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هذا الكتاب
يف هذا الكتاب جمموعة كبرية من شهادات املحبة واإلعجاب برسول اهلل
صىل اهلل عليه وآله وسلم والرسالة العظيمة التي جاء هبا ..وهي من مجيع
أصناف الناس من عامتهم وخاصتهم ..وأدبائهم وفنانيهم ..وعلامئهم
وأوليائهم ..وأحبارهم ومفكرهيم ..بل حتى أولئك املسترشقني من غري أتباعه
الذين أتيحت هلم الفرصة للبحث عنه والتعرف عليه ،والذين مل يملكوا إال أن
يشهدوا الشهادات الصادقة إعجابا به وتعظيام له ..بل حتى أعداءه مل يملكوا
يف بعض حلظات الصدق التي عاشوها إال أن يقروا بفضله وكامله.
وبطل هذه الرواية رجل الدين املسيحي راح يبحث عن القلوب التي
حنت إىل حممد صىل اهلل عليه وآله وسلم وأحبته وتأثرت به ..فجمع لذلك
الكثري من الشهادات التي سقناها يف هذه الرواية ،كنامذج وأمثلة فقط ،ألن
االستيعاب يف هذا مستحيل.
وقد جعلنا هذه الرواية مقدمة لروايات تالية تتعلق بالتعريف بمحمد
صىل اهلل عليه وآله وسلم ،وهي [النبي املعصوم] ،و[النبي اإلنسان] ،و[النبي
اهلادي] لتكمل اهلدف الذي ترمي إليه هذه الرواية ..وهو أن هذا الذي أحبته
تلك القلوب الكثرية ،وأعجبت به تلك العقول العظيمة ليس إنسانا بسيطان..
بل هو إنسان حاز كل ألوان الكامل ،وظفر بكل معاين اجلامل التي جعلته حمبوبا
لكل صاحب فطرة سليمة.
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املقدمة
يتناول هذا الكتاب برهانا من الرباهني التي يمكن للصادقني أن ينطلقوا منها يف البحث
عن حممد  والرسالة التي جاء هبا ..مثله مثل [أنبياء يبرشون بمحمد  ،]و[ثامر من
شجرة النبوة]
ويمكن صياغة هذا الربهان بطرق خمتلفة منها أن اهلل سبحانه وتعاىل ـ لعنايته التامة
بخلقة ،واملتجلية يف كل يشء ( )1ـ يستحيل أن يرتك خلقه مهال من دون أن يرسل إليهم من
يدهلم عىل حقيقتهم وحقيقة الكون الذي يعيشون فيه ،واملصري الذي يصريون إليه،
والتكاليف التي كلفوا هبا..
وهذا الذي يرسله حيتاج – ليؤدي وظيفته التبليغية عن اهلل  -أن يكون معلوما للخلق
معروفا خلاصتهم وعامتهم ..ألنه ال يمكن أن يؤدي وظيفته التبليغية من دون أن يعرف.
ثم إن للمعرفة آثارا كثرية قد تكون حجابا بني اخللق ،وبني هذا الرسول الذي أرسله
اهلل عناية بخلقه ..ففرعون معروف لكثري من اخللق ،ولكنه معروف باستبداد وظلمه..
وهلذا كانت املعرفة األكمل واألمجل واألكثر تأثريا هي املعرفة التي ينشأ عنها احلب
واإلعجاب والتأثر..
وملعرفة هذا نحتاج إىل القيام بمسح شامل للبرشية لنرى أكثر أسامء مدعي الرسالة
ترديدا ،وأكثرها تأثريا  ..وهذا لن يقودنا إال إىل حممد  ..فال يوجد يف تاريخ البرشية من
وهلت القلوب بمحبته ،أو اإلعجاب به عىل األقل مثلام حصل ملحمد . 
ونحن ال نقول بأن هذا اإلعجاب أو تلك املحبة دليل قائم بذاته يمكن االكتفاء به..
ولكنا نقول بأن هذا مقدمة للبحث والنظر والتأمل يف حال هذا الشخص الذي هفت

( )1ذكرنا أدلة ذلك بتفصيل يف [الباحثون عن اهلل]
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قلوب ماليري البرش عىل مدار التاريخ حمبة له وشوقا إليه مع كونه كان يعيش يف بيئة بدوية
أمية بعيدة عن كل آثار احلضارة..
واألعجب من ذلك كله أن تلك املحبة وذلك اإلعجاب مل يكن خيص بصنف من الناس
دون صنف كام تعودنا يف مثل هذه األمور ..فالفيلسوف حيب الفالسفة ..والسيايس حيب
السياسيني  ..واألديب حيب األدباء وهكذا.
بل نجد حممدا  قد نال حمبة وإعجاب مجيع أصناف الناس من عامتهم وخاصتهم..
وأدبائهم وفنانيهم ..وعلامئهم وأوليائهم ..وأحبارهم ومفكرهيم ..بل حتى أولئك
املسترشقني من غري أتباعه الذين أتيحت هلم الفرصة للبحث عنه والتعرف عليه ،مل يملكوا
إال أن يشهدوا الشهادات الصادقة إعجابا به وتعظيام له ..بل حتى أعداءه مل يملكوا يف
بعض حلظات الصدق التي عاشوها إال أن يقروا بفضله وكامله.
بناء عىل هذا كانت هذه الرواية التي انطلق فيها بطلها ـ رجل الدين املسيحي ـ من
البحث عن القلوب التي حنت إىل حممد  وأحبته وتأثرت به ..فجمع لذلك الكثري من
الشهادات التي سقناها يف هذه الرواية ،كنامذج وأمثلة فقط ،ألن االستيعاب يف هذا
مستحيل.
وقد جعلنا هذه الرواية مقدمة لروايات تالية تتعلق بالتعريف بمحمد  ،وهي [النبي
املعصوم] ،و[النبي اإلنسان] ،و[النبي اهلادي] لتكمل اهلدف الذي ترمي إليه هذه الرواية..
وهو أن هذا الذي أحبته تلك القلوب الكثرية ،وأعجبت به تلك العقول العظيمة ليس
إنسانا بسيطان  ..بل هو إنسان حاز كل ألوان الكامل ،وظفر بكل معاين اجلامل التي جعلته
حمبوبا لكل صاحب فطرة سليمة.
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البداية
يف تلك الليلة ،أصابني أرق شديد حال بيني وبني النوم ،فخرجت خارج غرفتي ـ كعاديت
يف مثل هذه املواقف ـ ألنشغل بعد النجوم والنظر يف أشكال جتمعاهتا ..فلم يكن جيلب النوم
لعيني مثل النجوم.
بينام أنا كذلك ،إذا يب أسمع صوتا عذبا يصدر من غرفة الرجل الغريب الذي زارين ..وكأنه
حلن من أحلان السامء ..فاقرتبت أسرتق السمع ،فإذا يب أسمعه ،وهو ينشد بصوت خاشع ،ممتلئ
بحرشجة الدموع ،قول الشاعر الصالح ،وهو يبث أشواقه لرسول اهلل :
كيـــــف ال تســـــكب الـــــدموع عيـــــوين وهـــــي مـــــن قبـــــل أن تـــــراك ســـــجام
ـس العاشـــــــقني وهـــــــي كـــــــرا قم
كيــــــف ال تــــــذهل العقــــــول وتفنــــــى أنفــــــ ق
يــــــــا رســــــــول اإللــــــــه إين حمــــــــب لـــــــــــك واهلل شـــــــــــائق مســـــــــــتها قم
يــــــا رســــــول اإللــــــه يف كــــــل حـــــ ن
ـني لـــــــــك منـــــــــي يـــــــــة وســـــــــالم
يـــــا رســـــول اإللـــــه شـــــوقي عظـــــيم زائــــــــد والغــــــــرام فيــــــــك غــــــــرام
يــــــــا رســــــــول اإللــــــــه إين نزيــــــــل ونزيـــــــل الكـــــــرام لـــــــيس قيضــــــــام
سقطت دموع حارة من عيني ..وأنا أكاد أرى ذلك الشاعر الصالح ،وهو بني يدي رسول
اهلل  خيربه بام امتأل قلبه به من حمبته والشوق إليه.
يف تلك اللحظات خطر عىل قلبي أجيال من املؤمنني من الذين مأل حب رسول اهلل 
عليهم كياهنم ،فلم يرضوا لعروش قلوهبم املقدسة شمسا غري شمسه:
منهم ذلك الرجل الذي جاء إىل رسول اهلل  ممتلئا حزنا ،فقال له النبي ( :يا فالن مايل
أراك حمزون ًا ؟) فقال( :يا نبي اهلل يشء فكرت فيه) ،فقال( :ما هو؟) قال( :نحن نغدوا ونروح
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ننظر إىل وجهك ونجالسك ،وغد ًا ترفع مع النبيني ،فال نصل إليك)()1

إيل
ومنهم ذلك الرجل العظيم الذي جاء إىل النبي  ،فقال( :يا رسول اهلل! إنك ألحب َّ
إيل من ولدي ،وإين ألكون يف البيت ،فأذكرك فام أصرب
إيل من أهيل ،وأحب َّ
من نفيس ،وأحب َّ
حتى آتيك فأنظر إليك ،وإذا ذكرت مويت وموتك عرفت أنك إذا دخلت اجلنة رفعت مع النبيني،
دخلت اجلنة خشيت أن ال أراك)()2
وإن
ق

ومنهم ثوبان موىل رسول اهلل  ..فقد كان ـ كام يذكر الرواة ـ شديد احلب له  قليل الصرب
عنه ،فأتاه ذات يوم وقد تغري لونه ونحل جسمه ،يعرف يف وجهه احلزن؛ فقال له( :يا ثوبان ما
غري لونك ؟) فقال( :يا رسول اهلل ما يب رض وال وجع ،غري أين إذا مل أرك اشتقت إليك
واستوحشت وحشة شديدة حتى ألقاك ،ثم ذكرت اآلخرة وأخاف أال أراك هناك؛ ألين عرفت
أنك ترفع مع النبيني وأين إن دخلت اجلنة كنت يف منزلة هي أدنى من منزلتك ،وإن مل أدخل فذلك
حني ال أراك أبدا)
وقد رسم الشاعر هذه املشاعر الصادقة ،فقال:
شـــــهود طلعـــــة طـــــه نعمـــــة عظمـــــت قــــدر ًا وشــــان ًا وكانــــت أفضــــل الــــنعم
وكـــــان ثوبـــــان ذا وجـــــه لـــــه شـــــغف بحبـــــــه دمعـــــــه جيـــــــري بمنســـــــجم
قــــال الرســــول لــــه :مــــايل أراك كــــذا فقــــال :شــــوقا لوجــــه منــــك مبتســــم
إين ذكرتــــــــــك يف

ي ويف علنــــــــــي ففــــاض دمعــــي وحبــــي غــــري مكتــــتم

فهـــــل أراك بجنـــــات اخللـــــود أجـــــب نعـــــم يكـــــون بفضـــــل اهلل ذي الكـــــرم
وعىل هؤالء مجيعا ،وعىل مجيع أجيال األمة التي أحزهنا ما أحزهنم نزلت هذه اآلية ﴿:وم ْن
هلل علي ِهم ِمن الن َِّبيني والصدِّ ِيقني والشهد ِاء والص ِ
ِ
ِ
احلني
قي ِطعِ ا َّ
َّ
ِّ
ِّ
الر قسول ف قأولئك مع ا َّلذين أنْعم ا َّق ْ ْ
هلل و َّ
( )1تفسري ابن كثري.354/2:
( )2رواه احلافظ أبو عبد اهلل املقديس يف كتابه (صفة اجلنة)
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وح قسن قأول ِئك ر ِفيق ًا) (النساء ..)69:فلم يفرح الصحابة وال األجيال الكثرية من األمة بيشء
فرحهم هبذه البرشى(.)1
ساد صمت لذيذ عىل ذلك اجلو الذي عبقت فيه أنفاس حمبة النبي  سمعت خالله
الغريب ،وهو ينشد بنغم خاشع قول الشاعر:
حيــــــن اجلــــــذع مــــــن شــــــوق إليــــــك و يـــــــذرف دمعـــــــه حزنـــــ ـ ًا عليـــــــك
و جيهـــــــــــــش بالبكاءوبالنحيـــــــــــــب لفقـــــــــد حديثكموكـــــــــذا يـــــــــديك
فــــــــاميل ال حيــــــــن إليــــــــك قلبــــــــي و حلمـــــــــي أن أقبــــــــــل مقلتيــــــــــك
و أن ألقـــــــــــاك يف يـــــــــــوم املعـــــــــــاد و يــــــنعم نــــــاظري مــــــن وجنتيــــــك
فــــــــــــداك قرابتيومجيــــــــــــع مــــــــــــايل و أبـــــــذل مهجتـــــــي دومـــــ ـ ًا فـــــــداك
تـــــــــدوم ســـــــــعادتيونعيم روحـــــــــي إذا بـــــــــذلت حيـــــــــايت يف رضـــــــــاك
حبيــــــب القلــــــب عــــــذر ال تلمنــــــي فحبـــــــــــي ال حيـــــــــــق يف ســـــــــــامك
ذنــــــــويب أقعــــــــدتني عــــــــن علــــــــو و أطمــــــح أن قأقــــــرب مــــــن عــــــالك
لعــــــــل حمبتــــــــي تســــــــمو بروحــــــــي فتجــــــرب مــــــا تصــــــدع مــــــن هــــــواك
فتذكرت اجلذع كيف حن شوقا إىل رسول اهلل  ..فرددت بيني وبني نفيس قول بعضهم
يذكر ذلك( :يا معرش املسلمني اخلشبة ن إىل رسول اهلل  شوق ًا إىل لقائه ،فأنتم أحق أن تشتاقوا
إليه)
قاطعتني أحلان الغريب العذبة ،وهي تردد قول الشاعر:
جـــــــاءت إليـــــــك محامـــــــة مشـــــــتاقة تشــــكو إليــــك بقلــــب صــــب واجــــف
مــــــن أخــــــرب الورقــــــاء أن مقــــــامكم حرموأنــــــــــك منــــــــــزل للخــــــــــائف

( )1روى ذلك البخاري ومسلم.
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فتذكرت تلك احلاممة العاقلة العاشقة التي حدث حديثها عبد اهلل بن مسعود ،فقال :كنا مع
رسول اهلل  يف سفر ومررنا بشجرة فيها فرخا محرة ،فأخذنامها ،قال فجاءت احلمرة إىل رسول
اهلل  وهي تصيح فقال النبي ( :من فجع هذه بفرخيها؟) قال :فقلنا :نحن قال:
(فردومها)()1

قاطعتني أحلان الغريب مرددة:
ال تلومـــــــــوا قأحـــــــــد ًا الضـــــــــطراب إذ عـــــــــــــــــــاله فالوجـــــــــــــــــــد دا قء
قأحـــــــــد ال يـــــــــالم فهـــــــــو حمـــــــــب ولكـــــــم أطـــــــرب املحـــــــب لقـــــــا قء
فتذكرت تلك املحبة املتبادلة بني رسول اهلل  وجبل أحد ،والتي عرب عنها  يف قوله:
(هذا جبل حيبنا ونحبه)()2

ردد الغريب بشوق قصيدة أمحد شوقي املشهورة التي استهلها بفرح األكوان بمحمد:
ولــــــد اهلـــــــدى فالكائنــــــات ضـــــــياء وفــــــــم الزمــــــــان تبســــــــم وثنــــــــاء
الـــــــروح واملـــــــأل املالئـــــــك حولـــــــه للــــــــدين والــــــــدنيا بــــــــه برشـــــــــاء
يـــــوم يتيـــــه عـــــىل الزمـــــان صـــــباحه و مســـــــــــاءه بمحمـــــــــــد وضـــــــــــاء
بـــــــك برشـــــــ اهلل الســـــــامء فزينـــــــت و تضــــــوعت مســــــك ًا بــــــك الغــــــرباء
يـــا مـــن لـــه األخـــالق مـــا هتـــو العـــال منهاومـــــــــــا يتعشـــــــــــق الكـــــــــــرباء
زانتـــــك يف اخللـــــق العظـــــيم شـــــامئل يغــــــــــرى هبنويولــــــــــع الكرمـــــــــــاء
فشعرت بذلك الفرح العظيم الذي

ى يف قلوب األمة عندما جاءها احلبيب ،فراحت

تضنه بكل مشاعرها حتى نسيت يف حبه النفس واألهل واملال.
( )1رواه أبو داود واحلاكموقال :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه.
( )2رواه البخاري.
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يف ذلك احلني تذكرت زيد بن الدثنة ..وما أدراك ما زيد بن الدثنة !؟
لقد أخرجه أعداؤه من أهل مكة من احلرم ليقتلوه ،فقال له أبو سفيان( :أنشدك باهلل يا زيد
أ ب أن حممد ًا اآلن عندنا مكانك لرضب عنقه وإنك يف أهلك؟) فقال زيد( :واهلل ما أحب أن
حممد ًا اآلن يف مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة ،وإين جالس يف أهيل) ،فقال أبو سفيان( :ما رأيت
الناس أحد ًا حيب أحد ًا كحب أصحاب حممد حممدا)()1

وذكرت تلك األنصارية التي قتل أبوها وأخوها وزوجها ،فأخربوها بذلك ،فقالت( :ما
فعل اهلل برسول اهلل؟) قالوا( :بحمد اهلل كام بني) ،قالت( :أرونيه حتى أنظره) ،فلام رأته قالت:
(كل مصيبة بعدك جلل)()2

وذكرت ذلك الرجل الصالح الذي ادخر آلخرته أعظم زاد يمكن أن يدخره مؤمن ..فعن
أنس قال :بينا أنا ورسول اهلل  خارجان من املسجد فلقينا رجل عند سدة املسجد فقال :يا
رسول اهلل ،متى الساعة؟ قال رسول اهلل  ( :ما أعددت هلا ؟) قال( :وال صدقة ،ولكني أحب
اهلل ورسوله) ،قال( :فأنت مع من أحببت)()3

وذكرت تلك األمنية العزيزة التي كانت ترتدد يف نفس ربيعة بن كعب األسلمي ..فلام واتته
الفرصة راحة يطلبها من رسول اهلل  ..قال حيدث عن نفسه :كنت أبيت عند النبي  فأتيته
بوضوئه وحاجته ،فقال يل( :سل) فقلت( :يا رسول اهلل أسألك مرافقتك يف اجلنة) ،فقال( :أو
غري ذلك؟) قلت( :هو ذاك) ،قال( :فأعني عىل نفسك بكثرة السجود)()4

وذكرت قول أنس ،وهو يبني األثر العظيم الذي أحدثه غياب رسول اهلل  ..لقد قال( :ملا
كان اليوم الذي دخل فيه رسول اهلل  املدينة أضاء منها كل يشء فلام كان اليوم الذي مات فيه
( )1رواه ابن اسحاق وابن سعد.
( )2رواه ابن اسحاق.
( )3رواه الطرباين يف الكبري.
( )4رواه أبو داود والرتمذي.
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أظلم منها كل يشء وملا نفضنا عن رسول اهلل  األيدي وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا)()1

***
مل خيطر عىل بايل أولئك املحبني يف تلك اللحظات اللذيذة فقط ..فقد كانوا بعضا من آالف..
بل من عرشات اآلالف ..بل من ماليني املسلمني عرب أجيال املسلمني الطويلة..
كلهم كانوا عىل قلب رجل واحد يمتلئون حمبة وتعظيام لرسول اهلل ..جيتمعون به وبحبه
وبالشوق إليه ،ويفرتقون عىل ذلك.
وكانت املعاين النبيلة التي أرشقت عليهم من شمس حممد  متلؤهم بالسعادة والسكينة..
و ول قلوهبم إىل قلب رجل واحد ،فهم إخوة يف اهلل ،هلم شمس واحدة يستنريون بنورها،
ويستدفئون بدفئها.
لكن مرارة احلرسة عادت ،فكدرت ذلك الشوق اللذيذ..
لقد اختلط ذلك الشوق اللذيذ لتلك األجيال السامية بحرسة وأمل عىل أجيالنا التي امتألت
قلوهبا باألهواء ،فراحت تبحث يف القاممات واملزابل واملستنقعات عن حب متأل به قلوهبا ،فلم
جتد يف املزابل إال اجلرذان واخلنافس.
***
التفت الغريب ،فرآين ،فقام من جملسه ،ودعاين أن أدخل عليه.
دخلت ،وحييته معتذرا عن تنصتي عليه ،فقال :ال بأس عليك ..ربام ال يصلح حلديثنا إال
هذا املجلس ..ويف هذا الوقت من الليل الذي يفرتش فيه املحبون أقدامهم ليتنعموا بحرارة
األشواق الرفيعة.
قلت :لقد سمعتك تنشد أبياتا ممتلئة حبا ساميا ،وأشواقا طاهرة.
قال :تلك بعض نفثات قلوب املحبني التي امتألت بحرارة اإليامن واملحبة والشوق.
( )1رواه الرتمذي.
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قلت :أيام مجيلة هي تلك األيام التي عارصها أولئك الشعراء.
قال :وتلك األيام لن تنقيض ..إن القلوب التي عربت لرسول اهلل  عن حمبتها وأشواقها
ال تزال حية تنبض باحلياة.
قلت :أين ذلك ..وقد مأل اإلعالم املنحرف قلوب الناس باألشواق املدنسة ،واهلمم
املنحطة ..لقد صار احلب بني الناس ـ يف ظل هذه احلضارة املتعفنة ـ مرادفا لالنحراف والفساد
والرذيلة ..وصارت أشواق املحبني الرفيعة سلعة رخيصة تباع يف سوق النخاسة ..وصار
األبطال يف هذا الزمان هم كل راقص ومطبل ومزمر وناعق.
قال :ذلك اب عان ما يفطن له الناس ..وذلك ضباب عان ما ترشق عليه الشمس
لينقشع عن احلقيقة.
قلت :إىل متى !؟
قال :ذلك ليس بعيدا ..بل كل يشء يقرب إليه.
نظر من كوة النافذة إىل السامء املزينة بزينة النجوم ،ثم قال :لقد عرفت يف حيايت الطويلة كثريا
من الناس الحظت يف عيوهنم ووجوههم وقلوهبم حرارة الشوق العظيم إىل حممد  ..لقد
ترشفت بلقائهم واحلديث إليهم..
قاطعته قائال :فهل ستحدثني عنهم؟
قال :أجل..سأحدثك اليوم عن القلوب التي امتألت بحب حممد  ..أو شعرت يف حلظة
من حلظات الصدق بتعظيمها لرسول اهلل  وملا جاء به.
قلت :يف أي بقعة من بقع العامل ظفرت هبذه القلوب؟
قال :يف كل بقاع العامل التي زرهتا ..ليس هناك حمل يف األرض إال وفيه من يلهج لسانه بذكر
حممد ،ويلهج قلبه بالشوق إىل حممد.
قال ذلك ،ثم قام إىل حمفظته ،وأخرج دفرتا هو أشبه بالسفر ،وقد كتب عليه هذا العنوان
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(قلوب مع حممد) ،ثم سلمنيه ،قلت :ما هذا؟
قال :يف هذا الدفرت الذي صحبني طيلة فرتات حيايت مل أسجل إال نفحات الصدق التي
فاهت هبا األلسن يف حلظات تقدسها.
فتحت الدفرت ،فرأيت فيه أسامء كثرية ..فسألت :ما هذه األسامء؟
قال :هذه أسامء من قدر اهلل يل أن ألقاهم ،وأتنعم باحلديث معهم عن رسول اهلل  ،وقد
كان كل فرد منهم شعاعا من األشعة التي اهتديت هبا إىل شمس حممد .
رحت أقلب الكتاب فهالتني كثرة األسامء ..فرحت أسأل :أكل هؤالء التقيتهم؟
قال :أجل ..كلهم قيض اهلل أن يكونوا سببا من أسباب هدايتي.
قلت :فهال أذنت يل ،فوضعت فهرسا ييرس عليك االطالع عليهم؟
قال :لقد فعلت ..لقد صنفت من رأيتهم إىل عرشة أصناف ،يشملون أكثر أنواع الناس..
ففيهم :العامة واخلاصة ..وفيهم األدباء والفنانون ..وفيهم العلامء واألولياء ..وفيهم األحبار
واملفكرون ..وفيهم األصدقاء واألعداء.
قلت ..:واألعداء !؟
قال :أجل ..حتى األعداء مل يملكوا ـ يف حلظة من حلظات الصدق ،أو حلظة من حلظات
عودة الوعي ـ إال أن يعربوا عن تقديرهم الشديد لرسول اهلل .
قلت :فستقص عيل قصة كل اسم من هذه األسامء.
قال :ال يفي العمر مجيعا ببعض ذلك ..فيل مع كل اسم قصة من القصص.
قلت :فستحدثني عن بعضها..
قال :سأحدثك عن أفراد من كل صنف ..وأنت تستدل بمن ذكرت عىل من مل أذكر..
قلت :أمل تلق معلمي (معلم السالم) يف بداية هذا النوع من األشعة!؟
قال :بىل ..لقد لقيته ..وقد كان سببا يف أن أختذ هذا الدفرت..
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قلت :فحدثني عنه ،فام أعظم شوقي إليه.
قال :كان يوما من أيام الشتاء الباردة ..وكان الثلج يتساقط ..ونحن يف مقربة نشيع جثامن
بطل من أبطال أملانيا..
قلت :من هو؟
قال :أعفني من هذا السؤال ..فلو عرف أهل عرصنا هذا من هو الهتموين أو اهتموا أخي
بام ال طاقة لنا به.
قلت :فكيف التقيت معلم السالم يف ذلك املوقف ..هل كان أحد املشيعني؟
قال :لست أدري ..فجأة استدرت ،فرأيته خلفي ،وهو ينظر باستغراق ألفواه املتحدثني،
وهم يرسلون مراثيهم تصحبها دموعهم.
كنت أحسبه متأثرا كاجلمع احلارض ..ولكن وجهه الواجم مل يبد يل أي أثر أو أي تأثر.
بعد انتهاء حفل التأبني ،اقرتبت منه ،وقلت :ال شك أنك حزين لفقد هذا البطل العظيم
الذي امتألت قلوب الدنيا حزنا عليه.
قال :ويوشك أن متتلئ بغضا له.
قلت :أخفض من صوتك ..ما الذي تقول؟
قال :أقول احلقيقة ..لقد كنت أطالع وجوه املتحدثني ..فلم أر فيها أي نسمة من نسامت
الصدق ..وكنت أحلل تلك الدموع ،فلم أرها غري دموع التامسيح ..وكنت أحلل تلك الكلامت،
فلم أرها غري أكاذيب املنافقني..
قلت :فكيف عرفت بارتداد القلوب عنه؟
قال :ألن القلوب ال يمكن أن تظل عىل النفاق ..واألعني ال يمكن أن تظل ترسل دموع
التامسيح.
قلت :كل الناس حيصل هلم هذا ..يمدحون ،ثم هيجون ..ويشكرون ثم يكفرون.
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قاطعني ،وقال :إال الصادقون ..فالقلوب ال تزداد هلم إال حمبة ..واألعني ال تزداد هلم إال
شوقا ..واألفواه ال تزداد هلم إال مدحا.
قلت :فمن هؤالء !؟
قال :أنا أبحث عنهم ..لقد اختذت دفرتا أسجل فيه منحنيات احلب والبغض..
قلت :هذه أول مرة أسمع هبذا النوع من املنحنيات.
قال :ألن البرش انشغلوا بمنحنيات العمران عن منحنيات اإلنسان.
قلت :عرفت قيمة منحنيات العمران ..فام قيمة منحنيات اإلنسان؟
قال :لقد جعل اهلل يف قلوب البرش جواذب نحو احلقيقة ..قد يرشدون عنها ،ولكنهم
عان ما يعودون إليها ..هي كإبرة البوصلة ..ركها ذات اليمني ،وذات الشامل ،ولكنها تأبى
إال أن تعود إىل املحل الذي تنجذب إليه.
قلت :عرفت قيمة إبرة البوصلة ..فبها نميز الشامل من اجلنوب ..وهبا هنتدي يف طريق الرب
والبحر.
قال :وببوصلة القلوب نعرف الصادقني من الكاذبني ..وهنتدي إىل أهل احلقائق ،وأهل
الدجل.
قلت :لقد ذكرتني بام قالت يل العذراء يف ذلك احللم اجلميل ..لقد قالت يف وصف تلك
الشمس املقدسة( :وامتألت القلوب حبا هلا ،وشوقا إليها)()1

قال :لقد ذكرت لك العذراء مقياسا من مقاييس احلقيقة ..فابحث عنه ..فكل من بحث
وصل.
قلت :أين !؟
قال:

يف أرض اهلل ..واختذ لنفسك دفرتا ..وابحث عن نربات الصدق احلقيقي التي

( )1انظر [أنبياء يبرشون بمحمد] من هذه السلسلة.
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تنطلق من القلوب ..ففي تلك النربات ما يدلك عىل تلك الشمس املقدسة.
قلت :لكل شخص وجهة هو موليها.
قال :ولكن الناس يفرتقون يف كل يشء إال عند الشمس ،فإهنم جيتمعون ..جيتمع اجلميع.
قلت :مل أفهم.
قال :لقد كنا نشيع ذلك البطل اهلامم يف نظرنا ..ويف نظر أهل بلدنا!؟
قلت :أجل..
قال :ولكن قلوب اآلالف ..بل عرشات اآلالف ..بل املاليني ..تلعن هذا النعش الذي كنا
نسمع تأبينه.
قلت :أجل ..وهم أحرار فيام حيبون ،وفيام يبغضون.
قال :بل هم جمربون عىل ذلك ..فلوال ما فعل هبم ما أبغضوه.
قلت :ولكن هؤالء الذين أحبوه فعل هلم ..فلذلك أحبوه.
قال :وهذا مقياس آخر.
قلت :مل أفهم.
قال :هذا البطل اهلامم أرىض هؤالء عىل حساب أولئك ..فلذلك أبغضوه ..وسيبغضه
هؤالء أيضا ..ألن القلوب ال بد أن تعود إىل حلظات الصدق لرتى اإلجرام إجراما والعدل عدال.
قلت :فأين الذي جتتمع عليه كل القلوب؟
قال :ذاك ما أبحث عنه ..فمن ظفر به ظفر باإلكسري الذي جيعله إنسانا.
قلت :فسلمني دفرت قلوبك ألنطلق مما وصلت إليه يف بحثي.
قال :ال تسلم لك احلقائق إال باملعاناة ..فرس ،وسل القلوب ،وابحث ..فام وصل إال من
سار.
قال ذلك ،ثم انرصف.
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يف ذلك املساء اشرتيت دفرتا ..ورصت أبحث عن كل نفحة صدق تفوح هبا األلسن يف
حلظة تقدسها.
وهذا هو الدفرت ..وهذه قصته.
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أوال ـ العامة
فتحت دفرت الغريب عىل فصله األول ،فوجدت عنوانه (العامة) ،فقلت :من تقصد بالعامة؟
قال :أقصد هبم أولئك البسطاء الذين مل تسجل أسامؤهم يف دفاتري املؤرخني مع أهنم هم
الذين صنعوا التاريخ.
قلت :لقد كان هذا الصنف من الناس أكثر من اتبع الرسل.
قال :ألنه مل يكن لدهيم من السلطان ما خيافون عليه ،فلذلك مل ينحجبوا بام انحجب به
غريهم.
كان أول اسم سجله الغريب يف هذا الفصل اسم (الراعي) ،فسألته عنه ،فقال :هذا
(الراعي) ..وهو أول من رأيت حرارة الصدق يف كلامهتم ..فلذلك كان أول من سجلت اسمه
يف هذا الدفرت ..والذي كان يف ذلك احلني خاليا من أي عنوان.
قلت :فحدثني حديثه.
قال :يف ذلك اليوم من أيام الربيع ..ويف بلدي الذي ولدت فيه ..وبعد لقياي ملعلم السالم
وإقناعه يل بتخصيص دفرت للكلامت الصادقة الصادرة عن القلوب املخلصة ،خرجت إىل احلقول
املجاورة ألتنسم عطر اهلواء الذي مل يدنس باملداخن ،وأللتقي بالبرش الذين مل خترجهم احلضارة
عن فطرهتم.
ويف ذلك احلقل ،التقيت ذلك الراعي الصادق الذي كان يمتلئ شوقا ملحمد.
لقد وجدته جالسا بجنب نعجاته من غري أن يراه أحد ،أو يسمعه أحد ،وهو ينشدها بصوت
عذب قول الشاعر:
يــــــا حبيبــــــ ًا علــــــم الوجــــــد هــــــواه يـــــــاتراين بعـــــــد صـــــــرب هـــــــل أراه؟
يـــــا مجـــــيال لـــــيس خلـــــق يف الربايـــــا قــــــط مثــــــل أو قريــــــب مــــــن هبــــــا قه
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بــــــان يف األفــــــالك بــــــدر أو هــــــالل يســــلب األلبــــاب بعــــض مــــن ســــناه
لــــــيس حســــــن يف الربايــــــا أو مجــــــال أو بــــــديع مــــــن مجــــــال مــــــا عــــــداه
يـــــا حبيبـــــا لســـــت أدري كيـــــف أويف قـــــدره العـــــايل وفيضـــــا مـــــن عطـــــاه
ذاك قلبـــــي هـــــام وجـــــد ًا يـــــا حبيبـــــي واهلــــــوى يف وجــــــدكم حقــــــا ســــــباه
يـــــــا دموعـــــــا ذارفـــــــات يف الليـــــــايل هــــــــل لقــــــــا قء يف تعــــــــيم منتهــــــــاه
يـــــا لســـــعدي ســـــاعة اللقيـــــا بحبـــــي يـــــا حبيبـــــا حـــــق ســـــعدي يف محـــــاه!
كيـــــف أســـــلو يـــــا حبيبـــــا يف فـــــؤادي جــــــاوز األحبــــــاب عشــــــقا فــــــاكتواه
كيـــــــف أســـــــلو واحلنايـــــــا مل تـــــــزل ترقــــــب الوصــــــل ووصــــــيل ال أراه ق!
يــــا ليــــال ذبــــت فيهــــا مــــن هــــواكم والتيـــــاعي يـــــا حبيبـــــي مـــــن ِشـــــفاه؟
طــــال بعــــدي بــــت لــــييل مــــن هــــواكم ضـــــــج قلبـــــــي هـــــــائام دمعـــــــي ذراه
مــــال قلبــــي نحــــو حــــب لــــيس فيــــه غضـــــــة للقلـــــــب رقـــــــراق نقـــــــا قه!
كلـــــــام مهـــــــت وزاد احلـــــــب فـــــــيكم زاد ســـــــــعدي بالغـــــــــ ًا يب منتهـــــــــا قه
كيــــف ال والوعــــد مــــنكم يــــا حبيبــــي أن ينــــــــال حمــــــــبكم حقــــــــا منــــــــاه
اقرتبت منه ،وقد هزين إنشاده ،فقلت :أنت عريب ..الشك يف ذلك.
قال :ال ..بل أنا أملاين ..نبتت شجريت يف هذه البالد.
قلت :ولكن أشجار هذه البالد ال تتقن العربية.
قال :لقد شوقني يف العربية حبيبي الذي مهت به ..فضبطت لساين عىل موجات لسانه ،كام
ضبطت قلبي عىل ترددات حمبته.
قلت :عهدي باملحبني يف بالدنا يتالقون بمحبوبيهم كام يشتهون ..وال يقتنعون بام تقتنع به
من ترديد األشعار.
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قال :ومن قال لك بأن حبي قد غاب عني ..إنه معي.
قلت :ولكني ال أراه.
قال :فأنت إذن ال تبرص.
قلت :بل أبرص ..وأنا ال أرى أمامك إال نعجاتك.
قال :لو نظرت إىل إنسان عيني لرأيته ،ولو حدقت يف سويداء قلبي لوجدته مستويا عىل
عرشه.
قلت :ال طاقة يل بفك ألغازك ،فحدثني عن حقيقة أمرك ..أخربين عن حبيبك الذي ملكته
قلبك وعقلك وروحك.
قال :حممد هو حبيبي الذي ملك عيل عقيل وقلبي وروحي ومجيع كياين.
قلت متعجبا :حممد !؟
قال :أجل ..حممد..
ثم راح ينشد بصوت عذب قصيدة البوصريي:
حممــــــد أرشف األعــــــراب والعجـــــــم حممــــد خــــري مــــن يميشــــ عــــىل قــــدم
حممــــــد باســــــط املعــــــروف جامعــــــه حممـــــد صـــــاحب اإلحســـــان والكـــــرم
حممـــــــد تـــــــاج رســـــــل اهلل قاطبـــــــة حممــــــد صــــــادق األقــــــوال والكلــــــم
حممـــــــد ثابـــــــت امليثـــــــاق حافظـــــــه حممــــــد طيــــــب األخــــــالق والشــــــيم
حممــــــــد رويــــــــت بــــــــالنور طينتــــــــه حممــــــد مل يــــــزل نــــــورا مــــــن القــــــدم
حممـــــــد حـــــــاكم بالعـــــــدل ذو رشف حممــــــد معــــــدن اإلنعــــــام واحلكــــــم
حممـــــد خـــــري خلـــــق اهلل مـــــن مرضـــ ـ

حممـــــــد خـــــــري رســـــــل اهلل كلهـــــــم

حممـــــــد دينـــــــه حـــــــق نـــــــدين بـــــــه حممــــــد جممــــــال حقــــــا عــــــىل علــــــم
حممــــــــــد ذكــــــــــره روح ألنفســــــــــنا حممـــــد شـــــكره فـــــرض عـــــىل األمـــــم
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حممــــــــد زينــــــــة الــــــــدنيا وهبجتهــــــــا حممــــــد كاشــــــف الغــــــامت والظلــــــم
حممــــــــد ســــــــيد طابــــــــت مناقبــــــــه حممـــــــد صـــــــاغه الـــــــرمحن بـــــــالنعم
حممــــــد صــــــفوة البــــــاري وخريتــــــه حممــــــد طــــــاهر مــــــن ســــــائر الــــــتهم
حممـــــد ضـــــاحك للضـــــيف مكرمـــــه حممـــــــــــد جـــــــــــاره واهلل مل يضـــــــــــم
حممــــــــد طابــــــــت الــــــــدنيا ببعثتــــــــه حممـــــــد جـــــــاء باآليـــــــات واحلكـــــــم
حممـــــد يـــــوم بعـــــث النـــــاس شـــــافعنا حممـــــد نـــــوره اهلـــــادي مـــــن الظلـــــم
حممــــــــــــد قــــــــــــائم هلل ذومهــــــــــــم حممــــــــد خــــــــاتم للرســــــــل كلهــــــــم
قلت :فكيف اهتديت إىل حممد ،وأنت من هذه البالد التي ال تعرف حممدا.
غضب ،وقال :كل البالد تعرف حممدا ..بل كل األشجار واحلجارة والرتبة تعرف حممدا.
قلت :أحدثك عن البرش ..ال عن األشجار واحلجارة ..فأخربين خربك.
قال :قصتي طويلة..
قلت :فقصها عيل.
قال :سأقص عليك منها ما تاجه ..وأرغب بك عام ال تاجه.
قلت :كيل آذان صاغية لك.
قال :لقد وقعت يف عز شبايب ضحية لشباك احلب املدنس..
قلت :ما احلب املدنس؟
قال :ذلك احلب الذي يتغنى به قومنا ..فيملؤون عروش قلوهبم باملستنقعات األسنة.
قلت :فكيف نجوت منه ..عهدي بمن يقع فيه يلم به ما أمل باملجنون من اجلنون ،أو ما أمل
بعروة ةإخوانه من املوت.
قال :تلك قصتي مع حبيبي حممد.
قلت :مل أفهم.
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قال :لقد أذاقتني حمبوبتي التي أسلمتها روحي من ألوان اهلوان ما امتألت به مرارة ،فبعت
ألجلها كل ما أملك ،وأرضيتها بكل ما أطقت أن أرضيها به ،فلام نفذ ما عندي من مال ومتاع
هجرتني ..بل باعتني ملن يملك ما ال أملك ،ويقدر عىل ما ال أقدر.
قلت :فكيف نجوت من خنادق اهلوى الوعرة؟
قال :بمحمد.
قلت :كيف ذلك؟
قال :يف تلك األيام ظهر يل أن أسافر إىل اليمن ..ولست أدري كيف الح يل ذلك اخلاطر..
وقد كانت تلك األيام تزدهي بميالد حممد  ..فكانت األفراح يف كل جانب ،وكانت القصائد
العذبة متتلئ هبا احلناجر واألسامع ..وكنت أرى الفرحة متتلئ هبا القلوب غري شاعرة بتلك الفاقة
التي تصيح هبا األجساد.
لقد أثرت يف تلك املشاهد مع كوين مل أكن أعرف من العربية إال ما أحتاجه يف معاماليت
الرضورية.
قلت :فكيف فهمت ما يقولون؟
قال :حرارة الصدق واإلخالص جعلتني أستوعب كل ما يذكرونه ،بل أعيه وعيا تاما.
قلت :أكان ذلك وحده هو الذي أنقذك من شباك احلب املدنس؟
قال :كان ذلك هو الباب ..وكانت تلك هي البداية ..لقد كان اإلخالص والصدق هو الذي
جعلني أنضم إىل تلك املجالس ،وأجلس معها ،وأحاول أن أستشعر املشاعر املقدسة التي
تستشعرها..
لقد كان كل كل هديف أن أنسى من جرعتني السموم ..ومل أكن أعلم أن اهلل الرحيم الرمحن
يدخر يل كل ذلك الفضل.
قلت :مل أفهم.
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قال :يف جملس من تلك املجالس الحت أنوار عظيمة غسلت مجيع أدران قلبي ،وحمت مجيع
ظلامته ..لقد كانت أنوارا لذيذة ومجيلة ال يمكن وصفها.
قلت :أنوار من تلك؟
قال :أنوار الشمس التي ال تغيب..
قلت :مل أفهم..
قال :مل يكن دلييل إىل حممد إال حممد.
قلت :ال زلت ال أفهم.
قال :أنا لست فيلسوفا ،وال يل قدرة عىل اجلدل ،وال عىل البحث املضني ..ولكن مع ذلك
يل قدرة عىل تلمس الصدق واإلخالص ..وقد رأيت يف حممد منهام كل ما يمأل القلب باملحبة
السامية.
قلت :واملسيح !؟ ..أمل تكن مسيحيا؟
قال :بىل ..وال أرى أن حبي للمسيح يغني عن حبي ملحمد ..ذلك أين مل أصل للمسيح إال
بعد أن وصلت ملحمد.
قلت :كيف تقول ذلك ،وحممد جاء بعد املسيح.
قال :لقد عرض للمسيح قطاع طرق كثريون شوهوه ..ومل يعد للمسيح مجاله وال كامله غري
حممد.
قلت :فكيف تعلمت العربية ..وعىل من تعلمتها؟
قال :علمتني املحبة ..لقد جعلتني تلك العيون الصادقة أتعلم من غري معلم.
قلت :لقد رأيتك تردد أشعارا بليغة.
قال :تلك األشعار من تلك املجالس ..لقد كنت جالسا يف أحد تلك املجالس اآلن.
قلت :أنت هنا اآلن.
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قال :أنا مل أخرج من هناك ..ويستحيل عىل قلبي أن يفارق مواطن األحبة.
قلت :ونعجاتك؟
قال :هي ال تشغلني ..بل لو اجتمع اخللق مجيعا عىل أن يشغلوين فلن يشغلوين.
قال ذلك ،ثم انرصف إىل نعحاته ،وهو يشدو بقول الشاعر:
ـب أحـــــــــق أن هتواهـــــــــا و ِـــــ ـ ن مـــــــن طــــــ ن
دار احلبيــــــــ ِ
ـرب إىل ِذكراهـــــــا
ق
ِ
اجلفـــــون إذا مهمـــــت بـــــزور نة يــــا ابــــن الكــــرا ِم عليــــك أن تغشــــاها
وعـــــىل
ن
ترتــــــع يف ظِــــــالل قرباهــــــا
بطيبــــــة وظللــــــت
فألنــــــت أنــــــت إذا حللــــــت
ق
ِ
اخلــــواطر والتــــي ســـــلبت ْ قلـــــوب العاشـــــقني حالهـــــا
مغنــــى اجلــــامل مــــن
ِ
كرتهبـــــا هيهـــــات أيـــــن املســــ ق
ـك مـــــن رياهـــــا
ســـــب املِســـــك الـــــذكي ق
ال
طابــــت فــــان تبغــــي لطيـــ ن
ـب يــــا فتــــى فــــأدم عــــىل الســــاعات لــــثم ثراههــــا
وابرشــ ـ ففــــي اخلــــرب الصــــحيح تقــــررا إن اإللــــــــــــه بطيبــــــــــــة ســــــــــــامها
وهبــــــــذه ظهــــــــرت مزيـــــــ قة طيبـــــــ نـة فغـــــدت وكـــــل الفضـــــل يف معناهـــــا
ِ
حتـــــى لقـــــد قخصـــــت هبجـــــرة ِح ِّبــــ ِـه اهلل رشفهــــــــــــا بِ
ــــــــــــه وحباهــــــــــــا
ن
ن
ومنـــــــرب حيــــــــا اإللـــــــ قه رســــــــوله وســــــــقاها
قـــــــرب للنبـــــــي
مـــــــا بـــــــني
ن
هــــذي ِ
عاشــــق كلِ
ِ
ن
ن
ناحـــــــل بنواهــــــــا
ـــــــجي
ـــــــف ش
حماســــنها فهلــــل مــــن
ألرهـــــــب مـــــــن توقـــــــع بينهـــــــا فيظـــــــــل قلبـــــــــي جمق عـــــــ ـ ًا أواهـــــــــا
إين
ق
بجـــــــــ ِ
ـوار أوذ العــــــــــاملني بذمـــــــــ نـة وأعـــــز مـــــن بـــــالقرب منـــــه قيبـــــاهى
مـــــن جـــــاء باآليـــــات والنــــ ِ
ـور الـــــذي داوى القلــــوب مــــن العمــــى فشــــفاها
ِ
الرشـــــف التـــــي تــــدعى الوســــيلة خــــري مــــن قيعطاهــــا
أوىل األنـــــا ِم بخطـــــة
ِ
ـان عــــــني الكـــــ ِ
إنســـــ ق
رشف التــــــي تــــدعى الوســــيلة خــــري مــــن قيعطاهــــا
ـون
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ِ
ـبعض ِصـــــفاته لـــــــو أن يل عـــــــدد الـــــــورى أفواهـــــــا
ـت أيف بــــ
حســـــبي فلســــ ق
كثـــــرت حماســـــنه فـــــأعجز حرصـــــها فغـــــدت ومــــــا تلقــــــى هلــــــا أشــــــباها
سالت دموع حارة من عيني الغريب ،وهو حيدثني عن قصة هذا الراعي ،فقلت :أرى أن
هذا الراعي قد أثر فيك أيام تأثري؟
قال :أجل ..يف ذلك املساء سطرت يف هذا الكراس أول اسم من أسامء الصدق ..ويف ذلك
اليوم عنونت هذا الدفرت هبذا العنوان ،وقد كنت أحسب أين سأضع دفاتر أخرى لشخصيات
أخرى ..ولكني كلام مهمت بذلك انرصفت إىل حممد.
قلت :أراك وضعت يف هذا الفصل أسامء كثرية؟
قال :كل هؤالء من العامة البسطاء الذين أتيح يل أن ألتقي هبم ،وأحادثهم عن

إقباهلم

عىل حممد ودين حممد.
قلت :كيف أتيح لك ذلك؟
قال :لقد الحظت مراكز الدراسات املختلفة ـ والتي تزود الفاتيكان بام حيتاجه من معلومات
ـ اإلقبال الشديد عىل اإلسالم رغم التشوهيات الكثرية التي تناله من وسائل اإلعالم ،وقد دفع
ذلك الكنيسة إىل تكليفي بالبحث عن هؤالء املسلمني اجلدد والتحاور معهم لنعرف

اإلقبال

الشديد عىل اإلسالم.
قلت :لقد أتيحت لك فرصة عظيمة إذن؟
قال :أجل ..لقد كانت هذه فرصة ال تعوض ..فقد أتيح يل أن ألتقي بأكرب عدد من املسلمني
اجلدد ،والذين فتحوا يل قلوهبم ،وحدثوين بكل إخالص عن رحلتهم إىل اإلسالم (.)1
قلت :يف أي بلد متكنت من لقائهم؟
( )1من أهم مراجعي يف أخبار املسلمني اجلدد كتاب :رحلة إيامنية مع رجال ونساء أسلموا ،إعداد :عبدالرمحن حممود،
وموقع/http://www.newmuslims.tk :
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قال :يف بالد كثرية  ..فأنت تعلم سخاء الكنيسة.
قلت :فقد استغللت سخاء الكنيسة إذن؟
قال :ال ..لقد كنت صادقا معها ..ولكن صدقي مع احلق كان أعظم من صدقي معها،
فلذلك انشغلت بالبحث عن أ ار الصدق عن البحث الذي طلبته مني الكنيسة ،وأحسبني قد
عملت بإخالص ،ومل أتقاض عىل ذلك إال ما هو حق يل.
قلت :مل أفهم.
قال :لقد أريد من تلك األموال التي رصفت عىل رحاليت أن أسمع احلقائق من أهلها،
وأنقلها بكل صدق وموضوعية ،وأحسبني مل أفعل إال ذلك.
الفتى عامد:
قلبت دفرت الغريب يف هذا الفصل ،فرأيت اسم (الفتى عامد)( ،)1فسألت الغريب عنه ،فقال:
قصة هذا الفتى مع اإلسالم طويلة ،وال يمكنني يف هذا املجلس أن أحدثك عنها مجيعا ،وهلذا
سأكتفي باختصارها لك أو ذكر ما متس إليه احلاجة فقط منها.
قلت :فمن حدثك هبا؟
قال :الشاب عامد نفسه ..لقد أتيحت يل فرصة قدمت له فيها ـ بفضل اهلل ـ بعض اخلدمات،
وقد ارتاح إيل ،وأخربين عن قصته بتفاصيلها.
قلت :فحدثتني بام وعدتني منها.
قال :لقد بدأ هذا الشاب الطيب الذي أنار اإلسالم عقله وقلبه حديثه بحمد اهلل عىل نعمة
اإلسالم ،ثم الصالة عىل النبي  الذي جعله اهلل واسطة لتلك النعمة ،ثم أخذ حيدثني عن أ ته
قبل اإلسالم وبعد اإلسالم ،فقال :كانت أ يت تتكون مني وأختي وأمي وأيب ..أربعة أفراد فقط
( )1نقال عن كتاب :قصة الفتى النرصاين الذي اهتدى( ..بترصف)
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وكانت أ ة نرصانية متدينة تواظب عىل دروس الكنيسة وتؤدي العبادات النرصانية بانتظام،
وكنت أختلف إىل دروس الكنيسة مع أ يت وكنت أواظب عىل أداء الصلوات ..وقد كان أول
ما هداين اهلل به إىل اإلسالم أمي.
قلت :أكانت أمه مسلمة؟
قال :ال ..ولكنها كانت سبب دخوله اإلسالم ..لقد ذكر يل هذا الشاب الفاضل أنه شعر
بتوجه أمه نحو اإلسالم وميلها إليه ،وقد اكتشف ذلك من خالل تعلقها بدرس التفسري
األسبوعي للشيخ حممد متويل الشعراوي  -رمحه اهلل  -فيقول( :الحظت أن حلديث الشيخ
أثرا أشبه بالرعد يف آذان املتعصبني من النصارى ،وساعة احلديث
الشعراوي األسبوعي ً
األسبوعي ساعة نحس عندهم ،ومتثل عبئًا نفس ًيا ومعاناة هلم ،بيد أن األمر كان خمتل ًفا مع أمي
كل االختالف حيث كنت أراها تفتح التلفاز وتشاهد درس الشيخ الشعراوي األسبوعي يوم
اجلمعة فأسأهلا دهشا :ماذا تصنعني ؟! فتجيب قائلة :أتابع هذا الشيخ ألنظر ماذا يقول؟ وأسمعه
ربام خيرف! ..ومل أكن أدري أن ردها عيل وقتها كان من باب التمويه حتى ال أخرب أيب(!)1
وهناك برنامج آخر كانت تتابعه أمي ،وهو برنامج (ندوة للرأي) أراها تشاهده ،فلام أنكر
مستفرسا ترد قائلة :أشاهد وأسمع ألرى ما يقوله هؤالء العلامء عن النرصانية
عليها ذلك
ً
والنصارى!فأسمع جواهبا دون تعليق ..وأواصل مراقبتها ،وكانت أمي سمحة املعاملة لطيفة
املعرش ،وكادت يف معاملتها تبدو أقرب لإلسالم واملسلمني ،حتى أن أحد القساوسة سبها ذات
مرة ،ألهنا قالت أمامه( :والنبي) عىل طريقة العامة من املسلمني يف مرص ،فسبها القس وهنرها
قائ ً
ال هلا :أي نبي ذلك الذي تقصدين ؟! وعنفها حتى سالت الدموع من عينها.

( )1ورد يف النصوص ما يدل عىل جواز اللجوء إىل الكذب يف مثل هذه األحوال من باب الرضورة ،فقد جاء يف حديث
الغالم والراهب والساحر قول الراهب (:إذا خشيت الساحر فقل :حبسني أهيل ،وإذا خشيت أهلك فقل :حبسني الساحر )
احلديث رواه مسلم.
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وملا فكرت أمي يف اإلسالم ،استدعتني ذات مرة وقالت يل :تعال يا عامد أنت ابني الوحيد
خريا يا أمي ،فقالت :أنت ابني الكبري وأنا مهام كانت
ولن أجد أحدً ا يسرتين غريك! فقلت هلا ً
األمور ويف كل األحوال أمك ..ومن املستحيل أن تتخىل عني أو ترميني يف التهلكة ،فقلت هلا:
نعم يا أمي .فقالت :ماذا تفعل لو أن أهلك قالوا عني كال ًما سيئًا ورموين بتهم باطلة ؟! فقلت
هلا :ومل يفعلون ذلك وهم مجيعا حيبونك .قالت :ماذا تفعل لو حاولوا قتيل والتخلص مني؟فقلت
هلا :كيف ذلك؟ومل حياولون قتلك وهم حيبونك ؟! قالت :ماذا تفعل لو رصت مسلمة؟هل
ستحاربني مثلام احلال مع أبيك وأعاممك وأخوالك وأقاربك ؟! فكانت إجابتي هلا :األم هي
األم ،وأنت أمي يف كل األحوال.
قلت ذلك ..ولكن نفيس كانت ممتلئة باملخاوف عليها ،وقوى ذلك لدي كثرة مشاجرهتا مع
أيب يف شأن رغبتها يف اعتناق اإلسالم ..وكان أيب يغضب من هتديدها برتك النرصانية ويتحداها
أن تعتنق اإلسالم.
وذات يوم عدت إىل املنزل قاد ًما من املدرسة ،فلم أجد أمي ،فأخذت أسأل عنها يف كل
مكان يمكن أن تذهب إليه … وكانت الصدمة أين وجدت أهنا أعلنت إسالمها أمام اجلهات
املسؤولة ،وأهنا لن تعود إىل البيت أبدً ا..
لقد جن جنون العائلة كلها وفقدت توازهنا وصارت تقول يف اإلسالم واملسلمني كل ما
يمكن أن يقال من ألفاظ السباب واللعن والتهديد والوعيد وصار اجلميع من أخوال وأعامم
فض ً
ال عن األب يف حالة عصبية انفعالية يف الكالم والسلوك فهم غاضبون من كل شئ ومن أي
شئ …
وكنت أستمع إىل الشتائم توجه إىل أمي من األقارب واألخوال واألعامم ،فمن قائل :إهنا
كانت تشبه املسلمني يف كذا وكذا ،وهذا اخلال يوجه كالمه إيل قائ ً
ال( :انظر كيف تركتكم ،وختلت
عنك وعن أختك ؟! انظروا من سوف يرعاكم ويقوم عىل تربيتكم ؟!) ..أما العم فقد كان يقول
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كال ًما مشاهب ًا ويقول موجه ًا كالمه يل وألختي( :ترى لو ذهبت أنت وأختك إليها وتوسلتام إليها
وبكيتام بني يدهيا ..هل ترجع إليكم؟!)
وكان العم يذهب إليها يف اجلهات املختصة ليوقع اإلقرار تلو اإلقرار بعدم التعرض هلا..
وأحيانًا كان يلقاها ويستعطفها كي تعود إىل ولدهيا لشدة حاجتهام إليها ،ولكن أمي رفضت بشدة
بعدما ذاقت حالوة اإلسالم واإليامن وأسلمت هلل رب العاملني وتركتنا وديعة عند من ال تضيع
ن
حافظ وهو أرحم الرامحني ،وأيقنت أن اهلل سوف حيرسنا بعينه
عنده الودائع سبحانه هو خري
ويرعانا برعايته(.)1
قال الغريب :ثم أخربين هذا الفتى عن بعض البالء الذي تعرض له بسبب إسالم أمه ،ثم
كيف بدأ يتلقى أنوار اإلسالم ،فقال :أخذت العنوان وقفلت راج ًعا إىل منزلنا أفكر يف األمر،
عزمت عىل زيارة أمي عىل عنواهنا اجلديد يف موعد يسبق يوم الثالثاء الالحق
وبعد يومني أو ثالثة
ق
ملوقف القس السابق يف درس الكنيسة ،وبلغت مسكن الوالدة وشاء اهلل أن يكون ذلك مع أذان
املغرب ..وأستمع إىل أذان املغرب وكأين أسمعه ألول مرة برغم سامعي له آالف املرات ولكن
األذان هذه املرة وقع مغاير متا ًما ملا ألفته من قبل.
ً
مرحبة يب ،وأراها وأسمعها تردد األذان وهي ال تكاد تنتبه
وتستقبلني أمي أثناء األذان
حلديثي إليها ،وبعد األذان ذهبت فتطهرت وتوضأت ثم دخلت يف صالهتا وجعلت تتلو القرآن
يف الصالة بصوت مسموع فكنت ألول مرة أسمع القرآن من أمي ،إهنا تتلو سورة اإلخالص،
وكان لذلك وقع ال يوصف يف قلبي وأثر ساحر يف نفيس.
إن مشاعري يف تلك اللحظة ال أقوى عىل وصفها ،فقد شملني نور رباين ومتلكني شعور
غريب متنيت معه يف تلك اللحظة لو جثوت عىل ركبي وقبلت قدم أمي وهي تصيل ،شعرت
( )1هذا املوقف مع ما فيه من الصدق واإلخالص إال أن الداخل لإلسالم ال ينبغي أن يفرط يف أي يشء يرتبط بحياته
وبمسؤولياته ،بل إن اعتناقه لإلسالم ال ينبغي أن يزيده إال حرصا عىل هذه املسؤوليات.
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بيشء ما يغسل قلبي ،وداخلني صفاء ونقاء مل أشعر هبام من قبل ،أجل إن شعوري يف ذلك اليوم
ال يمكن وصفه أو التعبري عنه ..إنه روح جديدة ترسي يف جسدي وعروقي ،أحسست بمدى
الظلم الذي وقع عىل أمي من ذلك القس( )1يف درس الثالثاء املايض ،متنيت لو خنقته الفرتائه
عىل أمي دون وجه حق ،ملاذا يشوه سريهتا؟! أهذا عدل؟ وهل املسيح أمر بذلك ؟!
ثم حدثني الفتى عن جلوئه إىل اإلنجيل ليبحث فيه عن السكينة واهلداية واهلدوء فيكتشف
أنه حمرف ،وأن القرآن الكريم هو كتاب اهلل ً
حقا ،هو الكتاب الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه
وال من خلفه ،قال :فاإلنجيل عندما طالعته وجدته كتا ًبا كأي كتاب يؤلف يف سرية شخص أو
عظيم حيث تطالعك أخبار عن املسيح الذي يأكل واملسيح الذي يرشب واملسيح الذي يموت
واملسيح الذي يقوم من الذي يتحدث هبذه األخبار؟ هل هو اهلل؟أم هو املسيح ؟!
إن اإلنجيل كتاب كأي كتاب حيكي قصة شخص أكل ورشب ونام ،وفعل كذا من
املعجزات أو له كذا من املعجزات واخلوارق ،من املتحدث يف كل هذا؟أو من الذي كتب هذه
األخبار بعد وفاة املسيح؟ وملاذا تتعدد الروايات وختتلف وتتناقض أحيان ًا بتعدد األناجيل
واختالفها ،حتى واملسيح عىل الصليب  -كام يزعمون  -ينادي( :إييل إييل ملاذا؟ شبقتني !)
أي :إهلي إهلي ملاذا تركتني وخذلتني ؟! ملاذا؟ينادي م ْن؟وهو من؟وكيف يتخىل األب عن
سمت أمامي
ابنه وهو يسترصخه ويستنرصه ويستنجد بـه ؟! أهذا منطق؟! أسئلة كثرية ر ْ
عالمات استفهام كبرية.
وقد أصاب الفتى امللل من قراءة اإلنجيل ـ كام حيكي ـ ألن قراءته اإلنجيل ضاعفت من
حريته ومل جتب عن أسئلته ،ويميض الفتى قائالً :ولكن حريص عىل الوصول للحقيقة دفعني
انتهيت من قراءته ألصل إىل االطمئنان
ملزيد من املراجعة ومعاودة قراءة اإلنجيل مرة أخرى حتى
ق
النفيس والعقيل والروحي فام وجدت إال املزيد من اإلهبام والغموض ،فاشتدت حرييت حتى
( )1ذكر هذا الشاب يف كالم حذفناه أن قسا من القسس اهتم أمه يف عرضها ،وأهنا سجنت من طرف رشطة اآلداب.
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طالعت يف اإلنجيل قول السيد املسيح( :احلق احلق أقول لكم :إن من يتبع كالمي ويؤمن بالذي
أرسلني فله حياة أبدية)
اهلل أكرب .اهلل أكرب إذ ًا جاءت رصحية وعىل لسان املسيح عبارته تلك التي تؤكد أنه رسول من
عند اهلل ،فقوله( :احلق .احلق) قسم وقوله( :إن من يتبع كالمي ويؤمن بالذي أرسلني) تأكيد عىل
أنه رسول من عند اهلل وقوله( :فله حياة أبدية) أي له اجلنة واحلياة اخلالدة يف اجلنة.
قلت للبابا :فقد أسلم الفتى بعد هذا إذن؟
قال :أجل ..لقد أسلم ..وأسلمت بعد ذلك عائلته بعد عناء شديد تعرض له ،ولكن اهلل
أنقذه بفضله وكرمه كام ينقذ كل صادق وخملص.
إيفا ماريا:
من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (إيفا ماريا) ،فسألت الغريب
عنه ،فقال :هذه سيدة أملانية ،وقد التقيت هبا يف بلدي أملانيا ،وقد حدثتني عن قصة دخوهلا
اإلسالم ،فقالت :لقد وجدت بادىء األمر أن صورة املعبود عند النصارى قريبة جد ًا منا معرش
البرش ،وقد أضيفت عليها صفات اإلنسان لدرجة ال جتعلها تنطبق عىل خالق كل شىء ،كام أن
صورة السيد املسيح عليه السالم التى جيمع فيها بني اإلنسان وصفة اخلالق ،هذه الصورة ال يمكن
تصديقها أبد ًا.
إىل جانب ذلك ،فقد ورد بخاطرى أن املسيحية ليست إال عالقة بني اإلنسان وربه ،والشأن
هلا بأى حال من األحوال بشئون الناس االعتيادية كالشئون املالية مثال أو العاملة أو أى نوع من
أنواع التقنني حلياة الناس ،أضف إىل ذلك التوجيهات العامة ،التى وجدت أهنا عسرية التطبيق،
ومن ذلك مبدأ املحبة ،حمبة اإلنسان ألخيه اإلنسان ،هذا املبدأ ال يمكن أن تطبقه مجاهري الناس
ذ ظل العقيدة النرصانية.
هذه األفكار التى كانت بخاطرى وقعت إبان الفرتة التى تسمى فرتة مترد الطالب عىل
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الرأساملية ،فعندما بحثت هذه القضايا مع زميل مسلم ـ أصبح فيام بعد زوج ًا ىل ـ وجدت أن
اإلسالم قد وضع ذ اعتباره كل هذه املشكالت ،واهتم هبا أعظم االهتامم كمشكلة االستغالل
أو القوانني العامة الديقراطية وغري الديمقراطية ومشكلة املال واإلقتصاد وغريها ..فقد أوجد
اإلسالم احللول املناسبة لكافة هذه املشكالت الدنيوية.
وكم كان تأثرى عظي ًام حينام علمت أن اإلسالم يعرتف باإلنسان باعتباره خملوق ًا له روح
وجسد ذ آن واحد ،كام أحببت مبدأ االتصال املبارش بني اإلنسان وخالقه دون أية وساطة من
أى نوع بينهام ،فقد شعرت أن من الالئق جد ًا لإلنسان أن خيضع خلالقه فقط ال ألى أحد من
خلقه.
كذلك رشح ىل زميىل املسلم بأنه ال يوجد ذ اإلسالم أى فصل بني الدين والدولة ،فاقتنعت
بذلك متام ًا ،حيث وجدت من الرضورى أن ال يقترص اإليامن واالعتقاد الدينى عىل الشئون
الشخصية فحسب ،بل البد أن يشمل كافة جوانب احلياة اإلنسانية ..وهذه صفة مميزة وخاصية
فريدة للدين اإلسالمى احلنيف ،فهو ال يرفع شعار (دع ما لقيرص لقيرص وما هلل هلل) ،بل عىل
العكس من ذلك متام ًا إذ أن العبادة ذ اإلسالم ال تقترص عىل املساجد ،بل متتد لتشمل احلياة
البرشية بأ ها.
سكتت قليال تسرتجع ذكرياهتا ،ثم قالت :عندما كنت أمر ذ هذه املرحلة من جتميع
املعلومات والقيام بدراسات دينية صادفت بعض املصاعب والعقبات ،وكان عسري ًا عىل نفسى
أن أتقبل القيود التى يفرضها اإلسالم عىل املرأة ،والتى ظننت خطأ حينذاك أهنا د من حريتها
الشخصية ،وهذه عىل كل حال هى نفس احلرية والتسيب الذى أعتدت أن انتقده ذ ديانتى
السابقة ،وهى حرية يساء فهمها واستخدامها فقد اكتشفت أن الفهم النظرى شىء والتطبيق
العلمى شىء آخر متام ًا ،وأذكر هنا اللباس اإلسالمى للمرأة ،فقد كان ذ البداية مشكلة كربى
بالنسبة ىل ،وأظن أن هذا ينطبق عىل معظم السيدات األملانيات املسلامت ،فإىل جانب اإلحساس
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بعدم االرتياح والشعور باحلر الشديد واملرأة ذ لباس كامل ذ الصيف ،فقد كان من العسري عىل
أن أصمد أمام اسئلة التهكم واالحتقار التى كانت توجه ىل ،وقد استمر ذلك حتى وفقنى اهلل إىل
الرد بإجابات كريمة وردت ىل اعتبارى أمام نفسى وأمام الناس ،دون أن أحس بأننى قد أوذيت
أو أخدش حيائى.
ثم تعرفت عىل جمموعة من الشابات املسلامت ،فكم كان تأثرى عظي ًام ملا ملسته بني أفرادها
من حب وجو أخوى يسود بني اجلميع ،وهو جو خيتلف متام ًا عام هو سائد بني أى مجاعة عرفتها
من قبل ،فقد منحنى االنضامم إىل هذه اجلامعة اإلسالمية إحساس ًا بالسعادة واليقظة ،وهكذا
اقتنعت أننى اختذت القرار الصحيح حني أصبحت مسلمة ،وقد كان ذلك اإلحساس بمثابة
تعويض مناسب لكل ما لقيته من عقبات نتيجة هلذا القرار ،ولدينا اآلن اجتامع أسبوعى للمرأة
املسلمة مع أطفالنا حيث نتعلم املزيد عن ديننا اإلسالمى اجلديد.
ايريس صفوت:
من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (إيريس صفوت)( ،)1فسألت
الغريب عنه ،فقال :هذا اسم لسيدة أملانية أسلمت ،وقد التقيت هبا وحدثتني عن قصة إسالمها،
ومما ذكرته يل قوهلا :نشأت يف أ ة مسيحية علامنية ابتعدت عن الكنيسة ،وعندما كنت يف سن
العارشة شعرت بأن شيئا ينقصني يف حيايت ،وفطريت دائام تشتد نحو الدين وأخذت أبحث يل عن
دين ،وكنت يف ذلك الوقت أقرأ يف الكتب عن اإلسالم ..ووقتها شعرت بيشء يشدين بقوة إىل
اإلسالم كدين ساموي يرفع من كيان االنسان وحيمل مجيع الفضائل واالخالق الفاضلة وأخذت
اهتم هبذا الدين و دثت اىل زمياليت يف املدرسة وعن اإلسالم وأنني أحب هذا الدين ،وحينئذ
كنت بلغت الثانية عرشة من عمري ،وبالفعل أسلمت وكتمت إسالمي ألن زمياليت وصفنني
باجلنون.
( )1انظر :صحيفة الرشق األوسط .2002-10-4
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قلت :أسلمت يف ذلك السن ..فام كان موقف أ تك؟
قالت :يف البداية اعتربت أ يت أنني أمر بمرحلة اضطراب وتقلب يف املزاج ..لكن عندنا
يف الغرب حرية ،واذا بلغ االبناء سن الثالثة عرشة فمن حقهم أن يترصفوا كيفام شاءوا ،ومن
حقهم أيضا أن يرتكوا أهلهم ،وهلذا تركوا يل حرية الديانة.
وعندما وصلت للثانوية العامة ،وكان عمري حيئذ ثالثة عرشة سنة ،وذلك عام 1967
وكنت يف رحلة اىل لندن ،ذهبت اىل املركز اإلسالمي هناك والتقيت بالشيخ حممد اجليويش (عميد
كلية الدعوة االسبق بجامعة االزهر) وكان اماما للمركز ،وقلت له :إنني اريد ان اعلن إسالمي،
وأذهب إىل االزهر وأدرس الدين اإلسالمي واللغة العربية ،كام التقيت بالشيح أمحد حسن
الباقوري (وزير االوقاف املرصي االسبق) يف ذلك احلني ،ووعدين بالدراسة يف االزهر ،واعلنت
اسالمي أمام الشيخني ونطقت بكلمة التوحيد ،ويف عام  1969سافرت اىل مرص ،وتعلمت
اللغة العربية ،ثم عدت اىل املانيا لدراسة املاجستري يف جامعة كيسني ،ويف اثناء دراستي للامجستري
تعرفت عىل شاب مرصي كان يدرس يف مرحلة الدكتوراه ،وتزوجنا وسافرنا عام  1975إىل
مرص وواصلت دراستي للغة العربية ،وزادت معرفتي باإلسالم.
قلت هلا :لقد مر أكثر من ثالثني عاما منذ اعتناقك اإلسالم ..فهل استطعت إيصال اإلسالم
إىل أهلك؟
قالت :منذ اللحظة االوىل السالمي ،وأنا انتمي هلذا الدين وادعو اليه واحلمد هلل استطعت
ان اقنع اثنني من اقاريب بأن يسلام هم جديت ورجل آخر من أقاريب ،والذين مل يسلموا كنت أعطي
هلم فكرة عن اإلسالم ،وهم عندما يسمعونني كانوا حيرتمون اإلسالم.
قلت :فعالقتك بأ تك جيدة إذن؟
قالت :عالقتي بأ يت يف أملانيا جيدة منذ أعلنت إسالمي ،ألن يف املانيا تسامح واحرتام
حلرية العقيدة ،ويعتربون الدين مسألة شخصية.
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سألتها عن أكرب ما جذهبا لالسالم ،فقالت :قبل ان أعلن اسالمي كنت اقرأ عن شخصية
الرسول  وسريته فأحببت هذه الشخصية كثريا ملا تتميز به من خصال ال توجد يف برش عىل
وجه االرض.
عبدالرمحن حممود داود:
من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (عبدالرمحن حممود داود)(،)1
فسألت الغريب عنه ،فقال :هذا رجل ينحدر من أ ة هندية برمهية ،تنرصت عىل أيدي املبرشين
الذين قاموا مع طالئع االستعامر ،وكان كثري القراءة للكتب الدينية ،وملا أتيح له أن يطلع عىل
القرآن الكريم كان جوابه هو انتامؤه لإلسالم ،وقد ذكر ذلك يف بعض ترصحياته ملن سألوه ،فقال:
(تناولت نسخة من ترمجة معاين القرآن الكريم باللغة اإلنجليزية ،ألنني عرفت أن هذا هو الكتاب
املقدس عند املسلمني ،فرشعت يف قراءته وتدبر معانيه ،لقد استقطب جل اهتاممي ،وكم كانت
دهشتي عظيمة حني وجدت اإلجابة املقنعة عن سؤايل املحري( :اهلدف من اخللق) يف الصفحات
األوىل من القرآن الكريم ..لقد قرآت اآليات (30ـ )39من سورة البقرة ..وهي آيات توضح
احلقيقة بجالء لكل دارس منصف ،إن هذه اآليات ختربنا بكل وضوح وجالء وبطريقة مقنعة
عن قصة اخللق)
وقال( :إن دراستي للقرآن الكريم وضحت أمام ناظري العديد من اإلشكاالت الفكرية
وصححت الكثري من التناقضات التي طالعتها يف الكتب الساموية السابقة)
وقال( :بفضل دراستي احلرة البعيدة عن كل تعصب مقيت أصبح إيامين هبذا الدين
ً
راسخا ،لقد آمنت برسالة القرآن ،وأحسست أن اإلسالم هو دين الفطرة
[اإلسالم] قو ًيا
والكامل ،أنزله اهلل عىل قلب آخر األنبياء وخامتهم حممد  ..لقد اكتشفت أن اإلسالم خياطب
الناس مبارشة ودون أية واسطة من أي نوع .من أجل ذلك كان هذا الدين متمش ًيا مع الفطرة
( )1رجال ونساء أسلموا.118 – 116 / 7 ،
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البرشية)
وقال( :إن اإلسالم خياطب اإلنسان الكامل .وهكذا أيقنت أن هذا الدين هو خري األديان
مجي ًعا .لقد رشعت يف التحدث عن معتقدايت اجلديدة ،حول اإلسالم والنرصانية وصارحت هبا
العديد من العلامء املرموقني والقسس املعروفني ،وكنت رص ًحيا وصاد ًقا يف مناقشايت معهم .لقد
سألت القسس ملاذا خيدعون الناس بإخفاء احلقيقة وال خيربوهنم بوضوح وصدق أن حممدً ا 
هو رسول اهلل؟ وملا سمعوا مني ذلك غضبوا ولكنهم مل يستطيعوا أن حيريوا جوا ًبا)
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ثانيا ـ اخلاصة
فتحت دفرت الغريب عىل فصله الثاين ،فوجدت عنوانه (اخلاصة) ،فقلت :من تقصد
باخلاصة؟
قال :أولئك الذين تعلقوا من الدنيا بحبلها املتني ،فراحت األبصار نو عليهم ،وراحت
القلوب ن إىل كراسيهم.
قلت :ما أصعب أن يبرص هؤالء احلق.
قال :أجل ..لقد خالطت بعض هؤالء ،فوجدهتم صنفني ،بعضهم ائتم بالنجايش ،واآلخر
ائتم هبرقل.
قلت :مل أفهم قصدك.
قال :أما النجايش ،فقد عرف احلق وآمن به ،ومل يمنعه منصبه الرفيع من ذلك اإليامن ..وأما
هرقل ،فقد عرف احلق ،ولكنه حجب عنه ،وكان منصبه هو احلجاب األكرب بينه وبينه.
قلت :فحدثني حديثهام قبل أن دثني عن أصحابك.
قال :أما النجايش ،فقد حدثتنا بحديثه أم سلمة ،فقد قالت :ملا نزلنا أرض احلبشة جاورنا هبا
خري جار النجايش ،أمنا عىل ديننا ،وعبدنا اهلل ال نؤذى ،وال نسمع شيئا نكرهه ،فلام بلغ ذلك
قريشا ،ائتمروا أن يبعثوا إىل النجايش فينا رجلني جلدين ،وأن هيدوا للنجايش هدايا مما يستطرف
من متاع مكة.
وكان من أعجب ما يأتيه منها إليه األدم ،فجمعوا له أدما كثرية ،ومل يرتكوا من بطارقته بطريقا
إال أهدوا له هدية .ثم بعثوا بذلك مع عبد اهلل بن أيب ربيعة بن املغرية املخزومي ،وعمرو بن
العاص بن وائل السهمي ،وأمرومها أمرهم وقالوا هلام :ادفعوا إىل كل بطريق هديته قبل أن تكلموا
النجايش فيهم .ثم قدموا للنجايش هداياه ،ثم سلوه أن يسلمهم إليكم قبل أن يكلمهم.
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قالت :فخرجا فقدما عىل النجايش فنحن عنده بخري دار ،وعند خري جار ،فلم يبق من
بطارقته بطريق إال دفعا إليه هديته قبل أن يكلام النجايش ،ثم قاال لكل بطريق منهم :إنه قد صبا
إىل بلد امللك منا غلامن سفهاء ،فارقوا دين قومهم ،ومل يدخلوا يف دينكم ،وجاءوا بدين مبتدع ال
نعرفه نحن وال أنتم ،وقد بعثنا إىل امللك فيهم أرشاف قومهم لريدهم إليهم ،فإذا كلمنا امللك فيهم
فتشريوا عليه بأن يسلمهم إلينا وال يكلمهم .فإن قومهم أعىل هبم عينا ،وأعلم بام عابوا عليهم.
فقالوا هلام :نعم .ثم إهنام قربا هداياهم إىل النجايش فقبلها منهام ثم كلامه فقاال له :أهيا امللك إنه قد
صبا إىل بلدك منا غلامن سفهاء ،فارقوا دين قومهم ومل يدخلوا يف دينك ،وجاءوا بدين مبتدع ال
نعرفه نحن وال أنت ،وقد بعثنا إليك فيهم أرشاف قومهم ،من آبائهم ،وأعاممهم ،وعشائرهم،
لرتدهم إليهم فهم أعىل هبم عينا ،وأعلم بام عابوا عليهم وعاتبوهم فيه.
قالت :ومل يكن يشء أبغض إىل عبد اهلل بن أيب ربيعة وعمرو بن العاص من أن يسمع
النجايش كالمهم ،فقالت بطارقته حوله :صدقوا أهيا امللك قومهم أعىل هبم عينا وأعلم بام عابوا
عليهم ،فأسلمهم إليهام فلريداهم إىل بالدهم وقومهم قال :فغضب النجايش ثم قال :الها اهلل أيم
اهلل إذن ال أسلمهم إليهام وال أكاد قوما جاوروين نزلوا بالدي واختاروين عىل من سواي حتى
أدعوهم فأسأهلم ماذا يقول هذان يف أمرهم فإن كانوا كام يقوالن أسلمتهم إليهم ورددهتم إىل
قومهم إن كانوا عىل غري ذلك منعتهم منهام وأحسنت جوارهم ما جاوروين.
قالت :ثم أرسل إىل أصحاب رسول اهلل  فدعاهم ،فجاءهم رسوله اجتمعوا ثم قال
بعضهم لبعض :ما تقولون للرجل إذا جئتموه قال :نقول واهلل ما علمنا ،وما أمرنا به نبينا  كائن
يف ذلك ما هو كائن .فلام جاؤوه ،وقد دعا النجايش أساقفته ،فنرشوا مصاحفهم حوله سأهلم
فقال :ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ومل تدخلوا يف ديني وال يف دين أحد من هذه األمم.
قالت :فكان الذي كلمه جعفر بن أيب طالب فقال له :أهيا امللك كنا قوما أهل جاهلية نعبد األصنام
ونأكل امليتة ونأيت الفواحش ،ونقطع األرحام ،ونيسء اجلوار ،يأكل القوي منا الضعيف ،فكنا
45

عىل ذلك حتى بعث اهلل إلينا رسوال منا ،نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا إىل اهلل لنوحده
ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من احلجارة واألوثان ،وأمرنا أن نعبد اهلل وحده
ال نرشك به شيئا ،وأمرنا بالصالة والزكاة والصيام ،فعدد عليه أمور اإلسالم.
ثم قال :وأمرنا بصدق احلديث وأداء األمانة وصلة الرحم وحسن اجلوار والكف عن
املحارم والدماء ،وهنانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف املحصنات ،فصدقناه
وآمنا واتبعناه عىل ما جاء به من اهلل تعاىل :فعبدنا اهلل تعاىل وحده ومل نرشك به شيئا وحرمنا ما حرم
اهلل علينا وأحللنا ما أحل لنا فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا لريدونا إىل عبادة األوثان
من عبادة اهلل وأن نستحل ما كنا نستحل من اخلبائث ،فلام قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا
بيننا وبني ديننا خرجنا إىل بالدك واخرتناك عىل من سواك ورغبنا يف جوارك ورجونا إال نظلم
عندك إهيا امللك.
فقال له النجايش :هل معك مما جاء به من شئ ،فقال له جعفر :نعم؟
فقال له النجايش :فاقرأه عيل ،فقرأ عليه صدرا من (كهيعص) قالت :فبكى واهلل النجايش
حتى أخضل حليته ،وبكى أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حني سمعوا ما تال عليهم .ثم قال
النجايش :إن هذا واهلل ،والذي جاء به عيسى ،ليخرج من مشكاة واحدة انطلقا فواهلل ال أسلمهم
إليكم أبدا وال أكاد .قالت أم سلمة :فلام خرجا من عنده قال عمرو بن العاص :واهلل ألنبئنهم غدا
عيبهم عندهم ،ثم أستاصل به خرضاءهم.
قالت :فقال له عبد اهلل بن أيب ربيعة ،وكان أتقى الرجلني فينا ،ال تفعل فإن هلم أرحاما وإن
كانوا قد خالفونا قال :واهلل ألخربنه أهنم يزعمون أن عيسى بن مريم عبد قالت :ثم غدا عليه الغد
فقال له :أهيا امللك إهنم يقولون يف عيسى بن مريم قوال عظيام فأرسل إليهم فاسأهلم عام يقولون
فيه؟قالت :فأرسل إليهم يسأهلم عنه .قالت :ومل ينزل بنا مثله ،فاجتمع القوم فقال بعضهم لبعض
ماذا تقولون يف عيسى إذا سألكم عنه؟قالوا :نقول واهلل فيه ما قال اهلل ،وما جاء به نبينا كائنا يف
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ذلك ما هو كائن .فلام دخلوا عليه قال هلم :ما تقولون يف عيسى بن مريم؟فقال له جعفر بن أيب
طالب :نقول فيه الذي جاء به نبينا ،هو عبد اهلل ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إىل مريم العذراء
البتول .قالت :فرضب النجايش يده إىل األرض فأخذ منها عودا ثم قال :ما عدا عيسى بن مريم،
ما قلت هذا العود فتناخرت بطارقته حوله حني قال ما قال فقال :وإن نخرتم واهلل اذهبوا فأنتم
سيوم بأريض  -والسيوم :اآلمنون  -من سبكم غرم ،ثم من سبكم غرم ،فام أحب أن يل دبرا ذهبا
وإين آذيت رجال منكم  -والدبر بلسان احلبشة اجلبل  -ردوا عليهم هدايامها ،فال حاجة لنا هبا،
فواهلل ما أخذ اهلل مني الرشوة حني رد عيل ملكي ،فآخذ الرشوة فيه وما أطاع الناس يف فأطيعهم
فيه .قالت :فخرجا من عنده مقبوحني ،مردودا عليهام ما جاء ا به ،وأقمنا عنده بخري دار مع خري
جار.
ويف رواية :أن النجايش قال للمسلمني :أيؤذيكم أحد؟قالوا :نعم.
فأمر مناديا ينادي :من آذى أحدا منهم فأغرموه أربعة دراهم.
ثم قال :أيكفيكم؟قلنا :ال.
قال :فأضعفوها.
وعند موسى بن عقبة :من نظر إىل هؤالء نظرة تؤذهيم فقد غرم.
ثم قال :ردوا عليهام هدايامها فال حاجة يل هبا فو اهلل ما أخذ اهلل مني الرشوة حني رد عيل
ملكي فآخذ الرشوة فيه ،وما أطاع الناس يف فأطيعهم فيه ،فخرجا من عنده مقبوحني مردود
عليهام ما جاءا به.
ثم إن احلبشة اجتمعت فقالت للنجايش :إنك فارقت ديننا ـ وخرجوا عليه ـ فأرسل إىل
جعفر وأصحابه فهيأ هلم سفنا وقال :اركبوا فيها وكونوا كام أنتم فإن هزمت فامضوا حتى تلحقوا
حيث شئتم ،وإن ظفرت فاثبتوا.
ثم عمد إىل كتاب فكتب فيه :هو يشهد أن ال إله إال اهلل وأن حممدا عبده ورسوله وأن عيسى
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عبده ورسوله وروحه ،وكلمته ألقاها إىل مريم ثم جعله يف قبائه عند املنكب األيمن وخرج إىل
احلبشة وصفوا له صفني فقال :يا معرش احلبشة ألست أحق الناس بكم؟ قالوا :بىل.
قال :فكيف رأيتم سرييت فيكم؟قالوا :خري سرية؟قال :فام لكم؟قالوا :فارقت ديننا وزعمت
أن عيسى عبد ،هو ابن اهلل.
فقال النجايش ـ ووضع يده عىل صدره عىل قبائه ـ :هو يشهد أن عيسى ابن مريم مل يزد عىل
هذا ،وإنام يعني ما كتب ،فرضوا عنه وانرصفوا(.)1
قلت :هذا النجايش ،وهو إمام املهتدين من اخلاصة ،وقد علمت أن رسول اهلل  صىل
عليه اجلنازة ملا مات ..فحدثني خرب هرقل.
قال :أما هرقل ،فقد حجب املسكني بملكه عن اإلسالم ،وقد حدث بخربه أبو سفيان ـ
الذي كان زعيم أعداء رسول اهلل  ـ فذكر أن هرقل أرسل إليه يف ركب من قريش ،وكانوا جتارا
بالشأم ،يف املدة التي كان رسول اهلل  ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش ،فأتوه وهم بإيلياء،
فدعاهم يف جملسه ،وحوله عظامء الروم ،ثم دعاهم ودعا برتمجانه ،فقال :أيكم أقرب نسبا هبذا
الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان :فقلت أنا أقرهبم نسبا ،فقال :أدنوه مني ،وقربوا
أصحابه فاجعلوهم عند ظهره ،ثم قال لرتمجانه :قل هلم إين سائل عن هذا الرجل ،فإن كذبني
فكذبوه ،فواهلل لوال احلياء من أن يأثروا عيل كذبا لكذبت عنه.
ثم كان أول ما سألني عنه أن قال :كيف نسبه فيكم؟قلت :هو فينا ذو نسب.
قال :فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟قلت :ال.
قال :فهل كان من آبائه من ملك؟قلت :ال.
قال :فأرشاف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت :بل ضعفاؤهم.
قال :أيزيدون أم ينقصون؟قلت :بل يزيدون.
( )1روى القصة ابن إسحق وابن سعد وغريمها.
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قال :فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟قلت :ال.
قال :فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟قلت :ال.
قال :فهل يغدر؟قلت :ال ،ونحن منه يف مدة ال ندري ما هو فاعل فيها .قال :ومل متكني كلمة
أدخل فيها شيئا غري هذه الكلمة.
قال :فهل قاتلتموه؟قلت :نعم .قال :فكيف كان قتالكم إياه؟قلت :احلرب بيننا وبينه
سجال ،ينال منا وننال منه(.)1
قال :ماذا يأمركم؟قلت :يقول :اعبدوا اهلل وحده وال ترشكوا به شيئا ،واتركوا ما يقول
آباؤكم ،ويأمرنا بالصالة والصدق والعفاف والصلة.
فقال للرتمجان :قل له :سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب ،فكذلك الرسل تبعث
يف نسب قومها ..وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول ،فذكرت أن ال ،فقلت لو كان أحد قال
هذا القول قبله ،لقلت رجل يأتيس بقول قيل قبله ..وسألتك هل كان من آبائه من ملك ،فذكرت
أن ال ،قلت :فلو كان من آبائه من ملك ،قلت رجل يطلب ملك أبيه ..وسألتك هل كنتم تتهمونه
بالكذب قبل أن يقول ما قال ،فذكرت أن ال ،فقد أعرف أنه مل يكن ليذر الكذب عىل الناس
ويكذب عىل اهلل ..وسألتك أرشاف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم ،فذكرت أن ضعفاؤهم اتبعوه،
وهم أتباع الرسل ..وسألتك أيزيدون أم ينقصون ،فذكرت أهنم يزيدون ،وكذلك أمر اإليامن
حتى يتم ..وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه ،فذكرت أن ال ،وكذلك اإليامن
حني ختالط بشاشته القلوب ..وسألتك هل يغدر ،فذكرت أن ال ،وكذلك الرسل ال تغدر..
وسألتك بام يأمركم ،فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا اهلل وال ترشكوا به شيئا ،وينهاكم عن عبادة

( )1وقد كذب يف هذه أيضا ،فقد انترص رسول اهلل  يف كل احلروب التي خاضها مع املرشكني أو غريهم حتى غزوة
أحد ..هي نرص عظيم للمسلمني ال يقل عن أي نرص آخر ..ألن قصد املرشكني كان القضاء عىل اإلسالم وعىل األعمدة التي
يقوم عليها اإلسالم ،ومل يتحقق هلم ذلك.
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األوثان ،ويأمركم بالصالة والصدق والعفاف ،فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي
هاتني ،وقد كنت أعلم أنه خارج ،مل أكن أظن أنه منكم ،فلو أين أعلم أين أخلص إليه ،لتجشمت
لقاءه ،ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه.
ثم دعا بكتاب رسول اهلل  الذي بعث به دحية إىل عظيم برصى ،فدفعه إىل هرقل ،فقرأه،
فإذا فيه( :بسم اهلل الرمحن الرحيم ،من حممد عبد اهلل ورسوله إىل هرقل عظيم الروم :سالم عىل
من اتبع اهلدى ،أما بعد ،فإين أدعوك بدعاية اإلسالم ،أسلم تسلم ،يؤتك اهلل أجرك مرتني ،فإن
توليت فإن عليك إثم األريسيني ،و﴿ يا أ ْهل ا ْل ِكت ِ
اب تعال ْوا ِإىل ك ِلم نة سو ناء ب ْيننا وب ْينكق ْم أ َّال ن ْع قبد
َّخذ بع قضنا بعض ًا أرباب ًا ِمن د ِ
رشك ِب ِه شيئ ًا وال يت ِ
هلل وال قن ْ ِ
هلل ف ِإ ْن تو َّل ْوا ف ققو قلوا ْاشهدق وا ِبأنَّا
ون ا َِّ
ِإ َّال ا َّ
ْ ق
ْ
ْ
ْ
ْ
قم ْس ِل قمون ﴾(آل عمران)64:
قال أبو سفيان :فلام قال ما قال ،وفرغ من قراءة الكتاب ،كثر عنده الصخب وارتفعت
األصوات وأخرجنا ،فقلت ألصحايب حني أخرجنا :لقد أمر ابن أيب كبشة ،إنه خيافه ملك بني
األصفر ،فام زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل اهلل عيل اإلسالم.
وكان ابن الناطور ،صاحب إيلياء وهرقل ،أسقفا عىل نصارى الشأم ،حيدث أن هرقل حني
قدم إيلياء ،أصبح يوما خبيث النفس ،فقال بعض بطارقته :قد استنكرنا هيئتك ،قال ابن الناطور:
وكان هرقل حزاء ينظر يف النجوم ،فقال هلم حني سألوه :إين رأيت الليلة حني نظرت يف النجوم
ملك اخلتان قد ظهر ،فمن خيتتن من هذه األمة؟
قالوا :ليس خيتتن إال اليهود ،فال هيمنك شأهنم ،واكتب إىل مداين ملكك ،فيقتلوا من فيهم
من اليهود ،فبينام هم عىل أمرهم ،أتى هرقل برجل أرسل به ملك غسان خيرب عن خرب رسول اهلل
 ،فلام استخربه هرقل قال :أذهبوا فانظروا أخمتتن هو أم ال؟ فنظروا إليه ،فحدثوه أنه خمتتن،
وسأله عن العرب ،فقال :هم خيتتنون ،فقال هرقل :هذا ملك هذه األمة قد ظهر.
ثم كتب هرقل إىل صاحب له برومية ،وكان نظريه يف العلم ،وسار هرقل إىل محص ،فلم يرم
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محص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل عىل خروج النبي  ،وأنه نبي ،فأذن هرقل
لعظامء الروم يف دسكرة له بحمص ،ثم أمر بأبواهبا فغلقت ،ثم اطلع فقال :يا معرش الروم ،هل
لكم يف الفالح والرشد ،وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟فحاصوا حيصة محر الوحش إىل
األبواب ،فوجدوها قد غلقت ،فلام رأى هرقل نفرهتم ،وأيس من اإليامن ،قال :ردوهم عيل،
وقال :إين قلت مقالتي آنفا أخترب هبا شدتكم عىل دينكم ،فقد رأيت ،فسجدوا له ورضوا عنه،
فكان ذلك آخر شأن هرقل(.)1
قلت :لقد عرفت خرب هؤالء ..فهل ستحدثني عن أصحاب هرقل أم عن أصحاب
النجايش؟
قال :بل سأكتفي باحلديث عن أصحاب النجايش.
قلت :وأصحاب هرقل ..أمل تلتق هبم؟
قال :بىل ..وما أكثرهم ..ولكني لو كتبت أخبارهم ،فسيملؤون الدنيا ضجيجا ،ويصادرون
كل ما تكتبه حرصا عىل مصاحلهم.
اللورد جالل الدين برانتون:
من أول األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (اللورد جالل الدين
برانتون) ،فسألت الغريب عنه ،فقال :هذا رجل أشهر من نار عىل علم ..وقد كان بارون ًا إنجليز ًّيا،
ن
ن
ن
ورج ً
أتم دراسته يف جامعة أكسفورد ..وقد حدثني
ال ذا شعب َّية كبرية وسمعة عريضة ..وقد َّ
حديثه األستاذ حممد كامل عبدالصمد( ،)2فقال :ولد ونشأ بني أبوين مسيحيني ..وولع بدراسة
الالهوت وهو يف سن مبكرة ،وارتبط بالكنيسة اإلنجليزية ،وأعطى أعامل التبشري كل اهتاممه.
وحدث ذات يوم أن زاره صديق هندي مسلم دث معه يف موضوع العقائد املسيحية
( )1رواه البخاري.
( )2انظر :كتاب (اجلانب اخلفي وراء إسالم هؤالء) ملحمد كامل عبد الصمد.
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ومقارنتها بالعقيدة اإلسالمية ،وانتهت الزيارة ،إال أهنا مل تنته يف نفسه ،فقد أثارت انفعا ً
ال شديد ًا
يف ضمريه وعقله ،وصار يتدبر كل ما قيل فيها من جدال ،مما دفعه إىل إعادة النظر يف العقائد
املسيحية.
وقد عرب عن ذلك ،فقال :عندئذ قررت أن أبحث بنفيس ،متجاه ً
ال عقائد الناس ،بعد أن
أيقنت برضورة البحث عن احلقيقة مهام طال املدى يف هذا السبيل ،ومهام كان اجلهد ،حتى أصل
ملزيد من املعرفة بعد أن قيل إن اإلنجيل وتعاليم املسيح قد أصاهبا التحريف..
فعدت ثاني ًا إىل اإلنجيل أوليه دراسة دقيقة ،فشعرت أن هناك نقص ًا مل أستطع ديده..
عندئذ ملك عيل نفيس رغبة أن قأفرغ كل وقتي لدراسة اإلسالم ..وبالفعل كرست كل وقتي
وجهدي له ،ومن ذلك دراسة سرية النبي حممد  ،ومل أكن أعلم إال القليل النادر عنه ،برغم أن
املسيحيني أمجعوا عىل إنكار هذا النبي العظيم الذي ظهر يف اجلزيرة العربية.
ومل يمض يب وقت طويل حتى أدركت أنه من املستحيل أن يتطرق الشك إىل جدية وصدق
دعوته إىل احلق وإىل اهلل.
ثم أخذ يكرر هذا املعنى ،وهو يقول( :نعم شعرت أنه ال خطيئة أكرب من إنكار هذا الرجل
الرباين بعد أن درست ما قدمه لإلنسانية ،وجعل من املسلمني أقوى جمتمع رفيع يعاف الدنايا..
إين غري مستطيع أن أحيص ما قدمه هذا الرسول من جليل األعامل)
بعدها تساءل يف أمل ووجوم قائ ً
ال( :أمام كل هذا الفضل وهذا الصفاء ..أليس من املحزن
األليم حق ًا أن يقدح يف شأنه املسيحيون وغريهم !؟)
وقد حانت يل فرصة لالستامع إليه يف مجع كان قد دعي إليه ،وكان من أقواله يف ذلك اجلمع:
أشعر بعميق االمتنان عىل إتاحة هذه الفرصة يل ق
عام دفعني إلعالن
عرب فيها ببعض الكلامت َّ
أل ِّ
مهتام بعلم
إسالمي ،لقد تر َّب ْيت ت تأثري أبو ْين مسيح َّي ْني .وأصبحت يف سنوات عمري املبكِّرة ًّ
التبشريي دون أن يكون
الالهوت .فشاركت بنفيس يف الكنيسة اإلنجليز َّية ،واهتممت بالعمل
ِّ
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ً
مشاركة فعل َّية.
يل فيه

ن
انصب اهتاممي عىل عقيدة (العذاب األبدي)(ِّ )1
لكل البرش َّية
سنوات مضت
وقبل بضع
َّ

عدا بعض املختارين ،وأصبح األمر بالنِّسبة يل مقيت ًا جد ًّا بحيث صار يغلب ع َّيل الشك ،فقد
فكَّرت منطقي ًا َّ
بأن ذاك اإلله ا َّلذي يمكن أن يستخدم قدرته خللق الكائنات البرش َّية ا َّلتي جيب أن
ِ
تكون ـ يف سابق علمه وتقديره ـ قم َّ
عام
عذ ًبة لألبد ،البدَّ أنَّه ليس حكي ًام ،أو قحمب ًا ـ سبحانه وتعاىل َّ
يصفون علو ًا كبري ًا ـ فمستواه البدَّ وأن يكون َّ
أقل من الكثري من البرش ،ومع ذلك واصلت
االعتقاد بوجود اهلل تعاىل ،ولكنِّي مل أكن راغب ًا بقبول الفهم السائد للتعاليم ا َّلتي تقول بالوحي
فحولت اهتاممي للتَّحقيق يف األديان األخرى ،ممَّا أشعرين باحلرية فقط.
للرجالَّ ،
اإلهلي ِّ
ِّ
وك قربت يف داخيل رغبة جد َّية للخضوع لإلله احلق وعبادته ،ومع َّ
أن املذاهب املسيح َّية
تدَّ عي َّأهنا قأ ِّس ْست عىل اإلنجيل َّإال أنَّني وجدهتا متناقضة ،فهل من املمكن َّ
أن اإلنجيل وتعليم
والسالم ـ كانا قحم َّر ْفني؟!
الس ِّيد املسيح ـ عليه َّ
الصالة َّ
وصممت أن تكون الدِّ راسة عميقة،
وللمرة الثانية ـ عىل اإلنجيل،
لذلك صببت اهتاممي ـ
َّ
َّ
بغض النظر عن مذاهب
وشعرت بأنَّه كان هناك يشء ناقص
وصممت عىل فعل ذلك لنفيسِّ ،
َّ
وقو ًة ما غري مرئ َّي نة ،وهي خالدةَّ ،
البرش ،فبدأت أتع َّلم َّ
وأن اآلثام
بأن النَّاس يمتلكون الروحَّ ،
س قيعاقب عليها يف هذا العامل ويف العامل اآلخرَّ ،
وأن اهلل تعاىل برمحته وإحسانه يمكنه دوم ًا أن يغفر
ذنوبنا إذا ما تبنا إليه حق ًا.
وإلدراكي أمه َّية البحث العميق والعيش عىل مستوى احلق ،ولكي أجد اجلوهرة الثمينة،
مر ًه أخرى لدراسة اإلسالم .كان هناك شيئ يف اإلسالم شدَّ ين يف ذلك الوقت.
كرست وقتي َّ
َّ
ن
ن
مكرس ًا وقتي وعباديت هلل العظيم
ويف زاوية مغمورة -بالكاد معروفة -من قرية (إترشا) كنت ِّ
( )1يف رسالة (أ ار األقدار) للمؤلف توضيحات كثرية حول هذه الناحية ،وهي كافيه ـ بفضل اهلل ـ يف رد مجيع الشبهات
املثارة حول هذا املوضوع.
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ن
بني أدنى طبقات املجتمع مع ن
احلق والواحد،
صادقة لرفعهم إىل مستوى معرفة اإلله ِّ
رغبة
باألخوة وال َّطهارة.
ولغرس الشعور
َّ
ليس يف ن َّيتي أن أحدِّ ثكم كيف عملت بني هؤالء الناس ،وال ما هي التضحيات ا َّلتي
هدف ن
ببساطة من أجل ن
ن
واحد،
اجلمة ا َّلتي مررت هبا ،فقد واصلت العمل
قدَّ متها ،وال املصاعب َّ
وهو أن أخدم هذه الطبقات مادي ًا ومعنوي ًا.
عام فعله ،ولكنِّي كنت أعرف
حممد  كنت أعرف القليل َّ
النبي َّ
وأخري ًا بدأت بدراسة حياة ِّ
ن
ن
وأشعر َّ
العريب  وأردت حينها أن أنظر يف
النبي
ِّ
بأن املسيح ِّيني ـ وبصوت واحد ـ أدانوا جمد ِّ
املسألة دون تعص ن
ب وحقد ،وبعد القليل من الوقت وجدت أنَّه من غري املمكن وجود شك يف
احلق وعن اهلل تعاىل.
جد َّية بحثه  عن ِّ
فأدركت بأنَّه من اخلطأ ـ يف هناية األمر ـ إدانة هذا الرجل املقدَّ س بعد قراءيت عن اإلنجازات
ا َّلتي َّ
حققها للبرش َّية.
فالنَّاس ا َّلذين كانوا يف اجلاهل َّية يعبدون األصنام ،ويعيشون عىل اجلريمة ،ويف القذارة
ً
كرامة شخصي ًة
وال قعري ،ع َّلمهم  كيف يلبسون ،واس قتبدلت القذارة بالطهارة ،واكتسبوا
وح ِّطمت أصنامهم ،وبدأوا يعبدون اهلل تعاىل
واحرتام ًا ذاتي ًا ،وأصبح كرم ِّ
الضيافة واجب ًا ديني ًا ،ق
الشامل القوي واألكثر ً
اإلله احلق ،وأصبحت األ َّمة اإلسالم َّية هي املجتمع َّ
منعة يف العامل.
اخلرية وا َّلتي هي من الكثرة بحيث ال يمكننا ذكرها هنا( ،)1فكم من
و قأنجزت الكثري من األعامل ِّ
املحزن -أمام ِّ
كل هذا ،وأمام صفاء عقله  حني نفكِّر كيف استطاع املسيحيون أن حيطوا من
شخصه الكريم ،واستحوذين تفكري عميق.
هندي اسمه (معن أمري الدِّ ين) ،وكان من الغريب حق ًا
وخالل حلظات تأماليت زارين س ِّيد
ٌّ
ن
أنَّه هو ا َّلذي أعطى النار ا َّلتي يف حيايت اهلواء لتزداد اشتعا ً
بشكل عميق؛
ال ،فتأ َّملت يف املسألة
( )1انظر (ثامر من شجرة النبوة) من هذه السلسلة.
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كل ن
املسيحي املعارص ،ومستنتج ًا َّ
احلجة تلو األخرى قمتحام ً
يشء لصالح
ال عىل الدِّ ين
وقدَّ مت َّ
ِّ
احلق ،وال قي ْ ِ
َّسامح ،واإلخالص ،وا ق
رس ،والت ِ
خوة.
اإلسالم ،وشاعر ًا باالقتناع أنَّه دين ِّ
أل َّ
وقد ختم كلامته العذبة الصادقة بقوله( :مل يعد يل اآلن سوى القليل من الزَّ من ألعيش عىل
أكرس َّ
كل ما بقي يل يف خدمة اإلسالم)
هذه األرض ،وأريد أن ِّ
الدكتور روبرت كرين:
من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (الدكتور روبرت كرين)،
فسألت الغريب عنه ،فقال :هو أحد كبار اخلرباء السياسيني يف أمريكا ،وهو املؤسس واملنشىء
ملركز احلضارة والتجديد يف أمريكا ،وبعد حصوله عىل شهادة املاجستري يف األنظمة القانونية
املقارنة من جامعة هارفارد ،وبعد تأسيسه لصحيفة (هارفارد) للقانون الدويل وتسلمه منصب
الرئيس األول جلمعية هارفارد للقانون الدويل عمل ملدة عقد من الزمن فيام يسمى بـ (املراكز
االستشارية لصناع السياسة يف واشنطن)
ويف عام 1962م شارك يف تأسيس مركز الدراسات االسرتاتيجية الدولية ،ويف عام
1963م وحتى عام 1968م كان أكرب مستشاري الرئيس السابق ريتشارد نيكسون يف السياسة
اخلارجية ..ويف عام 1969م عينه نيكسون نائب ًا ملدير جملس األمن القومي يف البيت األبيض..
ويف عام 1981م عينه رونالد ريغان سفري ًا للواليات املتحدة يف االمارات العربية.
وقد اعتنق اإلسالم عام 1980م ،وصار اسمه بعد إسالمه (فاروق عبد احلق) ،وبعد
إسالمه ،عمل كمدير للقسم القانوين للمجلس اإلسالمي األمريكي ،وهو الرئيس املؤسس
لرابطة املحامني األمريكيني املسلمني ،وهو حاصل عىل دكتوراه يف القانون عام 1959م.
وقد نرش عرشة كتب ومخسني مقالة اختصاصية حول األنظمة القانونية املقارنة
واالسرتاتيجية العاملية وإدارة املعلومات.
وقد ترشفت بااللتقاء به ،فسألته عن

إسالمه ،فكان مما أجابني قوله :يف عام 1980م،
55

وعىل أثر انتصار الثورة اإلسالمية يف إيران ،ازداد اهتامم الناس يف الغرب باإلسالم ،ومل يكن
اهتاممهم اعجاب ًا به ،وانام اعتربوه هتديد ًا هلم ،لذلك نادى العديد من صناع الفكر اىل عقد الندوات
واملؤمترات ،حول هذا املوضوع.
وقد حرضت إحدى املؤمترات كي أرى ماهية هذه الدراسات واالطروحات املقدمة( ،يف
خريف 1980م) ،وكان مشارك ًا يف املؤمتر الكثري من قادة الفكر اإلسالمي ،ومنهم الدكتور حسن
فادركت أنه متقدم يف
كنت أبحث عنه،
ق
الرتايب الذي تكلم عدة مرات ،ورشح اإلسالم متام ًا ،كام ق
وكنت ضد مسألة السجود ،ألن االنسان يف نظري ال جيب
أفكاره ،ثم رأيته وهو يصيل ويسجد،
ق
أن يسجد ألحد ،ففي هذا إهانة له والنسانيته.
أدركت أن الشيخ حسن الرتايب ينحني هلل ويسجد له ،فاألوىل أن أنحني وأسجد
ولكنني
ق
ودخلت اإلسالم ،من يومها ،عىل يد الدكتور حسن الرتايب.
فعلت
ق
أيض ًا ،وهكذا ق
وقد حدثني عن اهلواجس التي كانت متأل عليه نفسه ،ومل جيد إجابة هلا إال يف اإلسالم ،فقال:
كان والدي يعمل استاذ ًا يف جامعة هارفارد ،وقد علمني أن أهتم وادافع عام هو صواب ،وأن
قضيت معظم وقتي يف التحري عن العدل والعدالة قبل أن أصبح
احاول جتنب اخلطأ ،وقد
ق
مسل ًام.
ويف الندوة التي مجعتني مع الربوفسور (روجيه غارودي) يف دمشق سمعته يتحدث وهياجم
الرأساملية منذ كان شيوعي ًا ،وكالنا كان لديه نفس اهلدف ،وهو أن يدعم العدالة ،وكالنا كان ضد
الرتكيز عىل الثروة ،ألن االهتامم بجمع الثروة ليس بعدل.
كنت أعترب
لقد اتبع غارودي املبدأ املاركيس الذي يسعى لتحطيم امللكية( ،)1يف حني أين ق
امللكية مفتاح ًا للحرية ،لكن كالنا كان يرى أن امللكية تؤدي يف النهاية اىل الظلم وعدم انتشار
العدل ،وكالنا كان يدعو اىل نظام يدعو اىل إنتاج واعطاء العدالة للجميع ..لذلك وجدنا أن
( )1وقد أسلم بعد ذلك ،وسنتحدث عنه يف فصل (مفكرون)
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اإلسالم هو احلل الوحيد ،فهو الذي حيمل العدالة يف مقاصد الرشيعة ويف الكليات واجلزئيات
كنت أسعى اىل مبادىء ليست من وضع البرش.
والرضوريات ،وأنا كمحام ق
ذهبت إىل
بدأت أسعى و قافتش عن العدالة ،واملفارقة أنني عندما
ق
انطالقا من هذه القناعات ق
مكثت هناك ثالث سنوات مل أسمع خالهلا
لت عىل شهاديت يف القانون،
ق
جامعة هارفارد وحص ق
كلمة العدل وال مرة واحدة.
قلت :كيف اختاروك لذلك املنصب اخلطري؟
قال :تقصد (مستشار ًا للشؤون اخلارجية األمريكية)
قلت :أجل ..وغريها من املناصب اخلطرية.
كتبت مقالة طويلة عن الرصاع بني روسيا
قال :لقد كان ذلك يف عام 1963م ،وذلك بعد أن ق
وأمريكا ،وقد قرأ الرئيس نيكسون هذه املقالة وهو يف الطائرة.
واستدعاين بعدها ،وكلفني بوضع كتاب حول السياسة اخلارجية األمريكية ،وحول
الشيوعية ،ثم عملت مستشار ًا للشؤون اخلارجية منذ عام 1968م.
ينت نائب ًا للرئيس نيكسون لألمن القومي يف البيت األبيض ،وكان
وكنتيجة هلذا الكتاب عق ق
كنت أحدهم.
هناك أربعة نواب للرئيس ق
ويف عام 1969م عندما استلم هنري كيسنجر وزارة اخلارجية أهنى عميل بسبب  25ورقة
اقرتحت يومها تشكيل دولتني :هيودية
كانت يف كتايب تضمنت موضوع فلسطني ،وقد
ق
وفلسطينية ،وقد قب ِحث هذا املوضوع لسنوات عديدة عىل أعىل املستويات يف دوائر الواليات
املتحدة ويف البيت األبيض .ولكن كيسنجر كان ضد كل إنسان يبحث يف هذا املوضوع.
عملت فيه ،ثم عينني نيكسون نائب ًا إلدارة
دخلت أو
ووقف كيسنجر ضدي يف كل جمال
ق
ق
عملت يف مسألة (ووترغيت).
شؤون احدى الواليات يف البيت األبيض ،كام
ق
وجدت أنني ال أستطيع أن أؤثر عىل سياسة الواليات املتحدة
بعد فضيحة (ووتر غيت)
ق
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ورأيت أن احلل الوحيد إلزالة الظلم هو إنشاء حركة فكرية تعود
بشكل فعال من داخل الدولة،
ق
للمثاليات يف أمريكا ،وتنادي باستعادة الرتاث األمريكي الذي كاد أن يضيع.
وهذا الرتاث الذي ضاع ،وتلك املثل ال قعليا مل تعد موجودة يف أمريكا ،لكني وجدهتا يف
اإلسالم ،لذلك أرى أن الطريق إىل إنعاش الرتاث األمريكي سيكون عن طريق اإلسالم ،وهذا
ما أقوم بالعمل عليه منذ إسالمي عام 1980م.
وقد أخربين بأن احلاجة قائمة اىل صناع فكر إسالمي لكي يرشحوا لألمريكيني كيف جيب
عىل أمريكا أن تدير سياستها اخلارجية ،وأن يبينوا أن العدل هو الطريق الطويل الذي جيب أن
تسلكه أمريكا.
ويف الوقت الذي ال يبدي فيه د .فاروق قلق ًا عىل بقاء اإلسالم يف أمريكا ،غري أنه حيب
الرتكيز عىل بناء فكر عال للمفهوم اإلسالمي بني الشباب بشكل خاص ،وقد قال يف ذلك( :جيب
أن يفهموا العامل احلديث ،وجيدوا ردود ًا اسالمية لكل املشاكل املطروحة يف املجتمع ،ومن جانب
آخر جيب أن ننمي ونطور قيادة فكرية بني املسلمني ويف كل حقول املعرفة ،ويكون اهلدف من
كال األمرين هو تدعيم العدل والعدالة يف العامل ..وهذا جيعل اإلسالم قوة إجيابية من أجل اخلري
يف العامل ،وهذه األولويات تنطبق عىل الغرب كام تنطبق عىل العامل اإلسالمي)
وقد قرأت عليه بعد ذلك آراء وتصورات عميقة يف أمهات القضايا والتحديات التي تواجه
املسلمني يف عامل اليوم ،وهو حني يوجه النقد اىل الغرب لنظرته املنحازة والقارصة جتاه اإلسالم،
فانه ال ينسى توجيه اللوم اىل بعض املسلمني يف الرشق أو الغرب ممن ال يفهمون التعاليم
اإلسالمية ،ومن الصعب ـ كام يقول ـ أن تفهم الغربيني حقيقة اإلسالم ألن الكثري من املسلمني
الذين يعيشون يف الغرب ال يامرسون وال يعيشون حسب تعاليم اإلسالم.
ديفد كريبا:
من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (ديفد كريبا) ،فسألت الغريب
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عنه ،فقال :هذا الرجل تبوأ أعظم منصب يمكن أن يتبوأه امرؤ يف بلده ..هذا الرجل كان رئيسا
جلمهورية جامبيا.
قلت متعجبا :رئيس مجهورية!؟
قال :أجل ..وال تكمن الغرابة يف كونه رئيس ًا جلمهورية ،وإنام ألن هذا الرئيس ولد مسل ًام ثم
أبحر للغرب ،وترشب من فكره وقيمه وعقيدته ،ودخل عامل السياسة ،فدانت له ،واستهوته
شهوة املناصب التي وصل إىل أقصاها ،ولكن حني اقرتب من القرص السيايس أكتشف أنه قد
نيس شيئ ًا مه ًام ..نيس فطرته ،فعاد إليها مرسع ًا ،وقد عرب عن ذلك بقوله( :كنت أشعر دائ ًام أن يل
قلبني يف جويف ..قلب يل وقلب عيل ..أما القلب الذي يل ،فكان يدفعني إىل الدراسة والسياسة
وخوض معركة احلياة ..وأما القلب الذي عيل ،فكان ما يفتأ يلقي عىل عقيل وقلبي سؤا ً
ال مل يربحه
قط ،هو :من أنت ؟… وما بني القلبني مضت يب الرحلة الطويلة استطعت معها ومن خالهلا أن
أحقق كل ما أصبو إليه ،رير وطن أفريقي أسود ،ووضعه عىل خريطة الدنيا كدولة ذات سيادة)
واستطرد قائ ً
ال( :وكان هذا نرص ًا منتزع ًا من فم األسد ،يكفي ألن يدير الرؤوس ،ويصيب
الشبان احلاملني من أمثالنا يف هذا الوقت بدوار السلطة ..كانت تلك معركة كربى سلخت من
أعامرنا نصف قرن من الزمان مع احلرب والنضال ،واملفاوضات وتكوين األحزاب ،وخسارة
املعارك والفوز هبا أيض ًا ،وما كان أسعدنا حينئذ ونحن ننشل وطننا من وهده االحتالل والتخلف
والضياع الفكري واالقتصادي ..ومل يكن هذا الفوز سوى إلرضاء النفس وغرورها ،أما فطرة
النفس فأخذت ضني عىل خوض املعركة الكربى ..لقد كسبت معركتك مع احلياة فاكسب
معركتك مع نفسك ،عد إىل ذاتك ،اكتشف املعدن الثمني الذي بداخلك ..أزح ما عليه من هذا
الركام من التغريب والعلامنية والدراسة يف مدارس الالهوت.
كان الصوت خيرج من داخيل يقول يل :عد إىل الطفل الربيء الذي كان جيلس بني أيدي
شيوخه ومعلميه يتلو القرآن ويسعى للصالة ..وهنا أحسست أن قلبي يصدقني وأن ال يشء يف
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الدنيا يعادل أن خيرس اإلنسان نفسه ،أن أعود إلسالمي الذي ضاع مني وأنا يف خضم يف احلياة
ومشاغلها ومباهجها ،أستشعر اآلن أين قد كسبت نفيس وتعلمت درس ًا ال يتعلمه إال من كان يف
قلبه حس نابض ،وعقل واع)
لقد عاد هذا الرئيس إىل فطرته الصحيحة وأعاد اسمه إىل (داود جاوارا) بعد أن كان اسمه
(ديفد كريبا)
مسرت وليم:
من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (مسرت وليم) ،فسألت الغريب
عنه ،فقال :هذا الرجل كان مدير دريم بارك األمريكي يف مرص ،وقد التقيت به يف بعض رحاليت
إىل مرص ،وقد سألته عن عالقته باإلسالم ،فقال :عندما جئت إىل مرص مل أكن متعو ًدا كام هو احلال
يف الغرب أن أرى الناس عندما يسمعون اآلذان يتجمعون ويصلون ،فكان هذا غري ًبا عيل يف بداية
األمر ،كام أن هناك مهندسني وزمالء آخرين مرصيني بدأوا يكلمونني عن اإلسالم ،وبدأت
أحس أن بداخلهم طمأنينة وراحة نفسية معينة مل أحسها من قبل هي سبب متسكهم هبذا الدين،
مما جعلني أبدأ يف التفكري يف اإلسالم وأقرأ عنه وأقارنه باملسيحية ،ومن خالل قراءايت واخلربة
الواقعية حويل عن طريق زمالئي املسلمني اعتنقت هذا الدين ،ومن أهم الكتب التي قرأهتا عن
اإلسالم [تفسري معاين القرآن الكريم] باللغة اإلنجليزية ..وكتاب دين احلق ،الزواج يف القانون
دائام،
اإلسالمي وكتب أخرى كثرية ترشح ما حيويه اإلسالم ،كام أنني أمحل مصح ًفا معي ً
وأحاول تعلم اللغة العربية حتى أستطيع قراءة القرآن الكريم.
قلت :ما هي املعاين اإلسالمية التي جذبتك إىل اإلسالم؟
قال :ال يمكنني أن أحرص لك تلك املعاين يف هذا املجلس ،ولكني أقول لك بأين يف البداية
سمعت عن اإلسالم قبل أن أعتنقه لكن ليس بالقدر الكايف ،وبدأت بالفعل يف القراءة عنه،
وأخربين زمالئي املسلمون أن أهم يشء يف معرفة اإلسالم معناه البسيط بداية ،وليس رش ًطا أن
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أعرف قواعده وقوانينه يف بداية األمر ،فقد تكون صعبة ومعقدة بعض اليشء بالنسبة إىل
وسأستطيع معرفتها بعد ذلك ،وقد أشهرت إسالمي ،ومل أغري اسمي ،ولكن أضفت إليه اسم
[يوسف] فأنا معجب بشخصية سيدنا يوسف عليه السالم فقد قرأت عنه قبل وبعد اعتناق
اإلسالم فاحرتمته وأحببت اسمه ،ولكن يف نفس الوقت مل أغري اسمي ألنه لقب والدي وعمو ًما
فأنا أعتز باإلسمني م ًعا.
قلت :أمل تعرتض أ تك عىل إسالمك؟
قال :والدي ووالديت متمسكان بدينهام وملتزمان بتعاليم املسيحية ،وكانا حيبانني ،ولذلك
عندما أخربهتام أنني سأعتنق اإلسالم سأال عن هذا الدين وذهبا إىل القسيس يف الكنيسة وطرحا
عليه عد ًدا من األسئلة حول اإلسالم فهام مل يكونا يعرفان عنه شيئًا ،وقاال يل طاملا ستظل كام أنت
أبيض القلب وطيب النفس ،وأن هذا الدين لن يغري فيك ذلك ،فليس هناك مانع.
أما أصحايب فربام مل يفهموا موقفي ،ولكنهم يعرفونني جيدً ا ،وهم متأكدون أنني لن أ ول
عن ديني إىل دين آخر إال إذا كان هذا الدين سيحسن من نفيس وسيزيد إيامين وسيجعلني أحس
بشعور أفضل ،ولذلك تقبلوا املوقف ولكن مل يفهموه بالضبط.
قلت :هل واجهتك ضغوط للحيلولة دون اعتناقك لإلسالم؟
قال :مل تواجهني أي ضغوط عندما قررت اعتناق اإلسالم ،بل إن من حويل تقبلوا األمر،
ولكن مل يكونوا قد تفهموه بعد ،خاصة أن الغرب ال يرانا مث ً
ال ونحن نصيل بل يرون جانب
التعصب يف املسلمني ،فوسائل اإلعالم تنقل إليهم صورة غري حقيقية ،وال تنقل إليهم صورة
اإلسالم احلقيقية ،فالتعصب ليس من اإلسالم يف يشء ،ولكن الغرب لألسف ال يرى سوى
أناسا ال يفهمون موقفي.
ذلك ،وبالنسبة إيل مل أجد مشاكل يف أمريكا بسبب إسالمي ولكن أقابل ً
قلت :فكيف تعلمت إقامة شعائر الدين اجلديد مع أنك ال تتقن العربية()1؟
( )1قد ذكرنا عدم اشرتاط تعلم العربية ملن يريد اإلسالم ،بل يمكنه أداء شعائر اإلسالم مجيعا بلغته األصلية.
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قال :لألسف مل أتعلم اللغة العربية بعد ،ولكن قالوا يل ليس هناك مشكلة اآلن طاملا أنك
تصيل وتقف أمام اهلل بقلب سليم وتعرف كيف تصح صالتك وعندما أقول (اهلل أكرب) أحس
أنني قريب من اهلل وصاليت ستقبل كام أخربين بذلك علامء من األزهر ،وأن األمر يأيت خطوة
دائام ،والفرصة املتاحة يل هي أن أتعلم العربية ممن حويل،
خطوة ،وزمالئي املسلمون يصلون يب ً
فليس عندي وقت كثري فأنا أعمل من  12إىل  16ساعة يوم ًيا ،وبالنسبة لصيام شهر رمضان فلم
تكن عندي مشكلة يف االمتناع عن الطعام فأنا متعود عىل ذلك يف العمل ،ولكن عانيت بعض
اليشء أو ً
ال ،ثم اعتدت ـ بحمد هلل ـ عىل ذلك ،وأنا أنوي احلج إىل بيت اهلل برفقة زوجتي [منى]
التي ارتبطت هبا بعد اعتناقي اإلسالم.
قلت :هل ترى أي فروق بني اإلسالم واملسيحية؟
قال :اإلسالم منحني األمان والسالم ،وهو دين مل يتغري ومل يتبدل ومل يطرأ عليه أي تغيري،
أما املسيحية ،فقد حدث فيها تغيري و ريف من قبل القساوسة والكهنة ،فمنهم من يؤمن بأن
عيسى عليه السالم هو اهلل ،وهذا خطأ فعيسى هو عبد اهلل ورسوله ،ونحن ـ املسلمني ـ نؤمن
بجميع الرساالت ،وأن املسيح هو رسول من رسل اهلل ،ونؤمن بالدين الذي جاء به ،وهنا يقف
املسيحيون عند اإليامن باملسيحية فقط ،فلم يؤمنوا بأي يشء بعدها أما نحن فقد آمنا بمحمد 
ودينه ،وهذا هو الفرق.
قلت :ما اجلديد يف حياتكم إثر ولكم إىل اإلسالم؟
قال :منحني اإلسالم شيئًا جديدً ا وقوة وجعلني ال أخشى أحدً ا إال اهلل ،بل أنا ال أهتم بأي
مشكلة مهام كانت طاملا أهنا مشكلة دنيوية ،وال تتعلق باآلخرة ،وال متس حياتنا بعد املوت ،وهذا
ما الحظته يف تعاميل مع بعض الزمالء ،فمث ً
ال توفيت أختي الصغرية بعد إسالمي بفرتة ،فتقبلت
األمر ألنه من اهلل ،وعيل أن أؤمن بالقضاء والقدر ،ولو حدث ذلك قبل إسالمي لكان من املمكن
أن أعرتض وأتساءل ملاذا حيدث ذلك.
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قلت :هل طرأ تغري عىل تعامل املحيطني بك بعد اعتناقك اإلسالم؟
قال :إن زمالئي املسلمني سعدوا جدً ا بإسالمي لدرجة االنبهار ،وقالوا يل( :مبارك) ،وهم
يعاملونني جيدً ا حتى قبل أن أسلم أو أخربهم أنني أفكر يف اإلسالم ،ومعاملتهم يل مل جتعلني
أشهر إسالمي ،ولكن جعلتني أفكر بإجيابية يف اعتناق هذا الدين ،وأعتقد أنه لو كانت سيئة ربام
مل أعتنق اإلسالم ،ألنه طاملا أن هؤالء املسلمني معاملتهم سيئة وترصفاهتم خاطئة ،فلامذا أكون
عىل دينهم؟
قلت :هل حاولت أن تدعو أحدً ا من الشعب األمريكي إىل اإلسالم؟
قال :لقد دثت مع أصدقائي عن اإلسالم واجلديد فيه ،ولكني أعتقد أن املهم هو ترصفايت
وأفعايل ،فهي أفضل دعوة رصحية للتأثري يف اآلخرين ،وحثهم عىل تقليدي واعتناقهم اإلسالم.
ولألسف هناك كثري من الناس ،ال يعرفون أي يشء عن اإلسالم ومعلوماهتم بشأنه تكاد
تكن منعدمة حتى أن أصدقائي مل يستطيعوا أن يسألوين سؤا ً
ال حمد ًدا ،فكانت استفساراهتم ما هو
اإلسالم؟ فهم ال يعرفون أن اإلسالم دين يدعو للتسامح مع كل األديان وأن سيدنا حممد  هو
خاتم األنبياء واملرسلني ،واملشكلة تكمن يف أن الغرب ال يعرف الكثري عن اإلسالم ،فالصلة التي
تربطه بالرشق ترتكز يف النواحي السياسية.
قلت :من وجهة نظرك ما هي رؤية األمريكيني لإلسالم؟
قال :الناس يف الواليات املتحدة يتقبلون األديان ،ولذلك جتد مز ًجيا من األديان يف دول
مسلام ،ولكن لألسف هناك من يسيئون لصورة اإلسالم.
الغرب ،وليس هناك مشكلة أن تكون ً
د.مراد هوفامن:
من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (مراد هوفامن) ،فسألت الغريب
عنه ،فقال :هذا رجل أشهر من نار عىل علم ،وقد كان سفري أملانيا يف املغرب ويف مرص ،وقد نال
شهادة دكتوراه يف القانون من جامعة هارفرد.
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وبعد إسالمه ابتدأ د.هوفامن مسرية التأليف ،ومن مؤلفاته :كتاب (يوميات مسلم أملاين)،
و(اإلسالم عام ألفني) و(الطريق إىل مكة) وكتاب (اإلسالم كبديل) الذي أحدث ضجة كبرية
يف أملانيا.
وملا أشهر إسالمه حاربته الصحافة األملانية حماربة ضارية ،وحتى أمه ملا أرسل إليها رسالة
أشاحت عنها ،وقالت( :ليبق عند العرب)
ولكن هوفامن مل يكرتث بكل هذا ،بل قال( :عندما تعرضت حلملة طعن وجتريح رشسة يف
وسائل اإلعالم بسبب إسالمي ،مل يستطع بعض أصدقائي أن يفهموا عدم اكرتاثي هبذه احلملة،
وكان يمكن هلم العثور عىل التفسري يف هذه اآليةِ ﴿:إ َّياك ن ْع قبدق و ِإ َّياك ن ْست ِعنيق } (الفا ة)5:
وقد التقيته مرات عديدة حدثني خالهلا عن
لتعلم

إسالمه ..وسأعرض لك بعض ما دار بيننا

انجذاب مثله إىل اإلسالم(.)1

لقد ذكر يل يف أول لقاء يل به أن اهلل تعاىل بكرمه وفضله من عليه بأن يعيش ثالثة أحداث
كربى كان هلا تأثريها الكبري يف توجيهه لإلسالم ،وهي ذات طبيعة انسانية ،ومجالية فنية ،وفلسفية.
أما احلدث األول فريتبط باجلزائر ،قال :يف أثناء عميل باجلزائر يف عامي ،1962/61
عايشت فرتة من حرب استمرت ثامين سنوات بني قوات االحتالل الفرنيس وجبهة التحرير
الوطني اجلزائرية ،وانضم اثناء فرتة وجودي هناك طرف ثالث هو (منظمة اجليش الرسي) ،وهي
منظمة إرهابية فرنسية ،تضم مستوطنني وجنودا متمردين ،ومل يكن يوم يمر دون أن يسقط عدد
غري قليل من القتىل يف شوارع اجلزائر.
وغالبا ما كانوا يقتلون رميا بالرصاص عىل مؤخرة الرأس من مسافة قريبة ،ومل يكن لذلك

( )1انظر كتابه (الطريق اىل مكة)
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من سبب ،إال كوهنم عربا ،أو ألهنم مع استقالل اجلزائر( ،)1وكنت عند سامعي صوت سالح
آيل ،أتصل تليفونيا بزوجتي االمريكية لترسع إىل رشاء ما تاج اليه ،الن اهلجوم التايل يف املنطقة
نفسها ال يتوقع حدوثه قبل عرشين دقيقة.
وكانت أنبل مهاميت هي إعادة أفراد الفرقة األجنبية من االملان الفارين اىل الوطن بمعاونة من
السلطات الفرنسية ،وكان عدد هؤالء الرومانسيني املساكني غري قليل ،منذ فر قائد قوات
املظالت يف العام السابق .وكم كان املوت جيذهبم! وكانت منظمة اجليش الرسي قد جندت عددا
منهم ضمن قوات خاصة (كوماندوز) .ومن ثم وجدوا انفسهم بني نارين .كام أن فرص نجاهتم
من املوت كانت ضئيلة جدا .وكنت ،بصفتي ممثال للقنصلية العامة االملانية ،أضع الزهور عىل
قبور الكثري منهم.
كنت ،وأنا أبحث عن أملان بني اجلرحى يف املستشفيات ،أمحل سالحي معدا لالستخدام.
وكنت أدقق النظر يف وجه من يقابلني ،بل ويف يديه .وعندما كانت القامات تتقابل ،كان كل
شخص يبتعد عن اآلخر عائدا اىل اخللف ،طلبا لالمان ،ويف بعض األحيان كانت زوجتي
املذعورة ترص عىل محاية ظهري ،فكانت تسري خلفي عىل مسافة عدة خطوات حاملة يف كم ثوهبا
سكينا حادة.
سكت قليال ،يسرتجع ذكرياته ،ثم قال :ما تزال بعض ذكريات تلك االيام تثري كآبة يف نفيس
حتى اآلن ،فعندما كنت يف طريقي إىل مقر إذاعة فرنسا  ،5حيث كان من املقرر أن ألقي ،تنفيذا
لتكليف من القنصل العام ،حمارضة عن (وضع الرقص املرسحي) يف أملانيا ،تعطلت مضخة
البنزين يف سياريت يف شارع ايزيل الضيق ،كثري املنحنيات ،و عان ما اصطفت السيارات خلف
سياريت ،مطلقة اصوات النفري ،ويف تلك االثناء ،كان امامي رجل يعرب الشارع ،واطلق عليه
( )1اهتممنا بسياق هذا الكالم هنا بحروفه لنبني من هو األسبق لإلرهاب ،أو من علم اإلرهابني ما يامرسونه من أساليب
اإلرهاب التي يربأ منها اإلسالم.
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شخص الرصاص من الرصيف املقابل ،فسقط جرحيا أمام رفرف سياريت االيرس ،واذا باملهاجم
يشري يل بسالحه آمرا ان اواصل سريي ،كي اخيل ساحة اطالق الرصاص.
ومل اكن ارغب يف ذلك ،بل ومل اكن استطيعه ايضا ،وأخريا ،تقدم الشخص الذي حيمل
السالح من الرجل املصاب وأطلق عليه رصاصة اخرى أردته قتيال ،ثم اختفى يف زحام البرش يف
تؤدة وعىل مهل ،ولقد استأت كثريا ايضا ،عندما رأيت مضطرا اعضاء منظمة اجليش الرسي،
وهم يشعلون النار يف سيارات شحنوها سلفا برباميل من الوقود ،ويدفعوهنا من فوق منحدر اىل
حي يسكنه العرب ،وال بد للمرء من ان يتوقع ان يكون عىل قائمة القتىل ،اذا ما اصبح شاهدا غري
مرغوب فيه.
وكان حالقي يف االبيار يدرك ذلك جيدا ،فحني هامجت قوات (منظمة اجليش الرسي)
مكتب التلغراف املقابل ملحله يف شارع جاليني ،ادار مقعده حتى ال يكون شاهدا عىل ما جيري.
ومل يكن ترصفه اقل غرابة من ترصف احد افراد الرشطة الذي عرض عيل يف مايو (ايار) عام
 1962ان حيرس سياريت ،بينام كانت النريان مشتعلة خلف ظهره يف مكتبه باالبيار.
عندما توصل الرئيس الفرنيس شارل دجيول ،يف ايفيان يف مارس (اذار) عام  ،1962اىل
اتفاق مع احلكومة املؤقتة جلبهة التحرير الوطني اجلزائري عىل وقف اطالق النار يف يوليو (متوز)
التايل ،صعدت منظمة اجليش الرسي من اعامهلا االرهابية ،هبدف استفزاز اجلزائريني خلرق
االتفاق ،فبدأ أفرادها يف تصفية النشء االكاديمي اجلزائري ،وراحوا يقتلون ،رميا بالرصاص،
النساء الاليت يرتدين احلجاب.
وقبل قيق االستقالل بأيام قالئل ،اطلقوا الرصاص عىل آخر بائع جزائري جائل يف
االبيار ،فأردوه قتيال أمام مكتبي مبارشة ،وكان هذا البائع قد عاش ينادي عىل أسامكه منذ عقود
طويلة ،دون أن يلحق أذى بأي إنسان كائنا من كان ،ويف الشارع الذي كنت اقطنه ،كان جرياين
من الفرنسيني يلقون من النوافذ عىل املنترصين بكل ما ال يبخلون به.
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قلت :فقد عرفت املسلمني إذن انطالقا من هذه املشاهد املأساوية؟
قال :أجل ..لقد شكلت هذه الوقائع احلزينة خلفية أول احتكاك يل عن قرب باالسالم
املعيش ،وقد الحظت مدى مل اجلزائريني آلالمهم ،والتزامهم الشديد يف رمضان ،ويقينهم
بأهنم سينترصون ،وسلوكهم االنساين ،وسط ما يعانون من آالم .وكنت ادرك ان لدينهم دورا يف
كل هذا.
ولقد أدركت إنسانيتهم يف أصدق صورها ،حينام تعرضت زوجتي لالجهاض ت تأثري
االحداث اجلارية آنذاك ،فقد بدأت تنزف عند منتصف الليل ،ومل يكن باستطاعة سيارة االسعاف
أن رض إلينا قبل الساعة السادسة صباحا ،بسبب فرض حظر التجول ،وبسبب شعار (القتل
دون سابق انذار) املرفوع آنذاك .وحينام حانت الساعة السادسة ،ادركت وانا اطل من نافذة
مسكني يف الطابق الرابع ،ان سيارة االسعاف ال تستطيع العثور علينا ،الن منظمة اجليش الرسي
كانت قد غريت يف تلك الليلة اسامء كل شوارع احلي الذي اقطنه ،بحيث أصبحت كلها مل
أسامء مثل شارع (ساالن) وشارع (هيود) وشارع (منظمة اجليش الرسي)
بعد تأخري طال كثريا ،كنا يف طريقنا متجهني اىل عيادة الدكتور شمعون (قبل ان تنسفها
منظمة اجليش الرسي بوقت قصري) ،حيث صادفنا حاجزا أقامته اجلمعية اجلمهورية لالمن،
وعىل الرغم من صفري البوق الذي كان السائق يطلقه ،فانه مل يكن باستطاعته ان يشق طريقه اال
ببطء شديد ،وكانت زوجتي تعتقد ،يف تلك االثناء ،اهنا ستفقد وعيها .ولذا ،و سبا للطوارئ،
راحت ختربين ان فصيلة دمها هي  Oسالب .وكان السائق اجلزائري يسمع حديثها ،فعرض أن
يتربع هلا ببعض من دمه الذي هو من نفس فصيلة دمها .ها هو ذا العريب املسلم يتربع بدمه ،يف
أتون احلرب ،لينقذ أجنبية عىل غري دينه.
ولكي أعرف كيف يفكر ويترصف هؤالء السكان االصليون املثريون للدهشة ،بدأت أقرأ
كتاهبم (القرآن) يف ترمجته الفرنسية لـ .Pesle/Tidjaniومل أتوقف عن قراءته منذ ذلك احلني،
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حتى اآلن ،وحتى تلك اللحظة ،مل أكن قد تعرفت عىل القرآن اال من خالل النوافذ املفتوحة
لكتاتيب فيظ القرآن يف ميزاب جنوب اجلزائر ،حيث حيفظه اطفال الرببر ،ويتلونه يف لغة غريبة
عنهم ،وهو ما دهشت له كثريا .وفيام بعد ادركت ان حفظ وتالوة القرآن ،باعتباره رسالة اهلل
املبارشة ،فرض ت الظروف كافة.
وقد أزعجني رد الفعل الغاضب من جانب أحد اجلزائريني ،عندما حدثته يف بار فندق
ترانس ميدترانيان يف غرداية ،عن قراءيت للقرآن ،اذ استنكر يف رصاحة ال ينقصها الوضوح،
وجود ترمجات له ،واعترب حماولة ترمجة كالم اهلل اىل لغة اخرى بمثابة جتديف.
ومل استغرق وقتا طويال قبل ان استوعب رد فعله .فاللغة العربية تشتمل عىل مفردات ال
تدل عىل وقت حمدد بعينه .فاملفردات التي تشري اىل مستقبل مؤكد يمكن أن تدل عىل امر حدث
يف املايض ايضا .ناهيك عن ان اللغة العربية تتضمن بعض ما يمكن للعريب ان يفهمه تلميحا.
وبغض النظر عن ذلك ،فهناك املشكلة املعتادة التي تكمن يف أن الكلامت التي تعرب عن ذات
املعنى يف لغتني ال تتطابق يف ما خيتص بتداعي اخلواطر اال نادرا .ومن ثم ،فان كل ترمجة للقرآن
ان هي اال تفسري يفقر املعنى وجيرده من مضمونه .وهكذا كان الرجل يف البار عىل حق.
مل تشأ هذه اجلزائر ،التي أدين هلا بالكثري ،أن ترتكني حلايل ،وانام تبعتني كالقدر ،فعندما
أصبحت سويرسا ترعى مصاحلنا يف اجلزائر ،يف عام  ،1966كان عيل أن أعمل من السفارة
االملانية يف برن عىل استمرار االتصال مع من تبقى من بعثتنا الدبلوماسية يف اجلزائر ،من خالل
القسم السيايس يف السفارة السويرسية .وكان الربيد املرسل من بون اىل اجلزائر ،يمر من خاليل
اسبوعيا.
وبعد  25عاما من عميل باجلزائر ألول مرة ،عدت اليها سفريا يف عام  ،1987ومنذ
اعتمدت سفريا يف املغرب ،املجاور للجزائر ،يف عام  ،1990يندر أن تفارق خميلتي صورة اجلزائر
التي ما تزال تعاين آالما مأساوية ،فهل يمكن ان يكون ذلك كله حمض مصادفة؟!
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قلت :فحدثني عن اجلانب الثاين الذي تعرفت من خالله عىل اإلسالم ،وهو اجلانب اجلاميل
الفني.
قال :لذلك قصة ..وهي تتلخص يف أنني كنت منذ صباي معجبا باجلانب الشكيل للجامل،
وأرغب يف الغوص يف أعامقه حتى عندما كانت محايت االمريكية تقول ـ استنادا اىل املنهج
البيوريتاين ـ إن اجلامل جمرد أمر سطحي ،وانه ليس اال خداعا عىل السطح.
وعندما تلقيت يف عام  1951الدفعة االوىل من منحة التفوق ،التي متنحها وزارة الثقافة يف
بافاريا للموهبني جدا ،دفعتها بأكملها ثمنا لرشاء نسخة مطبوعة عىل قطعة من اجلوت من لوحة
بول جوجان (الفتاة وثامر املانجو) ،وبام أنني مل اكن ممن يقطنون حي Maximilianeum
الواقع عىل اليمني من هنر ايزار ،وانام كنت اقيم يف املستوطنات السكنية للثوريني الديمقراطيني،
عند ميدان ماسامن ،حيث يتقاسم العامل والطلبة غرفها ،فقد نقلت لوحة جوجان التي اشرتيتها
اىل مسكني هناك ،ورحت أحللها ،ومل ألبث أن اقتنعت بأن الفن الساكن ـ الرسم والنحت
والعامرة واخلط واالعامل الفنية الصغرية ـ مدين بالفضل يف تأثريه اجلاميل للحركة املجمدة ،ومن
ثم ،فانه مشتق من الرقص .ولذلك ،يزداد احساسنا بجامل الفن التشكييل كلام ازدادت قدرته عىل
االحياء باحلركة .وهذا ما يفرس انبهاري الشديد بالرقص الذي دفعني اىل مشاهدة عروض الباليه
كافة يف مرسح برينزرجنتن يف ميونخ ،ومنذ ذلك احلني ازداد اهتاممي بالرقص ،واتسع ليشمل
كل ما يتصل به .وكنت اقيض كل ساعة فراغ بني مواعيد املحكمة يف صاالت عروض الباليه،
بالقرب من قرص العدل ،وحصلت عىل متارين للباليه ،لكي أتعلم ـ ولو عىل نحو متخلف ـ رقص
الباليه الكالسيكي ،حتى أعرف ماهية ما أكتب عنه.
وكعاشق للباليه ،ذلك الفن املجرد الذي جيسد املوسيقى ،كنت يف الواقع أبحث عن
األسباب التي ترغمنا عىل اإلحساس بجامل أشياء أو حركات بعينها .وهلذا السبب ،كنت أقبع
ألسابيع طويلة يف احدى الغابات البافارية باحثا يف أسس علم مجال احلركة.
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وهناك تبني يل أننا كبرش ال نملك إال أن نحس مجال اجلسد البرشي الصحيح وما يتطابق
مع مقاييسه .وهو ما ينطبق ايضا علينا كمحللني برصيني ملا تفرزه الطبيعة من صور وأنواع.
يضاف إىل ذلك أننا نقرأ الصور يف ذات االجتاه الذي نكتب فيه ،وتبني يل أخريا أن احلركات
تستحوذ عىل انتباهنا بسبب ما يمكن أن تنطوي عليه من خماطر .وتبني يل آخرا أننا نعجب
بحركات الطرد املركزي ،الننا نستطيع ان نتخيلها ممتدة يف ما ال هناية.
عرب هذا الطريق ،صار الفن االسالمي بالنسبة يل جتربة مهمة ذات قيمة عالية ومثرية ،أال
يامثل يف سكونه متاما ما أسعدين يف حركات الباليه ،التجريدية :القدرة االنسانية ،واحلركة
الداخلية ،واالمتداد يف ما ال هناية؟ وذلك كله يف اطار الروحانية التي يتسم هبا االسالم.
وأهلمتني أعامل معامرية ،مثل احلمراء يف غرناطة واملسجد الكبري يف قرطبة ،اليقني بأهنا افراز
حضارة راقية رفيعة .واستوعبت جيدا ما كتبه راينر ماريا ريلكا بعد زيارته لكاتدرائية قرطبة ،اذ
كتب( :متلكني منذ زيارة قرطبة عداء وحيش للمسيحية ،إنني اقرأ القرآن وهو يتجسد يل صوتا
يستوعبني بقوة طاغية ،واندفع بداخله كام تندفع الريح يف االرغن)
وصار الفن االسالمي يل وطنا مجاليا ،مثلام كان الباليه الكالسيكي من قبل ،وأصبحت ارى
االعامل الفنية للعصور :االغريقي والروماين والقوطي ،ولعرص النهضة والروكوكو مثرية،
وعريقة ،واصيلة ،بل وعبقرية ،ولكنها ال تنفذ اىل داخيل ،وال رك عواطفي وال مشاعري.
سكت قليال ،ثم قال :إنني أدرك قوة جاذبية فن هذا الدين اآلن افضل من ذي قبل ،حيث
انني حماط يف املنزل اآلن بفن جتريدي ،ومن ثم بفن اسالمي فقط .وأدركها أيضا عندما يستمر
تاريخ الفن الغريب عاجزا عن جمرد تعريف الفن االسالمي .ويبدو أن

