قلت

ـ عليهم ن أحدا من األنبياء إف ،يف ذلك حمذور وال مفسدةوليس  ،بل هو خري بال شر ،والتوسل بدعائه ضرر
 النيب  ىولو كان شركا أصغر كما  ،نه ينهي من يعبده ويشرك بهإف ،مل يعبد يف حياته حبضورهالسالم ـ 

  .فيخاف الفتنة واإلشراك به كما أشرك باملسيح والعزير وغريمها ،أما بعد موته ،من سجد له عن السجود له
بل قد  ،فهو حرام ،فإن كان يعتقد الوساطة الشركية ،ذا خيتلف باختالف املتوسل واعتقادهإن ه: قال

وشفقته على أمته والتوسل  أما إن أراد به التوسل اإلمياين الذي هو استشعار حمبة رسول اهللا  ،يكون كفرا
  .أجل هذه املفسدة املشكوكةفإن يف ذلك من املصاحل اإلميانية والتربوية ما ال يصح طرحه من  ،ما إىل اهللا

فإن الكثري من األحكام قد تتعرض لإللغاء خوفا من املفاسد  ،مث لو طرحت أحكام الشريعة ذا األسلوب
  .اليت قد تنجر عنها

  .ولكن مل مل يكن هذا النوع من الوساطة شركا ..وعيت كل هذا: قلت
  .و اسم الشكورإن ذلك ينبع من معني اسم عظيم من أمساء اهللا احلسىن ه: قال
  .أجل هو اسم من أمساء اهللا احلسىن ..؟!الشكور : قلت
  .ينبع من معني هذا االسم فما يفعله األولياء يف هذا الباب من التعامل مع النيب : قال
  كيف ذلك؟ ..مل أفهم: قلت
انس ألعماهلم إن اسم اهللا الشكور يقتضي جمازاة اهللا عباده على أعماهلم الصغرية بالعوض الكري ا :قال
  .١ورغبام

التوسل باألنبياء واألولياء والصاحلني واألعمال : ومن هذه النافذة تفهم النصوص ايزة للتوسل بأنواعه
  .الصاحلة وغريها مما ورد النصوص جبوازه

كان  ،وأن اهللا جيب أن جيازي املكلفني ،فالتوسل بالعمل الصاحل ـ مثال ـ إن اعتقد أنه واسطة صحيحة
  .واهللا غين عن أعمال عباده ،)٢٣:االنبياء) (ال يسأَلُ عما يفْعلُ وهم يسأَلُونَ :فاهللا  ،أدب مع اهللا سوء

وطلب اجلزاء كما تطلب املنن مل يكن يف ذلك  ،فذكر العمل ،لكن إن نظر إليه من باب اسم اهللا الشكور
  .عليه بل قد ورد يف النصوص الكثرية ما يدل ،حرج على الداعي

فسأل كل واحد منهم بعمل عظيم  ،الثالثة الذين أووا إىل غارولعل أشهر ما ورد من ذلك حديث 
مما حيبه وكل ذلك  ،وهذا سأل بأمانته وإحسانه ،وهذا سأل بعفته التامة ،هذا سأل بربه لوالديهف ،أخلص فيه هللا

                                                
  .للمؤلف) رسائل السالم(من ) أسرار األقدار(انظر التفاصيل املرتبطة ذا يف رسالة )  ١(
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  .تقتضي إجابة صاحبهوحمبة اهللا لذلك العمل  ،اهللا ويرضاه
وهذا سحر  ،ودعوتين فأجبتك ،اللهم أمرتين فأطعتك« :يقول وقت السحر بن مسعود ا وقد كان

ادعونِي أَستجِب لَكُم  :اللهم إنك قلت وقولك احلق« :يقول على الصفا ابن عمر وكان » فاغفر يل 
  .مث ذكر الدعاء املعروف ،وإنك ال ختلف امليعاد ،)٦٠من اآلية: غافر)(

  .فإن من مل يشكر الناس مل يشكر اهللا ،عت الصالة على رسول اهللا ومن هذا الباب شر
ووصينا الْأنسانَ  :فقال  ،ومها سبب حياتنا الطينية اازية ،وصانا بالشكر للوالدين بل إن اهللا 

فكيف )١٤:لقمان) (ر لي ولوالديك إِلَي الْمصريبِوالديه حملَته أُمه وهناً علَى وهنٍ وفصالُه في عامينِ أَن اشكُ
  .وهو سبب حياتنا الروحية احلقيقية ،منا الشكر ال يستحق رسول اهللا 

  » البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي «:فقال  ،من مل يصل عليه خبيال  وهلذا اعترب 
لوال الوساطة الشرعية  ،بأشياء ل اهللا ومن هذا الباب ما ورد من اآلثار يف ربط الصالة على رسو

أعوذ باللّه العظيم وبوجهه الكرمي « :مثل قول القائل عند الدخول إىل املسجد ،مل تتحقق لرسول اهللا 
اللهم صلّ وسلم على حممد وعلى آل حممد؛ اللهم اغفر يل  ،احلمد للّه ،وسلطانه القدمي من الشيطان الرجيم

  »  تكذنويب وافتح يل أبواب رمح
  فما عالقة التوسل والشكوى واالستغاثة باسم اهللا الشكور؟: قلت
الذي امتأل قلبه بالرمحة ألمته بل  إن اهللا برمحته وفضله وشكره لعباده جعل من جزاء الرسول : قال

  .كالمها يطل من نافذة هذا االسم ،والتوسل باب من أبواا ،الشفاعة العظمى يوم القيامة ،للخلق مجيعا
ويف ذلك الشعور توسل  ،يستحضره ويشعر مبنة اهللا به عليه يادة على أن املتوسل برسول اهللا ز

  .   فللدعاء شروطه اليت إن توفرت ال خيطئ أبدا ،الستجابة الدعاء
وله تأثري كبري يف  ،والشعور مبعيته ،هو نوع من احلضور معه فإن التوسل برسول اهللا  ،وانطالقا من هذا

  .وهو السبيل الصحيح لسلوك سنته ،حبتهربط القلب مب
مع اخللو من  ،مث يستشفع به إىل اهللا ،والذي يستحضر فيه قلب السائل رسول اهللا  ،فالتوسل بذلك

  .ميأل القلب شعورا برسول اهللا  ،واالمتالء بالشعور باملنة ،اعتقاد الوساطة الشركية
بل قد يكون فهما من  ،ل صريح عليه من النصوصفال دلي ،أما اعتقاد أن هذا خاص حبياة رسول اهللا 

  .بعد موته ال يدل على حرمة االستشفاع به  مع أن قوله  ،عمر 
فال يتمتع به على مقتضى هذا القول إال املصاحبون  ،والقول بذلك حيرم األمة مجيعا من هذا اخلري اجلزيل

  .لرسول اهللا 
بل  ،فنرجع إليه لنعلم أحكام اهللا ،كل األحكام الشرعيةيف  فإنا نتوسل برسول اهللا  ،زيادة على ذلك

يا أَيها الَّذين آمنوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا  :كما قال  ،إن اهللا هو الذي أمرنا بالرجوع إليه مطلقا حيا أو ميتا
دٍء فَريي شف متعازنفَإِنْ ت كُمنرِ مي الْأَمأُولولَ وسرِ الرمِ الْآخوالْيو ونَ بِاللَّهنمؤت متولِ إِنْ كُنسالرو إِلَى اللَّه وه

  . وليس هناك من يقول بأن هذا خاص حبياته  ،)٥٩:النساء) (ذَلك خير وأَحسن تأْوِيالً
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الف الدرجات من وهم أدىن بآالف آ ،فإن كان الشهداء ،يغاير حياته مث من قال بأن موت رسول اهللا 
وال تحسبن الَّذين قُتلُوا في سبِيلِ اللَّه:  فقال  ،وى عن اعتقاد ذلك ،قد نفى اهللا موم رسول اهللا 

وهو سيد الشهداء والعارفني  فكيف برسول اهللا  ،)١٦٩:آل عمران) (أَمواتاً بلْ أَحياٌء عند ربهِم يرزقُونَ
  ؟والنبيني 
حيايت خري لكم « :فقال  ،وأنه يدعو هلم ،أخرب بأن أعمال أمته تعرض عليه إن رسول اهللا  ،مث

تعرض علي أعمالكم فإن رأيت خريا محدت اهللا  ،فإذا أنا مت كانت وفايت خريا لكم ،حتدثون وحيدث لكم
  »  تعاىل وإن رأيت شرا استغفرت لكم

اعملُوا فَسيرى اللَّه عملَكُم ورسولُه والْمؤمنونَ وستردونَ  وقُلِ  ﴿:'فقد قال  ،فإن شك يف هذا احلديث
  )١٠٥:التوبة) (إِلَى عالمِ الْغيبِ والشهادة فَينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ

  قد يقال بأن هذه رؤية وليست دعاء أو شفاعة؟: قلت
الَّذين يحملُونَ   ﴿:'كما قال  ،ة املالئكة ـ عليهم السالم ـ للمؤمننيأخرب بدعو 'إن كان اهللا : قال

ا ونبوا رنآم ينلَّذونَ لرفغتسيو ونَ بِهنمؤيو هِمبر دمونَ بِححبسي لَهوح نمو شرةً الْعمحٍء ريكُلَّ ش تعس
ينلَّذل رلْماً فَاغْفعيمِ وحالْج ذَابع هِمقو بِيلَكوا سعباتوا وابفإن كان هذا مع محلة العرش ،)٧:غافر) (ت، 
  وهو أحرص اخللق عليها؟ ،ومع أمته اليت كلف ا ،فكيف برسول اهللا 

إن   «:فقال  ،أن أعمال األحياء تعرض على األموات من األقرباء والعشائر يف الربزخ أخرب وقد 
: وإن كان غري ذلك قالوا ،فإن كان خرياً استبشروا به ،الكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من األمواتأعم

   ١»اللهم ال متتهم حىت ديهم كما هديتنا
وهو أحن على أمته  ،فكيف ال جيوز لرسول اهللا  ،وهم أفراد من األمة ،فإن جاز هذا للعشائر واألقارب

من : األحزاب)(النبِي أَولَى بِالْمؤمنِني من أَنفُِسهِم وأَزواجه أُمهاتهم ﴿:'وقد قال  ،وأمهام ،من آبائهم
  )٦اآلية

  :األمل
  فما الكلمة الرابعة؟: قلت
  .األمل: قال
  ؟ !األمل : قلت
   ..أجل: قال
  .حىت وكأن اجلنة عجلت هلم ،وأهنأهم نفسا ،عهدي بأولياء اهللا أسعد اخللق حياة: قلت
  .لكن بعض اآلالم تعتريهم: قال
  .القلب الذي يعرف اهللا ال يعرف األمل: قلت

                                                
  .أمحد والطيالسيرواه )  ١(



 ٢٣٣

ومقام يعقوب العظيم يف  ،فمقام يعقوب العظيم عند اهللا ..هو أمل أشبه بأمل يعقوب لفقد يوسف: قال
وقَالَ يا أَسفَى علَى وتولَّى عنهم  ﴿:بقوله 'درجات السلوك إىل اهللا مل مينعاه من ذلك احلزن الذي عرب عنه اهللا 

يمكَظ وفَه نزالْح نم اهنيع تضيابو فوس٨٤:يوسف( ﴾ ي(  
   «:يف سلم الوالية مل مينعه من قوله عندما تويف ابنه  إبراهيم ومقام رسول اهللا 

  .فيشعرهم باألمل ..فما احلزن الذي يعتري األولياء: قلت
   ..فقد رسول اهللا : قال
  أمل ختربين قبل احلني أم يستشعرون حياته؟: تقل
  .ولكنك تستشعر أملا لبعده عنك ،فقد يكون شخصا حيا ..احلياة مراتب: قال
   ..وال يغيب رسول اهللا عنهم ..ولكن األولياء كما ذكرت يل ال يغيبون عن رسول اهللا: قلت
   ..واألولياء يتلهفون على لقاء األشباح ..ذلك لقاء األرواح: قال

  أمل الفراق؟ أمل تسمع حديث ثوبان وغريه من الصحابة وشكواهم لرسول اهللا : وقال ،التفت إيل
   ..بلى: قلت
قالت عائشة ـ رضي اهللا  ..وهلذا كانت أعظم املصائب اليت حلت باملؤمنني فقدام لرسول اهللا : قال
 املالئكة بثوبه ـ جى رسول اهللا اقتحم الناس ـ حني ارتفعت الرنة وس ملا مات رسول اهللا « :عنها ـ

وخلط آخرون فالثوا الكالم بغري  ،فاختلفوا فكذب بعضهم مبوته وأخرس بعضهم فما تكلم إال بعد البعد
وعلي فيمن  ..فكان عمر بن اخلطاب فيمن كذب مبوته ..وأقعد آخرون ،وبقي آخرون معهم عقوهلم ،بـيان
  .وعثمان فيمن أخرس ..أقعد

وليقطعن أيدي وأرجل  ،ولريجعنه اهللا تعاىل ،مل ميت إن رسول اهللا : اس وقالفخرج عمر على الن
  »كما واعد موسى وهو آتيكم  إمنا واعده اهللا  ،املوت رجال من املنافقني يتمنون لرسول اهللا 

 ،»اللهم أعمين حىت ال أري شيئا بعده؛ فعمي مكانه « :قال وذكر مكي عن عبداهللا أنه ملا مات النيب 
  » للهم أعمين فال أرى شيئا بعد حبييب حىت ألقى حبييب؛ فعمي مكانه « :روي أنه قالو

الذي ربط اهللا على قلبه ليواسي املسلمني يف نبيهم  ومل يكن قويا يف هذا املوقف الشديد إال أبا بكر 
، بـيت رسول اهللا فقد روي أنه ملا بلغه اخلرب دخل  ،ولكنه مع ذلك ظل باطنه حيترق فال يكاد ميسك نفسه
،  وهو يصلي على النبـي ةمالن وغصصه ترتفع كقصع اجلر وهو يف ذلك جلد الفعل واملقال ،وعيناه،  

بأبـي وأنت وأمي ونفسي « :فأكب عليه فكشف عن وجهه وقبل جبـينه ومسح وجهه وجعل يبكي ويقول
فعظمت عن الصفة  ،ألنبـياء والنبوةانقطع ملوتك ما مل ينقطع ملوت أحد من ا ،طبت حياً وميتاً ،وأهلي

ولوال أن موتك كان  ،وخصصت حىت صرت مسالة وعممت حىت صرنا فيك سواء ،وجللت عن البكاء
فأما ما ال نستطيع  ،ولوال أنك يت عن البكاء ألنفذنا عليك ماء العيون ،اختياراً منك جلدنا حلزنك بالنفوس

 ،اذكرنا يا حممد صلى اهللا عليك عند ربك ،اللهم فأبلغه عنا ،ننفيه عنا فكمدوا وادكار حمالفان ال يربحا
اللهم أبلغ نبـيك عنا  ،فلوال ما خلفت من السكينة مل يقم أحد ملا خلفت من الوحشة ،ولنكن من بالك
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  » واحفظه فينا 
 قال أبو بكر بعد وفاة رسول اهللا : عن أنس قال ،أمدا طويال وقد استمر هذا احلزن بالصحابة 

ما « :فقاال هلا ،فلما انتهينا إليها بكت: قال ،كما كان رسول اهللا  ،انطلق بنا إىل أم   أمين  نزورها: مرلع
ولكين أبكي لكون الوحي  ،إين ألعلم أن ما عند اهللا خري لرسوله« :قالت» يبكيك فما عند اهللا خري لرسوله 

   ١»معها فهيجتهما على البكاء فجعال يبكيان : قال» انقطع من السماء 
كان سبب « :قال فعن عبد اهللا بن عمر  ،هي سبب وفاته  وقد كانت حرقة حب رسول اهللا 

  » فما زال جسمه حيري حىت مات  ،كمد موت أيب بكر وفاة رسول اهللا 
إذا أصيب   «:كما قال رسول اهللا  ،هي عزاء املؤمن عن كل مصيبة وهلذا كانت وفاة رسول اهللا 

   ٢»ليذكر مصيبته يب ليعزه ذلك عن مصيبته ف ،أحدكم مبصيبة
  .فهم يعتربونه أشرف بقعة يف األرض ..أال ترى شغف األولياء بالقرب الشريف: مث قال ،سكت قليال

  .وقد أنكر عليهم البعض ذلك ..بلى: قلت
م إنه عطره ..فأحب تراب اهللا ألهل اهللا التراب الذي ضم رسول اهللا ..ال ينبغي أن ينكر عليهم: قال

  .ودواؤهم الذي حيميهم من العلل وميلؤهم بالصحة ،الذي يستنشقون أرجيه
  فهل لك قصة مع القرب الشريف؟: قلت
  .وهي قصة لن أنساها ما حييت ..أجل: قال
  واحلرم ال يدخله إال مسلم؟ ،كيف أذن لك يف دخول احلرم: قلت
بعد إسالمي أن زرت قرب رسول اهللا  لقد كان أول ما فعلته ..أحتسبين زرتك قبل أن أزور حبييب : قال

.. ويف الطريق إليه رأيت وليا من أولياء اهللا يردد :  
  أتيتــــــك راجــــــالً ووددت أين 

      طيـــهتاد عـــيين أَمـــوس لَكْـــتم  

    
  ومـــا يل ال أســـري علـــى املـــآقي   

    ــه ــولُ اهللا فيـــ ــربٍ رســـ   إىل قـــ

    
  .فريميك بالشرك ،عض املتشدديناحذر أن يسمعك ب ..رويدك: وقلت له ،فأسرعت إليه

  .وال عن أدب اخللف ،فأنا مل أخرج عن هدي السلف ..فليفعلوا يب ما يشاءون: قال
  ما تقول؟: قلت
  :وقد قال خماطبا قربه  ،ومن صحابة رسول اهللا  ،لقد كان حسان بن ثابت من سلف األمة: قال

  فبوركــت يــا قــرب الرســول وبوركــت    

ــيد امل      ــا الرشـ ــوى فيهـ ــالد ثـ ــددبـ   سـ

    
ــا   ــمن طيبـ ــك ضـ ــد منـ ــورك حلـ   وبـ

ــد       ــفيح منضـ ــن صـ ــاء مـ ــه بنـ   عليـ

    

                                                
  .رواه مسلم)  ١(
  .٤/٣٦٥:، املعجم األوسط٣/٥٦٤: مصنف عبد الرزاق)  ٢(
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ــني   ــد وأعـ ــرب أيـ ــه التـ ــل عليـ   يـ

ــعد      ــذلك أسـ ــارت بـ ــد غـ ــه وقـ   عليـ

    
ــة  ــا ورمحـ ــا وعلمـ ــوا حلمـ ــد غيبـ   لقـ

ــد     ــرى ال يوســ ــوه الثــ ــية علــ   عشــ

    
ــيهم  ــيهم نبـ ــيس فـ ــزن لـ ــوا حبـ   وراحـ

ــد     ــور وأعضـ ــهم ظهـ ــت منـ ــد وهنـ   وقـ

    
  مـــهيبكـــون مـــن تبكـــي الســـموات يو

  ومـــن قـــد بكتـــه األرض فالنـــاس أكمـــد   

    
ــك  ــة هالـ ــا رزيـ ــدلت يومـ ــل عـ   وهـ

ــد ؟       ــه حممـ ــات فيـ ــوم مـ ــة يـ   رزيـ

    
فكان يقوم كما هو حىت  ،أنه كان جيلس مع أصحابه فكان يصيبه صمات وقد روي عن ابن املنكدر 

ت ذلك استعنت بقرب فإذا وجد ،إنه يصيبين خطر: فقال ،فعوتب يف ذلك ،مث يرجع يضع خده على قرب النيب 
  .النيب 

يف هذا  إين رأيت النيب : فقيل له يف ذلك فقال ،ويضطجع ،وكان يأيت موضعا من املسجد يتمرغ فيه
  .١املوضع

  فما فعل اخللف؟ ..هذا السلف: قلت
لقد ورث السلف حسان وغريه أمة من الصاحلني أنتجوا تراثا عريضا من معاين احلب ولدت أمام : قال

  :فهذا أحدهم يقول ،اهللا قرب رسول 
ــدثا     ــثم اجل ــهامي وال ــرب الت ــد ق ــف عن   ق

ــا        ــه مكث ــن ب ــدى مم ــبري اهل ــق ع   وانش

    
  واجــثُ احترامــاً بــداع الوجــد مــدكراً    

ــا        ــن بعث ــري م ــدح خ ــوة وام ــر النب   فج

    
ــة  ــوان قاطبــ ــيد األكــ ــد ســ   حممــ

ــا     ــابر ورثـ ــن كـ ــابراً عـ ــده كـ   إذ جمـ

    
  مـــا أجنـــب الـــدهر ذا خلـــق وذا خلـــقٍ

  لفضــل يشــبهه مــذ جاءنــا حــدثا    يف ا   

    

                                                
   .ابن املنكدر ليس من الصحابة، وهلذا حتمل الرؤية على الرؤية املنامية، أو على رؤى اليقظة اليت أمجع عليها األولياء) ١(
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  سابعا ـ األحبار
  أليس األحبار هم رجال الدين؟: فقلت ،)األحبار(فوجدت عنوانه  ،فتحت دفتر البابا على فصله السابع

  .وقد يقصد به غريهم ..هم رجال الدين من اليهود واملسيحيني ..أجل: قال
  .من الصعب أن يسلم مثل هؤالء الرجال حملمد : قلت
ولكن مع ذلك  ..صب يقف حائال بينهم وبني اإلسالمفما هم فيه من السلطان واجلاه والتع ..أجل :قال

ليتمتع جبمال مشس  ،ومجيع الدنيا العريضة اليت أتيحت له ،وطلق جاهه ،هناك من هؤالء من تغلب على هواه
  .حممد 

لَتجِدنَّ أَشد الناسِ  ﴿:'فقال  ،وأثىن عليهم ثناء حسنا يف القرآن الكرمي ،هؤالء 'لقد ذكر اهللا : قلت
ذين قَالُوا إِنا نصارى ذَلك بِأَنَّ عداوةً للَّذين َآمنوا الْيهود والَّذين أَشركُوا ولَتجِدنَّ أَقْربهم مودةً للَّذين َآمنوا الَّ

 مهأَنا وانبهرو يِسنيسق مهنونَ مكْبِرتسعِ ) ٨٢(لَا يمالد نم يضفت مهنيى أَعرولِ تسزِلَ إِلَى الرا أُنوا معمإِذَا سو
 ينداهالش عا منبا فَاكْتنا َآمنبقُولُونَ ري قالْح نفُوا مرا عماَء) ٨٣(ما جمو بِاللَّه نمؤا لَا نا لَنمو قالْح نا من

 نيحالمِ الصالْقَو عا منبا رلَنخدأَنْ ي عطْمن٨٤(و ( يندالخ ارها الْأَنهتحت نرِي مجت اتنا قَالُوا جبِم اللَّه مهفَأَثَاب
 ِسنِنيحاُء الْمزج كذَلا ويهاملائدة( ﴾)٨٥(ف(  

من أَهلِ الْكتابِ لَمن يؤمن بِاللَّه وما أُنزلَ إِلَيكُم وما أُنزلَ إِلَيهِم خاشعني للَّه ال وإِنَّ  ﴿:وقال فيهم
  )١٩٩:آل عمران( ﴾ يشترونَ بِآيات اللَّه ثَمنا قَليال أُولَئك لَهم أَجرهم عند ربهِم إِنَّ اللَّه سرِيع الْحسابِِ

الْحق من ربنا  الَّذين آتيناهم الْكتاب من قَبله هم بِه يؤمنونَ وإِذَا يتلَى علَيهِم قَالُوا آمنا بِه إِنه ﴿:وقال فيهم
ا صنِ بِميترم مهرنَ أَجوتؤي كأُولَئ نيملسم هلقَب نا ما كُنقُونَ إِنفني ماهقْنزا رممئَةَ ويالس ةنسُءونَ بِالْحرديوا ورب

كُملَيع المس الُكُممأَع لَكُما والُنما أَعقَالُوا لَنو هنوا عضرأَع ووا اللَّغعمإِذَا سو  نيلاهي الْجغتبال ن﴾ 
  )٥٥-٥٢:القصص(

فهم ـ بالنسبة لنا معشر رجال الدين ـ  ..ين اهتممت يف هذا الدفتر بالبحث عن هؤالءوهلذا ترا: قال
   ..من أعظم الشهود على صدق النيب 

  :ـ أحبار من عصر النبوة ١
  فكيف التقيت ا؟ ،بل هي من عصر النبوة ..أراك وضعت أمساء كثرية من غري عصرنا: قلت
 فهذه اجلموع الكثرية اليت امتألت قلوا تعظيما لرسول اهللا  ..لقد التقيت ا يف أسانيد الثقاة: قال

  .وحيا لإلسالم يستحيل أن جتتمع على الكذب
  أم نعرج إىل املعاصرين؟ ..فهل ترى نبدأ ؤالء: قلت
  .فلنبدأ ؤالء ..ليس من األدب أن نتخطى رقاب الصديقني: قال

  :سلمان الفارسي
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فسألت البابا عن سر اختياره  ،)سلمان الفارسي(ا الفصل اسم كان من أول األمساء اليت وصعت يف هذ
  .ومعىن عظيم يشري إىل الصادقني من رجال الدين ..بل هو معىن ..سلمان ليس فردا: فقال ،لسلمان

  ما تعين؟: قلت
فلذلك صار رمزا  ..لقد أمضى سلمان شطرا من عمره ليس له من هم غري البحث عن احلقيقة: قال

  .يقةللباحث عن احلق
  .وكان موضوعها سلمان ،وقد ألف بعضهم رواية ذا االسم ..صدقت يف هذا: قلت
 ..أو مذكرات الباحث عن احلقيقة ..لقد كان أول سلمان أول من وضع رواية الباحث عن احلقيقة: قال

   ..فهلم نسمع له
  .وقد رمم ،وكيف نسمع له: قلت
   ..آذان الروح ميكن أن تسمع كل شيء: قال

ولترحل إىل ذلك الزمن اجلميل الذي جلس  ..حاول أن تتخلص من جلباب جسدك: وقال ،ت إيلمث التف
  .فيه سلمان حيدث عن نفسه

وكأين كنت جالسا  ،وهو حيدثين بلسان سلمان ،رحت خالهلا أمسع البابا ،أصابين نوع من الغيبة اللذيذة
  .يف تلك اللحظة مع سلمان نفسه

وكان أيب دهقان  ،ابن رجل من دهاقينها ،من جي ،رس من أصبهانكنت رجال من أهل فا :قال سلمان
فكنت يف النار اليت  ـفاجتهدت يف اوسية  ،فأجلسين يف البيت كاجلواري ،وكنت أحب اخللق إليه ،أرضه

قد شغلين ما ترى  ،يا بين: فقال يل يوما ،،وكان له بناء يعاجله يف داره ،يب صاحب ضيعةأوكان  ،توقد فال ختبو
فمررت بكنيسة النصارى  ،فخرجت لذلك ،فتشغلين عن كل ضيعة مي بك وال حتتبس ،انطلق اىل الضيعةف

فأقمت عندهم حىت غابت  ،هذا واهللا خري من ديننا :وقلت ،فملت إليهم وأعجبين أمرهم ،وهم يصلون
للنصارى حني وقد قلت  ،فاستبطأين وبعث رسال يف طليب ،وال رجعت إليه ،ال أنا أتيت الضيعة ،الشمس

  .بالشام: أين أصل هذا الدين؟ قالوا: أعجبين أمرهم
فأعجبين  ،مررت بقوم يصلون يف كنيسة: فقلت ،قد بعثت اليك رسال ،يا بين: فقال ،فرجعت اىل والدي

  .وعلمت أن دينهم خري من ديننا ،ما رأيت من أمرهم
  .كال واهللا: فقلت ،دينك ودين آبائك خري من دينهم ،يا بين: فقال

  .فخافين وقيدين
ففعلوا فألقيت  ،عالمي من يريد الشامإوسألتهم  ،فبعثت اىل النصارى وأعلمتهم ما وافقين من أمرهم

 ،فأخربته ،فأتيته ،سقفاأل: فقالوا ،فسألتهم عن عاملهم ،حىت أتيت الشام ،وخرجت معهم ،احلديد من رجلي
  .أقم: قال؟أكون معك أخدمك وأصلي معك ،وقلت

حىت مجع سبع  ،فإذا أعطوه شيئا أمسكه لنفسه ،كان يأمرهم بالصدقة ،ل سوء يف دينهفمكثت مع رج
 ،ومل يغيبوه ورمجوه ،فدللتهم على ماله فصلبوه ،فزبروين ،فأخربم خبربه ،فتويف ،قالل مملوءة ذهبا وورقا
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 ،حىت حضرته الوفاة ،يبفألقى اهللا حبه يف قل ،وأحلوا مكانه رجال فاضال يف دينه زهد ورغبة يف االخرة وصالحا
  .وكنا على أمر واحد حىت هلك ،فذكر رجال باملوصل ،أوصى: فقلت

فوجدته على سبيله  ،أقم: فقال ،ن فالنا أمرين باتيانكأو ،فأخربته خبربي ،فلقيت الرجل ،فأتيت املوصل
  .بعمورية ما أعرف أحدا على ما حنن عليه اال رجال: قال ،أوصي: فقلت له ،وأمره حىت حضرته الوفاة

 ،فحضرته الوفاة ،واختذت غنيمة وبقريات ،فأمرين باملقام وثاب يل شيئا ،فأخربته خبربي ،فأتيته بعمورية
ولكن قد أظلك نيب يبعث بدين  ،ال أعلم أحدا اليوم على مثل ما كنا عليه: ىل من توصي يب؟ فقالإ: فقلت

يأكل اهلدية  ،بني منكبيه خامت النبوة ،ت ال ختفىوبه آيات وعالما ،مهاجره بأرض ذات خنل ،براهيم احلنيفيةإ
  .فتويف ،ن استطعت فتخلص إليهإف ،وال يأكل الصدقة

وحتملوين اىل  ،أصحبكم وأعطيكم بقرايت وغنمي هذه :فقلت ،من كلب ،فمر يب ركب من العرب
لبلد الذي وصف فعلمت أنه ا ،فرأيت النخل ،فباعوين من رجل من اليهود ،فحملوين اىل وادي القري؟بالدكم

 ،فعرفتها بصفتها ،وقدم يب املدينة ،وقدم عليه رجل من بين قريظة فاشتراين منه ،فأقمت عند الذي اشتراين ،يل
 ،فرتل يف بين عمرو بن عوف ،وغفلت عن ذلك حىت قدم املدينة ،وبعث اهللا نبيه  ،فأقمت معه أعمل يف خنله

مررت م آنفا وهم جمتمعون  ،قاتل اهللا بين قيلة ،أي فالن: قالف ،خنلة إذ أقبل ابن عمر لصاحيب فاين لفي رأس
 ،القر ورجفت يب النخلة فأخذين ،فوالذي ما هو اال أن مسعتها ،يزعم أنه نيب ،على رجل قدم عليهم من مكة

وما أنت وذاك؟ أقبل : وقال ،فلكمين صاحيب لكمة؟ما هذا اخلرب: فقلت ،ونزلت سريعا ،حىت كدت أن أسقط
اجتمع : فقلت ،صحابهأوهو بقباء عند  ،فجمعت شيئا فأتيته به ،فأقبلت على عملي حىت أمسيت ،نكعلى شأ
فرأيتكم أحق  ،ومعك رجال من أصحابك ذوو حاجة ،فبلغين انك رجل صاحل ،أردت أن أتصدق به ،عندي

  .كلوا: صحابهوقال أل ،فكف يديه ،فوضعته بني يديه ،به
  .ورجعت ،هذه واحدة: فقلت ،فأكلوا

 ،وليست بصدقة ،أحببت كرامتك فأهديت لك هدية: فقلت ،فجمعت شيئا فأتيته به ،وحتول اىل املدينة
  .ورجعت ،هاتان اثنتان: فقلت ،وأكل اصحابه ،فمد يده فأكل

فعلم  ،وحتولت أنظر اىل اخلامت يف ظهره ،فسلمت ،صحابهأوحوله  ،وقد تبع جنازة يف بقيع الغرقد ،فأتيته
فحدثته بشأين كله كما حدثتك يا  ،فأجلسين بني يديه ،وبكيت ،فقبلته ،فرأيت اخلامت ،داءهفألقى ر ،ما أردت
كاتب يا سلمان : فقال يل ،ففاتين معه بدر وأحد بالرق ،صحابهأوأحب أن يسمعه  ،فأعجبه ذلك ،ابن عباس
فقال  ،ية من ذهبعلى أن أغرس له ثلثمائة ودية وعلى أربعني أوق ،فلم أزل بصاحيب حىت كاتبته ،عن نفسك

فقر هلا وال تضع منها :(فقال يل ،حىت اجتمع يل ،فأعانوين باخلمس والعشر ،)أعينوا أخاكم بالنخل:(النيب 
ويسوي  ،فكنت آتيه بالنخلة فيضعها ،فأتيته ،فأعانين أصحايب حىت فرغت ،ففعلت ،)شيئا حىت أضعه بيدي

فبينما هو قاعد إذ أتاه رجل  ،وبقي الذهب ،نها واحدةوالذي بعثه باحلق فما ماتت م ،فانصرف ،عليها ترابا
 ،)ادع سلمان املسكني الفارسي املكاتب: (فقال ،من ذهب أصابه من بعض املعادن ،من اصحابه مبثل البيضة

أعانين : قال ،عن سلمان ،وروى أبو الطفيل؟واين تقع هذه مما علي ،يا رسول اهللا: فقلت) أد هذه: (فقال



 ٢٣٩

  .١فلو وزنت بأحد لكانت أثقل منه ،ة من ذهبببيض رسول اهللا 
  :عبد اهللا بن سالم

هذا : فقال ،فسألت البابا عنه ،)عبد اهللا بن سالم(من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا يف هذا الفصل اسم 
 ، فغريه النيب ،كان امسه احلصنيو ،وهو من ذرية يوسف الصديق عليه السالم ،الرجل من كبار أحبار اليهود

  .٢دار أيب أيوب أول ما قدم وكان إسالمه يف اليوم الذي دخل فيه رسول اهللا  ،وكان عامل أهل الكتاب
وعرفت صفته وامسه وهيئته وزمانه  ملا مسعت برسول اهللا : فقال ،وقد حدث عن نفسه خبرب إسالمه

ينة فلما قدم نزل بقباء يف بين املد فكنت مسرا بذلك صامتا عليه حىت قدم رسول اهللا  ،٣الذي كنا نتوكف له
وعميت خالدة بنت احلارث  ،وأنا يف رأس خنلة يل أعمل فيها ،فأقبل رجل حىت أخرب بقدومه ،عمرو بن عوف

  .حتيت جالسة
لو كنت مسعت  «:فقالت عميت حني مسعت تكبريي ،كربت فلما مسعت اخلرب بقدوم رسول اهللا 

بعث مبا  ،وعلى دينه ،اهللا أخو موسى بن عمران ،عمة وهو أي «:قلت هلاف ،» مبوسى بن عمران ما زدت 
   » بعث به

 ،» نعم «:قلت هلاف ،»؟أهو النيب الذي كنا خنرب أنه يبعث مع نفس الساعة ،يا ابن أخي  «:قالتمث 
   »قذاك إذا  «:قالت

ه فكان أول شئ مسعت ،فلما تبينت وجهه عرفت أنه ليس بوجه كذاب فخرجت إىل رسول اهللا : قال
   ٤»تدخلوا اجلنة بسالم  ،وصلوا بالليل والناس نيام ،وصلوا األرحام ،وأطعموا الطعام ،افشوا السالم «:يقول

 فأتى مسع عبد اهللا بن سالم بقدوم النيب : فقال ،عن السر الذي جعله يقبل على اإلسالمأنس وقد أخرب 
وما أول طعام أهل اجلنة؟ وما  ،شراط الساعةما أول أ: إين سألك عن خالل ال يعملهن إال نيب: فقال النيب 

  بال الولد يرتع إىل أبيه أو إىل أمه؟ وما هذا السواد الذي يف القمر؟ 
  .أخربين ن جربيل آنفا : قالف

قُلْ من كَانَ  ﴿:أنس مث قرأ ،عدو اليهود من املالئكة: فقال عبد اهللا ،نعم : قال؟جربيل : فقال عبد اهللا
جِباً لودعنِنيمؤلْمى لرشبو دىهو هيدي نيا بمقاً لدصم اللَّه بِإِذْن لَى قَلْبِكع لَهزن ه٩٧:البقرة) (رِيلَ فَإِن(  
وأما أول طعام  ،إىل املغرب) تسوقهم(فنار خترج على الناس من املشرق : أما أول أشراط الساعة : قال

فإذا سبق ماء الرجل ماء املرأة نزع الولد وإذا سبق ماء املرأة : وأما الولد ،كبد حوتفزيادة : يأكله أهل اجلنة
وجعلْنا اللَّيلَ والنهار  ﴿:'قال اهللا  ،٥فإما كانا مشسني: وأما السواد الذي يف القمر ،ماء الرجل نزعت الولد

                                                
  .رواه ابن إسحق وغريه)  ١(
  .كما يف رواية عبد العزيز بن صهيب عند البيهقي)  ٢(
  .٢٢١/  ٥ :النهاية :انظر، إذا انتظر: توكف اخلرب)  ٣(
أمحد، ويعقوب بن سفيان عن عبد والبخاري والبيهقي عن أنس، وابن إسحاق عن رجل من آل عبد اهللا بن سالم، ه روا)  ٤(

  .اهللا بن سالم، والبيقهي عن موسى بن عقبة وعن ابن شهاب
  . من هذه السلسلة) معجزات علمية( أشرنا إىل احلقيقة املرادة يف هذا يف رسالة )  ٥(
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 .فالسواد الذي رأيت هو احملو )١٢من اآلية: االسراء(﴾ نهارِ مبصرةًآيتينِ فَمحونا آيةَ اللَّيلِ وجعلْنا آيةَ ال
 .أشهد أال إله إال اهللا وأنك رسول اهللا: عبد اهللا فقال

 .مث رجع إىل أهل بيته فأمرهم فأسلموا وكتم إسالمه
أعلمهم و ،إن اليهود قد علمت أين سيدهم وابن سيدهم ،يا رسول اهللا: فقال مث خرج إىل رسول اهللا 

 ،وقالوا يف ما ليس يف ،وأم إن يعلموا بإسالمي قبل أن تسأهلم عين توين ،وأم قوم ت ،وابن أعلمهم
 .فأحب أن تدخلين بعض بيوتك

يا معشر يهود يا ويلكم اتقوا  «:فقال ،وأرسل إىل اليهود فدخلوا عليه ،بعض بيوته فأدخله رسول اهللا 
  »هو إنكم لتعلمون أين رسول اهللا قد جئتكم باحلق فأسلموا فواهللا الذي ال إله إال  ،اهللا

 .ما نعلمه: فقالوا
 .خرينا وابن خرينا وسيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا: قالوا؟أي رجل فيكم احلصني بن سالم: فقال
  .أرأيتم إن أسلم: فقال
 .أعاذه اهللا من ذلك: قالوا
  »يا ابن سالم اخرج إليهم  «: فقال
يا معشر يهود اتقوا اهللا واقبلوا ما  ،أشهد أال إله إال اهللا وأشهد أن حممد رسول اهللا «:ج عبد اهللا فقالفخر
فإين أشهد  ،امسه وصفته: جتدونه مكتوبا عندكم يف التوراة ،فواهللا إنكم لتعلمون أنه لرسول اهللا حقا ،جاءكم به

  » أنه رسول اهللا وأؤمن به وأصدقه وأعرفه
 .وانتقصوه ،أنت شرنا وابن شرناكذبت : قالوا
  ؟أهل غدر وكذب وفجور ،أمل أخربك أم قوم ت ،هذا الذي كنت أخاف يا رسول اهللا: قال
  .١وأسلمت عميت خالدة بنت احلارث وحسن إسالمها ،وأظهرت إسالمي وإسالم أهل بييت: عبد اهللا قال
  :ـ أحبار من عصرنا ٢

  .أو قريبني من عصرنا ،ار من عصرناحبثا عن أمساء ألحب ،قلبت بعض الصفحات
  :القس إسحق هالل مسيحه

لقد تشرفت  :فقال ،فسألت البابا عنه ،٢ )القس إسحق هالل مسيحه(وكان من األمساء اليت وجدا 
حني بدأت : وكان من تصرحياته يل قوله ،بااللتقاء به بعد ما مسعت بإسالمه يف إطار الوظيفة اليت أخربتك عنها

ألنبياء بدأ الصراع الفكري يف داخلي وكانت أسئليت تثري املشاكل يف أوساط الطلبة مما جعل البابا أدرس حياة ا
إلغرائي وإسكايت فقد كانوا يشعرون  ،يصدر قراراً بتعييين قسيساً قبل موعد التنصيب بعامني كاملني  ٣)؟! ..(

                                                
  .البيهقيرواه )  ١(
ورئيس  ،راعي كنيسة املثال املسيحيهو القس املصري السابق اسحق هالل مسيحه، رئيس جلان التنصري بأفريقيا، وهو )  ٢(

  .فخري جلمعيات خالص النفوس املصرية بإفريقيا وغرب آسيا
  .كما تعودنا يف هذه السلسلة، فلن نذكر هنا مجيع األمساء املرتبطة باملعاصرين إال ما ال بد منه)  ٣(



 ٢٤١

  . سنوات من بداية الدراسة الالهوتية ٩رور مع أنه كان مقرراً أال يتم التنصيب إال بعد م ـمبناصريت لإلسالم 
وهي ـ النفوس املصرية  صمث عينت رئيساً لكنيسة املثال املسيحي بسوهاج ورئيساً فخرياً جلمعيات خال

وكان البابا يغدق  ـ مجعية تنصريية قوية جداً وهلا جذور يف كثري من البلدان العربية وباألخص دول اخلليج
األموال حت ي مع هذا كنت حريصاً على معرفة حقيقة اإلسالمعليى ال أعود ملناقشة مثل تلك األفكار لكن، 

  .ومل خيبو النور اإلسالمي الذي أنار قليب فرحاً مبنصيب اجلديد بل زاد
  فكيف بدأت عالقتك باملسلمني؟: قلت
طُلب مني إعداد د وق ،بدأت أدرس وأقرأ عن اإلسالمحيث  ،بدأت عالقيت مع بعض املسلمني سراً: قال

 ،١٩٧٥وأشرف على الرسالة أسقف البحث العلمي يف مصر سنة  ،رسالة املاجستري حول مقارنة األديان
وكان املشرف يعترض على ما جاء يف الرسالة حول صدق نبوة الرسول  ،واستغرقت يف إعدادها أربع سنوات

  . وأميته وتبشري املسيح مبجيئه حممد 
واستغرقت املناقشة تسع ساعات وتركزت  ،الرسالة يف الكنيسة اإلنكليكية بالقاهرةوأخرياً متّت مناقشة 
  . علماً بأن اآليات صرحية يف اإلشارة إىل نبوته وختم النبوة به حول قضية النبوة والنيب 

  فهل منحوك هذه الرسالة مع هذا؟: قلت
صدر قرار البابا بسحب الرسالة مني لقد  ..رىوأخذوها مين باليد األخ ،نعم منحوين الرسالة بيد: قال

  .وعدم االعتراف ا
  فماذا فعلت؟ : قلت
ولكن مل أكن أستطيع  ،أخذت أفكر يف أمر اإلسالم تفكرياً عميقاً حتى تكون هداييت عن يقني تام: قال

  . احلراسة علي وعلى مكتبيت اخلاصة )؟! ..(فقد شدد  ،احلصول على الكتب اإلسالمية
  فكيف وصلت إىل أشعة حممد مع هذا التضييق؟: تقل

   ..كلما اتسع وازداد انتشاره ،إم كلما ضيقوا على اإلسالم ..أصدقك القول: وقال ،ابتسم
وأثناء ركويب يف احلافلة  ،م كنت ذاهباً إلحياء مولد العذراء باإلسكندرية١٩٧٨عام من أيام يف يوم 

يبيع كتيبات صغري يلو من الذهب اخلالص وعصاي الكرير صعد صيب صليب يزن ربع كبو ،مبالبسي الكهنوتية
  .فوزعها على كلّ الركّاب ماعدا أنا ،صغرية

يا بين ملاذا أعطيت اجلميع باحلافلة  «:قلت له ،فباع ما باع ومجع الباقي ،انتهى من التوزيع واجلمععندما 
   » ال يا أبونا أنت قسيس «:فقال ،» إال أنا

 ،اأحلحت عليه ليبيعين منهف ..أنين لست أهالً حلمل هذه الكتيبات مع صغر حجمهاوك ،وهنا شعرت
  .نزلمث  » كتب إسالمية هذهال  «:فقال

وكأنين عطشان وفيها  ،ويف هذه الكتب شبعي ،وبرتول هذا الصيب من احلافلة شعرت وكأنين جوعان
  . وراءه حتى حصلت على كتابني فنسيت من أنا وجريت ،فجرى خائفاً مني ،نزلت خلفه ..شريب

ودخلت إىل غرفة النوم املخصصة ) الكاتدرائية املرقسية(عندما وصلت إىل الكنيسة الكربى بالعباسية 



 ٢٤٢

وفتحته وقع ) جزء عم(وهو  ،ولكن عندما أخرجت أحد الكتابني ،باملدعوين رمسياً كنت مرهقاً من السفر
   ..ي وهزت كياينفأيقظت عقل ،بصري على سورة اإلخالص

وبينا  ،وكنت أجد يف قراءا راحة نفسية واطمئناناً قلبياً وسعادة روحية ،بدأت أرددها حىت حفظتها لقد
قُلْ هو اللَّه  ﴿:فخرجت وأنا أصيح يف وجهه ،»أبونا إسحاق «:أنا كذلك إذ دخل علي أحد القساوسة وناداين

 دي﴾ أَحدون شعور من.  
 ،أثناء صالة القداس املعتادو ..اإلسكندرية إلحياء أسبوع مولد العذراء يوم األحدبعد ذلك ذهبت إىل 

ويف فترة الراحة ذهبت إىل كرسي االعتراف لكي أمسع اعترافات الشعب اجلاهل الذي يؤمن بأن القسيس بيده 
  . غفران اخلطايا

وأنا أمام قداستك  ،راتين احنرفت ثالث مإ «:وهي تقول ،جاء امرأة تعض أصابع الندمومن ضمن من 
ومن العادة املتبعة أن يقوم الكاهن برفع  ..»وأعاهدك أال أعود لذلك أبداً  ،اآلن أعترف لك رجاء أن تغفر يل

  . الصليب يف وجه املعترف ويغفر له خطاياه
 ،﴾أَحد قُلْ هو اللَّه  ﴿:وما كدت أرفع الصليب ألغفر هلا حىت وقع ذهين على العبارة القرآنية اجلميلة

هذه جاءت لتنال غفران خطاياها مني فمن يغفر يل  «:وقلت ،وبكيت بكاًء حاراً ،فعجز لساين عن النطق
   »خطاياي يوم احلساب والعقاب

  .إله واحد ال معبود سواه ،هنا أدركت أن هناك كبري أكرب من كل كبري
 ،»فمن يغفر يل خطاياي ،ة الناسأنا أغفر اخلطايا لعام «:ذهبت على الفور للقاء األسقف وقلت له

أنت  «:فانتفض جسمه ووقف صارخاً وقال ،» ومن يغفر للبابا «:فسألته ،» البابا «:فأجاب دون اكتراث
ألننا قلنا له ال تنصبه لئالّ يفسد الشعب  ،أمر بتنصيبك جمنون حتى وإن كان البابا والذي ،قسيس جمنون

  .بوادي النطرون) ماري مينا(صدر قرار البابا حببسي يف دير بعد ذلك  » بإسالمياته وفكره املنحل
  ؟ !أحصل هذا : قلت
وهناك استقبلين الرهبان استقباالً عجيباً  ،أخذوين معصوب العيننيلقد  ..حصل ما هو فوق هذا: قال

وهو كل منهم حيمل عصا يضربين ا  ،وا يل فيه صنوف العذاب علماً بأنين حتى تلك اللحظة مل أسلملكا
  »هذا ما يصنع ببائع دينه وكنيسته «:يقول

وهي خري شاهد على  ،استعملوا معي كل أساليب التعذيب الذي ال تزال آثاره موجودةً على جسدي
صحة كالمي حتى أنه وصلت م أخالقهم الالإنسانية أم كانوا يدخلون عصا املقشة يف دبري يومياً سبع 

  .وأمروين بأن أرعى اخلنازير ،ان ملدة سبعة وتسعني يوماًمرات يف مواقيت صالة الرهب
إن اهللا ال  ..يا بين «:فقال ،وبعد ثالثة أشهر أخذوين إىل كبري الرهبان لتأدييب دينياً وتقدمي النصيحة يل

قلت  ،» ومن يتق اهللا جيعل له خمرجاً ويرزقه من حيث ال حيتسب. اصرب واحتسب ،يضيع أجر من أحسن عمالً
  . فسي ليس هذا الكالم من الكتاب املقدس وال من أقوال القديسنييف ن

يا بين نصيحيت لك  «:وما زلت يف ذهويل بسبب هذا الكالم حىت رأيته يزيدين ذهوالً على ذهول بقوله
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   » السر والكتمان إىل أن يعلن احلق مهما طال الزمان
ومل يطل يب الوقت حىت فهمت  ،الرهبان وهو كبري ،لقد احترت يف املعين الذي يشري إليه هذا الرجل

  . تفسري هذا الكالم احملير
وكانت املفاجأة الكربى اليت  ،فدفعته ودخلت ،قد دخلت عليه ذات صباح ألوقظه فتأخر يف فتح البابل

ن يف وكا ،كانت نوراً هلداييت هلذا الدين احلق دين الوحدانية عندما شاهدت رجالً كبرياً يف السن ذا حلية بيضاء
  ). صالة الفجر(وإذا به قائماً يصلي صالة املسلمني  ،عامة اخلامس والستني

ولكني انتبهت بسرعة عندما خشيت أن يراه أحد من  ،تسمرت يف مكاين أمام هذا املشهد الذي أراه
  . فأغلقت الباب ،الرهبان

سنة على هذا  ٢٣أنا منذ « :افمث أض ،» يا بين استر علي ربنا يستر عليك «:جاءين بعد ذلك وهو يقول
احلق أحق أن  ..ومؤنس وحشيت عبادة الواحد القهار ..وأنيس وحديت توحيد الرمحن ..غذائي القرآن ..احلال

بع يا بينيت «    
لكن األشياء اليت حدثت مع  ،بعد أيام صدر أمر البابا برجوعي لكنيسيت بعد نقلي من سوهاج إىل أسيوط

  كنت حمتارالكين ،ي االعتراف والراهب املتمسك بإسالمه جعلت يف نفسي أثراً كبرياًسورة اإلخالص وكرس
   )؟ ! ..(وأنا حماصر من األهل واألقارب وممنوع من اخلروج من الكنيسة بأمر  ،ماذا أفعل

 ،جاءين خطاب يأمرين بالذهاب كرئيس للّجنة املغادرة إىل السودان يف رحلة تنصريية ،بعد مرور عام
وحسب التعليمات البابوية بأن كلّ  ،به ثالثة شهوربقينا م و١٩٧٩هبنا إىل السودان يف األول من سبتمرب فذ

فكانت حصيلة الذين  ،ألف جنيه مصري خبالف املساعدات العينية ٣٥من تقوم اللجنة بتنصريه يسلّم مبلغ 
  . من منطقة واو يف جنوب السودان غررت م اللجنة حتت ضغط احلاجة واحلرمان مخسة وثالثني سودانياً

خذوهم لريوا  «:درمان فقال وبعد أن سلّمتهم أموال املنحة البابوية اتصلت بالبابا من مطرانية أم
عمال بعقود للعمل باألديرة أم ومت خروجهم من السودان على أساس  ،»)األديرة(املقدسات املسيحية مبصر 

  . مت عمل عقود صورية حتى تتمكّن جلنة التنصري من إخراجهم إىل مصرلرعي اإلبل والغنم واخلنازير و
بعض قمت أتفقّد املتنصرين اجلدد وعندما فتحت  ،وأثناء رجوعنا بالباخرة يف النيل ،بعد اية الرحلة

يصلّي ) وكان امسه حممد آدم(عبد املسيح الذي أطلقنا عليه فوجئت بأن املتنصر اجلديد  ،على الباخرةاألبواب 
  . صالة املسلمني

ومما  ..ومل يؤثّر فيه بريق الدنيا الزائل ،فلم يغره املال ،حتدثت إليه فوجدته متمسكاً بعقيدته اإلسالمية
بعت لكم جسدي  «:فقال ،»! ؟ يا عبد املسيح ملاذا تصلّي صالة املسلمني بعد تنصرك «:قلت لهأذكره أين 
لك اهللا الواحد القهار ال أبيعهم بكنوز الدنيا وأنا أشهد أمامك بأن ال إله أما قليب وروحي وعقلي فم ،بأموالكم

   » إال اهللا وأنّ حممد رسول اهللا
وهدتين ألعتنق اإلسالم وجدت صعوبات كثرية يف إشهار  ،بعد هذه األحداث اليت أنارت يل طريق اإلميان

بالنسبة هلم وقد حاولوا منع ذلك بكل الطرق ألنه  ،فريقياإإسالمي نظراً ألنين قس كبري ورئيس جلنة التنصري يف 
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  .فضيحة كبرية
وخوفاً على الوحدة الوطنية أحضرت يل مديرية الشرقية  ،ذهبت ألكثر من مديرية أمن ألشهر إسالمي

  . وهو املتبع مبصر لكل من يريد اعتناق اإلسالم ،فريقاً من القساوسة واملطارنة للجلوس معي
مطارنة بأا ستأخذ كلّ أموايل وممتلكايت املنقولة واحملمولة  ٣قساوسة و ٤املكلّفة من  هددتين اللجنة

 ،مليون جنيه مصري ٤فرع سوهاج وأسيوط واليت كانت تقدر حبوايل ـ  واملوجودة يف البنك األهلي املصري
ـ ابق بالقاهرة وورشة لتصنيع الذهب حبارة اليهود وعمارة مكونة من أحد عشر ط ،وثالثة حمالت ذهب

  . وأنا على كرسي االعتراف ،فال شئ يعدل حلظة الندم اليت شعرت ا ،فتنازلت هلم عنها كلّها
 ،وأهدرت دمي فتعرضت لثالث حماوالت اغتيال من أخي وأوالد عمي ،بعدها كادت يل الكنيسة العداء
يت مت استئصاهلا يف مستشفى القصر العيين وأصابوين يف كلييت اليسرى والّ ،فقاما بإطالق النار علي يف القاهرة

  . م١١/١١/١٩٨٦بقسم قصر النيل مديرية أمن القاهرة بتاريخ  ١٧٦٢/١٩٨٦واحلادث قيد باحملضر رقم 
  .واهللا املستعان ،فأحرقا نفسيهما ،بإسالمي أقدما على االنتحارملا علما أبواي بل إن  ..ليس هذا فقط

  :إبراهيم خليل فلوبوس
 ،فسألت البابا عنه ،١)إبراهيم خليل فلوبوس(اء اليت رأيتها يف دفتر البابا يف هذا الفصل اسم من األمس

وترقى يف . .نشأ يف الكنيسةوقد  ..بكلية الالهوت اإلجنيليةكان أستاذا ..هذا أشهر من نار على علم: فقال
  . .وتبوأ مكانة مرموقة يف سلم التنصري. .مدارس الالهوت

  .وحديثك معه ،قائك بهفحدثين عن ل: قلت
يف ولدت  :وكان مما ذكره يل قوله ،واحلديث معه عن سر إسالمه ،لقد تشرفت بااللتقاء به: قال

 ،نشأة نصرانية ملتزمة وذبت يف مدارس اإلرسالية األمريكيةفيها نشأت و ..١٩١٩اإلسكندرية عام 
وتعرض مدينة اإلسكندرية ألهوال  ،ية الثانيةاملدرسية مع اندالع احلرب العامل) الثقافة(وتصادف وصويل مرحلة 

أخبار احلرب  وقد دفعتين ،فاضطررنا للهجرة إىل أسيوط حيث استأنفت يف كليتها. .قصف الطائرات
اليت كانت ترصد . .والنكبات ألن أنظر إىل العامل نظرة أعمق قادتين لالجتاه إىل دعوة السالم وإىل الكنيسة

  . م وأمضيت فيها ثالث سنني١٩٤٥تحقت بكلية الالهوت سنة فال. .رغبايت وتؤجج توجهايت
   ..األصل يف مثل هذه الكلية أن تعمق فيك التوجه للمسيحية: قلت
والتفاسري والشروحات وتاريخ  ،درسنا مقدمات العهد القدمي واجلديدلقد  ..ذلك صحيح ..أجل: قال

                                                
، حيمل شهادات عالية يف علم الالهوت مـن كليـة   ١٩١٩إبراهيم خليل أمحد  قس مبشر من مواليد اإلسكندرية عام   )١(

إىل أسـوان   ١٩٥٤كما أرسل عـام  . عمل أستاذًا بكلية الالهوت بأسيوط. الالهوت املصرية، ومن جامعة برنستون األمريكية
لكن تعمقه يف دراسة اإلسـالم  . كانت مهمته احلقيقية التنصري والعمل ضد اإلسالمو. سكرتريا عاما لإلرسالية األملانية السويسرية

حممـد يف التـوراة   (كتب العديد من املؤلفات، أبرزها وال ريـب  . ١٩٥٩قاده إىل اإلميان ذا الدين وأشهر إسالمه رمسيا عام 
) املسـيح إنسـان ال إلـه   (و ،)تاريخ بين إسـرائيل (، و)املستشرقون واملبشرون يف العامل العريب واإلسالمي(، )واإلجنيل والقرآن

الغفـران بـني   (و) االستشراق والتبشري وصلتهما باإلمربيالية العاملية(و) اعرف عدوك اسرائيل(و) اإلسالم يف الكتب السماوية(و
  )املسيحية واإلسالم
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هلذا درسنا و ،حلركة التنصريية وعالقتها باملسلمنيتاريخ افنظام الكلية يدرس  ،ولكنا مل نكتف بذلك ..الكنيسة
عن اإلسالم أمثال احنرفت الفرق اليت بعض على وتركزت دراستنا  ،القرآن الكرمي واألحاديث النبوية

  … والبهائية  ،والقاديانية ،والعلوية ،اإلمساعيلية
  ؟طالع العلميأكانت هذه الدراسة رد اال: قلت
لقد كانوا يهيئوننا للحوار  ..دف كلية مثل تلك الكلية هلذا اهلدف النبيلال ميكن أن  ..ال: قال

واإلسالم بالنقاط السوداء يف تاريخ  ،نستخدم معرفتنا لنحارب القرآن بالقرآنل ،مع املسلمنياملستقبلي 
  .املسلمني
نخدم ل ،هاسياقفنستخدم اآليات مبتورة عن  ،كنا حناور األزهريني وأبناء اإلسالم بالقرآن لنفتنهم لقد
   ..ننهل منهاكتب لقد كان لدينا يف هذا  ..أهدافنا

  ؟ ! ..منها: قلت
إضافة إىل  ..)مصدر اإلسالم ( و ،أجزاء ٤وهو يف ) اهلداية ( أمهها كتاب لعل  ..هي كثرية: قال

الشعر ( استعانتنا واستفادنا من كتابات عمالء االستشراق أمثال طه حسني الذي استفادت الكنيسة من كتابه
  .وكان طالب كلية الالهوت يعتربونه من الكتب األساسية لتدريس مادة اإلسالم ،مائة يف املائة) اجلاهلي

واليت  ٥٢سنة ) كيف ندمر اإلسالم باملسلمني(وعلى هذا املنهج كانت رساليت يف املاجستري حتت عنوان 
تنصري بني املسلمني من بعد خترجي عام سنوات يف إعدادها من خالل املمارسة العملية للوعظ وال ٤أمضيت 

٤٨.   
ويتوجه هذا التوجه ينقلب ذلك  ،كيف ميكن لرجل يكتب مثل هذه الرسالة ..أنا أعجب لك: قلت

  .االنقالب الذي انقلبته
فتعرضت لشمس النبوة اليت نسخت تلك  ،لقد من اهللا علي ..فاهلداية من اهللا وباهللا ..ال تعجب: قال

  .ا ا الكنيسةاألحقاد اليت مألتن
  .فحدثين كيف أشرقت عليك أنوار اهلداية: قلت
وبعد  ،فأطلت الكالم يف ترديد كل املطاعن احملفوظة ضد اإلسالم ،يف مؤمتر تبشريي دعيت للكالم: قال

 ،واستأذنت قبل انتهاء املؤمتر! ملاذا أقول هذا وأنا أعلم أنين كاذب ؟: أن انتهيت من حديثي بدأت أسأل نفسي
ويف البيت قضيت الليل كله وحدي  ،متأزماً للغاية ،كنت مهزوزاً من أعماقي ،وحدي متجهاً إىل بييت خرجت

لَو أَنزلْنا هذَا الْقُرَآنَ علَى جبلٍ لَرأَيته خاشعا  ﴿:ووقفت طويــالً عنـد اآلية الكرمية ،يف املكتبة أقرأ القرآن
اللَّه ةيشخ نا معدصتونَ مفَكَّرتي ملَّهاسِ لَعلنا لهرِبضثَالُ نالْأَم لْكت٢١:احلشر( ﴾و(  

وكان أكثرهم محاساً ابين األكرب  ،مث انضم إيل مجيع أوالدي ،يف تلك الليلة اختذت قرار حيايت فأسلمت
إسالمهم زادت بيوت وب ..ويعمل أستاذاً لعلم النفس يف جامعة السوربون ،وهو دكتور يف الفلسفة) أسامة(

  .اإلسالم بيتاً
  .وأنا أسألك عن البداية ،تلك النهاية اليت انتهيت إليها: قلت
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قُلْ أُوحي إِلَي أَنه استمع نفَر من  ﴿:م استمعت إىل قول اهللا سبحانه١٩٥٥يف شهر يونيو تقريباً عام : قال
ا عَآنا قُرنعما سفَقَالُوا إِن ا الْجِنب١(ج ( ادا أَحنببِر رِكشن لَنو ا بِهنفََآم دشي إِلَى الردهي)ا ) ٢نبر دالَى جعت هأَنو

وملا  ،هذه اآلية الكرمية من الغريب أا رسخت يف القلب  ..)سورة اجلن( ﴾)٣(ما اتخذَ صاحبةً ولَا ولَدا 
   .. املصحف وأمسكته وأنا يف دهشة من هذه السورةرجعت إىل البيت سارعت إيل

فكيف أثرت فيك هذه  ،بل تستخدمه حلرب القرآن واإلسالم ،لقد كنت تقرأ القرآن من قبل: قلت
  .اآليات خصوصا

أو رمبا أشرقت علي حينها مشس  ..رمبا كنت حينها يف حلظة من حلظات الصدق ..لست أدري: قال
   ..اهلداية

فاستوقفين  ..لقد عدت ألقرأ القرآن بغري النية اليت كنت أقرؤه ا ..لت إىل إنسان آخريف ذلك احلني حتو
جِيلِ يأْمرهم الَّذين يتبِعونَ الرسولَ النبِي الْأُمي الَّذي يجِدونه مكْتوبا عندهم في التوراة والْإِن ﴿:'قوله 

نيو وفرعالْبِالْمو مهرإِص مهنع عضيثَ وائبالْخ هِملَيع مرحيو اتبالطَّي ملُّ لَهحيكَرِ وننِ الْمع ماهي هأَغْلَالَ الَّت
عزِلَ مي أُنالَّذ وروا النعباتو وهرصنو وهرزعو وا بِهنَآم ينفَالَّذ هِملَيع تونَكَانحفْلالْم مه كأُولَئ األعراف( ﴾ ه: 

ن وإِذْ قَالَ عيسى ابن مريم يا بنِي إِسرائيلَ إِني رسولُ اللَّه إِلَيكُم مصدقًا لما بين يدي م ﴿:'وقوله  ..)١٥٧
همي اسدعب ني مأْتولٍ يسا بِررشبمو اةروالت بِنيم رحذَا سقَالُوا ه اتنيبِالْب ماَءها جفَلَم دم٦:الصف(﴾ أَح(   

   ..هذه النصوص جعلتين أرجع للكتاب املقدس ألتأكد مما يذكره القرآن
  فماذا وجدت؟: قلت
ألن بين  ،وجدا حقيقة مل ميسها التبديل والتغيريإىل أن هذه التنبؤات أدرس لعدة سنوات لقد ظللت : قال

  . .لن خترج عن دائرم النبوة إسرائيل ظنوا أن
أقيم هلم نبياً من وسط (وهو الكتاب اخلامس من كتب التوراة ) سفر التثنية ( على سبيل املثال جاء يف 

) إخوم ( توقفت أوالً عند كلمة  ١)وأجعل كالمي يف فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به ،إخوم مثلك
من وسط (أما وقد قال ) من أنفسهم ( لو كان كذلك لقال ؟د هنا من بين إسرائيلهل املقصو :وتساءلت
( :يقول اهللا لسيدنا موسى عليه السالم) ٤عدد  ٢إصحاح (ففي سفر التثنية  ،فاملراد ا أبناء العمومة) إخوم

هو شقيق )  العيس( هذا الذي نقول عنه يف اإلسالم ) عيسو ( و) …أنتم مارون بنجم إخوتكم بين عيسو 
) إسحق ( وكذلك أبناء ) إخوتكم ( ومع ذلك قال  ،فأبناؤه أبناء عمومة لبين إسرائيل ،يعقوب عليه السالم

ساللة بين ) إسحق ( عليهما السالم ومن ) إمساعيل ( شقيق  ) إسحق(ألن  ،هم أبناء عمومة) إمساعيل ( وأبناء 
وهذا الفرع الذي أراد بنو  ،ته كان سيدنا حممد ومن سالل) قيدار ( كان ) إمساعيل ( ومن  ،إسرائيل

  .أي من أبناء عمومتهم) من وسط إخوم ( إسرائيل إسقاطه وهو الذي أكدته التوراة حني قالت 
عليهم ـ وحممد  ،وعيسى ،موسى :ووضعت األنبياء الثالثة) مثلك ( وتوقفت بعد ذلك عند لفظة 

ـ عليه السالم خمتلف متام اال ختالف عن موسى وعن حممد للمقابلة فوجدت أن عيسى ـ الصالة والسالم 
                                                

  .ذه السلسلةمن ه) أنبياء يبشرون مبحمد(انظر تفاصيل االستدالل ذه النبوة يف رسالة )  ١(
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وهو ابن اهللا  ،فهو اإلله املتجسد ،وفقاً للعقيدة النصرانية ذاا واليت نرفضها بالطبع ـ عليهما الصالة والسالم
 ،أما موسى عليه السالم فكان عبداهللا. .وهو الذي مات على الصليب ،وهو األقنوم الثاين يف الثالوث ،حقيقة

ومات ميتة طبيعية ودفن يف قرب كباقي الناس وكذلك سيدنا رسول اهللا حممد  ،وكان نبياً ،وموسى كان رجالً
،  وإذاً فالتماثل إمنا ينطبق على حممد،  ًبينما تتأكد املغايرة بني املسيح وموسى ـ عليهما السالم ـ ووفقا

 مث حبثنا يف حياة حممد .) .وأجعل كالمي يف فمه( :فإذا مضينا إىل بقية العبارة!للعقيدة النصرانية ذاا
وإذا . .مث مل يلبث أن نطق بالقرآن الكرمي املعجزة فجأة يوم أن بلغ األربعني ،فوجدناه أمياً ال يقرأ وال يكتب

أو يرفع الكتاب ملن ال يعرف القراءة وال :( تقول ٧٩عدنا إىل نبوءة أخرى يف التوراة سفر أشعيا إصحاح 
لوجدنا تطابقاً كامالً بني هاتني النبوءتني وبني حادثة نزول . ) .يقول ما أنا بقاريء ،ويقول له اقرأالكتابة 

اقْرأْ بِاسمِ  ﴿:ونزول اآليات اخلمس األوىل من سورة العلق ،يف غار حراء جربيل بالوحي على رسول اهللا 
 لَقي خالَّذ كب١(ر ( ٍلَقع نانَ مسالْإِن لَقخ)٢ ( مالْأَكْر كبرأْ واقْر)٣ ( ِبِالْقَلَم لَّمي عالَّذ)ا ) ٤انَ مسالْإِن لَّمع

 لَمعي العلق( ﴾)٥(لَم(  
  ؟فماذا عن اإلجنيل ،هذا عن التوراة: قلت
وذلك لعدم اعتراف الكنيسة  ،باالسم إذا استثنينا نبوءات برنابا الواضحة والصرحية ببعثة حممد : قال

ًالذي بشر به يوحنا ) الربقليط (و ،فإن املسيح عليه السالم تنبأ يف إجنيل يوحنا تسع نبوءات ،ذا اإلجنيل أصال
هذه املعاين وكل  ،واحملمود ،واحملمد ،واحملامي ،والشفيع ،املعزي :هذه الكلمة هلا مخسة معاين… مرات عديدة 

عزي املواسي للجماعة اليت على اإلميان وعلى احلق من بعد متام االنطباق فهو امل ينطبق على سيدنا رسول اهللا 
وهو احملامي واملدافع عن عيسى ابن مرمي عليه السالم وعن كل األنبياء والرسل بعدما شوه  ،الضياع واهلبوط

أنا ] (١٧و ١٦/ ١٤[وهلذا جاء يف إجنيل يوحنا . .اليهود والنصارى صورم وحرفوا ما أتوا به وهو اإلسالم
ـ  ١٣/ ١٦(وقال يف نبوءة أخرى . .)ي إىل اهللا ليعطيكم معزياً آخر ليمكث معكم إىل األبد روح احلقأصل
وأما مىت جاء ذاك الروح احلق فهو يرشدكم إىل مجيع احلق ألنه ال يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع (] ١٤

  ) ذاك ميجدين  ،وخيربكم بأمور آتية .يتكلم به
قُلْ إِنما أَنا بشر مثْلُكُم يوحى إِلَي أَنما إِلَهكُم إِلَه  ﴿:'طبق متاما على قوله لقد وجدت أن هذه النبوءة تن

  )١١٠:الكهف( ﴾واحد فَمن كَانَ يرجوا لقَاَء ربه فَلْيعملْ عملًا صالحا ولَا يشرِك بِعبادة ربه أَحدا 
  .ات اليت وردت يف الكتاب املقدس هي دليلك إىل اإلسالمفقد كانت البشار: قلت
لقد كانت هي منبهي األول الذي جعلين أحبث عن : وإن شئت قل ..لقد كانت بعض أدليت: قال
وقد كات تلك املقارنات هي األساس  ..فقد انطلقت منها إىل مقارنات جادة بني اإلسالم واملسيحية ..احلقيقة

  .الذي بين عليه إسالمي
  .فحدثين عن بعض مقارناتك: تقل

قُلْ يا عبادي الَّذين أَسرفُوا علَى أَنفُِسهِم ال  ﴿:'لقد قرأت بتأمل قوله : مث قال ،استجمع ذهنه قليال
يمحالر فُورالْغ وه هيعاً إِنمج وبالذُّن رفغي إِنَّ اللَّه اللَّه ةمحر نطُوا مقْنمث قارنت بينها وبني ما ..)٥٣:مرالز(﴾ ت
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هكذا أحب اهللا العامل حىت بذل ابنه : (وبالقول) بدون سفك دم ال حتصل مغفرة:(ورد يف اإلجنيل عن الغفران
  ). احلبيب لكي ال يهلك كل من يؤمن به بل تكون له احلياة األبدية

ومن  ،جانب اهللا ببذل ابنه احلبيب من: فعرفت أن املغفرة يف عقيدتنا مقيدة بقيود ..قارنت بني العقيدتني
  . جانب املرء بضرورة اإلميان ذا االبن

وفيها يؤمن املسيحي باستحالة اخلبز إىل  ،ومن هذه العقيدة نشأت فريضة كنيسية تعرف بسر الشكر
نشأت ومن هذه العقيدة  ،وبتناوهلما تصري فيه حياة أبدية ،جسد املسيح واستحالة اخلمر إىل دم املسيح حقيقة

.. إا بدعة وخروج عن احلق اإلهلي الذي ندد به زعماء اإلصالح يف القرن اخلامس عشر.. صكوك الغفران
بل بتوبة صادقة وعزم على احلياة  ،فحمدت اهللا على رمحته الواسعة ومغفرته اليقينية بدون قيد وال شرط مادي

  .١الطاهرة
  هل هناك مقارنة غريها جعلتك تؤثر اإلسالم؟: قلت
يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى  ﴿:منها أين قرأت قول اهللا تعاىل ..كثرية هي مقارنايت: قال

بِريخ يملع إِنَّ اللَّه قَاكُمأَت اللَّه دنع كُممفُوا إِنَّ أَكْرارعتلَ لائقَبوباً وعش اكُملْنعجمث قارنته  ،)١٣:تاحلجرا(﴾ و
  ) بل أوالد حرة ،إذن لسنا أوالد جارية: (مبا جاء باإلجنيل

 ،لقد زال عين بتلك املقارنة العجب عن التفرقة العنصرية عند األمريكيني يف أيامنا هذه بني البيض والسود
لتاجر واملوظف فسيد القوم عندهم يقف جبانب املواطن العامل واملزارع وا ..وزاد إعجايب وإجاليل للمسلمني

فأيقنت أن جمد  ،خيشون رم ويرجونه الرضا والعفو ،راكعني ساجدين ،كالبنيان املرصوص يشد بعضه بعضا
  .٢اإلسالم واملسلمني يف هذا التساند اجلميل والتآخي احلبيب

إن  ..وهو من أبرز معامل اإلسالم ،فقد استوقفين كثريا نظام التوحيد يف اإلسالم ،باإلضافة إىل هذا
التوحيد يف اإلسالم جيرد اإلنسان وجيعله غري خاضع ألي  ،التوحيد جيعلين عبدا هللا وحده لست عبدا ألي إنسان

  .فال عبودية إال هللا وحده ،وتلك هي احلرية احلقيقية ،إنسان
مقادير ومل يترك  ،مل جيعل وساطة بني اهللا واإلنسان ،فإن اإلسالم دين املنطق والعقل ،باإلضافة إىل هذا

  .الناس حتت رمحة نفر منهم يلوحون هلم بسلطان الكنيسة
  أال تزال تذكر اللحظة اليت أعلنت فيها عن إسالمك؟: قلت
   ..لن أنسى ذلك ما حييت: قال
   ..فحدثين عنها: قلت
وكان  ..بعد أن وصلت إىل اليقني وتلمست احلقائق بيدي كان علي أن أحتدث مع أقرب الناس إيل: قال

وسرعان ما تلقفوين ونقلوين إىل  ،لكن احلديث تسرب عن طريقها إىل اإلرسالية لألسف ..زوجيتإيل  أقرم
ففرقوا  ،وألربعة شهور تلت عشت معاناة شديدة جداً ..املستشفى وحتت مراقبة صارمة مدعني أين خمتل العقل

                                                
  .، بتصرف١١ – ١٠حممد يف التوراة، ص : انظر)  ١(
  .١١حممد يف التوراة، ص )  ٢(
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حىت امسي كعضو … عات وصادروا مكتبيت وكانت تضم أمهات الكتب واملوسو ،بيين وبني زوجيت وأوالدي
ومن … وضاع ملفي كحامل ماجستري من كلية الالهوت  ،شطب) سنودس(ويف مؤمتر  ،يف جممع أسيوط

… املفارقات العجيبة أن اإلجنليز يف هذه اآلونة كانوا قد خلعوا امللك طالل من عرش األردن بتهمة اجلنون 
فقدمت  ،ملصابرة وصمدت حىت أطلق سراحيلذلك التزمت اهلدوء وا. .فخشيت أن حيدث معي األمر ذاته

لكن الرقابة هناك كانت عنيفة  ،واجتهت للعمل يف شركة أمريكية لألدوات املكتبية ،استقاليت من اخلدمة الدينية
إما أن يقتلوه أو يدسوا عليه الدسائس ليحطموا  ،فالكنيسة ال تترك أحداً من أبنائها خيرج عليها ويسلم ،جداً
حقبة اخلمسينات والستينات في ف… قابل مل يكن اتمع املسلم حينذاك يقدر على مساعديت ويف امل. .حياته

  !كان االنتماء لإلسالم والدفاع عنه ال يعين إال الضياع
وأنشأت مكتباً جتارياً هرعت مبجرد  ،فبدأت العمل التجاري ،لذلك كان علي أن أكافح قدر استطاعيت

وكان التاريخ هو اخلامس  ،رئيس اإلرسالية األمريكية حينذاك) مسونجون تو. د(اكتماله لإلبراق إىل 
 ،آمنت باهللا الواحد األحد(  :وكان نص الربقية ،والذي يوافق الكريسماس ١٩٥٩والعشرين من ديسمرب 

 لكن إشهار اعتناقي الرمسي لإلسالم كان يفترض علي وفق اإلجراءات القانونية أن ألتقي) ومبحمد نبياً ورسوالً 
  . بلجنة من اجلنسية اليت أنا منها ملراجعيت ومناقشيت

ويف الوقت الذي رفضت مجيع الشركات األوربية واألمريكية التعامل معي تشكلت اللجنة املعنية من 
وبالفعل تعرضت للطرد من !خاطبوين بالتهديد والوعيد أكثر من مناقشيت. .سبعة قساوسة بدرجة الدكتوراه

. .واستمرت الكنيسة تدس علي الدسائس أينما اجتهت ،ن أو ثالثة عن دفع اإلجيارشقيت ألنين تأخرت شهري
إىل أن قدر اهللا أن تبلغ أخباري وزير … لكين مضيت على احلق الذي اعتنقته . .وانقطعت أسباب جتاريت

مهة يف العمل والذي استدعاين ملقابلته وطلب مين حبضور األستاذ الغزايل املسا ،األوقاف حينذاك عبداهللا طعيمة
  .اإلسالمي بوظيفة سكرتري جلنة اخلرباء يف الس األعلى للشؤون اإلسالمية

وكان أول ما نصرين اهللا به أن ألتقيت مع  ،متفرغ كداعية إسالمي بدأت عملي ،بلغت الستني وملا
هم اإلسالم قسيساً بالسودان يف مناظرة مفتوحة انتهت باعتناق ١٣الدكتور مجيل غازي ـ رمحه اهللا ـ بـ 

وهؤالء كانوا سبب خري وهداية لغرب السودان حيث دخل األلوف من الوثنيني وغريهم دين اهللا على  ،مجيعاً
  . أيديهم

  :يوسف استس
لقد : فقال ،فسألت البابا عنه ،١ )يوسف استس(من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا يف هذا الفصل اسم 

  :وقد دار بيين وبينه هذا احلوار ،لك التقيت به يف رحاليت اليت وصفتها
  من أنت؟: قلت له

                                                
: اجلـــزء األول: لقـــاء صـــويت معـــه www.todayislam.com: عنـــوان موقعـــه: انظـــر)  ١(
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   ..وأنا اليوم يوسف استس ،جوزيف إدوارد إستسكنت : قال
  فما الفرق بينهما؟: قلت
 ..وكالفرق بني املسجد والكنيسة ..إنه كالفرق بني القرآن والكتاب املقدس ..عظيم جدا ..عظيم: قال

  .وكالفرق بني احلق والباطل
  .أنطق إال بامسك الذي مساك به أبوك وأمك أنا مل: قلت
  .ذلك يف والديت األوىل: قال
  فهل ولدت والدة ثانية؟: قلت
   ..ال يدخل امللكوت من مل يولد والدة ثانية خترجه من ربقة التقليد لتدخل يف حضرة اهللا: قال
  وما خماضها؟ ..كيف ولدت الوالدة الثانية: قلت
  .اختصارا تلك قصة طويلة سأختصرها لك: قال

ولدت  ..الغرب األوسط ألمريكاأنا من : فراح حيدثين حبرارة مشوبة بإميان عظيم قائال ،أصخت بسمعي
بل وهبوا  ،باؤنا وأجدادنا مل يبنوا الكنائس واملدارس فحسبفآ ..لعائلة نصرانية شديدة االلتزام بالنصرانية

  .أنفسهم خلدمة النصرانية
وبدأت أسأل أسئلة دون أن أجد  ،تشفت أين ال أعلم كثرياً عن ديينبدأت بالدراسة الكنسية عندما اك

   ..والديومثل ذلك  ،فدرست النصرانية حىت صرت قسيساً وداعياً من دعاة النصرانية ،أجوبة مناسبة هلا
سنة  ٣٠وعلى مدى  ،وبيعها للكنائس ،كنا باإلضافة إىل ذلك نعمل بالتجارة يف األنظمة املوسيقيةوقد 

وقد عزفنا  ،وكان لدينا برامج ترفيه وعروض كثرية جذابة ،ملت أنا وأيب معاً يف مشاريع جتارية كثريةع ،الحقة
  .ومجعت العديد من ماليني الدوالرات يف تلك السنوات ،البيانو واألورج يف تكساس واوكالمها وفلوريدا

  فهل اقتصرت دراستك على النصرانية؟: قلت
   ..اليهودية والبوذيةدرست اهلندوسية ولقد  ..ال: قال
  ؟ !واإلسالم : قلت
وارتسمت يف  ،الصورة املشوهة اليت وصلتينف ..بغضا شديدااإلسالم واملسلمني أبغض كنت لقد : قال

يعبدون صندوقاً أسوداً يف الصحراء وأم مهجيون أم أم أناس وثنيون ال يؤمنون باهللا ومن ذهين عن املسلمني 
  .كل ذلك مأل قليب بغضا لإلسالم واملسلمني ..لف معتقدهموإرهابيون يقتلون من خيا

  فكيف متكن اإلسالم من قلبك وقد وصدت دون هدايته قلبك حبجب البغض؟: قلت
وخيلصين من تلك األحقاد اليت كانت  ،وقد شاء اهللا أن يفتح قليب لإلسالم ..مفاتيح القلوب بيد اهللا: قال
  .متأل قليب

  كيف كان ذلك؟: قلت
 ،عندما بدأ والدي عمالً جتارياً مع رجل من مصر وطلب مين أن أقابله ،١٩٩١ذلك يف عام  كان: قال

سوف  :ففرحت يف نفسي وقلت ،طرأت يل هذه الفكرة وختيلت األهرامات وأبو اهلول ور النيل وكل ذلك
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ليمأل  ،رض مصراجلاثي على أ ذلك الضخم ..أيب اهلولوتصبح جتارة دولية متتد إىل أرض  ،نتوسع يف جتارتنا
  .القلوب منها باملهابة

لكن والدي ـ وهو يعلم بغضي لإلسالم ـ صارحين بأنه من الضروري أن نلتقي مع رجل أعمال 
  .أقابله لن. .ال!! مسلم  :فقلت مرتعجاً ..مصري مسلم

  .البد أن تقابله :فقال والدي
  .أبداً. .ال :قلت

 ،ذكرت أيب مبا مسعنا عن هؤالء املسلمنيوهلذا  ..الممسأو أقبل أن أحاور مل يكن من املمكن أن أصدق 
  .م يعبدون صندوقاً أسود يف صحراء مكةأو

 ،لذا استسلمت ووافقت على لقائه ،أنه شخص لطيف جداًأخربين و ،أصر على أن أقابلهلكن والدي 
وعلقت  ،ه صليبولبست عقداً في ،لبست قبعة عليها صليبف ،أردت أن أغيظهومع ذلك ملا حضر موعد اللقاء 

  .وحضرت إىل طاولة اللقاء ذه الصورة ،وأمسكت بنسخة من اإلجنيل يف يدي ،صليباً كبرياً يف حزامي
بدأ مرحباً لقد  ..كان خيطر على بايلذلك املسلم الذي فلم تكن هيئته هيئة . .لكين عندما رأيته ارتبكت

  .ملسلم اإلرهايب تطغى على موقفية امازالت صورف ،ذلك مل يعنِ يل شيئاًولكن  ،بنا وصافحنا
 ،وجمت على اإلسالم واملسلمني حسب الصورة املشوهة اليت كانت لدي ،تطرقنا يف احلديث عن ديانته

  .وقد كان ذلك السلوك هو البداية إلسالمي ..وكان هو هادئاً جداً وامتص محاسي واندفاعي بربودته
  هل تؤمن باهللا؟ : بادرت إىل سؤاله

  . .أجل: قال
  بابنه هللا؟هل تؤمن مبحاولته التضحية و ..هل تؤمن به؟ ..ماذا عن ابراهيم :قلت
  . .نعم: قال

  ..هذا جيد سيكون األمر أسهل مما اعتقدت: قلت يف نفسي
وبقينا نتحدث  ..موضوعي املفضلفهي  ..املعتقداتوالتحدث عن  ،مث ذهبنا لتناول الشاي يف حمل صغري

ومل  ،استمع بانتباه لكل كلمة ،هادئا وخجوالًو ،وقد وجدته لطيفاً جداً ،م يلوقد كان معظم الكال ..لساعات
  .يقاطعين أبداً

حممد عبد الرمحن على وشك أن يترك املرتل الذي كان يتقامسه وامسه  ،هذا الرجلويف يوم من األيام كان 
  .وكان يرغب أن يعيش يف املسجد لبعض الوقت ،مع صديق له

مث دعاه .. كان أن ندعو حممدا للذهاب إىل بيتنا الكبري يف البلدة ويبقى هناك معناحدثت أيب إن كان باالم
واستضفنا  ،املصرياملسلم مث جاء هذا  ،املرتل أنا وزوجيت ووالديبوكان  ،والدي لإلقامة عندنا يف املرتل

ومسلم  ،لنصارىأربعة من علماء ودعاة ا. .فصرنا مخسة ،كذلك قسيساً آخر لكنه يتبع املذهب الكاثوليكي
  .مصري عامي

كانت ف ،زوجيتأما   ..اكاثوليكيكان والقسيس اآلخر  ..من املذهب الربوتستانيتفكنا  ،أنا ووالديأما 
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  .متعصب له ميول صهيونيةوهو مذهب  ،من مذهب البورجنني
عترفا به يف وقسيساً م ةوصار داعي ،والدي قرأ اإلجنيل منذ صغرهف ..وكان لكل منا ثقافته الكنسية القوية

وأنا نفسي درست اإلجنيل  ،عاماً يف دعوته يف القارتني األمريكيتني ١٢والقسيس الكاثوليكي له خربة  ،الكنيسة
واملذاهب النصرانية واخترت بعضاً منها أثناء حيايت وانتهيت من حصويل على شهادة الدكتوراة يف العلوم 

  .الالهوتية
كان  ،وكنت أعرف أحدهم ،كثري من املنصرين يف والية تكساسوكان لدي ال ،هكذا انتقل للعيش معناو

وأثناء الرحلة إىل البيت حتدثت مع هذا  ،وبعد أن تعاىف دعوته للمكوث يف مرتلنا أيضاً ،مريضاً يف املستشفى
وأدهشين عندما أخربين أن القساوسة الكاثوليك يدرسون  ،القسيس عن بعض املفاهيم واملعتقدات يف اإلسالم

  .وينالون درجة الدكتوراه أحياناً يف هذا املوضوع ،ماإلسال
وكان بيد كل منا  ،بعد االستقرار يف املرتل بدأنا نتجمع حول املائدة بعد العشاء كل ليلة ملناقشة الديانة

نسخة جيمي سواجارت للرجل املتدين من وكان لدى زوجيت إجنيل  ،نسخة إجنيل ختتلف عن األخرى
كتب أخرى من اإلجنيل  ٧كما كان عنده  ،يس بالطبع الكتاب املقدس الكاثوليكيوكان لدى القس ،احلديث

( وقد كان مع والدي يف تلك الفترة نسخة امللك جيمس وكانت معي نسخة الريفازد إيديشن . الربوتستانيت
ملا نا قومحيث أن  ..إن يف نسخة امللك جيمس الكثري من األغالط: اليت تقول) املُراجع واملكتوب من جديد 

  ،رأوا كثرة األخطاء يف نسخة امللك جيمس اضطروا إىل كتابته من جديد وتصحيح ما رأوه من أغالط كبرية
وركزنا جهودنا القناع حممد  ،لذا قضينا معظم الوقت يف حتديد النسخة األكثر صحة من هذه األناجيل املختلفة

  .ليصبح نصرانياً
منا نسخة خمتلفة من اإلجنيل ونتناقش عن االختالفات يف حيمل كل ـ حنن النصارى يف البيت ـ وكنا 

واملسلم جيلس معنا ويتعجب من اختالف  ،العقيدة النصرانية ويف األناجيل املختلفة على مائدة مستديرة
  .أناجيلنا

من جانب آخر كان القسيس الكاثوليكي لديه ردة فعل من كنيسته واعتراضات وتناقضات مع عقيدته 
لكنه مل يكن يعتقد جازماً أنه  ،سنة ١٢فمع أنه كان يدعو هلذا الدين واملذهب مدة  ،يكيومذهبه الكاثول

  .عقيدة صحيحة وخيالف يف أمور العقيدة املهمة
  .ولكنهم كتبوه وظنوه وحياً ،ووالدي كان يعتقد أن هذا اإلجنيل كتبه الناس وليس وحياً من عند اهللا

  .لكنها كانت ترى أن األصل فيه أنه من عند الرب ،وزوجيت تعتقد أن يف إجنيلها أخطاء كثرية
فمن تلك األمور  ،أما أنا فكانت هناك أمور يف اإلجنيل مل أصدقها ألين كنت أرى التناقضات الكثرية فيه

وقد سألت القسس  ،كيف يكون الرب واحداً وثالثة يف نفس الوقت: أين كنت أسأل نفسي وغريي
كيف ميكنين  :وقلت هلم ،ين بأجوبة سخيفة جداً ال ميكن للعاقل أن يصدقهااملشهورين عاملياً عن ذلك وأجابو

وأنا غري مقتنع  ،أن أكون داعية للنصرانية وأعلّم الناس أن الرب شخص واحد وثالثة أشخاص يف نفس الوقت
  .بذلك فكيف أقنع غريي به
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وبعضهم  ..جيب اإلميان بههذا أمر غامض و :قل للناس ،ال تبين هذا األمر وال توضحه :عضهم قال يلب
ميكنك أن توضحه بأنه مثل التفاحة حتتوي على قشرة من اخلارج ولب من الداخل وكذلك النوى يف  :قال يل
التفاحة فيها أكثر من حبة نوى فستتعدد اآلهلة بذلك  ،ال ميكن أن يضرب هذا مثالً للرب :فقلت هلم ،داخلها

  .قد تكون نتنة وأنا ال أريد رباً نتناًو ،وميكن أن يكون فيها دود فتتعدد اآلهلة
فالبيضة  ،ال يصح أن يكون هذا مثالً للرب :فقلت ،مثل البيضة فيها قشر وصفار وبياض :وبعضهم قال

  .وأنا ال أريد أن أعبد رباً نتناً ،وقد تكون نتنة ،قد يكون فها أكثر من صفار فتتعدد اآلهلة
وقد حيصل طالق  ،قد حتمل املرأة وتتعدد اآلهلة :لت لهفق ،مثل رجل وامرأة وابن هلما :وبعضهم قال

  .وأنا ال أريد رباً هكذا ،فتتفرق اآلهلة وقد ميوت أحدها
وأنا منذ أن كنت نصرانياً وقسيساً وداعية للنصرانية مل أستطع أن اقتنع مبسألة التثليث ومل أجد من ميكنه 

  .إقناع اإلنسان العاقل ا
سنة ١٤٠٠كم نسخة من القرآن ظهرت طوال السنوات : ألت حممداًسيف ذلك احلني أتذكر أنين 

  املاضية؟
وأكد يل أن القرآن قد حفظ يف صدور  ،وأنه مل يتغري أبداً ،أنه ليس هناك اال مصحف واحدفأجابين 

  .ولو حبثت على مدى قرون لوجدت أن املاليني قد حفظوه متاماً وعلموه ملن بعدهم ،مئات اآلالف من الناس
كيف ميكن أن حيفظ هذا الكتاب املقدس ويسهل على اجلميع قراءته . .مل يبد ممكناً بالنسبة يلهذا و

  .ومعرفة معانيه
 ،هكذا بدأنا احلوار معهو ،كان بيننا حوار متجرد واتفقنا على أن ما نقتنع به سندين به ونعتنقه فيما بعد

 ،ريح أو التهجم على معتقداتنا أو اجنيلنا وأشخاصناولعل ما أثار إعجايب أثناء احلوار أن حممداً مل يتعرض للتج
  .وظل اجلميع مرتاحني حلديثه

) حممد(مع املسلم املصري ـ حنن النصارى األربعة املتدينني ـ ملا كنا جنلس يف بيتنا . .وعلى العموم
أنا  :داً بقولهفكان جوابه حمد. .ونناقش مسائل االعتقاد حرصنا أن ندعو هذا املسلم إىل النصرانية بعدة طرق

  .مستعد أن أتبع دينكم إذا كان عندكم يف دينكم شيء أفضل من الذي عندي يف ديين
  .بالطبع يوجد عندنا :قلنا

  .أنا مستعد إذا أثبتم يل ذلك بالربهان والدليل: فقال املسلم
هو جمرد اعتقاد إنه عندنا شيء مسلّم و. .الدين عندنا مل يرتبط بالربهان واالستدالل والعقالنية :فقلت له

  !فكيف نثبته لك بالربهان والدليل؟! حمض
  .لكن اإلسالم دين عقيدة وبرهان ودليل وعقل ووحي من السماء :فقال املسلم
فإين أحب أن أستفيد منك وأن  ،إذا كان عندكم االعتماد على جانب الربهان واالستدالل :فقلت له

  .أتعلم منك هذا وأعرفه
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ما هو : سألنا حممد ،١وكل منا قرأ ما يف نسخته ومل جند شيئاً واضحا ،ليثتطرقنا ملسألة التثبعدها 
  ؟اعتقادكم يف الرب يف اإلسالم

وكأن صوته حني تالها بالعربية دخل يف . .تالها بالعربية مث ترجم لنا معانيها ،رأ سورة اإلخالصفق
اها فال يوجد أوضح وال أفضل وال أما معن. .والأزال أذكره ،صوته ال زال يرن صداه يف أذينبل إن .. قليب

  .أقوى وال أوجز وال أمشل منه إطالقاً
مع ما كنا نعيش فيه من ضالالت وتناقضات يف هذا الشأن . .كان هذا األمر مثل املفاجأة القوية لنالقد 

  .وغريه
اإلسالم إذا أثبت يل بأن النصرانية أحق من  :وملا أردت دعوته للنصرانية قال يل بكل هدوء ورجاحة عقل

  .لى دينك الذي تدعو إليهعسأتبعك 
  .متفقني :فقلت له

  ؟أين األدلة اليت تثبت أفضلية دينكم وأحقيته: فقال
  .ونلتمس ديننا وما حتدثت عنه االناجيل ،ولكن باإلحساس واملشاعر ،حنن ال نؤمن باألدلة: قلت

ولكن اإلسالم فيه  ،د على علمناليس كافياً أن يكون اإلميان باإلحساس واملشاعر واالعتما :قال حممد
  .الدين عند اهللا اإلسالمأن اليت تثبت  ،الدالئل واألحاسيس واملعجزات

ن أول هذه األدلة هو كتاب اهللا إ :فقال ،واليت تثبت أحقية الدين اإلسالمي ،هذه الدالئل من حممدطلبت 
قبل ما يقرب  نزوله على سيدنا حممد  سبحانه وتعاىل القرآن الكرمي الذي مل يطرأ عليه تغيري أو حتريف منذ

 ،مليون مسلم حيفظون هذا الكتاب ١٢إذ ما يقرب من  ،وهذا القرآن حيفظه كثري من الناس ،سنة ١٤٠٠من 
وال يوجد أي كتاب يف العامل على وجه األرض حيفظه الناس كما حيفظ املسلمون القرآن الكرمي من أوله 

 وهذا الدليل كاف ،)٩:احلجر( ﴾ نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافظُونَ إِنا ﴿:'وهذا مصدق لقوله  ..آلخره
  .إلثبات أن الدين عند اهللا اإلسالم

وذلك ملدة  ،اليت تثبت أن اإلسالم هو الدين الصحيح ،من ذلك احلني بدأت البحث عن األدلة الكافية
ت يف الكتاب املقدس أن العقيدة الصحيحة اليت ينتمي إليها بعد هذه الفترة وجد ..ثالثة شهور حبثاً مستمراً

ووجدت أن عيسى عبداهللا  ،سيدنا عيسى عليه السالم هي التوحيد وأنين مل اجد فيه أن االله ثالثة كما يدعون
وأن األديان السماوية مل  ،مثله كمثل األنبياء مجيعا جاء يدعو إىل توحيد اهللا عز وجل ،ورسوله وليس إهلا

وكلها تدعوا اىل العقيدة الثابتة بأنه ال اله اال اهللا مبا فيها الدين املسيحي  ،لف حول ذات اهللا سبحانه وتعاىلختت
ولقد علمت ان اإلسالم جاء ليختم الرساالت السماوية ويكملها وخيرج الناس من  ،قبل أن يفترى عليه تانا

ويل يف اإلسالم سوف يكون إكماال إلمياين بأن الدين ن دخأو ،حياة الشرك اىل التوحيد واإلميان باهللا تعاىل
ومن ال يؤمن بذلك فهو ليس من  ،وأن عيسى هو عبداهللا ورسوله ،املسيحي كان يدعو إىل اإلميان باهللا وحده

  .املسلمني
                                                

   .من هذه السلسلة عدم وجود أي نص يف الكتاب املقدس عن التثليث أو ألوهية املسيح) اهللا جل جالله(سنرى يف رسالة ) ١(
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مث وجدت ان اهللا سبحانه وتعاىل حتدى الكفار بالقرآن الكرمي أن يأتوا مبثله أو يأتون بثالث آيات مثل 
  .الكوثر فعجزوا عن ذلك سورة
من املعجزات اليت رأيتها واليت تثبت ان الدين عند اهللا اإلسالم التنبؤات املستقبلية اليت تنبأ ا القرآن و

 وهذا ما ،)الروم(﴾ )٣(في أَدنى الْأَرضِ وهم من بعد غَلَبِهِم سيغلبونَ ) ٢(غُلبت الروم ) ١(امل  ﴿:الكرمي مثل
وهذا  ،وأشياء أخرى ذكرت يف القرآن الكرمي مثل وصول اإلنسان إىل الفضاء بالعلم ..حتقق بالفعل فيما بعد

يا معشر الْجِن والْأنسِ إِن استطَعتم أَنْ تنفُذُوا من أَقْطَارِ السماوات والْأَرضِ  ﴿:تفسري ملعىن اآلية اليت تقول
فُذُوا ال تفَانلْطَانفُذُونَ إِلَّا بِسفهذه  ،وهذا السلطان هو العلم الذي خرق به اإلنسان الفضاء ،)٣٣:الرمحن( ﴾ ن

  .رؤية صادقة للقرآن الكرمي
والذي وضحها العامل  ،اليت ذكرها اهللا يف القرآن الكرمي ،)العلقة(من املعجزات اليت تركت أثراً يف نفسي و

وذلك بعدما تتحول احليوانات املنوية يف الرحم  ،هي اليت تتعلق برحم األم ن العلقةإ: وقال ،)كومسر(الكندي 
 ،وهذا بالفعل ما ذكره القرآن الكرمي من قبل أن يكتشفه علماء األجنة يف العصر احلديث. إىل لون دموي معلق

  .وهذا بيان للكفار وامللحدين
بسبب ذلك  ،ت سقف واحدقضاها معنا حممد حت ،وبعد كل هذا البحث الذي استمر ثالثة شهور

  .أعلم أن ذلك األمر غري عادي ،وعندما كنت أراه يسجد هللا ويضع جبهته على األرض ،اكتسب ود الكثريين
  .أراك قد تأثرت كثريا بشخص حممد: قلت
   ..وخلقه العظيم ،لقد كان باب هداييت بسلوكه الرفيع ..أجل: قال

عرف أكثر عن عبادة تلن ،أن نذهب معه إىل املسجدويف يوم من األيام طلب صديقي القسيس من حممد 
  .فرأينا املصلني يأتون إىل املسجد يصلون مث يغادرون دون أي خطب أو غناء ،املسلمني وصالم

ولكنهم تأخروا هذه املرة حىت حل  ،أن يرافقه إىل املسجد مرة ثانية ،مضت أيام وسأل القسيس حممداً
لكين مل أعرف عرفت حممدا على الفور . .وعندما فتحت الباب ،اً وصلواأخريو ..قلقنا بعض الشيء. .الظالم
  .يلبس ثوباً أبيض وقلنسوة اشخصوكان  ،من معه

  ؟هل أصبحت مسلماً :قلت لهف ..صاحيب القسيسلقد كان ذلك الشخص هو 
  !نعم أصبحت من اليوم مسلماً: قال

وبدأت أحتدث مع  ،فكري يف األمور قليالًمث ذهبت إىل أعلى للت. .كيف سبقين هذا إىل اإلسالم. .ذهلت
  .أظن أين لن أستمر بعالقيت معك طويالً :فقالت يل ،زوجيت عن املوضوع

  هل تظنني أين سأسلم ؟ ..ملاذا ؟ :فقلت هلا
  !بل ألين أنا اليت سوف تسلم ..ال :قالت

  .وأنا أيضاً يف احلقيقة أريد أن أسلم :فقلت هلا
  .اهدين. .يا رب :رت على األرض ساجداً جتاه القبلة وقلتوخر ،فخرجت من باب البيت :قال

مشينا وتكلمنا طوال تلك  ..وطلبت منه أن يأيت ملناقشة األمر معي ،وأيقظت حممداً ،ذهبت إىل أسفل
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 ..وأصبحت الفرصة مهيئة أمامي ،مألت قليبعندها أيقنت أن احلقيقة قد و.. وحان وقت صالة الفجر ،الليلة
وبعد فترة  ..وسألت إهلي أن يرشدين ،تلقيت على لوح خشيب ووضعت رأسي على األرضمث اس ،أذن الفجر

 ،ومل أمسع أصواتاً أو موسيقى ،ومل أر طيوراً أو مالئكة ترتل من السماء ،رفعت رأسي إىل أعلى فلم أحلظ شيئاً
  .ومل أر أضواء

وأنه ينبغي أن أصبح  ،فسيلكي أتوقف عن خداع ن ،أدركت أن األمر أصبح مواتياً والتوقيت مناسباً
  .عرفت ما جيب علي فعله ..مستقيماً مسلماً

يتر بب اآل(ـ والذي كان يعرف سابقاً ب ،القسيس السابق: ويف احلادية عشرة صباحاً وقفت بني شاهدين
وبعد حلظات قليلة أعلنت زوجيت إسالمها بعد ما مسعت  ،وأعلنت شهاديت ،وحممد عبدالرمحن ،)جاكوب
  .بإسالمي
  .وانتظر شهوراً قبل أن ينطق بالشهادتني ،ان أيب أكثر حتفظاً على املوضوعكو

  .أرى أن حممدا ذلك الرجل املسلم قد أثر فيكم كثريا: قلت
 ،مث بالقدوة احلسنة يف ذلك املسلم الذي كان حسن الدعوة ،إسالمنا مجيعاً كان بفضل اهللاف ..أجل: قال

  .ولكن أرين. .ال تقل يل: يقال عندنارفية ما لقد نفذ حب ..وكان قبل ذلك حسن التعامل
 ،اإلسالم دفعة واحدةـ  من ثالث طوائف خمتلفةو ..املثقفني ثقافة دينية واسعةثالثة ـ حنن اللقد دخلنا 

بل يف السنة نفسها دخل طالب معهد  ،ومل ينته األمر عند هذا احلد..وسلكنا طريقاً معاكساً جداً ملا كنا نعتقد
بل  ،ومل يتوقف األمر عند هذا احلد ،يف اإلسالم بعد أن قرأ القرآن )جو(يدعى  )تينسي(من الهويت معمد 

  .وأرباب الديانات األخرى يدخلون اإلسالم ويتركون معتقدام السابقة ،رأيت كثرياً من األساقفة والقساوسة
  فماذا تعمل اآلن؟: قلت
وأصبحت أغار على اإلسالم أشد  ،ان باللّه تعاىلتعلق قليب حبب اإلسالم وحب الوحدانية واإلميلقد : قال

  .على النصرانية همن غرييت قبل
اليت عرفتها عن الدين  ،بدأت رحلة الدعوة إىل اإلسالم وتقدمي الصورة النقيةبل  ،ومل أكتف ذا التعلق

  .ودين العطف والرمحة ،الذي هو دين السماحة واخللق ،اإلسالمي
  :الدكتور وديع أمحد

: فقال ،فسألت البابا عنه ،)الدكتور وديع أمحد(اء اليت رأيتها يف دفتر البابا يف هذا الفصل اسم من األمس
وكيفية ختلصه من الشبهات  ،وقد حدثتين عن رحلته إىل اإلسالم ..وقد التقيت به يف مصر ،امشاسقد كان ل

   ..لإلسالماىل أن هداىن اهللا  عاما ٤٠مررت برحلة طويلة قاربت لقد  :فقال ،الكثرية اليت وضعت يف طريقه
 ،كان واعظا ىف مجعية أصدقاء الكتاب املقدسوقد أصر أيب ـ وقد  ،كنت من عائلة متدينة ..يف البداية

أن أنضم ـ  وكانت مهنته التبشري ىف القرى احمليطة واملناطق الفقرية حملاولة جذب فقراء املسلمني اىل املسيحية
  .وأن أنتظم ىف دروس مدارس األحد ،ست سنواتاىل الشمامسة منذ أن كان عمرى 

اغتصبوا مصر من املسيحني ومنها أن املسلمني  ،وفيها تلقيت أخطر الشبهات عن اإلسالم واملسلمني
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املسلم أشد ومنها أن  ..املسلمني يضطهدون النصارى لكى يتركوا مصر ويهاجرواومنها أن  ..وعذبوا املسيحني
الشبهات وغري ذلك من  ..القرآن ليس كتاب اهللا ولكن حممد اخترعهومنها أن  ..كفرا من البوذى وعابد البقر

  . قلوبالالىت تزرع احلقد األسود ضد املسلمني ىف 
وقد كان أيب هو ذلك النور  ..لكن اهللا شاء أن يقيض لنا يف هذه الفترة من يقف يف وجه هذه الشبهات

حملرجة يتكلم معنا سرا عن احنراف الكنائس عن املسيحية هذه الفترة القد كان يف  ..املبدد لظلمات الشبهات
  .احلقيقية الىت حترم الصور والتماثيل والسجود للبطرك واالعتراف للقساوسة

  ؟الشمامسةوقد ذكرت يل أنه هو الذي أصر على أن تكون من  ،كيف يكون ذلك: قلت
 حياته أشياء كثرية ال تدل إال على لقد كان ميارس يف ..ولكين ال أزال حمتارا يف شأنه ..لست أدري: قال

  .وقد كان ذلك من أهم أسباب هداييت ..أنه مسلم يكتم إسالمه
وهذا أمر ( كان يرفض تقبيل أيدي الكهنة و ..هجر الكنائس والوعظ واجلمعيات التبشريية متامافقد 

بدالً من و ..تجسيد اإللهأي ال يؤمن ب) اخلبز واخلمر ( كان اليؤمن باجلسد والدم و ..)عظيم عند النصاري 
ينتحل األعذار للرتول وقت  وكان ..نزوله صباح يوم اجلمعة للصالة أصبح ينام مث يغتسل ويرتل وقت الظهر

  .العصر والعودة متأخرا وقت العشاء
) أعوذ باهللا من الشيطان ( مثل يقوهلا مل يكن ألفاظ جديدة ومما قوى هذا املوقف عندي أنه صار ينطق ب

  ..)وال قوة اال باهللا ال حول (
باإلجنيل اخلاص به قصاصات ورق صغرية يوضح فيها أخطاء موجودة  ١٩٨٨ ه عامبعد موتوقد وجدت 

وفيها توضيح كامل عن  ١٩٣٠طبعة ) والد أيب ( عثرت علي إجنيل جدي بل  ..باألناجيل وتصحيحها
عبادة أن  ئليومهوا القار) يا رب( إىل) سيد يا(و) يا معلم(التغريات اليت أحدثها النصاري فيه منها حتويل كلمة 

  .املسيح كانت منذ والدته
  ولكن مل كان يكتمه؟ ..إن كل ما ذكرته أدلة قوية تشري إىل إسالمه: قلت
  أمل تسمع بقول اللورد هديل؟: قال
ولكن خوف  ،مسلمون قلباً ،إنين أعتقد أن هناك آالفاً من الرجال والنساء أيضاً «:تقصد قوله: قلت

  » تآمروا على منعهم من إظهار معتقدام ،االنتقاد والرغبة يف االبتعاد عن التعب الناشئ عن التغيري
  .ومسعت غري ما تسمع ،ولو أن هذه احلواجز النفسية رفعت لرأيت غري ما ترى ..أجل: قال
  فكيف أزلت أنت هذه احلواجز النفسية؟: قلت
مع أين تعرضت حلواجز كثرية اجتمعت على أن  ،ا قليبوتلك هدايته اليت مأل  ..ذلك فضل اهللا: قال

  .لكن اهللا بفضله وكرمه رفعها عين ..حتول بني قليب وبني اإلميان
سنة وكان علي أن أحضر  ١٨وكان عمري  ،ستاذاً يف مدارس األحد ومعلما للشمامسةألقد صرت  

يث يتم استدعاء متخصصني يف مهامجة ح )خاصة يف الصيف(دروس الوعظ بالكنيسة والزيارة الدورية لألديرة 
  .ع للقرآن وحممد  ذاإلسالم والنقد الال
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يا  ﴿:مث يذكروا نصف آية مثل ،القرآن مليء باملتناقضاتلقد كانوا يف تلك االجتماعات يذكرون لنا أن 
  .أن القرآن ينهى عن الصالةويقطعوها لنتوهم  )٤٣من اآلية: النساء(﴾أَيها الَّذين آمنوا ال تقْربوا الصالةَ 

علي ) نكاح ( القرآن مليء باأللفاظ اجلنسية ويفسرون كلمة بل كانوا ـ أكثر من ذلك ـ يذكرون أن 
  .أا الزنا أو اللواط

مث حورها  ،الراهب) احبري(قد أخذ تعاليم النصرانية من  يقولون أن النيب حممد وكانوا يذكرون لنا 
  ..١حيت ال يفتضح أمره ا قتل حبريمث ،خترع ا دين اإلسالماو

 وقد كنت يف تلك الفترة أمسع أسئلة حمرية من الشباب احلاضر كانت ـ هي األخرى ـ من أهم أسباب
  .هداييت

  ؟ما رأيك مبحمد: قائال القساوسةمن ذلك أن شابا سأل أحد 
  .ذكيوهو إنسان عبقري :القسيسفقال 

ولكن مل جند هلم ..) ..حامورايب، سقراط  ،أفالطون( هناك الكثري من العباقرة مثل : فقال الشاب
  ينتشر ذه السرعة ايل يومنا هذا؟ ملاذا؟  ادينوأتباعا

  .أو يغالطه بطريقة ذكية تصرفه عن سؤاله ..اإلجابةفيتهرب القسيس من 
  ما رأيك يف القرآن؟: ومنها أن شابا سأل قسيسا

  .ض الناس علي الفضائل ولكنه مليء باألخطاءكتاب حيتوي علي قصص لألنبياء وحي: فأجاب القسيس
  وتكفرون من يلمسه أو يقرأه؟ ،ملاذا ختافون أن نقرأه: فقال الشاب

  .يصر القسيس أن من يقرأه كافر دون توضيح السببف
؟ بل ومازال دينه ينتشر ةسن ٢٣فلماذا تركه اهللا ينشر دعوته  إذا كان حممد كاذباًَ: ومنها أن آخر سأل

 أسرتهوان اهللا وعد بإهالك كل إنسان يدعي النبوة هو) كتاب ارميا(انه مكتوب يف كتاب موسي  ن معايل اآل
  يف خالل عام؟
  .لعل اهللا يريد أن خيترب املسيحيني به :القسيسفييجيب 

كلها كانت أشعة اهتديت ا إىل مشس  ..فقد مررت يف حيايت مبواقف كثرية حمرية ..باإلضافة إىل هذا
  .حممد

ـ دير مينا براهب ـ وهو )  ؟! ..( حبرمان الراهب اقرار ١٩٧١يف عام أصدر ) ؟! ..(البطرك  منها أن
وليس  ،بالصالة فانه يصلي هللا ) ؟! ..(قناعه الراهب إوقد حاول  ،مسه يف الصالةامن الصالة ألنه مل يذكر 

  .يضاأحيرمه من اجلنه من البطرك أن للبطرك ولكنه خاف 
  من الصالة؟ احيرم مسلمأن هل جيرؤ شيخ األزهر  :الراهبهذا تسائل وقد 

 ،)؟! ..(لت القمص أسفلهذا  ،ىأشد ما حيريين هو معرفيت بتكفري كل طائفة مسيحية لألخرلقد كان 
  . رض والسماءن هذا التكفري نافذ يف األأفأكد هذا و ،أب اعترايفوهو 

                                                
  )صمود(، فصل )مثار من شجرة النبوة(ذكرنا اجلدليات الكثرية اليت يبثها املبشرون، واملرتبطة ذا يف الرسالة السابقة )  ١(
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  ؟ننا كفار لتكفري بابا روما لناأمعين هذا هل  :فسألته متعجبا
   .نعم ..لألسف :أجاب
  وباقي الطوائف كفار بسبب تكفري بطرك اإلسكندرية هلم؟ :سألته
   .نعم ..لألسف :أجاب
  وما موقفنا إذا يوم القيامة؟ :سألته
  !!!اهللا يرمحنا  :أجاب

كيف  :ووجدت صورة املسيح ومتثاله يعلو هيكلها سألت نفسي ،دخلت الكنيسةوفوق هذا كنت كلما 
  ؟ ! إهلاًورباً وهوعذباليهود ف املهان الذي استهزأ به يكون هذا الضعي

وتعجبت حني علمت أن التوراة قد لعنت  ،املفروض أن أعبد رب هذا الضعيف اهلارب من بطش اليهود
  )٢٣ – ٢٢ :٢١تثنية ( كما يف  ،نه جنس وينجس األرض اليت يصلب عليهاأالصليب واملصلوب عليه و

وذات يوم كلمين عن العدل يف اإلسالم  ،هكنت كثري اجلدل معمسلم ووفوق هذا كله فقد  كان يل جار 
   ..اليوجد.. أجبت الفمث سألين هل عندكم مثل ذلك؟ ) ....القصاص ،يف الطالق ،يف املرياث(

كيف أيت رجل واحد بكل هذه التشريعات احملكمة والكاملة يف العبادات  :وبدأت أسأل نفسي
  نه خمترع؟أيف عجزت مليارات اليهود والنصاري عن إثبات وك ..واملعامالت بدون اختالفات؟

يف مستشفي ـ وقد كنت حينها طبيبا الدكتور حممد الشاطيب باإلضافة إىل هذا كله كنت أمسع أحاديث 
شعر أوكنت يف بداية األمر  ،دائم التحدث مع الزمالء عن أحاديث حممد ـ وقد كان ) صدر كوم الشقافة(

 ،يف معانيهاكثرية يف ألفاظها قليلة اليت كانت د مرور الوقت أحببت مساع هذه األحاديث ولكن بع ،بنار الغرية
  .نيب عظيمحممدا شعرت وقتها أن وقد  ..مجيلة األلفاظ والسياق

فوجدته ال يشبه الكنيسة مطلقا  ،وأخذت أنظر بداخله ،اقترب منه ..بالقرب من عيادتى مسجدكان و
ال غناء ال  –ال أدوات موسيقى وايقاع  –ال سجاد فخم  –ريات ضخمة ال ث –ال رسومات  –ال مقاعد (

ال فرق بني غىن وفقري يقفون  ،ووجدت أن العبادة ىف هذه املساجد هى الركوع والسجود هللا فقط) تصفيق
مجيعا ىف صفوف منتظمة وقارنت بني ذلك وعكسه الذى حيدث ىف الكنائس فكانت املقارنة دائما لصاحل 

  . املساجد
ال  ﴿:ن القرآنذكر أوتذكرت أن صديقى أمحد الدمرداش  ،اشتريت مصحفاف .. حبب اهللا إىل القرآنمث

وكنت أخشى  ،مث قرأت القرآن ،ومل أجد غري ماء بارد وقتها ١اغتسلتف ،)٧٩:الواقعة) (يمسه إِلَّا الْمطَهرونَ
وقرأت القرآن ىف يومني ولكىن مل أجد ما  ،)بعد ما ضاعت ثقىت ىف التوراة واالجنيل(أن أجد فيه اختالفات 

  . ياه ىف الكنيسة عن القرآنإكانوا يعلمونا 
                                                

كثرية أن هذا ليس شرطا يف قراءة القرآن، ومن اشترطه فقد بعد كثريا عـن الصـواب، ذلـك أن     ذكرنا يف مناسبات)  ١(
  .االغتسال يتطلب نية بالصفة الشرعية، والنية املرادة هي التقرب إىل اهللا، وذلك ال يكون إال باإلسالم

  )األوالداألبعاد الشرعية لتربية (وقد فصلنا املسألة بتفاصيلها يف السالسل الفقهية خاصة 
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   ..جيرؤ أن يتكلم هكذا اال اهللاوال  ..خيربه أنه سوف ميوت  اأن من يكلم حممدبل رأيت 
   ..دعوت اهللا أن يهدين ويرشدينبعد كل هذا 

وظهر  ،الفجر رأيت نورا ىف جدار احلجرةوقرب  ..فوضعت املصحف جبوارى ،وذات يوم غلبين النوم
وقع ىف قلىب قد و ..فمددت يدى ألسلم عليه لكنه اختفى ،وأشار اىل املصحف ،رجل وجهه مضىء اقترب مىن
  .يشري اىل أن القرآن هو طريق النور واهلداية أن هذا الرجل هو النىب حممد 

  .وقد كان ذلك من األسباب الكربى إلسالمي
  .ا يفعل الكثري من التكتم على إسالمهممل تكتف مب: قلت
فدلين علي قسم الشئون الدينية ملديرية  ،عن كيفية دخول اإلسالمسألت أحد احملامني لقد  ..أجل: قال

  .اليت امتألت فيها بوساوس الشياطنيومل أمن تلك الليلة  ..األمن
وكانت  ،نت الصالة قائمةوكا ) ؟! ..(خرجت يف السادسة صباحا ودخلت كنيسة  ..لكين مل أهتم هلا

لو  «:فكلمتهم ) ؟! ..(خرين إيل البطرك السابق آاحلواريني ووالصالة مليئة بالصور والتماثيل للمسيح ومرمي
سري أنين أأي عالمة أو إشارة ألعلم  ..أنكم علي حق وتفعلون املعجزات كما كانوا يعلمونا فافعلوا أي شيء

  .إجابةأي مل أجد وبالطبع  ..»يف الطريق اخلطأ 
وبعد البكاء شعرت  ..ضاع يف عبادة هذه الصور والتماثيلطويل كثريا علي عمر ـ حينها ـ بكيت لقد 

  .وأنين أسري يف الطريق الصحيح طريق عبادة اهللا حقا ،أنين تطهرت من الوثنية
وبعد  ،لناسظنون اوومع معاناة مع البريوقراطية ،بدأت رحلة طويلة شاقة مع الروتنيوذهبت ايل املديرية

  .١٩٩٢عشرة شهور مت اشهار اسالمي من الشهر العقاري يف أغسطس 
  :أبو بكر موايبيو

هذا : فقال ،فسألت البابا عنه ،)أبو بكر موايبيو(من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا يف هذا الفصل اسم 
إعالنه اإلسالم معروفاً باسم أصبح بعد وقد  ،)مارتن جون موايبوبو(امسه األصلي  ..مارتن جون موايبوبو

  .رئيس األساقفة اللوثري الترتاينِّ وهو ،)احلاج أبو بكر جون موايبوبو(
  فهل التقيت به؟: قلت
   ..أجل: قال
  وماذا قال لك؟ ..كيف مت ذلك؟: قلت
الثالث لقد كان ذلك يف  ..كنت يف ذلك اليوم الذي أعلن فيه هذا الرجل إسالمه يف ترتانيا: قال
   ..قبل يومني من أعياد امليالدأي  ..١٩٨٦رين من شهر كانون األول لعام والعش

يعزف آالته املوسيقية بطريقة تثري مشاعر  وهو ،لقد كنت يف الكنيسة مع حشد من املصلني نستمع إليه
  .ما جيول يف خاطر األسقفومل نكن نعرف ذلك احلني  ..اجلميع

أو كأنه يتحدى نفسه اليت كانت حتول بينه  ،وكأنه يتحدانا ،هلا وأعلن إسالمه بقوة ال نظري ،فجأة ض
أو كأنه يتذكر يوم الزينة الذي فاجأ فيه السحرة فرعون والناس مجيعا بإعالن إسالمهم  ..وبني ذلك اإلعالن
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  .هللا
إىل  ،حشد املصلِّني يف حالة شللٍ تام للصدمة الَّيت أصابتهم لسماع هذا اخلربما إن فعل ذلك حىت وقع 

وصرح ألعضاء الكنيسة بأنَّ رئيس األساقفة قد  ،درجة أنَّ مساعد اُألسقف قام من مقعده فأغلق الباب والنوافذ
نج.  

 ،حتفَّظوا عليه يف الزنزانة حتى منتصف الليلو ،فجاءوا ..اتصلوا بقوات األمن ألخذ الرجل انونوفورا 
  .وكفله إلطالق سراحه ـ رجل الَّذي حثَّه على دخول اإلسالموهو الـ إىل أن جاء الشيخ أمحد شيخ 

   ..ومل يكن ذلك إىل بداية لآلالم الكثرية اليت تعرض هلا
وقد أخربين  ،وهو صحفي من صحيفة القلم ،)سيمفيوي سيسانيت(لقد تعرفت هناك على صحفي امسه 

   ..رجل دين بسيط وال ،وقد ذكر يل أن هذا األسقف مل يكن رجال عاديا ،بلقائه به
يف شهادة الدكتوراه لديه بل  ،هو مل حيصل فقط على شهاديت البكالوريوس واملاجستري يف الالهوتف

اليت حصل الدرجات العلمية باإلضافة إىل باقي  ،اإلدارة الكنسية من إجنلتراالالهوت واليت حصل عليها من 
  .من برلني يف أملانياعليها 

شمل ترتانيا وكينيا ـ واليت تلس الكنائس العاملي لشؤون إفريقيا ي نصب أمينا عاما وهلذا املستوى العلم
كان منصبه يف جملس الكنائس يفوق الرئيس احلايلَّ للجنة ـ و وأوغندا وبوروندي وأجزاء من أثيوبيا والصومال

  .ة اُألسقف ديسموند توتوورئيس جلنة املصاحلة الوطني ،حقوق اإلنسان اجلنوب إفريقية بارين بيتيانا
من عائلة اهتمت  وهي منطقةٌ على احلدود مع أوغندا ،عاماً يف بوكابو ٦١رجلٍ ولد قبل وذكر يل أن ال
بعد سنتين من والدته قامت عائلته بتعميده؛ وبعد مخس سنوات كانت تراقبه بفخرٍ وهو ف ،بتنشئته تنشئة دينية

  .يصبح خادم املذبح يف القُداس
 ،يف اخلامسة والعشرين من عمرهوقد حصل هذا  ،عن رغبة والده يف انضمامه للكنيسة أبو بكرأخرب  وقد

سأكون مسروراً إنْ  ،)أموت(قبل أن أغمض عيين  ،يا بين «:الذي كان يقول له استسلم لرغبة والدهحيث 
   » أصبحت راهباً

لى الدبلوم يف إدارة الكنائس؛ وبعد ذلك للحصول ع ١٩٦٤الَّذي قاده إىل إجنلترا عام هو القرار وهذا 
 وفيما بعد رجع ليحصل  ،وبعودته بعد عامٍ أصبح أُسقفاً عامالً ،إىل أملانيا للحصول على البكالوريوسسار بسنة

  .على املاجستري
وقد  ،ولكنه يف أثناء حتضري للدكتوراه بدأ خيرج من ربقة التقليد ،وقد كان إىل هذا الوقت مقلدا حمضا

وكلُّ دينٍ منها  ،فهناك املسيحية واإلسالم واليهودية والبوذية ،بدأت أتساءل باندهاش «:يل أنه قال لهذكر 
   » يدعي أنه احلق؛ فما هي احلقيقة؟ كنت أريد احلقيقة

   ..حصل على نسخة من القرآن الكرميمث  ..وهكذا بدأ حبثه حىت اختزله إىل األديان الرئيسية األربعة
سورة  كانت اآليات األوىل الَّيت أقرأها هي ،حني فتحت القرآن الكرمي «:قائالًذلك موايبوبو قد ذكر و

   ﴾)٤(ولَم يكُن لَه كُفُوا أَحد)٣(لَم يلد ولَم يولَد)٢(اللَّه الصمد)١(قُلْ هو اللَّه أَحد ﴿:اإلخالص
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ويف ذلك الوقت اكتشف بأنَّ  ..تت ا بعد ذلك شجرة إسالمهت هذه اآليات هي البذور اليت نبكانوقد 
  .حيصل له أي تشويهالقرآن الكرمي هو الكتاب املقدس الوحيد الَّذي مل 

 ،ومل يكن يهمين إنْ كانوا سيمنحوين الدكتوراه أم ال. وهذا ما قُلْته كخامتة يف رساليت للدكتوراه «:قال
   » أحبث عن احلقيقةألنَّ هذه هي احلقيقة؛ وأنا كنت 

وقد أخرب عن نص احلوار الذي جرى  ،ذهب إىل أُستاذه احملبوب فان بريغر ،ويف حالته الذهنية هذه
أيها هو الدين  ،من كلِّ األديان الَّيت يف الدنيا: وسألته ،مثَّ نظرت إليه يف عينيه ،أغلقت الباب «:فقال ،بينهما

أنا أكره العرب؛ : أوالً «:فقال يل »فلماذا أنت إذاً لست مسلماً؟ «:لتهفسأ  ،» اإلسالم«:احلق؟ فأجابين
هل أنت ترى كلَّ هذا الترف الَّذي أنعم فيه؟ فهل تعتقد بأني سأختلَّى عن كلِّ ذلك من أجل : وثانياً

   » بدأت أتفكَّر حباليت اخلاصة أيضاً ،وعندما تفكَّرت جبوابه »اإلسالم؟
ظل وهكذا  ..هيستطيع إعالن إسالمولذلك مل  ..بالهعلى كلُّ ذلك خطر  ،ياراتهوس ،فمنصب موايبوبو

كاملة ذه املخاوف إىل أن استطاع أن يقف يف وجهها يف تلك اللحظة احلرجة لسنة ممتلئا.  
وآيات من القرآن الكرمي  ،رؤى بدأت تالحقهوقد ذكر هلذا الصحفي عن فضل اهللا الذي تداركه ب

حتى مل يستطع أن  ،خاصةً يف أيام اجلُمع ،وأُناس موشحون بالبياض يأتون إليه ،ظُّهور أمامهدوامت على ال
  .يقاوم أكثر

  لطَّبيعة اخلُرافية لألفارقة؟ وخماوفه منها ترجع ل ..تلك الرؤىأمل تكن : قلت للصحفي
فإنَّ هناك  ..بأن كلَّ الرؤى سيئةال؛ ال أظن : فأجابين ،هذا السؤالموايبوبو لقد سألت : قال يل الصحفي

فقد  -على وجه اخلصوص-أما هذه  ..وتلك الَّيت ال تفعل ذلك ،تلك الرؤى الَّيت ديك لالجتاه الصحيح
  »إىل اإلسالم ،قادتين إىل الطَّريق الصحيح

بتجريده من امت قالكنيسة فقد علمت بأن  ،بعد فترة مسعت مبا حصل هلذا األسقف نتيجة إشهار إسالمه
وذلك على الرغم من  ،فحزمت حقائبها وأخذت أوالدها وتركته ،ومل تستطع زوجه حتمل ذلك ،بيته وسياراته

الَّلذين كانا أيضاً قد مسعا  ،وعندما ذهب إىل والديه. تأكيد موايبوبو هلا بأنها ليست ملزمةً بدخول اإلسالم
  .ولكنه ظل ثابتا على موقفه ،ومثل ذلك أمه ،م عالنيةًانتقاد اإلسالمنه أبوه طلب وقد  ،بقصته

 ..حيث تنتمي عائلته أصالً على احلدود بني ترتانيا وماالويالرحيل إىل بعد أن أصبح وحيدا اضطر 
 ،)جريترود كيبويا(وهي راهبةٌ كاثوليكيةٌ امسها األخت  ،تهوخالل رحلته جنح إىل بروسيل حيث التقى بزوج

حيث أخربه العجوز الَّذي منحه املأوى يف الليلة  ،ومعها سافر إىل كاييال ،ن باسم األخت زينتتعرف اآلوهي 
وهو  ،ذان للصالةويف صباح ذلك اليوم رفع اآل ،ولكن قبل ذلك ،السابقة بأنه هناك سيجد مسلمني آخرين

  .جالً جمنوناًالشيء الَّذي جعل القرويني خيرجون من منازهلم سائلني املضيف كيف  يؤوي ر
الَّيت وقد كانت هي  ،لكن الراهبة ـ اليت تزوج ا بعد ذلك ـ هي اليت صرفت عنهم هذه النظرة

  . ساعدته فيما بعد على دفع النفقات العالجية ملشفى اإلرسالية األجنليكانية حني كان مريضاً جداً
فكان أن أجابت بأنَّ ذلك ألنَّ املسيح  ،صدرهاملاذا ترتدي الصليب يف سلسلة على : سأهلاوأخربين أنه 
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فهل كنت ستتجولني حاملةً البندقية على  ،لنقُل أن أحدهم قتل أباك ببندقية(وقد رد عليها بأنه  ،قد صلب عليه
  )صدرك؟

جا فتزو ،كان جواا باإلجياب ،وحني عرض عليها اُألسقف الزواج الحقاً ..لقد جعل ذلك الراهبة تفكِّر
  . وبعد أربعة أسابيع كتبت إىل مسؤوليها تعلمهم بأنها تركت الرهبنة ،سراً

ذا الزواج؛ ويف حلظة وصوهلما إىل بيته  ـ وهو خال الراهبةـ مسع الشيخ الَّذي قدم هلما املأوى وقد 
  .ضباً ومتوحشاً كاألسدوكان والد الراهبة غا ،ألنَّ الشيخ كان يعبىء بندقيته ،نصحا باهلرب

وبدالً من راتبه الكبري  ،انتقل موايبوبو من رفاهية مرتل رئيس األساقفة ليعيش يف بيت مبين من الطِّني
وحراث ألراضي  ،بدأ بكسب قوته كحطَّابٍ ،كعضوٍ يف الس الكنسي العاملي كأمنيٍ عام لشرق إفريقيا

  .اآلخرين
مما قاده إىل سلسلة من األحكام  ،يكن يعمل فيها كان يدعو إىل اإلسالم عالنية ويف األوقات الَّيت مل

  .القصرية بالسجن لعدم احترام املسيحية
وترتب على ذلك قتل  ،فُجر بيتهحيث  ،بالء آخر حدث ،١٩٨٨وحني كان يؤدي فريضة احلج يف عام 

  . أطفاله التوائم الثالثة
أنه بدالً من أن حيبطه ذلك ه ـ ويذكر هو ابن خالتـ الذي اُألسقف  يف ذلك وقد ذكر أن من املتسببني

  .وهذا يشمل محاه أيضاً ،يزدادألنَّ عدد الَّذين كانوا يعلنون إسالمهم كان  ،فقد فعل العكس
 وكان ذلك بعد تفجري ،اتهموا باخليانة ،اعتقل ملدة عشرة أشهرٍ مع سبعني من أتباعه ١٩٩٢ويف عام 

وبعد ذلك مباشرةً هاجر إىل زامبيا منفياً؛ وذلك بعد  ،١بعض حمالت بيع حلم اخلرتير الَّيت كان قد حتدث ضدها
  .أن نصح بأنَّ هناك مؤامرة لقتله

لقد  «:يقول موايبوبو ،كانت الشرطة تأيت لتعتقله مجدداً ،بأنه يف كلِّ يومٍ كان يطلق فيه سراحهوذكر 
وكانت  ،وبأنهم سيقاومن اعتقايل من قبل قوات األمن بأجسادهن! اء بأنهن لن يسمحن بذلكقالت النس

   » !النساء أيضاً هن اللوايت ساعدنين على اهلرب عرب احلدود متخفياً؛ فقد ألبسنين مالبس النساء
وأن يمنحن ، اء مكانةً رفيعةًجيب أن تعطى النس «:وهذا هو أحد األسباب اليت جعلته يقدر دور النساء

لقد كانت  ..وإال فكيف ميكن للمرأة أن تتفهم ملاذا يتزوج الرجل أكثر من امرأة واحدة ،تعليماً إسالمياً جيداً
حني كان يتوجب  ـ صديقتها شيالـ زوجي زينب هي من اقترحت علي بأني جيب أن أتزوج بزوجي الثَّانية 

   » إىل اخلارج من أجل الدراسات اإلسالمية عليها السفر
إنَّ هناك  «:وهو يقول هلم ناصحا ،وهو خيطب يف مجع من املسلمني ،وقد صادف أن لقيته مرة بعد هذا

                                                
ال نرى من النصح لإلسالم أن يتحدث املسلم يف األرض اليت فيها غري مسلمني عن مثل هذه املواضيع، فـذلك يشـوه   )  ١(

  .صورة اإلسالم من جهة، ويعرض املسلمني الذين قد يشكلون أقلية لألذى من جهة أخرى
من ) النيب اهلادي(ي األمثل، انظر يف هذا رسالة وذلك هو األسلوب النبو.. معاذا عن مواضيع الدعوة وتدرجها وقد نصح 
  .هذه السلسلة
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واآلن بالتحديد يعملون على جعل املسلمني يشعرون  ..وقد أغرقوا العامل باملطبوعات ..حرباً على اإلسالم
وجيب عليهم أن  ،فيجب على املسلمني أال يقفوا عند طموحام الشخصية ،صولينيبالعار بوصفهم هلم باُأل

   » فعليك أن تدافع عن جارك إن كنت تريد أن تكون أنت يف أمان ،يتحدوا
مستشهداً باملركز اإلسالمي العاملي  ،حيض املسلمني على أن يكونوا شجعاناًهو و ،يقول ذلكمسعته 
 «:وقد مسعته يقول عنه خياطب املسلمني ،الذي كان شديد اإلعجاب به الشيخ أمحد ديداتر بدوللدعوة و

   » لكن انظر إىل الطَّريقة الَّيت ينشر ا اإلسالم ،ذلك الرجل ليس متعلِّماً
  :الراهب ماركو كوربس

 ،فسألت البابا عنه ،)الراهب ماركو كوربس(من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا يف هذا الفصل اسم 
متأملا ملا مضى  ،فرأيته شديد احلماس لإلسالم ،وقد صادفته يف رحلة من رحاليت ،هذا رجل من الفلبني: فقال

 ،فرحت أسأله عنه ،وقد الحظت يف حديثه نفحة الصدق اليت حدثين عنها معلم السالم ،من عمره بعيدا عنه
  : فقال ،وعن سر ذلك اجلرص على الدعوة لإلسالم

وقد شهدت  ،جدي وعميت معالجين روحانيين يعبدان األصنام واألرواحوكان  ..كنت من طائفة وثنية
ولذلك فقد تسببا يف اتباعي ما  ،وكيف كانوا يربأون ،الكثري من املرضى الَّذين جاءوا إليهما من أجل العالج

  .يؤمنان به
والَّيت حتوي أنواعاً خمتلفةً  ،ناك الكثري من األديانالحظت بأنَّ ه ،عندما وصلت السابعة عشرة من عمريو

  . وكلٌّ منها يدعي بأنه الدين احلق ،من التعاليم
أم أني جيب أن أُجرب االستماع إىل  ،هل يتوجب علي أن أبقى على دين عائليت «:عندها تساءلت

  »األديان األخرى؟
كان دافعي هو مشاهدة ما يفعلونه و ،خلميس يف الكنيسةويف أحد األيام دعاين ابن عمي حلضور عيد ا

قام مث  ..ويبكون رافعني أيديهم يف دعائهم ليسوع ،ويرقصون ،ويصفِّقون ،يغنونم فشاهد ،ةكنيسالداخل 
وهي تلك الَّيت  ،والَّيت يقتبسها كلُّ املبشرين ،مث ذكر الفقرات األكثر شيوعاً ..الراهب بالوعظ خبصوص اإلجنيل

 ،ويف ذلك الوقت ،)٣٢-٨:٣١ويوحنا  ،٣:١٦ويوحنا  ،١:١٢يوحنا (ما يف  تتعلَّق بأُلوهية املسيح مثل
يسوع املسيح إهل ،ولدت من جديد كمسيحي خلِّص اوقَبِلْتاوم .  

فأصبحت عضواً منتظماً  ،وبعد شهرين متَّ تعميدي ،كان أصدقائي يزوروين كلَّ يومٍ للذهاب إىل الكنيسة
أصبحت املنشد مث  ،أقنعين راهبنا بالعمل يف الكهنوت كعاملٍ متطوع ،وبعد مرور مخسة أعوام ،ميف صال
  .مث أصبحت أخرياً راهباً رمسياً يف الكنيسة ،مث معلِّماً يف مدرسة األحد ،مث القائد يف الصالة ،الرئيسي

يسوع هو (وهي بعثةٌ تبشريية مثل بعثة ) ؟! ..(وكان عملي خاضعاً لبعثة التبشري اإلجنيلية القروية احلرة 
  .وغريها من اجلمعيات ..)خبز احلياة(و ،)الناصري(و ،)اهللا

وأجربت نفسي على حفظ أجزاٍء وآيات منه عن ظهر قلبٍ من أجل  ،بدأت تعليم الناس اإلجنيل وتعاليمه
  .الدفاع عن الدين الَّذي كنت أُومن به
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أني ال أحتاج إىل أي أرى وكنت غالباً ما  ،هلذا املنصب الَّذي حظيت بهأصبحت فخوراً بنفسي قد و
  .كان هناك فراغٌ روحي يف داخلي ،ولكن مع ذلك ،تعاليم أو نصوص أخرى عدا اإلجنيل

ومل أكن أجد السعادة إلَّا عندما  ،واجتهدت إلرضاء مشيئة اإلله الَّذي كنت أعبده ،وصمت ،صلَّيت
  . وحىت عندما كنت أتواجد مع عائليت ،لكن هذا الشعور بالسعادة مل يكن مستمراً ..الكنيسةكنت أتواجد يف 

فهم يغمسون أنفسهم يف الشهوة اجلسدية  ،أنَّ بعض أصدقائي من الرهبان ماديونومما زاد يف آالمي هذه 
  .تعطُّش للشهرةالو ،والفساد

حسب ما ـ كنت أعرف  ينوذلك ألن ،قي الدين بقوةاعتنامقلدا وعلى الرغم من كلِّ ذلك فقد واصلت 
  )ولكن القليل منهم يختارون ،أنَّ الكثريين يدعون(ـ بـ  تقوله التعاليم

فقد كنت أظن بأنه هو احللُّ لكلِّ  ،وكذلك ذنوم ،كنت دوماً أُصلِّي ليسوع املسيح ليغفر يل ذنويب
  . جابة لكلِّ دعائيولذلك فإنه يستطيع االست ،مشكاليت

ال تستطيع أن جتد بينهم أمثلةً جيدةً مقارنةً بالرعية ـ  وبالنظر إىل حياة زمالئي من الرهبان ـمع ذلك 
  . وناضلت بصعوبة بالغة على العمل يف خدمة الصالة اجلماعية ،وهكذا بدأ إمياين خيفت ،الَّيت يعظوا

ـ وأهم من ذلك ـ بل  ،وليس  ذلك من أجل العمل فقط ،خلارجفكرت يف السفر إىل ا ،يف أحد األيام
وكان يف خطيت الذهاب إما إىل تايوان أو ـ بناء على قناعيت يف ذلك الوقت ـ  من أجل نشر اسم يسوع كإله

ة ووقَّعت يف احلال عقداً ملد ،بلد مسلمإلَّا أنَّ مشيئة اهللا تعاىل كانت يف حصويل على تأشرية عملٍ يف  ،كوريا
  .فيه ثالثة أعوام للعمل

حىت الطعام الَّذي  ،والعادات والتقاليد ،كاللغة ،الحظت أُسلوب احلياة املختلف بعد أسبوعٍ من وصويل
  .فقد كنت جاهالً متاماً بثقافات اآلخرين ،يأكلونه
ومع أني -لذلك  ،وهو مسلم يتكلَّم العربية ،فقد حدث أن كان لدي زميلٌ فلبيين يف املصنع ،احلمد هللاو

فقد كنت أعتقد بأنَّ املسلمني من . وعن دينهم ومعتقدام ،إلَّا أني حاولت سؤاله عن املسلمني ،كنت متوتراً
وكرد فعلٍ على  ،وحدثته عن إمياين باملسيحـ  وأنهم يعبدون الشيطان والفراعنة وحممداً كآهلة هلم ،عتاة القَتلة

  :كاتا املفتاح األول إلسالمي آيتين من القرآن الكرمييل واقتبس  ،دينه خيتلف متاماً عن ديين ذلك أخربين أنَّ
الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتممت علَيكُم  ﴿:وهي اآلية الَّيت جاء فيها  ،من سورة املائدةف ،األوىلأما 

  )٣من اآلية: املائدة(﴾ اً نِعمتي ورضيت لَكُم الْأسالم دين
ما تعبدونَ من دونِه إِلَّا أَسماًء سميتموها أَنتم وآباؤكُم ما أَنزلَ اللَّه بِها  ﴿:سورة يوسففمن  ،وأما الثانية

ذَل اهوا إِلَّا إِيدبعأَلَّا ت رأَم لَّهإِلَّا ل كْمالْح إِن لْطَانس نونَملَمعاسِ ال يالن أَكْثَر نلَكو مالْقَي ينالد ك ﴾ 
  )٤٠:يوسف(

  .كانت هي البداية إلسالمي ..هاتان اآليتان بصدمة قويةلقد أصابتين 
حىت  ،عن دينهمنا يتحدث كلٌّ  ..وكلَّ يومٍ كنا نتحدث ..ة صاحيب املسلمبعد ذلك بدأت مبالحظة حيا

  . اية صديقين محيمينأصبحنا يف النه
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وهناك حدث أن رأيت مجهرةً من أُناسٍ . إلرسال بعض الرسائل ويف إحدى املناسبات ذهبنا إىل البلد
رين لديألحد أفضل املبش كثريين يشاهدون فيلماً ملناظرة.  

وهو داعيةٌ  ،أخربين صديقي املسلم بأنَّ هذا الَّذي أدعوه بأفضل مبشرٍ لدي كان الشيخ أمحد ديداتوقد 
فأخربته بأنَّ رهباننا يف الوطن جعلونا نعتقد بأنه مبشر عظيم فقط؛ وأخفوا عنا شخصيته  ،إسالمي مشهور

  . فإنها بالتأكيد كانت إلبعادنا عن معرفة احلقيقة ،ومهما كانت نيتهم ،احلقيقية بأنه داعيةٌ مسلم
  . وبعض الكتب أيضاً ألقرأ عن اإلسالم ،أشرطة الفيديوفقد اشتريت  ،على الرغم مما عرفته
لكن كربيائي أبقاين بعيداً  ،وكنت حقيقةً مقتنعاً ،حدثين صديقي عن قصص األنبياء ،ويف مكان إقامتنا

  . عن اإلسالم
ة وأعطاين نسخةً من ترمج ،وهو مسلم من اهلند ،حضر إيلَّ يف غرفيت صديق آخر ،وبعد مضي سبعة أشهر
  . مث اصطحبين إىل املركز اإلسالمي ،وفيما بعد قادين إىل البلد. معاين القرآن الكرمي باإلجنليزية

وقام بربط ذلك مبقارنة  ،أحد اإلخوة الفلبينيني؛ ودار بيننا نقاش حول بعض املسائل الدينيةقابلت هناك 
  .يل بعض تعاليم اإلسالموبعده؛ مث شرح  ـ حني كان مسيحياًـ حلياته قبل اإلسالم 

   »وأعلنت دخويل اإلسالم بترديد الشهادتني ،دخلت اإلسالم ،ويف تلك الليلة املباركة
أنَّ اإلسالم وهي  ،أما اآلن فإني أرى احلقيقة املطلقة ،كنت سابقاً أتبع ديناً أعمى: مث قال ،سرد يل قصته

  .البشرية هو الطريقة األفضل والكاملة للحياة املصممة لكلِّ
  :الدكتور جاري ميلر

: فقال ،فسألت البابا عنه ،١ )الدكتور جاري ميلر(من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا يف هذا الفصل اسم 
كان قسيساً وقد  ..كندي األصلوهو  ..)عبد األحد عمر(أو كما حيب أن يسمى  ..)جاري ميلر(هذا : قال

  .بل كونه عاملا فيها ..إىل اهتمامه بالرياضيات باإلضافة ،نشيطا يدعو للمسيحية
وهو يتوجه خبشوع للملتفني حوله  ،أستمع إليه) ؟! ..(وقد كان أول لقاء يل معه أين كنت يف ساحة 

لو أدركتم فضل ما عندكم علي ما عند غريكم حلمدمت اهللا أن أنبتكم من أصالب  ،أيها املسلمون :يقول هلم
  .سلمني وأنشأكم علي هذا الدين العظيممسلمة ورباكم يف حماضن امل

 ..احلسابومعىن  ،البعثومعىن  ،الرسالةومعىن  ،معين الوحيو ،معين األلوهيةو ،إن معين النبوة: مث أضاف
رق مابني السماء كالف ،عند غريكمما و ،فيهاعندكم والفرق بني ما  ..ليست إال عندكم كل تلك املعاين

                                                
وقد كان الـدكتور  ، عاملٌ يف الرياضيات والالهوت املسيحي ومبشر سابق) عبد األحد عمر(الدكتور جاري ميلر هو )  ١(

  . ضات كثرية يف اإلجنيلميلر يف إحدى فترات حياته نشطاً يف التبشري املسيحي، ولكنه بدأ مبكِّراً باكتشاف تناق
لكنه ذهل باكتشـافه أنَّ  . ، حصل أن قرأ القرآن الكرمي متوقِّعاً بأنه أيضاً سيحوي خليطاً من احلقيقة والزيف١٩٧٨ويف سنة 

طاً بتقدميه فدخل اإلسالم، ومنذئذ أصبح نش. رسالة القرآن الكرمي كانت مطابقةً لنفس جوهر احلقيقة الَّيت استخلصها من اإلجنيل
 «:وهو أيضاً مؤلِّف للعديد من املقاالت والنشرات اإلسالمية، نذكر منها. للناس، مبا يف ذلك استخدام املذياع والربامج التلفازية

أُسـس عقيـدة   "،و"أُلوهية املسـيح ) براهني(خواطر حول "،و"القرآن العظيم"،و"وجهة نظر املسلم –رد موجز على املسيحية 
  ".حتليلٌ ملسلم –املسيحية التبشريية "،و"الفرق بني اإلجنيل والقرآن"،و"املسلم
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  .واألرض
الذي يفيض من قلب ممتلئ باخلشوع الصادق اقتربت منه ألتنسم سر رائحة بعدما انتهى من خطابه 
  .الصدق اليت نبعت من كالمه

  .اذلك الوضوح الذي ال أجده يف عقيدة سواه ،لقد جذبين هلذا الدين وضوح العقيدة: قال يل
  فما التفاصيل؟ ..هذه اجلملة: قلت
حب املنطق أو التسلسل املنطقي حيب هلا هو وقد كان سر  ..حبا شديداحب الرياضيات لقد كنت أ: قال
  ..لألمور

  الرياضيات لإلسالم؟ فهل قادتك :قلت
لقد قرأته حبثا  ..يف يوم من األيام أردت أن أطبق املنهج املنطقي مع القرآن ..تستطيع أن تقول ذلك: قال

كأي جد القرآن أ أنوكنت أتوقع . ..للمسيحيةللمسلمني دعويت عند  يبعض األخطاء اليت تعزز موقفعن 
  .وآثار البيئة اليت أبدع فيها ،كتاب بشري تلوح عليه آثار املؤلف

  فما وجدت؟: قلت
يتكلم ال  اقرن ١٤منذ الذي كتب قدمي لقد وجدت أن القرآن ذلك الكتاب ال ..وجدت ما رين: قال

هو بل  ..قدس عندنابل وال عن حممد وحياة حممد كشأن الكتاب امل ..وال عن البيئة العربيةعن الصحراء 
  .كتاب حيتوي على أشياء ال توجد يف أي كتاب آخر يف هذا العامل

مثل وفاة زوجته خدجية رضي  جد بعض األحداث العصيبة اليت مرت على النيب حممد أتوقع أن كنت أ
  .جد شيئا من ذلكأمل لكين  ..اهللا عنها أو وفاة بناته وأوالده
أن هناك سورة كاملة يف القرآن تسمى سورة  ..يف حرية عظيمة وهو ما أوقعين ..بل وجدت فوق ذلك

ويف  ..وال يف أناجيلهماملسيحيني يف كتب  اال يوجد مثيل هلـ وعليها السالم ـ وفيها تشريف ملرمي  ،مرمي
  .عنهنجد سورة باسم عائشة أو فاطمة رضي اهللا أمل نفس الوقت 

مل  مرة يف القرآن يف حني أن النيب حممد  ٢٥أن عيسى عليه السالم ذكر باالسم  توجدمثل ذلك و
  .مرات فقط ٤يذكر إال 

  :لكين مل أجد إال ما يبهرين ..جد مأخذا عليهأ يقرأ القرآن بتمعن أكثر لعلمث أخذت أ
 ﴾ اختالفاً كَثرياًأَفَال يتدبرونَ الْقُرآنَ ولَو كَانَ من عند غَيرِ اللَّه لَوجدوا فيه  ﴿:'لقد قرأت مرة قوله 

من املبادئ العلمية املعروفة يف الوقت احلاضر مبدأ إجياد األخطاء أو تقصي ف ..فمألتين باحلرية ،)٨٢:النساء(
والعجيب أن القرآن الكرمي يدعوا املسلمني  ..Falsification testاألخطاء يف النظريات إىل أن تثبت صحتها 

  .فيه ولن جيدواوغري املسلمني إىل إجياد األخطاء 
هذا الكتاب (عنه مث يقول  ،يؤلف كتابال ،يف العامل ميتلك اجلرأة امؤلفومع كثرة حبوثي ومطالعايت مل أجد 

بل يعرض عليك أن  ،فقط) ال يوجد أخطاء(يقول لك ال ولكن القرآن على العكس متاما  ..)خايل من األخطاء
  . ولن جتد ،جتد فيه أخطاء
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أَولَم ير الَّذين كَفَروا أَنَّ السماوات والْأَرض كَانتا رتقاً فَفَتقْناهما  ﴿:ورتين ،تينومن اآليات اليت استوقف
   )٣٠:االنبياء( ﴾وجعلْنا من الْماِء كُلَّ شيٍء حي أَفَال يؤمنونَ

ى جائزة نوبل يف عام ن هذه اآلية هي بالضبط موضوع البحث العلمي الذي حصل عللقد وجدت أ
وهي تنص أن الكون املوجود هو نتيجة انفجار ضخم حدث منه  ،وكان عن نظرية االنفجار الكبري ،١٩٧٣

   .. ١ فالرتق هو الشي املتماسك يف حني أن الفتق هو الشيء املتفكك ..الكون مبا فيه من مساوات وكواكب
وما ينبغي لَهم وما  )٢١٠(بِه الشياطني  ﴿وما تنزلَت:'ومن اآليات اليت استوقفتين قوله 

 ﴾ فَإِذَا قَرأْت الْقُرآنَ فَاستعذْ بِاللَّه من الشيطَان الرجِيمِ ﴿:'وقوله  ،)الشعراء( ﴾)٢١١(يستطيعونَ
  ) ٩٨:النحل(

مث يقول قبل أن  ،ايؤلف كتاب ..هل هذه طريقة الشيطان يف كتابة أي كتاب ..أرأيت: وقال ،التفت إيل
   .تقرأ هذا الكتاب جيب عليك أن تتعوذ مين

  . وفيها رد منطقي لكل من قال ذه الشبهة ..إن هذه اآليات من األمور اإلعجازية يف هذا الكتاب املعجز
) ٢( كَسب وما مالُه هعن أَغْنى ما) ١( وتب لَهبٍ أَبِي يدا تبت ﴿:ومن السور اليت استوقفتين سورة املسد

  )املسد( ﴾)٥( مسد من حبلٌ جِيدها في) ٤( الْحطَبِ حمالَةَ وامرأَته) ٣( لَهبٍ ذَات نارا سيصلَى
أينما   الدرجة أنه كان يتبع حممد ،هلب كان يكره اإلسالم كرها شديدا االرجل أبلقد علمت أن هذا 

فإنه ينتظر حىت ينتهي  ،ناس غرباءإىل أيتكلم  إذا رأى الرسول ف ..ما يقوله الرسول  ذهب ليقلل من قيمة
ولو قال لكم  ،فهو أسود ،لو قال لكم أبيض ..الرسول من كالمه ليذهب إليهم مث يسأهلم ماذا قال لكم حممد؟

  .فهو ار  ليل
، هلب سوف يذهب إىل النار  اتقرر أن أبوهي  ،هذه السورةسنوات من وفاة أيب هلب نزلت  ١٠وقبل 

  .لن يدخل اإلسالمه أي مبعىن آخر أن
حممد  «:هلب أن يفعله هو أن يأيت أمام الناس ويقول وخالل عشر سنوات كاملة كل ما كان على أيب

اآلن  ..ولكين أعلن اآلن أين أريد أن أدخل يف اإلسالم وأصبح مسلما ،سوف أدخل النارويقول أين لن أسلم
   »هل الوحي الذي يأتيه وحي إهلي؟؟حممد صادق فيما يقول أم المارأيكم هل 
  .لكنه مل خيالفه يف هذا األمر أن كل أفعاله كانت هي خمالفة الرسول  مع ،هلب مل يفعل ذلك الكن أب

 كالم حممد ليس الكالم هذا ولكن ألن  ،يهدم اإلسالم بدقيقة واحدةلعشر سنوات لقد كانت لدية 
  . فإن أبا هلب مل يسلملم الغيب ويعلم أن أبا هلب لن يسلم ولكنه وحي ممن يع
كيف بل  ..أن يعلم أن أبا هلب سوف يثبت ما يف السورة إن مل يكن هذا وحيا من اهللا؟ كيف حملمد 

  يكون واثقا خالل عشر سنوات كاملة أن ما لديه حق لو مل يكن يعلم أنه وحيا من اهللا؟
  .٢يس له إال معىن واحد هذا وحي من اهللالكي يضع شخص هذا التحدي اخلطري ل

                                                
  .من هذه السلسلة) معجزات علمية(انظر التفاصيل العلمية املرتبطة ذه اآلية يف )  ١(
  .من هذه السلسلة) معجزات حسية(انظر املزيد من النبوءات الغيبية وتفاصيلها يف رسالة )  ٢(
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التحدي وجعلته يراجع نفسه  ،وقد ذكر يل هذا الدكتور الفاضل أن من املعجزات الغيبيبة اليت استوقفته
للمستقبل بأشياء الميكن أن يتنبأ ا اإلنسان وهي خاضعة لنفس االختبار السابق أال وهو القرآين 

Falsification tests األخطاء حىت تتبني صحة الشيء املراد اختباره أو مبدأ إجياد.  
 ،وهذا مستمر اىل وقتنا احلاضر ،أن اليهود هم أشد الناس عداوة للمسلمنيـ مثال ـ يذكر القرآن ف

  .فأشد الناس عداوة للمسلمني هم اليهود
يعاملوا  ذلك أن اليهود لديهم الفرصة هلدم اإلسالم بأمر بسيط أال وهو أن ،اعظيم اهذا يعترب حتديو

ننا أشد إوالقرآن يقول  ،ها حنن نعاملكم معاملة طيبة «:ويقولون عندها ،املسلمني معاملة طيبة لبضع سنني
ألن هذا الكالم  ،ولن حيدث!! سنة  ١٤٠٠ولكن هذا مل حيدث خالل ، !إذن القرآن خطأ، الناس عداوة لكم 

   » إنسانكالم نزل من الذي يعلم الغيب وليس 
 'فاهللا  ،للعقول اهل رأيت أن اآلية اليت تتكلم عن عداوة اليهود للمسلمني تعترب حتدي: الوق ،التفت إيل

ةً للَّذين آمنوا الَّذين لَتجِدنَّ أَشد الناسِ عداوةً للَّذين آمنوا الْيهود والَّذين أَشركُوا ولَتجِدنَّ أَقْربهم مود ﴿:يقول
  )٨٢:املائدة( ﴾ ا إِنا نصارى ذَلك بِأَنَّ منهم قسيِسني ورهباناً وأَنهم ال يستكْبِرونَقَالُو

ومن اآليات اليت ذكر يل هذا الدكتور الفاضل أا استوقفته تلك اآليات اليت تنبئ عن وحي اهللا لرسول 
ذَلك من أَنباِء الْغيبِ نوحيه إِلَيك وما كُنت لَديهِم إِذْ يلْقُونَ  ﴿:يقول 'فاهللا  ..مبا يف القرآن من الغيوب اهللا 

تلْك من أَنباِء الْغيبِ  ﴿:ويقول ،)٤٤:آل عمران( ﴾ أَقْالمهم أَيهم يكْفُلُ مريم وما كُنت لَديهِم إِذْ يختصمونَ
ا كُنم كا إِلَييهوحننيقتلْمةَ لباقإِنَّ الْع بِرذَا فَاصلِ هقَب نم كمال قَوو تا أَنهلَمعت ويقول ،)٤٩:هود) (ت:﴿ 

  )١٠٢:يوسف) (ذَلك من أَنباِء الْغيبِ نوحيه إِلَيك وما كُنت لَديهِم إِذْ أَجمعوا أَمرهم وهم يمكُرونَ
ال يوجد كتاب مما يسمى بالكتب الدينية  «:بعد أن قرأ علي هذه اآليات الدكتور ميلرل يل لقد قا

كل الكتب األخرى عبارة عن جمموعة من املعلومات اليت ختربك من أين أتت ، املقدسة يتكلم ذا األسلوب
لك امللك فالن عاش  على سبيل املثال الكتاب املقدس عندما يناقش قصص القدماء فهو يقول، هذه املعلومات 

  ..هنا وهذا القائد قاتل هنا معركة معينة وشخص آخر كان له عدد كذا من األبناء وأمساءهم فالن وفالن
دائما خيربك إذا كنت تريد املزيد من املعلومات ميكنك أن تقرأ الكتاب الفالين أوالكتاب املقدس والكتاب 

  .الفالين ألن هذه املعلومات أتت منه
بل ويطلب  ..لك هذه معلومة جديدة :مث يقول ،عكس القرآن الذي ميد القارىء باملعلومةبوهذا كله 

واملذهل يف  ..منك أن تتأكد منها إن كنت مترددا يف صحة القرآن بطريقة ال ميكن أن تكون من عقل بشر
ويسمعون  ومرة بعد مرة كانوا يسمعوا ـأي وقت نزول هذه اآليات ـ األمر هو أهل مكة يف ذلك الوقت 

هذا ليس : بالرغم من ذلك مل يقولوا،، وال قومه  التحدي بأن هذه معلومات جديدة مل يكن يعلمها حممد 
حنن نعلم من أين جاء حممد ذه املعلومات  :أبدا مل حيدث أن قالوا مثل ذلك ومل يقولوا، جديدا بل حنن نعرفه 

جيرؤ على تكذيبه أو الرد عليه ألا فعال معلومات  ولكن الذي حدث أن أحدا مل، يضا مل حيدث مثل هذا أ، 
  » ولكنها من اهللا الذي يعلم الغيب يف املاضي واحلاضر واملستقبل ،وليست من عقل بشر ،جديدة كليا
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  أرى أن النبوءات اليت مألتك باالنبهار يف القرآن؟: قلت
   ..لمة من كلماتهبل كل ك ،كل آية من آياته ..بل كل القرآن رين ..ليست وحدها: قال

 ،كندا عن رجلٍ كان حباراً يف األسطول التجاريبوصلتنا قصةٌ إىل تورونتو  ،قبل بضع سنواتأذكر أنه 
ومل يكن هذا  ،أعطاه أحد املسلمني ترمجةً ملعاين القرآن الكرمي ليقرأها وقد ،ويكسب رزقه من عمله يف البحر

محله وعاد  ،وعندما أى قراءته. نه كان مهتماً بقراءة القرآن الكرميلك ،البحار يعرف شيئاً عن تاريخ اإلسالم
فقد كان الرجل مندهشاً من تلك الدقَّة  ،»أكان حباراً؟ ..محمد هذا «:وسأله، به اىل املسلم الَّذي أعطاه إياه

فمحمد عاش يف . قيقة مل يكنيف احل ،ال «:وعندما جاءه الرد. الَّيت يصف ا القرآن العاصفة على سطح البحر
   » الصحراء

 ،لقد كان متأثِّراً جداً بالوصف القرآينِّ للعاصفة البحرية ،لقد كان هذا كافياً له ليعلن إسالمه على الفور
د وقد فإنه ال ب، وكان لذلك يعلم أنه أياً من كان الَّذي كتب هذا الوصف، ألنه بنفسه كان مرةً يف خضمها

فالوصف الَّذي جاء يف القرآن عن العاصفة مل يكن شيئاً يستطيع أن يكتبه أي كاتبٍ  ،عاش هذه العاصفة بنفسه
 ،واملوج الَّذي من فوقه موج من فوقه سحاب مل يكن شيئاً ميكن ألحدهم ختيله والكتابة عنه ،من حمض خياله

  . عاصفة البحريةبل إنه وصف كتبه من يعرف حقا كيف تبدو ال
ومن املؤكد أنَّ اإلشارات  ،هذا مثلٌ واحد على أنَّ القرآن ليس مرتبطاً بزمان أو مكان: وقال ،التفت إيل

  .العلمية الَّيت يعبر عنها ال ميكن أن يكون أصلها من الصحراء قبل أربعة عشر قرناً مضت
 دقبل ظهور رسالة حمم ةعد لقرون ،ة وضعها الفيلسوف اليوناين كانت هناةٌ معروفةٌ عن الذرك نظري

فهذا الفيلسوف والَّذين جاءوا من بعده افترضوا أنَّ املادة تتكون من دقائق صغرية غري مرئية وغري  ،دميوقريتوس
يف  )ذرة(كلمة فكانت يف الواقع ، وكان العرب أيضاً قد أَلفُوا هذا املفهوم. قابلة لالنقسام تسمى الذرات

  .العربية تعين أصغر جزٍء كان معروفاً لإلنسان
وهي الذرة الَّيت حتمل نفس ـ أما اآلن فإنَّ العلم احلديث قد اكتشف بأنَّ هذه الوحدة األصغر للمادة 

  .ميكن تقسيمها إىل مكوناا ـ خصائص املادة الَّيت تنتمي إليها
فمن املثري جداً لالهتمام أنَّ هذه املعلومة كانت  ،اجاً للتطور يف القرن املاضيوهذه حقيقةٌ جديدةٌ تعد نت

وما تكُونُ في شأْن  ﴿:والَّذي يقول اهللا تعاىل فيه ،قد وثِّقت فعالً يف القرآن الكرمي قبل ذلك بأربعة عشر قرناً
إِلَّا كُنا علَيكُم شهوداً إِذْ تفيضونَ فيه وما يعزب عن ربك من  وما تتلُو منه من قُرآن وال تعملُونَ من عملٍ

  )٦١:يونس) (مثْقَالِ ذَرة في الْأَرضِ وال في السماِء وال أَصغر من ذَلك وال أَكْبر إِلَّا في كتابٍ مبِنيٍ
فبالنسبة له كانت  ، يكن شيئاً مألوفاً حتى للعريب يف ذلك الوقتفبال أدىن شك أنَّ مثل هذا التصريح مل

  .وهذا دليلٌ على أنَّ القرآن مل يعف عليه الزمن ،الذرة هي أصغر شيٍء موجود
  أرى لك اهتماما آخر باإلعجاز العلمي الذي يذكر املسلمون بأنه موجود يف القرآن؟: قلت
وذلك ألنَّ القرآن الكرمي يقدم شيئاً  ،بطريقة علمية حقيقية ممكن للغاية إنَّ فهم القرآن الكرمي ..أجل: قال

هناك الكثري . إنَّ يف القرآن ما يطلبه العلماء. ال تقدمه الكتب السماوية األخرى خاصة أو األديان األخرى عامة
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لكن جمتمع أهل العلم ، م يف كلِّ مكان من حولناإنه ،يف هذه األيام ممن لديهم نظريات عن طريقة عمل الكون
وضع شرطاً لقبول  -وخالل القرن املاضي-وذلك ألنَّ اتمع العلمي . ال يكلِّف نفسه حتى باالستماع إليهم

فال تزعجنا  ،إن كانت لديك نظرية «:فهم يقولون) اختبار الزيف(وهو ما يسمى  ،مناقشة النظريات اجلديدة
ثبت إن كنت على صوابٍ أم على خطأة طريقةً ما تا حىت حتضر لنا مع هذه النظري «   

. ينشتاين يف مطلع هذا القرنإلمثل هذا االختبار كان بالتأكيد هو السبب الَّذي جعل العلماء يستمعون 
جديدة ةذه الطَّريقة «:وقال ،لقد جاء بنظري ثبت إنْ كنت  وها، أنا أعتقد بأنَّ الكون يعملقٍ لتهي ثالث طُر

 ،فنجحت يف اجتياز االختبارات، بعدئذ وضع العلماء نظريته حتت االختبار ملدة ست سنوات » !خمطئاً
  .وبالطُّرق الثَّالث كلِّها

، ي نظرييتهذه ه «:ألنه قال، بل أثبت فقط أنه يستحق أنْ يستمع له، هذا مل يثبت أنه كان عظيماً، طبعاً
   » وإنْ أردمت إثبات أني خمطئٌ فافعلوا هذا أو جربوا ذاك

بعض هذه االختبارات أصبحت مفروغاً منها حيث إنها  ..وهذا هو بالضبط ما يقدمه القرآن الكرمي
ذا مل يكن هذا إنَّ القرآن يشري أساساً إىل أنه إ. والبعض اآلخر ما زال قائماً إىل يومنا هذا، أثبتت صحتها

وخالل ألف وأربعمائة سنة مرت  ،فما عليكم إلَّا أن تفعلوا هذا أو ذاك لتثبتوا أنه مزيف، الكتاب هو ما يدعيه
  .لذلك ما زال يعترب صحيحاً وأصيالً، مل يستطع أحد بالطبع أن يفعل هذا أو ذاك فيثبت ذلك

الَّذين ـ غري املسلمني من حول اإلسالم مع أحد  أن يدخل يف مناظرةعلى من يريد أنا أقترح وهلذا 
أن يضع بدايةً كلَّ احلُججِ األخرى جانباً وأن يسأله ما ـ  على الباطلاملسلمني  يدعون أنَّ لديهم احلقيقة وأنَّ

هل يوجد أي اختبارٍ للزيف يف دينك؟ هل يوجد يف دينك ما ميكن أن يبين أنكم على خطأ إن  «:يلي
  ! تطعت أنا أن أُثبت ذلك؛ هل يوجد أي شيء؟اس

أستطيع أن أعدك منذ اآلن أنه لن يكون لدى أي منهم أي اختبار أو إثبات؛ ال  :وقال ،التفت إيل
وذلك ألنهم ليس لديهم أدىن فكرة أنه يتوجب عليهم حني عرضهم ما يؤمنون به على الناس أن يقدموا !شيء

  . بات أَّم خمطئون إن استطاعواهلم الفرصة إلث
ومثالٌ رائع على كيفية تزويد القرآن الكرمي اإلنسان بفرصة ليتثبت . فإنَّ اإلسالم يقدم هلم ذلك، ومع هذا

وأقول بصدق أني كنت مندهشاً حني اكتشفت هذا . جاء يف السورة الرابعة) يثبت زيفه(وأن  ،من أصالته
ل مري ألوا  ﴿:ةالتحدريلَافًا كَثتاخ يهوا فدجلَو رِ اللَّهغَي دنع نكَانَ م لَوَءانَ وونَ الْقُرربدت٨٢النساء (﴾ أَفَلَا ي(  

إن -وحقَّاً . يدعوهم إلجياد أي خطأ) وبطريقة غري مباشرة(ألنه  ،فهذا ميثِّل حتدياً واضحاً لغري املسلمني
ليس حتى من  -يف املقام األول-فإنَّ تقدمي مثل هذا التحدي  -و الصعوبة يف هذا التحدي جانباًوضعنا اجلدية أ

مثَّ بعد إاء  ،فاإلنسان ال يتقدم الختبارٍ يف املدرسة. فهو يتعارض مع تكوين الشخصية البشرية ،طبيعة البشر
فجد خطأً . وال يوجد فيها أي خطأ ،ه اإلجابات مثاليةهذ «:االختبار يكتب ملحوظةً للمصححِ يقول فيها

فذاك املعلِّم ما كان ليذوق طعم النوم حىت جيد خطأً . فاإلنسان ببساطة ال يفعل ذلك » !واحداً إن استطعت
  .ومع ذلك فإنَّ هذه هي الطَّريقة الَّيت يصل ا القرآن إىل الناس! ما
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فالقرآن  ،ويتعامل مع نصح القارئ ،مثري للدهشة يتكرر يف القرآن كثرياًموقف آخر : مث قال ،سكت قليال
أو إن كان  ،يعلم القارئ عن حقائق خمتلفة مثَّ يعطيه النصيحة بأنه إن كان يريد أن يعرف أكثر عن هذا أو ذاك

فمن  ،وهذا موقف مدهش. م واملعرفةفما عليه عندئذ إلَّا أن يسأل أولئك الَّذين ميلكون العل ،يشك فيما قيل
ويبحث فيه مثل  ،أو أحيائية ،أو نباتية ،غري املعتاد أن يؤلَّف كتاب من قبلِ إنسان ال ميلك أي خلفية جغرافية

يقول اهللا تعاىل يف . وبعدئذ ينصح القارئ بأن يسأل أهل العلم إن كان يف ريبٍ من شيء ،هذه املوضوعات
  )٧األنبياء ( ﴾وما أَرسلْنا قَبلَك إِلَّا رِجالًا نوحي إِلَيهِم فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتم لَا تعلَمونَ  ﴿:ن العظيمالقرآ

 ،كان هناك علماء مسلمون يتتبعون إرشادات القرآن ـ وحتى اآلنـ يف كلِّ عصرٍ من العصور السابقة 
فسيجد  ،فإذا نظر أحدنا إىل أعمال العلماء املسلمني لعصورٍ عديدة مضت ، اكتشافات مذهلةوقد توصلوا إىل

وقد  ،فأعماهلم تبين أنهم قاموا بالبحث يف مكان ما عن شيٍء ما ،أنهم كانوا ممتلئني باالستشهادات القرآنية
  .نَّ القرآن أرشدهم يف ذلك االجتاهأكَّدوا أنَّ سبب حبثهم يف مثل هذا املكان أو ذاك بالذَّات أل

فهو يعطي القارئ حملةً أين  ،مثَّ حيثُّ القارئ على البحث يف ذلك ،فمثالً يشري القرآن إىل خلق اإلنسان
وهذه هي نوعية األشياء الَّيت يبدو أنَّ املسلمني اليوم  ،وخيربه بأنه سيجد معلومات أكثر عن ذلك ،يبحث

  .يبحثوا بتوسع
قام بعض املسلمني جبمع كلِّ اآليات القرآنية الَّيت ، قبل عدة سنوات ..رب لك مثال على ذلكسأض

هذا ما يقوله القرآن  «:وهو العلم الَّذي يدرس مراحل منو اجلنني يف الرحم؛ مثَّ قالوا ،تتحدث عن علم اَألجِنة
  »فهل هو حق؟. الكرمي

 فَاسأَلوا أَهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتم ال تعلَمونَ ﴿:يحة القرآن الكرميبنصيف هذا لقد أخذوا  ،يف احلقيقة
ومل  ،وحصل أن اختاروا أستاذاً جامعياً يف علم األجنة من جامعة تورونتو يف كندا ..)٤٣من اآلية: النحل(﴾

ويعد من اخلرباء  ،األجنةوهو مؤلِّف للعديد من الكتب يف علم ، )كيث موور(هذا األستاذ يدعى . يكن مسلماً
هذا ما يقوله القرآن الكرمي فيما خيص  «:مثَّ قالوا له ،وجهوا له الدعوة ،العامليني املُربزين يف هذا اال

قدموا له ، يف بالد املسلمني وأثناء إقامته ..»ماذا تستطيع أن ختربنا عن ذلك؟ ..فهل هو صحيح؟. ختصصكم
  .دة الَّيت احتاجها يف الترمجة وكلَّ العون الَّذي كان يطلبهكلَّ املساع

تاريخ (الطبعة الثانية من فقد قام يف  ،نه غير بعض النصوص يف كتبهألقد كان مذهوالً جداً مبا وجد حبيث 
وحقّاً  ،آن الكرميوذلك ملا وجده يف القر، بإضافة بعض املواد الَّيت مل تكن موجودة يف الطبعة األوىل) علم األجنة

وأنَّ أولئك الَّذين يؤمنون به يعرفون ما ال يعرفه ، فإنَّ هذا يصور بوضوحٍ أن القرآن الكرمي سابق لزمانه
  .١اآلخرون

وحتدثنا ، لقد كان من دواعي سروري أني أجريت لقاًء تلفازياً مع الدكتور كيث موور: مث قال ،ابتسم
وقد ذكر بأنَّ بعض األشياء الَّيت  ،وكان ذلك باالستعانة بالصور التوضيحية وغريها ،مطوالً حول هذا املوضوع

لقد ذكر يف الواقع موضوعاً معيناً  ،ذكرها القرآن الكرمي عن منو اإلنسان مل تكن معروفةً إىل ما قبل ثالثني عاماً
                                                

  .من هذه السلسلة) معجزات علمية(التفاصيل العلمية املرتبطة ذا، وبأقوال هذا الدكتور يف رسالة انظر )  ١(



 ٢٧٣

وأنَّ هذا الوصف كان جديداً ، منوهوهو وصف القرآن الكرمي لإلنسان بالعلقة يف إحدى مراحل ، بشكل خاص
مل خيطر ببايل ذلك  «:لقد قال. وهكذا أضافه إىل كتابه، ولكنه عندما تفحص األمر وجده حقيقة، بالنسبة إليه
وعندما وجد أنها تشبه اجلنني متاماً  ،وهلذا فقد ذهب إىل قسم علم احليوان وطلب صورةً للعلقة ،» أبداً من قبل
  ). صورة اجلنني وصورة العلقة(قرر أن يضع الصورتني يف أحد كتبه ، حلة من النمويف هذه املر

ة السريريوعندما نشر هذه املعلومات يف ، بعد ذلك قام الدكتور موور أيضاً بتأليف كتابٍ عن علم األجن
  .تورونتو سببت ضجةً كبريةً يف كلِّ أحناء كندا
وبعض العناوين الرئيسية ، صفحات األوىل ويف مجيع أحناء كندالقد كانت يف بعض الصحف على ال

   » !شيٌء مدهش وجِد يف كتابٍ قدمي «:كان أحد العناوين الرئيسية يقول، فمثالً. كانت شديدة الطَّرافة
ألمور وأحد ا ،ويبدو واضحاً من هذا املثل أنَّ الناس مل يفهموا بوضوحٍ حول ماذا كانت كلُّ تلك الضجة

أال تعتقد أنَّ العرب ربما كانوا يعرفون هذه  «:الَّيت حدثت حقّاً أنَّ أحد الصحفيني سأل الدكتور موور
، وعن شكله وكيف يتغير وينمو؟ فربما مل يكن هناك علماء ،أي عن وصف اجلنني ،املعلومات عن هذه األشياء

 أي قاموا بتقطيع الناس وتفحص هذه األشياء –ى طريقتهم ولكنهم ربما قاموا بشيٍء من التشريح الوحشي عل
«   

وهو أنَّ كلَّ صور اجلنني الَّيت عرضت يف ، فأشار له الدكتور على الفور بأنه نسي شيئاً يف غاية األمهية
اس قد ليست املسألة هي إنْ كان أحد الن «:الفيلم قد جاءت من صورٍ أُخذت عن طريق اهر؛ وأضاف قائالً

ولكنها يف أنه لو حاول ذلك فإنه مل يكن باستطاعته ، حاول اكتشاف علم األجنة قبل أربعة عشر قرناً مضت
   » !رؤية شيٍء على اإلطالق

لذا ، فكلُّ ما يصفه القرآن الكرمي عن شكل اجلنني هو عندما يكون صغرياً جداً وال يرى بالعني اردة
  . إلَّا أنَّ مثل هذه اآللة مل تكتشف إلَّا قبل أكثر من مائيت عامٍ بقليل ،هرٍ لريى ذلكفاملرء حباجة إىل جم

، جمهراً سرياً ـ قبل أربعة عشر قرناً مضتـ ربما كان لدى أحدهم  «:وأضاف الدكتور موور ساخراً
وأقنعه بأن يضع ، داً ذلك بطريقة مامثَّ علَّم حمم ،ومل يرتكب أثناء ذلك أي خطأ يذكر ،فقام بعمل هذه األحباث

جيب عليك حقّاً ! فهل أنت تصدق ذلك؟ ..واحتفظ بسره لألبد ،هذه املعلومات يف كتابه؛ وبعدئذ حطَّم جمهره
   » !ألنَّ مثل هذه النظرية ما هي إلَّا سخافة، حتى حتضر دليالً لإلثبات ،ألَّا تفعل

مل  «:كان رده » تفسر إذاً وجود مثل هذه املعلومات يف القرآن؟كيف  «:وعندما سئل الدكتور موور
   »يكن هذا ممكناً إلَّا بوحيٍ من اهللا 

إلَّا أنه ، معلومات محتواة يف القرآن الكرمي قام به عاملٌ غري مسلمعن املثل عن حبث اإلنسان هذا ومع أنَّ 
فلو ادعى شخص عادي بأنَّ ما يقوله  ،ل الذِّكر يف هذا االوذلك ألنَّ هذا الرجل واحد من أه، يعترب صحيحاً

  . ملا كان لزاماً علينا قبول كالمه ،القرآن حول علم األجنة صحيح
على أية حال فإنَّ املركز املرموق واالحترام والتقدير الَّذي يكنه املرء للعلماء جتعل اإلنسان يفترض تلقائياً 

  .يت يتوصلون اليها نتيجة البحث يف موضوعٍ ماصحة النتائج الَّ
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ويعمل بشكلٍ مكثَّف يف جمال علم ، يدعى مارشال جونسونـ وهذا ما دفع أحد زمالء الدكتور موور 
ألنَّ احلقائق الَّيت ، لكي يصبح مهتماً جداً بالقرآن الكرمي ـ يف جامعة تورونتو) علم طبقات األرض(اجليولوجيا 

ولذلك سأل املسلمني أن جيمعوا له كلَّ شيٍء يف القرآن الكرمي مما له  ،لم األجنة كانت دقيقةذكرها عن ع
  .ومرةً أخرى كان الناس مندهشني جداً من النتائج ،عالقة بتخصصه
قتاً مما يتطلَّب بالتأكيد و، إنَّ عدداً كبرياً من املوضوعات مذكور يف القرآن الكرمي: وقال ،التفت إيل

فيكفي من أجل اهلدف من هذا النقاش أن أقول بأنَّ القرآن الكرمي  ،طويالً لتفصيل كلِّ موضوعٍ على حدة
عةمتنو حول موضوعات ودقيقة واضحة تها  ،يضع تصرحياتت من صحوأثناء ذلك ينصح القارئ بالتثب

  .بوضوح وكلُّ ما صور يف القرآن أثبت صحته ،بالبحث عند العلماء
  !هناك أمر يف القرآن الكرمي ال جنده يف أي كتابٍ آخر: مث قال ،سكت قليال

  ما هو؟: قلت
فإنه كثرياً ما خيربه بأنه مل يكن ، من املثري لالهتمام أنَّ القرآن الكرمي حني يزود القارئ باملعلومات: قال

  .يعلم ذلك من قبل
علَيك ورحمته لَهمت طَائفَةٌ منهم أَنْ يضلُّوك وما يضلُّونَ إِلَّا أَنفُسهم وما  ولَوال فَضلُ اللَّه ﴿:'امسع قوله 

) ك عظيماًضلُ اللَّه علَييضرونك من شيٍء وأَنزلَ اللَّه علَيك الْكتاب والْحكْمةَ وعلَّمك ما لَم تكُن تعلَم وكَانَ فَ
كَما أَرسلْنا فيكُم رسوالً منكُم يتلُو علَيكُم آياتنا ويزكِّيكُم ويعلِّمكُم  ﴿:'وامسع قوله  ..)١١٣:النساء(

  )١٥١:البقرة( ﴾ الْكتاب والْحكْمةَ ويعلِّمكُم ما لَم تكُونوا تعلَمونَ
فكلُّ الكتب املقدسة واملخطوطات القدمية  ،ابٍ مقدسٍ يقوم بتقدمي مثل هذا الزعموطبعاً ال يوجد أي كت

  .ولكنها تذكر دوماً من أين جاءت تلك املعلومات، الَّيت ميلكها الناس حتوي بالفعل معلومات كثرية
وأنَّ ذاك ،  املنطقة الفالنيةفإنه يذكر بأنَّ هذا امللك عاش يف، عندما يناقش اإلجنيل التاريخ القدمي، فمثالً

  .وأنَّ اآلخر كان له أبناء كثريون، خاض املعركة الفالنية
فما عليك إلَّا أن تقرأ الكتاب ، وهو دائماً ينص على أنك إنْ أردت احلصول على املزيد من املعلومات

فإنَّ القرآن الكرمي يزود ، عن هذا األسلوبوباختالف كبريٍ . ألنه من هناك جاءت املعلومات ،الفالين أو العلَّاين
  . مثَّ يقول له إنَّ هذه املعلومات شيٌء جديد مل يكن يعرفه أحد حني نزوله، القارئ باملعلومات

إنها وحي من اهللا (للتأكُّد من صحتها وأصالتها ، وطبعاً كان هناك دائماً دعوةٌ للبحث يف هذه املعلومات
  ).تعاىل

للدهشة أنَّ مثل هذا الطَّرح مل يستطع أبداً أنْ يتحداه أحد من غري املسلمني قبل أربعة عشر قرناً  ومن املثري
وكانوا يستمعون هلذا الوحي املرة ، فالواقع أنَّ أهل مكَّة الَّذين كانوا يكرهون املسلمني كرهاً شديداً ،مضت

عي بأنَّ ما يسمعونه شيٌء جديدة وهو يدمنهم أن يرفع صوته ، مل يعرفوه من قبل تلو املر مل يستطع أحد
   » فقد تعلَّمناها يف املدرسة ،فنحن نعلم من أين جاء حممد ذه املعلومات. ليس هذا جبديد، ال «:قائالً

  .ألنه فعالً كان شيئاً جديداً، إنهم مل يستطيعوا أبداً حتدي أصالة القرآن الكرمي
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يف إحدى املرات جاءين رجلٌ بعد أن أيت حماضرةً : مث قال ،يسترجع ذكرياته وكأنه ،سكت قليال
سأذهب إىل بييت الليلة وال بد أن  «:ولذلك ادعى قائالً، لقد كان غاضباً جداً ملا قلته ،ألقيتها يف جنوب إفريقيا
   » كثر ذكاًء فيما قلتهفهذا هو الشيء األ. أُهنئُك «:فأجبته طبعاً ،» أجد خطأً ما يف القرآن

هذا هو املوقف الَّذي جيب أن يتخذه املسلمون مع أولئك الَّذين يشكُّون يف أصالة القرآن ، بالتأكيد
واالكتشاف بأنَّ القرآن  ،فحتماً بعد القبول ذا التحدي ،ألنَّ القرآن الكرمي نفسه يقدم هذا التحدي، الكرمي
هم سيؤمنون به أل، حقهم تأكَّدوا من فإنته؛ بل سيكتسب احترامهم ألندوه من صحهم مل يستطيعوا أن جيرن

  . أصالته بأنفسهم
هي أنَّ عدم قدرة ، واحلقيقة األساسية الَّيت جيب أن تكرر كثرياً خبصوص التثبت من أصالة القرآن الكرمي

  . أو قبول تفسري شخصٍ آخر هلا ،ذه الظاهرةأحدهم على توضيح أي ظاهرة بنفسه ال يلزمه بقبول وجود ه
. وهذا يعين أنَّ عدم قدرة اإلنسان على تفسري شيٍء ما ال يعين أنه جيب بالضرورة أن يقبل بتفسري اآلخرين

هذه النظرية العامة . ومع ذلك فإنَّ رفض اإلنسان لتفسري اآلخرين يعود بالعبء عليه نفسه ليجد جواباً مقْنِعاً
ألنها تشكِّل صعوبةً ، ولكنها تتناسب بشكلٍ كبريٍ مع التحدي القرآين، على العديد من املفاهيم يف احلياة تنطبق

جيد اإلنسان نفسه ملزماً بأن جيد ، ففي اللحظة الَّيت يرفضه فيها ،» أنا ال أومن بالقرآن «:كبريةً ملن يقول
  . آلخرين ليست صحيحةألنه يشعر بأنَّ تفسريات ا، التفسري لذلك بنفسه

يذكر ، وخاصةً يف إحدى اآليات القرآنية الَّيت اعتدت أن أرى أنها ترمجت خطأً إىل اإلجنليزية ،يف احلقيقة
أي أنَّ  ،إالَّ أنه كان يغادر دون أن يتفحص حقيقة ما مسع، اهللا تعاىل رجالً كان يسمع آيات اهللا تتلى عليه

  .مذنب إذا مسع شيئاً ومل يبحثه أو يتفحصه لريى إن كان صحيحاً ـ خرىبأ وبطريقة أـ اإلنسان 
وإِذَا تتلَى علَيه آياتنا ولَّى مستكْبِراً كَأَنْ لَم يسمعها كَأَنَّ في أُذُنيه وقْراً فَبشره  ﴿:وهذا جاء يف قوله تعاىل

  )٧:لقمان( ﴾ بِعذَابٍ أَليمٍ
ل عقله بكلِّ املعلومات الَّيت تردهفاإلنسان يمعيه بعيداً ،فترض منه أن يلْقر ما هو اهلراء منها ليوأن يقر، 

فال يستطيع املرء أن يترك األمور على اختالف أنواعها تزدحم . وما هو املفيد ليحتفظ به ويستفيد منه فيما بعد
  . ملناسبة وأن تفهم حسب ذلكبل جيب أن توضع األمور يف فئاا ا. يف ذهنه هكذا فقط

فعندئذ جيب أن يميز املرء إن كانت أقرب إىل  ،إذا كانت املعلومات ما تزال يف حاجة إىل تأملٍ ،فمثالً
فإنه عندئذ جيب عليه أن يقرر ، ولكن إذا كانت كلُّ احلقائق قد عرِضت. أم هي إىل اخلطأ أقرب ،الصواب

إالَّ أنه ما زال مطلوباً منه ، وحتى عندما ال يكون املرء إجيابيا خبصوص أصالة املعلومة. نمتاماً بني هذين األمري
  . أن يعمل عقله يف كلِّ املعلومات ليعترف بأنه فقط ال يعرف ذلك على وجه الدقَّة

واقعيا ها غري ذات قيمةها مف ،ومع أنَّ هذه النقطة األخرية تبدو وكأنإالَّ أن ةإجيابي يدةٌ للوصول إىل نتيجة
وهذا التآلف مع . وذلك ألنها ترغم املرء على األقلِّ بأن يتعرف ويبحث ويعيد النظر يف احلقائق ،فيما بعد

فالشيء  ،املعلومات سيزود اإلنسان باحلد الفاصل عندما تتم االكتشافات املستقبلية وتعرض معلومات إضافية
  .وراء ظهره بدافع العاطفة أو الالمباالة ـ هكذا وببساطةـ ال أن ينبذها  ،أن يتعامل املرء مع احلقائق املهم هو
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اليقني احلقيقي خبصوص صحة القرآن الكرمي واضح من خالل الثِّقة الَّيت تهيمن : مث قال ،سكت قليال
فالقرآن الكرمي أساساً يؤكِّد أنه  ،)استرتاف البدائل(وهي أال  ،وهي الثَّقة الَّيت تأيت بطريقة خمتلفة ،خالل آياته
  . وهذا هو التحدي! فليثبت له مصدراً آخر، فإن كان هناك من ال يصدق ذلك، وحي يوحى

 ،فمن أين أتى؟ وهو يقول أنه وحي إهلي؛ فإن مل يكن كذلك ،لدينا هنا كتاب مصنوع من الورق واحلرب
يقة املثرية هي أنه ال يوجد أحد على اإلطالق لديه تفسري يصلح ليناقض ما جاء يف فما هو مصدره؟ واحلق

  . القرآن الكرمي
نَّ هذا الفكر قد أُسس من قبلِ غري املسلمني فقد اختزلت أوحيث  ،لقد متَّ استرتاف كلِّ البدائل، يف الواقع

. مصرين يف ذلك على إحدامها أو على األخرى ،ياًهذه البدائل لتصبح مقصورةً على مدرستني فكريتين تبادل
حنن  «:قائلنيفمن ناحية توجد جمموعةٌ كبريةٌ من الَّذين حبثوا يف القرآن الكرمي ملئات السنني والَّذين يدعون 

مقتنعون فهم  ،» فقد كان جمنوناً ..وهو أن ذلك الرجل حممداً كان يتوهم أنه نيب، ن من شيٍء واحدومتأكِّد
  .كان خمدوعاً بطريقة ما بأنَّ حممداً 

فإننا يقيناً نعرف شيئاً  ،)اجلنون(بوجود هذا الدليل  «:من ناحية أخرى فإنَّ هناك جمموعة أخرى تدعيو
   » وهو أنَّ ذلك الرجل حممداً كان كاذباً ،واحداً

فإنَّ  ،ويف الواقع ،أبداً أنهما جتتمعان دون تناقضوما هو مدعاةٌ للسخرية أنَّ هاتني اموعتني ال يبدو 
كان  فهم يبدأون بالقول بأنَّ حممداً . العديد من املراجع الَّيت كُتبت عن اإلسالم عادةً تدعي النظريتني معاً

  . وينتهون بأنه كان كاذباً ،جمنوناً
لكن الكثري من املراجع يف ! يكون االثنني معاً مل يكن باإلمكان أن ويبدو أنهم ال يدركون أبداً بأنه 

  .العادة تذكر هذين األمرين معاً
كيف سأخدع الناس  «:فإنه لن يقضي الليل بطوله مخطِّطاً، إذا جن أحد الناس وظن حقا أنه نيب ،فمثالً

ثق بأنَّ اإلجابة على أي تساؤلٍ ستأتيه عن طريق هو وا، فألنه يؤمن فعالً بأنه نيب ،»غداً ليظنوا أني نيب؟
  . الوحي

فكان أحدهم  ،فإنَّ جزءاً كبرياً من القرآن الكرمي نزل على شكل ردود على تساؤالت ،ويف واقع األمر
نَّ ومؤكَّد أنَّ أحد الناس إن كان جمنوناً ويعتقد بأ. فيرتل الوحي باإلجابة ،سؤاالً يسأل رسول اهللا حممداً 

. فإنه عندئذ حني يسأله أحد الناس سؤاالً سيظن بأنَّ مالكاً سيأتيه باإلجابة ،مالكاً سوف يلقي اإلجابة يف أُذُنه
هل  «:مث يذهب إىل أصحابه ليسأهلم ،ولن يطلب من السائل االنتظار برهةً. هو حقّاً سيظن ذلك ،فألنه جمنون

  . وع من السلوك هو ميزةٌ لغري املؤمن بأنه نيبفهذا الن »يعرف أي منكم اإلجابة؟
فهو إما أن يكون متوهماً ، ما يرفض قبوله غري املسلمني هو أنَّ اإلنسان ال يستطيع أن يكون االثنني معاً

 فهو إما أن يكون واحداً منهما أو ال يكون كالمها؛ وقطعاً ال ميكنه أن يكون ،وبطريقة أخرى. وإما كاذباً
أي  ..مها مستان شخصيتان تبادليتان ـ بديهياًـ وجيب التأكيد هنا على حقيقة أنَّ هاتني الصفتني ! االثنني معاً

  .حيث توجد إحدامها فال وجود لألخرى
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. هذه احللقة املفرغة الَّيت يدور فيها غري املسلمني بشكلٍ دائمميثل  احوارسأذكر لك : وقال ،التفت إيل
فإنه سيجيبك بأنَّ مصدره هو عقل رجلٍ كان مصاباً  ،»ما هو مصدر القرآن الكرمي؟ «:مفإذا سألت أحده

فمن أين حصل على املعلومات احملتواة فيه؟ فمن ، إن كان قد جاء به من رأسه «:عندئذ تسألهو ،باجلنون
أن يفسر احلقيقة الَّيت  ولكي يستطيع ،» املؤكَّد أنَّ القرآن الكرمي يذكر أشياء كثرية مل يكن العرب يعرفوا

بل ربما كان بعض األعاجم يعطونه تلك  ،ربما مل يكن جمنوناً، حسناً «:قدمتها له فإنه سيغير موقفه ويقول
   » وهكذا كذب على الناس وأخربهم بأنه كان نبياً ،املعلومات
صل على ثقته بنفسه؟ وملاذا كان فمن أين ح، إذا كان حممد كاذباً «:عند هذه النقطة جيب أن تسألهو

   »يتصرف وكأنه كان نبياً فعالً؟
فإنه كالقطَّة سيندفع فجأةً وبسرعة بأول رد خيطر  ـ وعندما يكون قد حشر يف الزاويةـ ويف النهاية 

ربما كان . ن كاذباًربما مل يك، حسناً «:ليدعي ـ ومتناسياً أنه قبل ذلك استثىن ذاك االحتمالـ على باله 
ه نيبوهكذا يبدأ دورانه يف احللقة املفرغة من جديد ،» جمنوناً وحقّاً كان يعتقد أن.  

