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، � حلضرة مرزا بشري الدين حممود أمحد  خطابنيحيويهذا الكتاب 
حول  � ومقالة له ،� اخلليفة الثاين لإلمام املهدي واملسيح املوعود

ؤمنني أيده اهللا  بأمر من حضرة أمري امل معاننشر ترمجتها ،� سرية النيب
اخلطاب األول هو بعنوان احملسن إىل العامل، والثاين . تعاىل بنصره العزيز

  .�بعنوان األسوة الكاملة ، أما املقالة فهي بعنوان رمحة للعاملني 

�����א�������א �

مع مرور الوقت  � لقد تفاقمت إساءات اهلندوس إىل النيب الكرمي
م نشر ١٩٢٧وأخذت تتزايد يف مطلع القرن العشرين إىل أن شهد عام 

حيث جتاوزوا " ورمتان"وجملة " رنغيال رسول: "شنيع بعنوانكتاب 
احلدود كلها يف اإلساءة وبذاءة اللسان مما أسفر عن التوتر الطائفي 

ويف خضم هذه األوضاع وبناء على . الشديد بني املسلمني واهلندوس
عقد اجتماعات  �  تعاىل بدأ حضرة املصلح املوعود إلقاء من اهللا

وشرفه، وأمر مجاعته  � من أجل الدفاع عن النيب � حول سرية النيب
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 - ب -  

وسريته  � بعقد هذه االجتماعات كل سنة ِلتذْكَر فيها مشائلُ النيب
وشأنه العظيم حىت يدرك الناس عظمة هذا النيب املقدس ويعرفوا 

مث أعلن حضرته . تضحياته وأياديه البيضاء اليت أسداها إىل البشرية كلها
م يف أرجاء اهلند ١٩٢٨حزيران / يونيو١٧ بعقد هذه االجتماعات يف

كلها، فحصل ذلك وفقًا ألوامره، كما عِقد يف قاديان أيضا اجتماع 
خطابا استمر لثالث ساعات  � كبري ذه املناسبة وألقى فيه حضرته

احملسن إىل العامل، تناول فيه حضرته : متواصلة ونِشر الحقًا بعنوان
وأياديه على البشرية وتضحياته، كما  � بأسلوب فريد أخاذ سرية النيب

  .رد على بعض اعتراضات املعارضني بأدلة تارخيية دامغة

�� ����!"��� �

م ونشرت يف ١٩٣٣هذه املقالة يف  � كتب حضرة املصلح املوعود
تشرين / نوفمرب٢٦ يف �عن خامت النبيني " الفضل"العدد املمتاز جلريدة 

كان رمحة للعاملني،  � حضرته أن النيبلقد أثبت فيها . م١٩٣٣الثاين 
فكان رمحة للسماوات واألرض واملالئكة والدهر والبشرية ونوع 
اإلنسان واألنبياء السابقني والكتب السابقة والضمري اإلنساين واملعاقني 

  .واألجيال القادمة
ا مقالة عظيمة احملتوى كما أتسم بأسلوب علمي وأديب فريد ا تإ

  .بية رائعة حتفة أداجيعله
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�א��
	�א������ �
ألقاه يف جلسة سرية  � هذا الكتيب خطاب للمصلح املوعود

. لقد أثبت فيه م١٩٣٣ /تشرين الثايننوفمرب ٢٦بقاديان يف  � النيب
للصفات اإلهلية األربعة املذكورة يف  أمتّ مظهر كان � حضرته أن النيب

واملالكية، كما  سورة الفاحتة وهي صفة الربوبية والرمحانية والرحيمية
كان أسوة كاملة لبين نوع اإلنسان يف مجيع  � فيه أن النيب � أثبت

  جماالت حيام من الوالدة إىل الوفاة.
القيم الداعيةُ حممد طاهر ندمي،  الكتابلقد حاز شرف تعريب هذا 

  فجزاه اهللا أحسن اجلزاء.
لداعية اإلسالمي وأستاذ ا-وجدير بالذكر أن املرحوم ملك مبارك أمحد  

"رمحة للعاملني"  مقالةقد قام بتعريب جزء من  -اجلامعة األمحدية بربوة
ونشره يف جملة البشرى الصادرة من اجلامعة األمحدية بربوة يف بداية 
السبعينيات من القرن املاضي، فجزاه اهللا خري اجلزاء. وقد استفاد املترجم 

   إىل أصل النص.من هذه الترمجة الرائعة وقرا 

وال بد من التنويه إىل أن معظم النصوص وأحداث السرية الواردة يف 
وأن املراجع املذكورة يف  ،مذكورة عموما باملعىن ال نصاالكتاب 

الترمجة عند  اهلوامش ليست من أصل الكتاب بل وضعت من قبل الناشر
   .ذا الكتابهلالعربية 
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ترمجة أقرب للنص األردي، لقد بذلنا أقصى جهدنا حىت تكون ال
ومع ذلك ال نربئ أنفسنا من ضعف فيها. وندعو اهللا تعاىل أن يوفقنا 

  لبذل جهد أكرب يف الطبعات القادمة لتحقيق مزيد من الدقة. 
لكل من ساهم يف نشر هذا الكتاب وال  وأخريا نتقدم خبالص الشكر

 أحسن اهللا فجزاهم سيما السيد خالد عزام، والدكتور وسام الرباقي،
يوفق القارئ الكرمي لينهل مما يف هذا  نسأل اهللا تعاىل أن، واجلزاء

ونبتهل إىل اهللا تعاىل مرة أخرى أن جيعل يف هذا  ،الكتاب من فوائد مجة
الكتاب بركةً خارقة ونفعا عظيما للعباد، ويشفي به غليلهم الروحاين، 

   آمني.

  الناشر               
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  أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لـه، وأشهد أن حممدا 
  .مأما بعد فأعوذ باهللا من الشيطان الرجي. عبده ورسوله

الرحمِن *  رب الْعالَِمني الْحمد ِهللا *ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم � 
اهِدنا الصراطَ * ِإياك نعبد وِإياك نستِعني * ماِلِك يوِم الديِن * الرِحيِم 

 ِقيمتسِر* الْمغَي ِهملَيع تمعأَن اطَ الَِّذينلَا ِصرو ِهملَيوِب عضغالْم 
الِّنيآمني، �الض .  
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 لَا * الْعالَِمني رب ِللَِّه ومماِتي ومحياي ونسِكي صلَاِتي ِإنَّ قُلْ�
ِريكش لَه ِبذَِلكو تا أُِمرأَنلُ وأَو ِلِمنيس�١الْم.  

�א�א5&%��ع�12�34א��0ض �
 مشاعر واحترام التسامح لقخ جلأ من اليوم اجتماع عقد لقد

 وال اهللا إىل الوصولُ بدونه ميكن ال أمر وهو بالدنا، سكان من اآلخرين
 كبار حنترم بأن تعليم من لنا أعطي فيما أُِمرنا لقد. العامل يف األمن إقامةُ

 أتباعهم يعدهم الذين أولئك أي أمجعني، وهداتها األديان صلحاء
 العامل، يف موجودة مجاعام تزال ال والذين تعاىل، اهللا من مبعوثني
 مبعوثني أو ومأمورين اهللا من مرسلني كانوا بأم أتباعهم م ويؤمن

 ذا وعمال. إليهم اإلساءة وجتنب وإجالهلم احترامهم علينا فينبغي. منه
 ومؤسسي املختلفة األقوام صلحاء الدوام على حنترم بقينا التعليم

 وننظر النصارى، صلحاء ونوقّر اليهود، صلحاء ركبا فنحترم الديانات؛
 اليابانيني، صلحاء ونقدر واالحترام، التبجيل نظرة الصينيني صلحاء إىل

 لشيء ذلك نفعل وال. أيضا اهلندوس بلدنا أبناء صلحاء كبار نوقّر كما
 ألوامر طاعةً حنترمهم بل ،شخصية ومقاصد منافع لتحقيق وال خيصنا،

 ونرى. العامل إىل ومرسلني تعاىل اهللا من مبعوثني إياهم ينمعترب تعاىل اهللا
 إىل الضطروا القضية هذه يف جبدية ديانة كل وأهل قوم كل فكّر لو أنه
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 على يتوقف –ماديا أو روحانيا كان سواء -العامل سالم بأن االعتراف
 إىل يؤدي بأسلوب أحد يتكلم وأال واأللسن، األفكار يف التحكم
  .شقاقوال التناحر

��?!�א��48	�7ج�א&%��ع�:;?� �
 رام "وفاة ذكرى أيام تلك وكانت املنصرمة، السنة يف مشله زرت لقد
 كان وبالتايل ،"كالكوتا "شخصيات كبار من كان الذي" راي موهن

  .مشله يف البدء على أوشك قد املناسبة ذه الربمهومساج اجتماع
 بالتوقري حتظى ةكبري وشاعرة هندوسية زعيمة ٢"نايدو "السيدة
 غاندي، شاكلة على سواء حد على واملسلمني اهلندوس عند واالحترام

                                                           

 يف الثانوية يف جنحت. هندية وسياسية شاعرة) م١٩٤٩-١٨٧٩ (نايدوسروجين 2 
 جامعة يف درست مث. عاما ١٢ زيناه عمر يف اهلندية الدكن آباد حيدر مدينة

 باللغة الشعر قرضت لقد. صغرها منذ اإلجنليزية باللغة الشعر قرض بدأت. كامربدج
 بارزة شاعرة أصبحت وهكذا اهلندية، املواضيع بعض عن احلب قالب يف اإلجنليزية

 يف قصائدها القت لقد. والفكر العاطفة من مزيج شعرها إن. اإلجنليزي األدب يف
 القومية بااهدة اشتهرت لقد. اهلندية كاألغاين كلها اهلند يف عاما رواجا ام زمن

 اإلجنليز، مع التعاون بعدم حركته يف غاندي إىل انضمت. اهلند استقالل حركة يف
 انتخبت. عديدة ملرات واعتقلت البلد، سياسة مع وثيقا ارتباطا ارتبطت وهكذا
 حاكم عينت. م١٩٢٥ عام يف" كانبور "يف املنعقدة جلسته يف املؤمتر حزب رئيسة
 لغرب حاكمةً" نايدو بدماجا "ابنتها وكانت. اهلند استقالل بعد" برديش أتر "إقليم

 ).الناشر) (١٩٨٨ الهور طبعة ١٧٠٦ ص ٢ج األردية اجلامعة املوسوعة. (البنغال
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 لقد: وقالت للقائي السيدة هذه جاءت. كبري نفوذ ذات شخصية وإا
 ،"راي موهن رام "وفاة ذكرى مبناسبة اجتماعا الربمهومساج عقدت
 قد كنت كلمتك؟ فيه وتلقي هذا االجتماع يف تشترك أن مجيال أليس
 شخصية عن شيئًا أعرف أكن مل أنين إال الربمهومساج عن شيئًا قرأت

 ببايل خطر ولكن أمري، من حرية يف وقعت لذلك ،"راي موهن رام"
 بغض فيه، شك ال أمر وهو الشرك، على للقضاء سعيه سعى أنه فجأة
 صدري انشرح األخرى، الشخصية أحواله عن معلومايت قلة عن النظر
هذا   للمشاركة يففذهبت ه،في سأشترك هلا وقلت التفكري ذا

 نائب جملس يف عضوا كان الذي. ر.س مستر يرأسه االجتماع، وكان
 هناك موجودين أيضا الكبرية الشخصيات من كثري كان كما امللك،
  .اهللا حبيب والسري نايدو السيدة إىل إضافة

 ظممع أن وهو اتمع ذلك يف غريبا يكن مل ما هنالك وحصلَ
 ستلقي هل: نايدو السيدة سألتين. األردو يعرفون يكونوا مل املستمعني
 يف إقاميت خالل باإلجنليزية، اإللقاء أعتد مل: هلا قلت باإلجنليزية؟ كلمتك

 أي إلقاء يل يتسن ومل املكتوب، من وأقرأ أكتب كنت املتحدة الواليات
: نايدو سيدةال يل قالت. جدا خمتصرة كلمات بضع إال ارجتاال خطاب

 يفهم االجتماع رئيس يكن مل. باألردو خطابك تلقي أن ميكنك إذًا
 اللغة يعرفون ال بنغاليني كانوا أيضا احلضور من باملائة ٩٠و األردو
  .إللقائها استعدادي من الرغم على كلميت إلقاء دون حال مما األردية
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 يدل وعدمها ،العِني بصارة على دليل الغري يف املِزية رؤية أنَّ احلق
 يأمرنا كما اآلخرين، مزايا جحود بعدم اإلسالم ويأمرنا. عماها على

  .وتوقريهم األخرى الديانات صلحاء باحترام
�א�	���א&%��ع �

 لذكرى إحياء املسلمون يعقدها كثرية اجتماعات هناك أن ببايل خطر
. � النيب مولد كاجتماعات حبتة دينية بصبغة صبغتت أا إال ،� النيب
 أن ميكن. األمهية بالغ لشيء فيها املسلمني غري اشتراك يف األمل وإن

 الطيبة، وصفاته اإلسالم مؤسس أخالق لسماع يأتوا أن منهم يتوقع
 فمن. منها اجتماع أي يف الدينية بالتقاليد التقيد منهم يتوقع ال ولكن

 نظر وجهة من � النيب سرية اجتماعات يف هؤالء يشترك أن املمكن
 يستطيعون ال أم إال اإلنسانية، العالقات مع ومتاشيا وأخالقية يةعلم

  .دينية كعادة فيها االشتراك
��وس�#@��	+�?�א<=א>Bא�@�C��وא �

 للحيلولة األمثل الطريق هو االجتماعات هذه مثل عقد أن رأيت لقد
 بغتصت وال. واملسلمني اهلندوس بني الفجوة يف املستمر االتساع دون
 بل دينية بصبغة � النيب بذكرى احتفاال تعقد اليت االجتماعات هذه

 الزعماء صفات مساع يستطيعون الناس كان إذا. علمية بصبغة تتسم
 االطالع يسعهم ال فلماذا مزاياهم، على واالطالع اآلخرين الدينيني
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 أيضا املسلمني غري يشترك أن فيمكن وعليه ؟� حممد النيب أخالق على
 بني- الفجوة تلك تضييق ميكن الطريق وذا ،جتماعاتاال هذه مثل يف

 يتم أن ميكن وذا يوم، بعد يوما االتساع يف أخذت اليت -الشعوب
 حبا املسلمون سيزداد ذلك إىل باإلضافة. واملسلمني اهلندوس بني الصلح

 كما سريته، أحداث على اطالعهم خالل من � الكرمي للنيب وإخالصا
 النيب لسرية احلقيقية حداثاأل إىل األخرى الديانات هلأ استمع إذا أنه
  .إليه ويسيئون يشتمونه الذين مينعوا أن بد فال �

<�D��34�E�Fא� �
 توقعاتنا، من أكرب بنجاح تعاىل اهللا بفضل احلملة هذه تكللت لقد
 يعترب كان الذي" جندربال بنب "أمثال -اهلندوس زعماء كبار إن فمثال

 -كالكوتا جامعة رئيس ،"راي. ب.س"و غاندي، قبل الزعماء أكرب من
 دعوة قبلوا أو االجتماعات هذه مثل عن اإلعالن يف أمساءهم سجلوا قد

 أمساءهم، أيضا اآلخرين الزعماء بعض قدم كما فيها، الكلمات إلقاء
 يف االجتماعات هذه عقد مسئولية" مدراس "من هندوسي وحتمل

 السالم إقامة أجل من جدا مثينا شيئًا وجدنا بأننا وقال شىت، حمافظات
 تعهدت كذلك. سنويا االجتماعات هذه عقد منا التمس مث اهلند، يف

 عن كبار رجاالت وعبر مدراس، يف اجتماع بعقد الثيوصوفية اجلمعية
 عن إعالنات على وتواقيعهم أمسائهم بتسجيل االجتماعات هلذه تأييدهم
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 وين الله "الكونغرس حلزب كبريال كالزعيم االجتماعات هذه مثل
 إذا بأنه" سنغ خرك "السيخ زعماء كبار أحد وقال. وغريهم" تشند
 يف كان وإذا فيه فسيشارك االجتماع يوم أمرتسر يف موجودا كان

  .هناك املنعقد االجتماع يف فسيشترك سيالكوت
 عند النطاق واسع واحتراما قبوال احلركة هذه القت لقد باختصار،

 االحترام على األمر يقتصر ومل سواء، حد على املسلمني وغري نياملسلم
 على للقضاء دوما االجتماعات هذه مثل تعقد أن هؤالء متنى بل فقط

  . التفرقة أجواء
 فسيعرف السنة هذه خالل بالنجاح احلملة هذه تكللت إذا أنه وأرى

 الطوائف كل اءأبن سيسعى وبالتايل السالم، إلقامة جدا مفيدة أا الناس
 إلجناح كثري سعي بذل ينبغي لذلك. املستقبل يف فأكثر أكثر إلجناحها

 اهلندوس لدى واسعا قبوالً يلقى الذي اهلدف ذلك لنحقق احلملة هذه
 اهلند يف والسالم األمن سيادة وهو أال سواء، حد على واملسلمني
  .وازدهارها

�س��G�#�HIم�א	אن���١٧��*+L�	��	�� �

 اآليتني تلوت لقد. اليوم خطايب موضوع أتناول املقدمة هذه بعد
 يايـومح ِكيـونس صلَاِتي ِإنَّ قُلْ�: احلكيم الذكر من التاليتني
 أَولُ وأَنا أُِمرت وِبذَِلك لَه شِريك لَا * الْعالَِمني رب ِللَِّه ومماِتي
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ِلِمنيسموضوع هو الذي � النيب إعالن فيهما ذكر ولقد ،�٣الْم 
  :التالية الثالثة املواضيع إىل سينقسم الذي خطايب
   ومننه � النيب أيادي •

  � النيب تضحيات •

   � النيب قدسية •

 العناوين هذه أضع فلم. املذكورة الثالثة املواضيع اآليتان احتوت لقد
 � النيب تعاىل اهللا أمر لقد. الكرمي القرآن قدمه ما هي بل نفسي عند من

 تضحي جعلناك إننا له وقال. بواسطته كثرية مبنن سينعم العامل بأن ليعلن
  . تطهريا طهرناك وقد العامل هذا أجل من

 احلسنة املعاملة": صاليت "ومعىن والرمحة، الدعاء تعين الصالة
  .اآلخرين إىل واإلحسان
  .أيضا املعاقبة ومعناه الذبح، هو النسك من واملراد

 مبعىن واملمات الذاتية، الراحة مبعىن" ايحمي "كلمة واستخدمت
 معامليت أو عبادايت إن قل: اآلية هذه يف قيل فقد وعليه. الذاتية التضحية
 وحيايت وتضحيايت) الصالة معاين أحد أيضا وهو (الناس مع احلسنة
  .تعاىل هللا كلها ومويت الذاتية
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. الناس إىل اإلحسان عن الكلمة ذه وأُعلن صاليت، هو األول األمر
  .بواسطيت الناس إىل أُحِسن قد بأنه قال � كأنه أي

 أي استشهادي أو مويت أن وممايت وحمياي نسكي يف أُخرب كما
 القدسية؛ إىل األخرية اجلملة هذه يف أشري ولقد. تعاىل هللا كلها تضحييت

 فقد. تعاىل هللا هو مما أطهر شيء من وليس الطهارة، تعين القدسية ألن
 االدعاء اآلية احتوت. املذكورة الثالثة األمور اآلية ههذ يف ذُكرت

  .عليها الدليل عن فيها وأخِبر والقدسية والتضحية باإلحسان
E���K�EL�M� �

 إىل النظر عند أنه وهي خاصة طريقة عن اآلية هذه يف أُخِبرنا لقد
 بعض على اهتمامنا يقتصر أال جيب قدسيته أو تضحيته أو أحد إحسان
 حياته، من اهلدف ونفهم كلها، حياته إىل ننظر أن ينبغي بل أعماله أجزاء

. املؤملة أعماله لبعض أو أحدا ملعاقبته ظامل أنه بأحد الظن صحيحا ليس إذ
  .األحيان من كثري يف الرأي يف خيطئ بالظامل املعاِقب يصف من ألن


%�ذ����Oא� �

 مديرها ورأى هنا من أحد مر فلو أمامنا، املدرسة مثالَ لكم أضرب
 يكون فلن هاهنا ميارس عظيما ظلما أن رأيا فبىن بعصاه طالبا يعاقب

 أعماهلم بعض على الطالب األستاذ يعاقب مل لو ألنه سليما، رأيه
 ومل ابنهما أفسد األستاذ بأن القول والديه حق من لكان الشريرة
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 مجيع ويتجاوز احلالة هذه يف الطالب يِضل أن ميكن ألنه يصلحه،
 يف ينقل كان أو طالب سرق إذا مثال. والفساد الشر يف ودهحد

 سيئة يرتكب كان أو حفظه، على اعتماده من بدال ورقة من االمتحان
 حمبة بكل النصيحة إليه وجهت إذا تصرفه سوء عن يرتدع وال أخرى،

 على األستاذ يعاقبه أن شيء يف الظلم من فليس وفسادا، شرا يزداد بل
 أن فينبغي. له واملواساة احملبة دواعي من نابعا عقابه سيعد بل ذلك،
 وصفه يكون ولن الطالب، معاقبة إىل األستاذ دفع الذي السبب نعرف

  .األستاذ بعصا للضرب تعرضه رد صحيحا باملظلوم
 مل أو ولدمها يوبخا مل الوالدين أن قط بيت يف حيدث مل كذلك

 واألمهات اآلباء بأن القول ألحد ميكن ال ولكن يضرباه، مل أو ينذراه
 يعاقبوم وال حيبوم بل أوالدهم يظلمون ال إم كال،. دوما ظاملون

  .األمر لزم كلما إلصالحهم إال
�א�Tא>�א��Q2�R�SHط �

 ورأى املشفى من بالقرب أحد مر لو: آخر مثال هناك كذلك
 فال املرضى، أحد جسد به يقطع وأخذ املشرط أخرج اجلراح الطبيب
 هذه بتطلّ الذي السبب عن نبحث أن ينبغي بل ما،ـظال العاقل يصفه

 جزًءا يقطع مل أو اجلراحة ذه القيح الطبيب خيرج مل فإن. اجلراحة
 من القيح خرجي الطبيب كان فإذا. املريض ذلك ملات جسمه من فاسدا
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 أو أسنانه من سنا يقلع أو بطنه من احلصاة يستخرج أو أحد جرح
 فمن. يرمحه بل يظلمه ال فهو أحيانا أذنه أو أنفه أو قدمه أو يده يقطع
 املريض، إىل حيسن بأنه يوقن النبيل العمل هذا مبثل يقوم الطبيب يرى

 األطباء يقصدون الناس أن هو منه إحسانا هذا عمله اعتبار على والدليل
 أي أو أقدامهم أو أيديهم يقطعوا لكي باهظة مبالغ عليهم ويعرضون

 من وإحسانا رمحة ذلك يكن مل فلو. أجسادهم من فاسد آخر جزء
 أحد دفع هل. العمل هذا لقاء الطائلة املبالغ هذه مثل له أدوا ملا الطبيب

  مقابله؟ عقوبة ليتلقى جيبه من ماالً قط
�א��א�UVم �
 أما اإليذاء؟ أم اإلفادة هدفه هل فعل، كل من اهلدف إىل النظر فينبغي

 أن بد فال وإال بصحيح، فليس بالظلم ووصفها أحد معاقبة إىل النظر جمرد
من واألطباء والوالدين األساتذة ومجيع احملاكم، يف القضاة مجيع نعد 

 باهللا، والعياذ أيضا، ظامل اهللا أن احلالة هذه يف القول من بد ال بل الظاملني،
 ناس،ال من األلوف مئات بل األلوف أنفس يوميا يزهق أنه نرى ألننا

 وصف صحيحا كان فإذا الطوفان؛ دثوحي األوبئة تنتشر ذلك إىل إضافة
 أيضا تعاىل اهللا بأن القول من بد فال املؤمل عمله رؤية مبجرد ماـظال أحد
 كأن اهللا، أفعال يف كامنة حكمة هناك كانت إذا ولكن. باهللا والعياذ ظامل

 يف شريرة أعمال نم ارتكبوه ملا نتيجة بالناس يقع الذي العذاب يكون
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 وعند اآلثام، مغبة من متطهريه إىل يؤدي آخرين وعند ،محيا سابق
 يسعنا ال أنه نعترف أن بد فال األخروي، العامل يف ملرقيه هو غريهم
 القبيل، هذا من اهللا عقاب ويعد. بالظلم عقاب أو عذاب كل وصف
 اإلنسان نفعي وهو ،رمحة هو بل بظلم ليس عقابه بأن االعتراف من والبد

 هذه يف أعماله على جزاء أو التناسخ نتيجة أحد أَحِسبه سواء النهاية يف
  .اآلخرة يف لرقيه ذريعة أو له إنذارا أو الدنيا

 أو قسوته أو اإلنسان عمِل مجرد بالظلم يوصف أن ميكن ال باختصار،
 إذا ظلما يعد إمنا بأحد، القتل أو املوت عقاب إيقاعه أو ألحد معاقبته

 به قام بل لغريه، ونصحا ومواساة وشفقة حمبةً بذلك يقم مل أنه ثبت
 استخفافا أو بغضبه مدفوعا غريه عاقب فإذا. نفسه لثأر وأخذًا انتقاما
 ظلما؛ أو عبثًا سيكون هذا عمله فإن ،منه بانتقامه التلذذ أجل من أو بغريه
 إصالح أو تعاىل اهللا رضى نيل هو هذا فعله من الغرض كان إذا ولكن

  .سيئًا العمل هذا يعد فلن ،الكونية السنن على احلفاظ أو املعاقَب
Wא;=א�X���*א��@���א�Fو�Y!�א��� �

. بآخر أو بشكل احلروب يف الكبار الدينيون الزعماء اشترك لقد
 ٤"راون "على هجمة شن حيث احلرب؛ يف" تشندر رام "اشترك مثال،

                                                           
قبل آالف السنني، " راما"ه كان ملكًا ظاملًا انتصر عليه اإلل" ونار"يقال إن  4

، وأراد أن يرغمها على "راما" زوجة "ايتس"خطف " ونار"وحتكي األسطورة أن 
 )املترجم. (انتصر عليه مبساعدة اآلالف من القردة" راما"الزواج به، ولكن 
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 كان هل. اآلخرين يظلم ال حىت درسا يلقنه أن دأرا حني تدمريا، ودمره
 وميدحه صحيحا" تشندر رام "عمل يرى عاقل كل صاحلاً؟ عمالً ذلك
 القتال على حرض بل حربا" جي كرشن "خاض كذلك. ذلك على

 وأا احلرب، ضرورة على" غيتا "يف تأكيد أميا وأكد شديدا، حتريضا
 كان بأنه وأخرب نبيلة، أهداف حتقيق أجل من كانت إذا ممنوعة ليست
 ومل حسنا فعله كان ذلك ألجل. تعاىل اهللا لوجه التحريض ذا يقوم
  .سيئًا يكن

 � عيسى أن صحيح. أيضا األخرى الديانات يف مماثلة أمثلة وهناك
 قد بعده أتوا الذين أتباعه ولكن ،احلروب يف اخلوض فرصة جيد مل

 حبسن املرء به يقوم ما سيئًا ليس أنه فثبت. احلق إحقاق أجل من حاربوا
  .حسن هو بل وملنفعته، العامل إصالح أجل من معقول حد وإىل النية
E���EZ��[�\]V̂؟�E�C+� �

 املرء ا قام إذا إال حسنة الرمحة تعد فال. أيضا للرمحة نفسها واحلال
 سديف أنه ويراه ،لغريه طفل امرٍئ عند كان لو مثال. واإلرادة النية حبسن
 فال السيئات، ارتكاب من مينعه وال شيئا، له يقول أن دون يوم بعد يوما

 إذْ فعلَه ما بئس: سيقولون اجلميع بل ،باحلسن هذا فعله أحد يصف
 على يمدح فال الطبع رحيم امرؤ كان إذا كذلك. فالن ابن أفسد
 أحد، حبق عقاب إيقاع يستطيع ال وبالتايل جبانا كان إذا مثالف ؛ذلك
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 رحم لو كذلك. فيه نقص هو بل عليه يمدح وال له مِزية ذلك يعد فال
 فلن الرمحة، مبعاملة يتظاهر لكنه بغضا ممتلئ قلبه أي رياء، غريه أحد

 لكي طيبة معاملة غريه يعامل كان إذا أو. عليه بالثناء جديرا أيضا يكون
 لكي الناس ءالشعرا ميدح كما حممودا، هذا عمله فليس فائدة منه ينال
 ملنطق ختضع احلسنة املعاملة كانت إذا ولكن. عندهم حظوة ينالوا

 إصالحه وبقصِد وإلفادته أحد على اخلوف نتيجة وتنشأ والربهان الدليل
  .وعظيمة قيمة احملاولة هذه وتعد والسالم األمن إرساء إىل ستؤدي فإا

E+א��`a��א� �
 درجة النفس لراحة ستعطىو. النفس براحة يتعلق فيما نفسها واحلال

 النفس لذة أجل من هي كانت فلو. ورائها من املرجو اهلدف إىل نظرا
 كانت إذا ولكن سيئة، فإا الراحة بعيش لالستمتاع أو والكرب والكسل

 أحد كان إذا مثال. حسنة فهي للشكر إظهارا وكانت ما حلكمة ختضع
 هذه راحته فإن أكثر جبهد البشر ولبين هللا فيعمل نشاطه يستعيد لكي ينام

 أكثر والدنيا الدين فيخدم جسده يقوى لكي يأكل كان وإذا ممدوحة،
 ليظهر أنيقًا جيدا لباسا يلبس كان إذاو ممدوح، أيضا هذا عمله فإن

 عمل فهو نفسه للغرض النظافة على حيافظ كانأو  إليه، تعاىل اهللا إحسان
 يفعل كان فإذا فيها، وما االدني عن أعرض أي تزهد الذي كذلك. حمبذ
 عنها يعرض كان لو ولكنه جدا سيئ فعلٌ فإنه الناس عليه يثين لكي ذلك
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 مرشدا الناس يتخذه حىت عنها أعرض لو أما حسن، عمل فهو الناس لنفِع
  .ممدوح هذا فعمله الناس أجل من يضحي كان لو أما أيضا، سيئ فإنه

 أو أحد وقتل م، الرمحة أو الناس معاقبة أن اآلية هذه يف أُخِبرنا فلقد
 وممدوح، حسن عمل فهو هللا كان إذا باحلياة التمتع أو بالنفس التضحية

  .حبسن فليس هللا يكن مل وإن
?��+�b����א� �
 حياته كانت هل لنعرف املنظار ذا � النيب أعمال إىل ننظر أن ينبغي

 الناس؟ لنفع أم لنفسه موته كان وهل الشخصية؟ ملنفعته أم الناس لفائدة
 مجيع أن ثبت فلو الناس؟ ملنفعة كانت أم لفائدته كانت أياديه ومننه وهل

 ذكرنا ولو مزايا تعد فلن الشخصي لالنتفاع كانت ا قام اليت األعمال
 حبق � أوقعه الذي العقاب أن ثبت لو كذلك. منها آالف عشرة

 للغاية، يئاس هذا عمله فسيكون وانتقامه غضبه من نابعا كان اآلخرين
 مماثال ذلك عقابه وكان الناس، خلري كان ذلك كل أن أثبتنا لو ولكن
 فإن اآلخرين، الناس لفائدة دوما يكون والذي عباده تعاىل اهللا لعقاب
 حياته قضى قد � النيب أن ثبت لو كذلك. ممدوحا سيكون هذا عمله
 إذا ولكن ،سيئًا ذلك فسيكون نفسه لراحة بامللذات االستمتاع يف كلها
 فلو. مقدسة هذه حياته فستكون اهللا سبيل يف كلها حياته بذل أنه أثبتنا
  .مقدسا لكان هللا كان إذا ولكنه سيئًا، لكان لنفسه موته كان
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E�cd%א��Ee�Cא�� �
 ورد لقد. األحيان بعض يف سيئة إىل تتحول أيضا التضحية أن اعلموا

 وحارب اإلسالمي اجليش إىل وانضم جاء شخصا أن تراثنا كتب يف
 واحلماس، الفداء بروح يقاتل بأنه وقالوا الناس عليه أثىن. مفرط ماسحب

 مساعهم عند الناس هؤالء تعجب. النار أهل من إنه: قال � النيب ولكن
 جبروح أصيب احملارب هذا أن فرأى منهم شخص فتبعه � النيب قول

، نبيل هدف ألي أحارب مل: قال احلماس؟ ذا حتارب كنت ملاذا فسأله
 فلم. ملقاتلتهم دفعين ما وهو شديدا، بغضا القوم هلذا أكن كنتإمنا 

 مل بأنه � النيب فقال جانبه، يف يقاتل كان أنه مع فعله � النيب يعجب
  ٥.مكروه هذا فعله فإن لذلك بنفسانيته مدفوعا قاتلَ بل للحق يقاتل

 حبق العقوبة إيقاع فإن صاحلة والنية نبيال اهلدف كان فلو وعليه
 كان إذا ولكن حممودا، أيضا اإلحسان ويكون حينها حممود اآلخرين
  .فاسدا يكون أيضا واإلحسان حملها غري يف تكون فالعقوبة سيئا اهلدف

Ef�
��א��
	ل�<� �
 هي القدسية ألن أيضا القدسية يتضمن والتضحية اإلحسان ذكر إن
 وأريد. تعاىل اهللا ضىر مراعاة مع اآلخرين أجل من والعمل احلسنة النية
  .اخلصوص ذا األساسية األمور بعض أذكر أن
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Xאد����
�Eא��� �
 باملصلحني يتعلق األمر كان وإذا. االدعاء هو واألهم األول األمر

 إليهم ينسب ما املصلحون هؤالء أعلن هل: هو مراعاته ينبغي ما فأول
  صالح؟ من

. واضحة بكلمات ةوالنـزاه القداسة إعالنه وجدنا فقد � النيب أما
 قَبِلِه ِمن عمرا ِفيكُم لَِبثْت فَقَد�: يعلن أن تعاىل اهللا من � النيب أُمر لقد
 وليدا فيكم ربيت بأنين قائال احلقيقة هذه أمامهم قدم أي �٦تعِقلُونَ أَفَلَا
 واحدا، واحداً كلها أموري الحظتم ولقد ظهرانيكم، بني كربت مث

 فإن خدعتكم؟ أو مرةً عليكم كذبت بأنين يل تقولوا أن تستطيعون فهل
 ذه أخدعكم بأنين اليوم القول تستطيعون فكيف قط، ذلك أفعل مل

 عيب، بأي يتهمه أن أحد بوسع ليس أنه � النيب ادعاء كان. الدعوة
 ادعائه على أعداؤه يرد مل اهللا؟ على كذب بأنه يقولوا أن ميكنهم كيفف

  .بتقدسه أقروا أيضا أم على دل مما هذا
hد����Mi����EcL���j�k�E
�א���א �
 دليال وليست الكرمي، القرآن يف واردة أيضا وهي أخرى شهادة هناك

 ؛بقداسته � النيب ادعاء ا يثبت ولكن الكرمي بالقرآن يؤمن مل من عند
 لَا ِإنهمفَ يقُولُونَ الَِّذي لَيحزنك ِإنه نعلَم قَد�: تعاىل اهللا يقولإذ 
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كونكَذِّبي لَِكنو اِت الظَّاِلِمنيونَ اللَِّه ِبآيدحجقائال اهللا خاطبه لقد. �٧ي 
 والنصاب، واملكّار باخلداع ويصفونك يكذّبونك الناس أن نعلم بأننا

 املنصب نيل حتاول أو احلكم إىل الوصول إىل دف بأنك ويقولون
 إليك يسيئون ألم ليس ولكن منها، وتتأمل األمور هذه وحتزنك واجلاه،

  .بآياتنا جيحدون ألم بل
 أسيء لو محاسه يظهر وال غضبا أحد يستشيط ال أنه املالحظ ومن

 حالة عن هنا خيرب تعاىل اهللا ولكن. هو شتم إذا يثور ما بقدر دينه إىل
 أال يريد أنه إال ،إليه أسيء مهما أبدا يبايل ال أنه وهي � حممد نفس
 مل وأمله حزنه نفإ لعظمتها، خالفًا يتكلموا وال اهللا بآيات الناس جيحد
  .تعاىل هللا كان بل لذاته يكن

�Vد�U;�����%�
�>� �
 أن صحيح. � شهادته وهي قدسيته، على أخرى شهادة أقدم واآلن
 يسع ال حبيث عفوية شهادة أا إال اهتماما، تلقى ال لنفسه املرء شهادة
  .إنكارها أحدا
 كان الذي نوفل بن ورقة إىل ذهب األول الوحي � النيب تلقى ملا

 ليستشريه عنها اهللا رضي خدجية السيدة زوجته إليه وأخذته. مسيحيا
 أما النصارى، لدى إهلامي كتاب لوجود وذلك األمر، هذا يف � النيب
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 تلقيت بأنين � النيب له ذكر لقد. مثله شيء لديهم يكن فلم العرب
 هذا، وطنك من سيخرجونك قومك بأن ورقة قال. لوحيا هذا مثل
 من خرج � النيب مسع فلما. مؤزرا نصرا أَنصرك يومك يدِركِْني وِإنْ

 كنت بأنين يعين وهذا ٨هم؟ مخِرِجي أَو: جدا عفوي بشكل لسانه
 نأ إذن ميكن فكيف ،دوما خلريهم وساعيا حيايت طول للناس ناصحا

  خيرجوين؟
 قبوهلا إىل عاقل كل يضطر ولكن لنفسه شهادته أا شك ال

 مثلها يف خيطر ال مناسبة يف لسانه من خرجت ألا صادقة واعتبارها
 نِم قومي يخرج أن ميكن هل: يقول حبيث شيئا يتصنع أن أحد ببال

 وينادونين إيل ويتوددون حيبونين إم مثلي؟ ومواسيا ناصحا عندهم
 هلم أىن ذلك كل مع أمني، ناصح هلم بأنين ويعرفون واألمني دقبالصا

 ومل أحدا أخدع ومل أذًى أي بأحدهم أحلق فلم هنا، من ينخيرجو أن
  .بأحد أضر

 وبسبب دعواه قبل مقدسة كانت حياته أن على شهادة األمر فهذا
 أية يرى يكن مل أو وطنه، من سيخرجونه قومه أن ليتصور يكن مل ذلك
  .إلخراجه قومه عند حجة
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�א�*و&�U;�Eد? �
 شهادة مأقد لذلك زوجها، أسرار من كثريا حتفظ الزوجة كانت ملا

 من مرأى على الشهادة ذه مل يدلَ. العفيفة الطاهرة حياته على زوجته
 عن معزل يف البيت يف ا أديل بل فيها، التصنع يخشى حىت الناس
  .الناس
 يف سيدٍة من سنة شرينوع مخس ابن وهو � النيب تزوج لقد

 شبابه عز يف يكون والعشرين ةاخلامس يف الرجل. عمرها من األربعني
 العمر هذا مثل يف والشاب شيخوختها، حنو تسري األربعني يف واملرأة
 إذا ولكن الدرجة، هذه إىل سنا منه أكرب امرأة من الزواج بداية يرفض

 هذا عمره يف املرء اترغب ألن وذلك ،مشاكل إىل يؤدي فإنه الزواج مت
 بعد النبوة � النيب أعلن لقد. املتقدم عمرها يف املرأة رغبات عن ختتلف