ه يكمن يف حضور

االسالم يف محيمية شديدة يف كل مظاهر هذا الفن ،كام يف اخلط ،واالرابيسك ،ونقوش السجاد،
وعامرة املساجد واملنازل واملدن .إنني أفكر كثريا يف أ ار إضاءة املساجد ويف بنائها الديمقراطي،
ويف بناء القصور االسالمية ،الذي يوحي بحركة متجهة اىل الداخل ،بحدائقها املوحية باجلنة
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بظالهلا الوارفة وينابيعها وجمارهيا املائية ،ويف اهليكل االجتامعي ـ الوظيفي املبهر للمدن االسالمية
القديمة (املدينة) الذي هيتم باملعيشة املتجاورة متاما كام هيتم بابراز موقع السوق وباملواءمة او
التكيف لدرجات احلرارة وللرياح ،وبدمج املسجد والتكية واملدرسة والسبيل يف منطقة السوق
ومنطقة السكن .وان من يعرف واحدا من هذه االسواق ـ وليكن يف دمشق ،او اسطنبول او
القاهرة او تونس او فاس ـ يعرف اجلميع ،فهي مجيعا ،كربت ام صغرت ،منظامت اسالمية من
ذات الطراز الوظيفي .فام اكثر ما جتولت يف سوق مدينة سايل املؤاخية للرباط لكي استعيد
حيويتي ،إنه ذروة جمتمعية حيوية جيد فيها كل انسان مكانا له ،شيخا كان ام شابا ،صحيحا كان
ام مريض ًا ،فقريا ام غنيا ،ابيض ام اسود ،وال يوجد به عجلة ،وال أزمة ضيق وقت ،وال مبالغة يف
تقييم الذات ،وال مخور وال وسائل نقل ثقيل ،وال سياج وال ابتزاز ،وحيث اجلميع سواسية ،وكل
عملية رشاء ترتبط بـ (دردشة) ،وحيث تغلق احلوانيت ابواهبا وقت الصالة.
كان ما احسست منذ البداية أنه إسالمي وباعث عىل السعادة هو يف واقع األمر التأثري
الناضج للتناغم اإلسالمي ،ولإلحساس باحلياة واملكان االسالميني عىل العقل والروح .وهذا
ما احسست به يف متحف جولبينكيان االسالمي يف لشبونة ،مثلام أحسست به يف املسجد االموي
بدمشق ،ويف مسجد ابن طولون بالقاهرة ،ويف مسجد القريوان القديم أو املسجد السليمي يف
درنة.
وقبل أن يقودين الدرب الفلسفي إىل االسالم ،الذي قادين بدوره اىل جتربة اساسية ثالثة يف
حيايت ،كنت قد حصلت ،وانا بعد يف سن املراهقة يف مدينة اشفنربج ،عىل قسط وافر من التعليم
اجليزويتي ،من خالل عضويتي جلمعية  Congregatio Marianaوهي املقابل حلركة (املانيا
اجلديدة) املتمركزة يف الشامل.
ويعود ارتباطنا ،بل تعلقنا الرومانيس ،هبذه املنظمة إىل فرتة حكم النازي ،وذلك الن
اجلستابو مل يتمكن من الكشف عنها عندما كانت تقاوم هذا احلكم ا .ومل يكن حتى ايب املشتت
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الفكر يعلم بعضويتي هلذه املنظمة .وكنا نجتمع أسبوعيا مع أحد القساوسة اجليزويت يف احدى
املقابر ،يف ظل اجراءات أمنية مشددة .فكان كل فرد منا ال يعرف سوى أفراد جمموعته فحسب.
ولكننا متكنا بمرور الوقت من استقطاب أفضل عنارص تالميذ املدارس الثانوية .وقطعنا بذلك
الطريق عىل منظمة (شبيبة هتلر) ،أي أننا منعنا هذه العنارص اجليدة من أن تنضم إىل منظامت
الشباب التابعة للحكم النازي ،ولقد أدهشنا أن عدد أفراد املنظمة بلغ عند انتهاء احلرب  80فردا،
بعد أن انقضت احلرب ،عدنا اىل االستمتاع بحياة واساليب منظامت الشباب التي كانت سائدة
يف عرشينات هذا القرن.
ونظرا ملا سبق ذكره ،فقد كنت عىل دراية تامة بالديانة الكاثوليكية ،وبأدق شؤوهنا من
الداخل ،ولكنني يف الوقت ذاته ،كنت قد بدأت اضع هذه الديانة حمل تساؤالت وشكوك .كنت
أنا و Carl Jacob Burckherdtنتساءل دوما عام اذا كان من الصواب أن يكون عامل
الالهوت ودارس االديان مسيحيي الديانة.
وبالرغم من اعجايب بفلسفة  Ludwig Wittgensteinفإين كنت عىل يقني تام من عدم
وجود دليل ينفي وجود اهلل ،وكنت شديد التمسك بالرأي القائل بأن عدم وجود اهلل غري مؤكد
بشكل قاطع ،وأن االعتقاد بوجود اهلل أو نفي وجوده يظل مسألة سمها العقيدة ويقني الفرد،
وقد حسمت هذا باعتقادي يف وجود اهلل.
وبعد ذلك ،ثار سؤال عن ماهية االتصال بني اهلل االنسان ،وقد كنت شديد االقتناع
بامكانية ،بل قل برضورة ،تدخل اهلل وتسيريه ملجريات االمور.
ويرتكز اقتناعي هذا عىل دراستي ودرايتي بتاريخ االنسانية والعلوم واحلق ،التي استنتجت
من خالهلا أن جمرد مراقبة الطبيعة وتتبعها فقط لن يقودنا إىل إدراك حقيقة عالقتنا ببيئتنا وباهلل .أال
يشهد تاريخ العلوم عىل حقيقة مفادها ان احلقائق العلمية يغري بعضها بعضا برسعة شديدة؟!
كنت هبذه اخلطوة قد حسمت يقيني بامكانية ،بل برضورة ،الوحي والدين ،ولكن اي دين؟ واي
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عقيدة؟ هل هي اليهودية ،او املسيحية او االسالم !؟
وهنا تداركني اهلل بلطفه ،فجاءتني اإلجابة من خالل جتربتي الثالثة التي تتلخص يف قراءيت
املتكررة لآلية  38من سورة النجم ﴿:أ َّال ت ِز قر و ِازرة ِوزْ ر قأ ْخرى ﴾(لنجم ،)38:وال بد من أن
تصيب هذه اآلية بصدمة شديدة كل من يأخذ مبدأ حب اآلخر الوارد يف املسيحية مأخذ اجلد،
النه يدعو يف ظاهر االمر إىل النقيض .ولكن هذه اآلية ال تعرب عن مبدأ اخالقي ،وانام تتضمن
مقولتني دينيتني متثالن أساسا وجوهرا لفكر ديني ،مها:
 1ـ اهنا تنفي وتنكر وراثة اخلطيئة.
 2ـ اهنا تستبعد ،بل وتلغي متاما ،إمكانية تدخل فرد بني االنسان وربه ،و مل الوزر عنه.
وهذه املقولة الثانية هتدد ،بل وتنسف مكانة القساوسة و رمهم من نفوذهم وسلطاهنم
الذي يرتكز عىل وساطتهم بني االنسان وربه وتطهريهم الناس من ذنوهبم .واملسلم بذلك هو
املؤمن املتحرر من مجيع قيود وأشكال السلطة الدينية.
أما نفي وراثة اخلطيئة وذنوب البرش ،فقد شكل يل أمهية قصوى ،النه يفرغ التعاليم املسيحية
من عدة عنارص جوهرية ،مثل :رضورة اخلالص ،التجسيد ،الثالوث ،واملوت عىل سبيل
التضحية .وبدا يل ان تصور فشل اهلل يف خلقه ،وعدم قدرته عىل تغيري ذلك اال بانجاب ابن
والتضحية به ـ أي أن اهلل يتعذب من أجل اإلنسانية ـ أمر فظيع ومروع ،بل وجتديف وإهانة بالغة.
وبدت يل املسيحية وكأهنا تعود لرتتكز يف أصوهلا عىل أساطري متنوعة ومتعددة ،وتبني يل
جليا الدور اخلطري والرشير الذي لعبه بولس الرسول ..لقد قام بولس ،والذي مل يعرف املسيح
ابدا ومل يصاحبه يف حياته ،بتغيري بل وبتزوير التعاليم اليهودية ـ املسيحية والتي ترى يف املسيح أحد
رسل اهلل وأنبيائه .وتيقنت ان املجلس امليل ،الذي انعقد يف نيقيا (عام  ،)325قد ضل طريقه متاما،
وحاد عن الصواب وتعليامت املسيحية االصلية ،عندما اعلن ان املسيح هو اهلل ،واليوم ،اي بعد
مرور ما يزيد عىل ستة عرش قرنا ،حياول تصحيح هذا اخلطأ بعض علامء الالهوت الذين يتمتعون
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بجرأة شديدة.
وجممل القول انني بدأت انظر اىل االسالم كام هو ،بوصفه العقيدة االساسية احلقة التي مل
ِ
تتعرض ألي تشويه او تزوير ..عقيدة تؤمن باهلل الواحد االحد الذي ﴿:ملْ يلدْ وملْ قيولدْ ( )3وملْ
يكق ْن ل قه كق قف ًوا أحد ((﴾)4االخالص)
رأيت يف اإلسالم عقيدة التوحيد االوىل ،التي مل تتعرض ملا يف اليهودية واملسيحية من
انحراف ،بل ومن اختالف عن هذه العقيدة االوىل ،عقيدة ال ترى أن معتنقيها هم شعب اهلل
املختار ،كام أهنا ال تؤله أحد انبياء اليهود.
لقد وجدت يف االسالم أصفى وأبسط تصور هلل ،تصور تقدمي ،ولقد بدت يل مقوالت
القرآن اجلوهرية ومبادئه ودعوته االخالقية منطقية جدا حتى أنه مل تعد تساورين أدنى شكوك يف
نبوة حممد.
ولقد سمعت مرارا قبل اعتناقي االسالم مقولة أن التحول من دين اىل دين آخر ليس له أي
أمهية ،حيث أن االديان كلها تؤمن يف آخر االمر بإله واحد ،وتدعو اىل االخالقيات والقيم ذاهتا،
وأن السلوكيات واالخالق احلميدة ،باالضافة اىل االيامن باهلل يف قلب االنسان ،وان يتوجه
االنسان اىل اهلل

ا ،ألهم من الصالة مخسا ،ومن صوم رمضان وأداء فريضة احلج ،كم من مرة

اضطررت اىل االستامع اىل هذه املقوالت من مسلمني أتراك ختلوا عن عقيدهتم دون أن يدركوا
ذلك.
إن إهلا خاصا

يا ليس بإله ،وكل هذه احلجج واملقوالت تبدو واهية ،اذا ما تيقنت ان اهلل

يتحدث الينا يف قرآنه .ومن يدرك هذه احلقيقة ال جيد مفرا من ان يكون مسلام بأعمق معاين هذه
الكلمة.
سكت قليال يسرتجع أفكاره التي ربطته باإلسالم ..ثم قال :لقد كنت قريبا من االسالم
بأفكاري قبل أن اشهر إسالمي يف عام  ،1980بنطق الشهادتني متطهرا كام ينبغي ،وإن مل اكن
74

مهتام حتى ذلك احلني بواجباته ونواهيه فيام خيتص باحلياة العملية.
لقد كنت مسلام من الناحية الفكرية او الذهنية ،ولكني مل اكن كذلك بعد من الناحية العملية،
وهذا عىل وجه اليقني ما يتحتم ان يتغري اآلن جذريا .فال ينبغي ان اكون مسلام يف تفكريي فقط،
وانام ال بد أن اصري مسلام أيضا يف سلوكيايت.
اذا كان الدين يعني رباطا يربط االنسان بربه ،واذا كان االسالم يعني أن هيب املسلم نفسه
هلل ،فقد كانت أهم واجبايت ،كمسلم حديث عهد باالسالم ،يف اخلمسينات من العمر ،أن أتعلم
صالة االسالم .وليس من الرضوري ان يكون املرء خبريا يف احلاسب اآليل ليدرك أن االمر هنا
يتعلق بمسألة اتصال ..ما أصلح فنون االتصال لالتصال به؟
ومن املؤكد ،عىل اي حال ،انه ال يشء يعرض إسالم املرء للخطر اكثر من انقطاع صلته بربه،
من ثم يصبح التسبيح بحمد اهلل هو العنرص املحوري يف حياة كل من يعي ويدرك معنى ما يقوله،
عندما يقول انه يؤمن باهلل.
وبناء عىل ذلك ،فإن من ال يصيل ليس بمؤمن من وجهة نظري( ،)1فمن يؤكد المرأة غائبة
حبه هلا ،دون ان تكون لديه رغبة يف التحدث اليها تليفونيا أو يف الكتابة اليها ،ودون ان يلقي نظرة
واحدة عىل صورهتا طوال اليوم ،ليس حمبا هلا يف حقيقة االمر.
وهذا ما ينطبق متاما عىل الصالة ،فمن يعي ويدرك حقا املعنى احلقيقي لوجود اهلل ،ستكون
لديه بالرضورة رغبة يف التأمل ويف التوجه اىل اهلل كثريا .وبذلك فقط ،يصري ما يردده املسلم كثريا
وهو يقرأ سورة الفا ةِ ﴿:إ َّياك ن ْع قبدق و ِإ َّياك ن ْست ِعنيق ﴾ (الفا ة )5:حقيقة واقعة.
وكنت حتى تلك اللحظات أجهل ما جيب فعله واتباعه يف الصالة .ناهيك عن قدريت عىل
احلفظ والتالوة باللغة العربية ،ومن ثم كانت أوىل أولويايت آنذاك هي التغلب عىل هذا النقص.
( )1بل هو كذلك من حيث األدلة الرشعية ،فالكثري منها يعترب الصالة مظهرا ال يستغنى عنه إلثبات اإليامن ،وقد ورد يف
احلديث الصحيح (العهد الذي بيننا وبينهم الصالة ،فمن تركها ،فقد كفر)
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وقبل أن امعن يف دراسة مقدمة مصورة باللغة االملانية للصالة االسالمية ،ظى بأكرب قدر من
الثقة ،طلبت من صديق تركي أن يعلمني الوضوء وكيفية الوقوف يف الصالة ،والركوع
والسجود ،واجللوس عىل األرض مستندا عىل القدم اليرسى ،ورفع الذراعني ،واجتاه النظر،
ومتى يقرأ املرء جهرا ،ومتى يقرأ

ا مع ريك الشفتني يف القراءة ،وكيف يقف املرء موقفا

صحيحا خلف االمام ،وكيف يترصف املرء عندما يأيت متأخرا اىل املسجد ،وكيف يتحرك داخل
املسجد ،إنه علم كامل! ويف احلقيقة ،فإنه من اخلطر أن يترصف املسلم كمسلم دون أن يكون
كذلك.
وتبدأ الصالة االسالمية ،وإن بدا ذلك امرا غريبا ،يف احلامم أو عند مصدر املياه يف الفناء
االمامي للمسجد بالوضوء ،وينبغي تعلم ذلك بحسب تتابعه وتسلسله ،وكيف يغسل املرء
اليدين ،وكيف يمسح الرأس ،وكيف يتأكد من غسل الكعبني ،كل يشء وضع وحدد عىل نحو
دقيق متاما .وحينام ينوي املرء الصالة ويرفع اليدين اىل الرأس مكربا مفتتحا الصالة ،فانه ينفصل
متاما عن مشاغل حياته اليومية ،مما يؤكد قدسية الصالة بالنسبة له.
وينبغي أن يتعلم املرء ايضا عدد الركعات يف كل من الصلوات اخلمس :الصبح ،والظهر،
والعرص ،واملغرب ،والعشاء ،وان يعرف مواقيتها ،وما ينبغي عىل املسافر ان يراعيه من احكام
الصالة.
وتعلمت أخريا كيفية الوقوف يف صالة اجلامعة ،حيث ينبغي ان يصطف املسلمون يف صف
مستقيم تتالصق فيه االقدام وتسد الفرج ،وهذا التالصق يرمز بالنسبة يل اكثر من جمرد ضم
صفوف .انه يرمز اىل التضامن عىل نحو يؤثر يف جمددا كل مرة .ويتجدد هذا التضامن يف هناية كل
صالة مع ية (السالم عليكم) التي ينطقها املصيل وهو يلتفت يمينا ثم يسارا ،وبعد ذلك يمسح
وجهه بكلتا يديه اعالنا عن انتهاء الصالة ،وبعدها يمد يديه اىل جاره يف الصالة مصافحا ومتمنيا
أن يتقبل اهلل صالته (تقبل اهلل صالتك)
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وروى يل عبد الوهاب عبادة ،السكرتري العام لوزارة اخلارجية اجلزائرية أنه غري هذه التحية
مرة عندما كان طفال ،فقد بدا له انه من االقرب اىل املنطق ان يقول (السالم عليك) ،وكانت نتيجة
ذلك انه تلقى تأنيبا من والده الذي علمه أن املسلم يقول دائام( :السالم عليكم) ،ألن يته تشمل
مجيع املخلوقات املرئية وغري املرئية ،تشمل املالئكة وتشمل الرصاصري.
قلت :لقد كنت أسمع بحبك للخمر ،وهو يشء طبيعي بني قومنا وأهل بلدنا ،فكيف
استطعت أن تتخلص منها ،أو كيف مل تقف اخلمر حجابا بينك وبني اإلسالم؟
قال :لقد ظننت يف بادئ األمر انني لن استطيع النوم جيدا دون جرعة من اخلمر يف دمي،
ولكن ما حدث بالفعل كان عكس ما ظننت متاما ،فنظرا ألن جسمي مل يعد بحاجة اىل التخلص
من الكحول ،أصبح نبيض أثناء نومي اهدأ من ذي قبل.
سكت قليال ،يسرتجع ذكرياته ،ثم قال :كنت يف جاهليتي الشخصية قبل اعتناقي االسالم
خبريا باخلمور حتى إنني كنت أحدد أنواع األنبذة احلمراء املدهشة بمجرد تذوقها بطرف لساين.
لقد وجدت مع ذلك ان التحريم القرآين للخمر واملخدرات ليس رضورة اجتامعية
فحسب ،وانام هو ايضا منفعة شخصية للفرد ،اذ يمكنه ان يكون متيقظا صايف الذهن دائام ،ومن
ثم ،اهنيت هذه املرحلة من حيايت مرة واحدة ،وإىل االبد ،فان االنسان ،بفضل قدرته عىل التفكري
وإعامل عقله ،يفاخر بأنه اعظم املخلوقات .فنحن البرش نستطيع ان نمعن التفكري يف العامل من
حولنا ويف احوالنا ،وان نترصف بحكمة ،وهذه الصفات التي ترقى بنا ،هي ذات الصفات التي
ندمرها عىل نحو منتظم بتعاطي اخلمور واملخدرات ،ونحن بذلك نمتهن انفسنا ونحط من
قدرتنا داخل املنظومة الكونية ،وننحدر بالتايل اىل مكانة ادنى من مكانة احليوانات ،التي ال يغيب
عنها وعيها ابدا .فادمان تعاطي اخلمور واملخدرات نوع من التشويه الذهني الذايت .وكانت مديرة
منزيل الرصبية يف بلغراد مثاال منذرا يل ،اذ كانت تعود دائام اىل ادمان اخلمر ،حتى بعد عالج
لفرتات طويلة.
77

إن مشهد مدمني تعاطي اخلمر مشهد مهني ،يبعث عىل االكتئاب ،ويثري الشفقة ،وكثريا ما
يقدم هؤالء عىل االنتحار ،وهم يعلمون حقيقة حاهلم ،ولكنهم ال يستطيعون الرجوع عام هم
فيه ،الن اخلمر سلبتهم العزيمة واالرادة والقدرة عىل اختاذ القرار .من النادر ان جتد عدد مدمني
اخلمر يف املجتمع االحدث يف املدن الرتكية الكبرية أقل من عددهم يف املانيا .فهم يمسكون ـ من
وقت الظهرية ـ بكأس الراكيا يف يد ،وبالسيجارة يف اليد االخرى ،مربهنني بذلك عىل اهنم مل
يعودوا سادة انفسهم ،وهم من الناحية الدينية ،يامرسون بذلك نوعا من الرشك باهلل ،ألن اخلمر
ونيكوتني الدخان اهم عندهم من كل ما عدامها يف العامل بمن يف ذلك رهبم الذي خلقهم .فهم
يستطيعون ـ يف ظنهم ـ ان يعيشوا بدونه ،ولكن ليس بدون الراكيا.
هيدف القرآن من وراء التحريم املطلق للخمر اىل منع البدء يف تعاطيها ،حيث ال يبدو ضارا
يف حالة احتساء كأس واحدة .فالكأس الواحدة ال تبدو خطرية يف الظاهر يمكن يف يوم ما ان
تصبح كؤوسا عديدة ،ومن املعتاد اال يرى املدمن انه معرض للخطر ،وان يقدم ما ال حرص له
من االعذار واحلجج لتربير اعتياده التدخني او احتساء اخلمر ،يف هذا الوقت بصفة خاصة ،ومن
ذلك كون املدمنني سعداء او تعساء ،يعانون من ضغط العمل او يف اجازة منه ،مجاعة او فرادى،
مرىض او اصحاء ،جوعى او شبعى.
لقد واجهت كرئيس مسؤول هذه املشكلة ،فكنت ،عندما انبه احد العاملني معي حتى قبل
احتسائه اخلمر بيوم واحد ،كنت اعد معتديا عىل حقه يف ان يعرب عن شخصيته بحرية (واواجه
بذلك مشكلة مع مستشار شؤون العاملني) .ومع ذلك ،كان مستشار شؤون العاملني نفسه
يستطيع ان يتأكد يف اليوم التايل ان املوظف املعني صار يف واقع االمر مدمنا للخمر .ومن ثم ،فانه
يعد رسميا من هذه اللحظة مريضا بادمان اخلمر.
قلت :أال ترى ريم اخلمر سببا حائال بني قومنا ،وبني اإلسالم؟
قال :هذا صحيح ..فاألملاين قد ينادي بحق املرء يف تعدد الزوجات إذا أراد ،ولكنه من
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الصعب أن يتنازل عن اخلمر.
قلت :أال ترى اإلسالم قاسيا هبذا النوع من الترشيع؟ ..أو أنه مل يالحظ يف هذا الترشيع
خصوصيات املناطق املختلفة التي قد تستدعي القول بإباحة اخلمر؟
قال :إن ما تطرحه خطري جدا ..فاخلمر هي اخلمر ..فام يزال النساء واالطفال يتعرضون
اليوم للرضب ت تأثري اخلمر ..بل تسقط الطائرات اليوم ت تأثريه ،وقد تسبب قائد احدى
الناقالت البحرية ت تأثري اخلمر يف وقوع اسوأ كارثة بيئية حتى اآلن.
وعىل الرغم من توفر احصاءات عن حوادث الطرق وحوادث املصانع ،فانه ال يمكن تقدير
اخلسائر البرشية واملادية التي تصيب املجتمع الغريب بسبب ادمان اخلمر واملخدرات .ويف بعض
املستشفيات الرتكية ،تتجاور أقسام عالج االدمان واقسام عالج االمراض العقلية ،ملا ينطوي
عليه ذلك من انذار ،ان عاجال او آجال ،هذا اذا ما دمر العقل قبل ان يتوقف الكبد عن أداء
وظائفه.
لقد كنت واحدا من ضحايا حوادث املرور التي تقع ت تأثري اخلمر ،ففي هناية عام درايس
يف كلية اال اد بشينيكتادي بوالية نيويورك ،قمت بجولة يف الواليات املتحدة االمريكية بطريقة
االوتوستوب (اي ايقاف السيارات واالنتقال هبا جمانا من موقع اىل آخر) .ويف اثناء هذه اجلولة،
تعرضت يوم  28من يوليو (متوز) عام  1951حلادث سيئ بالقرب من هول سربنجز بوالية
مسيسيبي ،فبينام كنا يف طريقنا عىل الطريق الرسيع من اتالنتا بوالية جورجيا اىل ممفيس يف والية
مسيسيبي ،ظهر امامنا ونحن عىل مقربة من غايتنا شبح ،وال اتذكر شيئا عام حدث بعد ذلك.
ولكني علمت يف ما بعد ان هذا الشبح مل يكن سوى سيارة اصطدمت بنا ،كان سائقها ومرافقه
قد احتسيا كميات كبرية من اخلمر يف تنييس ،التي تسمح باحتسائه اثناء القيادة ،قبل ان يتوجها
اىل مسيسيبي التي متنع احتساءه اثناءها.
وقد تبني يل بوضوح أن ذراعي املصابة اآلن ،والتي كنت اضعها عىل وسادة املقعد اخللفية،
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قد وقتني مما هو أكثر ،ومع ذلك ،كانت خساريت يف هذا احلادث تسع عرشة من أسناين .وبعد
انتهاء اجلراح من خياطة ذقني وشفتي السفىل ،سألني قائال :إنه من املمكن إصالح وجهي بعد
سنوات عن طريق إجراء عملية جتميل ،وأضاف قائال( :إن مثل هذا احلادث ال ينجو منه يف
الواقع أحد ،وإن اهلل يدخر لك يا عزيزي شيئا خاصا جدا)
وقد كنت أفكر يف هذا االمر ،وانا اجتول يف هول سربنجز بذراع مربوطة وضامدة يط
بالذقن وفم خميط ،وكنت أفكر يف ما أرفه به عن نفيس يف يوم عيد ميالدي العرشين ،ولكن كل
يشء كان يؤملني ..تناول الطعام او الرشاب ،او التنزه ،او االجابة عن االسئلة ،وأخريا ذهبت
ألقص شعري ،فهذا عىل االقل ال يؤمل ،ومل أدرك املغزى احلقيقي لنجايت وبقائي عىل قيد احلياة
اال بعد ثالثني سنة ،عندما اشهرت اعتناقي لالسالم.
مالكومل إكس:
من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (مالكومل إكس) ،فسألت الغريب
عنه ،فقال :لقد كان هذا الرجل زعيم امللونني األمريكيني ،وكان قي َّلقب قبل إسالمه بالشيطان
و(أمحر دويرتويت) إذ كان زعيام عنرصيا متطرفا يف عداوته للبيض ،ولكنه عدل عن هذا النهج
بعد إسالمه.
قلت :فهل التقيته؟
قال :ال ..مل أترشف بلقائه ،ولكني ـ عندما كنت يف أمريكا ـ قرأت رسالة له كانت أهم عندي
وأعظم أثرا من أي لقاء.
قلت :فام كتب يف تلك الرسالة؟
قال :بعد رحلته للحج أرسل إىل أتباعه من مكة رسالة يقول فيها( :ما رأيت قط كرم ًا أصيالً،
وال روح ًا غامرة من األخوة كهذه التي تسود هنا بني الناس من كل لون وجنس ،يف هذه األرض
املقدسة ،وطن إبراهيم وحممد … فها هنا عرشات األلوف من احلجاج قدموا من كل أنحاء العامل،
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ليؤدوا املناسك نفسها بروح من الوحدة واألخوة ،ما كنت أظن – بحكم خربايت يف أمريكا – أهنا
يمكن أن تنشأ بني البيض والسود …
وإن أمريكا يف حاجة إىل أن تفهم اإلسالم ،ألنه هو الدين الوحيد الذي يمكن أن يمحو
املشكلة العنرصية يف جمتمعها … لقد تقابلت مع مسلمني بيض و دثت معهم ،بل تناولت الطعام
معهم!ولكن النزعة العنرصية حماها من أذهاهنم دين اإلسالم..
إننا هنا نصيل إلله واحد ،مع أخوة مسلمني هلم أعني زرقاء كأصفى ما تكون الزرقة ،وهلم
برشة بيضاء كأنصع ما يكون البياض)
اللورد هديل:
من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (اللورد هديل) ،فسألت الغريب
عنه ،فقال :هذا الرجل سليل األ ة املالكة يف بريطانيا ،وهو من أغنى الربيطانيني ،ومن أرفعهم
حسبا ،درس اهلندسة يف كامربدج ،وقد أسلم وأصدر جملة ( ،)The Islamic renewوأصدر
كتاب (إيقاظ العرب لإلسالم)وكتاب (رجل غريب يصحو فيعتنق اإلسالم) ،وقد تسمى بعد
إسالمه باسم (رمحة اهلل فاروق)
قلت :فحدثني عنه.
قال :سأحدثك بام حدثني به بعض من لقيه وعرفه خري معرفة ،فقد ذكر يل أنه رغم مولده
يف بيت مسيحي عريق ،مل يشعر يوم ًا يف قرارة نفسه بإيامن صادق نحو املسيحية ،بل طاملا راودته
الشكوك يف صحة التعاليم التي تروج هلا الكنيسة ،والطقوس التي يامرسها آباء الكنيسة يف
صلواهتم وأقداسهم ،وطاملا توقف بفكره عن أ ار الكنيسة السبعة.
إذ مل يستطع ـ وهو املثقف الواعي ـ أن هيضم فكرة أكل جسد املسيح أو رشب دمه ،ومل يقتنع
بفكرة الفداء التي هي من أسس عقيدة الكنيسة…
وشاء قد قر اهلل أن يسافر إىل منطقة كشمري التي يدين أهلها باإلسالم ،وذلك من أجل
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مرشوعات هندسية ،حيث كان يعمل ضابط ًا يف اجليش الربيطاين ومهندس ًا…
وهناك أهدى إليه صديق ضابط باجليش نسخة من املصحف الرشيف حني ملس انبهاره
بسلوكيات املسلمني ،وكان هذا اإلهداء بداية تعرفه احلقيقي عىل اإلسالم ،إ ْذ وجد يف كتاب اهلل
ما يوافق طبيعة نفسه ويالئم روحه…
لقد وجد أن مفهوم األلوهية ـ كام جاء يف القرآن الكريم ـ يتوافق مع املنطق والفطرة ،ويتميز
ببساطة شديدة ،كام ملس يف الدين اإلسالمي سمة التسامح ،وهي السمة التي مل ير هلا وجود ًا بني
أهله من النصارى الذين عق ِر قفوا بتعصبهم ضد الديانات األخرى ،بل ضد بعضهم بعض ًا،
فالكاثوليك يتعصبون ضد الربوتستانت ،وهؤالء بدورهم يتعصبون ضد األرثوذكس ،الذين ال
يقلون عن الطائفتني السابقتني تعصب ًا ضدمها ،فكل فريق يزعم أن مذهبه هو احلق وما عداه
بعضها بعض ًا.
باطل ،ويسوق يف سبيل ذلك من احلجج أسفار ًا يناقض ق
ومل يكن بوسع اللورد هديل إال أن يميل لإلسالم بعد اطالعه عىل ترمجة معاين القرآن
الكريم ،وما قرأه عن العقيدة اإلسالمية ،وأبطال اإلسالم األوائل الذين استطاعوا أن يصريوا
أعظم قواد العامل ،وبقوة عقيدهتم أسسوا حضارة عظيمة ازدهرت لقرون طويلة ،يف وقت كانت
أور قبا ترزح ت وطأة اجلهل و قطغيان البابوات والكرادلة.
كام وجد اللورد هديل يف الرشيعة اإلسالمية وسرية الرسول حممد  وصحابته ومن تالهم
من التابعني القدوة احلسنة التي تروى روحه العطشى للحق.
وبرغم اقتناع اللورد هديل باإلسالم فقد ظل قرابة عرشين عام ًا يكتم إسالمه ألسباب
عائلية ،حتى كتب له اهلل أن يعلنه عىل املأل يف حفل للجمعية اإلسالمية يف لندن..
ِ
عام
ففي ذلك املحل صاح بصوت مرتفع قائال :إنني بإعالين إسالمي اآلن مل أحدْ مطلق ًا َّ
اعتقدته منذ عرشين سنة ،وملا دعتني اجلمعية اإلسالمية لوليمتها ق ِ ْر قت جد ًا ،ألمتكن من
الذهاب إليهم وإخبارهم بالتصاقي الشديد بدينهم ،وأنا مل أهتم بعمل أي يشء إلظهار نبذي
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لعالقتي بالكنيسة اإلنجليزية التي نشأت يف حجرها ،كام أين مل أحفل بالرسميات يف إعالن
إسالمي ،وإن كان هو الدين الذي أمتسك به اآلن.
سكت قليال ،ثم قال :إن عدم تسامح املتمسكني باملسيحية كان أكرب سبب يف خروجي عن
جامعتهم ،فإنك ال تسمع أحد ًا من املسلمني يذم أحد ًا من أتباع األديان األخرى ،كام نسمع ذلك
من النصارى بعضهم يف بعض.
نظر إىل اجلمع امللتف به ،واملشدوه لذلك اإلعالن اخلطري ،ثم قال :إن طهارة اإلسالم
وسهولته و قبعده عن األهواء واملذاهب الكهنوتية ووضوح حجته ـ كانت كل هذه األمور أكرب
من أ َّثر يف نفيس ،وقد رأيت يف املسلمني من االهتامم بدينهم واإلخالص له ما مل أر مثله بني
النصارى ،فإن املسيحي حيرتم دينه ـ عادة ـ يوم األحد ،حتى إذا ما مض يوم األحد نيس دينه طول
األسبوع… وأما املسلم فبعكس ذلك ،حيب دينه دائ ًام ،سواء عنده أكان هو اجلمعة أو غريه ،وال
يفرت حلظة عن التفكري يف كل عمل يكون فيه عبادة اهلل.
قلت :إن رجال هبذا املحل من أهل بلده ال بد أن يكون إلسالمه تأثريا كبريا.
قال :أجل ..لقد كان إلسالمه أكرب األثر يف تقوية نشاط املسلمني يف بريطانيا ،إ ْذ مل تكد متر
أشهر قليلة عىل إعالن إسالمه حتى اقتفى أثره أكثر من أربعامئة بريطاين وبريطانية ،بعد ما
اسرتعى انتباههم ما دَّ ث به عن حماسن اإلسالم ،فأقبلوا عىل قراءة الكتب اإلسالمية ،ودخلوا
يف دين اهلل أفواج ًا.
قلت :أمل يصبه ما يصيب املسلمني اجلدد من األذى؟
دى واسعا يف بريطانيا ل َّلق ِ
ب الكبري الذي حيمله،
قال :بىل ..لقد كان إلشهار إسالمه ص ً
ولكونه سياسي ًا بارز ًا ،وعضو ًا قيادي ًا يف جم ن
لس اللوردات ،فقد انتقدته الصحف الربيطانية،
واهتمته يف صدق دينه قحم ِاو ًلة تفسري موضوع إشهار إسالمه بأنه لتحقيق مكسب رخيص ،وهو
أن يصبح ممثل املسلمني يف جمالس اللوردات وزعي ًام هلم.
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وقد دفعته هذه التهمة إىل الرد عليها بمقال عنوانه (ملاذا أسلمت؟) قال فيه :نحن ـ
الربيطانيني ـ تعودنا أن نفخر بحبنا لإلنصاف والعدل ،ولكن أي ظلم أعظم من أن نحكم ـ كام
يفعل أكثرنا ـ بفساد اإلسالم قبل أن نلم بيشء من عقائده ،بل قبل أن نفهم معنى كلمة إسالم !؟
وقال فيه( :من املحتمل أن بعض أصدقائي يتوهم أن املسلمني هم الذين أثروا َّيف ،ولكن
قضيت فيه عدة سنني…
هذا الوهم ال حقيقة له ،فإن اعتقادايت احلارضة ليست إال نتيجة تفكري
ق
وال حاجة يب إىل القول بأين قم ِلئ قْت

وجدت نظريايت ونتائجي متفقة متام االتفاق مع
ور ًا حينام
ق

الدين اإلسالمي)
ومن ردوده عىل هؤالء ما نرشته جملة (إسالميك رفيو) حيث قال( :إن كل هذه املحاوالت
رصون لتحقري رشيعة النبي العظيم  ،بالبذاءة
العقيمة والوسائل الدنيئة التي يقوم هبا ا قملن َّ ق
بأذى ،وال تغري عقيدة تابعيه ق ْيد أنملة)
وبالسفاسف ال متسه ً
ورد عىل املبرشين قائ ً
ال( :ال عجب أن يكذب املنرصون وقد افرتوا عىل اهلل كذب ًا ،فكم
تظاهر اللص باألمانة والداعر باالستقامة والزنديق بالتدين ،ولكن ال عجب ،فقد غاض من
وجههم ماء احلياء ،وقد قال نبي اإلسالم ( :إذا ملْ ت ْست ِح فاصنع ما ِشئْت) ..فلو كانوا يستحيون
من أنفسهم ـ أو عىل األقل من الناس ـ ملا أقدموا عىل هذا االدعاء الباطل ،واالفرتاء الواضح)
سكت الغريب قليال ،ثم قال :لقد حفظت من كالمه جواهر من احلكم سأعرضها عليك
لتكتشف من خالهلا

اعتناقه لإلسالم ،وإخالصه له:

لقد قال معربا عن ساعة اعتناقه اإلسالم( :ال ريب إن أسعد أيام حيايت هو اليوم الذي
جاهرت فيه عىل رؤوس األشهاد بأنني اختذت اإلسالم دين ًا ..فإذا كنت قد ولدت مسيحي ًا ،فهذا
ال حيتم عيل أن أبقى كذلك طوال حيايت ،فقد كنت ال أعرف كيف أستطيع أن أؤمن باملبدأ القائل:
إذا مل تأكل جسد املسيح ،وترشب دمه ،فلن تنجو من عذاب جهنم األبدي!
ويقول( :إنني بإسالمي أعترب نفيس أقرب إىل املسيحية احلقة مما كنت من قبل ،ومن يعادي
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املسيحية احلقة فال أمل فيه …)
ويقول( :مل أولد يف اخلطيئة ،ولست مولود سخط وغضب ،وال أحب أن أكون مع
اخلاطئني)
ويقول( :لقد متلك اإلسالم لبي حقا ،وأقنعني نقاؤه ،فأصبح حقيقة راسخة يف عقيل
وفؤادي ،اذ التقيت بسعادة وطمأنينة ما رأيتهام قط من قبل)
ويقول( :بام أننا نحتاج إىل نموذج كامل ليفي بحاجاتنا يف خطوات احلياة ،فحياة النبي تسد
تلك احلاجة ،فهي كمرآة نقية تعكس علينا األخالق التي تكون اإلنسانية ،ونرى ذلك فيها بألوان
وضاءة..
خذ أي وجه من وجوه اآلداب ،تتأكد بأنك جتده موضح ًا يف إحدى حوادث حياة الرسول
)
ويقول( :اإلسالم هو الدين الذي جيعل اإلنسان يعبد اهلل حقيقة مدى احلياة!ال يف أيام
اآلحاد فقط … أصبحت كرجل فر من

داب مظلم إىل فسيح من األرض تنريه شمس النهار،

وأخذ يستنشق هواء البحر النقي اخلالص)
الالدي ايفلني كوبولد:
من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (الالدي ايفلني كوبولد) ،فسألت
الغريب عنه ،فقال :هذا اسم نبيلة إنكليزية ،اعتنقت اإلسالم ،وزارت احلجاز ،وحجت إىل بيت
اهلل ،وقد كتبت مذكراهتا عن رحلتها تلك يف كتاب هلا بعنوان( :احلج إىل مكة) ،والذي ترجم إىل
العربية بعنوان (البحث عن اهلل)
قلت :فهل التقيت هبا لتسأهلا عن

إسالمها؟

قال :ال ..مل أترشف بذلك ..ولكني قرأت كتاهبا الذي ذكرت فيه رحلتها إىل اهلل ،وتعرفها
عىل اإلسالم ،وفيه يتجىل

إسالمها.
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قلت :فام الذي جذهبا إىل اإلسالم؟
قال :أول ما جذهبا إليه القرآن الكريم  ..فقد قالت يف بيان تأثريه يف احلضارة اإلسالمية( :إن
أثر القرآن يف كل هذا التقدم احلضاري اإلسالمي ال ينكر ،فالقرآن هو الذي دفع العرب إىل فتح
العامل ،ومكنهم من إنشاء إمرباطورية فاقت إمرباطورية اإلسكندر الكبري ،واإلمرباطورية
الرومانية سعة وقوة وعمرانًا وحضارة)()1

أيضا ما
وذكرت موقف القرآن من العلم ،وما يف القرآن من سبق علمي ،فقالت:
(وذكرت ً
ق
جاء يف القرآن عن خلق العامل وكيف أن اهلل سبحانه وتعاىل قد خلق من كل نوع زوجني ،وكيف
أن العلم احلديث قد ذهب يؤيد هذه النظرية بعد بحوث مستطيلة ودراسات امتدت أجيا ً
ال
عديدة)()2

وذكرت تأثرها بأسلوب القرآن يف مواضع عديدة ،فقالت( :الواقع أن مجل القرآن ،وبديع
أسلوبه أمر ال يستطيع له القلم وص ًفا وال تعري ًفا ،ومن املقرر أن تذهب الرتمجة بجامله وروعته
وما ينعم به من موسيقى لفظية لست جتدها يف غريه من الكتب .ولعل ما كتبه املسترشق
جوهونسن هبذا الشأن يعرب كل التعبري عن رأي مثقفي الفرنجة وكبار مفكرهيم قال( :إذا مل يكن
شعرا ،وهو أمر مشكوك به ،ومن الصعب أن يقول املرء بأنه من الشعر أو غريه ،فإنه يف الواقع
ً
أعظم من الشعر ،وهو إىل ذلك ليس تارخيًا وال وص ًفا ،ثم هو ليس موعظة كموعظة اجلبل وال
هو يشابه كتاب البوذيني يف يشء قليل أو كثري ،وال خط ًبا فلسفية كمحاورات أفالطون ،ولكنه
صوت النبوة خيرج من القلوب السامية ،وإن كان عامل ًيا يف مجلته ،بعيد املعنى يف خمتلف سوره
وآياته ،حتى إنه يردد يف كل األصقاع ،ويرتل يف كل بلد ترشق عليه الشمس)()3

( )1البحث عن اهلل ،ص .51
( )2البحث عن اهلل ،ص .45
( )3البحث عن اهلل ،ص .111
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وقالت( :أشار الدكتور مارديل املسترشق الفرنيس الذي كلفته احلكومة الفرنسية برتمجة
بعض سور القرآن ،إىل ما للقرآن الكريم من مزايا ليست توجد يف كتاب غريه وسواه فقال( :أما
أسلوب القرآن فإنه أسلوب اخلالق عز وجل وعال ،ذلك أن األسلوب الذي ينطوي عليه كنه
الكائن الذي يصدر عنه هذا األسلوب ال يكون إال إهل ًيا .واحلق والواقع أن أكثر الكتاب ارتيا ًبا
وشكًا قد خضعوا لتأثري سلطانه وسحره ،وأن سلطانه عىل ماليني املسلمني املنترشين عىل سطح
املعمور لبالغ احلد الذي جعل أجانب املبرشين يعرتفون باإلمجاع بعدم إمكان إثبات حادثة واحدة
حمققة ارتد فيها أحد املسلمني عن دينه إىل اآلن .ذلك أن هذا األسلوب ..الذي يفيض جزالة يف
اتساق منسق متجانس .كان له األثر العميق يف نفس كل سامع يفقه اللغة العربية ،لذلك كان من
اجلهد الضائع الذي ال يثمر أن حياول املرء نقل تأثري هذا النثر البديع الذي مل يسمع بمثله بلغة
أخرى)()1

وقالت( :الواقع أن للقرآن أسلو ًبا عجي ًبا خيالف ما كانت تنهجه العرب من نظم ونثر،
سن تأليفه ،والتئام كلامته ،ووجوه إجيازه ،وجودة مقاطعه ،وحسن تدليله ،وانسجام قصصه،
ف قح ق
وبديع أمثاله ،كل هذا وغريه جعله يف أعىل درجات البالغة ،وجعل ألسلوبه من القوة ما يمأل
القلب روعة ،ال يمل قارئه وال خيلق برتديده ..قد امتاز بسهولة ألفاظه حتى قل أن جتد فيها غري ًبا،
وهي مع سهولتها جزلة عذبة ،وألفاظه بعضها مع بعض متشاكلة منسجمة ال ق ِس فيها لف ًظا ناب ًيا
عن أخيه ،فإذا أضفت إىل ذلك سمو معانيه أدركت بالغته وإعجازه)()2

باإلضافة إىل هذا ،فقد ذكرت الثمرات العظيمة التي أنجزها حممد  والتي تربهن عىل
صدق اإلسالم ،وكونه من عند اهلل ،فقالت( :كان العرب قبل حممد أمة ال شأن هلا وال أمهية
لقبائلها وال جلامعتها ،فلام جاء حممد بعث هذه األمة بع ًثا جديدً ا يصح أن يكون أقرب إىل
( )1البحث عن اهلل ،ص .112
( )2البحث عن اهلل ،ص .113
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ال)()1
ال وآجا ً
املعجزات فغلبت العامل وحكمت فيه آجا ً

وقالت( :هذه هي مدينة الرسول ..تعيد إىل نفيس ذكرى جهوده يف سبيل ال إله إال اهلل،
وتلقي يف روعي صربه عىل املكاره واحتامله لألذى يف سبيل الوحدانية اإلهلية)()2

تفسريا،
وقالت( :لعمري ،ليجدن املرء يف نفسه ،ما تقدم إىل قرب الرسول روعة ما يستطيع هلا
ً
وهي روعة متأل النفس اضطرا ًبا وذهو ً
ال ورجاء وخو ًفا وأمالً ،ذلك أنه أمام نبي مرسل وعبقري
عظيم مل تلد مثله البطون حتى اليوم ..إن العظمة والعبقرية هيزان القلوب ويثريان األفئدة فام بالك
بالعظمة إذا انتظمت مع النبوة ،وما بالك هبا وقد راحت تضحي بكل يشء يف احلياة يف سبيل
اإلنسانية وخري البرشية)()3

وقالت( :لقد استطاع النبي القيام باملعجزات والعجائب ،ملا متكن من محل هذه األمة العربية
الشديدة العنيدة عىل نبذ األصنام وقبول الوحدانية اإلهلية ..لقد وفق إىل خلق العرب ً
خلقا جديدً ا
ونقلهم من الظلامت إىل النور)()4

وقالت( :مع أن حممدً ا كان سيد اجلزيرة العربية ..فإنه مل يفكر يف األلقاب ،وال راح يعمل
الستثامرها ،بل ظل عىل حاله مكتف ًيا بأنه رسول اهلل ،وأنه خادم املسلمني ،ينظف بيته بنفسه
بارا كأنه الريح السارية ،ال يقصده فقري أو بائس إال تفضل عليه بام
كريام ً
ويصلح حذاءه بيدهً ،
ال ال يكاد يكفيه)()5
لديه ،وما لديه كان يف أكثر األحايني قلي ً

باإلضافة إىل هذا ذكرت إعجاهبا الشديد باملنهج اإلسالمي يف العقيدة والرشيعة والسلوك،
واعتربته من األسباب األوىل إلسالمها ،فقالت( :سألني كثريون كيف ومتى أسلمت؟ وجوايب
( )1البحث عن اهلل ،ص .51
( )2البحث عن اهلل ،ص .39
( )3البحث عن اهلل ،ص .52
( )4البحث عن اهلل ،ص .66
( )5البحث عن اهلل ،ص .67
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عىل ذلك أنه يصعب عيل تعيني الوقت الذي سطعت فيه حقيقة اإلسالم أمامي فارتضيت
اإلسالم دينًا .ويغلب عىل ظني أنني مسلمة منذ نشأيت األوىل .وليس هذا غري ًبا إذا ما راح املرء
يفكر بأن اإلسالم هو الدين الطبيعي الذي يتقبله املرء فيام لو ترك لنفسه ومل يفرض عليه أبواه
فرضا .أمل يصف أحد مشاهري النقاد يف أوروبا( :بأنه دين العقل
الدين الذي يعتنقانه ً
واإلنسانية)()1

أيضا ،ويعرف املسلم بأنه
وقالت( :اإلسالم كلمة تعني التسليم هلل ،وهي تعني السالم ً
الرجل الذي يسري يف حياته وفا ًقا ملشيئة خالقه وأوامره والذي يعيش بسالم مع اهلل وعباده .ولعل
أمجل ما يف اإلسالم ما يضطرب فيه من وحدانية إهلية ،وأخوة إنسانية ،وخلوه عن التقاليد والبدع
والتصاقه اللصوق كله بام يف احلياة من أمور عملية ..واإليامن يف القرآن إنام يقوم عىل العمل
الصالح وليس هناك يف اإلسالم إيامن دون ما عمل صالح أبدً ا)()2

وقالت( :من فوائد احلج أنه يوطد الوحدة اإلسالمية ويغذي األخوة التي أنشأها حممد وهو
يدعو املسلمني يف كل عام مرة واحدة إىل التعارف والتقارب والتحدث فيام بينهم ..فاحلج واحلالة
فرضا دين ًيا فحسب ،وإنام هو إىل ذلك كله ،مجعية أمم عظمى .ولقد أشار إىل هذه
هذه ليس ً
الظاهرة اخلطرية األستاذ سنوك هريوغرنجه املسترشق اهلولندي فقال( :لقد سبق اإلسالم
احلكومات األوروبية يف التوحيد بني األمم والتقارب بني الشعوب بام أقره من وجوب احلج عىل
كل مسلم يستطيع إىل احلج سبيالً ،ولعمري إن هذه الديمقراطية واألخوة التي أقرها اإلسالم
وجعلها عامة بني أتباعه ملا خيجل اجلامعات األخرى التي مل تفطن هلا وال دعت إليها)()3

وقالت( :إذا مل يكن يف اإلسالم إال هذه األخوة التي قتلت التفرقة وجعلت من اإلنسانية

( )1البحث عن اهلل ،ص .9
( )2البحث عن اهلل ،ص .12
( )3البحث عن اهلل ،ص .13
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شخصا واحدً ا ال يعلو واحدها عىل رفيقه إال بالتقوى والعمل الصالح ،لكفى ولكان اإلسالم
ً
خري األديان وأقرهبا إىل اهلل وأرفعها درجات .ولقد أشار املسرت بيكتول الكاتب اإلنكليزي ،إىل
هذه الظاهرة الغريبة الفذة يف تاريخ اإلنسانية ،وراح يرضب األمثال هبذا االختالف العظيم يعم
الغرب من أقصاه إىل أقصاه ويفصل بني املرء وولده وشقيقه ونسيبه وجاره ،وكيف أن اإلسالم
يقف وحيدً ا يف هذه الظاهرة حيث تقوم األخوة اإلسالمية فيه مقام العصبية واجلوار وغريها من
الصالت)()1

وقالت( :إن اإلسالم دين حي ،حي يف قلوب أتباعه ومريديه ،وهو دين كلام تقدمت به
األيام زادت حيويته وقوي أمره وتبسط سلطانه وفشت دعوته ولوال ذلك ملا أمكنه أن يعيش وأن
ظا بقوته وتأثريه وحب أتباعه له)()2
يظل حمتف ً

وقالت( :إن روحانية اإلسالم قوية شديدة ،فهي أبدً ا تدفع املسلمني بعضهم إىل بعض
وجتعل منهم قوة إنسانية تأمر باملعروف وتنهى عن املنكر مما ال يوجد مثله يف العامل احلارض)()3

وقالت( :احلق أقول :إن احلب عندنا وكام يفهمه الغربيون ما يزال قري ًبا من الغريزة اجلنسية،
مقصورة دائرته أو تكاد ،عىل ما تلهمه هذه الغريزة ..فأما املناطق العليا التي يرتفع احلب املهذب
إليها ،أما احلب بمعناه اإلنساين السامي ..احلب عىل أنه عاطفة إنسانية سامية أساسها إنكار الذات
والرقي النفيس إىل عامل اخلري واجلامل واحلق فهذا ما ال يفكر به أحد أو يتصور وجوده إنسان ،وهو
إىل ذلك كله موجود يف اإلسالم ،ن
منطو يف هذه األخوة اإلسالمية التي جتعل من الفرد عبدً ا يعمل
خلري املجموع وفر ًدا قصارى مهه أن يعمل لإلحسان واإلحسان أبدً ا)()4

وذكرت إعجاهبا بالتسامح اإلسالمي ،فقالت( :إن اإلسالم ال يعرض ملعتنقي األديان
( )1البحث عن اهلل ،ص .13
( )2البحث عن اهلل ،ص .13
( )3البحث عن اهلل ،ص .13
( )4البحث عن اهلل ،ص .28
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األخرى بسوء وهو ال حيملهم عىل قبول دينه والنزول ت رشعته ..كام أنه مل حيارب الذين مل
يعتنقوا دينه ،وال عمل عىل قتلهم وحرقهم وتعذيبهم كام فعل غريه وسواه ،وآية القرآن الكريم
ين ﴾ (البقرة)1()256:
ظاهرة بينة ﴿:ال ِإكْراه ِيف الدِّ ِ

قلت :أمل يرصفها عن اإلسالم تلك الشبهات الكثرية التي تثار حول موقف اإلسالم من
املرأة؟
قال :لقد كانت هذه املرأة الفاضلة صادقة يف بحثها عن اهلل ،فلذلك هداها اهلل إىل التعرف
عن كثب عىل حقيقة موقف اإلسالم واملسلمني من املرأة ،ومما ذكرته يف هذا قوهلا( :مل تكن النساء
املسلامت متأخرات عن الرجال يف ميدان العلوم واملعارف فقد نشأ منهن عاملات يف الفلسفة
والتاريخ واألدب والشعر وكل ألوان احلياة)()2

وقالت( :ملا جاء اإلسالم رد للمرأة حرياهتا ،فإذا هي قسيمة الرجل هلا من احلق ما له وعليها
ما عليه وال فضل له عليها إال بام يقوم به من قوة اجللد وبسطة اليد ،واتساع احليلة ،فييل رياستها
فهو لذلك وليها حيوطها بقوته ويذود عنها بدمه وينفق عليها من كسب يده ،فأما فيام سوى ذلك
فهام يف الرساء والبأساء عىل السواء .ذلك ما أمجله اهلل بقوله تعاىل ﴿:وهلق َّن ِم ْث قل ا َّل ِذي عل ْي ِه َّن
ِبا ْملعر ِ
وف ولِلرج ِ
ال عل ْي ِه َّن درجة ﴾ ،وهذه الدرجة هي الرعاية واحلياطة ال يتجاوزها إىل قهر
ِّ
ْق
النفس وجحود احلق ،وكام قرن اهلل سبحانه بينهام يف شؤون احلياة ،قرن بينهام يف حسن التوبة
وادخار األجر وارتقاء الدرجات العليا يف الدنيا واآلخرة .وإذا احتمل الرجل مشقات احلياة،
ومتاعب العمل وتناثرت أوصاله ،وهتدم جسمه يف سبيل معاشه ومعاش زوجه فليس ذلك بزائد
مثقال حبة عن املرأة إذا وفت لبيتها وأخلصت لزوجها وأحسنت القيام يف شأن دارها)()3

( )1البحث عن اهلل ،ص .93
( )2البحث عن اهلل ،ص .51
( )3البحث عن اهلل ،ص .81
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وقالت( :كتبت الالدى ماري مونتكاد ،زوجة السفري اإلنكليزي يف تركيا إىل شقيقتها تقول:
(يزعمون أن املرأة املسلمة يف استعباد وحجر معيب ،وهو ما أود تكذيبه فإن مؤلفي الروايات يف
أوروبا ال حياولون احلقيقة وال يسعون للبحث عنها ،ولوال أنني يف تركيا ،وأنني اجتمعت إىل
النساء املسلامت ما كان إىل ذلك سبيل ،وإين أستمع إىل أخبارهم وحوادثهم وطرق معيشتهم من
سبل شتى ،لذهبت أصدق ما يكتب هؤالء الكتاب ،ولكن ما رأيته يكذب كل التكذيب
أخبارهم ،وال أبالغ إذا قررت لك أن املرأة املسلمة وكام رأيتها يف األستانة أكثر حرية من زميالهتا
يف أوروبا ولعلها املرأة الوحيدة التي ال تعنى بغري حياهتا البيتية ،ثم إهنن يعشن يف مقصورات
مجيالت ويستقبلن من يرد من الناس)()1

وقالت( :إن جهل النساء يف اإلسالم أمر ال يتفق وأوامر الرسول الكريم ،فقد أمر رسول
اهلل النساء بطلب العلم وحظر اإلسالم اجلهل عىل املؤمنني به وشدد يف ذلك بام ال يدعو جما ً
ال
للشبهة والتأويل)()2

( )1البحث عن اهلل ،ص .85
( )2البحث عن اهلل ،ص .86
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ثالثا ـ األدباء
فتحت دفرت الغريب عىل فصله الثالث ،فوجدت عنوانه (األدباء) ،فقلت :من تقصد
باألدباء؟
قال :أولئك الذين فتحت هلم خزائن الكالم ،ونبعت هلم من منابع املشاعر عيون عربوا هبا
عام مل يطق غريهم التعبري عنه.
قلت :فام الفرق بني هؤالء وبني غريهم؟
قال :هؤالء هم لسان البرش الذي يعرب عنهم.
قلت :ولكنهم قد يتيهون يف أودية األماين ،كام قال تعاىل ﴿:والشعرا قء يت َِّب قع قه قم ا ْلغ قاوون أملْ تر
ن
يمون) (الشعراء ،)225 -224:وقد روي يف احلديث عن أيب سعيد قال :بينام
أ َّهنق ْم ِيف كق ِّل واد ِهي ق
نحن نسري مع رسول اهلل  بالع ْرج ،إذ عرض شاعر قينشد ،فقال النبي ( :خذوا الشيطان -
قيحا خري له من أن يمتلئ شعرا)()1
أو امسكوا الشيطان -ألن يمتلئ جوف أحدكم ً

ً

( )1رواه أمحد ..فهم البعض هذه النصوص فهام خاطئا ،فراحوا يذمون الشعر ذما مطلقا ،حتى حكي عن بعض الزهاد
أنه كان ال يتمثل ببيت شعر ،وملا سئل عن ذلك قال :ال أحب أن أرى يف صحيفتي يوم القيامة بيت شعر!
وهم يستدلون هلذا بأحاديث مكذوبة عىل رسول اهلل  منها (م ْن قرض بيت شعر بعد العشاء مل قت ْقب ْل له صالة تلك
الليلة) ،وقد قال ابن كثري يف خترجيه :وهذا حديث غريب من هذا الوجه ،مل ي ْر ِو ِه أحد من أصحاب الكتب الستة.
أما احلديث الذي جاء عن النبي  يف ذم الشعر ( :ألن يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريه خري له من أن يمتلئ شعرا) رواه
البخاري يف باب األدب ،ومسلم يف باب الشعر ..فقد محل عىل الشعر املشتمل عىل الفحش ،أو عىل الوعيد عىل ما إذا غلب
عليه الشعر ،وملك نفسه؛ حتى اشتغل به عن القرآن والفقه يف الدين ونحومها؛ ولذلك ذكر االمتالء.
ويدل هلذا ما ذكره من لفظ (االمتالء) الذي يعني أن يشغل املالئ بيشء مجيع أجزائه؛ حتى ال يكون فيها فضل لغريه.
وأورد مصطفى صادق الرافعي يف كتابه (إعجاز القرآن) قوال نسبه للرسول  وهو :ملا نشأت ..قبغِّض ْت إِ َّيل األوثان،
و قبغِّض إِ َّيل الشعر ..وهو قول ال أصل له ،وال سند بدليل ماورد من سامع النبي  للشعر وحمبته له يف مواضع كثرية ،فقد
أخرج البخاري يف (األدب املفرد) عن عمر بن الرشيد عن أبيه أنه قال :استنشدين رسول اهلل  من شعر أمية بن أيب الصلت،
فأنشدته؛ حتى أنشدته مائة قافية.
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قال :وقد يصدقون ،فيمتلئ غريهم صدقا ،وقد استثنى اهلل تعاىل املؤمنني ،فقالِ ﴿:إ َّال ا َّل ِذين
ات وذكروا ا َّ ِ
احل ِ
آم قنوا وع ِم قلوا الص ِ
رصوا ِم ْن ب ْع ِد ما قظ ِل قموا وسي ْعل قم ا َّل ِذين ظل قموا أ َّي
َّ
ق
هلل كثري ًا وانْت ق
قمنْقل ن
ب ينْق ِل قبون ﴾ (الشعراء ،)227:وقد ورد يف احلديث أنه ملا نزلت ﴿:والشعرا قء يت َِّب قع قه قم
ا ْلغ قاوون ﴾ ،جاء حسان بن ثابت ،وعبد اهلل بن رواحة ،وكعب بن مالك إىل رسول اهلل  ،وهم
يبكون فقالوا :قد علم اهلل حني أنزل هذه اآلية أنا شعراء .فتال النبي ِ ﴿:إال ا َّل ِذين آم قنوا وع ِم قلوا
ات ﴾ ثم قال( :أنتم) ﴿ وذكروا ا َّ ِ
احل ِ
الص ِ
رصوا ِم ْن ب ْع ِد ما قظ ِل قموا
َّ
ق
هلل كث ًريا ﴾ قال( :أنتم ) ﴿ ،وانْت ق
﴾ قال( :أنتم)()1

وقد روي عن كعب بن مالك أنه قال للنبي  :إن اهلل ،عز وجل ،قد أنزل يف الشعر ما
أنزل ،فقال ( :إن املؤمن جياهد بسيفه ولسانه ،والذي نفيس بيده ،لكأن ما ترموهنم به ن ْضح
الن ْبل)()2

قلت :أما إن قلت هذا ،فقد كان يف اإلسالم شعراء كثريون يمتلئون صدقا ،وقد قدموا
لإلسالم أعظم ما يقدمه مسلم ناصح.
قال :ولذلك تراين قد بدأت هبم يف هذا الدفرت.

وقد ذكر الشيخ عبد القاهر اجلرجاين ثالثة وجوه لذم الشعر؛ وهي:
األول :أن قيذ َّم الشعر من حيث املضمون .أي :من حيث ما يتضمنه من قفحش و قنبو عام تقتضيه األخالق.
الثاين :أن قيذ َّم من حيث الوزن والقافية .وهذه ناحية صناعية.
الثالث :أن قيذ َّم العتبارات تتصل بالشاعر.
ونحن يف هذا الفصل كام يف سائر الرسائل ال نعترب إال األول ،باعتبار الثاين يرجع إىل الصناعة ،والثاين يرجع إىل شخصية
الشاعر ،ال إىل ما قاله ،واملؤمن يستفيد احلكمة وال هيمه من أي وعاء خرجت.
( )1رواه ابن أيب حاتم ،وابن جرير ،من رواية ابن إسحاق ،وقد شكك يف صحة هذه الرواية باعتبار السورة مكية ،وهؤالء
كانوا يف املدينة ،ومنهم من تأخر إسالمه ،ولكن هذا ومثله ال حيمل عىل سبب النزول وإنام حيمل عىل التفسري ،فهؤالء الصحابة
الشعراء طبقوا عىل أنفسهم املعنى السلبي لآليات ،فصحح هلم رسول اهلل  ذلك.
( )2رواه أمحد.
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شعراء من الصحابة
قلت :قد رأيت ذلك ،وتعجبت منه ،فكيف التقيت بابن رواحة ،أو بحسان.
قال :لقد التقيت بشعرهم ،وأعجبت به ،والحظت فيه من الصدق ما مل أحلظه يف مجيع
أشعار الدنيا ،فليس هناك من هو أحق باملدح من رسول اهلل .
عبد اهلل بن رواحة:
قلت :فلنبدأ بعبد اهلل بن رواحة ،فإين أراه يستهل قائمة الشعراء يف دفرتك هذا.
قال :أجل ..فيل حمبة خاصة هلذا الشاعر املحب الصادق.
قلت :وكيف ال به ،وهو من املنتجبني من أصحاب النبي  ، وقد حرض بيعتي العقبة
بدرا وأحدً ا واخلندق ..وأكرمه اهلل بالشهادة يف حياة رسول اهلل .
األوىل والثانية ،وشهد ً
قال :وفوق ذلك كان أحد شعراء النبي  ،وكان بني يدي النبي  يف عمرة القضاء،
وكان يقول:
خلوا بني الكق َّفار ع ْن س ِ
بيل ِه ن ْ ِ
رض قبكق ْم عىل تن ِْز ِيل ِه
رض ًبا قي ِز قيل اهلام ع ْن م ِق ِيل ِه و قي ْذ ِه قل اخل ِليل ع ْن خ ِليـله
ْ
فنادى عليه عمر وقال له :يف حرم اهلل وبني يدي رسول اهلل تقول هذا الشعر؟ فقال له النبي
( :خ ِّل عنه يا عمر ،فوالذي نفيس بيده لكالمه أشد عليهم من و ْقعِ

النبل)()1

وقد أنشد ذات يوم من شعره بني يدي النبي  قوله:
ِ
ْ
رب
ف
إِ ِّين تف َّر ْس قت فِيك اخل ْري أع ِْر قف قه واهللق ي ْع ِر ق
أن ما خانني اخل ق
أنْت النبي ومن قحيرم شفاع قته يوم ِ
احلس ِ
اب لقدْ أزْ رى بِ ِه القد قر
ق ْ
ْ
ْ ْ
ِ
نرصا كالذي نرصوا
ف َّثبت اهللق ما آتاك م ْن قح ْس نن تثبِيت موسى و ْ ً

( )1رواه أبو يعيل.
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فدعا له الرسول  قائال( :وإياك فث َّبتك اهلل)()1

وكام نرص عبد اهلل اإلسالم يف ميدان الكلمة ،فقد نرصه باقتدار يف ميدان احلرب واجلهاد
بشجاعته وفروسيته.
ففي شهر مجادى األوىل من السنة الثامنة للهجرة ،علم الرسول  أن الروم قد حشدوا
جيوشهم استعدا ًدا للهجوم عىل املسلمني ،فأرسل النبي ً 
جيشا إىل حدود الشام عدده ثالثة
أمريا عىل اجليش،
آالف مقاتل؛ ليؤ ِّمن احلدود اإلسالمية من أطامع الروم ،وجعل زيد بن حارثة ً
وقال هلم( :إن قتل زيد فجعفر ،وإن قتل جعفر فعبد اهلل بن رواحة)
فلام وصل جيش املسلمني إيل حدود الشام ،علموا أن عدد جيش الروم مائتا ألف فارس،
فقالوا :نكتب إىل النبي لريسل إلينا مد ًدا من الرجال ،أو يأمرنا أن نرجع أو أي أمر آخر ،فقال هلم
ابن رواحة( :يا قوم ،واهلل إن التي تكرهون هي التي خرجتم تطلبون ،إهنا الشهادة ،وما نقاتل
الناس بعدد وال قوة وال كثرة ،إنام نقاتلهم هبذا الدين الذي أكرمنا اهلل به .فانطلقوا فإنام هي إحدى
احلسنيني ،إما ظهور وإما شهادة)
فكرب املسلمون وواصلوا مسريهتم حتى نزلوا قرية بالشام تسمى مؤتة ،وفيها دارت احلرب،
وقاتل املسلمون أعداءهم قتا ً
ال شديدً ا ،وأخذ زيد بن حارثة يقاتل ومعه راية املسلمني ،فاستشهد
زيد ،فأخذ الراية جعفر بن أيب طالب ،وراح يقاتل يف شجاعة حتى استشهد ،فأخذ عبد اهلل الراية،
فأحس يف نفسه بعض الرتدد ،ولكنه عان ما تشجع ،وراح يقاتل يف شجاعة ويقول:
ل قتك ِ
ْرهنَّه
أ ْو
لتن ِْزلِنَّه طائِع ًة
ن ْف قس
يا
أ ْقس ْم قت
أر ِ
قكن ِ
اجلنَّ ْة
تكْر ِهني
اك
قم ْطمئِنَّة م ِايل
ْت
فطاملا
قدْ
متنَّي ِ
قأعْطِيت
ت
متقويت وما
قت ْقت ِىل
إال
ن ْف قس
يا
فقدْ
ْ
قش ِق ِ
تأ َّخر ِ
قه ِد ِ
يت
فقد
ت
يت وإِ ْن
ف ْعل قهام
ت ْفع ِىل
إِ ْن
ْ
( )1رواه ابن سعد.
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ونال عبد اهلل الشهادة ،وحلق بصاحبيه زيد وجعفر.
وقد كان فوق هذا مثال املسلم الصادق ،وقد أرسله النبي  إىل هيود خيرب؛ ليأخذ اخلراج
واجلزية مما يف أراضيهم ،فحاولوا إعطاءه رشوة؛ ليخفف عنهم اخلراج ،فقال هلم :يا أعداء اهلل،
إيل من القردة
إيل ،وألنتم أبغض َّ
تطعموين السحت؟ واهلل لقد جئتكم من عند أحب الناس َّ
واخلنازير ،وال حيملني بغيض إياكم وحبي إياه عىل أن ال أعدل عليكم.
حسان بن ثابت:
كان االسم الثاين يف دفرت الغريب يف هذا الفصل هو اسم الشاعر املشهور (حسان بن ثابت)
فطلبت من الغريب أن حيدثني عنه ،فقال:
لقد ورد يف احلديث أن النبي  كان يضع حلسان املنرب يف املسجد يقوم عليه قائ ًام هيجو
الذين كانوا هيجون النبي  ،فقال رسول اهلل ( :إن روح القدس مع حسان ما دام ينافح عن
رسول اهلل )1()

ومن قصائده التي رثى هبا رسول اهلل :)2( 
رسم

بطيبة

للرسول

ومعهد منري

وقد

الرسوم

تعفو

وهتمد

وال متتحي اآليات من دار حرمة هبا منرب اهلادي الذي كان يصعد
وواضح
هبا

آثار

حجرات

وباقي
كان

معامل وربع

ينزل وسطها من

معارف مل تطمس عىل العهدآهيا أتاها

له

فيه

مصىل

ومسجد

اهلل

نور

يستضاء

ويوقد

البىل

فاآلي

منها

جتدد

عرفت هبا رسم الرسول وعهده وقربا هبا واراه يف الرتب ملحد
ظللت هبا أبكي الرسول فأسعدت عيون ومثالها من اجلفن تسعد
( )1رواه أبو داود.
( )2هذه القصيدة والقصائد التالية من روابة ابن إسحق يف سرية ابن هشام.
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يذكرن

آالء

الرسول

مفجعة

قد

شفها

وما
فقد

أرى هلا

حمصيا

أمحد فظلت

نفيس

آلالء

تبلد

فنفيس

تعدد

الرسول

وما بلغت من كل أمر عشريه ولكن لنفيس بعد ما قد توجد
أطالت وقوفا تذرف العني جهدها عىل طلل القرب الذي فيه أمحد
فبوركت يا قرب الرسول وبوركت بالد

ثوى

فيها

الرشيد

املسدد

طيبا عليه

بناء

من

صفيح

منضد

وقد

غارت

منك

ضمن

وبورك

حلد

هتيل

عليه

الرتب

أيد

وأعني عليه

لقد

غيبوا

حلام

وعلام

ورمحة عشية

علوه

بذلك

أسعد

ال

يوسد

الثرى

وراحوا بحزن ليس فيهم نبيهم وقد وهنت منهم ظهور وأعضد
يبكون من تبكي السموات يومه ومن قد بكته األرض فالناس أكمد
وهل

عدلت

تقطع

فيه

يوما
منزل

رزية
الوحي

هالك رزية

إمام

هلم

عفو عن

هيدهيم

فيه

عنهم وقد كان ذا نور يغور وينجد

يدل عىل الرمحن من يقتدي به وينقذ
احلق

يوم

مات

حممد

؟

من

اخلزايا

هول

ويرشد

جاهدا معلم صدق إن يطيعوه يسعدوا

الزالت يقبل عذرهم وإن

حيسنوا

فاهلل

باخلري

أجود

وإن ناب أمر مل يقوموا بحمله فمن

عنده

تيسري

ما

يتشدد

الطريقة

يقصد

فبينا

هم

يف

نعمة

اهلل

بينهم دليل

به

هنج

عزيز عليه أن جيوروا عن اهلدى حريص عىل أن يستقيموا وهيتدوا
عطوف

عليهم

ال

يثنى

جناحه إىل

كنف

حينو

عليهم

ويمهد

فبينا هم يف ذلك النور إذ غدا إىل نورهم سهم من املوت مقصد
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حممودا

فأصبح

اهلل

إىل

حق

راجعا يبكيه

وحيمد

املرسالت

وأمست بالد احلرم وحشا بقاعها لغيبة ما كانت من الوحي تعهد
قفارا سوى معمورة اللحد ضافها فقيد
فاملوحشات

ومسجده

يبكينه
له

لفقده خالء

وباجلمرة الكربى له ثم أوحشت ديار

وغرقد

بالط
فيه

مقام

ومقعد

وعرصات

وربع

ومولد

فبكي رسول اهلل يا عني عربة وال أعرفنك الدهر دمعك جيمد
وما لك ال تبكني ذا النعمة التي عىل
فجودي
وما

عليه

فقد

بالدموع

املاضون
ذمة

بعد

أعف
وأبذل

منه

للطريف

حممد وال

مثله

ذمة وأقرب
وتالد إذا

حتى
منه

ضن

وأمنع
وأثبت

فرعا

رباه

وليدا

تناهت

وصاة

أقول

وال

وليس

هواي

ال

ينكد

كان

يتلد

بام

جدا

أبطحيا

يسود

يف

العال دعائم

عز

شاهقات

تشيد

الفروع

ومنبتا وعودا

غذاه

وأثبت
يف

القيامة

يفقد

نائال

معطاء

وأكرم صيتا يف البيوت إذا انتمى وأكرم
ذروات

منها

وأعويل لفقد الذي ال مثله الدهر يوجد

مثل

وأوذ

الناس

سابغ

يتغمد

اخلريات

رب

ممجد

فاستتم

متامه عىل

املسلمني

بكفه فال العلم حمبوس وال الرأي يفند

لقويل

عائب من الناس إال عازب العقل مبعد

يلقى
نازعا

عن

ثنائه لعيل

أكرم

املزن

فالعود

أغيد

به

يف

جنة

اخللد

أخلد

مع املصطفى أرجو بذاك جواره ويف نيل ذاك اليوم أسعى وأجهد
ومن مرثياته يف رسول اهلل :
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ما

بال

جزعا

عينك

عىل

ال

املهدي

تنام

كأنام كحلت

أصبح

مآقيها

وأمي

بأيب

أأقيم
أو

حل

يا

بكر

نورا

شهدت

بعد

وفاته

متبلدا متلددا

بعدك

باملدينة
اهلل

أمر
آمنة

أضاء

يف

جنة

الفردوس

صبحت

حمصنة

بكرها ولدته

سم

األسود

بسعد

الربية

كلها من

هيد

للنور

املبارك

هيتدي

معا

ونبينا يف

جنة

تثنى

عيون

احلسد

فاكتبها

لنا يا ذا اجلالل وذا العال والسودد

ما

بقيت

هبالك إال

بكيت

عىل

النبي

حممد

أنصار

النبي

ورهطه بعد

املغيب

يف

سواء

امللحد

كلون

اإلثمد

مل

نجحد

ساعة

مشهد

املبارك

أمحد

ضاقت باألنصار البالد فأصبحوا سودا
ولقد

ليتني

املبارك

يا

يا

ليتني

مل

أولد

األسعد

رب

ويح

يا

النبي

املهتدي

فينا

عىل

أسمع

بينهم يا

يوم

يف

االثنني

بقيع

الغرقد

عاجال يف روحة من يومنا أو من غد

فامجعنا

واهلل

قبلك

وفاته يف

فظللت

بكحل

ثاويا يا خري من وطئ احلىص ال تبعد

وجهي يقيك الرتب هلفي ليتني غيبت
من

األرمد

ولدناه

واهلل

أكرمنا

صىل

اإلله

وفينا
به

ومن

قربه وفضول

وهدى
حيف

وجوههم

به أنصاره

نعمته
يف

بعرشه والطيبون

كل
عىل

بنا

ومن مرثياته يف رسول اهلل :
نب

املساكني

أن

اخلري

فارقهم مع

النبي

توىل

عنهم

سحرا

من ذا الذي عنده رحيل وراحلتي ورزق أهيل إذا مل يؤنسوا املطرا
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أم من نعاتب ال نخشى جنادعه إذا اللسان عتا يف القول أو عثرا
كان

الضياء

فليتنا
مل

يرتك

ذلت

وكان

يوم

واروه

اهلل

رقاب

النور

منا
بني

نتبعه بعد اإلله وكان السمع والبرصا
بملحده وغيبوه

وألقوا

املدرا

فوقه

بعده

أحدا ومل يعش بعده أنثى وال ذكرا

النجار

كلهم وكان أمرا من امر اهلل قد قدرا

واقتسم الفيء دون الناس كلهم وبددوه

جهارا

هدرا

بينهم

ومن مرثياته يف رسول اهلل :
آليت ما يف مجيع الناس جمتهدا مني

ألية

بر

غري

إفناد

تاهلل ما محلت أنثى وال وضعت مثل

الرسول

نبي

األمة

اهلادي

بذمة

جار

أو

بميعاد

من الذي كان فينا يستضاء به مبارك

األمر

ذا

عدل

وإرشاد

أمسى نساؤك عطلن البيوت فام يرضبن

فوق

وال

برا

خلقا

اهلل

من

بريته أوذ

قفا

سرت

بأوتاد

مثل الرواهب يلبسن املباذل قد أيقن بالبؤس بعد النعمة البادي
يا أفضل الناس إين كنت يف هنر أصبحت منه كمثل املفرد الصادي
ومن شعره القصيص الذي أرخ به لبعض أحداث السرية النبوية قوله مؤرخا ملا
حصل يف غدير خم(:)1
ينادهيم

يوم

الغدير

نبيهم

بخم وأسمع بالرسول مناديا

( )1من رواته احلافظ أبو نعيم االصبهاين املتوذ  430أخرجه يف كتابه  -ما نزل من القرآن يف عيل ج  1ص  232وفيه:
فقال حسان :إئذن يل يا رسول اهلل؟ أن أقول يف عيل أبياتا تسمعهن .فقال :قل عىل بركة اهلل .فقام حسان فقال :يا معرش مشيخة
قريش؟ أتبعها قويل بشهادة من رسول اهلل يف الوالية ماضية ..وقد كتب العالمة الشيخ عبد احلسني األميني يف ذلك كتابا
بعنوان :حسان بن ثابت وشعره يف الغدير.
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فقال :فمن موالكم ونبيكم؟

فقالوا ومل يبدوا هناك التعاميا:

نبينا

ومل تلق منا يف الوالية عاصيا

فقال له :قم يا عيل؟ فإنني

رضيتك من بعدي إماما وهاديا

فمن كنت مواله فهذا وليه

فكونوا له أتباع صدق مواليا

هناك دعا اللهم وال وليه

وكن للذي عادا عليا معاديا

إهلك

موالنا

وأنت

كعب بن زهري:
من أسامء الشعراء التي رأيتها يف دفرت الغريب اسم (كعب بن زهري) ،فسألت الغريب
عنه ،فقال :هذا كعب بن زهري ،كان شاعرا فح ً
ال جميد ًا ،وهو صاحب الربدة املعروفة ،والتي يقول
فيها:
بان ْت قسعا قد فق ْلبي اليوم

م ْت قب ق
ول قمت َّيم

إِ ْثرها

مل

قجيز

م ْك قب ق
ول

ِ
ْح ق
ول
وما قسعاد غداة الب ْني إِذ عرض ْت إالَّ أغن غ ِض ق
يض ال َّطرف مك ق
وما تدق وم عىل العه ِد ِ
الذي زعم ْت كام تل َّو قن يف أ ْثو ِاهبا ال قغ ق
ول
ْ
ق
قمت ْ ِس قك املاء الغرابِ قيل
بالو ِّد الذي زعم ْت إِالَّ كام
وال مت َّس قك
ق
مو ِ
كان ْت مو ِ
اعيدق قع ْر قق ن
األ ق
إِالَّ
وب هلا مث ً
باطيل
اعيدق ه
ال وما
ْت أ َّن رسول اهللِ أ ْوعدين والع ْف قو ِعنْد رس ِ
ول اهللِ م ْب قذ ق
ول
قن ِّبئ ق
ق
ق
مو ِ
م ْه ً
وت ْف ِص قيل
اعيظ
فيها
ال هداك الذي أعْطاك نافلة ْال قق ْرآن
شاة ومل قأ ْذنِب ولو ك قثر ن
ال الو ِ
ال ت ْأ قخذ ِّين بأ ْقو ِ
ت ِ َّيف األ ق
قاويل
ْ
ْ
ق
فلام بلغ قوله:
إِ َّن

الر قسول
َّ

لنقور

قي ْستضا قء

به وصارم ِمن سي ِ
وف اهللِ م ْس قل ق
ول
ْ ق ق

يف قع ْصبة ِم ْن ققر ْي ن
ش قال قائِ قل قه ْم بِب ْط ِن
ف ي ْوم
زا قلوا فام زال أنْكاس وال قك قش ق
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مكَّة

ملَّا

الِ َّلق ِ
اء

أ ْسل قموا

زق و قلوا

وال

قسود

مع ِاز قيل

ن
قريش ،كأنه يومي إليهم أن يسمعوا ،حتى قال:
نظر رسول اهلل  إىل من عنده من
رضب إِذا ع َّرد السو قد التَّنابِ قيل
ي ْم قشون م ْشى اجلامل ال قب ْه ِم ي ْع ِص قم قه ْم
ْ
يعرض باألنصار ،لغلظتهم عليه ،فأنكرت قريش عليه وقالوا :مل متدحنا إذ هجوهتم ،فقال:
ِ
صاحلي األنْصار
ف احلي ِاة فال يز ْل يف ِم ْقنب من
َّ قه رش ق
م ْن
ا ِ
اهلياجِ
اجل َّبار
وس ْطو ِة
لِنبِيِ ِّه ْم ي ْوم
قن قفوسهم
لباذلني
يتط َّه قرون

كأ َّن قه

قن قسك

هلم ِبد ِ
ماء

م ْن

علِ ققوا

ِمن

ال قك َّف ِار

فكساه النبي  بردةً..

شعراء الربدة
قلت :لقد ذكرتني بالربدة..
قال :بردة البوصريي !؟
قلت :أجل ..فالصبيان عندنا ال يزالون حيفظوهنا ويرددوهنا.
قال :بوركت تلك الربدة ،وبورك قائلها ..لقد فتحت يف سامء الشعر املحب لرسول اهلل 
فتوحا عظيمة.
قلت :ما تقصد؟
قال :لقد سن البوصريي يف الشعر سنة محيدة ال زلنا نحيا آثارها إىل اليوم ،فقد وجه الشعر
الذي تاه فيه الكثري يف أودية األماين نحو قبلة رسول اهلل .
قلت :صدقت ..فال زال للربدة ومن هنج هنجها آثار طيبة إىل اليوم.
البوصريي:
قال :فلذلك تراين وضعت البوصريي يف قمة املادحني للنبي .
قلت :لقد كان شاعرا فحال.
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قال :مل يكن شاعرا فقط ،بل كان أمري شعراء املديح النبوي بال منازع ..فقد وقف شعره عىل
مدح النبي  ، )1(وكان من ثامر مدائحه النبوية (بائياته الثالث) ،التي بدأ إحداها بلمحات
تفيض عذوبة ورقة استهلها بقوله:
وافاك

العظيم

بالذنب

املذنب خجال
ق

نفسه

عنف
قي ق

ِّب
و قيؤن ق

ويستهل الثانية بقوله:
املصطفى

بمدح

يا

غتفر
ق
القلوب و قت ق

والذنوب
ق

اخلطايا

أما الثالثة ،وهي أجودها مجي ًعا ،فيبدؤها بقوله:
أزمعوا

وشدوا

البني

الركابا فاطلب

الصرب

ِّ
وخل

العتابا

وله عدد آخر من املدائح النبوية اجليدة ،من أروعها قصيدته (احلائية) ،التي يقول فيها
مناجيا اهلل عز وجل:
يا

من

ندعوك

خزائن

ملكه

مملوءة كر ًما

فقر

إليك

وحاجة وجمال

عن

فاصفح عن العبد امليسء تكر ًما إن
ْ

عطائه

وباب
ق
فضلك
الكريم

عن

مفتوح

للعباد

فسيح

امليسء

صفوح

وقصيدته الدالية التي يبدؤها بقوله:
إهلي عىل كل األمور لك احلمد فليس ملا أوليت من نع نم حد
لك األمر من قبل الزمان وبعده وما لك قبل كالزمان وال بعدق

كبريا من القصائد واألشعار ضمها ديوانه الشعري الذي حققه حممد سيد كيالين ،و قطبع بالقاهرة
( )1ترك البوصريي عد ًدا ً
سنة ( 1374هـ= 1955م) ،وقصيدته الشهرية الربدة (الكواكب الدرية يف مدح خري الربية) ،والقصيدة (املرضية يف مدح خري
الربية) ،والقصيدة (اخلمرية) ،وقصيدة (ذخر املعاد) ،والمية يف الرد عىل اليهود والنصارى بعنوان( :املخرج واملردود عىل
النصارى واليهود) ،وقد نرشها الشيخ أمحد فهمي حممد بالقاهرة سنة ( 1372هـ= 1953م) ،وله أيضا (هتذيب األلفاظ
العامية) ،وقد طبع كذلك بالقاهرة ..وقد قت ِّ
ويف البوصريي باإلسكندرية سنة ( 695هـ= 1295م) عن عمر بلغ  87عا ًما.

104

ن
أمرا ليس من كونه قبد
وحكمك
ماض يف اخلالئق نافذ إذا شئت ً
ق
وله قصيدة أخرى عىل وزن (بانت سعاد) ،ومطلعها:
متى

إىل

باللذات

أنت

ق
ق
مسئول؟!
مشغول وأنت عن كل ما قدمت

قلت :ولكن تظل قصيدته التي يقول فيها:
ن
جريان بذي سلم مزجت دم ًعا جرى من مقلة بد ْم؟
أ ِم ْن تذكر
ن
ق
الربق يف الظلامء من إِض ْم؟
كاظمة وأومض
الريح من تلقاء
أم هبت
ق
هيم؟
فام لعينيك إن قلت اكففا مهتا؟ وما لقلبك إن قلت استفق
ْ
والتي سامها (الكواكب الدرية يف مدح خري الربية) ،واملعروفة باسم (الربدة) تظل من
عيون شعره ،بل من عيون الشعر العريب ،ومن أروع قصائد املدائح النبوية.
وقد زاد يف مجاهلا أهنا قصيدة طويلة تقع يف  160بيتًا ،كل بيت منها يمتلئ حمبة وشوقا
لرسول اهلل  ،ويدل عىل الصدق العظيم الذي كانت متتلئ به نفس صاحبها.
قال :ومن دالئل هذا الصدق أنه مل تلق قصيدة يف الدنيا ذلك االهتامم الذي لقيته الربدة
حيث ولدت شعرا كثريا يف مدح النبي  ال يزال مادة هامة للفن اإلسالمي الرفيع ..فقد
شطرت ومخست وسدست وسبعت:
فممن شطرها اإلمام أمحد بن رشقاوى ،كام يف قوله:
( أكرم بخلق نبى زانه خلق ) مواله
خصنا

و

بنبى

طاب

عظمه

يف

أفصح

الكلم

حمتده ( باحلسن مشتمل بالبرش متسم )

وممن مخسها اإلمام شمس الدين الفيومى ،كام يف قوله:
كأنه

البدر

باد

كأنه

الليث

خيشى

وسط

هالته كأنه الغيث يرجى حسن حالته

من

جاللته)

بسالته (

كأهنوهو

(يف عسكر حني تلقاه وذ حشم )
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فرد

من

وممن سدسها األستاذ عباس الديب ،كام يف قوله:
يطهرذو

يا رب باملصطفى عشنا نصائحه كيام

جوارحه

شوق

مذ جئت للساح صبا كى أصاحله أصبحت يف احلبواألحباب صادحه
خلالىص

( ومنذ ألزمت أفكارى مدائحه وجدته

ملتزم

خري

)

وممن سبعها اإلمام القاىض البيضاوى صاحب التفسري ،كام يف قوله:
اهلل

منه

إلينا

اخلري

مستبق عىل

نبى

لسان

طلق

وجهه

فالشمس من نوره والبدر والفلق واملسك من رحيه ذ األفق يعتبق
واجلود من كفه ذ اخللق مندفق (أكرم
(باحلسن

مشتمل

بخلق

بالبرش

نبى

متسم

خلق)

زانه

)

قلت :أفال نتربك بروايتها واالستامع إليها؟
قال :ال ينبغي أن نقرص يف ذلك ..وقد وفقني اهلل فحفظتها عن ظهر قلب.
قلت :لقد بدأها بذكر حبه..
قال :أجل ..فقد قال يف بدايتها:
ن
جريان بذي سل ِم مز ْجت دمعا جرى ِمن قمقل نة
ِأم ْن تذك ِِّر
الربق يف ال َّظ ِ
ِ
أ م هب ِ
ق
لامء ِمن
تلقاء كاظِم نة وأومض
الريح ِمن
ت
ق
َّ
فام لِعينيك اِن ققلت ا ْك قففا مهتا وما لقلبِك اِن قلت است ِف ْق
َّ
احلب قمنكتِم ما
أن
أحيسب الصب
َّ
لوال اهلوى مل قت ِر ْق دمعا عىل طلِ ِل وال

بني

منس ِج نم

أ ِر ْقت

لِ ِذك ِْر

منه
ِ
البان

بِد ِم
اِض ِم
هيِ ِم

و قم ْضط ِر ِم
والعل ِم

فكيف قتنْكِ قر حبا بعدما ش ِهدت به عليك قع ق
والسق ِم
دول الدم ِع
َّ
وأثبت الو ْجدق خ َّطي ع ْرب نة وضنى مثل البه ِار عىل خدَّ يك والعن ِم
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طيف من أهوى فأ َّرقنِي واحلقب
ق
ى
نعم
يا الئِمي يف اهلوى ال قع ْذ ِر ِّي معذر ًة ِمنِّي اليك ولو أنْص ْفت مل ت قل ِم
عدتْك حايل ال ِ ي بمست ِ نرت عن الو ِ
بمنح ِس ِم
شاة وال دائي
ق
ق
ق ْ
ِّ
ِ
ِ
ب ع ِن ال قع َّذ ِ
ال يف صم ِم
حم َّْضتنِي الن ْصح لكِ ْن ل ق
ست أسم قع قه ا َّن املقح َّ
ِ
يعرت قض

ِ
اللذات

باألملِ

قلت :لطاملا سمعت هذه األبيات وتعجبت منها.
قال :تتعجب من حديثه عن احلب يف بداية قصيدة يريد منها مدح نبيه .
قلت :أجل ..وقد فعل مثل ذلك كعب بن زهري ..وقد قرأت تربيرات لذلك مل
أستسغها.
قال :أما أنا ..فقد فتح اهلل عيل من الفهم يف ذلك ما عرفت به

ذلك.

قلت :فبرشين به.
قال :لقد رأيت ـ من خالل صحبتي الطويلة للمسلمني ـ أهنم صنفان:
أما أوهلام ..فيمتلئون رقة وعذوبة ..ومتتلئ قلوهبم من املشاعر واملواجيد ما ال طاقة
هلم بحبسه.
وأما ثانيهام ..فقد يمتلئون عقال وحكمة ..ولكن عيوهنم جامدة ،وقلوهبم ال يكاد
حيركها يشء.
قلت :ال أرى هذا خاصا باملسلمني وحدهم ..فجميع البرش يدخلون ضمن هذين
الصنفني.
قال :ولذلك ترى هؤالء الشعراء يبدأون بذكر املحبة ليغلقوا األبواب أمام اجلامدين،
وكأهنم يقولون هلم :هذه الكلامت ال يمكنكم أن تفهموها ..ألنكم مل تذوقوا ما ذقنا..
فدعونا وشأننا.
ابتسمت ،وقلت :لقد تنبأ البوصريي بام القت بردته من اإلنكار إذن؟
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قال :أال تعلم أن الشاعر مل يسم شاعرا إال بعد أن نال من احلس املرهف ما جعله يرى
ما ال يرى غريه؟
قلت :صدقت يف هذا ..ولكني مل أزل حائرا يف هذا املحبوب الذي بدأ البوصريي
يتغنى به.
قال :وهل هناك إال حممد ..البوصريي ال يتحدث إال عن رسول اهلل  ؟
قلت :البعض اعتربها غزال ال خيتلف عن غزل املجنون.
قال :ولكن البوصريي عاقل وليس جمنونا ..وما كان للعاقل أن يقع يف شباك احلب
املدنس.
قلت :إن هؤالء يدافعون عىل أهنا من الغزل املرتبط بالنساء..
قال :فلفهموا ما يشاءون ..ولكن أخربين أهيام أقوم قيال :من سمع هذه األبيات
فحركت قلبه شوقا لرسول اهلل  ..أو من سمع هلذه األبيات ،فراح يتصور الشاعر يناجي
معشوقته ويشكو آالمه هلا.
قلت :الشك أن الفريق األول أعقل بكثري من الفريق الثاين.
قال :فال ترغب عن العقالء إىل غريهم.
قلت :بعد ذكر البوصريي ملواجيده راح يتحدث عن النفس..
قاطعني الغريب ،وقال :ألن النفس هي احلجاب األعظم بني األنا وحممد ..اسمع ما
يقول يف هذا:
الش ْي ِ
َّ
اِ ِّين َّاهت ْم قت نصيح َّ
ب أبعدق يف قن ْصحن ع ِن الته ِم
ب ِيف عذ ِيل
والش ْي ق
ِ
الش ْي ِ
َّ
َّ
ب واهلر ِم
بالسوء ما اتَّعظت ِمن جهلِها بنذير
فان أ َّمار ِيت
اجلميل ِقرى ض ن
ت ِمن ِ
ِ
الف ِ
يف
عل
وال أعدَّ ْ
لو

كنت
ق

أعلم
ق

ِّأين

ما

كتمت
قأو ِّق قر قه
ق
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برأيس

غري

حمق ِ
تش ِم

أمل َّ
ِ َّ ا بدا يل منه بالكت ِم

من

يل بِر ِّد ِمجاح

ِمن غوايتِها كام
شهوهتا اِ َّن

قيرد
الطعام

ِمجا قح
قوي
قي ِّ

ِ
اخليل
شهوة

بال قل قج ِم
الن َِّه ِم

فال ت قر ْم باملعايص ك ْرس
ِ
َّفس كالط ِ
ب الرضاع وإِ ِ ِْن ت ْفطِ ْم قه ينفطِ ِم
ب عىل قح ِّ
فل إِ ْن قهتم ْله قش َّ
والن ق
ِ
ْ ِ
وحاذر أن قتو ِّلي قه اِ َّن اهلوى ما تو َّىل قي ْص ِم أو ي ِص ِم
فارصف هواها
وهي يف األعامل سائِمة واِ ْن ِهي استحل ِ
ِ
ت املرعى فال قت ِس ِم
وراعها
ْ
ْ
ِ
ق
حيث مل يدْ ِر أ َّن الس َّم يف الدَّ س ِم
للمرء قاتِل ًة ِمن
حسن ْت ل َّذ ًة
كم
َّ
واخش الدَّ سائِس ِمن جو نع ِ
ْ
رش ِمن التخ ِم
ومن ِشب نع ف قر َّب خممص نة
ٌّ
ن
واست ِ
ِمحية النَّد ِم
ألت ِمن املح ِار ِم وا ْلز ْم
فر ِغ الدمع ِمن
عني ق ِد ا ْمت ْ
وخالِ ِ
ِ
فاهتِ ِم
واعص ِهام واِ ْن مها حم َّضاك النصح
ف النفس والشيطان
َّ
تعرف كيد اخلص ِم واحلك ِم
ق
وال قتطِ ْع منهام خصام وال حكام فأنت
قلت :إن هذه االبيات متتلئ توجيهات تربوية راقية؟
قال :أجل ..فالنفس التي ب حممدا  ينبغي أن يكون هلا من الطهارة ما تنال به
رشف هذه الصحبة.
قلت :لست أدري مل عقب الشاعر ذكره ملحبوبه بذكر النفس..
قال :ألن احلب هو أعظم الدوافع السلوكية.
قلت :مل أفهم..
قال :من امتأل قلبه بمحمد  سيمتلئ قلبه بحب الطهارة ..فإذا أحب الطهار اندفع
للسلوك إليها.
قلت :احلب يفعل هذا.
قال :يفعل أكثر من هذا ..فاملحب ال يكل عن طاعة حمبوبه.
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قلت :بعد ذلك دخل الشاعر حرضة احلبيب..
قال :أجل ..بعد أن طهر أرض القلب باحلب ..وطهر أرض النفس بالدموع دخل
عىل احلبيب..
قلت :مل كل هذا؟
قال :ألنه ال يمكن أن تدخل حرضة احلبيب ..ويف قلبك األهواء املدنسة ،ويف نفسك
املستنقعات واملزابل.
قلت :وعيت هذا ..ووعيت من خالل الواقع خطره.
قال :وما خطره؟
قلت :رأيت أقواما من الناس ..عقوهلم جامدة ..وقلوهبم خامدة ..ونفوسهم متتلئ
باألوباء ..ثم يدخلون إىل سنة رسول اهلل  ..فال يرون منها إال ما يشوه مجال من استنوا
بسنته.
قال :فأرشد هؤالء إىل البوصريي وأحفاد البوصريي.
قلت :كيف أرشدهم إليه ..وهم حيملون سيوفهم عليه.
قال :فأنبئهم أن سنة رسول اهلل  تبدأ من الداخل ..فمن مل يزين باطنه بسنة الرمحة
واللطف واملودة مل يظهر عىل ظاهره إال اخلراب.
قلت :صدقت ..وقد بلينا باخلراب الذي تتحدث عنه ..عد بنا إىل الربدة ..وعد بنا إىل
أمجل أبياهتا.
قال :أمجل أبياهتا هي األبيات التي مدح فيها احلبيب  ..لقد قال يف ذلك:
ِ
الرض ِمن ور ِم
أن اشتك ْت قدما قه
لمت قسنَّة من أحيا الظالم اىل
ظ ق
َّ
ِ
وشدَّ ِمن سغ ن
احلجارة ك ْشحا ً قم ْرتف األد ِم
ب أحشاء قه وطوى ت
ِ
اجلبال الشم ِمن ذه ن
ق
نفسه فأراها أ َّيام شم ِم
ب عن
وراود ْت قه
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وأكَّدت زق هده فيها رضور قته اِ َّن الرضورة ال تعدق و عىل ِ
العص ِم
ق
ق
ِ
والثقل ْ ِ
ِ
ني والفريقني ِمن قع ن
ومن عج ِم
رب
الكونني
سيدق
حممدٌّ
ِ
اآلمر الن ِ
َّاهي فال أحد أبر يف ق ِ
ول ال منه وال نع ِم
نبِينا
ق
احلبيب الذي قترجى شفاع قت قه
قهو
ق
دعا اىل اهللِ فاملقست ِ
مس قكون بِ ِه

ِ
األهوال قمقتح ِم
ل قك ِّل ه ْو نل ِمن
مست ِ
ِ
مس قكون بِ ن
غري قمنف ِص ِم
حبل
ق
ومل قيدا قنو قه يف ِعل نم وال كر ِم
ِ
البحر أو رشف ًا ِمن الدِّ ي ِم
غ ْرفا ِمن
ِمن قنقط ِة العل ِم أو ِمن شكْل ِة ِ
احلك ِم

ت َّم معنا قه وصور قت قه
ِ
ن
حماسنِ ِه
رشيك يف

ِ
باري قء النَّسم
ثم اصطفا قه حبيب ًا
فجوهر احلق ِ
غري منق ِس ِم
سن فيه
ق
واح قكم بام شئت مدح ًا فيه واحتكِ ِم

فاق النَّبيني يف خ ْل نق ويف قخ قل نق
ِمن

و قكل قهم
ِ
وواق قفون
ف ْهو

الذي

قمنزَّ ه

عن

ِ
رسول
لد ِيه

اهللِ
عند

قملت ِمس
حدِّ ِه ِم

دع ما ا َّدعت قه النصارى يف نبِ ِّي ِه ِم
وانسب اىل قدْ ِر ِه ما شئت ِمن ِعظم
ب إىل ذاتِ ِه ما شئت من رشف
وانس ْ
ق
ق
ِ
رسول اهللِ ليس له حدٌّ ف قي ِ
عرب عن قه ناطِق بِف ِم
ف ِا َّن فضل
اسم قه حني قيدعى ِ
الرم ِم
ِعظ ًام أحيا
لو ناسب ْت قدْ ر قه آيا قت قه
دارس ِّ
ق
ِ
ق
ب ومل ِهن ِم
مل يمت ِحنَّا بام تعيا
العقول به حرص ًا علينا فلم نرت ْ
ب والب ِ
أعيا الورى ف ْه قم معنا قه فليس قيرى يف ال قق ْر ِ
غري قمنف ِح ِم
عد فيه
ق
ق
كالشمس تظه قر للعين ْ ِ
ِ
ني ِمن قب قع ند صغري ًة و قتكِل ال َّط ْرف ِمن أم ِم
وكيف قي ِ
در قك يف الدنيا حقيقت قه ق ْوم نِيام تس َّلوا عنه باحلق قل ِم
ِ
فم ْبلغق
قك ِّل ِه ِم
خري خ ْل ِق اهلل
العل ِم فيه أنه برش وأ َّن قه
ق
ِ
و قكل ن
ِهبِ ِم
نور ِه
ِمن
آي أتى الر ْس قل الكِرا قم ِهبا فانام اتصل ْت
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ِ
فا َّن قه

شمس
ق

ِ
أكر ْم

بخ ْل ِق

ف ْض نل
نبي

قهم
زان قه

كواكِ قبها قي ِ
ِ
للناس يف الظل ِم
ظه ْرن أنوارها
قخ قلق باحلق ِ
سن

مشت ِمل

بالب ْ ِ
ِ
رش

قمت َِّس ِم

والبدر يف رش ن
هر يف تر ن
ِ
ِ
ِ
كالزَّ ِ
والدهر يف ِمه ِم
والبحر يف كر نم
ف
ف
كأ َّن قه

وهو
ْ

ف ْرد

كأنَّام

اللؤ قلؤق

املكنق ق
ون

ِمن
يف

جاللتِ ِه
صد ن
ف

ال طيب ي ِ
عد قل قت ْربا ض َّم أع قظم قه

يف عسك نر حني تلقا قه ويف حش ِم
ِمن م ْع ِد ْين منْطِ نق منه ومبتس ِم
وملتثِ ِم
منه
ملقنت ِش نق
طوبى

قلت :إن هذه األبيات ختتزن حمبة عظيمة لرسول اهلل ..
قال :لقد رأى صاحبها الناس يتهافتون عىل حفظ املتون التي متلؤهم فقها ونحوا
وبالغة ..فوضع هلم متنا يملؤهم حمبة وتقديرا وأشواقا.
قلت :ولكن هناك من جيادل يف كثري مما ذكرت ..فيعترب هذا الثناء العطر عىل رسول
اهلل  رشكا..
قال :أين الرشك؟
قلت :إن البوصريي يقول ـ مثال ـ:
وانسب اىل قدْ ِر ِه
ب إىل ذاتِ ِه ما شئت من رشف
وانس ْ
ق
ق
ِ
رسول اهللِ ليس له حدٌّ ف قي ِ
عرب
ف ِا َّن فضل
اسم قه حني
ِعظ ًام أحيا
لو ناسب ْت قدْ ر قه آيا قت قه
ق

ما شئت ِمن ِعظم
عن قه

ناطِق

بِف ِم

قيدعى ِ
الرم ِم
دارس ِّ

قال :هذه أبيات رقيقة ،متتلئ تقديرا لرسول اهلل .
قلت :لقد ذكروا أن اهلل تعاىل هو املحيي املميت ..واعتبار اسم حممد حمييا ـ ولو من
باب االفرتاض ـ رشك.
قال :أمل يقرأ هؤالء ما قاله تعاىل يف حق رسول اهلل  ..فقد قال ﴿:يا أهيا ا َّل ِذين آمنقوا
ِ
ِ
ِ
ِ
حييِي قك ْم )(ألنفال)24:
استجي قبوا هللَِّ ول َّلر قسول إِذا دعا قك ْم ملا ق ْ
ْ
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قلت :لكأين أسمع هذه اآلية أول مرة ..لقد اعترب رسول اهلل  حمييا ..كيف غربت
عنهم هذه اآلية.
قال :ألهنم مهووسون بالرشك  ..هم يتصورون اهلل كام يتصور ملوكهم رعيتهم..
فامللك يقبح صورة كل من مدحه الناس ،أو توجهت له القلوب ،خشية عىل كرسيه أن
يسلب منه.
قلت :صدقت ..بل إهنم يرسمون هلل صورة ال ختتلف عن صورة امللوك واألمراء.
قال :ال تذكر يل أحاديث هؤالء ..ودعنا يف حرضة حممد  ..فال ينبغي ملن أنعم اهلل
عليه بالدخول إىل حرضته أن يزيغ برصه أو أن يطغى.
قلت :فأكمل يل ذكر ما بقي من أبيات الربدة.
قال :يف باقي أبيات الربدة جلس الشاعر أمام احلبيب ،وراح يشكو إليه مهومه وآالمه..
وحينها راحت تتنازعه حاجات شتى عرب عنها بقوله:
ِ
الش ِ
أست ِق ِ
بِ ِه قذنوب قع ْمر مض يف ِّ
بمديحن
واخلد ِم
عر
يل
خد ْم قت قه
ِ
ِمن النَّع ِم
ِ ِهبام هدْ ي
عواق قب قه كأنني
قختشى
اِذ ق َّلد ِاين ما
الصبا يف احلالت ْ ِ
لت
عت غ َّي
ني وما حص ق
أط ق
ِّ
ِجتار ِهتا مل ت ِ
فيا خسارة ن ْف ن
شرت الدِّ ين بالدنيا ومل ت قس ِم
س يف
ِ
ِ
بعاجلِ ِه بِني له الغ ْب قن يف ب ْي نع ويف سل ِم
آجال منه
ومن يبِ ْع
اال

اِ ْن
ِ
فا َّن
اِ ْن

عىل

اآلثا ِم

ِ
ِ
بمنت ِق ن
ض ِمن
آت ذنْب ًا فام عهدي ق
ِذم ًة منه بت ِ
ِ
ِّ
بالذم ِم
اخللق
وهو أوذ
سميتِي حمق َّمد ًا
يل
ق
َّ
ادي ِ
مل ي قكن يف مع ِ
آخذ ًا بِي ِدي ف ْضال واال ف قق ْل يا ز َّلة القد ِم
النَّبِ ِّي

وال

ح ِبيل

والنَّد ِم

بم ِ
نرص ِم
ق

اجي مك ِارم قه أو ي ِ
أن حي ِرم الر ِ
ْ
اجلار منه غري حمق رت ِم
رجع
حاشا قه
ق
َّ
ْ
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خل ِ
اليص

و قم ق
نذ ألز ْم قت أفك ِاري مدائِح قه وجدْ قت قه
ِ
الغنى منه يد ًا ت ِرب ْت اِ َّن احليا قينْبِ قت األزهار يف األك ِم
ولن ي قفوت
خري

قملت ِز ِم

ومل قأ ِر ْد زهرة الدنيا التي اقتطف ْت يدا زق ه ْ نري
احلاد ِ
ِ
اخللق ما يل من ألو قذ به ِسواك ِعند قح ِ
ِ
ث الع ِم ِم
لول
يا أكرم
قمنت ِق ِم
الكريم جت َّىل باس ِم
جاهك يب اذا
ولن ي ِضيق رسول اهللِ
ق
ق
بام

أثنى

عىل

ه ِر ِم

قلت :هذه أبيات تنم عن حب عظيم لرسول اهلل  وتقدير عظيم له.
قال :ذلك ال يستغرب من الصاحلني ..فلن يصري الصالح صاحلا حتى يمأل عليه
رسول اهلل  شغاف قلبه.
قلت :ولكن املجادلني جيادلون يف أبيات كثرية مما ذكرت ..فهم ـ مثال ـ جيادلون يف
قوله:
ادي ِ
اِ ْن مل ي قكن يف مع ِ
آخذ ًا بِي ِدي ف ْضال واال ف قق ْل يا ز َّلة القد ِم
ابتسم ،وقال :ويعتربون ذلك رشكا !؟
قلت :أجل ..أليس ذلك رشكا؟
قال :ما يقول هؤالء يف منكر الشفاعة؟
قلت :هم يبدعونه ..بل قد يكفرونه.
قال :ففي الشفاعة ال يأخذ رسول اهلل  بيد الشاعر فقط ..بل يأخذ بيد البرش
مجيعا( ،)1فيسأل اهلل تعاىل يف املوقف الذي يقف فيه الكل  ..وهو يأخذ بعد ذلك بيد كل
حمب لينال من بركات حمبته ما مل يكن حيلم به(.)2
ابن جابر األندليس:
( )1هذا يف الشفاعة العظمى.
( )2ذكرنا أ ار الشفاعة ،وعالقتها بالتوحيد والعدالة واحلكمة يف رسالة (أ ار األقدار) من هذه السلسلة.
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سكت الغريب قليال ،فقلت :لقد دثنا عن صاحب الربدة الرشيفة ..فلنتحدث عمن
هنج هنجها.
قال :كثريون هم..
قلت :سمعت أن من بينهم ابن جابر األندليس املتوذ سنة 780هـ.
قال :أجل ..فله قصيدة رائعة يقول فيها:
بِطيبة

ِ
انزل

وي ِّمم

س ِّيد

انرش ل قه املدح واِن قثر أطيب الكلِ ِم
األقم ِم و ق

ق
و ق
واعذل قك َّل قمصط ِ نرب واحلق بِمن سار واحلظ ما عىل العل ِم
ابذل قدموعك
سنا

نبي

أبى

أن

قيض ِّيعنا س ِ
ليل

جم ند

ِ
الع ِ
رض

سلي ِم

حمق رت ِم

ك َّف ِ
يه

يل خ ن
لق عىل حق ج ِ
مج ِ
دى هدى
زيل ن ً
ثات كفى فكم جرى ِمن جدا ك َّف ِ
احلاد ِ
ِ
يه ِمن نِع ِم
ك َّ
ف ال قعداة وكدَّ
ِجل ِرب ِه ِم
وكم حبا وعىل املقستضعفني حنا وكم صفا وضفا جود ًا
ما فاه يف ف ِ
ضح ِه من فاء ليس ِسوى ع ن
ذل

وفاض

ندى

بِع ن
دل

و قنصحن

كالدِّ ي ِم

غ ِري

قمتَّه ِم

ن
ن
ن
حاب إن قصدوا حا نم شفى ِمن شقا ج ن
هل و ِمن عد ِم
جان
حان عىل قك ِّل
ل ق
ى موال قه صار ل قه جار ًا
الرشى إِذ
يث َّ
األ ِ
كافِ قل قهم وايف
واأليتا ِم
رام ِل
كايف
أجار ِمن قك ِّل من قد جار ِحني أتى حتى

ِمن قه

وني ً
ال

فجاز

ملقِوايف

الندى
أتاح

ذلِك

احلر ِم

فلم

قنض ِم

ِعز ًا

لنا

مل

ي قر ِم

وفيها يقول:
ف قلذ

بِرب

رحي نم

بالرب َّي ِة

إِن ع َّقتك

ِشدَّ قة

ِ ِ
قيروى ح ق
جه قه
ديث النَّدى والبِرش عن يده وو ق
ِ
كالنون
خيط
قمبت ِسم ق
يف
الس ق
تبكي
قظبا قه دم ًا و َّ

د ن
هر

بني
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عاق
قمنهل

بني

الال ِم

واِعت ِص ِم
و قمبت ِس ِم
وال ِّلم ِم

بِال

دمع

ِضحك

قمق نل

بِغ ِري

ف نم كتب

ِ
جاور قه يمنع و قلذ يشفع وسل قه هيب
ِ
الق ق
رن صولت قه
مل خيش ِقرن ًا وخيشى
در األق ِ
و َّ
فق قش َّق ل قه
الش ق
مس قر َّدت وب ق
قاه قم
س ق
قد
ِ
اهلاش قم
كأنَّام
إِذا

الغ ق
يث
أفصح

إِذ

ما ًء
الضب
َّ

سقى

تصديق ًا

ذهب ًا
لِبعثتِ ِه

بِغ ِري

ي ند

خ ٌّط

بِال

قل ِم

و قعد ي قعد واِست ِزد يفعل و قدم يدق ِم
بيح األقسد لِ َّلرخ ِم
نيع املق ق
فهو امل ق
قمنحطِ ِم
قكل
ِمن قه
َّجم أينع
والن ق
فغ قري ك َّف ِيه إِن أحملت ال ت ِش ِم
مع القو ِم مل هيِ ِم
إِفصاح ققس وس ق

األقسد

هشم

الز ِ
اد

بذ قل قه ب ق
ت ق
نان

َّ
مس
الش ق

ت

الغي ِم

يث وجوه األق ِ
قغ َّر قت قه يف النَّق ِع ح ق
سد كاحلقم ِم
ق

تب َّسم

يف

ح ن
رب

وصاح

ِ
هاش نم

الوهاب

لِلطع ِم

ِهبِم قيبكي األقسود ويرمي اللسن بِالبك ِم

صفي الدين احليل:
قلت :وسمعت أن من بني هؤالء رجل يقال (صفي الدين احليل)
قال :أجل ..هذا الرجل من أكرب الشعراء املهتمني بالبديع ..حتى أنه لقب بأيب البديع،
حيث كان علم البديع مهجورا قبله..
قلت :ال يستغرب حب بديع اللغة ممن أحب بديع البرش.
قال :وميزة هذا الشاعر أنه مجع يف هذه القصيدة بني علم البديع ومدح احلبيب.
قلت :تقصد أن القصيدة متن يف البديع؟
قال :أجل ..وهي من أشهر املتون العلمية ،حيث مجعت بني مديح املصطفى  ،وبني
ذكر مجيع شواهد علم البالغة ،وهي (الكافية البديعية)
قلت :لقد شوقتني إليها ..فاروها يل.
قال :هي أطول من أن أروهيا لك هنا ،ولكني سأكتفي منها ببعض ما قاله فيها مما
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يمدح به النبي :
حممد املصطفى اهلادي النبي أجل املرسلني

بن

ذي

عبداهلل

الكرم

الطاهر الشيم بن الطاهر الشيم بن الطاهر الشيم بن الطاهر الشيم
خري

النبيني

متضح يف احلجر نقال وعقال واضح اللقم

والربهان

كم بني من أقسم اهلل العيل به وبني من جاء بسم اهلل يف القسم
أمي

خط

أبان

مؤيد

العزم

واألبطال

نفس

مؤيدة

أبدى

العجائب

معجزه بطاعة

اهلل
يف

باحلق

املاضيني

والقلم

السيف

قلق مؤمل الصفح واهليجاء يف رضم

تعضدها عناية صدرت عن بارئ النسم

فاألعمى

بنفثته غدا بصريا ويف احلرب البصري عمي

له السالم من اهلل السالم ويف دار

السالم

تراه

شافع

األمم

كم قد جلت جنح نقع الليل طلعته والشهب أحلك ألونا من الدهم
يف معرك ال تثري اخليل عثريه مما

تروي

تربه

املوايض

بدمي

عزيز جار لو الليل استجار به من الصباح لعاش الناس يف الظلم
سهل اخلالئق سمح الكف باسطها منزه

لفظه

عن

ال

ولن

ومل

أغر ال يمنع الراجني ما طلبوا ويمنع اجلار من ضيم ومن حرم
شخص هو العامل الكيل يف رشف ونفسه اجلوهر القديس يف عظم
ومن له حاور اجلزع اليبيس ومن بكفه

أورقت

والعاقب احلرب يف نجران الح له يوم

اجتباه

عجراء
لعقبى

من
زلة

سلم
القدم

والذئب سلم واجلني أسلم والث عبان كلم واألموات يف الرجم
ومن

أتى

ساجدا

هلل

ساعته ومل يكن ساجدا يف العمر للصنم
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ومن غدا اسم أمه نعتا ألمته فتلك
مثله

من

وذراع

الشاة

حدثه عن

آمنة
سمه

من

سائر

النقم

بلسان

صادق

الرنم

هل من ينم بحب من ينم له بام رموه كمن مل يدري كيف رمي
النبي

هو

الذي

آياته

ظهرت من قبل مظهره للناس يف القدم

حممد املصطفى املختار من ختمت بمجده

مرسلوا

فذكره قد أتى يف هل أتى وسبا وفضله

ظاهر

رآه

إذا

األعادي

قال

يف

الرمحن

لألمم

نون

والقلم

حازمهم حتام نحن نسار النجم يف الظلم

حممود سامي البارودي:
سكت الغريب ،فقلت :عد بنا إىل عرصنا ..فقد سمعت أن شعراء كثريين عارضوا
الربدة.
قال :أجل ..فحب رسول اهلل  ال خيلو منه عرص من العصور ..وال مكان من
األماكن ..أال تعلم أن رسول اهلل  أمان ألمته.
قلت :لقد ذكر اهلل تعاىل ذلك ،فقال ﴿:وما كان اهللَّق لِ قيع ِّذ قهب ْم وأنْت فِ ِ
يه ْم وما كان اهللَّق
قمع ِّذ قهب ْم و قه ْم ي ْستغ ِْف قرون) (ألنفال ..)33:ولكن رسول اهلل  غادرنا ،فلم يبق لنا إال
االستغفار.
قال :االستغفار ال ينفع وحده ما مل يمتلئ القلب بمحبة سيد املستغفرين ..فلذلك إن
ذهب جسد رسول اهلل  ..فإن روحه ال زالت تعمر القلوب واألرواح.
قلت :لقد سمعت بأن الوزير حممود سامى البارودى عارضها يف قصيدة عصامء من
 450بيتا.
قال :أجل ..وقد سامها (كشف الغمة يف مدح سيد األمة)
قلت :فاروها يل.
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قال :سأقترص لك منه ما يتعلق باحلبيب ( ..)1اسمع:
ِ
الرب َّي قة ِمن قع ن
الر ِ
رب و ِمن عج ِم
سل ا َّلذي خضعت ل قه
حمق َّمد خات قم ق
ن
مري و ن
عاف و ِري ظ ِم
حي وجمنى ِحكم نة وندى سامح نة و ِقرى
س ق
قد أبلغ الوحي عنه قبل بِعثتِ ِه م ِ
الر ِ
سل قوالً غري قمنكتِ ِم
سامع
ق
ق
ق
ِ
القد ِم
خالِق قه و ِ ما قال قه ِعيسى ِمن
إِبراهيم
دعو قة
فذاك
وبِ ن
أ ِ
حمق َّجل نة جاءت بِ ِه قغ َّر ًة يف األ ق ِ
عرص الد قه ِم
آباء
بِ ِه
كرم
ِ
قد كان يف مل ِ
صاحب العل ِم
كوت اهللِ قمدَّ خر ًا لِدعو نة كان فيها
قنور تن َّقل يف األ ِ
كوان ساطِ قع قه تنقل الب ِ
در ِمن قص ن
لب إِىل ر ِح ِم
ِ
ِ
ِ
قغ َّرتِ ِه كالب ِ
در يف ال قب قه ِم
نوار
حتى استق َّر بِعبد اهللِ فانبلجت أ ق
ِ
ِ
صاحب ًة لِفضلِها بني أ ِ
احل ِّل واحلر ِم
هل
ِآمنة العذراء
واِختار
كِ ق
المها

ِيف

ال قعال

قكفء

لِ ِ
صاحبِ ِه

جد ال يستام بِ ِ
وال قكفء يف امل ِ
القي ِم
ق ق
ق
ِشيدت دعائِمه يف م ِ
نص ن
ب ِسن ِم
قق

ِ
ِ
كرم نة
فأصبحت عند قه يف بيت م ق
و ِحينام محلت بِاملقصطفى وضعت يدق
والح ِمن ِج ِ
سمها قنور أضاء هلا

املشيئ ِة

عنها

قكلفة

الوج ِم

قق قصور قبرصى بِأ ِ
رض َّ
الشأ ِم ِمن أم ِم
جاءت بِ قروحن بِنق ِ
ور اهللِ قمت َِّس ِم
عن قحسنِ ِه يف ربي نع روض قة احلر ِم
ول امل ِ
ق ِ
راض ِع إِ َّن ال قبؤس يف اليت ِم

فع م ِنزل ًة
الر ق
و قمذ أنى الو ق
ضع وهو َّ
اإلثن ِ
ِ
ني واِبتسمت
ضاءت بِ ِه قغ َّر قة
وأرضعت قه ومل تيأس حليم قة ِمن
الدر ثدياها وقد غنِيت ليالي ًا وهي مل تطعم ومل تن ِم
ففاض بِ ِّ
شارفِها حتى غدت ِمن رفِ ِ
ِ
يه الع ِ
واِهن َّل بعد اِ ِنقطا نع ِر ق
يش يف قطع ِم
سل
( )1ننقل بعض القصيدة هنا بترصف.
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في َّممت

أهلها

مم قلؤ ًة

فرح ًا بِام

قأتيح

هلا

ِمن

أوف ِر

النِّع ِم

ِ
طاعمة ِمن
دب عنها فهي
وق َّلص اجل ق

خ ِري ما رفدهتا ث َّل قة الغن ِم

وكيف متح قل أرض ح َّل ساحتها حمق َّمد

يث اجل ِ
وهو غ ق
ود والكر ِم
ق
اهللِ ِمن س ن
وء و ِمن وص ِم
ق
أصبح ذا أ ن
يد عىل ال قف قط ِم

فلم

يزل

ِعندها

نمو
ي ق

وتكلؤق قه ِرعاي قة

الرضا ِع ل قه حول ِ
ني
حتى إِذا ت َّم ِم ق
يقات َّ
وجاء كال قغ ِ
صن جمدق والً ت ِرف عىل جبِينِ ِه

حات
مل ق

امل ِ
جد

والفه ِم

قد ت َّم عق ً
ال وما متَّت رضاع قت قه وفاض ِحل ًام ومل يب قلغ مدى احلق قل ِم
كوت اهللِ ذي ِ
خصان ِمن مل ِ
ِ
العظ ِم
فبينام قهو يرعى البهم طاف بِ ِه ش
بِي ند رفِيق نة

صدر قه
وشقا
فأضجعا قه
وبعد ما قضيا ِمن قلبِ ِه وطر ًا تو َّليا

مل

يبِت

غسل قه

ِمنها
السلس ِل
بِ َّ

عىل

أملِ
َّ
الشبِ ِم

دسية ِ
ِ
ِ
ما عاجلا قلب قه إِال لِيخ قلص ِمن ش ِ
احلك ِم
وب اهلوى ويعي قق َّ
ِ
ص ِهبا حبيب قه وهو طِفل غ قري حمق تلِ ِم
فيا هلا نعم ًة هللِ خ َّ
ِحني أبرص قه بأ ِ
رض قبرصى مقاالً غري قمتَّه ِم
وقال عن قه قبحريا
ِ
َّ ِ
السل ِم
روع
إِذ ظ َّللت قه الغام قم ال قغر واهنرصت عطف ًا عليه قف ق
الضال و َّ
وف ال قب ِ
بِأ َّن قه خات قم الر ِ
سل الكِرا ِم ومن بِ ِه تزق ق
ؤس والنِّق ِم
رص ق
ول ق ق
قظلمة األ ِ
هذا وكم آي نة سارت ل قه فمحت بِنق ِ
هوال وال ققح ِم
ورها
ما م َّر يوم ل قه إِال وق َّلد قه صنائِع ًا مل تزل ِيف الدَّ ِ
هر كالعل ِم
ِ
حتى اِستت َّم وال قنقصان يلح قق قه مخس ًا و ِع ِ
البار ِع الف ِه ِم
رشين ِسن
اإل ِ
عىل ِص ِ
بِاأل ِ
دق األمان ِة و ِ
يفاء بِ ِّ
الذم ِم
مني
ققريش
ول َّقبت قه
لعل ِم و ِ
و ِحني أدرك ِسن األربعني وما ِمن قبلِ ِه مبلغ لِ ِ
احلك ِم
َّ
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ِحكمتِ ِه

حبا قه قذو الع ِ
رش قبرهان ًا أرا قه بِ ِه آيات
ِ
شاس نع ما بِ ِه لِلخ ِ
لق ِمن أر ِم
فكان يميض لِريعى قأنس وحشتِ ِه يف
عاملِ

يف

ِمن

احلق قل ِم

يمر عىل ص ن
خر وال شج نر إِال
فام
ق
حتى إِذا حان أمر الغ ِ ِ
ستار قه عن ض ِ
مري اللوحِ والقل ِم
يب وانحرست أ ق
ق
ِ
ناح نية من كان ذا صم ِم
نادى بِدعوتِ ِه جهر ًا فأسمعها يف قك ِّل
وحيا قه

فكان أ َّو قل من يف الدِّ ين تابع قه
قث َّم اِستجابت ِرجال قدون قأ تِ ِه
كرم ًة
ومن أراد بِ ِه
الرمح قن م ق
َّ
قث َّم اِستم َّر ر قس ق
ول اهللَِّ قمعت ِزم ًا
ِ
يب ل قه
نهم رشيد يست ِج ق
اس م ق
والن ق
حتى اِسرتابت ققريش واِستبدَّ ِهبا
وع َّذبوا

أهل

ِد ِ
ين

اهللَِّ

بِالتَّسلي ِم

وع ِ ٌّيل
خ ِدجية
ويف األ ِ
باع ِد ما قيغني
هداه لِلر ِ
شد يف داجن
ق
يد قعو إىل ر ِّب ِه يف
ِ
نهم غ ِو ٌّي
طوع ًا وم ق
جهل تر َّدت بِ ِه يف

ثابِ قت

واِنتهكوا حم ِارم ًا

تهم
أعقب ق

أم ِم

القد ِم

الر ِح ِم
ع ِن َّ
ِمن الظل ِم
قك ِّل

قملتأ ِم

غ قري حمق ت ِش ِم
ِ
ِ
مارجن
رض ِم
هلفة

النَّد ِم

قلت :بورك يف هذا الشاعر الفاضل ..لقد تأمل املسكني كثريا يف حياته.
قال :من قال مثل هذه األبيات ال يتأمل ..فاحلب إكسري أمحر حيول األمل لذة ..والتعب
راحة ..واحلزن

ورا.

قلت :صدقت ..ومذ هجر الناس هذا احلب الرشيف وقعوا ضحية للمخدرات
واخلمور والليايل املاجنة..
قال :وفوق ذلك رصتم تسمعون باالنتحار الذي مل يسمع به أسالفكم.
قلت :فهل ترى نرش مثل هذا احلب الرشيف يقي األمة مثل هذه األوباء؟
قال :ال يقيها فقط ..بل يرفعها لتعتيل عرش احلضارة الذي نزلت منه بعد هجرها
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حلبيبها.
أمحد شوقي:
قلت :الشك أن من أكرب املعارضني للربدة أمحد شوقي.
قال :أجل ..فله يف ذلك قصيدته العصامء (هنج الربدة) والتى صاغها عىل نسق الربدة
لإلمام البوصريى.
قلت :لقد كان شوقى ذا ذوق رفيع وأدب عال جعله يعرتف بأفضلية اإلمام
البوصريى ،وسبقه عليه ،فقال:
يا أمحد اخلري ،ىل جاه بتسميتى وكيف ال يتسامى بالنبى سمى؟
املادحونوأرباب
مدحيه
اهلل
و

اهلوى

فيك

حب

خالص

يشهد

أنى

ال

إنام

أنا

بعض

تبع لصاحب الربدة الفيحاء ذى القدم
وهى وصادق احلب يمىل صادق الكلم
أعارضه من ذا يعارض صوب العارض العمم

الغابطينومن يغبط

وليك

ال

يذمموال

قيلم

قال :أجل ..ومما ورد فيها من مدح النبي :
مت باب أمري األ ِ
ِ
بمفتاح باب اهلل يغتنِ ِم
نبياء ،وم ْن قي ْم ِس ْك
ِلز ق
ن
ن
فضل ،وإِ
ن
وعارفة ما بني مستل نم منه و قملتز ِم
حسان،
فكل
ِ
ِ
مدحه حب ً
نساب واللح ِم
ال أعز به يف يوم ال ِعزَّ باأل
علقت من
ق
ِ
قي ِ
يقاس إِىل جودي لدى ه ِر ِم
مدحه وال
ق
زري ق ِرييض زق ه ْ ًريا حني أ ق
حممد صفو قة الباري ،ورمح قته وبغي قة اهلل من خ ْل نق ومن نس ِم
ق
وجربيل األمني ظمي
وصاحب احلوض يوم الر ْس قل سائلة متى الورو قد؟
ق
ن
ِ
فلك ،والضو قء يف عل ِم
فاجلر قم يف
الشمس طالع ًة
سناؤه وسنا قه
ق
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ن
سؤدد باذخ يف مظه نر سنِم
قد أخطأ النجم ما نالت قأ َّبو قته من
قن قموا إِليه ،فزادوا يف الورى رش ًفا
حواه يف سب ِ
حات الط ِ
هر قبلهم
ق ق
ملا

بحريا

رآه

ِ
نعر قفه

قال:

ْ
سائل ِحراء ،وروح القدس :هل علام
كم

ن
جيئة

ن
ووحشة
ي ِ
سامر
ق

ِ
ور َّب أ ن
الفخار قنمي
صل لفرع يف
ق
نوران قاما مقام الص ِ
والر ِحم
لب
َّ
بام حفظنا من األ ِ
والسي ِم
سامء
ِّ
اإل ِ
مصون ِ
ِ
دراك قمنْكتِ ِم؟
عن

فت
رش ْ
ق ِّ

ِ
اإلصباح والغس ِم
هبام بطحا قء مكة يف

ِ
البن

عبد

اهلل

بينهام أشهى من األقنس باألحباب واحلش ِم

الوحي

فيها

قبل

يت َِّس ِم

ن
وذهاب

مهبِطه ومن

ب يستسقون من ظمإن
فاضت
ْ
الص ْح ق
ملا دعا َّ
وظ َّللته،
حمبة

فصارت
ِ
لرسول

تستظل

به غاممة
قأ ِ
رشهبا قعائدق

اهللِ

يبرش
ِّ ْ
يداه

ِ
بسيمى
من

جذبتْها
الدَّ ْي ِر،

اخلري
التسنيم

بالسنِ ِم
َّ

ِخري قة

الدي ِم

والر ق
هبان

يف

ِ
القم ِم

إِن الشامئل إِن ر َّق ْت يكاد هبا قيغْرى اجلام قد ،و قيغْرى كل ذي نس ِم
ِ
ونودي:
هناك

اقر ْأ.
أ َّذن

تعاىل

اهللق

ِ
للرمحن،

ْ
قيلت له بف ِم
تتصل قبل من
قائ قلها مل
ْ
سامع
فامتألت أ ق

مكَّة

ِمن

ققدسية

النَّغ ِم

ْ
رهتا يف السهل والعل ِم؟
فال
تسل عن قريش كيف ح ْري قهتا؟ وكيف قن ْف ق
والولدان

بال َّلم ِم

قو نل
ْ

بمته ِم

تساءلوا عن عظي نم قد أمل َّ هبم رمى
ِ
الصاد ِق العل ِم؟
يا جاهلني عىل اهلادي ودعوتِه هل جتهلون مكان
املشايخ

ل َّقبتمو قه

أمني

القو ِم

يف

ِص ن
غر وما

األمنيق

عىل

فاق البدور ،وفاق األنبياء ،فكم باخل ْلق واخللق ِمن حس نن ِ
ومن ِعظ ِم
ق
ْ
ْ
ِ
ِ
قمنرص ِم
غري
بحكي نم
باآليات ،فانرصمت وجئتنا
جاء النبيون
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آيا قته

كلام

طال

املدى

قجدق د ي ِزينقهن

ِ
العتق

ق
جالل

ِ
والقد ِم

لفظة منه مرش ن
ن
ِ
يوصيك باحلق ،والتقوى ،وبالرح ِم
فة
يكاد يف
َّ
ِ
ِ
الفه ِم
الذائق
يا أفصح الناطقني الضاد قاطب ًة حدي قثك الشهدق عند
ِ
البيان به يف
ح َّليت من عط نل ِجيد
ِّ
بكل
ت
ْ

ن
قول
بشائِ قر

كري نم

أنت

باهلادي

قائ قله

ِّ
كل

قمنتثِر

يف

حسن

قمنتظِ ِم

ق ْيي القلوب ،و ق ْيي ميت ِ
اهلم ِم
ِّ

ومولِده يف الرشق والغرب م ْرسى النور يف الظل ِم

ن
وطريت أن قفس الباغني من عج ِم
عرب
فت قمهج الطاغني من
خت َّط ْ
َّ
ف ِ
اإليوان ،فانصدعت من صدمة احلق ،ال من صدمة ال ققد ِم
ِريعت هلا قرش ق
والناس ف ْوىض ال متر هبم إِال عىل صنم ،قد هام يف صن ِم
أتيت
ق
ن
طاغية يف اخل ْلق حمق تكِ ِم
جورا ،قمس َّخرة لكل
واألرض مملوءة
ً
س يبغى يف رعي ِ
الفر ِ
وقيرص الروم من كِ ْ نرب أصم ع ِم
ته
قمس ْيطِ قر
ْ
ق
قش ن
قي ِّ
بالغن ِم
ضحيت
كام
به ويذبحان
يف
اهللِ
عباد
عذبان
َّ
ِ
واخللق ي ْفتِك أقواهم بأ ِ
كاحلوت بالبل ِم
ضعفهم كال َّليث بالب ْهم ،أو
ق
ومما ورد فيها من وصف النبي  ورد الشبهات املثارة حول رسالته:
سن ويف رش ن
ن
البدر دونك يف قح ن
خري ويف كر ِم
والبحر دونك يف
ف
ق
ق
اجلبال إِذا طاولتها انخفضت واألنجم الزهر ما واسمتها ِ
ِ
تس ِم
قشم
ق
ق ق
ق
والليث دونك ب ْأ ًسا عند وثبتِه إِذا مشيت إِىل شاكي السالح ك ِمي
احلرب  -أفئد قة األ ِ
ِ
بطال وال قبه ِم
هتفو إِليك  -وإِن أدميت ح َّبتها يف
ن
ِّ
كل قمصطد ِم
آمنة يف
وهيب قته عىل ابن
ألقاها،
اهللِ
حمب قة
قملتثِ ِم
قم ْلتثِ ًام ،أو غري
بدر قد ًجى ييض قء
كأن وجهك ت النَّ ْقع
ق
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تط َّلع

بدر
قذكِ ْرت
اهللق

بال قيتْم
قسم

يف

ن
بدر،

يف

القرآن
ِ
الناس

بني

ف قغ َّر قته ك قغ َّر ِة النرص ،جتلو داجي الظل ِم
ِ
املكنون يف ال قيت ِم
تكرم ًة وقيم قة اللؤلؤ
ِ
والقس ِم
رزق قه قم وأنت قخ ِّ ْريت يف األرزاق

إِن قلت يف األ ِ
مر":ال" ،أو قلت فيه" :نعم" فخري قة اهللِ يف "ال" منك أو "نع ِم"
الرم ِم
أخوك عيسى دعا م ْيتًا ،فقام ل قه وأنت أحييت أجياالً ِمن
ِّ
ْ
ْ
الرج ِم
فابعث مناجلهل،أو
واجلهل موت ،فإِن قأوتيت قم ْع ِجز ًة
ْ
فابعث من َّ
ِ
لسفك د ِم
ورس قل اهللِ ما قبعثوا لقتْل نفس ،وال جا قءوا
قالوا :غز ْوت،
ْ
ِ
ق
بالسيف بعد الفتح بالقل ِم
وتضليل أحال نم ،وسفسطة فتحت
جهل،
عفوا كل ذي حس ن
ب تك َّفل
ملا أتى لك
ً

السيف
ق

ِ
باخلري ِضقت به ذ ْرعًا،
والرش إِن ت ْلق قه

وإِن

املسيحية الغراء :كم

سل

ِ
الرشك،

طريد قة

ت ْلق قه

ِ
باجلهال

والعم ِم

بالرش
ِّ

ي ِ
نحس ِم

ِ
رشبت بالصاب من شهوات الظامل الغلِ ِم

يؤذهيا،

ن
ويوس قعها يف ِّ
حني قتاالً ساطع احلد ِم
كل

هبوا

انتفعت بالرفق والرح ِم
لنرص ِهتا بالسيف; ما
ْ

هلا

لوال

قمحاة

لوال

مكان

لعيسى

ل قس ِّمر

البد قن

هر
الط ق

الرشيف عىل ل ْوح ْني ،مل خيش مؤذيه ،ومل جي ِم ِ
ق
ِ
ِ
الذنب واجلق قر ِم
بقدر
الصلب شانِئ قه إِن العقاب
َّ
ِ
ِ
العرش حمق رت ِم
السامء ودون
اهللِ يف قنزق ل قفوق

ن
يشء

ِّ
الذم ِم
به حتى القتال وما فيه من

َّ
املسيح ،وذاق
جل
ق
أ قخو

النبي،

ع َّل ْمتهم

َّ
كل

وروح
ق

عند

ِ
رس ِ
م ِ
القد ِم
وجبت للروح يف
وحرمة
له
ْ
ق
ق

جيهلون

السيد عبداهلل اهلدار احلرضمي:
قلت :ومن الصاحلني الذين سمعت أهنم ساروا عىل أقدام الربدة الرشيفة السيد عبداهلل
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بن أمحد اهلدار احلرضمي.
قال :أجل ..ذلك الشاعر الصالح املحب..
قلت :فارو يل من قصيدته ما يذكرنا باحلبيب..
قال :ال بأس ..يقول يف قصيدته العصامء يف مدح حبيبه :
أبيت أرعى نجوم الليل يف الظلم مل تغمض العني من وجدي ومل تنم
أبيت لييل أناجي الشهب مرتقب ًا ضوء الصباح كملسوع من الصمم
والقلب ما زال خفاق ًا ومضطرب ًا مما احتوى من عظيم الشوق واألمل
والعني تذرف بالدمع الغزير أسى من لوعة الوجد حيكي فائض الديم
يا قلب مالك طول الدهر مضطرب ًا مل تستفق وإذا قيل استفق هتم
رميتني

عامد ًا

قصد ًا

بال

سبب هل ينبغي الرمي لألحباب باحلمم

رفق ًا عىل دنف رفق ًا عىل كلف من الصبابة واألشواق يف سقم
سقم الصبابة يف قلبي له رضم أواه من لوعة األشواق والرضم
ليت احلرارة من قلبي قد انطفأت ياليتها

أصبحت

كاملورد

الشبم

أبيت لييل من األشواق يف قلق والقلب خيفق من شجواه كالعلم
ثم يقول:
بسيد اخللق شمس احلق معتصمي حممد
له

فررت

حبيب

اهلل

خري

معصوم

ومعتصم

حجته ومصدر الفضل والعرفان والكرم

أصل الوجود وروح الكون هبجته زين

الشامئل

واآلداب

والشيم

مطهر األرض من رجس ومن درن من عابدي وثن من عابدي صنم
هلل من منقذ اإلنسان من سقر خري الربية من عرب ومن عجم
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لواله ما سارت الركبان عن طرب إىل

مدينته

واحلرم

الغراء

أسمى الورى فطرة أعالهم نسب ًا أرقى اخلليقة يف قدس ويف العظم
طهر

أصوله

عقائدهم طهر ًا جرى سابق ًا من سالف القدم

املوىل

وامتياز ًا

كرامة

للحبيب عليه اهلل صىل عظيم الشان واهلمم

من أسعد الكون إسعاد ًا وطهره وسن أعظم ماقد سن من نظم
أتى

لنا

وجاء

بكتاب
يقرؤه

معجزة هيدي إىل الرشد كم حيلو بكل فم

اهلل

الرشاد عىل الوجود من كان ذا سمع وذا صمم

باسم

سبت عقول بني اإلنسان هلجته ال يستطيع لعمري وصفها قلمي
تفجرت

منه

كالمه

معجز

قد

خصه

أهنار

اهلل

الفصاحة والبيان

والعلم

واحلكم

واآلداب

اهلل

ميزه وهديه خري هدي للناس كلهم

بالتقدير

قدره يف سابق العلم قد وااله بالنعم

فكل فضل فمن فضل النبي وقل ماشئت يف فضل رب التاج والشمم
تعاظمت
هلل

أرشقت

ماناله

أثنى
يكفي

اإلله

أرجاء

ساحته بنوره يف نواحي األرض كالنجم

املختار

من

يرم

عىل

أخالقه

وأتى يف سورة النون يف الفرقان والقلم

يف

شامئله هلل ما جاء يف القرآن من قسم

ماناله

أحد ال فخر أرفع من هذا لدى األمم

ثناء

القرآن

هلل

من

قسم

وقد

دعا

أمم

أخالقه

قط

أزكى

الربية

مل

رشف مقامه

الدنيا
يظفر
أخالق ًا

بأمجعها وكان
هبا

برش رتل

وأنبلهم قصد ًا
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الفذ

ذلك

مل

بعد

شامئله
وأوفاهم

يدرك

ومل

الرعي

للغنم

احلسناء

بالنغم

بالعهد

والذمم

يسدي

النوال

بال

من

يكدره حينو عىل الناس من صحب ومن حشم

وأزهد اخللق يف الدنيا وزهرهتا حول

امللذات

مل يمتيلء جوفه واهلل من شبع وساده

حشوه

واملال

وافاه

لكن

كان

والزينات
ليف

من

مل

حيم
األدم

ينفقه عىل املقلني من ذي اجلوع والعدم

قد ارتض بحياة الكد عن رغب من حيذ حذو حياة الطهر يتسم

شعراء مسيحيون
بعد أن أنشد يل الغريب القصيدة بصوته العذب قال :مل يقترص مدح النبي  عىل
املسلمني وحدهم ..حتى املسيحيون هلم نصيب من هذا.
قلت :املسيحيون !؟
قال :أجل ..أمل تعلم أن مسيحيي العرب أقرب إىل اإلسالم من قرهبم للمسيحية
نفسها ،حتى أين سمعت بعضهم يدافع عىل انتامئه للحضارة اإلسالمية ،ويفخر بذلك..
ويعترب احلضارة الغربية حضارة شذوذ (.)1
قلت :فسم يل بعض هؤالء الشعراء األفاضل.
وصفي قرنفيل:
قال :منهم وصفي قرنفيل ( ،)1978 - 1911الذي كان يف طليعة رابطة الكتاب
السوريني ،وصدر له ديوان وحيد بعنوان (وراء الرساب)
وقد خاف قرنفيل أن يوصف بمجاملة املسلمني أو مداهنتهم حلاجات يف نفسه ،فبدأ
بالدفاع عن نفسه ،وتربير مدحه رسول اهلل  ،فأعلن أن طائف احلب طاف به ،فأترع
كؤوس اهلوى ،واإلعجاب بالنبي اليعريب فقال:
( )1انظر رسالة (ثامر من شجرة النبوة) فصل (حضارة)
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قد

يقولون:

شاعر

نرصاين يرسل

هوى

ِ
الرسول..

وهيذي بانبثاق

يتغنى
ينتحي

القوية

اجلبهة

احلب
اهلدى

حيدوها ريا ًء والشعر

ِ
والرسول – مل ِ
جير يو ًما بخالف
كذبوا –
تراءيت
ق

ما
أوعار

باهلوى

عىل

بل
فتى
ً

يعريب أن

أو ليس الوفاء أن ختلِص املنقذ ح ًّبا
فالتحيات

( ال وجداين

الذي

تغنى

أكن

بالسيد

ظلمة

أف قكنا لوال الرسول سوى العبدان بئست

والسالم

من

ِ
القرآن
)

لساين

سقاين طائف من احلب واهلوى ما سقاين

أوليس الرسول منقذ هذا الرشق من

أبا

يف

كِ ِ
ذاب

ِ
البيان

اهلوى

معيشة
إن

القاسم قهتدى

ِ
واهلوان

؟

العبدان

كنت
إليك

العدناين

؟!

ذا
يف

؟!

وجدان

؟!

آن

!

كل

جورج صيدح:
ومنهم جورج صيدح الكاتب املهجري الذي كتب قصيدة رائعة يف مدح النبي 
مذكرا إياها بام بعث النبي  من احلمية واهلمة
باسم (حراء يثرب) يستنهض فيه األمة،
ً
مشريا إىل تدنيس القدس الرشيف ؛ حتى إنه ليقتبس آية من القرآن ـ من سورة
واألنفة،
ً
الرمحن ـ يضمنها القصيدة ،فيقول:
يا

يت

من

آن

األوان

عرج

عىل

عىل
ألن

القدس

ماذا

دهاهم؟هل

أنت

الذي

وجزت
الرباق
ق
جتدد ليلة
الرشيف ففيه
عصوك فأصبح
ْ
علمتهم دفع
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أشواط

العنان

املعراج..

آن

أقداس

هتان

الغازي
املهانة

جبان

؟
بالسنان

ونذرت
يا

للشهداء
صاحبي:

جنات وخريات
بأي

حسان
تكذبان

آالء النبي

؟!

جورج سلستي:
ومنهم الشاعر املهجري جورج سلستي الذي كتب قصيدة بعنوان (نجوى الرسول
األعظم) وهي قصيدة مليئة بالعاطفة الصادقة ،وكأنام كتبها مسلم:
أقبلت
عىل

كاحلق
جبينك

وضاح
فجر
ق

األسارير يفيض

احلق

بالنعامء

والنور

منبلج ويف يديك جرت مقاليدق

ِ
األمور

فرحت فينا ،وليل الكفر معتكر تفري
ومتطر

البيد

آال ًء

ق
ومت ِرعها

وجهك
ق
هبديك

أسداف

الدياجري

إىل

دهر

ِ
الدهارير

يمنًا يدوم

ِ
والزور!
سمو ال قبطل
أبيت إال سمو احلق حني أبى سواك إال
َّ
وقال يصف الصحراء العربية التي أطلعت شمس املصطفى :
ِ
ما أ ِ
ِ
بالبور
أنت يا صحرا قء
نت باملصطفى يا بيدق جمدب ًة كال وال
ِ
ِ
احلور
ونافست فيه حتى موئل
أطلعت من تاهت الدنيا بطلعته
ْ
ِ
ِ
كالطيب..
أرضا تبث الطهر ترب قتها
بوركت
ً

بثته

أفواه

ِ
القوارير

ِ
موفور
الدين ما زال يزكو يف مرابعها والنبل ما انفك فيها جدَّ
والفضل واحللم واألخالق ما فتئت

هناك

ظى

بإجالل

ِ
وتوقري

ويعتذر للنبي  عن تقصري شعره يف الوفاء بحقه ،فيقول:
يا سيدي يا رسول اهلل معذر ًة إذا
ماذا

أوفيك

من

حق

كبا

فيك

تبياين

وتعبريي

ن
وتكرمة وأنت تعلو عىل ظني وتقديري ؟!

ن
ن
ِ
وتصوير
تنميق
لغة تشأو اللغى حسن
وأنت رب األداء الفذ يف
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عىل لسانك ما جن البيان به فذلك الشعر يرنو شبه مسحور !
ِ
ِ
التحارير
الدهر أعالم
آي من اهلل ..ما ينفك قمعجزق ها يعيي عىل
تلوهتا

كالنور

فرست

ن
ِ
ومهجور !
مأهول
مؤتل ًقا يطوي الدنا بني

حمبوب اخلوري الرشتوين:
ومنهم حمبوب اخلوري الرشتوين ،وهو من شعراء املهجر الشاميل ،الذين كتبوا يف
رسول اهلل  راف ًعا إياه إىل مستوى النموذج البرشي األتم ،أو مثال البطولة األوحد ،وقد
كتب قصيدة بعنوان (قالوا ب العرب؟) يقول فيها:
قالوا

ال قع ْرب؟قلت:

ب

أحبهم يقيض

قالوا :لقد بخلوا عليك ،أجبتهم أهيل
الديانة؟قلت:

قالوا

بطل

وحممد..

جيل
الربية

زائل وتزول
كلها هو

اجلوار
ق
وإن

عيل
بخلوا

م ْعه
لألعارب

واألرحا قم
عيل

حزازة
أمجعني

كرام
وخصا قم
إمام

الشاعر القروي:
ومن أشهر شعراء املهجر اجلنويب رشيد سليم اخلوري الذي اشتهر بالشاعر القروي،
وقد كتب قصيدة بعنوان (عيد الربية) يستحث فيها املسلمني الستعادة جمدهم القديم منها،
ويقرئ رسول اهلل  سالماته وحبه ،داع ًيا إىل التحاب والتآخي بني املسلمني والنصارى،
فيقول:
يا

فاتح

يا

قو قم

فإن

األرض
هذا

ذكرتم

ميدان ًا

مسيحي
ٌّ
رسول

اهلل

لدولته صارت بال قدك ميدان ًا لكل قوي
يذكركم ال قي ِ
نهض الرشق إال حبنا األخوي
تكرمة فبلغوه

خليل مطران:
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سالم

الشاعر

القروي

ومنهم خليل مطران الذي كتب قصيدة تسمى (رأس السنة اهلجرية) يقول فيها:
حممد

عانى

غ ن
زاة

وكم

ما

عانى

هبجرته ملأرب

يف

وكم

ن
حرب

جتشمها حتى

يعود

صعبان راضهام :توحيدق
وبدؤه

احلكم

بالشورى

ق
وأخذهم
معرشهم
يتم

سبيل

بعد

اهلل

حممود

بتمكني

وتأييد

إرشاك

بتوحيد

به ما شاءه اهلل من عدل ومن جود

وله قصيدة احتفالية أخرى شارك فيها املسلمني ،عنواهنا( :عظة العيد اهلجري)،
يمدح فيها و قي ِ
كرب اهلالل رمز اإلسالم ،أو هو الرسول  نفسه فيقول:
سالم عىل هذا اهلالل من امرئ رصيح
سالم

وتكريم..

هويتك

إكبارا
ً

بحق
ملن

أنت

اهلوى،
من

كالمها وأرشف

واحلر
أحببته

ال

يتكتم

من

تكرم

رمزه من املأرب العلوي لو كان يفهم

مارون عبود:
ومنهم مارون عبود الشاعر اللبناين الذي كتب قصيدة مطولة يف مدح النبي  يقول
فيها:
لوال

كتا قبك

ما

رأينا

معجزً ا يف

محلت إىل األقطار من صحرائها قبس
ن
هاد

صور
قي َّ

يل

كأن

قوامه متجسد

ن
أمة
اهلدى
من

مرصوصة

ِ
البنيان

ومطارف

ِ
العمران

عنرص

اإليامن

إلياس فرحات:
ومنهم الشاعر الشهري إلياس فرحات الذي يقول يف قصيدته (يا رسول اهلل):
َّ
الش ْم قس قع قل َّو ْه
الن قب َّو ْة ك ْوكب مل ْ قتدْ ِر ِك
بِأنْو ِار
األ ْرض
غمر
قد قن َّو ْه
ب الدنْيا وم ْن فِيها
مل ْ ي قكدْ ي ْلم قع حتَّى أ ْصبح ْت ت ْر قق ق
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الك ْو قن

ب ْينام

ظالم

ِ
اإل ْسال قم

وطمى
م ْن

رأى

َّ
إن

ِيف

يا

لِ ْل قع ْر ِ
ب

ِ
اإل ْسالم

ذلِك
قق ْل

ِيف

األعْراب

ر قسول

اخرا بِأو ِ
ِ
اذ ِّي
ز ً
و ْثبتِ ِه ْم عرف الب ْحر

ب ْح ًرا

ِ
اإل ْسال ِم

فا ْد قر ِ
س

د ِامس قفتِح ْت

ال َّ
قع ً
إن

إِنَّا

اجل ْه قل

ِ
الذي

ألتْب ِ
اعك

صلوا

ِيف

ج ِ
اهل قه ت ْلق

يا

اهللِ

ِيف

مكَّة

حار ْبت قه مل ْ
وا ْد قر قسوا إِنَّام

املْع ِايل
ومل ْ

ِ
اإل ْسال ِم

ب ْطش

اهللِ

الت َّْضلِ قيل

قأ َّمة ز َّجها

ِيف

الدِّ ي قن

وال قف قت َّو ْة
جيه ْل
ْ

قط قم َّو ْه

لِلن ِ
َّاس

قأ قخ َّو ْة

فِ ِ
يه

و قحنق َّو ْه

أعْم ِق
ِ
لرش ِق
ل َّ ْ

قي ْظ ِه قر

يز ْل

لِلن ِ
ور

قك َّو ْة

قهد ًى

قه َّو ْة
قع قت َّو ْه

ِوا ْل ِع ْل قم

قق َّو ْة

عبد اهلل يوركي حالق:
ومنهم الشاعر السوري عبد اهلل يوركي حالق مؤسس جملة الضاد يف حلب ،فله
قصيدة بعنوان (قبس من الصحراء) ،يشيد فيها بالرسول  ..يقول فيها:
ِ
رمسها فرعى احلقوق وفتَّح
بعث الرشيعة من غياهب

األذهانا

تعليمك

األديانا

وح َّطم

األوثانا

عزة

وأمانا

ِ
وصون

محانا

أحممد..
وألنه
فلقد
ما

نسج

واملجدق
داس
ربينا

نحن

اجلهالة
يف

إال

يمينه جمدَّ ت
وانتض سيف

ظالل
إخوة

نسعى

عروبة عرباء..
إىل إسعاد

يف
اجلهاد،
ترشق
أمتنا..