أَنى لَهم   ﴿:يقول 'فاهللا  ،واعتربه من أساليب الكفار يف جحد احلقائق ،لقد ذكر القرآن الكرمي هذا
بِنيولٌ مسر ماَءهج قَدى و١٣(الذِّكْر( ونٌثُمنجم لَّمعقَالُوا مو هنا علَّووت)الدخان( ﴾)١٤(  

مث  ،وكأنه يسترجع ذكرياته مع أمثال هؤالء اجلاحدين الذين مألوا الدنيا بالشبهات اجلوفاء ،سكت قليال
ن هناك قرآنٌ ويف تلك احلجرة الَّيت كنا جنلس فيها كا ،زارين أحد الرهبان يف بييت، قبل سبع سنوات تقريباً: قال

  . فلم يعرف الراهب أي كتابٍ هو، على الطاولة ووجهه إىل األسفل
فأجاب ناظراً إىل القرآن  ،»أنا لدي الثِّقة ذا الكتاب «:أشرت إىل الكتاب قائالً، ويف منتصف نقاشنا

فقد أُلِّف من  ،جنيلوأنا أقول لك بأنه إن كان ذلك الكتاب ليس اإل، حسناً «:الكرمي من غري أن يعرف ما هو
وخالل ثالث أو أربع  ،» دعين أُحدثك شيئاً عما جاء يف هذا الكتاب «:فكان ردي عليه ،» قبلِ اإلنسان

  . األمور املوجودة يف القرآن الكرميببعض دقائق فقط ذكرت له ما يتعلَّق 
فاإلنسان مل يؤلِّف هذا  ،أنت على حق «:وبعد تلك الثَّالث أو األربع دقائق فقط غير موقفه متاماً وقال

   » !بل الشيطان هو الَّذي ألَّفه ،الكتاب
منها أنه عذْر متسرع  ،وذلك ألسبابٍ عدة ،اتخاذ مثل هذا املوقف هو غايةٌ يف سوء الطَّالع ،طبعاً

  . ورخيص كمخرجٍ فوري من ذلك الوضع املزعج
ك قصةٌ مشهورةٌ يف اإلجنيل تذكر كيف أنَّ بعض اليهود يف أحد األيام كانوا هنا ،وفيما يتعلَّق ذا األمر

قال  ،وعندما وصل يسوع ،كان ذلك الرجل ميتاً ألربعة أيام ،شهوداً حني أقام يسوع رجالً من املوت
اليهود  قال بعض الشهود من ،وحني رأوا هذا املشهد. فقام الرجل ومشى يف طريقه ،» اض «:ببساطة
   » الشيطان هو الَّذي ساعده. هذا هو الشيطان «:منكرِين

والناس يذرفون دموعاً غزيرةً لسماعها  ،وهذه القصة تكرر اآلن كثرياً يف الكنائس يف مجيع أحناء العامل
هؤالء الناس  فمع هذا فإنَّ ،ويا للسخرية ،»!فما كنت ألكون غبياً مثل اليهود ،لو كنت هناك ،آه «:قائلني
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جزًءا صغرياً فقط من القرآن  ـ يف ثالث أو أربع دقائقـ يفعلون ما فعله اليهود متاماً حني تعرض عليهم 
ألنهم  » !الشيطان هو الَّذي ألَّف هذا الكتاب ..الشيطان فعل ذلك ،آه «:الكرمي؛ وكلُّ ما يستطيعون قوله هو

فإنهم يلتجئون إىل أسرع وأرخص  ،حني ال ميلكون أي إجابة مقبولةحقّاً يكونون قد حشروا يف الزاوية؛ و
  .حجة متاحة هلم

 دعيف ميكن إجياده يف تفسري كفَّار مكَّة ملصدر رسالة حمماس هلذا املوقف الضعلى استخدام الن ومثلٌ آخر
 ملي عليه القرآنالقرآن ل! فقد اعتادوا القول بأنَّ الشيطان هو الَّذي ي هلمـ كن ةجح ـ كعادته مع أي 

إِنْ هو إالَّ ذكْر )٢٦(فَأَين تذْهبونَ)٢٥(وما هو بِقَولِ شيطَان رجِيمٍ  ﴿:'فيقول اهللا : يقدم اإلجابة على ذلك
نيالَملْعالتكوير (﴾ )٢٧(ل(  

هناك العديد من الرباهني يف القرآن الكرمي  ،يف الواقع ،وهكذا فإنَّ القرآن يعطي رداً جلياً على هذا االدعاء
 دعاء بأنَّ الشيطان هو الَّذي أملى على حممعلى االد جاءت كرد ا  ﴿:فمثالً يف سورة الشعراء ،رسالتهمو

نياطيالش بِه لَتزن٢١٠(ت(َونيعطتسا يمو مي لَهغبنا يمو)٢١١(ع مهولُونَإِنزععِ لَممنِ الس )الشعراء( ﴾)٢١٢(  
فَإِذَا قَرأْت الْقُرَءانَ فَاستعذْ بِاللَّه من الشيطَان   ﴿:'ويف مكان آخرٍ يف القرآن الكرمي يعلِّمنا اهللا 

  )النحل (﴾) ٩٨(الرجِيمِ
اسأل اهللا أن ، تقرأ كتايب قبل أن «:وهل يقول لإلنسان ..فهل ذه الطريقة يكتب الشيطان كتاباً؟

  . كبري جداً ،فما هذا إالَّ افتراٌء كبري »حيفظك مني؟ 
: فقال ،مث واصل حديثه عن األساليب اليت ميارسها أعداء اإلسالم يف عرض شبهام ،سكت قليال

الَّيت ال يفهموا يف  باإلضافة إىل احلجج الَّيت يقدمها غري املسلمني يف حماوالم التافهة لتربير وجود اآليات
كان جمنوناً  وهو أنَّ حممداً  ،فإنَّ هناك هجوماً آخر غالباً ما يظهر كمزيجٍ من النظريتني معاً ،القرآن الكرمي

  . وكنتيجة لتوهمه فقد كذب وضلَّل الناس ،كان خمبوالً فأولئك الناس يقترحون أساساً بأنه  ،وكاذباً
هو نزوع مفرطٌ أو غري و ،املس األساطرييأو  Mythomaniaوهو امليثومانيا  ،النفس وهلذا اسم يف علم

  . مثَّ يصدق ما كذب ،وهو يعين ببساطة أنَّ اإلنسان يكذب ،سوي إىل الكذب واملبالغة
يواجهونه إالَّ أن املشكل الوحيد الَّذي  هذا هو ما يدعيه غري املسلمني عما كان يعاين منه حممد و

مع أنَّ القرآن  ،خبصوص هذه احلُجة هو أنَّ اإلنسان الَّذي يعاين من امليثومانيا ال ميكنه التعامل مع احلقائق مطلقاً
يف حني أنَّ احلقائق تعترب مشكالً  ،فكلُّ ما فيه ميكن حبثه والتثبت من صحته ،الكرمي كلّه قائم متاماً على احلقائق

  . يثومانياكبرياً للمصاب بامل
 ،فإنه باستمرارٍ يواجهه باحلقائق ،فعندما حياول الطبيب النفسي عالج أحد الَّذين يعانون من هذا املرض

 ،ال «:فإنَّ الطبيب النفسي ال يقول له ،» أنا ملك إجنلترا «:إذا كان أحدهم مريضاً نفسياً ويدعي قائالً ،فمثالً
 «:بل بدالً من ذلك يواجهه ببعض احلقائق قائالً ،لطبيب ال يفعل ذلكفا » !بل أنت جمنون ،أنت لست كذلك

 لذا قل يل أين هي امللكة اليوم؟ وأين رئيس وزرائك؟ وأين هم حراسك؟ ،أنت تقول بأنك ملك إجنلترا ،حسناً
«   
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 «:رسيحاول إجياد األعذا ،وعندما يكون لدى هذا املريض مشكلٌ يف حماولته التعامل مع هذه األسئلة
   » لقد مات ،حسناً....رئيس الوزراء...آه ..ذهبت إىل بيت أُمها...امللكة...آه

فإذا استمر الطبيب النفسي  ،ويف النهاية سيشفى من مرضه متاماً ألنه مل يستطع التعامل مع احلقائق
   » لست ملك إجنلترا أظن بأني «:فإنه بالنهاية سيواجه الواقع قائالً ،مبواجهته حبقائق كافية

يقول . والقرآن يصل إىل كلِّ إنسان يقرأه بنفس الطريقة الَّيت يعاجل ا الطبيب النفسي مريضه بامليثومانيا
 ﴾ منِنييا أَيها الناس قَد جاَءتكُم موعظَةٌ من ربكُم وشفَاٌء لما في الصدورِ وهدى ورحمةٌ للْمؤ ﴿:'اهللا 

  )٥٧:يونس(
ولكن املعىن هلذه اآلية يتضح عندما ينظر إليها على ضوء  ،للوهلة األوىل قد يبدو هذا التصريح غامضاً 

فهو يف جوهره عالج يشفي الضالِّني متاماً . فاإلنسان يشفى أساساً من أوهامه بقراءة القرآن الكرمي ،املثل السابق
  .قوذلك مبواجهتهم باحلقائ

يوجد مرجع مثري لالهتمام خبصوص هذا املوضوع يف املوسوعة  ،يف الواقع: مث قال ،سكت قليال
عرب القرون  «:ففي فقرة خبصوص موضوع القرآن الكرمي تصرح الكنيسة الكاثوليكية. الكاثوليكية اجلديدة

   » انٌ عاقل يقبل بأي منهاواليوم ال يوجد إنس ..املاضية قُدمت نظريات كثريةٌ عن أصل القرآن
ةرة املٌعمعديدة، فها هي الكنيسة الكاثوليكي تنكر تلك املواقف التافهة لدحض ، واملاثلة هنا وهناك لقرون

  .أصل القرآن الكرمي
م ولذلك ه، فهو يصرح بأنه وحي من اهللا تعاىل، القرآن الكرمي بالطبع ميثِّل مشكالً للكنيسة الكاثوليكية

فهم ال يستطيعون  ،ولكنهم ال يستطيعون ،أنهم يودون إجياد برهان على أنه ليس كذلك ؤكَّدومن امل ،يدرسونه
  .وال يقبلون بأول تفسريٍ غري مدعومٍ بدليلٍ يأيت إليهم ،لكنهم على األقلِّ شرفاء يف حبثهم ،إجياد تفسريٍ مقبول

فهي بذلك على األقلِّ . مل يقدم بعد تفسري معقول ـ ة عشر قرناًوخالل أربعـ فالكنيسة تصرح بأنه 
  .تعترف بأنَّ القرآن الكرمي ليس موضوعاً سهل اإلنكار

أو  ،لقد جاء القرآن من هنا ،آه «:لكن هناك بالتأكيد آخرون ممن هم أقلُّ شرفاً حني يقولون على عجل
   » من هناك

فإنَّ مثل هذا التصريح من  ،وطبعاً. ا يصرحون به يف معظم األحيانوهم حتى ال يتفحصون مصداقية م
وذلك ألنه ربما يكون لديه أفكاره اخلاصة  ،الكنيسة الكاثوليكية يسبب للمسيحي العادي شيئاً من الصعوبة

فمثل هذا التصرف قد . ولكنه كعضوٍ يف الكنيسة ال يستطيع التصرف حقّاً حسب نظريته ،عن أصل القرآن
يتوجب عليه  ،فبموجب عضويته يف الكنيسة. يكون مناقضاً للخضوع واإلخالص والوالء الَّذي تطلبه الكنيسة

فجوهريا إذا  ،لذا. وأن جيعل تعاليمها كجزٍء من روتينه اليومي ،قبول ما تعلنه الكنيسة الكاثوليكية دون سؤال
فما  ،» ال تستمعوا لتلك التقارير غري املؤكَّدة حول القرآن «:يف عمومها تقولكانت الكنيسة الكاثوليكية 

شيئاً كان ـ ميكن أن يقال حول وجهة النظر اإلسالمية؟ فحتى غري املسلمني يعترفون بأنَّ هناك شيئاً يف القرآن 
حني يقدم املسلمون نفس  ،دائينيوع ،وهجوميني ،إذاً فلماذا يكون الناس عنيدين ـ جيب أن يكون معترفاً به
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  !شيٌء للتأمل ألولئك الَّذين يعقلون ..النظرية؟ هذا بالتأكيد شيٌء ألويل األلباب ليتأملوا فيه
 ،بدراسة القرآن الكرمي ـ  يدعى هانزـ قام حديثاً واحد من املفكِّرين القياديني يف الكنيسة الكاثوليكية 

وهو ذو مرتلة رفيعة يف  ،هذا الرجل أثبت حضوره القوي على الساحة ولزمنٍ طويل. وأدىل برأيه فيما قرأ
 ،إنَّ اهللا قد كلَّم اإلنسان من خالل اإلنسان «:وبعد تفحص دقيقٍ نشر ما وجده مستنتجاً ،الكنيسة الكاثوليكية

 دحمم«   
فكِّر قيادي كبري يف الكنيسة الكاثوليكية وهو مـ ومرةً أخرى يأيت هذا االستنتاج من مصدرٍ غري مسلمٍ 

ولكن على الرغم من ذلك فإنَّ رأي مثل هذه الشخصية العامة ذائعة  ،أنا ال أظن بأنَّ البابا يتفق معه! نفسها
فاع عن املوقف اإلسالميمعة احلسنة جيب أن يكون له وزنه يف الدت وذات السيصفي. الصجب التق له ويتو

وبأنَّ اهللا تعاىل حقّاً هو مصدر  ،ملواجهته الواقع بأنَّ القرآن الكرمي ليس شيئاً ميكن أن يلقى بعيداً بسهولة
  .كلماته

ولذا فالفرصة إلجياد  ،يتضح من كلِّ ما تقدم سابقاً بأنَّ كلَّ البدائل قد استرتفت: وقال ،التفت إيل
فإنه عندئذ خداع؛ وإن  ،ألنَّ هذا الكتاب إن مل يكن وحياً ،ال وجود هلاإمكانية أخرى إلنكار القرآن الكرمي 

   »فما هو مصدره؟ ويف أي جزٍء منه يقوم خبداعنا؟ «:فإنَّ على اإلنسان أن يتساءل ،كان خداعاً
وتسكت  ،وطبعاً فإنَّ اإلجابات الصحيحة على هذه التساؤالت تلقي الضوء على أصالة القرآن الكرمي

  .دعاءات الكفَّار الالذعة وغري القائمة على دليلا
فإنه يتوجب ، ومن املؤكَّد أنه إذا استمر أولئك الناس باإلصرار على أنَّ القرآن الكرمي ما هو إالَّ خداع

فترض فال ي! وليس على عاتقنا ،فعبء إجياد الربهان يقع على عاتقهم. عليهم تقدمي الربهان الَّذي يدعم ادعاءهم
أروين أين ! أروين خداعاً واحداً «:من أحدهم أبداً أن يقدم نظريةً بدون حقائق كافية تعززها؛ لذا فأنا أقول هلم

   » !فال تقولوا يل بأنه خداع ،وإن مل تفعلوا ،أروين ذلك! خيدعين القرآن الكرمي
  :فوزي صبحي مسعان

 ،فسألت البابا عنه ،١ )فوزي صبحي مسعان(الفصل اسم  من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا يف هذا
وال  ،وقد ذكر يل أن سبب إسالمه هو تلك األلغاز الكثرية اليت متتلئ ا الكنيسة ،التقيت به يف مصر: فقال

  .يطيق العقل أن جيد هلا أي تفسري
كاتدرائية كنيسة حيث كان خيدم  ..لقد ذكر يل أن هذه اخلواطر اململوءة بالشبهات بدأته منذ صغره

  .يف مدينة الزقازيق املصرية) ماري جرجس(
ـ ) القس(حيلم بأن حيصل على رتبة كان جيلس فوزي الشاب ـ وهو كاتدرائية تلك الخلف أسوار ف

  .يستمع إىل القس األكرب
 صوت قسيس الكنيسةلكان شارداً تتنازعه أفكار ثقيلة كلما انتبه بل  ..ولكنه مل يكن منفعال ملا يسمع

                                                
  .١٩٩٢جملة الفيصل يف عددها الصادر يف أكتوبر : انظر)  ١(
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  )يا ابن اهللا يا خملصنا وإهلنا: (مناجياً املسيح
  .لكنها تلح عليه مرة أخرى ،نتفض طارداً الفكرةوقد ذكر يل أنه كان ي
لقد قالوا لنا إن املسيح صلب وعذب ومل يكن قادراً  «:أو كانت نفسه تقول له ،لقد كان يقول لنفسه

   » !؟ له أن خيلصنا فكيف يتأتى. .على ختليص نفسه من الصلب والتعذيب املربح
   ..ومل تتوقف مثل هذه اخلواطر عند ذلك العمر وعند ذلك احلد

  :لقد امتدت خواطره أو وساوسه إىل األسرار السبعة متعجبا منها
الطفل يغمس فيها . .عليها فحل ا الروح القدس يصل ..بئر داخل الكنيسةب) التعميد(هو و ،السر األول

   ..مسيحيا بكل بساطةفيصبح 
 –مطران  -قس (إذ جيلس النصراين املذنب أمام نصراين أكرب منه رتبة ) االعتراف(هو و: السر الثاين

ليعترف أمامه بكل شيء ويضع األخري عصاه على رأسه ويتمتم ببعض الكلمات ماحناً إياه )  بابا –بطريك 
  . .صك الغفران

فمن  ،القس يغفر يل: يقول الطبيب ،وبني طبيب نصراين ،بعض القسس دار بنيحوار وقد أخربين عن 
 ..!فلماذا ال نعترف هللا مباشرة ليغفر لنا؟: قال. .اهللا: ومن يغفر للبابا؟ قال: قال. ..البابا: قال. .يغفر للقس؟

  !ملاذا نفضح أنفسنا أمام الناس وقد سترنا اهللا؟
لي عليه القس فيتحول إىل يأيت النصراين بالنبيذ ليصحيث  ..هو الشرب من دم املسيح هكذا: السر الثالث

  .دم مبارك هو دم املسيح ليشربه النصراين بِولَه وخشوع
  .فلماذا نشرب من دمه؟ فنحن نشرب من دم عدونا فقط ،إذا كان املسيح خملصنا: صاحبناويتساءل 

 قرابني تصنع من الدقيق لريتل عليها القس فتتحول إىل جزء من جسد ،هو أكل حلم املسيح: السر الرابع
  !ملاذا نأكل حلم املسيح وهو إهلنا وأبونا؟. .وتساءلت النفس املتمردة ،املسيح يأكلونه

وكل ذلك ال . .ويقولون تثليث يف توحيد. .األسرار الثالثة األخرية هي األب واالبن والروح القدسو
  .يقبله عقلميكن أن 

وهم  ..ني بقانون اإلميانصوت القس ومعه مجوع املخدوعوهو يسمع  ،وأخربين أن نفسه كانت تتأمل
ما يرى وما ال . .خالق السماء واألرض. .ضابط الكل. .األب. .)إله واحد(بـ . .)باحلقيقة نؤمن( يقولون
. .نور من نور. .املولود من األب قبل كل الدهور. .ابن اهللا الوحيد. .نؤمن برب واحد يسوع املسيح. .يرى

هذا الذي . .هذا الذي كان به كل شيء. .ى األب يف اجلوهرتساو. .مولود غري خملوق. .إله حق.. إله حق
وصلب وقرب . .نزل من السماء فتجسد من الروح القدس ومن مرمي العذراء –حنن البشر  –كان من أجلنا 

  ..و. .و. .وقام من بني األموات يف اليوم الثالث كما يف الكتاب. .عنا
كيف . .!مث يقولون املسيح ابن اهللا الوحيد؟ ،واحدإله : يقولونفهم  ،لقد كان يتعجب من ذلك التناقض

  !!وكل مولود خملوق
  !فكيف يليق بالرب خالق الكون أن يصلبه ويعذبه أحد خلقه؟. .صلب وقرب من أجلنا: يقولونو
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سجد و. .مضى إىل اهليكل مباشرة حيث ال يرى من بداخلهفذكر أنه  ،وأخربين عن كيفية دخوله اإلسالم
أنت تعلم أنين يف . .ريب: وقال ،وابتهل إىل رب اخللق أمجعني الواحد األحد ،بكى حبرقةو. .مثلما يسجد املسلم

وإن كان اإلسالم هو احلق . .فإن كانت النصرانية هي احلق فاجعل روح القدس حتل علي اآلن ،حرية شديدة
  .فأدخله يف قليب

  .لإلسالمصدره انشرح وقد أخربين أنه ما إن قال حىت 
هل تقرأ : مل جيبه ولكن سأل. .ج من الكنيسة عرج على القس وألقى عليه بعض التساؤالتوقبل أن خير

وخرج ومل . .حنن فقط الذين نقرأ القرآن أما أنت والعامة فال: اكفهر وجه القس وصرخ. .نعم: قالفالقرآن؟ 
  .يعد للكنيسة

  :اهللا له هدية إلسالمهوبأنواع الفضل اليت وهبها  ،وأخربين بالبالء الذي تعرض له بعد إسالمه
ال بد أن يقتل لقد عصى الرب . .وتشاوروا واختذوا القرار ووضعوا طريقة التنفيذته اجتمع إخوفقد 

  .يدعو هلم باهلداية. .قلبه على إخوتهو ،وهرب الفىت من قريته. .وجاء من خيربه ويشري عليه. .وأهان الكنيسة
إسالمه ليموت على  وهشهر أبحىت أوقت طويل ومل ميض  ..فأسلمت أخته ..واستجاب اهللا دعاءه
  .اإلسالم بعد عام ونصف

  :رمحة بورنومو
لقد : فقال ،فسألت البابا عنه ،١)رمحة بورنومو(من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا يف هذا الفصل اسم 

ان جده فقد ك ،٣دينية وهو من عائلة ..٢)بيتل إجنيل سبينوا(ورئيساً للتبشري يف كنيسة كان قبل إسالمه قسا و
وكانت والدته معلمة  ،وكان أبوه قسيساً على مذهب بانيت كوستا ،قسيساً ينتمي إىل مذهب الربوتستانت

  .اإلجنيل للنساء
  :وسأورده عليك كما ذكره يل ،وقد كان حديثه ـ يف حبثه عن احلق ـ يشبه حديث سلمان الفارسي

مبا ميتلئ به الكثري من رواد الكنيسة والقائمني عليها من حقد لقد ذكر يل أنه يف البدء أنه كان قد امتأل 
إذ أنين منذ نعومة أظفاري تلقيت  ،مل خيطر ببايل ولو للحظة واحدة أن أكون من املسلمني: قال ..على اإلسالم

يقرأ وال  ،إن حممداًً رجل بدوي صحراوي ليس له علم وال دراية «:التعليم من والدي الذي كان يقول يل دائماً
بل أكثر من ذلك فقد قرأت للربوفسور الدكتور ريكولدي النصراين الفرنسي  ،هكذا علمين أيب ،» وأنه أمي

هكذا كانت تساق املفتريات و ،بأن حممداً رجل دجال يسكن يف الدرك التاسع من النار قوله يف كتاب له
لوطة راسخة تدفعين إىل رفض ومنذ ذلك احلني تكونت لدي فكرة مغ ،الكثرية لتشويه شخصية الرسول 

  .وعدم اختاذه ديناً ،اإلسالم
                                                

  .١٩٩٢جملة الفيصل يف عددها الصادر يف أكتوبر : انظر)  ١(
  .بتصرف) ٢٥٤-٢٣٩(للشيخ حممد بن إمساعيل ص ) علو اهلمة(كتاب : انظر)  ٢(
الواقعة يف جزيرة صغرية يف أقصى الشرق من جزر إندونيسيا، ) أمبون(ينتسب إىل أب هولندي وأم إندنوسية من مدينة )  ٣(

  .هي الدين املوروث ألسرته أباً عن جد واملسيحية



 ٢٨٣

فهو مل يكتشف اإلسالم إال بعد أن مر على  ..وقد كانت هذه الشبهات هي السبب يف تأخر إسالمه
  .وديانات خمتلفة ،مذاهب خمتلفة

  ما الذي جعله يفكر يف تغيري دينه؟: قلت
أرسلتين قيادة الكنيسة للقيام بأعمال تبشريية ملدة  يف يوم من األيام «:فقال ،لقد ذكر يل قصة ذلك: قال

بضع ) سومطرة(الواقعة يف مشال جزيرة ) ميدان(اليت تبعد عن عاصمة ) دايري(ثالثة أيام ولياليها يف منطقة 
 ،وملا انتهيت من أعمال التبشري والدعوة أويت إىل دار مسئول الكنيسة يف تلك املنطقة ،مئات من الكيلومترات

 ،لقد كان معلماً للقرآن ،وإذا برجل يطلع علينا فجأة ، انتظار وصول سيارة تقلين إىل موقع عمليوكنت يف
لقد كان الرجل ملفتاً  ،وهو املدرسة البسيطة اليت تعلم القرآن ،وهو ما يسمى يف إندونيسيا مطوع يف الكُتاب

ولباساً قد تبدل لونه من كثرة  ،قةدقيق العود يرتدي كوفية بيضاء بالية خل ،كان حنيف اجلسم ،لألنظار
وبعد أن بادلين التحية بادرين  ،اقترب الرجل مين ،حىت أن نعله كان مربوطاً بأسالك لشدة قدمه ،االستعمال

فأين دليلك  ،لقد ذكرت يف حديثك أن عيسى املسيح إله: (قال ،وكان سؤاالً غريباً من نوعه ،بالسؤال التايل
) وإن شئت فلتكفر ،إن شئت فلتؤمن: سواء أكان هناك دليل أم ال فاألمر ال يهمك: (فقلت له ،)على ألوهيته؟

 ،فقد أخذت أفكر يف قرارة نفسي ،ولكن األمر مل ينته عند هذا احلد ،وانصرف ،وهنا أدار الرجل ظهره يل
هكذا  ،ألا خمصصة فقط ملن يؤمن بألوهية املسيح فحسب ،هيهات هيهات أن يدخل هذا الرجل اجلنة: وأقول

  .كنت أعتقد جازماً آنذاك
مما دفعين  ،ويدق بقوة يف أمساعي ،ولكن عندما عدت إىل بييت وجدت أن صوت الرجل جيلجل يف روعي

   » إىل الرجوع إىل كتب اإلجنيل حبثاً عن اجلواب الصحيح على سؤاله
وجدت؟ هذا إجنيل  فماذا «:قال ..ليبحث فيها عن الدليلدرس األناجيل األربعة يأخذ مث ذكر يل أنه 

إن عيسى املسيح ينتسب إىل إبراهيم وإىل : (متى ماذا يقول عن املسيح عيسى عليه السالم؟ إننا نقرأ فيه ما يلي
: وهذا إجنيل لوقا يقول ،إذن من هو عيسى؟ أليس من بين البشر؟ نعم إذن فهو إنسان) ١-١) (إخل ..داود

هذه سلسلة : (يقول مرقسوهذا إجنيل  ،)٣٣-١) (مللكه اية وال يكون ،وميلك علي بيت يعقوب إىل األبد(
: وأخرياً ماذا يقول إجنيل يوحنا عن عيسى املسيح عليه السالم؟ إنه يقول) ١) (:من نسب عيسى املسيح ابن اهللا

 ومعىن هذا النص هو يف البدء كان ،)١:١) (وكان الكلمة اهللا ،وكان الكلمة عند اهللا ،يف البدء كان الكلمة(
  .واملسيح هو اهللا ،واملسيح عند اهللا ،املسيح

بني هذه الكتب األربعة حول ذات املسيح عيسى عليه السالم أهو  ابارز اإذن هناك خالف: قلت لنفسي
  .ومل أعثر على جواب ،إنسان أم ابن اهللا أم ملك أم هو اهللا؟ لقد أشكل علي ذلك

ري إىل دعاء املسيح عليه السالم وتضرعه إىل اهللا فوجدت يف إجنيل يوحنا نصوصاً تش ،مث واصلت البحث
لو كان عيسى هو اهللا القادر على كل شيء فهل حيتاج إىل هذا التضرع : فقلت يف نفسي. سبحانه وتعاىل

هذه هي احلياة األبدية أن يعرفوك أنت اإلله احلقيقي : (هذا هو نص الدعاء ،والدعاء الذي ورد يف إجنيل يوحنا
-١٧) (العمل الذي أعطيتين ألعمل قد أكملته ،أنا جمدتك على األرض ،سيح الذي أرسلتهويسوع امل ،وحدك
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أما أنا فعرفتك وهؤالء عرفوا  ،إن العامل مل يعرفك ،أيها الرب البار: (وهو دعاء طويل يقول يف ايته) ٤-٣
  ).٢٦-٢٥-١٧) (وسأعرفهم ليكون فيهم احلب الذي أحببتين به ،أنك أنت أرسلتين وعرفتهم امسك

وأن عيسى هو رسول اهللا  ،هذا الدعاء ميثل اعترافاً من عيسى عليه السالم بأن اهللا هو الواحد األحد
فأي قوم هم هؤالء يا ترى؟ نقرأ جواب ذلك يف إجنيل متى  ،وليس إىل مجيع الناس ،املبعوث إىل قوم معينني

إذن لو ضممنا هذه االعترافات إىل  ،)لةمل أُرسل إال إىل خراف بيت إسرائيل الضا: (حيث يقول) ٢٤-١٥(
  ).وإن عيسى عليه السالم هو رسول اهللا إىل بين إسرائيل ،إن اهللا الواحد األحد: (بعضها ألمكننا أن نقول
 ،اهللا االبن ،اهللا األب: (فتذكرت أنين حني أكون يف صاليت أقرأ دائماً العبارات التالية ،مث واصلت البحث

فلو سألنا طالباً يف الصف األول  ،أمر غريب حقاً: قلت لنفسي ،)ثة يف أقنوم واحدثال ،اهللا الروح القدس
إذ إن هناك  ،ملا وافق على ذلك ،)١=٣ولكن أيضاً : (مث إذا قلنا له ،)نعم: (لقال ،)؟٣=١+١+١(االبتدائي 

  .ال شريك له ،واحدألن عيسى عليه السالم يقول يف اإلجنيل كما رأينا بأن اهللا  ،تناقضاً صرحياً فيما نقول
ثالثة : وهي ،لقد حدث تناقض صريح بني العقيدة اليت كانت راسخة يف نفسي منذ أن كنت طفالً صغرياً

وبني ما يعترف به املسيح عيسى نفسه يف كتب اإلجنيل املوجودة اآلن بني أيدينا وهي أن اهللا واحد  ،يف واحد
  فأيهما هو أحق؟  ،أحد ال شريك له

فأخذت أحبث يف اإلجنيل من جديد  ،بأن اهللا واحد أحد ،واحلق يقال ،أقرر آنذاك مل يكن بوسعي أن
ألين أنا اهللا  ،اذكروا األوليات منذ القدمي: (لقد وجدت يف سفر أشعياء النص التايل ،لعلي أقع على ما أريد

نفس دت ولشد ما كانت دهشيت عظيمة حني اعتنقت اإلسالم فوج) ٤٦:٩) (وليس مثلي ،وليس آخر اإلله
هذا هو التعليم  ،مادام الكالم كالم اهللا فهو ال خيتلف حيثما وجد ،نعم ..يف سورة اإلخالصهذا املعىن مطروقا 

   » مل يعد هلا وجود يف نفسي) ثالثة يف واحد(إذن  ،األول أو البديهية األوىل يف ديانة املسيحية السابقة
   ..ههذا هو السبب األول الذي جعله يعيد نظره يف ديانت

أن هناك ما يسمى بالذنب الوراثي أو واليت تنص على  ،البديهية الثانية يف املسيحيةفهو  ،أما السبب الثاين
ويقصد ا أن الذنب الذي اقترفه آدم عليه السالم عندما أكل الثمرة احملرمة عليه من الشجرة يف  ،اخلطيئة األوىل

  .اجلنني يف رحم أمه يتحمل هذا اإلمث يولد آمثاً هذا الذنب سوف يرثه مجيع بين البشر حىت ،اجلنة
: فلجأت إىل العهد القدمي فوجدت يف سفر حزقيال ما يلي ،لقد أخذت أحبث عن حقيقة ذلك «:قال

فإذا  ،وشر الشرير عليه يكون ،بر البار عليه يكون ،واألب ال حيمل من إمث االبن ،االبن ال حيمل من إمث األب(
كل  ،فحياة حييا وال ميوت ،وفعل حقاً وعدالً ،وحفظ كل فرائضي ،اياه اليت فعلهارجع الشرير عن مجيع خط

  ).٢١-١٨:٢٠حزقيال ) (معاصيه اليت فعلها ال تذكر عليه
وال تزِر وازِرةٌ وِزر   ﴿:'وهذا املعىن يتفق متاما مع ما ورد يف القرآن الكرمي الذي ينص على هذا يف قوله 

عدإِنْ تى ورأُخ مهبنَ روشخي ينالَّذ رذنا تمى إِنبكَانَ ذَا قُر لَوٌء ويش هنلْ ممحا ال يهلمثْقَلَةٌ إِلَى حبِ ميبِالْغ 
ريصالْم إِلَى اللَّهو فِْسهنكَّى لزتا يمكَّى فَإِنزت نمالةَ ووا الصأَقَاموقوله  ،)١٨:فاطر) (و:»  ولد ابن آدم علىي

   » وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه ،الفطرة
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إن خطيئة آدم تنتقل من جيل : (فكيف يقال ،ويوافقها ما جاء يف اإلجنيل ،هذه هي القاعدة يف اإلسالم
   » )وأن اإلنسان يولد آمثاً؟ ،إىل جيل

: تقولواليت  ،املسيحيةهية الثالثة يف التعاليم البديأما السبب الثالث الذي دعاه إىل مراجعة معتقداته فهي 
 ،لقد أخذت أفكر يف هذه البديهية «:يقول ،إن ذنوب بين البشر ال تغفر حىت يصلب عيسى عليه السالم

ألن النص اآلنف الذكر من العهد  ،بالطبع ال: وكان اجلواب الذي ال مفر منه) هل هذا صحيح؟: (وأتساءل
وفعل  ،وحفظ كل فرائضي ،فإذا رجع الشرير عن مجيع خطاياه اليت فعلها: (قاد بقولهالقدمي ينفي مثل هذا االعت

أي أن اهللا يغفر ذنوبه دون حاجة إىل  ،)كل معاصيه اليت فعلها ال تذكر عليه ،فحياة حييا وال ميوت ،حقاً وعدالً
  .أية وساطة من أحد

ملعىن الذي يفهمه املسيحيون من فقد راوده ـ بناء على هذا ـ شك عيظم يف ا ،باإلضافة إىل هذا
من التعاليم البديهية يف الديانة املسيحية أن عيسى عليه السالم هو املنقذ املخلِّص  «:قال ،اخلالص املسيحي

وهذا يعين أنك ميكنك أن تفعل ما تشاء غري آبه  ،أي أنك إذا آمنت بألوهية عيسى فسوف تنجو ،للعامل
قلت  ،شريطة أن تكون علي يقني بأنك من التابعني ،عيسى كمنقذ لكبالذنوب واملعاصي ما دمت تؤمن ب

يف سفر أعمال الرسل رسالة بولس األوىل  ،ال بد أن أحبث يف اإلجنيل وأعرف احلق من الباطل يف ذلك: لنفسي
والقصة كما وردت يف  ،)٦:١٤(اهللا قد أقام الرب وسيقيمنا حنن أيضاً بقوته : إىل أهل كورينثوس يقول

مث دفن  ،أنه ملا قبضوا على السيد املسيح عرضوه أمام العدالة فحكم عليه بالصلب: اليم املسيحية فيه كاآليتالتع
  .فهنا تأيت اآلية مناسبة لتلك القصة

إذا مل يتدخل اهللا يف : لقد تأملت هذه اآلية طويالً مث قلت «:على هذا بقوله) رمحة بورنومو(لقد علق 
إذن ما دام املسيح مل يستطع إنقاذ نفسه فكيف  ،قي مدفوناً حتت التراب إىل يوم القيامةإقامة املسيح من القرب لب

  »أن يكون عاجزاً عن ذلك؟  ـ كما يزعمونـ يكون بوسعه إنقاذ اآلخرين؟ هل يليق بإله 
فهل انتقل نتيجة هلذا إال  ..كل ما ذكرته أسباب قوية ميكنها أن تزحزح أي مسيحي عن دينه: قلت
  ؟اإلسالم
وهلذا جعل اإلسالم آخر تطوافه الباحث عن  ..لقد ذكرت لك ما امتأل به الرجل من الشبهات: قال

  .احلق
 ١٩٦٩كان ذلك يف عام  ،عند ذلك عزمت على اخلروج من الكنيسة وعدم الذهاب إليها «:لقد قال يل

 من الديانة النصرانية وليس معىن ذلك أنين خرجت ذلك احلني ،حيث خرجت فعالً ومل أعد أتردد على الكنيسة
 ،والربوتستانت ،فهناك الكاثوليك ،ألنه كما هو معلوم هناك كنائس ومذاهب شىت يف الديانة النصرانية ،نفسها

حىت أنين أستطيع أن أقول بأن هناك أكثر من  ،وغريها كثري ،واليونيتاريان ،والبالي كسالمنت ،وامليثوديست
  .مذهباً يف الديانة النصرانية ٣٦٠
وأخذ يعدد مميزات هلذا املذهب مل أجد مثلها يف  ،ذات يوم لقيت صديقاً يل فدعاين إىل الكاثوليكيةو

وهي عبارة عن غرفة يف الكنيسة  ،يف هذا املذهب توجد حجرة الغفران: (قال صديقي ،مذهيب الربوتستانيت
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طلب العفو والغفران ذهب ومن  ،ويقعد على كرسي عال ،جيلس فيها قس ذو حلية كثيفة يرتدي لباساً أسود
ويرجع  ،وما أن يكاد يفرغُ من قراءا حىت يقال له بأنه برئ من ذنوبه ،وردد بعض األلفاظ الغري املفهومة ،إليه

كل ما تقترف يداك من الذنوب خالل أيام األسبوع : وأضاف قائالً ،وهكذا قال يل صديقي ،كيوم ولدته أمه
 ،فأنت ال حتتاج إىل الصالة. وحصولك على الغفران ،الكنيسة يوم األحدكفيل بأن يغفر لك عند ذهابك إىل 

  )غُفرت ذنوبك ،واعترفت أمامه ،ولكن إذا تركت ذلك كله وذهبت إىل القس ،وال إىل العبادة
وهو أن البشر مهما علت رتبة أحدهم ال  ،لقد تذكرت ما يقرره اإلسالم يف ذلك «:رمحة بورنوموقال 

بل ال بد للتائب  ،كما أن التوبة واملغفرة ال تسقط التكاليف والفرائض ،يه غفران ذنوب العبادميكن أن يوكَلَ إل
فإذا تركها فال قيمة لتوبته وعليه إمث كبري ال ميكن أن يتحمله  ،من أن يؤدي الصلوات اخلمس اليومية يف أوقاا

  .عنه غريه من الناس
 ،يف الكنيسة عليهم أمارات احلزن والكآبة لثقل الذنوب لقد رأيت الداخلني إىل حجرة الغفران: مث يقول

أما أنا فحني  ،بينما رأيت من خيرج منها وقد علت وجهه ابتسامة الفرح العتقاده بأن ذنوبه قد غفرت له
هذه ذنوبنا يتحملها : (ألنين كنت أفكر وأتسائل ،جربت تلك الغرفة دخلتها حزيناً وخرجت منها حزيناً

  .وحبثت عن دين آخر ،وهكذا مل أقتنع بالكاثوليكية فتركتها) حمل ذنوبه هو؟ولكن من يت ،القس
وهي مذهب آخر من مذاهب ) شهود يهوه(أخرى تسمى مسيحية بعد ذلك تعرفت على طائفة 

ومن هو : (قلت ،)اهللا: (قال ،)من تعبدون؟: (وقلت له ،وسألته عن تعاليم مذهبه ،لقيت رئيسهم ،املسيحية
ودخلت كنيستهم  ،وأميل إليه ،فصادف ذلك موافقة ملا كنت أومن به ،)عيسى هو رسول اهللا(: فقال) املسيح؟

  )لذلك ال نعلقه يف كنائسنا ،الصليب عالمة الكفر: (فقال ،فسألته عن سر ذلك ،فلم أجد فيها صليباً واحداً
ويف  ،لك املذهبلقد أمضيت ثالثة أشهر كاملة أتلقى تعاليم ذ: فقال ،صف هذه الفترة من حياتهلقد و

إذا توفيت على هذا  ،يا سيدي: (قلت له ،وكان هولنديا ،ايتها كان يل احلوار التايل مع رئيس الكنيسة
بل  ،ولكين لست سيجارة: (فقلت متعجباً ،)كالدخان الذي يزول يف اهلواء: (قال) فإىل أين مصريي؟ ،املذهب

: قلت له ،)توضع يف ميدان واسع: (فقال ،)د املمات؟وأين أجته بع: (مث سألته ،)أنا إنسان ذو عقل وضمري
فهل أدخل  ،سيدي إذا كنت عبداً مطيعاً ملتزماً ذا املذهب: (قلت ،)ال أعلم: (قال) وأين ذلك امليدان؟(

أما أنت  ،ألف شخص فقط ١٤٤الذين يدخلون اجلنة عددهم : (قال) فإىل أين إذن؟: (قلت ،)ال: (قال) اجلنة؟
 ،)فالدنيا خربت ،ولكن يا سيدي قد وقعت الواقعة: (وهنا قاطعته قائالً ،)رض مرة أخرىفسوف تسكن األ

هل حترق الكرسي لتخلص  ،لو كان لديك كرسي وفوقه حشرات مؤذية ،أنت ال تفهم حقيقة القيامة: (قال
يمة بعد وهكذا تبقى األرض سل ،بل تقتل احلشرات ويبقى الكرسي سليماً: (قال ،)ال: (قلت) من احلشرات؟

  ).فليس هناك ما يسمى بالنار ،وعندها ينتقل إليها الناس من ذلك امليدان ،تطهريها من الدنس واخلطايا
جبميع مذاهبها املسيحية حىت اختذت القرار األخري بترك  ،ودرست األمر وقلبته ،وهنا أعملت فكري جيداً

رأيت معبداً بوذياً  ،يف طريقي حبثاً عن احلق ويف أحد األيام بينما كنت أسري ،١٩٧٠كان ذلك يف عام  ،رمسياً
 ،وعلى اجلدران مثل ذلك ،مجيالً ضخماً فاقتربت منه فوجدت فيه عدة متاثيل وصور ويف السقف متثال لتنني
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 ،وما أن دخلت من البوابة حىت جاءين رجل فأوقفين ،كما شاهدت أمام البوابة متثالني على شكل أسد صامت
هذا معبد لنا فاحترم مكان  ،اخلع نعليك قبل أن تدخل: (قال ،)أريد أن أدخل( :قلت) إىل أين؟: (وسأل
  )عبادتنا

ولكن سرعان ما تركتها إلحساسي بأنين مل أجد  ،لقد جربت الديانة البوذية فترة من الزمن: (مث يقول
تعاليمها حىت  واليت انتشرت ،مث اتصلت بالديانة اهلندوسية اليت بدأت ونشأت يف اهلند ،احلق الذي أنشده

 ،فأخذت أتنقل بني تلك اجلزر اليت يوجد فيها نشاط ألتباع هذا الدين ،وصلت إىل بعض اجلزر اإلندونيسية
وقد جنحت يف املرحلة األوىل إىل درجة أنين أخذت أجرى  ،ومكثت معهم فترة من الزمن تعلمت فيها الكثري

ولكن  ،وإدخال املسامري يف أعضاء اجلسم إىل غري ذلك ،ةواملشي على املسامري احلاد ،اخلوارق كالعبور يف النار
  )أيضاً ليس هذا هو ما كنت أحبث عنه

 ،)وشيوا ،ويشنو ،برمها(نعبد : قال ،)ماذا تعبدون؟: (وذات يوم سألت رئيس املعبد اهلندوسي: مث يضيف
إنسان واحد امسه كريشنا الذي ثالثة آهلة جتلت يف جسد  ،إله الشر: وشيوا ،إله اخلري: ويشنو ،إله اخللق: برمها

ولو  ،إذن فال فرق يف أمر األلوهية بني اهلندوسية والنصرانية: (قلت لنفسي ،يعترب املنقذ للعامل عند اهلندوس
  ).اختلفت األمساء فهما يناديان ثالثة يف واحد

الد ملك جبار كان يف اهلند سنة ألفني قبل املي: فقال ،)اشرح يل نشأة كريشنا: (قلت للكاهن اهلندوسي
ويف إحدى الليايل الظلماء كان  ،فيقتل مولده الذكر خوفاً من أن حيتل عرشه غصباً ،ظامل ال يرحم حىت أبناءه
مث توقف  ،وكان يسري بسرعة مذهلة ،وإذا بكوكب مضئ يطلع يف السماء فوق رأسه ،امللك جالساً أمام قصره

راجعوا كتبهم  ،فلما سأل امللك رجال العلم والدين ،يف الفضاء وأرسل نوره الباهر على حظرية األبقار
هذه : فقلت يف نفسي ،إن ذلك دليل على جتلي اآلهلة يف جسم إنسان امسه سري كريشنا: فقالوا ،املقدسة

والفرق  ،وكنت أحدث ا الناس وأنا قس ،القصة حبذافريها مع تغيري األشخاص موجودة يف الديانة املسيحية
فال فرق إذن بني القصتني وال بني العقيدتني يف  ،واإلنسان عندنا هو املسيح ،يها هي بيت حلمأن القرية املشار إل

  .وقضية هوية املنقذ للعامل ،قضية أساسية هي قضية األلوهية
فإىل أين  ،يا سيدي إذا توفيت وأنا على دينكم: (لقد واصلت حواري مع الكاهن اهلندوسي فقلت له

: وقال ،)كن عليك أن متتنع عن قتل احلشرات من أمثال النمل والبعوض وغريهاول ،ال أعلم: (قال) مصريي؟
  )قد تكون هذه احلشرات آباءك وأجدادك املوتى(

ومل يكن أمامي إال اإلسالم الذي مل أكن أريد  ،ويف النهاية قررت أن أترك كل تلك الديانات: (مث يقول
 ،هية هلذا الدين الذي مل أكن أعرف عنه إال الشبهاتاعتناقه ملا غُرس يف نفسي منذ طفوليت من نفور وكرا

اعتباراً من هذه : وذات يوم قلت لزوجيت ،كنت أريد البحث عن احلق اهول وهذا البحث يلزم اجلهد والصرب
وهكذا أقفلت باب حجريت ورفعت يدي إىل  ،أريد أن أصلي وأتضرع إىل اهللا ،الليلة ال أريد أن يزعجين أحد

واهدين إىل دينك  ،إذا كنت موجوداً حقاً فخذ بناصييت إىل اهلدى والنور ..يا رب: (تضرعاً قائالًاهللا خاشعاً م
  )احلق الذي ارتضيته للناس
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ويف ليلة احلادي والثالثني من شهر : قال ،حوايل مثانية أشهر ،ذلك زمناً طويالًعلى استمر لقد ذكر يل أنه 
وبعد أن فرغت من دعائي املعتاد رحت يف نوم  ،ن من نفس العامم املوافقة للعاشر من رمضا١٩٧١أكتوبر عام 

ومل يكن بوسعي أن  ،إذ رأيت العامل حويل يف ظالم دامس ،وعندها جاءين نور اهلدى من اهللا عز وجل ،عميق
فإذا بنور حبيب يشع منه يبدد الظلمة من  ،فأمنعت النظر فيه ،وإذا جبسم شخص يظهر أمامي ،أرى شيئاً

ووجه باسم  ،له حلية جعدة الشعر ،فرأيته يلبس ثوباً أبيض وعمامة بيضاء ،تقدم الرجل املبارك حنويلقد  ،حويل
وما كنت  ،)ردد الشهادتني: (لقد خاطبين الرجل بصوت حبيب قائالً ،مل أر قط مثله من قبل مجاالً وإشراقاً

، أشهد أن ال إله إال اهللا : قل: (فقال) وما الشهادتان؟: (فقلت مستفسراً ،حينئذ أعلم شيئاً امسه الشهادتني
  .مث ذهب الرجل عين ،فكررما وراءه ثالث مرات) وأشهد أن حممداً رسول اهللا

 ،ما هي الشهادتني: ( وسألت أول مسلم قابلته ،وملا استيقظت من نومي وجدت جسمي مبلالً بالعرق
ما أن ينطقهما الرجل حىت يصبح  ، اإلسالمالشهادتان مها الركن األول يف: (فقال ،)وما قيمتهما يف اإلسالم؟

  .فاستفسرت منه عن معنامها فشرح يل املعىن ،)مسلماً
وبعد عشرين يوماً من ذلك احلادث وكانت ليلة عيد الفطر مسعت صيحات التكبري يرددها املسلمون من 

بل شكراً هللا على هذه  ،ءودمعت عيناي ال حزناً على شي ،فاقشعر بدين واهتز قليب ،املساجد القريبة من دارنا
م وقد ١٩٧١لقد مت ذلك يف عام  ،فاحلمد هللا الذي هداين أخرياً إىل ما كنت أحبث عنه منذ سنني ،النعمة

واجلدير بالذكر أا كانت يف طفولتها مسلمة ومن  ،فاختارت اإلسالم ،خيرت زوجيت بني اإلسالم واملسيحية
كما تبعنا أبناؤنا فاعتنقوا  ،وتبعاً جلهلها بأمور دينها احلنيف ،رينعائلة مسلمة تنصرت بسبب إغراءات املبش

  .م وحنن مسلمون واحلمد هللا١٩٧٢ومنذ الثاين من شهر فرباير عام  ،اإلسالم
  :عزت اسحاق معوض

 ،فسألت البابا عنه ،١ )عزت اسحاق معوض(من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا يف هذا الفصل اسم 
فسألته  ،وقد الحظت يف كالمه نفحات الصدق اليت أخربين عنها معلم السالم ..تقيت به يف مصروقد ال: فقال
ال وهدأمسيحيا ال أ قُمصاًوكنت  ..حممد أمحد الرفاعيوأنا اآلن  ..كنت عزت اسحاق معوض: فقال يل ،عنه
وإىل  ،احدة هي الدعوة إىل اهللاوأنا اآلن حبمد اهللا مسلم ال أمارس إال حرفة و ..الدعوة إىل املسيحيةسكن عن أ

  .اإلسالم العظيم الذي شرفين اهللا به
  فما قصة إسالمك؟: قلت

قد نشأت يف أسرة مسيحية مترابطة والتحقت بقداس األحد و: مث قال ،يسترجع ذكرياته ،سكت قليال
بإملامي  أقراين نومتيزت ع ،ويف سن الثامنة كنت أحد مشامسة الكنيسة ..أربع سنواتحينها عمري كان 

  .اجلماهري قدريت على القراءة من الكتاب املقدس علىوبالقبطية 
ولكنين عندما  ،مث قُمصاً ،ألصبح بعدها كاهناً ،مث متت إجراءات إعدادي لاللتحاق بالكلية األكلرييكية

                                                
  )بتصرف( ١٩٩١/  ١٠/  ٤ـ الصادرة يف  )نواملسلم(صحيفة : انظر)  ١(
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 ،١بلغت سن الشباب بدأت أرى ما حيدث من مهازل بني الشباب والشابات داخل الكنيسة وبعلم القساوسة
فوجدت النساء يدخلن الكنيسة متربجات وجياورن  ،وتلفت حويل ،وبدأت أشعر بسخط داخلي على الكنيسة

وإمنا هو  ،يرددون ما يقوله القس بدون أن يفهموا شيئاً على اإلطالق همواجلميع يصلي بال طهارة و ،الرجال
  .الكالمذلك جمرد تعود على مساع 

الذي يتردد يف الصلوات ـ  )القداس اإلهلي(جدت أن ما يسمى وعن املسيحية وعندما بدأت أقرأ أكثر 
  .ه دليل من الكتاب املقدسلليس ـ 

ذلك حول و،بل وداخل كل طائفة على حدة ،كثرية بني الطوائف املختلفةالاخلالفات باإلضافة إىل هذا 
ن من يد القسيس واليت كنت أشعر بنفور شديد من مسألة تناول النبيذ وقطعة القرباو..وغريه) الثالوث(تفسري 

  .جسدهوترمز إىل دم املسيح
  فكيف اجنذبت إىل اإلسالم؟: قلت
كان جيذبين شكل املسيحية بسبب طقوسها وعقائدها واحنرافاا بينما كان الشك يراودين يف : قال

عندما  وكنت ..املسلمني يف الصالة واخلشوع والسكينة اليت حتيط باملكان برغم أنين كنت ال أفهم ما يرددون
وكنت  ..يقرأ القرآن يلفت انتباهي لسماعه وأحس بشئ غريب داخلي برغم أنين نشأت على كراهية املسلمني
وبالفعل  ،معجباً بصيام شهر رمضان وأجده أفضل من صيام الزيت الذي مل يرد ذكره يف الكتاب املقدس

  .صمت أياماً من شهر رمضان قبل إسالمي
غري أنين ظللت متأرجحاً بني  ،يشتد علي مشوهودين غري كاملاملسيحية ن بأالشعور بدأت  ..مث بعد ذلك

 ،وبدأت أقرأ كثرياً وأقارن بني األديان ،واإلسالم ثالث سنوات انقطعت خالهلا عن الكنيسة متاماً املسيحية
وكنت أرى أن ..وكانت يل حوارات مع إخوة مسلمني كان هلا الدور الكبري يف إحداث حركة فكرية لدي 

حيث إن زاد  ،لدى أي مسيحي مااملسلم غري املتبحر يف دينه حيمل من العلم والثقة بصدق دينه ما يفوق 
األسفار بعض يف حني أن هناك  ،السنة النبوية يف متناول اجلميع رجاالً ونساًء وأطفاالًواإلسالم من القرآن

حني ويفضل أن يكون متزوجاً  ،ثالثنيالوبالكتاب املقدس ممنوع أن يقرأها املسيحي قبل بلوغ سن اخلامسة
  .٢قراءا

أو كيف استطعت أن تقهر تلك السدود واحلجب اليت  ..فكيف بدأت نقظة التحول يف حياتك؟: قلت
  كانت حتول بينك وبني اإلسالم؟

أستاذي وعندما جلست إىل شيخي ١٩٨٨كانت نقطة التحول يف حيايت يف أول شهر سبتمرب عام : قال
طلبت منه يف آخر اجللسة أن يقرئين الشهادتني و،ول مرة وناقشين وحاورين ألكثر من ساعةأل )رفاعي سرور(

حممد (فاغتسلت ونطقت بالشهادتني وأشهرت إسالمي وتسميت باسم  ،فطلب مين االغتسال ،ويعلمين الصالة

                                                
  .املرتبطة ذا يف الرسالة السابقة انظر بعض الشهادات)  ١(
  .من هذه السلسلة) الكلمات املقدسة(من رسالة ) األدب(انظر فصل )  ٢(
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كما  ..الرمسية ألغيته من مجيع الوثائقو١)عزت إسحاق معوض(بعد أن تربأت من امسي القدمي  )أمحد الرفاعي
  .. ٢أزلت الصليب املرسوم على يدي بعملية جراحية

  فهل ابتليت يف دينك كما ابتلي الكثري ممن أعلنوا إسالمهم؟: قلت
ورفض أيب أن أحصل على حقوقي املادية  ..يلكان أول بالء يل يف اإلسالم هو مقاطعة أهلي لقد : قال

ولكن اهللا عوضين عن  ،ودخلت اإلسالم صفر اليدين ،رثولكنين مل أكت ،عن نصييب يف شركة كانت بينناو
  .وبعمل يدر علي دخالً طيباً ،ذلك بأخوة اإلسالم

  فما الذي ترجو؟: قلت
ولكن أن أكون نافعاً  ،أال أكون مسلماً إسالماً يعود بالنفع علي وحدي فقطمن حيايت كل ما آمله : قال

  .الم يف الدعوة لدين اهللا تعاىلواإلس لغريي وأساهم مبا لدي من علم باملسيحية
  .مث انصرف بعد أن منحين أشعة جديدة من مشس حممد ..قال ذلك بروحانية أحسست تأثريها يف قليب

  :القس عيسي بياجو
: فقال ،فسألت البابا عنه ،)القس عيسي بياجو(من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا يف هذا الفصل اسم 

وقد تعجبت من كثرة من يدخل اإلسالم من  ،يف رحلة يل إىل الفلبني يف مهمة تبشريةبه لقد تشرفت بااللتقاء 
  :وقد جرى يل معه هذا احلديث ،الفلبينيني
  .قساً كاثوليكياًلقد مسعت أنك كنت : قلت
وحصلت  ،درست يف املعهد الالهويتوقد  ..هذا هو امسي األصلي ..كريسانتو بياجو أنا ..أجل: قال

  .وعملت كقس كاثوليكي ،انس يف الالهوتعلى درجة الليس
فما الذي جعلك تنصرف عن تلك  ،إن اإلسالم يتعرض يف هذه البالد لتشويهات كثرية: قلت
  أو ما الذي جعل الشبهات يضعف تأثريها فيك؟ ..الشبهات؟
كنت أمسع  لقد ..وقد أثرت يف تلك الشبهات تأثريا كبريا جعلت إسالمي يتأخر كثريا ..صدقت: قال

ويف ذلك احلني كنت ال أطيق حىت  ..ومل تكن عندي فكرة عما يدينون به ،ن املسلمني كمجموعة من الناسع
يف الفلبني كان  ) ؟! ..(وحىت املسلمون املنتمون إىل  ..جمرد مساع امسهم نظراً للدعاية العاملية اليت توجه ضدهم

  .سفك الدماءيسهل عليهم العدوان و ،يعطى اإلحياء بأم قراصنة ومهجيون
من % ٩٠الفلبني الذين ميثلون مسيحيي يشاركين فيه معظم بل كان  ..خاصا يبهذا الشعور ومل يكن 

   .السكان
فأخذتين الرغبة يف  ،عن اإلسالم )بيتر جوينج(يوم حضرت حماضرة ألقاها منصر أمريكي امسه وذات 

                                                
مل يغري أمساء الكثري من الصحابة، والذين غري أمساءهم  لقد ذكرنا أنه ليس ضروريا تغيري املنتمي لإلسالم امسه، فالنيب )  ١(

فال ينبغي على املسلمني التشدد يف هذا، ألنه قد يكون حجابا .. ابة من مل يرض بتغيري امسهمل يغريها إال بإذم، بل هناك من الصح
  .من احلجب عن اإلسالم

  .بل إنه حيرم إذا أدى ذلك إىل ضرر يف بدنه.. وهذا أيضا ليس شرطا)  ٢(
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وعن قصص  ،وأركان اإلسالم ،إلميانوانطلقت ألقرأ بعض الرسائل عن أركان ا ،التعرف على هذا الدين
وقد كانت تلك احملاضرة  ..فدهشت من أن اإلسالم يؤمن باإلنبياء الذين من أمههم املسيح عليه السالم ،األنبياء

  .هي بداية الشوق الذي وضعه اهللا يف قليب للبحث عن اإلسالم
ألنين كنت  ،مل أيأسكانت مشكليت نقص الكتب اليت تتكلم عن اإلسالم وعن القرآن ولكين وقد 

فبدأت أكون  ،مما أدخل الشك يف نفسي ،)إن التوراة فيها أخطاء(أستحضر من كالم املبشر األمريكي قوله 
  .فكريت عن الدين احلق الذي أومن به

وكلما حللت مشكلة أو أجبت  ،ومل أجد اإلجابات عن األسئلة اليت جالت آنئذ يف صدري حول اإلجنيل
ودعوت اهللا أن  ،لجأت إىل تفريغ ذهين من كل فكرة مسبقةف ..كل كثرية وأسئلة أكثرظهرت مشا ،عن سؤال

  .يهديين إىل احلق
فمثالً مل أكن على اإلطالق  ،وكان من املفارقات العجيبة أنين كقسيس كنت أعلّم الناس ما ال أعتقده

وملاذا ال يغفرها  ،هذا ظلم؟اآلخرين إذ كيف حيمل اهللا إنساناً ذنوب ،والصلب ،مقتنعاً بفكرة اخلطيئة األصلية
وكيف يفعل األب هذا بابنه؟ أليس هذا إيذاًء لألبناء بغري حق؟ وما الفرق بني هذا وبني ما يفعله ؟اهللا ابتداًء

  ؟الناس من إساءة معاملة األطفال
اقضات ال فتأملت نص التوراة فلم أجد إال كالماً مليئاً باألخطاء والتن ،بدأت أحبث عن الوحي احلقيقي

  .وهناك أكثر من توراة ،فأصل التوراة مفقود ،ندري من كتبه وال من مجعه
ومرت سنتان  ..لئال أفقد مصدر دخلي وكل امتيازايت ،ولكين كنت أمارس عملي ،اهتزت عقيديت متاماً

منهم فأخذت  ،وأنا على هذا احلال حىت جاء يوم لقيت فيه مجاعة من املسلمني يوزعون كتيبات عن اإلسالم
فقد كنت أحب  ،مث سعيت إىل مناقشة تلك اجلماعة اليت كانت توزع تلك الكتيبات ،واحداً قرأته بشغف

ألف مجاعة  ٢٠ففي الفلبني مجاعات مسيحية متصارعة يقارب عددها  ،وهذا ليس غريباً ،اجلدال واملناظرة
  .وكثرياً ما كنت أمارس اجلدال واملناظرة مع بعض تلك اجلماعات

ست مع ذلك الفريق املسلم يف إحدى احلدائق فوجئت بأن الذي حياورين كان قسيساً كبرياً دخل فلما جل
فأعجبين ألنين كنت أحب املساواة اليت مل  ،أخذت أنصت لكالمه عن النظام السياسي يف اإلسالمف ،اإلسالم

  .إىل خلقه ولكين حينئذ وجدا يف دين مبين على كالم اهللا ووحيه ،أجدها يف النظم البشرية
مث عن الفرق بني القرآن واإلجنيل فأعطاين كتاباً لرجل امسه  ،سألت املتحدث عن سبب اعتناقه لإلسالم

مث أخذت  ،قرأت الكتاب فوجدت فيه اإلجابة عن كل تساؤاليت حول اإلجنيل واقتنعت متاماً ..أمحد ديدات
 ،كان من فضويل أن سألته عن حممد و ،أقابل ذلك الرجل كل يوم مجعة بعد الظهر ألسأله عن كل شيء

وأعطاين مقاطع كثرية من  ،يف التوراة املوجودة حالياً ذكر حممد فذكر يل أن وهل هو من نسل إمساعيل؟ 
  .التوراة يف هذا الصدد

وكان من دواعي اطمئناين أن إمياين بعيسى عليه السالم جيعلين أقبل اإلميان مبحمد  ،أخذت أحبث ألقتنع
،  خلويف على مستقبلي ألنين أعلم يقيناً أنين لو أسلمت  ،شعرت بعدمها ببعض التردد ،حبثي شهرينواستمر
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كان الشيء الذي هزين هو و ،وسأخسر والدي وإخويت ،والكنيسة ،ودرجيت العلمية ،املال: فسأخسر كل شيء
  .ولإذ أصبحت بارداً جداً وغري مقتنع مبا أق عجزي عن تدريس الناس العقيدة املسيحية

 :فقال ىل ،وسألته عن الصالة ،مث لقيت صديقي املسلم ،تركت قراءة التوراة حىت الحظ والداي ذلك
ومل أكن  ،وأن حممداً رسول اهللا ،أشهد أن ال إله إال اهللا: فرفعت أصبعي بتلقائية وقلت خلفه ،الشهادة أوالً

  .سى رسول اهللاوأشهد أن عي :وقلت ،أعرف معىن هذا القول حىت شرحه هو يل بعد ذلك
: فقلت يف نفسي ،كان يف الس مسلمون كثريون من جنسيات خمتلفة فقام اجلميع وعانقوين وهنأوين

 فلماذا التمييز يف املسيحية ،لقد مجعهم اإلسالم بال متييز ،كل هؤالء مسلمون رغم اختالف جنسيام وألوام
  حىت جتد مجاعات مسيحية للبيض ومجاعات مسيحية للسود؟ 

بقيت على  ،فرجعت إىل بييت ونطقت بالشهادة باللغة االجنليزية بيين وبني اهللا تعاىل فليس يهمين الناس
ألنزع بعد ذلك فتيل القنبلة  ،وكنت أدخل الكنيسة ملدة ستة أسابيع ،إسالمي من غري أن يعلم أحد من معاريف

  .فغضب والداي أشد الغضب ،وأعلن إسالمي
فكلمين عن  ،فعرضت عليه ما عندي من تناقضات اإلجنيل ،ملنـزل ليناقشينوجاء الكاهن األكرب إىل ا

فوعدين ولكن  ،والً أن حممداً ليس رسوالً من عند اهللاأأقنعين  :بعض الشبهات اليت تثار حول اإلسالم فقلت له
  .وكأنين صرت جمنوناً ،ومسعت بعد ذلك أن الكنيسة كلها تصلي من أجلي ألرجع إىل عقلي ،مل يرجع

وكنت ألقي بعد ذلك برامج إسالمية يف  ـدراسة وتعلماً  ـبدأت بعد ذلك أثبت قدمي يف اإلسالم 
  .التلفزيون واإلذاعة احمللية اليت متوهلا اجلهات اإلسالمية

وأمحد اهللا على أن كنت  ..واعتنق اإلسالم بعد ذلك أيب وأمي وأخيت وزوجها وابن أخي وبنت أخيت 
  .املستقيم سبب هدايتهم إىل الصراط

يدخل يف اإلسالم كل شهر أكثر من : فقال يل ،سألته عن املدى الذي ينتشر فيه اإلسالم يف الفلبني
ومعظم  ..أما العدد احلقيقي فاملرجح أنه أكثر من ذلك ،الفلبني حسب السجالت الرمسيةمسيحيي أربعمائة من 

ولكن يعوقه  ،ومنهم من يقتنع باإلسالم ،سالمأهل الفلبني مسيحيون باالسم فقط والجيدون من يدعوهم إىل اإل
فالناس هناك ال تقبل توظيف من ترك  ،عن اعتناقه عامل اخلوف من املستقبل ألنه سيفقد األسرة وسيفقد العمل

  .املسيحية
إا أخالق  ..إا املعاملة الطيبة: فقال ،السر يف هذا اإلقبال الشديد على اإلسالم يف هذه البالدعن ته سأل

كأن  ،فكثري ممن أسلموا كان دافعهم إىل االقتراب من عقيدة التوحيد معاملة املسلمني احلسنة هلم ..سالماإل
وكثري ممن أسلموا  ..أو زميالً ملسلم حسن الصحبة ودمث األخالق ،يكون صاحب العمل مسلماً حسن املعاملة

إذ أحسوا بالفرق عندما فقدوا  ،بلد إسالمييف الفلبني مل يسلموا إال بعد أن عادوا إىل بالدهم بعد العمل يف 
فأعلنوا إسالمهم بعيداً عن كل ضغط أو  ،فتبخرت كل أوهامهم وشكوكهم حول اإلسالم ،املناخ اإلسالمي

  .تأثري
برؤية منظر املسلمني وهم الناس  تأثروقد ذكر يل أن من أسباب ذلك اإلقبال الشديد على اإلسالم هو 
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  .يصلّون
فيكفي مثل  ..من السهل دعوة هؤالء: فقال ،ثقافة دينيةنتشار اإلسالم بني املثقفني وقد سألته عن سر ا

 الوسائلأفضل فتلك  ،ودراسة مقارنة األديان ،وندعوه إىل مقارنة أسفار الكتاب املقدس ،نأخذ بيدههذا أن 
  .إلقناعه

يصد الناس هو الفكرة أول ما : فقال ،العقبات اليت حتول دون دخول الناس يف اإلسالموقد سألته عن 
الذين يعطون صورة  ،سلوكيات كثري من املسلمنيباإلضافة إىل  ..اخلاطئة اليت تعشش يف أذهام عن اإلسالم

الشبهات اليت تثار وأخريا  ..بعض املسلمني من غري علماجلاهلة اليت تصدر من وى افتالمث  ،سيئة عن اإلسالم
وإىل الزواج  ،فيدعو الرجل إىل طالقها ،ويسيء معاملة املرأة ،حول اإلسالم من كونه يدعو إىل اإلرهاب

  .وأنه حيرمها من حقوقها ويقهرها وال يعطيها حريتها ،بغريها
  :ماري واتسون

هذه  : فقال ،فسألت البابا عنه ،)ماري واتسون(من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا يف هذا الفصل اسم 
وقد التقيت ا ـ هي األخرى ـ  ،بني لوس أجنلوس والفلبني امعظم شبا شتاع ،أمريكية املولد اسم امرأة
: فأجابت ،فسألتها عنها ،وقد الحظت يف كالمها نفحات الصدق اليت حدثين عنها معلم السالم ،يف الفلبني

وكذلك  ،السيدة خدجية ـ رضي اهللا عنها ـ كانت أرملةإن  ..خدجيةوأنا اآلن  ..لقد كنت ماري واتسون
 ،عاماً عندما تزوجت من النيب  ٤٠وكانت تبلغ من العمر  ،وأنا كذلك ،وكان لديها أوالد ،ا كنت أرملةأن

كما أنين معجبة جداً  ،عندما اعتنقت اإلسالم ،وكذلك أنا كنت يف األربعينيات ،وآمنت مبا أنزل عليه
  .لك فأنا أحب شخصيتهالذ ،آزرته وشجعته دون تردد ألا عندما نزل الوحي على حممد  ،بشخصيتها
  فكيف رحلت من ماري إىل خدجية؟: قلت
تكاد يف قصرها تشبه رحلة السحرة الذين أراداوا أن يتحدوا  ..لقد كانت رحلة قصرية جدا:  قالت

  .فلم ميلكوا إال أن يسجدوا هللا ،موسى ورب موسى
  .فقد أسلمت تقليدا إذن: قلت
فقد  ..لقد ابتدأت هذه القناعة من دراسيت املعمقة للمسيحية ..بل مل أسلم إال عن قناعة تامة ..ال:  قالت

وبكالوريوس يف علم الالهوت  ،درجة من كلية ثالث سنوات يف أمريكا: كان لدي ثالث درجات علمية
كذلك عملت يف  ،فقد كنت الهوتية وأستاذاً حماضراً وقسيسة ومنصرة ..ومعلمة الالهوت يف كليتني ،بالفلبني

وكتبت  ،وكذلك ضيفة على برامج أخرى يف التلفاز ،حطة الدين املسيحي إلذاعة الوعظ املسيحياإلذاعة مب
  مقاالت ضد وماذا عن أوالدك؟

  فكيف بدأ ذلك التحول املفاجئ من خمتصة يف املسيحية إىل مؤمنة باإلسالم؟: قلت
فإذا بأستاذ حماضر فلبيين  ،كنت يف إحدى احلمالت التنصريية إىل الفلبني إللقاء بعض احملاضرات:  قالت

 ،فأخذت أسأله وأحلّ عليه حىت عرفت أنه أسلم هناك ،الحظت عليه أموراً غريبة ،جاء من إحدى الدول العربية
  .وال أحد يعرف بإسالمه وقتئذ
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ملاذا أسلم؟ وملاذا بدل : راودتين أسئلة كثرية ،مقالتهبعدما مسعت عن اإلسالم من هذا الدكتور الفلبيين 
 ،ففكرت يف صديقة قدمية فلبينية أسلمت ..عنه البد من أن هناك شيئاً يف هذا الدين وفيما تقوله املسيحية دينه؟

ألن  ،وأول شيء سألتها عنه معاملة النساء ،وبدأت أسأهلا عن اإلسالم ،فذهبت إليها ،وكانت تعمل باجلزيرة
كما كنت  ،وهذا غري صحيح طبعاً ،يف دينهن تعتقد أن النساء املسلمات وحقوقهن يف املستوى األدىن املسيحية

  .١لذلك هن خمتبئات وكائنات يف منازهلن دائماً ،أعتقد أن اإلسالم يسمح لألزواج بضرب زوجام
ومعتقدايت اخلاطئة  فاندهشوا جداً من معلومايت الغزيرة عن املسيحية ،املركز اإلسالميبعد ذلك ذهبت إىل 

وأحتدث إليهم ثالث ساعات  ،طوين كتيبات أخذت أقرأ فيها كل يوموأع ،وصححوا ذلك يل ،عن اإلسالم
وكانت تلك املرة األوىل اليت أقرأ فيها كتباً ملؤلفني  ،كتاباً ١٢كنت قد قرأت بنهايته  ،يومياً ملدة أسبوع

 والنتيجة أنين اكتشفت أن الكتب اليت قد كنت قرأا من قبل ملؤلفني نصارى ممتلئة بسوء الفهم ،مسلمني
وهذه  ،لذلك عاودت السؤال مرة أخرى عن حقيقة القرآن الكرمي ،واملغالطات عن اإلسالم واملسلمني

  . الكلمات اليت تقال يف الصالة
وأنه هو الذي يغفر الذنوب  ،وأن اهللا وحده ال شريك له ،ويف اية األسبوع عرفت أنه دين احلق

ألن الشيطان دائماً يشعل  ،سالم قد استقر يف قليب بعدلكن مل يكن اإل ،وينقذنا من عذاب اآلخرة ،واخلطايا
وابتهلت إىل اهللا أن  ،فكثف يل مركز التوعية اإلسالمي احملاضرات ،فتيل اخلوف والقلق يف النفـــس

  .يهديين
ويف خالل الشهر الثاين شعرت يف ليلة ـ وأنا مستلقية على فراشي وكاد النوم يقارب جفوين ـ بشيء 

وشعرت  ،ونطقت بالشهادة ،يا رب أنا مؤمنة لك وحدك :فاعتدلت من فوري وقلت ،قليبغريب استقر يف 
ومل أندم أبداً على هذا اليوم الذي يعترب يوم  ،واحلمد هللا على اإلسالم ،بعدها باطمئنان وراحة تعم كل بدين

  . ميالدي
  أمل تالقي أي ضغوط بعد إسالمك؟: قلت
وبعد شهور عدة طلب مين أن أنظم جلسات أو  ،يف كلييت بعد إسالمي تركت عملي كأستاذة:  قالت

وظللت أعمل به تقريباً ملدة  ،ندوات نسوية للدراسات اإلسالمية يف مركز إسالمي بالفلبني حيث موطن إقاميت
القسم النسائي كداعية إسالمية خاصة متحدثة باللغة يف مث عملت مبركز توعية اجلاليات بالقصيم  ،سنة ونصف

  .جبانب لغيت األصلية الفلبينية
  وأهلك؟: قلت
كنت فعندما  ..وقد استعملت كل الوسائل لدعوم إىل اهللا ..لدي سبعة أبناء من زوج فلبيين:  قالت

أعمل باملركز اإلسالمي بالفلبني كنت أحضر للبيت بعض الكتيبات واالت وأتركها باملرتل على الطاولة 
وبالفعل بدأ هو  ،نه الوحيد الذي يعيش معيأإذ  ،وفر إىل اإلسالممتعمدة عسى أن يهدي اهللا ابين كريست
كذلك كان لدي منبه أذان فأخذ يستمع إليه مراراً وتكراراً وأنا  ،وصديقه يقرآا ويتركاا كما هي متاماً
                                                

  . ةمن هذه السلسل) رمحة للعاملني(انظر الشبهات املرتبطة حبقوق املرأة يف اإلسالم يف )  ١(
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مث جاء إخوة عدة من املركز  ،ففرحت جداً وشجعته ،مث أخربين بعد ذلك برغبته يف اإلسالم ،باخلارج
  .سالمي ملناقشته يف اإلسالم وعلى أثرها أعلن الشهادةاإل

  وسائر أهلك؟: قلت
وعندما أسلمت كان رد ثالث من بنايت عنيفاً إزاء اعتناقي  ،يف أمريكابنايت مجيعهن متزوجات :  قالت

لكن  ،فقررت االستقرار يف الفلبني ،كما أن بييت وتليفوين روقبا ،والباقيات اعتربنه حرية شخصية ،اإلسالم
وعندما  ،لذلك بكيت ثالثة أيام ،ألين من قبل كنت مرتبطة م لكون أيب وأمي ميتني ،تنكر يل أهل زوجي

فكنت أعترب هذا مبثابة دعوة  ،كنت أظهر يف الشارع ذا الزي كان األطفال ينادون علي بالشيخة أو اخليمة
  . كما جتنبين كل من يعرفين متاماً ،إىل اإلسالم
  سلم من أهلك إال ابنك؟فلم ي: قلت
وأدعو اهللا  ،ومسى نفسه عمر ،هو ابين الوحيد الذي اعتنق اإلسالم يف الوقت احلايلذلك  ..أجل:  قالت

  . أن مين على باقي أوالدي بنعمة اإلسالم
  فما الذي جذبك إليه؟ ..ذكرت يل سرعة اجنذابك لإلسالم: قلت
البوصلة اليت توجه كل بل رأيت أنه  ..واألمثل للحياة اإلسالم هو الطريق األكمللقد رأيت أن :  قالت

  . مظاهر احلياة يف االقتصاد واالجتماع وغريها حىت األسرة وكيفية التعامل بني أفرادها
  فما اآليات القرآنية اليت جذبتك؟ ،عهدي بكل داخل إىل اإلسالم ينجذب إىل آيات معينة: قلت
  .وقد ساعدتين وقت الشدة ،ي تعين يل الكثريوه ،امتلكتين ولكن آية خاصة ..كل القرآن جذبين:  قالت
  ما هي؟: قلت
  )١٦٣:آل عمران( ﴾هم درجات عند اللَّه واللَّه بصري بِما يعملُونَ ﴿:'قوله : قالت
  هل حاولت استخدام قناعتك لنشر الدعوة إىل اإلسالم؟: قلت
وقد  ،يف اجلامعات والكليات بالفلبنياإلسالم  احملاضرات عن ألقيت العديد منف ،لقد من اهللا علي: قالت

دعيت من قبل رؤساء بعض الدول إلجراء حماورات بني مسلمة ومسيحية لكن ال أحب هذه احملاورات ألن 
بل أفضل األسلوب اهلادئ ال سيما اهتمامنا  ،وأنا ال أحب هذه الطريقة يف الدعوة ،أسلوا عنيف يف النقاش

  . أوالً مث دعوته ثانياً ،هبالشخص نفس
  خطة عمرها ربع القرن املقبل لتنصري املسلمني؟لقد مسعت عن : قلت

   ..اإلسالم من مجيع الدياناتسر اضطهاد بعد قراءيت عن اإلسالم علمت : وقالت ،ابتسمت
  ما ذاك؟: قلت
ألم ال يبدلون دينهم وأن املسلمني أقوى ناس  ،ألنه أكثر الديانات انتشاراً على مستوى العامل:  قالت

  . ذلك أن دين اإلسالم هو دين احلق وأي دين آخر لن يعطيهم ما يعطيه هلم اإلسالم ،وال يرضون غريه بديالً
  فجهودهم إذن ستخيب يف تنصري املسلمني؟: قلت
  .كما خابت جهود كل من سبقهم:  قالت
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  مل؟: قلت
  ؟٢سالمعن صمود اإل ١)جابرييلي فرانشيسكو( أمل حيدثك :  قالت
  وكيف عرفت ذلك؟ ..بلى: قلت
  .وحسبك بإجابته ..لقد أجابك:  قالت
  .قد سألتك كيف عرفت ذلك: قلت
  )٢٨٢من اآلية: البقرة( ﴾ واتقُوا اللَّه ويعلِّمكُم اللَّه واللَّه بِكُلِّ شيٍء عليم ﴿:قالت

  .دة اهتديت ا بعد ذلك إىل مشس حممدلتترتل علي بعد انصرافها أشعة جدي ،مث انصرفت ،قالت ذلك
  :كرست راجا

هو : فقال ،فسألت البابا عنه ،٣ )كرست راجا(من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا يف هذا الفصل اسم 
  .فتحول إىل اإلسالم ،ولكن اهللا هداه بتلك القراءة ،ليجعله وسيلة لبث الشبه عن اإلسالمالقرآن قرأ  رجل

واليت حكيت لك  ،ـ وذلك يف فترة تواجدي باهلندأقصى جنوب اهلند ب )متلنادو(والية يف وقد التقيت به 
كنت يف : ومما ذكره يل من قصة إسالمه قوله ،ب املقدسابالكتبعض أخبارها ـ وقد وجدته عميق املعرفة 

ولغىت  ،نادورولدت ىف عائلة مسيحية ىف قرية من والية تلموقد   ..)كرست راجا(والديت األوىل أمحل اسم 
 ..املسيح حباً شديداًوأمثلها أحب  ..منذ صغر سىن كنت أحب املسيحية ،التاميلية وأعرف عدداً من اللغات

  . كنت أدعو اهللا دائما أن حيول املسلمني مجيعا إىل املسيحيةقد و
تعلقة باإلسالم بعض األمور امله يف لكى أناقش ،عظيمةفرصة فاعتربا  ،وىف أحد األيام التقيت بعامل مسلم

  .أو خيالف الفطرة ،لن جتد شيئاً ىف القرآن خيالف العقل: قائالحتداىن لكنه سرعان ما  ،واملسيحية
فعرفت أن  ،فقرأت ترمجة املعاىن ىف اللغة التاميلية مرتني ،كان هذا التحدى سبباً ألقرأ القرآن الكرميلقد 

  . لت اإلسالم ديناًفقب ،حمرفة املسيحيةأن و ،اإلسالم هو الدين الصحيح
  ؟ !ذه السهولة : قلت
فَال تطعِ الْكَافرِين وجاهدهم بِه   ﴿:فيه 'لقد قال  ..القرآن الكرمي هو كتاب الدعوة األكرب ..أجل: قال

  )٥٢:الفرقان( ﴾ جِهاداً كَبِرياً
  فهل تعرضت للبالء كما تعرض الكثري من إخوانك ممن أسلموا؟: قلت
وقد تعرضت بفضل اهللا لبعض البالء الذي جتاوزته حبول اهللا  ..سنة اهللا لتمحيص الصادقني البالء: قال

ضحكوا على قد و ،نك صرت جمنوناإ: وكانوا يقولون يل ،كانوا ينظرون إىل نظرة السخريةفالناس  ..وقوته
                                                

مستشرق إيطايل، وقد اشتهر مبواقفه املعتدلة من التاريخ ) ١٩٩٧ـ   ١٩٠٤) .abrieli Francescoهو يف األصل )  ١(
اإلسالمي حىت إنه كتب عن صالح الدين األيويب بوصفه بطالً وشخصية عظيمة بالرغم مما تعرضت له هذه الشخصية من تشويه 

  . يف الكتابات الغربية
  )صمود(السابقة فصل انظر الرسالة )  ٢(
  .هـ ١٤١٧حمرم ، ٧٤: العدد ،اخلريية الة: انظر)  ٣(
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وصربت عليها  ،ىوحتملت مجيع هذه املشاكل من قوم ،١ألنىن أطلقت اللحية بعد أن كنت متعودا على حلقها
ألنىن كنت أقرأ ىف القرآن قصص الدعاة واملصلحني من اآلنبياء والرسل وحتملهم األذى واملصائب ىف سبيل 

  . التبليغ الدعوة إىل اهللا
  ؟!أقرب الناس إليك  ..وأهلك: قلت
أسلم على يدى وقد  ،وثالثة من أوالدى ،زوجىت تأسلملقد  ..فأسلموا ،لقد من اهللا عليهم: قال

  . بعض األخوة اآلخريناإلضافة إليهم ب
  فما احلرفة اليت اختذا بعد إسالمك؟: قلت
ويعيشون عيشة  ،جيدا أن أحبار النصارى وعلماءهم ودعام يتمتعون بكل نعيم ىف الدنيا تعلمأنت : قال

  .رضية مبا حيصلون عليه من املعونات اهلائلة من الدول املسيحية
واآلن أجتول ىف القرى واملدن  ،عد اهللا ىل ىف اآلخرة من نعيم ىف اجلنةطمعا مبا أكل ذلك تركت وقد 

 ،وأبني هلم أباطيل دينهم ،وأدعوهم إىل اإلسالم ،لتقى بالناس أفراداً ومجاعات أوجه الدعوة إليهمأو ،ماشيا
م إذا ألنىن على يقني أ ،يصال ترمجة معاىن القرآن الكرمي إىل كل شخص من غري املسلمنيبذل جهدى إلأو

  . قرأوا القرآن مرة واحدة من أوله إىل آخره فسيدخلون ىف دين اهللا
  ؟ إذن املراكز اإلسالميةفأنت تابع لبعض : قلت
كداعية ىف مركز الدعوة للمسلمني اجلدد التابع جلمعية أهل ـ حبمد اهللا ـ شتغل فأنا أ ..أجل: قال

تبذل جهدها ىف نشر الدعوة إىل اهللا بني املسلمني  والىت ،القرآن واحلديث ىف والية متلنادوا جنوب اهلند
  . وغريهم

  هل ترضيك جهود املسلمني الدعوية؟: قلت
وعلى  ،آالف القلوب ىف هذه املنطقة تنتظر الفرصة للدخول ىف اإلسالمإن : مث قال ،نظر إيل حبزن

 ،يقوموا بالدعوة املستمرة مث ،جيب عليهم أن يتمثلوا صورة اإلسالم الصحيحة أوال ،املسلمني مسئولية كربى
وعلى املؤسسات واهليئات  ،ويبذلوا جهدهم ىف تعريف اإلسالم لغري املسلمني من النصارى واهلندوس وغريهم

  . اإلسالمية ىف داخل البالد وخارجها الىت تم بالشئون الدينية أن تقوم بتوزيع ترمجة معاىن القرآن بكية كبرية
فقد كنت جاهال به أكثر من ثالثني  ،لون أمام اهللا لتأخر دخوىل ىف اإلسالماملسلمني هم املسئووأعتقد أن 

وإنىن أخشى أن يقول الناس مجيعاً يوم  ،املسلمني ىف دعوتى لإلسالم وبيان معانيهتقصري وذلك بسبب  ،سنة
  .القيامة أمام اهللا تعاىل مثل قوىل هذا

  :سيف اإلسالم التهامي
 ،فسألت البابا عنه ،)سيف اإلسالم التهامي(البابا يف هذا الفصل اسم  من األمساء اليت رأيتها يف دفتر

وقد ، إجنيليةه أمكانت أرمن كاثوليك ووهو شاب مسيحي كان أبوه من  ..وقد التقيت به يف القاهرة: فقال

                                                
  .لقد ذكرنا أنه ال ينبغي التشدد مع من أسلم يف هذه األمور، حىت ال تكون سببا يف حجاب الناس عن اإلسالم)  ١(
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 ويف ،وأنا أذهب إىل الكنيسة كل يوم أحد ،فمنذ نعومة أظافرى، نشأت نشأة مسيحية حبتة: فقال ،سألته عنه
فقد أحببت الذهاب  ،ويف كل وقت أشاء حيث مل يكن علي رقيب فيما خيص ذهايب للكنيسة ،األعياد
  . ألعاب ومعسكرات ورحالتوصلوات واالستمتاع بكل ما فيها من شعائرو،إليها

فقد كان عدد طالب  ،األرمنية وهي مدرسة ال تقبل إال النصارى األرمن )نوباريان(التحقت مبدرسة مث 
  .فقط يف مجيع مراحل التعليم ا اطالب ١٢٥ة من حضانة إىل ثانوي ما يقرب من املدرس

وكانت باملدرسة  ،وحنن واقفون يف صفنا ،وكان أول ما نفعله صباحاً يف طابور املدرسة هو الصالة
  . وكان أكثر املدرسني يف املدرسة نصارى ،كنيسة

بل كانت معظم أوقايت  ،قائي يف احلي أو جرياينإختالط باملسلمني إال القليل من أصدومل يكن لدي أي 
  .الصالةوساعد القسيس يف مراسم القداسأ وكنت أخدم كشماس يف الكنيسة، أقضيها بالكنيسة 

ويف هذه املرحلة بدأت أرتبط بالكنيسة  ،استمر يب احلال على ذلك حىت وصلت املرحلة الثانوية
وأصبحت أقوم  ،ذه العالقة ألين كنت من املقربني لديهموكنت سعيداً جداً  ،والقساوسة أكثر من ذي قبل

باإلضافة إىل حتضري القربان  ،مبعظم شعائر القداس من قراءة لإلجنيل ورد على القسيس عندما يتلو أي شيء منه
  .واخلمر للقداس

ن أل :فقال يل ،وكان من العوام البسطاء ،مع أحد أصدقائي املسلمنيجالسا ويف يوم من األيام كنت 
  تسلم؟

  ومل ال تتنصر أنت؟ ..ومل أسلم ؟ :فقلت له
لقد  ..وكانت ـ مع شدا ـ هي سبب إسالمي بعد ذلك ،فقال يل عبارة كانت هي أشد ما مسعت

  ) أنتم كلكم يف النار ( :قال يل
  ..كالصاعقةلقد نزلت علي هذه الكلمة 

  ؟خلون اجلنةوأنتم املسلمون تد ،ملاذا أدخل أنا والنصارى مجيعاً النار: قلت
  !وأن املسيح ابن اهللا وغريها من االفتراءات على املسيح ،ألنكم تقولون ثالث ثالثة :فقال

  هل قرأت اإلجنيل؟..وكيف عرفت كل هذه األشياء: فقلت له
  . بل قرأا عندنا يف القرآن ..ال :قال

وكيف يقر ) سابقاً( ديننا فكيف يعرف القرآن ما هو يف ،كان هذا من األشياء العجيبة اليت مسعتها أيضاً
  بأن هذه األشياء اليت نقوهلا على املسيح كلها كفر وتؤدي إىل النار؟

على أقرؤه وألول مرة  ،مث بدأت أقرأ اإلجنيل ،وبدأت أفكر مليا يف هذا األمر ،أمرياحترت يف عندئذ 
دعاء ألوهيته تارة او ،سيحوبدأت أجد االختالفات الشديدة يف ذكر نسب امل ،فقد كان على قليب عمى ،بصرية

  .ونبوته تارة أخرى
  أم هو اهللا؟ ،أم ابن اهللا ،أهو نيب ..أتساءل من هو املسيح إذنوقد جعلين كل ذلك 

ولكين مل أجد ، لكى أحصل على اإلجابة الشافية، مث أذهب ا إىل القسيس ،وبدأت أضع بعض األسئلة
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  .ما يثلج صدري يف أي إجابة
وهو  ،أن املسيح جالس على جبل الزيتونيذكر ملاذا الكتاب املقدس : لت القسيسأتذكر أين ذات مرة سأ

  وملن يسجد؟ ..فإن كان هو اهللا حقاً فلمن يدعو ..يدعو اهللا
   .فأجابين إجابات مل أفهم منها شيئاً

وأخذت أفكر يف  ،مث بدأت أفكر فيما كنا نفعله يف الكنيسة من اعتراف باخلطايا والذنوب للقسيس
 ،القسيس أن هذين الشيئني صارا دم وجسد املسيحليذكر  ،يوضع يف اخلمرالذي طري الالش ذلك اجل ..اولةاملن

  !يغفر له ويطهر من الداخل اومن يأخذه
وكيف  ..ومن يغفر له ..وهو ملن يعترف ..كيف يغفر ذنويب بشراً مثله مثليـ حينها ـ تساءلت قد و

 ١وكيف يطهر ما يف داخلي ويغفر ذنويب ..هذه خرافة أم حقيقة هلو ..حيل دم وجسد املسيح يف هذه الكأس
  ؟ !

مثل عدم االعتراف : فبدأت آخذ قرارايت من نفسي ،ومل أجد هلا إجابة ،بدأت األسئلة تكثر داخلي
   ..آمنت أن املسيح عليه السالم نبياً ألنه بشرو،وأيضاً عدم أخذ املناولة ،للقسيس ألنه بشر مثلي
ربنا (بدأت أقرأ اإلجنيل بدون أن أقول والكمال اخلاصة اليت تتناىف مع صفات البشرواإلله له صفات 

ومل أشعر أن  ،ولكن مع هذا مل أشعر بالراحة اليت أريدها ،)فقط(ولكن أقول يسوع املسيح  ،)يسوع املسيح
   .هذا هو احلل يف هذا الدين الذي أعتنقه

دروسي يف غرفيت داخل مرتل األسرة أراجع  يوم  كنت ذات ،ويف تلك احلقبة من حيايت ،وأثناء ذلك
وكانت مكربات الصوت تعمل من بعد صالة العشاء  ،وكنا يف شهر رمضان ،الذي يقع خلفه متاماً مسجد

  ..وكان صوت اإلمام الذي يقرأ القرآن يصل إىل غرفيت ،خالل صالة التراويح
ومل أكن قد علمت بعد أن هذه التالوة  ،يبكنت أشعر فيه حبالوة متس قلو ..مجيال اخافت اصوتلقد كان 

   .هي القرآن الكرمي
وكان ذلك يوم األحد بالقداس داخل الكنيسة  ،مث جاءت اللحظة اليت شرح اهللا فيها صدري لإلسالم

  .قبل القداس استعداداً لقراءته على الناس خالل الصالة، عندما كنت أقرأ اإلجنيل
أم يسوع املسيح فقط ألنه نيب وليس  ..ل ربنا يسوع املسيح؟هل سأقو: وأثناء استعدادي سألت نفسي

ولكن كيف سأخالف  ،ولكن إذا قلت ذلك سوف يدرك احلاضرون أين جتاوزت عن تلك الكلمة ،بإله
  ..ضمريي

وأن أجعل هذا التغيري عندما  ،ويف النهاية قررت أين سأقرأ اإلجنيل كما هو دون تغيري مادمت أمام الناس
   .أقرأه مبفردي

وبدأت أقرأ بثبات كما هو مكتوب متاماً حىت وقفت عند  ..وجاء ميعاد قراءيت لإلجنيل خالل القداس
خالل ) ربنا(أنا أجتاوز كلمة وومل أشعر بنفسي إال، فأىب لساين أن ينطق ا).. ربنا يسوع املسيح: (كلمة

                                                
  . من هذه السلسلة انظر ما يتعلق ذه الطقوس وانصرافها عن املسيحية احلقيقية يف الرسالة السابقة)  ١(
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 ،مث جلست ،وقفت عن القراءةفت ،فأشار إيل باجللوس، وتعجب القسيس من ذلك املوقف ،القراءة بالكلية
  ..حىت إذا انتهت الصالة توجهت للغرفة اخلاصة بنا ،ولكننا أكملنا الصالة بشكل طبيعي

  ملاذا مل تقرأ اإلجنيل كما هو ؟ ..مل فعلت ذلك ؟: وهنالك سألين القسيس
  !إين أريد أن أذهب إىل البيت ألستريح: وقلت له، فلم أجبه

  .ملا فعلت ة الدهشةوذهبت إىل غرفيت وأنا يف غاي
وأصبحت ال أشعر  ،كما كنت معتاداً من قبل ،أنام قبل إمتام قراءة اإلجنيل يومياًصرت ، منذ ذلك اليوم
  ..وال حىت الذهاب إىل الكنيسة ،وال قراءة، بالراحة ال يف صالة

 ي املسلمالكلمة القاسية اليت قاهلا يل صديقتلك ..) كلكم يف النار( وظلت  ..وظللت أفكر يف حايل
  .ختترق أذين
فعرفت  ،أقبلت على القراءة اجلادة يف كتب املقارنات والكتب اإلسالمية اليت تتناول حياة املسيح.. بعدها

  ..احلديثويف العهدين القدمي وهو ذكر النيب  ،وعلمت أيضاً مامل أكن أعلم، من هو املسيح يف اإلسالم
قال ، )نيب(وأن املسيح  ،مكرمان غاية التكرمي يف القرآن، )عليهما السالم(كتشفت أن املسيح وأمه مرمي او

   .ويكثر فيه اللغط ،فتأكدت حينئذ أن اإلجنيل الذي بني يدي حمرف ،)روح منه(وهو  ،فكان ،اهللا له كن
وأنه هو الطريق إىل اجلنة  ،وأن اهللا ال يرضى غري اإلسالم ديناً، هو دين احلق) اإلسالم(مث علمت أن 

   .من الناروالنجاة 
، أفهم منه شيئاً ـ  حينهاـ وعندما قرأته مل أكن  ،فذهبت بعدها إىل إحدى املكتبات واشتريت مصحفاً

  .ولكين أحسست براحة غريبة يف صدري
، فاحلمد هللا أوالً، وأرشدهم إليه ،لقد انشرح صدري هلذا الدين الذي ارتضاه اهللا لعباده وكرمهم به

   .احلمد هللا على نعمة اإلسالم وكفى ا نعمة ، أبداً أبداًواحلمد هللا،واحلمد هللا آخراً 
  أمل يقاطعوك بسبب إسالمك؟ ..وأهلك: قلت
 ،ومل يعارضين منهن أحد ،من املدهش أين عندما أخربت أخوايت باإلسالم وجدن قد سبقاين إليه: قال

  . .فاحلمد هللا الذي من علينا مجيعاً باإلسالم
، وما أعظمه من إله واحد أحد، فما أمجله من دين ..بالشهادتني ولدت من جديدفيه نطقت فاليوم الذي 

  .مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفواً أحد
  .فمن يستعني بسؤالك وأنت ال ختيب من رجاك، أنت عزي وأنت جاهي، فلك احلمد يا إهلي

  :جي ميشيل
رجل  ذاه: فقال ،فسألت البابا عنه ،)ميشيلجي (من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا يف هذا الفصل اسم 

  من أنت؟: فسألته ،والحظت يف كالمه نفحات الصدق ،وهو طبيب التقيت به يف الصومال ،من أهل بلدي
  .عبد اجلباروأنا اليوم  ..كنت جي ميشيل: قال
  .عبد اجلبارفحدثين عن رحلة جي ميشيل إىل : قلت
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كون رئيساً للبعثة التنصريية يف أبأملانيا الغربية لكي ريية تنصمنظمة  ينختارتتبدأ قصيت عندما ا: قال
  ..كطبيب ألمراض العيون يجبانب عمل ،الصومال

على أن تكون الصومال هي  ،بعثة اختذت يف خطتها مشروع تنصري القرن االفريقيهذه الكانت وقد 
ستار ختفي من ورائه نشاطها وقد اختذت هذه البعثة مشروعاً خريياً ك.. نقطة االنطالق لعمليات التنصري

والتأثري عليهم  ،وكان هذا املشروع هو عالج أمراض العيون كي تنفذ من خالله إىل املواطنني. .التنصريي
  .بترغيبهم يف املسيحية

 ،للشق اآلخر من مهميت وإمهايل ،كطبيب يوبعد مخسة أشهر تلقت املنظمة تقارير تفيد بتفاين يف عمل
إىل إجنلترا لقضاء فترة  ضرورة ذهايب برقية من رئاسة املنظمة تطلب مينيت تلقلذلك ونتيجة . .وهو التنصري

  .مث السفر منها إىل ترتانيا ،تدريبية ملدة شهر
وحدث  ،يالذي وطد صداقته مع )حممد باهور(على صديق مسلم من الصومال يدعى ت ويف اجنلترا تعرف

وأثناء الزيارة فوجئت برجل  ..وكان الترحيب من أسرته ،فلبيت دعوته ..ذات يوم لزيارة مرتله ينأن دعا
ومتنيت أن أجذبه إىل الدين  ،وفرحت به ،وعلمت أنه والد صديقي حممد.. يتكلم اإلجنليزية بطالقة مدهشة

وهو . .وبدأت مع هذا الرجل عملية جذبه للمسيحية باحلديث عنها معه.. املسيحي حىت تتحقق عملية التنصري
  .وبالتايل سيكون مفتاح التنصري يف املنطقة كلها ،توقعت اقتناعه مبا أقول ،اء تامينصت إيلّّ بإصغ

وأنا أتعرض لعظمة  ،بعد أن أسهبت يف الكالم عن املسيحية كدين ال يرقى يف مكانته أية ديانة أخرىو
أتعرف هذا  :ينوسأل ،فوجئت بوالد صديقي ممسكاً بنسخة من القرآن يف يديه.. اإلجنيل واملسيح عيسى ابن اهللا

أحسست أن هذا الرجل يدرك ما  ولكين ،خشية إثارته أو التلميح له مبهميت ،فابتسمت ومل أجب.. ؟الكتاب
ومن خالل حديثه  ..وبدأ هو يتحدث عن اإلجنيل وعن املسيح.. فمنحين فرصة اخلروج من املأزق ،يدور بعقلي

وخصوصاً أن اإلسالم ذاته يدعو إىل اإلميان به وبغريه من  ،أدركت متاماً أن املسلمني مجيعاً حيبونه ويعترفون به
  .بل جعل ذلك من دعائم اإلميان باإلسالم ،الرسل واألنبياء

يف : قال! كيف؟: فقلت له ..مث طلب مين والد صديقي أن أوجه له أي سؤال يف اإلجنيل أو يف القرآن
  .القرآن كل شيء

وكنت مراقباً من أفراد البعثة .. ارايت لوالد صديقيوتعددت زي: مث قال ،ذكرياتهيستعيد صمت برهة 
 ..مث اعتقاله بدون سبب ،وفوجئت بعد ذلك بقرار نقل صديقي ،الذين طلبوا مين عدم الذهاب إىل هذا املرتل

ووصلتين  ..أما بالنسبة يل فقد طلبوا مين االنتقال إىل كينيا لقضاء اجازة ممتعة على حد تعبري منظمة التنصري
  .ساخنة من والدي يطالبين فيها بالعودة إىل أملانيا بأسرع ما ميكنرسالة 

 تكما رفض.. ملانياأيف  االستجابة لتعليمات رئاسيت ترفضـ رئيس بعثة التنصري  ـ وأنا ولكين
 ،كل شيء على ما يرام.. اطمئنوا متاماً(أقول فيها  برقية إىل كل منهمات كتببل .. ياالستجابه لطلب والد

  )إلسالموسأعتنق ا
  .لإلسالم ياعتناق تأعلنمث .. على دراسة اإلسالم وتفهم تعاليمه وأركانه اليت حث عليهات عكفبعدها 
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  فهل عدت لبلدنا؟: قلت
  .كطبيب مسلم يعرف حق اهللا وحق مرضاه ؤدي رساليتأالصومال لقد صممت أن أبقى يف  ..ال: قال

  :آرثر ميالستنوس
: فقال ،فسألت البابا عنه ،١ )آرثر ميالستنوس(بابا يف هذا الفصل اسم من األمساء اليت رأيتها يف دفتر ال

 ،وقد التقيت به يف بعض رحاليت ،اوكان الرجل الثالث يف جممع كنائس قارة آسي ،يف الالهوت دكتوروهو 
خطر على  ١٩٨٣بالتنصري عام ي يف أثناء عمل: فقال ،فسألته عن سرها ،فالحظت يف كالمه نفحات الصدق

  أي ضري يف قراءة القرآن من أجل الرد على املسلمني؟ : خاطر يقول يلبايل 
فوافق املسلم مشترطاً  ،املقدس مكتا ينإىل أحد املسلمني سائالً إياه أن يعري تتوجهوتلبية هلذا اخلاطر 

  .٢توضأ قبل كل قراءةأعلي أن 
يناديين وحيثين على اعتناق فثمة صوت  ،شعرت بصراع عنيف يف أعماقي ،عندما قرأت القرآن أول مرةو

وال تباع فيها  ،ال حتتاج إىل وساطات القسس ،الذي جيعل عالقة اإلنسان بربه عالقة مباشرة ،هذا الدين
  .صكوك الغفران

﴾  أَفَال يتدبرونَ الْقُرآنَ أَم علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُها ﴿:مث أمسكت بالقرآن فقرأت ،ويف يوم توضأت
الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتي ورضيت  ﴿:مث قرأت ،حسست بقشعريرةفأ  ،)٢٤:حممد(

  .وشعرت أين قد خلقت من جديد ،احلريى يفحلّت السكينة يف روح ،)٣من اآلية: املائدة(﴾لَكُم الْأسالم ديناً 
سأله عن كيفية املسلم أل يحاالً إىل مرتل صديق تاجتهبل  ،صرب حىت تطلع الشمسأيف تلك الليلة مل 

  .ت بالشهادتنيوبني حرية الصديق ودهشته نطق ،الدخول يف اإلسالم
  :عبداألحد داود

مل : فقال ،فسألت البابا عنه ،)عبداألحد داود(من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا يف هذا الفصل اسم 
 بنجامني دافيد(فذكر أن امسه قبل إسالمه كان  ،وقد حدثين عنه ،ولكين التقيت بعض أحفاده ،ألتق به
وكان  ،قسيس الروم الكاثوليك لطائفة الكلدانيني املوحدةكان و ،يف علم الالهوت اأستاذوكان  .. ٣)الكلداين

  .يتكلم عدة لغات
 عامي وبني ،املدينة تلك يف االبتدائي تعليمه وتلقى ،فارس بالد من أروميا يف ،م١٨٦٨ عام ولدوقد 

 النصارى إىل املبعوثة )بوري كانتر ( أساقفة إرسالية يف التعليم موظفي أحد كان م١٨٨٩ – ١٨٨٦
 الفلسفية الدراسات يف منتظما تدريبا تلقى حيث روما إىل أرسل م١٨٩٢ عام ويف ..بلدته يف النسطوريني
 كتابة يف شارك الفترة هذه ويف ،اهناك ترسيمه مت م١٨٩٥ عام ويف ..)بروبوغاندافيد( كلية يف والالهوتية

                                                
  .عبداملعطي الدااليت.رحبت حممداً ومل أخسر املسيح، د: انظر)  ١(
ذكرنا يف املباحث الفقهية املرتبطة ذا أنه ال ينبغي التشدد مع غري املسلمني يف مثل هذا إال إذا رأينا ذلك يف مصـلحة  )  ٢(

  .الدعوة اإلسالمية كتعريفهم حبرص اإلسالم على الطهارة
  .حممد طماشي) عظماء ومفكرون يعتنقون اإلسالم( -) ١٦٢(عبد األحد داود ص ) حممد يف الكتاب املقدس(: نظرا)  ٣(
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 عام إستانبول يف توقف روما من عودته وبعد ،املتخصصة الصحف بعض يف نشرها مت اليت املقاالت من سلسلة
  .والفرنسية اإلجنليزية اليومية الصحف يف الشرقية الكنائس عن املقاالت بعض ونشر كتابة يف وأسهم ،م١٨٩٥
 ،الفرنسية )الزارست( إرسالية إىل وانضم ،بلدته إىل العام نفس يف عاد لب ،إستانبول يف طويال ميكث مل
  .السريانية باللغة دورية فصلية منشورات اإلرسالية تأريخ يف مرة ألول ونشر

 الكاثوليك لتمثيل بلده يف الكلدانية الطائفة أساقفة رؤساء من اثنني قبل من انتدب بعامني ذلك وبعد
 إىل عاد م١٨٩٨ عام ويف ،فرنسا يف )مونيال لو باري( مدينة يف عقد الذي )املقدس بانالقر( مؤمتر يف الشرقيني

  .باان مدرسة وافتتح دجياال قريته
 بعض بني نزاعات يوجد حيث ،املسئولية لتحمل ،ساملاس إىل الكنسية السلطات أرسلته م١٨٩٩ عام ويف
 ،وغريها طائفته من غفري مجع حضرها ،شهرية غةبلي موعظة ألقى م١٩٠٠ عام ويف ،هناك النصارى القياديني
  .الدعوي واجبهم عن قومه بين تواين فيها انتقد) جدد ورجال جديد عصر( موضوعها وكان

وقد رأيت تلك  ،بأنه كتب رسالة جييب فيها من سأله عن دوافع إسالمه ،وقد أخربين حفيده هذا
 ،يب وجل عز اهللا عناية سوى سبب ألي يعزى أن ميكن ال لإلسالم اهتدائي إن: ومما ورد فيها قوله ،الرسالة
 ،جمدية تكون لن احلقيقة إىل للوصول تبذل اليت اجلهود وخمتلف ،واألحباث القراءات كل فإن اهللا هداية وبدون

 السلوك حنو حتويل نقطة أصبحت ،عليه اهللا صلوات الكرمي وبنبيه ،اهللا بوحدانية ا آمنت اليت واللحظة
  .ؤمنامل النموذجي
ا  يؤمن نمم هتطلبما  ،الكنيسة على عصيانه يعلن جعلته واليت ،يف تلك الرسالة ذكرها اليت األسباب ومن

 الشفيع إىل البشر وكافتقار ،اجلحيم من للخالص كالشفاعة ،األمور من عدد يف خلقه وبني اهللا بني الشفاعةمن 
 كما ،مطلقون شفعاء أيضا الكنيسة رهبان وأن ،امت وإنسان تام إله الشفيع هذا وأن ،مطلقة بصورة املطلق
  .حصرهم ميكن ال شفعاء إىل بالتوسل الكنيسة تأمره

 ،يثبتها املتداول واإلجنيل ينكرها القرآن أن وجد الصلب لعقيدة دراسته واقع منوقد ذكر فيها أنه 
 بينهمااالختالف وقع ولكن ،اختالف بينهما يكون أال الطبيعي فمن ،واحد مصدر من األصل يف وكالمها
 إىل توصل حىت املسألة هلذه وحتقيقه حبثه يف فاستمر ،بالتحريف أحدمها على احلكم من بد فال ،والتضاد
 السالم عليه املسيح قتل قصة أن وأيقنت اقتنعت أن وحتقيقي تتبعايت نتيجة كانت ولقد «:يقول حيث ،احلقيقة
   » خرافية قصة األموات بني من قيامه مث وصلبه

   ..املوصوف تسبق الصفة أن وادعاؤهم ،بالتثليث النصارى اعتقادومن األسباب اليت ذكرها 
 اقتنع معهم عديدة مواجهات وبعد ،املسلمني العلماء من بعدد التقىباإلضافة إىل هذا كله فقد ذكر أنه 

  .واعتنقه باإلسالم
عيد قراءة الكتب املقدسة بلغاا القدمية ي ،اعتزل الدنيا يف مرتله شهراً كامالًوقد ذكر أنه نتيجة لذلك 
حممد يف الكتاب (ويدرسها دراسة متعمقة مقارنة ضمن بعضها يف كتابه الفذ  ،وبنصوصها األصلية مرة بعد مرة

  ) املقدس
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يف (وقد ذكر يف ختام رسالته قوله  ..ق اإلسالم يف مدينة استانبولااعتنوقد أدته تلك العزلة الباحثة إىل 
بدأت نقطة حتويل حنو السلوك النموذجي  ،وبنبيه الكرمي صلوات اهللا عليه ،يت آمنت فيها بوحدانية اهللاللحظة ال

هذه العقيدة سوف تظل عقيدة كل مؤمن حقيقي باهللا حىت يوم ) ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا(فـ  ..املؤمن
هو دراسته من وجهة النظر  ،روحهوأنا مقتنع بأن السبيل الوحيد لفهم معىن الكتاب املقدس و… الدين 

  )اإلسالمية
  :حممد فؤاد اهلامشي

: فقال ،فسألت البابا عنه ،١ )حممد فؤاد اهلامشي(من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا يف هذا الفصل اسم 
لقد كان قصدي من  «:فقال ،وقد ذكر يل سبب إسالمه ..)األديان يف كفة امليزان(وهو صاحب كتاب 

لكن وجدت أن ما زعموه يف اإلسالم عيوباً  ، اإلسالم استخراج العيوب اليت أوحى إيل ا أساتذيتالبحث يف
وا كلها  ،وآمنت به عن تفكّر ودراسة ومتحيص ،فانقدت إليه ،فأخذ اإلسالم بليب ،هو يف احلقيقة مزايا
   » وشالت كفة سواه ،رجحت كفة اإلسالم

  :فردريك دوالمارك
: فقال ،فسألت البابا عنه ،)فردريك دوالمارك(رأيتها يف دفتر البابا يف هذا الفصل اسم من األمساء اليت 

أعلن يف فقد  ،بعد إسالمهالعاملية التبشري اهتزت دوائر وقد  ،كبري أساقفة جوهانسربجهذا الرجل قد كان ل
يامه بالتعريف حبقيقة مؤكداً إستعداده للبدء فوراً يف ق ،عن إسالمه صحن املركز اإلسالمي الكبري جبنيف

  .والعمل على نشر تعاليمه يف أحناء القارة اإلفريقية ،اإلسالم
بعد أن أعلن أنه عندما درس اإلسالم وجد صورة  ،وسادت الدهشة والذهول أركان الكنيسة الكاثوليكية

   ..أخرى خمتلفة للمسيح عليه السالم مما أحدث يف نفسه أعمق األثر
 )فردريك(حيث اشتهر  ،بتلك املفاجأةالتبشريي ر عدد كبري من قادة العمل الكنيسة من تأثوقد خشيت 

  .برجاحة عقله وإنصافه للحقيقة
قد وصلت غريته على اإلسالم إىل حد التأكيد على ضرورة تطوير أساليب  )فردريك(املثري لالنتباه أن و

وقد صرح ذا املعىن يف  ..جلتهن هناك قصوراً يف هذا الصدد ينبغي معاأحيث  ،الدعوة واالهتمام بدعمها
 ،من املؤسف حقاً أن اجلهود التنصريية ال تشكو من أي نقص تنظيمي أو حركي أو مايل أو معنوي «:قوله

  » فضالً عن املصاعب السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،وهذا ما نفتقده عند دعاة اإلسالم
  :مصطفى موالني

: فقال ،فسألت البابا عنه ،٢ )مصطفى موالين(ابا يف هذا الفصل اسم من األمساء اليت رأيتها يف دفتر الب
                                                

  )٢٨٨(الدكتور أمحد شليب ص ) اإلسالم( عن )  ١(
  .حممد كامل عبد الصمد ،اجلانب اخلفي وراء إسالم هؤالء:انظر)  ٢(
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ولكنه كان عاملا  ،أو لست أذكر امسه احلقيقي ،ومل يذكر يل امسه احلقيقي ،لقيت هذا القس األيرلندي يف مصر
 ،إىل مصر بعد أن استقال من منصبه كأسقف يف إحدى الواليات األمريكيةوقد وفد  ،من علماء املسيحية

  .يدرس اإلسالم على يد شيوخ األزهر وعلمائهل
 ،أنا إيرلندي األصل" «:واليت بدأها بقوله ،وقد مجعين وإياه جملس طويل حدثين فيه عن رحلته لإلسالم

باء هناك يتمنون أن يكون من أبنائهم قسيس خيدم الدين وكل اآل.. نشأت يف بيئة كاثوليكية متمسكة بعقيدا
لتحقت بكلية خاصة بالقسس امث  ،لذلك درست يف مدرسة ثانوية دينية ،كبري للعائلةألن هذا شرف  ،املسيحي
وخالل فترة دراسيت مل أمسع كلمة .. هوت ملدة ست سنواتلدراسة الفلسفة والال )سانت باتريك(جبامعة 

  .واحدة عن اإلسالم
ج الكلية مائيت حيث تخر ،ذهبت إىل أمريكا للتبشري ..١٩٧١عام أي  ..وبعد خترجي بشهرين فقط

. .ويأيت األساقفة األمريكيون فيأخذون أغلبهم إىل أمريكا للعمل بالتبشري يف مناطق خمتلفة. .قسيس كل عام
وأصبحت مسئوالً عن إعداد برامج التوجيه الديين لكل . .)نيو جريسي(أسقفاً بوالية وقد أتيح يل أن أعمل 

نب ذلك عملت مدرساً للمواد الدينية باملدرسة الثانوية وإىل جا ،املستويات وتدريب القائمني ذا العمل
  .وكنت مشغوفاً بالبحث والدراسة حىت أستطيع أن أؤدي واجيب جتاه إرشاد الناس.. الكاثوليكية

ومل أستطع أن .. كنت كلما تعمقت يف البحث والدراسة انتابين شعور غريب بالشك يف عقيديتلكين و
بل ويف إمياين باهللا حسب  ،لدي شك يف عملي: وقلت له ،األساقفةفقررت مفاحتة رئيس  ،أكتم شكوكي

  .وأعطاين مهلة ملدة عام ريثما أفكر يف املوضوع دوء ،فنصحين بالتريث والتفكري ،عقيدتنا
 ،وتوجت حبثي باحلصول على درجتني للماجستري ،وخالل هذا العام عكفت على البحث والدراسة

ولكن هذه الدراسات والبحوث مل تزدين إال شكاً .. واألخرى يف الالهوت والكتاب ،إحدامها يف التربية الدينية
  .وعدت إىل رئيس األساقفة ومعي استقاليت من عملي فوافق.. يف عقيديت وعملي

  هل معرفتك باإلسالم هي السر يف هذا الشك الذي عرض لك حنو املسيحية؟: قلت
  .شيء عن اإلسالم قد عرفت أيإىل تلك اللحظة لم أكن ف ..ال: قال
  فما أسباب ذلك الشك إذن؟: قلت
إىل أمريكا حيث  ،حيث اتمع الريفي املتماسك )إيرلندا(فقد كان انتقايل من  ،هناك اسباب كثرية: قال

من ذلك مثالً عدد املذاهب املسيحية الذي يربو على  ،وما يتميز به من أمور غريبة ،اتمع الصناعي املادي
  .مما جعلين أشك يف صدق هؤالء ،كل واحد منها يزعم أنه على احلق دون غريه ..ثلثمائة مذهب

والتعسف يف معاجلة  ،مثل السلطة البابوية املطلقة على الناس ،شياء أخرى مل أكن مقتنعاً اأكما أن هناك 
ظيم مع أنه فهم يرفضون التن. .مثلما حدث من جدال طويل قد ثار حول موقف البابا من تنظيم النسل ،األمور

  .ال يوجد يف األناجيل ما مينع ذلك
حيث كثري من رجال الدين يف املسيحية ممنوعون من الزواج بأمر  ،كما أنين مل أكن مقتنعاً بفكرة الرهبنة

  .وهذا شيء ضد طبيعة اإلنسان وفطرته ..البابا
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س وأنا غري كيف أعظ النا. .وجعلتين أعيش يف حرية ،هذه هي بعض األسباب اليت ضاعفت شكوكي
  .لذلك قررت اإلستقالة دون أن أعرف شيئاً عن اإلسالم.. مقتنع مبا أقول

 ،للحصول على الدكتوراه من جامعة هارفارد ستأنف دراسيتأأن  تقرر لت من عمليوبعد أن استق
  .يف الكنيسة تسع سنوات توذلك بعد أن اشتغل

 ،منهاأن أعرف املزيد  تفأرد ،اإلسالممعلومات وبيانات عن  ينتلك كانت توافي ويف فترة دراسيت
كما حرصت على حضور بعض احملاضرات لعدد من علماء . .فدرست تاريخ اإلسالم واحلضارة اإلسالمية

وذلك من باب حب . وكل ما يتصل به ،املسلمني الذين حياضرون يف القرآن واحلديث وأركان اإلسالم
  .االستطالع

أذكر يف ذلك الوقت أنين قد مسعت عن مصر واألزهر ودوره  :مث قال ،يسترجع ذكرياته ،سكت قليال
والغريب الذي أعجب منه كلما استرجعه أن بداية معرفيت باألزهر جاءت بعد رؤييت لعرض .. اإلسالمي الكبري

وذلك يف  ،قدمه شيخان من األزهر بزيهما الديين املميز إعترافاً وتقديراً لدور األزهر كأقدم جامعة يف العاملت
  .حضره مندوبون من جامعات العامل العريقة ،أثناء اإلحتفال مبرور ثالمثائة عام على إنشاء جامعة هارفارد

كون موضوع رساليت للدكتوراه عن يولذلك قررت أن  ..وهذه الصورة حمفوظة يف سجل اجلامعة هناك
  )سليم وحىت اآلن ودورهم يف اتمع املصري من أيام الشيخ عبد ايد :علماء الدين اإلسالمي(

واليت  ،الدراسة فقطي منصبا على وإمنا كان اهتمام ،عتناق اإلسالما تكن قد قررأوحىت ذلك الوقت مل 
مثل كلية أصول  ،قوم بدراسة اإلسالم من كليات األزهر املتخصصةإىل مصر أل يكانت تستدعي منه جميئ

  .املستفيضة لعدد كبري من الكتب اإلسالمية ءايتفضالً عن قرا ،وعلماء اإلسالم ،بأساتذا يوالتقائ ،الدين
ظاهرة غريبة  ياسترعى انتباه ،إىل مصر وشاء قَدر اهللا أن يكون ذلك يف شهر رمضان توعندما حضر

.. شاهدت اتمع املصري منتظماً يف أسلوب حياته القائم على أساس من الدينحيث  ..كأجنيب بالنسبة يل
وعند . .مث يقفون يف صفوف منتظمة ،ويتطهرون مباء الوضوء ،ند مساع األذانفالناس يذهبون إىل املسجد ع
  .اإلفطار ختلو الشوارع من املارة

ولكنين . .ظننت يف بداية األمر أن هناك قانوناً يقضي حبظر التجوال بعد الغروب: مث قال ،ابتسم قليال
  .عرفت السبب بعد ذلك

ويذهب بعضهم إىل أعماهلم .. ون العشاء والتراويحيصلُّ وهم ،لمسلمنيومما شد انتباهي رؤييت ل
  .مث يصلون الفجر وينامون. .)السحور(يقال عنها  ،ومتاجرهم حىت ساعة متأخرة

  ما الذي شدك يف كل هذا؟: قلت
يكفي أنه قد شد انتباهي أن األمن .. على أساس من الدين امنظم اجمتمعلقد رأيت اتمع املصري : قال

فالناس يسريون يف الشوارع ليالً يف .. يف شوارع القاهرة بشكل مل أرمها من قبل يف أي مكانواألمان سائدان 
يف حني أنّ عندنا يف نيويورك مثالً يوجد كل .. أمنٍ واطمئنان بدون أن يتعرضوا لالعتداء عليهم بالقتل أو غريه

الطرقات ليالً خوفاً على حيام ليس مع أن األمريكيني ال يسريون يف الشوارع و ،يوم مثانية قتلى يف الشوارع
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فربغم القوانني والعقوبات تنتشر اجلرائم .. بل يف باقي الواليات األمريكية ،ذلك يف نيويورك وحدها
فإميان الناس بدينهم  ،كما هو احلال يف مصر ،ولكن األمر خيتلف يف اتمع املسلم ،واالحنرافات انتشاراً خميفاً
وهذا هو الفرق بني  ،حتراماً ملبادئهم وعقيدمابل  ،بدون خوف من عقوبة أو قانونجيعلهم يطبقون تعاليمه 

  .اتمع هنا واتمع يف الغرب حيث ال أمن وال أمان
باإلسالم كمنهج حياة ينظم للبشر أسلوب معيشتهم  يبرغم اقتناعولكين : مث قال ،سكت قليال

وال سيما ترمجة معاين القرآن الكرمي وغريها من  ،املترمجةيف الكتب اإلسالمية  وبرغم قراءايت ،وسلوكيام
ذلك ليس و.. علن إسالمه على الفورأبرغم ذلك كله مل .. مع شيوخ وعلماء األزهر وبرغم مقاباليت ،كتب

   ..وإمنا لسبب آخر.. عن عناد فكرٍ وغشاوة قلب
  ما هو؟: قلت
فإنين ترددت أربعة أشهر  ،ؤمن به الناس مجيعاًبرغم اقتناعي الكامل باإلسالم كدين خامت جيب أن ي: قال

  ..ألنه من الصعب على اإلنسان أن يغري دينه.. ألدرس القرار يف تأنٍّ من مجيع جوانبه ،قبل أن أعلن إسالمي
ومسيت نفسي مصطفى موالين تيمناً باسم .. فدخلت يف دين اهللا احلق ،بعدها شرح اهللا صدري لإلسالم

  . الرسول حممد
  يف شعرت عندما دخلت لإلسالم؟فك: قلت
وذلك حينما .. يف حلظة اعتناقي لإلسالم شعرت أنين أدخل عاملاً نورانياً يسمو بالروح والنفس: قال

وأحسست يف الوقت .. قد شعرت بأنين حصلت على أعلى شهادة يف الدنيا.. تسلمت شهادة إشهاري اإلسالم
نعم شعرت بسعادة غامرة مل .. موم والقلق والشكوك والشقاءذاته أنين ألقيت عن كاهلي عبئاً ثقيالً من اهل

  .أشعر ا من قبل
  ؟!قسيساًكنت عندما لقد مسعت بأنك كلت له بعض اهلجوم  ..وحممد: قلت
واقتنعت بسنته وتشريعاته اليت اختذها . .هو خامت األنبياء واملرسلني لقد اقتنعت متاماً بأن حممداً  :قال

  .١ يف رسالته مثل تعدد الزوجات اليت اقتنعت متاماً حبكمتها الغرب مدخالً للطعن
وفاضت عيناي  ،والروضة الشريفة ،وزرت البيت احلرام ،عمرة بأداءلقد قمت : مث قال ،سكت قليال

. .من أنا حىت أقف أمام قرب أعظم إنسان عرفته البشرية: وقلت لنفسي حينئذ ،بالدموع أمام قرب املصطفى 
  .تعاىل أن هداين لإلسالموشكرت اهللا 
  :نجيا كولن أشوك

: فقال ،فسألت البابا عنه ،٢ )نجيا كولن أشوك(من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا يف هذا الفصل اسم 
وقد  ،إفريقيا وشرق لوسط العاملي الكنائس جملس عام أمنيوقد كان  ..نجيا كولن أشوك الكاردينال ذا هوه

أن سبب ذلك يعود إىل ما ذكره الفقهاء من أنه ال حرج يف احتفاظ املسلم بامسه القدمي وذكر يل  ،احتفظ بامسه
                                                

  .من هذه السلسلة) النيب املعصوم( ات يف رسالة سنرى التفاصيل املرتبطة برد هذا النوع من الشبه)  ١(
  .١٦٤٤ العدد اتمع لةجم: انظر)  ٢(
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  .ويقبلون قوله ،جتعل املسيحيني يثقون فيه ،دعوية أهدافهو حتقيق  ،الثاينو ..ما مل حيو على دالئل الكفر
 أمراً ليس عقيدته اناإلنس تغيري: فقلت ،وسألته عن رحلته لإلسالم ،وقد التقيت به بعد اعتناقه اإلسالم

 ،التغيري إىل قادك الذي فما.. العقيدة هذه إىل يدعو الذي اهلرم قمة حيتل اإلنسان هذا كان إذا خاصة ،سهالً
  ؟اإلسالم اعتناق مث ومن

 عن البحث يف وجاداً صادقاً كان إذاـ  شأنه عال مهماـ  اإلنسان: مث قال ،تأمل قليال فيما ذكرته له
 إىل ديه أو ،به يؤمن ما تعزز أا إما إليها سيصل اليت احلقيقة وهذه ،ما يوماً إليها سيصل اًحتم فإنه ،احلقيقة
   ..آخر سبيل

من صدق ( وقد قال الصاحلون  ..أعلم تأثري الصدق ودوره اخلطري يف الوصول إىل النتائج العظيمة: قلت
  .ولكين أسألك عن طريق ذلك الصدق ..)وجد

  ..تلك قصة طويلة: قال
  من أين تبدأ؟: قلت
  .هديه ال حمالة إىل القرآنتفس ..فمن صدق يف قراءة اإلجنيل ..من األناجيل: قال
  ؟ ! هذه األناجيل اليت بني أيدينا: قلت
  .فقد كانت هي النور األول الذي وصلت به إىل مشس حممد ..هذه األناجيل اليت بني أيدينا ..أجل: قال
  كيف مت ذلك؟: قلت
 فقرة الثامن اإلصحاح يف يوحنا إجنيل يف جاء فقد ،األناجيل يف وردت اليت املسيح والأق خالل من: قال

 اهللا من مسعه الذي باحلق كلمكم قد إنسان وأنا تقتلوين أن تطلبون اآلن ولكنكم «:بقتله اليهود هم عندما ٤٠
ـ  يقول ولذلك ،نبياً وجعله لةرسا ومحله اهللا اختاره إنسانيف هذا النص خيرب أنه  املسيحلقد الحظت أن  ..»

 اهللا قبل من خرجت ألين ،حتبونين لكنتم أباكم اهللا كان لو «:ـ ٤٢ فقرة الثامن اإلصحاح يف جاء كما
  »كالمي؟ تفهمون ال ملاذا ،أرسلين ذلك بل نفسي من آت مل ألين ،وأتيت

 فأخذ «:ـ ١٦ فقرة السابع اإلصحاحـ  لوقا يف جاء كما عيسى بنبوة األناجيل بعض صرحتبل 
 فقرة والعشرين احلادي اإلصحاحـ  مىت يف وجاء ،» عظيم نيب فينا قام قد: قائلني اهللا وجمدوا خوف اجلميع

 الذي النيب هذا: اجلموع فقالت هذا؟ من: قائلة كلها املدينة ارجتت أورشليم دخل وملا «:ـ )١١ ،١٠ ،٩(
    ١» اجلليل ناصرة من

ما الْمِسيح ابن مريم إِلَّا رسولٌ قَد خلَت من قَبله  ﴿:الكرمي القرآن يف ىلتعا قوله مع تتفق النصوص وهذه
ؤى يأَن ظُران ثُم الْآيات ملَه نيبن فكَي ظُران امالطَّع أْكُالنا ييقَةٌ كَاندص هأُملُ وس٧٥:املائدة( ﴾ فَكُونَالر(   

 إىل املسيحية مناملسيحيني  عقيدة بتغيري كفيلة األناجيلوردت يف  اليت النصوص هذه أن ترىفأنت : قلت
   اإلسالم؟
   ..ومل يتوقف عند هذا ..ذلك صحيح ملن صدق يف البحث: قال

                                                
  . من هذه السلسلة) اهللا جل جالله(سنرى النصوص الكثرية املثبتة لبشرية املسيح ونبوته يف رسالة )  ١(
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  .مل أفهم ما تقصد: قلت
 قوله نكذب وال خربه نرد فال ،أخرب فيما بتصديقه يكون السالم عليه عيسى سيدنا برسالة اإلميان: قال

  .خنالفه وال
  .كل املسيحيني يزعمون أم يعتقدون هذا: قلت
  .كالمها غفل عنه إخواننا املسيحيون ..مهمني ألمرين السالم عليه املسيحلقد جاء : قال
  ما مها؟: قلت
 املسيحفيذكر  اهللا معرفة أما ،وتعبده اهللا إىل تتقرب كيف إليها بعث اليت األمة تعلمفهو  ،أما أوهلما: قال

 سأله ملا)  ١٢/٣٠:مرقص( إجنيل يف جاء فقد ،له شبيه وال له نظري وال له شريك ال واحد اهللا نأ السالم عليه
 رب إهلنا الرب ..إسرائيل يا امسع: هي الوصايا كل أول إن «:يسوع فأجابه الكل؟ أول هي وصية أي: الكتبة
 الوصية هي هذه قدرتك كل منو فكرك كل ومن نفسك كل ومن قلبك كل من إهلك الرب وحتب ،واحد
 صحيح: الكاتب له فقال هاتني من أعظم أخرى وصية ليس ،كنفسك قريبك حتب أن هي مثلها وثانية ،األوىل

 إجنيل يف جاء مبا اهللا ذات عن احلقيقة هذه وتتأكد ،» سواه آخر ال واحد اهللا فإن تكلمت احلق حسب معلم يا
 واحد أباكم ألن األرض على أباً لكم تدعوا فال أنتم وأما «:المالس عليه املسيح يقولحيث ) ٨/ ٢٣ :مىت(

 ،» وإهلكم وإهلي وأبيكم أيب إىل أصعد إين «:املسيح قال)  ١٨/ ٢٠( يف يوحنا يف وجاء ..» السماء يف الذي
  .وربكم ريب أي الرب اإلجنيل لغة يف تعين )وأبيكم أيب( األب وكلمة

 السالم عليه املسيح وصايا تتضمن أمل: قائال هلم املسيح حميبدائما  وهلذا جتدين أخاطب: وقال ،التفت إيل
قُلْ هو اللَّه  ﴿:يقول 'فاهللا  ،القرآنوهو يوافق متاما ما جاء يف  ،املتفرد الكبري العلي اهللا لذات واضحاً تعريفاً
 د١(أَح ( دمالص اللَّه)٢ ( ولَدي لَمو دلي لَم)٣ (كُني لَمو  دا أَحكُفُو لَه)القرآن يف جاء كما ،)اإلخالص(﴾)٤ 
  )٢٥:االنبياء( ﴾وما أَرسلْنا من قَبلك من رسولٍ إِلَّا نوحي إِلَيه أَنه ال إِلَه إِلَّا أَنا فَاعبدون ﴿:أيضاً الكرمي

  فما املهمة الثانية؟ ..علمت املهمة األوىل: قلت
 أمة وهي ،اهللا عبادة إىل إليها بعث اليت األمة يهدي أنهي  السالم عليه عيسىثانية للمسيح املهمة ال: قال

 يف جاء فقد ،املسيحية األناجيل تقرره ما وهذا ،عيسى شريعة تعنيهم فال األمم من غريهم أما ،إسرائيل بين
 «:)٥/ ١٠( مىت يف وجاء ،» الضالة إسرائيل بين خلراف إال أُرسل مل «:يسوع قول)  ٥/ ١٥( مىت إجنيل
 ،تدخلوا ال السامريني مدينة وإىل ،متضوا ال أمم طرق إىل «:قائالً وأوصاهم يسوع أرسلهم عشر االثنا هؤالء

   » الضالة إسرائيل بىن خراف إىل باحلرى اذهبوا بل
  فما تفيد هذه املعرفة؟: قلت
وكل من حبث  ..رسل للبشر مجيعاهذه املعرفة جتعل كل مسيحي يبحث عن الرسول اخلامت الذي أ: قال

وما أَرسلْناك إِلَّا كَافَّةً للناسِ  ﴿:فهو الوحيد الذي جاء يف كتابه املقدس ،فلن جيد غري حممد ..عن هذا الرسول
﴾  لَّا رحمةً للْعالَمنيوما أَرسلْناك إِ ﴿:وجاء فيه ،)٢٨:سـبأ( ﴾ بشرياً ونذيراً ولَكن أَكْثَر الناسِ ال يعلَمونَ

  ) ١٠٧:االنبياء(
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  .حدثين عن تلك اللحظة اخلطرية اليت اختذت فيها أخطر قرار ميكن أن يتخذه إنسان: قلت
 بطلب وتقدمت الكنيسة إىل ذهبت ،اإلسالم اعتناق قررت حينما: مث قال ،سكت قليال يسترجع ذكرياته

 لكي ،دوالر ألف ١٠٠إىل  ٥٠ من الكنيسة يل تعتمد حىت أنتظر أن مين فطلب ،أسريت مع أقضيها لكي إجازة
 ٤٠٠و مليونني تبلغ أموالو عمارتان للكنيسة عندي وكانت ،مالكم أريد ال أنا هلم قلتف ،أوالدي على أنفقها
 مفاجأة فكانت ،التنصري ميزانية راعي إىل بتسليمها فقمت ،سوداين جنيه مليون ٣٢٠و ،أمريكي دوالر ألف
  . للكنيسة كبرية

 زوجيت من املكونة أسريت كانت وقد ،ونناقشه األمر هذا يف نفكر أسريت مع يومني قضيت ذلك وبعد
 منا أعلم أنت ردهم كان ،حان قد الوقت أن أبلغتهم وحينما ،اإلسالم اعتناق يف أفكر أنين تدرك أبناء وأربعة
  .اإلسالم وأشهرنا ..النور مسجدوهو  ..ااورة املساجد أحد إىل ذهبنا وبالفعل ،قرارنا وقرارك بك نثق وحنن

  فهل خسرت مجيع تلك الثروة؟: قلت
 يف قضيتها سنة ٤٠ بعد النفسية والراحة اإلميان كسبت أنين غري كثرية أمواالً خسرت أنين صحيح: قال
  .الباطل

  فما فعلت الكنيسة بعد علمها بإسالمك؟: قلت
  .ايللقد فعلت ما تعودت أن تفعله مع أمث: قال
  أمل تكتف مبا أخذته منك من مال؟: قلت
  .وهذه سنة قدمية أخرب القرآن أا ديدن مجيع الغافلني ..لقد رمتين باجلنون: قال
أم أنك تتهرب من ذكر  ..أنت إىل اآلن مل حتدثين عن الطريق الذي سلكته للتعرف على اإلسالم: قلت

  .ذلك
ات املريرة اليت كنت فيها بعيدا عن اإلسالم من الصعب ولكن تلك الذكري ..أنا ال أرب: وقال ،ابتسم
  .اجترارها
  .فحدثين عنها: قلت
 وغري السماوية األديان على أتعرف أنمنها  اهلدف وكان ،األديان مقارنة أدرس أن اهللا شاءلقد : قال
 السماوية األديان درست فقد ،آخر شيئاً أراد اهللا لكن ،ومنهجية وخربة بعلم التنصري ممارسة أجل من السماوية

  .واألصنام والشيطان والشمس النار وعبادة واهلندوسية البوذية وهي السماوية غري درست كما ،معروفة وهي
 يتشكل الديين تكويين وبدأ ،بأولً أوال اإلسالم عن احلقائق أمامي تتكشف كانت الدراسة مرحلة وخالل

  .وتتداخل تتغري وأفكاري
 عن أتوقف األذان أمسع حينما فكنت ،الصحيح الدين هو اإلسالم أن نتأيق الدراسة مراحل إحدى ويف

 وأن ،احلق الدين اإلسالم أن يرى وجه ،بوجهني شخصاً أصبحت وحينئذ ،اإلهلي للنداء احتراماً احملاضرة إلقاء
  .ائلةالط بأمواهلا والتمتع الكنسية األعمال يف اخنراطه ويواصل نفسه يغالط ووجه ،له شريك ال واحد اهللا

 أنينعلى  رأيهمواجتمع  ،والكارديناالت والرهبان القساوسة جمالس اجتمع اإلسالم مع تعاطفي بدا وملا
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 ،بالكنيسة العمل عن إيقايف قرر فشل وملا ،علي كثرية ضغوطاً الكنائس جملس مارس وهنا ..لإلسالم أميل
 وربكم ريب الواحد اهللا أخاف فأنا ،جمنوناً تلس إنين :هلم قلت ،أصابين قد اجلنون بأن الكنائس من قرار وصدر
 أثبت األطباء تقرير أن ذلك بعد وعلمت ،اهللا من أخاف إنين ،اهللا عذاب من أخاف إنين ،وعيسى حممد ورب
  . اإلسالم اعتناق إىل أتطلع ولكنين ،جمنوناً لست أنين

هذا  يعين ماذاف.. نصبامل هذا والدكم احتل كما ،كاردينال درجة إىل الكنيسة يف وصلتلقد : قلت
   الكنيسة؟ يف وظيفته وما ..نصبامل

 ،كذلك والدي كان كما كارديناالً كنتأين  ذلك بني ومن ،الكنيسة يف كبرية مناصب تقلدت لقد: قال
  .اإلسالم يف املفيت وظيفة يوازي الكاثوليكية الكنيسة يف املنصب وهذا

   ..هذا منصب رفيع: قلت
 على أنا بل ،حياججين أن الغربيني أو الشرقيني القساوسة كبار منكان  أياً أحتدىفأنا  ..وهلذا: قال
 أسلم مل فأنا ،باالتباع وأحقيته اإلسالم صحة إلثبات الكنيسة يف عالية درجة أيصاحب  ملناظرة استعداد
 الدين هو ماإلسال أن إىل الدراسة اية يف وصلت ،لألديان معمقة دراسة بعد أسلمت وإمنا ،عبثاً أو عاطفياً

 السالم عليه عيسى وأن ،واملرسلني األنبياء خامت  النيب وأن ،السماوية الرساالت به اهللا ختم الذي السماوي
ما الْمِسيح ابن مريم إِلَّا  ﴿:الكرمي القرآن يف تعاىل قال ،ذلك من أكثر وليس ورسول نيب وهو البشر من إنسان

قَب نم لَتخ ولٌ قَدسرأَن ظُران ثُم الْآيات ملَه نيبن فكَي ظُران امالطَّع أْكُالنا ييقَةٌ كَاندص هأُملُ وسالر هى ل
  )٧٥:املائدة( ﴾ يؤفَكُونَ
 ،واملبشرين القساوسة من كبري عدد اإلسالم إىل سبقين فقد ،القساوسة من يسلم من أول لست وأنا

  . الشرقية الوالية يف القساوسة ورئيس ،الكاثوليكية الكنيسة يف املطارنة مؤمتر لس العام منياأل رأسهم وعلى
  وبني وظفيتك السابقة كداعية للمسيحية؟ ..ما الفرق بني وظيفتك اجلديدة كداعية لإلسالم: قلت
 كل كبواوارت فسدوا لو حىت دينهم عن إبعادهم أو املسلمني تنصري مهي كل كان السابق يف: قال
 ،اإلسالم عن حتوله بعد حىت اتمع يف سوياً أو صاحلاً إنساناً املسلم يكون أن مهماً يكن فلم ،املوبقات
 أن شرطاً وليس ،مسيحي كلمة اإلنسان حيمل أن اهتمامها فجل ،االلتزام إىل النصارى بدعوة تم ال والكنيسة

 اإلسالم يعتنق من وكل ،وكبرية صغرية كل على حماسب الماإلس يف فاملرء اآلن أما ،ملتزماً أو متديناً يكون
  . صحيحة وعبادة سليمة عقيدة صاحب يكون أن عليه

 الدعوة ميارسونبينما هم  ،املبشرين أعمال ينتقدونأال ترى ازدوجية يف معايري املسلمني الذين : قلت
   املسلمني؟ غري بني اإلسالمية
 وتعاليمه مبادئه يوضحون اإلسالم فدعاة ،للمسيحية والدعوة ملإلسال الدعوة بني كبري فرق ناكه: قال
 عن اهللا يعبد مل إذا اإلنسان ألن ،فيه الدخول على أحداً جيربون وال ،لإلسالم الصحيحة الصورة ويعكسون

  .إلسالمه قيمة فال فيهما ريب ال واعتقاد قناعة
 التعليم فرص أو والدواء الغذاء هلم قدمونوي واملعوزين الفقراء حاجة ينتهزون لألسف فهم ،املبشرون أما
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 ما وكل ،مقنعة مسيحية تعاليم توجد ال ألنه بعقيدة أحداً يقنعون ال املنصرون فهؤالء ،املسيحية اعتناق مقابل
  .راحوا يستغلوا يف هذه املهمة ،كبرية ميزانيات لديهم هؤالء أن هنالك

  اإلسالمية؟ الدعوة جمال يف اآلن دورك ما: قلت
 بينهم ومن ) ؟! ..( يف نشاطاتنا خالل من اإلسالم اعتنقوا الذين من اآلالف عشرات نرعى نحن: الق
 ١٢ من أكثر فهناك ،القرآنية واخلالوي املدارس هلم نقيم حيث خمتلفة قطاعات يف ومسؤولون وضباط مثقفون

 منها واحدة كل وتضم ،الكرمي نالقرآ حتفيظ خالوي يف ينتظمون والرجال النساء من اجلدد املسلمني من ألفاً
  .اإلسالمي والفقه الشريف واحلديث السرية ويدرسون القرآن حيفظون وامرأة رجل ٤٠٠ ٣٠٠ من

 من أسلم ،أسلموا فإذا وأنصارهم أتباعهم باحترام يتمتعون فهؤالء ،والسالطني القبائل بقيادات تمحنن و
 احتالهلم أثناء اإلجنليز وكان ،مسلمة أسر من ينحدرون وباجلن يف النصارى من الكثري أن الحظنا وقد ،خلفهم

  . اإلسالمية أصوهلم إىل إعادم على نعمل فنحن مث ومن ،نصروهم قد للسودان
  :ثاين أكرب قسيس يف غانا

ال : فقال ،فسألت البابا عنه ،)ثاين أكرب قسيس يف غانا(عنوان حيمل اسم يف هذا الفصل شد انتباهي 
ومل أعلم  ،وقد التقيت به يف غانا ..ولكين أذكر جيدا الوظيفة اخلطرية اليت كان يتوالها ،رجلأذكر اسم هذا ال

وقد حدثين عن قصته  ،أو من اجلمع الذين كانوا يتحدثون عنه إال أنه كان ثاين أكرب قسيس يف غانا كلها ،منه
جد لقمة أوبالكاد  ،الثياب لبس الرث منأطفال فقريا معدما يف صغري كنت : فقال ،مع الكنيسة واإلسالم

نباهة حىت  ما إن حلظوا مينو ،يف مدارسهم يندرسوو ،يف مالجئهم ينربوو ،وقد أخذين بعض املبشرين ،ييوم
  .من أولويات اهتمامام ينجعلو

 لكين ،له ئيعرف انتماأالذي  كان ذلك مقابل ديينو ..أكرب الشهاداتنلت حىت تعلمت يف مدارسهم 
   ..أحدا إال املبشرين تفما وجد ،ةً  يف وقت العوز واحلاجةتلفت مينةً  ويسر
لسان ساحر وأسلوب جذاب ومظهر ـ كما يقولون ـ  يل ،يقسيسا المعا يف بلد تأصبحبعد مدة 

  .ين ال حمالة إىل املسيحيةوبريق عيين يقود من رآ ،المع
أنا مل أترك ديين : وأقول ،نفسي بيين وبني وبنيتساءل ت أأخذ هداييتفيه أراد اهللا ويف ذلك اليوم الذي 
وعلى  ،والعوز هو الذي ساقين ،واحلاجة هي اليت دفعتين ،وإمنا اجلوع هو الذي قادين ،لقناعة يف الديانة املسيحية

والرفاهية اليت أمتتع ا إال أنين مل أجد االنشراح ومل أشعر وأنعم بالراحة  ،الرغم من رغد العيش الذي أنا فيه
ومل أرس على بر أمان أو قاعدة صلبة تريح الضمري  ،مأنينة إذ ما فتئت أقلق من املصري بعد املوتوالسعادة والط

  . حول ما يف اآلخرة من مصري
بدال من االكتفاء مبعلومايت عن اإلسالم  ،ملاذا ال أقرأ القرآن مباشرة ..ملاذا ال أتعرف على اإلسالم أكثر؟

  .اإلسالم بصورته احلقيقة اليت رمبا مل تعرض من املصادر املسيحية
 يوانفرجت أسارير ،فيه اإلنشراح واإلطمئنان تفوجد ،قارنأتأمل ووأ ،قرأ القرآنأ توهنا شرع

يا أَهلَ الْكتابِ قَد جاَءكُم رسولُنا يبين لَكُم كَثرياً مما كُنتم تخفُونَ من  ﴿:طريق احلق وسبيل النور توعرف
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يهدي بِه اللَّه منِ اتبع رِضوانه سبلَ السالمِ  )١٥( ويعفُو عن كَثريٍ قَد جاَءكُم من اللَّه نور وكتاب مبِنيالْكتابِ 
   )ةاملائد( ﴾)١٦( ويخرِجهم من الظُّلُمات إِلَى النورِ بِإِذْنِه ويهديهِم إِلَى صراط مستقيمٍ

إىل  تذهبلقد  ..يعلى التصدي لكل عقبة حتول دون إسالم توعزم ،احلاسم يقرار تهنا اختذو
 عندما لكين ..مزحأ ينفظن أن ،يه بقرارتوأخرب ،الرجل األول فيها القسيس األورويب الكبري توقابل ،الكنيسة

كنت مبا  ينأخذ يذكر ،هدأ مث ملا ..وأخذ يزبد ويرعد ويهدد هجن جنون ،هذه جاد يف رغبيت له أين تأكّد
منحة  ينويعطي ،وأنه سيزيد راتيب ،باملال ئيوحاول إغرا ،اآلن من نعمة ويسرأنا وما فيه  ،إليه توما صر ،عليه
  .غريها كثريو ،ويزيد من صالحيايت ،ويزيد من املنحة السنوية ،حاال

كذلك و ،سويداء الضمري واستقرت يف ،فجذوة اإلميان قد تغلغلت يف شغاف القلب ..لكن دون جدوىو
  .بشاشة اإلميان إذا خالطت القلب استقرت
ـُرجع لنا كل ما أعطيناك وتتجرد من كل ما متلك: مل جيد كبري القسس إال أن قال يل   .إذن ت

وكان حتت يدي أربع  ،وأما ما لدي اآلن فخذوه كله ،أما ما فات فليس يل سبيل إرجاعه: فقلت
صهيب بهذا لقد كنت أقتدي يف  ،ملكأتنازال عن كل ما  تفوقع ،غريهاوفيال كبرية و ،سيارات خلدميت

وذلك عندما استوقفه مشركو قريش يف طريق  ،» ربح البيع أبا حيىي «:الرومي الذي قال له الرسول الكرمي 
 فاشترى نفسه منهم ،مث استغنيت فواهللا ال ندعك حىت خترج من مالك ،جئتنا معدما فقريا :وقالوا له ،هجرته

إِنَّ اللَّه اشترى من الْمؤمنِني أَنفُسهم وأَموالَهم  ﴿:'وقد أنزل اهللا فيه قوله  ..بأن دهلم على ماله على أن يدعوه
روي التقّاً فح هلَيداً ععلُونَ وقْتيلُونَ وقْتفَي بِيلِ اللَّهي سلُونَ فقَاتةَ ينالْج مفَى بِأَنَّ لَهأَو نمو آنالْقُرجِيلِ ونالْأو اة

يمظالْع زالْفَو وه كذَلو بِه متعايي بالَّذ كُمعيوا بِبرشبتفَاس اللَّه نم هده١١١:التوبة( ﴾ بِع(  
كابد أسي وظن أ ،من الكنيسة شر طردة ينوطرد ،يحىت من مالبس يناغتاظ القسيس الكبري وجرد

  . كيف ال يظن ذلك وهم املاديون حىت الثمالة ،عود مستسمحاأمث  ،الفقر يومني
وال أملك سوى هذا الدين العظيم  ،وأنا ال ألبس سوى ما يستر عوريت ،من الكنيسة تخرجلكين 

  .وشعرت حينئذ أنين أسعد خملوق على هذه البسيطة ،اإلسالم
ويقول  ،مستغربني ويف الطريق أخذ الناس ميشون جبانيب ،لدماشيا باجتاه املسجد الكبري وسط الب تسر
 يبالدخول حاولوا منع متفلما مه ،املسجد تال يرد على أحد حىت وصل أناو ،لقد جن القسيس :بعضهم

  .جئت أُعلن إسالمي :إىل أين؟ وإذا باجلواب الصاعقة :متسائلني
الذي يظهر يف شاشة  ،على يديه املئات القسيس األشهر يف البالد الذي تنصر(فتعجب اجلميع قائلني 

وفرحة ال  ،إا سعادةٌ ال توصف ..يأيت اليوم ليعلن إسالمه ،يف البلد الذي ميثل املسيحية ،التلفاز مرتني أسبوعيا
  )وإشراقة منرية ،إنه أنس غامر ،وال تقدر على تصويرها اجلمل والعبارات ،تعرب عنها الكلمات

باملسلمني  يتوألق ،املسجد ت بهدخلمث أعطوين من األلبسة ما  ،يدا بإسالميا شداملسلمون فرحلقد فرح 
وارتفعت خالهلا أصوات  ،انطلقت على إثرها صيحات التكبريوقد  ،يفيها إسالم تاملتواجدين خطبة أعلن

داية إذا به اليوم يدعوهم إىل اهل ،استبشارا وفرحا بإسالم من طاملا دعاهم إىل الضالل ،التهليل والتسبيح
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  .واإلسالم
حيث ينعمون يف  ،وخالل يومني رجع الكثري الكثري ممن تنصروا إىل واحة دينهم اإلسالم الوارفة الظالل

الَّذين آمنوا  ﴿:ظله وكنفه بآثار اهلداية وطمأنينة سلوك السبيل القومي وراحة البال والضمري واخلري العميم
  )٢٨:الرعد( ﴾ ه أَال بِذكْرِ اللَّه تطْمئن الْقُلُوبوتطْمئن قُلُوبهم بِذكْرِ اللَّ

فقام  ،وددوا وتوعدوا ينليقتلو يبحثون عينمن املسيحيني بدأ احلاقدون ي بعد يومني من إعالن إسالم
ُ علن عرب اإلذاعة اليت متلكها جلنة مسلمي أفريقيا الكويتية أ ،إىل سرياليون سرا املسلمون بتهرييب  ينحيث أ

وقد  ،وأخذ اجلميع يترقّب هذا اخلطاب والكنيسة كانت ضمن املترقبني ،يلقي خطابا لألمة مبناسبة إسالمأُس
هذا ما كانت  ،قوم مبهامجتها أشد املهامجة وإخراج كثري من أسرارها أمام املأل والتجين عليهاأتوقعت أن 

وقامت  ،معدما فقريا ينرتكز على أا وجدتوكان ي ،مسودة لبيان سوف تنشره وقد أعدت قبل خطايب ،تتوقعه
قوم بنكران اجلميل وخيانة ها أنا أمث  ،أعلى املستويات العلمية تحىت بلغ يوتكفلت بتعليم ، وتربييتمبساعديت

  .األمانة ورد املعروف باإلساءة
م بإلقاء خطاب خالف توقعهم بدأ فيه بشكرهقمت حيث  ،لكن اهللا خيب فأهلم وأغلق عليهم الطرق

هلم بعد اهللا  تودن ،بالتفصيل امن رعاية ومأوى وتعليم وغريه ما قدموا يل توذكر ،على كل ما قدموا له
تسري وفق العواطف وفضل اهللا تعاىل فوق ال بطريقة لبقة إىل أن العقيدة وحرية الدين  تأشر إال أين ،بالفضل

من خدمته الكنيسة يعيد النظر يف هذه  ذلك بصياغة جتعل كلو ،ونعمة اهللا تعاىل فوق كل نعمة ،كل فضل
  .وليست العامل املرجح الختيار الدين ،اخلدمة والرعاية وأا ليست مقياسا لصحة العقيدة

حيث حضر هذا احلفل يف باحة اجلامعة  ،بعد اخلطاب بيومني كان هناك حفل افتتاح مسجد اجلامعة
بعض رجال الكنيسة الذين دعتهم اجلامعة لتكريس التسامح رئيس مجهورية سرياليون ومجع من املسئولني و

  .الديين ولتلطيف اجلو بعد اخلطاب الذي ألقاه القس الذي أسلم
فريقيا اليت تكفلت ببناء إويف احلفل بعد تالوة القرآن الكرمي قام الشيخ طايس اجلميلي ممثل جلنة مسلمي 

ولَتجِدنَّ أَقْربهم مودةً للَّذين آمنوا الَّذين قَالُوا إِنا  ﴿:'وله وضمنها ق ياملسجد بألقاء كلمة أشار فيها إىل إسالم
   )٨٢من اآلية: املائدة( ﴾ نصارى ذَلك بِأَنَّ منهم قسيِسني ورهباناً وأَنهم ال يستكْبِرونَ

أعينهم تفيض من الدمع واملترجم يترجم وعندما شرع يف شرح هذه اآلية ووصل بشرحه عند اآلية ترى 
  .رأيت القساوسة الذين حضروا أخرجوا مناديلهم ميسحون دموعهم ،على الفور
أقسم أن هذا هو من أرشد ذلك القسيس ليجعل خطابه  :قال أحد القساوسة لزميله الذي جبانبهوقد 

  .بالصورة اليت ظهر عليها وأحرجنا
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  ثامنا ـ املفكرون
  أليس املفكرون هم العلماء؟: فقلت ،)املفكرون(فوجدت عنوانه  ،بابا على فصله الثامنفتحت دفتر ال

  .ال يكون العامل عاملا حىت يكون مفكرا: قال
  .فقد حتدثنا عن العلماء: قلت
  .أولئك هم الذين انصرف تفكريهم إىل العمران: قال
  واملفكرون؟: قلت
  .من انصرف تفكريهم إىل اإلنسان: قال
  .العلماء بالعلوم اإلنسانية تقصد: قلت
  .وميكن أن ميزج هؤالء بني علوم العمران وعلوم اإلنسان ،ميكنك أن تقول ذلك: قالت
  فكيف يهتدي هؤالء إىل اإلسالم؟: قلت
  .يهديهم اهللا بواسطة عقوهلم اليت مل يضيعوها: قال
حث  'بل إن اهللا  ،من الفكرفال يعبد اهللا بأفضل  ،أعلم أن الفكر حيتل يف اإلسالم مرتلة رفيعة: قلت

قُلْ ال أَقُولُ لَكُم عندي  ﴿:'فقال  ،العقول على استعمال الفكر للتعرف على حقيقة ما جاء به رسول اهللا 
 يستوِي الْأَعمى والْبصري خزائن اللَّه وال أَعلَم الْغيب وال أَقُولُ لَكُم إِني ملَك إِنْ أَتبِع إِلَّا ما يوحى إِلَي قُلْ هلْ

) أَولَم يتفَكَّروا ما بِصاحبِهِم من جِنة إِنْ هو إِلَّا نذير مبِني ﴿:'وقال  ،)٥٠:األنعام( ﴾ أَفَال تتفَكَّرونَ
) لتبين للناسِ ما نزلَ إِلَيهِم ولَعلَّهم يتفَكَّرونَبِالْبينات والزبرِ وأَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر   ﴿:'وقال  ،)١٨٤:ألعراف(
قُلْ إِنما أَعظُكُم بِواحدة أَنْ تقُوموا للَّه مثْنى وفُرادى ثُم تتفَكَّروا ما بِصاحبِكُم من   ﴿:'وقال  ،)٤٤:النحل(

لَو أَنزلْنا هذَا الْقُرآنَ علَى جبلٍ  ﴿:'وقال  ،)٤٦:سـبأ) (م بين يدي عذَابٍ شديدجِنة إِنْ هو إِلَّا نذير لَكُ
  )٢١:احلشر) (نَلَرأَيته خاشعاً متصدعاً من خشية اللَّه وتلْك الْأَمثَالُ نضرِبها للناسِ لَعلَّهم يتفَكَّرو

  .ال بأي فكر ..فكر الصادقالعربة بال: قال
  ماذا تعين؟: قلت
  .هناك من يفكر كما يفكر الشياطني: قال
  تقصد أنه يستعمل عقله يف الغواية واإلضالل؟: قلت
  .ويستعمله يف اخلداع والتمويه وتزييف احلقائق: قال
  وهل ميكن للعقل أن يؤدي هذا الدور الرذيل؟: قلت
  .وتسكن بسكونه ،تحرك بتحركهوهي ت ..العقل آلة مطيعة لصاحبها: قال
) ١١(ذَرنِي ومن خلَقْت وحيدا  ﴿:إخبارا عن هذا النوع من املفكرين 'لقد ذكرتين بقوله : قلت

ا إِنه كَلَّ) ١٥(ثُم يطْمع أَنْ أَزِيد ) ١٤(ومهدت لَه تمهِيدا ) ١٣(وبنِني شهودا ) ١٢(وجعلْت لَه مالًا ممدودا 
ثُم قُتلَ كَيف قَدر ) ١٩(فَقُتلَ كَيف قَدر ) ١٨(إِنه فَكَّر وقَدر ) ١٧(سأُرهقُه صعودا ) ١٦(كَانَ لَآياتنا عنِيدا 
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)٢٠ ( ظَرن ثُم)٢١ ( رسبو سبع ثُم)٢٢ ( ركْبتاسو ربأَد ثُم)٢٣ ( ْفَقَالَ إِن ثَرؤي رحذَا إِلَّا سه)ذَا ) ٢٤إِنْ ه
  )املدثر(﴾)٢٥(إِلَّا قَولُ الْبشرِ 

   ..هذه اآليات نزلت يف ماركس وفرويد ودوركامي: قال
  .بل نزلت يف الوليد بن املغرية: قاطعته قائال

حوا يتالعبون بإنسانية مث را ،فهم الذين فكروا ودبروا ،أما هؤالء ..مل يكن الوليد إال وليدا مع هؤالء: قال
  .اإلنسانية وحيولوا إىل أسفل سافلني

الَّذين يذْكُرونَ اللَّه  ﴿:'فهلم بنا إىل خرب الذين قال فيهم اهللا  ..عرفنا خرب هؤالء يف الرحلة املاضية: قلت
لْأَرضِ ربنا ما خلَقْت هذَا باطالً سبحانك فَقنا قياماً وقُعوداً وعلَى جنوبِهِم ويتفَكَّرونَ في خلْقِ السماوات وا

  )١٩١:آل عمران) (عذَاب النارِ
  : عبدالكرمي جرمانيوس

 ،فسألت البابا عنه ،١)عبدالكرمي جرمانيوس(اسم يف هذا الفصل من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا 
  ) عشرة علماء يف واحد( فه العقاد بأنهوص ،هذا عامل من علماء ار الكبار: فقال

 ،واإليطالية ،والفرنسية ،اإلجنليزية ،والّالتينية ،اليونانية: وتعلّم اللّغات الغربية ،ولد يف بودابستوقد 
يهر وغولد ز ،فامبريي: وأتقن العربية والتركية على أستاذيه ،الفارسية واألوردية: ومن اللّغات الشرقية ،وارية

ا١٩٠٥مثّ تابع دراستهما بعد عام  ،اللّذين ورث عنهما ولَعهما بالشرق اإلسالميم يف جامعيت استانبول وفين .
 ،وآخر عن تاريخ أصناف األتراك يف القرن السابع عشر ،)١٩٠٦(وصنف كتاباً باألملانية عن األدب العثماينّ 

  .حيث استكمل دراسته يف املتحف الربيطاينّ ،نفنال عليه جائزة مكّنته من قضاء فترة مديدة يف لند
وتاريخ اإلسالم  ،فعين أستاذاً للّغات العربية والتركية والفارسية ،م عاد إىل بودابست١٩١٢ويف عام 

 مثّ أستاذاً ورئيساً للقسم العريب ،مثّ يف القسم الشرقي من اجلامعة االقتصادية. وثقافته يف املدرسة العليا الشرقية
واألدب العريب  ،وتاريخ احلضارة اإلسالمية ،وظلّ يقوم فيه بتدريس اللّغة العربية ،)١٩٤٨(يف جامعة بودابست 

حتى أُحيل  ،حماوالً إجياد حلقات اتصال بني ضات اُألمم اإلسالمية االجتماعية والسيكولوجية ،قدميه وحديثه
  ).١٩٦٥(على التقاعد 

وحيدر آباد  ،والهور ،فعلمه يف جامعات دهلي ،أستاذاً للتاريخ اإلسالمي دعاه طاغور إىل اهلندقد و
عبد (  وتسمى ب ،وألقى خطبة اجلمعة ،وهناك أشهر إسالمه يف مسجد دهلي األكرب ،)١٩٣٢ـ١٩٢٩(

 ،مثّ قصد مكّة حاجاً وزار قرب الرسول  ،وقدم القاهرة وتعمق يف دراسة اإلسالم على شيوخ األزهر ،)الكرمي
) ١٩٤١ـ١٩٣٩(وقام بتحريات علمية  ،)١٩٤٠(وقد نشر يف عدة لغات  ،اهللا أكرب: وصنف يف حجته كتابه

ودراسات يف التركيبات اللّغوية  ،)١٩٥٢(شوامخ األدب العريب : يف القاهرة والسعودية نشر نتائجها يف جملّدين
  )١٩٥٤(العربية 

                                                
  .حسن السعيد – اإلسالم والغرب، الوجه اآلخرمقالة عنه من كتاب : انظر)  ١(
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لقاهرة واإلسكندرية ودمشق بدعوة من احلكومة ليحاضر عاد ليقضي بضعة أشهر يف ا ١٩٥٥عام ع وربي
 ،١٩٥٨مثّ رجع إىل الشرق العريب يف شتاء  ،وعن صور من األدب اري ،بالعربية عن الفكر العريب املعاصر

وفيها قصص الكتاب  ،والذي صدرت بعض فصوله. الستكمال مصادر كتابه اجلديد عن أدبائه املعاصرين
ويف  ،)١٩٥٦(ومراسالً للمجمع اللّغوي بالقاهرة  ،)١٩٥٢(انتخب عضواً يف امع اإليطايلوقد . املعاصرين

  )١٩٦٢(امع العلمي العراقي 
والقومية  ،والثورة التركية ،)١٩٢٥(قواعد اللّغة التركية : منه ،قد ترك تراثاً علمياً زاخراً بالعمق والتنوعو
واكتشاف  ،)١٩٣٢( والتيارات احلديثة يف اإلسالم ،)١٩٣١(احلديث واألدب التركي  ،)١٩٢٨(العربية 

ودراسات يف التركيبات  ،)١٩٤٤(وضة الثقافة العربية  ،)١٩٤٠(اجلزيرة العربية وسوريا والعراق وغزوها 
 ومنتخب ،وحنو أنوار الشرق ،)١٩٥٨(وبني املفكِّرين  ،)١٩٥٦(وابن الرومي  ،)١٩٥٤(اللّغوية العربية 
أدب : وكان يعد ثالثة كتب عن ،)١٩٦٤(وأدب املغرب  ،ويف الثقافة اإلسالمية ،)١٩٦١(الشعراء العرب 

  .وتاريخ األدب العريب ،والرحالة العرب وابن بطّوطة ،اهلجرة
كان ذلك يف عصر يوم  «:ومما ذكره يل قوله ،وقد شرفين اهللا بااللتقاء به واحلديث معه عن سر إسالمه

ختتلط فيها األحداث  ،عندما كنت أقلِّب صحائف جملّة مصورة قدمية ،ما أزال يف سن املراهقة وكنت ،مطري
مع وصف لبعض البالد النائية؛ بقيت بعض الوقت أقلِّب الصحائف يف غري اكتراث  ،اجلارية مع قصص اخليال

الصورة لبيوت ذات كانت  ،إىل أن وقعت عيين فجأة على صورة لوحة خشبية حمفورة استرعت انتباهي
  ..سقوف مستوية تتخلّلها هنا وهناك قباب مستديرة ترتفع برفق إىل السماء املظلمة اليت شق اهلالل ظلمتها

وأحسست بشوق غالّب ال يقاوم إىل معرفة ذلك النور الذي كان يغالب .. ملكت الصورة علي خيايل
وحاولت أن أمتكّن من هذه اللّغات  ،من مثّ الفارسية فالعربيةو ،بدأت أدرس اللّغة التركية.. الظّالم يف اللّوحة

  .الثالث حتى أستطيع خوض هذا العامل الروحي الذي نشر هذا الضوء الباهر على أرجاء البشرية
نزل أحد أ توما كد. يسافر إىل البوسنة وهي أقرب بلد شرقي إىل بالدأُأن قدر اهللا ويف إجازة صيف 

بانطباع مخالف ملا يقال  تخرجوقد .. مإىل اخلروج ملشاهدة املسلمني يف واقع حيا تالفنادق حتى سارع
مثّ مرت سنوات وسنوات يف حياة حافلة باألسفار . مع املسلمنييل وكان هذا هو أول لقاء .. حول املسلمني
  .عجيبة وجديدة على آفاق كان مع مرور الزمن تتفتح عيوينو ،والدراسات

 يوتعلّم ،مبشاهدة روائع اآلثار يف آسيا الصغرى وسوريا يواستمتاع ،الواسع يف دنيا اهللا ورغم تطوايف
  .رغم كلّ ذلك فقد ظلّت روحي ظمأى ،آلالف الصفحات من كتب العلماء اللّغات العديدة وقراءايت

ما يرى النائم ـ فيـ  يتذات ليلة رأ ويف ،يف اهلند يأثناء وجود: مث قال ،سكت قليال يسترجع ذكرياته
ملاذا احلرية؟ إنّ الطريق املستقيم أمامك مأمون ممهد مثل : بصوت عطوف ينخياطب كأنّ حممداً رسول اهللا 

وقع احلدث العظيم يف مسجد اجلمعة يف  ،ويف يوم اجلمعة التالية.. سر خبطى ثابتة وبقوة اإلميان ،سطح األرض
على رؤوس األشهاد يإسالم تحينما أشهر.. دهلي..  