 اهللا رضي خدجية وعمر ٤٠ عمره كان حيث الزواج هذا من سنة ١٥
 ذكرته ما فهو عشر اخلمسة األعوام هذه ملخص أما عاما، ٥٥ عنها

 على وخشي الوحي � النيب تلقى عندما عنها اهللا رضي خدجية السيدة
 ذكر فلما العظمى، الدرجة هذه وبني بينه شتان أنه ظنه حسب نفسه
 لَتِصلُ ِإنك أَبدا اللَّه يخِزيك ما واللَِّه كلَّا: "قالت خدجية للسيدة ذلك

ِحمِملُ الرحتالْكَلَّ و كِْسبتو ومدعقِْري الْمتو فيالض ِعنيتلَى وع 
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 أن مراء وال ،واألوهام الشياطني عليك اهللا يسلط فال ،٩."الْحق نواِئِب
   ١٠.قومك هلداية اختارك اهللا

 رجل من سنة أربعون وعمرها تزوجت اليت املرأة تلك شهادة هذه
 مئات متلك كانت بينما فقريا كان والذي عاما، وعشرين مخسة ابن

 وزعها الذي جهازو يد يف ثروا جلّ وضعت مث ، من الدنانرياأللوف
 عشرات لديها تكون أن بد ال الوضع هذا مثل ففي. الفقراء على

 هذه حتمل بشأن قلق � النيب أن رأت ملا ولكنها. ضده الشكاوى
 أن ميكن ال: عفوية بصورة عليه ردت عاتقه على ألقيت اليت املسئولية

 من املرء أسرار على أحفظ هناك ليس. الشياطني عليك اهللا يسلط
 ومل ،� النيب قدسية عن أسرارا حفظت من شهادة وهذه ته،زوج
 وكان ذلك ،لزوجها دعما ا نطقت بل املأل على الشهادة ذه تدِل
  .إنكارها أحدا يسع ال كبرية شهادة وهذه. لطمأنته انفراد على

�א�U;�X�>�LOد? �
 حيسنون الناس بعض ولكن قداسته، عن زوجته شهادة هذه كانت

 أصدقائهم مع بالطيبة يتسم ال تعاملهم أن إال ،زوجام إىل
 مؤسس حياة أن جدال سلمنا لو: قائل يقول فقد لذا ومعارفهم،
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 حياته أن على دليال هذا يشكل فال زوجته مع طاهرة كانت اإلسالم
 بعض شهادة أقدم لذلك أيضا، األصدقاء مع وطاهرة حسنة كانت

  .أيضا أصدقائه
 فهو آمن الذي أما. به يؤمن مل روآخ به، آمن صديق شهادة أقدم

 بني اشتهر نبوته عن � الكرمي النيب أعلن ملا. شهادته وإليكم بكر أبو
 النبوة � اهللا رسول أعلن عندما. مفتر أنه أو باجلنون أصيب أنه الناس
 أصدقائه أحد عند جالسا وكان سفر، يف مكة خارج بكر أبو كان
 عن مسعت هل: صديقه ءإما إحدى قالت إذ السفر من عودته لدى

 من وحيا يتلقى أنه ادعى خدجية زوج حممدا أن وهو العجيب، احلدث
 فلقيه بيته، باب وطرق � النيب وجاء فورا بكر أبو فقام نيب؟ وأنه اهللا

 يف أسألك جئت: له قال أنه إال دعواه على يطلعه أن وأراد � النيب
: � النيب فقال ال؟ مأ عنك يقال ما أصحيح النبوة؟ أعلنت هل. أمر
 إنين إذ هذا، من أكثر أريد كنت ما: بكر أبو فقال. صحيح هو نعم

 � النيب كان. بك أؤمن فإنين لذلك قطّ، تكذب مل أنك يقينا أعرف
 ونظَر كَبوةٌ ِعنده ِفيِه كَانت إلّا الِْإسلَاِم إلَى أَحدا دعوت ما: يقول

ددرتا إلّا ،وكَانَ م كِْر أَِبي ِمنِن بافَةَ أَِبي با ،قُحم كَمع هنع ِحني 
هتذَكَر ا ،لَهمو ددر١١.ِفيِه ت   
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 خدجية السيدة ألن � النيب عائلة خارج من الناس إىل إشارة هذه(
 فال فورا به آمنوا قد -طفال بيته يف ريب الذي -حارثه بن وزيد وعلي
  )� النيب قول يف إليهم املشار هؤالء من يعدون
 إثبات وال برهان أي منه يطلب مل حبيث أصدقائه أحد شهادة هذه

 تأكد وعندما ال؟ أم هذا أعلنت هل أخربين،: له قال وإمنا ،معجزة وال
  .به آمن اخلرب هذا صحة من

 إال به يؤمن ومل � الكرمي للنيب صديقًا أيضا حزام بن حكيم كان
 ٢١ طيلة ويعاديه � النيب عارضي الشخص هذا ظل. وفاته قرب
 للنيب إخالصا يكن كان أنه إال � النيب دعوى يقبل مل أنه ومع. عاما
 للبيع، الزعماء أحد أغراض مكة يف مرة عرض أنه درجة إىل �

: قال احلكيم رآها وملا الناس، ا أعجب مثينة مجيلة حلة فيها وكانت
 وقدمها املدينة إىل ا فجاء فاشتراها � حممدا إال هذه تناسب لن

  ١٢.� للنيب هدية
 ادعى، فيما خمطئ � النيب بأن يظن كان أنه هذا إخالصه من يظهر

 قطع ذلك وألجل بدعواه، الناس خمادعا � النيب يرى يكن مل أنه إال
 الثمينة اهلدية هذه ليقدم املدينة إىل مكة من سافر إذ ميال ٣٠٠ مسافة
  .به نيؤم يكن مل أنه مع � للنيب
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��U;�lm;����nد? �
 أقدم لذلك صديقه، حبق يشهد أن بد ال الصديق نإ أحيانا يقال
 طالب أيب إماء من أمةٌ ا أدلت الشهادة وهذه حمايد، شخص شهادة
 بيت إىل انتقل ملا: األمة هذه تقول. � النيب بطفولة تتعلق شهادة وهي
 بينهم فيما جرونيتشا اآلخرون األوالد كان الصغر، يف طالب أيب عمه
 إذا األوالد مجيع كان. قط األمور هذه يف يشاركهم مل حممدا أن إال

 إليه ينظر يكن مل حممدا أن إال إليه، هرعوا والشرب لألكل شيئًا رأوا
 وقاره عن شهادة وهذه. له يعطَى مبا يكتفي كان بل شيئًا يطلب وال

  .والقناعة والغىن النفس بعزة وحتليه
���ود���و�U;�oد? �

 معينة وحالة معينا وقتا ختص كانت الشهادة تلك بأن قائل يقول قد
 � النيب أعداء ألد أحد شهادة اآلن أقدم لذلك تعمم، أن ميكن فال

 العدو هذا اشترك لقد. والكهولة السن صغر بني ما فترة تغطي وهي
 املكايد وكاد باحلجارة، رشقه حيث � النيب معارضة أنواع مجيع يف

 األشخاص أحد كان الذي احلارث، بن النضر وهو أال أيضا، هلقتل
 يأتون الناس بدأ فلما. � النيب قتل مكيدة يف اشتركوا الذين ١٩الـ 

 دعواه، أخبار وانتشرت � النيب ادعاء عن مساعهم لدى مكة إىل
 خاف احلج، موسم القتراب متوقعا الناس من كبري عدد قدوم وكان
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 جييبون؟ عساهم فماذا ،� النيب عن سألومسي الناس أن من مكة أهل
 لكي قريش زعماء كبار فيه اشترك اجتماعا عقدوا ذلك وألجل

 يف اتفق كيفما  برأيهواحد كل يديل ال حىت موحد رد إىل يتوصلوا
 عدة الس هذا يف قُدم لقد. بالكذب الناس فيصفَهم املوضوع نفس
 النضر ذلك مسع فلما. كذّاب ساحر بأنه قولوا: أحدها وكان ردود

  : فقال قام احلارث بن
كَانَ لَقَد دمحم ا ِفيكُمثًا غُالمدح اكُمضأَر ِفيكُم قَكُمدأَصِديثًا، وح 

كُمظَمأَعةً وانى أَمتِإذَا ح متأَيِه ِفي رغَيدص ،بيالش اَءكُمجا وِبم 
اَءكُمبه ج مقُلْت :اِحراللَِّه ال ،سا وم واِحٍر ه١٣.ِبس   
 عن تبحثوا أن ينبغي :وقال محاس بكل النضر فيهم خطب لقد أي
 بني وشب فيكم ولد قد � حممدا ألن املعقولية، من بشيء يتسم كالم

 بينكم، شخص أصدق وتعدونه أخالقه ومتدحون حتبونه وكنتم أيديكم،
 ما وادعى شعره خيط يبالش وبدأ شاخ حىت احلالة هذه على وظللتم
 الناس، سيكذبكم بل كاذب؟ بأنه قلتم إذا اآلن قولكم يقبل فمن ادعاه،
  .هذا غري آخر رد عن تبحثوا أن ينبغي لذلك
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 تأييدا الشهادة هذه قُدمت وما. األعداء ألد من بل عدو شهادة هذه
 أجل ومن � النيب ملعارضة عقد قد كان جملس يف قُدمت بل � للنيب
  .عنه الناس لإضال

��Mدم�;�Uد? �
 زوجام إىل وحيسنون باحلسىن أصدقائهم مع يتعاملون الناس وبعض
 أحد عند ينشأ قد لذلك خدمهم، على يقسون أم إال أيضا، وإخوام

 أقدم األمر هذا ولتبيان اخلدم؟ مع يتعامل � النيب كان كيف: السؤال
 حىت � يبالن مع وظل � النيب خيدم صغره منذ ظل شخص شهادة
 ومل قط � النيب يغضب مل: يقول وهو مالك، بن أنس وهو أال وفاته،
مين  � النيب يطلب ومل. ١٤العمل أسأت مهما ساخطة بنظرة إيلّ ينظر
 منبه  يكلفين ما كل يف يعينين كان بل ،إجنازه أستطيع ال قط عمال
  .بكالمه علي يقسو يكن مل وكذلك عمل،

�;���U;�pد? �
 ولكنهم حسنة معاملة وخدمهم أصدقائهم مع ونيتعامل الناس وبعض

 وانكشفت أمرهم فضح والتجارة األموال يف أحدا شاركوا إذا
  .� النيب مع تعاملوا من شهادة خنترب لذلك. حقيقتهم
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 هذا يسلم مل. التجارة يف � للنيب شريكا السائب بن قيس كان
 أحد أخربف فتحها بعد مكة إىل الشخص هذا جاء. طويلة مدة إىل الشخص

يف له شريكا كنت ألنين منك به أعلم إنين: � النيب قال. فالن أنه � النيب 
   ١٥.يشاري وال يماري وال يداري ال الشريك نعم: قيس فقال. التجارة

Gدא�U;س�����و��V�q#[��א� �
 ومل حياته، يف الناس يهابه كبرية شخصية كان بأنه يقال أن ميكن

 أديل اليت الشهادات تلك فأتناول لذلك معارضته، على جيرؤ أحد يكن
  .� النيب عن قيل ماذا ولنر وفاته، بعد فيما ا

�����s�Mزو&�U;�Eد? �
 اهللا رضي عائشة السيدة وهي � النيب زوجات إحدى شهادة وأقدم

 ضده أثريت زوجتان ألحٍد كان إذا. التسع زوجاته إحدى وهي عنها،
 يف ن تزوج تزوجا ٩ � للنيب كانت ولكن الشكاوى، بعض

 ولكن. � النيب حياة يف بطون ملء يأكلن مل اللوايت وهن شيخوخته،
 كان: قالت � الكرمي النيب خلق عن عنها اهللا رضي عائشة سئلت ملا

 احلميدة األخالق جبميع يتحلى � النيب كان أي ،١٦القرآن خلقه
  .الكرمي القرآن يف الواردة
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 حيث عظيما، مبلغا بلغ � للنيب عنها اهللا رضي عائشة حب كان
 عن فسئلت الدموع، تذرفان وعيناها اخلبز تأكل وهي مرة شوهدت

 أُطِعمه ومل � النيب تويف وقد أبكي ال وكيف: فقالت بكائها سبب
واآلن ال أقدر على ابتالع هذا اخلبز إذ يغتص  الناعم؟ الدقيق من خبزا

  .اخلبز هذا ألطعمته حيا � النيب كان لوو ،حبلقومي
 رضي عائشة ولكن واليسر الراحة أيام يف أحبابه أعز اإلنسان ينسى

 النيب حياة يف ترف بأي تتمتع مل واليت شباا يف ترملت اليت عنها اهللا
 نفيسا شيئا وجدت كلما أا حىت � أخالقه تذكر ظلت ،� الكرمي
  .فأُقدمه له حي � الكرمي النيب ليت يا: قالت

Gدא�U;�X�aIא� �
 هو العامل يف عموما حيدث ما. � النيب خلفاء شهادات اآلن تناولوأ

 على شأنه ورفعةَ نفسه عظمةَ ليظِهر ذمه غريه مقام شخص قام كلما أنه
  .وروحانية أخالقية بعالقة به يرتبط كان الذي إال اللهم سبقَه، من

����#����#��;�Uد? �
 أن عصره يف ونرى ،� للنيب األول اخلليفة � بكر أبو أصبح لقد

 الزكاة، أداء نع الناس وامتنع كلهم العرب يف سرى قد التمرد تيار
 يف رغبتك عن تقلع أن ينبغي لذلك هؤالء مواجهة يف اآلن بأننا له فقيل
 هو وىلاَأل ألن وفاته، قبل أعده قد � النيب كان الذي اجليش إنفاذ



  
  

  - ٢٩ -

 أيب قلب نولك. اجليش هذا إرسال ميكن مث التمرد، حالة على القضاء
 أيب البن أىن: قال إنه حىت � للنيب وتعظيما توقريا ميتلئ كان � بكر

 املدينة اقتحم العدو أن لو واهللا ؟� النيب بعثه جيشا حيبس أن قحافة
١٧.� النيب مر بهأ الذي اجليش ألنفذت شوارعها يف نساءنا وجر  

 كان اإلسالم مؤسس أنّ يثبت ال احلدث هذا أن قائل يقول أن ميكن
 لالستدالل كافيا ليس احلدث هذا أن شك ال: نقول. دعواه يف صادقًا
 صاحلًا كان أنه هو مؤكّد بشكل منه يثبت الذي ولكن ذلك على

 أبعد إىل أقواله لتنفيذ يسعون تالمذته كان حبيث جدا تقيا وإنسانا
  .احلدود

��������;�Uد? �
 فلما. موته عند ا أدىل اليت الثاين خليفته شهادة هي الثانية والشهادة

 أقدام قرب مكانا جيد أن يف شديدة رغبة أبدى � عمر وفاة قربت
 أن يستأذا عنها اهللا رضي عائشة السيدة إىل فأرسل فيه، ليدفن � النيب
  ١٨.� النيب جبوار يدفن

 أنه املسيحيون املؤرخون عنه يكتب الذي الرجل ذلك � عمر كان
 أم غري � الكرمي النيب إىل يسيئون إم. ثلهم العامل يف أحد حيكم مل
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 أن حسرة بكل موته عند يتمىن الشخص هذا مثل. � عمر على يثنون
 يقم مل أنه � النيب أفعال من ظهر فلو. � النيب قدمي عند مكانا جيد
 بلوغه بعد -� عمر مثل شخص متنى ملا تعاىل اهللا مرضاة ابتغاء ا

  .� النيب قدمي عند مكانا دجي أن -السامية الدرجة تلك
�������tن�;�Uد? �

 منها ويظهر الثالث، خليفته شهادة هي أقدمها اليت الثالثة والشهادة
  ! عظيم وتقدير واحترام توقري من � للنيب يكن كان كم

 هذا ويف. لقتله املتمردون وكاد � عثمان عهد يف مترد نشب لقد
 واختيار قتلك يريدون املتمردين بأن له وقال معاوية جاءه الوقت

 املدينة؛ خارج الصحابة كبار يرسل أن واقترح هلم، خليفة آخر صحايب
 التمرد وحالة ،العصيبة األوضاع هذه يف -� عثمان سيدنا ولكن
 كيف معاوية، يا: قال -بالقتل مهددا أيضا وكان ،االنتشار يف آخذة
 إنقاذ أجل من املدينة خارج إىل الصحابة هؤالء أُرسل أنْ مين يتوقع
  !هنا؟ مجعهمقد  � النيب كان وقد املوت من نفسي

 النيب ألن املدينة خارج الصحابة إبعاد على بنفسه التضحية قدم وكأنه
  .فيها مجعهم قد كان �

 حياته قضى من قلب يف واالحترام التقدير هذا مثل ينشأ أن ميكن هل
  !ا؟غش أو خداعا فيه رأى قد كان لو � الكرمي النيب مع
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��;�Uد?����� �
 كاملة حياته تقدم أن وميكن � النيب أقارب أقرب � علي كان وملا
 معني حدث لذكر ضرورة أرى ال لذلك ،� النيب صدق على دليال
  .منها

Eu�%��?د�UQא�� �
 من معاصروه ا يديل اليت هي املرء عن الصحيحة الشهادة أن اعلموا

 العظمة، بالغة كانت هأخالق أن زوجته شهادة أفادت فلقد. الناس
 يف له اخللفاء شهادة أفادت مث وأعدائه، أصدقائه شهادة أفادت وكذلك

 موجودين كانوا الذين أولئك بشهادة يعتد أال ميكن فهل وفاته، بعد ما
 الشهادة بل كال،! بعده؟ من أتوا الذين شهادة وتصدق عصره يف

 املعاصرين مجيع هدويش. للحدث املعاصرون ا يديل اليت هي الصحيحة
 مقدسة، شخصية كان أنه األعداء أو األصدقاء من كانوا سواء � حملمد
  .مقدسا يسموه ال حىت عصره بعد أتوا الذين به يتذرع مربر من فما

�Vvw��� �

 هللا يبديها كان اليت الغرية تلك هو قدسيته على التايل والربهان
 غزوة يف. تعاىل هللا غريته مدى يوضح معروف حدث وهناك. تعاىل
 قد كان أيضا � الكرمي والنيب املسلمني من كبري عدد جرح أحد
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 ذلك وألجل قتله، يف جنح قد أنه العدو ظن حىت بالغة جبروح أصيب
 حممد؟ فيكم هل: احلرب ميدان يف عال بصوت مكة رؤساء أحد قال

: نادى اجواب يتلق مل وعندما. بشيء عليه يردوا ألّا للصحابة النيب فقال
 تردوا ال: � النيب فقال بكر؟ أبو فيكم هل: نادى مث. حممدا قتلنا لقد
 عمر أراد عمر؟ فيكم هل سأل مث. بكر أبا قتلنا قد: فقال بشيء، عليه
 منعه � النيب أن إال ملعاقبتكم هنا موجود أنين محاس بكل عليه يرد أن
 - هبل أُعلُ هبل، أُعلُ: قال مث. أيضا عمر قتلنا قد: فقال الرد، من
 هبل شأن فليعظم أي هبل أعل وقوله. مكة أصنام أحد كان" هبل"و

 هذا إىل � النيب وكان - األصنام هذه معارضي مجيع اليوم أهلكنا ألننا
 املسلمني اجلرحى كثرة إىل نظرا الرد بعدم صحابته أمر قد احلني

 كالمه مسع امل ولكنه هؤالء، ويهامجوا الكفار يعود أن من وخوفًا
 أعلى اهللا وأجل، أعلى اهللا: قولوا تردون؟ ال ملاذا: قال األخري
  ١٩.وأجل

 عدد سقط حيث وحساسا عصيبا الوقت هذا كان كم اآلن، الحظوا
 هذا ففي الظاهر، يف زمية املسلمون ومين جرحى املسلمني من كبري

 يرض مل أنه إال موته، خرب ينفي بأن ألحد � النيب يسمح مل الوقت
 النتيجة وكانت. تعاىل اهللا توحيد إىل اإلساءة على بالسكوت االلتزام
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 البقية على ويقضي الكرة العدو يعيد أن التصرف هلذا املتوقعة البديهية
  .اهللا إىل اإلساءة مساعه فور بالرد � أمر ذلك كل مع واحدة، هجمة يف

���tא��xא���Uu%���b����א������א� �
 مثاال وأُقَدم أنتجها، اليت الثمار تلك هو تقدسه على الثالث الربهان

 األعداء أعدى إن. عنهم اهللا رضي وعليا وعثمان وعمر بكر أبا ذلك على
 أبا بأن ونيقر � النيب على قذرة هجمات يشنون الذين املسيحيني من
 تضحيات قدما أما ذلك يف والسبب رائعني، رجلني كانا وعمر بكر

 عندما ولكن. أيضا األعداء ا يعترف حبيث العامل لأج من عظيمة
 عظيمني رجلني كانا عنهما اهللا رضي وعمر بكر أبا أن األعداء يعترف

 خلداع ميكن هل: السؤال هذا هلم نوجه فإننا كثرية، منافع العامل نفعا
 وهل! النافعني؟ األناس هؤالء مثل يريب أن - باهللا والعياذ - هلواه ومتِبع
 الذين الرجال هؤالء مثل يصنع أن اآلخرين أموال على عينه ملن ميكن

 اخلداع مدرسة من يتخرج ال! اهللا؟ سبيل يف ونفيسهم بنفسهم يضحون
 قط اخلداعون يستطع ومل. الفُساق إال اهلوى متبعي من وال اخلداعون، إال
 من جيعلوا أن ملذّام يف للمنغمسني ميكن وال صلحاء، ينتجوا أن

 صحبة يف حضورهم خالل من يتحلوا أن هلؤالء كان ما. أتقياء متالمذ
 الناس ومواساة والبساطة واإليثار واألمانة كالتقوى الفضائل ذه � النيب
 آالف منهم أكثر ا يتحلى � النيب كان إذا إال العامل ا اعترف اليت
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 من به واحتلّ ما بأن يقولوا أن إال احلالة هذه يف هلم كان وما األضعاف،
  .� حممد حبر من قطرة إال هو ما األخالق هذه
 يقدرها مل وإن العيوب، من مربأة أيضا � عثمان حياة أن شك ال
 كان الذي � عليا ولكن تارخيية، مالبسات بسبب قدرها حق الناس

 بيته يف وظل � النيب حجر يف ترىب قد كان هذا وقبل الرابع اخلليفة
 وتفانيه وزهده بصالحه اإلسالم داءأع اعترف ابنته، زوج وكان

 عليه تعترضون ما � النيب يف كان لو: أسأهلم ولكنين وطهارته،
 بتلك يتحلى أن � لعلي كان ملا ذاته على هجمات بسببه وتشنون
 ذاتية والصفات األخالق تلك كانت ولو. املذكورة والصفات األخالق

ظل إذًا فلماذا � لعلي ا عليا خملصعلى كونه مع � الكرمي للنيب وفي 
  !العظيمة؟ األخالق من عالية درجة
 من عظيما قوما � أنشأ بل فقط خلفاء أربعة � النيب ينشئ مل

 قد أيضا املسيحيني بل اليهود إن حىت ،والقسط بالعدل املتمسكني
 مناطق بعض من اخلروج قرروا أم علموا ملا املسلمني إىل وفدا أرسلوا
 أن نريد وإمنا املسيحيني ديانتنا أهل حكم نقبل ال بأننا وهموأبلغ الشام
 وأموالنا وأعراضنا أنفسنا ألن وسعنا يف ما بكل وسننصركم هاهنا تبقوا
  .رعايتكم حتت حمفوظة ظلت

 مقدسا � اهللا رسول حممد يكن مل لو أنه يف تفكروا أن ينبغي واآلن
 من متحضرين غري سكانٌ استطاع ملا القدسية بالقوة يتحلى يكن ومل
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 بالقمار يتفاخرون كانوا والذين والنهاب السراق من العرب جزيرة
 كان وما والعظيم الطيب التغيري هذا مثل حيدثوا أن اخلمر وشرب
  .للسماء مفخرة تصبح أن العرب ألرض

��א��دود��G� א�=א�E2�4� �
 النيب قداسة من احلطِّ بقصد األعداء يروجها االعتراضات بعض هناك

  .منها ثالثة على الرد السياق هذا يف مناسبا وأرى. �
 أيضا اإلصالحات ببعض قام قد )�( حممدا أن شك ال": موير "يقول

 أن حىت ،خدماته من أخطر كانت جدا خطرية أمور ثالثة روج أنه إال
  .والرق الزوجات وتعدد الطالق وهي أال بسببها؛ خفَّت حسناته كفة

E�d>ق�jHא�� �
 يعترض زمانٌ مضى فقد الطالق، حول شيئًا أقول أن إىل حاجة ال
 الفكرة هذه والشعوب البالد تبنت فقد اآلن أما شدة، بكل فيه عليه
 أمريكا قطعت بل عظيما، ظلما كان الطالق جواز عدم أن العامل وقرر
  .الطالق جواز يف اإلسالمية األحكام من أبعد شوطًا
�א�*و&�V�G[�د �

 زوجات عدة من الزواج فليس الزوجات، بتعدد تعلقامل االعتراض أما
 أي شهوانيا، اإلنسان يكون أن على االعتراض إمنا عليه، يعترض أمرا

  .جائزة غري عارمة رغبة النساء يف راغبا



  
  

  - ٣٦ -

�א�UQ	א����z{�|�E	אزم �

  :الشهوانية لتحقُّق اآلتية األمور وجود من بد ال
  اخلمر شرب يعشق الشهواين الرجل) ١
   الفاخرة لألطعمة حمبا يكون) ٢
   الفاخرة واألمتعة باألثاث مولعا يكون) ٣
   والغناء الرقص مبجالس مغرما يكون) ٤
  النساء من األبكار حبب مشغوفًا يكون) ٥
  فأكثر أكثر مجيالت نساء عن يبحث) ٦
  النساء رغبات تنفيذ يكون حريصا على) ٧
  النساء بني يعدل ال) ٨
  .صحبتهن يف تهأوقا معظم يقضي) ٩

G�2j��h&א���א��	UQא�� �
 حيب ال شهواين رجل من وما الشهواين، الرجل عالمات هي هذه
 باهلموم االنشغال عن التخلي تقتضي الشهوانية ألن ؛اخلمر شرب

 والغم اهلم من بآخر أو بنوع مصابا إنسان كل كان وملا فيها، والتفكري
  . مراخل بشرب نفسه عن يتغافل أن يريد فإنه لذلك
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 ا تزداد لكي اللذيذة املقوية األطعمة إىل حيتاج الشهواين والرجل
 أفكار لديه تتولد لكي فاخرة وأمتعة أثاث إىل حيتاج كما. شهوته

 األفكار لديه لتتقوى والغناء الرقص جمالس إىل وحيتاج. شهوانية
  . الشهوانية

 كيتر شهواين رجل من وما األبكار، عن يبحث الشهواين والرجل
 من سنا األصغر الفتيات عن يبحث بل غريهن، إىل ومييل األبكار
 أن كما السن، صغر يف يكثر ما وهو واللعب اللهو حيب ألنه األبكار
 يف املتقدمات يف الرغبة من أكثر تكون السن صغرية يف الطبيعية الرغبة
 فإذا مضى، فيما زوجا رأت  تكون قداألرملة أو املطلقة مث إن. السن

 أن يريد ال لذلك نظرها، يف ازدراءه خشي األول من أضعف الثاين نكا
  .االمتحان هذا ملثل يتعرض

 يريد كما. النساء أمجل على يستحوذ أن الشهواين الرجل يتمىن مث
 ال ومثله. إليه يستميلها حىت إسعادها أجل من املرأة رغبات تلبية

 ويترك الثانية، إىل ليميل واحدة يترك ألنه النساء بني يعدل أن يستطيع
 يفسد ةواحد دفعة مجيعهن إىل التوجه ألن الثالثة، إىل ليميل الثانية
 مع أوقاته معظم يقضي أن حيب الشهواين الرجل إن باختصار،. متعته

  . الشهوانية رغباته إشباع ميكن ال ذلك بدون ألنه ،النساء
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 أو دواب شهوانيا أحد يعد أن ميكن ال اليت التسعة األمور هي هذه
 النيب يف موجودة األمور هذه كانت إذا نر تعالوا واآلن. بعضها بدون
  ال؟ أم �

Y�;���Iא� �
 اخلمر شرب منع وحده � حممدا إن. اخلمر شرب هو األول األمر
 استخدامه حتديد حاولت فقد السابقة األقوام أما قطعية، حرمة وحرمه

 شائبة � بالنيب كان فلو. سالماإل إال مطلقًا هلتحرمي دين يسع مل أنه إال
 مرات مخس اخلمر يشربون قومه ووجد الدنيوية املتع إىل امليل من

 ألمرهم مرات مثاين يشربون وجدهم وإذا مرات، مثاين بشرا ألمرهم
 القول أحدا يسع ال. قطعيا حترميا اخلمر حرم ولكنه مرة، ١٢ بشرا

 يف الناس ألن وذلك تقدسه، على الناس يعترض ال حىت اخلمر حرم بأنه
 اخلمر تعاطي حيسبون يكونوا مل العصر ذلك يف كله العامل يف بل بلده
 وقسس الفرس ٢٠ومواِبذَةُ العرب كهان كان إذ أحد، قداسة ينايف أمرا

 يعدونه كانوا وما اخلمر شرب يف يتسابقون اهلند وبانديتات روما
 رياضام لبعض وذريعةً عبادام نم جزًءا يعد كان بل ،للقداسة مناقضا
 ظلّ يف اخلمر شرب حترمي فكرة أحد ببال ختطر أن ميكن ال. الروحية

 الدنيوية املتع إىل ميل شائبة � بالنيب كانت فلو. املذكورة األوضاع
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 وصار بلده يف رائجا كان ما ألقر بل اخلمر، حرم ملا أعداؤه يزعم كما
  .ريوكب صغري لكل الفطرة من جزًءا

 النيب فألن مهومه، اإلنسان لينسى اخلمر تستخدم: يقول أن ولقائل
  .الدنيا مبتع للتمتع اخلمر إىل حباجة يكن فلم اهلموم عن بعيدا كان

 ةحافل كانت � حياته ألن سابقه من وأتفه أسخف الدليل هذا
 ومصائب مؤملة أحداث من متواصلة سلسلة وكانت واآلالم، اهلمومب

 نبوته، عن إعالنه منذ األعداء عني يف كالشوكة � انك لقد. مميتة
 بإيذائه يتلذذون الناس يكن مل. واألباعد األقارب هلجمات عرضة وبات

 أهل يكن مل. الدارين يف للثواب مدعاة إيالمه يعدون كانوا بل فحسب،
 واليهود كانوا مجيعا العرب مشركو بل عليهم، خطرا يعدونه فقط مكة

 سيف فكان. وشعبهم دينهم على خطرا يعتربونه انواك  أيضاوالنصارى
 عرضه، من للنيل مبسوطًا واحد كل ولسان ضده، مسلوال واحد كل

 � ينعم ومل. والسخط الغضب بشرر جتاهه ترمي كانت عني وكل
 بدأت فقد كلها، العربية اجلزيرة يده على فُتحت أن بعد والسالم باألمن

 أما بقتله؛ أوامر الفرس ملك وأصدر دية،املعا عملياا الرومية احلكومة
 من مكايدهم حياكة بدأوا فقد املنافقون أي الداخليون، األعداء

 ينعم يكن مل. املشتعلة بالنار مليئًا سياجا له أعدوا قد وكأم الداخل،
 كان وفاته حانت وملا حياته، طوال واليسر الراحة من واحدة بلحظة �
ا يعدملواجهة جيش مكانه كان لو. له كبري عدو صوابه الختلّ آخر أحد 
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 املشاكل هذه يواجه كان فقد هو أما واآلالم، املصائب هذه مواجهة يف
 لنسيان اخلمر شرب جييز أن كبرية إمكانية هناك كانت. شجاعة بكل

 أنه إال ،األخرى الدنيوية املتع عن معرضا كان ولو حىت فحسب اهلموم
 اهلموم عن بعيدا كان بأنه يقول الذي ذا فمن .قطعية حرمة اخلمر حرم

  اخلمر؟ حرم ذلك وألجل
E�]KOא�?�M�aא�� �

 ألذ يأكل إنه بل الفاخرة، األطعمة يعشق الدنيوية املتع يف الراغب
 انظروا ولكن أكثر، شهوة لديه لتتولد املقوية األغذية وأشهى األطعمة

 كان حياته وخالل وفاته، يوم فاقة به كانت إذ � حممد بيت حالة إىل
 كان. باجلوع الشعور لتخفيف بطنه على حجٍر ربط إىل أحيانا يضطر
 رضي عائشة السيدة تقول. مال من يأتيه ما اإلسالم حاجات على ينفق
 التمر فأكلنا ،لألكل شيئًا جند مل أننا املرات عشرات حدث إنه عنها اهللا

 يف منغمسا يسمى أن نميك فهل فقط، املاء شربنا وأحيانا املاء، وشربنا
 النحو على وشرابه طعامه أحوال كانت الذي الشخص هذا مثلُ امللذات

  املذكور؟
}�~Oא��M�aא�� �
 ولكن متعةً، ليزداد الفاخر األثاث جيمع الدنيوية املتع يف الراغب

 إال بيوته بعض يف يكن مل حبيث جدا بسيطة � النيب بيوت حالة كانت
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 بأنه عنها اهللا رضي عائشة تقول. وزوجته هو عليه ينام اليت األغنام فروة
 النيب كان فلما ،معا عليه ننام أن إىل ونضطر واحد فراش بيتنا يف كان
 أضطر وكنت ،الفراش ذلك على يصلي فكان للصالة ليال يستيقظ �
  .رجلي ثين إىل احلالة هذه يف

���#O�12א�X�C��א� �
 ولكن. النساء من باألبكار امولع يكون الدنيوية بامللذات املتمتع إن
 من تزوج أنه صحيح. ملكـال حاز أن بعد بكر من يتزوج مل � النيب
 أَما. واحدة بكر من يتزوج مل امللك حاز ملا ولكنه مكة يف واحدة بكر
 عرضت لقد الدنيوية؟ املتع إىل متطلعا كان لو أبكار من سيتزوج كان
 زوجهن بل ذلك يفعل مل أنه الإ ن ليتزوج عليه أنفسهن األبكار بعض

  .آخرين من
�cS�1א���h���X�C��א� �

 األوىل من أمجل ثانية امرأة عن دائما يبحث امللذات يف املنغمس إن
 على متفقون اجلميع ولكن. السابقات زوجاته من أكثر شهوته لتشبع

 مغرما كان فلو عنها، اهللا رضي عائشة متاثل زوجة � للنيب يكن مل أنه
 منها، أمجل عائشة بعد ن تزوج اللوايت النساء لكانت الدنيوية باملتع
  :يلي ما أرونغ مثل لدود عدو يكتب ولكن
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 اليت -)عنها اهللا رضي عائشة (املختارة الزوجة ذه شغوفًا النيب كان
 ن تزوج اليت زوجاته مجيع من أكثر -شباا عنفوان يف ا تزوج
  ٢١.بعدها

 � النيب كان فلو. احلدود أقصى إىل دلدو عدو بل عدو شهادة هذه
 وأكثر منها أمجل نساء عن عائشة بعد لبحث الدنيوية املتع إىل متطلعا
 يف عائشة يوازين يكن مل نساء من تزوج بل ذلك يفعل مل ولكنه شبابا،
 عائشة حيب كان مع أنه ن تزوج وقد. الظاهري مجاهلا وال عمرها

 ذلك يعد أن ميكن فهل اها،وتقو عائشة ولزهد والدها إلخالص
   امللذات؟ يف انغماسا

v2א*��א �
 � النيب أما. الدنيا مبتع بالتمتع قوية عالقة املوسيقية واآلالت للمزامري

 يف باملنغمسني ليسوا الناس بعض. الشيطان آالت بأا عنها فقال
 مغرٍم شخٍص من ما ولكن للمزامري، يستمعون وال الدنيوية امللذات

 ذلك فهو � حممد سيدنا أما للمزامري، ويستمع إال لدنيويةا باملتع
–الدنيوية املتع يف راغبا كان فلو. املزامري استخدام منع الذي اإلنسان
  .ذلك منه صدر ملا -باهللا والعياذ
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���3�aא�Fص��V�G�Sw��X�C��א� �
 فتحت ملا ولكن النساء، رغبات تنفيذ حيرص على الدنيا مبلذات املولع
 وأخذت معقول بشكل � تأتيه اجلزية أموال وبدأت خيرب حصون
 يف وقع العيش، برغد يتمتعون وأصبحوا املسلمني بيوت تدخل الثروةُ
 يعانني أن ثرية عائالت من كن اللوايت � النيب زوجات بعض قلوب
 وتكثر األموال ترد أخذت فقد اآلن أما سابقًا، يشكني ومل العيش، ضيق

 ويتمتعن العيش ضيق من يتخلصن أن نبغيفي كلهم الناس على وتوزع
 كان بأنه يتهم الذي -الشخص هذا رد إن. الرغيدة احلياة من بشيء
 صحبة يف عمره قضى وأنه باهللا، والعياذ ومتعها، الدنيا مبلذات مولعا
  :اآلتية بالكلمات القرآن يف مذكور -النساء
 وِزينتها الدنيا الْحياةَ تِردنَ نتنكُ ِإنْ ِلأَزواِجك قُلْ النِبي أَيها يا�

نالَيعفَت كُنعتأُم كُنحرأُسا واحرِميلًا سِإنْ * جو نتنَ كُنِردت اللَّه 
ولَهسرو ارالدةَ وفَِإنَّ الْآِخر اللَّه داِت أَعِسنحِللْم كُنا ِمنرأَج 
 إن هؤالء لزوجاتك قل النيب أيها يا: تعاىل اهللا يقول أي .�٢٢عِظيما
نتكُن لن ولكنكن املال، أعطيكن فتعالني وزينتها الدنيا أموال تبغني 
 أخذ بعد عين تنفصلن أن ينبغي بل احلالة، تلك يف يل زوجاٍت تبقني

 خري وتردن � ورسوله اهللا حتبنب كننت إن ولكن. والثروات األموال

                                                           
 ٣٠- ٢٩: األحزاب  22



  
  

  - ٤٤ -

 قد تعاىل اهللا أن تتذكرن أن وعليكن األموال، ذه تطالنب فال اآلخرة
  .كامال تقيدا تعاىل اهللا بأحكام منكن للمتقيدات عظيمة أجورا جعل

 أو يل زوجات دمنت ما ماال تتلقني لن أنكن هو الرد هذا وملخص
 عين فانفصلن حيايت يف والثروات األموال تردن كننت وإذا حيايت، خالل

 إذا ولكن. األثرياء حياة تتحمل ال الدينية ئوليايتمس ألن بالطالق
صربتن ولكن كثرية وبكثرة األموال فستنلن الدين خدمة معي وآثرتن 

 أمواالً � النيب زوجات تلقت ولقد. حيايت يف شيئًا تنلن فلن وفايت، بعد
  .وفاته بعد ولكن كثرية

 أن الطريقة ذه نسائه رغبات يرفض ملن ميكن هل اآلن، الحظوا
 على املتهافت الرجل يسع وهل الدنيوية؟ امللذات يف باملنغمس يسمى
 ينفصلن أن الدنيا وزينة األموال يف نسائه رغبة مساع عند يقول أن الدنيا
  !بالطالق؟ عنه