جاك صربي شامس:
ومنهم الشاعر السوري جاك صربي شامس الذي تشهد معظم دواوينه الشعرية،
ومقاالته عىل حمبته ووالئه للعروبة وإشادته بالدين اإلسالمي ،وافتخاره بالرسول ..
يقول يف قصيدة له بعنوان (أوراق اعتامدي):
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إين

مسيحي
ٌّ

أجل

حممدً ا وأجل

ضا ًدا..

وأجل

أصحاب

الرسول

وأهله حيث

الصحابة

كحلت
َّ

شعري

واهلوى وألجل

طه

أودعت

روحي

بالعروبة
هيام

يف

له

حممد دانت

اإلسال قم

مهدق ه

ومقام

صفوة

األقالم

تفخر

واألعجام

األعراب

إلياس قنصل:
معتذرا ،مشيدً ا بالقرآن
ومنهم الشاعر إلياس قنصل الذي ثم خياطب رسول اهلل 
ً
ومن جاء به ،فيقول:
رسول اهلل :عفوك ؛ إن عذيل لتنبيه
كتابك

األجيال

زينة

النفوس
ِ
آيه

تزهو بمعجز

فنورت
ودينقك نعمة يف الكون ضاءت
َّ
يا

تكرم

إله

العرش

الغافالت
اللغات

أم

النواحي
ال قعرب

واجعل بالد

املظلامت
االباة

للعرب

شبيل املالط:
ومنهم الشاعر اللبناين شبيل املالط ،وهو أحد أبرز الشعراء العرب يف النصف األول
من القرن العرشين الذي ينفي عن اإلسالم والقرآن دعوى تفريق لألمة ،فيقول:
ملن

من

البالد؟أليس

أصحاهبا أنتم ونحن؟فام لنا ال هنتدي ؟

حتى متى ال نستفيق ؟! وكلنا نحيا وندفن
حتى

متى

التفريق

ويظل

من

بث

ويبيت

من

تدعو

واهلل

ما

قال

دوره فينا

يلعب

ت
ونصغي

املفاسد

سيدً ا والصالح

البالد

أئمة متشاغلني

املسيح

تباغضوا حتى
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جو
سامعني

األعامل

نكون

أوحد
ملفسد

مغلول

؟
؟
اليد

ببِ ن
يعة

وبمسجد

وال

حممد

كتاب

أيدي

لكنام

اجلهالة

هذا

بدلت أبناء

رش

القطر

مبدد

ثم يطالب بإهناء التعصب الذي يوقع األمة يف اهلوان واملذلة ،فيقول:
وتساهلوا

عند

األمور

وأعرضوا عمن

ودعوا التعصب إنه الداء الذي يقيض
ولتشعلوا هذي العواطف وليكن كل

يقول

ِ
بعيسوي

وحممدي

عليكم

باهلوان

الرسمدي

من

األعياد

عيد

املولد

أدباء أسلموا
قلبت دفرت الغريب ..فرأيت أسامء غري عربية ،فتعجبت من ذلك ،فقلت :أرى يف
الدفرت أسامء أخرى غري عربية ..من أين هلا أن تتعلم العربية ،وتكتب هبا مدح النبي ! ؟
قال :أصحاب تلك األسامء أدباء من سائر األمم جذبتهم أشعة شمس حممد  إىل
اإلسالم ،فلذلك سجلتهم يف هذا الفصل.
قلت :فهل تعلم هؤالء العربية؟
قال :الشعر موجود يف كل لغات العامل ..واحلب موجود يف كل الكلامت نثرها
وشعرها ..واملحب الصادق يعرب بكل األلسنة.
ويليام بيكارد:
كان من تلك األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (ويليام بيكارد)،
فسألت الغريب عنه ،فقال :هذا هو املؤلف والروائي والشاعرالربيطاين ويليام بيكارد ،وهو
حاصل عىل شهادة البكالوريوس يف الفنون واآلداب (كانتاب) ،والدكتوراه يف األدب
(لندن) ،وهو مؤ ِّلف واسع الشهرة ،من أعامله :ليىل واملجنون ،ومغامرات القاسم ،والعامل
اجلديد ،ومؤ َّلفات أخرى.
قلت :هل التقيت به؟
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قال :ال ..ولكني قرأت رساله له يتحدث فيها عن رحلته لإلسالم ،ومما ورد فيها( :مل
ِ
ميض العديد من السنني .ففي املدرسة
قأدرك حقيقة ِّأين قولدت عىل فطرة اإلسالم َّإال بعد ِّ
بقوة ـ بقضايا اللحظة اآلن َّية وشؤوهنا ..مل أكن أعترب مهنتي
واجلامعة كنت مشغوالً ـ وربام َّ
يف تلك األيام مهن ًة المعة ،ولكنَّها كانت يف تطور ،ووسط ن
حميط مسيحي تع َّلمت عن احلياة
أي
الط ِّيبة ،وكان اإليامن باهلل تعاىل والعبادة واحلق من األمور ا َّلتي ترسين ،وإن كنت قأقدِّ س َّ
ن
يشء َّ
فإن ذلك كان هو النقبل َّ
والشجاعة)
وفيها يقول( :أنا القادم من كامربيدج ،ذهبت إىل أواسط أفريقيا ،حيث حصلت عىل
ن
تعيني يف إدارة الوصاية عىل أوغندا .كان وجودي هناك ممتع ًا ومثري ًا أكثر مما كنت أحلم به
األخوة السوداء من
يف بريطانيا ،وكنت جمرب ًا ـ تبع ًا للظروف املحيطة ـ أن أعيش وسط
َّ
ن
بمحبة بسبب بساطة نظرهتم السعيدة للحياة.
بأين تع َّلقت هبم
اإلنسان َّية ،ويمكنني القول ِّ
الرشق دائ ًام .ففي كامربيدج قرأت (الليايل العرب َّية)؛ ووحيد ًا يف أفريقيا قرأت
لقد شدَّ ين َّ
ن
ن
موحش يف أوغندا مل يقلل من عزة الرشق يف نفيس.
جتوال
(الليايل العرب َّية)؛ ووجودي يف
ثم ـ وبعد طم حيايت اهلادئة يف احلرب العاملية األوىل ـ عدت أدراجي مرسع ًا جتاه
تطوعت للجيش ،لك َّن طلبي
صحتي َّ
صحتي .ومع استعادة َّ
الوطن يف أوروبا؛ وساءت َّ
قرفض عىل قأ ن
وسجلت يف (اجلندرمة) ـ بعد
سس صح َّية .لذلك عملت عىل تقليل اخلسائر
َّ
ن
بالراحة حني تس َّلمت بدلتي
أن عملت بطريقة ما عىل اجتياز الفحص الط ِّبي ـ وشعرت َّ
ن
العسكرية كجندي يف ن
حينئذ يف اجلبهة الغرب َّية يف فرنسا ،واشرتكت
فرقة للمشاة .خدمت
َّ
يف معركة السوم سنة  ،1917حيث قجرحت و قأ ت .قنقلت عرب بلجيكا إىل أملانيا حيث
وخاص ًة الروس املصابني
كنت يف املشفى .ويف أملانيا رأيت الكثري من املعاناة اإلنسان َّية،
َّ
بالديزنطاريا .ووصلت إىل حا َّفة املوت جوع ًا .قجرحي ـ وهو كرس يف ساعدي األيمن ـ مل
قيشف برسعة ،فكنت عديم النَّفع لألملان ،ف قأرسلت إىل سويرسا من أجل عمل َّي نة جراح َّية.
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عيل حتى يف تلك األيام حني كنت أفكِّر بالقرآن الكريم ،يف
أذكر ج ِّيد ًا كم كان عزيز ًا َّ
أملانيا كنت قد كتبت رسال ًة لألهل لريسلوا يل نسخ ًة من القرآن الكريم .وعلمت يف
السنوات الالحقة َّأهنم أرسلوا يل نسخ ًة ولكنَّها مل تصلني أبد ًا.
ن
صحتي ،فكان بإمكاين اخلروج
يف سويرسا ـ وبعد عمل َّية يف ساعدي ورجيل ـ َّسنت َّ
بني احلني واآلخر ،فاشرتيت نسخ ًة من الرتمجة الفرنس َّية ملعاين القرآن الكريم ـ وهي اليوم
ن
ن
َّ
وكأن شعاع ًا من احلقيقة
بسعادة عظيمة .كان ذلك
وعندئذ شعرت
من أعز ممتلكايت ـ
فتمرنت عىل كتابة
عيل بالربكة .كانت يدي اليمنى ما تزال غري ذات نفعَّ ،
اخلالدة قد أرشق َّ
القرآن الكريم بيدي اليرسى .وارتباطي بالقرآن الكريم يظهر بوضوح أكرب عندما أقول َّ
بأن
فتى
واحد ًة من أشدِّ الذكريات وضوح ًا وعزَّ ة لدي من كتاب (الليايل العربية) كانت عن ً
قوجد وحيد ًا يف املدينة البائدة ،جالس ًا يقرأ القرآن الكريم ،غاف ً
عام حييط به.
ال َّ
يف تلك األيام يف سويرسا ،أعدت تسجيل نفيس رسمي ًّا كمسلم .وبعد توقيع اهلدنة
عدت إىل لندن ،وذلك يف شهر كانون األول من سنة  ،1918وبعد ذلك ـ يف عام  1921ـ
سجلت لدراسة األدب يف جامعة لندن .وكان أحد املواضيع ا َّلتي اخرتهتا هي اللغة العرب َّية،
َّ
وكنت أحرض حمارضاهتا يف الكلية امللك َّية .وكان يف يو نم أن ذكر أستاذي يف اللغة العرب َّية ـ
الس ِّيد بلشا من العراق رمحه اهلل تعاىل ـ القرآن الكريم وقال :إن كنت تؤمن به أم ال ،فإنَّك
ستجد أنَّه أكثر الكتب إثار ًة وأنَّه يستحق الدِّ راسة .فأجبت :قأوه ،ولكنِّي قأومن به .فاجأ هذا
ن
ن
قصري دعاين ألقرافقه إىل مسجد لندن يف
حديث
اجلواب أستاذي بشدَّ ة وأثار اهتاممه ،وبعد
نوتينغ هيل جيت .وبعد ذلك كنت أحرض للصالة باستمرار يف هذا املسجد لكي أتع َّلم
أكثرعن تطبيق اإلسالم ،إىل أن أعلنت ارتباطي باأل َّمة اإلسالم َّية يف رأس السنة اجلديدة
لعام .1922
ن
ال ِّ
ومنذئذ وأنا أعيش حيا ًة إسالم َّي ًة قوالً وعم ً
بكل
كان هذا قبل ما يقارب الربع قرن،
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فقوة اهلل تعاىل وحكمته ورمحته ليس هلا حدود .وحقول املعرفة متتد أمامنا
ما يف استطاعتيَّ ،
ن
بيقني أقوى َّ
بأن اللباس الوحيد
حجنا خالل هذه احلياة أشعر
إىل ما وراء األفق .ويف ِّ
املناسب ا َّلذي نستطيع لبسه هو اخلضوع هلل تعاىل ،وأن نعتمر عىل رؤوسنا عامم ًة من احلمد،
رب العاملني)
وأن نمأل قلوبنا حب ًّا للخالق الواحد سبحانه وتعاىل .واحلمد هلل ِّ
فانسان مونتييه:
من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذ االفصل اسم (فانسان مونتييه)(،)1
فسألت الغريب عنه ،فقال :هذا أديب فرنيس كان يشغل منصب أستاذ اللغة العربية
والتاريخ اإلسالمي بجامعة باريس ،وشغل منصب رئيس (مؤسسة الدراسات اإلسالمية
يف داكار) ...وله عدة مؤلفات منها :كتاب (اإلرهاب الصهيوين) ،و(املسلمون يف اال اد
السوفيتي) ،و(اإلسالم يف إفريقيا السوداء) ،و(مفاتيح الفكر العريب) ،كام قد قام برتمجة ابن
خلدون إىل الفرنسية ،وقد أسلم وتسمى بـ (املنصور باهلل الشافعي)
وقد ترشفت بااللتقاء به واحلديث معه عن سبب اختياره اإلسالم ،فقال :لقد اخرتت
اإلسالم دين ًا ،ألقى به وجه ريب ألسباب شتى ،منها األسباب الدينية ،واألسباب
األخالقية ،واالجتامعية ،والثقافية والعاطفية.
اخرتت دين الفطرة ،وهو اإلسالم ،وكنت
ثم استطرد يف تفصيل ما أمجله قائال :لقد
ق
فيام مض كاثوليكي ًا ..ويف الكاثوليكية أمور كثرية مل أقتنع هبا ،ومل أفهمها ،مثل كريس
االعرتاف ،والوسيط لدى اإلله ،فض ً
ال عن اعتامدها عىل أ نار ،وقربان ،وغري ذلك من
أمور مل أستطع اإليامن هبا ..يف حني أن دين اإلسالم برئ من هذا كله ،فيكفي املسلم أن

( )1انظر :صحيفة اال اد التي تصدر يف اإلمارات العربية املتحدة ،الصادرة يف العارش من نوفمرب ( 1989بترصف)،
واجلانب اخلفي وراء إسالم هؤالء ،حممد كامل عبدالصمد.
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يتوجه إىل ربه مبارشة بدون وسيط ،وبدون كريس اعرتاف ،فيستجيب اهلل دعاءه.
لقد كانوا قيعلمونني كام قيعلمون غريي أن عيسى إله ابن إله ،وكانوا يزعمون أن حممد ًا
ليس نبي ًا ،وبالتايل ينكرون اإلسالم ..ثم حدث أن وقع بني يدي ـ ألول مرة يف حيايت ـ ترمجة
ملعاين القرآن الكريم ،واستوقفتني معاين كلامته ،مثل ﴿:قق ْل قهو اهللق أحد اهللق الصمدق مل ْ يلِدْ
ومل ْ قيولدْ ومل ْ ي قكن َّل قه قك قفو ًا أحد ﴾ (اإلخالص)
واستوقفني قول اهلل تعاىل ﴿:فِ ْطرت اهللَِّ ا َّلتِي فطر النَّاس عل ْيها ال ت ْب ِديل ِخل ْل ِق اهللَِّ ذلِك
الدِّ ي قن ا ْلق ِّي قم ولكِ َّن أكْثر الن ِ
َّاس ال ي ْعل قمون ﴾ (الروم)30:
كام أذكر أين قرأت حديث ًا لرسول اهلل  ،شعرت جتاهه بأن اإلسالم دين الفطرة بحق،
وهو قول رسول اهلل ( :كل مولود يولدق عىل ِ
الف ْطرة ،فأبواه قهيو ِدانه أو قين ِ
رصانه ،أو
ق
قيمجسانِ ِه)
آمنت متام ًا بوحدانية اهلل ..إن
ولذلك كله آمنت برسالة حممد  ومصداقيتها ،مثلام ق
وحى به من عند اهلل وليس من إنشاء حممد أو
حممد ًا رسول اهلل حق ًا ..والقرآن الكريم قم ً
قصنعه ...ورسالته الساموية السمحاء ليست مقصورة عىل العرب ..وإنام هي للناس كافة.
لقد رأيت يف اإلسالم تساحم ًا مدهش ًا ،واألخالق الرفيعة هدف كل مسلم ..كام رأيت
رفض ًا للرهبنة التي جتايف طبيعة اإلنسان البرشية ،فاإلسالم حيفظ لإلنسان إنسانيته ،فيمنع
عليه الرهبنة ،ويدفعه إىل التمتع باحلياة وطيباهتا ،ما مل تتعارض املتعة مع تعاليم اهلل تعاىل،
كام قال تعاىل ﴿:وما جعل عل ْي قك ْم ِيف الدِّ ِ
ين ِم ْن حرجن ﴾(احلج)78:
سكت قليال ،وقد بدت عىل وجهه قسامت أمل مل يستطع كتمها ،ثم قال :أعداء اإلسالم
يدَّ قعون أن املسلمني ال يرضون من غريهم إال أن يكونوا مسلمني ،فإذا مل يكونوا مسلمني
أشهروا عليهم سيف اجلهاد ..يف حني أهنم لو عقلوا ذلك جيد ًا لعلموا أن اجلهاد اإلسالمي
مفروض ،ولكن من أجل إحقاق احلق وإزهاق الباطل.
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إهنم يتهمون اإلسالم بالقسوة املفرطة ،مع أن اإلسالم دين السالم ،والتسامح،
والعفو ،واملغفرة ...لقد تناسى هؤالء كل العقوبات النرصانية فيام مض ،والتي أفرطت يف
القسوة ،والتعذيب الذي وصل إىل حد اإلحراق ،وفصل أجزاء اجلسد ،فض ً
ال عن كثرة
حاالت اإلعدام ،وهو ما مل يشهده اإلسالم يف تارخيه.
ت قبل اإلسالم وليس بعده ،بل حني
كام أهنم يتهمون اإلسالم بظاهرة الرق التي قو ِجد ْ
انترش اإلسالم و قطبقت تعاليمه كان يسعى إللغاء الرق ،بل إن كثري ًا من الك َّفارات للذنوب
التي يقدم عليها املرء هو رير الرقاب الذي عدَّ ه اإلسالم تقرب ًا وطاعة هلل.
ثم حياولون اإلساءة إىل اإلسالم من زاوية تعدد الزوجات ،ولو عقلوا لوجدق وا أنه وأن
سمح حق ًا بذلك ،فإنه يف الوقت ذاته وضع رشوط ًا دقيقة أساسها العدل املطلق ،واملعاملة
الطيبة ،كام نظر إىل النساء التي حالت ظروفهن دون الزواج ،أو ملرض الزوجة ،أو ألسباب
أخرى.
إن اإلسالم بعظمته وعمقه ،وبنقائه ور ققيه ،وبتساحمه ودعوته لكرامة اإلنسان يف كل
زمان ومكان لن يستطيع أحد أن ينال منه ..ألن اإلسالم يف ذاته قوي ..وتعاليمه تدعو إىل
ورشب اخلمر،
القوة بعدم ارتكاب املعايص والذنوب التي تضعف القوة ،مثل الزنى ،ق
وأكل حلم اخلنزير ،وغري ذلك مما حيرمه الدين احلنيف.
ثم انفرجت أساريره عن ابتسامة عذبة ،وقال :هلذا اخرتت اإلسالم ..من أجل أن
اعتنقت اإلسالم ألشعر وأدرك أنني اعتنقت دين ًا
أشعر بالراحة يف رحابه وظالله ..نعم،
ق
ال يفصل بني البدن والروح ،بني النفس واجلسد ..يكفيني أن اإلسالم دين نقي ،يدفع إىل
األخالق والتحيل هبا ،وإىل الكرامة اإلنسانية والتمسك هبا ،من أجل ذلك شهدت أن ال
إله إال اهلل ،وأن حممد ًا عبده ورسوله ..وعىل ذلك ألقى ريب.
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رابعا ـ الفنانون
فتحت دفرت الغريب عىل فصله الرابع ،فوجدت عنوانه (الفنانون) ،فقلت :من تقصد
بالفنانني؟
قال :أولئك الذين تذوقوا اجلامل وعاشوه وراحوا بام أوتوا من مواهب حياولون تصويره
وإمتاع اخللق به.
قلت :فام عالقة هؤالء بأشعة حممد  ؟
قال :أقرب الناس إىل النبي  هم الفنانون..
قلت :ما تقول؟
قال :إن املعاين النبيلة التي يوجهنا إليها اإلسالم ،والتي تتناسب مع اجلامل الذي يمتلئ به
الكون ال يتذوقه إال صاحب حس مرهف ،وذوق رفيع.
قلت :ولكني أرى الفنانني أعظم الناس غفلة ،فهم جيرون يف أودية الغواية أكثر من الشعراء.
قال :أولئك أحد أربعة :إما ال حظ هلم يف الفن ،وإنام هم أدعياء فيه ،وإما أن اإلسالم عرض
هلم بصورة مشوهة جعلتهم ينفرون منه ،وإما أن اإلسالم مل يعرض هلم أصال.
قلت :أرأيت لو أن اإلسالم عرض هلم بصورته سيقبلونه؟
قال :ال يقبلونه فقط ..بل يقبلون عليه بكل كياهنم ،ويسخرون كل طاقاهتم يف سبيل خدمته.
قلت :ولكن البعض يأمرهم بتطليق الفن قبل اعتناق اإلسالم.
قال :أولئك حجب بني اهلل وبني عباده ..اإلسالم يطلق الطاقات وال يعطلها ..والفنان
املسلم هو الذي يعبد اهلل يف حمراب فنه ..فيجعل فنه مرقى من مراقي اهلداية ومعراجا من معارج
الروح.
قلت :أراك وضعت أسامء كثرية يف هذا الفصل ..فهل التقيت هبم مجيعا؟
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قال :هناك من التقيت به ..وهناك من حدثني بحديثه الثقاة ..وهناك من قرأت له ،أو قرأت
عنه.
الفونس إيتان دينيه:
كان من أول األسامء التي وضعت يف هذا الفصل اسم (الفونس إيتان دينيه)( ،)1فسألت
الغريب عنه ،فقال :هذ الرجل من كبار الفنانني والرسامني العامليني ،وقد قدونت أعامله يف معجم
(الروس) ،وال تزال جدران املعارض الفنية يف فرنسا تزين بلوحاته الثمينة ،وفيها لوحته الشهرية
(غادة رمضان)
وقد أسلم ،وألف بعد إسالمه العديد من الكتب القيمة ،منها كتابه الفذ (أشعة خاصة بنور
اإلسالم) ،و(ربيع القلوب) ،و(الرشق كام يراه الغرب) ،و(حممد رسول اهلل) ،و(احلج إىل بيت
اهلل احلرام) ..وغريها.
وقد ذكر يف هذه الكتب أ ار انجذابه اإلسالمه ،ومن أقواله يف ذلك:
(لقد أكد اإلسالم من الساعة األوىل لظهوره أنه دين صالح لكل زمان ومكان ،إذ هو دين
الفطرة ،والفطرة ال ختتلف يف إنسان عن آخر ،وهو هلذا صالح لكل درجة من درجة احلضارة)()2

(لقد حقق القرآن معجزة ال تستطيع أعظم املجامع العلمية أن تقوم هبا ،ذلك أنه مكن للغة
ميسورا له أن يتفاهم
العربية يف األرض بحيث لو عاد أحد أصحاب رسول اهلل إلينا اليوم لكان
ً
متام التفاهم مع املتعلمني من أهل اللغة العربية ،بل ملا وجد صعوبة تذكر للتخاطب مع الشعوب
الناطقة بالضاد .وذلك عكس ما جيده مث ً
ال أحد معارصي (رابيليه) من أهل القرن اخلامس عرش
الذي هو أقرب إلينا من عرص القرآن ،من الصعوبة يف خماطبة العدد األكرب من فرنسيي اليوم)()3
( )1ايتني دينيه (  Et. Dinet ) 1929 – 1861تعلم يف فرنسا ،وقصد اجلزائر ،فكان يقيض يف بلدة بوسعادة نصف السنة
من كل عام ،وأشهر إسالمه وتسمى بنارص الدين ( ،)1927وحج إىل بيت اهلل احلرام (.)1928
( )2حممد رسول اهلل ،نارص الدين دينيه ،ص ()345
( )3أشعة خاصة بنور اإلسالم ،ص .35
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(أحس املرشكون ،يف دخيلة نفوسهم ،أن قد غزا قلوهبم ذلك الكالم العجيب الصادر من
كثريا ما كانوا عىل وشك اخلضوع لتلك األلفاظ األخاذة التي
أعامق قلب الرسول امللهم وكلهم ً
أهلمها إيامن ساموي ،ومل يمنعهم عن اإلسالم إال قوة حبهم ألعراض الدنيا)()1

(إن معجزة األنبياء الذين سبقوا حممدً ا كانت يف الواقع معجزات وقتية وبالتايل معرضة
للنسيان الرسيع .بينام نستطيع أن نسمي معجزة اآليات القرآنية( :املعجزة اخلالدة) وذلك أن
تأثريها دائم ومفعوهلا مستمر ،ومن اليسري عىل املؤمن يف كل زمان ويف كل مكان أن يرى هذه
املعجزة بمجرد تالوة يف كتاب اهلل ،ويف هذه املعجزة نجد التعليل الشايف لالنتشار اهلائل الذي
أحرزه اإلسالم ،ذلك االنتشار الذي ال يدرك سببه األوروبيون ألهنم جيهلون القرآن ،أو ألهنم
ال عن أهنا غري دقيقة)()2
ال يعرفونه إال من خالل ترمجات ال تنبض باحلياة فض ً

(إن كان سحر أسلوب القرآن ومجال معانيه ،حيدث مثل هذا التأثري يف [نفوس علامء] ال
يمتون إىل العرب وال إىل املسلمني بصلة ،فامذا ترى أن يكون من قوة احلامسة التي تستهوي عرب
احلجاز وهم الذين نزلت اآليات بلغتهم اجلميلة؟ ..لقد كانوا ال يسمعون القرآن إال وتتملك
سمروا فيه .أهذه اآليات اخلارقة
نفوسهم انفعاالت هائلة مباغتة ،فيظلون يف مكاهنم وكأهنم قد ِّ
تأيت من حممد ذلك األمي الذي مل ينل ح ًظا من املعرفة؟ ..كال إن هذا القرآن ملستحيل أن يصدر
عن حممد ،وأنه ال مناص من االعرتاف بأن اهلل العيل القدير هو الذي أمىل تلك اآليات
البينات)()3

(ال عجب أن نرى النبي األمي يتحدى الشعراء ،ويعرتف هلم بحق نعتهم له بالكذب ،أن
ائتوا بعرش سور من مثله ،فقد آمن بعجزهم عن ذلك)()4
( )1حممد رسول اهلل ،ص .106
( )2حممد رسول اهلل ،ص .118
( )3حممد رسول اهلل ،ص .119
( )4حممد رسول اهلل ،ص .121
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و دث عن تأثري دراسته لشخصية حممد  يف انجذابه لإلسالم ،ومن أقواله يف هذا قوله:
(إن الشخصية التي محلها حممد بني برديه كانت خارقة للعادة وكانت ذات أثر عظيم جدً ا حتى
إهنا طبعت رشيعته بطابع قوي جعل هلا روح اإلبداع وأعطاها صفة اليشء اجلديد)()1

وقوله( :إن نبي اإلسالم هو الوحيد من بني أصحاب الديانات الذي مل يعتمد يف إمتام رسالته
عىل املعجزات وليست عمدته الكربى إال بالغة التنزيل احلكيم)()2

(إن سنة الرسول الغراء باقية إىل يومنا هذا ،جيلوها أعظم إخالص ديني تفيض به نفوس
[مئات املاليني] من أتباع سنته منترشين عىل سطح الكرة)()3

(كان النبي يعنى بنفسه عناية تامة ،إىل حد أن عرف له نمط من التأنق عىل غاية من البساطة،
ولكن عىل جانب كبري من الذوق واجلامل ،وكان ينظر نفسه يف املرآة ..ليتمشط أو ليسوي طيات
عاممته ..وهو يف كل ذلك يريد من حسن منظره البرشي أن يروق اخلالق سبحانه وتعاىل)()4

(لقد (دعا) عيسى إىل املساواة واألخوة ،أما حممد فوفق إىل ( قيق) املساواة واألخوة بني
املؤمنني أثناء حياته)()5

و دث عن تأثري املناهج اإلسالمية يف انجذابه لإلسالم ،فقال( :إن األمم اإلسالمية عىل
اختالف جنسياهتا وبلداهنا قد طبعها اإلسالم بطابعه الواضح املحسوس .بل إن آثاره ال تزال
باقية يف أهل أسبانيا وإن كانوا قد ارتدوا عنه منذ مخسة قرون)()6

(إن اإلسالم [هو] عقيدة التوحيد اإلهلية العليا ،وله تلك املبادئ السامية التي تقوم عليها

( )1أشعة خاصة بنور اإلسالم ،ص .15
( )2أشعة خاصة بنور اإلسالم ،ص .16
( )3حممد رسول اهلل ،ص .51
( )4حممد رسول اهلل ،ص .312
( )5حممد رسول اهلل ،ص .323
( )6أشعة خاصة بنور اإلسالم ،ص .15
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تلك العقيدة[ ..ونحن نطلب] من خصومنا أن يدلونا عليها يف اإلنجيل أو يف كتاب مقدس آخر
إن كانوا صادقني)()1

(إن اإلسالم منذ البداية يف أيامه األوىل قد أخذ يف حماربة اخلرافات والبدع ،وهو نفس العمل
الذي يقوم به العلم إىل يومنا هذا)()2

(كام أن اإلسالم قد صلح منذ نشأته جلميع الشعوب واألجناس فهو صالح كذلك لكل
أنواع العقليات ومجيع درجات املدنيات ..وبينام جتد اإلسالم هييج من نفسه الرجل العميل يف
أسواق لندن حيث مبدأ القوم (الوقت من ذهب) إذ هو يأخذ بلب ذلك الفيلسوف الروحاين،
وكام يتقبله عن رضا ذلك الرشقي ذو التأمالت ..إذ هيواه ذلك الغريب الذي أفناه الفن ومتلكه
الشعر)()3

(عندما رفع اهلل إليه مؤسس اإلسالم كان هذا الدين القويم قد تم تنظيمه هنائ ًيا ،وبكل دقة،
حتى يف أقل تفاصيله شأنًا)()4

و دث عن إعجابه الشديد بسامحة اإلسالم واملسلمني ،فقال( :من احلقائق التارخيية أن
النبي أعطى أهل (نجران) املسيحيني نصف مسجده ليقيموا فيه شعائرهم الدينية .وها نحن أو ً
ال
نرى املسلمني إذا برشوا بدينهم فإهنم ال يفعلون مثل ما يفعل املسيحيني يف الدعوى إىل دينهم،
وال يتبعون تلك الطرق املستغربة التي ال تتحملها النفس والتي حيبها الذوق السليم .وقد أنصف
القس ميثون احلقيقة يف كتابه (سياحة دينية يف الرشق) حيث يقول :إنه ملن املحزن أن يتلقى
املسيحيون عن املسلمني روح التسامح وفضائل حسن املعاملة ومها أقدس قواعد الرمحة

( )1أشعة خاصة بنور اإلسالم ،ص .15
( )2أشعة خاصة بنور اإلسالم ،ص .18
( )3أشعة خاصة بنور اإلسالم ،ص .38
( )4أشعة خاصة بنور اإلسالم ،ص .315
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واإلحسان عند الشعوب واألمم)()1

(ليس من فخار املسيحية أن تضم يف تعدادها أولئك الذين يباعون هلا من ولدان العبيد وال
أولئك اليتامى الذين ينشأون يف مهادها نشأة دينية مسيحية .أما الذين يعتنقون اإلسالم يف وقتنا
هذا من املسيحيني وغريهم فإنام هم اخلاصة سواء كانوا من اهليئات االجتامعية األوروبية أو
األمريكية ،كام أن إخالصهم يف ذلك ال شك فيه ألهنم أبعد ما يكونون عن األغراض املادية)()2

(إن اإلسالم بلغ من متاسك بنائه ،ومن حرارة إيامن أهله ،ما جعله يبهر العامل بوثبته اهلائلة
التي ال نظن أن هلا يف سجالت التاريخ مثيالً ،ففي أقل من مائة عام ،ورغم قلة عددهم ،استطاع
العرب األجماد وقد اندفعوا ألول مرة يف تارخيهم ،خارج حدود جزيرهتم ..أن يستولوا عىل أغلب
بقاع العامل املتحرض القديم :من اهلند إىل األندلس)()3

(املسلمون ،عىل عكس ما يعتقده الكثريون ،مل يستخدموا القوة أبدً ا خارج حدود احلجاز..
إلكراه غريهم عىل اإلسالم .وإن وجود املسيحيني يف أسبانيا لدليل واضح عىل ذلك ،فقد ظلوا
آمنني عىل دينهم طوال القرون الثامنية التي ملك فيها املسلمون بالدهم وكان لبعضهم مناصب
رفيعة يف بالط قرطبة .ثم إذا هبؤالء املسيحيني أنفسهم يصبحون أصحاب السلطان يف هذه البالد
فكان أول هم هلم أن يقضوا قضاء تاما عىل املسلمني)()4

ً

أثرا يف النفوس التقية
(إن القدوة احلسنة التي ال تقرتن بمحاولة التبشري املتعصبة ،هلي أقوى ً
من مضايقات القسس املبرشين .ولقد اضطر العامل (دوزي) – رغم تعصبه ضد اإلسالم – إىل
االعرتاف بأن الكثري من املسيحيني الذين كانوا يف إسبانيا (اعتنقوا اإلسالم عن عقيدة)()5

( )1أشعة خاصة بنور اإلسالم ،ص .18
( )2أشعة خاصة بنور اإلسالم ،ص .39
( )3حممد رسول اهلل ،ص .315
( )4حممد رسول اهلل ،ص .332
( )5حممد رسول اهلل ،ص .333
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(وكيف ال يكون املسلم متساحمًا وهو جيل األنبياء الذين جيلهم اليهود والنصارى فموسى
بالنسبة إليه (كليم اهلل) وعيسى (روح اهلل) جيب تبجيله كام يبجل حممد (حبيب اهلل) ﴿:ال قنف ِّر قق
بني أح ند من رس ِل ِه ﴾ (البقرة)1()285 :
ِّ ق
ْ
كات ستيفنس:
من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (كات ستيفنس)( ،)2فسألت
الغريب عنه ،فقال :هذا هو االسم القديم للمغني اإلنجليزي (يوسف إسالم)
قلت :أعرفه ..ويعلم اهلل شدة حمبتي له ..فهل التقيته؟
قال :أجل ..لقد ترشفت بذلك ،وقد مجعني معه ـ ومعنا بعض الناس ـ جملس من املجالس،
وقد سأله بعضهم عن قصة إيامنه ،فقال :أود أن أبدأ قصتي بام تعرفونه مجي ًع ًا ،وهو أن اهلل قد
أستخلفنا يف األرض وأرسل لنا الرسل وآخرهم رسولنا حممد  ليهدينا إىل الطريق القويم،
وعىل اإلنسان أن يالحظ واجبه نحو هذا اإلستخالف وأن يسعى لتحضري نفسه للحياة اخلالدة
القادمة فمن تفوته الفرصة اآلن لن تأتيه أخرى فلن نعود ثانية حيث يقول القران الكريم ﴿:ول ْو
وس ِهم ِعنْد ر ِهبم ربنا أبرصنا وس ِمعنا فار ِجعنا نعم ْل ص ِ
اكسوا رء ِ
ِ
احل ًا ِإنَّا
ْ ْ ْ ْ
ْ
ترى ِإ ْذ ا ْقمل ْج ِر قمون ن ق ق ق
ِّ ْ َّ ْ ْ
م ِ
س قهداها ول ِك ْن ح َّق ا ْلق ْو قل ِمنِّي أل ْمأل َّن جهنَّم ِم ْن ِْ
اجل َّن ِة والن ِ
وق قنون ول ْو ِشئْنا آلت ْينا كق َّل ن ْف ن
َّاس
ق

ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اخل ْل ِد ِبام كق ْن قت ْم ت ْعم قلون ﴾
أ ْمجعني ف قذو ققوا ِبام نسي قت ْم لقاء ي ْومكق ْم هذا ِإنَّا نسيناكق ْم و قذو ققوا عذاب ْ ق
(السجدة ،)14-12 :وقال ﴿:و قهم يصط ِر قخون ِفيها ربنا أ ْخ ِرجنا نعم ْل ص ِ
احل ًا غ ْري ا َّل ِذي كق نَّا
ْ ْ
َّ
ْ ْ
كَّر ِف ِيه م ْن تذكَّر وجاءكق ْم الن َِّذ قير ف قذو ققوا فام لِل َّظاملِني ِم ْن ن ِص نري ﴾ (فاطر:
ن ْعم قل أوملْ قنع ِّم ْركق ْم ما يتذ ق
( )1حممد رسول اهلل ،ص .333
( )2ولد يوسف إسالم ت اسم ستيفن ديمرتي جورجيو يف شهر يوليو /متوز  1947ألم سويدية وأب من القبارصة
اليونانيني .وتربى ستيفن يف حي ويست إند بلندن يف شقة تقع فوق املطعم اململوك لوالديه.
ونظر ًا ألن والده كا ن من القبارصة اليونانيني ،فإنه كان يعتنق مذهب األورثوذكس اليونان لكنه تلقى تعليمه يف مدرسة
كاثوليكية .وحصل ستيفنز عىل  8ألبومات ذهبية متتالية ،وحازت أغانيه عىل شهرة واسعة يف بريطانيا والواليات املتحدة.
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)37
وقد نشأت يف بيئة مرفهة متلؤها أضواء العمل الفني اإلستعرايض املبهرة ..وكانت أ يت
تدين باملسيحية ،وكانت تلك الديانة التي تعلمتها ،وقد تعلمت من خالهلا أن اهلل موجود ،ولكن
ال يمكننا اإلتصال املبارش به ،فال يمكن الوصول إليه إال عن طريق عيسى فهو الباب للوصول
إىل اهلل ،وبالرغم من اقتناعي اجلزئي هبذه الفكرة إال أن عقيل مل يتقبلها بالكلية.
وكنت أنظر إىل متاثيل النبي عيسى فأراها حجارة ال تعرف احلياة ،وكانت فكرة التثليث أو
ثالثية اإلله تقلقني و ريين ،ولكني مل أكن أناقش أو أجادل احرتاما ملعتقدات والدي الدينية.
ثم بدأت أنرصف عن الدين شيئا فشيئا ..ألنشغل باملوسيقى والغناء ،فقد كنت أرغب يف
أن أكون مغنيا مشهورا.
وقد أخذتني تلك احلياة الرباقة بمباهجها ومفاتنها فأصبحت هي إهلي ،وأصبح الثراء
املطلق هو هديف تأسي ًا بأحد أخوايل الذي كان واسع الثراء ،وبالطبع كان للمجتمع من حويل تأثري
بالغ يف ترسيخ هذه الفكرة داخيل حيث أن الدنيا كانت تعني هلم كل يشء وكانت هي إهلهم.
ومن ثم اخرتت طريقي وعزمت أن يكون املال هو هديف األوحد ،وأن تكون هذه احلياة
هي مبلغ املنى وهناية املطاف بالنسبة يل ،وكان قدويت يف هذه املرحلة كبار مطريب البوب العامليني،
وانغمست يف هذه احلياة الدنيوية بكل طاقتي ،وقدمت الكثري من األغاين ولكن داخيل ويف أعامق
نفيس كان هناك نداء إنساين ورغبة يف مساعدة الفقراء عند قيقي للثراء املنشود.
ولكن النفس البرشية ـ كام خيربنا القرآن الكريم ـ ال تفي بكل ما تعد به ،بل تزداد طمع ًا كلام
منحت املزيد ،وقد حققت نجاح ًا واسع ًا ،وأنا مل أتعد سنوايت التسعة عرشة بعد ،واجتاحت
صوري وأخباري وسائل اإلعالم املختلفة ،فجعلوا مني أسطورة أكرب من الزمن وأكرب من احلياة
نفسها ،وكانت وسيلتي لتعدي حدود الزمن والوصول إىل القدرات الفائقة هي االنغامس يف عامل
اخلمور واملخدرات.
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بعد ميض عام تقريب ًا من النجاح املادي واحلياة الراقية و قيق الشهرة أصبت بالسل ودخلت
املستشفى ،وأثناء وجودي باملستشفى أخذت أفكر يف حايل ويف حيايت :هل أنا جسد فقط ،وكل
ما عيل فعله هو أن أسعد هذا اجلسد؟ ومن ثم فقد كانت هذه األزمة نعمة من اهلل حتى أفكر يف
حايل ،وكانت فرصة من اهلل حتى أفتح عيني عىل احلقيقة وأعود إىل صوايب ..ملاذا أنا هنا راقد ًا يف
هذا الفراش؟
وأسئلة أخرى كثرية بدأت أبحث هلا عن إجابة ،وكان اعتناق عقائد رشق أسيا سائد ًا يف
ذلك الوقت ،فبدأت أقرأ يف هذه املعتقدات ،وبدأت ألول مرة أفكر يف املوت وأدركت أن
األرواح ستنتقل حلياة أخرى ،ولن تقترص عىل هذه احلياة ،وشعرت آنذاك أين عىل بداية طريق
اهلداية ،فبدأت أكتسب عادات روحانية مثل التفكر والتأمل وأصبحت نباتي ًا كي تسمو نفيس
وأساعدها عىل الصفاء الروحي ،وأصبحت أؤمن بقوة السالم النفيس وأتأمل الزهور ..ولكن
أهم ما توصلت إليه يف هذه املرحلة هو إدراكي أين لست جسدا فقط.
ويف أحد األيام بينام كنت ماشي ًا إذا باملطر هيطل ،وأجدين أجري ألحتمي من املطر ،فتذكرت
مقولة كنت قد سمعتها قبل ذلك ،وهي أن اجلسد مثل احلامر الذي جيب تدريبه حتى يأخذ
صاحبه أينام يريد ،وإال فإن احلامر سيأخذ صاحبه إىل املكان الذي يريده هو.
إذ ًا فأنا إنسان ذو إرادة ،ولست جمرد جسد كام بدأت أفهم من خالل قراءيت للمعتقدات
الرشقية ،ولكني سئمت املسيحية بالكلية ،وبعد شفائي عدت لعامل الغناء واملوسيقى ثانية ،ولكن
موسيقاي بدأت تعكس أفكاري اجلديدة ،وأتذكر إحدى أغنيايت التي قلت فيها:
ليتني أعلم
ليتني أعلم من خلق اجلنة والنار
ترى هل سأعرف هذه احلقيقة وأنا يف فرايش
أم يف حجرة مرتبة
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بينام يكون اآلخرين يف حجرات الفنادق الفاخرة.
وعندها عرفت أين عىل الطريق السليم.
ويف ذلك الوقت كتبت أيض ًا أغنية أخرى (الطريق إىل معرفة اهلل)
وقد ازدادت شهريت يف عامل املوسيقى ،وعانيت من أوقات عصيبة ألن شهريت وغناي كانتا
تزدادان بينام كنت من داخيل أبحث عن احلقيقة.
ويف تلك املرحلة أصبحت مقتنع ًا أن البوذية قد تكون عقيدة نبيلة وراقية ولكني مل أكن
مستعد ًا لرتك العامل والتفرغ للعبادة ،فقد كنت ملتصق ًا بالدنيا ومتعلق ًا هبا ،ومل أكن مستعد ًا ألن
أكون راهب ًا يف حمراب البوذية وأعزل نفيس عن العامل.
وبعدها حاولت أن أجد ضالتي التي أبحث عنها يف علم األبراج أو األرقام ومعتقدات
أخرى لكني مل أكن مقتنع ًا بأي منها.
ومل أكن أعرف أي يشء عن اإلسالم يف ذلك الوقت وتعرفت عليه بطريقة أعتربها من
املعجزات ،فقد سافر أخي إىل القدس وعاد مبهور ًا باملسجد األقىص وباحلركة واحليوية التي تعج
بني جنباته عىل خالف الكنائس واملعابد اليهودية التي دائ ًام ما تكون خاوية.
وقد أحرض يل أخي من القدس نسخة مرتمجة من القرآن ،وعىل الرغم من عدم إعتناقه
اإلسالم إال أنه أحس بشيئ غريب جتاه هذا الكتاب وتوقع أن يعجبني وأن أجد فيه ضالتي.
وعندما قرأت الكتاب وجدت فيه اهلداية ،فقد أخربين عن حقيقة وجودي واهلدف من
احلياة وحقيقة خلقي ومن أين أتيت ،وعندها أيقنت أن هذا هو الدين احلق ،وأن حقيقة هذا الدين
ختتلف عن فكرة الغرب عنه وأهنا ديانة عملية وليست معتقدات تستعملها عندما يكرب سنك
وتقل رغبتك يف احلياة مثل املعتقدات األخرى.
ويصم املجتمع الغريب كل من يرغب يف تطبيق الدين عىل حياته واإللتزام به بالتطرف،
ولكني مل أكن متطرف ًا فقد كنت حائر ًا يف العالقة بني الروح واجلسد فعرفت أهنام ال ينفصالن وأنه
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باإلمكان أن تكون متدين ًا دون أن هتجر احلياة وتسكن اجلبال ،وعرفت أيض ًا أن علينا أن نخضع
إلرادة اهلل وأن ذلك هو سبيلنا الوحيد للسمو والرقي الذي قد يرفعنا إىل مرتبة املالئكة ،وعندها
قويت رغبتي يف اعتناق اإلسالم.
وبدأت أدرك أن كل شئ من خلق اهلل ومن صنعه وأنه التأخذه سنة وال نوم ،وعندها بدأت
أتنازل عن تكربي ألين عرفت خالقي وعرفت أيض ًا السبب احلقيقي وراء وجودي وهو اخلضوع
التام لتعاليم اهلل واالنقياد له وهو ما يعرف باإلسالم.
وعندها اكتشفت أين مسلم يف أعامقي ،وعند قراءيت للقرآن علمت أن اهلل قد أرسل بكافة
الرسل برسالة واحدة ،إذ ًا فلامذا خيتلف املسيحيني واليهود؟ نعم ،مل يتقبل اليهود املسيح ألهنم
غريوا كالمه ،وحتى املسيحيون أنفسهم مل يفهموا رسالة املسيح وقالوا أنه ابن اهلل ،كل ما قرأته يف
القرآن من األسباب واملربرات بدا معقو ً
ال ومنطقي ًا.
وهنا يكمن مجال القرآن فهو يدعوك أن تتأمل وأن تتفكر وأن ال تعبد الشمس أو القمر ،بل
تعبد اخلالق الذي خلق كل يشء ،فالقرآن أمر اإلنسان أن يتأمل يف الشمس والقمر ويف كافة
خملوقات اهلل .فهل الحظت إىل أي مدى ختتلف الشمس عن القمر؟ فبالرغم من إختالف بعدمها
عن األرض إال أن كل منهام يبدو وكأنه عىل نفس البعد من األرض! ويف بعض األحيان يبدو
وكأن أحدمها يغطي األخر! سبحان اهلل.
وعندما صعد رواد الفضاء إىل الفضاء اخلارجي والحظوا صغر حجم األرض مقارنة
بالفضاء اخلارجي أصبحوا مؤمنني باهلل ألهنم شاهدوا آيات قدرته.
وكلام قرأت املزيد من القرآن عرفت الكثري عن الصالة والزكاة وحسن املعاملة ..ومل أكن
قد اعتنقت اإلسالم بعد ،ولكني أدركت أن القرآن هو ضالتي املنشودة ،وأن اهلل قد أرسله إىل،
ولكني أبقيت ما بداخيل

ا مل أبح به إىل أحد.

وبام أن فهمي يزداد ملعانيه عندما قرأت أنه ال حيل للمؤمنني أن يتخذوا أولياء من الكفار
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متنيت أن ألقى إخواين يف اإليامن.
ويف ذلك الوقت فكرت يف الذهاب إىل القدس مثلام فعل أخي ،وهناك بينام أنا جالس يف
املسجد سألني رجل :ماذا تريد؟ فأخربته بأين مسلم ،وبعدها سألني عن اسمي فقلت له:
(ستيفنس) ،فتحري الرجل ،وانضممت إىل صفوف املصلني ،وحاولت أن أقوم باحلركات قدر
املستطاع.
بعد عوديت إىل لندن قابلت أختا مسلمة اسمها نفيسة ،وأخربهتا برغبتي يف إعتناق اإلسالم،
فدلتني عىل مسجد نيو رجينت ،وكان ذلك يف عام  1977بعد عام ونصف تقريب ًا من قراءيت
للقرآن ،وكنت قد أيقنت عند ذلك الوقت أنه عيل أن أختلص من كربيائي وأختلص من الشيطان
وأجته إىل اجتاه واحد.
ويف يوم اجلمعة بعد الصالة اقرتبت من اإلمام وأعلنت الشهادة بني يديه.
سكت قليال ،ثم قال :رغم قيقي للثراء والشهرة إال أين مل أصل إىل اهلداية إال عن طريق
القرآن ،واآلن أصبح بإمكاين قيق االتصال املبارش مع اهلل بخالف احلال يف املسيحية والديانات
األخرى.
لقد أخربتني سيدة هندوسية ذات مرة قائلة( :أنت ال تفهم اهلندوسية ،فنحن نؤمن بإله
واحد ،ولكننا نستخدم هذه التامثيل للرتكيز) ..ومعنى كالمها أنه جيب أن تكون هناك وسائط
لتصلك باهلل ،ولكن اإلسالم أزال كل هذه احلواجز ،واليشء الوحيد الذي يفصل بني املؤمنني
وغريهم هو الصالة ،فهي السبيل إىل الطهارة الروحية.
وأخري ًا أود أن أقول :إن كل أعاميل أبتغي هبا وجه اهلل ،وأدعو اهلل أن يكون يف قصتي عربة
ملن يقرؤها ..وأود أن أقرر أين مل أقابل أي مسلم قبل اقتناعي باإلسالم ،ومل أتأثر بأي شخص،
فقد قرأت القرآن والحظت أنه ال يوجد إنسان كامل ،ولكن اإلسالم كامل ،وإذا قمنا بتطبيق
القرآن وتعاليم الرسول  ،فسوف ننجح يف هذه احلياة.
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ويل سميث:
من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (ويل سميث) ،فسألت الغريب
عنه ،فقال :هذا ممثل أمريكي وفقه اهلل ،فأسلم بعد ما أثار فضوله للبحث يف اإلسالم متثيله لفيلم
(عيل) ،الذي حيكي قصة حياة العب املالكمة األمريكي املسلم (حممد عيل كالي) ،فعندما قرأ
قصة حياة حممد عيل ،بدأ يتساءل حول ماهية هذه الديانة العظيمة ،وبدأ يبحث يف أ ارها وكيف
تزداد قوة يوما بعد يوم وكيف يزداد كذلك عدد معتنقيها يوما بعد يوم ،وخاصة يف الواليات
املتحدة أكثر منها يف أي بلد آخر.
واكتشف ويل سميث ،بعد قراءة الكثري عن اإلسالم ،احلقيقة ،التي تؤكد أن اإلسالم هو
الطريق الذي جيب اتباعه يف هذه احلياة ،وكان قد اتصل ببعض اإل ادات واملراكز اإلسالمية
بالواليات املتحدة ،وقرر اعتناق اإلسالم.
وقد ذكر هذا املمثل العاملي أنه سوف يواصل الدراسة والبحث حول اإلسالم لكي يستطيع
أن يطبقه كام ينبغي أن يطبق.
وقد ذكر السيد سفيان زاكوت ..وهو مدير رابطة مسلمي أمريكا الشاملية ..أن حممد عيل هو
مثل جيد للمسلمني ،وكذلك هو متحدث جيد عن اإلسالم يف الواليات املتحدة يف كافة
املجاالت ،وإذا استطاع ويل سميث أن يقوم بنفس الدور فسوف يكون ذلك مفيد جدً ا
للمسلمني يف أمريكا.
وكان ويل سميث قد ظهر يف برنامج يف التليفزيون األمريكي جلمع التربعات حلادث
سبتمرب إىل جوار حممد عيل ،وقد دافعا عن اإلسالم ،وقالوا عنه :إنه دين السالم واملحبة.
جينو لو كابوتو:
من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (جينو لو كابوتو) ،فسألت
الغريب عنه ،فقال :هذا فنان إيطايل ،وقد كان يرأس مهرجان البحر األبيض املتوسط يف مدينة
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بيشيله اإليطالية منذ عام  1996وله اهتاممات عدة يف املرسح والسينام والشعر وكذلك يف ثقافة
األطفال وفنوهنم باإلضافة ايل كونه رائد املهرجان الدويل شعر ـ موسيقي ـ مرسح الذي يقام يف
مدينة كونفر سانو بجنوب إيطاليا.
وقد قدر اهلل أن ألتقي به بعد إعالن إسالمه يف عامن ،وقد سألته عن

اعتناقه لإلسالم،

فأجاب :منذ أكثر من عرشين سنة ،وأنا أطوف يف بلدان عربية وإسالمية وأعيد خمزوين الثقايف
ال يف تفاصيل اإلسالم حيث تعلمت أركانه واآلذان والصالة فض ً
متوغ ً
ال عن اقرتابه الشديد من
الدين املسيحي وعرفت أن اإلسالم هو إىل األبد ،مدعوم ًا بنصائح ودروس كنت أتلقاها من
صديقي الدكتور سلطان العويضة امللحق الثقايف السعودي إذ تفرغ يل كثري ًا وأعطاين الكثري من
املعلومات والقصص وسري املسلمني وأمهية القرآن الكريم وأحاديث خاتم األنبياء حممد 
لدرجة أين شعرت بانتصار روحي فور دخويل الدين اإلسالمي ،هذا وقررت تعلم اللغة العربية
وحفظ القرآن الكريم واملواظبة عيل حفظ حدود اهلل باإلضافة ايل دراسة تاريخ الصحابة من
املسلمني األوائل.
وأضاف :لقد وجدت أن كل احلضارات اإلنسانية تستلهم قيمها من الدين اإلسالمي
نفسه ،وأن ابن خلدون وابن رشد مها عربيان ولألسف ان الغرب ينظر ايل اإلسالم نظرة خاطئة.
وقال :أرى أن اإلسالم حيمل املعاين السامية والنبيلة وهيذب الذات ويعطي لإلنسان أم ً
ال
وحياة تنبض باخلري والعطاء واإليامن والسالم ،وأدركت أن اإلنسان ال يمكن أن يعيش لوحده
من دون اهلل.
جريمان جاكسون:
من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (جريمان جاكسون)( ،)1فسألت
الغريب عنه ،فقال :هذا مغن أمريكي ..وهو شقيق املغني املعروف (مايكل جاكسون) ،وقد قدر
( )1انظر قصة إسالمه يف حوار أجرته معه جملة (املجلة) يف العدد .966
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اهلل أن ألتقي به ألسأله عن

إسالمه ،فكان من جوابه يل :عند زياريت إىل عدد من دول منطقة

الرشق االوسط يف عام  1989بصحبة أختي الكربى ،حيث زرنا خالل هذه املرحلة البحرين
ورحب بنا الكثريون.
وكنت مرة أتبادل احلديث مع االطفال يف املنامة خالل تلك الرحلة ،فمن مجلة أسئلتهم
الربيئة سؤال كان عن ديني ،فأجبتهم بأنني مسيحي ،وسألتهم بدوري عن دينهم ،فأجابوين
بصوت واحد أن دينهم اإلسالم ،وكانوا فخورين جدا باالنتامء هلذا الدين ،وانطلقوا يف احلديث
عنه ،وسألتهم أكثر عنه ،وصار كل واحد منهم حيدثني عن اإلسالم بطريقة أدهشتني ،فهؤالء
االطفال الذين أحببتهم كانوا فخورين جدا بدينهم ويتحدثون عنه بسعادة غامرة.
بعد عوديت من البحرين واحلديث مع أولئك االطفال عن اإلسالم تيقنت من أنني سأصبح
مسل ًام ..و دثت مع صديق يل اسمه عيل قنرب عن هذا الشعور الذي بدأ ينتابني منذ فرتة،
وأفصحت له عن رغبتي يف تعلم املزيد عن اإلسالم ،وسافرت معه اىل اململكة العربية السعودية
ألتعرف عىل اإلسالم أكثر فأكثر ،وهناك أعلنت اسالمي.
سكت قليال ،ثم قال :سافرت مع صديقي عيل قنرب اىل مدينة الرياض ملعرفة املزيد عن
اإلسالم ،ومن هناك سافرت اىل جدة واصطحبتني ا ة سعودية كريمة بعد اعتناقي لالسالم
اىل مكة املكرمة الداء العمرة.
وقد وصف جاكسون أنه بعد إسالمه شعر بأنه ولد من جديد ،يقول :كانت لدي العديد
من االسئلة احلائرة التي ابحث هلا عن اجابات ،خاصة االسئلة املتعلقة باملسيحية وعيسى عليه
السالم ،فوجدت إجابات جاهزة ومقنعة لكل هذه االسئلة حلظة اعتناقي اإلسالم.
وقد كنت يف حرية من امري كمسيحي نشأ يف أ ة متدينة ،اذ كان حيريين دائام أن االنجيل
مكتوب عىل ايدي اشخاص عاديني ،وكان دائام خيطر ببايل أن هؤالء برش فكل واحد منهم
سرياعي نفسه وجمموعته يف ما يكتب ،بينام القرآن كتاب اهلل حفظه اهلل عىل مر السنني واالجيال﴿:
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ِإنَّا ن ْح قن نزَّ ْلنا ِّ
الذكْر و ِإنَّا ل قه حل ِاف قظون) (احلجر)9:
ويف السعودية وجدت ارشطة مجيلة جدا للمغني الربيطاين السابق والداعية اإلسالمي
يوسف اسالم ،وفيها مناظرة حول اإلسالم واملسيحية ومنها تعلمت اليشء الكثري.
وقد حدثني يف لقائي معه عن احلملة اإلعالمية اجلائرة التي يعرتض هلا اإلسالم ،وقد ذكر
يل عجبه من أن الناس العاديني يف امريكا يصدقون هذه احلملة االعالمية اجلائرة جلهلهم بحقيقة
اإلسالم وسامحة هذا الدين.
قال جاكسون :ان احلملة االعالمية اجلائرة يف امريكا ضد اإلسالم واملسلمني مل تقترص عىل
اجهزة االعالم املختلفة ،بل ان هوليوود عاصمة صناعة السينام االمريكية اول فيام تنتجه من
أفالم أن تصور للناس ان املسلمني ارهابيون وقتلة وارشار .ولقد عرفت من خالل جتربتي قبل
اعتناقي اإلسالم وبعده ان الناس عليهم اال يصدقوا ما تنتجه هوليوود من افالم تيسء اىل
اإلسالم واملسلمني .وان هذا التشويه يؤمل كل مسلم وجيعله يتمنى لو انه يستطيع تغيري هذه
الصورة بصورة اإلسالم احلقيقية اسالم احلضارة والنور ،اسالم التسامح واالخاء.
وقد ذكر يل تأثري اإلسالم فيه ،فقال :لقد قدم يل اإلسالم حال لكل مشكاليت ،فأصبحت
إنسانا بال أي مشاكل ،وكنت من داخيل أتغري بشكل رائع ،حيث امتنعت عن رشب اخلمر متاما
وغريها من االشياء املحرمة امتثاال ألوامر ديني اجلديد.
براين هوايت:
من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (براين هوايت)( ،)1فسألت
الغريب عنه ،فقال :هذا اسم موسيقي بريطاين هداه اهلل لإلسالم ،وقد اختار أن يسمى بعد
إسالمه (إبراهيم هويت)
وقد ترشفت بااللتقاء به واحلديث معه عن

إسالمه ،ولست أدري مل اختار أن يبدأ حديثه

( )1انظر :املسلمون اجلدد -إعداد :إمام حممد إمام.
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بقوله :من املحتمل أن أكون عنرصيا متطرفا يف عنرصيتي قبل اعتناقي للدين اإلسالمي ،الدين
الذي علمني معنى التسامح والرتاحم بني الناس ونزع عني رشور التطرف والكراهية والقسوة.
ثم أضاف :اعتقد أنه من فرط عنرصيتي وتطريف أنني مل ا دث مع شخص غري أبيض ملدة
 21عاما من حيايت ،فكنت شخصا معتدا بنفسه وبلون برشته أكثر من الالزم ،وأعيش حياة نظيفة
وراقية ،وأجتهد يف عميل كسائر أبناء الشامل الربيطاين .وكنت أحسب أن العامل ينتهي عند مدينة
ميدلسربه الربيطانية ،حيث تنشئتي وتربيتي هناك.
ثم حدثني عن كون هذا هو

إسالمه فيام بعد.

قلت :كيف ذلك؟
قال :لقد ذكر يل أنه ذهب إىل أحد املساجد يف مدينة جوهانسربج بجنوب إفريقيا ،وشاهد
مصلني من خمتلف االجناس واأللوان يصلون مع بعضهم بعضا ،فاندهش لذلك اندهاشا كان
مقدمة إلسالمه ،قال يل :عندما رأيت ذلك املشهد الرهيب قلت لنفيس :ما هي حقيقة اإلسالم؟
هذا الدين الذي يستطيع أن جيمع الناس يف جنوب افريقيا من كل االماكن ومن خمتلف االجناس
واأللوان؟ وعندما عدت اىل بريطانيا حرصت عىل البدء يف القراءة عن الدين اإلسالمي.
ثم قررت اشهار اسالمي بعد دراسة عميقة للدين اإلسالمي ،وشعرت بارتياح وسعادة
بالغتني ،الن اهلل سبحانه وتعاىل هداين اىل هذا القرار اخلاص باعتناقي لالسالم .وسارعت اىل
تعليق آاليت املوسيقية وهجرت رشب اخلمر والذهاب اىل احلانات والليايل الصاخبة.
كريستيان باكر:
من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (كريستيان باكر) ،فسألت
الغريب عنه ،فقال :هذا اسم مغنية من قناة إم يت يف ( )MTVاألوروبية ،وقد ولدت يف عائلة
بروستانتية وعاشت يف هامبورج ،بأملانيا ،وقد حدثتني عن نفسها قبل إسالمها ،واألمل يعترصها،
فقالت :عندما كنت يف سن الواحدة والعرشين اشرتكت يف راديو هامبورج كمذيعة يف الراديو..
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وعشت يف نوتينج هيل ،وكنت البنت اجلديدة يف املدينة ،لقد دعيت إىل كل مكان ،وصورين
املصورون وتابعتني الصحافة ..التقيت بالكثري من املشاهري ،واستمتعت بوقتي ..لقد أنفقت
معظم مايل يف املالبس ،وسافرت إىل كل أوروبا ،وإىل أفضل األماكن.
لقد كنت الفتاة األوىل يف قناة إم يت يف ،وظهرت يف شاشة التلفاز طوال الوقت ،وعرفني
الناس يف أوروبا كلها ،ويف وقت من األوقات وقفت عىل املنصة أمام سبعني ألف شخص..
لسبع سنوات قدمت برامج كثرية ،وقابلت الكثريين من نجوم الغناء.
قلت :فكيف ولت عن هذه احلياة إىل حياة اإليامن؟
قالت :لقد كنت ـ يف كل ذلك الضجيج ـ منجذبة نحو احلياة الروحية ،ولكن مل أفعل أي
خطوات عملية نحو تلك احلياة إىل أن التقيت يف عام 1992م بعمران خان ،وهو من فريق لعبة
الكريكت الباكستاين ،وكانت تلك أول مرة ألتقي فيها بمسلم.
وقد كان عمران يف ذلك الوقت يبحث عن حقيقة اإليامن ،وقد دارت بيننا الكثري من
النقاشات عن اإلسالم ،وقد أعطاين بعض الكتب عن اإلسالم ،وبدأت أقرأ عن دين اهلل.
ويف ذلك احلني بدأت يف دي انحيازايت ،وبدأت أنظر بني السطور ،وقرأت القرآن وبدأ
كل شئ يكون له معنى.
قلت :إن قومنا يشوهون موقف اإلسالم من املرأة ،أمل يؤثر ذلك فيك؟
قالت :كامرأة غربية عرصية وذات درجة علمية ،احتجت ألن أنظر إىل رؤية اإلسالم
للمرأة ،ال يمكن أن أقبل بأن أظلم ،فاكتشفت أن رسالة اإلسالم مؤيدة للمرأة ومؤيدة للرجل،
يف اإلسالم كان للمرأة حق التصويت يف عام  ،600الرجال يلبسون مالبس حمتشمة ،والنساء
يلبسون مالبس حمتشمة ،ال أحد من اجلنسني يطلق العنان لنظره...بل كال اجلنسني يغض برصه،
ال أظن أهنا ظاهرة صحية بأن يطلق الناس العنان لشهواهتم اجلنسية..إن ذلك يثري الشهوة اخلاطئة
مرة أخرى.
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قلت :فبم اشتغلت بعد إسالمك؟
قالت :لقد فتح اإلسالم يل نوافذ كثرية كانت مغلقة يف وجهي ..أنا اآلن أصيل الصلوات
اخلمس ،وأصوم شهر رمضان ..وكنت أرشب اخلمر يف باريس..ولكن اآلن ال أملسها ..ويف عام
 2001ذهبت إىل مكة ..وكانت جتربة رائعة ..لقد عدت بالسعادة والطمأنينة ..وعندما عدت
بدأت بالدراسة اجلامعية يف جامعة ويست مينيسرت ،حيث درست الطب الطبيعي ،واألعشاب،
والطب الصيني ..لقد فتحت أمامي أبواب أخرى لعامل عجيب ،النظرة األخرى لإلنسان
والطبيعة ،والصحة واملرض.
هذا ما حدثتني به ،وقد كان آخر ما ذكرته يل قوهلا ،والبرش يعلو وجهها :اإلسالم هو أكرب
هدية حصلت عليها.
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خامسا ـ العلامء
فتحت دفرت الغريب عىل فصله اخلامس ،فوجدت عنوانه (العلامء) ،فقلت :من تقصد
بالعلامء ..علامء الدين ،أم علامء الدنيا ..أم كالمها؟
قال :عندما وضعت هذا العنوان كنت ال أزال عىل دين قومي ،وهلذا كنت أعتقد املفاصلة
بني الدين والعلم ..فلهذا أطلقت اسم (األحبار) عىل علامء الدين ،وأطلقت هذا االسم عىل علامء
الدنيا.
قلت :فكيف أتيح لك أن تلقى من علامء الدنيا من يبثك نفحات صدقه ..وأنا ال أراهم إال
مشغولني بمخابرهم وبحوثهم وشهاداهتم وتنافسهم يف كل ذلك.
قال :ما تقوله صحيح ..ولكن من هؤالء العلامء من كان يتيح املجال لعقله ليبحث يف أ ار
الكون ..وهؤالء عادة ال جيدون دينا يملؤهم بالقناعة غري اإلسالم.
هلل ِمن ِعب ِ
اد ِه ا ْل قعلام قء ﴾
لقد ذكر القرآن الكريم تأثري اإليامن يف العلامء ،فقالِ ﴿:إنَّام خيْشى ا َّ ْ
(فاطر)28:
وقد أخرب القرآن الكريم أن الذين أوتو العلم أقرب الناس إدراكا للحق ،فقال ﴿:ويرى
احل َّق وهي ِدي ِإىل ِرص ِ
اط ا ْلع ِز ِيز ْ
ا َّل ِذين قأو قتوا ا ْل ِع ْلم ا َّل ِذي قأن ِْزل ِإل ْيك ِم ْن ر ِّبك قهو ْ
احل ِم ِيد ﴾ (سـبأ)6:
ْ
لقد حصل الكثري مما ذكر القرآن الكريم ..بل أنا أجزم أن املسلمني لو استطاعوا أن ينرشوا
تلك العجائب التي امتأل هبا القرآن لتحول مجيع علامء الدنيا إىل مسلمني..
لقد سمعت مرة الدكتور زغلول النجار( ،)1وهو يتحدث عن تأثري نواحي اإلعجاز العلمي
يف النصوص املقدسة ..فقال :دعيت مرة حلضور مؤمتر عقد لإلعجاز يف موسكو ،فكرهت يف
بادئ األمر أن أحرضه ،ألنه يعقد يف بلد كانت هي عاصمة الكفر واإلحلاد ألكثر من سبعني سنة،
( )1من كتاب (الذين هدى اهلل) للدكتور زغلول النجار.
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وقلت يف نفيس :ماذا يعلم هؤالء الناس عن اهلل حتي ندعوهم إيل ما نادي به القرآن الكريم !؟
فقيل يل :البد من الذهاب ،فإن الدعوة قد وجهت إلينا من قبل األكاديمية الطبية الروسية..
فذهبنا إيل موسكو ،ويف أثناء استعراض بعض اآليات الكونية ،وبالتحديد عند قول اهلل تعاىل﴿:
ِ
السام ِء ِإىل ْاأل ْر ِ
ض قث َّم ي ْع قر قج ِإل ْي ِه ِيف ي ْو نم كان ِم ْقد قار قه أ ْلف سن نة ِممَّا ت قعدون ﴾
قيد ِّب قر ْاأل ْمر من َّ
(السجدة )5:وقف أحد العلامء املسلمني وقال :إذا كانت ألف سنة تساوي قدران من الزمان غري
متكافئني دل ذلك عيل اختالف الرسعة .ثم بدأ حيسب هذه الرسعة فقال :ألف سنة..البد أن
تكون ألف سنة قمرية ،ألن العرب مل يكونوا يعرفون السنة الشمسية ،والسنة القمرية اثنا عرش
شهر ًا قمري ًا ،ومدة الشهر القمري هي مدار القمر حول األرض ،وهذا املدار حمسوب بدقة بالغة،
وهو  2،4بليون كم ..و 2،4بليون مرضوب يف  ،12وهو عدد شهور السنة ،ثم يف ألف سنة ،ثم
يقسم هذا الناتج عيل أربع وعرشين ،وهو عدد ساعات اليوم ،ثم عيل ستني ـ الدقائق ـ ثم عيل
ستني ـ الثواين ـ فتوصل هذا الرجل إيل

عة أعيل من

عة الضوء.

فوقف أستاذ يف الفيزياء ـ وهو عضو يف اإلكاديمية الروسية ـ وهو يقول :لقد كنت أظنني ـ
قبل هذا املؤمتر ـ من املربزين يف علم الفيزياء ،ويف علم الضوء بالذات ،فإذا بعلم أكرب من علمي
بكثري ،وال أستطيع أن أعتذر عن تقصريي يف معرفة هذا العلم إال أن أعلن أمامكم مجيع ًا أين
(أشهدأن ال إله إال اهلل وأن حممد ًا رسول اهلل)
ثم تبعه يف ذلك أربعة من املرتمجني،الذين ما دثنا معهم عيل اإلطالق ،وإنام كانوا قابعني يف
غرفهم الزجاجية يرتمجون احلديث من العربية إيل الروسية والعكس ،فجاءونا يشهدون أن الإله
إال اهلل وأن حممد ًا رسول اهلل.
ليس هذا فحسب وإنام علمنا بعد ذلك أن التلفاز الرويس قد سجل هذه احللقات وأذاعها
كاملة ،فبلغنا أن أكثر من  37عامل ًا من أشهر العلامء الروس قد أسلموا بمجرد مشاهدهتم هلذه
احللقات.
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التفت الغريب إيل ،وقال :هذه ثمرات مؤمتر أكاديمي واحد ،فكيف لو اجتهد املسلمون
للوصول إىل خمابر هؤالء العلامء وحمادثتهم وجها لوجه !؟
موريس بوكاي:
كان أول اسم سجل يف هذا الفصل اسم (موريس بوكاي) ،فقلت :من هذا الرجل ..وكيف
أتيح لك أن تلتقي به ..وماذا قال لك ..وما !؟
قاطعني الغريب قائال :هذا رجل عظيم ،وهو من أكثر الشخصيات التي أحرتمها ..وهو
يمثل العامل املنصف ،والباحث الواصل.
قلت :مل؟
قال :هو ـ أوال ـ طبيب فرنيس ،بل هو رئيس قسم اجلراحة يف جامعة باريس ،وقد منحته
األكاديمية الفرنسية عام 1988م جائزة يف التاريخ ..و قيعترب كتابه (التوراة والقرآن والعلم) من
أهم الكتب التي درست الكتب املقدسة عىل ضوء املعارف احلديثة ،وله ـ باإلضافة إليه ـ كتاب
(القرآن الكريم والعلم العرصي)
قلت :فكيف كانت رحلته إىل اإلسالم؟
قال :لقد ذكر ذلك يف كتبه ..وقد ترشفت بلقائه ،فسمعت ذلك منه مشافهة ،ومما ذكره يل
قوله( :لقد قمت أو ً
ال بدراسة القرآن الكريم ،وذلك دون أي فكر مسبق وبموضوعية تامة باح ًثا
عن درجة اتفاق نص القرآن ومعطيات العلم احلديث .وكنت أعرف ،قبل هذه الدراسة ،وعن
طريق الرتمجات ،أن القرآن يذكر أنواعً ا كثرية من الظاهرات الطبيعية ولكن معرفتي كانت
وجيزة .وبفضل الدراسة الواعية للنص العريب استطعت أن أحقق قائمة أدركت بعد االنتهاء منها
أن القرآن ال حيتوي عىل أية مقولة قابلة للنقد من وجهة نظر العلم يف العرص احلديث وبنفس
املوضوعية قمت بنفس الفحص عىل العهد القديم واألناجيل .أما بالنسبة للعهد القديم فلم تكن
هناك حاجة للذهاب إىل أبعد من الكتاب األول ،أي سفر التكوين ،فقد وجدت مقوالت ال
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ً
رسوخا يف عرصنا .وأما بالنسبة لألناجيل ..فإننا
يمكن التوفيق بينها وبني أكثر معطيات العلم
أمرا ال
نجد نص إنجيل متى يناقض بشكل جيل إنجيل لوقا ،وأن هذا األخري يقدم لنا رصاحة ً
يتفق مع املعارف احلديثة اخلاصة بقدم اإلنسان عىل األرض)()1

قلت :فقد اهتدى إىل اإلسالم بسبب مقارنته بني القرآن الكريم والكتاب املقدس يف
النواحي العلمية؟
قال :أجل ..لقد كان شديد اإلعجاب بام يف القرآن الكريم من نواحي اإلعجاز العلمي،
وقد قال يل ـ يف لقائي معه ـ( :لقد أثارت اجلوانب العلمية التي خيتص هبا القرآن دهشتي العميقة
يف البداية ،فلم أكن أعتقد قط بإمكان اكتشاف عدد كبري إىل هذا احلد من الدعاوى اخلاصة
بموضوعات شديدة التنوع ومطابقته متا ًما للمعارف العلمية احلديثة ،وذلك يف نص كتب منذ
أكثر من ثالثة عرش قرنًا ..يف البداية مل يكن يل أي إيامن باإلسالم ..وقد طرقت دراسة هذه
النصوص بروح متحررة من كل حكم مسبق وبموضوعية تامة)()2

منتبها بشكل خاص إىل الوصف الذي يعطيه عن حشد كبري من
لقد
ق
(تناولت القرآن ً
الظاهرات الطبيعية ..لقد أذهلتني دقة بعض التفاصيل اخلاصة هبذه الظاهرات وهي تفاصيل ال
يمكن أن تدرك إال يف النص األصيل ،أذهلتني مطابقتها للمفاهيم التي نملكها اليوم عن نفس
هذه الظاهرة والتي مل يكن ممكنًا ألي إنسان يف عرص حممد أن يكون عنها أدنى فكرة)()3

لقد كنت أقول لنفيس( :كيف يمكن إلنسان – كان يف بداية أمره أم ًيا  ..-أن يرصح بحقائق
ذات طابع علمي مل يكن يف مقدور أي إنسان يف ذلك العرص أن يكوهنا ،وذلك دون أن يكشف
ترصحيه عن أقل خطأ من هذه الوجهة؟)()4
( )1القرآن الكريم والتوراة واإلنجيل والعلم ،ص .150
( )2القرآن الكريم والتوراة واإلنجيل والعلم ،ص .145
( )3القرآن الكريم والتوراة واإلنجيل والعلم ،ص .145
( )4القرآن الكريم والتوراة واإلنجيل والعلم ،ص .150
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ليس ذلك فقط هو الذي جعل موريس بوكاي يمتلئ قناعة باإلسالم ،هناك يشء آخر له
أمهيته الكربى.
قلت :تقصد موقف اإلسالم من العلم؟
قال :أجل ..فهو موقف خمتلف كثريا ،بل مناقض ملوقف الكنيسة ،لقد قال يل ـ وهو الباحث
دائام أن الدين والعلم توأمان متالزمان .فمنذ البدء كانت العناية
املنصف ـ (إن اإلسالم قد اعترب ً
بالعلم جز ًءا ال يتجزأ من الواجبات التي أمر هبا اإلسالم .وأن تطبيق هذا األمر هو الذي أدى إىل
ذلك االزدهار العظيم للعلوم يف عرص احلضارة اإلسالمية ،تلك التي اقتات منها الغرب نفسه
قبل عرص النهضة يف أوروبا)()1

وقال يل( :يف اإلسالم كان املوقف إزاء العلم خمتل ًفا [عن املسيحية] إذ ليس هناك أوضح من
ذلك احلديث الشهري للنبي  الذي يقول( :اطلب العلم من املهد إىل اللحد) أو ذلك احلديث
اآلخر الذي يقول( :طلب العلم فريضة عىل كل مسلم ومسلمة) هناك أمر رئييس :القرآن ،إىل
أيضا عىل تأمالت عديدة خاصة
جانب أنه يدعو إىل املواظبة عىل االشتغال بالعلم ،فإنه حيتوي ً
بالظاهرات الطبيعية وبتفاصيل توضيحية تتفق متاما مع معطيات العلم احلديث)()2

ً

وقد ذكر يل أن تلك املقارنات التي كان جيرهيا بني موقف املسلمني من العلم طيلة تارخيهم
الطويل مقارنة بموقف الكنيسة كانت سببا من أسباب إسالمه ،فهو يقول( :علينا أن نتذكر أنه يف
عرص عظمة اإلسالم ،أي بني القرن الثامن والقرن الثاين عرش من العرص املسيحي ،وعىل حني
كانت تفرض القيود عىل التطور العلمي يف بلداننا املسيحية ،أنجزت كمية عظيمة من األبحاث
واالكتشافات باجلامعات اإلسالمية ..يف ذلك العرص كان الباحث هبذه اجلامعات جيد وسائل
ثقافية عظيمة ،ففي قرطبة كانت مكتبة اخلليفة توي عىل أربعامئة ألف جملد[ ..وكان] الكثريون
( )1دراسة الكتب املقدسة يف ضوء املعارف احلديثة ،ص .14
( )2دراسة الكتب املقدسة يف ضوء املعارف احلديثة ،ص .140
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يسافرون من خمتلف بالد أوروبا للدراسة فيها ،ولكن كم هي كثرية تلك املخطوطات القديمة
التي وصلت إلينا بواسطة األدباء العرب ناقلة بذلك الثقافة إىل البالد املفتوحة ،ولكم نحن
مدينون للثقافة العربية يف الرياضيات (فاجلرب عريب) وعلم الفلك والفيزياء (البرصيات)
واجليولوجيا وعلم النباتات والطب إىل غري ذلك .لقد اختذ العلم ألول مرة صفة عاملية يف
تأثرا بالروح الدينية مما هم
جامعات العرص الوسيط اإلسالمية .يف ذلك العرص كان الناس أكثر ً
عليه يف عرصنا ،ولكن ذلك مل يمنعهم من أن يكونوا يف آن واحد مؤمنني وعلامء .كان العلم األخ
التوأم للدين .لكم كان ينبغي عىل العلم أال يكف عن أن يكون كذلك)()1

قلت :أحسبني ..بل أحسب كل من قرأ كتب موريس يعلم هذا ..ولكني أبحث عن الشعاع
األول الذي اهتدى به إىل شمس حممد.
قال :لقد ذكر يل قصة ذلك( ..)2بل أخربين عن حياته الشخصية فذكر يل أنه ولد من أبوين
فرنسيني ،وترعرع كام ترعرع أهله يف الديانة النرصانية  ،وملا أهنى تعليمه الثانوي انخرط طالبا يف
كلية الطب يف جامعة فرنسا ،فكان من األوائل حتى نال شهادة الطب  ،وارتقى به احلال حتى
أصبح أشهر وأمهر جراح عرفته فرنسا احلديثة.
فكان من مهارته يف اجلراحة قصة عجيبة قلبت له حياته وغريت له كيانه.
التفت الغريب إيل ،وقال :أنت تعلم أن فرنسا من أكثر الدول اهتامما باآلثار والرتاث ،وهلذا
عندما تسلم الرئيس الفرنيس (فرانسوا ميرتان) زمام احلكم يف البالد عام  1981طلبت فرنسا
من دولة (مرص) يف هناية الثامنينات استضافة مومياء (فرعون مرص) إىل فرنسا إلجراء اختبارات
وفحوصات أثرية ومعاجلة..
فتم نقل جثامن فرعون من مرص ..وهناك وعىل أرض املطار اصطف الرئيس الفرنيس
( )1دراسة الكتب املقدسة يف ضوء املعارف احلديثة ،ص .141 – 140
( )2انظر يف هذا مقاال لد.حممد يوسف املليفي يف كتاب (ملاذا أسلموا)
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منحنيا هو ووزراؤه وكبار املسؤولني يف البلد عند سلم الطائرة ليستقبلوا فرعون مرص استقبال
امللوك وكأنه مازال حيا.
وعندما انتهت مراسم االستقبال امللكي لفرعون مرص عىل أرض فرنسا محلت مومياء
فرعون بموكب ال يقل حفاوة عن استقباله ،وتم نقله إىل جناح خاص يف مركز اآلثار الفرنيس ،
ليبدأ بعدها أكرب علامء اآلثار يف فرنسا وأطباء اجلراحة والترشيح دراسة تلك املومياء واكتشاف
أ ارها ،وكان رئيس اجلراحني واملسؤول األول عن دراسة هذه املومياء الفرعونية هو
الربوفيسور موريس بوكاي.
لقد كان املعاجلون ـ يف ذلك املوقف ـ مهتمني برتميم املومياء ،بينام كان اهتامم رئيسهم
(موريس بوكاي) خمتلفا عنهم غاية االختالف ..فقد كان حياول أن يكتشف كيف مات هذا امللك
الفرعوين.
ويف ساعة متأخرة من الليل ظهرت نتائج ليله النهائية ..
لقد كانت بقايا امللح العالق يف جسده أكرب دليل عىل أنه مات غريقا ،وأن جثته استخرجت
من البحر بعد غرقه فورا ،ثم أ عوا بتحنيط جثته لينجو بدنه.
لكن ثمة أمر ًا غريب ًا مازال حيريه ،وهو كيف بقيت هذه اجلثة دون باقي اجلثث الفرعونية
املحنطة أكثر سالمة من غريها رغم أهنا استخرجت من البحر!..
كان موريس بوكاي يعد تقرير ًا هنائيا عام كان يعتقده اكتشاف ًا جديد ًا يف انتشال جثة فرعون
من البحر و نيطها بعد غرقه مبارشة  ،حتى مهس أحدهم يف أذنه قائال :ال تتعجل ،فإن املسلمني
يتحدثون عن غرق هذه املومياء.
لكنه استنكر بشدة هذا اخلرب  ،واستغربه  ،فمثل هذا اإلكتشاف اليمكن معرفته إال بتطور
العلم احلديث وعرب أجهزة حاسوبية حديثة بالغة الدقة  ،فقال له أحدهم :إن قرآهنم الذي يؤمنون
به يروي قصة عن غرقه وعن سالمة جثته بعد الغرق.
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فازداد ذهوال وأخذ يتساءل :كيف يكون هذا وهذه املومياء مل تكتشف أصال إال يف عام
 1898ميالدية أي قبل مائتي عام تقريبا  ،بينام قرآهنم موجود قبل أكثر من ألف وأربعمئة عام.
وكيف يستقيم يف العقل هذا  ،والبرشية مجعاء وليس العرب فقط مل يكونوا يعلمون شيئا عن
قيام قدماء املرصيني بتحنيط جثث فراعنتهم إال قبل عقود قليلة من الزمان فقط.
جلس (موريس بوكاي) ليلته حمدقا بجثامن فرعون  ،يفكر بإمعان عام مهس به صاحبه له من
أن قرآن املسلمني يتحدث عن نجاة هذه اجلثة بعد الغرق ..بينام الكتاب املقدس يتحدث عن
غرق فرعون أثناء مطاردته لسيدنا موسى عليه السالم دون أن يتعرض ملصري جثامنه البتة ..وأخذ
يقول يف نفسه :هل يعقل أن يكون هذا املحنط أمامي هو فرعون مرص الذي كان يطارد موسى
!؟
وهل يعقل ان يعرف حممدهم هذا قبل أكثر من ألف عام وأنا للتو أعرفه !؟
مل يستطع (موريس) أن ينام  ،وطلب أن يأتوا له بالتوراة ،فأخذ يقرأ يف (سفر اخلروج) من
التوراة قوله (فرجع املاء وغطى مركبات وفرسان مجيع جيش فرعون الذي دخل وراءهم يف
البحر مل يبق منهم وال واحد) ..وبقي موريس بوكاي حائرا ً.
حتى الكتاب املقدس مل يتحدث عن نجاة هذه اجلثة وبقائها سليمة بعد أن متت معاجلة جثامن
فرعون وترميمه.
أعادت فرنسا ملرص املومياء بتابوت زجاجي فاخر يليق بمقام فرعون ..ولكن (موريس) مل
هينأ له قرار ومل هيدأ له بال منذ أن هزه اخلرب الذي يتناقله املسلمون عن سالمة هذه اجلثة.
فحزم أمتعته وقرر أن يسافر إىل اململكة السعودية حلضور مؤمتر طبي يتواجد فيه مجع من
علامء الترشيح املسلمني.
وهناك كان أول حديث دثه معهم عام اكشتفه من نجاة جثة فرعون بعد الغرق ..فقام
أحدهم وفتح له املصحف وأخذ يقرأ له قوله تعاىل ﴿:فا ْلي ْوم قنن ِّجيك ِببد ِنك لِتكق ون ملِ ْن خ ْلفك
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آي ًة و ِإ َّن ك ِثري ًا ِمن الن ِ
َّاس ع ْن آي ِاتنا لغ ِاف قلون ﴾ (يونس)92:
لقد كان وقع اآلية عليه شديدا ..بل رجت له نفسه رجة جعلته يقف أمام احلضور ويرصخ
بأعىل صوته( :لقد دخلت اإلسالم وآمنت هبذا القرآن)
رجع (موريس بوكاي) إىل فرنسا بغري الوجه الذى ذهب به ..وهناك مكث عرش سنوات
ليس لديه شغل يشغله سوى دراسة مدى تطابق احلقائق العلمية واملكتشفة حديثا مع القرآن
الكريم  ،والبحث عن تناقض علمي واحد مما يتحدث به القرآن ليخرج بعدها بنتيجة نص عليها
يم ِ
قوله تعاىل ﴿:ال ي ْأ ِت ِيه ا ْلب ِ
اط قل ِم ْن ب ْ ِ
ني يد ْي ِه وال ِم ْن خ ْل ِف ِه تن ِْزيل ِم ْن ح ِك ن
مح نيد ﴾ (فصلت)42:
كان من ثمرة هذه السنوات التي قضاها موريس أن خرج بتأليف كتاب عن القرآن الكريم
هز الدول الغربية قاطبة ورج علامءها رجا  ،لقد كان عنوان الكتاب (القرآن والتوراة واإلنجيل
والعلم ..دراسة الكتب املقدسة يف ضوء املعارف احلديثة)
قلت :كيف كان تأثري هذا الكتاب عىل األوروبيني؟
قال :لقد كان تأثريا خطريا ..فهو من أول طبعة له نفد من مجيع املكتبات ..ثم أعيدت طباعته
بمئات اآلالف بعد أن ترجم من لغته األصلية (الفرنسية) إىل العربية واإلنكليزية واألندونيسية
والفارسية والرصبكرواتية والرتكية واألوردوية والكجوراتية واألملانية ،لينترش بعدها يف كل
مكتبات الرشق والغرب.
قلت :أمل يلق هذا الكتاب ردا من الدوائر الرسمية التي تعودت عىل بث الشبهات عن
اإلسالم؟
قال :بىل ..لقد بذلوا كل جهودهم للرد عليه ..ولكنهم مل يكتبوا غري هتريج جديل،
وحماوالت يائسة أملتها عليهم وساوس الشيطان ..وقد كان آخرهم الدكتور (وليم كامبل) يف
كتابه املسمى (القرآن والكتاب املقدس يف نور التاريخ والعلم) فقد رشق وغرب ومل يستطع يف
النهاية أن حيرز شيئا.
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بل األعجب من هذا أن بعض العلامء يف الغرب بدأ جيهز رد ًا عىل الكتاب  ،فلام انغمس
بقراءته أكثر ومتعن فيه زيادة ..أسلم ونطق بالشهادتني عىل املأل.
كيث مور:
رأيت اسم (كيث مور) ،فسألت الغريب عنه ،فقال :تعرفت عىل هذا الرجل يف بعض
اجلامعات حيث تقدم ليلقي حمارضة بعنوان (مطابقة علم األجنة ملا يف القرآن والسنة) ،وقد قدمه
مدير اجلامعة( )1بقوله :حمارضنا اليوم هو األستاذ كيث مور ..وهو أستاذ علم الترشيح واألجنة
يف جامعة تورنتو بكندا ،وقد تدرج فيها حتى وصل إىل هذه املرتبة يف جامعات عديدة ،منها
جامعة توينابك يف الغرب الكندي حيث كان هناك ملدة  11سنة ،ورأس العديد من اجلمعيات
الدولية ،منها عىل سبيل املثال مجعية علامء الترشيح واألجنة يف كندا وأمريكا ،وجملس ا اد العلوم
احليوية األخرى ،كام انتخب عضو ًا باجلمعية الطبية امللكية بكندا ،واألكاديمية الدولية لعلوم
اخلاليا ،واال اد األمريكي ألطباء الترشيح ،وعضو ًا يف إ اد األمريكتني يف الترشيح أيض ًا ،وقد
ألف العديد من الكتب ،بعض هذه الكتب يف جمال الترشيح األكلينكي وعلم األجنة ،وله ثامنية
كتب تعترب مرجع ًا لطالب كليات الطب ،وقد ترمجت إىل ست لغات :اإليطالية ،واألملانية،
والربتغالية ،واإلسبانية ،واليونانية ،والصينية)
بعد هذا التقديم تقدم الدكتور مور إللقاء حمارضته ،فقال( :لقد أسعدين جد ًا أن أشارك يف
توضيح هذه اآليات واألحاديث التي تتحدث عن اخللق يف القرآن الكريم واحلديث الرشيف،
ويتضح يل أن هذه األدلة حت ًام جاءت ملحمد من عند اهلل ألن كل هذه املعلومات مل تكتشف إال
حديث ًا ،وبعد قرون عدة وهذا يثبت يل أن حممد ًا رسول اهلل)
ثم قال( :إنني أشهد بإعجاز اهلل يف خلق كل طور من أطوار القرآن الكريم ،ولست أعتقد
( )1املقدم هو الدكتور عبداهلل نصيف مدير جامعة امللك عبدالعزيز يف ذلك احلني ،وقد توىل منصب أمني العام لرابطة
العامل اإلسالمي بعد ذلك.
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أن حممد ًا أو أي شخص آخر يستطيع معرفة ما حيدث يف تطور اجلنني ،ألن هذه التطورات مل
تكتشف إال يف اجلزء األخري من القرن العرشين ،وأريد أن أؤكد عىل أن كل يشء قرأته يف القرآن
عن نشأة اجلنني وتطوره يف داخل الرحم ينطبق عىل كل ما أعرفه كعامل من علامء األجنة البارزين)
الحظت يف وجوه اجلمع احلارض ورا عظيام ،واهتامما كبريا بام يقوله هذا الدكتور الباحث
املنصف ،والحظت فوق ذلك نفحات الصدق التي ذكرها يل معلم السالم.
حاولت أن أقرتب منه ألستوضح أ ار ذلك الترصيح اخلطري ،لكني مل أمتكن ،ولكني مع
ذلك رأيت الدكتور زغلول النجار الذي ذكر يل أنه قال يف مؤمتر موسكو لإلعجاز العلمي (إن
التعبريات القرآنية عن مراحل تكون اجلنني يف اإلنسان لتبلغ من الدقة والشمول مامل يبلغه العلم
احلديث ،وهذا إن دل عيل شئ فإنام يدل عيل أن هذا القرآن اليمكن أن يكون إال كالم اهلل ،وأن
حممد ًا رسول اهلل)
فقيل له بعد انتهاء حمارضته :هل أنت مسلم؟ ..فقال :ال ..ولكني أشهد أن القرآن كالم
اهلل ..وأن حممد ًا مرسل من عند اهلل ،فقيل له :إذ ًا ..فأنت مسلم ،قال :أنا ت ضغوط اجتامعية
ول دون إعالن إسالمي اآلن( ،)1ولكن التتعجبوا إذا سمعتم يوم ًا أن كيث مور قد دخل
اإلسالم.
قال زغلول النجار :ولقد وصلنا يف العام املايض أنه قد أعلن إسالمه فعالً ،فلله احلمد واملنة.
حاولت أن أقرتب منه يف مناسبة أخرى ،لكني مل أمتكن ،وقد أخربين بعضهم عن

ذلك

( )1قد ذكرنا يف مناسبات خمتلفة عدم اشرتاط اإلعالن بالطرق املعمول هبا ،بل قد يكون من احلكمة عدم هذا اإلعالن،
خاصة إذا ترتبت عليه مفاسد تتعلق باملعلن عن إسالمه أو من يرتبطون به ،وقد ذكر القرآن مؤمن آل فرعون الذي مل يعلن إيامنه
إال بعد أن رأى املناسبة الداعية لذلك ،فقال تعاىل ﴿:وقال ر قجل مؤْ ِمن ِم ْن ِ
آل ِف ْرع ْون ي ْك قت قم إِيامن قه أت ْقتق قلون ر قج ً
ال أ ْن ي ققول ر ِّيب
ق
ِ
ِ
ِ
ِ
ات ِمن رب قكم وإِ ْن ي قك ك ِ
اهللَّق وقدْ جاء قكم بِا ْلبين ِ
ِ
ِ
اذب ًا فعليْ ِه ك ِذ قب قه وإِ ْن ي قك صادق ًا قيصبْ قك ْم ب ْع قض ا َّلذي يعدق قك ْم إ َّن اهللَّ ال ْهيدي م ْن قهو
ْ ِّ
ْ ِّ ْ
قم ْ ِ
رسف ك َّذاب ﴾ (غافر)28:
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التوجه فقال :لقد كان النور الذي أطل منه هذا العامل الفاضل عىل اإلسالم هو مراحل خلق
اإلنسان ِم ْن قسالل نة ِم ْن ِط ن
اإلنسان السبعة التي ذكرها القرآن يف قوله تعاىل ﴿:ولقدْ خل ْقنا ِ
ني قث َّم
جع ْلنا قه قن ْطف ًة ِيف قر نار م ِك ن
ني قث َّم خل ْقنا الن ْطفة علق ًة فخل ْقنا ا ْلعلقة قم ْضغ ًة فخل ْقنا ا ْقمل ْضغة ِعظا ًما

ِ
هلل أ ْحس قن ْ
اخلالِ ِقني ﴾ (املؤمنون 12ـ)14
حل ًام قث َّم أنش ْأنا قه خ ْل ًقا آخر فتبارك ا َّق
فكس ْونا ا ْلعظام ْ

فقد وجد هذا العامل أن علم األجنة بأجهزته املتطورة يثبت هذه املراحل وتطابقها مع املراحل
املذكورة يف القرآن.
تيجاتات تاجسن:
رأيت اسم (تيجاتات تاجسن) ،فسألت الغريب عنه ،فقال :هذا الربوفيسور (تيجاتات
تيجاسون) ..وهو رئيس قسم علم الترشيح يف جامعة شيانك مي ،وهو من تايلند.
وقد حدثني حديثه الشيخ عبد املجيد الزنداين( ،)1فقد قال يل :بدأت صلتي بالربوفيسور
تاجات تاجاسون عندما عرضنا عليه بعض اآليات واألحاديث النبوية املتعلقة بمجال ختصصه
يف جمال علم الترشيح.
وعندما أجاب عليها قال يل :ونحن كذلك يوجد لدينا يف كتبنا املقدسة البوذية أوصاف
دقيقة ألطوار اجلنني.
فقلت له :أنا بشوق لكي أعرف هذه األوصاف ،وأريد أن أطلع عىل ما كتب يف هذه الكتب.
وعندما جاء ممتحن ًا خارجي ًا لطالب الطب يف جامعة امللك عبدالعزيز بعد عام سألته ،فاعتذر
يل ،وقال :كنت قد أجبتك دون أن أتثبت هلذا األمر ،وملا بحثت عنه وجدت أنه ال توجد
النصوص التي ذكرهتا لك.

()1

انظر:

إنه

احلق،

للشيخ

الزنداين،

ببعض

يفhttp://alhakekah.com/aduio/tejasen-1-56k[1].am:
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الترصف،

وانظر

شهادته

املصورة

ن
عندئذ قدمت له حمارضة مكتوبة للدكتور (كيث مور) ،وكان عنوان املحارضة (مطابقة علم
األجنة ملا يف القرآن والسنة) ،وسألته عن األستاذ كيث مور :هل تعرفه؟ فقال :إنه رجل من كبار
علامء العامل املشهورين يف هذا املجال.
وبعد أن اطلع عىل هذه املحارضة اندهش ،وسألناه عدد ًا من األسئلة يف جمال ختصصه كان
منها ما يتعلق باجللد ،قلت له :هل هناك مرحلة ينعدم عندها اإلحساس بأمل احلرق ؟
قال :نعم إذا كان احلرق عميق ًا ودمر عضو اإلحساس باألمل.
قلت :حسن ًا ما رأيك إذن أن القرآن الكريم الذى عند تاريخ نزوله عىل حممد  ألكثر من
ألف وأربعامئة عام قد أشار إىل تلك احلقيقة العلمية عندما ذكر الطريقة التى سيعاقب اهلل به
الكافرين يوم القيامة حيث يقولِ ﴿:إ َّن ا َّل ِذين كف قروا ِبآي ِاتنا س ْوف قن ْص ِل ِيه ْم نار ًا كق َّلام ن ِضج ْت
هلل كان ع ِزيز ًا ح ِكي ًام) (النساء)56:
قج قلو قد قه ْم بدَّ ْلن قاه ْم قج قلود ًا غ ْريها لِي قذو ققوا ا ْلعذاب ِإ َّن ا َّ
فالقرآن هنا يقرر أنه عندما ينضج اجللد خيلق اهلل للكفار جلد ًا جديد ًا كى يتجدد إحساسهم
باألمل وذلك تأكيد من جانب القرآن عىل أن األطراف العصبية التى جتعل اإلنسان يشعر باألمل
موجودة ذ اجللد.
قال :هذا أمر يدعو للدهشة والغرابة حقيقة ،فتلك معرفة مبكرة جد ًا عن مراكز اإلحساس
واألعصاب ذ اجللد وال أدرى كيف ذكر قرآنكم هذا؟
قلت :ترى أيمكن أن تكون هذه املعلومات قد استقاها حممد نبى اإلسالم من مصدر
برشى؟
قال :بالطبع ال ..ففى ذلك الوقت مل تكن هناك معارف برشية حول هذا املوضوع.
قلت :من أين إذن وكيف عرف ذلك ؟
قال :املؤكد عندى هو استحالة املصدر البرشى ،ولكنى أسألكم أنتم من أين تلقى حممد
هذه املعلومات الدقيقة ؟
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قلت :من عند اهلل.
قال :اهلل !! ومن هو اهلل ؟
قلت :إنه اخلالق هلذا الوجود .إذا رأيت احلكمة ،احلكمة تدل عىل احلكيم ،وإذا رأيت العلم
يف هذا الوجود دلك عىل أنه من صنع العليم ،وإذا رأيت اخلربة يف تكوين هذه املخلوقات دلتك
عىل أهنا من صنع اخلبري .وإذا رأيت الرمحة شهدت لك عىل أهنا من صنع الرحيم ،وهكذا إذا
رأيت النظام الواحد يف هذا الوجود والرتابط املحكم دلك ذلك عىل أنه من صنع اخلالق الواحد
سبحانه وتعاىل.
بعد أن رشحت له املفهوم اإلسالمى للفظ اجلاللة األعظم راقته تلك الرؤية ،وعاد إىل بالده
ليحارض عن هذه الظاهرة القرآنية التى عايشها ،وتأثر هبا حتى جاء موعد املؤمتر الطبى السعودى
الثامن ،واستمع ذ الصالة الكربى التى خصصت لإلعجاز عىل مدى أربعة أيام لكثري من العلامء،
وال سيام غري املسلمني حيارضون عن ظاهرة اإلعجاز العلمى.
وذ ختام جلسات املؤمتر وقف الربوفيسور (تاجاتات تاجاسون) يعلن :بعد هذه الرحلة
املمتعة واملثرية ،فإنى أؤمن أن كل ما ذكر ذ القرآن الكريم يمكن التدليل عىل صحته بالوسائل
العلمية ،وحيث أن حممد ًا نبى اإلسالم كان أمي ًا إذن البد أنه قد تلقى معلومات عن طريق وحى
من خالق عليم بكل شئ ..وإننى أعتقد أنه حان الوقت ألن أشهد أن ال إله إال اهلل وأن حممد ًا
رسول اهلل.
ألفريد كرونري:
رأيت اسم (الربوفيسورألفريد كرونري) ،فسألت الغريب عنه ،فقال :هذا من بلدي ..هو من
أملانيا ..وهو أحد أكرب جيولوجيي العامل املشاهري ،وهو أستاذ علم طبقات األرض ،ورئيس قسم
علم طبقات األرض يف معهد جوسيينسيس ،وجامعة يوهانز جوتينبريج ،مينز ،بأملانيا.
وقد حدثني حديثه عبد املجيد الزنداين ،فقال :التقيت به مع نفر من أصحايب ،وعرضنا عليه
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عدد ًا من اآليات وأحاديث رسول اهلل  املرتبطة بمجال ختصصه ،فأجاب عليها ،وناقشناه فيها
فقال :إن التفكري يف كثري من مسائل اجليولوجيا ،ونشأة األجرام حيتاج إىل علم كثرية وأجهزة
حديثة ،فمن أين جاء بكل ذلك حممد ..فقد كان بدوي ًا عىل أية حال جيعلنا نعتقد أنه من املستحيل
أن يكون قد عرفها بنفسه أو بمعارف عرصه ألن العلامء اكتشفوا ذلك فقط خالل السنوات
القليلة املاضية بوسائل معقدة جد ًا ومتقدمة جد ًا تكنولوجي ًا.
قال الشيخ عبداملجيد الزنداين :وقد اختار مث ً
ال للتدليل عىل أن هذا القرآن ال يمكن أن يكون
قد جاء من عند حممد النبي األمي ،وهو املتعلق بوصف القرآن للبداية الواحدة هلذا الكون
واملتعلقة بقول اهلل تعاىل ﴿ :أومل ير ا َّل ِذين كفروا أ َّن السامو ِ
ات و ْاأل ْرض كانتا رتْق ًا ففت ْقن قامها وجع ْلنا
َّ
ق
ْ
ِ
ِ
يش نء حي أفال قيؤْ ِم قنون ﴾(االنبياء ،)30:فـ ﴿ كانتا رتْق ًا ففت ْقن قامها ﴾ كام قال ابن عباس
من ا ْملاء كق َّل ْ
وجماهد وغريمها أي أهنام كانتا ملتزقتني ،ففصلتا(.)1
وقد رضب الربوفيسور كرونر مث ً
ال هبذه اآلية لبيان أن هذا ال يمكن أن يكون من عند حممد،
وال يمكن أن يكون من املعلومات البرشية يف عرصه ،فقال :وشخص ال يعرف عن الفيزياء
النووية منذ  1400سنة ما كان له يف رأيي أن يكون يف وضع يكشف فيه بعقله هو مث ً
ال أن األرض
والساموات كانت هلام نفس األصول أو كثري ًا من املسائل األخرى التي ناقشناها هنا.
قال الشيخ الزنداين :لقد كان الربوفيسور كرونر ال يرتك لنا فرصة يمكنه أن يفر منها إال فر،
سأذكر مثا ً
ال عىل ذلك.
فعندما كنا نتناقش معه كيف كانت بالد العرب سألناه :هل كانت بالد العرب بساتني
وأهنار ًا؟ فأجاب :نعم ،فقلنا :متى كان هذا؟ قال :يف العرص اجلليدي الذي مر باألرض ..فاجلليد
يرتاكم يف القطب املتجمد الشاميل ،ثم يزحف نحو اجلنوب ،فإذا اقرتب من جزيرة العرب قرب ًا
نسبي ًا طبع ًا تغري الطقس وتكون بالد العرب من أكثر بالد العامل بساتني وأهنار ًا ،قلنا له :وهل
( )1انظر التفاصيل العلمية املرتبطة هبذه اآلية يف (معجزات علمية)من هذه السلسلة.
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ستعود بالد العرب بساتني وأهنار ًا؟ قال :نعم ،هذه حقيقة علمية ،فعجبنا كيف يقول هذه حقيقة
علمية وهي مسألة تتعلق باملستقبل .فسألناه :ملاذا؟
فقال :ألن العرص اجلليدي قد بدأ ،فهذه الثلوج تزحف من القطب املتجمد الشاميل مرة ثانية
نحو اجلنوب وهي يف طريقها لتقرتب من املناطق القريبة من بالد العرب.
ثم قال :إن من أدلتنا عىل ذلك ما تسمعون عنه من العواصف الثلجية التي ترضب يف كل
شتاء املدن الشاملية يف أوروبا وأمريكا .هذه من أدلة العلامء عىل ذلك ،هلم أدلة كثرية إهنا حقيقة
علمية.
فقلنا له :إن هذا الذي تذكره أنت مل يصل إليه العلامء إال بعد حشد طويل من االكتشافات،
وبعد آالت دقيقة يرست هلم مثل هذه الدراسات ،لكنا قد وجدنا هذا مذكور ًا عىل لسان حممد
النبي األمي قبل  1400عام ،فقد جاء يف احلديث عن رسول اهلل  يف احلديث الصحيح الذي
رواه مسلم (( :)1ال تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروج ًا وأهنار ًا) ،أي بساتني وأهنار ًا
فقلنا له :من قال ملحمد  أن بالد العرب كانت بساتني وأهنار ًا؟ فأجاب عىل الفور قائال:
الرومان.
فتذكرت قدرته عىل التخلص من املآزق ،فقلنا :إذ ًا نوجه له سؤا ً
ال آخر ،فقلنا له :ومن أخربه
بأهنا ستعود مروج ًا وأهنار ًا؟ ..لقد كان يفر إذا أحرج وإذا وجد فرصة ،ولكنه إذا وجد احلقيقة
يكون شجاع ًا ،ويعلن رأيه برصاحة ،فقال :إن هذا ال يمكن أن يكون إال بوحي من أعىل.
وبعد مناقشتنا معه علق عىل هذه املناقشة بكلمته هذه( :أعتقد أنك لو مجعت كل هذه
األشياء ،ومجعت كل هذه القضايا التي بسطت يف القرآن الكريم والتي تتعلق باألرض وتكوين
األرض والعلم عامة ،يمكنك جوهري ًا أن تقول :إن القضايا املعروضة هناك صحيحة بطرق
عديدة ،ويمكن اآلن تأكيدها بوسائل علمية ،ويمكن إىل حد ما أن نقول :إن القرآن هو كتاب
( )1رواه مسلم.
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العلم املبسط للرجل البسيط وإن كثري ًا من القضايا املعروضة فيه يف ذلك الوقت مل يكن من املمكن
إثباهتا .ولكنك بالوسائل العلمية احلديثة اآلن يف وضع تستطيع فيه أن تثبت ما قاله حممد منذ
 1400سنة)
عيل سليامن:
من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (عيل سليامن)( ،)1فسألت
الغريب عنه ،فقال :هذا دكتور يف الطب ..وهو ينتمي إىل أ ة فرنسية كاثوليكية ..وقد التقيت
به يف فرنسا ،وسألته عن

إسالمه ،فقال يل :كان الختياري هلذه املهنة أثره يف انطباعي بطباع

الثقافة العلمية البحتة ،وهي ال تؤهلني كثريا للناحية الروحية ..وهذا ال يعني أنني مل أكن أعتقد
يف وجود اله ،إال أنني أقصد أن الطقوس الدينية النرصانية عموما والكاثوليكية بصفة خاصة ،مل
تكن لتبعث يف نفيس اإلحساس بوجوده ،وعىل ذلك فقد كان شعوري الفطري بوحدانية اهلل
حيول بيني وبني اإليامن بعقيدة التثليث ،وبالتايل بعقيدة تأليه عيسى املسيح.
وهلذا كنت قبل أن أعرف اإلسالم مؤمنا بالقسم األول من الشهادتني (ال اله إال اهلل)..
ِ
هلل أحد()1ا َّق
ومؤمنا معها هبذه اآليات من القرآن ﴿ قق ْل قهو ا َّق
هلل َّ
الصمدق ()2ملْ يلدْ وملْ قيولدْ ()3وملْ
يكق ْن ل قه كق قف ًوا أحد((﴾)4اإلخالص)
هلذا فإنني أعترب أن اإليامن بعامل الغيب وما وراء املادة هو الذي جعلني أدين باإلسالم ،عىل
أن هناك أسبابا أخرى حفزتني لذلك أيضا ،منها مثال ،أنني ال أستسيغ دعوى الكاثوليك أن من
سلطاهنم مغفرة ذنوب البرش نيابة عن اهلل ،ومنها أنني ال أصدق مطلقا ذلك الطقس الكاثوليكي
عن العشــاء الرباين واخلبز املقدس ،الذي يمثل جسد املسيح عيسى ،ذلك الطقس الطوطمي
الذي يامثل ما كانت تؤمن به العصور األوىل البدائية ،حيث كانوا يتخذون هلم شعارا مقدسا،
( )1انظر :كتاب ملاذا أسلمنا؟ تأليف :عبد احلميد بن عبد الرمحن السحيباين.
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حيرم عليهم االقرتاب منه ،ثم يلتهمون جسد هذا املقدس بعد موته حتى ترسي فيهم روحه.
ومما كان يباعد بيني وبني النرصانية ،أهنا ال وي يف تعاليمها شيئا يتعلق بنظافة وطهارة
البدن ،ال سيام قبل الصالة ،فكان خييل يل أن يف ذلك انتهاكا حلرمة الرب ،ألنه كام خلق لنا الروح
فقد خلق لنا اجلسد كذلك ،وكان حقا علينا أال هنمل أجسادنا.
ونالحظ كذلك أن النرصانية التزمت الصمت فيام يتعلق بغرائز اإلنسان الفسيولوجية ،بينام
نرى أن اإلسالم هو الدين الوحيد الذي ينفرد بمراعاة الطبيعة البرشية.
أما مركز الثقل والعامل الرئييس يف اعتناقي لإلسالم ،فهو القرآن ..فقد بدأت قبل أن أسلم
يف دراسته ..وأنا مدين بالكثري للكتاب العظيم الذي ألفه مسرت مالك بن نبي واسمه (الظاهرة
القرآنية) ،فاقتنعت بأن القرآن كتاب وحي منزل من عند اهلل.
إن من بني آيات هذا القرآن الذي أوحى اهلل به منذ أكثر من أربعة عرش قرنا ما حيمل نفس
النظريات التي كشفت عنها أحدث األبحاث العلمية.
لقد كان هذا كله كافيا إلقنا عي وإيامين بالقسم الثاين من الشهادتني (حممد رسول اهلل)
وهكذا تقدمت يوم  20فرباير سنة  1953م إىل املسجد يف باريس ،وأعلنت إيامين باإلسالم،
وسجلني مفتي مسجد باريس يف سجالت املسلمني ،ومحلت االسم اجلديد (عيل سلامن)
قال ذلك ..ثم ابتسم قائال :إنني أشعر بالغبطة الكاملة يف ظل عقيديت اجلديدة وأعلنها مرة
أخرى (أشهد أن ال اله إال اهلل ،وأن حممدا عبده ورسوله)
مارشال جونسون:
من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب اسم (مارشال جونسون)( ،)1فسألت الغريب عنه،
فقال :هذا هو الربوفيسور (مارشال جونسون) ،وهو رئيس قسم الترشيح ،ومدير معهد دانيال
بجامعة توماس جيفرسون بفالدلفيا بالواليات املتحدة األمريكية.
( )1انظر :إنه احلق ،للشيخ عبد املجيد الزنداين.
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وقد حدثني حديثه الشيخ (عبد املجيد الزنداين) ،فقال :لقد التقيت به مع نفر من أصحابنا
يف املؤمتر الطبي السعودي الثامن ،وقد خصصت لنا جلنة تبحث يف موضوع اإلعجاز العلمي يف
القرآن والسنة ،فالتقينا به أول ما التقينا يف هذه اللجنة ،وقد بدأنا بالسؤال التايل :ما هو موضوع
جلنتنا هذه؟
فقلنا له:موضوعنا هو دراسة العالقة بني ما ذكر يف القرآن والسنة قبل  1400عام وما ذكرته
العلوم احلديثة.
فقال :مثل ماذا؟
قلنا :مث ً
ال ذكر العلم أن اإلنسان خيلق يف أطوار وذكر القرآن الكريم هذه األطوار قبل
1400عام.
كان جالس ًا فوقف يصيح :ال .ال .ال.
فقلنا :اجلس يا دكتور.
فقال :أجلس ..ما هذا الكالم الذي تقوله؟
قال الشيخ :لقد كنا ندرك أثر هذا عليه ،وهو أحد العلامء املشهورين يف أمريكا ،وهو يعلم
أن البرشية بعد اكتشاف امليكروسكوب يف القرن السادس عرش كان األطباء طوال القرن السابع
عرش يعتقدون أن اإلنسان خيلق خلق ًا كام ً
ال يف احليوان املنوي أي يف نطفة الرجل أي يف الساللة
التي خترج من الرجل ،واستمر هذا االعتقاد إىل القرن الثامن عرش ،وبعد اكتشاف ال قبييضة يف
القرن  18غري العلامء مجيع ًا آراءهم ،فقالوا :إن اإلنسان خيلق خلق ًا كام ً
ال يف قبييضة املرأة ألهنا أكرب،
وأمهل دور الرجل بعد أن أمهل القرن السابع عرش دور املرأة ،ويف منتصف القرن  19فقط بدأ
اإلنسان ،وبدأ العلامء يكتشفون أن اإلنسان خيلق يف أطوار.
لذلك ملا قيل للربوفيسور (مارشال جونسون) هذا مذكور يف القرآن قبل  1400عام وقف
يرصخ ال ال ال ،فقمنا إليه ،وقدمنا له املصحف ،وقلنا له :تفضل اقرأ وقرأنا عليه قوله تعاىل ﴿:ما
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هلل وقار ًا وقدْ خلقكق ْم أ ْطوار ًا ﴾ (نوح ،)14-13:وقرأ ترمجة معناها باللغة
لكق ْم ال ت ْر قجون َِّ
اإلنجليزية .ثم قرأنا عليه قول اهلل سبحانه وتعاىلْ ﴿ :خي قل ققكق م ِيف ب قط ِ
ون قأ َّمه ِاتكق ْم خ ْلق ًا ِم ْن ب ْع ِد
ْ ق
تث ن
خ ْل نق ِيف قظ قلام ن
الث ﴾(الزمر)6:
فجلس ،وقال :لكن هذا يمكن أن يكون له ثالثة تفسريات ،األول :أن يكون صدفة،
فجمعنا له أكثر من مخسة وعرشين نص ًا ،ووضعناها بني يديه ،وقلنا :كل هذه النصوص قد تكون
صدفة؟ ثم إن القرآن الكريم قد أعطى هلذه األطوار أسامء هذا نطفة والذي بعده علقة والذي
بعده مضغة والذي بعده العظام والذي بعده كساء العظام باللحم .إنه سمى هذه األطوار بأسامء
أيكون هذا صدفة؟ فقال:ال.
قلنا :فامذا بقي؟
قال :يمكن أن يقال :إن حممد ًا عنده ميكروسكوبات ضخمة.
قلنا :أنت تعلم أن مثل هذه األطوار والدقائق والتفاصيل وما عرفه العلم من تفاصيل هذه
األطوار وذكره القرآن كذلك هذا ال يتيرس إال بميكروسكوبات ضخمة جد ًا والذي عنده هذه
امليكروسكوبات الضخمة ال بد أن يكون له تقنية عالية جد ًا وتنعكس عىل طعامه ورشابه وحربه
وسلمه وال بد أن يتلقى هذا من اجليل الذي قبله ،ويسلمه للجيل الذي بعده.
فضحك بعد ذلك ،وقال :لقد رأيت يف معرض من املعارض أول ميكروسكوب اخرتع يف
العامل ،إنه ال يكرب أكثر من عرش مرات ،وال يستطيع أن يظهر الصورة واضحة ..ال ..مل يكن عند
حممد أجهزة وال مكروسكوبات ،فام بقي إال أن نقول هو رسول من عند اهلل.
ثم بعد ذلك تبنى هذه األبحاث املتعلقة باإلعجاز العلمي ،وركز يف بعض أبحاثه عىل أطوار
اجلنني ،فبينام كان الدكتور كيث مور وغريه من الدكاترة يتكلمون عن الشكل الظاهري أخذ يقدم
بحثه هو عن وصف القرآن الدقيق لشكل اجلنني اخلارجي ولرتكيبات اجلنني الداخلية.
فقد قال :القرآن يف الواقع رشح املراحل اخلارجية ،ولكنه يؤكد أيض ًا املراحل التي داخل
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اجلنني أثناء خلقه وتطوره مؤكد ًا عىل أحداث رئيسية تعرف عليها العلامء املعارصون.
فاملضغة مثال تعطينا الشكل اخلارجي للجنني الذي يكون مقوس ًا كام ويكون يف هناية هذا
القوس آثار وكأهنا طبع األسنان ليوحي بشكل املضغة ونرى انتفاخات وأخاديد ونرى سطح ًا
منفرج ًا يعطي انطباع املضغة.
ولو أننا وضعنا قطاع ًا منها ،وجئنا نرشح األجزاء الداخلية سنجد معظم األجهزة قد ختلقت
وسنرى يف هذا أن جزء ًا من اخلاليا قد ختلق ،وجزء ًا آخر مل يتخلق بعد.
فإذا أردنا أن نصف هذه املضغة ماذا نقول؟ ..هل نقول هي خملقة؟ هذا ينطبق عىل اجلزء
الذي ختلق ..أو نقول غري خملقة؟ ..وهذا سيصدق عىل اجلزء الذي مل خيلق فقط.
قال جونسون :فال بد لنا أن نصف املضغة يف تركيبها الداخيل بالوصف الذي وصفت به يف
القرآن فنقول كام قال القرآن ﴿ :قث َّم ِم ْن قم ْضغ نة قخم َّلق نة وغ ْ ِري قخم َّلق نة ﴾ (احلج )5:خملقة وغري خملقة﴾
ثم جاء بملخص لبحثه هذا فقال( :إنني كعامل أستطيع فقط أن أتعامل مع أشياء أستطيع أن
أراها بالتحديد أستطيع أن أفهم علم األجنة وتطور علم األحياء أستطيع أن أفهم الكلامت التي
ترتجم يل من القرآن كام رضبت لكم أمثلة من قبل.
إنني ال أرى شيئ ًا ال أرى سبب ًا ال أرى دلي ً
ال عىل حقيقة تفند مفهوم هذا الفرد حممد الذي ال
بد وأنه يتلقى هذه املعلومات من مكان ما ،ولذلك إنني ال أرى شيئ ًا يتضارب مع مفهوم أن
التدخل اإلهلي كان مشمو ً
ال فيام كان باستطاعته أن يبلغه.
قال الشيخ الزنداين :هذا هو الربوفيسور مارشال جونسون الذي بدأ رافض ًا ملا قلناه من أول
وهلة وانتهى به األمر متبني ًا هلذه األبحاث يف عديد من املؤمترات.
وعندما سئل عن رأيه يف تفسري هذه الظاهرة ـ ظاهرة ما كشفه العلم من تصديق ملا جاء يف
القرآن والسنة ـ أجاب بقوله :نعم ،إنه الوحي.
يوشيودي كوزان:
180

من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (الربوفيسور يوشيودي كوزان)،
فسألت الغريب عنه ،فقال :إنه الربوفيسور يوشيودي كوزان مدير مرصد طوكيو ،وقد حدثني
حديثه الشيخ عبد املجيد الزنداين ،فقال :التقيت به مع نفر من أصحايب ،فعرضنا عليه عدد ًا من
اآليات املتعلقة بوصف بداية اخللق وبوصف السامء وبعالقة األرض بالسامء ،فلام قرأ معاين هذه
اآليات ،وسألنا عن القرآن ،وعن زمن نزوله ،فأخربناه أنه نزل منذ  1400عام ،وسألناه نحن
عن هذه احلقائق التي تعرضت هلا هذه اآليات ،فأجاب ،وكان بعد كل إجابة جييب هبا نعرض
عليه النص القرآين.
لقد عرب عن دهشته فقال :إن هذا القرآن يصف الكون من أعىل نقطة يف الوجود ،فكل يشء
أمامه مكشوف ..إن الذي قال هذا القرآن ،يرى كل يشء يف هذا الكون ،فليس هناك يشء قد
خفي عليه.
سألناه عن الفرتة الزمنية التي مرت هبا السامء يوم أن كانت يف صورة أخرى فأجاب :لقد
تظافرت األدلة وحشدت وأصبحت اآلن شيئ ًا مرئي ًا مشاهد ًا نرى اآلن نجوم ًا يف السامء تتكون
من هذا الدخان الذي هو أصل الكون.
ثم أخرج لنا صورة ،وقال :هذه الصورة حصل عليها العلامء أخري ًا بعد أن أطلقوا سفن
الفضاء ..إهنا تصور نج ًام من النجوم وهو يتكون من الدخان ..انظروا إىل األطراف احلمراء
للدخان الذي يف بداية االلتهاب والتجمع وإىل الوسط الذي اشتدت به املادة وتكدست فأصبح
شيئ ًا مضيئ ًا ..وهكذا النجوم املضيئة كانت قبل ذلك دخان ًا وكان الكون كله دخان ًا.
السام ِء و ِهي قدخان فقال هلا
وعرضنا عليه اآلية وهي قول اهلل تعاىل ﴿:قث َّم ْاستوى ِإىل َّ
ولِ ْأل ْر ِ
ض ائ ِْتيا ط ْوع ًا أ ْو ك ْره ًا قالتا أت ْينا ط ِائ ِعني) (فصلت ،)11:فقال :إن بعض العلامء يتكلمون
عن هذا الدخان ،فيقولون إنه ضباب ..ولكن لفظ الضباب ال يتناسب مع وصف هذا الدخان،
ألن الضباب يكون بارد ًا ،وأما هذا الدخان الكوين فإن فيه شيئ ًا من احلرارة .نعم ،الدخان عبارة
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عن غازات تعلق فيها مواد صلبة .ويكون معت ًام وهذا وصف الدخان الذي بدأ منه الكون .قبل
أن تتكون النجوم كان عبارة عن غازات تعلق فيها مواد صلبة وكان معت ًام ..وكذلك كان حار ًا،
فال يصدق عليه وصف الضباب ،بل إن أدق وصف هو أن نقول :هو دخان.
وهكذا أخذ يفصل فيام عرض عليه من آيات ،وأخري ًا سألناه :ما رأيك يف هذه الظاهرة التي
رأيتها بنفسك ،العلم يكشف بتقدمه أ ار الكون ،فإذا بكثري من هذه األ ار قد ذكرت يف
القرآن ،أو ذكرت يف السنة ..هل تظن أن هذا القرآن جاء إىل حممد  من مصدر برشي؟
قال :قبلنا كان الفلكيون املعارصون يدرسون تلك القطع الصغرية يف السامء .لقد ركزنا
جمهودنا لفهم هذه األجزاء الصغرية ألننا نستطيع باستخدام التلسكوب أن نرى كل األجزاء
الرئيسية يف السامء ،ولذلك أعتقد أنه بقراءة القرآن وبإجابة األسئلة أنني أستطيع أن أجد طريق ًا يف
املستقبل للبحث يف الكون.
وقال :إننا نحن العلامء نركز عىل جزء صغري يف دراستنا ،أما من يقرأ القرآن فإنه يرى صورة
واسعة هلذا الكون.
وقال :إنني عرفت منهج ًا جديد ًا يف دراسة الكون ال بد أن ننظر إليه نظرة شاملة ال أن ننظر
إليه من هذه النقطة الضيقة اجلزئية املحدودة.
وقال :إنني سأهنج هذا املنهج وقد عرفت بعد أن قرأت القرآن وهذه اآليات املتعلقة بالكون
عرفت مستقبيل ،أي إنني سأخطط أبحاثي عىل هذه النظرة الشاملة التي استفدهتا من كتاب اهلل.
جويل سمسون:
من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (الربوفيسور جويل
سمسون)( ،)1فسألت الغريب عنه ،فقال :هذا أستاذ أمراض النساء والوالدة يف جامعة نورث
وستون يف شيكاغو بالواليات املتحدة األمريكية ،وقد حدثني حديثه الشيخ عبد املجيد الزنداين،
( )1انظر :إنه احلق ،للشيخ عبد املجيد الزنداين.
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فقال :قصدته مع نفر من أصحابنا ،وحدثناه عن جمال اختصاصه ،وما ورد عنه يف القرآن الكريم..
فكان يف شك أول األمر ..فقد كان يريد أن يتأكد هل هذه نصوص القرآن؟ ..هل هذه نصوص
السنة؟ ..فلام اطمأنت نفسه ،ورأى النصوص املتعلقة بالوراثة ،والتي دث يف املراحل األوىل يف
اجلنني عندما يكون نطفة ،وعرف دقة األوصاف ،وكيف أن القرآن يقرر أن اإلنسان خيلق بعد أن
جتمع النطفتان ،فيتقرر خلق اإلنسان ،وبعد ذلك يقرر الربنامج الوراثي يف هذه الكروموزومات
التي نشاهدها اآلن.
هذه الكروموزومات فيها تفاصيل اإلنسان الذي يولد لون العينني ،لون اجللد ،لون الشعر،
كثري من تفاصيل اإلنسان مقررة هنا ،فاإلنسان يف هذه الكروموزمات مقدر ،وهذه
الكروموزمات يف مرحلة النطفة ،إذ ًا فهذا اإلنسان يقدر وهو يف مرحلة النطفة ،كام قال تعاىل﴿:
ِ
قق ِتل ْ ِ
اإلنْس ق
يش نء خلق قه (ِ )18م ْن قن ْطف نة خلق قه فقدَّ ر قه (( ﴾)19عبس)،
ان ما أكْفر قه ( )17م ْن أ ِّي ْ
واجلنني قبل أربعني يوم ًا ـ خالل األربعني يوم ًا األوىل ـ جتمع مجيع أجهزته ،فتكون مجيع األجهزة
قد ظهرت ،وإن كانت تظهر تباع ًا ،بدأت األجهزة تتخلق وجتمع ،واجلنني يكون منحني ًا عىل
نفسه ،والرسول  يقول( :إن أحدكم جيمع خلقه يف بطن أمه أربعني يوم ًا)
تعرض الربوفيسور جويل سممسون هلذا احلديث واحلديث اآلخر( :إذا مر بالنطفة اثنتان
وأربعون ليلة بعث اهلل إليها ملك ًا فصورها) ،وأخذ يقارن بني احلديثني واحلد الفاصل بينهام ،وبعد
أن رأى هذه الدقائق والتفاصيل وقف يف أحد املؤمترات يعلن رأيه حول هذا املوضوع ،فقال :من
هذين احلديثني يمكننا استخالص جدول حمدود حول التطور الرئييس للجنني قبل أربعني يوم ًا.
ومل يكتف هبذه الشهادة ،بل إنه قال :إن بإمكان الدين أن يقود العلم قيادة ناجحة.
وقال :وعليه أعتقد أنه ال يوجد خالف بني املعرفة العلمية وبني الوحي بل إن الوحي ليدعم
ن
حينئذ .وجاء القرآن قبل عدة قرون مؤيد ًا ملا تطرقنا
أساليب الكشف العلمية التقليدية املعروفة
إليه مما يدل عىل أن القرآن هو كالم اهلل.
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الربوفيسور هاي:
من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (الربوفيسور هاي) ،فسألت
الغريب عنه ،فقال :هذا الربوفيسور من أشهر علامء البحار يف أمريكا ،وقد حدثني حديثه الشيخ
عبد املجيد الزنداين ،فقال :ذهبت إليه مع نفر من أصحابنا ،وسألناه عن كثري من الظواهر البحرية
التي تتعلق بسطح البحر ،والتي تتعلق باحلد الفاصل بني البحر السطحي وبني البحر العميق،
والتي قد تتعلق أيض ًا بقاع البحار وجيولوجيا البحار ..سألناه عن هذا كله ،وسألناه عن احلواجز
املائية بني البحار املختلفة ،وعن احلواجز املائية بني مياه البحار واألهنار (.)1
وقد كان جييبنا عن هذا كله ،وبتفصيل ،وعندما تعرضنا لرشح احلواجز بني البحار املاحلة
وضح لنا أن البحار املاحلة ليست كام تشاهدها العني بحر ًا واحد ًا ،إهنا بحار خمتلفة ،ختتلف يف
درجة احلرارة ،وامللوحة والكثافة ،حيث نرى فيها خطوط ًا بيضاء متثل احلواجز بني الكتل
البحرية ،وكل حاجز يفصل بني كتلتني بحريتني خمتلفتني فيام بينهام ،يف احلرارة وامللوحة والكثافة،
واألحياء املائية وقابلية ذوبان األوكسيجني.
وقد أخرج لنا من حمفظته صورة توضح ذلك ،ثم قال :هذه الصورة أول ما عرفت يف عام
 1942هبذا الشكل بعد أن أقام العلامء مئات املحطات املائية يف البحار لدراسة خصائص
البحار ..وهي توضح حد ًا فاص ً
ال بني البحر األبيض املتوسط وبني املحيط األطلنطي ..يف
الوسط الذي يف الصورة مثلث هو عتبة جبل طارق أسفل ..وهذه منطقة جبل طارق نرى فيها
كيف يوجد احلد الفاصل ،وهو مبني باللون بني الكتلتني املائيتني يفصل بينهام.
ثم التفت إلينا ،وقال :هذا أمر ال تشاهده األبصار ،ولكنه أصبح اآلن حقيقة واضحة،
وبتطور األقامر الصناعية ودراستها واستشعارها من بعد متكنت هذه األقامر الصناعية أن تصور
هذه املناطق البحرية ،احلدود البحرية بني الكتل املختلفة ..كام نرى يف هذا الشكل الذي التقط
( )1انظر اجلوانب العلمية املرتبطة هبذا ،وما ورد يف القرآن مما يقررها يف رسالة (معجزات علمية) من هذه السلسلة.
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باألقامر الصناعية باخلاصية احلرارية فظهرت البحار بألوان خمتلفة ،كام نرى بعضها بلون أزرق
فاتح وبعضها بلون أزرق قاتم وبعضها بلون أسود وبعضها بلون يميل إىل األخرض ..هذه
األلوان املختلفة السبب فيها اختالف درجات احلرارة عىل سطح البحار ،ولكنك لو وقفت عىل
سطح البحر ال ترى ..ال ترى إال ما ًء أزرق يف كل هذه البحار واملحيطات ..إهنا حواجز ال ترى
إال بالدراسة وبالتقنية احلديثة.
عندما عرض لنا ذلك ،ورشحه لنا بالتفصيل قرأنا عليه من القرآن الكريم ما يدل عليه داللة
ان بينهام برزخ ال يب ِغي ِ
ِ ِ
ان﴾ (الرمحن-19:
ْ
واضحة ،وذلك يف قوله تعاىل ﴿:مرج ا ْلب ْحر ْي ِن ي ْلتقي ْ ق ْ
 ،)20ثم سألناه :ما رأيك يف هذه الظاهرة؟ ..نصوص نزلت قبل  1400عام تصف دقائق ال
يمكن لبرش أن يعرفها يف ذلك الزمان ،وجاء العلم اليوم شاهد ًا هبا مبين ًا لدقائقها فام هو رأيك؟
فقال الربوفيسور هاي :إنني أجد من املثري جد ًا أن هذا النوع من املعلومات موجود يف آيات
القرآن الكريم ،وليست لدي طريقة أعرف هبا من أين جاءت ،ولكنني أعتقد أنه من املثري للغاية
أهنا موجودة فيه ،وأن العمل مستمر لكشف معاين بعض الفقرات.
فقلنا :إذن فقد أنكرت متام ًا أهنا من مصدر برشي ..فممن إذن يأيت يف اعتقادك أصل أو
مصدر هذه املعلومات؟
فقال :أعتقد أنه وال بد أن يكون من اهلل.
الربوفيسور فان برسود:
من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (الربوفيسور فان برسود)،
فسألت الغريب عنه ،فقال :هذا الربوفيسور فان برسود ،وهو رئيس قسم الترشيح بكلية الطب
بمينوتوبا بكندا ،وقد حدثني حديثه الشيخ عبد املجيد الزنداين ،فذكر أن الدكتور (كيث مور)
الذي سبق احلديث عنه ذكر له أن هناك علامء أحرارا هيمهم البحث عن احلقيقة ،ومنهم
الربوفيسور فان برسود ..وهو مؤلف مشهور له عدد من الكتب ألفها يف علم أمراض النساء،
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وهو ممن أضاف ـ بعد ذلك ـ إىل كتبه بعض ما جاء يف القرآن والسنة ،وأشار إىل هذه اآليات
واألحاديث يف كتبه ،وقدم عدد ًا من البحوث يف عدد من املؤمترات ،وكان من ضمن أبحاثه ما
قدمه حول حديث رسول اهلل  الذي رواه مسلم وهو قول رسول اهلل ( :إذا مر بالنطفة ثنتان
وأربعون ليلة بعث اهلل إليها ملك ًا فصورها ،وخلق سمعها وبرصها وجلدها وحلمها وعظامها،
ثم قال :يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقيض ربك ما شاء)
وقدم الربوفيسور برسود أبحاث ًا كثرية حول عالقة القرآن والسنة بالعلوم احلديثة ،وكان من
ضمن أبحاثه ما قدمه يف معنى حديث رسول اهلل  الذي رواه ابن ماجه واحلاكم وهو قول
رسول اهلل ( :ما ظهرت الفاحشة يف قوم قط حتى يعلنوا هبا إال فشا فيهم الطاعون واألوجاع
التي مل تكن مضت يف أسالفهم)
ومما قاله يف بحثه هذا :من املعرتف به اآلن عىل نطاق واسع أن هذه التغريات اخلبيثة يف عنق
الرحم هلا صلة بعمر النساء ،وعدد مرات اجلامع ،وعدد مرات الوالدة ،فعديد من دراسات علم
األوبئة قد أظهرت بوضوح عالقة متبادلة هامة بني التعرض للعالقات اجلنسية املتعددة،
والرسطان العريض املحتمل احلدوث بدرجة عالية.
وقال :إن نتائج وخماطر العالقات اجلنسية غري الرشعية ،واملامرسات اجلنسية املنحرفة ،قد
ذكرت يف هذا احلديث منذ  1400سنة وأرجو أن أكون مصيب ًا ـ مشري ًا إىل مرض اإليدز ـ( :ما
ظهرت الفاحشة يف قوم قط حتى يعلنوا هبا إال فشا فيهم الطاعون واألوجاع التي مل تكن مضت
يف أسالفهم) ،فالفاحشة هي اخليانة والشذوذ اجلنيس غري املعلن والبوهيمية ،وكل العالقات
اجلنسية األخرى ،وليس من اتساع اخليال أن نعترب اهلربز واإليدز كأمثلة واضحة ألمراض
جديدة يف الوقت احلارض ليس لدينا العالج هلا.
وقد قال الشيخ الزنداين معلقا عىل هذا خماطبا احلارضين :انظروا إىل هذا الربط بني قول
الرسول ( :ما ظهرت الفاحشة يف قوم قط حتى يعلنوا هبا إال فشا فيهم الطاعون واألوجاع
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التي مل تكن مضت يف أسالفهم) ،فلام أعلنت أوروبا وأمريكا إباحة الشذوذ وإباحة الزنا والفجور
بأشكاله ما إن أعلنوا هذا وأذاعوا به حتى ظهرت بعد ذلك بأعوام هذه األمراض التي هتز كياهنم
هز ًا.
وصدق رسول اهلل  ،فهي أمراض جديدة ،طاعون فشا ،وأمراض تفشو وترسي بني
الناس وهم خيافوهنا.
وقد ذكر الشيخ أن الربوفيسور برسود عندما سئل عن رأيه يف هذه الظاهرة التي اطلع بنفسه
عليها وشارك بأبحاثه فيها قال :الطريقة التي رشح يل هبا هو أن حممد ًا  كان رج ً
ال عادي ًا جد ًا،
ومل يكن يقرأ ومل يكن يكتب ،بل كان يف الواقع أمي ًا ،ونحن نتحدث عنه أنه كان منذ  1400سنة
رج ً
ال أمي ًا يديل بترصحيات عميقة ودقيقة بصورة مدهشة ،وذات طبيعة علمية ،وأنا شخصي ًا ال
أستطيع أن أرى كيف يكون هذا جمرد مصادفة ،هناك أشياء كثرية دقيقة مثل دكتور كيث مور ال
أجد صعوبة يف أن أوافق يف عقيل أن هذا إهلام إهلي أو وحي قاده إىل هذه البيانات.
الربوفيسور باملار:
من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (الربوفيسور باملار) ،فسألت
الغريب عنه ،فقال :هذا رجل من أشهر علامء اجليولوجيا يف الواليات املتحدة األمريكية ،وقد
كان رئيس اللجنة التي أرشفت عىل االحتفال املئوي للجمعية اجليولوجية األمريكية.
وقد حدثني حديثه الشيخ عبد املجيد الزنداين ،فقال :عندما التقينا معه وعرضنا عليه أوجه
اإلعجاز العلمي للقرآن والسنة كان يندهش ،وأذكر قصة لطيفة بدأت معه عندما قلنا له :إن
القرآن يذكر أخفض منطقة يف األرض وبني أهنا قرب بيت املقدس ،حيث دارت املعركة بني
ِ ِ
وم (ِ )2يف أ ْدنى
الفرس والروم ،كام جاءت اإلشارة إىل ذلك يف قوله تعاىل ﴿ :امل ( )1غق لبت الر ق
ْاأل ْر ِ
ض و قه ْم ِم ْن ب ْع ِد غل ِب ِه ْم سيغ ِْل قبون ((﴾)3الروم) ،وأدنى تأيت بمعنى أقرب ،وتأيت بمعنى
أخفض.
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وذكرنا له أنه عندما درسنا أخفض منطقة يف األرض وجدنا أهنا هي نفس املنطقة التي دارت
فيها املعارك ..فلام قلنا هذا للربوفيسور باملار ،قال :ال… هناك مناطق كثرية أخفض من هذه
املنطقة.
قال ذلك ،ثم أخذ يذكر لنا مناطق يف أوروبا ومناطق يف أمريكا ،فقلنا له :يا دكتور نحن قد
تأكدنا من ذلك.
كان معه مصور جغرايف جمسم فيه االرتفاعات واالنخفاضات ،فقال :إذ ًا األمر بسيط ،هذا
هو املجسم يبني لنا أخفض منطقة ،فأدار الكرة األرضية بيده ـ وهي كرة جمسمة ـ ووجه نظره عىل
املنطقة املحددة ،وهي قرب بيت املقدس ،فإذا به يرى سه ًام قد خرج من تلك اخلريطة مكتوب ًا
عليه (أخفض منطقة عىل وجه األرض)
ثم بعد ذلك ول برسعة ،وقال :هذا كالم صحيح.
وقد رغبه هذا السبق القرآين يف املزيد ..وقد ازداد اندهاشه عندما وجد القرآن يصف املايض
كيف بدأ ،وخلق األرض كيف بدأ ،وخلق السامء ،وكيف خرجت املياه من باطن األرض،
وكيف قأرسيت اجلبال ،وكيف خرجت النباتات ..وغريها كثري.
واندهش عندما رأى القرآن يصف هذه األحداث ،ثم كيف يصف سطح األرض اليوم
ويصف اجلبال ويصف ما عليها من ظواهر ،ثم يصف األحوال التي متر هبا األرض ،كام حدث
بالنسبة جلزيرة العرب ،بل ويصف ما سيكون عليه حال بالد العرب ،وما سيكون عليه حال
األرض.فقال( :هذا الكتاب عجيب يصف لنا املايض ،ويصف لنا احلارض ،ويصف لنا املستقبل)
وقد قدم بحث ًا يف القاهرة حول اإلعجاز يف جمال علم اجليولوجيا ،ثم ختم بحثه هذا بقوله:
(أنا ال أعلم املستوى الثقايف الذي كان عليه الناس يف زمن حممد ..وال أدري يف أي مستوى علمي
كانوا ،فإذا كان األمر كام نعرف عن أحوال األولني واملستوى العلمي املتواضع والذي ليس فيه
هذه اإلمكانيات ،فال شك أن هذا العلم الذي نقرؤه اآلن يف القرآن هو نور من العلم اإلهلي قد
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أوحي به إىل حممد)
وقد أهنى بحثه بالترصيح التايل( :لقد قمت ببحث يف تاريخ احلضارة املبكر للرشق األوسط
ألعرف إذا كان يف الواقع قد وردت أنباء جادة كهذه ،إذا مل يكن هناك سجل كهذا فإن هذا يقوي
االعتقاد بأن اهلل قد أرسل من خالل حممد مقادير ضئيلة من علمه اكتشفناها فقط يف األزمنة
احلديثة ،إننا نتطلع إىل حوار مستمر يف موضوع العلم يف القرآن يف سياق اجليولوجيا)
وقد علق الشيخ الزنداين عىل ترصحيه هذا تعليقا هاما ،فقال :نعم ،هذا علم من أعالم
اجليولوجيا يف عاملنا املعارص يف الواليات املتحدة األمريكية ال يرتدد يف أن يعرتف ويقدم ويبني
ولكنه بحاجة إىل من يوضح له احلقيقة ،لقد عاش الغربيون وكذلك الرشقيون معركة بني الدين
والعلم ،وكان ال بد أن دث هذه املعركة ،ألن كل األديان قد حرفت وما بعث اهلل حممد ًا 
باإلسالم إال لتصحيح ما أفسده هؤالء.
وأذكر أن بعض الناس سأله حينها :كيف سيقبل منا هؤالء الناس ونحن يف ختلف ونحن
يف بعد عن ديننا؟
فأجاب :إن العلم يفتح بصائر أهله ،إهنم ينظرون إىل احلقائق وال ينظرون إىل الصور ،إن
رصيد اإلسالم اليوم هو هذا العلم والتقدم العلمي .فإن هذا العامل حيني رأسه إجال ً
ال لكتاب اهلل
وسنة رسول اهلل  ثم إن الفطرة التي فطر اهلل الناس عليها ال تطمئن إال مع اإليامن ..إن الناس
بدون إيامن يف قلق وضياع ،ثم إن هذه احلرية التي يتمتع هبا أهل الغرب تعني علامءهم عىل أن
يقولوا الكلمة التي يعتقدوهنا ،وهم ال يبالون وال حيسبون أي حساب ،وها هم كام سمعناهم يف
كثري من هذه احللقات ،يقرون ويعرتفون باملعجزة القرآنية احلية املتجددة إىل قيام الساعة.
الربوفيسور سياويدا:
من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (الربوفيسور سياويدا) ،فسألت
الغريب عنه ،فقال :لقد حدثني حديثه الشيخ عبد املجيد الزنداين ،فذكر أنه من أشهر علامء
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جيولوجيا البحار يف اليابان ،بل هو من العلامء املشاهري يف العامل يف هذا املجال.
وقد ذكر يل أنه ممن حجبوا عن اإلسالم بسبب الشبهات الكثرية التي يسوقها أعداؤه عنه
كل حني ..بل ملئ رأسه بتشويشات وشبهات عن كل األديان.
وقد ذكر يل حواره معه الذي حاول من خالله ختليصه من تلك الشبهات ،فقال :عندما
التقينا معه أول مرة ـ أنا ونفر من أصحابنا ـ قال لنا :ال يصح أن تتحدثوا أنتم أهل الدين أبد ًا..
جيب أن تسكتوا يف الدنيا كلها.
قال الشيخ :فقلت له :ملاذا يا بروفيسور؟ ..ملاذا؟
قال :ألنكم إن تكلمتم أشعلتم احلرب بني الناس يف العامل كله.
فقلت له :وحلف وارسو ..وحلف األطليس ..ملاذا حيشدون هذه الرتسانات اهلائلة من
األسلحة النووية يف الفضاء ويف البحار وعىل األرض و ت األرض؟ ..ملاذا هذا؟ ..أبسبب
ديني؟
فلم جيد ما جييب به ،فقلنا له :عىل أي حال نحن نعلم أنك تتخذ موقف ًا من الدين كله ،ولكن
نريد منك ،وطاملا أنت ال تعرف ما هو اإلسالم أن تسمع أو ً
ال ،وأن نرى ما عندك.
قال الشيخ :فوجهنا له عدد ًا من األسئلة يف جمال ختصصه ،وعن اآليات واألحاديث التي
تصف تلك الظواهر التي يتحدث عنها ،وكان منها ما طلبنا منه أن يبينه يف موضوع اجلبال ،فقد
سألناه :ما هو شكل اجلبل؟ ..هل هو يف شكل وتد؟
فأجاب :اجلبال القارية واجلبال املحيطية تتكون من مواد مناسبة ،فاجلبال القارية مكونة
جوهري ًا من مواد راسبة ،بنيام اجلبال املحيطية مكونة من صخور بركانية ،واجلبال القارية تكونت
بواسطة قوى ضاغطة ،بينام اجلبال املحيطية تكونت بواسطة قوى متديدية ،ولكن النقاط املشرتكة
بني النوعني من اجلبال هي :أن هلا جذور ًا لتدعم اجلبال.
يف حالة اجلبال القارية فإن املادة اخلفيفة القليلة الكثافة التي تكون اجلبل متتد ت األرض
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كجذر ..ويف حالة اجلبال املحيطية هناك أيض ًا مادة خفيفة تدعم اجلبل كجذور ولكن يف حالة
اجلبال املحيطية فإن مادهتا اخلفيفة مناسبة للرتكيب اخلفيف ولكنه ساخن ولذلك ،فإهنا ممتدة
بطريقة رقيقة ،ولكن من وجهة نظر الكثافة ،فإهنام تؤديان نفس املهمة ،وهو دعم اجلبل ،ولذلك
فإن مهمة اجلذور هي دعم اجلبال وفق قانون أرشميدس عن الطفو.
قال الشيخ :ثم رشح لنا الربوفيسور سياويدا شكل كل جبل سواء كان عىل اليابسة يف
القارات أو يف قاع املحيطات ،وذكر يف كل ذلك عىل شكل وتد ،وهو يوافق متاما ما ذكره القرآن
من وصف اجلبال بكوهنا أوتادا.
قال الشيح :وعندما سألنا الربوفيسور سياويدا عن وظيفة اجلبال :أهلا دور يف تثبيت القرشة
االرضية؟ فقال :إىل اآلن مل يكتشف العلم هذا.
فأخذنا نبحث ،ونسأل فوجدنا كثري ًا من علامء اجليولوجيا جييبون علينا بنفس اجلواب إال
القليل ـ ومن هؤالء أصحاب كتاب (األرض) وهو مرجع علمي يف كثري من اجلامعات يف العامل..
ومن الذين كتبوه فرانك برس ،وقد كان رئيس أكاديمية العلوم يف أمريكافقد ذكر يف صفحة 435
عن وظيفة اجلبال يقول:إن للجبال دور ًا كبري ًا يف تثبيت قرشة األرض.
فذكرنا ذلك هلذا الربوفيسور وعرضنا عليه تقريرات القرآن املرتبطة هبذا ،ومن ذلك قوله
اجلبال أ ْرساها) (النازعـات ،)32:وقوله تعاىل ﴿:و ِْ
تعاىل ﴿:و ِْ
اجلبال أ ْوتاد ًا) (النبأ ،)7:وقوله
تعاىل ﴿:وأ ْلقى ِيف ْاأل ْر ِ
ض رو ِايس أ ْن متِيد ِبكق ْم وأ ْهنار ًا و قس قب ً
ال لع َّلكق ْم ْهتتدق ون) (النحل)15:
وقلنا له :يا أستاذ ..ما رأيك يف هذا الذي رأيته من ظاهرة حديث القرآن والسنة عام يف هذا
الكون من أ ار ،األمر الذي مل يكتشفه العلم إال يف هذا الزمان.
فأجاب عىل سؤالنا بقوله :أعتقد أنه يبدو يل غامض ًا جد ًا جد ًا غري معقول تقريب ًا ،إنني أعتقد
حقيقة إن كان ما قلته صحيح ًا ،فإن هذا الكتاب جدير جد ًا باملالحظة ،إنني أوافقك.
قال الشيخ :ماذا يستطيع العلامء أن يقولوا ،ال يمكنهم أن ينسبوا هذا العلم الذي أنزله اهلل
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عىل حممد  يف هذا الكتاب ،ال يمكنهم أن ينسبوا هذا العلم يف هذا الكتاب إىل مصدر برشي،
أو إىل جهة علمية يف ذلك العرص ،فإن مجيع العلامء ما كانوا يعلمون شيئ ًا عن هذه األ ار ..إن
البرشية كلها مل تعلم شيئ ًا عن ذلك ،إهنم ال يملكون أن جيدوا تفسري ًا إال أن يقولوا هذا من جهة
أخرى هي وراء هذا الكون ..نعم ،إنه وحي من اهلل سبحانه وتعاىل ،أوحى به إىل عبده النبي األمي
حممد  ،وجعله معجزة باقية دائمة تستمر مع البرشية إىل قيام الساعة.
الربوفيسور آرمسرتونج:
من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (الربوفيسور آرمسرتونج)،
فسألت الغريب عنه ،فقال :هذا الربوفيسور آرمسرتونج ،وهو أحد مشاهري علامء الفلك يف
أمريكا ،ويعمل يف وكالة الفضاء األمريكية ناسا ،وهو من مشاهري علامئها.
وقد حدثني بخربه الشيخ عبد املجيد الزنداين ،فقال :قصدته مع نفر من أصحابنا لنسأله عن
عدد من اآليات الكونية املتعلقة بمجال ختصصه يف الفلك.
وكان من جوابه لنا قوله :سأحدثكم كيف تكونت كل العنارص عىل األرض ،لقد
اكتشفناها ..بل لقد أقمت عدد ًا من التجارب إلثبات ما أقول لكم.
إن العنارص املختلفة جتتمع فيها اجلسيامت املختلفة من الكرتونات وبروتونات وغريها لكي
تتحد هذه اجلسيامت يف ذرة كل عنرص حيتاج إىل طاقة.
وعند حسابنا للطاقة الالزمة لتكوين ذرة احلديد وجدنا أن الطاقة الالزمة جيب أن تكون
كطاقة املجموعة الشمسية أربع مرات ،ليست طاقة األرض وال الشمس وال القمر وال عطادر
وال زحل وال املشرتي كل هذه املجموعة الشمسية بأكملها ال تكفي طاقتها لتكوين ذرة حديد،
بل تاج إىل طاقة مثل طاقة املجموعة الشمسية أربع مرات.
ثم قال هو من نفسه بدون سؤال منا :ولذلك يعتقد العلامء أن احلديد عنرص غريب وفد إىل
األرض ومل يتكون فيها.
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احل ِديد ِف ِيه ب ْأس ش ِديد ومن ِاف قع لِلن ِ
وهنا ذكرنا قول اهلل تعاىل ﴿:وأنْز ْلنا ْ
َّاس ﴾ (احلديد،)25:
ثم سألناه :هل يف هذه السامء فروج وشقوق؟
فقال :ال ،إنكم تتكلمون عن فرع من فروع علم الفضاء اسمه الكون التام ،وهذا الكون
التام ما عرفه العلامء إال أخري ًا ،لو أخذت نقطة يف الفضاء و ركت مسافة معينة إىل اجتاه و ركت
بنفس املسافة يف اجتاه آخر لوجدت أن وزن الكتلة يف كل االجتاهات متساو ألن هذه النقطة متزنة
فيجب أن تكون الضغوط عليها من كل جانب متساوية .والكتلة جيب أن تكون كذلك .ولو مل
يكن هذا االتزان لتحرك الكون وحدث فيه تصدع وشقوق.
السام ِء ف ْوق قه ْم ك ْيف بن ْيناها وز َّينَّاها وما
قال الشيخ :فذكرت قول اهلل تعاىل ﴿:أفل ْم ي ْن قظ قروا ِإىل َّ