وقف .. وال أستطيع أن أتذكّر ماذا كان يف ذلك احلني ،كان التأثّر واحلماس يعمان املكان: وقال ،ابتسم
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ويريد تقبيل  ،يسألين الدعوات ،كم من مسكني جمهد نظر إيلَّ يف ضراعة ،الناس أمامي يتلقّفونين باألحضان
فما أنا إالّ حشرة من  ،هذه النفوس الربيئة تنظر إيلِّ وكأني أرفع منها قدراًفابتهلت إىل اهللا أن ال يدع  ،رأسي

مثل غريي من املخلوقات  ،ال حول يل وال قوة ،أو تائه جاد يف البحث عن النور ،بني حشرات األرض
الناس يفدون علي  ويف اليوم التايل وما يليه كان.. لقد خجلت أمام أنات وآمال هؤالء الناس الطيبني.. التعيسة

  .ونالين من حمبتهم وعواطفهم ما يكفيين زاداً مدى حيايت ،يف مجاعات لتهنئيت
نظافة : حبب يل اإلسالم أنه دين الطهر والنظافة:(ومن أقواله اليت قد تدلك على سر اعتناقه لإلسالم قوله

  ١)سمية فهي رمز وهلا داللتهاوال تستهن بالنظافة اجل ،اجلسم والسلوك االجتماعي والشعور اإلنساين
فقد منحوين إحساس احلب  ،كم أَلفيت يف قلوب املسلمني كنوزاً تفوق يف قيمتها الذهب :(ومنها
وعلى املسلمني أن يعضوا بالنواجذ على  ..ولقّنوين عمل اخلري واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ،والتآخي

   ٢)ألنه ليس أكثر من بريقٍ خاوٍ زائف ،ا بربيق الغربوال ينبهرو ،القيم اخللقية اليت ميتازون ا
أو متنع زيادة حظه من الثروة أو  ،ال يوجد يف تعاليم اإلسالم كلمة واحدة تعوق تقدم املسلم :(ومنها

 ،وهي معجزة عظيمة يتميز ا عن سواه ،وليس يف تعاليم اإلسالم ما ال ميكن حتقيقه عمليا ..القوة أو املعرفة
  )وسيكون اإلسالم معتقد األحرار ،دين الذهن املستنريفاإلسالم 
فدراسة لغة الضاد  ،ألحقق كل ما أرجوه خلدمة لغة القرآن الكرمي ،لقد متنيت أن أعيش مائة عام :(ومنها

  ٣)حتتاج إىل قرن كامل من الترحال يف دروب مجاهلا وثقافتها
  :مارتن لنجز

هذا اسم : فقال ،فسألت البابا عنه ،)مارتن لنجز(ذا الفصل اسم من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا يف ه
التقى به يف سويسرا اليت كان  ،إجنليزي أشهر إسالمه على يد شيخ جزائري امسه الشيخ أمحد العلويملفكر 

  )أيب بكر سراج الدين(اىل اسم  )مارتن لنجز(بعدها قام بتغيري امسه من  ،يعمل ا مدرساً
اىل  )مارتن لنجز(كيف رحلة من : وقد كان أول سؤال سألته ،رحلة يل إىل سويسراوقد التقيت به يف 

  )أيب بكر سراج الدين(
اليت ال تعرف عن كما تدين ا أسريت  ،دين باملسيحيةت أكن: مث قال ،نظر إيل متعجبا من هذا السؤال

  .. يدة يؤمن ا حق اإلميانخايل النفس من أي عق توهكذا نشأ. .الدين شيئاً إال أا مسيحية بالوراثة
درس األدب اإلجنليزي أ تيف اآلداب اإلجنليزية حيث كن )A-B(على شهادة الـ  بعد حصويلو ..لكن

  .قرأ عنها مجيعاًنقب يف كتب التراث عن الديانات املنتشرة يف العامل ألأ تأخذ.. يف جامعة أكسفورد إجنلترا
وآداب تستسيغها  ،ة هلا منهاج يتفق مع املنطق والعقلدين اإلسالم كشريع يناستوقفوكان من أهم ما 

  .النفس والوجدان
                                                

  .٤٢١/  ٢ :حممد رجب البيومي. د ،هضة اإلسالمية يف سري أعالمها املعاصرينالن)  ١(
  .٣٥حممد عثمان ص  ،هؤالء املثقفون اختاروا اإلسالم)  ٢(
  .٣٦حممد عثمان ص  ،هؤالء املثقفون اختاروا اإلسالم)  ٣(
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وأحسست وقتها أين إنسان  ،لقد وجدت يف اإلسالم ذايت اليت افتقدا طوال حيايت: (مث قال ،سكت قليال
  )فهو دين يرجع باإلنسان إىل طبيعته حيث يتفق مع فطرة اإلنسان ،ألول مرة

وعندما يشاء اهللا فال  ،شاء اهللا يل أن أكون مسلماً: (أساريره بابتسامة عذبة امتألتمث أردف قائالً وقد 
  )وهذا هو سبب إسالمي أوالً وقبل كل شيء.. راد لقضائه
  هل هناك من العقول من مأل عقلك بالفكر الذي هداك إىل اإلسالم؟: قلت
   ..البد من ذلك: قال
  من هو؟: قلت
تم باإلسالم هو كتب مؤلف كبري كان مثلي اعتنق اإلسالم وأصبح من وجعلين أه ،إن ما أثر علي: قال

حىت أنين مل أقرأ كتباً  ،لقد تأثرت بكتبه اليت صنفها عن اإلسالم.. إنه الشيخ عبد الواحد حيىي ،قمم املتصوفة
ر حيث كان فجئت إىل مص ،مما دفعين ألن أسعى ملقابلة من كان سبباً يف إسالمي ،من قبل يف مثل عظمة كُتبِه

  .يعيش فيها وقتئذ
وهو ما  ،وأكثر ما تعلمته منه الزهد يف الدنيا.. فقد كان حبق عاملاً عامالً بعلمه.. لقد استفدت منه كثرياً

  )التصوف(تسمونه أنتم 
  هل أنت متصوف؟ : قلت
 ،الظاهرولكنه أخذٌ بأسباب احلياة يف  ،ولكن مفهومي للتصوف أنه ليس انعزاالً عن الدنيا.. نعم: قال

  .واإلعراض عنها بالقلب
كُن يف الدنيا كأنك غَريب أو كعابر : (خلص معىن التصوف كله يف حديثه الشريف إن الرسول حممد 

).. إنما أنا والدنيا كَراكب استظل حتت شجرة مثَّ راح وتركها: ( أو ما قاله يف حديث شريف آخر).. سبيل
  .ن الشيخ عبد الواحد حيىيهذا هو مفهوم التصوف الذي تعلمته م

  إىل أي شيء قَادك التصوف؟: قلت
  .إىل العبودية اخلالصة هللا: مث قال بكل هدوء ،نظر إىل األفق البعيد بعمق
  :الدكتورحامد ماركوس

 ،فسألت البابا عنه ،)الدكتورحامد ماركوس(من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا يف هذا الفصل اسم 
وكان من حديثه يل عن سر  ،وقد التقيت به يف بلدي أملانيا ..ومؤلف أملاينعامل وصحفي هذا اسم ل: فقال

وعنيت  ،وأنا أشعر بدافع يف داخل نفسي لدراسة اإلسالم ما وجدت اىل ذلك سبيال ،منذ طفوليت: إسالمه قوله
 حصل منها جوته على وكانت هي الطبعة اليت ،بقراءة نسخة مترمجة للقرآن يف مكتبة املدينة اليت نشأت فيها

  .معلوماته عن اإلسالم
يف نفس الوقت الذي  ،أخذ مين االعجاب كل مأخذ ملا رأيته يف هذا القرآن من أسلوب عقلي رائع

كما أدهشين تلك الروح الثابرة الوثابة العظيمة اليت أثارا وأذكتها هذه التعاليم  ،يفرض فيه التعاليم اإلسالمية
  .ائليف قلوب املسلمني األو
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مث أتيحت يل يف برلني فرصة العمل مع املسلمني واالستمتاع اىل األحاديث احلماسية املثرية اليت كان 
وبعد سنوات من التعاون  ،عن القرآن الكرمي ،يقدمها مؤسس أول مجعية اسالمية يف برلني ومنشئ مسجد برلني

اذ رأيت يف  ،آمنت باإلسالم ،روحهالعملي مع هذه الشخصية الفذة ملست فيها ما يبذله من ذات نفسه و
  .يكمل آرائي شخصيا ما ،مبادئه السامية واليت تعترب القمة يف تاريخ الفكــر البشري

  أو رأيت أا تتوافق مع طريقة تفكريك؟ ،ما املبادئ اليت أثارت اهتمامك: قلت
ال يدعوا اىل  بيل تقريرهااإلسالم يف س ولكن ،عقيدة أصيلة يف اإلسالمفهو  ..االميان باهللاأوهلا : قال

وعلى هذا فليس مثت تناقض ما بني العقيدة من جانب وبني العلم من  ،مبادئ أو عقائد تتناىف مع العلم احلديث
  .وهذه وال شك ميزة عظيمة فريدة يف نظر رجل أسهم بكل طاقته يف البحث العلمي ،اجلانب اآلخــر

رد تعاليم نظرية صماء تسري على غري بصرية وعلى هامش تلك أنه ليس جم ،وميزة أخرى ميتاز ا اإلسالم
وقوانني اإلسالم ليست بالتعاليم اجلربية اليت حتتجز  ،امنا هو يدعو اىل نظام تطبيقي يصبغ حياة البشر ،احلياة

  .ولكنها توجيهات وارشادات تؤدي اىل حرية فردية منظمة ،احلريات الشخصية
ا مبا يتبني يل من األدلة على أن اإلسالم يسلك أقوم سبيل يف املالئمة ومع توايل السنني كنت أزداد اقتناع

  .ويربط بينهما برباط قوي متني ،بني شخصية الفرد وشخصية اجلماعة
حيض عليه ويرفع من شأنه يف مجيع األحوال  ،نه دائم الدعوة اىل اخلريإ ،نه دين االستقامة والتسامحإ

  .واملناسبات
  :روجيه دوباكييه

هذا : فقال ،فسألت البابا عنه ،١)روجيه دوباكييه(مساء اليت رأيتها يف دفتر البابا يف هذا الفصل اسم من األ
يف نشأت : فقال ،وقد سألته عن رحلته إىل اإلسالم ،التقيت به يف سويسرا ،اسم ملفكر سويسري اعتنق اإلسالم

وال سيما الفلسفة  ،بالفلسفة احلديثة اأثرتم بل كنت .. مل أكن مهتما اغري أين ،بيئة مسيحية بروتستانتية
  .معتقدات خرافيةجمرد عتقد أن األديان أ تكنوهلذا فقد  ،الوجودية

ا مراسالً  توعمل ،إىل السويد تفسافر ..سافر إىل أكثر من بلدأ تبالصحافة بدأ توعندما اشتغل
برغم التقدم  ،أن الناس تعساء تاكتشف لكين ،صحفياً يف اية احلرب العاملية الثانية ألكثر من مخس سنوات

إىل بعض الدول اإلسالمية يف  تعكس ذلك عندما سافر تعلى حني اكتشف ،والرخاء الذي يعيشون فيه
هذه و ..وأن حيام هلا معىن ،يشعرون بسعادة أكثر ـرغم فقرهم الشديد ـ املسلمني  تفقد وجد ،الشرق

  . تأملها من خالل هذين النموذجنيأو ،ةفكر ملياً يف معىن احلياأ يناملالحظة جعلت
وملاذا يشعر !.. ملاذا يشعر املسلمون بسعادة تغمر حيام برغم فقرهم وختلفهم؟: كنت أسأل نفسيلقد 

) سويسرا(حىت بلدي ! السويديون بالتعاسة والضيق برغم سعة العيش والرفاهية والتقدم الذي يعيشون فيه؟
  !ومستوى املعيشة فيه مرتفع ،برغم أنه بلد ذو رخاء ،السويد كنت أشعر فيه بنفس ما شعرت به يف

                                                
  .األسبوعية من حديث أجراه حممد صربه ورضا عكاشه يف إحدى أعدادها: اللواء اإلسالمي: انظر)  ١(
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وبدأت بدراسة الديانة اهلندوكية فلم  ..وأمام هذا كله وجدت نفسي يف حاجة ألن أدرس ديانات الشرق
بل إنه  ،حىت بدأت أدرس الدين اإلسالمي فشدين إليه أنه ال يتعارض مع الديانات األخرى ،أقتنع كثرياً ا

   ..فهو خامت األديان ..مجيعاًيتسع هلا 
حىت رسخت يف ذهين متاماً بعد ما اطلعت على  ،وهذه حقيقة كانت تزداد يقيناً عندي باتساع قراءايت

  .مؤلفات الفيلسوف الفرنسي املعاصر رينيه جينو الذي اعتنق اإلسالم
لم وحتولوا إىل لقد اكتشفت كما اكتشف الكثريون ممن تأثروا بكتابات الفيلسوف الفرنسي الذي أس

وال  ،على عكس احلضارة الغربية اليت تسيطر عليها املادية ،اكتشفت أن اإلسالم يعطي معىن للحياة ..اإلسالم
  .وإمنا تؤمن ذه الدنيا فقط ،تؤمن باآلخرة
  .هو حاديك إىل اإلسالم ،الفيلسوف الفرنسي رينيه جينو الذي أسلملقد كان فكر : قلت
 ،للدول اإلسالمية بزيارايت تتأثرباإلضافة إىل أين ـ كما ذكرت لك ـ  ..كميكنك أن تقول ذل: قال

وال  ،فربغم الظروف املادية السيئة يف تلك الدول فإن أهلها يتمتعون بقدر كبري من اإلميان الراسخ يف نفوسهم
حلياة وجعلت كثرياً من الشباب ينتحر أو يهرب من ا ،توجد عندهم أزمات أخالقية كاليت توجد بالغرب

  .مما يعين يف نظرهم أن احلياة ليس هلا معىن أو قيمة ،بتعاطي املخدرات
  فهل رأيت أن اإلسالم هو الذي يقف خلف تلك السكينة النفسية اليت يعيشها املسلمون؟: قلت
أما احلضارة املادية فتقود أصحاا  ..لقد تبينت أن اإلسالم مببادئه يبسط السكينة يف النفس ..أجل: قال
ألم حيكمون عليه  ،كما تبينت أن األوربيني مل يدركوا حقيقة اإلسالم ..ألم ال يؤمنون بأي شيء ،إىل اليأس

  .مبقاييسهم املادية
  أهذا ما جذبك إىل اإلسالم؟: قلت
فقد اكتشفت أن  ..وأن حممداً رسول اهللا ،جذبين إىل اإلسالم هو شهادة أن ال إله إالّ اهللاأول ما : قال
ويف اعتقادي أن اإلنسان ميكن أن يتأمل يف هذه .. وكل شيء فيه مرتبط بالقرآن والسنة ،م دين متكاملاإلسال

  .الشهادة طيلة احلياة
أما الفلسفة  ..وهذا يعين أنه ليس هناك حقيقة ائية ودائمة سوى اهللا.. الشهادة تقول ال إله إال اهللا

  ..ذلك ما تقوله الفلسفة الوجودية وغريها ،يااحلديثة فتقول إنه ليس هناك حقيقة سوى هذه الدن
  .وقد دهشت ألن اإلسالم يعرب عن احلقيقة اليت تناساها العلم والفلسفة احلديثة

وتعلمت وحفظت بعض  ،لقد تأثرت بالقرآن الكرمي كثرياً عندما بدأت أدرسه: مث قال ،سكت قليال
ومن يبتغِ غَير  ﴿:'اليت يقول فيها اهللا  فين كثرياً اآلية الكرميةوتستوق ،واحلمد هللا فأنا أستطيع أن أقرأ فيه.. آياته

رِيناسالْخ نم ةري الْآخف وهو هنلَ مقْبي يناً فَلَنالمِ دسوقوله  ،)٨٥:آل عمران) (الْأ': ينِ قَدي الدف اهال إِكْر﴿
 يالْغ نم دشالر نيب٢٥٦ن اآليةم: البقرة)(ت(   
  .وتأثرت مبا فيها من حكَم وبيان دقيق ،والسنة النبوية الشريفة قرأا أيضاً: مث قال ،سكت قليال

  فكيف واجهت قومك وحتديت أعرافك ورحت تعلن إسالمك؟: قلت
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لذلك فقد نشرت مقاالت كثرية عن  ،ملّا عدت إىل سويسرا مل يكن هناك مربر ألن أخفي إسالمي: قال
كما ترمجت .. وهي صحف غري إسالمية ،)جازيت دي لوزان(وصحيفة  ،)جورنال دى جنيف(م يف اإلسال

ودافعت يف كتابايت كلها عن قضايا اإلسالم كمسلم وجد .. بعض الكتب اليت تتناول موضوعات إسالمية
  .طريقه يف دين اإلسالم

ء الغربيني ما يدور يف العامل وأشرح للقرا ،اآلن ـ أن أكثف كتابايت عن اإلسالمـ وأنا أحاول 
يف  ،وأنا أركز على مسألة أن اإلسالم يقدم حلوالً ملشاكل كثرية وصلوا معها إىل طريق مسدود ..اإلسالمي

  .حني فتح اإلسالم هلا أبواباً كثرية
  و ..وحيكمون عليه على أساس ذلك ..أيديولوجيةإن الكثري من قومنا يعتربون اإلسالم قومية ال : قلت

وهذا اعتقاد  أنا أختلف مع بعض األشخاص الذين ينظرون إىل اإلسالم باعتباره قومية ـ: اطعين قائالق
 ،إنما اإلسالم طريق إىل اهللا ..إم يعتربون اإلسالم أيديولوجية وهو خطأ ..خاطىء لدى كثري من املسلمني

  .خللقوأفضل طريقة للوصول إىل معرفة اهللا والتصاحل والوئام بني اخلالق وا
  .إلسالم دين ختلّف ال يقود إىل التقدمإن البعض يذكر أن ا: قلت
.. ن اإلسالم ليس متقدماً مبعىن التقدم الذي يعيشون فيه ويقودهم إىل اهلاويةإ ..احلمد هللا :قالو ،ابتسم
انتباهي وال ولو كان كذلك ملا أثار  ..ن اإلسالم مل يتجه إىل هذا التقدم املادي الذي يقصدونهإ ..واحلمد هللا

  .وغريه )رجاء غارودى(أمثال  ،انتباه هؤالء املفكرين الذين وجدوا فيه اخلري والسعادة للبشرية
.. ولذلك جيب تغيريه أو استبداله ،ومن السخف أن نقول إنه متخلف ،إن اإلسالم يعرب عن شيء خالد

ة احلديثة تعرب عن صراع اإلنسان مع احلضارة واملدني ..إن التقدم الذي ينادون به قادهم إىل اليأس والضياع
ولذلك فال داعي ألن يتجه اإلسالم حنو التقدم باملعىن الذي  ،يف حني يعرب اإلسالم عن احلقيقة ..املادة واحلياة

  .وهو الفوضى والدمار واليأس ،يريدونه
   ..أم ..فهل ذلك صحيح ..واملسلمني كأشخاص ،اإلسالم كدينهناك من يفرق بني : قلت

فأنا أعرف صديقاً منذ فترة اعتنق  ..هناك قصة فيها رد على ذلك: واالبتسامة متأله فمه ، قائالقاطعين
وألف  ،١٩٢٦كان يهودياً واعتنق اإلسالم عام  ،١اإلسالم يف السادسة والعشرين من عمره امسه حممد أسد

قابلته منذ فترة يف  ..كثرية وله مؤلفات أخرى ،وأصبح من علماء اإلسالم ،)الطريق إىل مكة(كتاباً بعنوان 
هل هناك فرق بني اإلسالم كدين واملسلمني : وسألته نفس هذا السؤال. .باكستان حيث يعيش هناك

  كأشخاص؟
ولكن السبب أن اإلسالم حقيقة ال . .إذا كنا قد اعتنقنا اإلسالم فليس هذا بسبب املسلمني: فقال يل
  .ينكرها أحد

ولكين أصارحك القول بأن التدهور يف .. يف حال املسلمني اتدهور هناكأن صحيح : وقال ،مث نظر إيل
وما زال  ..إن اإلسالم آخر تعبري عن الرمحة اإلهلية ..حال أصحاب األديان األخرى أكثر مما هو يف املسلمني

                                                
  .سنتحدث عنه يف هذا الفصل)  ١(
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الصلة  إن اإلسالم جيدد. .عطاء كل ما يخلّص اإلنسان من شقاء احلياة وآالمها ومتاعبها. .قادراً على العطاء
  .بني املرء وربه اليت قطعها إنسان اليوم

فإن دينهم قادر على منحهم احلياة السعيدة املطمئنة اليت  ،حىت إذا كان املسلمون يف حالة تدهور أو ايار
  .تعينهم على التغلب على تلك األزمات األخالقية اليت يعيشها الغرب

  ؟من جانب األوربينيظاهرة اإلقبال على اعتناق اإلسالم كيف تفسر : قلت
لقد أصبح األوربيون  ..األزمة اليت قادم إليها احلضارة واملدنية احلديثةـ كما قلت ـ السبب : قال

وقد وجدوا هذا املعىن يف  ،ولذلك فهم يبحثون عن معىن حليام ،يعيشون يف حالة يأس ألم ال يؤمنون بشيء
  .اإلسالم فأقبلوا عليه

  :يلالكولونيل دونالدس روكو
فسألت البابا  ،)الكولونيل دونالدس روكويل(من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا يف هذا الفصل اسم 

وقد بادرين باحلديث  ،وقد التقيت به يف بعض املؤمترات ،هذا اسم لكاتب أمريكي اعتنق اإلسالم: فقال ،عنه
مور يف اإلسالم دفعتين إليه دفعا مل أمتكن من التفلت مثانية أ: فقال يعددها ،عن الدوافع اليت جعلته خيتار اإلسالم

  .منه
  فما أوهلا؟: قلت
 ،ومبا يف أجوائها من روعة وجالل ووقار ،ومساجد املسلمني جباذبيتها ،إن بساطة اإلسالم ..البساطة: قال

 ،مرات يف اليوم وما يتميز به املسلمون املؤمنون من ثقة باعثة على اليقني جتعلهم يستجيبون لنداء الصالة مخس
  . ..كل هذه األمور ملكت على مشاعري منذ البداية

  فما الثاين؟: قلت
والقدوة  ،والذي هو من مثار السنة احملمدية اليت جتمع بني الرأي السديد ،اإلدراك الناضج للحياةذلك : قال
وحكمة أخاذة سديدة يف  ،يف أسلوب من التوجيه احلكيم يف أمور كثرية تدلل على واقعية هذا الدين ،العملية

لقد قرر يف هاتني الكلمتني نظاماً دينياً يف أعمالنا  ..» عقلها وتوكلإ «:خذْ مثالً قوله  ..،أقوال حممد 
بل يدعونا إىل الثقة  ،فلم يطلب إلينا التصديق األعمى بوجود قوى غيبية حتفظنا برغم تقصرينا وإمهالنا ،املعتادة
وبذلنا يف ذلك قصارى  ،إذا حنن طرقنا األمور من أبواا الصحيحة ،دته يف عاقبة أمرناوالرضا بإرا ،يف اهللا
  .جهدنا

  فما الثالث؟: قلت
مساحة اإلسالم مع األديان األخرى ـ والذي هو نابع من اتساع األفق الفكري ـ جتعله قريباً إىل : قال

 ،ىل أن حيسنوا معاملة املؤمنني بالتوراة واإلجنيلأتباعه إ  فقد دعا حممد  ،قلوب أولئك الذين يتعشقون احلرية
هذه مساحة ميتاز ا اإلسالم  ..وإىل اإلميان بأن إبراهيم وموسى وعيسى عليهم رسلٌ من عند اهللا الواحد األحد

  .عن األديان األخرى
  فما الرابع؟: قلت
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 ،وعلى نقائها ،دة اإلسالميةدليل على سالمة دعائم العقيوهو  ،التحرر الكامل من عبادة األوثان :قال
فها هو ذا القرآن الكرمي على  ،مل يغريها املشرعون بتعديالت أو إضافات فالتعاليم األصلية اليت جاء ا حممد 

  .هلداية املشركني والكفار يف بداية دعوته ظل ثابتاً راسخاً حىت اآلن احلالة اليت أنزل ا على حممد 
  فما اخلامس؟: قلت
قد استحوذتا على كل  ،هما دعامتان أساسيتان يف اإلسالمف ..تدال والتوسط يف كل شئاالع: قال

  .إعجايب وتقديري
 ،فأمرهم بالتزام النظافة إىل أبعد احلدود ،كان حريصاً على صحة قومه منت أن الرسول حممد آلقد 

قف يف مساجد أسطنبول وأذكر أنين كنت ـ عندما أ ..كما أمرهم بالصوم والسيطرة على الشهوات اجلنسية
على  ،ودمشق وبيت املقدس والقاهرة وغريها من املدن ـ أحس شعوراً عميقاً بقدرة اإلسالم يف بساطته

أو  ،أو موسيقى ،أو صور ،أو متاثيل ،بدون حاجة إىل زخارف أنيقة ،االرتفاع بروح البشر إىل اآلفاق العليا
يف ذكر  ،واندماجها يف احلقيقة الكربى ،ان الذات وفنائهاونسي ،فاملسجد مكان للتأمل اهلادئ.. طقوس رمسية

  :اهللا األحد
  فما السادس؟: قلت
وبني الفقري  ،أثار إعجايب تساوي احلقوق بني امللك صاحب السلطانفقد  ..دميقراطية اإلسالم: قال

حتجز لفئة  وال أماكن ،ليست هناك مقاعد تستأجر ،فهم يسجدون مجيعاً هللا ،املتسول داخل جدران املسجد
  .دون أخرى
  فما السابع؟: قلت
وهو ال  ،وواهب احلياة ،خالق اخللق ،بل يتجه رأساً إىل اهللا ،ال يؤمن املسلم بوسيط بينه وبني ربه: قال

  .أو إىل أحد ملنحه منحة اخلالص ،يراه دون التجاء إىل صكوك غفران
  فما الثامن؟: قلت
بغض النظر عن اختالف العنصر أو املذهب السياسي أو اللون أو  ،خوة العاملية الشاملة يف اإلسالماأل: قال

  ..اإلقليم فقد ثبت ذلك عندي بكل يقني واقتناع مرات ومرات
  :رينيه جينو

هذا االسم : فقال ،فسألت البابا عنه ،)رينيه جينو(من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا يف هذا الفصل اسم 
فأحدث  ،مث اعتنق اإلسالم ،درس األديان عامةالذي  ،عبدالواحد حييي يمكاحلفيلسوف والعامل واألصلي لل

  .وكان سبباً يف دخول الكثريين إىل اإلسالم ،إسالمه ضجة كربى يف أوربة وأمريكا
) أزمة العامل احلديث(منها  ،اليت سامهت مسامهة كبرية يف نشر اإلسالمألف الكثري من الكتب وقد 

وقد ترمجت كتبه  ،)املعرفة(كما أصدر جملة مساها  ،)اإلسالمية وأثرها يف الغرب الثقافة(و) الشرق والغرب(و
  .إىل كثري من اللغات احلية

ذلك مل مينع من انتشار  ولكن ..وبسبب قدرة أفكاره على االكتساح فقد حرمت الكنيسة قراءة كتبه
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  .كتبه يف مجيع أرجاء العامل
لقد علمتين كتب جينو  «:هور أندريه جيد الذي كتب يقولوممن تأثر بكتاباته الكاتب الفرنسي املش

   » وإن آراءه ال تنقَض ،الكثري
  فهل التقيت به؟ ،وأعرف احترام شيخ األزهر عبد احلليم حممود له ..أعرفه جيدا: قلت
  .فلم يكن له من الوقت ما حيادثين فيه ..ولكن على عجل ..أجل: قال
  فما قال لك؟: قلت
أردت أن أعتصم بنص ال يأتيه الباطل من بني يديه وال : (ن سؤايل عن سبب إسالمهلقد قال يل ع: قال
لقد ابتعدت أوربة عن طريق اهللا فغرقت يف :( وقال يل ..)سوى القرآن ،فلم أجد بعد دراسة عميقة ،من خلفه

  )اجلهل والظالمولوال علماء اإلسالم لظل الغربيون يتخبطون يف دياجري  ،االحنالل والدمار اخللقي واإلحلاد
  :محزة يوسف

هذا : فقال ،فسألت البابا عنه ،١)محزة يوسف(من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا يف هذا الفصل اسم 
 ملادة أستاذ فوالده مثقفة؛ عائلة منوهو  ،١٩٦٠رجل أمريكي ولد يف واشنطن ألسرة أرثوذكسية عام 

 مدن إلحدى عمدة فكان جده أما ،العريقة بريكلي عةجام خرجية وأمه ،هارفارد جامعة يف اإلنسانيات
  .كاليفورنيا

 االنتهاء على أوشك قد كان اليت اجلامعية دراسته فترك ،يسلم أن عمره من عشرة السابعة يف قررفجأة 
 يف الكرمي القرآن وحفظ.. اإلمارات يف الفقه تعلم.. العربية املنطقة يف سنوات لعشر جولة يف ليذهب منها
  .موريتانيا مرابطي مع التصوف وعاش ،واجلزائر املغرب يف العريب والشعر اللغة ودرس.. املنورة ةاملدين

 التمريض يف البكالوريوس على يحصلل ،أمريكا لوطنه يعود أن قبل التعلم يف كاملة سنواتأمضى عشر 
  .San Jose State جامعة من الدينية الدراسات يف أخرى علمية ودرجة Imperial Valley College من

 أسس ١٩٩٦ ويف ،فرانسيسكو سان يف اإلسالمية التجمعات لبعض التدريس بدأ ١٩٩٠ بدايات يف
 الشيخ( القدمية التعليم طريقة وكذلك اإلسالمية العلوم إحياء رسالته من إن عنه يقول الذي الزيتونة معهد

 تواجه اليت املعاصرة القضايا يف ثتتحد اليت الصوتية واملواد الكتب الزيتونة معهد يصدر).. والتلميذ
  .األمريكيني

 زيتونة مثار جمموعة هي وفيالدلفيا نيويورك منها ،أمريكية مدن ٦ يف فروعوهلا  ،طالب ألفيدرس ا 
 اليت دروسه من النسخ آالف وزع فقد مستمعيه؛ على كبريا تأثريا الدينية ومواعظه لدروسه أن كما.. يوسف
 دول يف كثرية عواصم إىل يسافر فهو لذلك باإلضافة ،ساعة ٢٤ يف شرحها اليت  الرسول سرية حول ألقاها
  .معا املسلمني وغري املسلمني ليخاطب وأوربا الشمالية أمريكا يف خمتلفة

 يف معني سحر هلا فليس ،جدا غريبة شجرة إا: فأجابين ،الزيتونة السم اختياره سببوقد سألته عن 
                                                

  :، ولتفاصـيل أكثـر انظـر موقـع    )املـزدوج  األمريكـي  الداعية.. يوسف محزة( مقال ألمحد زين، بعنوان : انظر)  ١(
http://www.zaytuna.org  
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 إحساسا يعطي مما ذابل مظهر وهلا ،اخلشب بوفرة تتميز وال الظالل وارفة الو سامقة ليست فهي ،مظهرها
 الذي الوقت ويف ،األرض حتت قدما عشرين متتد جذورها متتد.. ذلك كل من الرغم على لكن.. بالشيخوخة

 الشجرة ههذ أن كما ،لإلنسان جدا مفيدة فإا الثمار أما ،نابضة حية الزيتونة تبقى األخرى األشجار فيه متوت
  .السنني مئات تثمر تظل بتفرد

  لقد التقيت به إذن؟: قلت
فقد أسلم  ..وفور لقائي به سألته عن سر استعجاله باعتناق اإلسالم ،لقد شرفين اهللا بذلك ..أجل: قال

 الواقع هي ليست إجابايت وكانت ،كثريا السؤال هذا سئلت ،أدري ال أنا: فقال يل ،كما ذكرت لك صغريا
  .الطريق وبدأت ،صدري فانشرح اإلسالم عن مسعت إنين :قوله أستطيع ما كل ،حيريين وهذا. .دائما

  .للغرب كباحنيازامك  املسلمني بعضلقد مسعت أن : قلت
 وإذا ،املسلمني مع فأنا ،املسلمني جانب على ذلك كان إذا ،وعادل صائب أنه أعتقد ملا منحاز أنا: قال

  .قبلياً ولست مسلم أنا. .الغرب مع فأنا الغرب مع كان
 فيتحدث ،الغربيني واملفكرين بالفالسفة هاستشهادات تكثرويف حديث الشيخ محزة ـ كما صار يسمى ـ 

 ،اإلسالم يف وآرائه شو وبرنارد الفاضلة املدينة يف وآرائه وأفالطون ،للسعادة وتعريفه أرسطوطاليس عن
  .اجلنويب ونصفه الشمايل نصفه بني العامل يف ستقع حادة أزمة بأن فرضيته عن يتحدث حني توينيب وآرنولد
 على ثائر ومسلم ،مواطنيه مساوئ على ثائر أمريكيفهو . .أمريكا يهاجم ما بقدر املسلمني يهاجم هوو
 أعتقد فال ،املثايل اتمع هي أمريكا أن يعتقدون أمريكا يف الناس كان إذا: يقولمسعته مرة  ..دينه أهل مساوئ

 املدارس ووضع واجلرمية واالغتصاب واالنتحار االكتئاب معدالت ،أطالعها اليت املصادر نفس نيطالعو أم
  .والطالق األسري والتفسخ واإلجهاض
 الناس: فقد مسعته يقول على املأل ،بوشذلك مل مينعه من مهامجة  لكن ،األبيض للبيت مستشارا عملوقد 

.. الرئاسة لكرسي بوش أوصل الذي من.. أكاذيب كلها هذه ،دميقراطية يف نعيش أمريكا يف أننا يظنون
  .هي اليت أوصلته الكربى االحتكارية الشركات

  اإلرهاب؟ حارب حني صائبا بوش كان هل برأيك: قائال سي يب اليب مراسل جاردنر فرانكوعندما سأله 
  .األفراد بإرهاب مقارنة دولة إرهاب أنه أعتقد: محزةفأجاب 
 حربا تكون أن ينبغي اإلرهاب على احلرب: فيقول ،اإلرهاب على احلرب ريفتع محزة يعيد وبشجاعة

  .شيء كل هذا: قائال رأسه ويهز.. احلرب على
 العقبة( أن بوضوح يرى فهو ،ملشاعرهم ختديرا جياملهم وال املسلمني ينافق ال الوقت ذات يف لكنه
  )بسلوكيام أنفسهم املسلمون هم األراضي هذه يف اإلسالمية الدعوة أمام األساسية

 واملسلم ،ا مساجدهم وعمروا ،مبشاكلهم هاجروا هاجروا الذين إن صراحة: فيقول مرضهم ويشخص
  .التناقضات هذه من جدا يتعب اجلديد

 أخذ إنه حىت املفجوع إىل أقرب وكان ،متاما صدمته اليت سبتمرب ١١ أحداثوقد رأيت أمله الشديد بعد 
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 القنوات يف والظهور احملليني واملسئولني القرار صناع ملخاطبة ليتفرغ مؤقتا نةالزيتو معهد بإغالق قرارا
  .اإلسالم عن احلقائق توضيح حملاولة التلفزيونية

 على يذاع الذي )شباب يلال( برنامج فكرة صاحبوهو  ،اجلمهور خماطبة وجييد التجديد حيبوهو 
mbc، خالد أكده ما وهو.. جذاب ديين حمتوى خالل من الشباب مجاهري خماطبة يف جنح الذي الربنامج وهو 
 قدمها نصيحة من نبعت الربنامج فكرة أن إىل أشار حيث ،السعودية الوطن جلريدة الربنامج معدي أحد طاش
 له وتقدم ،املسلم بالشباب تتصل جادة إعالمية وسيلة عن البحث ضرورة إىل فيها أشار يوسف محزة الشيخ

  .االستهالكي اإلعالم عن عيداب ،ومعرفية ثقافية جرعات
 يلال( حلقات بعض يف واشترك ،)يوسف محزة مع رحلة( امسه برناجما يقدم محزة الشيخ أن املعروف ومن

. .ومعاملها املسلمني حضارة عن للحديث األسبانية املدن من عدد يف الربنامج فريق مع جتول حيث ،)شباب
  .الربيطاين الفنان إسالم يوسف مثل ،الغرب مسلمي يف املؤثرة الشخصيات من عدد مع التقى وكذلك

 يتعلم أن بد ال ،الدين يف يتكلم أن اجلاهل حق من ليس: فهو يقول ،اخلطاب يف التجديد هذا ورغم
 أين وأسأله الطبيب إىل أذهب أن ميكن ال أنا.. ويفيت كتابا يفتح واحد كل اآلن ،الشيوخ يد على املسلم
 كيف يتعلم حىت أطباء يد على يتعلم أن بد ال. بدين أسلمه أن ميكن ال هذا.. الكتب من فيقول الطب تعلمت
  .فقط الكتب من يؤخذ اإلسالم اآلن.. الشيوخ عن يؤخذ أن بد ال علم كل.. العملية جيري

: النحل)(ونَفَاسأَلوا أَهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتم ال تعلَم ﴿:حبكم وإمنا ،احتكارا ليس هذا :بقوله رأيه عن ويدافع
  .احتكارا يكن مل هذا ،اهللا رسول عند تربوا أم مع يفيت كان من جدا قليل الصحابة بني ،)٤٣من اآلية

 يف ذلك يظهر ،عليه كبري تأثريفللتصوف  ،واجلانب امللفت يف شخصية الشيخ يوسف هو صوفيته
 العمل من سنوات بعد أجنزها ليتا املهمة مشروعاته أحد أن كما ،التصوف أهل آراء من بكثري استشهاداته
  .٢٠٠٢ يونيوواليت متت يف  ،اإلجنليزية إىل البوصريي بردة ترمجة املتحمس
 ،اإلسالم لب من واألخالقيات السلوك علم. .كعلم التصوف: فيقول التصوف ينكر من على يرد وهو

  .آخر شيء فهذا والشيوخ الطرق أما
 كلمة يعرفون كانوا الصحابة من أحد من ما يقولون: ولفيق ،حول هذا تثار اليت الشبهات على ويرد
 مصطلحات كلها الفقه؟ أصول أو الدين أصول أو ،التجويد أو ،النحو يعرف من منهم كان وهل ،تصوف

  .العلوم لتقنني استجدت ومسميات
  :جان مونرو

هذا اسم : فقال ،ابا عنهفسألت الب ،)جان مونرو(من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا يف هذا الفصل اسم 
 )لندن(و )نورث كارولينا(درس يف جامعات والذي  ،أستاذ األدب اإلجنليزي يف اجلامعة االمريكية ببريوت

فضالً عن أنه كتب حول  ،ووضع مخسة عشر كتاباً معظمها يدور حول املواضع اليت يدرسها ،)تورنتو(و
وآخر كتبه هو  ،ة واالقتصادية يف منطقة الشرق األوسطموضوعات متنوعة تتعلق باحلياة االجتماعية والسياسي

  )التجارة واإلسالم يف منطقة الشرق األوسط(
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عاش بني املسلمني يف لبنان عشرين عاماً حبكم عمله رئيساً لقسم األدب اإلجنليزي يف اجلامعة وقد 
صور الذي كان حيمله معه وتبني له خطأ الت ،عرف يف أثنائها طبيعة وسلوك املسلمني ..األمريكية يف بريوت
واليت  ،فقد كان يسيطر على خميلته بعض األضاليل واالفتراءات على اإلسالم واملسلمني ،عند ذهابه إىل لبنان

مثال ذلك أن احلرب املقدسة عند املسلمني هي العدوان على كل من  ،كانت منتشرة بصورة كبرية يف الغرب
  .١ال يؤمن بعقيدم اإلسالمية

ودين ال يفرض  ،اتضح له جبالء أن اإلسالم عقيدة متساحمة ،أن قرأ بإمعان التاريخ اإلسالميلكنه بعد 
  .على اآلخرين باإلكراه

  فهل التقيت به؟: قلت
إن : أريد القول: وكان من جوابه يل عن سر اعتناقه لإلسالم قوله ،لقد التقيت به يف بريوت ..أجل: قال

وإمنا عن طريق اتصاالت  ،ولكن ليس بطريقة أكادميية ،احت يل الدراسةألن الفرصة قد أت ،حظّي كان كبرياً
 ،الصداقة مع جمموعة من الناس الذين كانت مهمتهم تنوير الناطقني باإلجنليزية حبقيقة طبيعة العقيدة اإلسالمية

ايا اليت كما أنين ناقشت مع الذين أعمل معهم بعض القض ،فضالً عن ذلك أنين قرأت كل ما وصلت إليه يداي
وهي  ليس على أنه نظام جيب دراسته ـ ،وذه الطريقة توصلت إىل طبيعة وحقيقة اإلسالم ..يثار اجلدل حوهلا

وكنت يف  ،ومنهج وطريق للحياة ،ولكن كعقيدة فعالةـ  الطريقة اليت يتبعها معظم الغربيني يف معرفة اإلسالم
  . أُكن كل احترام وتقدير لإلسالم وأتعاطف معهأما اآلن فإنين ..بداية األمر مهتماً ذه األمور

  فما أثر اإلسالم يف حياتك؟: قلت
كما أن تلك التجربة  ..إنين أعتقد أن جتربيت املشتركة مع املسلمني قد جعلتين أكثر تساحماً من قبل: قال

  .قد جعلتين مدركاً لبعض األمور اليت حتيط يب أكثر من املاضي
بصورة  على عكس ما يعتقد الغربيون ـ ،ت متفهماً لوضع املرأة يف اإلسالمأصبح ،باإلضافة إىل هذا

يف حني أن احلقيقة أن النساء يف ظل اإلسالم  ،أن املسلمني يعتربون النساء كائنات دنيا ووضيعةمن خاطئة ـ 
قرآن الكرمي تثبت يكفي أن هناك سوراً عديدة يف ال ،يتمتعن بتلك احلقوق واالمتيازات اليت جيب أن يتمتعن ا

  .وجهة نظري هذه
  فما أهم الدروس اليت تعلمتها من اإلسالم؟: قلت
   ..ال ميكنين إحصاؤها ..كثرية جدا: قال

أهم درس تعلمته من اإلسالم هو عدم اجلدوى من التذمر من أمور هي فوق لعل : وقال ،مث تأمل قليال
مع أنه يتمتع بصفات خارقة متيزه عن بقية  ،كل شيء فاإلنسان ليس قادراً على ،طاقتنا لتغيريها أو تبديلها

وأن التذمر من ذلك يؤدي إىل الفشل  ،ولكن عليه إدراك ضرورة اإلذعان إىل قوة خارج طاقته ،املخلوقات
يف حني أن اإلنسان الذي يدرك مكانه احلقيقي يف هذا الكون يكون هادئاً مطمئناً يشعر  ،واإلخفاق واحلزن

                                                
مـن هـذه   ) شجرة النبـوة مثار من (، ورسالة )سالم للعاملني(انظر تفاصيل الرد على الشبهات املرتبطة ذا يف رسالة )  ١(

  .السلسلة
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  .عامله احمليط بهبالراحة مع نفسه و
أم ال هو األوربيني وما يؤخذ على  ،إنَّ فَهم اإلسالم ال يكون إال مبعايشته: ثو قال ،سكت قليال

عندما يصلون إىل مرحلة التقييم الفكري لإلسالم فإم يصلون إىل ذلك بواسطة طريقة إم لذلك ف ،يعايشونه
ألن األوريب  ،ين يعتنقون اإلسالم يعتربهم زمالؤهم شواذاًولذلك فإن العديد من علماء الغرب الذ ،أكادميية

  .العادي يعترب اإلسالم ديناً دخيالً وغريباً أكثر من اعتباره عقيدة حيوية
  :ميجيل بريو

هذا اسم : فقال ،فسألت البابا عنه ،)ميجيل بريو(من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا يف هذا الفصل اسم 
وكثرة اجلرائم  ،وعدم الترابط األسري ،واالحنالل ،كره احلرية املنفلتة يف أوربا أستاذ جامعي إسباين

معايري لللسلوك واضوابط اإلسالم لقرأ عن وضع وأتيح له أن ي ،واالحنرافات اليت سادت اتمعات الغربية
  .خالقية يف املعامالتاأل

وعن طريقهم أتيح له إمكانية قراءة ترمجة  ،سبانيني املسلمنيمبجموعة من اإلوأتيح له بعد ذلك أن يلتقي 
فواصل قراءاته املكثفة عنه حىت اقتنع متاماً بتعاليمه  ،اإلسالمفاستشعر مبيل قوي جتاه  ،معاين القرآن باألسبانية

  )نصر الدين(وخيتار لنفسه اسم  ،بعدها قرر أن يشهر إسالمه ،ومنهاجه
  فهل التقيته؟: قلت
: فقال ،وقد سألته عن سر إسالمه ، القاهرة اليت كان يعمل أستاذا جبامعتهالقد التقيت به يف ..أجل: قال

كما  ،وعن طريقهم اُتيحت يل إمكانية قراءة ترمجة معاين القرآن ،سبانيني املسلمنيلقد التقيت مبجموعة من اإل
  .بعدها قررت أن يكون اإلسالم ديين ،قرأت عن التراث العريب القدمي فأُعجبت به

ومسعت  ،ه كثرياًمنواستفدت  )ياسني رشدي(للشيخ  )احملظورات(حد أصدقائي بترمجة كتاب وقد قام أ
  .صوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يف قراءة القرآن وأحببته كثرياً

 ،وبالرغم من القليل الذي عرفته عن اإلسالم فإنين أمتىن من كل قليب أن يهتدي إليه الناس أمجعون
  .وسوف ابتدىء بعائليت واملقربني إيلَّ إن شاء اهللا ،اإلسالم وسأعمل على الدعوة إىل

وعلى صالة اجلمعة اليت أشعر براحة  ،إنين أحافظ على أداء الفروض يف مواقيتها: مث قال ،سكت قليال
مثل  ،والدور الكبري الذي يقوم به جتاه املسلمني ،نين أعرف أمهية خطيب املسجدإو.. نفسية كبرية عند أدائها

جبانب إرشادهم وجتميعهم على طريق اخلري  ،وشرح األحاديث النبوية ،دم على فهم القرآن الكرميمساع
  .والصالح

إنين حريص على تعلم اللغة العربية وإتقاا حىت يتسىن يل قراءة : قالاملستقبلية وعند سؤايل له عن أحالمه 
ته إىل اللغات املختلفة تؤدي إىل تضارب املعىن وعدم ألن ترمج ،وبالتايل حماولة فهم معانيه ،القرآن بلغته األصلية

  .الوضوح
 ،أنبه إىل أن الكتب اليت ترمجت إىل األسبانية عن اإلسالم ليست دقيقة يف مضمواوذه املناسبة 

ـ معاين القرآن إىل األسبانية بطريقة  )جان فونت(وهو مسيحي يدعى  خصوصاً بعد ما ترجم أحد األسبان ـ
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إن : مما جعل الذين اطلعوا على هذه الترمجة من األسبان يقولون ،البعد عن النص القرآين أو معناهبعيدة كل 
وعلى  ،ومما يدعو لألسف واألسى ما جاء يف تلك الترمجة األسبانية على يد ذلك املترجم ،اإلسالم دين غريب

  .١ضمواوأخلَّ مبعناها ومب )سورة الرجال(اليت ترمجها إىل  )سورة الناس(خص األ
 ،سبانياإبالرغم من أن املسيحية هي الديانة املنتشرة يف : أجابين بقولهسبانيا إاملسلمني يف سؤال حول وعن 

 ،كما يف كثري من الدول األوربية ـ يظل حمدود االنتشار ولكن اإلسالم ـ ،فإن حرية األديان متاحة للجميع
  .تها ووضع كافة اإلمكانيات يف سبيلهامما يتطلب تنشيط حركة الدعوة اإلسالمية ودعم أنشط

  :فيلي بوتولو
هذا اسم : فقال ،فسألت البابا عنه ،)فيلي بوتولو(من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا يف هذا الفصل اسم 

 مباس وقد اختار أن يسمى بعد إسالمه  ،بأملانيا الغربية )ميونيخ(ستاذ علم النفس جبامعة أ هوو ،عامل نفس أملاينل
  .احلسن الشاذيلحلبه أليب ) أيب احلسن(

وتعمق يف دراسة التصوف اإلسالمي حبكم ختصصه كباحث يف الظواهر  ،الكرميدرس القرآن وقد 
إنين وجدت يف اإلسالم : وكان من جوابه يل قوله ،وقد التقيت به وسألته عن سر إسالمه ،املختلفة يف األديان

  .وإمنا تفتقدها أوربا كلها ،ربية فحسبمل تفتقدها أملانيا الغ ،راحة نفسية
ولكن أراد اهللا تعاىل أن يكون عملي  ،إن شعوري باجنذاب لإلسالم كان منذ فترة طويلة: قال يلمث 

فمن خالل عملي بدأت مرحلة البحث  ..مدخالً العتناقي دين اإلسالم )ميونيخ(كأستاذ لعلم النفس جبامعة 
  .والظواهر الغربية يف كل األديان ،ول العاملوالدراسة حول األديان كافة ملختلف د

من شرح ألصول  ،التصوف ثانياًكتب ويف  ،وعند دراسة اإلسالم شد انتباهي ما وجدته يف القرآن أوالً
حىت انتهيت إىل حقيقة مهمة وهي أن  ،فعكفت على دراسة التصوف فترة غري قصرية ،العقيدة ومناهج اإلسالم

ويريب يف اإلنسان  ،فهو دين يدعو إىل نظافة الظاهر وطهارة الباطن ،ن ظاهراً وباطناًاإلسالم يهتم بعالج اإلنسا
 ،حيث يعيش كل إنسان يف عامله اخلاص ،بعكس ما جنده يف اتمعات الغربية ،حب األخوة والترابط والتآلف

  .كما حيدث عند املسلمني ،ال تربطه باتمع روابط روحية أو عالقات دينية
ويسريون يف  ،ويلتقون على حبه ،خالل دراسيت للتصوف أن املتصوفة جيتمعون لذكر اهللاوعرفت من 

مما جيعلهم مشدودين دائماً إىل تعاليم  ،ويتلون أوراداً معينة بعد كل صالة ،طريق النقاء الروحي والوجداين
  .السماء

  أمل جتد يف جمتمع الكنيسة مثل هذا اتمع؟: قلت
                                                

نتعجب من هيئات الرقابة على املصاحف يف الدول اإلسالمية من اهتمامها الشديد بالنسخ العربية مع اإلمهال الشـديد  )  ١(
  .للترمجات املختلفة، وكأا ال متت بصلة للقرآن

رقابة مشددة حبيث تصادر كل الترمجـات الـيت ال    وذه املناسبة ندعو أولياء األمور إىل أن خيضعوا تراجم القرآن إىل هيئات
  .تتوافق مع ما جاء يف القرآن الكرمي، مثلما تصادر النسخ العربية اليت حتتوي على أخطاء

وهذا ال يصطدم مع حرية التعبري، ألنه مل يتكلف أحد من املسلمني بترمجة الكتاب املقدس، بل تركوه للمسيحيني، احترامـا  
  . هلم
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وهلذا وجدت نفسي مدفوعاً اىل اعتناق  ،يف أوربا جمتمعاً يتسم ذه الصفات من الصعب أن جتد: قال
ألنك إن  ،أن أظل مسلماً يف السر ملدة عام كامل ولكنين رأيت من الضروري والضروري جداً ـ ..اإلسالم

 ،جداً لكان ذلك صعباً ،أردت أن تدخل اإلسالم يف بلد كل وسائل اإلعالم فيه موجهة ضد هذا الدين احلنيف
  .ومل أخش الذين يحاربون اإلسالم ،ولكن بعد أن رسخت العقيدة يف نفسي أعلنت إسالمي بصراحة

 ١وبدون التصوف ،إنين أؤكد أنه بدون القرآن :ـ وهو يشري بأصبعه إىل بعيد مث اختتم قوله حبماس ـ
أُغري ديين ولذا فلقد غريت ديين  الذي يعد فرعاً من علم النفس الذي أدرسه يف اجلامعة مل يكن مبستطاعي أن

  .عن ثقة واقتناع تام
  فيك؟ اإلسالمفما أثر : قلت
فقد كانت يف املاضي بال  ،وانتظمت انتظاماً عجيباً ،لقد تغريت حيايت اليومية بعد اإلسالم متاماً: قال

 ،ل تصرفايتلقد أصبحت أخاف اهللا يف ك ..وهلا هدف وهلا حالوة ،أما اآلن فقد أصبح هلا معىن ،هدف
  .وأعرف أن يل رباً سوف حياسبين فيما أفعله يف أي وقت

  :عبد اهللا كويليام
هذا : فقال ،فسألت البابا عنه ،)عبد اهللا كويليام(من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا يف هذا الفصل اسم 

من ). هللا كويليامالشيخ عبد ا: (وتلقب باسم ،١٨٨٧وأسلم سنة  ،١٨٥٦ولد سنة  ،مفكر إنكليزياسم 
  )أحسن األجوبة(و ،)العقيدة اإلسالمية: (آثاره

  . ال شك أنك مل تلتق به: قلت
فمن مقوالته يف  ،ولكين من خالل كتبه استطعت أن أتعرف على سر إسالمه ..ال شك يف ذلك: قال

وهو حافل .. فالقرآن أبلغ كتاب يف الشرق ،بصرف النظر عن أنه كتاب موحى به ،من الوجه العلمي:( كتبه
   ٢)باملنجزات السامية مليء باالستعارات الباهرة

إنه القانون العام للعامل .. أحكام القرآن ليست مقتصرة على الفرائض األدبية والدينية:( ومنها قوله
ديين مث هو قانون . وهو قانون شامل للقوانني املدنية والتجارية واحلربية والقضائية واجلنائية واجلزائية ،اإلسالمي

ومن  ،ومن حفظ النفس إىل صحة األبدان ،يدار على حموره كل أمر من األمور الدينية إىل أمور احلياة الدنيوية
ومن الفضيلة إىل  ،ومن منفعة اإلنسان الذاتية إىل منفعة اهليئة االجتماعية ،حقوق الرعية إىل حقوق كل فرد

وعلى ذلك فالقرآن خيتلف ماديا عن الكتب .. خرةومن القصاص يف هذه الدنيا إىل القصاص يف اآل ،اخلطيئة
املسيحية املقدسة اليت ليس فيها شيء من األصول الدينية بل هي يف الغالب مركبة من قصص وخرافات 

   ٣)وهي غري معقولة وعدمية التأثري.. واختباط عظيم يف األمور التعبدية
على نبذة نصها كما يأيت  popular Encyclopediaلقد عثرت يف دائرة املعارف العامة : ( ومنها قوله

                                                
)١  (  
  .١٢٠ – ١١٩لعقيدة اإلسالمية، ص ا)  ٢(
  .١٢٣ – ١٢٢العقيدة اإلسالمية، ص )  ٣(



 ٣٣٢

أن لغة القرآن معتربة بأا من أفصح ما جاء يف اللغة العربية فإن ما فيه من حماسن اإلنشاء ومجال الرباعة جعله (
أما أحكامه العقلية فإا نقية زكية إذا تأملها اإلنسان بعني البصرية لعاش عيشة . باقيا بال تقليد ودون مثيل

   ١)هنية
  

هذا القرآن الذي هو كتاب حكمة فمن أجال طرف اعتباره فيه وأمعن النظر يف بدائع : ( ومنها قوله
أساليبه وما فيها من اإلعجاز رآه وقد مر عليه من الزمان ألف وثالمثائة وعشرون سنة كأنه مقول يف هذا العصر 

ا أنه كان يرى مطابقًا للكالم يف زمن ظهوره وكم. إذ هو مع سهولته بليغ ممتنع ومع إجيازه مفيد للمرام بالتمام
وكلما ترقّت صناعة الكتابة قدرت  ،هلجة وأسلوبا كذلك يرى موافقًا ألسلوب الكالم يف كل زمن وهلجة

وباجلملة فإن فصاحته وبالغته قد أعجزت مصاقع البلغاء وحريت فصحاء . بالغته وظهرت للعقول مزاياه
لنظر إىل ما فيه من األحكام وما اشتمل عليه من احلكم اجلليلة جنده جامعا وإذا عطفنا ا ،األولني واآلخرين

وكذا نراه ناهيا عما ثبت بالتجارب العديدة خسرانه .. جلميع ما حيتاجه البشر يف حياته وكماله وذيب أخالقه
وما  ،عمارة امللكوكم فيه ما عدا ذلك أيضا ما يتعلق بسياسة املدن و.. وقبحه من األفعال ومساوئ األخالق

   ٢)يضمن للرعية األمن والدعة من األحكام اجلليلة اليت ظهرت منافعها العظيمة بالفعل والتجربة فضالً عن القول
ن من ضمن حماسن القرآن العديدة أمرين واضحني جدا أحدمها عالمة اخلشوع والوقار إ: ( ومنها قوله

والثاين خلوه من القصص واخلرافات .. عن املوىل ويشريون إليه اليت تشاهد دائما على املسلمني عندما يتكلمون
العهد (األمر الذي يؤسف عليه كثريا لوقوعه بكثرة فيما يسميه املسيحيون  ،وذكر العيوب والسيئات وإىل آخره

   ٣)القدمي
 كان حممد على أعظم ما يكون من كرمي الطباع وشريف األخالق ومنتهى احلياء وشدة:( ومنها قوله

وكان على خلق عظيم . وكان حائزا لقوة إدراك عجيبة وذكاء مفرط وعواطف رقيقة شريفة.. اإلحساس
إن بعض كتاب هذا العصر احلاضر كادوا أن يعرفوا بأن :( ومنها قوله ٤)وشيم مرضية مطبوعا على اإلحساس

ت النيب السامية وجليل الطعن والقدح والشتم والسب ليس باحلجة وال الربهان فسلموا بذكر كثري من صفا
  ٥)أعماله الفاخرة

ما اهتدى مئات املاليني إىل اإلسالم إال بربكة حممد الذي علمهم الركوع والسجود هللا :( ومنها قوله
  ٦)وأبقى هلم دستورا لن يضلوا بعده أبدا وهو القرآن اجلامع ملصاحل دنياهم وخلري أخراهم

هود بوجوده الذي هو الواسطة العظمى والوسيلة الكربى إىل ملا شرف حممد ساحة عامل الش:( ومنها قوله
                                                

  .١٣٨العقيدة اإلسالمية، ص )  ١(
  .١٤٠ – ١٣٩العقيدة اإلسالمية، ص )  ٢(
  .٢٦ – ٢٣أحسن األجوبة عن سؤال أحد علماء أوروبة، ص )  ٣(
  .٩٧ – ٩٦العقيدة اإلسالمية، ص )  ٤(
  .١١٤ – ١١٣العقيدة اإلسالمية، ص )  ٥(
  ).عن لوزون يف خطبته املذكورة ( ٣٨العقيدة اإلسالمية، ص )  ٦(



 ٣٣٣

اعتالء النوع اإلنساين وترقيه يف درجات املدنية أكمل ما حيتاجه البشر من اللوازم الضرورية على ج مشروع 
ومن نظر بعني البصرية يف حال األنام قبله عليه الصالة . وأوصل اخللق إىل أقصى مراتب السعادة بسرعة خارقة

ونظر يف حاهلم بعد ذلك وما حصل هلم يف عصره من الترقّي العظيم رأى .. السالم وما كانوا عليه من الضاللةو
  ١)بني احلالني فرقًا عظيما كما بني الثريا والثرى

امتدت أنوار املدنية بعد حممد يف قليل من الزمان ساطعة يف أقطار األرض من املشرق إىل :( ومنها قوله
وصول أتباعه يف ذلك الزمن اليسري إىل تلك املرتبة العلية من املدنية قد حير عقول أويل  املغرب حىت إن

  ٢)وما السبب يف ذلك إال كون أوامره ونواهيه موافقة ملوجب العقل ومطابقة ملقتضى احلكمة. األلباب
ه ليس بينها أثبت كما أن ،للذين يفقهونهليس بني األديان أقرب للفهم من الدين اإلسالمي :( ومنها قوله

مينح القلوب حقوقها من السكينة واالرتياح ويذهب  ،وحدانية اهللا واجلزاء اآلجل: فهو بقاعدتيه. وال أرفق منه
وليس يف االكتشافات . باإلرادة املذهب الذي يالئمها وحتتاج إليه بدون أن تسوم العقل قيود هو بالطبع يأباها

 انتهى حلها واليت حتت احللّ ما يغاير مثل هذه احلقائق اإلسالمية الوضاءة وال يف املسائل اليت ،العلمية احلديثة
وهلذا فإن التوفيق الذي نبذل كل جهدنا معاشر املسيحيني إلجياده بني العقل واالعتقاد يف ديننا . والسهلة املأخذ

إمنا أشري إىل تلك وإنين بكالمي هذا عن الدين املسيحي . املسيحي هو سابق موجود يف الديانة اإلسالمية
  ) الزيادات املوافقة وغري املوافقة اليت أدخلت على نصرانية اإلجنيل اليت هي يف احلقيقة كإسالم القرآن

من أعظم ملك إىل أقلّ صعلوك فهي  ،إن الشريعة احملمدية تشمل الناس مجيعا يف أحكامها:( ومنها قوله
  ٣)قط يف العامل شريعة حيكت بأحكم وأعلم منوال شرعي ال يوجد مثله

إن األساس املهم واملبدأ العظيم يف اإلسالم هو االعتقاد بإله واحد يف وحدانيته ونبذ :( ومنها قوله
  ٤)اخلرافات بأي وجه كانت

 ،مهما ارتقى العقل يف درجات الكمال فلريتقِ فإنه ال خيرج عن حد تلك األحكام اجلليلة:( ومنها قوله
  ٥)فاتباعها يف كل زمان ضروري ال حميص للعقل عنه ،ها الشريعة اإلسالميةأعين األحكام اليت انطوت علي

إن سرعة انتشار اإلسالم يف العصر احلديث يرجع إىل عدم اخللط واخلبط يف أصوله وبنيانه :( ومنها قوله
كان قلّما األمر الذي جعل له مكانا ثابتا يف قلوب أهله وكل من تدين به خبالف النصرانية فإا مزعزعة األر

لقد أفاد اإلسالم التمدن أكثر .. يكون هلا ثبات عند اإلنسان ملا فيها من التبديل والتغيري والتحريف والتحوير
وعن ما . وهذه األدلة نذكرها نقالً عن تقارير املوظفني من اإلنكليز ،من النصرانية ونشر راية املساواة واألخوة
فإنه عندما تتدين به أمة من األمم  ،ليت نتجت من الدين اإلسالميكتبه أغلب السياح عن النتائج احلسنة ا

وحترم أكل حلم اإلنسان  ،السودانية األفريقية ختتفي من بينها يف احلال عبادة األوثان واتباع الشيطان والشرك
                                                

  .٢٢ – ٢١أحسن األجوبة عن سؤال أحد علماء أوروبا، ص )  ١(
  .٢٣ -٢٢أحسن األجوبة عن سؤال أحد علماء أوروبا، ص )  ٢(
  )عن لوازون يف خطبته املذكورة( ، ٦٢العقيدة والشريعة يف اإلسالم، ص )  ٣(
  )عن كتاب شكوى وارن هاسنتج، الدماند بورك ( ، ١٢٣يدة والشريعة يف اإلسالم، ص العق)  ٤(
  .٣٠  - ١٢٩العقيدة والشريعة يف اإلسالم، ص )  ٥(



 ٣٣٤

ويأخذ أهلها يف أسباب اإلصالح وحب الطهارة اجتناب  ،وقتل الرجال ووأد األطفال وتضرب عن الكهانة
ويصبح عندهم قرى الضيف من الواجبات الدينية  ،والسعي حنو إحراز املعايل وشرف النفس ،اخلبائث والرجس

حيسبون عفة املرأة  ،والرقص القبيح وخمالطة النساء دون متييز منعدمة ،وشرب اخلمر ولعب امليسر من احملرمات
  ١)من الفضائل ويتمسكون حبسن الشمائل

الكتاب الغربيني أن اإلسالم يف شرقي أفريقيا قائمة قواعده األساسية على زعم عدد من :( ومنها قوله
ال ميكن  ،إن روايات كهذه جمردة باملرة عن احلقيقة. التجارة يف الرقيق ومجيع وسائل القسوة واالحنطاط

مبا تصديقها وتصور وقوعها وإين بدون تردد أثبت وأقول عن سعة خربة واطالع عن شرقي أفريقيا وأواسطها 
أنه لو كان للنخاسة وجود يف هذه البقاع فما ذلك إال ألن : ليس يف إمكان أولئك الكتاب أن يأتوا مبثله

  ٢)اإلسالم مل يدخل فيها وبرهان ذلك أن اإلسالم من خصائصه إبطال النخاسة إبطاالً دائما
الفرص زيارة هذه  حيث أتاحت يل –لرتدلف اآلن إىل غريب أفريقيا والسودان األوسط :( ومنها قوله

فأقول إننا إذا قلبنا الطرق وأجلنا النظر جند اإلسالم كجسم قوي تدب فيه روح احلياة والنشاط  –اجلهات 
فترى الناس تدخل فيه أفواجا أفواجا وتقبل . وتتحرك فيه عوامل احلماسة واإلقدام كما كان يف أيامه األوىل

دعاة الدين املسيحي حياولون قلب احلقائق وإلقاء تبعة آثام  وأن.. عليه بإقبال عجيب يشبه أيامه السالفة
وتراهم لقصورهم عن إدراك مزايا هذا الدين املبني يصفون انتشاره بداهية دمهاء .. النخاسة على عاتق اإلسالم
بأن دين حممد مل تقم له قائمة إال بقوة النار  –كما لقن إليهم يف حداثتهم  –على األفريقيني ويقولون 

وهي على ما أظن  ،هذه هي التخيالت املطبوعة يف أذهام واليت يشيعوا عن انتشار اإلسالم.. لسيفوا
  ٣)تصورات توارثوها جيالً عن جيل

على هذا املنوال انغرست بذور املدنية بني عدة قبائل مهجية يف أفريقيا ومنا فيه اإلسالم منوا :( ومنها قوله
وهاهو يقام فيها يف الصباح والظهر وما يلي ذلك من  ،البالد ومأل اآلفاقهائالً إىل حد رنّ فيه صدى هذه 

فبعد ما كان الناس يسجدون لألشجار ويعبدون األحجار صاروا  –األذان  –األوقات كلمة النداء يف اإلسالم 
  ٤)يسجدون اآلن هللا الواحد القهار

إذ من املعلوم أنه يف . بغداد ومن قرطبة أضاء نور احلضارة اإلسالمية على العامل من مساء:(  ومنها قوله
ذلك العهد الذي بلغت فيه تلك احلضارة إىل الغاية اليت ال تدرك كانت أوروبا يف دياجي اجلهالة وكان الرهبان 

حترص ) اطلب العلم ولو يف الصني(وباجلملة فديانة الرجل الذي يقول .. يرحلون ألخذ العلم بالبالد األندلسية

                                                
أكتوبر سنة  ٧كانن إسحاق تيلي يف خطبة له مبؤمتر الكنيسة اإلنكليزية بتاريخ : (عن ١٧ – ١٥العقيدة اإلسالمية، ص )  ١(

  )ميس يف اليوم التايل، نشرت جبريدة التا١٨٨٧
الرحالة اإلنكليزي الشهري، جريدة  J. Tompsonاملستر جوزيف تومبسن _: عن ٢٧ – ٢٦العقيدة اإلسالمية، ص )  ٢(

  )١٨٨٧نوفمرب  ١٤التاميز، 
  )عن مقال تومبسن املذكور( ٣٠ – ٢٩العقيدة اإلسالمية، ص )  ٣(
  )ن املذكور عن مقال تومبس(  ٣٣ – ٣٢العقيدة اإلسالمية، ص )  ٤(



 ٣٣٥

  ١)على السكون ال.. على السعي
هاهي احلوادث واألحوال قد برهنت على ما للقرآن أمام أعني الذين يفقهونه من صفات :( ومنها قوله

القابلية للعلم والترقي واحلضارة حيث قامت يف العامل اإلسالمي حضارات فاخرة باهرة مثل حضارة بغداد 
صح أن ال نسمي ما كانت عليه حالة  ومتدن قرطبة الذي فات بكثري ما كان يعاصره من متدن الغرب إن

بل  ،وحينذاك مل يهدم املسلمون آثار اليونان العلمية حبريق مكتبة اإلسكندرية املوهوم. الغرب وقتئذ باهلمجية
هم نقلوا إىل لغتهم آثار أرسطو اليت عادت بأحسن الفوائد على مدارسنا الغربية يف القرون الوسطى اليت مل 

سلمني وعن أيديهم فضالً عن أن علماء العرب كانوا أساتذتنا يف سائر أنواع املعارف من تصلنا إال بواسطة امل
رحل إىل األندلس فحصل ) سلفستر(حىت إن أحد أعاظم باباواتنا  ،إىل الطب) واالسم نفسه يرشد لذلك(اجلرب 

  ٢)فيها من العلوم واملعارف ما أدهش ور سائر معاصريه
صرانية أبدلوا دين املسيح مبا كانت ترمي إليه أهواؤهم وأوجدوا عقائد أخرى إن زعماء الن:( ومنها قوله

واختذومها ستارا للفسق وألعماهلم .. من تلقاء ذام وتظاهروا يف مقاومة الشهوات البشرية بالرهبنة والعزوبية
لرهبان أربابا من دون التضليلية حىت ضل الناس وأشركوا بالواحد القهار واختذوا لفيفًا من هؤالء القديسني وا

وأقيمت احلجة  ،اهللا فلما جاء اإلسالم استأصل شأفة هذه اخلزعبالت وقضى على مجيع األباطيل والترهات
الثابتة على استهجان العزوبية واعتبار الزواج كدليل للتقوى احلقيقة وأنه من أوليات القواعد الدينية إذ فيه بيان 

  ٣)اإلسالم هو الذي حض على الزواج وأبطال الرهبنةف.. قدره اخلالق ووحدانيته وجالله
أي (أما تعدد الزوجات فإن موسى مل حيرمها وداود أتاها وقال ا ومل حترم يف العهد اجلديد :( ومنها قوله

وعلى كل حال فإن مسألة تعدد . ولقد أوقف حممد الغلو فيها عند حد معلوم. إال من عهد غري بعيد) اإلجنيل
وهو بكل ما قيل فيه من القول .. ر شاذّ كثريا عن الدستور املعمول به يف البالد اإلسالمية املتمدنةالزوجات أم

وتعدد . اهلراء ال خيلو من الفائدة فقد ساعد على حفظ حياة املرأة وأوجد  هلا يف الشريعة حسن املساعدة
.. يت ترتكبها األمم املسيحية حتت ستار املدنيةالزوجات يف البالد اإلسالمية أقلّ إمثًا وأخف ضررا من اخلبائث ال

  ٤)فلنخرج اخلشبة اليت يف أعيننا أوالً ومن مث نتقدم إلخراج القذى من أعني غرينا
فيما يتعلق مبسألة تعدد الزوجات اليت ). ٣(}فَإِنْ خفْتم أَالَّ تعدلُواْ فَواحدةً{جاء يف القرآن :( ومنها قوله

رضوان اهللا (إذ ال شك يف أنكم جتهلون عدل النيب بني أزواجه . ملسلمني ظلما وعدواناتنتقدون فيها على ا
على أن القرآن مل يأمر بتعدد . وحبه فيهن حبا مساويا مما علم املسلمني االنتماء واإلنصاف بينهن) عليهن

ليوم مجيع املسلمني منهم القليل ولذلك ترى ا ،الزوجات بل جاء باحلظر مع الوعيد ملن ال يعدل يف اآلية املتقدمة
                                                

 ٣لوازون يف خطبة ألقاها بتونس ونشرت جبريدة احلاضرة اليت تصدر يف تونس بتاريخ (، عن ٤٠العقيدة اإلسالمية، ص )  ١(
  )١٨٩٥ديسمرب سنة 

  .٦٣ – ٦٢العقيدة اإلسالمية، ص )  ٢(
 ،١٨٨٧أكتوبر سـنة   ٧ة بتاريخ كانن اسحق تيلر يف خطبة له مبؤمتر الكنسية اإلنكليزي(، ١٩العقيدة  اإلسالمية، ص )  ٣(

  )يف اليوم التايل سنشرت جبريدة التامي
  )تيلر يف خطبته املذكورة(عن  ٢٣ – ٢٢العقيدة  اإلسالمية،، ص)  ٤(
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وإذا سلّمنا على . من اإلنذار يف القرآن ايد ءال يتزوجون إال امرأة واحدة خوف الوقوع حتت طائلة ما جا
فال نسلم باالعتراف بذلك على الوجه  ،العموم بأن عدم تعدد الزوجات أوفق للمعاشرة الدنيوية من تكررهن

الزواج يف امرأة واحدة إذعانا للقانون واختاذ عدة أزواج أخرى غري شرعيات  املتعارف اليوم بأوروبا من حصر
  ١)من وراء اجلدار
ورد يف القرآن نصوص كثرية تثبت أن النساء ال يعاقنب يف الدار اآلخرة فقط على ما أتني :( ومنها قوله

وعلى . للرجال نما يكو من طيب أعماهلن مبثل همن سيئ األعمال بل كذلك جيازين خري اجلزاء على ما يعلن
  ٢)ذلك نرى أن اهللا سبحانه ال متييز عنده يف اإلسالم بني األجناس

  :مارك شليفر
هذا اسم : فقال ،فسألت البابا عنه ،)مارك شليفر(من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا يف هذا الفصل اسم 

ولعدد من االت يف  ،راسالً لإلذاعة األمريكيةباملغرب مفترة عمل وقد  ،)نيويورك(علم الصحافة جبامعة لأستاذ 
: فكان من جوابه يل قوله ،وقد سألته ـ يف لقائي به عن سر اعتناقه لإلسالم ،وقد اعتنق اإلسالم ..)نيويورك(

كانت فترة إقاميت باملغرب مفتاح و ..نتمي إىل أسرة مسيحية كاثوليكيةأ ينمع أن ،كن ملتزماً بدين معنيأمل 
فقد رأيت عاملاً جديداً خيتلف كليةً عن العامل الذي تركته خلفي يف الواليات املتحدة  ، وألسريتالسعادة يل
  .وما ملسته عن كثب من مجال وروعة السلوك اإلسالمي شدين إىل شريعة احلق ،األمريكية
الفور  وعلى ،تعثرت قدمي يف حفرة ذات يوم حينما خرجت ألول مرة إىل سوق شعيب مبدينة الرباطلقد 

ويسألونين يف هلفة عما إذا كنت قد أُصبت  ،وجدت عدداً من املغاربة يسارعون إيلَّ ملساعديت على النهوض
  .بسوء

وحياول كل منهم أن يصنع يل  ،فوجدت عشرات من جرياين ومعاريف يأتون لزياريت ،ومرضت ذات مرة
 ،حيث الكل ال يهتم إال بنفسه ، بلدي أمريكافدهشت هلذا السلوك اإلنساين الذي مل أجد له نظرياً يف ،شيئاً

فاملرء عندنا يكون  ،وهلذا اليكترثون مبا يصب اآلخرين ،وطابع احلياة املادية البحتة هناك يصبغهم مجيعاً باألنانية
  .أو حىت سألوا عنه ،حمظوظاً إذا ساعده أحد أو زاره أهله يف أثناء مرضه

: أجابوا مجيعاً ي حيملهم على صنع كل هذا من أجلي بدون مقابلولذا فإنين حني سألتهم عن الدافع الذ
  .ويأمرهم به رسوهلم العظيم حممد  ،إن هذا هو ما يفرضه عليهم دينهم اإلسالمي

  لقد كان سلوك املسلمني الطيب هو الذي جذبك إىل اإلسالم إذن؟: قلت
بعد مناقشات و ..من مصادرها بل رحت أحبث عن احلقيقة ..ومل أكتف به ..لقد كان ذلك دافعا: قال

 ،ازداد إعجايب به أكثر ،طويلة واسعة مع عشرات من علماء اإلسالم تعلمت خالهلا الكثري من أمور اإلسالم
 ،ومن مث انكببت أدرس ترمجة ملعاين القرآن الكرمي ..ومع مرور الوقت وجدت عقيدة التوحيد متأل عقلي وقليب

                                                
ونشرت يف جريدة احلاضرة الـيت تصـدر يف    ،لوازون يف خطبة ألقاها بتونس(عن  ٣٩ – ٣٨العقيدة  اإلسالمية، ص )  ١(

  )١٨٩٥ ديسمرب سنة ٣تونس بتاريخ 
  .١٤٣العقيدة  اإلسالمية، ص )  ٢(
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  .ه إىل اهللا أن يهديين إىل الطريق املستقيموأستوعب ما ا حىت وجدت نفسي تتوج
ال تدركُه  ﴿:إذا يب أطالع تفسري اآليتني الكرميتنيذات يوم أقلب صفحات القرآن الكرمي أنا وبينما 

 مىومن ع نفسهفل ن أبصركُم فَمقد جاَءكُم بصائر من رب اخلبري اللَّطيف وهو األبصار درِكي ووه األبصار
  )١٠٤ـ١٠٣ :األنعام( ﴾ وما أنا عليكُم حبفيظ فعليها

ومن مث أيقنت أن هذه إشارة صرحية من اهللا عز  ،ووجدت الدموع تنهمر من عيين ،متالك نفسيأعندئذ مل 
وعلى الفور حزمت  ،واللحاق بركب املوحدين ،وجل ترشدين إىل اإلسراع يف اعتناق الدين اإلسالمي احلنيف

  .ا حيث أشهرت إسالمي أنا وزوجيت وولدي باملسجد الكبري يف نيويوركوسافرت إىل أمريك ،حقائيب
  :ليوبولد فايس

هذا هو : فقال ،فسألت البابا عنه ،)ليوبولد فايس(من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا يف هذا الفصل اسم 
  .االسم الذي ولد به حممد أسد

صحفى منساوى يهودى ولد بإقليم من  وهو ..م١٩٩٢ وتويف سنة ،١٩٠٠لقد ولد سنة  ..أعرفه: قلت
مث دخل ىف اإلسالم سنة  ،وكان يسمى ليوبولد فايس ،أقاليم بولندا كان تابعا آنذاك لإلمرباطورية النمساوية

مث انتقل بعد ذلك إىل شبه القارة  ،م بعد أن رحل إىل اجلزيرة العربية أيام امللك عبد العزيز آل سعود١٩٢٦
وظل يساعد ىف إذكاء ضة اإلسالم ىف تلك البالد  ،بينه وبني العالمة إقبال عرى الصداقة اهلندية حيث توثقت

إىل أن انفصلت الباكستان عنها فانتقل إىل اإلقامة ىف الدولة املسلمة اجلديدة واكتسب جنسيتها وأصبح مندوا 
  .م١٩٥٣الدائم ىف األمم املتحدة حىت عام 

 ،)اإلسالم ىف مفترق الطرق(و ،)الطريق إىل مكة(منها  ،ا إىل العربيةترك عدة كتب ترجِم بعضهوقد 
 ،The Message of the Quranاامسه ،إجنليزية للفرآن الكرميوله ترمجة  ،)منهاج احلكم ىف اإلسالم(و
 Sahih al-Bukhari- The Early Years of  لقسم من صحيح البخارى بعنوان ةترمجله و

Islam، ا ،تيةوبقية سريته الذاوعنوا Coming Home of  the Heart  
  فال حتتاج إىل أن نتحدث عنه إذن؟: قال
  فهل التقيت به؟ ..فليس اخلرب كالعيان ..بل أحتاج إىل ذلك ..ال: قلت
فسرد يل أكثر ما ذكره يف كتابه  ،وقد سألته عن طريقه لإلسالم ،لقد التقيت به يف باكستان ..أجل: قال

   ١)الطريق إيل مكة(
 ودليل ،إبراهيم بصحبة لكابول هرات من راكبا طريقى ىف كنت: قال ..١٩٢٦ شتاء أفغانستانلقد بدأ ب

 ،أفغانستان وسط ىف )كش -هندو( ىف وطرق ووديان ،باجلليد مغطاة مدفونة جبال خالل نسري ،اجلنسية أفغاىن
  .سوداء وأخرى ،بيضاء جبال اجلوانب كل على وتقف ،يتألق واجلليد باردا الطقس كان

 كنت من ألن كان فقد ،حزىن أما!اليوم هذا سعيدا كنت غريب بشكل الوقت نفس وىف ،حزينا كنت
                                                

  . بتصرف يقتضيه املقام ٣١١ إىل ٢٩٥ صفحة من) الطريق إىل مكة(ما نذكره هنا منقول من كتابه )  ١(
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 هلم يعطيه الذى ،والتقدم ،والقوة ،النور حقيقة عن ،ببالدة نيحمجوب كانوا ،السابقة الشهور ىف معهم أعيش
 ،اآلن تقريبا يدى متناول ىف ،والتقدم ةوالقو ،والنور احلقيقة هذه بأن ،سعادتى كانت الوقت نفس وىف ،إميام
  .أمامى الىت والسوداء البضاء الشاخمة اجلبال كهذه ،عيىن وأمام

  .مبسمارين فقط معلقة أصبحت احلديدية احلدوة أن ووجدت ،حافره ىف شيئا وكأن يعرج حصاىن بدأ
  ؟احداد فيها جند قريبة قرية هناك هل ،األفغاىن رفيقنا سألت 

 قصر وا ،هناك حداد ا يوجد ،أميال ثالثة من أقل بعد على تقع اليت) ديهزاجنى( ةقري ،نعم: فقال
  )هزرجات( حاكم

 قصري املنطقة حاكملقد كان  ..احلصان نرهق ال حىت املسري ىف ومتهلنا ،القرية هذه إىل اجتهنا وهكذا
 ،العمران عن البعيد صرهق ىف عنده أجنبيا يستضيف أن سعيدا وكان ،اودود ،الطلعة مرح وكان ،القامة

 قابلت من أكثر من كان وقد ..له املقربني ومن ،)اهللا أمان( للملك اقريب احلاكم هذا كان وقد .واملتواضع
  .ليومني ضيافته ىف بقائى على أصر وقد ،أفغانستان ىف تواضعا

 بأغان ليطربنا القرية من رجل حضر العشاء وبعد ،دسم لعشاء كالعادة جلسنا ،الثاىن اليوم مساء وىف
 الفارسية الكلمات بعض ولكن ،أفهمها مل الىت الباشتو بلغة يغىن وكان ،أوتار بثالث قيثارة مصطحبا ،شعبية
 .النوافذ خالل من يظهر البارد الثلج وميض بينما ،بالسجاجيد املغطاة الدافئة الغرفة ىف ،بوضوح ختللها كانت
 ،العنف بعض إىل تدرجت مث ،متواضعة بنغمة وبدأها ،جالوتو داوود بني املعركة عن يغىن كان أنه أتذكر

  .اإلنتصار بروح نتهتاو
  ...قويا كان إميانه ولكن ،شابا كان داوود نإ :احلاكم قال ،انتهت أن وبعد
  .ضعيف إميانكم ولكن ،كثريون ..أنتم كذلك :فقلت ،التعليق من أمتالك ومل
 شكل توضيحى وأخذ ،قوىل ألوضح فأسرعت ،رتهوذك تطوعت ملا وارتباك ،بدهشة املضيف إىل نظر

 نشر على ساعدت القدمي ىف الىت ،بأنفسكم ثقتكم املسلمون أنتم فقدمت ملاذا: لقد قلت ..األسئلة من سيل
 ،الصني إىل العمق ىف وشرقا ،األطلسى احمليط إىل غربا العربية اجلزيرة من ،عام مائة من أقل ىف باإلسالم اإلميان
 األوائل أباؤكم كان من يا أنتم تستطيعون ال ملاذا ..الغربية؟ والعادات األفكار إىل بضعف نتستسلمو واآلن
 تعودوا أن على اآلن من فلتعملوا ،مدقع وجهل بربرية ىف تغض أوروبا كانت بينما ،وفنهم بعلمهم العامل أناروا

 إلحياء رمزا عندكم أصبح قد سالماإل قيم كل ينكر الذى ،التافه األتاتورك هذا أن كيف ..اخلالق؟ إلميانكم
  اإلسالم؟

 باحلزن املزدوج الشعور غمرىن ثانية ومرة ،اخلارج ىف ينهمر اجلليد وبدأ ،صمته ىف مضيفى  استمر
 عليه ملا وباخلجل ،كان قد ملا بالفخار أحسست لقد ..)ديهزاجنى( من اقتربت حينما انتابىن الذى ،والسعادة

  .عظيمة حضارة أبناء
 ،والبساطة الوضوح هذا وكل ،نبيكم عليه دلكم الذى اإلميان أن كيف تدلىن أن لك هل: يفيقلت ملض

 ىف يعيشون واإلقطاعيني أمراءكم أن كيف ..علمائكم؟ بني والشجار ،املتحزلقة الثرثرة أنقاض حتت دفنت قد
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 بات من يؤمن ال( أنه يقول كمنبي أن حني ىف ،املدقع والفقر الفاقة يذوقون ،املسلمني من إخوام بينما ،رفاهية
 وصحابته  الرسول نساء بينما ،خلفكم النساء نبذمت كيف ىل تشرح أن لك هل ..؟)جائع وجاره شبعان
 حني ىف ،واألمية اجلهل إىل املسلمني أنتم بكم احلال وصل كيف ..اهلامة؟ أمورهم ىف الرجال يشاركن كن
 سائر على البدر كفضل العابد على العامل فضل(و ،) مسلم كل على فريضة العلم طلب( أن نبيكم يقول

  ؟)النجوم
الذي  القيثارة ذو الرجل أما ،أحبطته قد ملحوظاتى أن أشعر وابتدأت ،كالم دون ىف حيملق مضيفى ظل

 النغمة ذه يتكلم الذى الغريب هذا من يتعجب أخذفقد  ،كالمى يتتبع جتعله بدرجة الفارسية يعرف ال كان
  .احلاكم مع

 «:ىل ومهس!بالربد أحس قد يكون كما ،به وتدثر الغنم جلد من املصنوع رداءه احلاكم أخذ ،النهاية ىفو
   » مسلم أنت لكنك

 أغضب جتعلىن الىت اإلسالم ىف القيم ببعض أملمت ولكىن ،مسلما لست أنا ،ال: وأجبت ،الضحك أخذىن
 ال أنا ،الكالم ىف أسأت قد كنت إذا عذرىنا ،تضيعوا املسلمون أيها أنتم أنكم كيف  ،األحيان بعض ىف

  .كعدو معك أتكلم
 تنطق ال ملاذا ..نفسك تعرف ال ولكنك ،مسلم أنت ،لك قلت فكما ..ال «:قائال رأسه هز مضيفى لكن

 ..قلبيا مسلم فإنك ،األمر حقيقة ىف مسلما وتصبح ،)اهللا رسول حممد اهللا إال إله ال( بالشهادتني وهنا ،اآلن
 مفتوحتني بذراعني سيستقبلك الذى ،األمري ملالقاة لكابول غدا وسأصطحبك ،اآلن قلها ،خىأ يا قلها

   » ..أخى يا قلها ،وسيحبك ،وأغنام وحدائق منازل سيمنحك ،مثلنا كشخص
 املنازل منحىن األمري ألن نتيجة وليس ،استراح قد عقلى ألن نتيجة سيكون ،ذلك قلت ذاإ: قلت
   .واحلدائق
 ما الذى هو ما ،املسلمني بعض من أكثر رمباز  اإلسالم عن كثريا تعرف أنت: ر قائالأص مضيفى لكن

  ؟تعرفه أن تريد زلت
 وليس ،اهللا كلمة فعال هو الكرمي القرآن بأن اإلقتناع ،إقتناع مسألة إا ،فهم مسألة ليست املسألة :قلت

  .متفوقة عقلية ذو ذكى نابه شخص من كلمات جمرد
  .عدة لشهور تتركىن ومل تراودىن أخذت األفغاىن صديقى كلمات لكن

 من نقترب وكنا ،منها تأابتد قد كنت الىت هرات إىل ثانية مرة عائدا أفغانستان عرب رحلىت أكملت
 احلدود من القطار مستقال ،للوطن العودة لطريق األوىل املرحلة ىف هرات تركت وهكذا ،١٩٢٦ عام الشتاء

 بسهول مارا مث ومن ..طشقند إىلمث  خبارىمث إىل  ،مسرقند إىل مث ،الروسية كستانالتر ىف )ماف( إىل األفغانية
  .موسكو مث ،األورال جبال إىل التركمان

 ألا ذكرها عن وسأتوقف ،١أرحتل أو أحل أينما واأللوهية الدين اجم الىت واملعلقات الدعاية وهالىن
                                                

  .كتب ذلك يف عهود الشيوعية)  ١(
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  .مقززة
 واجتهت ،األوروبية وروسيا ،آسيا ىف أمضيتها أسابيع دبع البولندية احلدود عربت ،بالراحة وبشعور

  .عملى استلمت حيث ا أعمل الىت اجلريدة حيث لفرانكوفرت مباشرة
 املراسلني من أعترب اآلن وأىن ،مشهورا امسى أصبح ،غياىب أثناء أنه اكتشفت حىت طويل وقت ميض مل
 ـ لإليرانيني املعقدة الدينية النفسية تناولت الىت تلك خصوصا ـ مقاالتى فبعض ،أوروبا وسط ىف املرموقني

   .عابرة معارف أا من أكثر واستقبلت ،بارزين شرقيني علماء ملالحظات نتيجة جاءت قد والىت
 بربلني السياسية اجلغرافيا يةميأكاد ىف احملاضرات من جمموعة إللقاء دعيت فقد ،اإلجناز هذا ألمهية ونتيجة

 ىف حينئذ كنت حيث ـ مثلى السن حداثة ىف شخصا أن قبل من حدث أن قيسب مل أنه ىل قيل حيث -
 جملة من بتصريح عامة أخرى مقاالت بتدبيج قمت كما ،اإلمتياز هذا منح قد ـ والعشرين السادسة

 ومبعىن ،تقريبا مرة ثالثون أعلم كما املقاالت إحدى طبع أعيد وقد ؛ أخرى صحف ىف ،)زيتنج فرانكفورت(
  .أمثرت قد اإليرانية تىرحال فإن ،آخر

 بل ،البعض حبنا من يضعفا مل ،اخلارج ىف أمضيتهما اللتان السنتانف ..)إلسا( تزوجت الوقت هذا وىف
  .بيننا السن ىف الكبري الفرق على تعليقاا استقبلت ،قبل من ا أشعر مل غامرة وبسعادة ،قوة زادته

 ،عاما نيوالعشر للست بعد تصل مل أنت: قالت ،معى النقاش ىف بدأت ،؟تتزوجىن كيف ولكن: قالت
 تصل وحينما ،واألربعون اخلامسة ىف أنا سأكون ،نيللثالث تصل حينما ،ذلك ىف تفكر أال ،األربعني فوق وأنا
  .اعجوز مرأةا سأكون ،نيلألربع أنت

  .بدونك مستقبال أرى ال إنىن ،؟ذلك ىف وما :وقلت ،الضحك ىف أخذت
  .لألمر سلمت وأخريا

 ال حبيث إليها جذبتىن ،الفطرية ورقتها ..مجاهلا ..بدونك مستقبال أرى ال إنىن :هلا قلت حينما أبالغ مل
 الصالبة من وأصبحت ،ورغباتى ،أماىل أضاء احلياة من أريد ماذا فهم ىف وحساسيتها ؛ أخرى امرأة أى أرى
  ؟ أعمل ماذا ىف تفكريى على وطغت ،إدراكا وأكثر مبكان

 أنت كم: لقد قالت يل ،املالحظة هذه ىل أبدت ،زواجنا من أسبوع حواىل بعد - اتاملناسب أحد ىف
 حساس ..عةرتال صوىف أنت ..الدين ىف روحانياتال من ختفض أن عليك جيب الناس؟ كل عن األطوار غريب

 من ايومي حولك يدور فيما روحانية متعمقة رؤية ولك ،احلياة ىف حولك ما إىل بأصابعك تشري ..صوفيتك ىف
 ..تركيز فكلك ،الدين إىل تتجه حينما ولكنك ..كتراثا بال اآلخرين على األشياء هذه مثل متر بينما ،أشياء
  ..متاما بالعكس فالوضع اآلخرين الناس مع

 تكن مل أا من وبالرغم ؛ اإلسالم عن معها أتكلم حينما أحبث عما تعلم فهى ،حرية ىف تكن مل إلسا لكن
  .تساؤالتى تشاركىن جعلها ىل حبها أن إال ،بإلضطراا من درجىت نفس ىف

 كاسبالتم معجبني ،أنا كنت كما إلسا وكانت ؛ أفكاره ونتناقش ،سويا القرآن نقرأ كنا ما كثريا
 أن إىل اإلنسان يدع مل فاهللا ،الكرمي القرآن إىل فاستنادا .العملية وإرشاداته ،األخالقية تعاليمه بني الداخلى
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 من إليه أقرب هو بل ،اإلنسان عن بعيدا اهللا يتنح مل ؛ عقله يعمل أن له البد بل ،العينني وبصعم إليه يتضرع
  .اإلجتماعى والسلوك اإلميان بني فاصال خطا اهللا خيط مل ؛ الوريد حبل

 الروح بني بالصراع حمملة احلياة أن بديهية من  يبدأ مل اإلسالم أن ،األمهية غاية ىف يعترب الذى والشئ
 اإلنسان وحتقري ،احلياة أنكار مظاهر من مظهر كل ..اجلسد قيود من اإلنسان حترير ىف هى النجاة وأن ،سدواجل

 اهللا رسول هلم قال الذين الثالثة حديثما ورد يف  مثل .. اهللا لرسول أحاديث ىف اإلسالم أداا ،لنفسه
:» مىن فليس سنىت عن رغب من «   

 ولكن ،مثرا لتؤدى إال غرائزه منحت فما ،إجياىب وبشكل كاملة حياته يعيش بأن مطالب فاإلنسان
 بل ،حياتك تعيش أن فقط لك ليس أنه: لإلنسان التعاليم ومن .الصحيح حملها وىف وأخالق بطهر ليستخدمها
  .أبعادها بكل تعيشها أن عليك املفروض

 ىف تتشكل كانت أحيانا  ،هشىنأد مما ،وبتحديد النهائى وبشكلها ذهىن ىف تنبثق لإلسالم متكاملة صورة
 ،ومنتظمة متفرقة أجزاء من تتجمع بدأت فقد ،مىن وعى وبدون  ،ذهنية تفاعالت أمسيها أن املمكن من عملية
 األربع السنوات ىف جيمعه ذهىن أخذ ،دقيقا هندسيا نظاما رأيت ،بعض إىل بعضها املتناثرات هذه وضعت فإذا

 وال ،ينقصه فيه شئ ال ،البعض بعضها وتعاضد لتتمم تتجمع ،منسجمة سقةمتنا عناصره كل بناء ألرى ،املاضية
  .الصحيح وضعها ىف كلها اإلسالم مسلمات بأن اإلنطباع يعطى ،وهادئ متزن متطلباته عن يزيد شئ

 الكون خلق الذى ولكن ،هالك رجل إال أنا ما «: يقول رجل وقف  ،١مضت قرنا عشر ثالثة منذ
 له إهلا بوجوده أذكركم بأن أمرىن وقد ،خلقه كل مع منسجمني تعيشوا حىت ،لكم تهرسال أمحل أن إىل أوحى
 الرسول هو كان هذا ..فلتتبعوىن قبلتموه إذا ،الصحيح للسلوك منهاجا لكم وضع وقد ،العلم وكل القدرة كل
  .رسالته كانت وهذه ، حممد

 بأن بالتسليم بدأ ،احلقيقية بالعظمة اتهمفرد تربط الىت البساطة من كان ،أعلنه الذى اإلجتماعى النظام
 ،وتعاىل سبحانه اهللا يقرمها اللذان واحلرمة للحل ختضع املتطلبات وهذه ،حيوية متطلبات له حى كائن اإلنسان

 ،والطبيعية واألخالقية الثقافية إحتياجاته حيقق ولكى ،به حييط جمتمع إىل جيتاج بطبعه اجتماعى اإلنسان وأن
  . اآلخر على كل يعتمد أن فالبد

 دعما يتلقى كان إذا عما يعتمدـ  األديان كل هدف وهوـ  لإلنسان الروحى القوام ازدهار إن
  .حوله ممن له ومحاية وتشجيعا
 ينفصل وال ،والسياسية اإلقتصادية العامة بالنواحى اإلسالماهتمام  سبب يظهر اإلجتماعى التكافل هذا

 لتنمية الالزم التشجيع جيد ،العقبات بعض فرد أى قابل لو حبيث عملية ةبطريق إنسانية عالقات ولتنظيم ،عنها
  .للمجتمع احلقيقة للوظيفة اإلسالم مفهوم هو أنه يبدو ،آخر شئ وال ،هذا  :شخصيته

 ال مبعثه من عاما وعشرون ثالثة خالل  حممد سيدنا به أتى الذى التشريع أن الطبيعى من كان وهكذا
 مفهوم فقط ليس يشمل .أيضا وللمجتمع األفراد لكل اإلطار ليشمل ميتد بل ،لروحيةا بالنواحى فقط يرتبط

                                                
  .بناء على الوقت الذي يؤرخ له املؤلف)  ١(
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 العريضة اخلطوط يتضمن كذلك ،إليه النقاء هذا يؤدى الذى العادل اتمع يتضمن ولكن ،الفردى النقاء
 األفراد قحقو حيدد كما ،املتغري الزمن مع حتدث الىت للتطورات فمتروكة التفاصيل أما ،سىاالسي للمجتمع
  .أمور من جيد ما حقيقة اإلعتبار بعني آخذا فيه يعيشون اذى اتمع حنو وواجبام

 اجلسد بني العالقة ،جتماعيةا ،فردية ،طبيعية ،أخالقية ،احلياة مناحى كل تتضمن اإلسالمية الشريعة
 له األمور من أمر لك ،والعبادة الالهوت مع ،جنب إىل جنبا ذلك كل ،اإلقتصاد ،اجلنس ،والعقل والروح
 ليس ..الديىن التصور دائرة من ليخرج تافه أنه على إليه ينظر احلياة خيص شئ وال ، النىب تعليمات ىف وضعه
  .األراضى متالكاو ،امللكية وحق ،واملرياث ،كالتجارة ،الدنيوية القضايا هذه مثل حىت

 األعراقو املولد مكان بني متييز بدون ،معات أفراد بني املتساوى نتفاعلال وضعت الشريعة مفردات كل
 عليا طبقات توجد ال ..أحفاده أو اتمع ملؤسس حجزت خاصة منافع ال ..سابق جتماعىا والء أو اجلنسو

 ..الغراء الشريعة ىف هلا أثر وال ؛ اإلسالمى القاموس مفردات من ليست ،اإلجتماعى املفهوم ىف دنيا وطبقات
  .بالتساوى املؤمن اتمع أفراد بني موزعة ،لفرصوا والواجبات احلقوق كل

 وبأمر ،ورسوله هللا إال  والء ال ،خلفهم وما أيديهم بني ما يعلم اهللا ألن ،واإلنسان اهللا بني كهنة يوجد ال
 كلمة يعلى الذى جيوز فال وبذلك ؛ األرض على اهللا مملكة بتحقيق املنوط املسلم وللمجتمع ،للوالدين اهللا من
 من منا ليس «: بوضوح قال ،مناسبة من أكثر ىف  اهللا رسول فإن ،املفهوم هذا ولتوضيح ،) أمىت أو بالدى(

   » عصبية على مات من منا وليس ،عصبية على قاتل من منا وليس ،عصبية إىل دعا
 يةالقبل للعصبية الضيق املفهوم تنهج كانت ..الدينية شبه أو الدينية حىت ..اإلسالم قبل املنظمات كل
 ؛ املصريون فيها يعيش الىت احلدود أضيق ىف إال يفكرون ال ،مصر ىف الفراعنة ،املتأهلني امللوك فمثال ،والعشائرية

 رفضا ترفض الكرمي القرآن من املستقاة فاملفاهيم بالعكس ،املختار للشعب فقط إله فهو إسرائيل بىن إله وحىت
  .القبيلة أو بالعشرية التمسك باتا

 اإلسالم فإن اال هذا وىف ،والقبلية العرقية اإلنقسامات عن بعيدا سياسيا جمتمعا رضافت اإلسالم
 مفهوم ىف نفسها حددت قد النصرانية أن حني وىف ،١القبلية عن بعيدا العاملية الدعوة ىف يتفقان والنصرانية

 يكون أن األمم كل ادع فقد ،ذلك من أوسع اإلسالم مفهوم أن إال ،)هللا هللا وما ،لقيصر لقيصر ما واعطا(
  .فقط هللا الوالء

                                                
صرانية يف أصلها دين خاص ببين إسرائيل كمـا ورد يف النصـوص   أما يف اجلانب النظري فإن الن.. هذا من حيث الواقع) ١(

يقصروا الدعوة علـى  يف أن عندما أرسل تالميذه لينشروا دعوته بني اليهود كرر هلم الوصية فاملسيح  الكثرية يف الكتاب املقدس، 
« :ذلك، فقال) ٥: ١٠ (جنيل مىت ذكر إ ، وقدحذرهم من دخول مدن األمم األخرى، ولو كانـوا جرياناً لليهودإنه اليهود، بل 

إىل طريق أمم ال متضوا إىل مدينة للسامريني ال تدخلوا، بل اذهبوا بـاحلري إىل  : هؤالء االثنا عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قائالً
  » خراف بيت إسرائيل الضالة 

يقول جتده لذلك  ،وال متتد إىل غريهم ،يلالدعوة إىل اهللا أعلن أا قاصرة على بين إسرائبل إن املسيح ملا بدأ .. ليس ذلك فقط
، وهي تدل على احنصـار رسـالة   أداة للحصر) إال(، فـ »مل أرسل إال إىل خراف بيت إسرائيل الضالة « ):٢٤: ١٥( يف مىت
  .ضمن الشعب االسرائيلياملسيح 
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 ادعلقد  .. اإلنسان تطوير ىف آخر منظورا اإلسالم أضاف فقد ..النصرانية حتققه مل ما لتحقيق ..وبذلك
  .وجغرافيا ،عرقيا ، املاضى ىف نشأت الىت املغلقة اتمعات مع باملقارنة ،عقائديا مفتوح جمتمع إىل

 ال ،شخصية مصاحل ال ،للقومية فيها مكان ال حضارة البشرية ومنحت تصورا اإلسالم رسالة أعطتلقد 
  .اإلطالق على متوارث شئ ال ،احلقيقة ىف ،متوارثة نبالء طبقة ال ،كهنة ال ،كنيسة ال ،طبقية

 عن نشأت اإ ..التاريخ عرب لإلنسان حتركات أى ىف توجد مل ميزة ..احلضارة هذه ىف امليزات أهم ومن
  .واهللا معتنقيها بني تطوعى تفاقاو قناعة

 ومقاومة ،لضغوط نتيجة حيدث مل ..األخرى اتماعات ىف حدث عما خمالف ..اإلجتماعى التقدم هنا
 هناك ،أخرى وبكلمات .أصيلة تعليمات من يتجزأ ال كجزء ولكن ،املتعارضة للمصاحل نتيجة ،الضغوط هلذه
 األمر بيدهم من صاغها أوامر نتيجة ليس ..عمالاأل جذور على يسيطر ،النفوس ىف متأصل إجتماعى عقد
  .اإلسالمية احلضارة ىف جذورها متأصل حقيقة بل ..مكتسبام عن دفاعا

إِنَّ اللَّه اشترى من الْمؤمنِني أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنةَ يقَاتلُونَ في  ﴿: الكرمي القرآن ذكر فقد
ده من اللَّه فَاستبشروا اللَّه فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ وعداً علَيه حقّاً في التوراة والْأنجِيلِ والْقُرآن ومن أَوفَى بِعه سبِيلِ

يمظالْع زالْفَو وه كذَلو بِه متعايي بالَّذ كُمعي١١١:التوبة( ﴾ بِب(  
 وجيزة لفترة حتقق قد ..التاريخ سجله الذى العقد هذا أن اإلسالمية احلضارة لقراءة تتبعى من عرفت

 موت بعد قرن من أقل فيما لتحقيقه جادة حماوالت هناك كانت جدا وجيزة فترة فخالل باألحرى أو ،جدا
 التطلعات ظهرت ،اخللف إىل التالية القرون ىف ودفع ،السياسى الفساد ىف بدأ لإلسالم النقى النظام ، النىب

 ىف السياسى املفهوم عن بديال الوراثية امللكية ،والنساء للرجال احلر الرأى عن بديال القوة متالكال العشائرية
  .اإلسالمى املفهوم ىف الشرك من كنوع اإلسالم

 خدمة ىف واملهانة ،الديىن الوازع ضمحاللاو ،والظلم القبلية والصراعات الدسائس ظهرت أيضا هذا ومع
  .التاريخ ىف عرفت الىت الشخصية املصاحل حلت باختصار ..السلطة بيده من

 ،النقية مبفاهيمه الناس ويذكروا رونقه لإلسالم يعيدوا أن ،عظام نوومفكر علماء حاول الزمن من ولوقت
 عن وتوقفوا ،ونقر ثالثة أو قرنني بعد وانتكسوا ،السابقة لااألجي تقليد على دأبوا أقوام بعدهم من جاء ولكن
 إىل حتتاج الىت اخلاصة احتياجاته له عصر وكل ،سابقه عن خيتلف عصر كل أن متانسني ألنفسهم التفكري
  .التجديد
 الثقافة من عالية مستويات إىل اإلسالمية األمة ورفع ،عظيما بدايته ىف لإلسالم األصلى الدفع كان لقد
 الناحية من ،لإلسالم الذهىب بالعصر ،حتقق الذى العصر كذل يسمون املؤرخني أن حىت ..العظيمة واحلضارة

 يغذى كان الذى اإلمياىن احلافز مخد بسيطة بقرون العصر ذلك بعد ولكن ،والثقافية ،والعلمية ،والفنية ،األدبية
  .املبدعة قوا من وجمردة ،راكدة اإلسالمية احلضارة وأصبحت ،التقدم هذا

  وما حصل فيه من نكسات؟ ،مي إذنمل تتأثر التاريخ اإلسال: سألته
 ىف قضيتها الىت األربع السنواتف ..اإلسالمى للعامل احلاىل بالوضع أتأثر ملمثلما مل أتأثر بالتاريخ : قال
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 من يؤثر ،العامل عيون ىف هو كما ،حيا زال ما اإلسالم أن من بالرغم بأنه ،ىل أوضحت ،اإلسالمية البلدان
  .مثمر عمل إىل مبادئه يترمجوا مل حبيث ،الشلل أصام قد أم غري ،أتباعه ىف األخالقية الناحية

 ،نفسه اإلسالم تعاليم ىف الكامنة القوة هو ،هذا عهدنا ىف املسلمني حالة عن بعيدا ،انتباهى شد ما لكن
 هذا قلتطبي متت قد ناجحة حماولة ،اإلسالمى التاريخ بداية ىف قصرية مدة ىف أنه أعلم أن ىل كافيا كانلقد 
 ..يهم ماذا .األوقات من غريه ىف ممكنا يظل ،األوقات من وقت ىف ممكنا كان ما ،وبالتاىل ؛ عمل إىل النظام
 يهم ماذا ..واجلهل؟ الكسل إىل وركنوا ،األصلية دينهم تعاليم عن احنرفوا قد املسلمني كان إن ..لنفسى قلت
 ..مضت قرنا عشر ثالثة منذ  النىب لسان على جاءت والىت ،أمامهم الىن املثالية بالتعاليم يأخذون ال كانوا إذا
  إليها؟ ليستمع يرغب من ولكل للجميع متاحة زالت ما التعاليم هذه كانت إذا

 .. اهللا رسول عهد ىف املسلمني من الرسالة هلذه حاجة أشد املتأخرين حنن ..أفكر أخذت ..نكون رمبا
 الىت والصعوبات مشاكلهم وكانت ،فيه حنن نعيش الذى ناخامل من بكثري أبسط مناخ ىف هم عاشوا لقد

  .نواجه كما معقدة غري حلول إىل وحتتاج ،نواجهها الىت تلك من أبسط يواجهوا
 ،والشر اخلري بني تفصل روحانية قواعد أية وجود لعدم يتململ ..اآلن العامل كل ..فيه أعيش الذى العامل
  .واجتماعيا اقتصاديا ،وبالتاىل
  .١خملص إىل حاجة ىف الذى هو اتمع بل ،خالص إىل حاجة ىف الفرد اإلنسان أن عتقدأ ال

 ،أيدلوجية قاعدة إىل احلاجة أشد ىف هذا وقتنا أن ،متزايد بيقني أشعر أخذت ،مضى وقت أى من أكثر
 ومن ..فقط ادىامل التقدم حيدثه الذى الفراغ مدى وتفهم ،باهللا اإلميان إىل حاجة ىف: جديد إجتماعى عقد وإىل
 حمققة كارثة من اإلنقاذ ذلك ىف ويكون ،واجلسد الروح احتياجات بني نوازن كيف ؛ حقها احلياة نعطى مث

  .نيمتهور إليها نسرع
 شغلشكال أمرا ذا أمهية كبرية يل يف ذلك الوقت حبيث  اإلسالم أن القول عن غىن: مث قال ،سكت قليال

  .آخر شئ أى من أكثر تفكريى
لكين بسبب سيطرة التفكري يف  ..بكتابة كتاب له عالقة بوظيفيت جريدتىاحلني عهدت إيل  ويف ذلك

  .اإلسالم على عقلي وكياين مل أستطع إكمال ما بدأته من الكتاب
 فقد ،الكتاب إاء ىف اإلستمرار ىف لترددى ،متساهلةـ مديري ـ  سيمون دكتور نظرة كانت البداية ىف
 الكتابة ىف التراخى ىف احلق بعض يعطيىن احلديث وزواجى ،األجازة من نوعا تستحق طويلة رحلة من عدت

 طلب فقد ،الكتاب عن املسئولية يتحمل سيمون دكتور ألن ونظرا ،التراخى ىف متاديت حينما ولكن ،الروتينة
  .األرض إىل ألنزل الوقت حان قد أنه مىن

 وتساؤالته ،املستمرة مالحظاته .ذلك غري أرى اآلن ولكىن ،للوضع متفهم أنه أرى كنت ،املاضى ىف
 على مفروض األمر بأن شعرت فقد ،ينشده كان ملا املعاكس أثرها أدت ،الكتاب حترير ىف تقدمى عن اللحوحة

  .نفسها الكتاب فكرة أمقت جعلىن مما
                                                

  .وطبعا ال ميكن ختليص اتمع إال بتخليص الفرد)  ١(
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 ىف تعيش أنت ،البتة الكتاب من تنتهى لن أنك أعتقد :املالحظة هذه سيمون دكتورقال يل  األمر اية ىف
  .ما رعب ىف داخلك

  .الرعب من أكثر أعانيه الذى املرض رمبا: عليه رددت وكامللدوغ
  ؟لك املناسب املكان هى الصحيفة أن تعتقد فهل ،العناء هذا ىف دمت فما إذا: قال يل حبدة

 وعأسب وبعد ،الصحيفة من استقالىت قدمت اليوم نفس وىف ،شجار إىل األمر حتول ،مىن وكلمة منه كلمة
  .برلني إىل وإلسا أنا سافرت
 ..الكتابة وىف فيها وسعادتى النفسية راحىت من جزءا كانت فقد ،الصحافة ترك أنوى بالطبع أكن مل
 حريصا كنت العودة وهذه ،اإلسالمى للعامل أعادتىن الىت وهى ال؟ وكيف ..للكتاب ننيجة مؤقتا عنهما بعدت
  .مثن بأى عليها

 إىل العودةي عل الصعب من يكن مل ،املاضية األربعة األعوام ىف اكتسبتها الىت للشهرة بالنسبة ولكن
 تكن مل أا من وبالرغم ،بزيورخ صحف ثالثة مع ومريح جمز عقد على حصلت جدا فبسرعة ،ثانيا الصحافة

  .بأوروبا الشهرية الصحف من كانت أا إال السابقة الصحيفة مستوى ىف
  .السياسية اجلغرافية أكادميية ىف اإلسالم عن حماضراتى ألكمل ،برلني ىف اوإلس أنا بقيت ،احلني ذلك ومنذ

 ا تركتهم الىت املتانة نفس ىف اجلديدة العالقة تكن مل ولكن ،هلم بعودتى فرحوا السابقني األدباء أصدقائى
 استخراج طعأست أكن مل ،وبالتحديد .سبق عما خمتلفة الثقافية لغتنا صارت فقد ،األوسط للشرق سفرى قبل
 الثقافة أن هلم أقول كنت حينما حبرية ،رؤوسهم يهزون كانوا .اإلسالم عن معهم مناقشاتى من معلومات أية

  .أخرى أيدلوجيات تنافس أن ميكنها اإلسالمية
 ىف أم إال ،اإلسالم مفاهيم من هناك أو هنا من رأى على يوافقون كانوا ،احلاالت بعض ىف أنه وبالرغم

 إنسانية ونظرة ،املفاهيم ىف جتديد إىل حاجة ىف وأننا ،املاضى من جزء هى املاضية األديان أن لونيقو العموم
   .جديدة

 األوربية النظرة عن للتخلى مستعدين يكونوا مل الدينية املؤسسات أمهية ينكرون ال الذين أولئك وحىت
  .األديان من يتوقع الذى الوضوح إىل يفتقد بأنه ،لإلسالم

 ،واجلسد الروح بني فصل وجود عدم وهى ،حلظة أول من اكتشفتها الىت اإلسالم مسة أن ىنأدهش وقد
 العقل بأن يقولون فتئوا ما الذين ،املثقفني عند واضحة تكن مل ..لإلميان الطريق هو العقل أن على التأكيد وأن
 هذا وىف ،عندهم الدين الجم ىف مكان هلما ليس والواقعية فالعقالنية ،احلياة ىف شئ كل على املهيمن هو

  .وراءهم الدين طرحوا الذين وهؤالء ،املتدينني هؤالء بني فرقا أجد مل اخلصوص
 ىف يدورون الذين أولئك عيون ىف أنه أدرك بدأتفقد  ،الصعوبة هذه فيهم تكمن أين فهمت ،الوقت مع

 من فإنه ..حقيقية دينية جتربة كل ىف زعما املتأصلة )الطبيعة وراء ما( عامل على بضغوطها النصرانية مدار
 مبؤمىن خاصا ليس وذلك ،الروحية القيمة من اإلنتقاص ىف سببا تكون ،عقالنية نظرة فكل األوىل الدرجة
  .فقط النصارى
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 أن تعلموا ،شعور وبال يدرون ال حيث فمن ،النصرانية ظل ىف باألوروبيني العهد لطول يرجع  وذلك
 مصحوبة كانت إذا صحيحة أا فقط ويعتربون ،النصرانية ومفاهيم ،نصراىنال املنظار خال من للدين ينظروا
  .الثقاىف الفهم عن بعيدا ،واخلشوع الرهبنة بآثار

 وذلك ،للحياة واملادية الروحانية السمات بني التعاون على يصر اإلسالمف ،الفرضية هذه حيقق ال اإلسالم
 الىت هى املفاهيم وهذه ،النصرانية مفاهيم نع جذريا ختتلف ياةللح فنظرته ،املنهاج من طبيعية متينة قاعدة على

  .املقاييس ذه اآلخر صالحية يقيسيون وبذلك ،للحياة كأساس الغرب اعتمدها
 القرار أؤجل جعلىن التردد ولكن ،حمالة ال اإلسالم إىل منجذب أنىن أعرف كنت فقد ،ىل بالنسبة أما
  ،خمتلفني عاملني بني جدا طويل جسر على كرحلة هى ،اإلسالم إعتناق رةفك ،فيه رجعة ال الذى القرار ،األخري
  .بدايته ترى فلن ،لنهايته وصلت إذا جسر

 ،به سأعيش آخر دخل ال ،فيه نشأت الذى العامل عن نفسى فسأفصل ،أسلمت لو بأنىن ،بينة على كنت 
  .مغايرة مفاهيم على يعيش الذى تمعا مع داخلية صلة يبقى أن  الرسول دعوة حقيقة جييب ملن ميكن الف

 ىف كنا ،برلني ىف األنفاق مترو نستقل وإلسا أنا كنت ـ ١٩٢٦ سبتمرب ىف ذلك كان  ـ األيام أحد ىف
 على مجيلة حقيبة وحيمل ،األعمال رجال من أنه يظهر ،أنيق رجل على بالصدفة عيىن وقعت .األوىل الدرجة
  .اسامل من احلجم كبري خامت وبيده ،رجليه

 سنوات بعد ،أوروبا بوسط حل الذى الرخاء يعكس وهو ،األيام هذه ىف غريبا للرجل املنظر هذا يكن ومل
 ،الطعام من الطيب ويأكلون ،جيدة ثيابا يلبسون اآلن الناس معظم ،عقب على رأسا املوازين قلنب الىت التضخم
  .ذلك ىف بدعا ليسا قبالىت اجلالس فالرجل ولذلك

 التعاسة بل ،القلق فقط وليس ،القلق عليه يظهر كان!عليه الكآبة وجدت ،وجهه ىف قتحتق عندما لكىن
 فقد بالوقاحة أم ال وحىت ،جسماىن أملا ليس ،اأمل به كأن تتحرك فمه وزوايا ،أعلى إىل حتملق عيونه ،أيضا

 ولكن ،ما شئ من عانت وكأا ،وجهها على التعاسة أيضا فوجدت ،أنيقة سيدة على لتقع ،عنه عيىن صرفت
  .متكلفة ابتسامة كانت وجهها على بتسامةاال

 تعكس ،الوجوه من الغالبية أن ألرى ،باملقصورة الىت الوجوه ىف حوىل أتلفت أصبحت وعى بال وهكذا
  .بذلك يشعرون ال وهم ،هلم الباطن العقل ىف خمبوءة معاناة عن

 ىل يسبق مل ألنه ورمبا ،التعساء من العدد هذا مثل قبل من أر مل ..ىل بالنسبة غريبا شيئا كان احلقيقة ىف
يف  قويا كان نطباعاال ،وجوههم ىف صوت بأعلى تصرخ الظاهرة هذه ألجد ،الوجوه هذه مثل تفحصت أن

 املتعودة الرسامة وهى ،بعناية التعسة الوجوه ىف جتول األخرى هى بدأت والىت ،إللسا ذكرته أنىن حىن ،داخلى
  .البشرية وجوهال تعبريات كشف على

 ..اجلحيم عذاب من يعانون كأم عليهم يظهر كلهم ،حق على أنت :قائلة مستغربة حنوى التفتت
  سهم؟ونف ىف يدور ما يدرون هل ياترى هل أتساءل
 بال ،يتعسها فيما حيام تضييع من أنفسهم ألنقذوا وإال ،ذلك عن شيئا يعلمون ال بالطبع أم أعرف أنا
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 غري أمل بال ،معيشتهم مستوى ورفع ،واجلاه والثروة ،األموال مجع غري هدف بال ،احلقيقة عن وبعيدا ،إميان
  ..أكثر للقوة متالكاو ،أكثر مادية وأمور ،أكثر للراحة وسائل امتالك

 ىف أضعها أن فأردت ،الكرمي القرآن من نسخة وعليه ،مكتىب على نظرة ألقيت ،للمرتل عدنا حينما
 اِهللا بِسمِ ﴿:أقرأها فأخذت ،التكاثر سورة على عيين تعفوق ،فيه ألقرأ فتحته تلقائية ةبطريق ولكىن ،املكتبة

 تعلَمونَ لَو كَلَّا تعلَمونَ سوف كَلَّا ثُم تعلَمونَ سوف كَلَّا الْمقَابِر زرتم حتى التكَاثُر أَلْهاكُم الرحيمِ الرحمنِ
لْمع قنَّ نيِالْيورلَت يمحالْج ا ثُمهنورلَت نينيِ عقالْي ثُم أَلُنسلَت ذئمونِ ييمِ ععسورة التكاثر( ﴾ الن(  

 أليست ..هذا إقرئى :قائال إللسا وناولته ،يدىي ىف الكتاب واهتز ،الكالم عن لساىن انعقد لحظةتلك ال ىف
  ؟ ! األنفاق مترو ىف هشاهدنا ما على اإلجابة هى هذه

 يدى بني الذى الكتاب هذا أن عندى شك أى أزالت والىت ،القاطعة اإلجابة إا نعم ..اإلجابة إا نعم
 وال ،النفوس دخائل يعلم ال رجل على أنزل قرنا عشر ثالثة فمنذ  ،بالنفوس العليم اهللا عند من وحى هو اآلن
  .اآلن نعيشه الذى املعقد والوضع ،األنفاق مترو ىف اليوم رأيناها الىت الصورة هذه يتوقع

 ..البشاعة هذه مبثل قبل من األقات من وقت ىف يكن مل ولكنه ،موجودا اجلشع كان األوقات كل ىف
 ،تقاوم ال شهوة: آخر شئ كل على يغطى هوسا ذلك يصبح أن ولكن ..األشياء امتالك ىف رغبة جمرد كان
 ويلهب الرجال أعناق يلوى شيطان ..اليوم من أكثر والغد ،أمس من كثرأ اليوم ،فأكثر أكثر ولتدبر لتعمل
 تقع نإ وما ،حقريا شيئا إال جيدوها ال إليها يصلوا حني ولكن ،أمامهم تربق الىت رمآم لينفذوا بالسياط قلوم

 حىت ماء آنالظم حيسبه بقيعة سراب ،أكثر إغراء ذات ،براقة أخرى جديدة مآرب إىل يتطلعوا حىت أيديهم ىف
 لَو كَلَّا ﴿ مطلقا الشبع إىل يصلوا لن ،موجود دائما سيظل النهم واجلوع ،اجلوع هذا ..شيئا جيده مل جاءه إذا

  )٨-٥:التكاثر( ﴾ النعيمِ عنِ يومئذ لَتسأَلُن ثُم الْيقنيِ عين لَترونها ثُم الْجحيم لَترونَّ الْيقنيِ علْم تعلَمونَ
 لن فهو ،احلكمة من كان مهما العربية اجلزيرة ىف الغابر التاريخ ىف رجل حكمة ليست هذه أن رأيت اآلن

  .العشرين القرن ىف نعايشه الذى باجلحيم يتنبأ
  . حممد صوت من أكرب بصوت يتكلم القرآن لقد وجدت أن 

 ،مسلم ىل صديق عن حبثتيف ذلك احلني : فجأة راح يقول بنشوة عظيمة ،سكت قليال يستعيد ذكرياته
 ..اجتاهى ىف يديه مد ..اإلسالم اعتناق أريد أنىن لهذكرت و ،برلني ىف مسلمة موعة رئيسا ،هنديا كان

  .إسالمها زوجىت أعلنت أسابيع بضعة وبعد ،بالشهادتني ونطقت ،فيهما يدي فوضعت
جيب أن أعترف بأنين : ( بقوله ،دثهم عن سر إسالمهلقد اختصر للسائلني الكثريين الذين طلبوا منه أن حي

بل ذلك البناء اموع العجيب املتراص  ،مل يكن الذي جذبين تعليماً خاصاً من التعاليم. ال أعرف جواباً شافياً
يوم أن أقول وال أستطيع ال. مبا ال نستطيع له تفسرياً من تلك التعاليم األخالقية باإلضافة اىل منهاج احلياة العملية

وكلّ أجزائه قد  ،بناء تام الصنعة ،فانّ اإلسالم على ما يبدو يل ،أي النواحي قد استهوتين أكثر من غريها
 ،وليس هنالك نقص يف شيء ،فليس هناك شيء ال حاجة إليه. صيغت ليتمم بعضها بعضاً ويشد بعضها بعضاً

عور من أنّ مجيع ما يف اإلسالم من تعاليم وفرائص قد ولعلّ هذا الش. فنتج عن ذلك كلّه ائتالف متزن مرصوص
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وربما كانت مع هذا كلّه أيضاً مؤثّرات أخرى  ،وضعت مواضعها هو الذي كان له أقوى األثر يف نفسي
  )يصعب علي اآلن أن أحلّلها

ديث لقد درس القرآن الكرمي وح: ومنذ ذلك احلني سعى اىل أن يتعلّم من اإلسالم كلّ ما يقدر عليه
وقد قضى أكثر  ،وتاريخ اإلسالم وكثرياً مما كُتب عنه أو كُتب يف الرد عليه ،درس لغة اإلسالمو ،الرسول 

وجند ـوأكثر ذلك يف املدينة ـ ليطمئن قلبه بشيء من البيئة األصلية للدين  ،من مخس سنوات يف احلجاز
 الذي قام النيب بالدعوة اليه فيها.  

فقد متكّن من املقارنة بني أكثر من وجهات النظر الدينية  ،از ملتقى املسلمني من مجيع األقطارومبا أنّ احلج
ة اليت تسود العامل اإلسالميواالجتماعي.  

وبعد قيام  ،صار علماً من أعالم اإلسالم يف العصر احلديث ،بعد سنوات من االنقطاع لدراسة اإلسالم
مثّ صار فيما بعد مندوباً مناوباً  ،يف البنجاب الغربية )ء النظم اإلسالميةإحيا(باكستان اشتغل مديراً لدائرة 

ومنذ عام . لينكب على الكتابة والتأليف ،م استقال من منصبه١٩٥٣ويف عام  ،لباكستان يف اُألمم املتحدة
ب فيه باسلوب عصري خاط ،وهو ترمجة معاين القرآن ،يكون قد أجنز مشروع العمر ١٩٨٠حتى عام  ١٩٦٤

  .العقل األورويب مباشرة بلغة يفهمها
جملّة الثقافة اإلسالمية يف حيدر آباد الدكن  ،الذي أسلم هو اآلخر) وليم بكتول(أنشأ مبعاونة وقد 

كما ترجم صحيح البخاري  ،وكتب فيها دراسات وافرة يف تصحيح أخطاء املستشرقني عن اإلسالم ،)١٩٢٧(
ومنهاج اإلسالم يف  ،واإلسالم على مفترق الطّرق ،والطريق اىل مكّة ،ميوألّف أصول الفقه اإلسال ،)١٩٣٥(

  .١وغريها..)مذكّرات(وعودة القلب اىل وطنه  ،وشريعتنا هذه ،احلكم
 : روجيه جارودي

هذا : فقال ،فسألت البابا عنه ،)روجيه جارودي(من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا يف هذا الفصل اسم 
وهو رجل تتميز ثقافته  ،سابقًا ،وأحد كبار زعماء احلزب الشيوعي الفرنسي ،لفرنسي املعروفاسم املفكر ا

  . والرغبة اجلادة يف البحث عن احلق مهما كان الثمن الذي يكلفه ،بالعمق والشمولية
كاك وقد ازداد هذا االحت ،وقد أتيح له منذ مطلع األربعينات أن حيتك بالفكر اإلسالمي واحلياة اإلسالمية

األمر الذي انتهى به إىل فصله  ،ومتخض عن اهتزاز قناعاته املادية وحتوله بالتدريج إىل خط اإلميان ،مبرور الوقت
حيث تسمى  ،إىل اعتناق اإلسالم) أواخر السبعينات(كما قاده يف اية األمر  ،من احلزب الشيوعي الفرنسي

  ).رجاء جارودي(بـ
واقعية ( ،)البديل( ،)منعطف االشتراكية الكبري( ،)حوار احلضارات( :وقد كتب العديد من املؤلفات منها

فضالً عن  ،)وعود اإلسالم: (أبرزها ،وبعد إسالمه أجنز سرية ذاتية خصبة وعددا من املؤلفات ،)بال ضفاف
  .العديد من احملاضرات اليت ألقاها يف أكثر من بلد

                                                
  .حسن السعيد، جه اآلخراإلسالم والغرب، الو :انظر)  ١(



 ٣٤٩

 ،وهو حيضر املؤمترات والندوات ،الت كثريةفقد كان له ـ مثلك ـ رح ،ال شك أنك التقيت به: قلت
  .وال يقصر يف ذلك

ومل أكن السائل بل  ،ويف كل مرة كنت أمسع شيئا جديدا ..لقد التقيت به مرات عديدة ..أجل: قال
  .كنت املستمع املتنصت

  فما هو اإلسالم؟ ..نسمع كالما كثريا عن اإلسالم: يف أحد تلك املؤمترات سأله بعضهم قائال
يف ) إرهايب(يف زمن الصليبيني أو الـ ) الكافر(إن اإلسالم مل يعد ذلك : (وقال ،روجيه إىل السائل التفت

ومل يعد ذلك األثر يف املتحف الذي يتفحصه املستشرق بعني العامل االختصاصي  ،حرب التحرير اجلزائرية
ذلك االنفجار  ،د أكثر من هذابل مل يع.. انطالقًا من احلكم السبقي بامتيازية الغرب ،بعاديات احلضارات

إمنا ).. احلديثة(عند اخلروج من العصور الوسطى قد فتح الطريق ببساطة لعلومنا  ،العلمي املذهل الذي كان
اليت تنيط بالعلوم وبالفنون وبكل إنسان وبكل جمتمع مشروع بناء  ،اإلسالم هو تلك الرؤية هللا وللعامل ولإلنسان

   ١)التسامي واألمة ،املفارقة واجلماعة ،م فيه باقتضاء البعدين األعظمنيعامل إهلي وإنساين ال انفصا
 ،وإليه وحده يدان باإلجالل املطلق ،إن اهللا أكرب من أعظم امللوك: ( وقال ،مث استغرق يف خشوع عظيم

ي األساس اإلهل ،بالصمود يف وجه كل طغيان ومبعارضة كل سلطة ،فها هنا املبدأ حبق ال جيوز التصرف فيه
  ٢)للمساواة بني مجيع الناس من وراء أي تسلسل يف املراتب االجتماعية

مبدأ السلطة هللا وحده وهو الذي جيعل كل سيادة اجتماعية : بفضل مبدأي اإلسالم األساسيني: (مث قال
 أي استبداد مطلق يضفي ،يف آن واحد ،يزال ،ومبدأ الشورى الذي يستبعد أية وساطة بني اهللا والشعب ،نسبية

  ٣)ويصبو إىل أن جيعل من القائد إهلًا على األرض ،القداسة على السلطة
إن اجلهاد األكرب يف اإلسالم هو :( فقال ،يف مؤمتر آخر سأله بعضهم عن موقفه من اجلهاد يف اإلسالم

باجتذابه حنو رغبات  ،وهو ما يقوده. ضد امليول اليت جتذب اإلنسان بعيدا عن مركزه ،كفاح ضد الذات
) الوثنية(واالنتصار على هذه . وبالنتيجة مينع عن االعتراف بوحدانية اهللا) أوثانا(إىل أن يصطنع لنفسه  ،يةجزئ

ومازلنا جند اليوم يف هذا درسا عظيما لكثري . الداخلية أصعب كثريا أيضا من االنتصار على املشركني يف اخلارج
 ،)الصليبيني(شأن الكثري من  ،فيما مضى ،كما كان. نفسهمالذين يطمعون بتغيري كل شيء إال أ) الثوريني(من 

يريدون أن يفرضوا على اآلخرين  ،أو ضد هنود أمريكا ،)املراد استردادها(الذين كانوا يف القدس ويف أسبانيا 
  ٤)مسيحية يهزؤون منها بكل عمل من أعماهلم

أسطورة أخرى ينبغي القضاء : (فقال ،سأله آخر عن اام الغرب للفتوح اإلسالمية بكوا هجمات بربرية
تلك اليت أراد االستعمار الفرنسي فرضها حني صور التوسع العريب بدًءا من القرن امليالدي الثامن على : عليها

                                                
  .٢٢دعوة اإلسالم، ص )  ١(
  .٣١دعوة اإلسالم، ص )  ٢(
  .٣٦دعوة اإلسالم، ص )  ٣(
  .٤٥دعوة اإلسالم، ص )  ٤(
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  ١)على الغرب) اهلمجية اآلسيوية(أنه تدفق 
ان إسبانية يف لقد كان عدد سك. مل يكن غزوا عسكريا) غزو إسبانية(إن ما يطلقون عليه اسم : (مث قال

ذلك احلني زهاء عشرة ماليني نسمة ومل يزد عدد الفرسان العرب يف األراضي اإلسبانية البتة على سبعني ألفًا 
  ٢)وإمنا لعب التفوق احلضاري دورا حامسا

إن ما حققه العرب يف إسبانيا جيعلنا نفكر يف احلرب الثورية اليت ض ا ماو يف الصني فقد جلبوا معهم ( 
أوالً بإنقاذ األقنان من وصاية . وسرعان ما ظهروا مبظهر حمررين ،ظاما اجتماعيا أعلى جدا من النظام الراهنن

ولكن باالكتفاء  –والقرآن مينع ذلك  –مث بعدم امتالكهم األراضي . ملوك القوط يف عصر احنطاطهم
  ٣)باخلراج
ه السرعة العظمى من حبر الصني إىل احمليط ملاذا هب هذا اإلعصار القادم من الشرق وانتشر مبثل هذ(

قد جلب معه أشكاالً أعلى يف جماالت التنظيم االجتماعية وحىت ) العريب(األطلسي؟ إن العامل احلاسم هو أن 
  ٤)ولذا جنده حيظى بقبول اجلماهري يف عامل يقر نظام الرق وهو يف حالة تفسخ تام ،االقتصادية

حدثين مبشر يف كمريون وهو : (قال ،م بقوة تفوق انتشار املسيحيةوعندما سئل عن سر انتشار اإلسال
إن بعثاتنا تقدم املسيحية على حنو كما لو أن اهللا مل يظهر يف صورة إنسان وإمنا ظهر يف صورة : (يائس فقال

فكيف ندهش أمام تقدم اإلسالم املذهل يف أفريقية السوداء يف عصر االستقالل إعرابا عن رفض ). غريب
  ٥)ستعمر؟امل

 ،افترى االستعمار اإلنكليزي واإلسباين والفرنسي: ( وعن احلضارة اإلسالمية اليت أعجب ا كثريا قال
افتراًء منهجيا إلساءة مسعة إسهام احلضارة  ،بنتيجة الدور الذي قام به يف أرض اإلسالم خالل أكثر من قرن

  ٦)العربية
عن أشأم يوم يف تاريخ ) نوزير(السيدة ) دوابوا(سأل السيد  :)احلياة اجلميلة(يف ) أناتول فرانس(يقول (
عندما تراجع العلم ) بواتيه(أنه يوم معركة  :)دوبوا(فقال السيد . مل تكن تعرف) نوزير(ولكن السيدة . فرنسة
  ٧)أمام مهجية الفرجنة/ ٧٣٢سنة  ،واحلضارة العربية ،والفن العريب ،العريب
بذريعة الدعاوة املضادة  ١٩٤٥سنة ) تونس(النص الذي سبب طردي من إن ذاكريت ستحتفظ دوما ذا (
فقد كان من احملظور تأكيد أن احلضارة العربية كانت تسيطر إىل حد كبري على احلضارة األوروبية ! لفرنسة

                                                
  .٩٦حوار احلضارات، ص )  ١(
  .٩٧حوار احلضارات، ص )  ٢(
  .٩٧حوار احلضارات، ص )  ٣(
  .١٠١حوار احلضارات، ص )  ٤(
  .٢٦٧حوار احلضارات، ص )  ٥(
  .٩٦حوار احلضارات، ص )  ٦(
  .٩٨حوار احلضارات، ص )  ٧(
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  ١)حىت القرن الرابع عشر
كان متوافرا يف  إننا نصطدم براي مبيت استعماري قدمي وجدت خالصة كاريكاتورية عنه يف كتاب( 

وهو أشبه شيء بكتاب صالة كامل  ،)كتاب السياسة اإلسالمية: (وعنوانه ١٩٤٥مجيع مكتبات اجلزائر سنة 
أن العلم العريب الذي بلي ومات ميتة ال رجعة هلا إمنا قام على اقتباسات من : (للمستعمرين ومما جاء فيها خاصة

  ٢!)يطمؤلفات يونانيني اختارها يهود يف العصر الوس
 ،أن انتعاش إسبانية مل يأت من الشمال) يف ظل الكاتدرائية(يف كتابه ) بالسكو إيبانز(يوضح الكاتب (

لقد استوىل العرب خالل سنتني على ما بذل .. بل من اجلنوب مع العرب الغزاة ،حيث القبائل الرببرية
بل كان جمتمعا جديدا  ،بقوة السالحإن ذلك مل يكن فتحا يفرض ذاته . اآلخرون السترجاعه منهم سبعة قرون

  ٣)ميد من كل جانب جذوره القوية
العريب الذي عرف كيف خيلق الشروط الفكرية الالزمة ) غزو(بعصر النهضة للـ) الغرب(إمنا يدين ( 
العرب مل  بيد أن.. ابنثاق الثقافات القدمية بدًء من الثقافة اهللينية ،أوالً ،وهذا الغزو قد جعل من املمكن. لتفتحه

  ٤)يقتصروا على ذلك وإمنا أسهموا إسهام إبداع ضخم يف الثقافة العاملية
من وجهة  ،إن القرآن: (فقال ،ويف أحد املؤمترات النسوية سألته بعض النساء عن موقف اإلسالم من املرأة

 القرآن توأم وشريكة للرجل فاملرأة يف: ال حيدد بني الرجل واملرأة عالقة من التبعية امليتافيزيقية ،نظر الالهوتية
والقرآن ال ) ٤٩:الذريات) (ومن كُلِّ شيٍء خلَقْنا زوجينِ لَعلَّكُم تذَكَّرونَ ﴿:ألن اهللا خلق البشر ككل شي

  ٥)حيمل املرأة املسؤولية األوىل للخطيئة
تقدما ال مراء فيه وال سيما إذا حنن قارنا قواعد القرآن بقواعد مجيع اتمعات السابقة فإا تسجل (

  ٦)بالنسبة ألثينا ولروما حيث كانت املرأة قاصرة بصورة ثابتة
يف القرآن تستطيع املرأة التصرف مبا متلك وهو حق مل يعترف هلا به يف معظم التشريعات الغربية وال (

إال أنه  ،ى نصف ما لذكرأما يف اإلرث فصحيح أن لألنث. سيما يف فرنسا إال يف القرن التاسع عشر والعشرون
املرأة معفاة من . باملقابل تقع مجيع االلتزامات وخاصة أعباء مساعدة أعضاء األسرة اآلخرين على عاتق الذكر

والقرآن يعطي املرأة حق طلب الطالق وهو ما مل حتصل عليه املرأة يف الغرب إال بعد ثالثة عشر . كل ذلك
  ٧)قرنا

وهو موجود (كان موجودا من قبل  ،إال أن هذا التعدد مل يؤسسه هو. اتيف القرآن إقرار بتعدد الزوج(
                                                

  .٩٩حوار احلضارات، ص )  ١(
  .١٠١حوار احلضارات، ص )  ٢(
  ١٠٣ – ١٠٢حوار احلضارات، ص )  ٣(
  .١٠٣حوار احلضارات، ص )  ٤(
  .٧٨وعود اإلسالم، ص )  ٥(
  .٧٨وعود اإلسالم، ص )  ٦(
  .٧٩-٧٨وعود اإلسالم، ص )  ٧(
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حدودا مثل العدل التام بني خمتلف الزوجات  ،على العكس ،وقد فرض عليه ،)كذلك يف التوراة ويف األناجيل
  ١)مستحيالً وهي قواعد إذا ما جرى تطبيقها حبرفيتها جتعل تعدد الزوجات ،يف اإلنفاق واحملبة واملعاشرة اجلنسية

يف الغرب لدى شعراء  رعلى حنو ما ظه.. حيسن أال ننسى بأن مجيع ألوان الرقّة يف احلب والشفافية فيه(
  ٢)من أصول عربية إسالمية.. ويف قصائد دانيت.. التروبادور

  :بربارا براون
هذا اسم : فقال ،بابا عنهفسألت ال ،)بربارا براون(من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا يف هذا الفصل اسم 

  .اإلسالم يف التسعيناتاعتنقت أمريكية لكاتبة 
  فهل التقيت ا؟: قلت
لقد نشأت كمسيحية : قالت ،ومن جواا يل عن سر اعتناقها اإلسالم ،لقد تشرفت بذلك ..أجل: قال

 CHRISTIAN )عقيدة املسيحية االصالحية(وترعرعت يف كنف طائفة بروتستانتية تعرف بـ 
REFORMED FAITH.  