�א���X�C#@�א�[�ل���م �
 اليت إىل مييل بل نسائه بني يعدل ال الدنيا ملذات على املتهافت مث
 حالة يف � الكرمي النيب ولكن خريات،األ عن ويعرض أمجل يراها

 بيت قاصدا الناس أكتاف على يديه واضعا ينتقل كان أيضا مرضه
 وفاته، من أيام ثالثة قبل حىت ذلك يفعل وظلّ دورها، جاء اليت الزوجة

 أيضا زوجاته وقالت بكت هذه حالته عنها اهللا رضي فاطمة رأت فلما
 بيت يف فأقام خاطرهن، ببطي وذلك نسائه إحدى بيت يف يظل أن
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 على حيرص كان من امللذات يف منغمسا يسمي أن يسعه فمن. واحد
 من دورها حيني من بيت يقصد حبيث الدرجة هذه إىل نسائه بني العدل

  !فيه؟ مات الذي مرضه يف حىت زوجاته
X�d>���]2�G�>وOא�@#�X�C��א� �
 أما. النساء بةصح يف أوقاته معظم يقضي الدنيوية متعـبال واملولع

 إىل عاد فإذا املساء، إىل الصباح من بيته خارج يظل فكان � النيب
 هللا ليتعبد ليال استيقظ مث الفراش، إىل وجلأ الطعام أكل مساء البيت
 يف الرغبة إلشباع املكثف اليومي برناجمه يف جيده كان وقت فأي. تعاىل
  الدنيا؟ مبلذات التمتع

��B�12א�Gز���b�����א�����א� �
 امللذات، يف منغمسا كان بأنه الامه العديدة بزجياته التذرع ميكن ال

 كلها، الزجيات هذه تزوج غرض ألي نرى أن ينبغي بل باهللا، والعياذ
 يعد فال تعاىل اهللا لوجه تزوجها أنه ثبت إذا لنفسه؟ أم تعاىل هللا أتزوجها
 مل زوجة من أكثر من زواجه أن أثبت ولقد. الدنيوية امللذات يف منغمسا

 سبب هلا كان بل الرغبات، تلك يشبع مل ألنه النفس لرغبات إشباعا يكن
 وكانت الشريعة، أمور ونساؤه رجاله جيهل قوم يف بعث أنه وهو آخر

 خمتلفة عائالت من نساٍء من فتزوج فيهم، الشريعة أمور تنفيذ مهمته
 ومل وراءهن، من منهويعلّ النساء ينفع ما الدين من يتعلمن لكي وذلك
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 عديدات نساء من زواجه يكن ومل. اهللا لوجه به قام أمرا إال زواجه يكن
  .كبرية تضحية كان بل امللذات يف انغماسا بينهن بالعدل قيامه مث

 امللذات يف انغماسا تكن مل نسائه مع معاملته أن أثبت أن بعد واآلن
 تعدد أجاز اهللا أن نفهم أن السهل من صار عظيمة، تضحية كانت بل

 مثل معاملتهن يستطيعون الذين أمته من الرجال ألولئك الزوجات
 الظلم أساس وضع إىل احلكم هذا يؤد فلم زوجاته، مع � النيب معاملة

 وخلطة الدنيوي الرقي أجل من كبرية لتضحية باب بذلك فُتح بل
  .البلد ألهل األخالقية احلالة حتسني أجل من عظيمة
oא��ق� �

 حوله، الكثري الكالم إىل يب حاجة فال بالرق، املتعلق العتراضا أما
 فأتبع. الكثرية جوانبها حول شامل حبث إىل حتتاج علمية قضية ألا
 بتروجيه � النيب بأن يقال. القضية هذه حلل ومستقيما نزيها طريقًا اآلن
  .عظيما ظلما العامل ظلم الرق

العبودية أم  يرسخ كان إذا ىنرل حياته يف النظر منعن تعالوا: أقول
 وذلك ؟أصدقاءه  أمأعداءه العبيد كان إذا ما ىولنر العبيد؟ حيميكان 

  .غريها من مبنافعها أدرى فئة كل ألن
 � النيب عمر كان. شبابه فترة من حدثًا لكم أذكر األمر لفهم بدايةً

 عنها، اهللا رضي خدجية السيدة من تزوج عندما سنة وعشرين مخسا
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 زواجه بعد. والسيطرة احلكم أفكار اإلنسان ذهن تغزو العمر هذا ويف
 وعبيدها، أمواهلا جل له سلمت عنها اهللا رضي خدجية السيدة من �

 كان هل اآلن أخربوين. العبيد مجيع حرر أنه هو � النيب فعله ما وأول
 الثروة حيازته بعد شبابه عز يف العمل هذا مبثل قام الذي -الشخص هذا

   العبيد؟ حيمي أم العبودية يرسخ -دوالعبي
������S]א�� �
 أكثر للولد باحلب تتظاهر املرأة اليت: معناه ما يقول مشهور مثل هناك

 اهتماما أكثر يكون أن ميكن ال � أنه والبديهي. ماكرة فهي أمه من
 الكرمي النيب يف العبيد رأي هو ما فلننظر. أنفسهم العبيد من العبيد حبرية
 كان بأنه التسليم من بد فال إليهم حمسنا يعدونه العبيد نكا إذا. �

  .للعبودية حمبا يكن ومل إليهم حمسنا
 الذين عدد كان لقد. � للنيب العبيد حب يوضح حادثًا لكم وأذكر

 شخصا، ٤٠ هو النبوة إعالنه من األوىل السبع السنوات خالل به آمنوا
 كان أي شخصا، ١٥ هو نهمبي من العبيد أوالد أو العبيد عدد وكان

 إىل نظرا ،حسبنا إذا أما. العبيد من الوقت ذلك إىل املؤمنني من% ٣٣
 من% ٩٠ ميثلون كانوا العبيد بأن القول فيمكننا ،كلها مكة سكان

 بني آنذاك يتراوح كان مكة سكان عدد ألن وذلك األوائل، املؤمنني
 يكن فلم العبيد ماأ فقط، منهم ٥٠ أو ٤٠ آمن ولقد ألفًا، ١٢ إىل ١٠
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 ٣٥ أو ٣٠ يؤمن أن عجيبا يكن أفلم ،٦٠٠ أو ٥٠٠ عن عددهم يزيد
 ٥٠٠ بني من ١٦ أو ١٥ يؤمن حني يف ألفا ١٢ إىل ١٠ بني من فقط

 أم على دليال الكثرة ذه � بالنيب العبيد إميان أليس فقط؟ ٦٠٠ أو
  هلم؟ خملّصا يعدونه كانوا

�א�%[O�R�3;��א�[V���S[�ض �
 � بالنيب إميام بعد والتعذيب اإليذاء ألشد تعرضوا الذين أن موااعل

  .العبيد هم
Y�SM��� �

 بداية يف � بالنيب آمن وقد حدادا، يعمل عبدا األرت بن خباب كان
 كانوا إذ العذاب ألوان أشد يذيقونه الكفار وكان. املبكّرة اإلسالم
 حجرا صدره لىع يلقون مث عليه، ويلقونه موقده، من اجلمر خيرجون

. أجره يؤتوه أن يرفضون كانوا كما. احلراك يستطيع ال حىت كبريا
 عليه ثابتا ظل بل واحدة، حلظة إميانه يتزعزع مل ذلك من الرغم وعلى
 ولقد عمره، طول ظهره على احلرق آثار وظلت. وشجاعة قوة بكل
 اإلسالم، سبيل يف حتملها اليت املصائب � عمر خالفة يف مرة ذكر

 بيضاء آثار به فإذا ظهره عن فكشف ظهرك، أَِرنا: � عمر له قالف
  ٢٣.الربص تشبه
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 أن ينبغي لكان الرق لترويج جاء � حممد كان لو اآلن، الحظوا
 اجلمرات على التقلب يقبل أن من بدال عنقه لقطع خباب يتأهب
  .� به اإلميان بسبب املشتعلة

���ز�� �

 إحدى إىل ينتمي كان يالذ حارثة بن زيد امسه آخر مملوك وهناك
 كعبد وبيع عبدا، وجعل املعارك إحدى يف زيد أُِسر. املسيحية القبائل
 عقاراا كل مع سلمته بدورها اليت خدجية السيدة اشترته حىت مرارا

 قدم مكة يف أنه أقاربه علم فلما. بدوره حرره والذي � النيب إىل
 الرسول فقال زيدا، عتقي أن منه وطلبوا � النيب إىل وعمه زيد والد
 له فقال. شاء حيثما يذهب أن وميكنه حر فإنه زيدا أعتقت لقد: �

 حببك ممنت أنين شك ال: زيد فأجاب معه، للعودة يستعد أن أبوه
 � حممد من إيلّ أحب شخص العامل يف ليس ولكن إيلّ، وإحسانك

  . مفارقته أطيق ال لذلك
 والديه، ذكريات نقوش قلبه متأل أسري بشاب يؤتى اآلن، الحظوا

 ال بأنه له يقول معه الذهاب منه ويطلب والده يأتيه عندما ولكن
 � به العبد هذا يؤمن مث ،� النيب صحبة من أكثر شيء له يروق
. بنفسه بالتضحية الصحبة هذه حق ويؤدي النبوة إعالنه عند
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 لشخص العظيم احلب هذا مثل يكن أن لعبد ميكن هل اآلن أخربوين
  العبودية؟ يروج كان

���#jل �
 ألد أحد خلف بن ألمية مملوكًا عبدا كان الذي بالل امسه آخر وعبد

 سيده كان. عهده أوائل يف � بالنيب بالل آمن وقد ،� النيب أعداء
 بالنيب إميانه عن يرجع أن بإحلاح ويطالبه احلارة الرمال على يلقيه أمية
  .ذلك يفعل يكن مل ولكنه ،�

 للعبيد ماـظال � الكرمي النيب كان لو أنه اآلن يتدبرون هؤالء ليت
 أعدى بيت يف لكونه � النيب ضد بالل يتجاسر أن باإلمكان لكان
 العدو هذا مثل بيت يف مكوثه من الرغم على ولكنه. � النيب أعداء
 بالنيب بإميانه متمسكًا ظل ،املعادي الكالم كل مساعه من الرغم وعلى
 يلقيه سيده كان ذلك وبسبب السبيل، هذا يف اكثري أذًى وحتمل �

 كان لذلك جيدا، العربية يعرف ال بالل وكان. احلارة الرمال على
 فكان. له شريك ال أحد تعاىل اهللا أن أي ٢٤أَحد؛ أَحد،: بقوله يكتفي
 ويسلمه باحلبل قدميه ويربط العذاب، من املزيد عليه يصب سيده

 ذلك كل ومع ظهره جلد ينسلخ حىت هاشوارع يف ليجروه مكة لشباب
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 قد اإلميانية حالته وكانت. � النيب حب نشوة عنه لتزول يكن مل
  .له ضرم اية عند بكثري أكثر وارتقت ازدادت

 يكن مل لو احلب هذا مبثل قلبه ميتلئ أن ميكن كيف اآلن، الحظوا
 حنو يستميله كان الذي وما. هلم وحمررا للعبيد حاميا � حممدا يرى
  .� حملمد لدود عدو بيت يف مقيم وهو احلب هذا غري � النيب

E�7�� ���א��U��� �
 جهل أبو وكان سمية، امسها أَمةٌ العبيد بني من الرابعة الشخصية

. بإمياا متمسكة ظلت ولكنها اإلسالم، عن لترتد شديدا عذابا يعذا
 فلقد. تشهدتفاس الغضب، ثورة يف وهو فرجها يف جهل أبو فطعنها
  .� مبحمد اإلميان عن تتخلّ ومل حياا عن ختلت

 بيوت يف كن اللوايت –املسلمات اإلماء قدمت لقد اآلن، الحظوا
 باإلميان التمسك أجل من عظيمة تضحيات -� النيب أعداء أعدى
 عدوا ليس � النيب أن رأين فلو. الرجال من العبيد عن ناهيك � بالنيب

  .نساء كون مع بأنفسهن ضحني ملا هلا يروج بل للعبودية
������� �

 كان أيضا وهو مسية، ابن كان الذي عمار هو اخلامسة والشخصية
  .احلارة الرمال على يلْقَى
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R�UL��� �
 وجيء الروم من اختطف قد كان الذي صهيبا يدعى العبيد أحد كان

 ولكنه قًا،الح حرره الذي جدعان بن اهللا لعبد مملوكًا كان هناك، إىل به
  .� بالنيب إلميانه التعذيب من لصنوف تعرض قد ذلك قبل
	#��EU��q��� �

 يبطح كان. عهده أوائل يف قدميا � بالنيب وآمن العبيد من أيضا كان
 حيوان به ومر وسِحل، رجله من ربط املرات إحدى ويف. الرمضاء يف

 خنقًا فخنقه وربك، ريب اهللا: فقال ربك؟ هذا أليس: سيده له فقال
 قد فظنوه لسانه دلع حىت صدره على فوضعها بصخرة أتى مث شديدا
  ٢٥.كثري وتطبيب تدليٍك بعد إال وعيه يستعد ومل مات،

E��S��� ���א��U��� �
 عمر وكان األوىل، اإلسالم أيام يف فأسلمت اإلماء من لبينة كانت

  .به متمسكة بقيت أا إال إسالمها بسبب يعذا إسالمه قبل �
���Uא��� ��v?ز��� �

. اإلسالم عهد بداية يف � بالنيب وآمنت اإلماء من أيضا زنرية كانت
 مع عينها، ففقأ جهل أبو ضرا كما يعذا، إسالمه قبل � عمر كان
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 كلما جهل أبو كان ،� الكرمي بالرسول اإلميان عن ترتد مل ذلك كل
 آمنت قد نريةز تكون أن درجة إىل تردينا هل: غضب يف هلا قال رآها

  ! نؤمن؟ مل وحنن احلق بالدين
E��Uو�م���`�S��� ���א���U��� �

 عبيس، أُم واألخرى دية تدعى إحدامها أُخريان أَمتان هناك وكان
 مصائب إسالمهما بسبب حتملتا وقد املكية، الفترة يف أسلمتا وقد

  .كثرية
�2���1#�?vUq��� �

 أوذي قد وكان � كرب أبو أعتقه آخر عبدا فُهرية بن عامر كان
  .شديدا إيذاء إسالمه بسبب

E2�Z�� ���א��U��� �
 تعرضن الاليت املسلمات من أيضا بالل، والدة محامة وكانت
  .إسالمهن نتيجة الشديد لالضطهاد

 لشىت تعرضوا وبالتايل � بالنيب آمنوا آخرون وإماء عبيد هناك كان
  .إسالمهم نتيجة الشديد العذاب أنواع

 السبعة األعوام يف � الكرمي بالنيب شخصا ٤٠ آمن قدل باختصار،
 مصائب حتملوا وقد عبيدا كانوا منهم ١٥ أو ١٤و نبوته، من األوائل
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 هؤالء لكان العبودية لترويج جاء � النيب كان فلو. األحرار من أكثر
  .به املؤمنني من ال األلداء هءأعدا

?�
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 مكة عبيد معظم كان � بالنيب آمنوا الذين واإلماء بيدالع إىل إضافة
 غري أمته � محزة إميان سبب فكان ،� للنيب مواساة يكنون وإمائها

 وآذاه لضربه وهب � النيب سب جهل أبا أن  ذلكوتفصيل املسلمة،
 وكانت به، آمن قد يكن ومل � النيب عم � محزة كان. اإليذاء أشد

 وضايقها احلدث ذلك فآملها � النيب مع جيري ما ترى إمائه إحدى
  .النهار طوال

 فرصةً هذه موالته فوجدت بيته، دخل املساء يف � محزة رجع فلما
 جهل أبو آذى كيف تعرف وال شجاع، رجل وكأنك تتظاهر: وقالت

أخيك؟ ابن  
 هنا متجوال اره معظم ويقضي القنص جيب رجال � محزة كان
 الكالم هذا � محزة مسع فلما. حوله ثحيد ما يعرف يكن ومل وهناك،

 بيده القوس حامال فخرج محيته، وثارت قلبه ذاب البيت يف خادمة فم ِمن
 ذكرت قد اَألمة هذه كانت. جيلسون مكة رؤساء كان حيث إىل وجاء

 يقدر مل حىت فانفعل بشدة ومشاعره غضبه أثارت بطريقة حدث ما له
 حياول كان. قوسه على متكئًا دارج إىل مستندا ووقف فجاء الكالم، على
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 رآه ذاك وإذ. الغم شدة من فمه من خترج مل الكلمات ولكن يتكلم أن
 فما. أحد مع للقتال كاملستعد تقف محزة؟ يا بك ما: له فقال جهل أبو
 وجهه على فلطمه عليه، انقض حىت الكالم هذا منه � محزة مسع أن

. اإليذاء أشد حممدا آذيت لقد اآلن؟ تنتهي أن ملظاملك آن أما: له وقال
  .استطعت إن ذلك عليّ فرد! يقول؟ ما أقول دينه على وأنا أتشتمه
 ملا ولكن نفسه عن يدافع فهب مكة رؤساء من أيضا جهل أبو كان

 ومنذ. بينهما أصلحوا كلها مكة ستحرق اخلصومة هذه أن الناس رأى
 وصل يومني أو ليوم ريالتفك وبعد اإلسالم، إىل � محزة تنبه اليوم ذلك
  ٢٦.إسالمه فأعلن حق، دين اإلسالم أنب القرار إىل

 ورجع اإلسالم إىل أهلها ليدعو الطائف إىل � النيب توجه ملا كذلك
 وظل قلبه له ورق العبيد أحد واساه أيضا احلالة هذه ففي جرحيا، منها

  .حلاله يبكي
 من يحررهمل جاء � النيب أن يعلمون العبيد مجيع كان باختصار،

 حيبونه هؤالء مجيع كان لذلك أكثر، سالسلها ليقوي يأت ومل العبودية
 العذاب أنواع أشد وحتملهم اإلسالم بداية يف إميام وإن. ويواسونه
 مكة عبيد مجيع أن على لدليل حيام آخر حىت � النيب مع ووقوفهم
 حتريرو أسرهم بفك كفيل � اهللا رسول حممد تعليم أن يعلمون وإمائها
. وإدراك بفهم يتمتع كان من كل به آمن ذلك وألجل كلهم، العبيد
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 أن العجيب من أفليس. له مواساته يبدي ظل به اإلميان يستطع مل ومن
 الذين يعترض بينما كلهم، للعبيد حمررا � النيب يعتربون الشأن أصحاب

 عبيدال إعتاق يف يسامهوا ومل هلم عالقة وال هناك موجودين يكونوا مل
  !العبودية؟ خبصوص � النيب فيتهمون شيئا،

 أن وهو أيضا، آخر أمر يف التدبر ينبغي العملية اخلطوة هذه إىل إضافة
 ال. منها خلوا بلد أي يكن ومل � النيب بعثة قبل سائدة كانت العبودية
 املنبوذين طائفة أن إال ال، أم آنذاك اهلند يف سائدا الرق كان إذا أعرف
 وظيفتهم كانت بل احملترمة اِملهن من حمرومني كانوا إذ عبيد،كال كانوا
 العبيد أن هو اآلخرين العبيد وبني بينهم والفرق الربامهة، طائفة خدمة
 من النوع هذا روجوا الذين أما أسيادهم من واللباس الطعام يعطون
 من وجعلوا واللباس الطعام إعطائهم عن امتنعوا فقد هاهنا العبودية

  .أيضا وللربامهة ألنفسهم املال يكسبوا أن خدمهم اتواجب
 تبناه الذي الطريق هو فما أيضا، والروم الفرس يف سائدا الرق كان
 سن الذي هو � حممد دين كان. شيء ال الرق؟ ملنع الشعبان هذان
 ال األسرى اختاذ بأن قال مث. بريئًا قتل كأمنا حرا استعبد من أن قانونا
 عن املسلمني رد أجل من حصرا العدو يشنها اليت حلربا يف إال جيوز

 يتخذون كانوا التعليم هذا قبل البالد مجيع أن حني يف السيف، حبد دينهم
 تعاملوا أن وهو آخر شرطًا اشترط مث. هلم عبيدا حرب أي يف األسرى
 تأكلون مما تطعموهم وأن أهلكم، تعاملون كما هؤالء احلرب أسرى
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 أنه وهو آخر شرط هناك مث. تلبسون مما وتلبسوهم ونتشرب مما وتسقوهم
 يف اشترك قد كان وملا شاء، مىت أسره يفك أن رقيق أو أسري لكل حيق

 يؤديها أو قدرته حبسب احلرب نفقات يؤدي أن عليه لذلك ظاملة حرب
 وال اململوك عائلة أفراد يستطع مل لو أنه وهو آخر شرطًا وضع مث. أهله
 بأنه يقول أن له فيحق ماال ميلك ال وكان أسره لفك قةالنف دفع بلده أهل

 دفعه عليه ينبغي الذي باملبلغ إخباره إىل سيده يضطر وهنا تحرر،ي أن ريدي
 ويؤديه املبلغ ذلك يكسب حىت ما نوعا أسره ويفك احلرب نفقات من

 ضرب من أن اإلسالم أمر مث. الوفاء بعد ويتحرر نفسه، وحيرر بالتقسيط
 الذنوب بعض كفارة رقبة حترير اإلسالم فرض مث. يعتقه أن ارتهفكفَّ عبده

 يقتصر ومل. السابقة بالطرق يتحرر مل من الطريقة ذه يتحرر حىت وذلك
 فينبغي احلكومة، أموال يف حقا للعبيد اإلسالم فرض بل هذا على األمر
 أن آلنا فكّروا. العبيد حترير أجل من معينا مبلغا ختصص أن احلكومة على
 النيب يبدأه فلم ،� النيب بعثة قبل تقريبا بلد كل يف موجودا كان الرق
 تلك اإلسالم هيأ مث نطاقه، ضيق أنه هو جتاهه فعله الذي أما ،�

 يف العبيد بعض بقي إذا ذلك كل ومع. العبيد حرية تكفل اليت األسباب
 معاملتهم إىل مضطرين اإلسالم أوامر وفق أسيادهم فكان اإلسالم بداية
 إذا أنه يعلمون الفقراء العبيد وكان أقارم، أو أنفسهم يعاملون كما

 فال عبيد وهم ألفان أو ألف أو مائتان أو مائة هي الشهرية نفقام كانت
 وسيضطرون حتررهم بعد دنانري مثاين أو سبع من أكثر كسب يستطيعون



  
  

  - ٥٨ -

 يتمتعون الكثريون فكان. الزهيد املبلغ ذا كلها عائلتهم يعولوا أن إىل
 باألحكام منتفعني هذه حالتهم تغيري يريدوا ومل الرق، يف العيش برغد

 ومل عليها، للقضاء جاء بل العبودية لترويج � النيب يأت فلم. اإلسالمية
 جبزء أحد يقم مل بل العبودية حمو يف � مسامهته من أكثر أحد يسهم
  .� النيب به قام مما جزء ألف من واحد
1�2�
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 حادثًا لكم أذكر سردها قبل ولكن ،� النيب أيادي أتناول واآلن
 جاء إذ مكة يف وقع احلدث هذا. وتضحياته � أياديه لفهم مفيدا يكون
 ترى أن تسر هل: وقال مكة رؤساء كبار أحد كان الذي عتبة � النيب

 لك أقدم فإنين بال إجابتك كانت إذا أخاه؟ األخ ويعادي در الدماء
 غرضا منه تريد به جئت مبا جئت قد بد ال أنك وهو فاقبله، اقتراحا
 أَكْثَرنا تكُونَ حتى أَمواِلنا ِمن لَك جمعنا مالًا تِريد كُنت فإنْ معينا،
 الزواج به تريد كنت وإن علَينا، ملّكْناك ملْكًا ِبِه تِريد كُنت وإن مالًا،

 الِّذي هذَا كَانَ وِإنْ نسائنا، من تريد مبن زوجناك اجلميالت النساء نم
  . الطّب لَك طَلَبنا نفِْسك، عن رده تستِطيع لَا تراه ِرئْيا يأِْتيك

 سودناك، والسيادة الشرف تريد كنت إذا: عرضا عرض فقد وهكذا
 زوجناك مجيالت ساءن تبغي كنت وإن ملّكناك امللك تريد كنت وإذا
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 وهو واحد مطلب مقابل عاجلناك، مريضا كنت وإن النساء من تريد مبن
  .واحد اهللا بأن تقول ال أن

 جوايب فامسع. اهتمام أدىن األمور هذه أويل ال بأنين � النيب قال
 تعليم على احملتوية القرآنية اآليات بعض � النيب تال هذا وبعد اآلن،

 لرؤساء عودته عند قال أنْ درجة إىل عتبة ا أثَّرفت تعاىل اهللا وحدانية
  .معاداته فاتركوا بساحر، وال بكاذب ليس إنه واهللا: مكة

��1א�+���G���C	אع��وא �
 اإلحسان امنه أنواع، اإلحسان أن اعلموا. اإلحسانات اآلن أتناول
 اثنان فرعان هناك مث. املدى الطويل النفع ذو اإلحسان ومنها املؤقت،

  :أيضا هلما
 كما اإلنسانية، الفطرة يوافق الذي أي ؛الطبعي اإلحسان  •
  .به واالعتناء الطفل لرعاية دافعا األم قلب يكتنف
 رأى إذا مثال العقل، مقتضى يوافق الذي أي ؛العقلي اإلحسان  •
 جاهال رأى إذا أو إليه، وأحسن فرمحه قلبه له النَ مظلوما اإلنسان

  .فعلّمه عليه ترحم
  :اثنني قسمني إىل ينقسم العقلي سانواإلح
 منه يتوقع فإنه أحدا اإلنسانُ علّم إذا مثال مقابله، يتوقع إحسان  •

  . حميطه يف أفكاره ينشر أن
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 تنشأ اإلحسان يف الرغبة أن أي العقالين أو الطبعي واإلحسان  •
 حبيث الطبعية كالرغبة تصبح حىت تنمو أا إال واملعقول الدليل نتيجة
  .اإلحسان أجل من اإلنسان قلب يلتاع

  :آخرين قسمني إىل ينقسم النوع وهذا
. للخطر نفسه تعريض دون املرء به يقوم الذي اإلحسان: أحدمها

  .منها شيئًا غريه فيعطي أمواال أحد ميلك كأن
 نشب إذا مثال،. للخطر نفسه بتعريض اإلنسان حيسن أن: ثانيهما

  .وأمواهلم البيت هلأ إلنقاذ أحد فاقتحمه بيٍت يف احلريق
 أحوال تدبرمت مث األنواع هذه راعيتم فلو. اإلحسان أنواع هي هذه

 مل. اإلحسان درجات بأعلى قام بل فقط حيسن مل أنه لالحظتم � النيب
 مشلت بل أقاربه على تقصر ومل دائمة، معظمها بل مؤقتة إحساناته تكن

  .أيضا ميعرفه مل الذين إىل ووصوال باملعارف مرورا أصدقاءه
 بل ورائها من ينتفع أن يتوقع يكن مل أنه إحساناته مطالعة من ويظهر

 � النيب حيسن مل. ولدها إىل األم حتسن كما طبعية إحساناته كانت
 بتعريض الناس إىل أحسن بل فقط عاما إحسانا املفرط احلماس بدافع
 وبشكل اإلحسان أنواع أعلى � النيب من صدرت لقد. للخطر نفسه

 عظمة ملعرفة إحسانه على األمثلة بعض لكم أذكر واآلن. النظري قطعمن
  .� النيب ا قام اليت اإلحسانات تلك
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 اهللا عبادة العامل يف � النيب أقام لقد. الشرك إزالة هو األول إحسانه

 ولكن وقبيح سيئ شيء الشرك بأن كله العامل يسلّم واآلن. الواحد
 العقيدة هذه � النيب أقام لقد. � النيب بعث امل كذلك يكن مل األمر
 العذاب، أنواع أشد وحتمِله كله البلد لعداء تعرضه من الرغم على احلقَّة

  .أيضا بعده يأتون الذين وإىل معاصريه إىل أحسن قد وهكذا
 إذ أيضا دنيوي جانب له بل فحسب، ديين طابع اإلحسان هلذا ليس
 أنه نرى املثال سبيل على أيضا، دنيويال الرقي يف اإلحسان هذا يسهم

 ملا الناس لنفع تعاىل اهللا خلقها اليت األشياء تلك من إهلا الناس اختذ لو
 عندما ولكنهم. استخدامها وحماولة الطبيعية منافعها يف التدبر وسعهم
 فسيسعون اإلنسان ملنفعة سخر خملوٍق كل وبأن واحد بإله يؤمنون

 الشرك فبإزالة. العلوم ازدهار عنه ينتج مما هلم، وتسخريها منها لالنتفاع
 الدينية الناحية من عظيما إحسانا � النيب أسدى قد التوحيد وتعليم

  .أيضا العلم الزدهار طريقًا فتح كما
\����\L�� @#�1א������وא�[ �

 احلاصل اخلصام أزال أنه هو � النيب أسداه الذي الثاين واإلحسان
 يفقد علوما يتعلم من أن يظنون قبله الناس كان. والعلم الدين بني

 اهللا كالم هو الدين أن فكرة غرس من أول هو � الكرمي والنيب. الدين
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ـَم  كما تعاىل اهللا خلَقَها حترق اليت النار إن. تعاىل اهللا فعل هو والعال
 تعاىل اهللا فعل يف تفكري فإنه احلرارية خواصها يف فكرنا فلو. كالمه أنزل
 الدين بني � النيب صاحل لقد حال، أية على. للدين مناقضا نيكو ولن

 أن أي، ٢٧ومسلمة مسلم كل على فريضة العلم طلب: وقال والعلم
 يطلبوا أن يب ومؤمنة مؤمن كل وعلى الدين، مع يتعارض ال العلم
 صحيح هذا جهلة، املسلمني بأن اليوم األخرى األديان أهل يقول. العلم

 شك ال. � رسولنا تقصري على حبال يدل وال ريناتقص على يدل أنه إال
 أبصارنا، وخنفض رؤوسنا فنطرق االعتراض هذا مساع عند خنجل أننا

 العلم طلب: التايل قراره أصدر ألنه � نبينا على لوم أي يلقي ال ولكنه
 من التعلم يعدون مكة أهل كان حني ومسلمة، مسلم كل على فريضة

 القراءة يعرفون أشخاص سبعة سوى كلها كةمب يكن ومل املذلة، األعمال
  . سياسية ألغراض إال بالتعلم هلم سمحي ومل والكتابة،

 ذنب وال تقصرينا على يدل فهو جهلة اليوم املسلمون كان فلو
 فريضة العلم طلب بأن لنا قال ألنه شيء من ذلك يف � حممد لسيدنا

 القدمية العلوم على املسلمون حافظ لذلك ونتيجة. مسلم كل على
 حيافظ مل فلو. اليوم العامل هامن يستفيد جديدة لعلوم أسسا ووضعوا
 أرسطو فلسفة عن شيئا اليوم الناس علم ملا القدمية العلوم على املسلمون

 ووضعوا كتبهما، ترمجة طلبوا املسلمني ألن وذلك قراط،أب طب وال
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 أهلُ حلكماءا هؤالء عن تغافل زمٍن يف جامعام مقررات يف حماضراما
 هذه وصلت وبالتايل كتبهم على املسلمون حافظ وهكذا. أيضا بالدهم
 كان وحني. إسبانيا إىل املسلمون اخترعها اليت اجلديدة والعلوم العلوم
 البعض يعد كما -كفرا العلوم هذه حتصيل حيسبون املسيحيون العلماء
 على العلوم هذه أوروبا شباب درس -اليوم كفرا اجلديدة العلوم دراسة

 اجلديدة للعلوم أساسا وضعوا فيها التفوق بعد مث املسلمني علماء يد
  :األوروبيني الكتاب أحد كتب فلقد. اليوم
 ويرددون كله العامل أعني يف الرماد يذرون أوروبا أهل سيظل مىت إىل

 تصل مل لو أنه احلق أن حني يف شيئًا، العلوم خيدموا مل املسلمني أن
 املظلم اجلهل حالة نعيش لكنا املسلمني طريق عن إسبانيا إىل العلوم
  .اآلن إىل البدائي

 التعاليم نتيجة كان العامل يف العلوم رقي استمرار إن باختصار،
  .بدونه مستحيال ذلك وكان � الكرمي للنيب السابقة
5�E��U���]��� �

 ليست أنه على أكد أنه هو � النيب أسداه الذي الثالث اإلحسان
 ميكن ال بأنه ما حد إىل رقيا إحرازهم بعد الناس قال إذا. أبدا اية لمللع

 السبب وهو العلم، فقدان إىل يؤدي فإنه ذلك من أكثر رقي حتقيق اآلن
 بلوغهم بعد الناس يظن حبيث أيضا واألقوام العلوم مستويات تدين يف
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 الكرمي الرسول ولكن. ذلك فوق رقي إحداث ميكن ال أنه معينا حدا
 خالل من العامل وأنقذ اخلطري املرض هذا شخص من أول هو �

 نوعه، كان مهما للعلم اية ال أنه مؤكّدا تعليما وأعطى منه، التحذير
 تتوقفوا أن وحذاِر العلم، جمال يف والتحقيق البحث مواصلة ينبغي لذلك
 � النيب أن اجازم إميانا نؤمن إننا! النقطة هذه أعظم ما. ما مكانٍة عند
 مع أنه إال منه، أكرب عاملٌ يكون ولن وملْ مجيعا، العلماء من أكرب كان
 يعين وهذا ،�٢٨ِعلْما ِزدِني رب�: التايل بالدعاء يقوم كان ذلك كل
 غري السبل يف يتقدم ظلّ بل العلم قمة يبلغ مل نفسه � ادحمم أن

. قلبه متأل العلم يف الزديادا رغبة وظلت تعاىل، اهللا خلقها اليت احملدودة
 ظل -الروحانية العلوم إلكمال جاء الذي -� الكرمي النيب دام فما

 شخص وأي اية؟ له تكون أن ميكن علم فأي علمه، يزداد أن يدعو
 واجب أن اتضح للعلم، اية ال دامت فما كلّه؟ العلم حيوز أن ميكنه
 علمهم، جماالت يف ئمالدا الرقي إلحراز جاهدين يسعوا أن العلم أهل
 من مزيد إحراز اآلن ميكن ال أنه ما درجةً فيها بلوغهم بعد يظنوا وأال

 متواصل رقي الدوام على هلم سيتحقق أنه احلق بل اال، هذا يف التقدم
  .االختراعات وتكثر العلوم وتتجدد
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h���Xدא�Xدوא� �

 ،ومللعل اية ال أنه بإعالمنا � الكرمي النيب إلينا أحسن لقد
 ما بشرية حاجة لكل جعل تعاىل اهللا أن بإخبارنا إلينا أحسن كذلك
 أسبابا تعاىل اهللا وخلق إال العامل يف بشرية حاجة من وما حيققها،

 هذا � النيب علّم لقد. ٢٩دواء داء لكل: � لقوله وذلك لتحقيقها،
. هلا عالج ال أا األمراض آالف عن فيه يقال كان زمن يف التعليم

 رقيا وحتقيقه الطب تقدم بعد أيضا اليوم نفسه احلال زالي وال
 النيب ولكن. هلا دواء ال أمراضا هناك أن األطباء يقول إذ ملحوظًا

 دواء، داء لكل: يقول - طبيب به يكن مل بلد يف ولد الذي - �
 املسلمون توجه هذا قوله وبسبب. وجده الدواء هذا عن حبث ومن
 األمراض لعشرات عالجا اكتشفواو الطب علم يف البحث إىل

 الذي التعليم هذا صدق يثبتون اليوم أوروبا أطباء وإن املستعصية،
 العضال األمراض لبعض عالج عن يبحثون أم إذ � النيب به جاء
 هذا يتعلق ال. األمراض من لكثري دواء عن البحث يف جنحوا وقد

 يعمل ومن ضا،أي األخرى باحلاجات يتعلق بل فقط باألمراض التعليم
  .دوما بالنجاح جهوده فستكلل األصل ذا
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�
�אjMO<��א��<�� �
 األخالقي للرقي وضعه الذي تعليمه هو � للنيب اخلامس اإلحسان

 يف يظن أال اإلنسان على أنه وهو السيئات، على القضاء يكفل والذي
 حالته تردت مهما صاحلًا يكون أن يستطيع ال أنه األحيان من حني

 اليأس دابر التعليم ذا � النيب قطع ولقد. وتدنست قيةاألخال
 ِإلَّا اللَِّه روِح ِمن ييئَس لَا ِإنه�: تعاىل اهللا من العلم بعد وقال والقنوط،

مونَ الْقَو�٣٠الْكَاِفر.  
 على األمل باب األصل هذا حبسب فُتح كيف اآلن الحظوا
 ارتكب أنه املتورط ظن بسبب وتستفحل السيئة تنتشر. مصراعيه
 الرأي هذا تبنيه وبعد. صاحلًا يكون أن يسعه فال كثرية وسيئات معاصي

 صاحلًا يعود أن ميكن بأنه أحد ظن لو ولكن. للسيئات ارتكابا يزداد
 يف والتوبة الرجوع باب يوصد ومل وسيئات، معاٍص من ارتكب مهما

  .صاحلًا ويصبح يرجع أن آن كل يف فيحتمل وجهه،
12��U%ص��jM�#�R��א��u��� �
 � النيب أن وهو السابق األصل حتت يندرج أيضا اإلحسان وهذا

. صاحلة بنية املبذول واجلهد السعي يضيع ال أنه مفاده تعليما علمنا
 لَنهِدينهم ِفينا جاهدوا والَِّذين�: التايل اإلهلي األمر حبسب يقول فكان
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. إلينا اهلداية طرق فسنريه إلينا الوصول جلأ من جيتهد من أي �٣١سبلَنا
 يلقى أنه بد وال إليه، يصلْ اهللا إىل للوصول القلب بإخالص يسع من أي

 ال تعاىل اهللا بأن القول اخلطأ ومن. كانت طريق بأي تعاىل اهللا من هداية
 لكلٍّ يستجاب بل مسيحي، أو هندوسي أو سيخي أي دعاء يستجيب

 الصراط إىل فسيهتدي القلب بإخالص يسع نوم. اهلداية بطلب دعاؤه
 أسبابا له تعاىل اهللا فسيهيئ ذروته وطلبه دعاؤه يبلغ وعندما. املستقيم
  .ولقائه اهللا إىل الوصول إىل به تؤدي سبل يف السلوك له تسهل

�א��Cوא? �
 الفخر أنواع مجيع على قضى أنه هو � للنيب السادس اإلحسان

 نفسه حيسب قبله قوم كل كان لقد. البشر بني املساواة وأقام القومي
 إياهم بوصفهم اآلخرين يزدرون العرب كان لقد. اآلخرين من أعلى

 فكانوا األعاجم أما. مقابلهم شيئًا يساوون ال الذين اجلهلة األعاجمب
 أفضل أم عونيد الروم وكان. مهجيون أم العرب عن يقولون

 علَى ِلعرِبي فَضلَ لَا :قال فقد � الكرمي النيب أما. الشعوب
ِميجى ِإلَّا.. .أَعقْوعلى الفضل لكم ليس العرب، أيها يا أي. ٣٢ِبالت 
 أن وهي للفضل وحيدة طريقة هناك ولكن. مثلهم ألنكم غريكم،
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 رقكمِع بسبب يكون وال الفضل فتحرزوا التقوى يف اآلخرين تسبقوا
  .فقط بالتقوى بل وقومكم

 بأنه هلم وقال آخرين قوما التعليم هذا علّم � رميالك النيب كان لو
 لو مثال قومه، معنويات يرفع بأنه لقيل غريكم على فضل لكم ليس
 البانديتات أيها يا وقال اهلندوسية يف املنبوذة الفئات بني من أحد وقف

 يقول أن ألحد لكان األخرى، الفئات على لكم فضل ال والربامهة،
. املنبوذة الفئة هذه مكانة لرفع بل املساواة قامةإل ليس التعليم هذا بأن

 لكم فضل ال: هلم وقال يف وسطهم ٣٣السادات أحد وقف لو ولكن
 حيسن وبذلك صادقًا تعليما قومه يعلم إنه لقيل ،اآلخرين الناس على
 قد بكلمات نصح فقد ؛� النيب به أمر ما إىل اآلن وانظروا. إليهم
 فثبت. األخرى األقوام حساب على فعهاتر وال قومه، درجِة من حتط
 أيها يا: � النيب يقل مل. احلقيقية املساواة تعليم هو تعليمه أن

 يزعموا أال لقومه يقول بل والعرب، الروم من أفضل لستم األعاجم،
 أعلى منوذجا تعليمه كان ذلك ألجل. آخرين أقوام على األفضلية

  . عظيما إحسانا وكان املساواة لتعليم
 خلَقْناكُم ِإنا الناس أَيها يا�: بالتايل اهللا من بأمر � النيب أخرب لقدف
ثَى ذَكٍَر ِمنأُنو اكُملْنعجا ووبعاِئلَ شقَبفُوا وارعِإنَّ ِلت كُممأَكْر داِهللا ِعن 
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قَاكُمخلقت والقبائل الشعوب بأن � الرسول أيها يا هلم قل أي �٣٤أَت 
 لقد. اللعب يف فريقان يتنافس كما الصاحلة األعمال يف الناس ليتسابق

 على بل فحسب القومي املستوى على ليس سواسية الناس � النيب اعترب
 مع وتشربوا تأكلوا أن ميكنكم :فقال. أيضا واحلضاري التمدين املستوى

 حيافظون من أي احلرام، من احلالل تعرف ال اليت عدا ما األقوام مجيع
 مينع فال واحلرام احلالل بني للتمييز ما مستوى وعندهم النظافة على

  .معهم والشرب األكل
�وא������א�[�ل�!�א��Cوא? �

 العدل سرياعى أي. واإلنصاف العدل يف املساواة � أقام كذلك
 خصومة غريكم وبني بينكم كانت ولو حىت اجلميع مع واإلنصاف

 فضل فال اليهودي مع ملسلما ختاصم إذا املثال سبيل على. وعداء
 على قومنا من فرد يفضل ولن. اليهودي على اخلصومة هذه يف للمسلم

 من لليهودي يباح ما للمسلم النيب حِبي ومل األخرى؛ األقوام من أفراد
 ميكنه ولكن اليهودي من الربا يأخذ بأال مأمور اليهودي أن ذلك ظلم،

 هو مثلما قبيح املسلم من فأخذه اظلم الربا كان إذا. غريه من يأخذه أن
اليهودي من أخذُه قبيح.  
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2����Hد�س�א��Cوא?�v���א� �
 اندهش ولقد ٣٥.مظلوما أو ماـظال أخاك رنصاُ: قال كذلك
 فَكَيف مظْلُوما، ننصره هذَا: وقالوا القول هلذا مساعهم لدى الصحابة

هرصنا؟ نذُ: قَالَ ظَاِلمأْخت قِه فَويدظلمه من مبنعه الظامل انصروا أي. ي.  
 الناس، بني واملساواة العدل أقام � النيب أن على يدل األمر هذا

 إىل بوقوفكم يأمر مل أنه على يدل كما ،املعامالت يف بينهم وساوى
 أخوك ظلم لو بأنه يقول تعليما أعطى بل حالة كل يف أخيكم جانب

 يده كف يف تتمثّل احلالة هذه يف مساعدته بل غريه على تساعده فال
  . تعاىل اهللا عند سواسية الناس ألن ،الظلم عن

 النيب كان فلو وطاهرة، مقدسة كانت حياته أن األمر هذا من ويثبت
 على الظلم ممارسة جييز وكان -باهللا والعياذ –ماـظال � الكرمي

 كأخا انصر: قوله عند املسلمون اندهش ملا م واإلضرار اآلخرين
 داٍع هناك كان ملا يوميا بالظلم يؤمرون كانوا لو. مظلوما أو ماـظال

 على معتادين يكونون احلالة هذه يف ألم واحلرية، التعجب إلبداء
 كانوا أم على يدل مما اندهشوا، ولكنهم الظلم، على حتريضهم
 بنصرة أُمروا عندما ذلك وألجل الظلم، ممارسة بعدم يوميا يؤمرون

 يوميا، يتلقونه ملا املخالف التعليم هذا من تعجبوا أيضا الظامل مأخيه
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 عليهم فتح حبيث ،النظري عدمي شرحه وكان ،� النيب من شرحه فطلبوا
  .الفاضلة لألخالق جديدة أبوابا

�א�[U	د�א+=אم �
 كمثل واالتفاقيات بالعهود الوفاء يف � النيب دأب ميقد أن وميكن

 اجلميع ويعرف الغزوات، إلحدى خارجا � يبالن كان. املساواة على
 الطريق يف � النيب لقي. الغزوات تلك مثل يف مقاتل كل أمهية

 لقد. لنسلم جئنا: فقاال إليه ما جاء عما � النيب سأهلما شخصان،
. املسلمني ملساعدة ذاهبني لسنا: سفرنا قبل هناك وقلنا مكة من قِدمنا
 املسلمني ملساعدة خترجان ال بأنكما هناك قلتما دمتما ما: � النيب قال

 تتقيا أن بد فال احلرب، يف إلينا انضممتما إذا وعدكما ختالفان فإنكما
أمساه وما زاهةـللن الدرس هذا أروع ما. العهد نقض!  