هلا ِم ْن قف قر ن
وج) (ق)6:

ثم دثنا معه عن جهود العلامء يف حماوالهتم الوصول إىل حافة الكون ،وقلنا له :هل وصل
العلم إىل معرفة حافة الكون؟
فقال :نحن يف معركة للوصول إىل حافة الكون ..إننا نكرب أجهزة ،ثم ننظر من خالهلا،
فنكتشف نجوم ًا ونكتشف أننا ما زلنا بداخل هذه النجوم ما وصلنا إىل احلافة؟
السامء الدنْيا ِبمص ِابيح وجع ْلناها قر قجوم ًا
قال الشيخ :وأنا أعلم من قوله تعاىل ﴿:ولقدْ ز َّينَّا َّ
لشي ِ
اط ِ
لِ َّ
ني ﴾(امللك )5:أن كل هذه النجوم هي زينة للسامء الدنيا.
قال الربوفيسور :ولذلك نحن نفكر يف إقامة التلسكوبات يف الفضاء حتى ال يكون هذا
الغبار واألشياء من الظواهر اجلوية املوجودة عىل األرض من العوائق التي ول بيننا وبني هذه
الرؤيا ..إن التلسكوبات البرصية التي تستعمل الضوء أو البرص عجزت ومل تستطع أن تتجاوز
بنا مسافات كبرية ،فعوضنا عن هذه التلسكوبات البرصية بتلسكوبات ال سلكية فوجدنا
مسافات جديدة ،ولكن ال زلنا داخل احلدود.
قال الشيخ :فذكرت قول اهلل تعاىل ﴿:ف ْار ِجعِ ا ْلبرص ه ْل ترى ِم ْن قف قط ن
ور ( )3قث َّم ْار ِجعِ ا ْلبرص
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ك َّرت ْ ِ
ني ينْق ِل ْ ِ
رص خ ِاسئًا و قهو ح ِسري (( ﴾)4امللك)
ب إل ْيك ا ْلب ق
قال الشيخ :وهكذا بقي يذكر احلقائق العلمية ،ونحن نذكر له اآليات املرتبطة هبا ،وهو
يوافق عىل ذلك ،ثم قلنا له :ها أنت ذا قد رأيت بنفسك حقائق علم الفلك احلديث بعد أن
استخدم اإلنسان هذه األجهزة والصواريخ وسفن الفضاء واكتشفت هذه املعلومات ،ها أنت ذا
قد رأيتها ثم رأيت كيف جاءت يف نصوص القرآن الكريم قبل  1400عام فام رأيك يف هذا؟
فأجاب :هذا سؤال صعب ..ظللت أفكر فيه منذ أن تناقشنا هنا ..وإنني متأثر جد ًا كيف أن
بعض الكتابات القديمة تبدو متطابقة مع علم الفلك احلديث بصورة ملفتة لألنظار ،لست عامل ًا
وافي ًا يف تاريخ البرشية ،ويف صورة يعتمد عليها بحيث ألقي بنفيس متام ًا يف ظروف قديمة كانت
سائدة منذ  1400سنة ،ولكني بالتأكيد أود أال أزيد عىل أن ما رأيناه جدير باملالحظة ،ومع ذلك
قد ال يرتك جما ً
ال للتفسري العلمي ،قد يكون هناك يشء فيام وراء فهمنا كخربة برشية عادية ليرشح
الكتابات التي رأيناها ،ولكن ليس يف نيتي أو وضعي عند هذه النقطة أن أقدم إجابة عىل ذلك،
لقد قلت كلامت كثرية عىل ما أظن دون أن أعرب بالضبط عام أردتني أن أعرب عنه.
إنه من واجبي كعامل أن أظل مستق ً
ال عن مسائل معينة ،وأعتقد أن هذا عندما توقفت عىل
أفضل وجه عند نقطة أقل قلي ً
ال من إعطائك اإلجابة التي قد ترغب فيها؟
قلت :أال ترى يف إجابة هذا الربوفيسور نوعا من اهلروب؟
قال :نعم ..فهؤالء العلامء ـ مع ما رزقوا من ذكاء حاد يف مجيع علوم الدنيا ـ إال أن هلم بالهة
عجيبة فيام يتعلق بحقائق األزل.
سكت قليال ،ثم قال :ولكن مع ذلك ..هذه البداية ..والعقل سيبقى حمارصا هلؤالء..
واحلقائق تظل حمارصة هلم إىل أن يعرفوا احلق ،ويشهدوا له.
الربوفيسور ج .س .جورنجر:
من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (الربوفيسور ج .س .جورنجر)،
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فسألت الغريب عنه ،فقال :هذا أستاذ يف كلية الطب قسم الترشيح يف جامعة جورج تاون يف
واشنطن ،وقد حدثني حديثه الشيخ عبد املجيد الزنداين ،فقال :التقيت هبذا األستاذ مع نفر من
أصحابنا ،وسألناه :هل ذكر يف تاريخ علم األجنة أن اجلنني خيلق يف أطوار؟ وهل هناك من الكتب
املتعلقة بعلم األجنة ما قد أشار إىل هذه األطوار يف زمن الرسول  أو بعده بقرون ،أم أن هذا
التقسيم إىل أطوار مل يعرف إال يف منتصف القرن التاسع عرش؟
فأجابنا بقوله :لقد كانت هناك عناية من اليونانيني بدراسة اجلنني ،وقد حاول عدد منهم أن
يصف ما يدور للجنني وما حيدث فيه.
فقلنا له :نعم ،نعلم هذا ،إن هناك نظريات لبعض العلامء منهم أرسطو وغريه ،ولكن هل
هناك من ذكر أن هناك أطوار ًا؟ ألننا نعلم أن األطوار مل تعرف إال يف منتصف القرن التاسع عرش،
ومل تثبت إال يف أوائل القرن العرشين.
وبعد نقاش طويل ،قال :ال.
قلنا :هل هناك مصطلحات أطلقت عىل هذه األطوار ،كاملصطلحات التي وردت يف القرآن
الكريم؟
قال :ال.
قلنا :فام رأيك يف هذه املصطلحات التي تغطي أطوار اجلنني؟
وبعد مناقشة طويلة معه قدم بحث ًا ،وألقاه يف املؤمتر الطبي السعودي الثامن عن هذه األطوار
التي وردت يف القرآن الكريم ،وعن جهل البرشية هبا ،وعن شمول ودقة هذه املصطلحات التي
أطلقها القرآن الكريم عىل هذه األطوار ألحوال اجلنني بعبارات موجزة وألفاظ خمترصة شملت
حقائق واسعة.
وقد قال مرصحا بعد بحثه ذلك :إنه وصف للتطور البرشي منذ تكوين األمشاج إىل أن
أصبحت كت ً
ال عضوية ،عن هذا الوصف واإليضاحات اجللية والشاملة لكل مرحلة من مراحل
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تطور اجلنني يف معظم احلاالت إن مل يكن يف مجيعها يعود هذا الوصف يف قدمه إىل قرون عديدة
قبل تسجيل املراحل املختلفة للتطور اجلنيني البرشي التي وردت يف العلوم التقليدية العلمية.
قال الشيخ :وتطرق البحث مع الربوفيسور جورنجر حول الظاهرة التي كشفت علمي ًا،
وكشفت حديث ًا لتزيل اإلشكال الذي كان يثريه النصارى الذين يقولون :ها هو ذا عيسى عليه
السالم قد خلق من أم فمن هو أبوه؟ ..يثريون هذا اإلشكال ال يتصورون أن يكون هناك خلق
بدون أب.
ولكن العلم يكشف أن كثري ًا من احليوانات الدنيا وكثري ًا من الكائنات اآلن تتوالد وتنجب
بدون تلقيح الذكور ،فهذا النحل :مجيع ذكوره عبارة عن بيض مل يلقح بامء الذكور والبيضة التي
تلقح بامء الذكور تكون شغالة أنثى ،أما الذكور فهي خملوقة من بيض امللكة بدون ماء الذكور..
وغري ذلك من احليوانات.
بل لقد حدث يف التقدم العلمي أن متكن اإلنسان أن ينبه بعض البيض لبعض الكائنات
فتنمو هذه البيضة بدون حاجة إىل تلقيح الذكر.
وقد حدثنا الربوفيسور جورنجر عن هذا األمر ،فقال :يف نوع آخر لتناول املوضوع فإن
البيض غري املخصب لكثري من احليوانات الالفقارية والربمائية والثديية السفيل يمكن تنشيطه
بوسائل ميكانيكية ،كالوخز باإلبرة ،أو بوسائل مادية كالصدمة احلرارية ،أو بوسائل كيميائية بأي
عدد من املواد الكيامئية املختلفة ،ويستمر البيض إىل مراحل تطور متقدمة ،يف بعض األجناس
يعترب هذا النوع من التطور اجليني طبيعي ًا.
الربوفيسور درجا برساد راو:
من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (الربوفيسور درجا برساد راو)،
فسألت الغريب عنه ،فقال :هذا أستاذ يف علم جيولوجيا البحار ،وقد حدثني حديثه الشيخ عبد
املجيد الزنداين ،فقال :التقيت به مع نفر من أصحابنا ،وعرضنا عليه عدد ًا من اآليات املتعلقة
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باإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة ،فاندهش ملا سمع وملا رأى وهو يقرأ معاين آيات القرآن يف
بعض الكتب املخصصة لذلك.
ن
جلي يغْشا قه م ْوج ِم ْن ف ْو ِق ِه م ْوج
وكان مما تعرض لرشحه قول اهلل تعاىل ﴿:أ ْو ك قظ قلامت ِيف ب ْح نر ق ِّ
ِم ْن ف ْو ِق ِه سحاب قظ قلامت ب ْع قضها ف ْوق ب ْع ن
هلل ل قه قنور ًا فام
ض ِإذا أ ْخرج يد قه ملْ يكدْ يراها وم ْن ملْ ْجيع ِل ا َّق
ل قه ِم ْن قن ن
ور ﴾(النور)40:
وقد قال يف تفسريها :نعم ،هذه الظلامت عرفها العلامء اآلن بعد أن استعملوا الغواصات،
ومتكنوا من الغوص يف أعامق البحار ،ال يستطيع اإلنسان أن يغوص بدون آلة أكثر من عرشين
إىل ثالثني مرت ًا ،فالذين يغوصون من أجل اللؤلؤ يف مناطق اخلليج يغوصون يف مناطق قريبة ال
تزيد عىل هذا العمق ،فإذا غاص اإلنسان إىل أعامق شديدة حيث يوجد الظالم عىل عمق 200
مرت ال يمكن أبد ًا أن يبقى حي ًا.
وهذه اآلية تتحدث عن ظاهرة توجد يف البحار العميقة ،ولذلك قال تعاىل ﴿:أو ك قظ قلام ن
ت
ْ
جلي ﴾ ..ليس يف أي بحر وصفت هذه الظلامت بأهنا مرتاكمة بعضها فوق بعض،
ِيف ب ْح نر ق ِّ
والظلامت املرتاكمة والتي ترتاكم يف البحار العميقة تنشأ بسببني ،وكال السببني يكونان نتيجة
اختفاء األلوان يف طبقة بعد طبقة.
فالشعاع الضوئي مكون من سبعة ألوان ،فإذا نزل الشعاع الضوئي إىل املاء توزع إىل األلوان
السبعة.
أخرج لنا صورة طبقات مقسمة من مقطع عريض لقاع البحر ،وقال :نرى يف هذا الشكل
الذي أمامنا الشعاع يف املاء ،فاجلزء األعىل قد امتص اللون األمحر يف العرشة األمتار السطحية
العليا ،فلو أن غواص ًا يغوص عىل عمق ثالثني مرت ًا وجرح جسمه وخرج الدم وأراد أن يراه فال
يرى اللون األمحر ألن األشعة احلمراء غري موجودة ،وبعده يمتص اللون الربتقايل ،وكام نرى يف
هذا الشكل الشعاع الضوئي وهو ينزل يف أعامق املاء عىل مسافة  50مرت ًا يبدأ امتصاص اللون
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األصفر ،وعىل عمق 100مرت يكون امتصاص اللون األخرض وهكذا.
ونرى ت مائتي مرت يكون االمتصاص للون األزرق ،فإذ ًا ظلمة اللون األخرض عند عمق
 100مرت وظلمة األصفر تكون عىل عمق  50مرت ًا ،وقبلها ظلمة اللون الربتقايل وظلمة اللون
األمحر ،فهي ظلامت بعضها فوق بعض.
وأما السبب الثاين فيكون بسبب احلواجز التي جب الضوء ،فالشعاع الضوئي الذي نراه
هنا ينزل من الشمس فتمتص السحب بعضه وتشتت بعضه فتنشأ ظلمة ت السحب ،وهذه
الظلمة األوىل ،فإذا نزل الشعاع الضوئي إىل سطح البحر املتموج انعكس عىل سطح املوج فأعطى
ملعان ًا ،ولذلك نرى أنه إذا حدث موج يف البحر كان اللمعان شديد ًا عىل حسب ميل سطح املوج.
فاملوج إذ ًا يسبب عكس ًا لألشعة أي يسبب ظلمة ثم ينزل الشعاع الضوئي إىل أسفل ،ونجد
البحر هنا ينقسم قسمني ،قسم سطحي وقسم عميق ،أما السطحي فهو الذي يوجد فيه الظالم
والربودة.
وخيتلف البحران يف خصائصهام وصفاهتام ولكن يوجد موج فاصل بني البحر السطحي
والبحر العميق ،وهذا املوج الداخيل مل يكتشف إال عام 1900م ت املوج العميق الذي يفصل
بني البحرين يوجد البحر العميق ،ويبدأ الظالم حتى إن األسامك يف هذه املناطق ال ترى بأعينها
بل هلا مصدر للضوء يصدر من جسمها يف هذه الظلامت التي تراكمت بعضها فوق بعض ،وقد
ن
جلي يغْشا قه م ْوج ﴾ وإذا نظرنا أسفل الشكل
جاء ذكر هذا يف قوله تعاىل ﴿:﴿:أ ْو ك قظ قلامت ِيف ب ْح نر ق ِّ
نرى الظالم ونرى فوق املوج األول الذي يفصل بني البحر السطحي والبحر العميق ﴿ يغْشا قه
م ْوج ِم ْن ف ْو ِق ِه م ْوج ﴾ أي من فوق هذا املوج موج آخر ،هو الذي يكون عىل سطح البحرِ ﴿:م ْن
ف ْو ِق ِه سحاب ﴾ فوقهم ﴿:قظ قلامت ب ْع قضها ف ْوق ب ْع ن
ض ﴾ ظلامت هذه احلواجز وظلامت األلوان
يف طبقات بعضها فوق بعض ﴿ ِإذا أ ْخرج يد قه ملْ يكدْ يراها ﴾ يف هذه املناطق ظالم شديد،
والغواصات تنزل إىل هذه املسافات فال ترى شيئ ًا ،وتستخدم مصادر للضوء واإلضاءة حتى ترى
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طريقها .فمن أخرب حممد ًا  عن هذه اآليات؟
قال الشيخ :فكان هذا مما حدثنا عنه الربوفيسور راو ،ثم استعرضنا معه كثري ًا من اآليات
املتعلقة بالبحار ويف جمال ختصصه ،ثم قلنا له :ما هو تفسريك يا أستاذ راو هلذه الظاهرة؟ ..ظاهرة
اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة ،أو بعبارة أخرى كيف أخرب حممد  هبذه احلقائق منذ 1400
عام؟
فقال :من الصعب أن نفرتض أن هذا النوع من املعرفة كان موجود ًا يف ذلك الوقت منذ
1400سنة هجرية ،ولكن بعض األشياء تتناول فكرة عامة ،ولكن وصف هذه األشياء بتفصيل
كبري أمر صعب جد ًا ،ولذلك فمن املؤكد أن هذا ليس عل ًام برشي ًا بسيط ًا ،ال يستطيع اإلنسان
العادي أن يرشح هذه الظواهر بذلك القدر من التفصيل ،ولذلك فقد فكرت يف قوة خارقة
الطبيعة خارج اإلنسان ،لقد جاءت املعلومات من مصدر خارق للطبيعة.
الربوفيسور رشويدر:
من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (الربوفيسور رشويدر) ،فسألت
الغريب عنه ،فقال ::هو من علامء البحار يف أملانيا الغربية ،وقد حدثنا حديثه الشيخ عبد املجيد
الزنداين ،فقال :التقيت به مع نفر من أصحابنا يف ندوة لعلامء البحار نظمتها جامعة امللك
عبدالعزيز بجدة ،وقد طلب مني حينها أن ألقي حمارضة عن الظواهر البحرية بني الكشوف
العلمية واآليات القرآنية ،وبعد أن ألقيت املحارضة وقف الربوفيسور رشويدر يف اليوم الثاين
يعقب عىل هذه املحارضة فكان مما قاله :أود أن أعلق عىل املحارضة التي ألقاها علينا الشيخ
الزنداين باألمس ،وأود أن أقول :إنني أقدر هذه املحارضة ،يف إطار اجتامع علمي كهذا ال حيتاج
املرء أن يكون مسل ًام ،حتى بالنسبة يل كمسيحي من املهم أن أرى العلم ليس فقط كام هو عليه،
ولكن أيض ًا أن أراه بصورة أوسع وأقابله بالدين أي أن أراه يف إطار الدين.
قال الشيخ :ثم أخذ الربوفيسور رشويدر يبني العالقة بني األديان والعلم ،إنه يتحدث عن
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تلك الفجوة اهلائلة بني األديان كلها وبني العلم ،فهناك تنافر واضح بني قادة العلوم الدينية وقادة
العلوم الكونية ،ولكنه اندهش عندما سمع آيات القرآن الكريم وسمع احلقائق التي ذكرها هذا
الكتاب الكريم قبل  1400عام ،فعلق عىل ذلك وقال :يف أديان كثرية نجد أن القادة يظنون أن
العلم يستطيع أن يأخذ شيئ ًا من الدين ،إذا كان العلم يتقدم فإن عىل الدين أن يتقهقر ،هنا لدينا
تناول خمتلف متام ًا ،لقد أراين الشيخ الزنداين أن العلم يف احلقيقة يؤكد ما يقوله القرآن ،وما ورد
بالفعل منذ عديد من السنني يف القرآن هو حقيقة ما يكتشفه العلامء اليوم ،أعتقد أنه من املهم
بالنسبة لندوة كهذه أن تبلغ إىل العلامء من مجيع األمم ،وإنني واثق أننا مجيع ًا سنعود إىل أوطاننا
ونحن نفكر أكثر يف العالقة بني الدين وعلوم البحار ،ليس هناك علم يف جانب ودين يف جانب
آخر.
آرثر أليسون:
من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (آرثر أليسون) ،فسألت الغريب
عنه ،فقال :هو رئيس قسم اهلندسة الكهربائية واإللكرتونية بجامعة لندن ،ورئيس مجعية
الدراسات النفسية والروحية الربيطانية ..وقد سمعت حديثه عن بعض الثقاة ،فقد ذكر يل بأن
هذا االستاذ الفاضل زار القاهرة عام  1985ليشارك يف أعامل املؤمتر الطبي اإلسالمي الدويل
حول اإلعجاز العلمي يف القرآن الكريم ،كان حيمل معه بحثه الذي ألقاه ،وتناول فيه أساليب
العالج النفيس والروحاين يف ضوء القرآن الكريم ،باإلضافة اىل بحث آخر حول النوم واملوت
هلل يتو َّذ ْاأل ْن قفس ِحني م ْو ِهتا وا َّل ِتي ملْ مت ق ْت ِيف
والعالقة بينهام يف ضوء اآلية القرآنية الكريمة ﴿:ا َّق
األ ْخرى ِإىل أج نل مسمى ِإ َّن ِيف ذلِك آل ن
من ِامها ف قي ْم ِس قك ا َّل ِتي قض عل ْيها ا ْمل ْوت و قي ْر ِس قل ْ ق
يات لِق ْو نم
ق ً
كَّرون ﴾ (الزمر)42:
يتف ق
ومل يكن حينها قد اعتنق اإلسالم ،وإنام كانت مشاعره جتاهه ال تتعدى اإلعجاب به كدين
من األديان.
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ولكنه ما إن جلس يشارك يف أعامل املؤمتر ،ويستمع إىل باقي البحوث التي تناولت اإلعجاز
العلمي يف القرآن الكريم ،حتى متلكه االنبهار ،وازداد يقينه بأن هذا هو الدين احلق ..فكل ما
يسمعه عن اإلسالم يدلل بأنه دين العلم ودين العقل.
لقد رأى ذلك احلشد اهلائل من احلقائق القرآنية والنبوية ،والتي تتكلم عن املخلوقات
والكائنات ،والتي جاء العلم ،فأيدها ،فأدرك أن هذا ال يمكن أن يكون من عند برش ..وما جاء
به حممد من أربعة عرش قرن ًا يؤكد أنه رسول اهلل حق ًا.
وأخذ أليسون يستفرس من كل من جلس معه عن كل ما هيمه أن يعرفه عن اإلسالم كعقيدة
ومنهج للحياة يف الدنيا..
ويف الليلة اخلتامية للمؤمتر ،وأمام مراسيل وكاالت األنباء العاملية ،وعىل شاشات
التليفزيون ،وقف الربوفيسور (آرثر أليسون) ليعلن أمام اجلميع أن اإلسالم هو دين احلق ،ودين
الفطرة التي فطر الناس عليها ،ثم نطق بالشهادتني أمام اجلميع بصوت قوي مؤمن.
ويف تلك اللحظات كانت تكبريات املسلمني من حوله ترتفع ،ودموع البعض قد اهنمرت
خشوع ًا ورهبة أمام هذا املوقف اجلليل.
ثم أعلن الربوفيسور الربيطاين عن اسمه اجلديد (عبد اهلل أليسون) ،وأخذ حيدث احلضور
عن قصته مع اإلسالم فقال( :إنه من خالل اهتاممايت بعلم النفس ،وعلم ما وراء النفس ،حيث
كنت رئيس ًا جلمعية الدراسات النفسية والروحية الربيطانية لسنوات طويلة ،أردت أن أتعرف عىل
األديان ،فدرستها كعقائد ،ومن تلك العقائد عقيدة اإلسالم ،الذي وجدته أكثر العقائد متشي ًا مع
الفطرة التي ينشأ عليها اإلنسان ،وأكثر العقائد متشي ًا مع العقل ،من أن هناك إهل ًا واحد ًا مهيمن ًا
ومسيطر ًا عىل هذا الوجود ،ثم إن احلقائق العلمية التي جاءت يف القرآن الكريم والسنة النبوية من
قبل أربعة عرش قرن ًا قد أثبتها العلم احلديث اآلن ،وبالتايل نؤكد أن ذلك مل يكن من عند برش عىل
اإلطالق ،وأن النبي حممد  هو رسول اهلل)
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ثم تناول (عبد اهلل أليسون) جزئية من بحثه الذي شارك به يف أعامل املؤمتر ،والتي دارت
حول حالة النوم واملوت من خالل اآلية السابقة ،فأثبت (أليسون) أن اآلية الكريمة تذكر أن
الوفاة تعني املوت ،وتعني النوم ،وأن املوت وفاة غري راجعة يف حني أن النوم وفاة راجعة ..وقد
ثبت ذلك من خالل الدراسات الباراسيكولوجية والفحوص اإلكلنيكية من خالل رسم املخ،
ورسم القلب ،فض ً
ال عن توقف التنفس الذي جيعل الطبيب يعلن عن موت هذا الشخص ،أم
عدم موته يف حالة غيبوبته أو نومه.
فس وتعود يف حالة النوم،
وبذلك أثبت العلم أن النوم واملوت عملية متشاهبة ،خترج فيها الن ق
وال تعود يف حالة املوت.
ثم قرر هذا العامل املسلم الربوفيسور (عبد اهلل أليسون) أن احلقائق العلمية يف اإلسالم هي
أمثل وأفضل أسلوب للدعوة اإلسالمية ،وال سيام للذين حيتجون بالعلم والعقل.
وقد أعلن الربوفيسور أنه سيقوم بإنشاء معهد للدراسات النفسية اإلسالمية يف لندن عىل
ضوء القرآن املجيد والسنة النبوية.
وأعلن أنه سيظل مهتام بدراسات اإلعجاز الطبي يف اإلسالم ،وذلك لكي يوصل تلك
احلقائق إىل العامل الغريب الذي ال يعرف شيئ ًا عن اإلسالم.
كام وعد بإنشاء مكتبة إسالمية ضخمة باللغتني العربية واإلنجليزية للمساعدة يف إجراء
البحوث العلمية عىل ضوء اإلسالم.
جفري النج:
من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (الربوفسور جفري النج)،
فسألت الغريب عنه ،فقال :هذا أستاذ الرياضيات يف اجلامعات األمريكية ،وهو مؤلف كتاب
بعنوان (حتى املالئكة تسأل) ،وقد سطر يف هذا الكتاب قصة إسالمه.
وقد ترشفت باللقاء معه ،واالستامع لتلك القصة منه مشافهة ،ومما ذكره يل من ذلك قوله:
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(لقد كانت غرفة صغرية ،ليس فيها أثاث ما عدا سجادة محراء ،ومل يكن ثمة زينة عىل جدراهنا
الرمادية ،وكانت هناك نافذة صغرية يتسلل منها النور … كنا مجيع ًا يف صفوف ،وأنا يف الصف
الثالث ،مل أكن أعرف أحد ًا منهم ،كنا ننحني عىل نحو منتظم فتالمس جباهنا األرض ،وكان اجلو
هادئ ًا ،وخيم السكون عىل املكان ،نظرت إىل األمام فإذا شخص يؤمنا واقف ًا ت النافذة ،كان
يرتدي عباءة بيضاء … استيقظت من نومي!رأيت هذا احللم عدة مرات خالل األعوام العرشة
املاضية ،وكنت أصحو عىل أثره مرتاح ًا.
در قس قه ،فتوثقت عالقتي به،
يف جامعة (سان فرانسيسكو) تعرفت عىل طالب عريب كنت قأ ِّ
وأهداين نسخة من القرآن ،فلام قرأته ألول مرة شعرت كأن القرآن هو الذي (يقرأين)
ويف يوم عزمت عىل زيارة هذا الطالب يف مسجد اجلامعة ،هبطت الدرج ووقفت أمام
الباب متهيب ًا الدخول ،فصعدت وأخذت نفس ًا طويالً ،وهبطت ثانية مل تكن رجالي قادرتني
عىل محيل!مددت يدي إىل قبضة الباب فبدأت ترجتف ،ثم هرعت إىل أعىل الدرج ثانية … شعرت
باهلزيمة ،وفكرت بالعودة إىل مكتبي ..مرت عدة ن
ثوان كانت هائلة ومليئة باأل ار اضطرتني أن
أنظر خالهلا إىل السامء ،لقد مرت عيل عرش سنوات وأنا أقاوم الدعاء والنظر إىل السامء!أما اآلن
فقد اهنارت املقاومة وارتفع الدعاء( :اللهم إن كنت تريد يل دخول املسجد فامنحني القوة)،
نزلت الدرج ،دفعت الباب ،كان يف الداخل شابان يتحادثان .ردا التحية ،وسألني أحدمها :هل
تريد أن تعرف شيئ ًا عن اإلسالم؟ أجبت :نعم ،نعم  ..وبعد حوار طويل أبديت رغبتي باعتناق
اإلسالم فقال يل اإلمام :قل أشهد ،قلت :أشهد ،قال :أن ال إله ،قلت :أن ال إله ـ لقد كنت أؤمن
هبذه العبارة طوال حيايت قبل اللحظة ـ قال :إال اهلل ،رددهتا ،قال :وأشهد أن حممد ًا رسول اهلل،
نطقتها خلفه.
لقد كانت هذه الكلامت كقطرات املاء الصايف تنحدر يف احللق املحرتق لرجل قارب املوت
من الظمأ … لن أنسى أبد ًا اللحظة التي نطقت هبا بالشهادة ألول مرة ،لقد كانت بالنسبة إيل
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اللحظة األصعب يف حيايت ،ولكنها األكثر قوة و رر ًا.
بعد يومني تعلمت أول صالة مجعة ،كنا يف الركعة الثانية ،واإلمام يتلو القرآن ،ونحن خلفه
مصطفون ،الكتف عىل الكتف ،كنا نتحرك وكأننا جسد واحد ،كنت أنا يف الصف الثالث،
وجباهنا مالمسة للسجادة احلمراء ،وكان اجلو هادئ ًا والسكون خمي ًام عىل املكان !! واإلمام ت
النافذة التي يتسلل منها النور يرتدي عباءة بيضاء!رصخت يف نفيس :إنه احللم!إنه احللم ذاته …
انفتلت من
تساءلت :هل أنا اآلن يف حلم حق ًا فاضت عيناي بالدموع ،السالم عليكم ورمحة اهلل،
ق
الصالة ،ورحت أتأمل اجلدران الرمادية!متلكني اخلوف والرهبة عندما شعرت ألول مرة
باحلب ،الذي ال قينال إال بأن نعود إىل اهلل)()1

وقد اهنالت األسئلة عىل الدكتور جيفري النغ باحثة عن

إسالمه فكان جييب( :يف حلظة

من اللحظات اخلاصة يف حيايت ،من اهلل بواسع علمه ورمحته عيل ،بعد أن وجد يف ما أكابد من
العذاب واألمل ،وبعد أن وجد لدي االستعداد الكبري إىل ملء اخلواء الروحي يف نفيس ،فأصبحت
مسل ًام … قبل اإلسالم مل أكن أعرف يف حيايت معنى للحب ،ولكنني عندما قرأت القرآن شعرت
بفيض واسع من الرمحة والعطف يغمرين ،وبدأت أشعر بديمومة احلب يف قلبي ،فالذي قادين إىل
اإلسالم هو حمبة اهلل التي ال تقاوم) ()2

وكان من إجاباته قوله( :اإلسالم هو اخلضوع إلرادة اهلل ،وطريق يقود إىل ارتقاء ال حدود
له ،وإىل درجات ال حدود هلا من السالم والطمأنينة ..إنه املحرك للقدرات اإلنسانية مجيعها ،إنه
التزام طوعي للجسد والعقل والقلب والروح) ()3

وكان جييب بقوله( :القرآن هذا الكتاب الكريم قد أ ين بقوة ،ومتلك قلبي ،وجعلني

( )1باختصار عن كتابيه (الرصاع من أجل اإليامن) و(حتى املالئكة تسأل)
( )2حتى املالئكة تسأل ،د .جيفري النغ.211 :
( )3حتى املالئكة تسأل ،د .جيفري النغ.75:
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أستسلم هلل ،والقرآن يدفع قارئه إىل اللحظة القصوى ،حيث يتبدى للقارئ أنه يقف بمفرده أمام
خالقه ،وإذا ما اختذت القرآن بجدية فإنه ال يمكنك قراءته ببساطة ،فهو حيمل عليك ،وكأن له
وخيجلك ويتحداك … لقد كنت عىل الطرف اآلخر ،وبدا
حقوق ًا عليك!وهو جيادلك ،وينتقدك ق
واضح ًا أن قمنزل القرآن كان يعرفني أكثر مما أعرف نفيس … لقد كان القرآن يسبقني دوم ًا يف
تفكريي ،وكان خياطب تساؤاليت … ويف كل ليلة كنت أضع أسئلتي واعرتاضايت ،ولكنني كنت
أكتـشف اإلجابــة يف اليوم التايل … لقد قابلت نفيس وجه ًا لوجه يف صفحات القرآن)1( )..

وكان يقول( :بعد أن أسلمت كنت قأجهد نفيس يف حضور الصلوات كي أسمع صوت
القراءة ،عىل الرغم من أين كنت أجهل العربية ،وملا قسئلت عن ذلك أجبت :ملاذا يسكن الطفل
الرضيع ويرتاح لصوت أمه؟أمتنى أن أعيش

ت محاية ذلك الصوت إىل األبد)()2

وكان يقول( :الصالة هي املقياس الرئيس اليومي لدرجة خضوع املؤمن لربه ،ويا هلا من
مشاعر رائعة اجلامل ،فعندما تسجد بثبات عىل األرض تشعر فجأة كأنك قرفعت إىل اجلنة ،تتنفس
من هوائها ،وتشتم تربتها ،وتتنشق شذا عبريها ،وتشعر وكأنك توشك أن ترفع عن األرض،
وتوضع بني ذراعي احلب األسمى واألعظم) ()3

وكان يقول( :وإن صالة الفجر هي من أكثر العبادات إثارة ،فثمة دافع ما يف النهوض فجر ًا
– بينام اجلميع نائمون – لتسمع موسيقا القرآن متأل سكون الليل ،فتشعر وكأنك تغادر هذا العامل
وتسافر مع املالئكة لتمجد اهلل عند الفجر) ()4

قلت :أراه شديد التعظيم للصالة مدركا لقيمتها.
قال :أجل ..وقد حدثني عن أول صالة صالها ،والرصاع الذي حصل بينه وبني نوازع
( )1حتى املالئكة تسأل.209:،
( )2الرصاع من أجل اإليامن.34:
( )3حتى املالئكة تسأل.366:
( )4الرصاع من أجل اإليامن.111:
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نفسه ،فقال :يف اليوم الذي اعتنقت فيه اإلسالم ،قدم يل إمام املسجد كتيب ًا يرشح كيفية أداء
عيل بعبارات مثل( :خذ
الصالة ،غري أين فوجئت بام رأيته من قلق الطالب املسلمني ،فقد أحلوا َّ
راحتك) (ال تضغط عىل نفسك كثري ًا) (من األفضل أن تأخذ وقتك) (ببطء ..شيئ ًا ،فشيئ ًا)
وتساءلت يف نفيس (هل الصالة صعبة إىل هذا احلد؟) .لكني جتاهلت نصائح الطالب،
فقررت أن أبدأ فور ًا بأداء الصلوات اخلمس يف أوقاهتا.
ويف تلك الليلة ،أمضيت وقت ًا طوي ً
ال جالس ًا عىل األريكة يف غرفتي الصغرية بإضاءهتا
اخلافتة ،حيث كنت أدرس حركات الصالة وأكررها ،وكذلك اآليات القرآنية التي سأتلوها،
واألدعية الواجب قراءهتا يف الصالة.
وبام أن معظم ما كنت سأتلوه كان باللغة العربية( ،)1فقد لزمني حفظ النصوص بلفظها
العريب ،وبمعانيها باللغة اإلنجليزية ،وتفحصت الكتيب ساعات عدة ،قبل أن أجد يف نفيس الثقة
الكافية لتجربة الصالة األوىل ،وكان الوقت قد قارب منتصف الليل ،لذلك قررت أن أصيل
صالة العشاء.
ودخلت احلامم ووضعت الكتيب عىل طرف املغسلة مفتوح ًا عىل الصفحة التي ترشح
الوضوء ،وتتبعت التعليامت الواردة فيه خطوة خطوة ،بتأن ودقة ،مثل ن
طاه جيرب وصفة ألول
مرة يف املطبخ.
وعندما انتهيت من الوضوء ،أغلقت الصنبور وعدت إىل الغرفة واملاء يقطر من أطرايف،
ووقفت يف منتصف الغرفة ،متوجه ًا إىل ما كنت أحسبه اجتاه القبلة.
نظرت إىل اخللف ألتأكد من أنني أغلقت باب شقتي ،ثم توجهت إىل األمام ،واعتدلت يف

( )1ذكرنا يف املسائل الفقهية املرتبطة هبذا اجلانب أنه ال ينبغي التشدد يف هذا الباب ،فيمكن للمصيل أن يصيل باللغة التي
ِ
الصالة لِ ِذك ِْري)(طـه :من
يعرفها ،ويف الفقه اإلسالمي األدلة الكثرية املببينة جلواز هذا ،ولعل أقواها قوله تعاىل ﴿:وأق ِم َّ
اآلية ،)14فالغرض من الصالة هو ذكر اهلل ،وهو يتحقق بأي لغة من اللغات.
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وقفتي ،وأخذت نفس ًا عميق ًا ،ثم رفعت يدي ،وبراحتني مفتوحتني مالمس ًا شحمتي األذنني
بإهبامي ،ثم بعد ذلك ،قلت بصوت خافت (اهلل أكرب).
كنت آمل أال يسمعني أحد .فقد كنت أشعر بيشء من االنفعال .إذ مل أستطع التخلص من
قلقي من كون أحد يتجسس عيل.
وفجأة أدركت أنني تركت الستائر مفتوحة ،وتساءلت :ماذا لو رآين أحد اجلريان؟ تركت ما
كنت فيه ،وتوجهت إىل النافذة ،ثم جلت بنظري يف اخلارج ألتأكد من عدم وجود أحد.
وعندما رأيت الباحة اخللفية خالية ،أحسست باالرتياح .فأغلقت الستائر ،وعدت إىل
منتصف الغرفة.
ومرة أخرى ،توجهت إىل القبلة ،واعتدلت يف وقفتي ،ورفعت يدي إىل أن المس اإلهبامان
شحمتي أذين ،ثم مهست (اهلل أكرب) ...وبصوت خافت ال يكاد يسمع ،قرأت فا ة الكتاب ببطء
وتلعثم ،ثم أتبعتها بسورة قصرية باللغة العربية ،وإن كنت أظن أن أي عريب مل يكن ليفهم شيئ ًا لو
سمع تالويت تلك الليلة.
ثم بعد ذلك تلفظت بالتكبري مرة أخرى بصوت خافت وانحنيت راكع ًا حتى صار ظهري
متعامد ًا مع ساقي واضع ًا كفي عىل ركبتي وشعرت باإلحراج ،إذ مل أنحن ألحد يف حيايت،
ولذلك فقد

رت ألنني وحدي يف الغرفة.

وبينام كنت ما أزال راكع ًا ،كررت عبارة (سبحان ريب العظيم) عدة مرات ،ثم اعتدلت واقف ًا
وأنا أقرأ (سمع اهلل ملن محده) ثم (ربنا ولك احلمد) ....أحسست بقلبي خيفق بشدة ،وتزايد
انفعايل عندما كربت مرة أخرى بخضوع فقد حان وقت السجود ..وجتمدت يف مكاين ،بينام كنت
أحدق يف البقعة التي أمامي ،حيث كان عيل أن أهوي إليها عىل أطرايف األربعة وأضع وجهي عىل
األرض.
مل أستطع أن أفعل ذلك ،مل أستطع أن أنزل بنفيس إىل األرض ،مل أستطع أن أذل نفيس بوضع
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أنفي عىل األرض ،شأن العبد الذي يتذلل أمام سيده ..لقد خيل يل أن ساقي مقيدتان ال تقدران
عىل االنثناء ...لقد أحسست بكثري من العار واخلزي ،وختيلت ضحكات أصدقائي ومعاريف
وقهقهاهتم ،وهم يراقبونني وأنا أجعل من نفيس مغف ً
ال أمامهم ،وختيلت كم سأكون مثري ًا للشفقة
والسخرية بينهم ،وكدت أسمعهم يقولون( :مسكني جفري فقد أصابه العرب بمس يف سان
فرانسيسكو)
وأخذت أدعو( :أرجوك ،أرجوك ،أعني عىل هذا) .أخذت نفس ًا عميق ًا ،وأرغمت نفيس
عىل النزول ..اآلن رصت عىل أربعتي ،ثم ترددت حلظات قليلة ،وبعد ذلك ضغط وجهي عىل
السجادة ..أفرغت ذهني من كل األفكار ،وتلفظت ثالث مرات بعبارة (سبحان ريب األعىل)،
(اهلل أكرب) قلتها ورفعت من السجود جالس ًا عىل عقبي وأبقيت ذهني فارغ ًا رافض ًا السامح ألي
يشء أن يرصف انتباهي( .اهلل أكرب) ووضعت وجهي عىل األرض مرة أخرى .وبينام كان أنفي
يالمس األرض ،رحت أكرر عبارة (سبحان ريب األعىل) بصورة آلية .فقد كنت مصم ًام عىل إهناء
هذا األمر مهام كلفني ذلك( .اهلل أكرب) وانتصبت واقف ًا ،فيام قلت لنفيس :ال تزال هناك ثالث
جوالت أمامي .وصارعت عواطفي وكربيائي يف ما تبقى يل من الصالة.
لكن األمر صار أهون يف كل شوط ،حتى إنني كنت يف سكينة شبه كاملة يف آخر سجدة ،ثم
قرأت التشهد يف اجللوس األخري ،وأخري ًا سلمت عن يميني وشاميل...
وبينام بلغ يب اإلعياء مبلغه ،بقيت جالسا عىل األرض ،وأخذت أراجع املعركة التي مررت
هبا ،لقد أحسست باإلحراج ألنني عاركت نفيس كل ذلك العراك يف سبيل أداء الصالة إىل
آخرها ،ودعوت برأس منخفض خجالً( :اغفر يل تكربي وغبائي ،فقد أتيت من مكان بعيد وال
يزال أمامي سبيل طويل ألقطعه)
ويف تلك اللحظة ،شعرت بيشء مل أجربه من قبل ،ولذلك يصعب عيل وصفه بالكلامت،
فقد اجتاحتني موجة ال أستطيع أن أصفها إال بأهنا كالربودة ،وبدا يل أهنا تشع من نقطة ما يف
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صدري ،وكانت موجة عارمة فوجئت هبا يف البداية حتى إنني أذكر أنني كنت أرتعش ،غري أهنا
كانت أكثر من جمرد شعور جسدي ،فقد أثرت يف عواطفي بطريقة غريبة أيضا.
لقد بدا كأن الرمحة قد جتسدت يف صورة حمسوسة ،وأخذت تغلفني وتتغلغل يف ..ثم بدأت
بالبكاء من غري أن أعرف السبب ،فقد أخذت الدموع تنهمر عىل وجهي ،ووجدت نفيس أنتحب
بشدة ...وكلام ازداد بكائي ،ازداد إحسايس بأن قوة خارقة من اللطف والرمحة تضنني .ومل أكن
أبكي بدافع من الشعور بالذنب ،رغم أنه جيدر يب ذلك ،وال بدافع من اخلزي أو الرسور ..لقد
بدا كأن سد ًا قد انفتح مطلق ًا عنان خمزون عظيم من اخلوف والغضب بداخيل.
ظللت لبعض الوقت جالس ًا عىل ركبتي ،منحني ًا إىل األرض ،منتحب ًا ورأيس بني كفي.
وعندما توقفت عن البكاء أخري ًا ،كنت قد بلغت الغاية يف اإلرهاق ،فقد كانت تلك التجربة
جارفة وغري مألوفة إىل حد مل يسمح يل حينئذ أن أبحث عن تفسريات عقالنية هلا ..وقد رأيت
حينها أن هذه التجربة أغرب من أن أستطيع إخبار أحد هبا.
أما أهم ما أدركته يف ذلك الوقت فهو أنني يف حاجة ماسة إىل اهلل وإىل الصالة ،وقبل أن أقوم
من مكاين ،دعوت هبذا الدعاء األخري( :اللهم ،إذا جترأت عىل الكفر بك مرة أخرى ،فاقتلني قبل
ذلك ،خلصني من هذه احلياة ..ومن الصعب جد ًا أن أحيا بكل ما عندي من النواقص والعيوب
لكنني ال أستطيع أن أعيش يوم ًا واحد ًا آخر وأنا أنكر وجودك) ()1

حممد أكويا:
من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (حممد أكويا) ،فسألت الغريب
عنه ،فقال :هذا أستاذ بإحدى اجلامعات األمريكية ،وقد ذكر يل قصة إسالمه ،فقال :قبل أربع
سنوات ،ثارت عندنا باجلامعة زوبعة كبرية ،حيث التحقت للدراسة طالبة أمريكية
مسلمة،وكانت حمجبة،وقد كان من بني مدرسيها رجل متعصب يبغض اإلسالم ويتصدى لكل
( )1حتى املالئكة تسأل.234:
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ال هيامجه ،فكيف بمن يعتنقهويظهر شعائره للعيان؟
وقد كان هذا األستاذ حياول استثارهتا كلام وجد فرصة سانحة للنيل من اإلسالم ،وشن
حربا شعواء عليها،وملا قابلت هي املوضوع هبدوء ازداد غيظه منها ،فبدأ حيارهبا عرب طريق آخر،
حيث الرتصد هلا بالدرجات،وإلقاء املهام الصعبة يف األبحاث ،والتشديد عليها بالنتائج ،وملا
عجزت املسكينة أن جتد هلا خمرجا تقدمت بشكوى ملدير اجلامعة مطالبة فيها النظر إىل موضوعها.
وكان قرار اإلدارة أن يتم عقد لقاء بني الطرفني املذكورين الدكتور والطالبة لسامع وجهتي
نظرمها والبت يف الشكوى.
وملا جاء املوعد املحدد ،حرض أغلب أعضاء هيئة التدريس ،وكنا متحمسني جدا حلضور
هذه اجلولة التي تعترب األوىل من نوعها عندنا باجلامعة.
بدأت اجللسة التي ذكرت فيها الطالبة أن املدرس يبغض ديانتها ،وألجل هذا هيضم حقوقها
العلمية ،وذكرت أمثلة عديدة هلذا ،وطلبت االستامع لرأي بعض الطلبة الذين يدرسون معها،
وكان من بينهم من تعاطف معها وشهد هلا ،ومل يمنعهم اختالف الديانة أن يدلوا بشهادة طيبة
بحقها.
حاول الدكتور عىل إثر هذا أن يدافع عن نفسه ،واستمر باحلديث ،فخاض بسب دينها،
فقامت تدافع عن اإلسالم ،وأدلت بمعلومات كثرية عنه ،وكان حلديثها قدرة عىل جذبنا ،حتى
أننا كنا نقاطعها ،فنسأهلا عام يعرتضنا من استفسارات ،فتجيب ،فلام رآنا الدكتور املعني مشغولني
باالستامع والنقاش خرج من القاعة ،فقد تضايق من اهتاممنا وتفاعلنا.
فذهب هو ومن ال يرون أمهية للموضوع ،وبقينا نحن جمموعة من املهتمني نتجاذب أطراف
احلديث ،ويف هنايته قامت الطالبة بتوزيع ورقتني علينا كتب فيها ت عنوان (ماذا يعني يل
اإلسالم؟) ،وفيها ذكرت الدوافع التي دعتها العتناق هذا الدين العظيم ،ثم بينت ما للحجاب
من أمهيةوأثر ،ورشحت مشاعرها الفياضة صوب هذا اجللباب وغطاء الرأس الذي ترتديه،
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والذي تسبب بكل هذه الزوبعة.
لقد كان موقفها عظيام ..وألن اجللسة مل تنته بقرار ألي طرف ،فقد قالت إهنا تدافع عن
حقها ،وتناضل من أجله ،ووعدت أهنا إن مل تظفر بنتيجة لصاحلها أن تبذل املزيد حتى لو
اضطرت ملتابعة القضيةوتأخري الدراسة نوعا ما ،لقد كان موقفا قويا ،ومل نكن أعضاء هيئة
التدريس نتوقع أن تكون الطالبة هبذا املستوى من الثبات ،ومن أجل املحافظة عىل مبدئها.
وكم أذهلنا صمودها أمام هذا العدد من املدرسني والطلبة ،وبقيت هذه القضية يدور حوهلا
النقاش داخل أروقة اجلامعة ،أما أنا فقد بدأ الرصاع يدور يف نفيس من أحل تغيري الديانة ،فام
عرفته عن اإلسالم حببني فيه كثريا ،ورغبني يف اعتناقه ،وبعد عدة أشهر أعلنت إسالمي ،وتبعني
دكتور ثانوثالث يف نفس العام ،كام أن هناك أربعة طالب أسلموا.
وهكذا يف غضون فرتة بسيطة أصبحنا جمموعة لنا جهود دعوية يف التعريف باإلسالم
والدعوة إليه ،وهناك اآلن عدد من األشخاص يف طور التفكري اجلاد ،وعام قريب إن شاء اهلل ينرش
خرب إسالمهم داخل أروقة اجلامعة.واحلمد هلل وحده.
آال أولينيكوفا:
من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (آال أولينيكوفا) ،فسألت الغريب
عنه ،فقال :هذه أستاذة باجلامعية الروسية ،وقد درست الطب يف ثالث جامعات ،قد أخربتني
عن قصة اعتناقها لإلسالم ،فقالت :أنا روسية ،ولدت يف مدينة (لينني غراد) ..وهي مدينة
تنتسب إىل لينني ذلك الشيوعي الذي قتل آالف املسلمني يف اجلمهوريات املسلمة يف اال اد
السوفييتي السابق.
وقد تعلمت وواصلت الدراسة يف أ ة فقرية مل يكن هلا من زاد سوى صيد األسامك التي
عمل هبا والدي من قديم.
وقد درست الطب يف موسكو وخترجت ،ثم حصلت عىل املاجستري فالدكتوراه ،ودرست
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بعدها يف جامعات موسكو وكييف ولينني غراد.
حيايت يف ظل الشيوعية كانت سيئة جدا ،ال تتفق وفطرة اإلنسان يف العيش بحرية وأمان
ورفاه.
كنت يف داخيل ثائرة عىل الوضع ،لكنني مل أكن أستطيع الكالم ،مثل سائر الناس ،وإال كان
املصري هو القتل ،أو النفي لسيبرييا ،أو السجن أو التعذيب.
كانت حياتنا جحيام مستعرا ،ظلام واستعبادا وقهرا ،وإجبارا عىل حياة ال توافق فطرة البرش،
ومنعا من العبادة ،وإجبارا عىل الكفر واإلحلاد.
نحن نعلم عن اإلسالم أكثر مما يعرفه الغربيون ألسباب أمهها قربنا من املجتمعات املسلمة،
وألن اال اد السوفييتي كان يضم قرابة  60مليون مسلم ،وهؤالء يعملون معنا يف خمتلف مراكز
الدولة.
عرفت اإلسالم من بعض املسلمني العاملني معنا ،والحظته يف ترصفات الطلبة الوافدين
من الدول اإلسالمية مثل :سورية والكويت وليبيا واليمن والعراق.
وتعرفت عىل اإلسالم أكثر من خالل طالب سوري من محص كان يدرس الطب يف جامعة
كييف ،إذ مل يكن يرشب اخلمر ،وال يأكل حلم اخلنزير ،وال يقيم عالقات مع النساء ،وكانت
أخالقه عالية جدا ،فقد كان أمينا وصادقا ،وكان يسكن منزال متواضعا يقول عنه :هذا منزيل
ومسجدي.
شدين هذا الطالب املسلم بأخالقه ،وتعامله املهذب ،ليؤكد أن هذه هي أخالق اإلسالم،
ولقد أهداين كتبا عن اإلسالم قرأهتا جيدا فزادت معرفتي به.
ويف عام  1992م تركت العمل مؤقتا ،وسافرت إىل سورية حيث التحقت بكلية الدعوة،
ودرست اإلسالم فيها ،وخترجت عام  1995ألعلن إسالمي.
وقد ذكرت يل فضائل اإلسالم ومزاياه ..وهي التي جعلته تقتنع به وتعتنقه ،فقالت:
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اإلسالم دين عظيم ،وهو يف بالدنا من قبل ألف عام ،بينام مل تعش الشيوعية أكثر من سبعني عاما
 ..الحظت األخوة واملحبة بني املسلمني وتبادل النصح  ..يزداد جتيل اإلسالم يف رمضان حيث
النظام والصرب واملودة التي تفتقدها املجتمعات غري املسلمة عىل إطالقها  ..اإلسالم يراعي الدنيا
واآلخرة ،وهذا يالئم الطبيعة البرشية  ..بعد ارتدائي احلجاب أحاول عدم االختالط بالرجال
قدر املستطاع.
ولو عرف جمتمعنا اإلسالم جيدا وطبقه ألنقذه من اجلريمة والفساد واملافيا واملخدرات
والدعارة والبطالة ..ألن اإلسالم حيرم وحيارب كل ما يرض بالنفس وباآلخرين.
اإلسالم هو اخلالص للبرشية ،والشايف هلا من أمراض العرص ،وفيه احلل ملشكالت
املجتمعات املختلفة.
لقد سقطت الشيوعية يف مزبلة التاريخ عىل الرغم من كل ما أحاطوها به من دعايات.
بقي اإلسالم الذي حاول الشيوعيون طمسه ،بل تعاظم دوره واتسعت رقعته اليوم يف
روسيا وغري روسيا ،ويف هذا درس وعربة ملن أراد أن يعترب.
وقد قالت يل يف آخر حديثي معها :أنا اآلن بصدد وضع كتاب عن اإلسالم بالروسية،
وسوف أحاول تعريف اجلميع هبذا الدين العظيم ،الذي رأيت من خالله النور.
صويف بوافري:
من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (صويف بوافري) ( ،)1فسألت
الغريب عنه ،فقال :هذه عاملة كندية مل درجة املاجستري يف تعليم الفرنسية والرياضيات ،وقد
حدثتني حديث إسالمها ،فقالت :ولدت يف مونرتيال بكندا عام  1971يف عائلة كاثوليكية
متدينة ،فلذلك اعتدت الذهاب إىل الكنيسة ،إىل أن بلغت الرابعة عرشة من عمري ،حيث بدأت
تراودين تساؤالت كثرية حول اخلالق وحول األديان ،وكانت هذه التساؤالت منطقية ،ولكنها
( )1انظر:كتاب (ربحت حممدا ومل أخرس املسيح) ،د.عبد املعطي الدااليت.
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سهلة ،ولكني تعجبت من صعوبتها عىل الذين كنت أسأهلم.
ومن هذه األسئلة :إذا كان اهلل هو الذي يرض وينفع ،وهو الذي يعطي ويمنع ،فلامذا ال نسأله
مبارشة !؟ ..وملاذا يتحتم علينا الذهاب إىل الكاهن كي يتوسط بيننا وبني من خلقنا !؟ ..أليس
القادر عىل كل يشء هو األوىل بالسؤال !؟
أسئلة كثرية كهذه كانت قتلح عيل ،فلام مل أتلق األجوبة املقنعة عنها توقفت عن الذهاب إىل
الكنيسة ،ومل أعد لالستامع لقصص الرهبان غري املقنعة ،والتي ال طائل منها.
لقد كنت أؤمن باهلل وبعظمته وبقدرته ،لذلك رحت أدرس أديان ًا أخرى ،دون أن أجد فيها
أجوبة تشفي تساؤاليت يف احلياة ،وبقيت أعيش احلرية الفكرية حتى بدأت دراستي اجلامعية،
فتعرفت عىل شاب مسلم تعرفت من خالله عىل اإلسالم ،فأدهشني ما وجدت فيه من أجوبة
مقنعة عن تساؤاليت الكربى.
وبقيت سنة كاملة وأنا غارقة يف دراسة هذا الدين الفذ ،حتى استوىل حبه عىل قلبي ،واملنظر
األمجل الذي جذبني إىل اإلسالم هو منظر خشوع املسلم بني يدي اهلل يف الصالة ،كانت تبهرين
تلك احلركات املعربة عن السكينة واألدب وكامل العبودية هلل تعاىل ،فبدأت أرتاد املسجد،
فوجدت بعض األخوات الكنديات اللوايت سبقنني إىل اإلسالم ،وهو ما شجعني عىل امليض يف
الطريق إىل اإلسالم ،فارتديت احلجاب أو ً
ال ألخترب إراديت ،وبقيت أسبوعني حتى كانت حلظة
االنعطاف الكبري يف حيايت ،حني شهدت أن ال إله إال اهلل وأن حممد ًا رسول اهلل.
إن اإلسالم الذي مجعني مع هذا الصديق املسلم ،هو نفسه الذي مجعنا من بعد لنكون
زوجني مسلمني ،لقد شاء اهلل أن يكون رفيقي يف رحلة اإليامن هو رفيقي يف رحلة احلياة.
اسرب ابراهيم شاهني:
من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (اسرب إبراهيم شاهني)(،)1
( )1أجري معه احلوار يف جملة (الرشق االوسط) ،أجرى احلوار يف الرياض :بدر اخلريف.
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فسألت الغريب عنه ،فقال :هو الدكتور اسرب ابراهيم شاهني ..وهو اسم معروف يف الواليات
املتحدة االمريكية التي حيمل جنسيتها وتربطه عالقة صداقة محيمة مع رؤسائها ،بل يعترب أحد
الشخصيات ذوي االنجازات يف دول الغرب.
وقد عرف بمؤلفاته ومقاالته التي حققت رواج ًا بني أوساط القراء ،بل إن بعضها ادرج
ضمن الكتب االكثر رواج ًا وخصوص ًا تلك التي هلا عالقة بالتكنولوجيا.
وهو باإلضافة إىل هذا خطيب بارع ،ومتحدث لبق جييد فن احلديث ،وقد نال جائزة قيمة
يف جمال تطوير املهارات املتخصصة ،وهو مصنف ضمن رجال العلم األمريكان ،وضمن أحد
الشخصيات ذوي اإلنجازات يف دول الغرب .كام أنه مواطن فخري ملدينة تكساس ،وأحد
األساتذة البارزين يف أمريكا .وقد نال جائزة رواد اخلطابة العاملية للباقته يف احلديث ،كام حصل
عىل شهادة تقدير وسجل أسمه يف سجل الرشف التذكاري الرئايس.
وقد التقيت به يف أمريكا ،وحدثني عن قصة إسالمه ،فقال :ولدت يف لبنان عام ،1937
وأنا ـ يف أصيل ـ مسيحي أرثوذكيس ،درست يف لبنان واكملت دراسة الثانوية فيها ،ومن خالل
حبي لروح املغامرة كشاب يف مقتبل العمر وطموحي وتعطيش للمعرفة هاجرت اىل الواليات
املتحدة االمريكية عام  1957طلب ًا للعمل والبحث عن فرص وظيفية ،وكنت اعمل اثناء الدراسة
ألنفق عىل نفيس ،وقد درست بجامعة تكساس يف أوستن ملدة سنتني ،وحصلت عىل درجة
البكالوريوس يف العلوم من قسم اهلندسة الكيميائية من جامعة والية اوكالهوما ثم درست بعد
ذلك بجامعة اريزونا يف توسون ،وحصلت عىل درجة املاجستري يف العلوم ،كام حصلت عىل
شهادة الدكتوراة من جامعة تينييس يف نوكسفيل.
وأثناء دراستي هناك كنت ناشط ًا يف رشح القضايا العربية والدفاع عنها ،ففي جامعة
اوكالهوما انتخبت رئيس ًا ملنظمة الطلبة العرب.
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قلت :فكيف أقبلت عىل اإلسالم ،واقتنعت به ،واعتنقته؟
قال :أصارحك القول ..أنا منذ صغري أشعر بميل شديد إىل اإلسالم ..ويف مراحل التعليم
املختلفة ،ومن خالل ما اطلعت عليه يف صغري عن احلضارة العربية واإلسالمية والتاريخ العريب
اتضح يل أن اإلسالم دين عظيم ،وقد انبعث من اجلزيرة العربية لينترش يف مجيع أنحاء املعمورة،
ومن خالل صداقايت مع كثري من املسلمني التي امتدت إىل عدة عقود ملست فيهم سلوكيات يف
غاية الكامل وممارسات جتربك عىل احرتامهم ،فمث ً
ال أنا مسيحي مل أجد من أصدقائي املسلمني أي
يشء يشعرين بالبعد عنهم ،بل إن االحرتام هو ديدن هذه الصداقة.
إن املعاملة والوعي لب روح اإلسالم جتربك عىل احرتام هذا الدين ،كام أن صداقايت
للدكتور نارص بن ابراهيم الرشيد التي امتدت ألكثر من  33عام ًا كان هلا تأثري إجيايب عىل حيايت،
فاإلسالم دين واقعي ودين يدعو للعدالة والرمحة وتقدير اإلنسان وتكريمه.
قلت :هذا السبب العام ،فام السبب اخلاص الذي أجربك عىل إعالن إسالمك؟
قال :لقد قلت لنفيس (العمر يميش ونحن نميش ،ومل يبق من الزمن مثل ما مض) ..وإضافة
اىل ما كانت ذاكريت ختتزنه من حب لالسالم ،فقد مررت بظروف صعبة جد ًا منذ سنتني ونصف
حيث خضعت لعملية استئصال ورم

طاين حول البنكرياس ،وذلك يف احدى املستشفيات

االمريكية ،واتضح يل أن العملية ونتائجها خطرة وأن نسبة نجاحها تعد من النوادر.
ويف ليلة العملية تلقيت اتصاالت من اصدقاء وحمبني كلهم يدعون يل بنجاح العملية ،بل
إن البعض منهم أشار إىل أهنم دعوا يل يف احلرم بخروجي سامل ًا معاذ من هذا الظرف ،وألنني
مولع بالقرآن الكريم بصوت املقرئ الراحل عبد الباسط عبد الصمد الذي كنت أتلذذ باالستامع
اليه ،وينتابني عند سامعه شعور غريب أشعر بعده بالطمأنينة ،فقد استمعت ليلة إجراء العملية
إىل آيات من القرآن الكريم ،وبعد العملية شعرت بطمأنينة عميقة وروح هادئة ،وحينها قررت
أن أعلن إسالمي ،وبالفعل حصل ذلك بحمد اهلل.
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كانت الظروف السياسية التي أعلن فيها إسالمه صعبة جدا ،فقلت :أال ترى أن تزامن
إسالمك مع هذه الظروف الصعبة وأنت ضمن الشخصيات األمريكية البارزة وتربطك عالقة
بصناع القرار السيايس يف أمريكا ،إضافة إىل أنك استشاري دويل ورئيس ملعهد تكنولوجي دويل،
هل ترى ان توقيت إسالمك فيه نوع من التحدي؟
قال :نعم ،اعالن اسالمي يف ظل هذه الظروف هو نوع من التحدي ،ولكنني ال أخشى
أحد ًا ،فقد اختذت قرار الدخول يف الدين اإلسالمي عن قناعة تامة.
قلت :أال ختاف أن توجه لك انتقادات بسبب إسالمك؟
قال :بالتأكيد سأواجه انتقادات ..ولكن كام قلت ال أعبأ بذلك.
قلت :فهل ستعرض اإلسالم عىل أ تك؟
قال :نعم ،ولكن بأسلوب اإلقناع ،ودخول أفراد أ يت لإلسالم وخصوص ًا زوجتي
االمريكية يعتمد عىل القناعة ،وأنا أرى أنني قدوة أل يت سابق ًا ،واآلن سأكون أفضل بعد
إسالمي.
قلت :أنت ترى ما يفعل قومي وقومك من التشهري باإلسالم واملسلمني والعرب يف
الغرب؟
قال :ليس هناك ما يربر مثل هذا اهلجوم ،وقد تابعت ذلك ووجدت أن ما طرح ال يعدو أن
يكون حقد ًا وكراهية وال يصور الواقع ،واقع الدين اإلسالمي املشهور بالعدل واحلق وواقع
املسلمني والعرب ،والغريب أن هذه احلملة تأيت من اشخاص يف مراكز قوى تؤثر عىل املاليني
من املواطنني.
واالعالم االمريكي وخصوص ًا بعد أحداث  11سبتمرب أصبح طوفانا من الدعاية السيئة،
ومن املستحيل أن يقف أمامه من يسعون إىل إيضاح احلقيقة بسبب سيطرة الصهاينة عليه ،وهذا
يتطلب آلية من العرب واملسلمني اليضاح الصورة وتصحيح املفاهيم اخلاطئة عن دينهم وعن
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واقعهم.
قلت :من خالل دراستك لإلسالم وخمالطتك للمسلمني ،هل ملست أن رصاع ًا ظهر بني
اإلسالم واملسيحية؟
قال :املسيحية ـ يف أصلها وحقيقتها ـ ال تعادي اإلسالم ،والعكس كذلك ،لكن ظهرت
مؤخر ًا أصوات من مبرشين تتناول إعالن احلرب عىل اإلسالم مثل ما ذهب اليه فرانك جراهام
ـ وهو نجل املبرش الكبري بل جراهام ـ حيث قال :جيب أن يعلن احلرب عىل اإلسالم ،فإله اإلسالم
ليس بإهلنا ،واإلسالم هو دين عنف وكراهية ألقىص درجات.
تصور ،هل مثل هذا الكالم يطرح ،وتتناقله بعض وسائل االعالم ،وهل مثل هذا الشخص
يمكن أن يقال إنه يدين باملسيحية ،ال اعتقد ذلك ،فاملسيحية تقول( :من رضبك عىل خدك
االيمن فأدر له خدك االيرس) ..إنه بذلك حيرض العامل عىل احلرب وهذا يشء مؤمل ،فكيف تنتقد
دين ًا أو تبدي رأي ًا فيه دون أن تعرف حقيقته أو ان تقرأ عنه.
املشكلة أن البعض يف الغرب يقارن اإلسالم النبيل باملتطرفني من املسلمني ،ومن قبل
متطرفني مسيحيني ،رغم أن اإلسالم واملسيحية براء من هذه النامذج.
قلت :ما هي اآللية التي تراها مناسبة لتصحيح املفاهيم اخلاطئة عن اإلسالم؟
قال :من خالل إيضاح حقيقة اإلسالم ،من خالل احلوار مع اآلخر ،من خالل املراكز
االعالمية بأساليب نبيلة وحمرتمة توضح احلقيقه وتراعي شعور اآلخرين.
موري ديفيد كيل:
من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (موري ديفيد كيل) ،فسألت
الغريب عنه ،فقال :هذا باحث كندي شاب ،وقد التقيت به يف بعض رحاليت إىل كندا ،وقد سألته
أن حيدثني عن

اختياره اإلسالم دينا دون سائر األديان ،فقال :كنت أنتمي ايل عائلة مسيحية،

وأتردد عيل الكنيسة حتي الثانية عرش من عمري ،وكنت أغني مزامري وتراتيل الكنيسة ،ولكن
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ترددي عيل الكنيسة بدأ يقل كثريا أو شعرت بأن وجودي هناك ال يعالج حالة الفراغ الروحي
التي أشعر هبا ،وكانت مشكلة الدين تثري إهتاممي بشكل كبري يف ذلك الوقت.
ورغم أين كنت أعرف شيئا قليال عن اإلسالم من خالل ما تذكره وسائل اإلعالم ،إال أين
مل أكن أعلم أن اإلسالم دين توحيدي ،بل مل أكن أعلم أن اإلسالم تربطه أي عالقة بدين ابراهيم
أو غريه من االديان ..لكني بدأت ألتفت إىل اإلسالم بقوة عندما علمت أن أحد علامء اإلسالم
يف سويرسا وصف اإلسالم بانه نقطه تالقي بني اهلل كام هو وبني االنسان كام هو.
بعدها بدأت رحلة البحث والدراسة والتفكري ،وبدأ يتكشف أمامي الكثري من تعاليم الدين
اإلسالمي ،وكانت كل مشكلتي تتمثل يف عدم وجود من يشجعني عيل دخول اإلسالم ،خاصة
وأن املجتمع الغريب ككل يتخذ موقف ًا معادي ًا لإلسالم.
ولكني مل أتراجع عن اإلسالم ..لقد وجدت يف اإلسالم التوازن الذي كنت أنشده ،وهو
الذي هداين إىل الغاية احلقيقية من احلياة ،وقد وجدت فيه عالج ًا وح ً
ال ملشكلة الروح يف هذا
الزمان والتي بحثت كثري ًا عنها يف خمتلف األديان ،لكني مل أجد دين ًا يعالج هذه القضية بشكل
شامل وواسع سوى اإلسالم.
لقد أعلنت إسالمي رغم علمي بالصعوبات التي سوف تواجهني ..وسميت نفيس عبد
الصمد.
قلت :ما هي الصعوبات التي واجهتك بعد إسالمك؟
قال :عندما أعلنت إسالمي مل ألق معارضة من قبل أصدقائي ،ولكن بمرور الوقت
اكتشفت أنني فقدهتم مجيع ًا ،أما بالنسبة لعائلتي ،فقد أخفيت إسالمي عنهم طويال ،وعندما
اكتشفوا ذلك توترت عالقتي هبم ،واصيبوا بحالة من خيبة األمل واحلزن ،وملدة عام كامل ،وهم
يتعاملون معي بحساسية شديدة.
ورغم أن موقفهم من إسالمي كان يعذبني إال أنني اقتديت بالصحايب اجلليل مصعب بن
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عمري الذي فضل اإليامن عيل أمه والتي كان بار ًا هبا..
لكن بمرور الوقت سنت عالقتي باأل ة ،ولكنهم ما يزالوا حتي اليوم حيرصون عيل
إخفاء نبأ إسالمي ،ويعتربون ذلك فضيحة.
أمحد نسيم سوسه:
من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (أمحد نسيم سوسه) ،فسألت
الغريب عنه ،فقال :هذا باحث مهندس من العراق ،وهو عضو يف املجمع العلمي العراقي،
متأثرا بالقرآن
وواحد من أبرز املختصني بتاريخ الري يف العراق ،كان هيود ًيا فاعتنق اإلسالم ً
الكريم ،وقد تويف قبل سنوات تاركا الكثري من الدراسات يف خمتلف املجاالت ،وخاصة يف تاريخ
الري ،وقد فند يف عدد منها ادعاءات الصهيونية العاملية من الناحية التارخيية ،ومن مؤلفاته
الشهرية(مفصل العرب واليهود يف التاريخ) ،و(يف طريقي إىل اإلسالم) الذي دث فيه عن
سرية حياته.
وقد ترشفت بااللتقاء به ،فحدثني عن رحلته إىل اإلسالم ،وعن إعجابه الشديد باإلسالم،
وسأنقل لك من كالمه ما تستطيع أن تكتشف به

انجذابه إىل اإلسالم ،فمن أقواله:

(يرجع مييل إىل اإلسالم ..حينام رشعت يف مطالعة القرآن الكريم للمرة األوىل ..فولعت به
ول ًعا شديدً ا ..وكنت أطرب لتالوة آياته)()1

(الواقع أن وير وتبديل مصاحف اليهود أثر أمجع عليه العلامء يف عرصنا احلايل نتيجة
الدرس والتنقيب وقد جاء ذلك تأييدً ا علم ًيا لألقوال الربانية التي أوحيت قبل نيف وثالثة عرش
قرنًا عىل لسان النبي العريب الكريم .أما الفرقان املجيد ..فقد حافظ املسلمون عليه بحرص شديد
وأمانة صادقة فهو ً
حقا الكتاب املقدس الفريد الذي أمجع الكل عىل سالمته وطهارته من
التالعب والتحوير ،وما عىل القارئ إال أن يطالع ما كتبه املسترشقون يف هذا الباب ..الذين
( )1يف طريقي إىل اإلسالم.51 / 1 :
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كثريا ما يصوبون أسهمهم الناقدة السامة نحو
وصفوا كيفية مجعه وتدوينه ،وهؤالء أجانب غرباء ً
اإلسالم .والواقع أن الدالئل التارخيية واضحة بأجىل وضوح مما ال يرتك أي شك يف أن الفرقان
الكريم مل يطرأ عليه أي ريف أو وير وقد جاء كالم اهلل بكامله عىل لسان نبيه دون أن يتغري فيه
حرف واحد)()1

(ورد يف القرآن أنه جاء مهيمنًا عىل ما بني يديه من الكتاب ،ويستدل من ذلك أن التعاليم
اإلهلية املقدسة األصلية قد ضمن القرآن املحافظة عليها بام أوضحه من احلقيقة بإظهار الصحيح
والدخيل يف الكتب الرائجة يف زمان نزوله ،وعليه فيكون هبذا البيان واإليضاح قد جاء خري
مهيمن عىل كتب اهلل احلقيقية وخري حافظ إياها من التالعب)()2

(الواقع أنه يتعذر عىل املرء الذي مل يتقن اللغة العربية ومل يضطلع بآداهبا أن يدرك مكانة هذا
الفرقان اإلهلي وسموه وما يتضمنه من املعجزات املبهرة ،وملا كان القرآن الكريم قد تناول كل
أنواع التفكري والترشيع فقد يكون من العسري عىل إنسان واحد أن حيكم يف هذه املواضع كلها.
وهل من مناص للمرء من االنجذاب إىل معجزة القرآن بعد متعنه يف أمية نبي اإلسالم ووقوفه
عىل أ ار حياة الرسول ..فقد جعل اهلل تعاىل معجزة القرآن وأمية حممد برهانًا عىل صدق النبوة
وصحة انتساب القرآن له)()3

(إن معجزة القرآن الكريم هي أكثر بروزً ا يف عرصنا احلايل ،عرص النور والعلم ،مما كانت
عليه يف األزمنة التي سادها اجلهل واخلمول)()4

(يستحسن بأتباع موسى وعيسى عليهام السالم أن يراجعوا التاريخ اإلسالمي ليقفوا عىل
ما يأمر به اإلسالم بشأن الرفق باألطفال والنساء والشيوخ وغري املقاتلني بصورة عامة .ويثبت لنا
( )1يف طريقي إىل اإلسالم.86 / 1 :
( )2يف طريقي إىل اإلسالم.87 / 1 :
( )3يف طريقي إىل اإلسالم.183 – 182 / 1 :
( )4يف طريقي إىل اإلسالم.185 / 1 :
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التاريخ عدا ذلك أن املسلمني ساروا وفق رشيعتهم القاضية بوجوب عدم مس األطفال والنساء
والشيوخ بكل أمانة وحرص حتى يف الظروف التي كان فيها العدو املقابل يقتل األطفال والنساء
وغري املحاربني من املسلمني)()1

(وجد اليهود ت راية اإلسالم أمنًا وعد ً
ال اتقوا به رش االضطهاد واالعتداء ،وقد مضت
عليهم قرون عديدة وهم يف خري وثراء)()2

أنموذجا للحياة اإلنسانية بسريته وصدق إيامنه ورسوخ عقيدته القويمة .بل
(كان حممد
ً
مثا ً
ال كام ً
ال لألمانة واالستقامة وإن تضحياته يف سبيل بث رسالته اإلهلية خري دليل عىل سمو ذاته
ونبل مقصده وعظمة شخصيته وقدسية نبوته)()3

(إن التاريخ ينبئنا أن حممدً ا ضحى بكل يشء من أجل رسالته إذ أتيحت له مرات فرصة
االختيار بني أمرين أوهلام حياة راحة وهناء وغنى عىل أن ينبذ دعوته وثانيهام حياة عرس واضطهاد
مقرونة بنرش رسالته ،وقد فضل األمر الثاين ألن إيامنه برسالته كان قو ًيا وكان قد أوحي إليه بأنه
قد اختاره ربه لبث هذه الرسالة عىل اإلنسانية مجعاء فكان ما أراد اهلل له)()4

(عىل املرء الذي وقف عىل حقيقة اإلسالم أن يعرتف بأن اإلسالم هو يف احلقيقة دين احلرية
والفطرة بعيدً ا عن قيود الكنيسة واستبدادها يف املسيحية وغري ًبا عن العصبية وتقاليدها الثقيلة يف
اليهودية)()5

( )1يف طريقي إىل اإلسالم.94 / 1 :
( )2يف طريقي إىل اإلسالم.130 / 1 :
( )3يف طريقي إىل اإلسالم.175 – 174 / 1:
( )4يف طريقي إىل اإلسالم.130 / 2:
( )5يف طريقي إىل اإلسالم.52 / 1:
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سادسا ـ األولياء
فتحت دفرت الغريب عىل فصله السادس ،فوجدت عنوانه (األولياء) ،فقلت :من تقصد
باألولياء؟
قال :أولئك الذين فتحت هلم أبواب السامء ،وانكشفت هلم احلجب ،واتسع هلم من احلقائق
ما ضاق عىل غريهم ،ورأوا من ملكوت اهلل ما راحوا يبرشون به عباد اهلل.
قلت :فام عالقة هؤالء بشمس حممد  ؟
قال :هؤالء هم املستقبل األعظم ألشعة شمس حممد  .. وهلذا فإهنم أقرب اخللق إليه،
وأعرف اخللق به ،وأكثر اخللق أدبا معه.
قلت :بم استفادوا ذلك القرب ،وذلك األدب؟
قال :بالسري عىل قدمه ..فمن سار عىل قدم رسول اهلل  ..ومن وحد وجهته إليه ظفر
باألنوار التي ال ينعم هبا إال املخلصون املخلصون من شوائب األنا.
قلت :ال أرى أسامء يف هذا الفصل ..بل أرى كلامت.
قال :األولياء كلامت وليسوا أسامء ..وحقائق وليسوا حروفا.
قلت :مل أفهم..
قال :الويل الذي يعيش احلقائق تتبناه احلقائق ،وتصبح هي املعربة عنه ،فالويل احليي يعرب عنه
احلياء ..والويل املحب يعرب عنه احلب ..والويل املتوكل يعرب عنه التوكل ..وهكذا.
قلت :أعلم بعض هذا ..فقد ذكروا لطريق اهلل معارج ومقامات ومنازل ..ولكل حظه منها.
قال :األولياء هم الذين ظفروا بكل ذلك ..وهلذا كانت الكلامت هي املعرب عنهم ال األسامء.
قلت :أرى كلامت كثرية.
قال :سأكتفي لك يف هذا املقام بأربعة منها ..فإين أرى اجلدل يف عرصنا شديدا ..ولن أذكر
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لك إال ما يطيقون.
املحبة:
قلت :فام الكلمة األوىل؟
قال :الكلمة التي توله القلوب ،ومتلؤها باألشواق اللذيذة التي ال تعرف احلزن.
قلت :تقصد حمبة اهلل والشوق إليه !؟
قال :وأقصد حمبة رسوله والشوق إليه ..فيستحيل عىل من أحب اهلل أن ال حيب رسوله.
قلت :فكيف بدا لك أن تسجل هذه الكلمة؟
قال :لذلك قصة ..كنت يف بالد من بالد اهلل ..وكنت مشتت الفؤاد ممتلئا باألكدار إىل أن
سمعت غناء عذبا من أحد البيوت يردد قول حممد إقبال:
قد كان هذا الكون قبل وجودنا روضاوأرزهارا
والورد ذ األكامم جمهول الشذى ال
بل

كانت

األيا قم

قبل

ملا

أطل

حممد

زكت

يرجتى

وجودنا ليال

بغري
ورد

شميم

بغري

لظاملها

نسيم

وللمظلوم

الربا و اخرض يف البستان قك قل هشيم
ق

و أذاعت الفردوس مكنون الشذى فإذا

الورى

نرضة

يف

ونعيم

فاقرتبت من الباب ،فوجدته مفتوحا ،فدخلت من غري استئذان ،فلم أجد نفيس إال يف حلقة
كهالة الشمس متتلئ باألنوار ..كانوا سبعة نفر ،وكان كل فرد منهم شمسا ال ختتلف عن الشمس.
مل يروين وأنا أدخل ،ومل يسمعوين وأنا أسلم ،بل ظلوا عىل حاهلم غارقني يف تأمالهتم ،فجأة
نطق أحدهم يقول:
بنار

عبد
جودوا
يل

فيكم

الشوق
بوصل
عشق

فيك
منكم
وفرط

معذب لكنه

أبدا

وبعطفة تشفي

سقاما

صبابة وفؤادي
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منكم

له
ال
فيه

يستعذب
أراه

يذهب

نار

تلهب

يا سعد من خصصتموه بودكم وبمذهب
ولقد

نأيت

فتامم

قصدي

املنى

عن
من

غدا

لكم

يتمذهب

بخطيئتي وحاشاكم أن تطردوا من يذنب

ندائكم

نفحة جتلوا الصدا عني كي ال أحجب

التفت إليه ،وقلت :أي حمبوب هذا الذي مأل عليك كيانك ،فرحت ترصح يف الوقت
الذي يكتم املحبون فيه حبهم؟
مل يلتفت إيل ،ومل جيبني ،بل نطق ثانيهم ،وقال:
من مثل أمحد يف الكونني هنواه بدر مجيع الورى يف حسنه تاهوا
مثله

من

العرش

وإله

رشفه يف اخللق واخللق إن اهلل أعطاه

الشمس ختجل من أنوار طلعته حارت عقول الورى يف وصفه معناه
تبارك

اهلل

أحىل

ما

شامئله حاز

اجلامل

فام

أهبى

حمياه

يا ربع وادي النقا يا أهل كاظمة يف حيكم قمر يف القلب مأواه
صىل عليه إله العرش ما طلعت شمس وما حدا احلادي مطاياه
قلت :أنتم تتغنون بحب حممد إذن ..ال بحب ليىل ولبنى !؟
قال ثالثهم:
إذا مدح الشعراء أرباب عرصهم مدحت الذي من نوره الكون أهبج
وإذا

ذكروا

ولبنى

ليىل

فإنني بذكر احلبيب الطيب الذكر أهلج

أما وحمل اهلدي تدمي نحورها ومن ضمه البيت العتيق املدجج
لقد

شاقني

تظل

اهلوادي

ومتيس

بروق

قرب

حممد فشوقي مع الزوار يرسي ويدلج

زوار

باهلوادج

ترمتي وما يل يف ركب املحبني هودج

األبرقني

ضواحكا فتغري
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غرامي

بالبكا

وهتيج

وأرتاح
بالد

من
هبا

أرواح
جربيل

طيبة إذا

أطيب
يسحب

املسك
من

ريشه وينزل

نبي تغار الشمس من نور وجهه هبي
تزيد

به

األيام

حسنا

مكارم

أخالق

وحسن

غياث

مللهوف

وغوث

ويزدهي به

نقي
الدين

شامئل وشيمة

يف

أرجائها

يتأرج

جو

السامء

ويعرج

الثغر

أحور

أدعج

به

تتربج

والدنيا
جود

بحره

متموج

لرائد وليث إذا صال الكمي املدجج

قلت :باهلل عليكم إال حدثتموين كام حيدث الناس بعضهم ،فإين غريب يف هذا البالد ،وال
أفهم من الشعر ما أفهمه من النثر ،فانثروا نثر اهلل عنكم اآلالم واألحزان.
قال أحدهم :إن أردت أن ينثر اهلل عنك اهلموم واألحزان ،فتعلق بحبل النبي  ..فال حيزن
من حل بساحته ،وال يعطش من رشب من يده.
قلت :فبأي حبل أتعلق؟
قالوا مجيعا :بحبل احلب.
قلت :وما حبل احلب؟
قال أحدهم :ليس هناك حبل يف الدنيا غري حبل احلب.
قلت :أنا مل أسأل عن غري حبال احلب ،ولكني سألت عن حقيقة هذا احلبل ،وعن مدى
جدواه.
قال أحدهم :حب حممد  هو الذي يربطك بمنبع النور واجلامل.
قلت :وحب اهلل؟
قال :ال يكمل حب اهلل حتى متتلئ النفس بحب املعرف باهلل والدال عليه واهلادي إليه
واملعرف بمراضيه.
قلت :من هذا الذي اكتمل له هذا؟
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قال :مل يكتمل هذا يف أحد كام اكتمل يف رسول اهلل  ،فبه عرفنا اهلل ،وبه عبدناه ،وبه
أرشقت شموس احلقائق عىل هذا الكون ،وبه انبلجت أنوار احلكم عىل العقل البرشي.
قال آخر :هو اخلالصة التي اجتمعت فيها مجيع اخلريات ،والشمس التي صدرت منها مجيع
األشعة ،والبذرة التي أنبتت شجرة اجلامل يف الكون.
قال آخر :كام أن احلياة هي خالصة مرتشحة من هذا الكون ،والشعور واحلس مرتشحان
من احلياة ،فهام خالصتها ،والعقل مرتشح من الشعور واحلس ،فهو خالصة الشعور ،والروح
هي اجلوهر اخلالص الصايف للحياة ،فهي ذاهتا الثابتة املستقلة .كذلك احلياة املحمدية  -املادية
واملعنوية  -مرتشحة من احلياة ومن روح الكون ،فهي خالصة خالصتها والرسالة املحمدية
ِ
ِ
وعقله ،فهي اصفى خالصته(.)1
وشعوره
مرتشحة من حس الكون
قال آخر :إن مجال الكائنات وحياهتا ونورانيتها التي يعيش املؤمن يف أكنافها مل تكن لتتحقق
لوال رسالة رسول اهلل  واملعاين اجلميلة التي ملها.
قال آخر :إن حياة حممد  - املادية واملعنوية  -بشهادة آثارها حياة حلياة الكون ،والرسالة
املحمدية شعور لشعور الكون ونور له .والوحي القرآين بشهادة حقائقه احليوية روح حلياة الكون
وعقل لشعوره ..فاذا ما فارق نور الرسالة املحمدية الكون وغادره ،مات الكون وتوفيت
الكائنات ،واذا ما غاب القرآن وفارق الكون ،جن جنونه وفقدت الكرة األرضية صواهبا ،وزلزل
عقلها ،وظلت بال شعور ،وأصطدمت باحدى سيارات الفـضاء ،وقامت القيامة(.)2
قال آخر :لنتصور األرض والكون والبرش لوال التعاليم التي جاءنا به رسول اهلل ،
ولنتأمل قيمة احلياة لو خلت من احلياة التي بثها رسول اهلل .
قال آخر :إن رسول اهلل  هو النافذة التي نتطلع هبا إىل احلقائق ،وهو العني التي نبرص هبا
( )1هذا القول لبديع الزمان النوريس يف بيان حقيقة اجلامل املحمدي.
( )2هذا القول لبديع الزمان النوريس..
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أ ار الكون واحلياة ،وقد قال بعض السلف( :رأيت اجلنة والنار حقيقة) ،فقيل له( :وكيف
رأيتهام وأنت يف الدنيا؟) ،فقال( :رآمها رسول اهلل  فرأيتهام بعينيه ،ورؤيتي هلام بعيني رسول
اهلل  آثر عندي من رؤيتهام بعيني ،فإن برصي قد يزيغ عند رؤيتهام أو يطغى ،أما برص الرسول
 فام زاغ وما طغى)
قلت :إنكم تذكرون أوصافا كثرية يعتربها بعض قومهم من املبالغات يف حق نبيكم.
قال أحدهم :لو ظللنا طول دهرنا نصف أفضال نبينا علينا ما انتهينا.
قال آخر :كيف يقولون هذا ..ونحن مل نخرج عن قوله تعاىل يف وصفه ﴿:يا أهيا الن َِّبي ِإنَّا
اهد ًا ومب ِّرش ًا ون ِذير ًا ود ِ
أرس ْلناك ش ِ
هلل ِب ِإ ْذ ِن ِه و ِ اج ًا قمنِري ًا) (األحزاب 45:ـ ،)46
اعي ًا ِإىل ا َِّ
ق
ْ
جيدق ونه مكْ قتوب ًا ِعنْد قهم ِيف التَّور ِاة و ْ ِ
ِ
ِ
األن ِ
الر قسول الن َِّب َّي ْ ق
ْج ِ
يل
ْ
األ ِّم َّي ا َّلذي ِ ق
ْ
وقوله ﴿:ا َّلذين يت َِّب قعون َّ
حيل هلم ال َّطيب ِ
ِ
ِ
ات و قحي ِّر قم عل ْي ِه قم ْ
اخلب ِائث ويض قع عن قْه ْم
ي ْأ قم قر قه ْم ِبا ْمل ْع قروف وينْه قاه ْم ع ِن ا ْقملنْك ِر و ق ق ق ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
رصو قه واتَّب قعوا النور ا َّل ِذي قأن ِْزل
إ ْرص قه ْم و ْاألغْالل ا َّلتي كان ْت عل ْي ِه ْم فا َّلذين آم قنوا ِبه وعزَّ قرو قه ون ق
هلل ِإليكق م ِ
ِ
َّاس ِإ ِّين ر قس ق
مجيع ًا
مع قه قأولئك قه قم ا ْقمل ْف ِل قحون) (ألعراف ،)157:وقوله ﴿:قق ْل يا أهيا الن ق
ول ا َِّ ْ ْ
ا َّل ِذي له م ْل قك السامو ِ
هلل ور قسولِ ِه الن َِّب ِّي ْ ق
ات و ْاأل ْر ِ
األ ِّم ِّي
يت ف ِآم قنوا ِبا َِّ
ض ال ِإله ِإ َّال قهو ق ْحي ِيي و قي ِم ق
َّ
ق ق
هلل وك ِلام ِت ِه وات َِّب قعو قه لع َّلكق ْم ْهتتدق ون) (ألعراف)158:
ا َّل ِذي قيؤْ ِم قن ِبا َِّ

قال آخر :إن تعمقك يف معاين هذه الكلامت هيديك إىل بحور من العلم بحقيقة حممد  ال
يطيقها اجلامدون.
قلت :مل أفهم.
قال :لقد وصف القرآن حممدا  بأنه باملؤمنني رؤوف رحيم ،ورمحة للعاملني ،واعتربه
مبرشا ونذير ًا وداعي ًا إىل اهلل بإذنه ،ويتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب واحلكمة وهيدهيم
إىل رصاط مستقيم ،فأي إحسان أجل قدر ًا وأعظم خطر ًا من إحسانه إىل مجيع املؤمنني ،وأي
إفضال أعم منفعة وأكثر فائدة من إنعامه عىل كافة املسلمني ،إذ كان ذريعتهم إىل اهلداية ،ومنقذهم
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من العامية ،وداعيهم إىل الفالح والكرامة ،ووسيلتهم إىل رهبم وشفيعهم واملتكلم عنهم والشاهد
هلم واملوجب هلم البقاء الدائم والنعيم الرسمدي.
قال آخر :فإذا كان اإلنسان حيب من منحه يف دنياه مرة أو مرتني معروف ًا أو استنقذه من هلكة
أو مرضة مدة التأذي هبا قليل منقطع ،فمن منحه ما ال يبيد من النعيم ووقاه ما ال يفنى من عذاب
اجلحيم أوىل باحلب ،وإذا كان حيب بالطبع ملك ًا حلسن سريته أو حاك ًام ملا يؤثر من قوام طريقته أو
قاص بعيد الدار ملا يشاد من علمه أو كرم شيمته فمن مجع هذه اخلصال كلها عىل غاية مراتب
الكامل أحق باحلب وأوىل بامليل.
قلت :وعيت هذا ..ولكن احلريصني عىل صفاء التوحيد من قومكم خيافون عىل التوحيد يف
أقل من هذا.
اجكق ْم
قال أحدهم :فخاطبهم بقوله تعاىل ﴿:قق ْل ِإ ْن كان آباؤق كق ْم وأ ْبناؤق كق ْم و ِإ ْخوا قنكق ْم وأزْ و ق
ِ
ِ
ِ
هلل
ب ِإل ْيكق ْم ِمن ا َِّ
وعشري قتكق ْم وأ ْموال ا ْقرت ْف قت قموها وجتارة ختْش ْون كسادها ومساك قن ت ْرض ْوهنا أح َّ

ورسولِ ِه و ِجه ن
هلل ال ْهي ِدي ا ْلق ْوم ا ْلف ِاس ِقني) (التوبة)24:
هلل ِبأ ْم ِر ِه وا َّق
اد ِيف س ِب ِيل ِه فرت َّب قصوا حتَّى ي ْأ ِيت ا َّق
ق
قلت :فام يف هذه اآلية؟

قال :هذه اآلية الكريمة مجعت أصناف ما حيبه الناس ويؤثرونه وتتوجه به حياهتم عىل
أساسه ،ووضعته يف كفة ووضعت حب اهلل ورسوله يف كفة أخرى ،ثم أنذرت من قدم أهواءه
وحمابه عىل اهلل ،واعتربته من الفاسقني.
قال آخر :أما من خالف ذلك وقدم اهلل ورسوله عىل من سواه ،فقد أثنى اهلل عليه بقوله﴿:
ال ِ
هلل ور قسول قه ول ْو كا قنوا آباء قه ْم أ ْو أ ْبناء قه ْم
هلل وا ْلي ْو ِم ْاآل ِخ ِر قيوادون م ْن حا َّد ا َّ
جتدق ق ْوم ًا قيؤْ ِم قنون ِبا َِّ
وح ِم ْنه ويدْ ِخ قلهم جن ن
أو ِإ ْخواهنم أو ع ِشريهتم قأول ِئك كتب ِيف قق قل ِ ِ ِ
َّات ْجت ِري
وهب قم ْاأليامن وأ َّيد قه ْم ِب قر ن ق ق
قْ ْ
ْ
ق ْ
قْ
هلل قه قم
هلل أال ِإ َّن ِحزْ ب ا َِّ
هلل عن قْه ْم ور قضوا ع ْن قه قأول ِئك ِحزْ قب ا َِّ
ِم ْن ِْتها ْاأل ْهن قار خالِ ِدين ِفيها ر ِيض ا َّق

ا ْقمل ْف ِل قحون) (املجادلة)22:
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ففي اآلية الكريمة من أصناف الثواب واجلزاء ملن ضحى بكل حمبة وهوى أمام حمبة اهلل
ورسوله ما يقرص عنه الوصف.
قلت :هم يذكرون السنة أكثر من ذكرهم للكتاب.
قال :فاذكر هلم منها قوله ( :والذي نفيس بيده ال يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من
والده وولده والناس أمجعني)( ،)1فقد مجع  يف هذا احلديث أصناف املحبة ،وأمر بتقديم حمبة
رسول اهلل  عليها.
قال آخر :وأخرب  أن حالوة اإليامن ال تتحقق إال ملن قدم حمبة اهلل ورسوله عىل من
سوامها ،قال ( :ثالث م ْن كق َّن فيه وجد حالوة اإليامن :أن يكون اهلل ورسوله أحب إليه مما
ب املرء ال قحيب قه إال هلل ،وأن يكره أن يعود يف الكفر كام يكره أن قيقذف يف النار)()2
سوامها ،وأن قحي َّ

ق

قال آخر :هذا احلديث أصل من أصول اإلسالم ،وكله حديث عن احلب ،وإخبار بأن احلب
وما ينتج عنه من مشاعر هو أعمق أعامق اإلسالم.
قلت :ابتعدوا عن النصوص ..وحدثوا عقيل برباهني العقول (.)3
( )1رواه البخاري ومسلم.
( )2رواه البخاري ومسلم.
( )3حاول العلامء ـ كام فعلوا مع حمب ة اهلل ـ أن يبحثوا يف األسباب الدافعة حلب رسول اهلل  ،وهي كام نرى ال يمكن
حدها بأسباب معينة ،فكل شخص دوافعه اخلاصة ،والتي ختتلف باختالف درجة حبه لرسول اهلل  ودرجة قربه منه ودرجة
تعرفه عليه ودرجة ترقيه يف مقامات اإليامن.
وأقل هذه الدرجات ما يبالغ فيه البعض من وصف الصورة اخللقية لرسول اهلل  يف مدحه والثناء عليه بذلك واملبالغة
فيه إىل درجة ال نرى أن رسول اهلل  يرىض عنها.
فرسول اهلل  مع ما أويت من حسن اخللقة ،والذي ذكره واصفوه ،وأثنوا عليه به ليس هو األصل الدافع للحب ،فاحلب
املؤسس عىل اجلسد قد يليق بالغواين وال يليق برسول اهلل .
فالرتغيب احلقيقي يف رسول اهلل  ال يكون بذكر صورته وشكله ،وإنام بذكر خلقه وكامالته ،ومع ذلك ال نرى مانعا من
ذكر صورته اخللقية لتكون مكمال لصورته احلقيقية ال أصال هلا.
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قال أحدهم :فاسمع ما يقول ابن حجر..
قلت :فام قال؟
قال :لقد قال( :إن حمبوب اإلنسان إما نفسه وإما غريها ،أما نفسه فهو أن يريد دوام بقائها

وانطالقا من هذا نرى بعض التشويه يف شخص رسول اهلل  ،والذي يامرسه البعض باسم إحياء السنة ،فيتصور أن
السنة هي طول اللحية وقرص القميص مع جتهم الوجه والتشدد يف حمله وغري حمله.
وعالج هذه الظاهرة بالوصف الشامل لرسول اهلل  ،انطالقا من قربه من ربه ،وانتهاء بعالقته التي شملت كل ما يمكن
أن يؤسسه اإلنسان من عالقات.
وهذا الوصف وحده ـ والذي يعتمد القرآن الكريم والسنة الصحيحة ـ كاف وحده ملأل القلوب بمحبة رسول اهلل ،
والتفاين يف حبه.
وبمثل هذه املبالغة يف وصف اهليئة الشكلية لرسول اهلل  نرى يف املقابل بعض املبالغة يف وصف مقاماته  الروحية
وقربه من ربه وعالقته باخللق ،حتى ول رسول اهلل  بذلك إىل

غامض ،و ولت رسالته إىل جمموعة ألغاز ال يفهمها

إال خاصة اخلاصة ،وكأن رسالة رسول اهلل  العامة الشاملة خاصة هبذه الثلة القليلة التي تفردت بالتعمق يف حقيقتها.
وإىل هذين املعنيني ،وإىل هذين الفريقني أشار  بقوله (:ال تطروين كام أطرت النصارى عيسى ابن مريم وقولوا :عبداهلل
ورسوله )
وهذا هني رصيح منه  عن وصفه بام ليس يف من الصفات التامسا ملدحه ،كام وصفت النصارى عيسى  بام مل يكن
فيه ،فنسبوه إىل أنه ابن اهلل فكفروا بذلك وضلوا.
وبدخل فيه أيضا وصفه ببعض ما هو فيه مما ينتج خلال يف التعرف عليه  ،كمن يقترص عىل وصف خلقته اجلسدية ،أو
مقاماته الروحية ،أو حياته يف بيته ،أو حياته مع صحابته ،أو غزواته.
وهلذا استغل املسترشقون ما ورد يف غزواته  لتصويره بصورة املحارب الذي ال هيدأ ،والذي ال يكون له الوقت الكايف
للتوجيه والرتبية.
بل وقع يف ذلك بعض املسلمني حني تصور الدين سيفا مرفوعا عىل كل هامة ،وتصور الدعوة إىل اهلل وفتح القلوب عىل
دينه حروبا وغزوات ال تنتهي.
وقد غفل هؤالء عن األوصاف التي وصف هبا رسول اهلل  يف القرآن الكريم ،أو التي تناقلها أهل الكتاب يف كتبهم،
وكلها ترجع إىل الرمحة واللطف وحسن املعاملة مع مجيع اخللق.
فهذه هي أوصاف رسول اهلل  يف القرآن الكريم ،قال اهلل  :لقدْ جاء قك ْم ر قسول ِم ْن أ ْن قف ِس قك ْم ع ِزيز عليْ ِه ما عنِت ْم
ح ِريص عل ْي قك ْم ِباملْقؤْ ِمنِني رؤق وف ر ِحيم) (التوبة)128:
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ساملة من االفات ،وهذا هو حقيقة املطلوب وأما غريها فإذا حقق األمر فيه فإنام هو بسبب صيل
نفع ما عىل وجوهه املختلفه حاال وماال فإذا تأمل النفع احلاصل له من جهة الرسول صىل اهلل
عليه وسلم الذي أخرجه من ظلامت الكفر إىل نور اإليامن إما باملبارشة وإما بالسبب علم أنه سبب
بقاء نفسه البقاء األبدي يف النعيم الرسمدي وعلم أن نفعه بذلك أعظم من مجيع وجوه
االنتفاعات فاستحق لذلك أن يكون حظه من حمبته اوفر من غريه ألن النفع الذي يثري املحبة
حاصل منه أكثر من غريه ولكن الناس يتفاوتون يف ذلك بحسب استحضار ذلك والغفلة عنه)()1

قلت :عرفت داللة العقل عىل هذا احلب ..فام ثمراته؟
قال أحدهم :هذا احلب هو املحرك لكل خري ،الداافع لكل كامل.
قال آخر :وهلذا كان االتباع احلقيقي لسنة رسول اهلل  هو االتباع الصادر عن املحبة.
بني إن قدرت أن تصبح ومتيس ليس
قال آخر :ويدل عىل هذا قوله  ألنس بن مالك( :يا َّ
ن
ألحد فافعل) ،ثم قال له( :يا قبن َّي وذلك من سنتي ،ومن أحيا سنتي فقد أحبني،
يف قلبك ِغش
ومن أحبني كان معي يف اجلنة) ،فقد أخرب  أن عالمة حبه له  إحياء سنته.فمن اتصف هبذه
الصفة فهو كامل املحبة هلل ورسوله.
قال آخر :ويدل عىل هذا كذلك كل األحاديث التي تبني مواصفات القريب من رسول اهلل
 ،وهي يف جمموعها تدل عىل اخلصال الكربى التي كان يتصف هبا رسول اهلل  من األخالق
الفاضلة التي مدحه هبا ربه ،فقال تعاىل ﴿:و ِإنَّك لعىل قخ قل نق ع ِظ ن
يم) (القلم)4:
قال آخر :اخللق العظيم هو السنة التي كان عليها رسول اهلل  ،وهي التي أخرب باألجر
اجلزيل ملن أحياها ،ودليل ذلك األحاديث التي تبني موصافات القريب منه  ،ومن ذلك قوله
 يف هذا احلديث الصحيح الرصيح ( :إن من أحبكم إيل وأقربكم مني جملسا يوم القيامة
أحاسنكم أخالقا وإن أبغضكم إيل وأبعدكم مني جملسا يوم القيامة الثرثارون واملتشدقون
( )1فتح الباري.60/1 :
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واملتفيهقون قالوا يا رسول اهلل قد علمنا الثرثارون واملتشدقون فام املتفيهقون قال املتكربون)
قال آخر :ويف أحاديث أخرى جيعل القريب منه هو القريب من املستضعفني من الناس،
كقوله  ترغيبا يف االهتامم برتبية البنات( :من عال جاريتني دخلت أنا وهو اجلنة كهاتني وأشار
بأصبعيه) ،وقوله  يف كفالة األيتام ( :أنا وكافل اليتيم يف اجلنة كهاتني وأشار بأصبعيه يعني
السبابة والوسطى)
قال آخر :ويف حديث آخر يذكر فضل املرأة التي بس نفسها عىل أيتامها ،قال  ( :أنا
وامرأة سفعاء اخلدين كهاتني يوم القيامة وأومأ يزيد بالوسطى والسبابة امرأة آمت من زوجها
ذات منصب ومجال حبست نفسها عىل يتاماها حتى بانوا أو ماتوا)
قلت :أرى قوما يقرصون املحبة عىل ما يتصورونه إحياء السنة.
قال أحدهم :عالمة إحياء السنة احلقيقي هو أن يعيش حياة رسول اهلل  بقيمها ومبادئها
وسموها ،وهو يستحرض رسول اهلل  يف كل حركة من حركاته ،حتى كأنه يشاهده عيانا،
وبذلك يكون رسول اهلل  هو دليله األعظم عىل اهلل ،وعىل األدب مع اهلل.
قال آخر :وهذا ما كان يعيشه الربانيون ويستشعرونه ،وهو املراد من إخبارهم عن اجتامعهم
برسول اهلل  ،يقول الشيخ عبد الوهاب الشعراين( :سمعت سيدي عليا اخلواص رمحه اهلل
يقول :ال يكمل عبد يف مقام العرفان حتى يصري جيتمع برسول اهلل  أي وقت شاء)
قال آخر :لقد ذكر الشيخ جالل الدين السيوطي ذلك ثم قال( :رأيت النبي  واجتمعت
به نيفا وسبعني مرة)
قال آخر :ويذكر عن الشيخ إبراهيم املتبويل أنه كان ال حيىص اجتامعه به  ألنه كان يراه يف
أحواله كلها ويقول( :ليس يل شيخ إال رسول اهلل )
قال آخر :ويذكر عن الشيخ أيب العباس املريس أنه كان يقول( :لو احتجب عني رسول اهلل
 ساعة ما عددت نفيس من مجلة املؤمنني)
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قلت :كيف هذا؟
قال أحدهم :هذا االجتامع ـ الذي ال ينكره إال معاند ـ دليل عىل احلب املتغلغل يف الصدر
لرسول اهلل  ألن عني القلب والروح ال ترى إال ما به ،وقد كان خيال ليىل يرتسم يف عني
قلب املجنون يف كل حمل.
مل أجد ما أقول ،فراح أحدهم ينشد بصوت عذب قصيدة الربعي التي يقول فيها:
ِ
معدل عنهموإن عدلوا
هم األحبة إن جارواوإن عدلوا فليس يل
األحبة

هم

فليعلموا

إن

أن

جارواوإن
ما

ودي

عدلوا واملالكون
يغريهم تغري

لقلبي

من

كيفام

سجاياهم

فعلوا

وال

ملل

ق
بدل
و كل يشء سواهم يل به بدل عنهموما يل هبم من غريهم
ِ
ِ
راض بام فعلوا
باق عىل قو ِّدهم
إين وإن فتتوا يف حبهم كبدي
ق
والنهل
رشبت كأس اهلوى العذري من ظمأن و لذ يل يف الغرام العل
شعري

فليت

مفرق قة بني

والدنيا

الرفاق

ِ
البعد آنس ًة و
الدار بعد
هل ترجع
ق

هل

يا ظاعنني بقلبي أين ما ظعنوا و

نازلني

ترفقوا

بفؤادي

فوالذي

حج ِ
ت

وأيام
لنا

تعو قد
بقلبي

الورى

قدو قل

أيا قمنا

األو قل

أين

ما

نزلوا

هو ِ
ق
اإلبل
اد ِجكم راحت به يوم راحت باهلوى

يف
الزوار
ق

كعبته و

لقد جرى قحبكم جمرى دمي فدمي بعد

من
ِ
التفرق

هبا

أمل َّ
يف

ق
يدعوويبتهل

أطاللكم

طل قل

مل أنس ليلة فارقت الفريق وقد عانوا احلبيب عن التوديع وأر لوا
ملا

تراءت

ال

در
َّ

هلم
در

نار

املطايا

بذي
أينام

سلم ساروا

فمنقطع

عنها

ق
ومتصل

ذهبت إن مل قتنخ حيث ال تثنى هلا ال قع ق
قل
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يف روضة من رياض اجلنة ابتهجت حسنا

وطاب

هبا

ادقها وطالع

النور

يف

حيث

مرضوب

النبوة

للنازل
اآلفاق

النزل
يشتمل

ق
مثل
وحيث من رشف اهللق الوجود به فأستغرق الفضل فرد ًا ما له
حممد
شوارد
تثني
بحر

سيد

السادات

شمس

يف

مغناه

ِ
اخلض قل
عاكفة وريف رأفته غص قن اجلنى

املثاين

كلام

تليت كام

أستنارت به األقطار والس قبل

ومكرم قة بدر

ق
مكتمل

املجد
عليه

من

ن
مرض

الرسارة

ماله

طفل

ٌّبر

طوارقه

عىل

العلياء

فلك

ِ
ق
ينتقل
السادات
ما زال بالنور من صلب إىل رح نم من عهد آدم يف
فتى
حتى انتهى يف الذرى من هاش نم وسام
ً

وطفالً،

قاس به وال
فكان يف الكون ال شكل قي ق

عىل

به

احلنيف قة

ومنه

ظل

قمرساة
لواء

قواعدق ها فوق

احلمد

وهو

ق
مكتهل

األقطار

ق
تشتمل

احلق

ق
معتدل

ِّ
تويف
مثله

النجوم

وهنج

يشملنا إذا العصا قة عليهم من لظى قظل قل
ِملتِه

وإنه احلكم العدل الذي قن ِسخت بدين

واملِ قلل

األديان

ق
الس ق
واجلبل
هل
يا خري من دفنت يف الرتب أعظمه فطاب من طيبهن
َّ
نفيس

الفداء

ن
لقرب

أنت

ق
والعمل
ساكنه فيه اهلدى والندى والعلم

ق
احليل
أنت احلبيب الذي نرجو عواطفه عند الرصاط إذا ما ضاقت
نرجو

شفاعتك

العظمى

ملقذنبِنا بِج ِاه

يا سيدي يا رسول اهلل خذ بيدي يف

و ْج ِهك
كل

عنا

حادثة

تغف قر
مايل

هبا

الزل قل
ِقب قل

ِ
واحلمى مه قل
قالوا نزيلك ال يؤذي وها أنا ذا دمي وعريض مباح
وذا املسمى بك أشتد البالء به فارحم
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مدامعه

يف

اخلدِّ

ق
تنهمل

وح َّل عقدة هم عنه ما برحت وارشح به صدر أم قل قبها و ِج قل
ق
و ِص ْل

ن
بمرمحة

صىل

وسلم

عبدالرحيم

ِ
ق
واألمل
فيه الظ قن
ومن يليه ال خاب

دائ ًام

ق
وينتعل
حيفى
أبدا عليك يا خري من ْ

ريب

واآلل والصحب ما غنَّت مطوقة وما

األبكار
ق

تعاقبت

واألق قص قل

وأنشد آخر يقول:
لطيبة

عرج

إن

بني

قباهبا حبيب

إذا مل تطب يف طيبة عند طيب به

الدواء

طابت

الدنيا

القلوب

طبيب

فأين

تطيب؟

تركتهم عىل تلك احلال ،وانرصفت ،ألسجل هذه الكلمة يف هذا املحل.
قلت :أال تعرف أسامءهم؟
قال :لو عرفتها لسجلتها ،ولكني كلام قلبت هذا الدفرت عىل هذا املحل رأيتهم وسمعتهم
كعهدي هبم أول مرة.
التعظيم:
قلت :حدثتني عن الكلمة األوىل ،فحدثني عن الثانية.
قال :الكلمة الثانية هي التعظيم ..انظر يف الدفرت إهنا تيل كلمة احلب مبارشة.
قلت :مل كانت كذلك؟
قال :ألنه ال يعظم يف عني احلبيب إال حمبوبه.
قلت :فهل تروي قصة عن هذه الكلمة؟
قال :أروي يف ذلك قصصا ،لكني سأقترص لك عىل واحدة منها.
قلت :فحدثني عنها.
قال :يف بلد من بالد اهلل رأيت رجال عليه سيام الوقار ،وعىل جبينه نور يمأل النفس هيبة
ومجاال ،وكان يف طريقة يسري كام يسري سائر الناس ،ولكنه فجأة انحنى عىل ورقة مرمية عىل
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األرض ،فمسح عنها األذى ،ثم قبلها ،ثم وضعها عىل جيبه ،فحدثت نفيس بأن أتبعه ألرى
تلك الورقة.
يف طريقي خلفه رأيته يدخل حانوت عطار ،ويشرتي بعض املسك ،ثم خيرج تلك الورقة،
ويعطرها بذلك املسك ،فلم أجد نفيس إال بجانبه ،ومل أجد لساين إال وهو يقول له :ما شأن هذه
الورقة التي لقيت منك كل هذا التعظيم.
مل حيتج إىل وقت يفكر فيه ،بل أجاب مبارشة :هذه ورقة فيها اسم حلبيب غال ،واسم احلبيب
ال ينبغي أن هيان ..بل ينبغي أن يعظم ويقدس ،ويعطر بكل مسك.
قلت :من حبيبك هذا الذي مألته تعظيام ورفعة.
فأجابني عىل الفور :حممد..
قلت :تقصد نبي املسلمني؟
قال :أجل ..وهل هناك من محدته السامء واألرض غريه ،فصار حممود الكل.
قلت :لقد ذكرتني بقول الشاعر:
املصطفى

ما

زال

يعلو

قدر قه حتَّى غدا ذ الكون ِمسك ًا عاطِرا

ما قلت هذا حتى شعرت بجميع أعضائه ترتعد هيبة ،ثم راح يقول بصوت امتزج فيه احلب
بالتعظيم باألشواق:
(املصطفى ما زال يعلو قدر قه) فسام

الزمان

غي ه حتى
ط ِّه ر فؤادك من شوائب
ِّ

تقابل قه

اوائال
فؤاد ًا

يا سيدى ولقد غدوت مناجي ًا عمرى

وبت

مع

كم من صغري جاء ح َّيك تائبا أضحى

يسو قد

من

اجلالل
الرجال
ِّ
ف قأصبِ قح

ِ
وأواخرا
طاهر ًا
مسامرا
أكابرا

وأذ قك قر قه
واهلل ما طرأ العنا قء وسامنى اال
سكرت ِعل ًام ذاخرا
رت
ق
لت من نور اهلدى واذا سكِ ق
لت هن ق
فاذا هن ق
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ظافرا

غفوت صب ًا قمغرم ًا واذا
غفوت
واذا
ق
ق

قت
اف ق

العدو وكيده كان
خشيت من
واذا
ق
ِّ

النبى

عودتنا منك اجلميل فهب لنا منك
َّ

الوصول

أنا ان أ قكن ِجسام بعيد ًا انِّام
أرسل قتها

بِف ِم

ن
فقري
فلكم
ً
ذليل
ولكم
ولكم عيِى

النسي ِم

ِ
شهيد ًة

ييت وان أ قمت
مل أنس قح َّبك ما ح ق
كنت ص َّب ًا اك قت قم ِ
الو قجدان فى
ان
ق
ِ
ِ
املحبة هائج
ومن
أنا هائم
فأ قصب ق ذ االحساس ِمن قمهجِ الورى
يا ه ِذ ِه أال َّيام انِّى ليس ِىل
ِ
ن
احلياة ترك قت قه
شئ ذ
أنا قكل
باع ذ
ق
والوقف ال قيرشى وليس قي ق
اسم قكم ولِو ِ
اسم قكم واىل ِ
أنا بِ ِ
سم قكم
مل

أنس

أ َّيام

الط قفول ِة

املالذ
ترد

وال

ِ
النارصا
الزائرا
ائِرا

تفيض
قروحى من النجوى
ق
ِبا ِ
السالم العاطرا
سم قك قم
وت ِز ِف
َّ
ِ
ِ
أمسى قي ِ
القيارصا
امللوك
ساج قل ذ

جاه قه
عزَّ باسمك
ق
ِ
جاه قكم قدر
نال قه من
ِ
رو ِح ِه فروى
قد نظرت ل ق

ق ِ
يح فلم أ قكن
وىل قهو احلق
الرص ق
َّ

رأيت قه
هو

ىل

ناظِرا

باملذ َّل ِة

فأصبح

ناثِر ًا

ِ
املعارف

أو

ِ
قاهرا
ِ
شاعرا

أرجو بِم ِ
دحك أن أسود مظ ِ
اهرا
ق
منابِرا
عىل
الغرام
قمدَّ
ا ِجدق
َّ
فاتِرا
بِحبِك
ي قظن قونِى
قلبِى
السحاب املاطِرا
كالريحِ قد أزجى
َّ
ِّ
مز ِ
اهرا
ال قق قل قو قب
قتق ِّل قبها
ِحك ًام
ِ ًا ظ ِ
رس ق
اهرا
ول اهلل ِ
اال
ق
ن ِ
قمثابِرا
للنَّبِ ِّى
فسى
فت
ووق ق
ِ
ن
القيامة حارضا
حال يدو قم اىل
ذ ر ِ
سم قكم قلبِى عىل ِّ
ى
الشعرى

حي قثام قكنت

املقؤ َّمل

ِىل

نت
قك ق

الظافِرا

عىل
َّ

من

ِ
اليقني

ائرا

ما زال قحبك باقي ًا ذ قمهجتى قيضفى
ِ
قحبِ ِه
وظواهرى ذ
غسلت بواطِنى
ولقد
ق
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حتى

بت
قن ِس ق

ال َّط ِ
اهرا

قي ِبق

فتى مل
َّبى اذا متكن من
ً
ور الن ِّ
قن ق

فِ ِيه
بني

صغائر ًا

وكبائرا

ِ
الربية

ِ
ظاهرا

فتى ألفيته
َّبى اذا متكن من
ً
ور الن ِّ
قن ق
ِ
قت حمب ًة ف ِ
جواهرا
بت
بت ف قد كس ق
ب ِف ضلِه واذا كس ق
فاذا قر ِز ق
ققل ِىل عليك صال قتنا وسال قمنا حتى أ قعود عىل املحب ِة شاكرا
ِ
ست أس قل قك حائرا
الرضا حتى وصلت فل ق
أرضيتنى كرم ًا وصاحبنى ِّ
ِ
بالنفوس ضامئرا
ما زال فض قلك ذ الرب َّي ِة سائر ًا يسمو ويزكو
ِ
ِ
العواملِ
صاعدا حتَّى غدا ذ الكون ِمسك ًا عاطِرا)
ولكم أرا قه ذ
تعجبت من حضور بدهيتيه ،وانصياع الشعر له ،فسألته :من أنت؟
قال :عيل عقل.
قلت :ذلك القطب الربانى ،صاحب الفيوضات الصمدانية ،والعلوم اللدنية ذلك امللهم
الذي ينساب الشعر من فمه كام ينساب املال الزالل.
قال :هم يقولون هذا.
قلت :بأي بركة نلت هذا؟
قال :بربكة احلبيب..
قلت :وبأي بركات احلبيب نلت ذلك؟
قال :بربكة التعظيم..
قلت :ال يعظم إال اهلل ..فكيف رحت ترشك باهلل؟
قال :أرأيت لو أن فنانا مبدعا أراك لوحة من لوحاته يف منتهى اجلامل ،فرحت هتينها
و تقرها ،فإذا سألك عن ذلك قلت له :أنا أهينها حتى ال يبقى عظيام يف عيني غريك ..أترى هذا
عني العقل؟
قلت :بل أراه عني احلمق ..ولن أنال من هذا الفنان إال االزدراء.
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قال :مل؟
قلت :ألين احتقرت صنعته ..وال يمكن أن أشعره بتعظيمي له إال من خالل تعظيمي
لصنعته.
قال :وهكذا األمر مع حممد  ..فهو عصارة اجلامل التي أمرنا اهلل بعبوديته من خالل التأمل
فيها وتعظيمها وامتالء قلوبنا بمحبتها ..فلو أهناها ألهنا اهلل.
قلت :ولكن احلريصني عىل صفاء التوحيد خيالفونك يف هذا ..ويعتربون كل هذا رشكا.
ِ
ِ
هلل
رشا ون ِذ ًيرا ( )8لِ قتؤْ ِم قنوا ِبا َِّ
قال :فاقرأ عليهم قوله تعاىل للنبي  ﴿:إنَّا أ ْرس ْلناك شاهدً ا و قمب ِّ ً
هلل
هلل يدق ا َِّ
ور قسولِ ِه و قتعزِّ قرو قه و قتو ِّق قرو قه و قتس ِّب قحو قه قبكْر ًة وأ ِص ًيال (ِ )9إ َّن ا َّل ِذين قيب ِاي قعونك ِإنَّام قيب ِاي قعون ا َّ
هلل فس قيؤْ ِتي ِه أ ْج ًرا ع ِظ ًيام
ف ْوق أ ْي ِد ِهي ْم فم ْن نكث ف ِإنَّام ينْكق قث عىل ن ْف ِس ِه وم ْن أ ْوذ ِبام عاهد عل ْي قه ا َّ
((﴾)10الفتح)
قلت :فام يف هذه اآليات؟
قال :يف هذه اآليات يأمر اهلل األمة بتعظيم حممد ،ويربط الفالح بذلك.
قلت :فام الفرق بني املسلمني واملسيحيني يف هذا  ..ما دام املسيحيون يعظمون املسيح،
واملحمديون يعظمون حممدا.
قال :الفرق بينهام عظيم ..فاملحمديون يعظمون حممدا عبودية هلل ،و قيقا ألمر اهلل ،وفيضا
من فيوضات تعظيم اهلل ..بينام املسيحيون يعظمون املسيح لذات املسيح ..فيجعلون للمسيح
رشكة يف األلوهية.
قلت :وتعظيم املسلمني؟
قال :أرأيت لو أنك أرسلت رسوال برسالة لقوم من الناس ،فأهانوا رسولك ،واحتقروه مع
علمهم بأنه رسولك؟
قلت :هم حيتقرونني بذلك وهيينونني.
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قال :فلذلك ربط اهلل تعاىل طاعته بطاعة رسوله ،وتعظيمه بتعظيم رسوله ،وحمبته بمحبة
رسوله.
ِ
هلل وم ْن تو َّىل فام أ ْرس ْلناك عل ْي ِه ْم ح ِفيظ ًا ﴾
الر قسول فقدْ أطاع ا َّ
لقد قال اهلل تعاىل ﴿:م ْن قيطعِ َّ
(النساء)80:
قلت :فرق عظيم بني الطاعة والتعظيم.
هلل ور قسولِ ِه و ِإذا كا قنوا مع قه عىل أ ْم نر ج ِامعن
قال :فقد قال اهلل تعاىلِ ﴿:إنَّام ا ْقملؤْ ِم قنون ا َّل ِذين آم قنوا ِبا َِّ
هلل ور قسولِ ِه ف ِإذا ْاست ْأذ قنوك
ملْ ي ْذه قبوا حتَّى ي ْست ْأ ِذ قنو قه ِإ َّن ا َّل ِذين ي ْست ْأ ِذ قنونك قأول ِئك ا َّل ِذين قيؤْ ِم قنون ِبا َِّ
لِب ْع ِ
هلل غ قفور ر ِحيم ( )62ال ْجتع قلوا قدعاء
هلل ِإ َّن ا َّ
ض ش ْأ ِ ِهن ْم ف ْأذ ْن ملِ ْن ِشئْت ِمن قْه ْم و ْاستغ ِْف ْر هلق قم ا َّ
الرس ِ
هلل ا َّل ِذين يتس َّل قلون ِمنْكق ْم لِوا ًذا ف ْلي ْحذ ِر ا َّل ِذين
ول ب ْينكق ْم كدق ع ِاء ب ْع ِضكق ْم ب ْع ًضا قدْ ي ْعل قم ا َّق
َّ ق
قخيالِ قفون ع ْن أ ْم ِر ِه أ ْن قت ِصيب قه ْم ِفتْنة أ ْو قي ِصيب قه ْم عذاب ألِيم (( ﴾)63النور)
قلت :فام يف هذه اآلية مما نحن فيه؟
قال :فيها كل ما نحن فيه ..فاهلل تعاىل يف هذه اآليات يأمر بتعظيم النبي  ،وعدم التعامل
معه كام يتعامل الناس بعضهم مع بعض.
لقد قال ابن عباس يف تفسري اآليات :كانوا يقولون :يا حممد ،يا أبا القاسم ،فنهاهم اهلل عز
وجل ،عن ذلك ،إعظا ًما لنبيه ،صلوات اهلل وسالمه عليه قال :فقالوا :يا رسول اهلل ،يا نبي اهلل.
وقال قتادة :أمر اهلل أن هياب نبيه  ،وأن قيب َّجل وأن يع َّظم وأن يسود(.)1
ول بين قكم كدق ع ِ
( )1هذا هو املعنى األول يف تفسري قوله تعاىل ﴿:ال جتْع قلوا قدعاء الرس ِ
اء ب ْع ِض قك ْم ب ْعض ًا ﴾ (النور :من
ْ ْ
َّ ق
ول بين قكم كدق ع ِ
اآلية ،)63واملعنى الثاين ﴿:ال جتْع قلوا قدعاء الرس ِ
اء ب ْع ِض قك ْم ب ْع ًضا ﴾ أي :ال تعتقدوا أن دعاءه عىل غريه كدعاء
ْ ْ
َّ ق
غريه ،فإن دعاءه مستجاب ،فاحذروا أن يدعو عليكم فتهلكوا .حكاه ابن أيب حاتم ،عن ابن عباس ،واحلسن البرصي ،وعطية
العويف.
وهذا املعنى أيضا من التعظبم ،وهو من أقوى األدلة عىل جواز التوسل بالنبي  بل استحبابه ،باعتبار التوسل نوعا من
طلب الدعاء من املتوسل إليه.
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بل إن اهلل تعاىل هنى املؤمنني عن كل سلوك ال ينسجم مع األدب مع رسوله ،فقال ﴿:يا أهيا
ا َّل ِذين آم قنوا ال ت ققو قلوا ر ِ
اعنا و ققو قلوا ا ْن قظ ْرنا و ْاسم قعوا ﴾ (البقرة ..)104 :وقال ﴿:يا أهيا ا َّل ِذين آم قنوا
هلل س ِميع ع ِليم ( )1يا أهيا ا َّل ِذين آم قنوا ال ت ْرف قعوا
هلل ِإ َّن ا َّ
هلل ور قسولِ ِه وات قَّقوا ا َّ
ال قتقدِّ قموا ب ْني يد ِي ا َِّ

أصواتكق م فوق صو ِ
ت الن َِّب ِّي وال ْجته قروا ل قه ِبا ْلق ْو ِل كج ْه ِر ب ْع ِضكق ْم لِب ْع ن
ض أ ْن ْبط أعْام قلكق ْم وأ ْن قت ْم
ْ
ْ ْ
ْ
ال ت ْش قعرون (ِ )2إ َّن ا َّل ِذين ي قغضون أ ْصواهتم ِعنْد رس ِ
وهب ْم
هلل قأول ِئك ا َّل ِذين ا ْمتحن ا َّق
ول ا َِّ
هلل قق قل ق
ق
قْ
ق
ِ
احلجر ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ات أكْث قر قه ْم ال ي ْع ِق قلون ()4
للت َّْقوى هلق ْم مغْفرة وأ ْجر عظيم (ِ )3إ َّن ا َّلذين قينا قدونك م ْن وراء ْ ق ق
هلل غ قفور ر ِحيم (( ﴾ )5احلجرات)
ربوا حتَّى خت قْرج ِإل ْي ِه ْم لكان خ ْ ًريا هلق ْم وا َّق
ول ْو أ َّهنق ْم ص ق

بل إن اهلل تعاىل رشع ملناجاة النبي  من باب التعظيم له تقديم صدقة عىل ذلك ،فقال
ِ
الر قسول فقدِّ قموا ب ْني يد ْي ن ْجواكق ْم صدق ًة ذلِك خ ْري لكق ْم
تعاىل ﴿:يا أهيا ا َّلذين آم قنوا ِإذا ناج ْي قت قم َّ
وأ ْطه قر ف ِإ ْن مل ِ
هلل غ قفور ر ِحيم﴾ (املجادلة)12:
جتدق وا ف ِإ َّن ا َّ
ْ
االلتجاء:
قلت :فام الكلمة الثالثة؟
قال :االلتجاء.
قلت :ما تقصد بااللتجاء؟
قال :املحب الشغوف بحبيبه ال يصرب عىل فراقه ،وهلذا تراه حين إليه كل حني ،ويلتجئ إليه
يف كل مناسبة.
قلت :ذاك قد يصح مع حبيب حي ..ولكنه لن يصح أبدا مع حبيب ميت.
قال :إن املحبوب يموت عند مجيع الناس إال عند من حيب ..فإنه يظل حيا ،ولذلك ال حرج
عليه أن يلتجئ إليه.
قلت :ولكن الناس يضحكون عليه حينذاك ،وقد يرمونه باجلنون.
قال :املحب الصادق يستلذ جنونه يف حمبوبه.
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قلت :عد بنا إىل هذه الكلمة وعالقتها برسول اهلل  ..وعالقتها بعد ذلك باألولياء.
قال :لقد الحظت من خالل معايشتي لبعض هؤالء أولياء ،أو كتاباهتم ،أهنم ال يتعاملون
يف عالقتهم برسول اهلل  إال كام يتعامل األحياء مع األحياء.
قلت :أال يعتقدون موته!؟ ..فإن كان كذلك ،فاقرأ عليهم قول اهلل تعاىلِ ﴿:إنَّك م ِّيت و ِإ َّهنق ْم
م ِّي قتون) (الزمر)30:

قال :قد قرأت عليهم قوله تعاىل ﴿:وال ْسب َّن ا َّل ِذين قق ِت قلوا ِيف س ِب ِ
هلل أ ْموات ًا ب ْل أ ْحياء ِعنْد
يل ا َِّ

ر ِّ ِهب ْم قي ْرز ققون ﴾ (آل عمران)169:
قلت :ما عالقة هذا بذاك؟
قال :أمل خيرب اهلل تعاىل عن موت الشهداء؟
قلت :بىل ..فقد قال تعاىل ﴿:ول ِئ ْن قق ِت ْل قت ْم ِيف س ِب ِ
هلل ور ْمحة خ ْري ِممَّا
هلل أ ْو قمت ْم ملغ ِْفرة ِمن ا َِّ
يل ا َِّ
ْرشون) (آل
ْجيم قعون ﴾(آل عمران ،)157:وقال تعاىل ﴿:ول ِئ ْن قمت ْم أ ْو قق ِت ْل قت ْم ِإلىل ا َِّ
هلل ق ق
عمران)158:
قال :أال ترى أن اهلل تعاىل الذي أخرب بموهتم هو الذي أخرب بحياهتم؟
قلت :بىل..
قال :فكذلك األمر مع رسول اهلل ..
التفت إيل ،وقال :ثم أال تعجب أن نقول بحياة الشهداء ،ثم ال نقول بحياة سيد الشهداء.
قلت :فنلفرض أين وعيت ما ذكرت ،فام ينتج عنه؟
هلل و ْاستغْفر هلق قم
استغْف قروا ا َّ
قال :أمل تقرأ قوله تعاىل ﴿:ول ْو أ َّهنق ْم ِإ ْذ ظل قموا أ ْن قفس قه ْم جا قءوك ف ْ
الر قس ق
هلل ت َّواب ًا ر ِحي ًام ﴾(النساء!)64:؟
ول لوجدق وا ا َّ
َّ
قلت :بىل ..فام فيها من العلم املرتبط هبذا؟
قال :سأقص عليك قصة تعلق هبا أولياء اهلل ،فراحوا يعيشوهنا.
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قلت :حدثني عنها.
قال :ذكر احلافظ السمعاين عن عيل قال :ق ِدم علينا أعرايب بعدما دفنا الرسول  بثالثة أيام،
فرمى بنفسه عىل قرب النبي  ،وحثا من ترابه عىل رأسه ،وقال :يا رسول اهلل ،ققلت فسمعنا
قولك ،ووعيت عن اهلل ما وعينا عنك ،وكان فيام أنزل عليك ﴿:ول ْو أ َّهنق ْم ِإ ْذ ظل قموا أ ْن قفس قه ْم
الر قس ق
هلل ت َّواب ًا ر ِحي ًام﴾ (النساء ،)64:وقد ظلمت
ول لوجدق وا ا َّ
جا قءوك ف ْاستغْف قروا ا َّ
هلل و ْاستغْفر هلق قم َّ
نفيس ،وجئتك تستغفر يل ،فنودي من القرب :أنه قد غق فر لك(.)1
فانتهيت
دخلت املدينة
ويف رواية أخرى عن أيب شبل حممد بن النعامن بن شبل الباهيل قال:
ق
ق
إىل قرب النبي  ،فإذا أعرايب قيوضع عىل بعريه ،فأناخه وعقله ،ثم دخل إىل القرب الرشيف ،فس َّلم
سال ًما حسنًا ،ودعا دعا ًء مجي ً
ال ثم قال( :بأيب أنت وأمي يا رسول اهلل ،إن اهلل خصك بوحيه وأنزل
عليك كتا ًبا مجع لك فيه علم األولني واآلخرين ،وقال يف كتابه وقوله احلق ﴿:ول ْو أ َّهنق ْم ِإ ْذ ظل قموا
الر قس ق
هلل ت َّواب ًا ر ِحي ًام﴾ (النساء ،)64:وقد
ول لوجدق وا ا َّ
أ ْن قفس قه ْم جا قءوك ف ْاستغْف قروا ا َّ
هلل و ْاستغْفر هلق قم َّ
قرا بالذنوب ،مستشف ًعا بك إىل ربك ،فهو ما وعد.
أتيتك م ً
ثم التفت إىل القرب ،وقال:
واألكم
القاع
يا خري من دفنت بالقاع أع قظ قمه فطاب من طيبهن
ق
ق
أنت النبي الذي قترجى شفاعته عند الرصاط إذا ما زلت القد قم
نفيس

الفداء

ن
لقرب

أنت

ساكنه فيه العفاف وفيه اجلود والكر قم

ثم ركب راحلته فام أشك ـ إن شاء اهلل ـ إال أنه راح باملغفرة ،ومل قيسمع بأبلغ من هذا قط.
وذكر حممد بن عبد اهلل ال قعتبي هذا ،وزاد يف آخره :فغلبتني عيناي ،فرأيت النبي  يف النوم،

( )1ورواها بنحو لفظها :اإلمام البيهقي يف شعب اإليامن  ،495/3وانظر :سبل اهلدى والرشاد  ،380/12وفاء الوفا
 ،1361 /4وأبو اليمن ابن عساكر يف إ اف الزائر ص  ،69/68وابن النجار يف الدرة الثمينة ،ص ،224وابن حجر اهليتمي
يف فة الزوار ص.55
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فقال يل( :يا عق تبي ،احلق األعرايب وبرشه أن اهلل قد غفر له)()1

قلت :أحسبني وعيت ما ذكرته من هذا ..فام الزمه؟
قال :الزمه كل ما سمعته من خماطبات األولياء لرسول اهلل  وشكواهم إليه ،فهم ال
يشكون مليت.
قلت :إن من قومي من يعترب ذلك رشكا ،وقد قال بعضهم( )2عن قول البوصريي:
يا أكرم اخللق ما يل من ألوذ به سواك عند حلول احلادث العمم
(هذا الشاعر يستغيث بالرسول  ،ويقول له :ال أجد من ألتجئ إليه عند نزول الشدائد
العامة إال أنت ،وهذا من الرشك األكرب الذي قخيلد صاحبه يف النار إن مل يتب منه ،لقوله تعاىل﴿:
وال تدْ ع ِمن د ِ
هلل ما ال ينْف قعك وال ي قرضك ف ِإ ْن فع ْلت ف ِإ َّنك ِإذ ًا ِمن ال َّظاملِني ﴾ (يونس،)106:
ون ا َِّ
ق ْ ق
أي املرشكني ،ألن الرشك ظلم عظيم ،وقوله ( :من مات وهو يدعو من دون اهلل ند ًا دخل
النار)()3

ابتسم ،وقال :ما أعجب هؤالء ..وما أ عهم يف اهتام املؤمنني ،بل األولياء من املؤمنني
بالكفر والرشك ،أمل يسمعوا ما ورد يف التحذير من ذلك.
قلت :بىل ..سمعوا ..ولكنهم يعتقدون أن ما يذكرونه هو احلق الذي ال حق غريه.
قال :أفرتاهم إذا جثوا بني يدي الطبيب يشكون حاهلم إليه مرشكون بذلك؟
قلت :مل يقل هبذا أحد من الناس.
قال :فكيف يزعمون إذن بأن من شكى حلبيبه وطبيبه حاله ،يكون مرشكا.