وتعليم مسيحي  ،صالة يف الكنيسة مرتني كلّ يوم أحد ويف العطالتمن  ورغم اخللفية الدينية الشاملة
ودروس عقائدية كنسية  ،ومعسكرات دينية ،ومدارس صيفية لدراسة الكتاب املقدس ،خاص يوم األحد

مل يستطيع أي  ،خبصوص اُسس عقيديت ،يدةفقد وجدت نفسي أواجه أسئلة عد ،وجمموعات شباب مسيحية
  . شخص وال أية طريقة من التعليم الديين أن جتيب عليها

كنت تائهة يف ضباب هذا االرتياب خبصوص اهللا والطريقة الصحيحة لعبادته  ،وملدة سبع وثالثني سنة
  .م أن أكتشف اإلسالم١٩٩١حتى استطعت يف عام 

يف الشرق األوسط على ) عاصفة الصحراء(لقد كان نزاع : قالت مث ،سكتت قليال تسترجع ذكرياا
فَهم (كان هناك كتاب صغري عنوانه  ،وجبوار كتب استراتيجية احلروب واألسلحة يف مكتبة حملية. أشده

 ،يف ذلك الوقت ،وتصفّحت الكتاب بنفس فضول البعض ،)UNDERSTANDING ISLAM) (اإلسالم
عندما عرفت من خالل  ،وحتول الفضول بسرعة اىل اندهاش ،الشرق األوسط من) الغامض(حول هذا الدين 

  .صفحات ذلك الكتاب أنّ اإلسالم أعطاين األجوبة لتلك األسئلة اليت كانت تنتابين طيلة تلك السنني
وهو أن أكون  ،وأخرياً فلقد توصلت اىل ذلك اهلدف ..لقد أصبحت مسلمة ..مل أضيع كثرياً يف الوقت

  .سالم داخلي نفسي خبصوص عالقيت مع اهللايف 
مكانية ألن تعبر عن نفسها وأفكارها اإلهذه املرأة الفاضلة  مبا أنّ اهللا قد وهبو: وقال ،التفت البابا إيل

نها حاولت أن تخاطب اآلخرين الذين يعانون من نفس تلك الشكوك اليت تطوف يف خميالم إف ،ببالغة
نين ربما أستطيع أن أوجههم حنو بعض أ( :ذكرت يلألمل الذي حيدوها هو كما خبصوص الدين؛ وكان ا

ولكن البحث عن  ،أنّ املادة اليت أقدمها هنا ميكن أن تفاجىء البعض ورمبا تصدمهم عندما يقرؤوا ،األجوبة
                                                

  .٨٠م، ص وعود اإلسال)  ١(
  .٧٩وعود اإلسالم، ص )  ٢(
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  )وخصوصاً يف مواجهة العقائد واملبادىء اليت اعتنقناها آلماد طويلة ،احلقيقة ليس سهالً
نظرة اىل : ثالثة يف واحد(مقالة بعنوان  وأبرزها ،بدأت عملها بكتابة بعض املقاالت ،ويف هذا االجتاه

 THEمن قبل مدرسة شيكاغو املفتوحة  ،١٩٩٣وقد طُبعت يف بداية عام  ،)العقيدة املسيحية يف التثليث
OPEN SCHOOL OF CHIAGO  

  .وهي دراسة عن العقائد املسيحية ،)نة املسيحيةنظرة عن قرب حنو الديا( مقالة عنوااومنها 
  .وهي دراسة يف حتريف النص يف الكتاب املقدس ،)حالة يف الفساد( مقالة عنوااومنها 

علـى جتميـع املقاالت اآلنفة الذكـر الفاضلة الكاتبـة هذه أقدمت  ،م١٩٩٣) مارس(وفـي آذار 
 A CLOSER:م حتت عنوان١٩٩٣جنليزية عـام وطبعتها يف كتاب صـدر باال ،مـع حبوث اضافية

LOOK AT CHRISTLANITY  رجم اىل العربية عامة(بعنوان  ،م١٩٩٥وتنظرة عن قرب يف املسيحي(  
هي الفكرة  ،هذه ببساطة: أن نكون يف سالم مع أنفسنا خبصوص اهللا: (وقد صدرت كتاا القيم بقوهلا

  )وراء هذا البحث كلّه
فنضرب صفحاً عن األسئلة  ،)كما هي(منا يعيش حياته راضياً بقبول األشياء  نّ الكثريإ :(مث تقول

ننا نستطيع أن إنعم . الصغرية املنكّدة والشكوك اليت تتوارد على أذهاننا وخصوصاً يف القضايا املتعلّقة بالدين
  .الم داخل نفوسناولكننا ال نستطيع أبداً أن نصل اىل تلك احلالة من الس ،منضي هكذا يف رحلة احلياة

فيبحثون جبد عن أجوبة تلك األسئلة اليت  ،مع ذلك ال يكتفون أن يأخذوا األشياء بسطحية ،والبعض منا
. فنحن نضع موضع التساؤل عقائد آبائنا ولسنا مستعدين ألن نقنع بالقبول األعمى. تعترضنا يف طريق احلياة

  )ولكن املكافأة هي اليت تستأهل منا هذا اجلهد ،حالوهذا الطريق ليس من السهل أن نسري عليه بأي 
ني آلمل يف الصفحات التالية أن تتاح الفرصة للقراء ليبصروا وجهة النظر حول املسيحية إ:( بقوهلاوختتتم 

  )كما تيسر يل أن أفهمها
جيب  ،لمسيحألجل أن نفهم الرسالة احلقيقية ل:( قالت ،مرحلة ارهاصات ظهور املسيحويف حديثها عن 

 ،لتخلص اىل أنّ اليهود قد احنرفوا ،علينا أن نعود اىل التاريخ قبل ظهور املسيح لنجد ملاذا اُرسل املسيح أصالً
ولكن احنرافهم عن التوحيد يف هذه املرة قد متّ حتت غطاء كثيف من الطقوس  ،عن التوحيد ،مرة أخرى

  )ئد يف العامل عندما تلقّى عيسى دعوته من اهللانّ هذا كان هو املوقف السا. والشعائر املعقّدة
وكيف طرأ عليها التغيري أو التحريف فجأة عندما ظهر على املسرح واعظ  ،السماوية وعن رسالة املسيح

ذلك هو الشاب اليهودي شاؤول . بعد سنوات قليلة فقط من رحيل املسيح ،ادعى بأنه يتكلّم باسم املسيح
ضو يف طائفة يهودية تسمى الفريسيني اليت تتميز بتمسكها األعمى باملظاهر والع ،املولود يف طرطوس

فانّ شاؤول الذي غير امسه اىل  ،وبالرغم من أنّ الديانة املسيحية تأخذ امسها من عيسى املسيح:( والطقوس
.. ك مشكلة كبريةولكن هنا.. واملسيحيون ال ينكرون ذلك أيضاً.. جيب أن يعترب هو مؤسسها احلقيقي سبول

ـاملؤسس احلقيقي للمسيحية ـ ال ميكن العثور عليها يف أي مكان من تعاليم عيسى أو  سوهي أنّ تعاليم بول
مل يكن له إالّ اتصال قليل مع احلواريني احلقيقيني  سليس هذا فقط ولكن بول. يف تعاليم األنبياء الذين سبقوه
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 سفهؤالء مل يكونوا على وفاق مع تعاليم بول. اىل الطريق الصحيح لعيسى والذين كان من املمكن أن يوجهوه
  .املبتكرة وأخربوه بذلك كلّما كان ذلك ممكناً

نما أحرز فيها النجاح بفضل شخصيته إ سنّ نوع املسيحية اليت نادى ا بولإف ،على أي حال ،ويف النهاية
يني احلقيقيني لعيسى يف أمور مهمة كالوجاهة االجتماعية إضافة اىل حقيقة أنه وأصحابه غلبوا احلوار ،الساحرة

أي  ،فاملسيحية ـ اليهودية. ولذلك حصل على أتباع كثريين من بني السكّان غري اليهود ،والثروة والتعليم
  )عقيدة حواريي عيسى مل تكن هلا أية فرصة للنهوض

 ،وإلوهية عيسى وموته ،واخلطيئة ،ة كالتثليثيف ديانته املسيحي سالبدع اليت أدخلها بولويف حديثها عن 
فهو دين بسيط ليس مدفوناً حتت تعقيدات غامضة وغري  ،ىل أنّ اإلسالم هو الدين احلقانتهت إ واخلالص

الالهوت ال ف .. وال مراتب دينية وال قرابني مقدسةنيوليس يف اإلسالم كهنوت وال قديس ،منطقية من العقائد
  .تألنّ اإلسالم طريقة حياة وليس حفنة من الكلما ،١ممكان له يف اإلسال
  :ماريا أالسترا

هذا : فقال ،فسألت البابا عنه ،٢ )ماريا أالسترا(من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا يف هذا الفصل اسم 
امعة حصلت على إجازة يف الفلسفة وعلم النفس من جو ،م١٩٤٩ولدت يف األندلس عام  ،اسم ملفكرة إسبانية

وقد كتب اهللا  ،وكانت تدير مركز التوثيق والنشر يف الس اإلسالمي ،م١٩٧٨واعتنقت اإلسالم عام  ،مدريد
مسلمة يف (م على يد حاقد إسباين بعد حلظات من إجناز مقاهلا ١٩٩٨يف غرناطة عام أن ختتم حياا بالشهادة 

  ) القرية العاملية
 ،وأؤمن مبحمد نبياً ورسوالً ،إنين أؤمن باهللا الواحد: (مت به حيااالذي ختيف هذا املقال  همما كتبتوكان 

ويف اإلسالم يولد اإلنسان نقياً وحراً دون خطيئة موروثة ليقبل موقعه وقَدره … وبنهجه ج السالم واخلري 
  )ودوره يف العامل
وحتتل لدينا  ،مي إليها مجيعاًأما اللغة العربية فننت ،إن األمة العربية ينتمي بعض الناس إليها:( وورد فيه
  ) وهي أداة التبليغ اليت استخدمها الرسول حممد  ،فالقرآن قد نزل حبروفها ،مكاناً خاصاً
فصحافتنا  ،شرطاً ضرورياً ضد الغرق يف احمليط اإلعالمي ،تعد التربية اليوم أكثر من أي وقت آخر:( وفيه

  )وسيعتقد خاشعاً مبا يمليه العقَديون ،ون أسلس قياداًألن املواطن املذعور سيك ،موبوئة بأخبار رهيبة
  :يت ماركوسجرمار

: فقال ،فسألت البابا عنه ،٣)مارجريت ماركوس(من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا يف هذا الفصل اسم 
وضعت  وقد ،مريــم مجيلــةومتست بعد إسالمها  ،أسلمت ،أمريكية من أصل يهوديهذا اسم مفكرة 

اإلسالم يف (و) اإلسالم والتجدد(و) رحليت من الكفر إىل اإلميان(و ،)اإلسالم يف مواجهة الغرب(تباً منها ك
                                                

  .مبعناه املسيحي)  ١(
  .م٢٠٠٠عام ) ٢٩١(العدد ) الفيصل(ترمجة صالح حيياوي، جملة ) مسلمة يف القرية العاملية(مقال : انظر)  ٢(
  ) ١٩٩ص/ ٦جملد( أنور اجلندي ، مقدمات العلوم واملناهج)  ٣(



 ٣٥٥

  )النظرية والتطبيق
لقد وضع اإلسالم حلوالً لكل :( ومما جاء فيها ،وقد ذكرت يف هذه الكتب سر اعتناقها لإلسالم

وهو أجنع  ،اإلسالم هو السبيل الوحيد للصدق مشكاليت وتساؤاليت احلائرة حول املوت واحلياة وأعتقد أن
  )عالج للنفس اإلنسانية

وكنت  ،بل هو احلياة بعينها ،منذ بدأت أقرأ القرآن عرفت أن الدين ليس ضرورياً للحياة فحسب :(وفيها
كلما تعمقت يف دراسته ازددت يقيناً أن اإلسالم وحده هو الذي جعل من العرب أمة عظيمة متحضرة قد 

  )عاملسادت ال
فمن يكفر بالسنة ال بد أنه ! كيف ميكن الدخول إىل القرآن الكرمي إال من خالل السنة النبوية ؟:( وفيها

  )سيكفر بالقرآن
 ،على النساء املسلمات أن يعرفن نعمة اهللا عليهن ذا الدين الذي جاءت أحكامه صائنة حلرمان:( وفيها

  )من االنتهاك ومن ضياع األسرة حمافظة على عفافهن وحيان ،راعية لكرامتهن
  :روبرت بريجوزيف

: فقال ،فسألت البابا عنه ،)روبرت بريجوزيف(من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا يف هذا الفصل اسم 
وقد  ،وله العديد من الكتب يف جمال الفلسفة والتوحيد ،ستاذ سابق للفلسفة باجلامعات الفرنسيةهذا اسم أل

  .عد دراسة جادة مضنية أوصلته إىل اقتناع كامل به كدين قائم على التوحيداعتنق اإلسالم ب
  هل التقيت به؟: قلت
 بال شك أن اإلسالم ـ :وكان من جوابه يل عن سر إسالمه قوله ،لقد من اهللا علي بذلك ..أجل: قال

إن أول آية من القرآن الكرمي ف ،وال غَرو يف ذلك ،وهو دين العلم واملعرفة ـ يدعو معتنقيه إىل التزود بالعلم به
اطلبوا العلم  «:والنيب الكرمي يقول ،)١:العلق( ﴾ اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذي خلَق ﴿:هي قوله تعاىل لرسوله الكرمي

   » ولو كان يف الصني
  فما عالقة هذا بإسالمك؟: قلت
ي خيلص يف أحباثه للحصول على ال يتزعزع بأن الفرد الذوصلت إىل إميان من جتاريب الشخصية :  قال

فإن اهللا سبحانه وتعاىل سيجازيه خري اجلزاء  ،وخلري البشرية مجعاء ،العلم يف أي فرع من فروعه خلدمة اتمع
 ﴾ فَمن يعملْ مثْقَالَ ذَرة خيراً يره ﴿:فاهللا يقول يف سورة الزلزلة ،على كل ما يقدمه من خري تمعه

 ،بل إنين حاولت يف شىت فروع املعرفة ،وبالنسبة يل فإنين مل أكتف بدراسيت اخلاصة يف الفلسفة ،)٧:الزلزلة(
الذي دده احلضارة املادية  ،ومدبر كل شيء يف هذا الكون ،وخاصة يف إثبات وحدانية اهللا خالق كل شيء

فسالح العلم وحده . دم وازدهاراإلحلادية اليت تكاد تقضي على كل ما توارثته األجيال املاضية واحلاضرة من تق
وذلك هو األمل ألبناء البشرية مجعاء للوصول إىل  ،ال يف الدمار واخلراب ،ال يستخدم إال يف اخلري والبناء

  .وإىل خالص العامل من مشاكله ،احلقيقة الكربى
ين ريب إىل ييهدل.. وإنارة الطريق أمامي ،فالعلم والبحث كانا سبباً يف انبثاق إشراقة األمل ونور احلق
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وينقذين من العذاب الشديد الذي كنت أعانيه نتيجة الصراع العنيف  ،ويرشدين إىل بر االمان ،الصراط املستقيم
فإنين أعتقد بأن اإلسالم ـوهو شريعة اهللا واحلق ـ معناه  ،وال ريب يف هذا الكالم ،الذي كان يدور يف نفسي

  .وأوهلا السالم بني الشخص ونفسه ،كبرية بكل ما حتتويه هذه الكلمة من معان ،السالم
إال  ،وهي األمارة بالسوء ـ ال تستطيع أن تسيطر عليها وتوجهها إىل خري الفرد واتمع فالنفس ـ

  .الشريعة اإلسالمية ومبادئها السمحاء
ريب على ال فضل لع ،تعين أن الناس مجيعاً متساوون.. فالشهادة تعين أن ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق

  ..أعجمي إال بالتقوى
ويدعوه  ،يف صالته ـ زاد يومي يذَكّره بوجود اخلالق واتصال العبد مباشرة خبالقه مخس مرات يومياً ـ

ونَ عنِ كُنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ تأْمرونَ بِالْمعروف وتنه ﴿ ..واجتناب ما نهى عنه ،إىل إتباع ما دعا إليه
هأَكْثَرونَ ونمؤالْم مهنم مراً لَهيابِ لَكَانَ ختلُ الْكأَه نآم لَوو ونَ بِاللَّهنمؤتكَرِ ونقُونَالْمالْفَاس آل ( ﴾ م

  )١١٠:عمران
البنيان فتقرب بني املسلمني وجتعلهم ك ،وتقضي على احلقد والبغض واحلسد ،والزكاة توحد بني القلوب

  .املرصوص يشد بعضه بعضاً
  ..وصيام رمضان يعترب تدريباً للنفس لكبح مجاحها

  ..وخروج الفرد من زينة الدنيا يف احلج يذكره بيوم احلشر واحلساب
  ..حبث عنه منذ نشأيتأ لتفهذه املباديء تستطيع إقامة اتمع املثايل الذي ظل
وال يتأثر باالدعاءات الكاذبة  ،اإلسالم ومبادئه املختلفةولذا فإنين أدعو كل إنسان أن يبحث عن حقيقة 

فالطريق مفتوح أمام كل إنسان للنظر يف كتاب اهللا وسنة  ،اليت يرددها املغرضون وأصحاب األغراض الشخصية
  .وليحكم بعد ذلك مبا ميليه عليه ضمريه ،رسوله

  فماذا فعلت بعد إسالمك؟: قلت
 ،هو حماولة زيارة الدول اإلسالمية لدراسة أحوال معيشتهم ،سالمبعد اعتناقي لإلأول ما فعلته : قال

وكنت دائماً  ،ومصر وغريها ،والكويت ،ولقد سعدت كثرياً بزيارة اململكة العربية السعودية ،والتعرف عليهم
  .أحس بالبيئة اإلسالمية اليت أفتقدها ويفتقدها كل مسلم يعيش يف بالد الغرب

  م مبا تعلمته من علوم؟فهل تنوي خدمة اإلسال: قلت
وتاريخ  ،إنين اآلن أقوم مبحاولة إعداد كتاب باللغة الفرنسية عن الشريعة اإلسالمية ..ال بد من ذلك: قال

  .ودور علماء املسلمني االوائل يف العلوم والفنون املختلفة ،اإلسالم واملسلمني
لب من املسلمني أن يفتخروا بأم أود أن أط: مث توجه لبعض املستمعني من املسلمني يقول ،قال ذلك

  .وأن يكونوا جديرين بأن حيملوا هذه العقيدة ،وأن يكونوا خري مثل هلذه الشريعة اخلالدة ،مسلمون
 وهو أن أصحاب ،وأحب أن أذكر هنا مثالً يبني هلم أمهية متسكهم بدينهم دون التأثر مبا جيري من حوهلم

وإخالص تام لألعمال  ،نظراً ألم يكونون على خلُق طَيبٍ ،بدينهماألعمال هنا يفضلون املسلمني املتمسكني 
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واحترام وتقدير  ،فضالً عن أن سلوكهم االجتماعي جيرب اجلميع على احترامهم وتقديرهم ،اليت يقومون ا
  .عقيدم

وخاصة مصر ـ أن تتحمل املسئولية الكربى خلدمة اإلسالم  كما أطلب من الدول اإلسالمية ـ
كأن تم مثالً بتوزيع املطبوعات اإلسالمية اليت تتناول األسس واملبادىء اإلسالمية  ،لمني يف العامل أمجعواملس

 ،وأن تم بالقرآن الكرمي وترمجته للشعوب غري الناطقة بالعربية ..وباللغات املختلفة ،باألسلوب العلمي املبسط
ويف فرنسا بصفة  ،مسلمني يف الدول الغربية بصفة عامةواالهتمام أيضاً بأسطوانات وتسجيالت تعليم الصالة لل

كما ميكننا حنن الذين أسلمنا أن نعرف .. دراسة هذا الدين احلنيفـ حنن األوربيني  حىت ميكننا ـ ،خاصة
  .واهللا يهدي من يشاء من عباده ،ولكل طالب علم ومعرفة ،إخواننا غري املسلمني به
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  تاسعا ـ األصدقاء
  .ما الذي تقصده باألصدقاء: فقلت ،)األصدقاء(فوجدت عنوانه  ،تر البابا على فصله التاسعفتحت دف

ولكنهم قصروا  ،أو أحبوا أشياء يف اإلسالم ،هذا مصطلح أردت به قوما من الناس أحبوا اإلسالم: قال
  .عن أن يكونوا أتباعا له

  ؟فكيف صاروا أصدقاء إذن ما داموا مل يتنعموا بنعيمه: قلت
واإلسالم ال يعادي من   ..فلذلك خدموا اإلسالم ،وأمساعا صما ،لقد فتح اهللا بسببهم عيونا عميا: لقا
  .خيادمه

والناس بذلك إما مسلمني نكن هلم  ..ولكين عرفت أن من ركائز اإلسالم ما يسمى بالوالء والرباء: قلت
  .وإما كفار نكن هلم كل العداوة ،كل املودة
  من قال ذلك؟: قال
  .كلهم يقولون ذلك: قلت
   ..أخطأ من قال ذلك: قال
  .هم يقرؤون لذلك قرآنا: قلت
  وما يقرؤون؟: قال
ال يتخذ الْمؤمنونَ الْكَافرِين أَولياَء من دون الْمؤمنِني ومن يفْعلْ ذَلك فَلَيس من  ﴿:'يقرؤون قوله : قلت

ٍء إِلَّا أَنْ تيي شف اللَّهريصالْم إِلَى اللَّهو هفْسن اللَّه كُمذِّرحيقَاةً وت مهنقُوا ما   ﴿:'وقوله  ،)٢٨:آل عمران) (تي
لُوا لعجونَ أَنْ ترِيدأَت نِنيمؤالْم وند ناَء ميلأَو رِينذُوا الْكَافختوا ال تنآم ينا الَّذهأَيكُملَيع بِيناً لَّهلْطَاناً مس (

الَّذين يتخذُونَ )١٣٨(بشرِ الْمنافقني بِأَنَّ لَهم عذَاباً أَليماً   ﴿:'قوله  وقبل ذلك بآيات ،)١٤٤:النساء(
ةَ لزةَ فَإِنَّ الْعزالْع مهدنونَ عغتبأَي نِنيمؤالْم وند ناَء ميلأَو رِينيعاً الْكَافمج ا  ﴿:'وقوله  ،)النساء(﴾)١٣٩(لَّهي

هم منكُم فَإِنه منهم إِنَّ اللَّه ال أَيها الَّذين آمنوا ال تتخذُوا الْيهود والنصارى أَولياَء بعضهم أَولياُء بعضٍ ومن يتولَّ
نيمالظَّال مي الْقَودهى  )٥١(يسةٌ فَعرائا دنيبصى أَنْ تشخقُولُونَ ني يهِمونَ فارِعسي ضرم ي قُلُوبِهِمف ينى الَّذرفَت

نيمادن فُِسهِمي أَنوا فرا أَسلَى موا عبِحصفَي هدنع نرٍ مأَم حِ أَوبِالْفَت يأْتأَنْ ي املائدة( ﴾)٥٢(اللَّه(   
يا أَيها الَّذين آمنوا ال تتخذُوا آباَءكُم وإِخوانكُم أَولياَء إِن استحبوا الْكُفْر علَى  ﴿:'وقوله : وقال ،ينقاطع

ؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ ال تجِد قَوماً ي ﴿:'وقوله  ،)٢٣:التوبة) (الْأميان ومن يتولَّهم منكُم فَأُولَئك هم الظَّالمونَ
شع أَو مهانوإِخ أَو ماَءهنأَب أَو ماَءهوا آبكَان لَوو ولَهسرو اللَّه ادح نونَ مادورِ يي الْآخف بكَت كأُولَئ مهتري

ملُهخديو هنوحٍ مبِر مهدأَيانَ وميالْأ وا  قُلُوبِهِمضرو مهنع اللَّه يضا ريهف يندالخ ارها الْأَنهتحت نرِي مجت اتنج
يا أَيها الَّذين آمنوا ال  ﴿:'وقوله  ،)٢٢:اادلة) (عنه أُولَئك حزب اللَّه أَال إِنَّ حزب اللَّه هم الْمفْلحونَ

سولَ وإِياكُم وعدوكُم أَولياَء تلْقُونَ إِلَيهِم بِالْمودة وقَد كَفَروا بِما جاَءكُم من الْحق يخرِجونَ الرتتخذُوا عدوي 
ِسري تاتضراَء مغتابي وبِيلي ساداً فجِه متجرخ متإِنْ كُن كُمبر وا بِاللَّهنمؤا أَنْ تبِم لَما أَعأَنو ةدوبِالْم هِمونَ إِلَي
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  )١:املمتحنة(  ﴾أَخفَيتم وما أَعلَنتم ومن يفْعلْه منكُم فَقَد ضلَّ سواَء السبِيلِ
  بدا؟أال تكفي هذه اآليات لتضع بيننا وبينهم أسوارا من العداوة ال نلتقي بعدها أ ..أجل: قلت
القوا أجالفا غالظا ال يعرفون منهم  همأرأيت لو أن كل أولئك الذين أخربتك عن إسالم: وقال ،ابتسم
  سالم بذلك الشغف الذي أقبلوا به؟هل تراهم يقبلون على اإل ..إال العداوة

لو أين القيت مثل هؤالء الناس ملا فعلت م  ..هو ذا أنا أمامك ..وملاذا نذهب بعيدا: مث قال ،سكت قليال
  .والعداوة ال جتر إال إىل العداوة ..إن احلرب ال جتر إال احلرب ..ما فعل سلفي من البابوات إال

  يف نفعل بالنصوص اليت كنا نقرؤها؟ولكن ك: قلت
   ..نفهمها: قال
  أم على ضوء كالم الفقهاء؟ ..على ضوء كالم املفسرين: قلت
فخري من فهم  ،وعلى ضوء كالم رسول اهللا ..فخري ما فسر القرآن القرآن ..على ضوء القرآن الكرمي: قال

  .كالم اهللا رسول اهللا
  فأين تفسري تلك اآليات؟: قلت
ـ وهو يضع الضابط الذي تفسر من خالله مجيع ما يسمونه نصوص الوالء والرباء  'يف قوله :  قال

يخرِجوكُم من ديارِكُم أَنْ تبروهم وتقِْسطُوا إِلَيهِم  ال ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذين لَم يقَاتلُوكُم في الدينِ ولَم ﴿:ـ
 نيقِْسطالْم بحي وا ) ٨(إِنَّ اللَّهرظَاهو ارِكُميد نم وكُمجرأَخينِ وي الدف لُوكُمقَات يننِ الَّذع اللَّه اكُمهنا يمإِن

أَنْ ت اجِكُمرلَى إِخونَعمالظَّال مه كفَأُولَئ ملَّهوتي نمو مهلَّواملمتحنة( ﴾)٩(و(  
  .فهاتان اآليتان تضعان إطار العداوة والصداقة

  ما هو هذا اإلطار؟: قلت
  .وأن ال يوايل من يعاديه ،أن نصادق من صادقنا: قال
  ما معىن عدم مواالته؟: قلت
وهو ال  ..هذا هو وحده إطار الرباء الذي يرمسه القرآن ..ه حياربك اأن ال متده باملعونة اليت جتعل: قال

  .بل حتزن هلم إن ماتوا وهم ال يعرفون اهللا ،وحتب هلم من اخلري ما حتبه لكل مؤمن ،مينعك من أن تدعوهم
  .إنك تقضي ذا على مفهوم الرباء الذي ينشره كثري من قومنا: قلت
  .وعن مشس حممد ..قرآنوببعدهم عن ال ..بسوء فهمهم: قال
  .ولكن حممدا حارب الكفار: قلت
 ﴿:'أمل تقرأ قوله  ..بل كاد يقتله احلزن عليهم ..بل حيزن عليهم ..ولكنه كان حيب هلم كل اخلري: قال

لَعلَّك باخع  ﴿:' وقوله ،)٦:الكهف) (فَلَعلَّك باخع نفْسك علَى آثَارِهم إِنْ لَم يؤمنوا بِهذَا الْحديث أَسفاً
نِنيمؤوا مكُونأَلَّا ي كفْسوكم متىن أن ال يريق دما من  ،وهو يف حربه هلم كان يدافع عن دينه ..)٣:الشعراء) (ن

  .ولوال أم اضطروه لذلك ما محل عليهم سيفا ..دمائهم
 يف حياة الرسول و ..ويف القرآن اآليات الكثرية الدالة على ما ذكرت ..يف هذا صدقت: قلت
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  .النصوص الكثرية املؤيدة لذلك
  .فراحوا يرمون ا اإلسالم ،وال تقتدوا بأولئك ارمني الذي امتألت قلوم ظلمة ..فاقتدوا مبحمد: قال
  .إن من قومي من يرفض هذه التسمية ..عد بنا إىل األصدقاء: قلت
  كان النجاشي مسلما أو كافرا؟هل  ..أصحابه إىل النجاشي عندما أرسل رسول اهللا : قال
  .مل يكن النجاشي حينها مسلما:قلت
  ؟ فماذا قال هلم رسول اهللا : قال
إن ا ملكاً ال يظلم الناس ببالده يف أرض صدق فتحرزوا عنده يأتيكم اهللا عز وجل  «:قال هلم: قلت
   ١» وجيعل يل ولكم خمرجاً ،بفرح منه
  واعترب أرضه أرض صدق؟ ،حسناثناء  فقد أثىن عليه رسول اهللا : قال
   ..أجل: قلت
وينشر عقيدة  ،فال خري فيمن يبحث عن العداوة ..وحولوا العامل كله أصدقاء لكم ..فاعتربوا ذا: قال
  .العداوة

  .لتقص علي أنباء هؤالء األصدقاء ..بنا إىل سفرك مفهل ..اقتنعت مبا ذكرت: قلت
  :خربك بأن هؤالء صنفنيأريد أن أ  ٢قبل أن أذكر لك شهادام: قال

                                                
  .رواه ابن إسحق)  ١(
ادات الواردة يف هذا الفصل الطويل على ما أعده الدكتور عماد الدين خليل من مجع للشـهادات  اعتمدنا يف أكثر الشه)  ٢(

الكثرية اليت شهد ا املستشرقون وغريهم حول القرآن واإلسالم واحلضارة اإلسالمية، والذي مجع فيما بعد يف كتاب واحد حتت 
  .قالوا عن اإلسالم(عنوان 

  .لنقول الكثرية بطلب من الندوة العاملية للشبابالكاتب الفاضل تلك اهذا وقد مجع 
وقد بدأت فكرة هذا الكتاب عندما أعدت الندوة عددا من النشرات باللغة اإلجنليزية للتعريف باإلسالم لغري املسلمني كان من 

  )ماذا قالوا عن الرسول(، و)ماذا قالوا عن القرآن(، و)ماذا قالوا عن اإلسالم:( بينها ثالث مطويات هي
وقد القت تلك النشرات استحسانا كبريا، كما تذكر الندوة، بل أصبحت مادة الدعوة لإلسالم داخل اململكـة وخارجهـا،   

  .وترمجت إىل عدد كبري من اللغات احلية، ومن هنا نشأت فكرة تأليف كتاب جامع هلذه الشهادات
يت توضح أمرها واستشارت فيها عـددا مـن العلمـاء يف    وتذكر الندوة أا فكرت طويالً يف الفكرة مث أعدت ورقة العمل ال

  . الداخل واخلارج فجاءت الردود مشجعة جدا، مما يدل على أن هذا الكتاب املقترح سوف يسد ثغرة حيتاج املسلمون إىل سدها
  .مفطلبت الندوة من األستاذ الدكتور عماد الدين خليل أن يقوم بتحمل هذا العبء الكبري، فقام به خري قيا

وهذا الكتاب يقدم جمموعة من الشهادات املنصفة يف حق اإلسالم، وقرآنه الكرمي ونبيه العظيم، وتارخيه وحضارته ورجالـه،  
وهذه الشهادات صدرت عن أعالم معظمهم من غري املسلمني، فيهم السياسي واألديب والشاعر والعامل، والعسكري، والرجـل  

  .واملرأة
ن الكاتب اقتصر على االستشهاد بأقوال الغربيني الذين سبقوا عشر السنوات املاضية، كما اقتصر ومع هذه النقول الكثرية، فإ
  .على الرجوع للترمجات العربية

وتذكر الندوة أن املؤلف مجع مادة ضخمة من الشهادات والنقول اليت رأت مجال اإلسالم وكماله، ولكن الندوة تريد أن حيقق 
ترحت على املؤلف أن خيتصر اختصارا ال خيل باملنهج وذلك باإلبقاء علـى عـدد حمـدود مـن     الكتاب هدفه بأيسر الطرق فاق

  .الشهادات لكل صاحب شهادة يفي باهلدف الذي اختريت الشهادات من أجله وهذا الذي كان
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  فما الصنف األول؟: قلت
وهؤالء أرى أن نكل أمرهم  ..فلم يدعوا مناسبة يثنون ا عليه إال فعلوا ،قوم امتألوا حبب اإلسالم: قال
  .فلذلك يستحقون منا كل االحترام ،فقد يكونون من املسلمني الذي كتموا إسالمهم ..إىل اهللا

  فما الصنف الثاين؟ ..ك السابقة خرب بعضهموقد عرفنا يف رحلت ..صدقت: قلت
ومرة حينون إىل حيام  ..شعروا أو مل يشعروا ،فينطقون باحلق ،فمرة يغلبهم الصدق ..قوم مذبذبون: قال

  .فينطقون بالباطل ،وأقوامهم ومذاهبهم
  .فهؤالء أعداء وليسوا أصدقاء: قلت
: النساء(﴾إِنَّ اللَّه ال يظْلم مثْقَالَ ذَرة  ﴿:'قرأ قوله أمل ت ،هؤالء أصدقاء يف احلق الذي نطقوا به ..ال: قال
   )٧:الزلزلة) (من يعملْ مثْقَالَ ذَرة خيراً يرهفَ ﴿:'وقوله  ،)٤٠من اآلية

  )٨:الزلزلة) (ومن يعملْ مثْقَالَ ذَرة شراً يره ﴿:قال 'ولكن اهللا : قلت
  أمل يعلمك معلم السالم هذا؟ ..فندعها هللا ،أما الدينونة ..ري لنبشر بهحنن نبحث عن اخل: قال
  .فصرنا ال نرى إال الصراع ..لقد أضر بنا الصراع ..وجزاك اهللا كل خري ..جزاه اهللا خريا ..بلى: قلت

  ما هذه األمساء؟: فقلت ،فرأيت أمساء لدول خمتلفة ..فتحت الدفتر
وقد  ،أحضر مؤمتراا وندواا ،خمتلفة إىل كثري من دول العامل فقمت برحالت ،لقد وفقين اهللا: قال

  . سجلت يف كل رحلة من تلك الرحالت بعض ما مسعته من شهادات
  أمل تسجل كل الشهادات؟: قلت
فسمعة اإلسالم ـ حبمد اهللا ـ يف قمة الطيبة بني العلماء واملثقفني رغم ما متارسه  ..يستحيل ذلك: قال

  .محالت تشويه وسائل اإلعالم من
  

                                                                                                                                 
  .ولذلك فإن الكتاب ـ الذي استفدنا منه هذه النقول ـ هو الطبعة املختصرة من املشروع األصلي للكتاب

ب أن ننبه هنا إىل أنا سنذكر يف اهلوامش املصادر األصلية اليت ذكرت فيها تلك النقول ثقة منا بالذي مجعها، وقد أشـرنا  وحن
  .إىل هذا هنا حىت ال نضطر كل مرة إىل اإليعاز إليه
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  ـ أصدقاء من العرب ١
من تقصد بأصدقاء : فسألت البابا قائال ،)أصدقاء من العرب(كان أول ما رأيته يف هذا الفصل عنوان 

  اإلسالم من العرب؟
  .وعاشوا بني املسلمني ،ولدوا يف أرض العرب ،رجال من أهل الكتاب: قال
  لمني؟أال تعترب شهادة هؤالء مرفوضة عند غري املس: قلت
وبالتايل تكون  ،من قوم معايشني للمسلمنيألا جاءت  ،بل هذه الشهادات أشرف الشهادات ..ال: قال

  .أحكامهم يف منتهى الوثوق والدقة
 ..أعظم ما يدل على تسامح املسلمني هو وجود أهل الكتاب بينهم من قدمي العصورف ..صدقت: قلت

  .شهادات على مصداقية اإلسالم ورقيهفهم بذوام وبيوم وممتلكام من أعظم ال
  .ومبثل ذلك أوصى من بعده ..بأهل الذمة وهلذا أوصى رسول اهللا : قال
  :فيليب حيت. د

هذا رجل فاضل : فقال ،فسألت البابا عنه ،هو أول األمساء املثبتة يف قائمة العرب ١) فيليب حيت. د(كان 
  .وله مصنفات ترتبط باإلسالم ،ملوقد درس يف كربيات جامعات العا ،من مسيحيي لبنان

  فهل ستذكر يل بعض شهاداته؟: قلت
  .وسأذكر لك منها ما تقر به عينك ..شهاداته كثرية: قال

: ٢فيليب حيت يقول. وفجأة نطق د ،وكان اجلمع يتحدث عن اللغة العربية وأساليبها ومجاهلا ،كنا يف لبنان
وهذا يف . وال ميكن أن يقلّد ،يقبل املقارنة بأسلوب آخرمث إنه ال  ،إن األسلوب القرآين خمتلف عن غريه(

   ٣)فمن مجيع املعجزات كان القرآن املعجزة الكربى.. هو إعجاز القرآن ،أساسه
أما إذا حنن . إن إعجاز القرآن مل حيل دون أن يكون أثره ظاهرا على األدب العريب(: مث أضاف يقول

جيمس من التوراة واإلجنيل وجدنا أن األثر الذي تركته على اللغة  نظرنا إىل النسخة اليت نقلت يف عهد امللك

                                                
كية يف بـريوت  م، لبناين األصل، أمريكي اجلنسية، خترج من اجلامعة األمري١٨٨٦ولد عام  P. Hittiفيليب حىت  . د)  ١(

، وأستاذًا لتاريخ )١٩١٩-١٩١٥(، وعني معيدا يف قسمها الشرقي )م١٩١٥(، ونال الدكتوراه من جامعة كولومبيا )م١٩٠٨(
، )م١٩٢٩-١٩٢٦(، وأستاذًا مساعدا لآلداب السامية يف جامع برنستون )١٩٢٥-١٩١٩(العريب يف اجلامعة األمريكية ببريوت 

 ، حني أحيل على التقاعد، أنتخب عضوا يف)م١٩٥٤-١٩٢٩(رئيسا لقسم اللغات واآلداب الشرقية  وأستاذًا مث أستاذ كرسي مث
  .مجعيات وجمامع عديدة

، )م١٩٥١) (تاريخ سوريا ولبنان وفلسـطني (، )م١٩٢٧) (تاريخ العرب(، )م١٩١٦) (أصول الدولة اإلسالمية: (من آثاره
  .، وغريها)م١٩٦١) (لبنان يف التاريخ(

هادات املذكورة يف هذا الفصل هي املوضوعة فقط بني قوسني، وما عداها تصرف من املؤلف ليقرب املعىن، وترتبط الش)  ٢(
  . الشهادة بأحداث الرواية

  .٦٢اإلسالم منهج حياة، ص )  ٣(
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إن القرآن هو الذي حفظ اللغة . باإلضافة إىل األثر الذي تركه القرآن على اللغة العربية ،اإلنكليزية ضئيل
   ١)العربية وصاا من أن تتمزق هلجات

إن اللغة (: فقال ،وحفظ األمة اإلسالمية ،يةوهو يعترب القرآن الكرمي السبب املباشر الذي حفظ اللغة العرب
أمة جاءت ا بعثة  ،العربية هي لغة القرآن اليت كانت األساس الذي قامت عليه أمة جديدة أخرجت للناس

وهكذا استطاع رسول اإلسالم . حممد من قبائل متنافرة متنازعة مل يقدر هلا من قبل أن جتتمع على رأي واحد
ذلك احلد  ،إىل املأثرة احلضارية ذات احلدود الثالثة من الدين والدولة والثقافة) رابعا(أن يضيف حدا جديدا 

   ٢)إجياد أمة ذات لغة فوق اللغات(الرابع اجلديد كان 
إن إقامة األخوة يف اإلسالم مكان (: ويف مناسبة أخرى كان احلديث فيها عن العالقات االجتماعية قال

للبناء االجتماعي كان يف احلقيقة عمالً جريئًا جديدا قام به النيب ) لى الدم والقرابةالقائمة ع(العصبية اجلاهلية 
   ٣)العريب

: فقال ،ويف مناسبة أخرى حتدث ناقدا الذين يستعملون أساليب مشبوهة يف حتليل شخصية رسول اهللا 
أو أن يعاجلوا حياته ) قها حممداليت حق(يف الكتاب املعاصرين لنا نفر حياولون أن يكتشفوا األعمال الباهرة (

فال يزيدون على أن يضيفوا إىل أوجه التحامل وإىل اآلراء اهلوائية  ،الزوجية على أساس من التحليل النفسي
   ٤)أحكاما من زيف العلم

صفات (فقالك  ،وقد أرشد إىل النظر إىل الرجوع إىل القرآن الكرمي للتعرف من خالله على رسول اهللا 
إن املعارك اليت خاضها واألحكام اليت أبرمها . يف القرآن بدقة بالغة فوق ما جند يف كل مصدر آخر حممد مثبتة

واألعمال اليت قام ا ال تترك جماالً للريب يف الشخصية القوية واإلميان الوطيد واإلخالص البالغ وغري ذلك من 
فقد كان يف  ،ور من أدوار حياته يتيما فقرياومع أنه كان يف د. الصفات اليت خلقت الرجال القادة يف التاريخ

   ٥)قلبه دائما سعة ملؤاساة احملرومني يف احلياة
إذا ( :فيقول ملن سأله عن تقييمه للدور الذي قام به رسول اهللا  وهو يثين ثناء عطرا على رسول اهللا 

لم واخلطيب ورجل الدولة وااهد فإن حممدا الرجل واملع ،حنن نظرنا إىل حممد من خالل األعمال اليت حققها
وأسس دولة  ،لقد نشر دينا هو اإلسالم. يبدو لنا بكل وضوح واحدا من أقدر الرجال يف مجيع أحقاب التاريخ

وهو ال يزال إىل . وأقام أمة هي األمة العربية ،ووضع أساس حضارة هي احلضارة العربية اإلسالمية ،هي اخلالفة
   ٦)حياة املاليني من البشراليوم قوة حية فعالة يف 

ذا النظر  –وهو . اإلسالم منهج حياة(: فيقول ،بل يعتربه منهج حياة ،وهو يثين على اإلسالم ثناء عطرا
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هذه اجلوانب الثالثة . اجلانب الديين واجلانب السياسي واجلانب الثقايف ،يتألف من ثالثة جوانب أساسية –
   ١)ىل بعض مرة بعد مرة من غري أن نلحظ ذلكورمبا انقلب بعضها إ ،تتشابك وتتفاعل

مبا هو دولة  –اإلسالم (: فيقول ،وهو يتحدث عن انتشار اإلسالم مبؤسساته املختلفة حمافظا على أصالته
أنشأها حممد يف  ،على املبادئ القرآنية ،وحدة سياسية تضم جمموعا من املؤسسات القائمة على الشريعة –

) البيزنطية(ام خلفائه على أنقاض اإلمرباطورية الفارسية واإلمرباطورية الرومانية الشرقية مث تطورت يف أي ،املدينة
   ٢)وال يف العصور القدمية ،مث بلغت هذه الدولة اإلسالمية ذروة مل تبلغ إليها دولة يف العصور الوسطى

ن أقواله هذه وكان من ضم ،وذات مرة مسعته مع بعض القسس ستحدث عن املقارنة بني املسيح وحممد
إن ). يف رأي النصارى(ال سبيل إىل املوازنة بني حممد رسول اإلسالم وبني عيسى مؤسس النصرانية (: الشهادة

. ولكنه كان مبلغا لرسالة ربه ،حممدا مل يكن فيه صفة ذاتية غري طبيعية وال جاء مسيطرا على البشر بقوة خارقة
من أجل هذا كله جند املسلمني يأبون أن .. رعي العلمي يف اإلسالموجيب أن نذكر أن هذا الرأي هو الرأي الش

وهؤالء املستشرقون املتأخرون الذين ال يزالون  ،)مسيحيني(باملعىن الذي يسمى به النصارى ) حممديني(يسموا 
م أن يسموا على املسلمني إطالقًا هينا جيب أن يعلموا أنه ال حيق هل) اخلاطئة(يطلقون هذه التسمية غري املقبولة 

من أجل  –فاإلسالم  ،)خضع إلرادة اهللا) (أسلم نفسه هللا(هو الذي  ،يف اللغة ،إن املسلم. أمة باسم ال حتبه
   ٣)ليس دينا حممديا ولكنه دين التسليم بإرادة اهللا –ذلك 

ال تفرق ] اإلسالمية[الشريعة (: قال ،ويف مناسبة أخرى جرى احلديث فيها عن مزايا الشريعة اإلسالمية
إا تنص على صالت اإلنسان باهللا وعلى واجباته حنو اهللا وتنظّمها كما . بني ما هو ديين وبني ما هو دنيوي

فيما يتعلق باألمور الدينية واملدنية  –ومجيع أوامر اهللا ونواهيه . تفعل يف شأن صالت اإلنسان بأخيه اإلنسان
   ٤)ف آية أو تزيد يتعلق حنو ألف آية منها بالتشريعويف القرآن ستة آال. مثبتة يف القرآن –وسواها 

الفقه ميكن أن ينظر إليه على (: ويف مناسبة أخرى جرى فيها احلديث عن مدى أصالة الفقه اإلسالمي قال
كله نتاج البيئة  –خبالف عدد كبري من العلوم كالرياضيات والطب والفلسفة  –وهو . أنه علم إسالمي خالص

. مث إننا ال نكاد نلحظ يف تطوره أثرا من الفكر اهلندي اإليراين أو الفكر اهلندي األورويب. اإلسالمية نفسها
   ٥)ومؤسس علم الفقه يف اإلسالم مل يلتفت إىل االستعانة بالقانون الروماين وال بالفلسفة اليونانية

ت منه هذه ويف مناسبة أخرى كان احلديث فيها عن الفتوحات اإلسالمية وصلتها باالستعمار مسع
إن املدهش حقًا أن دولة تدعو إىل دين غريب تظهر يف شبه جزيرة العرب اليت كانت مغمورة يف (: الشهادات
وأن تقضي  ،استطاعت أن جترد إحدى اإلمرباطوريات العامليتني من أغىن مقاطعاا يف آسيا وأفريقيا ،التاريخ

فذلك ألن  ،اتفق هذا احلدث املذهل وملاذا اتفق أما كيف.. يف مدى عشر سنني ،قضاء مربما ،على األخرى
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   ١)وراءه قصة من أروع القصص يف العصور الوسطى كلها
بغري دمار ال  –إن أبرز ما يلفت النظر يف الفتوح العربية ليس تلك السرعة وذلك النظام اللذين متت ما (

ومن  ،فتوحة من حال احلرب إىل حال السلمولكن تلك السهولة اليت انتقلت ا البالد امل –مربر له إال قليالً 
  ٢)التغلّب إىل اإلدارة

لقد ساعد فتح البالد اإلسالمية ودخول عدد كبري من سكان البالد املفتوحة يف اإلسالم على ازدهار (
الثلث األول من (وقد امتازت هذه الثقافة بأا ظلت منذ أواسط القرن الثامن للميالد . العلم وزيادة ثقافته

ال تدانيه ثقافة أخرى يف ) وآخر القرن السادس للهجرة(إىل آخر القرن الثاين عشر للميالد ) قرن الثاين للهجرةال
   ٣)االزدهار وال يفوقه يف النتاج األديب والعلمي والفلسفي نتاج آخر

يف العصر (ن فترة النقل تلك إ(: قال ،ويف مناسبة أخرى جرى احلديث فيها عن احلضارة اإلسالمية
ولكن تبعها دور من ). هـ٢٣٦(للميالد  ٨٥٠قد استمرت حنو قرن من الزمن وانتهت يف حنو عام ) العباسي
وكثر االبتكار يف . دور عرب فيه العرب عن فكرهم األصيل وازدهر يف بغداد مث امتد قرنني كاملني ،االبتكار

وية األخرى والفلسفة والطب والعلوم عدد من ميادين املعرفة كعلم الكالم والفقه وفقه اللغة والبحوث اللغ
أننا : بل أن بإمكاننا أن نقول أكثر من ذلك. ذلك كان دورا ال مثيل له يف مجيع أدوار التاريخ العريب. الطبيعية

واألطباء من الذين عاشوا يف بغداد يف القرنني  ،على ثقة من أن العلماء الذين برعوا يف الرياضيات والفلك
لقد جعل . يف قاريت أوروبة وآسيا) يومذاك(مل يكن هلم مثيل ) الثالث والرابع للهجرة(ميالد التاسع والعاشر لل

أثينا عاصمة الفلسفة ورومية عاصمة التشريع ) من قبل(كما كانت  ،هؤالء من مدينتهم عاصمة للعلم يف العامل
وأقاموا يف اإلسالم  ،اروخلقوا حضارة ذات هبات غنية يغلب فيها عنصر االبتك.. والقدس عاصمة األديان

   ٤)يف العلوم الكونية(عصرا ذهبيا 
مل يدرك العرب وجود املعارف العلمية إال بعد أن جاءهم اإلسالم وبعد أن احتكوا بأهل الثقافات (: وقال

 أن الفتوح اإلسالمية يف صدر اإلسالم هي اليت أدت إىل هذا االحتكاك احليوي للعرب بالتراث الثقايف. القدمية
أم شجعوا ] العرب[لقد كان من أفضال .. النفيس الذي خلّفه اليونان والسريان والفرس واملصريون القدماء

كل مجاعة من رعاياهم على أن حتافظ على تراثها القومي وعلى أن توسعه ما دام هذا التراث ليس خمالفًا 
   ٥)لإلسالم

صني وغربا حىت وصل إىل األندلس كان منط البناء فيما كان بناء املساجد ينتشر شرقًا حىت بلغ ال(: وقال
ومبا كان املسجد مكانا للعبادة فإن بناءه . يتأثر بعناصر حملية من غري أن تتبدل خطته األساسية تبدالً يذكر

ومع أنه استعار من أمناط البناء األخرى فإنه ظل معربا عن اإلسالم تعبريا . عموما ظل على بساطة وجالل
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: فإنه كان صورة مصغرة لتطور الثقافة اإلسالمية ،من ناحية العمارة ،وأما يف أثناء تطوره يف التاريخ. عظيما
إذ هو  –فيما يتعلق باألمم املختلفة وبأعراق البشر املختلفة  –تلك الثقافة اليت كان املسجد تعبريا صحيحا عنها 

ال  ،على كل حال ،واملؤمن ذو االجتاه الروحي. ميثل بصورة ملموسة ذلك التفاعل بني اإلسالم وبني جريانه
أنه ما يكاد يدخل الصحن الذي ينكشف للسماء والذي حتيط به األروقة حىت جيد يف نفسه . يقلقه ذلك التطور

وهذه . إىل السمو حنو املأل األعلى ،يف الوقت نفسه ،ميالً شديدا إىل االنعتاق من البيئة املادية اليت حوله مث نزوعا
املئذنة الطويلة الرشيقة فإا أشبه باإلصبع اليت تنتصب مشرية إىل السماء وأما يف جوف املسجد فإن القبة 

باألشكال واألغصان (وكذلك احملراب املزخرف . املتأللئة باملصابيح تبدو وكأا صورة منقولة عن قبة السماء
واألعمدة اليت تتواىل يف صفوف ال تكاد . واإلميانفإنه يوجه القلب إىل مصدر اهلدى ) واملزين باآليات الكرمية

) يف كل مكان من املسجد ،معا أو فرادى(وهؤالء املصلون حولك . العني أن ترى آخرها توحي بأا ال تتناهى
  ١)يولّدون يف النفس شعورا مبشاركة يف أخوة تسع العامل كله

و والتقدم مل يقابلها فيها غريها من الثقافات أنه جاء يوم بلغت فيه الثقافة اإلسالمية درجة من السم(
والذي نعنيه بالثقافة اإلسالمية تلك اموعة من . اهلندية والصينية يف الشرق أو اليونانية والالتينية يف الغرب

متتعت هذه الثقافة بعصرها الذهيب من منتصف القرن .. العلوم والفنون والفلسفات اليت نشأت يف ظل اإلسالم
ويوم كانت الشعوب  ،للميالد إىل مطلع القرن الثالث عشر يوم كانت اللغة العربية أداة التعبري عنها الثامن

يف مقدمة مشعل احلضارة  –وبينهم السوري والعراقي واملصري والفارسي والتركي وغريهم  –العربية اللسان 
ؤلفات الفلسفية والطبية والتارخيية والفلكية امل ،وجاء عدد املؤلفات يف هذه اللغة يف تلك احلقبة ،يف العامل قاطبة

والغريب يف أمر العربية . أكثر من عددها بأي لغة أخرى من آسيوية أو أوروبية ،واجلغرافية والرياضية واللغوية
أا يف خالل قرن واحد تطورت وتقدمت إىل أن  ،اليت كانت إىل أواسط القرن الثامن لغة شعر ودين فحسب

ورمبا مل يكن من مثيل هلذه . لنقل دقائق الفلسفة وحقائق العلوم ومصطلحات الفنون أصبحت أداة صاحلة
من هنود وساميني  ،تسىن لعلوم األقدمني.. الظاهرة الغربية يف تاريخ نشوء اللغات وبفضل جهود أبناء هذه اللغة

أن تنتهي بعد أجيال  ،ميةعلى اختالف عناصرهم القو ،مضافًا إليها ما ابتكره هؤالء األبناء ،ويونان والتني
فتصبح أساس العرفان  ،وذلك عن طريق سورية الصليبية وصقلية وإسبانيا املسلمتني ،عديدة إىل غريب أوروبا

ورائد السبل لنشوء النهضة احلديثة يف أوروبا الغربية اليت ال  ،الذي دان له الفكر األورويب يف القرون الوسطى
اليت أطلقوا  –ريكا ينعمون بربكاا فبينا كان األورويب يتخبط يف دجيور العصور يزال إىل اليوم أبناء أوروبا وأم

يرتعون يف  –وهم يومئذ يشملون معظم اتمع اإلسالمي  –كان كتبة العربية  –عليها حبق العصور املظلمة 
  ٢)عصرهم العلمي الذهيب

                                                
ني وقـع يف بعـض   ، وحنب أن ننبه هنا إىل أن هذا املستشرق كسائر املستشرق٣٠٨ – ٣٠٦اإلسالم منهج حياة، ص )  ١(

عبد الكرمي علي باز، افتراءات فيليب حتي وكار بروكلمان .وقد كتب الباحثون يف الرد على تلك األوهام، انظر كتاب.. األوهام
  )١٩٨٣-١٤٠٣امة للنشر، :جدة. (على التاريخ اإلسالمي

  . ٥٥١-٥٥٠الثقافة اإلسالمية واحلياة املعاصرة، مجع وتقدمي، حممد خلف اهللا، ص)  ٢(
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  :جورج حنا. د
هذا : فقال ،فسألت البابا عنه ،١ )جورج حنا. د(صل اسم من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا يف هذا الف

 ،وقد مسعت له بعض الشهادات ..)قصة اإلنسان(وهو صاحب الكتاب املعروف  ،رجل من مسيحيي لبنان
فهو أيضا كتاب لغة عربية  ،فضالً عن كونه كتاب دين وتشريع ،إنه البد من اإلقرار بأن القرآن(: منها قوله
سواء  ،يف بالغة الكلمة وبياا ،ولطاملا يعود إليه أئمة اللغة ،ن الفضل الكبري يف ازدهار اللغةوللغة القرآ. فصحى

وإذا كان املسلمون يعتربون أن صوابية لغة القرآن هي نتيجة حمتومة . كان هؤالء األئمة مسلمني أم مسيحيني
بقطع النظر عن كونه مرتالً أو  ،ذه الصوابيةفاملسيحيون يعترفون أيضا  ،لكون القرآن مرتالً وال حتتمل التخطئة

   ٢)كلما استعصى عليهم أمر من أمور اللغة ،ويرجعون إليه لالستشهاد بلغته الصحيحة ،موضوعا
داعيا قومه إىل  ،بآيات تنطق باحلكمة] لقائه مع جربيل[كان حممد خيرج من سويعات (: ومنها قوله

اليت كان القوم  ،صابا النقمة على اآلهلة الصنمية ،د الكلي القدرةواإلميان باإلله الواح ،الرجوع عن غيهم
ملا كان يف دعوته من خطر على  ،يعبدوا فكان طبيعيا أن حيقد عليه أشراف العرب ويضمروا له الشر

 لكن حممدا مل. وهي ما كانت قائمة إال على التعبد لألصنام اليت جاء هذا الرجل يدعو إىل حتطيمها ،زعامتهم
فيزدادون حقدا  ،بل كان يتحداهم ،ومل يكن يسكت عن اضطهاد أشراف قريش له ،يكن يهادن يف بث دعوته
إنه مل يرض بأن حيول . فلم تلبث دعوته حىت حتولت من دعوة سلمية إىل دعوة نضالية. عليه وتآمرا على حياته

يهدي  ،يف يده الواحدة رسالة هداية ،ياببل مشى يف طريقه غري ه.. خده األيسر ملن يضربه على خده األمين
وكان نصيب  ،لقد آمن به نفر قليل يف بداية الدعوة. ويف يده الثانية سيف حيارب به من حياربوه ،ا من ساملوه

والشعلة اليت انطلقت منها  ،كان هؤالء باكورة الديانة اإلسالمية.. هذا النفر مثل نصيبه من االضطهاد والتكفري
   ٣)رسالة حممد

  ..كان حممد يف املدينة أكثر اطمئنانا على نفسه وعلى أتباعه ورسالته مما كان يف مكة: (ومنها قوله
والعامة دائما أقرب إىل اقتباس كلمة احلق من . ال مدينة اخلاصة املتبوعة ،كانت يثرب مدينة العامة التابعة

   ٤)تها للخاصةحتررها من عبودي ،ال سيما إذا كانت كلمة احلق هذه ،اخلاصة
عندما أىب أن مياشي أهل الصحراء يف عبادة األصنام ويف عادام  ،حممد بن عبد اهللا كان ثائرا(: ومنها قوله

فكفره . فأضرمها حربا ال هوادة فيها على جاهلية املشركني وأسيادهم وآهلتهم. اهلمجية ويف جمتمعهم الرببري
وما ختلى عن النضال يف نشر  ،ت جنح الليل مع نفر من أتباعهفهاجر حت. قومه واضطهدوه وأضمروا له املوت

فأخرج من جاهلية الصحراء عقيدة دينية واجتماعية جتمع بني . وما أحجم عن جتريد السيف من أجلها ،دعوته

                                                
  ).قصة اإلنسان(مسيحي من لبنان، من كتبه  )G. Hanna (Johnالدكتور جورج حنا )  ١(
  .٨٠ – ٧٩قصة اإلنسان، ص )  ٢(
  .٧٦قصة اإلنسان، ص )  ٣(
  .٧٧قصة اإلنسان، ص )  ٤(
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   ١)مئات املاليني من البشر يف أقطار املعمورة
: فيقول ،سلمني مع جريام املسيحينيومن شهاداته العظمى اليت حيترم عليها شهادته على مدى تسامح امل

أن املسلمني العرب مل يعرف عنهم القسوة واجلور يف معاملتهم للمسيحيني بل كانوا يتركون ألهل الكتاب (
   ٣)٢مكتفني بأخذ اجلزية منهم ،حرية العبادة وممارسة طقوسهم الدينية

. على املسلمني] يت مارسها الصليبيونال[مل يرو املؤرخون املسيحيون أنفسهم مثل هذه الوحشية (: وقال
فإذا انتصروا كانوا يكتفون بضرب اجلزية على . مل يكن هؤالء وحشيني يف معاملة األسرى األهلني املسيحيني

غي ده (بعد معركة طربية اليت انتصر فيها صالح الدين األيويب على خصمه امللك . أعدائهم وال يفظّعون م
وجردهم من  ،عن التفظيع باألسرى الذين جنوا من املوت املريع أثناء املعركة عف صالح الدين).. لوسينيان

وليست هذه احلادثة وحدها هي الدليل ). غي(السالح وضرب عليهم اجلزية وأطلق سراحهم مع قائدهم امللك 
جاءت يف  هي واحدة من املئات اليت.. وبني معاملة أعدائهم ،على الفرق الكبري بني معاملة الغزاة ألعدائهم

   ٤)كتب التاريخ عن احلروب الصليبية ومعظمها من تأليف املؤرخني املسيحيني من الفرنج بالذات
مل تنحصر الفتوحات (: يقول ،وفضلها على البشرية ،ومن شهاداته شهادته بعظم احلضارة اإلسالمية

 ،ن يف العرب علماء وفالسفة وحكماءلقد كا. بل تعدا إىل الناحية الثقافية ،العربية يف الناحية العسكرية فقط
فكان للعلماء . درسوا الفلسفة اليونانية وعلومها ونبشوا منها ما كان احلكم الروماين قد أقفل عليه األبواب

فعندما كانت السلطات الغربية يف القرون . والفالسفة العرب الفضل يف إعادة الثقافة اليونانية إىل رونقها
وتنفذ إرادة  ،مسيرة أو خميرة ألحكامها ،تنصاع ،ها املطلق للكنيسة الرومانيةيف خضوع ،الوسطى املظلمة

وعندما كانت حماكم التفتيش حتكم باملوت واإلحراق والتشريد على كل من  ،الكنيسة دومنا حبث أو جدل
ن علماء كا ،وعندما كان اجلهل خميما على ربوع وحياة الغرب. نازع السلطة البابوية تعاليمها وعقائدها
ويقدمون هلم  ،وكان خلفاء العرب يسهلون هلؤالء العلماء مهمام. العرب يبحثون عن املعرفة أينما وجدت

وزادوا عليها من  ،فعكف الباحثون على إخراج العلوم اليونانية من مدفنها ونقوهلا إىل العربية. املساعدات
 الفلسفة والطب واجلرب والكيمياء والرياضيات ووضعوا كتبا قيمة يف ،اختبارام ونظريام ومشاهدام

ودرسوا اللغات املنتشرة فيها وترمجوا من كتبها ما ال  ،وقام منهم رحالون إىل بالد املغرب والشرق ،والفلك
   ٥)يزال إىل يومنا هذا يدرس للطالب

لوال العرب (: فيقول ،ويتحدث عن الدور الكبري الذي قام به العرب يف حفظ التراث اإلنساين وذيبه
فما إن .. وملا أخرجت هذه الثقافة من مدفنها الذي زجها فيها الرومانيون ،لبقيت الثقافة اليونانية مطموسة

ومل يكن ظهورها  ،أخذت اإلمرباطورية الرومانية يف االحنالل حىت عادت الثقافة اليونانية إىل الظهور مرة ثانية
                                                

  .٢٥٢قصة اإلنسان، ص )  ١(
  .السلسلة، وغريها من الرسائلمن هذه ) مثار من شجرة النبوة(انظر الشبهات املرتبطة باجلزية يف رسالة )  ٢(
  .٩٠ – ٨٩قصة اإلنسان، ص )  ٣(
  .٩٣ – ٩٢قصة اإلنسان، ص )  ٤(
  .٨١قصة اإلنسان، ص )  ٥(
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ريون هم الذين كشفوا عنها الغطاء فالعرب هم الذين نشروها يف وإذا كان النسطو.. يف الغرب بل يف الشرق
   ١)الشرق مث بعثوها إىل الغرب

ن احلقبة التارخيية الواقعة بني إ(: فيقول ،ويتحدث عن العصور الزاهرة اليت مر ا العرب يف ظل اإلسالم
هذه احلقبة كان العرب حاملي ففي . هي حبق عصر العرب الذهيب] امليالدي[القرن العاشر والقرن الثالث عشر 

مل متتد إىل أكثر من مائة  ،وعلى الرغم من أن فتوحات العرب العسكرية حنو الغرب. مشعل الثقافة الوحيدين
على يد شارل مارتل فإن التوسع الثقايف العريب استمر يف امتداده حنو ) بواتييه(وانتهت زميتهم يف موقعة  ،سنة

 ،صدر إنتاجه اخلصب من األندلس وشواطئ أفريقيا إىل سواحل أوروبا اجلنوبيةوبقي الفكر العريب ي ،الغرب
   ٢)ويضع أساسا لنهضتها ،ومن هناك يغزو أوروبا كلها

وهو يرد على املكابرين املتكربين الذين أرادوا أن يلغوا احلضارة اإلسالمية ودورها العظيم يف حياة 
الذين ينكرون قيام حضارة عربية  ،رابنا مما يدعيه بعض املكابرينال يسعنا إال أن نسجل استغ(: فيقول ،البشرية

وما تنطوي عليه كل  ،فإذا كانت البحوث العلمية والفلسفية والثقافية مضافًا إليها األعمال الفنية ،يف التاريخ
 فماذا تكون إذن الدعائم اليت تقوم عليها احلضارات؟ ،ال تشكل حضارة ذات شأن ،هذه الشؤون من قيم

ولكن هل ينكر عليهم ما رادوه على ذلك  ،صحيح أن العرب نقلوا عن اليونان والفرس واهلنود والرومان
ويف الفن أيضا؟ وهل من اإلنصاف أن ينكر على  ،باكتشافام يف الطب والكيمياء واجلرب والفلك والرياضيات

اذا يضري العرب إذا كانوا نبشوا ما كان نظريام يف االجتماع واالقتصاد واإلدارة؟ مث م ،فالسفتهم وحكمائهم
 ،دفينا من فلسفة اليونان وحضارم وأظهروه إىل النور؟ إن من يطالع الكتب الغربية اليت أنتجها عصر النهضة

وعلماء االجتماع يف القرن السادس عشر ) باكون(و) مونتسكيو(جيد فيها أثر علماء العرب واضحا فما جاء به 
هذه املقدمة اليت مل تترك حقالً من  ،يف مقدمة ابن خلدون ،أو جتد له متهيدا على األقل ،جتده ،والسابع عشر

. حىت شهد علماء الغرب أنفسهم أا أعظم مؤلف علمي واجتماعي ،حقول البحث االجتماعي إال وطرقته
واألرقام الغربية .. ن تبنيهاوكتب الفلك الغربية حمشوة بالكلمات العربية اليت مل جيد علماء الفلك الغربيون بدا م

إن ما حتويه . كل هذا إمنا يدل على مدى اقتباس العلوم الغربية من العلوم العربية. ليست إال أرقاما عربية
املؤلفات العلمية والفلسفية الغربية من أمثال هذه الشواهد لدليل على أن النضج الفكري والعلمي الذي نقرأ 

بل  ،إمنا كان متأثرا إىل حد بعيد بالنضج الفكري والعلمي عند العرب ،بعدهاعنه يف عصر النهضة الغربية و
   ٣)كان مؤسسا عليه ومقتبسا منه

لقد دهش (: فيقول ،ويتحدث عن جسر من اجلسور املهمة اليت انتقلت ا احلضارة اإلسالمية للغرب
يروون ملواطنيهم الروايات  ،إىل بالدهم فكانوا عندما يعودون. الصليبيون من التقدم العلمي والفكري يف الشرق

فردريك الثاين إىل ] النورماين[وعندما عاد اإلمرباطور .. ويشوقوم لالقتداء بالنهضة الفكرية فيه ،املختلفة عنه
                                                

  .٨٣قصة اإلنسان،ص)  ١(
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واعتمد يف هاتني اجلامعتني الدروس اليت وضعها ابن سيناء  ،أسس جامعة نابويل وجامعة سالرينو الطبية ،بالده
وهو الذي أدخل األرقام العربية وعلم .. بن رشد وابن خلدون وسائر أقطاب العلم والفلسفة العربوالرازي وا

 ،إن جامعيت نابويل وسالرينو كانتا النافذة األوىل اليت تسربت منها النهضة الفكرية إىل أوروبا. اجلرب إىل أوروبا
   ١)نبعاثيف العهد الذي عرف بعهد اال ،ووضعت أساسا للنهضة الفكرية فيها

  : نصري سلهب
هذا  : فقال ،فسألت البابا عنه ،٢ )نصري سلهب(من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا يف هذا الفصل اسم 

كما عرف بنشاطه الدؤوب  ،يتميز بنظرته املوضوعية وحتريه للحقيقة اردة ،رجل من مسيحي من لبنان
  .على مستوى الفكر أو على مستوى الواقعسواء  ،يف لبنان لتحقيق التعايش السلمي بني اإلسالم واملسيحية
وألقى العديد من احملاضرات يف املناسبات اإلسالمية واملسيحية  ،وعرب الستينات كتب العديد من الفصول

  .اهلدفهذا متوخيا  ،على السواء
 أستطيب ذكرها هي إن اآلية اليت(: وكان من  شهاداته فيها قوله ،وقد التقيت به يف بعض تلك املناسبات

وال تجادلُوا أَهلَ الْكتابِ إِال بِالَّتي هي أَحسن إِال الَّذين ظَلَموا منهم وقُولُوا آمنا  ﴿:اليت تنبع مساحا إذ تقول
 لَه نحنو داحو كُمإِلَها ونإِلَهو كُمأُنزِلَ إِلَيا وني أُنزِلَ إِلَيونَبِالَّذملسذلك ما يقوله ) ٤٦: العنكبوت( ﴾ م

أن  ،مسيحيني ومسلمني ،إا لعبارات جيدر بنا مجيعا. املسلمون للمسيحيني وما يؤمنون به ألنه كالم اهللا إليهم
ألنه البناء الذي فيه نلتقي والذي  ،فهي حجارة األساس يف بناء نريده أن يتعاىل حىت السماء ،نرددها كل يوم

وأن  ،والواقع أن القرآن يذكر صراحة أن الكتب املرتلة واحدة. فحيث تكون احملبة يكون اهللا: اهللا فيه نلقى
   ٣)اإلمام املبني(أو ) اللوح احملفوظ(وحينا آخر ) أم الكتاب(وهذا األصل يدعى حينا  ،أصلها عند اهللا

فإذا ذا األمي . يقرأ وال يكتبإن حممدا كان أميا ال (: فقال ،وعري عن إعجابه الشديد برسول اهللا 
 ،ذاك كان القرآن الكرمي ،يهدي إىل اإلنسانية أبلغ أثر مكتوب حلمت به اإلنسانية منذ كانت اإلنسانية

   ٤)الكتاب الذي أنزله اهللا على رسوله هدى للمتقني
الرجال يف العامل أنه سيكون أمحد أعظم  ،ساعة والدته ،أبصر النور طفل مل مير ببال أمة ..يف مكة: (وقال

   ٥)ولرمبا أعظمهم إطالقًا ،بل يف التاريخ
أن حيدث شريعة خلقية  ،خالل تلك احلقبة القصرية من الزمن ،لقد استطاع .هنا عظمة حممد: (وقال

   ٦)وروحية واجتماعية مل يستطعها أحد يف التاريخ مبثل تلك السرعة املذهلة
 ،استطاع وسط ذلك اخلضم اهلائج ،لراحة وال االستقرارهذا الرجل الذي ما عرف اهلدوء وال ا: (وقال

                                                
  .٩٦قصة اإلنسان، ص )  ١(
  ).١٩٧٠) (يف خطى حممد(، و)١٩٧٠) (لقاء املسيحية واإلسالم: (من مؤلفاته)  ٢(
  .٢٢لقاء املسيحية واإلسالم، ص )  ٣(
  .٢٢لقاء املسيحية واإلسالم، ص )  ٤(
  .٤٢يف خطى حممد، ص )  ٥(
  .١٩٦يف خطى حممد، ص )  ٦(



 ٣٧١

ومل ينس أنه أب وجد .. وجيود بالتفسري واالجتهادات ،وأن يشرع قوانني ويسن أنظمة ،أن يرسي قواعد دولة
املتعددة  ،فكان بشخصيته الفذة الغنية بالقيم واملعطيات واملؤهالت ،فلم حيرمهم عطفه وحنانه ،ألوالد وأحفاد

عاملًا  ،كان بذلك كله ،ومبا حباها من إمكانات ،الفريدة مبا أسبغ اهللا عليها من نعم وصفات ،د واجلوانباألبعا
   ١)قائما بنفسه
يف ما  ،بل يف واقع احلياة ،ال يف النفوس والقلوب فحسب ،تراثك يا ابن عبد اهللا ينبغي أن يحيا: (وقال

كل . اثك مدرسة يلقى على منابرها كل يوم عظة ودرستر. يعاين البشر من أزمات وما يعترضهم من عقبات
   ٢)جند هلا يف آثارك حالً ،كل مشكلة مهما استعصت وتعقدت. سؤال له عندك جواب

فعزم على أن  ،إمنا كان زعيما وقائد شعب ،يهدي الناس إىل اإلميان ،مل يكن النيب رسوالً وحسب: (وقال
   ٣)كان له ما أرادو. جيعل من ذلك الشعب خري أمة أخرجت للناس

مهما بلغ قلمنا من  ،اإلسالم ليس حباجة إىل قلمنا(: فقال ،وحتدث عن القيم النبيلة اليت ميتلئ ا اإلسالم
إىل قرآنه الرائع الذي  ،إىل ما ينطوي عليه من ثروة روحية وأخالقية ،ولكن قلمنا حباجة إىل اإلسالم. البالغة

   ٤)بوسعنا أن نتعلم منه الكثري
 -حنن املسيحيني بصورة عامة  -أرى لزاما علي أن أعلن أننا  ،انطالقًا من وجوب قول احلقيقة: (وقال

   ٥)دينا وحضارة ،جنهل اإلسالم كل اجلهل
وهو يفرض على املؤمنني به  ،ليس كاإلسالم دين يكرم األنبياء والرسل الذين سبقوا النيب العريب: (وقال

كاإلسالم دين حيترم األديان األخرى املرتلة املوحى ا اليت سبقته يف الرتول  وليس ،إكرام هؤالء واإلميان م
   ٦)والوحي

وال لعرب  ،فهو ليس للمسلمني فحسب. وقد أعد جلميع الشعوب ،اإلسالم دين األزمنة مجيعها: (وقال
بل هو نيب كل  ،بوليس النيب نفسه  نيب العرب واملسلمني فحس ،اجلزيرة الذين عايشوا النيب وعاصروه فحسب
   ٧)مؤمن باهللا واليوم اآلخر والنبيني والكتب املرتلة

يف الدين اإلسالمي من الشمول والرحب ما جيعله يفتح ذراعيه جلميع البشر دون أن يؤثر يف : (وقال
   ٨)قوميتهم ووالئهم ألمة إليها ينتسبون

أن  ،أيا كان نوعه وأمهيته ،طباعةقبل ال ،مل يقدر ألي سفر(: فقال ،وحتدث عن القرآن وحفظ اهللا له

                                                
  .٢٧٤ – ٢٧٣يف خطى حممد، ص )  ١(
  .٣٩٦يف خطى حممد، ص )  ٢(
  .٤٠٩يف خطى حممد، ص )  ٣(
  .١٢١ لقاء املسيحية واإلسالم، ص)  ٤(
  .٢٠لقاء املسيحية واإلسالم، ص )  ٥(
  .٢٨لقاء املسيحية واإلسالم، ص)  ٦(
  .٤٠٣لقاء املسيحية واإلسالم، ص )  ٧(
  .٤٠٣لقاء املسيحية واإلسالم، ص )  ٨(
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وأن يتوفر له ما توفّر للقرآن من وسائل حفظته من الضياع  ،حيظى مبا حظي به القرآن من عناية واهتمام
   ١)وصانته عما ميكن أن يشوب األسفار عادة من شوائب ،والتحريف

فهو  ،كان القرآن قمتها ،اللغات تلك اللغة اليت أرادها اهللا قمة(:فقال ،وحتدث عن القيمة البالغية للقرآن
   ٢)ذلك بأنه كالم اهللا ،قمة القمم

 ،كانت تلك الدعوة الرائعة إىل املعرفة.. أوىل اآليات البينات( :فقال ،وحتدث عن قيمة العلم يف اإلسالم
منذ اخلطوة  ،ليوضح هلم ،بل جلميع الناس ،وقول اهللا هذا مل يكن حملمد فحسب).. اقرأ.. (إىل العلم عرب القراءة

   ٣)بل منذ الكلمة األوىل أن اإلسالم جاء ميحو اجلهل وينشر العلم واملعرفة ،األوىل
 ،وكانت له أحاديث كثرية يف أسرار التسامح الذي متتلئ به نفوس املسلمني حنو جريام من املسيحيني 

رتلة فريدة وبالتايل يف نفوس إن املسيح وأمه واملسيحيني حيتلون يف آيات القرآن الكرمي م(: كان منها قوله
ورمبا كانوا يف إميام  ،ذلك أن املسلمني حيفظون كالم اهللا يف كتابه ويؤمنون به كل اإلميان. املسلمني وقلوم

وإذا كان التاريخ قد سجل يف صفحاته  ،العميق هذا أكثر تكرميا للمسيح وألمه من بعض املسيحيني أنفسهم
فليس من احملتوم أن تكون األسباب العميقة واخلفية  ،بني مسيحيني ومسلمنينزاعات وحروبا مؤسفة وقعت 
ومهما يكن من أمر فإن حروبا أخرى أوسع نطاقًا وأعمق أثرا وأكثر عددا .. لتلك احلروب ذوات طابع ديين

 أفظع احلروب على إطالقها وأكثرها -كما ال جنهل  -وهي  ،وأبلغ ضرراً قد وقعت مسيحيني ومسيحيني
   ٤)هوالً

خاضت املسيحية احلروب ( :وموقف الصليبيني ـ ،ومنها قوله ـ وهو يقارن بني موقف عمر اخلليفة
واحلروب الصليبية هذه كانت  ،الصليبية ضد اإلسالم إلنقاذ األماكن املقدسة كما حيلو للمؤرخني أن يرددوا

ومل حياول واحد من احلكام املسلمني أن  فاألماكن املقدسة مل تكن يف خطر.. إحدى األخطاء التارخيية العظمى
يف فجر  ،بل على العكس من ذلك فقد جتنب اخلليفة عمر رضي اهللا عنه. ميحوها أو أن يزيلها من الوجود

   ٥)على مر الزمن ،وكذلك فعل اآلخرون. الصالة يف كنيسة القيامة بغية احلفاظ على طابعها املسيحي ،اإلسالم
ليت منحها ابن اخلطاب ألهل بيت املقدس هل تعدهلا عهدة يف التاريخ نبالً وعدالً العهدة العمرية ا(: ويقول

أعطاهم أمانا : هذا ما أعطى عبد اهللا عمر أمري املؤمنني أهل القدس من أمان. بسم اهللا الرمحن الرحيم: (وتساحما
أي خاسر حربا من ..). همال يكرهون على دينهم وال يضار أحد من.. ألنفسهم وأمواهلم ولكنائسهم وصلبام

 ،ويف فلسطني بالذات ،ويبقى املسلمون يف الشرق.. حروب التاريخ حظي مبثل هذه العهدة من غالب منتصر؟
   ١)بل تستمر الكنائس واألماكن املقدسة يف حرمة ومنعة ،فال ميس فيها للمسيحي أثر ،ثالمثائة سنة وألفًا

                                                
  .٣٣٧ص  لقاء املسيحية واإلسالم،)  ١(
  .٣٤٢ص  لقاء املسيحية واإلسالم،)  ٢(
  .٩٢لقاء املسيحية واإلسالم، ص )  ٣(
  .٤١لقاء املسيحية واإلسالم، ص )  ٤(
  .٥٤لقاء املسيحية واإلسالم، ص )  ٥(
  .٣٣١لقاء املسيحية واإلسالم، ص )  ١(
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البد من اإلشارة إىل املداميك الكثرية اليت رصفها (: قولهومن شهاداته املرتبطة باحلضارة اإلسالمية 
يف حقلي الفكر والعلم  ،اإلسالم يف بناء احلضارة وبتعبري آخر إىل إسهام اإلسالم يف تراث البشرية احلضاري

مبختلف فروعهما من فلسفة وشعر وموسيقى وطب وكيمياء وفيزياء ورياضيات وهندسة إىل آخر سلسلة 
إن ذلك . جعلت اإلنسانية ترتفع إىل مستوى خليق ا وجعلتها تنعم مبا تنعم به اليوممعطيات وعناصر 

وأن .. يف احلضارة ،كدين ودولة ،ألن كثريين من املسيحيني جيهلون مدى وأمهية إسهام اإلسالم.. ضروري
. غريب دون سواهأي للفكر ال ،الغرب فيما ينعم به اليوم من أسباب احلضارة والرقي والتفوق مدين به لنفسه

أن املسيحية مدينة لإلسالم بأشياء كثرية  –وبتعبري آخر  –ألن الغرب مدين هلذا الشرق .. وذلك خطأ كبري
   ١)تلك إرادة اهللا وسنة الوجود.. وأن الشرق اليوم ليس سوى دائن يستويف دينه من مدين قدمي ،مهمة

يف  ،فيما كان البريوين(: فيقول ،تعيشه أوروباويقارن بني التقدم العلمي للمسلمني بالتخلف الذي كانت 
 ،اية القرن العاشر امليالدي يضع مؤلفاته يف علوم الرياضيات والفلك والطب والتقاومي والتاريخ والفلسفة

تنتظر اية العامل يف حلول  ،خائفة ،مذعورة قلقة ،كانت أوروبا ،وينشئ النظريات العلمية ويقوم باالختراعات
   ٢)فالعام األل

مىت ذكرنا أن عشرات الكلمات الفرنسية هي (: فيقول ،ويتحدث عن أثر احلضارة اإلسالمية يف الغرب
.. فيصبح باستطاعتنا أن ندرك تأثري اإلسالم يف الغرب ،بل تكاد تكون منقولة حبرفيتها ،من أصل عريب صريح

 تنتقل إىل أوروبا كمجرد مل ،على كل حال ،وهي ،وتالحظ أن هذه الكلمات هلا طابع علمي أو فكري
   ٣)كلمات فقط بل كأمساء ملسميات انتقلت هي أيضا معها

: فيقول ،وهو الدين مبصادره الكربى ،وهو ال ينسى أن ينسب احلضارة اإلسالمية إىل مصدرها األكرب
لى إطالقه؟ بل من حقب التاريخ ع ،أية قمة مشاء بلغ إليها العقل اإلسالمي والعريب يف حقبة من حقب تارخيه(

   ٤)وحممد رسول اهللا إىل العاملني.. ذلك كله كان نتيجة طبيعية حمتومة ملا أوصى به القرآن الكرمي
 ،كانت وليدة اإلميان –اليت سيطرت على العامل مئات مخسا من السنني  –حضارة اإلسالم (: ويقول

   ٥)واإلميان وحده
لقد أسلمت شهادات هذا : لت من غري شعورق ،بعد أن أى البابا حديثه عن هذا الرجل الفاضل

   ..الرجل
  .فال يقول مثل هذا إال من امتأل قلبه باإلسالم ..صدقت: قال

  :  نظمي لوقا

                                                
  .٤٤لقاء املسيحية واإلسالم، ص )  ١(
  .٥٠لقاء املسيحية واإلسالم، ص )  ٢(
  .٥١٠٥٢لقاء املسيحية واإلسالم، ص )  ٣(
  . ٤٦٩يف خطى حممد، ص )  ٤(
  .٤٧٠ص يف خطى حممد، )  ٥(
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هذا : فقال ،فسألت البابا عنه ،)نظمي لوقا . د( من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا يف هذا الفصل اسم 
  .رته املوضوعية وإخالصه العميق للحقوهو يتميز بنظ ،رجل فاضل من مسيحي من مصر

وقد كان ـ رغم إحلاح أبويه على تنشئته على املسيحية منذ كان صبيا ـ مقبال إقباال عظيما على 
 ،وهلذا كان كثريا ما حيضر جمالس شيوخ املسلمني ويستمع بشغف إىل كتاب اهللا وسرية الرسول  ،اإلسالم

  .العاشرة من عمرهبل إنه حفظ القرآن الكرمي ومل يتجاوز 
حممد يف حياته (و ،)الرسالة والرسول: حممد(وقد ألف ـ نتيجة هذا االهتمام ـ عددا من الكتب أبرزها 

  )اخلاصة
ما كان حممد  كآحاد (: قوله املرتبطة مبحمد ـ اليت مسعتها منه ـ ومن شهاداته و ..قد التقيت بهو

فكان حقًا على  ،ومهة البطل ،ء الرسل عليهم السالموهو الذي اجتمعت له آال ،الناس يف خالله ومزاياه
  ١)وحييي فيه الرجل ،املنصف أن يكرم فيه املثل

ال تأليه وال شبهة تأليه (: ونظرة املسيحيني إىل املسيح وقوله يف الفرق بني نظرة املسلمني إىل رسول اهللا 
فكان الرسل أيضا  ،لوك واألبطال واألجدادوقد درجت شعوب األرض على تأليه امل.. يف معىن النبوة اإلسالمية

فما أقرب الناس لو تركوا ألنفسهم أن  ،معرضني ملثل ذلك الربط بينهم وبني األلوهية بسبب من األسباب
. يعتقدوا يف الرسول أو النيب أنه ليس بشرا كسائر البشر وأن له صفة من صفات األلوهية على حنو من األحناء

قُلْ إِنما أَنا  ﴿:نذكر منها على سبيل املثال ال احلصر ،تنبيه متواترا مكررا يف آيات القرآنولذا جند توكيد هذا ال
ى إِلَيوحي ثْلُكُمم رشواحليلولة  ،معىن مقصود به التسوية املطلقة) مثلكم(ويف ختري كلمة  ،)١١٠: الكهف( ﴾ ب

بل جند ما هو أصرح من هذا . لبشرية حبال من األحوالدون االرتفاع بفكرة النبوة أو الرسالة فوق مستوى ا
: الشورى(﴾ فَإِنْ أَعرضوا فَما أَرسلْناك علَيهِم حفيظًا إِنْ علَيك إِال الْبالغُ ﴿:املعىن فيما جاء بسورة الشورى

وليس له  ،يت كلف اوحدود رسالته ال ،وظاهر يف هذه اآلية تعمد تنبيه الرسول نفسه إىل حقيقة مهمته ،)٤٨
  ٢)كما أنه ليس للناس أن يرفعوه فوقها ،أن يعدوها

فوقه . رجل فرد هو لسان السماء(: فيقول ،وعبوديته ويتحدث بإعجاب شديد عن تواضع رسول اهللا 
 ،بل يشفق. ولكن هذا الرجل يأىب أن يداخله من ذلك كرب. ومن حتته سائر عباد اهللا من املؤمنني. اهللا ال سواه

ولو أن هذا . قبل أن حياربه يف سرائر تابعيه ،بل يفرق من ذلك وحيشد نفسه كلها حلرب الزهو يف سريرته
اعتد بذلك  ،وما استقام له من السلطان ،الرسول مبا أنعم من اهلداية على الناس وما مت له من العزة واأليادي

يطريه أصحابه باحلق . ويعتز مبزية طائلة ،ماثلةألنه إمنا يعتد بقيمة  ،ملا كان عليه جناح من أحد ،كله واعتز
فقولوا عبد اهللا  ،إمنا أنا عبد اهللا ،ال تطروين كما أطرت النصارى ابن مرمي: فيقول هلم ،الذي يعلمون عنه

ال تقوموا كما يقوم : فينهاهم عن ذلك قائالً ،وخيرج على مجاعة من أصحابه فينهضون تعظيما له. ورسوله

                                                
  .٢٨حممد الرسالة والرسول، ص )  ١(
  .٨٦ – ٨٥حممد الرسالة والرسول، ص )  ٢(
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  ١)ضهم بعضااألعاجم يعظم بع
ماذا بقي (: فيقول ،وكونه فوق كل الشبهات اليت يزعمها الزاعمون ،ويتحدث عن نزاهة رسول اهللا 

من مزعم لزاعم؟ إميان امتحنه البالء طويالً قبل أن يفاء عليه بالنصر وما كان النصر متوقعا أو شبه متوقع لذلك 
ومساحة  ،ومسو يتعفف عن ارج احلياة ،ة ترتفع فوق املنافعونزاه.. الداعي إىل اهللا يف عاصمة األوثان واألزالم
ومل جيعل لذريته وعشريته ميزة من ميزات  ،ومل يورث آله. مل يفد. ال يداخلها زهو أو استطالة بسلطان مطاع

ى وألغى ما كان لقبيلته من تقدم عل ،وحرم على نفسه ما أحلّ آلحاد الناس من أتباعه. الدنيا ونعيمها وسلطاا
وكانت . مل ميكن لنفسه وال لذويه. الناس يف اجلاهلية حىت جعل العبدان واألحابيش سواسية وملوك قريش

فسوى ذلك كله باألرض أي قالة بعد هذا تنهض على قدمني لتطاول  ،لذويه حبكم اجلاهلية صدارة غري مدفوعة
وما ضلّ .. نطق هذا الرسول عن اهلوى ما ،هذ اد الشاهق أو تدافع هذا الصدق الصادق؟ ال خرية يف األمر

  ٢)وما صدق بشر إن مل يكن هذا الرسول بالصادق األمني.. وما غوى
أي الناس أوىل بنفي الكيد عن سريته من (: فيقول ،ويتحدث عن األثر العظيم الذي خلفه رسول اهللا 

ومن الضياع واالحنالل  ،رب العاملني الذي حول املاليني من عبادة األصنام املوبقة إىل عبادة اهللا) أيب القاسم(
  ٣)ومل يفد من جهاده لشخصه أو آله شيئًا مما يقتتل عليه طالب الدنيا من زخارف احلطام؟ ،إىل السمو واإلميان

. كان حممد  ميلك حيويته وال متلكه حيويته(: فيقول ،ويتحدث عن عظم شخصية رسول اهللا 
مل يكن . وليست ضعفًا يعد يف نقائصه ،ي قوة له حتسب يف مزاياهفه. ويستخدم وظائفه وال تستخدمه وظائفه

ألنه يسخرها يف كيانه يف املستوى الذي يكرم به اإلنسان  ،معطل النوازع ولكنها مل تكن نوازع تعصف به
حني يطلب ما هو مجيل وجليل يف الصورة اجلميلة اجلليلة اليت ال در من قدره بل تضاعف من تساميه وعفته 

  ٤)وبيان ذلك يف أمر بنائه بزوجاته التسع. هوطهر
فغضب غضبا  ،وكان حاضرا ،ويف مناسبة من املناسبة أساء فيها بعضهم احلديث عن الشريعة اإلسالمية

وال  ﴿:وال أنفى لإلجحاف والعصبية من شريعة تقول ،ما أرى شريعة أدعى لإلنصاف(: وقال ،شديدا
فأي إنسان بعد هذا يكرم  ،)٨من اآلية: املائدة(﴾ أَلَّا تعدلُوا اعدلُوا هو أَقْرب للتقْوى يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ علَى

   ٥)أو يأخذها بدين أقل منه تساميا واستقامة؟ ،نفسه وهو يدينها مببدأ دون هذا املبدأ
ويبعث  ،ة وخوفعقيدة اإلسالم عقيدة واحدة بسيطة يقطع اإلميان ا الطريق على كل حري(: وقال

.. ال يصد عنها أحد بسبب جنسه أو لونه ،وباب هذه العقيدة مفتوح لكل إنسان. الطمأنينة يف كل نفس
اليت ال تفاضل معها  ،وهكذا جيد كل إنسان له مكانا يف ظل هذه العقيدة اإلهلية على أساس من املساواة العادلة

                                                
  .١٨٠ – ١٧٩حممد الرسالة والرسول، ص )  ١(
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 ٣٧٦

  ١)العاملني(تقوى اهللا رب  ،إال بالتقوى
كان البد من عقيدة ترفع عن كاهل البشر لعنة (: فيقول ،ني عقيدة املسلمني وعقيدة املسيحينيويقارن ب
وجتعل للبشرية  ،أو حتمل الولد وزر الوالد ،وتطمئنهم إىل العدالة اليت ال تأخذ الربيء بارم ،اخلطيئة األوىل
 ،وأساس كل حرية ،الكرامة اإلنسانية حني جيعل املسؤولية أساس.. وحيسم القرآن هذا األمر. كرامة مضمونة

واحلق أنه ال ميكن أن .. وهذا ما قطع به اإلسالم ووضع به حجر األساس لكرامة بين آدم. وكل أخالق ممكنة
اليت تصبغ  ،يقدر قيمة عقيدة خالية من أعباء اخلطيئة األوىل املوروثة إال من نشأ يف ظل تلك الفكرة القامتة

وال يقبل عليها إقبال الواثق بسبب  ،فيمضي يف حياته مضي املريب املتردد ،أفعال املرء بصبغة اخلجل والتأمث كل
ورفعها عن كاهل . إن تلك الفكرة القاسية تسمم ينابيع احلياة كلها. ما أنقض ظهره من الوزر املوروث

إنه . اعتبار ال شك فيه ورد ،بل هو والدة جديدة حقًا ،مبثابة نفخ نسمة حياة جديدة فيه ،اإلنسان منة عظمى
  ٢)ووضع زمام كل إنسان بيد نفسه ،متزيق صحيفة السوابق

هكذا يكون اإلنسان يف اإلسالم (: فيقول ،ويتحدث عن البناء اإلسالمي للشخصية اإلنسانية مقارنة بغريه
) الفصم( وال يعرف. ذلك الفصام الذي عاىن منه الكثريون ،ال يشكو فصام الروح واجلسد ،متكامل اجلوانب
وال ميشي يف جنباا  ،ال ينظر إىل طيباا نظرة احلسري ،وذا يكون اإلنسان سيد األرض حقًا. إال من يكابده
تقر به  ،وقد أحل له ما مل يرد فيه حترمي. يف يده زمام نفسه ،وال يثقل كاهله اخلزي من نوازعه ،مشية األسري

  ٣)عينه يف غري حرج وال غضاضة
ويسلك املعاش والعبادة  ،نظام واحد ميسك الدين والدنيا(: فيقول ،ية الصالة يف اإلسالمويتحدث عن أمه

إن الصالة اليت تتكرر يف اليوم مجلة .. وهلذا قلما يرد ذكر الصالة يف القرآن من غري آثارها العملية ،واملعاد
تكون تلك الصالة؟ هل البد  ولكن أين.. سبب قوي بني اإلنسان واهللا ،ال يلهي عنها بيع وال شراء ،مرات

فكل مكان يف أرض اهللا الطاهرة يصلح مسجدا .. فيها من وساطة رجال الدين؟ هنا تربز خصوصية اإلسالم
فكلهم أمام ! وال وصاية على ضمائر الناس! وحمرابا ال هياكل وال كهانة وال وسطاء بني اهللا واإلنسان بعد اليوم

وليس من حق أحد كائنا من كان .. رم صلة مباشرة ال أمت فيها وال التواءوالصلة بينهم وبني . الرمحن سواء
  ٤)أو يدعي لنفسه القوامة على ضمريه وعقيدته ،أن يتدخل بني املرء وربه

املرأة يف اإلسالم إنسان له حقوق (: ض يقول ،ويف مناسبة من املناسبات جرى فيها احلديث عن املرأة
أمانة  ،ية والروحية فهي يف ذلك صنو الرجل تقع عليها أعباء األمانة اليت تقع عليهاإلنسان وكل تكاليفه العقل

يف  ،ولكنه مل يكن كذلك يف العامل القدمي. وقد جند هذا اليوم من بدائه األمور.. العقيدة واإلميان وتزكية النفس
يف كثري من األحيان منقوصة  وكانت.. كثري من األمم حيث كانت املرأة تباع أحيانا كثرية كما تباع السلعة
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 ٣٧٧

بل مل تكن متلك تزويج  ،األهلية ال متارس التصرفات املالية والقانونية إال عن طريق وليها الشرعي أو مبوافقته
كانت قبائل العرب يف  ،وأكثر من هذا. وإمنا األمر يف ذلك لوليها جيريه على هواه ،نفسها على اخلصوص

  ١)ومن مل يئدهن كان يضيق ن ضيقًا شديدا ،ازدراء لشأناجلاهلية تئد البنات كراهة هلن و
 ،يف سور القرآن أشار إىل املساواة عند اهللا بني الذكر واألنثى بغري تفريق يف التكليف أو اجلزاء(: وقال

كانت  ،واحلديثة ،ويف بعض األمم القدمية.. وإشارة صرحية مساواة املرأة والرجل يف مثرات األعمال واجلهود
  ٢)فأىب اإلسالم هذا الغنب الفاحش ،رأة حترم غالبا من املرياثامل

بل إن املرأة يف موازينه . عقيدة رجعية تفرق بني اجلنسني يف القيمة -على حقيقته  -ليس اإلسالم (: وقال
وال حيبس عنها التفضيل إن حصل هلا ذلك الفضل  ،ال يفضلها إال بفضل. تقف مع الرجل على قدم املساواة

نه يف غري مطل أو مراء وما من امرأة سوية تستغين عن كنف الرجل حبكم فطرا اجلسدية والنفسية على كل بعي
على سنة العدل  ،وذلك حسب عقيدة لتكون صاحلة لكل طور اجتماعي على تعاقب األطوار والعصور. حال

ويقضي على  ،ويسقط كل حجة ،الذي يلغي كل تفريق ،)تكافؤ الفرص(اليت مل جيد هلا عصرنا امسا أوفق من 
  ٣)كل متيز إال بامتياز ثابت صحيح

العالقة الزوجية يف اإلسالم (: فيقول ،وكما يصورها القرآن ،وحتدث عن مسو العالقة الزوجية يف اإلسالم
على إطالق بواعث الرغبة واالشتهاء الغريزي بني جنسي النوع  ،ليست مسافدة حيوانية بني ذكر وأنثى

ومن آياته أَنْ خلَق لَكُم من أَنفُِسكُم  ﴿:هذا قامت كوابح اآلداب وضوابط الشرائع والعقائد لغري. البشري
وإين ألرى يف قوله  ،هكذا جاء يف سورة الروم )٢١:الروم( ﴾ أَزواجاً لتسكُنوا إِلَيها وجعلَ بينكُم مودةً ورحمةً

ف القلب وتذكر مبا يف الزواج من قرىب جتعل الزوجة قطعة من النفس مث أردف ملسة متس شغا) من أنفسكم(
بدليل ما أردف ! وما أقرب السكن يف هذا الباب من سكنية النفس ال من مساكنة األجساد ،ذلك بالسكن

ألجساد مبا فيها من غلبة الروح على نزوات ا ،وتلك عليا مناعم املعاشرة اإلنسانية.. بذلك من املودة والرمحة
وليس مطلبا شهويا جسديا وإن كان له  ،فالزواج مطلب نفسي وروحي عند اإلنسان. ودفعات الرغبة العمياء

  ٤)أساس جسدي
 ،كان البد من إصالح ما بني اإلنسان وبني نفسه اليت بني جنبيه بعقيدة موفقة بني الدين والدنيا(: وقال

لتحرير البشر  ،ج كفاء خطته يف جوانب اهلداية البشرية الفطريةوكانت سنته يف الزوا ،وقد ض ذا اإلسالم
  )من الذعر واخلزي وعقدة اإلمث الشوهاء اليت كبلته ومل تزل تكبل الكثريين عن انطالقة احلياة وسوء الفطرة

إن نفحات الصدق اليت نطق ا هذا الرجل أعظم من أن تنحصر يف كوا جمرد شهادات عامل : قلت
   ..موضوعي
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 ٣٧٨

 ،ميكن إال أن يكون من قلب ذاق طعم اإلسالمفغريته على اإلسالم وحبه له ودفاعه عنه ال  ..أجل: قال
  .وعقل قد امتألت به معانيه



 ٣٧٩

  فرنساـ أصدقاء من  ٢
كيف : فقلت ،حتته أمساء كثرية ،)فرنساأصدقاء من (فرأيت عنوان  ،قلبت بعض الصفحات من دفتر البابا

  ؟ومل يتركوا مناسبة يسيئوا فيها إلينا إال فعلوا ،وقهروا شعبنا ،وقد استعمروا أرضنا ،اتعترب الفرنسيني أصدقاء لن
يا أَيها الَّذين آمنوا كُونوا قَوامني للَّه شهداَء بِالْقسط وال  ﴿:'أمل تقرأ قوله : وقال ،نظر إيل البابا

لَى أَلَّا تمٍ عآنُ قَونش كُمنرِمجلُونَيمعا تبِم بِريخ إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتى وقْولتل بأَقْر ولُوا هدلُوا اعد٨:املائدة( ﴾ ع(  
  فما فيها مما حنن فيه؟ ..بلى: قلت
  العداوة منذ بدأت دعوته؟ أمل تعلن قريش لرسول اهللا  ..أوالأجبين : قال
  .حصل ذلك ..بلى: قلت
  قلوب املسلمني حقدا على كل قرشي بسبب ذلك؟فهل امتألت : قال
  .بل توجهت األحقاد إىل احملاربني ..ال: قلت
فحىت احملاربني ما إن كفوا عن حرم حىت استقبلهم املسلمون  ،بل مل تكن للمسلمني أحقاد أصال: قال
  .باألحضان
   ..ولكن ..صحيح ذلك: قلت
ولكن مع ذلك ال ينبغي أن حتمله عداوة  ..عدوه ال ينبغي أن ينسى العاقل عداوة ..فهمت قصدك: قال

   ..هذا ما نطق به القرآن ..عدوه على أن يتوجه بالعداوة لغريه
   ..تقصد أن العداوة تنحصر يف األعداء: قلت
  .فإن حتول العدو إىل صديق زال عنه اسم العداوة ..وتنحصر يف وقت العداوة: قال
  .نا من الفرنسينيفهلم بنا إىل أصدقائ ..صدقت يف هذا: قلت

  :كوستاف لوبون
: فقال ،فسألت البابا عنه ،١ )كوستاف لوبون(من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا يف هذا الفصل اسم 

 ،)١٨٨٤باريس (  ٢)حضارة العرب: (من آثاره ،عين باحلضارات الشرقية ،ومؤرخ فرنسي ،هذا طبيب
  )سحضارة العرب يف األندل(و ،)احلضارة املصرية(

وسأذكر لك اليوم بعض شهاداته اليت نطق ا حول اإلسالم  ،٣وقد أخربتك خربه يف الرحلة املاضية 
                                                

  .م١٨٤١ولد عام  Dr. G. Lebonكوستاف لوبون )  ١(
، باعتبار أن اللقب الشـائع عـن   )العرب(نرى أن كوستاف لوبون يعرب يف الشهادات اليت نذكرها عن املسلمني باسم )  ٢(

  .وخاصة عند الفرنسيني.. املسلمني يف ذلك الوقت هو العرب
  .ال زال عندنا يف اجلزائر هذا التعبري حىت أن العامة عندنا يسمون املسلمني ـ ولو كانوا من غري العرب ـ بالعربو

وليس مقصده ـ كما قد يتوهم ـ هو نسبة احلضارة اإلسالمية للعرب بدل اإلسالم، بدليل ما يذكره عـن اإلسـالم مـن      
  .شهادات

  )احلضارة(فصل ) مثار من شجرة النبوة(معه يف رسالة انظر احلوار االفتراضي الذي أجريناه )  ٣(



 ٣٨٠

  .واحلضارة اإلسالمية
إن أصول : (وهو يقارن بني أصول األخالق يف القرآن وأصوهلا يف كتب سائر الديانات ،فمنها قوله

وإن أخالق األمم اليت دانت له  ،خرى مجيعهااألخالق يف القرآن عالية علو ما جاء يف كتب الديانات األ
إن أهم نتيجة ميكن .. حتولت بتحول األزمان والعروق مثل حتول األمم اخلاضعة لدين عيسى عليه السالم

فالديانات اليت هلا ما لإلسالم من السلطان  ،استنباطها هي تأثري القرآن العظيم يف األمم اليت أذعنت ألحكامه
ا اتفق له ما اتفق لإلسالم من األثر الدائم ،اعلى النفوس قليلة جدوالقرآن هو قطب احلياة يف  ،وقد ال جتد دين

   ١)الشرق وهو ما نرى أثره يف أدق شؤون احلياة
إن هذا الكتاب  القرآن  تشريع : (فيقول ،ويتحدث عن عظمة القرآن وتأثريه املمتد يف التاريخ اإلسالمي

   ٢)نافذة منذ عشرة قرون وأحكامه ،ديين وسياسي واجتماعي
: منها قوله ،وتأثريه يف العرب والعامل من النواحي املختلفة وله أحاديث كثرية طيبة عن رسول اهللا  

فكانت يف  ،وبىن منهم أمة واحدة خاضعة لدين واحد مطيعة لزعيم واحد ،مجع حممد قبل وفاته كلمة العرب(
ا أصاب يف بالد العرب نتائج مل تصب مثلها مجيع الديانات اليت ومما ال ريب فيه أن حممد.. ذلك آيته الكربى

   ٣)ومنها اليهودية والنصرانية ولذلك كان فضله على العرب عظيما ،ظهرت قبل اإلسالم
إذا ما قيست قيمة الرجال جبليل : (فيقول ،بني العظماء ويتحدث عن املكانة الرفيعة اليت حيتلها حممد 

وقد أخذ علماء الغرب ينصفون حممدا مع أن التعصب الديين  ،ظم من عرفهم التاريخأعماهلم كان حممد من أع
   ٤)أعمى بصائر مؤرخني كثريين عن االعتراف بفضله

استطاع حممد أن يبدع مثالً عاليا قويا : (فيقول ،ويتحدث عن املثل العليا اليت أشاعها رسول اهللا 
ومل يتردد .. ويف ذلك اإلبداع تتجلى عظمة حممد على اخلصوص ،علياللشعوب العربية اليت ال عهد هلا باملثل ال

   ٥)أتباعه يف التضحية بأنفسهم يف سبيل هذا املثل األعلى
ال شيء أصوب : (فقال ،يف توحيد اجلزيرة العربية ويتحدث عن االستراتيجية املثلى اليت استعملها النيب 

الدينية يف يد واحدة أيام كانت جزيرة العرب جمزأة ما استطعنا من مجع حممد جلميع السلطات املدنية واحلربية و
فقد فتح العرب العامل يف قرن واحد بعد أن كانوا قبائل من أشباه الربابرة  ،أن نقدر قيمة ذلك بنتائجه
   ٦)املتحاربني قبل ظهور حممد

إن اإلسالم خيتلف : (قولفي ،وهو يقارن مقارنة موضوعية بني اإلسالم واملسيحية على املستويات املختلفة
وذلك أن اإلله الواحد  ،وال سيما يف التوحيد املطلق الذي هو أصل أساسي ،عن النصرانية يف كثري من األصول
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 ،الذي دعا إليه اإلسالم مهيمن على كل شيء وال حتف به املالئكة والقديسون وغريهم ممن يفرض تقديسه
إن سهولة اإلسالم العظيمة تشتق من التوحيد . ل التوحيد إىل العاملولإلسالم وحده أن يباهي بأنه أول دين أدخ

خال مما نراه يف األديان األخرى ويأباه  ،وإدراكه سهل ،واإلسالم ،ويف هذه السهولة سر قوة اإلسالم ،احملض
م وال شيء أكثر وضوحا وأقل غموضا من أصول اإلسال ،من املتناقضات والغوامض ،غالبا ،الذوق السليم

رأيته  ،إذا ما اجتمعت بأي مسلم من أية طبقة ،وأنك.. ومبساواة مجيع الناس أمام اهللا ،القائلة بوجود إله واحد
وهو بذلك عكس النصراين  ،يعرف ما جيب عليه أن يعتقد ويسرد لك أصول اإلسالم يف بضع كلمات بسهولة

الغوامض من غري أن يكون من علماء الذي ال يستطيع حديثًا عن التثليث واالستحالة وما ماثلهما من 
   ١)الالهوت

اإلسالم يعد من : (فيقول ،حبيث جتعل الكل مقبال عليه ،وهو يتحدث عن القابلية اليت يتمتع ا اإلسالم
يعلّم هذه  ،إخل.. وهو مع مماثلته ألكثر األديان يف األمر بالعدل واإلحسان والصالة ،أشد األديان تأثريا يف الناس

أن يصب يف النفوس إميانا ثابتا ال تزعزعه  ،فضالً عن ذلك ،وهو يعرف ،بسهولة يستمرئها اجلميعاألمور 
   ٢)الشبهات

وال  ،تأثري دين حممد يف النفوس أعظم من تأثري أي دين آخر: (فيقول ،ويتحدث عن أسرار تلك القابلية
  ٣)مه كما كانت تفعل منذ ثالثة عشر قرناتزال األعراف املختلفة اليت اختذت القرآن مرشدا هلا تعمل بأحكا

ساعد وضوح اإلسالم البالغ وما أمر به من العدل واإلحسان كل املساعدة على انتشاره يف : (ويقول
كاملصريني الذين كانوا نصارى  ،ونفسر ذه املزايا سبب اعتناق كثري من الشعوب النصرانية لإلسالم ،العامل

كما نفسر السبب يف عدم تنصر  ،فأصبحوا مسلمني حني عرفوا أصول اإلسالمأيام حكم قياصرة القسطنطينية 
   ٤)سواء أكانت هذه األمة غالبة أم مغلوبة ،أي أمة بعد أن رضيت باإلسالم دينا

إن القوة مل تكن : (فيقول ،فهو يشهد بأن اإلسالم مل ينتشر بالقوة على عكس ما يذكر املغرضون ،وهلذا
فإذا حدث أن اعتنق بعض األقوام  ،فقد ترك العرب املغلوبني أحرارا يف أديام ،رآنعامالً يف انتشار الق

النصرانية اإلسالم واختذوا العربية لغة هلم فذلك ملا رأوا من عدل العرب الغالبني ما مل يروا مثله من سادم 
   ٥)وملا كان عليه اإلسالم من السهولة اليت مل يعرفوها من قبل ،السابقني

اإلسالم من أكثر األديان مالءمة : (فيقول ،دث عن عالقة اإلسالم بالعلم مقارنة بغريه من الدياناتويتح
   ٦)ومن أعظمها ذيبا للنفوس ومحالً على العدل واإلحسان والتسامح ،الكتشافات العلم

ب يف نظر ليس املسلمون أجان: (فيقول ،ويتحدث عن األخوة اليت أشاعها اإلسالم بني الشعوب املختلفة
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وال فرق يف دار اإلسالم بني الصيين املسلم  ،بعضهم إىل بعض مهما اختلفت الشعوب اليت ينتسبون إليها
   ١)وذا ختتلف احلقوق اإلسالمية عن احلقوق األوروبية اختالفًا أساسيا ،والعريب املسلم يف التمتع جبميع احلقوق

وعالقتها بعد ذلك  ،المية وعالقتها باإلسالموهو يتحدث بتفاصيل كثرية عن تأثري احلضارة اإلس
ومل يدر يف خلد  ،ثبتت أصول شريعة الرسول وفنون العرب ولغتهم أينما حلت: (فيقول ،بالشعوب املختلفة

وانتحلوا كلهم دين العرب  ،أحد من الفاحتني الكثريين الذين قهروا العرب إقامة حضارة مقام حضارة العرب
وجعل اإلسالم مصر  ،وتقهقرت أمام اإلسالم يف اهلند ديانات قدمية ،لعربية له لغةواختذ أكثرهم ا ،وفنوم

وعرفت أقوام  ،عربية تامة العروبة ،اليت مل يكن للفرس واليونان والرومان فيها سوى نفوذ قليل ،الفراعنة القدمية
سادة غري املسلمني بعد أن  اهلند والفرس ومصر وأفريقية هلم سادة غري أتباع حممد فيما مضى ومل يعرفوا هلم

   ٢)رضوا باإلسالم دينا
 ،حلقق لألمم املتمدنة وحدا الدينية ،لو وفق موسى بن نصري يف اجتياز أوربا جلعل أوربا مسلمة: (ويقول
   ٣)من دور القرون الوسطى الذي مل تعرفه إسبانية بفضل العرب ،على ما حيتمل ،وألنقذ أوربا
س حضارة العرب وكتبهم العلمية واختراعام وفنوم ظهرت لنا حقائق كلما أمعنا يف در: (ويقول

 ،ولسرعان ما رأينا أن العرب أصحاب الفضل يف معرفة القرون الوسطى لعلوم األقدمني ،جديدة وآفاق واسعة
وروبا وأم هم الذين مدنوا أ ،موردا علميا سوى مؤلفام ،مدة مخسة قرون ،وأن جامعات الغرب مل تعرف هلا

وأنه مل يفقهم قوم يف  ،وأن التاريخ مل يعرف أمة أنتجت ما أنتجوه يف وقت قصري ،مادة وعقالً وأخالقًا
   ٤)االبتداع الفين
ومل يتفق ألمة ما اتفق للعرب من  ،وهو يف الشرق أشد وأقوى ،تأثري العرب عظيم يف الغرب: (ويقول

توارت حتت  ،كاآلشوريني والفرس واملصريني واليونان والرومان ،واألمم اليت كانت هلا سيادة يف العامل ،النفوذ
 ،والعرب. وعادت أدياا ولغاا وفنوا ال تكون سوى ذكريات ،أعفار الدهر ومل تترك لنا غري أطالل دارسة

   ٥)حية ،وإن شئت فقل ديانتهم ولغتهم وفنوم ،مل تزل عناصر حضارم ،وإن تواروا أيضا
وبلغ علم الفلك درجة  ،واستدعي األساتذة من خمتلف أقطار العامل ،ئرة التعليم العاموسعت دا: (ويقول

ونقلت إىل العربية كتب .. وانتهى إىل نتائج مل ينته إليه األوروبيون إال يف العصر احلاضر ،رفيعة من التقدم
اء فسبقوا األوروبيني إىل وحبث العرب يف آثار القدم ،علماء اليونان والالتني وصارت تدرس يف مجيع املدارس

وأكثروا من  ،ونشاط: بشوق ،اليت مل يكن هلم عهد ا ،وأقدم العرب على تلك املباحث. ذلك ببضعة قرون
   ١)وكانت هلم اكتشافات مهمة يف أكثر العلوم ،إنشاء املكتبات العامة واملدارس واملختربات يف كل مكان
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أن العرب استطاعوا أن : ومها.. أمران جوهريان ،ضوحبو ،كلما تقدمنا يف الكتاب بدا لنا: (ويقول
وأن حضارة العرب كان هلا من  ،يبدعوا حضارة جديدة مستعينني مبا استعاروا من الفرس واليونان والرومان

.. وقد ظهر لنا أن مجيع أمم الشرق الكثرية. املناعة ما استطاعت أن يمن به على الربابرة الذين حاولوا هدمها
اعتنقت ما جاءها به  ،كاملصريني واهلنود ،وأن أمما قدمية قدم العامل ، استثناء على نشر نفوذ العربأعانت بال

   ١)العرب أو ورثتهم من احلضارة والدين واللغة
لنفرض جدالً أن النصارى عجزوا عن دحر العرب يف : (فيصرح ذا التصريح اخلطري ،بل إنه يتجرأ

وبا؟ كان يصيب أوروبة النصرانية املترببرة مثل ما أصاب إسبانية من جنوب فرنسا فماذا كان يصيب أور
وكان ال حيدث يف أوروبة اليت تكون قد هذبت ما حدث فيها من  ،احلضارة الزاهرة حتت راية النيب العريب

بة وكل ما مل يعرفه املسلمون من الوقائع اليت ضرجت أورو ،الكبائر كاحلروب الدينية ومظامل حماكم التفتيش
وجيب أن يكون املرء جاهالً تاريخ حضارة العرب جهالً مطبقًا ليوافق على ما زعمه املؤرخ . بالدماء عدة قرون

فمزاعم ). أن أوروبة والدنيا كانت ختسران مستقبلهما(من ) تاريخ فرنسة الشعيب(هنري مارتن يف كتابه عن 
تمدن الالمع حلّ بالبالد اليت خضعت ألتباع مثل هذه ليست مما يقف أمام سلطان النقد عندما يعلم أن ال

   ٢)وأن النشاط الذي حيفز اإلنسان إىل التقدم مل يكن قويا يف أمة مثل قوته يف العرب ،الرسول حمل اهلمجية
ومن تلك  ،ويرد بذلك على الشبهات اليت يثريها املغرضون ،وهو يتحدث عن مكانة املرأة يف اإلسالم

ويظهر من مقابليت بينها .. ئ املواريث اليت نص عليها القرآن بالغة العدد واإلنصافتعد مباد: (الشهادات قوله
الالئي يزعم أن املسلمني ال  ،وبني احلقوق الفرنسية واإلنكليزية أن الشريعة اإلسالمية منحت الزوجات

   ٣)حقوقًا يف املواريث ال جتد مثلها يف قوانيننا ،يعاشروهن باملعروف
بل كان  ،يقتصر اإلسالم على إقرار مبدأ تعدد الزوجات الذي كان موجودا قبل ظهوره مل: (ومنها قوله

واإلسالم قد رفع حال املرأة االجتماعي وشأا رفعا عظيما بدالً من  ،ذا تأثري عظيم يف حال املرأة  يف الشرق
رثية أحسن مما يف أكثر قوانيننا والقرآن قد منح املرأة حقوقًا إ ،خفضهما خالفًا للمزاعم املكررة على غري هدى

 ﴿ولكنه اشترط أن يكون  ،أجل أباح القرآن  الطالق كما أباحته قوانني أوربة اليت قالت به.. األوربية
نيقتلَى الْمقّاً عح وفرعبِالْم اعتم طَلَّقَاتلْملوأحسن طريق إلدراك تأثري اإلسالم يف أحوال .. )٢٤١:البقرة) (و

   ٤)اء يف الشرق هو أن نبحث يف حاهلن قبل القرآن وبعدهالنس
إذا أردنا أن نعلم درجة تأثري القرآن يف أمر النساء وجب علينا أن ننظر إليهن أيام ازدهار : (ومنها قوله
إن .. ألخوان حديثًا يف أوربة قوقد ظهر مما قصه املؤرخون انه كان هلن من الشأن ما اتف ،حضارة العرب

هو  ،ال النصرانية ،إذن ،فاإلسالم. ني أخذوا عن العرب مبادئ الفروسية وما اقتضته من احترام املرأةاألوربي
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وإذا نظرت إىل نصارى . وذلك خالفًا لالعتقاد الشائع ،الذي رفع املرأة من الدرك األسفل الذي كانت فيه
وإذا تصفحت كتب التاريخ ذلك  ،اءالدور األول من القرون الوسطى رأيتهم مل حيملوا شيئًا من احلرمة للنس

وعلمت أن رجال عصر اإلقطاع كانوا غالظًا حنو النساء قبل  ،كل شك يف هذا األمر لالزمن وجدت ما يزي
   ١)أن يتعلم النصارى من العرب أمر معاملتهن باحلسىن

وأن .. الترك إن حالة النساء املسلمات احلاضرة أفضل من حالة أخوان يف أوربة حىت عند: (ومنها قوله
 ،الذي رفع املرأة كثريا ،إن اإلسالم.. ال بسبب القرآن على كل حال ،نقصان شأن حدث خالفًا للقرآن

   ٢)فقد سبقنا إليه كثريون ،ومل نكن أول من دافع عن هذا الرأي ،بعيدا من خفضها
لريائي عند إن تعدد الزوجات املشروع عند الشرقيني أحسن من تعدد الزوجات ا: (ومنها قوله

   ٣)من مواكب أوالد غري شرعيني هوما يتبع ،األوروبيني
إن النساء املسلمات قد أخرجن يف الدهر الغابر من املشهورات العاملات بقدر خترج مدارس : (ومنها قوله

   ٤)اإلناث يف الغرب اليوم
مع ما أصاب : (فقال ،ويتحدث عن صمود اإلسالم يف وجه كل التيارات اليت حاولت أن تقضي عليه

مل ميس الزمن دين النيب الذي له من النفوذ ما له يف : كاحلضارات اليت ظهرت قبلها ،حضارة العرب من الدثور
مع أن األديان األخرى اليت هي أقدم منه ختسر كل يوم  ،والذي ال يزال ذا سلطان كبري على النفوس ،املاضي

ذت القرآن دستورا هلا وحدة اللغة والصالت اليت يسفر وجتمع بني خمتلف الشعوب اليت اخت.. شيئًا من قوا
وجتب على مجيع أتباع حممد تالوة القرآن باللغة . عنها جميء احلجيج إىل مكة من مجيع بالد العامل اإلسالمي

وعلى ما بني الشعوب  ،واللغة العربية هي لذلك أكثر لغات العامل انتشارا على ما حيتمل ،العربية بقدر اإلمكان
اإلسالمية من الفروق العنصرية ترى بينها من التضامن الكبري ما ميكن مجعها به حتت علم واحد يف أحد 

   ٥)األيام
ورسخ فيها مثانية قرون بفضل ملوك  ،كان سلطان اإلسالم السياسي والديين قويا يف بالد اهلند: (ويقول

وإن توارى سلطانه  ، قائما يف بالد اهلندوال يزال سلطان اإلسالم الديين ،اإلسالم الذين تداولوا حكمها
  ٦)وهو ميضي قدما حنو االتساع ،السياسي عنها
 ،مع ذلك أم ماتوا متاما ،وال نقول ،دخلت حضارة العرب يف ذمة التاريخ منذ زمن طويل: (ويقول

وال يزال ..  أنضر أدوارهمفنرى اآلن ديانتهم ولغتهم اللتني أدخلومها إىل العامل أكثر انتشارا مما كانتا عليه يف
يف مصر وسورية وتركية وآسية  ،فيما عدا جزيرة العرب ،واليوم يدرس القرآن.. اإلسالم جادا يف تقدمه

                                                
  .٤٠٣ص  حضارة العرب،)  ١(
  .٤٠٥ – ٤٠٤ص  حضارة العرب،)  ٢(
  .)١/٨٣: سالم واحلضارة العربيةاإل: يحممد كرد عل(عن  ،روح السياسة)  ٣(
  .)١/٨٣: اإلسالم واحلضارة العربية: يحممد كرد عل(عن  ،روح السياسة)  ٤(
  .١٢٦حضارة العرب، ص )  ٥(
  .١٨٦حضارة العرب، ص )  ٦(



 ٥

 ،وتناول القرآن مدغشقر وأفريقية اجلنوبية ،الصغرى وفارس وقسم مهم من روسية وأفريقية والصني واهلند
.. ودخل أمريكا مع زنوج أفريقية ،رة وتقدم إىل غينيا اجلديدةوعلمه أهل جاوة وسومط ،وعرف يف جزر املاليو

حيث اضطر املبشرون األوروبيون إىل االعتراف باحلدود .. ويتقدم اإلسالم يف الصني تقدما يقضي بالعجب
ومسلمو الصني ال يشكون يف ذلك وهذه املسألة على  ،مقام البوذية –كما يقول وازيليف  –وسيقوم اإلسالم 

فإذا اعتنقت الصني دين اإلسالم تغريت عالقات العامل القدمي السياسية تغريا عظيما . يم من األمهيةجانب عظ
  ١)وأمكن دين حممد أن يهدد النصرانية من جديد

  .وشهاداته تعرب عن املوضوعية العلمية اليت أوتيها ..هذا رجل فاضل: قلت
من الصدق ما حييل أن تكون تلك الشهادات جمرد  وقد رأيت يف عينيه ..ولذلك تلقاه الكل بالقبول: قال
  .شهادات

  :مارسیل بوازار
هذا : فقال ،فسألت البابا عنه ،)مارسيل بوازار(من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا يف هذا الفصل اسم 

وكتب عددا  وقد  أوىل اهتماما كبريا ملسألة العالقات الدولية وحقوق اإلنسان ،مفكر وقانوين فرنسي معاصر
  . من األحباث للمؤمترات والدوريات املعنية اتني املسألتني

ويعترب عالمة مضيئة يف جمال الدراسات الغربية  ،وهو من أهم الكتب ،)إنسانية اإلسالم(وله كتاب يسمى 
فضالً  ،وحرص على اعتماد املراجع اليت ال يأسرها التحيز واهلوى ،وعمق ،مبا متيز به من موضوعية ،لإلسالم

  .عن الكتابات اإلسالمية نفسها
  .فإن شهاداته تعد مبثابة واحدة من أكثر الشهادات الغربية عمقًا وموضوعية ووضوح رؤية لإلسالم ،وهلذا
  .٢لقد سبق أن حدثتين عنه يف رحلتك السابقة ..عرفته: قلت
  .إلسالموسأحدثك اليوم عن بعض شهاداته الصادقة اليت شهد ا لإلسالم ونيب ا: قال

سبق أن كتب كل شيء عن نيب : ( فيقول ،رادا على ذلك التشويه املتعمد فهو يتحدث عن رسول اهللا 
والصورة اليت خلفها حممد عن نفسه . فأنوار التاريخ تسطع على حياته اليت نعرفها يف أدق تفاصيلها ،اإلسالم

ها وهي تندمج يف ظاهرة اإلسالم عن مظهر علمية يف احلدود اليت تكشف في ،حىت وإن عمد إىل تشويهها ،تبدو
   ٣)من مظاهر املفهوم الديين وتتيح إدراك عظمته احلقيقية

مل يكن حممد على الصعيد : (فيقول ،مقارنة بغريه ويتحدث عن األعمال اليت حوا رسالة رسول اهللا 
رت يف تطور انتشار وأث ،التارخيي مبشرا بدين وحسب بل كان كذلك مؤسس سياسة غيرت جمرى التاريخ

   ١)اإلسالم فيما بعد على أوسع نطاق

                                                
  .٧ ٦١ – ٦١٦حضارة العرب، ص )  ١(
  )إنسانية(فصل  )مثار من شجرة النبوة(انظر احلوار االفتراضي الذي أجريناه معه يف رسالة )  ٢(
  .٤١ – ٤٠إنسانية اإلسالم، ص )  ٣(
  .٤٢إنسانية اإلسالم، ص )  ١(



 ٣٨٦

غدت حياته  ،منذ استقر النيب حممد يف املدينة: ( فيقول ،يوحتدث عن الكثري من خصائص رسول اهللا 
وملا كان منظما .. فقد نقلت إلينا أفعاله وتصرفاته يف أدق تفاصيلها. جزًءا ال ينفصل من التاريخ اإلسالمي

وبالرغم من قتاليته .. ويف بث الدعوة ،فقد أثبت نضالية يف الدفاع عن اتمع اإلسالمي اجلنيين ،شديد احليوية
ويبدو أن مزايا النيب . لكنه مل يكن يلني أو يتسامح مع أعداء الدين ،فقد كان يعفو عند املقدرة ،ومنافحته
مي يف إبان قيامه وجسدت املناخ الروحي الورع والقتالية والعفو عند املقدرة قد طبعت اتمع اإلسال ،الثالث
يصوره كذلك رجل دولة صرحيا قوي  ،وكما يظهر التاريخ الرسول قائدا عظيم ملء قلبه الرأفة.. لإلسالم

ولقد . الشكيمة له سياسته احلكيمة اليت تتعامل مع اجلميع على قدم املساواة وتعطي كل صاحب حق حقه
ينتزع االعتراف باجلماعة اإلسالمية عن طريق املعاهدات يف الوقت الذي كان استطاع بدبلوماسيته ونزاهته أن 
وإذا تذكرنا أخريا على الصعيد النفساين هشاشة السلطان الذي كان يتمتع به . النصر العسكري قد بدأ حيالفه

نستخلص أنه البد استطعنا أن  ،والفضائل اليت كان أفراد اتمع يطالبونه بالتحلي ا ،زعيم من زعماء العرب
وأنه البد أن  ،أن يكون حممد الذي عرف كيف ينتزع رضا أوسع اجلماهري به إنسانا فوق مستوى البشر حقًا

   ١)يكون نبيا حقيقيا من أنبياء اهللا
هو جمرد  رادا بذلك على من يزعم أن حممدا  ،فهو يشهد حملمد بالنبوة ،بل إنه ال يكتفي يف ذلك

وأحدثت رسالته يف اتمع العريب القائم . لقد كان حممد نبيا ال مصلحا اجتماعيا:( ولفيق ،مصلح اجتماعي
   ٢)آنذاك تغيريات أساسية ما تزال آثارها ماثلة يف اتمع اإلسالمي املعاصر

ثائرا يف النطاق الذي كان فيه كل نيب  ،بل كان يف الواقع ،قد اعتربمما ال ريب فيه أن حممدا : (ويقول
   ٣)أي مبحاولته تغيري احمليط الذي يعيش فيه ،ائرا بوصفه نبياث

البد عند تعريف النص القدسي يف اإلسالم : ( فيقول ،ويتحدث عن مزاياه وآثاره ،ويعرف القرآن الكرمي
.. أي كالم حي يف قلب اجلماعة) قرآن(والثاين أنه  ،األول أنه كتاب مرتل أزيل غري خملوق ،من ذكر عنصرين

 ،ألنه مرضي به مرجعا أصليا ،الذي جيعل أي تنظيم كهنويت غري ذي جدوى) الوسيط(و بني اهللا واإلنسانية وه
وما زال حىت أيامنا هذه منوذجا رفيعا لألدب العريب تستحيل حماكاته إنه ال ميثل النموذج .. وينبوع إهلام أساسي

األدب العريب واإلسالمي الذي أبدعه ألن الدين  بل ميثل كذلك مصدر ،احملتذى للعمل األديب األمثل وحسب
  ٤)الذي أوحى به هو يف أساس عدد كبري من املناهج الفكرية اليت سوف يشتهر ا الكتاب

لقد أثبت الترتيل برفضه الفصل بني : (فيقول ،ويتحدث عن النظام االجتماعي الذي جاء به القرآن
البديهي أن الترتيل والسبيل الذي ظن إمكان استخدامه فيه قد ومن .. الروحي والزمين أنه دين ونظام اجتماعي

  ١)طبعا اتمع بعمق
                                                

  .٤٦إنسانية اإلسالم، ص )  ١(
  .٦١إنسانية اإلسالم، ص )  ٢(
  .٦٦إنسانية اإلسالم، ص )  ٣(
  .٥٣ – ٥٢إنسانية اإلسالم، ص )  ٤(
  .٢٠٧ – ٢٠٦إنسانية اإلسالم، ص )  ١(



 ٣٨٧

: فيقول ،واليت تنفي عنه ارتباطه بزمن معني ،ويتحدث عن اخلصائص الكثرية للنظم اليت جاء ا القرآن
والكاملة إنه على العكس حيمل الشريعة اخلالدة  ،إن القرآن مل يقدر قط إلصالح أخالق عرب اجلاهلية(

   ١)واحلاجات االجتماعية يف كل األزمنة ،واملطابقة للحقائق البشرية
خيلق الروح القرآين مناخ عيش ينتهي به األمر إىل مناغمة التعبريات الذهنية واملساواة بني : (ويقول

. تسند إىل الدولالعقليات والنظم االجتماعية بأكثر مما تفترض التصريفات السياسية والطوابع اإليديولوجية اليت 
فهو ما يزال مصدر  ،املعاصرة) الذهنية اإلسالمية(وال يكفي قط ما يتردد عن درجة تأثري القرآن الكربى يف 

   ٢)كما أنه ملجأ املسلمني ومالذهم األخري ،اإلهلام الفردي واجلماعي الرئيسي
رآين قادرة وال ريب على بناء إن األدوات اليت يوفرها الترتيل الق: (فيقول ،بل إنه يصرح تصرحيا خطريا

  ٣)جمتمع حديث
وهو يدعو املؤرخني ـ بدل بذل اجلهد يف تفاصيل األحداث ـ إىل البحث عن األصول احلقيقية اليت  

إن من حق ( :٤ينبين عليها اإلسالم من خالل مصادره األصلية ليعرف مدى انسجام اإلسالم مع املعاصرة 
ومل تزل حىت اليوم مرجعا خلقيا  ،رتكز ومست تطور اإلنسانية مبيسمهااملؤرخ أن يعرف أسس ثقافة دينية امل

والكشف عن  ،ومن األمهية مبكان حتليل أفكارها األساسية وتطور هذه األفكار احملتمل. وسياسيا ملاليني البشر
.. قات بني الشعوبالطريقة اليت حدد ا ذلك الدين العاملي الطموح مكانة الفرد يف اتمع وتصور تنظيم العال

   ٥)أمر غري معقول ،إن تقدمي اإلسالم على أنه جمرد خصم متصارع من النظريات والبىن التشريعية املعاصرة
 ٦ال متييز يف العقيدة اإلسالمية: (فيقول ،ويتحدث بإعجاب عن االقتران بني التوجيه والتشريع يف اإلسالم

   ٧)جلمع احملكم بني القانون واخللق يؤكد قوة النظام منذ البدايةوهذا ا.. بني املوجب القانوين والواجب اخللقي
أليس : (فيقول ،ويتحدث ـ على عكس العلمانيني من املسلمني ـ عن واقيعة وتقدمية الشريعة اإلسالمية

وأن يتخيل إنشاء قانون تستطيع كل  ،ن وحريته وإرادتهمن الواقعية والتقدمية أن يؤمن املرء بقيمة اإلنسا
   ٨)وب االنضواء حتت لوائه؟ لسوف يسهم اإلسالم يف إنشاء ذلك القانونالشع

وتفسر هذه اخلصائص  ،لقد أظهرت الرسالة القرآنية وتعاليم النيب أا تقدمية بشكل جوهري(: ويقول
   ١)انتشار اإلسالم السريع بصورة خارقة خالل القرون األوىل من تارخيه

إن القضية تتمثل يف استرجاع فكرة صالح : (فيقول ،مانويتحدث عن صالحية اإلسالم لكل األز
                                                

  .١٠٩إنسانية اإلسالم، ص )  ١(
  .٣٤٣إنسانية اإلسالم، ص )  ٢(
  .٣٤٥إنسانية اإلسالم، ص )  ٣(
  . وهو اقتراح أصيل، وفكرة رائدة، ألنه ال ينبغي أن حيمل اإلسالم مواريث األخطاء اليت ارتكبت يف تارخيه الطويل)  ٤(
  .١٥، ١٤إنسانية اإلسالم، ص )  ٥(
  .م مجيعا، ال عقيدته وحدهايقصد بالعقيدة اإلسالمية هنا على حسب ما يبدو اإلسال)  ٦(
  .١٩، ١٨إنسانية اإلسالم، ص )  ٧(
  .٢٤إنسانية اإلسالم، ص )  ٨(
  .٧٤إنسانية اإلسالم، ص )  ١(



 ٣٨٨

   ١)اإلسالم لكل حني من خالل جتلياته األبدية واملاضية واملستقبلية
من نوافل األمور : (فيقول ،صاحلتنمية نظام سياسي ويرد على الغربيني الذين يرمون اإلسالم بالعجز عن 

فالتاريخ يكذبه . ز اإلسالم عن تنمية نظام سياسي دايناميرفض االدعاء املتكرر آالف املرات يف الغرب عن عج
   ٢)تكذيبا مرا وقاطعا

مل يكن : (فيقول ،ومارسها مع الكتب السماوية ،ويتحدث عن الوظيفة التصحيحة اليت جاء ا اإلسالم
. ف وانتهاكبل أن يصدقه ناقضا ما حلق الكتب السماوية من حتري ،من ضمن رسالة أن يبطل ما أنزل من قبله

والتوسع فيها وتتميمها لتغدو مالئمة للبشرية مجعاء يف  ،وكلف تطهري تعاليم الرسل السابقني من كل خمالفة
   ٣)كل زمان ومكان

  
فتح اإلسالم الباب للتعايش على : ( فيقول ،ويتحدث عن مساحة اإلسالم مع الديانات واألمم األخرى 

لكنه بدا .. دق الرساالت اإلهلية املرتلة من قبل على بعض الشعوبالصعيد االجتماعي والعرقي حني اعترف بص
أزال من العقيدة كل ما اعترب زيفًا خمالفًا للتوحيد .. أنه يرفض احلوار يف الوقت ذاته على الصعيد الالهويت حني

كل هذا أتاح  ،وأتاح منطق تعاليمه القوي وبساطة عقيدته وما يرافقها من تسامح. باملعىن الدقيق للكلمة
   ٤)للشعوب اليت فتح بالدها حرية دينية تفوق بكثري تلك اليت أتاحتها الدول املسيحية نفسها

وخضعت لنظامها الديين اخلاص واخنرطت يف البنية  ،واحتدت ،من نوع معني) أمم(لقد تألفت : (ويقول
   ٥)االجتماعية للمجتمع اإلسالمي الذي حيميها
حاول اإلسالم منذ القرن السابع : (فيقول ،٦ية اليت وضعها لألقليات ويذكر مدى جناعة احللول اإلسالم

وتستحق مجاعة غري املسلمني على أرض اإلسالم أن . للميالد أن يقدم حالً ملشكلة األقليات فريدا يف نوعه
العصور يف الوقت الذي كان فيه الغرب على أهبة اخلروج من  ،ألنه ثبت أا ج ال مثيل له ،تتناول بالتحليل

   ٧)الوسطى وإدراك ضرورة وضع األنظمة احملدودة للعالقات مع الغرباء
منذ بدء الفتح العريب : (فيقول ،ويتحدث عن التسامح الذي حتلى به املسلمون يف تارخيهم الطويل 

 كان احملاربون املسلمون قد فرضوا على أنفسهم روحا من التسامح مع غري املسلمني ومع الشعوب ،اإلسالمي
أصدر أبو بكر أول خليفة للنيب إىل جنوده  ،ويف زمن مل يكن فيه العنف يعرف شرعا وال عاطفة. املغلوبة

                                                
  .٢٨إنسانية اإلسالم، ص )  ١(
  .٣٦٥إنسانية اإلسالم، ص )  ٢(
  .٤٣إنسانية اإلسالم، ص )  ٣(
  .١٨٤إنسانية اإلسالم، ص )  ٤(
  .١٨٦إنسانية اإلسالم، ص )  ٥(
  . من هذه السلسلة) سالم للعاملني(، و)مثار من شجرة النبوة(انظر تفاصيل أخرى عن هذه احللول يف رسالة )  ٦(
 .١٨٧إنسانية اإلسالم، ص )  ٧(
  



 ٣٨٩

   ١)التعليمات املشهورة املرنة كثريا اليت ختتصر الروح اخللقي للقانون اإلسالمي
  

بل جمرد  –ارخيية أن املوضوعية الت: (فيقول ،وامتدادها الزماين واملكاين ،ويتحدث عن احلضارة اإلسالمية
تدفع إىل التذكري بأن احلضارة اليت تعهدت الثقافة املتوسطة خالل القرون السبعة اليت تتألف منها  –العدل 

   ٢)كانت احلضارة اإلسالمية ويعترف معظم املؤلفني اليوم ذا الواقع ،العصور الوسطى
لقدمية وترمجها وعلّق عليها تاركًا يف أمل يكن العامل اإلسالمي هو الذي مجع أعمال العصور ا: (ويقول

قبل أن ينقلها إىل الغرب املسيحي؟ أمل يكن ابن رشد وابن سينا وغريمها  ،أثنائها بصمات عبقريته اخلاصة
من وطأة العقيدة  ،أساتذة الفكر لعدة أجيال أوروبية؟ أمل تتخلص الفلسفة العربية على يد الثقافة اإلسالمية

   ٣)قد سحقتها زمنا طويالً؟التلمودية اليت كانت 
يبدو : (فيقول ،ويتحدث عن بعض مزايا احلضارة اإلسالمية اليت أهلتها لذلك الدور العظيم الذي قامت به

وباالختصار حضارة قدمت  ،وظاهرة تارخيية جديرة باملالحظة ،اإلسالم واقعا سياسيا واجتماعيا متناغما
ودفعت قدما ببعض املسلّمات اليت تنظم اتصال الشعوب  ،يف اتمع وبينت مكانته ،مفهوما خاصا بالفرد

أن أسهمت إسهاما تارخييا يف الثقافة الكونية  ،من جهة ثانية ،ومل يكن من شأن هذه احلضارة. بعضها ببعض
إىل تقدمي حلول ألهم املعضالت الفردية واالجتماعية والدولية  ،وحبق ،بل كان أن طمحت كذلك ،وحسب

   ٤) تزعج العامل املعاصر وتقلقهاليت
يدل التاريخ على وجود ثابتة مطلقة : (فيقول ،ويتحدث عن ربانية اتمع اإلسالمي واحلضارة اإلسالمية

وهذه الظاهرة اليت . وما تزال كذلك ،يف احلضارة اإلسالمية كانت متمحورة منذ البدء متحورا تاما حول اهللا
   ٥)تحليل الغربيني احلديثني تضفي على اإلسالم طابع الدميومةغالبا ما ختفى على الفكر وال

متأثرا  ،ما كان اإلسالم يستقر: (فيقول ،ويتحدث عن األصول اليت تقوم عليها احلضارة اإلسالمية
حىت ظهر على أنه  ،باملبادئ القرآنية اخللقية اجلوهرية ومفيدا من الثقافة املرهفة لبعض الشعوب املفتوحة بالدها

   ٦)شعل حضارةم
  

وقد وقف بعض احملاضرين موقفا سيئا من موقف اإلسالم  ،ويف مؤمتر من املؤمتات كان احلديث عن املرأة
ليس يف التعاليم القرآنية ما : (وقد سجلت من تعقيباته قوله ،فقام هذا األستاذ الفاضل ليعقب عليه ،من املرأة

هو الذي  ،جهل املسلمة حقوقها بصورة خاصة ،جلهل وحدهوا. يسوغ وضع املرأة الراهن يف العامل اإلسالمي
                                                

  .٢٧٨إنسانية اإلسالم، ص )  ١(
  .١٢إنسانية اإلسالم، ص )  ٢(
  .١٣ – ١٢إنسانية اإلسالم، ص )  ٣(
  .٣٣إنسانية اإلسالم، ص )  ٤(
  .٣٧ – ٣٦إنسانية اإلسالم، ص  ) ٥(
  .٢٥٣إنسانية اإلسالم، ص )  ٦(
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   ١)يسوغه
   ٢)أثبتت التعاليم القرآنية وتعاليم حممد أا حامية محى حقوق املرأة اليت ال تكلّ: (وقوله

فقد كانت يومئذ تشارك  ،كانت املرأة تتمتع باالحترام واحلرية يف ظل اخلالفة األموية بإسبانيا: (وقوله 
إن الشعراء .. للفوز باحلظوة لديها) السيدة(وكان الرجل يتودد لـ ،ة يف احلياة االجتماعية والثقافيةمشاركة تام

   ٣)املسلمني هم الذين علموا مسيحي أوروبا عرب إسبانيا احترام املرأة
 ودف الشريعة ،)شبه متساوية(إن اإلسالم خياطب الرجال والنساء على السواء ويعاملهم بطريقة :(وقوله

ويقدم التشريع للمرأة تعريفات دقيقة عما هلا من حقوق  ،اإلسالمية بشكل عام إىل غاية متميزة هي احلماية
وقد أدخال  ،فالقرآن والسنة حيضان على معاملة املرأة بعدل ورفق وعطف. ويبدي اهتماما شديدا بضماا
. منة مبنحها عددا من الطموحات القانونيةوسعيا أخريا إىل رفع وضع املؤ ،مفهوما أشد خلقية عن الزواج

امللكية واملساواة أمام القانون: بشكل أساسي –وفقًا حلديث نبوي ) مقدسة(وهي  –وتشمل حقوق املرأة 
   ٤)واإلرث ،اخلاصة الشخصية

بل  ،وهي ليست من ضلعه. لقد خلقت املرأة يف نظر القرآن من اجلوهر الذي خلق منه الرجل: (وقوله
املطابق كل املطابقة للتعاليم القرآنية اليت ٥)النساء شقائق الرجال(كما يقول احلديث النبوي ) شقيقنصفه ال(

وال يذكر الترتيل أن املرأة دفعت الرجل إىل ارتكاب اخلطيئة . تنص على أن اهللا قد خلق من كل شي زوجني
كما  ،دم ألفاظًا للتقليل من احترامهاوهكذا فإن العقيدة اإلسالمية مل تستخ. كما يقول سفر التكوين ،األصلية

امرأة : بل إن القرآن يضفي آيات الكمال على امرأتني). عميلة الشيطان(فعل آباء الكنيسة الذين طاملا اعتربوها 
   ٦)ابنة عمران أم املسيح  فرعون ومرمي

كد طموحه هاهو اإلسالم يؤ: (قال فيه ،ويف موقف آخر جرى احلديث فيه عن انتشار اإلسالم وصموده
وإذا نظر إىل قيام اإلسالم . وال سيما يف أفريقيا السوداء ،السياسي على املستوى العاملي ويتابع انتشاره بانتظام

   ٧)وإمنا هو واقع حي حقًا ،تبني أنه ليس جمرد جسم ميت نقشت عليه ذكرى ماضي جميد ،ووحدته
: فيقول ،البالد اإلسالمية من كل دخيل وحفظ ،وهو يبني حقيقة أن اإلسالم هو وراء حفظ املسلمني

ويف أفريقيا ساهم .. وحمك كل مقاومة.. ثبت أن اإلسالم روح كل مقاومة يبديها شعب مغلوب سياسيا(
ويف آسيا متاسك اإلسالم . الدين يف إقامة جمتمع جديد خارج النطاق القبلي أكثر جدارة مبقاومة التأثري األجنيب

                                                
  .١١٤ص  إنسانية اإلسالم،)  ١(
  .١٤٠ص  إنسانية اإلسالم،)  ٢(
  .١٠٨إنسانية اإلسالم، ص )  ٣(
  .١١٠-١٠٩ص  إنسانية اإلسالم،)  ٤(
  .رواه أمحد وأبو داود والترمذي)  ٥(
  .١١٣ص  إنسانية اإلسالم،)  ٦(
  .٣٥إلسالم، ص إنسانية ا)  ٧(
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   ١)وقد محل اإلسالم يف أكثر األحيان راية الصراع مع االستعمار.. ذ االستعمارياملرن ومنا يف وجه النفو
يتمثل الذي جيد فيه العامل اإلسالمي املعاصر : (فيقول ،ويتحدث عن ضروة اإلسالم للنهضة اإلسالمية

ذه النهضة وال ميكن أن تقوم ه ،فكرية وسياسية) ضة(على إجياد الوسائل الالزمة لتحقيق .. نفسه يف قدرته
   ٢)من دون اإلسالم

بشكل  ،االجتماعي الالزم للتكيف مع العامل العصري يظل مشروطًا –يظهر أن التغيري السياسي : (ويقول
   ٣)ألن اإلسالم الراشد يرفض فصل الروحي عن الزمين ،دينية) ضة(بقيام  ،واسع

هناك إمجاعا على اجلهر بأنه ال ميكن  إن: (فيقول ،وهو يربئ اإلسالم من اجلمود الذي يقع فيه املسلمون 
بل تعزى األمراض احلاضرة على . اعتبار اإلسالم مسؤوالً عن مجود العامل اإلسالمي الطويل واحنطاطه الواضح

وإذا كانوا قد فقدوا الرخاء املادي الذي . العكس من ذلك إىل املسلمني الذين أمهلوا العيش وفق مبادئ دينهم
ولكشف النقاب الذي ) نصف الشريعة اإلهلية(فألم بالتحديد أمهلوا التقيد بـ  ،خيياكانوا ينعمون به تار

انسدل على العامل اإلسالمي ينبغي أن نلح على الطابع العقالين الكامل للترتيل وعلى الطاقات الالحمدودة 
ض على التفكري وتشجع فحني كان املسلمون حييون حسب إرشادات الدين اليت حت. الكامنة يف السنة النبوية

   ٤)أثبت اإلسالم أنه حامل مشعل التقدم والرقي ،الروح النقدي
ىل التتلمذ عليه إإن كثريا من املسلمني حيتاجون  ..وما أعظم فهمه لإلسالم ..ما أصدق هذا الرجل: قلت

  .مليعرفوا قيمة دينه
لت املسلم كافرا والكافر حىت خ ،لقد رأيت من املسلمني من يناقشه مناقشة شديدة ..صدقت: قال
  .مسلما

ولعل فضل اهللا يكون قد تدارك هذا الرجل الفاضل ليكتب يف قلبه  ..اإلسالم والكفر حكمان هللا: قلت
هل اجلنة حىت ما يكون بينه وبينها أالرجل منكم ليعمل بعمل  إن «:وقد قال  ..اإلميان الذي عاش يدافع عنه

هل النار حىت ما أالرجل ليعمل بعمل  إنو ،هل النار فيدخل النارأ بعملفيسبق عليه الكتاب فيعمل  ،ال ذراعإ
    ٥» هل اجلنة فيدخل اجلنةأفيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل  ،ال ذراعإيكون بينه وبينها 

  :رجييس بالشري
هذا : الفق ،فسألت البابا عنه ،٦ )رجييس بالشري(من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا يف هذا الفصل اسم 

                                                
  .٣٠١ – ٣٠٠إنسانية اإلسالم، ص )  ١(
  .٧٥إنسانية اإلسالم، ص )  ٢(
  .٧٨إنسانية اإلسالم، ص )  ٣(
  .٣٠٥إنسانية اإلسالم، ص )  ٤(
  .رواه البخاري ومسلم، وهذه رواية من روايات احلديث)  ٥(
روسه الثانوية يف الدار البيضـاء،  ، ولد بالقرب من باريس، وتلقى د)١٩٧٣-١٩٠٠) R. L. Blachereبالشري )  ٦(

، وعني أستاذًا هلا يف معهد موالي يوسف بالرباط، مث انتـدب مـديرا ملعهـد    )١٩٢٢(وخترج بالعربية يف كلية اآلداب باجلزائر 
 ، واستدعته مدرسة اللغات الشرقية بباريس أستاذًا لكرسـي اآلداب العـريب  )١٩٣٥-١٩٢٤(الدراسات املغربية العليا بالرباط 
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وقد مسعت له بعض  ،وقد قاده ذلك إىل االهتمام بالقرآن ،باحث فرنسي اهتم باللغة العربية وباألدب اإلسالمي
  :سأكتفي بأن أسردها لك سردا ،الشهادات الطيبة عن القرآن وحفظه وإعجازه

الناشئة عن هـ يف إبعاد املخاطر ٦٥٥إن الفضل يعود إىل اخلليفة عثمان بن عفان إلسهامه قبل سنة (
على مدى األجيال  ،وإليه وحده يدين املسلمون بفضل تثبيت نص كتام املرتل ،وجود نسخ عديدة من القرآن

   ١)القادمة
كان مثة شيء تعجز الترمجة عن أدائه فإمنا هو اإلعجاز البياين اللفظي واجلرس اإليقاعي  إذاال جرم يف أنه (

خصوم حممد قد أخطئوا عندما مل يشاءوا أن يروا يف هذا إال أغاين سحرية إن .. يف اآليات املرتلة يف ذلك العهد
فمن اجلائز لنا االعتقاد مع ذلك  ،بتنبؤات الكهان –استقرائيا فقط  –وبالرغم من أننا على علم  ،وتعويذية

اللة ختلِّف فإن لآليات اليت أعاد الرسول ذكرها يف هذه السور اندفاعا وألقًا وج ،خبطل هذا احلكم وافته
   ٢)وراءها بعيدا أقوال فصحاء البشر كما ميكن استحضارها من خالل النصوص املوضوعة اليت وصلتنا

إنه أيضا وميكنه أن يكون قبل أي شيء آخر حتفة أدبية  ،إن القرآن ليس معجزة مبحتواه وتعليمه فقط(
اخلليفة املقبل عمر بن اخلطاب املعارض الفظ  إن.. رائعة تسمو على مجيع ما أقرته اإلنسانية وجبلته من التحف

وسنورد . قد غدا من أشد املتحمسني لنصرة الدين عقب مساعه ملقطع من القرآن ،يف البداية للدين اجلديد
   ٣)احلديث فيما بعد عن مقدار االفتتان الشفهي بالنص القرآين بعد أن رتله املؤمنون

   ٤)الذي مل يرتفع يف أحاديثه الدنيوية إىل مستوى اجلالل القرآين اإلعجاز هو املعجزة املصدقة لدعوة حممد(
أثارت الواقعة القرآنية  ،يف مجيع ااالت اليت أطللنا عليها من علم قواعد اللغة واملعجمية وعلم البيان(

. ميةوغذت نشاطات علمية هي أقرب إىل حالة حضارية منها إىل املتطلبات اليت فرضها إخراج الشريعة اإلسال
وال تكون فاعليتها هنا فاعلية عنصر منبه .. كعامل أساسي) الواقعة القرآنية(وهناك جماالت أخرى تدخل فيها 

   ٥)بل فاعلية عنصر مبدع تتوطد قوته بنوعيته الذاتية ،فقط
فمن هو ذلك  ،إن معجزة النيب احلقيقية والوحيدة هي إبالغه الناس رسالة ذات روعة أدبية ال مثيل هلا(

إن حممدا ال يبدو ؟لرجل املكلّف باملهام الثقيلة العبء وهي محل النور إىل عرب احلجاز يف أوائل القرن السابعا
فهو ال يستطيع يف نظر معاصريه املشركني  ،منعما عليه مبواهب ترتهه عن الصفات اإلنسانية ،يف القرآن إطالقًا

قُلْ إِنما أَنا  ﴿:بفخر أنه مل يكن سوى خملوق فإن وهو يصرح ،أن يفخر باالستغناء عن حاجات هي حاجام
                                                                                                                                 

، الـيت  )املعرفة(، ومشرفًا على جملة ١٩٣٨٩(، وعني أستاذًا حماضرا يف السوربون )١٩٣٦(، ونال الدكتوراه )١٩٥١-١٩٣٥(
دراسات عديدة عن تاريخ األدب العريب يف أشهر االت االستشـراقية،  : ظهرت يف باريس باللغتني العربية والفرنسية، من آثاره

، )١٩٥٢-١٩٤٧بـاريس  (، وترمجة جديدة للقرآن الكرمي يف ثالثـة أجـزاء   )١٩٥٢اريس ب) (تاريخ األدب العريب(وكتاب 
  .وغريها

  .٢/٢٢تاريخ األدب العريب )  ١(
  .٣١/  ٢تاريخ األدب العريب،  )٢(
  .١٠٣ – ١٠٢القرآن الكرمي، ص )  ٣(
  .١٠٥ – ١٠٤القرآن الكرمي، ص )  ٤(
  .١٠٤القرآن الكرمي، ص )  ٥(
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ثْلُكُمم رشا  ،وهو مل يتلق أي قدرة على صنع املعجزات) ١١٠: الكهف( ﴾ بولكنه انتخب ليكون منذر
ومل يكن حممد . إن جناح رسالته مرتبط إذن يف قيمتها اإلحيائية وإىل شكلها املنقطع النظري. ومبشرا للكافرين

فإن األخبار اليت روت سريته مل حتسن االحتفاظ بذكرى مفاخراته  ،صاحب بيان وال شاعرا ،ذلك رغم
أو أنه تلقى من السماء فن  ،ومثة عوامل حتملنا على الشك فيما إذا كان عرف استعمال السجع ،الشخصية

مصدر الوحي جني معروف  أو حني عرضوا بأن ،وعندما قال عنه املكّيون املشركون أنه شاعر. ارجتال الشعر
لينذر من كَانَ حيا  ،وما علَّمناه الشعر وما ينبغي لَه إِنْ هو إِال ذكْر وقُرآنٌ مبِني ﴿:أزال اهللا عنه هذه التهمة

رِينلَى الْكَافلُ عالْقَو قحيالواثق  ،حد اإلعجازوهكذا يطرح هذا الوحي البالغ مجاله ) ٧٠–٦٩: يس( ﴾ و
    ١)كظاهرة ال عالقة هلا بالفصاحة وال الشعر ،حبمل الناس بقوة بيانه على اهلداية

ونصح  ،أما عن انتصار اإلسالم فثمة أسباب تداخلت ويف طليعتها القرآن والسنة وحالة احلجاز الدينية(
   ٢)وبيان وأمانة الرجل املرسل إلبالغ الرسالة املرتلة عليه

  :رمنغمإميل د
فسألت  E. Dermenghem إميل درمنغم (من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا يف هذا الفصل اسم 

) حياة حممد: (من آثاره ،عمل مديرا ملكتبة اجلزائر إبان االستعمار ،مستشرق فرنسيهذا : فقال ،البابا عنه
 ،)م١٩٥٥باريس ) (السنة اإلسالميةحممد و(و ،وهو من أدق ما صنفه مستشرق عن النيب ) ١٩٢٩باريس (

 ،)حوليات معهد الدراسات الشرقية(و ،)الة األفريقية: (ونشر عددا من األحباث يف االت الشهرية مثل
  .وغريها) نشرة الدراسات العربية(و

 وهلذا الرجل الفاضل شهادات قيمة عن القرآن واإلسالم واحلضارة اإلسالمية سأبث لك منها ما يسمح به
  :الوقت

: فيقول ،وخاصة القرآن الكرمي ،فهو يشهد باالحترام العظيم الذي ناله املسيح يف املصادر اإلسالمية
وهو رسول اهللا الذي خاطب اهللا  ،فوالدته مل تكن عادية كوالدة بقية الناس ،للمسيح يف القرآن مقام عالٍ(

لناطقة من غري اختصار على الوحي وهو كلمة اهللا ا ،جهرا عن مقاصده وحدث عن ذلك أول شخص كلمه
ألقاها إىل مرمي  ،أو روح اهللا ،إن عيسى كلمة اهللا: والقرآن يقصد النصرانية الصحيحة حينما يقول.. وحده

وهو يذم مذهب القائلني بألوهية املسيح ومذهب تقدمي اخلبز إىل مرمي عبادة مث أكله وما إىل .. وأنه من البشر
وال يسع النصراين إال أن يرضى مبهامجة القرآن  ،ال النصرانية الصحيحة ،نصرانيةذلك من مذاهب اإلحلاد ال

   ٣)للثالوث املؤلف من اهللا وعيسى ومرمي
سيكون : (بقوله ،وهو يرد على املقولة اليت كانت تردد يف ذلك الوقت عن كون الدين أفيون الشعوب

حمركًا  ،حمرضا على القتال جامعا لشؤونه ،شيد احلربالقرآن حافزا للجهاد يردده املؤمنون كما يردد غريهم أنا
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 ٣٩٤

   ١)واعدا الشهداء جبنات عدن ،فاضحا للمخلّفني خمربا للمنافقني ،لفاتري اهلمم
 ،كان حممد يعد نفسه وسيلة لتبليغ الوحي: (فيقول ،ويتحدث عن القرآن ومدى اجلدية اليت نالت حفظه

أو سجالً صادقًا أو حاكيا معصوما ملا يسمعه من كالم الظل الساطع وكان مبلغ حرصه أن يكون أمينا مصغيا 
للكالم الذي حتفظه  ،لكالم اهللا الذي هو أم الكتاب ،والصوت الصامت للكالم القدمي على شكل دنيوي

.. والبد له من معجزة يتحدى ا ،والبد لكل نيب من دليل على رسالته ..مالئكة كرام يف السماء السابعة
 ،إىل يومنا يثريان ساكن من يتلونه.. فأسلوبه املعجز وقوة أحباثه ال تزال ،٢آن هو معجزة حممد الوحيدة والقر

وكان هذا التحدي أقوم  ،وكان حممد يتحدى اإلنس واجلن بأن يأتوا مبثله ،ولو مل يكونوا من األتقياء العابدين
تأتيه  ،و أشارت إىل أدق حادثة يف حياة اخلاصةول ،وال ريب أن يف كل آية منه.. دليل حملمد على صدق رسالته

وال ريب يف أن هنالك ما جيب أن يبحث به عن سر نفوذه وعظيم  ،مبا يهز الروح بأسرها من املعجزة العقلية
   ٣)جناحه

كان : (فيقول ،ويتحدث عن مظاهر الصدق اليت تدل على أن القرآن الكرمي ليس افتراء من حممد 
واحلزن ملء  ،والحظ أبو بكر ذات يوم ،وحاالت مؤثرة كره أن يطلع الناس عليها.. كبريةحملمد بالوحي آالم 

وكان النيب يشعر ). الواقعة واحلاقة والقارعة: شيبتين هود وأخواا: (بدء الشيب يف حلية النيب فقال له النيب ،قلبه
وكان إذا نزل الوحي . له غطيط وأننيوكان يدثر حني الوحي فيسمع  ،بعد الوحي بثقل يف رأسه فيطبه باملراهم

   ٤)عليه يتحدر جبينه عرقًا يف الربد
 ،وهو البعيد من إنشاء القرآن وتأليفه ينتظر نزول الوحي إليه أحيانا على غري جدوى ،كان حممد: (ويقول
   ٥)ويود لو يأتيه امللك متواترا ،فيأمل من ذلك

من مارية  ،ولد حملمد: ( فيقول ،دقه بإعجابالدالة على ص ويتحدث عن بعض مواقف رسول اهللا 
ووافق موته كسوف الشمس فقال  ،فحزن عليه كثريا وحلده بيده وبكاه ،القبطية ابنه إبراهيم فمات طفالً

إن الشمس والقمر : (ولكن حممدا كان من مسو النفس ما رأى به رد ذلك فقال ،إا انكسفت ملوته: املسلمون
   ٧)فقول مثل هذا مما ال يصدر عن كاذب دجال  ٦..) خيسفان ملوت أحدآيتان من آيات اهللا ال

إن حممدا الذي خلق القيادة مل يطلب معاصريه بغري ما يفرض عليهم من الطاعة لرجل يبلّغهم : (ويقول
 ولقد نال.. وكان ينهى عن عده ملكًا.. فهو بذلك واسطة بني اهللا رب العاملني والناس أمجعني ،رساالت اهللا
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ومما  ،ولكنه مل يغتر بشيء من هذا كله فكان يفضل إسالم رجل على أعظم الغنائم ،السلطان والثراء واد
   ١)كان ميضه عجز كثري من الناس عن إدراك كنه رسالته

جتلت ذه الرحلة : (فيقول ،يف سبيل جناح الدعوة ويتحدث عن اجلهد العظيم الذي بذله رسول اهللا 
ما وصلت إليه من العظمة والسؤدد رسالة ذلك النيب الذي أكه اضطهاد عشر سنني ] اعحجة الود[الباهرة 

وهو النيب الذي جعل من خمتلف القبائل املتقاتلة على الدوام أمة  ،وحروب عشر سنني أخرى بال انقطاع
   ٢)واحدة

فقضى حياة يعجب  ،احلق أن النيب مل يعرف الراحة وال السكون بعد أن أوحي إليه يف غار حراء: (ويقول
فقد نبتت يف رمال احلجاز اجلديبة حبة  ،واحلق أن عشرين سنة كفت إلعداد ما يقلب الدنيا ،اإلنسان ا
وليس لدينا ما نعرف به أن . بالد العرب ومتتد أغصاا إىل بالد اهلند واحمليط األطلنطي ،عما قليل ،سوف جتدد
وأنه أحس ببصريته أن العرب الذين ألّف  ،ل أمته وانتشار دينهمستقب ،حني أفاض من جبل عرفات ،حممدا أبصر

   ٣)بينهم سيخرجون من جزيرم لفتح بالد فارس والشام وأفريقية وإسبانية
إن الذي أدى إىل : (فيقول ،ويتحدث عن األسباب احلقيقية اليت جعلت اإلسالم ينتشر بدل خرافة السيف

م على النصرانية هو ما كانت عليه النصرانية من الفساد يف القرن السابع تنافر اإلسالم والنصرانية وتغلّب اإلسال
واملسائل  ،وهو الذي مل يعرف غريها ،وفرق النصرانية الضالة هي اليت كان حممد شاهدا عليها ،من امليالد

   ٤)املشكوك فيها الكثرية اليت مصدرها ما أدخله اليهود على التلمود وغريه
 الَ إِكْراه في الدينِ قَد تبين الرشد من الْغي ﴿:ففي القرآن ،هاد هلداية الناس بالسيفمل يشرع اجل: (ويقول

   ٥)والقرآن يأمر املسلمني باالعتدال وبأن ال يبدؤوا باالعتداء ،)٢٥٦: البقرة( ﴾
وان رسالة كان الشرق ومتّ النصر لإلسالم ألنه عن ،كتب الفوز للعرب ألم كانوا أهالً للفوز: (ويقول

فلما كانت اهلجرة  ،واحتمل املسلمون ضروب العذاب قبل اهلجرة ومل يستطيعوا هلا ردا ،كثري االحتياج إليها
أجل مل يبق للمشركني مقام يف دار . اختذوا التسامح الواسع دستورا هلم ،والنصر ،وكان ما أبدوه من املقاومة

اليهود والنصارى فيها حق احلماية وحرية العبادة وما إليهما وصاروا  ولكنه أصبح ألهل الكتاب من ،اإلسالم
وما أكثر ما يف القرآن واحلديث من  ،)من آذى ذميا فأنا خصمه( :قال النيب. من اتمع إذا ما أعطوا اجلزية

وما دخول الناس  ،وما أكثر عمل فاحتي اإلسالم بذلك ومل يرو التاريخ أن املسلمني قتلوا شعبا ،األمر بالتسامح
وهنا نذكر أن عمر بن اخلطاب ملا دخل القدس فاحتًا أمر بأن ال ميس  ،أفواجا يف اإلسالم إال عن رغبة فيه

ومشل البطرك بكل رعاية رفض الصالة يف الكنيسة خوفًا من أن يتخذ  ،النصارى بسوء وبأن تترك هلم كنائسهم
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قول ما أعظم الفرق بني دخول املسلمني القدس فاحتني وهنا ن. املسلمني ذلك ذريعة لتحويلها إىل مسجد
ودخول الصليبيني الذين ضربوا رقاب املسلمني فسار فرسام يف ر من الدماء اليت كانت من الغزاة ما بلغت 

   ١)وعقد النية على قتل املسلمني الذين تفلتوا من املذحبة األوىل. به ركبهم
كان للدعوة احملمدية يف جزيرة العرب : (فيقول ،رمحتها وآثارهاويتحدث عن عدالة الشريعة اإلسالمية و

وحرم ا الزنا  ،فقد حسن ا مصري املرأة ،أثر عظيم ثابت يف تقدم األسرة واتمع ويف تقدم الصحة أيضا
ظم أحكامه ن ،وإن أباح الرق ،واإلسالم. ومنع ا إكراه القيان على البغاء إلثراء سادن ،واملتعة وحياة الغرام

   ٢)فعد فك الرقاب من احلسنات ومكفرا لبعض السيئات
تعارض اآلداب اإلسالمية بالنسك : (فيقول ،ويقارن بني موقف اإلسالم من الغرائز مع موقف املسيحية

مل يكلف نفسا إال وسعها  ،النصراين أحيانا معارضة مصنوعة فاإلسالم وإن بدا أكثر تساحما يف امليل اجلنسي
 ،ولكن زهد الصوفية املسلمني يعدل زهد نساك مجيع األديان ،رى كمال العبادة يف نيل اجلسم حقه الشرعيوي

ولكن املسلمات ملزمات  ،ولكن اإلسالم حرم اخلمر وفرض الصوم الصارم الذي مل تعرف مثله ديانة أخرى
أن يزعم وجود فروق كبرية بني  فمن العبث إذن ،ندام وزي يبتعدان كثريا عن األزياء األوروبية العصرية

   ٣)األدبني مع اختالف يف النظر والعمل وتباين يف النظريات نفسها
فرأى حممد أن القصد  ،كان كثري من املسلمني يكثرون من التوبة واالستغفار والصالة والصوم: (ويقول

ن بعضهم قادوا أنفسهم وحدث أ ،فأشار باالعتدال يف التقشف وبترك كل ما مييت النفس. أوىل من اإلفراط
   ٤)إىل احلج بربط أنوفهم بأرسان اجلمال فقطع حممد هذه األرسان ألن اهللا ليست له حاجة جبدع األنوف

على ما تراه يف دعوة النيب : (فيقول ،ويتحدث عن امتزاج الدنيا باآلخرة والعبادة باحلياة يف القرآن الكرمي
فكان القرآن كتاب شريعة  ، تنظيم اتمع اإلسالمي تنظيما عمليامن املبادئ األخروية مل يأل النيب جهدا يف

   ٥)كما كان مثل كتاب الزبور
كانت : (فيقول ،٦ويتحدث عن تأثري الفتوحات اإلسالمية يف التنوير الذي حصل ألوروبا واملسيحية

وكان سلطان العرب غالً .. نحطةالفتوح اإلسالمية جزاًء مقدرا وخزيا كبريا على النصرانية الشرقية املتفرقة امل
فكان ظهور العرب ووعيدهم حافزين للنصرانية إىل سلوك سبيل اإلصالح  ،أكرهت به أوروبا على الصواب

   ٧)والترقي
.. إن العرب إذ صار هلم سيد دان له اجلميع: (فيقول ،ويتحدث عن اخلالص الذي قدمه اإلسالم للبشرية
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.. صبحوا من القوة ما استطاعوا به أن يكونوا ذوي شأن يف العاملأ ،وصارت هلم روح عامة ومبدأ واحد
على خالف اجلرمان والوندال والربابرة بدوا وارثني ] وهم. [وكانوا مستعدين لريثوا الدول العاملية املتحضرة

نقذوا فأ.. وكان ظهورهم يف الوقت املناسب. مستعدين لتمثيل دورهم يف التاريخ والصعود توا يف سلّم احلضارة
وأخذوا املصباح من أيدي البيزنطيني والفرس العاجزة فكان دور خلفاء بين أمية وبين العباس  ،العامل من االيار

وذلك قبل أن ينتقل هذا املصباح يف القرن الثالث عشر إىل ما بني البارتنون  ،الذي يعد من أنضر أدوار التاريخ
ولكنهم جلبوا معهم اإلسالم واملروءة .. ما قاموا بغري التخريبوالعرب لو تركت حباهلم على غوارم . وشارتر

   ١)حني قبضوا على زمام املدنيات القدمية اليت كادت تنحلّ فازدهرت بفضلهم
 ،مما ال ريب فيه أن اإلسالم رفع شأن املرأة يف بالد العرب وحسن حاهلا: (ويف حديث له عن املرأة قال

أكمل ( :وقال النيب ،»د النساء من املتاع حىت أوحى يف أمرهن مبينا هلن ما فتئنا نع «:قال عمر بن اخلطاب
 ،إن النيب أوصى الزوجات بإطاعة أزواجهن ،أجل). وخياركم خياركم لنسائهم ،املؤمنني إميانا أحسنهم خلقًا

ومل يكن .. ولكنه أمر بالرفق ن وى عن تزويج الفتيات كرها وعن أكل أمواهلن بالوعيد أو عند الطالق
وأمر  ،ويف القرآن حترمي لوأد البنات. فأنزلت اآلية اليت تورث النساء.. للنساء نصيب يف املواريث أيام اجلاهلية

.. وأباح تعدد الزوجات.. وى حممد عن زواج املتعة ومحل اإلماء على البغاء ،مبعاملة النساء واأليتام بالعدل
وأباح .. شرط العدل بني الزوجات فيهب إلحداهن إبرة دون األخرىومل يأذن فيه إال ب ،ومل يوصي الناس به

وليس مبدأ االقتصار على زوجة واحدة من ). أبغض احلالل إىل اهللا تعاىل الطالق: (الطالق أيضاً مع قوله
 وإذا كان هذا قد أصبح سنة يف النصرانية ،ومل يفرضه كتاب العهد القدمي على اآلباء ،احلقوق الطبيعية مع ذلك

وأيهما  ..وذلك من غري أن حيمله رعايا نريون إىل بالد إبراهيم ويعقوب ،فذلك لسابق انتشاره يف بالد الغرب
إن تعدد الزوجات من شأنه إلغاء البغاء والقضاء .. تعدد الزوجات الشرعي أم تعدد الزوجات السري؟: أفضل

   ٢»على عزوبة النساء ذات املخاطر 
من املزاعم الباطلة أن يقال إن املرأة يف اإلسالم قد جردت : (فيقول ،بطة ذاويرد على بعض الشبه املرت

فعلى اإلنسان أن  ،من نفوذها زوجة وأما كما تذم النصرانية لعدها املرأة مصدر الذنوب واآلثام ولعنها إياها
الضرورة نساءنا ذوات يطوف يف الشرق لريى أن األدب املرتيل فيه قوي متني وان املرأة فيه ال حتسد حبكم 

ومل يكن العامل اإلسالمي ليجهل  ،وال حتسد عامالتنا يف املصانع وعجائزنا ةالثياب القصرية واألذرع العاري
   ٣)وال جيهل اإلسالم ما أخذناه عنه من الفروسية املثالية واحلب العذري ،احلب املرتيلّ واحلب الروحي

كان االحنطاط السياسي : (فيقول ،مع اإلسالميوهو يتحدث عن تأثري غياب اإلسالم عن ات
واليوم يظهر أن األمم اإلسالمية  ،واالجتماعي موازيا لنسيان مبادئ اإلسالم الصحيح مع أنه مل ينشأ عنها

تنهض وهي تستطيع أن متثل دورا كبريا فتكون أداة وصل بني الغرب والشرق األقصى وتكون ذخرا من أذخار 
                                                

  .٣٦٩حياة حممد، ص )  ١(
  .٣٣١-٣٢٩ياة حممد، ص ح)  ٢(
  .٣٣١حياة حممد، ص )  ٣(
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   ١)العامل القدمي
  .وما أروع شهاداته ..ما أصدق هذا الرجل: لتق

  فكيف لو عدنا إليه؟ ..هذا مع ختلفنا عن ديننا: مث أضفت أقول
  .لو عدمت إليه كما طلب منكم لرأيتم العامل كله بني أيديكم يتتلمذ عليكم: قال
  .العامل اآلن كله حياربنا: قلت
وأنتم تتومهون أنه ينتقم من  ،ينتقم منكمفلذلك ترونه  ..ألنكم حلتم بينه وبني مشس احلقيقة: قال
  . اإلسالم

  :الكونت هنري دي كاستري
فسألت البابا  ،٢ )الكونت هنري دي كاستري(من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا يف هذا الفصل اسم 

خواطر  االسالم(وله يف هذا كتاب مساه  ،نصافاً لالسالمإكثر املستشرقني أمن هذا الرجل من : فقال ،عنه
إن غاية ما يرمى إليه هو إطالع مواطنيه على  :(فقال ،وقد ذكر يف هذا الكتاب غايته من تأليفه ،)وسوانح

صورة صحيحة لألسالم حىت حياطوا بأصدق املعلومات عن العقيدة اليت يعتنقها بعض رعاياهم يف القارة 
  )مما يسهل هلم التفاهم معهم والسيطرة عليهم، االفريقية

ذات يوم عندما كنت ضابطاً يف اجليش  : (فقال ،الظروف اليت دعته اىل تأليفهيف مقدمته  وقد ذكر
وعندما حان  ..رجت أجوب الصحراء يف والية وهران وخلفي ثالثون من الفرسان العربخ الفرنسي باجلزائر
املصلني وجعلت أشاهد حركات  ..ترجلوا عن جيادهم واصطفوا ألداء صالة العصر مجاعة، وقت الصالة

فكان هذا االسم اإلهلي يأخذ من ذهين مأخذًا مل يوجده  ،اهللا أكرب ،وأمسعهم يكررون بصوت مرتفع اهللا أكرب
.. وكنت أشعر بأم يف صالم تلك أرفع مين مقاما وأعز نفسا.. فيه درس املوحدين ومطالعة كتب املتكلمني

فأحسست أنين منجذب حبالوة .. ت صدقًا وإمياناوهم يكررون إىل رم صلوات خاشعة تصدر عن قلوب ملئ
   ٣)اإلسالم كأنين أول مرة شاهدت يف الصحراء قوما يعبدون خالق األكوان

كنت أود لو  :(ـ فقال عندما أضطر أن يتنحى جانباً حىت يفرغوا من أداء صالم ـ وقد وصف شعوره
وأمسعهم ، نثين وتنفرج حبركات املصلنيوجعلت أشاهد الربانس العريضة ت، نشقت فابتلعتيناأن االرض 

وكنت أشعر حبرج  ،سم اإلهلي أثر عجيب يف نفسيفكان هلذا اال )اهللا أكرب ..اهللا أكرب(يكررون بصوت مرتفع 
مامي أولئك الفرسان الذين كانوا يتدانون أكنت أحس بأن  ..لست أجد لفظاً يعرب عنه بسبب احلياء واالنفعال

  )يف صالم بأم أرفع مين مقاماً وأعز نفساً يشعرون ، قبل هذه اللحظة

                                                
  .٣٧٢ ٣٧١حياة حممد، ص )  ١(
. ، مقدم يف اجليش الفرنسي، قضى يف الشمال األفريقي ردحا من الزمن)١٩٢٧-١٨٥٠(الكونت هنري دي كاستري )  ٢(

) لة هولنـدي إىل املغـرب  رح(، )١٩٢١) (األشراف السعديون(، )١٩٥٠) (مصادر غري منشورة عن تاريخ املغرب: (من آثاره
  .، وغريمها)١٩٢٦(

  .٣ – ٢خواطر وسوانح، ص : اإلسالم)  ٣(
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فكان من أهم ما لفت ، مث ذكر كيف دفعته تلك اخلواطر اىل االستزادة من التعرف على مبادئ اإلسالم 
 ،ستجابوا له فرادى وأفواجاامث ، وكيف قاومه العرب يف البداية  ..نظره األسلوب الذي أنتشر به االسالم

نتشر بالعنف واإلجبار للزم أن يقف سريه بانقضاء الفتوحات االسالمية مع أننا ال اد لو كان دين حمم :( فقال
  )نزال نرى القرآن يبسط جناحيه يف مجيع ارجاء العامل 

مع أن الفتوحات االسالمية مل تبلغ ، مث ضرب مثال على ذلك بوجود عدة ماليني من املسلمني يف الصني
  !بني املاليني من سكان القارة االفريقية  كما ضرب املثل بانتشاره ،تلك البالد
  )وهكذا جلب االسالم قسما عظيما من العامل مبا أودع فيه من إعالء شأن النفس ( :مث قال

عترضت اخراج املسلمني عن دينهم عندما تناول الصعوبات العديدة اليت إوحتدث كاستري عن تعذر 
 ( :فقالـ حلمل املسلمني على نبذ دينهم  ـومنها اجلزائر  سبيل املبشرين الفرنسيني يف مستعمرام اإلفريقية

حىت أم ال جيدون ، وبعيد عن فكر املسلمني تصور هذا االمر ، إن اإلسالم ليس يف أهله من ميرق عنه إىل غريه 
ألن  ،كما أم حتريوا يف وصف املسلمني الذين جتنسوا باجلنسية الفرنسية ، لفظاً يعربون به عن صفات من يأتيه

  )فيها معىن من معاين الردة
يف الوقت  -ومايلقاه املسلمون ، بني العجز عن حل املسلمني على ترك دينهم )كاستري(بعدها قارن 

   .من يسر يف أقناع غريهم باعتناق دينهم -نفسه 
إىل لو مل يكن لإلسالم من فائدة إال حتويل عبدة االصنام من وثنيني  : (ختتم كاستري كتابه بقولهامث 

جريا على ، لكفى بذلك داعيا إىل معاملته بسياسة التلطف واالعتدال ، وترقية أخالقهم ومكانتهم، موحدين 
  )قاعدة العمل بأخف الضررين

وسأذكر لك اآلن بعض شهاداته اليت  ،هذا عرض خمتصر ملا جاء يف كتابه: مث قال ،سكت الباب قليال
  :أهلته ألن يصادق اإلسالم
إن العقل حيار كيف يتأتى أن تصدر تلك اآليات : (واليت يقول فيها ،اإلعجاز القرآين فمنها شهادته عن

آيات . عن رجل أمي وقد اعترف الشرق قاطبة بأا آيات يعجز فكر بين اإلنسان عن اإلتيان مبثلها لفظًا ومعىن
وفاضت  ،ب فآمن برب قائلهاوكفى رفيع عبارا إلقناع عمر بن اخلطا ،ملا مسعها عتبة بن ربيعة حار يف مجاهلا

عني جناشي احلبشة بالدموع ملا تال عليه جعفر بن أيب طالب سورة زكريا وما جاء يف والدة حيىي وصاح "
لكن حنن معشر الغربيني ال يسعنا أن نفقه معاين القرآن . .القسس أن هذا الكالم وارد من موارد كالم عيسى

غري أنه ال ينبغي أن يكون ذلك سببا يف معارضة . ربيت عليه األمم عندناكما هي ملخالفته ألفكارنا ومغايرته ملا 
من الناس من يتعلم قليالً من العربية مث : (حيث يقول) جان جاك روسو(ولقد أصاب . تأثريه يف عقول العرب

شبع املقنع يقرأ القرآن ويضحك منه ولو أنه مسع حممدا ميليه على الناس بتلك اللغة الفصحى الرقيقة وصوته امل
أيها النيب رسول اهللا خذ بيدنا إىل : خلر ساجدا على األرض وناداه.. الذي يطرب اآلذان ويؤثر يف القلوب

وكيف يعقل ).. مواقف الشرف والفخار أو مواقع التهلكة واألخطار فنحن من أجلك نود املوت أو االنتصار
زمان الوسطى كاللغة الالتينية ما كان يعقلها إال القوم أن النيب ألف هذا الكتاب باللغة الفصحى مع أا يف األ
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ولو مل يكن يف القرآن غري اء معانيه ومجال مبانيه لكفى بذلك أن يستويل على األفكار ويأخذ .. العاملون
   ١)مبجامع القلوب
سرار اليت وهو ال يزال إىل يومنا هذا سرا من األ ،أتى حممد بالقرآن دليالً على صدق رسالته: (ويقول

   ٢)تعذر فك طالمسها ولن يسرب غور هذا السر املكنون إال من يصدق بأنه مرتل من اهللا
قد نرى : (فيقول ،٣ويفسره التفسري الصحيح ،ويتحدث عن مواضع االتفاق بني القرآن والكتاب املقدس

 ،حظنا أن القرآن جاء ليتممهاإذا ال.. إال أن سببه ميسور املعرفة ،تشاا بني القرآن والتوراة يف بعض املواضع
   ٤)كما أن النيب خامت األنبياء واملرسلني

إن دين األنبياء كان كله واحدا فهم متحدون يف املذهب منذ : (ويف موضع آخر يعلل ذلك االتفاق بقوله
اة كالتوراة والقرآن بالنسبة إىل التور. آدم إىل حممد وقد نزلت ثالثة كتب مساوية وهي الزبور والتوراة والقرآن
ولكن األمر الذي م معرفته هو أن  ،بالنسبة إىل الزبور وإن حممدا بالنظر إىل عيسى كعيسى بالنظر إىل موسى

القرآن آخر كتاب مساوي يرتل للناس وصاحبه خامت الرسل فال كتاب بعد القرآن وال نيب بعد حممد ولن جتد 
هنالك وجه لالستغراب من وجود بعض التشابه بني القرآن إذا تقرر هذا مل يعد . بعده لكلمات اهللا تبديالً

فمحمد كعيسى قال إنه بعث ليتم رسالة من قبله ال ليبيدها فلم يكن من أمره االبتعاد عمن تقدمه  ،والتوراة
على أن بعض املشاات ال .. ولذلك كان يصرح على الدوام بأنه يعيد على الناس ما نزل على األنبياء من قبله

وكان يعبد  ،إىل مثل هذا التفسري إذ نفس حممد كانت متأثرة مبا تأثرت به نفوس األنبياء من بين إسرائيلحتتاج 
   ٥)اهللا الذي عبدوه فال عجب أن تشات ألفاظ التضرعات وجتانست أصوات الدعاء

 واستحالة أن يكون مصدرها يهوديا أو ،ويتحدث عن العقيدة اإلسالمية ومدى انسجامها مع العقل
ذلك هو أصل االعتقاد بإله فرد ورب صمد مرته عن النقائص يكاد العقل ) ال إله إال اهللا(: فيقول ،نصرانيا

أولئك  ،يتصوره وهو اعتقاد قوي يؤمن به املسلمون على الدوام وميتازون به على غريهم من القبائل والشعوب
إذ لو قرأ  ،النيب من مطالعته التوراة واإلجنيل ولقد يستحيل أن يكون هذا االعتقاد وصل إىل.. حقًا هم املؤمنون

فظهور هذا االعتقاد  ،تلك الكتب لردها الحتوائها على مذهب التثليث وهو مناقض لفطرته خمالف لوجدانه
   ٦)بواسطته دفعة واحدة هو أعظم مظهر يف حياته وهو بذاته أكرب دليل على صدقه يف رسالته وأمانته يف نبوته

فبينما نرى تشدده يف نواحي العقيدة نرى تساهله فيما يرتبط  ،ام اإلسالم مع الفطرةويتحدث عن انسج 
ولكنه تسامح  ،لقد كان فكر النيب يف األلوهية من أرفع األفكار وأمساها: (فيقول ،بالغرائز اليت تقتضيها الفطرة

ولكن ال جيب عليه أن  ،ويعبد اهللا نعم جيب على الرجل أن يعتقد. للناس كثريا يف رغبام وما كانوا إليه مييلون
                                                

  .٢٠ – ١٨خواطر وسوانح، ص : اإلسالم)  ١(
  .٢٠خواطر وسوانح، ص : اإلسالم)  ٢(
  . من هذه السلسلة) كلمات مقدسة(انظر األدلة على هذا يف رسالة )  ٣(
  .٢٣ – ٢٢خواطر وسوانح ص : اإلسالم)  ٤(
  .٢٤ – ٢٣خواطر وسوانح، ص : اإلسالم ) ٥(
  .١٨ – ١٧خواطر وسوانح، ص : اإلسالم)  ٦(
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ومع ذلك فمن الشهوات ما ى النيب عنه وأمر مبجاهدة النفس .. حيارب نفسه ويعذا العذاب األليم ليقهرها
 ،وقد بالغ املسلمون يف العمل ذا النهي ،فقد حرم على املسلمني شرب اخلمر وكل شراب يؤثر مثله. فيه

اإلسالمية من مرض املسكرات وهي الداهية اليت تفجع اليوم أمما كثرية من  فكان من وراء ذلك أن جنت األمم
وكانت إحدى األسباب يف اضطراب اتمع اإلنساين وظهور مذهب الفوضويني مما جتهله األمم  ،املسيحيني
ات اإلهلية هكذا جذب اإلسالم قسما عظيما من العامل مبا أودع فيه من إعالء شأن النفس بتصور الذ. اإلسالمية

ومبا اشتمل عليه من الترفق بطبيعة البشر  ،على صفات فوق صفات البشر تذكرها مخس مرات يف كل يوم
   ١)حيث أتاح للناس شيئًا مما يشتهون

إن الرابط عند املسلمني : (فيقول ،ويتحدث عن العالقات االجتماعية اليت أسسها اإلسالم بني املسلمني
ألن القرآن شريعة دينية وقانون مدين  ،من األمم اليت تدين بدين واحدهي أشد قوة منها لدى غريهم 

   ٢)وسياسي
حممد هم وحدهم ] أتباع[إن : (فيقول ،ويتحدث عن األخالق اليت كانت حتكم الفتوحات اإلسالمية

ب ال الذين مجعوا بني احملاسنة وحمبة انتشار دينهم وهذه احملبة هي اليت دفعت العرب يف طريق الفتح وهو سب
فنشر القرآن جناحيه خلف جيوشه املظفرة إذا أغاروا على الشام وساروا سري الصواعق إىل أفريقيا  ،حرج فيه

الشمالية من البحر األمحر إىل احمليط األطلنطي ومل يتركوا أثرا للتعسف يف طريقهم إال ما كان البد منه يف كل 
تقى املسلمون بأمة خريوها بني واحد من ثالثة اإلسالم أو فكلما ال.. فلم يقتلوا أمة أبت اإلسالم ،حرب وقتال

هكذا كانت األوامر اليت زود ا أبو بكر الصديق خالد بن الوليد . اجلزية أو حتكيم احلرب حىت تضع أوزارها
   ٣)من أنفذه إىل الشام

حكومته استقرارا إذا انتقلنا من الفتح األول لإلسالم إىل استقرار : (فيقول ،ويتحدث عن مساحة اإلسالم
فما عرض العرب أبدا شعائر الدين . منظما رأيناه أكثر حماسنة وأنعم ملمسا بني مسيحيي الشرق على اإلطالق

وكان .. املسيحي بل بقيت روما نفسها حرة يف املراسالت مع األساقفة الذين ما زالوا يرعون األمة اخلالية
ضعفت  ،ومع هذه املساملة العظيمة من جانب املنتصر مع املغلوب.. الوئام مستحكما بني املسلمني واملسيحيني

ومل يكره أحد على اإلسالم بالسيف وال باللسان بل .. الديانة النصرانية جدا مث زالت باملرة من مشال أفريقيا
قد  نعم. دخل القلوب عن شوق واختيار وكان نتيجة ما أودع يف القرآن من مواهب التأثري واألخذ باأللباب
وصار .. اعتنق اإلسالم قوم مشوا وراء منافعهم ولكنهم قليلون جبانب من أسلم عن اعتقاد صادق وميل صحيح

من الالزم أن يثبت اإلسالم ملن أراده على يد القاضي وحيرر بذلك حمضر يذكر فيه أن املسيحي اعتنق اإلسالم 
   ١)على تغيري دينهإذ ال جيوز أن يكره أحد  ،عن اعتقاد تام غري خائف وال مكره

                                                
  .١٣خواطر وسوانح، ص : اإلسالم)  ١(
  .١٠٦ – ١٠٥خواطر وسوانح، ص : اإلسالم)  ٢(
  .٣٦ – ٣٥خواطر وسوانح، ص : اإلسالم)  ٣(
  .٤٠ – ٣٩خواطر وسوانح، ص : اإلسالم)  ١(



 ٤٠٢

قرأت التاريخ وكان رأيي بعد ذلك أن معاملة املسلمني للمسيحيني تدل على ترفع يف املعاشرة : (ويقول
   ١)عن الغلظة وعلى حسن مسايرة ولطف جماملة وهو إحساس مل يشاهد يف غري املسلمني آنذاك

بل  ،مل ينتشر بالعنف والقوة إن الدين اإلسالمي: (فيقول ،ويرد على خرافة انتشار اإلسالم بالسيف
ومن . األقرب للصواب أن يقال أن كثرة مساملة املسلمني ولني جانبهم كانا سببا يف سقوط اململكة العربية

ألخلدت إىل اإلسالم  ،املظنون أن املسلمني لو عاملوا األندلسيني مثل ما فعل املسيحيون باألمم الساكسونية
وما لنا وهلذه الظنون . حبرية دينها املسيحي كانت كثرية االنشقاق واألحزابألا مع متتعها  ،واستقرت عليه

والتخمينات وأمامنا أمر واحد ينبغي الوقوف عنده وهو أن ديانة القرآن متكنت من قلوب مجيع األمم اليهودية 
لس من املسيحيني واملسيحية والوثنية يف أفريقيا الشمالية ويف قسم عظيم من آسيا حىت إنه وجد يف بالد األند

إال ما كان من لوازم احلروب وسيادة حكومة  ،املتنورين من تركوا دينهم حبا يف اإلسالم كل هذا بغري إكراه
.. الفاحتني ومن دون أن يكون لإلسالم دعاة وقوام خمصصون وهو ما يقنعنا بأن لإلسالم جاذبية وقوة انتشار

   ٢)ألنه ال يزال ينتشر حىت اآلن
نا نعتقد أن استطالع حال هذا الدين يف العصر احلاضر ال يبقي أثرا ملا زعموه من أنه إمنا انتشر إن: (ويقول
ولو كان دين حممد انتشر بالعنف واإلجبار للزم أن يقف سريه بانقضاء فتوحات املسلمني مع أننا . حبد احلسام

   ٣)ال نزال نرى القرآن يبسط جناحيه يف مجيع أرجاء املسكونة
إن الناس بالغوا كثريا يف : (فيقول ،لى الشبه الكثرية املثارة حول موقف اإلسالم من تعدد الزوجاتويرد ع

فما تعدد الزوجات هو . مضار تعدد الزوجات عند املسلمني إن مل نقل أن ما نسبوه إليه من ذلك غري صحيح
على أنين لست أدري إن كانت  ،هابل املعقول انه من شأنه تلطيف ،الذي  ولد يف الشرق تلك الرذائل الفاضحة