 وهو لنفسك، حتبه ما إال لآلخرين حتب ال: معناه بالفارسية قول هناك
 النيب ولكن به، يعملوا أن وند كثريا عليه ويؤكدون الناس يردده قول

  .البشري التاريخ يف نظريه يندر مبا به وعمل به متسك قد � الكرمي
 وليس مقاتل، ألف قوامه جيش ملواجهة ذاهب � النيب أن الحظوا

 يف خبريان شخصان به يلتقي احلالة هذه ويف شخص، ٣٠٠ سوى معه
 املشاركة من مامينعه ولكنه له، جدا مفيدين يكونا أن وميكن احلرب فن

 على � النيب حرص مدى احلدث هذا من ويتضح ،حىت ال خيلفا العهد
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 بالوفاء يأمر كان إنه حىت ،غريه مع أو معه كان سواء بالعهد الوفاء
  .أيضا املقاتل العدو مع بالعهد
 االجتماعية املساواة جانب إىل روحانية مساواة � النيب أقام لقد

 اململكة إىل الوصول باب األقوام ميعجل فتح من أول وهو. والشرعية
 الناس وإن كافة، للناس بعثه تعاىل اهللا بأن بينهم وأعلن الروحانية
 اهللا دين يف الدخول فيمكنهم أغنياء، أم كانوا فقراء اهللا عند سواسية

  .العليا الروحانية اإلنعامات ونيل هذا
Y�S
��X�
�k�12Oم�אjCوא�� �

 األمن دعائم إرساء تكفل أسبابا العامل يف هيأ � أنه السابع اإلحسان
  :ذلك على دليال التالية األمور موأقد فيه، والسالم

�;[�h���Rא�����@�א�*����Xא+=אم �

 الناس تكذيب هي الناس بني احلروب لنشوب علة أكرب إن  •
 اآلخرين وأن املختار اهللا شعب أنه شعب كل وزعم اآلخرين لديانات

 حق لكلٍّ. الفطرة خيالف لزعم وإنه. األزل منذ اهللا باب من مطرودون
 يثري املذكور بالزعم التبجح فإن. وبلده شعبه كان أيا غريه مثل اهللا على

 نشوب إىل ذلك ويؤدي اآلخرين، القوم عند االزدراء عاطفة
 بقوله اخلصومات هذه أبواب � النيب أغلق لقد. والفساد اخلصومات
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 خال وقد إال قوم من ما أي �٣٦نِذير ِفيها خلَا ِإلَّا أُمٍة ِمن وِإنْ�: تعاىل
 ىراع ومن األقوام، مجيع أنبياء واحترام قدسية أقام وذا. األنبياء فيهم
 اهلداية احتكار عن ينشأ الذي النفور قلبه من تالشى اإلعالن هذا

 فيتحد صحيح، دين كل أصل أن يعلم ألنه معينة، حدود يف وحتديدها
 أن يعلم ألنه ،معهم اختالفه من الرغم على األخرى األديان أتباع مع
 فضل إنكار إىل يؤدي وإنكارها بغضها فإن األديان، مجيع أقام تعاىل اهللا
  .تعاىل اهللا

 إلقامة � النيب عليه دلنا الذي الطريق هذا أروع ما اآلن، الحظوا
" جي تشندر رام "يف رأيكم ما: هندوسي سألنا فإذا. والسالم األمن
 يسع فكيف. تعاىل اهللا اختارهم الذين الصلحاء من نعده بأننا له لقلنا
 وبسبب القول؟ هذا منا مساعه بعد علينا يغضب أن هندوسي أي

 آخرين أقوام وصلحاء زعماء يف األخطاء عن نبحث لن الفكرة هذه
 أو صاحلٌ أفريقيا أو أمريكا يف ما منطقة يف كان أنه أحد أخربنا إذا بل

: سلفا أخربنا الكرمي القرآن ألن صحيح هذا: له قلنا اهللا من مبعوثٌ
 األمن إلقامة بابا � النيب فتح قد التعليم وذا. �٣٧هاٍد قَوٍم ِلكُلِّ�

  .والسالم
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�א���س��=e�CV��k��2��2	א�5 �
 أن هو الناس بني اخلصومات إثارة إىل املفضي الثاين السبب    •
 منع ولقد. صلحائهم إىل يسيئوا مل وإن خريناآل شعائر إىل يسيئون الناس

 ولَا�: فأعلن � الكرمي الرسول بواسطة أيضا الفعل هذا من تعاىل اهللا
 زينا كَذَِلك ِعلٍْم ِبغيِر عدوا اَهللا فَيسبوا اللَِّه دوِن ِمن يدعونَ الَِّذين تسبوا
   .٣٨ �يعملُونَ كَانوا ِبما فَينبئُهم مرِجعهم ربِهم ىِإلَ ثُم عملَهم أُمٍة ِلكُلِّ

 العزة بنظرة األخرى األديان أتباع إليها ينظر اليت األشياء تسبوا ال أي
 قاسية بكلمات تذكروها أن لكم حيق ال. وغريها كاألصنام والتوقري

 مما ملقلو إيالما يسبب ألنه وذلك نظركم، يف خاطئة كانت وإن
 إىل سيسيئون أيضا ألم الفساد ونشر الشجارات إثارة إىل يؤدي

  .عدوا اهللا ويسبون علم بغري ومعتقداتكم مبادئكم
 بأن قال إذ! أمساه وما � النيب به أتى الذي التعليم هذا أروع ما

 تؤمنوا أن بد فال وصلحاء صادقني كانوا األخرى األديان مؤسسي
  .إليها نسيء بأال أقوامهم يف السائدة اطئةاخل األمور يف وأوصى م،

E�*2�h���1د�� �
 دين كل أتباع أن هو واحلروب للفساد املثري الثالث واألمر •

 خطأ فال هم دينهم أما مطلقًا، كاذبة أا األخرى األديان عن يقولون
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 النصارى لَيسِت الْيهود وقَالَِت�: تعاىل اهللا قال ولقد. فيه فساد وال
 الِْكتاب يتلُونَ وهم شيٍء علَى الْيهود لَيسِت النصارى وقَالَِت شيٍء ىعلَ

قَالَ كَذَِلك ونَ لَا الَِّذينلَمعِمثْلَ ي ِلِهمقَو فَاللَّه كُمحي مهنيب موِة يامالِْقي 
  .�٣٩يختِلفُونَ ِفيِه كَانوا ِفيما

 يتحلى ال اليهود يقول إذ هنا حيدث الذي مالظل هذا ما: أي
 تذكر، ميزة أدىن إىل اليهود يفتقر النصارى ويقول مزية، بأية النصارى

 أن بد فال إهليا كتابا يقرأ ومن نفسه، الكتاب يقرأون أم حني يف
 أي خال وإذا الظاهر، يف سيئًا كان مهما مزية شيء كل يف أنّ يعرف
 ال أنه هؤالء يقول أن ميكن فكيف. عليه لقُضي يذكر نفع عن شيء
  !غريهم؟ يف تذكر مزيةً

 مليئة اهلندوسية الديانة أن يقول الذي املسلم على فينبغي ؛وعليه
 عيوب، كلها املسلمني ديانة بأن يقول الذي واهلندوسي بالعيوب،
 وال والنقائص بالعيوب يعج دينهم بأن اهلندوس عن يقول الذي واملسيحي

 يف املسيحية تقوم أن ميكن كيف وهي ؛النقطة هذه يف يفكر أن فيه، مزية
 يف اليهودية تقوم أن ميكن وكيف تذكر؟ مزية فيها تكون أن دون العامل
 يف تقوم أن اهلندوسية للديانة وكيف ما؟ خبصلة تتحلى أن دون من العامل
 نأ دون العامل يف اإلسالم يقوم أن ميكن وكيف فيها؟ مزية أية بغري العامل
 تتحلَّ مل ما العامل يف ديانة أية تقوم أن ميكن ال! فضيلة؟ أية فيه تكون
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 باالعتراف التعليم هذا مثل اإلسالم سوى يعِط مل ولكن. كثرية مبزايا
  .اآلخرين مبزايا اإلنسان يعترف أال اجلنب ومن. اآلخرين مبزايا

2�	ن�����Eא#�EF�L� �
 أمام قدم أنه وهي األمن امةإلق أخرى ذريعة � الكرمي النيب تبىن لقد
 ديانة كل وتتحلى قوم، كل يف األنبياُء بعثَ قد: مفادها اليت احلقيقة العامل
 من كبريا عددا أن وهي أخرى حقيقة إىل نبه ذلك إىل وإضافة .شىت مبزايا
 إياه باعتبارهم وإمنا منهم شرا وال تعنتا ليس به، يؤمنون دين كل أتباع
 للحسنة املؤمنني هؤالء شوق عن التغاضي ميكن فال. صادقًا دينا

  .خطأ على كانوا وإن مشكور، هذا سعيهم وإن. الصاحلة واألعمال
 يعارض اإلسالم أن اجلميع يعلم. � النيب سرية من عليه مثاال وجند
 � النيب إىل مرة املسيحيني بعض جاء ولكن معارضة، أميا الشرك

 للخروج فهبوا ،عبادم وقت حان أن إىل املسجد يف يناقشونه وأخذوا
 تصلوا أن ميكنكم: هلم قال � النيب ولكن ،العبادة أجل من املسجد من
 � النيب كان بينما بالعبادة وقاموا شعائرهم فأدوا ،املسجد داخل هنا

  .إليهم ينظر
 � النيب أن إال ،آبائهم أوثان أو الصليب عبدوا لعلهم اآلن، الحظوا

 أجل من ذلك يفعلون أم يعرف كان ألنه ٤٠سجدامل يف بذلك هلم مسح
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 هذه عاطفتهم � النيب احترم فقد. القلب بإخالص اهللا إىل التقرب
  .اهللا لعبادة إال أقيم ما الذي املسجد يف بعبادم هلم ومسح نيتهم وراعى

�א�Y�F+�ود �
 بعض فإن ما لسبب فساد حدث لو أنه الفساد امتداد بواعث أحد
 � النيب أزال لقد. عليه حيافظون بل السبب ذلك إاء يريدون ال الناس

  .تتعداها ال ختوما للحرب وحد الفساد امتداد أسباب
 فَِإنَّ انتهوا فَِإِن�: القائل التايل األمر تعاىل اهللا من � النيب تلقى فقد

اللَّه غَفُور ِحيمالعدو وختلى أشدها على احلرب كانت إذا أي ،�٤١ر 
 تعاىل واهللا ندمه، على يدل هذا فعله ألن حماربته، جيوز فال احلرب عن
 ِإلَّا عدوانَ فَلَا�: قال كذلك. ويرحم يغفر بل النادمني ندم يضيع ال

 عن يكفون الذين أما الظاملون، إال يعاقَب ال أي �٤٢الظَّاِلِمني علَى
  .السابقة جرائمهم بسبب تدمريهم جيوز فال شرورهم
E��+���aא�� �

. الفكر حرية أصل أقام أنه هو � الكرمي للرسول الثامن اإلحسان
 أنه هو الرقي أنواع مجيع ومفتاح. الفكر حرية هو العلمي الرقيأصل 

 والعمل الفكر تغيري ينبغي مث فيه، التحقيق لزم شيء يف شك نشأ إذا
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 األخرى البالد وأهل خصوصا العرب يكن مل. الصحيحة النتيجة وفق
 ذلك ويف ،� الكرمي النيب ولد عندما الفكر حرية قيمة يعرفون عموما
 ِمن الرشد تبين قَد الديِن ِفي ِإكْراه لَا�: الكرمي القرآن أعلن العصر
يتعاىل اهللا ألن الدين جمال يف إكراه هناك يكون أال ينبغي أي �٤٣الْغ 
 يفهم أن أراد فمن جالء، بكل والضالل اهلداية بني الفرق أظهر قد

  .عليه اجلرب ميارس أال وينبغي بالربهان فليفهم
 حنن: قالوا حبيث � النيب مع التصاحل يف رغبتهم مرة العرب أبدى
 اهللا أمر وفق � النيب هلم فقال. أصنامنا تعبد أن مقابل أحيانا اهللا سنعبد
 كاذبة األوثان أعترب كنت إذا أي ،�٤٤ِديِن وِلي ِدينكُم لَكُم�: تعاىل

 تؤمنون ال دمتم وما لعبادا؟ وأخضع وفكري بضمريي أضحي يففك
  .ديننا ولنا دينكم فلكم حقيقة؟ تعبدوه أن يسعكم فكيف الواحد باهللا

�א���?�+�	ق �
 أية للمرأة تكن مل. باملرأة يتعلق � النيب أسداه الذي التاسع اإلحسان

 لقد. اإلرث مال يف يتقامسوا العرب وكان. � النيب بعثة قبل حقوق
 الَِّذي ِمثْلُ ولَهن�: وأعلن تعاىل اهللا من بأمر حقوقها � النيب أقام

ِهنلَيكما بأنه أعلن مث. الرجال حقوق مثل النساء حقوق أن أي �٤٥ع 
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 عني مث أيضا، للنساء كذلك موم بعد للرجال وجوائز إنعامات قدرت
 املرأة تكن مل. أيضا العقارات متلك حق وأعطاها اإلرث، يف أنصبة هلن

 فلم ،٤٦اآلن من سنة عشرين قبل إجنلترا يف العقارات متلك حبق حتظى
 � النيب ولكن. أيضا والدها من ترثه كانت ما متلك أن تستطيع تكن
 ال حبيث وعقاراا ألمواهلا مالكة املرأة بأن اآلن من عاٍم ١٣٠٠ قبل أعلن

 أعطاها كما إذا، دون شيئًا أمواهلا من يأخذ أن أيضا زوجها يستطيع
  .وغريها النكاح يف ورضاها األوالد حضانة مثل اهلامة احلقوق من كثريا
�
�Y�#�G�qא�Iא� �

 الومهية األمور لباب سده هو � النيب أسداه الذي العاشر اإلحسان
 اتمعات يف سائدة السحر وأعمال الشعوذة كانت. آنذاك السائدة

 كانوا كما احليوانات، بأصوات يتفاءلون الناس وكان. � بعثته قبل
 املتحضرة البالد أهل كان ،باختصار األوهام، أنواع شىت يف واقعني

يف � النيب ولد نفسه الوقت هذا يف األوهام، من لصنوف ضنيمعر 
 ال األمور هذه أنّ وأعلن األوهام هذه مجيع فأزال اجلهل، يسوده بلد

 كل يف علوما خلق تعاىل اهللا بل الباطل، اللغو من وهي منها طائل
 األمراض تزيل اليت العلوم هذهمن  االستفادة وينبغي وااالت األمور
 بسبب تنـزل األمطار نإ يقولون الناس كان. واالزدهار الرقي وحتقق
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 ال ولكن تأثريات للنجوم أن شك ال � النيب فقال النجوم، تأثريات
 اهللا خلقها كثرية ذرائع من ذريعة إا مستقل، كيان هلا يكون أن يصح
  .بسريها واألمور األعمال ربط والعبث اللغو ومن تعاىل،

 وغريها والبومة والغراب القطة من الفأل أخذ � النيب كره كذلك
: وقال تعاىل اهللا قوانني بصحة أقر ذلك إىل إضافة. احليوانات من
�لَنو ِجدِة تنِديلًا اِهللا ِلسبا اىلتع اهللا أجرى لقد أي ،�٤٧تلكل قانون 

 رقيا حترزوا ولن واالزدهار، الرقي وحقّقوا القوانني تلك فاتبعوا شيء
 رونيؤب الناس رأى إذ ما مكان إىل ذاهبا � النيب كان. خالفتموها إذا

 تركتموه؟ لو ماذا ذلك؟ إىل احلاجة وما هذا؟ ما: � فقال النخل،
 يف النخل يلقّح ومل فتركوه، ذلك من منعهم � النيب بأن الناس ظن
 تلقّح فلم فامتنعنا الـتأبري من منعتنا: له فقالوا ينتج فلم السنة، تلك

 عليكم بل ،تركتموه فلماذا أمنعكم، ومل سألتكم،: � فقال النخل،
  ٤٨.دنياكم بأمور أعلم أنتم تصنعون، كنتم مبا

 كسفت الناس فقال إبراهيم، ابنه مات يوم الشمس كسفت كذلك
 ال والقمر الشمس إن: � اهللا رسول فقال راهيم،إب ملوت الشمس

  . تعاىل اهللا بقوانني يتعلقان إما بل ٤٩حلياته وال أحد ملوت ينكسفان
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�א�v&Oو�&�?�א�X���~O~�א�X#@�א��uCم �
 بني العالقات إقامته هو � النيب أسداه الذي عشر احلادي اإلحسان

 الرقي، ببا فتح إىل أدت أصول على األجري وبني املال صاحب
. واألجري املال صاحب بني اخلصومات مجيع تنتهي النظام هذا وباتباع

 إمنا غين كل أن فيه جاء تعاىل اهللا من � النيب تلقَّاه الذي التعليم إن
 أمواله من يفصل أن عليه ينبغي لذلك فقري بواسطة األموال يكسب

 موالاأل هذه إنفاق حق يعطى وال عليهم، لينفق للفقراء ١/٤٠ نصيبا
 خالل من الثروة يكسب ال املال صاحب أن واحلقيقة. للحكومة إال

 احلكومة وعلى. كله البلد أُجراء جهد ثرواته يف يؤثر بل فقط أُجرائه
 حبيث الفقراء على تنفقها مث أمواهلم من ١/٤٠ األثرياء من تأخذ أن

 ما يكفيهم ال ملن وبعضها للمعاقني األموال هذه بعض ختصص
 أعماهلم يف التقدم إحراز على يقدرون الذين للفقراء وبعضها ،يكسبون
 رقي طريق � النيب فتح وهكذا. حالتهم ليغريوا احلكومة فتعينهم
  .األثرياء ثراء الزدياد حدا ووضع الفقراء

E2�+���Iא� �
 حرم أنه هو العامل إىل � النيب أسداه الذي عشر الثاين اإلحسان

 العامل ألن اخلمر مساوئ عن التكلم إىل يب اجةح ال. كامالً حترميا اخلمر
 بعض يف تبذل حثيثة جهود وهناك عيوا، عن اآلن يتكلم أصبح كله
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 ويؤكد القانون، بسن األمريكان منعها فلقد ملنعها، أو منها للتقليل البالد
 إذا ولكن بطلبهم تسلّم مل احلكومة أن مع منعها، على أيضا بلدنا أهل

 تقبل أن بد فال جهودهم واملسيحيون هلندوسوا املسلمون واصل
  .طلبهم احلكومة

G��cdV�b����א� �

 أرى ذلك قبل ولكن ،� النيب تضحيات بعض ذكر أتناول واآلن
 تضحيات عظمة تفهموا حىت التضحية حقيقة يف التفصيل ضروريا

  .� النيب
 شيء اإلنسان ِمن ينـزع أن التضحية ليست أنه تتذكروا أن ينبغي

 طوعية مببادرة الناس لنفع تقدم اليت تلك هي احلقيقية التضحية لب قسرا
 أحد ال ولكن يوميا ميوتون الناس من ألوفًا إن. جتنبها ميكن ظروف يف

 بيد ليس املوت أن ذلك يف والسبب بأنفسهم، يضحون بأم يقول
 ولكن بالدهم يهجرون الناس من ألوف وهناك. جتنبه يسعه وال اإلنسان

 يهجرون الذين أنّ ذلك يف والسبب يضحون، بأم يقول أحد ال
 � النيب تضحيات إىل نظرمت إذا أما. ملنفعتهم يهجروا إمنا بالدهم

 نفع أجل ومن خاطره بطيب � النيب قدمها تضحيات أا فستعلمون
  .شخصية منفعة فيها له تكون أن دون الناس
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h�]א��YوXא��� �
 تضحية ومنها مؤقتة تضحية منها ،احلقة للتضحيات كثرية أنواع هناك

 � النيب تضحيات وإنّ. درجة أعلى فهي الدائمة التضحية أما. دائمة
 أَحب :يقول كان أنه الروايات إحدى يف ورد بل الدائمة بالصبغة تتسم

 فاسعوا حسنة بأية بدأمت فإذا ٥٠.أَدومها وجلَّ عز اِهللا ِإلَى الْأَعماِل
  .عليها مةللمداو جاهدين
%���s�M��G��cd	אع�� �

 اليت: أحدمها: آخرين قسمني إىل للتضحية املذكوران النوعان ينقسم 
 مثال. مبادرا بنفسه اإلنسان يقدمه ما: ثانيهما اآلخرين، بيد زمامها
 أنه إال ،الصدق يترك أن على بالقتل أحدا الناس يهدد كأن األول النوع

 واملثال. اإلجبارية بالتضحية يسمى ما وهذا بنفسه، ويضحي يتركه ال
 اخلاطر بطيب فينفقه مال أحد لدى يكون كأن هو الثاين النوع على
 � النيب قدم لقد. الطوعية بالتضحية يسمى ما وهذا. اآلخرين لنفع

 عن يتخلى حىت الناس عليه شدد إذ املذكورين؛ النوعني على التضحيات
 يكن مل تضحيات من كثريا مقد أنه كما ذلك، يفعل مل أنه إال الصدق
  .تقدميها إىل مضطرا
  :إىل كراهتها أو طواعيتها حبسب التضحيات وتنقسم كما
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 مستكرها اإلنسان يقدمها اليت وهي: االستكراهية التضحية  •
 .ذلك يكره وقلبه واألحداث الظروف بسبب
 يقدمها اإلنسان كان وإن اليت تلك أي: الرضائية التضحية  •
 . حيبها ذلك مع قلبه ولكن طارئ لداع مضطرا
 ،الناس من الصاحلون حيبها ال اليت احلرب هو األول النوع على املثال

  . العامل نفع أجل من املكروه الشيء هذا يقبلون أم إال
 وهذه الناس، لتعليم والوقت املال بذل اآلخر النوع على واملثال
 سبيل يف النفسب والتضحية اخلاطر، بطيب صاحبها ا يقوم التضحية

 بل فيها نفسه يهلك ال اإلنسان ألن ،القبيل هذا من أيضا القوم خري
. اهللا سبيل يف بنفسه يضحي أن يتمىن أنه إال ،اآلخرين فعل نتيجة ميوت
 أي ،أيضا رضائية تضحية أا إال مكرها التضحية هذه يقدم أنه فمع

  .ا القيام يف اإلنسان يرغب
 قدم إذ كليهما، النوعني هذين من � النيب تضحيات كانت لقد

 يكرهها كان اليت األعمال ببعض قام أي االستكراهية، التضحيات
 على واملثال ؛العامل نفع أجل من وميوله برغبته ضحى أنه إال ،شخصيا

 طبعا حيبها كان تضحيات قدم كما احلروب، يف اشتراكه ذلك
  .والراحة باألموال كالتضحية

 ما ومنها مؤقت، هدف حتقيق أجل من يقدم ما التضحيات من إن مث
  .الدائمة الثابتة احلقائق على احلفاظ أجل من يقدم
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 حتقيق من خلوا يكون ما كلها التضحيات بني درجة واألمسى
 كما القبيل هذا من � النيب تضحيات وكانت. الشخصية املنافع

 جلأ من بل مؤقت هدف لتحقيق � النيب يضح مل. الحقا سترون
 تضحياته فكانت. البشر لبين الدائم وللرقي الدائمة الثابتة احلقائق
 وهي ،للحرية مثرية إا بل وكيفًا، وكما وهدفًا مقصدا جدا عظيمة
 عظيمة تضحيات اخلاطر بطيب � قدم لقد. واآلخرين لألولني أسوةٌ
 لريتقي وذلك الدائمة، الثابتة احلقائق إقامة أجل ومن العامل لنفع
: تعاىل اهللا قول حبسب � أعلن فلقد. ازدهارا وحيقق العامل
�كُمنلُوبلَنٍء ويِبش ِف ِمنووِع الْخالْجقٍْص ونو اِل ِمنوالْأَم 

 مِصيبةٌ أَصابتهم ِإذَا الَِّذين * الصاِبِرين وبشِر والثَّمراِت والْأَنفُِس
  .�٥١راِجعونَ ِإلَيِه وِإنا ِللَِّه ِإنا قَالُوا

 أن إىل باضطراركم وذلك إميانكم، كمال للعامل ظهرن سوف أي
 أجل من واجلوع للخوف وتعرضكم صعبة، وظروفًا مواقف ختوضوا
 واألنفس األموال يف خسارة وتكبدكم الثابتة، احلقائق على احلفاظ

 بأن لونويقو اخلاطر بطيب الصعوبات هذه يتحملون ومن. والثمرات
 بأن فبشرهم اهللا، سبيل يف ونضحي ا أصال هللا كانت األشياء هذه

  .أبدا تضيع لن هذه تضحيام
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. أيضا كثرية أجزاء هلا كذلك اوأقسام اأنواع للتضحيات أن وكما

  :مثالً
  .عليها القضاء أي بالشهوات، تضحية •
  .عليها القضاء أي بالعواطف، تضحية •
  املالب تضحية •
  منه اهلجرة أي ،بالوطن التضحية •
  باألصدقاء التضحية •
  تعاىل اهللا لوجه تركهم أي باألقارب، التضحية •
 أو اهللا لوجه واملهانة الذلة قبول أي واملنصب، بالشرف التضحية •

 فرص اقتناص ترك أو الدائمة، الثابتة احلقائق على احلفاظ أجل من
  .واملنصب العزة إلحراز
  راحةبال التضحية •
  الرغد بالعيش التضحية •
  والنسل بالذرية التضحية •
  األقارب مبشاعر التضحية •
  بالنفس التضحية •
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  األصدقاء مبشاعر التضحية •
  .التضحيات هذه أنواع جبميع قام قد � النيب أن لكم أثبت واآلن

�E�cd%א��Gא	UQ��#� �
 من شبابه عز يف تزوج أنه هو بالشهوات ضحى � أنه على الدليل

 كان أنه هو ذلك يف السبب أن � النيب سرية من ويظهر. كهلة امرأة
 للجهود يتفرغ وبالتايل وآن، حني كل حنوها زوجته متيله أال يريد

  .العامل رقي إىل اهلادفة
 تكن مل وبالتايل الزواج، ذا قام ملا النبوة أعلن قد � النيب يكن مل
 يظن كان. دينيةال األسباب عن النابعة واحملبة اإلخالص مشاعر هناك

 وألجل وآن حني كل إليها االلتفات منه تقتضي الشابة املرأة رغبة أن
 تضحية هذه وكانت عمرها، من الكهولة بلغت امرأة من تزوج ذلك

 وهيئته عمره، من والعشرين اخلامسة يف قويا شابا كان. عظيمة
 بعض إال شعره سواد خيالط يكن مل أنه حىت قوية الظاهرة اجلسدية

 يؤم ظل حبيث قويا كان عمره، من ٦٣ بلغ عندما الِبيض الشعرات
 شيخوخته يف قويا كان فمن. الغزوات يف اجليش ويقود بنفسه، الصالة

 حيب كان أنه على يدل الشابات من بدال كهلة امرأة من زواجه فإن
 تضحية تكون أن أميكن. الناس خدمة يف أوقاته معظم يقضي أن

  هذه؟ من أفضل بالشهوات
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 وقته تأخذ ال حىت كهلة امرأة من شبابه عز يف � النيب تزوج لقد
 من مجاعة هناك أن ورأى عمره من كهولة إىل وصل ملا ولكنه كله،

 لتقدمي وجاهزة الدينية الناحية من إخالصا له وتكن تكونت أيضا النساء
 من نسبيا الشابات السيدات بعض من � النيب فتزوج دينية، تضحية أية

 األثقال تلك لحتم وبذلك الشريعة، مسائل من كثريا قومه تعليم أجل
 عصرين يف بشهواته � النيب ضحى لقد. الشباب ظهور تكسر اليت

 السيدات من زواجه كان كما. الكهولة وعصر الشباب عصر ؛اثنني
  .أيضا عظيمةً تضحية عائشة من زواجه بعد األخريات
�E�cd%א���Kא	]��#� �

 على ومنها. شىت مناسبات يف بالعواطف التضحية � النيب قدم لقد
 لقد. العدل إقامة أجل من � النيب قدمها اليت التضحية تلك املثال سبيل
. بدر أسرى بني من كان العباس � النيب عم أن التاريخ كتب يف ورد
 كان وأحيانا دائما، � النيب يساعد وكان قلبه يف مسلما العباس كان

 الكفار ضغوط أمام رضخ أنه إال مكة، من العدو أخبار إليه يرسل
. األسرى مع بالباحل وربط أسريا ووقع الكفار مع بدر غزوة يف واشترك

 األسرى ملنع أخرى أسباب هناك تكن ومل قليال املسلمني عدد كان وملا
 -العباس احلالة تلك  فلم يِطقبالباحل وثيقًا ربطهم سوى اهلروب من

. بالاحل شدة من يئن وأصبح -أيضا ثريا وكان مةالنعو يف ترعرع الذي
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 فراشه يف يتقلب وأخذ العباس صوت مساعه عند جدا � النيب تأمل لقد
 العباس أنني هو السبب أن عرفوا الصحابة رآه فلما شديد، اضطراب يف

 � النيب سأل قليل بعد العباس أنني صوت انقطع فلما. هوثاق فأرخوا
 رسول يا: الصحابة قال. اآلن صوته يسمع ال إذ العباس مع حدث عما
 بكل ذلك أوفعلتم: فقال. جتاهه اضطرابك إىل نظرا وثاقَه خففنا لقد اهللا

 شدوا أو األسرى مجيع وثاق ترخوا أن إما قال ال،: قالوا األسرى؟
 � النيب عم العباس كان. العظيمة التضحية هذه أروع ما. ٥٢أيضا وثاقه
 ألنه اآلخرين، األسرى دون وثاقه خيفف أن حيب مل ولكنه كثريا، وحيبه
 اآلخرون األسرى كذلك أقاربه من العباس كان مثلما أنه يعرف كان
 األمل بذات يتأملون كانوا أيضا ولعلهم الصحابة، أقارب من كانوا أيضا
 ختتل لكيال ذلك كل � النيب حتمل لقد. � النيب به يشعر الذي

 األسرى إراحة يتم مل ما العباس ةبإراح يرض ومل العدل، ضوابط
  .اآلخرين
 مرةً املعارضني بعض جاء أنه وهو مبشاعره لتضحيته آخر مثال وهناك

 أن أخيك ابن فأَفِهم اآلن، الكيل طفح لقد له وقالوا طالب أيب عمه إىل
 أوثاننا إىل يسيء أال جيب ولكن الواحد اإلله بعبادة يشاء كما يقول
 تكفّه حىت هذا على نصرب ال واهللا وإنا. شيء على تقدر ال إا بقوله
  .الفريقني أحد يهلك حىت وإياك ننازله أو عنا،
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 أنه وظن ،� النيب فدعا طالب، أيب على جدا عصيبا الوقت هذا كان
  : طالب أبو له قال أتى فلما أيادي، من عليه له ما إىل نظرا قوله سيقبل

 أم وهددوين جدا ثائرين كانواو جاءوين قد قومك إن أخي ابن يا
 حىت آهلتهم عيب عن تكف أن ميكنك أال. أقاريب ومجيع سيؤذونين

  هؤالء؟ معارضة نتجنب
 لقوِل رده عند ولصدمة مشاعره جلرح املرء يتعرض كم اآلن الحظوا

 طويال إليه أحسن الذي عمه بل عمه، ويكون صغره يف رباه شخص
  .عصيب طرارياض وضع يف هذا قوله له وقال

 أن فإما املصيبة، هذه حبلول صدم أيضا � النيب أن الطبيعي فمن
 وهلذا. إليه أحسنوا من حبياة يضحي أو العظيم احلق عن للدفاع يصمد
 أن أستطيع إنين: لعمه قال أنه إال عينيه، يف الدمع ترقرق الصعب الوضع
 وحدانية تبليغ ترك يسعين ال ولكن أجلك من األذى أنواع كل أحتمل

  .وشأين وتركتين عين ختليت ولو حىت بالشرك، والتنديد تعاىل اهللا
 إحسانات إليه أسديت لقد: لقال طالب أيب غري آخر شخص كان لو
 طالب أبا ولكن. قويل يقبل ومل احلائط عرض ا يضرب أنه إال شىت
 قدره، حق اإلحسانَ يقدر أنه يعرف وكان � النيب قلب يعرف كان
 يضحي أنه بد فال العصيب الوضع هذا يف هذا قويل يرد كان فإذا

 من وإخراجهم قومه لفالح بل لنفسه يفعله وال عظيمة، تضحية
: بعفوية له وقال هذه بتضحيته طالب أبو فتأثر. والضالل الظلمات
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 وإنين احلق، إال تقول ال ألنك أحببت ما فقل أخي، ابن يا اذهب"
  ٥٣".أذى أي لتحمل وجاهزون معك أقاريب ومجيع

E�cd%א�����Q��Y��>Oא� �

. النفس مبشاعر التضحية من أصعب األقارب مبشاعر التضحية إن
 أقاربه مشاعر لرياعي دائما يسعى أنه إال مبشاعره يضحي أن للمرء ميكن

 مالبس بارتداء يقنعون اآلباء من كثري هناك. رغبام لتلبية ويعمل
 طعاما يأكلون جيدة، مالبس أوالدهم يلبسون ولكنهم لنفسهم بسيطة
 نظرة وإن. وألذّ أطيب هو ما كل أوالدهم يطعمون ولكنهم بسيطًا
 من فقط مبشاعره يضح مل أنه لنا تكشف � النيب تضحيات إىل واحدة

 مبشاعر ضحى بل البشر بين خري أجل ومن الدائمة احلقائق إقامة أجل
 إحدى يف املسلمني أن أحدها ذلك على كثرية أمثلة وهناك. أيضا أقاربه
 فجاءته هلم، الرغد العيش أسباب توفري إىل أدى كبريا فتحا القوا املرات