( )1رواها اإلمام النووي يف (اإليضاح) ص ، 454وابن بشكوال يف (القربة إىل رب العاملني بالصالة عىل حممد سيد
املرسلني  ) الورقة (/16أ)
( )2انظر :كتاب (معلومات مهمة من الدين) للشيخ حممد مجيل زينو ص 160ـ .166
( )3رواه البخاري.
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سكت قليال ،ثم قال :الرشك معروف ،وهو ما يعتقده قومي حني يعتربون املسيح إهلا أو
أقنوما من إله.
قلت :ولكنهم يتصورون خماطبة رسول اهلل  ودعائه رشكا ،ألنه ال يدعى إال اهلل.
قال :ومل أر املسلمني يدعون غري اهلل عوامهم وخواصهم ،فال أحد منهم يعتقد إهلا غري اهلل..
قلت :وهذا اخلطاب الذي يتوجهون به لرسول اهلل  ،وكأهنم يستغيثون به !؟
قال :هم يفعلون ذلك كام يفعل كل البرش مع األطباء حني يستلقون أمامهم كام يستلقي
امليت بني يدي الغسال ينتظرون منهم أن يكونوا واسطة للشفاء الذي ينزله اهلل ،فاهلل هو الشايف،
والطبيب واسطة.
ومثل ذلك حممد ..فاهلل هو الرحيم الرمحن ..وقد جعل من خلقه وسائط لرمحته ..ومنهم
حممد.
قلت :هم يعتربون ما تقوله رشكا.
قال :أال يؤمن هؤالء بالشفاعة العظمى؟
قلت :بىل ..هم يؤمنون ..بل إين أراهم يبدعون منكرها.
قال :فهي واسطة من الوسائط ووسيلة من الوسائل.
سكت ،فقال :أمل يقرأوا حديث األعمى؟
قلت :ابن أم مكتوم !؟
قال :ال ..األعمى الذي حدث حديثه عثامن بن حنيف ،حيث ذكر أن رجال رضيرا أتى
النبي  ،فقال( :ادع اهلل أن يعافني) ،فقال( :إن شئت أخرت ذلك وهو خري ،وإن شئت
دعوت) ،قال( :فادعه) قال :فأمره أن يتوضأ فيحسن ،ثم يصيل ركعتني ،ويدعو هبذا الدعاء،
فيقول( :اللهم إين أسألك وأتوجه إليك بنبيك حممد نبي الرمحة ،يا حممد إين توجهت بك إىل ريب
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يف حاجتي هذه فتقض يل ،اللهم شفعه يف وشفعني فيه)()1

األمل:
قلت :فام الكلمة الرابعة؟
قال :األمل.
قلت :األمل !؟
قال :أجل..
قلت :عهدي بأولياء اهلل أسعد اخللق حياة ،وأهنأهم نفسا ،حتى وكأن اجلنة عجلت هلم.
قال :لكن بعض اآلالم تعرتهيم.
قلت :القلب الذي يعرف اهلل ال يعرف األمل.
قال :هو أمل أشبه بأمل يعقوب لفقد يوسف ..فمقام يعقوب العظيم عند اهلل ،ومقام يعقوب
العظيم يف درجات السلوك إىل اهلل مل يمنعاه من ذلك احلزن الذي عرب عنه اهلل تعاىل بقوله ﴿:وتو َّىل
ِ
احلزْ ِن ف قهو ك ِظيم ﴾ (يوسف)84:
وسف وا ْبي َّض ْت ع ْينا قه من ْ ق
عن قْه ْم وقال يا أسفى عىل قي ق
ومقام رسول اهلل  يف سلم الوالية مل يمنعه من قوله عندما تويف ابنه إبراهيم( :إن العني
تدمع ،والقلب حيزن ،وال نقول إال ما يريض ربنا ،وإنا بفراقك يا إبراهيم ملحزونون) ()2

قلت :فام احلزن الذي يعرتي األولياء ..فيشعرهم باألمل.
قال :فقد رسول اهلل ..
قلت :أمل ختربين قبل حني أهنم يستشعرون حياته؟
قال :احلياة مراتب ..فقد يكون شخصا حيا ،ولكنك تستشعر أملا لبعده عنك.
قلت :ولكن األولياء كام ذكرت يل ال يغيبون عن رسول اهلل ..وال يغيب رسول اهلل عنهم..
( )1هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني ومل خيرجاه.
( )2رواه البخاري.
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قال :ذلك لقاء األرواح ..واألولياء يتلهفون إىل لقاء األشباح..
التفت إيل ،وقال :أمل تسمع حديث ثوبان وغريه من الصحابة وشكواهم لرسول اهلل  أمل
الفراق؟
قلت :بىل..
قال :وهلذا كانت أعظم املصائب التي حلت باملؤمنني فقداهنم لرسول اهلل  ..وهلذا كانت
وفاة رسول اهلل  هي عزاء املؤمن عن كل مصيبة ،كام قال رسول اهلل  ( :إذا أصيب أحدكم
بمصيبة ،فليذكر مصيبته يب ليعزه ذلك عن مصيبته)()1

سكت قليال ،ثم قال :أال ترى شغف األولياء بالقرب الرشيف ..فهم يعتربونه أرشف بقعة
يف األرض.
قلت :بىل ..وقد أنكر عليهم البعض ذلك.
قال :ال ينبغي أن ينكر عليهم ..فأحب تراب اهلل ألهل اهلل الرتاب الذي ضم رسول اهلل..
إنه عطرهم الذي يستنشقون أرجيه ،ودواؤهم الذي حيميهم من العلل ويملؤهم بالصحة.
قلت :فهل لك قصة مع القرب الرشيف؟
قال :أجل ..وهي قصة لن أنساها ما حييت.
قلت :كيف أذن لك يف دخول احلرم ،واحلرم ال يدخله إال مسلم؟
قال :أ سبني زرتك قبل أن أزور حبيبي  ..لقد كان أول ما فعلته بعد إسالمي أن زرت
قرب رسول اهلل  ..ويف الطريق إليه رأيت وليا من أولياء اهلل يردد:
أ مت ِ
راج ً
طيه
عيني
سواد
ْت
ت
ال
أتي قتك
أين ملك ق
وو ِد ْد ق
ْ
ِ
ِ
ن
ق
فيه
اهلل
رسول
قرب
أس قري عىل املآقي إىل
وما يل ال
فأ عت إليه ،وقلت له :رويدك ..احذر أن يسمعك بعض املتشددين ،فريميك بالرشك.
( )1مصنف عبد الرزاق ،564/3 :املعجم األوسط.365/4:
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قال :فليفعلوا يب ما يشاءون ..فأنا مل أخرج عن هدي السلف ،وال عن أدب اخللف.
قلت :ما تقول؟
قال :لقد كان حسان بن ثابت من سلف األمة ،ومن صحابة رسول اهلل  ،وقد قال خماطبا
قربه :
فبوركت يا قرب الرسول وبوركت بالد

ثوى

فيها

الرشيد

املسدد

وبورك حلد منك ضمن طيبا عليه

بناء

من

صفيح

منضد

هتيل عليه الرتب أيد وأعني عليه وقد غارت بذلك أسعد
لقد غيبوا حلام وعلام ورمحة عشية

علوه

الثرى

ال

يوسد

وراحوا بحزن ليس فيهم نبيهم وقد وهنت منهم ظهور وأعضد
يبكون من تبكي السموات يومه ومن قد بكته األرض فالناس أكمد
وهل عدلت يوما رزية هالك رزية

يوم

مات

فيه

حممد

؟

وقد روي عن ابن املنكدر أنه كان جيلس مع أصحابه فكان يصيبه صامت ،فكان يقوم كام
هو حتى يضع خده عىل قرب النبي  ثم يرجع ،فعوتب يف ذلك ،فقال :إنه يصيبني خطر ،فإذا
وجدت ذلك استعنت بقرب النبي .
وكان يأيت موضعا من املسجد يتمرغ فيه ،ويضطجع ،فقيل له يف ذلك فقال :إين رأيت النبي
 يف هذا املوضع(.)1
قلت :هذا السلف ..فام فعل اخللف؟
قال :لقد ورث السلف حسان وغريه أمة من الصاحلني أنتجوا تراثا عريضا من معاين احلب
ولدت أمام قرب رسول اهلل  ،فهذا أحدهم يقول:

( )1ابن املنكدر ليس من الصحابة ،وهلذا مل الرؤية عىل الرؤية املنامية ،أو عىل رؤى اليقظة التي أمجع عليها األولياء.
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قف عند قرب التهامي والثم اجلدثا وانشق عبري اهلدى ممن به مكثا
ق
واجث احرتام ًا بداع الوجد مدكر ًا فجر النبوة وامدح خري من قبعثا
حممد

سيد

األكوان

قاطبة إذ

جمده

كابر ًا

عن

كابر

ورثا

ن
خلق يف الفضل يشبهه مذ جاءنا حدثا
ما أنجب الدهر ذا خلق وذا
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سابعا ـ األحبار
فتحت دفرت الغريب عىل فصله السابع ،فوجدت عنوانه (األحبار) ،فقلت :أليس األحبار
هم رجال الدين؟
قال :أجل ..هم رجال الدين من اليهود واملسيحيني ..وقد يقصد به غريهم.
قلت :من الصعب أن يسلم مثل هؤالء الرجال ملحمد .
قال :أجل ..فام هم فيه من السلطان واجلاه والتعصب يقف حائال بينهم وبني اإلسالم..
ولكن مع ذلك هناك من هؤالء من تغلب عىل هواه ،وطلق جاهه ،ومجيع الدنيا العريضة التي
أتيحت له ،ليتمتع بجامل شمس حممد .
قلت :لقد ذكر اهلل تعاىل هؤالء ،وأثنى عليهم ثناء حسنا يف القرآن الكريم ،فقال تعاىل﴿:
لت ِجد َّن أشدَّ الن ِ
َّاس عداو ًة لِ َّل ِذين آم قنوا ا ْلي قهود وا َّل ِذين أ ْرشكق وا ولت ِجد َّن أ ْقر قهب ْم مو َّد ًة لِ َّل ِذين آم قنوا
ِ ِ ِ
ِ
ِ
كْربون ( )82و ِإذا س ِم قعوا ما
ا َّلذين قا قلوا ِإنَّا نصارى ذلك ِبأ َّن من قْه ْم ق ِّسيسني و قر ْهبانًا وأ َّهنق ْم ال ي ْست ِ ق
قأن ِْزل ِإىل الرس ِ
يض ِمن الدَّ ْمعِ ِممَّا عر قفوا ِمن ْ
احل ِّق ي ققو قلون ر َّبنا آم َّنا فاكْ قت ْبنا مع
ول ترى أعْ قين قه ْم ت ِف ق
َّ ق

الش ِ
هلل وما جاءنا ِمن ْ
َّ
احل ِّق ون ْطم قع أ ْن قيدْ ِخلنا ربنا مع ا ْلق ْو ِم
اه ِدين ( )83وما لنا ال قنؤْ ِم قن ِبا َِّ
هلل ِبام قا قلوا جن ن
ِ
َّات ْجت ِري ِم ْن ِْتها ْاأل ْهن قار خالِ ِدين ِفيها وذلِك جزا قء
اهب قم ا َّق
َّ
الصاحلني ( )84فأث ق
ا ْقمل ْح ِسنِني (( ﴾)85املائدة)
وقال فيهم ﴿:و ِإ َّن ِم ْن أ ْه ِل ا ْل ِكت ِ
هلل وما قأنزل ِإل ْيكق ْم وما قأنزل ِإل ْي ِه ْم خ ِاش ِعني
اب مل ْن قيؤْ ِم قن ِبا َِّ
هلل ِ يع ِْ
هلل ال ي ْشرتون ِبآي ِ
احلس ِ
اب ِ ﴾ (آل
هلل ثمنًا ق ِليال قأول ِئك هلق ْم أ ْج قر قه ْم ِعنْد ر ِّ ِهب ْم ِإ َّن ا َّ
ات ا َِّ
َِّ
ق
ق
عمران)199:

وقال فيهم ﴿:ا َّل ِذين آت ْين قاه قم ا ْل ِكتاب ِم ْن ق ْب ِل ِه قه ْم ِب ِه قيؤْ ِم قنون و ِإذا قيتْىل عل ْي ِه ْم قا قلوا آمنَّا ِب ِه ِإ َّن قه
احلق ِم ْن ر ِّبنا ِإنَّا كق نَّا ِم ْن ق ْب ِل ِه قم ْس ِل ِمني قأول ِئك قيؤْ ت ْون أ ْجر قه ْم م َّرت ْ ِ
ربوا ويدْ ر قءون ِب ْ
ْ
احلسن ِة
ني ِبام ص ق
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الس ِّيئة و ِممَّا رز ْقن قاه ْم قين ِْف ققون و ِإذا س ِم قعوا ال َّلغْو أعْر قضوا ع ْن قه وقا قلوا لنا أعْام قلنا ولكق ْم أعْام قلكق ْم سالم
َّ
اجل ِ
عل ْيكق ْم ال ن ْبت ِغي ْ
اه ِلني ﴾ (القصص)55-52:
قال :وهلذا تراين اهتممت يف هذا الدفرت بالبحث عن هؤالء ..فهم ـ بالنسبة لنا معرش رجال
الدين ـ من أعظم الشهود عىل صدق النبي ..
قلت :أراك وضعت أسامء كثرية من غري عرصنا ..بل هي من عرص النبوة ،فكيف التقيت
هبا؟
قال :لقد التقيت هبا يف أسانيد الثقاة ..فهذه اجلموع الكثرية التي امتألت قلوهبا تعظيام
لرسول اهلل  وحيا لإلسالم يستحيل أن جتتمع عىل الكذب.
قلت :فهل ترى نبدأ هبؤالء ..أم نعرج إىل املعارصين؟
قال :ليس من األدب أن نتخطى رقاب الصديقني ..فلنبدأ هبؤالء.
سلامن الفاريس:
كان من أول األسامء التي وصعت يف هذا الفصل اسم (سلامن الفاريس) ،فسألت الغريب
عن

اختياره لسلامن ،فقال :سلامن ليس فردا ..بل هو معنى ..ومعنى عظيم يشري إىل الصادقني

من رجال الدين.
قلت :ما تعني؟
قال :لقد أمض سلامن شطرا من عمره ليس له من هم غري البحث عن احلقيقة ..فلذلك
صار رمزا للباحث عن احلقيقة.
قلت :صدقت يف هذا ..وقد ألف بعضهم رواية هبذا االسم ،وكان موضوعها سلامن.
قال :لقد كان أول سلامن أول من وضع رواية الباحث عن احلقيقة ..أو مذكرات الباحث
عن احلقيقة ..فهلم نسمع له..
قلت :وكيف نسمع له ،وقد رمم.
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قال :آذان الروح يمكن أن تسمع كل يشء..
ثم التفت إيل ،وقال :حاول أن تتخلص من جلباب جسدك ..ولرتحل إىل ذلك الزمن
اجلميل الذي جلس فيه سلامن حيدث عن نفسه.
أصابني نوع من الغيبة اللذيذة ،رحت خالهلا أسمع الغريب ،وهو حيدثني بلسان سلامن،
وكأين كنت جالسا يف تلك اللحظة مع سلامن نفسه.
قال سلامن :كنت رجال من أهل فارس من أصبهان ،من جي ،ابن رجل من دهاقينها ،وكان
أيب دهقان أرضه ،وكنت أحب اخللق إليه ،فأجلسني يف البيت كاجلواري ،فاجتهدت يف املجوسية
ـ فكنت يف النار التي توقد فال ختبو ،وكان أيب صاحب ضيعة ،وكان له بناء يعاجله يف داره ،،فقال
يل يوما :يا بني ،قد شغلني ما ترى فانطلق اىل الضيعة ،وال تبس فتشغلني عن كل ضيعة هبمي
بك ،فخرجت لذلك ،فمررت بكنيسة النصارى وهم يصلون ،فملت إليهم وأعجبني أمرهم،
وقلت :هذا واهلل خري من ديننا ،فأقمت عندهم حتى غابت الشمس ،ال أنا أتيت الضيعة ،وال
رجعت إليه ،فاستبطأين وبعث رسال يف طلبي ،وقد قلت للنصارى حني أعجبني أمرهم :أين
أصل هذا الدين؟ قالوا :بالشام.
فرجعت اىل والدي ،فقال :يا بني ،قد بعثت اليك رسال ،فقلت :مررت بقوم يصلون يف
كنيسة ،فأعجبني ما رأيت من أمرهم ،وعلمت أن دينهم خري من ديننا.
فقال :يا بني ،دينك ودين آبائك خري من دينهم ،فقلت :كال واهلل.
فخافني وقيدين.
فبعثت اىل النصارى وأعلمتهم ما وافقني من أمرهم ،وسألتهم إعالمي من يريد الشام،
ففعلوا فألقيت احلديد من رجيل ،وخرجت معهم ،حتى أتيت الشام ،فسألتهم عن عاملهم،
فقالوا :األسقف ،فأتيته ،فأخربته ،وقلت ،أكون معك أخدمك وأصيل معك؟قال :أقم.
فمكثت مع رجل سوء يف دينه ،كان يأمرهم بالصدقة ،فإذا أعطوه شيئا أمسكه لنفسه ،حتى
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مجع سبع قالل مملوءة ذهبا وورقا ،فتويف ،فأخربهتم بخربه ،فزبروين ،فدللتهم عىل ماله فصلبوه،
ومل يغيبوه ورمجوه ،وأحلوا مكانه رجال فاضال يف دينه زهد ورغبة يف االخرة وصالحا ،فألقى اهلل
حبه يف قلبي ،حتى حرضته الوفاة ،فقلت :أوىص ،فذكر رجال باملوصل ،وكنا عىل أمر واحد حتى
هلك.
فأتيت املوصل ،فلقيت الرجل ،فأخربته بخربي ،وأن فالنا أمرين باتيانك ،فقال :أقم،
فوجدته عىل سبيله وأمره حتى حرضته الوفاة ،فقلت له :أويص ،قال :ما أعرف أحدا عىل ما نحن
عليه اال رجال بعمورية.
فأتيته بعمورية ،فأخربته بخربي ،فأمرين باملقام وثاب يل شيئا ،واختذت غنيمة وبقريات،
فحرضته الوفاة ،فقلت :إىل من تويص يب؟ فقال :ال أعلم أحدا اليوم عىل مثل ما كنا عليه ،ولكن
قد أظلك نبي يبعث بدين إبراهيم احلنيفية ،مهاجره بأرض ذات نخل ،وبه آيات وعالمات ال
ختفى ،بني منكبيه خاتم النبوة ،يأكل اهلدية وال يأكل الصدقة ،فإن استطعت فتخلص إليه ،فتويف.
فمر يب ركب من العرب ،من كلب ،فقلت :أصحبكم وأعطيكم بقرايت وغنمي هذه،
و ملوين اىل بالدكم؟فحملوين اىل وادي القري ،فباعوين من رجل من اليهود ،فرأيت النخل،
فعلمت أنه البلد الذي وصف يل ،فأقمت عند الذي اشرتاين ،وقدم عليه رجل من بني قريظة
فاشرتاين منه ،وقدم يب املدينة ،فعرفتها بصفتها ،فأقمت معه أعمل يف نخله ،وبعث اهلل نبيه ،
وغفلت عن ذلك حتى قدم املدينة ،فنزل يف بني عمرو بن عوف ،فاين لفي رأس نخلة إذ أقبل ابن
عمر لصاحبي ،فقال :أي فالن ،قاتل اهلل بني قيلة ،مررت هبم آنفا وهم جمتمعون عىل رجل قدم
عليهم من مكة ،يزعم أنه نبي ،فوالذي ما هو اال أن سمعتها ،فأخذين القر ورجفت يب النخلة،
حتى كدت أن أسقط ،ونزلت

يعا ،فقلت :ما هذا اخلرب؟فلكمني صاحبي لكمة ،وقال :وما

أنت وذاك؟ أقبل عىل شأنك ،فأقبلت عىل عميل حتى أمسيت ،فجمعت شيئا فأتيته به ،وهو بقباء
عند أصحابه ،فقلت :اجتمع عندي ،أردت أن أتصدق به ،فبلغني انك رجل صالح ،ومعك
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رجال من أصحابك ذوو حاجة ،فرأيتكم أحق به ،فوضعته بني يديه ،فكف يديه ،وقال
ألصحابه :كلوا.
فأكلوا ،فقلت :هذه واحدة ،ورجعت.
و ول اىل املدينة ،فجمعت شيئا فأتيته به ،فقلت :أحببت كرامتك فأهديت لك هدية،
وليست بصدقة ،فمد يده فأكل ،وأكل اصحابه ،فقلت :هاتان اثنتان ،ورجعت.
فأتيته ،وقد تبع جنازة يف بقيع الغرقد ،وحوله أصحابه ،فسلمت ،و ولت أنظر اىل اخلاتم
يف ظهره ،فعلم ما أردت ،فألقى رداءه ،فرأيت اخلاتم ،فقبلته ،وبكيت ،فأجلسني بني يديه،
فحدثته بشأين كله كام حدثتك يا ابن عباس ،فأعجبه ذلك ،وأحب أن يسمعه أصحابه ،ففاتني
معه بدر وأحد بالرق ،فقال يل :كاتب يا سلامن عن نفسك ،فلم أزل بصاحبي حتى كاتبته ،عىل
أن أغرس له ثلثامئة ودية وعىل أربعني أوقية من ذهب ،فقال النبي ( :أعينوا أخاكم بالنخل)،
فأعانوين باخلمس والعرش ،حتى اجتمع يل ،فقال يل( :فقر هلا وال تضع منها شيئا حتى أضعه
بيدي) ،ففعلت ،فأعانني أصحايب حتى فرغت ،فأتيته ،فكنت آتيه بالنخلة فيضعها ،ويسوي
عليها ترابا ،فانرصف ،والذي بعثه باحلق فام ماتت منها واحدة ،وبقي الذهب ،فبينام هو قاعد إذ
أتاه رجل من اصحابه بمثل البيضة ،من ذهب أصابه من بعض املعادن ،فقال( :ادع سلامن
املسكني الفاريس املكاتب) ،فقال( :أد هذه) فقلت :يا رسول اهلل ،واين تقع هذه مما عيل؟وروى
أبو الطفيل ،عن سلامن ،قال :أعانني رسول اهلل  ببيضة من ذهب ،فلو وزنت بأحد لكانت
أثقل منه(.)1
عبد اهلل بن سالم:
من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (عبد اهلل بن سالم) ،فسألت
الغريب عنه ،فقال :هذا الرجل من كبار أحبار اليهود ،وهو من ذرية يوسف الصديق عليه
( )1رواه ابن إسحق وغريه.
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السالم ،وكان اسمه احلصني ،فغريه النبي  ،وكان عامل أهل الكتاب ،وكان إسالمه يف اليوم
الذي دخل فيه رسول اهلل  دار أيب أيوب أول ما قدم(.)1
وقد حدث عن نفسه بخرب إسالمه ،فقال :ملا سمعت برسول اهلل  وعرفت صفته واسمه
وهيئته وزمانه الذي كنا نتوكف له( ،)2فكنت مرسا بذلك صامتا عليه حتى قدم رسول اهلل 
املدينة فلام قدم نزل بقباء يف بني عمرو بن عوف ،فأقبل رجل حتى أخرب بقدومه ،وأنا يف رأس
نخلة يل أعمل فيها ،وعمتي خالدة بنت احلارث تي جالسة.
فلام سمعت اخلرب بقدوم رسول اهلل  كربت ،فقالت عمتي حني سمعت تكبريي( :لو
كنت سمعت بموسى بن عمران ما زدت ) ،فقلت هلا( :أي عمة وهو ،اهلل أخو موسى بن عمران،
وعىل دينه ،بعث بام بعث به)
ثم قالت ( :يا ابن أخي ،أهو النبي الذي كنا نخرب أنه يبعث مع نفس الساعة؟) ،فقلت هلا:
(نعم) ،قالت( :قذاك إذا)
قال :فخرجت إىل رسول اهلل  فلام تبينت وجهه عرفت أنه ليس بوجه كذاب ،فكان أول
شئ سمعته يقول( :افشوا السالم ،وأطعموا الطعام ،وصلوا األرحام ،وصلوا بالليل والناس
نيام ،تدخلوا اجلنة بسالم)()3

وقد أخرب أنس عن الرس الذي جعله يقبل عىل اإلسالم ،فقال :سمع عبد اهلل بن سالم بقدوم
النبي  فأتى النبي  فقال :إين سألك عن خالل ال يعملهن إال نبي :ما أول أرشاط الساعة،
وما أول طعام أهل اجلنة؟ وما بال الولد ينزع إىل أبيه أو إىل أمه؟
فقال  :أخربين هبن جربيل آنفا.

( )1كام يف رواية عبد العزيز بن صهيب عند البيهقي.
( )2توكف اخلرب :إذا انتظر ،انظر :النهاية.221 / 5 :
( )3رواه البخاري.
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فقال عبد اهلل :جربيل ؟قال  :نعم ،فقال عبد اهلل :عدو اليهود من املالئكة ،ثم قرأ أنس﴿:
ِ
ِ
دى و قب ْرشى
قق ْل م ْن كان عدق و ًا ِجل ْ ِربيل ف ِإ َّن قه نزَّ ل قه عىل ق ْل ِبك ِب ِإ ْذ ِن ا َِّ
هلل قمصدِّ ق ًا ملا ب ْني يد ْيه و قه ً
لِ ْل قمؤْ ِمنِني) (البقرة)97:
قال  :أما أول أرشاط الساعة :فنار خترج عىل الناس من املرشق (تسوقهم) إىل املغرب،
وأما أول طعام يأكله أهل اجلنة :فزيادة كبد حوت ،وأما الولد :فإذا سبق ماء الرجل ماء املرأة نزع
الولد وإذا سبق ماء املرأة ماء الرجل نزعت الولد.
فقال عبد اهلل :أشهد أال إله إال اهلل وأنك رسول اهلل.
ثم رجع إىل أهل بيته فأمرهم فأسلموا وكتم إسالمه.
ثم خرج إىل رسول اهلل  فقال :يا رسول اهلل ،إن اليهود قد علمت أين سيدهم وابن
سيدهم ،وأعلمهم وابن أعلمهم ،وأهنم قوم هبت ،وأهنم إن يعلموا بإسالمي قبل أن تسأهلم عني
هبتوين ،وقالوا يف ما ليس يف ،فأحب أن تدخلني بعض بيوتك.
فأدخله رسول اهلل  بعض بيوته ،وأرسل إىل اليهود فدخلوا عليه ،فقال( :يا معرش هيود يا
ويلكم اتقوا اهلل ،فواهلل الذي ال إله إال هو إنكم لتعلمون أين رسول اهلل قد جئتكم باحلق فأسلموا)
فقالوا :ما نعلمه.
فقال :أي رجل فيكم احلصني بن سالم؟قالوا :خرينا وابن خرينا وسيدنا وابن سيدنا
وأعلمنا وابن أعلمنا.
فقال :أرأيتم إن أسلم.
قالوا :أعاذه اهلل من ذلك.
فقال ( :يا ابن سالم اخرج إليهم)
فخرج عبد اهلل فقال( :أشهد أال إله إال اهلل وأشهد أن حممد رسول اهلل ،يا معرش هيود اتقوا
اهلل واقبلوا ما جاءكم به ،فواهلل إنكم لتعلمون أنه لرسول اهلل حقا ،جتدونه مكتوبا عندكم يف
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التوراة :اسمه وصفته ،فإين أشهد أنه رسول اهلل وأؤمن به وأصدقه وأعرفه)
قالوا :كذبت أنت رشنا وابن رشنا ،وانتقصوه.
قال :هذا الذي كنت أخاف يا رسول اهلل ،أمل أخربك أهنم قوم هبت ،أهل غدر وكذب
وفجور؟
قال عبد اهلل :وأظهرت إسالمي وإسالم أهل بيتي ،وأسلمت عمتي خالدة بنت احلارث
وحسن إسالمها(.)1
***
قلبت بعض الصفحات ،بحثا عن أسامء ألحبار من عرصنا ،أو قريبني من عرصنا.
القس إسحق هالل مسيحه:
وكان من األسامء التي وجدهتا (القس إسحق هالل مسيحه)( ،)2فسألت الغريب عنه،
فقال :لقد ترشفت بااللتقاء به بعد ما سمعت بإسالمه يف إطار الوظيفة التي أخربتك عنها ،وكان
من ترصحياته يل قوله :بدأت عالقتي مع بعض املسلمني

ًا ،حيث بدأت أدرس وأقرأ عن

اإلسالم ،وقد قطلب مني إعداد رسالة املاجستري حول مقارنة األديان ،وأرشف عىل الرسالة
أسقف البحث العلمي يف مرص سنة  ،1975واستغرقت يف إعدادها أربع سنوات ،وكان املرشف
يعرتض عىل ما جاء يف الرسالة حول صدق نبوة الرسول حممد  وأميته وتبشري املسيح بمجيئه.
وأخري ًا متت مناقشة الرسالة يف الكنيسة اإلنكليكية بالقاهرة ،واستغرقت املناقشة تسع
ساعات وتركزت حول قضية النبوة والنبي  عل ًام بأن اآليات رصحية يف اإلشارة إىل نبوته وختم
النبوة به.

( )1رواه البيهقي.
( )2هو القس املرصي السابق اسحق هالل مسيحه ،رئيس جلان التنصري بأفريقيا ،وهو راعي كنيسة املثال املسيحي،
ورئيس فخري جلمعيات خالص النفوس املرصية بإفريقيا وغرب آسيا.
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قلت :فهل منحوك هذه الرسالة مع هذا؟
قال :نعم منحوين الرسالة بيد ،وأخذوها مني باليد األخرى ..لقد صدر القرار بسحب
الرسالة مني وعدم االعرتاف هبا.
قلت :فامذا فعلت؟
قال :أخذت أفكر يف أمر اإلسالم تفكري ًا عميق ًا حتى تكون هدايتي عن يقني تام ،ولكن مل
أكن أستطيع احلصول عىل الكتب اإلسالمية ،فقد شدد (! ..؟) احلراسة عيل وعىل مكتبتي
اخلاصة.
قلت :فكيف وصلت إىل أشعة حممد مع هذا التضييق؟
ابتسم ،وقال :أصدقك القول ..إهنم كلام ضيقوا عىل اإلسالم ،كلام اتسع وازداد انتشاره..
يف يوم من أيام عام 1978م كنت ذاهب ًا إلحياء مولد العذراء باإلسكندرية ،وأثناء ركويب يف
احلافلة بمالبيس الكهنوتية ،وبصليب يزن ربع كيلو من الذهب اخلالص وعصاي الكرير صعد
صبي صغري يبيع كتيبات صغرية ،فوزعها عىل كل الركاب ماعدا أنا.
عندما انتهى من التوزيع واجلمع ،فباع ما باع ومجع الباقي ،قلت له( :يا بني ملاذا أعطيت
اجلميع باحلافلة إال أنا) ،فقال( :ال يا أبونا أنت قسيس)
وهنا شعرت ،وكأنني لست أه ً
ال حلمل هذه الكتيبات مع صغر حجمها ..فأحلحت عليه
ليبيعني منها ،فقال( :ال هذه كتب إسالمية) ثم نزل.
وبنزول هذا الصبي من احلافلة شعرت وكأنني جوعان ،ويف هذه الكتب شبعي ،وكأنني
عطشان وفيها رشيب ..نزلت خلفه ،فجرى خائف ًا مني ،فنسيت من أنا وجريت وراءه حتى
حصلت عىل كتابني.
عندما وصلت إىل الكنيسة الكربى بالعباسية (الكاتدرائية املرقسية) ودخلت إىل غرفة النوم
املخصصة باملدعوين رسمي ًا كنت مرهق ًا من السفر ،ولكن عندما أخرجت أحد الكتابني ،وهو
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(جزء عم) وفتحته وقع برصي عىل سورة اإلخالص ،فأيقظت عقيل وهزت كياين..
لقد بدأت أرددها حتى حفظتها ،وكنت أجد يف قراءهتا راحة نفسية واطمئنان ًا قلبي ًا وسعادة
روحية ،وبينا أنا كذلك إذ دخل عيل أحد القساوسة وناداين( :أبونا إسحاق) ،فخرجت وأنا
هلل أحد ﴾ دون شعور مني.
أصيح يف وجهه ﴿:قق ْل قهو ا َّق
بعد ذلك ذهبت إىل اإلسكندرية إلحياء أسبوع مولد العذراء يوم األحد ..وأثناء صالة
القداس املعتاد ،ويف فرتة الراحة ذهبت إىل كريس االعرتاف لكي أسمع اعرتافات الشعب اجلاهل
الذي يؤمن بأن القسيس بيده غفران اخلطايا.
ومن ضمن من جاء امرأة تعض أصابع الندم ،وهي تقول( :إين انحرفت ثالث مرات ،وأنا
أمام قداستك اآلن أعرتف لك رجاء أن تغفر يل ،وأعاهدك أال أعود لذلك أبد ًا) ..ومن العادة
املتبعة أن يقوم الكاهن برفع الصليب يف وجه املعرتف ويغفر له خطاياه.
وما كدت أرفع الصليب ألغفر هلا حتى وقع ذهني عىل العبارة القرآنية اجلميلة ﴿:قق ْل قهو
هلل أحد ﴾ ،فعجز لساين عن النطق ،وبكيت بكا ًء حار ًا ،وقلت( :هذه جاءت لتنال غفران
ا َّق
خطاياها مني فمن يغفر يل خطاياي يوم احلساب والعقاب)
هنا أدركت أن هناك كبري أكرب من كل كبري ،إله واحد ال معبود سواه.
ذهبت عىل الفور للقاء األسقف وقلت له( :أنا أغفر اخلطايا لعامة الناس ،فمن يغفر يل
خطاياي) ،فأجاب دون اكرتاث( :البابا) ،فسألته( :ومن يغفر للبابا) ،فانتفض جسمه ووقف
صارخ ًا وقال( :أنت قسيس جمنون ،والذي أمر بتنصيبك جمنون حتى وإن كان الغريب ،ألننا قلنا
له ال تنصبه لئال يفسد الشعب بإسالمياته وفكره املنحل) بعد ذلك صدر القرار بحبيس يف دير
(ماري مينا) بوادي النطرون.
قلت :أحصل هذا !؟
قال :حصل ما هو فوق هذا ..لقد أخذوين معصوب العينني ،وهناك استقبلني الرهبان
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استقبا ً
ال عجيب ًا كالوا يل فيه صنوف العذاب عل ًام بأنني حتى تلك اللحظة مل أسلم ،كل منهم حيمل
عصا يرضبني هبا وهو يقول( :هذا ما يصنع ببائع دينه وكنيسته)
استعملوا معي كل أساليب التعذيب الذي ال تزال آثاره موجود ًة عىل جسدي ،وهي خري
ن
شاهد عىل صحة كالمي حتى أنه وصلت هبم أخالقهم الالإنسانية أهنم كانوا يدخلون عصا
املقشة يف دبري يومي ًا سبع مرات يف مواقيت صالة الرهبان ملدة سبعة وتسعني يوم ًا ،وأمروين بأن
أرعى اخلنازير.
وبعد ثالثة أشهر أخذوين إىل كبري الرهبان لتأديبي ديني ًا وتقديم النصيحة يل ،فقال( :يا بني..
إن اهلل ال يضيع أجر من أحسن عمالً ،اصرب واحتسب .ومن يتق اهلل جيعل له خمرج ًا ويرزقه من
حيث ال حيتسب) ،قلت يف نفيس ليس هذا الكالم من الكتاب املقدس وال من أقوال القديسني.
وما زلت يف ذهويل بسبب هذا الكالم حتى رأيته يزيدين ذهو ً
ال عىل ذهول بقوله( :يا بني
نصيحتي لك الرس والكتامن إىل أن يعلن احلق مهام طال الزمان)
لقد احرتت يف املعني الذي يشري إليه هذا الرجل ،وهو كبري الرهبان ،ومل يطل يب الوقت
حتى فهمت تفسري هذا الكالم املحري.
لقد دخلت عليه ذات صباح ألوقظه فتأخر يف فتح الباب ،فدفعته ودخلت ،وكانت املفاجأة
الكربى التي كانت نور ًا هلدايتي هلذا الدين احلق دين الوحدانية عندما شاهدت رج ً
ال كبري ًا يف
السن ذا حلية بيضاء ،وكان يف عامة اخلامس والستني ،وإذا به قائ ًام يصيل صالة املسلمني (صالة
الفجر).
تسمرت يف مكاين أمام هذا املشهد الذي أراه ،ولكني انتبهت برسعة عندما خشيت أن يراه
ق
أحد من الرهبان ،فأغلقت الباب.
جاءين بعد ذلك وهو يقول( :يا بني اسرت عيل ربنا يسرت عليك) ،ثم أضاف( :أنا منذ  23سنة
عىل هذا احلال ..غذائي القرآن ..وأنيس وحديت توحيد الرمحن ..ومؤنس وحشتي عبادة الواحد
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القهار ..احلق أحق أن يتبع يا بني)
بعد أيام صدر األمر برجوعي لكنيستي بعد نقيل من سوهاج إىل أسيوط ،لكن األشياء التي
حدثت مع سورة اإلخالص وكريس االعرتاف والراهب املتمسك بإسالمه جعلت يف نفيس أثر ًا
كبري ًا ،لكني كنت حمتارا ماذا أفعل ،وأنا حمارص من األهل واألقارب وممنوع من اخلروج من
الكنيسة بأمر (! ..؟)
بعد مرور عام ،جاءين خطاب يأمرين بالذهاب كرئيس للجنة املغادرة إىل السودان يف رحلة
تنصريية ،فذهبنا إىل السودان يف األول من سبتمرب 1979م وبقينا به ثالثة شهور ،وحسب
التعليامت البابوية بأن كل من تقوم اللجنة بتنصريه يسلم مبلغ  35ألف جنيه مرصي بخالف
املساعدات العينية ،فكانت حصيلة الذين غررت هبم اللجنة ت ضغط احلاجة واحلرمان مخسة
وثالثني سوداني ًا من منطقة واو يف جنوب السودان.
وبعد أن سلم قتهم أموال املنحة البابوية اتصلت بالبابا من مطرانية أم درمان فقال( :خذوهم
لريوا املقدسات املسيحية بمرص (األديرة)) ،وتم خروجهم من السودان عىل أساس أهنم عامل
بعقود للعمل باألديرة لرعي اإلبل والغنم واخلنازير وتم عمل عقود صورية حتى تتمكن جلنة
التنصري من إخراجهم إىل مرص.
بعد هناية الرحلة ،وأثناء رجوعنا بالباخرة يف النيل ،قمت أتفقد املتنرصين اجلدد وعندما
فتحت بعض األبواب عىل الباخرة ،فوجئت بأن املتنرص اجلديد الذي أطلقنا عليه عبد املسيح
(وكان اسمه حممد آدم) يصيل صالة املسلمني.
دثت إليه فوجدته متمسك ًا بعقيدته اإلسالمية ،فلم يغره املال ،ومل يؤثر فيه بريق الدنيا
الزائل ..ومما أذكره أين قلت له( :يا عبد املسيح ملاذا تصيل صالة املسلمني بعد تنرصك ؟!) ،فقال:
(بعت لكم جسدي بأموالكم ،أما قلبي وروحي وعقيل فملك اهلل الواحد القهار ال أبيعهم بكنوز
الدنيا وأنا أشهد أمامك بأن ال إله إال اهلل وأن حممد رسول اهلل)
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بعد هذه األحداث التي أنارت يل طريق اإليامن ،وهدتني ألعتنق اإلسالم وجدت
صعوبات كثرية يف إشهار إسالمي نظر ًا ألنني قس كبري ورئيس جلنة التنصري يف إفريقيا ،وقد
حاولوا منع ذلك بكل الطرق ألنه بالنسبة هلم فضيحة كبرية.
إبراهيم خليل فلوبوس:
من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (إبراهيم خليل فلوبوس)(،)1
فسألت الغريب عنه ،فقال :هذا أشهر من نار عىل علم..كان أستاذا بكلية الالهوت اإلنجيلية..
وقد نشأ يف الكنيسة ..وترقى يف مدارس الالهوت ..وتبوأ مكانة مرموقة يف سلم التنصري..
قلت :فحدثني عن لقائك به ،وحديثك معه.
قال :لقد ترشفت بااللتقاء به ،واحلديث معه عن

إسالمه ،وكان مما ذكره يل قوله :ولدت

يف اإلسكندرية عام  ..1919ونشأت فيها نشأة نرصانية ملتزمة وهتذبت يف مدارس اإلرسالية
األمريكية ،وتصادف وصويل مرحلة (الثقافة) املدرسية مع اندالع احلرب العاملية الثانية ،وتعرض
مدينة اإلسكندرية ألهوال قصف الطائرات ..فاضطررنا للهجرة إىل أسيوط حيث استأنفت يف
كليتها ،وقد دفعتني أخبار احلرب والنكبات ألن أنظر إىل العامل نظرة أعمق قادتني لالجتاه إىل
دعوة السالم وإىل الكنيسة ..التي كانت ترصد رغبايت وتؤجج توجهايت ..فالتحقت بكلية
الالهوت سنة 1945م وأمضيت فيها ثالث سنني.

( )1إبراهيم خليل أمحد قس مبرش من مواليد اإلسكندرية عام  ،1919حيمل شهادات عالية يف علم الالهوت من كلية
الالهوت املرصية ،ومن جامعة برنستون األمريكية .عمل أستا ًذا بكلية الالهوت بأسيوط .كام أرسل عام  1954إىل أسوان
سكرتريا عا ًما لإلرسالية األملانية السويرسية .وكانت مهمته احلقيقية التنصري والعمل ضد اإلسالم .لكن تعمقه يف دراسة
ً
اإلسالم قاده إىل اإليامن هبذا الدين وأشهر إسالمه رسم ًيا عام  .1959كتب العديد من املؤلفات ،أبرزها وال ريب (حممد يف
التوراة واإلنجيل والقرآن)( ،املسترشقون واملبرشون يف العامل العريب واإلسالمي) ،و(تاريخ بني إ ائيل) ،و(املسيح إنسان ال
إله) و(اإلسالم يف الكتب الساموية) و(اعرف عدوك ا ائيل) و(االسترشاق والتبشري وصلتهام باإلمربيالية العاملية) و(الغفران
بني املسيحية واإلسالم)

263

قلت :األصل يف مثل هذه الكلية أن تعمق فيك التوجه للمسيحية..
قال :أجل ..ذلك صحيح ..لقد درسنا مقدمات العهد القديم واجلديد ،والتفاسري
والرشوحات وتاريخ الكنيسة ..ولكنا مل نكتف بذلك ،فنظام الكلية يدرس تاريخ احلركة
التنصريية وعالقتها باملسلمني ،وهلذا درسنا القرآن الكريم واألحاديث النبوية …
قلت :أكانت هذه الدراسة ملجرد االطالع العلمي؟
قال :ال ..ال يمكن أن هتدف كلية مثل تلك الكلية هلذا اهلدف النبيل ..لقد كانوا هييئوننا
للحوار املستقبيل مع املسلمني ،لنستخدم معرفتنا لنحارب القرآن بالقرآن ،واإلسالم بالنقاط
السوداء يف تاريخ املسلمني.
لقد كنا نحاور األزهريني وأبناء اإلسالم بالقرآن لنفتنهم ،فنستخدم اآليات مبتورة عن
سياقها ،لنخدم أهدافنا ..لقد كان لدينا يف هذا كتب ننهل منها..
قلت :منها! ..؟
قال :هي كثرية ..لعل أمهها كتاب (اهلداية) وهو يف  4أجزاء ،و(مصدر اإلسالم) ..إضافة
إىل استعانتنا واستفادنا من كتابات عمالء االسترشاق أمثال طه حسني الذي استفادت الكنيسة
من كتابه (الشعر اجلاهيل) مائة يف املائة ،وكان طالب كلية الالهوت يعتربونه من الكتب
األساسية لتدريس مادة اإلسالم.
وعىل هذا املنهج كانت رسالتي يف املاجستري ت عنوان (كيف ندمر اإلسالم باملسلمني)
سنة  52والتي أمضيت  4سنوات يف إعدادها من خالل املامرسة العملية للوعظ والتنصري بني
املسلمني من بعد خترجي عام .48
قلت :أنا أعجب لك ..كيف يمكن لرجل يكتب مثل هذه الرسالة ،ويتوجه هذا التوجه
ينقلب ذلك االنقالب الذي انقلبته.
قال :ال تعجب ..فاهلداية من اهلل وباهلل ..لقد من اهلل عيل ،فتعرضت لشمس النبوة التي
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نسخت تلك األحقاد التي مألتنا هبا الكنيسة.
قلت :فحدثني كيف أرشقت عليك أنوار اهلداية.
قال :يف مؤمتر تبشريي دعيت للكالم ،فأطلت الكالم يف ترديد كل املطاعن املحفوظة ضد
اإلسالم ،وبعد أن انتهيت من حديثي بدأت أسأل نفيس :ملاذا أقول هذا وأنا أعلم أنني كاذب ؟!
واستأذنت قبل انتهاء املؤمتر ،خرجت وحدي متجه ًا إىل بيتي ،كنت مهزوز ًا من أعامقي ،متأزم ًا
للغاية ،ويف البيت قضيت الليل كله وحدي يف املكتبة أقرأ القرآن ،ووقفت طويــ ً
ال عنـد اآلية
هلل و ِت ْلك ْاأل ْمث قال
الكريمة ﴿:ل ْو أنْز ْلنا هذا ا ْل قق ْرآن عىل جب نل لرأ ْيت قه خ ِاش ًعا قمتصدِّ عً ا ِم ْن خ ْشي ِة ا َِّ
نْ ِ
رض قهبا لِلن ِ
كَّرون﴾ (احلرش)21:
َّاس لع َّل قه ْم يتف ق
يف تلك الليلة اختذت قرار حيايت فأسلمت ،ثم انضم إيل مجيع أوالدي ،وكان أكثرهم محاس ًا
ابني األكرب (أسامة) وهو دكتور يف الفلسفة ،ويعمل أستاذ ًا لعلم النفس يف جامعة السوربون..
وبإسالمهم زادت بيوت اإلسالم بيت ًا.
قلت :تلك النهاية التي انتهيت إليها ،وأنا أسألك عن البداية.
قال :يف شهر يونيو تقريب ًا عام 1955م استمعت إىل قول اهلل سبحانه ﴿:قق ْل قأ ِ
وحي ِإ َّيل أ َّن قه
ْاستمع نفر ِمن ِْ
اجل ِّن فقا قلوا ِإنَّا س ِم ْعنا قق ْرآنًا عج ًبا (ْ )1هي ِدي ِإىل الر ْش ِد فآمنَّا ِب ِه ول ْن قن ْ ِ
رشك ِبر ِّبنا
أحدً ا ( )2وأ َّنه تعاىل جد ربنا ما َّاختذ ص ِ
احب ًة وال ولدً ا (( ﴾)3سورة اجلن) ..هذه اآلية الكريمة
ِّ
ق
من الغريب أهنا رسخت يف القلب ،وملا رجعت إىل البيت سارعت إيل املصحف وأمسكته وأنا
يف دهشة من هذه السورة..
قلت :لقد كنت تقرأ القرآن من قبل ،بل تستخدمه حلرب القرآن واإلسالم ،فكيف أثرت
فيك هذه اآليات خصوصا.
قال :لست أدري ..ربام كنت حينها يف حلظة من حلظات الصدق ..أو ربام أرشقت عيل حينها
شمس اهلداية..
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يف ذلك احلني ولت إىل إنسان آخر ..لقد عدت ألقرأ القرآن بغري النية التي كنت أقرؤه
ِ
األ ِّم َّي ا َّل ِذي ِ
الر قسول الن َِّب َّي ْ ق
جيدق ون قه مكْ قتو ًبا ِعنْد قه ْم ِيف
هبا ..فاستوقفني قوله تعاىل ﴿:ا َّلذين يت َِّب قعون َّ
حيل هلم ال َّطيب ِ
ِ
ِ
اإلن ِ
الت َّْور ِاة و ْ ِ
ْج ِ
ات و قحي ِّر قم عل ْي ِه قم ْ
اخلب ِائث
يل ي ْأ قم قر قه ْم ِبا ْمل ْع قروف وينْه قاه ْم ع ِن ا ْقملنْك ِر و ق ق ق ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
رصو قه واتَّب قعوا النور
ويض قع عن قْه ْم إ ْرص قه ْم و ْاألغْالل ا َّلتي كان ْت عل ْي ِه ْم فا َّلذين آم قنوا ِبه وعزَّ قرو قه ون ق
ا َّل ِذي قأن ِْزل مع قه قأول ِئك قه قم ا ْقمل ْف ِل قحون ﴾ (األعراف ..)157 :وقوله تعاىل ﴿:و ِإ ْذ قال ِعيسى ا ْب قن
هلل ِإل ْيكق م مصدِّ ًقا ملِا بني يد َّي ِمن الت َّْور ِاة ومب ِّرشا ِبرس ن
م ْريم يا بنِي ِإ ْ ِائيل ِإ ِّين ر قس ق
ول ي ْأ ِيت ِم ْن
ول ا َِّ
ق ً ق
ْ
ْ ق
بع ِدي اسمه أ ْمحدق فلام جاء قهم ِبا ْلبين ِ
ات قا قلوا هذا ِس ْحر قم ِبني ﴾(الصف)6:
ْ ِّ
ْ قق
ْ
َّ
هذه النصوص جعلتني أرجع للكتاب املقدس ألتأكد مما يذكره القرآن..
قلت :فامذا وجدت؟
قال :لقد ظللت لعدة سنوات أدرس هذه التنبؤات إىل أن وجدهتا حقيقة مل يمسها التبديل
والتغيري ،ألن بني إ ائيل ظنوا أن النبوة لن خترج عن دائرهتم..
عىل سبيل املثال جاء يف (سفر التثنية) وهو الكتاب اخلامس من كتب التوراة (أقيم هلم نبي ًا
من وسط إخوهتم مثلك ،وأجعل كالمي يف فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به)( )1توقفت أو ً
ال عند
كلمة (إخوهتم) وتساءلت :هل املقصود هنا من بني إ ائيل؟لو كان كذلك لقال (من أنفسهم)
أما وقد قال (من وسط إخوهتم) فاملراد هبا أبناء العمومة ،ففي سفر التثنية (إصحاح  2عدد )4
يقول اهلل لسيدنا موسى عليه السالم( :أنتم مارون بنجم إخوتكم بني عيسو …) و(عيسو) هذا
الذي نقول عنه يف اإلسالم (العيس) هو شقيق يعقوب عليه السالم ،فأبناؤه أبناء عمومة لبني
إ ائيل ،ومع ذلك قال (إخوتكم) وكذلك أبناء (إسحق) وأبناء (إسامعيل) هم أبناء عمومة،
ألن (إسحق) شقيق (إسامعيل) عليهام السالم ومن (إسحق) ساللة بني إ ائيل ،ومن
(إسامعيل) كان (قيدار) ومن ساللته كان سيدنا حممد  ،وهذا الفرع الذي أراد بنو إ ائيل
( )1انظر تفاصيل االستدالل هبذه النبوة يف رسالة (أنبياء يبرشون بمحمد) من هذه السلسلة.
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إسقاطه وهو الذي أكدته التوراة حني قالت (من وسط إخوهتم) أي من أبناء عمومتهم.
وتوقفت بعد ذلك عند لفظة (مثلك) ووضعت األنبياء الثالثة :موسى ،وعيسى ،وحممد ـ
عليهم الصالة والسالم ـ للمقابلة فوجدت أن عيسى عليه السالم خمتلف متام اال ختالف عن
موسى وعن حممد ـ عليهام الصالة والسالم ـ وفق ًا للعقيدة النرصانية ذاهتا والتي نرفضها بالطبع،
فهو اإلله املتجسد ،وهو ابن اهلل حقيقة ،وهو األقنوم الثاين يف الثالوث ،وهو الذي مات عىل
الصليب ..أما موسى عليه السالم فكان عبداهلل ،وموسى كان رجالً ،وكان نبي ًا ،ومات ميتة
طبيعية ودفن يف قرب كباقي الناس وكذلك سيدنا رسول اهلل حممد  ،وإذ ًا فالتامثل إنام ينطبق عىل
حممد  ،بينام تتأكد املغايرة بني املسيح وموسى ـ عليهام السالم ـ ووفق ًا للعقيدة النرصانية
ذاهتا!فإذا مضينا إىل بقية العبارة( :وأجعل كالمي يف فمه )..ثم بحثنا يف حياة حممد  فوجدناه
أمي ًا ال يقرأ وال يكتب ،ثم مل يلبث أن نطق بالقرآن الكريم املعجزة فجأة يوم أن بلغ األربعني..
وإذا عدنا إىل نبوءة أخرى يف التوراة سفر أشعيا إصحاح  79تقول( :أو يرفع الكتاب ملن ال يعرف
القراءة وال الكتابة ويقول له اقرأ ،يقول ما أنا بقاريء )..لوجدنا تطابق ًا كام ً
ال بني هاتني النبوءتني
وبني حادثة نزول جربيل بالوحي عىل رسول اهلل  يف غار حراء ،ونزول اآليات اخلمس األوىل
اس ِم ر ِّبك ا َّل ِذي خلق ( )1خلق ْ ِ
اإلنْسان ِم ْن عل نق ( )2ا ْقر ْأ وربك ْاألكْر قم
من سورة العلق ﴿:ا ْقر ْأ ِب ْ
( )3ا َّل ِذي ع َّلم ِبا ْلقل ِم ( )4ع َّلم ْ ِ
اإلنْسان ما ملْ ي ْعل ْم (( ﴾)5العلق)
قلت :هذا عن التوراة ،فامذا عن اإلنجيل؟
قال :إذا استثنينا نبوءات برنابا الواضحة والرصحية ببعثة حممد  باالسم ،وذلك لعدم
اعرتاف الكنيسة هبذا اإلنجيل أصالً ،فإن املسيح عليه السالم تنبأ يف إنجيل يوحنا تسع نبوءات،
و(الربقليط) الذي برش به يوحنا مرات عديدة … هذه الكلمة هلا مخسة معاين :املعزي ،والشفيع،
واملحامي ،واملحمد ،واملحمود ،وكل هذه املعاين ينطبق عىل سيدنا رسول اهلل  متام االنطباق
فهو املعزي املوايس للجامعة التي عىل اإليامن وعىل احلق من بعد الضياع واهلبوط ،وهو املحامي
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واملدافع عن عيسى ابن مريم عليه السالم وعن كل األنبياء والرسل بعدما شوه اليهود والنصارى
صورهتم وحرفوا ما أتوا به وهو اإلسالم ..وهلذا جاء يف إنجيل يوحنا [ 16/ 14و( ]17أنا أصيل
إىل اهلل ليعطيكم معزي ًا آخر ليمكث معكم إىل األبد روح احلق) ..وقال يف نبوءة أخرى (13/ 16
ـ ( ]14وأما متى جاء ذاك الروح احلق فهو يرشدكم إىل مجيع احلق ألنه ال يتكلم من نفسه بل كل
ما يسمع يتكلم به .وخيربكم بأمور آتية ،ذاك يمجدين)
لقد وجدت أن هذه النبوءة تنطبق متاما عىل قوله تعاىل ﴿:قق ْل ِإنَّام أنا برش ِم ْث قلكق ْم قيوحى ِإ َّيل
ِ
ِ
ِ
ِ
احلا وال قي ْ ِ
رش ْك ِب ِعباد ِة ر ِّب ِه أحدً ا ﴾
أنَّام ِإهلقكق ْم ِإله واحد فم ْن كان ي ْر قجوا لقاء ر ِّبه ف ْلي ْعم ْل عم ًال ص ً
(الكهف)110:
قلت :فقد كانت البشارات التي وردت يف الكتاب املقدس هي دليلك إىل اإلسالم.
قال :لقد كانت بعض أدلتي ..وإن شئت قل :لقد كانت هي منبهي األول الذي جعلني
أبحث عن احلقيقة ..فقد انطلقت منها إىل مقارنات جادة بني اإلسالم واملسيحية ..وقد كات تلك
املقارنات هي األساس الذي بني عليه إسالمي.
قلت :فحدثني عن بعض مقارناتك.
استجمع ذهنه قليال ،ثم قال :لقد قرأت بتأمل قوله تعاىل ﴿:قق ْل يا ِعب ِ
ادي ا َّل ِذين أ ْ قفوا عىل
مجيع ًا ِإ َّنه قهو ا ْلغ قفور ِ
هلل يغ ِْفر الذ قنوب ِ
يم ﴾(الزمر..)53:ثم
أ ْن قف ِس ِه ْم ال ت ْقن قطوا ِم ْن ر ْمح ِة ا َِّ
ق
الرح ق
ق َّ
هلل ِإ َّن ا َّ ق
قارنت بينها وبني ما ورد يف اإلنجيل عن الغفران( :بدون سفك دم ال صل مغفرة) وبالقول:
(هكذا أحب اهلل العامل حتى بذل ابنه احلبيب لكي ال هيلك كل من يؤمن به بل تكون له احلياة
األبدية).
قارنت بني العقيدتني ..فعرفت أن املغفرة يف عقيدتنا مقيدة بقيود :من جانب اهلل ببذل ابنه
احلبيب ،ومن جانب املرء برضورة اإليامن هبذا االبن.
ومن هذه العقيدة نشأت فريضة كنيسية تعرف برس الشكر ،وفيها يؤمن املسيحي باستحالة
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اخلبز إىل جسد املسيح واستحالة اخلمر إىل دم املسيح حقيقة ،وبتناوهلام تصري فيه حياة أبدية ،ومن
هذه العقيدة نشأت صكوك الغفران ..إهنا بدعة وخروج عن احلق اإلهلي الذي ندد به زعامء
اإلصالح يف القرن اخلامس عرش ..فحمدت اهلل عىل رمحته الواسعة ومغفرته اليقينية بدون قيد
وال رشط مادي ،بل بتوبة صادقة وعزم عىل احلياة الطاهرة(.)1
قلت :هل هناك مقارنة غريها جعلتك تؤثر اإلسالم؟
اس ِإنَّا خل ْقناكق ْم ِم ْن ذك نر
قال :كثرية هي مقارنايت ..منها أين قرأت قول اهلل تعاىل ﴿:يا أهيا ال َّن ق
هلل ع ِليم خ ِبري
هلل أتْقاكق ْم ِإ َّن ا َّ
و قأنْثى وجع ْلناكق ْم قش قعوب ًا وقب ِائل لِتعار قفوا ِإ َّن أكْرمكق ْم ِعنْد ا َِّ
﴾(احلجرات ،)13:ثم قارنته بام جاء باإلنجيل( :إذن لسنا أوالد جارية ،بل أوالد حرة)
لقد زال عني بتلك املقارنة العجب عن التفرقة العنرصية عند األمريكيني يف أيامنا هذه بني
البيض والسود ،وزاد إعجايب وإجاليل للمسلمني ..فسيد القوم عندهم يقف بجانب املواطن
بعضا ،راكعني ساجدين،
العامل واملزارع والتاجر واملوظف كالبنيان املرصوص يشد بعضه ً
خيشون رهبم ويرجونه الرضا والعفو ،فأيقنت أن جمد اإلسالم واملسلمني يف هذا التساند اجلميل
والتآخي احلبيب(.)2
كثريا نظام التوحيد يف اإلسالم ،وهو من أبرز معامل
باإلضافة إىل هذا ،فقد استوقفني ً
اإلسالم ..إن التوحيد جيعلني عبدً ا هلل وحده لست عبدً ا ألي إنسان ،التوحيد يف اإلسالم جيرد
اإلنسان وجيعله غري خاضع ألي إنسان ،وتلك هي احلرية احلقيقية ،فال عبودية إال هلل وحده.
باإلضافة إىل هذا ،فإن اإلسالم دين املنطق والعقل ،مل جيعل وساطة بني اهلل واإلنسان ،ومل
يرتك مقادير الناس ت رمحة نفر منهم يلوحون هلم بسلطان الكنيسة.
قلت :أال تزال تذكر اللحظة التي أعلنت فيها عن إسالمك؟
( )1انظر :حممد يف التوراة ،ص  ،11 – 10بترصف.
( )2حممد يف التوراة ،ص .11
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قال :لن أنسى ذلك ما حييت..
قلت :فحدثني عنها..
قال :بعد أن وصلت إىل اليقني وتلمست احلقائق بيدي كان عيل أن أ دث مع أقرب الناس
إيل ..وكان أقرهبم إيل زوجتي ..لكن احلديث ترسب عن طريقها إىل اإلرسالية لألسف،
و عان ما تلقفوين ونقلوين إىل املستشفى و ت مراقبة صارمة مدعني أين خمتل العقل ..وألربعة
شهور تلت عشت معاناة شديدة جد ًا ،ففرقوا بيني وبني زوجتي وأوالدي ،وصادروا مكتبتي
وكانت تضم أمهات الكتب واملوسوعات … حتى اسمي كعضو يف جممع أسيوط ،ويف مؤمتر
(سنودس) قشطب ،وضاع ملفي كحامل ماجستري من كلية الالهوت … ومن املفارقات العجيبة
أن اإلنجليز يف هذه اآلونة كانوا قد خلعوا امللك طالل من عرش األردن بتهمة اجلنون … فخشيت
أن حيدث معي األمر ذاته ..لذلك التزمت اهلدوء واملصابرة وصمدت حتى أطلق

احي،

فقدمت استقالتي من اخلدمة الدينية ،واجتهت للعمل يف رشكة أمريكية لألدوات املكتبية ،لكن
الرقابة هناك كانت عنيفة جد ًا ،فالكنيسة ال ترتك أحد ًا من أبنائها خيرج عليها ويسلم ،إما أن يقتلوه
أو يدسوا عليه الدسائس ليحطموا حياته ..ويف املقابل مل يكن املجتمع املسلم حينذاك يقدر عىل
مساعديت … ففي حقبة اخلمسينات والستينات كان االنتامء لإلسالم والدفاع عنه ال يعني إال
الضياع!
لذلك كان عيل أن أكافح قدر استطاعتي ،فبدأت العمل التجاري ،وأنشأت مكتب ًا جتاري ًا
هرعت بمجرد اكتامله لإلبراق إىل (د .جون تومسون) رئيس اإلرسالية األمريكية حينذاك ،وكان
التاريخ هو اخلامس والعرشين من ديسمرب  1959والذي يوافق الكريسامس ،وكان نص الربقية:
(آمنت باهلل الواحد األحد ،وبمحمد نبي ًا ورسو ً
ال) لكن إشهار اعتناقي الرسمي لإلسالم كان
يفرتض عيل وفق اإلجراءات القانونية أن ألتقي بلجنة من اجلنسية التي أنا منها ملراجعتي
ومناقشتي.
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ويف الوقت الذي رفضت مجيع الرشكات األوربية واألمريكية التعامل معي تشكلت اللجنة
املعنية من سبعة قساوسة بدرجة الدكتوراه ..خاطبوين بالتهديد والوعيد أكثر من
مناقشتي!وبالفعل تعرضت للطرد من شقتي ألنني تأخرت شهرين أو ثالثة عن دفع اإلجيار،
واستمرت الكنيسة تدس عيل الدسائس أينام اجتهت ..وانقطعت أسباب جتاريت ..لكني مضيت
عىل احلق الذي اعتنقته … إىل أن قدر اهلل أن تبلغ أخباري وزير األوقاف حينذاك عبداهلل طعيمة،
والذي استدعاين ملقابلته وطلب مني بحضور األستاذ الغزايل املسامهة يف العمل اإلسالمي
بوظيفة سكرتري جلنة اخلرباء يف املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية.
وملا بلغت الستني ،بدأت عميل كداعية إسالمي متفرغ ،وكان أول ما نرصين اهلل به أن ألتقيت
مع الدكتور مجيل غازي ـ رمحه اهلل ـ بـ  13قسيس ًا بالسودان يف مناظرة مفتوحة انتهت باعتناقهم
اإلسالم مجيع ًا ،وهؤالء كانوا سبب خري وهداية لغرب السودان حيث دخل األلوف من الوثنيني
وغريهم دين اهلل عىل أيدهيم.
الدكتور وديع أمحد:
من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (الدكتور وديع أمحد) ،فسألت
الغريب عنه ،فقال :لقد كان شامسا ،وقد التقيت به يف مرص ..وقد حدثتني عن رحلته إىل
اإلسالم ،وكيفية ختلصه من الشبهات الكثرية التي وضعت يف طريقه ،فقال :لقد مررت برحلة
طويلة قاربت  40عاما اىل أن هدانى اهلل لإلسالم..
يف البداية ..كنت من عائلة متدينة ،وقد أرص أيب ـ وقد كان واعظا ذ مجعية أصدقاء الكتاب
املقدس ،وكانت مهنته التبشري ذ القرى املحيطة واملناطق الفقرية ملحاولة جذب فقراء املسلمني
اىل املسيحية ـ أن أنضم اىل الشاممسة منذ أن كان عمرى ست سنوات ،وأن أنتظم ذ دروس
مدارس األحد.
وفيها تلقيت أخطر الشبهات عن اإلسالم واملسلمني ،ومنها أن املسلمني اغتصبوا مرص من
271

املسيحني وعذبوا املسيحني ..ومنها أن املسلمني يضطهدون النصارى لكى يرتكوا مرص
وهياجروا ..ومنها أن املسلم أشد كفرا من البوذى وعابد البقر ..ومنها أن القرآن ليس كتاب اهلل
ولكن حممد اخرتعه ..وغري ذلك من الشبهات التى تزرع احلقد األسود ضد املسلمني ذ
القلوب.
لكن اهلل شاء أن يقيض لنا يف هذه الفرتة من يقف يف وجه هذه الشبهات ..وقد كان أيب هو
ذلك النور املبدد لظلامت الشبهات ..لقد كان يف هذه الفرتة املحرجة يتكلم معنا ا عن انحراف
الكنائس عن املسيحية احلقيقية التى رم الصور والتامثيل والسجود للبطرك واالعرتاف
للقساوسة.
قلت :كيف يكون ذلك ،وقد ذكرت يل أنه هو الذي أرص عىل أن تكون من الشاممسة؟
قال :لست أدري ..ولكني ال أزال حمتارا يف شأنه ..لقد كان يامرس يف حياته أشياء كثرية ال
تدل إال عىل أنه مسلم يكتم إسالمه ..وقد كان ذلك من أهم أسباب هدايتي.
فقد هجر الكنائس والوعظ واجلمعيات التبشريية متاما ..وكان يرفض تقبيل أيدي الكهنة
(وهذا أمر عظيم عند النصاري) ..وكان اليؤمن باجلسد والدم (اخلبز واخلمر) أي ال يؤمن
بتجسيد اإلله ..وبد ً
ال من نزوله صباح يوم اجلمعة للصالة أصبح ينام ثم يغتسل وينزل وقت
الظهر ..وكان ينتحل األعذار للنزول وقت العرص والعودة متأخرا وقت العشاء.
ومما قوى هذا املوقف عندي أنه صار ينطق بألفاظ جديدة مل يكن يقوهلا مثل (أعوذ باهلل من
الشيطان) (ال حول وال قوة اال باهلل)..
وقد وجدت بعد موته عام  1988باإلنجيل اخلاص به قصاصات ورق صغرية يوضح فيها
أخطاء موجودة باألناجيل وتصحيحها ..بل عثرت عيل إنجيل جدي (والد أيب) طبعة 1930
وفيها توضيح كامل عن التغريات التي أحدثها النصاري فيه منها ويل كلمة (يا معلم) و(يا
سيد) إىل (يا رب) ليومهوا القارئ أن عبادة املسيح كانت منذ والدته.
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قلت :إن كل ما ذكرته أدلة قوية تشري إىل إسالمه ..ولكن مل كان يكتمه؟
قال :أمل تسمع بقول اللورد هديل؟
قلت :تقصد قوله( :إنني أعتقد أن هناك آالف ًا من الرجال والنساء أيض ًا ،مسلمون قلب ًا،
ولكن خوف االنتقاد والرغبة يف االبتعاد عن التعب الناشئ عن التغيري ،تآمروا عىل منعهم من
إظهار معتقداهتم)
قال :أجل ..ولو أن هذه احلواجز النفسية رفعت لرأيت غري ما ترى ،وسمعت غري ما
تسمع.
قلت :فكيف أزلت أنت هذه احلواجز النفسية؟
قال :ذلك فضل اهلل ..وتلك هدايته التي مأل هبا قلبي ،مع أين تعرضت حلواجز كثرية
اجتمعت عىل أن ول بني قلبي وبني اإليامن ..لكن اهلل بفضله وكرمه رفعها عني.
لقد رصت أستاذ ًا يف مدارس األحد ومعلام للشاممسة ،وكان عمري  18سنة وكان عيل أن
أحرض دروس الوعظ بالكنيسة والزيارة الدورية لألديرة (خاصة يف الصيف) حيث يتم استدعاء
متخصصني يف مهامجة اإلسالم والنقد الالذع للقرآن وحممد .
لقد كانوا يف تلك االجتامعات يذكرون لنا أن القرآن ميلء باملتناقضات ،ثم يذكروا نصف
ِ
الصالة ﴾(النساء )43:ويقطعوها لنتوهم أن القرآن ينهى
آية مثل ﴿:يا أهيا ا َّلذين آم قنوا ال ت ْقر قبوا َّ
عن الصالة.
بل كانوا ـ أكثر من ذلك ـ يذكرون أن القرآن ميلء باأللفاظ اجلنسية ويفرسون كلمة (نكاح)
عيل أهنا الزنا أو اللواط.
وكانوا يذكرون لنا يقولون أن النبي حممد  قد أخذ تعاليم النرصانية من (بحريا) الراهب،
ثم حورها واخرتع هبا دين اإلسالم ،ثم قتل بحريا حتى ال يفتضح أمره..
وقد كنت يف تلك الفرتة أسمع أسئلة حمرية من الشباب احلارض كانت ـ هي األخرى ـ من
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أهم أسباب هدايتي.
من ذلك أن شابا سأل أحد القساوسة قائال :ما رأيك بمحمد؟
فقال القسيس :هو إنسان عبقري وذكي.
فقال الشاب :هناك الكثري من العباقرة مثل (أفالطون ،سقراط  ،حامورايب )....ولكن مل
نجد هلم أتباعاودينا ينترش هبذه الرسعة ايل يومنا هذا؟ ملاذا؟
فيتهرب القسيس من اإلجابة ..أو يغالطه بطريقة ذكية ترصفه عن سؤاله.
ومنها أن شابا سأل قسيسا :ما رأيك يف القرآن؟
فأجاب القسيس :كتاب حيتوي عيل قصص لألنبياء وحيض الناس عيل الفضائل ولكنه ميلء
باألخطاء.
فقال الشاب :ملاذا ختافون أن نقرأه ،وتكفرون من يلمسه أو يقرأه؟
فيرص القسيس أن من يقرأه كافر دون توضيح السبب.
ومنها أن آخر سأل :إذا كان حممد كاذبا ً فلامذا تركه اهلل ينرش دعوته  23سنة؟ بل ومازال دينه
ينترش ايل اآلن مع انه مكتوب يف كتاب مويس (كتاب ارميا) ان اهلل وعد بإهالك كل إنسان يدعي
النبوة هووأ ته يف خالل عام؟
فييجيب القسيس :لعل اهلل يريد أن خيترب املسيحيني به.
باإلضافة إىل هذا ..فقد مررت يف حيايت بمواقف كثرية حمرية ..كلها كانت أشعة اهتديت هبا
إىل شمس حممد.
منها أن البطرك (! ..؟) أصدر يف عام  1971قرارا بحرمان الراهب (! ..؟) ـ وهو راهب
بدير مينا ـ من الصالة ألنه مل يذكر اسمه يف الصالة ،وقد حاول إقناعه الراهب (! ..؟) بالصالة
فانه يصيل هلل ،وليس للبطرك ولكنه خاف من البطرك أن حيرمه من اجلنه أيضا.
وقد تسائل هذا الراهب :هل جيرؤ شيخ األزهر أن حيرم مسلام من الصالة؟
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لقد كان أشد ما حيريين هو معرفتي بتكفري كل طائفة مسيحية لألخرى ،فلهذا سألت
القمص (! ..؟) ،وهو أب اعرتايف ،فأكد هذا وأن هذا التكفري نافذ يف األرض والسامء.
فسألته متعجبا :هل معني هذا أننا كفار لتكفري بابا روما لنا؟
أجاب :لألسف ..نعم.
سألته :وباقي الطوائف كفار بسبب تكفري بطرك اإلسكندرية هلم؟
أجاب :لألسف ..نعم.
سألته :وما موقفنا إذا يوم القيامة؟
أجاب :اهلل يرمحنا !!!
وفوق هذا كنت كلام دخلت الكنيسة ،ووجدت صورة املسيح ومتثاله يعلو هيكلها سألت
نفيس :كيف يكون هذا الضعيف املهان الذي استهزأ به اليهود وعذبوه رب ًاوإهل ًا !؟
املفروض أن أعبد رب هذا الضعيف اهلارب من بطش اليهود ،وتعجبت حني علمت أن
التوراة قد لعنت الصليب واملصلوب عليه وأنه نجس وينجس األرض التي يصلب عليها ،كام
يف (تثنية )23 – 22 :21
وفوق هذا كله فقد كان يل جار مسلم وكنت كثري اجلدل معه ،وذات يوم كلمني عن العدل
يف اإلسالم (يف املرياث ،يف الطالق ،القصاص )....ثم سألني هل عندكم مثل ذلك؟ فأجبت
ال ..اليوجد..
وبدأت أسأل نفيس :كيف أيت رجل واحد بكل هذه الترشيعات املحكمة والكاملة يف
العبادات واملعامالت بدون اختالفات؟ ..وكيف عجزت مليارات اليهود والنصاري عن إثبات
أنه خمرتع؟
باإلضافة إىل هذا كله كنت أسمع أحاديث الدكتور حممد الشاطبي ـ وقد كنت حينها طبيبا
يف مستشفي (صدر كوم الشقافة) ـ وقد كان دائم التحدث مع الزمالء عن أحاديث حممد ،
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وكنت يف بداية األمر أشعر بنار الغرية ،ولكن بعد مرور الوقت أحببت سامع هذه األحاديث التي
كانت قليلة يف ألفاظها كثرية يف معانيها ،مجيلة األلفاظ والسياق ..وقد شعرت وقتها أن حممدا نبي
عظيم.
وكان بالقرب من عيادتى مسجد ..اقرتب منه ،وأخذت أنظر بداخله ،فوجدته ال يشبه
الكنيسة مطلقا (ال مقاعد – ال رسومات – ال ثريات ضخمة – ال سجاد فخم – ال أدوات
موسيقى وايقاع – ال غناء ال تصفيق) ووجدت أن العبادة ذ هذه املساجد هى الركوع والسجود
هلل فقط ،ال فرق بني غنى وفقري يقفون مجيعا ذ صفوف منتظمة وقارنت بني ذلك وعكسه الذى
حيدث ذ الكنائس فكانت املقارنة دائام لصالح املساجد.
ثم حبب اهلل إىل القرآن ..فاشرتيت مصحفا ،وتذكرت أن صديقى أمحد الدمرداش ذكر أن
القرآن ﴿:ال يمس قه ِإ َّال ا ْقملط َّه قرون) (الواقعة ،)79:فاغتسلت( )1ومل أجد غري ماء بارد وقتها ،ثم
قرأت القرآن ،وكنت أخشى أن أجد فيه اختالفات (بعد ما ضاعت ثقتى ذ التوراة واالنجيل)،
وقرأت القرآن ذ يومني ولكنى مل أجد ما كانوا يعلمونا إياه ذ الكنيسة عن القرآن.
بل رأيت أن من يكلم حممدا  خيربه أنه سوف يموت ..وال جيرؤ أن يتكلم هكذا اال اهلل..
بعد كل هذا دعوت اهلل أن هيدين ويرشدين..
وذات يوم غلبني النوم ،فوضعت املصحف بجوارى ..وقرب الفجر رأيت نورا ذ جدار
احلجرة ،وظهر رجل وجهه مضء اقرتب منى ،وأشار اىل املصحف ،فمددت يدى ألسلم عليه
لكنه اختفى ..وقد وقع ذ قلبى أن هذا الرجل هو النبى حممد  يشري اىل أن القرآن هو طريق
النور واهلداية.

( )1ذكر نا يف مناسبات كثرية أن هذا ليس رشطا يف قراءة القرآن ،ومن اشرتطه فقد بعد كثريا عن الصواب ،ذلك أن
االغتسال يتطلب نية بالصفة الرشعية ،والنية املرادة هي التقرب إىل اهلل ،وذلك ال يكون إال باإلسالم.
وقد فصلنا املسألة بتفاصيلها يف السالسل الفقهية خاصة (األبعاد الرشعية لرتبية األوالد)
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وقد كان ذلك من األسباب الكربى إلسالمي.
قلت :مل تكتف بام يفعل الكثري من التكتم عىل إسالمهم.
قال :أجل ..لقد سألت أحد املحامني عن كيفية دخول اإلسالم ،فدلني عيل قسم الشئون
الدينية ملديرية األمن ..ومل أنم تلك الليلة التي امتألت فيها بوساوس الشياطني.
لكني مل أهتم هلا ..خرجت يف السادسة صباحا ودخلت كنيسة (! ..؟) وكانت الصالة
قائمة ،وكانت الصالة مليئة بالصور والتامثيل للمسيح ومريمواحلواريني وآخرين إيل البطرك
السابق (! ..؟) فكلمتهم( :لو أنكم عيل حق وتفعلون املعجزات كام كانوا يعلمونا فافعلوا أي
يشء ..أي عالمة أو إشارة ألعلم أنني أسري يف الطريق اخلطأ) ..وبالطبع مل أجد أي إجابة.
لقد بكيت ـ حينها ـ كثريا عيل عمر طويل ضاع يف عبادة هذه الصور والتامثيل ..وبعد البكاء
شعرت أنني تطهرت من الوثنية ،وأنني أسري يف الطريق الصحيح طريق عبادة اهلل حقا.
أبو بكر موايبيو:
من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (أبو بكر موايبيو) ،فسألت
الغريب عنه ،فقال :هذا مارتن جون موايبوبو ..اسمه األصيل (مارتن جون موايبوبو) ،وقد
أصبح بعد إعالنه اإلسالم معروف ًا باسم (احلاج أبو بكر جون موايبوبو) ،وهو رئيس األساقفة
التنزاين.
اللوثري
ِّ
ِّ
قلت :فهل التقيت به؟
قال :أجل..
قلت :كيف تم ذلك؟ ..وماذا قال لك؟
قال :كنت يف ذلك اليوم الذي أعلن فيه هذا الرجل إسالمه يف تنزانيا ..لقد كان ذلك يف
األول لعام  ..1986أي قبل يومني من أعياد امليالد..
الثالث والعرشين من شهر كانون َّ

ن
بطريقة
لقد كنت يف الكنيسة مع حشد من املصلني نستمع إليه ،وهو يعزف آالته املوسيق َّية
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تثري مشاعر اجلميع ..ومل نكن نعرف ذلك احلني ما جيول يف خاطر األسقف.
فجأة هنض ،وأعلن إسالمه بقوة ال نظري هلا ،وكأنه يتحدانا ،أو كأنه يتحدى نفسه التي كانت
ول بينه وبني ذلك اإلعالن ..أو كأنه يتذكر يوم الزينة الذي فاجأ فيه السحرة فرعون والناس
مجيعا بإعالن إسالمهم هلل.
ما إن فعل ذلك حتى وقع حشد املص ِّلني يف حالة ن
شلل تام للصدمة ا َّلتي أصابتهم لسامع هذا
أن مساعد ا ق
اخلرب ،إىل درجة َّ
ورصح ألعضاء
ألسقف قام من مقعده فأغلق الباب والنوافذَّ ،
الكنيسة َّ
بأن رئيس األساقفة قد قجن.
الرجل املجنون ..فجاءوا ،و َّفظوا عليه يف الزنزانة حتَّى
وفورا اتَّصلوا بقوات األمن ألخذ َّ
منتصف الليل ،إىل أن جاء َّ
الرجل ا َّلذي ح َّثه عىل دخول اإلسالم ـ وكفله
الشيخ أمحد شيخ ـ وهو َّ
إلطالق

احه.

ومل يكن ذلك إىل بداية لآلالم الكثرية التي تعرض هلا..
صحفي من صحيفة
لقد تعرفت هناك عىل صحفي اسمه (سيمفيوي سيسانتي) ،وهو
ٌّ
القلم ،وقد أخربين بلقائه به ،وقد ذكر يل أن هذا األسقف مل يكن رجال عاديا ،وال رجل دين
بسيط..
فهو مل حيصل فقط عىل شهاديت البكالوريوس واملاجستري يف الالهوت ،بل لديه شهادة
الدكتوراه يف الالهوت والتي حصل عليها من اإلدارة الكنس َّية من إنجلرتا ،باإلضافة إىل باقي
الدَّ رجات العلم َّية التي حصل عليها من برلني يف أملانيا.
العاملي لشؤون إفريقيا ـ والتي
وهلذا املستوى العلمي نصب أمينا عاما ملجلس الكنائس
ِّ
تشمل تنزانيا وكينيا وأوغندا وبوروندي وأجزاء من أثيوبيا والصومال ـ وكان منصبه يف جملس
احلايل للجنة حقوق اإلنسان اجلنوب إفريق َّية بارين بيتيانا ،ورئيس جلنة
الكنائس يفوق الرئيس
َّ
املصاحلة الوطن َّية ا ق
ألسقف ديسموند توتو.
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ن
الرجل قولد قبل  61عام ًا يف بوكابو ،وهي منطقة عىل احلدود مع أوغندا من عائلة
وذكر يل أن
ن
سنوات
سنتني من والدته قامت عائلته بتعميده؛ وبعد مخس
اهتمت بتنشئته تنشئة دينية ،فبعد ْ
كانت تراقبه ن
بفخر وهو يصبح خادم املذبح يف ق
القدَّ اس.
وقد أخرب أبو بكر عن رغبة والده يف انضاممه للكنيسة ،وقد حصل هذا يف اخلامسة
والعرشين من عمره ،حيث استسلم لرغبة والده الذي كان يقول له( :يا بني ،قبل أن أغمض
عيني (أموت) ،سأكون مرسور ًا ْ
إن أصبحت راهب ًا)
وهذا القرار هو ا َّلذي قاده إىل إنجلرتا عام  1964للحصول عىل الدبلوم يف إدارة الكنائس؛
وبعد ذلك ن
بسنة سار إىل أملانيا للحصول عىل البكالوريوس ،وبعودته بعد عا نم أصبح قأسقف ًا
عامالً ،وفيام بعد رجع ليحصل عىل املاجستري.
وقد كان إىل هذا الوقت مقلدا حمضا ،ولكنه يف أثناء ضري للدكتوراه بدأ خيرج من ربقة
التقليد ،وقد ذكر يل أنه قال له( :بدأت أتساءل باندهاش ،فهناك املسيح َّية واإلسالم واليهود َّية
والبوذ َّية ،وكل ن
دين منها يدَّ عي أنَّه احلق؛ فام هي احلقيقة؟ كنت أريد احلقيقة)

ن
نسخة من القرآن
وهكذا بدأ بحثه حتى اختزله إىل األديان الرئيس َّية األربعة ..ثم حصل عىل

الكريم..
وقد ذكر موايبوبو ذلك قائ ً
ال( :حني فتحت القرآن الكريم ،كانت اآليات األوىل ا َّلتي أقرأها
الصمدق ()2ملْ ي ِلدْ وملْ قيولدْ ()3وملْ يكق ْن ل قه كق قف ًوا
هلل أحد()1ا َّق
هي سورة اإلخالص ﴿:قق ْل قهو ا َّق
هلل َّ
أحد(﴾)4
وقد كانت هذه اآليات هي البذور التي نبتت هبا بعد ذلك شجرة إسالمه ..ويف ذلك الوقت
اكتشف َّ
بأن القرآن الكريم هو الكتاب املقدَّ س الوحيد ا َّلذي مل حيصل له أي تشويه.
ن
كخامتة يف رسالتي للدكتوراه .ومل يكن هيمني ْ
إن كانوا سيمنحوين
قال( :وهذا ما قق ْلته
الدكتوراه أم الَّ ،
ألن هذه هي احلقيقة؛ وأنا كنت أبحث عن احلقيقة)
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ويف حالته الذهن َّية هذه ،ذهب إىل قأستاذه املحبوب فان بريغر ،وقد أخرب عن نص احلوار
ثم نظرت إليه يف عينيه ،وسألته :من ِّ
كل األديان ا َّلتي يف
الذي جرى بينهام ،فقال( :أغلقت البابَّ ،
الدنيا ،أهيا هو الدِّ ين احلق؟ فأجابني( :اإلسالم) ،فسألته( :فلامذا أنت إذ ًا لست مسل ًام؟) فقال يل:
ال :أنا أكره العرب؛ وثاني ًا :هل أنت ترى َّ
( َّأو ً
بأين
كل هذا الرتف ا َّلذي أنعم فيه؟ فهل تعتقد ِّ
سأختىل عن ِّ
َّ
اخلاصة
كل ذلك من أجل اإلسالم؟) وعندما تفكَّرت بجوابه ،بدأت أتفكَّر بحالتي
َّ
أيض ًا)
فمنصب موايبوبو ،وسياراته ،كل ذلك خطر عىل باله ..ولذلك مل يستطيع إعالن إسالمه..
ن
وهكذا ظل ن
كاملة ممتلئا هبذه املخاوف إىل أن استطاع أن يقف يف وجهها يف تلك اللحظة
لسنة
احلرجة.
وقد ذكر هلذا الصحفي عن فضل اهلل الذي تداركه قبرؤى بدأت تالحقه ،وآيات من القرآن
جلمع،
الكريم دوامت عىل الظهور أمامه ،و قأناس موشحون بالبياض يأتون إليهَّ ،
خاص ًة يف أ َّيام ا ق
حتَّى مل يستطع أن يقاوم أكثر.
خلراف َّية لألفارقة؟
قلت للصحفي :أمل تكن تلك الرؤى ..وخماوفه منها ترجع لل َّطبيعة ا ق
بأن َّ
قال يل الصحفي :لقد سألت موايبوبو هذا السؤال ،فأجابني :ال؛ ال أظن ًّ
الرؤى
كل ق
س ِّيئةَّ ..
الصحيح ،وتلك ا َّلتي ال تفعل ذلك ..أ َّما هذه
الرؤى ا َّلتي هتديك لالجتاه َّ
فإن هناك تلك ق
الصحيح ،إىل اإلسالم)
عىل وجه اخلصوص -فقد قادتني إىل ال َّطريق َّبعد فرتة سمعت بام حصل هلذا األسقف نتيجة إشهار إسالمه ،فقد علمت بأن الكنيسة
قامت بتجريده من بيته وسياراته ،ومل تستطع زوجه مل ذلك ،فحزمت حقائبها وأخذت
بأهنا ليست قم ً
لزمة بدخول اإلسالم.
أوالدها وتركته ،وذلك عىل الرغم من تأكيد موايبوبو هلا َّ
بقصته ،وقد طلب منه أبوه انتقاد اإلسالم
وعندما ذهب إىل والديه ،ا َّللذ ْين كانا أيض ًا قد سمعا َّ
ً
عالنية ،ومثل ذلك أمه ،ولكنه ظل ثابتا عىل موقفه.
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بعد أن أصبح وحيدا اضطر إىل الرحيل حيث تنتمي عائلته أص ً
ال عىل احلدود بني تنزانيا
وماالوي ..وخالل رحلته جنح إىل بروسيل حيث التقى بزوجته ،وهي راهبة كاثوليك َّية اسمها
األخت (جريترود كيبويا) ،وهي قتعرف اآلن باسم األخت زينت ،ومعها سافر إىل كاييال ،حيث
السابقة بأنه هناك سيجد مسلمني آخرين ،ولكن قبل
أخربه العجوز ا َّلذي منحه املأوى يف الليلة َّ
للصالة ،وهو اليشء ا َّلذي جعل القرو ِّيني خيرجون من
ذلك ،ويف صباح ذلك اليوم رفع اآلذان َّ
منازهلم سائلني املضيف كيف يؤوي رج ً
ال جمنون ًا.
لكن الراهبة ـ التي تزوج هبا بعد ذلك ـ هي التي رصفت عنهم هذه النظرة ،وقد كانت هي
ا َّلتي ساعدته فيام بعد عىل دفع النَّفقات العالج َّية ملشفى اإلرسال َّية األنجليكان َّية حني كان مريض ًا
جد ًا.
ن
سلسلة عىل صدرها ،فكان أن أجابت َّ
بأن ذلك
الصليب يف
وأخربين أنه سأهلا :ملاذا ترتدي َّ
َّ
ألن املسيح قد قصلب عليه ،وقد رد عليها بأنه (لن ققل أن أحدهم قتل أباك ببندق َّي نة ،فهل كنت
ً
حاملة البندق َّية عىل صدرك؟)
ستتجولني
َّ
لقد جعل ذلك الراهبة تفكِّر ..وحني عرض عليها ا ق
ألسقف الزواج الحق ًا ،كان جواهبا
فتزوجا
باإلجيابَّ ،

ِ
الرهبنة.
بأهنا تركت َّ
ًا ،وبعد أربعة أسابيع كتبت إىل مسؤوليها قتعلمهم َّ

وقد سمع َّ
الراهبة ـ هبذا الزواج؛ ويف حلظة وصوهلام
الشيخ ا َّلذي قدَّ م هلام املأوى ـ وهو خال َّ
إىل بيته قنصحا باهلربَّ ،
ألن َّ
ومتوحش ًا
الراهبة غاضب ًا
ِّ
الشيخ كان قيع ِّبىء بندق َّيته ،وكان والد َّ
كاألسد.
انتقل موايبوبو من رفاهية منزل رئيس األساقفة ليعيش يف ن
بيت مبني من ال ِّطني ،وبد ً
ال من
ن
ن
كأمني عام لرشق إفريقيا ،بدأ بكسب قوته
العاملي
الكنيس
كعضو يف املجلس
راتبه الكبري
ِّ
ِّ
اب ،وحر ن
كح َّط ن
اث ألرايض اآلخرين.
َّ
ن
سلسلة من
ويف األوقات ا َّلتي مل يكن يعمل فيها كان يدعو إىل اإلسالم عالنية ،ممَّا قاده إىل
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بالسجن لعدم احرتام املسيح َّية.
األحكام القصرية ِّ
احلج يف عام  ،1988حدث بالء آخر ،حيث قف ِّجر بيته ،وترتب
وحني كان يؤ ِّدي فريضة ِّ
عىل ذلك قتل أطفاله التوائم الثالثة.
وقد ذكر أن من املتسببني يف ذلك ا ق
ألسقف ـ الذي هو ابن خالته ـ ويذكر أنَّه بد ً
ال من أن حيبطه
ذلك فقد فعل العكسَّ ،
ألن عدد ا َّلذين كانوا يعلنون إسالمهم كان يزداد ،وهذا يشمل محاه أيض ًا.
ويف عام  1992اع قت ِقل ملدَّ ة عرشة ن
أشهر مع سبعني من أتباعه ،اهتموا باخليانة ،وكان ذلك
بعد تفجري بعض حمالت بيع حلم اخلنزير ا َّلتي كان قد دَّ ث ضدَّ ها( ،)1وبعد ذلك مبارش ًة هاجر
إىل زامبيا منفي ًا؛ وذلك بعد أن قن ِصح َّ
بأن هناك مؤامرة لقتله.
وذكر بأنَّه يف ِّ
كل يو نم كان قيطلق فيه

احه ،كانت الرشطة تأيت لتعتقله قجمدَّ د ًا ،يقول

وبأهنم سيقاومن اعتقايل من قبل قوات
بأهنن لن يسمحن بذلك! َّ
موايبوبو( :لقد قالت النِّساء َّ
هن اللوايت ساعدنني عىل اهلرب عرب احلدود قمتخفي ًا؛ فقد
األمن بأجسادهن ،وكانت النِّساء أيض ًا َّ
ألبسنني مالبس النِّساء!)
ً
ً
رفيعة،
مكانة
وهذا هو أحد األسباب التي جعلته قيقدِّ ر دور النِّساء( :جيب أن قتعطى النِّساء
الرجل أكثر من
تتفهم ملاذا َّ
وأن قيمنحن تعلي ًام إسالمي ًا ج ِّيد ًا ،وإال فكيف يمكن للمرأة أن َّ
يتزوج َّ
ن
أتزوج بزوجي ال َّثانية ـ
عيل ِّ
بأين جيب أن َّ
امرأة واحدة ..لقد كانت زوجي زينب هي من اقرتحت َّ
السفر إىل اخلارج من أجل الدِّ راسات اإلسالم َّية)
صديقتها شيال ـ حني كان َّ
يتوجب عليها َّ
وقد صادف أن لقيته مرة بعد هذا ،وهو خيطب يف مجع من املسلمني ،وهو يقول هلم ناصحا:
( َّ
إن هناك حرب ًا عىل اإلسالم ..وقد أغرقوا العامل باملطبوعات ..واآلن بالتحديد يعملون عىل جعل
( )1ال نرى من النصح لإلسالم أن يتحدث املسلم يف األرض التي فيها غري مسلمني عن مثل هذه املواضيع ،فذلك يشوه
صورة اإلسالم من جهة ،ويعرض املسلمني الذين قد يشكلون أقلية لألذى من جهة أخرى.

وقد نصح 

معاذا عن مواضيع الدعوة وتدرجها ..وذلك هو األسلوب النبوي األمثل ،انظر يف هذا رسالة (النبي

اهلادي) من هذه السلسلة.
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املسلمني يشعرون بالعار بوصفهم هلم با ق
ألصول ِّيني ،فيجب عىل املسلمني أال يقفوا عند
طموحاهتم َّ
الشخص َّية ،وجيب عليهم أن يتَّحدوا ،فعليك أن تدافع عن جارك إن كنت تريد أن
تكون أنت يف أمان)
سمعته يقول ذلك ،وهو حيض املسلمني عىل أن يكونوا شجعان ًا ،قمستشهد ًا باملركز
العاملي للدَّ عوة وبدور َّ
الشيخ أمحد ديدات الذي كان شديد اإلعجاب به ،وقد سمعته
اإلسالمي
ِّ
ِّ
الرجل ليس قمتع ِّل ًام ،لكن انظر إىل ال َّطريقة ا َّلتي ينرش هبا
يقول عنه خياطب املسلمني( :ذلك َّ
اإلسالم)
الراهب ماركو كوربس:
من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (الراهب ماركو كوربس)،
فسألت الغريب عنه ،فقال :هذا رجل من الفلبني ،وقد صادفته يف رحلة من رحاليت ،فرأيته شديد
احلامس لإلسالم ،متأملا ملا مض من عمره بعيدا عنه ،وقد الحظت يف حديثه نفحة الصدق التي
حدثني عنها معلم السالم ،فرحت أسأله عنه ،وعن

ذلك اجلرص عىل الدعوة لإلسالم،

فقال:
كنت من طائفة وثنية ..وكان جدي وعمتي قم ِ
عاجل ْني روحان َّي ْني يعبدان األصنام واألرواح،
وقد شهدت الكثري من املرىض ا َّلذين جاءوا إليهام من أجل العالج ،وكيف كانوا يربأون ،ولذلك
فقد تس َّببا يف اتباعي ما يؤمنان به.
وعندما وصلت السابعة عرشة من عمري ،الحظت َّ
بأن هناك الكثري من األديان ،وا َّلتي
خمتلفة من التعاليمٌّ ،
ً
وكل منها يدَّ عي بأنَّه الدِّ ين احلق.
وي أنواع ًا
جرب االستامع
عندها تساءلت( :هل َّ
عيل أن أبقى عىل دين عائلتي ،أم ِّأين جيب أن قأ ِّ
يتوجب َّ
إىل األديان األخرى؟)
ويف أحد األيام دعاين ابن عمي حلضور عيد اخلميس يف الكنيسة ،وكان دافعي هو مشاهدة
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ما يفعلونه داخل الكنيسة ،فشاهدهتم يغنون ،ويص ِّفقون ،ويرقصون ،ويبكون رافعني أيدهيم يف
دعائهم ليسوع ..ثم قام الراهب بالوعظ بخصوص اإلنجيل ..ثم ذكر الفقرات األكثر شيوع ًا،
املبرشين ،وهي تلك ا َّلتي تتع َّلق ب قألوه َّية املسيح مثل ما يف (يوحنا ،1:12
وا َّلتي يقتبسها كل ِّ
ويوحنا  ،3:16ويوحنا  ،)32-8:31ويف ذلك الوقت ،ولدت من جديد كمسيحي ،وق ِب ْل قت
يسوع املسيح إهلا ق
وخم ِّلصا.
كان أصدقائي يزوروين َّ
تم تعميدي ،فأصبحت
كل يو نم للذهاب إىل الكنيسة ،وبعد شهرين َّ
ن
كعامل
عضو ًا منتظ ًام يف صالهتم ،وبعد مرور مخسة أعوام ،أقنعني راهبنا بالعمل يف الكهنوت
الصالة ،ثم مع ِّل ًام يف مدرسة األحد ،ثم
متطوع ،ثم أصبحت املنشد الرئييس ،ثم القائد يف َّ
ِّ
أصبحت أخري ًا راهب ًا رسمي ًا يف الكنيسة.
احلرة (! ..؟) وهي بعثة تبشري َّية مثل بعثة
وكان عميل خاضع ًا لبعثة التبشري اإلنجيل َّية القرو َّية َّ
(يسوع هو اهلل) ،و(النارصي) ،و(خبز احلياة) ..وغريها من اجلمعيات.
ن
ن
وآيات منه عن ظهر
أجزاء
بدأت تعليم الناس اإلنجيل وتعاليمه ،وأجربت نفيس عىل حفظ
ن
قلب من أجل الدِّ فاع عن الدِّ ين ا َّلذي كنت قأومن به.
وقد أصبحت فخور ًا بنفيس هلذا املنصب ا َّلذي حظيت به ،وكنت غالب ًا ما أرى ِّأين ال أحتاج
روحي يف داخيل.
أي تعاليم أو نصوص أخرى عدا اإلنجيل ،ولكن مع ذلك ،كان هناك فراغ
إىل ِّ
ٌّ
وص ْمت ،واجتهدت إلرضاء مشيئة اإلله ا َّلذي كنت أعبده ،ومل أكن أجد السعادة
ص َّليت ،ق
َّإال عندما كنت أتواجد يف الكنيسة ..لكن هذا الشعور بالسعادة مل يكن مستمر ًا ،وحتى عندما
كنت أتواجد مع عائلتي.
ومما زاد يف آالمي هذه َّ
أن بعض أصدقائي من الرهبان ماديون ،فهم يغمسون أنفسهم يف
الشهوة اجلسد َّية والفساد ،والتعطش للشهرة.
وعىل الرغم من ِّ
بقوة ،وذلك ألنني كنت أعرف
كل ذلك فقد واصلت مقلدا اعتناقي الدِّ ين َّ
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ـ حسب ما تقوله التعاليم ـ بـ َّ
ولكن القليل منهم قخيْتارون)
(أن الكثريين قيدْ ع ْون،
َّ
كنت دوم ًا قأ ِّ
صيل ليسوع املسيح ليغفر يل ذنويب ،وكذلك ذنوهبم ،فقد كنت أظن بأنَّه هو احلل
لكل مشكاليت ،ولذلك فإنَّه يستطيع االستجابة ِّ
ِّ
لكل دعائي.
أمثلة جيد ًة قم ً
مع ذلك ـ وبالنظر إىل حياة زمالئي من الرهبان ـ ال تستطيع أن جتد بينهم ً
قارنة
بالرع َّية ا َّلتي يعظوهنا ،وهكذا بدأ إيامين خيفت ،وناضلت بصعوبة بالغة عىل العمل يف خدمة
الصالة اجلامع َّية.
َّ
يف أحد األيام ،فكرت يف السفر إىل اخلارج ،وليس ذلك من أجل العمل فقط ،بل ـ وأهم
من ذلك ـ من أجل نرش اسم يسوع كإله ـ بناء عىل قناعتي يف ذلك الوقت ـ وكان يف خطتي الذهاب
أن مشيئة اهلل تعاىل كانت يف حصويل عىل تأشرية ن
إ َّما إىل تايوان أو كورياَّ ،إال َّ
عمل يف بلد مسلم،
وو َّقعت يف احلال عقد ًا ملدَّ ة ثالثة أعوام للعمل فيه.
بعد أسبوعن من وصويل الحظت قأسلوب احلياة املختلف ،كاللغة ،والعادات والتقاليد ،حتى
الطعام ا َّلذي يأكلونه ،فقد كنت جاه ً
ال متام ًا بثقافات اآلخرين.
فلبيني يف املصنع ،وهو مسلم يتك َّلم العرب َّية ،لذلك
لدي زميل
واحلمد هلل ،فقد حدث أن كان َّ
ٌّ
ومع ِّأين كنت متوتِّر ًاَّ ،إال ِّأين حاولت سؤاله عن املسلمني ،وعن دينهم ومعتقداهتم .فقد كنتتاة القتلة ،وأهنم يعبدون الشيطان والفراعنة وحممد ًا ن
بأن املسلمني من عق ِ
أعتقد َّ
كآهلة هلم ـ وحدَّ ثته
َّ
َّ
عن إيامين باملسيح ،وكر ِّد ن
فعل عىل ذلك أخربين َّ
آيتني
أن دينه خيتلف متام ًا عن ديني ،واقتبس يل ْ
من القرآن الكريم كاهنتا املفتاح األول إلسالمي:
أما األوىل ،فمن سورة املائدة ،وهي اآلية ا َّلتي جاء فيها ﴿:ا ْلي ْوم أكْم ْل قت لكق ْم ِدينكق ْم وأ ْمت ْم قت
يت لكق م ْ ِ
ِ ِ
ِ
األ ْسالم ِدين ًا ﴾ (املائدة)3:
عل ْيكق ْم ن ْعمتي ورض ق ق
وأما الثانية ،فمن سورة يوسف ﴿:ما تعبدق ون ِمن د ِ
ون ِه ِإ َّال أ ْسام ًء س َّم ْي قت قموها أ ْن قت ْم وآباؤق كق ْم ما
ْ ق
ْق
ِ
ن ِ
أنْزل ا َّق ِ
ين ا ْلق ِّي قم ول ِك َّن أكْثر الن ِ
َّاس
كْم ِإ َّال َِّ
هلل أمر أ َّال ت ْع قبدق وا ِإ َّال ِإ َّيا قه ذلك الدِّ ق
احل ق
هلل ِهبا م ْن قس ْلطان ِإن ْ ق
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ال ي ْعل قمون ﴾ (يوسف)40:

ن
بصدمة قو َّية ..كانت هي البداية إلسالمي.
لقد أصابتني هاتان اآليتان

وكل يو نم كنَّا نتحدثٌّ ..
بعد ذلك بدأت بمالحظة حياة صاحبي املسلمَّ ..
كل منا يتحدث
محيمني.
صديقني
عن دينه ،حتى أصبحنا يف النِّهاية
ْ
ْ
ويف إحدى املناسبات ذهبنا إىل البلد إلرسال بعض الرسائل .وهناك حدث أن رأيت مجهر ًة
ن
من قأ ن
املبرشين لدي.
ناس كثريين يشاهدون فيل ًام
ملناظرة ألحد أفضل ِّ
بأن هذا ا َّلذي أدعوه بأفضل ِّ ن
وقد أخربين صديقي املسلم َّ
مبرش لدي كان الشيخ أمحد ديدات،
إسالمي مشهور ،فأخربته َّ
مبرش عظيم فقط؛
وهو داعية
بأن رهباننا يف الوطن جعلونا نعتقد بأنَّه ِّ
ٌّ
فإهنا بالتأكيد كانت إلبعادنا
وأخفوا عنَّا شخص َّيته احلقيق َّية بأنَّه داعية مسلم ،ومهام كانت ن َّيتهمَّ ،
عن معرفة احلقيقة.
عىل الرغم ممَّا عرفته ،فقد اشرتيت أرشطة الفيديو ،وبعض الكتب أيض ًا ألقرأ عن اإلسالم.
ً
لكن كربيائي
ويف مكان إقامتنا ،حدَّ ثني صديقي عن قصص األنبياء ،وكنت
حقيقة قمقتنع ًاَّ ،
أبقاين بعيد ًا عن اإلسالم.
إيل يف غرفتي صديق آخر ،وهو مسلم من اهلند ،وأعطاين
يض سبعة أشهر ،حرض َّ
وبعد قم ِّ
ً
نسخة من ترمجة معاين القرآن الكريم باإلنجليز َّية .وفيام بعد قادين إىل البلد ،ثم اصطحبني إىل
املركز اإلسالمي.
هناك قابلت أحد اإلخوة الفلبين ِّيني؛ ودار بيننا نقاش حول بعض املسائل الدين َّية ،وقام بربط
ن
بمقارنة حلياته قبل اإلسالم ـ حني كان مسيحي ًا ـ وبعده؛ ثم رشح يل بعض تعاليم اإلسالم.
ذلك
ويف تلك الليلة املباركة ،دخلت اإلسالم ،وأعلنت دخويل اإلسالم برتديد الشهادتني)
فإين أرى احلقيقة املطلقة ،وهي
د يل قصته ،ثم قال :كنت سابق ًا أتَّبع دين ًا أعمى ،أ َّما اآلن ِّ
املصممة ِّ
َّ
لكل البرش َّية.
أن اإلسالم هو الطريقة األفضل والكاملة للحياة
َّ
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الدكتور جاري ميلر:
من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (الدكتور جاري ميلر) (،)1
فسألت الغريب عنه ،فقال :قال :هذا (جاري ميلر) ..أو كام حيب أن يسمى (عبد األحد عمر)..
وهو كندي األصل ..وقد كان قسيس ًا نشيطا يدعو للمسيحية ،باإلضافة إىل اهتاممه بالرياضيات..
بل كونه عاملا فيها.
وقد كان أول لقاء يل معه أين كنت يف ساحة (! ..؟) أستمع إليه ،وهو يتوجه بخشوع
للملتفني حوله يقول هلم :أهيا املسلمون ،لو أدركتم فضل ما عندكم عيل ما عند غريكم حلمدتم
اهلل أن أنبتكم من أصالب مسلمة ورباكم يف حماضن املسلمني وأنشأكم عيل هذا الدين العظيم.
ثم أضاف :إن معني النبوة ،ومعني األلوهية ،ومعني الوحي ،ومعنى الرسالة ،ومعنى
البعث ،ومعنى احلساب ..كل تلك املعاين ليست إال عندكم ..والفرق بني ما عندكم فيها ،وما
عند غريكم ،كالفرق مابني السامء واألرض.
بعدما انتهى من خطابه الذي يفيض من قلب ممتلئ باخلشوع الصادق اقرتبت منه ألتنسم
رائحة الصدق التي نبعت من كالمه.
قال يل :لقد جذبني هلذا الدين وضوح العقيدة ،ذلك الوضوح الذي ال أجده يف عقيدة
سواها.

برش سابق ،وقد كان الدكتور
( )1هو الدكتور جاري ميلر (عبد األحد عمر) عامل يف الرياضيات والالهوت
املسيحي و قم ِّ
ِّ
ن
ن
كثرية يف اإلنجيل.
تناقضات
ميلر يف إحدى فرتات حياته نشط ًا يف التبشري املسيحي ،ولكنَّه بدأ مبكِّر ًا باكتشاف
ويف سنة  ،1978حصل أن قرأ القرآن الكريم قمتو ِّقع ًا بأنَّه أيض ًا سيحوي خليط ًا من احلقيقة والزَّ ْيف .لكنَّه ذهل باكتشافه َّ
أن
رسالة القرآن الكريم كانت قمطابق ًة لنفس جوهر احلقيقة ا َّلتي استخلصها من اإلنجيل .فدخل اإلسالم ،ومنذئذ أصبح نشط ًا
بتقديمه للناس ،بام يف ذلك استخدام املذياع والربامج التلفاز َّية .وهو أيض ًا مؤ ِّلف للعديد من املقاالت والنرشات اإلسالميَّة،
نذكر منها (:ر ٌّد موجز عىل املسيحيَّة – وجهة نظر املسلم"،و"القرآن العظيم"،و"خواطر حول (براهني) قألوهيَّة
املسيح"،و" قأ قس قس عقيدة املسلم"،و"الفرق بني اإلنجيل والقرآن"،و"املسيح َّية التبشري َّية – ليل ملسلم".
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قلت :هذه اجلملة ..فام التفاصيل؟
قال :لقد كنت أحب الرياضيات حبا شديدا ..وقد كان

حبي هلا هو حب املنطق أو

التسلسل املنطقي لألمور..
قلت :فهل قادتك الرياضيات لإلسالم؟
قال :تستطيع أن تقول ذلك ..يف يوم من األيام أردت أن أطبق املنهج املنطقي مع القرآن..
لقد قرأته بحثا عن بعض األخطاء التي تعزز موقفي عند دعويت للمسلمني للمسيحية ...وكنت
أتوقع أن أجد القرآن كأي كتاب برشي تلوح عليه آثار املؤلف ،وآثار البيئة التي أبدع فيها.
قلت :فام وجدت؟
قال :وجدت ما هبرين ..لقد وجدت أن القرآن ذلك الكتاب القديم الذي كتب منذ  14قرنا
ال يتكلم عن الصحراء وال عن البيئة العربية ..بل وال عن حممد وحياة حممد كشأن الكتاب
املقدس عندنا ..بل هو كتاب حيتوي عىل أشياء ال توجد يف أي كتاب آخر يف هذا العامل.
كنت أتوقع أن أجد بعض األحداث العصيبة التي مرت عىل النبي حممد  مثل وفاة زوجته
خدجية أو وفاة بناته وأوالده ..لكني مل أجد شيئا من ذلك.
بل وجدت فوق ذلك ..وهو ما أوقعني يف حرية عظيمة ..أن هناك سورة كاملة يف القرآن
تسمى سورة مريم ،وفيها ترشيف ملريم ـ عليها السالم ـ وال يوجد مثيل هلا يف كتب املسيحيني وال
يف أناجيلهم ..ويف نفس الوقت مل أجد سورة باسم عائشة أو فاطمة.
ومثل ذلك وجدت أن عيسى عليه السالم ذكر باالسم  25مرة يف القرآن يف حني أن النبي
حممد  مل يذكر إال  4مرات فقط.
ثم أخذت أقرأ القرآن بتمعن أكثر لعيل أجد مأخذا عليه ..لكني مل أجد إال ما يبهرين:
هلل لوجدق وا ِف ِيه
لقد قرأت مرة قوله تعاىل ﴿:أفال يتد َّب قرون ا ْل قق ْرآن ول ْو كان ِم ْن ِعن ِْد غ ْ ِري ا َِّ
ْاخ ِتالف ًا ك ِثري ًا ﴾ (النساء ،)82:فمألتني باحلرية ..فمن املبادئ العلمية املعروفة يف الوقت احلارض
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مبدأ إجياد األخطاء أو تقيص األخطاء يف النظريات إىل أن تثبت صحتها ..Falsification test
والعجيب أن القرآن الكريم يدعوا املسلمني وغري املسلمني إىل إجياد األخطاء فيه ولن جيدوا.
ومع كثرة بحوثي ومطالعايت مل أجد مؤلفا يف العامل يمتلك اجلرأة ،ليؤلف كتابا ،ثم يقول عنه
(هذا الكتاب خايل من األخطاء) ..ولكن القرآن عىل العكس متاما ال يقول لك (ال يوجد أخطاء)
فقط ،بل يعرض عليك أن جتد فيه أخطاء ،ولن جتد.
ومن اآليات التي استوقفتني ،وهبرتني ﴿:أومل ير ا َّل ِذين كفروا أ َّن السامو ِ
ات و ْاأل ْرض كانتا
َّ
ق
ْ
ِ
ِ
يش نء حي أفال قيؤْ ِم قنون﴾ (االنبياء)30:
رتْق ًا ففت ْقن قامها وجع ْلنا من ا ْملاء كق َّل ْ
لقد وجدت أن هذه اآلية هي بالضبط موضوع البحث العلمي الذي حصل عىل جائزة نوبل
يف عام  ،1973وكان عن نظرية االنفجار الكبري ،وهي تنص أن الكون املوجود هو نتيجة انفجار
ضخم حدث منه الكون بام فيه من ساموات وكواكب ..فالرتق هو اليش املتامسك يف حني أن
الفتق هو اليشء املتفكك (.. )1
الشي ِ
ومن اآليات التي استوقفتني قوله تعاىل﴿:وما تنزَّ ل ْت ِب ِه َّ
اطنيق ( )210وما ينْب ِغي هلق ْم
الشيط ِ
وما يست ِطيعون(( ﴾)211الشعراء) ،وقوله تعاىل ﴿:ف ِإذا قر ْأت ا ْل ققرآن فاست ِع ْذ ِبا َِّ ِ
ان
هلل من َّ ْ
ْ ق
ْ
ْ
الر ِج ِ
يم ﴾ (النحل)98:
َّ
التفت إيل ،وقال :أرأيت ..هل هذه طريقة الشيطان يف كتابة أي كتاب ..يؤلف كتابا ،ثم
يقول قبل أن تقرأ هذا الكتاب جيب عليك أن تتعوذ مني.
إن هذه اآليات من األمور اإلعجازية يف هذا الكتاب املعجز ..وفيها رد منطقي لكل من قال
هبذه الشبهة.
ومن السور التي استوقفتني سورة املسد ﴿:ت َّب ْت يدا أ ِيب هل ن
ب ( )1ما أغْ نى ع ْن قه ما قل قه وما
ب وت َّ
احلط ِ
كسب ( )2سي ْصىل ن ًارا ذات هل ن
ب ( )3وا ْمرأ قت قه محَّالة ْ
ب (ِ )4يف ِج ِيدها ح ْبل ِم ْن مس ند (﴾)5
( )1انظر التفاصيل العلمية املرتبطة هبذه اآلية يف (معجزات علمية) من هذه السلسلة.
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(املسد)
لقد علمت أن هذا الرجل أبا هلب كان يكره اإلسالم كرها شديدا ،لدرجة أنه كان يتبع حممدا
 أينام ذهب ليقلل من قيمة ما يقوله الرسول  ..فإذا رأى الرسول  يتكلم إىل أناس غرباء،
فإنه ينتظر حتى ينتهي الرسول من كالمه ليذهب إليهم ثم يسأهلم ماذا قال لكم حممد؟ ..لو قال
لكم أبيض ،فهو أسود ،ولو قال لكم ليل فهو هنار.
وقبل  10سنوات من وفاة أيب هلب نزلت هذه السورة ،وهي تقرر أن أبا هلب سوف يذهب
إىل النار  ،أي بمعنى آخر أنه لن يدخل اإلسالم.
وخالل عرش سنوات كاملة كل ما كان عىل أيب هلب أن يفعله هو أن يأيت أمام الناس ويقول:
(حممد يقول أين لن أسلموسوف أدخل النار ،ولكني أعلن اآلن أين أريد أن أدخل يف اإلسالم
وأصبح مسلام ..اآلن مارأيكم هل حممد صادق فيام يقول أم ال؟هل الوحي الذي يأتيه وحي
إهلي؟)
لكن أبا هلب مل يفعل ذلك ،مع أن كل أفعاله كانت هي خمالفة الرسول  لكنه مل خيالفه يف
هذا األمر.
لقد كانت لدية عرش سنوات ليهدم اإلسالم بدقيقة واحدة ،ولكن ألن هذا الكالم ليس
كالم حممد  ولكنه وحي ممن يعلم الغيب ويعلم أن أبا هلب لن يسلم فإن أبا هلب مل يسلم.
كيف ملحمد  أن يعلم أن أبا هلب سوف يثبت ما يف السورة إن مل يكن هذا وحيا من اهلل؟..
بل كيف يكون واثقا خالل عرش سنوات كاملة أن ما لديه حق لو مل يكن يعلم أنه وحيا من اهلل؟
لكي يضع شخص هذا التحدي اخلطري ليس له إال معنى واحد هذا وحي من اهلل(.)1
وقد ذكر يل هذا الدكتور الفاضل أن من املعجزات الغيبيبة التي استوقفته ،وجعلته يراجع
نفسه التحدي القرآين للمستقبل بأشياء اليمكن أن يتنبأ هبا اإلنسان وهي خاضعة لنفس االختبار
( )1انظر املزيد من النبوءات الغيبية وتفاصيلها يف رسالة (معجزات حسية) من هذه السلسلة.
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السابق أال وهو  Falsification testsأو مبدأ إجياد األخطاء حتى تتبني صحة اليشء املراد
اختباره.
فالقرآن ـ مثال ـ يذكر أن اليهود هم أشد الناس عداوة للمسلمني ،وهذا مستمر اىل وقتنا
احلارض ،فأشد الناس عداوة للمسلمني هم اليهود.
وهذا يعترب ديا عظيام ،ذلك أن اليهود لدهيم الفرصة هلدم اإلسالم بأمر بسيط أال وهو أن
يعاملوا املسلمني معاملة طيبة لبضع سنني ،ويقولون عندها( :ها نحن نعاملكم معاملة طيبة،
والقرآن يقول إننا أشد الناس عداوة لكم  ،إذن القرآن خطأ! ،ولكن هذا مل حيدث خالل 1400
سنة !! ولن حيدث ،ألن هذا الكالم نزل من الذي يعلم الغيب وليس كالم إنسان)
التفت إيل ،وقال :هل رأيت أن اآلية التي تتكلم عن عداوة اليهود للمسلمني تعترب ديا
للعقول ،فاهلل تعاىل يقول ﴿:لت ِجد َّن أشدَّ الن ِ
َّاس عداو ًة لِ َّل ِذين آم قنوا ا ْلي قهود وا َّل ِذين أ ْرشكق وا
ولت ِجد َّن أ ْقرهبم مود ًة لِ َّل ِذين آم قنوا ا َّل ِذين قا قلوا ِإنَّا نصارى ذلِك ِبأ َّن ِمنْهم ِقس ِ
يسني و قر ْهبان ًا وأ َّهنق ْم
ق ْ َّ
ق ْ ِّ
كْربون ﴾ (املائدة)82:
ال ي ْست ِ ق
ومن اآليات التي ذكر يل هذا الدكتور الفاضل أهنا استوقفته تلك اآليات التي تنبئ عن وحي
ب قن ِ
اهلل لرسول اهلل  بام يف القرآن من الغيوب ..فاهلل تعاىل يقول ﴿:ذلِك ِم ْن أنْب ِاء ا ْلغ ْي ِ
وح ِيه
ِإل ْيك وما كق نْت لد ْ ِهي ْم ِإ ْذ قي ْل ققون أ ْقالم قه ْم أ قهي ْم يكْ قف قل م ْريم وما كق نْت لد ْ ِهي ْم ِإ ْذ خيْت ِص قمون ﴾ (آل
ب قن ِ
عمران ،)44:ويقولِ ﴿:ت ْلك ِم ْن أنْب ِاء ا ْلغ ْي ِ
وحيها ِإل ْيك ما كق نْت ت ْعل قمها أنْت وال ق ْو قمك ِم ْن
ب قن ِ
رب ِإ َّن ا ْلع ِاقبة لِ ْل قمت َِّقني) (هود ،)49:ويقول ﴿:ذلِك ِم ْن أنْب ِاء ا ْلغ ْي ِ
وح ِيه ِإل ْيك وما
ق ْب ِل هذا ف ْ
اص ِ ْ
كق نْت لد ْ ِهي ْم ِإ ْذ أ ْمج قعوا أ ْمر قه ْم و قه ْم ي ْمكق قرون) (يوسف)102:
لقد قال يل الدكتور ميلر بعد أن قرأ عيل هذه اآليات( :ال يوجد كتاب مما يسمى بالكتب
الدينية املقدسة يتكلم هبذا األسلوب ،كل الكتب األخرى عبارة عن جمموعة من املعلومات التي
ختربك من أين أتت هذه املعلومات  ،عىل سبيل املثال الكتاب املقدس عندما يناقش قصص
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القدماء فهو يقول لك امللك فالن عاش هنا وهذا القائد قاتل هنا معركة معينة وشخص آخر كان
له عدد كذا من األبناء وأسامءهم فالن وفالن..
والكتاب املقدس دائام خيربك إذا كنت تريد املزيد من املعلومات يمكنك أن تقرأ الكتاب
الفالين أوالكتاب الفالين ألن هذه املعلومات أتت منه.
وهذا كله بعكس القرآن الذي يمد القارىء باملعلومة ،ثم يقول :لك هذه معلومة جديدة..
بل ويطلب منك أن تتأكد منها إن كنت مرتددا يف صحة القرآن بطريقة ال يمكن أن تكون من
عقل برش ..واملذهل يف األمر هو أهل مكة يف ذلك الوقت ـ أي وقت نزول هذه اآليات ـ ومرة
بعد مرة كانوا يسمعوهنا ويسمعون التحدي بأن هذه معلومات جديدة مل يكن يعلمها حممد 
وال قومه  ،،بالرغم من ذلك مل يقولوا :هذا ليس جديدا بل نحن نعرفه  ،أبدا مل حيدث أن قالوا
مثل ذلك ومل يقولوا :نحن نعلم من أين جاء حممد هبذه املعلومات  ،أيضا مل حيدث مثل هذا ،
ولكن الذي حدث أن أحدا مل جيرؤ عىل تكذيبه أو الرد عليه ألهنا فعال معلومات جديدة كليا،
وليست من عقل برش ،ولكنها من اهلل الذي يعلم الغيب يف املايض واحلارض واملستقبل)
قلت :أرى أن النبوءات التي مألتك باالنبهار يف القرآن؟
قال :ليست وحدها ..بل كل القرآن هبرين ..كل آية من آياته ،بل كل كلمة من كلامته..
ن
بحار ًا يف
قصة إىل تورونتو بكندا عن
رجل كان َّ
أذكر أنه قبل بضع سنوات ،وصلتنا َّ
ً
ترمجة ملعاين
األسطول التجاري ،ويكسب رزقه من عمله يف البحر ،وقد أعطاه أحد املسلمني
البحار يعرف شيئ ًا عن تاريخ اإلسالم ،لكنَّه كان ً
مهتام بقراءة
القرآن الكريم ليقرأها ،ومل يكن هذا َّ
القرآن الكريم .وعندما أهنى قراءته ،محله وعاد به اىل املسلم ا َّلذي أعطاه إياه ،وسأله ( :قحم َّمد هذا..
بحار ًا؟) ،فقد كان الرجل مندهش ًا من تلك الدِّ َّقة ا َّلتي يصف هبا القرآن العاصفة عىل سطح
أكان َّ
الصحراء)
البحر .وعندما جاءه الرد( :ال ،يف احلقيقة مل يكن.
فمحمد عاش يف َّ
َّ
القرآين
لقد كان هذا كافي ًا له ل قيعلن إسالمه عىل الفور ،لقد كان قمتأ ِّثر ًا جد ًا بالوصف
ِّ
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مر ًة يف ِخض ِّمها ،وكان لذلك يعلم أنَّه أي ًا من كان ا َّلذي كتب
للعاصفة البحر َّية ،ألنَّه بنفسه كان َّ
هذا الوصف ،فإنَّه ال قبدَّ وقد عاش هذه العاصفة بنفسه ،فالوصف ا َّلذي جاء يف القرآن عن
العاصفة مل يكن شيئ ًا يستطيع أن يكتبه أي ن
كاتب من حمض خياله ،واملوج ا َّلذي من فوقه موج من
فوقه سحاب مل يكن شيئ ًا يمكن ألحدهم ختيله والكتابة عنه ،بل إنَّه وصف كتبه من يعرف حق ًّا
كيف تبدو العاصفة البحر َّية.
أن القرآن ليس مرتبط ًا بزمان أو مكان ،ومن املؤكد َّ
التفت إيل ،وقال :هذا مثل واحد عىل َّ
أن
الصحراء قبل أربعة عرش قرن ًا
عرب عنها ال يمكن أن يكون أصلها من َّ
اإلشارات العلم َّية ا َّلتي قي ِّ
مضت.
لقرون عدَّ نة قبل ظهور رسالة ن
ن
الذرة وضعها
حممد  ،كانت هناك نظر َّية معروفة عن َّ
َّ
الفيلسوف اليوناين ديموقريتوس ،فهذا الفيلسوف وا َّلذين جاءوا من بعده افرتضوا َّ
أن املا َّدة
ن
ن
ن
الذرات .وكان العرب أيض ًا قد
َّ
تتكون من دقائق صغرية غري مرئ َّية وغري قابلة لالنقسام تسمى َّ
ألِ قفوا هذا املفهوم ،فكانت يف الواقع كلمة (ذرة) يف العربية تعني أصغر ن
جزء كان معروف ًا لإلنسان.
َّ
َّ
فإن العلم احلديث قد اكتشف َّ
أ َّما اآلن َّ
الذرة ا َّلتي
بأن هذه الوحدة األصغر للام َّدة ـ وهي َّ
كوناهتا.
مل نفس خصائص املادة ا َّلتي تنتمي إليها ـ يمكن تقسيمها إىل قم ِّ
وهذه حقيقة جديدة قتعد نتاج ًا للتطور يف القرن املايض ،فمن املثري جد ًا لالهتامم َّ
أن هذه
املعلومة كانت قد قو ِّثقت فع ً
ال يف القرآن الكريم قبل ذلك بأربعة عرش قرن ًا ،وا َّلذي يقول اهلل تعاىل
ون ِيف ش ْأ نن وما ت ْت قلو ِم ْنه ِمن ققر ن
فيه ﴿:وما تكق ق
آن وال ت ْعم قلون ِم ْن عم نل ِإ َّال كق نَّا عل ْيكق ْم قش قهود ًا ِإ ْذ
ق ْ ْ
يضون ِف ِيه وما ي ْعزق قب ع ْن ر ِّبك ِم ْن ِم ْثق ِ
ال ذ َّر نة ِيف ْاأل ْر ِ
السام ِء وال أ ْصغر ِم ْن ذلِك وال
قت ِف ق
ض وال ِيف َّ
اب قم ِب ن
أكْرب ِإ َّال ِيف ِكت ن
ني) (يونس)61:
فبال أدنى شك َّ
للعريب يف ذلك الوقت،
أن مثل هذا الترصيح مل يكن شيئ ًا مألوف ًا حتَّى
ِّ
فبالنسبة له كانت الذرة هي أصغر ن
يشء موجود ،وهذا دليل عىل َّ
أن القرآن مل يعف عليه الزَّ من.
َّ
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قلت :أرى لك اهتامما آخر باإلعجاز العلمي الذي يذكر املسلمون بأنه موجود يف القرآن؟
ن
بطريقة علم َّي نة حقيق َّي نة ممكن للغاية ،وذلك َّ
قال :أجلَّ ..
ألن القرآن
إن فهم القرآن الكريم
خاصة أو األديان األخرى عا َّمةَّ .
إن يف
الكريم يقدِّ م شيئ ًا ال تقدِّ مه الكتب السامو َّية األخرى َّ
القرآن ما يطلبه العلامء .هناك الكثري يف هذه األيام ممَّن لدهيم نظري ن
ات عن طريقة عمل الكون،
َّ
َّ
َّإهنم يف ِّ
لكن جمتمع أهل العلم ال يك ِّلف نفسه حتَّى باالستامع إليهم .وذلك
كل مكان من حولناَّ ،
َّ
العلمي -وخالل القرن املايض -وضع رشط ًا لقبول مناقشة النظر َّيات اجلديدة،
ألن املجتمع
َّ
وهو ما قيس َّمى (اختبار الزَّ يف) فهم يقولون( :إن كانت لديك نظر َّية ،فال تزعجنا هبا حتى رض
ن
ً
صواب أم عىل خطأ)
طريقة ما قتثبت إن كنت عىل
لنا مع هذه النظر َّية
السبب ا َّلذي جعل العلامء يستمعون إلينشتاين يف مطلع
مثل هذا االختبار كان بالتأكيد هو َّ
ن
جديدة ،وقال( :أنا أعتقد َّ
بأن الكون يعمل هبذه ال َّطريقة ،وها هي
هذا القرن .لقد جاء بنظر َّي نة
ن
ثالث قط قر نق ل قتثبت ْ
ست سنوات،
إن كنت خمطئ ًا!)
بعدئذ وضع العلامء نظر َّيته ت االختبار ملدَّ ة ِّ
فنجح ْت يف اجتياز االختبارات ،وبالطرق ال َّثالث ك ِّلها.
طبع ًا ،هذا مل يثبت أنَّه كان عظي ًام ،بل أثبت فقط أنَّه يستحق ْ
أن قيستمع له ،ألنَّه قال( :هذه
هي نظر َّيتيْ ،
جربوا ذاك)
وإن أردتم إثبات ِّأين خمطئ فافعلوا هذا أو ِّ
بالضبط ما يقدِّ مه القرآن الكريم ..بعض هذه االختبارات أصبحت مفروغ ًا منها
وهذا هو َّ
صحتها ،والبعض اآلخر ما زال قائ ًام إىل يومنا هذاَّ .
إن القرآن يشري أساس ًا إىل أنَّه
حيث َّإهنا أثبتت َّ
إذا مل يكن هذا الكتاب هو ما يدَّ عيه ،فام عليكم َّإال أن تفعلوا هذا أو ذاك لتثبتوا أنَّه قمز َّيف ،وخالل
ن
مرت مل يستطع أحد بالطبع أن يفعل هذا أو ذاك فيثبت ذلك ،لذلك ما زال
ألف وأربعامئة سنة َّ
يعترب صحيح ًا وأصيالً.
ن
مناظرة حول اإلسالم مع أحد من غري املسلمني ـ
وهلذا أنا أقرتح عىل من يريد أن يدخل يف
بداية َّ
وأن املسلمني عىل الباطل ـ أن يضع ً
أن لدهيم احلقيقة َّ
ا َّلذين يدَّ عون َّ
حلج ِج األخرى
كل ا ق
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ن
اختبار للزَّ يف يف دينك؟ هل يوجد يف دينك ما يمكن أن
جانب ًا وأن يسأله ما ييل( :هل يوجد أي
قي ِّبني أنَّكم عىل خطأ إن استطعت أنا أن قأثبت ذلك؛ هل يوجد أي يشء؟!
التفت إيل ،وقال :أستطيع أن أعدك منذ اآلن أنَّه لن يكون لدى أي منهم أي اختبار أو إثبات؛
ن
يتوجب عليهم حني عرضهم ما يؤمنون به عىل
ألهنم ليس لدهيم أدنى فكرة أنَّه َّ
ال يشء!وذلك َّ
أهنم خمطئون إن استطاعوا.
النَّاس أن يقدِّ موا هلم الفرصة إلثبات َّ
ومع هذاَّ ،
فإن اإلسالم يقدِّ م هلم ذلك .ومثال رائع عىل كيف َّية تزويد القرآن الكريم اإلنسان
ن
بفرصة ليتث َّبت من أصالته ،وأن (يثبت زيفه) جاء يف السورة الرابعة .وأقول بصدق ِّأين كنت
هلل
مرة ﴿:أفال يتد َّب قرون ا ْل قق ْرءان ول ْو كان ِم ْن ِعن ِْد غ ْ ِري ا َِّ
مندهش ًا حني اكتشفت هذا التحدِّ ي َّ
ألول َّ
لوجدق وا ِف ِيه ْاخ ِتال ًفا ك ِث ًريا ﴾ (النساء )82
ن
أي
فهذا يم ِّثل دِّ ي ًا واضح ًا لغري املسلمني ،ألنَّه (وبطريقة غري مبارشة) يدعوهم إلجياد ِّ
وحق ًا -إن وضعنا اجلد َّية أو الصعوبة يف هذا التحدِّ ي جانب ًاَّ -
خطأَّ .
فإن تقديم مثل هذا التحدِّ ي
األول -ليس حتَّى من طبيعة البرش ،فهو يتعارض مع تكوين الشخص َّية البرش َّية.
يف املقام َّفاإلنسان ال يتقدَّ م الخت ن
ً
للمص ِّح ِح يقول
ثم بعد إهناء االختبار يكتب
ملحوظة ق
بار يف املدرسةَّ ،
فيها( :هذه اإلجابات مثال َّية ،وال يوجد فيها أي خطأ .فجد خط ًأ واحد ًا إن استطعت!) فاإلنسان
ن
ببساطة ال يفعل ذلك .فذاك املع ِّلم ما كان ليذوق طعم النَّوم حتى جيد خط ًأ ما! ومع ذلك َّ
فإن
هذه هي ال َّطريقة ا َّلتي يصل هبا القرآن إىل النَّاس.
يتكرر يف القرآن كثري ًا ،ويتعامل مع قنصح
سكت قليال ،ثم قال :موقف آخر مثري للدَّ هشة َّ
ن
ِ
ثم قيعطيه النَّصيحة بأنَّه إن كان يريد أن يعرف أكثر
القارئ ،فالقرآن قي ْعل قم القارئ عن حقائق خمتلفة َّ
ن
عندئذ َّإال أن يسأل أولئك ا َّلذين يملكون العلم
عن هذا أو ذاك ،أو إن كان يشك فيام قيل ،فام عليه
ن
ِ
أي خلف َّي نة
واملعرفة .وهذا موقف مدهش ،فمن غري املعتاد أن قيؤ َّلف كتاب من قب ِل إنسان ال يملك َّ
ن
وبعدئذ ينصح القارئ بأن
جغراف َّية ،أو نبات َّية ،أو أحيائ َّية ،ويبحث فيه مثل هذه املوضوعات،
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يسأل أهل العلم إن كان يف ر ْي ن
ب من يشء .يقول اهلل تعاىل يف القرآن العظيم ﴿:وما أ ْرس ْلنا ق ْبلك
ِ
الذ ِ
اسأ قلوا أ ْهل ِّ
كْر ِإ ْن كق ْن قت ْم ال ت ْعل قمون ﴾ (األنبياء )7
ِإ َّال ِرج ًاال قنوحي ِإل ْي ِه ْم ف ْ
كل ن
يف ِّ
عرص من العصور السابقة ـ وحتَّى اآلن ـ كان هناك علامء مسلمون يتت َّبعون إرشادات
ن
ن
لعصور
اكتشافات مذهلة ،فإذا نظر أحدنا إىل أعامل العلامء املسلمني
توصلوا إىل
القرآن ،وقد َّ
ن
عديدة مضت ،فسيجد َّأهنم كانوا ممتلئني باالستشهادات القرآن َّية ،فأعامهلم قت ِّبني َّأهنم قاموا
مكان ما عن ن
ن
أن سبب بحثهم يف مثل هذا املكان أو ذاك َّ
يشء ما ،وقد أكَّدوا َّ
بالذات
بالبحث يف
َّ
ألن القرآن أرشدهم يف ذلك االجتاه.
فمث ً
ثم حيث القارئ عىل البحث يف ذلك ،فهو يعطي
ال يشري القرآن إىل خلق اإلنسانَّ ،
ن
القارئ ً
معلومات أكثر عن ذلك ،وهذه هي نوع َّية األشياء
ملحة أين يبحث ،وخيربه بأنَّه سيجد
ا َّلتي يبدو َّ
أن املسلمني اليوم يبحثوهنا بتوسع.
سأرضب لك مثال عىل ذلك ..قبل عدَّ ة سنوات ،قام بعض املسلمني بجمع ِّ
كل اآليات
ثم
القرآن َّية ا َّلتي تتحدَّ ث عن علم األ ِجنَّة ،وهو العلم ا َّلذي يدرس مراحل ِّ
الرحم؛ َّ
نمو اجلنني يف َّ
قالوا( :هذا ما يقوله القرآن الكريم .فهل هو حق؟)
الذ ِ
يف احلقيقة ،لقد أخذوا يف هذا بنصيحة القرآن الكريم ﴿:ف ْاسألوا أ ْهل ِّ
كْر ِإ ْن كق ْن قت ْم ال
ت ْعل قمون ﴾(النحل ..)43:وحصل أن اختاروا أستاذ ًا جامعي ًا يف علم األجنَّة من جامعة تورونتو
يف كندا ،ومل يكن مسل ًام .هذا األستاذ قيدعى (كيث موور) ،وهو مؤ ِّلف للعديد من الكتب يف علم
ثم قالوا له( :هذا ما
ربزين يف هذا املجالَّ ،
وجهوا له الدَّ عوةَّ ،
األجنَّة ،و قيعد من اخلرباء العامل ِّيني ا قمل ِّ
يقوله القرآن الكريم فيام خيص ختصصكم .فهل هو صحيح؟ ..ماذا تستطيع أن ختربنا عن
كل املساعدة ا َّلتي احتاجها يف الرتمجة َّ
ذلك؟) ..وأثناء إقامته يف بالد املسلمني ،قدَّ موا له َّ
وكل
العون ا َّلذي كان يطلبه.
لقد كان مذهو ً
غري بعض النصوص يف كتبه ،فقد قام يف الطبعة
ال جد ًا بام وجد بحيث أنَّه َّ
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الثانية من (تاريخ علم األجنَّة) بإضافة بعض املواد ا َّلتي مل تكن موجودة يف الطبعة األوىل ،وذلك
بوضوح أن القرآن الكريم سابق لزمانهَّ ،
ملا وجده يف القرآن الكريم ،وحق ًا َّ
ن
وأن
صور
فإن هذا قي ِّ
أولئك ا َّلذين يؤمنون به يعرفون ما ال يعرفه اآلخرون(.)1
ابتسم ،ثم قال :لقد كان من دواعي

وري ِّأين أجريت لقا ًء تلفازي ًا مع الدكتور كيث

طو ً
ال حول هذا املوضوع ،وكان ذلك باالستعانة بالصور التوضيح َّية وغريها،
موور ،و دَّ ثنا قم َّ
ً
وقد ذكر َّ
معروفة إىل ما قبل
نمو اإلنسان مل تكن
بأن بعض األشياء ا َّلتي ذكرها القرآن الكريم عن ِّ
ثالثني عام ًا ،لقد ذكر يف الواقع موضوع ًا قمع َّين ًا بشكل خاص ،وهو وصف القرآن الكريم
نموهَّ ،
وأن هذا الوصف كان جديد ًا بالنسبة إليه ،ولكنَّه عندما
لإلنسان بالعلقة يف إحدى مراحل ِّ
تفحص األمر وجده حقيقة ،وهكذا أضافه إىل كتابه .لقد قال( :مل خيطر ببايل ذلك أبد ًا من قبل)،
َّ
وهلذا فقد ذهب إىل قسم علم احليوان وطلب صور ًة للعلقة ،وعندما وجد َّأهنا تشبه اجلنني متام ًا
يف هذه املرحلة من النموَّ ،قرر أن يضع الصورتني يف أحد كتبه (صورة اجلنني وصورة العلقة).
بعد ذلك قام الدكتور موور أيض ًا بتأليف ن
الرسيري ،وعندما نرش هذه
كتاب عن علم األجنَّة
ِّ
ضج ًة كبري ًة يف ِّ
كل أنحاء كندا.
املعلومات يف تورونتو س َّببت َّ
الصفحات األوىل ويف مجيع أنحاء كندا ،وبعض العناوين
لقد كانت يف بعض الصحف عىل َّ
الرئيس َّية كانت شديدة ال َّطرافة .فمث ً
ال ،كان أحد العناوين الرئيس َّية يقول( :يشء مدهش قو ِجد يف
ن
كتاب قديم!)
ويبدو واضح ًا من هذا املثل َّ
ن
الضجة،
بوضوح حول ماذا كانت كل تلك
أن النَّاس مل يفهموا
َّ
أن أحد الصحفيني سأل الدكتور موور( :أال تعتقد َّ
وأحد األمور ا َّلتي حدثت حق ًا َّ
أن العرب ر َّبام
يتغري
كانوا يعرفون هذه املعلومات عن هذه األشياء ،أي عن وصف اجلنني ،وعن شكله وكيف َّ
ن
الوحيش عىل طريقتهم –
بيشء من الترشيح
وينمو؟ فر َّبام مل يكن هناك علامء ،ولكنَّهم ر َّبام قاموا
ِّ
( )1انظر التفاصيل العلمية املرتبطة هبذا ،وبأقوال هذا الدكتور يف رسالة (معجزات علمية) من هذه السلسلة.
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أي قاموا بتقطيع النَّاس وتفحص هذه األشياء)
أن َّ
فأشار له الدكتور عىل الفور بأنَّه نيس شيئ ًا يف غاية األمه َّية ،وهو َّ
كل صور اجلنني ا َّلتي
عق رضت يف الفيلم قد جاءت من ن
صور قأ ِخذت عن طريق املجهر؛ وأضاف قائ ً
ال( :ليست املسألة
هي ْ
إن كان أحد النَّاس قد حاول اكتشاف علم األجنَّة قبل أربعة عرش قرن ًا مضت ،ولكنَّها يف أنَّه
لو حاول ذلك فإنَّه مل يكن باستطاعته رؤية ن
يشء عىل اإلطالق!)
فكل ما يصفه القرآن الكريم عن شكل اجلنني هو عندما يكون صغري ًا جد ًا وال قيرى بالعني
ن
بحاجة إىل ن
جمهر لريى ذلكَّ ،إال َّ
أن مثل هذه اآللة مل قتكتشف َّإال قبل أكثر من
املجردة ،لذا فاملرء
َّ
مائتي عا نم بقليل.
وأضاف الدكتور موور ساخر ًا( :ر َّبام كان لدى أحدهم ـ قبل أربعة عرش قرن ًا مضت ـ جمهر ًا
ن
ن
بطريقة
حممد ًا ذلك
ِّ ي ًا ،فقام بعمل هذه األبحاث ،ومل يرتكب أثناء ذلك َّ
ثم ع َّلم َّ
أي خطأ قيذكرَّ ،
ن
برسه لألبد ..فهل
ما ،وأقنعه بأن يضع هذه املعلومات يف كتابه؛ وبعدئذ ح َّطم جمهره ،واحتفظ ِّ
ال لإلثباتَّ ،
أنت تصدِّ ق ذلك؟! جيب عليك حق ًا َّأال تفعل ،حتَّى رض دلي ً
ألن مثل هذه النظر َّية
ما هي َّإال سخافة!)
ِ
تفرس إذ ًا وجود مثل هذه املعلومات يف القرآن؟) كان
وعندما قسئل الدكتور موور( :كيف ِّ
ن
بوحي من اهلل)
رده( :مل يكن هذا ممكن ًا َّإال
معلومات قحم ن
ن
ومع َّ
تواة يف القرآن الكريم قام به عامل غري
أن هذا املثل عن بحث اإلنسان عن
الرجل واحد من أهل ِّ
مسلمَّ ،إال أنَّه يعترب صحيح ًا ،وذلك َّ
الذكر يف هذا املجال ،فلو
ألن هذا َّ
عادي َّ
بأن ما يقوله القرآن حول علم األجنَّة صحيح ،ملا كان لزام ًا علينا قبول
ا َّدعى شخص
ٌّ
كالمه.
عىل أ َّية حال َّ
فإن املركز املرموق واالحرتام والتقدير ا َّلذي يكنه املرء للعلامء جتعل اإلنسان
يتوصلون اليها نتيجة البحث يف موضوعن ما.
صحة النتائج ا َّلتي َّ
يفرتض تلقائي ًا َّ
298

بشكل مك َّث ن
ف يف
وهذا ما دفع أحد زمالء الدكتور موور ـ قيدْ عى مارشال جونسون ،ويعمل
ن ق
جمال علم اجليولوجيا (علم طبقات األرض) يف جامعة تورونتو ـ لكي يصبح قم ً
هتام جد ًا بالقرآن
الكريمَّ ،
ألن احلقائق ا َّلتي ذكرها عن علم األجنَّة كانت دقيقة ،ولذلك سأل املسلمني أن جيمعوا
ن
له َّ
ومر ًة أخرى كان النَّاس مندهشني جد ًا من
كل يشء يف القرآن الكريم ممَّا له عالقة بتخصصهَّ ،
النتائج.
التفت إيل ،وقالَّ :
إن عدد ًا كبري ًا من املوضوعات مذكور يف القرآن الكريم ،ممَّا يتط َّلب
ال لتفصيل ِّ
بالتأكيد وقت ًا طوي ً
كل موضوعن عىل حدة ،فيكفي من أجل اهلدف من هذا النِّقاش أن
موضوعات متنو ن
ن
ن
ن
ن
أقول َّ
عة ،وأثناء ذلك
ودقيقة حول
واضحة
ترصحيات
بأن القرآن الكريم يضع
ِّ
صحته
صحتها بالبحث عند العلامء ،وكل ما قص ِّور يف القرآن أثبت َّ
ينصح القارئ بالتثبت من َّ
بوضوح.
أي ن
كتاب آخر!
سكت قليال ،ثم قال :هناك أمر يف القرآن الكريم ال نجده يف ِّ
قلت :ما هو؟
قال :من املثري لالهتامم َّ
يزود القارئ باملعلومات ،فإنَّه كثري ًا ما خيربه
أن القرآن الكريم حني ِّ
بأنَّه مل يكن يعلم ذلك من قبل.
هلل عل ْيك ور ْمح قت قه هل َّم ْت ط ِائفة ِمن قْه ْم أ ْن قي ِضلوك وما
اسمع قوله تعاىل ﴿:ول ْوال ف ْض قل ا َِّ
ي ِضلون ِإ َّال أ ْن قفسهم وما ي قرضونك ِمن ن
هلل عليك ا ْل ِكتاب و ِْ
احلكْمة وع َّلمك ما ملْ تكق ْن
يشء وأنْزل ا َّق ْ
ق
ق ْ
ْ ْ
هلل عل ْيك ع ِظي ًام) (النساء ..)113:واسمع قوله تعاىل ﴿:كام أ ْرس ْلنا ِفيكق ْم
ت ْعل قم وكان ف ْض قل ا َِّ
ال ِمنْكق م ي ْت قلو عليكق م آي ِاتنا ويزكِّيكق م ويع ِّلمكق م ا ْل ِكتاب و ِْ
ر قسو ً
احلكْمة و قيع ِّل قمكق ْم ما ملْ تكق و قنوا
ق
ْ ق ق ق
ْ ْ
ْ
ت ْعل قمون ﴾ (البقرة)151:
ن
كتاب مقدَّ ن
س يقوم بتقديم مثل هذا الزَّ عم ،فكل الكتب املقدَّ سة
وطبع ًا ال يوجد أي
ن
معلومات كثرية ،ولكنَّها تذكر دوم ًا من
واملخطوطات القديمة ا َّلتي يملكها النَّاس وي بالفعل
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أين جاءت تلك املعلومات.
ال ،عندما يناقش اإلنجيل التاريخ القديم ،فإنَّه يذكر َّ
فمث ً
بأن هذا امللك عاش يف املنطقة
وأن ذاك خاض املعركة الفالن َّيةَّ ،
الفالن َّيةَّ ،
وأن اآلخر كان له أبناء كثريون.
وهو دائ ًام ينص عىل أنَّك ْ
إن أردت احلصول عىل املزيد من املعلومات ،فام عليك َّإال أن تقرأ
ن
وباختالف ن
الكتاب الفالين أو َّ
كبري عن هذا األسلوب،
العالين ،ألنَّه من هناك جاءت املعلومات.
ثم يقول له َّ
َّ
إن هذه املعلومات يشء جديد مل يكن
فإن القرآن الكريم ِّ
يزود القارئ باملعلوماتَّ ،
يعرفه أحد حني نزوله.
(إهنا
وطبع ًا كان هناك دائ ًام دعوة للبحث يف هذه املعلومات ،للتأكد من َّ
صحتها وأصالتها َّ
وحي من اهلل تعاىل).
أن مثل هذا ال َّط ْرح مل يستطع أبد ًا ْ
ومن املثري للدَّ هشة َّ
أن يتحدَّ اه أحد من غري املسلمني قبل
أربعة عرش قرن ًا مضت ،فالواقع َّ
أن أهل مكَّة ا َّلذين كانوا يكرهون املسلمني كره ًا شديد ًا ،وكانوا
املرة وهو يدَّ عي َّ
بأن ما يسمعونه يشء جديد مل يعرفوه من قبل ،مل
املرة تلو َّ
يستمعون هلذا الوحي َّ
يستطع أحد منهم أن يرفع صوته قائ ً
حممد هبذه
ال( :ال ،ليس هذا بجديد .فنحن نعلم من أين جاء َّ
املعلومات ،فقد تع َّلمناها يف املدرسة)
َّإهنم مل يستطيعوا أبد ًا دِّ ي أصالة القرآن الكريم ،ألنَّه ِف ْع ً
ال كان شيئ ًا جديد ًا.
املرات جاءين رجل بعد أن أهنيت
سكت قليال ،وكأنه يسرتجع ذكرياته ،ثم قال :يف إحدى َّ
حمارض ًة ألقيتها يف جنوب إفريقيا ،لقد كان غاضب ًا جد ًا ملا قلت قه ،ولذلك ا َّدعى قائ ً
ال( :سأذهب إىل
بيتي الليلة وال قبدَّ أن أجد خط ًأ ما يف القرآن) ،فأجبته طبع ًا ( :قأه ِّن قئك .فهذا هو اليشء األكثر ذكا ًء
فيام قلته)
بالتأكيد ،هذا هو املوقف ا َّلذي جيب أن يتَّخذه املسلمون مع أولئك ا َّلذين يشكون يف أصالة
القرآن الكريمَّ ،
ألن القرآن الكريم نفسه قيقدِّ م هذا التحدِّ ي ،فحت ًام بعد القبول هبذا التحدِّ ي،
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واالكتشاف َّ
صحته؛ بل
جيردوه من َّ
ألهنم مل يستطيعوا أن ِّ
فإهنم سيؤمنون به َّ
بأن القرآن حقَّ ،
ألهنم تأكَّدوا من أصالته بأنفسهم.
سيكتسب احرتامهم َّ
كرر كثري ًا بخصوص التثبت من أصالة القرآن الكريم،
واحلقيقة األساس َّية ا َّلتي جيب أن قت َّ
ن
هي َّ
ظاهرة بنفسه ال يلزمه بقبول وجود هذه الظاهرة ،أو
أي
أن عدم قدرة أحدهم عىل توضيح ِّ
ن
شخص آخر هلا.
قبول تفسري
أن عدم قدرة اإلنسان عىل تفسري ن
وهذا يعني َّ
يشء ما ال يعني أنَّه جيب بالرضورة أن يقبل
بتفسري اآلخرين .ومع ذلك َّ
فإن رفض اإلنسان لتفسري اآلخرين يعود بالعبء عليه نفسه ليجد
ن
بشكل
جواب ًا قم ْقنِع ًا .هذه النظر َّية العا َّمة تنطبق عىل العديد من املفاهيم يف احلياة ،ولكنَّها تتناسب
ن
ً
صعوبة كبري ًة ملن يقول( :أنا ال أومن بالقرآن) ،ففي اللحظة
ألهنا تشكِّل
كبري مع التحدِّ ي القرآينَّ ،
ا َّلتي يرفضه فيها ،جيد اإلنسان نفسه ملزم ًا بأن جيد التفسري لذلك بنفسه ،ألنَّه يشعر َّ
بأن تفسريات
اآلخرين ليست صحيحة.
خاص ًة يف إحدى اآليات القرآن َّية ا َّلتي اعتدت أن أرى َّأهنا قترمجت خط ًأ إىل
يف احلقيقة ،و َّ
ال كان يسمع آيات اهلل تتىل عليه ،إ َّ
اإلنجليز َّية ،يذكر اهلل تعاىل رج ً
ال أنَّه كان يغادر دون أن يتفحص
ن
حقيقة ما سمع ،أي َّ
يتفحصه
أن اإلنسان ـ بطريقة أو بأخرى ـ مذنب إذا سمع شيئ ًا ومل يبحثه أو َّ
لريى إن كان صحيح ًا.
وهذا جاء يف قوله تعاىل ﴿:و ِإذا قتتْىل عل ْي ِه آيا قتنا و َّىل قم ْست ِ
كْرب ًا كأ ْن ملْ ي ْسم ْعها كأ َّن ِيف قأ قذن ْي ِه و ْقر ًا
رش قه ِبعذ ن
اب ألِ ن
يم ﴾ (لقامن)7:
فب ِّ ْ
فاإلنسان قيفرتض منه أن قي ْع ِمل عقله ِّ
يقرر ما هو اهلراء منها
بكل املعلومات ا َّلتي ترده ،وأن ِّ
ل قي ْل ِقيه بعيد ًا ،وما هو املفيد ليحتفظ به ويستفيد منه فيام بعد .فال يستطيع املرء أن يرتك األمور عىل
اختالف أنواعها تزدحم يف ذهنه هكذا فقط .بل جيب أن توضع األمور يف فئاهتا املناسبة وأن قتفهم
حسب ذلك.
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ن
ن
فمث ً
فعندئذ جيب أن قيم ِّيز املرء إن كانت
حاجة إىل تأم نل،
ال ،إذا كانت املعلومات ما تزال يف
ن
عندئذ
أقرب إىل الصواب ،أم هي إىل اخلطأ أقرب .ولكن إذا كانت كل احلقائق قد عق ِرضت ،فإنَّه
قرر متام ًا بني هذين األمرين .وحتَّى عندما ال يكون املرء إجيابي ًّا بخصوص أصالة
جيب عليه أن قي ِّ
ال أنَّه ما زال مطلوب ًا منه أن قي ْع ِمل عقله يف ِّ
املعلومة ،إ َّ
كل املعلومات ليعرتف بأنَّه فقط ال يعرف
ذلك عىل وجه الد َّقة.
أن هذه النقطة األخرية تبدو وكأهنا غري ذات ن
قيمة واقعي ًّا ،إ َّ
ومع َّ
ال َّأهنا مفيدة للوصول إىل
َّ
ن
ن
ألهنا قترغم املرء عىل ِّ
يتعرف ويبحث ويعيد النظر يف
األقل بأن َّ
نتيجة إجياب َّية فيام بعد ،وذلك َّ
سيزود اإلنسان باحلد الفاصل عندما تتم االكتشافات
احلقائق .وهذا التآلف مع املعلومات
ِّ
املستقبل َّية و قتعرض معلومات إضاف َّية ،فاليشء املهم هو أن يتعامل املرء مع احلقائق ،ال أن ينبذها
ـ هكذا وببساطة ـ وراء ظهره بدافع العاطفة أو الالمباالة.
صحة القرآن الكريم واضح من خالل
سكت قليال ،ثم قال :اليقني احلقيقي بخصوص َّ
ن
بطريقة خمتلفة ،أال وهي (استنزاف البدائل)،
ال ِّثقة ا َّلتي قهت ْي ِم قن خالل آياته ،وهي ال َّثقة ا َّلتي تأيت
فالقرآن الكريم أساس ًا يؤكِّد أنَّه وحي يوحى ،فإن كان هناك من ال يصدِّ ق ذلك ،فليثبت له
مصدر ًا آخر! وهذا هو التحدِّ ي.
لدينا هنا كتاب مصنوع من الورق واحلرب ،فمن أين أتى؟ وهو يقول أنَّه وحي إهلي؛ فإن مل
يكن كذلك ،فام هو مصدره؟ واحلقيقة املثرية هي أنَّه ال يوجد أحد عىل اإلطالق لديه تفسري
يصلح ليناقض ما جاء يف القرآن الكريم.
تم استنزاف ِّ
كل البدائل ،وحيث َّ
أن هذا الفكر قد قأ ِّسس من ِقب ِل غري املسلمني
يف الواقع ،لقد َّ
رصين يف ذلك عىل
فقد اختزلت هذه البدائل لتصبح مقصور ًة عىل مدرستني فكر َّي ْتني تبادلي ًا ،قم ِّ
إحدامها أو عىل األخرى .فمن ن
ناحية توجد جمموعة كبرية من ا َّلذين بحثوا يف القرآن الكريم ملئات
ن
حممد ًا كان
الرجل َّ
السنني وا َّلذين يدَّ عون قائلني( :نحن متأكِّدون من يشء واحد ،وهو أن ذلك َّ
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ن
يتوهم أنَّه نبي ..فقد كان جمنون ًا) ،فهم مقتنعون َّ
بطريقة ما.
حممد ًا  كان خمدوع ًا
َّ
بأن َّ
ن
ناحية أخرى َّ
فإن هناك جمموعة أخرى تدَّ عي( :بوجود هذا الدَّ ليل (اجلنون) ،فإنَّنا يقين ًا
ومن
نعرف شيئ ًا واحد ًا ،وهو َّ
حممد ًا كان كاذب ًا)
الرجل َّ
أن ذلك َّ
وما هو مدعاة للسخرية َّ
أن هاتني املجموعتني ال يبدو أبد ًا َّأهنام جتتمعان دون تناقض ،ويف
الواقعَّ ،
فإن العديد من املراجع ا َّلتي كق تبت عن اإلسالم عاد ًة تدَّ عي النظر َّيتني مع ًا .فهم يبدأون
بالقول َّ
حممد ًا  كان جمنون ًا ،وينتهون بأنَّه كان كاذب ًا.
بأن َّ
لكن الكثري من
ويبدو َّأهنم ال يدركون أبد ًا بأنَّه  مل يكن باإلمكان أن يكون االثنني مع ًا! َّ
املراجع يف العادة تذكر هذ ْين األمر ْين مع ًا.
وظن حق ًّا أنَّه نبي ،فإنَّه لن يقيض الليل بطوله قخم ِّطط ًا( :كيف
فمثالً ،إذا قج َّن أحد النَّاس
َّ
ال بأنَّه نبي ،هو واثق َّ
سأخدع النَّاس غد ًا ليظنوا ِّأين نبي؟) ،فألنَّه يؤمن فع ً
أي
بأن اإلجابة عىل ِّ
ن
تساؤل ستأتيه عن طريق الوحي.
ويف واقع األمرَّ ،
فإن جزء ًا كبري ًا من القرآن الكريم نزل عىل شكل ردود عىل تساؤالت،
حممد ًا  سؤا ً
ال ،فينزل الوحي باإلجابة .ومؤكَّد َّ
أن أحد النَّاس
فكان أحدهم يسأل رسول اهلل َّ
إن كان جمنون ًا ويعتقد َّ
بأن مالك ًا سوف يلقي اإلجابة يف قأ قذنه ،فإنَّه عندئذ حني يسأله أحد النَّاس
سؤا ً
ال سيظن َّ
بأن مالك ًا سيأتيه باإلجابة .فألنَّه جمنون ،هو حق ًا سيظن ذلك .ولن يطلب من
السائل االنتظار قب ً
أي منكم اإلجابة؟) فهذا النَّوع
رهة ،ثم يذهب إىل أصحابه ليسأهلم( :هل يعرف ٌّ
من السلوك هو ميزة لغري املؤمن بأنَّه نبي.
ما يرفض قبوله غري املسلمني هو َّ
أن اإلنسان ال يستطيع أن يكون االثنني مع ًا ،فهو إ َّما أن
ن
يكون ِّ
وبطريقة أخرى ،فهو إ َّما أن يكون واحد ًا منهام أو ال يكون كالمها؛
متومه ًا وإ َّما كاذب ًا.
وقطع ًا ال يمكنه أن يكون االثنني مع ًا! وجيب التأكيد هنا عىل حقيقة َّ
أن هاتني الصفتني ـ بدهيي ًا ـ
مها سمتان شخصيتان تبادل َّيتان ..أي حيث توجد إحدامها فال وجود لألخرى.
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التفت إيل ،وقال :سأذكر لك حوارا يمثل هذه احللقة املفرغة ا َّلتي يدور فيها غري املسلمني
ن
بشكل دائم .فإذا سألت أحدهم( :ما هو مصدر القرآن الكريم؟) ،فإنَّه سيجيبك َّ
بأن مصدره هو
عقل ن
رجل كان مصاب ًا باجلنون ،وعندئذ تسأله( :إن كان قد جاء به من رأسه ،فمن أين حصل عىل
املعلومات املحتواة فيه؟ فمن املؤكَّد َّ
أن القرآن الكريم يذكر أشياء كثرية مل يكن العرب يعرفوهنا)،
سيغري موقفه ويقول( :حسن ًا ،ر َّبام مل يكن
ولكي يستطيع أن يفرس احلقيقة ا َّلتي قدَّ متها له فإنَّه ِّ
جمنون ًا ،بل ر َّبام كان بعض األعاجم يعطونه تلك املعلومات ،وهكذا كذب عىل النَّاس وأخربهم
بأنَّه كان نبي ًا)
وعند هذه النقطة جيب أن تسأله( :إذا كان حممد كاذب ًا ،فمن أين حصل عىل ثقته بنفسه؟
يترصف وكأنَّه كان نبي ًا ِفعالً؟)
وملاذا كان َّ
ن
بأول رد
ويف النِّهاية ـ وعندما يكون قد قحرش يف الزاوية ـ فإنَّه كالق َّطة سيندفع فجأ ًة وبرسعة َّ
خيطر عىل باله ـ ومتناسي ًا أنَّه قبل ذلك استثنى ذاك االحتامل ـ ليدَّ عي( :حسن ًا ،ر َّبام مل يكن كاذب ًا.
ر َّبام كان جمنون ًا وحق ًا كان يعتقد أنَّه نبي) ،وهكذا يبدأ دورانه يف احللقة املفرغة من جديد.
لقد ذكر القرآن الكريم هذا ،واعتربه من أساليب الكفار يف جحد احلقائق ،فاهلل تعاىل
يقول ﴿:أنَّى هلق قم ِّ
الذكْرى وقدْ جاء قه ْم ر قسول قم ِبني( )13قث َّم تو َّل ْوا ع ْن قه وقا قلوا قمع َّلم جمْ قنون(﴾)14
(الدخان)
سكت قليال ،وكأنه يسرتجع ذكرياته مع أمثال هؤالء اجلاحدين الذين مألوا الدنيا
ن
سنوات تقريب ًا ،زارين أحد الرهبان يف بيتي ،ويف تلك احلجرة
بالشبهات اجلوفاء ،ثم قال :قبل سبع
الراهب أي
ا َّلتي كنَّا نجلس فيها كان هناك قرآن عىل الطاولة ووجهه إىل األسفل ،فلم يعرف َّ
ن
كتاب هو.
ويف منتصف نقاشنا ،أرشت إىل الكتاب قائ ً
لدي ال ِّثقة هبذا الكتاب) ،فأجاب ناظر ًا
ال( :أنا َّ
إىل القرآن الكريم من غري أن يعرف ما هو( :حسن ًا ،وأنا أقول لك بأنَّه إن كان ذلك الكتاب ليس
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ِ
عام جاء يف هذا
اإلنجيل ،فقد قأ ِّلف من قب ِل اإلنسان) ،فكان ر ِّدي عليه( :دعني قأحدِّ ثك شيئ ًا َّ
الكتاب) ،وخالل ن
ثالث أو أربع دقائق فقط ذكرت له ما يتع َّلق ببعض األمور املوجودة يف القرآن
الكريم.
غري موقفه متام ًا وقال( :أنت عىل حق ،فاإلنسان مل
وبعد تلك ال َّثالث أو األربع دقائق فقط َّ
يؤ ِّلف هذا الكتاب ،بل الشيطان هو ا َّلذي أ َّلفه!)
ن
ألسباب عدَّ ة ،منها أنَّه عق ْذر
طبع ًاِّ ،اختاذ مثل هذا املوقف هو غاية يف سوء ال َّطالع ،وذلك
ترسع ورخيص كم ْخر نج فوري من ذلك الوضع املزعج.
قم ِّ
قصة مشهورة يف اإلنجيل تذكر كيف َّ
أن بعض اليهود يف أحد
وفيام يتع َّلق هبذا األمر ،هناك َّ
األ َّيام كانوا شهود ًا حني أقام يسوع رج ً
الرجل ميت ًا ألربعة أ َّيام ،وعندما
ال من املوت ،كان ذلك َّ
الرجل ومشى يف طريقه .وحني رأوا هذا املشهد ،قال
وصل يسوع ،قال ببساطة( :اهنض) ،فقام َّ
بعض الشهود من اليهود قمن ِْك ِر ْين( :هذا هو الشيطان .الشيطان هو ا َّلذي ساعده)
كرر اآلن كثري ًا يف الكنائس يف مجيع أنحاء العامل ،والنَّاس يذرفون دموع ًا غزير ًة
وهذه َّ
القصة قت َّ
لسامعها قائلني( :آه ،لو كنت هناك ،فام كنت ألكون غبي ًا مثل اليهود!) ،ويا للسخرية ،فمع هذا
فإن هؤالء النَّاس يفعلون ما فعله اليهود متام ًا حني تعرض عليهم ـ يف ن
َّ
ثالث أو أربع دقائق ـ جز ًءا
صغري ًا فقط من القرآن الكريم؛ وكل ما يستطيعون قوله هو( :آه ،الشيطان فعل ذلك ..الشيطان
ِ
أي
ألهنم حق ًا يكونون قد قحرشوا يف الزَّ اوية؛ وحني ال يملكون َّ
هو ا َّلذي أ َّلف هذا الكتاب!) َّ
إجابة مقبولة ،فإهنم يلتجئون إىل أ ع وأرخص حج نة م ن
ن
تاحة هلم.
ق َّ ق
َّ
الضعيف يمكن إجياده يف تفسري ك َّفار مكَّة
ومثل آخر عىل استخدام النَّاس هلذا املوقف َّ
حمم ند  فقد اعتادوا القول َّ
لكن القرآن ـ
بأن الشيطان هو ا َّلذي قيميل عليه القرآن! َّ
ملصدر رسالة َّ
كعادته مع أي حج نة هلم ـ يقدِّ م اإلجابة عىل ذلك :فيقول اهلل تعاىل ﴿:وما قهو ِبقو ِل شيط ن
ان
ْ
ْ
ِّ ق َّ