بل تلك وصمة ألصقت باإلسالم بواسطة السواح الذين يرون أمرا يف فرد  ،تلك الرذائل أكثر منها يف الغرب
به مؤلفام والواقع أن  نفيجعلونه عاما من غري تثبيت فيه لوال هذا التعميم السطحي ملا وجدوا شيئًا ميألو

كل أمة ولقد يقع منها يف باريس ولندن وبرلني أكثر مما حيث يف الشرق بأمجعه  الرذائل الفاضحة موجودة يف
   ٤)ألن النيب بالغ يف حترميها ومل يعدها من الذنوب اخلفيفة

بل حرم ما كان معروفًا عند  ،مل يقتصر القرآن يف التضييق على تعدد الزوجات على عددهن: (ويقول
   ٥)ك شبه حترمي للطالق لكونه ال  يتأتى إال بشروط خمصوصةالعرب قبله من الزواج لزمن حمدد ويف ذل

من اخلطأ الفاضح والغلو : (فيقول ،ورد على الشبهات اليت يثريها املغرضون حول عقد الزواج يف اإلسالم
الفادح قوهلم أن عقد الزواج عند املسلمني عبارة عن عقد تباع فيه املرأة فتصري شيئًا مملوكًا لزوجها ألن ذلك 
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   ١)عقد خيول للمرأة حقوقًا أدبية وحقوقًا مادية من شاا إعالء مرتلتها يف اهليئة االجتماعيةال
إننا لو رجعنا إىل زمن النيب : (فيقول ،ويتحدث عن قيم العفاف اليت اهتمت التشريعات اإلسالمية بنشرها

هن بأمور كثرية ويف القرآن آيات ومكان ظهوره ملا وجدنا عمالً يفيد النساء أكثر مما أتاه فهن مدينات لنبي
ويرى القارئ من مجيع تلك اآليات مقدار اهتمام اإلسالم .. ساميات يف حقوقهن وما جيب هلن على الرجال

ولقد أصبحت .. مبنع عوامل الفساد الناشئة عن التعشق بني املسلمني لكي جيعل األزواج واآلباء يف راحة ونعيم
وتولدت يف نفوسهم ملكات احلشمة  ،ا جاء يف القرآن أو يف احلديثعمالً مب ،للمسلمني أخالق خمصوصة

وجاء هذا مغايرا آلداب األمم املتمدنة اليوم على خط مستقيم ومزيالً ملا عساه كان حيدث عن ميل  ،والوقار
كما  والفرق بني احلشمة عند املسلم وبينها عند املسيحي. الشرقيني إىل الشهوات لوال هذه التعاليم والفروض

    ٢)بني السماء واألرض
إن للمسلمني : (فيقول ،ويتحدث عن استمرار نشر اإلسالم يف العامل رغم املكايد الكثرية اليت يتعرض هلا

وهو من الذين اشتغلوا باإلسالم يف تلك النواحي أن مصريه القيام ) وازيليف(وخيمن  ..يف الصني مرتلة علية
اعتقادا جازما بأن اإلسالم البد أن يسود حىت تزول به تلك الديانة  وأن ملسلمي الصني) بوذا(مقام مذهب 
فلو صاروا كلهم مسلمني  ،إذ الصني آهلة بثلث العامل أو تزيد ،وهي مسألة من أهم املسائل ،القدمية البوذية

األكرب  ألوجب ذلك تغيريا عظيما يف حالة تلك البالد بأمجعها فيمتد شرع حممد من جبل طارق إىل احمليط
اهلادي وخيشى على الدين املسيحي مرة أخرى ومعلوم أن أمة الصني أمة عاملة وإن هدأت أخالقها ومجيع األمم 
تستفيد اآلن من عملها فلو جاءها التعصب اإلسالمي ذو البأس القوي خلشيت بقية األمم من السقوط حتت 

ظافر ال حمالة على غريه من األديان اليت تتنازع لقد صار من احملقق أن اإلسالم ) مسيو مونتيه(سلطاا وقال 
   ٣)البالد الصينية 
أن أكثر انتشار اإلسالم يف أفريقيا فهو يتقدم فيها تقدما سريعا وينجح ): مسيو مونتيه(قال : (ويقول

اإلسالمي دين فال ينازع الدين .. جناحا كليا ألن أزر املسلمني فيها مشدود مبا هلم من املكنة يف اجلهة الشمالية
  ٤)غريه لذلك يكثر عددهم وينمو الدين على الدوام

إن اإلسالم يربهن على قوته وحياته باكتساب الوثنيني يف أواسط أفريقيا وجتنيدهم حتت راية : (ويقول
إذ . وله كذلك يف الشمال الشرقي من بالد الزنج ويف السودان ما يدل على قوته الغريبة وسريه املدهش. القرآن

منذ مخسني سنة على هيئة حكومات ] السنوسية[ت مملكتان قويتان مملكة املهدي ومملكة إمام جغبون قام
تشخص احلكومة الدينية اليت أرادها النيب اإلسالمي كذلك توجد يف الزاوية املقابلة هلاتني اململكتني مملكة ثالثة 

املسيحية ظافرة عليها ونعين ا مملكة يف مشال أفريقيا وهي على نسقها وال تزال تقاوم هجمات الديانات 
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   ١)مراكش
إن استعصاء املسلمني على : (فيقول ،ويتحدث عن الصمود الذي يبديه املسلمون جتاه محالت التنصري

واملرسلون من . مها السببان اللذان يعترضان تنصرهم ،التنصر بواسطة املرسلني واستحالة إخضاعهم بالقوة
ني بوجوب العدول عن الوعظ مباشرة ولكنهم مع ذلك متمسكون برسالتهم فلم ميلوا الكاثوليك هم أول املعرف

وهم إمنا يزرعون البعد  ،ولكنهم مل حيوموا حول مسألة الدين مطلقًا.. من اجلهاد يف سبيلها أمام صالبة اإلسالم
العرب فقد كانوا من  وعلى الرغم من أم مل ينجحوا يف إدخال اإلجنيل بني ،عن الدين مع كوم من األحبار

   ٢)أحسن الوسائل لنشر نفوذ الدولة الفرنساوية
بسبب مقاومة الطوائف  ،مضى على اإلسالم يف اجلزائر نصف قرن مل يؤثر فيه االحتالل الفرنساوي(

ولو أن تلك الطوائف تعرف من نفسها اقتدارا على قذفنا يف البحر لتقيم بعدنا مملكة  ،الدينية يف تلك البالد
القتحمت األخطار وقلبت احلكومة املسيحية ولكنهم يرون ) بني السلطتني الدينية والسياسية(المية جامعة إس

وأكرب الطوائف .. الغرض بعيدا لذلك هم يقصرون مساعيهم على إحياء روح البغضاء يف نفوس تابعيهم
ها وهلا شيخ ذو دهاء ينظر إليه وأشدها متسكًا مببدئها هي طائفة السنوسية وهي اليت خيشى منها أكثر من غري

وهو رجل رأى أنه يضعف عن مقاومة احلكومة الفرنساوية يف اجلزائر مقاومة  ،البعض كجامع وحدة اإلسالم
وعلم سيدي السنوسي ما أحزن املسلمني من حكم  ،صرحية فعدل عن فتح اجلزائر إىل فتح أرض غريها لإلسالم

وانتقل إىل صحراء ليبيا الشاسعة حيث حلق .. كم إن أرض اهللا واسعةفناداهم أن اخرجوا من ديار.. املسيحيني
  ٣)به الواردون من كل مكان رغم جفاء الصحراء

إن : (فيقول ،وما كان يتحلى به من الصدق واألمانة معتربا ذلك حمل اتفاق ويتحدث عن رسول اهللا 
خص النيب ولذلك قصدت أن يكون حبثي أوالً أشد ما نتطلع إليه بالنظر إىل الديانة اإلسالمية ما اختص منها بش

يف حتقيق شخصيته وتقرير حقيقته األدبية علّين أجد يف هذا البحث دليالً جديدا على صدقه وأمانته املتفق تقريبا 
   ٤)عليها بني مجيع مؤرخي الديانات وأكرب املتشيعني للدين املسيحي

أن حممدا مل يقرأ كتابا مقدسا ومل يسترشد يف دينه ثبت إذن : (فيقول ،ويتحدق عن أصالة رسالة النيب 
  ٥)مبذهب متقدم عليه

لو رجعنا إىل ما وضحه احلكماء عن النبوة ومل يقبل املتكلمون من املسيحيني ألمكننا الوقوف : (ويقول
عه ومن الصعب أن تقف على حقيقة مسا.. على حالة مشيد دعائم اإلسالم وجزمنا بأنه مل يكن من املبتدعني

إال أن معرفة هذه احلقيقة ال تغري موضوع املسألة ألن الصدق حاصل يف كل .. لصوت جربيل عليه السالم
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  ١)حال
فأما اإلميان  ،ال ميكن أن ننكر على حممد يف الدور األول من حياته كمال إميانه وإخالص صدقه: (ويقول

ما أُوتيه من نصر كان من شأنه أن يقويه على فلن يتزعزع مثقال ذرة من قلبه يف الدور الثاين الدور املدين و
وما كان مييل إىل الزخارف ومل يكن .. اإلميان لوال أن االعتقاد كله قد بلغ منه مبلغا ال حمل للزيادة فيه

جترد من الطمع ومتكن من .. وكان قنوعا خرج من الدنيا ومل يشبع من خبز الشعري مرة يف حياته.. شحيحا
فلم يكن له حاشية ومل يتخذ وزيرا وال  ،ى يف بالد العرب ولكنه مل جينح إىل االستبداد فيهانوال املقام األعل

  ٢)وقد احتقر املال ،حشما
: فيقول ،يف سبيل تعليم الناس حقائق اإلسالم ويتحدث عن اآلالم الكثرية اليت حتملها رسول اهللا 

فقد خلقه اهللا ذا نفس  ،ية كربى قبل أن خيرب برسالتهولقد نعلم أن حممدا مر مبتاعب كثرية وقاسى آالما نفس(
متحضت للدين ومن أجل ذلك احتاج إىل العزلة عن الناس لكي يهرب من عبادة األوثان ومذهب تعدد اآلهلة 
الذي ابتدعه املسيحيون وكان بغضهما متمكنا من قلبه وكان وجود هذين املذهبني أشبه بإبرة يف جسمه 

ر ذلك الرجل الذي بلغ األربعني وهو يف ريعان الذكاء ومن أولئك الشرقيني الذين ولعمري فيم كان يفك
اهللا أحد اهللا (إال أن يقول مرارا ويعيد تكرارا هذه الكلمات .. امتازوا يف العقل حبدة التخيل وقوة اإلدراك

دنا عن فكرة كلمات رددها املسلمون أمجعون من بعده وغاب عنا معشر املسيحيني مغزاها لبع). أحد
  ٣)التوحيد

  .هذه شهادات صادقة حتيل أن يكون صاحبها جمرد متحدث عن اإلسالم: قلت
  .فاهللا ال يضيع عنده شيء ..عسى اهللا أن ينفعه مبا قال ..صدقت: قال
  :ریسلر .س  .جاك

: فقال ،نهفسألت البابا ع ،٤ )ريسلر .س  .جاك(من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا يف هذا الفصل اسم 
سأذكر لك  ،فلذلك أنطقه اهللا بشهادات كثرية ..وصدق فيما حبث ..حبث يف اإلسالم ..هذا باحث فرنسي

  :بعضها
ملا كانت روعة القرآن يف أسلوبه : (فيقول ،حبيث يستحيل ترمجتها ،منها شهادته عن لغة القرآن ومجاهلا

. ن تعرب عن فروقه الدقيقة املشبعة باحلساسية الشرقيةوال تستطيع أية ترمجة أ. فقد أنزل ليقرأ ويتلى بصوت عال
وخيلق نثره املوسيقى . وجيب أن تقرأه يف لغته اليت كتب ا لتتمكن من تذوق مجاله وقوته ومسو صياغته

فال يستطيع أحد أن ينكر أن . واملسجوع سحرا مؤثرا يف النفس حيث تزخر األفكار قوة وتتوهج الصور نضارة
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   ١)ي ومسوه الروحي يسهمان يف إشعارنا بأن حممدا كان ملهما جبالل اهللا وعظمتهسلطانه السحر
كان يف القرآن فوق أنه كتاب ديين خالصة مجيع : (فيقول ،وتأثريها املمتد ،ويتحدث عن معارف القرآن

. ة والتربيةوظل زمنا طويالً أول كتاب يتخذ للقراءة إىل الوقت الذي شكل فيه وحدة كتاب املعرف.. املعارف
وال تستطيع الترمجات أن تنقل . وال يزال حىت اليوم النص الذي تقوم عليه أسس التعليم يف اجلامعات اإلسالمية

ولذلك جيب أن يقرأ القرآن يف ) إذ يذبل مجال اللغة يف الترمجات كأا زهرة قطفت من جذورها(ثروته اللغوية 
   ٢)نصه األصلي

 ،والذي حيل مجيع اإلشكاالت اليت قد تعرض للفرد واتمع ،ه القرآنويتحدث عن النظام الذي جاء ب
ويسعى إىل  ،ويربط ما بني القانون الديين والقانون األخالقي ،إن القرآن جيد احللول جلميع القضايا: (فيقول

إنه يسعى على األخذ بيد . وإىل ختفيف البؤس والقسوة واخلرافات ،والوحدة االجتماعية ،خلق النظام
 ،ويف مادة التشريع وضع قواعد ألدق التفاصيل للتعاون اليومي.. ويأمر بالرمحة ،ويوصي بالرب ،املستضعفني

ويف ميدان األسرة حدد سلوك كل فرد جتاه معاملة األطفال واألرقاء واحليوانات  ،ونظم العقود واملواريث
   ٣..)إخل ،والصحة وامللبس

لقد ظلت شريعة القرآن  ،حقًا: (فيقول ،القرآن ورسوخها ويتحدث عن امتداد الشريعة اليت جاء ا
راسخة على أا املبدأ األساسي حلياة املسلم ومل يتعرض ما جاء يف القرآن من نظر وأخالق ونظام ألية تغيريات 

   ٤)وال لتبديالت بعيدة الغور
ن األوىل للهجرة من جهة يظل القرآن طيلة القرو: (فيقول ،ويتحدث عن امتداد التأثري القرآين يف احلياة

املبدأ مصدر اإلهلام لكل العقلية اإلسالمية فهو يضم بني طرافة األفكار واألحاسيس الضرورية والكافية لتزويد 
   ٥)أعظم الدراسات يف الفكر

القرآن يكمله : (فيقول ،وتأثريها يف حياة املسلمني ،وجبانب القرآن وتأثريه حتدث عن السنة النبوية املطهرة
ويف احلديث جيد املرء ما كان يدور خبلد . ديث الذي يعد سلسلة من األقوال تتعلق بأعمال النيب وإرشاداتهاحل
أو هذه األحاديث اليت يشكل  ،هذه األقوال ،العنصر األساسي من سلوكه أمام احلقائق املتغرية يف احلياة ،النيب

نقل عنهم مع التمحيص الشديد يف اختيارها جمموعها السنة دونت مما روي عن الصحابة رضي اهللا عنهم أو 
   ٦)والسنة هي املبينة للقرآن اليت ال غىن عنها للقرآن.. وهكذا مجع عدد كبري من األحاديث
كان لزاما على حممد أن يربز يف أقصر وقت ممكن تفوق الشعب : (فيقول ،ويتحدث عن بعض مثار النبوة
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وكذلك مبذهبه الصارم يف التوحيد يف مواجهة  ،بساطته ووضوحه عندما أنعم اهللا عليه بدين سام يف ١العريب
وإذا ما عرفنا أن هذا العمل العظيم أدرك وحقق يف أقصر أجل أعظم أمل حلياة . التردد الدائم للعقائد الدينية

   ٢)إنسانية فإنه جيب أن نعترف أن حممدا يظل يف عداد أعظم الرجال الذين شرف م تاريخ الشعوب واألديان
إن : (فيقول ،باعتبار االختالف يف طريقة التفكري ،وهو يتحدث عن صعوبة فهم الغرب للروح اإلسالمية

وكيف صيغت هذه  ،هذا الكتاب ميكن أن يتيح ملن يتصفحونه أن يدركوا على أفضل وجه ما الروح اإلسالمية
فلم يكن  ،وكأنه أمام سر غامض لقد وقف الرجل الغريب جتاه العامل العريب يف حرية. الروح على مر العصور

ومل يدرك كل ج يف وجود هذه الروح ويف اإلحسان ا ويف  ،مألوفًا له أي رد فعل من ردود الفعل اإلسالمية
   ٣)قوا الدافقة

لشدة عنايته بوحدة اهللا  -نبذ ) املطلق(يف سعي اإلسالم إىل : (فيقول ،ويقارن بني القرآن واملسيحية
دة الثالوث املقدس مبتعدا يف ذلك عن املسيحية اليت كان يتهمها بنوع من الشرك العتقادها عقي -ووحدانيته 

ولقد احترم اإلسالم احتراما نادر املثال تاريخ األديان فاعترف بأن الكتب املقدسة . يف ألوهية ثالثة أشخاص
لى صدق رسالته إىل ما بني القرآن وقد أشار النيب للداللة ع.. لليهود والنصارى مرتلة قبل أن ميسها التحريف

 ،اليهود على إطاعة شريعتهم ،والكتاب املقدس من توافق وحثّ بكل تسامح وقوة إدراك يف الوقت نفسه
خامت الكتب املقدسة والدين اإلسالمي خامت األديان  ،وعلى أن يرتضوا القرآن ،واملسيحيني على إطاعة أناجيلهم

   ٤)املرتلة
وهذا انسجاما مع عقيدته  ،كهنوت يف اإلسالم مثلما هو احلال يف املسيحيةويتحدث عن عدم وجود 

والصالة صلته املباشرة بني اهللا  ،الدين اإلسالمي ليست له قرابني مقدسة وال طقوس: (فيقول ،التوحيدية
احلق أنه ال  .ويف أرجائه حيس املرء إحساسا حيا أنه حبضرة اهللا.. ويف املسجد ينبض قلب اإلسالم.. واملؤمنني

   ٥)واجلمال والتجانس.. شيء يف املسجد إال البساطة
كانت الزكاة قبل كل شيء عمالً : (فيقول ،ودورها يف التكافل االجتماعي ،ويتحدث عن قيمة الزكاة

اعتد النيب هذا العمل اخلري ) املدينة(ويف تنظيم مجاعة . تعاونيا حرا وإداريا ينظر إليه على أنه فضيلة كربى
وسيتحول فيما بعد هذا النظام وسيتولد عنه هيئة من موظفني . ضريبة شرعية إجبارية لصاحل الفقراء واملعوزينك

بفضل  –فإن مبدأ الزكاة ظل  ،لكن إذا كانت الدولة قد صنعت هذا العمل اخلير مصدرا ملواردها.. وبيت مال
وينبغي أن نزجي الثناء حملمد فقد كان أول من . افضيلة مارسها املسلمون تلقائيا بوصفه واجبا ديني –القرآن 
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   ١)هكذا أوجد القرآن الرمحة اإلجبارية ،شرع ضريبة جتىب من األغنياء للفقراء
فانطبع ا اتمع اإلسالمي يف فترات طويلة من  ،ويتحدث عن العالقات االجتماعية اليت أسسها اإلسالم

كان املسلمون يبينون سلفًا عن  ،س والشعوب اليت تشكل اإلسالمعلى الرغم من تنوع األجنا: (فيقول ،تارخيه
كانوا يسلكون  ،أغنياء وفقراء ،وعلى الرغم من كل ما ميكن أن يفرق بني حضر وبدو ،خصائص متشاة

وقد . ذلك أن أية عقيدة تقوم على أسس ثابتة حتدث ردود فعل مماثلة عند أقوام متفاوتة. تقريبا مسلكاً واحدا
حىت تغلغل شيئًا فشيئًا يف  ،وخلق اجلو املعنوي للحياة ،روح القرآن قواعد التصرفات اليومية للناسوضع 

وبسبب  ،كما كان تأثري الدين عظيما بسبب انتشار اللغة. األفكار فانتهى بتشكيل متناسق للعقليات واألخالق
   ٢)معمموكذلك بسبب نتائج نظام اجتماعي  ،نتائج السياسة اخلارجية املشتركة

إن اسم اإلسالم ميكن أن يؤخذ على ثالثة : (فيقول ،ويتحدث عن النظام الشمويل الذي جاء به اإلسالم
   ٣)وباالختصار حضارة فريدة ،والثالث ثقافة ،والثاين دولة ،املعىن األول دين: معان خمتلفة

قامت االنتصارات املدوية : (فيقول ،وأخالقية الفتوحات اإلسالمية ،ويتحدث عن أسرار انتشار اإلسالم
فقد  ،للعرب على أسباب متنوعة يتجلى أمهها يف اخللق السامي الذي كان قد تشربه العرب عن الدين اجلديد

   ٤)جعلهم ال يغلبون ،طبعهم هذا اخللق على جرأة واحتقار للموت
ريق والفرس كان الفتح العريب ميلك الرضا الضمين من السكان الذين كانوا يكرهون اإلغ: (ويقول

ونظام ضرائبهم الفادحة ومل يعد الوطنيون قادرين على أن يتحملوا  ،ويكرهون استبدادهم الديين والسياسي
تلك هي األسباب اليت من أجلها . أخريا هذا االستبداد املتغطرس من حكام أصبح تفوقهم ضربا من الذكريات

ويل كأم ذوو قرىب قد أقبلوا لتحريرهم من ظلم استقبلت هذه الشعوب املتامخة جرياا ذوي التاريخ الط
   ٥)الغاصبني األجانب املمقوت

ال نزاع يف أن اللغة والدين اللذين انتشرا معا قاما بدور خطري يف هذا العمر الضخم لتقريب هذه : (ويقول
نت تفرق بني وحطمت هاتان القوتان احلواجز اليت كا. اإلمرباطورية الشاسعة وحتويل أبنائها إىل اإلسالم

الفاحتني وأهل البالد وحولوا بعض األجانب إىل عقيدم أكثر مما كان لروما يف العصر القدمي يف هذا امليدان 
يسمح له أن  ،فالذي كان يدين باإلسالم وكان يتحدث ويكتب اللغة. واألجنلوساكسون يف الفترة املعاصرة

ولقد ألغت تلك القوة املوحدة ذا األسلوب . ميةوهذا حدث خطري يف تاريخ احلضارة اإلسال ،يعد عربيا
ومنحت بنحو ما شكالً موحدا لبالد مترامية األطراف يف ثالث قارات وأصبحت فيما بعد  ،احلدود السياسية
   ٦)ونفس الشرائع ،وكان املسلم جيد يف كل مكان نفس الدين ونفس الصلوات. خالية من القيود
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  ،حبيث حيول الغالبني إىل دين املغلوبني ،تغلغل يف النفوس والشعوبويتحدث عن قدرة اإلسالم على ال
وسوف جيعل من أنفسهم مدافعني حبماسة عن  ،أن املنتصرين سيعتنقون دين املغلوبني الذين كوهم: (فيقول

لقد كان هذا . لكنها ليست من الندرة يف تاريخ العامل اإلسالمي ،وتثري هذه الظاهرة العجب. هذا الدين
النسبة لألتراك السلجوقيني مث بالنسبة ألبناء عمومتهم املغول بعد ذلك يف القرن الثالث عشر امليالدي وأخريا ب

وسيظفر الدين اإلسالمي بأملع انتصار طيلة األزمنة املمعنة يف  ،بالنسبة لألتراك العثمانيني يف القرن الرابع عشر
   ١)ظالل الفشل والغزو

وكان  ،كانت مجيع األديان هلا حق املمارسة املطلقة يف عبادا: (فيقول ،ويتحدث عن مساحة اإلسالم
واختلط املسيحيون مع  ،اليهود املطارد لديهم مطلق احلرية يف اقتناء الثروات ووصلوا أحيانا إىل مراكز سامية

البالغة أقصى حد  ونتيجة هلذه احلرية ،وحندث أم احتفلوا بأعيادهم معا يف املسجد ويف الكنيسة.. املسلمني
  ) شوهد بعض املسيحيني يتخذون ألنفسهم أكثر من زوج على الرغم من حترمي الكنيسة

سيطر اإلسالم أثناء مخسمائة : (فيقول ،ويتحدث عن سر تفوق احلضارة اإلسالمية يف عهودها الطويلة
    ٢)وبتفوق حضارته ،م على العامل بالقوة وبالعلم١٢٠٠إىل  ٧٠٠عام من 

مث  ،لقد ورث اإلسالم تراث اليونان من الفلسفة والعلوم: (فيقول ،ن تأثري اإلسالم يف احلضارةويتحدث ع
كما أنه استطاع أن يوسع األفق الفكري للعصر الوسيط وأن ينفذ بعمق . نقلها إىل أوروبا الغربية ،بعد أن منّاها

    ٣)إىل الفكر واحلياة األوروبيتني
تلئ ا اتمعات اإلسالمية يف العصور الوسطى مقارنة مبثيالا يف ويتحدث عن احلضارة اليت كانت مت

ففي . مل يكن له مثيل قبل ذلك ٤إن ما يشاهده املرء من القرن التاسع إىل القرن الثاين عشر (أوروبا وغريها 
يات وآالف املساجد تز بفصاحة العلماء ومائة بالط رائع تدوي مببار. كل مكان كلف ال حد له بالكتب

وهذه . وعلماء الدين للبحث عن املعرفة ،وعلماء التاريخ ،وطرقات غاصة بعلماء اجلغرافية ،شعرية أو فلسفية
   ٥)أهم يقظة فكرية يف التاريخ اإلسالمي

عندما رت احلضارة اإلسالمية املشرقة بعض : (فيقول ،ويتحدث عن تأثري احلضارة اإلسالمية يف الغرب
حبا يف احلرية اليت متيزت ا هذه احلضارة  ،أخذوا يزحفون ،من أوروبا املسيحية كلها رجال الدين والعلمانيني

   ٦)لكي حيضروا دروس اجلامعات اإلسالمية وحماضراا ،إىل قرطبة وطليطلة وإشبيلية
كان جيدر بنا أيضا أن ننسب  ،لكي نقيم حسابا كامالً إلسهامات الشرق الفكرية جتاه الغرب: (ويقول

ويكفي أن يتصور املرء القارة .. العرب ما للعرب من تطبيقات صناعية جنمت عن املعرفة اإلسالميةإىل 
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 ،والبوصلة ،البارود: األوروبية يف فجر العصور احلديثة من غري أن متلك حتت تصرفها هذه اهلبات الثالث
   ١)رمز املعاونة اإلسالمية يف بناء اإلنسانية ،والكتاب

لقد وضعت املرأة  على قدم املساواة مع الرجال يف : (فيقول ،رأة يف اإلسالمويتحدث عن حقوق امل
وأن تشتغل مبهنة مشروعة لكن مكاا  ،وأن تورث ،القضايا اخلاصة باملصلحة فأصبح يف استطاعتها أن ترث

ميا امرأة أ(وعلى ذلك رسم النيب واجبها .. هي أن تنجب أطفاالً األساسيةكما أن مهمتها . الصحيح هو البيت
بتقييده االنزالق مع الشهوات  ،ويف احلق أن تعدد الزوجات. .٢)دخلت اجلنة ،وهو راضٍ عنها ،مات زوجها

   ٣)وفيه ما يسوغ عقوبة الزوج الزاين ،قد حقق ذا التشريع اإلسالمي متاسك األسرة ،اجلاحمة
  
  

 ،وتربيته ،وصحته ،ى دائما الطفلكانت األسرة اإلسالمية ترع: (فيقول ،ويتحدث عن األسرة يف اإلسالم
وتقوم على تنشئته حبنان وتغمره  ،وأحيانا ملدة أكثر من سنتني ،وترضع األم هذا الطفل زمنا طويالً. رعاية كبرية

فإن أقرباءهم املقربني  ،وأصبحوا يتامى ،وإذا حدث أن أصاب املوت بعض األسرة. حببها وباحتياطات متصلة
يهمال يترددون يف مساعد٤)م ويف تبن   

وجعلهن يف وقت  ،وعلى تعويدهن على الصالة ،يقوم تعليم البنات على تلقينهن تربية دينية قومية: (ويقول
  ٥)وبعد سنوات أيضا يعلمن قرض الشعر والفنون. مبكر صاحلات لألعمال املرتلية

  .هذه بعض شهادات هذا الرجل الفاضل: وقال ،نظر البابا إيل
  .لقد قال كالما كثريا قد ال جند من قومنا من جيرؤ على قوله ..بورك فيه: قلت
   ..من رزقه اهللا الصدق فتح عليه من اجلرأة ما يتناسب مع ذلك الصدق: قال
  .فبقدر الصدق تكون اجلرأة ..صدقت: قلت

  :لويس سيديو
هذا : فقال ،ابا عنهفسألت الب ،٦ )لويس سيديو(من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا يف هذا الفصل اسم 

وسأسرد لك ـ  ،ويف مصادر اإلسالم ،له شهادات كثرية تبني مدى صدق حبثه يف اإلسالم ..مستشرق فرنسي
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  :باختصار ـ بعضه هذه الشهادات
ال جتد يف : (فيقول ،فمنها شهادته اليت يتحدث فيها عن كون القرآن مدرسة روحية وتربوية متكاملة

وفيه حث كبري على الفضيلة خالل تلك القواعد اخلاصة بالسلوك .. شديدة هللالقرآن آية إال توحي مبحبة 
وفيه مقت للعجب  ،وفيه دعوة كبرية إىل تبادل العواطف وحسن املقاصد والصفح عن الشتائم.. اخللقي

وفيه حض على اإليفاء بالعهود حىت مع  ،وفيه إشارة إىل أن الذنب قد يكون بالفكر والنظر ،والغضب
ال لعنهم ويكفي  ،وعلى استغفار الناس ملن يسيئون إليهم ،وحتريض على خفض اجلناح والتواضع ،نالكافري

إنه أبصر كلّ .. مجيع تلك األقوال اجلامعة اململوءة حكمة ورشدا إلثبات صفاء قواعد األخالق يف القرآن
   ١)شيء

.. ا لألسلوب وقواعد النحوصلح القرآن ليكون منوذج: (فيقول ،ويتحدث عن النواحي البالغية للقرآن
فظهور علم البيان الذي درس فيه تركيب الكالم ومقتضى احلال والبديع وأوجه  ،فأوجب ذلك نشوء علم اللغة

فأدى هذا إىل ما ال حصر له من التأليف يف  ،وأضحى لصناعة قراءة القرآن وتفسريه أكثر من مئة فرع ،البالغة
   ٢)ابري جديدة كثرية بعيدة من الفساد مبخالطة اللغة األخرىواغتنت اللغة العربية بتع ،كلّ منها

مما جيدر ذكره أن يكون : (فيقول ،ويتحدث عن تأثري القرآن يف التوحيد بني شعوب وأعراق خمتلفة
ويف أفريقية حىت  ،بني خمتلف اللغات اليت يتكلم ا خمتلف الشعوب اإلسالمية يف آسيا حىت اهلند ،القرآن

   ٣)وأن يربط القرآن هذه الشعوب املتباينة الطبائع برابط اللغة واملشاعر ،ا يفهمه اجلميعكتاب ،السودان
لقد : (فيقول ،ويرجع الفضل يف تأسيسها إىل حممد  ..ويتحدث عن معجزة تأسيس األمة اإلسالمية

من آسية فارتقت إىل  حلّ الوقت الذي توجه فيه األنظار إىل تاريخ تلك األمة اليت كانت جمهولة األمر يف زاوية
   ٤)هو حممد ،ومصدر هذه املعجزة هو رجل واحد .أعلى مقام فطبق امسها آفاق الدنيا مدة سبعة قرون

نفسه غري خامت مل يعد حممد : (فيقول ،مقارنة مبا ينسبه املسيحيون للمسيح ويتحدث عن عبودية حممد 
مع أن حممدا مل  ،كان ذا موهبة يف االتيان باملعجزات ألنبياء اهللا عليهم السالم وهو قد أعلن أن عيسى بن مرمي

وما أكثر ما كان يعترض حمتجا على بعض ما يعزوه إليه أشد أتباعه محاسة من األعمال  ،٥يعط مثل هذه املوهبة
   ٦!)اخلارقة للعادة

ا أثبت خلود إن حممد: (فيقول ،ويتحدث عن القيم اليت حتملها عقيدة اليوم اآلخر اليت جاء ا اإلسالم
   ١)ومن مفاخر حممد أن أظهره قويا أكثر مما أظهره أي مشرع آخر. وهو مبدأ من أقوم مبادئ األخالق.. الروح
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ما : (فيقول ،وكونه قدوة صاحلة جعلته حيقق كل األهداف اليت وكلت له ويتحدث عن رسول اهللا 
وهو مل ينفك عن القتال يف واقعة أحد  ،ل مبكةأكثر ما عرض حممد حياته للخطر انتصارا لدعوته يف عهده األو

ومن  ،وهو قد أوجب النصر بصوته ومثاله يف معركة حنني.. حىت بعد أن جرح جبينه وخده وسقطت ثنيتاه
 ،إىل آخر عمره ،ومن جيهل أنه مل يعدل ،وبساطته.. احلق أن عرف العامل كيف حييي قوة إرادته ومتانة خلقه

ى سكاا من طراز حياة وشظف عيش؟ وهو مل ينتحل أوضاع األمراء قط مع ما ناله عما يفرضه فقر البادية عل
وكان يستقبل بلطف  ،وكان يأيت بالفقراء إىل بيته ليقامسهم طعامه ،وكان حليما معتدالً.. من غىن وجاه عريض

ان ال يضج من وك ،فيسحر كلماءه مبا يعلو وجهه الرزين الزاهر من البشاشة ،ورفق مجيع من يودون سؤاله
وكان يوحي يف كل مرة  ،وكان ال يتكلم إال قليالً فال ينم ما يقول على كربياء أو استعالء ،طول احلديث

   ١)ودلّ على أنه سياسي حمنك.. باحترام القوم له
بدت يف بالد العرب أيام حممد حركة غري : (فيقول ،يف البيئة اليت ولد فيها ويتحدث عن تأثري حممد 

 ،فقد خضعت لسلطان واحد قبائل العرب الغريى على استقالهلا والفخورة حبياا الفردية ،من قبل مألوفة
   ٢)وانضم بعض هذه القبائل إىل بعض فتألفت أمة واحدة
الذي نشر بني قوم  ،من شأن مبدأ التوحيد اجلليل: (فيقول ،ويتحدث عن قيمة التوحيد وأمهيته يف اإلسالم

وجيعل حممد  ،وإليه يعود إبداعه ،ويسود هذا املبدأ القرآن ،ة يف النفس املتحمسة العاليةأن يضرم احلمي ،وثنيني
ويبدو هذا التوحيد احملض جازما جتاه علم . وإليه يرجع سبب مسوه على مجيع األديان ،هذا املبدأ أساس دينه

مراء يف أن عظمة اهللا العلي وال  ،الالهوت الذي تورط يف الفرق النصرانية بعد أن زاد عددها بفعل البدع
كان وعي ) أحد ،أحد(و ،وقدرته وحكمته وعدله ومحله أمور تستوقف أنظار ذوي النفوس املثقلة باألباطيل

   ٣)بالتوحيد. .:وال ختلو سورة يف القرآن من قول ،املسلمني ببدر
أ الذي حيتويه القرآن مل إن املبد: (فيقول ،ودورها اإلجيايب يف احلياة ،ويتحدث عن عقيدة القضائ والقدر

فليس يف القدر اإلسالمي ما مييت  ،وال من نوع قدر بعض املذاهب احلديثة ،يكن من نوع قضاء القدماء
فهذا القدر مرادف لسنة الكون اليت يمن على مجيع الناس وتضع حدا  ،شجاعة املسلم أو يؤدي إىل فتور مهته

فما أعظم الفرق بني تأثري مبدأ  ،أسوأ النتائج عند سوء فهمها وهنالك من املبادئ ما يؤدي إىل.. ألعمالنا
   ٤)القضاء والقدر يف قوم حطهم االستعباد وتأثريه يف قوم محس مقادمي ال يبتغون غري احلرب والفتوح

الصالة متسك اإلسالم بغري هياكل :(فيقول ،وعدم حاجتها إىل وسطاء ،ويتحدث عن الصالة يف اإلسالم
   ١)ري كهانوتضمن دوامه بغ
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   ١)ال ترى يف اإلسالم سلسلة مراتب وال طوائف كهنوتية وال طبقات ذات امتيازات: (ويقول
اختار املسلمون بعد وفاة حممد  زعيما : (فيقول ،ويتحدث عن النظام السياسي اإلسالمي يف فترته الراشدة

وال يعين هذا أن العرب . ب بال جدالليحمل الناس على احترام الشريعة فأبدعوا سلطانا ساميا خضع له العر
وإمنا أقاموا حكومة شعبية مستندة إىل شريعة إهلية يديرها ويل أمر منتخب  ،أحدثوا نظاما استبداديا يقوم به فرد

فحصر عمل ويل األمر هذا يف وضع نظم لألمن ولوظائف الدولة وواجباا ولشؤون احلرب  ،مقيد يف سلطته
   ٢)ام القرآن قد قيد أمراء املسلمني بربطه النظام االجتماعي بالديندون سن القوانني ما د

إن مغازي العرب وإقامتهم : (فيقول ،ومن مث يف احلضارة الغربية ،ويتحدث عن تأثري اإلسالم يف أوروبا
ن وأ ،عن آثار ال تزول من لغتنا ،ال ريب ،بني القرنني الثامن واحلادي عشر امليالديني جبنوب فرنسة أسفرت

ال فرق يف ذلك بني زمن الغزوات األوىل وزمن احلرب  ،نفوذ العرب كان باديا يف خمتلف أدوار تارخينا
وأن هلجات هذه الواليات مملوءة بالكلمات العربية وأن أمساء األعالم فيها تبدي شكالً عربيا يف كل .. الصليبية

ء اللغة املعاصرون عندنا من اشتقاقات يقف هلا شعر وما يأتيه علما ،خطوة كما تبديه اصطالحاتنا العلمية أيضا
أن اخللفاء كانوا يف القرن التاسع من امليالد سادة إمرباطورية واسعة رائعة  ،وال ينكر فضالً عن ذلك!.. الرأس

وأن خلفاء بغداد كانوا يرسلون وفودا وهدايا إىل اإلمرباطور شارملان وإىل عاهل الصني وأم  ،المعة مدهشة
وأن ما شيد من املدارس يف أرجاء  ،وا مثال العظمة احلقيقة بنظمهم الصاحلة وعنايتهم باآلداب والعلومكان

دولتهم كان يوقد مصباح احلضارة فيما بني الشرق األقصى وعمد هركول على الساحل األطلسي ناشرا آثار 
   ٣) اهلرمعامالً على جتديد الدم يف عروق العامل ،الفن العريب الرائعة يف كل مكان

تأثري مدرسة بغداد اليت كانت متوسطة بني مدرسة اإلسكندرية  ،يف تقدم العلوم ،مل يكن هينا: (ويقول
مع  ،ونعترف ،فهيأت هلذه املدرسة احلديثة اكتشافاا وحنن مدينون للعرب يف احلقل العلمي ،واملدرسة احلديثة

ه من التعابري تشويها غريبا فينم ما اختذ من االصطالحات بأن مترمجينا كانوا يتلهون بتشويه ما يقتبسون ،ذلك
   ٤)على اجلهل واالرتباك

فكانت  ،وظاهرة مدرسة بغداد يف بدء أمرها هي الروح العلمية اليت كانت سائدة ألعماهلا: (ويقول
قة اوزة وعلى مالحظة احلوادث مالحظة وثي ،مبادئ أساتذا تقوم على االنتقال من املعلوم إىل اهول

وكان العرب يف القرن التاسع امليالدي  ،وعلى عدم التسليم مبا ال يستند إىل التجربة ،املعلوالت إىل العلل
أداة بيد علماء الزمن احلديث للوصول إىل أمجل  ،بعد زمن طويل ،أصحابا هلذا املنهاج اخلصيب فأضحى

   ١)اكتشافام
قد حفزهم إىل النهوض مبختلف فروع املعارف البشرية طلبا  حنن إذ نرى شوق العرب إىل العلم: (ويقول
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اإلعجاب املطلق جبهود الشعب العريب الذي أدى مبثاله النبيل إىل بعث اآلداب  ىللحقيقة وحدها ال يسعنا سو
   ١)والفنون يف أوروبا

كار واملبادئ اليت وكان عند العرب معظم األف ،قدر تأثري مدرسة بغداد البالغ يف املشرق واملغرب: (ويقول
ربطوا عصر اليونان : ربطوا دورين كبريين أحدمها باآلخر ،فضالً عن ذلك ،والعرب ،تباهي ا أوروبا احلديثة

ووجد من حاولوا خفض مرتلة  ،بعصر النهضة حمافظني على تراث الدور األول معدين ظهور الدور الثاين
د من حلول الزمن العاجل أو اآلجل الذي ينصفون فيه والب ،بيد أن احلقيقة تبدو يوما بعد يوم ،العرب

   ٢)فيستردون حقهم
بني القرن التاسع  ،وظهرت ،هكذا جتلى تأثري العرب يف مجيع فروع احلضارة األوروبية احلديثة: (ويقول

وتشهد اإلنتاجات املتنوعة واالختراعات املهمة  ،آداب تعد من أعظم ما عرف ،والقرن اخلامس عشر امليالدي
ومبا كان هلم من األثر البالغ يف أوروبا النصرانية  ،على ما كان يتصف به عرب ذلك الزمن من النشاط العجيب

وما أتى به العرب من املوارد اليت ال تقدر بثمن عن  ،فجاء هذا مسوغًا للرأي القائل إن العرب كانوا أساتذة لنا
وما جاءوا به من صناعة  ،ألحوال من ناحيةتاريخ القرون الوسطى ومن كتب الرحالت ومعاجم تراجم ا
ومن اكتشافات مهمة يف الفنون من ناحية  ،منقطعة النظري ومن مبان دالة على تفكري عظيم وتنفيذ جسيم

   ٣)كلها أمور جيب أن ترفع يف أعيننا شأن األمة العربية ،أخرى
: فيقول ، فترة من الفتراتويعجب بقدرة اإلسالم على قهر مهجية املغول اليت سيطرت على العامل يف

نه ملنظر رائع أن نرى انتصار سلطان حضارة العرب على مهجية املغول أولئك الذين انقضوا على آسيا إحقًا (
   ٤)الغربية واجلنوبية

رفع شأن  ،وهو دستور املسلمني ،إن القرآن: (فيقول ،وتكرميه هلا ،ويتحدث عن موقف القرآن من املرأة
مع أن البنات كن ال يرثن  ٥فجعل حصة البنت يف املرياث تعدل نصف حصة أخيها .. ضهاملرأة بدالً من خف
. وهو وإن جعل الرجال قوامني على النساء بين أن للمرأة حق الرعاية واحلماية على زوجها.. يف زمن اجلاهلية

دة سنة وأن يقبض وأراد أال تكون األيامى جزًءا من مرياث رب األسرة فأوجب أن يأخذن ما حيتجن إليه م
   ٦)مهورهن وأن ينلن نصيبا من أموال املتوىف

ال شي أدعى إىل راحة النفس من عناية حممد : (فيقول ،ويتحدث عن احترام اإلسالم حلقوق الطفل
وكان جيد يف مالحظة صغار .. وشغل باله حبال اليتامى على الدوام ،فهو قد حرم بأمر اهللا عادة الوأد. باألوالد
ذات يوم أن كان حممد يصلي فوثب احلسني بن علي رضي اهللا عنهما فوق  ثومما حد. أعظم لذةاألوالد 
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وما ألطف أقوال حممد عن حنان األم . ظهره فلم يبال بنظرات احلضور فانتظر صابرا إىل حني نزوله كما أراد
فيمكن أن يكتب ! هاتمن تكرمي األم) اجلنة حتت أقدام األمهات(وما أمجل ما يف كلمته  ،وحب الوالدين

   ١)فصل رائع من حياة حممد حول هذا املوضوع
أُحلّ الطالق يف : (فيقول ،وما حيويه من احلكمة ،ويتحدث عن التشريعات املرتبطة بالطالق يف اإلسالم

لكي يكون  ،والطالق. ولكنه جعل تابعا لبعض الشروط فيمكن الرجوع عنه عند الطيش والتهور ،اإلسالم
واملرأة إذا ما طلقت الطلقة الثالثة ال حتل لزوجها األول إال بعد أن تنكح .. جيب أن يكرر ثالث مرات ،باتا

وهذا احلكم على جانب عظيم من احلكمة ملا يؤدي إليه من تقليل عدد الطالق  ،زوجا آخر فيطلقها هذا الزوج
   ٢)وال حيق للمرأة أن تطلب الطالق إال عند سوء املعاملة

وال بد .. جزاء الزنا صارم يف اإلسالم: (فيقول ،وأثرها ،تشريع العقوبات املرتبطة باألعراض ويتحدث عن
وله نصائح غالية ذا الصدد وهو يأمر املؤمنني  ،ومل يقصر حممد يف منع انتشار الفجور. من أربعة شهود إلثباته

برفق أبوي ممزوج بلسان املشرع الوقور  ،وينظم أمورهم حنو أُجرائهم وأبنائهم وآبائهم وأمهام ،باالحتشام
   ٣)اجلليل

  .هذه بعض شهادات هذا الرجل الفاضل: وقال ،نظر إيل
  .فقد أنطقه اهللا باحلكمة ،من رجلهو وبورك  ..بورك فيها من شهادات: قلت

  :هنري سريويا
هذا : فقال ،لبابا عنهفسألت ا ،٤ )هنري سريويا(من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا يف هذا الفصل اسم 

ومن شهاداته  ،فرأوا من معاين الصدق يف اإلسالم ما مل يالحظه الكثري ،رجل من املستشرقني الذين وفقهم اهللا
: وما انتظم فيه من أسلوب ،يف يف القرآن وما اشتمل عليه من حقائقاليت ال أزال أحفظها وأقدرها قوله 

هذه الثورة  ،ثورة عقيدية( ،وهو يف الوقت عينه ،يه أسلوب البشرالقرآن من اهللا بأسلوب سام رفيع ال يدان(
حيث مل يشعر اإلسالم يوما  ،)ال بالبابا وال أي جممع لعلماء الكهنوت والقساوسة –العقيدية ال تعترف 

طوط باخلشية واهللع من قيام مبدأ التحكيم العقلي الفلسفي فإذا قارنا اإلسالم باليهودية واملسيحية جند بعض اخل
فالنظام املسيحي اليهودي خيالف اإلسالم حيث ال .. املميزة واليت ال تبدو مطابقة متاما خاصة مع املسيحية

وال شيء من هذا .. هذا الفراغ لدى اليهود واملسيحيني مليء بالواسطة ،يوجد فراغ بني اخلالق واخللق البشري
ن اهللا مل يتظاهر بإنكار دعوات كل من موسى فمحمد مع كون مبعوثًا ورسوالً من لد. يتفق مع اإلسالم

الذي وضع يف العام األول مهامجة مبدأ الثالثية  ،كل جمهوده احنصر يف تنقيتهما على ما جاء يف القرآن ،وعيسى

                                                
  .١١١-١١٠ص تاريخ العرب العام، )  ١(
  .١١١ص تاريخ العرب العام، )  ٢(
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  ).فلسفة الفكر اإلسالمي(، )الصوفية واملسيحية واليهودية(



 ٤١٦

هذا شرك كبري تنشق له  ،منبها إىل أن عيسى ليس سوى رجل ابن مرمي وليس بابن اهللا والقول بأن اهللا له ولد
أما روح القدس فما هو إال مبثابة مالك مثل جربيل دوره هو أن . له األرض وتنسحق له اجلبال السماء وتنفتح

   ١)أما مرمي فهي مرمي العذراء وليست بأم اهللا ،ينقل إىل عيسى وحممد الدعوة املقدسة
 وحممد مل يغرس يف نفوس األعراب مبدأ: (فيقول ،وأثره يف العقيدة واحلياة ويتحدث عن رسول اهللا 

    ٢)بل غرس فيها أيضا املدنية واألدب ،التوحيد فقط
فلواله ما  ،حممد شخصية تارخيية حقة: (فيقول ،وأخالقه العالية ويتحدث عن بعض صفات النيب 

وبأنه يطلب العفو  ،ومل يتوان يف ترديد أنه بشر مثل اآلخرين مآله املوت ،استطاع اإلسالم أن ميتد ويزداد
أيها : وقبل مماته أراد أن يظهر ضمريه من كل هفوة أتاها فوقف على املنرب خماطبا. وجلواملغفرة من اهللا عز 

فوقف رجل معلنا . أو سلبته ماالً فمايل ملكه ،إذا كنت قد ضربت أحدا فهاكم ظهري ليأخذ ثأره ،املسلمون
ودفع للرجل دينه . خري من آخرتهأن يشعر اإلنسان باخلجل يف دنياه : فرد الرسول قائالً ،أنه يدينه بثالثة دراهم

كان على غري حق يف نعته ) رينان(وهذا التذوق واإلحساس البالغ لفهم حممد لدوره كنيب يرينا بأن . يف التو
   ٣)العرب قبل اإلسالم بأا أمة كانت حتيا بني براثني اجلهل واخلرافات

 ،تقت عنه من عبقرية إىل رسول اهللا وما تف ،وهو يرجع األمر إىل أهله حني ينسب احلضارة اإلسالمية
والعبقرية العربية جتد يف حممد منشئًا حلضارة التوحيد  ،إن احملاولة اإلسالمية يف التاريخ ذات أثر كبري: (فيقول

ويف تفوقها الكبري الذي جعل كل الشعوب  ،إذا فكرنا يف القيمة الفلسفية للتوحيد ،اليت تعترب ذات أمهية كبرية
راجعة إىل الغريزة النبوية واليت  ،وهذه الثروة الروحية الغزيرة يف األمة العربية. س أفكار تلكم الفلسفةاآلرية متار

يقرون بأن روح النبوة قد  ،فاليهود الذين يستطيعون الفخر بأنبيائهم الكبار ،تعد واضحة لدى الشعوب السامية
كيد العداوة العنيفة والكثرية التكرار يف القرآن وهذا ما يفسر مبعىن أ ،اختفت لديهم بعد هدم معبدهم الثاين

   ٤)بالنسبة إليهم
   ٥)إال لدى وصول حممد –لدى العرب  –إن احلضارة الفكرية الذهنية احلقيقية مل تظهر وتوجد : (ويقول

   ..الرجلهذا لقد أسلمت كلمات : فقلت ،نظر إيل البابا يتأمل تأثري هذه الشهادات يف نفسي
  .ل هذه الكلمات ال تصدر إال يف حلظات الصدق واإلميان والقربفمث ..صدقت: قال

  :   إدوار بروي
هذا : فقال ،فسألت البابا عنه ،١ )إدوار بروي(من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا يف هذا الفصل اسم 

  :وقد مسعته يذكر شهادات لإلسالم يستحق التقدير عليها ،باحث فرنسي كان أستاذا يف السربون
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النيب  ،جاء حممد بن عبد اهللا: (وما أحدثته يف بدايتها من تأثري ،منها قوله خمتصرا رسالة رسول اهللا 
كانت  ،ويدعو للقول باهللا الواحد األحد ،بدين جديد ،يبشر العرب والناس أمجعني ،العريب وخامتة النبيني

تضبط ليس األمور الدينية  ،بسلطة إهلية ملزمة وتتمتع مثلها ،الشريعة يف دعوته ال ختتلف عن العقيدة أو اإلميان
.. ونشر الدين احلنيف.. واجلهاد ضد املشركني ،فتفرض على املسلم الزكاة ،بل أيضا األمور الدنيوية ،فحسب

كما انتهى من وضع نظام اجتماعي يسمو  ،كان قد انتهى من دعوته ،م٦٣٢عام  ،وعندما قبض النيب العريب
وهكذا مت للجزيرة  ،وصهرهم يف وحدة قوية ،قبلي الذي كان عليه العرب قبل اإلسالمكثريا فوق النظام ال

   ١)مل تعرف مثلها من قبل ،العربية وحدة دينية متماسكة
: فيقول ،ويتحدث عن االنتصارات العسكرية املعجزة اليت حققها املسلمون يف فترة وجيزة من تارخيهم

وبني العامل اآلسيوي الذي يستجمع بعد نشاطه ويسترجع  ،لقهقرىبني أوروبا الغربية اآلخذة مدنيتها با(
وباتساع رقعة اإلمرباطورية  ،فحير بفتوحاته السريعة القاصمة ،ظهر اإلسالم كالشهاب الساطع.. عافيته

فإذا به يتحد ويتضام يف  ،مغمور الذكر ،اجلديدة اليت أنشأناها حنن أمام شعب كان لألمس الغابر جمهول االسم
هذا الدين اجلديد الذي انطلق من اجلزيرة العربية اكتسحت جيوشه ببضع سنوات الدولة  ،بوتقة اإلسالم

ورفرفت بنوده فوق الواليات التابعة لإلمرباطورية البيزنطية يف آسيا وأفريقيا  ،الساسانية وهدت منها األركان
يقصر أو  ،أن تقتطع ألمد من الزمنو ،ومل تلبث جيوشه أن استولت بعد قليل على معظم إسبانيا وصقلية

بعض املقاطعات الواقعة يف غريب أوروبا وجنوا ودقت جيوشه بعنف شديد أبواب اهلند والصني  ،يطول
وقد اوت الدول أمام الدفع العريب اإلسالمي .. واحلبشة والسودان الغريب وهددت فرنسا والقسطنطينية

كحبات سبحة انفرط عقدها النظيم وذابت األديان اليت وتدحرجت التيجان عن رؤوس امللوك  ،كاألكر
   ٢)سيطرت على الشعوب واألقوام كما يذوب الشمع أمام النار بعد أن أطلّ على الدنيا دين جديد

قلما عرف التاريخ واحلق : (فيقول ،ويتحدث عن السماحة اليت صاحبت تلك االنتصارات العسكرية
مثل هذا الرتر الصغري من االضطراب حيدثه الفتح  ،على األهلني ،يبيف املدى القر ،فتوحات كان هلا ،يقال

فاليهود والنصارى الذين هم أيضا . العريب هلذه األقطار فمن مل يكن عربيا من األهلني مل يشعر بأي اضطهاد قط
فسه من وكان البد من الوقوف هذا املوقف ن. حق هلم أن يتمتعوا بالتساهل وأن ال يضاموا ،من أهل الكتاب

واملطلوب من هؤالء السكان أن يظهروا . وغريها من امللل والنحل األخرى.. الزرادشتية والبوذية والصابئة
ويف نطاق هذه .. وأن يؤدوا له الرسوم املترتبة على أهل الذمة تأديتها ،الوالء لإلسالم ويعترفوا بسيادته وسلطانه

   ١)متتع الزمن بكافة حريام ،العاديةالتحفظات اليت مل يكن لتؤثر كثريا على احلياة 
انتظمت العالقات بني الدولة وسكان : (ويقول متحدثا عن مساحة املسلمني اليت غرسها فيهم اإلسالم
وبقيت كل ملة أو طائفة حمتفظة بقانوا .. البالد األصليني بسهولة كلية وفقًا لروح القانون املعمول به يف البالد
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ونالحظ .. ن يسهرون على الشؤون الدينية عندها باستثناء ما كان منها تابعا للحق العاماخلاص وباملوظفني الذي
.. تطورا ملحوظًا يطرأ على وضع النصارى بعد أن احتفظت بيعهم جبانب من ممارسة العدالة يف األمم اخلاصة

حىت  ،ني اإلداريني احمللينيالرؤساء األعلون لطوائف تعلو سلطتهم سلطة املوظف ،وهكذا برز البطاركة واألساقفة
   ١)إن اليهود أنفسهم مل جيدوا بأسا يف االحتفاظ برؤسائهم الدينيني وبربابنتهم وحباخامهم األكرب

عادة القيام  ،م١٠٠٠حوايل السنة  ،انتشرت: (فيقول ،ويتحدث عن الدوافع احلقيقية للحروب الصليبية
وقلما  ،رب أعظم املمارسات النصرانية نفعا للخالص األبديتزايد السفر إىل األرض املقدسة ألنه اعت ،باحلج

كما يبدو من جهة ثانية أن الغزو التركي مل جيعل الدخول إىل  ،الذين كانوا متساهلني جدا ،ضايقه العرب
أخذوا يف النصف  ،وقد متكنت منهم فكرة احلرب املقدسة ،معابد فلسطني أكثر صعوبة إال أن فرسان الغرب

يؤدون فريضة احلج مجاعات صغرية مسلحة كما أخذوا بعد عودم يبسطون  ،القرن احلادي عشرالثاين من 
 ،وجاء االندماج التركي أخريا يهدد بيزنطية آنذاك ديدا جديا خطريا.. شعورهم بأن الفتح ليس أمرا مستحيالً

  ٢)ففكر الغرب بوجوب وقاية املسيحية من جهة الشرق
 ،طني العثمانيني يف العصور املتأخرة مقارنة مبا تفعله دواوين التفتيش يف أوروباويقارن بني مساحة سال

ما البد من التنويه به عاليا أن هؤالء السالطني العثمانيني مل يظهروا أي حترج أو تعصب جتاه : (فيقول
ويف عهد كان اليهود  ..يف وقت وزمان كان فيه ديوان التفتيش يبطش بالناس بطشا ويرتل م اهللع ،املسيحيني

وبالرغم من إسكان عدد كبري من اجلاليات اإلسالمية .. من إسبانيا ،دومنا رمحة أو شفقة ،واملسلمون يطردون
واعتناق بعض اجلماعات البلقانية اإلسالم فلم يأت العثمانيون شيئًا مهما ليمنعوا السواد األكرب من  ،يف البلقان

   ٣)فاظ بنصرانيتهمسكان البالد البلقانية من االحت
اجنلى غبار الفتح : (فيقول ،ومتيزها مقارنة بسائر احلضارات ،ويتحدث عن عظمة احلضارة اإلسالمية
عول عليها  ،وعن مدنية وال أروع ،وعن حضارة وال أسطع ،اإلسالمي عن إمرباطورية جديدة وال أوسع

سم موات من التراث اإلنساين القدمي روحا بعد أن نفخ اإلسالم يف ق ،الغرب يف تطوره الصاعد ورقيه البناء
كان البد أن حيتل تاريخ العامل اإلسالمي  ،وهلذه األسباب. فنبض وشع وأثرى ،جديدة عادت معه إىل احلياة

كما كان البد لرجل العصر هذا من أن يفهم جيدا أن املدنية ال يقتصر  ،حمالً مرموقًا يف ثقافة رجل العصر
 ،وأن يعرف جيدا أن قبل توما اإلكويين الذي رأى النور يف إيطاليا ،بلد متحيز يف الزمان مدلوهلا على شعب أو

وأن مساجد دمشق وقرطبة ارتفعت قباا قبل كاتدرائية  ،طلع ابن سينا املولود يف إحدى مقاطعات التركستان
ين من غمرة ستنقشع بأسرع مما وأال ينتقص من شأن العامل اإلسالمي اليوم يف ما يعا ،نوتردام يف باريس بزمان

بل علينا اعتبار هذا التاريخ قطعة من .. وأال ينظر إىل التاريخ اإلسالمي من خالل مرئيات ألف ليلة وليلة ،يظن
 ،بالرغم من جزئياته وخصوصياته ،والذي ال يزال ،صميم التاريخ اإلنساين املتنوع بتنوع األزمنة واألمكنة
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   ١)اجلمعاءتاريخ هذه البشرية الواحدة 
ليس ما يلفت النظر ويستبد باخلواطر .. اجلياش بعظائم األحداث ،يف هذا العامل اإلسالمي القلق: (ويقول

واتساع هذه احلركة اليت عمت .. واالزدهار الذي آلت إليه احلركة الفكرية ،مثل الرواج الذي بلغته اآلداب
عيه أمام التنوع لظهور جمار فكرية عامة وتلقيح فتحت الباب على مصرا ،مشارق العامل اإلسالمي ومغاربه
وقد بلغ من غىن التأليف يف العامل اإلسالمي ما جعل الناس يشعرون حباجة .. األفكار واألذهان يف كل مكان

وقامت يف بعض حواضر البالد اإلسالمية الكربى دور للكتب .. ماسة ملن ينهض ويعرف به يف فهارس علمية
ن الكتب جرى تصنيفها على نظم فنية خاصة روعي فيها تصنيف العلوم على أبواب غصت بعشرات األلوف م

كل هذا كان يفترض عددا كبريا من القراء .. وقام على خدمتها جيش من النساخ والوراقني ،ومطالب
   ٢)واملطالعني وطائفة كبرية من الكتاب ومحلة األقالم واملفكرين

أفضت : (فيقول ،يف احلضارة الغربية عرب جسر احلروب الصليبيةويتحدث عن تأثري احلضارة اإلسالمية 
 ،إىل ذيب أخالق الفرسان ،بإقامة الروابط املتينة مع البلدان املتقدمة ثقافيا ،احلمالت الصليبية بسرعة أخريا

هر وإطالع رجال الفكر على بعض مظا.. ونشر استعمال الطرائق والسلع الغريبة وإدخال التقنيات اجلديدة
 ،فجاءت هذه األشكال واملفاهيم والطرائق والعادات: العلم والفلسفة والفن واآلداب يف العاملني العريب واليوناين

وانتشرت بفضل العائدين  ،وشبه اجلزيرة اإليربية ،اليت حصل عليها أحيانا يف إمارات فلسطني وإيطاليا اجلنوبية
   ٣)يحيةتنمي التراث الثقايف يف أوروبا املس ،من احلج

امتدت : (فيقول ،ويف موضع آخر يتحدث عن جسر صقلية الذي انطلقت منه احلضارة اإلسالمية ألوروبا
حيث  ،ففي صقلية املخصصة للنورمنديني. الثقافة اإلسبانية إىل ما وراء حدود السيطرة اإلسالمية املنكمشة

 ،على أنه أعظم أمهية ،دون إسبانيا شأنا ،تألق مركز إشعاع ثان ،عومل املسلمون املقيمون بتساهل قل نظريه
   ٤)انتقلت بواسطته الثقافة اإلسالمية إىل الغرب ،من الشرق الالتيين ،على حد بعيد

بعد زمن قصري توقفت : (فيقول ،ويتحدث عكس هذا عن األثر السليب الذي فعله األوروبيون باملسلمني
ريع الذي أحدثه يف تلك األرجاء جتار النخاسة والرق من حركة التطور يف البلدان األفريقية على أثر العبث الذ

   ٥)بزمن طويل ،قبل أن تطأ أقدام الربتغاليني ،األوربيني هذه احلركة التطورية اليت بعثها اإلسالم يف تلك البالد
   ..حسبك ذه الشهادات منه: وقال ،نظر إيل البابا

  .زه وال قومه من أن ينسب احلق ألهلهمل مينعه دينه وال مرك ..فما أصدقه ..بورك فيه: قلت
  :كلود كاهن

                                                
  .١١٠ – ١٠٩/  ٣: تاريخ احلضارات العام)  ١(
  .٢٢٥ – ٢٢٤/  ٣: تاريخ احلضارات العام)  ٢(
  .٣١٥/  ٣: تاريخ احلضارات العام)  ٣(
  .٣٣٥/  ٣: تاريخ احلضارات العام)  ٤(
  .٥٦٤/  ٣: تاريخ احلضارات العام)  ٥(



 ٤٢٠

هذا : فقال ،فسألت البابا عنه ،١ )كلود كاهن(من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا يف هذا الفصل اسم 
  .وله شهادات صادقة جعلتين أضعه يف هذا الدفتر ،رجل من مستشرقي فرنسا الكبار

وتقرب إلينا عقوال كنا نظن  ،ه الشهادات متأل النفس رضىفإن مثل هذ ..فاذكر يل منها ما تراه: قلت
  .أنفسنا أبعد الناس عنها

ومنها ما يتعلق  ،منها ما يتعلق بالرسول  ..شهاداته مثل شهادات غريه ذات مناحي خمتلفة: قال
   ..واتمع املسلم ،ومنها ما يتعلق باحلضارة اإلسالمية ..باإلسالم وشرائع اإلسالم

   عن شهاداته عن رسول اهللا  فحدثين: قلت
اصطبغت شخصية حممد بصبغة : (فقد قال ،أعظم الشخصيات العاملية منها اعتباره رسول اهللا : قال

   ٢)تارخيية قد ال جتدها عند أي مؤسس آخر من مؤسسي الديانات الكربى
صف أن حممدا كان يف يبدو للمؤرخ املن: (فيقول ،ويذكر القيم النبيلة اليت كان يتحلى ا رسول اهللا 

عداد الشخصيات النبيلة السامية اليت سعت يف كثري من احلماس واإلخالص إىل النهوض بالبيئة اليت عاش فيها 
كما استطاع يف الوقت نفسه أن يكيف رسالته حسب طباع الناس وتقاليدهم مبزيد من الفهم  ،أخالقيا وفكريا

وحتم علينا أن نلقى حممدا بعواطف اإلجالل  ..ة اليت بشر اوالتنظيم حبيث كفل البقاء واخللود للرسال
واالحترام ملا حتلى به من مسو اإلهلام ومن قدرة على تذليل العقبات اإلنسانية عامة والتغلب على مصاعبه 

فقد أكدت . ورمبا أثارت فينا بعض جوانب حياته شيئًا من االرتباك تبعا لعقليتنا املعاصرة. الشخصية خاصة
لكن الثابت  ،ملهاترات على شهوات الرسول الدنيوية وأحملت إىل زوجاته التسع الالئي اختذهن بعد وفاة خدجيةا

وأا استهدفت احلصول على والء بعض األشراف  ،أن معظم هذه الصالت الزوجية قد طبعت بطابع سياسي
  ٤)عته على حنو ما خلقها اهللامث إن العقلية العربية تقر اإلنسان إذا استخدم طبي ..٣وبعض األفخاذ 

على  ،فكان ،نشأ الرسول يف جمتمع بال دولة: (فيقول ،ويتكلم عن بعض املنجزات الكربى لرسول اهللا 
ونتج عن ذلك أن القانون االجتماعي صار . ومنظما تمع دنيوي ،حنو ال تتبينه إال العقول العصرية مبشرا بدين

كان . كما كان احترام القانون االجتماعي جزًءا مكمالً لطاعة اهللا تعاىل ،جزًءا متماسكًا مع القانون الديين
ومل  ،فكان اتمع نفسه هو الدولة والدين. هو األساس املشترك للعقيدة وللتنظيم الزمين –إذن  –الوحي بذاته 

ستطع العقول أن تتخلى ومل ت ،لقد كان هذا التوجيه حامسا.. يتسن ألحدمها أن يبقى وحده نظاما قائما بذاته

                                                
، وخترج باللغات الشرقية من السوربون ومدرسة اللغات الشرقية ومدرسة ١٩٠٩ولد عام  Cl. Cahenكلود كاهن )  ١(

، وأستاذًا لتاريخ اإلسالم يف كليـة اآلداب جبامعـة   )١٩٣٨(املعلمني العليا، وعني حماضرا يف مدرسة اللغات الشرقية يف باريس 
  .، ويف جامعة باريس)١٩٤٥(ستراسبورغ 
عدد كبري من الدراسات واألحباث يف االت الشهرية، وحقق العديد من النصوص التارخيية املهمة، كما أجنز عددا : من آثاره

  .من املؤلفات عن احلروب الصليبية
  .١٤/  ١تاريخ العرب والشعوب اإلسالمية، )  ٢(
  . من هذه السلسلة) املعصوم النيب(سنرى التفاصيل املرتبطة بالرد على هذه الشبهة يف رسالة )  ٣(
  .١٨/  ١تاريخ العرب والشعوب اإلسالمية، )  ٤(



 ٤٢١

وكان من نتائجه يف العصور التالية أن الرجل املسلم أصبح يطلب من نظامه السياسي  ،عنه إىل مدة غري قصرية
   ١)فإن فقد ذلك فقد أيضا مبدأ الطاعة احملتمة عليه إزاء هذا النظام ،أن يكون على جانب من الكمال

: فيقول ،اره العلم املصفي لكل ما ورد عن رسول اهللا باعتب ،وقدرته التمحيصية ،ويشيد بعلم احلديث
ولقد باشر العلماء . احلق أننا نتجاوز النقد العلمي الصحيح إذا حنن أنكرنا على كل حديث صحته أو قدمه(

مبثل هذا التمحيص منذ عهد بعيد فوجدوا أن التحريف أو التلفيق قد ال يعمان على نسق واحد واستندوا يف 
مبعىن أن املوقف النقدي مفروض على . األحاديث اليت ميكن اعتبارها سابقة أو حجة يعتد ا ذلك إىل بعض
قد التزموا  –على طريقتهم  –وفقهاء املسلمني أنفسهم هم قدوة لنا يف هذا املضمار ألم . الباحث املنصف

  ٢)بذلك املوقف منذ العصر الوسيط
  .فحدثين عن شهاداته عن اإلسالم: قلت
وهي امليزة اليت تفتقدها  ،حدث كلود كاهن عن ميزة اجتماع الدين والدنيا يف الشريعة اإلسالميةيت: قال

فهي إذن . وجتاه أنفسهم فيما بينهم ،متلي شريعة اإلسالم فرائض على الناس جتاه خالقهم(فيقول  ،سائر األديان
على . ن والدنيا أمر غريب على اإلسالموالتمييز بني الدي ،شريعة دينية اجتماعية –على حد تعبرينا احلديث  –

واملسلم هو ). اإلسالم(أن أهم فريضة جتاه اخلالق هي اإلميان به واإلذعان ملشيئته وذلك هو املقصود من كلمة 
  ٣)كذلك أوجب على الناس أعماالً حمددة ال قيمة هلا إال بالنية احلسنة. من يدين باإلسالم

 ،وعلى السلطة اليت حتكمه ،لذي يفرضه اتمع املسلم على نفسها ،)احلكم بالشريعة(ويتحدث عن مبدأ 
من املقتضيات األساسية للمجتمع اإلسالمي إنشاء نظام اجتماعي يقوم على أساس مستمد من الشريعة : (فيقول
 –يا قبوالً جزئ –الذي قبلت به املسيحية  –مبعىن أن اإلسالم مل يعهد مبدئيا ذلك املفهوم الروماين .. اإلهلية

ولو حتت إشراف  –والذي يعترف بشرعية دولة قائمة حبد ذاا متلك القدرة على التشريع تشريعا قيما مقبوالً 
هي  –من حيث املبدأ  –فالقاعدة الثابتة . دون اللجوء يف كل حالة من احلاالت إىل توجيه إهلي –من اإلله 

بل إن اخلليفة ال ميلك سلطة . من وضعه موضع التنفيذالشرع احلنيف الذي أوحي به للناس دفعة واحدة والبد 
  ٤)معنوية إال بقصد تطبيق هذا الشرع

قد ندعو : (فيقول ،يف العقيدة اإلسالمية مقارنا هلا بالعقيدة املسيحية) العقالنية(ويتحدث عن خاصية 
ومن الناحية املبدئية  –سلم علماء الكالم املسلمني بعلماء الدين مع حتفظ واحد وهو أن ندرك أن اإلميان عند امل

فلم يوجد إذن نظريا انفصام يباعد بني اإلميان والعقل على حنو ما عهدته مثالً الفلسفة  ،أمر عقلي صرف –
  ١)املسيحية

إن اإلسالم ال يعترف بأي متييز : (فيقول ،ويتحدث عن املساواة اليت فرضها اإلسالم على اتمع  املسلم
                                                

  .٢٠١ – ٢٠٠، ص )حترير كرونباوم(الوحدة والتنوع يف احلضارة اإلسالمية )  ١(
  .٩٥/  ١تاريخ العرب والشعوب اإلسالمية، )  ٢(
  .١٩/  ١تاريخ العرب والشعوب اإلسالمية، )  ٣(
  .٩١/  ١اإلسالمية، تاريخ العرب والشعوب )  ٤(
  .١٠٤/  ١تاريخ العرب والشعوب اإلسالمية، )  ١(



 ٤٢٢

كما ال يقر أي نظام لسكاا  ،بأي خاصة نوعية –بوصفها جمموعة  –املدينة وال خيص . بني األفراد
  ١)البورجوازيني(

  .فحدثين عن شهاداته املرتبطة باحلضارة اإلسالمية: قلت
 ،حتدث عن معجزة الفتوحات اإلسالمية اليت متكنت من أن حتتوي أكثر العامل يف مدة قصرية جدا: قال

حىت  –مثة شعب خامل الذكر . مع فتوحاته اخلاطفة وكأا من األمور اخلارقة يبدو لنا نشوء اإلسالم: (فقال
وما هي إال سنوات حىت بسط سلطانه . استطاع أن جيمع كلمته بدافع عقيدة جديدة –تلك الفترة من الزمن 

البيزنطية  على اإلمرباطورية الساسانية قاطبة وكذلك على مجيع األقاليم اآلسيوية واألفريقية التابعة للدولة
 ،مث مل يلبث أن ضم إليه اجلزء األكرب من إسبانيا باإلضافة إىل جزيرة صقلية ،باستثناء غريب آسيا الصغرى

وهو يف الوقت نفسه قد طرق أبواب اهلند والصني واحلبشة . واستوىل مؤقتا على مواقع أخرى يف قارة أوروبا
وخضعت هلذا الدين اجلديد  ،فتداعت أمامه أعرق الدول .والسودان الغريب وبالد غالية ومدينة القسطنطينية

  ٢)مجيع الديانات اليت استقرت يف البالد املترامية األطراف من ر سيحون حىت السنغال
حافظت األقوام املغلوبة : (فقال ،وحتدث عن السماحة اليت تعامل ا املسلمون مع من فتحوا أراضيهم

يف ذلك سوى االمتناع عن تلك التظاهرات العامة اليت تؤذي املسلمني يف على حرية إقامة شعائرها ال حيدها 
ورأى املسلمون يف أداء الضريبة هلم .. كما حافظت تلك األقوام على شرائعها اخلاصة. املناطق اآلهلة م

عرب خارج اعترافًا بالسيادة العليا لألمة اإلسالمية ولقاء ذلك استبقى األهايل ما ميلكون من عقارات ونزل ال
وخباصة يف فترات احلروب كإيواء  ،وكان على املغلوبني أيضا واجب الوفاء واإلخالص للفاحتني.. ممتلكام

  ٣)املسلمني وتزويدهم باألخبار واالمتناع عن إفشاء املعلومات للعدو
دامت قرونا حقيق بنا أن نبدد بعض األخطاء اليت : (فيقول ،ويرد على بعض الشبهات املتعلقة ذا اجلانب

فقد قاتل الصليبيون األتراك يف العهود الالحقة ونظمت يف الغرب الدعوة ملكافحتها فاستنتجوا من ذلك . عديدة
ألن االضطهاد .. وهذا أمر باطل ،أن النظام السياسي السلجوقي اجلديد قد وصم بتعصب من نوع خاص

وهو حادث شاذ مت خارج . يف مصر) احلاكم(فة الوحيد الذي سجله التاريخ وقتئذ هو ذلك الذي أمر به اخللي
وفيها كان التركمان سببا يف (ومل مييز املؤرخون الغربيون بني آسيا الصغرى . اإلمرباطورية التركية وقبل قيامها

وبني أيدينا العديد من الشهادات والقرائن اليت تنهض دليالً . وبني كافة العامل السلجوقي..) قيام االضطراب
املسيحيني من أهل البالد كانوا على العكس من ذلك قد هلّلوا فرحا حلكومة السادة اجلدد عقب عودة على أن 

  ١)النظام مبجيء السالجقة ومل خيطر هلم مطلقًا أن يستنجدوا بالغرب لينقذوهم
 تعين كما ال ،ال تعين السمة اإلسالمية الواضحة للدول السلجوقية أا تضم فقط الرعايا املسلمني: (ويقول

                                                
  .١٨٨/  ١تاريخ العرب والشعوب اإلسالمية، )  ١(
  .٦ – ٥/  ١تاريخ العرب والشعوب اإلسالمية، )  ٢(
  .٢٨/  ١تاريخ العرب والشعوب اإلسالمية، )  ٣(
  .٣٥٥/  ١تاريخ العرب والشعوب اإلسالمية، )  ١(



 ٤٢٣

هنا أيضا أن نبدد كثريا من األخطاء الصادرة أحيانا عن نية  –وحقيق بنا . أن الذميني قد ضاقوا ا ذرعا
لكن الوضع . قلنا إن الفتح التركماين كان قاسيا وإنه أدى يف بعض الظروف إىل كوارث فاجعة. حسنة

اإلسالمية العريقة بعد أن استقر النظام السياسي يف القانوين للنصارى احملليني مل خيتلف عما كان عليه يف الدول 
بل غالبا ما كان وضعهم يف آسيا الصغرى  ،ولو أن املناوشات استمرت على احلدود بصورة متقطعة ،البالد

وهكذا تقدم لنا الدولة السلجوقية تداخالً لعناصر متباينة . أفضل من الناحية الفعلية حبكم غالبيتهم العددية الثابتة
ا متذمرين حقًا ،اجدا يعاودهم احلنني فعالً إىل استرجاع املاضي أو استعادة السيادة  ،وال نرى فيها أناسأو أناس

  ١)وهي مل تترك يف أذهان الناس ذكريات سعيدة فقط يف جمال الفدائية واملنازعات الطائفية ،البيزنطية مثالً
أن يعوض عن اخلسائر اليت تكبدها يف البحر  استطاع اإلسالم: (فيقول ،ويتحدث عن الصمود اإلسالمي

ففي السودان كانت القوافل املغربية . املتوسط مبكاسب حصل عليها يف أفريقيا السوداء وآسيا اجلنوبية الشرقية
أما الزعماء الزنوج احملليون فقد وجدوا يف اإلسالم مبادئ وتعاليم تساعدهم .. قد نشرت اإلسالم منذ زمن بعيد

وامتدت سيادة إمرباطورية . ؤسسات سياسية أرسخ بنيانا من تلك اليت عهدوها قدميا يف بالدهمعلى إنشاء م
اليت خلفتها ) غاوا(وكذلك سيادة إمرباطورية  ،يف املركز) تومبوكتو(مع حاضرا ) القرن الرابع عشر) (مايل(

وانتشرت الثقافة اإلسالمية يف . ةيف القرن اخلامس عشر من الغابات العذراء حىت الواحات الصحراوية املغربي
التقت تأثريات مغربية ) تشاد(ويف بالد ). األندلسيني(تلك البقاع على يد العلماء املغاربة وخمتلف النازحني 

ولو من  –مث مل يلبث أن قدم النخاسون األوربيون فأوقفوا هذا التقدم الثقايف الذي أحدثه اإلسالم . ومصرية
  ٢)الغربيني بأمد بعيدقبل جميء  –بعض الوجوه 
أال وهي قدرة املسلمني  ،مثة ظاهرة تسترعي االنتباه يف كل مرحلة من مراحل التاريخ اإلسالمي: (ويقول

ذلك ألن التاريخ الذي صنعه يف بداية األمر نفر قليل من أناس منعزلني قد أصبح . على النهوض من كبوم
م على مر الزمن وظلّت خملصة له إخالصا مطلقًا ويعلم العمل املشترك موعة من الشعوب انتسبت لإلسال

   ٣)املبشرون املسيحيون أم ال يقدرون على تغيري عقيدة املسلم
أما احلضارة اجلديدة اليت انبثقت عن هذه : (فيقول ،ويتحدث بإعجاب شديد على احلضارة اإلسالمية

بعد أن  ،دت الغرب من علومها ويف شىت امليادينفهي قد أفا ،الفتوح اإلسالمية فقد كانت من أزهى احلضارات
مث امتزج التاريخ اإلسالمي منذ ثالثة عشر قرنا . حضنت النصيب األكرب من التراث القدمي وأمدته باحلياة

ولئن تطورتا . ولت احلضارتان من معني واحد ،بالتاريخ الغريب امتزاجا مستمرا سواء يف احلرب أم يف السلم
وال يسع املرء يف . فال بد أن تعيننا املوازنة بينهما على الوصول إىل تفاهم أفضل ،اعدتا تباعدا عميقًافيما بعد وتب

هلذه األسباب مجيعا .. القرن العشرين أن يبقى مبعزل عن أي أسرة من األسر اليت يتألف منها اتمع اإلنساين
وكان حقيقًا بنا أن نطرح جانبا . يف ثقافتنا الغربية كان خليقًا بتاريخ العامل اإلسالمي أن يشغل مكانة مرموقة

                                                
  .٣٦٧/  ١العرب والشعوب اإلسالمية، تاريخ )  ١(
  .٤٠٤/  ١تاريخ العرب والشعوب اإلسالمية، )  ٢(
  .٤٠٥/  ١تاريخ العرب والشعوب اإلسالمية، )  ٣(
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حىت  ،تلك الفكرة اخلاطئة اليت جتعل احلضارة ملكًا لبعض الشعوب وبعض األقاليم املنفردة مبثل هذا االمتياز
وأن مساجد دمشق  ،ندرك أن ابن سينا املولود يف آسيا الصغرى قد وجد قبل القديس توما املولود يف إيطاليا

وبالتايل ال مناص لنا من التخلي عن هذا االزدراء الذي نبديه . ة قد أنشئت قبل كاتدرائيات فرنسا وأملانياوقرطب
للشعوب اإلسالمية املعاصرة لنا حبكم تضاؤل شخصيتها تضاؤالً قد يكون عابرا أمام قارة أوروبية استطاعت 

  ١)أن ختطو خطوات حثيثة يف مضمار الثقافة والسلطان
تقوم األمهية التارخيية : (فيقول ،تفتح املسلمني على تراث األمم املختلفة واالستفادة منه ويتحدث على

لكنه . مما أتاح للغرب أن يتقبل هذا التراث بدوره ويف عهد الحق ،للعلوم العربية على احتضاا التراث القدمي
نشاهد مطلقًا يف التاريخ مثل ذلك ولعلنا ال . من احليف أن نقصر هذه األمهية على جمرد دور الوسيط السليب

ومل تتجمع قط املعلومات املتوفرة ألمة من األمم مبثل ذلك  ،احلماس الفكري الذي نشاهده عند العرب
وتيسر عرض ذلك يف . فقد أضافوا إىل العلم اإلغريقي كل ما أسهمت فيه املدنيات الشرقية األخرى. االتساع

فإم قاموا مبقارنة هذه النصوص  ،نطلقوا من النصوص القدميةوإن صح أم ا. لغة ذات حضارة واحدة
وإذا كان علماء . والبد من أن ينجم عن ذلك كله تقدم على أقل تقدير يف بعض امليادين ،وانتقادها وضبطها

لكنهم عوضوا عن ذلك مبيلهم الشديد إىل  ،أقل قوة يف التجريد من اليونان –رغم نزعتهم الفكرية  –املسلمني 
فالعلم الذي خلفه العرب هو علم مارسوه يف حيام . ولقد بني التقدم العلمي الالحق أمهية هذا امليل. لتجربةا

قد عرب تعبريا ) وهو أحد كبار العلماء(وكان الرازي . وهلذا السبب ظل على قيد احلياة وقدر له البقاء ،اليومية
لك مبدأ غريب على معظم مفكري العصر الوسيط الذين وذ ،واضحا جدا عن إمكانية استمرار التقدم العلمي

  ٢)نأوا بعبء احلكمة القدمية
: فيقول ،حبيث مل يكونوا ناقلني فقط ،ويبني مدى الفاعلية اليت تعامل ا املسلمون مع تراث األمم املختلفة

  ٣)الكتب بل كانوا يترمجون بغية النظر يف هذه ،ينظرون فيما يترمجون ،بطبيعة احلال ،كان العرب(
ال بد لنا : (فيقول ،ويقارن بني العلوم اإلسالمية يف العصور الوسيطة بالعلوم اليت كانت تنتشر يف أوروبا

وهي إذا قورنت . تشهد على حيوية فكرية بالغة ،رغم ما نلحظ فيها من تكرار ،من القول بأن املؤلفات العربية
أثارت يف  ،أو باآلثار اليت وضعت إبان النهضة البيزنطية ،)جيالكارولن(باملؤلفات األوروبية الصادرة بعد العهد 

  ١)نفوسنا الدهشة واإلعجاب
ال يسع املؤرخ أن ينفض يده من : (فيقول ،ويتحدث حبزن عما أصاب احلضارة اإلسالمية من احنطاط

انت هذه فقد ك. حضارة يف حال احنطاطها دون أن تعتريه عاطفة من الكآبة اليت ال تتناىف مع املوضوعية
وفترة  ،إجنازا رائعا من منجزات اإلنسان ،احلضارة مدة طويلة من الزمن ورغم اضطراباا ونقاط الضعف فيها
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لكنها تنهض دليالً على أن . ذلك أمر ال ريب فيه. إن احلضارات مجيعا عرضة للفناء.. حامسة من وجوده
فإن  ،ومهما يكن من أمر. أو بعثها من جديد الشعوب اليت أوجدت هذه احلضارات قادرة على إبداع غريها

وأنه لوال مسجد قرطبة ملا شيدت  ،الغرب ال يسعه أن يتجاهل بأنه أخذ العلم والتفكري عن ابن سينا وابن رشد
  ١)بالذات يف قلب فرنسا على النحو الذي شيدت به) بوي(كاتدرائية 

  .من الرجال عن قوله لقد أنطق اهللا هذا الرجل مبا عجز كثري: فقلت ،سكت البابا
  .البد لكل باحث منصف صادق أن يقول ما قال: قال

  :مكسيم رودنسن
: فقال ،فسألت البابا عنه ،٢ )مكسيم رودنسن(من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا يف هذا الفصل اسم 

تعلق مبا اكتشفه ومجيعها ت ،واحلضارة اإلسالمية ،وله شهادات عن رسول اهللا  ،هذا رجل من علماء فرنسا
  .املؤرخون األوروبيون ـ بعد البحث والتمحيص ـ من أخطاء

بظهور عدد من ( :وهو يذكر ما اكتشفه املؤرخون األوروبيون من صفات رسول اهللا  ،منها قوله
املؤرخني األوروبيني املستنريين يف القرن الثامن عشر بدأت تتكامل معامل صورة هي صورة حممد احلاكم 

   ٣)واحلكيم واملشرع املتسامح
هكذا أظهرت الترمجات الالتينية ملؤلفات : (فيقول ،وامتدادها العاملي ،ويتحدث عن احلضارة اإلسالمية

املسلمني تدرجييا وانتشرت ثروة العرب العلمية حبيث وصلت إىل إجنلترا واللورين وسالرينو وخصوصا إىل 
   ٤)إسبانيا حيث كان االتصال جيري بسهولة أكثر

اكتملت اموعة األوىل من مؤلفات ابن سينا الفلسفية وأخذت تروج يف  ،م١١٨٠يف عام : (يقولو
وقد أخذت تتشكل يف أذهان .. وتبعها ترمجات لفالسفة آخرين بتالحق سريع ،أوروبا وكان تأثريها بالغا

لك صورة مضادة متاما وكان ت. املفكرين الغربيني صورة أخرى للعامل اإلسالمي بوصفه مهدا لفالسفة عظام
وهي الصورة اليت خلقتها  ،صورة الكيان السياسي الذي يسيطر عليه دين معاد ومغلوط ،للصورة السابقة

واستطاع علماء الالهوت الفالسفة أن ينقلوا إىل املسيحية ما .. اخلرافات السخيفة والكريهة يف أذهان الناس
   ١)املسلم(يعين فعليا ) الفيلسوف(بل لقد جاء وقت كان لفظ .. كان يذكره ابن سيناء عن احلضارة اإلسالمية

من وجهة النظر الفكرية جند أن كبار املؤلفني املسلمني الذين كان اكتشافهم قوة جتديدية : (ويقول
وخالل عدة قرون جند أن ابن سينا . بصورة تدرجيية ويدجمون ضمن الثقافة العامة) ويهضمون(أصبحوا يتمثلون 

                                                
  .٤٠٦ – ٤٠٥/  ١تاريخ العرب والشعوب اإلسالمية، )  ١(
  .، من أساتذة مدرسة الدراسات العليا بباريس، مث مديرها١٩١٥مكسيم رودنسن، ولد عام )  ٢(

دانـيت  (يف االت املعروفة مـن مثـل   ونشر عددا من الدراسات ). ١٩٤٩) (مباحث يف فن الطبخ عند العرب: (من آثاره
  ).دراسة الصالت بني اإلسالم والشيوعية(، و)حياة حممد واملشكلة االجتماعية املتعلقة بأصول اإلسالم(، و)واإلسالم

  .٦٨ – ٦٧/  ١، )تصنيف شاخت وبوزوث(تراث اإلسالم، )  ٣(
  .٣٦/  ١:تراث اإلسالم)  ٤(
  .٤١ – ٤٠/  ١تراث اإلسالم، )  ١(
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ومؤلفني آخرين يف العامل  ،وابن سيناء وعلي بن العباس والرازي يف الطب ،الغزايل يف الفلسفةوابن رشد و
   ١)اإلسالم جند هؤالء يقلدون وتعاد طباعة أعماهلم ويعلق عليها وتدرس

 –يف الوقت الذي نتكلم عنه  –أصبح الناس : (فيقول ،ويتحدث عن انتشار مثل هذا الوعي بني العامة
ولعلهم كانوا يبحثون  ،بنظرة حمايدة بل بشيء من التعاطف ،الدين الذي كان ينافس املسيحية يستطيعون رؤية

ففي . نفس قيم االجتاه العقالين اجلديد الذي كان خمالفًا للمسيحية) وجيدون فيه بالطبع(فيه بصورة ال شعورية 
لذي ناله يف العصور الوسطى القرن السابع عشر انربى كثري من الكتاب للدفاع عن اإلسالم ضد اإلجحاف ا

وانتقل اجليل التايل من املوضوعية .. وأثبتوا قيمة وإخالص التقوى اإلسالمية ،وضد جمادالت املنتقصني من قدره
فكان ينظر إىل اإلسالم كدين عقالين بعيد كل البعد عن العقائد املسيحية املخالفة .. إىل مرحلة اإلعجاب

وخالصة . إىل حياة أخالقية وبني حاجات اجلسد واحلواس واحلياة يف اتمعمث إنه وفق بني الدعوة .. للعقل
   ٢)رجال عصر التنوير(القول فهو كدين كان قريبا جدا من الدين الطبيعي الذي كان يعتقد به معظم 

ظهر اإلسالم لبعض أولئك : (فيقول ،ويتحدث عن تراجع بعض اليساريني عن موقفهم من اإلسالم
  ٣)بل اعتنق بعضهم ذلك الدين اإلسالمي ،بطبيعته) تقدمي(وربيني على أنه يف جوهره عامل اليساريني األ

 ١٩٦٥يف أكتوبر : (فيقول ،بل يتحدث عن تراجع الكنيسة نفسها عن بعض مواقفها اخلاطئة من اإلسالم
ته ويسوع ومرمي واألنبياء اليت جاء ا اإلسالم واليت تتعلق باهللا وقدر) باحلقائق(أشاد جملس الفاتيكان املسكوين 

ولقد أعجب بعض املسيحيني بالقيمة الروحية الدينية اإلسالمية وأزعجتهم مواقف .. واملرسلني عليهم السالم
  ٤)الظلم التارخيية اليت وقفتها شعوم من اإلسالم

لكأن هذا الرجل الفاضل يدعو إىل مراجعة مجيع مواقف الغرب من اإلسالم : فقلت ،سكت البابا
  .اتمعات اإلسالميةو

  .وما تلك األمثلة إال مناذج عن هذه الدعوة العظيمة ..ذلك ما يهدف إليه ..أجل: قال
قُلْ إِنما أَعظُكُم بِواحدة أَنْ تقُوموا للَّه مثْنى وفُرادى ثُم  ﴿:'لكأين ا ينادي مبا نادى به قوله : قلت
  )٤٦يةمن اآل: سـبأ( ﴾ تتفَكَّروا
  .لتستنري بنور العلم ،فما نفع القلب مثل مراجعة متحو ظلمات الوهم ..أجل: قال

  :هنري ماسيه
من : فقال ،فسألت البابا عنه ،١ )هنري ماسيه(من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا يف هذا الفصل اسم 

                                                
  .٥٢/  ١تراث اإلسالم،  ) ١(
  .٦٦ – ٦٤/  ١، )تصنيف شاخت وبوزوث(تراث اإلسالم )  ٢(
  .٩٤/  ١تراث اإلسالم، )  ٣(
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، عمل مديرا للمعهد الفرنسي بالقاهرة، وعني أستاذًا يف جامعـة اجلزائـر   ١٨٨٦ولد عام  H. Masseهنري ماسيه )  ١(

جممع الكتابات واآلداب ويف امع العلمي العريب بدمشق، وانتدبته احلكومة لعديد مـن املهـام    ، وعضوا يف)١٩٢٧-١٩١٦(
  .الثقافية واختارته اليونسكو يف جلنة املستشرقني
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بفضل : (فيقول ،الكربى شهادات هذا الرجل اليت جعلتين أضعه هنا حديثه عن منجزات رسول اهللا 
فإن العرب وعوا أنفسهم وخرجوا  ،وهي إصالحات موحدة بشكل أساسي ،إصالحات حممد الدينية والسياسية

  ١)من ظلمات اجلهل والفوضى ليعدوا دخلوهم النهائي إىل تاريخ املدنية
الدينية بني  كان حممد هو املشرع امللهم واحملرك األول للوحدة: (فيقول ،ويتحدث عن بعض صفاته 

  ٢)وكان بسيطًا وحازما. .،مجيع األقوام
يف القرآن يظهر إبراهيم عدة مرات مع عنوان : (فيقول ،ويتحدث عن عالقة اإلسالمية بامللة احلنيفية

 ،ويبدو أن هذه العبارة السابقة لعصر حممد كانت تدل على أناس ال يعتنقون املسيحية وال اليهودية ،احلنيف
ولكن حممد  سينتهي إىل .. إىل توحيد كامل ،إىل دين أكثر جتردا من العقائد واملذاهب ويتطلعون بغموض

توحيد يبلور ائيا أحالم احلنفاء  ،إىل دين أساسي وفطري ليست األديان األخرى سوى دالالت عليه ،التوحيد
  ٤)٣حبيث جيب أن نرى م مبشرين مبحمد ،الغامضني

تضاعفت فجأة أمهية النصوص : (فيقول ،وعه إىل مصادره األصليةورج ،ويتحدث عن ربانية اإلسالم
وبدأ الفقه ينتظم ولكن بوفاق تام مع . املقدسة ألن دراستها مل تكن قضية تدين فقط بل قضية تطبيق عملي

  ٥)القانون السماوي
  :  الدو مييلي

هذا : فقال ،فسألت البابا عنه ،٦ )الدو مييلي(من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا يف هذا الفصل اسم 
وترتبط  ،وقد رأيت له شهادات رائعة ترتبط بتخصصه ،متخصص يف تاريخ العلوم ،رجل من مستشرقي فرنسا

يف عصر االحنطاط ( :منها قوله ـ وهو يتحدث عن معجزة الفتوحات اإلسالمية ـ ،باحلضارة اإلسالمية
ض فجأة يف قلب الصحاري  ،إمرباطورية دقلديانوس القدميةالعميق بالبلدان اليت كانت من قبل تعد قسما من 

كما هو من ألد خصوم املمالك اجلديدة اليت  ،العربية خصم من اخلصوم تابع تلك اإلمرباطورية العجوز املترحنة
كما لو كانت عناية اهللا الدائمة هي اليت  ،وظل هذا اخلصم يزداد عظمة يف مرأى العني. كانت ناشئة يف الغرب

                                                                                                                                 
، كما ترجم وحقق العديـد  )١٩٥٧) (اإلسالم: (، وصنف كتابا بعنوان)١٩١٩) (سعدي(نشر كتابا عن الشاعر : من آثاره

  .ة، ونشر العديد من األحباث يف االت االستشراقية الشهريةمن النصوص العربي
  .٥٥اإلسالم، ص )  ١(
  .٥٩اإلسالم، ص )  ٢(
  .هذه الشهادة حتمل على وجوه خمتلفة، وقد محلناها هنا على أحسن وجوهها، وهكذا سائر ما نذكره من شهادات)  ٣(
  .٤٠ – ٣٩اإلسالم، ص )  ٤(
  .١٢٣اإلسالم، ص )  ٥(
توىل وكالة امع الدويل لتاريخ العلوم وأسس جملـة  . مستشرق فرنسي، تفرغ لتاريخ العلوم A. Mieliمييلي   الدو)  ٦(

  .اليت تسجل نشاطه) آركيون(
علم الفلك يف العـامل  (، )١٩٣٨) (العلم العريب وأثره يف التطوير العلمي العاملي(، )١٩٣٥باريس ) (تاريخ العلوم: (من آثاره

، ١٩٤٢٩) (العلم اإلسـالمي (، )١٩٤١) (علم اجلغرافيني العرب(، )١٩٤١) (علم النبات عند العرب(، )١٩٤١) (اإلسالمي
  .وغريها). ١٩٤٢) (التشريح العريب(، )١٩٤٢) (الرياضيات العربية(



 ٤٢٨

حىت تال فتح سورية ومصر بعد قليل تقوض إمرباطورية  ،تقود عساكره املخلصني إىل اجلهاد والنصر املبني
  ١)مهددين مبثل ذلك املصري –الذين اقتطعت منهم فعالً أقاليم كثرية  –وأصبح أخالء قسطنطني  ،الساسانيني

فع القوية اليت تشمل أحيانا مجيع بباعث من تلك الدوا: (فيقول ،ويتحدث عن دوافع الفتوحات اإلسالمية
فاض أولئك  ،وتكاد تبدو متعذرة الفهم للمراقب اخلارج عن دائرا أو الذي مل شهد مثلها من قبل ،الناس
أو أقاموا سلطان اإلسالم على قسم عظيم  ،اليت هي موطنهم األول فأسسوا اإلسالم ،من شبه اجلزيرة.. العرب

  ٢)وهم رغبة جد عنيفة يف الدعوة الدينيةحتد ،من العامل املتحضر القدمي
 ،إن السكان الساميني يف سوريا ومصر: (فيقول ،ويتحدث عن الدور التحرري الذي قام به املسلمون

من قبل احلكومات األجنبية التابعة  –على األخص بسبب الضرائب  –الذين قاسوا كل صنوف الضغط واهلول 
كما أن املسيحيني  ،مل يستطيعوا أن يروا يف العرب إال حمررين خملصني ،ةللدولة البيزنطية أو اململكة الساساني

بعد أن كانوا  ،يف الشرق استطاعوا أن يعتمدوا على التسامح اإلسالمي) طبيعة املسيح(القائلني بوحدة الطبيعة 
  ٣)خيشون االضطهاد من قبل نصارى القسطنطينية
ت شروط الفتح اإلسالمي تسمح ببقاء بذور كان: (فيقول ،ويتحدث عن تسامح املسلمني بإعجاب

على  ،ولغام ،وقوانينهم ،الذين واصلوا التمتع بعادام ،احلضارات القدمية عند طوائف كبرية من األهايل
وكان طبيعيا مع ذلك أن . شريطة أن يعطوا بانتظام قيم اجلزية املفروضة على من ال يدخل يف مجاعة املسلمني

أم بسبب  ،سواء أكان ذلك بسبب اجلوار ،قات بني الفاحتني وأهل البالد يف وقت مبكرتتأسس الروابط والعال
  ٤)اعتناق األهايل كثريا وقليالً لإلسالم بوجه خاص

مل ميتد لواؤه على ما حكموه .. وملوك الطوائف ،التسامح العظيم الذي حتلى به اخللفاء األمويون: (ويقول
بل انبسط ظله أيضا على العلماء  ، من إفريقية واملشرق فحسبأو على املسلمني القادمني ،من شعوب

يف ذلك القطر  ،املسيحيني الذين أقبلوا مهطعني من أبعد األقطار لتلقي العلوم يف املدن املزدهرة اليت ال حتصى
  ١)الساحر األندلس اآلخذ مبجامع األلباب

ن وصل التراث اإلنساين القدمي بالتراث ويتحدث يف جمال ختصصه عن الدور العظيم الذي قام املسملون م
ألن هذا العلم العريب يكون  ،هلو باملكانة األوىل من األمهية يف تاريخ العلوم.. إن مقام العلم العريب: (اجلديد

وإذا حنن مل نواجه ذلك العلم العريب ومل . حلقة االتصال واالستمرار بني احلضارة القدمية وبني العامل اجلديد
وإذن ينبغي أن جنتهد يف . نجد فراغًا يتعذر تفسريه بني احلضارات القدمية وبني حضارتنا احلديثةنتفهمه فس

  ٢)دراسته بعناية
                                                

  .٧٤العلم عند العرب، ص )  ١(
  .٧٥العلم عند العرب، ص )  ٢(
  .٨١العلم عند العرب، ص )  ٣(
  .١٢٣ص  العلم عند العرب،)  ٤(
  .٤٥٤العلم عند العرب، ص )  ١(
  .١١ – ١٠العلم عند العرب، ص )  ٢(



 ٤٢٩

ينبغي أال نظن أن العرب مل : (فيقول ،ويرد على شبهة احنصار دور علماء املسلمني يف نقل التراث القدمي
وإذا كانت خطوات التنمية  ،بل على النقيض من ذلك. يضيفوا شيئًا جديدا إىل العلم الذي كانوا أوصياء عليه

 ،كثريا ما ضاعت وتفرقت يف احلشد الكبري من الكتب اليت تركوها ،واإلنتاج اليت خطوها يف هذا السبيل
كما يقرر ذلك  –وليس ألحد أن يقول . فليست تلك اخلطوات أقل أصالة وأبعد عن الواقع من أجل ذلك

ب ينحصر ببساطة يف املزج والنقل ملعارف األقدمني اليت لوالها لذهبت أدراج أن دور العر –بعض املؤلفني 
  ١)وشرف ال يستهان به ،األمر الذي هو يف ذاته عنوان فخر عظيم(الرياح 

ترك كتاب : (فيقول ،ويتحدث عن تأثري احلضارة اإلسالمية يف األسس اليت قامت عليها احلضارة الغربية
باعثًا إىل البحوث واألعمال اليت قام ا روجري بيكون  –فيما بعد  –بل كان  ،ريا عميقًاالبن اهليثم تأث) املناظري(

Roger Bacon. . ولعل األثر الذي تركته مؤلفات هذا العامل العريب يف البصريات والذي يبدو يف أعمال
  ٢)د ذلك مل تنشر كثرياكما أا بع ،هو السبب يف أن كتب ابن اهليثم مل تنشر مبكرة يف عصر النهضة.. بيكون

واليت يسرت للغرب االستفادة من التراث اإلنساين  ،ويتحدث عن جسور التواصل بني املسلمني والغرب
 ،على الرغم من أن البناء على أسس املعارف اليونانية والالتينية القدمية مل يكن أمرا مستحيالً: (فقال ،القدمي

ألن العامل الغريب  ، هذه النواحي فإن هذا البناء مل يتحقق مع ذلكوأنه قد حصلت يف الغرب فعالً حماوالت يف
وكان يستطيع أن يغترف منه  ،كان يف ذلك العصر على اتصال بالعامل العريب بوساطة طرق كثرية االختالف

  ٣)ويستمد النواة الروحية اليت سرعان ما محلت عجيب الثمار ،املادة العلمية
إن ذلك : (فيقول ،تباره من أهم جسور تواصل الغرب مع اإلسالمباع) الترمجة(ويتحدث عن جسر 

أي الترمجة عن العربية الذي يعد حبق نتاجا عظيما بالغ األمهية من قبل املترمجني األوروبيني جعل أصول   ،العمل
  ٤)د والنشوءكما لقح العلم احلديث الذي أخذ يف التول ،العلم العريب تنفذ إىل أوساط العامل املسيحي يف الغرب

  .إن هذا الرجل يكن احتراما عظيما للحضارة اإلسالمية: فقلت ،سكت الباب
  .ولو وجد من حيدثه عن اإلسالم بعمق وصفاء لشهد أعظم شهادة ميكن أن يشهدها إنسان: قال
  ؟تقصد إسالمه: قلت
  .طئ لإلسالموتصويرهم اخلا ،فما أكثر ما حجب الناس عن اإلسالم بسبب سلوك املسلمني ..أجل: قال

  :ليفي بروفنسال
هذا : فقال ،فسألت البابا عنه ،١ )ليفي بروفنسال(من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا يف هذا الفصل اسم 

                                                
  .١٤٤العلم عند العرب، ص )  ١(
  .٢٠٧ – ٢٠٦العلم عند العرب، ص )  ٢(
  .٤٢٤العلم عند العرب، ص )  ٣(
  .٤٧٩العلم عند العرب، ص )  ٤(
ئر ونال الليسانس من كلية اآلداب فيها ولد يف اجلزا F. Levi – Proven Cal) ١٩٥٦-١٨٩٤(ليفي بروفنسال )  ١(

وعـني أسـتاذًا فيـه    . انتدب للعمل يف معهد الدراسات العليا املغربية يف الرباط ١٩١٩ويف سنة . واشترك يف احلرب) ١٩١٣(
 انتدبته كليـة اآلداب بـاجلزائر   ١٩٢٨ويف سنة . ويف تلك األثناء قدم رسالة دكتوراه) ١٩٣٥-١٩٢٦(، مث مديرا له )١٩٢٠(



 ٤٣٠

ومن خالل هذا االهتمام شهد شهادات  ،أبرز اهتماماته تاريخ األندلس ،رجل من كبار املستشرقني الفرنسيني
  .صدق عن احلضارة اإلسالمية

إن اهلدف الذي نبتغيه هو إلقاء الضوء على : (قال ،حديثه عن تسامح اتمع املسلم وحبه للسالم منها
اإلسالم واملسيحية يف شبه اجلزيرة اإليبريية وهو تداخل حقيقي مستمر يف إسبانيا  Interpenetrationتداخل 

هو يف أن نظهر األندلس على  وكذلك. يف العصور الوسيطة سواء يف داخل احلدود اإلسالمية أم يف خارجها
وإمنا كانت هناك  ،لتمتشق احلسام يف وجه جرياا ،أا مل تكن حىت يف ذات الوقت الذي تعرف بأا ال تقهر

كما برهنت يف أغلب األحيان على  ،سنوات طويلة هلدنات حقيقية أعطت األندلس خالهلا أكثر مما أخذت
  ١)عد أحد مياري فيه اليومعقل متسامح إزاء رعاياها املسيحيني مل ي

أكثر منها يف أسبانيا  ،ما من مكان كانت العالقات الدائمة ضرورية فيه بني اإلسالم واملسيحية: (ويقول
بالديانة القدمية يف دولة  ،على األقل يف القرن األول من حكم اإلسالم ،فإن معظم سكاا قد احتفظوا ،العربية

حىت عقب اعتناق أعداد غفرية من الرعايا النصارى أهل الذمة  ،بعد وفيما ،الفيزيقوت القوات الغربيون
بقيت نسبة ضخمة من الرعايا املسيحيني تشكل يف املدن األندلسية  ،لالستفادة من نظام مايل أفضل ،لإلسالم

 )Censor(وجابيها اخلاص  )Depensar(هلا كنائسها وأديرا ورئيسها املسؤول  ،وحدات مزدهرة
 Liberالقانون القوطي القدمي من  ،حتت إشراف اإلدارة األموية ،ي يطبق يف حمكمتهوقاضيها الذ

Judicrum  سون يرفضون أن يتراجعواا مسيحيون متهوأما االضطهادات اليت عانتها فقد كان يسببها دوم
ختيار أصحاب وكان أمراء األندلس وخلفاؤها يقرون بصورة دائمة تقريبا ا.. عن القدح يف معتقد سادة البالد

حىت إم كانوا يستعملون هؤالء األحبار يف سفارات . مطران طليطلة وأسقف قرطبة: الرتب الكهنوتية
فلم تكن رؤية اإليكلرييكيني األسبان يتضلعون يف معرفة اللغة . أومهمات سياسية سرية يف الوقت املناسب

واثق ومتصل بني خمتلف  ،نفترض وجود اختالط وديوهذا ما جيعلنا . العربية وآداا من األمور النادرة مطلقًا
ذلك ألا صادرة  ،بل منلك على هذه الناحية شهادة معاصرة ال نستطيع االرتياب يف قيمتها. عناصر السكان

 Leعن واحد من أنشط أبطال املقاومة ضد اإلسالم يف شبه اجلزيرة يف القرن التاسع أال وهو الفارو القرطيب 
Cardouan Alvaro. نراه ميجد بفصاحة نادرة  ،فبينما حيزن لفتور مسيحيي أسبانيا وجهلهم بالالتينية

  ١)الثقافة اإلسالمية اإلسبانية اليت كانت يف طور التكوين
الغرب (إن تعبري : (فيقول ،ويتحدث عن تأثري احلضارة اإلسالمية يف احلضارة الغربية عرب جسر األندلس

                                                                                                                                 
وتقلب يف الوظائف العلمية واإلداريـة والسياسـية،   . كما كان حياضر يف السوربون. أستاذًا لتاريخ العرب واحلضارة اإلسالمية

وقد عد املرجع األول يف الغرب لتاريخ . ١٩٥٤للدراسات العربية عام  Arabicaوشارك يف احلرب الثانية، وأنشأ جملة أرابيكا 
  .د من اامع العلميةاألندلس، وانتخب عضوا يف عد

كتب املئات من األحباث والدراسات، نشر بعضها يف مصنفات مستقلة، ونشر بعضها اآلخر يف أشهر اـالت واحلوليـات   
  .االستشراقية، وانصب معظمها على تاريخ وحضارة املغرب واألندلس

  .٧١ – ٧٠حضارة العرب يف األندلس، ص )  ١(
  .٧٢ – ٧١ص  حضارة العرب يف األندلس،)  ١(



 ٤٣١

مازالوا كثريين  ،بل إن له خصوما آخرين ،من أجل تعريفه اخلاص فحسبقد ال جيد خصوما له ) اإلسالمي
يرون أن أفريقيا الصغرى . حىت بني األخصائيني املرموقني يف دراسات العصور الوسطى ،جدا يف أوروبا

هذا الشرق  ،ال يشكالن مطلقًا سوى امتدادات شاسعة وظالل شاحبة للشرق اإلسالمي ،كليهما ،وإسبانيا
ب االعتراف بأم ال يزالون جيهلونه متام اجلهل وال يقدرون حق التقدير الدور الراجح الذي لعبه خالل الذي جي

العصور يف اقتصاد حوض البحر األبيض املتوسط منذ ايار العامل القدمي حىت الفترة اليت شهدت غروب القرون 
السابق نفسه الذي كان جيعل مؤرخني كثريين وترى أن احلكم . الوسطى وأوىل تباشري الرتعة اإلنسانية الناشئة

يدفع هؤالء املؤرخني إىل أن ال يروا يف املغرب ) باملقارنة بذكريات روما املظفرة(جدا يقدرون بيزنطة 
لعصر اإلسالم الذهيب يف  ،يف احنطاط سياسي عميق ،سوى استمرار هزيل ،يف العصر الوسيط ،واألندلس

ال  ،وال خيطر هلؤالء املؤرخني حلظة واحدة. يا ومصر وبالد ما بني النهرينالشرق الذي دونت وقائعه يف سور
منذ القرن احلادي  ،أن حياولوا إظهار قسطها اهلائل يف تطور العامل األورويب الغريب ،سيما فيما يتعلق بإسبانيا

شعور جبمال للحياة من  ،وخباصة فيما فرضت عليه رويدا رويدا ،ويف حتسني بعض نواحي احلياة املادية ،عشر
  ١)صوفية ثقيلة التشاؤم ،ويف رهبة اهول ،هذه احلياة اليت كانت تسيطر عليها حىت ذلك احلني ،جديد

إن دراسة االستعارات : (فيقول ،ويتحدث عن بعض مظاهر تأثري احلضارة اإلسالمية يف احلضارة الغربية
ة وهي اللغات القومية احلالية يف شبه اجلزيرة عبريا من العربية اليت تنفح القشتالية والربتغالية والقطالوني) اللغوية(

هذه الدراسة ال تقدم لنا قيمة يف فقه اللغة فحسب بل إا تكتسي طابع األمهية  ،جد نفاذ ومدعاة للبحث
 ،ينفهي تقدم الدليل الضم ،اخلاصة حاملا نتوسع فيها لتشمل وقائع احلضارة اليت بردت هذه االستعارات اللغوية

على األثر العميق الذي مارسته الثقافة العربية األندلسية على السكان املسيحيني يف  ،ولكن الذي ال جدال فيه
لقد وجد هؤالء أنفسهم مضطرين ألن يأخذوا عن العربية كل ما كان ينقصهم حىت .. الكتلة اإليبريية بكاملها

وهذا التحقق هو غين . ر املؤسسات واحلياة اخلاصةذلك الوقت للتعبري عن املفاهيم اجلديدة وخباصة يف مضما
  ١)باملعلومات بصورة فريدة

 ،على الرغم من أن فرنسا كانت يف العصور الوسطى يف عزلة عميقة بسبب من وضعها اجلغرايف: (ويقول
سالم عاقبة تلك املؤثرات اليت أثرا حضارة اإل ،مل حيل دون معاناا من بعض النواحي ،مع ذلك ،إال أن هذا

وقد رأينا أن غالبية الكلمات املشتقة من العربية يف اللغة .. يف األندلس على املمالك املسيحية يف مشال إسبانيا
ومن احملتمل أن يكون هذا هو شأن كثري من املؤثرات اليت قدرت . الفرنسية قد دخلت إليها عن طريق اإلسبانية

وقد .. ت الصليبية إىل الشرق أو حىت أثناء هذه احلمالتفرنسا على تقبلها من اإلسالم قبل زمن من احلمال
يزيد أيضا يف تسهيل التبادل الثقايف بني  ،أخذ ذهاب الرهبان الفرنسيني وإيام املتواتر بني أديرم وبني طليلطة

                                                
  .٩ – ٨حضارة العرب يف األندلس، ص )  ١(
، وعن حشود املفردات العربية اليت اقتبسـها اإلسـبان يف جمـاالت الـنظم     ٨١-٨٠حضارة العرب يف األندلس، ص )  ١(

  .٨٥-٨١العسكرية واملدنية، وأمساء األمكنة، واألنشطة الزراعية والصناعية وغريها، انظر املرجع نفسه، ص 



 ٤٣٢

  ١)البلدين
نبادر يف جيب أن : (فيقول ،ويتحدث عن الفترة الزاهرة اليت مرت ا األندلس إبان حكم املسلمني هلا

احلال إىل استبعاد بعض اإلثباتات ألا نفسها تستحق ذلك إذ أا ال تعتمد فيما تزعم على مستندات خالية 
وهي .. جتعلها يف حمل شبهة إىل حد بعيد منذ البداية ،احلاقدة معا ،ال سيما وأن هلجتها اخلشنة ،الغرض دائما

وأكثر من  ،كما أم ليسوا مؤرخني أو خمتصني بإسبانياتصدر من ناحية أخرى عن كتاب ليسوا من األسبان 
من السكان ) إخالئها(إسبانيا و) إجداب(فإم يلقون على املسلمني تبعة . هذا كله فإم غري خمتصني باإلسالم

ر ويقسم املرء لدى قراءته ما كتبوا على أم مل يسمعوا أبدا خري). صحراء مثل أفريقيا الشمالية(وأم جعلوها 
وأنا أنقل هنا  ،وهم يرون. نوافري املاء يف قصر احلمراء ومل يستنشقوا أبدا العبري الرقيق املعطر يف الكزار إشبيلية

). أقل ما ميكن أن يقال هو أن السيطرة اإلسالمية كانت مصابا جسيما حل على إسبانيا(بأنه  ،حرفيا رأيهم
ولكن إسبانيا .. ن يكون حكما مفرطًا يف املبالغة إىل هذا احلدفما من أحد مثقف يف إسبانيا اليوم جيرؤ على أ

قد عرفت أن تعيد إىل إسالم األندلس ألقابه يف مراتب الشرف وادعت وهي مرفوعة الرأس علنا بأنه يعترب زهرة 
  ٢)يف تراثها التارخيي والفكري

سا جلامعة مدريد رئي Cl. Sanchez-Albornozكان العامل السياسي اإلسباين السيد : (ويقول
أنه .. مؤرخا على مستوى عالٍ ،قبل كل شيء ،إال أنه كان ويبقى ،فسفريا لبالده مث وزيرا لشؤوا اخلارجية

تأثري : كيف أشرف اإلسالم على هذه البالد وماذا كان تراثه الرئيسي فيها ،أكثر من أي شخص آخر ،يعرف
: ترك له الكالم ونردد معه كلمة هذا االعتراف املؤثر العضويلن.. عميق على الفكر اإلسباين ال ميكن إنكاره

ولكن علينا أن نرى مقابل أوروبا اليت تنمو يف التعاسة  ،املسألة اليوم ليست مسألة ظلمات العصور الوسطى(
عن  فإن أساتذة الدراسات العربية يفتحون لنا كل مرة آفاقًا جديدة. حضارة إسبانيا املسلمة الرائعة ،واالحنطاط

فقد ادعوا أن هلا مقاما حامسا يف تكوين الفلسفة والعلم والشعر . مدى تألّق هذه الثقافة اإلسبانية املغربية وعمقها
بلغ القديس توماس . وبرهنوا على أن تأثريها قد بلغ حىت ذرى الفكر الوسيط. ومجيع ثقافة أوروبا املسيحية

 جبال البرينيه والبحر املتوسط الذين ينفرون حىت اآلن من يف كل ناحية من ناحييت ،كثريون وال شك. ودانيت
ومن يوم . ومع ذلك فإن براهني وافية للغاية تؤكد ذلك منذ اآلن. اإلقرار هلا ذا التفوق وذلك الدور املوجه

وقد انقضت عدة قرون قبل أن تعمل النهضة من جديد على تفجري ينابيع . على يوم تنبجس أخرى جديدة
  ١)كان ر احلضارة الذي ينهمر يف قرطبة حيفظ جوهر الفكر القدمي وينقله إىل العامل اجلديد ،كادت تنضب

ليت بعض قومنا يقرؤون هذه الشهادات لريوا من تارخيهم وحضارم ما عميت : فقلت ،سكت البابا
  .أبصارهم عن رؤيته

                                                
  .٨٨ – ٨٧ارة العرب يف األندلس، ص حض)  ١(
  .١٠٠ – ٩٩حضارة العرب يف األندلس، ص )  ٢(
، وعن الدور الذي لعبته الترمجة إىل اللغات اإلسبانية يف نقـل مـؤثرات   ١٠٣-١٠٢حضارة العرب يف األندلس، ص )  ١(

 يف اآلداب والفنون انظر املرجع نفسه، وعن إجنازات املسلمني. ٩٧ – ٩٦املرجع نفسه ص : احلضارة اإلسالمية إىل املغرب، انظر
  .٩٨-٩٧، ٩٠-٨٨ص 
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  :  روبرت برنشفك
: فقال ،فسألت البابا عنه ،١ )روبرت برنشفك(صل اسم من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا يف هذا الف

منها قوله يف امليادين اليت  ،وباحلضارة اإلسالمية ،له شهادات ترتبط باإلسالم ،هذا رجل من مستشرقي فرنسا
: يف عدد كبري من عناصر الثقافة اإلنسانية.. إن تأثري الدين اإلسالمي تتجلى قوته: (مارستها احلضارة اإلسالمية

حبيث ال نستطيع إذا  ،اللغة والفنون واألدب واألخالق والسياسة والتركيب االجتماعي ونشاطه والقانون يف
بل  ،فحسب) بالعنصر اإلسالمي(ال تتميز  ،أن نرفض مالحظة مدنية مستقلة فيها ،أخذنا الوضعية كالً

  ٢)اإلسالمي أيضا) بالعامل(
أصبحت العقيدة اإلسالمية خالل : (فيقول ،ين احلياةويتحدث عن مشولية العقيدة اإلسالمية لكل مياد

وكان شديد الرغبة يف إظهار متاسكه يف  ،القرنني الثاين والثالث اهلجريني نظاما منا بصورة واسعة يف نواح خمتلفة
وهو  ،وهكذا أخذ اإلسالم مكانه عملية قدرت له يف عدة ميادين ثقافية.. كل مدرسة أو نزعة تتضح يف نطاقه

  ٣)وهو مظهر مزدوج ال يصح الفصل بني جزئيه غالبا إال بطريقة مصطنعة ،املؤثر واملتأثردور 
من األصح دون ريب أن نعترب العقيدة : (فيقول ،ويتحدث عن أسلمة املسلمني للحياة جبميع ميادينها

أو تأيت  ،صة ا فحسبال يف احلاالت اليت حيدث أن تستمد منها حالً جديدا من مواردها اخلا ،اإلسالمية عامالً
ولكن يف كل حالة تستوعب فيها حالً داخليا أو أجنبيا يف نظامه . حبل جديد بطريقة مباشرة أو غري مباشرة

فكم من عمل مل تكن به من ناحية املبدأ . ويلونه بطريقته اخلاصة وبذلك تساعد على اقتباسه أو االحتفاظ به
وذلك بفضل إسناد التربية  ، احلد الذي أصبح فيه عمالً مميزا لإلسالمطبعه اإلسالم بطابعه إىل ،صبغة إسالمية

ال يدين  ،ومن املمكن أن الصفة اإلسالمية اخلاصة لعنصر ثقايف يف أكثر من حالة واحدة.. اإلسالمية املأثورة
طبعه بطابعه بشيء إىل األصل الذي نشأت عنه بل يعرب فقط عن احلقيقة أن اإلسالم باقتباسه العنصر املذكور 

  ١)أو أراد اقتباسه ومتثيله
  :  الربوفيسور فورغ

: فقال ،فسألت البابا عنه ،٢ )الربوفيسور فورغ(من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا يف هذا الفصل اسم 
منها قوله ـ عن تأثري  ،وله شهادات ترتبط باحلضارة اإلسالمية ،هذا طبيب فرنسي له اهتمام بتاريخ الطب

                                                
، أستاذ اللغة واحلضارة العربيتني جبامعة بـوردو مث يف كليـة   ١٩٠١ولد عام  R. Brunschvigروبرت برنشفك  )  ١(

  .Studia Islamica، وتوىل مع شاخت اإلشراف على جملة الدراسات اإلسالمية )١٩٥٥(اآلداب جبامعة باريس 
يف جـزأين  ) بالد الرببر الشرقية حتت حكـم احلفصـيني  (دد من األحباث يف االت االستشراقية الشهرية، كما ألف نشر ع

  ).١٩٤٠باريس (
  .٧٤، ص )حترير كرونباوم ( الوحدة والتنوع يف احلضارة اإلسالمية، )  ٢(
  .٨٠ – ٧٩الوحدة والتنوع يف احلضارة اإلسالمية، ص )  ٣(
  .٨١ – ٨٠يف احلضارة اإلسالمية، ص  الوحدة والتنوع)  ١(
جراح فرنسي شهري، يعد من اشهر جراحي فرنسا يف النصف األول من هـذا   Prof. Forgueالربوفيسور فورغ  )  ٢(

  .وله اهتمامات بتاريخ الطب. القرن، إن مل يكن أشهرهم



 ٤٣٤

وهي  ،أرض قائمة بنفسها هلا مزاياها وخصائصها.. إن إسبانية(:سالم يف احلالة النفسية عند اإلسبانيني ـاإل
وأن لتلك األدمغة  ،وأن فيها قوة حيوية قومية غري معهودة لكثري من األمم ،متتاز مبيزات ال يشاركها فيها غريها

وألجل أن نفهم هذه احلالة النفسية عند اإلسبانيول . اما جيعل هذه األمة فريدة يف با.. احلارة من سرعة الفكر
اليت بقيت حتت حكمهم زهاء .. وجب علينا أن نفهم هذه احلقيقة التارخيية وهي استيالء العرب على إسبانيا

وهكذا ميكن قياس درجة اتصال األمة اإلسبانية باملدنية اإلسالمية هذه املدنية اليت كانت حلقة . مثانية قرون
احذف العرب من التاريخ يتأخر عصر  :Libriقال ليربي . ل بني العامل اإلسالمي وأوروبة الغربيةاالتصا

  ١)التجدد يف أوروبا عدة قرون إىل الوراء
م فصارت ١٠٨٥كانت طليطلة قد عادت لإلسبانيول سنة : (ويقول عن احلضارة اإلسالمية يف األندلس

وسنرى مقدار تأثري هذه البلدة كمركز تبادل للبضائع العقلية . يحيةمركز االتصال بني املدنيتني اإلسالمية واملس
كان سقوط غرناطة وجالء  ١٤٩٢ويف يناير سنة .. وكمكتب للترمجة حيج إليه طالب العلوم من كل فج

كما أن طليطلة  ،من قصر احلمراء بقية باهرة تتأمل فيه القرون واحلقب دهرا طويالً.. العرب األخري فتركوا
ال جرم أن هناك تارخيًا نادر املثال مل ينقصه . خزانة كتب تغذّي بترمجتها الفكرة البشرية عصورا مديدة بقيت

  ٢)شيء ال من العظمة وال من طول املدة
إنك ترى شعبا من : (فيقول ،وينظر بعجب إىل الرجال الذين أسسوا احلضارة اإلسالمية يف األندلس

مث . دعوة دينية حيملون على األمم فيفتحون نصف العامل يف مدة قرن واحد بسائق ،رعاة اإلبل ،القبائل الرحل
  ٣)أن يضموا إىل عظمة الفتح عظمة العلم ،بعد أن وطّدوا هذا امللك الطويل العريض ،يكون أعظم مههم

  :البارون كارادي فو
: فقال ،فسألت البابا عنه ،١ )البارون كارادي فو(من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا يف هذا الفصل اسم 

أجنز العرب أعظم : (من شهاداته املرتبطة باحلضارة اإلسالمية قوله ،هذا رجل من كبار املستشرقني الفرنسيني
ووضعوا أسس علم  ،علما متقنا وتقدموا به) اجلرب(فعلمونا استعمال الصفر وجعلوا . املكتشفات العلمية فعالً

ازع موجدو علمي املثلثات املستوية والكروية اللذين مل يكن لإلغريق فضل يف اهلندسة التحليلية وهم بال من
وحفظوا لنا بترمجام  ،وجودمها إذا ما توخينا احلقيقة واإلنصاف كما أم عملوا يف الفلك أرصادا عديدة قيمة

هو تأثريه العظيم على  والسبب اآلخر الهتمامنا بعلم العرب.. عددا كبريا من كتب اإلغريق اليت ضاعت أصوهلا
                                                

حاضر العـامل اإلسـالمي   (، عن ١٩٣٢مارس،  ١٩عدد  Gazette des Hopilauxجملة املستشفيات الفرنسية )  ١(
١٢٩-١/١٢٨.(  

  .١٢٩/  ١حاضر العامل اإلسالمي، )  ٢(
  .١٣٠/  ١حاضر العامل اإلسالمي، )  ٣(
مستشرق فرنسي معروف مـن املعهـد    Baron Carra De Vaux)  ١٩٣٠ – ١٨٦٨(البارون كارادي فو )  ١(

ومـن  . يف الرياضيات والفلسفة كما حقق عددا من املصادرالكاثوليكي بباريس، درس العربية ودرسها يف املعهد املذكور، وألف 
كمـا  . ١٩٢٦٩-١٩٢١(يف مخسة أجزاء ) مفكرو اإلسالم(و) ١٩٠٢(والغزايل ) ١٩٠٠(أشهر مؤلفاته ما كتبه عن ابن سينا 

  .ترجم كتبا عديدة أخرى



 ٤٣٥

إن العرب ارتفعوا باحلياة العقلية والدراسة العلمية إىل املقام األمسى يف الوقت الذي كان العامل املسيحي . الغرب
الذي استمر حىت (ووصلوا إىل قمة نشاطهم . يناضل نضال املستميت لالنعتاق من أحابيل الرببرية وأغالهلا

ومن القرن الثاين عشر فصاعدا كانت مراكش والشرق حمط . لتاسع والعاشريف القرنني ا) القرن اخلامس عشر
يف هذه الفترة شرع أبناء أوروبا يترمجون آثار العرب كما كان العرب . أنظار كل غريب مييل إىل العلم ويتذوقه

ا عادت النفس عندم ،وهكذا كانوا مهزة وصلٍ بني الثقافة القدمية واملدنية اجلديدة. قد ترمجوا آثار اإلغريق
فإن . اإلنسانية يف عهد اإلحياء العلمي لتمتلئ ثانية حبب املعرفة واالستقصاء ولتتنبه بوميض من العبقرية العلمية

وإن أتيح هلا اإلنتاج واالبتكار فما ذلك إال ألن نفسية العرب قد  ،هي أفلحت يف سلوك السبيل األقوم للعمل
متهيئة  ،وح البحث العلمي حية تائقة للتحرر واحلركةحفظت وأكملت خمتلف فروع العلم وصانت ر

  ١)للمكتشفات املقبلة
  :هيلني كارير دانكوس

 ،فسألت البابا عنه ،٢ )هيلني كارير دانكوس(من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا يف هذا الفصل اسم 
  أال تذكره؟ ..لقد ذكرت لك هذه املرأة الفاضلة من قبل: فقال

 ..تلك اليت كانت تبحث عن النظام األمثل ..صاحبة املزرعة العجيبة ..لك املرأة الفاضلةت ..بلى: قلت
  .٣فلم جتده إال يف اإلسالم

وهي يف  ،)القوميات والدولة السوفياتية(فلها شهادات رائعة عن اإلسالم بثتها يف كتاا  ..أجل: قال
  . مني بالنظام اإلسالمي عن كل نظام مستحدثومدى استغناء املسل ،جمملها تدل على مدى الصمود اإلسالمي

تقر ا  ،حقيقة اجتماعية ثقافية ،أو جتدده ،إن استمرار الشعور الديين يف االحتاد السوفييت: (منا قوهلا
فهي تارة تعتربها  ،السلطات السوفيتية ويلحظها املراقبون األجانب والسلطة تنظر إىل هذه احلقيقة من وجهتني

وطورا  ،ار على أا الدليل امللموس على موقفها املنفتح والدميقراطي جتاه مجيع املعتقدات اخلاصةمدعاة لالفتخ
 ،وتشتد احلمالت اإلحلادية ،وحينها جتند أجهزا املختصة يف الدعاية املعادية للدين ،تبدي جتاهها بعض القلق

املربني أن املهمة األوىل للمدرسة هي يف ويعاد إىل أذهان  ،وتتضاعف يف الصحف الدعوة إىل التيقظ واحلذر
اليت  ،اخلطرة واملعادية للشيوعية!! أي يف إبعاد مواطين املستقبل السوفيتيني عن األفكار الرجعية  ،إنشاء شيوعيني
قابلية الديانات لالستمرار والتأقلم مع اتمع  ،وتؤكد النشرات املعادية للدين بصورة متزايدة. تنقلها الديانات

مبهامجة الديانات وتتنبأ بزواهلا  ،بعد أن كانت هذه النشرات تكتفي يف املاضي القريب ،ذي بدلته االشتراكيةال
                                                

يف ميدان الفلك والرياضـيات  وعن إجنازات املسلمني . ٥٦٥-٥٦٣، ص )إشراف سري توماس أرنولد(تراث اإلسالم، )  ١(
  .٥٩٢-٥٨٤، ٥٨٢، ٥٨٠-٥٧٣، ٥٧١-٥٦٩، ٥٦٥-٥٦٣املرجع نفسه، ص: والعلوم التطبيقية، انظر

باحثة فرنسية معاصرة، وهي واحدة من أبرز اخلـرباء   Helene Carrere d' Encansseهيلني كارير دانكوس )  ٢(
فأثار ضجة مـا تـزال    ١٩٨٧يف باريس عام ) ات والدولة السوفياتيةالقومي(، وقد صدر كتاا )املاركسية اآلسيوية(يف شؤون 

  .مستمرة وترجم فورا إىل عدد من اللغات احلية
  .وقد سبق احلديث معها يف اجلزء السابق

  )نظام(، فصل)مثار من شجرة النبوة(انظر الرسالة السابقة )  ٣(



 ٤٣٦

وكيف  ،وقد بدأت السلطة السوفيتية تدرك مدى جاذبية الطقوس الدينية يف جمتمع تسود فيه الرتابة!! احلتمي 
ال بل يف حملها يف جمتمع ما زاده  ،االشتراكية بدأت األخالق الدينية ختطط لنفسها طريقًا إىل جانب األخالق

  ١)التحضري ميالً إىل اجلنوح
إن مجيع املعلومات السوفيتية الرمسية تتضافر لتوحي بأن اإلسالم حيتضر ببطء يف االحتاد : (ومنها قوهلا

 تلبث أن ولكن معلومات مضادة ال. مع احتضار اجليل الذي مل ينشأ على اإليديولوجية السوفيتية ،السوفييت
تبني أن اتمع  ،فالتحقيقات االجتماعية املتزايدة يف االحتاد السوفييت حول هذا املوضوع ،تناقض هذه الصورة

وأن ما يقارب نصف األشخاص الذين جرى استجوام يف الوسط الريفي  ،اإلسالمي ال يزال متعلقًا مبعتقداته
جبمهورية كاراكالبك امللحقة  ١٩٧٢حتقيقًا أجري عام وعلى سبيل املثال نورد . صرحوا بتمسكهم باإلميان

فيكون  ،من النساء يعلنون عن إحلادهم% ٢٠من الرجال و% ٢٣وقد دلّ هذا التحقيق على أن  ،بأزبكستان
فقط من السكان عن كوم % ٢٠ويف مشال القوقاس أعلن .. من اإلناث مؤمنني% ٨٠من الذكور و% ٧٧

أن الباحثني يف األوساط اإلسالمية يلحظون غالبا حتفظًا من قبل السكان يف هذا رغم ).. ١٩٧٤عام (ملحدين 
  ٢)الكشف عن حقيقة إميام

على نقيض  ،هنالك خاصية ثانية لإلسالم تزيد الوضع يف االحتاد السوفييت تعقيدا فهو: (قوهلا ،ومنها
وهي مثرة القرآن  ،فالعقيدة اإلسالمية .جيمع بني االني ،املسيحية اليت تفصل بني أمور الدين وأمور الدنيا

والدولة . مهمتها اإلشراف على احلياة االجتماعية ،تفرض على املؤمنني وجود مؤسسات خاصة ،والسنة
يف برناجمها التأحيدي الذي يستهدف فرض إيدلوجية واحدة مل يكن باستطاعتها أن توافق على  ،السوفيتية

أي النظام  ،العناصر األساسية فيه ،لغت يف أوائل سين استالمها السلطةفأ ،وجود نظام خاص للطائفة اإلسالمية
وبعد أن جعلت الديانة اإلسالمية ديانة أفراد معينني ال . القانوين واملؤسسات الشرعية واألسس املالية املعتمدة

م هي أضحت هل بقي هلا وجود منظم أ ،ونزعت منها أمور الدنيا ،وبعد أن حرمت من مؤسساا ،ديانة طائفة
هيكالً ال يلبث أن يتفتت مع غياب آخر فوج من املؤمنني؟ هنالك وقائع كثرية وساطعة تشهد بأن التشاؤم 

بل على  ،ولكنه اليوم مل يعد له من أساس ،فيما يتعلق مبستقبل اإلسالم كان ميكن القبول به يف املاضي القريب
وأن هذا البعث املرتكز إىل  ،ويف ظروف جديدة ،فهذه الوقائع توحي بأن اإلسالم يبعث من جديد ،العكس

  ١)تدعمه وتوجهه املراجع اإلسالمية العليا ،وجود واع وإرادي ال إىل وجود استمراري
يفهم منها أن التضامن اإلسالمي يف .. جند يف صحف اجلمهوريات اإلسالمية عدة إشارات: (ومنها قوهلا

  ٢)ني أضحى هلم تأثري متصاعد على السكان غري املمارسني لدينهموأن املؤمن ،االحتاد السوفييت بات يف ازدياد
  :جورج مارسيه

                                                
  .١٤٣القوميات والدولة السوفييتية، ص )  ١(
  .١٤٧لدولة السوفييتية، ص القوميات وا)  ٢(
  .١٤٩القوميات والدولة السوفييتية، ص )  ١(
  .١٥١القوميات والدولة السوفييتية، ص )  ٢(



 ٤٣٧

هذا : فقال ،فسألت البابا عنه ،١ )جورج مارسيه(من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا يف هذا الفصل اسم 
حلج املتوجب على إن ا: (ومن شهاداته يف هذا الباب قوله ،مستشرق فرنسي اهتم مبدى تغلغل اإلسالم يف احلياة
ال يقل أمهية عن املبادالت التجارية يف ترابط أبعد أجزاء  ،كل مسلم يستطيع إليه سبيالً أن يؤديه مرة يف حياته

فيؤديها املؤمن مخس مرات يوميا ويف  ،وهي فعل العبادة وخضوع اإلنسان خلالقه ،أما الصالة.. العامل اإلسالمي
مرددا الصيغ  ،حيث الكعبة املشرفة ،متوجها حنو مكة املكرمة ،لوضوءساعات معينة بعد أن يطهر نفسه با

وميكن تأدية الصالة بصورة منفردة ويف أي مكان . وهو يقوم حبركات السجود والركوع املنتظمة بدقة ،الدينية
تكون و.. على أن صالة اجلماعة هي املستحبة ،على أن تكون األرض بعيدة عن كل جناسة ،جيد املرء نفسه فيه

فمن  ،وخمطط بنائه منسجم مع ممارسة العبادة ،واملسجد أساسا هو بيت الصالة ،الصالة املشتركة يف املسجد
أجل الصالة يقف املسلمون جنبا إىل جنب يؤلفون جبهة عريضة وتنتظم خلف هذا الصف صفوف أخرى 

 ،ظهره هلم ووجهته ووجهة املصلني وقد أدار ،ويقف اإلمام الذي يؤم الصالة يف مقدمة املصلني ،بنفس النظام
حيث الكعبة  ،أي اجتاه مكة ،هي القبلة ،الذين يقومون بنفس احلركات اليت يقوم ا ويرددون التالوات نفسها

  ٢)قطب اإلسالم وبيت اهللا على األرض
 يكاد ال يوجد يف البالد اإلسالمية منشآت عامة أو خاصة ال حتمل طابع ،على أية حال: (ومنها قوله

فلقد تغلغل اإلسالم يف احلياة البيتية كما دخل حياة اتمع وصاغت الطبائع اليت نشرها شكل البيوت . الدين
  ٣)والنفوس

فال إله إال اهللا ولقد ظهرت تعاليم  ،إن العقيدة األساسية يف اإلسالم هي الوحدانية املطلقة: (ومنها قوله
وضد الوثنية  ،نصاب اليت كان يقدسها العامل العريبالرسول حممد كرد فعل قوي ضد تعدد األرباب واأل

ال ميكن أن يشبه  ،اإلغريقية الرومانية واة الثالوث الذي يؤمن به املسيحيون ليس هللا شريك ومل يلد ومل يولد
فعل ذلك ) السنة(فإن احلديث الشريف  ،ولئن كان القرآن قد حرم عبادة األصنام جبمال ،بأي مظهر إنساين

وليس من املمكن أن ننكر أن هذا املنع احتفظ بكل قوته يف تزيينات العمارة الدينية ولوازم .. وسع فيهوت
. وهكذا فإن اإلسالم وضع طابعه على إطار احلياة اليومية.. وأنه أثر على تطور الفن اإلسالمي بأسره ،العبادة

  ١)إلسالم يبقى فنا مسلماوحىت عندما يكون الفن مطبقًا يف أمور دنيوية فإن من البالد ا
  :فولتري

هذا اسم : فقال ،فسألت البابا عنه ،)فولتري(من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا يف هذا الفصل اسم 
  .الفيلسوف الفرنسي املعروف

                                                
مستشرق فرنسي، كتب العديد من الدراسات واألحباث يف الشريعة  G. Marcy)  ١٩٤٦-١٩٠٥(جورج مارسيه ) ١(

  .، وغريها)حولية معهد الدراسات الشرقية(، و)الة األفريقية(، و)زائريةالة اجل(واللغة، نشرها يف عدد من االت الشهرية مثل 
  .١٣ – ١٢الفن اإلسالمي، ص )  ٢(
  .١٥الفن اإلسالمي، ص )  ٣(
  .١٧ – ١٦الفن اإلسالمي، ص )  ١(



 ٤٣٨

  .مبا فيه اإلسالم ،لقد كنت أمسع بعداوته الشديدة لألديان: قلت
واليت  ،أما أقواله األخرية ،ال تسلط إال على أقواله األوىلاألضواء ولكن املؤسف أن  ..ذلك صحيح: قال

  .فتكاد ال تذكر ،تراجع فيها عن أقواله السابقة
  هل تراجع عن تصرحياته املسيئة لإلسالم؟: قلت
ولكن يبدو  ،قد هدم حممد الضالل السائد يف العامل لبلوغ احلقيقة: (فقال ،لقد ذكر ذلك ..أجل: قلت

  )يعملون على استبقاء الباطل ومحاية اخلطأأنه يوجد دائماً من 
أيها األساقفة والرهبان والقسيسون إذا فُرض عليكم قانون حيرم عليكم :( قاموسه الفلسفييقول يف و

إذا فُرض عليكم .. إذا فرض عليكم احلج يف صحراء حمرقة. .الطعام والشراب طوال النهار يف شهر الصيام
إذا كنتم تتمتعون بزوجات . .إذا حرم عليكم شرب اخلمور ولعب امليسر. .من مالكم للفقراء%  ٢,٥إعطاء 

هل ميكنكم اإلدعاء خملصني بأن هذه  ،فجاء من حيذف أربع عشرة من هذا العدد ،تبلغ مثاين عشرة زوجة أحياناً
  ١)الشريعة شريعة لذّات

ــان أن يقوم به على لقد قام الرسول بأعظم دور ميكن إلنس( :متحدثا عن الصمود اإلسالمي ويقول
أما أنتم  ،واإلسالم مل يتغري قط ،إن أقل ما يقال عن حممد أنه قـــد جاء بكتاب وجاهد… األرض 

  ٢)ورجال دينكم فقد غريمت دينكم عشرين مرة
  :المارتني

م هذا اس: فقال ،فسألت البابا عنه ،)المارتني(من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا يف هذا الفصل اسم 
اإلسالم هو الدين الوحيد الذي استطاع أن يفي مبطالب البدن :( وقد قال يف اإلسالم ،الكبري اشاعر فرنس
 ،وهو الدين الوحيد الذي عباداته بال صور… دون أن يعرض املسلم ألن يعيش يف تأنيب الضمري ،والروح معاً

   ٣)وهو أعلى ما وهبه اخلالق لبين البشر
  :أناتول فرانس

هذا : فقال ،فسألت البابا عنه ،)أناتول فرانس(مساء اليت رأيتها يف دفتر البابا يف هذا الفصل اسم من األ
عندما ) بواتييه(أسوأ يوم يف التاريخ هو يوم معركة : ()احلياة اجلميلة(كتابه قال يف  ..كاتب الفرنسياسم ل

ت شارل مارتل قطعت يده ومل ينتصر على القائد أال لي ،تراجع العلم والفن واحلضارة العربية أمام بربرية الفرجنة
  )اإلسالمي عبد الرمحن الغافقي

حني نتذكر كم كان العرب بدائيني يف جاهليتهم يصبح مدى التقدم الثقايف الذي أحرزوه خالل :( وقال
نية ذلك بأن علينا أن نتذكر أيضاً أن النصرا ،أمراً يدعو إىل الذهول حقاً ،وعمق ذلك التقدم ،مئيت سنة

ويف اإلسالم مل يولّ  ،احتاجت إىل حنو من ألف ومخسمئة سنة لكي تنشئ ما ميكن أن يدعى حضارة مسيحية
                                                

  )٦/٤(قاموس الفلسفيال)  ١(
  ) ٣٥٥و١٨١(كاتارينا مومزن )غوته والعامل العريب(نقالً عن )  ٢(
  )٤٧(المارتني  :إىل الشرق السفر)  ٣(



 ٤٣٩

وإن احلضارة الغربية مدينة للحضارة  ،بل كان الدين باعثاً على العلم ،كل من العلم والدين ظهره لآلخر
  ١)م معرفة الثانيةاإلسالمية بشيء كثري إىل درجة نعجز معها عن فهم األوىل إذا مل تت

                                                
  )٢٤٦-٩(ص ،)اإلسالم والعرب(املستشرق روم الندو يف )  ١(



 ٤٤٠

  ـ أصدقاء من اإلجنليز ٣
أيف : فقلت ،حتته أمساء كثرية ،)أصدقاء من اإلجنليز(فرأيت عنوان  ،قلبت بعض الصفحات من دفتر البابا

  اإلجنليز أيضا أصدقاء لنا؟
  .العداوة ليست هي األصل الذي يتحكم يف البشرية ..يف كل بالد اهللا أصدقاء للمسلمني: قال
  م يعمرون برنا وحبارنا وجونا بألوان العداوة؟ولكنه: قلت
  .فاعمروا قلوم باإلميان واحملبة اليت حتميهم من نزغات الشياطني اليت توسوس هلم حبربكم: قال
  وحنن املغلوبون؟ ،وهم الغالبون ..أىن هذا: قلت
  أمل يتمكن املسلمون من حتويل دين الغالب إىل دين املغلوب؟ ..هذا ليس بعيدا: قال
  .وخري دليل على ذلك التتار ..لقد حصل هذا: قلت
   ..ما حصل من قبل ميكن أن يعاد يف كل وقت: قال

  .وال بدماء تسيل ،ال بأرواح تزهق ..إنكم إن فعلتم ذلك انتصرمت عليهم: وقال ،مث نظر إىل األفق البعيد
  :سري توماس أرنولد

: فقال ،فسألت البابا عنه ،١)سري توماس أرنولد(اسم من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا يف هذا الفصل 
وقد سبق أن  ،وله شهادات علمية كربى ترتبط بانتشار اإلسالم ،هذا رجل من كبار املستشرقني الربيطانيني

  .٢حدثتك عنه
  .فاذكر يل اليوم بعض شهاداته ..أجل: قلت
[  Alvar من بني املسيحيني مثل الفار إننا جند حىت (: من شهاداته املرتبطة بالقرآن وأسلوبه قوله: قال
حىت  ،يقرر أن القرآن قد صيغ يف مثل هذا األسلوب البليغ اجلميل ،الذي عرف بتعصبه على اإلسالم] اإلسباين 

    ٣)إن املسيحيني مل يسعهم إال قراءته واإلعجاب به 
أن تكون  ،طبيعة احلالب ،لعله من املتوقع: ( فقال ،وحتدث عن توفر خصائص القدوة يف رسول اهللا 

وإذا كانت . هي الصورة احلق لنشاط الدعوة إىل هذا الدين ،حياة مؤسس اإلسالم ومنشئ الدعوة اإلسالمية
                                                

صاحب فكرة . ، من كبار املستشرقني الربيطانينيSir Thomas Amold) ١٩٣٠ – ١٨٦٤( سري توماس أرنولد )  ١(
 .رف آرنولد على تنسيقه وإخراجهوقد أش. الذي أسهم فيه عدد من مشاهري البحث واالستشراق الغريب) تراث اإلسالم(كتاب 

وهو أول من جلـس علـى كرسـي    . تعلم يف كمربدج وقضى عدة سنوات يف اهلند أستاذًا للفلسفة يف كلية عليكرة اإلسالمية
عامل دقيق "بأنه ) جب(وصفه املستشرق الربيطاين املعروف . األستاذية يف قسم الدراسات العربية يف مدرسة اللغات الشرقية بلندن

ا يكتب، وأنه أقام طويالً يف اهلند وتعرف إىل مسلميها، وأنه متعاطف مع اإلسالم، وكل هذه أمور ترفع أقواله فوق مسـتوى  فيم
الذي ترجم إىل كثر مـن لغـة،   ) الدعوة إىل اإلسالم: (ذاع صيته بكتابيه). ٢٤٤دراسات يف حضارة اإلسالم ص" (الشهادات

  .عن الفن اإلسالميكما أنه نشر عدة كتب قيمة ). اخلالفة(و
  )خالص(، فصل )مثار من شجرة النبوة(انظر احلوار االفتراضي معه يف رسالة )  ٢(
  .١٦٢، ص )حبث يف تاريخ نشر العقيدة اإلسالمية(الدعوة إىل اإلسالم )  ٣(



 ٤٤١

لذلك نرجو من دراسة . فإا كذلك بالنسبة إىل سائر دعاة اإلسالم ،حياة النيب هي مقياس سلوك عامة املؤمنني
وعن الوسائل اليت ينتظر أن  ،فعت الذين عملوا على االقتداء بههذا املثل أن نعرف شيئًا عن الروح اليت د

وإمنا هي قدمية  ،ذلك أن روح الدعوة إىل اإلسالم مل جتئ يف تاريخ الدعوة متأخرة بعد أناة وتفكر. يتخذوها
ويف هذا الوصف املوجز سنبني كيف حدث ذلك وكيف كان النيب حممد يعد منوذجا للداعي . قدم العقيدة ذاا

   ١)إىل اإلسالم
من : (وما بعدها ،ويتحدث عن استمرار الدعوة النبوية رغم التمكني الذي مكن اهللا به املسلمني يف املدينة

أو أنه عندما سيطر  ،اخلطأ أن نفترض أن حممدا يف املدينة قد طرح مهمة الداعي إىل اإلسالم واملبلغ لتعاليمه
    ٢)املشركني إىل اعتناق الدينانقطع عن دعوة  ،على جيش كبري يأمتر بأمره

إن املعاملة احلسنة اليت تعودا وفود : (فيقول ،ويتحدث عن بعض أساليب الدعوة اليت مارسها املسلمون
والسياسة اليت  ،واحلكمة اليت كان يصلح ا ذات بينهم ،العشائر املختلفة من النيب واهتمامه بالنظر يف شكايام

ألرض مكافأة لكل من بادر إىل الوقوف يف جانب اإلسالم وإظهار العطف أوحت إليه بتخصيص قطع من ا
كما جعل صيته ذائعا يف كافة أحناء شبه اجلزيرة سيدا عظيما  ،كل ذلك جعل امسه مألوفًا لديهم ،على املسلمني
داعيا إىل اإلسالم جادا وكثريا ما كان يفد أحد أفراد القبيلة على النيب باملدينة مث يعود إىل قومه . ورجالً كرميا

  ٣»يف حتويل إخوانه إليه
نرى من أسباب الترحيب : ( فيقول ،ويتحدث عن بعض أسباب اإلقبال على اإلسالم يف املدينة املنورة

قد بدا للطبقة املستنرية من أهايل املدينة عالجا هلذه  ،احلار الذي لقيه حممد يف املدينة أن الدخول يف اإلسالم
وإخضاع أهواء الناس  ،وذلك ملا وجدوه يف اإلسالم من تنظيم حمكم للحياة ، كان اتمع يقاسيهاالفوضى اليت

  ٤ )اجلاحمة لقوانني منظمة قد شرعتها سلطة تسمو على األهواء الفردية 
ال يغرب عن البال كيف : ( فيقول ،ويتحدث عن الثورة اليت كان حيملها اإلسالم ضد أوضاع اجلاهلية

وكيف كانت تتعارض املثل العليا يف هذين  ،أن اإلسالم حركة حديثة العهد يف بالد العرب الوثنيةظهر جليا 
ذلك أن دخول اإلسالم يف اتمع العريب مل يدل على جمرد القضاء على قليل من عادات . اتمعني تعارضا تاما

وأصبح النيب بذلك رمزا .. انت من قبلوإمنا كان انقالبا كامالً ملثل احلياة اليت ك ،بربرية وحشية فحسب
  ٥ )ألسلوب جديد 

يعرب الشطر األول من هذه : ( فيقول ،ويتحدث عن خاصية العقالنية اليت تتميز ا العقيدة اإلسالمية
على حني  ،عن مبدأ يكاد يقبله مجيع الناس على أنه فرض البد منه] حممد رسول اهللا ،ال إله إال اهللا[العقيدة 

                                                
  .٣٤الدعوة إىل اإلسالم، ص )  ١(
  
  .٥٤الدعوة إىل اإلسالم، ص )  ٢(
  .٥٤الدعوة إىل اإلسالم، ص )  ٣(
  .٤٣الدعوة إىل اإلسالم، ص )  ٤(
  .٦١الدعوة إىل اإلسالم، ص )  ٥(



 ٤٢

عىن أن اهللا ر الثاين منها على فكرة عالقة الناس باهللا وهي مسألة تكاد تكون عامة شاملة كذلك مبوم الشطقي
وال يستطيع أي . على لسان أنبياء ملهمني ،قد وهب بعض جتليه على اخللق ،يف فترات من تاريخ العامل ،تعاىل

توضيحا  ،ع من الفائدة يف نشر الدعوةوما جنته من هذا الطاب ،فرد أن يوضح الطابع العقلي للعقيدة اإلسالمية
 ،اإلسالم يف جوهره دين عقلي: (بأكثر مما وضحه الربوفيسور مونتيه يف العبارات التالية ،يبعث على اإلعجاب

 Rationalismفإن تعريف األسلوب العقلي . بأوسع معاين هذه الكلمة من الوجهتني االشتقاقية والتارخيية
.. ينطبق عليها متام االنطباق ،لدينية على أسس من املبادئ املستمدة من العقل واملنطقبأنه طريقة تقيم العقائد ا

. كل العالمات اليت تدل على أنه جمموعة من العقائد اليت قامت على أساس املنطق والعقل] لإلسالم[إن 
أما من وجهة نظرنا  ،يهوتتلخص العقيدة اإلسالمية من وجهة نظر املؤمنني يف االعتقاد بوحدانية اهللا ورسالة نب

وهذان املبدآن مها أقل ما ينبغي  ،فنعتقد يف اهللا ويف احلياة اآلخرة ،حنن الذين حنلل عقائده حتليالً ال روح فيه
ويلخصان  ،ومها أمران يستقران يف نفس الرجل املتدين على أساس ثابت من العقل واملنطق ،لالعتقاد الديين

وأن بساطة هذه التعاليم ووضوحها هلي على وجه التحقيق من أظهر  ،القرآن كل تعاليم العقيدة اليت جاء ا
بكل ما يف هذه  ،وعلى الرغم من التطور اخلصب.. القوى الفعالة يف الدين ويف نشاط الدعوة إىل اإلسالم

النقطة باعتباره  ،لتعاليم النيب حفظ القرآن مرتلته من غري أن يطرأ عليه تغيري أو تبديل ،الكلمة من معىن
وقد جهر القرآن دائما مببدأ الوحدانية يف عظمة وجالء وصفاء ال  ،األساسية اليت بدأت منها تعاليم هذه العقيدة

وأن هذا اإلخالص ملبدأ الدين . ومن العسري أن جند يف غري اإلسالم ما يفوق تلك املزايا ،يعتريه التحول
فيها هذا الدين والدليل الذي كسبه هذا الدين من اقتناع والبساطة اجلوهرية يف الصورة اليت يصاغ  ،األساسي

إن هذا كله يكون األسباب الكثرية اليت تفسر لنا  ،الدعاة الذين يقومون بنشره اقتناعا يلتهب محاسة وغرية
وكان من املتوقع لعقيدة حمدودة كل التحديد خالية كل اخللو من مجيع التعقيدات . جناح جهود دعاة املسلمني

قوة عجيبة  -وإا لتمتلك فعالً  -أن متتلك  ،مث هي تبعا لذلك يف متناول إدراك الشخص العادي ،فلسفيةال
  ١ )الكتساب طريقها إىل ضمائر الناس 

كذلك جند أداء الصلوات اخلمس كل يوم : (فيقول ،ويتحدث عن االثار السلوكية للشعائر اإلسالمية
وقد أحسن منتسكيو يف . أو االحتفاظ باملسلمني منهم ،الناس على جانب عظيم من التأثري سواء يف جذب

منه بأي  ،أن املرء األشد ارتباطًا بالدين احلافل بكثري من الشعائر]: (روح القوانني: يف كتابه املعروف: [قوله
إن ). ريهوذلك ألن املرء شديد التعلق باألمور اليت تسيطر دائما على تفك ،دين آخر أقل منه احتفاالً بالشعائر
يتجلى هذا الدين يف طريقة نسكية خاشعة مؤثرة ال  ،ويف الصلوات اليومية ،دين املسلم يتمثل دائما يف خميلته

 ،ما دخلت مسجدا قط: (فإذا استطاع رينان أن يقول.. تستطيع أن تترك العابد واملشاهد كليهما غري متأثرين

                                                
 Laفيسـتمد املؤلـف مـن كتـاب      )Montet(أما عبارات مونتيـه  . ٤٥٦ – ٤٥٤الدعوة إىل اإلسالم، ص )  ١(

propagande chretienne et ses adversaires musulmans, pp. ١٨-١٧ (Paris, ١٨٩٠.(. 
  



 ٤٤٣

كان من  ،١)ن يصيبين أسف حمقق على أنين مل أكن مسلمادون أ ،أو بعبارة أخرى ،دون أن زين عاطفة حادة
يف  ،وعبادته لإلله الذي ال يراه ،وسجداته الكثرية ،اليسري أن ندرك كيف أن منظر التاجر املسلم يف صالته

وقد حيفز حب .. قد يؤثر يف األفريقي الوثين الذي وهب إدراكًا قويا للقوى اخلفية ،سكينة واستغراق
   ٢)البحث بطبيعة احلال االستطالع على

إن هؤالء املسلمني يعنون بتلك الفرائض وغريها من الشعائر : ( فيقول ،ويتحدث عن عالقة الدين باحلياة
جند أركان العقيدة اإلسالمية تلقى  ،أو جتعلهم مغمورين يف احلياة ،الدينية ولكن من غري أن يثقلوا ا كواهلهم

 ،بعد أن أصبحت متشابكة مع نظام حياته اليومية ،ومن مث جندها ،املؤمن دون انقطاع تعبريا ظاهرا يف حياة
أكثر إىل حد بعيد مما هي احلال مع  ،جتعل املسلم الفرد إماما ومعلما لعقيدته ،تشابكًا ال سبيل إىل الفكاك منه
اجل يف نفسه الشك إن حتدد هذه الطقوس وواقعيتها ودقتها ليدع املؤمن ال يتخ. أنصار معظم الديانات األخرى

وقد جند إىل . اطمأن وجدانه إىل أنه قد أجنز كل أوامر الشرع ،فإذا أدى هذه الواجبات ،فيما هو مكلف بأدائه
سر السيطرة اليت أحدثها  ،يف هذه الوحدة اليت تربط بني النظامني العقلي والطقسي يف هذا الدين ،حد بعيد

لقنهم احلقيقة يف صورة  ،ذب إليك مجاهري كبرية من الناسفإذا أردت أن جت. (اإلسالم على عقول الناس
   ٣)ويف أسلوب مرئي حمسن ،دقيقة واضحة ،محاسية

أن الذي دفع املسلمني إىل أن : (فيقول ،ويتحدث عن الدوافع احلقيقة وراء انتشار املسلمني يف األرض
شدون لدينهم حبق مكانا بني ما نسميه وجعلهم ين ،حيملوا رسالة اإلسالم معهم إىل شعوب البالد اليت دخلوها

الدعوة إىل : (وليس موضوع هذا الكتاب. من أجل صدق عقيدم ،أديان الرسالة هلي محاسة من ذلك النوع
وأن انتشار مائيت . إال صورة من تاريخ ظهور هذه احلماسة يف تبليغ الدعوة ودواعي وألوان نشاطها ،)اإلسالم

هلو الشاهد على ما كان هلذه احلماسة من أثر خالل الثالثة عشر قرنا  ٤احلاضرمليون من املسلمني يف الوقت 
   ٥)اليت تلت ظهور اإلسالم

يرجع انتشار هذا الدين يف تلك الرقعة : (فيقول ،ويتحدث عن األسباب احلقيقية النتشار اإلسالم
عامالً من أقوى العوامل على أن هنالك  ،اجتماعية وسياسية ودينية: الفسيحة من األرض إىل أسباب شىت

وقفوا حيام  ،تلك هي األعمال املطردة اليت قام ا دعاة املسلمني ،الفعالة اليت أدت إىل هذه النتيجة العظيمة
   ٦)مثالً أعلى وقدوة صاحلةالرسول  يمتخذين من هد ،على الدعوة إىل اإلسالم

                                                
)١  (Emest Renan: L'islamisme et la Science, p. ١٩ (Paris, ١٨٨٣.(.  
  .٤٦٠ – ٤٥٨الدعوة إىل اإلسالم، ص )  ٢(
 B. Kuenen: National Religions and:    ، والعبارة األخرية ينقلها عن٤٦٠الدعوة إىل اإلسالم، ص )  ٣(

universal Religions, p. ٢٥, (London, ١٨٨٢.(.  
يف أواخر القرن املاضي، أما اآلن فقد زاد هذا العـدد  ) الدعوة إىل اإلسالم(لكتابه  كان ذلك زمن تأليف توماس آرنولد)  ٤(

  .إىل أكثر من مخسة أضعافه
  .٢٥الدعوة إىل اإلسالم، ص )  ٥(
  .٢٧الدعوة إىل اإلسالم، ص )  ٦(



 ٤٤٤

إن ما أحرزته سيوف : (فيقول ،ى اإلسالمويتحدث عن تأثري الفتوحات اإلسالمية املعجزة يف اإلقبال عل
قد زعزع عقيدة الشعوب املسيحية اليت أصبحت حتت  ،منقطع النظري ،املسلمني من جناح واسع النطاق

وأن املسلمني قد مجعوا بني النعيم يف الدنيا وبني التوفيق  ،ورأت أن هذه الفتوح قد متت بعون من اهللا ،حكمهم
وهكذا ظهر جناح املسلمني دليالً على صدق . النصر إال يف أيدي عباده املختارينمل جيعل ] اهللا[وأن  ،اإلهلي
   ١)دينهم

مل نسمع عن أية حماولة مدبرة إلرغام : (فيقول ،ويتحدث عن مساحة املسلمني مع الطوائف املختلفة
. املسيحي أو عن أي اضطهاد منظم قصد منه استئصال الدين ،الطوائف من غري املسلمني على قبول اإلسالم

ولو اختار اخللفاء تنفيذ إحدى اخلطتني الكتسحوا املسيحية بتلك السهولة اليت أقصى ا فرود وإيزابال دين 
أو اليت جعل ا لويس الرابع عشر املذهب الربوتستانيت مذهبا يعاقب عليه متبعوه يف فرنسا  ،اإلسالم من إسبانيا

وكانت الكنائس الشرقية يف . ين عن إنكلترا مدة مخسني وثالمثائة سنةأو بتلك السهولة اليت ظل ا اليهود مبعد
آسيا قد انعزلت انعزاالً تاما عن سائر العامل املسيحي الذي مل يوجد يف مجيع أحنائه أحد يقف إىل جانبهم 

ل القوي وهلذا فإن جمرد بقاء هذه الكنائس حىت اآلن حيمل يف طياته الدلي. باعتبارهم طوائف خارجة عن الدين
  ٢)على ما قامت عليه سياسة احلكومات اإلسالمية بوجه عام من تسامح حنوهم

 ،واليت امتد تأثريها إىل مجيع أوروبا ،ويتحدث عن احلضارة اإلسالمية اليت نقلها املسلمون إىل األندلس
وإيزابيال م أصدر فردناند ١٥٠٢م ويف سنة ٧١١أدخل العرب الظافرون اإلسالم يف أسبانيا سنة : (فيقول

ولقد كتبت إسبانيا اإلسالمية يف القرون اليت . مرسوما يقضي بإلغاء شعائر الدين اإلسالمي يف مجيع أحناء البالد
وقد امتد . صفحة من أنقى الصفحات وأسطعها يف تاريخ أوروبا يف العصور الوسطى ،تقع بني هذين التارخيني

وأتت بنهضة جديدة يف الشعر  ،ك األوروبية األخرىإىل املمال Provanceتأثريها من والية بروفانس 
ومنها تلقى طالب العلم املسيحيون من الفلسفة اليونانية والعلوم ما أثار يف نفوسهم النشاط العقلي  ،والثقافة

  ٣)حىت جاء عصر النهضة احلديثة
ئفي ليكون إن عدم وجود التعصب الطا: (فيقول ،ويتحدث عن تاثري تسامح املسلمني يف نشر اإلسالم

   ٤)وميكن له أن جيذب إليه عددا كبريا جدا من اهلندوكية ،القوة احلقيقية لإلسالم يف اهلند
يف سنة : (فيقول ،ويتحدث عن استمرار اإلسالم يف قوته وانتشاره رغم الظروف اخلطرية اليت مر ا

ة اليت تقول بأن اإلسالم مهيأ عن الفكر ٥يف كتاب هام كتبه عن اإلسالم يف الصني ،عرب كاتب روسي ١٨٦٧
                                                

  .٩٤الدعوة إىل اٍإلسالم، ص )  ١(
  .٩٩ – ٩٨الدعوة إىل اٍإلسالم، ص )  ٢(
إشراف سـري تومـاس   (تراث اإلسالم : ، وعن إجنازات املسلمني يف ميدان الفنون انظر١٥٤م، ص الدعوة إىل اإلسال)  ٣(

  .٢٢٦ – ٢٢٣، ص )آرنولد
  .٣٢٧الدعوة إىل اإلسالم، ص )  ٤(
)٥  (Vasiper(V.P.): Spread of Mohammedan Faith in China, PP. ١٧ ,١٤ ,٥ ,٣ 

(Petesburg, ١٨٦٧.(.  