 من وثآليل بتقرحات يداي أصيبت لقد: له وقالت فاطمة احلبيبة ابنته
 إحدى يل تعطَى أن وأرجو وعبيدا، أمواال الناس أخذ لقد. العمل شدة

 أفضل التقرحات هذه: � لنيبا فقال. أيضا صغارا أطفاالً يل ألن اإلماء
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 يف تعاىل باهللا راضية مسبحة فكوين املال، هذا من شيئًا أعطيك أن من
  ٥٤.تعاىل اهللا إىل أحب ألا احلالة هذه

 منها جزء أخذ له جيوز وكان األموال، تلك يف حق � للنيب كان
 املسلمني حاجة شدة إىل نظرا األموال تلك من شيئا يأخذ مل ولكنه
  .احلبيبة ابنته مشقة وحتمل إليها،
  .ذكرها سبق فقد زوجاته مبشاعر تضحيته أما

E�cd%א�����Q��X�>�LOא� �
 يهودي مع يتحاور � بكر أبو كان. مثاال � بكر أيب واقعة وأقدم

 أثار مما � الكرمي النيب على � موسى اليهودي فضل الكالم وأثناء
 األمر هذا � النيب بلغ ملا ولكن اليهودي، على فشدد بكر أيب حفيظة
 ذلك مع تتخاصم أن لك كان ما وقال � بكر أيب من غضب

  ٥٥.الشخص
 امللك أن يعرفون العقالء ولكن عاديا أمرا التضحية هذه تبدو قد
 مشاعر احترام إىل أحوج وآن حني كل باألعداء حماطًا يكون الذي

 من أيضا أصدقائه مبشاعر يبال مل ولكنه آخر، شخص أي من أصدقائه
  .اآلخرين إراحة أجل
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 كان. احلديبية صلح يف حصل شهريا حدثًا ذلك على ثانيا مثاال وأقدم
 املدينة إىل مكة من وهرب أحد أسلم إذا أنه الصلح هذا شروط من

 أهل إىل وجلأ اإلسالم عن أحد ارتد إذا ولكن. إعادته املسلمني فعلى
 إذ الكتابة قيد ملعاهدةا هذه كانت وبينما املسلمني، إىل يعاد فلن مكة
 شدة من مرهقًا جسده كان مكة، من هاربا جندل أبو � النيب جاء

 يف تولدت هلا يرثى حالة يف املسلمون رآه فلما. إسالمه بسبب تعذيبه
 زميتهم الكفار شعر ثانية ناحية ومن له، الكبرية املواساة عاطفة قلوم

 املسلمني ولكن املعاهدة، حسب بإعادته فطالبوا الطريقة ذه جميئه يف
 نربم مل بأننا وقالوا أمر، من يكن مهما يرجعوه لن أم صامدين وقفوا

 قد � النيب كان ملا ولكن به، املطالبة مكة ألهل حيق فال بعد املعاهدة
، بإعادته أمر فقد لذلك مكة من مسلما يأيت من كل إرجاع على وافق

  ٥٦.بالعهود الوفاء من أجل املسلمني مبشاعر ضحى وهكذا
E�cd%ل�א����#� �

 ألن � للنيب املالية التضحية على خاص مثال إيراد إىل حاجة ال
 فأول. إليه تأيت بدأت أن منذ باألموال يضحي أخذ أنه يعرفون اجلميع

 ملا مث. الفقراء على فورا عهفوز عنها اهللا رضي خدجية مال كان تلقاه ما
 بسيطة حياة يعيش ظل بل حقوقه يتقاض مل املدينة يف حاكما أصبح
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 يأكل يكن مل أنه درجة إىل املستطاع قدر الفقراء رعاية على وأنفق
 اهللا سبيل يف أمواله جل ينفق � النيب أن الصحابة علم فلما. شبعا

 أصل لكوم مضيفيه أنفسهم يعدون كانوا الذين -األنصار ارتأى
 ،ذلك ففعلوا ،� النيب تبي إىل هدية الطعام يرسلوا أن -املدينة سكان

 كانوا الذين الفقراء وعلى الضيوف على يوزعه كان � النيب أن إال
 مل أنه حىت هذا دأبه على وظل. الدين تعلّم أجل من املسجد يف يظلون

  .وفاته يوم لألكل شيء بيته يف يكن
 صدقة اعتربه مث ماال ترك أنه ٥٧.صدقة تركناه ما: احلديث يعىن وال

 مال هو فيه ما كل بل منلكه ما بيتنا يف ليس أنه معناه بل وفاته، بعد
 خيالف األول واملعىن. بيتنا أهل وليس املال بيت هو ومالكه الصدقة،
 فليس. القرآن تعليم ختالف األموال جبميع الوصية ألن اإلسالمية التعاليم

  .اهللا سبيل يف صدقة وعده به خاصا ماال ترك أنه احلديث معىن صحيحا
  .املالية للتضحية نادرا منوذجا كلها � النيب حياة كانت ختصار،با

E�cd%א����Q��#�?*]وא�� �
 يتشجعون من وقليلون كبرية تضحية والعزة بالشرف التضحية إن
 هذه وأحد ،� النيب حياة يف ذلك على كثرية أمثلة جند. ذلك على

 املعاهدة ذهه إبرام عند � النيب أملى لقد. احلديبية صلح واقعة األمثلة
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 هذه يكتب � علي وكان مكة، أهل وبني اهللا رسول حممد بني أا
 حيسبون ال أم حبجة "اهللا رسول" عبارة مبحو الكفار طالب. املعاهدة

 حب يف نشوانا � علي كان. احمها: � النيب فقال. رسوال � النيب
 من "اهللا رسول" عبارة أشطب أن مين ذلك يتأتى لن: فقال � النيب
   ٥٨.اهللا رسول: عبارة بيده شطب مث أرين، � النيب فقال النص، هذا

 الصلح إقامة أجل من التضحية هذه مثل تقدمي على الناس يقدر قلما
 وكان الفاتح املنتصر حالة يف الوقت ذلك يف � النيب كان. واألمن
 تكن فلم مكة أهل أما. مكة أهل مظامل ضد وغضبا محاسا يفور جيشه
 بكل يستطيع فكان املسلمني، من وجندا ناصرا أقل كانوا حيلة، بيدهم
 أال على حريصا كان أنه إال والساخر، املهني كالمهم معاجلة سهولة
 اهللا قرر وقد حرمته، تك وال املقدس املكان هذا يف احلرب تنشب
 مهمة إىل وينتبهوا األمن حال يف ويعيشوا الناس فيه جيتمع أن تعاىل

 كلمة كل يقابل كان ذلك وألجل العامل، صالحوإ النفس إصالح
  .مطبق بصمت مسيئة

 مسيئة معاملة يلقَون كانوا العبيد أن هو ذلك على الثاين واملثال
 بشرف حتظى فكانت � النيب قبيلة أما ،العصر ذلك يف جدا ومهينة
 يف نسائهم تزويج يرون الكبرية القبائل زعماء وكان. كبريين وشأن
 عمته ابنة � النيب زوج ذلك كل مع. هلم وفخرا شرفًا � النيب قبيلة
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 أعطى ولقد. والعزة بالشرف كبرية تضحية هذه وكانت. أعتقه عبٍد من
 تعاىل اهللا عند سواسية الناس بأن درسا هذه تضحيته خالل من � النيب
  .واألخالق واإلخالص والتقوى بالصالح إال ألحد فضل وال

 الذي اليهودي قصة هو التضحية من نوعال هذا على الثالث واملثال
 قد يكن مل أنه مع قاٍس بكالٍم معه وتكلم فجاء. له مدينا � النيب كان
 أحد أرسل مث إليه اعتذر � النيب أن إال الدين، سداد موعد بعد حان

 لقد. اليهودي ذلك دين فسدد معني شخص من مبلغا ليقترض صحابته
 وهب الصحابة حفيظة اليهودي به تكلم الذي القاسي الكالم أثار

 له، مدين ألنين شيئًا به تفعلوا ال: هلم قال � النيب ولكن ملعاقبته بعضهم
 أصبح قد � النيب كان ملا هذا حدث لقد. ٥٩ينهبد املطالبة يف احلق وله

 أن يدرك أن واحد ولكل الكثرية، ااورة واملناطق املدينة على ملكًا
 به تأثر ولقد عظيمة، تضحية الوضع هذا مثل يف القاسي الكالم حتمل

  .٦٠فأسلم أيضا اليهودي
 جعل ما كثريا � النيب أن هو التضحية هذه مثل على الرابع واملثال

 مملوكًا حارثة بن زيد كان. نسبا دوم كان من قيادِة حتت عائلته أفراد
 يف � الطيار جعفر � علي أخا قيادته حتت أرسل مث � النيب فأعتقه

  .يشاجل
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 هلب أبو فهدد هلب، أيب ابني من متزوجتني � بنتاه كانت كذلك
 التوحيد، إىل الدعوة � النيب يترك مل إن ابنيه من بتطليقهما � النيب

  .� النيب بنيت فطلقا ابنيه الشقي هذا فأمر ذلك، بكل يباِل مل ولكنه
 ولُطم وجهه، يف وبصق مكة يف عليه القذارة رميت ذلك إىل إضافة

 من نوع لكل تعرض قد ؛باختصار .تالبيبه من وجِذب شديدة لطمة
. تعاىل اهللا اسم يعلو أن أجل من ذلك كل يتحمل ظل أنه إال اإلهانة

 قومه رقي مسئولية لحتم ملا ولكنه مكة يف واألمني قبالصاد يعرف كان
 كذل واستبدل السابق، احترامه فقَد. والعز اجلاه بوطاِل بالكاذب سمي

 من العامل حترير أجل من ذلك كل لحتم ولكنه واالستحقار، بالكراهية
  .فيه والصالح التقوى وإقامة واألوهام اجلهل

E�cd%�1א�K	��#� �
 من بأنفسهم يضحون الناس إن إذ اإلنسان حياة يف شيء أغلى الوطن

 أنه إال ،منه اهلجرة يريد يكن ومل وطنه، حيب أيضا � النيب كان. أجله
 من لوطنه حبه تقدير وميكن. تعاىل اهللا لوجه أيضا التضحية ههذ قدم

 شديدا حزنا حزن لقد. منه اهلجرة عند ا نطق اليت األليمة الكلمات
 أَرِض خير أَنِك عِلمت" :إياها خماطبا وقال مكة على أخرية نظرة فألقى
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 ما ِمنِك أَخرجوِني أَهلَِك أَنَّ ولَولَا اللَِّه ِإلَى الْأَرِض وأَحب اللَِّه
تجر٦١".خ    

 التضحية قدم ذلك بعد ولكنه مكرها، التضحية هذه � النيب قدم لقد
 � النيب عاد فقد كله، العامل يف نظري له ليس كنموذج بالوطن العظيمة

 جيش املرة هذه معه وكان منها، خروجه من أعوام مثانية بعد مكة إىل
 فتحها ومت مقاومته مكة أهل يستطع فلم جندي، آالف عشرة قوامه
 يف منها خرج أن بعد فاتح كقائد مكة يف فدخل املباركتني، يديه على
 خمرجوه وكان. فحسب واحد رفيق بصحبة الشديد احلزن من حالة
 املضطربة كاألم تلتاع مكة وكانت طاعته، قبلوا أو ماتوا إما منها

 اهللا بيت لكون املدينة هلذه ديدالش حبه من الرغم على ولكن. لتحتضنه
 ساعة يف آووه الذين القوم ملشاعر ومراعاةً اإلسالم أجل من فإنه فيها

 املرة هذه وكانت املدينة، إىل وعاد مكة يف اإلقامة عدم قرر العسرة
  . بوطنه فيها � النيب ضحى اليت الثانية

E�cd%א��E+א���#� �
 ظل. حياته طول هايتحمل وظلّ كأْداء مصاعب � النيب حتمل لقد
 ينعم ومل مكة يف والتعذيب اإليذاء من لصنوف يعرضونه الكفار
 ذلك إىل إضافة. مضجعه أقضوا املنافقني ألن أيضا املدينة يف بالراحة
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 يستيقظ مث الليل منتصف وإىل النهار طول يعمل يظلّ � النيب كان
 يلةمج مالبس يلبس مل. راحته بكل ضحى وهكذا تعاىل، هللا ويتعبد

 لن هلن قال أمواال زوجاته منه طلبت وملا شهية، أطعمة يأكل ومل
 يف راحة بكل ضحى أنه على تدل األمور هذه كل. حيايت يف تنلنها
  .حياته

E�cd%א��Y��>O�#� �
 وأحد أيضا، باألقارب يضحي أن حني كل مستعدا � النيب كان
 كبرية، لةعائ من سيدة قبل من سرقة ارتكاب حادث ذلك على األمثلة
 لن وقال شديدا غضبا ذلك من � النيب فغضب الناس، بعض هلا فشفع

 ذلك فعلت فاطمة ابنيت كانت ولو العدل، إقامة أجل من بأحد أكترث
   ٦٢.أيضا لعاقبتها
 أكثر وما خاطره يف جيول كان ما على احلدث هذا دل لقد

 حيةللتض مستعدين الصحابة كان املثال، سبيل على. عليه الرباهني
 يرسل � النيب كان ذلك مع � النيب أجل من ونفوسهم بدمائهم

 املقدمة يف � عليا جيعل وكان احلرب، يف املواقع أخطر يف أقاربه
 أن النتيجة وكانت ،� محزة مع احلال وكذلك غزوة، كل يف دائما
 غزوة يف � محزة استشهد فقد الغزوات، يف استشهدوا أقاربه أعز
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 والثاين � النيب عم األول كان الشام، إىل يةسر يف � وجعفر أحد
  .عمه ابن

E�cd%א��`a���#� �

 ال منهم خطأ البعض إن حىت عظيمة، تضحية بالنفس التضحية
 هذه � النيب قدم لقد. بالنفس التضحية إال حقيقة تضحية حيسبون
 من نوع كل حتمل لقد. البشر بين أجل ومن اهللا لوجه أيضا التضحية

 الظلم أنواع أشد مكة أهل عليه مارس لقد. احلق شرن سبيل يف اخلطر
 قط يبال مل ولكنه لقتله، جوائز عن وأعلنوا التوحيد، إىل دعوته جبريرة
 خوف دون أعدائه ألد يقصد فكان السبيل، هذا يف حبياته خياطر وظل

 الطائف إىل مرة وحده وتوجه اإلسالم، دعوة تبليغه أجل من ووجل
 تبليغه نتيجة وكانت. ألداء أعداء له انواك ملن خاضعة كانت اليت

 والكالب األشرار الشبان بعض جعلوا الطائف رؤساء أن هناك الدعوة
 لقد. تعضه الكالب وكانت األحجار عليه يلقون فكانوا ،يالحقونه

 جسده أدمي حىت باألحجار ورشقوه أميال عدة إىل � النيب الحقوا
 شدة من األرض على يسقط � النيب كان. بالدم نعاله وامتألت
 مث ذراعيه من ينهضونه كانوا األشقياء هؤالء أن إال زيفـوالن اجلروح

  .ضربه يواصلون
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 فخرج املدينة هاجم قد العدو أن ضجة أثريت الليايل إحدى ويف
 وبينما. الضجة هذه سبب ملعرفة مكاٍن يف واجتمعوا بيوم من الصحابة

 سابقا خرج أنه وتبني ،خلارجا من آتيا � النيب رأوا إذ كذلك كانوا
 املدينة العدو يداهم أن خشية الضجة تلك حقيقة معرفة أجل من مبفرده
  ٦٣.أهلها من غرة حني على

 اشترك اليت حنني غزوة يف ظهر بالنفس للتضحية آخر مثال وهناك
 إىل انضموا بل حقا اإلسالم يدخلوا مل الذين الناس من كثري فيها

 أمام اندحروا وبالتايل مكة، فتح يوم وميق بدافع املسلمني صفوف
 أيضا املسلمني مطايا جِفلت هناك من هروم وعند ،هوازن هجمة

 األعداء جيش أمام يبق مل أنه النتيجة وكانت امليدان من رب وأخذت
 لقد. صحابيا عشرواثين  � النيب سوى جندي آالف أربعة من املكون
بأمراً هؤالء قتل وكان جانب، كل من السهام من وابل عليهم ص 
 من � النيب خيرجوا أن الصحابة أراد. الظروف تلك ظل يف حمتوما
 أن إال بغلته بلجام عنهما اهللا رضي والعباس بكر أبو فأخذ املكان ذلك
: قال مث التقهقر، من بدال وتقدموا جلامها اتركوا: قال � الكرمي النيب
 أبايل لست احلالة هذه ويف ،كاذب بنيب لست أي ٦٤.كذب ال النيب أنا

  . السبيل هذا يف حبيايت
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 املهاجم كان وملا ملهامجته، أعدائه أكرب أحد فتقدم أُحد غزوة يف أما
 ذلك من الصحابة منع � النيب ولكن صده، الصحابة أراد حمنكًا قويا

  ٦٥.عليه أرد أن بد فال مهامجيت يريد دام فما ين،يأِت دعوه: وقال
 خفية مؤامرات � النيب ضد حييكون األعداء بدأ دينةامل قدم وملا 

 شخص أُرسل املرات إحدى ففي. ضده احلرب خوضهم على عالوة
 كان. عليه وقبض كيده يف ينجح مل أنه إال خفية � النيب لقتل مكة من

 يسقطوا أن وأرادوا حيهم يف مرة دعوه فلقد لقتله، باملرصاد أيضا اليهود
   ٦٦.فرجع بكيدهم علم � النيب أن إال حجرا رأسه على

 منه يتناول يكد ومل مسمته، أا إال الطعام ىلإ يهودية امرأة دعته ومرة
   ٦٧.حقيقته عن تعاىل اهللا أخربه حىت لقمة

 الطريق يف وكمنوا املنافقني بعض تقدم تبوك غزوة من العودة عند
 فعفا ذلك، على أطلعه تعاىل اهللا ولكن وقتله، الظالم يف مهامجته وأرادوا

  . أيضا هؤالء عن � النيب
 القول ليمكن حىت وكثرية خطرية هجمات عليه شنت لقد باختصار،

 يف الوحيد السبب وكان لقتله، حماوالت وكانت إال يوم ميض مل أنه
 فلقد. الصاحلة واألعمال التقوى إىل ودعوته بالتوحيد مناداته هو ذلك
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. احلق وإقامة الصدق نشر يف واستمر يوميا بنفسه خياطر � النيب كان
 للتضحية فرصة وجدوا الذين أولئك يبجلون الناس أن والعجب
 يعترفون ال ولكنهم ،الكبار باملضحني ويصفوم ا فضحوا بأنفسهم
 أجل من يوميا بنفسه التضحية قدم الذي العظيم الرجل هذا بتضحية

 مصاحله عضلب األعداء يد من عصمه قد تعاىل اهللا أن واحلق. احلق
 من تقصريا يكون وال بالنفس، املخاطرة هي التضحية ولكن وحكَمه،
  . وآن حني كل للخطر نفسه يعرض ظلّ أنه مع ميت مل أنه الشخص

E�cd%%��א���3#�E�S�%C���א �
 ضحى بل فحسب بنفسه العامل رقي أجل من � النيب يضح مل

 أن عموما لوحظ لقد. الشأن عظيمة التضحية وهذه. املستقبلية بذريته
 التضحية وإن. أوالدهم ا لينتفع كبرية تضحيات يقدمون الناس

 اإلنسان، بنفس التضحية من أعظم تكون األحيان من كثري يف باألوالد
 حرم لقد. أيضا التضحية من النوع هلذا رائعة أسوة � النيب قدم ولقد
 � النيب لمث حكيما شخصا إنَّ. ٦٨الصدقة أموال أوالده على � النيب
 يأيت أن وميكن واحدة حال على يبقى ال الزمن أنب كاملة دراية على
 مع ولكنه اآلخرين، مساعدة إىل فيه حيتاجون وقت أيضا أوالده على
 ذلك أوالده على أغلق أنه أي. أوالده على الصدقة حرم ذلك كل
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 قراره يف آخر سبب من وليس بالفقراء، للنهوض املفتوح الوحيد الباب
 الناس لتصدق الصدقة تلقي أيضا ألوالده أجيز لو أنه يف فكّر أنه إال اهذ

 أنبياء أوالد شاكلة على م عالقته إىل نظرا أوالده على صدقام مبعظم
 العيش ضيق من يعانون اآلخرون الفقراء سيظل وبالتايل إسرائيل، بين

 � النيب حرم مشقتهم من اآلخرين املسلمني للفقراء فإنقاذًا والفاقة،
. اآلخرين املسلمني أجل من بأوالده ضحى وكأنه الصدقة، من أوالده

 هذه حقيقة املسلمون أدرك لو! وأروعها التضحية هذه أعظم ما
 ألنه وذلك العيش، ضيق يعاين السادات من فرد أي بقي ملا التضحية

 على كذلك اآلخرين املسلمني أجل من بأوالده � النيب ضحى كما
 وباب ،� تضحيته مقابل رائعة بتضحية يقوموا أن اأيض املسلمني
  . اهلدية باب عنه عوضا يفتحوا أن ينبغي � النيب أغلقه الذي الصدقة

 يندر عظيمة تضحيات للعامل � اهللا رسول حممد قدم لقد باختصار،
 اليدين، خايل العامل هذا إىل جاء لقد. كله العامل يف نظري هلا يوجد أن

. اليدين خايل العامل هذا وغادر ملكًا، كونه على يناليد خايل فيه وعاش
 أيضا وفاته وبعد حياته، يف عنده كان ما كل ويعطي ينفق ظل لقد

 أناس توالها بل لذريته باخلالفة يوِص مل أي لآلخرين، شيء كل أعطى
 وبارك حممد خلفاء وعلى حممد آل وعلى حممد على صل اللهم. آخرون
  . جميد محيد إنك وسلم
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 حيجبوا أن وحياولون العظيمة الشخصية هذه إىل اليوم الناس يسيء

 األديان مجيع من الناس من والنبالء اجلادين أن أرى ولكين. النرية ذاته
 سيتعلمون وطهارته وتضحياته � النيب إحسانات على اطالعهم بعد

 اأيض هلم نبيا سيعتربونه البشر بين إىل حمسنا إياه وبعدهم .احترامه
 سريته يعرفون سوف أيضا واملسلمون قومهم، بأنبياء يؤمنون مثلما

 النعمة ذه يكفروا ولن آثاره، القتفاء ويسعون أكثر حياته وأحداث
 الدين عن اإلعراض من وبدال ا، تعاىل اهللا حباهم اليت العظيمة

 وملذاته بالعيش التمتع من وبدال بأحكامه، للعمل جاهدين سيسعون
. كله العامل نفع وحياولون اآلخرين أجل من التضحية ىعل يعتادون
  .العاملني رب هللا احلمد أن دعوانا وآخر. لذلك تعاىل اهللا وفقهم
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  الكرمي رسوله على ونصلي حنمده  الرحيم الرمحن اهللا بسم

   هو الناصر-بفضل اهللا ورمحته

ò»‰@´½bÈÜÛ@����@ @
 الظروف بشىت مير فإنه تعاىل، اهللا خلق ما أعجب من البشري العقل

تارةً  الوجدان أجواء يف وحيلق الفلسفة، أدلة فتارةً تستهويه واألحوال،
 به وتسمو حينا األعماق السحيقة إىل العلم غوامض به تغوص أخرى،

 متلكت األحوال هذه إحدى كانت. أحيانا األعايل إىل اهليام أنواء
 عقلي وكان ،� الرسول حياة يف التفكري يف امستغرق كنت كياين،
 السباحةُ وجعلَت علي، يطغى أخذ بقليب فإذا حدودها، يدرك أن حياول

 القيود، مجيع من حمررا فكري -سواحله تعلم ال الذي -اخلضم هذا يف
 مدى جمتازا السماء أجواز يف حيلق وأخذ واملكان الزمان قيود من فتحرر

  .وقوته إمكانياته
Z�E�Gوא��C�� �

 وجنوما وهاجة، مشسا فيها فرأيت السماوات، حنو أنظاري ارتفعت
 من شعاع كل كان !للقلوب اختالا أشد وما !منظرها أى ما متأللئة،
 من الكون إىل يتطلع حمبوبا وكأن يل بدا احملبة، بتباشري متأللئًا أشعتها
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 كنت  كل مأخذ،املتأللئة، فأخذ هذا املنظر من قليب األضواء وراء
صورة احلبيب األزيل الذي  أي أحٍد، صورةَ األضواء تلك يف أستشف

 قال من شعور عندئذ يغمرين وكان احملاسن، هو أصل جامع لكل
  :معناه ما باألردية
 وذلك ،باألمس منريا بدرا رأيت ملا االضطراب أشد اضطربت لقد

  .يبـحبي مجال مسات بعض حيمل كان ألنه
 قرص التفكري لوال أن رأيت هذا يف غارقا سأظل كنت إالم أدري ال

 القمر يل وبدا تتضاءل، أضواؤها وبدأت يصفر وقد أخذ الشمس
 من انسحب قد النور أعارها الذي وكأن وختتفي، تغور وكأا والنجوم
 وراء من املتطلع الوضاء الوجه ذلك نور من حرمت وكأا ورائها،

 واحلياة بالنور املتدفقة السيارةالكواكب  تلك فأصبحت األضواء،
 زائغ األنظار تائه ويسرة مينة تفتلفّ. اهلامدة التربة من كتل وكأا

 أمثايل ببصري يقع على فإذ اآلن؟ سيحدث الذي ما: وتساءلت األبصار
 من األلوف ومئات بل ألوفا ورأيت األرض، أعماق يف اإلنسان بين من

 بكاء يذوبون جامثني أو همرؤوس على مكبني الظاهر يف عقالئهم
 نور! إهلي يا: إهلًا بالشمس يستغيث من منهم آهلتهم، بدعاء وتضرعا

 واقِض باألوالد، العقيم زوجي حضن وعمر بأشعتك، املظلمة داري
 احلالكة ساعايت نور! القمر إهلي يا: يقول من ومنهم. أعدائي على

: ينادي من ومنهم. دارنا عن واآلالم اهلموم وأبِعد الباهرة، بأضوائك
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ا ي وحبوري، راحيت ومنابع وسروري أفراحي مدعاة أنِت النجوم، أيتها
 ويأيها أحبائنا، قلوب إلينا واصريف باحلب بيوتنا عمري الزّهرة، أيتها

 وحول عرضة للمصائب، جتعلنا وال غضِبك جام علينا تصب ال املريخ،
  .أعدائنا إىل غيظك
اإلنسان أشقى ما: نفسي يف وقلت الفظيع، املنظر اهذ كثريا قليب راع 
 إذا !مروعة فظيعة كياناٍت اجلمال الرائعة األشياء هذه من جعل الذي
 لباسه جبمال ويشغف وجهه، من بدال احلبيب مخار يهوى العاشق أخذ
: قائال إليه لباسه ورمى احلبيب منه خرج احلقيقي، مجاله عن الهيا

 حمبوبه جسم على كان الذي اللباس بذلك إذاف برؤيته، ومتتع اذهب
: نفسي يف فقلت. ورديئًا قبيحا أصبح قد اجلمال من نوع كل جيمع
 وما أروعها وما أمجلها فما أيضا، السماوية األجرام حال هي هذه

 عن جتردت إذا ولكن !فيها يتجلى األزيل احلبيب وجه ما دام أجلها
 الفلك علماء ألن روعتها، تبددت مقصودة ذاا توأصبح الوجه ذلك

 أو املعادن من كتلة إىل وحيولوا احلالة هذه يف حيللون النجوم واألجرام
 إىل حتسر بكل إىل النظر األفكار هذه دفعتين. الغازات من كرة

 وعقله اإلنسان إىل نظرت مث الذابل، الزائل مجاهلا وإىل السماوات
 أطرب خالٍب بصوت إذاف اخلواطر هذه يف تائها كنت وبينما. الضائع
 أمساعي إىل يتناهى األلباب، وميتلك القلوب يستأسر األحلان، من وأحلى
 ِللْقَمِر ولَا ِللشمِس تسجدوا لَا�: واجلزالة اجلالل ملؤها بلهجة يل وقال
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 خلق أنه واعلموا �٦٩تعبدونَ ِإياه كُنتم ِإنْ خلَقَهن الَِّذي ِللَِّه واسجدوا
 وخادمة حلكمه وتابعة إلشارته خاضعة وهي والنجوم والقمر الشمس

  .وحده احلكم وله اخلالق هو أال له،
 وكأا األرض بدت !للنفوس أملكه وما !الصوت ذلك تأثري أشد ما

 أفاقوا وكأم اإلنسان بنو وأصبح الصوت، ذلك بقشعريرة لقوة أصيبت
 فتقدموا واحلياء، واخلجل الندم ألوان تعلوها بوجوه فنهضوا سبام، من
 األزيل احلبيب وعاد مجاهلا السماء واستردت له، فخضعوا خالقهم إىل

 وصارت النجوم، وأضواء والقمر الشمس أنوار وراء من العامل إىل يتطلع
 علماء آراء وبدت وعال، عز اهللا جلالل مظهرا العامل ذرات من ذرة كل

 اضربوا: متربئني العشاق وههموج يف وصاح تافهة، ونظريام الفلك
 بالقشور تتمسكون إنكم إذ احلائط، عرض واملعدنية الغازية بنظرياتكم

 يشرق من مجالَ ترون وال اللباب، إىل لينفذ بصركم تستشفوا وال
 .األنوار هذه وراء تعمل من ويد الغازات، ودخان املعادن ركام وراء

 بعوامل ميتة هامدة الفلك علماء يزعمها اليت -اخلامدة القمر تربة فرأيت
 بل وحياا، وملوا ماهلا واحلرارة، وللربودة ماهلا. متهللة -آالف السنني

 اليوم من لتسمى تشرفت بأا وحبورا طربا تشرق ذراا من ذرة كل
 الصعداء فتنفست قليب يف نخز شيء وهنا. اهللا آيات من آية فصاعدا
  .السماوية جراملأل رمحة الصوت هذا كان: وقلت
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 العلى السماوات يف التصور عامل يف ورأيت أَجلْت النظر أكثر، مث
 عامل يف وجوههم رأيت قد وكنت والطهارة، اجلمال غاية يف خلقا

 يف رأيتها اليت صورم على هذا العامل يف ورأيتهم والرؤيا، الكشف
 ال لطيفة أجسام ذوي ة،الوداع غاية وكانوا يف متاما، سابقا الكشف
 وسريم بريئة صورم كانت الروحانية، األنظار إال أصحاب يبصرها
 كأن عشي، وال غداة مبرور حافلني غري كادحون جادون وهم طاهرة،

 متحركة آالت وكأم موالهم، خلدمة خاضعة ساعام من دقيقة كل
 وههموج على احلزن آثار الفكر بعني أبصرت لكنين سيدهم، بإشارة
 يف وحبثت. الكآبة من مسحة نضرا على تبدو وكانت املشرقة، اجلميلة

 كان له، موجبا شيئًا أجد أن دون هلذا احلزن الداعي عن السماوات
 يا اهلم هلذا سببا كان الذي فما عنه، راضون وهم عنهم راضيا موالهم
 رأيت. ومروع مهول مبنظر أنا فإذا األرض، إىل النظر فأعدت ترى؟
 فيها فوجدت املقدسة، السامية األرواح تلك باسم شيدت شاخمة مباين

 ذوي جساما رجاال هناك وألفيت يعبدوا، الناس كان اليت متاثيلها
 علوم وكأن وجوههم على باجلدية يتظاهرون كانوا فضفاضة، جبب
 يفضون وكأم حوهلم ملن ويقولون رؤوسهم، يف جتمعت كلها الدنيا
 أعمارهم يستهلكوا أن بعد إال الناس يدركه ال قًاعمي سرا إليهم

 يقولون وكانوا السنني، لعشرات ااهدات عناء ويتجشموا متعبدين،
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 طريق وخري. ٧٠اهللا بنات -باهللا والعياذ –الواقع يف املالئكة إن: هلم
 كانوا أم أي. هؤالء بناته على نستويل أن أهوائنا حسب اهللا الستمالة

  . الغاية هذه هلم حتقق اليت العبادات على -زعمهم حسب -الناس ونيدلّ
 هؤالء يفدون حبيام فكانوا سرورا، تتهلل حوهلم الناس وجوه كانت

 آخرين بأناٍس أنا فإذا أخرى ناحية إىل التفت مث. املتبحرين العلماء
 أتباعهم من لفيف مع بئر عند واقفني وكانوا كالسابقني جببا البسني

 سر على يطلعوم وكأم معهم يتكلمون وكانوا بينهم، مافي ويتناجون
 جبريرة وماروت هاروت امللكان البئر هذه يف حبس قد أنه وهو عميق

 أما على يصرون املتجببني هؤالء بعض كان عاهرة، غرام يف وقوعهما
 أساتذم أحد أن يزعمون كانوا وبعضهم ، يف البئرهنا حمبوسني ما زاال
 أبدان يهز كان الذي األمر عقب، على رأسا يف البئر نيمعلق رآمها

 على حىت االعتداء عن يكف مل اإلنسان أن عرفت وآنئذ أتباعهم،
 ذلك بنفس أنا فإذا رأيت مما الدهشة تلك يف كنت وبينما. املالئكة
 احلب من عجيب بامتزاج ينبعث كان الذي احللو األخاذ الصوت

 ،٧١اهللا ببنات وليسوا اهللا عباد هم ةاملالئك إن: يقول وكان واجلالل،
 الناس فتنبه ،٧٢أمرهم ما اهللا يعصون وال طاعته، حق اهللا يطيعون إم
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 وهدمت البالية، عقائدهم على وتندموا غفوم، من وصحوا سبام من
 وأسست هللا، املزعومة البنات هذه باسم شيدت اليت الشاهقة املباين تلك

 كانت اليت اآلبار تلك وختربت القهار، واحدال اهللا باسم معابد مكاا يف
 فرأيت زائر، يزورها ال معطلة وصارت املالئكة، لعصيان تذكارا
 ببعض اتسخت أن بعد ثيابهم نقَّى قد غاسال كأن مستبشرين املالئكة

 رمحة كان الصوت ذلك إن وقلت آخر، تأوها فأطلقت الدنسة، البقع
  .أيضا للمالئكة
EZ���4�2ن�وא��*�� �

أقدم  ما فقلت مث انصرفت عما سبق وتوجهت بنظري حنو الزمان،
 هذه مىت ومنذ بأعماهلم؟ قائمون املالئكة هؤالء مىت ومنذ الزماِن؟
 تطورات من كم يدري من واجباا؟ تؤدي حوهلا والكواكب الشمس
 لو واآلالم؟ لألفراح مقياسا الزمان ظل مىت ومنذ كيف الزمان؟ شهدها

 من اهللا خللق قدم مبا الكائنات أفخر لكان حيا ناكائ الزمان كان
 رأيت إذ اخلواطر هذه يف كنت وبينما. حمدود غري أمد إىل خدمات
 فاٍن، غري الزمان إن: يقولون أناسا ومسعت الزمان، وجه يف وصمتني

 الزمان إن يدعون آخرين ومسعت متاما، تعاىل كاهللا وأبدي أزيل وإنه
 للدمار، عرضين ألنه جائر وإنه فالن، بقريـيب أودى ألنه غشوم ظامل

 ويف. األقوال هذه من حلزن حيا كائنا الزمان كان لو: نفسي يف فقلت
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 وما� يزعمون الذين إن: يقول نفسه الصوت ذلك مسعت اللحظة تلك
 من يعلمون وال خمطئون، فإم بعينه إله إنه أو ،�٧٣الدهر ِإلَّا يهِلكُنا
 ما إال شيء يبقى فال اهللا وحده، بيد واإلحياء اإلماتة ألن شيئًا، احلقيقة

 ذلك قال مث. األعراض من كعرض إال له الدهر وليس اهللا، أبقاه
 تسبون فإنكم وجل، عز اهللا لصفات مظهر هو إمنا الدهر؟ ما: الصوت

 الصوت، ذلك صاحب إىل دنوا قليب فزاد. الدهر تسبون عندما اهللا
  . أيضا للدهر رمحة كان الصوت هذا إن: حببه يفيض بقلب فقلت

EZ�ض����� �
: نفسي يف فقلت كوكب األرض، إىل الدهر عن أنظاري وانصرفت

 منها أمجل إا بل األخرى، الكواكب من مجاال أقل ليست أرضنا إن
 أما الضوء، عاكسات إال ليست األخرى الكواكب ألن ،بادي الرأي

 اخلضرة من أنواع على حتتوي هي، فمضيئة فإضافة إىل كوا أرضنا
 دفاقة، وعيون رافلة، وأار باألزهار، مكللة وجبال املناظر، وبدائع
 باألزهار، متربجة وغابات باألمثار، متدلية وأشجار مظللة، ووديان
 متقافزة وحيوانات وثّابة ومواش مغردة، وطيور بالغالل، مهتزة وحقول

 األرض هذه آنذاك يل وتراءت. حيصى ال مما وغريها وإعجاب، دالل يف
 السامة وحشراا وعقارا وثعابينها وحوشها أرى طفقت حىت مجيلة
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 اجلمال؛ غاية يف الطاعون، تسبب اليت وجرذاا وبعوضها األخرى
 أحيانا، اإلنسان ويفترس متوحش حيوانٌ شك ال األسد أن ففكرت

 بقاهر شجاعا وصفنا ولَما الشجعان شجاعة اختربنا لَما لواله ولكن
 بين على االعتداء غري االختبار هلذا وسيلة لإلنسان بقي ولَما األسود،

 إن إذ أيضا؛ ميتا يفيدنا بل فحسب حيا ينفعنا ال الوحش وهذا نوعه،
  . وزخرف وزينة دواء وجلده وأنيابه وخمالبه شحمه

 وجد ملا األفعى لوال :وقلت من حلمها، أنفع سم األفعى أن وتبينت
 أصحاب شفي ملا العقرب ولوال ،"األفعى قرص"بـ املعروف دواءال

 وسيلة غري البعوضة أجد مل وكذلك جراحية، عملية بغري الكلى حصوة
 ليال تنبهنا كيف املسكينة الناموسة هذه محئة، وأرض رطيب جبو إنذار
 األرضية واملصارف ونتنة، وسخة البيت يف املاء جماري بأن وختربنا وارا
 ويضيعوا، املياه نعمة عن ساهون الناس وأن باألوساخ، مملوءة ةللمدين

 ال ترانا وعندما. بواجباتنا وتذكرنا تنبهنا تنفك ال إا القول وقصارى
 املرض انتشار إن. إىل اللدغ وتضطر تغضب الكسل نتجنب وال نتحرك

 وااري األرضية الرطوبة كثرة إىل يرجع مثلما البعوض إىل يرجع ال
 باختصار،. املهملة واملياه النتنة املصارف وقذارة املتعفنة الوسخة ائيةامل

 ذرة كل يف يل ومتثلت خالقه،  جلمال رائع مظهركائن كل يف يل بدا
 والقرى، املدن إىل فجأة نظرايت صعدت ولكن األزيل، احلبيب صورة

 واحليوانات واألار واألحجار واألشجار للجبال يسجدون بالناس فإذا
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 وطغت الصافية طبيعيت فتعكرت اللباب، دون القشور على ويتهافتون
 مباليني مليئا الصايف النقي املاء إيلَّ وعاد الكآبة والكراهية قليب على