يم()25فأ ْين ت ْذه قبون()ِ 26إ ْن قهو إ َّ
ر ِج ن
ال ِذكْر لِ ْلعاملِني(( ﴾)27التكوير)
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وهكذا َّ
فإن القرآن يعطي رد ًا جلي ًا عىل هذا اال ِّدعاء ،يف الواقع ،هناك العديد من الرباهني يف
القرآن الكريم جاءت كرد عىل اال ِّدعاء َّ
حمم ند  رسالته ،فمث ً
ال
بأن الشيطان هو ا َّلذي أمىل عىل َّ
الشي ِ
يف سورة الشعراء ﴿:وما تنزَّ ل ْت ِب ِه َّ
اطنيق ()210وما ينْب ِغي هلق ْم وما ي ْست ِطي قعون()ِ 211إ َّهنق ْم ع ِن
الس ْمعِ مل ْعزق و قلون (( ﴾)212الشعراء)
َّ
ن
مكان ن
هلل ِمن
است ِع ْذ ِبا َِّ
ويف
آخر يف القرآن الكريم يع ِّلمنا اهلل تعاىل ﴿:ف ِإذا قر ْأت ا ْل قق ْرءان ف ْ
َّ ِ
الر ِج ِ
يم((﴾ )98النحل)
الش ْيطان َّ
فهل هبذه الطريقة يكتب الشيطان كتاب ًا؟ ..وهل يقول لإلنسان( :قبل أن تقرأ كتايب ،اسأل
اهلل أن حيفظك منِّي؟) فام هذا إ َّ
ال افرتاء كبري ،كبري جد ًا.
سكت قليال ،ثم واصل حديثه عن األساليب التي يامرسها أعداء اإلسالم يف عرض
شبهاهتم ،فقال :باإلضافة إىل احلجج ا َّلتي يقدِّ مها غري املسلمني يف حماوالهتم التافهة لتربير وجود
اآليات ا َّلتي ال يفهموهنا يف القرآن الكريمَّ ،
ن
كمزيج من
فإن هناك هجوم ًا آخر غالب ًا ما يظهر
النظر َّيتني مع ًا ،وهو َّ
حممد ًا  كان جمنون ًا وكاذب ًا ،فأولئك النَّاس يقرتحون أساس ًا بأنَّه  كان
أن َّ
ن
خمبو ً
وكنتيجة لتومهه فقد كذب وض َّلل النَّاس.
ال،
وهلذا اسم يف علم النفس ،وهو امليثومانيا  Mythomaniaأو املس األساطريي ،وهو
نزوع مفرط أو غري سوي إىل الكذب واملبالغة ،وهو يعني ببساطة َّ
ثم يصدِّ ق
أن اإلنسان يكذبَّ ،
ما كذب.
حممد  إ َّ
ال أن املشكل الوحيد ا َّلذي
عام كان يعاين منه َّ
وهذا هو ما يدَّ عيه غري املسلمني َّ
حل َّجة هو َّ
أن اإلنسان ا َّلذي يعاين من امليثومانيا ال يمكنه التعامل مع
يواجهونه بخصوص هذه ا ق
احلقائق مطلق ًا ،مع َّ
أن القرآن الكريم كله قائم متام ًا عىل احلقائق ،فكل ما فيه يمكن بحثه والتثبت
صحته ،يف حني َّ
أن احلقائق تعترب مشك ً
ال كبري ًا للمصاب بامليثومانيا.
من َّ
ن
باستمرار
فعندما حياول الطبيب النفيس عالج أحد ا َّلذين يعانون من هذا املرض ،فإ َّنه
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ال( :أنا ملك إنجلرتا)َّ ،
يواجهه باحلقائق ،فمثالً ،إذا كان أحدهم مريض ًا نفسي ًا ويدَّ عي قائ ً
فإن
النفيس ال يقول له( :ال ،أنت لست كذلك ،بل أنت جمنون!) فالطبيب ال يفعل ذلك ،بل
الطبيب
َّ
بد ً
ال من ذلك يواجهه ببعض احلقائق قائ ً
ال( :حسن ًا ،أنت تقول بأ َّنك ملك إنجلرتا ،لذا قل يل أين
حراسك؟)
هي امللكة اليوم؟ وأين رئيس وزرائك؟ وأين هم َّ
وعندما يكون لدى هذا املريض مشكل يف حماولته التعامل مع هذه األسئلة ،سيحاول إجياد
األعذار( :آه...امللكة...ذهبت إىل بيت قأ ِّمها ..آه...رئيس الوزراء....حسن ًا ،لقد مات)
استمر الطبيب
ويف ال ِّنهاية سيشفى من مرضه متام ًا ألنَّه مل يستطع التعامل مع احلقائق ،فإذا
َّ
النفيس بمواجهته بحقائق كافية ،فإنَّه بالنِّهاية سيواجه الواقع قائ ً
بأين لست ملك
ال( :أظن ِّ
إنجلرتا)
ن
والقرآن يصل إىل ِّ
إنسان يقرأه بنفس الطريقة ا َّلتي يعالج هبا الطبيب النفيس مريضه
كل
َّاس قدْ جاءتْكق ْم م ْو ِعظة ِم ْن ر ِّبكق ْم و ِشفاء ملِا ِيف الصدق ِ
ور
بامليثومانيا .يقول اهلل تعاىل ﴿:يا أهيا الن ق
دى ور ْمحة لِ ْل قمؤْ ِمنِني ﴾ (يونس)57:
و قه ً
ولكن املعنى هلذه اآلية يتَّضح عندما قينْظر إليها
للوهلة األوىل قد يبدو هذا الترصيح غامض ًا،
َّ
عىل ضوء املثل السابق ،فاإلنسان قيشفى أساس ًا من أوهامه بقراءة القرآن الكريم .فهو يف جوهره
الضا ِّلني متام ًا وذلك بمواجهتهم باحلقائق.
عالج يشفي َّ
سكت قليال ،ثم قال :يف الواقع ،يوجد مرجع مثري لالهتامم بخصوص هذا املوضوع يف
ن
رصح الكنيسة
املوسوعة الكاثوليك َّية اجلديدة .ففي فقرة بخصوص موضوع القرآن الكريم قت ِّ
الكاثوليك َّية( :عرب القرون املاضية ققدِّ مت نظريات كثرية عن أصل القرآن ..واليوم ال يوجد إنسان
عاقل يقبل بأي منها)
ن
لقرون عديدة ،تنكر تلك املواقف
عمر ِة ،واملاثلة هنا وهناك
فها هي الكنيسة الكاثوليك َّية امل ِّ
التافهة لدحض أصل القرآن الكريم.
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القرآن الكريم بالطبع يم ِّثل مشك ً
يرصح بأنَّه وحي من اهلل
ال للكنيسة الكاثوليك َّية ،فهو ِّ
ن
برهان عىل أنَّه ليس كذلك ،ولكنَّهم
تعاىل ،ولذلك هم يدرسونه ،ومن املؤكَّ د َّأهنم يودون إجياد
ن
تفسري مقبول ،لكنَّهم عىل ِّ
األقل رشفاء يف بحثهم ،وال
ال يستطيعون ،فهم ال يستطيعون إجياد
ن
ن
بدليل يأيت إليهم.
تفسري غري مدعو نم
بأول
يقبلون َّ
ترصح بأنَّه ـ وخالل أربعة عرش قرن ًا ـ مل قيقدَّ م بعد تفسري معقول .فهي بذلك عىل
فالكنيسة ِّ
ِّ
األقل تعرتف َّ
بأن القرآن الكريم ليس موضوع ًا سهل اإلنكار.
لكن هناك بالتأكيد آخرون ممَّن هم أقل رشف ًا حني يقولون عىل عجل( :آه ،لقد جاء القرآن
من هنا ،أو من هناك)
يرصحون به يف معظم األحيان .وطبع ًاَّ ،
فإن مثل هذا
وهم حتَّى ال َّ
يتفحصون مصداقية ما ِّ
العادي شيئ ًا من الصعوبة ،وذلك ألنَّه ر َّبام
للمسيحي
الترصيح من الكنيسة الكاثوليك َّية يس ِّبب
ِّ
ِّ
ن
كعضو يف الكنيسة ال يستطيع الترصف حق ًا
اخلاصة عن أصل القرآن ،ولكنَّه
يكون لديه أفكاره
َّ
حسب نظر َّيته .فمثل هذا الترصف قد يكون مناقض ًا للخضوع واإلخالص والوالء ا َّلذي تطلبه
يتوجب عليه قبول ما تعلنه الكنيسة الكاثوليك َّية دون
الكنيسة .فبموجب عضو َّيته يف الكنيسةَّ ،
ن
كجزء من روتينه اليومي .لذا ،فجوهري ًّا إذا كانت الكنيسة الكاثوليك َّية
سؤال ،وأن جيعل تعاليمها
يف عمومها تقول( :ال تستمعوا لتلك التقارير غري املؤكَّدة حول القرآن) ،فام يمكن أن يقال حول
وجهة النَّظر اإلسالم َّية؟ فحتَّى غري املسلمني يعرتفون َّ
بأن هناك شيئ ًا يف القرآن ـ شيئ ًا كان جيب
أن يكون معرتف ًا به ـ إذ ًا فلامذا يكون النَّاس عنيدين ،وهجوم ِّيني ،وعدائ ِّيني ،حني يقدِّ م املسلمون
نفس النظر َّية؟ هذا بالتأكيد يشء ألويل األلباب ليتأ َّملوا فيه ..يشء للتأمل ألولئك ا َّلذين يعقلون!
قام حديث ًا واحد من املفكِّرين القياد ِّيني يف الكنيسة الكاثوليك َّية ـ يدعى هانز ـ بدراسة القرآن
ن
ولزمن طويل ،وهو
الرجل أثبت حضوره القوي عىل الساحة
الكريم ،وأدىل برأيه فيام قرأ .هذا َّ
ن
ذو ن
رفيعة يف الكنيسة الكاثوليك َّية ،وبعد تفحص ن
دقيق نرش ما وجده مستنتج ًاَّ ( :
إن اهلل قد
منزلة
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حمم ند)
ك َّلم اإلنسان من خالل اإلنسانَّ ،
ن
ن
قيادي كبري يف الكنيسة
مسلم ـ وهو مفكِّر
مصدر غري
ومر ًة أخرى يأيت هذا االستنتاج من
ٌّ
َّ
بأن البابا يتَّفق معه ،ولكن عىل الرغم من ذلك َّ
الكاثوليك َّية نفسها! أنا ال أظن َّ
فإن رأي مثل هذه
الص ْيت وذات السمعة احلسنة جيب أن يكون له وزنه يف الدِّ فاع عن املوقف
الشخص َّية العا َّمة ذائعة ِّ
ويتوجب التَّصفيق له ملواجهته الواقع َّ
بأن القرآن الكريم ليس شيئ ًا يمكن أن يلقى
اإلسالميَّ .
بعيد ًا بسهولةَّ ،
وبأن اهلل تعاىل حق ًا هو مصدر كلامته.
بأن َّ
التفت إيل ،وقال :يتَّضح من ِّ
كل ما تقدَّ م سابق ًا َّ
كل البدائل قد استنزفت ،ولذا فالفرصة
إلجياد إمكان َّي نة أخرى إلنكار القرآن الكريم ال وجود هلاَّ ،
ألن هذا الكتاب إن مل يكن وحي ًا ،فإنَّه
فإن عىل اإلنسان أن يتساءل( :فام هو مصدره؟ ويف أي ن
ن
عندئذ خداع؛ وإن كان خداع ًاَّ ،
جزء منه
ِّ
يقوم بخداعنا؟)
وطبع ًا َّ
الضوء عىل أصالة القرآن
فإن اإلجابات الصحيحة عىل هذه التساؤالت قتلقي َّ
الكريم ،و قتسكت ادعاءات الك َّفار الالذعة وغري القائمة عىل دليل.
أن القرآن الكريم ما هو إ َّ
استمر أولئك النَّاس باإلرصار عىل َّ
ال خداع،
ومن املؤكَّد أنَّه إذا
َّ
يتوجب عليهم تقديم الربهان ا َّلذي يدعم ادعاءهم .فعبء إجياد الربهان يقع عىل عاتقهم،
فإنَّه َّ
وليس عىل عاتقنا! فال قيفرتض من أحدهم أبد ًا أن يقدِّ م نظر َّي ًة بدون حقائق كافية تعزِّ زها؛ لذا فأنا
أقول هلم( :أروين خداع ًا واحد ًا! أروين أين خيدعني القرآن الكريم! أروين ذلك ،وإن مل تفعلوا،
فال تقولوا يل بأنَّه خداع!)
فوزي صبحي سمعان:
من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (فوزي صبحي سمعان)(،)1
فسألت الغريب عنه ،فقال :التقيت به يف مرص ،وقد ذكر يل أن سبب إسالمه هو تلك األلغاز
( )1انظر :جملة الفيصل يف عددها الصادر يف أكتوبر .1992
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الكثرية التي متتلئ هبا الكنيسة ،وال يطيق العقل أن جيد هلا أي تفسري.
لقد ذكر يل أن هذه اخلواطر اململوءة بالشبهات بدأته منذ صغره ..حيث كان خيدم كاتدرائية
كنيسة (ماري جرجس) يف مدينة الزقازيق املرصية.
فخلف أسوار تلك الكاتدرائية كان جيلس فوزي الشاب ـ وهو حيلم بأن حيصل عىل رتبة
(القس) ـ يستمع إىل القس األكرب.
ولكنه مل يكن منفعال ملا يسمع ..بل كان شارد ًا تتنازعه أفكار ثقيلة كلام انتبه لصوت قسيس
الكنيسة مناجي ًا املسيح( :يا ابن اهلل يا خملصنا وإهلنا)
وقد ذكر يل أنه كان ينتفض طارد ًا الفكرة ،لكنها تلح عليه مرة أخرى.
لقد كان يقول لنفسه ،أو كانت نفسه تقول له( :لقد قالوا لنا إن املسيح صلب وعذب ومل
يكن قادر ًا عىل ختليص نفسه من الصلب والتعذيب املربح ..فكيف يتأتى له أن خيلصنا ؟!)
ومل تتوقف مثل هذه اخلواطر عند ذلك العمر وعند ذلك احلد..
لقد امتدت خواطره أو وساوسه إىل األ ار السبعة متعجبا منها:
الرس األول ،وهو (التعميد) ببئر داخل الكنيسة ..صىل عليها فحل هبا الروح القدس..
الطفل يغمس فيها فيصبح مسيحيا بكل بساطة..
الرس الثاين :وهو (االعرتاف) إذ جيلس النرصاين املذنب أمام نرصاين أكرب منه رتبة (قس -
مطران – بطريك – بابا) ليعرتف أمامه بكل يشء ويضع األخري عصاه عىل رأسه ويتمتم ببعض
الكلامت مانح ًا إياه صك الغفران..
وقد أخربين عن حوار دار بني بعض القسس ،وبني طبيب نرصاين ،يقول الطبيب :القس
يغفر يل ،فمن يغفر للقس؟ ..قال :الغريب ...قال :ومن يغفر للبابا؟ قال :اهلل ..قال :فلامذا ال
نعرتف هلل مبارشة ليغفر لنا؟! ..ملاذا نفضح أنفسنا أمام الناس وقد سرتنا اهلل؟!
الرس الثالث :هو الرشب من دم املسيح هكذا ..حيث يأيت النرصاين بالنبيذ ليصيل عليه
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القس فيتحول إىل دم مبارك هو دم املسيح ليرشبه النرصاين ِبول نه وخشوع.
ويتساءل صاحبنا :إذا كان املسيح خملصنا ،فلامذا نرشب من دمه؟
الرس الرابع :هو أكل حلم املسيح ،قرابني تصنع من الدقيق لريتل عليها القس فتتحول إىل
جزء من جسد املسيح يأكلونه ،وتساءلت النفس املتمردة ..ملاذا نأكل حلم املسيح وهو إهلنا
وأبونا؟!
واأل ار الثالثة األخرية هي األب واالبن والروح القدس ..ويقولون تثليث يف توحيد..
وكل ذلك ال يمكن أن يقبله عقل.
وأخربين أن نفسه كانت تتأمل ،وهو يسمع صوت القس ومعه مجوع املخدوعني بقانون
اإليامن ..وهم يقولون (باحلقيقة نؤمن) ..بـ (إله واحد) ..األب ..ضابط الكل ..خالق السامء
واألرض ..ما يرى وما ال يرى ..نؤمن برب واحد يسوع املسيح ..ابن اهلل الوحيد ..املولود من
األب قبل كل الدهور ..نور من نور ..إله حق ..إله حق ..مولود غري خملوق ..تساوى األب يف
اجلوهر ..هذا الذي كان به كل يشء ..هذا الذي كان من أجلنا – نحن البرش – نزل من السامء
فتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء ..وصلب وقرب عنا ..وقام من بني األموات يف اليوم
الثالث كام يف الكتاب ..و ..و..
لقد كان يتعجب من ذلك التناقض ،فهم يقولون :إله واحد ،ثم يقولون املسيح ابن اهلل
الوحيد؟! ..كيف وكل مولود خملوق!!
ويقولون :صلب وقرب من أجلنا ..فكيف يليق بالرب خالق الكون أن يصلبه ويعذبه أحد
خلقه؟!
وأخربين عن كيفية دخوله اإلسالم ،فذكر أنه مض إىل اهليكل مبارشة حيث ال يرى من
بداخله ..وسجد مثلام يسجد املسلم ..وبكى بحرقة ،وابتهل إىل رب اخللق أمجعني الواحد
األحد ،وقال :ريب ..أنت تعلم أنني يف حرية شديدة ،فإن كانت النرصانية هي احلق فاجعل روح
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القدس ل عيل اآلن ..وإن كان اإلسالم هو احلق فأدخله يف قلبي.
وقد أخربين أنه ما إن قال حتى انرشح صدره لإلسالم.
وقبل أن خيرج من الكنيسة عرج عىل القس وألقى عليه بعض التساؤالت ..مل جيبه ولكن
سأل :هل تقرأ القرآن؟ فقال :نعم ..اكفهر وجه القس ورصخ :نحن فقط الذين نقرأ القرآن أما
أنت والعامة فال ..وخرج ومل يعد للكنيسة.
وأخربين بالبالء الذي تعرض له بعد إسالمه ،وبأنواع الفضل التي وهبها اهلل له هدية
إلسالمه.
رمحة بورنومو:
من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (رمحة بورنومو)( ،)1فسألت
الغريب عنه ،فقال :لقد كان قبل إسالمه قسا وورئيس ًا للتبشري يف كنيسة (بيتل إنجيل سبينوا)(..)2
وهو من عائلة دينية ،فقد كان جده قسيس ًا ينتمي إىل مذهب الربوتستانت ،وكان أبوه قسيس ًا عىل
مذهب بانتي كوستا ،وكانت والدته معلمة اإلنجيل للنساء.
وقد كان حديثه ـ يف بحثه عن احلق ـ يشبه حديث سلامن الفاريس ،وسأورده عليك كام ذكره
يل:
لقد ذكر يل أنه يف البدء أنه كان قد امتأل بام يمتلئ به الكثري من رواد الكنيسة والقائمني عليها
من حقد عىل اإلسالم ..قال :مل خيطر ببايل ولو للحظة واحدة أن أكون من املسلمني ،إذ أنني منذ
نعومة أظفاري تلقيت التعليم من والدي الذي كان يقول يل دائ ًام( :إن حممد ًا ً رجل بدوي
صحراوي ليس له علم وال دراية ،وال يقرأ وأنه أمي) ،هكذا علمني أيب ،بل أكثر من ذلك فقد
قرأت للربوفسور الدكتور ريكولدي النرصاين الفرنيس قوله يف كتاب له بأن حممد ًا رجل دجال
( )1انظر :جملة الفيصل يف عددها الصادر يف أكتوبر .1992
( )2انظر :كتاب (علو اهلمة) للشيخ حممد بن إسامعيل ص ( )254-239بترصف.
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يسكن يف الدرك التاسع من النار ،وهكذا كانت تساق املفرتيات الكثرية لتشويه شخصية الرسول
 ،ومنذ ذلك احلني تكونت لدي فكرة مغلوطة راسخة تدفعني إىل رفض اإلسالم ،وعدم
اختاذه دين ًا.
وقد كانت هذه الشبهات هي السبب يف تأخر إسالمه ..فهو مل يكتشف اإلسالم إال بعد أن
مر عىل مذاهب خمتلفة ،وديانات خمتلفة.
قلت :ما الذي جعله يفكر يف تغيري دينه؟
قال :لقد ذكر يل قصة ذلك ،فقال( :يف يوم من األيام أرسلتني قيادة الكنيسة للقيام بأعامل
تبشريية ملدة ثالثة أيام ولياليها يف منطقة (دايري) التي تبعد عن عاصمة (ميدان) الواقعة يف شامل
جزيرة (سومطرة) بضع مئات من الكيلومرتات ،وملا انتهيت من أعامل التبشري والدعوة أويت إىل
دار مسئول الكنيسة يف تلك املنطقة ،وكنت يف انتظار وصول سيارة تقلني إىل موقع عميل ،وإذا
برجل يطلع علينا فجأة ،لقد كان معل ًام للقرآن ،وهو ما يسمى يف إندونيسيا مطوع يف الكق تَّاب،
وهو املدرسة البسيطة التي تعلم القرآن ،لقد كان الرجل ملفت ًا لألنظار ،كان نحيف اجلسم ،دقيق
العود يرتدي كوفية بيضاء بالية خلقة ،ولباس ًا قد تبدل لونه من كثرة االستعامل ،حتى أن نعله كان
مربوط ًا بأسالك لشدة قدمه ،اقرتب الرجل مني ،وبعد أن بادلني التحية بادرين بالسؤال التايل،
وكان سؤا ً
ال غريب ًا من نوعه ،قال( :لقد ذكرت يف حديثك أن عيسى املسيح إله ،فأين دليلك عىل
ألوهيته؟) ،فقلت له( :سواء أكان هناك دليل أم ال فاألمر ال هيمك :إن شئت فلتؤمن ،وإن شئت
فلتكفر) وهنا أدار الرجل ظهره يل ،وانرصف ،ولكن األمر مل ينته عند هذا احلد ،فقد أخذت أفكر
يف قرارة نفيس ،وأقول :هيهات هيهات أن يدخل هذا الرجل اجلنة ،ألهنا خمصصة فقط ملن يؤمن
بألوهية املسيح فحسب ،هكذا كنت أعتقد جازم ًا آنذاك.
ولكن عندما عدت إىل بيتي وجدت أن صوت الرجل جيلجل يف روعي ،ويدق بقوة يف
أسامعي ،مما دفعني إىل الرجوع إىل كتب اإلنجيل بحث ًا عن اجلواب الصحيح عىل سؤاله)
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ثم ذكر يل أنه أخذ يدرس األناجيل األربعة ليبحث فيها عن الدليل ..قال( :فامذا وجدت؟
هذا إنجيل متَّى ماذا يقول عن املسيح عيسى عليه السالم؟ إننا نقرأ فيه ما ييل( :إن عيسى املسيح
ينتسب إىل إبراهيم وإىل داود ..إلخ) ( )1-1إذن من هو عيسى؟ أليس من بني البرش؟ نعم إذن
فهو إنسان ،وهذا إنجيل لوقا يقول( :ويملك عيل بيت يعقوب إىل األبد ،وال يكون مللكه هناية)
( ،)33-1وهذا إنجيل مرقس يقول( :هذه سلسلة من نسب عيسى املسيح ابن اهلل) ( )1:وأخري ًا
ماذا يقول إنجيل يوحنا عن عيسى املسيح عليه السالم؟ إنه يقول( :يف البدء كان الكلمة ،وكان
الكلمة عند اهلل ،وكان الكلمة اهلل) ( ،)1:1ومعنى هذا النص هو يف البدء كان املسيح ،واملسيح
عند اهلل ،واملسيح هو اهلل.
قلت لنفيس :إذن هناك خالفا بارزا بني هذه الكتب األربعة حول ذات املسيح عيسى عليه
عيل ذلك ،ومل أعثر عىل جواب.
السالم أهو إنسان أم ابن اهلل أم ملك أم هو اهلل؟ لقد أشكل َّ
ثم واصلت البحث ،فوجدت يف إنجيل يوحنا نصوص ًا تشري إىل دعاء املسيح عليه السالم
وترضعه إىل اهلل سبحانه وتعاىل .فقلت يف نفيس :لو كان عيسى هو اهلل القادر عىل كل يشء فهل
حيتاج إىل هذا الترضع والدعاء الذي ورد يف إنجيل يوحنا ،هذا هو نص الدعاء( :هذه هي احلياة
األبدية أن يعرفوك أنت اإلله احلقيقي وحدك ،ويسوع املسيح الذي أرسلته ،أنا جمدتك عىل
األرض ،العمل الذي أعطيتني ألعمل قد أكملته) ( )4-3-17وهو دعاء طويل يقول يف هنايته:
(أهيا الرب البار ،إن العامل مل يعرفك ،أما أنا فعرفتك وهؤالء عرفوا أنك أنت أرسلتني وعرفتهم
اسمك ،وسأعرفهم ليكون فيهم احلب الذي أحببتني به) (.)26-25-17
هذا الدعاء يمثل اعرتاف ًا من عيسى عليه السالم بأن اهلل هو الواحد األحد ،وأن عيسى هو
رسول اهلل املبعوث إىل قوم معينني ،وليس إىل مجيع الناس ،فأي قوم هم هؤالء يا ترى؟ نقرأ
جواب ذلك يف إنجيل متَّى ( )24-15حيث يقول( :مل قأرسل إال إىل خراف بيت إ ائيل
الضالة) ،إذن لو ضممنا هذه االعرتافات إىل بعضها ألمكننا أن نقول( :إن اهلل الواحد األحد،
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وإن عيسى عليه السالم هو رسول اهلل إىل بني إ ائيل).
ثم واصلت البحث ،فتذكرت أنني حني أكون يف صاليت أقرأ دائ ًام العبارات التالية( :اهلل
األب ،اهلل االبن ،اهلل الروح القدس ،ثالثة يف أقنوم واحد) ،قلت لنفيس :أمر غريب حق ًا ،فلو
سألنا طالب ًا يف الصف األول االبتدائي (3=1+1+1؟) ،لقال( :نعم) ،ثم إذا قلنا له( :ولكن أيض ًا
 ،)1=3ملا وافق عىل ذلك ،إذ إن هناك تناقض ًا رصحي ًا فيام نقول ،ألن عيسى عليه السالم يقول يف
اإلنجيل كام رأينا بأن اهلل واحد ،ال رشيك له.
لقد حدث تناقض رصيح بني العقيدة التي كانت راسخة يف نفيس منذ أن كنت طف ً
ال
صغري ًا ،وهي :ثالثة يف واحد ،وبني ما يعرتف به املسيح عيسى نفسه يف كتب اإلنجيل املوجودة
اآلن بني أيدينا وهي أن اهلل واحد أحد ال رشيك له ،فأهيام هو أحق؟
مل يكن بوسعي أن أقرر آنذاك ،واحلق يقال ،بأن اهلل واحد أحد ،فأخذت أبحث يف اإلنجيل
من جديد لعيل أقع عىل ما أريد ،لقد وجدت يف سفر أشعياء النص التايل( :اذكروا األوليات منذ
القديم ،ألين أنا اهلل وليس آخر اإلله ،وليس مثيل) ( )46:9ولشد ما كانت دهشتي عظيمة حني
اعتنقت اإلسالم فوجدت نفس هذا املعنى مطروقا يف سورة اإلخالص ..نعم ،مادام الكالم
كالم اهلل فهو ال خيتلف حيثام وجد ،هذا هو التعليم األول أو البدهيية األوىل يف ديانة املسيحية
السابقة ،إذن (ثالثة يف واحد) مل يعد هلا وجود يف نفيس)
هذا هو السبب األول الذي جعله يعيد نظره يف ديانته..
أما السبب الثاين ،فهو البدهيية الثانية يف املسيحية ،والتي تنص عىل أن هناك ما يسمى بالذنب
الوراثي أو اخلطيئة األوىل ،و قيقصد هبا أن الذنب الذي اقرتفه آدم عليه السالم عندما أكل الثمرة
املحرمة عليه من الشجرة يف اجلنة ،هذا الذنب سوف يرثه مجيع بني البرش حتى اجلنني يف رحم أمه
يتحمل هذا اإلثم يولد آث ًام.
قال( :لقد أخذت أبحث عن حقيقة ذلك ،فلجأت إىل العهد القديم فوجدت يف سفر
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حزقيال ما ييل( :االبن ال حيمل من إثم األب ،واألب ال حيمل من إثم االبن ،بر البار عليه يكون،
ورش الرشير عليه يكون ،فإذا رجع الرشير عن مجيع خطاياه التي فعلها ،وحفظ كل فرائيض،
وفعل حق ًا وعد ً
ال ،فحياة حييا وال يموت ،كل معاصيه التي فعلها ال تذكر عليه) (حزقيال
.)21-18:20
وهذا املعنى يتفق متاما مع ما ورد يف القرآن الكريم الذي ينص عىل هذا يف قوله تعاىل ﴿:وال
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
يشء ول ْو كان ذا قق ْربى ِإنَّام قتن ِْذ قر ا َّل ِذين
ت ِز قر وازرة وزْ ر قأ ْخرى وإ ْن تدْ قع قم ْثقلة إىل محْلها ال ق ْحيم ْل م ْن قه ْ
خيْش ْون ر َّ قهب ْم ِبا ْلغ ْي ِ
هلل ا ْمل ِص قري) (فاطر،)18:
الصالة وم ْن تزكَّى ف ِإنَّام يتزكَّى لِن ْف ِس ِه و ِإىل ا َِّ
ب وأقا قموا َّ
وقوله  ( :قيولد ابن آدم عىل الفطرة ،وأبواه هيودانه أو ينرصانه أو يمجسانه)
هذه هي القاعدة يف اإلسالم ،ويوافقها ما جاء يف اإلنجيل ،فكيف يقال( :إن خطيئة آدم
تنتقل من جيل إىل جيل ،وأن اإلنسان يولد آث ًام؟)
أما السبب الثالث الذي دعاه إىل مراجعة معتقداته فهي البدهيية الثالثة يف التعاليم املسيحية،
والتي تقول :إن ذنوب بني البرش ال تغفر حتى يصلب عيسى عليه السالم ،يقول( :لقد أخذت
أفكر يف هذه البدهيية ،وأتساءل( :هل هذا صحيح؟) وكان اجلواب الذي ال مفر منه :بالطبع ال،
ألن النص اآلنف الذكر من العهد القديم ينفي مثل هذا االعتقاد بقوله( :فإذا رجع الرشير عن
مجيع خطاياه التي فعلها ،وحفظ كل فرائيض ،وفعل حق ًا وعد ً
ال ،فحياة حييا وال يموت ،كل
معاصيه التي فعلها ال تذكر عليه) ،أي أن اهلل يغفر ذنوبه دون حاجة إىل أية وساطة من أحد.
باإلضافة إىل هذا ،فقد راوده ـ بناء عىل هذا ـ شك عيظم يف املعنى الذي يفهمه املسيحيون
من اخلالص املسيحي ،قال( :من التعاليم البدهيية يف الديانة املسيحية أن عيسى عليه السالم هو
املنقذ املخ ِّلص للعامل ،أي أنك إذا آمنت بألوهية عيسى فسوف تنجو ،وهذا يعني أنك يمكنك أن
تفعل ما تشاء غري ن
آبه بالذنوب واملعايص ما دمت تؤمن بعيسى كمنقذ لك ،رشيطة أن تكون عيل
يقني بأنك من التابعني ،قلت لنفيس :ال بد أن أبحث يف اإلنجيل وأعرف احلق من الباطل يف
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ذلك ،يف سفر أعامل الرسل رسالة بولس األوىل إىل أهل كورينثوس يقول :اهلل قد أقام الرب
وس قيقيمنا نحن أيض ًا بقوته ( ،)6:14والقصة كام وردت يف التعاليم املسيحية فيه كاآليت :أنه ملا
قبضوا عىل السيد املسيح عرضوه أمام العدالة فحكم عليه بالصلب ،ثم قدفن فهنا تأيت اآلية مناسبة
لتلك القصة.
لقد علق (رمحة بورنومو) عىل هذا بقوله( :لقد تأملت هذه اآلية طوي ً
ال ثم قلت :إذا مل يتدخل
اهلل يف إقامة املسيح من القرب لبقي مدفون ًا ت الرتاب إىل يوم القيامة ،إذن ما دام املسيح مل يستطع
إنقاذ نفسه فكيف يكون بوسعه إنقاذ اآلخرين؟ هل يليق بإله ـ كام يزعمون ـ أن يكون عاجز ًا عن
ذلك؟)
قلت :كل ما ذكرته أسباب قوية يمكنها أن تزحزح أي مسيحي عن دينه ..فهل انتقل نتيجة
هلذا إال اإلسالم؟
قال :لقد ذكرت لك ما امتأل به الرجل من الشبهات ..وهلذا جعل اإلسالم آخر تطوافه
الباحث عن احلق.
لقد قال يل( :عند ذلك عزمت عىل اخلروج من الكنيسة وعدم الذهاب إليها ،كان ذلك يف
عام  1969حيث خرجت فع ً
ال ومل أعد أتردد عىل الكنيسة ،وليس معنى ذلك أنني خرجت ذلك
احلني من الديانة النرصانية نفسها ،ألنه كام هو معلوم هناك كنائس ومذاهب شتى يف الديانة
النرصانية ،فهناك الكاثوليك ،والربوتستانت ،وامليثوديست ،والبالي كسالمتن ،واليونيتاريان،
وغريها كثري ،حتى أنني أستطيع أن أقول بأن هناك أكثر من  360مذهب ًا يف الديانة النرصانية.
وذات يوم لقيت صديق ًا يل فدعاين إىل الكاثوليكية ،وأخذ يعدد مميزات هلذا املذهب مل أجد
مثلها يف مذهبي الربوتستانتي ،قال صديقي( :يف هذا املذهب توجد حجرة الغفران ،وهي عبارة
عن غرفة يف الكنيسة جيلس فيها قس ذو حلية كثيفة يرتدي لباس ًا أسود ،ويقعد عىل كريس عال،
ومن طلب العفو والغفران ذهب إليه ،وردد بعض األلفاظ الغري املفهومة ،وما أن يكاد ق
يفرغ من
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قراءهتا حتى يقال له بأنه برئ من ذنوبه ،ويرجع كيوم ولدته أمه ،وهكذا قال يل صديقي ،وأضاف
قائالً :كل ما تقرتف يداك من الذنوب خالل أيام األسبوع كفيل بأن قيغفر لك عند ذهابك إىل
الكنيسة يوم األحد ،وحصولك عىل الغفران .فأنت ال تاج إىل الصالة ،وال إىل العبادة ،ولكن
إذا تركت ذلك كله وذهبت إىل القس ،واعرتفت أمامه ،غق فرت ذنوبك)
قال رمحة بورنومو( :لقد تذكرت ما يقرره اإلسالم يف ذلك ،وهو أن البرش مهام علت رتبة
أحدهم ال يمكن أن قيوكل إليه غفران ذنوب العباد ،كام أن التوبة واملغفرة ال قتسقط التكاليف
والفرائض ،بل ال بد للتائب من أن يؤدي الصلوات اخلمس اليومية يف أوقاهتا ،فإذا تركها فال
قيمة لتوبته وعليه إثم كبري ال يمكن أن يتحمله عنه غريه من الناس.
ثم يقول :لقد رأيت الداخلني إىل حجرة الغفران يف الكنيسة عليهم أمارات احلزن والكآبة
لثقل الذنوب ،بينام رأيت من خيرج منها وقد علت وجهه ابتسامة الفرح العتقاده بأن ذنوبه قد
غفرت له ،أما أنا فحني جربت تلك الغرفة دخلتها حزين ًا وخرجت منها حزين ًا ،ألنني كنت أفكر
وأتسائل( :هذه ذنوبنا يتحملها القس ،ولكن من يتحمل ذنوبه هو؟) وهكذا مل أقتنع بالكاثوليكية
فرتكتها ،وبحثت عن دين آخر.
بعد ذلك تعرفت عىل طائفة مسيحية أخرى تسمى (شهود هيوه) وهي مذهب آخر من
مذاهب املسيحية ،لقيت رئيسهم ،وسألته عن تعاليم مذهبه ،وقلت له( :من تعبدون؟) ،قال:
(اهلل) ،قلت( :ومن هو املسيح؟) فقال( :عيسى هو رسول اهلل) ،فصادف ذلك موافقة ملا كنت
أومن به ،وأميل إليه ،ودخلت كنيستهم فلم أجد فيها صليب ًا واحد ًا ،فسألته عن

ذلك ،فقال:

(الصليب عالمة الكفر ،لذلك ال نعلقه يف كنائسنا)
لقد وصف هذه الفرتة من حياته ،فقال :لقد أمضيت ثالثة أشهر كاملة أتلقى تعاليم ذلك
املذهب ،ويف هنايتها كان يل احلوار التايل مع رئيس الكنيسة ،وكان هولنديا ،قلت له( :يا سيدي،
إذا توفيت عىل هذا املذهب ،فإىل أين مصريي؟) قال( :كالدخان الذي يزول يف اهلواء) ،فقلت
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متعجب ًا( :ولكني لست سيجارة ،بل أنا إنسان ذو عقل وضمري) ،ثم سألته( :وأين أجته بعد
املامت؟) ،فقال ( :قتوضع يف ميدان واسع) ،قلت له( :وأين ذلك امليدان؟) قال( :ال أعلم) ،قلت:
(سيدي إذا كنت عبد ًا مطيع ًا ملتزم ًا هبذا املذهب ،فهل أدخل اجلنة؟) قال( :ال) ،قلت( :فإىل أين
إذن؟) قال( :الذين يدخلون اجلنة عددهم  144ألف شخص فقط ،أما أنت فسوف تسكن
األرض مرة أخرى) ،وهنا قاطعته قائالً( :ولكن يا سيدي قد وقعت الواقعة ،فالدنيا خربت)،
قال( :أنت ال تفهم حقيقة القيامة ،لو كان لديك كريس وفوقه حرشات مؤذية ،هل رق الكريس
لتخلص من احلرشات؟) قلت( :ال) ،قال( :بل تقتل احلرشات ويبقى الكريس سلي ًام ،وهكذا
تبقى األرض سليمة بعد تطهريها من الدنس واخلطايا ،وعندها ينتقل إليها الناس من ذلك
امليدان ،فليس هناك ما يسمى بالنار).
وهنا أعملت فكري جيد ًا ،ودرست األمر وقلبته ،حتى اختذت القرار األخري برتك املسيحية
بجميع مذاهبها رسمي ًا ،كان ذلك يف عام  ،1970ويف أحد األيام بينام كنت أسري يف طريقي بحث ًا
عن احلق ،رأيت معبد ًا بوذي ًا مجي ً
ال ضخ ًام فاقرتبت منه فوجدت فيه عدة متاثيل وصور ويف السقف
متثال لتنني ،وعىل اجلدران مثل ذلك ،كام شاهدت أمام البوابة متثالني عىل شكل أسد صامت ،وما
أن دخلت من البوابة حتى جاءين رجل فأوقفني ،وسأل( :إىل أين؟) قلت( :أريد أن أدخل) ،قال:
(اخلع نعليك قبل أن تدخل ،هذا معبد لنا فاحرتم مكان عبادتنا)
ثم يقول( :لقد جربت الديانة البوذية فرتة من الزمن ،ولكن

عان ما تركتها إلحسايس

بأنني مل أجد احلق الذي أنشده ،ثم اتصلت بالديانة اهلندوسية التي بدأت ونشأت يف اهلند ،والتي
انترشت تعاليمها حتى وصلت إىل بعض اجلزر اإلندونيسية ،فأخذت أتنقل بني تلك اجلزر التي
يوجد فيها نشاط ألتباع هذا الدين ،ومكثت معهم فرتة من الزمن تعلمت فيها الكثري ،وقد
نجحت يف املرحلة األوىل إىل درجة أنني أخذت أجرى اخلوارق كالعبور يف النار ،وامليش عىل
املسامري احلادة ،وإدخال املسامري يف أعضاء اجلسم إىل غري ذلك ،ولكن أيض ًا ليس هذا هو ما كنت
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أبحث عنه)
ثم يضيف :وذات يوم سألت رئيس املعبد اهلندويس( :ماذا تعبدون؟) ،قال :نعبد (برمها،
ويشنو ،وشيوا) ،برمها :إله اخللق ،ويشنو :إله اخلري ،وشيوا :إله الرش ،ثالثة آهلة جتلت يف جسد
إنسان واحد اسمه كريشنا الذي يعترب املنقذ للعامل عند اهلندوس ،قلت لنفيس( :إذن فال فرق يف
أمر األلوهية بني اهلندوسية والنرصانية ،ولو اختلفت األسامء فهام يناديان ثالثة يف واحد).
قلت للكاهن اهلندويس( :ارشح يل نشأة كريشنا) ،فقال :كان يف اهلند سنة ألفني قبل امليالد
ملك جبار ظامل ال يرحم حتى أبناءه ،فيقتل مولده الذكر خوف ًا من أن حيتل عرشه غصب ًا ،ويف
إحدى الليايل الظلامء كان امللك جالس ًا أمام قرصه ،وإذا بكوكب مضئ يطلع يف السامء فوق رأسه،
وكان يسري برسعة مذهلة ،ثم توقف يف الفضاء وأرسل نوره الباهر عىل حظرية األبقار ،فلام سأل
امللك رجال العلم والدين ،راجعوا كتبهم املقدسة ،فقالوا :إن ذلك دليل عىل جتيل اآلهلة يف جسم
إنسان اسمه ي كريشنا ،فقلت يف نفيس :هذه القصة بحذافريها مع تغيري األشخاص موجودة
يف الديانة املسيحية ،وكنت أحدث هبا الناس وأنا قس ،والفرق أن القرية املشار إليها هي بيت
حلم ،واإلنسان عندنا هو املسيح ،فال فرق إذن بني القصتني وال بني العقيدتني يف قضية أساسية
هي قضية األلوهية ،وقضية هوية املنقذ للعامل.
لقد واصلت حواري مع الكاهن اهلندويس فقلت له( :يا سيدي إذا توفيت وأنا عىل دينكم،
فإىل أين مصريي؟) قال( :ال أعلم ،ولكن عليك أن متتنع عن قتل احلرشات من أمثال النمل
والبعوض وغريها) ،وقال( :قد تكون هذه احلرشات آباءك وأجدادك املوتى)
ثم يقول( :ويف النهاية قررت أن أترك كل تلك الديانات ،ومل يكن أمامي إال اإلسالم الذي
مل أكن أريد اعتناقه ملا غق رس يف نفيس منذ طفولتي من نفور وكراهية هلذا الدين الذي مل أكن أعرف
عنه إال الشبهات ،كنت أريد البحث عن احلق املجهول وهذا البحث يلزم اجلهد والصرب ،وذات
يوم قلت لزوجتي :اعتبار ًا من هذه الليلة ال أريد أن يزعجني أحد ،أريد أن أصيل وأترضع إىل
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اهلل ،وهكذا أقفلت باب حجريت ورفعت يدي إىل اهلل خاشع ًا مترضع ًا قائالً( :يا رب ..إذا كنت
موجود ًا حق ًا فخذ بناصيتي إىل اهلدى والنور ،واهدين إىل دينك احلق الذي ارتضيته للناس)
لقد ذكر يل أنه استمر عىل ذلك زمن ًا طويالً ،حوايل ثامنية أشهر ،قال :ويف ليلة احلادي
والثالثني من شهر أكتوبر عام 1971م املوافقة للعارش من رمضان من نفس العام ،وبعد أن
فرغت من دعائي املعتاد رحت يف نوم عميق ،وعندها جاءين نور اهلدى من اهلل عز وجل ،إذ رأيت
العامل حويل يف ظالم دامس ،ومل يكن بوسعي أن أرى شيئ ًا ،وإذا بجسم شخص يظهر أمامي،
فأمنعت النظر فيه ،فإذا بنور حبيب يشع منه يبدد الظلمة من حويل ،لقد تقدم الرجل املبارك
نحوي ،فرأيته يلبس ثوب ًا أبيض وعاممة بيضاء ،له حلية جعدة الشعر ،ووجه باسم مل أر قط مثله
من قبل مجا ً
ال وإرشاق ًا ،لقد خاطبني الرجل بصوت حبيب قائالً( :ردد الشهادتني) ،وما كنت
ن
حينئذ أعلم شيئ ًا اسمه الشهادتني ،فقلت مستفرس ًا( :وما الشهادتان؟) فقال( :قل :أشهد أن ال
إله إال اهلل  ،وأشهد أن حممد ًا رسول اهلل) فكررهتام وراءه ثالث مرات ،ثم ذهب الرجل عني.
وملا استيقظت من نومي وجدت جسمي مبل ً
ال بالعرق ،وسألت أول مسلم قابلته( :ما هي
الشهادتني ،وما قيمتهام يف اإلسالم؟) ،فقال( :الشهادتان مها الركن األول يف اإلسالم ،ما أن
ينطقهام الرجل حتى يصبح مسل ًام) ،فاستفرست منه عن معنامها فرشح يل املعنى.
وبعد عرشين يوم ًا من ذلك احلادث وكانت ليلة عيد الفطر سمعت صيحات التكبري يرددها
املسلمون من املساجد القريبة من دارنا ،فاقشعر بدين واهتز قلبي ،ودمعت عيناي ال حزن ًا عىل
يشء ،بل شكر ًا هلل عىل هذه النعمة ،فاحلمد هلل الذي هداين أخري ًا إىل ما كنت أبحث عنه منذ
سنني ،لقد تم ذلك يف عام 1971م وقد خ َّري قت زوجتي بني اإلسالم واملسيحية ،فاختارت
اإلسالم ،واجلدير بالذكر أهنا كانت يف طفولتها مسلمة ومن عائلة مسلمة تنرصت بسبب
إغراءات املبرشين ،وتبع ًا جلهلها بأمور دينها احلنيف ،كام تبعنا أبناؤنا فاعتنقوا اإلسالم ،ومنذ
الثاين من شهر فرباير عام 1972م ونحن مسلمون واحلمد هلل.
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عزت اسحاق معوض:
من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (عزت اسحاق معوض) (،)1
فسألت الغريب عنه ،فقال :وقد التقيت به يف مرص ..وقد الحظت يف كالمه نفحات الصدق
التي أخربين عنها معلم السالم ،فسألته عنه ،فقال يل :كنت عزت اسحاق معوض ..وأنا اآلن
حممد أمحد الرفاعي ..وكنت ققمص ًا مسيحيا ال أهدأوال أسكن عن الدعوة إىل املسيحية ..وأنا اآلن
بحمد اهلل مسلم ال أمارس إال حرفة واحدة هي الدعوة إىل اهلل ،وإىل اإلسالم العظيم الذي
رشفني اهلل به.
قلت :فام قصة إسالمك؟
سكت قليال ،يسرتجع ذكرياته ،ثم قال :نشأت يف أ ة مسيحية مرتابطة والتحقت بقداس
األحد وقد كان عمري حينها أربع سنوات ..ويف سن الثامنة كنت أحد شاممسة الكنيسة ،ومتيزت
عن أقراين بإملامي بالقبطية وقدريت عىل القراءة من الكتاب املقدس عىل اجلامهري.
ثم متت إجراءات إعدادي لاللتحاق بالكلية األكلرييكية ،ألصبح بعدها كاهن ًا ،ثم ققمص ًا،
ولكنني عندما بلغت سن الشباب بدأت أرى ما حيدث من مهازل بني الشباب والشابات داخل
الكنيسة وبعلم القساوسة( ،)2وبدأت أشعر بسخط داخيل عىل الكنيسة ،وتلفت حويل ،فوجدت
النساء يدخلن الكنيسة متربجات وجياورن الرجال ،واجلميع يصيل بال طهارة وهم يرددون ما
يقوله القس بدون أن يفهموا شيئ ًا عىل اإلطالق ،وإنام هو جمرد تعود عىل سامع ذلك الكالم.
وعندما بدأت أقرأ أكثر عن املسيحية وجدت أن ما يسمى (القداس اإلهلي) ـ الذي يرتدد يف
الصلوات ـ ليس له دليل من الكتاب املقدس.
باإلضافة إىل هذا اخلالفات الكثرية بني الطوائف املختلفة ،بل وداخل كل طائفة عىل
( )1انظر :صحيفة (املسلمون) ـ الصادرة يف ( 1991 / 10 / 4بترصف)
( )2انظر بعض الشهادات املرتبطة هبذا يف الرسالة السابقة.
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حدة،وذلك حول تفسري (الثالوث) وغريه..وكنت أشعر بنفور شديد من مسألة تناول النبيذ
وقطعة القربان من يد القسيس والتي ترمز إىل دم املسيحوجسده.
قلت :فكيف انجذبت إىل اإلسالم؟
قال :بينام كان الشك يراودين يف املسيحية بسبب طقوسها وعقائدها وانحرافاهتا كان جيذبني
شكل املسلمني يف الصالة واخلشوع والسكينة التي يط باملكان برغم أنني كنت ال أفهم ما
يرددون ..وكنت عندما قيقرأ القرآن يلفت انتباهي لسامعه وأحس بشئ غريب داخيل برغم أنني
نشأت عىل كراهية املسلمني ..وكنت معجب ًا بصيام شهر رمضان وأجده أفضل من صيام الزيت
الذي مل يرد ذكره يف الكتاب املقدس ،وبالفعل صمت أيام ًا من شهر رمضان قبل إسالمي.
ثم بعد ذلك ..بدأت الشعور بأن املسيحية دين غري كاملومشوه يشتد عيل ،غري أنني ظللت
متأرجح ًا بني املسيحية واإلسالم ثالث سنوات انقطعت خالهلا عن الكنيسة متام ًا ،وبدأت أقرأ
كثري ًا وأقارن بني األديان ،وكانت يل حوارات مع إخوة مسلمني كان هلا الدور الكبري يف إحداث
حركة فكرية لدي ..وكنت أرى أن املسلم غري املتبحر يف دينه حيمل من العلم والثقة بصدق دينه
ما يفوق ما لدى أي مسيحي ،حيث إن زاد اإلسالم من القرآنوالسنة النبوية يف متناول اجلميع
ال ونسا ًء وأطفا ً
رجا ً
ال ،يف حني أن هناك بعض األسفار بالكتاب املقدس ممنوع أن يقرأها املسيحي
قبل بلوغ سن اخلامسةوالثالثني ،ويفضل أن يكون متزوج ًا حني قراءهتا(.)1
قلت :فكيف بدأت نقظة التحول يف حياتك؟ ..أو كيف استطعت أن تقهر تلك السدود
واحلجب التي كانت ول بينك وبني اإلسالم؟
قال :كانت نقطة التحول يف حيايت يف أول شهر سبتمرب عام  1988عندما جلست إىل
شيخيوأستاذي (رفاعي

ور) ألول مرة وناقشني وحاورين ألكثر من ساعة،وطلبت منه يف

آخر اجللسة أن يقرئني الشهادتني ويعلمني الصالة ،فطلب مني االغتسال ،فاغتسلت ونطقت
( )1انظر فصل (األدب) من رسالة (الكلامت املقدسة) من هذه السلسلة.
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بالشهادتني وأشهرت إسالمي وتسميت باسم (حممد أمحد الرفاعي) بعد أن تربأت من اسمي
القديم (عزت إسحاق معوض)()1وألغيته من مجيع الوثائق الرسمية ..كام أزلت الصليب
املرسوم عىل يدي بعملية جراحية(..)2
قلت :فهل ابتليت يف دينك كام ابتيل الكثري ممن أعلنوا إسالمهم؟
قال :لقد كان أول بالء يل يف اإلسالم هو مقاطعة أهيل يل ..ورفض أيب أن أحصل عىل
حقوقي املادية وعن نصيبي يف رشكة كانت بيننا ،ولكنني مل أكرتث ،ودخلت اإلسالم صفر
اليدين ،ولكن اهلل عوضني عن ذلك بأخوة اإلسالم ،وبعمل يدر عيل دخ ً
ال طيب ًا.
قلت :فام الذي ترجو؟
قال :كل ما آمله من حيايت أال أكون مسل ًام إسالم ًا يعود بالنفع عيل وحدي فقط ،ولكن أن
أكون نافع ًا لغريي وأساهم بام لدي من علم باملسيحية واإلسالم يف الدعوة لدين اهلل تعاىل.
قال ذلك بروحانية أحسست تأثريها يف قلبي ..ثم انرصف بعد أن منحني أشعة جديدة من
شمس حممد .
القس عييس بياجو:
من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (القس عييس بياجو) ،فسألت
الغريب عنه ،فقال :لقد ترشفت بااللتقاء به يف رحلة يل إىل الفلبني يف مهمة تبرشية ،وقد تعجبت
من كثرة من يدخل اإلسالم من الفلبينيني ،وقد جرى يل معه هذا احلديث:
قلت :لقد سمعت أنك كنت قس ًا كاثوليكي ًا.
قال :أجل ..أنا كريسانتو بياجو ..هذا هو اسمي األصيل ..وقد درست يف املعهد الالهويت،
( )1لقد ذكرنا أنه ليس رضوريا تغيري املنتمي لإلسالم اسمه ،فالنبي  مل يغري أسامء الكثري من الصحابة ،والذين غري
أسامءهم مل يغريها إال بإذهنم ،بل هناك من الصحابة من مل يرض بتغيري اسمه ..فال ينبغي عىل املسلمني التشدد يف هذا ،ألنه قد
يكون حجابا من احلجب عن اإلسالم.
( )2وهذا أيضا ليس رشطا ..بل إنه حيرم إذا أدى ذلك إىل رضر يف بدنه.
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وحصلت عىل درجة الليسانس يف الالهوت ،وعملت كقس كاثوليكي.
قلت :إن اإلسالم يتعرض يف هذه البالد لتشوهيات كثرية ،فام الذي جعلك تنرصف عن
تلك الشبهات؟ ..أو ما الذي جعل الشبهات يضعف تأثريها فيك؟
قال :صدقت ..وقد أثرت يف تلك الشبهات تأثريا كبريا جعلت إسالمي يتأخر كثريا ..لقد
كنت أسمع عن املسلمني كمجموعة من الناس ،ومل تكن عندي فكرة عام يدينون به ..ويف ذلك
احلني كنت ال أطيق حتى جمرد سامع اسمهم نظر ًا للدعاية العاملية التي توجه ضدهم ..وحتى
املسلمون املنتمون إىل (! ..؟) يف الفلبني كان قيعطى اإلحياء بأهنم قراصنة ومهجيون ،يسهل عليهم
العدوان وسفك الدماء.
ومل يكن هذا الشعور خاصا يب ..بل كان يشاركني فيه معظم مسيحيي الفلبني الذين يمثلون
 %90من السكان.
وذات يوم حرضت حمارضة ألقاها منرص أمريكي اسمه (بيرت جوينج) عن اإلسالم،
فأخذتني الرغبة يف التعرف عىل هذا الدين ،وانطلقت ألقرأ بعض الرسائل عن أركان اإليامن،
وأركان اإلسالم ،وعن قصص األنبياء ،فدهشت من أن اإلسالم يؤمن باإلنبياء الذين من أمههم
املسيح عليه السالم ..وقد كانت تلك املحارضة هي بداية الشوق الذي وضعه اهلل يف قلبي
للبحث عن اإلسالم.
وقد كانت مشكلتي نقص الكتب التي تتكلم عن اإلسالم وعن القرآن ولكني مل أيأس،
ألنني كنت أستحرض من كالم املبرش األمريكي قوله (إن التوراة فيها أخطاء) ،مما أدخل الشك
يف نفيس ،فبدأت أكون فكريت عن الدين احلق الذي أومن به.
ومل أجد اإلجابات عن األسئلة التي جالت ن
آنئذ يف صدري حول اإلنجيل ،وكلام حللت
مشكلة أو أجبت عن سؤال ،ظهرت مشاكل كثرية وأسئلة أكثر ..فلجأت إىل تفريغ ذهني من كل
فكرة مسبقة ،ودعوت اهلل أن هيديني إىل احلق.
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وكان من املفارقات العجيبة أنني كقسيس كنت أعلم الناس ما ال أعتقده ،فمث ً
ال مل أكن عىل
اإلطالق مقتنع ًا بفكرة اخلطيئة األصلية ،والصلب ،إذ كيف حيمل اهلل إنسان ًا ذنوب اآلخرين؟هذا
ظلم ،وملاذا ال يغفرها اهلل ابتدا ًء؟وكيف يفعل األب هذا بابنه؟ أليس هذا إيذا ًء لألبناء بغري حق؟
وما الفرق بني هذا وبني ما يفعله الناس من إساءة معاملة األطفال؟
بدأت أبحث عن الوحي احلقيقي ،فتأملت نص التوراة فلم أجد إال كالم ًا مليئ ًا باألخطاء
والتناقضات ال ندري من كتبه وال من مجعه ،فأصل التوراة مفقود ،وهناك أكثر من توراة.
اهتزت عقيديت متام ًا ،ولكني كنت أمارس عميل ،لئال أفقد مصدر دخيل وكل امتيازايت..
ومرت سنتان وأنا عىل هذا احلال حتى جاء يوم لقيت فيه مجاعة من املسلمني يوزعون كتيبات عن
اإلسالم ،فأخذت منهم واحد ًا قرأته بشغف ،ثم سعيت إىل مناقشة تلك اجلامعة التي كانت توزع
تلك الكتيبات ،فقد كنت أحب اجلدال واملناظرة ،وهذا ليس غريب ًا ،ففي الفلبني مجاعات مسيحية
متصارعة يقارب عددها  20ألف مجاعة وكثري ًا ما كنت أمارس اجلدال واملناظرة مع بعض تلك
اجلامعات.
فلام جلست مع ذلك الفريق املسلم يف إحدى احلدائق فوجئت بأن الذي حياورين كان قسيس ًا
كبري ًا دخل اإلسالم ،فأخذت أنصت لكالمه عن النظام السيايس يف اإلسالم ،فأعجبني ألنني
ن
حينئذ وجدهتا يف دين مبني عىل كالم
كنت أحب املساواة التي مل أجدها يف النظم البرشية ،ولكني
اهلل ووحيه إىل خلقه.
سألت املتحدث عن سبب اعتناقه لإلسالم ،ثم عن الفرق بني القرآن واإلنجيل فأعطاين
كتاب ًا لرجل اسمه أمحد ديدات ..قرأت الكتاب فوجدت فيه اإلجابة عن كل تساؤاليت حول
اإلنجيل واقتنعت متام ًا ،ثم أخذت أقابل ذلك الرجل كل يوم مجعة بعد الظهر ألسأله عن كل
يشء ،وكان من فضويل أن سألته عن حممد  ،وهل هو من نسل إسامعيل؟ فذكر يل أن يف التوراة
املوجودة حالي ًا ذكر حممد  ،وأعطاين مقاطع كثرية من التوراة يف هذا الصدد.
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أخذت أبحث ألقتنع ،وكان من دواعي اطمئناين أن إيامين بعيسى عليه السالم جيعلني أقبل
اإليامن بمحمد  ،واستمر بحثي شهرين ،شعرت بعدمها ببعض الرتدد ،خلويف عىل مستقبيل
ألنني أعلم يقين ًا أنني لو أسلمت فسأخرس كل يشء :املال ،ودرجتي العلمية ،والكنيسة،
وسأخرس والدي وإخويت ،وكان اليشء الذي هزين هو عجزي عن تدريس الناس العقيدة
املسيحية إذ أصبحت بارد ًا جد ًا وغري مقتنع بام أقول.
تركت قراءة التوراة حتى الحظ والداي ذلك ،ثم لقيت صديقي املسلم ،وسألته عن
الصالة ،فقال ىل :الشهادة أو ً
ال ،فرفعت أصبعي بتلقائية وقلت خلفه :أشهد أن ال إله إال اهلل ،وأن
حممد ًا رسول اهلل ،ومل أكن أعرف معنى هذا القول حتى رشحه هو يل بعد ذلك ،وقلت :وأشهد
أن عيسى رسول اهلل.
كان يف املجلس مسلمون كثريون من جنسيات خمتلفة فقام اجلميع وعانقوين وهنأوين،
فقلت يف نفيس :كل هؤالء مسلمون رغم اختالف جنسياهتم وألواهنم ،لقد مجعهم اإلسالم بال
متييز ،فلامذا التمييز يف املسيحية حتى جتد مجاعات مسيحية للبيض ومجاعات مسيحية للسود؟
فرجعت إىل بيتي ونطقت بالشهادة باللغة االنجليزية بيني وبني اهلل تعاىل فليس هيمني
الناس ،بقيت عىل إسالمي من غري أن يعلم أحد من معاريف ،وكنت أدخل الكنيسة ملدة ستة
أسابيع ،ألنزع بعد ذلك فتيل القنبلة وأعلن إسالمي ،فغضب والداي أشد الغضب.
وجاء الكاهن األكرب إىل املنـزل ليناقشني ،فعرضت عليه ما عندي من تناقضات اإلنجيل،
ال أن حممد ًا ليس رسو ً
فكلمني عن بعض الشبهات التي تثار حول اإلسالم فقلت له :أقنعني أو ً
ال
من عند اهلل ،فوعدين ولكن مل يرجع ،وسمعت بعد ذلك أن الكنيسة كلها تصيل من أجيل ألرجع
إىل عقيل ،وكأنني رصت جمنون ًا.
بدأت بعد ذلك أثبت قدمي يف اإلسالم ـ دراسة وتعل ًام ـ وكنت ألقي بعد ذلك برامج
إسالمية يف التلفزيون واإلذاعة املحلية التي متوهلا اجلهات اإلسالمية.
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واعتنق اإلسالم بعد ذلك أيب وأمي وأختي وزوجها وابن أخي وبنت أختي  ..وأمحد اهلل
عىل أن كنت سبب هدايتهم إىل الرصاط املستقيم.
سألته عن املدى الذي ينترش فيه اإلسالم يف الفلبني ،فقال يل :يدخل يف اإلسالم كل شهر
أكثر من أربعامئة من مسيحيي الفلبني حسب السجالت الرسمية ،أما العدد احلقيقي فاملرجح أنه
أكثر من ذلك ..ومعظم أهل الفلبني مسيحيون باالسم فقط والجيدون من يدعوهم إىل اإلسالم،
ومنهم من يقتنع باإلسالم ،ولكن يعوقه عن اعتناقه عامل اخلوف من املستقبل ألنه سيفقد األ ة
وسيفقد العمل ،فالناس هناك ال تقبل توظيف من ترك املسيحية.
سألته عن الرس يف هذا اإلقبال الشديد عىل اإلسالم يف هذه البالد ،فقال :إهنا املعاملة الطيبة..
إهنا أخالق اإلسالم ..فكثري ممن أسلموا كان دافعهم إىل االقرتاب من عقيدة التوحيد معاملة
املسلمني احلسنة هلم ،كأن يكون صاحب العمل مسل ًام حسن املعاملة ،أو زمي ً
ال ملسلم حسن
الصحبة ودمث األخالق ..وكثري ممن أسلموا يف الفلبني مل يسلموا إال بعد أن عادوا إىل بالدهم
بعد العمل يف بلد إسالمي ،إذ أحسوا بالفرق عندما فقدوا املناخ اإلسالمي ،فتبخرت كل
أوهامهم وشكوكهم حول اإلسالم ،فأعلنوا إسالمهم بعيد ًا عن كل ضغط أو تأثري.
وقد ذكر يل أن من أسباب ذلك اإلقبال الشديد عىل اإلسالم هو تأثر الناس برؤية منظر
املسلمني وهم يصلون.
وقد سألته عن

انتشار اإلسالم بني املثقفني ثقافة دينية ،فقال :من السهل دعوة هؤالء..

فيكفي مثل هذا أن نأخذ بيده ،وندعوه إىل مقارنة أسفار الكتاب املقدس ،ودراسة مقارنة األديان،
فتلك أفضل الوسائل إلقناعه.
وقد سألته عن العقبات التي ول دون دخول الناس يف اإلسالم ،فقال :أول ما يصد الناس
هو الفكرة اخلاطئة التي تعشش يف أذهاهنم عن اإلسالم ..باإلضافة إىل سلوكيات كثري من
املسلمني ،الذين يعطون صورة سيئة عن اإلسالم ،ثم الفتاوى اجلاهلة التي تصدر من بعض
328

املسلمني من غري علم ..وأخريا الشبهات التي تثار حول اإلسالم من كونه يدعو إىل اإلرهاب،
وييسء معاملة املرأة ،فيدعو الرجل إىل طالقها ،وإىل الزواج بغريها ،وأنه حيرمها من حقوقها
ويقهرها وال يعطيها حريتها.
كرست راجا:
من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (كرست راجا) ( ،)1فسألت
الغريب عنه ،فقال :هو رجل قرأ القرآن ليجعله وسيلة لبث الشبه عن اإلسالم ،ولكن اهلل هداه
بتلك القراءة ،فتحول إىل اإلسالم.
وقد التقيت به يف والية (متلنادو) بأقىص جنوب اهلند ـ وذلك يف فرتة تواجدي باهلند ،والتي
حكيت لك بعض أخبارها ـ وقد وجدته عميق املعرفة بالكتاب املقدس ،ومما ذكره يل من قصة
إسالمه قوله :كنت يف والديت األوىل أمحل اسم (كرست راجا) ..وقد ولدت ذ عائلة مسيحية
ذ قرية من والية تلمنادور ،ولغتى التاميلية وأعرف عدد ًا من اللغات ،منذ صغر سنى كنت أحب
املسيحية ..وأمثلها أحب املسيح حب ًا شديد ًا ..وقد كنت أدعو اهلل دائام أن حيول املسلمني مجيعا إىل
املسيحية.
وذ أحد األيام التقيت بعامل مسلم ،فاعتربهتا فرصة عظيمة ،لكى أناقشه يف بعض األمور
املتعلقة باإلسالم واملسيحية ،لكنه

عان ما دانى قائال :لن جتد شيئ ًا ذ القرآن خيالف العقل،

أو خيالف الفطرة.
لقد كان هذا التحدى سبب ًا ألقرأ القرآن الكريم ،فقرأت ترمجة املعانى ذ اللغة التاميلية
مرتني ،فعرفت أن اإلسالم هو الدين الصحيح ،وأن املسيحية حمرفة ،فقبلت اإلسالم دين ًا.
قلت :هبذه السهولة !؟
قال :أجل ..القرآن الكريم هو كتاب الدعوة األكرب ..لقد قال تعاىل فيه ﴿:فال قت ِطعِ ا ْلك ِاف ِرين
( )1انظر :املجلة اخلريية ،العدد ،74 :حمرم  1417هـ.
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وج ِ
اهدْ قه ْم ِب ِه ِجهاد ًا ك ِبري ًا ﴾ (الفرقان)52:
قلت :فهل تعرضت للبالء كام تعرض الكثري من إخوانك ممن أسلموا؟
قال :البالء سنة اهلل لتمحيص الصادقني ..وقد تعرضت بفضل اهلل لبعض البالء الذي
جتاوزته بحول اهلل وقوته ..فالناس كانوا ينظرون إىل نظرة السخرية ،وكانوا يقولون يل :إنك
رصت جمنونا ،وقد ضحكوا عىل ألننى أطلقت اللحية بعد أن كنت متعودا عىل حلقها(،)1
و ملت مجيع هذه املشاكل من قومى ،وصربت عليها ألننى كنت أقرأ ذ القرآن قصص الدعاة
واملصلحني من اآلنبياء والرسل و ملهم األذى واملصائب ذ سبيل التبليغ الدعوة إىل اهلل.
قلت :وأهلك ..أقرب الناس إليك !؟
قال :لقد من اهلل عليهم ،فأسلموا ..لقد أسلمت زوجتى ،وثالثة من أوالدى ،وقد أسلم
عىل يدى باإلضافة إليهم بعض األخوة اآلخرين.
قلت :فام احلرفة التي اختذهتا بعد إسالمك؟
قال :أنت تعلم جيدا أن أحبار النصارى وعلامءهم ودعاهتم يتمتعون بكل نعيم ذ الدنيا،
ويعيشون عيشة رضية بام حيصلون عليه من املعونات اهلائلة من الدول املسيحية.
وقد تركت كل ذلك طمعا بام أعد اهلل ىل ذ اآلخرة من نعيم ذ اجلنة ،واآلن أجتول ذ القرى
واملدن ماشيا ،وألتقى بالناس أفراد ًا ومجاعات أوجه الدعوة إليهم ،وأدعوهم إىل اإلسالم ،وأبني
هلم أباطيل دينهم ،وأبذل جهدى إليصال ترمجة معانى القرآن الكريم إىل كل شخص من غري
املسلمني ،ألننى عىل يقني أهنم إذا قرأوا القرآن مرة واحدة من أوله إىل آخره فسيدخلون ذ دين
اهلل.
قلت :فأنت تابع لبعض املراكز اإلسالمية إذن؟
قال :أجل ..فأنا أشتغل ـ بحمد اهلل ـ كداعية ذ مركز الدعوة للمسلمني اجلدد التابع جلمعية
( )1لقد ذكرنا أنه ال ينبغي التشدد مع من أسلم يف هذه األمور ،حتى ال تكون سببا يف حجاب الناس عن اإلسالم.
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أهل القرآن واحلديث ذ والية متلنادوا جنوب اهلند ،والتى تبذل جهدها ذ نرش الدعوة إىل اهلل
بني املسلمني وغريهم.
قلت :هل ترضيك جهود املسلمني الدعوية؟
نظر إيل بحزن ،ثم قال :إن آالف القلوب ذ هذه املنطقة تنتظر الفرصة للدخول ذ اإلسالم،
وعىل املسلمني مسئولية كربى ،جيب عليهم أن يتمثلوا صورة اإلسالم الصحيحة أوال ،ثم يقوموا
بالدعوة املستمرة ،ويبذلوا جهدهم ذ تعريف اإلسالم لغري املسلمني من النصارى واهلندوس
وغريهم ،وعىل املؤسسات واهليئات اإلسالمية ذ داخل البالد وخارجها التى هتتم بالشئون
الدينية أن تقوم بتوزيع ترمجة معانى القرآن بكية كبرية.
وأعتقد أن املسلمني هم املسئولون أمام اهلل لتأخر دخوىل ذ اإلسالم ،فقد كنت جاهال به
أكثر من ثالثني سنة ،وذلك بسبب تقصري املسلمني ذ دعوتى لإلسالم وبيان معانيه ،وإننى
أخشى أن يقول الناس مجيع ًا يوم القيامة أمام اهلل تعاىل مثل قوىل هذا.
آرثر ميالستنوس:
من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (آرثر ميالستنوس) ( ،)1فسألت
الغريب عنه ،فقال :وهو دكتور يف الالهوت ،وكان الرجل الثالث يف جممع كنائس قارة آسيا ،وقد
التقيت به يف بعض رحاليت ،فالحظت يف كالمه نفحات الصدق ،فسألته عن

ها ،فقال :يف

أثناء عميل بالتنصري عام  1983خطر عىل بايل خاطر يقول يل :أي ضري يف قراءة القرآن من أجل
الرد عىل املسلمني؟
وتلبية هلذا اخلاطر توجهت إىل أحد املسلمني سائ ً
ال إياه أن يعريين كتاهبم املقدس ،فوافق

( )1انظر :ربحت حممد ًا ومل أخرس املسيح ،د.عبداملعطي الدااليت.
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املسلم مشرتط ًا عيل أن أتوضأ قبل كل قراءة(.)1
وعندما قرأت القرآن أول مرة ،شعرت برصاع عنيف يف أعامقي ،فثمة صوت يناديني
وحيثني عىل اعتناق هذا الدين ،الذي جيعل عالقة اإلنسان بربه عالقة مبارشة ،ال تاج إىل
وساطات القسس ،وال تباع فيها صكوك الغفران.
ويف يوم توضأت ،ثم أمسكت بالقرآن فقرأت ﴿:أفال يتد َّب قرون ا ْل قق ْرآن أ ْم عىل قق قل ن
وب أ ْقف قاهلا﴾
فأحسست بقشعريرة ،ثم قرأت ﴿:ا ْلي ْوم أكْم ْل قت لكق ْم ِدينكق ْم وأ ْمت ْم قت عل ْيكق ْم
(حممد،)24:
ق
يت لكق م ْ ِ
األ ْسالم ِدين ًا ﴾(املائدة ،)3:فحلت السكينة يف روحي احلريى ،وشعرت
ِن ْعم ِتي ور ِض ق
ق
أين قد قخلقت من جديد.
يف تلك الليلة مل أصرب حتى تطلع الشمس ،بل اجتهت حا ً
ال إىل منزل صديقي املسلم ألسأله
عن كيفية الدخول يف اإلسالم ،وبني حرية الصديق ودهشته نطقت بالشهادتني.
عبداألحد داود:
من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (عبداألحد داود) ،فسألت
الغريب عنه ،فقال :مل ألتق به ،ولكني التقيت بعض أحفاده ،وقد حدثني عنه ،فذكر أن اسمه قبل
إسالمه كان (دافيد بنجامني الكلداين)( .. )2وكان أستاذا يف علم الالهوت ،وكان قسيس الروم
الكاثوليك لطائفة الكلدانيني املوحدة ،وكان يتكلم عدة لغات.
وقد ولد عام 1868م ،يف أروميا من بالد فارس ،وتلقى تعليمه االبتدائي يف تلك املدينة،
وبني عامي 1889 – 1886م كان أحد موظفي التعليم يف إرسالية أساقفة (كانرت بوري) املبعوثة
إىل النصارى النسطوريني يف بلدته ..ويف عام 1892م أرسل إىل روما حيث تلقى تدريبا منتظام

( )1ذكرنا يف املباحث الفقهية املرتبطة هبذا أنه ال ينبغي التشدد مع غري املسلمني يف مثل هذا إال إذا رأينا ذلك يف مصلحة
الدعوة اإلسالمية كتعريفهم بحرص اإلسالم عىل الطهارة.
( )2انظر( :حممد يف الكتاب املقدس) عبد األحد داود ص (( - )162عظامء ومفكرون يعتنقون اإلسالم) حممد طاميش.
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يف الدراسات الفلسفية والالهوتية يف كلية (بروبوغاندافيد) ..ويف عام 1895م تم ترسيمه كاهنا،
ويف هذه الفرتة شارك يف كتابة سلسلة من املقاالت التي تم نرشها يف بعض الصحف املتخصصة،
وبعد عودته من روما توقف يف إستانبول عام 1895م ،وأسهم يف كتابة ونرش بعض املقاالت عن
الكنائس الرشقية يف الصحف اليومية اإلنجليزية والفرنسية.
مل يمكث طويال يف إستانبول ،بل عاد يف نفس العام إىل بلدته ،وانضم إىل إرسالية
(الزارست) الفرنسية ،ونرش ألول مرة يف تأريخ اإلرسالية منشورات فصلية دورية باللغة
الرسيانية.
وبعد ذلك بعامني انتدب من قبل اثنني من رؤساء أساقفة الطائفة الكلدانية يف بلده لتمثيل
الكاثوليك الرشقيني يف مؤمتر (القربان املقدس) الذي عقد يف مدينة (باري لو مونيال) يف فرنسا،
ويف عام 1898م عاد إىل قريته دجياال وافتتح مدرسة باملجان.
ويف عام 1899م أرسلته السلطات الكنسية إىل ساملاس ،لتحمل املسئولية ،حيث يوجد
نزاعات بني بعض القياديني النصارى هناك ،ويف عام 1900م ألقى موعظة بليغة شهرية،
حرضها مجع غفري من طائفته وغريها ،وكان موضوعها (عرص جديد ورجال جدد) انتقد فيها
تواين بني قومه عن واجبهم الدعوي.
وقد أخربين حفيده هذا ،بأنه كتب رسالة جييب فيها من سأله عن دوافع إسالمه ،وقد رأيت
تلك الرسالة ،ومما ورد فيها قوله :إن اهتدائي لإلسالم ال يمكن أن يعزى ألي سبب سوى عناية
اهلل عز وجل يب ،وبدون هداية اهلل فإن كل القراءات واألبحاث ،وخمتلف اجلهود التي تبذل
للوصول إىل احلقيقة لن تكون جمدية ،واللحظة التي آمنت هبا بوحدانية اهلل ،وبنبيه الكريم
صلوات اهلل عليه ،أصبحت نقطة ويل نحو السلوك النموذجي املؤمن.
ومن األسباب التي ذكرها يف تلك الرسالة ،والتي جعلته يعلن عصيانه عىل الكنيسة ،ما
تطلبه ممن يؤمن هبا من الشفاعة بني اهلل وبني خلقه يف عدد من األمور ،كالشفاعة للخالص من
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اجلحيم ،وكافتقار البرش إىل الشفيع املطلق بصورة مطلقة ،وأن هذا الشفيع إله تام وإنسان تام،
وأن رهبان الكنيسة أيضا شفعاء مطلقون ،كام تأمره الكنيسة بالتوسل إىل شفعاء ال يمكن
حرصهم.
وقد ذكر فيها أنه من واقع دراسته لعقيدة الصلب وجد أن القرآن ينكرها واإلنجيل املتداول
يثبتها ،وكالمها يف األصل من مصدر واحد ،فمن الطبيعي أال يكون بينهام اختالف ،ولكن وقع
بينهاماالختالف والتضاد ،فال بد من احلكم عىل أحدمها بالتحريف ،فاستمر يف بحثه و قيقه هلذه
املسألة حتى توصل إىل احلقيقة ،حيث يقول( :ولقد كانت نتيجة تتبعايت و قيقي أن اقتنعت
وأيقنت أن قصة قتل املسيح عليه السالم وصلبه ثم قيامه من بني األموات قصة خرافية)
ومن األسباب التي ذكرها اعتقاد النصارى بالتثليث ،وادعاؤهم أن الصفة تسبق
املوصوف..
باإلضافة إىل هذا كله فقد ذكر أنه التقى بعدد من العلامء املسلمني ،وبعد مواجهات عديدة
معهم اقتنع باإلسالم واعتنقه.
وقد ذكر أنه نتيجة لذلك اعتزل الدنيا يف منزله شهر ًا كامالً ،يعيد قراءة الكتب املقدسة بلغاهتا
القديمة وبنصوصها األصلية مرة بعد مرة ،ويدرسها دراسة متعمقة مقارنة ضمن بعضها يف كتابه
الفذ (حممد يف الكتاب املقدس)
وقد أدته تلك العزلة الباحثة إىل اعتناق اإلسالم يف مدينة استانبول ..وقد ذكر يف ختام
رسالته قوله (يف اللحظة التي آمنت فيها بوحدانية اهلل ،وبنبيه الكريم صلوات اهلل عليه ،بدأت
نقطة ويل نحو السلوك النموذجي املؤمن ..فـ (ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل) هذه العقيدة سوف
تظل عقيدة كل مؤمن حقيقي باهلل حتى يوم الدين … وأنا مقتنع بأن السبيل الوحيد لفهم معنى
الكتاب املقدس وروحه ،هو دراسته من وجهة النظر اإلسالمية)
حممد فؤاد اهلاشمي:
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من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (حممد فؤاد اهلاشمي) (،)1
فسألت الغريب عنه ،فقال :وهو صاحب كتاب (األديان يف كفة امليزان) ..وقد ذكر يل سبب
إسالمه ،فقال( :لقد كان قصدي من البحث يف اإلسالم استخراج العيوب التي أوحى إيل هبا
أساتذيت ،لكن وجدت أن ما زعموه يف اإلسالم عيوب ًا هو يف احلقيقة مزايا ،فأخذ اإلسالم بلبي،
فانقدت إليه ،وآمنت به عن تفكر ودراسة ومتحيص ،وهبا كلها رجحت كفة اإلسالم ،وشالت
كفة سواه)
فردريك دوالمارك:
من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (فردريك دوالمارك) ،فسألت
الغريب عنه ،فقال :لقد كان هذا الرجل كبري أساقفة جوهانسربج ،وقد اهتزت دوائر التبشري
العاملية بعد إسالمه ،فقد أعلن يف صحن املركز اإلسالمي الكبري بجنيف عن إسالمه ،مؤكد ًا
إستعداده للبدء فور ًا يف قيامه بالتعريف بحقيقة اإلسالم ،والعمل عىل نرش تعاليمه يف أنحاء القارة
اإلفريقية.
وسادت الدهشة والذهول أركان الكنيسة الكاثوليكية ،بعد أن أعلن أنه عندما درس
اإلسالم وجد صورة أخرى خمتلفة للمسيح عليه السالم مما أحدث يف نفسه أعمق األثر..
وقد خشيت الكنيسة من تأثر عدد كبري من قادة العمل التبشريي بتلك املفاجأة ،حيث اشتهر
(فردريك) برجاحة عقله وإنصافه للحقيقة.
واملثري لالنتباه أن (فردريك) قد وصلت غريته عىل اإلسالم إىل حد التأكيد عىل رضورة
تطوير أساليب الدعوة واالهتامم بدعمها ،حيث أن هناك قصور ًا يف هذا الصدد ينبغي معاجلته..
وقد رصح هبذا املعنى يف قوله( :من املؤسف حق ًا أن اجلهود التنصريية ال تشكو من أي نقص
تنظيمي أو حركي أو مايل أو معنوي ،وهذا ما نفتقده عند دعاة اإلسالم ،فض ً
ال عن املصاعب
( )1عن ( اإلسالم) الدكتور أمحد شلبي ص ()288
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السياسية واالقتصادية واالجتامعية)
أشوك كولن يانج:
من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (أشوك كولن يانج) ( ،)1فسألت
الغريب عنه ،فقال :هذا هو الكاردينال أشوك كولن يانج ..وقد كان أمني عام جملس الكنائس
العاملي لوسط ورشق إفريقيا ،وقد احتفظ باسمه ،وذكر يل أن سبب ذلك يعود إىل ما ذكره الفقهاء
من أنه ال حرج يف احتفاظ املسلم باسمه القديم ما مل حيو عىل دالئل الكفر ..والثاين ،هو قيق
أهداف دعوية ،جتعل املسيحيني يثقون فيه ،ويقبلون قوله.
وقد التقيت به بعد اعتناقه اإلسالم ،وسألته عن رحلته لإلسالم ،فقلت :تغيري اإلنسان
عقيدته ليس أمر ًا سهالً ،خاصة إذا كان هذا اإلنسان حيتل قمة اهلرم الذي يدعو إىل هذه العقيدة..
فام الذي قادك إىل التغيري ،ومن ثم اعتناق اإلسالم؟
تأمل قليال فيام ذكرته له ،ثم قال :اإلنسان ـ مهام عال شأنه ـ إذا كان صادق ًا وجاد ًا يف البحث
عن احلقيقة ،فإنه حت ًام سيصل إليها يوم ًا ما ،وهذه احلقيقة التي سيصل إليها إما أهنا تعزز ما يؤمن
به ،أو هتديه إىل سبيل آخر..
قلت :أعلم تأثري الصدق ودوره اخلطري يف الوصول إىل النتائج العظيمة ..وقد قال
الصاحلون (من صدق وجد) ..ولكني أسألك عن طريق ذلك الصدق.
قال :تلك قصة طويلة..
قلت :من أين تبدأ؟
قال :من األناجيل ..فمن صدق يف قراءة اإلنجيل ..فستهديه ال حمالة إىل القرآن.
قلت :هذه األناجيل التي بني أيدينا !؟
قال :أجل ..هذه األناجيل التي بني أيدينا ..فقد كانت هي النور األول الذي وصلت به إىل
( )1انظر :جملة املجتمع العدد .1644
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شمس حممد.
قلت :كيف تم ذلك؟
قال :من خالل أقوال املسيح التي وردت يف األناجيل ،فقد جاء يف إنجيل يوحنا يف
هم اليهود بقتله( :ولكنكم اآلن تطلبون أن تقتلوين وأنا إنسان
اإلصحاح الثامن فقرة  40عندما َّ
قد كلمكم باحلق الذي سمعه من اهلل) ..لقد الحظت أن املسيح يف هذا النص خيرب أنه إنسان
اختاره اهلل ومحله رسالة وجعله نبي ًا ،ولذلك يقول ـ كام جاء يف اإلصحاح الثامن فقرة  42ـ( :لو
كان اهلل أباكم لكنتم بونني ،ألين خرجت من قبل اهلل وأتيت ،ألين مل آت من نفيس بل ذلك
أرسلني ،ملاذا ال تفهمون كالمي؟)
بل رصحت بعض األناجيل بنبوة عيسى كام جاء يف لوقا ـ اإلصحاح السابع فقرة  16ـ:
(فأخذ اجلميع خوف وجمدوا اهلل قائلني :قد قام فينا نبي عظيم) ،وجاء يف متى ـ اإلصحاح احلادي
والعرشين فقرة ( )11 ،10 ،9ـ( :وملا دخل أورشليم ارجتت املدينة كلها قائلة :من هذا؟ فقالت
اجلموع :هذا النبي الذي من نارصة اجلليل)
ِ
يح ا ْب قن م ْريم ِإ َّال ر قسول قدْ
وهذه النصوص تتفق مع قوله تعاىل يف القرآن الكريم ﴿:ما ا ْملس ق
ني هلم ْاآل ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
يات قث َّم ا ْن قظ ْر أنَّى
خل ْت م ْن ق ْبله الر قس قل و قأم قه صدِّ يقة كانا ي ْأكق الن ال َّطعام ا ْن قظ ْر ك ْيف قنب ِّ ق ق ق
قيؤْ فكق ون ﴾ (املائدة)75:
قلت :فأنت ترى أن هذه النصوص التي وردت يف األناجيل كفيلة بتغيري عقيدة املسيحيني
من املسيحية إىل اإلسالم؟
قال :ذلك صحيح ملن صدق يف البحث ..ومل يتوقف عند هذا..
قلت :مل أفهم ما تقصد.
قال :اإليامن برسالة سيدنا عيسى عليه السالم يكون بتصديقه فيام أخرب ،فال نرد خربه وال
نكذب قوله وال نخالفه.
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قلت :كل املسيحيني يزعمون أهنم يعتقدون هذا.
قال :لقد جاء املسيح عليه السالم ألمرين مهمني ..كالمها غفل عنه إخواننا املسيحيون.
قلت :ما مها؟
قال :أما أوهلام ،فهو تعلم األمة التي بعث إليها كيف تتقرب إىل اهلل وتعبده ،أما معرفة اهلل
فيذكر املسيح عليه السالم أن اهلل واحد ال رشيك له وال نظري له وال شبيه له ،فقد جاء يف إنجيل
(مرقص )30/12:ملا سأله الكتبة :أي وصية هي أول الكل؟ فأجابه يسوع( :إن أول كل الوصايا
هي :اسمع يا إ ائيل ..الرب إهلنا رب واحد ،و ب الرب إهلك من كل قلبك ومن كل نفسك
ومن كل فكرك ومن كل قدرتك هذه هي الوصية األوىل ،وثانية مثلها هي أن ب قريبك
كنفسك ،ليس وصية أخرى أعظم من هاتني فقال له الكاتب :صحيح يا معلم حسب احلق
تكلمت فإن اهلل واحد ال آخر سواه) ،وتتأكد هذه احلقيقة عن ذات اهلل بام جاء يف إنجيل (متى:
 )8/ 23حيث يقول املسيح عليه السالم( :وأما أنتم فال تدعوا لكم أب ًا عىل األرض ألن أباكم
واحد الذي يف السامء) ..وجاء يف يوحنا يف ( )18/ 20قال املسيح( :إين أصعد إىل أيب وأبيكم
وإهلي وإهلكم) ،وكلمة األب (أيب وأبيكم) تعني يف لغة اإلنجيل الرب أي ريب وربكم.
التفت إيل ،وقال :وهلذا جتدين أخاطب دائام حمبي املسيح قائال هلم :أمل تتضمن وصايا املسيح
عليه السالم تعريف ًا واضح ًا لذات اهلل العيل الكبري املتفرد ،وهو يوافق متاما ما جاء يف القرآن ،فاهلل
الصمدق ( )2ملْ ي ِلدْ وملْ قيولدْ ( )3وملْ يكق ْن ل قه كق قف ًوا أحد
هلل أحد ( )1ا َّق
تعاىل يقول ﴿:قق ْل قهو ا َّق
هلل َّ
ول ِإ َّال قن ِ
((﴾)4اإلخالص) ،كام جاء يف القرآن الكريم أيض ًا ﴿:وما أرس ْلنا ِم ْن ق ْب ِلك ِم ْن رس ن
وحي
ق
ْ
ِإلي ِه أ َّنه ال ِإله ِإ َّال أنا فاعْ بدق ِ
ون﴾ (االنبياء)25:
ق
ْ ق
قلت :علمت املهمة األوىل ..فام املهمة الثانية؟
قال :املهمة الثانية للمسيح عيسى عليه السالم هي أن هيدي األمة التي بعث إليها إىل عبادة
اهلل ،وهي أمة بني إ ائيل ،أما غريهم من األمم فال تعنيهم رشيعة عيسى ،وهذا ما تقرره
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األناجيل املسيحية ،فقد جاء يف إنجيل متى ( )5/ 15قول يسوع( :مل قأرسل إال خلراف بني
إ ائيل الضالة) ،وجاء يف متى (( :)5/ 10هؤالء االثنا عرش أرسلهم يسوع وأوصاهم قائ ً
ال:
(إىل طرق أمم ال متضوا ،وإىل مدينة السامريني ال تدخلوا ،بل اذهبوا باحلرى إىل خراف بنى
إ ائيل الضالة)
قلت :فام تفيد هذه املعرفة؟
قال :هذه املعرفة جتعل كل مسيحي يبحث عن الرسول اخلاتم الذي أرسل للبرش مجيعا..
وكل من بحث عن هذا الرسول ..فلن جيد غري حممد ،فهو الوحيد الذي جاء يف كتابه املقدس﴿:
َّاس ب ِشري ًا ون ِذير ًا ول ِك َّن أكْثر الن ِ
وما أ ْرس ْلناك ِإ َّال كا َّف ًة لِلن ِ
َّاس ال ي ْعل قمون ﴾ (سـبأ ،)28:وجاء
فيه ﴿:وما أ ْرس ْلناك ِإ َّال ر ْمح ًة لِ ْلعاملِني ﴾ (االنبياء)107:
قلت :حدثني عن تلك اللحظة اخلطرية التي اختذت فيها أخطر قرار يمكن أن يتخذه إنسان.
سكت قليال يسرتجع ذكرياته ،ثم قال :حينام قررت اعتناق اإلسالم ،ذهبت إىل الكنيسة
وتقدمت بطلب إجازة لكي أقضيها مع أ يت ،فطلب مني أن أنتظر حتى تعتمد يل الكنيسة من
 50إىل  100ألف دوالر ،لكي أنفقها عىل أوالدي ،فقلت هلم أنا ال أريد مالكم ،وكانت عندي
للكنيسة عامرتان وأموال تبلغ مليونني و 400ألف دوالر أمريكي ،و 320مليون جنيه سوداين،
فقمت بتسليمها إىل راعي ميزانية التنصري ،فكانت مفاجأة كبرية للكنيسة.
وبعد ذلك قضيت يومني مع أ يت نفكر يف هذا األمر ونناقشه ،وقد كانت أ يت املكونة
من زوجتي وأربعة أبناء تدرك أنني أفكر يف اعتناق اإلسالم ،وحينام أبلغتهم أن الوقت قد حان،
كان ردهم أنت أعلم منا ونحن نثق بك وقرارك قرارنا ،وبالفعل ذهبنا إىل أحد املساجد املجاورة..
وهو مسجد النور ..وأشهرنا اإلسالم.
قلت :فهل خرست مجيع تلك الثروة؟
قال :صحيح أنني خرست أموا ً
ال كثرية غري أنني كسبت اإليامن والراحة النفسية بعد 40
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سنة قضيتها يف الباطل.
قلت :فام فعلت الكنيسة بعد علمها بإسالمك؟
قال :لقد فعلت ما تعودت أن تفعله مع أمثايل.
قلت :أمل تكتف بام أخذته منك من مال؟
قال :لقد رمتني باجلنون ..وهذه سنة قديمة أخرب القرآن أهنا ديدن مجيع الغافلني.
قلت :أنت إىل اآلن مل دثني عن الطريق الذي سلكته للتعرف عىل اإلسالم ..أم أنك
تتهرب من ذكر ذلك.
ابتسم ،وقال :أنا ال أهترب ..ولكن تلك الذكريات املريرة التي كنت فيها بعيدا عن اإلسالم
من الصعب اجرتارها.
قلت :فحدثني عنها.
قال :لقد شاء اهلل أن أدرس مقارنة األديان ،وكان اهلدف منها أن أتعرف عىل األديان
الساموية وغري الساموية من أجل ممارسة التنصري بعلم وخربة ومنهجية ،لكن اهلل أراد شيئ ًا آخر،
فقد درست األديان الساموية وهي معروفة ،كام درست غري الساموية وهي البوذية واهلندوسية
وعبادة النار والشمس والشيطان واألصنام.
وخالل مرحلة الدراسة كانت تتكشف أمامي احلقائق عن اإلسالم أوال ًبأول ،وبدأ تكويني
الديني يتشكل وأفكاري تتغري وتتداخل.
ويف إحدى مراحل الدراسة أيقنت أن اإلسالم هو الدين الصحيح ،فكنت حينام أسمع
األذان أتوقف عن إلقاء املحارضة احرتام ًا للنداء اإلهلي ،وحينئذ أصبحت شخص ًا بوجهني ،وجه
يرى أن اإلسالم الدين احلق ،وأن اهلل واحد ال رشيك له ،ووجه يغالط نفسه ويواصل انخراطه
يف األعامل الكنسية والتمتع بأمواهلا الطائلة.
وملا بدا تعاطفي مع اإلسالم اجتمع جمالس القساوسة والرهبان والكارديناالت ،واجتمع
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عيل ،وملا فشل قرر
رأهيم عىل أنني أميل لإلسالم ..وهنا مارس جملس الكنائس ضغوط ًا كثرية َّ
إيقايف عن العمل بالكنيسة ،وصدر قرار من الكنائس بأن اجلنون قد أصابني ،قلت هلم :إنني لست
جمنون ًا ،فأنا أخاف اهلل الواحد ريب وربكم ورب حممد وعيسى ،إنني أخاف من عذاب اهلل ،إنني
أخاف من اهلل ،وعلمت بعد ذلك أن تقرير األطباء أثبت أنني لست جمنون ًا ،ولكنني أتطلع إىل
اعتناق اإلسالم.
قلت :لقد وصلت يف الكنيسة إىل درجة كاردينال ،كام احتل والدكم هذا املنصب ..فامذا
يعني هذا املنصب ..وما وظيفته يف الكنيسة؟
قال :لقد تقلدت مناصب كبرية يف الكنيسة ،ومن بني ذلك أين كنت كاردينا ً
ال كام كان
والدي كذلك ،وهذا املنصب يف الكنيسة الكاثوليكية يوازي وظيفة املفتي يف اإلسالم.
قلت :هذا منصب رفيع..
قال :وهلذا ..فأنا أ دى أي ًا كان من كبار القساوسة الرشقيني أو الغربيني أن حياججني ،بل
أنا عىل استعداد ملناظرة صاحب أي درجة عالية يف الكنيسة إلثبات صحة اإلسالم وأحقيته
باالتباع ،فأنا مل أسلم عاطفي ًا أو عبث ًا ،وإنام أسلمت بعد دراسة معمقة لألديان ،وصلت يف هناية
الدراسة إىل أن اإلسالم هو الدين الساموي الذي ختم اهلل به الرساالت الساموية ،وأن النبي 
خاتم األنبياء واملرسلني ،وأن عيسى عليه السالم إنسان من البرش وهو نبي ورسول وليس أكثر
ِ
يح ا ْب قن م ْريم ِإ َّال ر قسول قدْ خل ْت ِم ْن ق ْب ِل ِه الر قس قل
من ذلك ،قال تعاىل يف القرآن الكريم ﴿:ما ا ْملس ق
ني هلم ْاآل ِ
ِ
ِ
يات قث َّم ا ْن قظ ْر أنَّى قيؤْ فكق ون ﴾ (املائدة)75:
و قأم قه صدِّ يقة كانا ي ْأكق الن ال َّطعام ا ْن قظ ْر ك ْيف قنب ِّ ق ق ق
وأنا لست أول من يسلم من القساوسة ،فقد سبقني إىل اإلسالم عدد كبري من القساوسة
واملبرشين ،وعىل رأسهم األمني العام ملجلس مؤمتر املطارنة يف الكنيسة الكاثوليكية ،ورئيس
القساوسة يف الوالية الرشقية.
قلت :ما الفرق بني وظيفتك اجلديدة كداعية لإلسالم ..وبني وظفيتك السابقة كداعية
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للمسيحية؟
قال :يف السابق كان كل مهي تنصري املسلمني أو إبعادهم عن دينهم حتى لو فسدوا وارتكبوا
كل املوبقات ،فلم يكن مه ًام أن يكون املسلم إنسان ًا صاحل ًا أو سوي ًا يف املجتمع حتى بعد وله عن
اإلسالم ،والكنيسة ال هتتم بدعوة النصارى إىل االلتزام ،فجل اهتاممها أن حيمل اإلنسان كلمة
مسيحي ،وليس رشط ًا أن يكون متدين ًا أو ملتزم ًا ،أما اآلن فاملرء يف اإلسالم حماسب عىل كل
صغرية وكبرية ،وكل من يعتنق اإلسالم عليه أن يكون صاحب عقيدة سليمة وعبادة صحيحة.
ثاين أكرب قسيس يف غانا:
شد انتباهي يف هذا الفصل عنوان حيمل اسم (ثاين أكرب قسيس يف غانا) ،فسألت الغريب
عنه ،فقال :ال أذكر اسم هذا الرجل ،ولكني أذكر جيدا الوظيفة اخلطرية التي كان يتوالها ..وقد
التقيت به يف غانا ،ومل أعلم منه ،أو من اجلمع الذين كانوا يتحدثون عنه إال أنه كان ثاين أكرب
قسيس يف غانا كلها ،وقد حدثني عن قصته مع الكنيسة واإلسالم ،فقال :يف صغري كنت طفال
فقريا معدما ألبس الرث من الثياب ،وبالكاد أجد لقمة يومي ،وقد أخذين بعض املبرشين ،وربوين
يف مالجئهم ،ودرسوين يف مدارسهم ،وما إن حلظوا مني نباهة حتى جعلوين من أولويات
اهتامماهتم.
تعلمت يف مدارسهم حتى نلت أكرب الشهادات ..وكان ذلك مقابل ديني الذي أعرف
انتامئي له ،لكني تلفت يمنة ً ويرسة ً يف وقت العوز واحلاجة ،فام وجدت أحدا إال املبرشين..
بعد مدة أصبحت قسيسا المعا يف بلدي ،يل ـ كام يقولون ـ لسان ساحر وأسلوب جذاب
ومظهر المع ،وبريق عيني يقود من رآين ال حمالة إىل املسيحية.
ويف ذلك اليوم الذي أراد اهلل فيه هدايتي أخذت أتساءل بيني وبني وبني نفيس ،وأقول :أنا
مل أترك ديني لقناعة يف الديانة املسيحية ،وإنام اجلوع هو الذي قادين ،واحلاجة هي التي دفعتني،
والعوز هو الذي ساقني ،وعىل الرغم من رغد العيش الذي أنا فيه ،والرفاهية التي أمتتع هبا إال
342

أنني مل أجد االنرشاح ومل أشعر وأنعم بالراحة والسعادة والطمأنينة إذ ما فتئت أقلق من املصري
بعد املوت ،ومل أرس عىل بر أمان أو قاعدة صلبة تريح الضمري حول ما يف اآلخرة من مصري.
ملاذا ال أتعرف عىل اإلسالم أكثر؟ ..ملاذا ال أقرأ القرآن مبارشة ،بدال من االكتفاء بمعلومايت
عن اإلسالم من املصادر املسيحية التي ربام مل تعرض اإلسالم بصورته احلقيقة.
وهنا رشعت أقرأ القرآن ،وأتأمل وأقارن ،فوجدت فيه اإلنرشاح واإلطمئنان ،وانفرجت
أساريري وعرفت طريق احلق وسبيل النور ﴿:يا أ ْهل ا ْل ِكت ِ
ني لكق ْم ك ِثري ًا
اب قدْ جاءكق ْم ر قسو قلنا قيب ِّ ق
ِممَّا كق ْن قت ْم ق ْخت قفون ِمن ا ْل ِكت ِ
هلل
هلل قنور و ِكتاب قم ِبني (ْ )15هي ِدي ِب ِه ا َّق
اب وي ْع قفو ع ْن ك ِث نري قدْ جاءكق ْم ِمن ا َِّ

ور ِب ِإ ْذ ِن ِه وهي ِد ِهيم ِإىل ِرص ن
م ِن اتَّبع ِر ْضوانه سبل السال ِم و قخي ِْرجهم ِمن الظ قلام ِ
ت ِإىل الن ِ
اط قم ْست ِق ن
يم
ْ ْ
ق ق ْ
ق ق ق َّ
(( ﴾)16املائدة)
وهنا اختذت قراري احلاسم ،وعزمت عىل التصدي لكل عقبة ول دون إسالمي ..لقد
ذهبت إىل الكنيسة ،وقابلت الرجل األول فيها القسيس األورويب الكبري ،وأخربته بقراري ،فظن
أنني أمزح ..لكني عندما أكدت له أين جاد يف رغبتي هذه ،جن جنونه وأخذ يزبد ويرعد وهيدد..

ثم ملا هدأ ،أخذ يذكرين بام كنت عليه ،وما رصت إليه ،وما فيه أنا اآلن من نعمة ويرس ،وحاول
إغرائي باملال ،وأنه سيزيد راتبي ،ويعطيني منحة حاال ،ويزيد من املنحة السنوية ،ويزيد من
صالحيايت ،وغريها كثري.
ولكن دون جدوى ..فجذوة اإليامن قد تغلغلت يف شغاف القلب ،واستقرت يف سويداء
الضمري ،وكذلك بشاشة اإليامن إذا خالطت القلب استقرت.
مل جيد كبري القسس إال أن قال يل :إذن ت قـرجع لنا كل ما أعطيناك وتتجرد من كل ما متلك.
فقلت :أما ما فات فليس يل سبيل إرجاعه ،وأما ما لدي اآلن فخذوه كله ،وكان ت يدي
أربع سيارات خلدمتي ،وفيال كبرية وغريها ،فوقعت تنازال عن كل ما أملك ،لقد كنت أنفذ يف
اجلنَّة قيق ِات قلون ِيف س ِب ِ
هلل ْاشرتى ِمن ا ْقملؤْ ِمنِني أ ْن قفس قه ْم وأ ْمواهلق ْم ِبأ َّن هلق قم ْ
هلل
يل ا َِّ
هذا قوله تعاىلِ ﴿:إ َّن ا َّ
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هلل ف ِ
ِِِ
ِ
في ْق قت قلون وي ْقت قلون وعْ د ًا علي ِه حق ًا ِيف التَّور ِاة و ْ ِ
األن ِْج ِ
رشوا
ْ
ْ
ق
يل وا ْل قق ْرآن وم ْن أ ْوذ ِبع ْهده من ا َِّ ْ
است ْب ق
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
يم ﴾ (التوبة)111:
ِبب ْيعكق قم ا َّلذي باي ْع قت ْم ِبه وذلك قهو ا ْلف ْوزق ا ْلعظ ق
اغتاظ القسيس الكبري وجردين حتى من مالبيس ،وطردين من الكنيسة رش طردة ،وظن
أهني سأكابد الفقر يومني ،ثم أعود مستسمحا ،كيف ال يظن ذلك وهم املاديون حتى الثاملة.
لكني خرجت من الكنيسة ،وأنا ال ألبس سوى ما يسرت عوريت ،وال أملك سوى هذا الدين
ن
حينئذ أنني أسعد خملوق عىل هذه البسيطة.
العظيم اإلسالم ،وشعرت
ت ماشيا باجتاه املسجد الكبري وسط البلد ،ويف الطريق أخذ الناس يمشون بجانبي
مستغربني ،ويقول بعضهم :لقد جن القسيس ،وأنا ال يرد عىل أحد حتى وصلت املسجد ،فلام
مهمت بالدخول حاولوا منعي متسائلني :إىل أين؟ وإذا باجلواب الصاعقة :جئت قأعلن إسالمي.
فتعجب اجلميع قائلني (القسيس األشهر يف البالد الذي تنرص عىل يديه املئات ،الذي يظهر
يف شاشة التلفاز مرتني أسبوعيا ،الذي يمثل املسيحية يف البلد ،يأيت اليوم ل قيعلن إسالمه ..إهنا
سعادة ال توصف ،وفرحة ال تعرب عنها الكلامت ،وال تقدر عىل تصويرها اجلمل والعبارات ،إنه
أنس غامر ،وإرشاقة منرية)
لقد فرح املسلمون فرحا شديدا بإسالمي ،ثم أعطوين من األلبسة ما دخلت به املسجد،
وألقيت باملسلمني املتواجدين خطبة أعلنت فيها إسالمي ،وقد انطلقت عىل إثرها صيحات
التكبري ،وارتفعت خالهلا أصوات التهليل والتسبيح ،استبشارا وفرحا بإسالم من طاملا دعاهم
إىل الضالل ،إذا به اليوم يدعوهم إىل اهلداية واإلسالم.
وخالل يومني رجع الكثري الكثري ممن تنرصوا إىل واحة دينهم اإلسالم الوارفة الظالل،
حيث ينعمون يف ظله وكنفه بآثار اهلداية وطمأنينة سلوك السبيل القويم وراحة البال والضمري
ِ
ِ
ِ
هلل أال ِب ِذ ِ
وهب ْم ِب ِذ ِ
وب ﴾
كْر ا َِّ
كْر ا َِّ
هلل ت ْطمئن ا ْل قق قل ق
واخلري العميم ﴿:ا َّلذين آم قنوا وت ْطمئن قق قل ق ق
(الرعد)28:
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بعد يومني من إعالن إسالمي بدأ احلاقدون من املسيحيني يبحثون عني ليقتلوين وهتددوا
وتوعدوا ،فقام املسلمون بتهريبي إىل سرياليون

ا ،حيث أ ق ِ
علن عرب اإلذاعة التي متلكها جلنة

مسلمي أفريقيا الكويتية أين س قألقي خطابا لألمة بمناسبة إسالمي ،وأخذ اجلميع يرتقب هذا
اخلطاب والكنيسة كانت ضمن املرتقبني ،وقد توقعت أن أقوم بمهامجتها أشد املهامجة وإخراج
كثري من أ ارها أمام املأل والتجني عليها ،هذا ما كانت تتوقعه ،وقد أعدت قبل خطايب مسودة
لبيان سوف تنرشه ،وكان يرتكز عىل أهنا وجدتني معدما فقريا ،وقامت بمساعديت وتربيتي،
وتكفلت بتعليمي حتى بلغت أعىل املستويات العلمية ،ثم ها أنا أقوم بنكران اجلميل وخيانة
األمانة ورد املعروف باإلساءة.
لكن اهلل خيب فأهلم وأغلق عليهم الطرق ،حيث قمت بإلقاء خطاب خالف توقعهم بدأ
فيه بشكرهم عىل كل ما قدموا له ،وذكرت ما قدموا يل من رعاية ومأوى وتعليم وغريها
بالتفصيل ،ودنت هلم بعد اهلل بالفضل ،إال أين أرشت بطريقة لبقة إىل أن العقيدة وحرية الدين ال
تسري وفق العواطف وفضل اهلل تعاىل فوق كل فضل ،ونعمة اهلل تعاىل فوق كل نعمة ،وذلك
بصياغة جتعل كل من خدمت قه الكنيسة قي ِعيدق النظر يف هذه اخلدمة والرعاية وأهنا ليست مقياسا
لصحة العقيدة ،وليست العامل املرجح الختيار الدين.
بعد اخلطاب بيومني كان هناك حفل افتتاح مسجد اجلامعة ،حيث حرض هذا احلفل يف باحة
اجلامعة رئيس مجهورية سرياليون ومجع من املسئولني وبعض رجال الكنيسة الذين دعتهم
اجلامعة لتكريس التسامح الديني ولتلطيف اجلو بعد اخلطاب الذي ألقاه القس الذي أسلم.
ويف احلفل بعد تالوة القرآن الكريم قام الشيخ طايس اجلمييل ممثل جلنة مسلمي إفريقيا التي
تكفلت ببناء املسجد بألقاء كلمة أشار فيها إىل إسالمي وضمنها قوله تعاىل ﴿:ولت ِجد َّن أ ْقر قهب ْم
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
كْربون ﴾
مو َّد ًة ل َّلذين آم قنوا ا َّلذين قا قلوا ِإنَّا نصارى ذلك ِبأ َّن من قْه ْم ق ِّسيسني و قر ْهبان ًا وأ َّهنق ْم ال ي ْست ِ ق
(املائدة)82:
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وعندما رشع يف رشح هذه اآلية ووصل برشحه عند اآلية ترى أعينهم تفيض من الدمع
واملرتجم يرتجم عىل الفور ،رأيت القساوسة الذين حرضوا أخرجوا مناديلهم يمسحون
دموعهم.
وقد قال أحد القساوسة لزميله الذي بجانبه :أقسم أن هذا هو من أرشد ذلك القسيس
ليجعل خطابه بالصورة التي ظهر عليها وأحرجنا.
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ثامنا ـ املفكرون
فتحت دفرت الغريب عىل فصله الثامن ،فوجدت عنوانه (املفكرون) ،فقلت :أليس املفكرون
هم العلامء؟
قال :ال يكون العامل عاملا حتى يكون مفكرا.
قلت :فقد دثنا عن العلامء.
قال :أولئك هم الذين انرصف تفكريهم إىل العمران.
قلت :واملفكرون؟
قال :من انرصف تفكريهم إىل اإلنسان.
قلت :تقصد العلامء بالعلوم اإلنسانية.
قالت :يمكنك أن تقول ذلك ،ويمكن أن يمزج هؤالء بني علوم العمران وعلوم اإلنسان.
قلت :فكيف هيتدي هؤالء إىل اإلسالم؟
قال :هيدهيم اهلل بواسطة عقوهلم التي مل يضيعوها.
قلت :أعلم أن الفكر حيتل يف اإلسالم منزلة رفيعة ،فال يعبد اهلل بأفضل من الفكر ،بل إن
اهلل تعاىل حث العقول عىل استعامل الفكر للتعرف عىل حقيقة ما جاء به رسول اهلل  ،فقال
هلل وال أعْ ل قم ا ْلغ ْيب وال أ قق ق
تعاىل ﴿:قق ْل ال أ قق ق
ول لكق ْم ِإ ِّين ملك ِإ ْن أت َِّب قع ِإ َّال ما
ول لكق ْم ِعن ِْدي خز ِائ قن ا َِّ
ِ
قيوحى ِإ َّيل قق ْل ه ْل ي ْست ِوي ْاألعْمى وا ْلبص قري أفال تتف ق
كَّرون ﴾ (األنعام ،)50:وقال تعاىل ﴿:أوملْ
اح ِب ِهم ِمن ِجن نَّة ِإ ْن قهو ِإ َّال ن ِذير م ِبني) (ألعراف ،)184:وقال تعاىلِ ﴿:با ْلبين ِ
يتفكَّروا ما ِبص ِ
ات
ِّ
ْ ْ
ق
ق
الذكْر لِ قتب ِّني لِلن ِ
والز قب ِر وأنْز ْلنا ِإل ْيك ِّ
كَّرون) (النحل ،)44:وقال
َّاس ما قنزِّ ل ِإل ْي ِه ْم ولع َّل قه ْم يتف ق
هلل م ْثنى و قفرادى قثم تتفكَّروا ما ِبص ِ
تعاىل ﴿:قق ْل ِإنَّام أ ِع قظكق م ِبو ِ
اح ِبكق ْم ِم ْن ِجن نَّة ِإ ْن
احد نة أ ْن ت ققو قموا َِّ
ق
َّ
ْ
قهو ِإ َّال ن ِذير لكق ْم ب ْني يد ْي عذ ن
اب ش ِد نيد) (سـبأ ،)46:وقال تعاىل ﴿:ل ْو أنْز ْلنا هذا ا ْل قق ْرآن عىل جب نل
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هلل و ِت ْلك ْاأل ْمث قال ن ْ ِ
رض قهبا لِلن ِ
كَّرون) (احلرش)21:
لرأ ْيت قه خ ِاشع ًا قمتصدِّ ع ًا ِم ْن خ ْشي ِة ا َِّ
َّاس لع َّل قه ْم يتف ق
قال :العربة بالفكر الصادق ..ال بأي فكر.
قلت :ماذا تعني؟
قال :هناك من يفكر كام يفكر الشياطني.
قلت :تقصد أنه يستعمل عقله يف الغواية واإلضالل؟
قال :ويستعمله يف اخلداع والتمويه وتزييف احلقائق.
قلت :وهل يمكن للعقل أن يؤدي هذا الدور الرذيل؟
قال :العقل آلة مطيعة لصاحبها ..وهي تتحرك بتحركه ،وتسكن بسكونه.
قلت :لقد ذكرتني بقوله تعاىل إخبارا عن هذا النوع من املفكرين ﴿:ذ ْر ِين وم ْن خل ْق قت
و ِحيدً ا ( )11وجع ْل قت ل قه م ًاال ممْدق و ًدا ( )12وبنِني قش قهو ًدا ( )13وم َّهدْ قت ل قه مت ْ ِهيدً ا ( )14قث َّم ي ْطم قع
أ ْن أ ِزيد ( )15ك َّال ِإ َّن قه كان ِآلي ِاتنا عنِيدً ا ( )16س قأ ْر ِه قق قه ص قعو ًدا (ِ )17إ َّن قه فكَّر وقدَّ ر ( )18ف قق ِتل
ك ْيف قدَّ ر ( )19قث َّم قق ِتل ك ْيف قدَّ ر ( )20قث َّم نظر ( )21قث َّم عبس وبرس ( )22قث َّم أ ْدبر و ْاستكْرب
( )23فقال ِإ ْن هذا ِإ َّال ِس ْحر قيؤْ ث قر (ِ )24إ ْن هذا ِإ َّال ق ْو قل ا ْلب ِ
رش ((﴾)25املدثر)
قال :هذه اآليات نزلت يف ماركس وفرويد ودوركايم..
قاطعته قائال :بل نزلت يف الوليد بن املغرية.
قال :مل يكن الوليد إال وليدا مع هؤالء ..أما هؤالء ،فهم الذين فكروا ودبروا ،ثم راحوا
يتالعبون بإنسانية اإلنسانية وحيولوهنا إىل أسفل سافلني.
قلت :عرفت خرب هؤالء مع ضيوف آخرين ..فحدثني أنت عن خرب الذين قال فيهم اهلل
وهبم ويتفكَّرون ِيف خ ْل ِق السامو ِ
تعاىل ﴿:ا َّل ِذين ي ْذكق رون ا َّ ِ
ات و ْاأل ْر ِ
ض
َّ
ق
هلل قيام ًا و قق قعود ًا وعىل قج قن ِ ِ ْ
ق
ربنا ما خل ْقت هذا ب ِ
اط ً
ال قس ْبحانك ف ِقنا عذاب الن َِّار) (آل عمران)191:
َّ
عبدالكريم جرمانيوس:
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من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (عبدالكريم جرمانيوس)(،)1
فسألت الغريب عنه ،فقال :هذا عامل من علامء املجر الكبار ،وصفه العقاد بأنه (عرشة علامء يف
واحد)
وقد قولد يف بودابست ،وتعلم اللغات الغربية :اليونانية ،والالتينية ،اإلنجليزية ،والفرنسية،
واإليطالية ،واملجرية ،ومن اللغات الرشقية :الفارسية واألوردية ،وأتقن العربية والرتكية عىل
أستاذيه :فامبريي ،وغولد زهير اللذين ورث عنهام ولعهام بالرشق اإلسالمي ،ثم تابع دراستهام
بعد عام 1905م يف جامعتي استانبول وفينا .وصنف كتاب ًا باألملانية عن األدب العثامين (،)1906
وآخر عن تاريخ أصناف األتراك يف القرن السابع عرش ،فنال عليه جائزة مكنته من قضاء فرتة
مديدة يف لندن ،حيث استكمل دراسته يف املتحف الربيطاين.
ويف عام 1912م عاد إىل بودابست ،ف قع ِّني أستاذ ًا للغات العربية والرتكية والفارسية ،وتاريخ
اإلسالم وثقافته يف املدرسة العليا الرشقية .ثم يف القسم الرشقي من اجلامعة االقتصادية ،ثم
أستاذ ًا ورئيس ًا للقسم العريب يف جامعة بودابست ( ،)1948وظل يقوم فيه بتدريس اللغة العربية،
وتاريخ احلضارة اإلسالمية ،واألدب العريب قديمه وحديثه ،حماو ً
ال إجياد حلقات اتصال بني
هنضات ا ق
ألمم اإلسالمية االجتامعية والسيكولوجية ،حتى قأحيل عىل التقاعد (.)1965
وقد دعاه طاغور إىل اهلند أستاذ ًا للتاريخ اإلسالمي ،فعلمه يف جامعات دهلي ،والهور،
وحيدر آباد (1929ـ ،)1932وهناك أشهر إسالمه يف مسجد دهلي األكرب ،وألقى خطبة اجلمعة،
وتسمى ب (عبد الكريم) ،وقدم القاهرة وتعمق يف دراسة اإلسالم عىل شيوخ األزهر ،ثم قصد
مكة حاج ًا وزار قرب الرسول  ،وصنف يف حجته كتابه :اهلل أكرب ،وقد قنرش يف عدة لغات
بتحريات علمية (1939ـ )1941يف القاهرة والسعودية نرش نتائجها يف جملدين:
( ،)1940وقام ِّ
شوامخ األدب العريب ( ،)1952ودراسات يف الرتكيبات اللغوية العربية ()1954
( )1انظر :مقالة عنه من كتاب اإلسالم والغرب ،الوجه اآلخر – حسن السعيد.
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وربيع عام  1955عاد ليقيض بضعة أشهر يف القاهرة واإلسكندرية ودمشق بدعوة من
احلكومة ليحارض بالعربية عن الفكر العريب املعارص ،وعن صور من األدب املجري ،ثم رجع إىل
الرشق العريب يف شتاء  ،1958الستكامل مصادر كتابه اجلديد عن أدبائه املعارصين .والذي
صدرت بعض فصوله ،وفيها قصص الكتاب املعارصين .وقد انتخب عضو ًا يف املجمع
اإليطايل( ،)1952ومراس ً
ال للمجمع اللغوي بالقاهرة ( ،)1956ويف املجمع العلمي العراقي
()1962
وقد ترك تراث ًا علمي ًا زاخر ًا بالعمق والتنوع ،منه :قواعد اللغة الرتكية ( ،)1925والثورة
الرتكية ،والقومية العربية ( ،)1928واألدب الرتكي احلديث ( ،)1931والتيارات احلديثة يف
اإلسالم ( ،)1932واكتشاف اجلزيرة العربية وسوريا والعراق وغزوها ( ،)1940وهنضة
الثقافة العربية ( ،)1944ودراسات يف الرتكيبات اللغوية العربية ( ،)1954وابن الرومي
( ،)1956وبني املفكِّرين ( ،)1958ونحو أنوار الرشق ،ومنتخب الشعراء العرب (،)1961
ويف الثقافة اإلسالمية ،وأدب املغرب ( ،)1964وكان يعد ثالثة كتب عن :أدب اهلجرة،
والرحالة العرب وابن بطوطة ،وتاريخ األدب العريب.
وقد رشفني اهلل بااللتقاء به واحلديث معه عن

إسالمه ،ومما ذكره يل قوله( :كان ذلك يف

كنت أق ِّلب صحائف جملة مصورة قديمة،
عرص يوم مطري،
وكنت ما أزال يف سن املراهقة ،عندما ق
ق
ختتلط فيها األحداث اجلارية مع قصص اخليال ،مع وصف لبعض البالد النائية؛ بقيت بعض
الوقت أق ِّلب الصحائف يف غري اكرتاث إىل أن وقعت عيني فجأة عىل صورة لوحة خشبية حمفورة
اسرتعت انتباهي ،كانت الصورة لبيوت ذات سقوف مستوية تتخللها هنا وهناك قباب مستديرة
ترتفع برفق إىل السامء املظلمة التي شق اهلالل ظلمتها..
وأحسست بشوق غالب ال يقاوم إىل معرفة ذلك النور الذي
عيل خيايل..
ق
ملكت الصورة َّ
وحاولت
بدأت أدرس اللغة الرتكية ،ومن ثم الفارسية فالعربية،
ق
كان قيغالب الظالم يف اللوحة ..ق
350

أن أمتكن من هذه اللغات الثالث حتى أستطيع خوض هذا العامل الروحي الذي نرش هذا الضوء
الباهر عىل أرجاء البرشية.
ويف إجازة صيف قدر اهلل أن قأسافر إىل البوسنة وهي أقرب بلد رشقي إىل بالدي .وما كدت
أنزل أحد الفنادق حتى سارعت إىل اخلروج ملشاهدة املسلمني يف واقع حياهتم ..وقد خرجت
بانطباع قخمالف ملا قيقال حول املسلمني ..وكان هذا هو أول لقاء يل مع املسلمني .ثم مرت سنوات
وسنوات يف حياة حافلة باألسفار والدراسات ،وكان مع مرور الزمن تتفتح عيوين عىل آفاق
عجيبة وجديدة.
ورغم تطوايف الواسع يف دنيا اهلل ،واستمتاعي بمشاهدة روائع اآلثار يف آسيا الصغرى
وسوريا ،وتعلمي اللغات العديدة وقراءايت آلالف الصفحات من كتب العلامء ،رغم كل ذلك
فقد ظلت روحي ظمأى.
سكت قليال يسرتجع ذكرياته ،ثم قال :أثناء وجودي يف اهلند ،ويف ذات ليلة رأيت ـ فيام يرى
النائم ـ كأن حممد ًا رسول اهلل  خياطبني بصوت عطوف :ملاذا احلرية؟ إن الطريق املستقيم أمامك
مأمون ممهد مثل سطح األرض ْ ،بخطى ثابتة وبقوة اإليامن ..ويف يوم اجلمعة التالية ،وقع
احلدث العظيم يف مسجد اجلمعة يف دهلي ..حينام أشهرت إسالمي عىل رؤوس األشهاد..
ابتسم ،وقال :كان التأثر واحلامس يعامن املكان ،وال أستطيع أن أتذكر ماذا كان يف ذلك
إيل يف رضاعة،
احلني ..وقف الناس أمامي يتلقفونني باألحضان ،كم من مسكني جمهد نظر َّ
إيل
يسألني الدعوات ،ويريد تقبيل رأيس ،فابتهل قت إىل اهلل أن ال يدع هذه النفوس الربيئة تنظر ِّ
وكأين أرفع منها قدر ًا ،فام أنا إال حرشة من بني حرشات األرض ،أو تائه جاد يف البحث عن النور،
ِّ
خجلت أمام أنات وآمال هؤالء
ال حول يل وال قوة ،مثل غريي من املخلوقات التعيسة ..لقد
ق
عيل يف مجاعات لتهنئتي ،ونالني من
الناس الط ِّيبني ..ويف اليوم التايل وما يليه كان الناس يفدون َّ
حمبتهم وعواطفهم ما يكفيني زاد ًا مدى حيايت.
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ومن أقواله التي قد تدلك عىل

اعتناقه لإلسالم قوله( :حبب يل اإلسالم أنه دين الطهر

والنظافة :نظافة اجلسم والسلوك االجتامعي والشعور اإلنساين ،وال تستهن بالنظافة اجلسمية
فهي رمز وهلا داللتها)()1

ومنها( :كم ألفيت يف قلوب املسلمني كنوز ًا تفوق يف قيمتها الذهب ،فقد منحوين إحساس
احلب والتآخي ،ولقنوين عمل اخلري واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ..وعىل املسلمني أن
يعضوا بالنواجذ عىل القيم اخللقية التي يمتازون هبا ،وال ينبهروا بربيق الغرب ،ألنه ليس أكثر من
بريق ن
ن
خاو زائف)()2
ومنها( :ال يوجد يف تعاليم اإلسالم كلمة واحدة تعوق تقدم املسلم ،أو متنع زيادة حظه من
الثروة أو القوة أو املعرفة ..وليس يف تعاليم اإلسالم ما ال يمكن قيقه عمليا ،وهي معجزة
عظيمة يتميز هبا عن سواه ،فاإلسالم دين الذهن املستنري ،وسيكون اإلسالم معتقد األحرار)
ومنها( :لقد متنيت أن أعيش مائة عام ،ألحقق كل ما أرجوه خلدمة لغة القرآن الكريم،
فدراسة لغة الضاد

تاج إىل قرن كامل من الرتحال يف دروب مجاهلا وثقافتها)()3

مارتن لنجز:
من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (مارتن لنجز) ،فسألت الغريب
عنه ،فقال :هذا اسم ملفكر إنجليزي أشهر إسالمه عىل يد شيخ جزائري اسمه الشيخ أمحد
العلوي ،التقى به يف سويرسا التي كان يعمل هبا مدرس ًا ،بعدها قام بتغيري اسمه من (مارتن لنجز)
اىل اسم (أيب بكر

اج الدين)

وقد التقيت به يف رحلة يل إىل سويرسا ،وقد كان أول سؤال سألته :كيف رحلت من (مارتن

( )1النهضة اإلسالمية يف سري أعالمها املعارصين ،د .حممد رجب البيومي.421 / 2 :
( )2هؤالء املثقفون اختاروا اإلسالم ،حممد عثامن ص .35
( )3هؤالء املثقفون اختاروا اإلسالم ،حممد عثامن ص .36
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لنجز) اىل (أيب بكر

اج الدين)؟

نظر إيل متعجبا من هذا السؤال ،ثم قال :كنت أدين باملسيحية ،كام تدين هبا أ يت التي ال
تعرف عن الدين شيئ ًا إال أهنا مسيحية بالوراثة ..وهكذا نشأت خايل النفس من أي عقيدة يؤمن
هبا حق اإليامن..
لكن ..وبعد حصويل عىل شهادة الـ ( )A-Bيف اآلداب اإلنجليزية حيث كنت أدرس األدب
اإلنجليزي يف جامعة أكسفورد إنجلرتا ..أخذت أنقب يف كتب الرتاث عن الديانات املنترشة يف
العامل ألقرأ عنها مجيع ًا.
وكان من أهم ما استوقفني دين اإلسالم كرشيعة هلا منهاج يتفق مع املنطق والعقل ،وآداب
تستسيغها النفس والوجدان.
دت يف اإلسالم ذايت التي افتقدهتا طوال حيايت ،وأحسست
سكت قليال ،ثم قال( :لقد وج ق
وقتها أين إنسان ألول مرة ،فهو دين يرجع باإلنسان إىل طبيعته حيث يتفق مع فطرة اإلنسان)
ثم أردف قائ ً
ال وقد امتألت أساريره بابتسامة عذبة( :شاء اهلل يل أن أكون مسل ًام ،وعندما
يشاء اهلل فال را َّد لقضائه ..وهذا هو سبب إسالمي أو ً
ال وقبل كل يشء)
قلت :هل هناك من العقول من مأل عقلك بالفكر الذي هداك إىل اإلسالم؟
قال :البد من ذلك..
قلت :من هو؟
عيل ،وجعلني أهتم باإلسالم هو كتب مؤلف كبري كان مثيل اعتنق اإلسالم
قال :إن ما أثر َّ
وأصبح من قمم املتصوفة ،إنه الشيخ عبد الواحد حييى ..لقد تأثرت بكتبه التي صنفها عن
اإلسالم ،حتى أنني مل أقرأ كتب ًا من قبل يف مثل عظمة كق قت ِبه ،مما دفعني ألن أسعى ملقابلة من كان
سبب ًا يف إسالمي ،فجئت إىل مرص حيث كان يعيش فيها وقتئذ.
لقد استفدت منه كثري ًا ..فقد كان بحق عامل ًا عام ً
ال بعلمه ..وأكثر ما تعلمته منه الزهد يف
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الدنيا ،وهو ما تسمونه أنتم (التصوف)
قلت :هل أنت متصوف؟
قال :نعم ..ولكن مفهومي للتصوف أنه ليس انعزا ً
ال عن الدنيا ،ولكنه أخذ بأسباب احلياة
يف الظاهر ،واإلعراض عنها بالقلب.
إن الرسول حممد  خلص معنى التصوف كله يف حديثه الرشيف( :كق ن يف الدنيا كأنَّك
غريب أو كعابر سبيل) ..أو ما قاله يف حديث رشيف آخر( :إنَّام أنا والدنيا كراكب استظل ت
ثم راح وتركها) ..هذا هو مفهوم التصوف الذي تعلمته من الشيخ عبد الواحد حييى.
شجرة َّ
قلت :إىل أي يشء قادك التصوف؟
نظر إىل األفق البعيد بعمق ،ثم قال بكل هدوء :إىل العبودية اخلالصة هلل.
الدكتورحامد ماركوس:
من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (الدكتورحامد ماركوس)،
فسألت الغريب عنه ،فقال :هذا اسم لعامل وصحفي ومؤلف أملاين ..وقد التقيت به يف بلدي أملانيا،
وكان من حديثه يل عن

إسالمه قوله :منذ طفولتي ،وأنا أشعر بدافع يف داخل نفيس لدراسة

اإلسالم ما وجدت اىل ذلك سبيال ،وعنيت بقراءة نسخة مرتمجة للقرآن يف مكتبة املدينة التي
نشأت فيها ،وكانت هي الطبعة التي حصل منها جوته عىل معلوماته عن اإلسالم.
أخذ مني االعجاب كل مأخذ ملا رأيته يف هذا القرآن من أسلوب عقيل رائع ،يف نفس الوقت
الذي يفرض فيه التعاليم اإلسالمية ،كام أدهشني تلك الروح الثابرة الوثابة العظيمة التي أثارهتا
وأذكتها هذه التعاليم يف قلوب املسلمني األوائل.
ثم أتيحت يل يف برلني فرصة العمل مع املسلمني واالستمتاع اىل األحاديث احلامسية املثرية
التي كان يقدمها مؤسس أول مجعية اسالمية يف برلني ومنشئ مسجد برلني ،عن القرآن الكريم،
وبعد سنوات من التعاون العميل مع هذه الشخصية الفذة ملست فيها ما يبذله من ذات نفسه
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وروحه ،آمنت باإلسالم ،اذ رأيت يف مبادئه السامية والتي تعترب القمة يف تاريخ الفكــر البرشي،
ما يكمل آرائي شخصيا.
قلت :ما املبادئ التي أثارت اهتاممك ،أو رأيت أهنا تتوافق مع طريقة تفكريك؟
قال :أوهلا االيامن باهلل ..فهو عقيدة أصيلة يف اإلسالم ،ولكن اإلسالم يف سبيل تقريرها ال
يدعوا اىل مبادئ أو عقائد تتناذ مع العلم احلديث ،وعىل هذا فليس ثمت تناقض ما بني العقيدة
من جانب وبني العلم من اجلانب اآلخــر ،وهذه وال شك ميزة عظيمة فريدة يف نظر رجل أسهم
بكل طاقته يف البحث العلمي.
وميزة أخرى يمتاز هبا اإلسالم ،تلك أنه ليس جمرد تعاليم نظرية صامء تسري عىل غري بصرية
وعىل هامش احلياة ،انام هو يدعو اىل نظام تطبيقي يصبغ حياة البرش ،وقوانني اإلسالم ليست
بالتعاليم اجلربية التي تجز احلريات الشخصية ،ولكنها توجيهات وارشادات تؤدي اىل حرية
فردية منظمة.
ومع توايل السنني كنت أزداد اقتناعا بام يتبني يل من األدلة عىل أن اإلسالم يسلك أقوم سبيل
يف املالئمة بني شخصية الفرد وشخصية اجلامعة ،ويربط بينهام برباط قوي متني.
إنه دين االستقامة والتسامح ،إنه دائم الدعوة اىل اخلري ،حيض عليه ويرفع من شأنه يف مجيع
األحوال واملناسبات.
روجيه دوباكييه:
من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (روجيه دوباكييه)( ،)1فسألت
الغريب عنه ،فقال :هذا اسم ملفكر سويرسي اعتنق اإلسالم ،التقيت به يف سويرسا ،وقد سألته
عن رحلته إىل اإلسالم ،فقال :نشأت يف بيئة مسيحية بروتستانتية ،غري أين مل أكن مهتام هبا ..بل
كنت متأثرا بالفلسفة احلديثة ،وال سيام الفلسفة الوجودية ،وهلذا فقد كنت أعتقد أن األديان جمرد
( )1انظر :اللواء اإلسالمي :من حديث أجراه حممد صربه ورضا عكاشه يف إحدى أعدادها األسبوعية.
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معتقدات خرافية.
وعندما اشتغلت بالصحافة بدأت أسافر إىل أكثر من بلد ..فسافرت إىل السويد ،وعملت
هبا مراس ً
ال صحفي ًا يف هناية احلرب العاملية الثانية ألكثر من مخس سنوات ،لكني اكتشفت أن
الناس تعساء ،برغم التقدم والرخاء الذي يعيشون فيه ،عىل حني اكتشفت عكس ذلك عندما
سافرت إىل بعض الدول اإلسالمية يف الرشق ،فقد وجدت املسلمني ـ رغم فقرهم الشديد ـ
يشعرون بسعادة أكثر ،وأن حياهتم هلا معنى ..وهذه املالحظة جعلتني أفكر ملي ًا يف معنى احلياة،
وأتأملها من خالل هذين النموذجني.
لقد كنت أسأل نفيس :ملاذا يشعر املسلمون بسعادة تغمر حياهتم برغم فقرهم وختلفهم؟!..
وملاذا يشعر السويديون بالتعاسة والضيق برغم سعة العيش والرفاهية والتقدم الذي يعيشون
فيه؟! حتى بلدي (سويرسا) كنت أشعر فيه بنفس ما شعرت به يف السويد ،برغم أنه بلد ذو رخاء،
ومستوى املعيشة فيه مرتفع!
وأمام هذا كله وجدت نفيس يف حاجة ألن أدرس ديانات الرشق ..وبدأت بدراسة الديانة
اهلندوكية فلم أقتنع كثري ًا هبا ،حتى بدأت أدرس الدين اإلسالمي فشدين إليه أنه ال يتعارض مع
الديانات األخرى ،بل إنه يتسع هلا مجيع ًا ..فهو خاتم األديان..
وهذه حقيقة كانت تزداد يقين ًا عندي باتساع قراءايت ،حتى رسخت يف ذهني متام ًا بعد ما
اطلعت عىل مؤلفات الفيلسوف الفرنيس املعارص رينيه جينو الذي اعتنق اإلسالم.
لقد اكتشفت كام اكتشف الكثريون ممن تأثروا بكتابات الفيلسوف الفرنيس الذي أسلم
و ولوا إىل اإلسالم ..اكتشفت أن اإلسالم يعطي معنى للحياة ،عىل عكس احلضارة الغربية التي
تسيطر عليها املادية ،وال تؤمن باآلخرة ،وإنام تؤمن هبذه الدنيا فقط.
قلت :لقد كان فكر الفيلسوف الفرنيس رينيه جينو الذي أسلم ،هو حاديك إىل اإلسالم.
قال :يمكنك أن تقول ذلك ..باإلضافة إىل أين ـ كام ذكرت لك ـ تأثرت بزيارايت للدول
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اإلسالمية ،فربغم الظروف املادية السيئة يف تلك الدول فإن أهلها يتمتعون بقدر كبري من اإليامن
الراسخ يف نفوسهم ،وال توجد عندهم أزمات أخالقية كالتي توجد بالغرب ،وجعلت كثري ًا من
الشباب ينتحر أو هيرب من احلياة بتعاطي املخدرات ،مما يعني يف نظرهم أن احلياة ليس هلا معنى
أو قيمة.
قلت :فهل رأيت أن اإلسالم هو الذي يقف خلف تلك السكينة النفسية التي يعيشها
املسلمون؟
بسط السكينة يف النفس ..أما احلضارة املادية
قال :أجل ..لقد تبينت أن اإلسالم بمبادئه ي ق
فتقود أصحاهبا إىل اليأس ،ألهنم ال يؤمنون بأي يشء ..كام تبينت أن األوربيني مل يدركوا حقيقة
اإلسالم ،ألهنم حيكمون عليه بمقاييسهم املادية.
قلت :أهذا ما جذبك إىل اإلسالم؟
قال :أول ما جذبني إىل اإلسالم هو شهادة أن ال إله إال اهلل ،وأن حممد ًا رسول اهلل ..فقد
اكتشفت أن اإلسالم دين متكامل ،وكل يشء فيه مرتبط بالقرآن والسنة ..ويف اعتقادي أن
اإلنسان يمكن أن يتأمل يف هذه الشهادة طيلة احلياة.
الشهادة تقول ال إله إال اهلل ..وهذا يعني أنه ليس هناك حقيقة هنائية ودائمة سوى اهلل ..أما
الفلسفة احلديثة فتقول إنه ليس هناك حقيقة سوى هذه الدنيا ،ذلك ما تقوله الفلسفة الوجودية
وغريها..
وقد دهشت ألن اإلسالم يعرب عن احلقيقة التي تناساها العلم والفلسفة احلديثة.
وتعلمت
تأثرت بالقرآن الكريم كثري ًا عندما بدأت أدرسه،
سكت قليال ،ثم قال :لقد
ق
ق
وحفظت بعض آياته ..واحلمد هلل فأنا أستطيع أن أقرأ فيه ،وتستوقفني كثري ًا اآلية الكريمة التي
ق
يقول فيها اهلل تعاىل ﴿:ومن يبت ِغ غري ْ ِ
األ ْسال ِم ِدين ًا فل ْن قي ْقبل ِم ْن قه و قهو ِيف ْاآل ِخر ِة ِمن ْ
اخلا ِ ِ ين)
ْ ْ ْ
(آل عمران ،)85:وقوله تعاىل﴿:ال ِإكْراه ِيف الدِّ ِ
ين قدْ تب َّني الر ْشدق ِمن ا ْلغ ِّي)(البقرة)256:
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سكت قليال ،ثم قال :والسنة النبوية الرشيفة قرأهتا أيض ًا ،وتأثرت بام فيها من ِحكم وبيان
دقيق.
قلت :فكيف واجهت قومك و ديت أعرافك ورحت تعلن إسالمك؟
نرشت مقاالت
دت إىل سويرسا مل يكن هناك مربر ألن أخفي إسالمي ،لذلك فقد
ق
قال :ملا عق ق
كثرية عن اإلسالم يف (جورنال دى جنيف) ،وصحيفة (جازيت دي لوزان) ،وهي صحف غري
ودافعت يف كتابايت كلها
إسالمية ..كام ترمجت بعض الكتب التي تتناول موضوعات إسالمية..
ق
عن قضايا اإلسالم كمسلم وجد طريقه يف دين اإلسالم.
وأنا أحاول ـ اآلن ـ أن أكثف كتابايت عن اإلسالم ،وأرشح للقراء الغربيني ما يدور يف العامل
اإلسالمي ..وأنا أركز عىل مسألة أن اإلسالم قيقدم قحلو ً
ال ملشاكل كثرية وصلوا معها إىل طريق
مسدود ،يف حني فتح اإلسالم هلا أبواب ًا كثرية.
قلت :إن الكثري من قومنا يعتربون اإلسالم قومية ال أيديولوجية ..وحيكمون عليه عىل
أساس ذلك ..و
قاطعني قائال :أنا أختلف مع بعض األشخاص الذين ينظرون إىل اإلسالم باعتباره قومية ـ
وهذا اعتقاد خاطىء لدى كثري من املسلمني ..إهنم يعتربون اإلسالم أيديولوجية وهو خطأ ..إنام
اإلسالم طريق إىل اهلل ،وأفضل طريقة للوصول إىل معرفة اهلل والتصالح والوئام بني اخلالق
واخللق.
قلت :إن البعض يذكر أن اإلسالم دين ختلف ال يقود إىل التقدم.
ابتسم ،وقال :احلمد هلل ..إن اإلسالم ليس متقدم ًا بمعنى التقدم الذي يعيشون فيه ويقودهم
إىل اهلاوية ..واحلمد هلل ..إن اإلسالم مل يتجه إىل هذا التقدم املادي الذي يقصدونه ..ولو كان
كذلك ملا أثار انتباهي وال انتباه هؤالء املفكرين الذين وجدوا فيه اخلري والسعادة للبرشية ،أمثال
(رجاء غارودى) وغريه.
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إن اإلسالم يعرب عن يشء خالد ،ومن السخف أن نقول إنه متخلف ،ولذلك جيب تغيريه
أو استبداله ..إن التقدم الذي ينادون به قادهم إىل اليأس والضياع ..احلضارة واملدنية احلديثة تعرب
عن رصاع اإلنسان مع املادة واحلياة ..يف حني يعرب اإلسالم عن احلقيقة ،ولذلك فال داعي ألن
يتجه اإلسالم نحو التقدم باملعنى الذي يريدونه ،وهو الفوىض والدمار واليأس.
قلت :هناك من يفرق بني اإلسالم كدين ،واملسلمني كأشخاص ..فهل ذلك صحيح ..أم..
قاطعني قائال ،واالبتسامة متأله فمه :هناك قصة فيها رد عىل ذلك ..فأنا أعرف صديق ًا منذ
فرتة اعتنق اإلسالم يف السادسة والعرشين من عمره اسمه حممد أسد( ،)1كان هيودي ًا واعتنق
اإلسالم عام  ،1926وألف كتاب ًا بعنوان (الطريق إىل مكة) ،وأصبح من علامء اإلسالم ،وله
مؤلفات أخرى كثرية ..قابلته منذ فرتة يف باكستان حيث يعيش هناك ..وسألته نفس هذا السؤال:
هل هناك فرق بني اإلسالم كدين واملسلمني كأشخاص؟
فقال يل :إذا كنا قد اعتنقنا اإلسالم فليس هذا بسبب املسلمني ..ولكن السبب أن اإلسالم
حقيقة ال ينكرها أحد.
ثم نظر إيل ،وقال :صحيح أن هناك تدهورا يف حال املسلمني ..ولكني أصارحك القول بأن
التدهور يف حال أصحاب األديان األخرى أكثر مما هو يف املسلمني ..إن اإلسالم آخر تعبري عن
الرمحة اإلهلية ..وما زال قادر ًا عىل العطاء ..عطاء كل ما قخيلص اإلنسان من شقاء احلياة وآالمها
ومتاعبها ..إن اإلسالم جيدد الصلة بني املرء وربه التي قطعها إنسان اليوم.
حتى إذا كان املسلمون يف حالة تدهور أو اهنيار ،فإن دينهم قادر عىل منحهم احلياة السعيدة
املطمئنة التي تعينهم عىل التغلب عىل تلك األزمات األخالقية التي يعيشها الغرب.
قلت :كيف تفرس ظاهرة اإلقبال عىل اعتناق اإلسالم من جانب األوربيني؟
قال :السبب ـ كام قلت ـ األزمة التي قادهتم إليها احلضارة واملدنية احلديثة ..لقد أصبح
( )1سنتحدث عنه يف هذا الفصل.
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األوربيون يعيشون يف حالة يأس ألهنم ال يؤمنون بيشء ،ولذلك فهم يبحثون عن معنى حلياهتم،
وقد وجدوا هذا املعنى يف اإلسالم فأقبلوا عليه.
الكولونيل دونالدس روكويل:
من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (الكولونيل دونالدس روكويل)،
فسألت الغريب عنه ،فقال :هذا اسم لكاتب أمريكي اعتنق اإلسالم ،وقد التقيت به يف بعض
املؤمترات ،وقد بادرين باحلديث عن الدوافع التي جعلته خيتار اإلسالم ،فقال يعددها :ثامنية أمور
يف اإلسالم دفعتني إليه دفعا مل أمتكن من التفلت منه.
قلت :فام أوهلا؟
قال :البساطة ..إن بساطة اإلسالم ،ومساجد املسلمني بجاذبيتها ،وبام يف أجوائها من روعة
وجالل ووقار ،وما يتميز به املسلمون املؤمنون من ثقة باعثة عىل اليقني جتعلهم يستجيبون لنداء
عىل مشاعري منذ البداية...
الصالة مخس مرات يف اليوم ،كل هذه األمور ملكت َّ
قلت :فام الثاين؟
قال :ذلك اإلدراك الناضج للحياة ،والذي هو من ثامر السنة املحمدية التي جتمع بني الرأي
السديد ،والقدوة العملية ،يف أسلوب من التوجيه احلكيم يف أمور كثرية تدلل عىل واقعية هذا
الدين ،وحكمة َّأخاذة سديدة يف أقوال حممد  ..،قخ ْذ مث ً
ال قوله ( :إعقلها وتوكل) ..لقد
قرر يف هاتني الكلمتني نظام ًا ديني ًا يف أعاملنا املعتادة ،فلم يطلب إلينا التصديق األعمى بوجود
قوى غيبية فظنا برغم تقصرينا وإمهالنا ،بل يدعونا إىل الثقة يف اهلل ،والرضا بإرادته يف عاقبة
أمرنا ،إذا نحن طرقنا األمور من أبواهبا الصحيحة ،وبذلنا يف ذلك قصارى جهدنا.
قلت :فام الثالث؟
قال :سامحة اإلسالم مع األديان األخرى ـ والذي هو نابع من اتساع األفق الفكري ـ جتعله
قريب ًا إىل قلوب أولئك الذين يتعشقون احلرية ،فقد دعا حممد  أتباعه إىل أن حيسنوا معاملة
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املؤمنني بالتوراة واإلنجيل ،وإىل اإليامن بأن إبراهيم وموسى وعيسى عليهم قر قسل من عند اهلل
الواحد األحد ..هذه سامحة يمتاز هبا اإلسالم عن األديان األخرى.
قلت :فام الرابع؟
قال :التحرر الكامل من عبادة األوثان ،وهو دليل عىل سالمة دعائم العقيدة اإلسالمية،
وعىل نقائها ،فالتعاليم األصلية التي جاء هبا حممد  مل يغريها املرشعون بتعديالت أو إضافات،
فها هو ذا القرآن الكريم عىل احلالة التي أنزل هبا عىل حممد  هلداية املرشكني والكفار يف بداية
دعوته ظل ثابت ًا راسخ ًا حتى اآلن.
قلت :فام اخلامس؟
قال :االعتدال والتوسط يف كل شئ ..فهام دعامتان أساسيتان يف اإلسالم ،قد استحوذتا
عىل كل إعجايب وتقديري.
لقد آمنت أن الرسول حممد  كان حريص ًا عىل صحة قومه ،فأمرهم بالتزام النظافة إىل أبعد
احلدود ،كام أمرهم بالصوم والسيطرة عىل الشهوات اجلنسية ..وأذكر أنني كنت ـ عندما أقف يف
مساجد أسطنبول ودمشق وبيت املقدس والقاهرة وغريها من املدن ـ أحس شعور ًا عميق ًا بقدرة
اإلسالم يف بساطته ،عىل االرتفاع بروح البرش إىل اآلفاق العليا ،بدون حاجة إىل زخارف أنيقة،
أو متاثيل ،أو صور ،أو موسيقى ،أو طقوس رسمية ..فاملسجد مكان للتأمل اهلادئ ،ونسيان
الذات وفنائها ،واندماجها يف احلقيقة الكربى ،يف ذكر اهلل األحد:
قلت :فام السادس؟
قال :ديمقراطية اإلسالم ..فقد أثار إعجايب تساوي احلقوق بني امللك صاحب السلطان،
وبني الفقري املتسول داخل جدران املسجد ،فهم يسجدون مجيع ًا هلل ،ليست هناك مقاعد تستأجر،
وال أماكن جز لفئة دون أخرى.
قلت :فام السابع؟
361