 ٤٤٥

وألن يقلب تبعا لذلك األوضاع السياسية يف العامل الشرقي  ،ألن يصبح الدين القومي لإلمرباطورية الصينية
   ١)رأسا على عقب

كان اعتناق أي دين خيالف ديانة الكنيسة : (فيقول ،ويتحدث عن تأثري احلرية يف انتشار اإلسالم
إىل أن  ،ومن مث توقف اإلسالم عن أي تقدم جديد ،مرا حمرما يف القانون الروسيأ ،األرثوذكسية يف روسيا

أن  ،ومن النتائج اليت ترتبت على صدور هذا املرسوم يف بالد القوقاز. ١٩٠٥صدر مرسوم التسامح الديين سنة 
لة يدينون الذين كانوا قد ظلوا فترة طوي Abkhazesدخلت مجوع كثرية يف اإلسالم بني طوائف األخباز 

يف مجوع بلغ من ضخامتها أن رجال الكنيسة  ،ولكنهم اآلن قد أصبحوا مسلمني ،باملسيحية امسا فقط
أمالً  ،األرثوذكسية قد أخذ اخلوف منهم كل مأخذ حىت أقاموا مجعية خاصة تقوم بتوزيع منشورات دينية بينهم

   ٢)يف مناهضة النفوذ اإلسالمي
  :سري هاملتون جب

: فقال ،فسألت البابا عنه ،)سري هاملتون جب(ليت رأيتها يف دفتر البابا يف هذا الفصل اسم من األمساء ا
بل ميكنك أن تعتربه  ،وهو من كبار املستشرقني اإلجنليز ٣)سري هاملتون الكساندر روسكني جب(هذا 
لقضايا كما عرض لسائر املستشرقني حنو بعض ا ،وبالرغم من بعض سوء الفهم الذي عرض له ..إمامهم
  .وسأسردها عليك ،وقد قمت بتسجيل بعضها ،إال أن له بعض املواقف الطيبة والشهادات الصادقة ،اإلسالم

إذا رأى أحد أن إحلاح القرآن على فعل اخلري : (قال ،منها شهادته على ما حيويه القرآن من القيم النبيلة
لَّيس  ﴿:عريف الشامل للرب يف تلك اآلية العظيمةغري كثري أثبتنا له باحلجة القاطعة خطأه وسقنا إليه ذلك الت

مِ اآلخوالْيو بِاللّه نآم نم الْبِر نلَـكرِبِ وغالْمرِقِ وشلَ الْمبق كُموهجلُّواْ ووأَن ت ابِ الْبِرتالْكو كَةآلئالْمرِ و
ي الْقُربى والْيتامى والْمساكني وابن السبِيلِ والسآئلني وفي الرقَابِ وأَقَام والنبِيني وآتى الْمالَ علَى حبه ذَوِ

ذين وحني الْبأْسِ أُولَـئك الَّ والضراِء الصالةَ وآتى الزكَاةَ والْموفُونَ بِعهدهم إِذَا عاهدواْ والصابِرِين في الْبأْساِء
حني يدرك املؤمن أخريا أن اهللا  ،فالرب إذن تاج اإلميان احلق) ١٧٧: البقرة( ﴾ صدقُوا وأُولَـئك هم الْمتقُونَ

   ٤)ويستجيب لشهوده يف كل أفكاره وأعماله ،شاهد أبدا
اليت بلغها هي الرسالة  ،إذن ،هذه: (يقول ،ومنها شهادته حول التواصل بني الدين والدنيا يف اإلسالم

                                                
 .٣٤٧ص  الدعوة إىل اإلسالم،)  ١(
  
  .١٢٢الدعوة إىل اإلسالم، ص )  ٢(
يعد إمام املستشرقني اإلنكليز املعاصرين، أستاذ اللغة العربية يف  ١٩٦٧ – ١٨٩٥سري هاملتون الكساندر روسكني جب )  ٣(

 ، وعضو مؤسس يف امع العلمي املصري، تفرغ لألدب١٩٣٧، وأستاذ يف جامعة أكسفورد منذ سنة ١٩٣٠جامعة لندن سنة 
  .العريب وحاضر مبدرسة املشرقيات بلندن

رحالت (، )الفتوحات اإلسالمية يف آسيا الوسطى وعالقتها ببالد الصني(، )١٩٢٦) (دراسات يف اآلداب العصرية: (من آثاره
  .، وهو أحد حمرري دائرة املعارف اإلسالمية)اجتاهات اإلسالم املعاصرة(، )ابن بطوطة

  .٢٥٤ص  دراسات يف حضارة اإلسالم،)  ٤(



 ٤٤٦

فالقرآن سجل لتجربة حية . القرآن إىل اجليل األول من املسلمني وظل يبلغها إىل مجيع األجيال منذ ذلك العهد
ودعوة للمخلوق  ،واحد مطلق وآخر متصل بشؤون احلياة العامة: جتربة ذات طرفني ،مباشرة يف ميدان األلوهية

وحني يتبع املسلم أوامر القرآن ويسعى ليستكنه . جربةكي ينظم حياته ليتمكن من األخذ بنصيب يف تلك الت
فإنه حياول أن يستملك شيئًا من الرؤى احلدسية ومن  ،ال بفكره فحسب بل بقلبه وروحه أيضا ،روح تعاليمه

ولو مل يكن هذا . إلميانه بأنه كالم اهللا ،ويعظم يف عينيه مغزى كل آية فيه. التجربة اليت كانت للرسول احلبيب
   ١)ان شعبة من عقيدته ملا تناقصت قيمته لديه من حيث هو منبع حي لإلهلام واالستبصار الدييناإلمي

مهما يكن أمر استمداد اإلسالم من األديان : (قال ،ومنها شهادته حول متيز اإلسالم على غريه من األديان
عرب عنها القرآن ونقلها إىل الناس أن املواقف الدينية اليت : فذلك ال يغري هذه احلقيقة أيضا وهي ٢اليت سبقته

   ٣)تشمل بناء دينيا جديدا متميزا
ويتحدث عن صمود عقائد الدين لدى العامة بالرغم من اجلدل الذي مرت به بعض فترات التاريخ 

يبقى  ،على الرغم مما قام به العلماء املتأخرون من تطوير لعلم كالم إسالمي منهجي: (فيقول ،اإلسالمي
أن مجهور اجلماعة اإلسالمية كان يتألف من شعوب أحدثت لديها ممارسة : ذكرناه سابقًا وهو صحيحا ما

حقائق الدين ممارسة حدسية أثرا أقوى وأسرع من كل اثر خلفه أي قدر من اجلدل العقلي أو من حذاقته 
   ٤)وبراعته

حشا إذا اقتصرنا على النظر إننا خنطئ خطأ فا: (فيقول ،ويتحدث عن حيوية العقيدة اإلسالمية وتأثريها
إا على . إىل هذه العقيدة نظرتنا ملذهب الهويت أتقن بشكل وراثي من جيل إىل جيل منذ ألف وثالمثائة سنة

ولدى  ،العكس من ذلك يقني وإميان حي يتجدد ويتأكد باستمرار يف قلوب املسلمني وأرواحهم وأفكارهم
لقد عارض املذهب السين املتمسك بشكل عام ترمجة القرآن . حني يدرس النص املقدس ،٥العريب بشكل خاص

على الرغم من أن النص العريب يظهر يف بعض األحيان مقترنا بترمجة تركية أو  ٦إىل اللغات اإلسالمية األخرى 
إن هذا املوقف يستند على حماكمة شرعية متماسكة تصوغ حججها إىل . فارسية أو أُردية وغريها من اللغات

والواقع أن القرآن ال . بشكل عقالين مستندة يف ذلك على اعتبارات بعيدة عن هذا الشكل العقالين حد ما
إذ ليس باإلمكان التعبري عن مكنون القرآن . ميكن ترمجته بشكل أساسي كما هي احلال بالنسبة للشعر الرفيع

أو براعة لغوية جيب أن تدرس طويالً وال ميكن أن يعرب عن صوره وأمثاله ألن كل عطف أو جماز  ،باللغة العادية

                                                
  .٢٥٤دراسات يف حضارة اإلسالم، ص )  ١(
ذكرنا الرد على هذه الشبهة يف مواضع خمتلفة من هذه السلسلة، وبالنسبة ملصادر هذا الدين رددنـا عليـه يف رسـالة    )  ٢(

  )الكلمات املقدسة(
  .٢٥٥ – ٢٥٤دراسات يف حضارة اإلسالم، ص )  ٣(
  .٢٥٥دراسات يف حضارة اإلسالم، ص )  ٤(
  .هذا ليس صحيحا، فاإلسالم دين الشعوب مجيعا، وكل الشعوب تأثرت به سواء كانوا عربا أو غري عرب ) ٥(
  .وهذا ليس صحيحا، إمنا االعتراض على تسمية الترمجة قرآنا، بل هي ترمجة ملعاين القرآن، أو لبعض الفهوم حول القرآن)  ٦(



 ٤٤٧

والقرآن كذلك له حالوة وطالوة ونظم بديع مرتب ال ميكن حتديده ألا تعد . قبل أن ينبثق املعىن للقارئ
وال شك أن تأويل كلمات القرآن إىل لغة . بسحرها أفكار الشخص الذي يصغي إىل القرآن لتلقي تعاليمه

  ١)الذهب النقي إىل فخارأخرى ال ميكن إال أن يشوهها وحيول 
اقتضى األمر نشوء علم جديد غايته : (فيقول ،ويتحدث عن مدى اجلهد الذي بذله العلماء يف حفظ السنة

على جمموعة متفق عليها يتقبلها  –بقدر اإلمكان  –مجع احلديث ونقده وتصنيفه وتنسيقه واحلصول يف النهاية 
ولكن القائمني عليها  ،طاقات الفقهاء والعلماء يف القرن الثالثوقد استأثرت هذه املهمة بالكثري من . اجلميع

  ٢)أحرزوا جناحا حىت أصبح حديث الرسول يعترب مرجعا ثانيا معتمدا للفقه والعقيدة
وعليه فإننا جند . إن بدايات التاريخ العلمي بالعربية تقترن بدراسة سرية الرسول ودراسة أعماله: (ويقول

وكان موطن هذه  . مجع احلديث النبوي وخباصة األحاديث املتعلقة مبغازي الرسولمصدر هذه الدراسة يف
هذا االرتباط الذي ترك طابعا ال ميحى يف املنهج  ،ويفسر لنا ارتباط املغازي باحلديث.. الدراسة هو املدنية

طبيعة األخبار التارخيية ما طرأ من تغري هائل ظهر منذ هذه اللحظة يف  ،التارخيي باستخدام هذا املنهج لإلسناد
وميكننا أن نشعر ألول مرة بأننا نستند إىل أساس تارخيي قومي حىت وإن . ودقتها املؤسسة على النقد ،عند العرب

  ٣)من حياة الرسول ،املدنية واملكية ،اعترفنا بوجود بعض العناصر املشكوك فيها يف أخبار الفترتني
احلديث النبوي الشريف مما يؤكد سالمة احلديث النبوي ودقة ويتحدث عن االنسجام التام بني القرآن و

يكاد يكون من املؤكد أن اآلراء اليت تعرب عنها األحاديث اليت مت مجعها يف القرن الثالث متثل : (فيقول ،نقله
  ٤)تعاليم القرآن ومبادئه اخللقية متثيالً صادقًا

لوال احلديث ألصبح حملمد  يف أقل : (فيقول ،ويتحدث عن األمهية الكربى اليت تكتسيها أحاديث النيب 
أما احلديث فقد صور وجوده اإلنساين . يف أصوهلا التارخيية والدينية –إن مل نقل بعيدة  –تقدير صورة معممة 

وبذلك قدم للمسلمني حني ربط بني املسلمني وبني نبيهم  ،يف جمموعة وفرية من التفصيالت احلية احملسوسة
وهي روابط منت على مر القرون وكانت  ،ذاتية الوثيقة اليت كانت تصله بأصحابه األولنيبنفسه الروابط ال

ويكاد ال يكون من الغلو  ،ومل يصبح شخص حممد أبدا ذا صبغة مرسومة مقررة. أقوى من أن تصاب بالضعف
ين اجلماهري أن نقول إن حرارة ذلك الشعور الشخصي حنو الرسول احلبيب كانت أبدا أقوى عنصر حيوي يف د

  ٥)على األقل ،اإلسالمية أو كانت كذلك بني أهل السنة
ومهما نقل يف قوة :  (فيقول ،ويتحدث عن االحترام العظيم الذي تكنه األمة اإلسالمية لنبيها من غري غلو

وما يف فقد كان إجالل الرسول شعورا طبيعيا حمت. الرتعة اإلسالمية حنو حممد ويف آثارها فإنا ال نوصف بالغلو
فإن العالقات الشخصية من اإلعجاب واحلب . غري أن ما نومئ إليه شيء يتجاوز اإلجالل ،عصره وفيما بعده

                                                
  .٣١ – ٣٠االجتاهات احلديثة يف اإلسالم، ص )  ١(
  .٢٠دراسات يف حضارة اإلسالم، ص )  ٢(
  .١٤٧دراسات يف حضارة اإلسالم، ص )  ٣(
  .٢١دراسات يف حضارة اإلسالم، ص   )٤(
  .٢٥٨ – ٢٥٧دراسات يف حضارة اإلسالم، ص )  ٥(



 ٤٤٨

والفضل يف ذلك يعود إىل الوسائل اليت أقرا  ،اللذين بعثهما يف نفوس صحابته ظل صداها يتردد خالل القرآن
  ١)األمة لتستثري ما جمددين يف كل جيل

ما تزال االحتفاالت العائلية ختتم : (فيقول ،وتقديرها لنبيها ،ألمة يف مجيع أجياهلاويتحدث عن حب ا
يوم مولد النيب يف  ،وكل األمة تراعيها وتشهدها حبماسة يف ذلك اليوم ايدبأدعية وأناشيد يف متجيد الرسول 
فية والعلماء وأفراد اجلمهور هنالك ترى اددين واملقلدين والصوفية والسل. الثاين عشر من شهر ربيع األول

ولكنهم مجيعا وحدة  ،وقد يكون بني نزعام العقلية تنوع واسع متباين ،يلتقون مجيعا معا على بقعة واحدة
  ٢)متآلفة يف إخالصهم وحبهم حممد

 ،كانت التعاليم االجتماعية اليت جاء ا حممد يف أساسها: (فيقول ،ويتحدث عن البناء اإلسالمي للمجتمع
فازداد ترسيخ معىن األخوة بني مجيع أفراد  ،إعادة إلحقاق املبادئ األخالقية اليت تشترك فيها ديانات التوحيد

وأم سواسية من حيث القيمة الشخصية الفطرية دون نظر إىل ما يف مكانتهم الدنيوية  ،اجلماعة اإلسالمية
. الواجبات املتبادلة اليت تستتبعها هذه املبادئ وتعمقت مجيع العالئق. ووظائفهم وثروام من تباين واختالف

وقد مت ترسيخ ذلك كله وتعميقه حني وضعه اإلسالم على أساس من الوالء اخلفي واخلضوع العلين إلله 
وكانت لتعاليم الرسول نتائج اجتماعية ملموسة حتددت صيغتها كما هو احلال يف مجيع احلركات .. واحد

  ٣)يف البيئة التارخيية الواقعية الدينية مبا تركته من آثار
ويتحدث عن استقالل الدين بنظمه املختلفة عن سلطة الساسة مما وقى اإلسالم ما حصل للمسيحية من 

ويعارض سيطرة  ،ومنذ البداية نشأ تيار فقهي يعارض بعض مظاهر املفهوم الرمسي: (فيقول ،تدخل الساسة
وقد وقع الرتاع . الفقهاء على أن الفقيه مسؤول جتاه نفسه فقطكما جتلى إصرار  ،الدولة على األمور الدينية

مذهبا (علنا عندما قام املأمون وخلفاؤه حياولون فرض املبادئ ذات الصبغة اليونانية اليت نادى ا فريق املعتزلة 
على استقالل  وكان برهانا قاطعا ،وانتهى الصراع بانتصار السنة. ويضطهدون زعماء السنة املعارضني ،)رمسيا

وعلى أن احلكام السياسيني ال يستطيعون  ،النظام الديين اإلسالمي عن اخلالفة وغريها من املؤسسات السياسية
وأن اخلالفة ذاا نابعة من ذلك  ،اإلشراف على مصادر سلطان الدين ألا ملك للجماعة وال عالقة ألحد ا

ذلك أا  ،ث ذات أمهية أساسية يف مستقبل اإلسالم كلهوكانت هذه األحدا. السلطان وأا رمز سياسي له
وأمدت النظام الديين واجلماعة معه باحلرية الالزمة للتطور على  ،حاولت دون أن يرتبط بأي نظام سياسي

  ٤)أسس ما حيويه اإلسالم من طبيعة ومنطق ذاتيني
. يقيد بقيود الصيغ اخلارجيةإن الفكر اإلسالمي يأىب أن : (فيقول ،ويتحدث عن صمود الفكر اإلسالمي

وهذا التشكيل  ،ويظل هذا الفكر حيدث ضغطًا مستمرا يظهر أثره يف جتديد التشكيل للنظرية على حنو هادئ

                                                
  .٢٥٧دراسات يف حضارة اإلسالم، ص )  ١(
  .٢٥٩دراسات يف حضارة اإلسالم، ص )  ٢(
  .٦دراسات يف حضارة اإلسالم، ص )  ٣(
  .١٥دراسات يف حضارة اإلسالم، ص )  ٤(



 ٤٤٩

حيث ظل اإلسالم  ،هو الذي مييز كل ضروب النشاط التأملي يف اإلسالم ،حتت ذلك الظاهر املتشدد ،املتجدد
  ١)بناء دايناميا حيا

واستنباط حقائقه  ،ومجيع أهل االختصاص فيها يف خدمة اإلسالم ،مجيع أجيال األمة ويتحدث عن تعاون
خالل  ،وهو أن مهمة التعريف والتصنيف استغرقت ،ومظهر آخر بارز مييز التشريع اإلسالمي: ( فيقول ،ونظمه

 يكن املسهمون يف هذا إذ مل. إىل حد ال نظري له ،الطاقات الفكرية لدى األمة اإلسالمية ،القرون الثالثة األوىل
بل إن علماء اللغة واملؤرخني واألدباء أسهموا بأنصبة يف  ،امليدان هم علماء الكالم واحملدثني واإلداريني فحسب

وقلما تغلغل الشرع يف حياة أمة ويف  ،ويف مناقشة القضايا التشريعية ،هذه اموعة من املؤلفات التشريعية
  ٢)ا فعل يف األدوار األوىل من املدنية اإلسالميةفكرها هذا التغلغل العميق مثلم

إن املبدأ احملوري يف : (فيقول ،واليت تنفي كل الوسائط ،ويتحدث عن أعماق التوحيد اليت نادى ا القرآن
على األقل  ،وهو يرفض فكرة وجود وسطاء بني اهللا واإلنسان ،مبدأ وحدة ال هوادة فيها –يقينا  –القرآن هو 
فاإلسالم حني وضع اإلنسان أمام اهللا دون عناصر وسائطية روحية كانت أول شخصية أكد . مليف هذا العا

فإن العنصر  ،وعلى الرغم من وجود آيات قرآنية ذات حدس روحي. بالضرورة مدى التباين بني اهللا واإلنسان
ة واإلنسانية ومن تساوي العقائدي املستمد من القرآن ال يستطيع إال أن يصدر من افتراض التعارض بني األلوهي

ويف هذه املفارقة . يف عالقتهم باهللا من حيث إم خملوقات) وهذه نتيجة ضرورية للموقف األول(الناس مجيعا 
  ٣)املظهر األصيل املميز لإلسالم –يف الواقع  –الكلية يقع التوتر الديين الذي ميثل 

وهي  ،يتمتع خباصة جوهرية هامة.. إلسالمجدير بالقول أن ا: (فيقول ،ويتحدث عن التسامح اإلسالمي
وأبرز مثل على هذا . بل إنه يستمد من ذلك جمده وفخره ،تساحمه يف وجود وجهات خمتلفة ضمن الطائفة

  ٤)التسامح هو وجود املدارس املذهبية باسم فقهاء القرنني الثاين والثالث اهلجريني
وأقام بسرعة  ،اإلسالم انبثاقًا مفاجئًا يف بالد العربانبثق : (فيقول ،ويتحدث عن االنتشار املعجز لإلسالم

إمرباطورية جديدة يف غريب آسيا وشواطئ البحر املتوسط  ،يف أقل من قرن من الزمن ،تكاد تعز على التصديق
   ٥)اجلنوبية والغربية

 لقد متت الفتوحات اإلسالمية دون أن تزعزع: (فيقول ،ويتحدث عن إنسانية الفتوحات اإلسالمية
  ٦)وعلى أثرها أقام الفاحتون توا سلطة مركزية منظمة ،اقتصاديات البالد املفتوحة

لكن ليست هناك سوى أمثلة قليلة جدا  ،يف التاريخ أمثلة على توسع الدول ال سبيل إىل تعليلها: (ويقول

                                                
  .١٩٥دراسات يف حضارة اإلسالم، ص )  ١(
  .٢٦٣دراسات يف حضارة اإلسالم، ص )  ٢(
  .٢٧٠دراسات يف حضارة اإلسالم، ص )  ٣(
  .٤٠دراسات يف حضارة اإلسالم، ص )  ٤(
  .٤دراسات يف حضارة اإلسالم، ص )  ٥(
  .٨دراسات يف حضارة اإلسالم، ص )  ٦(



 ٤٥٠

   ١)واستقرار نسبيني على دولة تكونت على هذا النحو واستطاعت أن تبلغ مابلغته الدولة اإلسالمية من استمرار
: فيقول ،ومتت ا الفتوحات ،ويتحدث عن األسرار اليت وقفت وراء احليوية اليت انتشر ا اإلسالم

لنأخذ بعني االعتبار املظاهر اخلارجية للحيوية اليت برهن عليها اإلسالم خالل احلقبة التالية من الزمن مثل قيام (
ازدياد عدد  ،ماليزيا ،ازدهار إندونيسيا..  وإمرباطورية املغول يف اهلنداإلمرباطورية العثمانية يف الشرق األدىن

امتداد املنطقة اإلسالمية يف أفريقيا الغربية  ،طرد اإلسبانيني والربتغاليني من مراكش ،املسلمني يف الصني
أغلبها نظرم  كان من السهل واليسري على املؤرخني القدامى أن ينظروا إىل مجيع هذه األحداث أو. والشرقية

وال ميكن بالطبع أن يغيب عن الذهن هذا العنصر املتعلق بالقوة العسكرية الغازية . إىل حركات عسكرية صرفة
إا تبني منذ ذلك . ومع ذلك فإن أية عقيدة غازية تنمو ومتتد هي عقيدة حية. اليت وضعها اإلسالم بتلك الفترة

حنن كذلك نعرف يف الوقت احلاضر أكثر من أي . والتطبيقات اجلافةالوقت أا أكثر من جمموعة من املعتقدات 
وقت مضى اإلميان الذي تلعبه هذه العقيدة احلية اليت مهدت الطريق بل كل شيء هلذه القوة العسكرية 

كما ساعدت على ترميم  ،وساعدا بعد ذلك على التشكل وتكييف التركيب الداخلي وتنظيم اإلمرباطورية
  ٢)وإعادة تنظيم التركيب االجتماعي ،ناجتة عن احلروبالتخريبات ال

ظهرت : (فيقول ،ويتحدث عن قدرة اإلسالم على التماشي مع الطبائع واألعراق والعصور املختلفة
 ،لإلسالم مالمح خمتلفة يف خمتلف األزمنة واألمكنة بتأثري العوامل احمللية اجلغرافية واالجتماعية والسياسية فيه

أعين يف مشال غريب أفريقيا ويف إسبانيا أثناء العصور . ولنمثل على ذلك مبا مت يف الغرب. ه هلاوبقوة استجابت
ففي تلك املناطق اختذ اإلسالم لنفسه خصائص فارقة على الرغم من الصلة الوثيقة بني تلك املناطق . الوسطى

فرعا من الثقافة السائدة يف قلب  وعلى الرغم من أن الثقافة فيها كانت ،وقلب العامل اإلسالمي يف غرب آسيا
ومثل هذا نفسه مت . وكان لبعض تلك اخلصائص الفارقة أثرها يف اإلسالم نفسه يف غريب آسيا. العامل اإلسالمي

أيضا يف مناطق أخرى جغرافية واسعة قليلة االتصال بغريها كشبه القارة اهلندية وإندونيسيا وأراضي السهوب 
. ففي تلك املناطق أنتجت العوامل املشاة أشكاالً وصورا مميزة فارقة. إىل ختوم الصنياملمتدة يف جنويب روسيا 

   ٣)بطابع إسالمي معني مشترك ميكن تبينه بسهولة ،على أن هذه املناطق حتتفظ جمتمعة ومنفردة
إىل  إن العرب واملسلمني بصورة عامة اضطروا: (فيقول ،ويتحدث عن السبق اإلسالمي للمنهج التجرييب
املثايل وقد اموا هذه املفاهيم ) العدالة(أو ) قانون الطبيعة(احلذر من املفاهيم العامة الشاملة اردة مثل مفهوم 

اليت ترتكز على طرائق ) املادية(أو من ) الفلسفة االزدواجية(بأا مستمدة من ) وهم يف ذلك على صواب(
وعلى الرغم من أن أنصار املدرسة .. اخلري وكثري من الشرمغلوطة يف التفكري ال ينتج عنها سوى قليل من 

) العلمي(وتبنوا ذا املقدار طريقة التفكري  ،كاملنطق والرياضيات ،اإلسالمية اعتربوا بعض العلوم مساعدة مفيدة
التفكري وإذا أتيح يل أن أستطرد يف القول فإين أقول بأن متركز . فإم متسكوا بإعطائها دورا ثانويا ،وشجعوه

                                                
  .٤٥دراسات يف حضارة اإلسالم، ص   )١(
  .٢٩ – ٢٨االجتاهات احلديثة يف اإلسالم، ص )  ٢(
  .٤ – ٣دراسات يف حضارة اإلسالم، ص )  ٣(
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العريب حول األحداث الفردية محل العلماء املسلمني إىل توسيع الطريقة التجريبية العلمية إىل أبعد مما فعل 
وأعتقد أن اجلميع متفقون بصورة عامة على االعتراف بأن امللحوظات .. أسالفهم اليونان وعلماء اإلسكندرية

وأم أصحاب الفضل يف إدخال أو إعادة  ،املعرفة العلميةالتفصيلية للباحثني املسلمني أسهمت ماديا يف تقدم 
  ١)اعتبار الطريقة التجريبية يف أوروبا خالل القرون الوسطى
حني ننتهي من حذف االحنرافات الفقهية : (فيقول ،ويتحدث عن تكرمي املصادر األصلية لإلسالم للمرأة

الظهور يف كل نقائها ورفعتها وعدالتها املتساوية  تعود تعاليم القرآن والرسول األصلية إىل ،املتأخرة وشجبها
عندئذ جند أن هذه التعاليم تعود إىل املبادئ العامة وحتدد الفكرة اليت جيب أن يوضع . إزاء الرجل واملرأة معا

ال ميكنها إال  ،فيما خيص املرأة ،وهذه الفكرة. ويطبق القانون مبقتضاها أكثر من أن تعني صيغا حقوقية حامسة
أن تكون نابضة بالود اإلنساين وبشعور االحترام لشخصيتها والرغبة يف حمور األضرار اليت أحلقها باملرأة سري 

ميكننا أن نفهم  ،وبعدما ننتهي من استخالص هذه الفكرة وهضمها. اتمع سريا قاسيا وناقصا فيما مضى
والطريقة  ،نرى أن املوقف اإلسالمي جتاه املرأةحاملا نتوصل إىل ذلك . التشريع اخلاص بالقرآن فهما صحيحا

تفوق كثريا ما هي عليه  ،وطريقة محاية التشريع اإلسالمي هلا ،اإلسالمية يف فهم شخصيتها ونظامها االجتماعي
  ٢)يف الديانات األخرى

 إذن فإذا قام أحد ينكر الشريعة من حيث: (فيقول ،وضرورته ،ويتحدث عن النظام السياسي اإلسالمي
 ،وهذه حقيقة تفسر اهلزة اليت شعر ا املسلمون يف مجيع أرجاء العامل ،صالحيتها كان عمله هذا كفرا ومروقًا

وإن كان اعتقادي  ،ولعلين غري خمطئ يف اعتقادي. عندما أقدمت اجلمهورية التركية على إلغاء الشريعة مجلة
وأن اإلبقاء على  ،التفكري االجتماعي اإلسالميأن احترام الشريعة ال يزال لب  ،صادرا عن التصور واحلدس

أما االحترام الذي أحتدث عنه فليس من . الشريعة يرتبط به بقاء اإلسالم أو زواله من حيث هو نظام مؤصل
  ٣)الضروري أن يعين التقدير لكل تفسري ومبىن من تفسريات القرون الوسطى ومبانيها

ليس بني البالد اإلسالمية بلد : (فيقول ،طاول العصورويتحدث عن اهتمام املسلمني بشريعتهم رغم ت
ولكن البالد التركية أيضا ال تعلن  ،باستثناء البالد التركية) التغرب(أعلن عن رغبته الصرحية يف االستغراب أو 

ى وفيما عدا هذا االستثناء الضعيف يغلب عل ،٤هذه الرغبة اليوم بتلك الثقة اليت أعربت عنها منذ عشرين سنة 
أبناء العصر من املسلمني الذين ينقمون على مساوئ العصر احلاضر أن حيملوا الغرب أوزار هذه املساوئ وال 

  ٥)يعلّقوا آماهلم يف اإلصالح مبشاة الغرب واالقتداء بأممه يف مجلة أحواهلا
  :  برنارد لويس

                                                
  .٣٥-٣٤االجتاهات احلديثة يف اإلسالم، ص )  ١(
  .١٢٣االجتاهات احلديثة يف اإلسالم، ص )  ٢(
  .٢٦٦ – ٢٦٥دراسات يف حضارة اإلسالم، ص )  ٣(
  .ك أن تلغي تركيا العلمانية، وتقبل على اإلسالم كما كانت، وما ذلك ببعيدويوش)  ٤(
  .٦١ما يقال عن اإلسالم، ص : ، عن العقاد)بإشراف جامعة تورنتو(الشرق األدىن اإلسالمي )  ٥(



 ٤٥٢

كيف تضع هذا : فصحت ،١ )برنارد لويس(من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا يف هذا الفصل اسم 
فيجعله  ،يعرض اإلسالم بطريقة ترعب مجهوره الغريبوأنه  ،يهوديأال تعلم أنه  ..املستشرق احلاقد يف هذا احملل

  ؟يرفض أن يتنازل قدر بوصة لإلسالم
  .ولكين عندما مجعت هذا الدفتر مل يكن يف عقلي إال هدف واحد ..رمبا تكون صادقا فيما ذكرت: قال
  هو؟ ما: قلت
  أال تذكر ذلك؟ ..اهلدف الذي ذكره يل معلم السالم يف لقائي به يف أول هذه الرحلة: قال
  .وال يهمك من أي وعاء خرجت ،لقد أوصاك بأن تبحث عن الكلمات الصادقة ..بلى: قلت
  .فمن احلق ما شهدت به األعداء ..أجل: قال
  هل ميكن أن يقول مثل هذا كالما صادقا؟ ..ولكن: قلت
ومن اخللق من يستمر  ..كل إنسان البد أن يعود إىل فطرته يف حلظة من اللحظات لينطق بالصدق :قال
  .ومن اخللق من تأسره الشياطني ..على ذلك
  .فحدثين عن شهادات هذا الرجل ..صدقت: قلت
 مل تنشأ أمام حممد وأصحابه مشكلة االختيار: (من ذلك حديثه عن نظام اإلسالم الشامل يف قوله: قال

                                                
دراسته ، تلقى تعليمه األول يف كلية ولسون واملدرسة املهنية حيث أكمل ١٩١٦ولد عام  B. Lewisبرنارد لويس  )  ١(

التحق جبامعة لندن لدراسة التاريخ مث انتقل إىل فرسنا .  الثانوية، وال تذكر املراجع أية معلومات عن تلقيه تعليماً دينياً يهودياً خاصاً
مدرسة :مث عاد إىل جامعة لندن. متتلمذا على املستشرق الفرنسي ماسنيون وغريه)١٩٣٧(للحصول على دبلوم الدراسات السامية 

  . عن رسالته القصرية حول أصول اإلمساعيلية ١٩٣٩ات الشرقية واألفريقية وحصل على الدكتوراه عام الدراس
حـىت عـام   ١٩٤١استدعي يف أثناء احلرب العاملية الثانية ألداء اخلدمة العسكرية وأعريت خدماته لـوزارة اخلارجيـة مـن    

دريس التاريخ اإلسالمي وأصبح أسـتاذ كرسـي التـاريخ    عاد بعد احلرب إىل مدرسة الدراسات الشرقية واألفريقية لت.١٩٤٥
، وظل رئيساً هلذا القسم حىت انتقل إىل الواليات املتحدة األمريكية ١٩٥٧مث أصبح رئيساً لقسم التاريخ عام ١٩٤٩اإلسالمي عام 

  .١٩٧٤عام 
ملبيا وجامعة انديانا وجامعة كاليفورنيـا  دعي للعمل أستاذً زائراً يف العديد من اجلامعات األمريكية واألوربية منها جامعة كو

وهنا عـين  . ١٩٨٦حىت تقاعده عام ١٩٧٤بلوس أجنلوس وجامعة أكالهوما وجامعة برنستون اليت انتقل إليها والعمل فيها من 
  .مديراً مشاركاً ملعهد أنانربج اليهودي للدراسات اليهودية والشرق أوسطية يف مدينة فيالديلفيا بوالية بنسلفانيا

يعد لويس من أغزر املستشرقني إنتاجاً، وقد تنوعت اهتماماته من التاريخ اإلسالمي حيث كتـب عـن اإلمساعيليـة وعـن     
احلشاشني وعن الطوائف املختلفة يف اتمع اإلسالمي،إىل احلديث عن اتمع اإلسالمي ولكنه يف السنوات األخرية قبل تقاعـده  

وعـن اإلسـالم   ) األصـولية ( عريب واإلسالمي املعاصرة فكتب عن احلركـات اإلسـالمية  بقليل بدأ االهتمام بقضايا العامل ال
  . والدميوقراطية

قدم خدماته واستشاراته لكل من احلكومة الربيطانية اليت كلفته القيام برحلة إىل العديد من اجلامعـات األمريكيـة وإلقـاء    
مـارس  ٨(ويف إحدى املرات . للكوجنرس األمريكي أكثر من مرة ، كما قدم استشارته١٩٥٤األحاديث اإلذاعية والتلفازية عام 

ألقى حماضرة يف أعضاء جلنة الشؤون اخلارجية بالكوجنرس األمريكي حول قضية الشرق األوسط وألمهية هذه احملاضـرة  ) ١٩٧٤
منهج (مازن مطبقاين، بعنوان .دها دنقالً عن رسالة الدكتوراه اليت أع. (نشرا وزارة اخلارجية اإلسرائيلية بعد أسبوعني من إلقائها

، ونشرت لدي مكتبة امللك فهد الوطنية بالرياض عام )املستشرق برنارد لويس يف دراسة االجتاهات الفكرية يف التاريخ اإلسالمي
  )وما بعدها ٦٩،  ص )االستشراق واالجتاهات الفكرية يف التاريخ اإلسالمي(بعنون ١٤١٦



 ٤٥٣

ففي اإلسالم . أعين ذلك الفتح الذي مل يقع املسيح به وإن وقع يف حبائله الكثري من املسيحيني ،بني اهللا وقيصر
 ،فكانت السلطة نفسها. وكان حممد رسوله الذي يعلم وحيكم بامسه ،بل يوجد اهللا وحده) قيصر(ال يوجد 

وكان الوحي ذاته يقدم ) الدين والدولة مهمة(تدعم الرسول يف كلتا املهمتني  ،الصادرة عن املصدر نفسه
 –وهي نشر رسالة اهللا  –وعندما تويف حممد كانت مهمته الروحية والنبوية . حمتوى املهمة األوىل وأساس الثانية

وكان قوام هذا العمل هو نشر شريعة اهللا بني البشر وذلك . ومعه العمل السياسي ،وبقي عمله الديين ،قد متت
وكان البد من وكيل أو خلف  ،١ية وسلطة اجلماعة اليت تعترف بذلك القانون وتؤيدهعن طريق توسيع عضو

  ٢)بني املعنيني) اخلليفة(وجتمع الكلمة العربية . للرسول لقيادة هذه اجلماعة
أصبح من التجديدات الشائعة حديثًا : (فيقول ،ويتحدث عن نظام احلكم يف اإلسالم ووظيفة اخلليفة

ولكن مهما كان مدى انطباق هذا التمييز على . يف اإلسالم) النظام الديين(و) حلكمنظام ا(التمييز بني 
فإنه مل يكن على اإلطالق منطبقًا على  –وحىت هذا كان موضع تساؤل  –اإلمرباطورية اإلسالمية الالحقة 

والواقع أنه .. اففي عهد اخللفاء الراشدين جند أن احلكومة هي املؤسسة الدينية وال يوجد غريه. صدر اإلسالم
كهنويت  ،روحي وزمين ،ديين ودنيوي: مل يكن يوجد يف املفهوم اإلسالمي مقابل حقيقي ملثل تلك األضداد

حيث استحدثت كلمات  ،ومل يظهر مثل هذا التضاد إال بعد وقت طويل جدا ،وحىت املقدس املدنس ،وعلماين
إلسالم فلم تكن الثنائية اليت تدل عليها تلك الكلمات أما يف العهد األول ل ،جديدة للتعبري عن مفاهيم جديدة

ولقد قيل إن اخلليفة جيمع يف آن واحد بني شخصييت . املعروفة لذا مل يكن هنالك من كلمات للتعبري عنها
ومل يكن يتلقى  ،فلم تكن للخليفة وظائف بابوية أو حىت كهنوتية. على أن التشبيه مضلّل ،الباب واإلمرباطور

ومل يكن واجبه عرض الدين وال تفسريه بل كان واجبه هو دعمه . لرمسي لرجال الدين من العلماءالتعليم ا
وإجياد الظروف اليت من شأا أن متكن الناس من العيش حياة إسالمية صاحلة يف هذه الدنيا وبذلك  ،ومحايته

 –وكان من واجبه . جيةوأن يدافع عن هذه احلدود ضد اهلجمات اخلار ،يعدون أنفسهم ضمن حدود اإلسالم
  ٣)إىل اعتناق اإلسالم ،عندما حيني الوقت ،حىت يصل العامل كله ،توسيع تلك احلدود –ما أمكنه ذلك 

رغم زوال اخلالفة وجتزئة عامل اإلسالم إىل عدد كبري من الكيانات : (فيقول ،ويتحدث عن صمود اإلسالم
أمة (وبأن املسلمني  ،فقد بقي الشعور باهلوية والتماسك ،حياناملستقلة املنفصلة واملتحاربة يف كثري األالسياسية 

  ٤)قويا وفعاالً) واحدة من دون الناس
الواقع أن الذي غزا أتراك : (فيقول ،والطرق اليت انتشر ا ،ويتحدث عن قدرة اإلسالم على االنتشار

يتنقلون بني .. املبشرون املتجولونفقد كان املتصرفون و. مل يكن املسلمني بل كان اإلسالم ذاته ،آسيا الوسطى
دين الكفاح الذي ازداد على احلدود بني  ،ينشرون الدين البسيط ،القبائل اليت مل يتم إخضاعها فيما وراء النهر

                                                
  )خالص(، فصل )مثار من شجرة النبوة( االستعمار أو السيطرة واالستبداد، انظر رسالة والقصد من ذلك التحرير ال)  ١(
  .٢٣٠/  ١) تصنيف شاخت وبوزورث ( تراث اإلسالم، )  ٢(
  .٢٣٣ – ٢٣٢/  ١: تراث اإلسالم)  ٣(
  .٢٥٢/  ١: تراث اإلسالم)  ٤(



 ٤٥٤

  ١)اإلسالم والوثنية
لكنه ليس  ،هروب اليهود اإلسبان إىل تركيا معروف للجميع: (فيقول ،ويتحدث عن مساحة املسلمني

كانت األمم املسيحية اليت حكمها  ،وعندما انتهى احلكم العثماين يف أوروبا. على اإلطالق احلالة الوحيدة
أما إسبانيا .. مبؤسساا –إىل حد ما  –بلغاا وثقافاا ودياناا  ،العثمانيون خالل عدة قرون ال تزال هناك

  ٢)وصقلية فليس فيها اليوم مسلمون أو ناطقون باللغة العربية
 ،وال املسيحيون من ذوي اآلراء الدينية والسياسية املنشقة ،يكن الالجئون املسلمون واليهود مل: (ويقول

 –هم األوربيني الوحيدين الذين استفادوا من احلكم العثماين إذ أن الفالحني يف املناطق اليت غزيت قد متتعوا 
ثمانية الوحدة واألمن مكان فقد جلبت احلكومة اإلمرباطورية الع. بتحسن كبري يف أوضاعهم –بدورهم 

وكانت  ،وأصبح الفالحون يتمتعون بقدر من احلرية يف حقوهلم أكرب بكثري من ذي قبل.. الصراع والفوضى
وذلك باملقارنة مبا كان جيري يف أنظمة احلكم  ،الضرائب اليت يدفعوا تقدر بصورة خمففة وجتمع بطريقة إنسانية

لتاسع عشر كان األوربيون الذين يزورون البلقان يعلقون على أوضاع فالحي فحىت القرن ا.. السابقة وااورة
وكانوا جيدونه أفضل من األوضاع السائدة يف بعض أحناء  ،البلقان احلسنة وعلى رضاهم عن هذه األوضاع

يف عصر حركات التمرد  ،وكان الفرق أوضح بكثري يف القرنني اخلامس عشر والسادس عشر. أوروبا املسيحية
وهي عملية اجلمع  Deushrimeوحىت عملية الداوشرمة . لكبرية اليت كان يقوم ا الفالحون يف أوروباا

القسري لألوالد من بني الفالحني املسيحيني من أجل جتنيدهم يف اجليش العثماين ويف خدمة الدولة مل ختل من 
قي إىل أعلى املراكز وأكثرها نفوذًا وقد فبهذه الوسيلة كان أقل القرويني شأنا يستطيع أن يرت. نواح إجيابية

وهو شكل من أشكال املرونة االجتماعية كان مستحيالً يف  ،ارتقى الكثريون بالفعل وأحضروا أسرهم معهم
  ٣)اتمعات األرستقراطية للعامل املسيحي املعاصر للعثمانيني

برغم فترة من  ،حديثًا إن اإلسالم التركي نفسه الذي أظهر: (فيقول ،ويتحدث عن صمود اإلسالم
إن مل يكن الرئيس الوحيد يف الوعي اجلماعي  ،ال يزال بوضوح عنصرا رئيسا ،اخلفوت قوة متجددة يف تركية
  ٤)لنسبة عظيمة من األمة التركية

إن األفكار اليت يعرب عنها باإلنكليزية والفرنسية لألجانب ليست هلا عالقة باحلياة احلقيقية للبالد : (ويقول
 ١٩٥١كما وقع يف منطقة القنال  ،ومن جهة أخرى حينما تتجه العواطف الشعبية ملكافحة الكفار. سالميةاإل
  ٥)تالقي استجابة قوية ،١٩٥٢ –

  :روم الندو

                                                
  .٢٧٩/  ١: تراث اإلسالم)  ١(
  .٢٨٧ – ٢٨٦/  ١: تراث اإلسالم)  ٢(
  .٢٨٨ – ٢٨٧/  ١: تراث اإلسالم)  ٣(
  .٤٦٥، ص )حترير كرونباوم(الوحدة والتنوع يف احلضارة اإلسالمية، )  ٤(
  .٥٢٠الوحدة والتنوع يف احلضارة اإلسالمية، ص )  ٥(



 ٤٥٥

هذا : فقال ،فسألت البابا عنه ،١ )روم الندو(من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا يف هذا الفصل اسم 
سأذكر  ،وقد كان له شهادات قيمة متتلئ صدقا وإخالصا ،لفن واالهتمام بالشرقمستشرق إجنليزي مجع بني ا

  .لك بعضها
منها شهادته عن مجال األسلوب القرآين إىل درجة استحالة وجود ترمجة كاملة معربة عن القرآن تعبريا 

طلب عناية رجل تت ،إىل لغة أخرى ،بسبب من أن مهمة ترمجة القرآن بكامل طاقته اإليقاعية: (قال ،حقيقيا
فإننا مل نعرف حىت وقت قريب ترمجة جيدة استطاعت أن تتلقف شيئًا من روح  ،جيمع الشاعرية إىل العلم

بل  ،والواقع أن كثريا من املترمجني األوائل مل يعجزوا عن االحتفاظ جبمال األصل فحسب. الوحي احملمدي
ولكن حىت . ت ترمجام تنوء بالتحامل والغرضكانوا إىل ذلك مفعمني باحلقد على اإلسالم إىل درجة جعل

على الوجه  ،أفضل ترمجة ممكنة للقرآن يف شكل مكتوب ال تستطيع أن حتتفظ بإيقاع السور املوسيقي اآلسر
وليس يستطيع الغريب أن يدرك شيئًا من روعة كلمات القرآن وقوا إال عندما يسمع . الذي يرتلها به املسلم
   ٢)ته األصليةمقاطع منه مرتلة بلغ

 ،زيد بن ثابت ،كلف كاتب الوحي: (قال ،فلم يصبه أي حتريف ،ومنها شهادته عن حفظ اهللا للقرآن
إثر جهد مستأنف  ،وفيما بعد. مجع اآليات القرآنية يف شكل كتاب وكان أبو بكر قد أشرف على هذه املهمة

الذي وصل إلينا سليما مل يطرأ عليه أي حتريف بذل بأمر من اخلليفة عثمان اختذ القرآن شكله التشريعي النهائي 
٤) ٣   

إن بني آيات قصار السور ترابطًا باهرا له تأثريه : (قال ،ومنها شهادته عن التأثري الوجداين للقرآن
كثريا ما خيلف يف  ،ويف احلق إن مساع السور تتلى يف األصل العريب. الوجداين برغم أنه ليس مثة أميا وزن نظامي

ويتعني على املرء أن يسمعه مرتالً لكي . أن يتلى يف صوت جهري.. لقد أريد بالقرآن. رء تأثريا بليغانفس امل
ومل  ،كان معجزا ال سبيل إىل حماكاته ،وبوصفه كلمة اهللا احلقيقية.. حيكم عليه حكما عادالً ويقدره حق قدره

   ٥)أميا شيء من مثله ،بكل بساطة ،يكن مثة
مل ينسب حممد يف أيما يوم : (قال ،وصفاته اليت ال تدل إال على نبوته رسول اهللا  ومنها شهاداته عن

لقد كان حريصا على النص على أنه جمرد  ،على العكس. من األيام إىل نفسه صفة ألوهية أو قوى أعجوبية
                                                

، وحاضر يف عـدد  )١٩٣٧(حنّات وناقد فين إنكليزي، زار زعماء الدين يف الشرق األدىن  .R. Landauروم الندو)  ١(
، أستاذ الدراسات اإلسالمية ومشايل أفريقيا يف امع األمريكـي للدراسـات   )١٩٥٧-١٩٥٢(امعات الواليات املتحدة من ج

  ).١٩٥٣(اآلسيوية يف سان فرنسيسكو 
، )١٩٥٠) (دعوة إىل املغـرب (، )١٩٣٩) (سلم الرسل(، )١٩٣٨) (حبث عن الغد(، )١٩٣٥) (اهللا ومغامرايت: (من آثاره

  .وغريها).. ١٩٥٥) (الفن العريب(، ١٩٥٣٩) (فرنسا والعرب(، )١٩٥١) (سلطان املغرب(
  .٣٧ – ٣٦اإلسالم والعرب، ص )  ٢(
كامال، واجلهد الذي قام به اخللفاء الراشدون هو جزء من احلفظ الذي قامـت بـه    القرآن مجع يف عهد رسول اهللا )  ٣(

  .من هذه السلسلة) حلفظا(فصل ) الكلمات املقدسة(رسالة : األمة طوال تارخيها، انظر
  .٢٩٦اإلسالم والعرب، ص )  ٤(
  .٢٩٧ – ٢٩٦اإلسالم والعرب، ص )  ٥(



 ٤٥٦

   ١)رسول اصطنعه اهللا إلبالغ الوحي للناس
وباإلضافة إىل .. ريب مهيأ حلمل رسالة اإلسالم اليت تلقاهاوكان من غري  ،مد تقيا بالفطرةكان حم: (وقال

وأدرك  ،كان يف سره وجهره رجالً عمليا عرف مواطن الضعف ومواطن القوة يف اخللق العريب ،طبيعته الروحية
 ،ن معاويف آ ،أن اإلصالحات الضرورية ينبغي أن تقدم إىل البدو الذين ال يعرفون انضباطًا وإىل املدنيني الوثنيني

وعزما راسخا على .. ويف الوقت نفسه كان حممد ميلك إميانا ال يلني بفكرة اإلله الواحد. على حنو تدرجيي
   ٢)استئصال كل أثر من آثار عبادة األصنام اليت كانت سائدة بني الوثنيني العرب

وهو الوصف (ية كانت مهمة ليس يف ميسور دجال حتدوه دوافع أنان. كانت مهمة حممد هائلة: (وقال
 ،الذي رمى به بعض الكتاب الغربيني املبكرين الرسول العريب أن يرجو النجاح يف حتقيقها مبجهوده الشخصي

وما كان ألتباعه من إميان كامل يف ما أنزل عليه من  ،إن اإلخالص الذي تكشف عنه حممد يف أداء رسالته
. املعقول اام حممد بأي ضرب من اخلداع املتعمد كل أولئك جيعل من غري ،واختبار األجيال والقرون ،وحي

واإلسالم مل يعمر حىت اآلن ما ينوف . متعمد استطاع أن يعمر طويالً) ديين(ومل يعرف التاريخ قط أي تلفيق 
وصفحات التاريخ ال . أتباعا جددا ،يف كل عام ،بل إنه ال يزال يكتسب ،على ألف وثالمثائة سنة وحسب

واحدا على حمتال كان لرسالته الفضل يف خلق إمرباطورية من إمرباطوريات العامل وحضارة من  تقدم إلينا مثالً
   ٣)أكثر احلضارات نبالً

كانت مهمة حممد هي القضاء على النظام القبلي : (فقال ،وحتدث عن الثمار العظيمة اليت حققها حممد 
واالستعاضة عنه بوالء  ،بني العرب ،وصول تقريباعلى حنو م ،القوي الذي كان مسؤوالً عن اندالع نار احلرب

كان عليه أن يعطي الناس قانونا كليا يستطيع حىت . هللا يسمو على مجيع الروابط األسرية واألحقاد الصغرية
وكان عليه أن يفرض االنضباط على جمتمع عاش على العنف القبلي والثأر  ،العرب املتمردون قبوله واإلذعان له

والنظام  ،كان عليه أن حيلّ اإلنسانية حمل الوحشية. وب من املظامل بعضها واقعي وبعضها متوهمالدموي لضر
   ٤)والعدالة حملة القوة اخلالصة ،حمل الفوضى
م كان يف جناح اإلسالم ما زكى إميان خدجية رضي اهللا عنها بالوحي ٦٣٢عندما تويف حممد عام : (وقال

لتوحيدية اجلديدة يف سبيلها إىل القيام بفتح روحي ومادي ال يضارعه أي وكانت العقيدة ا ،الذي تلقاه زوجها
   ٥)فتح يف التاريخ البشري

حني يكون صيام رمضان يف البالد العربية احلارة : (فقال ،وحتدث عن الثمار السلوكية لشعرية الصيام
أن الصوم .. ا حقيقيا لإلميانيصبح االمتناع عن الطعام والشراب خالل ساعات النهار الطويلة امتحان ،صيفًا
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   ١)ولّد ضبطًا ذاتيا عند شعب كان بطبيعته انفعاليا شديد العناد
 ،والسلوك املسيحي القائم على تعذيب اجلسد ،وقارن بني السلوك اإلسالمي املبين على مراعاة الفطرة

والثنائية . ودا بالكلية يف اإلسالمأن التوكيد النصراين التارخيي على األمل وإماتة اجلسد يكاد يكون مفق: (فقال
   ٢)أو يف أحسن األحوال شيء غري واقعي ،هي يف نظر املسلم شيء غري معقول ،ثنائية اجلسد والروح ،املسيحية

فالقواعد واألنظمة اليت ينص . اإلسالم يف أساسه دين عملي: (فقال ،وحتدث عن مرونة الشريعة اإلسالمية
وهذه السياسة إمنا يؤيدها كثري . لقد كيفت وفقًا ملا قضت به األحوال والظروفو ،عليها القرآن ليست جامدة

إن املسلم ليجد . من املسلمني عندما يستشهدون باآلية القرآنية اليت مفادها أن اهللا يريد أن ييسر السبيل للناس
 ،نصرانية املمعن يف الروحيةأن هدف ال.. وهكذا ينعم باألمن وطمأنينة النفس ،أن يف ميسوره التزام أحكام دينه

ولوال حمبة اهللا  ،يكاد يكون متعذر التحقيق يف هذه احلياة ،ذلك اهلدف الذي هو االنتصار على ضعف اجلسد
. إذن لكان خليقًا حبياة املسيحي أن تكون سلسلة من ضروب اإلخفاق واخليبة اليت ال سبيل إىل التغلب عليها

ولكن النصراين يتطلع إىل االحتاد باملسيح  ،نه األعلى هنا على سطح األرضإن يف إمكان املسلم أن يبلغ مثل دي
   ٣)يف املستقبل بوصفه غاية الغايات يف حياته الدينية

يف اإلسالم مل يول كل من الدين والعلم ظهره : (فقال ،وحتدث عن املوقف اإلجيايب لإلسالم من العلم
   ٤)ول كان باعثًا من البواعث الرئيسية للثاينوالواقع أن األ ،لآلخر ويتخذ طريقًا معاكسة ال

العلم اإلسالمي مل ينفصل عن الدين : (فقال ،وحتدث عن التكامل بني علوم الدين وعلوم الدنيا يف اإلسالم
ففي اإلسالم ظهرت الفلسفة والعلم معا إىل . والواقع أن الدين كان هو ملهمه وقوته الدافعة الرئيسية. قط

إن املسلمني .. إلقامة الدليل عليها ومتجيدها ،ولكن لتفسريها عقليا) البدائية(حمل ألوهية الدين الوجود ال ليحال 
إىل القيام خبطوات حامسة يف خمتلف العلوم من غري أن يديروا ظهورهم للدين  ،طوال مخسة قرون كاملة ،وفّقوا

   ٥)ويق وإحباطوحقائق وأم وجدوا يف ذلك االنصهار عامل تسريع وإجناح ال عامل تع
يف : (فقال ،وحتدث عن الفتوحات اإلسالمية مقارنا هلا مبا كان حيصل يف ذلك الزمن من أنواع االستعمار

يبدو العهد الذي  ،هو القاعدة اليت يتبعها كل جيش منتصر لدى دخوله مدينة ما) السلب والنهب(عصر كان 
أن  ،يف الواقع ،ويبدو جليا. دود ومعتدالً إىل أبعد احلدودأعطاه خالد بن الوليد ألهل دمشق إنسانيا إىل أبعد احل

وقد اختذ من . الكتائب العربية اعتربت نفسها حمررة للشعب املضطهد وحاملة رسالة اإلسالم إليه يف آن معا
   ٦)شروط االستسالم هذه منوذج احتذي يف ما بعد عند فتح املدن السورية والفلسطينية األخرى

إذا اعتربت القرون الوسطى : (فقال ،احلروب الصليبية مقارنا هلا بسماحة اإلسالموحتدث عن بشاعة 
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والذي ال ريب فيه أن العقل األورويب . عصر إميان وحرب فاحلرب الصليبية هي أكمل تعبري عنها وأشنعه
 ففي اإلسالم مل. قد اعترب احلروب الصليبية حروبا مقدسة من أجل قضية مقدسة Medieval الوسيطي 
أما يف الغرب فقد فين البابا يف تلك . دفّة هذه احلروب ،ومل يوجه اخلليفة ،عام ضد الصليبيني) جهاد(يعلن أي 

من طريق التعصب  –كحركة دينية كشفت  ،والواقع أن احلروب الصليبية. القضية واعتربها قضيته الذاتية
لقد جنحت احلروب املقدسة يف خلق شقة  .عن أسوأ مظاهر النصرانية الوسيطية كلها –والتطرف الدينيني 

واسعة تفصل ما بني الشرق والغرب بدالً من أن يعيد تدعيم اجلسر الرابط ما بني ثقافتني جتمع ما بينهما يف 
   ١)ومصاحل ثقافية متتنع على اإلحصاء ،اية املطاف مفاهيم إميانية مشتركة

على نقيض اإلمرباطورية النصرانية اليت حاولت : (قال ،وحتدث عن مساحة اإلسالم مقارنا إياه باملسيحية
كان النصارى . اعترف العرب باألقليات الدينية وقبلوا بوجودها ،أن تفرض املسيحية على مجيع رعاياها فرضا

لقد ضمنت حرية العبادة . أو الشعوب املتمتعة باحلماية ،)أهل الذمة(واليهود والزرادشتيون يعرفون عندهم بـ 
 ،وكانت هذه الضريبة مضافًا إليها اخلراج. اليت أمست تدفع بدالً من اخلدمة العسكرية.. ق اجلزيةهلم من طري

كانت كل فرقة من الفرق اليت . اقل يف جمموعها من الضرائب اليت كانت مفروضة يف ظل احلكم البيزنطي
   ٢)لّة ختضع لرئيسها الديينوكانت كل م. أي كطائفة نصف مستقلة استقالالً ذاتيا ضمن الدولة ،تعامل كملّة
ولكنهم مل يكونوا اآلن  ،مبعاملة متساحمة حتررية ،يف ظل احلكم اإلسالمي ،كان اإلسبان قد نعموا: (وقال

يف حرارة  ،بعد انتصارهم النهائي يف وضع نفسي يساعدهم على تبين السياسة املتدينة نفسها فراحوا حينثون
فإذا م . أخذوا على أنفسهم باحترام الدين اإلسالمي واملمتلكات اإلسالميةبالعهود الغليظة اليت  ،دينية متعصبة

م دشن ١٤٩٩ويف عام . حيرقون الكتب العربية ويلقون معظم اآلثار اليت كانت عنوان تفوق الثقافة اإلسالمية
ونشطت حماكم . إما املعمودية وإما اإلخراج من البالد: الكاردينال كزميرت برناجما للتنصري اإلجباري شعاره

م أجرب امللك فيليب ١٥٥٦وعام . وأكره كثري من املسلمني واليهود على مغادرة إسبانيا. التفتيش نشاطًا رهيبا
 ١٦٠٩حىت إذا كانت سنة . الثاين من بقي من املسلمني يف البالد على التخلي عن لغتهم ودينهم ومؤسسام

ما  ،ودون املؤرخون عدد املسلمني الذين أبعدوا أو قتلوا. مالًأمضي مرسوم ملكي ائي إىل ترحيلهم ترحيالً كا
   ٣)بثالثة ماليني ونيف ،بني سقوط غرناطة ومطلع القرن السابع عشر

من وجهة نظر منطقية وعقالنية : (فقال ،وحتدث عن األحقاد الصليبية اليت آثرت املغول على املسلمني
يتحالفوا مع املسلمني النزاعني إىل الوفاء باملعاهدات لكي  نستطيع أن نفترض أنه كان خليقًا بالنصارى أن

والواقع أنه كان يف ميسورهم أن ينهجوا هذا النهج ومع ذلك فنحن جند أن . يدفعوا عن اإلنسانية بالء املغول
. بعثتني إىل منغوليا ،البابا أنوسنت الرابع ،فقد وجه زعيم العامل املسيحي. ما حدث كان هو العكس تقريبا

ومع ذلك فإنه مل جيد  ،قد أىب على حنو موصول أن يتفاوض مع املسلمني بأية حال ،وكان القديس لويس الورع
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   ١)أية غضاضة على معتقداته الدينية أن يوجه موفدين ملفاوضات املغول الوثين
اليومي بعيد على الرغم من أن أثر الشرق األدىن :  (فقال ،وحتدث عن آثار احلضارة اإلسالمية على العامل

يتمتعان  ،على اخلصوص) أو العربية(واحلضارة اإلسالمية  ،فالواقع أن اإلسالم على العموم ،املدى إىل حد بالغ
مدينة لتلك  –ابتداًء من الفلسفة والرياضيات إىل الطب والزراعة  –أن احلضارة الغربية . بأمهية أعظم بكثري

اإلسالمية (إذا مل تتم لنا معرفة ما باألخرى ) الغربية(هم األوىل احلضارة بشيء كثري إىل درجة نعجز معها عن ف
   ٢)أو العربية

: فقال ،وحتدث عن بعض مظاهر احلضارة اإلسالمية يف األندلس مقارنا هلا مبا كان عليه احلال يف أوروبا
ات شوارع معبدة بينما كانت سائر بلدان أوروبا تتمرغ يف القذر واحلطة نعمت إسبانيا مبدن نظيفة منظمة ذ(

وثالمثائة محام  ،وسبعمائة مسجد ،وكان يف ميسور قرطبة وحدها أن تعتز بنصف مليون من السكان. ومضاءة
   ٣)املكتبات التجارية(وعدد كبري من دكاكني الوراقني  ،وسبعني مكتبة عامة ،عمومي

: فيقول ،باحلضارة الغربية ويتحدث بإعجاب عن السرعة اليت تكاملت فيها احلضارة اإلسالمية مقارنا هلا
حني نتذكر كم كان العرب بدائيني يف جاهليتهم يصبح مدى التقدم الثقايف الذي أحرزوه خالل مئيت سنة (

ذلك بأن علينا أن نتذكر . أمرا يدعو إىل الذهول حقًا ،وعمق ذلك التقدم ،انقضت على وفاة الرسول ليس غري
 ،٤)مسيحية(ألف ومخسمائة سنة لكي تنشئ ما ميكن أن يدعى حضارة أيضا أن النصرانية احتاجت إىل حنو من 

: فما هي إذن الدوافع الرئيسية إىل منجزات العرب العلمية؟ إن يف استطاعتنا أن نلخص هذه الدوافع فيما يلي
ي شأنا ال بوصفه دون العامل الروح ،قبول للعامل املادي ،رغبة متقدة يف اكتساب فهم أعمق للعامل كما خلقه اهللا

ولكن بوصفه صنوا له يف الصحة والرسوخ؛ واقعية قوية تعكس يف صدق وإخالص طبيعة العقل العريب  ،ومقاما
ابتداء من  ،كان كل ما يف الوجود صادرا عن اهللا. وأخريا فضوهلم النهم الذي ال يعرف الشبع ،الالعاطفي

طالق السهم والطاعون الذي يقضي على بالد برمتها إىل ان ،االستغراق يف العبودية هللا إىل حنان األم وحبها
ففي اإلسالم مل . ومن هنا فهو جدير بالتأمل والدرس ،إن كالً من هذه ليكشف عن قدرة اهللا. وقرصة البعوضة

والواقع أن األول كان باعثًا من البواعث  ،ال. يول كل من الدين والعلم ظهره لآلخر ويتخذ طريقًا معاكسة
   ٥)الرئيسية للثاين

منذ عصر النهضة انفصل العلم يف : (فيقول ،ويقارن بني موقف اإلسالم من العلم مع موقف الكنيسة
تابع العلم سبيله غري ملتفت إال قليالً إىل مطالب  ،أو بتعبري آخر ،انفصاالً أشد وضوحا عن الدين ،الغرب

نامية أبدا بالكون الطبيعي وسيطرة ففيما كان اإلنسان يف الغرب يكتسب معرفة مت. األخالق وعلم األخالق
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مل  ،وبتحرير العلم يف القرون الوسطى من سلطان الكنيسة. متعاظمة عليه كان تقدمه األخالقي يتخلف متلكئًا
. يفصل الغرب العلم عن العقائد الدينية فحسب بل فصله عن مفاهيم اإلميان والقيود األخالقية املالزمة هلا أيضا

ففي . والواقع أن الدين كان هو ملهمه وقوته الدافعة الرئيسية. فلم ينفصل عن الدين قط أما العلم اإلسالمي
 ،ولكن لتفسريها عقليا ،)البدائية(اإلسالم ظهرت الفلسفة والعلم معا إىل الوجود ال ليحال حمل ألوهية الدين 

مي مل جيرد يف أميا يوم من األيام من ومن هنا فليس عجيبا أن يكون العلم اإلسال. إلقامة الدليل عليها ومتجيدها
وبينا أكره العلم الغريب يف . ولكنه كان دائما يف خدمة اإلنسان –كما حدث يف الغرب  –الصفات اإلنسانية 

يف  –كثريا أو قليالً  –حبيث أمسى كل فرع من فروعه يعمل  ،عهد مبكر نسبيا على اختاذ سبيل التخصص
وهي وحدة يلعب فيها كل من الكون املادي واهللا  ،جيهد من أجل الوحدة ،ولياظل العلم اإلسالمي مش ،عزلة

   ١)واإلنسان دوره احلاسم
 ،واحلقيقة التارخيية اليت ال ريب فيها هي أن املسلمني وفقوا: (فيقول ،ويتحدث عن تفوق املسلمني العلمي

ن غري أن يديروا ظهورهم للدين إىل القيام خبطوات حامسة يف خمتلف العلوم م ،طوال مخسة قرون كاملة
   ٢)ال عامل تعويق وإحباط ،وأم وجدوا يف ذلك االنصهار عامل تسريع وإجناح ،وحقائقه

جمرد متاع من  ،يف العامل الغريب ،يوم كانت النسوة يعتربن: (فيقول ،ويتحدث عن تكرمي اإلسالم للمرأة
كان الشرع اإلسالمي قد منحهن حق  ،رواحاويوم كان القوم هناك يف ريب جدي من أن هلن أ ،األمتعة
.. ولكن البنات كان عليهن أن يقنعن بنصف حصة الذكر ،وتلقت األرامل نصيبا من مرياث أزواجهن. التملك

ينالون يف الديار الغربية  ،حىت فترة حديثة نسبيا ،إال أن علينا أن ال ننسى أن األبناء الذكور وحدهم كانوا
  ٣)حصة من اإلرث

  .إنه حيمل تقديرا عظيما لإلسالم يندر أن جند مثله ..إن هذا رجل فاضل حقا: فقلت ،الباباسكت 
ففي كلماته من نفحات الصدق ما يدل على أن عالقته باإلسالم أعمق من أن تنحصر يف  ..صدقت: قال

  .تلك الشهادات
  :آرنولد توينيب

هذا : فقال ،فسألت البابا عنه ،٤ )آرنولد توينيب(من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا يف هذا الفصل اسم 

                                                
  .٢٨١ – ٢٨٠اإلسالم والعرب، ص )  ١(
  .٢٨١م والعرب، ص اإلسال)  ٢(
  .٢٠٣اإلسالم والعرب، ص )  ٣(
املؤرخ الربيطاين املعاصر، الذي انصبت معظم دراساته على تاريخ احلضارات،  Arnold Toynbeeآرنولد توينيب )  ٤(

و ، وه١٩٦١وانتهى منه عام  ١٩٢١الذي شرع يعمل فيه منذ عام ) دراسة للتاريخ(مؤلفه الشهري  –وال ريب  –وكان أبرزها 
حتت إشراف توينيب نفسه  –ولقد وضع املستر سومر فيل . يتكون من اثين عشر جزًءا عرض فيها توينيب لرؤيته احلضارية للتاريخ

خمتصرا يف جزأين هلذا العمل الواسع بسط فيه مجيع آراء املؤلف مستخدما عباراته األصلية يف معظم األحيان، وحذف الكـثري   –
خالل بالسياق العام للكتاب، وهذا املختصر هو الذي ترجم إىل العربية يف أربعة أجزاء، وهو املعتمـد يف  من األمثلة واآلراء دون إ

  .هذه النقول
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فالرجل مل يكن يسرد  ،باعتبارها تنبع من نظرة تارخيية عميقة ،ولشهاداته قيمة عليا ..رجل من عقالء الغرب
  .وإمنا حياول سرب أغوارها ،أو يكتفي بتحليلها حتليال سطحيا ،األحداث فقط

ن أعلم أن له من الفهم يف اإلسالم ما يتيح له أن يتحدث ولكين مل أك ..أمسع ذا الرجل كثريا: قلت
  .عنه

وأطوهلا  ،كيف يكون لعامل باحلضارات أن ال يعرف أعمق احلضارات وأمشلها وأكثرها إنسانية: قال
  .عمرا

  .لقد بث فينا من اإلحباط ما جعلنا نرتل من التواضع إىل الذلة ..صدقت: قلت
   ..وهي ـ كغريها ـ خيتلط فيها احلق بسوء الفهم ..لسأذكر لك بعض شهادات هذا الرج: قال

فمن تلك الشهادات قوله يف بيان كون النظام اإلسالمي مبا متيز به من مشولية هو السبب يف انتشار 
لقد كرس حممد حياته لتحقيق رسالته يف كفالة هذين املظهرين يف البيئة االجتماعية العربية ومها : (اإلسالم

ومت ذلك فعالً بفضل نظام اإلسالم الشامل الذي ضم . والقانون والنظام يف احلكم ،فكرة الدينيةالوحدانية يف ال
فغدت لإلسالم بفضل ذلك قوة دافعة جبارة مل تقتصر على .. بني ظهرانيه الوحدانية والسلطة التنفيذية معا

 ،م من حدود شبه اجلزيرةبل تدفق اإلسال ،كفالة احتياجات العرب ونقلهم من أمة جهالة إىل أمة متحضرة
  ١)واستوىل على العامل السوري بأسره من سواحل األطالسي إىل شواطئ السهب األوراسي

لقد : (فقال ،باعتباره قدوة حمبوبا يف األجيال البعيدة لألمة اإلسالمية وقد حتدث عن امتداد تاثري النيب 
فآمنوا برسالته إميانا جعلهم  ،هم إىل أعلى علّينيومست شخصيته لدي ،أخذت سرية الرسول العريب بألباب أتباعه

ال يقتصر على تنظيم حياة اجلماعة  ،مصدرا للقانون ،يتقبلون ما أوحي به إليه وأفعاله كما سجلتها السنة
بل يرتب كذلك عالقات املسلمني الفاحتني برعاياهم غري املسلمني الذين كانوا يف بداية  ،اإلسالمية وحدها

   ٢)وم عددااألمر يفوق
ما هو سر قوة : (فقال ،فأرجع ذلك إىل املعاين اليت ينتظمها ،وحتدث عن سر صمود اإلسالم وانتشاره

وايار من حلوا حملهم من  ،مث زوال بناة إمرباطوريته من العرب ،بقاؤه بعد وفاة رسوله ،اإلسالم على البقاء
يكمن التفسري  ،اليت قامت فترة على أنقاض اخلالفة العباسية وتداعي الدول ،اإليرانيني وازام اخلالفة العباسية

يف التجربة الروحية اليت مر ا املهتدون إىل اإلسالم من رعايا اخلالفة األموية من غري العرب لقد تأصلت جذور 
 ،ة األمروإن كان منهم من أقبل على اعتناقه يف بداي. اإلسالم يف قلوم فأولوه أمهية تفوق نظرة العرب إليه

وال جرم أن عقيدة دينية توفق التوفيق كله حتت تأثري فضائلها الذاتية يف الفوز بوالء الناس . حتقيقًا ملنافع عاجلة
على أهواء تلك النظم السياسية اليت تنشد استغالل العقيدة لتحقيق ) أو زواهلا(عقيدة ال يستند بناؤها  ،هلا

أعجب مثال يبني أنه وإن حلّت الكوارث باألديان العاملية  ،الروحاينليعترب انتصارها  ،غايات جتايف مبادئها
وهذا ما  ،مل يؤثر فيه هذا االجتاه –عكسها  –إال أن اإلسالم  ،األخرى اليت مست إىل حتقيق غايات سياسية
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جرة فإن ه. يبديه استقراء اجتاهه السياسي منذ عهد الرسول نفسه مث يف عهد خلفائه رضي اهللا عنهم من بعده
قليل احلظ من .. عوضا عن بقائه مبكة ،قد جعلت منه سياسيا ناجحا المعا ،النيب العريب من مكة إىل املدينة

   ١)األتباع واألنصار
إن اإلسالم قد أعاد توكيد : (فقال ،وحتدث عن صفاء التوحيد اإلسالمي مقارنة مبا حصل للمسيحية

   ٢)سك املسيحية ذه احلقيقة اجلوهريةيف مقابل الضعف البادي يف مت ،وحدانية اهللا
جد يف النقاش  ،يف غضون القرن السابع امليالدي: (فقال ،وحتدث عن التنوير اإلسالمي املرتبط بالتوحيد

فقد نشأ حينئذ دين . كأنه ممثل جديد ظهر على مسرح األحداث التارخيية على حنو رائع ومثري ،عامل جديد
وبفضل ما  ،م يتعصب للتوحيد ويناهض التصوير مثلما يبتغي أي يهوديكان اإلسال. جديد مكتمل النمو

واجه  –وبعد ذلك بقليل يف اال التبشريي كذلك  –حققه أنصاره يف امليدان احلريب من جناح متوال 
 إن انتصارات العرب املسلمني األولني قد ألقت وقودا جديدا.. املسيحيون أمرا خطريا جديدا يشغل تفكريهم

   ٣)املسيحية) وثنية(على اادالت اليت ظلت تدور أمدا طويالً حول 
يف القرن السابع امليالدي : (فقال ،وحتدث عن الدور التحريري الذي قام به اإلسالم حلماية املستضعفني

 من سوريا شرقًا إىل: رومانية مسيحية –حرر العرب املسلمون سلسلة من الدول الشرقية من سطوة إغريقية 
بعد .. وكانت هذه الدول حتت حكم يوناين أو روماين مدة ألف عام تقريبا ،إسبانيا غربا عرب مشال أفريقيا

وبالتحديد ما بني القرنني احلادي عشر والسادس عشر امليالديني استمر الفتح اإلسالمي متدرجا فشمل  ،ذلك
ويف  ،يف إندونيسيا والصني شرقًا ،ق أبعد وأوسعتقريبا مجيع بالد اهلند وانتشر اإلسالم بصورة سلمية يف مناط

وكل ما تبقى من  ،يف أواخر القرون الوسطى ،وقتيا ،وكذلك روسيا خضعت ،أفريقيا اإلستوائية شرقًا وجنوبا
العامل املسيحي األرثوذكسي الشرقي يف آسيا الوسطى وجنوب شرقي أوروبا خضع يف القرنني الرابع واخلامس 

وحاصر األتراك فيينا للمرة الثانية يف أواخر القرن السابع عشر  ،كم املسلمني العثمانينيعشر امليالديني حل
ورغما عن أن فشل هذا احلصار أرخ بداية حتول يف التيار ملصلحة الغرب ومواجهته  ،)م١٦٨٣-١٦٨٢(

مقابل ) درياتيكلبحر األ(يرفرف فوق السواحل الشرقية ) اهلالل(فقد بقي علم  ،للدولة العثمانية الغازية
   ٤)م١٩١٢إيطاليا حىت عام ) كعب(

أصبحت : (فقال ،وحتدث عن معجزة انتشار اإلسالم مفسرا هلا بأا ال ميكن أن تكون من صنع بشر
عاصمة إمرباطورية مشلت ال جمرد املمتلكات الرومانية يف سوريا  ،يثرب بعد انقضاء ثالثني سنة على اهلجرة

وتستمد يثرب حقها يف بقائها مقر احلكومة .. اإلمرباطورية الساسانية بأسرهابل ضمت كذلك أمالك  ،ومصر
إىل كوا النواة اليت انبثقت منها إمرباطورية العامل العريب يف اندفاع جارف يوحي حقًا بأنه من األفعال 
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   ١)الربانية
 ،ر هلذا التسامح املنشودناة الذك.. مثة حالة: (فقال ،وحتدث بإعجاب عن تسامح املسلمني مع املخالفني

فإن حممدا قد أمر أتباعه بالتسامح الديين جتاه اليهود واملسيحيني . اجلليليفرضها نيب على أتباعه وهو يف موضعه 
تفسريا قوامه أن أفراد هاتني  ،فقدم حممد بذلك لقاعدة التسامح. الذين خضعوا سياسيا للحكم اإلسالمي

وليس أدل على روح التسامح اليت بعثت . هم أهل كتاب كاملسلمني أنفسهم ،متنياجلماعتني الدينيتني غري املسل
من أن املسلمني قد طبقوا مبدأ التسامح الديين على أتباع زرادشت الذي خضعوا  ،احلياة يف اإلسالم منذ بدايته

   ٢)للحكم اإلسالمي وإن مل يقل بذلك الرسول الكرمي نفسه
 ،ولكن بني اإلسالم أو احلرية وتلك سياسة مستنرية ،سالم أو القتلمل يكن االختيار بني اإل: (وقال

مستندا على مزاياه  ،لقد سلك اإلسالم طريقة بني رعايا اخلالفة غري العرب.. أمجعت اآلراء على امتداحها
عية مل تبدأ وحيتمل أن اهلداية إىل اإلسالم بصورة مجا.. لكنه كان مؤكدا ،وكان انتشارا بطيئًا ،وفضائله الذاتية

حىت حلول فترة اضمحالل اإلمرباطورية العباسية من القرن  –أو تصل ايتها  –قبل القرن التاسع امليالدي 
كانت حصيلة  ،أن هذه الغالت اليت حصدت من حقل التبشري اإلسالمي ،وميكن القول بالتأكيد. الثالث عشر

  ٣)ومل تنجم قط عن ضغط سياسي ،حركة شعبية تلقائية
إن املسلمني قد سبقوا بناة اإلمرباطورية من اإلسبانيني والربتغاليني يف إظهار إخالصهم ملعتقدام ( :وقال

بل . دون اعتبار الختالف اجلنس ،فإن املسلمني قد تزاوجوا منذ البداية مع من تولوا هدايتهم إىل دينهم. الدينية
إقرارا بطائفة من األديان  ،عن نص وارد يف القرآن فإن اتمع اإلسالمي قد ورث. أم ذهبوا إىل أبعد من ذلك

أسبغ على  ،وهذا اإلقرار ،نزل ا الوحي ،أديان مساوية أصيلة -رغم ما ا من قصور  –هي ) عدا اإلسالم(
  ٤)مث اتسع فشمل بعد ذلك الزرادشتيني واهلندوس ،اليهود واملسيحيني أوالً

أما حركة التغريب املتطرفة : (فقال ،رك عندما نادى بالعلمانيةوحتدث عن اخلطأ الكبري الذي وقع فيه أتاتو
وقدرته الشيطانية  ،فإننا نشك فيما إذا كان بعد نظر أتاتورك اخليايل ،اليت قادها مصطفى كمال أتاتورك

ية لو مل يواجه األتراك بعد احلرب العامل ،املوجهة قادرين وحدمها على زحزحة األتراك من وضعهم احملافظ القدمي
واحلقيقة أن اهلجوم الغريب ! وإما فناء حمقق ،إما تغريب بدون حتفظ: األوىل اختيارا صعبا ال ميكن اهلروب منه

قد تأثر إىل حد كبري بالذكريات املرة اليت كان حيملها الغربيون عن البسالة .. املعاكس على العامل اإلسالمي
   ٥)ة األخرىالعسكرية املشهودة عند األتراك والشعوب اإلسالمي

 ،واليت حرمته من وحدته اليت استمرت قرونا طويلة ،وحتدث عن املؤامرات اليت قسمت العامل اإلسالمي
ويف الوقت الذي تتنافس فيه طرق احلياة الغربية مع  ،بعد أن طويت املسافات بتقدم التقنية الغربية ،اآلن: (فقال
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اإلنسان لإلنسان هو سالمي يف أخوة إلن يظهر أن التقليد ااآل ،طريقة احلياة الروسية لكسب والء البشرية كلها
مثل أعلى يوافق حاجات العصر االجتماعية وهو أفضل من التقليد الغريب الذي أدى إىل قيام عشرات الدول 

نرى أن جتزئته  ،ويف الواقع احلاضر الذي جيد الغرب نفسه فيه منذ احلرب العاملية الثانية. الصغرية ذات السيادة
بسبب انقسامه هكذا على  ،ىل أكثر من أربعني دولة مستقلة ذات سيادة يهدد بايار البيت كله على من فيهإ

.. إيقاف انتشار هذا الداء السياسي الغريب ،على كل حال ،ومن املأمول أن يستطيع العامل اإلسالمي. نفسه
   ١)وذلك عن طريق الشعور اإلسالمي القوي بالوحدة

ليس من الضروري : (والعربية خصوصا ،وضوع موجها نصحه للبالد اإلسالمية عموماويقول يف نفس امل
هناك مثالً الدول اإلسالمية الناطقة . األتراك) الرواد(للدول اإلسالمية األخرى أن تتبع متاما الطريق اليت سلكها 

 لغوي واحد من شواطئ بالعربية حيث اللغة املشتركة املتكلمة بلهجات خمتلفة ولكنها تكتب بأسلوب أديب
ومن حلب واملوصل يف الشمال إىل اخلرطوم وعدن  ،احمليط األطلسي يف مراكش إىل احلدود الغربية إليران

ألن اللغة العربية هي لغة الدين حىت يف البالد اإلسالمية اليت ال تتكلم العربية .. ومسقط وزجنبار يف اجلنوب
إىل .. تت العامل العريب كما تفتت اإلمرباطورية اإلسبانية يف أمريكافهل من الضروري حقًا أن يتف. كلغة أصلية

هذا هو الوجه الثاين الكاحل !.. النمط؟) غربية(عشرين دولة مستقلة عن بعضها تعيش يف قوالب ضعيفة 
   ٢)ومن املؤسف حقًا أن تقلده الشعوب الناطقة بالعربية تقليدا تاما ،حلضارتنا الغربية

مستشهدا لذلك  ،تنبأ بأن العامل اإلسالمي املفتت ميكنه يف أي حلظة أن يستعيد وحدتهبل هو فوق هذا ي
ولكن جيب أن نضع يف حسابنا أن النائم قد يستيقظ إذا  ،صحيح أن الوحدة اإلسالمية نائمة: (فيقول ،بالتاريخ

فقد يكون هلذا  ،عادية للغربونادت بزعامة م ،ثارت الربوليتاريا العاملية للعامل املتغرب ضد السيطرة الغربية
إذ  ،حىت ولو أا نامت نومة أهل الكهف ،النداء نتائج نفسانية ال حصر هلا يف إيقاظ الروح النضالية لإلسالم

وهناك مناسبتان تارخييتان كان اإلسالم فيهما رمز . ميكن هلذا النداء أن يوقظ أصداء التاريخ البطويل لإلسالم
بعد الرسول حرر اإلسالم  ،ففي عهد اخللفاء الراشدين: نتصاره على الدخيل الغريبمسو اتمع الشرقي يف ا

صالح (و) نور الدين(ويف عهد . سوريا ومصر من السيطرة اليونانية اليت أثقلت كاهلهما مدة ألف عام تقريبا
الوضع الدويل اآلن حربا فإذا سببه . احتفظ اإلسالم بقلعته أمام هجمات الصليبيني واملغول) املماليك(و) الدين

  ٣)ميكن لإلسالم أن يتحرك ليلعب دوره التارخيي مرة أخرى ،عنصرية
واليت جتعل له الريادة يف حل أعوص املشاكل  ،ويتحدث عن القيم االجتماعية النبيلة اليت حيملها اإلسالم

يف احلياة االجتماعية إن باستطاعتنا أن منيز بعض مبادئ اإلسالم اليت إذا طبقت : (فيقول ،االجتماعية
هناك . ميكن أن تأيت بنتائج حسنة مفيدة هلذا اتمع الكبري يف املستقبل القريب ،للربوليتاريا العاملية احلديثة

األول نفسي والثاين مادي يف العالقات احلاضرة بني الربوليتاريا العاملية  ،مصدران ظاهران من مصادر اخلطر
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ويف جمال . اخلمر) ٢( ،التمييز العنصري) ١(ومصدر اخلطر هذان مها  ،ا الغريبوبني الفئة احلاكمة يف جمتمعن
عن  –إذا سمح له بتأدية هذا الدور  –الصراع ضد هذين الشرين جند للفكر اإلسالمي دورا يؤديه ويربهن فيه 

جنازات األخالقية فعدم وجود التمييز العنصري بني املسلمني هو أحد أبرز اإل. قيم اجتماعية وأخالقية سامية
إن قوى التسامح .. والعامل املعاصر يف وضعه الراهن حباجة ماسة لنشر هذه الفضيلة اإلسالمية ،لإلسالم

ختوض معركة خاسرة على الصعيد الفكري  ،على ما يظهر ،العنصري ذات أمهية ضخمة لإلنسانية وهي اآلن
ا يف املعركة رصيد من النفوذ القوي املناضل الذي مل إال أا قد تتمكن من الغلبة إذا ساندها ونزل إىل جانبه

والذي أتصوره أن روح اإلسالم ستكون التعزيز املناسب الذي سيقرر مصري هذه . يزل حىت اآلن احتياطيا
   ١)املعركة ملصلحة التسامح والسالم

أسر اإلسالم  لقد: (فيقول ،وحتدث عن تأثري اإلسالم يف احلضارة الغربية عرب جسر احلروب الصليبية
وقد كانت حياة  ،وأدخل فنون احلضارة إىل حياة العامل املسيحي ،)غالبيه(املغلوب يف احلروب الصليبية (
تغلغل التأثري اإلسالمي يف العامل  ،كهندسة البناء مثالً ،صدئة ويف بعض حقول النشاط اإلنساين) التينية(

فقد كان تأثر الدولة الغربية اجلديدة فيهما  ،ندلسأما يف صقلية واأل ،املسيحي كله طيلة قرونه الوسطى
  ٢)باإلمرباطورية العربية القدمية أوسع مشوالً وأبعد غورا

لعلنا نعجب هلذه الدرجة من االحترام املتبادل اليت أصبح كل من املتحاربني من الفريقني : (وقال
ثقايف الذي نشر به مسيحيو الغرب كما نعجب هلذا القدر من الزاد ال. اإلسالمي واملسيحي يكنها لآلخر
وفتوحام الدائمة يف  ،حيث أصبحت فتوحات الصليبيني املوقتة يف سوريا.. الوسيط عن هذا الطريق السوري

أمكن عن طريقها نقل الكنوز  ،متعددة) إرسال(حمطات  –على حساب دار اإلسالم  –صقلية واألندلس 
إن اجلو النظيف القائم على التسامح الديين والتطلع . ور الوسطىالروحية إىل العامل املسيحي الغريب يف العص

مبقارنته بروح  ،ألباب فاحتي بالرمو وطليطلة من مسيحيي الغرب –بعض الوقت  –الفكري الذي أسر 
لقد تلقى مسيحيو القرون .. كان أصيالً يف اإلسالم يف عهده األول ،هذا اجلو النظيف ،التعصب التقليدية فيهم

  ٣)نتائج البحث اإلسالمي ،يف الغرب من معاصريهم علماء املسلمنيالوسطى 
ساهم علماء إسبانيا اإلسالمية : (فقال ،وحتدث عن تأثري احلضارة اإلسالمية يف الغرب عرب جسر األندلس

يف تشييد الصرح الفلسفي الذي أقامه فالسفة املسيحية الغربية املدرسيون إبان العصور  –عن غري قصد  –
عن طريق  ،العامل املسيحي الغريب للمرة األوىل ،كما وصلت بعض مؤلفات الفيلسوف اهلليين أرسطو. الوسطى

إمنا وفدت يف احلقيقة من .. وصحيح كذلك أن كثريا من املؤثرات الشرقية على الثقافة الغربية. التراجم العربية
  ١)إيربيا اإلسالمية

                                                
  .٦٤، ٦٢اإلسالم والغرب واملستقبل، ص )  ١(
  .٣٤اإلسالم والغرب واملستقبل، ص )  ٢(
  .٣٥٦، ٣٥٥، ٣٥٤/  ٣خمتصر دراسة للتاريخ،   )٣(
  .٢٦٧ – ٢٦٦/  ١خمتصر دراسة للتاريخ، )  ١(
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وفّق اإلسالم فيما فضل : (فقال ،على احلضارات املختلفةوتفتحها  ،وحتدث عن عاملية احلضارة اإلسالمية
الدولة  ،كما عاد فأدمج يف اخلالفة العربية. ألنه استكمل عملية طرد اهللينية من العامل السوري ،فيه سابقوه

وأخريا منح اإلسالم .. العاملية السورية اليت اختزل اإلسكندر األكرب حياا بقسوة قبل أن تستكمل رسالتها
بعد انقضاء قرون  –فعاود بذلك اتمع السوري . عقيدة دينية عاملية أصيلة ،تمع السوري بعد طول االنتظارا

إذ غدت العقيدة . على أن يسلم الروح وهو متأكد أنه لن يزول دون أن خيلف عقبا –من توقف حيويته 
  ١)رانيةاإلسالمية الريقة اليت بزغت عنها يف حينها احلضارتان العربية واإلي

 ،ويتحدث عن اعتبار احلضارة اإلسالمية ـ رغم ختلف املسلمني ـ منافسا خطريا للحضارة الغربية
وال ينازعه مكانته  ،السيادة على مجيع العامل ،إننا لنجد للتقومي املسيحي وقت كتابة هذه السطور: (فيقول

دهم املعروف حيسبون تقوميهم رمسيا على سوى منافس خطري هو التقومي اهلجري اإلسالمي وما يزال اليهود بعنا
  ٢)أساس تقديرهم بداية اخلليفة

فهذه الشهادات ال ميكن إال أن تصدر من عارف باإلسالم صادق يف البحث  ..بورك يف هذا الرجل: قلت
  .عنه

  .فاهللا ال يضيع عنده شيء ..وعسى اهللا أن ينفعه ا ..صدقت: قال
  :توماس كاراليل
هذا : فقال ،فسألت البابا عنه ،٣ )توماس كاراليل(يتها يف دفتر البابا يف هذا الفصل اسم من األمساء اليت رأ

  .كالما يستحق عليه كل الثناء وقد كتب عن رسولنا  ..وهو أشهر من نار على علم ..كاتب إجنليزي
ة وهو منطق ال يقل عن منطق أي متكلم يف العقيد ..فمن ذلك قوله يف إثبات نبوة رسول اهللا 

! إنه ال يقدر أن يبين بيتا من الطوب.. أن رجالً كاذبا يستطيع أن يوجد دينا عجبا. .هل رأيتم قط( :اإلسالمية
فهو إذًا مل يكن عليما خبصائص اجلري واجلص والتراب وما شاكل ذلك فما ذلك الذي يبنيه ببيت وإمنا هو تل 

يبقى على دعائمه اثين عشر قرنا يسكنه مائتا مليون  وليس جديرا أن ،من األنقاض وكثيب من أخالط املواد
وإين ألعلم أن على املرء أن يسري يف مجيع . ولكنه جدير أن تنهار أركانه فينهدم فكأنه مل يكن ،من األنفس

كذب ما يذيعه أولئك الكفار وإن زخرفوه حىت ختيلوه .. أموره طبق قوانني الطبيعة وإال أبت أن جتيب طلبته
   ٤)حمنة أن ينخدع الناس شعوبا وأمما ذه األضاليلو.. حقًا

إن : (غري مصدر الوحي اإلهلي ويقول مؤكدا عدم وجود أي مصدر ميكن أن يستند إليه رسول اهللا 
ويظهر يل أن  ،حممدا  مل يتلق دروسا على أستاذ أبدا وكانت صناعة اخلطّ حديثة العهد آنذاك يف بالد العرب

                                                
  .٢٤١/  ١خمتصر دراسة للتاريخ، )  ١(
  .١٠٤/  ٣خمتصر دراسة للتاريخ، )  ٢(
، )١٩٤٠) (األبطال: (الكاتب اإلجنليزي املعروف، من آثاره Th. Carlyle)  ١٨٨١ – ١٧٩٥( توماس كاراليل )  ٣(
  .وغريها) الثورة الفرنسية(د عقد فيه فصالً رائعا عن النيب، وق

  .٤٣األبطال، ص )  ٤(
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وكل ما تعلم هو عيشة الصحراء وأحواهلا وكل ما وفق  ،١مدا مل يكن يعرف اخلط والقراءة احلقيقة هي أن حم
أنه مل يعرف من العامل .. إىل معرفته هو ما أمكنه أن يشاهده بعينيه ويتلقى بفؤاده من هذا الكون العدمي النهاية

أنه مل .. ومل يضره ،صحراء العرب وال من علومه إال ما تيسر له أن يبصره بنفسه أو يصل إىل مسعه يف ظلمات
ومل يقتبس حممد من نور أي إنسان . يعرف علوم العامل ال قدميها وال حديثها ألنه كان بنفسه غنيا عن كل ذلك

أولئك الذين أشبههم  –آخر ومل يغترف من مناهل غريه ومل يك يف مجيع أشباهه من األنبياء والعظماء 
من كان بني حممد وبينه أدىن صلة وإمنا نشأ وعاش وحده يف أحشاء  –ور باملصابيح اهلادية يف ظلمات الده

   ٢)بني الطبيعة وبني أفكاره.. الصحراء
منذ لوحظ على حممد : (فيقول ،واليت حتيل أن يكون مدعيا أو كاذبا ويتحدث عن أوصاف رسول اهللا 

الصدق يف أفعاله وأقواله  –وفاء رجل الصدق وال –صباه أنه كان شابا مفكرا وقد مساه رفقاؤه األمني 
وإين ألعرف عنه أنه كان كثري . وقد الحظوا أنه ما من كلمة خترج من فيه إال وفيها حكمة بليغة. وأفكاره

وقد رأيناه طول حياته رجالً راسخ .. فإذا نطق فما شئت من لب ،الصمت يسكت حيث ال موجب للكالم
ا برااملبدأ صارم العزم بعيد اهلم كرميا فاضالً حرا ،ا رؤوفًا تقيخملص وهو مع ذلك سهل  ،رجالً شديد اجلد

وكان على العموم  ،بل رمبا مازح وداعب ،جم البشر والطالقة محيد العشرة حلو اإليناس ،اجلانب لني العريكة
فه مل تثق ،عظيما بفطرته.. شهم الفؤاد ،وكان ذكي اللب.. تضيء وجهه ابتسامة مشرقة من فؤاد صادق

   ٣)فأدى عمله يف احلياة وحده يف أعماق الصحراء.. مدرسة وال هذبه معلم وهو غين عن ذلك
ومما يبطل دعوى القائلني أن حممدا : (فيقول ،يف غاية العمق ويتحدث عن دليل آخر لنبوة رسول اهللا 

دئة املطمئنة مع خدجية مل أنه قضى عنفوان شبابه وحرارة صباه يف تلك العيشة اهلا.. مل يكن صادقًا يف رسالته
ومل يكن إال بعد أن ذهب .. مما يكون وراءه ذكر وشهرة وجاه وسلطة ،حياول أثناءها إحداث ضجة وال دوي

   ٤)الشباب وأقبل املشيب أن فار بصدره ذلك الربكان الذي كان هاجعا وثار يريد أمرا جليالً وشأنا عظيما
لقد كان يف : (فيقول ،وهو من أكرب دالئل صدقه ،زهدهوعفافه و ويتحدث عن إخالص رسول اهللا 

اململوء رمحة وخريا وحنانا وبرا وحكمة وحجى  ،فؤاد ذلك الرجل الكبري ابن القفار والفوات العظيم النفس
وكيف وتلك نفس صامتة كبرية ورجل . ونوايا خالف طلب السلطة واجلاه ،أفكار غري الطمع الدنيوي ،وى

فبينما نرى آخرين يرضون باالصطالحات الكاذبة ويسريون ؟كنهم إال أن يكونوا خملصني جادينمن الذين ال مي

                                                
الَّذين يتبِعونَ الرسولَ النبِي الْأُمي الَّذي يجِدونه  ﴿:وصف النيب باألمية، فقال 'وهي حقيقة تدل عليها كل األدلة، فاهللا )  ١(

ي التف مهدنوباً عكْتم مرحيو اتبالطَّي ملُّ لَهحيكَرِ وننِ الْمع ماههنيو وفرعبِالْم مهرأْمجِيلِ ينالْأو اةرو   ـعضيـثَ وائبالْخ هِملَيع
وهرزعو وا بِهنآم ينفَالَّذ هِملَيع تي كَانالْأَغْاللَ الَّتو مهرإِص مهنـونَ  عحفْلالْم مه كأُولَئ هعزِلَ مي أُنالَّذ وروا النعباتو وهرصنو (

مـن   :ألعراف)(تدونَفَآمنوا بِاللَّه ورسوله النبِي الْأُمي الَّذي يؤمن بِاللَّه وكَلماته واتبِعوه لَعلَّكُم ته ﴿:'، وقال )١٥٧:ألعراف(
  .أميا لواجهه اجلميع مكذبني هذا الزعم، وهو مل حيصل ولو مل يكن .. )١٥٨اآلية
  .٥األبطال، ص )  ٢(
  .٥١ – ٥٠األبطال، ص )  ٣(
  .٥١األبطال، ص )  ٤(
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لقد كان منفردا بنفسه العظيمة . إذ ترى حممدا مل يرض أن يلتفع باألكاذيب واألباطيل. طبق اعتبارات باطلة
ومل يكن هنالك من  ،ومباهره لقد كان سر الوجود يسطع لعينيه بأهواله وخماوفه ،وحبقائق األمور والكائنات

فمثل هذا اإلخالص ال خيلو من  ،هاآنذا: فكأنه لسان حال ذلك السر يناجيه ،األباطيل ما حيجب ذلك عنه
فإذا تكلم فكل اآلذان  ،وما كلمة مثل هذا الرجل إال صوت خارج من صميم قلب الطبيعة ،معىن إهلي مقدس

   ١)ما عدا ذلك هباء وكل قول جفاءوكل كالم . برغمها صاغية وكل القلوب واعية
فما يف  ،وهو يعترب ذلك احلب ضروريا ..بل يصرح حببه لرسول اهللا  ،وهو ال يكتفي بتلك الشهادات

إين ألحب حممدا لرباءة طبعه من الرأي : (يقول ،من صفات الكمال ال حيمل القلوب إال على احلب حممد 
مستقل الرأي ال يعول إال على نفسه وال يدعي ما ليس فيه ومل يكن  ولقد كان ابن القفار هذا رجالً. والتصنع

خياطب بقوله احلر املبني  ،فهو قائم يف ثوبه املرقع كما أوجده اهللا وكما أراده ،متكربا ولكنه مل يكن ذليالً
لنفسه وكان يعرف . قياصرة الروم وأكاسرة العجم يرشدهم إىل ما جيب عليهم هلذه احلياة وللحياة اآلخرة

   ٢)وكان رجالً ماضي العزم ال يؤخر عمل اليوم إىل غد.. قدرها
لقد أصبح من أكرب : (فيقول ،وهو يرد بشدة وصدق وإخالص على الذين يتصورون كذب رسول اهللا 

 ،العار على أي فرد متدين من أبناء هذا العصر أن يصغي إىل ما يظن من أن دين اإلسالم كذب وأن حممدا
فإن الرسالة اليت  ،وأن لنا أن حنارب ما يشاع من مثل هذه األقوال السخيفة املخجلة ،مزور وحاشاه خداع

خلقهم اهللا  ،أداها ذلك الرسول ما زالت السراج املنري مدة اثين عشر قرنا لنحو مائتني مليون من الناس أمثالنا
هذه املاليني الفائقة احلصر  أفكان أحدكم يظن أن هذه الرسالة اليت عاش ا ومات عليها. الذي خلقنا
ولو أن الكذب والغش يروجان عند خلق  ،أما أنا فال أستطيع أن أرى هذا الرأي أبدا؟كذبة وخدعة ،واإلحصاء

فما الناس إال بله وجمانني وما احلياة إال سخف  ،اهللا هذا الرواج ويصادفان منهم مثل ذلك التصديق والقبول
   ٣) ختلقوعبث وأضلولة كان األوىل ا أال

ال إله : (فيقول ،فتجد له من فهم حقيقة اإلسالم ما ميلؤك بالعجب ،ويتحدث عن تصوره حلقيقة اإلسالم
 ،إن اإلسالم هو أن نسلم األمر هللا.. خلقنا ويرزقنا ،وكل ما خاله باطل ،هو احلق) وحده ال شريك له ،إال اهللا

والرضا بقسمته أيا  ،قوة هي يف االستقامة حلكمتهوأن القوة كل ال ،ونتوكل عليه ،ونسكن إليه ،ونذعن له
ومهما يصبنا به اهللا ولو كان املوت الزؤام فلنتلقه بوجه مبسوط ونفس  ،كانت يف هذه الدنيا ويف اآلخرة

إذا كان ذلك هو اإلسالم ): (غيته(ولقد قال شاعر األملان . مغتبطة راضية ونعلم أنه اخلري وأن ال خري إال هو
وإن مل يكن  ،نعم كل من كان فاضالً شريف اخللق فهو متخلق بأخالق اإلسالم). سلمونفكلنا إذن م

بل عليه أن يعتقد أن للكون . إن من السخف أن جيعل اإلنسان من دماغه الضئيل ميزانا للعامل وأحواله.. مسلما
عليه أن يعرف ذلك .. دوأن اخلري هو أساس الكون والصالح روح الوجو ،وإن غاب عن إدراكه ،قانونا عادالً

                                                
  .٥٢ – ٥١األبطال، ص )  ١(
  .٦٤األبطال، ص )  ٢(
  .٤٣ – ٤٢األبطال، ص )  ٣(
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  ١)ويعتقده ويتبعه يف سكون وتقوى
يف اإلسالم خلّة أراها من أشرف اخلالل : (فيقول ،ويتحدث عن إعجابه بالقيم اليت جاء ا اإلسالم

فنفس املؤمن راجحة جبميع دول . وهذا يدل على أصدق النظر وأصوب الرأي. وأجلّها وهي التسوية بني الناس
واإلسالم ال يكتفي جبعل الصدقة سنة حمبوبة بل جيعلها فرضا حتما على كل . اإلسالم سواءوالناس يف  ،األرض
وما هو إال صوت  ،مجيل واهللا هذا.. وقاعدة من قواعد اإلسالم مث يقدرها بالنسبة إىل ثروة الرجل ،مسلم

  ٢)صوت الرمحة واإلخاء واملساواة ،اإلنسانية
هذا الدين اإلسالم فيه : (فيقول ،واملعاين النبيلة اليت حيملها ،إلسالموهو حيث قومه وغريهم ليعرفوا قيمة ا
ولقد مضى عليه مئتان وألف . فاعرفوا له قدره وال تبخسوه حقه ،للمبصرين أشرف معاين الروحانية وأعالها

. ات أفئدموما يزال فوق ذلك دينا يؤمن به أهله من حب. عام وهو الدين القومي الصراط املستقيم خلمس العامل
إذ يوقنون به كل اليقني  ،وال أحسب أن أمة من النصارى اعتصموا بدينهم اعتصام املسلمني بإسالمهم

وأن كلمة التوحيد والتكبري والتهليل لترنّ آناء الليل وأطراف النهار يف إرواء تلك .. ويواجهون به الدهر واألبد
 والتفاين يف حبه ليأتون شعوب الوثنية باهلند والصني واملاالي وأن الفقهاء ذوي الغرية يف اهللا. املاليني الكثيفة

  ٣)ونعم ما يفعلون ،ماليزيا فيهدمون أضاليلهم ويشيدون مكاا قواعد اإلسالم
لقد أخرج اهللا العرب باإلسالم : (فيقول ،ويتحدث عن الثمار العظيمة اليت حققها اإلسالم يف فترة وجيزة

وهل كانت إال فئة من جوالة األعراب خاملة فقرية .. به من العرب أمة هامدةمن الظلمات إىل النور وأحيا 
جتوب الفالة منذ بدء العامل ال يسمع هلا صوت وال حتس منها حركة فأرسل اهللا هلم نبيا بكلمة من لدنه ورسالة 

ووسع  ،يقًامن قبله فإذا اخلمول قد استحال شهرة والغموض نباهة والضعة رفعة والضعف قوة والشرارة حر
وما هو إال قرن بعد هذا احلادث حىت أصبح  ،وعقد شعاعه الشمال باجلنوب واملشرق باملغرب.. نوره األحناء

وأشرقت دولة اإلسالم حقبا عديدة ودهورا مديدة بنور الفضل  ،لدولة العرب رجل يف اهلند ورجل يف األندلس
وكذلك اإلميان عظيم وهو مبعث . على نصف املعمورة ورونق احلق واهلدى ،والنبل واملروءة والبأس والنجدة

  ٤)مادام مذهبها اليقني ومنهاجها اإلميان.. ومازال لألمة رقي يف درج الفضل ،احلياة ومنبع القوة
إن هذا ليس جمرد : فقلت ،أصابين انبهار شديد ملا ذكره البابا عن هذا الرجل الفاضل من هذه الشهادات

فراح يكتم  ،ولعله تأثر مبؤمن آل فرعون ..بل ال أشك أنه كذلك ..لنا يف الدين إنه يكاد يكون أخا ..صديق
  .كما متكن مؤمن آل فرعون من نصرة موسى ،إميانه ليتمكن من نصرة اإلسالم

  .فهو يف نصائحه لقومه حيمل أريج تلك النفحات اليت حتدث ا مؤمن آل فرعون ..صدقت: قال البابا
منذ أن قام كارليل بدراسته عن : (فقال ،ن تأثري تلك النصائح يف الغربوقد أخرب مونتجومري وات ع

                                                
  .٥٤ – ٥٣األبطال، ص )  ١(
  .٦٥األبطال، ص ) ٢(
   . ٦٦األبطال، ص )٣(
  .٦٧ – ٦٦األبطال، ص )  ٤(



 ٤٧٠

إذ إن عزميته . أدرك الغرب أن هناك أسبابا وجيهة لالقتناع بصدق حممد) األبطال وعبادة البطل(حممد يف كتابه 
وأخريا  ،قائدوكان هلم مبثابة ال ،واخللق السامي للرجال الذين آمنوا به ،يف حتمل االضطهاد من أجل عقيدته
فاام حممد بأنه دجال . كل ذلك يشهد باستقامته اليت ال تتزعزع ،عظمة عمله يف منجزاته األخرية

Imposteur ّومع ذلك فليس هناك شخصية كبرية يف التاريخ حط من قدرها . يثري من املشاكل أكثر مما حيل
األمور عن حممد وكلما ظهر أي تفسري  فقد أظهر الكتاب الغربيون ميلهم لتصديق أسوأ .يف الغرب كمحمد

يف ذكر فضائل حممد أن نكتفي بأمانته وعزميته إذا  ،مع ذلك ،وال يكفي. نقدي لواقعة من الوقائع ممكنا قبوله
وإذا أردنا أن نصحح األغالط املكتسبة من املاضي بصدده فيجب علينا يف كل . أردنا أن نفهم كل شيء عنه

وجيب علينا أن ال ننسى . أن نتمسك بصالبة بصدقه ،الدليل القاطع على ضدها ال يقوم ،حالة من احلاالت
عندئذ أيضا أن الدليل القاطع يتطلب لقبوله أكثر من كونه ممكنا وأنه يف مثل هذا املوضوع يصعب احلصول 

   ١)عليه
  :الیتنر

هذا رجل من : فقال ،البابا عنه فسألت ،٢ )اليتنر(من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا يف هذا الفصل اسم 
  .فكالمها انتدب ليدعو قومه إىل اإلسالم ،وهو ال يقل عن صاحبنا السابق ،الباحثني الصادقني

  :وسأذكر لك من شهاداته ما يثبت لك ذلك
: فقال ،وحي يوحى بل هو يصرح أن ما كان يتلقاه حممد  ..لقد حتدث عن أصالة رسالة النيب 

وال ) أوحي إليه به(يين اليهود والنصارى أقول بأن ما علمه حممد ليس اقتباسا بل قد بقدر ما أعرف من د(
إذا كان : وإين بكل احترام وخشوع أقول. ريب بذلك طاملا نؤمن بأنه قد جاءنا وحي من لدن عزيز عليم

قائق وخفايا اخلطيئة والنظر الصادق الثاقب بد ،واإلميان القلوب الثابت ،وأمانة املقصد ،تضحية الصاحل الذايت
فذلك من العالمات الظاهرة الدالة على نبوة حممد وأنه قد  ،واستعمال أحسن الوسائط إلزالتها ،والضالل
  ٣)أوحي إليه

إن الديانة النصرانية اليت : (فقال ،لألديان احملرفة وحتدث عن الدور التصحيحي الذي جاء به رسول اهللا 
ما بشر ا املسيح ختالف التعاليم السرية اليت أذاعها بولس واألغالط الفظيعة ود حممد إعادا ألصلها النقي ك
ولقد كانت آمال حممد وأمانيه أن ال ختصص بركة دين إبراهيم لقومه .. اليت أدخلها عليها شيع النصارى

هذا الدين للبثوا ولوال  ،ولقد صار دينه الواسطة إلرشاد ومتدن املاليني من البشر ،بل تعم الناس مجيعا ،خاصة
  ١)وملا كان هلم هذا اإلخاء املعمول به يف دين اإلسالم ،غرقى يف التوحش واهلمجية

                                                
  .٩٤حممد يف مكة، ص )  ١(
باحث إنكليزي، حصل على أكثر من شهادة دكتوراه يف الشريعة والفلسـفة والالهـوت، وزار    Lightnerاليتنر )  ٢(
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ملا بلغ السنة اخلامسة والعشرين : (فيقول ،ويرد بصدق وإخالص على شبهة تعدد زوجات رسول اهللا 
وهي أول من آمن  ،ا يف أورباوهذه تشابه امرأة عمرها مخسون عام ،أربعون عاما(من العمر تزوج امرأة عمرها 

وملا بلغ من العمر مخسا . وبقيت خدجية معه عشرين عاما مل يتزوج عليها قط حىت ماتت.. برسالته املقدسة
لكن ليس من االستقامة والصدق أن ننسب ما ال يليق لرجل . ومخسني سنة صار يتزوج الواحدة بعد األخرى
ف فال ريب أن لزواجه بسن الكرب أسبابا حقيقية غري اليت يتشدق عظيم صرف كل ذاك العمر بالطهارة والعفا

وال ريب هي شفقته على نساء أصحابه ؟وما هي تلك األسباب يا ترى ،ا كتاب النصارى ذا اخلصوص
   ١)الذين قتلوا

ار أوحى اهللا تعاىل إىل النيب وحيا شديد املؤاخذة ألنه أد ،مرة: (فقال ،وحتدث عن دالئل صدق النبوة
فلو كان كما يقول  ،وقد نشر ذاك الوحي ،وجهه عن رجل فقري أعمى ليخاطب رجالً غنيا من ذوي النفوذ

  ٢)أغبياء النصارى حبقه ملا كان لذاك الوحي من وجود
إين ألجهر برجائي مبجيء اليوم الذي به : (فيقول ..بل اإلميان به ..وهو يدعو قومه الحترام حممد 

وال ريب يف أن املسيحي املعترف برسالة حممد  ،احتراما عظيما وذلك باحترامهم حممدا حيترم النصارى املسيح
   ٣)وباحلق الذي جاء به هو املسيحي الصادق

كل مسلم قيم ومهيمن على : (فيقول ،وهو يتحدث عن عدم وجود الوسائط يف اإلسالم بني اهللا وعباده
وإمنا  ،يعبد اهللا وحده ال حيتاج إىل وسيط. هو رقيقًا للمشايخ دينه مباح له التكلم خبصوص األمور الدينية فليس

ولعلماء املسلمني احلرية التامة لالحتراف واالشتغال ولكن  ،كان مىت أدركته أوقات الصالة فهنالك حمل لعبادته
نائب ) إين بتسليم نفسي إلرادة اهللا: (وأي مسلم يستطيع أن يقول. أكثر علمائهم يتعاطون تعليم الدين للناس

  ٤)واحلق يقال بأن كافة املسلمني يف الدنيا مرشدون ذا اهلدى االجتماعي .عن الدين الذي علمه حممد
ومعلوم أن  ،الصالة عمادها الطهارة والنظافة: (فيقول ،ويتحدث عن مزايا الشعائر اإلسالمية املختلفة

بإمكان أحد القسيسني أن يقول حبق أحد  النظافة من اإلميان والوضوء والصالة هلما أعمال دقيقة جدا وليس
ولكي ).. الصالة النقدية(وأما الزكاة فيحق هلا أن تدعى . النصارى بأننا نستطيع تعلمها من أي مسلم نصادفه

تكون مقبولة عند اهللا فمن الواجب على املزكني أن يبينوا ملكيتهم ملا وهبوه شرعا وال جيوز أن يكون فيه ما 
مهم جدا ألنه ) املشرفة(واحلج إىل مكة . ن يعطي فوق فريضة الزكاة فأجره على اهللاوكل م.. حرم كسبه

وهذا شيء ليس للنصارى فيه  ،يتكون منه اجتماع املسلمني من كافة أقطار العامل ويتأتى عنه التعارف واالحتاد
لصوم فهو مترين يعتاده أما ا.. وفوق هذا فإنه من أقوى العوامل واألسباب على نشر العلم واآلداب. من نصيب

كذلك الصوم املتمم لألحوال الصحية اليت يطلبها  ،كما أن الطهارة والنظافة معقوالن ،اإلنسان وله نفع عظيم

                                                
  . من هذه السلسلة) النيب املعصوم(، وسنرى تفاصيل الرد على هذه الشبهة يف رسالة ١٣ – ١٢دين اإلسالم، ص )  ١(
  .١٣٣ – ١٣٢دين اإلسالم، ص )  ٢(
  .٦دين اإلسالم، ص )  ٣(
  .٦دين اإلسالم، ص )  ٤(



 ٤٧٢

   ١)الطبيب
إنا نرى األغبياء من النصارى يؤاخذون دين اإلسالم كأنه هو : (فيقول ،)االسترقاق(ورد على شبهة 
  ٢)ا قد حض على عتق الرقاب وهذه أمسى واسطة إلبطاله حقيقةمع أن حممد ،الذي قد سن االسترقاق

احلق يقال إن االمتناع عن أكل حلم اخلرتير : (فقال ،وحتدث عن مزايا التشريعات اإلسالمية املختلفة
 ،وغري ذلك من األشياء اليت ى عنها اإلسالم ،وإزالة كل مضر ،وشرب املسكر واللحم الذي مل حيسن ذحبه

  ٣)األمور النافعة للعاملني ا وليست إلتعامملن أعظم 
وأي إمام ميكنه أن  ،يف املساجد ترى املساواة التامة بني املصلني فال يوجد فيها مقاعد خاصة بأحد: (وقال
  ٤)وال يوجد منظر أج من منظر مجاعة املسلمني يصلون وهم خاشعون صامتون. يؤم املصلني
والقول بأنه ال يوجد حد للزواج . لّ عما رماهم به كُتاب النصارىإن الزواج عند املسلمني جي:(وقال

فعدا عن وجود احملكمني فعلى  ،والطالق عندهم ليس هو باألمر اهلني ،والطالق عند املسلمني فغري صحيح
 ،الرجل أن يدفع صداقها املسمى عند إجراء العقد وهذا غالبا يكون فوق ما يقدر زوجها على إيفائه بسهولة

إن النصارى والبوذيني يرون الزواج أمرا روحيا ومع ذلك نرى . ركز املرأة باإلسالم قوي مؤمن من الطالقفم
يل مناص  سأن أذكر ما لي ويسوءين.. عقدة النكاح حمترمة عند املسلمني أكثر مما هي حمترمة يف البالد املسيحية

ا ومخسني عامفمع وجود التساهل يف أمر  ١٨٤٨ا ابتداءها سنة من ذكره وهو أنين سكنت بني املسلمني أربع
. فقد وقع حوداث طالق عند النصارى أكثر مما وقع عند املسلمني بكثري ،الطالق عندهم وعسره عند النصارى

وإين أقول احلق بأن الشفقة واإلحسان عند املسلمني حنو عياهلم والغرباء واملسنني والعلماء ملثال جمد جيب على 
  ٥)يقتدوا به النصارى أن

ألنه  ،فإنا بقطع النظر عن منافعه احلقيقية.. أما تعدد الزوجات: (فيقول ،ويرد على شبهة تعدد الزوجات
 ،وبقطع النظر عن أنه يقلل وجود املومسات وأضرارهن ،يقلّل النساء األماكن اليت هن فيه أكثر من الرجال

ملسلمني ذو زوجة واحدة والسبب يف ذلك هو تعليم دين فال ميكننا أن ننكر بأن أكثر ا ،ومينع مواليد الزنا
ومل يكن للرجال حد  ،اإلسالم لقد أتى حممد بني أمة تعد والدة األنثى شرا عظيم عليهم وهكذا كانوا يئدوا

فجعل هلذه . يقفون عنده من جهة الزواج وكانوا يعدون النساء من مجلة املتاع ويرثوا من بعد موت بعلها
دا فال يقدر الرجل أن يتزوج بأكثر من أربع نساء بشرط املساواة بينهن يف كل شيء حىت باحملبة احلالة ح
ومن يتدبر شريعته يرى أنه قد . فإن مل يكن قادرا على كل ذلك فال يباح له بأن يتزوج غري واحدة ،والوداد

فإا بعد ما كانت تعد كمتاع مملوك  ،ماولقد رفع مقام املرأة ورقاها رقيا عظي ،حض على الزواج بامرأة واحدة
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  ١)وحكمها مؤيد وحقوقها حمفوظة ،صارت مالكة
أما خبصوص الرهبانية فليس هلا : (فيقول ،ويتحدث عن اآلثار الصحية للشرائع املرتبطة بالزواج يف اإلسالم

والشريعة .. املرأةوقصاص الزنا متساوٍ فيه الرجل و ،وتكاد ال ترى امرأة غري متزوجة ،وجود يف اإلسالم
وليس يف اإلسالم حمالت .. وهم يرثون أبناءهم مع أوالد السيدة ،اإلسالمية ال تسمح بإهانة أوالد اململوكة
ومسامرات . ومسامرات املسلمني العمومية خري مما هي يف أوروبا. للفاجرات وال قانون يبيح انتشار املومسات

واحلق أوىل أن يقال فإن كثريا من كالم شبان .. امرات شبابناخري وأطهر من مس سشبان املسلمني يف املدار
وللمرأة املسلمة مركز شرعي خري من مركز . اإلنكليز لو قاله أحد يف بالد املسلمني لنال قائله القصاص الصارم

  ٢)املرأة اإلنكليزية بكثري
  .كتم إميانهما هذا إال مؤمن آخر من آل اإلجنليز ي: فلم أملك إال أن أقول ،سكت البابا

  .فاحلب الذي متتلئ به هذه الشهادات يستحيل أن يكون منبعه اللسان ارد ..صدقت: قال
  :ھربرت جورج ولز

: فقال ،فسألت البابا عنه ،٣ )هربرت جورج ولز(من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا يف هذا الفصل اسم 
فقد مارس هو اآلخر ما ميارسه كل متكلم  ،ة وصدقامحاس) البترت(و) كاراليل(هذا رجل ال يقل عن أخويه 

  .مسلم من الدفاع عن نبيه وإسالمه
هل تراك علمت قط أن رجالً على ( :فمن شهاداته قوله يف بيان دليل عميق من أدلة نبوة رسول اهللا 

د الناس كانوا أش ،غري كرمي السجايا مستطيع أن يتخذك صديقًا؟ ذلك أن من عرفوا حممدا أكثر من غريهم
فأبو بكر شاهد أفضل وهو مل يتردد . وقد آمنت به خدجية كل حياته على أا رمبا كانت زوجة حمبة. إميانا به

وكذلك علي  ،كان يؤمن بالنيب ومن العسري على أي إنسان يقرأ تلك األيام إال يؤمن بأيب بكر. قط يف إخالصه
٤)افإنه خاطر حبياته من أجل النيب يف أحلك أيامه سواد  

حج حممد حجة الوداع من املدينة إىل ( :ومن شهاداته شهادته حول مسو القيم اليت نادى ا رسول اهللا 
إنّ أول فقرة فيها جترف أمامها كل ما بني .. وعند ذاك ألقى على شعبه موعظة عظيمة ،قبل وفاته بعام ،مكة

إا .. ة منها الزجني املؤمن عدالً للخليفةوجتعل الفقرة األخري ،املسلمني من ب وسلب ومن ثارات ودماء
كما أا  ،وإا لتنفخ يف الناس روح الكرم والسماحة ،أسست يف العامل تقاليد عظيمة للتعامل العادل الكرمي

                                                
  .١١دين اإلسالم، ص )  ١(
  .١٥ – ١٤دين اإلسالم، ص )  ٢(
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 ،فإا خلقت مجاعة إنسانية يقل ما فيها مما يغمر الدنيا من قسوة وظلم اجتماعي ،إنسانية السمة ممكنة التنفيذ
  ١)مجاعة أخرى سبقتها عما يف أي

لقد منح  : (ومن شهاداته شهادته حول الثمار العظيمة اليت حققها اإلسالم على مستوى العامل أمجع
وأقاموا عقيدة ال تزال إىل اليوم من أعظم القوى احليوية يف العامل أما الرجل الذي  ،العرب  العامل ثقافة جديدة

  ٢)أشعل ذلك القبس العريب فهو حممد
ناهض اإلسالم : (اداته شهادته حول عملية التصحيح اليت قام ا اإلسالم حنو غريه من الدياناتومن شه

فال جمال هناك إلنكار أن اإلسالم يتميز .. وتقاليد اوس الزرادشت املنحلّة ،مسيحية القرن السابع الفاسدة
  ٣)بصفات كثرية نبيلة

هذا اإلحلاح على الرفق : (ا هلا بغريها من الدياناتومن شهاداته شهادته حول مصادر قوة اإلسالم مقارن
ويعادل . والرعاية يف احلياة اليومية إمنا هو واحد من فضائل اإلسالم الكربى بيد أنه ليس الفضيلة الوحيدة فيه

وهو توحيد يدعمه القرآن  ،والذي يتجرد من كل اعتزال يهودي ،هذا يف األمهية التوحيد الذي ال هوادة فيه
وكان اإلسالم منذ البداية قوي املقاومة إىل حد بعيد لعمليات الصقل والتفاخر الالهوتية اليت أربكت . الكرمي

املسيحية وفرقت كلمتها وقضت على روح عيسى وكان مصدر قوته الثالث يف وصفه الدقيق لطرائق الصالة 
 ،وأقفل دون املؤمنني باب كل قربان. مكة والعبادة وبيانه الصريح عن املغزى احملدود العريف لألمهية املنسوبة إىل

وال يزال .. ومل يترك سم خياط مفتوحا ينفذ منه كاهن القربان يف الغفران القدمي إىل مسرح العقيدة اجلديدة
  ٤)ولكن ليس له كهنة وال قساوسة ،لإلسالم حىت يومنا هذا فقهاء ومعلمون ووعاظ

وكان  ،اإلسالم مليئًا بروح الرفق واملساحة واألخوةكان : (ومن شهاداته شهادته حول تسامح اإلسالم
مث  ،وقد وقفت ضده اليهودية وهي اليت أخذت من الرب كرتًا تكترته بيمينها.. عقيدة سهلة يسرية الفهم

وهي تتكلم وتبشر آنذاك وبال اية بالتثليث واملبادئ واهلرطقات اليت مل يكن ليستطيع أي رجل  ،املسيحية
. كما حاربته املزدكية حنلة اوس الزرادشتيني الذين أوحوا بصلب ماين ،ها الرأس من الذنبعادي أن مييز في

) اهللا(يهتمون إال بشيء واحد هو أن ذلك الرب  ،ومل تكن كتلة الناس الذين جاءم دعوة اإلسالم وحتديه
ب صالح وبر وأن القبول ر ،كان بشهادة الضمري املنطوية عليه قلوم ،الذي كان يبشر به الرسول ،سبحانه

على  –يف عامل تقلقل وخيانة وانقسامات ال تسامح فيها  –الشريف ملبادئه وطريقته يفتح الباب على مصراعيه 
وقد أوصل حممد مبادئه اجلذابة إىل سويداء قلوب .. أخوة عظيمة متزايدة من رجال جديرين بالثقة يف األرض

  ٥)عتيم للهياكل وال ترتيل للقسوسدون أي رمزية مبهمة ودون أي ت ،البشرية
.. حيتوي اإلسالم: (وخلوه من كل شوائب الشرك ،ومن شهاداته شهادته حول صفاء التوحيد يف اإلسالم
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وإميانه البسيط املتحمس حبكم اهللا  ،فمن خصائصه التوحيد الذي ال هوادة فيه. الشيء الكثري من القوة واإلهلام
ومن خصائصه كذلك أنه منفصل متام االنفصال عن كاهن القرابني . هوتيةوخلوه من التعقيدات الال.. للناس

والقرآن حني يذكر طبيعة احلج إىل مكة . وهو مبأمن حصني من كل انزالق حنو القرابني الدموية ،ومعبدها
احتياط كما أن النيب اختذ كل . إمنا جيعلها مبأمن من كل احتمال للرتاع يف شأا ،بصورة حمددة واضحة الشعائر
ومثة عنصر ثالث للقوة يكمن يف إصرار اإلسالم على أن املؤمنني مجيعا متساوون . ليحول دون تأليهه بعد مماته

هذه هي األمور اليت جعلت اإلسالم قوة فعالة يف . مهما اختلفت ألوام أو أصوهلم أو مراكزهم ،متاما أمام اهللا
  ١)الشئون اإلنسانية

أنشأ أبو بكر بذلك اإلميان الراسخ الذي : (أخالقية الفتوحات اإلسالميةومن شهاداته شهادته حول 
جبيوش صغرية من ثالثة  ،لتنظيم إخضاع العامل بأسره هللا ،يزحزح اجلبال ينصب نفسه يف بساطة وحسن تبصر

واحلمالت  ..بناء على تلك الرسائل اليت بعث ا النيب من املدينة إىل ملوك العامل ،آالف أو أربعة آالف عريب
وكان املسلمون يف كل مكان خيريون الناس بني .. من أملع ما خلد تاريخ العامل ،العسكرية اليت بدأت عند ذاك

ومل حيدث يف أي مكان .. وإما أن تقاتل ،وإما أن تسلم باهللا احلق وتنضم إلينا ،فإما أن تدفع اجلزية: أشياء ثالثة
أعين عرب  -كان العرب  ،لناس بني البالط الفارسي وبني العربفإن فاضل ا.. شيء امسه املقاومة الشعبية

وانضم العرب . وكانوا أكثر عدالة وأوسع رمحة ،أنظف الطرفني وأطهرمها بشكل ظاهر -السنني العظيمة 
وكما كان احلال يف الغرب كان كذلك يف . املسيحيون دون تردد إىل الغزاة كذلك انضم إليهم كثري من اليهود

  ٢)استمر اجلهاد اإلسالمي لنشر اإلسالم الشرق إذا
استطاع اجلنس السامي يف بضع سنني : (ومن شهاداته شهادته حول الدور التحريري الذي قام به اإلسالم

وسقط بيت  ،باسم اهللا ورسوله أن يسترد تقريبا كل األمالك اليت خسرها للفرس اآلريني قبل ذلك بألف سنة
وتركت الكنائس بأسرها واآلثار  ،ينعمون بالتسامح يف مقابل دفع اجلزية فقطوكان النصارى .. املقدس مبكرا

  ٣)املقدسة بأمجعها يف حوزم
لقد ساد اإلسالم ألنه كان : (ومتكني اهللا له يف األرض ،ومن شهاداته شهادته حول سر انتشار اإلسالم
كان جيد يف كل مكان شعوبا بليدة وهو قد انتشر ألنه . خري نظام اجتماعي وسياسي استطاعت األيام تقدميه

كذلك وجد حكومات أنانية سقيمة ال اتصال بينها وبني  ،تسلب وتظلم وختوف وال تعلم وال تنظم ،سياسيا
كان أوسع وأحدث وأنظف فكرة سياسية اختذت مسة النشاط الفعلي يف العامل حىت ذلك . أي شعب أصالة

وكان النظام الرأمسايل االسترقاقي يف . من أي نظام آخروكان يهب بين اإلنسان نظاما أفضل  ،اليوم
واألدب والثقافة والتقاليد االجتماعية يف أوروبا قد احنلت احنالالً تاما واارت قبل أن  ،اإلمرباطورية الرومانية
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  ١)ينشأ اإلسالم
كان الذهن : (يف فترة وجيزة ومن شهاداته شهادته حول املنجزات العظيمة اليت حققها رسول اهللا 

فكان خيرج الشعر والشيء الكثري من اجلدل  ،العريب قبل حممد ببضعة أجيال متقدا بنار تسري حتت الرماد
فأحيا من . حىت تأجج يف تألق ال يفوقه إال ما كان لإلغريق يف أزهى عصورهم.. وما لبث ذلك العقل ،الديين

هلا وشريكًا له يف " شبينا"فقد كان العريب  ،طريقة العلميةفلئن كان اإلغريقي أبا لل. جديد تأثر اإلنسان للعلم
  ٢)تلقى العامل العصري تلك املنحة من النور والقوة ،وليس بوساطة األرومة الالتينية ،فمن العرب. أبوا

فاستوعب كثريا ورفع قيمة ما تعلم  ،متوقّدا مستطلعا ،جاء من الصحراء العقل العريب الغفل: (وقال
  ٣)تعلم كثريا واستوعب كثريا. ه قدرا وحتسينه نوعابزيادت

فأضاء  ،إذ منت به سلسلة من اجلامعات العظيمة ،سبق العامل اإلسالمي الغرب بقرن أو ما يقاربه: (وقال
  ٤)واجتذب إليها الطالب من الشرق والغرب ،نورها تلك اجلامعات خارج العامل اإلسالمي إىل مسافات بعيدة

فت املقادير بالذكاء العريب يف طول العامل وعرضه بصورة أسرع وأروع مما فعلت بالعقل لقد قذ: (وقال
لذا عظمت إىل أقصى حد االستثارة الفكرية اليت أحدثها وجودهم للعامل . اليوناين قبل ذلك بألف سنة خلت

لعلم يثب على قدميه وكان ا.. كما اشتد متزيق األفكار القدمية وتطور أخرى جديدة ،أمجع غريب بالد الصني
  ٥)وثبا يف كل موضع وطئته قدم الفاتح العريب

عثر علماء العرب من الكيميائيني على مناهج العلم التجرييب الذي يوشك يف خامتة املطاف أن : (وقال
  ٦)بل وعلى مصائره هو نفسه ،مينح اإلنسان سلطانا ال حد له على العامل كله

  .ال تنقصه إال شهادة واحدة ليصبح من املسلمني إن هذا الرجل: فقلت ،سكت البابا
  .ومن ذكر لك بأنه مل ينطقها: وقال ،ابتسم البابا

  وأمام أي إمام؟ ..يف أي بلد مت ذلك ..هل أشهر إسالمه: قلت
   ..أو واد من األدوية ،أو جبل من اجلبال ،قد يكون أشهر إسالمه يف حقل من احلقول: قال
  ؟ !واإلمام : قلت
أال يكفي هؤالء مجيعا   ..ويف جو السماء ،وكل ذرة يف تراب األرض ..واجلن الصاحلون ..ئكةاملال: قال

  شهودا على اإلميان؟ 
  :لويس يونغ. د
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هذا : فقال ،فسألت البابا عنه ،١ )لويس يونغ. د(من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا يف هذا الفصل اسم 
  :شهادات صادقة يف ذلك وله ،رجل عين بثمرات النبوة ومنجزاا

لقد كان : (قال ..ويف حيام ،منها شهادته حول التأثري العظيم الذي أحدثه اإلسالم يف نفوس العرب
ولكنه مل يشكل انفصاالً عن ماضي . ظهور اإلسالم يف اجلزيرة العربية خريا عظيما ساقه اهللا إىل العرب قاطبة

  ٢)ولكنه مل يطمس متاما تلك الثقافة ،شكل فوريلقد غري يف ثقافة معاصريه ب. هذه اجلزيرة
وجدت متنفسها يف إقامة إحدى اإلمرباطوريات  ،فجر اإلسالم يف العرب طاقات محاس كامنة: (وقال

  ٣)العظمى يف العامل
بدأ القانون كتطبيق عملي للدين وللعالقات االجتماعية : (فقال ،وحتدث عن مشولية الشريعة اإلسالمية

ودراسة القانون عند املسلمني تعرف بالفقه  ،وهي ال تفرق بني موضوعي الدين والدنيا ،نيب حممداليت سنها ال
ويصف السري ) كالم النيب حممد وأفعاله(مث احلديث  ،وتعتمد هذه الدراسة أساسا على القرآن). الفهم:حرفيا(

   ٥)أحد األحباث الفذة للفكر البشر(بنيان هذا القانون بأنه  ٤هاملتون جب 
على الرغم من سجل أوروبا الطافح بالتزمت الفكري : (فقال ،وحتدث عن التسامح اإلسالمي

فإا ظلت ترفض االعتراف مبا للعرب من يد طوىل على  ،على النقيض من املسلمني ،والالتسامح الديين
  ٦)حضارا وتتجاهل دورهم احلضاري وتقلل من شأنه

يفوق التسامح الديين الذي مارسته  ،اإلسالم يف القرون الوسطى إن التسامح الديين الذي مارسه: (وقال
حيث كاد أال يكون هناك أي تساهل ديين مع اليهود أو املسلمني واآلخرين  ،املسيحية يف القرون الوسطى

  ٧)الذين خضعوا لسلطان املسيحية
الدبلوماسي بني العرب يف القرنني احلادي عشر والثاين عشر امليالديني نشأ مظهر آخر للتمثيل : (وقال

وكان هؤالء . وليس هذا بغريب على العرب ،وأوروبا جتلى يف منح االمتيازات وحق السكن لألجانب
. كما يسمح هلم بالعيش وفق أنظمتهم يف بالدهم. األجانب يستثنون من األنظمة والقوانني املعمول ا حمليا
دهم يف األرض اإلسالمية وإمنا حبسب انتمائهم القومي يقولون إن القانون يطبق على األفراد وليس حبسب وجو

وهذا ما يفسر التسامح الديين للمسلمني جتاه األقلية املسيحية . فالشريعة اإلسالمية تطبق على املسلمني. والديين
  ١)واليهودية اليت مسح هلا مبمارسة حياا اخلاصة

                                                
باحث إنكليزي، معاصر، وأستاذ جامعي، له العديد من املؤلفات واألحباث، أبرزها  Lewis Youngلويس يونغ . د)  ١(
  ).العرب وأوروبا: (كتاب
  .٣٠ – ٢٩العرب وأوروبا، ص )  ٢(
  .٣٢العرب وأوروبا، ص )  ٣(
)٤  (Mohammedanism, P. ٩٠ (London,, ١٩٥٣(  
  .٣٨ – ٣٧العرب وأوروبا، ص )  ٥(
  .٩العرب وأوروبا، ص )  ٦(
  .٥١العرب وأوروبا، ص )  ٧(
  .١٦١العرب وأوروبا، ص )  ١(



 ٤٧٨

احلضارة اإلسالمية منها نظرة العرب املتساحمة  إن أشياء كثرية ال يزال على الغرب أن يتعلمها من: (وقال
  ١)وعدم متييزهم فروق الدين والعرق واللون

حنن حينما نسلم اليوم أن آسيا وأفريقيا تتمثالن أوروبا : (فقال ،وحتدث عن تأثري اإلسالم يف ضة أوروبا
وروبا على علوم العرب من جيب أال ننسى الوجه اآلخر للصورة يف العصور الوسطى عندما عكفت أ ،قدوة هلما

 ،حىت إذا كان القرن الثامن عشر قبست منهم نار الرومانطيقية. طب وفلسفة وطبيعة واستمر ذلك لفترة طويلة
  ٢)مث بتروهلم يف القرن العشرين ،ويف القرن التاسع عشر سلبتهم أراضيهم

ا على مجيع املستويات ما الذي تركته حضارة العرب واملسلمني يف أوروبا؟ لقد تركت بصما: (وقال
 Asimuthوانتهاء بالعلوم حيث يستخدم مالحو الفضاء اصطالحات عربية مثل السمت .. ابتداء بالفولكلور

وهناك يف خرائط القمر أكثر من موقع أطلق عليها أمساء لبعض العلماء العرب  .Senithومست الرأس 
  ٣)زال على الغرب أن يتعلمها من احلضارة اإلسالميةإن أشياء كثرية ال ي. كالزركلي والبستاين وأيب الفداء

نفذ املسلمون مبعارفهم عن العامل القدمي إىل األوروبيني ونقلوا إليهم كشوفهم واختراعام اليت : (وقال
  ٤)أضافوها إىل تلك املعارف

وليس معىن . املإن تطوير املسلمني للتراث اليوناين هو واحد من أهم حلقات التاريخ الثقايف يف الع: (وقال
وجيب أال تغيب عن ذهننا . ذلك أن احلضارة اإلسالمية كانت جمرد تقليد أو انعكاس للحضارة اليونانية القدمية

 ،تلك األفكار املبدعة اليت جاءت من اجلزيرة العربية مع اإلسالم وقبله –إذ نناقش ونقيم احلضارة اإلسالمية  –
  ٥)ث اليوناين فيصنعوا من ذلك لونا جديدا سباقًا فريداواستطاع املسلمون أن ميزجوا ا الترا

 ،هي من املبتكرات اخلالصة للحضارة العربية) اجلامعة(هناك أدلة واضحة تشري إىل أن مؤسسة : (وقال
وخالفًا هلذه األدلة حيجم الكثري من املؤرخني الغربيني عن اإلقرار بأن وجود الشبه بني اجلامعات يف البالد 

رغم أن أحدا منهم ال جيادل يف احلقيقة الثابتة القائلة بأن أكثر الكتب . ة وأوروبا مل يكن جمرد صدفةالعربي
وإذا مل . اجلامعية اليت كانت تدرس يف جامعات أوروبا إمنا هي كتب مترمجة عن العربية يف القرون الوسطى

روبا املسيحية فيكفي أن ننوه باالرتباط يكن هناك برهان آخر على التأثري الثقايف للحضارة اإلسالمية يف أو
تلك الثقافة اليت أمدت اجلامعات األوروبية  ،الوثيق جدا بني اجلامعات األوروبية نفسها وبني الثقافة اإلسالمية

وتدل بعض احلقائق على أن القرون الوسطى لإلسالم مهدت لنشوء اجلامعات يف أوروبا . بالكتب الدراسية
وقد لعبت .. اجلامعات العربية وعملت قبل قيام اجلامعات يف أوروبا بأكثر من قرنفقد نشأت . الوسطى

ومازالت بقايا هذا النظام اجلامعي متبعة يف .. األخرية حني ظهورها دورا مماثالً ملثيالا يف البالد العربية
العربية واألوروبية متثل  ووجه الشبه اآلخر بني اجلامعات.. إخل.. جامعات أوكسفورد ولينكن واستر وهارتفورد

                                                
  .١٠العرب وأوروبا، ص )  ١(
  .٩العرب وأوروبا، ص )  ٢(
  .١٠العرب وأوروبا، ص )  ٣(
  .١٢العرب وأوروبا، ص )  ٤(
  .٣٦العرب وأوروبا، ص )  ٥(
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وأن الرداء  ،أو لبعض األعمال اإلدارية ،يف التقليد القاضي بلباس أردية خاصة لألساتذة خالل احملاضرات
  ١)اجلامعي املميز عادة متبعة يف أهم مراكز التعليم يف البالد العربية قبل أن يصبح عادة يف اجلامعة األوروبية

  :مونتجومري وات
: فقال ،فسألت البابا عنه ،٢ )مونتجومري وات( رأيتها يف دفتر البابا يف هذا الفصل اسم من األمساء اليت

وهو ـ ككثري من املستشرقني ـ  ..وقد كتب كتبا كثرية عن رسول اهللا  ..هذا رجل من كبار املستشرقني
  .يرضي قومه فينطق مبا ..وقد تغلب عليه رياح األهواء ،فينطق باحلكمة ،قد تغلب عليه نفحات الصدق

  .فاذكر يل من صدقه ما نقلته عنه: قلت
يعترب القرآن قالقل العصر نتيجة : (لقد قال ،من ذلك شهادته حول القرآن وما يف القرآن من احلكمة: قال

أسباب دينية بالرغم من األسباب االقتصادية واالجتماعية واألخالقية وأنه ال ميكن تقوميها إال باستخدام 
وإنه ملن اجلرأة الشك يف حكمة القرآن نظرا لنجاح حممد يف تبليغ الرسالة اليت . ة مثل كل شيءالوسائل الديني

   ٣)أمره اهللا بتبليغها
أن  ،مهما كان موقفنا الديين ،جيب علينا يف رأيي: (فقال ،وقد حتدث عن استحالة املصدر البشري للقرآن

وأزمات  ،وال شك أنه كانت توجد مشاكل تتطلب احللّ .نعترب رسالة القرآن انبثاقًا خالقًا يف الوضع املكي
ولكن كان يستحيل االنتقال من هذه املشاكل وتلك األزمان إىل رسالة القرآن بواسطة  ،حاول البعض ختفيفها

ولكن ال حتلّها مجيعا  ،وال شك أن رسالة القرآن حتل مشاكل اجتماعية وأخالقية وفكرية.. التفكري املنطقي
ولرمبا قال مؤرخ دنيوي أن حممدا وقع صدفة على أفكار كانت مبثابة املفتاح . ليس بصورة بديهيةدفعة واحدة و

وال ميكن للمحاوالت التجريبية وال للفكر النافذ أن يفند لنا . حلل املشاكل األساسية يف زمان ليس هذا ممكنا

                                                
  .١٣٠صالعرب وأوروبا، )  ١(
درس يف كـل مـن أكادمييـة الرخ     ١٩٠٩ولد يف كريس فايف يف Montgomery, Wattمونتجومري وات )  ٢(

 ١٩٣٣-١٩٣٠وكليـة بـاليول بأكسـفورد    ١٩٣٠-١٩٢٧ويف كلية جورج واتسون بإدنربة وجامعة أدنربه ١٩١٩-١٩١٤
  . على التوايل ١٩٤٣-١٩٤٠و١٩٣٩-١٩٣٨وجبامعة أكسفورد وجامعة أدنربة يف الفترة من ١٩٣٣وجامعة جينا بأملانيا 

عمل راعياً لعدة كنائس يف لندن ويف أدنربه ومتخصص يف اإلسالم لدى القس األجنليكاين يف القدس، وعمل رئيساً لقسم اللغة 
 دعي للعمل أسـتاذاً . ١٩٦٤نال درجة األستاذية عام . ١٩٧٩-١٩٤٧العربية والدراسات اإلسالمية جبامعة أدنربه يف الفترة من 

وجامعة جورجتاون بواشنطن ١٩٧٠وكلية فرنسا يف باريس عام  ١٩٧٨و١٩٦٣جامعة تورنتو : زائراً يف كل من اجلامعات اآلتية
  . ١٩٧٩-١٩٧٨عام 

الفلسـفة اإلسـالمية   (و) حممد نيب ورجل دولة(و) حممد يف املدينة(و )يف مكةحممد : (أصدر العديد من املؤلفات من أشهرها
العالقات (و) األصولية اإلسالمية والتحديث(و) تأثري اإلسالم يف أوروبا القرون الوسطى(و) لسياسي اإلسالميالفكر ا(و) والعقيدة

) ١٩٩٨)(الفترة التكوينية للفكـر اإلسـالمي  (وكتاب ) ١٩٩٦)(حقيقة الدين يف عصرنا(ومن آخر كتبه ) اإلسالمية النصرانية
  . وغريها كثري)١٩٩٥)(موجز تاريخ اإلسالم(و

  .م حياته بأن عمل راعياً إلحدى الكنائس يف منطقة إدنربةوقد خت
  .١٣٥حممد يف مكة، ص )  ٣(



 ٤٨٠

   ١)كما جيب رسالة القرآن
أسباب قوية تؤكد  –على العكس  –هناك : (فقال ،هللا وحتدث عن قوة الدواعي املثبتة لصدق رسول ا

ألن النقاش حول هذه  ،ونستطيع يف مثل هذه احلالة اخلاصة أن نبلغ درجة عالية من اليقني) حممد(صدق 
   ٢)يعتمد على وقائع وال ميكن أن يتضمن خالفًا يف التقدير حول األخالقية.. املسألة

ليس توسع : (فقال ،أن حيقق كل تلك املنجزات ل اهللا وحتدث عن الصفات اليت استطاع ا رسو
ولوال هذا املزيج الرائع من الصفات املختلفة الذي . العرب شيئًا حمتوما أو آليا وكذلك إنشاء األمة اإلسالمية

والستنفذت تلك القوى اجلبارة يف غارات على  ،جنده عند حممد لكان من غري املمكن أن يتم هذا التوسع
وكانت كل  .ونستطيع أن منيز ثالث هبات مهمة أُوتيها حممد. العراق دون أن تؤدي لنتائج دائمةسوريا و

فكان للعامل . لقد أويت أوالً موهبة خاصة على رؤية املستقبل. واحدة منها ضرورية إلمتام عمل حممد بأكمله
حلت به ) إيديولوجي( أساس فكري ،أو بفضل الوحي الذي يرتل عليه حسب رأي املسلمني ،العريب بفضله

وكان تكوين هذا األساس الفكري يتطلب يف نفسه الوقت حدسا ينظر يف األسباب  ،الصعوبات االجتماعية
والعبقرية الضرورية للتعبري عن هذا احلدس يف صورة تستطيع  ،األساسية لالضطراب االجتماعي يف ذلك العصر

ومل يكن هدف البناء األساسي الذي . رجل دولة حكيماوكان حممد ثانيا .. إثارة العرب حىت أعمق كياا
ولقد أحلحنا خالل هذا الكتاب . سوى دعم التدابري السياسية امللموسة واملؤسسات الواقعية ،جنده يف القرآن

غالبا على استراتيجية حممد السياسية البعيدة النظر على إصالحاته االجتماعية ولقد دلّ على بعد نظره يف هذه 
وتطبيق املؤسسات االجتماعية على  ،ئل االنتشار السريع الذي جعل من دولته الصغرية إمرباطوريةاملسا

فكان ذا  ،وكان حممد ثالثًا رجل إدارة بارعا. الظروف ااورة واستمرارها خالل أكثر من ثالثة عشر قرنا
ون للمؤسسات املتينة والسياسة إذ لن يك. بصرية رائعة يف اختيار الرجال الذين يندم للمسائل اإلدارية

مؤسسة مزدهرة  ،وكانت الدولة اليت أسسها حممد عند وفاته. احلكيمة أثر إذا كان التطبيق خاطئًا مترددا
مث إذا ا بعد فترة تتالءم مع الوضع اجلديد  ،تستطيع الصمود يف وجه الصدمة اليت أحدثها غياب مؤسسها

   ٣)وتتسع بسرعة خارقة اتساعا رائعا
وال . متلكنا الذهول أمام عظمة مثل هذا العمل ،وتاريخ أوائل اإلسالمكلما فكرنا يف تاريخ حممد : (وقال

شك أن الظروف كانت مواتية حملمد فأتاحت له فرصا للنجاح مل تتحها لسوى القليل من الرجال غري أن 
ولو مل يضع ثقته باهللا ويقتنع  ،ارةفلو مل يكن نبيا ورجل دولة وإد. الرجل كان على مستوى الظروف متاما

ويل أمل أن هذه الدراسة عن حياة حممد . ملا كتب فصالً مهما يف تاريخ اإلنسانية ،بشكل ثابت أن اهللا أرسله
   ١)برجل هو أعظم رجال أبناء آدم ،من جديد ،ميكنها أن تساعد على إثارة االهتمام

                                                
  .١٣٦ – ١٣٥حممد يف مكة، ص )  ١(
  .٤٩٨ – ٤٩٧حممد يف مكة، ص )  ٢(
  .٥١١ – ٥١٠حممد يف مكة، ص )  ٣(
  .٥١٢حممد يف مكة، ص )  ١(



 ٤٨١

كما جاء ا ) األمة(إن فكرة : (فقال ،اإلسالموحتدث عن النظام التوحيدي للمجتمع الذي جاء به 
اإلسالم هي الفكرة البديعة اليت مل يسبق إليها ومل تزل إىل هذا الزمن ينبوعا لكل فيض من فيوض اإلميان يدفع 

وقد . واحدة ختتفي فيها حواجز األجناس واللغات وعصبيات النسب والساللة) أمة(يف ) الوحدة(باملسلمني إىل 
الم خبلق هذه الوحدة بني أتباعه فاشتملت أمته على أقوام من العرب والفرس واهلنود والصينيني تفرد اإلس

ومل خيرج من حظرية هذه األمة أحد  ،واملغول والرببر والسود والبيض على تباعد األقطار وتفاوت املصاحل
أقرب ممن خيالفوم إىل تعزيز بل كان املنشقّون عنها يعتقدون أم  ،لينشق عليها ويقطع الصلة بينه وبينها

   ١)وحدا وملّ مشلها ونفي الغرباء عنها
إن عقيدة اإلسالم تزود أبناءه يف كل عصر : (فقال ،وحتدث عن التأثري اإلجيايب للعقيدة اإلسالمية

أي الطيف أو املثال الذي حيفز  )Dynamic Image(اليت ينظرون إليها ويترسموا ) بالصورة احملركة(
وسر هذه القوة يف العقيدة اإلسالمية أا منحت الفرد .. ائر إىل احلركة والتقدم ويهون عليه مشقة الطريقالس

 –وأا  ،مقياسا للحياة أرفع وأسلم من مقياس العصبية واملنعة وهو مقياس الضمري املستقل عن أصحاب السيادة
وحررت هذه ) األمة(فأبدعت هلا فكرة  ،تصمد عليهامل تترك اجلماعة بغري وجهة  –مع هذا االستقالل الفردي 

   ٢)الظروف(قابالً للتطور مع احلوادث و) األمة(فأصبح معىن  ،الفكرة من ربقة العصبية وحدود الوراثة
أن اإلسالم  –على إخضاع مشركي اجلزيرة لإلسالم  –يعين التأكيد : (فقال ،وحتدث عن تسامح اإلسالم

إال أن  ،٣أن القبائل الوثنية يف اجلزيرة العربية كان عليها أن ختتار اإلسالم أو السيف حقًا. قد انتشر حبد السيف
 ،تعامل املسلمني كان خمتلفًا جتاه اليهود واملسيحيني والزرادشتيني وغريهم ممن اعتربت ديانام شقيقة لإلسالم

ومهما كان األمر فقد كان . ن جوهرهارغم الدعوى القائلة بأن األتباع املعاصرين لتلك الديانات قد ابتعدوا ع
لذلك فإن غرض اجلهاد مل . باإلمكان قبوهلم نوعا من احللفاء للمسلمني يف معظم األقطار اليت فتحتها العرب

يكن يهدف إىل حتويل أولئك السكان حنو اإلسالم بقدر ما كان يهدف إىل اعترافهم باحلكم اإلسالمي ومبرتلة 
وكانت الطائفة الذمية جمموعة من الناس تعتنق ديانة واحدة  ،)أهل الذمة(امة فإم وبع. أناس حيميهم اإلسالم

وكان على كل فرد من أفراد اموعة الذمية دفع  ،هلا استقالهلا الداخلي برعاية رئيس ديين كالبطريك أو الرايب
لى شروط االتفاقية مع إضافة على مبالغ خمتلفة أخرى حتدد استنادا ع ،ضريبة شخصية إىل احلاكم املسلم

وكانت . وكانت تلك الضرائب أحيانا أقل وطأة من الضرائب اليت كانت تدفع للحكام السابقني. اموعة
محايتهم بصورة فعالة بالنسبة للدولة اإلسالمية متثل كلمة شرف تلتزم ا الدولة وتنفذها مث إن وضع أهل الذمة 

   ٤)عليهممل يكن سيئًا رغم بعض القيود املفروضة 
كانت هناك مناطق مثل شرق أفريقيا وجنوب : (فقال ،وحتدث عن األسباب احلقيقية وراء انتشار اإلسالم

                                                
  .١٨٣م، ص العقاد، ما يقال عن اإلسال: اإلسالم واجلماعة املتحدة، عن)  ١(
  .١٨٤العقاد، ما يقال عن اإلسالم، ص : اإلسالم واجلماعة املتحدة، عن)  ٢(
  . من هذه السلسلة) سالم للعاملني(سنرى التفاصيل املرتبطة ذه الشبهة يف رسالة )  ٣(
  .١٤ – ١٣تأثري اإلسالم على أوروبا يف العصور الوسطى، ص )  ٤(



 ٤٨٢

شرق آسيا انتشر اإلسالم فيها نتيجة نشاط رجال األعمال إذ مل يكن للمسلمني يف تلك املناطق الوثنية أية 
سلمني والتزامهم املتزن باإلسالم احلنيف أذهل وأن إخالص هؤالء امل ،سرية يف ممارسة الصالة مخس مرات يوميا

الوثنيني الذين كانت هلم عالقات جتارية مع املسلمني مما أدى إىل اعتناق اإلسالم واالختالط عن طريق الزواج 
   ١)إىل تكوين جمتمعات إسالمية صغرية وسط املناطق الوثنية ومنت تلك اتمعات بصورة تدرجيية

درس الباحثون خمتلف الطرق اليت أثر العامل : (فقال ،ة اإلسالمية يف العاملوحتدث عن تأثري احلضار
وقد نشرت نتائج دراسام هذه يف العديد من املقاالت  ،اإلسالمي من خالهلا على أوروبا يف العصور الوسطى

الية ولتقييم أمهية أثره إال أنه من النادر أن جند حماولة للنظر يف التأثري اإلسالمي هذا بصورة إمج ،والكتب العلمية
لذلك فإن الغرض من هذه السلسلة من احملاضرات هو إعطاء نظرة . على أوروبا ومدى استجابة أوروبا له

فأنا ال  ،إن وجهة نظري ستختلف عن وجهة نظر املؤرخ األورويب.. شاملة هلذه التأثريات ولردود الفعل عليها
نظر إليهم باعتبارهم أصحاب حضارة ذات إجنازات عظيمة أفكر يف املسلمني كأجانب غزوا أوروبا بل سأ

   ٢)عمت بفضلها جزًءا كبريا من العامل وامتدت فوائدها إىل األقاليم ااورة
إنه ملن املناسب أن تصدر دراسة عن التأثريات اإلسالمية على أوروبا يف هذا الوقت الذي يزداد : (وقال

وقد لوحظ يف وقت ما أن الكتاب . ع األوروبيني يف هذا العامل الواحدفيه ترابط املسلمني واملسيحيني العرب م
املسيحيني يف أوروبا خالل العصور الوسطى قد كونوا صورة مشوهة عن اإلسالم من عدة جوانب إال أنه 

بدأت تتكون صورة أكثر موضوعية يف أذهان الغربيني إذ ليس لدينا  ،بفضل حماوالت الباحثني يف القرن املاضي
إذ أننا نقلّل أحيانا من قيمة  ،القدرة على استيعاب فضل املسلمني على ثقافتنا –على أية حال  –ن األوربيني حن

ومن أجل عالقات طيبة مع . التأثريات اإلسالمية ومقدار أمهيتها على تراثنا وأحيانا نغض الطرف عنه كليا
أما حماوالتنا إنكار ذلك فما هو إال عالمة من  ،االعرب واملسلمني علينا االعتراف بكامل فضل املسلمني علين

   ٣)عالمات الغرور الكاذب
إن تشويه صورة : (فقال ،وحتدث عن األسباب احلقيقية تشويه اإلسالم يف أوروبا يف العصر الوسيط

   ٤)اإلسالم بني األوروبيني كان ضروريا لتعويضهم عن الشعور بالتخلّف
هي أنه إذا تبىن  ،إن الفكرة الرائدة يف القرآن: (فقال ،)لزوجاتتعدد ا(وحتدث عن إجيابية تشريع 

   ٥)فان مجيع الفتيات اللوايت هن يف سن الزواج ميكنهن الزواج بصورة حسنة ،املسلمون تعدد الزوجات
وقد عاجل هذا التغيري املساوئ اليت نتجت . كان تعدد الزوجات عادة غريبة على تفكري أهل املدينة: (وقال
كما يضع حدا  ،إذ أن تعدد الزوجات يسمح للنساء الكثريات بالزواج الشريف. ياد الرتعة الفرديةعن ازد

الذي يسمح به جمتمع عريب ذو  تكما خيفف من إغراء الزواج املؤق ،الضطهاد األرامل اللوايت حتت الوصاية
                                                

  .٣٠لعصور الوسطى، ص تأثري اإلسالم على أوروبا يف ا)  ١(
  ٥تأثري اإلسالم على أوروبا يف العصور الوسطى، ص )  ٢(
  ٦ – ٥تأثري اإلسالم على أوروبا يف العصور الوسطى، ص )  ٣(
  .١٣١تأثري اإلسالم على أوروبا يف العصور الوسطى، ص )  ٤(
  .٤٢٢حممد يف املدينة، ص )  ٥(



 ٤٨٣

   ١)تقدما مهما يف تنظيم اتمع ،بالنظر لبعض العادات السائدة آنذاك ،وجيب اعتبار هذا اإلصالح. عوائد أمية
لقد قام حممد يف ميدان الزواج والعالقات : (فقال ،وحتدث عن مزايا النظم اإلسالمية املرتبطة باألسرة

ولكن أثرها كان هداما  ،وقد وجدت قبله نزعات جديدة فردية. بتنظيم عميق واسع للبناء االجتماعي ،العائلية
فقد . مد ذا الصدد يقوم على استخدام هذه الرتعات الفردية لتكون بناء جديدوكان عمل حم. أكثر منه بناء

. فأنقذ حممد منها ما ميكن إنقاذه وحوله إىل اتمع الفردي اجلديد ،اارت عادات اتمعات القبلية وتقاليدها
   ٢)اعية إىل مرحلة الفرديةوهكذا استطاع توليد نظام عائلي  ظهر مرضيا ومغريا يف جمتمع ينتقل من مرحلة اجلم

كانت التشريعات القرآنية دف إىل : (فقال ،وحتدث عن أهداف أحكام املواريث يف الشريعة اإلسالمية
   ٣)أن ال يتعدى الوصي على حقوق أي قاصر أو امرأة يف املرياث الطبيعي

ة اليت ينشرها وحتدث ناصحا املسلمني أن يقدموا صورة حسنة عن اإلسالم ترفع الشبهات الكثري
. إمكانية يف تقدمي دفاعهم بشكل أفضل وأكمل لسائر العامل –للمسلمني  –ال تزال : (فقال ،املغرضون حوله

واكتشاف  ،واستخالص القيم العامة بعد فصلها عن التأثريات اخلاصة ،فهل بإمكام االلتفات إىل حياة حممد
أن يظهروا أن  ،على األقل ،مل اليوم؟ أو هل يستطيعونمبادئ أخالقية تكون إضافة فعلية لتحسني حالة العا

أحد النماذج املمكنة لإلنسان املثايل الذي يعيش يف عامل موحد القيم األخالقية؟ إذا قدم  ،حبياته ،نبيهم يقدم
   ٤)فهناك مسيحيون على استعداد لالستماع إليهم واألخذ عنهم كل ما ميكن أخذه ،املسلمون دفاعا بارعا

لسوف (فقالك  ،عن قدرة املسلمني إذا ما رجعوا لإلسالم على قيادة العامل يف اجلوانب القيمية ويتحدث
. على األقل فيما يتعلق باملبادئ األخالقية ،ينجح املسلمون بصعوبة يف جهدهم للتأثري على الرأي العام العاملي

اء العامل ألم احتفظوا بقوة كربى يف يف ميدان األفكار الدينية األوسع أن يساعدوا على إغن ،ورمبا أمكنهم
تلك األفكار اليت أمهلت ونسيت يف كثري من الطوائف واألديان األخرى  ،التعبري عن بعض األفكار كحقيقة اهللا

   ٥)املوحدة
  ..فإن هذه الشهادات تنبئ عن صدق عظيم ،بالرغم مما وقع الرجل فيه من أخطاء: قلت
ودفاعا صادقا عنه ـ كما طلب ـ ملا وقع فيما وقع  ،حا لإلسالمولو أن الرجل وجد متثيال صحي: قال

  .فيه
  :  اندرسن. د. ن. ج

: فقال ،فسألت البابا عنه ،١ )اندرسن. د. ن. ج(من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا يف هذا الفصل اسم 
                                                

  .٤٢٤ – ٤٢٣حممد يف املدينة، ص )  ١(
  .٤٤١يف املدينة، ص  حممد)  ٢(
  .٤٤٣حممد يف املدينة، ص )  ٣(
  .٥٠٩ – ٥٠٨حممد يف املدينة، ص )  ٤(
  .٥٠٩حممد يف املدينة، ص )  ٥(
صـحيح  (، )الشرع والفقه اإلسالمي: (من آثاره. مستشرق بريطاين S. N. D. Andersonاندرسن  . د. ن. ج)  ١(

  .وغريها. ١٩٥١م، جرمية القتل يف اإلسال(، و)١٩٤٩القانون املقارن، 



 ٤٨٤

آلثار العميقة اليت أحدثها لقد تكررت مالحظة ا: (فقال ،لقد حتدث هذا الرجل عن تأثري اإلسالم يف األفارقة
) يعين اإلسالم(أنه : إىل حد القول) ميك(وهكذا يذهب . جميء اإلسالم يف حياة الزنوج يف أفريقيا ويف ثقافتهم

أعطت  ،وإمنا أتى معه حبضارة جديدة ،مل يؤد إىل تغيريات عميقة يف التركيب اجلنسي هلذه الشعوب فحسب
ثقايف املميز الذي حيملونه اليوم ومازال مسيطرا على حيام السياسية األجناس الزجنية املولدة الطابع ال

وحول مجاعات منفصلة من ) اهلمجية(أن اإلسالم جاء باحلضارة إىل القبائل الرببرية .. ومؤسسام االجتماعية
ة بإنشائه جوا ورفع مستوى املعيش ،أنه وسع النظر ،الوثنيني إىل أمم أنه جعل اخلطوة مع العامل اخلارجي ممكنة

أن اإلسالم أدخل فن القراءة . واحترام الناس ،واحترام النفس ،وأسبغ على أتباعه الوقار ،اجتماعيا راقيا
والثأر والعادات الرببرية األخرى وجعل من الزجني السوداين .. وبفضله مت حترمي تعاطي املسكرات ،والكتابة

  ١)مواطنا عامليا
خاصة فريسل ) املاالم(بلدة مسلمة يف نيجرييا الشمالية يقوم ا املعلمون هناك مدارس يف كل : (وقال

ويف املراكز الكربى حيضر األطفال إىل الصف ساعة يف الصباح وساعة .. الوالدون أطفاهلم يف سن مبكرة جدا
  ٢)واإلناث يتلقني التعليم أيضا. يف املساء

  :ریشار وود
هلذا : فقال ،فسألت البابا عنه ،٣ )ريشار وود(با يف هذا الفصل اسم من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البا
وهم  –ميز صاحب الشريعة اإلسالمية بني أهل الكتاب :( منها قوله ،الرجل شهادات صاقة عن مساحة اإلسالم

يفة ولقد وقع بني اخلل .وبني املشركني من العرب الذين تعرضوا ملا أنزل اهللا على رسوله –النصارى واليهود 
مث . وىف ا ،الثاين عمر بن اخلطاب وبني بطريق بيت املقدس اتفاق يضمن محاية النصارى ومنحهم امتيازات

وذا بقيت طوائف نصرانية متعددة آمنة نامية مترفهة حتت . توىل األمر بعده خلفاؤه إىل زمن السالطني اآلن
  ٤)ماعية على حالة مواطنيها من املسلمنيبل كانت يف بعض األحيان متتاز حالتها االجت ،حكم املسلمني

إن الذي يبحث حبثًا دقيقًا عن أسباب الفنت اليت سفكت فيها الدماء يف املشرق يعلم أن الباعث : (وقال
ومل يكن  ،الوحيد على حدوثها هو إصبع السياسة األجنبية اليت تنتهز الفرص إليقاد نار الفتنة بني ذوي األحقاد

وواقعة  ،ومن هذا القبيل واقعة الدروز واملوارنة. ن أن هذه الفنت جتر إىل القتل والفظائعأولئك املفسدون حيسبو
  ١)فقد تبني أن االعتداء إمنا كان يبتدئ من جانب النصارى ،الصقالبة والبلغاريني

وأوجب مساوام يف احلقوق املدنية  ،إن القرآن قد مسح للذميني حبرية ممارسة شعائر دينهم: (وقال
                                                

  .٤٠٦ – ٤٠٥، ص )حترير كرونباوم(الوحدة والتنوع يف احلضارة اإلسالمية )  ١(
  .٤٠٨ – ٤٠٧، ص )حترير كرونباوم(الوحدة والتنوع يف احلضارة اإلسالمية )  ٢(
ـ  R. Woodالسري ريشار وود )  ٣( تينات قائد عسكري، ورجل دبلوماسي بريطاين، عمل قنصالً لدولته يف دمشق يف س

  .القرن املاضي، مث نقل إىل تونس لكي يكون وكيل بالده السياسي هناك، كانت له صالت عديدة بعلماء املسلمني وشيوخهم

  .٢٠ – ١٩اإلسالم واإلصالح، ص )  ٤(
  .٢٠اإلسالم واإلصالح، ص )  ١(



 ٤٨٥

  ١)ومل مينع من استشارم يف مصاحل الوطن ،نائية مع سائر األهايلواجل
وحنن مل ننفرد ذا القول فإن كثريين من .. إن النصارى يف الدولة العثمانية متمتعون باحلرية التامة: (وقال

لبلغار العثمانية علماء اإلنكليز والروس ألفوا كتبا أكدوا فيها أن أرباب الفالحة خارج البالد العثمانية حيسدون ا
وصوامع  ،على حسن حاهلم وأمنهم يف منازهلم وبساتينهم اخلصبة وما حتت يدهم من األطيان واملواشي

بل يقول هؤالء املؤلفون أن البلغار العثمانيني أحسن حظًا من املسلمني . كنائسهم مشرفة على كل اجلهات
  ٢)العثمانيني
ولة العثمانية أن يتوسطوا لدى رجال احلكومة يف محاية أبناء للرؤساء الروحيني واألساقفة يف الد: (وقال
وقد زالت متاما املوانع اليت كانت .. وهذا زيادة يف االحتياط لكيال ينال غري املسلمني حيف أو ظلم ،طوائفهم

يشاءون وأبيح لغري املسلمني من عثمانيني وأجانب إنشاء ما  ،موجودة يف سبيل تشييد الكنائس واامع اليهودية
ومما يربهن على . والواقع أن الكنائس كثر عددها جدا وقد اعترف بذلك القسس األمريكيون. من املعابد

تساهل احلكومة العثمانية يف ذلك إعفاؤها كل ما جييء برسم الكنائس واألديار واملستشفيات وغريها من 
يادة يف عناية الدولة العثمانية حبماية غري وز. وهذا أمر ال نعلم أنه يوجد يف بالد أخرى.. الضريبة اجلمركية

وال ريب يف أن الدولة العثمانية قد .. املسلمني صدر أمر سلطاين ينذر بالعقاب كل من يصدهم عن عبادم
 ،وإزالة الفروق اليت كانت موجودة بينهم وبني املسلمني ،صرفت جهد الطاقة إلرضاء رعاياها النصارى واليهود

وفوق ذلك كله . وإعالء شأم وإثبات حقوقهم ،وتقليدهم املناصب الرفيعة ،ارة العامةومشاركتهم يف اإلد
حىت صار النصارى يتعلمون من .. فهي قد أذنت هلم بعقد مجعيات تتفاوض فيما تراه صاحلًا لدينهم ودنياهم

عتراض املعترضني بأن أما ا.. دولة إسالمية ما يرمي إليه الدين من احلض على الرفق واللني والتساهل والصرب
فجوابنا عليه أن الذنب  –ما دام النصارى مل يشتركوا يف اجلندية العثمانية  –املساواة بني الطوائف غري كاملة 

إذ النصارى مع حرصهم على نوال كل احلقوق مل يقبلوا  ،يف ذلك على النصارى أنفسهم ال على الباب العايل
  ٣)أن يدخلوا حتت ما يقابلها من الواجبات

  :  آرثر ستانلي تریتون
: فقال ،فسألت البابا عنه ،٤ )آرثر ستانلي تريتون(من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا يف هذا الفصل اسم 

                                                
  .٢١اإلسالم واإلصالح، ص )  ١(
  .٢٢اإلسالم واإلصالح، ص )  ٢(
  .٢٧ – ٢٥، ص اإلسالم واإلصالح)  ٣(
وتعلم يف عدد من الكليات الربيطانية وعني مساعد أسـتاذ   ١٨٨١ولد عام  A. S. Trittonآرثر ستانلي تريتون  )  ٤(

ومدرسة الدراسات الشرقية واألفريقية بلندن ) ١٩٢١(وأستاذ يف عليكرة يف اهلند ) ١٩١٩(وكالسكو ) ١٩١١(للعربية يف أدنربا 
  .هتمامه إىل الفقه وطوف يف عدد من البلدان العربيةوقد وجه جل ا) ٤٧-٣٨-١٩٣١(

) علم الكالم يف اإلسالم(، )١٩٣٠) (اخللفاء ورعاياهم من غري املسلمني(، )١٩٢٥) (أئمة الزيدية بصنعاء واليمن: (من آثاره
األحبـاث يف اـالت   كما نشر عددا من ). ١٩٥٧) (مواد يف التربية اإلسالمية(، )١٩٥٠) (اإلسالم إميان وشعائر(، )١٩٤٧(

  ).جملة اجلمعية امللكية اآلسيوية(االستشراقية وخباصة 



 ٤٨٦

أما النواحي الشرقية القصوى من الدولة اإلسالمية : (فقال ،لقد حتدث هذا الرجل بصدق عن تسامح املسلمني
معاملة تنطوي على مثل هذا العطف الذي حظيت به يف النواحي فإن الشعوب احملكومة كانت تعامل 

  ١)األخرى
أوصي اخلليفة : (أوصى من بعده وهو على فراش املوت بقوله) عمر بن اخلطاب(وملا تداىن أجل : ( وقال

ويف  ٢)وأال يكلفهم فوق طاقتهم ،وأن يقاتل من ورائهم ،وأن يويف هلم بعهدهم ،من بعدي بأهل الذمة خريا
 ٦٤٧الذي توىل كرسي البطريركية من سنة ) عيثويابه(وهي شهادة  ،خبار النصرانية شهادة تؤيد هذا القولاأل

أم  ،أن العرب الذين مكنهم الرب من السيطرة على العامل يعاملوننا كما تعرفون: (م إذ كتب يقول٦٥٧على 
). وميدون يد املعونة إىل كنائسنا وأديرتنا ،يناليسوا بأعداء للنصرانية بل ميتدحون ملّتنا ويوقرون قسيسينا وقديس

فقد نص على وجوب  ،وبني العرب كان من صاحل النصارى) عيثويابه(والظاهر أن االتفاق الذي مت بني 
وأال يؤذوا من أجل االحتفاظ بعادام  ،وأال حيملوا قسرا على احلرب من أجل العرب ،محايتهم من أعدائهم
وأن يؤخذ من التاجر والغين اثنا عشر  ،تزيد اجلزية اباة من الفقري على أربعة دراهم وأال ،وممارسة شعائرهم

وإذا كانت أمة نصرانية يف خدمة مسلم فإنه ال حيق لسيدها أن جيربها على ترك دينها أو إمهال صالا  ،درمها
  ٣)والتخلي عن صيامها

إذ كثريا ما نقرأ عن مدن استسلمت  ،واألناة كان العرب يف أيامهم األوىل يلتزمون جادة الصرب: (وقال
  ٤)مث استسلمت مرة أخرى فأعادوا هلا عهودها األوىل ،مث ثارت ومتردت على العرب ،بشروط

ومن األدلة الطيبة على ما كانت تسترشد به احلكومة اإلسالمية يف معاملتها الذميني ما جاء يف : (وقال
وعلى الرغم من فساد قسم منه  ،)املتحف الربيطاين(انية احملفوظة يف األمر الذي وجد بني أوراق الربدي اليون

ولكن جتب معاملة .. وحفظًا للعدالة واحلق يف توزيع القدر املفروض عليهم ،خوفًا من اهللا"فقد جاء يف الباقي 
  ٥)وأخذ الشيء من كل منهم بقدر طاقته ،اجلميع بالعدل

  :سرارنست باركر
: فقال ،فسألت البابا عنه ،٦ )سرارنست باركر(دفتر البابا يف هذا الفصل اسم  من األمساء اليت رأيتها يف

وصلت حضارة املسلمني درجة متقدمة يف : (فقال ،لقد حتدث هذا الرجل عن تأثري املسلمني يف احلضارة الغربية
                                                

  .٤٣أهل الذمة يف اإلسالم، ص )  ١(
  .٥٤كتاب اخلراج، ص : حيىي بن آدم)  ٢(
  .١٥٩ – ١٥٨أهل الذمة يف اإلسالم، ص )  ٣(
  .١٦٠أهل الذمة يف اإلسالم، ص )  ٤(
  .١٦٤ – ١٦٣أهل الذمة يف اإلسالم، ص )  ٥(
من كبار الباحثني، كـان أسـتاذًا للعلـوم     Prof. Sir Ernest Barker) ١٩٦٠-١٨٧٤(سرارنست باركر )  ٦(

  .١٩٢٨-١٩٢٧، وأستاذًا لنفس املادة يف جامعة كولون ١٩٣٩-١٩٢٨السياسية يف كمربدج 
) رت سبنسر حـىت اآلن الفكر السياسي يف إنكلترا منذ أيام هرب(، )١٩٠٦) (الفكر السياسي ألفالطون وأرسطو: (من آثاره

  .إخل).. التراث األورويب(، )١٩٥١) (مبادئ النظرية االجتماعية والسياسية(، )١٩٤٢) (نظرات يف احلكم(، )١٩١٥٩(



 ٤٨٧

وامتدت فلسفة قرطبة . حىت انتقل تأثريها منهما إىل فرنسا وإيطاليا ،إسبانيا وصقلية ال بل تسامت إىل اجلوزاء
عربية وحفلت : وازينت بالرموز مبعان ،حىت دخلت جامعة باريس) ابن رشد(وعلى رأسها معلمها األعظم 

قصد القائل أن مثار الثقافة اليت كسبها الغرب من .. جبغرافيني وشعراء عرب إبان حكم ملوكهم النورمان
تعادل بأمهيتها التأثري الذي خلفه الشرق يف الغرب  ،قلعلى األ ،العناصر اإلسالمية اليت مل تبق طويالً كانت

  ١)أثناء احلروب الصليبية
علينا أن نذكر ونعيد القول بأن اإلسالم قد سبق فثبتت أصوله يف الغرب واستطاع أن خيلف آثاره : (وقال

تني كان أشد مما هو وباإلمكان أن نرى أن تأثري اإلسالم يف الغرب املسيحي يف قاعدتيه ها.. يف إسبانية وصقلية
  ٢)املوصل وبغداد والقاهرة(يف مراكزه 
وكذلك ثبتت .. احلق يقال إن الغرب ما زال يستخدم مصطلحات عربية يف عامل التجارة: (وقال

هذه الكلمات مازالت تستعمل أو أا كانت دارجة االستعمال فيما .. مصطلحات حبرية مالحية وأخرى مرتلية
  ٣)مضى

هم الذين أهدوا إىل الغرب الالتيين هبام النفسية يف ميادين العلم .. سبانياكان عرب إ: (وقال
  ٤)وكان الطب كالرياضيات ومن مفاخر العلوم العربية وأركاا الوطيدة.. والفلسفة

  :بول –ستانلي لین 
: فقال ،ا عنهفسألت الباب ،٥ )بول –ستانلي لني (من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا يف هذا الفصل اسم 

مل حيدث يف تاريخ املدنية حركة أكثر روعة من ذلك : (فقال ،لقد حتدث هذا الرجل عن اهتمام اإلسالم بالعلم
 ،من اخلليفة إىل الصانع ،فكان كل مسلم. الشغف الفجائي بالثقافة الذي حدث يف مجيع أحناء العامل اإلسالمي

. إىل السفر وكان ذلك خري ما قدمه اإلسالم من مجيع اجلهات يبدو كأمنا قد اعتراه فجأة شوق إىل العلم وظمأ
ومن بعدها على املراكز األخرى اليت كانت مهدا لآلداب  ،وكان افت طالب العلم على مركز مثل بغداد

شبيها بذلك التيار احلديث من العلماء األوروبيني الذين كانت متوج م اجلامعات حبثًا وراء العلم  ،والعلوم
  ١!)ديد بل لقد كان أكثر منه روعةاجل

فإا عجت بالطلبة الذين  ،جامعات اإلسالم –ومازال بعضها  –وهي اليت كانت  ،أما املساجد: (وقال
                                                

  .٧٩، ص )إشراف سري توماس آرنولد(تراث اإلسالم )  ١(
  .٩١تراث اإلسالم، ص )  ٢(
  .٩٨ – ٩٧تراث اإلسالم، ص )  ٣(
  .١٠٥تراث اإلسالم، ص )  ٤(
أستاذ اللغة العربية يف كلية تـرينيت بـدبلن    Stanley Lane – Pool) ١٨٩٥-١٨٣٢(بول  –ستانلي لني . د)  ٥(

  .حافظًا للنقود يف املتحف الربيطاين حىت وفاته ١٨٧٧عني سنة . عامل يف اآلثار املصرية). ١٩٠٤-١٨٩٨(
األسـر  (، )اخلالفة يف الشـرق ( عشرة أجزاء، يف) ١٨٩٠-١٨٧٥) (فهرس النقود الشرقية يف املتحف الربيطاين: (من آثاره

  .إخل).. صالح الدين وسقوط مملكة القدس(، )العثمانيون(، )املغول(، )الصغرية احلاكمة يف الشرق
  .٦٠٧/ ٤) هامرتن. أ. نشره السري جون(تاريخ العامل )  ١(



 ٤٨٨

مألم الرغبة يف العلم وقد جاءوا لالستماع إىل حماضرات العلماء يف علوم الدين والشريعة والفلسفة والطب 
وكان يرحب بكل .. م من مجيع أرجاء العامل الذي كان يتكلم باللغة العربيةوقد جاء العلماء أنفسه. والرياضة

  ١)طالب مهما كانت جنسيته
كان كل ما عرفته أوروبا يف العصور الوسطى من : (فقال ،وحتدث عن تأثري العلوم اإلسالمية يف الغرب

ؤلفات والرسائل العربية فلسفة إغريقية ومن علوم رياضية وكيمياء وفلك وطب مأخوذًا يف األصل من امل
املترمجة إىل اللغة الالتينية وقد احتفظت هذه املؤلفات مبكانتها يف املدارس األوروبية حىت القرن السادس عشر 

  ٢)بل والسابع عشر كذلك
إن القوة املوحدة للغة واحدة وديانة واحدة : (فقال ،وحتدث عن دور املسلمني يف حفظ التراث اإلنساين

. مكن أن حيفظ العصر الذهيب لثقافة العرب تراث اإلغريق والرومان وينقله إىل العامل احلديثقد جعلت من امل
إال أن فضلها الكبري على العامل يتركز فيما قدمته له من خدمة جليلة يف  ،إن اللغة العربية أدا اهلائل اخلالد

إن سحر . ط يف ظلمات اجلهل واألميةحفظ احلضارة العظيمة القدمية ونشرها يف وقت كانت فيه أوروبا تتخب
  ٣)اللغة العربية ومحاسة طالا مها اللذان مهدا الطريق حلركة إحياء العلوم

  :إدوارد كیبون
لقد : فقال ،فسألت البابا عنه ،٤ )إدوارد كيبون(من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا يف هذا الفصل اسم 

فإن نفس الطابع  ،إن ما يثري دهشتنا هو ثبات اإلسالم ال انتشاره: (فقال ،حتدث هذا الرجل عن صمود اإلسالم
  ٥ )ما زالت جتيش به صدور املسلمني يف اهلند وأفريقيا وتركيا ،الذي كان له يف مكة واملدينة ،النقي الكامل

ل ويف خال ،إن يف عبقرية النيب العريب: (فقال ،وحتدث عن املنجزات العظيمة اليت حققها رسول اهللا 
وأن أبصارنا لتتجه دهشة إىل ثورة من  ،أسباب احنالل الدولة الرومانية الشرقية وسقوطها ،أمته ويف روح دينه

  ١ )أعظم الثورات اليت طبعت أمم األرض بطابع خالد
  :برنارد شو

رجل  هذا: فقال ،فسألت البابا عنه ،)برنارد شو(من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا يف هذا الفصل اسم 
                                                

  .٦٠٨ – ٦٠٧/  ٤: تاريخ العامل)  ١(
  .٦٠٩ – ٦٠٨/  ٤: تاريخ العامل)  ٢(
  .٦١٨/  ٤: تاريخ العامل ) ٣(
ولد يف بلدة بتين جبنوب إنكلترا، من أسرة غنية، كـان   Edward Gilbbon)  ١٧٩٤ – ١٧٣٧(إدوارد كيبون )  ٤(

أبوه عضوا يف الربملان اإلنكليزي، درس يف جامعة أكسفورد، ويف لوزان بسويسرا سافر إىل أكثر من بلد، وفاز مبقعد يف جملـس  
الذي صدر يف الربع األخري من القرن الثامن عشـر،  ) اضمحالل اإلمرباطورية الرومانية وسقوطها: (عد كتابهي. العموم الربيطاين

  .وقد أعيد طبعه مرارا، وترجم إىل معظم اللغات األوروبية. واحدا من أهم األسفار التارخيية
، وانظر األدلة ) ١١ة يف تاريخ اإلسالم، ص مواقف حامس: عن حممد عبد اهللا عنان( اضمحالل اإلمرباطورية الرومانية، )  ٥(

  )صمود(، فصل )مثار من شجرة النبوة(الكثرية املثبتة هلذا يف رسالة 
  ) ١٢مواقف حامسة يف تاريخ اإلسالم، ص )  ١(