 النضرة املروج يف وشعرت والعقرب، واألفعى األسد عن ناهيك الديدان
 ذهه أن ورأيت نتنة،ال اآلسنة من اخلضرة كريهة مثرية بروائح أيضا

 شيء كل وكأن يل وبدا واحدا، يوما وال للبقاء تصلح تعد مل األرض
 اليت العاهر العجوز كتربج إال ليست اخلالبة مناظرها وأن. ميتا صار ا
 صورا قبح تستر أن واحللي احليل ألوف على الرغم من تستطيع ال

 مسعت إذ واألفكار اهلواجس هذه يف كنت وبينما. سريا وسوء
و الَِّذي خلَق لَكُم ه� :يقول انبعث وقد نفسه واألخاذ لعذبالصوت ا

 اإلنسان، خلري فيها وما األرض  أي خلقت هذه�٧٤ما ِفي الْأَرِض جِميعا
 إمنا تلك األشياء كل وغالهلا، ومثارها وطريها ودواا وأارها جباهلا إن

 � القهخ إىل ا يتقرب وأن اإلنسان، أعمال تتنوع أن إىل دف
 هذه من يتراءى كل ما إن. على الوجه األمثل األمانات هذه باستخدام

 يستفيد من فبورك لإلنسان، بالٌء بادي الرأي قبح أو حسٍن من األرض
 ثقل أزيح قد وكأنه بدا إال الصوت هذا سمع أن ما. اهللا إىل ويتقرب به

 نفسه العامل هذا وأصبح العامل، ذرات من ذرة كل رأس عن عظيم
 حلقات من حلقة إال ليست اآلخرة جنة يل كأن وبدا جنةً، يل يتراءى

 إىل أسرعواف الصوت ذلك إىل استمعوا أناس من كم. الدنيا جنة
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 من منهم بدر ما على متندمني والبدعة الشرك من تائبني خالقهم
 حلبيب مجاِلي وعادت اهللا، جلالل مظهرا الدنيا عادت وبالتايل !األخطاء
 ذلك إن: وقلت عميقة تنهيدة فتنهدت. عظيمة بروعة يهاف يتراءى

  .أيضا لألرض رمحة كان الصوت
EZ��E��QS�� �

 املخلوقات، سائر دون اإلنسان عبادات يف النظر أمعنت ملا
 ِعالته على املتواصل كفاحه وعاينت أخطائه، من توبته وأبصرت

 الدنيا ههذ يف املخلوق هذا أروع ما فقلت سرورا قليب اهتز وزالته
 ذا أمتتع كنت بينما ولكن !للقلوب استهواءه أشد وما !الفاتنة

 املتفرعة  حلاهم بدوا منسوداء، حلال مرتدين إذا بأناس الشعور
حتلق . الدين علماء كما لو أم اجلادة ووجوههم الفخمة وسبحام

 بأقواهلم ويتأثرون باهتمام إليهم يرهفون السمع الناس من حشد حوهلم
 كانت. سحرهم ضحية الدنيا راحوا أهل معظم وكأن بدا يل. تأثر اأمي

. واملواساة احلب عبري أقواهلم من ويفوح العلم آثار وجوههم تعلو
 أمل وألي تفرحون؟ علَام األشقياء، أيها يا: قائلني الناس فخاطبوا
 لكم حفرها اليت النار من السحيقة اهلوة عن يبلغكم أمل تعيشون؟
 تلك وتنتظركم بالكربيت، تضطرم اليت األبدية النار اإ آباؤكم؟
. أنوارا العامل ظلمات يف مقابلها تبدو حبيث جدا احلالكة الظلمات
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 وكيف النجاة؟ تطلبون وجه وبأي مسرورون إذًا؟ فرحون أنتم فلماذا
 يلتقيان؟ ال والدنس الطاهر أن تدرون أال تتمناها؟ أن جترأت قلوبكم

 وأنه الطهارة يدعي منكم من املاضي؟ يغري أن أحد ةباستطاع يعد ومل
 ألن بنفسه؟ يتطهر أن بإمكانه أن يدعي منكم من اهللا؟ لقاء يستحق
. للطاعة ال للعصيان سبب أحكامها وأنّ ،٧٥تطهر وال تدنس الشريعة

 حكما يرفض الذي أن حني يف األحكام؟ جبميع العمل يسعه ومن
 تنجس النجاسة من ذرة أو قطرة ليستأ. عاصيا فسيصبح منها بسيطًا

  ونقيا؟ طاهرا الشيء ذلك كان مهما فيه تقع ما كل
 تكونوا أن باستطاعتكم أو أطهار أنكم تظنوا أن إذن ميكنكم فكيف
 فأزله عليه اهللا نعمة ونسي إمثًا اقترف آدم أباكم أن أنسيتم طاهرين؟
 ،٧٦واآلمثني العصاة من وجعلهما أمكم هي اليت وزوجه هو الشيطان
 أن أترجون أوالدمها؟ من وأنتم معاصيهما ترثون ال أنكم تظنون فكيف

 حسنام وتلقوا دينهم؟ تؤدوا وال وتركتهم آبائكم ثروة على تستولوا
 هذا لعنة تتقون فكيف اخلطيئة ورثتم وإذا سيئام؟ تصيبكم وال

 رحيم أنه لةاجله أيها تعرفون أال لكم؟ سيغفر اهللا أن أتزعمون املرياث؟
 عدله ينسى أن ميكنه فكيف عدلَه، ختالف ال رمحته وأن أيضا، وعادل

   ألجلكم؟
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اليأس  من قوي جارف بتيار تفيض كان خطابام أن الحظت لقد
 الوجوه واليأس احلرمان بسبب فذبلت كلها، اآلمال جبال حبيث تنسف

 بل ألعوبة وأهلها الدنيا يل وبدت بالسرور، تتهلل قليل قبل كانت اليت
: وقالوا صراخهم إىل العلماء عاد االستراحة من شيء وبعد. حمطمة دمية

 وإن لتحقيقها، طريقًا هناك ألن حتطمت وإن آمالكم من تيأسوا ال
 رمحته لكن عقابكم، اهللا عدلُ اقتضى لقد. ببشارة مقترن إنذاركم

 بريء وهو يصلب لكي الوحيد ابنه الدنيا إىل بعث ألنه وذلك أنقذتكم،
دعا وياليهود فصلبه املسيح بصورة الدنيا يف فتمثل. صادق وهو كاذب 
 صار وبالتايل به املؤمنني مجيع عبء فتحمل ارتكبها، جريرة أية دون

 اهللا عدل سيتحقق وذا. خطاياكم حيملْ به فآمنوا .٧٧لنجام ذريعة
  .العامل وينجو أيضا ورمحته تعاىل

 فاحتفل فرحا، يتقافزون الناس وأخذ انيةث زال قد اليأس أن رأيت لقد
 الذي بالصليب ومتسكوا الناس فاندفع نظري، له يسبق مل بِعيٍد العامل
 تارة صدورهم إىل ويضمونه تارة متحمسني يقبلونه فأخذوا جناهم

 أن بعد رأيت أنين غري اجلنون، حد إىل مفرط حبماس وتلقَّوه أخرى،
 ال: قائلني يتهامسون كانوا الناس ضبع أن احلماس فورة بعد اهلدوء ساد
 أمل رسالة ولكن االمث، ارتكاب اإلنسان يتجنب أن يستحيل أنه شك

 يكون أن بد فال اهللا على واجبا العدل كان إذا. مفهومة ليست املستقبل
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 الربيء فعقاب العدل، يناقض اآلمث عن العفو كان وإذا. عادال أيضا ابنه
حبيث  الناس محل خطايا اهللا إذن البن تسىن فكيف العدل؛ يناقض أيضا
   كونه بريئا؟خبطاياهم رغم اهللا أخذه
 اخلطيئة دامت فما اخلطيئة، جزاء املوت أن أُخِبرنا لقد: قالوا مث 

 املطلق فالعفو إذًا جزاؤها؟ هو الذي املوت بقي فكيف اآلن باقيةً ليست
  . عقاا هو الذي املوت انقراض يترتب عليه اآلثام عن

. اآلثام منهم فتصدر خيطئون زالوا ال بأم الناس بعض اعترف مث
 إليها نندفع فلماذا بتاتا عنا زالت قد املوروثة اخلطيئة كانت فإذا
 األمر هذا عن يتحدثون اآلخرون مسعهم وملا االتقاء؟ رغم اآلن

 تصدر: اآلخرون وقال نذنب، أيضا حنن: قائلني وانربوا تشجعوا
  .أيضا اآلثام منا

 أسوأ ما اهللا؟ خلقنا ملاذا: يقولون أنفسهم الناس هؤالء تصورت مث
 عن نبتت أا كيف! العليا املثل من عندنا تعد كانت اليت البشرية

 اخلطيئة وكانت !ا تغذت وكيف جوها يف منت وكيف اخلطيئة بذور
 فاسد شيء خلق وراء من ترى يا اهلدف كان فماذا !ولفيفها لفّها

 اليأس إال لنا يتراءى ال إذ هي؟ وملن باجلنة؟ يسمى لذيا ما كهذا؟
 هذه يف يتخبطون كانوا فبينما. السعري حقيقة إال نتبني وال والقنوط،
 حل قد كان الذي - واملنعش احللو الصوت بذلك فإذا اهلواجس
 العامل وسادت األجواء يف ارتفع - من قبلُ مرارا الدنيا هذه معضالت
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 كل وأخذ إليه يصغي إنسان كل فهب. صداه من منبثة مطربة أنغام
 وأعطى الصوت ذلك فارتفع. واألمل الرجاء  بعواطف خيفققلب
:  بالقولوأمثايل بكالمي رهاأُعب الشأن، هذا يف مفصلة رسالة للعامل
 عن املسئول فإنه أحٍد قلِب يف اليأس يوقع من: الصوت ذلك قال

 اخلوف جدران بني الإ احلقيقي اإلميان ينشأ أن ميكن ال. ٧٨هالكه
 فمن اخلوف، على غالبا الرجاء جانب كان إذا سيما ال والرجاء،

 األخطار ويثري ميحوها، وال اخلطيئة يضاعف فكأنه الرجاء على يقضي
 عزما يكن ومل نسيانا ذلك كان لكن شك، بال آدم أخطأ. يقللها وال
 ما كل يف أباه االبن يرث أن ضروريا ليس ذلك كل ومع. ٧٩عمدا أو

 منيـالعال وابن جاهالً، نياجلاهلَ األبوين ابن لظلّ ذلك صح لو. عِمل
 اذومني أبناء وال دائما، مسلولني املسلولني أبناء ليس ولكن. ماـعال

بعضها  يف أثر هلا وليست األمور بعض يف متحققة فالوراثة. ذومنيجم
 ا كانتمهم الوراثة من للتخلص وسائل � اهللا خلق وقد اآلخر،
 بقي ملا شل خمزون الوراثة إىل املؤدية الوسائل تتوفر مل ولو. مؤثرة

 أن على يدل الكفار أوالد إميان إن. يذكر هدف أي والتعليم للدعوة
 منوطا أيضا اإلميان كان ولو والكفر، اإلميان يف جيري ال الوراثة قانون

  . طائل وبال سدى أيضا املسيح بعثة لذهبت بالوراثة
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 بقوى وزوده اإلنسان خلق � اهللا إن: أيضا الصوت ذلك وقال
 وتزكيتها القوى هذه تنمية على يعملون الناس بعض مث ،صاحلة

 الشريعة أن شك ال. فيخيبون بأقدامهم يدوسوا وبعضهم فيفلحون،
 تتأسس بل وحده العمل على تتوقف ال النجاة لكن للعمل، صاحلةكلها 
 وال وتقويته، اإلميان إلكمال وسيلة لعملوا للفضل، اجلاذب اإلميان على
 وقلة اإلميان، لكمال وسيلة إال ليس أنه غري كربى أمهية له أن شك

 الذي هو املاء لكن البذر، من تنبت الشجرة. الغاية تبطل ال الوسيلة
 أن ميكن ال. ينميه الذي املاء هو والعمل البذر، هو واإلميان ينميها،

 وكانت بذرة هناك كانت لو أما اء،امل  وجودمبجرد الشجرة تنبت
  .املاء من بقليل ولو بالنمو تبدأ فإا ،ضعيفة

 مل ما احلقول تبيد ال أخطاءهم لكن الري يف خيطئون دائما الفالحون
 قلّته لكن اإلميان، ينقص ونقصه اإلميان، جيدد العمل إن ذلك، يف يفرطوا

 أما. اإلميان حبرث ديتو ال مفرطة تكون وال بغيا وال شرا متثّل ال اليت
 دون اهللا عدل حيول فال أيضا والبغي الشر عن تنبع القلة هذه كانت إذا

. الربيء يعاقَب أال العدل بل بالعقاب، إلزاما العدل ليس. عنه التوبة
 فإذا. العدل عني هو بل اهللا؛ عدل يعارض ال بالرمحة املذنب عن فالعفو
 ال إذ معىن، والنجاة للمغفرة يسفل للعمل اجلزاء معادلة جمرد العدل كان

 جزاء يف الزيادة بل للعدل خمالفة الذنوب مغفرةُ احلالة هذه يف تكون
 صح ولو املعادلة، يقتضي العدل ألن العدل؛ ضد ستكون أيضا العمل
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 أعماله بقدر وستكون لعمره، معادلٍة أليام إال أحد جناة الستحالت ذلك
 اهللا رمحة تحدد إذن ملاذا ندري فال أحد، به يسلِّم ال أمر وهو فحسب،

  القضية؟ هذه يف
 وال املالك إنعام حتديد جيوز فال مالك، اهللا إن: الصوت ذلك قال مث

 لئال ذلك يفعل ولكنه األعمال، يزن أنه شك ال. وال عطائه مغفرته
 املسيح أن شك ال. حقه على أحدا يزيد لئال ال املستحق، حق ينقص
 بأنه االدعاء ولكن اهللا، من ورسوال اإلمث لوثة من بريئًا إنسانا كان

هو  صليبه إنسان كل حيمل أن بد ال. بصحيح ليس الناس آثام سيحمل
 اهللا يغفر أن إال النجاة ينال فلن بنفسه صليبه حيمل ال ومن القيامة، يوم
 مفطور اإلنسان إن تقولوا فال أوزاره، بنفسه وحيمل اخلاص بفضله له

 اهللا عباد أما فاسد، فهو عليه اهللا خلع ما أفسد نم إال ،الشر على
  .ينالوه أن بد وال قربه ينالوا أن فيستحقون

 وتوضحت القلوب منافذ تفتحت يرتفع حىت هذا الصوت يكد مل
 اهللا، خبشية مقترنا اليأس حمل الرجاء وحل. واملخلوق اخلالق عالقات
 كانوا فمن. ئقال غري استغناء كل وبطل مغلوط اتكال كل باب وانسد

 ومن الشيطان، ربقة من التحرر كفاح إلی عادوا قبل من اهلمم متخاذيل
 فی يفكرون وكانوا باآلمال النفس تعليل يف احلدود جتاوزوا قد كانوا
 فانقشعت بأنفسهم، واستقلوها إليها أسرعوا أعباءهم اآلخرين حتميل
 يوينبع فأبصرت القلوب، على الطمأنينة وخيمت االضطراب غيوم
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 زفرة فأرسلت وحبورا، فرحا ترقص أخذت البشرية أن الروحانية
يف األفق  وحملت حبيبه، عن بعيد عاشق صدر من خترج اليت مثل أخرى
 ،متحسرا برأسي فأطرقت الزمانية األبعاد من المتناهية موانع البعيد

 ذلك إن: وقلت بالعواطف املفيض بقليب عما جييش معبرا لساين وانطلق
  .أيضا للبشرية رمحة كان صوتال
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 كان كما أيضا اإلنسان لبين رمحة الصوت ذلك كان هل: تساءلت

 هو وهل اجلسمانية؟ الناحية من به ينتفع اإلنسان هل للبشرية؟ رمحة
 مفعمني بأناس أنا فإذا التفكري هذا يف مستغرقا كنت بينما إليه؟ حمتاج
 ورأيت عقب، على رأسا معلقون وهم ارليل  فيتعبدونه اهللا، حبب

 حبب منتشني طائفة ورأيت باردة، مياه يف قائمني اهللا يذكرون آخرين
 وألفيت الفح، حر يف اهللا يذكرون مضطرمة نريان بني قاعدين اهللا

 املرأة وال امرأة يالقي لن الرجل وأن العزوبة أنفسهم على كتبوا آخرين
 أم على وتعاهدوا الطيبات فسهمأن على حرموا وبعضهم رجال، تالقي

 ملا قليب تردد لقد. فشيئا شيئا الشهية األطعمة من أنفسهم سيحرمون
 العظيمة تضحيام كانت. األوضاع تلك يف مجيعا الناس هؤالء رأيت
 اهللا هل: يتساءل قليب كان ناحية ومن ناحية، من تقديرهم إىل تدفعين
 أال مث ؟ منهانفسه وحيرم اإلنسان يهملها لكي الروائع هذه كل خلق
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 إجيابية، فائدة بغري ذلك كل خلق بأنه اهللا على االعتراض إىل هذا يؤدي
 ذلك مسعت إذ التساؤل ذا كنت بينما ؟حقيقية  مبصاحل يعنومل

 مبا خبري الصوت ذلك صاحب كأن وشعرت يرتفع، نفسه الصوت
 كأن أو نية،اإلنسا الفطرة أغوار له وتبينت القلوب أعماق يف يوجد

 يف ما له يسرد وآماله برغباته وعليما اإلنسان سرائر على مطلعا وجودا
 وروعته حالوته، توصف ال الذي الصوت ذلك ومسعت. اإلنسان نفس
 أيها يا: يقول الصوت ذلك مسعت أجل،. كلها الدنيوية باألنغام تزري

 تذيقوا أن التعبد وليس بالتبتل، تظاهركم ينفعكم ال الطائشون،
 وليس القلوب، طهارة هو احلقيقي التعبد بل ،املشقة ألوان أجسامكم

 هو الشجاع بل املعارضة، من خوفًا املرء يفر أن شيء يف الشجاعة من
 جعله مما اإلمث يتولد أن ميكن ال. املعركة ميدان يف للعدو يرضخ ال الذي

  .اهللا حدود جتاوز من االمث ينشأ إمنا طاهرا، اهللا
 حقوقه عليكم يفرض مل وجل عز اهللا أن السذَّج، أمل تروا أيها 

 عليكم فرض فقد بطبعكم اجتماعيني خلقكم اهللا ما دام بل وحدها؟
 حقوق عليكم فرض بل ،وجمتمعكم وجريانكم أصدقائكم حقوق

 فكأنكم بالرهبانية كلها احلقوق هذه عن استعضتم فإن. أيضا أنفسكم
 اخلروج من وبدال واحدة، حسنة كسب أجل من سيئات عشر ترتكبون

 ال العزوبة حياة إيثاركم إن. عميقًا فيها فإنكم تغوصون اإلمث وحول من
. أصال اهللا خلقه ملا حسنةً اإلنسان بين انقراض كان ولو العفة، يورثكم
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 تعرضوا بأن الرب ليس أنه اعلموا خلقَه؟ وتغريون اهللا خلق ما أتعيبون
 وجود مع احليطان تقفزوا فوق وأن مربر، أي دون لآلالم أنفسكم
 لكي فرضها اليت احلدود ضمن اهللا بنعم تتمتعوا أن الرب ولكن األبواب،

  .الصاحلة لألعمال فتوفقوا النقية الدماء فيكم تتولد
 الوجوه أا غمرت رأيت حبيث وطيبة رائعة النصيحة هذه كانت

 كان لذيا - اخلاوي الفزع املخلوق وكست الذابلة بنضرة احلياة،
 اهللا مجال إىل ينظر فأخذ اإلنسانية،  حلَّة- نفسه أشباح حىت خياف

 هلم، عدوا كائن كل يعدون كانوا فالذين جديدة؛ وجهة من وعظمته
 حمفوفة الدنيا يظنون كانوا والذين للشيطان، يدا مجيل كل يف ويرون

 رأيت ،اال هذا يف خمذولني العتبارهم مشدوهني وكانوا باألعداء،
 كل حيسبوا أن من فبدال ؛والطمأنينة السكينة علتها وقد وجوههم

 أن عن وعوضا أيضا، الترياق فضائل فيه يتبينون أخذوا مسا شيء
 هلم قدر اهللا بأن يشعرون أخذوا األعداء بني حمصورين أنفسهم حيسبوا
 حمطة، كل عند إلرشادهم معامل هلم وضرب خطوة، كل يف أنصارا

 جهلهم على وتأسفوا استعجاهلم على تندموا كذلب شعروا فلما
 عمرها بل بأعدائهم الدنيا هذه ميأل مل أنه على اهللا يشكرون وأخذوا

 الشكر بعواطف مدفوعني ومربيهم هلاديهم سجدا وخروا بأصدقائهم،
 رمحة كان الصوت ذلك إن وقلت أخرى زفرة فأطلقت واالمتنان،

  .أيضا اإلنسان لنوع
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 يتمتع وهو والصالح، الرب على مفطور اإلنسان أن شعرت حينما

 غري اهللا قرب سبل وأن التقدم درجات أمسى بتحقيق كفيلة بقوى
 املثل ونطالع تعاىل، اهللا خلقها نابغة شخصيات نر دعنا :قلت حمدودة،

 ارتقوا اليت واملعايل حققوها اليت كماالم نتبني لكي اإلنسان لنوع العليا
 أقدم كونكم تدعون أنكم فسألتهم اهلنادك أخاطب فرأيتين إليها،

 ظهرت نابغة شخصية من فهل األديان، أقدم هو دينكم وأن الشعوب،
 النوابغ من بارزة شخصيات هناك أن علمت حني فسررت دينكم؟ يف
" منو جي "عن وأخربوين للفيدا ٨٠الريشيني على فأثنوا فيهم، ظهرت قد

 وأطلعوين" جي كرشن "أحوال علي وقصوا" جي سبيا "على وعرفوين
 عن الشائقة بأحاديثهم فتمتعت ،"جي تشندر رام "سرية أحداث على

 حيدثوين أن سألتهم وعندئذ العامل، إصالح سبيل يف العظام هؤالء كفاح
 إنسانا كان بأنه فقالوا جياوروم، الذين البوذيني مؤسس دين عن أيضا

 أولياء عن حيدثوين أن منهم فطلبت اهللا، اءأولي من يكن ومل مغرورا
 ،الديانات أقدم هلي ديانتهم أن على يصرون برحوا ما لكنهم ،آخرين

 هداية إىل حباجة اهللا وليس. أوليائهم بواسطة العامل هدى قد اهللا وأن

                                                           
 بداية يف" الفيدا "اهلندوس كتاب عليهم نزل شخصيات أربع هم الريشيون  80

 )املترجم. (اعتقادهم حسب الكون
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 التفت فعندئذ. هدايتهم بعد آخر وحي إنزال أو اإلهلية املعرفة إىل أحد
 أحداث من فأخربوين. مؤسسهم أحوال عن وسألتهم البوذيني حنو

 ففاض، فؤادي مبجامع حبه أخذ ما كان ممتعا وأخاذا حىت حياته
 لرييح اآلالم كابد إنه. عظيما رجال كان مؤسسهم بأن هلم واعترفت

 من ساعة كل وبذل اآلخرين، عن خيففها لكي الشدائد وقاسى الناس،
 و" جي كرشن "تاريخ هتشب حياته أحداث إن. اإلنسانية خلري حياته

 فال مثلهما، الروحانية مساء يف متأللئا جنما كان وإنه" جي تشندر رام"
 علي فردوا يقدرونه؟ ال وملاذا صاحلًا اهلندوس يعده ال ملاذا إذن أدري
 بني للمقارنة وجه ال أنه واحلقيقة املقارنة، هذه يف ملخطئ إنك: قائلني
 ما إن إذ" جي تشندر رام"و" يج كرشن "وبني" بوذا غومت "سيدنا

 بوسع يكن مل أنه واحلقيقة. وأساطري قصصا إال ليست عنهما تسمعون
 أن موقفي على أصررت لقد. مؤسسنا مكانة يدركوا أن اهلندوس أولياء

 أيضا معارضيهم ظروف أن كما متشاة الديانتني كال أولياء ظروف
  .هذا قويل يقبلوا ومل ذلك رفضوا البوذيني أن إال جدا متشاة

 م؟ملّتك يف ظهر ويلّ من هل :فسألتهم الزرادشتيني حنو توجهت مث 
 قليب أنوار هلا فابتسمت ،"زرادشت "مؤسسهم أحوال علي فقصوا
 درسا كانت الصاحل الرجل هذا حياة ألن وحبورا، فرحة صدري وامتأل

 اخلري دعائم لتوطيد وجهوده والسيئة الشر ضد نضاله إن عظيما،
 العظمة من ذلك كل كان خالقهم، إىل الناس لتوجيه وكفاحه واحلسنة،
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 القلوب يف احلياة ويبثّ العروق يف اجلامدة الدماء حبيث يجِري مبكان
 إنه: قلت مث كثريا منها واستفدت حياته ظروف على وقفت لقد. امليتة
 بأن جديرا احلقيقة يف وكان وبوذا، تشندر ورام كرشن مثيل كان
 أن رأيت عندما دهشت لكنين آثاره؛ التباع ونسعى بأسوته تفيدنس

 من نيال هذا قويل عدوا ألم شديدا استنكارا ذلك استنكروا أتباعه
 األرواح مع عالقة للهندوس أن تدري أال: يل وقالوا سيدهم، عظمة

 درست وإذا وغريه،" إندر "مثل آلهلة خيضعون أم تسمع مل أو اخلبيثة؟
 أولياءنا إذن شبهت فكيف اخلبيثة، األرواح أمساء أا عرفت كتبنا

 السلوك جراء سابقا أثريت قد كانت اليت دهشيت فتضاعفت. بأوليائهم
 األقوام إىل وتعجب حرية بكل فتوجهت األخرى، لألقوام املتزمت
 يل فقدموا أنبيائهم، أحوال منهم واستطلعت اليهود فخاطبت األخرى
 من كانت وأا الدنيا بداية يل ذكروا لقد. يائهمأنب من طويلة سلسلة

 يل وسردوا وانتصاراته، وإبراهيم وفتوحاته، نوح طوفان وذكروا. آدم
 وإشعياء وداود وهارون وموسى ويوسف ويعقوب إسحاق أحوال
 واألولياء األنبياء عشرات أعمال يل وذكروا السالم عليهم وعزرا

 به واكتملت عظيما نبيا كان بأنه موسى بالذكر وخصوا اآلخرين
 لن حبيث وحمكمة كاملة شريعته أحكام أن وادعوا العامل، يف الشريعة
. واألرض السماوات ما دامت حركة أو نقطة منها يغري أن أحد يستطيع

 ميتازون كانوا السالم عليهم وداود وموسى إبراهيم أن الحظت لقد
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 الذي إبراهيم بالذكر وأخص األنبياء، هؤالء بني من خاصة بعظمة
 كفاح وإن والرقة، احلب عواطف القلوب يف تثري سريته أحداث كانت
 يل يقدم كان بريء كطفل اهللا إىل وجلوءه تربية قومه أجل من موسى
 إثارة، أقل لربه داود التياع يكن ومل. عنه ألنصرف أكن مل أخاذا منظرا
 نوكأ وجوده، من ذرة كل ساد قد احلب تيار وكأن يل يبدو كان
 مزامريه تكن مل. أحلانه من حلن كل يف ترقص كانت املوسيقى روح

 أغانيه كانت بل فحسب اهللا حب أعماق على تدلّ باآلالم املفيضة
 إال العامل، هذا يف ولد قد يكن مل حمبوٍب هيام عن تكشف أيضا الغرامية

 ببصائر رأوه أن بعد به حبا يهيمون كانوا الناس من البصرية أصحاب أن
 لكنين أيضا، موسى أقوال يف نفسها اللمحة يل تراءت لقد. حانيةرو

 تفيض كانت داود أنغام أن الحظت كما يتكلم، فيلسوفًا فيها رأيت
 رينالني بني تاه قد داود وكأن يل يبدو كان احلب، ولوعة الغرام بأحلان

 مجال ويغلبه مرة الشمس جالل عليه يطغى وكان ،)والقمر الشمس(
 يشتاق كان وتارة املضيئة الشمس بقوة يشغف فتارة أخرى، مرة القمر

  .املنرية القمر قوة إىل
 أحوال على اطلعت عندما والسرور بالسعادة روحي فاضت لقد
 فسألتهم لقلقي، وعالجا ضاليت هناك سأجد أنين وِخلْت اليهود، أنبياء
 يتدهش وكانت والزرادشتيني؟ والبوذيني اهلندوس أولياء يف ترون ماذا

 هؤالء، بآراء تنخدع ال: يل يقولون مسعتهم حينما احلدود تعرف ال
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 ألن وذلك ،العربية باللغة إال ينـزل ال الوحي ألن ،كلهم ضالون إم
 ال أيضا  واملالئكة عربيأيضا اجلنة أهل ولسان عربي، اهللا لسانَ

 الوحي فيدعون اآلخرون الناس أما. بالعربية إال يتكلمون
. متاما باطل ادعاءهم أن يعين مما والبهلوية، والرباكرتية يتيةبالسنسكر

 فإذا عربي، أيضا عندكم الشيطان لسان إن: قائلني الناس بعض فاحتج
 بالسنسكريتية الناطقني قلوب يف يوسوس أن يستطيع الشيطان كان

 تلهمهم أن إذن املالئكة تستطع مل فلماذا والبهلوية والرباكرتية
 من خالقهم فعل فماذا اهللا، خلق أيضا هؤالء كان وإذا باحلسنات؟

 خلقه ما كل ليس: وقالوا بذلك، حيفلوا مل اليهود لكن هدايتهم؟ أجل
 نكون أن ميكن وال املختار، اهللا شعب فنحن واحدة، درجة على اهللا
 يغوص قليب عاد الكالم هذا مساعي ولدى. سواء األخرى واألمم حنن
. ويسود الظالم ويزحف فشيئا شيئا يتقلص النور يل وبدا األعماق، يف

 فسألتهم باألمل، ويفيض احلزن يعتصره بقلب املسيحيني حنو فتوجهت
 حياته أحداث من علي قصوه وما أيضا، املسيح عن اخليال عامل يف

 فقلت. أخرى بعد مرة بالدموع تغرورقان عيين كان أليما حبيث جعل
 إال. مرموقة مكانة حيتل ألخرىا األمم يف كأمثاله النيب هذا أن شك ال

 األنبياء لنا تذكر ال: وقالوا اغتاظوا هذا بقويل يسروا أن من بدال أم
 إسرائيل بين أنبياء أما. إسرائيل بين غري يف أحد يبعث مل ألنه اآلخرين

 أحد يكن ومل كلهم، خطاةً كانوا لكنهم اهللا من مبعوثني كانوا إنو
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براءة وال  فال ،٨١حيىي إىل بل مالخي إىل مآد من وطاهرا مقدسا منهم
 عن فتساءلت. املسيح بوجود متثل الذي وحده اهللا البن إال قداسة
 إن: فقلت. باملسيح باإلميان إال هلا جناة ال فقالوا األمم؟ سائر مصري

 مصري هو ما لكن الطريق، ذا النجاة ميكنهم املسيح عن املتأخرين
 الذين" زرادشت"و" بوذا"و" تشندر رام"و" كرشنا "كـ املتقدمني

. والطهارة للتقوى ورموزا والرب للحسنة متجسدة صورة كانوا
 مبوت آمن ملن إال جناة ال وقالوا متأسفني بالنفي رؤوسهم فحركوا
 فأصبحت األقوام آخر هو املسيح قوم كان فلما. خطيئة بال املسيح

 يف فتساءلت لقيتهم، قوم آخر كانوا املسيح قوم ألن البال كاسف
 كل يف اجلمال خلقت إنك إهلي؟ يا العجيب األمر هذا ما: نفسي
 اجلمال هذا أليس آخر، شعب مجال شعبا رؤية يسع ال لكن مكان
 هذا أعاين كنت بينما الناس؟ أبصار زاغت أم جبمال؟ أراه الذي

 الكاشف الصوت ذلك احملبوب، الصوت ذلك بنفس فإذا االضطراب
 أمم يا: الصوت ذلك فقال املستقيم، الصراط حنو واملوجه للملمات

 رب هو اهللا إن. ٨٢نذير أو هاد فيها خال إال أمة من ما: البلهاء العامل
 وال للعبيد، بظالم ليس هو. خمصوصة أمة رب وليس مجيعا العاملني
 بلد بكل عذابه ينـزل أن إذن ميكن فكيف تنبيه وإنذار، بغري يعذب
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 هو بل بعينه، لسان هللا وليس. منه رسول افيه بعث قد يكون أن دون
وال خياطب الناس إال  الناس بلسان وحيه وينـزل كلها، األلسنة خالق

 كانوا مجيعا اهللا أنبياء إن. عليهم املنـزلة تعاليمه لكي يفهموا بلسام
 يطرد منهم بأي يكفر فمن حسنة، أسوة فيهم ولكم وأتقياء، أصفياء

 أن فما. ومهتد مبارك فهو آثارهم تبعي ومن ،� اهللا حضرة من
: فقلت اهللا أمام ساجدة خرت حىت الصوت هذا إىل روحي مسعت
 عندك من الصوت هذا يرتفع مل لو احلبيب، موالي يا اللهم

 - لألعمى ميكن ..احلقيقي اجلمال ملعرفة قوة وهبتين إنك لتحطمت،
 رأيته، يالذ الوضع ذا متأثر غري يظلّ أن - اجلمال هذا جيهل الذي

جلننت وهلمت  الصوت هذا أمسع مل  فلو-  الذي وهبته العينني- أما أنا
 تشندر ورام كرشنا بني فرقا أرى ال. كاانني ثيايب ممزقا على وجهي

 العقدة وكانت. السالم عليهم وعيسى وموسى وزرادشت وبوذا
 يرونه، الناس أجد وال اجلمال أرى كنت أنين إيلَّ بالنسبة الكأداء

 لقد. الصوت ذلك رفعت إذ هذا وإحسانك منتك على أشكرك كنول
 أن يوشك صربي أن خلت حىت الصوت ذلك لصاحب حبا قليب فاض
 كان الصوت ذلك إن: فقلت أخرى زفرة صدري من فانطلقت ينفد،
 صاحب بأذيال أمتسك ألن مضطربا فبادرت كلهم، العامل ألنبياء رمحة
 عشر ثالثة حبجاِب دونه طدمتاص أن لبثت ما لكن الصوت، ذلك
 أعزائي يا! آه. يطال ال الذي الغابر والزمان اجلموح، املاضي أي قرنا،
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 متاثل حايل كانت. الوقت ذلك يف يل جرى عما لكم أكشف كيف
 إذا مث املعني، املاء كأس أحد إليه فيقرب عطشا ميوت يكاد رجل حال
 حلقَه يصيب أن دون كأسال عنه منع بربِده وشعر شفتيه الكأس مس
 الصوت ذلك صاحب وكأن أشعر كنت املعني، املاء بلل من شيٌء
 كنت قرنا عشر لثالثة الزمين وعلى بعده مين، مقربة خطوات على

 ألقَى لو متنيت وعندئذ به، التمسك أستطيع أن دون أذياله أتلمس
 مستقبلَه يل فيشكو مريرا، بكاء وأبكي صدري إىل فأضمه � داود

 يبـحبي قبل ولدت ملاذا: قائال يشكو كان ألنه ماضي، إليه وأشكو
 يبـحبي بعد ولدت ملاذا بأنين فأشكوا أنا أما قرنا، عشر بثالثة العظيم
  !قرنا؟ عشر بثالثة

EZ��R%���E�#�Cא�� �
 توجهت صلحائها وكبار الديانات مؤسسي على النظر إلقاء بعد

 وخلوا ماتوا الصلحاء هؤالء أن وظننت السابقة، الكتب تلقاء ببصري
 حق يقدروهم مل الناس ولعل وإجنازام، مآثرهم الناس أمام تعد ومل

 موقف صدقوا الناس عامة ولعل وتباغضهم، حتاسدهم لعادة قدرهم
 اليت الكتب على نظرة فلنلِق لذلك ،األعني رجاالم مغمضي كبار

 الفيدا على ظرةن فألقيت. تقييمها وحناول السماوية بالكتب تسمى
 إىل أجلأتين وآللئ دررا واكتشفت الرائعة، األفكار بعض فيها ووجدت



  
  

  - ١٣٥ -

 اهللا من تلقّيها بعد قدموها إمنا ا جاؤوا الذين الريشيني بأن االعتراف
  . تعاىل
 يل مفهوما كان أنه إال كثرية أجزاء منها أستوعب مل أنين شك ال
. مواضعها عن حتريفها يف العصور مر على العابثة اإلنسانية األيادي دور
 بالطهارة يتسم فيها الواردة لألفكار العام التيار كان حال، أية على

  .والنقاء
 مليئة عموما فوجدا" بوذا غومت "ا جاء اليت التعاليم إىل نظرت مث

 الفيدا يف تتراءى تعاىل اهللا حب جتليات كانت إذا. واجلمال بالروعة
 واألخالق اهللا على لالتكال أخاذة أصوال تري" بوذا "تعاليم فكانت
 للعقل خمالفة كثرية أمورا تعاليمهم يف أرى كنت أنين شك ال. الفاضلة

 السماوي، املنبع من نابعة أا يف أصلها إدراك بوسعي كان أنه إال أيضا
 الناس أيادي كانت وإن اإلنساين، العقل مبثلها جيود أن حبال ميكن وال

  .مجاهلا وطمس روعتها حجب إىل تأد مما طالتها
 األخالقية التعاليم فيها أجد فلم" زرادشت "تعاليم إىل توجهت مث

 متحركًا التدبري جانب واضح بشكل فيها يل تراءى بل فحسب السامية
 يتسم فكأنه زرادشت أما الصوفية، بروح يتحلى" بوذا "كان. ونشطًا
 تعليمات له مقدما وختاذله الطفل ضعف إىل ينظر الذي املعلم بروح

 ولقد. يرام ما وعلى أحسن بسهولة عمله إجناز من متكنه تفصيلية
 األخرى، التعاليم مع مقارنة أكثر املعاد على التركيز فيها الحظت
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 يف التفكري يف كثريا تتخبطوا ال: تقول اليت العاملة الروح فيها ورأيت
: اآليت لتساؤلبا أكثر تموا أن ينبغي بل خلقُكُم؟ كان كيف: سؤال

 وجدت لقد املستقبل؟ يف له ستتعرضون الذي وما تذهبون؟ أنتم أين إىل
 واحلساب الربزخ عامل وحقيقة واجلحيم اجلنة بفلسفة مليئةً التعاليم هذه

 على بداهة يدل وهذا اهلامة، األفكار من وغريها واإلمث التوبة وفلسفة
 األيادي حتريف آثار كانت وإن تعاىل اهللا من منـزلة كانت أا

 ماهرا مغنيا يكن مل زرادشت أن وأدركت. فيها واضحة أيضا اإلنسانية
 آخر شخص وكان مزماٍر مبنـزلة كان بل الفطرة أسرار عن يكشف

  .به مصدرا حلنا بديعا ينفخ
 مفعمة فوجدا معها األخرى والكتب التوراة على نظرة ألقيت مث

 الحظت لقد. التوحيد وترسخ لشركا على وترد اهللا جالل تظهر بأفكار
 وإرشاده العباد على تعاىل اهللا حكم على خاصا تركيزا الكتب هذه يف
 منفصال جيلسال  تعاىل اهللا أن بقراءا يل واتضح مشاكلهم، يف هلم