قال :ال يؤمن املسلم بوسيط بينه وبني ربه ،بل يتجه رأس ًا إىل اهلل ،خالق اخللق ،وواهب
احلياة ،وهو ال يراه دون التجاء إىل صكوك غفران ،أو إىل أحد ملنحه منحة اخلالص.
قلت :فام الثامن؟
قال :األخوة العاملية الشاملة يف اإلسالم ،بغض النظر عن اختالف العنرص أو املذهب
السيايس أو اللون أو اإلقليم فقد ثبت ذلك عندي بكل يقني واقتناع مرات ومرات..
رينيه جينو:
من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (رينيه جينو) ،فسألت الغريب
عنه ،فقال :هذا االسم األصيل للعامل والفيلسوف واحلكيم عبدالواحد حييي ،الذي درس األديان
عامة ،ثم اعتنق اإلسالم ،فأحدث إسالمه ضجة كربى يف أوربة وأمريكا ،وكان سبب ًا يف دخول
الكثريين إىل اإلسالم.
وقد ألف الكثري من الكتب التي سامهت مسامهة كبرية يف نرش اإلسالم ،منها (أزمة العامل
احلديث) و(الرشق والغرب) و(الثقافة اإلسالمية وأثرها يف الغرب) ،كام أصدر جملة سامها
(املعرفة) ،وقد ترمجت كتبه إىل كثري من اللغات احلية.
حرمت الكنيسة قراءة كتبه ..ولكن ذلك مل يمنع من
وبسبب قدرة أفكاره عىل االكتساح فقد َّ
انتشار كتبه يف مجيع أرجاء العامل.
وممن تأثر بكتاباته الكاتب الفرنيس املشهور أندريه جيد الذي كتب يقول( :لقد علمتني
كتب جينو الكثري ،وإن آراءه ال قتنقض)
قلت :أعرفه جيدا ..وأعرف احرتام شيخ األزهر عبد احلليم حممود له ،فهل التقيت به؟
قال :أجل ..ولكن عىل عجل ..فلم يكن له من الوقت ما حيادثني فيه.
قلت :فام قال لك؟
قال :لقد أجابني عن سؤايل عن سبب إسالمه( :أردت أن أعتصم بنص ال يأتيه الباطل من
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بني يديه وال من خلفه ،فلم أجد بعد دراسة عميقة ،سوى القرآن) ..وقال يل( :لقد ابتعدت أوربة
عن طريق اهلل فغرقت يف االنحالل والدمار اخللقي واإلحلاد ،ولوال علامء اإلسالم لظل الغربيون
يتخبطون يف دياجري اجلهل والظالم)
جان مونرو:
من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (جان مونرو) ،فسألت الغريب
عنه ،فقال :هذا اسم أستاذ األدب اإلنجليزي يف اجلامعة االمريكية ببريوت ،والذي درس يف
جامعات (نورث كارولينا) و(لندن) و(تورنتو) ،ووضع مخسة عرش كتاب ًا معظمها يدور حول
املواضع التي يدرسها ،فض ً
ال عن أنه كتب حول موضوعات متنوعة تتعلق باحلياة االجتامعية
والسياسية واالقتصادية يف منطقة الرشق األوسط ،وآخر كتبه هو (التجارة واإلسالم يف منطقة
الرشق األوسط)
وقد عاش بني املسلمني يف لبنان عرشين عام ًا بحكم عمله رئيس ًا لقسم األدب اإلنجليزي
يف اجلامعة األمريكية يف بريوت ..عرف يف أثنائها طبيعة وسلوك املسلمني ،وتبني له خطأ التصور
الذي كان حيمله معه عند ذهابه إىل لبنان ،فقد كان يسيطر عىل خميلته بعض األضاليل واالفرتاءات
عىل اإلسالم واملسلمني ،والتي كانت منترشة بصورة كبرية يف الغرب ،مثال ذلك أن احلرب
املقدسة عند املسلمني هي العدوان عىل كل من ال يؤمن بعقيدهتم اإلسالمية(.)1
لكنه بعد أن قرأ بإمعان التاريخ اإلسالمي ،اتضح له بجالء أن اإلسالم عقيدة متساحمة،
ودين ال قيفرض عىل اآلخرين باإلكراه.
قلت :فهل التقيت به؟
قال :أجل ..لقد التقيت به يف بريوت ،وكان من جوابه يل عن

اعتناقه لإلسالم قوله:

( )1انظر تفاصيل الرد عىل الشبهات املرتبطة هبذا يف رسالة (سالم للعاملني) ،ورسالة (ثامر من شجرة النبوة) من هذه
السلسلة.
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أريد القول :إن حظي كان كبري ًا ،ألن الفرصة قد أتاحت يل الدراسة ،ولكن ليس بطريقة
أكاديمية ،وإنام عن طريق اتصاالت الصداقة مع جمموعة من الناس الذين كانت مهمتهم تنوير
الناطقني باإلنجليزية بحقيقة طبيعة العقيدة اإلسالمية ،فض ً
ال عن ذلك أنني قرأت كل ما وصلت
ناقشت مع الذين أعمل معهم بعض القضايا التي قيثار اجلدل حوهلا ..وهبذه
إليه يداي ،كام أنني
ق
الطريقة توصلت إىل طبيعة وحقيقة اإلسالم ،ليس عىل أنه نظام جيب دراسته ـ وهي الطريقة التي
يتبعها معظم الغربيني يف معرفة اإلسالم ـ ولكن كعقيدة فعالة ،ومنهج وطريق للحياة ،وكنت يف
بداية األمر مهت ًام هبذه األمور ..أما اآلن فإنني قأكن كل احرتام وتقدير لإلسالم وأتعاطف معه.
قلت :فام أثر اإلسالم يف حياتك؟
قال :إنني أعتقد أن جتربتي املشرتكة مع املسلمني قد جعلتني أكثر تساحم ًا من قبل ..كام أن
تلك التجربة قد جعلتني مدرك ًا لبعض األمور التي يط يب أكثر من املايض.
أصبحت متفه ًام لوضع املرأة يف اإلسالم ،عىل عكس ما يعتقد الغربيون ـ
باإلضافة إىل هذا،
ق
بصورة خاطئة ـ من أن املسلمني يعتربون النساء كائنات دنيا ووضيعة ،يف حني أن احلقيقة أن
النساء يف ظل اإلسالم يتمتعن بتلك احلقوق واالمتيازات التي جيب أن يتمتعن هبا ،يكفي أن
هناك قسور ًا عديدة يف القرآن الكريم تثبت وجهة نظري هذه.
قلت :فام أهم الدروس التي تعلمتها من اإلسالم؟
قال :كثرية جدا ..ال يمكنني إحصاؤها..
ثم تأمل قليال ،وقال :لعل أهم درس تعلمته من اإلسالم هو عدم اجلدوى من التذمر من
أمور هي فوق طاقتنا لتغيريها أو تبديلها ،فاإلنسان ليس قادر ًا عىل كل يشء ،مع أنه يتمتع بصفات
خارقة متيزه عن بقية املخلوقات ،ولكن عليه إدراك رضورة اإلذعان إىل قوة خارج طاقته ،وأن
التذمر من ذلك يؤدي إىل الفشل واإلخفاق واحلزن ،يف حني أن اإلنسان الذي يدرك مكانه
احلقيقي يف هذا الكون يكون هادئ ًا مطمئن ًا يشعر بالراحة مع نفسه وعامله املحيط به.
364

سكت قليال ،ثو قالَّ :
إن فهم اإلسالم ال يكون إال بمعايشته ،وما يؤخذ عىل األوربيني هو
أهنم ال قيعايشونه ،لذلك فإهنم عندما يصلون إىل مرحلة التقييم الفكري لإلسالم فإهنم يصلون
إىل ذلك بواسطة طريقة أكاديمية ،ولذلك فإن العديد من علامء الغرب الذين يعتنقون اإلسالم
يعتربهم زمالؤهم شواذ ًا ،ألن األوريب العادي يعترب اإلسالم دين ًا دخي ً
ال وغريب ًا أكثر من اعتباره
عقيدة حيوية.
ميجيل بريو:
من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (ميجيل بريو) ،فسألت الغريب
عنه ،فقال :هذا اسم أستاذ جامعي إسباين كره احلرية املنفلتة يف أوربا ،واالنحالل ،وعدم الرتابط
األ ي ،وكثرة اجلرائم واالنحرافات التي سادت املجتمعات الغربية ،وأتيح له أن يقرأ عن
وضع اإلسالم لضوابط السلوك وللمعايري األخالقية يف املعامالت.
وأتيح له بعد ذلك أن يلتقي بمجموعة من اإلسبانيني املسلمني ،وعن طريقهم أتيح له
إمكانية قراءة ترمجة معاين القرآن باألسبانية ،فاستشعر بميل قوي جتاه اإلسالم ،فواصل قراءاته
املكثفة عنه حتى اقتنع متام ًا بتعاليمه ومنهاجه ،بعدها قرر أن يشهر إسالمه ،وخيتار لنفسه اسم
(نرص الدين)
قلت :فهل التقيته؟
قال :أجل ..لقد التقيت به يف القاهرة التي كان يعمل أستاذا بجامعتها ،وقد سألته عن
إسالمه ،فقال :لقد التقيت بمجموعة من اإلسبانيني املسلمني ،وعن طريقهم قاتيحت يل إمكانية
قراءة ترمجة معاين القرآن ،كام قرأت عن الرتاث العريب القديم ف قأعجبت به ،بعدها قررت أن يكون
اإلسالم ديني.
وقد قام أحد أصدقائي برتمجة كتاب (املحظورات) للشيخ (ياسني رشدي) واستفدت منه
كثري ًا ،وسمعت صوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يف قراءة القرآن وأحببته كثري ًا.
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الناس
وبالرغم من القليل الذي عرفته عن اإلسالم فإنني أمتنى من كل قلبي أن هيتدي إليه ق
إيل إن شاء اهلل.
أمجعون ،وسأعمل عىل الدعوة إىل اإلسالم ،وسوف ابتدىء بعائلتي واملقربني َّ
سكت قليال ،ثم قال :إنني أحافظ عىل أداء الفروض يف مواقيتها ،وعىل صالة اجلمعة التي
أشعر براحة نفسية كبرية عند أدائها ..وإنني أعرف أمهية خطيب املسجد ،والدور الكبري الذي
يقوم به جتاه املسلمني ،مثل مساعدهتم عىل فهم القرآن الكريم ،ورشح األحاديث النبوية ،بجانب
إرشادهم وجتميعهم عىل طريق اخلري والصالح.
وعند سؤايل له عن أحالمه املستقبلية قال :إنني حريص عىل تعلم اللغة العربية وإتقاهنا حتى
يتسنى يل قراءة القرآن بلغته األصلية ،وبالتايل حماولة فهم معانيه ،ألن ترمجته إىل اللغات املختلفة
تؤدي إىل تضارب املعنى وعدم الوضوح.
وهبذه املناسبة أنبه إىل أن الكتب التي قترمجت إىل األسبانية عن اإلسالم ليست دقيقة يف
مضموهنا ،خصوص ًا بعد ما ترجم أحد األسبان ـ وهو مسيحي يدعى (جان فونت) ـ معاين القرآن
إىل األسبانية بطريقة بعيدة كل البعد عن النص القرآين أو معناه ،مما جعل الذين اطلعوا عىل هذه
الرتمجة من األسبان يقولون :إن اإلسالم دين غريب ،ومما يدعو لألسف واألسى ما جاء يف تلك
الرتمجة األسبانية عىل يد ذلك املرتجم ،وعىل األخص (سورة الناس) التي ترمجها إىل (سورة
الرجال) َّ
وأخل بمعناها وبمضموهنا(.)1
وعن سؤال حول املسلمني يف إسبانيا أجابني بقوله :بالرغم من أن املسيحية هي الديانة
املنترشة يف إسبانيا ،فإن حرية األديان متاحة للجميع ،ولكن اإلسالم ـ كام يف كثري من الدول
األوربية ـ يظل حمدود االنتشار ،مما يتطلب تنشيط حركة الدعوة اإلسالمية ودعم أنشطتها ووضع
كافة اإلمكانيات يف سبيلها.
( )1نتعجب من هيئات الرقابة عىل املصاحف يف الدول اإلسالمية من اهتاممها الشديد بالنسخ العربية مع اإلمهال الشديد
للرتمجات املختلفة ،وكأهنا ال متت بصلة للقرآن.
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فييل بوتولو:
من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (فييل بوتولو) ،فسألت الغريب
عنه ،فقال :هذا اسم لعامل نفس أملاين ،وهو أستاذ علم النفس بجامعة (ميونيخ) بأملانيا الغربية،
وقد اختار أن يسمى بعد إسالمه باسم (أيب احلسن) حلبه أليب احلسن الشاذيل.
وقد درس القرآن الكريم ،وتعمق يف دراسة التصوف اإلسالمي بحكم ختصصه كباحث
يف الظواهر املختلفة يف األديان ،وقد التقيت به وسألته عن

إسالمه ،وكان من جوابه يل قوله:

وجدت يف اإلسالم راحة نفسية ،مل تفتقدها أملانيا الغربية فحسب ،وإنام تفتقدها أوربا كلها.
إنني
ق
ثم قال يل :إن شعوري بانجذاب لإلسالم كان منذ فرتة طويلة ،ولكن أراد اهلل تعاىل أن يكون
عميل كأستاذ لعلم النفس بجامعة (ميونيخ) مدخ ً
ال العتناقي دين اإلسالم ..فمن خالل عميل
بدأت مرحلة البحث والدراسة حول األديان كافة ملختلف دول العامل ،والظواهر الغربية يف كل
األديان.
وعند دراسة اإلسالم شد انتباهي ما وجدته يف القرآن أو ً
ال ،ويف كتب التصوف ثاني ًا ،من
رشح ألصول العقيدة ومناهج اإلسالم ،فعكفت عىل دراسة التصوف فرتة غري قصرية ،حتى
انتهيت إىل حقيقة مهمة وهي أن اإلسالم هيتم بعالج اإلنسان ظاهر ًا وباطن ًا ،فهو دين يدعو إىل
نظافة الظاهر وطهارة الباطن ،ويريب يف اإلنسان حب األخوة والرتابط والتآلف ،بعكس ما نجده
يف املجتمعات الغربية ،حيث يعيش كل إنسان يف عامله اخلاص ،ال تربطه باملجتمع روابط روحية
أو عالقات دينية ،كام حيدث عند املسلمني.
وعرفت من خالل دراستي للتصوف أن املتصوفة جيتمعون لذكر اهلل ،ويلتقون عىل قحبه،
ويسريون يف طريق النقاء الروحي والوجداين ،ويتلون أوراد ًا معينة بعد كل صالة ،مما جيعلهم
مشدودين دائ ًام إىل تعاليم السامء.
قلت :أمل جتد يف جمتمع الكنيسة مثل هذا املجتمع؟
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وجدت نفيس مدفوع ًا
قال :من الصعب أن جتد يف أوربا جمتمع ًا يتسم هبذه الصفات ،وهلذا
ق
اىل اعتناق اإلسالم ..ولكنني رأيت من الرضوري والرضوري جد ًا ـ أن أظل مسل ًام يف الرس ملدة
عام كامل ،ألنك إن أردت أن تدخل اإلسالم يف بلد كل وسائل اإلعالم فيه موجهة ضد هذا
الدين احلنيف ،لكان ذلك صعب ًا جد ًا ،ولكن بعد أن رسخت العقيدة يف نفيس أعلنت إسالمي
برصاحة ،ومل أخش الذين قحياربون اإلسالم.
ثم اختتم قوله بحامس ـ وهو يشري بأصبعه إىل بعيد ـ :إنني أؤكد أنه بدون القرآن ،وبدون
التصوف الذي قيعد فرع ًا من علم النفس الذي أدرسه يف اجلامعة مل يكن بمستطاعي أن قأغري ديني
ولذا فلقد غريت ديني عن ثقة واقتناع تام.
قلت :فام أثر اإلسالم فيك؟
قال :لقد تغريت حيايت اليومية بعد اإلسالم متام ًا ،وانتظمت انتظام ًا عجيب ًا ،فقد كانت يف
أصبحت أخاف اهلل
املايض بال هدف ،أما اآلن فقد أصبح هلا معنى ،وهلا هدف وهلا حالوة ..لقد
ق
يف كل ترصفايت ،وأعرف أن يل رب ًا سوف حياسبني فيام أفعله يف أي وقت.
عبد اهلل كويليام:
من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (عبد اهلل كويليام) ،فسألت
الغريب عنه ،فقال :هذا اسم مفكر إنكليزي ،ولد سنة  ،1856وأسلم سنة  ،1887وتلقب
باسم( :الشيخ عبد اهلل كويليام) .من آثاره( :العقيدة اإلسالمية) ،و(أحسن األجوبة)
قلت :ال شك أنك مل تلتق به.
قال :ال شك يف ذلك ..ولكني من خالل كتبه استطعت أن أتعرف عىل

إسالمه ،فمن

مقوالته يف كتبه( :من الوجه العلمي ،برصف النظر عن أنه كتاب موحى به ،فالقرآن أبلغ كتاب
يف الرشق ..وهو حافل باملنجزات السامية ميلء باالستعارات الباهرة)()1

( )1العقيدة اإلسالمية ،ص .120 – 119
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ومنها قوله( :أحكام القرآن ليست مقترصة عىل الفرائض األدبية والدينية ..إنه القانون العام
للعامل اإلسالمي ،وهو قانون شامل للقوانني املدنية والتجارية واحلربية والقضائية واجلنائية
واجلزائية .ثم هو قانون ديني يدار عىل حموره كل أمر من األمور الدينية إىل أمور احلياة الدنيوية،
ومن حفظ النفس إىل صحة األبدان ،ومن حقوق الرعية إىل حقوق كل فرد ،ومن منفعة اإلنسان
الذاتية إىل منفعة اهليئة االجتامعية ،ومن الفضيلة إىل اخلطيئة ،ومن القصاص يف هذه الدنيا إىل
القصاص يف اآلخرة ..وعىل ذلك فالقرآن خيتلف ماد ًيا عن الكتب املسيحية املقدسة التي ليس
فيها يشء من األصول الدينية بل هي يف الغالب مركبة من قصص وخرافات واختباط عظيم يف
األمور التعبدية ..وهي غري معقولة وعديمة التأثري)()1

ومنها قوله( :لقد عثرت يف دائرة املعارف العامة عىل نبذة نصها كام يأيت (أن لغة القرآن معتربة
بأهنا من أفصح ما جاء يف اللغة العربية فإن ما فيه من حماسن اإلنشاء ومجال الرباعة جعله باق ًيا بال
تقليد ودون مثيل .أما أحكامه العقلية فإهنا نقية زكية إذا تأملها اإلنسان بعني البصرية لعاش عيشة
هنية)()2

ومنها قوله( :هذا القرآن الذي هو كتاب حكمة فمن أجال طرف اعتباره فيه وأمعن النظر
يف بدائع أساليبه وما فيها من اإلعجاز رآه وقد مر عليه من الزمان ألف وثالثامئة وعرشون سنة
كأنه مقول يف هذا العرص إذ هو مع سهولته بليغ ممتنع ومع إجيازه مفيد للمرام بالتامم .وكام أنه كان
مطابقا للكالم يف زمن ظهوره هلجة وأسلو ًبا كذلك يرى ً
ً
موافقا ألسلوب الكالم يف كل زمن
يرى
وهلجة ،وكلام ترقت صناعة الكتابة قدرت بالغته وظهرت للعقول مزاياه .وباجلملة فإن فصاحته
وبالغته قد أعجزت مصاقع البلغاء وحريت فصحاء األولني واآلخرين ،وإذا عطفنا النظر إىل ما
فيه من األحكام وما اشتمل عليه من احلكم اجلليلة نجده جام ًعا جلميع ما حيتاجه البرش يف حياته
( )1العقيدة اإلسالمية ،ص .123 – 122
( )2العقيدة اإلسالمية ،ص .138

369

وكامله وهتذيب أخالقه ..وكذا نراه ناه ًيا عام ثبت بالتجارب العديدة خرسانه وقبحه من األفعال
أيضا ما يتعلق بسياسة املدن وعامرة امللك ،وما يضمن
ومساوئ األخالق ..وكم فيه ما عدا ذلك ً
للرعية األمن والدعة من األحكام اجلليلة التي ظهرت منافعها العظيمة بالفعل والتجربة فض ً
ال
عن القول)()1

ومنها قوله( :إن من ضمن حماسن القرآن العديدة أمرين واضحني جدً ا أحدمها عالمة
دائام عىل املسلمني عندما يتكلمون عن املوىل ويشريون إليه ..والثاين
اخلشوع والوقار التي تشاهد ً
كثريا
خلوه من القصص واخلرافات وذكر العيوب والسيئات وإىل آخره ،األمر الذي يؤسف عليه ً
لوقوعه بكثرة فيام يسميه املسيحيون (العهد القديم)()2

ومنها قوله( :كان حممد عىل أعظم ما يكون من كريم الطباع ورشيف األخالق ومنتهى
احلياء وشدة اإلحساس ..وكان حائزً ا لقوة إدراك عجيبة وذكاء مفرط وعواطف رقيقة رشيفة.
وكان عىل خلق عظيم وشيم مرضية مطبوعً ا عىل اإلحساس)( )3ومنها قوله( :إن بعض كتاب
هذا العرص احلارض كادوا أن يعرفوا بأن الطعن والقدح والشتم والسب ليس باحلجة وال الربهان
فسلموا بذكر كثري من صفات النبي السامية وجليل أعامله الفاخرة)()4

ومنها قوله( :ما اهتدى مئات املاليني إىل اإلسالم إال بربكة حممد الذي علمهم الركوع
دستورا لن يضلوا بعده أبدً ا وهو القرآن اجلامع ملصالح دنياهم وخلري
والسجود هلل وأبقى هلم
ً
أخراهم)()5

ومنها قوله( :ملا رشف حممد ساحة عامل الشهود بوجوده الذي هو الواسطة العظمى
( )1العقيدة اإلسالمية ،ص .140 – 139
( )2أحسن األجوبة عن سؤال أحد علامء أوروبة ،ص .26 – 23
( )3العقيدة اإلسالمية ،ص .97 – 96
( )4العقيدة اإلسالمية ،ص .114 – 113
( )5العقيدة اإلسالمية ،ص ( 38عن لوزون يف خطبته املذكورة ).
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والوسيلة الكربى إىل اعتالء النوع اإلنساين وترقيه يف درجات املدنية أكمل ما حيتاجه البرش من
اللوازم الرضورية عىل هنج مرشوع وأوصل اخللق إىل أقىص مراتب السعادة برسعة خارقة .ومن
نظر بعني البصرية يف حال األنام قبله عليه الصالة والسالم وما كانوا عليه من الضاللة ..ونظر يف
عظيام كام بني
حاهلم بعد ذلك وما حصل هلم يف عرصه من الرتقي العظيم رأى بني احلالني فر ًقا ً
الثريا والثرى)()1

ومنها قوله( :امتدت أنوار املدنية بعد حممد يف قليل من الزمان ساطعة يف أقطار األرض من
املرشق إىل املغرب حتى إن وصول أتباعه يف ذلك الزمن اليسري إىل تلك املرتبة العلية من املدنية
قد حري عقول أويل األلباب .وما السبب يف ذلك إال كون أوامره ونواهيه موافقة ملوجب العقل
ومطابقة ملقتض احلكمة)()2

ومنها قوله( :ليس بني األديان أقرب للفهم من الدين اإلسالمي للذين يفقهونه ،كام أنه ليس
بينها أثبت وال أرفق منه .فهو بقاعدتيه :وحدانية اهلل واجلزاء اآلجل ،يمنح القلوب حقوقها من
السكينة واالرتياح ويذهب باإلرادة املذهب الذي يالئمها و تاج إليه بدون أن تسوم العقل قيود
هو بالطبع يأباها .وليس يف االكتشافات العلمية احلديثة ،وال يف املسائل التي انتهى حلها والتي
ت احلل ما يغاير مثل هذه احلقائق اإلسالمية الوضاءة والسهلة املأخذ .وهلذا فإن التوفيق الذي
نبذل كل جهدنا معارش املسيحيني إلجياده بني العقل واالعتقاد يف ديننا املسيحي هو سابق موجود
يف الديانة اإلسالمية .وإنني بكالمي هذا عن الدين املسيحي إنام أشري إىل تلك الزيادات املوافقة
وغري املوافقة التي أدخلت عىل نرصانية اإلنجيل التي هي يف احلقيقة كإسالم القرآن)
ومنها قوله( :إن الرشيعة املحمدية تشمل الناس مجي ًعا يف أحكامها ،من أعظم ملك إىل أقل

( )1أحسن األجوبة عن سؤال أحد علامء أوروبا ،ص .22 – 21
( )2أحسن األجوبة عن سؤال أحد علامء أوروبا ،ص .23 -22
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صعلوك فهي رشيعة حيكت بأحكم وأعلم منوال رشعي ال يوجد مثله قط يف العامل)()1

ومنها قوله( :إن األساس املهم واملبدأ العظيم يف اإلسالم هو االعتقاد بإله واحد يف وحدانيته
ونبذ اخلرافات بأي وجه كانت)()2

ِ
فلريتق فإنه ال خيرج عن حد تلك
ومنها قوله( :مهام ارتقى العقل يف درجات الكامل
األحكام اجلليلة ،أعني األحكام التي انطوت عليها الرشيعة اإلسالمية ،فاتباعها يف كل زمان
رضوري ال حميص للعقل عنه)()3

مارك شليفر:
من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (مارك شليفر) ،فسألت الغريب
عنه ،فقال :هذا اسم أستاذ لعلم الصحافة بجامعة (نيويورك) ،وقد عمل فرتة باملغرب مراس ً
ال
لإلذاعة األمريكية ،ولعدد من املجالت يف (نيويورك) ..وقد اعتنق اإلسالم ،وقد سألته ـ يف لقائي
به عن

اعتناقه لإلسالم ،فكان من جوابه يل قوله :مل أكن ملتزم ًا بدين معني ،مع أنني أنتمي إىل

رأيت
أ ة مسيحية كاثوليكية ..وكانت فرتة إقامتي باملغرب مفتاح السعادة يل وأل يت ،فقد ق
عامل ًا جديد ًا خيتلف ً
كلية عن العامل الذي تركته خلفي يف الواليات املتحدة األمريكية ،وما ملسته
عن كثب من مجال وروعة السلوك اإلسالمي شدين إىل رشيعة احلق.
لقد تعثرت قدمي يف حفرة ذات يوم حينام خرجت ألول مرة إىل قسوق شعبي بمدينة الرباط،
إيل ملساعديت عىل النهوض ،ويسألونني يف هلفة
وعىل الفور
ق
وجدت عدد ًا من املغاربة يسارعون َّ
عام إذا كنت قد قأصبت بسوء.
ومرضت ذات مرة ،فوجدت عرشات من جرياين ومعاريف يأتون لزياريت ،وحياول كل منهم
ق

( )1العقيدة والرشيعة يف اإلسالم ،ص  ( ،62عن لوازون يف خطبته املذكورة)
( )2العقيدة والرشيعة يف اإلسالم ،ص  ( ،123عن كتاب شكوى وارن هاسنتج ،الدماند بورك )
( )3العقيدة والرشيعة يف اإلسالم ،ص .30 - 129
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أن يصنع يل شيئ ًا ،فدهشت هلذا السلوك اإلنساين الذي مل أجد له نظري ًا يف بلدي أمريكا ،حيث
الكل ال هيتم إال بنفسه ،وطابع احلياة املادية البحتة هناك يصبغهم مجيع ًا باألنانية ،وهلذا اليكرتثون
بام يصب اآلخرين ،فاملرء عندنا يكون حمظوظ ًا إذا ساعده أحد أو زاره أهله يف أثناء مرضه ،أو
حتى سألوا عنه.
ولذا فإنني حني سألتهم عن الدافع الذي حيملهم عىل صنع كل هذا من أجيل بدون مقابل
أجابوا مجيع ًا :إن هذا هو ما يفرضه عليهم دينهم اإلسالمي ،ويأمرهم به رسوهلم العظيم حممد
.
قلت :لقد كان سلوك املسلمني الطيب هو الذي جذبك إىل اإلسالم إذن؟
قال :لقد كان ذلك دافعا ..ومل أكتف به ..بل رحت أبحث عن احلقيقة من مصادرها ..وبعد
مناقشات طويلة واسعة مع عرشات من علامء اإلسالم تعلمت خالهلا الكثري من أمور اإلسالم،
ازداد إعجايب به أكثر ،ومع مرور الوقت وجدت عقيدة التوحيد متأل عقيل وقلبي ..ومن ثم
انكببت أدرس ترمجة ملعاين القرآن الكريم ،وأستوعب ما هبا حتى وجدت نفيس تتوجه إىل اهلل أن
هيديني إىل الطريق املستقيم.
وبينام أنا أقلب صفحات القرآن الكريم ذات يوم إذا يب أطالع تفسري اآليتني الكريمتني﴿:
وهو قي ِ
اخلبري قد جاءكق م بصائر من ربكق م فمن أبرص
طيف
در قك األبصار وهو ال َّل ق
ال قتدركق قه
األبصار ق
ق
ق
ن
فل ِ
ِ
بحفيظ ﴾ (األنعام103 :ـ)104
نفسه ومن عمى فعليها وما أنا عليكق م
عندئذ مل أمتالك نفيس ،ووجدت الدموع تنهمر من عيني ،ومن ثم أيقنت أن هذه إشارة
رصحية من اهلل عز وجل ترشدين إىل اإل اع يف اعتناق الدين اإلسالمي احلنيف ،واللحاق
أشهرت إسالمي أنا
بركب املوحدين ،وعىل الفور حزمت حقائبي ،وسافرت إىل أمريكا حيث
ق
وزوجتي وولدي باملسجد الكبري يف نيويورك.
ليوبولد فايس:
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من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (ليوبولد فايس) ،فسألت
الغريب عنه ،فقال :هذا هو االسم الذي ولد به حممد أسد.
قلت :أعرفه ..لقد ولد سنة  ،1900وتويف سنة 1992م ..وهو صحفى نمساوى هيودى
قولِد بإقليم من أقاليم بولندا كان تابعا آنذاك لإلمرباطورية النمساوية ،وكان يسمى ليوبولد فايس،
ثم دخل ذ اإلسالم سنة 1926م بعد أن رحل إىل اجلزيرة العربية أيام امللك عبد العزيز آل سعود،
ثم انتقل بعد ذلك إىل شبه القارة اهلندية حيث توثقت بينه وبني العالمة إقبال عق رى الصداقة،
وظل يساعد ذ إذكاء هنضة اإلسالم ذ تلك البالد إىل أن انفصلت الباكستان عنها فانتقل إىل
اإلقامة ذ الدولة املسلمة اجلديدة واكتسب جنسيتها وأصبح مندوهبا الدائم ذ األمم املتحدة حتى
عام 1953م.
وقد ترك عدة كتب قت ْر ِجم بعضها إىل العربية ،منها (الطريق إىل مكة) ،و(اإلسالم ذ مفرتق
الطرق) ،و(منهاج احلكم ذ اإلسالم) ،وله ترمجة إنجليزية للفرآن الكريم.
قال :فال تاج إىل أن نتحدث عنه إذن؟
قلت :ال ..بل أحتاج إىل ذلك ..فليس اخلرب كالعيان ..فهل التقيت به؟
قال :أجل ..لقد التقيت به يف باكستان ،وقد سألته عن طريقه لإلسالم ،فرسد يل أكثر ما ذكره
يف كتابه (الطريق إيل مكة)()1

لقد بدأ بأفغانستان شتاء  ..1926قال :كنت ذ طريقى راكبا من هرات لكابول بصحبة
إبراهيم ،ودليل أفغانى اجلنسية ،نسري خالل جبال مدفونة مغطاة باجلليد ،ووديان وطرق ذ
(هندو -كش) ذ وسط أفغانستان ،كان الطقس باردا واجلليد يتألق ،وتقف عىل كل اجلوانب
جبال بيضاء ،وأخرى سوداء.
كنت حزينا ،وذ نفس الوقت بشكل غريب كنت سعيدا هذا اليوم!أما حزنى ،فقد كان ألن
( )1ما نذكره هنا منقول من كتابه (الطريق إىل مكة) من صفحة  295إىل  311بترصف يقتضيه املقام.
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من كنت أعيش معهم ذ الشهور السابقة ،كانوا حمجوبني ببالدة ،عن حقيقة النور ،والقوة،
والتقدم ،الذى يعطيه هلم إيامهنم ،وذ نفس الوقت كانت سعادتى ،بأن هذه احلقيقة والنور،
والقوة والتقدم ،ذ متناول يدى تقريبا اآلن ،وأمام عينى ،كهذه اجلبال الشاخمة البضاء والسوداء
التى أمامى.
بدأ حصانى يعرج وكأن شيئا ذ حافره ،ووجدت أن احلدوة احلديدية أصبحت معلقة فقط
بمسامرين.
سألت رفيقنا األفغانى ،هل هناك قرية قريبة نجد فيها حدادا؟
فقال :نعم ،قرية (دهيزانجى) التي تقع عىل بعد أقل من ثالثة أميال ،يوجد هبا حداد هناك،
وهبا قرص حاكم (هزرجات)
وهكذا اجتهنا إىل هذه القرية ،ومتهلنا ذ املسري حتى ال نرهق احلصان ..لقد كان حاكم املنطقة
قصري القامة ،وكان مرح الطلعة ،ودودا ،وكان سعيدا أن يستضيف أجنبيا عنده ذ قرصه البعيد
عن العمران ،واملتواضع .وقد كان هذا احلاكم قريبا للملك (أمان اهلل) ،ومن املقربني له ..وقد
كان من أكثر من قابلت تواضعا ذ أفغانستان ،وقد أرص عىل بقائى ذ ضيافته ليومني.
وذ مساء اليوم الثانى ،جلسنا كالعادة لعشاء دسم ،وبعد العشاء حرض رجل من القرية
ليطربنا بأغان شعبية ،مصطحبا قيثارة بثالث أوتار ،وكان يغنى بلغة الباشتو التى مل أفهمها ،ولكن
بعض الكلامت الفارسية كانت ختللها بوضوح ،ذ الغرفة الدافئة املغطاة بالسجاجيد ،بينام وميض
الثلج البارد يظهر من خالل النوافذ .أتذكر أنه كان يغنى عن املعركة بني داوود وجالوت ،وبدأها
بنغمة متواضعة ،ثم تدرجت إىل بعض العنف ،وانتهت بروح اإلنتصار.
وبعد أن انتهت ،قال احلاكم :إن داوود كان شابا ،ولكن إيامنه كان قويا...
ومل أمتالك من التعليق ،فقلت :كذلك أنتم ..كثريون ،ولكن إيامنكم ضعيف.
نظر إىل املضيف بدهشة ،وارتباك ملا تطوعت وذكرته ،فأ عت ألوضح قوىل ،وأخذ
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توضيحى شكل سيل من األسئلة ..لقد قلت :ملاذا فقدتم أنتم املسلمون ثقتكم بأنفسكم ،التى ذ
القديم ساعدت عىل نرش اإليامن باإلسالم ذ أقل من مائة عام ،من اجلزيرة العربية غربا إىل املحيط
األطلسى ،ورشقا ذ العمق إىل الصني ،واآلن تستسلمون بضعف إىل األفكار والعادات
الغربية؟ ..ملاذا ال تستطيعون أنتم يا من كان أباؤكم األوائل أناروا العامل بعلمهم وفنهم ،بينام كانت
أوروبا تغض ذ بربرية وجهل مدقع ،فلتعملوا من اآلن عىل أن تعودوا إليامنكم اخلالق؟ ..كيف
أن هذا األتاتورك التافه ،الذى ينكر كل قيم اإلسالم قد أصبح عندكم رمزا إلحياء اإلسالم؟
استمر مضيفى ذ صمته ،وبدأ اجلليد ينهمر ذ اخلارج ،ومرة ثانية غمرنى الشعور املزدوج
باحلزن والسعادة ،الذى انتابنى حينام اقرتبت من (دهيزانجى) ..لقد أحسست بالفخار ملا قد كان،
وباخلجل ملا عليه أبناء حضارة عظيمة.
قلت ملضيفي :هل لك أن تدلنى كيف أن اإليامن الذى دلكم عليه نبيكم ،وكل هذا الوضوح
والبساطة ،قد دفنت ت أنقاض الثرثرة املتحزلقة ،والشجار بني علامئكم؟ ..كيف أن أمراءكم
واإلقطاعيني يعيشون ذ رفاهية ،بينام إخواهنم من املسلمني ،يذوقون الفاقة والفقر املدقع ،ذ حني
أن نبيكم يقول أنه (ال يؤمن من بات شبعان وجاره جائع)؟ ..هل لك أن ترشح ىل كيف نبذتم
النساء خلفكم ،بينام نساء الرسول  وصحابته كن يشاركن الرجال ذ أمورهم اهلامة؟ ..كيف
وصل احلال بكم أنتم املسلمني إىل اجلهل واألمية ،ذ حني يقول نبيكم أن (طلب العلم فريضة
عىل كل مسلم) ،و(فضل العامل عىل العابد كفضل البدر عىل سائر النجوم)؟
ظل مضيفى حيملق ذ دون كالم ،وابتدأت أشعر أن ملحوظاتى قد أحبطته ،أما الرجل ذو
القيثارة الذي كان ال يعرف الفارسية بدرجة جتعله يتتبع كالمى ،فقد أخذ يتعجب من هذا
الغريب الذى يتكلم هبذه النغمة مع احلاكم.
وذ النهاية ،أخذ احلاكم رداءه املصنوع من جلد الغنم وتدثر به ،كام يكون قد أحس
بالربد!ومهس ىل( :لكنك أنت مسلم)
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أخذنى الضحك ،وأجبت :ال ،أنا لست مسلام ،ولكنى أملمت ببعض القيم ذ اإلسالم التى
جتعلنى أغضب ذ بعض األحيان ،كيف أنكم أنتم أهيا املسلمون تضيعوهنا ،اعذرنى إذا كنت قد
أسأت ذ الكالم ،أنا ال أتكلم معك كعدو.
لكن مضيفى هز رأسه قائال( :ال ..فكام قلت لك ،أنت مسلم ،ولكنك ال تعرف نفسك..
ملاذا ال تنطق اآلن ،وهنا بالشهادتني (ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل) ،وتصبح مسلام ذ حقيقة
األمر ،فإنك مسلم قلبيا ..قلها يا أخى ،قلها اآلن ،وسأصطحبك غدا لكابول ملالقاة األمري ،الذى
سيستقبلك بذراعني مفتوحتني كشخص مثلنا ،سيمنحك منازل وحدائق وأغنام ،وسيحبك،
قلها يا أخى)..
قلت :إذا قلت ذلك ،سيكون نتيجة ألن عقىل قد اسرتاح ،وليس نتيجة ألن األمري منحنى
املنازل واحلدائق.
لكن مضيفى أرص قائال :أنت تعرف كثريا عن اإلسالم ز ربام أكثر من بعض املسلمني ،ما
هو الذى ما زلت تريد أن تعرفه؟
قلت :املسألة ليست مسألة فهم ،إهنا مسألة إقتناع ،اإلقتناع بأن القرآن الكريم هو فعال كلمة
اهلل ،وليس جمرد كلامت من شخص نابه ذكى ذو عقلية متفوقة.
لكن كلامت صديقى األفغانى أخذت تراودنى ومل ترتكنى لشهور عدة.
أكملت رحلتى عرب أفغانستان عائدا مرة ثانية إىل هرات التى كنت قد ابتدأت منها ،وكنا
نقرتب من الشتاء عام  ،1926وهكذا تركت هرات ذ املرحلة األوىل لطريق العودة للوطن،
مستقال القطار من احلدود األفغانية إىل (ماف) ذ الرتكستان الروسية ،ثم إىل سمرقند ،ثم إىل
بخارى ثم إىل طشقند ..ومن ثم مارا بسهول الرتكامن إىل جبال األورال ،ثم موسكو.
وهالنى الدعاية واملعلقات التى هتاجم الدين واأللوهية أينام أحل أو أر ل( ،)1وسأتوقف
( )1كتب ذلك يف عهود الشيوعية.
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عن ذكرها ألهنا مقززة.
وبشعور بالراحة ،عربت احلدود البولندية بعد أسابيع أمضيتها ذ آسيا ،وروسيا األوروبية،
واجتهت مبارشة لفرانكوفرت حيث اجلريدة التى أعمل هبا حيث استلمت عمىل.
مل يمض وقت طويل حتى اكتشفت أنه أثناء غيابى ،أصبح اسمى مشهورا ،وأنى اآلن أعترب
من املراسلني املرموقني ذ وسط أوروبا ،فبعض مقاالتى ـ خصوصا تلك التى تناولت النفسية
الدينية املعقدة لإليرانيني ـ والتى قد جاءت نتيجة ملالحظات علامء رشقيني بارزين ،واستقبلت
أكثر من أهنا معارف عابرة.
ونتيجة ألمهية هذا اإلنجاز ،فقد دعيت إللقاء جمموعة من املحارضات ذ أكاديمية اجلغرافيا
السياسية بربلني  -حيث قيل ىل أنه مل يسبق أن حدث من قبل أن شخصا ذ حداثة السن مثىل ـ
حيث كنت حينئذ ذ السادسة والعرشين ـ قد منح هذا اإلمتياز ،كام قمت بتدبيج مقاالت أخرى
عامة بترصيح من جملة (فرانكفورت زيتنج) ،ذ صحف أخرى ؛ وقد أعيد طبع إحدى املقاالت
كام أعلم ثالثون مرة تقريبا ،وبمعنى آخر ،فإن رحالتى اإليرانية قد أثمرت.
وذ هذا الوقت تزوجت (إلسا) ..فالسنتان اللتان أمضيتهام ذ اخلارج ،مل يضعفا من حبنا
البعض ،بل زادته قوة ،وبسعادة غامرة مل أشعر هبا من قبل ،استقبلت تعليقاهتا عىل الفرق الكبري
ذ السن بيننا.
قالت :ولكن كيف تتزوجنى؟ ،بدأت ذ النقاش معى ،قالت :أنت مل تصل بعد للست
والعرشين عاما ،وأنا فوق األربعني ،أال تفكر ذ ذلك ،حينام تصل للثالثني ،سأكون أنا ذ
اخلامسة واألربعون ،وحينام تصل أنت لألربعني ،سأكون امرأة عجوزا.
أخذت ذ الضحك ،وقلت :وما ذ ذلك؟ ،إننى ال أرى مستقبال بدونك.
وأخريا سلمت لألمر.
مل أبالغ حينام قلت هلا :إننى ال أرى مستقبال بدونك ..مجاهلا ..ورقتها الفطرية ،جذبتنى إليها
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بحيث ال أرى أى امرأة أخرى ؛ وحساسيتها ذ فهم ماذا أريد من احلياة أضاء أماىل ،ورغباتى،
وأصبحت من الصالبة بمكان وأكثر إدراكا ،وطغت عىل تفكريى ذ ماذا أعمل ؟
ذ أحد املناسبات  -بعد حواىل أسبوع من زواجنا ،أبدت ىل هذه املالحظة ،لقد قالت يل:
كم أنت غريب األطوار عن كل الناس؟ جيب عليك أن ختفض من الروحانيات ذ الدين ..أنت
صوذ النزعة ..حساس ذ صوفيتك ..تشري بأصابعك إىل ما حولك ذ احلياة ،ولك رؤية متعمقة
روحانية فيام يدور حولك يوميا من أشياء ،بينام متر مثل هذه األشياء عىل اآلخرين بال اكرتاث..
ولكنك حينام تتجه إىل الدين ،فكلك تركيز ..مع الناس اآلخرين فالوضع بالعكس متاما..
لكن إلسا مل تكن ذ حرية ،فهى تعلم عام أبحث حينام أتكلم معها عن اإلسالم ؛ وبالرغم
من أهنا مل تكن ذ نفس درجتى من اإلضطراب ،إال أن حبها ىل جعلها تشاركنى تساؤالتى.
كثريا ما كنا نقرأ القرآن سويا ،ونتناقش أفكاره ؛ وكانت إلسا كام كنت أنا ،معجبني بالتامسك
الداخىل بني تعاليمه األخالقية ،وإرشاداته العملية .فاستنادا إىل القرآن الكريم ،فاهلل مل يدع
اإلنسان إىل أن يترضع إليه معصوب العينني ،بل البد له أن يعمل عقله ؛ مل يتنح اهلل بعيدا عن
اإلنسان ،بل هو أقرب إليه من حبل الوريد ؛ مل خيط اهلل خطا فاصال بني اإليامن والسلوك
اإلجتامعى.
والشئ الذى يعترب ذ غاية األمهية ،أن اإلسالم مل يبدأ من بدهيية أن احلياة حمملة بالرصاع
بني الروح واجلسد ،وأن النجاة هى ذ رير اإلنسان من قيود اجلسد ..كل مظهر من مظاهر أنكار
احلياة ،و قري اإلنسان لنفسه ،أداهنا اإلسالم ذ أحاديث لرسول اهلل  ..مثل ما ورد يف حديث
الثالثة الذين قال هلم رسول اهلل ( :من رغب عن سنتى فليس منى)
فاإلنسان مطالب بأن يعيش حياته كاملة وبشكل إجيابى ،فام منحت غرائزه إال لتؤدى
ثمرهتا ،ولكن ليستخدمها بطهر وأخالق وذ حملها الصحيح .ومن التعاليم لإلنسان :أنه ليس
لك فقط أن تعيش حياتك ،بل املفروض عليك أن تعيشها بكل أبعادها.
379

صورة متكاملة لإلسالم تنبثق ذ ذهنى وبشكلها النهائى وبتحديد ،مما أدهشنى ،أحيانا
كانت تتشكل ذ عملية من املمكن أن أسميها تفاعالت ذهنية ،وبدون وعى منى ،فقد بدأت
تتجمع من أجزاء متفرقة ومنتظمة ،فإذا وضعت هذه املتناثرات بعضها إىل بعض ،رأيت نظاما
هندسيا دقيقا ،أخذ ذهنى جيمعه ذ السنوات األربع املاضية ،ألرى بناء كل عنارصه متناسقة
منسجمة ،تتجمع لتتمم وتعاضد بعضها البعض ،ال شئ فيه ينقصه ،وال شئ يزيد عن متطلباته
متزن وهادئ ،يعطى اإلنطباع بأن مسلامت اإلسالم كلها ذ وضعها الصحيح.
منذ ثالثة عرش قرنا مضت( ،)1وقف رجل يقول ( :ما أنا إال رجل هالك ،ولكن الذى خلق
الكون أوحى إىل أن أمحل رسالته لكم ،حتى تعيشوا منسجمني مع كل خلقه ،وقد أمرنى بأن
أذكركم بوجوده إهلا له كل القدرة وكل العلم ،وقد وضع لكم منهاجا للسلوك الصحيح ،إذا
قبلتموه فلتتبعونى ..هذا كان هو الرسول حممد  ،وهذه كانت رسالته.
النظام اإلجتامعى الذى أعلنه ،كان من البساطة التى تربط مفرداته بالعظمة احلقيقية ،بدأ
بالتسليم بأن اإلنسان كائن حى له متطلبات حيوية ،وهذه املتطلبات ختضع للحل واحلرمة اللذان
يقرمها اهلل سبحانه وتعاىل ،وأن اإلنسان اجتامعى بطبعه جيتاج إىل جمتمع حييط به ،ولكى حيقق
إحتياجاته الثقافية واألخالقية والطبيعية ،فالبد أن يعتمد كل عىل اآلخر.
إن ازدهار القوام الروحى لإلنسان ـ وهو هدف كل األديان ـ يعتمد عام إذا كان يتلقى دعام
وتشجيعا ومحاية له ممن حوله.
هذا التكافل اإلجتامعى يظهر سبب اهتامم اإلسالم بالنواحى العامة اإلقتصادية والسياسية،
وال ينفصل عنها ،ولتنظيم عالقات إنسانية بطريقة عملية بحيث لو قابل أى فرد بعض العقبات،
جيد التشجيع الالزم لتنمية شخصيته :هذا ،وال شئ آخر ،يبدو أنه هو مفهوم اإلسالم للوظيفة
احلقيقة للمجتمع.
( )1بناء عىل الوقت الذي يؤرخ له املؤلف.
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وهكذا كان من الطبيعى أن الترشيع الذى أتى به سيدنا حممد  خالل ثالثة وعرشون عاما
من مبعثه ال يرتبط فقط بالنواحى الروحية ،بل يمتد ليشمل اإلطار لكل األفراد وللمجتمع أيضا.
يشمل ليس فقط مفهوم النقاء الفردى ،ولكن يتضمن املجتمع العادل الذى يؤدى هذا النقاء إليه،
كذلك يتضمن اخلطوط العريضة للمجتمع السياسى ،أما التفاصيل فمرتوكة للتطورات التى
دث مع الزمن املتغري ،كام حيدد حقوق األفراد وواجباهتم نحو املجتمع اذى يعيشون فيه آخذا
بعني اإلعتبار حقيقة ما جيد من أمور.
الرشيعة اإلسالمية تتضمن كل مناحى احلياة ،أخالقية ،طبيعية ،فردية ،اجتامعية ،العالقة
بني اجلسد والروح والعقل ،اجلنس ،اإلقتصاد ،كل ذلك جنبا إىل جنب ،مع الالهوت والعبادة،
كل أمر من األمور له وضعه ذ تعليامت النبى  ،وال شئ خيص احلياة ينظر إليه عىل أنه تافه
ليخرج من دائرة التصور الدينى ..ليس حتى مثل هذه القضايا الدنيوية ،كالتجارة ،واملرياث،
وحق امللكية ،وامتالك األراىض.
كل مفردات الرشيعة وضعت لالنتفاع املتساوى بني أفراد املجتمع ،بدون متييز بني مكان
املولد واألعراق واجلنس أو والء اجتامعى سابق ..ال منافع خاصة حجزت ملؤسس املجتمع أو
أحفاده ..ال توجد طبقات عليا وطبقات دنيا ذ املفهوم اإلجتامعى ،ليست من مفردات القاموس
اإلسالمى ؛ وال أثر هلا ذ الرشيعة الغراء ..كل احلقوق والواجبات والفرص ،موزعة بني أفراد
املجتمع املؤمن بالتساوى.
ال يوجد كهنة بني اهلل واإلنسان ،ألن اهلل يعلم ما بني أيدهيم وما خلفهم ،ال والء إال هلل
ورسوله ،وبأمر من اهلل للوالدين ،وللمجتمع املسلم املنوط بتحقيق مملكة اهلل عىل األرض ؛
وبذلك فال جيوز الذى يعىل كلمة (بالدى أو أمتى) ،ولتوضيح هذا املفهوم ،فإن رسول اهلل 
ذ أكثر من مناسبة ،قال بوضوح ( :ليس منا من دعا إىل عصبية ،وليس منا من قاتل عىل عصبية،
وليس منا من مات عىل عصبية)
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كل املنظامت قبل اإلسالم ..حتى الدينية أو شبه الدينية ..كانت تنهج املفهوم الضيق
للعصبية القبلية والعشائرية ،فمثال امللوك املتأهلني ،الفراعنة ذ مرص ،ال يفكرون إال ذ أضيق
احلدود التى يعيش فيها املرصيون ؛ وحتى إله بنى إ ائيل فهو إله فقط للشعب املختار ،بالعكس
فاملفاهيم املستقاة من القرآن الكريم ترفض رفضا باتا التمسك بالعشرية أو القبيلة.
اإلسالم افرتض جمتمعا سياسيا بعيدا عن اإلنقسامات العرقية والقبلية ،وذ هذا املجال فإن
اإلسالم والنرصانية يتفقان ذ الدعوة العاملية بعيدا عن القبلية ،وذ حني أن النرصانية قد حددت
نفسها ذ مفهوم (اعطوا ما لقيرص لقيرص ،وما هلل هلل) ،إال أن مفهوم اإلسالم أوسع من ذلك،
فقد دعا كل األمم أن يكون الوالء هلل فقط.
وبذلك ..لتحقيق ما مل ققه النرصانية ..فقد أضاف اإلسالم منظورا آخر ذ تطوير
اإلنسان ..لقد دعا إىل جمتمع مفتوح عقائديا ،باملقارنة مع املجتمعات املغلقة التى نشأت ذ املاىض
عرقيا وجغرافيا.
لقد أعطت رسالة اإلسالم تصورا ومنحت البرشية حضارة ال مكان فيها للقومية ،ال
مصالح شخصية ،ال طبقية ،ال كنيسة ،ال كهنة ،ال طبقة نبالء متوارثة ،ذ احلقيقة ،ال شئ متوارث
عىل اإلطالق (.)1
روجيه جارودي:
من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (روجيه جارودي) ،فسألت
الغريب عنه ،فقال :هذا اسم املفكر الفرنيس املعروف ،وأحد كبار زعامء احلزب الشيوعي
الفرنيسً ،
سابقا ،وهو رجل تتميز ثقافته بالعمق والشمولية ،والرغبة اجلادة يف البحث عن احلق
مهام كان الثمن الذي يكلفه.
وقد أتيح له منذ مطلع األربعينات أن حيتك بالفكر اإلسالمي واحلياة اإلسالمية ،وقد ازداد
( )1انظر :اإلسالم والغرب ،الوجه اآلخر ،حسن السعيد.
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هذا االحتكاك بمرور الوقت ،ومتخض عن اهتزاز قناعاته املادية و وله بالتدريج إىل خط
اإليامن ،األمر الذي انتهى به إىل فصله من احلزب الشيوعي الفرنيس ،كام قاده يف هناية األمر
(أواخر السبعينات) إىل اعتناق اإلسالم ،حيث تسمى بـ(رجاء جارودي).
وقد كتب العديد من املؤلفات منها( :حوار احلضارات)( ،منعطف االشرتاكية الكبري)،
(البديل)( ،واقعية بال ضفاف) ،وبعد إسالمه أنجز سرية ذاتية خصبة وعد ًدا من املؤلفات،
أبرزها( :وعود اإلسالم) ،فض ً
ال عن العديد من املحارضات التي ألقاها يف أكثر من بلد.
قلت :ال شك أنك التقيت به ،فقد كان له ـ مثلك ـ رحالت كثرية ،وهو حيرض املؤمترات
والندوات ،وال يقرص يف ذلك.
قال :أجل ..لقد التقيت به مرات عديدة ..ويف كل مرة كنت أسمع شيئا جديدا ،ومل أكن
السائل بل كنت املستمع املتنصت.
يف أحد تلك املؤمترات سأله بعضهم قائال :نسمع كالما كثريا عن اإلسالم ..فام هو
اإلسالم؟
التفت روجيه إىل السائل ،وقال( :إن اإلسالم مل يعد ذلك (الكافر) يف زمن الصليبيني أو الـ
(إرهايب) يف حرب التحرير اجلزائرية ،ومل يعد ذلك األثر يف املتحف الذي يتفحصه املسترشق
بعني العامل االختصايص بعاديات احلضارات ،انطال ًقا من احلكم السبقي بامتيازية الغرب ..بل مل
يعد أكثر من هذا ،ذلك االنفجار العلمي املذهل الذي كان ،عند اخلروج من العصور الوسطى
قد فتح الطريق ببساطة لعلومنا (احلديثة) ..إنام اإلسالم هو تلك الرؤية هلل وللعامل ولإلنسان ،التي
تنيط بالعلوم وبالفنون وبكل إنسان وبكل جمتمع مرشوع بناء عامل إهلي وإنساين ال انفصام فيه
باقتضاء البعدين األعظمني ،املفارقة واجلامعة ،التسامي واألمة)()1

ثم استغرق يف خشوع عظيم ،وقال( :إن اهلل أكرب من أعظم امللوك ،وإليه وحده يدان
( )1دعوة اإلسالم ،ص .22
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باإلجالل املطلق ،فها هنا املبدأ بحق ال جيوز الترصف فيه ،بالصمود يف وجه كل طغيان
وبمعارضة كل سلطة ،األساس اإلهلي للمساواة بني مجيع الناس من وراء أي تسلسل يف املراتب
االجتامعية)()1

ثم قال( :بفضل مبدأي اإلسالم األساسيني :مبدأ السلطة هلل وحده وهو الذي جيعل كل
سيادة اجتامعية نسبية ،ومبدأ الشورى الذي يستبعد أية وساطة بني اهلل والشعب ،يزال ،يف آن
واحد ،أي استبداد مطلق يضفي القداسة عىل السلطة ،ويصبو إىل أن جيعل من القائد إهلًا عىل
األرض)()2

يف مؤمتر آخر سأله بعضهم عن موقفه من اجلهاد يف اإلسالم ،فقال( :إن اجلهاد األكرب يف
اإلسالم هو كفاح ضد الذات ،ضد امليول التي جتذب اإلنسان بعيدً ا عن مركزه .وهو ما يقوده،
باجتذابه نحو رغبات جزئية ،إىل أن يصطنع لنفسه (أوثانًا) وبالنتيجة يمنع عن االعرتاف
أيضا من االنتصار عىل
كثريا ً
بوحدانية اهلل .واالنتصار عىل هذه (الوثنية) الداخلية أصعب ً
عظيام لكثري من (الثوريني) الذين يطمعون
درسا ً
املرشكني يف اخلارج .ومازلنا نجد اليوم يف هذا ً
بتغيري كل يشء إال أنفسهم .كام كان ،فيام مض ،شأن الكثري من (الصليبيني) ،الذين كانوا يف
القدس ويف أسبانيا (املراد اسرتدادها) ،أو ضد هنود أمريكا ،يريدون أن يفرضوا عىل اآلخرين
مسيحية هيزؤون منها بكل عمل من أعامهلم)()3

وعندما سئل عن

انتشار اإلسالم بقوة تفوق انتشار املسيحية ،قال( :حدثني مبرش يف

كمريون وهو يائس فقال( :إن بعثاتنا تقدم املسيحية عىل نحو كام لو أن اهلل مل يظهر يف صورة إنسان
وإنام ظهر يف صورة غريب) .فكيف ندهش أمام تقدم اإلسالم املذهل يف أفريقية السوداء يف عرص

( )1دعوة اإلسالم ،ص .31
( )2دعوة اإلسالم ،ص .36
( )3دعوة اإلسالم ،ص .45
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االستقالل إعرا ًبا عن رفض املستعمر؟)()1

ويف أحد املؤمترات النسوية سألته بعض النساء عن موقف اإلسالم من املرأة ،فقال( :إن
القرآن ،من وجهة نظر الالهوتية ،ال حيدد بني الرجل واملرأة عالقة من التبعية امليتافيزيقية :فاملرأة
يف القرآن توأم ورشيكة للرجل ألن اهلل خلق البرش ككل يش ﴿:و ِم ْن كق ِّل يش نء خل ْقنا ز ْوج ْ ِ
ني
ْ
لع َّلكق م تذكَّرون) (الذريات )49:والقرآن ال حيمل املرأة املسؤولية األوىل للخطيئة)()2

ْ

ق

(إذا نحن قارنا قواعد القرآن بقواعد مجيع املجتمعات السابقة فإهنا تسجل تقد ًما ال مراء فيه
وال سيام بالنسبة ألثينا ولروما حيث كانت املرأة قارصة بصورة ثابتة)()3

(يف القرآن تستطيع املرأة الترصف بام متلك وهو حق مل يعرتف هلا به يف معظم الترشيعات
الغربية وال سيام يف فرنسا إال يف القرن التاسع عرش والعرشون .أما يف اإلرث فصحيح أن لألنثى
نصف ما لذكر ،إال أنه باملقابل تقع مجيع االلتزامات وخاصة أعباء مساعدة أعضاء األ ة
اآلخرين عىل عاتق الذكر .املرأة معفاة من كل ذلك .والقرآن يعطي املرأة حق طلب الطالق وهو
ما مل

صل عليه املرأة يف الغرب إال بعد ثالثة عرش قرنا)()4

(يف القرآن إقرار بتعدد الزوجات .إال أن هذا التعدد مل يؤسسه هو ،كان موجو ًدا من قبل
(وهو موجود كذلك يف التوراة ويف األناجيل) ،وقد فرض عليه ،عىل العكس ،حدو ًدا مثل العدل
التام بني خمتلف الزوجات يف اإلنفاق واملحبة واملعارشة اجلنسية ،وهي قواعد إذا ما جرى تطبيقها
بحرفيتها جتعل تعدد الزوجات مستحيالً)()5

(حيسن أال ننسى بأن مجيع ألوان الرقة يف احلب والشفافية فيه ..عىل نحو ما ظهر يف الغرب
( )1حوار احلضارات ،ص .267
( )2وعود اإلسالم ،ص .78
( )3وعود اإلسالم ،ص .78
( )4وعود اإلسالم ،ص .79-78
( )5وعود اإلسالم ،ص .80
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لدى شعراء الرتوبادور ..ويف قصائد دانتي ..من أصول عربية إسالمية)()1

روبرت بريجوزيف:
من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (روبرت بريجوزيف) ،فسألت
الغريب عنه ،فقال :هذا اسم ألستاذ سابق للفلسفة باجلامعات الفرنسية ،وله العديد من الكتب
يف جمال الفلسفة والتوحيد ،وقد اعتنق اإلسالم بعد دراسة جادة مضنية أوصلته إىل اقتناع كامل
به كدين قائم عىل التوحيد.
قلت :هل التقيت به؟
قال :أجل ..لقد من اهلل عيل بذلك ،وكان من جوابه يل عن

إسالمه قوله :بال شك أن

اإلسالم ـ وهو دين العلم واملعرفة ـ يدعو معتنقيه إىل التزود بالعلم به ،وال غرو يف ذلك ،فإن أول
آية من القرآن الكريم هي قوله تعاىل لرسوله الكريم ﴿:ا ْقر ْأ ِب ْاس ِم ر ِّبك ا َّل ِذي خلق ﴾ (العلق،)1:
والنبي الكريم يقول( :اطلبوا ِ
العلم ولو كان يف الصني)
قلت :فام عالقة هذا بإسالمك؟
قال :من جتاريب الشخصية وصلت إىل إيامن ال يتزعزع بأن الفرد الذي خيلص يف أبحاثه
للحصول عىل العلم يف أي فرع من فروعه خلدمة املجتمع ،وخلري البرشية مجعاء ،فإن اهلل سبحانه
وتعاىل سيجازيه خري اجلزاء عىل كل ما يقدمه من خري ملجتمعه ،فاهلل يقول يف سورة الزلزلة﴿:
فم ْن ي ْعم ْل ِم ْثقال ذ َّر نة خ ْري ًا ير قه ﴾ (الزلزلة ،)7:وبالنسبة يل فإنني مل أكتف بدراستي اخلاصة يف
الفلسفة ،بل إنني حاولت يف شتى فروع املعرفة ،وخاصة يف إثبات وحدانية اهلل خالق كل يشء،
ومدبر كل يشء يف هذا الكون ،الذي هتدده احلضارة املادية اإلحلادية التي تكاد تقيض عىل كل ما
توارثته األجيال املاضية واحلارضة من تقدم وازدهار .فسالح العلم وحده ال قيستخدم إال يف اخلري
والبناء ،ال يف الدمار واخلراب ،وذلك هو األمل ألبناء البرشية مجعاء للوصول إىل احلقيقة
( )1وعود اإلسالم ،ص .79
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الكربى ،وإىل خالص العامل من مشاكله.
فالعلم والبحث كانا سبب ًا يف انبثاق إرشاقة األمل ونور احلق ،وإنارة الطريق أمامي ..ليهديني
ريب إىل الرصاط املستقيم ،ويرشدين إىل بر االمان ،وينقذين من العذاب الشديد الذي كنت أعانيه
نتيجة الرصاع العنيف الذي كان يدور يف نفيس ،وال ريب يف هذا الكالم ،فإنني أعتقد بأن
اإلسالم ـوهو رشيعة اهلل واحلق ـ معناه السالم ،بكل ما تويه هذه الكلمة من ن
معان كبرية ،وأوهلا
السالم بني الشخص ونفسه.
فالنفس ـ وهي األمارة بالسوء ـ ال تستطيع أن تسيطر عليها وتوجهها إىل خري الفرد
واملجتمع ،إال الرشيعة اإلسالمية ومبادئها السمحاء.
فالشهادة تعني أن ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق ..تعني أن الناس مجيع ًا متساوون ،ال
فضل لعريب عىل أعجمي إال بالتقوى..
واتصال العبد مبارشة بخالقه مخس مرات يومي ًا ـ يف صالته ـ زاد يومي قيذكر قه بوجود اخلالق،
ويدعوه إىل إتباع ما دعا إليه ،واجتناب ما هنى عنه ﴿ ..كق ْن قت ْم خ ْري قأ َّم نة قأ ْخ ِرج ْت لِلن ِ
َّاس ت ْأ قم قرون
ِبا ْملعر ِ
هلل ول ْو آمن أ ْه قل ا ْل ِكت ِ
اب لكان خ ْري ًا هلق ْم ِمن قْه قم ا ْقملؤْ ِم قنون
وف وتنْه ْون ع ِن ا ْقملنْك ِر و قتؤْ ِم قنون ِبا َِّ
ْق

وأكْث قر قه قم ا ْلف ِاس ققون ﴾ (آل عمران)110:

والزكاة قتوحدق بني القلوب ،وتقيض عىل احلقد والبغض واحلسد ،فتقرب بني املسلمني
وجتعلهم كالبنيان املرصوص يشد بعضه بعض ًا.
وصيام رمضان يعترب تدريب ًا للنفس لكبح مجاحها..
وخروج الفرد من زينة الدنيا يف احلج يذكره بيوم احلرش واحلساب..
فهذه املباديء تستطيع إقامة املجتمع املثايل الذي ظللت أبحث عنه منذ نشأيت..
ولذا فإنني أدعو كل إنسان أن يبحث عن حقيقة اإلسالم ومبادئه املختلفة ،وال يتأثر
باالدعاءات الكاذبة التي يرددها املغرضون وأصحاب األغراض الشخصية ،فالطريق مفتوح
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أمام كل إنسان للنظر يف كتاب اهلل وسنة رسوله ،وليحكم بعد ذلك بام يمليه عليه ضمريه.
قلت :فامذا فعلت بعد إسالمك؟
قال :أول ما فعلته بعد اعتناقي لإلسالم ،هو حماولة زيارة الدول اإلسالمية لدراسة أحوال
معيشتهم ،والتعرف عليهم ،ولقد سعدت كثري ًا بزيارة اململكة العربية السعودية ،والكويت،
ومرص وغريها ،وكنت دائ ًام أحس بالبيئة اإلسالمية التي أفتقدها ويفتقدها كل مسلم يعيش يف
بالد الغرب.
قلت :فهل تنوي خدمة اإلسالم بام تعلمته من علوم؟
قال :ال بد من ذلك ..إنني اآلن أقوم بمحاولة إعداد كتاب باللغة الفرنسية عن الرشيعة
اإلسالمية ،وتاريخ اإلسالم واملسلمني ،ودور علامء املسلمني االوائل يف العلوم والفنون
املختلفة.
قال ذلك ،ثم توجه لبعض املستمعني من املسلمني يقول :أود أن أطلب من املسلمني أن
يفتخروا بأهنم مسلمون ،وأن يكونوا خري مثل هلذه الرشيعة اخلالدة ،وأن يكونوا جديرين بأن
حيملوا هذه العقيدة.
وأحب أن أذكر هنا مث ً
ال يبني هلم أمهية متسكهم بدينهم دون التأثر بام جيري من حوهلم ،وهو
أن أصحاب األعامل هنا يفضلون املسلمني املتمسكني بدينهم ،نظر ًا ألهنم يكونون عىل قخ قلق
طي ن
ب ،وإخالص تام لألعامل التي يقومون هبا ،فض ً
ال عن أن سلوكهم االجتامعي جيرب اجلميع
عىل احرتامهم وتقديرهم ،واحرتام وتقدير عقيدهتم.
كام أطلب من الدول اإلسالمية ـ وخاصة مرص ـ أن تتحمل املسئولية الكربى خلدمة اإلسالم
واملسلمني يف العامل أمجع ،كأن هتتم مث ً
ال بتوزيع املطبوعات اإلسالمية التي تتناول األسس
واملبادىء اإلسالمية باألسلوب العلمي املبسط ،وباللغات املختلفة ..وأن هتتم بالقرآن الكريم
وترمجته للشعوب غري الناطقة بالعربية ،واالهتامم أيض ًا بأسطوانات وتسجيالت تعليم الصالة
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للمسلمني يف الدول الغربية بصفة عامة ،ويف فرنسا بصفة خاصة ،حتى يمكننا ـ نحن األوربيني ـ
دراسة هذا الدين احلنيف ..كام يمكننا نحن الذين أسلمنا أن قنعرف إخواننا غري املسلمني به،
ولكل طالب علم ومعرفة ،واهلل هيدي من يشاء من عباده.
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تاسعا ـ األصدقاء
فتحت دفرت الغريب عىل فصله التاسع ،فوجدت عنوانه (األصدقاء) ،فقلت :ما الذي
تقصده باألصدقاء.
قال :هذا مصطلح أردت به قوما من الناس أحبوا اإلسالم ،أو أحبوا أشياء يف اإلسالم،
ولكنهم قرصوا عن أن يكونوا أتباعا له.
قلت :فكيف صاروا أصدقاء إذن ما داموا مل يتنعموا بنعيمه؟
قال :لقد فتح اهلل بسببهم عيونا عميا ،وأسامعا صام ،فلذلك خدموا اإلسالم ..واإلسالم ال
يعادي من خيادمه.
قلت :ولكني عرفت أن من ركائز اإلسالم ما يسمى بالوالء والرباء ..والناس بذلك إما
مسلمني نكن هلم كل املودة ،وإما كفار نكن هلم كل العداوة.
قال :من قال ذلك؟
قلت :كلهم يقولون ذلك.
قال :أخطأ من قال ذلك..
قلت :هم يقرؤون لذلك قرآنا.
قال :وما يقرؤون؟
َّخ ِذ ا ْقملؤْ ِم قنون ا ْلك ِاف ِرين أولِياء ِمن د ِ
قلت :يقرؤون قوله تعاىل ﴿:ال يت ِ
ون ا ْقملؤْ ِمنِني وم ْن ي ْفع ْل
ْ ق
ْ
ذلِك فل ْيس ِمن ا َِّ ِ
هلل ا ْمل ِص قري) ﴾ (آل
هلل ن ْفس قه و ِإىل ا َِّ
يش نء ِإ َّال أ ْن تت قَّقوا ِمن قْه ْم قتقا ًة و قحي ِّذ قركق قم ا َّق
هلل يف ْ
َّخ قذوا ا ْلك ِاف ِرين أولِياء ِمن د ِ
عمران ،)28:وقوله تعاىل ﴿:يا أهيا ا َّل ِذين آم قنوا ال تت ِ
ون ا ْقملؤْ ِمنِني
ْ ق
ْ
هلل عل ْيكق ْم قس ْلطان ًا قم ِبين ًا﴾ (النساء ،)144:وقبل ذلك بآيات قوله تعاىل ﴿:ب ِّ ِ
رش
أ قت ِريدق ون أ ْن ْجتع قلوا َِّ
َّخ قذون ا ْلك ِاف ِرين أولِياء ِمن د ِ
ا ْقملن ِاف ِقني ِبأ َّن هلم عذاب ًا ألِي ًام ()138ا َّل ِذين يت ِ
ون ا ْقملؤْ ِمنِني أي ْبت قغون
ْ ق
ْ
قْ
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مجيع ًا ((﴾)139النساء) ،وقوله تعاىل ﴿:يا أهيا ا َّل ِذين آم قنوا ال تت ِ
هلل ِ
َّخ قذوا
ِعنْد قه قم ا ْل ِعزَّ ة ف ِإ َّن ا ْل ِعزَّ ة َِّ
ا ْلي قهود والنَّصارى أ ْولِياء ب ْع قض قه ْم أ ْولِيا قء ب ْع ن
هلل ال ْهي ِدي ا ْلق ْوم
ض وم ْن يتو َّهلق ْم ِمنْكق ْم ف ِإ َّن قه ِمن قْه ْم ِإ َّن ا َّ
ال َّظاملِني( )51فرتى ا َّل ِذين ِيف قق قل ِ ِ
وهب ْم مرض قيس ِارعق ون ِف ِيه ْم ي ققو قلون ن ْخشى أ ْن قت ِصيبنا د ِائرة فعسى
هلل أ ْن ي ْأ ِيت ِبا ْلفت ِْح أو أم نر ِمن ِعن ِْد ِه فيص ِبحوا عىل ما أ وا ِيف أ ْن قف ِس ِهم ن ِ
اد ِمني(( ﴾)52املائدة)
ا َّق
ق ْ ق
ْ ْ ْ
ْ
قاطعني ،وقال :وقوله تعاىل ﴿:يا أهيا ا َّل ِذين آم قنوا ال تت ِ
َّخ قذوا آباءكق ْم و ِإ ْخوانكق ْم أ ْولِياء ِإ ِن
استحبوا ا ْلكق ْفر عىل ْ ِ
األيام ِن وم ْن يتو َّهلق ْم ِمنْكق ْم ف قأول ِئك قه قم ال َّظ قاملِون﴾ (التوبة ،)23:وقوله تعاىل﴿:
ْ
ال ِ
هلل ور قسول قه ول ْو كا قنوا آباء قه ْم أ ْو أ ْبناء قه ْم
هلل وا ْلي ْو ِم ْاآل ِخ ِر قيوادون م ْن حا َّد ا َّ
جتدق ق ْوم ًا قيؤْ ِم قنون ِبا َِّ

وح ِم ْنه ويدْ ِخ قلهم جن ن
أو ِإ ْخواهنم أو ع ِشريهتم قأول ِئك كتب ِيف قق قل ِ ِ ِ
َّات ْجت ِري
وهب قم ْاأليامن وأ َّيد قه ْم ِب قر ن ق ق
قْ ْ
ْ
ق ْ
قْ
هلل قه قم
هلل أال ِإ َّن ِحزْ ب ا َِّ
هلل عن قْه ْم ور قضوا ع ْن قه قأول ِئك ِحزْ قب ا َِّ
ِم ْن ِْتها ْاأل ْهن قار خالِ ِدين ِفيها ر ِيض ا َّق
ا ْقمل ْف ِلحون﴾ (املجادلة ،)22:وقوله تعاىل ﴿:يا أهيا ا َّل ِذين آم قنوا ال تت ِ
َّخ قذوا عدق ِّوي وعدق َّوكق ْم أ ْولِياء
ق
قت ْل ققون ِإل ْي ِه ْم ِبا ْملو َّد ِة وقدْ كف قروا ِبام جاءكق ْم ِمن ْ
هلل ر ِّبكق ْم
الر قسول و ِإ َّياكق ْم أ ْن قتؤْ ِم قنوا ِبا َِّ
احل ِّق قخي ِْر قجون َّ
ِإ ْن كق ْن قت ْم خر ْج قت ْم ِجهاد ًا ِيف س ِب ِييل وا ْب ِتغاء م ْرض ِايت قت ِرسون ِإل ْي ِه ْم ِبا ْملو َّد ِة وأنا أعْ ل قم ِبام أ ْخف ْي قت ْم وما
ِ
الس ِب ِ
يل﴾ (املمتحنة)1:
أعْل ْن قت ْم وم ْن ي ْفع ْل قه منْكق ْم فقدْ ض َّل سواء َّ
قلت :أجل ..أال تكفي هذه اآليات لتضع بيننا وبينهم أسوارا من العداوة ال نلتقي بعدها
أبدا؟
ابتسم ،وقال :أرأيت لو أن كل أولئك الذين أخربتك عن إسالمهم القوا أجالفا غالظا ال
يعرفون منهم إال العداوة ..هل تراهم يقبلون عىل اإلسالم بذلك الشغف الذي أقبلوا به؟
سكت قليال ،ثم قال :وملاذا نذهب بعيدا ..هو ذا أنا أمامك ..لو أين القيت مثل هؤالء الناس
هل كان يمكن أن أسلم ..إن احلرب ال جتر إال احلرب ..والعداوة ال جتر إال إىل العداوة.
قلت :ولكن كيف نفعل بالنصوص التي كنا نقرؤها؟
قال :نفهمها..
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قلت :عىل ضوء كالم املفرسين ..أم عىل ضوء كالم الفقهاء؟
قال :عىل ضوء القرآن الكريم ..فخري ما فرس القرآن القرآن ..وعىل ضوء كالم رسول اهلل،
فخري من فهم كالم اهلل رسول اهلل.
قلت :فأين تفسري تلك اآليات؟
قال :يف قوله تعاىل ـ وهو يضع الضابط الذي تفرس من خالله مجيع ما يسمونه نصوص
هلل ع ِن ا َّل ِذين مل قيق ِات قلوكق ْم ِيف الدِّ ِ
ين وملْ قخي ِْر قجوكق ْم ِم ْن ِدي ِاركق ْم أ ْن
الوالء والرباء ـ ﴿:ال ينْهاكق قم ا َّق
ْ
هلل ق ِ
هلل ع ِن ا َّل ِذين قات قلوكق ْم ِيف الدِّ ِ
ين
حيب ا ْقمل ْق ِس ِطني (ِ )8إنَّام ينْهاكق قم ا َّق
وه ْم و قت ْق ِس قطوا ِإل ْي ِه ْم ِإ َّن ا َّ
ترب ق

وأ ْخر قجوكق م ِم ْن ِدي ِاركق م وظاهروا عىل ِإ ْخر ِ
اجكق ْم أ ْن تو َّل ْو قه ْم وم ْن يتو َّهلق ْم ف قأول ِئك قه قم
ق
ْ
ْ
ال َّظ قاملِون(( ﴾)9املمتحنة)
فهاتان اآليتان تضعان إطار العداوة والصداقة.
قلت :ما هو هذا اإلطار؟
قال :أن نصادق من صادقنا ،وأن ال نوايل من يعادينا.
قلت :ما معنى عدم مواالته؟
قال :أن ال متده باملعونة التي جتعله حياربك هبا ..هذا هو وحده إطار الرباء الذي يرسمه

القرآن ..وهو ال يمنعك من أن تدعوهم ،و ب هلم من اخلري ما به لكل مؤمن ،بل زن هلم
إن ماتوا وهم ال يعرفون اهلل.
قلت :إنك تقيض هبذا عىل مفهوم الرباء الذي ينرشه كثري من قومنا.
قال :بسوء فهمهم ..وببعدهم عن القرآن ..وعن شمس حممد .
قلت :ولكن حممدا  حارب الكفار.
قال :ولكنه كان حيب هلم كل اخلري ..بل حيزن عليهم ..بل كاد يقتله احلزن عليهم ..أمل تقرأ
احل ِد ِ
قوله تعاىل ﴿:فلع َّلك ب ِ
اخع ن ْفسك عىل آث ِار ِه ْم ِإ ْن ملْ قيؤْ ِم قنوا ِهبذا ْ
يث أسف ًا) (الكهف،)6:
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وقوله تعاىل ﴿:لع َّلك ب ِ
اخع ن ْفسك أ َّال يكق و قنوا قمؤْ ِمنِني) (الشعراء ..)3:وهو يف حربه هلم كان
يدافع عن دينه ،وكم متنى أن ال يريق دما من دمائهم ..ولوال أهنم اضطروه لذلك ما محل عليهم
سيفا.
قلت :صدقت يف هذا ..ويف القرآن اآليات الكثرية الدالة عىل ما ذكرت ..ويف حياة الرسول
 النصوص الكثرية املؤيدة لذلك.
قال :فاقتدوا بمحمد  ..وال تقتدوا بأولئك املجرمني الذي امتألت قلوهبم ظلمة،
فراحوا يرمون هبا اإلسالم.
قلت :عد بنا إىل األصدقاء ..إن من قومي من يرفض هذه التسمية.
قال :عندما أرسل رسول اهلل  أصحابه إىل النجايش ..هل كان النجايش مسلام أو كافرا؟
قلت:مل يكن النجايش حينها مسلام.
قال :فامذا قال هلم رسول اهلل  ؟
قلت :قال هلم( :إن هبا ملك ًا ال يظلم الناس ببالده يف أرض صدق فتحرزوا عنده يأتيكم اهلل
عز وجل بفرح منه ،وجيعل يل ولكم خمرج ًا)()1

قال :فقد أثنى عليه رسول اهلل  ثناء حسنا ،واعترب أرضه أرض صدق؟
قلت :أجل..
قال :فاعتربوا هبذا ..وحولوا العامل كله أصدقاء لكم ..فال خري فيمن يبحث عن العداوة،
وينرش عقيدة العداوة.
قلت :اقتنعت بام ذكرت ..فهلم بنا إىل سفرك ..لتقص عيل أنباء هؤالء األصدقاء.

( )1رواه ابن إسحق.
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قال :قبل أن أذكر لك شهاداهتم( )1أريد أن أخربك بأن هؤالء صنفني:
قلت :فام الصنف األول؟
قال :قوم امتألوا بحب اإلسالم ،فلم يدعوا مناسبة يثنون هبا عليه إال فعلوا ..وهؤالء أرى
أن نكل أمرهم إىل اهلل ..فقد يكونون من املسلمني الذي كتموا إسالمهم ،فلذلك يستحقون منا
كل االحرتام.
قلت :صدقت ..فام الصنف الثاين؟
قال :قوم مذبذبون ..فمرة يغلبهم الصدق ،فينطقون باحلق ،شعروا أو مل يشعروا ..ومرة
حينون إىل حياهتم وأقوامهم ومذاهبهم ،فينطقون بالباطل.
قلت :فهؤالء أعداء وليسوا أصدقاء.
هلل ال ي ْظ ِل قم ِم ْثقال
قال :ال ..هؤالء أصدقاء يف احلق الذي نطقوا به ،أمل تقرأ قوله تعاىلِ ﴿:إ َّن ا َّ
ذ َّر نة ﴾(النساء ،)40:وقوله تعاىل ﴿:فم ْن ي ْعم ْل ِم ْثقال ذ َّر نة خ ْري ًا ير قه) (الزلزلة)7:
قلت :ولكن اهلل تعاىل قال ﴿:وم ْن ي ْعم ْل ِم ْثقال ذ َّر نة رش ًا ير قه) (الزلزلة)8:
قال :نحن نبحث عن اخلري لنبرش به ..أما الدينونة ،فندعها هلل ..أمل يعلمك معلم السالم

( )1اعتمدنا يف أكثر الشهادات الواردة يف هذا الفصل الطويل عىل ما أعده الدكتور عامد الدين خليل من مجع للشهادات
الكثرية التي شهد هبا املسترشقون وغريهم حول القرآن واإلسالم واحلضارة اإلسالمية ،والذي مجع فيام بعد يف كتاب واحد
ت عنوان (قالوا عن اإلسالم) ،وقد مجع هذا الكاتب الفاضل تلك النقول الكثرية بطلب من الندوة العاملية للشباب.
وهذا الكتاب يقدم جمموعة من الشهادات املنصفة يف حق اإلسالم ،وقرآنه الكريم ونبيه العظيم ،وتارخيه وحضارته
ورجاله ،وهذه الشهادات صدرت عن أعالم معظمهم من غري املسلمني ،فيهم السيايس واألديب والشاعر والعامل،
والعسكري ،والرجل واملرأة.
ومع هذه النقول الكثرية ،فإن الكاتب اقترص عىل االستشهاد بأقوال الغربيني الذين سبقوا عرش السنوات املاضية ،كام اقترص
عىل الرجوع للرتمجات العربية.
ونحب أن ننبه هنا إىل أنا سنذكر يف اهلوامش املصادر األصلية التي ذكرت فيها تلك النقول ثقة منا بالذي مجعها ،وقد أرشنا
إىل هذا هنا حتى ال نضطر كل مرة إىل اإليعاز إليه.
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هذا؟
قلت :بىل ..جزاه اهلل خريا ..وجزاك اهلل كل خري ..لقد أرض بنا الرصاع ..فرصنا ال نرى إال
الرصاع.
فتحت الدفرت ..فرأيت أسامء لدول خمتلفة ،فقلت :ما هذه األسامء؟
قال :لقد وفقني اهلل ،فقمت برحالت خمتلفة إىل كثري من دول العامل ،أحرض مؤمتراهتا
وندواهتا ،وقد سجلت يف كل رحلة من تلك الرحالت بعض ما سمعته من شهادات.
قلت :أمل تسجل كل الشهادات؟
قال :يستحيل ذلك ..فسمعة اإلسالم ـ بحمد اهلل ـ يف قمة الطيبة بني العلامء واملثقفني رغم
ما متارسه وسائل اإلعالم من محالت تشويه.

أصدقاء من العرب
كان أول ما رأيته يف هذا الفصل عنوان (أصدقاء من العرب) ،فسألت الغريب قائال :من
تقصد بأصدقاء اإلسالم من العرب؟
قال :رجال من أهل الكتاب ،ولدوا يف أرض العرب ،وعاشوا بني املسلمني.
قلت :أال تعترب شهادة هؤالء مرفوضة عند غري املسلمني؟
قال :ال ..بل هذه الشهادات أرشف الشهادات ،ألهنا جاءت من قوم معايشني للمسلمني،
وبالتايل تكون أحكامهم يف منتهى الوثوق والدقة.
قلت :صدقت ..فأعظم ما يدل عىل تسامح املسلمني هو وجود أهل الكتاب بينهم من قديم
العصور ..فهم بذواهتم وبيوهتم وممتلكاهتم من أعظم الشهادات عىل مصداقية اإلسالم ورقيه.
قال :وهلذا أوىص رسول اهلل  بأهل الذمة ..وبمثل ذلك أوىص من بعده.
د .فيليب حتي:
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كان (د .فيليب حتي) ( )1هو أول األسامء املثبتة يف قائمة العرب ،فسألت الغريب عنه ،فقال:
هذا رجل فاضل من مسيحيي لبنان ،وقد درس يف كربيات جامعات العامل ،وله مصنفات ترتبط
باإلسالم.
قلت :فهل ستذكر يل بعض شهاداته؟
قال :شهاداته كثرية ..وسأذكر لك منها ما تقر به عينك.
كنا يف لبنان ،وكان اجلمع يتحدث عن اللغة العربية وأساليبها ومجاهلا ،وفجأة نطق د .فيليب
حتي يقول(( :)2إن األسلوب القرآين خمتلف عن غريه ،ثم إنه ال يقبل املقارنة بأسلوب آخر ،وال
يمكن أن يقلد .وهذا يف أساسه ،هو إعجاز القرآن ..فمن مجيع املعجزات كان القرآن املعجزة
الكربى)()3

ظاهرا عىل األدب العريب .أما
ثم أضاف يقول( :إن إعجاز القرآن مل حيل دون أن يكون أثره ً
إذا نحن نظرنا إىل النسخة التي نقلت يف عهد امللك جيمس من التوراة واإلنجيل وجدنا أن األثر
الذي تركته عىل اللغة اإلنكليزية ضئيل ،باإلضافة إىل األثر الذي تركه القرآن عىل اللغة العربية.
إن القرآن هو الذي حفظ اللغة العربية وصاهنا من أن تتمزق هلجات)()4
( )1د .فيليب حتى  P. Hittiولد عام  1886م ،لبناين األصل ،أمريكي اجلنسية ،خترج من اجلامعة األمريكية يف بريوت
(1908م) ،ونال الدكتوراه من جامعة كولومبيا (1915م) ،وعني معيدً ا يف قسمها الرشقي ( ،)1919-1915وأستا ًذا لتاريخ
العريب يف اجلامعة األمريكية ببريوت ( ،)1925-1919وأستا ًذا مساعدً ا لآلداب السامية يف جامع برنستون (-1926
رئيسا لقسم اللغات واآلداب الرشقية (1954-1929م) ،حني أحيل عىل التقاعد،
1929م) ،وأستا ًذا ثم أستاذ كريس ثم ً
عضوا يف مجعيات وجمامع عديدة.
أنتخب
ً
من آثاره( :أصول الدولة اإلسالمية) (1916م)( ،تاريخ العرب) (1927م)( ،تاريخ سوريا ولبنان وفلسطني) (1951م)،
(لبنان يف التاريخ) (1961م) ،وغريها.
( )2الشهادات املذكورة يف هذا الفصل هي املوضوعة فقط بني قوسني ،وما عداها ترصف من املؤلف ليقرب املعنى،
وترتبط الشهادة بأحداث الرواية.
( )3اإلسالم منهج حياة ،ص .62
( )4اإلسالم منهج حياة ،ص .288 - 287
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وهو يعترب القرآن الكريم السبب املبارش الذي حفظ اللغة العربية ،وحفظ األمة اإلسالمية،
فقال( :إن اللغة العربية هي لغة القرآن التي كانت األساس الذي قامت عليه أمة جديدة أخرجت
للناس ،أمة جاءت هبا بعثة حممد من قبائل متنافرة متنازعة مل يقدر هلا من قبل أن جتتمع عىل رأي
واحد .وهكذا استطاع رسول اإلسالم أن يضيف حدً ا جديدً ا (راب ًعا) إىل املأثرة احلضارية ذات
احلدود الثالثة من الدين والدولة والثقافة ،ذلك احلد الرابع اجلديد كان (إجياد أمة ذات لغة فوق
اللغات)()1

ويف مناسبة أخرى كان احلديث فيها عن العالقات االجتامعية قال( :إن إقامة األخوة يف
اإلسالم مكان العصبية اجلاهلية (القائمة عىل الدم والقرابة) للبناء االجتامعي كان يف احلقيقة
ال جريئًا جديدً ا قام به النبي العريب)()2
عم ً

ويف مناسبة أخرى دث ناقدا الذين يستعملون أساليب مشبوهة يف ليل شخصية رسول
اهلل  ،فقال( :يف الكتاب املعارصين لنا نفر حياولون أن يكتشفوا األعامل الباهرة (التي حققها
حممد) أو أن يعاجلوا حياته الزوجية عىل أساس من التحليل النفيس ،فال يزيدون عىل أن يضيفوا
إىل أوجه التحامل وإىل اآلراء اهلوائية أحكاما من زيف العلم)()3

ً

وقد أرشد إىل النظر إىل الرجوع إىل القرآن الكريم للتعرف من خالله عىل رسول اهلل ،
فقالك (صفات حممد مثبتة يف القرآن بدقة بالغة فوق ما نجد يف كل مصدر آخر .إن املعارك التي
خاضها واألحكام التي أبرمها واألعامل التي قام هبا ال ترتك جما ً
ال للريب يف الشخصية القوية
واإليامن الوطيد واإلخالص البالغ وغري ذلك من الصفات التي خلقت الرجال القادة يف
دائام سعة ملؤاساة
فقريا ،فقد كان يف قلبه ً
التاريخ .ومع أنه كان يف دور من أدوار حياته ً
يتيام ً

( )1اإلسالم منهج حياة ،ص .20 – 19
( )2اإلسالم منهج حياة ،ص .51
( )3اإلسالم منهج حياة ،ص .54
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املحرومني يف احلياة)()1

وهو يثني ثناء عطرا عىل رسول اهلل  فيقول ملن سأله عن تقييمه للدور الذي قام به رسول
اهلل ( :إذا نحن نظرنا إىل حممد من خالل األعامل التي حققها ،فإن حممدً ا الرجل واملعلم
واخلطيب ورجل الدولة واملجاهد يبدو لنا بكل وضوح واحدً ا من أقدر الرجال يف مجيع أحقاب
التاريخ .لقد نرش دينًا هو اإلسالم ،وأسس دولة هي اخلالفة ،ووضع أساس حضارة هي
احلضارة العربية اإلسالمية ،وأقام أمة هي األمة العربية .وهو ال يزال إىل اليوم قوة حية فعالة يف
حياة املاليني من البرش)()2

وهو يثني عىل اإلسالم ثناء عطرا ،بل يعتربه منهج حياة ،فيقول( :اإلسالم منهج حياة .وهو
– هبذا النظر – يتألف من ثالثة جوانب أساسية ،اجلانب الديني واجلانب السيايس واجلانب
الثقايف .هذه اجلوانب الثالثة تتشابك وتتفاعل ،وربام انقلب بعضها إىل بعض مرة بعد مرة من غري
أن نلحظ ذلك)()3

وذات مرة سمعته مع بعض القسس يتحدث عن املقارنة بني املسيح وحممد ،وكان من
ضمن أقواله هذه الشهادة( :ال سبيل إىل املوازنة بني حممد رسول اإلسالم وبني عيسى مؤسس
مسيطرا عىل
النرصانية (يف رأي النصارى) .إن حممدً ا مل يكن فيه صفة ذاتية غري طبيعية وال جاء
ً
البرش بقوة خارقة ،ولكنه كان مبلغًا لرسالة ربه .وجيب أن نذكر أن هذا الرأي هو الرأي الرشعي
العلمي يف اإلسالم ..من أجل هذا كله نجد املسلمني يأبون أن يسموا (حممديني) باملعنى الذي
يسمى به النصارى (مسيحيني) ،وهؤالء املسترشقون املتأخرون الذين ال يزالون يطلقون هذه
التسمية غري املقبولة (اخلاطئة) عىل املسلمني إطال ًقا هينًا جيب أن يعلموا أنه ال حيق هلم أن يسموا

( )1اإلسالم منهج حياة ،ص .54
( )2اإلسالم منهج حياة ،ص .56
( )3اإلسالم منهج حياة ،ص .9
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أمة باسم ال به .إن املسلم ،يف اللغة ،هو الذي (أسلم نفسه هلل) (خضع إلرادة اهلل) ،فاإلسالم
– من أجل ذلك – ليس دينًا حممد ًيا ولكنه دين التسليم بإرادة اهلل)()1

ويف مناسبة أخرى جرى احلديث فيها عن مزايا الرشيعة اإلسالمية ،قال( :الرشيعة
[اإلسالمية] ال تفرق بني ما هو ديني وبني ما هو دنيوي .إهنا تنص عىل صالت اإلنسان باهلل
وعىل واجباته نحو اهلل وتنظمها كام تفعل يف شأن صالت اإلنسان بأخيه اإلنسان .ومجيع أوامر
اهلل ونواهيه – فيام يتعلق باألمور الدينية واملدنية وسواها – مثبتة يف القرآن .ويف القرآن ستة آالف
آية أو تزيد يتعلق نحو ألف آية منها بالترشيع)()2

ويف مناسبة أخرى جرى فيها احلديث عن مدى أصالة الفقه اإلسالمي قال( :الفقه يمكن
أن ينظر إليه عىل أنه علم إسالمي خالص .وهو – بخالف عدد كبري من العلوم كالرياضيات
أثرا من الفكر
والطب والفلسفة – كله نتاج البيئة اإلسالمية نفسها .ثم إننا ال نكاد نلحظ يف تطوره ً
اهلندي اإليراين أو الفكر اهلندي األورويب .ومؤسس علم الفقه يف اإلسالم مل يلتفت إىل االستعانة
بالقانون الروماين وال بالفلسفة اليونانية)()3

د .جورج حنا:
من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (د .جورج حنا) ( ،)4فسألت
الغريب عنه ،فقال :هذا رجل من مسيحيي لبنان ،وهو صاحب الكتاب املعروف (قصة
اإلنسان) ..وقد سمعت له بعض الشهادات ،منها قوله( :إنه البد من اإلقرار بأن القرآن ،فض ً
ال
أيضا كتاب لغة عربية فصحى .وللغة القرآن الفضل الكبري يف
عن كونه كتاب دين وترشيع ،فهو ً
ازدهار اللغة ،ولطاملا يعود إليه أئمة اللغة ،يف بالغة الكلمة وبياهنا ،سواء كان هؤالء األئمة
( )1اإلسالم منهج حياة ،ص .53
( )2اإلسالم منهج حياة ،ص .96 – 95
( )3اإلسالم منهج حياة ،ص .101 – 100
( )4الدكتور جورج حنا مسيحي من لبنان ،من كتبه (قصة اإلنسان).
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مسلمني أم مسيحيني .وإذا كان املسلمون يعتربون أن صوابية لغة القرآن هي نتيجة حمتومة لكون
القرآن منز ً
أيضا هبذه الصوابية ،بقطع النظر عن كونه
ال وال تمل التخطئة ،فاملسيحيون يعرتفون ً
منز ً
ال أو موضوعً ا ،ويرجعون إليه لالستشهاد بلغته الصحيحة ،كلام استعىص عليهم أمر من أمور
اللغة)()1

ومنها قوله( :كان حممد خيرج من سويعات [لقائه مع جربيل] بآيات تنطق باحلكمة ،داع ًيا
قومه إىل الرجوع عن غيهم ،واإليامن باإلله الواحد الكيل القدرة ،صا ًبا النقمة عىل اآلهلة الصنمية،
التي كان القوم يعبدوهنا فكان طبيع ًيا أن حيقد عليه أرشاف العرب ويضمروا له الرش ،ملا كان يف
دعوته من خطر عىل زعامتهم ،وهي ما كانت قائمة إال عىل التعبد لألصنام التي جاء هذا الرجل
يدعو إىل طيمها .لكن حممدً ا مل يكن هيادن يف بث دعوته ،ومل يكن يسكت عن اضطهاد أرشاف
وتآمرا عىل حياته .فلم تلبث دعوته حتى
قريش له ،بل كان يتحداهم ،فيزدادون حقدً ا عليه
ً
ولت من دعوة سلمية إىل دعوة نضالية .إنه مل يرض بأن حيول خده األيرس ملن يرضبه عىل خده
األيمن ..بل مشى يف طريقه غري هياب ،يف يده الواحدة رسالة هداية ،هيدي هبا من ساملوه ،ويف
يده الثانية سيف حيارب به من حياربوه .لقد آمن به نفر قليل يف بداية الدعوة ،وكان نصيب هذا
النفر مثل نصيبه من االضطهاد والتكفري ..كان هؤالء باكورة الديانة اإلسالمية ،والشعلة التي
انطلقت منها رسالة حممد)()2

ومنها قوله( :كان حممد يف املدينة أكثر اطمئنانًا عىل نفسه وعىل أتباعه ورسالته مما كان يف
دائام أقرب إىل اقتباس
مكة ..كانت يثرب مدينة العامة التابعة ،ال مدينة اخلاصة املتبوعة .والعامة ً
كلمة احلق من اخلاصة ،ال سيام إذا كانت كلمة احلق هذه،

( )1قصة اإلنسان ،ص .80 – 79
( )2قصة اإلنسان ،ص .76
( )3قصة اإلنسان ،ص .77
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ررها من عبوديتها للخاصة)()3

ثائرا ،عندما أبى أن ياميش أهل الصحراء يف عبادة
ومنها قوله( :حممد بن عبد اهلل كان ً
األصنام ويف عاداهتم اهلمجية ويف جمتمعهم الرببري .فأرضمها حر ًبا ال هوادة فيها عىل جاهلية
املرشكني وأسيادهم وآهلتهم .فكفره قومه واضطهدوه وأضمروا له املوت .فهاجر ت جنح
الليل مع نفر من أتباعه ،وما ختىل عن النضال يف نرش دعوته ،وما أحجم عن جتريد السيف من
أجلها .فأخرج من جاهلية الصحراء عقيدة دينية واجتامعية جتمع بني مئات املاليني من البرش يف
أقطار املعمورة)()1

نرصي سلهب:
من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (نرصي سلهب) ( ،)2فسألت
الغريب عنه ،فقال :هذا رجل من مسيحي من لبنان ،يتميز بنظرته املوضوعية و ريه للحقيقة
املجردة ،كام عرف بنشاطه الدؤوب لتحقيق التعايش السلمي بني اإلسالم واملسيحية يف لبنان،
سواء عىل مستوى الفكر أو عىل مستوى الواقع.
وعرب الستينات كتب العديد من الفصول ،وألقى العديد من املحارضات يف املناسبات
اإلسالمية واملسيحية عىل السواء ،متوخ ًيا هذا اهلدف.
وقد التقيت به يف بعض تلك املناسبات ،وكان من شهاداته فيها قوله( :إن اآلية التي
أستطيب ذكرها هي التي تنبع سامحا إذ تقول ﴿:وال قجت ِ
اد قلوا أ ْهل ا ْل ِكت ِ
اب ِإال ِبا َّل ِتي ِهي أ ْحس قن ِإال
ً
ا َّل ِذين ظلموا ِمنْهم و ققو قلوا آمنَّا ِبا َّل ِذي قأ ِنزل ِإلينا و قأ ِنزل ِإليكق م و ِإهلنا و ِإهلكق م و ِ
احد ون ْح قن ل قه
ْ
ق ْ
ق ْ
ق
ْ ْ ق
قم ْس ِل قمون ﴾ (العنكبوت )46 :ذلك ما يقوله املسلمون للمسيحيني وما يؤمنون به ألنه كالم اهلل
إليهم .إهنا لعبارات جيدر بنا مجي ًعا ،مسيحيني ومسلمني ،أن نرددها كل يوم ،فهي حجارة
األساس يف بناء نريده أن يتعاىل حتى السامء ،ألنه البناء الذي فيه نلتقي والذي فيه نلقى اهلل :فحيث
( )1قصة اإلنسان ،ص .252
( )2من مؤلفاته( :لقاء املسيحية واإلسالم) ( ،)1970و(يف خطى حممد) (.)1970
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تكون املحبة يكون اهلل .والواقع أن القرآن يذكر رصاحة أن الكتب املنزلة واحدة ،وأن أصلها عند
اهلل ،وهذا األصل يدعى حينًا (أم الكتاب) وحينًا آخر (اللوح املحفوظ) أو (اإلمام املبني)()1

وعري عن إعجابه الشديد برسول اهلل  ،فقال( :إن حممدً ا كان أم ًيا ال يقرأ وال يكتب .فإذا
هبذا األمي هيدي إىل اإلنسانية أبلغ أثر مكتوب حلمت به اإلنسانية منذ كانت اإلنسانية ،ذاك كان
القرآن الكريم ،الكتاب الذي أنزله اهلل عىل رسوله هدى للمتقني)()2

وقال( :يف مكة ..أبرص النور طفل مل يمر ببال أمة ،ساعة والدته ،أنه سيكون أمحد أعظم
الرجال يف العامل بل يف التاريخ ،ولربام أعظمهم إطال ًقا)()3

وقال( :هنا عظمة حممد .لقد استطاع ،خالل تلك احلقبة القصرية من الزمن ،أن حيدث
رشيعة خلقية وروحية واجتامعية مل يستطعها أحد يف التاريخ بمثل تلك الرسعة املذهلة)()4

وقال( :هذا الرجل الذي ما عرف اهلدوء وال الراحة وال االستقرار ،استطاع وسط ذلك
اخلضم اهلائج ،أن يريس قواعد دولة ،وأن يرشع قوانني ويسن أنظمة ،وجيود بالتفسري
واالجتهادات ..ومل ينس أنه أب وجد ألوالد وأحفاد ،فلم حيرمهم عطفه وحنانه ،فكان
بشخصيته الفذة الغنية بالقيم واملعطيات واملؤهالت ،املتعددة األبعاد واجلوانب ،الفريدة بام أسبغ
اهلل عليها من نعم وصفات ،وبام حباها من إمكانات ،كان بذلك كله ،عا ًملا قائام بنفسه)()5

ً

وقال( :تراثك يا ابن عبد اهلل ينبغي أن قحييا ،ال يف النفوس والقلوب فحسب ،بل يف واقع
احلياة ،يف ما يعاين البرش من أزمات وما يعرتضهم من عقبات .تراثك مدرسة يلقى عىل منابرها
كل يوم عظة ودرس .كل سؤال له عندك جواب .كل مشكلة مهام استعصت وتعقدت ،نجد هلا
( )1لقاء املسيحية واإلسالم ،ص .22
( )2لقاء املسيحية واإلسالم ،ص .22
( )3يف خطى حممد ،ص .42
( )4يف خطى حممد ،ص .196
( )5يف خطى حممد ،ص .274 – 273
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يف آثارك حالً)()1

وقال( :مل يكن النبي رسو ً
زعيام وقائد شعب،
ال وحسب ،هيدي الناس إىل اإليامن ،إنام كان ً
فعزم عىل أن جيعل من ذلك الشعب خري أمة أخرجت للناس .وكان له ما أراد)()2

و دث عن القيم النبيلة التي يمتلئ هبا اإلسالم ،فقال( :اإلسالم ليس بحاجة إىل قلمنا،
مهام بلغ قلمنا من البالغة .ولكن قلمنا بحاجة إىل اإلسالم ،إىل ما ينطوي عليه من ثروة روحية
وأخالقية ،إىل قرآنه الرائع الذي بوسعنا أن نتعلم منه الكثري)()3

وقال( :انطال ًقا من وجوب قول احلقيقة ،أرى لزا ًما عيل أن أعلن أننا  -نحن املسيحيني
بصورة عامة  -نجهل اإلسالم كل اجلهل ،دينًا وحضارة)()4

وقال( :ليس كاإلسالم دين يكرم األنبياء والرسل الذين سبقوا النبي العريب ،وهو يفرض
عىل املؤمنني به إكرام هؤالء واإليامن هبم ،وليس كاإلسالم دين حيرتم األديان األخرى املنزلة
املوحى هبا التي سبقته يف النزول والوحي)()5

وقال( :اإلسالم دين األزمنة مجيعها ،وقد أعد جلميع الشعوب .فهو ليس للمسلمني
فحسب ،وال لعرب اجلزيرة الذين عايشوا النبي وعارصوه فحسب ،وليس النبي نفسه نبي
العرب واملسلمني فحسب ،بل هو نبي كل مؤمن باهلل واليوم اآلخر والنبيني والكتب املنزلة)()6

وقال( :يف الدين اإلسالمي من الشمول والرحب ما جيعله يفتح ذراعيه جلميع البرش دون

( )1يف خطى حممد ،ص .396
( )2يف خطى حممد ،ص .409
( )3لقاء املسيحية واإلسالم ،ص .121
( )4لقاء املسيحية واإلسالم ،ص .20
( )5لقاء املسيحية واإلسالم ،ص.28
( )6لقاء املسيحية واإلسالم ،ص .403
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أن يؤثر يف قوميتهم ووالئهم ألمة إليها ينتسبون)()1

و دث عن القرآن وحفظ اهلل له ،فقال( :مل يقدر ألي سفر ،قبل الطباعة ،أ ًيا كان نوعه
وأمهيته ،أن حيظى بام حظي به القرآن من عناية واهتامم ،وأن يتوفر له ما توفر للقرآن من وسائل
حفظته من الضياع والتحريف ،وصانته عام يمكن أن يشوب األسفار عادة من شوائب)()2

و دث عن القيمة البالغية للقرآن ،فقال( :تلك اللغة التي أرادها اهلل قمة اللغات ،كان
القرآن قمتها ،فهو قمة القمم ،ذلك بأنه كالم اهلل)()3

و دث عن قيمة العلم يف اإلسالم ،فقال( :أوىل اآليات البينات ..كانت تلك الدعوة
الرائعة إىل املعرفة ،إىل العلم عرب القراءة( ..اقرأ) ..وقول اهلل هذا مل يكن ملحمد فحسب ،بل جلميع
الناس ،ليوضح هلم ،منذ اخلطوة األوىل ،بل منذ الكلمة األوىل أن اإلسالم جاء يمحو اجلهل
وينرش العلم واملعرفة)()4

بعد أن أهنى الغريب حديثه عن هذا الرجل الفاضل ،قلت من غري شعور :لقد أسلمت
شهادات هذا الرجل..
قال :صدقت ..فال يقول مثل هذا إال من امتأل قلبه باإلسالم.
نظمي لوقا:
من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (د .نظمي لوقا) ،فسألت الغريب
عنه ،فقال :هذا رجل فاضل من مسيحي من مرص ،وهو يتميز بنظرته املوضوعية وإخالصه
العميق للحق.
وقد كان ـ رغم إحلاح أبويه عىل تنشئته عىل املسيحية منذ كان صب ًيا ـ مقبال إقباال عظيام عىل
( )1لقاء املسيحية واإلسالم ،ص .403
( )2لقاء املسيحية واإلسالم ،ص .337
( )3لقاء املسيحية واإلسالم ،ص .342
( )4لقاء املسيحية واإلسالم ،ص .92
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كثريا ما حيرض جمالس شيوخ املسلمني ويستمع بشغف إىل كتاب اهلل وسرية
اإلسالم ،وهلذا كان ً
الرسول  ،بل إنه حفظ القرآن الكريم ومل يتجاوز العارشة من عمره.
وقد ألف ـ نتيجة هذا االهتامم ـ عد ًدا من الكتب أبرزها (حممد :الرسالة والرسول) ،و(حممد
يف حياته اخلاصة)
وقد التقيت به ..ومن شهاداته ـ التي سمعتها منه ـ واملرتبطة بمحمد  قوله( :ما كان حممد
كآحاد الناس يف خالله ومزاياه ،وهو الذي اجتمعت له آالء الرسل عليهم السالم ،ومهة البطل،
حقا عىل املنصف أن يكرم فيه املثل ،وحييي فيه الرجل)()1
فكان ً

وقوله يف الفرق بني نظرة املسلمني إىل رسول اهلل  ونظرة املسيحيني إىل املسيح( :ال تأليه
وال شبهة تأليه يف معنى النبوة اإلسالمية ..وقد درجت شعوب األرض عىل تأليه امللوك واألبطال
أيضا معرضني ملثل ذلك الربط بينهم وبني األلوهية بسبب من األسباب،
واألجداد ،فكان الرسل ً
برشا كسائر البرش وأن
فام أقرب الناس لو تركوا ألنفسهم أن يعتقدوا يف الرسول أو النبي أنه ليس ً
مكررا يف
له صفة من صفات األلوهية عىل نحو من األنحاء .ولذا نجد توكيد هذا التنبيه
متواترا ً
ً
آيات القرآن ،نذكر منها عىل سبيل املثال ال احلرص ﴿:قق ْل ِإنَّام أنا برش ِّم ْث قلكق ْم قيوحى ِإ َّيل ﴾ (الكهف:
 ،)110ويف ختري كلمة (مثلكم) معنى مقصود به التسوية املطلقة ،واحليلولة دون االرتفاع بفكرة
النبوة أو الرسالة فوق مستوى البرشية بحال من األحوال .بل نجد ما هو أرصح من هذا املعنى
فيام جاء بسورة الشورى ﴿:ف ِإ ْن أعْر قضوا فام أ ْرس ْلناك عل ْي ِه ْم ح ِفي ًظا ِإ ْن عل ْيك ِإال ا ْلب ق
الغ
﴾(الشورى ،)48 :وظاهر يف هذه اآلية تعمد تنبيه الرسول نفسه إىل حقيقة مهمته ،وحدود
رسالته التي كلف هبا ،وليس له أن يعدوها ،كام أنه ليس للناس أن يرفعوه فوقها)()2

ويتحدث بإعجاب شديد عن تواضع رسول اهلل  وعبوديته ،فيقول( :رجل فرد هو لسان
( )1حممد الرسالة والرسول ،ص .28
( )2حممد الرسالة والرسول ،ص .86 – 85
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السامء .فوقه اهلل ال سواه .ومن ته سائر عباد اهلل من املؤمنني .ولكن هذا الرجل يأبى أن يداخله
من ذلك كرب .بل يشفق ،بل يفرق من ذلك وحيشد نفسه كلها حلرب الزهو يف
حياربه يف

يرته ،قبل أن

ائر تابعيه .ولو أن هذا الرسول بام أنعم من اهلداية عىل الناس وما تم له من العزة

واأليادي ،وما استقام له من السلطان ،اعتد بذلك كله واعتز ،ملا كان عليه جناح من أحد ،ألنه
إنام يعتد بقيمة ماثلة ،ويعتز بمزية طائلة .يطريه أصحابه باحلق الذي يعلمون عنه ،فيقول هلم :ال
تطروين كام أطرت النصارى ابن مريم ،إنام أنا عبد اهلل ،فقولوا عبد اهلل ورسوله .وخيرج عىل مجاعة
تعظيام له ،فينهاهم عن ذلك قائالً :ال تقوموا كام يقوم األعاجم يعظم
من أصحابه فينهضون
ً
بعضا)()1
بعضهم ً

ويتحدث عن نزاهة رسول اهلل  ،وكونه فوق كل الشبهات التي يزعمها الزاعمون،
فيقول( :ماذا بقي من مزعم لزاعم؟ إيامن امتحنه البالء طوي ً
ال قبل أن يفاء عليه بالنرص وما كان
النرص متوق ًعا أو شبه متوقع لذلك الداعي إىل اهلل يف عاصمة األوثان واألزالم ..ونزاهة ترتفع
فوق املنافع ،وسمو يتعفف عن هبارج احلياة ،وسامحة ال يداخلها زهو أو استطالة بسلطان مطاع.
مل يفد .ومل يورث آله ،ومل جيعل لذريته وعشريته ميزة من ميزات الدنيا ونعيمها وسلطاهنا .وحرم
عىل نفسه ما أحل آلحاد الناس من أتباعه ،وألغى ما كان لقبيلته من تقدم عىل الناس يف اجلاهلية
حتى جعل العبدان واألحابيش سواسية وملوك قريش .مل يمكن لنفسه وال لذويه .وكانت لذويه
بحكم اجلاهلية صدارة غري مدفوعة ،فسوى ذلك كله باألرض أي قالة بعد هذا تنهض عىل
قدمني لتطاول هذ املجد الشاهق أو تدافع هذا الصدق الصادق؟ ال خرية يف األمر ،ما نطق هذا
الرسول عن اهلوى ..وما ضل وما غوى ..وما صدق برش إن مل يكن هذا الرسول بالصادق
األمني)()2

( )1حممد الرسالة والرسول ،ص .180 – 179
( )2حممد الرسالة والرسول ،ص .186 – 183
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ويتحدث عن األثر العظيم الذي خلفه رسول اهلل  ،فيقول( :أي الناس أوىل بنفي الكيد
عن سريته من (أيب القاسم) الذي حول املاليني من عبادة األصنام املوبقة إىل عبادة اهلل رب
العاملني ،ومن الضياع واالنحالل إىل السمو واإليامن ،ومل يفد من جهاده لشخصه أو آله شيئًا مما
يقتتل عليه طالب الدنيا من زخارف احلطام؟)()1

ويتحدث عن عظم شخصية رسول اهلل  ،فيقول( :كان حممد يملك حيويته وال متلكه
حيويته .ويستخدم وظائفه وال تستخدمه وظائفه .فهي قوة له سب يف مزاياه ،وليست ضع ًفا
يعد يف نقائصه .مل يكن معطل النوازع ولكنها مل تكن نوازع تعصف به ،ألنه يسخرها يف كيانه يف
املستوى الذي يكرم به اإلنسان حني يطلب ما هو مجيل وجليل يف الصورة اجلميلة اجلليلة التي
ال هتدر من قدره بل تضاعف من تساميه وعفته وطهره .وبيان ذلك يف أمر بنائه بزوجاته
التسع)()2

ويف مناسبة من املناسبة أساء فيها بعضهم احلديث عن الرشيعة اإلسالمية ،وكان حارضا،
فغضب غضبا شديدا ،وقال( :ما أرى رشيعة أدعى لإلنصاف ،وال أنفى لإلجحاف والعصبية
من رشيعة تقول ﴿:وال ْجي ِرمنَّكق ْم شن ق
آن ق ْو نم عىل أ َّال ت ْع ِد قلوا اعْ ِد قلوا قهو أ ْقر قب لِلت َّْقوى
﴾(املائدة ،)8:فأي إنسان بعد هذا يكرم نفسه وهو يدينها بمبدأ دون هذا املبدأ ،أو يأخذها بدين
أقل منه تسام ًيا واستقامة؟)()3

وقال( :عقيدة اإلسالم عقيدة واحدة بسيطة يقطع اإليامن هبا الطريق عىل كل حرية وخوف،
ويبعث الطمأنينة يف كل نفس .وباب هذه العقيدة مفتوح لكل إنسان ،ال يصد عنها أحد بسبب
جنسه أو لونه ..وهكذا جيد كل إنسان له مكانًا يف ظل هذه العقيدة اإلهلية عىل أساس من املساواة

( )1حممد يف حياته اخلاصة ،ص .12
( )2حممد يف حياته اخلاصة ،ص .40 – 39
( )3حممد الرسالة والرسول ،ص .26
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العادلة ،التي ال تفاضل معها إال بالتقوى ،تقوى اهلل رب (العاملني)()1

ويقارن بني عقيدة املسلمني وعقيدة املسيحيني ،فيقول( :كان البد من عقيدة ترفع عن كاهل
البرش لعنة اخلطيئة األوىل ،وتطمئنهم إىل العدالة التي ال تأخذ الربيء باملجرم ،أو مل الولد وزر
الوالد ،وجتعل للبرشية كرامة مضمونة .وحيسم القرآن هذا األمر ..حني جيعل املسؤولية أساس
الكرامة اإلنسانية ،وأساس كل حرية ،وكل أخالق ممكنة .وهذا ما قطع به اإلسالم ووضع به
حجر األساس لكرامة بني آدم ..واحلق أنه ال يمكن أن يقدر قيمة عقيدة خالية من أعباء اخلطيئة
األوىل املوروثة إال من نشأ يف ظل تلك الفكرة القامتة ،التي تصبغ بصبغة اخلجل والتأثم كل أفعال
املرء ،فيميض يف حياته ميض املريب املرتدد ،وال يقبل عليها إقبال الواثق بسبب ما أنقض ظهره
من الوزر املوروث .إن تلك الفكرة القاسية تسمم ينابيع احلياة كلها .ورفعها عن كاهل اإلنسان
منة عظمى ،بمثابة نفخ نسمة حياة جديدة فيه ،بل هو والدة جديدة ً
حقا ،ورد اعتبار ال شك فيه.
إنه متزيق صحيفة السوابق ،ووضع زمام كل إنسان بيد نفسه)()2

ويتحدث عن البناء اإلسالمي للشخصية اإلنسانية مقارنة بغريه ،فيقول( :هكذا يكون
اإلنسان يف اإلسالم متكامل اجلوانب ،ال يشكو فصام الروح واجلسد ،ذلك الفصام الذي عانى
منه الكثريون .وال يعرف (الفصم) إال من يكابده .وهبذا يكون اإلنسان سيد األرض ً
حقا ،ال
ينظر إىل طيباهتا نظرة احلسري ،وال يميش يف جنباهتا مشية األسري ،وال يثقل كاهله اخلزي من
نوازعه ،يف يده زمام نفسه .وقد أحل له ما مل يرد فيه ريم ،تقر به عينه يف غري حرج وال
غضاضة)()3

ويتحدث عن أمهية الصالة يف اإلسالم ،فيقول( :نظام واحد يمسك الدين والدنيا ،ويسلك

( )1حممد الرسالة والرسول ،ص .73 – 72
( )2حممد الرسالة والرسول ،ص .78 – 76
( )3حممد الرسالة والرسول ،ص .84
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املعاش والعبادة واملعاد ،وهلذا قلام يرد ذكر الصالة يف القرآن من غري آثارها العملية ..إن الصالة
التي تتكرر يف اليوم مجلة مرات ،ال يلهي عنها بيع وال رشاء ،سبب قوي بني اإلنسان واهلل ..ولكن
أين تكون تلك الصالة؟ هل البد فيها من وساطة رجال الدين؟ هنا تربز خصوصية اإلسالم..
فكل مكان يف أرض اهلل الطاهرة يصلح مسجدً ا وحمرا ًبا ال هياكل وال كهانة وال وسطاء بني اهلل
واإلنسان بعد اليوم! وال وصاية عىل ضامئر الناس! فكلهم أمام الرمحن سواء .والصلة بينهم وبني
رهبم صلة مبارشة ال أمت فيها وال التواء ..وليس من حق أحد كائنًا من كان أن يتدخل بني املرء
وربه ،أو يدعي لنفسه القوامة عىل ضمريه وعقيدته)()1

ويف مناسبة من املناسبات جرى فيها احلديث عن املرأة ،هنض يقول( :املرأة يف اإلسالم
إنسان له حقوق اإلنسان وكل تكاليفه العقلية والروحية فهي يف ذلك صنو الرجل تقع عليها أعباء
األمانة التي تقع عليه ،أمانة العقيدة واإليامن وتزكية النفس ..وقد نجد هذا اليوم من بدائه األمور.
ولكنه مل يكن كذلك يف العامل القديم ،يف كثري من األمم حيث كانت املرأة تباع أحيانًا كثرية كام تباع
السلعة ..وكانت يف كثري من األحيان منقوصة األهلية ال متارس الترصفات املالية والقانونية إال
عن طريق وليها الرشعي أو بموافقته ،بل مل تكن متلك تزويج نفسها عىل اخلصوص ،وإنام األمر
يف ذلك لوليها جيريه عىل هواه .وأكثر من هذا ،كانت قبائل العرب يف اجلاهلية تئد البنات كراهة
ضيقا شديدً ا)()2
هلن وازدراء لشأهنن ،ومن مل يئدهن كان يضيق هبن ً

وقال( :يف سور القرآن أشار إىل املساواة عند اهلل بني الذكر واألنثى بغري تفريق يف التكليف
أو اجلزاء ،وإشارة رصحية مساواة املرأة والرجل يف ثمرات األعامل واجلهود ..ويف بعض األمم
القديمة ،واحلديثة ،كانت املرأة

رم غال ًبا من املرياث ،فأبى اإلسالم هذا الغبن الفاحش)()3

( )1حممد الرسالة والرسول ،ص .149 – 147
( )2حممد الرسالة والرسول ،ص .96 – 95
( )3حممد الرسالة والرسول ،ص .96
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وقال( :ليس اإلسالم  -عىل حقيقته  -عقيدة رجعية تفرق بني اجلنسني يف القيمة .بل إن
املرأة يف موازينه تقف مع الرجل عىل قدم املساواة .ال يفضلها إال بفضل ،وال حيبس عنها التفضيل
إن حصل هلا ذلك الفضل بعينه يف غري مطل أو مراء وما من امرأة سوية تستغني عن كنف الرجل
بحكم فطرهتا اجلسدية والنفسية عىل كل حال .وذلك حسب عقيدة لتكون صاحلة لكل طور
اسام أوفق من
اجتامعي عىل تعاقب األطوار والعصور ،عىل سنة العدل التي مل جيد هلا عرصنا ً
(تكافؤ الفرص) ،الذي يلغي كل تفريق ،ويسقط كل حجة ،ويقيض عىل كل متيز إال بامتياز ثابت
صحيح)()1

و دث عن سمو العالقة الزوجية يف اإلسالم ،وكام يصورها القرآن ،فيقول( :العالقة
الزوجية يف اإلسالم ليست مسافدة حيوانية بني ذكر وأنثى ،عىل إطالق بواعث الرغبة واالشتهاء
الغريزي بني جنيس النوع البرشي .لغري هذا قامت كوابح اآلداب وضوابط الرشائع والعقائد﴿:
و ِم ْن آي ِات ِه أ ْن خلق لكق ْم ِم ْن أ ْن قف ِسكق ْم أزْ واج ًا لِت ْسكق قنوا ِإل ْيها وجعل ب ْينكق ْم مو َّد ًة ور ْمح ًة ﴾
(الروم )21:هكذا جاء يف سورة الروم ،وإين ألرى يف قوله (من أنفسكم) ملسة متس شغاف
القلب وتذكر بام يف الزواج من قربى جتعل الزوجة قطعة من النفس ثم أردف ذلك بالسكن ،وما
أقرب السكن يف هذا الباب من سكنية النفس ال من مساكنة األجساد! بدليل ما أردف بذلك من
املودة والرمحة ..وتلك عليا مناعم املعارشة اإلنسانية ،بام فيها من غلبة الروح عىل نزوات األجساد
ودفعات الرغبة العمياء .فالزواج مطلب نفيس وروحي عند اإلنسان ،وليس مطل ًبا شهو ًّيا
جسد ًّيا وإن كان له أساس جسدي)()2

وقال( :كان البد من إصالح ما بني اإلنسان وبني نفسه التي بني جنبيه بعقيدة موفقة بني
الدين والدنيا ،وقد هنض هبذا اإلسالم ،وكانت سنته يف الزواج كفاء خطته يف جوانب اهلداية
( )1حممد الرسالة والرسول ،ص .101-100
( )2حممد الرسالة والرسول ،ص .116 – 115
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البرشية الفطرية ،لتحرير البرش من الذعر واخلزي وعقدة اإلثم الشوهاء التي كبلته ومل تزل تكبل
الكثريين عن انطالقة احلياة وسوء الفطرة)
قلت :إن نفحات الصدق التي نطق هبا هذا الرجل أعظم من أن تنحرص يف كوهنا جمرد
شهادات عامل موضوعي..
قال :أجل ..فغريته عىل اإلسالم وحبه له ودفاعه عنه ال يمكن إال أن يكون من قلب ذاق
طعم اإلسالم ،وعقل قد امتألت به معانيه.