 ٤٨٩

  :وهو لذلك حيظى باحترام كبري لدى مجيع املسلمني ..يتربع على قمة قمم الصادقني
لقد وضعت دائماً دين حممد موضع االعتبار السامي : (فمن شهاداته حديثه عن حيوية اإلسالم بقوله

اة املختلفة فهو الدين الوحيد الذي يلوح يل أنه حائز على أهلية العيش ألطوار احلي ،بسبب حيويته العظيمة
اإلسالم بأحلك ) أكلريوس القرون الوسطى(لقد صور  ،حبيث يستطيع أن يكون جذاباً لكل زمان ومكان

  )األلوان إما بسبب اجلهل وإما بسبب التعصب
مضت على الغرب القرون وهو : (فقال ،على األباطيل اليت تنتشر بني قومه عن اإلسالممتأسفاً وحتدث 

  )يب على اإلسالميقرأ كتباً مألى باألكاذ
لقد درست حممداً باعتباره رجالً عظيماً فرأيته  : ( منها قوله ..وله أحاديث عذبة صادقة عن رسول اهللا 

وإنين ألعتقد أن رجالً مثله لو توىل حكم العامل  ،)منقذ البشرية(بل جيب أن يدعى  ،بعيداً عن خماصمة املسيح
ويف  ، العامل السالم والسعادة اللذين هو يف أشد احلاجة إليهمااحلديث لنجح يف حل مشكالته بطريقة جتلب إىل

الوقت احلاضر دخل كثري من أبناء قومي من أهل أوروبا يف دين حممد حىت ليمكن أن يقال إن حتول أوربا إىل 
 ولن ميضي القرن احلادي والعشرون حىت تكون أوروبا ،لقد بدأت أوروبا اآلن تعشق اإلسالم ،اإلسالم قد بدأ

  )كله قد بدأت تستعني به يف حل مشاكلها
قلنا إن حممداً رسول املسلمني  ،إذا حكمنا على العظمة مبا كان للعظيم من أثر يف الناس: (ومنها قوله

وأقام فوق اليهودية واملسيحية ودين بالده القدمي  ،فقد كبح مجاح التعصب واخلرافات ،أعظم عظماء التاريخ
  )ع أن يبقى إىل يومنا هذا قوة ذات خطر عظيماستطا ،ديناً واضحاً قوياً
ومؤسس  ،كان صاحب رسالة وباين أمة ،سوى حممد ،مل يسجل التاريخ أن رجالً واحداً:(ومنها قوله

وكان الدين هو القوة اليت توحدها على مدى  ،كانت وحدة متالمحة ،هذه الثالثة اليت قام ا حممد… دولة 
  )التاريخ

الكتاب :( فقال بأسلوبه الساخر ،املخاطر اليت حيملها الكتاب املقدس على القيم ويف مقابل هذا حتدث عن
احفظوه بعيداً عن  ،فاحفظوه يف خزانة مغلقة باملفتاح ،املقدس من أخطر الكتب املوجودة على وجه األرض

  )متناول األطفال
ن له معه من أشعر بأ إين كلما قرأت كلمات هذا الرجل عن رسول اهللا : فقلت ،سكت البابا

  .ومل يفطن هلا املؤرخون ،األحاديث ما مل تفطن هلا الكتب
  .وما أكثر غفلة املؤرخني عنها ..فما أكثر غفلة الكتب عن أحاديث القلوب ..األمر كذلك: قال



 ٤٩٠

  أصدقاء من أمريكاـ  ٤
مريكا أتكتب اسم أ: فقلت ..)أصدقاء من أمريكا( فرأيت عنوان ،قلبت بعض الصفحات من دفتر البابا

  يف كتاب يبحث عن القلوب اليت حتب حممدا؟
  وما مينعين من ذلك؟: قال
  .وهي القنبلة النووية اليت يوشك أن تبيدهم ،إن أمريكا هي السيف الذي سلط على رقاب املسلمني: قلت
  أمل تر يف مثار النبوة صمود شجرة اإلسالم؟: قال
والوسائل اليت تستخدم  ..أعىت من كل احلروبولكن احلرب اليت توجه له يف هذا العصر  ..بلى: قلت

  .فيها مل حتلم ا الشياطني
  .عايل الراية ،فسيخرج اإلسالم كشأنه كل مرة مرفوع اهلامة ،ومع ذلك: قال
  مىت ذلك؟: قلت
  .عندما تصدقون مع اهللا لن تؤذيكم بعوضة ..أنتم الذين حتددون ذلك: قال
  .وهي من أعظم دالئل الصدق ..إن من قومنا من حيملون أسلحة كثرية: قلت
   ..الصدق ال حيتاج إال للقلوب الطاهرة املمتلئة بأحلان السالم ..الصدق ال حيتاج إىل أسلحة: قال
  فهل يف أمريكا من يسمع للسالم؟: قلت
  .بل ال يكادون حيصون ..وهم كثريون ..يف أمريكا من يسمع للسالم ولإلسالم: قال
األمريكيون يولون وجوههم مخس ( حتقيقاً بعنوان ) تامي(يف جملة  ،بل فترةفقد قرأت ق ،لقد ذكرتين: قلت

وأصبحت هلم كلمة أكثر من أي  ،إن املسلمني يف أمريكا أصبح صوم مسموعاً: (قالت فيه)  مرات حنو مكة
ينظرون وكان األمريكيون منذ أكثر  من عشرين عاماً  ،وقت مضى بعد أن كان اللويب الصهيوين له اليد العليا

ولكن بعد دخول عدد كبري من املسلمني املهاجرين إىل اإلسالم  ،إىل اإلسالم على أنه من الديانات املتخلفة
    ١)بدأ األمريكيون يغيرون نظرم إىل اإلسالم واملسلمني يف أمريكا  ،سواء من السود أو البيض

األمريكية أن اإلسالم ينتشر بسرعة ) نيويورك تاميز(فقد ذكرت  صحيفة  ،لقد بدأت النبوءة تتحقق: قال
وأضافت أن مدن نيويورك ولوس أجنلوس وشيكاغو وديترويت أصبحت مراكز  ،فائقة وبصورة الفتة للنظر

  .كربى للدين اإلسالمي
  :ول دیورانت

هذا : فقال ،فسألت البابا عنه ،٢ )ول ديورانت(من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا يف هذا احملل اسم 
                                                

  .٢٧٩انظر جريدة املسلمون، العدد )  ١(
و الثالثني جملدا، واحدا من أشـهر  ذ) قصة احلضارة(مؤلف أمريكي معاصر، يعد كتابه  W. Durantول ديورانت  )  ٢(

الكتب اليت تؤرخ للحضارة البشرية عرب مساراا املعقدة املتشابكة، عكف على تأليفه السنني الطوال، وأصدر جزأه األول عـام  
  ).قصة الفلسفة(، مث تلته بقية األجزاء، ومن كتبه املعروفة كذلك ١٩٣٥



 ٤٩١

   ..الرجل هو مؤرخ احلضارات األكرب
  .ولكين أسألك عن شهاداته عن اإلسالم ..أعلم ذلك: قلت
  .سأذكر لك منها ما تقر به عينك ،هلذا الرجل شهادات صادقة عن اإلسالم: قال

ل ظ: ( فقال ،واليت ظل تأثريها ممتدا يف مجيع العهود ،فقد حتدث عن القيم النبيلة اليت حيملها القرآن الكرمي
ويشحذ قرائح  ،ويشكل أخالقهم ،القرآن أربعة عشر قرنا من الزمان حمفوظًا يف ذاكرة املسلمني يستثري خياهلم

وأبعدها عن التقيد باملراسم  ،وأقلها غموضا ،والقرآن يبعث يف النفوس أسهل العقائد. مئات املاليني من الرجال
د كان له أكرب الفضل يف رفع مستوى املسلمني األخالقي وق. وأكثرها حتررا من الوثنية والكهنوتية ،والطقوس
وحرضهم على اتباع القواعد  ،وهو الذي أقام فيهم قواعد النظام االجتماعي والوحدة االجتماعية ،والثقايف
وبعث  ،وحسن أحوال األرقاء ،ومن الظلم والقسوة ،وحرر عقوهلم من كثري من اخلرافات واألوهام ،الصحية

درجة من االعتدال والبعد عن الشهوات مل يوجد هلا .. وأوجد بني املسلمني ،الء الكرامة والعزةيف نفوس األذ
   ١)نظري يف أية بقعة من بقاع العامل يسكنها الرجل األبيض

.. يبدو أن أحدا مل يعن بتعليم حممد القراءة والكتابة: (فقال ،وحتدث عن معجزة األمية يف رسول اهللا 
ولكن هذا مل حيل بينه وبني قدرته على تعرف شؤون الناس تعرفًا قلّما .. كتب شيئًا بنفسه ومل يعرف عنه أنه

   ٢)يصل إليه أرقى الناس تعليما
يعرف  ،ولكنه كان إىل هذا سياسيا حمنكًا.. كان النيب من مهرة القواد: (فقال ،وحتدث عن معجزة القيادة

   ٣)كيف يواصل احلرب بطريق السلم
: فقال ،واليت مل يدانيه يف حتقيقها أحد من البشر ،جزات العظيمة اليت حققها رسول اهللا وحتدث عن املن

فلقد  ،إذا ما حكمنا على العظمة مبا كان للعظيم من أثر يف الناس قلنا إن حممدا كان من أعظم عظماء التاريخ(
اهلمجية حرارة اجلو وجدب أخذ على نفسه أن يرفع املستوى الروحي واألخالقي لشعب ألقت به يف دياجري 

وقلّ أن جند إنسانا  ،وقد جنح يف حتقيق هذا الغرض جناحا مل يدانه فيه أي مصلح آخر يف التاريخ كله ،الصحراء
بل ألنه مل يكن  ،ومل يكن ذلك ألنه هو نفسه كان شديد التمسك بالدين وكفى.. غريه حقق ما كان حيلم به

وكانت بالد العريب ملا بدأ .. يف أيامه إىل سلوك ذلك الطريق الذي سلكوهمثة قوة غري قوة الدين تدفع العرب 
وكانت عند وفاته أمة  ،متفرقة كلمتها ،تسكنها قبائل من عبدة األوثان قليل عددها ،الدعوة صحراء جدباء

دينا  ،ودين بالده القدمي ،وأقام فوق اليهودية واملسيحية ،وقد كبح مجاح التعصب واخلرافات. موحدة متماسكة
واستطاع يف جيل واحد أن ينتصر يف مائة . وصرحا خلقيا وقوامه البسالة والعزة القومية ،سهالً واضحا قويا

   ١)وأن يبقى إىل يومنا هذا قوة ذات خطر عظيم يف نصف العامل ،ويف قرن واحد أن ينشئ دولة عظيمة ،معركة
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نا جند يف التاريخ كله مصلحا فرض على لس: (فقال ،باملستضعفني وحتدث عن رمحة رسول اهللا 
   ١)األغنياء من الضرائب ما فرضه عليهم حممد إلعانة الفقراء

تدل األحاديث النبوية على أن النيب كان حيث على طلب : (فقال ،بالعلم وحتدث عن اهتمام النيب 
   ٢)فهو من هذه الناحية خيتلف عن معظم املصلحني الدينيني ،العلم ويعجب به

تلك بال مراء عقيدة نبيلة سامية : (فقال ،دث عن قدرة العقيدة اإلسالمية على توحيد األمم املتباينةوحت
وهي لعمري أعظم معجزة  ،ألفت بني األمم املتباينة املنتشرة يف قارات األرض فجعلت منها شعبا واحدا

   ٣)للمسيحية واإلسالم
الذين جيهلون اإلسالم هم وحدهم الذين يظنون أنه  إن: (فقال ،ومتيزها ،وحتدث عن األخالق اإلسالمية

وليس يف التاريخ دين غري دين اإلسالم يدعو أتباعه على الدوام إىل أن .. دين سهل من الوجهة األخالقية
   ٤)ومل يفلح يف هذه الدعوة دين آخر بقدر ما أفلح فيها اإلسالم ،يكونوا أقوياء
. قائمة كلها على أساس الدين ،وحكومتهم ،وشريعتهم ،كانت مبادئ املسلمني األخالقية: (وقال

   ٥)وأساسه شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا ،واإلسالم أبسط األديان كلها وأوضحها
أُحلّ للمسلمني أن يستمتعوا باحلالل من طيبات : (فقال ،وحتدث عن مراعاة اإلسالم للفطرة البشرية

ولكن اإلسالم كغريه من األديان يدعو املسلمني إىل الصوم ليقوى بذلك . وا فيهااحلياة على شريطة أال يسرف
   ٦)ولتصح به أجسامهم من جهة أخرى ،إرادم من جهة

فهي . لفريضة احلج العظيمة أغراض وفوائد كثرية: (فقال ،وحتدث عن املعاين النبيلة اليت ينتظمها احلج
ومتكن الصلة ذا العمل العاطفي اجلماعي بني املسلم ودينه وبينه  ،تقوي إميان املسلمني واستمساكهم بدينهم

 ،فاحلج وما ينطوي عليه من مناسك التقى والورع جيمع أبناء الشعوب اإلسالمية كافة.. وبني إخوانه املؤمنني
ا هو ولعل هذ ،ويتلون كلهم أدعية واحدة بلغة واحدة وهي اللغة العربية ،يرتدون كلهم ثيابا بسيطة واحدة

   ٧)السبب يف ضعف حدة الفوارق العنصرية يف اإلسالم
احلق أن حادث الفتوحات اجللل الذي متخضت عنه : (فقال ،وحتدث عن معجزة الفتوحات اإلسالمية

هلو  ،والذي أعقبه استيالؤها على نصف عامل البحر املتوسط ونشر دينها اجلديد يف ربوعه ،جزيرة العرب
   ١)يف العصور الوسطىأعجب الظواهر االجتماعية 
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 ٤٩٣

والصابئون  ،واليهود ،والزردشتيون ،كان أهل الذمة املسيحيون: (فقال ،وحتدث عن تسامح املسلمني
فلقد كانوا . يستمتعون يف عهد اخلالفة األموية بدرجة من التسامح ال جند نظريا هلا يف املسيحية يف هذه األيام

وكانوا يتمتعون حبكم ذايت خيضعون فيه .. نائسهم ومعابدهمواحتفظوا بك ،أحرارا يف ممارسة شعائر دينهم
   ١)لزعمائهم وقضام وقوانينهم

على الرغم من خطة التسامح الديين اليت : (فقال ،وحتدث عن تأثري تسامح املسلمني يف انتشار اإلسالم
ومجيع الزردشتيون  ،نياعتنق الدين اجلديد معظم املسيحي ،كان ينتهجها املسلمون األولون أو بسبب هذه اخلطة

وحيث عجزت اهللينية عن أن تثبت قواعدها بعد .. وكثريون من اليهود ،والوثنيني إال عددا قليالً جدا منهم
ويف البالد اليت  ،وحيث تركت اجليوش الرومانية اآلهلة الوطنية ومل تغلبها على أمرها ،سيادة دامت ألف عام

فإن هذه األقاليم كلها انتشرت فيها  ،هب الدولة البيزنطية الرمسينشأت فيها مذاهب مسيحية خارجة على مذ
واستمسكوا بأصوله إخالصا  ،وآمن السكان بالدين اجلديد وأخلصوا له ،العقائد والعبادات اإلسالمية

واستحوذ الدين اإلسالمي على قلوب مئات الشعوب يف  ،واستمساكًا أنسياهم بعد وقت قصري آهلتهم القدامى
وبعث فيهم آماالً  ،وصاغ حيام ،ومتلك خياهلم وسيطر على أخالقهم ،املمتدة من الصني وحىت األندلسالبالد 

حىت بلغ عدد من يعتنقونه ويعتزون به يف هذه  ،وأوحى إليهم العزة واألنفة ،ختفف عنهم بؤس احلياة ومتاعبها
م مهما يكن بينهم من االختالفات ويؤلف قلو ،يوحد هذا الدين بينهم ،األيام مئات املاليني من األنفس

   ٢)والفروق السياسية
يف وسعنا أن حنكم على ما كان للدين : (فقال ،وحتدث عن إقبال املسيحيني على اإلسالم مبحض رغبتهم

م تقدر عدد سكان غرناطة املسلمني يف ذلك ١٣١١اإلسالمي من جاذبية للمسيحيني من رسالة كتبت يف عام 
وكثريا ما كان . منهم من أبناء املسيحيني الذين اعتنقوا اإلسالم ٥٠٠لهم ما عدا ك ،الوقت مبائيت ألف

   ٣)املسيحيون يفضلون حكم املسلمني على حكم املسيحيني
كانوا رجاالً أكمل من  –كما يلوح  –إن املسلمني : (فقال ،وحتدث عن أخالق املسلمني يف احلروب

وقلما ارتكبوا يف تارخيهم من الوحشية  ،كثر منهم رمحة باملغلوبنيوأ ،فقد كانوا أحفظ منهم للعهد ،املسيحيني
   ٤)م١٠٩٩ما ارتكبه املسيحيون عندما استولوا على بيت املقدس يف عام 

إن اخللفاء : (فقال ،وحتدث عن النظم العادلة اليت متتعت ا الرعية يف فترة طويلة من احلكم اإلسالمي
 ،وضعوا النظم الصاحلة املوفقة للحياة اإلنسانية يف رقعة واسعة من العامل األولني من أيب بكر إىل املأمون قد

ولقد كان يف مقدورهم أن يصادروا كل شيء أو أن خيربوا كل . وأم كانوا من أقدر احلكام يف التاريخ كله
اق قبل الفتح كانت العر.. كما فعل املغول أو ار أو أهل الشمال من األوروبيني لكنهم مل يفعلوا هذا ،شيء
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وكان كثري من أرض فلسطني قبيل الفتح رمالً  ،اإلسالمي صحراء جرداء فاستحالت أرضها بعده جنانا فيحاء
لقد أمن اخللفاء الناس إىل حد كبري على حيام ومثار .. فأصبحت خصبة غنية عامرة بالسكان ،وحجارة
ة قرون يف أصقاع مل تر قط مثل هذا الرخاء ونشروا الرخاء مدى ست ،وهيأوا الفرص لذوي املواهب ،جهودهم

والفنون  ،والفلسفة ،واآلداب ،وازدهرت العلوم ،وبفضل تشجيعهم ومعونتهم انتشر التعليم ،بعد عهدهم
   ١)ازدهارا جعل آسيا الغربية مدى مخسة قرون أرقى أقاليم العامل كله حضارة

ئ أن حيكم على ثراء األدب اإلسالمي إذا يف وسع القار: (فقال ،وحتدث عن اهتمام املسلمني بالعلم
  ٢)على ما نعلم مل يبق منها اآلن واحد يف األلف –الندمي يف الفهرست ابن  –عرف أن الكتب اليت ذكرها 

إن العلوم العربية منّت يف علم الكيمياء الطريقة التجريبية العلمية وهي أهم أدوات العقل احلديث : (وقال
لن روجر بيكون هذه الطريقة إىل أوروبا بعد أن أعلنا جابر ابن حيان خبمسمائة عام وملا أن أع. وأعظم مفاخره

كان الذي هداه إليها هو النور الذي أضاء له السبيل من عرب األندلس وليس هذا الضياء نفسه إال قبسا من 
   ٣)نور املسلمني يف الشرق

وليس ما أثبتناه يف  ،ئيالً مما أمثرته قرائحهمليس هذا اجلزء الباقي من تراث املسلمني إال قسما ض: (وقال
وإذا كشف العلماء عن هذا التراث املنسي فأكرب ظننا أننا سنضع القرن . هذه الصحف إال نقطة من حبر تراثهم

   ٤)العاشر من تاريخ اإلسالم يف الشرق بني العصور الذهبية يف تاريخ العقل البشري
وقضى على عادة .. رفع اإلسالم من مقام املرأة يف بالد العرب: (لفقا ،وحتدث عن تكرمي اإلسالم للمرأة

وجعل من حقها أن تشتغل  ،وأد البنات وسوى بني الرجل واملرأة يف اإلجراءات القضائية واالستقالل املايل
وقضى على ما اعتاده  ،وتتصرف يف ماهلا كما تشاء ،وأن ترث ،وأن حتتفظ مبا هلا ومكاسبها ،بكل عمل حالل

وجعل نصيب األنثى يف  ،لعرب يف اجلاهلية من انتقال النساء من اآلباء إىل األبناء فيما ينتقل هلم من متاعا
   ٥)ومنع زواجهن بغري إرادن ،املرياث نصف نصيب الذكر

تلك هي  ،كان مركز املرأة املسلمة ميتاز عن مركز املرأة يف بعض البالد األوروبية من ناحية هامة: (وقال
   ٦)انت حرة التصرف فيما متلك ال حق لزوجها أو لدائنيه يف شيء من أمالكهاأا ك

   ٧)ونبغ عدد من النساء املسلمات يف األدب والفن ،كانت البنات يذهنب إىل املدارس سواء بسواء: (وقال
لغريزة املسلم ال يرى االمتناع عن إشباع ا: (فقال ،وحتدث عن مراعاة اإلسالم للفطرة فيما يرتبط بالزواج

وحدود الزواج أوسع يف . وقد كان ملعظم الصاحلني من املسلمني زوجات وأبناء ،اجلنسية حال طبيعة أو مثالية
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وتفتح الشريعة اإلسالمية منافذ كثرية إلشباع الغريزة اجلنسية وهلذا قلّ البغاء  ،اإلسالم منه يف كثري من األديان
   ١)نهميف أيام النيب واخللفاء الراشدين رضي اهللا ع

   ..ما أصدق شهادات هذا الرجل: فقلت ،سكت البابا
فهو ال يتكلم من قوقعة  ،وهي تكتسب قيمتها من اطالعه الواسع على احلضارات اإلنسانية: قال البابا

  .بل يتكلم من رحاب واسعة ،ضيقة
  :واشنجتون ایرفنج

: فقال ،فسألت البابا عنه ،٢ )ايرفنج واشنجتون(من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا يف هذا الفصل اسم 
وله فيها شهادات صدق يستحق عليها  ،له آثار ترتبط باإلسالم واحلضارة اإلسالمية ،هذا مستشرق أمريكي

  .كل التقدير
كانت التوراة يف يوم ما هي : (فقال ،فقد حتدث عن مشولية القرآن وهيمنته على سائر الكتب املقدسة

 ،مث حلَّ القرآن مكاما ،حىت إذا ظهر املسيح اتبع املسيحيون تعاليم اإلجنيل. همرشد اإلنسان وأساس سلوك
كما صحح القرآن ما قد أدخل على هذين  ،فقد كان القرآن أكثر مشوالً وتفصيالً من الكتابني السابقني

   ٣)ماويةإذ إنه خامت الكتب الس ،وحوى مجيع القوانني ،حوى القرآن كل شيء. الكتابني من تغيري وتبديل
يدعو القرآن إىل الرمحة والصفاء وإىل مذاهب : (فقال ،وحتدث عن القيم النبيلة اليت جاء ا القرآن

  ٤)أخالقية سامية
كان حممد خامت النبيني وأعظم الرسل الذين : (فقال ،بل اعتربه خامت النبيني ..وحتدث عن رسول اهللا 

  ٥)بعثهم اهللا ليدعوا الناس إىل عبادة اهللا
أعقاب [كانت تصرفات الرسول يف : (فقال ،وداللتها على صدق نبوته دث عن رمحة رسول اهللا وحت

فقد أبدى رمحة وشفقة على مواطنيه برغم أنه أصبح . مكة تدل على أنه نيب مرسل ال على أنه قائد مظفر] فتح
   ٦)ولكنه توج جناحه وانتصاره بالرمحة والعفو. يف مركز قوي

: فقال ،وهو من أعظم دالئل الصدق ،يف سبيل دعوته ظيم الذي بذله رسول اهللا وحتدث عن اجلهد الع
 ،فقد شك الكثري يف صدق دعوته. وبذل عدة تضحيات ،لقي الرسول من أجل نشر اإلسالم كثريا من العناء(

وتعرض خالل إبالغ الوحي إىل اإلهانات واالعتداءات  ،وظل عدة سنوات دون أن ينال جناحا كبريا
بل اضطر إىل أن يترك وطنه ويبحث عن مكان يهاجر إليه هنا وهناك وختلى عن كل متع احلياة  ،االضطهاداتو
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   ١)وعن السعي وراء الثراء من أجل نشر العقيدة
برغم انتصارات الرسول : (فقال ،واليت حتيل أن يكون مدعيا ،وحتدث عن خصال رسول اهللا 
فقد كان حيارب من أجل اإلسالم ال من أجل مصلحة  ،ءه أو غرورهالعسكرية مل تثر هذه االنتصارات كربيا

فكان يكره إذا دخل حجرة على مجاعة أن  ،وحىت يف أوج جمده حافظ الرسول على بساطته وتواضعه ،شخصية
وقد  ،فإا كانت دولة اإلسالم ،يقوموا له أو يبالغوا يف الترحيب به وإن كان قد هدف إىل تكوين دولة عظيمة

   ٢)ومل يفكر أن جيعل احلكم فيها وراثيا ألسرته ،يها بالعدلحكم ف
ويف  ،كان الرسول ينفق ما حيصل من جزية أو ما يقع يف يديه من غنائم يف سبيل انتصار اإلسالم: (وقال

وهو مل خيلف وراءه .. وكثريا ما كان ينفق يف سبيل ذلك آخر درهم يف بيت املال ،معاونة فقراء املسلمني
   ٣)وقد خريه اهللا بني مفاتيح كنوز األرض يف الدنيا وبني اآلخرة فاختار اآلخرة.. أو درمهًا أو رقيقًا دينارا

فقد ى . ينهى اإلسالم عن الوثنية متاما يف مجيع صورها: (فقال ،وحتدث عن صفاء التوحيد يف اإلسالم
ولكنه احتفظ من بني  ،ودعا إىل توحيد اهللا ،اإلسالم عن مجيع الطقوس الدينية يف اجلاهلية اليت تتعلق بالوثنية

   ٤)مثل احلج إىل مكة والطواف بالكعبة ،هذه الطقوس مبا هو بعيد عن الوثنية
إىل املدينة اعتنق بعض أهلها من عند قدوم حممد : (فقال ،وحتدث عن بعض أسرار انتشار اإلسالم

ومل يلمسوا أي  ،ية يف كل من اإلسالم واملسيحيةفقد وجدوا تشاا بني التعاليم اإلنسان. املسيحيني اإلسالم
أما باقي املسيحيني فلم يبدوا أي عداء  ..وخباصة أن اإلسالم يضع املسيح يف مقدمة األنبياء ،تعارض بني الدينني

وال شك أن اخلالفات العديدة اليت كانت قد نشبت بني الطوائف . لإلسالم فقد اعتربوه أفضل بكثري من الوثنية
   ٥)حية يف الشرق قد مهدت الطريق أمام املسيحيني ليعتنقوا اإلسالماملسي

  .ال جمرد شهادات صديق ..إن هذه شهادات مسلم: فقلت ،سكت البابا
 ..ولو أنه وجد من يأخذ بيده لكان امسه غري امسه ..فقد يسلم املرء من غري أن يشعر ..صدقت: قال

  .ولكنت ذكرته يف غري هذا الفصل
  :دلوثروب ستودار

: فقال ،فسألت البابا عنه ،٦ )لوثروب ستودارد(من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا يف هذا الفصل اسم 
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وسأذكر لك من  ،وقد حتدث بشهادات كثرية كانت حمل احترام مجيع الصادقني ،هذا رجل ممتلئ صدقا
  .وحبه العظيم له ،شهاداته ما ينبئك عن فهمه العميق لإلسالم

كاد يكون نبأ نشوء اإلسالم النبأ األعجب الذي : (فقال ،اإلسالم من أعجب حوادث التاريخلقد اعترب 
وبالد منمطة  ،ظهر اإلسالم يف أمة كانت من قبل ذلك العهد متضعضعة الكيان. دون يف تاريخ اإلنسان

ى مترامية فلم ميضِ على ظهوره عشرة عقود حىت انتشر يف نصف األرض ممزقًا ممالك عالية الذر ،الشأن
وبانيا عاملًا حديثًا  ،ومغريا ما بنفوس األمم واألقوام ،وهادما أديانا قدمية كرت عليها احلقب واألجيال ،األطراف

  ١)هو عامل اإلسالم ،متراص األركان
كلما زدنا : (قال ،وحتدث عن انتشار اإلسالم من غري دعم أي سلطة غري سلطة احلق الذي حيمله

زادنا ذلك العجب العجاب را فارتددنا عنه بأطراف حاسرة  ، سر تقدم اإلسالم وتعاليمهاستقصاء باحثني يف
حىت كان  ،عرفنا أن سائر األديان العظمى إمنا نشأت مث أنشأت تسري يف سبيلها سريا بطيئًا مالقية كل صعب

دين مث أخذ يف تأييده والذب أن قيض اهللا لكل دين منها ما أراده له من ملك ناصر وسلطان قاهر انتحل ذلك ال
إمنا ليس األمر كذلك يف اإلسالم الذي نشأ يف بالد صحراوية جتوب فيافيها شىت .. عنه حىت رسخت أركانه

فلسرعان ما شرع يتدفق وينتشر وتتسع  ،القبائل الرحالة اليت مل تكن من قبل رفيعة املكانة واملرتلة يف التاريخ
دح اخلطوب وأصعب العقبات دون أن يكون له من األمم األخرى عون يذكر رقعته يف جهات األرض جمتازا أف

إذ مل يكد ميضي على ظهوره  ،وعلى شدة هذه املكاره فقد نصر اإلسالم نصرا مبينا عجيبا. وال أزر مشدود
ومن صحاري أواسط آسيا حىت ) مهاليا(حىت ) الربانس(حىت باتت راية اإلسالم خفاقة من  ،أكثر من قرنني

  ٢)صحاري أواسط أفريقيا
: قال ،فلم تزدها األيام إال قوة ،وحتدث عن الوحدة اإلسالمية اليت عمقها اإلسالم يف نفوس املسلمني

اجلامعة اإلسالمية مبعناها الشامل ومفهومها العام إمنا هي الشعور بالوحدة العامة والعروة الوثقى ال انفصام هلا (
وهي قدمية بأصلها ومنشئها منذ عهد صاحب الرسالة أي منذ شرع . المييف مجيع املؤمنني يف املعمور اإلس

وقد أدرك حممد . الرسول جياهد فالتف حوله املهاجرون واألنصار معتصبني معه بعصبة اإلسالم لقتال املشركني
ستها فغرس غر.. وعلم كل العلم ما هلا من عظم الشأن ،خطورة اجلامعة وعلو مرتلتها يف املسلمني حق اإلدراك

فقد كر عليها أكثر من ثالثة عشر قرنا .. فنمت وتغلغلت وامتدت جذورها وبسقت أغصاا ،بيديه يف نفوسهم
بل كلما تقادم عليها العهد  ،فما أوهن كرور هذه القرون من اجلامعة اإلسالمية جانبا وال ضعضع هلا كيانا

م بني املسلم واملسلم ألقوى منها بني النصراين حقًا أن اجلامعة اليو. ازدادت شدة وقوة ومنعة واعتزازا
ومن أحب أن يقف حق الوقوف على ما أراده اإلسالم من غرض اجلامعة وغايتها فلينظر إىل حال .. والنصراين

املسلمني اليوم وإىل تيار هذا التعاطف والتشاكي يعلم سر اجلامعة ومكانتها يف نفوس املسلمني ويف الواقع ليس 
لدنيا جامع ألبنائه بعضهم مع بعض موحد لشعورهم دافع م حنو اجلامعة العامة واالستمساك من دين يف ا
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  ١)بعروقها كدين اإلسالم
: فقال ،وحتدث عما متيزت به العهود األوىل لإلسالم ـ وهي العهود املتمسكة بالدين ـ من حرية وعدالة

وليس  ،ودينا جتلت فيه املنازع احلرة الشريفة ،ةإمنا كانت مشس احلرية مشرقة وهاج ،اإلسالم يف عهده األول(
 ،ما طرأ على العامل اإلسالمي فيما بعد من الوهن والتدين حباجب املنصف عن جوهر اإلسالم وحقيقة صفائه

وعدو شديد  ،إمنا هي دميقراطية شورية جوهرا وأصالً: (فالشريعة اإلسالمية كما قال العالمة ليسبار
ليس اإلسالم وال تعاليمه السبب املفضي : (قامباري هذه احلقيقة يف شأن اإلسالم بقوله وقد أمجل). لالستبداد

ولكن السبب كل السبب يف ذلك إمنا  ،بآسيا الغربية إىل هذه احلالة املشهودة من التضعضع واختالل الشؤون
طريق صاحب الرسالة  وتنكبوا عن.. هو استبداد أمراء املسلمني وحكامهم الذين التووا عن الصراط املستقيم

  ٢)وناصبوا املذاهب الشورية واألصول احلرة العداء.. واخللفاء الراشدين
ليست الوالدة يف البالد وال : (فقال ،وحتدث عن األخوة العميقة اليت ربط اإلسالم ا بني شعوب خمتلفة

 ،سالمية يف قطر من األقطارالتجنس على األصول الرمسية شرطًا ملن يريد أن يكون فردا من أفراد األمة اإل
فوطن املسلم هو العامل اإلسالمي من أقصاه إىل أقصاه لذلك . متمتعا حق التمتع حبقوق اجلنسية اإلسالمية

يستطيع اهلابط أية بالد إسالمية أن ينال للحال أي وقتا شاء حقوق الوطين املكرم ذي املقام واملرتلة بني ظهراين 
فإذا ما أقام . مثالً ال تعين ذلك املعىن بعينه الذي نتصوره حنن يف اجلاري املعتاد) رينيمصر للمص(فالعبارة . القوم

مصريا وطنيا (مسلم جزائري أو دمشقي يف القاهرة فليس هناك من حائل حيول دون تصرفه وسلوكه واعتباره 
ة الوحدة بني املسلمني والسبب يف ذلك أن من منازع اإلسالم على الدوام صيان. بصحيح معىن العبارة) حرا

بدور (فجميع األقطار واملمالك والبلدان اإلسالمية معروفة عند املسلمني . والوحدة الدينية واجلغرافية اإلقليمية
 ،وهي املواطن اليت يقطنها مسلمون جيب عليهم باعتبارهم أمة واحدة متحدة) دار احلرب(وضدها ) اإلسالم

وهذا هو السبب يف أننا نرى أنه كلما أصاب اعتداء أجنيب طرفًا من  ،الذب عن سياجها والذود عن حياضها
على غري أن يكون هناك اشتراك يف املصلحة املادية  ،هاج الطرف اآلخر واضطرب وقام وقعد ،العامل اإلسالمي
  ٣)كأمنا املعمور اإلسالمي جسم واحد باعتالل عضو منه تتأثر وتعتل سائر األعضاء ،حيمله على ذلك

اجلامعة اإلسالمية مبعناها الشامل ومفهومها العام إمنا هي الشعور بالوحدة العامة والعروة الوثقى ال ( :وقال
لقد كر أكثر من ثالثة عشر قرنا فما أوهن كرور هذه .. انفصام هلا بني مجيع املؤمنني يف املعمور اإلسالمي

كلما تقادم عليها العهد ازدادت اجلامعة شدة  بل ،القرون من اجلامعة اإلسالمية جانبا وال ضعضع هلا كيانا
وال ينكر أن . حقًا أن اجلامعة اليوم بني املسلم واملسلم ألقوى منها بني النصراين والنصراين. وقوة ومنعة واعتزازا

 بيد أن هذا ليس له من الشأن أكثر مما ينشأ بني أفراد األسرة ،املسلمني يتقاتلون بعضهم مع بعض قتاالً شديدا
فيعملوا على  ،فعند الشدائد تذهب األحقاد بني املسلمني ،إذ ال حقد يف اإلسالم ،الواحدة املشتبكة األرحام
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ومن أحب . األمر الذي فيه خيتلفون ويتألبون مجوعا متراصة متماسكة لقتال العدو املهاجم ورد اخلطر الداهم
غايتها فلينظر إىل حال املسلمني اليوم وإىل تيار أن يقف حق الوقوف على ما أراده اإلسالم من غرض اجلامعة و

هذا التعاطف والتشاكي كي يعلم سر اجلامعة ومكانتها يف نفوس املسلمني ويف الواقع ليس من دين يف الدنيا 
جامع ألبنائه بعضهم مع بعض موحد لشعورهم دافع م حنو اجلامعة العامة واالستمساك بعروقها كدين 

  ١)اإلسالم
شيء أدل على هياج اإلسالم وغليان مراجل عقده من ذلك الثوران اهلائل الذي يقوم به  أي: (وقال

واألمر األخطر أن هذا الثوران  ،السبعون مليونا من املسلمني يف اهلند احتجاجا على جتزئة الدولة العثمانية
  ٢)بل إنه شامل املعمور اإلسالمي ،اإلسالمي ليس مقصورا على اهلند فحسب

ال يغرب عن البال أن الروابط الدينية والصالت اخللقية التهذيبية اليت جتمع بني املسلم واملسلم ما (: وقال
كأم يف املعمور اإلسالمي أمة واحدة بعضها  ،وتعاطفهم وتضامنهم ،انفكت تزيد يف تواثق املسلمني وتآلفهم
للنقل والتواصل املسهلة على  دع ما هو هناك من األسباب الغربية. يغار على بعض وجانب يساند آخر

  ٣)فازداد بذلك تعارفهم واستمسكت أواصرهم ،املسلمني القيام باألسفار إىل كل جهة أرادوا
 ،كان لنصر اإلسالم هذا النصر اخلارق عوامل ساعدت عليه: (فقال ،وحتدث عن أسرار انتصار اإلسالم

واحلالة العامة اليت كان عليها الشرق املعاصر يف وماهية تعاليم صاحب الرسالة وشريعته  ،أكربها أخالق العرب
وهو يبشر بالوحدانية تبشريا عاريا عن زخارف الطقوس واألباطيل أن يستثري  ،لقد استطاع حممد.. ذلك العهد

من بعد ما ذهبت  -وإذ هبوا لنصرة دعوة ابن عبد اهللا .. حق االستثارة من نفوس العرب الغرية الدينية الكامنة
وانضم  -هم األحقاد املزمنة والعداوات الشديدة اليت كان من شأا من قبل الذهاب حبوهلم وقوم من صدور

أخذوا يتدفقون  ،بعضهم على بعض كالبنيان املرصوص حتت لواء الرسالة يف رأسها نور للناس وهدى للعاملني
  ٤)تدفق السيل من صحاريهم يف شبه اجلزيرة ليفتحوا بالد اإلله الواحد

مل ميض سوى اليسري من الزمن حىت كان السواد األعظم من األمم املغلوبة قد دخل يف دين النيب : (وقال
ومل يكن العرب قط أمة .. على ذينك الدينيني الذين صارا غاية يف االحنطاط والتدني.. إيثارا له ،العريب أفواجا

أمة موهوبة جليلة األخالق  ،الضد من ذلكعلى  ،بل كانوا ،حتب إراقة الدماء وترغب يف االستالب والتدمري
  ٥)والسجايا
عند اعتبار شأن انتشار اإلسالم هذا االنتشار جيب أن تعلم العلم اليقني أن كل مسلم هو بغريزته : (وقال

وعلى ذلك أن نشر الرسالة  ،ناشر له بني الشعوب غري املسلمة ما استطاع إىل ذلك سبيالً ،وفطرته مبشر بدينه
بل شاركهم فيه مجاعات عديدة من السياح والتجار واحلجاج على .. مل يقم به رجال التبشري وحدهماحملمدية 
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وال يؤخذن من هذا أن مل يقم يف املسلمني مبشرون ارتشفوا كؤوس احلمام يف سبيل الدعوة . اختالف األجناس
أمر الطرق الدينية مما ال حيتاج إىل وذلك ظاهر بني يف  ،اإلسالمية فعدد املبشرين الذين هم على هذا الطراز كثري

وهذه األعمال اليت قام ا املبشرون املسلمون يف غريب أفريقية وأوسطها خالل القرن التاسع عشر إىل .. برهان
فقد قال أحد اإلنكليز يف . وقد اعترف عدد كبري من الغربيني ذا األمر ،اليوم لعجيب من العجائب الكربى

إن اإلسالم ليفوز يف أواسط أفريقية فوزا عظيما حيث الوثنية ختتفي من أمامه (نة هذه الصدد منذ عشرين س
وقال مبشر ). وحيث الدعوة النصرانية باتت كأا خرافة من اخلرافات ،اختفاء الظالم من حلول الصباح

وما زال يسري يف  ،لما برح اإلسالم يتقدم منذ نشوئه حىت اليوم فلم يعثر يف سبيله إال القلي(بروتستنيت فرنسي 
غري واهن العزم فاإلسالم حقًا  ،جهات األرض حىت بلغ قلب أفريقية مذلالً أشق املصاعب وجمتازا أشد الصعاب

فلهذا هو حقيق  ،نظرة املقت واالزدراء ،منازعته الشديدة ،وهو ال ينظر إىل النصرانية ،ال يرهب يف سبيله شيئًا
فتح املسلمون مجيع بقاع القارة يف  ،رى حيلمون بفتح أفريقية يف نومهمإذ بينما كان النصا ،بالظفر والنصر

  ١)يقظتهم
على الضد  ،بل كانوا ،العرب مل يكونوا قط أمة حتب إراقة الدماء وترغب يف االستالب والتدمري: (وقال
تلك  ،عم التهذيبحمسنة يف اعتبار ن ،أمة موهوبة جليلة األخالق والسجايا تواقة إىل ارتشاف العلوم ،من ذلك

كان  ،وإذ شاع بني الغالبني واملغلوبني التزاوج وتلقيح األفكار. النعم اليت قد انتهت إليها من احلضارات السالفة
وهي مجاع  ،احلضارة العربية –اختالط بعضهم ببعض سريعا وعن هذا االختالط نشأت حضارة جديدة 

 ،فنضر وأزهر ،اجلماع الذي نفخ فيه العرب روحا جديدة ذلك ،متجدد للتهذيب اليوناين والروماين والفارسي
فاحتد ومتاسك بعضه ببعض فأشرق وعال علوا  ،وألفوا بني عناصره ومواده بالعبقرية العربية والروح اإلسالمية

فكانت  ،أحسن سري) م١٠٠٠-٦٥٠(وقد سارت املمالك اإلسالمية القرون الثالثة األوىل من تارخيها . كبريا
 ،مرصعة األقطار جبواهر املدن الزاهرة واحلواضر العامرة ،وتقدما وعمرانا ،الك الدنيا حضارة ورقياأكثر مم

يشعان إشعاعا  ،وفيها جمموع حكمة القدماء وخمتزن علومهم ،واجلامعات العلمية املنظمة ،واملساجد الفخمة
  ٢)الغرب النصراين نورا طول هذه القرون الثالثة ما انفك الشرق اإلسالمي يضيء على. باهرا

 ،كان اخلليفة عمر يرعى حرمة األماكن املقدسة النصرانية أميا رعاية: (فقال ،وحتدث عن مساحة املسلمني
فال ضيقوا على النصارى وال نالوا مبساءة طوائف احلجاج الوافدين كل  ،وقد سار خلفاؤه من بعده على آثاره

  ٣)لعامل النصراينعام إىل بيت املقدس من كل فج من فجاج ا
ال شيء أدل على هذه النهضة اإلسالمية احلديثة الكربى : (فقال ،وحتدث عن صمود اإلسالم عرب التاريخ
الناشئة واملنتشرة خالل مئة السنة األخرية وال غرابة يف ذلك فقد  ،من هذه اليقظة الروحانية الدينية التبشريية

هذا التاريخ شاهد  ،خراجهم من ظلمات الشرك إىل نور التوحيدكان اإلسالم على الدوام دين هداية للناس وإ
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حق على ما قام به املبشرون املسلمون يف أول عهد اإلسالم من األعمال اجلليلة اليت مل يقم مبثلها غريهم من 
على احنطاط  ،وال ننسى أن روح التبشري ونشر الدعوة يف سبيل الرسالة مل تربح حية على الدوام. املبشرين

وبينما كانت  ،فلذلك ما انفك اإلسالم طيلة القرون الوسطى ينتشر يف اهلند والصني. مالك اإلسالمية وتدنيهاامل
 ،كان الترك ينشروا ويرفعون أعالمها يف شبه جزيرة البلقان ،الرسالة احملمدية تنتشر يف نائي تلك األصقاع

وجزائر اهلند  ،مون يفتحون بالد غريب أفريقياوبني القرنني الرابع عشر والسادس عشر كان املبشرون املسل
  ١)فتحا دينيا مبينا وجزائر الفيلبني ،اهلولندية

أخريا حىت القرارة القصوى من أعماقه وهو اليوم يف أشد ما يكون من ) الشرق اجلامد(لقد حترك : (وقال
فالعامل . اخلائل ويتصور املتصور ومجيع ذلك قائم فيه وبالغ منه أكثر مما خيال. االنفعال واهلياج والفوران

قد استيقظ مرة أخرى وطغت قواه  ،اإلسالمي الذي ظلت قواه العقلية والروحية هاجعة ما يقرب من ألف سنة
  )وغدا املسلمون يعظمون شأنا من جديد ويعلون مرتلة يف األرض ،تعمل عملها العجيب

ما كان ليقيد عقل العريب  ،الدين البين الصريح وهو هذا ،اإلسالم: (فقال ،وحتدث عن احلضارة اإلسالمية
فبات تواقًا إىل  ،والعريب كان قد أدرك حاالً ثار فيه جده واشتعلت غريته. ويلقي عليه سجوفًا فوق سجوف

 ،والتكيف على حديث مقتضياا ،اقتباس العلوم واجتناء مثراا والتبسط يف شؤون احلياة وتوفري أحواهلا
هلذا ملا نشر العرب فتوحهم ومدوا سلطام على األقطار .. ا ألفه أزمانا يف فيايف الصحراءواخلروج ا عم

بل عكفوا جادين  ،األجنبية مل يقصروا نفوسهم على التنعم بالنعم املادية واستلذاذ الترف ورخاء العيش فحسب
هذا اجلد والترقيات أن أخرج  فنشأ عن مجيع. على ترقية الفنون والعلوم واآلداب وآراء احلضارات القدمية

وكان . فأضاءت العقول وازدهرت ازدهارا كان فخر احلضارة العربية ودرة تاجها. للناس ذيب عريب سام
 ،فسادت احلرية العقلية. وارفة الظالل ،يانعة الثمار ،ردح من الزمن كانت فيه احلضارة مشرقة الشموس

بيد أن هذا مل يكن من . واستنبطت األحكام ،لقواعد واألصولووضعت ا ،وابتكرت اآلراء واألفكار العلمية
بل شاركهم فيه كثري ممن كانوا متظللني ظل دولتهم من النصارى واليهود والفرس الذين  ،صنع العرب وحدهم

ويسامون خسفًا شديدا يف سبيل آرائهم ومعتقدام  ،كانوا يف عهد ملوكهم قبل الفتح اإلسالم يذوقون األمرين
  ٢)ينية اليت كانوا خيالفون فيها النصرانية البيزنطية واوسية الفارسيةالد

ذات حضارة بديعة حية منذ القرون .. إن الشعوب اآلسيوية اليت يتألف منها سواد املسلمني: (وقال
ومىت أخذنا نعترب ما قد . متكون من صنع املسلمني ومثرات جهودهم ،حضارة هي نتاج إسالمي صرف ،اخلوايل

أمنا اخلطل بقولنا اآلن أننا  ،وبلوغ ذروات اد فيما مضى ،تطاعته هذه الشعوب اإلسالمية من تشييد املعايلاس
وال غرابة يف ذلك أن عاد  ،صحيحا رائعا ،نستبني خالل هذا الغليان اهلائل يف العامل اإلسالمي جتددا حقيقيا

تارخيه ايد شاهد له على ما كان عليه املسلمون قبالً من  وهذا ،اإلسالم يستعيد من عزه الغابر وعاله السالف
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  ١)احلضارة والعمران
  .إن كلمات هذا الرجل تكاد تسلم: قلت
  .فهذه الكلمات ال يقوهلا إال مسلم معتز بإسالمه ..بل إا أسلمت: قال

  :سمث. ھارولد ب
: فقال ،فسألت البابا عنه ،٢ )مسث. بهارولد (من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا يف هذا الفصل اسم 

وقد  ،وقد رأى يف اإلسالم من الصالحية ما مل يره بعض املسلمني أنفسهم ،هذا رجل اهتم بالنظم اإلنسانية
  .دعاه ذلك إىل أن يشهد شهادات صادقة تنم عن فهمه العميق لإلسالم

واليت تقوم على أساسها النظم  ،فقد حتدث بفهم عميق عن نظرة اإلسالم ملسؤولية اإلنسان عن تصرفاته
واهللا .. وهو مسؤول أمام اهللا عن أفكاره وأحكامه وأعماله ،كل إنسان ذو أخالقية حرة(: فقال ،األخالقية

إال أن يف اإلنسان . يرشد اإلنسان عن طريق الوحي إىل مبادئ أخالقية عامة منبعثة عن إرادته األبدية املقدسة
إِنا عرضنا الْأَمانةَ علَى  ﴿:وهناك آية هامة. ه أن يتقبل هدى اهللا أو يتحول عنهإذ أن يف استطاعت ،قوة كامنة

 ﴾ انَ ظَلُوماً جهوالًالسماوات والْأَرضِ والْجِبالِ فَأَبين أَنْ يحملْنها وأَشفَقْن منها وحملَها الْأنسانُ إِنه كَ
فقد عرض اهللا على مجيع خملوقاته  ،ق معناها إال على أساس التسليم باحلرية اإلنسانيةال يتحق )٧٢:األحزاب(

على حني رفضته  ،فقبل اإلنسان أن حيمل هذا العبء ،وإدارة العامل باسم اهللا ،مسؤولية احملافظة على اإلميان
وسلك  ،لعامل إدارة ذات قيمةومل يدر ا ،ومع أن اإلنسان مل يرع ذلك اإلميان. سائر املخلوقات خوفًا وإشفاقًا

ولو  ،فلو مل يكن اإلنسان حرا ما ارتكب اخلطيئة. فإن يف هذا سر عظمته وخطيئته مجيعا ،مسلك الظلم واجلهل
  ٣)مل يكن حرا ما ساغ أن حيمل األمانة

له وجد مبدأ ميكن أن يكون  ،ملا تطور التشريع: (فقال ،وعالقته بالدميقراطية ،وحتدث عن أصل اإلمجاع
ذلك هو مبدأ اإلمجاع الذي يعترب مظهرا  ،القدرة على إمخاد الرتعات االستبدادية لبعض احلكام أو الفقهاء

إنه  ،مقصور على ذوي الدراية من الفقهاء ،يف نظر الدقة الفقهية ،وعلى الرغم من أن اإلمجاع. لإلرادة العامة
أثر كبري يف التعبري عن إمجاع أعم من .. ند التطبيقوكان له أحيانا ع ،حيمل يف طواياه بذرة مبدأ دميقراطي

فإن اإلرادة  ،أو من عثرات أخالقية ،أما ما يقع من األفراد من إساءة استعمال للقوانني. إمجاع صفوة قليلة
  ٤)أو من شأا أن تقومه مع مرور الزمن ،العامة تقومه

الفرد يف اإلسالم مهما ألنه وحدة من  يعد: (فيقول ،ويتحدث عن مجع اإلسالم بني الفردية واجلماعية
 ،القوة األخالقية ويف العرف اإلسالمي تصور آخر يتعلق بالفرد يف اجلماعة ومينح الناس وسيلة للترابط
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هذه الشخصية املتحدة يعمل على . وإحساسا باالحتاد ال يوجد أحيانا يف التصورات الغربية احلديثة لإلنسان
إنه واقع غري  ،وليس هذا التصور جمرد تفكري نظري. أي تآخي املؤمنني) ار اإلسالمبد(تكوينها التصور اخلاص 

. كما يهبه إحساسا باألمن ،حمسوس يضفي على كل مسلم شعورا بالترابط الوجداين يف مسع كل مسلم آخر
إنه يستطيع . لدولةونظم ا ،)باملعىن الغريب للكلمة(واجلنسية  ،والطبقة ،فهو ينتمي إىل كل يعلو على فروق اللون

حيثما كان  ،أن حيس بأنه يف داره يف أرض شاسعة متناثرة من الساحل األطلنطي ألفريقيا إىل قلب احمليط اهلادي
ووحدة بني  ،روحا مجاعيا ،أو هو قادر على أن خيلق ،كل هذا خيلق. اإلسالم هو الدين السائد والثقافة الغالبة

أو  ،نذكر أن هذه األخوة تظهر أقوى ما تظهر عندما يهدد العامل اإلسالمي وينبغي أن.. شعوب هلا أمهية بالغة
إن هذه الرابطة قوة حقيقة ويف اإلمكان أن تصبح عامل تقوية يف .. مصدر غري إسالمي ،أي قسم من أقسامه
  ١)العامل اإلسالمي كله

وارتباطه  ،نه ينتمي إىل كل أكربفإدراك اإلنسان أ. إن يف التصور اإلسالمي لإلنسان اجتاها مجعيا: (ويقول
يهيئان للحياة الفردية وضعا اجتماعيا ليس له يف الغالب  ،بغريه ممن ينتمون إىل نفس اجلماعة اليت تؤمن إميانه

وأمنا وجماالً من الوعي املشترك قد ينتج  ،فاألخوة يف اإلسالم ب قوة. وجود يف الغرب الذي يرتع إىل الفردية
والذي يعمل الناس متلهفني يف سبيل  ،من الترابط الذي يتجاوز حدود األوطان واألجناس عنها ذلك النوع

  ٢)حتقيقه يف سائر بالد العامل
إن اإلسالم ال ميكن إطالقًا : (فيقول ،وهو يعترب رد اإلسالم على الشيوعية مبفاهيمها الفلسفية ردا منطقيا

إذ  ،فاإلنسان ال تتحكم فيه املادة أو القوى االقتصادية.. لتاريخأن يتفق واجلربية االقتصادية أو التفسري املادي ل
هو  –ال املادة  –وأن اهللا . ومن مث كان كائنا أخالقيا حرا ،ذو صلة باهللا ،إنه يف جوهره موجود روحي
  ٣)املتصرف يف احلركات التارخيية

إن العامل اإلسالمي يف وضع : (قال ،وهلذا يرى أن العامل اإلسالمي ميكنه االستغناء بنظامه عن الشيوعية 
أو  ،يسمح له أن ينمي فلسفته اخلاصة املتميزة دون أن يدفعه التقليد األعمى إىل اتباع األشكال الشيوعية

باعتبارهم  ،لقد رأينا أن اإلسالم يعترف بالقيمة الذاتية لألفراد.. النظرية السياسية الغربية اليت تتجه إىل الفردية
وهذا يعين أنه ال ميكن ألي فرد أن يندمج اندماجا كامالً . ومسؤولني أمامه عن أعماهلم ،م هللامدينني بوجوده

تستغين عن الفرد إن  –من الوجهتني النظرية والعملية  –إن الشيوعية . يف بناء إمجاعي قاهر مثل البناء الشيوعي
  ٤)الميوهذا ال ميكن أن يكون يف جمتمع إس ،دون نقاش.. مل خيدم غرض الدولة
أنه لو أمكن إثارة التماسك اإلسالمي : (فقال ،١الذي نادى به القرآن ) تآلف املستضعفني(ويتحدث عن 

                                                
  .٦٤ – ٦٣الثقافة اإلسالمية واحلياة املعاصرة، ص )  ١(
  .٧٥ة اإلسالمية واحلياة املعاصرة، ص الثقاف)  ٢(
  .٧٥الثقافة اإلسالمية واحلياة املعاصرة، ص )  ٣(
  .٧٥الثقافة اإلسالمية واحلياة املعاصرة، ص )  ٤(
وِلْدان الَّذين يقُولُونَ ربنـا  وما لَكُم ال تقَاتلُونَ في سبِيلِ اللَّه والْمستضعفني من الرجالِ والنساِء والْ  ﴿:'وذلك يف قوله )  ١(

كنلَد نا ملْ لَنعاجاً ويلو كنلَد نا ملْ لَنعاجا ولُهمِ أَهالظَّال ةيالْقَر هذه نا منرِجرياً أَخصمثار (، انظر يف هذا رسالة )٧٥:النساء) (ن



 ٥٠٤

ألمكن أن تصري هذه الوحدة  ،وتكتيل األمم اإلسالمية الكثرية املختلفة يف وحدة حية ،يف سبيل أغراض إجيابية
وإذا بلغ من  ،لية إذا أدخلت يف نطاقها من سواهابل إن هذه الوحدة لتكون أكثر فاع.. قوة إجيابية يف العامل

ما أروع أن حتتج باكستان على مظامل حلّت بأمة . مساحتها أن تشرد يف وجداا ويف أخوا كل خملوقات اهللا
وأروع منه وأجدر أن ! ألن تلك األمة تنتمي إىل مجاعة األمم اإلسالمية ،شديدة البعد عنها جغرافيا ،أخرى

باسم املقاصد احلقّة اليت يوجه إليها  –أن تنهض أمة إسالمية  ،ديدة يف عاملنا الذي مزقته احلربيضيء طرقًا ج
حمتجة على ظلم أصاب أي شعب ولو كان خارج الكتلة  –وباسم الرابطة اليت تربط بين اإلنسان  ،اهللا الواحد
  ١)اإلسالمية

جيب أن تكون  ،اجلماعة اإلسالمية الكربى أو ،فإن األمم اإلسالمية ،من حيث العالقات الدولية: (ويقول
ومن العاملني على إجياد مثل ذلك اتمع الذي  ،يف طليعة املنتصرين خللق نوع من اتمع العاملي من األمم

  ٢)ينظمه ويسيطر عليه قانون دويلّ
  .فليتهم مسعوا له ..لقد نصح املسلمني: قلت
  .ات األصدقاءلقد انشغلوا بسماع كلمات األعداء عن كلم: قال

  :سدني فیشر
هذا : فقال ،فسألت البابا عنه ،٣ )سدين فيشر(من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا يف هذا الفصل اسم 

  : رجل من املستشرقني له شهادات صادقة
 ،إن القرآن كالم اهللا يشد فؤاد املسلم: (قال ،منها شهادته حول تأثري القرآن الكرمي يف النفوس واألمساع

ولكنه ال يفهم هذه الروعة كما مل يفهمها زمالؤه الذين سبقوه  ،وتزداد روعته حني يتلى عليه بصوت مسموع
مث يقفون عند تقرير هذه البالغة  ،واعتمادا على أثره البليغ يف قلوب قرائه وسامعيه ،إىل االعتراف ببالغة القرآن

   ٤)بشهادة السماع
 وليس كل ما  ،إن القرآن كتاب تربية وتثقيف: (قال ،ا القرآن الكرميومنها شهادته عن القيم اليت جاء

وإن الفضائل اليت حيث عليها املسلمني من أمجل الفضائل وأرجحها يف  ،فيه كالما عن الفرائض والشعائر
   ١)وتتجلى هداية الكتاب يف نواهيه كما تتجلى يف أوامره ،موازين األخالق

                                                                                                                                 
          .من هذه السلسلة) خالص(، فصل)من شجرة النبوة

  
  .٧٦ – ٧٥الثقافة اإلسالمية واحلياة املعاصرة، ص )  ١(
  .٧٧الثقافة اإلسالمية واحلياة املعاصرة، ص )  ٢(
أستاذ التاريخ يف جامعة أوهايو األمريكية، وصاحب الدراسات املتعـددة يف   Sydney Fisherالدكتور سدين فيشر )  ٣(

والذي يناقش ) الشرق األوسط يف العصر اإلسالمي(مؤلف كتاب . أبنائها باإلسالم شؤون البالد الشرقية اليت يدين األكثرون من
  .فيه العوامل الفعالة اليت يرجع إليها تطور الشعوب واحلوادث يف هذه البالد وأوهلا اإلسالم

  .٥٤ما يقال عن اإلسالم، ص : الشرق األوسط يف العصر اإلسالمي، عن العقاد)  ٤(
  .٥٤ما يقال عن اإلسالم، ص : العصر اإلسالمي، عن العقادالشرق األوسط يف )  ١(



 ٥٠٥

إن الوحدانية املرتهة هي أجل : (فقال ،ليت تتسم ا العقيدة اإلسالميةوحتدث عن اجلمال واملصداقية ا
مطالب اإلميان عند النيب ويوصف اإلله مع الوحدانية بصفات العلم احمليط والقدرة احمليطة والرمحة والكرم 

ه ا النيب إن توكيد صفات البأس واجلربوت يف كتاب اإلسالم إمنا تقدم يف أوائل الدعوة اليت واج.. والغفران
ولكن املسلم يعلم من صفات اهللا أنه  ،مجاعة الكفار امللحدين من املأل املكي املتغطرس املستطيل باجلاه والعزة

اليت .. وهي الصفة ،وأنه هو نور السماوات واألرض ،وأنه أقرب إىل اإلنسان من حبل وريده ،واسع الرمحة
   ١)ه اخلفيةكان هلا أبعد األثر يف اجتذاب العقول إىل معاني

إننا إذا نظرنا إىل جمال اإلسالم : (قال ،ومنها شهادته عن الثمرات العظيمة اليت حققها رسول اهللا 
مل يكن يف وسع أحد إال أن حيب حممدا  ،الواسع يف شؤون العقائد الدينية والواجبات الدينية والفضائل الدينية

عض الكتاب وجد مكة بلدة مادية جتارية تغلب عليها شهوة نبيا مفلحا جدا ومصلحا موفقًا ألنه كما قال ب
ويعامل فيها األرامل واليتامى  ،الكسب املباح وغري املباح وميتلئ فراغ أهلها مبعاقرة اخلمر واملقامرة والفحشاء

 اهللا فإذا مبحمد وهو فقري من كل ما يعتز به املأل قد جاءهم باهلداية إىل. وسائر الضعفاء كأم من سقط املتاع
   ٢)وغير مقاييس األخالق واآلداب يف أرجاء البالد العربية ،وإىل سبل اخلالص

  .إن شهادات هذا الرجل ال تقل عن الشهادة اليت ينطق ا من أسلم: قلت
  .فمثل هذه الشهادات ال ميكن إال أن تصدر من حلظة من حلظات اإلميان الصادق ..صدقت: قال

  :مایكل ھارث
هذا : فقال ،فسألت البابا عنه ،٣ )مايكل هارث(رأيتها يف دفتر البابا يف هذا الفصل اسم  من األمساء اليت

إن : (فقال ،وقد ذكر سر هذا التصنيف ،فوجد حممدا على رأسهم ،كاتب منصف أراد أن يصنف األبطال
 ،تلف ااالتاختياري حملمد ليكون رأس القائمة اليت تضم األشخاص الذين كان هلم أعظم تأثري عاملي يف خم

ولكن يف اعتقادي أن حممدا كان الرجل الوحيد يف التاريخ الذي جنح بشكل .. ،رمبا أدهش كثريا من القراء
  ٤)أمسى وأبرز يف كال املستويني الديين والدنيوي

وأصبح أحد الزعماء العامليني السياسيني  ،لقد أسس حممد ونشر أحد أعظم األديان يف العامل: (وقال
  ٥)فإن تأثريه ال يزال قويا وعارما ،ففي هذه األيام وبعد مرور ثالثة عشر قرنا تقريبا على وفاته. العظام

من وجهة النظر الدينية الصرفة يبدو أن حممدا كان له تأثري على البشرية عرب التاريخ كما كان : (وقال
  ١)للمسيح

                                                
  .٥٤ما يقال عن اإلسالم، ص : الشرق األوسط يف العصر اإلسالمي، عن العقاد)  ١(
  .٥٥ – ٥٤ما يقال عن اإلسالم، ص : الشرق األوسط يف العصر اإلسالمي، عن العقاد)  ٢(
لى عدة شهادات يف العلوم وعلى الدكتوراه يف الفلك من أمريكي، حصل ع Michael Hartالدكتور مايكل هارث )  ٣(

  .، عمل يف مراكز األحباث واملراصد، وهو أحد العلماء املعتمدين يف الفيزياء التطبيقية١٩٧٢جامعة برنستون، عام 
  .١٩دراسة يف املائة األوائل، ص )  ٤(
  .١٩دراسة يف املائة األوائل، ص )  ٥(
  .٢٣، ص دراسة يف املائة األوائل)  ١(



 ٥٠٦

ويف احلقيقة إذا أخذنا  ،ا فضالً عن أنه زعيم ديينخيتلف عن املسيح بأنه كان زعيما دنيويإن حممدا : (وقال
فإن حممدا يصبح أعظم قائد سياسي على مدى  ،بعني االعتبار القوى الدافعة وراء الفتوحات اإلسالمية

  ١)األجيال
إن هذا االحتاد الفريد ال نظري له للتأثري الديين والدنيوي معا خيول حممدا أن يعترب أعظم شخصية : (وقال

  ٢)دة ذات تأثري يف تاريخ البشريةمفر
  :جورج كمبل

لقد : فقال ،فسألت البابا عنه ،٣ )جورج كمبل(من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا يف هذا الفصل اسم 
بل يتعداه إىل وجوب  ،ال يقتصر نفور األفريقي من السري على املنهاج الغريب: (فقال ،ذكر هذا الرجل اإلسالم

لتسليمه مبواطن  –مع تفضيل اإلسالم  ،آخر أوفق للعقل األفريقي والظروف األفريقية البحث عن منهاج
على املسيحية مبا تدعو إليه من الدقة وتشتمل عليه من  –الضعف اإلنساين وإغضائه عن فوارق األلوان 

  ٤)قات احلاكمةفضالً عن االرتباط بني وجودها ووجود الطب ،الكهنوتية املعقدة واالعتراف بالفوارق الكثرية
  :میلر بروز .د

لقد : فقال ،فسألت البابا عنه ،٥ )ميلر بروز .د(من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا يف هذا الفصل اسم 
  .حتدث هذا الرجل عن اهتمام اإلسالم بالعلم ابتداء من مصادره األصلية
إنه ليس هناك شيء ال :( قال ،املختلفة ومن شهاداته املرتبطة ذا ذكره لتوجيه القرآن لالهتمام بالعلوم

هناك آية يف القرآن ميكن أن يستنتج منها أنه لعل من ( ،ديين يف تزايد سيطرة اإلنسان على القوى الطبيعية
هو الَّذي  ﴿:أهداف خلق اموعة الشمسية لفت نظر اإلنسان لكي يدرس علم الفلك ويستخدمه يف حياته

وكثريا ما يشري ) ٥: يونس( ﴾ والْقَمر نورا وقَدره منازِلَ لتعلَمواْ عدد السنِني والْحساب جعلَ الشمس ضياًء
وجعلَ لَكُم من  ﴿:القرآن إىل إخضاع الطبيعة لإلنسان باعتباره إحدى اآليات اليت تبعث على الشكر واإلميان

كَبرا تامِ معاَألنو ي  ،ونَالْفُلْكحانَ الَّذبقُولُوا ستو هلَيع متيوتإِذَا اس كُمبةَ رموا نِعذْكُرت ثُم ورِهلَى ظُهوا عوتستل
قْرِنِنيم ا لَها كُنمذَا وا هلَن رخال تسخري احليوان واستخدامه فحسب  –ويذكر القرآن ) ١٣: الزخرف( ﴾ س

                                                
  .٢٤دراسة يف املائة األوائل، ص )  ١(
  .٢٥دراسة يف املائة األوائل، ص )  ٢(
يف ) أفريقيـة االسـتوائية  (رئيس قسم اجلغرافية جبامعة إنديانا األمريكية، مؤلف كتاب  G. Kimbleجورج كمبل )  ٣(

  .جملدين
  .١١٣ – ١١٢ما يقال عن اإلسالم ص : إفريقية االستوائية، عن العقاد)  ٤(
وعمل أسـتاذًا  ). ييل(ميلر بروز، هو رئيس قسم لغات الشرق األدىن وآدابه وأستاذ الفقه الديين اإلجنيلي يف جامعة . د)  ٥(

  :جبامعة براون، وأستاذًا زائرا باجلامعة األمريكية يف بريوت، ومديرا للمدرسة األمريكية للبحوث الشرقية بالقدس، ومن مؤلفاته
  Founders of Great Religions, ١٩٣١. 
  What means these Stones, ١٩٤١. 
  Palestine our Business, ١٩٤١.  



 ٥٠٧

أفال يصدق هذا أكثر على سكة  ،فإذا كان اجلمل والسفينة من نعم اهللا العظيمة.. ن أيضاولكن يذكر السف –
   ١»احلديد والسيارة والطائرة؟

إن أعظم نتائج العلم : (قال ،ومنها استنتاجه من القرآن الكرمي ما حيمله العلم من نواحي النفع والضرر
ن هذا هو املقصود مبا ورد يف القرآن خاصا باستخدام ورمبا كا. ميكن أن تستخدم يف أغراض هدمية أو بنائية

وأظهر مثال من هذه اآلية بالضرورة ) ٢٥: احلديد( ﴾ وأَنزلْنا الْحديد فيه بأْس شديد ومنافع للناسِ ﴿:احلديد
   ٢)لضرورة حربية –الذي نشطت حبوثه  –هو استخدام النشاط الذري 

يف : (قال ،وحوارهم مع غريهم من أهل األديان ،سلمني ألسس العلم احلديثومنها حديثه عن سبق امل
كان املفكرون من  ،حينما كان علماء املسلمني يفهمون أسس العلم احلديث ،العصر الذهيب للثقافة اإلسالمية

ثريا من ويفيد بعضهم من بعض ك ،املسلمني واملسيحيني يبحثون معا معضالم الفلسفية والالهوتية املشتركة
  ٣)ضروب املعرفة

هل يستطيع العلم حقيقة أن خيدم أغراض : (وخدمتهم له ،ومنها حديثه عن اهتمام املسلمني بالطب
ويظهر هذا أكثر ما يظهر يف ذلك العلم الذي  ،الدين؟ صحيح أن العلم قد قام بنصيب كبري يف إسعاد اإلنسان

   ٤)وهو علم الطب ،خدمه علماء اإلسالم خدمة ظاهرة
  :فرانز روزنثال

هذا : فقال ،فسألت البابا عنه ،٥ )فرانز روزنثال(من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا يف هذا الفصل اسم 
  .وخاصة ما ارتبط منها بالتاريخ ،رجل اهتم باملآثر احلضارية اإلسالمية

من الدوافع العملية لدراسة : (الق ،فقد أرجع اهتمام املسلمني بالتاريخ إىل توفر املادة التارخيية يف القرآن
وقد . التاريخ توفر املادة التارخيية يف القرآن مما دفع مفسريه إىل البحث عن معلومات تارخيية لتفسري ما جاء فيه

وإذا كان . أحد فروع املعرفة اليت متت باالرتباط بالقرآن ،على مر الزمن ،أصبح االهتمام باملادة التارخيية
فإن هذا ال يربر االفتراض بأنه قد قرأ املصادر التارخيية  ،األخبار واملعلومات التارخيية الرسول قد مسع بعض

لقد وردت يف القرآن معلومات تارخيية ختتلف عما يدعي اليهود وجوده يف . كالتوراة يف ترمجاا العربية
لقد أشار .. مبا جاء يف القرآنومتسك املسلمون  ،وقد ذكر الرسول أن اليهود والنصارى حرفوا التوراة ،١التوراة

وكان لذلك أمهية يف التاريخ اإلسالمي ألن األحداث . .القرآن إىل كثري من األحداث اليت أحاطت بالرسول
                                                

  .٥١الثقافة اإلسالمية، ص )  ١(
  .٥٤الثقافة اإلسالمية، ص )  ٢(
  .٤٢الثقافة اإلسالمية واحلياة املعاصرة، ص )  ٣(
  .٥١الثقافة اإلسالمية واحلياة املعاصرة، ص )  ٤(
العديد من الدراسـات واألحبـاث يف اـالت    : من أساتذة جامعة ييل، من آثاره F. Rosenthalفرانز روزنثال  )  ٥(

: كما ألف عددا من الكتب مـن أشـهرها  ). صحيفة اجلمعية األمريكية الشرقية(، )الشرقيات(، )الثقافة اإلسالمية(الشهرية مثل 
  ).املسلمني علم التاريخ عند(، و)مناهج العلماء املسلمني يف البحث العلمي(

  . من هذه السلسلة) ربانية(فصل ) الكلمات املقدسة(رسالة : انظر يف هذا)  ١(
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   ١)واستثارت البحوث التارخيية ،اليت أشارت إليه اآليات صارت هلا أمهية تارخيية كربى للمسلمني
إن : (قال ،أيضا من دوافع االهتمام بالتاريخ لدى املسلمنيفهي  ،ومثل ذلك ما ورد يف األحاديث النبوية

فقد  ،أفكار الرسول اليت تلقاها وحيا أو اليت أدى إليها اجتهاده نشطت دراسة التاريخ نشاطًا ال مزيد عليه
كما أن  ،أصبحت أعمال األفراد وأحداث املاضي وحوادث كافة شعوب األرض أمورا ذات أمهية دينية

ومل يتخط علم التاريخ اإلسالمي هذا اخلط  ،ل كانت خطًا فاصالً واضحا يف كل جمرى التاريخشخصية الرسو
   ٢)قط

هي أن الرسول نفسه وضع  ،تبقى حقيقة: (فيقول ،بل هو ينسب تأسيس االهتمام بالتاريخ للرسول 
وقد ساعد  ،رسول لدرجة كبريةلقد كان التاريخ ميأل تفكري ال.. البذور اليت جنين منها اهتماما واسعا بالتاريخ

رغم أن الرسول مل يتنبأ بالنمو اهلائل  ،عمله من حيث العموم يف تقدمي منو التاريخ اإلسالمي يف املستقبل
   ٣)للمعرفة والعلم الذي سيتم باسم دينه

عندما ظهر الرسول كانت اليهودية : (قال ،وحتدث عن وضوح اإلسالم مقارنة باليهودية والنصرانية
صرانية منتشرين يف اجلزيرة وهلما آراء متشاة يف التفسري التارخيي للحياة اإلنسانية غري أن الدين اإلسالمي والن

الذي بشر به الرسول كان يتميز بالوضوح والقدرة على تفهم أسس هذا الوجود بصورة واضحة جدا ومن غري 
ومن مفاهيم اليهود والنصارى  ،العقيدة والواقع أن مفاهيم اإلسالم أوضح وأقل مجودا من ناحية. تعسف
   ٤)الدينية

إن منو املدنية اإلسالمية من أروع األحداث يف تاريخ : (فقال ،وحتدث عن إعجابه باحلضارة اإلسالمية
ولعلها  ،ولكن ال ميكن اعتبار هذه املدنية أمرا غامضا أو معجزة. الفكر اإلنساين وسيبقى مثار أعظم اإلعجاب

وقد ميكن أن . ن حيث حدوثها بسرعة عجيبة لدرجة أا كملت بعد بدئها بوقت قصريكانت معجزة م
وكل ازدهار يف أية مدنية مها أمران ال حيصرمها  ،نعتربها غامضة من حيث أن كل عمل من اإلبداع الفكري

اإلسالمية أشد أما يف اإلسالم فإننا جند أن األسباب والظروف اليت أوجدت املدنية  ،اإلدراك اإلنساين التام
   ٥)وضوحا من األسباب والنتائج اليت أوجدت معظم املدنيات األخرى

لقد استطاع اإلسالم بفضل اهللا مث بفضل أنظمته العسكرية والظروف التارخيية املالئمة أن يكتسح : (وقال
ذت حضارته تتبىن وسرعان ما أخ ،يف زمن قصري بالدا كانت تتمثل فيها مجيع املنجزات الفكرية القائمة آنذاك

ونظرا ألا حركة روحية جديدة فقد . لنفسها هذه املنجزات بقيامها حبركة ترمجة واسعة واقتباس كبري
وإىل أن تدافع عن علّة وجودها وكان عليها باعتبارها طريقة جديدة يف  ،اضطرت إىل عرض معتقداا خلصومها

وفوق كل هذا فبتقدم اإلسالم اوت  ،خمتلف األقاليم أن تصلح املؤسسات اإلدارية اليت وجدا يف ،احلياة
                                                

  .٤٢ – ٤١علم التاريخ عند املسلمني، ص )  ١(
  .٤٠علم التاريخ عند املسلمني، ص )  ٢(
  .٤٥علم التاريخ عند املسلمني، ص )  ٣(
  .٣٩علم التاريخ عند املسلمني، ص )  ٤(
  .٤٦ – ٤٥د املسلمني، ص علم التاريخ عن)  ٥(
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وتوفرت فرصة نادرة جلميع الشعوب واملدنيات لتبدأ حياة فكرية جديدة  ،احلواجز القدمية من اللغة والعادات
وقد متت يف القرن التاسع امليالدي الفترة التكوينية هلذه . على أساس املساواة املطلقة وبروح من املنافسة احلرة

العمليات وصار كل فرع من فروع املعرفة يف اإلسالم تتحكم فيه منذ ذلك الوقت قوانني وتقاليد املدنية 
   ١)اإلسالمية املستقلة

أن أعظم نشاط فكري قام به العرب : (يقول فون كرمير عند وصفه النشاط العلمي عند املسلمني: (وقال
فإم كانوا يبدون نشاطًا واجتهادا . ة مالحظام واختباراميبدو لنا جليا يف حقل املعرفة التجريبية ضمن دائر

. عجيبني حني يالحظون وميحصون وحني جيمعون ويرتبون ما تعلموه من التجربة أو أخذوه من الرواية والتقليد
ريخ ولذا حيتل التا. ولذلك فإن أسلوم يف البحث أكرب ما يكون تأثريا عندما يكون يف نطاق الرواية والوصف

وبصفتهم مفكرين مبدعني فإم قد أتوا  ،واجلغرافيا املقام األول يف أدم وبصفتهم أصحاب مالحظة دقيقة
وللسبب ذاته جنح العرب يف التشريع ويف وضع قواعد اللغة من . بأعمال رائعة يف حقلي الرياضيات والفلك

   ٢)صرف وحنو يف شكل شامل حمكم
وكثريا ما يشوه : (فيقول ، للمنهج العلمي الذي مارسه املسلمونوهو يرد على تشويه بعض املستشرقني

فمن . آراء الغربيني يف البحث العلمي عند املسلمني شعورهم بالتفوق والعلو شعورا ال يرتكز على منطق
يندر جدا أن يبدو : (العجيب حقًا أن نسمع عاملًا أوروبيا يقول عن ياقوت الذي يرفض تصديق إحدى القصص

بقطع النظر عن مؤهالته  ،يف الوقت الذي نعلم فيه أن هذا املؤلف الغريب) قوت ذا التعقل وهذه الرصانةيا
   ٣)يبدو قزما إذا ما قيس بياقوت احلموي ،العلمية

 ،أعز ما ميلكه ،بالنسبة للعامل املسلم ،كانت املكتبة اخلاصة: (فيقول ،وهو يذكر اهتمام املسلمني بالكتب
   ٤)كارثة تترك يف نفسه أملًا أشد من اللم الذي يشعر به عامل اليوم إذا ما فقد كتبه وكان فقدها

  :  مارتن بلسنر
هلذا : فقال ،فسألت البابا عنه ،٥ )مارتن بلسنر(من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا يف هذا الفصل اسم 

ال يكاد يوجد شيء من جهود املسلمني : (قولهمن  ،الرجل شهادات عن امتداد تأثري العلوم اإلسالمية يف الغرب
  ١)يف ميدان العلوم مل يتأثر به الغرب بطريق أو بآخر

                                                
  .٤٦علم التاريخ عند املسلمني، ص )  ١(
  .١٥مناهج العلماء املسلمني يف البحث العلمي، ص )  ٢(
  .١٩ – ١٨مناهج العلماء املسلمني يف البحث العلمي، ص )  ٣(
  .٤٩مناهج العلماء املسلمني يف البحث العلمي، ص )  ٤(
وقد وقف نشاطه على إحصاء ما . معهد العلوم الشرقية جبامعة فرانكفورت حماضر يف M. Plessnerمارتن بلسنر  )  ٥(

  .عرب من األدب والفلسفة والعلوم الطبيعية لدى اليونان يف العصور الوسطى
) املخطوطات العربية يف استنبول وقونية ودمشق(كتب العديد من الدراسات يف االت االستشراقية املعروفة ومنها : من آثاره

  .كما كتب العديد من املفردات يف دائرة املعارف اإلسالمية) ة العلوم اليونانية إىل العربيةترمج(و
  .٧٩/  ٣، )تصنيف شاخت وبوزوث ( تراث اإلسالم، )  ١(
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أصبح تأثري العلوم عند املسلمني على الغرب ممكنا يف املقام األول نتيجة للفتوح العربية يف غرب : (وقال
جزيرة إيربيا عالمات ال متحى على  فقد ترك وجود العرب حوايل مثامنائة عام يف شبه. البحر األبيض املتوسط

وبالرغم من أن فترة حكم العرب يف صقلية .. واللغات اليت يتكلمها الناس هناك ،األرض اإليربية وعلى الفنون
فإن هذا التأثري مل  ،وأن استمرار التأثري الثقايف للعرب كان أقصر عمرا ،وأجزاء من جنوب إيطاليا كانت قصرية

  ١)دة مما كان عليه يف شبه جزيرة إيربياأقل ش ،يكن يف مجلته
فتقاليد  ،الوحيد الذي أدى إىل إحياء العلم يف الغربمل تكن علوم املسلمني بطبيعة احلال العامل : (وقال

ومع ذلك فمن . العلوم القدمية مل تتالش متاما وسط الفوضى اليت عمت خالل عصر غزوات الربابرة ألوروبا
واألهم من ذلك أن هذا العلم الغريب قد .  أعطوا العلم األورويب قوة دفع جديدةالصحيح أن علماء املسلمني

وكذلك بفضل اإلنتاج  ،اكتسب مادة أدت إىل إثرائه بدرجة ال نظري هلا بفضل الترمجات العربية عن اإلغريق
  ٢)العلمي املستقلّ للمسلمني أنفسهم

ئيسية وقامت يف املشرق بالدور الذي قامت به اللغة أضحت اللغة العربية أداة العلم اإلسالمي الر: (وقال
ومل حتتل اللغة العربية هذه املكانة الرفيعة بذاا ولكن املوقع املركزي هلا بوصفها لغة الدين .. الالتينية يف الغرب

  ٣)اإلسالمي واإلدارة هو الذي أدى إىل تطويعها لتالئم املتطلبات العلمية
  

                                                
  .٧٩/  ٣تراث اإلسالم، )  ١(
  .٨١/  ٣تراث اإلسالم، )  ٢(
، ١٠٢-٣/١٠٠املرجـع نفسـه   : لصيدلية، انظر، وعن إجنازات املسلمني يف ميدان الطب وا٨٢/  ٣تراث اإلسالم، )  ٣(
١٤٨-١٤١، ١٢٨-١٢١، ١١٩-١١٨.  
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  ـ أصدقاء من أملانيا ٥
وهي بلد  ،هذه بلدك ومسقط رأسك: فقلت ،)أملانياأصدقاء من (فرأيت عنوان  ،بعض الصفحات قلبت

  ألنا فيها أصدقاء؟ ..وبلد القوة والبطش ..الفالسفة والعلوم
وفيها إىل جانبهم كثري من الذين ينتظرون  ..وإخوان كثريون ..فيها أصدقاء كثريون ..أجل: قال

  .عناوينكم ليبادلوكم الصداقة
   ..مرحبا بكل صديق: تقل
  .فقومي يؤمنون بالقوة ويدينون هلا ..ال بأقوالكم ،رحبوا بأفعالكم: قال
  .قوة السالح: قلت
  .فتلك أضعف القوى ..ال: قال
  فما القوة اليت حنتاجها؟: قلت
  .وقوة السلوك والترفع ..وقوة احلضارة والرقي ..قوة اإلميان والصدق واإلخالص: قال
  مة؟هذه قوى عظي: قلت
  . لن تنتصروا إال ا: قال

  :  زیغرید ھونكھ
هذه هي املرأة اليت حدثتين حديثها : فقلت ،١)زيغريد هونكه(كان من أول األمساء اليت رأيتها يف هذا احملل 

  .٢يف رحلتك السابقة
   ..وأخت فاضلة ،وهي صديقةطيبة ..أجل: قال
  ؟ !أخت يف الدين : قلت
  . هاداا ال تنطق إال بذلكوش ..٣ميكنك أن تقول ذلك : قال

                                                
مستشرقة أملانية معاصرة، وهي زوجة الدكتور شولتزا، املستشـرق   Dr. Sigrid Hunkeدكتورة زيغريد هونكه  )  ١(

مع زوجها عامني اثـنني  وقد قضت هونكه . األملاين املعروف الذي تعمق يف دراسة آداب العرب واالطالع على آثارهم ومآثرهم
  .يف مراكش، كما قامت بعدد من الزيارات للبلدان العربية

الرجـل  (وهو أطروحة تقدمت ا لنيل الدكتوراه من جامعة بـرلني، و ) أثر األدب العريب يف اآلداب األوروبية: (من آثارها
مشس العـرب  : (الذي ترجم بعنوان) على الغربمشس اهللا تسطع (، و)١٩٩٥(وهو يتناول جانبا من احلضارة اإلسالمية ) واملرأة

  .وقد سبق احلديث معها يف اجلزء السابق.، وهو مثرة سنني طويلة من البحث والدراسة)تسطع على الغرب
  )علوم(، فصل )مثار من شجرة النبوة(أجريبا احلوار االفتراضي معها يف رسالة )  ٢(
فقد ورد يف مقـال  .. خرب عن إسالمها، وال بأس من إعادة ما ذكرناه هناذكرنا يف هامش الرسالة املاضية أن هناك من أ)  ٣(

ويطيب يل هنا أن أُثَـلثَ بثالثة األثـايف، قصـة العاملـة     «:قول مؤلفه ـ مل أجد امسه ـ   ) مستشرقون أعلنوا إسالمهم(بعنوان 
بينت فيه، كما هو معلوم، فضل حضارة والذي  )مشس العرب تسطع على الغرب(األملانية زيغريد هونكة صاحبة الكتاب الشهري 

زيغريد هونكة اليت .. املسلمني ومتدم على الغرب وضته األخرية بعد عصور الظالم اليت غطت أوروبا يف غطيطها قرونا طويلة



 ٥١٢

  .فما أعذب أحاديثها ..فحدثين أحاديثها: قلت
فهي من قوم يزنون النجاح والفشل  ..إن معظم شهاداا ترتبط بالثمرات العظيمة اليت حققتها النبوة: قال
  .باملنجزات

لقد : (قالت ،مباملسيحية اليت احتقرت العل ،ومن ذلك مقارنتها بني دعوة اإلسالم للعلم واهتمامه به
وكان يرى يف تعمق . وجعل من ذلك واجبا دينيا ،أوصى حممد كل مؤمن رجالً كان أو امرأة بطلب العلم

وكان يرى أن املعرفة تنري طريق . أتباعه يف دراسة املخلوقات وعجائبها وسيلة التعرف على قدرة اخلالق
لذلك فمن  ،م الدين واملعرفة من اهللا وترجع إليهفالعلم خيد ،ويلفت أنظارهم إىل علوم كل الشعوب.. اإلميان

وعلى النقيض متاما يتساءل بولس . واجبهم أن يصلوا إليها وينالوها أيا كان مصدرها ولو نطق بالعلم كافر
بل عاملان منفصالن  ،؟ مفهومان خمتلفان)أمل يصف الرب املعرفة الدنيوية بالغباوة: (مقرا Paulusالرسول 

ذا طريقني متناقضني للعلم والفكر يف الشرق والغرب وذا اتسعت اهلوة بني احلضارة العربية  حددا ،متاما
  ١)الشاخمة واملعرفة السطحية املعاصرة يف أوروبا حيث ال قيمة ملعرفة الدنيا كلها

 ،بل كانت منربا للعلوم واملعارف ،مل تكن املساجد جمرد أماكن تؤدى فيها الصلوات فحسب: (وقالت
كان يكفي ألن يقوهلا يف روما  ،أمل يقل أقواالً. كما ارتفعت فيها كلمات الرسول فوق جمد التدين األعمى

  ٢)حىت حياكم عليها بتهمة اهلرطقة؟ أو ليس هو القائل بأن حرب الطالب أقدس من دم الشهيد؟
إلسالم مل يستفد فا ،والذي حصل بسبب مناقشته لألديان األخرى ،وحتدثت عن الثراء الفكري لإلسالم

أن  ،مل تلبث الديانة اإلسالمية الفتية السائرة يف طريقها بعزم وثبات: (قالت ،من مناظرته ملخالفيه إال قوة

                                                                                                                                 
م حلبها هلم ولعلمها تملّك حب العرب وثقافتهم وجمدهم شغاف قلبها مبا ال يكاد أن يكون له مثيل بني األوربيني وأحبت اإلسال

  .بأنه هو الذي أخرجهم بني األمم خري أمة أخرجت للناس
كنـت يف   :وقد حدثين خبربها الدكتور علي الدفاّع عامل الرياضيات املعروف يف جامعة البترول بالظهران بنفسه مشافهة قال

ى كتاباا وإنصافها لعقيدتنا وحضارتنا ورأيتها أحد املؤمترات العلمية يف أوربا وقد حتدثت إىل الدكتورة هونكة وكنت مطلعا عل
بأن حياتك العلمية : قال فأجبتها.. وما هذا احللم: فقالت يل!! إن يل حلما مجيال أرجو له أن يتحقق: وقد كبِرت سنها قلت هلا

حلافلة وهذه السرية العلميـة املميـزة   والثقافية الطويلة يف الدفاع عن مآثر العرب واملسلمني وتارخيهم أرجو أن يكون هلذه احلياة ا
وقد رأيت عينيها اغرورقتا بالدموع مث قالـت يل  : قال حمدثي!! تكملة مجيلة وأن ختتم بأحسن ختام وذاك بأن تدخلي يف اإلسالم

م ومسعت خرب قال فما مر عام أو أكثر حىت مسعت خرب اعتناقها لإلسال » بيين وبني ذلك قاب قوسني أو أدىن «:بالعربية الفصيحة
  ..  وفاا بعد ذلك مبدة رمحها اهللا

وعندما سئلت يف أحد املؤمترات اإلسالمية ما نصيحتها للمرأة العربية اليت تريد طي املاضي وخلع احلجاب، قالـت زيغريـد   
ي بفكر عقدي مهمـا كـان   ال ينبغي هلا أن تتخذ املرأة األوربية أو األمريكية أو الروسية قدوة حتتذيها، أو أن تد .. «:هونكة

مصدره، ألن يف ذلك متكينا جديدا للفكر الدخيل املؤدي إىل فقدها مقومات شخصيتها، وإمنا ينبغي عليها أن تستمسك ـدي  
اإلسالم األصيل، وأن تسلك سبيل السابقات من السلف الصاحل، الاليت عشنه منطلقات من قانون الفطرة اليت فُطرنَ عليهـا، وأن  

بيةُ لديهن املعايري والقيم اليت عشن وفقا هلا، وأن تكيف تلك املعايري والقيم مع متطلبات العصر الضرورية وأن تضـع  تلتمس العر
  » نصب عينيها رسالتها اخلطرية املمثلة يف كوا أم جيل الغد العريب، الذي جيب أن ينشأ عصاميا يعتمد على نفسه

  .٣٦٩مشس العرب تسطع على الغرب، ص )  ١(
  .٣٩٦مشس العرب تسطع على الغرب، ص  ) ٢(



 ٥١٣

فهنا يقف رجال املذاهب املسيحية وجها لوجه أمام رجال . اصطدمت بالديانات األخرى يف كل مكان
قسم هذه اادالت واختالف وجهات النظر املسلمني وهنا ت ،املذاهب اإلسالمية على أمت استعداد للمجادلة

وكان من املمكن أن يؤدي هذا إىل اية النهضة العربية اإلسالمية وهي يف  ،أنفهسم إىل مدارس ومذاهب
فإن إكراه اإلسالم للفىت على أن جيرب قواه الفكرية مع  ،ولكن ما حدث كان على خالف ذلك متاما. مهدها

  ١)يف حماجات فكرية وفلسفية قد أفاده أكرب إفادة وأكسبه خربة ومرانا ديانات وفلسفات أخرى
: قالت ،وخلو العبودية فيه من االستعباد للوسائط ،وحتدثت بإعجاب عن صفاء التوحيد يف اإلسالم

وعلى العموم فإن جمال حرية .. ومل يكن لديه طبقة من الكهنة.. اإلسالم ال يعرف وسيطًا بني العبد والرب(
  ٢)أي كان أوسع مما هو عليه احلال يف الديانات األخرىالر

حىت ولو  ،مل يكن املسجد تقليدا للكنيسة باملرة: (فقالت ،وقارنت يف هذا اال بني املسجد والكنيسة
فمفهوم املسجد خيتلف عند املسلمني متام . حتمل سقف كنيسة ،كانت يوما ما ،ارتفعت سقوفه فوق عمد

فليس املسجد بيت اهللا املقدس الذي يتقرب فيه املؤمن من . ية عن مفهوم املسيحيني للكنيسةاالختالف منذ البدا
إىل مملكة  ،وليس معنويا ،أصبح بناء الكنيسة يرمز حرفيا ،فمن قبيل التربك. اهللا عن طريق وساطة الكاهن

وظلت الكنيسة حتمل هذا  .السماء اليت حيكمها املسيح وإىل البيت املقدس الذي هبط من السماء إىل األرض
فالعامل كله مسجد . وكان هدفه بسيطًا واقعيا ،أما املسجد فقد حترر من تلك األفكار.. املعىن على مر العصور

وعبادته ليست مرتبطة بوجود كاهن . ومل يفرض عليه اإلسالم ضرورة الصالة يف مسجد أو معبد.. كبري بين هللا
.. فكل إنسان يف نظره عبد هللا قادر على أن يؤم املصلني يف املسجد ،بهمبارك ميثل دور الوسيط بينه وبني ر

على بقية  ،كالكنيسة ،وهو ليس باملكان اخلاص الذي يرتفع بربكاته وقدسيته. فاجلامع هو الذي جيمع املسلمني
ع على قدم والصالة للجمي. وهلذا مل يهتم املسلمون كثريا مبظهر املساجد اخلارجي. منازل الناس ومساكنهم

واإلمام مبالبسه العادية ال مييزه شيء عن  ،املساواة فيقف العامل جبوار السقاء وقائد اجليش جبوار اجلندي
وقد كان هذا األساس الدميقراطي لإلسالم هو الذي جعل املساجد . فالكل سواسية كأسنان املشط.. اآلخرين

واملسجد ال حياول التأثري .. ساوين يف احلقوق والواجباتتتسع وال ترتفع لتضم مزيدا من األروقة للمؤمنني املت
  ٣)واهللا واحد ال شريك له ومل يكن له كفوا أحد ،على الفرد موضوعيا أو حسيا فهو بيت اهللا

لعلّ من أهم عوامل : (واعتربت ذلك من أهم عوامل االنتصار ،وحتدثت عن مساحة املسلمني رغم قوم
ه الشعوب من مساحتهم فما يدعيه بعضهم من اامهم بالتعصب والوحشية إن انتصارات العرب ما فوجئت ب

هو إال جمرد أسطورة من نسج اخليال تكذا آالف من األدلة القاطعة عن تساحمهم وإنسانيتهم يف معامالم مع 
املت خصومها والتاريخ ال يقدم لنا يف صفحاته الطوال إال عددا ضئيالً من الشعوب اليت ع. الشعوب املغلوبة

                                                
، وهذا ما يدعو إىل االستفادة من تراث املسلمني مجيعا مبدارسهم مجيعا، فال ٣٧٢مشس العرب تسطع على الغرب، ص )  ١(

  .ميكن أن ميثل اإلسالم يف وظيفته الدعوية مدرسة واحدة، فالعقول املختلفة تستدعي تنوعا يف الطرح
  .٣٧٣ى الغرب، ص مشس العرب تسطع عل)  ٢(
  .٤٧٩ – ٤٧٧مشس العرب تسطع على الغرب، ص )  ٣(



 ٥١٤

وكان ملسلكهم هذا أطيب األثر مما أتاح للحضارة العربية أن . واملخالفني هلا يف العقيدة مبثل ما فعل العرب
تتغلغل بني تلك الشعوب بنجاح مل حتظ به احلضارة اإلغريقية بربيقها الزائف وال احلضارة الرومانية بعنفها يف 

  ١)فرض إرادا بالقوة
وبناء على ذلك فإن  ،هذا ما أمر به القرآن الكرمي )٢٥٦من اآلية: البقرة)(اه في الدينِال إِكْر ﴿:( وقالت

فاملسيحيون والزرادشتيون واليهود الذين القوا . العرب مل يفرضوا على الشعوب املغلوبة الدخول يف اإلسالم
. مبمارسة شعائر دينهم ،ق مينعهممسح هلم مجيعا دون أي عائ ،قبل اإلسالم أبشع أمثلة للتعصب الديين وأفظعها

أو ليس هذا منتهى . وترك هلم املسلمون بيوت عبادم وأديرم وكهنتهم وأحبارهم دون أن ميسوهم بأدىن أذى
التسامح؟ أين روى التاريخ مثل تلك األعمال ومىت؟ ومن ذا الذي مل يتنفس الصعداء بعد االضطهاد البيزنطي 

ضطهادات اليهود؟ إن السادة واحلكام املسلمني اجلدد مل يزجوا بأنفسهم يف الصارخ وبعد فظائع اإلسبان وا
فبطريرك بيت املقدس يكتب يف القرن التاسع امليالدي ألخيه بطريرك . شئون تلك الشعوب الداخلية

   ٢)وهم ال يستخدمون معنا أي عنف ،أم ميتازون بالعدل وال يظلموننا البتة: (القسطنطينية عن العرب
إن اإلنسانية والتسامح العريب مها اللذان دفعا الشعوب ذات الديانة املختلفة إىل أن تعيش يف : (وقالت

من .. وأن تبدأ منوها وتوسعها وازدهارها وألول مرة يتحرر أصحاب املذاهب املسيحية.. انسجام مدهش
ميق أن يكون أبلغ سفري وداعية واستطاع العريب بإميانه الع.. اضطهاد كنيسة الدولة فتنتشر مذاهبهم حبرية ويسر

فكسب بذلك لدينه عددا وفريا مل تكن . ال بالتبشري وإيفاد البعثات وإمنا خبلقه الكرمي وسلوكه احلميد ،لديانته
  ٣)أية دعاوى مهما بلغ شأوها لتستطيع أن تكسب مثله

سيحي وصلت إىل ذروة اليت كادت أن تنمحي يف عصر احلكم امل ،إن األديرة املسيحية يف سورية: (وقالت
  ٤)أو ليس هذا بغريب؟ ،عظمتها يف الدولة اإلسالمية

والعرب املسلمون قد فتحوا فعالً جزًءا  ،أو ليس من العجيب أن نتساءل ملاذا نفسر كما حيلو لنا: (وقالت
ى املدنية ومل يقضوا عل ،فلم يقضوا على املسيحية اليت يزعمون أن شار مارتل قد محاها ،من أوروبا هو األندلس

  ٥!)الغربية اليت مل يكن هلا وجود؟
خييل إيلّ : (فقالت ،والثقافة اإلسالمية ،وحتدثت عن اإلجحاف الذي قابل به الغرب احلضارة اإلسالمية

كما تدين  ،ويدين له الغرب ،أن الوقت قد حان للتحدث عن شعب قد أثّر بقوة على جمرى األحداث العاملية
ال جيد امسا لذلك  ،وعلى الرغم من ذلك فإن من يتصفح مائة كتاب تارخيي. ء الكثريله اإلنسانية كافة بالشي

  ٦)الشعب يف مثانية وتسعني منها
                                                

  .٣٥٨ – ٣٥٧مشس العرب تسطع على الغرب، ص )  ١(
  .٣٦٤مشس العرب تسطع على الغرب، ص )  ٢(
  .٣٦٦مشس العرب تسطع على الغرب، ص )  ٣(
  .٣٦٨مشس العرب تسطع على الغرب، ص )  ٤(
  .٥٤٠مشس العرب تسطع على الغرب، ص )  ٥(
  .١٠مشس العرب تسطع على الغرب، ص )  ٦(



 ٥١٥

وإننا لندين  ،إن يف لغتنا كلمات عربية عديدة: (فقالت ،وحتدثت عن تأثري احلضارة اإلسالمية يف أوروبا
وكم أخذنا عنهم من حاجات . اضرة للعربيف كثري من أسباب احلياة احل –والتاريخ شاهد على ذلك  –

الذي كان يوما  ،وألقت أضواء باهرة مجيلة على عاملنا الرتيب ،وأشياء زينت حياتنا بزخرفة حمببة إىل النفوس
 ،وأحيانا باللون الساحر ،وطيبته بالعبري العابق ،من األيام قامتًا كاحلًا باهتا وزركشته بالتوابل الطيبة النكهة

  ١)صحة ومجاالً وأناقة وروعةوزادته 
إن أرقام العرب وآالم اليت بلغوا ا حدا قريبا من الكمال وحسام وجربهم وعلمهم يف : (وقالت

مكنتها عن  ،كل ذلك أفضال عربية على الغرب ارتقت بأوروبة إىل مكانة ،وبصريام الدقيقة ،املثلثات الدائرية
من أن تتزعم العامل يف ميادين العلوم التطبيقية منذ ذلك التاريخ حىت أيامنا  ،طريق اختراعاا واكتشافاا اخلاصة

  ٢)هذه
فتغلغل يف أعماق  ،إن التأثري العريب يف أوروبا ظل حىت القرن التاسع عشر وإن اختفى شكالً: (وقالت

  ٣)وأغفله من حجب بصره كره أرعن أو تعصب أعمى ،ورآه من يرغب يف رؤيته ،احلياة األوروبية
ظلت املرأة يف اإلسالم حتتل مكانة أعلى وأرفع مما احتلته يف : (فقالت ،وحتدثت عن تكرمي اإلسالم للمرأة

أرملة هلا  ،اليت عاش معها أربعة وعشرين عاما ،أمل تكن خدجية رضي اهللا عنها زوجة النيب األوىل. اجلاهلية
أجاز هلا الرسول أن  ،وذجا لشريفات العربشخصيتها وماهلا ومكانتها الرفيعة يف جمتمعها؟ لقد كانت من

تستزيد من العلم واملعرفة كالرجال متاما؛ وسار الركب وشاهد الناس سيدات يدرسن القانون والشرع ويلقني 
مث تنال منهم  ،فكانت السيد تنتهي دراستها على يد كبار العلماء. احملاضرات يف املساجد ويفسرن أحكام الدين

 ،كما ملعت من بينهن أديبات وشاعرات. فتصبح األستاذة الشيخة ،بنفسها ما تعلمته تصرحيا لتدرس هي
  ٤)والناس ال ترى يف ذلك غضاضة أو خروجا على التقاليد

ولكن هل دام هذا طويالً؟ لقد هبت  ،إن النساء يف صدر اإلسالم مل يكن مظلومات أو مقيدات: (وقالت
وقدم احلرمي من اجلاريات الفارسيات  ،من الشمال فغريت األوضاععلى القصور العباسيني رياح جديدة قدمت 

قيدت حرياا حني سيطرت على وكان أن حرمت املرأة العربية من مكانتها الرفيعة يف اتمعو..واليونانيات
والرسول مل يأمر قط حبجب النساء عن  ،ثواإلسالم بريء من كل ما حد. اتمع العادات الفارسية القدمية

أعراضهمبأن يغضوا الطرف وأن حيافظوا على  ،لقد أمر املؤمنني من الرجال والنساء على حد سواء. تمعا 
وأال يظهرن حماسن أجسادهن إال يف حضرة  ،وأمر النساء بأال يظهرن من أجسادهن إال ما ال بد من ظهوره

   ٥)أزواجهن
بوضوح عندما نرى أم خصوه بفيض من  إن احترام العرب لعامل النساء واهتمامهم به ليظهران: (وقالت

                                                
  .٢٠مشس العرب تسطع على الغرب، ص )  ١(
  .١٦٣مشس العرب تسطع على الغرب، ص )  ٢(
  .٣٣٤مشس العرب تسطع على الغرب، ص )  ٣(
  .٤٧٠رب، ص غمشس العرب تسطع على ال)  ٤(
  .٤٧١ – ٤٧٠رب، ص غمشس العرب تسطع على ال)  ٥(



 ٥١٦

 ،إال أا فاحت بثروة الشرق العطرية الزكية ،اليت وإن مل تكن غري جمهولة قبلهم ،العطور وبأنواع الزينة
 ،منذ محالت الصليبيني ،كذلك فإن العثنون الذي كان يزين الوجوه احلليقة. وباألساليب الفائقة يف حتضريها

  ١)د أصبح منوذجا يقلده الرجالعلى طريقة النيب حممد ق
 ،قاوم العرب كل التيارات املعادية للمرأة واستطاعوا القضاء على هذا العداء للمرأة والطبيعة: (وقالت

وأصبح االستمتاع باجلمال جزًءا من حياة  ،وجعلوا من منهجهم مثاالً احتذاه الغرب وال ميلك اآلن منه فكاكًا
  ٢)شاءوا أم أبوا األوروبيني
فَإِنْ خفْتم  ﴿اإلسالم قدس الزواج وطالب بالعدل بني الزوجني أو الثالث أو األربع يف املعاملة : (التوق

أليس هذا نصا صرحيا يطلب فيه من املؤمنني أال يتزوجوا بأكثر من  )٣من اآلية: النساء(﴾أَلَّا تعدلُوا فَواحدةً 
فمؤرخو  ،ل بني النساء؟ واملشكلة مل تكن اقتصادية فحسبواحدة إال إذا كان يف استطاعتهم حتري العد

العرب يذكرون أن العريب األصيل املؤمن مل يكن يتخذ إال زوجة واحدة يبقى خملصا هلا وتبقى هي خملصة له 
  ٣)حىت يفرق بينهما املوت
  :  إلس لیختنستادتر

: فقال ،فسألت البابا عنه ،٤ )تنستادترإلس ليخ(من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا يف هذا الفصل اسم 
  .فسجلتها ،هذه امرأة فاضلة رأيت يف كلماا نفحة من نفحات الصدق
إن املسلم العصري يعتقد أن كتابه املرتل : (فقالت ،لقد حتدثت عن عقيدة املسلمني يف القرآن الكرمي

يضيع املصلحة أو يصد عن املعرفة أن يعاجل مشكالت عصره مبا يوافق الدين وال  ،بل يوجب عليه ،يسمح له
أنه متمم للكتب السماوية ويوافقها يف  –يف عقيدة املسلم  –وإن مزية القرآن .. كما انتهت إليها علوم زمنه

ولكنه خيتلف عنها يف صفته العامة فال يرتبط برسالة حمدودة متضي مع مضي عهدها وال بأمة  ،أصول اإلميان
   ٥)ينبغي أن يوافق كل جيل ويصلح لكل أوان ،وكل ما يراد به الدوام. خاصة يالئمها وال يالئم سواها

إنه من الضروري إلدراك عمل القرآن من : (فقالت ،وحتدثت عن دور القرآن يف إشاعة القيم الفاضلة
حيث هو كتاب ديين وكتاب اجتماعي أن ندرك صدق املسلم حني يؤكد أن القرآن ميكن أن يظل أساسا 

فإن النيب يرى أن القرآن هو حلقة االتصال بني اإلله . ملعقدة اليت تعاجل مشكالت اتمع احلديثإلدراك احلكم ا
وإن واجب اإلنسان أن . يف كماله اإلهلي وبني خليقته اليت يتجلى فيها بفيوضه الربانية وآيتها الكربى اإلنسان

وخري ما يدرك به هذا املطلب أن تتواله  ،شهادةيعمل مبشيئة اهللا للتنسيق بني العامل اإلهلي وبني عامل اخللق وال
                                                

  .٥٣رب، ص غالمشس العرب تسطع على )  ١(
  .٤٦٨رب، ص غمشس العرب تسطع على ال)  ٢(
  .٤٧٢رب، ص غرب تسطع على العمشس ال)  ٣(
سيدة أملانية، درست العلوم العربيـة واإلسـالمية يف جامعـة     Ilse Lictenstadterالدكتورة إلس ليختنستادتر  )  ٤(

شرقني األدىن واألوسط، وعنيت عناية خاصـة بـدعوات   فرانكفورت، مث يف جامعة لندن، وأقامت زهاء ثالثني سنة بني بالد ال
  ).اإلسالم والعصر احلديث(من مؤلفاا . االجتهاد والتجديد واملقابلة بني املذاهب

  .١٩ما يقال عن اإلسالم، ص : اإلسالم والعصر احلديث، عن العقاد)  ٥(
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مجاعة إنسانية تتحرى أعمق األوامر اإلهلية وألزمها وهي أوامر العدل للجميع والرمحة بالضعيف والرفق 
فهو مث مسؤول عن أعماله  ،وتلك هي الوسائل اليت يضعها اهللا يف يد اإلنسان لتحقيق جناته. واإلحسان

   ١)ومسؤول كذلك عن مصريه
لقد : (فقالت ،وردت على الشبه اليت يثريها الغرب من انتشار اإلسالم بالسيف مبينة مساحة اإلسالم

إذ  ،جسمت العداوة املسيحية خطر احلرب املقدسة يف إخضاع البالد اليت ال تدين باإلسالم للسيطرة اإلسالمية
وإمنا مت معظم هذا  ،رن األول بعد الدعوةأن القتال مل يكن له كل هذا العمل يف انتشار الفتوح حىت يف إبان الق

ووردت يف هذه املعاهدات فقرات تبيح ألهل الكتاب من أبناء البالد  ،الفتوح بالتسليم ومعاهدات الصلح
فليست فكرة النار واملدن بالفكرة . املفتوحة أن حيتفظوا بعقائدهم وشعائرهم بشروط ليس على اجلملة باملرهقة

ومن امليسور كما يقول املؤرخ توينيب أن يسقط الدعوة اليت شاعت بني جوانب  ،واقعالصحيحة اليت يؤيدها ال
إذ مل يكن التخيري ببالد الروم والفرس بني  ،العامل املسيحي غلوا يف جتسيم أثر اإلكراه يف الدعوة اإلسالمية

لثناء الستنارا حني اتبعت اإلسالم والسيف وإمنا كان ختيريا بني اإلسالم واجلزية وهي اخلطة اليت استحقت ا
   ٢)بعد ذلك يف البالد اإلجنليزية على عهد امللكة اليصابات

إن تاريخ احلكم اإلسالمي : (فقالت ،وما حيويه من قيم العدالة ،وحتدثت عن النظام السياسي اإلسالمي
اعد املصلحة يدحض ظنون بعض الغربيني من أن اإلسالم ال يصلح إلقامة دولة تساس فيها األمور على قو

وأن مفكري اإلسالم يف مجيع العصور حبثوا قواعد  ،االجتماعية وحسن العشرة بني املسلمني وغري املسلمني
  ٣)احلكم والعرف من الوجهة الفلسفية وأخرجوا ألممهم مذاهب يف السياسة والوالية تسمو إىل الطبقة العليا

  :آدم متز
هذا رجل : فقال ،فسألت البابا عنه ،٤ )آدم متز(هذا الفصل اسم من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا يف 

وله شهادات طيبة ترتبط باجلانب احلضاري واألخالقي يف اإلسالم رد ا على التشويه  ،فاضل من أهل بلدنا
  .الذي يثريه بعض قومنا

بأن ال يسمى  جرت العادة منذ العصر األول لإلسالم: (قال ،ومن ذلك شهادته بتكرمي اإلسالم للرقيق
وكان من  .كما نسب كثري غريه إىل أمر النيب –بل يسمى العبد فىت واألمة فتاة؛ وقد نسب هذا  ،العبيد عبيدا

شر الناس من أكل وحده ومنع  «:ويروى عن النيب أنه قال ،التقوى وشرف النفس أال يضرب الرجل عبده
) م٩٩٧-هـ٣٨٧املتوىف سنة (السمرقندي  وهذا الشعور نبيل عرب عنه أبو الليث ،»رفده وضرب عبده 

                                                
  .١٩ما يقال عن اإلسالم، ص : اإلسالم والعصر احلديث، عن العقاد)  ١(
  .٢٣ – ٢٢ما يقال عن اإلسالم، ص : اإلسالم والعصر احلديث، عن العقاد)  ٢(
  .٢٤ – ٢٣ما يقال عن اإلسالم، ص : اإلسالم والعصر احلديث، عن العقاد)  ٣(
خترج من جامعات أملانيا، وعني أستاذًا للغات السـامية، يف جامعـة بـازل     A. Metz)  ١٩١٧-١٨٦٩(آدم متز )  ٤(

  .باألدب العريب يف العصر العباسيبسويسرا، وقد ختصص 
، وقد ترجم إىل )١٩٢٢) (ضة اإلسالم يف القرن الرابع اهلجري(، )١٩٠٢) (أبو القاسم وتقاليد بغداد يف عصره: (من آثاره
  ).احلضارة اإلسالمية يف القرن الرابع اهلجري: (العربية بعنوان



 ٥١٨

: احلجرات(﴾إِنما الْمؤمنونَ إِخوةٌ  ﴿:'ويف القرن الرابع اهلجري اختذ بعضهم من قوله . بروايته هذا احلديث
  ١)نقدا يوجهونه ملن يضرب عبده )١٠من اآلية

يستطيع أن يشتري حريته  وذلك أن الواحد منهم كان ،كان يف اإلسالم مبدأ يف مصلحة الرقيق: (وقال
وكذلك كان .. وقد كان للعبد أو اجلارية احلق يف أن يشتغل مستقالً بالعمل الذي يريده ،بدفع قدر من املال

  ٢)من الرب والعادات احملمودة أن يوصي اإلنسان قبل مماته بعتق بعض العبيد الذين ميلكهم
كان املسلم يستطيع : (فقال ،ان احلكم اإلسالميوحتدث عن احلرية اليت كانت تسود األقطار اإلسالمية إب

وفيها جيد الناس يعبدون اإلله الواحد  ،يف ظل دينه وحتت رايته) اإلسالمية(أن يرحتل يف داخل حدود اململكة 
وكان يوجد يف . وعادات واحدة ،وكذلك جيد شريعة واحدة وعرفًا واحدا ،ويصلون كما يصلي ،الذي يعبده

حبيث يكون آمنا على حريته الشخصية أن  ،مية قانون عملي يضمن للمسلم حق املواطنهذه اململكة اإلسال
ناصر ) الرحالة املعروف(وقد طوف . وحبيث ال يستطيع أحد أن يسترقّه على أي صورة من الصور ،ميسها أحد

ن املضايقات ما دون أن يالقي م) احلادي عشر امليالدي(خسرو يف هذه البالد كلها يف القرن اخلامس اهلجري 
  ٣)كان يالقيه األملاين الذي كان ينتقل يف أملانيا يف القرن الثامن عشر للميالد

إن أكرب فرق بني اإلمرباطورية اإلسالمية : (فقال ،وحتدث عن مساحة املسلمني مع أهل الديانات املختلفة
ل من أهل الديانات األخرى وبني أوروبا اليت كانت كلها على املسيحية يف العصور الوسطى وجود عدد هائ

الذين كان وجودهم من أول األمر حائالً بني شعوب اإلسالم وبني ) أهل الذمة(بني املسلمني وأولئك هم 
واستند أهل الذمة إىل ما كان بينهم وبني املسلمني من عهود وما منحوه من حقوق فلم .. تكوين وحدة سياسية

دهم سببا لظهور مبادئ التسامح اليت ينادي ا املصلحون احملدثون يرضوا باالندماج يف املسلمني وقد كان وجو
وكانت احلاجة إىل املعيشة املشتركة وما ينبغي أن يكون فيها من وفاق مما أوجد من أول األمر نوعا من 
 ،التسامح الذي مل يكن معروفًا يف أوروبا يف العصور الوسطى ومظهر هذا التسامح نشوء علم مقارنة األديان

  ٤)واإلقبال على هذا العلم بشغف عظيم ،أي دراسة امللل والنحل على اختالفها
وكان قدمهم  ،ومل يكن يف التشيع اإلسالمي ما يغلق دون أهل الذمة أي باب من أبواب األعمال: (وقال

أهل الذمة  بل إن. فكانوا صيارفة وجتارا وأصحاب ضياع وأطباء ،راسخا يف الصنائع اليت تدر األرباح الوافرة
على حني كان أكثر األطباء والكتبة  ،نظموا أنفسهم حبيث كان معظم الصيارفة واجلهابذة يف الشام مثالً يهودا

  ٥)وكان رواد اليهود وجهابذم عنده ،وكان رئيس النصارى يف بغداد هو طبيب اخلليفة. نصارى
وهي مسألة مهمة  ،ودية املسلم ،املسلمكانت حياة الذمي عند أيب حنيفة وابن حنبل تكافئ حياة : (وقال

                                                
  .٢٨٩ – ٢٨٨/  ١: احلضارة اإلسالمية يف القرن الرابع اهلجري)  ١(
) رمحة للعاملني( ، وسنرى التفاصيل الكثرية املرتبطة ذا يف رسالة ٢٩٠/  ١: احلضارة اإلسالمية يف القرن الرابع اهلجري)  ٢(

  . من هذه السلسلة
  .٤/  ١: احلضارة اإلسالمية يف القرن الرابع اهلجري)  ٣(
  .٥٧/  ١: احلضارة اإلسالمية يف القرن الرابع)  ٤(
  .٦٩ – ٦٨/  ١: ضارة اإلسالمية يف القرن الرابعاحل)  ٥(
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بل كان يبلغ من  ،ومل تكن احلكومة اإلسالمية تتدخل يف الشعائر الدينية ألهل الذمة.. جدا من حيث املبدأ
  ١)وكذلك ازدهرت األديرة دوء.. بعض اخللفاء أن حيض مواكبهم وأعيادهم ويأمر بصيانتهم

  ٢)د العمال واملتصرفني غري املسلمني يف الدولة اإلسالميةومن األمور اليت نعجب هلا كثرة عد: (وقال
وهو التسامح الذي مل يسمع مبثله يف  ،كان تسامح املسلمني يف حيام مع اليهود والنصارى: (وقال

وهو  ،سببا يف أن حلق مبباحث علم الكالم شيء مل ميكن قط من مظاهر العصور الوسطى ،العصور الوسطى
  ٣)علم مقارنة امللل

  :كامبفمایر. ج. د
: فقال ،فسألت البابا عنه ،٤ )كامبفماير. ج. د(من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا يف هذا الفصل اسم 
فلذلك خاطب فراعنة قومنا مبا خاطب به مؤمن  ،هذا رجل عاقل من أهل بلدنا عرف قوة املسلمني وسالمهم

  )٢٨من اآلية: غافر( ﴾رجالً أَنْ يقُولَ ربي اللَّه  أَتقْتلُونَ ﴿:فقال ،آل فرعون فرعون وزبانيته
ولن يرد املسلمني عن .. إن االعتداء على اإلسالم ال ترجى منه فائدة: (فقال ،أما هذا الرجل الفاضل

  ٥)دينهم ولن يعوق النهضة اإلسالمية بل سيقويها
ستكون  ،مية قوية خلقية ودينية واجتماعيةإن يف الشرق العريب األدىن على وجه التأكيد ضة إسال: (وقال

فهل .. وإذا عرفنا هذا جتلت حقيقة مهمة هي أن تنصري املسلمني مستحيل اآلن ،أساس احلياة القومية اجلديدة
أساسا للحياة القومية الصحيحة؟ وإذا كان تنصري  –ولو كان اإلسالم  –سيعارض املبشرون يف جعل الدين 

إما النهضة : ضرة مستحيالً فلم يبق أمام هذه الشعوب اإلسالمية إال أحد أمريناملسلمني يف الظروف احلا
  ٦)فأيهما خري للشعوب اإلسالمية؟.. اإلسالمية وإما املادية والفساد اخللقي

: فقال ،وحتدث عن بعض أسباب الوحدة اإلسالمية اليت جتعلها جدارا حصينا ضد كل حماوالت االختراق
تدرس وتعرف حق املعرفة يف العامل اإلسالمي كله من احمليط  ،اإلسالم غري مدافع وهي لسان ،إن العربية(

األطلسي إىل اهلند وجاوة وبذلك تسهل انتشار احلركات الروحية انتشارا يتجاوز بكثري حدود البالد اليت تنشأ 
ا يف املزج الروحي بني ويلعب احلج دوره أيض.. فيها ويعني على انتشارها عوامل أخرى أكربها الصحافة العربية

                                                
  .٧٠ – ٦٩/  ١: احلضارة اإلسالمية يف القرن الرابع)  ١(
  .٨٧/  ١: احلضارة اإلسالمية يف القرن الرابع)  ٢(
  .٣٦٦/  ١: احلضارة اإلسالمية يف القرن الرابع)  ٣(
ت الشرقية يف ليبزغ، وختصص يف اإلسالم خترج باللغا G. Kampfmayer)  ١٩٣٦ – ١٨٦٤(كامبفماير . ج. د)  ٤(

اليت نشر فيها دراسات عن ) عامل اإلسالم(، ورأس حترير جملة )١٩٠٧(احلديث والعربية املعاصرة من معهد اللغات الشرقية بربلني 
  .املؤلفات احلديثة يف اآلداب املعاصرة

-١٩٢٥) (دراسات يف األدب العـريب املعاصـر  (، )١٩٢٤) (النصوص واألعمال يف تاريخ األمة العربية احلديثة: (من آثاره
  .إخل).. شعراء العرب يف العصر احلاضر(و) ١٩٢٦

  .١٠٣وجهة اإلسالم، ص )  ٥(
  .١٠٢وجهة اإلسالم، ص )  ٦(



 ٥٢٠

وبوجه أدق يف املساحة اليت تشغلها  ،وأن جتاور البالد يف الشرق األدىن الناطق بالضاد ،خمتلف شعوب اإلسالم
مصر وجزيرة العرب والعراق وسوريا وفلسطني ورقي وسائل املواصالت إىل جانب الصحافة تعمل بوجه 

   ١)امةخاص على إمناء العواطف واألماين اإلسالمية الع
أستطيع أن أؤكد أن البالد الناطقة بالضاد وال سيما مركزها العظيم الذي : (فقال ،وتنبأ بنهضة اإلسالم

يتكون من الكتلة املتماسكة اليت قوامها مصر وجزيرة العرب وفلسطني وسوريا والعراق ستلعب دورا غاية يف 
ولن حيدث يف البالد  ،البالد أمر واقع ال سبيل إىل ردهوضة اإلسالم يف هذه .. األمهية ورمبا كان دورا حامسا

بل إن ذكرى  ،العربية شيء يشبه ما حدث يف تركيا فلن يقطع العرب الصلة بتارخيهم اإلسالمي واألديب ايد
.. هذا املاضي من عوامل النهضة الوطنية والدينية ولن تستبدل هذه الشعوب الكتابة الالتينية بالكتابة العربية

ولن يقوى أحد على إيقاف  ،لن ينبذوا هذه الوسيلة املدهشة اليت متكنهم من االتصال بالعامل اإلسالمي كلهو
.. حركة النهضة اإلسالمية يف هذه البالد ألا األساس الذي حيتاج إليه الناس لتقوم عليه ضتهم الوطنية

كما (إلسالمية بعد مكة وسيفد طلبة العلم وستصري كل من القاهرة والقدس بالتدريج مركزا عظيما للحياة ا
مث سيعودون إىل بالدهم ليزيدوا ضة .. من البالد الناطقة بالضاد يف املغرب شطر مصر وفلسطني) حدث فعالً

ولن يقوى االحنالل .. الشرق شيئًا فشيئًا وسيحدث مثل هذا األثر يف األصقاع األخرى من العامل اإلسالمي
  ٢)من خصائص احلاجات الوطنية والدينية العامة السياسي على تغيري شيء

  : رودي بارت
لقد : فقال ،فسألت البابا عنه ،٣ )رودي بارت(من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا يف هذا الفصل اسم 

كان منها شهادته عن موقف بعض ممثلي حركة التنوير من رسول اهللا  ،أنطق اهللا هذا الرجل بشهادات صدق
، ا ،كان من بني ممثلي حركة التنوير من رأوا يف النيب العريب أدلة اهللا: (قالا حكيمورسوالً  ،ومشرع

   ٤)مبشرا به ،وناطقًا بكلمة الدين الطبيعي الفطري ،للفضيلة
كان العرب يعيشون منذ قرون طويلة يف بوادي وواحات شبه : (فقال ،وحتدث عن بعض مثار النبوة

ومجعهم يف كيان واحد  ،خالق بارئ ،حىت أتى حممد ودعاهم إىل اإلميان بإله واحد. دايعيثون فيها فسا ،اجلزيرة

                                                
  .٦٩، ص )بإشراف كب(وجهة اإلسالم )  ١(
  .٩٩وجهة اإلسالم، ص )  ٢(
، درس يف جامعة توبنجن اللغات السـامية والتركيـة   ١٩٠١عامل أملاين معاصر، ولد عام  Rudi, Partرودي بارت  )٣(

، )١٩٢٦-١٩٢٥(امضى سنتني يف القاهرة .وخترج على يد املستشرق األملاين ليتمان١٩٢٤حىت  ١٩٢٠والفارسية يف الفترة من 
  .ة القرآن الكرميكان اهتمامه يف البداية باألدب الشعيب ولكنه حتول إىل االهتمام باللغة العربية والدراسات اإلسالمية وخباص

توىل العديد من املناصب العلمية منها مدرس يف جامعة توبنجن وأستاذاً جبامعة هايدلربج مث عاد إىل توبنجن أستاذاً للغة العربية 
وترجم معاين القرآن الكرمي إىل األملانية وله كتاب عـن  ) حممد والقرآن(ومن أهم مؤلفاته .١٩٦٨-١٩٥١واإلسالميات من عام 

  )القرآن تعليق وفهرست( ن بعنوانالقرآ
  .١٥الدراسات العربية واإلسالمية يف اجلامعات األملانية، ص )  ٤(



 ٥٢١

   ١)متجانس
إن العامل الواسع املترامي األطراف ما كان ليحس بالعرب لو مل يتحولوا بفضل صلتهم باإلسالم : (وقال

   ٢)ويصبحوا بذلك ذوي أمهية إن صح هذا التعبري ،إىل عامل من عوامل القوة السياسية
إن الشريعة اإلسالمية مبعناها الواسع الذي يشمل تنظيم الشعائر : (فقال ،وحتدث عن مشولية اإلسالم

إا النواة  ،وهي التعبري احلاسم عن التفكري اإلسالمي ،هي املضمون احلقيقي للروح اإلسالمية األصيلة ،كذلك
   ٣)اجلوهرية لإلسالم على اإلطالق

  :بیرغ .ك .ج
هذا : فقال ،فسألت البابا عنه ،٤ )بريغ .ك .ج(يت رأيتها يف دفتر البابا يف هذا الفصل اسم من األمساء ال

  .فراح يبشر ا ،رجل فاضل من قومنا أراه اهللا بعض حماسن اإلسالم
ال حاجة بنا إىل اإلطناب يف : (فقال ،فقد حتدث عما خيتزنه النظام اإلسالمية من حرية وعدالة ومساواة

إن نظام الطوائف الذي حتيا به .. اخلاصة باإلسالم وال يف بيان اختالفه العظيم عن اهلندوكية بيان املميزات
وقد استمد قوته على الدوام من حب اجلماهري له حبا  ،دين الدميقراطية ،اهلندوكية أو متوت ال أثر له يف اإلسالم

وليس هناك كاهن .. معتنقيه ليفخرون به إن اإلسالم يعرف كيف جيعل له يف قلوب الناس مكانا وأن. محاسيا
هذا اإلمجاع الذي يستلفت  ،وإن إمجاع املسلمني على اختالف الرأي رمحة من اهللا. يشرف على احلياة الدينية

يؤيده عدم  ،النظر بلينه وتساحمه ويربهن لنا برهانا جديرا بالذكر على حاجة املسلمني السائدة إىل توحيد الكلمة
   ٥)نة ترغم الناس على رأيهاوجود سلطة معي

إن احلج املفروض على كل مسلم أن يقوم به مرة يف : (فقال ،وحتدث عن أثر احلج يف وحدة املسلمني
وتشابه طرق التعليم يف كل العامل  ،وأثر اللغة العربية يف العمل على الوحدة.. حياته إن استطاع إليه سبيال

حىت بعد أن مت متزق  ،دة اإلسالمية باقيةً يف املكان األولكل هذه العوامل جعلت فكرة الوح ،اإلسالمي
   ٦)إمرباطورية اخللفاء إىل واليات خمتلفة

إن الرتعة اليت تصبغ : (فقال ،وحتدث عن األثر العظيم الذي قام به اإلسالم يف التأليف بني األمم املختلفة
جعلته مدة تزيد على اثين عشر قرنا دينا متمكنا  ،كل شيء بصبغة الدين واليت امتاز ا اإلسالم منذ أيامه األوىل

لقد حاز اإلسالم فضالً .. يف إمرباطوريات امنحت فيها القوميات وكان هو فيها أكرب قوة تعمل على متاسكها
                                                

  .٢٠الدراسات العربية واإلسالمية يف اجلامعات األملانية، ص )  ١(
  .٢٠الدراسات العربية واإلسالمية يف اجلامعات األملانية، ص )  ٢(
، والعبارة املذكورة وردت يف مقدمة كتـاب جوتتـهلف   ٤٩امعات األملانية، ص الدراسات العربية واإلسالمية يف اجل)  ٣(

  ).م١٩٣٥برلني، (، )املميزات األساسية للشريعة اإلسالمية(برحبشتر 
عمل أستاذًا يف جامعة ليدن، وانصب اهتمامه على تاريخ الصوفية يف اإلسالم، وكتـب   J. K. Birgeبريغ . ك. ج)  ٤(

  .الدين الرومي وغريه أحباثًا عديدة عن جالل
  .١٦١ – ١٦٠ص ). بإشراف كب ( وجهة اإلسالم )  ٥(
  .١٦١وجهة اإلسالم، ص )  ٦(



 ٥٢٢

ال سبيل إلنكاره بأنه عمل على حل مشكلة التفاهم بني األمم وهو فضل ال جيحده حىت غري املسلم ممن يتبع 
   ١)عتنق فكرة أخرى يف احلياةدينا آخر وي
مما يعين الباحثني يف اإلسالم يف إندونيسيا عناية خاصة أن تأثري شعور الوحدة اإلسالمية القدمي : (وقال

اليت زاد عدد ) شركة إسالم(ميكن أن يتجلى أيضا يف حركات كثرية وأظهر ما يكون هذا يف حركة شعبية مثل 
وإن تارخيها ليبين أا تكونت من عناصر غري متجانسة وأن هذه  ،نأعضائها على مليونني يف بعض األحيا

  ٢)العناصر مل تشعر قط مبا بينها من اختالف
إن أفكارا أوروبية خمالفة يف جوهرها : (فقال ،وحتدث عما جنته أفكار الغرب على العامل اإلسالمي

وأحدثت عملية احنالل .. العامل اإلسالمي لألفكار اليت كانت سائدة قبل ذلك وجدت هلا مكانا خفيا يف مراكز
وأصبحت األمة اإلسالمية على .. انتهت يف ميدان السياسة بتكوين ممالك صغرى مشربة بالروح األوروبية

  ٣)وشك التمزق
وهو غريب عن روح اإلسالم غرابته عن روح  –إن التعليم على األسلوب األورويب اجلديد : (وقال
  ٤)ذور احنالل أكثر مما حدثيضع وهو صامت ب –املسيحية 

  :  جوزیف شاخت
: فقال ،فسألت البابا عنه ،٥ )جوزيف شاخت(من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا يف هذا الفصل اسم 

                                                
  .٢٠٠ – ١٩٩وجهة اإلسالم، ص )  ١(
  .١٤، ص )بإشراف كب(وجهة اإلسالم )  ٢(
  .٢٠٠وجهة اإلسالم، ص )  ٣(
  .٢٠١وجهة اإلسالم، ص )  ٤(
، وخترج من جامعيت برسال وليبزج، وعني أستاذًا يف عدد مـن  ١٩٠٢ولد عام  J. S. Schachtجوزيف شاخت  )  ٥(

، وحماضرا للدراسـات اإلسـالمية يف جامعـة أكسـفورد     )١٩٣٤(، ويف اجلامعة املصرية )١٩٣٤-١٩٢٧(اجلامعات األملانية 
وقد اشـتهر  . ، وانتخب عضوا يف عدد من اامع واجلمعيات العلمية)١٩٥٨-١٩٥٧(، وكولومبيا )١٩٥٤(، وليدن )١٩٤٨(

  .بدراسة التشريع اإلسالمي وبيان نشأته وتطوره
نشـأة الفقـه يف   (، و)١٩٣١) (دين اإلسالم: (حقق العديد من النصوص الفقهية، وألف عددا من املصنفات مثل: من آثاره

  ).١٩٥٢) (خالصة تاريخ الفقه اإلسالمي(، و)١٩٥٠) (اإلسالم
ة حول أسس الفقه اإلسالمي، ونشر لبياـا عـدة كتـب ومقـاالت     أن يأيت بنظرية جديد) جوزيف شاخت(وقد حاول 

 .هلذا الغرض) املدخل إىل الفقه اإلسالمي(باإلجنليزية، والفرنسية، واألملانية، ووضع كتاب 
سيصـبح  (يعد من أشهر مؤلفاته على اإلطالق، كما عرب عنه املستشرق جب بأنه ) أصول الشريعة احملمدية(وإن كان كتابه 

 ) املستقبل لكل دراسة عن حضارة اإلسالم، وشريعته، على األقل يف العامل الغريبأساساً يف
) فيزجرالـد (و) روبسـون (و) أندرسـون (تأثرياً بالغاً على مجيع املستشرقني تقريبـاً، مثـل   ) شاخت(وقد أثرت نظريات 

 .فات الغربية من املسلمنيكما أن هلذه النظريات تأثرياً عميقاً على من تثقفوا بالثقا) بوزورث(و) كولسون(و
أن كتاب شاخت حياول ) املستشرق شاخت والسنة النبوية: (حبث بعنوانيف رده على شاخت يف الدكتور األعظمي وقد ذكر 

يف اجلزء األكرب من القـرن  (نه أفهو يزعم .. أن يقلع جذور الشريعة اإلسالمية، ويقضي على تاريخ التشريع اإلسالمي قضاًء تاماً
يكن للفقه اإلسالمي ـ يف معناه االصطالحي ـ وجود كما كان يف عهد النيب، والقانون ـ أي الشريعة ـ من حيث      األول مل

هي هكذا كانت تقع خارجة عن نطاق الدين، وما مل يكن هناك اعتراض ديين أو معنوي روحي على تعامل خاص يف السـلوك،  



 ٥٢٣

وهي يف  ..ولذلك فإن له بعض الشهادات املرتبطة ذا اجلانب ،هذا رجل من قومنا اهتم بالشريعة والقانون
  . وقد وجد من علماء املسلمني من يرد عليه ،ن ختللها بعض سوء الفهمولك ،عمومها شهادات صادقة

من أهم ما أورثه اإلسالم للعامل املتحضر قانونه :( فقال ،فقد حتدث عن أمهية الشريعة اإلسالمية ومتيزها
 حد أن والشريعة اإلسالمية ختتلف اختالفًا واضحا عن مجيع أشكال القانون إىل) بالشريعة(الديين الذي يسمى 

إن الشريعة اإلسالمية شيء .. دراستها أمر ال غىن عنه لكي نقدر املدى الكامل لألمور القانونية تقديرا كافيا
وهي تشتمل على أحكام  ،وهي مجلة األوامر اإلهلية اليت تنظم حياة كل مسلم من مجيع وجوهها ،فريد يف بابه

  ١)قواعد سياسية وقانونية خاصة بالعبادات والشعائر الدينية كما تشتمل على
بل إن . تعترب الشريعة اإلسالمية مثاالً له مغزاه على حنو خاص ملا ميكن أن يسمى قانونا دينيا: (وقال

ومها أقرب ما يكونان إىل الشريعة  ،التشريعني املقدسني اآلخرين اللذين يعتربان مناذج من القانون الديين
خيتلفان عن الشريعة  ،ومها الشريعة اليهودية والقانون الكنسي ،اجلغرافيةاإلسالمية من الناحيتني التارخيية و

ألا  ،ذلك ألن الشريعة اإلسالمية أكثر تنوعا يف صورا مما يف التشريعني املذكورين. اإلسالمية اختالفًا ملموسا
  ٢)تتخذ صورة واحدةجاءت نتيجة نظر وتدقيق من الناحية الدينية يف موضوعات للقانون كانت بعيدة عن أن 

يف منتصف القرن الثاين للهجرة تقريبا أخذ القانون الديين اإلسالمي شكله اجلوهري وقد أصبح : (وقال
على ما هو عليه اآلن ليس جمرد تلك الطريقة اآللية يف إدخال اعتبارات مادية ذات صفة خلقية أو دينية يف 

وهي تنظيم هذا امليدان وترتيبه بعده جزًءا من الواجبات  ،ميدان القانون ولكن بعده عملية أخرى ألطف وأدق
وحتوي الشريعة مبدًءا موحدا فرض نظاما تركيبيا عقليا على خمتلف املواد األولية اليت بين . الدينية للمسلمني

  ٣)أنه هو مادي إسالمي ،غري أن هذا املبدأ غري شكلي أو مستقل ،منها
وأن . وا من السلطان الروحي والتأثري العميق املتأصل لقانوم الدييناملسلمون ال يستطيعون أن يتخلص(

جيب أن خيضع للدين أصبح جزًءا  ،مبعىن أن القانون له شأن العالقات اإلنسانية األخرى –فك القانون الديين 
  ٤)ولنذكر عرضا أن هذا ينطبق أيضا على السياسة وحىت على االقتصاد. أساسيا من النظرة اإلسالمية

                                                                                                                                 
من الصعوبة اعتبار حديث ما مـن   (ة للمسلمني، حيث صرح شاخت بأنه فقد كانت مسألة القانون متثل عملية ال مباالة بالنسب

 )األحاديث الفقهية صحيح بالنسبة إىل النيب
قد أسهمت هذه الدعوى اليت أطلقها شاخت، يف تأسيس مقوالت وأفكار، رددها عدد من الكتاب املتغـربني يف بالدنـا،   و

  .ه اإلسالمي هجوماً عنيفاً، وكأن الفقه ال عالقة له بالكتاب والسنةفتعرضت السنة الشريفة إىل اامات ظاملة، وهوجم الفق
، لدحض هذه الفرية، من خالل جداول إحصائية برهن فيها علـى أن تشـريعات   ه هذاسعى الدكتور األعظمي يف حبثوقد 

تـنص علـى أن التحـرمي     القرآن الكرمي مشلت عموم جوانب احلياة كلها، وأكد على أن اإلسالم جاء بعقيدة يف جمال التشريع،
والتحليل من حق اهللا سبحانه وتعاىل وأنه طلب من املسلمني اخلضوع التام ألوامر اهللا سبحانه وتعاىل، وانه أنزل هلم من أصـول  

  .يقضي بني الناس التشريع ما يكفي لسد حاجام، ومتثيالً ألوامر اهللا سبحانه وتعاىل كان رسول اهللا 
  .٩/  ٣، )ف شاخت وبوزورثتصني(تراث اإلسالم )  ١(
  .١٠/  ٣، )تصنيف شاخت وبوزورث(تراث اإلسالم )  ٢(
  .١٠٧، ص )حترير كرونبادم(الوحدة والتنوع يف احلضارة اإلسالمية، )  ٣(
  .١١٩، ص )حترير كرونبللوم(الوحدة والتنوع يف احلضارة اإلسالمية )  ٤(
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يف الطرف املقابل من البحر : (فقال ،وحتدث عن تأثري الشريعة اإلسالمية على شرائع الديانات األخرى
وهناك تأثري التشريع اإلسالمي على .. املتوسط جند التشريع اإلسالمي قد أثّر تأثريا عميقًا يف مجيع فروع القانون

.. مشلهم تسامح اإلسالم وعاشوا يف الدولة اإلسالميةقوانني أهل الديانات األخرى من اليهود والنصارى الذين 
وليس هناك شك يف أن الفرعني الكبري للكنيسة املسيحية الشرقية ومها اليعاقبة والنسطوريون مل يترددوا يف 
االقتباس حبرية من قواعد التشريع اإلسالمي وهذا االقتباس كان يف كل تلك املوضوعات اليت ميكن أن يتصور 

  ١)تدخل يف نظر القاضي املسلم املرء أا
  .فما ال يدرك كله ال يترك كله ..إن هذه كلمات طيبة من رجل مثله: قلت

  :ادوین كالفرلي
هذا : فقال ،فسألت البابا عنه ،٢ )ادوين كالفريل(من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا يف هذا الفصل اسم 

  .فكان صدقه من شهادات الصدق اليت يهتدى ا ..رجل من قومنا أنطقه اهللا بالصدق يف بعض احملال
بتأثري  ،يفصل كثري من الناس: (فقال ،فقد حتدث عن مشولية الشريعة اإلسالمية للحياة جبميع تفاصيلها

ويأخذ الربوتستانت الغربيون هذا الفصل  ،بني الدين والدولة ،مرياثهم الثقايف وظروفهم االجتماعية وتعليمهم
 ،الواقع أن هذا الفصل بني الدين والدولة أمر جديد يف املسيحية ابتدعته فيها أقلية مذهبية ولكن. قضية مسلمة

  ٣)ومل يعرف اإلسالم أو سواه من األديان العاملية مبدأ الفصل
لنضرب مثالً على الدراسة الرتيهة مبقال كتبه : (فقال ،وحتدث عن القيم الروحية اليت متيز ا اإلسالم

يعرف فيه  ،١٩٤٠سنة  ،عدد يناير ،يف جملة العامل اإلسالمي Arthur Jeffery–فري األستاذ آرثر جي
  ٤)فقد اعترف اعترافًا صرحيا بالقيم الروحية املمتازة يف دين ال يدين هو به.. إحدى الترمجات اإلجنليزية للقرآن

أن اإلسالم أمد أوروبا  لقد رأينا كيف: (فقال ،وحتدث عن تأثري احلضارة اإلسالمية يف احلضارة العاملية
ودراسة اللغة العربية مكنتا دول أوروبا  ،اجلنوبية الغربية بالعلم والثقافة وكيف أن ترمجة القرآن إىل الالتينية

الغربية من الوصول إىل املعرفة الدقيقة بالدين اإلسالمي ولكن املسيحيني قد أخذوا عن املسلمني أمورا كثرية 
ومل ميضِ .. ة اإلسالمية والعربية الغذاء األول للعلماء املسيحيني يف القرون الوسطىفقد كانت الثقاف.. أخرى

حني قليل على حركة الترمجة حىت ظهر علماء وأساتذة مسلمون متثلوا الثقافة اإلغريقية وجعلوها جزًءا ال 
ا يف هذا الصدد عناية ومما يعنين. وقد نقل كل ذلك فيما بعد إىل الغرب. ينفصل من ثقافة املسلمني وحضارم

                                                
  .٢٩ – ٢٧/  ٣، )تصنيف شاخت وبوزورث(تراث اإلسالم )  ١(
م، خترج باللغات الشرقية من جامعة برنستون، وعني عضوا يف البعثة ١٨٨٢ولد عام  E. Calverleyادوين كالفريل )  ٢(

) ١٩٣٢-١٩٣٠(، وحماضرا يف مدرسة كنيـدي للبعثـات   )١٩٣٠-١٩٠٩(العربية اليت نظمتها الكنيسة يف الواليات املتحدة 
وأستاذًا زائـرا يف اجلامعـة   ) ١٩٥٢-١٩٤٧(وحمررا لة عامل اإلسالم، ) ١٩٥١-١٩٣٢(وأستاذًا للعربية واإلسالميات فيها 

  ).١٩٤٥-١٩٤٤(األمريكية بالقاهرة 
  .وغريها)..١٩٣٨(اإلسالم (، ١٩٣٦٩) (حممد(، )١٩٢٥) (العبادة يف اإلسالم(، )١٩٢٤) (القرآن: (من آثاره

  .١٧٣ ، ص)بإشراف كويلر يونغ(جمتمعة وثقافية : الشرق األدىن)  ٣(
  .١٨٦الشرق األدىن، ص )  ٤(
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خاصة أن نذكر أن املسلمني قد هضموا العلم والفلسفة اهليلينية مث حوروا فيهما ليالئموا بني معرفتهم اجلديدة 
  ١)وبني روح العقيدة القرآنية

ويف البالد اجلديدة اليت استوطنوها علموا . أخذ املسلمون عقيدم معهم حيثما استقر م غزوام: (وقال
سبوا من معارف وعلوم انتقلت فيما بعد إىل أوروبا الغربية وسواها من أقطار األرض وكانت النتيجة أن ما اكت

  ٢)أصبح علم العرب واإلسالم لباب الثقافة يف أوروبا
أن يقلل من أمهية تأثري التفكري الفلسفي الديين  ،من الطبيعي أن حياول بعض علماء املسيحية اليوم: (وقال

واحلق أن حماولتهم هذه هي يف ذاا دليل على وجود هذا التأثري وعلى . م الالهوت املسيحياإلسالمي يف عل
  ٣)أمهّيته

املنتصرة أحدا جيرب  مل حيمل املسلمون أثناء غزوام: (فقال ،وحتدث عن مساحة املسلمني مع خمالفيهم
حبرية ممارسة شعائر دينهم بشرط دفع  فقد أقر اإلسالم ألهل الكتاب. املسيحيني أو اليهود على اعتناق اإلسالم

وكل ما طالبهم به هو أن يسلموا للدين اجلديد بالسيادة املدنية والسياسية اليت متثلت يف الدولة . اجلزية
  ٤)اإلسالمية
  ٥)احتفظ املسلمون لألقليات غري املسلمة يف البالد اليت فتحوها حبقوقهم وامتيازام الدينية: (وقال

يف القرآن آية كرمية تفيض بالصدق واحلكمة : (فقال ،التسامح عند املسلمني بإعجابوحتدث عن منطلق 
من : البقرة( ﴾ ال إِكْراه في الدينِ ﴿:وهي تقول بأن ،يعرفها املسلمون مجيعا وجيب أن يعرفها غريهم

  ٦)٢٥٦اآلية
  :  كویلر یونغ

هذا : فقال ،فسألت البابا عنه ،٧ )كويلر يونغ(من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا يف هذا الفصل اسم 
  :سأورد لك بعضها ..وقد أنطقه اهللا بشهادات متتلئ صدقا ..رجل صادق من قومنا

إن اإلسالم قد أسهم بصفة فعالة يف تقدم : (قال ،فمنها حديثه عن أثر اإلسالم يف تقدم اتمعات البشرية
نظام اجلماعة  –والذي يقوم على رابطة الدم  –لي الذي ورثه وقد استبدل بالنظام القب ،اجلماعة اإلنسانية

                                                
  .١٧٥ – ١٧٤، ص )بإشراف كويلر يونغ(جمتمعه وثقافته : الشرق األدىن)  ١(
  .١٧٦ – ١٧٥الشرق األدىن، ص )  ٢(
  .١٧٦الشرق األدىن، ص )  ٣(
  .١٦٤ – ١٦٣، ص )بإشراف كويلر يونغ(جمتمعه وثقافته : الشرق األدىن)  ٤(
  .١٦٤الشرق األدىن، ص )  ٥(
  .١٨٢الشرق األدىن، ص  ) ٦(
أستاذ العالقات األجنبية جبامعة برنستون، ورئـيس قسـم اللغـات     Prof. T. Guyler Youngكويلر يونغ  )  ٧(

 Near Eastern Culture and: من أهم مؤلفاته. واآلداب الشرقية ا، كان مساعد أستاذ اللغات السامية جبامعة تورنتو
Society, ١٩٥١.  
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  ١)املشتركة يف العقيدة واليت يقوم ترابطها االجتماعي على أساس من األخوة واملساواة
إن النظرية القانونية اإلسالمية وما جرى عليه العمل يف : (فقال ،وحتدث عن ربانية الشريعة اإلسالمية

وال من الدولة واملسلم إىل اليوم حيس ) املدينة(لوحدة والنظام من اهللا ال من صدر اإلسالم يستمد قاعدة ا
  ٢)إحساسا واضحا حبكم اهللا يف احلياة اليومية

اإلسالم خيتلف عن املسيحية الرومانية يف :(فقال ،وحتدث عن صفاء التوحيد يف اإلسالم مقارنة باملسيحية
ولقد تبدو الربوتستانتية اخلالصة دينا كهنوتيا إذا وازناها . والقرابنيأنه ال يتخذ لنفسه نظم الكنيسة والقسيسني 

  ٣)باإلسالم الذي حيرص على التوحيد اخلالص والذي ال حيتمل أي تدخل بني اإلنسان وخالقه
إن املسلم ميلك املقدرة على استعمال طريقة : (فقال ،وحتدث عن العقلية العلمية اليت متيز ا املسلم

  ٤)ليأخذ من احلياة أقصى ما تستطيع أن تعطيه ، كل األوضاع املمكنة لنموذج ماالتجربة يف
ثقافيا تستعمل باملعىن الواسع لتدل ) اإلسالم(كلمة : (فقال ،وحتدث عن تأثري اإلسالم يف البناء احلضاري

أكثر من ثالثة  واليت وجهها وسيطر عليها الدين اإلسالمي منذ –رغم تنوعها  –على تلك املدنية املتجانسة 
  ٥)عشر قرنا

عندما انتقلت عاصمة اإلسالم إىل بغداد يف منتصف : (فقال ،وحتدث عن تأثري اإلسالم يف احلضارة العاملية
وأصبح ما جاء به القرآن من لغة وقانون ودين حيكم من  ،القرن الثامن امليالدي كان عصر الفتوح قد انتهى

ل مخسمائة السنة اليت حكم فيها العباسيون منى اإلسالم نظامه ويف خال). هرقل(حدود الصني على أعمدة 
الفكري وثقافته املتجانسة على أساس من اإلحياء البارع للمعارف الكالسيكية يف القرنني التاسع والعاشر 

ت ويف القرن الذي تالمها حيث بلغ –هذا اإلحياء الثقايف يف ذنيك القرنني . الشرقي) الرنيسانس(امليالدي وهو 
الغريب يف القرنني ) الرنيسانس(وأصبح أساس .. هو الذي نقل إىل العامل الالتيين –الثقافة اإلسالمية قمة تطورها 
  ٦)اخلامس عشر والسادس عشر

  ٧)يستشهد بأقواهلما) بيكون(وكان  ،كان الفارايب وابن سينا معروفني جيدا يف أوروبا: (وقال
ث العلمي اجلديد وطريقة املالحظة والتجربة اللذين أخذت ليس هناك من شك يف أن روح البح: (وقال

  ٨)ما أوروبا إمنا جاءا من اتصال الطالب الغربيني بالعامل اإلسالمي
وقد بدأ . عندما جاء حممد وظهر اإلسالم حتول التيار الثقايف إىل عكس االجتاه الذي كان يسري فيه: (وقال

                                                
  .٢٤٣ – ٢٤٢سالمية واحلياة املعاصرة، الثقافة اإل)  ١(
  .٢٤٣الثقافة اإلسالمية واحلياة املعاصرة، ص )  ٢(
  .٢٤٣الثقافة اإلسالمية واحلياة املعاصرة، ص )  ٣(
  .٢٥٧الثقافة اإلسالمية واحلياة املعاصرة، ص )  ٤(
  .٢٣٢الثقافة اإلسالمية واحلياة املعاصرة، ص )  ٥(
  .٢٣٤ياة املعاصرة، ص الثقافة اإلسالمية واحل)  ٦(
  .٢٤٢الثقافة اإلسالمية واحلياة املعاصرة، ص )  ٧(
  .٢٤٧الثقافة اإلسالمية واحلياة املعاصرة، ص )  ٨(
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نه ميكن للمؤرخ أن يتعرف على األسباب اليت جتمعت رويدا رويدا هذا التحول مفاجئًا يف مظهره بالرغم من أ
 ،ومن جزيرة العرب اندفعت محاسة هؤالء الساميني م. حىت أنتجت هذا االنعكاس يف اجتاه التيار الثقايف

 ،ويف العصر اإلسالمي الذهيب. ومعهم دينهم ولغتهم إىل حدود الصني يف الشرق وإىل جبال الربانس يف املغرب
وخلقوا هم أنفسهم  ،آتت البذور الثقافية اليت جلبها العرب من اإلغريق والفرس واهلند أكلها ،عصر العباسيني

فنهضت  ،وكان هلا تأثريها الواضح يف أحناء أوروبا املختلفة ،سيطرت وسادت يف العصور الوسطى ،ثقافة حية
عا من الشرق إىل الغرب فبلغ قمته يف القرن وظل تيار الثقافة يف العصور الوسطى مندف.. ا على مر الزمن

  ١)الثالث عشر
وأضاف إىل تراثها الثقايف القدمي والكالسيكي  ،لقد قدم العلم اإلسالمي لإلنسانية خدمات عظيمة: (وقال

  ٢)وظل يلعب دوره حىت تسلّم العلم الغريب منه القيادة ،الشيء الكثري
أال يكون هلا  ،٣يدين ا ثالمثائة مليون من األنفس ،اإلسالمليس من املعقول لثقافة حية كثقافة : (وقال

  ٤)يف احلضارة العاملية اليت أخذت يف الظهور والتكامل يف العصر احلديث –بالفعل أو بالقوة  –تأثري 
إن الوحدة اإلسالمية قد أصيبت : (فقال ،وحتدث عن تأثري اإلسالم يف الوحدة بني الشعوب اإلسالمية

ومع ذلك فإن بني شعوب اإلسالم .. ؤول عن ذلك هو احلضارة الغربية وعناصرها الدنيويةواملس ،بالعطل
ومن واجب املسيحية أن تقدر هذه  ،وأصوالً عقدية تقوم عليها وحدة يف الثقافة ،املتعددة املختلفة مثاالً مشتركًا

يعرف حكما أعلى بيده مصري والذي ال  ،إن عاملنا هذا الذي مزقته اجلماعات املتحاربة. الظاهرة وتقلدها
 –وال شك أن هذه الوحدة  ،ليجدر به أن يتدبر تصور الوحدة اجلوهرية للحياة كما أسسها اٍإلسالم ،اإلنسانية

يف احلاجات الروحية للناس يف أيامنا  –بالقوة إن مل يكن بالفعل  –سيكون هلا أثرها  –يف أحسن صورها 
  ٥)احلاضرة

وهو ما  ،لإلسالم نصيب آخر من الفضل متفرع عن سابقه: (فقال ،ع غريهوحتدث عن مساحة اإلسالم م
يستطيع أن يرى املسيحية  –يف إطار األخوة اإلسالمية  –أن اإلسالم .. حققه من التسامح بني أجناس البشر

  ٦)جناحا حقيقيا فعليا يف ميادين التسامح البشري
ل الثالث من أفضال اإلسالم ذلك الروح احلقيقي من الفض: (فقال ،وحتدث عن معاداة اإلسالم لالستبداد

  ٧)حمتاج إىل أن يطابق فعله قوله يف هذه الناحية –ال شك  –الدميقراطية يف عامل 
  :  بارتولد شبولر

                                                
  .٧، ص )بإشراف كويلر يونغ(جمتمعه وثقافته : الشرق األدىن)  ١(
  .١٠الشرق األدىن، ص )  ٢(
  .ليار نسمةأما اليوم، فيدين باإلسالم أكثر من م.. ذلك يف عصره)  ٣(
  .٢٥٥الثقافة اإلسالمية واحلياة املعاصرة، ص )  ٤(
  .٢٥٦الثقافة اإلسالمية واحلياة املعاصرة، ص )  ٥(
  .٢٥٦الثقافة اإلسالمية واحلياة املعاصرة، ص )  ٦(
  .٢٥٦الثقافة اإلسالمية واحلياة املعاصرة، ص )  ٧(
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لقد : فقال ،فسألت البابا عنه ،١ )بارتولد شبولر(من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا يف هذا الفصل اسم 
إن املسيحية ( :بالصدق عندما قال ـ متحدثا عن مساحة اإلسالم مقارنة باملسيحية ـنطق هذا الرجل 

أن املسيحية مل تسمح بوجود األديان الغريبة يف . واإلسالم يقفان موقفني خمتلفني يف موضوع األقليات الدينية
وهذا .. لمني وغري املسلمنيأما يف اإلسالم فكان يوجد تبادل ثقايف بني املس) باستثناء الدين اليهودي(أراضيها 

إذا  ،وهو اإلسالم الذي كان ظهوره(الفرق امللحوظ ميكن تفسريه بأن املسيحية شهدت قيام دين منافس هلا 
أما اإلسالم فقد اعترف نظامه الديين ). تكلمنا من الناحية الواقعية مناقضا الدعاء املسيحية بأا آخر وحي مرتل

وذه الطريقة أصبح من املمكن أن ينقل .. اليت كانت تعيش معه جنبا إىل جنب منذ البداية بالعقائد األخرى
  ٢)النساطرة الثقافة الكالسسيكية وأن يقوم اليهود بدورهم يف بالد األندلس اإلسالمية

  :  ارنست بانرث
هلذا : فقال ،فسألت البابا عنه ،٣ )ارنست بانرث(من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا يف هذا الفصل اسم 

  :الرجل شهادات ترتبط باحلضارة اإلسالمية
: قال ،وحتليهم باملنهج العلمي ،وتواصلهم مع الثقافة العاملية ،منها حديثه عن موقف املسلمني من العلم

. بل اهتموا ا وبذلوا جهدهم هلضمها ومن مث تطويرها ،إن العرب مل خيربوا ما وجدوه من عناصر ثقافية(
العرب فتحوا باب التعرف على احلضارة اليونانية منذ عصر األمويني والعباسيني بواسطة  ونرى هنا أن

وعلى هذه الطريقة تطورت الثقافة حتت محاية اإلسالم بالعربية اليت هي واسطة ممتازة للتعبري عن  ،املترمجني
إىل ذكر أمساء الفالسفة الذين فتحوا وال أراين حباجة . األفكار العليا واليت ال تفوقها يف هذا لغة من لغات الدنيا

وما يهمنا هنا هو استعداد العرب الستعمال الطرق العلمية اليت  ،آفاقًا جديدة لفهم أسرار الطبيعة والوجود
وال . قواعد املنطق الشديدة: وثانيتها ،مراقبة الطبيعة والتجربة: واليت كانت أوالها. تعلموها من أرسطو طاليس

وال خيفى أن هذا . سالمية ارتفعت يف القرون الوسطى إىل علو مل ينته إليه قوم آخرونشك أن احلضارة اإل
وأما الغرب األورويب فلم يستطع . االعتالء كان مثرة االجتهاد يف كل نواحي الثقافة وتطبيق الطرق العلمية

                                                
انية، وعني معيدا للدراسات اإلسالمية دفعة لغات الشرق األدىن خترج من اجلامعات األمل  b. Spulerبارتولد شبولر  )  ١(

وعدد من اجلامعات األخرى كما عمل أستاذًا زائرا يف ) ١٩٤٢(يف جامعة جوتنجن، وأستاذ كرسي يف جامعة ميونخ ) ١٩٣٩(
  .لبلدان اإلسالميةجييد العديد من اللغات، وخترج عليه عدد من املتخصصني من ا ١٩٥٦-١٩٥٥(جامعيت أنقرة واستنبول 

  ).١٩٥٣-١٩٥٢) (تاريخ البلدان اإلسالمية(و) ١٩٤٣) (املغول يف روسيا(و) ١٩٣٩) (مغول إيران: (من آثاره
  .٢٣٩، ص )حترير كرونباوم(الوحدة والتنوع يف احلضارة اإلسالمية )  ٢(
واليونانية مث العربية، كما تعلـم  ، ودرس الالتينية ١٨٩٥ولد يف مدينة ليبزج، سنة  .E. Baunerthارنست بانرث  )  ٣(

، وتعلم األردية، مث عاد إىل ١٩٢٥، وانتقل إىل اهلند فاستقر فيها حىت عام ١٩١٧الفارسية والتركية، أسره اإلنكليز يف اجلبهة سنة 
وقـد  . اآلداب األملانيةوعني أستاذًا للفلسفة والتاريخ و. أملانيا، فتابع دروسه ونال الدكتوراه يف اللغات اإلسالمية من جامعة فينا

  .توىل مناصب عديدة وطوف يف عدد من البلدان
، وله دراسات عن الفالسفة )بتكليف من اليونسكو) (التفاهم بني الشرق والغرب(، )١٩٥٨) (اإلسالم اليوم وغدا: (من آثاره

  .املسلمني، كما حقق العديد من النصوص، وكتب العديد من األحباث يف االت املختلفة
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األقوام األوروبية  واآلن نرى كيف تعجبت ،وكذلك دولة بيزنطية فقد جتمدت. حينئذ فهم الثقافة وتطويرها
  ١)من مجال الثقافة العربية اليت امتدت من حدود الصني واهلند إىل جبال الربانس

كان أول من قلد العرب يف : (قال ،وتصديره إىل أوروبا ،ومنها حديثه عن سبق املسلمني للمنهج التجرييب
ة يف أوروبا العرب على إدخال وحىت اآلن يشكر علماء الطبيع. يف إنكلترا) روجر بيكون(التجربة الراهب 

  ٢)طريقة التجربة العلمية اليت دلّت على التطور احلديث يف مجيع امليادين
مل يزل العلماء يواصلون الكشف عن العناصر : (قال ،ومنها حديثه عن تأثري املسلمني يف احلضارة الغربية
ة تظهر آثار منشورة تشهد بأننا ال نقدر ويف كل سن ،العربية املؤثرة يف الفكر األورويب خالل القرون الوسطى

  ٣)اآلن ما أخذه األوروبيون من العرب
انتشرت يف أوروبا الرغبة العظيمة لدراسة اللغة اليونانية منذ تعرفوا على الفلسفة اليونانية بواسطة : (وقال

رن اخلامس عشر املسماة وأدى هذا االهتمام اجلديد بالتدريج إىل تلك احلركة الثقافية يف أوروبا يف الق ،العرب
 ،ومل يزل االهتمام يف أوروبا بعلوم العرب خالل تلك الدورة )Renaissance(حبركة إحياء العلوم القدمية 

  ٤)بل لقد أدى إىل االشتغال بالعربية من جديد يف القرن السابع عشر
    :ماكس مایروھوف

: فقال ،فسألت البابا عنه ،٥ )اكس مايروهوفم(من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا يف هذا الفصل اسم 
: منها قوله عن حرية التعليم ومراكزه ومناهجه ،هلذا الرجل شهادات طيبة ترتبط باهتمام املسلمني بالعلم

 ،وكان لكل مسجد كبري وما يزال.. كانت حرية التعليم مكفولة مؤمنة للجميع يف معاهد بغداد ومساجدها(
وكان احلج إىل مكة .. اضيع الدينية وحدها بل يف األحباث الفلسفية والعلمية أيضامكتبته اخلاصة ال يف املو

إذ ال مفر للتالميذ القادمني من اهلند وإسبانيا وآسيا  ،املكرمة فريضة على كل مسلم مما ساعد على انتشار العلم
.. علمية واالتصال مبشاهري العلماءالصغرى وأفريقية من املرور ببالد خمتلفة فتتاح هلم زيارة املسجد واملعاهد ال

  ٦)وكانت الطريقة العملية يف التدريس آنذاك شبيهة بالطريقة املتبعة اليوم
إن عظمة العلم اإلسالمي : (فقال ،وحتدث عن بعض مظاهر التقدم العلمي الذي وصل إليه املسلمون

بطليموس (الرياضية ضياء ) ابن اهليثم وكمال الدين(ها هنا نكشف مقدرة . تتجلى يف ميدان البصريات
                                                

  .٩ – ٨تأثري الفلسفة اإلسالمية يف تطور الفكر األورويب، ص )  ١(
  .١١ – ١٠تأثري الفلسفة اإلسالمية يف تطور الفكر األورويب، ص )  ٢(
  .١١تأثري الفلسفة اإلسالمية يف تطور الفكر األورويب، ص )  ٣(
  .١١تأثري الفلسفة اإلسالمية يف تطور الفكر األورويب، ص )  ٤(
مستشرق أملاين وكحال شهري، مارس طبه يف مصر زهـاء ربـع    Dr. Max Meyerhofمايروهوف  ماكس . د)  ٥(

قرن، مث أمل جبانب مهم من اللغات، واطلع خالل إقامته الطويلة يف الشرق على كنوز املخطوطات، ونشر وأحيا عددا من املصادر 
يف مواضيع تاريخ الطب العريب نشرها يف خمتلف االت العلمية  العربية، هذا عالوة على العديد من الرسائل بالفرنسية واإلنكليزية

  .املشهورة
  .٤٨٣ – ٤٨٢، ٤٥٨، ص )إشراف سري توماس ارنولد(تراث اإلسالم، )  ٦(
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  ١)أن هذا النوع من العلوم مدين للمسلمني بتقدم حقيق باقٍ مقرون إىل امسهم على مر الدهور). وإقليدس
م سقطت طليطلة أعظم ١٠٨٥يف عام : (فقال ،وحتدث عن استفادة احلضارة الغربية من العلوم اإلسالمية

املسيحيني وصار تالميذ الالتني يفدون إىل العاصمة اجلديدة  مركز للثقافة اإلسالمية يف الغرب بأيدي اإلسبان
  ٢)ليظهروا إعجام مبا يرون من بقايا حضارة املغرب ولكي يدرسوا الفنون العربية

مثة تراجم عديدة عن العريب استخدمت بصورة واسعة يف التدريس اجلامعي على األخص يف فرنسا : (وقال
اإلغريقي العلمي إىل تربة أوروبا ادبة  –لت مئات من تراجم التراث العريب ذا الطريق انتق. ومشايل إيطاليا

  ٣)وكانت النتيجة زخات من املطر الوابل أحيا تلك األرض املوات
كانت العلوم اإلسالمية وهي يف أوج عظمتها تضيء كما يضيء القمر فتبدد غياهب الظالم الذي : (وقال

) إحياء العلوم(وملا كان لتلك العلوم سهمها األوىف يف توجيه عهد . .كان يلف أوروبا يف القرون الوسطى
  ٤)فعلينا أن نقر مذعنني بأن التراث العريب اإلسالمي مازال يعيش يف علومنا حىت اآلن ،وحث خطواته
  :كولد تسیھر

لقد  ..لرجلأعرف هذا ا: فقلت ،٥ )كولد تسيهر(من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا يف هذا الفصل اسم 
  .أثار شبها كثرية مألتنا عداوة له

  .ال ينبغي لقلب املؤمن أن ميتلئ عداوة: قال
  .فوقع يف شبه كثرية أوقع فيها غريه ،ولكنه هرف مبا ال يعرف: قلت
  وهل صححتم أخطاءه؟: قال
  .لقد انتدب لذلك علماء فحول ردوا عليه أبلغ الردود ..أجل: قلت

                                                
  .٤٩٤تراث اإلسالم، ص )  ١(
  .٤٩٦تراث اإلسالم، ص )  ٢(
  .٥٠٢تراث اإلسالم، ص )  ٣(
  .٥٠٦تراث اإلسالم، ص )  ٤(
ولد ألسرة يهودية، درس يف بوادبست مث برلني، مث انتقل )١٩٢١-١٨٥٠) Ignaz Goldziher.إجناز جولدزيهر)  ٥(

  . إىل جامعة ليبسك والتحق فيها بقسم الدراسات الشرقية
. عمل يف جامعة بودابست يف جمال الدراسات العربية واإلسالمية. رحل إىل القاهرة وسوريا وحضر بعض الدروس يف األزهر

  . ١٨٩٤ات السامية عام أصبح أستاذاً للغ
باريس ) (العقيدة والشريعة يف اإلسالم(وكتاب . كتب سيالً من املقاالت واألحباث يف االت اآلسيوية والغربية بأكثر من لغة

  .كما حقق العديد من النصوص القدمية. يف جزأين كبريين) درس يف اإلسالم(، و)١٩٢٠
وما تـزال جامعـة   . يومنا هذا حيث انتشرت كتبه يف خمتلف اللغات األوروبية وكان له تأثري يف الدراسات االستشراقية حىت

برنستون ـ مثالً ـ تقرر كتابه دراسات إسالمية يف مناهج قسم دراسات الشرق األدىن حيث قامت اجلامعة بنشر ترمجة جديدة   
  .هلذا الكتاب مع تعليقات املستشرق برنارد لويس

السنة ومكانتـها يف  ( ا كثري من املسلمني ومن أبرزهم الدكتور مصطفى السباعي يف كتابه وقد رد على بعض الشبه اليت أثاره
  ) التشريع اإلسالمي
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  .فقد خدمكم إذن: قال
  .وقد عادانا ،كيف خيدمنا: قلت
  .وما توجهتم للعامل تعرفونه بدينكم ..وما كتبتم ..لوال أنه استفزكم ما حتركتم: قال
  .فإن استفزازات هؤالء تسيل حربا كثريا ..صدقت يف هذا: قلت
فإن وجدت مناعة وقوة أكسبت هذه  ،إن شبه هؤالء كالفريوسات اليت ترتل بفنادق األجسام: قال

  .وإن وجدت ضعفا وهوانا أكسبتها ضعفا وهوانا ،عة وقوةاألجسام منا
  ولكن هذا يهودي؟ ..صدقت يف هذا: قلت
  أليس الكفر ملة واحدة؟ ..ما يضرك أن يكون يهوديا أو مسيحيا أو الدينيا: قال
  .ولكن اليهود يستعمرون أرضنا: قلت
أمل يكن  ..ل جمالس العلم والدعوةفاحلرب العسكرية ال ينبغي أن تدخ ..ال ينبغي أن ختلطوا األمور: قال

  .ويقاتل هذه ،ويناظر هذه ،فيجلي هذه ،يتعامل مع كل قبيلة من قبائل اليهود حبسب ما تتطلبه رسول اهللا 
  .صدقت: قلت
وقابلوا  ..وقابلوا العامة بسالح اإلميان والدعوة والسالم ..قابلوا العلماء بسالح العلم ..فهكذا افعلوا: قال

  .ح االستعداداجليوش بسال
  فهل هلذا الرجل شهادات عن اإلسالم؟: قلت
  .فالقلب مهما احنرف البد أن يوجه وجهته يوما للحقيقة ..أجل: قال

إن حممدا قد بشر : (فقال ،يف دعوته لقد حتدث هذا الرجل عن الصدق العظيم الذي أبداه رسول اهللا 
وبعقيدة ثابتة بأن هذا املذهب حيقق صاحل اجلماعة  ،برةمبذهبه للمرة األوىل حبماس مل يفترا ومل تعوزه املثا

  ١)وقد كان يف ذلك كله مظهرا إلنكار الذات برغم سخرية اجلمهور ،اخلاصة
أن حممدا كان بال شك أول مصلح  ،احلق: (فقال ،بل أول مصلح عريب ..مصلحا واعترب رسول اهللا 

  ٢)حقيقي يف الشعب العريب من الوجهة التارخيية
يف هذا العصر نرى النيب : (فقال ،يف مواجهته خلصومه ث عن احلكمة اليت حتلى ا رسول اهللا وحتد

يف مقاومة خصومه الذين شرعوا يف معارضة مقاصده  ،يستخدم حنكته املفكرة ورويته الدقيقة وتبصره العاملي
  ٣)وغاياته يف داخل موطنه وخارجه

 علينا إن أردنا أن نكون عادلني بالنسبة إىل : (فقال ،ا اإلسالموحتدث عن القيم اخللقية الرفيعة اليت جاء
وأن احلياة طبقًا لتعاليم هذه القوة ميكن  ،أن نوافق على أنه يوجد يف تعاليمه قوة فعالة متجهة حنو اخلري ،اإلسالم

واألمانة يف  ،اهللاهذه التعاليم تتطلب رمحة مجيع خلق . أن تكون حياة طيبة ال غبار عليها من الوجهة األخالقية
                                                

  .١٣ – ١٢العقيدة والشريعة يف اإلسالم، ص )  ١(
  .١٣العقيدة والشريعة يف اإلسالم، ص )  ٢(
  .٢٢ – ٢١العقيدة والشريعة يف اإلسالم، ص )  ٣(



 ٥٣٢

كما تتطلب سائر الفضائل اليت أخذها  ،وقمع غرائز األثرة ،واحملبة واإلخالص ،عالقات الناس بعضهم ببعض
ونتيجة هذا كله أن املسلم الصاحل حييا  ،واليت يعترف حممد بأنبيائها أساتذة له ،اإلسالم عن األديان السابقة

  ١)حياة متفقة مع أدق ما تتطلبه األخالق
وقد اقتنع هؤالء الرجال : (فقال ،حتدث عن آداب االختالف اليت كانت سائدة بني السلف من الفقهاءو

وعلى هذا األساس كانوا  ،وأم خيدمون مبدًءا واحدا ،الفقهاء العمليون من أول األمر بأم مجيعا على احلق
األمر الذي كان  ،داد العجب عند الفقهاءومل يظهر التعصب املذهيب إال عندما از.. يتبادلون االحترام الواجب
وقد بقي إىل يومنا هذا االعتقاد السائد بأن األعمال املخالفة للمذاهب الفقهية .. موضع لوم أهل اجلد منهم

أولئك  ،جيب االعتراف بأا كلها مستحقة للتصديق على التساوي ما دامت ترجع إىل تعاليم األئمة وأعماهلم
  ٢)على االعتراف بإمامتهم وحدهاالذين أمجع املسلمون 

وسنالحظ حقًا أن هذا املبدأ الفقهي : (فقال ،وما حيمله من معاين التحرر) اإلمجاع(وحتدث عن أصل 
ضد ديكتاتورية  ،فهو يقدم ،وهو اإلمجاع بالنسبة لإلسالم حيمل يف طياته بذور التحرر والتطورات املستطاعة

د حقق على األقل يف املاضي كعامل مهم مطابقة اإلسالم للعصر وق ،قوة للتعادل ،اجلمود وقتل الشخصية
فماذا عسى ميكن أن يكون باستعماله يف املستقبل؟ ويف احلق أن هذا املبدأ املتبع ملحوظ عند جمددي  ،وقتئذ

  ٣)فهو الباب الذي جيب بواسطته أن تنفذ إىل بناية اإلسالم عوامل القوى الشابة ،اإلسالم يف عصرنا
واحلياة يف الفقه ليست مقصورة على أمور العبادات : (فقال ،مشولية الشريعة اإلسالمية وحتدث عن

وال يفلت فصل من فصول . فالفقه اإلسالمي ضم فروع احلياة واحلقوق املدنية والسياسية والعقوبات ،وحدها
شخصية أو العامة داخلة يف وكل األمور املتعلقة باحلياة ال ،الفقه من أن يدخل حتت قاعدة مبنية على أساس ديين

  ٤)الواجبات الدينية وبواسطة هذا يعتقد الفقهاء أن كل حياة املؤمنني موافقة لطلبات الدين
من  ،ومعرفة األقوال املتفرعة الكثرية يف دائرة الفقه اإلسالمي: (فقال ،وحتدث عن ثراء الفقه اإلسالمي

وكذلك  ،د االختالف يف الرأي أو العمل يف مذهب آخراألدلة اليت يسوقها أصحاب املذهب لتأييد مذاهبهم عن
ويقدم فرصة  ،كل ذلك يصور لنا فراغًا عاليا من الفقه يف اإلسالم ،نقد هذه األدلة من وجهة نظر املذهب نفسه

نظرا ألمهية  ،دائمة ملعرفة الذكاء العلمي يف هذه الدائرة اليت هي لإلسالم يف أوطانه ذات فائدة وأمهية خاصة
  ٥)قد ظهرت فيها منذ العصور القدمية للمدارس الفقهية كتب كثرية ،يف هذه الدائرة ،ه األحباثهذ

إنه مما ال ميكن إنكاره أن األوامر القدمية اليت وضعت للمسلمني :(فقال ،وحتدث عن مساحة املسلمني
قهي كانت قائمة على روح أثناء هذه املرحلة األوىل من التطور الف ،الفاحتني إزاء أهل الكتاب اخلاضعني هلم

وأن ما يشاهد اليوم مما يشبه أن يكون تساحما دينيا يف عالقات احلكومات . وعدم التعصب) التسامح(
                                                

  .٢٩اإلسالم، ص العقيدة والشريعة يف )  ١(
  .٥٩العقيدة والشريعة يف اإلسالم، ص )  ٢(
  .٦٣العقيدة والشريعة يف اإلسالم، ص )  ٣(
  .٦٥العقيدة والشريعة يف اإلسالم، ص )  ٤(
  .٦٦العقيدة والشريعة يف اإلسالم، ص )  ٥(



 ٥٣٣

يرجع إىل ما كان يف  ،وجند ظواهر هذا التشريع يف اإلسالم يف كتب الرحالة يف القرن الثامن عشر ،اإلسالمية
  ١)رية الدينية اليت منحت ألهل الكتاب يف مباشرة أعماهلم الدينيةالنصف األول من القرن السابع من مبادئ احل

كان هلا  ،تلك الروح اليت اعترف ا املسيحيون املعاصرون أيضا ،روح التسامح يف اإلسالم قدميا: (وقال
العشر وقد جاءت األخبار عن السنني  ،)٢٥٦من اآلية: البقرة( ﴾ ال إِكْراه في الدينِ ﴿:أصلها يف القرآن

وكثريا ما كانوا يوصون يف وصاياهم  ،إزاء أهل األديان القدمية ،األوىل لإلسالم مبثل للتسامح الديين للخلفاء
 ،الذي حوى احترام منشآت النصارى ،ومن املثل لذلك عهد النيب مع نصارى جنران ،للفاحتني بالتعاليم احلكيمة

ويف هذه الدائرة ). ال يزعج يهودي يف يهوديته(ابه إىل اليمن مث هذه القواعد اليت أعطاها ملعاذ بن جبل عند ذه
العالية كانت أيضا عهود الصلح اليت أعطيت للنصارى اخلاضعني للدولة البيزنطية اليت اندجمت يف اإلسالم 

  ٢)يستطيعون مباشرة شؤوم الدينية من غري إزعاج هلم –يف مقابل دفع اجلزية  –ومبوجبها كانوا 
 ،كذلك من جهة أخرى كان يراعى فقهيا ،أن مبدأ التسامح كان جاريا يف األعمال الدينية وكما: (وقال

وهم  ،فظلم أهل الذمة ،فيما يتعلق باملعامالت املدنية واالقتصادية بالنسبة ألهل الكتاب مبدأ الرعاية والتساهل
ففي بعض املرات . وتعدي الشريعةكان حيكم عليه باملعصية  ،أولئك احملتمون حبمى اإلسالم من غري املسلمني

 :فحكم عليه مبا قاله الرسول ،عامل حاكم إقليم لبنان الشعب بقسوة عندما ثار ضد ظلم أحد عمال الضرائب
ويف عصر أحدث من هذا ما رواه بورتر ). وكلفه فوق طاقته فأنا حجيجه يوم القيامة ،من ظلم معاهدا(

Porter  وحكى أنه كان يف ) بيت اليهود(أنه رأى بالقرب من بصرى من ) مخس سنني يف دمشق(يف كتابه
  ٣)هذا املوضع مسجد هدمه عمر ألن احلاكم قد اغتصبه من يهودي ليبين عليه هذا املسجد

إن تاريخ اإلسالم : (فقال ،مبزجها ـ مثال ـ بني العلم والبطولة ،وحتدث عن تكامل الشخصية اإلسالمية
يات قوية صوذلك يف شخ ،اجتماع مواهب العلم الديين بصفات البطولة احلربية زاخر باألمثلة الكثرية اليت تبني
األمري عبد القادر اجلزائري الذي قاوم : وإليك البطل اإلسالمي احلديث.. قادرة على التوجيه والتنظيم

 منفاه الفرنسيني مقاومة حربية باسلة عندما أخذوا يف إخضاع بالده اجلزائر وملا انتهى جهاده مجع حوله يف
بدمشق طالبه ومريديه الذين تابعوا يف إصغاء واجتهاد دروسه يف الفقه املالكي والعلوم الدينية األخرى يف 

بطل االستقالل القوقازي واملهديون ) شامل(اإلسالم وممن ميثل هذه الظاهرة الفذة يف تاريخ اإلسالم احلديث 
وقد برز هؤالء .. عنا كثريا من أخبارهم يف أيامنا هذهاحلربيون الذي ظهروا يف السودان والصومال والذين مس

 ٤)ااهدون أيضا من صفوف طالب العلوم الدينية اإلسالمية

                                                
  .٤٥العقيدة والشريعة يف اإلسالم، ص )  ١(
  .٤٦العقيدة والشريعة يف اإلسالم، ص )  ٢(
  .٤٧ – ٤٦العقيدة والشريعة يف اإلسالم، ص )  ٣(
  .٢٦٦ – ٢٦٥العقيدة والشريعة يف اإلسالم، ص )  ٤(



 ٥٣٤

  ـ أصدقاء من دول شىت ٦
 ،حتته أمساء دول كثرية ،)أصدقاء من دول شىت(فرأيت عنوان  ،قلبت بعض الصفحات من دفتر البابا

  .عامل يف هذا احمللإين أرى قاموسا لدول ال ..ما هذا؟: فقلت
   ..ومسعت من أهلها بعض كلمات الصدق ..لقد ذكرت يف هذا احملل دوال كثرية مررت ا: قال

  :ـ إسبانیا ١
وقد ضاعت  ..هذه األندلس: فقلت ،فأصابين أمل شديد ،)إسبانيا(من الدول اليت رأيتها يف هذا الفصل 

  .من أيدينا
لقد أراد اهللا بفتحها  ..وما كان هلا أن تبقى ..عت من أيديكمعندما أسأمت متثيل اإلسالم فيها ضا: قال

 ،وزخارف احلياة الدنيا ،فلما انشغلتم بأودية اهلوى ..إميانا وصالحا وحمبة وسالماعليكم أن متألوا األرض 
  .سلبها منكموتصورمتوها إقطاعا من إقطاعاتكم اليت تتنازعون عليها 

  فهل ميكن أن تعود إلينا؟: قلت
  ؟أم لترشدوها ،تملكوهال: قال

 ..لكم أرجعها اهللافال  ،ليحكمها سالطني بين األمحر ،أما إن قصدمت ملكها: فقال ،مل أجد ما أجيب به
إن مل متلكوا أن ترحلوا إليها بأجسادكم فلترحلوا إليها  ..فها هي بني أيديكم ،وأما إن أردمت أن ترشدوها

  .بالدعوة الصادقة والقدوة الطيبة
ال فتح  ،الفتح فتح القلوب ..الفتوح بالسيوف ونحني يربط قومكخيطئ : فقال ،أجيبه به مل أجد ما

   .فالسيوف أضعف من أن متتد ملا متتد له القلوب ،السيوف
 ﴿:مث عقب عليها مباشرة بقوله ،)١:النصر) (إِذَا جاَء نصر اللَّه والْفَتح ﴿:'صدقت فقد قال اهللا : قلت
  )٢:النصر) (س يدخلُونَ في دينِ اللَّه أَفْواجاًورأَيت النا

  :جون براند ترند
هلذا : فقال ،فسألت البابا عنه ،١ )جون براند ترند(من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا يف هذا الفصل اسم 

  .الرجل شهادات صادقة ترتبط بتاريخ املسلمني وحضارم
يف القرن العاشر امليالدي تردى معظم أوروبا يف مهجية : ( قال ،منها شهادته على تسامح املسلمني

على حني أن املسلمني يف إسبانيا ضربوا مثالً رائعا مبا كفلوه لغريهم من ذوي العقائد املخالفة  ،ووحشية مريعة
                                                

. أستاذ يف جامعة كمـربدج . رائد من رواد تاريخ إسبانيا J. Brand Trend) ١٩٥٨ – ١٨٨٧(جون براند ترند )  ١(
  .الدراسات الشرقية بلندن قام بعدة رحالت يف إسبانيا والربتغال ومراكش ومكسيكو واشتغل يف معهد

، وكثري من )١٩٥٣) (لغة إسبانيا وتارخيها(، )١٩٢٥) (موسيقى تاريخ إسبانيا(، )١٩٢١)(صورة إلسبانيا احلديثة(من آثاره 
  .الكتب األخرى يف هذا اال



 ٥٣٥

  ١)ملذهبهم من سعة العيش والتسامح
ورأوا . قرطبة جانبا من الكاتدرائية القدميةآثر الغزاة املسلمون أن يشتروا من السكان املسيحيني ب: (وقال

وهذا شاهد ينطق مبا اشتهروا به من التسامح مع أصحاب العقائد  ،أن ذلك خري هلم من أخذها عنوة واغتصابا
  ٢)املخالفة لعقيدم

إن : (قال ،ويف مقابل ذلك ما لقي العرب من غلظة وشدة من طرف املسيحيني بعد خروج املسلمني
لقوا من املسيحيني من املعاملة السيئة ماال يقابله  Moriscosنصرين التعساء املعروفني باملوريسكو العرب املت

إال ما لقيه املسيحيون من املسلمني من التسامح يف مرحلة سابقة من تاريخ إسبانيا اإلسالمية واملسؤول عن كل 
  ٣)ذلك األمر من بدايته إىل ايته هم رجال الكنيسة

الشيء الذي ال ميكن نكرانه هو أن : (قال ،التقدم الذي وصل إليه املسلمون يف األندلس ومنها شهادته
عرب إسبانيا خلقوا مدنية زاهرة وأتقنوا تنظيم احلياة االقتصادية يف الوقت الذي كانت تنوء أغلب أصقاع 

را خطريا يف تقدم أجل فقد لعب عرب إسبانيا دو. أوروبا حتت نري الشقاء واألغالل مادية كانت أم روحية
الفن والفلسفة والشعر حىت ارتفع تأثريها إىل أعلى قمم الفكر املسيحي يف القرن الثالث عشر بظهور توما 

  ٤)األكويين ودانيت
كانت يف احلقيقة حمط إعجاب  ،إن قرطبة فاقت كل حواضر أوروبا مدنية أثناء القرن العاشر: (وقال

ون من الشمال يسمعون مبا هو أشبه باخلشوع والرهبة عن تلك املدينة اليت وكان السياح القادم. العامل ودهشته
فإن أدركت احلاجة حكام ليون أو النافار أو برشلونة إىل جراح أو . حتوي سبعني مكتبة وتسعمائة محام عمومي

  ٥)مهندس معماري أو خائط ثياب أو موسيقي فال يتوجهون مبطلبهم إال إىل قرطبة
ترينا أمساء األمكنة : (قال ،أثري احلضارة اإلسالمية يف األندلس يف احلضارة األوروبيةومنها شهادته عن ت

إذ ما . واأللفاظ الشائعة اليت بقيت يف اللغة اإلسبانية حىت اآلن مدى تأثريها باللغة العربية يف خري أوقات منوها
هذا التأثري امتد بسقوط . م أعمق تأثريحىت كانت بسائط احلياة اإلسبانية قد تأثرت باإلسال ،أهل القرن العشر

كما تأثر خطاه يف « مث وإن كان بالط امللك الفونسو بالطًا مسيحيا باالسم .. طليطلة فشمل سائر أحناء أوروبا
فقد كانت مسحة املدنية ) هذا املضمار بالط فردريك الثاين يف بالرمو بعد ذلك الزمن مبائيت عام تقريبا

وبضمنها  ،ولقد كانت مدارس طليطلة جتتذب طالب العلم من مجيع أحناء أوروبا.. اإلسالمية تغلب عليه
  ٦)إنكلترا

.. وأن املسيحية ،يذهب الناس أحيانا إىل أن تراث العصور الوسطى ليس إال تراثًا مسيحيا خالصا: (وقال
                                                

  .٢٩، الد اخلامس، ص )هامرتن. أ. نشره السري جون(تاريخ العامل )  ١(
  .٧٣٧/  ٥، )هامرتن. أ. السري جوننشره (تاريخ العامل )  ٢(
  .٧٥٥/  ٥، )هامرتن. أ. نشره السري جون(تاريخ العامل )  ٣(
  .٢٢، ص )إشراف سري توماس ارنولد ( تراث اإلسالم، )  ٤(
  .٢٧تراث اإلسالم، ص )  ٥(
  .٥٥ – ٥٤تراث اإلسالم، ص )  ٦(



 ٥٣٦

إغفال أهم ما ظفرت به  على أن هذا القول ينطوي على. إمنا هي السبيل الوحيد لتعرف تاريخ العصور الوسطى
ومل يكن حظ مسلمي صقلية وبالد  ،النهضة األوروبية من أثر هام قام باجلانب األكرب منه مسلمو إسبانيا

  ١)الربتغال منه قليالً
واستطاع هؤالء الدارسون بفضل  ،اجتذبت مدارس طليطلة إليها الدارسني من سائر أحناء أوروبا: (وقال

أن يتوفروا على ترمجة الكتب من العربية إىل الالتينية فأسهموا بذلك يف تقدمي .. ةما تعلموه من اللغة العربي
فمن مدارس سالرنو وبغداد ودمشق وقرطبة وغرناطة ومالقة تلقى العامل ثقافة .. احلركة العلمية يف العامل

  ٢)املسلمني وعلومهم
  :   جوان فیرنیھ

لقد : فقال ،فسألت البابا عنه ،٣ )جوان فرينيه(لفصل اسم من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا يف هذا ا
الثاين عشر  ،يف القرن السادس اهلجري: (فقال ،حتدث هذا الرجل عن تأثري املسلمني يف احلضارة الغربية

 ،إذ أصبح عدد الكتب املترمجة يف صقلية وخباصة يف إسبانيا ،اكتسبت حركة الترمجة قوة غري عادية ،امليالدي
وأدجمت  ،وتدفق علم اإلغريق والرومان على األديرة األوروبية من خالل العقول العربية ،عجابيثري اإل

عدد كبري من العلماء ) طليطلة(وتوافد على .. الكشوف اليت توصل إىل العرب ضمن رصيد من الثقافة الغربية
أن هؤالء العلماء مل يعملوا معا  وبالرغم من.. األوروبيني املتلهفني إىل احلصول على املعارف العلمية الشرقية

كأصحاب مدرسة إالّ أن إنتاجهم املكثف والغزير قد غير شكل اتمع األورويب لكن أولئك العلماء وإن كانوا 
  ٤)أخفقوا يف إدخال أي تطوير يذكر عليها ،قد استطاعوا أن يتمثلوا بسهولة النصوص اليت وصلت إليهم

بدأت حقبة جديدة من الترمجات العلمية تقدم من العامل الغريب إىل عامل يف بداية القرن العشرين : (وقال
الثامن إىل العاشر (شأا شأن تلك احلركة اليت قدمت من القرن الثاين إىل القرن الرابع اهلجري  ،اإلسالم
  ٥)امليالدي

  :ـ إیطالیا ٢
  :الذين سجلهم الباباوقد رأيت من األصدقاء  ،)إيطاليا(من الدول اليت رأيتها يف هذا الفصل 

                                                
  ٧٢٩/ ٥): هامرتن . أ. نشره السري جون( تاريخ العامل، )  ١(
املرجـع نفسـه،   : ، وعن إجنازات املسلمني يف ميادين العلوم الصرفة والتطبيقية واإلنسانية، انظر٥/٧٥٩: تاريخ العامل  )٢(
٧٥٩-٧٥٨، ٧٥٢-٧٤٩، ٧٤٦-٧٤٥، ٥/٧٣٠.  