 فيعاقب اليومية عباده أعمال يراقب ملك هو بل الناس عن وبعيدا
. أخطائهم على املنبهة ملتجددةا أوامره ويعطي البار، على وينعم الشرير

 الكتب اهتمام أن وهو جديدا أمرا هذه الكتب جمموعة يف الحظت لقد
 اموعة هذه أما املعلّم، عن وتغفل التعليم على أكثر منصبا كان السابقة
 بشخصية االهتمام فيها يكن ومل فيها بارزة املعلمني شخصية فكانت

 معلم ذكر على اهتمامها يقتصر مل ذلك وألجل التعليم، من بأقل املعلم
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 وكانوا ميثلون أساتذة هلم طويلة قائمة هناك كانت بل معلمني أو
 كانت. للتعليم الصحيحة املفاهيم لشرح وآن حني كل يف مستعدين

 االهتمام شديدة" زرادشت "كتاب شاكلة على أيضا الشريعة هذه
  . التعليم بتفاصيل

 رأيت أنين إال أيضا فيها واضحا يةاإلنسان األيادي تدخل كان لقد
 إال رؤيته عن يتقاصر ال حبيث ساطعا السماوية األنوار ملعان فيها

  .األعمى
 كتابا اعتباره أستطيع ال كنت وإن اإلجنيل، إىل بأنظاري توجهت مث
 إجنازاته، عن احلديث ولكثرة وتعاليمه املسيح أقوال من تضمنه ما لقلة
 تعاليم من فيه ورد ما أما. الروحانية ه بريقكنت أملح في ذلك كل مع

 فيه االهتمام كان لقد. وأخاذًا جدا رائعا فكان املسيح إىل منسوبة قليلة
 إمداد على اعتماد فيه وكان واجلزاء، العقاب من أكثر والرمحة باحملبة

 فيه يكن مل. لإلنسان الذايت الكمال على التركيز من أكثر السماء
 على حيتوي كان أنه إال" بوذا "كتعليم اهللا على التام كلبالتو االهتمام
 جليا يتضح وكان. والباليا امللمات يف تعاىل اهللا عون طلب على التركيز

 اهللا من ملهما وكان جديدة، بشريعة يأت مل املسيح أن الكتاب هذا من
 من كشيء فيه ورد ما أما املفصلة، إهلاماته من الكتاب هذا خال وإن

 عابرة وإلقاء نظرة تعاىل، اهللا عظمة ومظهرا وصافيا لطيفًا فكان تهإهلاما
 الفرح ملؤه عميقًا أخذت نفسا لقد. اهللا من إهلاما كونه تكشف عليه



  
  

  - ١٣٨ -

 هذا يف شيء كل من  يظهرنور اهللا اازيأنَّ  كما :وقلت والسرور،
 العامل يف شيء كل من احلقيقي نوره يترشح فكذلك املادي، العامل

 جتذب أن بد ال كتبهم أن إال األنبياء هؤالء خال لقد: وقلت. لروحاينا
 هذه جمموعة تكون أن بد وال اخلالب، مجاهلا بسبب الناس انتباه

 للعامل الروحاين الغليل أروت قد الروحاين البستان من الغرسات
 هذه رغم وجود أنه رأيت ملا اندهشت ولكين األخالقي، يأسه وعاجلت

 بأنه ضجة يثري كان واحد كل األعني، إال أن أمام انيةالروح الآللئ
 دهى ماذا: فقلت. قيمة بال إال أحجار وليس حبوزة غريه مثينة دررا ميلك

 يسمعون ال آذان وهلم ا يبصرون ال أعني هلم هؤالء؟ العقول عميان
 زمن يف روحانيته اإلنسان أبدى وهل العامل؟ من العدل امنحى هل ا؟

 مضى فيما كان الذي العامل هل روحانيا؟ اآلن أجوف أصبح ابينم خال،
 مستغرقًا كنت وبينما للشيطان؟ بؤرة إىل اآلن حتول قد اهللا بعرش يسمى

 واملنور للقلوب املطهر اجلميل الصوت ذلك تصاعد إذ التفكري، هذا يف
األعمى . اآلخرين قبور على القصور إعمار منهجنا ليس: وقال للعقول
 السابقة بالكتب عبثت قد اإلنسان يد أن شك ال. اجلمال عه رؤيةال يس

 وإن اإلهلي، العلم هو منبعها كان ذلك مع وحتريفًا، تغيريا فيها فأحدثت
-تعاىل اهللا بعثنا لقد. تعاىل اهللا من كوا على ويشهد هلا مصدق صوتنا
 مجيع نصدق أن ؛ أيأيضا الغرض هلذا -األخرى األهداف إىل إضافة
 وذلك الظلم، مة من تعاىل اهللا وننـزه صدقها ونثبت تعاىل، اهللا كتب
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 رؤيتهم بعد الروحاين أولئك الذين ينكرون اجلمال للعمى يتعرض لئال
 حتتوي اليت الكتب هذه صدق ينكر أن اجلاهل اإلنسان يسع كيف. له

 نبوءات بذكره صدقها على تعاىل اهللا صادق قد واليت الغيب، على
 الغيب، يعلم إنسان من ما زمننا؟ عن نبوءات والسيما فيها، ةمستقبلي

 رغم أا أيضا الحظوا مث. الغيب بكنوز فتفيض الكتب هذه أما
 وجه على التوحيد تعليم تقدم اإلنسان بيد احلاصلة والعوالق الشوائب
 لقد. تعاىل اهللا ملكوت يقيم ال الشيطان كالم أن حني يف اخلصوص

 من وخرجت قلقي، وتبدد الصوت، هذا بسماع قليب عقَد احنلّت
 السابقة للكتب رمحة الصوت هذا كان :وقلت طويلة زفرة أعماقي

  .أيضا
EZ��v�d�����Cא��� �

 وحظيت إال أمة من وما نذير، فيها خال إال أمة من ما أنه رأيت ملا
 الكامل، اهللا نور إىل الوصول بواسطتها تستطيع اليت اهلدى بشموع

 الديانات مؤسسي جتاه وبغضها األمم حسد عن النظر ضبغ: قلت
 تعاليم السماوية كتبهم وحوت ديانام متاثلت فقد وكتِبها، األخرى

 قد األمر هذا أن فال بد أخرى، سامية بتعاليم فاضت كما مشتركة،
 التعليم يف االحتاد أن بد وال وسالمه؛ العامل ألمن أساٍس وضع أسفر عن

ما  دين أتباع يعترف مل وإن والتعارك اخلصومات نم العامل أنقذ قد
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 بال دهشيت كانت ولكن. واألنانية الغرية بسبب األخرى األديان بأنبياء
ويذيقون  البعض لكما وضربا، بعضهم على ونينقض رأيتهم ملا حدود

 عن بالتخلي مطالبني إياهم والتعذيب اآلالم صنوف بعضهم بعضا
 منهم البعض رأيت لقد هم بدال عنها،وقبول معتقدام  معتقدام

 الضغوط والرابع املقاطعة يلقى والثالث الضرب، واآلخر الشتائم يتحمل
 الوظيفة جيد ال إذ االقتصادية، الضغوط يواجه واخلامس االجتماعية،

 أن على الرغم من منهم يشتري أحد يكن مل الكفاءة؛ على الرغم من
 وطُرد جريرة، دومنا احملاكم إىل رواج لقد. عالية جبودة كانت بضاعتهم
 لقد. دينهم يتركوا مل ما بالسيف اآلخرون وهدد بالدهم، من بعضهم

 املكِره من املرات مئات أفضل كانت أحيانا املكره عقيدة أن الحظت
 طيبة املكره أعمال كانت بينما وسيئة قذرة أحيانا أعماله كانت الذي

 حويل، يدور كان ما برؤية ودهشتة حرية أصابتين. للغاية وحسنة
 إىل التايل السؤال توجيه على جيرؤون الناس بعض كان عندما والسيما
 يردون فكانوا يعذَّب هؤالء؟ وملاذا الظلم؟ هذا ما: اجلبابرة املكِرهني

 حنن أما يعنيكم، ال فيما تتدخلوا وال وأموركم أنفسكم عليكم: عليهم
فال  احلقيقيني، الناصحني من هلم حنن بل نظلمهم وال الناس فننصف

 خنلّص الطريق ذا ألننا الضغوط، بعض عليهم مارسنا لو ضري
 جبريرة بعضهم أوذي حىت ويتفاقم يتفاقم الظلم هذا رأيت. أرواحهم
 بالتوحيد، بتشبثهم وبعضهم رم، صوت إىل يستمعون أم دعواهم
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 ورأيت. اىلتع اهللا إىل ضعف أو ظلم أي ينسبون ال ألم وبعضهم
 باستحالة يؤمنون ممن واإلكراه اجلرب اآلخرين على ميارسون الناس

 للغاية، مرعبا مشهدا هذا كان لقد! آه. تعاىل اهللا من الكذب صدور
 وما األنبياء؟ هؤالء بعثة من الفائدة ما: وقلت برؤيته، جلدي اقشعر
 وبينما .الظلم من النوع هذا معها يستمر اليت الشرائع هذه من النفع
 يأتوا أن يريدون أناس انتباهي لفت حىت أمامي أراه مما مندهشا كنت

 مسح من: قائلني دوم حيولون باآلخرين وإذا رم لعبادة معابدهم إىل
 تريدون أنكم من ختجلون أال املقدسة؟ األماكن هذه بتدنيس لكم

 نتتناولو أو الفطري من بدال اخلمري تستخدمون وأنتم معابدنا تدنيس
  القفازات؟ غري البسني املقدسة األشياء
 هذه على بناء املعابد من اآلخرين مينعون الناس رأيت ملا صدمت لقد
 اهللا عبادة عن يبتعدون كانوا الناس أن النتيجة وكانت التافهة، األمور
  .رويدا رويدا
 حيثما اآلخرين معابد فهدموا أخرى خطوة خطوا قد بعضهم رأيت مث

 اليهود فكان عليها، يثابون حسنة أكرب وعدوا ذلك ة،الفرص سنحت هلم
 والبوذيون اليهود، معابد حيطّمون واملسيحيون املسيحيني، كنائس يهدمون
 كانوا. البوذيني معابد يطمسون واهلندوس اهلندوس معابد يدمرون

 أم يكونون جديرين يظنون كانوا إم حىت هذه بأعماهلم يتفاخرون
 املوقف هذا إن! آه. اآلخرين األقوام معابد يهدمون ر مابقد اهللا مبغفرة
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 مهوال املشهد هذا وكان حقا، خمجال كان وإهانتها املقدسة املشاعر جلرح
 السنني آالف خالل العامل حققه الذي الرقي هو هذا هل: تساءلت. للغاية
 يقدمه الذي االرتقاء هو هذا هل تقريبا؟ فيها قرن كل يف نيب خال اليت
 مل ما ومآثرهم األنبياء أعمال جناعة أنكر أن كدت أمامنا؟ العلوم اءخرب

 مل وما من قبل، شبهايت أزال قد كان الذي املقدس الصوت ذلك يتصاعد
: جالل بكل أمسعه مل وما كلها، العامل أصوات على ومسيطرا مهيمنا أره
 ِفي ِإكْراه لَا� و�٨٣هوقًاز كَانَ الْباِطلَ ِإنَّ الْباِطلُ وزهق الْحق جاَء�

 أمر كل عن تعاىل اهللا كشف لقد. �٨٤الْغي ِمن الرشد تبين قَد الديِن
 املاء ينـزل ظل كذلك إليه احلاجة عند املادي املاء أنزل فكما ضروري،
 دليال ليس الناس اختالف إن. احلاجة بقدر املختلفة البالد يف الروحاين

 فهو شيء على دل إن بل وتقدسه الطاهر املاء هذا طهارة عدم على
. املتباينة واألزمان املختلفة املناطق يف وحاجام الناس طبائع اختالف

 تلك كانت بقدر ما اهلداية أسباب اهللا خلق احلاجة دعت كلما أنه واحلق
 من على اإلكراه متارسوا وال اخلالفات، هذه جراء تظاملوا فال احلاجة،
 قلب يف ما على حياسب تعاىل اهللا ألن البواح والكفر الباطل على تظنونه

 أقوالُكم اَهللا ينال لن. اللسان على جرى ما على حياسب وال اإلنسان
 تنشأ أن ميكن ال اليت القلبية حالتكم تناله ولكن الظاهرة وأعمالكم
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 ظلم ألنه املعابد يف العبادة من بعضا بعضكم مينع ال. اإلكراه مبمارسة
 إىل الناس ليميل طريقه، كان أيا اهللا ذكر يتوخى ملن فامسحوا عظيم،
 بينكم بلغ مهما الناس عبادة دور دموا ال. اإلحلاد يكثر وال اهللا عبادة

 السالم إرساء دون وحيول والفتنة الظلم سيؤصل ذلك ألن االختالف،
 حيفظون نآخري أقواما وخلفه حكمه اُهللا دمر ذلك فعل ومن. طويلة مدة
  .عنها ويدافعون العبادة دور تعاىل اهللا بأمر

 أفكاري شتات مجِع على وأعانين خماويف، مجيع الصوت هذا أزال لقد
 ومن ،ناحية من بالطمأنينة تتسم كانت اليت احلرية فتنفست أخرى مرة

 يوٍم مطلع رأيت ألنين وكانت الطمأننية ممض؛ أمل يشوا أخرى ناحية
 ألن وكان األمل الظلم، فيه سيمحى الذي اليوم ذلك العامل، إلصالح

 اجنذابا، إليه ينجذب وأخذ الصوت هذا صاحب إىل يتوق أخذ قليب
 حال، أية على. ختطيها ميكن ال قرنا ١٣ وبينه بيين كانت ولكن

 كان: واالمتنان الشكر ملؤه بقلب وقلت أخرى، زفرة قليب من خرجت
  .أيضا يناإلنسا للضمري رمحة الصوت هذا
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 ال الناس من عددا ورأيت الناس، من املعاقني على بصري وقع مث

 والصم العميان منهم الظاهر؛ يف منهم ترجى فائدة وال لشيء يصلحون
 والعجائز واملرضى والضعفاء واملشلولون، واملعاقون والعرج والبكم
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 هلم صديق ال ومن املعدمون واملعوزون األعمال عن والعاطلون والصغار
 ملئت من فيهم رأيت. االنتباه يثريون خلق أم الحظت. أنيس وال

 اليدين مقطوع أحدهم كان فإذا معاقني؛ كوم مع شرورا قلوبهم
 الوصول حبوا فيحاول الرجلني مبتور كان وإذا بقدميه، السرقة فيحاول

 بأذنيه السيئة ارتكاب فيحاول البصر فاقد كان وإذا السيئة، مكان إىل
 ملسا السيئة أفكاره رغائب إشباع حياول أو احملرم، مساعه خالل من

 التكرب آثار أنيس وال هلم صديق ال من وجوه على ورأيت هذا يديه؛ب
 حالتهم على رغم -منهم املعوزين ووجدت الكبار، امللوك من أكثر
 تكان من أيضا بينهم رأيت ولكن. اآلخرين إسقاط حياولون -هذه

 ميلكون كانوا أم إال أعني هلم كانت ما تعاىل؛ اهللا بنور مفعمة قلوم
 ميلكون كانوا أم إال آذان هلم كانت ما املبصرين، من أكثر حادا بصرا
 متسكوا كلما أم إال األيادي هلم كانت ما السامعني، من أرهف مسعا

 من أسبق كانوا أم إال األقدام هلم كانت ما عنها، ختلوا ما حبسنة
 وفق حماوالم رغم بوسعهم يكن مل. واخلري الرب سبل يف العاِدية اخليول
 الساملون عليها يقدر بأعمال القيام املتاحة واألسباب الطيبة النيات

 أهل أعني يف كانوا هذا وضعهم إىل ونظرا والقوى، باألعضاء املتمتعون
 رأيتهم أنين إال عمل، يأل يصلحون وال خري منهم يرجى ال ممن الظاهر

 إجناز على قدرم عدم على حزم بقدر األيادي فقدان على حيزنون ال
 فقدان على غم يصيبهم وما. األيادي باستخدام إال تنجز ال أعمال
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 فيها تعمل اليت الصاحلة األعمال من حرمام على غمهم بقدر بصرهم
 ضعف على يأسون ايكونو مل حال، أية على. أساسيا دورا األعني
ذلك  عنه يسفر ما على بالغا وأسى أملا تعتصر قلوم كانت وإمنا يعانونه

 وجدت لقد. والصالح الرب وأعمال احلسنات من حرمام الضعف من
 ورأيتهم الظاهرة، والدمامة التشوهات على الرغم من رائعا مجاال فيهم

 خيالفين لن: اسمح بكل فقلت فيهم، اخللقية العيوب رغم شىت كاملني
 إن حىت ومجيل رائع إهلي خملوق أم يف األديان ولو اختلفت رأيا أحد
 أنه يثبت وجودهم وإن اخللقية، لعيوم فداء الكماالت تقدم من ألوفًا
القمامات ورد  أكوام من ينبت أن فيمكن بفضله تعاىل اهللا أنعم إذا

 هذا ملعارضي مجاعة انربت ملا حدود بال حرييت كانت ولكن. طيب
 أُمرنا وقد أطهارا األجناس هؤالء تعد هل: بعضهم فقال التفكري؛
  .أيضا ملسهم حيسن وال معهم، األكل جيوز ال عنهم؟ باالبتعاد

 على العقوبة فترة يقضون احلايل بوضعهم إم: أخرى مجاعة وقالت
   اهللا؟ أحباء يكونوا أن هلؤالء فأىن خال، زمن يف اقترفوها أعماٍل
 بأم فقالوا ذنوم أحصوا عليهم بل فحسب هذا على يقتصروا مل

 من وكذا كذا واقترفوا أبصارهم فضاعت اآلثام من وكذا كذا ارتكبوا
  .دواليك وهكذا أمساعهم، ففقدوا اخلطايا
 قد أنه واحلقيقة اجلهل، عن تنم األقوال هذه: ضاحكًا بعضهم وقال
 األرواح هذه مثل خرجت آهلتنا وكانت واجلن، األشباح ركبتهم
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 أناس فينا يعد مل اآلن ولكن ،تالمذا ذلك على عمل مث الشريرة
  . العمل هلذا أكفاء

 على يضحكون القلوب عميان إن بالعامل؟ حلّ الذي ما: قلت
 ما إهلي، يا. اآلذان صم على يضحكون القلوب وصم البصر، مكفويف

 تتنور الذين املعاقني لَمجا -املنظر كريهو الشكل الدميمو -هؤالء أدرى
فتعمر بغبطة  حمبتك بأزاهري املليئة صدورهم وتتحول بنورك، قلوم

 تنظر أيضا أنك أقبل أن ميكن كيف! آه. الغناء توازي مئات البساتني
! قلوم؟ بداخل ما ترى وال فيها ما ملعرفة الناس أكياس إىل كاملرابني

 أخرى مرة أفكاري تيار قطع إذ ذهين تغزو األفكار هذه وبينما كانت
 فخر بكل الصوت ذلك ارتفع فقد العقَد،  حلَّالُاألخاذ الصوت ذلك

 أي ا يظفر مل خارقة وبعظمة حمبوب، أي به حيظَ مل ووقار وروعة
 أيها يا: الصوت ذلك فقال أيضا، أحالمه يف العامل ملوك من ملك

 يف املقبولون أنكم اتظنو ال! اهللا سبيل يف حبياتكم تفدون من يا! العمال
 ما إخوةً لكم أن اعلموا بل وِنعِمه، اهللا ألفضال الورثة وأنتم اهللا حضرة
 معكم، كانوا إال صعبا مسريا سرمت وال األعمال هذه من واديا قطعتم
 هؤالء فاز لقد .٨٥ثوابكم من نصيب هلم وكان شركاءكم، وكانوا

  . به فزمت كما اهللا بقرب أيضا
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 األبرار وادي يف عظيمة ضجة حدثت قد أنه ذلك بعد الحظت
  هذا؟ حدث ملاذا: يصرخون اجلميع وأخذ والصاحلني
 تسمح ال وأقدامهم أياديهم أن صحيح: املقدس الصوت هذا فأجام

 ترتشفون فعندما معكم؛ قلوم ولكن أعمالكم يف يشاركوكم أن هلم
 عندها هؤالء يتجرع للعمل واملتعة اللذة شراب من مترعة أكوابا

 واخلمر خمتلفةٌ، الكؤوس أن ومع. واحلرمان األسى من مريرة كؤوسا
 تصلون فما ونشوةً؛ كيفًا ختتلف ال أا إال أيضا، خمتلفةٌ فيها املوجودة

 إم تقولوا فال قلوم، بأجنحة هؤالء إليه يطري أقدامكم على مشيا إليه
  . هارةًط عنكم يقلون ال منهم والصلحاء األبرار ألن جنس،
 وأخذ الوجد، من حالةٌ روحي على وطرأت إال هذا مسعت أن ما
العدل  هذا هو اهللا، رسول يا صدقت: فقلت وسرورا فرحة يرقص قليب

 إىل اجلميع يقف: وقلت أخرى زفرة قليب من خرجت وهنا بعينه،
  .أيضا للمعاقني رمحة كان الصوت هذا أن إال القوي، جانب
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 عشرات اخليال عامل يف زرت فقد! ذا عساي أن أحكي جمددا؟ما
 أيه لذلك املقال، هذا ولكن ال يتسع املقام يف أيضا، األخرى األماكن

  . أخري مشهد ذكر بعد اآلن
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 أيضا، واحلاضر للماضي رمحة كان الصوت هذا أن ببايل خطر لقد
 بأقل ستلي القادمة األجيال بأن وقلت املستقبل؟ مع احلال ولكن ما

 حبيام للتضحية مستعدين الوالدين فنرى أنفسهم، منحبا لدى الناس 
 أنفسهم يعرضون يوم كل أم احلق بل أوالدهم، حياة إنقاذ أجل من

 أن يكونا مصدر واحلاضر أجلهم، فأنى للماضي من واألضرار للدمار
ما  يرتاح أن له وأىن الظالم؟ يف مستقبله يرى ما دام ألحد طمأنينة
 والفالح الفوز مسالك سلوك من حرمت قد القادمة أجياله دامت

 اإلنسانية، الفطرة خيالف لكونه هذا حيدث أن ميكن ال: قلت والنجاح؟
 األديان كلمة تتحد أن بد فال القادمة، أجياله بدمار أحد يرضى فال

 هذا يكون هلا أي خالف يف هذا األمر مع ولن املستقبل، خبصوص
 العقيدة هلا يقدم وكان أخرى أمور يف خيالفها كان الذي دساملق الكيان

 ما: اخليال عامل يف اهلندوس زعماء فسألت. السليم والعمل الصحيحة
 أول كتاب الفيدا: فقالوا. القادمة لألجيال جتدوا اليت الوعود هي

  .بعده كتاب وال وأخري
 إمكانية هناك هل: هو سؤايل بل كتاب عن أسئلكم ال: قلت

 ينـزل لن الفيدا أن صحيح األولون؟ رآه ما ترى أن القادمة جياللأل
 الفيدا أراها اليت العجائب أخرى مرة الناس سريى هل ولكن أخرى مرة

 !األسف مع: فقالوا منها؟ حظّ هلم ليس أم إميام؟ فيجددون لألولني
 فسألت !الفيدا؟ عصر مثل عصرا جيد أن للعامل وأىن ذلك، حيدث لن
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 يقدم مل. اخلصوص ذا أمل أي يعطوين مل أيضا أم غري ني،البوذي
 بأنه اليهود وادعى. مجيل عصر حبلول وعدا ألجياهلم أيضا الزرادشتيون

 إميانَ جتدد معجزاته وظلت زكريا زمن إىل تعاىل اهللا كالم نزول استمر
 املسيحيون وزعم. اآلن حيدث يعد مل ولكن هذا الناس إىل تلك احلقبة،

. اآلن ذلك ترك أنه إال احلواريني زمن إىل ينـزل كان القدس روح أن
 اخلري؟ هذا من حمرومة ستظل هل القادمة؟ األجيال عن فماذا: فسألتهم

 هلم شيء حيدث لن! لألسف يا: فقالوا إميام؟ به جيددون ما هلم أليس
أوالدهم من كالم  حبرمان الناس رضي كيف متحريا، إذ كنت. كهذا
 هب األوالد، حب رزقتنا من يا: قائلني اهللا أمام يتضرعوا مل وملاذا اهللا؟
 يكونوا مل أم الحظت لقد. أيضا رقيهم أسباب خللق وعودا لنا

 والعياذ -لعنةً اهللا كالم يعدون كانوا كأم املوقف، خبطورة يشعرون
  . منها وأجياهلم أوالدهم جناة على فرحني اهللا يشكرون وبالتايل -باهللا

نورا  ليس: وقلت حزينة ونفس مكلوم بقلب جانبا هؤالء عن تنحيت
. املاضي وانتهت على جتلياته إهلًا إن اقتصرت وليس ما انطفأ ضياؤه،

طاملا  الذي األخاذ اجلميل الصوت بذلك أنا إذا كذلك كنت وبينما
 اليت النعمة جنعل مل: الفؤاد مبجامع تأخذ بطريقة يقول ارتفع، ومسعته

 ال. لألبد البشر بين على وزعناها بل أنفسنا على مقتصرة ا انِعمن
 رب أنه كما أيضا املستقبل رب ألنه املاضي، على تعاىل اهللا نعم تقتصر

 صادقة بعالقة به يرتبط من على تعاىل اهللا كالم وسينـزل املاضي،
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 على وزعه احملدود حىت يقال بأنه بالشيء ليس فحبه آياته، له وستظهر
 الناس وسيأخذ له، حدود ال كنـز هو بل كال، املاضي فنفد، يف الناس

 بقلب قال من كل. العصور مجيع يف مراتبهم قدر على منه نصيبهم
 الصادقني كالعشاق العالقة هذه على وثبت استقام مث ريب اهللا إن صادق

 أحاديثه أذنه يف وسيلقون ربه، رسائل له حاملة اهللا مالئكة عليه تتنـزل
 اهللا بأن له مبشرة واألحزان األتراح يف جانبه إىل وستقف باحملبة ةالفياض
  فسيظل.٨٦مطلقًا خوف عليه ولن حيزن فال وهو له نصري، ويل له تعاىل
 يرد ولن الناس، هؤالء ملثل الدوام على مفتوحا تعاىل اهللا وحي باب

  .ناألولو ناهلا اليت الدرجات مجيع منهم، وسينالون يقبل بل حبهم،
 كان! أكرب اهللا: بعفوية عارمة قلت حىت البشرى هذه مسعت أن ما
  .أيضا القادمة لألجيال رمحة الصوت ذلك
 حياة الستحالت القادمة األجيال وجه يف السماوية النعم باب سد لو

 ال اإلهلي العشق جذوة قلوم يف تتقد فمن بغيضا، موتا تعاىل اهللا عشاق
فلن  وإال األزيل، حمبوم قرب فيها سينالون ألم إال اجلنة حيبون

 هلم قُدر وعليه فلو. وغريمها العنب وال الرمان من اجلنة تستهويهم فواكه
 موم لكان املختلفة األديان أتباع قال كما تعاىل اهللا قرب من احلرمان
 أيضا القادمة األجيال حيرم مل من فمبارك. إليهم بالنسبة ِسييِن وحيام
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 على له يدعون جعلهم قد حمبوم بلقاء العشاق وبتبشريه األمل، من
  .الدوام

 سبيل من هل: وقلت أٍمل وحسرٍة، زفرة قليب أعماق من خرجت وهنا
بدا اجتيازها صعبا لكون املاضي  اليت الزمان من قرنا ١٣ فترة الجتياز
 حبيث القرنني ذي كسد سد حمبويب وبني بيين حال هل عليها؟ قد ختم
  اليأس؟ هذا أن خيرق غياهب األمل لربيق ميكن أال نقبه؟ استحال
 آخر صوتا مسعت إذ الشديد الكرب من احلالة هذه يف كنت بينما

 من إيلّ لكونه أقرب إيلّ قربه سرب أغوار قدرت ما إىل درجة أين قريبا
فما تراه ماضيا لك فإنه  إيلّ، وانظر حتزن، ال: يل فقال الوريد، حبل
 يرى يزال وال كان الضعيف اإلنسان أن شك ال. إيل بالنسبة ضراحلا

 سيان، يل بالنسبة واملستقبل املاضي ولكن حماال املاضي إىل الوصول
 إيلّ فارجع ماضيها مستقبال، استحال قد رؤيتها تريد اليت فالشخصية
 مشارف على نعمي مقسما العليا جنايت ويف قريب يف فستراه مستقيما،

 لقد. منصرمة قرنا ١٣ مدى على عليها دأب اليت الشاكلة على الكوثر
 رمحة يكون ال فكيف النعم، أنواع مجيع مقسما الدنيا أهل وجده
 بأيب مسي ذلك وألجل التوزيع والتقسيم مهمة إلجناز خلقته من للعاملني

   ٨٧.بكنيته يكنوا أن من الناس منع نفسه وللسبب القاسم؟
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 أن شك ال قليب، يف يتكلم من يا األزيل مجالك نفسي فداء: قلت
 يا رب رمحتك نفسي فداء ولكن للعاملني، رمحة كان � حممدا حبيـيب
 أنت أما املاضي، من واحدة دقيقة إرجاع أحد فإنه ليس بوسع العاملني،

 تركناه مبا للقاء وعدا املستقبل، وأعطيتنا إىل ماضية قرنا ١٣ حولت فقد
ِجذر  يف واسكن تعال � حممد حبيـيب حمبوب فيا. حسب ظننا خلفنا
 ذلك قلت بعظمتك، وتنفرد مجال، كل فوق مجالك يعلو قليب،

 أقبلت علي حىت خدي على نزلت أن وما ،عيين من دمعة واحندرت
 ينكشف أن من خوفًا مسحها إىل فسارعت الغرفة، يف زوجايت إحدى

ي، سرأثرها تتبعمن دمعة س كم أدري فال وإال حب.   

  )١٩٣٣ تشرين الثاين/ نوفمرب ٢٦ عدد ،الفضل جريدة(
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لـه، وأشهد أن حممدا   أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك 
  .أما بعد فأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم. عبده ورسوله

الرحمِن *  رب الْعالَِمني الْحمد ِهللا *ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم �
راطَ اهِدنا الص* ِإياك نعبد وِإياك نستِعني * ماِلِك يوِم الديِن * الرِحيِم 

 ِقيمتسلَا * الْمو ِهملَيوِب عضغِر الْمغَي ِهملَيع تمعأَن اطَ الَِّذينِصر
الِّنيآمني، �الض .  
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عن الشكوى املكتوبة اليت  شيئاً أقول الرئيس، باملوضوع أبدأ أن قبل

 أزقتهم من تمر قد من بعض اهلندوس وعليها تواقيعهم بأنه رفعت إيلّ
 ااملشاركني فيه الطالب بعض تصرفات وكانت ،ةمعهود غري ٨٨ريةسم

 يف لوحظت اليت الالئقة غري األمور هذه عن أحترى أن فقبل. الئقة غري
حبسب  إجراءات فسأختذ الحقًا عليها أطلعوين إن واليت- تصرفام

 تصرف إذا: وهي عامة نصيحة أسدي -الئق غري تصرف نوعية كل
 لنستعد اليوم هذا حددنا لقد. مشني عمل فإنه الئق غري تصرفًا أحد

هذا  فإن. املختلفة األقوام بني والتصاحل لألمن قاعدة أو أساس لوضع
 املختلفة األقوام بني والسالم لألمن أساسا جنعله أن نريد الذي اليوم

 األديان كل لذكر زعماء  نريد أن جنعله يوما-رويدا رويدا -والذي
 تزداد وبالتايل املختلفة األديان أتباع بني يتالشى اجلفاء كيل وذلك خبري،
 غري أمر مشاعره جرح أو التسبب يف أمل أحٍد فإن بينهم، والوئام احملبة
 عموما امأمور املسلم كان وإن اليوم خاصة، هذا مثل يف البتة الئق

 مراعاة  منللجميع بد فال. أحٍد إيذاء بعدم اإلسالمية التعاليم حبسب
واألمل  اإليذاء يسبب ما كل عن واالمتناع اليوم هذا مثل يف األمر ذاه

  .لآلخرين
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 غري بصورة أزقتهم من ملسريةا مبرور بالشكوى املتعلقة يتعلق ما أما

 األقوام مجيع اآلن تتخلى أن ينبغي أنه وهو جتاهه رأيي فأبدي معهودة
 دوافع قلوبنا يف تنشأ لن أنه وأرى.  النظروِقصِر الصدر ضيق عن

 األماكن بتسمية الفئات متييز ينتِه مل ما اآلخر الطرف مع للتقارب
 وحي اهلندوس وحي املسلمني، وسوق اهلندوس، كسوق بامسها،

 العقَد تلك القلوب يف ستظل املصطنعة احلدود هذه وبسبب. املسلمني
 سواء سيئ، القلوب جيرح الذي نأل بعضنا، بني التقارب دون حتول اليت

 يكيلون اهلندوس كان إذا. املسلمني حي يف أم اهلندوس حي يف أكان
 إىل حيهم يف يسيئون املسلمون أو للمسلمني، الشتائم حيهم يف

اهلندوس، فال شك أن عدم مساع تلك الشتائم سيؤدي إىل عدم الثورة 
 الفساد ولكن الفساد يف الظاهر، ينتشر من الطرف اآلخر، لذا لن

 اآلخر للطرف الشتائم طرٍف كل كال فلو القلب؛ فساد هو احلقيقي
 أو باملهامسة أو األبواب غلق بعد بيوم يف أو منطقتهم يف كان سواء
 الشامت قلب ألن جدا، قبيح فعل ذلك كل فإنّ قلبه، يف اآلخرين شتم

 واحد لك راعى فلو. احملبة أساس مثِله يف يقوم أن ميكن وال فاسد
 حيه يف أو الباطن أو الظاهر يف الناس شتم بني فرق يبقى فال قلبه صالح

 اآلخر مشاعر جرح عدم على واحد كل حرص وإذا غريه، حي يف أو
 لالعتراض وجها أرى وال نا،يح من ةاهلندوسياملسرية  رمت أن يف ضري فال
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 يف حرج وال مشاعرهم، جرح دون اهلندوس حي من سريتنام تمر إذا
  .أبدا ذلك

RSCא������Fد�א�Ca��!���Bא� �
لعدم تولُّد رحابة الصدر يف  أحد اعترض إذا ولكن رأيي، هو هذا

 عن التخلي من لنا بد ال أنه أرى ولكنين حيه، ترك فاألفضل له القلوب
 مل فمثال ديننا، حيددها مل حدودا نقيم أال وينبغي املذكور، الصدر ضيق
 منشأ إن. املسلمني حي وذلك اهلندوس حي حليا هذا أن دين أي حيدد
 طاملا اليت الضيقة العقلية هذه هو اهلند يف الدينية اخلصومات مجيع

  .عارضتها
E#�+����L�@��ZOא� �

 واملسلمني للهندوس الزواج مواكب الصغري مسجدنا حتت من متر
 نسد مل ناأن إال الصالة أقيم عندما متر وأحيانا باملزامري، تعج وهي والسيخ
 مثل سبيل إعاقة يريدون كانوا الذين بعض منعت بل قط، الطريق عليهم
 فهذا تركيزنا تشتيت قيثار أو مبزمار يستطيع أحد كان إذا. املواكب هذه
 حبيث ديننا يف مستغرقني نكون أن ينبغي. الدين على لنا تركيز ال أنه يعين
 شكا إذا بل املواكب، لكت مبرور أشعر مل. عنه يشغلنا أن ميكن لشيٍءال 
 مواكب منه متر ذلك ألجل اجلميع، به مير الزقاق هذا بأن له قلت أحد يل

 من تأيت وبعضها هنا من تكون بعضها واملسلمني، والسيخ اهلندوس
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 سيئة الالئقة غري األمور عد هو للتصاحل األمثل الطريق أن أرى. اخلارج
 يأيت أن أحد أراد إذا ولكن. املسلمني أم اهلندوس حي يف كانت سواء
 ولكن. به يقوم عمل أسوأ فإنه الفساد بنية اآلخرين حي يف سيئ بأمر

  .أيضا حيه يف الكف عنه وينبغي سيئٌ السيئ
Ec����E���uא��� �

 أحد ارتكب إذا إنه األمر هذا يف التحقيق إجراء قبل أقول ذلك ألجل
 أن فعليه ذلك رتكبي مل وإن يتوب، أن فعليه املذكور الفعل هذا مثل

 فال زقاقهم من متروا أن حيبون ال الناس بعض كان إذا. مستقبال حيتاط
 إىل يؤدي ال املوقف هذا أن أقول أن بد ال ولكن. هناك من متروا

 هذه مثل وإن مكان، كل ويف شعب كل يف الفساد يوقع بل التصاحل
 وبني نيواملسلم اهلندوس بني الفساد نشر إىل عموما تؤدي األمور

 مر لو إنه القول اخلطأ ومن". مدراس "منطقة يف واهلندوس املسيحيني
 الشخص هذا كان إذا. إلينا يسيء فإنه مسجدنا من أو حينا من أحد
 كان إذا ذلك، كل مع إلينا؟ إساءة هنا من مروره يعد فكيف لنا أخا

  .قلوم تتغري مل ما أزقتهم من املرور ترك يف حرج فال يتأذون البعض
E]
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 ذكر يسعين ال. ألجله االجتماع عقد الذي الغرض أحتدث اآلن عن
 أيام إا. الوقت ضيق ألن �الكرمي  النيب حياة من مفصلة أحداث
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 ونصف، ساعة أو ساعة سوى والعصر الظهر صاليت بني وليس الشتاء
 يف بعضه مث قصيدة،وال التالوة يف مث هنا إىل ايء يف بعضه يستغرق
 أو ١٥ إال األساس للموضوع يبقى وال التمهيد ويف أمامكم الوقوف

 الذي البحر عبور على القصري الوقت هذا خالل يقدر فمن دقيقة، ٢٠
 يزداد حىت � النيب أعمال بعض ذكر سوى يسعين ال شواطئه؟ ترى ال

  .األغيار قلوب من النفور ا ويزول له وحبا معرفة به به املؤمنون

��Bא�����Fد��ن�12א�אO�� �
 جتعل كلها العامل ديانات أن وهو اليوم املوضوع هذا عن شيئا سأذكر

 واإلسالمية اهلندوسية الديانة من فكلٌّ احلقيقي، هدفَها اإلهلي الوصال
 اهلدف أن خترب واوسية واليهودية والزرادشتية واملسيحية والسيخية
 الوصول هذا أن ختربنا ولكنها. تعاىل اهللا إىل الوصول هو منها احلقيقي

 اإلنسان أن" سناتن "ديانة أتباع يعتقد مثال. املوت بعد إال يتأتى ال
 الشخص هذا مثل أن اآلريا يقول. تعاىل اهللا يف يتفاىن وفاته بعد الكامل
 اليهود أما. أيضا البوذيني معتقد وهو بعيد، ألمد تعاىل هللا مقربا يصبح

 نفسه، باألمر فيعتقدون ا املؤمنون أما باآلخرة، ؤمنوني ال فبعضهم
 واجلميع اجلميع، به يعتقد ما هو بل واملسلمني نيالزرادشتي معتقد وهو