  .م١٩٥٤خترج من جامعة برشلونة، ومسي أستاذًا للعربية فيها عام  J. Gines Vernetجوان فرينيه   )  ٣(
، وحقق عددا من النصوص، كما كتب العديد مـن  )الف ليلة وليلة(، و)١٩٥٣(قرآن الكرمي إىل اإلسبانية ترجم ال: من آثاره

  .املقاالت يف الفلك واجلغرافية
  .٢١٥ – ٢١٤/  ٣) تصنيف شاخت وبوزوث ( تراث اإلسالم )  ٤(
املرجـع نفسـه   : صريات، انظـر ، وعن إجنازات املسلمني يف ميادين الرياضيات والفلك والب٣/٢١٨تراث اإلسالم، )  ٥(
٢١٨-٢١٦، ٢١٣-١٩٦، ١٩٤-١٨٨، ١٨٣-١٧٦، ١٧٤-١٧٢، ١٧٠، ٣/١٦٨.  



 ٥٣٧

  :لورا فیشیا فاغلیري
  وما شهاداا؟ ..؟ ١ )لورا فيشيا فاغلريي(من هي : قلت
  .وقد دافعت عن اإلسالم وكأا أحد أبنائه ..وتفيض حمبة ..هذه امرأة إيطالية متتلئ صدقا: قال
  .فأخربين عنها ،وإىل أحاديثها ،شوقتين إليها: قلت
ولكين سأذكر لك مخسة أنواع من  ..ادات كثرية ال ميكنين ذكرها مجيعا هناهلذه املرأة الفاضلة شه: قال
  .الشهادات
  فما أوالها؟: قلت
فاعتربته معجزة بكل  ،فقد حتدثت عن القرآن الكرمي بصدق عظيم ..شهادا املرتبطة بالقرآن الكرمي: قال
من  ،ا الرواية الراسخة غري املنقطعةإن معجزة اإلسالم العظمى هي القرآن الذي تنقل إلين: (قالت ،املقاييس
ومع ذلك  ،إن كالً من تعبرياته شامل جامع. إنه كتاب ال سبيل إىل حماكاته. أنباء تتصف بيقني مطلق ،خالله

. أما أسلوبه فأصيل فريد. وليس بالقصري أكثر مما ينبغي ،ليس بالطويل أكثر مما ينبغي ،فهو ذو حجم مناسب
واألثر الذي حيدثه يف النفس . ألسلوب يف األدب العريب حتدر إلينا من العصور اليت سبقتهوليس مثة أميا منط هلذا ا

إن آياته كلها على مستوى واحد . البشرية إمنا يتم من غري أميا عوض عرضي أو إضايف من خالل مسوه السليقي
لوصايا والنواهي وما حىت عندما تعاجل موضوعات البد أن تؤثر يف نفَسها وجرسها كموضوع ا ،من البالغة

ولكن يكررها  ،وصفات اهللا وتفسريها ،إنه يكرر قصص األنبياء عليهم السالم وأوصاف بدء العامل وايته. إليها
إننا . وهو ينتقل من موضوع إىل موضوع من غري أن يفقد قوته. على حنو مثري إىل درجة ال تضعف من أثرها

حيث جتد كل صورة بالغية تطبيقًا كامالً  –صفتان ال جتتمعان عادة ومها  –نقع هنا على العمق والعذوبة معا 
وهو العريب األمي الذي مل ينظم طوال حياته غري  ،فكيف ميكن أن يكون هذا الكتاب املعجز من عمل حممد
   ٢)بيتني أو ثالثة أبيات ال ينم أي منها عن أدىن موهبة شعرية؟
ال يزال لدينا برهان آخر على مصدر : (قالت ،إلهليوهي تستدل حبفظه من التحريف على مصدره ا

وهي أن نصه ظل صافيا غري حمرف طوال القرون اليت تراخت ما بني ترتيله ويوم : القرآن اإلهلي يف هذه احلقيقة
   ٣)مادام الكون ،بإذن اهللا ،وأن نصه سوف يظل على حاله تلك من الصفاء وعدم التحريف ،الناس هذا

فإىل . بل إنه يف الواقع شرع يزول يف ما يبدو ،لطالع أن اجلمود مرض البد أن يزولمن حسن ا: (وقالت
ذلك الكتاب الذي ال يبليه  ،ال املثقفون وال األميون ،الكتاب العزيز الذي مل حيرفه قط ال أصدقاؤه وال أعداؤه

بسيط آخر األنبياء محلة الشرائع الزمان والذي ال يزال إىل اليوم كعهده يوم أوحى اهللا به إىل الرسول األمي ال
                                                

باحثة إيطالية معاصرة انصرفت إىل التاريخ اإلسالمي قدميا وحـديثًا،   L. Veccia Vaglieriلورا فيشيا فاغلريي  )  ١(
  .وإىل فقه العربية وآداا

، والعديد )١٩٥٢) (دفاع عن اإلسالم(، و)١٩٤٦) (اإلسالم(، و)١٩٤١ – ١٩٣٧(يف جزئني ) قواعد العربية: (من آثارها
  .من الدراسات يف االت االستشراقية املعروفة

  .٥٧ – ٥٦دفاع عن اإلسالم، ص )  ٢(
  .٥٩ – ٥٨دفاع عن اإلسالم، ص )  ٣(



 ٥٣٨

إىل هذا املصدر الصايف دون غريه سوف يرجع املسلمون حىت إذا لوا مباشرة من معني هذا  ،عليهم السالم
ومثة بينات قوية على أن هذه العملية قد بدأت . الكتاب املقدس فعندئذ يستعيدون قوم السابقة من غري ريب

  ١)فعالً
الذي يتلى كل يوم يف طول  ،إن هذا الكتاب: (فقالت ،القرآن الكرمي من اجلاذبيةوهي تذكر ما يتميز به 

إنه من طريق التالوة املكررة  ،على العكس. ال يوقع يف نفس املؤمن أميا حس بامللل ،العامل اإلسالمي وعرضه
إليه حسا عميقًا من  إنه يوقع يف نفس من يتلوه أو يصغي. حيبب نفسه إىل املؤمنني أكثر فأكثر يوما بعد يوم

على الرغم من احنسار موجة  ،حىت إننا لنجد اليوم ،إن يف إمكان املرء أن يستظهره يف غري عسر. املهابة واخلشية
ويف مصر وحدها عدد احلفاظ أكثر من عدد . آالفًا من الناس القادرين على ترديده عن ظهر قلب ،اإلميان

   ٢)ب يف أوروبا كلهاالقادرين على تالوة األناجيل عن ظهر قل
فيما يتصل خبلق الكون فإن : (وهي تذكر مدى انسجام ما ذكره القرآن من الكونيات مع البحث العلمي

ال يقيم أميا حد مهما يكن يف وجه قوى .. القرآن على الرغم من إشارته إىل احلالة األصلية وإىل أصل العامل
   ٣)الذي تريدولكنه يتركها طليقة تتخذ السبيل  ،العقل البشري

  فما الثانية؟: قلت
  .يعرب عما حيمله قلبها من حمبة له فلها ثناء عطر على رسول اهللا  ..شهاداا حول رسول اهللا : قال
لقد . وخباصة حنو أتباع األديان املوحدة ،كان حممد املتمسك دائما باملبادئ اإلهلية شديد التسامح: (قالت

مصطنعا األناة دائما اعتقادا منه بأن الزمن سوف يتم عمله اهلادف إىل  ،نيعرف كيف يتذرع بالصرب مع الوثني
لقد عرف جيدا أن اهللا البد أن يدخل آخر األمر إىل القلب .. هدايتهم وإخراجهم من الظالم إىل النور

   ٤)البشري
لقد نسوا . املفتراة أن يرموا نيب اهللا ببعض التهم ،وقد أعماهم احلقد ،حاول أقوى أعداء اإلسالم: (وقالت

ومن . أن حممدا كان قبل أن يستهل رسالته موضع اإلجالل العظيم من مواطنيه بسبب أمانته وطهارة حياته
عجب أن هؤالء الناس ال جيشمون أنفسهم عناء التساؤل كيف جاز أن يقوى حممد على ديد الكاذبني 

كيف ؟لو كان هو قبل ذلك وحاشاه رجالً كاذبا ،بديةيف بعض آيات القرآن الالسعة بنار اجلحيم األ ،واملرائني
وهو الرجل ذو الفطرة  ،إذا مل يكن مثة قوى داخلية حتثه ،على الرغم من إهانات مواطنيه ،جرؤ على التبشري

كيف وفق إىل أن يواصل هذا الصراع ؟كيف استطاع أن يستهل صراعا كان يبدو يائسا؟حثًا موصوالً ،البسيطة
إذا مل يكن مؤمنا إميانا عميقًا بصدق  ،ويف أحزان ال حتصى ،يف جناح قليل جدا ،يف مكة ،سنواتأكثر من عشر 

ويدخلوا يف الدين  ،وأن يؤازروه ،كيف جاز أن يؤمن به هذا العدد الكبري من املسلمني النبالء واألذكياء؟رسالته

                                                
  .١٣٤ – ١٣٣دفاع عن اإلسالم، ص )  ١(
  .٥٩دفاع عن اإلسالم، ص )  ٢(
  .٦٠سالم، ص دفاع عن اإل)  ٣(
  .٧٣دفاع عن اإلسالم، ص )  ٤(



 ٥٣٩

والفقراء املعدمني إذا مل يلمسوا  ،والعتقاء ،اءاجلديد ويشدوا أنفسهم بالتايل إىل جمتمع مؤلف يف كثرته من األرق
فحىت بني الغربيني يكاد ينعقد اإلمجاع  ،يف كلمته حرارة الصدق؟ ولسنا يف حاجة إىل أن نقول أكثر من ذلك

   ١)على أن صدق حممد كان عميقًا وأكيدا
باع نصرانية ويهودية دعا عبدة األوثان وأت ،دعا الرسول العريب بصوت ملهم باتصال عميق بربه: (وقالت

وارتضى أن خيوض صراعا مكشوفًا مع بعض نزعات البشر الرجعية اليت . حمرفتني على أصفى عقيدة توحيدية
   ٢)تقود املرء إىل أن يشرك باخلالق آهلة أخرى

إن حممدا  طوال سنني الشباب : (فتقول ،وهي ترد بصدق وعلم على شبهة تعدد زوجات رسول اهللا 
حيث  ،وعلى الرغم من أنه عاش يف جمتمع كمجتمع العرب ،فيها الغريزة اجلنسية أقوى ما تكوناليت تكون 
وحيث كان  ،وحيث كان تعدد الزوجات هو القاعدة ،مفقودا أو يكاد ،كمؤسسة اجتماعية ،كان الزواج

نت سنها أعلى من هي خدجية اليت كا ،مل يتزوج إال من امرأة واحدة ليس غري ،الطالق سهالً إىل أبعد احلدود
 ،وأكثر من مرة ،ومل يتزوج كرة ثانية ،وأنه ظل طوال مخس وعشرين سنة زوجها املخلص احملب ،سنه بكثري

لقد كان لكل زواج من زواجاته هذه سبب . وإال بعد أن بلغ اخلمسني من عمره ،إال بعد أن توفيت خدجية
أو  ، تزوجهن إىل تكرمي النسوة املتصفات بالتقوىذلك بأنه قصد من خالل النسوة الاليت ،اجتماعي أو سياسي

إىل إنشاء عالقات زوجية مع بعض العشائر والقبائل األخرى ابتغاء طريق جديد النتشار اإلسالم وباستثناء 
فهل كان ذلك  ،وال مجيالت ،وال شابات ،تزوج حممد من نسوة مل يكن ال عذارى ،ليس غري ،عائشة

ألن  ،وقد تكون الرغبة يف الولد هي اليت دفعته أيضا إىل الزواج من جديد. إهلًالقد كان رجالً ال ؟شهوانية
ومن غري أن تكون له موارد كثرية أخذ على عاتقه النهوض . األوالد الذين أجنبتهم خدجية له كانوا قد ماتوا

قط إىل اصطناع حق  ومل يلجأ ،ولكنه التزم دائما سبيل املساواة الكاملة حنوهن مجيعا ،بأعباء أسرة ضخمة
الذين ال يبدو أن أحدا من  ،مثل موسى وغريه ،لقد تصرف متأسيا بسنة األنبياء القدامى. التفاوت مع أي منهن

على حني  ،فهل يكون مرد ذلك إىل أننا جنهل تفاصيل حيام اليومية. الناس يعترض على زواجهم املتعدد
   ٣)نعرف كل شيء عن حياة حممد العائلية؟

  فما الثالثة؟: قلت
إن انتشار اإلسالم السريع مل : (فقد قالت ،وكيفية انتشار اإلسالم ،شهاداا عن الدعوة اإلسالمية: قال

إن الذي أدى إىل ذلك االنتشار كون الكتاب الذي قدمه . يتم ال عن طريق القوة وال جبهود املبشرين املوصولة
أعظم معجزة كان يف ميسور  ،كلمة احلق ،كتاب اهللا ،له ورفضهمع ختيريها بني قبو ،املسلمون للشعوب املغلوبة

   ٤)حممد أن يقدمها إىل املترددين يف هذه األرض

                                                
  .٣٨ – ٣٧دفاع عن اإلسالم، ص )  ١(
  .٤٣دفاع عن اإلسالم، ص )  ٢(
  .١٠٠ – ٩٩دفاع عن اإلسالم، ص )  ٣(
  .٥٩دفاع عن اإلسالم، ص )  ٤(



 ٥٤٠

عندما أسكت املوت إىل األبد صوت النيب الذي  ،رهن اإلعداد.. كانت محلة كبرية على سوريا: (وقالت
ا له أن يستهوي عما قريب شعوبا والذي كان مقدر ،كان قد أحدث هذه اهلزة العميقة يف تلك القلوب كلها

   ١)وكان يف السنة احلادية عشرة من اهلجرة. أخرى تقيم يف مواطن أكثر إمعانا يف البعد
رحمةً  ﴿إن اآلية القرآنية اليت تشري إىل عاملية اإلسالم بوصفه الدين الذي أنزله اهللا على نبيه : (وقالت

نيالَملْعوهذا دليل ساطع على أن الرسول شعر يف . هي نداء مباشر للعامل كله )١٠٧من اآلية: االنبياء( ﴾ ل
اجلديدة إىل شعوب ) الكلمة(يقني كلّي أن رسالته مقدر هلا أن تعدو حدود األمة العربية وأن عليه أن يبلغ 

  ٢)وتتكلم لغات خمتلفة ،تنتسب إىل أجناس خمتلفة
 ،وشعائر الدين ،لقد حرر مفهوم الكون. ابفضل اإلسالم هزمت الوثنية يف خمتلف أشكاهل: (وقالت

وحررت العقول اإلنسانية  ،وأعراف احلياة االجتماعية من مجيع اهلوالت أو املسوخ اليت كانت حتط من قدرها
وأطلقت إرادة  ،لقد حررت الروح من اهلوى.. مكانته الرفيعة ،لقد أدرك اإلنسان آخر األمر. من اهلوى

لقد . أو إىل إرادة قوى أخرى يدعوا خفية ،ملا أبقته موثقًا إىل إرادة أناس آخريناإلنسان من القيود اليت طا
ومجيع أولئك الذين تظاهروا بأم وسطاء  ،ومساسرة اخلالص ،وحفظة األلغاز املقدسة الزائفون ،هوى الكهان

هؤالء كلهم عن لقد هوى  ،بني اهللا واإلنسان والذين اعتقدوا بالتايل أن سلطتهم فوق إرادات اآلخرين
ومل تعد تشده إىل اآلخرين من الناس غري التزامات اإلنسان احلر  ،إن اإلنسان أمسى خادم اهللا وحده. عروشهم

أعلن اإلسالم املساواة بني البشر ،وبينما قاسى الناس يف ما مضى مظامل الفروق االجتماعية. حنو اإلنسان احلر، 
ولكن على  ،ى أساس من احملتد أو أي عامل آخر غري شخصية املرءال عل ،لقد جعل التفاضل بني املسلمني

  ٣)وصفاته اخللقية والفكرية ليس غري ،وأعماله الصاحلات ،أساس من خوف اهللا
ظاهرة مثل ظاهرة الفتوحات هذه من قبل ومن العسري على املرء أن  ،قط ،إن التاريخ مل يشهد: (وقالت

واليت حتول ا من دين يعتنقه بضعة نفر من املتحمسني إىل دين  ،حهيقدر السرعة اليت حقق ا اإلسالم فتو
وال يزال العقل البشري يقف ذاهالً دون اكتشاف القوى السرية اليت مكنت مجاعة من . يؤمن به ماليني الناس

لقدرة على شن وا ،واخلربة ،والثروة ،من االنتصار على شعوب متفوقة عليه تفوقًا كبريا يف احلضارة.. احملاربني
وأن  ،ومن أدعى األمور إىل الدهشة أن نالحظ كيف استطاع أولئك الناس أن حيتلوا تلك املناطق كلها. احلرب

وكيف  ،يثبتوا بعد ذلك فتوحهم على حنو جعل حىت احلروب املتعاقبة قرنا بعد قرن عاجزة عن إخراجهم منها
وأن حيتفظوا حبيوية نابضة مل تعرفها  ،ائقة ملثلهم العليااستطاعوا أن يلهبوا نفوس أتباعهم بتلك احلماسة الف

على الرغم من  ،وأن يفرغوا يف عقول أتباعهم ،األديان األخرى حىت بعد انقضاء عشرة قرون على وفاة حممد
انتسام إىل عصر وثقافة خمتلفني كل االختالف عن عصر املسلمني األولني وثقافتهم إميانا متقدا ال حيجم عن 
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  ١)قيام بأميا تضحية مهما غلتال
وبدا النجاح وكأنه قد جعل ألقدام  ،وتتابعت املعارك ،لقد حترك اجليش اإلسالمي يف سرعة: (وقالت

فقد ترددت يف خالفة أيب بكر وعمر وعثمان أصداء األنباء البهيجة احلاملة بشائر االنتصارات : الفاحتني أجنحة
ومل يكن هذا الصنيع . نظيم البلدان املفتوحة وتوطيد أقدام العرب فيهاوقد اتبعت هذه االنتصارات بت. الرائعة

وإذا بفيض جديد من حياة عارمة يتدفق  ،لقد قوضت حضارتان وزعزع دينان. أقل إعجازا من الفتوح نفسها
خياطب  ،سهل ،بسيط ،لقد جتلى أمام عيون العامل املندهش دين جديد. يف عروق تلك الشعوب اخلائرة القوى

يف خصائصه ومبادئه  –وأقيم شكل جديد من أشكال احلكومة كان أمسى إىل حد بعيد  ،لقلب والعقل مجيعاا
وبدأ الذهب الذي كان خمبوًءا يف صناديق السراة ينتقل إىل أيدي . من تلك املعروفة يف ذلك العصر –األخالقية 

 ،حكومة تسيرها مثل عليا دميقراطية أمينةمستهالً نظاما يف التداول السليم كرة أخرى ويف ظل من  ،الفقراء
. فاستطاعوا أن يبلغوا أمسى املناصب العامة ،وجد الرجال املثقفون البارعون األذكياء تشجيعا من النظام اجلديد

على الرغم من بعض احلاالت احملتومة النادرة اليت  –أن البالد املفتوحة عرفت  ،يف اطمئنان ،ومن املمكن القول
وشهدت غىن مل تشهده آسيا منذ قرون  ،عهدا من الرخاء واالزدهار –ها اجلند حدودهم أثناء الفتح جتاوز في
وإىل هذا فقد نعمت حياة الشعوب املغلوبة وحقوق املدنية وأمواهلا بدرجة من احلماية تقارب تلك اليت . طويلة

  ٢)نعم ا املسلمون أنفسهم
ميق الذي أحدثته الفتوحات طائفة من الناس فراحوا أزعج التحول السياسي والديين الع: (وقالت

أو كانوا يغمضون أعينهم عمدا هائمني  ،ولكن كثريا منهم كان عميا ،يتساءلون ما الذي أدى إىل حدوثه
إم مل يستطيعوا أن يدركوا أن القوة اإلهلية وحدها كان . طويالً وعلى حنو يائس يف متاهة التخمينات اخلاطئة

إم مل يريدوا أن يعتقدوا أن حكمة اهللا وحدها . أن تقدم احلافز األول ملثل هذه احلركة الواسعة يف ميسورها
آخر األنبياء الكبار محلة الشرائع عليهم السالم والنيب الذي ختم سلسلتهم إىل  ،كانت مسؤولة عن رسالة حممد

جلميع أفراد اجلنس البشري من غري متييز أن مثل هذه الرسالة كان يتعني عليها أن تكون رسالة عاملية . األبد
  ٣)لقد كان أولئك إما عميا وإما غري راغبني يف أن يروا. وعلى اختالف اجلنسيات واألوطان واألعراق

ألن يقولوا  –حىت وهم يف أوج قوم وانتصارهم  –كان العرب املنتصرون مستعدين دائما : (وقالت
أو اختذوا اإلسالم دينا وادخلوا يف . يسرية نسبغ عليكم محاية كاملة ألقوا السالح وادفعوا جزية: (ألعدائهم

وإذا نظرنا إىل ما أوحي إىل حممد أو إىل الفتوح اإلسالمية ). ملتنا تتمتعوا باحلقوق نفسها اليت نتمتع ا حنن
يف وأن انتشاره األوىل سهل علينا أن نرى مدى اخلطأ الذي ينطوي عليه االام القائل بأن اإلسالم فرض بالس

  ٤)السريع الواسع ال ميكن تفسريه إال ذه الوسيلة
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وحىت  ،كان املسلمون ال يكادون يعقدون االتفاقات مع الشعوب حىت يتركوا هلا حرية املعتقد: (وقالت
واجليوش اإلسالمية ما كانت تتبع حبشد من . حيجموا عن إكراه أحد من أبنائها على الدخول يف الدين اجلديد

وما كانت تضع املبشرين يف مراكز حماطة بضروب االمتياز لكي ينشروا  ،بشرين امللحاحني غري املرغوب فيهمامل
على كل راغب يف  ،يف فترة من الفترات ،بل لقد فرض املسلمون. ليس هذا فحسب. عقيدم أو يدافعوا عنها

ذلك أم طلبوا إىل . انتشار اإلسالمأن يسلك مسلكًا ال يساعد من غري ريب على تيسري  ،الدخول يف اإلسالم
وأم ال  ،الراغبني يف اعتناق الدين اجلديد أن ميثلوا أمام القاضي ويعلنوا أن إسالمهم مل يكن نتيجة ألي ضغط

والواقع أن اليهود والنصارى مل مينحوا حرية املعتقد الديين . يهدفون من وراء ذلك إىل أي كسب دنيوي
ولّي املناصب احلكومية حني كانت مؤهالم الشخصية من القوة حبيث تلفت انتباه بل عهد إليهم يف ت ،فحسب
  ١)احلاكمني
  فما الرابعة؟: قلت
كيف نستطيع أن نقول إن اإلسالم عاق منو : (ومن ذلك قوهلا ،شهاداا املرتبطة باحلضارة اإلسالمية: قال

مدارسه كانت آنذاك منارات ثقافة ألوروبا الغارقة الثقافة يف القرون السالفة وحنن نعلم أن بالطات اإلسالم و
وأن أفكار الفالسفة العرب بلغت آنذاك مرتلة رفيعة جعلت العلماء الغربيني  ،يف ظلمات القرون الوسطى

وأن هارون الرشيد أصدر أمره آنذاك بأن يلحق بكل مسجد مدرسة يتلقى فيها الطالب  ،يقتفون آثارهم
ت احلافلة مبئات اآلالف من الكتب كانت مشرعة األبواب آنذاك يف وجه العلماء وأن املكتبا ،خمتلف العلوم

والدارسني يف طول العامل اإلسالمي وعرضه؟ أمل يكن العرب أول من اصطنعوا الطرائق التجريبية قبل أن يعلن 
 ،ة الطبوتعزيز دراس ،ونشر العلم اإلغريقي ،وعلم الفلك ،بيكون ضرورا بزمن طويل؟ وتطور الكيمياء

  ٢)أليست هذه من مآثر العرب؟ ،واكتشاف خمتلف القوانني الفيزيائية
وسط شعب مهجي حييا يف بالد منعزلة جرداء  ،مثل ينبوع من املاء الصايف النمري ،نشأ اإلسالم: (وقالت

 ،يكًاوش ،وكان ذلك الينبوع غزيرا إىل درجة جعلته يتحول. بعيدة عن ملتقى طرق احلضارة والفكر اإلنساين
ويف تلك املواطن اليت ذاق . ليفيض آخر األمر فتتفرع منه آالف القنوات تتدفق يف البالد ،مث إىل ر ،إىل جدول

وبدالً من الثأر الذي . فيها القوم طعم تلك املياه األعجوبية سويت املنازعات ومجع مشل اجلماعات املتناحرة
ظهرت عاطفة  ،ملنحدرة من أصل واحد يف رابطة متينةكان هو القانون األعلى والذي كان يشد العشائر ا

وما إن . هي عاطفة األخوة بني أناس تشد بعضهم إىل بعض مثل عليا مشتركة من األخالق والدين ،جديدة
. أمسى هذا الينبوع را ال سبيل إىل مقاومته حىت طوق تياره الصايف العنيف ممالك جبارة متثل حضارات قدمية

حمطما  ،قاهرا البالد ،وب تلك املمالك إىل إدراك مغزى احلدث احلقيقي دامهها ذلك التياروقبل أن توفق شع
  ٣)جمتمعا موحدا ،منشئاً من أكرب عدد من الشعوب املتباينة ،موقظًا بصخبه عقوالً وسىن ،احلواجز
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  فما اخلامسة؟: قلت
ما يتصل بالزواج ال تطالب السنة  يف: (فقد قالت ،شهاداا عن نظام األسرة الذي شرعه اإلسالم: قال

وحمترما حقوق  ،متذكرا اهللا من ناحية ،اإلسالمية بأكثر من حياة أمينة إنشائية يسلك فيها املرء منتصف الطريق
  ١)اجلسد واألسرة واتمع وحاجاا من ناحية ثانية

جات هو بالضرورة شر على أن تعدد الزو ،بأي طريقة مطلقة ،إنه مل يقم الدليل حىت اآلن: (وقالت
ويف استطاعتنا أيضاً أن نصر . ولكنا نؤثر أال نناقش املسألة على هذا الصعيد. اجتماعي وعقبة يف طريق التقدم

كأن يقتل عدد من الذكور  ،عندما تنشأ أحوال خاصة بعينها ،على أنه يف بعض مراحل التطور االجتماعي
عدد الزوجات ضرورة اجتماعية واحلق أن الشريعة اإلسالمية  يصبح ت ،ضخم إىل حد استثنائي يف احلرب مثالً

وكان  ،اليت تبدو اليوم وكأا حافلة بضروب التساهل يف هذا املوضوع إمنا قيدت تعدد الزوجات بقيود معينة
لقد شجب اإلسالم بعض أشكال الزواج املشروط واملؤقت . مطلقًا من كل قيد ،هذا التعدد حرا قبل اإلسالم

وفوق هذا منح اإلسالم املرأة ). املعاشرة من غري الزواج(كانت يف الواقع أشكاالً خمتلفة للتسري الشرعي اليت 
  ٢)أن حنشر الشواهد املؤيدة لذلك ،يف كثري من اليسر ،ويف استطاعتنا. حقوقًا مل تكن معروفة قط من قبل

واعترف به يف الواقع   ،طالق أيضاًومادام اتمع الغريب قد ارتضى ال. القرآن يبيح الطالق: (وقالت
وخلع عليه يف مكان تقريبا صفة شرعية كاملة ففي ميسورنا أن نغفل الدفاع عن  ،كضرورة من ضرورات احلياة

ومبقارنتنا بني عادات العرب يف اجلاهلية وبني الشريعة  ،ومع ذلك فإننا بدراستنا له. اعتراف اإلسالم به
فقبل . يها أن القانون اإلسالمي قد دشن يف هذا اال أيضاً إصالحا اجتماعيانفوز بفرصة نظهر ف ،اإلسالمية

أما القانون اإلهلي فقد سن بعض .. عهد الرسول كان العرف بني العرب قد جعل الطالق عمالً بالغ السهولة
حق املطالبة  وليس للمرأة.. إبطال الطالق فحسب بل اليت توصى به يف بعض األحوال زالقواعد اليت ال جتي

ويف إمكاا أن تفوز بذلك إذا كان لديها  ،ولكنها قد تلتمس فسخ زواجها باللجوء إىل القاضي ،بالطالق
ألن الرجال  ،حلق املرأة يف املبادرة هو وضع حد ملمارسة الطالق دوالغرض من هذا التقي. سبب وحيه يربره

وكذلك جعل تدخل القاضي ضمانا . حظة الراهنة من النساءحتت تأثري الل تيعتربون أقل استهدفًا الختاذ القرارا
والقاعدة األخرى اليت  ،وهذه القاعدة. حلصول املرأة على مجيع حقوقها املالية الناشئة عن إجناز فسخ الزواج

 ،تنص على أنه يف حال نشوب خالف داخل األسرة يتعني اللجوء إىل بعض املوفقني ابتغاء الوصول إىل تفاهم
واآليات القرآنية تقرر ذلك يف . دليالً كافيا على أن اإلسالم يعترب الطالق عمالً جديرا باللوم والتعنيف تنهضان

  ٣)ومثة أحاديث نبوية كثرية حتمل الفكرة نفسها.. صراحة بالغة
جسدها وأن تستر  ،اجتنابا لإلغراء بسوء ودفعا لنتائجه يتعين على املرأة املسلمة أن تتخذ حجابا: (وقالت

وليس هذا ناشئًا عن قلة احترام . ماعدا تلك األجزاء اليت تعترب حريتها ضرورة مطلقة كالعينني والقدمني ،كله
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القاضية  ،وهذه القاعدة العريقة يف القدم. ولكن حلمايتهن من شهوات الرجال ،أو ابتغاء كبت إرادن ،للنساء
قد جعلتا جتارة البغاء املنظمة جمهولة بالكلية يف  ،شأت عنهاواحلياة األخالقية اليت ن ،بعزل النساء عن الرجال

وإذا كان أحد ال يستطيع أن ينكر قيمة هذه . إال حيثما كان لألجانب نفوذ أو سلطان ،البلدان الشرقية
  ١)كانت مصدر فائدة ال تثمن للمجتمع اإلسالمي.. املكاسب فيتعني علينا أن نستنتج أن عادة احلجاب

 ،فإن مركزها ،مكانة رفيعة ،من وجهة النظر االجتماعية يف أوروبا ،انت املرأة قد بلغتإذا ك: (وقالت
أقل استقالالً من املرأة املسلمة يف  ،وال يزال يف بعض البلدان ،كان حىت سنوات قليلة جدا ،شرعيا على األقل
وحبقها يف أن ال  ،ولو بنسبة أصغر ،واإن املرأة املسلمة إىل جانب متتعها حبق الوراثة مثل إخ. العامل اإلسالمي

تتمتع أيضاً حبق احلصول على مهر من  ،ويف أن ال يسيء زوجها معاملتها ،تزف إىل أحد إال مبوافقتها احلرة
  ٢)يف إدارة ممتلكاا الشخصية ،إذا كانت مؤهلة لذلك شرعيا ،وتتمتع بأكمل احلرية ،وحبق إعالته إياها ،الزوج

فيستحيل على من يفيض  ،ال أرى إال أن هذه املرأة الصاحلة امرأة مؤمنة تكتم إمياا: تفقل ،سكت البابا
  .ولنيب هذا الدين ،قلبه ذه الكلمات أن ال يكون قد امتأل عشقا هلذا الدين

  .فقد يتكلف املرء كل شيء إال يف هذا ..صدقت: قال
  :دافید دي سانتیالنا

: فقال ،فسألت البابا عنه ،٣ )دافيد دي سانتيالنا(با يف هذا الفصل اسم من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البا
ولذلك جتد يف كلماته  ..وكتب لعينيه أن تكتحال جبمال الشريعة ..هذا رجل كتب له أن يعيش بني املسلمني

  .من الصدق ما يرفعه يف عينك إىل مرتبة  قد ختطئ يف التعبري عنها
  فما شهاداته؟: قلت
على حتويل الوالء للقبيلة الذي ميثل العنصرية إىل الوالء لإلسالم  ث عن قدرة رسول اهللا لقد حتد: قال

ما كان من حممد إال أن تناول اتمع العريب هدما من أصوله وجذوره وشاد : (فقال ،الذي ميثل الوالء للفكرة
إن حممدا هدم شكل . نفاذة الثاقبةال) ابن خلدون(هذا العمل الباهر مل ختطئه عني .. صرحا اجتماعيا جديدا

من يعتنق . واملواالة واجلماعات املتحالفة Gentesوحما منه الشخصية الفردية  ،القبيلة واألسرة املعروفني آنذاك
إخوته يف (إال إذا كانوا يعتنقون دينه  ،دين اإلسالم عليه أن ينشئ روابطه كلها ومنها رابطة قرباه وأسرته
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ونس لدراسة وتدوين القوانني التونسية، فوضع القانونني املدين والتجـاري  الدكتوراه يف القانون، فدعاه املقيم العام الفرنسي يف ت
كان على معرفة واسعة باملذهبني املـالكي  . معتمدا بذلك على قواعد الشريعة اإلسالمية ومنسقًا إيامها حبسب القوانني األوروبية

مث استدعته جامعـة رومـا   . وله حماضرات قيمة فيها عني أستاذًا لتاريخ الفلسفة يف اجلامعة املصرية، ١٩١٠والشافعي، ويف سنة 
  .لتدريس التاريخ اإلسالمي

  .وغريها).. الفقه اإلسالمي ومقارنته باملذهب الشافعي(، كتاب )ترمجة وشرح األحكام املالكية: (من آثاره



 ٥٤٥

  ١)لقد تقطعت بيننا األسباب: (ا هم على دينهم القدمي فإنه يقول هلم كما قال إبراهيم ألهلهفما دامو). اإلميان
وحنن جند يف ظله أن . .ذلكم هو شكل النظام اجلديد الذي دعا إليه حممد: (فقال ،وحتدث عن مثرة ذلك

قه وواجباته من إميانه قيمة الفرد بدأت تتضح وكينونته البشرية أخذت تربز إىل عامل الوجود فصار يستمد حقو
   ٢)فمن مجاعة املؤمنني هؤالء تكون اتمع اإلسالمي. ويستقيها من معني دينه ال من روابطه االجتماعية والعرفية
يف ) اهللا(إن أساس الوحدة االجتماعية ميثله : (فقال ،وحتدث عن الوجهة اليت يتوجه إليها والء املؤمن

وعلى هذا املنوال يكون بيت . على السلطة العاملة يف حقل املصلحة العامة فاهللا هو االسم الذي يطلق. اإلسالم
وليست العالقة بني ) عمال اهللا(حىت املوظفون العموميون هم  ،)جند اهللا(واجلند هم  ،)بيت مال اهللا(املال هو 

بسلطان كنسي  وما دام اإلسالم ال يقر ،)وسيط(اهللا واملؤمن بأقل قوة من ذلك وال يوجد بني املؤمن وربه 
فأي فائدة ترجتى من الوسيط بني اإلنسان وبني خالقه الذي كان  ،وكهنويت وال يعترف بأسرار كنيسة مقدسة

إن اهللا بعد أن أرسل إىل  ..)١٦من اآلية: ق)(أَقْرب إِلَيه من حبلِ الْورِيد ﴿يعرفه قبل أن يبدعه والذي هو 
اإلنسان وحده ماثل أمام . مل يعد مث من ينطق بلسانه أو يعرف عن إرادته ،ئيةالبشر خامتة أنبيائه وكلمته النها

واإلنسان من فجر حياته حىت ).. إجراءات(أو شفاعة أو  ،اهللا يف حياته وموته وله أن خياطبه رأسا بال وسيط
صرامة إمنا تكاد تكون  إن اشد املذاهب الربوتستانتية.. موته حتت أنظار اهللا وهو وحده ميثل أمام اهللا يوم احلشر

مذهبا كهنوتيا صرفًا إذا ما قورنت بعقيدة التوحيد الراسخة اليت ال تلني وال تتزعزع وال تسمح بالتدخل بني 
   ٣)اخلالق واملخلوق

كما كان رسول اهللا إىل  ،كان حممد رسول اهللا إىل الشعوب األخرى: (فقال ،وحتدث عن عاملية الرسالة
  ٤)العرب
تؤول إىل  ،إن مبادئ اإلسالم القانونية على تعدد أشكاهلا: (فقال ،اية الشريعة للمصاحلوحتدث عن رع 

إال سعادة  ،اإلهلي مصدرا والبشري هدفًا: لذلك فليس هلذا القانون). املصلحة(غاية واحدة هي الرفاه العام 
ألن اهللا . أن تتبينها ألول وهلة والعني النافذة ال ميكن أن ختطئ رؤية هذه الغاية وإن شق عليها. البشر ورفاهه

ملا كان البشر من روح وجسد . ال ميكن أن يعمل شيئًا ال تتجلى فيه احلكمة والرأفة اللتان مها باعثاه األساسيان
وعلى هذا األساس كانت ) مادي ومعنوي(اجتاه روحي واجتاه جسدي : فالبد أن يكون للمرء اجتاهان يف احلياة

ما يتعلق منها بالروح وما خيتص منها : ية اليت وضعها اهللا لتدبري البشر منقسمة إىل قسمنياإلهل) احلدود(القواعد 
فالدين والقانون مها نظامان متباينان لكنهما متالمحان يتم أحدمها اآلخر باحتادمها يف املصدر والغرض . باجلسد

   ٥)وهو سعادة البشر ورفاهه
فهو جبوهره شريعة تطورية غري جامدة خالفًا  ،ة اموعملا كان الشرع اإلسالمي يستهدف منفع: (وقال

                                                
  .٤٠٦ – ٤٠٥، ص )إشراف سري توماس آرنولد ( تراث اإلسالم )  ١(
  ٤٠٦تراث اإلسالم، ص )  ٢(
  .٤١٠ – ٤٠٩تراث اإلسالم، ص   )٣(
  .٤٠٦تراث اإلسالم، ص )  ٤(
  .٤١٤ – ٤١٣تراث اإلسالم، ص )  ٥(



 ٥٤٦

إا ليست .. وتستند إىل اللغة.. مث إا علم ما دامت تعتمد على املنطق اجلديل. لشريعتنا من بعض الوجوه
فيقول أتباع . ومدارسها الفقهية العظيمة تتفق كلها على هذا الرأي ،وال تستند إىل جمرد العرف والعادة ،جامدة

إا ال تشبه قواعد النحو . ذهب احلنفي أن القاعدة القانونية ليست بالشيء اجلامد الذي ال يقبل التغيريامل
ولقد أدرك  ،إن املنفعة هي مبدأ الفقهاء واملشرعني.. ففيها يتمثل كل ما حيدث يف اتمع بصورة عامة. واملنطق

أن هذا التفاعل املستمر للفقه يف احلياة ميكن .. العرب بوضوح تام سر هذه املرونة وهو االستعمال بال ريب
  ١)تتبعه يف مسالك التاريخ اإلسالمي

عبثًا حناول أن جند أصوالً واحدة تلتقي : (فقال ،ورد على من يدعي استمداد الشريعة من القانون الروماين
إن الشريعة اإلسالمية ذات . ككما استقر الرأي على ذل) اإلسالمية والرومانية(فيها الشريعتان الشرقية والغربية 

احلدود املرسومة واملبادئ الثابتة ال ميكن إرجاعها أو نسبتها إىل شرائعنا وقوانيننا ألا شريعة دينية تغاير أفكارنا 
  ٢)أصالً

  :فرانشیسكو كابرییلي
رف هذا أع: فقلت ،٣ )فرانشيسكو كابرييلي(من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا يف هذا الفصل اسم 

  .٤لقد حدثتين حديثه يف رحلتك السابقة ..الرجل
  :وسأحدثك اليوم عن بعض شهاداته ..أجل: قال

ا القوة العجيبة إ: (فقال ،والتأثري فيها ،فقد حتدث عن قدرة اإلسالم على االنسجام مع البيئات املختلفة
واليت منت يف كل اجتاه وأنتجت حضارة  ،ومن الدولة اليت أقامتها هذه العقيدة ،من العقيدة اجلديدةاليت تشع 

وذلك رغم االختالف الشديد بني البيئات واملستويات الثقافية اليت ازدهرت  ،موحدة إىل حد يدعو إىل الدهشة
  ٥)عليها

الذي  ،ن االتصاالت بني العامل املسيحيإ: (فقال ،وحتدث عن تأثري احلضارة اإلسالمية يف احلضارة الغربية
.. كانت على ما يبدو متكررة ومثمرة ،وبني اإلسالم الغازي يف منطقة البحر املتوسط ،صوراكان مهلهالً حم

                                                
  .٤٣٤ – ٤٣٣تراث اإلسالم، ص )  ١(
  . من هذه السلسلة) عدالة للعاملني(، وسنرد على هذه الشبهة يف رسالة ٤٣١تراث اإلسالم، ص )  ٢(
، كبري أساتذة اللغة العربية وآداا يف جامعة روما، ١٩٠٤عام  ولد Francesco, Gabrieliفرانشيسكو كابرييلي )  ٣(

برز يف دراسة الشعر العريب من اجلاهلية حىت العصر احلديث ويف حتقيق التاريخ اإلسالمي، وانتخب عضوا يف عدد مـن اـامع   
  .واجلمعيات العلمية

العصبية لـدى ابـن   (، و)١٩٢٩) (للحروب الصليبية تاريخ املسلمني: (ألف العديد من األحباث واملصنفات منها: من آثاره
، )١٩٤٢) (أصل اخلـوارج (، و)١٩٣٦) (العيد األلفي للمتنيب(، و)ابن املقفع(، و)١٩٣٠) (عمر اخليام(، و)١٩٣٠) (خلدون
  .وغريها

  )صمود(، فصل )مثار من شجرة النبوة( رسالة: انظر)  ٤(
  .) ١/١٠١تصنيف شاخت وبوزورث ( تراث اإلسالم )  ٥(



 ٥٤٧

  ١)احلضارة اإلسالمية يف العصور الوسطى إىل الغرب وتغلغل فيه) تراث(لقد تسرب 
ه أيضا إن ما خلفته احلضارة العربية اإلسالمية إلسبانيا يف ااالت الثقافية واألدبية والفنية خلفت: (وقال

  ٢)ألوروبا بوصفه عنصرا خصبا من العناصر املكونة للحضارة الغربية
احلضارة (من الواضح أننا نعين باإلسالم هنا كل : (فقال ،وحتدث عن إسالمية احلضارة اإلسالمية

ان من آسيا الوسطى إىل احمليط األطلسي واليت قامت على اإلمي ،اليت تطورت مبا هلا من مظهر خاص) اإلسالمية
بل  ،وال ريب أن العقيدة الدينية قد زودت هذه احلضارة ليس بعاملها املشترك فحسب. .برسالة الرسول حممد

وأن كل مظاهر احلياة األخرى من مادية وروحية ومن سياسية وأدبية . مبحورها ومظهرها األساسي أيضا
وقد قال . وتنمو وتتسع حتت تأثريه ،انهحتمل طابع هذا العنصر الديين يعكس عليها ألو ،واقتصادية واجتماعية

ويشمل تأثريه اإلنسان بأكمله وليس شعوره  ،أكثر من أي دين آخر) عاملي شامل(أحدهم إن اإلسالم دين 
  ٣)الديين وحده

 ،إن الطابع اإلسالمي إذا غلب على أمة من األمم: (فقال ،وحتدث عن تأثري اإلسالم يف كل مناحي احلياة
ة وأن كبار الشعراء حىت حينما يعاجلون موضوعات سابقة لإلسالم وخارجة عنه يطبعونه ال ميكن حموه البت

  ٤)بالطابع اإلسالمي أيضا
  :ـ بلجیكا ٣

  : وقد رأيت من األصدقاء الذين سجلهم البابا ،)بلجيكا(من الدول اليت رأيتها يف هذا الفصل 
  :جورج سارتون

  ؟ ٥من هو جورج سارتون: قلت
وقد كان له من البحث الصادق ما جعله أوسع من أن ينحصر يف  ،م بتاريخ العلومهذا رجل مهت: قال

  .فلهذا عرف من احلقائق ما جعله يشهد هلا ،جمال ختصصه
                                                

  .١٠٩/  ١تراث اإلسالم، )  ١(
  .١٤٣/  ١تراث اإلسالم، )  ٢(
   .١٢٣، ص )حترير كرونباوم ( الوحدة والتنوع يف احلضارة اإلسالمية   )٣(
  .١٤١الوحدة والتنوع يف احلضارة اإلسالمية، ص )  ٤(
العلـوم الطبيعيـة   ولد يف بلجيكا، وحصل على الدكتوراه يف  G. Sarton)  ١٩٥٦ – ١٨٨٤( جورج سارتون )  ٥(

، فلما نشبت احلرب رحل إىل إنكلترا، مث حتول عنها إىل الواليات املتحدة، وجتنس جبنسيتها فعني حماضـرا يف  )١٩١١(والرياضية 
وقد انكب على دراسة اللغة العربية يف اجلامعـة  ). ١٩٤٩-١٩١٧(، مث يف جامعة هارفارد )١٩١٦(تاريخ العلم جبامعة واشنطن 

وألقى فيها ويف كلية املقاصد اإلسالمية حماضرات ممتعة لتبيان فضل العرب علـى الـتفكري   ) ١٩٣٢-١٩٣١(بريوت األمريكية ب
اإلنساين، زار عددا من البلدان العربية، ومترس بالعديد من اللغات، ومنح عدة شهادات دكتوراه كما انتخب عضـوا يف عشـرة   

  .أشرف على عدد من االت العلميةجمامع علمية ويف عديد من اجلمعيات العاملية، و
، ١٩٢٧(يف مخسـة جملـدات   ) املدخل إىل تاريخ العلم: (خلف أكثر من مخسمائة حبث، وخري تصانيفه وأمجعها: من آثاره

١٩٤٧، ١٩٣١.(  



 ٥٤٨

إن لغة القرآن على اعتبار أا اللغة اليت اختارها اهللا جل : (فقال ،وتأثريه يف اللغة العربية ،لقد ذكر القرآن
وهكذا يساعد القرآن على رفع اللغة العربية إىل مقام املثل األعلى  ..كاملة ،يدذا التحد ،وعال للوحي كانت
   ١)وجعل منها وسيلة دولية للتعبري عن أمسى مقتضيات احلياة.. ،يف التعبري عن املقاصد

م وعمره يوم ذاك ٦١٠صدع الرسول بالدعوة حنو عام : (فقال ،وفضله وحتدث عن صفات رسول اهللا 
وكان زاهدا وفقيها .. ان مثل إخوانه األنبياء السابقني ولكن كان أفضل منهم مبا ال نسبة فيهوك ،أربعون سنة

   ٢)ومشرعا ورجالً عمليا
.. إنه مل يتح لنيب من قبل: (فقال ،أعظم انتصار حققه نيب من األنبياء بل إنه اعترب انتصار رسول اهللا 
   ٣)أن ينتصر انتصارا تاما كانتصار حممد

  ٤)كان النيب حممد أمشل يف دعوته وأعمق من كل من سواه من األنبياء: (وقال
بل نيب اللغة العربية  ،مل يكن حممد نيب اإلسالم فحسب: (فقال ،يف احلضارة اإلسالمية وذكر اثر النيب 

   ٦)على اختالف أجناس املتكلمني ا وأديام ،٥والثقافة العربية 
مثة حادثة واحدة من : (فقال ،أعظم املنجزات يف تاريخ البشرية ل اهللا واعترب املنجزات اليت حققها رسو

   ٧)أخصب احلوادث نتائج يف تاريخ اإلنسانية أال وهي ظهور اإلسالم
ويف تاريخ  ،كانت اهلجرة حدا فاصالً يف حياة الرسول: (فقال ،وحتدث عن مشولية اإلسالم للدين والدولة

   ٨)لإلسالم كدين ودولة معا إا البدء الرمسي. الدين اجلديد
ليس يف أركان اإلسالم اخلمسة شيء : (فقال ،ومراعاا للفطرة ،وحتدث عن مزايا التشريعات اإلسالمية

ينفر منه غري املسلم وعلى الرغم من بساطة هذه الفروض وقلة عددها فإنه مل يكن باإلمكان إدخال إصالح ما 
مية يف نفسه كل مسلم أو تقوى بعد ثبوا مث يسهل انتشارها فوق ما عليها يقود إىل أن تثبت العقيدة اإلسال

   ٩)إن القيمة العملية للعقيدة اإلسالمية هلا دليل ذايت من قوا ورسوخها وانتشارها. ثبتت وقويت وانتشرت فعالً
قاسيا إن فرض الصيام يف كل ار من مطلع الفجر إىل غياب الشمس شهرا كامالً كان امتحانا : (وقال
ولقد .. ولكنه كان وسيلة بارعة لسرب غور اإلميان يف صدر كل مسلم ولتثبيت ذلك اإلميان أيضا.. لكل مسلم

من أجل ذلك كان شهر . أدرك اإلسالم احلاجة إىل تنظيم شديد كيما يقوى إميان املسلمني وتتطهر قلوم
إن كثريا من كنائسنا حنن قد  ،به أحسن قيامالصيام واحلج من التمارين اليت حتمل على هذا التنظيم وتقوم 

                                                
  .٣٨ – ٣٧الثقافة الغربية يف رعاية الشرق األوسط، ص )  ١(
  .٣١ – ٣٠ – ٢٩الثقافة الغربية يف رعاية الشرق األوسط، ص )  ٢(
  .٤٣الثقافة الغربية يف رعاية الشرق األوسط، ص )  ٣(
  .١٤٠جمتمعه وثقافته، : الشرق األدىن)  ٤(
  .الثقافة العربية يف جمموعها ثقافة إسالمية)  ٥(
  .٤٣الثقافة الغربية يف رعاية الشرق األوسط، ص )  ٦(
  .٢٨الثقافة الغربية يف رعاية الشرق األوسط، ص )  ٧(
  .٣٠فة الغربية يف رعاية الشرق األوسط،  ص الثقا)  ٨(
  .٣٢الثقافة الغربية يف رعاية الشرق األوسط، ص )  ٩(



 ٥٤٩

إن اتباع هذه الكنائس . ضعفت إىل درجة التفاهة لتساهلها ولفقدان التنظيم فيها ولقلة ما تفرضه على أتباعها
إن مثل هذه الكنائس قد . عدوا من املؤمنني حقًا) بدل جلوسهم على مقاعد الكنيسة(إذا دفعوا اشتراكام 

فإذا كنتم تريدون أتباع كنائس ذوي إميان . يف حكم املفقودة ،من حيث التأثري ،لك فإاومع ذ ،تكون غنية
وهذه  ،ولقد عرف حممد ذلك جيدا. فعليكم أن تفرضوا عليهم نظاما شديدا وأن تطلبوا منهم تضحيات حقيقية

   ١)عالمة أخرى من عالمات عبقرية النبوة فيه
وها حنن اليوم  ،حرم اإلسالم اخلمر يف مطلع دعوته: (فقال ،مروحتدث عن حكمة اإلسالم من حترمي اخل

   ٢)بعد أن انتشرت اخلمور وزادت نسبة الكحول فيها إىل درجة فتاكة ندرك حكمة اإلسالم وبعد نظره
يسر ألي إنسان  ،ما متيز به اإلسالم من السماحة والبساطة واالعتدال: (فقال ،وحتدث عن مساحة اإلسالم

   ٣)أن يتقبله وينفذ إىل روحه وجوهره منذ اللحظة األوىل ،يف أي موطن
ولكنهم  ،إن الفاحتني العرب كانوا بال ريب أميني: (فقال ،وحتدث عن القيم اليت كان حيملها الفاحتون

ة أن الفتوح العربي. ويف هذه أيضا انتصر النيب انتصارا بينا. وكان يعمر قلوم إميان وطيد ،كانوا موحدين متاما
بل كان يف األكثر  ،مل تكن نتيجة صراع بني برابرة جياع وبني سكان مدن أخذوا يتقهقرون يف سلّم املدنية

   ٤)مث بني ثقافات منحلة متعادية قلقة يف احملل الثاين ،صراعا بني دين جديد وثقافة جديدة ناشئة يف احملل األول
مي م املؤرخني السياسيني ولكن احلالة النفسية إن تفاصيل تلك اجلهود املدهشة يف الفتح اإلسال: (وقال

هي ذات أمهية كربى ) بالعرب مث بالروم والفرس(لألسس اليت تقوم عليها تلك الفتوح فيما يتعلق باجلانبني 
واحلرمانات  ،لقد سبق لإلميان املسيحي أن تزلزل باملنازعات الالهوتية اليت امتدت قرونا عديدة. ملؤرخي العلم

فقاد ذلك إىل أن استقبل النصارى يف الشرق األوسط جيوش الفاحتني املسلمني على أا منقذة هلم من  ،لةاملتباد
كما أن ااهدين املسلمني كانت  ،كان ال يزال غضا موحدا.. استبداد الكنيسة األرثوذكسية مث أن اإلسالم

ومن ذلك فقد كان باإلمكان  ،كرميا ومعتدالً ،وكان اإلميان يف اإلسالم بسيطًا.. متلك عليهم لبهم آمال عظام
أن تشيع فيه احلماسة حني البأس على حد بعيد فينقلب ااهدون حينئذ ذوي محية إما أن يبلغوا ا الظفر أو أن 

   ٥)لقد كان الظفر واالستشهاد عندهم سيني. يسقطوا دونه شهداء
سواء أكان يف  ،سلم يف كل مكان بأنه يف بلدهكان يشعر امل ،ومبساعدة هذه املؤثرات العجيبة:(وقال

   ٦)رحالته خارج احلدود أم يف معامالته مع جتار البالد األجنبية
إن إدراك الفاحتني لضرورة األخذ عن ثقافات : (فقال ،وحتدث عن انفتاح املسلمني على الثقافات األخرى

آتني بكلمة معجزة لترمز إىل تفسري ما  ،م العريبالشعوب املفتوحة قد فسح اال ملا جيوز أن نسميه معجزة العل
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بلغ إليه العرب يف الثقافة والعلم مما خيرج تقريبا عن نطاق التصديق وليس لذلك شبه يف تاريخ العامل كله ما 
إن هذه . م١٩١٢-١٨٦٨عدا حسن اكتساب اليابانيني للعلم احلديث وللرباعة الفنية يف أثناء العصر امليجي 

إن قادة الثقافة بني العرب قد أدركوا احلاجة املاسة إىل العلم . ألن املوقف كان يف احلالني واحدا ،يدةاملوازنة مف
ولقد كان خري . اليوناين بقدر ما أدرك اليابانيون يف اجليلني السابقني حاجتهم إىل العلم األورويب احلديث

األمتني قد اتصفتا باإلرادة وبنوع من النشاط  على أن تينك. احلاجة امللحة ،املعلمني لكلتا األمتني احلاجة
   ١)الروحي الذي يتغلب على املصاعب الشاقة

إن غرابة العلم العريب وخصبه معا يرجعان يف احلقيقة إىل أن ذلك العلم قد مجع العناصر اليونانية : (وقال
ولقد كان . كنا يف املستقبلأو أنه جعل خلق هذا املركب مم ،إىل العناصر الشرقية وخلق منها مركبا جديدا

باإلمكان أن ينتقل العلم اليوناين على يد أوروبا الالتينية لو مل تكن النصرانية الكاثوليكية مفصولة متاما عن 
 ،ومبا أن هذا اجلدار كان لسوء احلظ موجودا. النصرانية األرثوذكسية جبدار من التعصب وسوء الظن والبغض

وإذا حنن . اتصال العلم اليوناين السابق باملستقبل التايل إال من طريق املنحىن العريبفإنه مل يكن من سبيل إىل 
وجدنا أن الثقافة العربية اإلسالمية كانت ذات  ،نظرنا إىل العلم العريب من وجهة نظر التطور اإلنساين عموما

مث بني الشرق األوسط وبني آسيا  ،ذلك ألا تؤلف الصلة األساسية بني الشرق األدىن وبني الغرب ،أمهية بالغة
   ٢)البوذية

اليت يتمتع ا الشرق األوسط على أنه ن األمهية العظمى إ: (فقال ،وحتدث عن امتداد الثقافة اإلسالمية
أن الثقافة العربية .. ولكن حب احلقيقة حيملنا على أن نبدي حتفظًا.. مهد للثقافة الغربية قد قام الربهان عليه

قافة الزعيمة منذ القرن التاسع إىل القرن احلادي عشر مث بقيت على غاية من األمهية ثالثة قرون اليت كانت الث
ولكن الفتوح . ال شك يف ذلك ،قد درجت من ذلك املهد) ولنذكر أن ستة قرون ليست شيئًا يسريا(أخر 

. أي إىل طرف العامل ،نيا ومراكشاإلسالمية قد مدا شرقًا إىل اهلند وأواسط آسيا حىت الصني مث غربا إىل إسبا
إذ أن تلك الثقافة  ،فإذا حنن مسينا هذه الثقافة إذن ثقافة الشرق األوسط فحسب فإننا نكون قد جئنا شيئًا غريبا

   ٣)كانت قد امتدت يف العصور الوسطى من الشرق األقصى إىل املغرب األقصى
املآثر اليت قامت ا الشعوب اليت تتكلم اللغة إن : (فقال ،وحتدث عن عظم املآثر اليت خلفها املسلمون

على أن . كانت عظيمة إىل درجة ختمل أفهامنا -وذلك بني القرن التاسع والقرن الثاين عشر للميالد –العربية 
التأخر الذي أصاب املسلمني والعرب كان مستغربا جدا يف سرعته واكتماله كما كانت ضتهم الرائعة 

ولكن بال جدوى من الناحية العملية على  ،وسيحاول العلماء الدارسون أبدا تعليل ذلك. مستغربة جدأ أيضا
وألن اإلجابة عليها باألساليب العادية تقع يف نطاق  ،ذلك ألن أشباه هذه املسائل معقدة جدا ،األقل

                                                
  .٤٩الثقافة العربية يف رعاية الشرق األوسط، ص )  ١(
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   ١)املستحيل
ان العلوم ال يكاد ألن ما حتقق على أيدي العرب يف ميد) معجزة(مرة أخرى نستعمل كلمة : (وقال

إال يف حالة واحدة  ،ومل حيدث قط يف تاريخ اإلنسانية أن متكن قوم من العلم هذا التمكن السريع. يصدق
لليابان من علم وفن  ١٩١٢-١٨٦٨ Mutsuhitoأخرى هي ما حققه عصر اإلمرباطور موتسوهيتو 

   ٢)اسياواحلق أن بني هاتني احلالتني من النهضة اإلنسانية شبها أس. حديث
إن شعوب الشرق األوسط قد سبق : (فقال ،وتنبأ عن ضة جديدة للعامل اإلسالمي متكنه من قيادة العامل

مث يف العصور الوسطى مدى  ،طوال ألفي سنة على األقل قبل اليونان ،هلا أن قادت العامل يف حقبتني طويلتني
لشعوب من أن تقود العامل ثانية يف املستقبل من أجل ذلك ليس مثة ما مينع تلك ا. أربعة قرون على األقل

   ٣)القريب أو البعيد
ليس ما مينع الشعوب العربية اليوم من أن تباري أسالفها وأن تستعيد ثانية مكانتها األوىل يف قيادة : (وقال

   ٤)فإنه ممكن –مث هو يصبح أشد صعوبة يوما بعد يوم  –ومع أن ذلك ليس سهالً . العامل
إن التقدم املادي :(قال ،ويدعو إىل الدين املبين على احلب ،تقدم املادي ارد عن الدينوهو ينتقد ال

ومعناه حتسني صحيح  –أن التقدم الصحيح . بل تأخر أساسي ،وهو ليس تقدما على اإلطالق ،اخلالص مدمر
يقوم على الدين وعلى ولكن جيب أن  ،ال ميكن أن يبىن على وثنية اآلالت وال على العتالت –ألحوال احلياة 

وعلى حب اجلمال وحب  ،على حمبة احلقيقة ،على حمبة اهللا ،العلم اخلالص ،على العلم ،وفوق ذلك كله ،الفن
من هم أولئك الذين كانوا رجاالً عظاما يف . وهذا يبدو لنا جليا حينما نلقي نظرة واحدة إىل الوراء. العدل

نا؟ ومن هم أولئك الرجال الذين حنن مدينون هلم مبسرات حياتنا التاريخ؟ من هم أولئك الذين أحسنوا إلي
أما يف أثناء العصور . ونعمها؟ لقد كانوا رجاالً أمثال أفالطون وأرسطو وإقليدس وأرمخيدس يف تاريخ اليونان

ن ميمون الوسطى فكانوا رجاالً من أمثال الفارايب وابن سينا وابن اهليثم والبريوين والغزايل وابن رشد وموسى ب
إن ما نراه واضحا حينما نلقي نظرة إىل الوراء جيب أن يكون واضحا أيضا حينما .. وأيب الفداء وابن خلدون

   ٥)مند نظرنا إىل األمام فيهدي خطانا إىل املستقبل
ولكن من املمكن أن تنقلب عند أهل اجلدل شرا وفسادا واملدنية ليست شرقية  ،إن املدنية ليست مرضا(

إمنا ميكن أن تكون يف كل مكان يكون فيه رجال . وليس مكاا يف واشنطن أكثر مما هو يف بغداد ،غربية وال
والشرق . صاحلون ونساء صاحلات يفهموا ويعرفون كيف يستفيدون منها من غري أن يسيئوا استعماهلا

سطى حينما بدأ الستار احلديدي األوسط كان مهد الثقافة ومنه جاءت أسباب إنقاذ العامل يف أثناء العصور الو
وها حنن اليوم ننظر إىل ماضي الشرق األوسط بعني . يف أوروبة يشطر العامل شطرين األرثوذكسي والكاثوليكي
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  ١)من عرفان اجلميل مث نرنو إىل مستقبله بعني من األمل احللو
  .إن شهادات هذا الرجل تنبئ عن فهم عميق لإلسالم: قلت
فحديث هذا الرجل عن حب اهللا يف هذا العصر ال يدل  ..من أن يكون جمرد فهملعل األمر أعمق : قال

   .إال على األعماق اليت جعلته يصرح ذه التصرحيات
  :النمساـ  ٤

  : وقد رأيت من األصدقاء الذين سجلهم البابا ،)النمسا(من الدول اليت رأيتها يف هذا الفصل 
  :الكاردینال كوینج

  ؟ ٢كوينجمن هو الكاردينال : قلت
  .هذا رجل دين من النمسا: قال
  ويشهد لإلسالم؟ ،كيف يكون رجل دين: قلت
وهذه اللحظات  ..فالبد أن يعيش اإلنسان يف حياته حلظة من حلظات الصدق ..ليس ذلك مستغربا: قال

  .قد تنطقه بشهادة احلق اليت ظل يبتعد عنها طول حياته
  .فاذكر يل شهادات هذا الرجل: قلت
: قال ،مبينا اتفاقه مع الكتاب املقدس يف هذا ،هاداته شهادته حول اهتمام القرآن بالفكرمن ش: قال

إِنَّ في خلْقِ  ﴿:حيدثنا القرآن الكرمي عن اإلنسان وحماولته الوصول إىل خالقه يف هذه اآليات البينات(
 الْفُلْكارِ وهالنلِ واللَّي الفتاخضِ والْأَرو اتاومالس نم لَ اللَّهزا أَنمو اسالن فَعنا يرِ بِمحي الْبرِي فجي تالَّت

لسحابِ الْمسخرِ بين السماِء من ماٍء فَأَحيا بِه الْأَرض بعد موتها وبثَّ فيها من كُلِّ دابة وتصرِيف الرياحِ وا
الْأَراِء وملُونَالسقعمٍ يقَول وحيدثنا الكتاب املقدس عن هذا املعىن يف هذه العبارة ،)١٦٤:البقرة( )ضِ لَآيات :

  ٣)تتجلى يف خملوقاته بنور الفكر اإلنساين ،أن قدرة اهللا األزلية وألوهيته منذ خلق العامل(
إن تاريخ الدين بوجه عام : (لفقا ،بل اعتباره الغاية األمسى منه ،وذكر اهتمام القرآن الكرمي بالتوحيد

وتاريخ التوحيد على وجه خاص يظهرنا على أن اإلميان باهللا وحده هو اجلواب الشايف الوحيد عن كل سؤال 
عن أصل الكون واإلنسانية والغاية من وجودمها فال ميكن أن يكون للحياة اإلنسانية من هدف إال اهللا وحده 

ولقد كان  ،إىل اإلميان بإله واحد –عن إدراك أو بغري إدراك واع  –وكل تدين يف اإلنسان مرده يف األصل 
وال شك أن الغزايل على حق . هناك توحيد حني ظهر اإلسالم واختذ اإلسالم التوحيد سبيالً ألتباعه املؤمنني

  ٤)يقرر أن اإلميان باهللا وحده هو املقصد األمسى للقرآن الكرمي

                                                
  .٧٥ – ٧٤الثقافة الغربية يف رعاية الشرق األوسط، ص )  ١(
  .رئيس أساقفة النمسا Quengeالكاردينال كوينج )  ٢(
  .١٠عقيدة التوحيد يف العامل املعاصر، ص )  ٣(
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 ٥٥٣

أن التوحيد عدو لكل من نصب نفسه معيارا للحياة اإلنسانية يف : لنقلها إذن يف صراحة ووضوح: (وقال
وليكن مهنا يف هذه األيام العصيبة أن نعني .. وهذه احلقيقة هي اليت ترسم لنا حدود مسؤولياتنا ،هذه األرض

ما ك(الناس على أن يستجيبوا ألمر اهللا فيقيسوا حيام وفق أمره ومشيئته ويف هذه االستجابة لنداء الفطرة 
ولعلنا بذلك خنطو اخلطوة احلامسة . جوهر اإلميان باهللا احلق املبني ،املستكنة يف قلب كل بشر) يدعوها املسلمون

  ١)يف إقرار التوحيد بني البشر
  :كوستاف فون كرونباوم

 ،فسألت البابا عنه ،٢)كوستاف فون كرونباوم(من األمساء اليت رأيتها يف دفتر البابا يف هذا الفصل اسم 
 ،منها شهادته بتقبل اإلسالم للحضارات املختلفة ،هلذا الرجل شهادات ترتبط باحلضارة اإلسالمية: قالف

كانت احلضارة اليت جاء ا العرب الفاحتون من جزيرة العرب هي يف حد ذاا : (قال ،وصهرها يف بوتقته
ة من التقاليد اليهودية واملسيحية والتقاليد نتيجة االندماج األوىل بني عناصر الثقافة احمللية للعرب وعناصر مستمد

وهذا التكامل . وبني رسالة اإلسالم اليت كانت عنصرا آخر وعامالً من عوامل تبلور احلضارة اجلديدة.. اهللينية
اإلسالمي األول هو الذي فرض نفسه على نسبة كبرية نوعا ما من الشعوب املغلوبة يف الوقت الذي كان جيري 

وكانت نتيجة هذه اخلصومة والتنازع أن . يد بينها وبني احلضارات القدمية املتأصلة يف تلك البالدفيه كفاح شد
  ٣)خرجت إمكانيات اإلسالم الفلسفية والعملية إىل حيز الفعل

والطب  ،والطرائق اهللنستية يف التفلسف والعلم ،التفكري اإلداري والسياسي من فارس: (وقال
وأن التعريب اللغوي لكل ما اقتبسوه . ذلك قد متثله املسلمون واستوعبوه بغري عناء كل ،والرياضيات من اهلند

وحينما توضح وجهة النظر األجنبية يف داخل إطار إسالمي وبتعابري إسالمية . من هذه األمور ساعد على متثلها
ين األوىل وملا تشتمل ومن جهة أخرى فإن التوضيح التدرجيي حبقائق الد ،يكون اإلحساس ا إسالميا صادقًا

وهكذا جند . أخذ يساعد على توسيع األساس الذي يقوم عليه التبادل بني احلضارات ،عليه من مالبسات ثقافية
وقد فسحوا اال  ،م إمنا ميثل امتزاجا ثانيا للحضارة اإلسالمية٨٤٠-٧٦٠أن ازدهار احلضارة العباسية بني 

إال أن معظمها دخل يف التركيب اجلديد على سبيل  ،ا جزًءا منها من الكتباليت استمدو) احمللية(فيها للتقاليد 
  ٤)حقائق التعايش الفعلي

إن ثقافة اإلسالم العامة متلك حتت تصرفها وسائل متعددة تساعد على التوفيق بني الثقافات : (وقال
مجاع الذي هو عنصر يف فهذا اإل. ومن هذه الوسائل اليت يتميز ا اإلسالم يف األخص اإلمجاع. احمللية

                                                
  .١٧عقيدة التوحيد يف العامل املعاصر، ص)  ١(
، درس ١/٩/١٩٠٩ولد يف فينـا يف  ، )١٩٧٢-١٩٠٩) Gustav Von Grunbaumجوستاف فون جرونباوم)  ٢(

مث جامعة شيكاغو مث اسـتقر بـه   ١٩٣٨يف جامعة فينا ويف جامعة برلني،هاجر إىل الواليات املتحدة والتحق جبامعة نيويورك عام 
من أهم كتبـه  .يف جامعة كاليفورنيا حيث أسهم يف تأسيس مركز دراسات الشرق األوسط الذي أطلق عليه امسه فيما بعد املقام

  .اإلسالم يف العصر الوسيط، كما اهتم بدراسة األدب العريب وله إنتاج غزير يف هذا اال
  .٣٨، ص )حترير كرونباوم( الوحدة والتنوع يف احلضارة اإلسالمية، )  ٣(
  .٣٩ – ٣٨الوحدة والتنوع يف احلضارة اإلسالمية، ص )  ٤(



 ٥٥٤

Consensus Prudentium ا اجلماعة١)له سلطة الفصل يف شرعية أي عمل أو عقيدة أخذ  
ألنه رأى يف  ،إن العصر العباسي األول مل يستعر علم الفلك اهلندي مثالً أو حىت اإلدارة الفارسية: (وقال

إن اإلسالم مل يكن . يطرة السياسية أو االقتصاديةتلك املنتجات األجنبية الوسيلة الوحيدة إلعاقة التغلغل يف الس
إذا  ،وفعل ذلك يف ريث وأناة ،ولكنه تبىن تلك اإلمكانيات األجنبية ملصلحته هو ،إذ ذاك يف موقف دفاعي

. كان قد وقع حتت تأثري ضغط فلم يكن ذلك من اخلارج ولكن بدافع من مرحلة التطور اليت كان مير ا
بسات السياسية اليت توجه النقل الثقايف يف عصرنا احلاضر هي اليت جتعله صعبا من أن املال ،وباالختصار

والتأثر  ،وحتديد الوقت ،فاالختيار. ومفككًا للجماعات اليت تستقبل هذا النقل ،الوجهتني النفسية واالجتماعية
جات الذهنية والوجدانية كل أولئك مل يعد خاضعا حلالة النمو وال للحا ،ورد العدوان املعادي ،اإلجيايب
ولسلسلة من األحوال االضطرارية اليت ليس للمستعري عليها إال تسلط  ،ولكن خيضع للطموح الثقايف ،للمستعري
وقد كان مغايرا متاما ملوقفنا  –ومن هنا نقول إن مقتضيات املوقف السياسي للعصر العباسي األول . حمدود
محى عصرهم من األخطار املصاحبة لالستمداد .. ن يسريوا يف طريقهي اليت مكنت العباسيني من أ –اليوم 

  ٢)الثقايف يف عصرنا احلاضر الذي يتحكم يف الرتوع حنو الغرب
بل يرى أنه ميكن أن  ،وانطالقا من هذا ال خياف هذا الرجل على اإلسالم من الذوبان يف احلضارة الغربية

ث إنه ال خطر على اإلسالم من أن ينمحي إمنحاءاً ماديا ومن حي: (قال ،يستمد منها من غري أن يذوب فيها
يهاجر من قوم (فإنه يلوح أن سريان العناصر الغربية إليه سيظل مقصورا على ما ميكن أن  ،كنتيجة لتأثري الغرب

لن  ..فعملية طبع العامل اإلسالمي بالطابع الغريب). إىل آخرين كالفنون الصناعية والعمالية والتطبيقية وطرقها
 –فاإلسالم . املبادئ األساسية املتضمنة يف الدين والفلسفة والفن والنظرية العلمية –على الراجح  –تشمل 

سوف ال يفقد نفسه يف املدنية الغربية إىل درجة امنحاء شخصيته على الرغم من استعماهلا للمنشط  –باختصار 
  ٣)اخلارجي حافزا لبث روح احلياة فيه من جديد

أن بطء التغيري يف موقف العامل اإلسالمي يعطي نوعا من الضمان ضد .. مفر لنا من أن نعترفال : (وقال
أن هذا  ،ويف عبارة أخرى. االطراح الطائش للخصائص األساسية ملدنيته اليت ال ينبغي أن تطرح هكذا بسهولة

يكون  –مداد املرغوب فيه ولو أنه يف بعض األحيان يفسد التطبيق الناجح لالست –البطء يف تعديل املوقف 
  ٤)أو سدا ملطّفًا لتأثري األمواج األجنبية اليت مسح هلا بالدخول يف ميادين األفكار والنظم ،دفاعا داخليا قويا

  بولونیاـ  ٥
  : وقد رأيت من األصدقاء الذين سجلهم البابا ،)بولونيا(من الدول اليت رأيتها يف هذا الفصل 

  :بوجینا غیانة ستشیجفسكا
                                                

  .٥٣الوحدة والتنوع يف احلضارة اإلسالمية، ص )  ١(
  .١٨٩، ص )حترير كرونباوم(الوحدة والتنوع يف احلضارة اإلسالمية، )  ٢(
  .١٩٣الوحدة والتنوع يف احلضارة اإلسالمية، ص )  ٣(
  .١٩٤ة، ص الوحدة والتنوع يف احلضارة اإلسالمي)  ٤(



 ٥٥٥

من هي هذه املرأة اليت تشرفت بأن يوضع امسها يف كتاب يبحث يف القلوب اليت صدقت مع حممد : قلت
.  

 ،درست اإلسالم يف األزهر الشريف ،وهي باحثة بولونية معاصرة ،١بوجينا غيانة ستشيجفسكاهذه : قال
  .دقةوهلذا كان هلا هذه الشهادات الصا ،وقد مكنها ذلك من أن تعرف اإلسالم عن كثب

إن القرآن الكرمي مع أنه أنزل على رجل : (قالت ،منها شهادا حول اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي
كما جند يف . فقد جاء بقوانني ال ميكن أن يتعلمها اإلنسان إال يف أرقى اجلامعات ،عريب أمي نشأ يف أمة أمية

   ٢)القرآن حقائق علمية مل يعرفها العامل إال بعد قرون طويلة
ليس معىن اإلميان بالقضاء والقدر : (قالت ،ومنها شهادا حول إجيابية اإلميان بالقضاء والقدر يف اإلسالم

وقُلِ اعملُواْ  ﴿:وقال اهللا تعاىل .أن يترك املسلم العمل ألن القرآن والنيب  أمرا بالعمل واالجتهاد يف كل شيء
   ٣)١٠٥: التوبة( ﴾ لْمؤمنونَه عملَكُم ورسولُه وافَسيرى اللَّ

فرض اهللا سبحانه وتعاىل على املسلم مخس : (قالت ،ومنها شهادا حول املقصد الشرعي من الصالة
وقبل أن يدخل املسلم الصالة البد أن يكون طاهرا ونظيفًا  ،صلوات يف اليوم ليكون دائم االتصال باهللا

   ٤)فاإلسالم دين النظافة
كان تاريخ التشريع يف عهد اخللفاء الراشدين يعتمد : (قالت ،ول الشورى يف اإلسالمومنها شهادا ح

وكذلك فعل الرسول  ،)١٥٩: آل عمران( ﴾ وشاوِرهم في اَألمرِ ﴿:وأساسها قول اهللا تعاىل ،على الشورى
   ٥)فقد كان يستشريهم يف األمور اليت مل يرتل فيها عليه وحي ،مع أصحابه

م وبه تدبري ملكهم: (قالت ،ا حول أمهية الفقهومنها شهادكان الفقه مدار سياستهم وروح حيا. 
وكانت حركة اإلسالم سريعة االنتشار حىت عمت املشارق واملغارب ألن اإلسالم يأمر أهله بالوقوف عند 

) علم التشريع(فكان للفقه  .حدود الشريعة وبصيانة حقوق اخللق أمجعني سواء كانوا مسلمني أو غري مسلمني
وكان الفقهاء هم أرباب الشريعة  ،زمان اخللفاء مكانة أعظم مما عليه علم احلقوق اآلن عند األمم املتمدنة

وبيدهم تدبري كل األمور وال يصدر عمل عظيم أو حقري إال وفاقًا للتشريع وعلى ) نواب األمة(والشورى 
   ٦)مقتضى احلق

كان لألمة احلرية املطلقة والرقابة على أعمال : (قالت ، اإلسالمومنها شهادا على عدالة نظام احلكم يف

                                                
باحثة بولونية معاصرة، درست اإلسـالم يف   Bozena – Gajane Stryzewskaبوجينا غيانة ستشيجفسكا )  ١(

، متكنت خالهلا من اللغـة العربيـة كـذلك،    )١٩٦٥-١٩٦١(األزهر على يد أساتذة ومشرفني أخصائيني زهاء مخس سنوات 
  .عهد اللغات الشرقية يف بولونياوكانت قد أت دراساا العليا يف كلية احلقوق، ويف م

  .١٧تاريخ الدولة اإلسالمية وتشريعها، ص )  ٢(
  .١٩تاريخ الدولة اإلسالمية وتشريعها، ص )  ٣(
  .٢٠تاريخ الدولة اإلسالمية وتشريعها، ص )  ٤(
  .٣٩تاريخ الدول اإلسالمية وتشريعها، ص )  ٥(
  .٦٧تاريخ الدولة اإلسالمية وتشريعها، ص )  ٦(



 ٥٥٦

وسريهم على احلق الواضح  ،اخللفاء الراشدين ومدى موافقتها لنصوص الشريعة وخضوعها آلراء الفقهاء
 ،ومل ينقل أحد من املؤرخني سواء كانوا عربا أم غريهم انتقادا للخلفاء بظلم أو سوء تصرف. واحملجة البيضاء

حىت  ،بل اعترف الكل بأن عدهلم وحسن سلوكهم وصراحة طريقتهم قد حببت فيهم غريهم من الشعوب
ونزاهة  ،أسقطوا عروش ملوكهم وخربوا دوهلم وأسسوا بدالً منها دولة اإلسالم الذي عشقوه لعدل قوانينه

يدخلها تأويل وال وكانت نصوص الشريعة واضحة مل  ،حكامه وعفتهم ورفقهم واتباعهم لشرعهم ال يتعدونه
   ١)شبهات

  .ليتها ختمتها بالشهادتني ..إن هذه شهادات قيمة: قلت
  .فقد ينطق اإلنسان مبا ال يسمعه غريه ..كل أمرها إىل اهللا: قال

  :كنداـ  ٦
  :وقد رأيت من األصدقاء الذين سجلهم البابا ،)كندا(من الدول اليت رأيتها يف هذا الفصل 

  :  ولفرید كانتویل سمیث
  ؟ ٢من هو ولفريد كانتويل مسيث: تقل
  .له شهادات طبية عن اإلسالم تؤهله العتباره صديقا ..هذا باحث من كندا: قال

إنه ما من دين استطاع أن يوحي إىل : (قال ،منها شهادته بالعزة اليت حيملها املسلمون بسبب إسالمهم
وأن الفخر بالعربية قد ميازج  ،تكلف وال اصطناعاملتدين به شعورا بالعزة كالشعور الذي خيامر املسلم يف غري 

وكون اإلنسان  ،ولكن اعتزاز املسلم بدينه يعم املسلمني على اختالف القومية واللغة.. هذا الشعور أحيانا
  ٣)مسلما باعث من بواعث احلمد تسمعه من مجيع املسلمني

إن الغريب ال يفهم اإلسالم حق : (قال ،ومنها شهادته على كون اإلسالم نظاما شامال جلميع مناحي احلياة
فهمه إال إذا أدرك أنه أسلوب حياة تصطبغ به معيشة املسلم ظاهرا وباطنا وليس جمرد أفكار أو عقائد يناقشها 

فليس التفكري بنافع شيئًا إن مل يكن مصحوبا بتطور املعيشة وتطور أسلوب احلياة  ،بفكره أو يتقبلها بغري مناقشة
  ٤)اطن يف اتمع اإلسالميالظاهر والب

                                                
  .٦٨اريخ الدولة اإلسالمية وتشريعها، ص ت)  ١(
، درس اللغات الشرقية يف جامعة ١٩١٦ولد يف كندا عام : Wilfred Cantwell Smith.ويلفرد كانتويل مسيث)  ٢(
متخصص يف دراسـة اإلسـالم   . حصل على املاجستري والدكتوراه يف جمال دراسات الشرق األدىن من جامعة برنستون.تورنتو

عمل أستاذاً يف جامعـة هـارفرد ويف   ) اإلسالم يف العصر احلديث( اإلسالمي املعاصرة وأشهر كتبه يف هذا االوأوضاع العامل 
قام بتدريس الدين اإلسالمي بكلية نورمان املسيحية مبدينـة الهـور بباكسـتان    . معهد الدراسات اإلسالمية جبامعة مقيل بكندا

مناذج اإلميان حـول  (عدة كتب منها )١٩٩٨(صدر له حديثا. ديد من اجلامعاتدعي للعمل أستاذاً زائراً يف الع. ١٩٤٥-١٩٤١
  )اإلميان واالعتقاد والفرق بينهما( وكتاب ) اإلميان نظرة تارخيية( وكتاب ) العامل
  .٧٨ما يقال عن اإلسالم، ص : اإلسالم يف التاريخ احلديث، عن العقاد)  ٣(
  .٧٩ما يقال عن اإلسالم، ص )  ٤(



 ٥٥٧

  :الھندـ  ٧
وأنت تعلم ما فعلت  ..كيف تثبت اهلند يف األصدقاء: فقلت ،)اهلند(من الدول اليت رأيتها يف هذا الفصل 

  بكشمري؟
فال خري يف األرض اليت تفصلك  ..انشغل بالسماء لتنال األرض والسماء ..أال زلت تذكر يل األرض: قال

  .عن السماء
  د؟ما تقص: قلت
  .فلم تشغلهم العداوة عن الصداقة ..لقد كان أسالفكم أعظم أحالما: قال
   ..مل أفهم: قلت
  أمل تر سلوك احلكمة الذي سلكه املسلمون مع املغول؟: قال
  .لقد حولوه إىل دينهم: قلت
  .لتتوجهوا أنتم واهلند وكشمري وأهل األرض مجيعا إىل اهللا ..فحولوا اهلند إىل دينكم: قال
  هل نكف عن طلب حقوقنا؟ف: قلت
فارموا  ،إن اهللا أوجب عليكم أن تكونوا دعاة ال قتلة ..ال تنشغلوا حبقوقكم عن واجباتكم: قال

  .أسلحتكم ليعطكم اهللا من أسلحة السماء ما حيميكم من أسلحة األرض
  :جوار الل نھرو

لقد كان  ..رف هذا الرجلأع: فقلت ..١)جوار الل رو(كان من األمساء اليت ذكرت يف هذا احملل اسم 
  .رئيسا لوزراء اهلند

  :وأنا أعرف هذا الرجل ألنه شهد بعض شهادات الصدق اليت ال تزول مع زوال األيام والدول: قال
لرمبا خامرت : (وما بثه يف نفوس املسلمني من عزة قضت على االستبداد ،لقد قال خمربا عن رسول اهللا 
. ا كتب الرسول  الدهشة من هذا الرجل البسيط الذي يدعوهم إىل الطاعةهؤالء امللوك واحلكام الذين تسلمو

وقد هيأ ذه الثقة وهذا اإلميان . ولكن إرسال هذه الكتب يعطينا صورة عن مقدار ثقة حممد بنفسه ورسالته
 ألمته أسباب القوة والعزة واملنعة وحوهلم من سكان صحراء إىل سادة يفتحون نصف العامل املعروف يف

  ٢)وقد تويف حممد بعد أن جعل من القبائل العربية املتنافرة أمة واحدة تتقد غرية ومحاسا.. زمام
إن : (فقال ،وحتدث ـ يف الوقت الذي غلب فيه املد الشيوعي ـ عن القيم النبيلة اليت جاء ا اإلسالم

ولقد كانت ثقة العرب وإميام .. شاطاإلسالم هو الباعث والفكرة لليقظة العربية مبا بثه يف أتباعه من ثقة ون
                                                

، يف مدينة اهللا آباد، يف اهلند، والتقى بغاندي يف أوائـل عـام   ١٨٨٩ولد يف عام  J. Lal Nahroالل رو  جوار )  ١(
، اعتقل عدة مرات، وانتخب رئيسا حلزب املؤمتر اهلندي الوطين عدة مرات، دخل الوزارة، وتوىل الشـؤون اخلارجيـة،   ١٩١٩

اسة الوزراء اهلندية بعد استقالل اهلند، له عدة مؤلفات يف التاريخ والسياسة وأصبح نائبا لرئيس الس التنفيذي، أول من توىل رئ
  .م١٩٦٤والشؤون اهلندية، تويف عام 

  .٢٦ – ٢٥حملات من تاريخ العامل، ص )  ٢(



 ٥٥٨

وهكذا ولد يف العامل . وقد أضاف اإلسالم إليهما رسالة األخوة واملساواة والعدل بني مجيع املسلمني. عظيمني
وأية مقارنة بني رسالة األخوة اإلسالمية وحالة النصرانية املنحلّة جتعل املرء يدرك مقدار . مبدأ دميقراطي جديد

  ١!)ة وتأثريها ال على العرب وحدهم ولكن على مجيع شعوب البلدان اليت وصل إليها العربسحر هذه الرسال
جتاوب لدى الناس يف  ،مبا فيه من سهولة وصراحة وإخاء ومساواة ،كان للدين الذي بشر به حممد:(وقال

لقد تعب الناس من . ألم ذاقوا الظلم على يد امللوك األوتوقراطيني والقساوسة املستبدين ،البلدان ااورة
النظام القدمي وتاقوا إىل نظام جديد فكان اإلسالم فرصتهم الذهبية ألنه أصلح الكثري من أحواهلم ورفع عنهم 

  ٢)كابوس الضيم والظلم
املدهش حقًا أن نالحظ هذا الشعب العريب الذي ظل : (فقال ،وحتدث عن معجزة احلاضرة اإلسالمية

عما جيري حوله قد استيقظ فجأة ووثب بنشاط فائق أدهش العامل وقلبه رأسا على منسيا أجياالً عديدة بعيدا 
واحلضارة الراقية واملدنية الزاهرة اليت قدموها للعامل  ،وأن قصة انتشار العرب يف آسيا وأوروبا وأفريقيا. عقب

   ٣)هي أعجوبة من أعجوبات التاريخ
ويف غضون مخسة وعشرين . حبوا احلروب بدون قتالوكثريا ما ر ،سار العرب من فتح إىل فتح: (وقال

فتح العرب مجيع بالد فارس وسوريا وأرمينية وجزًءا من أواسط آسيا الشرقية ومصر  ،عاما من وفاة الرسول
وقد سلمت هلم مصر بسهولة ألا كانت قد قاست كثريا من استبداد اإلمرباطورية . وجزًءا من مشال أفريقيا

  ٤)روب الطائفيةالرومانية ومن احل
إن العرب كانوا يف بداية يقظتهم متقدين محاسا لعقيدم وأم كانوا مع ذلك قوما متساحمني ألن : (وقال

وكان عمر بن اخلطاب شديد احلرص على التسامح عندما . دينهم يأمر يف مواضع عديدة بالتسامح والصفح
والواقع أن .. ية املسيحية الكبرية هناك حرية العبادةأما مسلمو إسبانيا فإم تركوا للجال ،دخل بيت املقدس

  ٥!)أبرز ما مييز هذه الفترة من التاريخ هو الفرق الشاسع بني العرب املسلمني وتعصب النصارى األوربيني
وكانت عزميتهم ختتلف عن عزمية اجلنود واجليوش اليت  ،كانت حياة العرب يف زمن حممد غريبة: (وقال

لقد برز هؤالء العرب بعقيدة متوقدة قهرت اجلبال ونشرت اإلسالم يف اآلفاق كما . مللوككان يعتمد عليها ا
برزوا شاخمني يف عاملهم فدانت أمام زحفهم املظفر اجليوش اجلرارة كانت الشعوب .. تنتشر النار يف اهلشيم

الفرج والثورة فالح العرب كبارقة األمل هلذه القوة اليت كانت ترقب  ،األخرى متململة من أمرائها
  ٦)االجتماعية
فقد أسند إليهم عيب آخر أال وهو التسامح الديين ويكاد املرء ال  ،إذا عدت النظافة عيبا يف العرب: (وقال

                                                
  .٢٦، ٢٤حملات من تاريخ العامل، ص )  ١(
  .٢٧حملات من تاريخ العامل، ص )  ٢(
  .٢٣حملات، ص )  ٣(
  .٢٧حملات، ص )  ٤(
  .٣١حملات، ص   )٥(
  .٣٣حملات، ص )  ٦(



 ٥٥٩

 ١٦٠٢يصدق أن ذلك هي التهمة الرئيسية املوجهة للعرب يف كتاب رئيس أساقفة فالنسيا الذي وضعه يف عام 
أن العرب حيبذون جدا : (وقد قال. لب فيه بإقصاء العرب عن إسبانياوطا) إحلاد العرب وخيانام(بعنوان 

شأم يف ذلك شأن األتراك واملسلمني الذين تركوا ألتباعهم احلرية  ،حرية الضمري يف الشؤون املتعلقة بالدين
ين يف الوقت ولعمري ما أمجل هذا املدح الذي قصد به ذم مسلمي إسبانيا الذين ميتازون بتساحمهم الدي). الدينية

  ١)الذي استرسل فيه املسيحيون األوروبيون يف التعصب والغلظة
وجند  ،إننا لنجد أن األسلوب العلمي مل يكن مطبقًا يف بلدان العامل القدمي مثل مصر والصني واهلند: (وقال

عية مما جيعلهم ولكن العرب امتازوا ذه الروح العلمية االستطال. وال جنده يف روما ،القليل منه يف اليونان
لقد بىن العرب على األساس العلمي الذي استقوه من غريهم أحباثًا عظيمة .. يدعون جبدارة آباء العلم احلديث
وكان أول أطبائهم وجراحيهم  ،وصنعوا أول بوصلة ،لقد صنعوا أول مكرب. وتوصلوا إىل اكتشافات عظيمة

وكانت قرطبة عاصمة . ز هلذا اإلشعاع الفكريوكانت بغداد مرك. ذوي شهرة عاملية طبقت آفاق أوروبا
 ،وكانت يف العامل العريب مراكز علمية أخرى ازدهرت فيها العلوم. إسبانيا العربية مثيلة بغداد يف دنيا الغرب

وكان عدد سكاا يربو على مليون . فاقت هذه املراكز مجيعا.. ولكن بغداد. ومنها القاهرة والبصرة والكوفة
  ٢)ر بكثري من سكان كلكتا أو بوميب يف يومنا هذاأي أكث ،نسمة

ويزيدنا إكبارا هلم تلك  ،سنة أمر يدعو إىل اإلكبار ٧٠٠إن حكم العرب ألجزاء من إسبانيا مدة : (وقال
لقد نظم املغاربة مملكة قرطبة العظيمة : (املدنية الرفيعة والثقافة العربية الراقية اليت وصفها أحد املؤرخني بقوله

كانت مفخرة العصور الوسطى واليت محلت نبارس العلوم واحلضارة الزاهرة على العامل الغريب الذي كان  اليت
 ،بينما كان معظم الناس يف قرطبة يقرأون ويكتبون: (وكتب مؤرخ آخر يقول). مغمورا يف اجلهل والوحشية

ينج من هذا اجلهل حىت أعلى  ومل ،كان أهل أوروبا املسيحيون يف جهل مطبق اللهم إال رجال الدين منهم
وقد أم  ،لقد طارت شهرا يف أرجاء الدنيا حىت مساها الكتاب األملان بزينة الدنيا).. الطبقات األوروبية

وشعت منها الفلسفة العربية حىت وصلت جامعات أوروبا الكربى  ،جامعتها الطالب من مجيع أحناء الدنيا
  ٣)كجامعة باريس وأكسفورد ومشال إيطاليا

. اكتسب الصليبيون من عامل اإلسالم الفنون والصناعة والترف والعلوم وحب االستطالع العلمي: (وقال
وهذه هي األشياء عينها اليت كان بطرس الناسك داعية احلرب الصليبية وأمثاله أبعد الناس عن احترامها 

  ٤)وتقديرها
رب عن إنشاء املعابد والكليات لنذكر أن صالح الدين األيويب نفسه مل تشغله مهام احل: (وقال

غري أن القدر يشاء أن تتعرض هذه احلياة السامية إىل جحافل . واملستشفيات وغريها من مظاهر الرقي واملدنية

                                                
  .٤٨حملات، ص )  ١(
  .٣٥حملات، ص )  ٢(
  .٤٦ – ٤٥حملات، ص )  ٣(
  .٥٤حملات، ص )  ٤(
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  ١)املغول الزاحفني من الشرق
  :ھولنداـ  ٨

  : وقد رأيت فيها من األمساء ،)هولندا(من الدول اليت رأيتها يف هذا الفصل 
  :ج كرامرز. م. جي

  ؟٢ج كرامرز. م. من هو جي: قلت
منها شهادته حول الوحدة اليت ربط ا اإلسالم بني  ،هذا رجل علم من هولندا له بعض الشهادات: قال

لو رمسنا خريطة تبني األحوال السياسية األوروبية واألفريقية وغريب آسيا يف حوايل : (قال ،شعوب خمتلفة
القسم األعظم من العامل املسكون كان مسكونا بأمم ختضع للحكم منتصف القرن العاشر امليالدي لوجدنا أن 

بل كانت  ،إا مل تكن يف ذلك الزمن وحدة سياسية متينة العرى. اإلسالمي وتسودها احلضارة اإلسالمية
 –مع أم مل يكونوا من املسلمني فقط  –حىت إن سكاا  ،مرتبطة فيما بينها برباط قوي من الدين واحلضارة

هذه . ا يشعرون بأم رعايا دولة إسالمية مترامية األطراف مركزها الديين مكة وحمورها السياسي بغدادكانو
بسلسلة من الفتوحات  ،اإلمرباطورية العظيمة منت وبلغت أشدها يف القرون الثالثة األوىل من تاريخ اإلسالم

ومع أن األقاليم اليت فتحها اإلسالم .. عربوكان ميداا ومركز ثقلها شبه جزيرة ال ،ابتدأت باملدينة املنورة
فاحلقيقة اليت ال ميكن دحضها  ،ختتلف إذا قورنت بالبالد اليت يسكنها املسلمون اآلن فضالً عن أا أوسع رقعة

أا كانت تؤلف كتلة دينية واحدة فضالً عن وحدة سياسية متينة العرى متراصة البنيان مجعت بينها قوة 
٣)ا يقفون يف العامل كأعظم قوة مركزية متحدة عرفها البشرالسالح وجعلت سكا  

إن أورشليم القدس املركز الديين األمسى ألوربا النصرانية دخلت : (قال ،ومنها حديثه عن مساحة اإلسالم
إال أن الفتح اإلسالمي مل مينع من زيارة القرب املقدس أو حيول بني . م يف حوزة اإلسالم٦٣٨منذ السنة 
  ٤) املسيحيني وبني إجناز هذه الفريضة الدينيةاألوربيني

إن اكتشاف النقود : (قال ،وبالتايل تأثريها فيه ،ومنها حديثه عن انتشار الثقافة اإلسالمية يف العامل
ويقوم برهانا  ،اإلسالمية يف بقعة عظيمة الرقعة من آسيا وأوروبا ينهض دليالً على مدى انتشار الثقافة اإلسالمية

  ١)ملسلمني كانوا يستبضعون خمتلف السلع من الشعوب الشمالية الغربيةعلى أن ا

                                                
  .٥٤حملات، ص )  ١(
، وكان أسـتاذًا للتركيـة   ١٨٩١ولد ولندة، سنة  Prof. J. M. Kramersج كرامرز   . م. الربوفيسور جي)  ٢(

كـان أحـد   . مترمجا للسفارة اهلولندية يف األستانة ١٩٢١حىت  ١٩١٥، اشتغل من ١٩٣٩ة والفارسية يف جامعة ليدن حىت سن
) فن التـاريخ عنـد األتـراك العثمـانيني    : (املسامهني يف كتابة كثري من املوضوعات يف دائرة املعارف اإلسالمية، وألف كتاب

)١٩٤٤.(  
  .١٢٨ – ١٢٧، ص )إشراف سريتوماس ارنولد ( تراث اإلسالم، )  ٣(
  .١٢٩تراث اإلسالم، ص )  ٤(
  .١٥٦، ص )إشراف سري توماس ارنولد(تراث اإلسالم، )  ١(



 ٥٦١

إن الغنم الثقايف الذي نالته أوروبا من العامل اإلسالمي يف صعيدي اجلغرافية والتجارة مل يكن مثرة : (وقال
الدي حىت إمنا قام على العالقات املتبادلة اليت ظلت متواصلة منذ مطلع القرن احلادي عشر املي. ساعة واحدة

كذلك جيب أن نضع نصب أعيننا . فوصلت إىل ذروة جمدها أثناء حكم املغول يف القرن الثالث عشر ،اآلن
حقيقة واحدة وهي أن احلضارة اإلسالمية بنموها وازدهارها عن طريق الدول اليت أعقبتها يف احلكم كتركيا 

جعلت كثريا من اآلراء والعادات اإلسالمية  ،وإيران وشعوب اهلند املسلمة وسكان جزر اهلند الشرقية املسلمني
ولكن مل يبد من فترة تارخيية تفوق ساحق عظيم للشعوب اإلسالمية على . معروفة مطبقة يف البالد األوروبية
وعندما كانت أوروبا  ،أعين عندما وصل اإلسالم إىل أوج السؤدد والتقدم ،العامل املسيحي كفترة القرن العاشر

  ١)كود وظالم حالكاملسيحية يف ر
  :روسیاـ  ٩

  :وقد رأيت فيها من األمساء ،)روسيا(من الدول اليت رأيتها يف هذا الفصل 
  :ف بارتولد
  ؟٢من هو ف بارتولد: قلت
   ..هذا رجل من روسيا: قال
   ..تلك اليت: قلت

ن فال ينبغي أن يشغلكم جتار األسلحة عن دينكم وعن رسالتكم وع ..دعك من هذا: وقال ،قاطعين
  .السالم العظيم الذي بعثكم اهللا به

فاذكر يل بعض شهادات  ..لقد انشغلنا عن ديننا حبروب كثرية ال ناقة لنا فيها وال مجل ..صدقت: قلت
  .هذا الصديق
كانت يف بالد اخلالفة املمتدة من رأس سان فنسنت الواقعة : (فقال ،لقد حتدث عن مساحة املسلمني: قال

وكان . قد حافظت على أمالكها غري املنقولة املوقوفة عليها ،قند مؤسسات مسيحية غنيةجنويب الربتغال إىل مسر
ويتمكنون من أن يتلقوا منهم إعانات ملؤسسام  ،نصارى بالد اخلالفة يتعاملون مع عامل النصرانية بدون مشقة

                                                
، ١٠٦-١٠٥املرجع نفسه، ص : وعن إجنازات املسلمني يف ميدان اجلغرافية والتجارة، انظر. ١٦٤تراث اإلسالم، ص )  ١(
١٦٤-١٦١، ١٥٨-١٥٧، ١٥٣-١٥٢، ١٤٨-١٤٦، ١٤٣-١٤٢، ١٣١-١٣٠.  
، وعني أستاذًا لتاريخ الشرق )١٨٩١(خترج من جامعة بطرسربغ  V. Barghold) ١٩٣٠ – ١٨٧٩(ف بارتولد )  ٢(

وعين بالشرق اإلسالمي وحقق املصادر العربية املتعلقة بـه  . ، فكان أول من درس تاريخ آسيا الوسطى)١٩٠١(اإلسالمي فيها 
ورئيسا دائما للجنة املستشرقني فيه بعـد  ) ١٩١٢(سي وقد انتخب عضوا يف جممع العلوم الرو. وخترج عليه عدد من املستشرقني

  .الثورة البلشفية حىت وفاته
تاريخ دراسة الشرق يف (، )١٩٠٩-١٨٩٨(يف جملدين ) تركستان عند غزو املغول هلا: (تربو آثاره على األربعمائة، أشهرها

تـاريخ أتـراك   (، )١٩٢٨) (مغول اهلند(، )١٩٢٢) (تاريخ تركستان(، )١٩١٨) (حضارة اإلسالم(، )١٩١١) (أوروبا وآسيا
  .وغريها. ١٩٣٤٩) (آسيا الوسطى



 ٥٦٢

مث أن . من القدس أيضام مندوب ٦٨١-٦٨٠الدينية وكان يف املؤمتر الديين الذي انعقد يف القسطنطينية سنة 
  ١)املسيحيني املقيمني ببالد اخلالفة كانوا مرتبطني بعضهم ببعض ارتباطًا وثيقًا

انتشر الدين اإلسالمي يف القرن الرابع للهجرة يف قبائل الترك الرحل ويف بعض مدن التركستان : (وقال
استولوا على البالد اإلسالمية يف القرن الصينية بواسطة التجارة وبدون استخدام أي سالح فكان األتراك الذين 

  ٢)الرابع اهلجري مسلمني
اسم  ،أو حضارة العرب ،حضارة اإلسالم: (فقال ،وحتدث عن تأليف اإلسالم بني الشعوب املختلفة

حلضارة الشرق يف القرون الوسطى ومل يكن العرب وحدهم مبتكري هذه احلضارة ولكن مجيع سكان الشرق 
دين  ،آخى بينهم اإلسالم ،الذين ظلوا مدة طويلة منفصلني عن احلضارة األوروبية ،يقيةوقسم من أفر ،األدىن

  ٣)لغة العلم واألدب ،الدولة؛ واللغة العربية
مما هو جدير باملالحظة : (فقال ،وحتدث عن عاملية احلضارة اإلسالمية واستفادا من مجيع التراث اإلنساين

وجيعل  ،ضارة اإلسالمية نتيجة مشتركة جلميع العامل اإلسالمييدعي بأن احل ،أن ابن خلدون وهو عريب
  ٤)فوق ما سبقتها من احلضارات ،وهو جد حمق يف هذا ،احلضارة اإلسالمية

) كان يف نوم عميق(إن القول بأن العامل اإلسالمي : (فقال ،ورد على اعتبار الغرب سبب وض املسلمني
وحق أن الظروف املالئمة اليت . مبالغ فيه كثريا ،القرن التاسع عشر قبل أن يأخذ يف النهوض بتأثري أوروبا يف

  ٥)أنتجت احلضارة اإلسالمية مل تبق
  :ـ سویسرا ١٠

  : وقد رأيت فيها من األمساء ،)سويسرا(من الدول اليت رأيتها يف هذا الفصل 
  :مونتھ

  ؟٦ )مونته(من هو : قلت
  .وعن اإلسالم هللا هلذا الرجل الفاضل شهادات طيبة عن رسول ا:  قال

إن طبيعة حممد الدينية تدهش كل باحث مدقّق نزيه املقصد مبا ( :منها قوله يف وصف رسول اهللا 
ومل يقم إال بعد أن تأمل كثريا  ،فقد كان حممد مصلحا دينيا ذا عقيدة راسخة. يتجلى فيها من شدة اإلخالص

وهو يف قتاله الشرك . أسطع األنوار اإلنسانية يف الدين وبلغ سن الكمال ذه الدعوة العظيمة اليت جعلته من
                                                

  .٥٤تاريخ احلضارة اإلسالمية، ص )  ١(
  .١٢٢تاريخ احلضارة اإلسالمية، ص )  ٢(
  .٣٥تاريخ احلضارة اإلسالمية، ص )  ٣(
  .٩٤تاريخ احلضارة اإلسالمية، ص )  ٤(
  .١٥٣ – ١٥٢تاريخ احلضارة اإلسالمية، ص )  ٥(
، وترمجـة  )حممد والقرآن(أستاذ اللغات الشرقية يف جامعة جنيف، من كتبه  Montet)  ١٩٢٧ – ١٨٥٦( مونته )  ٦(

  ).حاضر اإلسالم ومستقبله(جيدة للقرآن، و
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والعادات القبيحة اليت كانت عند أبناء زمنه كان يف بالد العرب أشبه بنيب من أنبياء بين إسرائيل الذين نراهم 
 ولقد جهل كثري من الناس حممدا وخبسوه حقه وذلك ألنه من املصلحني النادرين. كبارا جدا يف تاريخ قومهم

  )الذين عرف الناس أطوار حيام بدقائقها
وقد  ،صحيح احلكم صادق اللفظ ،عذب احلديث ،كرمي األخالق حسن العشرةكان حممد : (وقوله

  ١)واالقتناع التام مبا يعمله ويقوله ،كانت الصفات الغالبة عليه هي صحة احلكم وصراحة اللفظ
  ٢)ينية اليت تشبعت ا نفسه وفكرهال جمال للشك يف إخالص الرسول ومحاسته الد: (وقوله

ندر بني املصلحني من عرفت : (قال ،من أعظم املنجزات يف التاريخ بل إنه اعترب ما قام به رسول اهللا 
وإن ما قام به من إصالح أخالق وتطهري اتمع ميكن أن يعد به من أعظم احملسنني  ،حيام بالتفصيل مثل حممد

  ٣)لإلنسانية
ليس فيها  ،إن الديانة اإلسالمية كعقيدة توحيد: (فقال ،دئ النبيلة اليت جاء ا اإلسالموحتدث عن املبا

شيء جمهول يف ديانات التوحيد األخرى إال أن ظهورها يف جزيرة العرب بروح عربية عالية جعل هلا طابعا 
هذه العقيدة مشاة للمسيحية إال وهي يف  ،وقد مسيت اإلسالم إشارة إىل متام االنقياد إلرادة اهللا. جديدا باهرا

 ،ووأد البنات واخلمر وامليسر ،ولقد منع القرآن الذبائح البشرية.. أا تتجلى يف القرآن بقوة ال تعرفها النصرانية
أن . وكان هلذه اإلصالحات تأثري غري متناه يف اخللق حبيث ينبغي أن يعد حممد يف صف أعاظم احملسنني للبشرية

ليكون دائما  ،س مرات يف اليوم هي إبقاء اإلنسان من الصباح إىل املساء حتت تأثري الديانةحكمة الصالة مخ
وحكمة  ،وحكمة الصيام تعويد املؤمن غلبة شهوات اجلسم وزيادة القوة الروحية يف اإلنسان ،بعيدا عن الشر

 ،العظيم الذي وضع حممد أساسه فهذا هو البناء. احلج هي توطيد اإلخاء بني املؤمنني ومتكني الوحدة العربية
  ٤)وثبت وال يزال ثابتا بإزاء عواصف الدهور

ملا كان : (قال ،وانطالقا من هذه الشهادات دعا إىل احترام اإلسالم وعقد صالت األخوة مع معتنقيه
حلال بأن ولذا تقضي ا ،اإلسالم دينا من األديان أصبح قوة أدبية عظيمة جدا جديرة باالحترام من وراء الغاية

وأهم الشروط يف هذه الروابط احلسنة احترام اإلسالم  ،تقوم الصالت مع أهله على أساس اإلخاء واحلب
وما وقف عليه  ،وأن هذا الدين بفضل ما نشره بعض الباحثني من العلماء اردين عن األغراض. احتراما مطلقًا

  ٥)وغدا يقدر قدره أكثر من قبل ،مةبعض أرباب الرحالت قد أصبح معروفًا يف أوروبا معرفة تا
وال أحسب إال أن أيدي مجيع املسلمني  ..وبورك فيما دعا له ..بورك يف هذا الرجل احلكيم: قلت

  .الصادقني ممدودة له وألمثاله

                                                
  ) ٣٢/  ١حاضر العامل اإلسالمي : عن ستودارد(  ١٨حممد والقرآن، ص )  ١(
  ) ٦٧/  ١سالمي حاضر العامل اإل: عن ستودارد(  ١٨حممد والقرآن، ص )  ٢(
  ) ٣٢/  ١حاضر العامل اإلسالمي : عن ستودارد(  ١٨حممد والقرآن، ص )  ٣(
  )٣٣ – ٣٢/  ١حاضر العامل اإلسالمي، : عن ستودارد(، ٢٢حممد والقرآن، ص )  ٤(
  ). ٧٢/  ١اإلسالم واحلضارة العربية : عن حممد كرد علي( اإلسالم، )  ٥(



 ٥٦٤

  عاشرا ـ األعداء
 أال ترى من التناقض أن يوضع: فقلت ،)األعداء(فوجدت عنوانه  ،فتحت دفتر البابا على فصله العاشر

  ؟ هذا العنوان يف كتاب يبحث يف القلوب اليت تعلقت مبحمد 
وقد كان حممد  ..وحمبته ،فأكمل الناس من أجرب أعداءه على احترامه ..ليس ذلك من التناقض ..ال: قال

 أكمل من فعل ذلك.  
ةُ ادفَع بِالَّتي هي أَحسن وال تستوِي الْحسنةُ وال السيئَ ﴿:يقول 'فاهللا  ،لقد نطق القرآن مبثل هذا: قلت

يممح يلو هةٌ كَأَناودع هنيبو كنيي ب٣٤:فصلت(  ﴾فَإِذَا الَّذ(  
فقد كان له صدر واسع حيول  ..منوذجا كامال هلذا اخللق الرفيع وقد كانت حياة رسول اهللا : قال

  .نيواهلاجني مادح ..واحلاقدين حمبني ..األعداء أصدقاء
احلسية من  وقد ذكرتين مبا رويته يل يف رحلتك اليت تعرفت فيها على معجزات النيب  ..صدقت: قلت

  .١حتول املعادين إىل حمبني خملصني
فقد كان يف جاهليته شديد العداوة لإلسالم وحملمد  ،ـ رضي اهللا عنه ـعمر بن اخلطاب وأوهلم : قال

، وكانت زوج عامر بن ربيعة ،م عبد اهللا بنت أيب حثمةأ وهي ،وقد ذكرت إحدى السابقات لإلسالم، 
وقد ذهب  ،إنا نرحل إىل أرض احلبشة :فقالت ،كيف كان املسلمون األوائل يستبعدون إسالمه قبل أن يسلم

  .إذ أقبل عمر وهو على شركه حىت وقف علي ،عامر لبعض حاجته
لنخرجن يف  ،نعم واهللا: قلت: اهللا؟ قالت أتنطلقون يا ام عبد: وشدة فقال ،وكنا نلقي منه البالء أذى

  .حىت جيعل اهللا لنا فرجا ،وقهرمتونا ،أرض اهللا فقد آذيتمونا
! وحزنه علينا ،ورقته ،لو رأيت عمر: وقلت له ،فلما عاد عامر أخربته: قالت ،فقال صحبكم اهللا: قالت

وشدته  ،ملا كان يرى من غلظتهال يسلم حىت يسلم محار اخلطاب : فقال ،نعم: قلت؟أطمعت يف إسالمه: قال
  .على املسلمني

  :يف موقف عدائي شديد لرسول اهللا  هداه فأسلمولكن اهللا 
خته فاطمة بنت اخلطاب كانت حتت هي أن أ ،وكما حيكيها هو نفسه ،وقصة ذلك كما يرويها املؤرخون

رت خيتلف إىل باب بن األوكان خ ،وكانا مسلمني خيفيان إسالمهما من عمر ،سعيد بن يزيد بن عمرو العدوي
رقم عند واملسلمني وهم جمتمعون يف دار األ ،فاطمة يقرأها القرآن فخرج عمر يوما ومعه سيفه يريد النيب 

ين تريد يا عمر؟ أ: فلقيه نعيم بن عبد اهللا فقال ،وعنده من مل يهاجر من املسلمني يف حنو أربعني رجال ،الصفا
  .فأقتله ،وعاب دينها ،يشريد حممدا الذي فرق أمر قرأ: فقال

                                                
  . من هذه السلسلة) محاية(فصل ، )معجزات حسية(رسالة : انظر)  ١(
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؟ !وقد قتلت حممدا  ،رضأترى بين عبد مناف تاركيك متشي على األ ،واهللا لقد غرتك نفسك: فقال نعيم
  فال ترجع إىل أهلك فتقيم أمرهم؟ أ

  .فقد أسلما ،واختك فاطمة ،وابن عمك سعيد بن زيد ،ختنك: ؟  قال!وأي أهلي : عمر قالف
  .رت يقرئهما القرآنب بن األوعندمها خبا ،فرجع عمر إليهما

وقد مسع عمر قراءة ،وألقتها حتت فخذيها ،وأخذت فاطمة الصحيفة ،فلما مسعوا حس عمر تغيب خباب
  .خباب

  .خربت أنكما تابعتما حممداأقد  ،بلى: قال؟مسعت شيئا: قاال! ؟ما هذه اهلينمة: فلما دخل قال
قد : فلما فعل ذلك قالت له اخته ،را فشجهافض ،خته لتكفهأفقامت إليه  ،وبطش خبتنه سعيد بن زيد

  .فاصنع ما شئت ،ورسوله ،وآمنا باهللا ،أسلمنا
عطيين هذه الصحيفة اليت مسعتكم تقرأون فيها اآلن حىت أ: وقال هلا ،وملا رأى عمر ما باخته من الدم ندم

  .فحلف أنه يعيدها ،إنا خنشاك عليها: قالت ،أنظر إىل ما جاء به حممد
 ،فقام ،وال ميسها إال املطهرون ،إنك جنس على شركك :ـ وقد طمعت يف إسالمهـ  هقالت لمث 
  .ما أحسن هذا الكالم وأكرمه: وكان كاتبا فلما قرأ بعضها قال ،طه: فأعطته الصحيفة وقرأ فيها ،واغتسل

يلة لك ل فإنين أرجو أن تكون دعوة رسول اهللا  ،أبشر يا عمر: خرج إليه وقالذلك فلما مسع خباب 
  .أو بعمرو بن هشام ،اللهم أعز االسالم بعمر بن اخلطاب: اخلميس

  .فدلين يا خباب على حممد حىت آتيه فأسلم: فقال عمر عند ذلك
وأصحابه فضرب عليهم الباب فقام رجل منهم فنظر من  ،وجاء إىل النيب  ،فدله خباب فأخذ سيفه
  .بذلك فأخرب النيب  ،خلل الباب فرآه متوشحا سيفه

  .وإن أراد شرأ قتلناه بسيفه ،فإن كان يريد خريا بذلناه له ،إئذن له: قال محزةف
ما ؟ما جاء بك: وقال ،مث جذبه جذبة شديدة ،فأخذ مبجامع ردائه ،حىت لقيه فأذن له فنهض إليه النيب 

  .أراك تنتهي حىت يرتل اهللا عليك قارعة
تكبرية عرف من يف البيت أن  رب رسول اهللا فك ،وبرسوله ،من باهللاؤيارسول اهللا جئت أل: فقال عمر

  .عمرا أسلم
مرحبا يا بن : فخرج إيل وقال ،فضربت عليه بابه ،ملا أسلمت أتيت باب أيب جهل بن هشام: قال عمر

  .وصدقت ما جاء به ،وآمنت مبحمد  ،جئت الخربك أين قد أسلمت: قلت؟ما جاء بك! أخي
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  .١ وقبح ما جئت به ،قبحك اهللا: وقال ،فضرب الباب يف وجهي: قال
فقد خاطب مرة بعض  ،وقد حدث عمر بن اخلطاب ـ رضي اهللا عنه ـ نفسه عن سبب إسالمه

كنت من أشد الناس على رسول  :قال ،نعم: قلنا؟أحتبون أن أعلمكم كيف كان بدو إسالمي: فقال ،الصحابة
اين : إذ لقيين رجل من قريش فقال ،يف بعض طرق مكة ،فبينا أنا يوما يف يوم شديد احلر باهلاجرة ،اهللا 

: قال؟وما ذاك: قلت: وقد دخل عليك هذا االمر يف بيتك قال ،تذهب يابن اخلطاب؟ أنت تزعم أنك هكذا
  .فرجعت مغضبا: اختك قد صبأت قال

ويصيبان من  ،والرجلني إذا أسلما عند الرجل به قوة فيكونان معه ،جيمع الرجل وقد كان رسول اهللا 
  .خيت رجلنيأكان ضم إىل زوج  وقد ،طعامه

  .ابن اخلطاب: قلت؟فجئت حىت قرعت الباب فقيل من هذا: قال
أو  ،وتركوا ،واختفوا ،فلما مسعوا صويت تبادروا ،وكان القوم جلوسا يقرؤن القرآن يف صحيفة معهم: قال

  .فقامت املرأة ففتحت يل ،نسوا الصحيفة من أيديهم
: فسال الدم: فأرفع شيئا يف يدي فأضرا به قال: قال ،ك صبوتقد بلغين أن ،يا عدوة نفسها: فقلت

  .يابن اخلطاب ما كنت فاعال فافعل فقد أسلمت: قالت مث ،فلما رأت املرأة الدم بكت: قال
ما هذا : فقلت ،فنظرت فإذا بكتاب يف ناحية البيت ،فجلست على السرير ،وأنا مغضب ،فدخلت: قال
  .أعطينيه؟الكتاب

ال يمسه إِلَّا  ﴿ وهذا ،وال تطهر ،أنت ال تغتسل من اجلنابة ،يك لست من أهلهال اعط: فقالت
  )٧٩:الواقعة(الْمطَهرونَ﴾ 

 ،ذعرت ،فلما مررت بالرمحن الرحيم ،بسم اهللا الرمحن الرحيم: فلم أزل ا حىت أعطتنيه فإذا فيه: قال
  .بالصحيفة من يدي ورميت
سبح للَّه ما في السماوات والْأَرضِ وهو الْعزِيز الْحكيم﴾  ﴿:هافإذا في ،مث رجعت إيل نفسي :قال

  )١:احلديد(
وما لَكُم ال  ﴿:مث ترجع إيل نفسي حىت بلغت ،فكلما مررت باسم من أمساء اهللا عزوجل ذعرت: قال

أشهد : فقلت ،)٨:احلديد(م وقَد أَخذَ ميثَاقَكُم إِنْ كُنتم مؤمنِني﴾ تؤمنونَ بِاللَّه والرسولُ يدعوكُم لتؤمنوا بِربكُ
  .٢وأشهد أن حممد رسول اهللا ،أن ال إله إال اهللا

                                                
 ٢٧٦ - ٢٧٢/  ١: ، الرياض النضرة٥٤ص : ، نور االبصار٨٧ - ٨٦ - ٨٥ - ٨٤/  ٢: الكامل يف التاريخ: انظر)  ١(

  .ترمجة عمر
  .٢٧٧/  ٢: ، الرياض النضرة٥٥ - ٥٤/  ٤اسد الغابة )  ٢(
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 ،مجيل بن معمر: أي أهل مكة أنقل للحديث فقالوا: قالـ رضي اهللا عنه ـ ملا أسلم عمر بن اخلطاب و
 ،ت أين أسلمت؟ فو اهللا ما راجعه الكالم حىت قام جير رداءهيا مجيل هل علم: حىت أتاه فقال ،فخرج عمر

  .يا معشر قريش إن عمر قد صبا: حىت إذا قام على باب مسجد الكعبه صرخ بأعلى صوته ،وخرج عمر يتبعه
أيام الصبا وكان له  يألف النيب فقد كان  ،من الرضاع النيب  وأخسفيان بن احلارث  أبوومنهم 

مث  ،وهجا أصحابه وهجا رسول اهللا  ،عاداه أبو سفيان عداوةً مل يعادها أحدا قط نيب فلما بعث ال ،تربا
  .وإمنا دايته ،ال بإهالكه ،لسان أيب سفيان وهجاءه شاء اهللا أن يكفي رسوله 

فسرت وزوجي وولدي حىت نزلنا  ،مث إن اهللا ألقى يف قليب اإلسالم: فقال ،أبو سفيان عن نفسهوحدث 
فلما مأل عينيه مين أعرض عني بوجهه إىل الناحية  ،فتنكرت وخرجت حىت صرت تلقاء وجه النيب  ،باألبواء
  .فتحولت إىل ناحية وجهه األخرى ،األخرى

حىت قال  ،ال يرتلُ مرتالً إال وهو على بابه ومع ابين جعفر وهو ال يكلمه ،فما زال أبو سفيان يتبعه: قالوا
فلما بلغ ذلك  ،أو آلخذن بيد ابين هذا حىت منوت عطشا أو جوعا  اهللارسول واهللا ليأذنن يل : أبو سفيان
  .رق هلما فدخال عليه رسول اهللا 

  .فلم يرجع إال حببه واإلميان به ،فقد خرج من بيته يريد قتل رسول اهللا  ،شيبة بن عثمانومنهم  
قلت أسري مع  ،وغزا حنينا ،كةم ملا كان عام الفتح دخل رسول اهللا : فقال ،وقد حدث عن قصة ذلك

وعمي وقتله علي بن  ،وتذكرت أيب وقتله محزة ،فعسى إن اختلطوا أن أصيب من حممد غرة ،قريش إىل هوازن
لو مل يبق من : وأقول ،وأكون أنا الذي قمت بثار قريش كلها ،اليوم أدرك ثاري من حممد: فقلت ،أيب طالب

  .مر يف نفسي إال قوةيزداد األ ال ،فكنت مرصدا ملا خرجت له ،ته أبداالعرب والعجم أحد إال اتبع حممدا ما تبع
جئته ف ،أريد ما أريد ،ودنوت منه ،وأصلت السيف ،عن بغلته اقتحم رسول اهللا  ،فلما اختلط الناس

فإذا بايب سفيان  ،فجئته من عن يساره ،عمه لن خيذله: قلت ،فإذا العباس قائم عليه درع بيضاء ،من عن ميينه
فلم يبق إال أن أسورة سورة بالسيف إذ رفع إيل فيما  ،فجئته من خلفه ،ابن عمه لن خيذله: ن احلارث فقلتب

ومشيت  ،خوفا عليه ،فوضعت يدي على بصري ،فخفت أن يتمحشين ،بيين وبينه شواظ من نار كانه برق
  .وعملت أنه ممنوع ،القهقرى

اللهم أذهب عنه « :فوضع يده على صدري وقال ،فدنوت منه ،»يا شيب أدن مين « :وقال ،فالتفت إىل
  »يا شيبة قاتل الكفار « :مث قال ،سي وهو أحب إيل من مسعي وبصري وقليبأفرفعت إليه ر ،»الشيطان 

فلما ازمت هوازن رجع إىل مرتله ودخلت  ،أن أقيه بنفسي كل شئ ـواهللا  ـفتقدمت بني يديه أحب 



 ٥٦٨

  . ١ مث حدثين مبا مهمت به  ،»خريا مما أردت  احلمد هللا الذي أراد بك« :عليه فقال
احلمد هللا الذي أكرمنا باالسالم ومن علينا : فقال ،الذي حدث عن نفسه ٢النضري بن احلارثومنهم 

هم  ،خرجت مع قوم من قريش: مث قال ،فذكر حديثا طويال ،باءومل منت على ما مات عليه اآل ،مبحمد 
وحنن نريد إن كانت دبرة على  ،وسهيل بن عمرو ،وصفوان بن أمية ،على دينهم بعد أبو سفيان بن حرب

ظننا أن  ،فلما تراءت الفئتان وحنن يف حيز املشركني محلت هوازن محلة واحدة ،حممد أن نغري عليه فيمن يغري
  .وحنن معهم وأنا أريد مبحمد ما أريد ،املسلمني ال جيربوا أبدا

قبلت عامدا أف ،اقف على بغلة شهباء حوهلا رجال بيض الوجوهوعمدت له فإذا هو يف وجوه املشركني و
 ،إن الرجل لعلي حق ،هذا مثل يوم بدر: قلتف ،رعب فؤادي وأرعدت جوارحيأف ،إليك: فصاحوا يب ،إليه

  .تعاىل يف قليب االسالم وغريه عما كنت أهم به وأدخل اهللا ،وإنه ملعصوم
الكرة بعد : وتنادت االنصار بينها ،كرة صادقة صحاب رسول اهللا أفما كان حلب ناقة حىت كر 

  .ومهة كل رجل نفسه ،وتشتت أمرنا ،فرقوا مشلنا ،فحطمونا حطاما ،يا للخزرج ،يا للخزرج: الفرة
فتنحيت يف غربات الناس حىت هبطت بعض أودية أوطاس فكمنت يف مخر شجرة ال يهتدي إيل أحد إال 

فاقام ما  ،إىل الطائف ومضى رسول اهللا  ،يتأيفارقين الرعب مما ر فمكثت فيه أياما وما ،علي 'أن يدله اهللا 
فما  ،ودخلت فيه املسلمون اهللا  فقاربت رسول ،لو صرت إىل اجلعرانة: فقلت ،مث رجع إىل اجلعرانة ،أقام

فعز حممد لنا  ودانت العرب والعجم حملمد  ،ومل يبق أحد ،وقد ضرب االسالم جبرانه ،بقي فقد رأيت عربا
  .وشرفه لنا شرف ،عز

 » النضري ؟« :يلقاين باجلعرانة كنة لكنة فقال فو اهللا إين لعلى ما أنا عليه إن شعرت إال برسول اهللا 
  » هذا خري لك مما أردت يوم حنني مما حال اهللا بينك وبينه « :فقال ،لبيك: قلت

قد أرى أن لو كان مع اهللا : قلت ،»قد آن لك أن تبصر ما أنت فيه توضع « :فقال ،قبلت إليه سريعاأف
  .وأنك رسول اهللا ،وإين أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له ،تعاىل إهلا غريه لقد أغىن شيئا

فو اهللا الذي بعثه باحلق لكأن قليب حجر ثباتا يف : قال النضري ،»اللهم زده ثباتا « :قال رسول اهللا ف
  .٣وذكر احلديث ،الدين وبصرية يف احلق

يعطيين من غنائم  ما زال رسول اهللا : فقال ،الذي حدث عن نفسه ،صفوان بن أمية اجلمحيهم ومن

                                                
البغوي، والطرباين، والبيهقي، وأبو نعيم، وابن عساكر  رواه ابن سعد وابن عساكر عن عبد امللك بن عبيد، وأبو القاسم)  ١(

  .عن عكرمة
  .وهو غري النضر بن احلارث الذي مات على كفره)  ٢(
  .الواقدي يف املغازيرواه )  ٣(



 ٥٦٩

  . ١شيئا هو أحب إيل منه 'وهو أبغض اخللق إيل حىت ما خلق اهللا  ،حنني
يتصفح الغنائم إذ مر بشعب مملوء إبال مما  يقال إن صفوان طاف مع رسول اهللا : قال حممد بن عمرو

فقال رسول اهللا  ،فاعجب صفوان وجعل ينظر إليه ،فيه غنم وإبل ورعاؤها مملوء ى رسوله أفاء اهللا به عل
: »أشهد أنك : فقال صفوان ،»هو لك مبا فيه « :قال ،نعم: قال » أعجبك هذا الشعب يا أبا وهب ؟

  .إال نيب ما طابت ذا نفس أحد قط  رسول اهللا 
ر يف كل ذلك التحول الذي انتقلوا به من حربه وسبه مع هؤالء هو الس وقد كان سلوك رسول اهللا 

  .إىل اإلميان به وحمبته
يريد ـ الذي حدثتكم حديثه ـ فقد خرج بعد فتح مكة صفوان بن أمية وسأضرب لكم مثاال على هذا ب

وقد خرج هاربا  ،يا نيب اهللا  إن صفوان بن أمية سيد قومي: فقال عمري بن وهب ،جدة لريكب منها إىل اليمن
  » هو آمن « :قال منه أف ،ليقذف نفسه يف البحر ،منك

 :ـوليس معه غريه  ـوقال صفوان لغالمه يسار  ،وهو يريد أن يركب البحر ،فخرج عمري حىت أدركه
واهللا ما جاء إال يريد  ،ما أصنع بعمري بن وهب: قال صفوان ،هذا عمري بن وهب: أنظر من ترى؟ قال! ويح
 ،وأوصل الناس ،جئت من عند أبر الناس ،يا أبا وهب جعلت فداك: فلحقه فقال ،قد ظاهر علي حممدا ،قتلي

  .قد جئتك به هذا أمان من رسول اهللا  ،فداك أيب وأمي اهللا اهللا يف نفسك أن لكها
أفضل الناس وأبر الناس  ..أي صفوان فداك أيب وأمي :فقال عمري ،أغرب عين فال تكلمين ،وحيك: قالف

  .وشرفه شرفك وملكه ملكك ،عزه عزك ،مكوخري الناس ابن ع
وال أرجع معك حىت : قال ،هو أحلم من ذلك وأكرم :فقال عمري ،إين أخافه على نفسي: صفوان قالف

  .امكث مكانك حىت آتيك ا: فقال ،تأتيين بعالمة أعرفها
فرتع  ،اإن صفوان أىب أن يأنس يل حىت يرى منك أمارة يعرفه: فقال  فرجع عمري إىل رسول اهللا 

  .معتجرا به برد حربة وهي الربد الذي دخل فيه رسول اهللا  ،عمامته فأعطاه اياها رسول اهللا 
فلما سلم رسول  ،وهو يصلي باملسلمني العصر يف املسجد فرجع معه صفوان حىت انتهى إىل رسول اهللا 

فان  ، إىل القدوم عليكوزعم أنك دعوتين ،إن عمري بن وهب جاءين بربدك ،يا حممد: صاح صفوان اهللا 
بل لك تسيري « :ال واهللا حىت تبني يل قال: قال ،»انزل أبا وهب « : فقال ،رضيت أمرا وإال سريتين شهرين

  »أربعة أشهر 
صفوان ينظر إىل  ى رسول اهللا أإىل هوازن وفرق غنائمها فر وملا خرج رسول اهللا  ،فرتل صفوان

يا أبا وهب يعجبك هذا « :يرمقه فقال ورسول اهللا  ،نظر إليهدام الأف ،ن نعما وشاء ورعاءشعب مآل

                                                
  .رواه البخاري)  ١(
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  »هو لك وما فيه « :نعم قال: قال » الشعب؟
أشهد أن ال إله  ،ما طابت نفس أحد مبثل هذا إال نفس نيب: وقال عند ذلك ،فقبض صفوان ما يف الشعب

  .١وأسلم مكانه ،وأن حممدا عبده ورسوله ،إال اهللا
وكان يؤلب الناس  ،بل كان خطيبها املفوه ..قد كان سيدا من سادات قريشو ،سهيل بن عمروومنهم 

فتؤذيهم مما دفع عمر بن  ،وكانت حرارة كلماته تصل إليهم ،على املسلمني وحيارم بكل ما أوتى من قوة
 يقوم فال ،دعىن أنزع ثَنِيىت سهيل «:قائال اخلطاب ـ حني رأى سهيال ىف األسر يوم بدر ـ يشري على النىب 

   »فلعلها أن تسرك يوما  ،دعها «:فقال  ،»علينا خطيبا 
إذ جاء سهيل بن وعاش سهيل حيارب بسالحي السيف واللسان حىت كان دوره األكرب يوم احلديبية 

عمرو رسوالً من قفقال النيب  ،قريش لِب ًقد أراد القوم الصلح  «:وقال ،» لقد سهل لكم أمركم «:متفائال
  » عثوا هذا الرجلحني ب

وال يكن يف صلحه إال أن يرجع عنا عامه  ،ا فصاحلهائت حممد :وكانت قريش قد قالت لسهيل بن عمرو
  .افواهللا ال حتدث العرب عنا أنه دخلها علينا عنوة أبد ،هذا

  . مث جرى بينهما الصلح ،وتراجعا ،تكلم فأطال الكالم فلما انتهى إىل رسول اهللا 
كاتب  ،علي بن أيب طالبالصحاىب اجلليل يف إمالء شروط الصلح على  سول وعندما بدأ الر

 ،)بامسك اللهم(وأراد بدالً عنها أن يكتب  ،يف البسملة) الرمحن(اعترض سهيل على كتابة كلمة  ،الصحيفة
  .وافق على اعتراض سهيل ولكن الرسول  ،ورفض املسلمون ذلك ،ألا عبارة اجلاهليني

ا فوافقه أيض ،)حممد بن عبد اهللا(  :وأراد بدالً عنها عبارة ،)حممد رسول اهللا(لى عبارة مث اعترض سهيل ع
  .على هذا االعتراض

ال تتحدث  :اعترض سهيل قائالً) على أن ختلوا بيننا وبني البيت فنطوف به( :وعندما قال الرسول 
ا فتدخلها بأصحابك فأقمت فيها ثالثً فنخرج عنك ،ولكن ذلك يف العام املقبل ،االعرب أنا أخذنا ضغطة قهر

  .على هذا الشرط فوافق الرسول  .معك سالح الراكب ال تدخلها بغري السيوف يف القرب
سبحان : قال املسلمون ،وعلى أن ال يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إال رددته إلينا: مث قال سهيل

  ! كيف يرد إىل املشركني وقد جاء مسلما؟!اهللا
 وقد خرج من أسفل مكة حىت ،و كذلك إذ دخل أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف يف قيودهفبينما ه

إنا ( :فقال النيب  ،هذا يا حممد أول من أقاضيك عليه أن ترده إيل :رمى بنفسه بني أظهر املسلمني فقال سهيل
  .اا مل أصاحلك على شيء أبدواهللا إذً :فقال سهيل ،)مل نقض الكتاب بعد

ا من بد ومل جيد الرسول  ،ومتسك بذلكفرفض  ،على سهيل أن يستثين أبا جندل ول وأحل الرس
  .إمضاء ذلك لسهيل

ويكف  ،يأمن فيها الناس ،على وضع احلرب عشر سنني(  :مث بعد هذا مت االتفاق على بقية الشروط وهي
                                                

  .رواه ابن إسحاق عن عروة بن الزبري، والبيهقي عن الزهري)  ١(
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يدخل يف عقد حممد وأن من أحب أن  ،فال إسالل وال إغالل ،وأن بينهم عيبة مكفوفة ،بعضهم عن بعض
  ). وعهده دخل فيه

مث خرج  ،مكة دخل البيت وملا فتح رسول اهللا  ،وظل سهيل على موقفه جتاه اإلسالم إىل يوم فتح مكة
   »ماذا تقولون ؟ «:فقال ،فوضع يده على عضادتى الباب

  . وقدرت ،أخ كرمي وابن أخ كرمي ،ونظن خريا ،نقول خريا :فقال سهيل بن عمرو
  ١ )ال تثريب عليكم اليوم  :أقول كما قال أخى يوسف( :فقال 

) أيب جندل(فأرسل إىل ابنه عبد اهللا  ..ظل سهيل على كفره ومع هذا املوقف العظيم من رسول اهللا 
وهو على شركه حىت أسلم مبنطقة تسمى  فأمنه فخرج إىل حنني مع رسول اهللا  ليستأمن له رسول اهللا 

  .  ٢يومئذ مائة من اإلبل من غنائم حنني هللا فأعطاه رسول ا ،اجلعرانة
وقد شهد له الصحابة ومن  ..وامتأل مبحبة النيب  ،ولكنه ما إن المس اإلسالم شغاف قلبه حىت امتأل به

أكثر صالة  ،مل يكن أحد من كرباء قريش الذين تأخر إسالمهم فأسلموا يوم فتح مكة( :بعدهم قائلني ىف حقه
حىت إن كان لقد شحب  ،من سهيل بن عمرو ،وال أقبل على ما يعنيه من أمر اآلخرةوال صوما وال صدقة 

 ،لقد رئى خيتلف إىل معاذ بن جبل حىت يقرئه القرآن وهو مبكة .وكان كثري البكاء رقيقًا عند قراءة القرآن. لونه
  ! تذهب إىل معاذ ؟ :فقال له رجل

  ؟أفال ذهبت اىل رجل من أهل قريش يعلمك
أى لعمرى اختلف إليه لقد وضع اإلسالم  ،هذا الذى صنع بنا ما صنع حىت سبقنا كل السبق :فقال سهيل

  )  ورفع اهللا باإلسالم قوما كانوا ال يذكرون ىف اجلاهلية فليتنا كنا مع أولئك فتقدمنا ،أمر اجلاهلية
واهللا ال أدع : ( لهوقد اشتهر عنه قو ،وقد أمضى ما بقي من حياته يف تعويض ما فاته من صحبة النيب 

وال نفقةً أنفقتها مع املشركني إال أنفقت على املسلمني  ،موقفًا وقفته مع املشركني إال وقفت مع املسلمني مثله
   ٣)لعل أمرى أن يتلو بعضه بعضا ،مثلها

ام ق ،فأراد أهل مكة أن حياكوا هذه البالد املرتدة ،وأخذت القبائل ترتد عن اإلسالم وملا مات النىب 
فال تكونوا أول الناس  ،يا أهل مكة كنتم آخر الناس دخوال ىف دين حممد: سهيل بن عمرو يثبت قومه وقال هلم

  ٤)ومن كان يعبد اهللا فإن اهللا حى ال ميوت ،من كان يعبد حممدا فإن حممدا قد مات(  :مث قال هلم ..خروجا منه
  .يام والصدقة حىت خرج جبماعته اىل الشام جماهداوظل سهيل على اخلري واإلميان كثري الصالة والص

مقام أحدكم ىف سبيل اهللا ساعة من عمره خري من عمله ( :وظل مرابطًا بأرض الشام متذكرا قوله 
فلم يزل مقيما بالشام حىت مات ىف  ،وال أرجع إىل مكة ،فإمنا أرابط حىت أموت :قال سهيل) عمره ىف أهله 

                                                
  .رواه البيهقي)  ١(
   .واه ابن سعد ) ٢(
  .٣/١٧٨: اإلصابة للحافظ ابن حجر)  ٣(
  .رواه البيهقي)  ٤(
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   ٢)الطاعون شهادة لكل مسلم( :ل وقد قا ،١طاعون عمواس
إذ علم أنه من أوائل  ،والذي ظل حماربا للمسلمني حىت يوم فتح مكة ..احلارث بن هشامومنهم 

 -زعم فالن :فاستجار بأم هانئ بنت أىب طالب فأجارته فأراد أخوها قتله فذكرت ذلك للنىب قائلة ،املطلوبني
   »أجرنا من أجرت يا أم هانئ قد  «:فقال  ،أال إجارة ىل -تقصد أخاها 

. .جاء احلق وزهق الباطل: وكانت دهشته ال تقدر إذ صعد بالل بن رباح فوق الكعبة قارعا أذام بقوله
  .إن الباطل كان زهوقا

  .يا ليتىن مت قبل هذا ومل أشهد هذا اليوم :وكان احلارث يقول
آلهلة ونداء هذا العبد األسود على الكعبة أال ترى ما يصنع حممد من كسر ا :وملا قيل للحارث بن هشام

  !؟
  ..فسيغريه ،إن كان اهللا يكره هذا :فقال احلارث

عفا عنهم وأعطى الكثري منهم األمان  وأن النىب  ،وأخذت قلوب أئمة الكفر تفكر ىف اإلسالم خاصة
  .ىف داره وىف املسجد

قلوب هؤالء القوم  النىب  مث كانت غزوة حنني بعدها فتألف ،وكان احلارث ممن أسلم يومذاك
  .فأعطاهم حىت رضوا

مث أخذت تعاليم اإلسالم  ،فكُسرت شوكة العداء والعناد ىف قلبه ،وأعطى للحارث يومها مائة من اإلبل
  .تشق طريقها اىل قلبه فنما زرع اإلميان ىف قلبه فحسن إسالمه

من  :موك فقال عكرمة بن أىب جهلحىت كان يوم الري ،فلم يزل جماهدا ،مث هاجر إىل الشام ىف عهد عمر
  .يبايع على املوت فبايعه مائتان من الرجال على الشهادة ىف سبيل اهللا

  .استشهد بالريموكوكان من بني هؤالء احلارث بن هشام الذي 
إذ جاءه رجل يريد أن يسقيه ماًء ـ وهو ىف الرتع  ،وقد ذكر له الرواه موقفًا عظيما ىف اإليثار قبل موته

فذهبوا إيل عكرمة باملاء فسمع أنني  .اذهبوا اىل عكرمة: وقال ،فآثره على نفسه ، ـ فسمع أنني عكرمةاألخري
مث رجعوا اىل عكرمة  ،فذهبوا اىل عياش فوجدوه قد فارق احلياة ،فأشار أن اذهبوا اىل عياش ،عياش بن ربيعة

  .مث رجعوا اىل احلارث فوجدوه قد مات ،فوجدوه قد فارق احلياة
   ..ولإلسالم وال زالت األيام تلد أمثال هؤالء الذين مل ميلكوا إال أن يسلموا لرسول اهللا  :قلت
ولكنه لن يتم إال إذا حرص املسلمون على أن يكون هلم من اجلاذبية ما حيول أخس  ..ذلك صحيح: قال

  .املعادن إىل أكرمها
  .وأول ذلك سعة الصدر: قلت
أو يغلبه على  ،حيمل صدرا يسع احمليطات العميقة أن يستفزه جاهلفال ينبغي للمؤمن الذي  ..أجل: قال

                                                
  .٣/١٧٨: اإلصابة للحافظ ابن حجر)  ١(
  .رواه البخاري ومسلم)  ٢(
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  .حلمه أمحق
  .فقد ذكرت يل شيئا من هذا ..لقد ذكرتين حبديثي معك أول ما التقينا: قلت
ولوال أين القيت معلم السالم الذي مأل  ..فلوال أين رأيت يف حيايت ناسا ذوي عقول راجحة ..أجل: قال
  .ركه األعاصري ملا تعرضت لكل تلك األشعة اليت شرفين اهللا بالتعرض هلابالصفاء الذي ال حتصدري 

***  
  

فال  ..حسبك مبا ذكرت لك: فقال ،فأردت أن أقرأها ،وجدت بعض األمساء يف هذا الفصل يف دفتر البابا
  .ينبغي أن نسمي أحدا يف هذا الفصل

  ومن مسيناهم؟: قلت
وأخاف إن ذكرت بعض  ،وال يشك أحد يف فضلهم ..موقد أخلدوا إىل ر ..أولئك كرام طيبون: قال

  .فينسخوا احملبة بالعداوة ..ما كتبته هنا أن يتأثر لذلك املتأثرون
  .ففي قومنا من ينسخ جبال احلسنات بالسيئة الواحدة ..صدقت: قلت
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  اخلامتة
 ..وحشةي عند كل لقد كان هذا الدفتر أنيس: وقال ،مث قبله ،واحتضنه ،أخذ البابا الدفتر من يدي

  .ودوائي عند كل داء ..ضيقورفيقي عند كل 
  فما الذي جعلك حتن إليه؟: قلت
  أال تعلم أن حبيب احلبيب حبيب؟ ..حنيين إىل احلبيب الذي ال يعرف القلب غريه: قال
   ..أعلم ذلك ..أجل: قلت
وكأين أتقوت بكلمات  ،بل إين أشعر ..وهلذا تراين أمتلئ حمبة وعشقا لكل من أحب رسول اهللا : قال

  .الصدق اليت يتفوه ا املخلصون
 ..وأنت يف ذلك احملل الرفيع من سلم الكنيسة أن يتجسس عليك أحدهم ،أمل ختش على نفسك: قلت

  فيشي بك وشاية دم كل أحالمك يف كرسي البابوية؟ ..فيلحظه معك
  وهل نسيت أخي؟: قال
  ومن أخوك؟: قلت
كما كان احلجاب الذي به احتجبت  ..إنه حصين الذي كنت به أحتصن ..ما بالك ..أخي التوأم: قال

  .كل تلك املدة عن مشس حممد 
  أمل يلحظ هذا الدفتر؟ ..وأخوك: قلت
كان فخورا به غاية لقد  ..أو يسمع ما ال أمسع ،فيستحيل أن يرى ما ال أرى ..لقد حلظه ..بلى: قال

  .لم بهحن ناطول عمر لناا يف معارج الكنيسة إىل الكرسي الذي ظلبل استعمله وسيلة يرتقي  ..الفخر
إنك توقعين يف حرية ال تقل عن احلرية اليت أوقعتين فيها  ..؟!هل أسلمت الكنيسة  ..؟!كيف هذا : قلت
  .أول مرة
   ..وكلمة كلمة ،ويتدراسه مع رجال الكنيسة حرفا حرفا ،لقد كان أخي يأخذ هذا الدفتر: قال
  ل هذا االهتمام؟مل ك: قلت
وأسرار تغلغله إىل العقول  ،انتشار اإلسالملقد ذكرت لك بأن الكنيسة أرادت أن تدرس أسرار : قال
   ..والقلوب
  مهوى لألفئدة؟أتفعل ذلك لتوفر لنفسها من اخلصائص ما جيعلها : قلت
 ..وب الرجالإا إن فعلت ذلك تكون كعجوز مشطاء سرقت مساحيق شابة مجيلة لتنافسها يف قل: قال

  .وذلك مستحيل
  فلم تبحث عن أسرار ذلك إذن؟: قلت
فال ميكن للمسيحية أن تنتشر ما دام حممد  ..أنت تعلم أن املنافس األكرب للمسيحية هو اإلسالم: قال

  .يسكن العقول والقلوب
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  .فما فيه ..ويعلم الكل هذا ..أعلم هذا: قلت
وهم رجال اجتمعت هلم مجيع حيل الشياطني  ..فيهاأو رجال التدبري  ..لقد استخدمت الكنيسة: قال

  .ومن حياته موتا ..فتحول من مجال اإلسالم دمامة ..على حتليل أسرار احملبة واإلقبال لتقضي عليها واحدة
  ومىت تبدأ تنفيذ هذه اخلطة؟: قلت
  .األمة اآلن تقع حتت أسرها: قال
  أحنن اآلن أسارى هلذا اخلطة؟: قلت
تعانت الكنيسة بكل القوى اليت ينافسها اإلسالم يف حلف ليس له من هدف إىل لقد اس ..أجل: قال

  .تفريغ اإلسالم من قيم اجلمال اليت يتزين ا
  ؟ ! ..حلف: قلت
  .وغريهم ..حلف يضم ساسة واقتصاديني وإعالميني ..أجل: قال
  .ولكنهم سيصطدمون بعقول متحجرة ترفض ما ميلون عليها من أفكار: قلت
  .بل مسلمني ..ألن جنودها ليسوا صليبيني ..هم هذه املرة خطة حمكمةخطت: قال
  أي مسلم يرضى لنفسه أن ميثل هذا الدور؟: قلت
  .بل أكثرهم أسرع إىل ثكنات هذا احللف ليسجل نفسه جنديا ..كثريون هم: قال
  ؟ !فهم يعطوم أجورا مغرية إذن : قلت
  .لتنفيذ ما حيلم به ذلك احللفأولئك احلمقى يتطوعون مبحض رغبتهم  ..ال: قال
فانتقل من التلميح  ..فلست أفهم شيئا ..إن كلماتك ال تزيدين إال حرية ..أنا إىل اآلن ال أكاد أفهم: قلت

  .ومن األلغاز إىل الكالم الذي تعودته منك ..إىل التصريح
  .سأضرب لك أمثلة تعظيك صورة عن هذا اجلند املتطوع: قال

أمل تر : فقال ،عرف سر هذا اجلند اخلفي الذي يريد أن يستل حممدا من القلوبدققت بصري يف عينيه أل
  حبهم للسالم؟ وامتألت قلوم حبب حممد  ،يف كل الذي استهواهم اإلسالم

  .لقد الحظت ذلك يف األتباع واألصدقاء ..بلى: قلت
وقد تطوع  ..م دين اإلرهابليصبح دين السال ..فقد أراد هؤالء أن يستلوا اسم السالم من اإلسالم:  قال

ولسبب  ..واملستكرب واملستضعف ..والظامل واملظلوم ..فراحوا يقتلون الصغار والكبار ،لذلك بعض األغبياء
يا أَيها الَّذين آمنوا  ﴿:فهم يستدركون على اهللا قوله ..وكأن اإلسالم جاء ليقتل ال ليحيي ..ولغري سبب

لرلو لَّهوا لجِيبتاس يِيكُمحا يمل اكُمعولِ إِذَا دلينسخوا آلية بأهوائهم وفهومهم  )٢٤من اآلية: ألنفال( ﴾س
  .واألمن خوفا ،فيحولوا احلياة موتا ،السقيمة

لقد ذكر يل بعض أصدقائي يف بالد الغرب أنه كان  ..وقد ساءين كما ساء كل مسلم ..أعرف هذا: قلت
وعن  ..وكان إذا سار إىل أي حمل جتتمع عليه اجلموع لتسأله عن دينه ..ةمقصدا لكل سائل وباحث عن احلقيق

  .وعن ربه ..نبيه
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أو كأنه جمذوم يفرون  ،وكأنه قنبلة موقوتة ..ما إن يدخل حمال حىت تنفض اجلموع فارة فزعة ..لكنه اليوم
  .منه فرارهم من األسد

  .ققهفقد جنحوا يف حتقيق ما مل يستطع أساطني العامل أن حت: قال
  .فاضرب يل مثاال آخر على هذه املخططات القذرة: قلت
وغري ذلك من اخلالل اليت  ..أمل تر أن كل من أحبوا حممدا حتدثوا عن رمحته وحلمه وألفته ولطفه: قال

  ؟ !)٤:القلم) (وإِنك لَعلَى خلُقٍ عظيمٍ ﴿:'فاستحق ا شرف قوله  ،اجتمعت له
  .جابا بتلك اخلالل اليت أعطت النموذج األكمل لإلنسان األكملومن ال ميتلئ إع ..بلى: قلت
يف حلية   فراحوا يستغلون بعض احلمقى ليختصروا رسول اهللا  ..فقد قدر الكائدون ومكروا: قال

  .وغلظة دوا غلظة أكباد اإلبل ..وتقطيب جبني ..وجبة قصرية ..طويلة
مع ) رأيته وكأنه السنة متشي: (ء يقول عنهوقد مسعت بعضهم يصف شيخا من هؤال ..أعرف هذا: قلت

  .أنه مل ير منه إال ما كان يراه الناس من أيب هلب وأيب جهل من حلية وقميص وسواك
  .فقد جنحوا يف هذا أيضا: قال
  .فاضرب يل مثاال آخر: قلت
فاجتذب  ،مأمل تر اجلميع من األصدقاء واألتباع ميتلئون إعجابا حبرية الفكر اليت أتاحها اإلسال: قال

  واجتمع يف حبه األدباء والشعراء والفالسفة والعلماء وأهل الدين وأهل الدنيا؟ ..أصحاب العقول واألذواق
  .ويفخر به على الكنيسة اليت طوقت العقول بأغالهلا ،قد مسعت الكثري ممن يذكر ذلك ..بلى : قلت

بل ترسل احلرمان والتضليل  ..احملبةفقد انتدب بعض احلمقى ليحولوا من املسجد كنيسة ال ترسل : قال 
   ..والتبديع والتكفري

واإلسالم  ..فاحلب الذي ربط قلوب األمة أجياال طويلة حتول إىل بغضاء ..وأتأمل له ..أعرف هذا: قلت
  .فصار ـ يف منطق هؤالء ـ يرفض كل من مل يلغ عقله وقلبه ومشاعره ،الذي اتسع للجميع ضاق على أتباعه

  .يف هذا أيضا فقد جنحوا: قال
  .فاضرب يل مثاال آخر: قلت
 ..فراحوا يتغنون به آناء الليل وأطراف النهار ..أمل تر إىل أولئك األدباء الذين هلجوا حبب حممد : قال

  وتنشر كل سعادة؟ ،وميأل القلوب أشواقا متحي كل ظلمة ..وراح كل عندليب يغرد أشعارهم
  .متعنا بتلك املدائح العذبةواست ،فقد مررنا على األدباء ..بلى: قلت
بل  ..فراحوا حيكمون بالشرك على كل من مدح حبيبه ،لكن هؤالء حرموا اخللق من تلك املتعة: قال

وراحوا يكتمون على  ..راحوا يفرضون على الشعراء أن حيذفوا كل استعارة وكناية وتشبيه وحمسنات بديعية
  رى؟فماذا ج ،أنفاس احلناجر الرقيقة املمتلئة أشواقا

  .لقد انصرف الناس عن الربدة واهلمزية وقصائد الربعي وشوقي والبارودي: قلت
  ففي أي حفرة وقعوا؟: قال



 ٥٧٧

  .صاروا يلهثون وراء البوب والروك والراي واجلاز واألغاين العصرية املمتلئ بالرقص واون: قلت
   ..ونسوا حبيبهم : قال
 ..يفضلون اجلاز والروك على الربدة واهلمزيةفإن أولئك  ..لألسف لقد حصل كثري من ذلك: قلت

  .فاألوىل عندهم فسق والثانية كفر وشرك
  .أال ترى أم قد جنحوا يف هذا أيضا: قال
  .فاضرب يل مثال آخر ..لقد جنحوا جناحا دونه كل جناح ..لألسف: قلت
فذون خمططات فجعلتهم ين ،سأكتفي ذه األمثلة ليعلم قومك مقدار الغفلة اليت حاقت م: قال

  . خصومهم من غري شعور
  فهل من خمرج مما حنن فيه؟ ..إنك مل تزدين إال أملا: قلت
 ..وتقبلوا يديه وتعتذروا له ،ميكنكم يف أي حلظة أن تقفوا على أعتاب حبيبكم ..املخرج بأيديكم: قال

  .وتعيشوا اإلسالم الذي رباكم عليه
  أي إسالم؟: قلت
   ..األشواق الرفيعة واحلضارة الراقية واهلمم العاليةإسالم السالم واحملبة و: قال
  فكيف نصل إىل هذا السالم؟: قلت
  .فقد شوهتم صورته ورسالته ..بالعودة إىل رسول السالم: قال
  ومن أين نتعرف عليه؟: قلت
   ..من القرآن والسنة والسرية: قال
  .حنن نقرأ كل ذلك: قلت
  .وتسيئون فهم ما تقرؤون: قال
  خرج؟فما امل: قلت
  .وامتألت حيام بسنته ..وامتألت قلوم مبحبتهم ..وصاحبوه ..تبحثون عمن عرفوا رسول اهللا : قال
  فهل ميكن أن جند هؤالء؟: قلت
   ..فوجدت كثريا من هؤالء ،لقد من اهللا علي: قال
  فهل ستحدثين عنهم؟: قلت
لرحالت اليت ذكرا إال فراشا فلم تكن ا ..سأحدثك عنهم يف الرحالت الثالث التالية ..أجل: قال

  .أوصلنا لعتبات احلبيب
   ..١ثالث رحالت : قلت
   ثالث رحالت إىل النيب : قال
  فما األوىل؟: قلت

                                                
  .من خالل املصادر األصلية األجزاء الثالث التالية هلذه الرسالة حتاول التعرف بقدر اإلمكان على النيب )  ١(
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  .إىل النيب املعصوم: قال
  والثانية؟: قلت
  .إىل النيب اإلنسان: قال
  والثالثة؟: قلت
  .إىل النيب اهلادي: قال
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  هذه السلسلة
ويف رد  ،املسـيحي  ويف احلـوار اإلسـالمي    ،هذه السلسلة مدرسة متكاملة يف براهني النبوة ودالئلها

  .الشبهات اليت يبثها املبشرون واملستشرقون واملستغربون
  .وتنطلق من املصادر اليت يرجع إليها ،وختاطب املخالف باللغة اليت يفهمها ،وهي تعتمد احلوار العقلي

وحاميـا   ،لتجعل من كل مسلم داعية إىل اهللا ،وقد صيغت بشكل روائي مبسط مليء باألحداث املشوقة
  :وهذه أجزاؤها..وتدفع به الشبهات ،وينهزم به الباطل ،ومناظرا ينتصر به احلق ،ي محى رسولهحيم

    معجزات علمية. ٣ الكلمات املقدسة . ٢ أنبياء يبشرون مبحمد. ١
مثار من شجرة . ٥ معجزات حسية. ٤

 النبوة
  قلوب مع حممد. ٦
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  رمحة للعاملني. ١٢ عدالة للعاملني. ١١ سالم للعاملني. ١٠
  احلياة. ١٥ اإلنسان. ١٤ اهللا جل جالله. ١٣

  