 يتخذ اإلنسان أن وكما املوت، بعد هو الوصال هذا وقت أنَّ ذكروا
 بعض يتخذ أن ينبغي كذلك سفره أجل من والزاد األسباب بعض
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 لإلنسان، السفر مبنـزلة هي اليت الدنيا هذه يف اإلهلي للوصال األسباب
 جيذب اإلنسان جتلي أن ينبغي أنه هو األديان مجيع عليه أمجعت وما

ألن جذبه  املذكور، احلقيقي القرب مرتبة بلوغه حني تعاىل اهللا صفات
 هو ما املثال سبيل على. القرب من هذا نوع أيضا هو جتلي صفات اهللا

 ما مث اهللا، لوجه معينة لفترة وغريه األكل عن رءامل ميتنع أن هو الصوم؟
 وصاحب شريك بال تعاىل اهللا أن كما أنه الصالة معىن الصالة؟ هي

. معني لوقت وأصحابه أقاربه عن املرء ينفرد أن ينبغي كذلك له وقريب
 األديان وتتفق املختلفة، األديان يف أخرى عبادات هناك ذلك إىل إضافة
 يف اإلهلي القرب نيل هو البشرية احلياة من احلقيقي فاهلد أن على مجيعا

 القلب، يف تعاىل اهللا جتل لصفات خلق الدنيا يف ومثاله اآلخرة،
  .تعاىل اهللا بصفات تصبغا الناس أكثر هو الكامل واإلنسان
�U����G�aא�%�م�א��E�Bא�� �

 لنيبجتدوا مثيلًا ل لن أنكم وأخربكم األمر هذا اليوم خطايب يف أتناول
 خطايب استهللت ذلك وألجل وجذا، تعاىل اهللا بصفات التصبغ يف �
  .الفاحتة بسورة هذا
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 إن. العاملني رب: وأوهلا تعاىل هللا صفات أربع الفاحتة يف ذُِكرت لقد
 والسماء األرض إن. مكان كل يف عملها تعمل تعاىل اهللا ربوبية
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 والسود، البيض والغرب، الشرق أهل والنجوم، والقمر والشمس
 اجلميع يريب وإنه تعاىل، اهللا ربوبية حتت كلهم واألوروبيني اآلسيويني

  .أغنياء أو كانوا فقراء كبارا، أو صغارا كانوا سواء
EaL�E���Zא��� �
 خارجية أسبابا يهيئ تعاىل اهللا أن ومعناها ،"الرمحن "هي الثانية الصفة

األمر الذي ال  اإلنسان، ا حلىيت اليت القوى تفعيل جدوى أجل من
 للدراسة أسبابا يئ فإا مثال، اجلامعة لنأخذ الدنيوية؛ احلكومات تفعله

 قمنا بأننا أهلها يقول بل بعدها، الوظيفة تكفل ال ولكنها والتعليم
 اجلامعة فإن. لكم املناسبة الوظيفة عن البحث عليكم واآلن بتعليمكم،

 ،"الرمحن "تعاىل اهللا ولكن الستخدامه، ائلوس يئ وال التعليم تعطي
  .للناس وهبها اليت للقوى ذرائع يهيئ أنه أي
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 اهللا خلق مثال،. خلقه شيء كل الستخدام وسيلة تعاىل اهللا خلق لقد

 تعاىل اهللا أن خلق للرؤية، فقد سبق ضوء إىل حباجة العني، وألا
 نضارة لتزداد مجيلة أشياء عنيال ترى أن الضروري من مث. الشمس

 واحليوانات الناس وأمجل واخلضرة اجلميلة املشاهد تعاىل اهللا فخلق
 تعاىل اهللا خلق وكذلك. وغريها والنباتات واألزهار واألشجار والطيور،

 األصوات خلق بل بأنفسكم األصوات ختلقوا أن يقل مل ولكنه األذن،
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 صوت كان فلو ،وصوت صوت بني شاسعة فروق هناك مث. أيضا
 تعاىل اهللا ولكن. األصوات بني التمييز الصعب من لكان واحد اجلميع
. ذلك معرفته لدى اإلنسان يندهش حبيث جدا دقيقة بفروق خلقها
 كذلك احلصان، وصهيل القطار ضجيج بني بسهولة اإلنسان يفرق

 الفروق هذه إىل نظرنا فلو. ما بفرق اآلخر عن واحد كل صوت خيتلف
  .لآلذان األعمال من اآلالف مئات لوجدنا األصوات واعوأن

 بالبحث يأمرنا مل ولكنه تعاىل اهللا خلقها اليت اللمس حاسة هناك مث
 منها األشياء وِلكُلٍّ ملمسه، خلق بل فيها، نستخدمها اليت األعمال عن

 أنواع هناك مث واآلخر خشن، أملس وبعضها صلبة وأخرى لينة أشياء
 بني األشياء والفروق الدرجات آالف هناك. منها شيء لكل كثرية
 نشعر فإننا وعلى ليونتهما أيضا، املطاط ونلمس احلرير نلمس. اللينة

 بني والفروق األنواع آالف هناك إذًا اللمس، عند بينهما واضحة بفروق
 من لإلنسان تعاىل اهللا رمحانية صفة وهبته فما وعليه. أيضا اللينة األشياء

 الدنيوية احلكومات ولكن أيضا، الستخدامها وسائل هامع خلقت قوى
  .ذلك تفعل ال

��t2����Kل �
 للصيد ذهب شخصا إن يقال: التايل املثال ذلك على لكم أضرب
 أخذه وإذا كبرية عائلته أن بباله خطر بيته من اقترب فلما أرنبا، واصطاد
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 نماوبي. آخر لشخص يعطيه أن فاألفضل عليه أهله فسيتخاصم بيته إىل
: فسأله األرنب هذا إعطائه يف ففكّر ناسك، قربه من مر إذ كذلك هو
 هجييب أن قبل بباله خطر وهنا أرنباً؟ تأكل أن تريد هل الناسك أيها

 طبخه، بعد األرنب حلم على سيتخاصمون األطفال أن صحيح: الناسك
 لذلك اليدين؟ خايل البيت رجعت إذا عليهم أرد أن عساي ماذا ولكن

: الناسك هأجاب ذلك خالل ولكن بييت، إىل به أذهب أن ألفضلا من
 هو هذا. وكُله اصطده إذًا،: الشخص هذا فقال. وجدته إذا آكله نعم

 من حرية يف تتركك مث كبرية آماال لديك تولّد إا إذ الدنيا، مثال
 وإن. وكُله اصطده: السابق القول احلالة هذه على وينطبق ،أمرك

 حد على يقولون الوظائف هلم توفر ال مث احلكومة لّمهمتع الذين الشباب
  : معناه ما الشعراء أحد قول

   املاجستري؟ درجة إىل دراسيت بعد القدر ذا إيل أسأمت ملاذا
الذين مل توفر هلم  الدارسني هؤالء أن هي الوضع هلذا النتيجةف

ا ويتربصون عليها  ينقلبون،ذكراحلكومة وظائف ت.  
 b���א�[��@����Yو�����EaLא���א� �

 رب صفة هي )الفاحتة( السورة هذه يف املذكورة األوىل الصفة إن
 ولنمعن. العاملني رب بصفة يتخلق من هو الكامل واإلنسان. العاملني
 يف العامل هذا يف شيء كل أخذ هل ولنر � النيب حياة يف النظر
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 احلسبان يف شيء كل أخذ قد كان فإن لنفعه؟ عمل وهل احلسبان؟
 عينه وقصرت ذلك يفعل مل إن ولكنه الكامل، اإلنسان فإنه لنفعه وعمل

 أنه يقال أن ميكن فال شيئًا أجلها من يعمل مل اليت األجزاء بعض عن
 هذا يف للبحث مثاالً شيئًا نأخذ أن بد ال. العاملني رب بصبغة تصبغ
 الشاب نساناإل نأخذ لذلك اإلنساين النسل عن نتحدث كنا وملا األمر،

 لذرية بذرة تعاىل اهللا جعله رجال قوم كل يعده من وهو -مثال
 من يثبت الشاب؟ هذا ملثل األوىل األمنية تكون ماذا ونتساءل -املستقبل
 أن بد ال إليه يسكن من أن أيضا العقل يقوله ما وهو املقدس الكتاب

 شيء أي أو الدنيا مجال رغبته يشبع أن ميكن وال جنسه، من يكون فردا
  .جنسه من زوج له يكن مل ما آخر

E�#	#��Y�SQא�� �

 الشهوات حبر يف فتأمره بالقفز الشباب يف العقل تغلب الشهوات إن
 بربوبية � الكرمي النيب قام هل اآلن ولنر. االكتراث بالعذاب دون

 قام أنه نعلم األمر هذا يف النظر منعن وعندما احلالة؟ هذه يف اإلنسان
 وِلحسِبها ِلماِلها ِلأَربٍع الْمرأَةُ تنكَح: فقال شبابه، ثورة إىل انظر بربوبيته

 لكم نصيحيت أي .٨٩وِلِديِنها فَاظْفَر ِبذَاِت الديِن تِربت يداكوجماِلها 
 إذا ألنكم وذلك. األخروي للرقي موجبة تكون اليت تنكحوا أن
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 مجاهلا حول كلها حياتكم أعمال فستتمحور جلماهلا ا تزوجتم
 عينه نصب سيضع كبرية عائلة من بامرأة يتزوج الذي أما فحسب،

 بامرأة يتزوج ومن ونسب، حسب ذا أيضا نفسه جيعل أن عمره طول
 عريقة عائلة إىل نسله لينسب جهده قصارى فسيبذل حمترمة عائلة من
 يف شرفًا العائالت أكثر السادات عائلة إن. واخلداع باملكر ولو

 شريفة عائلة يف أحد تزوج فلو. اهلندوس يف" برمهن "وعائلة املسلمني،
 ويف. وعريقة شريفة عائلة أية إىل أيضا نفسه ينسب جهوده ألنْ فسريكز

 املكر ويكون حمور النسب ، الشهوةاجلمال حمور ونسيك احلالة هذه
 إىل أنفسهم ينسبون الذين عن شهرية نكتة وهناك. والقهر واخلداع

 ما بشهادة لإلدالء احملكمة حضر شخصا أن حيكى. الشريفة عائالتال
 ،هذا قوله على له املناوئ الفريق فاعترض السادات، عائلة من أنه وأخرب

 على وأنا أقول: فقال ساخرا ذلك على أحدهم شهادة احملكمةُ فسألت
 نفسه نسب مث إسكافيا كان والده ألن سيد، بأنه األمر هذا من بصرية

  .أعيننا أمام سيدا صار أنه على أشهد فأنا السادات، عائلة إىل
 !فقط؟ باالسم سيدا يكون أن اإلنسان يغين ماذا جدا، تافه ألمر إنه

. العائلي نسبهم لتغيري ار ليل يسعون الناس من ألوف هناك ذلك مع
 والذي واخلداع، املكر على حياته لنسبها تتأسس املرأة يتزوج فمن

 إن: قال � النيب ولكن الشهوة، على حياته جلماهلا تتأسس رأةامل يتزوج
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 بتأسيس فعليكم. املستقبل يف هلا ضمان فال اليوم صاحلة نيتكم تكن مل
 وستتمحور االثنني، الغرضني ستحققون وهكذا الدين، على زواجكم
  .الدين حول أيضا أعمالكم

E�#	#א�������<����א� �
 تبدأ وهنا. للنكاح شروط لىع االتفاق يتم الطرفني تراضي بعد

 الرجل عائلة. واملرأة الرجل مسئوليات حول والنـزاعات اخلصومات
 � النيب ولكن. أيضا صحيح والعكس املرأة عائلة على تسيطر أن تريد

واألنثى  الذكر خلق تعاىل اهللا أن وهي لنصيحيت، اصغوا ويقول ينصحنا
 ماثلةتم فمشاعرمها حد،وا جنس من  أي خلقهما�٩٠ِمن نفٍْس واِحدٍة�
 والديه، حيب الرجل فكذلك والديها املرأة حتب وكما. بينهما فرق ال

وهو  عليه والعمل به بالتمسك كالمها يستفيد طريقًا � النيب ذكر وهنا
 اهللا أوامر وفق الرمحية العالقات راعوا أي. ٩١الرحم وتصل: �قوله 
 النيب أسدى باختصار،. ختادعوا ال أي. �٩٢وقُولُوا قَولًا سِديدا� تعاىل،
 هذا لتحولَ فيها فصلت لو مفصلة تعليمات النكاح خبصوص �

أبدى  قد � النيب إن القول، ملخص. عن النكاح خطبة إىل اخلطاب
  .أيضا املناسبة هذه يف مظهر الربوبية
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 زوجها، بيت جةالزو دخول عند الشهوانية تغلب العواطف قد
إلجناب  بالدعاء نقوم بأن يوصينا � اهللا رسول جند أيضا وهنا

 وأتقياء صلحاء أنكم شك ال. العالقة هذه خالل الذرية الطيبة من
 يف الفساد نشر إىل يؤدي وهو ما أشرارا، أوالدكم يصبح قد ولكن
 اهللا فادعو لذلك. أحرزمتوها اليت التقوى تدمري سيتم وهكذا العامل،

 الشهوة تريد الوقت هذا  يف.٩٣التقوى هذه عالقتكم تنتج أن عاىلت
 ولكن بذرا، يغرس أن تريد والروحانية بذرا، اإلنسان يغرس أن

 حالوة مع ولكن الشهوة بذرة زرع ميكنكم: وقال جاء � النيب
  .الروحانية

E�#	#א������א��haHو5د?�� �
ظهر الربوبية  م� أبدى النيب ولقد. اإلنسان ينجب الزواج بعد
 يف نظريها يندر تفصيلية تعليمات لتربيته وأسدى والدته، فور للطفل
 يبدو. ٩٤والدته فور الطفل أذن يف باألذان � أمر لقد. األخرى األديان
 بإلقاء � أمر ذلك مع حياة فيه، ال شيء وكأنه الوقت هذا يف الطفل
 يضيع ال: والمهاأ: فائدتان وله أذنه، يف وتكبريه تعاىل اهللا تعظيم ذكر
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 للوالدين تنبيه هو: ثانيهما الوقت، ذلك يف األذان على ألقي الذي القول
 حريا سيكون فكم الوالدة، منذ باالهتمام بتربيته أُِمرا قد كانا إذا أما
  !يكرب عندما ا االهتمام م

�2Oא�E�#=#ل��aKOא� �

 على تعليم � النيب أكّد بل بتعليمه، نؤمر قليال الطفل يكرب عندما
 تعليمهما وأحسن جاريتان له كانت من :وقال ،أيضا البنات

 جعله حبيث ضروريا األمر هذا اعترب لقد أي. ٩٥اجلنة دخل وتربيتهما
 وأَهِليكُم أَنفُسكُم قُوا�: تعاىل قال فلقد الوالدين، على واجبا �
 هذه قيتوأل معا، والظاهري الباطين التعليم به ويراد ،�٩٦نارا

 من موينقذا بالتعليمني أوالدمها ليجمال الوالدين على املسئولية
 اجلهل، عن ينتجان اللذان أيضا والفقر املرض النار من واملراد. النار
 أوالدنا بإنقاذ أمرنا وكأننا أيضا، اآلخرة جحيم منه املراد أن كما
 ألن جهنم، من أيضا اخللق سوء إن. والنار اجلحيم من نوع كل من

 وحتتوي عامة اآلية هذه فإن. اخللق وينفرون منه سوء يكرهون الناس
 من ذلك وجعل النار، من نوع كل من األوالد حبماية أمر على
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 تعاىل وقال ،للطفل التربوية احلالة على يشرف أن املسلم واجب
  .فساده عن مسئولني ستكونون بأنكم

�2�%���E�#	#א����U�2�Xא�#k�� �

 على باحلفاظ وأُمرنا ،يتامى فيصبحون األطفال بعض ءآبا ميوت
 باختصار، .تعليمهم وضرورة مشاعرهم، مبراعاة أوصينا مث. ٩٧أمواهلم

 ال لتربيتهم تفصيلية أوامر أصدر بل أيضا هؤالء � النيب يهمل مل
 أصوالً بعضها يف وجدنا لو اليت األخرى، األديان يف نظريها جند

 ما فيها وجدنا وإذا باليتامى، يتعلق شيئا فيها جند فال األوالد لتربية
 � النيب ولكن األوالد، بتربية يتعلق شيء على نعثر فال اليتامى خيص

ر ـدون إبداء مظه أحدا ركـيت ومل اجلميع تربية أمر تناول قد
  .الربوبية له
�א�k�Y�SQ�;�د �

 � النيب جند وهنا الشباب، مرحلة املرء يدخل الطفولة مرحلة بعد
 مدى أي إىل: مثال الشباب، مبرحلة ومتعلقة مفصلة تعليمات ايعطين
 معاملتنا تكون أن ينبغي وكيف واملشاعر، العواطف يف باحلرية نتمتع

 جاء .الشباب أوالدمها الوالدان يعامل أن جيب وكيف والدينا، مع
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 يعطين ومل ألخي حصانا والدي وهب: وقال � النيب شخص إىل
 ال أو أوالدك مثله مجيع تعطي أن إما له وقال هوالد � النيب دعا. مثله

  .٩٨أحدا تعطي
 أيام يف تربز اليت النفس واجس تتعلق تعليمات � النيب ذكر لقد

 مدى أي وإىل أيضا، والفىت للفتاة حدودا وذكر خاصة، الشباب
 عليهم ينبغي اليت احلدود هي وما زواجهما، أمر يف حبرية يتمتعان

  .أيضا واألخت األخ بني العالقة عنو ذكر كما مراعاا،
b��א����	��Eא2O	����4��2�!�#	�E�#א� �

 بأعمال يقومون ملن تفصيلية وتعليمات أحكاما � النيب أصدر لقد
 وذكر. ٩٩التجارة يف غشا املرء يرتكب أال جيب: قال فقد. أيضا دنيوية

 لرهنا بشأن تعليمات وأصدر والدائمة، املؤقتة للتجارة مفصلة أحكاما
  .والبيع

 عن األوالد فأخرب اإلنسان، ضرورات جلميع أحكاما أصدر كما
 هلم تقولوا أال ينبغي :وقال السن، يف املتقدمني آبائهم مع التعامل كيفية

  .١٠٠"أف"حىت كلمة 
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 أيضا، بشأنه أحكاما � النيب وأصدر ،حمدد وقت وللموت

 عاقبته تفسدوا فال لإلنسان األخري الوقت هو هذا الوقت أن وأخرب
 الفرصة له أفِسحوا بل احملدودة، فائدتكم أجل من الوقت هذا يف

 تضيعوا فال األخرية، اللحظات تلك يف إليه وينتبه هللا حمبةً قلبه ليمأل
 احلياة زوجتك ستقضي كيف: بسؤاله جدا الثمينة اللحظات تلك

 تقرأوا أن ينبغي بل بعدك؟ أوالدك حال يكون أن عسى ماذا بعدك؟
 أن جيب وفاته وبعد. ١٠١يس سورة سيما وال القرآنية اآليات عليه

 هذه بذكر هذا األخري وقته تفسدوا فال بأنفسكم، مشاكلكم تعاجلوا
 خبصوص الوقت هذا قبل بالوصية يقوم أن أمره مث. أمامه األمور

 هذه عجهتز ال حىت وذلك. ١٠٢ميلكها كان إذا والعقار األموال
 حىت كان األمر هذا على يؤكد � النيب كان. وفاته وقت األمور

 لقد. ١٠٣ما مرت علَي لَيلَةٌ إالّ وِعنِدي وِصيِتي:  يقولأحد الصحابة
 تضيع وال تعاىل اهللا إىل التوجه من يتمكن حىت بذلك � النيب أمر

 جدا هام الوقت هذا. موته قبل لإلنسان األخرية الثمينة اللحظات
 األخروية احلياة يف التسلسل هذا يستمر لكي وذلك اهللا إىل للتوجه
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 ويا !أوالدي يا :األخري وقته يف وذكر تأوه  قدأحد كان فلو. أيضا
 اهللا ذكر لو ولكنه الرحيل؛ وقت إليهم متوجها فسيظل !زوجيت

 نام لو أنه ومثاله. العامل هذا مغادرته عند اهللا إىل متوجها لكان تعاىل
 اخلبز يذكر وهو صباحا الستيقظ اخلبز أجل من البكاء على الطفل
 حياة يف األخرية اللحظات هذه � النيب ينس مل ؛باختصار. أيضا

  .أيضا الوقت هذا يف وتقديسه اهللا مدحب وأمره اإلنسان
E�#	#א����]#�G	��א �

 بغسله أمر بل أيضا، موته بعد اإلنسان حالة � النيب ينس مل
 جنازة مرت إذ جالسا كان. قوم كل موتى حيترم وكان وتكفينه،
 جنازة إا! اهللا رسول يا: الصحابة أحد قالف هلا، احتراما فقام شخص
 من عبد أيضا اليهودي أن أي ١٠٤!نفسا؟ أليست: � النيب قال يهودي،

 القول وميكن. ١٠٥موتاكم حماسن اُذكروا: قائال � أوصى مث. اهللا عباد
وأبدى مظاهر الربوبية  ميت بكل اعتىن قد � اهللا رسول مداحم بأن

 وحىت الوالدة من الكاملة حبياته تتعلق وتعليمات أوامر وأعطى جتاهه،
 أبدى � النيب أن فسنجد فرادى الناس إىل نظرنا فلو وعليه املمات،

  .أيضامظاهر الربوبية جتاههم 
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 حيام يف للجميع سندا أصبح أنه � النيب إحسانات أعظم من

 لقد. اهللا إىل الدعوة يف لالشتراك كلها األقوام أفراد دعا لقد. األخروية
 الناِس ِإلَى وبِعثْت خاصةً قَوِمِه ِإلَى يبعثُ النِبي كَانَ: � النيب قال

 نزل الذي بالتعليم لك عالقة ال: للهندوسي اإلسالم يقول فال ،١٠٦كَافَّةً
 لَا�: عنه تعاىل اهللا قال الذي النور بذلك � النيب جاء بل العرب، يف

. بالغرب وال بالشرق خاصا التعليم هذا ليس أي �١٠٧غَرِبيٍة ولَا شرِقيٍة
  .العاملني لرب مظهرا كونه على برهن قد اإلعالن وذا

 كنول ،تعليمه يعلّمها أن منه والتمست املسيح إىل امرأة جاءت لقد
 هذا املرأة من غري تلك وكانت معين بقوم خمصوصا تعليمه كان ملا

 الْبِنني خبز يؤخذَ أَنْ حسنا لَيس: "املسيح السيد هلا قال لذلك القوم،
حطْريوا الَ: "قال كذلك ١٠٨."ِللِْكالَب وحطْرت كُمررد امقُد 
 اهللا رسول ولكن. بقوم حمدود مهتعلي بأن أخربها وهكذا ١٠٩."الْخناِزيِر

  .العاملني رب لصفة كامال مظهرا أصبح وهكذا كافة للناس بتعليم جاء
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 الربا. والروحانية املادية احلالة يف عامة ربوبيته ستجدون القول، ملخص

 النيب وأما ١١٠.اليهود غري من يأخذونه ولكنهم أيضا اليهود دين يف ممنوع
 حالة استغالل العظيم الظلم من: وقال أكل الربا من اجلميع، رمح فقد �

 املادية الناحية من الناس بني � النيب يفرق فلم. بالربا املال وإقراضه احملتاج
 ممن أيضا املسلمني بني الناس من فئة نشأت قد األسف مع ولكن. أيضا

 من الربا كلأ جبواز املشايخ بعض أفىت ولقد. املسلمني غري خمادعة جييزون
 الرمحة تستدعي أحد حالة كانت إذا أن اإلسالم يأمره أنه حني يف !الكفار

 واخلداع املكر كان وإذا العرقي، انتمائه عن النظر بغض ترمحوه أن بد فال
 غري حىت مع جوازمها يصح وال الناس، أحد مع ما التعامل جيوز فال سيئني

 وطلبت روبية شخصا نصف تأعطي: يقول األول اخلليفة كان. املسلمني
 إىل وأرجع قليل بعد السلعة بتلك فجاء سلعة بربع روبية، يشتري أن منه

حبيلة  اليوم الكافر احتلت على لقد: قائال نفسها الروبية نصف حضرته
 سألته مث روبية، ربع يل وأرجع روبية بربع السلعة منه أخذت لقد ماكرة،

 ،الداخل يف خيبئونه بل ارجاخل يف احملالت أصحاب يعرضه ال شيء عن
 صندوقه خارج إياه أعطيتها اليت الروبية نصف ونسي ألخذه فذهب
  . جييب يف ودسستها بسرعة فأخذا
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 يف اإلسالم تعاليم من ليست أا إال األعمال، هذه املسلمني بعض جييز
 تتم أن وينبغي ،اجلميع مع تعدلوا أن هو اإلسالمي التعليم بل شيء،

  .العرقية انتماءام عن النظر بغض تام بعدل اجلميع مع الدنيوية املعامالت
E2�+�*���%א�������وא�[�<��א�[ �

 املسيحيون فقد كان العنصري، التمييز على � النيب قضى لقد
 املنبوذين فئة وهناك كنائسهم، يف والفقراء األغنياء مقاعد بني يفرقون

 فرق فهناك اليهود أما ،)املقدسون أي" (الربامهة "وهناك اهلندوس بني
 بأن قال � النيب ولكن الوي، سائر بين وبني هارون بين بني شاسع
. �١١١أَتقَاكُم اللَِّه ِعند أَكْرمكُم ِإنَّ� بل ليست بشيء، العرقية املكانة
 كان مهما سيئ فإنه سيئة أعماال ويعمل ويكذب الشر يرتكب ومن

 جزئيات حبيث يشمل اجد واسع املوضوع هذا إن. العرقي انتماؤه
 وقت إشارة ألن اآلن إليه أشري أن إال يسعين ال ولكن ،كلها األديان
  .اقترب قد املغرب صالة

�א���Bא��Bم �
 ووسائل أسبابا هيأ قد تعاىل اهللا أن ومعناها ،الرمحانية صفة مث هناك
 الصفة هذه ضوء على ولنر. وغريها قوى من تعاىل خلقه ما الستخدام
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إلفادة من ليس هلم حق يف املطالبة  أسبابا هيأ قد � النيب كان إذافيما 
  فيه؟ يشرع أن قبل كل عامل عمل لتدبري نظاما وضع وهل ا؟

 اإلنسان يناله ما أن هو اخلصوص هذا يف نتذكره أن ينبغي ما أول إن
 الوحي أن يظن وكان مغلقًا الوحي باب كان. الوحي هو كسب بغري
 ألن أمل مثة يكن ومل بابه، أُغلق فقد اآلن أما األولني ىعل اقتصر قد

 أن وأخربهم الناس مبشاعر � النيب اهتم لقد. املستقبل يف األجيال تناله
 ما شيء إلحراز كفاءة ميلك أحد كان لو. مفتوحا يزال ال الوحي باب

أنه  يعلم مل ما لتحقيقه يسعى أن ميكن ما فال أمر حبيازة فطرته أو تتميز
 عنه يعلم الو امرئ بيت مدفون يف ازـكن أن لو. عليه مكانه احلصولبإ

 هذه الناس مجيع تعاىل اهللا أودع فلقد. همن االستفادة يسعه فال شيئًا،
 األمل طول أن واعلموا الوحي، تلقي بكفاءة األذهان مجيع ومتع القوى

 الناس مجيع يف � النيب خلق ولقد. الوحي لتلقي بابا ميثالن والتوكل
 قال. به ظنه حبسب عبده يعامل تعاىل اهللا إن. الوحي باب لفتح أمال
 عبدي أعامل أي. ١١٢يب عبدي ظن عند أنا: تعاىل اهللا قال: � النيب

 قلت مسدود الوحي باب أن يقولون عبادي كان إذا. يب ظنه حبسب
 بلقاء حنظى أن بد ال يقولون كانوا إذا ولكنهم مسدودا عليهم، فليكن
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 األمل هذا � النيب خلق لقد. بلقائي متتعوا تعالوا: هلم قلت تعاىل اهللا
  .التوكل باب وفتح

X�Q�kم�����h2���E�����Xא��aא�� �
 يف اإلنفاق بتعليم األديان مجيع جاءت. أيضا ملموسا مثالًا لكم أقدم
 األمر هذا يتحقق أن ميكن ال ولكن الفقراء، على والتصدق اهللا سبيل

 يقول أن ميكن إذ حمكم، نظام حتت يكن مل ما وكاملة صحيحة بصورة
 يبذلوا أن ينبغي مىت أحد يعلم ال ولكن اهللا سبيل يف سننفق اجلميع
 هذا ملثل قواعد سن فقد � النيب أما ينفقوا؟ أن جيب وماذا األموال
 مبلغا سنة كل ينفق إىل أن اإلنفاق يستطيع من يضطر حبيث اإلنفاق

 حيث يجمع. العيش لكسب ما عمٍل على يقدرون ال إلعانة من معينا
 ميكن وبذلك واملعوزين، احملتاجني على ويوزع واحد مكان يف املبلغ هذا

 .الرمحانية صفة حتت يندرج أيضا العمل وهذا. الفقراء السعي لنهوض
 السرقة هذا األمر لباب كيفية إغالق يف لفصلت الوقت ضيق لوال

  .وغريها والفساد الطرق وقطع والنهب
�U���א��+����Ea���Eא����h2א �

أعماله  على اإلنسان جيازى أن ومعناها الرحيمية هي الثالثة الصفة
 جيزون أم والطيبني الصلحاء شيمة ومن. جزاء وأفضل بأحسن الصاحلة

 فسيحاول سيدي، تفضل: لآلخر امرؤ قال إذا فمثال. إليهم أحسن من
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 :له سيقول ذلك وألجل ،إليه حيسنو اجلميل عليه يرد أن اآلخر الشخص
 رجل أنت :لآلخر أحدمها قال إذا أو. ورأسي عيين على يبـحبي تفضل
 الناس أن غري. أمامك شيئًا أساوي ال أنا: اآلخر عليه رد جدا، طيب

 هناك كان إذا أما يتضرروا، مل ما الثقافة هذه مبثل االلتزام على يدأبون
 بلقب يعرفون دهلي أهل. شيء كل فسينسون لألضرار التعرض احتمال
 بااللتزام معروفان وكالمها" مري "بلقب يدعون" لكهناو "وأهل املريزا،

 سكان من" مري "أن يقال. واامالت العالية واالجتماعية الثقافية باآلداب
 واحد كل وأراد القطار، حمطة يف اجتمعا دهلي أهل من" مرزا"و" لكهناو"

 غريه حيسبه ال حىت اامالت جبمل والتزامه ثقافته لآلخر يظهر أن منهما
 منحنيا يقول وأصبح القطار عربة باب على" مري "فوقف. الثقافة عدمي

 يقول فكان" مرزا "أما ،"مرزا "الفاضل سيدي اركب: اللطف مبنتهى
 مستحقا نفسي أجد ال ألنين مري سيدي يا أوال أنت اركب" مري"لـ

 ،ويركبون العربة يف ويضعوا بأمتعتهم يأتون الناس أخذ. قبلك للركوب
 إىل اامالت مجل وتبادل املديح كيل يف يتبارزان فأخذا االثنان هذان أما
 استعجاال غريه دافعا أحدمها فقفز ،لالنطالق اناإيذ القطار صفّر أن

 هل: له قال مث لآلخرين؛ جماال الشقي هذا يفسح ال: ومتتم قائال للركوب
 عن الناس يتخلى ؛باختصار !ال؟ أم العربة إىل للدخول جماال يل ستفسح

  .التضحية لتقدمي تعرضهم عند اامالت هذه مثل
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 اآلخرين إىل أحسن حبيث أيضا الرحيمية يف أسوة � النيب قدم لقد
 من ويظن ،� حممد سيدنا ببعثة نيب كل أنبأ لقد. لألضرار تعرضه رغم
 ولكن ؛�به  وآمنوا النبوءات من هذه استفادوا الناس قد نأ ذلك

 أقل عددهم كان النبوءات تلك بسبب أسلموا الذين أن هي احلقيقة
 النيب استماهلم الذين أما الرائعة، اإلسالم تعاليم بسبب آمنوا ممن بكثري
 النيب أدى ذلك كلّ مع جدا؛ كبري فعددهم خلقه وحسن بتعاليمه �
 ضرر،مما أصابه من  على الرغم األنبياء هؤالء إىل اإلحسان حق �

 وأبرارا صلحاء كانوا السابقني األنبياء أن � النيب قال لو ألنه وذلك
 أَتوا الَِّذين جِميع: � النيب قال لو أما إذًا إىل بعثتك؟ احلاجة ما: له لقيل
 إىل اآلن حباجة املالع ألن ،صادق فنيب أنا أما ولُصوص، سراق هم قَبِلي
 بل ذلك يفعل مل ولكنه ،� عليه كثريا ذلك لسهل وبار، صاحل هاٍد

 ِفيها خلَا ِإلَّا أُمٍة ِمن وِإنْ�: فأعلن جلميلهم ردا األنبياء إىل أحسن
ِذيرا عشرين لعل. �١١٣ندخلوا الناس من مائتني أو مائة أو شخص 

 مئات قد جعل � النيب ولكن ،نيالسابق األنبياء نبوءات بسبب اإلسالم
 وهكذا. يؤمنون بقدسية هؤالء األنبياء وطهارم الناس من األلوف

 لقد. اليسري إحسام على وعظيم مجيل برد وقام الضرر � النيب حتمل

                                                           
  ٢٥:  فاطر 113



  
  

  - ١٧٩ -

 عنهم االعتراض أزال � النيب ولكن أنبيائهم على األنبياء أقوام اعترض
  .عليهم يعيب فيمن العيب :وقال

���C+k��k�Xא��aא�� �
 ذلك وألجل األنبياء، مجاعات يف دوما املؤمنني أوائل هم الفقراء إن
 ولكن ١١٤ضعفَاؤهم؟ أَم يتِبعونه الناِس فَأَشراف: سفيان أبا هرقل سأل

 يستحوذ األموال، عليها وتتدفق قوائمها وتترسخ اجلماعة تقوم عندما
 � النيب ولكن بينهم، فيما يوزعواو وميتلكوا األنبياء أقارب عليها
 إن ١١٥.فقراء كانوا ولو ألوالدي فيها حق ال أنْ األموال هذه عن قال

 يف ألم ،� النيب إىل إحسانا ذلك يكن ومل الدين خبدمة قاموا الفقراء
 يف أنفسهم يساعدون كانوا أم إال ،� النيب يساعدون كانوا الظاهر

 قال حبيث تقدير أميا املساعدة هذه � رقد فقد ذلك كل مع احلقيقة،
  .فقراء أوالدنا كان ولو أيضا أوالدنا حق هؤالء نعطي بأننا

EaL?�p��2م�	א�����1?� �
 هو واملالك الدين، يوم مالك صفة هي الفاحتة سورة يف الرابعة الصفة

 ميكن. األوان قبل يسبق ويهتم بأحداث قبل وقوعها ويهيئ أمورا من
 يراعي املالك ولكن حينها، يف نتصرف كيف سنرى :يقول أن للخادم
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 � والنيب. شجار أو خصومة أية تنشأ ال حىت ا ويهتم سلفا األمور كل
 طرق على الناس دل إذ املعىن، ذا" الدين يوم مالك "لصفة مظهرا صار
 أن العامل هذا يف نرى. اإلنسان من تصدر أن ميكن اليت األخطاء جتنب

 على للقضاء شيئًا يعمل ال ولكنه السارق حبق قوبةالع يوِقع القاضي
 تعاليم اقتصرت لقد. السرقة تلك عن أسفرت اليت والدوافع األسباب
 باب أغلق فقد � النيب أما الشرير، معاقبة على أيضا األخرى األديان
 طامعني يكونوا بأال وأمرهم الغىن صفة املؤمنني نفوس يف خلق فقد الشر،

 حىت والصدقات الزكاة نظام أسس أخرى ناحية ومن اآلخرين، متاع يف
  . واحلاجة الفاقة بسبب وغريها إىل السرقة الفقري يضطر ال

 ألن ،١١٦البصر بغض أمر � النيب ولكن تزِن، ال: األديان بعض قالت
 من يتزوج أن لإلنسان أجاز مث للفاحشة، األول الباعث هو السيئ النظر
 مل فهنا. حاجته تقضي ال واحدة كانت إذا السيئة من له إنقاذًا ١١٧أربٍع

 مالك أي يقول ال. املالك معاملة بل القاضي معاملة اإلنسان � يعامل
 على يقسو من أن سلفًا مينعه بل دواجين، ضرب إذا اخلادم سأعاقب إنين

 لنا ناصحا كان لذلك ،املالك اهللا لصفة مظهرا � النيب كان. احليوانات
 النيب فمنعه ليال، ويقوم ارا يصوم الصحابة أحد كان. أنفسنا من أكثر
 عليك وجلارك حق عليك وألهلك حق، عليك لنفسك: وقال �
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 يجري ال أن خلادمه املالك يقول كما ذلك � النيب وقال. ١١٨حق
  .الالزم من أكثر حصانه

�U����h���EaL�E�Bkא����h2א �
 اراتإش خالل من إال سرده أستطيع ال حىت أنين واسع املوضوع هذا

 بأنه بصورة توحي األربع الصفات ذه متحليا � النيب وكان موجزة،
 فعلى كاملني، اآلخرين جيعل أي أيضا، ومكمال كامال إنسانا كان �
 حق � النيب يقدر أن واجلمال احلسنة املزية عن باحث إنسان كل

  .قدره
Xد����k��א� �

 حدد الذي اهلدف يومال يف هذا حيقق أن تعاىل اهللا أدعو األخري ويف
 الناس يوفق وأن املختلفة، األقوام بني واحملبة األلفة بث وهو ألجله،
 رؤية اجلميع أنه يسع شك ال. معرفته على ويقدروا اجلمال لرؤية

 يهتم أحد ال. قليل إال يراه فال احلقيقي اجلمال أما الظاهري اجلمال
ال يعتادون   الناسالعليا، وذلك ألن واألخالق العظيم الصدق بتحري

 تعاىل اهللا أدعو. لنفسه مظاهر تعاىل خلقهم اهللا الذين أنبياء إىل النظر
 وتنشأ نوره تعاىل، رؤية من الناس يتمكن حىت احلالة هذه يزيل أن

 يتمكن وأن والزرادشيت، واملسيحي والسيخي اهلندوسي بني احملبة
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  - ١٨٢ -

 احلسنة النماذج نم درسا يتعلموا وأن األنبياء، مجال رؤية من اجلميع
 وزرادشت وكرشنا بوذا حياة يف أن شك ال. قوم كل يف املوجودة
 املسلمون منها يتعلم أن ميكن كثرية أحداثًا األنبياء من وغريهم
 مكان كل يف واجلمال احلسن تعاىل اهللا خلق لقد. عظيمة دروسا
 فهو � النيب أما. لالستفادة منه اجلميع يوفق أن تعاىل اهللا وأدعو
 لبعض هذه مناذج جند ولكن املزايا، جلميع جامع وهو اجلميع مطاع
 بكل واالهتمام مجال كل يف باإلمعان فعليكم. قوم كل يف املزايا
 تعاىل اهللا وأدعو ،السالم بأمري � املوعود املسيح سمي لقد. حسنة

 وأن ،السالم طريق هو الوحيد الطريق أن ليدركوا الناس يوفق أن
 من تعاىل اهللا حيفظنا وأن العامل، بني والسالم الصلح إلقامة يوفقنا

  .آمني. العثار أنواع كل

  )قاديانب م،١٩٣٣ كانوان األول/ ديسمرب يف طبع(
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