أصدقاء من فرنسا
قلبت بعض الصفحات من دفرت الغريب ،فرأيت عنوان (أصدقاء من فرنسا) ،ته أسامء
كثرية ،فقلت :كيف تعترب الفرنسيني أصدقاء لنا ،وقد استعمروا أرضنا ،وقهروا شعبنا ،ومل يرتكوا
مناسبة يسيئوا فيها إلينا إال فعلوا؟
هلل قشهداء
نظر إيل الغريب ،وقال :أمل تقرأ قوله تعاىل ﴿:يا أهيا ا َّل ِذين آم قنوا كق و قنوا ق َّو ِامني َِّ
ِبا ْل ِق ْس ِط وال ْجي ِرمنَّكق ْم شن ق
هلل خ ِبري
هلل ِإ َّن ا َّ
آن ق ْو نم عىل أ َّال ت ْع ِد قلوا اعْ ِد قلوا قهو أ ْقر قب لِلت َّْقوى وات قَّقوا ا َّ
ِبام ت ْعم قلون ﴾ (املائدة)8:
قلت :بىل ..فام فيها مما نحن فيه؟
قال :أجبني أوال ..أمل تعلن قريش لرسول اهلل  العداوة منذ بدأت دعوته؟
قلت :بىل ..حصل ذلك.
قال :فهل امتألت قلوب املسلمني حقدا عىل كل قريش بسبب ذلك؟
قلت :ال ..بل توجهت األحقاد إىل املحاربني.
قال :بل مل تكن للمسلمني أحقاد أصال ،فحتى املحاربني ما إن كفوا عن حرهبم حتى
استقبلهم املسلمون باألحضان.
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قلت :صحيح ذلك ..ولكن..
قال :فهمت قصدك ..ال ينبغي أن ينسى العاقل عداوة عدوه ..ولكن مع ذلك ال ينبغي أن
مله عداوة عدوه عىل أن يتوجه بالعداوة لغريه ..هذا ما نطق به القرآن..
قلت :تقصد أن العداوة تنحرص يف األعداء..
قال :وتنحرص يف وقت العداوة ..فإن ول العدو إىل صديق زال عنه اسم العداوة.
قلت :صدقت يف هذا ..فهلم بنا إىل أصدقائنا من الفرنسيني.
كوستاف لوبون:
من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (كوستاف لوبون) ،فسألت
الغريب عنه ،فقال :هذا طبيب ،ومؤرخ فرنيس ،عني باحلضارات الرشقية ،من آثاره( :حضارة
العرب)(( )1باريس ( ،)1884احلضارة املرصية) ،و(حضارة العرب يف األندلس) ( ،)2وسأذكر
لك اليوم بعض شهاداته التي نطق هبا حول اإلسالم.
فمنها قوله ،وهو يقارن بني أصول األخالق يف القرآن وأصوهلا يف كتب سائر الديانات( :إن
أصول األخالق يف القرآن عالية علو ما جاء يف كتب الديانات األخرى مجيعها ،وإن أخالق األمم
التي دانت له ولت بتحول األزمان والعروق مثل ول األمم اخلاضعة لدين عيسى عليه
السالم ..إن أهم نتيجة يمكن استنباطها هي تأثري القرآن العظيم يف األمم التي أذعنت ألحكامه،
فالديانات التي هلا ما لإلسالم من السلطان عىل النفوس قليلة جدً ا ،وقد ال جتد دينًا اتفق له ما
اتفق لإلسالم من األثر الدائم ،والقرآن هو قطب احلياة يف الرشق وهو ما نرى أثره يف أدق شؤون

( )1نرى أن كوستاف لوبون يعرب يف الشهادات التي نذكرها عن املسلمني باسم (العرب) ،باعتبار أن اللقب الشائع عن
املسلمني يف ذلك الوقت هو العرب ..وخاصة عند الفرنسيني .وليس مقصده ـ كام قد يتوهم ـ هو نسبة احلضارة اإلسالمية
للعرب بدل اإلسالم ،بدليل ما يذكره عن اإلسالم من شهادات.
( )2انظر احلوار االفرتايض الذي أجريناه معه يف رسالة (ثامر من شجرة النبوة) فصل (احلضارة)
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احلياة)()1

ويتحدث عن عظمة القرآن وتأثريه املمتد يف التاريخ اإلسالمي ،فيقول( :إن هذا الكتاب
القرآن

ترشيع ديني وسيايس واجتامعي ،وأحكامه نافذة منذ عرشة قرون)()2

وله أحاديث كثرية طيبة عن رسول اهلل  وتأثريه يف العرب والعامل من النواحي املختلفة،
منها قوله( :مجع حممد قبل وفاته كلمة العرب ،وبنى منهم أمة واحدة خاضعة لدين واحد مطيعة
لزعيم واحد ،فكانت يف ذلك آيته الكربى ..ومما ال ريب فيه أن حممدً ا أصاب يف بالد العرب نتائج
مل تصب مثلها مجيع الديانات التي ظهرت قبل اإلسالم ،ومنها اليهودية والنرصانية ولذلك كان
فضله عىل العرب عظيام)()3

ً

ويتحدث عن املكانة الرفيعة التي حيتلها حممد  بني العظامء ،فيقول( :إذا ما قيست قيمة
الرجال بجليل أعامهلم كان حممد من أعظم من عرفهم التاريخ ،وقد أخذ علامء الغرب ينصفون
حممدً ا مع أن التعصب الديني أعمى بصائر مؤرخني كثريين عن االعرتاف بفضله)()4

ويتحدث عن املثل العليا التي أشاعها رسول اهلل  ،فيقول( :استطاع حممد أن يبدع مث ً
ال
عال ًيا قو ًيا للشعوب العربية التي ال عهد هلا باملثل العليا ،ويف ذلك اإلبداع تتجىل عظمة حممد عىل
اخلصوص ..ومل يرتدد أتباعه يف التضحية بأنفسهم يف سبيل هذا املثل األعىل)()5

ويتحدث عن االسرتاتيجية املثىل التي استعملها النبي  يف توحيد اجلزيرة العربية ،فقال:
(ال يشء أصوب من مجع حممد جلميع السلطات املدنية واحلربية والدينية يف يد واحدة أيام كانت
جزيرة العرب جمزأة ما استطعنا أن نقدر قيمة ذلك بنتائجه ،فقد فتح العرب العامل يف قرن واحد
( )1حضارة العرب ،ص .432 – 431
( )2النتائج األوىل للحرب (عن :حممد كرد عيل :اإلسالم واحلضارة العربية)74/1 ،
( )3دين اإلسالم ،ص .16
( )4حضارة العرب ،ص .115
( )5حضارة العرب ،ص .116
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بعد أن كانوا قبائل من أشباه الربابرة املتحاربني قبل ظهور حممد)()1

وهو يقارن مقارنة موضوعية بني اإلسالم واملسيحية عىل املستويات املختلفة ،فيقول( :إن
اإلسالم خيتلف عن النرصانية يف كثري من األصول ،وال سيام يف التوحيد املطلق الذي هو أصل
أسايس ،وذلك أن اإلله الواحد الذي دعا إليه اإلسالم مهيمن عىل كل يشء وال ف به املالئكة
والقديسون وغريهم ممن يفرض تقديسه ،ولإلسالم وحده أن يباهي بأنه أول دين أدخل التوحيد
إىل العامل .إن سهولة اإلسالم العظيمة تشتق من التوحيد املحض ،ويف هذه السهولة

قوة

اإلسالم ،واإلسالم ،وإدراكه سهل ،خال مما نراه يف األديان األخرى ويأباه الذوق السليم ،غال ًبا،
غموضا من أصول اإلسالم القائلة
وضوحا وأقل
من املتناقضات والغوامض ،وال يشء أكثر
ً
ً
بوجود إله واحد ،وبمساواة مجيع الناس أمام اهلل ..وأنك ،إذا ما اجتمعت بأي مسلم من أية طبقة،
رأيته يعرف ما جيب عليه أن يعتقد ويرسد لك أصول اإلسالم يف بضع كلامت بسهولة ،وهو
بذلك عكس النرصاين الذي ال يستطيع حدي ًثا عن التثليث واالستحالة وما ماثلهام من الغوامض
من غري أن يكون من علامء الالهوت)()2

وهو يتحدث عن القابلية التي يتمتع هبا اإلسالم ،بحيث جتعل الكل مقبال عليه ،فيقول:
تأثريا يف الناس ،وهو مع مماثلته ألكثر األديان يف األمر بالعدل
(اإلسالم يعد من أشد األديان ً
واإلحسان والصالة ..إلخ ،يعلم هذه األمور بسهولة يستمرئها اجلميع ،وهو يعرف ،فض ً
ال عن
ذلك ،أن يصب يف النفوس إيامنًا ثابتًا ال تزعزعه الشبهات)()3

ويتحدث عن أ ار تلك القابلية ،فيقول( :تأثري دين حممد يف النفوس أعظم من تأثري أي
دين آخر ،وال تزال األعراف املختلفة التي اختذت القرآن مرشدً ا هلا تعمل بأحكامه كام كانت

( )1حضارة العرب ،ص .394 – 393
( )2حضارة العرب ،ص .125
( )3حضارة العرب ،ص .126 – 125
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تفعل منذ ثالثة عرش قرنًا)()1

ويقول( :ساعد وضوح اإلسالم البالغ وما أمر به من العدل واإلحسان كل املساعدة عىل
انتشاره يف العامل ،ونفرس هبذه املزايا سبب اعتناق كثري من الشعوب النرصانية لإلسالم،
كاملرصيني الذين كانوا نصارى أيام حكم قيارصة القسطنطينية فأصبحوا مسلمني حني عرفوا
أصول اإلسالم ،كام نفرس السبب يف عدم تنرص أي أمة بعد أن رضيت باإلسالم دينًا ،سواء
أكانت هذه األمة غالبة أم مغلوبة)()2

وهلذا ،فهو يشهد بأن اإلسالم مل ينترش بالقوة عىل عكس ما يذكر املغرضون ،فيقول( :إن
القوة مل تكن عام ً
أحرارا يف أدياهنم ،فإذا حدث أن
ال يف انتشار القرآن ،فقد ترك العرب املغلوبني
ً
اعتنق بعض األقوام النرصانية اإلسالم واختذوا العربية لغة هلم فذلك ملا رأوا من عدل العرب
الغالبني ما مل يروا مثله من سادهتم السابقني ،وملا كان عليه اإلسالم من السهولة التي مل يعرفوها
من قبل)()3

ويتحدث عن عالقة اإلسالم بالعلم مقارنة بغريه من الديانات ،فيقول( :اإلسالم من أكثر
األديان مالءمة الكتشافات العلم ،ومن أعظمها هتذي ًبا للنفوس ومح ً
ال عىل العدل واإلحسان
والتسامح)()4

ويتحدث عن األخوة التي أشاعها اإلسالم بني الشعوب املختلفة ،فيقول( :ليس املسلمون
أجانب يف نظر بعضهم إىل بعض مهام اختلفت الشعوب التي ينتسبون إليها ،وال فرق يف دار
اإلسالم بني الصيني املسلم والعريب املسلم يف التمتع بجميع احلقوق ،وهبذا ختتلف احلقوق

( )1حضارة العرب ،ص .417
( )2حضارة العرب ،ص 125
( )3حضارة العرب ،ص .128 – 127
( )4حضارة العرب ،ص .126
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اإلسالمية عن احلقوق األوروبية اختال ًفا أساس ًيا)()1

مارسيل بوازار:
من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (مارسيل بوازار) ،فسألت
كبريا ملسألة العالقات
الغريب عنه ،فقال :هذا مفكر وقانوين فرنيس معارص ،وقد أوىل اهتام ًما ً
الدولية وحقوق اإلنسان وكتب عد ًدا من األبحاث للمؤمترات والدوريات املعنية هباتني
املسألتني.
وله كتاب يسمى (إنسانية اإلسالم) ،وهو من أهم الكتب ،ويعترب عالمة مضيئة يف جمال
الدراسات الغربية لإلسالم ،بام متيز به من موضوعية ،وعمق ،وحرص عىل اعتامد املراجع التي
ال يأ ها التحيز واهلوى ،فض ً
ال عن الكتابات اإلسالمية نفسها.
وهلذا ،فإن شهاداته تعد بمثابة واحدة من أكثر الشهادات الغربية ً
عمقا وموضوعية ووضوح
رؤية لإلسالم.
قلت :عرفته ..لقد سبق أن حدثتني عنه بعض من رشفني اهلل بااللتقاء هبم(.)2
قال :سأحدثك أنا عن بعض شهاداته الصادقة التي شهد هبا لإلسالم ونبي اإلسالم.
فهو يتحدث عن رسول اهلل  رادا عىل ذلك التشويه املتعمد ،فيقول( :سبق أن كتب كل
يشء عن نبي اإلسالم ،فأنوار التاريخ تسطع عىل حياته التي نعرفها يف أدق تفاصيلها .والصورة
التي خلفها حممد عن نفسه تبدو ،حتى وإن عمد إىل تشوهيها ،علمية يف احلدود التي تكشف فيها
وهي تندمج يف ظاهرة اإلسالم عن مظهر من مظاهر املفهوم الديني وتتيح إدراك عظمته
احلقيقية)()3

( )1حضارة العرب ،ص .389
( )2انظر احلوار االفرتايض الذي أجريناه معه يف رسالة (ثامر من شجرة النبوة) فصل (إنسانية)
( )3إنسانية اإلسالم ،ص .41 – 40
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ويتحدث عن األعامل التي حوهتا رسالة رسول اهلل  مقارنة بغريه ،فيقول( :مل يكن حممد
مبرشا بدين وحسب بل كان كذلك مؤسس سياسة غريت جمرى التاريخ،
عىل الصعيد التارخيي ً
وأثرت يف تطور انتشار اإلسالم فيام بعد عىل أوسع نطاق)()1

ويتحدث عن الكثري من خصائص رسول اهلل  ،فيقول( :منذ استقر النبي حممد يف املدينة،
غدت حياته جز ًءا ال ينفصل من التاريخ اإلسالمي .فقد نقلت إلينا أفعاله وترصفاته يف أدق
منظام شديد احليوية ،فقد أثبت نضالية يف الدفاع عن املجتمع اإلسالمي
تفاصيلها ..وملا كان ً
اجلنيني ،ويف بث الدعوة ..وبالرغم من قتاليته ومنافحته ،فقد كان يعفو عند املقدرة ،لكنه مل يكن
يلني أو يتسامح مع أعداء الدين .ويبدو أن مزايا النبي الثالث ،الورع والقتالية والعفو عند املقدرة
قد طبعت املجتمع اإلسالمي يف إبان قيامه وجسدت املناخ الروحي لإلسالم ..وكام يظهر
التاريخ الرسول قائدً ا عظيم ملء قلبه الرأفة ،يصوره كذلك رجل دولة رص ًحيا قوي الشكيمة له
سياسته احلكيمة التي تتعامل مع اجلميع عىل قدم املساواة وتعطي كل صاحب حق حقه .ولقد
استطاع بدبلوماسيته ونزاهته أن ينتزع االعرتاف باجلامعة اإلسالمية عن طريق املعاهدات يف
أخريا عىل الصعيد النفساين هشاشة
الوقت الذي كان النرص العسكري قد بدأ حيالفه .وإذا تذكرنا ً
السلطان الذي كان يتمتع به زعيم من زعامء العرب ،والفضائل التي كان أفراد املجتمع يطالبونه
بالتحيل هبا ،استطعنا أن نستخلص أنه البد أن يكون حممد الذي عرف كيف ينتزع رضا أوسع
حقا ،وأنه البد أن يكون نب ًيا حقيق ًيا من أنبياء اهلل)()2
اجلامهري به إنسانًا فوق مستوى البرش ً

بل إنه ال يكتفي يف ذلك ،فهو يشهد ملحمد بالنبوة ،رادا بذلك عىل من يزعم أن حممدا 
مصلحا اجتامع ًيا .وأحدثت رسالته يف
هو جمرد مصلح اجتامعي ،فيقول( :لقد كان حممد نب ًيا ال
ً
املجتمع العريب القائم آنذاك تغيريات أساسية ما تزال آثارها ماثلة يف املجتمع اإلسالمي
( )1إنسانية اإلسالم ،ص .42
( )2إنسانية اإلسالم ،ص .46
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املعارص)()1

ثائرا يف النطاق الذي كان فيه
ويقول( :مما ال ريب فيه أن حممدً ا قد اعترب ،بل كان يف الواقعً ،
كل نبي ثائرا بوصفه نب ًيا ،أي بمحاولته تغيري املحيط الذي يعيش فيه)()2

ً

ويعرف القرآن الكريم ،ويتحدث عن مزاياه وآثاره ،فيقول( :البد عند تعريف النص
القديس يف اإلسالم من ذكر عنرصين ،األول أنه كتاب منزل أزيل غري خملوق ،والثاين أنه (قرآن)
أي كالم حي يف قلب اجلامعة ..وهو بني اهلل واإلنسانية (الوسيط) الذي جيعل أي تنظيم كهنويت
غري ذي جدوى ،ألنه مريض به مرج ًعا أصل ًيا ،وينبوع إهلام أسايس ..وما زال حتى أيامنا هذه
نموذجا رفي ًعا لألدب العريب تستحيل حماكاته إنه ال يمثل النموذج املحتذى للعمل األديب األمثل
ً
وحسب ،بل يمثل كذلك مصدر األدب العريب واإلسالمي الذي أبدعه ألن الدين الذي أوحى
به هو يف أساس عدد كبري من املناهج الفكرية التي سوف يشتهر هبا الكتاب)()3

ويتحدث عن النظام االجتامعي الذي جاء به القرآن ،فيقول( :لقد أثبت التنزيل برفضه
الفصل بني الروحي والزمني أنه دين ونظام اجتامعي ..ومن البدهيي أن التنزيل والسبيل الذي
ظن إمكان استخدامه فيه قد طبعا املجتمع بعمق)()4

ويتحدث عن اخلصائص الكثرية للنظم التي جاء هبا القرآن ،والتي تنفي عنه ارتباطه بزمن
معني ،فيقول( :إن القرآن مل يقدر قط إلصالح أخالق عرب اجلاهلية ،إنه عىل العكس حيمل
الرشيعة اخلالدة والكاملة واملطابقة للحقائق البرشية ،واحلاجات االجتامعية يف كل األزمنة)()5

ويقول( :خيلق الروح القرآين مناخ عيش ينتهي به األمر إىل مناغمة التعبريات الذهنية
( )1إنسانية اإلسالم ،ص .61
( )2إنسانية اإلسالم ،ص .66
( )3إنسانية اإلسالم ،ص .53 – 52
( )4إنسانية اإلسالم ،ص .207 – 206
( )5إنسانية اإلسالم ،ص .109
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واملساواة بني العقليات والنظم االجتامعية بأكثر مما تفرتض الترصيفات السياسية والطوابع
اإليديولوجية التي تسند إىل الدول .وال يكفي قط ما يرتدد عن درجة تأثري القرآن الكربى يف
(الذهنية اإلسالمية) املعارصة ،فهو ما يزال مصدر اإلهلام الفردي واجلامعي الرئييس ،كام أنه ملجأ
املسلمني ومالذهم األخري)()1

بل إنه يرصح ترصحيا خطريا ،فيقول( :إن األدوات التي يوفرها التنزيل القرآين قادرة وال
ريب عىل بناء جمتمع حديث)()2

وهو يدعو املؤرخني ـ بدل بذل اجلهد يف تفاصيل األحداث ـ إىل البحث عن األصول
احلقيقية التي ينبني عليها اإلسالم من خالل مصادره األصلية ليعرف مدى انسجام اإلسالم مع
املعارصة (( :)3إن من حق املؤرخ أن يعرف أسس ثقافة دينية املرتكز وسمت تطور اإلنسانية
بميسمها ،ومل تزل حتى اليوم مرج ًعا خلق ًيا وسياس ًيا ملاليني البرش .ومن األمهية بمكان ليل
أفكارها األساسية وتطور هذه األفكار املحتمل ،والكشف عن الطريقة التي حدد هبا ذلك الدين
العاملي الطموح مكانة الفرد يف املجتمع وتصور تنظيم العالقات بني الشعوب ..إن تقديم
اإلسالم عىل أنه جمرد خصم متصارع من النظريات والبنى الترشيعية املعارصة ،أمر غري
معقول)()4

ويتحدث بإعجاب عن االقرتان بني التوجيه والترشيع يف اإلسالم ،فيقول( :ال متييز يف
العقيدة اإلسالمية( )5بني املوجب القانوين والواجب اخللقي ..وهذا اجلمع املحكم بني القانون

( )1إنسانية اإلسالم ،ص .343
( )2إنسانية اإلسالم ،ص .345
( )3وهو اقرتاح أصيل ،وفكرة رائدة ،ألنه ال ينبغي أن حيمل اإلسالم مواريث األخطاء التي ارتكبت يف تارخيه الطويل.
( )4إنسانية اإلسالم ،ص .15 ،14
( )5يقصد بالعقيدة اإلسالمية هنا عىل حسب ما يبدو اإلسالم مجيعا ،ال عقيدته وحدها.
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واخللق يؤكد قوة النظام منذ البداية)()1

ويتحدث ـ عىل عكس العلامنيني من املسلمني ـ عن واقيعة وتقديمة الرشيعة اإلسالمية،
فيقول( :أليس من الواقعية والتقدمية أن يؤمن املرء بقيمة اإلنسان وحريته وإرادته ،وأن يتخيل
إنشاء قانون تستطيع كل الشعوب االنضواء ت لوائه؟ لسوف يسهم اإلسالم يف إنشاء ذلك
القانون)()2

ويقول( :لقد أظهرت الرسالة القرآنية وتعاليم النبي أهنا تقدمية بشكل جوهري ،وتفرس
هذه اخلصائص انتشار اإلسالم الرسيع بصورة خارقة خالل القرون األوىل من تارخيه)()3

ويتحدث عن صالحية اإلسالم لكل األزمان ،فيقول( :إن القضية تتمثل يف اسرتجاع فكرة
صالح اإلسالم لكل حني من خالل جتلياته األبدية واملاضية واملستقبلية)()4

ويرد عىل الغربيني الذين يرمون اإلسالم بالعجز عن تنمية نظام سيايس صالح ،فيقول( :من
نوافل األمور رفض االدعاء املتكرر آالف املرات يف الغرب عن عجز اإلسالم عن تنمية نظام
سيايس داينامي .فالتاريخ يكذبه تكذي ًبا مرا وقاط ًعا)()5

ً

ويتحدث عن الوظيفة التصحيحة التي جاء هبا اإلسالم ،ومارسها مع الكتب الساموية،
ناقضا ما حلق الكتب
فيقول( :مل يكن من ضمن رسالة أن يبطل ما أنزل من قبله ،بل أن يصدقه ً
الساموية من ريف وانتهاك .وكلف تطهري تعاليم الرسل السابقني من كل خمالفة ،والتوسع فيها
وتتميمها لتغدو مالئمة للبرشية مجعاء يف كل زمان ومكان)()6

( )1إنسانية اإلسالم ،ص .19 ،18
( )2إنسانية اإلسالم ،ص .24
( )3إنسانية اإلسالم ،ص .74
( )4إنسانية اإلسالم ،ص .28
( )5إنسانية اإلسالم ،ص .365
( )6إنسانية اإلسالم ،ص .43
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قلت :ما أصدق هذا الرجل ..وما أعظم فهمه لإلسالم ..إن كثريا من املسلمني حيتاجون
إىل التتلمذ عليه ليعرفوا قيمة دينهم.
قال :صدقت ..لقد رأيت من املسلمني من يناقشه مناقشة شديدة ،حتى خلت املسلم كافرا
والكافر مسلام.
قلت :اإلسالم والكفر حكامن هلل ..ولعل فضل اهلل يكون قد تدارك هذا الرجل الفاضل
ليكتب يف قلبه اإليامن الذي عاش يدافع عنه ..وقد قال ( :إن الرجل منكم ليعمل بعمل أهل
اجلنة حتى ما يكون بينه وبينها إال ذراع ،فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار،
وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إال ذراع ،فيسبق عليه الكتاب فيعمل
بعمل أهل اجلنة فيدخل اجلنة)()1

إميل درمنغم:
من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (إميل درمنغم) ،فسألت الغريب
مديرا ملكتبة اجلزائر إبان االستعامر ،من آثاره( :حياة
عنه ،فقال :هذا مسترشق فرنيس ،عمل ً
حممد) (باريس  )1929وهو من أدق ما صنفه مسترشق عن النبي  ،و(حممد والسنة
اإلسالمية) (باريس 1955م) ،ونرش عد ًدا من األبحاث يف املجالت الشهرية مثل( :املجلة
األفريقية) ،و(حوليات معهد الدراسات الرشقية) ،و(نرشة الدراسات العربية) وغريها.
وهلذا الرجل الفاضل شهادات قيمة عن القرآن واإلسالم واحلضارة اإلسالمية سأبث لك
منها ما يسمح به الوقت:
فهو يشهد باالحرتام العظيم الذي ناله املسيح يف املصادر اإلسالمية ،وخاصة القرآن
الكريم ،فيقول( :للمسيح يف القرآن مقام ن
عال ،فوالدته مل تكن عادية كوالدة بقية الناس ،وهو
جهرا عن مقاصده وحدث عن ذلك أول شخص كلمه ،وهو كلمة
رسول اهلل الذي خاطب اهلل ً
( )1رواه البخاري ومسلم ،وهذه رواية من روايات احلديث.
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اهلل الناطقة من غري اختصار عىل الوحي وحده ..والقرآن يقصد النرصانية الصحيحة حينام يقول:
إن عيسى كلمة اهلل ،أو روح اهلل ،ألقاها إىل مريم وأنه من البرش ..وهو يذم مذهب القائلني بألوهية
املسيح ومذهب تقديم اخلبز إىل مريم عبادة ثم أكله وما إىل ذلك من مذاهب اإلحلاد النرصانية،
ال النرصانية الصحيحة ،وال يسع النرصاين إال أن يرىض بمهامجة القرآن للثالوث املؤلف من اهلل
وعيسى ومريم)()1

وهو يرد عىل املقولة التي كانت تردد يف ذلك الوقت عن كون الدين أفيون الشعوب ،بقوله:
حمرضا عىل القتال
(سيكون القرآن حافزً ا للجهاد يردده املؤمنون كام يردد غريهم أناشيد احلربً ،
فاضحا للمخلفني خمر ًبا للمنافقني ،واعدً ا الشهداء بجنات
جام ًعا لشؤونه ،حمركًا لفاتري اهلمم،
ً
عدن)()2

ويتحدث عن القرآن ومدى اجلدية التي نالت حفظه ،فيقول( :كان حممد يعد نفسه وسيلة
لتبليغ الوحي ،وكان مبلغ حرصه أن يكون أمينًا مصغ ًيا أو سج ً
ال صاد ًقا أو حاك ًيا معصو ًما ملا
يسمعه من كالم الظل الساطع والصوت الصامت للكالم القديم عىل شكل دنيوي ،لكالم اهلل
الذي هو أم الكتاب ،للكالم الذي فظه مالئكة كرام يف السامء السابعة ..والبد لكل نبي من
دليل عىل رسالته ،والبد له من معجزة يتحدى هبا ..والقرآن هو معجزة حممد الوحيدة (،)3
فأسلوبه املعجز وقوة أبحاثه ال تزال ..إىل يومنا يثريان ساكن من يتلونه ،ولو مل يكونوا من األتقياء
العابدين ،وكان حممد يتحدى اإلنس واجلن بأن يأتوا بمثله ،وكان هذا التحدي أقوم دليل ملحمد
عىل صدق رسالته ..وال ريب أن يف كل آية منه ،ولو أشارت إىل أدق حادثة يف حياة اخلاصة ،تأتيه
بام هيز الروح بأ ها من املعجزة العقلية ،وال ريب يف أن هنالك ما جيب أن يبحث به عن
( )1حياة حممد ،ص .132 – 131
( )2حياة حممد ،ص .195

( )3وهذا ال يعني أنه ليس لرسول اهلل  معجزات حسية ،وقد ذكرنا تفاصيل ذلك واملقارنة بني معجزات النبي 
ومعجزات املسيح يف رسالة ( معجزات حسية) من هذه السلسلة.
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نفوذه وعظيم نجاحه)()1

ويتحدث عن مظاهر الصدق التي تدل عىل أن القرآن الكريم ليس افرتاء من حممد ،
فيقول( :كان ملحمد بالوحي آالم كبرية ..وحاالت مؤثرة كره أن يطلع الناس عليها ،والحظ أبو
بكر ذات يوم ،واحلزن ملء قلبه ،بدء الشيب يف حلية النبي فقال له النبي( :شيبتني هود وأخواهتا:
الواقعة واحلاقة والقارعة) .وكان النبي يشعر بعد الوحي بثقل يف رأسه فيطبه باملراهم ،وكان يدثر
حني الوحي فيسمع له غطيط وأنني .وكان إذا نزل الوحي عليه يتحدر جبينه عر ًقا يف الربد)()2

ويقول( :كان حممد ،وهو البعيد من إنشاء القرآن وتأليفه ينتظر نزول الوحي إليه أحيانًا عىل
غري جدوى ،فيأمل من ذلك ،ويود لو يأتيه امللك متواترا)()3

ً

ويتحدث عن بعض مواقف رسول اهلل  الدالة عىل صدقه بإعجاب ،فيقول( :ولد
كثريا وحلده بيده وبكاه ،ووافق
ملحمد ،من مارية القبطية ابنه إبراهيم فامت طفالً ،فحزن عليه ً
موته كسوف الشمس فقال املسلمون :إهنا انكسفت ملوته ،ولكن حممدً ا كان من سمو النفس ما
رأى به رد ذلك فقال( :إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهلل ال خيسفان ملوت أحد )4()..فقول
مثل هذا مما ال يصدر عن كاذب دجال)()5

ويقول( :إن حممدً ا الذي خلق القيادة مل يطلب معارصيه بغري ما يفرض عليهم من الطاعة
لرجل يبلغهم رساالت اهلل ،فهو بذلك واسطة بني اهلل رب العاملني والناس أمجعني ..وكان ينهى
عن عده ملكًا ..ولقد نال السلطان والثراء واملجد ،ولكنه مل يغرت بيشء من هذا كله فكان يفضل

( )1حياة حممد ،ص .280 – 289
( )2حياة حممد ،ص .283
( )3حياة حممد ،ص .285
( )4رواه البخاري ومسلم.
( )5حياة حممد ،ص .318
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إسالم رجل عىل أعظم الغنائم ،ومما كان يمضه عجز كثري من الناس عن إدراك كنه رسالته)()1

ويتحدث عن اجلهد العظيم الذي بذله رسول اهلل  يف سبيل نجاح الدعوة ،فيقول:
(جتلت هبذه الرحلة الباهرة [حجة الوداع] ما وصلت إليه من العظمة والسؤدد رسالة ذلك النبي
الذي أهنكه اضطهاد عرش سنني وحروب عرش سنني أخرى بال انقطاع ،وهو النبي الذي جعل
من خمتلف القبائل املتقاتلة عىل الدوام أمة واحدة)()2

ويقول( :احلق أن النبي مل يعرف الراحة وال السكون بعد أن أوحي إليه يف غار حراء ،فقض
حياة يعجب اإلنسان هبا ،واحلق أن عرشين سنة كفت إلعداد ما يقلب الدنيا ،فقد نبتت يف رمال
احلجاز اجلديبة حبة سوف جتدد ،عام قليل ،بالد العرب ومتتد أغصاهنا إىل بالد اهلند واملحيط
األطلنطي .وليس لدينا ما نعرف به أن حممدً ا أبرص ،حني أفاض من جبل عرفات ،مستقبل أمته
وانتشار دينه ،وأنه أحس ببصريته أن العرب الذين ألف بينهم سيخرجون من جزيرهتم لفتح بالد
فارس والشام وأفريقية وإسبانية)()3

ويتحدث عن األسباب احلقيقية التي جعلت اإلسالم ينترش بدل خرافة السيف ،فيقول:
(إن الذي أدى إىل تنافر اإلسالم والنرصانية وتغلب اإلسالم عىل النرصانية هو ما كانت عليه
النرصانية من الفساد يف القرن السابع من امليالد ،وفرق النرصانية الضالة هي التي كان حممد
شاهدً ا عليها ،وهو الذي مل يعرف غريها ،واملسائل املشكوك فيها الكثرية التي مصدرها ما أدخله
اليهود عىل التلمود وغريه)()4

ويقول( :مل يرشع اجلهاد هلداية الناس بالسيف ،ففي القرآن ﴿:ال ِإكْراه ِيف الدِّ ِ
ين قد تَّب َّني

( )1حياة حممد ،ص .360
( )2حياة حممد ،ص .359
( )3حياة حممد ،ص .369 – 368
( )4حياة حممد ،ص .137
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الر ْشدق

ِمن ا ْلغي ﴾ (البقرة ،)256 :والقرآن يأمر املسلمني باالعتدال وبأن ال يبدؤوا باالعتداء)()1

ِّ

ويتحدث عن عدالة الرشيعة اإلسالمية ورمحتها وآثارها ،فيقول( :كان للدعوة املحمدية يف
أيضا ،فقد حسن هبا
جزيرة العرب أثر عظيم ثابت يف تقدم األ ة واملجتمع ويف تقدم الصحة ً
مصري املرأة ،وحرم هبا الزنا واملتعة وحياة الغرام ،ومنع هبا إكراه القيان عىل البغاء إلثراء سادهتن.
ومكفرا لبعض
واإلسالم ،وإن أباح الرق ،نظم أحكامه فعد فك الرقاب من احلسنات
ً
السيئات)()2

ويقارن بني موقف اإلسالم من الغرائز مع موقف املسيحية ،فيقول ( :قتعارض اآلداب
اإلسالمية بالنسك النرصاين أحيانًا معارضة مصنوعة فاإلسالم وإن بدا أكثر تساحمًا يف امليل
نفسا إال وسعها ويرى كامل العبادة يف نيل اجلسم حقه الرشعي ،ولكن زهد
اجلنيس ،مل يكلف ً
الصوفية املسلمني يعدل زهد نساك مجيع األديان ،ولكن اإلسالم حرم اخلمر وفرض الصوم
كثريا عن
الصارم الذي مل تعرف مثله ديانة أخرى ،ولكن املسلامت ملزمات هبندام وزي يبتعدان ً
األزياء األوروبية العرصية ،فمن العبث إذن أن يزعم وجود فروق كبرية بني األدبني مع اختالف
يف النظر والعمل وتباين يف النظريات نفسها)()3

ويقول( :كان كثري من املسلمني يكثرون من التوبة واالستغفار والصالة والصوم ،فرأى
حممد أن القصد أوىل من اإلفراط .فأشار باالعتدال يف التقشف وبرتك كل ما يميت النفس،
وحدث أن بعضهم قادوا أنفسهم إىل احلج بربط أنوفهم بأرسان اجلامل فقطع حممد هذه األرسان
ألن اهلل ليست له حاجة بجدع األنوف)()4

ويتحدث عن امتزاج الدنيا باآلخرة والعبادة باحلياة يف القرآن الكريم ،فيقول( :عىل ما تراه
( )1حياة حممد ،ص .196
( )2حياة حممد ،ص .290
( )3حياة حممد ،ص .292
( )4حياة حممد ،ص .298 – 297
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تنظيام عمل ًيا،
يف دعوة النبي من املبادئ األخروية مل يأل النبي جهدً ا يف تنظيم املجتمع اإلسالمي ً
فكان القرآن كتاب رشيعة كام كان مثل كتاب الزبور)()1

قلت :ما أصدق هذا الرجل ..وما أروع شهاداته ..هذا مع ختلفنا عن ديننا ..فكيف لو عدنا
إليه؟
قال :لو عدتم إليه كام طلب منكم لرأيتم العامل كله بني أيديكم يتتلمذ عليكم.
قلت :العامل اآلن كله حياربنا.
قال :ألنكم حلتم بينه وبني شمس احلقيقة ..فلذلك ترونه ينتقم منكم ،وأنتم تتومهون أنه
ينتقم من اإلسالم.
الكونت هنري دي كاسرتي:
من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (الكونت هنري دي
كاسرتي)( ،)2فسألت الغريب عنه ،فقال :هذا الرجل من من أكثر املسترشقني إنصاف ًا لالسالم،
وله يف هذا كتاب سامه (االسالم خواطر وسوانح) ،وقد ذكر يف هذا الكتاب غايته من تأليفه،
فقال( :إن غاية ما يرمى إليه هو إطالع مواطنيه عىل صورة صحيحة لألسالم حتى حياطوا
بأصدق املعلومات عن العقيدة التي يعتنقها بعض رعاياهم يف القارة االفريقية ،مما يسهل هلم
التفاهم معهم والسيطرة عليهم)
وقد ذكر يف مقدمته الظروف التي دعته اىل تأليفه ،فقال( :ذات يوم عندما كنت ضابط ًا يف
اجليش الفرنيس باجلزائر خرجت أجوب الصحراء يف والية وهران وخلفي ثالثون من الفرسان
العرب ..وعندما حان وقت الصالة ،ترجلوا عن جيادهم واصطفوا ألداء صالة العرص مجاعة..
( )1حياة حممد ،ص .298 – 297
ردحا من الزمن.
( )2الكونت هنري دي كاسرتي ( ،)1927-1850مقدم يف اجليش الفرنيس ،قض يف الشامل األفريقي ً
من آثاره( :مصادر غري منشورة عن تاريخ املغرب) (( ،)1950األرشاف السعديون) (( ،)1921رحلة هولندي إىل املغرب)
( ،)1926وغريمها.
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وجعلت أشاهد حركات املصلني وأسمعهم يكررون بصوت مرتفع اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،فكان
ق
هذا االسم اإلهلي يأخذ من ذهني ً
مأخذا مل يوجده فيه درس املوحدين ومطالعة كتب املتكلمني..
نفسا ..وهم يكررون إىل رهبم صلوات
وكنت أشعر بأهنم يف صالهتم تلك أرفع مني مقا ًما وأعز ً
خاشعة تصدر عن قلوب ملئت صد ًقا وإيامنًا ..فأحسست أنني منجذب بحالوة اإلسالم كأنني
أول مرة شاهدت يف الصحراء قوما يعبدون خالق األكوان)()1

ً

وقد وصف شعوره ـ عندما أضطر أن يتنحى جانب ًا حتى يفرغوا من أداء صالهتم ـ فقال:
(كنت أود لو أن االرض انشقت فابتلعتني ،وجعلت أشاهد الربانس العريضة تنثني وتنفرج
بحركات املصلني ،وأسمعهم يكررون بصوت مرتفع (اهلل أكرب ..اهلل أكرب) فكان هلذا االسم
اإلهلي أثر عجيب يف نفيس ،وكنت أشعر بحرج لست أجد لفظ ًا يعرب عنه بسبب احلياء
واالنفعال ..كنت أحس بأن أولئك الفرسان الذين كانوا يتدانون أمامي قبل هذه اللحظة،
يشعرون يف صالهتم بأهنم أرفع مني مقام ًا وأعز نفس ًا)
ثم ذكر كيف دفعته تلك اخلواطر اىل االستزادة من التعرف عىل مبادئ اإلسالم  ،فكان من
أهم ما لفت نظره األسلوب الذي أنترش به االسالم ..وكيف قاومه العرب يف البداية  ،ثم
استجابوا له فرادى وأفواجا ،فقال ( :لو كان دين حممد انترش بالعنف واإلجبار للزم أن يقف سريه
بانقضاء الفتوحات االسالمية مع أننا ال نزال نرى القرآن يبسط جناحيه يف مجيع ارجاء العامل)
ثم رضب مثال عىل ذلك بوجود عدة ماليني من املسلمني يف الصني ،مع أن الفتوحات
االسالمية مل تبلغ تلك البالد ،كام رضب املثل بانتشاره بني املاليني من سكان القارة االفريقية !
ثم قال( :وهكذا جلب االسالم قسام عظيام من العامل بام أودع فيه من إعالء شأن النفس)
و دث كاسرتي عن تعذر إخراج املسلمني عن دينهم عندما تناول الصعوبات العديدة
التي اعرتضت سبيل املبرشين الفرنسيني يف مستعمراهتم اإلفريقية ومنها اجلزائر ـ حلمل املسلمني
( )1اإلسالم :خواطر وسوانح ،ص .3 – 2
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عىل نبذ دينهم ـ فقال ( :إن اإلسالم ليس يف أهله من يمرق عنه إىل غريه  ،وبعيد عن فكر املسلمني
تصور هذا االمر  ،حتى أهنم ال جيدون لفظ ًا يعربون به عن صفات من يأتيه ،كام أهنم ريوا يف
وصف املسلمني الذين جتنسوا باجلنسية الفرنسية  ،ألن فيها معنى من معاين الردة)
بعدها قارن (كاسرتي) بني العجز عن حل املسلمني عىل ترك دينهم ،ومايلقاه املسلمون -
يف الوقت نفسه  -من يرس يف أقناع غريهم باعتناق دينهم.
ثم اختتم كاسرتي كتابه بقوله( :لو مل يكن لإلسالم من فائدة إال ويل عبدة االصنام من
وثنيني إىل موحدين  ،وترقية أخالقهم ومكانتهم ،لكفى بذلك داعيا إىل معاملته بسياسة التلطف
واالعتدال  ،جريا عىل قاعدة العمل بأخف الرضرين)
سكت الغريب قليال ،ثم قال :هذا عرض خمترص ملا جاء يف كتابه ،وسأذكر لك اآلن بعض
شهاداته التي أهلته ألن يصادق اإلسالم:
فمنها شهادته عن اإلعجاز القرآين ،والتي يقول فيها( :إن العقل حيار كيف يتأتى أن تصدر
تلك اآليات عن رجل أمي وقد اعرتف الرشق قاطبة بأهنا آيات يعجز فكر بني اإلنسان عن
اإلتيان بمثلها لف ًظا ومعنى .آيات ملا سمعها عتبة بن ربيعة حار يف مجاهلا ،وكفى رفيع عبارهتا
إلقناع عمر بن اخلطاب فآمن برب قائلها ،وفاضت "عني نجايش احلبشة بالدموع ملا تال عليه
جعفر بن أيب طالب سورة زكريا وما جاء يف والدة حييى وصاح القسس أن هذا الكالم وارد من
موارد كالم عيسى ..لكن نحن معرش الغربيني ال يسعنا أن نفقه معاين القرآن كام هي ملخالفته
ألفكارنا ومغايرته ملا ربيت عليه األمم عندنا .غري أنه ال ينبغي أن يكون ذلك سب ًبا يف معارضة
تأثريه يف عقول العرب .ولقد أصاب (جان جاك روسو) حيث يقول( :من الناس من يتعلم قلي ً
ال
من العربية ثم يقرأ القرآن ويضحك منه ولو أنه سمع حممدً ا يمليه عىل الناس بتلك اللغة الفصحى
الرقيقة وصوته املشبع املقنع الذي يطرب اآلذان ويؤثر يف القلوب ..خلر ساجدً ا عىل األرض
وناداه :أهيا النبي رسول اهلل خذ بيدنا إىل مواقف الرشف والفخار أو مواقع التهلكة واألخطار
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فنحن من أجلك نود املوت أو االنتصار) ..وكيف يعقل أن النبي ألف هذا الكتاب باللغة
الفصحى مع أهنا يف األزمان الوسطى كاللغة الالتينية ما كان يعقلها إال القوم العاملون ..ولو مل
يكن يف القرآن غري هباء معانيه ومجال مبانيه لكفى بذلك أن يستويل عىل األفكار ويأخذ بمجامع
القلوب)()1

ويقول( :أتى حممد بالقرآن دلي ً
ال عىل صدق رسالته ،وهو ال يزال إىل يومنا هذا ًّ ا من
األ ار التي تعذر فك طالسمها ولن يسرب غور هذا الرس املكنون إال من يصدق بأنه منزل من
اهلل)()2

ويتحدث عن مواضع االتفاق بني القرآن والكتاب املقدس ،ويفرسه التفسري الصحيح(،)3
فيقول( :قد نرى تشا ًهبا بني القرآن والتوراة يف بعض املواضع ،إال أن سببه ميسور املعرفة ..إذا
الحظنا أن القرآن جاء ليتممها ،كام أن النبي خاتم األنبياء واملرسلني)()4

ويف موضع آخر يعلل ذلك االتفاق بقوله( :إن دين األنبياء كان كله واحدً ا فهم متحدون يف
املذهب منذ آدم إىل حممد وقد نزلت ثالثة كتب ساموية وهي الزبور والتوراة والقرآن .والقرآن
بالنسبة إىل التوراة كالتوراة بالنسبة إىل الزبور وإن حممدً ا بالنظر إىل عيسى كعيسى بالنظر إىل
موسى ،ولكن األمر الذي هتم معرفته هو أن القرآن آخر كتاب ساموي ينزل للناس وصاحبه
خاتم الرسل فال كتاب بعد القرآن وال نبي بعد حممد ولن جتد بعده لكلامت اهلل تبديالً .إذا تقرر
هذا مل يعد هنالك وجه لالستغراب من وجود بعض التشابه بني القرآن والتوراة ،فمحمد كعيسى
قال إنه بعث ليتم رسالة من قبله ال ليبيدها فلم يكن من أمره االبتعاد عمن تقدمه ولذلك كان
يرصح عىل الدوام بأنه يعيد عىل الناس ما نزل عىل األنبياء من قبله ..عىل أن بعض املشاهبات ال
( )1اإلسالم :خواطر وسوانح ،ص .20 – 18
( )2اإلسالم :خواطر وسوانح ،ص .20
( )3انظر األدلة عىل هذا يف رسالة (كلامت مقدسة) من هذه السلسلة.
( )4اإلسالم :خواطر وسوانح ص .23 – 22
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تاج إىل مثل هذا التفسري إذ نفس حممد كانت متأثرة بام تأثرت به نفوس األنبياء من بني إ ائيل،
وكان يعبد اهلل الذي عبدوه فال عجب أن تشاهبت ألفاظ الترضعات وجتانست أصوات
الدعاء)()1

ويتحدث عن العقيدة اإلسالمية ومدى انسجامها مع العقل ،واستحالة أن يكون مصدرها
هيوديا أو نرصانيا ،فيقول( :ال إله إال اهلل) ذلك هو أصل االعتقاد بإله فرد ورب صمد منزه عن
النقائص يكاد العقل يتصوره وهو اعتقاد قوي يؤمن به املسلمون عىل الدوام ويمتازون به عىل
غريهم من القبائل والشعوب ،أولئك ً
حقا هم املؤمنون ..ولقد يستحيل أن يكون هذا االعتقاد
وصل إىل النبي من مطالعته التوراة واإلنجيل ،إذ لو قرأ تلك الكتب لردها الحتوائها عىل مذهب
التثليث وهو مناقض لفطرته خمالف لوجدانه ،فظهور هذا االعتقاد بواسطته دفعة واحدة هو
أعظم مظهر يف حياته وهو بذاته أكرب دليل عىل صدقه يف رسالته وأمانته يف نبوته)()2

ويتحدث عن انسجام اإلسالم مع الفطرة ،فبينام نرى تشدده يف نواحي العقيدة نرى تساهله
فيام يرتبط بالغرائز التي تقتضيها الفطرة ،فيقول( :لقد كان فكر النبي يف األلوهية من أرفع األفكار
كثريا يف رغباهتم وما كانوا إليه يميلون .نعم جيب عىل الرجل أن
وأسامها ،ولكنه تسامح للناس ً
يعتقد ويعبد اهلل ،ولكن ال جيب عليه أن حيارب نفسه ويعذهبا العذاب األليم ليقهرها ..ومع ذلك
فمن الشهوات ما هنى النبي عنه وأمر بمجاهدة النفس فيه .فقد حرم عىل املسلمني رشب اخلمر
وكل رشاب يؤثر مثله ،وقد بالغ املسلمون يف العمل هبذا النهي ،فكان من وراء ذلك أن نجت
األمم اإلسالمية من مرض املسكرات وهي الداهية التي تفجع اليوم أممًا كثرية من املسيحيني،
وكانت إحدى األسباب يف اضطراب املجتمع اإلنساين وظهور مذهب الفوضويني مما جتهله
عظيام من العامل بام أودع فيه من إعالء شأن النفس
قسام ً
األمم اإلسالمية .هكذا جذب اإلسالم ً
( )1اإلسالم :خواطر وسوانح ،ص .24 – 23
( )2اإلسالم :خواطر وسوانح ،ص .18 – 17
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بتصور الذات اإلهلية عىل صفات فوق صفات البرش تذكرها مخس مرات يف كل يوم ،وبام اشتمل
عليه من الرتفق بطبيعة البرش حيث أتاح للناس شيئًا مما يشتهون)()1

ويتحدث عن العالقات االجتامعية التي أسسها اإلسالم بني املسلمني ،فيقول( :إن الرابط
عند املسلمني هي أشد قوة منها لدى غريهم من األمم التي تدين بدين واحد ،ألن القرآن رشيعة
دينية وقانون مدين وسيايس)()2

ويتحدث عن رسول اهلل  وما كان يتحىل به من الصدق واألمانة معتربا ذلك حمل اتفاق،
فيقول( :إن أشد ما نتطلع إليه بالنظر إىل الديانة اإلسالمية ما اختص منها بشخص النبي ولذلك
قصدت أن يكون بحثي أو ً
ال يف قيق شخصيته وتقرير حقيقته األدبية علني أجد يف هذا البحث
دلي ً
ال جديدً ا عىل صدقه وأمانته املتفق تقري ًبا عليها بني مجيع مؤرخي الديانات وأكرب املتشيعني
للدين املسيحي)()3

مقدسا ومل
ويتحدق عن أصالة رسالة النبي  ،فيقول( :ثبت إذن أن حممدً ا مل يقرأ كتا ًبا ً
يسرتشد يف دينه بمذهب متقدم عليه)()4

ويقول( :لو رجعنا إىل ما وضحه احلكامء عن النبوة ومل يقبل املتكلمون من املسيحيني
ألمكننا الوقوف عىل حالة مشيد دعائم اإلسالم وجزمنا بأنه مل يكن من املبتدعني ..ومن الصعب
أن تقف عىل حقيقة سامعه لصوت جربيل عليه السالم ..إال أن معرفة هذه احلقيقة ال تغري
موضوع املسألة ألن الصدق حاصل يف كل حال)()5

ويقول( :ال يمكن أن ننكر عىل حممد يف الدور األول من حياته كامل إيامنه وإخالص
( )1اإلسالم :خواطر وسوانح ،ص .13
( )2اإلسالم :خواطر وسوانح ،ص .106 – 105
( )3اإلسالم :خواطر وسوانح ،ص .6
( )4اإلسالم :خواطر وسوانح ،ص .16
( )5اإلسالم :خواطر وسوانح ،ص .21
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صدقه ،فأما اإليامن فلن يتزعزع مثقال ذرة من قلبه يف الدور الثاين الدور املدين وما قأوتيه من نرص
كان من شأنه أن يقويه عىل اإليامن لوال أن االعتقاد كله قد بلغ منه مبلغًا ال حمل للزيادة فيه ..وما
شحيحا ..وكان قنوعً ا خرج من الدنيا ومل يشبع من خبز الشعري
كان يميل إىل الزخارف ومل يكن
ً
مرة يف حياته ..جترد من الطمع ومتكن من نوال املقام األعىل يف بالد العرب ولكنه مل جينح إىل
االستبداد فيها ،فلم يكن له حاشية ومل يتخذ وزيرا وال حشام ،وقد احتقر املال)()1

ً

ويتحدث عن اآلالم الكثرية التي ملها رسول اهلل  يف سبيل تعليم الناس حقائق
اإلسالم ،فيقول( :ولقد نعلم أن حممدً ا مر بمتاعب كثرية وقاسى آال ًما نفسية كربى قبل أن خيرب
برسالته ،فقد خلقه اهلل ذا نفس متحضت للدين ومن أجل ذلك احتاج إىل العزلة عن الناس لكي
هيرب من عبادة األوثان ومذهب تعدد اآلهلة الذي ابتدعه املسيحيون وكان بغضهام متمكنًا من
قلبه وكان وجود هذين املذهبني أشبه بإبرة يف جسمه ولعمري فيم كان يفكر ذلك الرجل الذي
بلغ األربعني وهو يف ريعان الذكاء ومن أولئك الرشقيني الذين امتازوا يف العقل بحدة التخيل
تكرارا هذه الكلامت (اهلل أحد اهلل أحد) .كلامت رددها
مرارا ويعيد
ً
وقوة اإلدراك ..إال أن يقول ً
املسلمون أمجعون من بعده وغاب عنا معرش املسيحيني مغزاها لبعدنا عن فكرة التوحيد)()2

قلت :هذه شهادات صادقة يل أن يكون صاحبها جمرد متحدث عن اإلسالم.
قال :صدقت ..عسى اهلل أن ينفعه بام قال ..فاهلل ال يضيع عنده يشء.
جاك .س .ريسلر:
من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (جاك .س .ريسلر) ،فسألت
الغريب عنه ،فقال :هذا باحث فرنيس ..بحث يف اإلسالم ..وصدق فيام بحث ..فلذلك أنطقه
اهلل بشهادات كثرية ،سأذكر لك بعضها:
( )1اإلسالم :خواطر وسوانح ،ص .24
( )2اإلسالم :خواطر وسوانح ،ص .17 – 16
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منها شهادته عن لغة القرآن ومجاهلا ،بحيث يستحيل ترمجتها ،فيقول( :ملا كانت روعة القرآن
يف أسلوبه فقد أنزل ليقرأ ويتىل بصوت عال .وال تستطيع أية ترمجة أن تعرب عن فروقه الدقيقة
املشبعة باحلساسية الرشقية .وجيب أن تقرأه يف لغته التي كتب هبا لتتمكن من تذوق مجاله وقوته
مؤثرا يف النفس حيث تزخر األفكار قوة
سحرا ً
وسمو صياغته .وخيلق نثره املوسيقى واملسجوع ً
وتتوهج الصور نضارة .فال يستطيع أحد أن ينكر أن سلطانه السحري وسموه الروحي يسهامن
يف إشعارنا بأن حممدً ا كان ملهام بجالل اهلل وعظمته)()1

ً

ويتحدث عن معارف القرآن ،وتأثريها املمتد ،فيقول( :كان يف القرآن فوق أنه كتاب ديني
خالصة مجيع املعارف ..وظل زمنًا طوي ً
ال أول كتاب يتخذ للقراءة إىل الوقت الذي شكل فيه
وحدة كتاب املعرفة والرتبية .وال يزال حتى اليوم النص الذي تقوم عليه أسس التعليم يف
اجلامعات اإلسالمية .وال تستطيع الرتمجات أن تنقل ثروته اللغوية (إذ يذبل مجال اللغة يف
الرتمجات كأهنا زهرة قطفت من جذورها) ولذلك جيب أن يقرأ القرآن يف نصه األصيل)()2

ويتحدث عن النظام الذي جاء به القرآن ،والذي حيل مجيع اإلشكاالت التي قد تعرض
للفرد واملجتمع ،فيقول( :إن القرآن جيد احللول جلميع القضايا ،ويربط ما بني القانون الديني
والقانون األخالقي ،ويسعى إىل خلق النظام ،والوحدة االجتامعية ،وإىل ختفيف البؤس والقسوة
واخلرافات .إنه يسعى عىل األخذ بيد املستضعفني ،ويويص بالرب ،ويأمر بالرمحة ..ويف مادة
الترشيع وضع قواعد ألدق التفاصيل للتعاون اليومي ،ونظم العقود واملواريث ،ويف ميدان
األ ة حدد سلوك كل فرد جتاه معاملة األطفال واألرقاء واحليوانات والصحة وامللبس،
إلخ)3()..

( )1احلضارة العربية ،ص .31 – 30
( )2احلضارة العربية ،ص .45
( )3احلضارة العربية ،ص .51
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ويتحدث عن امتداد الرشيعة التي جاء هبا القرآن ورسوخها ،فيقولً :
(حقا ،لقد ظلت
رشيعة القرآن راسخة عىل أهنا املبدأ األسايس حلياة املسلم ومل يتعرض ما جاء يف القرآن من نظر
وأخالق ونظام ألية تغيريات وال لتبديالت بعيدة الغور)()1

ويتحدث عن امتداد التأثري القرآين يف احلياة ،فيقول( :يظل القرآن طيلة القرون األوىل
للهجرة من جهة املبدأ مصدر اإلهلام لكل العقلية اإلسالمية فهو يضم بني طرافة األفكار
واألحاسيس الرضورية والكافية لتزويد أعظم الدراسات يف الفكر)()2

وهو يتحدث عن صعوبة فهم الغرب للروح اإلسالمية ،باعتبار االختالف يف طريقة
التفكري ،فيقول( :إن هذا الكتاب يمكن أن يتيح ملن يتصفحونه أن يدركوا عىل أفضل وجه ما
الروح اإلسالمية ،وكيف صيغت هذه الروح عىل مر العصور .لقد وقف الرجل الغريب جتاه العامل
العريب يف حرية وكأنه أمام

غامض ،فلم يكن مألو ًفا له أي رد فعل من ردود الفعل اإلسالمية،

ومل يدرك كل هنج يف وجود هذه الروح ويف اإلحسان هبا ويف قوهتا الدافقة)()3

ويقارن بني القرآن واملسيحية ،فيقول( :يف سعي اإلسالم إىل (املطلق) نبذ  -لشدة عنايته
بوحدة اهلل ووحدانيته  -عقيدة الثالوث املقدس مبتعدً ا يف ذلك عن املسيحية التي كان يتهمها بنوع
من الرشك العتقادها يف ألوهية ثالثة أشخاص .ولقد احرتم اإلسالم احرتا ًما نادر املثال تاريخ
األديان فاعرتف بأن الكتب املقدسة لليهود والنصارى منزلة قبل أن يمسها التحريف ..وقد أشار
النبي للداللة عىل صدق رسالته إىل ما بني القرآن والكتاب املقدس من توافق وحث بكل تسامح
وقوة إدراك يف الوقت نفسه ،اليهود عىل إطاعة رشيعتهم ،واملسيحيني عىل إطاعة أناجيلهم ،وعىل
أن يرتضوا القرآن ،خاتم الكتب املقدسة والدين اإلسالمي خاتم األديان املنزلة)()4
( )1احلضارة العربية ،ص .75
( )2احلضارة العربية ،ص .212
( )3احلضارة العربية ،ص ( 1مقدمة الكتاب).
( )4احلضارة العربية ،ص .8 – 7
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ويتحدث عن عدم وجود كهنوت يف اإلسالم مثلام هو احلال يف املسيحية ،وهذا انسجاما
مع عقيدته التوحيدية ،فيقول( :الدين اإلسالمي ليست له قرابني مقدسة وال طقوس ،والصالة
صلته املبارشة بني اهلل واملؤمنني ..ويف املسجد ينبض قلب اإلسالم ..ويف أرجائه حيس املرء
إحساسا ح ًيا أنه بحرضة اهلل .احلق أنه ال يشء يف املسجد إال البساطة ..واجلامل والتجانس)()1

ً

ويتحدث عن العالقات االجتامعية التي أسسها اإلسالم ،فانطبع هبا املجتمع اإلسالمي يف
فرتات طويلة من تارخيه ،فيقول( :عىل الرغم من تنوع األجناس والشعوب التي تشكل اإلسالم،
كان املسلمون يبينون سل ًفا عن خصائص متشاهبة ،وعىل الرغم من كل ما يمكن أن يفرق بني
حرض وبدو ،أغنياء وفقراء ،كانوا يسلكون تقري ًبا مسلك ًا واحدً ا .ذلك أن أية عقيدة تقوم عىل
أسس ثابتة دث ردود فعل مماثلة عند أقوام متفاوتة .وقد وضع روح القرآن قواعد الترصفات
اليومية للناس ،وخلق اجلو املعنوي للحياة ،حتى تغلغل شيئًا فشيئًا يف األفكار فانتهى بتشكيل
عظيام بسبب انتشار اللغة ،وبسبب نتائج
متناسق للعقليات واألخالق .كام كان تأثري الدين ً
السياسة اخلارجية املشرتكة ،وكذلك بسبب نتائج نظام اجتامعي معمم)()2

ويتحدث عن النظام الشمويل الذي جاء به اإلسالم ،فيقول( :إن اسم اإلسالم يمكن أن
يؤخذ عىل ثالثة معان خمتلفة :املعنى األول دين ،والثاين دولة ،والثالث ثقافة ،وباالختصار
حضارة فريدة)()3

نظر الغريب إيل ،وقال :هذه بعض شهادات هذا الرجل الفاضل.
قلت :بورك فيه ..لقد قال كالما كثريا قد ال نجد من قومنا من جيرؤ عىل قوله.
قال :من رزقه اهلل الصدق فتح عليه من اجلرأة ما يتناسب مع ذلك الصدق..

( )1احلضارة العربية ،ص .36
( )2احلضارة العربية ،ص .50
( )3احلضارة العربية ،ص .67
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قلت :صدقت ..فبقدر الصدق تكون اجلرأة.
لويس سيديو:
من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (لويس سيديو)( ،)1فسألت
الغريب عنه ،فقال :هذا مسترشق فرنيس ..له شهادات كثرية تبني مدى صدق بحثه يف اإلسالم،
ويف مصادر اإلسالم ،وسأ د لك ـ باختصار ـ بعضه هذه الشهادات:
فمنها شهادته التي يتحدث فيها عن كون القرآن مدرسة روحية وتربوية متكاملة ،فيقول:
(ال جتد يف القرآن آية إال توحي بمحبة شديدة هلل ..وفيه حث كبري عىل الفضيلة خالل تلك
القواعد اخلاصة بالسلوك اخللقي ..وفيه دعوة كبرية إىل تبادل العواطف وحسن املقاصد
والصفح عن الشتائم ،وفيه مقت للعجب والغضب ،وفيه إشارة إىل أن الذنب قد يكون بالفكر
والنظر ،وفيه حض عىل اإليفاء بالعهود حتى مع الكافرين ،و ريض عىل خفض اجلناح
والتواضع ،وعىل استغفار الناس ملن يسيئون إليهم ،ال لعنهم ويكفي مجيع تلك األقوال اجلامعة
اململوءة حكمة ورشدً ا إلثبات صفاء قواعد األخالق يف القرآن ..إنه أبرص كل يشء)()2

نموذجا لألسلوب
ويتحدث عن النواحي البالغية للقرآن ،فيقول( :صلح القرآن ليكون
ً
وقواعد النحو ..فأوجب ذلك نشوء علم اللغة ،فظهور علم البيان الذي درس فيه تركيب الكالم
ومقتض احلال والبديع وأوجه البالغة ،وأضحى لصناعة قراءة القرآن وتفسريه أكثر من مئة فرع،
فأدى هذا إىل ما ال حرص له من التأليف يف كل منها ،واغتنت اللغة العربية بتعابري جديدة كثرية

( )1لويس سيديو (  L. Sedillot ) 1876 – 1808مسترشق فرنيس عكف عىل نرش مؤلفات أبيه جان جاك سيديو
الذي تويف عام  1832قبل أن تتاح له فرصة إخراج كافة أعامله يف تاريخ العلوم اإلسالمية .وقد عني لويس أمينًا ملدرسة اللغات
الرشقية ( )1931وصنف كتا ًبا بعنوان (خالصة تاريخ العرب) فضالً عن (تاريخ العرب العام) ،وكتب العديد من األبحاث
والدراسات يف املجالت املعروفة.
( )2تاريخ العرب العام ،ص .117 ،100 ،99 – 98 ،89
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بعيدة من الفساد بمخالطة اللغة األخرى)()1

ويتحدث عن تأثري القرآن يف التوحيد بني شعوب وأعراق خمتلفة ،فيقول( :مما جيدر ذكره أن
يكون القرآن ،بني خمتلف اللغات التي يتكلم هبا خمتلف الشعوب اإلسالمية يف آسيا حتى اهلند،
ويف أفريقية حتى السودان ،كتا ًبا يفهمه اجلميع ،وأن يربط القرآن هذه الشعوب املتباينة الطبائع
برابط اللغة واملشاعر)()2

ويتحدث عن عبودية حممد  مقارنة بام ينسبه املسيحيون للمسيح ،فيقول( :مل يعد حممد
نفسه غري خاتم ألنبياء اهلل عليهم السالم وهو قد أعلن أن عيسى بن مريم كان ذا موهبة يف االتيان
حمتجا عىل بعض
باملعجزات ،مع أن حممدً ا مل يعط مثل هذه املوهبة( ،)3وما أكثر ما كان يعرتض ً
ما يعزوه إليه أشد أتباعه محاسة من األعامل اخلارقة للعادة!)()4

ويتحدث عن القيم التي ملها عقيدة اليوم اآلخر التي جاء هبا اإلسالم ،فيقول( :إن حممدً ا
أثبت خلود الروح ..وهو مبدأ من أقوم مبادئ األخالق .ومن مفاخر حممد أن أظهره قو ًيا أكثر
مما أظهره أي مرشع آخر)()5

ويتحدث عن رسول اهلل  وكونه قدوة صاحلة جعلته حيقق كل األهداف التي وكلت له،
انتصارا لدعوته يف عهده األول بمكة ،وهو مل ينفك
فيقول( :ما أكثر ما عرض حممد حياته للخطر
ً
عن القتال يف واقعة أحد حتى بعد أن جرح جبينه وخده وسقطت ثنيتاه ..وهو قد أوجب النرص
بصوته ومثاله يف معركة حنني ،ومن احلق أن عرف العامل كيف حييي قوة إرادته ومتانة خلقه..
وبساطته ،ومن جيهل أنه مل يعدل ،إىل آخر عمره ،عام يفرضه فقر البادية عىل سكاهنا من طراز حياة
( )1تاريخ العرب العام ،ص 458
( )2تاريخ العرب العام ،ص .458
( )3ذكرنا الرد عىل هذه الشبهة باألدلة املفصلة يف رسالة (معجزات حسية)
( )4تاريخ العرب العام ،ص 90
( )5تاريخ العرب العام ،ص .93
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حليام
وشظف عيش؟ وهو مل ينتحل أوضاع األمراء قط مع ما ناله من غنى وجاه عريض ..وكان ً
معتد ً
ال ،وكان يأيت بالفقراء إىل بيته ليقاسمهم طعامه ،وكان يستقبل بلطف ورفق مجيع من يودون
سؤاله ،فيسحر كلامءه بام يعلو وجهه الرزين الزاهر من البشاشة ،وكان ال يضج من طول
احلديث ،وكان ال يتكلم إال قلي ً
ال فال ينم ما يقول عىل كربياء أو استعالء ،وكان يوحي يف كل مرة
باحرتام القوم له ..ودل عىل أنه سيايس حمنك)()1

ويتحدث عن تأثري حممد  يف البيئة التي ولد فيها ،فيقول( :بدت يف بالد العرب أيام حممد
حركة غري مألوفة من قبل ،فقد خضعت لسلطان واحد قبائل العرب الغريى عىل استقالهلا
والفخورة بحياهتا الفردية ،وانضم بعض هذه القبائل إىل بعض فتألفت أمة واحدة)()2

ويتحدث عن قيمة التوحيد وأمهيته يف اإلسالم ،فيقول( :من شأن مبدأ التوحيد اجلليل،
الذي نرش بني قوم وثنيني ،أن يرضم احلمية يف النفس املتحمسة العالية ،ويسود هذا املبدأ القرآن،
وإليه يعود إبداعه ،وجيعل حممد هذا املبدأ أساس دينه ،وإليه يرجع سبب سموه عىل مجيع األديان.
ويبدو هذا التوحيد املحض جاز ًما جتاه علم الالهوت الذي تورط يف الفرق النرصانية بعد أن زاد
عددها بفعل البدع ،وال مراء يف أن عظمة اهلل العيل وقدرته وحكمته وعدله ومحله أمور تستوقف
أنظار ذوي النفوس املثقلة باألباطيل ،و(أحد ،أحد) كان وعي املسلمني ببدر ،وال ختلو سورة يف
القرآن من قول ..:بالتوحيد)()3

ويتحدث عن عقيدة القضاء والقدر ،ودورها اإلجيايب يف احلياة ،فيقول( :إن املبدأ الذي
حيتويه القرآن مل يكن من نوع قضاء القدماء ،وال من نوع قدر بعض املذاهب احلديثة ،فليس يف
القدر اإلسالمي ما يميت شجاعة املسلم أو يؤدي إىل فتور مهته ،فهذا القدر مرادف لسنة الكون

( )1تاريخ العرب العام ،ص .103 – 102
( )2تاريخ العرب العام ،ص .123
( )3تاريخ العرب العام ،ص .88
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التي هتيمن عىل مجيع الناس وتضع حدً ا ألعاملنا ..وهنالك من املبادئ ما يؤدي إىل أسوأ النتائج
عند سوء فهمها ،فام أعظم الفرق بني تأثري مبدأ القضاء والقدر يف قوم حطهم االستعباد وتأثريه
يف قوم محس مقاديم ال يبتغون غري احلرب والفتوح)()1

ويتحدث عن الصالة يف اإلسالم ،وعدم حاجتها إىل وسطاء ،فيقول( :الصالة متسك
اإلسالم بغري هياكل وتضمن دوامه بغري كهان)()2

ويقول( :ال ترى يف اإلسالم سلسلة مراتب وال طوائف كهنوتية وال طبقات ذات
امتيازات)()3

هنري سريويا:
من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (هنري سريويا) ( ،)4فسألت
الغريب عنه ،فقال :هذا رجل من املسترشقني الذين وفقهم اهلل ،فرأوا من معاين الصدق يف
اإلسالم ما مل يالحظه الكثري ،ومن شهاداته التي ال أزال أحفظها وأقدرها قوله يف يف القرآن وما
اشتمل عليه من حقائق ،وما انتظم فيه من أسلوب( :القرآن من اهلل بأسلوب سام رفيع ال يدانيه
أسلوب البرش ،وهو يف الوقت عينه( ،ثورة عقيدية ،هذه الثورة العقيدية ال تعرتف – ال بالبابا وال
أي جممع لعلامء الكهنوت والقساوسة) ،حيث مل يشعر اإلسالم يو ًما باخلشية واهللع من قيام مبدأ
التحكيم العقيل الفلسفي فإذا قارنا اإلسالم باليهودية واملسيحية نجد بعض اخلطوط املميزة والتي
ال تبدو مطابقة متا ًما خاصة مع املسيحية ..فالنظام املسيحي اليهودي خيالف اإلسالم حيث ال
يوجد فراغ بني اخلالق واخللق البرشي ،هذا الفراغ لدى اليهود واملسيحيني ميلء بالواسطة ..وال
( )1تاريخ العرب العام ،ص .92
( )2تاريخ العرب العام ،ص .104
( )3تاريخ العرب العام ،ص .117
( )4هنري سريويا :مسترشق فرنيس .من آثاره( :موسى بن ميمون :ترمجته وآثاره وفلسفته) (( ،)1921الصوفية
واملسيحية واليهودية)( ،فلسفة الفكر اإلسالمي).

439

يشء من هذا يتفق مع اإلسالم .فمحمد مع كون مبعو ًثا ورسو ً
ال من لدن اهلل مل يتظاهر بإنكار
دعوات كل من موسى وعيسى ،كل جمهوده انحرص يف تنقيتهام عىل ما جاء يف القرآن ،الذي وضع
منبها إىل أن عيسى ليس سوى رجل ابن مريم وليس بابن اهلل
يف العام األول مهامجة مبدأ الثالثية ً
والقول بأن اهلل له ولد ،هذا رشك كبري تنشق له السامء وتنفتح له األرض وتنسحق له اجلبال .أما
روح القدس فام هو إال بمثابة مالك مثل جربيل دوره هو أن ينقل إىل عيسى وحممد الدعوة
املقدسة ،أما مريم فهي مريم العذراء وليست بأم اهلل)()1

ويتحدث عن رسول اهلل  وأثره يف العقيدة واحلياة ،فيقول( :وحممد مل يغرس يف نفوس
أيضا املدنية واألدب)()2
األعراب مبدأ التوحيد فقط ،بل غرس فيها ً

ويتحدث عن بعض صفات النبي  وأخالقه العالية ،فيقول( :حممد شخصية تارخيية
حقة ،فلواله ما استطاع اإلسالم أن يمتد ويزداد ،ومل يتوان يف ترديد أنه برش مثل اآلخرين مآله
املوت ،وبأنه يطلب العفو واملغفرة من اهلل عز وجل .وقبل مماته أراد أن يظهر ضمريه من كل هفوة
أتاها فوقف عىل املنرب خماط ًبا :أهيا املسلمون ،إذا كنت قد رضبت أحدً ا فهاكم ظهري ليأخذ ثأره،
أو سلبته ما ً
ال فاميل ملكه .فوقف رجل معلنًا أنه يدينه بثالثة دراهم ،فرد الرسول قائالً :أن يشعر
اإلنسان باخلجل يف دنياه خري من آخرته .ودفع للرجل دينه يف التو .وهذا التذوق واإلحساس
البالغ لفهم حممد لدوره كنبي يرينا بأن (رينان) كان عىل غري حق يف نعته العرب قبل اإلسالم بأهنا
أمة كانت

يا بني براثني اجلهل واخلرافات)()3

كلود كاهن:

( )1فلسفة الفكر اإلسالمي ،ص .33 – 32
( )2فلسفة الفكر اإلسالمي ،ص .8
( )3فلسفة الفكر اإلسالمي ،ص .17
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من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (كلود كاهن)( ،)1فسألت
الغريب عنه ،فقال :هذا رجل من مسترشقي فرنسا الكبار ،وله شهادات صادقة جعلتني أضعه
يف هذا الدفرت.
قلت :فاذكر يل منها ما تراه ..فإن مثل هذه الشهادات متأل النفس رىض ،وتقرب إلينا عقوال
كنا نظن أنفسنا أبعد الناس عنها.
قال :شهاداته مثل شهادات غريه ذات مناحي خمتلفة ..منها ما يتعلق بالرسول  ،ومنها ما
يتعلق باإلسالم ورشائع اإلسالم ..ومنها ما يتعلق باحلضارة اإلسالمية ،واملجتمع املسلم..
قلت :فحدثني عن شهاداته عن رسول اهلل 
قال :منها اعتباره رسول اهلل  أعظم الشخصيات العاملية ،فقد قال( :اصطبغت شخصية
حممد بصبغة تارخيية قد ال جتدها عند أي مؤسس آخر من مؤسيس الديانات الكربى)()2

ويذكر القيم النبيلة التي كان يتحىل هبا رسول اهلل  ،فيقول( :يبدو للمؤرخ املنصف
أن حممدً ا كان يف عداد الشخصيات النبيلة السامية التي سعت يف كثري من احلامس واإلخالص
إىل النهوض بالبيئة التي عاش فيها أخالق ًيا وفكر ًيا ،كام استطاع يف الوقت نفسه أن يكيف رسالته
حسب طباع الناس وتقاليدهم بمزيد من الفهم والتنظيم بحيث كفل البقاء واخللود للرسالة التي
برش هبا ..وحتم علينا أن نلقى حممدً ا بعواطف اإلجالل واالحرتام ملا ىل به من سمو اإلهلام
ومن قدرة عىل تذليل العقبات اإلنسانية عامة والتغلب عىل مصاعبه الشخصية خاصة .وربام

( )1كلود كاهن  Cl. Cahenولد عام  ،1909وخترج باللغات الرشقية من السوربون ومدرسة اللغات الرشقية ومدرسة
حمارضا يف مدرسة اللغات الرشقية يف باريس ( ،)1938وأستا ًذا لتاريخ اإلسالم يف كلية اآلداب بجامعة
املعلمني العليا ،وعني
ً
سرتاسبورغ ( ،)1945ويف جامعة باريس.
من آثاره :عدد كبري من الدراس ات واألبحاث يف املجالت الشهرية ،وحقق العديد من النصوص التارخيية املهمة ،كام أنجز
عد ًدا من املؤلفات عن احلروب الصليبية.
( )2تاريخ العرب والشعوب اإلسالمية.14 / 1 ،
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أثارت فينا بعض جوانب حياته شيئًا من االرتباك تب ًعا لعقليتنا املعارصة .فقد أكدت املهاترات
عىل شهوات الرسول الدنيوية وأملحت إىل زوجاته التسع الالئي اختذهن بعد وفاة خدجية ،لكن
الثابت أن معظم هذه الصالت الزوجية قد طبعت بطابع سيايس ،وأهنا استهدفت احلصول عىل
والء بعض األرشاف وبعض األفخاذ ( ..)1ثم إن العقلية العربية تقر اإلنسان إذا استخدم طبيعته
عىل نحو ما خلقها اهلل)()2

ويتكلم عن بعض املنجزات الكربى لرسول اهلل  ،فيقول( :نشأ الرسول يف جمتمع بال
ومنظام ملجتمع دنيوي .ونتج عن
مبرشا بدين،
ً
دولة ،فكان ،عىل نحو ال تتبينه إال العقول العرصية ً
ذلك أن القانون االجتامعي صار جز ًءا متامسكًا مع القانون الديني ،كام كان احرتام القانون
االجتامعي جز ًءا مكم ً
ال لطاعة اهلل تعاىل .كان الوحي بذاته – إذن – هو األساس املشرتك للعقيدة
وللتنظيم الزمني .فكان املجتمع نفسه هو الدولة والدين ،ومل يتسن ألحدمها أن يبقى وحده نظا ًما
حاسام ،ومل تستطع العقول أن تتخىل عنه إىل مدة غري قصرية،
قائام بذاته ..لقد كان هذا التوجيه
ً
ً
وكان من نتائجه يف العصور التالية أن الرجل املسلم أصبح يطلب من نظامه السيايس أن يكون
أيضا مبدأ الطاعة املحتمة عليه إزاء هذا النظام)()3
عىل جانب من الكامل ،فإن فقد ذلك فقد ً

ويشيد بعلم احلديث ،وقدرته التمحيصية ،باعتباره العلم املصفي لكل ما ورد عن رسول
اهلل  ،فيقول( :احلق أننا نتجاوز النقد العلمي الصحيح إذا نحن أنكرنا عىل كل حديث صحته
أو قدمه .ولقد بارش العلامء بمثل هذا التمحيص منذ عهد بعيد فوجدوا أن التحريف أو التلفيق
قد ال يعامن عىل نسق واحد واستندوا يف ذلك إىل بعض األحاديث التي يمكن اعتبارها سابقة أو
حجة يعتد هبا .بمعنى أن املوقف النقدي مفروض عىل الباحث املنصف .وفقهاء املسلمني

( )1انظر التفاصيل املرتبطة بالرد عىل هذه الشبهة يف رسالة (النبي املعصوم) من هذه السلسلة.
( )2تاريخ العرب والشعوب اإلسالمية.18 / 1 ،
( )3الوحدة والتنوع يف احلضارة اإلسالمية ( رير كرونباوم) ،ص .201 – 200
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أنفسهم هم قدوة لنا يف هذا املضامر ألهنم – عىل طريقتهم – قد التزموا بذلك املوقف منذ العرص
الوسيط)()1

قلت :فحدثني عن شهاداته عن اإلسالم.
قال :يتحدث كلود كاهن عن ميزة اجتامع الدين والدنيا يف الرشيعة اإلسالمية ،وهي امليزة
التي تفتقدها سائر األديان ،فيقول (متيل رشيعة اإلسالم فرائض عىل الناس جتاه خالقهم ،وجتاه
أنفسهم فيام بينهم .فهي إذن – عىل حد تعبرينا احلديث – رشيعة دينية اجتامعية ،والتمييز بني
الدين والدنيا أمر غريب عىل اإلسالم .عىل أن أهم فريضة جتاه اخلالق هي اإليامن به واإلذعان
ملشيئته وذلك هو املقصود من كلمة (اإلسالم) .واملسلم هو من يدين باإلسالم .كذلك أوجب
ال حمددة ال قيمة هلا إال بالنية احلسنة)()2
عىل الناس أعام ً

ويتحدث عن مبدأ (احلكم بالرشيعة) ،الذي يفرضه املجتمع املسلم عىل نفسه ،وعىل
السلطة التي كمه ،فيقول( :من املقتضيات األساسية للمجتمع اإلسالمي إنشاء نظام اجتامعي
يقوم عىل أساس مستمد من الرشيعة اإلهلية ..بمعنى أن اإلسالم مل يعهد مبدئ ًيا ذلك املفهوم
الروماين – الذي قبلت به املسيحية – قبو ً
ال جزئ ًيا – والذي يعرتف برشعية دولة قائمة بحد ذاهتا
قيام مقبو ً
ال – ولو ت إرشاف من اإلله – دون اللجوء يف كل
متلك القدرة عىل الترشيع ترشي ًعا ً
حالة من احلاالت إىل توجيه إهلي .فالقاعدة الثابتة – من حيث املبدأ – هي الرشع احلنيف الذي
أوحي به للناس دفعة واحدة والبد من وضعه موضع التنفيذ .بل إن اخلليفة ال يملك سلطة
معنوية إال بقصد تطبيق هذا الرشع)()3

ويتحدث عن خاصية (العقالنية) يف العقيدة اإلسالمية مقارنا هلا بالعقيدة املسيحية ،فيقول:

( )1تاريخ العرب والشعوب اإلسالمية.95 / 1 ،
( )2تاريخ العرب والشعوب اإلسالمية.19 / 1 ،
( )3تاريخ العرب والشعوب اإلسالمية.91 / 1 ،
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(قد ندعو علامء الكالم املسلمني بعلامء الدين مع فظ واحد وهو أن ندرك أن اإليامن عند املسلم
– ومن الناحية املبدئية – أمر عقيل رصف ،فلم يوجد إذن نظر ًيا انفصام يباعد بني اإليامن والعقل
ال الفلسفة املسيحية)()1
عىل نحو ما عهدته مث ً

ويتحدث عن املساواة التي فرضها اإلسالم عىل املجتمع املسلم ،فيقول( :إن اإلسالم ال
يعرتف بأي متييز بني األفراد .وال خيص املدينة – بوصفها جمموعة – بأي خاصة نوعية ،كام ال يقر
أي نظام لسكاهنا (البورجوازيني)()2

هنري ماسيه:
من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (هنري ماسيه) ( ،)3فسألت
الغريب عنه ،فقال :من شهادات هذا الرجل التي جعلتني أضعه هنا حديثه عن منجزات رسول
اهلل  الكربى ،فيقول( :بفضل إصالحات حممد الدينية والسياسية ،وهي إصالحات موحدة
بشكل أسايس ،فإن العرب وعوا أنفسهم وخرجوا من ظلامت اجلهل والفوىض ليعدوا دخلوهم
النهائي إىل تاريخ املدنية)()4

ويتحدث عن بعض صفاته  ،فيقول( :كان حممد هو املرشع امللهم واملحرك األول
طا وحازما)()5
للوحدة الدينية بني مجيع األقوام ..،وكان بسي ً

ً

( )1تاريخ العرب والشعوب اإلسالمية.104 / 1 ،
( )2تاريخ العرب والشعوب اإلسالمية.188 / 1 ،
مديرا للمعهد الفرنيس بالقاهرة ،وعني أستا ًذا يف جامعة اجلزائر
( )3هنري ماسيه  H. Masseولد عام  ،1886عمل ً
وعضوا يف جممع الكتابات واآلداب ويف املجمع العلمي العريب بدمشق ،وانتدبته احلكومة لعديد من املهام
(،)1927-1916
ً
الثقافية واختارته اليونسكو يف جلنة املسترشقني .من آثاره :نرش كتا ًبا عن الشاعر (سعدي) ( ،)1919وصنف كتا ًبا بعنوان:
(اإلسالم) ( ،)1957كام ترجم وحقق العديد من النصوص العربية ،ونرش العديد من األبحاث يف املجالت االسترشاقية
الشهرية.
( )4اإلسالم ،ص .55
( )5اإلسالم ،ص .59
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ويتحدث عن عالقة اإلسالمية بامللة احلنيفية ،فيقول( :يف القرآن يظهر إبراهيم عدة مرات
مع عنوان احلنيف ،ويبدو أن هذه العبارة السابقة لعرص حممد كانت تدل عىل أناس ال يعتنقون
املسيحية وال اليهودية ،ويتطلعون بغموض إىل دين أكثر جتر ًدا من العقائد واملذاهب ،إىل توحيد
كامل ..ولكن حممد سينتهي إىل التوحيد ،إىل دين أسايس وفطري ليست األديان األخرى سوى
دالالت عليه ،توحيد يبلور هنائ ًيا أحالم احلنفاء الغامضني ،بحيث جيب أن نرى هبم مبرشين
بمحمد()2()1

ويتحدث عن ربانية اإلسالم ،ورجوعه إىل مصادره األصلية ،فيقول( :تضاعفت فجأة
أمهية النصوص املقدسة ألن دراستها مل تكن قضية تدين فقط بل قضية تطبيق عميل .وبدأ الفقه
ينتظم ولكن بوفاق تام مع القانون الساموي)()3

جورج مارسيه:
من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (جورج مارسيه) ( ،)4فسألت
الغريب عنه ،فقال :هذا مسترشق فرنيس اهتم بمدى تغلغل اإلسالم يف احلياة ،ومن شهاداته يف
هذا الباب قوله( :إن احلج املتوجب عىل كل مسلم يستطيع إليه سبي ً
ال أن يؤديه مرة يف حياته ،ال
يقل أمهية عن املبادالت التجارية يف ترابط أبعد أجزاء العامل اإلسالمي ..أما الصالة ،وهي فعل
العبادة وخضوع اإلنسان خلالقه ،فيؤدهيا املؤمن مخس مرات يوم ًيا ويف ساعات معينة بعد أن يطهر
متوجها نحو مكة املكرمة ،حيث الكعبة املرشفة ،مرد ًدا الصيغ الدينية ،وهو يقوم
نفسه بالوضوء،
ً
بحركات السجود والركوع املنتظمة بدقة .ويمكن تأدية الصالة بصورة منفردة ويف أي مكان جيد
( )1هذه الشهادة مل عىل وجوه خمتلفة ،وقد محلناها هنا عىل أحسن وجوهها ،وهكذا سائر ما نذكره من شهادات.
( )2اإلسالم ،ص .40 – 39
( )3اإلسالم ،ص .123
( )4جورج مارسيه ( )1946-1905مسترشق فرنيس ،كتب العديد من الدراسات واألبحاث يف الرشيعة واللغة ،نرشها
يف عدد من املجالت الشهرية مثل (املجلة اجلزائرية) ،و(املجلة األفريقية) ،و(حولية معهد الدراسات الرشقية) ،وغريها.
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املرء نفسه فيه ،عىل أن تكون األرض بعيدة عن كل نجاسة ،عىل أن صالة اجلامعة هي املستحبة..
أساسا هو بيت الصالة ،وخمطط بنائه منسجم مع
وتكون الصالة املشرتكة يف املسجد ،واملسجد ً
ممارسة العبادة ،فمن أجل الصالة يقف املسلمون جن ًبا إىل جنب يؤلفون جبهة عريضة وتنتظم
خلف هذا الصف صفوف أخرى بنفس النظام ،ويقف اإلمام الذي يؤم الصالة يف مقدمة
املصلني ،وقد أدار ظهره هلم ووجهته ووجهة املصلني ،الذين يقومون بنفس احلركات التي يقوم
هبا ويرددون التالوات نفسها ،هي القبلة ،أي اجتاه مكة ،حيث الكعبة قطب اإلسالم وبيت اهلل
عىل األرض)()1

ومنها قوله( :عىل أية حال ،يكاد ال يوجد يف البالد اإلسالمية منشآت عامة أو خاصة ال
مل طابع الدين .فلقد تغلغل اإلسالم يف احلياة البيتية كام دخل حياة املجتمع وصاغت الطبائع
التي نرشها شكل البيوت والنفوس)()2

ومنها قوله( :إن العقيدة األساسية يف اإلسالم هي الوحدانية املطلقة ،فال إله إال اهلل ولقد
ظهرت تعاليم الرسول حممد كرد فعل قوي ضد تعدد األرباب واألنصاب التي كان يقدسها
العامل العريب ،وضد الوثنية اإلغريقية الرومانية وملجاهبة الثالوث الذي يؤمن به املسيحيون ليس
هلل رشيك ومل يلد ومل يولد ،ال يمكن أن يشبه بأي مظهر إنساين ،ولئن كان القرآن قد حرم عبادة
األصنام بجامل ،فإن احلديث الرشيف (السنة) فعل ذلك وتوسع فيه ..وليس من املمكن أن ننكر
أن هذا املنع احتفظ بكل قوته يف تزيينات العامرة الدينية ولوازم العبادة ،وأنه أثر عىل تطور الفن
اإلسالمي بأ ه ..وهكذا فإن اإلسالم وضع طابعه عىل إطار احلياة اليومية .وحتى عندما يكون
مطبقا يف أمور دنيوية فإن من البالد اإلسالم يبقى فنًا مسلام)()3
الفن ً

ً

( )1الفن اإلسالمي ،ص .13 – 12
( )2الفن اإلسالمي ،ص .15
( )3الفن اإلسالمي ،ص .17 – 16
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فولتري:
من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (فولتري) ،فسألت الغريب عنه،
فقال :هذا اسم الفيلسوف الفرنيس املعروف.
قلت :لقد كنت أسمع بعداوته الشديدة لألديان ،بام فيه اإلسالم.
قال :ذلك صحيح ..ولكن املؤسف أن األضواء ال تسلط إال عىل أقواله األوىل ،أما أقواله
األخرية ،والتي تراجع فيها عن أقواله السابقة ،فتكاد ال تذكر.
قلت :هل تراجع عن ترصحياته املسيئة لإلسالم؟
قلت :أجل ..لقد ذكر ذلك ،فقال( :قد هدم حممد الضالل السائد يف العامل لبلوغ احلقيقة،
ولكن يبدو أنه يوجد دائ ًام من يعملون عىل استبقاء الباطل ومحاية اخلطأ)
ويقول يف قاموسه الفلسفي( :أهيا األساقفة والرهبان والقسيسون إذا قفرض عليكم قانون
حيرم عليكم الطعام والرشاب طوال النهار يف شهر الصيام ..إذا فرض عليكم احلج يف صحراء
حمرقة ..إذا قفرض عليكم إعطاء  % 2،5من مالكم للفقراء ..إذا قح ِّرم عليكم رشب اخلمور ولعب
امليرس ..إذا كنتم تتمتعون بزوجات تبلغ ثامين عرشة زوجة أحيان ًا ،فجاء من حيذف أربع عرشة
من هذا العدد ،هل يمكنكم اإلدعاء خملصني بأن هذه الرشيعة رشيعة لذات)()1

ويقول متحدثا عن الصمود اإلسالمي( :لقد قام الرسول بأعظم دور يمكن إلنســان أن
يقوم به عىل األرض … إن أقل ما يقال عن حممد أنه قـــد جاء بكتاب وجاهد ،واإلسالم مل يتغري
قط ،أما أنتم ورجال دينكم فقد غريتم دينكم عرشين مرة)()2

المارتني:
من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (المارتني) ،فسألت الغريب
( )1القاموس الفلسفي()4/6
( )2نقالً عن (غوته والعامل العريب)كاتارينا مومزن (181و) 355

447

عنه ،فقال :هذا اسم شاعر فرنسا الكبري ،وقد قال يف اإلسالم( :اإلسالم هو الدين الوحيد الذي
عرض املسلم ألن يعيش يف تأنيب الضمري…
استطاع أن يفي بمطالب البدن والروح مع ًا ،دون أن قي ِّ
وهو الدين الوحيد الذي عباداته بال صور ،وهو أعىل ما وهبه اخلالق لبني البرش)()1

أصدقاء من اإلنجليز
قلبت بعض الصفحات من دفرت الغريب ،فرأيت عنوان (أصدقاء من اإلنجليز) ،ته أسامء
كثرية ،فقلت :أيف اإلنجليز أيضا أصدقاء لنا؟
قال :يف كل بالد اهلل أصدقاء للمسلمني ..العداوة ليست هي األصل الذي يتحكم يف
البرشية.
قلت :ولكنهم يعمرون برنا وبحارنا وجونا بألوان العداوة؟
قال :فاعمروا قلوهبم باإليامن واملحبة التي ميهم من نزغات الشياطني التي توسوس هلم
بحربكم.
قلت :أنى هذا ..وهم الغالبون ،ونحن املغلوبون؟
قال :هذا ليس بعيدا ..أمل يتمكن املسلمون من ويل دين الغالب إىل دين املغلوب؟
قلت :لقد حصل هذا ..وخري دليل عىل ذلك التتار.
قال :ما حصل من قبل يمكن أن يعاد يف كل وقت..
ثم نظر إىل األفق البعيد ،وقال :إنكم إن فعلتم ذلك انترصتم عليهم ..ال بأرواح تزهق ،وال
بدماء تسيل.
سري توماس أرنولد:

( )1السفر إىل الرشق :المارتني ()47

448

من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (سري توماس أرنولد)(،)1
فسألت الغريب عنه ،فقال :هذا رجل من كبار املسترشقني الربيطانيني ،وله شهادات علمية كربى
ترتبط بانتشار اإلسالم.
قلت :لقد حدثني بعضهم عنه( .. )2فاذكر يل بعض شهاداته.
قال :من شهاداته املرتبطة بالقرآن وأسلوبه قوله( :إننا نجد حتى من بني املسيحيني مثل الفار
[ اإلسباين ] الذي عرف بتعصبه عىل اإلسالم ،يقرر أن القرآن قد صيغ يف مثل هذا األسلوب
البليغ اجلميل ،حتى إن املسيحيني مل يسعهم إال قراءته واإلعجاب به)()3

و دث عن توفر خصائص القدوة يف رسول اهلل  ،فقال( :لعله من املتوقع ،بطبيعة احلال،
أن تكون حياة مؤسس اإلسالم ومنشئ الدعوة اإلسالمية ،هي الصورة احلق لنشاط الدعوة إىل
هذا الدين .وإذا كانت حياة النبي هي مقياس سلوك عامة املؤمنني ،فإهنا كذلك بالنسبة إىل سائر
دعاة اإلسالم .لذلك نرجو من دراسة هذا املثل أن نعرف شيئًا عن الروح التي دفعت الذين
عملوا عىل االقتداء به ،وعن الوسائل التي ينتظر أن يتخذوها .ذلك أن روح الدعوة إىل اإلسالم
مل جتئ يف تاريخ الدعوة متأخرة بعد أناة وتفكر ،وإنام هي قديمة قدم العقيدة ذاهتا .ويف هذا
نموذجا للداعي إىل
الوصف املوجز سنبني كيف حدث ذلك وكيف كان النبي حممد يعد
ً
( )1سري توماس أرنولد (  ،)1930 – 1864من كبار املسترشقني الربيطانيني .صاحب فكرة كتاب (تراث اإلسالم) الذي
أسهم فيه عدد من مشاهري البحث واالسترشاق الغريب .وقد أرشف آرنولد عىل تنسيقه وإخراجه .تعلم يف كمربدج وقض عدة
سنوات يف اهلند أستا ًذا للفلسفة يف كلية عليكرة اإلسالمية .وهو أول من جلس عىل كريس األستاذية يف قسم الدراسات العربية
يف مدرسة اللغات الرشقية بلندن .وصفه املسترشق الربيطاين املعروف (جب) بأنه "عامل دقيق فيام يكتب ،وأنه أقام طويالً يف
اهلند وتعرف إىل مسلميها ،وأنه متعاطف مع اإلسالم ،وكل هذه أمور ترفع أقواله فوق مستوى الشهادات" (دراسات يف
حضارة اإلسالم ص .)244ذاع صيته بكتابيه( :الدعوة إىل اإلسالم) الذي ترجم إىل كثر من لغة ،و(اخلالفة) .كام أنه نرش عدة
كتب قيمة عن الفن اإلسالمي.
( )2انظر احلوار االفرتايض معه يف رسالة (ثامر من شجرة النبوة) ،فصل (خالص)
( )3الدعوة إىل اإلسالم (بحث يف تاريخ نرش العقيدة اإلسالمية) ،ص .162
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اإلسالم)()1

ويتحدث عن استمرار الدعوة النبوية رغم التمكني الذي مكن اهلل به املسلمني يف املدينة،
وما بعدها( :من اخلطأ أن نفرتض أن حممدً ا يف املدينة قد طرح مهمة الداعي إىل اإلسالم واملبلغ
لتعاليمه ،أو أنه عندما سيطر عىل جيش كبري يأمتر بأمره ،انقطع عن دعوة املرشكني إىل اعتناق
الدين)()2

ويتحدث عن بعض أساليب الدعوة التي مارسها املسلمون ،فيقول( :إن املعاملة احلسنة
التي تعودهتا وفود العشائر املختلفة من النبي واهتاممه بالنظر يف شكاياهتم ،واحلكمة التي كان
يصلح هبا ذات بينهم ،والسياسة التي أوحت إليه بتخصيص قطع من األرض مكافأة لكل من
بادر إىل الوقوف يف جانب اإلسالم وإظهار العطف عىل املسلمني ،كل ذلك جعل اسمه مألو ًفا
عظيام ورج ً
وكثريا ما كان
كريام.
ال ً
لدهيم ،كام جعل صيته ذائ ًعا يف كافة أنحاء شبه اجلزيرة سيدً ا ً
ً
يفد أحد أفراد القبيلة عىل النبي باملدينة ثم يعود إىل قومه داع ًيا إىل اإلسالم جا ًدا يف ويل إخوانه
إليه)()3

ويتحدث عن بعض أسباب اإلقبال عىل اإلسالم يف املدينة املنورة ،فيقول( :نرى من أسباب
الرتحيب احلار الذي لقيه حممد يف املدينة أن الدخول يف اإلسالم ،قد بدا للطبقة املستنرية من أهايل
عالجا هلذه الفوىض التي كان املجتمع يقاسيها ،وذلك ملا وجدوه يف اإلسالم من تنظيم
املدينة
ً
حمكم للحياة ،وإخضاع أهواء الناس اجلاحمة لقوانني منظمة قد رشعتها سلطة تسمو عىل األهواء
الفردية) ()4

ويتحدث عن الثورة التي كان حيملها اإلسالم ضد أوضاع اجلاهلية ،فيقول( :ال يغرب عن
( )1الدعوة إىل اإلسالم ،ص .34
( )2الدعوة إىل اإلسالم ،ص .54
( )3الدعوة إىل اإلسالم ،ص .54
( )4الدعوة إىل اإلسالم ،ص .43
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البال كيف ظهر جل ًيا أن اإلسالم حركة حديثة العهد يف بالد العرب الوثنية ،وكيف كانت
تعارضا تا ًما .ذلك أن دخول اإلسالم يف املجتمع العريب
تتعارض املثل العليا يف هذين املجتمعني
ً
مل يدل عىل جمرد القضاء عىل قليل من عادات بربرية وحشية فحسب ،وإنام كان انقال ًبا كام ً
ال ملثل
احلياة التي كانت من قبل ..وأصبح النبي بذلك رمزً ا ألسلوب جديد) ()1

ويتحدث عن خاصية العقالنية التي تتميز هبا العقيدة اإلسالمية ،فيقول( :يعرب الشطر
األول من هذه العقيدة [ال إله إال اهلل ،حممد رسول اهلل] عن مبدأ يكاد يقبله مجيع الناس عىل أنه
فرض البد منه ،عىل حني يقوم الشطر الثاين منها عىل فكرة عالقة الناس باهلل وهي مسألة تكاد
تكون عامة شاملة كذلك بمعنى أن اهلل تعاىل ،يف فرتات من تاريخ العامل ،قد وهب بعض جتليه
عىل اخللق ،عىل لسان أنبياء ملهمني .وال يستطيع أي فرد أن يوضح الطابع العقيل للعقيدة
توضيحا يبعث عىل اإلعجاب،
اإلسالمية ،وما جنته من هذا الطابع من الفائدة يف نرش الدعوة،
ً
بأكثر مما وضحه الربوفيسور مونتيه يف العبارات التالية( :اإلسالم يف جوهره دين عقيل ،بأوسع
معاين هذه الكلمة من الوجهتني االشتقاقية والتارخيية .فإن تعريف األسلوب العقيل بأنه طريقة
تقيم العقائد الدينية عىل أسس من املبادئ املستمدة من العقل واملنطق ،ينطبق عليها متام
االنطباق ..إن [لإلسالم] كل العالمات التي تدل عىل أنه جمموعة من العقائد التي قامت عىل
أساس املنطق والعقل .وتتلخص العقيدة اإلسالمية من وجهة نظر املؤمنني يف االعتقاد بوحدانية
اهلل ورسالة نبيه ،أما من وجهة نظرنا نحن الذين نحلل عقائده لي ً
ال ال روح فيه ،فنعتقد يف اهلل
ويف احلياة اآلخرة ،وهذان املبدآن مها أقل ما ينبغي لالعتقاد الديني ،ومها أمران يستقران يف نفس
الرجل املتدين عىل أساس ثابت من العقل واملنطق ،ويلخصان كل تعاليم العقيدة التي جاء هبا
القرآن ،وأن بساطة هذه التعاليم ووضوحها هلي عىل وجه التحقيق من أظهر القوى الفعالة يف
الدين ويف نشاط الدعوة إىل اإلسالم ..وعىل الرغم من التطور اخلصب ،بكل ما يف هذه الكلمة
( )1الدعوة إىل اإلسالم ،ص .61
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من معنى ،لتعاليم النبي حفظ القرآن منزلته من غري أن يطرأ عليه تغيري أو تبديل ،باعتباره النقطة
دائام بمبدأ الوحدانية يف عظمة
األساسية التي بدأت منها تعاليم هذه العقيدة ،وقد جهر القرآن ً
وجالء وصفاء ال يعرتيه التحول ،ومن العسري أن نجد يف غري اإلسالم ما يفوق تلك املزايا .وأن
هذا اإلخالص ملبدأ الدين األسايس ،والبساطة اجلوهرية يف الصورة التي يصاغ فيها هذا الدين
والدليل الذي كسبه هذا الدين من اقتناع الدعاة الذين يقومون بنرشه اقتناعً ا يلتهب محاسة وغرية،
إن هذا كله يكون األسباب الكثرية التي تفرس لنا نجاح جهود دعاة املسلمني .وكان من املتوقع
لعقيدة حمدودة كل التحديد خالية كل اخللو من مجيع التعقيدات الفلسفية ،ثم هي تب ًعا لذلك يف
متناول إدراك الشخص العادي ،أن متتلك  -وإهنا لتمتلك فع ً
ال  -قوة عجيبة الكتساب طريقها
إىل ضامئر الناس) ()1

ويتحدث عن االثار السلوكية للشعائر اإلسالمية ،فيقول( :كذلك نجد أداء الصلوات
اخلمس كل يوم عىل جانب عظيم من التأثري سواء يف جذب الناس ،أو االحتفاظ باملسلمني منهم.
وقد أحسن منتسكيو يف قوله[ :يف كتابه املعروف :روح القوانني]( :أن املرء األشد ارتبا ًطا بالدين
احلافل بكثري من الشعائر ،منه بأي دين آخر أقل منه احتفا ً
ال بالشعائر ،وذلك ألن املرء شديد
دائام يف خميلته ،ويف الصلوات
دائام عىل تفكريه) .إن دين املسلم يتمثل ً
التعلق باألمور التي تسيطر ً
اليومية ،يتجىل هذا الدين يف طريقة نسكية خاشعة مؤثرة ال تستطيع أن ترتك العابد واملشاهد
كليهام غري متأثرين ..فإذا استطاع رينان أن يقول( :ما دخلت مسجدً ا قط ،دون أن هتزين عاطفة
مسلام) ،كان من اليسري أن
حادة ،أو بعبارة أخرى ،دون أن يصيبني أسف حمقق عىل أنني مل أكن ً
ندرك كيف أن منظر التاجر املسلم يف صالته ،وسجداته الكثرية ،وعبادته لإلله الذي ال يراه ،يف
سكينة واستغراق ،قد يؤثر يف األفريقي الوثني الذي وهب إدراكًا قو ًيا للقوى اخلفية ..وقد حيفز

( )1الدعوة إىل اإلسالم ،ص .456 – 454
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حب االستطالع عىل البحث بطبيعة احلال)()1

ويتحدث عن عالقة الدين باحلياة ،فيقول( :إن هؤالء املسلمني يعنون بتلك الفرائض
وغريها من الشعائر الدينية ولكن من غري أن يثقلوا هبا كواهلهم ،أو جتعلهم مغمورين يف احلياة،
ظاهرا يف حياة املؤمن ،ومن ثم نجدها،
تعبريا ً
نجد أركان العقيدة اإلسالمية تلقى دون انقطاع ً
بعد أن أصبحت متشابكة مع نظام حياته اليومية ،تشابكًا ال سبيل إىل الفكاك منه ،جتعل املسلم
ومعلام لعقيدته ،أكثر إىل حد بعيد مما هي احلال مع أنصار معظم الديانات األخرى .إن
الفرد إما ًما
ً
دد هذه الطقوس وواقعيتها ودقتها ليدع املؤمن ال يتخالج يف نفسه الشك فيام هو مكلف بأدائه،
فإذا أدى هذه الواجبات ،اطمأن وجدانه إىل أنه قد أنجز كل أوامر الرشع .وقد نجد إىل حد بعيد،
يف هذه الوحدة التي تربط بني النظامني العقيل والطقيس يف هذا الدين،

السيطرة التي أحدثها

اإلسالم عىل عقول الناس( .فإذا أردت أن جتذب إليك مجاهري كبرية من الناس ،لقنهم احلقيقة يف
صورة محاسية ،دقيقة واضحة ،ويف أسلوب مرئي حمسن)()2

سري هاملتون جب:
من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (سري هاملتون جب) ،فسألت
الغريب عنه ،فقال :هذا (سري هاملتون الكساندر روسكني جب)( )3وهو من كبار املسترشقني
اإلنجليز ،بل يمكنك أن تعتربه إمامهم ..وبالرغم من بعض سوء الفهم الذي عرض له ،كام

( )1الدعوة إىل اإلسالم ،ص .460 – 458
( )2الدعوة إىل اإلسالم ،ص .460
( )3سري هاملتون الكساندر روسكني جب  1967 – 1895يعد إمام املسترشقني اإلنكليز املعارصين ،أستاذ اللغة العربية
يف جامعة لندن سنة  ،1930وأستاذ يف جامعة أكسفورد منذ سنة  ،1937وعضو مؤسس يف املجمع العلمي املرصي ،تفرغ
لألدب العريب وحارض بمدرسة املرشقيات بلندن.
من آثاره( :دراسات يف اآلداب العرصية) (( ،)1926الفتوحات اإلسالمية يف آسيا الوسطى وعالقتها ببالد الصني)،
(رحالت ابن بطوطة)( ،اجتاهات اإلسالم املعارصة) ،وهو أحد حمرري دائرة املعارف اإلسالمية.
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عرض لسائر املسترشقني نحو بعض القضايا اإلسالم ،إال أن له بعض املواقف الطيبة والشهادات
الصادقة ،وقد قمت بتسجيل بعضها ،وسأ دها عليك.
منها شهادته عىل ما حيويه القرآن من القيم النبيلة ،قال( :إذا رأى أحد أن إحلاح القرآن عىل
فعل اخلري غري كثري أثبتنا له باحلجة القاطعة خطأه وسقنا إليه ذلك التعريف الشامل للرب يف تلك
ِ
اآلية العظيمةَّ ﴿:ل ْيس ا ْل ِرب أن قتولو ْا قو قجوهكق م ِقبل ا ْمل ْ ِ ِ
اهلل
رب م ْن آمن ِب ِ
رشق وا ْملغ ِْر ِب ولـك َّن ا ْل ِ َّ
ْ
َّ
اب والن َِّبيني وآتى ا ْملال عىل حب ِه ذ ِوي ا ْل ققربى وا ْليتامى وا ْملس ِ
اآلخ ِر وا ْمل ِ
وا ْليو ِم ِ
آلئك ِة وا ْل ِكت ِ
اكني
ق ِّ
ِّ
ْ
ْ
يل و ِ ِ
الرق ِ
الصالة وآتى الزَّ كاة وا ْقملو قفون ِبع ْه ِد ِه ْم ِإذا عاهدق و ْا
اب وأقام َّ
السآئلني و ِيف ِّ
الس ِب ِ َّ
وا ْبن َّ
ِ
ِ
والرض ِاء و ِحني ا ْلب ْأ ِ
س قأول ِـئك ا َّل ِذين صد ققوا و قأول ِـئك قه قم ا ْقملت قَّقون ﴾
و َّ
الص ِاب ِرين يف ا ْلب ْأساء َّ َّ

أخريا أن اهلل شاهد أبدً ا ،ويستجيب
(البقرة )177 :فالرب إذن تاج اإليامن احلق ،حني يدرك املؤمن ً
لشهوده يف كل أفكاره وأعامله)()1

ومنها شهادته حول التواصل بني الدين والدنيا يف اإلسالم ،يقول( :هذه ،إذن ،هي الرسالة
التي بلغها القرآن إىل اجليل األول من املسلمني وظل يبلغها إىل مجيع األجيال منذ ذلك العهد.
فالقرآن سجل لتجربة حية مبارشة يف ميدان األلوهية ،جتربة ذات طرفني :واحد مطلق وآخر
متصل بشؤون احلياة العامة ،ودعوة للمخلوق كي ينظم حياته ليتمكن من األخذ بنصيب يف تلك
التجربة .وحني يتبع املسلم أوامر القرآن ويسعى ليستكنه روح تعاليمه ،ال بفكره فحسب بل بقلبه
أيضا ،فإنه حياول أن يستملك شيئًا من الرؤى احلدسية ومن التجربة التي كانت للرسول
وروحه ً
احلبيب .ويعظم يف عينيه مغزى كل آية فيه ،إليامنه بأنه كالم اهلل .ولو مل يكن هذا اإليامن شعبة من
عقيدته ملا تناقصت قيمته لديه من حيث هو منبع حي لإلهلام واالستبصار الديني)()2

ومنها شهادته حول متيز اإلسالم عىل غريه من األديان ،قال( :مهام يكن أمر استمداد
( )1دراسات يف حضارة اإلسالم ،ص .254
( )2دراسات يف حضارة اإلسالم ،ص .254
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أيضا وهي :أن املواقف الدينية التي
اإلسالم من األديان التي سبقته( )1فذلك ال يغري هذه احلقيقة ً
عرب عنها القرآن ونقلها إىل الناس تشمل بناء دين ًيا جديدً ا متميزً ا)()2

ويتحدث عن االحرتام العظيم الذي تكنه األمة اإلسالمية لنبيها من غري غلو ،فيقول:
(ومهام نقل يف قوة النزعة اإلسالمية نحو حممد ويف آثارها فإنا ال نوصف بالغلو .فقد كان إجالل
شعورا طبيع ًيا حمتو ًما يف عرصه وفيام بعده ،غري أن ما نومئ إليه يشء يتجاوز اإلجالل.
الرسول
ً
فإن العالقات الشخصية من اإلعجاب واحلب اللذين بعثهام يف نفوس صحابته ظل صداها
يرتدد خالل القرآن ،والفضل يف ذلك يعود إىل الوسائل التي أقرهتا األمة لتستثري هبام جمددين يف
كل جيل)()3

ويتحدث عن حب األمة يف مجيع أجياهلا ،وتقديرها لنبيها ،فيقول( :ما تزال االحتفاالت
العائلية ختتم بأدعية وأناشيد يف متجيد الرسول وكل األمة تراعيها وتشهدها بحامسة يف ذلك اليوم
املجيد ،يوم مولد النبي يف الثاين عرش من شهر ربيع األول .هنالك ترى املجددين واملقلدين
والصوفية والسلفية والعلامء وأفراد اجلمهور يلتقون مجي ًعا م ًعا عىل بقعة واحدة ،وقد يكون بني
نزعاهتم العقلية تنوع واسع متباين ،ولكنهم مجي ًعا وحدة متآلفة يف إخالصهم وحبهم حممد)()4

ويتحدث عن البناء اإلسالمي للمجتمع ،فيقول( :كانت التعاليم االجتامعية التي جاء هبا
حممد يف أساسها ،إعادة إلحقاق املبادئ األخالقية التي تشرتك فيها ديانات التوحيد ،فازداد
ترسيخ معنى األخوة بني مجيع أفراد اجلامعة اإلسالمية ،وأهنم سواسية من حيث القيمة
الشخصية الفطرية دون نظر إىل ما يف مكانتهم الدنيوية ووظائفهم وثرواهتم من تباين واختالف.
( )1ذكرنا الرد عىل هذه الشبهة يف مواضع خمتلفة من هذه السلسلة ،وبالنسبة ملصادر هذا الدين رددنا عليه يف رسالة
(الكلامت املقدسة)
( )2دراسات يف حضارة اإلسالم ،ص .255 – 254
( )3دراسات يف حضارة اإلسالم ،ص .257
( )4دراسات يف حضارة اإلسالم ،ص .259
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وتعمقت مجيع العالئق الواجبات املتبادلة التي تستتبعها هذه املبادئ .وقد تم ترسيخ ذلك كله
وتعميقه حني وضعه اإلسالم عىل أساس من الوالء اخلفي واخلضوع العلني إلله واحد ..وكانت
لتعاليم الرسول نتائج اجتامعية ملموسة ددت صيغتها كام هو احلال يف مجيع احلركات الدينية
بام تركته من آثار يف البيئة التارخيية الواقعية)()1

ويتحدث عن تعاون مجيع أجيال األمة ،ومجيع أهل االختصاص فيها يف خدمة اإلسالم،
واستنباط حقائقه ونظمه ،فيقول( :ومظهر آخر بارز يميز الترشيع اإلسالمي ،وهو أن مهمة
التعريف والتصنيف استغرقت ،خالل القرون الثالثة األوىل ،الطاقات الفكرية لدى األمة
اإلسالمية ،إىل حد ال نظري له .إذ مل يكن املسهمون يف هذا امليدان هم علامء الكالم واملحدثني
واإلداريني فحسب ،بل إن علامء اللغة واملؤرخني واألدباء أسهموا بأنصبة يف هذه املجموعة من
املؤلفات الترشيعية ،ويف مناقشة القضايا الترشيعية ،وقلام تغلغل الرشع يف حياة أمة ويف فكرها
هذا التغلغل العميق مثلام فعل يف األدوار األوىل من املدنية اإلسالمية)()2

ويتحدث عن أعامق التوحيد التي نادى هبا القرآن ،والتي تنفي كل الوسائط ،فيقول( :إن
املبدأ املحوري يف القرآن هو – يقينًا – مبدأ وحدة ال هوادة فيها ،وهو يرفض فكرة وجود وسطاء
بني اهلل واإلنسان ،عىل األقل يف هذا العامل .فاإلسالم حني وضع اإلنسان أمام اهلل دون عنارص
وسائطية روحية كانت أول شخصية أكد بالرضورة مدى التباين بني اهلل واإلنسان .وعىل الرغم
من وجود آيات قرآنية ذات حدس روحي ،فإن العنرص العقائدي املستمد من القرآن ال يستطيع
إال أن يصدر من افرتاض التعارض بني األلوهية واإلنسانية ومن تساوي الناس مجي ًعا (وهذه
نتيجة رضورية للموقف األول) يف عالقتهم باهلل من حيث إهنم خملوقات .ويف هذه املفارقة الكلية

( )1دراسات يف حضارة اإلسالم ،ص .6
( )2دراسات يف حضارة اإلسالم ،ص .263
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يقع التوتر الديني الذي يمثل – يف الواقع – املظهر األصيل املميز لإلسالم)()1

روم الندو:
من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (روم الندو) ( ،)2فسألت
الغريب عنه ،فقال :هذا مسترشق إنجليزي مجع بني الفن واالهتامم بالرشق ،وقد كان له شهادات
قيمة متتلئ صدقا وإخالصا ،سأذكر لك بعضها.
منها شهادته عن مجال األسلوب القرآين إىل درجة استحالة وجود ترمجة كاملة معربة عن
القرآن تعبريا حقيقيا ،قال( :بسبب من أن مهمة ترمجة القرآن بكامل طاقته اإليقاعية ،إىل لغة
أخرى ،تتطلب عناية رجل جيمع الشاعرية إىل العلم ،فإننا مل نعرف حتى وقت قريب ترمجة جيدة
كثريا من املرتمجني األوائل مل
استطاعت أن تتلقف شيئًا من روح الوحي املحمدي .والواقع أن ً
يعجزوا عن االحتفاظ بجامل األصل فحسب ،بل كانوا إىل ذلك مفعمني باحلقد عىل اإلسالم إىل
درجة جعلت ترمجاهتم تنوء بالتحامل والغرض .ولكن حتى أفضل ترمجة ممكنة للقرآن يف شكل
مكتوب ال تستطيع أن تفظ بإيقاع السور املوسيقي اآل  ،عىل الوجه الذي يرتلها به املسلم.
وليس يستطيع الغريب أن يدرك شيئًا من روعة كلامت القرآن وقوهتا إال عندما يسمع مقاطع منه
مرتلة بلغته األصلية)()3

باهرا له
ومنها شهادته عن التأثري الوجداين للقرآن ،قال( :إن بني آيات قصار السور تراب ًطا ً

( )1دراسات يف حضارة اإلسالم ،ص .270
( )2روم الندو :نحات وناقد فني إنكليزي ،زار زعامء الدين يف الرشق األدنى ( ،)1937وحارض يف عدد من جامعات
الواليات املتحدة ( ،) 1957-1952أستاذ الدراسات اإلسالمية وشاميل أفريقيا يف املجمع األمريكي للدراسات اآلسيوية يف
سان فرنسيسكو (.)1953
من آثاره( :اهلل ومغامرايت) (( ،)1935بحث عن الغد) (( ،)1938سلم الرسل) (( ،)1939دعوة إىل املغرب) (،)1950
(سلطان املغرب) (( ،)1951فرنسا والعرب) (( ،19539الفن العريب) ( ..)1955وغريها.
( )3اإلسالم والعرب ،ص .37 – 36
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تأثريه الوجداين برغم أنه ليس ثمة أيام وزن نظامي .ويف احلق إن سامع السور تتىل يف األصل
تأثريا بليغًا .لقد أريد بالقرآن ..أن يتىل يف صوت جهري.
كثريا ما خيلف يف نفس املرء ً
العريبً ،
حكام عاد ً
ويتعني عىل املرء أن يسمعه مرت ً
ال ويقدره حق قدره ..وبوصفه كلمة
ال لكي حيكم عليه ً
اهلل احلقيقية ،كان معجزً ا ال سبيل إىل حماكاته ،ومل يكن ثمة ،بكل بساطة ،أيام يشء من مثله)()1

ومنها شهاداته عن رسول اهلل  وصفاته التي ال تدل إال عىل نبوته ،قال( :مل ينسب حممد
حريصا عىل
يف أيام يوم من األيام إىل نفسه صفة ألوهية أو قوى أعجوبية .عىل العكس ،لقد كان
ً
النص عىل أنه جمرد رسول اصطنعه اهلل إلبالغ الوحي للناس)()2

وقال( :كان حممد تق ًّيا بالفطرة ،وكان من غري ريب مهيأ حلمل رسالة اإلسالم التي تلقاها..
وباإلضافة إىل طبيعته الروحية ،كان يف

ه وجهره رج ً
ال عمل ًيا عرف مواطن الضعف ومواطن

القوة يف اخللق العريب ،وأدرك أن اإلصالحات الرضورية ينبغي أن تقدم إىل البدو الذين ال
يعرفون انضبا ًطا وإىل املدنيني الوثنيني ،ويف آن م ًعا ،عىل نحو تدرجيي .ويف الوقت نفسه كان حممد
ً
راسخا عىل استئصال كل أثر من آثار عبادة
يملك إيامنًا ال يلني بفكرة اإلله الواحد ..وعز ًما
األصنام التي كانت سائدة بني الوثنيني العرب)()3

وقال( :كانت مهمة حممد هائلة .كانت مهمة ليس يف ميسور دجال دوه دوافع أنانية (وهو
الوصف الذي رمى به بعض الكتاب الغربيني املبكرين الرسول العريب أن يرجو النجاح يف
قيقها بمجهوده الشخيص ،إن اإلخالص الذي تكشف عنه حممد يف أداء رسالته ،وما كان
ألتباعه من إيامن كامل يف ما أنزل عليه من وحي ،واختبار األجيال والقرون ،كل أولئك جيعل
من غري املعقول اهتام حممد بأي رضب من اخلداع املتعمد .ومل يعرف التاريخ قط أي تلفيق (ديني)

( )1اإلسالم والعرب ،ص .297 – 296
( )2اإلسالم والعرب ،ص .32
( )3اإلسالم والعرب ،ص .33
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متعمد استطاع أن يعمر طويالً .واإلسالم مل يعمر حتى اآلن ما ينوف عىل ألف وثالثامئة سنة
وحسب ،بل إنه ال يزال يكتسب ،يف كل عام ،أتباعً ا جد ًدا .وصفحات التاريخ ال تقدم إلينا مث ً
ال
واحدً ا عىل حمتال كان لرسالته الفضل يف خلق إمرباطورية من إمرباطوريات العامل وحضارة من
أكثر احلضارات نبالً)()1

و دث عن الثامر العظيمة التي حققها حممد  ،فقال( :كانت مهمة حممد هي القضاء عىل
النظام القبيل القوي الذي كان مسؤو ً
ال عن اندالع نار احلرب ،عىل نحو موصول تقري ًبا ،بني
العرب ،واالستعاضة عنه بوالء هلل يسمو عىل مجيع الروابط األ ية واألحقاد الصغرية .كان عليه
أن يعطي الناس قانونًا كل ًيا يستطيع حتى العرب املتمردون قبوله واإلذعان له ،وكان عليه أن
يفرض االنضباط عىل جمتمع عاش عىل العنف القبيل والثأر الدموي لرضوب من املظامل بعضها
واقعي وبعضها متوهم .كان عليه أن حيل اإلنسانية حمل الوحشية ،والنظام حمل الفوىض ،والعدالة
حملة القوة اخلالصة)()2

وقارن بني السلوك اإلسالمي املبني عىل مراعاة الفطرة ،والسلوك املسيحي القائم عىل
تعذيب اجلسد ،فقال( :أن التوكيد النرصاين التارخيي عىل األمل وإماتة اجلسد يكاد يكون مفقو ًدا
بالكلية يف اإلسالم .والثنائية املسيحية ،ثنائية اجلسد والروح ،هي يف نظر املسلم يشء غري معقول،
أو يف أحسن األحوال يشء غري واقعي)()3

و دث عن مرونة الرشيعة اإلسالمية ،فقال( :اإلسالم يف أساسه دين عميل .فالقواعد
واألنظمة التي ينص عليها القرآن ليست جامدة ،ولقد كيفت ً
وفقا ملا قضت به األحوال
والظروف .وهذه السياسة إنام يؤيدها كثري من املسلمني عندما يستشهدون باآلية القرآنية التي

( )1اإلسالم والعرب ،ص .34 – 33
( )2اإلسالم والعرب ،ص .34
( )3اإلسالم والعرب ،ص .51
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مفادها أن اهلل يريد أن ييرس السبيل للناس .إن املسلم ليجد أن يف ميسوره التزام أحكام دينه،
وهكذا ينعم باألمن وطمأنينة النفس ..أن هدف النرصانية املمعن يف الروحية ،ذلك اهلدف الذي
هو االنتصار عىل ضعف اجلسد ،يكاد يكون متعذر التحقيق يف هذه احلياة ،ولوال حمبة اهلل إذن
لكان ً
خليقا بحياة املسيحي أن تكون سلسلة من رضوب اإلخفاق واخليبة التي ال سبيل إىل
التغلب عليها .إن يف إمكان املسلم أن يبلغ مثل دينه األعىل هنا عىل سطح األرض ،ولكن
النرصاين يتطلع إىل اال

اد باملسيح يف املستقبل بوصفه غاية الغايات يف حياته الدينية)()1

و دث عن املوقف اإلجيايب لإلسالم من العلم ،فقال( :يف اإلسالم مل يول كل من الدين
والعلم ظهره لآلخر ويتخذ ً
طريقا معاكسة ال ،والواقع أن األول كان باع ًثا من البواعث الرئيسية
للثاين)()2

و دث عن التكامل بني علوم الدين وعلوم الدنيا يف اإلسالم ،فقال( :العلم اإلسالمي مل
ينفصل عن الدين قط .والواقع أن الدين كان هو ملهمه وقوته الدافعة الرئيسية .ففي اإلسالم
ظهرت الفلسفة والعلم م ًعا إىل الوجود ال ليحال حمل ألوهية الدين (البدائية) ولكن لتفسريها
عقل ًيا ،إلقامة الدليل عليها ومتجيدها ..إن املسلمني وفقوا ،طوال مخسة قرون كاملة ،إىل القيام
بخطوات حاسمة يف خمتلف العلوم من غري أن يديروا ظهورهم للدين وحقائق وأهنم وجدوا يف
ذلك االنصهار عامل ترسيع وإنجاح ال عامل تعويق وإحباط)()3

ويقارن بني موقف اإلسالم من العلم مع موقف الكنيسة ،فيقول( :منذ عرص النهضة
انفصل العلم يف الغرب ،انفصا ً
وضوحا عن الدين ،أو بتعبري آخر ،تابع العلم سبيله غري
ال أشد
ً
ملتفت إال قلي ً
ال إىل مطالب األخالق وعلم األخالق .ففيام كان اإلنسان يف الغرب يكتسب

( )1اإلسالم والعرب ،ص .52
( )2اإلسالم والعرب ،ص .246
( )3اإلسالم والعرب ،ص .281 – 280
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معرفة متنامية أبدً ا بالكون الطبيعي وسيطرة متعاظمة عليه كان تقدمه األخالقي يتخلف متلكئًا.
وبتحرير العلم يف القرون الوسطى من سلطان الكنيسة ،مل يفصل الغرب العلم عن العقائد الدينية
أيضا .أما العلم اإلسالمي
فحسب بل فصله عن مفاهيم اإليامن والقيود األخالقية املالزمة هلا ً
فلم ينفصل عن الدين قط .والواقع أن الدين كان هو ملهمه وقوته الدافعة الرئيسية .ففي اإلسالم
ظهرت الفلسفة والعلم م ًعا إىل الوجود ال ليحال حمل ألوهية الدين (البدائية) ،ولكن لتفسريها
عقل ًيا ،إلقامة الدليل عليها ومتجيدها .ومن هنا فليس عجي ًبا أن يكون العلم اإلسالمي مل جيرد يف
دائام يف خدمة
أيام يوم من األيام من الصفات اإلنسانية – كام حدث يف الغرب – ولكنه كان ً
اإلنسان .وبينا أكره العلم الغريب يف عهد مبكر نسب ًيا عىل اختاذ سبيل التخصص ،بحيث أمسى كل
كثريا أو قلي ً
ال – يف عزلة ،ظل العلم اإلسالمي شمول ًيا ،جيهد من أجل
فرع من فروعه يعمل – ً
الوحدة ،وهي وحدة يلعب فيها كل من الكون املادي واهلل واإلنسان دوره احلاسم)()1

ويتحدث عن تفوق املسلمني العلمي ،فيقول( :واحلقيقة التارخيية التي ال ريب فيها هي أن
املسلمني وفقوا ،طوال مخسة قرون كاملة ،إىل القيام بخطوات حاسمة يف خمتلف العلوم من غري
أن يديروا ظهورهم للدين وحقائقه ،وأهنم وجدوا يف ذلك االنصهار عامل ترسيع وإنجاح ،ال
عامل تعويق وإحباط)()2

قلت :إن هذا رجل فاضل حقا ..إنه حيمل تقديرا عظيام لإلسالم يندر أن نجد مثله.
قال :صدقت ..ففي كلامته من نفحات الصدق ما يدل عىل أن عالقته باإلسالم أعمق من
أن تنحرص يف تلك الشهادات.
آرنولد توينبي:

( )1اإلسالم والعرب ،ص .281 – 280
( )2اإلسالم والعرب ،ص .281
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من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (آرنولد توينبي) ( ،)1فسألت
الغريب عنه ،فقال :هذا رجل من عقالء الغرب ..ولشهاداته قيمة عليا ،باعتبارها تنبع من نظرة
تارخيية عميقة ،فالرجل مل يكن يرسد األحداث فقط ،أو يكتفي بتحليلها ليال سطحيا ،وإنام
حياول سرب أغوارها.
قلت :أسمع هبذا الرجل كثريا ..ولكني مل أكن أعلم أن له من الفهم يف اإلسالم ما يتيح له
أن يتحدث عنه.
قال :كيف يكون لعامل باحلضارات أن ال يعرف أعمق احلضارات وأشملها وأكثرها إنسانية،
وأطوهلا عمرا.
قلت :صدقت ..لقد بث فينا من اإلحباط ما جعلنا ننزل من التواضع إىل الذلة.
قال :سأذكر لك بعض شهادات هذا الرجل ..وهي ـ كغريها ـ خيتلط فيها احلق بسوء الفهم..
فمن تلك الشهادات قوله يف بيان كون النظام اإلسالمي بام متيز به من شمولية هو السبب يف
انتشار اإلسالم( :لقد كرس حممد حياته لتحقيق رسالته يف كفالة هذين املظهرين يف البيئة
االجتامعية العربية ومها الوحدانية يف الفكرة الدينية ،والقانون والنظام يف احلكم .وتم ذلك فع ً
ال
بفضل نظام اإلسالم الشامل الذي ضم بني ظهرانيه الوحدانية والسلطة التنفيذية م ًعا ..فغدت
لإلسالم بفضل ذلك قوة دافعة جبارة مل تقترص عىل كفالة احتياجات العرب ونقلهم من أمة
جهالة إىل أمة متحرضة ،بل تدفق اإلسالم من حدود شبه اجلزيرة ،واستوىل عىل العامل السوري

( )1آرنولد توينبي :املؤرخ الربيطاين املعارص ،الذي انصبت معظم دراساته عىل تاريخ احلضارات ،وكان أبرزها – وال
ريب – مؤلفه الشهري (دراسة للتاريخ) الذي رشع يعمل فيه منذ عام  1921وانتهى منه عام  ،1961وهو يتكون من اثني عرش
خمترصا يف
جز ًءا عرض فيها توينبي لرؤيته احلضارية للتاريخ .ولقد وضع املسرت سومر فيل – ت إرشاف توينبي نفسه –
ً
جزأين هلذا العمل الواسع بسط فيه مجيع آراء املؤلف مستخد ًما عباراته األصلية يف معظم األحيان ،وحذف الكثري من األمثلة
واآلراء دون إخالل بالسياق العام للكتاب ،وهذا املخترص هو الذي ترجم إىل العربية يف أربعة أجزاء ،وهو املعتمد يف هذه
النقول.
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بأ

ه من سواحل األطاليس إىل شواطئ السهب األورايس)()1

وقد دث عن امتداد تاثري النبي  باعتباره قدوة حمبوبا يف األجيال البعيدة لألمة
اإلسالمية ،فقال( :لقد أخذت سرية الرسول العريب بألباب أتباعه ،وسمت شخصيته لدهيم إىل
أعىل عليني ،فآمنوا برسالته إيامنًا جعلهم يتقبلون ما أوحي به إليه وأفعاله كام سجلتها السنة،
مصدرا للقانون ،ال يقترص عىل تنظيم حياة اجلامعة اإلسالمية وحدها ،بل يرتب كذلك عالقات
ً
املسلمني الفا

ني برعاياهم غري املسلمني الذين كانوا يف بداية األمر يفوقوهنم عد ًدا)()2

و دث عن صفاء التوحيد اإلسالمي مقارنة بام حصل للمسيحية ،فقال( :إن اإلسالم قد
أعاد توكيد وحدانية اهلل ،يف مقابل الضعف البادي يف متسك املسيحية هبذه احلقيقة اجلوهرية)()3

و دث عن التنوير اإلسالمي املرتبط بالتوحيد ،فقال( :يف غضون القرن السابع امليالدي،
جد يف النقاش عامل جديد ،كأنه ممثل جديد ظهر عىل مرسح األحداث التارخيية عىل نحو رائع
ومثري .فقد نشأ حينئذ دين جديد مكتمل النمو .كان اإلسالم يتعصب للتوحيد ويناهض التصوير
مثلام يبتغي أي هيودي ،وبفضل ما حققه أنصاره يف امليدان احلريب من نجاح متوال – وبعد ذلك
خطريا جديدً ا يشغل تفكريهم ..إن
أمرا
بقليل يف املجال التبشريي كذلك – واجه املسيحيون ً
ً
انتصارات العرب املسلمني األولني قد ألقت وقو ًدا جديدً ا عىل املجادالت التي ظلت تدور أمدً ا
ال حول (وثنية) املسيحية)()4
طوي ً

توماس كاراليل:

( )1خمترص دراسة للتاريخ.381 / 10 :
( )2خمترص دراسة للتاريخ.98 / 3 :
( )3خمترص دراسة التاريخ.164 / 3:
( )4خمترص دراسة التاريخ ،64 / 4:وانظر يف هذا رسالة (ثامر من شجرة النبوة) ،فصل (اخلالص)
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من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (توماس كاراليل) ( ،)1فسألت
الغريب عنه ،فقال :هذا كاتب إنجليزي ..وهو أشهر من نار عىل علم ..وقد كتب عن رسولنا
 كالما يستحق عليه كل الثناء.
فمن ذلك قوله يف إثبات نبوة رسول اهلل  ..وهو منطق ال يقل عن منطق أي متكلم يف
العقيدة اإلسالمية( :هل رأيتم قط ..أن رج ً
ال كاذ ًبا يستطيع أن يوجد دينًا عج ًبا ..إنه ال يقدر أن
عليام بخصائص اجلري واجلص والرتاب وما شاكل ذلك فام
يبني بيتًا من الطوب! فهو إ ًذا مل يكن ً
جديرا أن يبقى
ذلك الذي يبنيه ببيت وإنام هو تل من األنقاض وكثيب من أخالط املواد ،وليس ً
عىل دعائمه اثني عرش قرنًا يسكنه مائتا مليون من األنفس ،ولكنه جدير أن تنهار أركانه فينهدم
فكأنه مل يكن .وإين ألعلم أن عىل املرء أن يسري يف مجيع أموره طبق قوانني الطبيعة وإال أبت أن
جتيب طلبته ..كذب ما يذيعه أولئك الكفار وإن زخرفوه حتى ختيلوه ً
حقا ..وحمنة أن ينخدع
الناس شعو ًبا وأممًا هبذه األضاليل)()2

ويقول مؤكدا عدم وجود أي مصدر يمكن أن يستند إليه رسول اهلل  غري مصدر الوحي
دروسا عىل أستاذ أبدً ا وكانت صناعة اخلط حديثة العهد آنذاك يف بالد
اإلهلي( :إن حممدً ا مل يتلق
ً
العرب ،ويظهر يل أن احلقيقة هي أن حممدً ا مل يكن يعرف اخلط والقراءة ( ،)3وكل ما تعلم هو
عيشة الصحراء وأحواهلا وكل ما وفق إىل معرفته هو ما أمكنه أن يشاهده بعينيه ويتلقى بفؤاده من
( )1توماس كاراليل (  ) 1881 – 1795الكاتب اإلنجليزي املعروف ،من آثاره( :األبطال) ( ،)1940وقد عقد فيه
فصالً رائ ًعا عن النبي( ،الثورة الفرنسية) وغريها.
( )2األبطال ،ص .43
ِ
الر قسول النَّبِ َّي ْاألق ِّم َّي ا َّل ِذي
( )3وهي حقيقة تدل عليها كل األدلة ،فاهلل تعاىل وصف النبي باألمية ،فقال ﴿:ا َّلذين يتَّبِ قعون َّ
حيل هلم ال َّطيب ِ
اهم ع ِن املْقنْك ِر و ق ِ
ِ
جيدق ونه م ْكتقوب ًا ِعنْد قهم ِيف التَّور ِاة و ْ ِ
األن ِ
ْج ِ
ات و قحي ِّر قم عليْ ِه قم ْ
اخلبائِث
ِّ
ْ
ِ ق
قق
يل ي ْأ قم قر قه ْم ِباملْ ْع قروف وينْه ق ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
رصو قه وا َّتب قعوا النور ا َّل ِذي قأن ِْزل مع قه قأولئِك قه قم
ويض قع عن قْه ْم إ ْرص قه ْم و ْاألغْالل ا َّلتي كان ْت عليْ ِه ْم فا َّلذين آمنقوا بِه وعزَّ قرو قه ون ق
املْق ْفلِحون) (ألعراف ،)157:وقال تعاىل ﴿:ف ِ
آمنقوا ِباهللَِّ ور قسولِ ِه النَّبِ ِّي ْاألق ِّم ِّي ا َّل ِذي قيؤْ ِم قن بِاهللَِّ وكلِامتِ ِه واتَّبِ قعو قه لع َّل قك ْم
ق
ْهتتدق ون)(ألعراف :من اآلية ..)158ولو مل يكن  أميا لواجهه اجلميع مكذبني هذا الزعم ،وهو مل حيصل.
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هذا الكون العديم النهاية ..أنه مل يعرف من العامل وال من علومه إال ما تيرس له أن يبرصه بنفسه أو
يصل إىل سمعه يف ظلامت صحراء العرب ،ومل يرضه ..أنه مل يعرف علوم العامل ال قديمها وال
حديثها ألنه كان بنفسه غن ًيا عن كل ذلك .ومل يقتبس حممد من نور أي إنسان آخر ومل يغرتف من
مناهل غريه ومل يك يف مجيع أشباهه من األنبياء والعظامء – أولئك الذين أشبههم باملصابيح اهلادية
يف ظلامت الدهور – من كان بني حممد وبينه أدنى صلة وإنام نشأ وعاش وحده يف أحشاء
الصحراء ..بني الطبيعة وبني أفكاره)()1

ويتحدث عن أوصاف رسول اهلل  والتي يل أن يكون مدعيا أو كاذبا ،فيقول( :لوحظ
مفكرا وقد سامه رفقاؤه األمني – رجل الصدق والوفاء –
عىل حممد منذ صباه أنه كان شا ًبا
ً
الصدق يف أفعاله وأقواله وأفكاره .وقد الحظوا أنه ما من كلمة خترج من فيه إال وفيها حكمة
بليغة .وإين ألعرف عنه أنه كان كثري الصمت يسكت حيث ال موجب للكالم ،فإذا نطق فام شئت
من لب ..وقد رأيناه طول حياته رج ً
كريام ًّبرا رؤو ًفا تق ًيا
ال راسخ املبدأ صارم العزم بعيد اهلم ً
حرا ،رج ً
فاض ً
خملصا ،وهو مع ذلك سهل اجلانب لني العريكة ،جم البرش
ال شديد اجلد ً
ال ً
والطالقة محيد العرشة حلو اإليناس ،بل ربام مازح وداعب ،وكان عىل العموم تيضء وجهه
عظيام بفطرته ،مل تثقفه مدرسة
ابتسامة مرشقة من فؤاد صادق ..وكان ذكي اللب ،شهم الفؤادً ..
وال هذبه معلم وهو غني عن ذلك ..فأدى عمله يف احلياة وحده يف أعامق الصحراء)()2

ويتحدث عن دليل آخر لنبوة رسول اهلل  يف غاية العمق ،فيقول( :ومما يبطل دعوى
القائلني أن حممدً ا مل يكن صاد ًقا يف رسالته ..أنه قض عنفوان شبابه وحرارة صباه يف تلك العيشة
اهلادئة املطمئنة مع خدجية مل حياول أثناءها إحداث ضجة وال دوي ،مما يكون وراءه ذكر وشهرة
وجاه وسلطة ..ومل يكن إال بعد أن ذهب الشباب وأقبل املشيب أن فار بصدره ذلك الربكان الذي
( )1األبطال ،ص .5
( )2األبطال ،ص .51 – 50
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ال وشأنًا عظيام)()1
كان هاج ًعا وثار يريد أمرا جلي ً

ً

ً

ويتحدث عن إخالص رسول اهلل  وعفافه وزهده ،وهو من أكرب دالئل صدقه ،فيقول:
وخريا
(لقد كان يف فؤاد ذلك الرجل الكبري ابن القفار والفوات العظيم النفس ،اململوء رمحة
ً
وبرا وحكمة وحجى وهنى ،أفكار غري الطمع الدنيوي ،ونوايا خالف طلب السلطة
وحنانًا ً
واجلاه .وكيف وتلك نفس صامتة كبرية ورجل من الذين ال يمكنهم إال أن يكونوا خملصني
جادين؟فبينام نرى آخرين يرضون باالصطالحات الكاذبة ويسريون طبق اعتبارات باطلة .إذ
ترى حممدً ا مل يرض أن يلتفع باألكاذيب واألباطيل .لقد كان منفر ًدا بنفسه العظيمة وبحقائق
األمور والكائنات ،لقد كان

الوجود يسطع لعينيه بأهواله وخماوفه ومباهره ،ومل يكن هنالك

من األباطيل ما حيجب ذلك عنه ،فكأنه لسان حال ذلك الرس يناجيه :هاآنذا ،فمثل هذا
اإلخالص ال خيلو من معنى إهلي مقدس ،وما كلمة مثل هذا الرجل إال صوت خارج من صميم
قلب الطبيعة ،فإذا تكلم فكل اآلذان برغمها صاغية وكل القلوب واعية .وكل كالم ما عدا ذلك
هباء وكل قول جفاء)()2

وهو ال يكتفي بتلك الشهادات ،بل يرصح بحبه لرسول اهلل  ..وهو يعترب ذلك احلب
رضوريا ،فام يف حممد  من صفات الكامل ال حيمل القلوب إال عىل احلب ،يقول( :إين ألحب
حممدً ا لرباءة طبعه من الرأي والتصنع .ولقد كان ابن القفار هذا رج ً
ال مستقل الرأي ال يعول إال
ربا ولكنه مل يكن ذليالً ،فهو قائم يف ثوبه املرقع كام
عىل نفسه وال يدعي ما ليس فيه ومل يكن متك ً
أوجده اهلل وكام أراده ،خياطب بقوله احلر املبني قيارصة الروم وأكا ة العجم يرشدهم إىل ما
جيب عليهم هلذه احلياة وللحياة اآلخرة .وكان يعرف لنفسه قدرها ..وكان رج ً
ال مايض العزم ال

( )1األبطال ،ص .51
( )2األبطال ،ص .52 – 51
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يؤخر عمل اليوم إىل غد)()1

وهو يرد بشدة وصدق وإخالص عىل الذين يتصورون كذب رسول اهلل  ،فيقول( :لقد
أصبح من أكرب العار عىل أي فرد متدين من أبناء هذا العرص أن يصغي إىل ما يظن من أن دين
اإلسالم كذب وأن حممدً ا ،وحاشاه خداع مزور ،وأن لنا أن نحارب ما يشاع من مثل هذه األقوال
السخيفة املخجلة ،فإن الرسالة التي أداها ذلك الرسول ما زالت الرساج املنري مدة اثني عرش قرنًا
لنحو مائتني مليون من الناس أمثالنا ،خلقهم اهلل الذي خلقنا .أفكان أحدكم يظن أن هذه الرسالة
التي عاش هبا ومات عليها هذه املاليني الفائقة احلرص واإلحصاء ،كذبة وخدعة؟أما أنا فال
أستطيع أن أرى هذا الرأي أبدً ا ،ولو أن الكذب والغش يروجان عند خلق اهلل هذا الرواج
ويصادفان منهم مثل ذلك التصديق والقبول ،فام الناس إال بله وجمانني وما احلياة إال سخف
وعبث وأضلولة كان األوىل هبا أال ختلق)()2

ويتحدث عن تصوره حلقيقة اإلسالم ،فتجد له من فهم حقيقة اإلسالم ما يملؤك بالعجب،
فيقول( :ال إله إال اهلل ،وحده ال رشيك له) هو احلق ،وكل ما خاله باطل ،خلقنا ويرزقنا ..إن
اإلسالم هو أن نسلم األمر هلل ،ونذعن له ،ونسكن إليه ،ونتوكل عليه ،وأن القوة كل القوة هي
يف االستقامة حلكمته ،والرضا بقسمته أ ًيا كانت يف هذه الدنيا ويف اآلخرة ،ومهام يصبنا به اهلل ولو
كان املوت الزؤام فلنتلقه بوجه مبسوط ونفس مغتبطة راضية ونعلم أنه اخلري وأن ال خري إال هو.
ولقد قال شاعر األملان (غيته)( :إذا كان ذلك هو اإلسالم فكلنا إذن مسلمون) .نعم كل من كان
فاض ً
مسلام ..إن من السخف أن جيعل
ال رشيف اخللق فهو متخلق بأخالق اإلسالم ،وإن مل يكن ً
اإلنسان من دماغه الضئيل ميزانًا للعامل وأحواله .بل عليه أن يعتقد أن للكون قانونًا عاد ً
ال ،وإن
غاب عن إدراكه ،وأن اخلري هو أساس الكون والصالح روح الوجود ..عليه أن يعرف ذلك
( )1األبطال ،ص .64
( )2األبطال ،ص .43 – 42
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ويعتقده ويتبعه يف سكون وتقوى)()1

ويتحدث عن إعجابه بالقيم التي جاء هبا اإلسالم ،فيقول( :يف اإلسالم خلة أراها من
أرشف اخلالل وأجلها وهي التسوية بني الناس .وهذا يدل عىل أصدق النظر وأصوب الرأي.
فنفس املؤمن راجحة بجميع دول األرض ،والناس يف اإلسالم سواء .واإلسالم ال يكتفي بجعل
حتام عىل كل مسلم ،وقاعدة من قواعد اإلسالم ثم يقدرها
الصدقة سنة حمبوبة بل جيعلها ً
فرضا ً
بالنسبة إىل ثروة الرجل ..مجيل واهلل هذا ،وما هو إال صوت اإلنسانية ،صوت الرمحة واإلخاء
واملساواة)()2

وهو حيث قومه وغريهم ليعرفوا قيمة اإلسالم ،واملعاين النبيلة التي حيملها ،فيقول( :هذا
الدين اإلسالم فيه للمبرصين أرشف معاين الروحانية وأعالها ،فاعرفوا له قدره وال تبخسوه
حقه .ولقد مض عليه مئتان وألف عام وهو الدين القويم الرصاط املستقيم خلمس العامل .وما
يزال فوق ذلك دينًا يؤمن به أهله من حبات أفئدهتم .وال أحسب أن أمة من النصارى اعتصموا
بدينهم اعتصام املسلمني بإسالمهم ،إذ يوقنون به كل اليقني ويواجهون به الدهر واألبد ..وأن
كلمة التوحيد والتكبري والتهليل لرتن آناء الليل وأطراف النهار يف إرواء تلك املاليني الكثيفة.
وأن الفقهاء ذوي الغرية يف اهلل والتفاين يف حبه ليأتون شعوب الوثنية باهلند والصني واملاالي
ماليزيا فيهدمون أضاليلهم ويشيدون مكاهنا قواعد اإلسالم ،ونعم ما يفعلون)()3

ويتحدث عن الثامر العظيمة التي حققها اإلسالم يف فرتة وجيزة ،فيقول( :لقد أخرج اهلل
العرب باإلسالم من الظلامت إىل النور وأحيا به من العرب أمة هامدة ..وهل كانت إال فئة من
جوالة األعراب خاملة فقرية جتوب الفالة منذ بدء العامل ال يسمع هلا صوت وال س منها حركة

( )1األبطال ،ص .54 – 53
( )2األبطال ،ص .65
()3األبطال ،ص .66
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فأرسل اهلل هلم نب ًيا بكلمة من لدنه ورسالة من قبله فإذا اخلمول قد استحال شهرة والغموض
نباهة والضعة رفعة والضعف قوة والرشارة ً
حريقا ،ووسع نوره األنحاء ..وعقد شعاعه الشامل
باجلنوب واملرشق باملغرب ،وما هو إال قرن بعد هذا احلادث حتى أصبح لدولة العرب رجل يف
ودهورا مديدة بنور الفضل والنبل
اهلند ورجل يف األندلس ،وأرشقت دولة اإلسالم حق ًبا عديدة
ً
واملروءة والبأس والنجدة ،ورونق احلق واهلدى عىل نصف املعمورة .وكذلك اإليامن عظيم وهو
مبعث احلياة ومنبع القوة ،ومازال لألمة رقي يف درج الفضل ..مادام مذهبها اليقني ومنهاجها
اإليامن)()1

أصابني انبهار شديد ملا ذكره الغريب عن هذا الرجل الفاضل من هذه الشهادات ،فقلت:
إن هذا ليس جمرد صديق ..إنه يكاد يكون أخا لنا يف الدين ..بل ال أشك أنه كذلك ..ولعله تأثر
بمؤمن آل فرعون ،فراح يكتم إيامنه ليتمكن من نرصة اإلسالم ،كام متكن مؤمن آل فرعون من
نرصة موسى.
قال الغريب :صدقت ..فهو يف نصائحه لقومه حيمل أريج تلك النفحات التي دث هبا
مؤمن آل فرعون.
وقد أخرب مونتجومري وات عن تأثري تلك النصائح يف الغرب ،فقال( :منذ أن قام كارليل
بدراسته عن حممد يف كتابه (األبطال وعبادة البطل) أدرك الغرب أن هناك أسبا ًبا وجيهة لالقتناع
بصدق حممد .إذ إن عزيمته يف مل االضطهاد من أجل عقيدته ،واخللق السامي للرجال الذين
وأخريا عظمة عمله يف منجزاته األخرية ،كل ذلك يشهد
آمنوا به ،وكان هلم بمثابة القائد،
ً
باستقامته التي ال تتزعزع .فاهتام حممد بأنه دجال يثري من املشاكل أكثر مما حيل .ومع ذلك فليس
هناك شخصية كبرية يف التاريخ حط من قدرها يف الغرب كمحمد .فقد أظهر الكتاب الغربيون
ميلهم لتصديق أسوأ األمور عن حممد وكلام ظهر أي تفسري نقدي لواقعة من الوقائع ممكنًا قبوله.
( )1األبطال ،ص .67 – 66
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وال يكفي ،مع ذلك ،يف ذكر فضائل حممد أن نكتفي بأمانته وعزيمته إذا أردنا أن نفهم كل يشء
عنه .وإذا أردنا أن نصحح األغالط املكتسبة من املايض بصدده فيجب علينا يف كل حالة من
احلاالت ،ال يقوم الدليل القاطع عىل ضدها ،أن نتمسك بصالبة بصدقه .وجيب علينا أن ال ننسى
أيضا أن الدليل القاطع يتطلب لقبوله أكثر من كونه ممكنًا وأنه يف مثل هذا املوضوع يصعب
عندئذ ً
احلصول عليه)()1

اليتنر:
من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (اليتنر) ( ،)2فسألت الغريب
عنه ،فقال :هذا رجل من الباحثني الصادقني ،وهو ال يقل عن صاحبنا السابق ،فكالمها انتدب
ليدعو قومه إىل اإلسالم.
وسأذكر لك من شهاداته ما يثبت لك ذلك:
لقد دث عن أصالة رسالة النبي  ..بل هو يرصح أن ما كان يتلقاه حممد  وحي
اقتباسا
ديني اليهود والنصارى أقول بأن ما علمه حممد ليس
ً
يوحى ،فقال( :بقدر ما أعرف من ْ
بل قد (أوحي إليه به) وال ريب بذلك طاملا نؤمن بأنه قد جاءنا وحي من لدن عزيز عليم .وإين
بكل احرتام وخشوع أقول :إذا كان تضحية الصالح الذايت ،وأمانة املقصد ،واإليامن القلوب
الثابت ،والنظر الصادق الثاقب بدقائق وخفايا اخلطيئة والضالل ،واستعامل أحسن الوسائط
إلزالتها ،فذلك من العالمات الظاهرة الدالة عىل نبوة حممد وأنه قد أوحي إليه)()3

و دث عن الدور التصحيحي الذي جاء به رسول اهلل  لألديان املحرفة ،فقال( :إن
الديانة النرصانية التي ود حممد إعادهتا ألصلها النقي كام برش هبا املسيح ختالف التعاليم الرسية
( )1حممد يف مكة ،ص .94
( )2هو باحث إنكليزي ،حصل عىل أكثر من شهادة دكتوراه يف الرشيعة والفلسفة والالهوت ،وزار األستانة عام ،1854
كام طوف بعدد من البالد اإلسالمية والتقى برجاالهتا وعلامئها.
( )3دين اإلسالم ،ص .5 – 4
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التي أذاعها بولس واألغالط الفظيعة التي أدخلها عليها شيع النصارى ..ولقد كانت آمال حممد
وأمانيه أن ال ختصص بركة دين إبراهيم لقومه خاصة ،بل تعم الناس مجي ًعا ،ولقد صار دينه
الواسطة إلرشاد ومتدن املاليني من البرش ،ولوال هذا الدين للبثوا غرقى يف التوحش واهلمجية،
وملا كان هلم هذا اإلخاء املعمول به يف دين اإلسالم)()1

ويرد بصدق وإخالص عىل شبهة تعدد زوجات رسول اهلل  ،فيقول( :ملا بلغ السنة
اخلامسة والعرشين من العمر تزوج امرأة عمرها (أربعون عا ًما ،وهذه تشابه امرأة عمرها مخسون
عا ًما يف أوربا ،وهي أول من آمن برسالته املقدسة ..وبقيت خدجية معه عرشين عا ًما مل يتزوج
مخسا ومخسني سنة صار يتزوج الواحدة بعد األخرى.
عليها قط حتى ماتت .وملا بلغ من العمر ً
لكن ليس من االستقامة والصدق أن ننسب ما ال يليق لرجل عظيم رصف كل ذاك العمر
بالطهارة والعفاف فال ريب أن لزواجه بسن الكرب أسبا ًبا حقيقية غري التي يتشدق هبا كتاب
النصارى هبذا اخلصوص ،وما هي تلك األسباب يا ترى؟وال ريب هي شفقته عىل نساء أصحابه
الذين قتلوا)()2

و دث عن دالئل صدق النبوة ،فقال( :مرة ،أوحى اهلل تعاىل إىل النبي وح ًيا شديد املؤاخذة
ألنه أدار وجهه عن رجل فقري أعمى ليخاطب رج ً
ال غن ًيا من ذوي النفوذ ،وقد نرش ذاك الوحي،
فلو كان كام يقول أغبياء النصارى بحقه ملا كان لذاك الوحي من وجود)()3

وهو يدعو قومه الحرتام حممد  ..بل اإليامن به ..فيقول( :إين ألجهر برجائي بمجيء
عظيام وذلك باحرتامهم حممدً ا ،وال ريب يف أن
اليوم الذي به حيرتم النصارى املسيح احرتا ًما ً
املسيحي املعرتف برسالة حممد وباحلق الذي جاء به هو املسيحي الصادق)()4
( )1دين اإلسالم ،ص .5
( )2دين اإلسالم ،ص  ،13 – 12وانظر تفاصيل الرد عىل هذه الشبهة يف رسالة (النبي املعصوم) من هذه السلسلة.
( )3دين اإلسالم ،ص .133 – 132
( )4دين اإلسالم ،ص .6
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وهو يتحدث عن عدم وجود الوسائط يف اإلسالم بني اهلل وعباده ،فيقول( :كل مسلم قيم
ومهيمن عىل دينه مباح له التكلم بخصوص األمور الدينية فليس هو ً
رقيقا للمشايخ .يعبد اهلل
وحده ال حيتاج إىل وسيط ،وإنام كان متى أدركته أوقات الصالة فهنالك حمل لعبادته ،ولعلامء
املسلمني احلرية التامة لالحرتاف واالشتغال ولكن أكثر علامئهم يتعاطون تعليم الدين للناس.
وأي مسلم يستطيع أن يقول( :إين بتسليم نفيس إلرادة اهلل) نائب عن الدين الذي علمه حممد.
واحلق يقال بأن كافة املسلمني يف الدنيا مرشدون هبذا اهلدى االجتامعي)()1

ويتحدث عن مزايا الشعائر اإلسالمية املختلفة ،فيقول( :الصالة عامدها الطهارة والنظافة،
ومعلوم أن النظافة من اإليامن والوضوء والصالة هلام أعامل دقيقة جدً ا وليس بإمكان أحد
القسيسني أن يقول بحق أحد النصارى بأننا نستطيع تعلمها من أي مسلم نصادفه .وأما الزكاة
فيحق هلا أن تدعى (الصالة النقدية) ..ولكي تكون مقبولة عند اهلل فمن الواجب عىل املزكني أن
يبينوا ملكيتهم ملا وهبوه رشعً ا وال جيوز أن يكون فيه ما حرم كسبه ..وكل من يعطي فوق فريضة
الزكاة فأجره عىل اهلل .واحلج إىل مكة (املرشفة) مهم جدً ا ألنه يتكون منه اجتامع املسلمني من كافة
أقطار العامل ويتأتى عنه التعارف واال اد ،وهذا يشء ليس للنصارى فيه من نصيب .وفوق هذا
فإنه من أقوى العوامل واألسباب عىل نرش العلم واآلداب ..أما الصوم فهو مترين يعتاده اإلنسان
وله نفع عظيم ،كام أن الطهارة والنظافة معقوالن ،كذلك الصوم املتمم لألحوال الصحية التي
يطلبها الطبيب)()2

ورد عىل شبهة (االسرتقاق) ،فيقول( :إنا نرى األغبياء من النصارى يؤاخذون دين اإلسالم
كأنه هو الذي قد سن االسرتقاق ،مع أن حممدً ا قد حض عىل عتق الرقاب وهذه أسمى واسطة

( )1دين اإلسالم ،ص .6
( )2دين اإلسالم ،ص .8 – 7
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إلبطاله حقيقة)()1

و دث عن مزايا الترشيعات اإلسالمية املختلفة ،فقال( :احلق يقال إن االمتناع عن أكل
حلم اخلنزير ورشب املسكر واللحم الذي مل حيسن ذبحه ،وإزالة كل مرض ،وغري ذلك من األشياء
التي هنى عنها اإلسالم ،ملن أعظم األمور النافعة للعاملني هبا وليست إلتعاهبم)()2

وقال( :يف املساجد ترى املساواة التامة بني املصلني فال يوجد فيها مقاعد خاصة بأحد ،وأي
إمام يمكنه أن يؤم املصلني .وال يوجد منظر أهبج من منظر مجاعة املسلمني يصلون وهم خاشعون
صامتون)()3

وقال( :إن الزواج عند املسلمني جيل عام رماهم به كق تاب النصارى .والقول بأنه ال يوجد
حد للزواج والطالق عند املسلمني فغري صحيح ،والطالق عندهم ليس هو باألمر اهلني ،فعدا
عن وجود املحكمني فعىل الرجل أن يدفع صداقها املسمى عند إجراء العقد وهذا غال ًبا يكون
فوق ما يقدر زوجها عىل إيفائه بسهولة ،فمركز املرأة باإلسالم قوي مؤمن من الطالق .إن
أمرا روح ًّيا ومع ذلك نرى عقدة النكاح حمرتمة عند املسلمني
النصارى والبوذيني يرون الزواج ً
أكثر مما هي حمرتمة يف البالد املسيحية ..ويسوءين أن أذكر ما ليس يل مناص من ذكره وهو أنني
سكنت بني املسلمني أرب ًعا ومخسني عا ًما ابتداءها سنة  1848فمع وجود التساهل يف أمر الطالق
عندهم وعرسه عند النصارى ،فقد وقع حوداث طالق عند النصارى أكثر مما وقع عند املسلمني
بكثري .وإين أقول احلق بأن الشفقة واإلحسان عند املسلمني نحو عياهلم والغرباء واملسنني والعلامء
ملثال ن
جمد جيب عىل النصارى أن يقتدوا به)()4
ويرد عىل شبهة تعدد الزوجات ،فيقول( :أما تعدد الزوجات ..فإنا بقطع النظر عن منافعه
( )1دين اإلسالم ،ص  ،7وانظر الرد املفصل عىل هذه الشبهة يف رسالة (رمحة للعاملني) من هذه السلسلة.
( )2دين اإلسالم ،ص .8
( )3دين اإلسالم ،ص .9
( )4دين اإلسالم ،ص .11 – 10
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احلقيقية ،ألنه يقلل النساء األماكن التي هن فيه أكثر من الرجال ،وبقطع النظر عن أنه يقلل وجود
املومسات وأرضارهن ،ويمنع مواليد الزنا ،فال يمكننا أن ننكر بأن أكثر املسلمني ذو زوجة واحدة
رشا عظيم عليهم
والسبب يف ذلك هو تعليم دين اإلسالم لقد أتى حممد بني أمة تعد والدة األنثى ًّ
وهكذا كانوا يئدوهنا ،ومل يكن للرجال حد يقفون عنده من جهة الزواج وكانوا يعدون النساء من
مجلة املتاع ويرثوهنا من بعد موت بعلها .فجعل هلذه احلالة حدًّ ا فال يقدر الرجل أن يتزوج بأكثر
قادرا عىل كل
من أربع نساء برشط املساواة بينهن يف كل يشء حتى باملحبة والوداد ،فإن مل يكن ً
ذلك فال يباح له بأن يتزوج غري واحدة .ومن يتدبر رشيعته يرى أنه قد حض عىل الزواج بامرأة
عظيام ،فإهنا بعد ما كانت تعد كمتاع مملوك صارت
واحدة ،ولقد رفع مقام املرأة ورقاها رق ًّيا ً
مالكة ،وحكمها مؤيد وحقوقها حمفوظة)()1

ويتحدث عن اآلثار الصحية للرشائع املرتبطة بالزواج يف اإلسالم ،فيقول( :أما بخصوص
الرهبانية فليس هلا وجود يف اإلسالم ،وتكاد ال ترى امرأة غري متزوجة ،وقصاص الزنا مت ن
ساو فيه
الرجل واملرأة ..والرشيعة اإلسالمية ال تسمح بإهانة أوالد اململوكة ،وهم يرثون أبناءهم مع
أوالد السيدة ..وليس يف اإلسالم حمالت للفاجرات وال قانون يبيح انتشار املومسات.
ومسامرات املسلمني العمومية خري مما هي يف أوروبا .ومسامرات شبان املسلمني يف املدارس خري
كثريا من كالم شبان اإلنكليز لو قاله أحد
وأطهر من مسامرات شبابنا ..واحلق أوىل أن يقال فإن ً
يف بالد املسلمني لنال قائله القصاص الصارم .وللمرأة املسلمة مركز رشعي خري من مركز املرأة
اإلنكليزية بكثري)()2

سكت الغريب ،فلم أملك إال أن أقول :ما هذا إال مؤمن آخر من آل اإلنجليز يكتم إيامنه.
قال :صدقت ..فاحلب الذي متتلئ به هذه الشهادات يستحيل أن يكون منبعه اللسان
( )1دين اإلسالم ،ص .11
( )2دين اإلسالم ،ص .15 – 14
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املجرد.
هربرت جورج ولز:
من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (هربرت جورج ولز)(،)1
فسألت الغريب عنه ،فقال :هذا رجل ال يقل عن أخويه (كاراليل) و(البتنز) محاسة وصدقا ،فقد
مارس هو اآلخر ما يامرسه كل متكلم مسلم من الدفاع عن نبيه وإسالمه.
فمن شهاداته قوله يف بيان دليل عميق من أدلة نبوة رسول اهلل ( :هل تراك علمت قط أن
ً
رج ً
صديقا؟ ذلك أن من عرفوا حممدً ا أكثر من
ال عىل غري كريم السجايا مستطيع أن يتخذك
غريهم ،كانوا أشد الناس إيامنًا به .وقد آمنت به خدجية كل حياته عىل أهنا ربام كانت زوجة حمبة.
فأبو بكر شاهد أفضل وهو مل يرتدد قط يف إخالصه .كان يؤمن بالنبي ومن العسري عىل أي إنسان
يقرأ تلك األيام إال يؤمن بأيب بكر ،وكذلك عيل فإنه خاطر بحياته من أجل النبي يف أحلك أيامه
سوا ًدا)()2

ومن شهاداته شهادته حول سمو القيم التي نادى هبا رسول اهلل ( :حج حممد حجة
الوداع من املدينة إىل مكة ،قبل وفاته بعام ،وعند ذاك ألقى عىل شعبه موعظة عظيمة ..إن أول
فقرة فيها جترف أمامها كل ما بني املسلمني من هنب وسلب ومن ثارات ودماء ،وجتعل الفقرة
األخرية منها الزنجي املؤمن عد ً
ال للخليفة ..إهنا أسست يف العامل تقاليد عظيمة للتعامل العادل
الكريم ،وإهنا لتنفخ يف الناس روح الكرم والسامحة ،كام أهنا إنسانية السمة ممكنة التنفيذ ،فإهنا

( )1هربرت جورج ولز ( H. G. Wells )1946 – 1866الكاتب واألديب الربيطاين املعروف .حصل عىل بكالوريوس
العلوم سنة  ، 1888توىل التدريس بضع سنني ثم انرصف للتأليف .اشتهر بقصصه الذي يعتمد اخليال العلمي من مثل (آلة
الزمن) و(الرجل اخلفي) ،فضالً عن رواياته النفسية واالجتامعية من مثل (ميكا فيليل اجلديد) و(الزواج) .ومل يغفل ولز البحث
يف التاريخ فأنجز عام ( 1920معامل تاريخ اإلنسانية) وأعقبه بـ(موجز تاريخ العامل) .وكان آخر كتاب أصدره هو (العقل يف
أقىص تواتراته) ( .)1944ولولز كتاب يف السرية الذاتية بعنوان( :جتربة يف كتابة السرية الذاتية).
( )2معامل تاريخ اإلنسانية.639 / 3 ،
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خلقت مجاعة إنسانية يقل ما فيها مما يغمر الدنيا من قسوة وظلم اجتامعي ،عام يف أي مجاعة أخرى
سبقتها)()1

ومن شهاداته شهادته حول الثامر العظيمة التي حققها اإلسالم عىل مستوى العامل أمجع:
(لقد منح العرب العامل ثقافة جديدة ،وأقاموا عقيدة ال تزال إىل اليوم من أعظم القوى احليوية يف
العامل أما الرجل الذي أشعل ذلك القبس العريب فهو حممد)()2

ومن شهاداته شهادته حول عملية التصحيح التي قام هبا اإلسالم نحو غريه من الديانات:
(ناهض اإلسالم مسيحية القرن السابع الفاسدة ،وتقاليد املجوس الزرادشت املنحلة ..فال جمال
هناك إلنكار أن اإلسالم يتميز بصفات كثرية نبيلة)()3

ومن شهاداته شهادته حول مصادر قوة اإلسالم مقارنا هلا بغريها من الديانات( :هذا
اإلحلاح عىل الرفق والرعاية يف احلياة اليومية إنام هو واحد من فضائل اإلسالم الكربى بيد أنه
ليس الفضيلة الوحيدة فيه .ويعادل هذا يف األمهية التوحيد الذي ال هوادة فيه ،والذي يتجرد من
كل اعتزال هيودي ،وهو توحيد يدعمه القرآن الكريم .وكان اإلسالم منذ البداية قوي املقاومة
إىل حد بعيد لعمليات الصقل والتفاخر الالهوتية التي أربكت املسيحية وفرقت كلمتها وقضت
عىل روح عيسى وكان مصدر قوته الثالث يف وصفه الدقيق لطرائق الصالة والعبادة وبيانه
الرصيح عن املغزى املحدود العريف لألمهية املنسوبة إىل مكة .وأقفل دون املؤمنني باب كل قربان،
مفتوحا ينفذ منه كاهن القربان يف الغفران القديم إىل مرسح العقيدة اجلديدة..
ومل يرتك سم خياط
ً
وال يزال لإلسالم حتى يومنا هذا فقهاء ومعلمون ووعاظ ،ولكن ليس له كهنة وال قساوسة)()4

ومن شهاداته شهادته حول تسامح اإلسالم( :كان اإلسالم مليئًا بروح الرفق واملساحة
( )1معامل تاريخ اإلنسانية.641 – 640 / 3 :
( )2موجز تاريخ العامل ،ص .201 – 200
( )3معامل تاريخ اإلنسانية.640 / 3 ،
( )4معامل تاريخ اإلنسانية ،ص .642 / 3
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واألخوة ،وكان عقيدة سهلة يسرية الفهم ..وقد وقفت ضده اليهودية وهي التي أخذت من
الرب كنزً ا تكتنزه بيمينها ،ثم املسيحية ،وهي تتكلم وتبرش آنذاك وبال هناية بالتثليث واملبادئ
واهلرطقات التي مل يكن ليستطيع أي رجل عادي أن يميز فيها الرأس من الذنب ،كام حاربته
املزدكية نحلة املجوس الزرادشتيني الذين أوحوا بصلب ماين .ومل تكن كتلة الناس الذين جاءهتم
دعوة اإلسالم و ديه ،هيتمون إال بيشء واحد هو أن ذلك الرب (اهلل) سبحانه ،الذي كان يبرش
به الرسول ،كان بشهادة الضمري املنطوية عليه قلوهبم ،رب صالح وبر وأن القبول الرشيف ملبادئه
وطريقته يفتح الباب عىل مرصاعيه – يف عامل تقلقل وخيانة وانقسامات ال تسامح فيها – عىل
أخوة عظيمة متزايدة من رجال جديرين بالثقة يف األرض ..وقد أوصل حممد مبادئه اجلذابة إىل
سويداء قلوب البرشية ،دون أي رمزية مبهمة ودون أي تعتيم للهياكل وال ترتيل للقسوس)()1

ومن شهاداته شهادته حول صفاء التوحيد يف اإلسالم ،وخلوه من كل شوائب الرشك:
(حيتوي اإلسالم ..اليشء الكثري من القوة واإلهلام .فمن خصائصه التوحيد الذي ال هوادة فيه،
وإيامنه البسيط املتحمس بحكم اهلل للناس ..وخلوه من التعقيدات الالهوتية .ومن خصائصه
كذلك أنه منفصل متام االنفصال عن كاهن القرابني ومعبدها ،وهو بمأمن حصني من كل انزالق
نحو القرابني الدموية .والقرآن حني يذكر طبيعة احلج إىل مكة بصورة حمددة واضحة الشعائر،
إنام جيعلها بمأمن من كل احتامل للنزاع يف شأهنا .كام أن النبي اختذ كل احتياط ليحول دون تأليهه
بعد مماته .وثمة عنرص ثالث للقوة يكمن يف إرصار اإلسالم عىل أن املؤمنني مجي ًعا متساوون متا ًما
أمام اهلل ،مهام اختلفت ألواهنم أو أصوهلم أو مراكزهم .هذه هي األمور التي جعلت اإلسالم قوة
فعالة يف الشئون اإلنسانية)()2

سكت الغريب ،فقلت :إن هذا الرجل ال تنقصه إال شهادة واحدة ليصبح من املسلمني.
( )1معامل تاريخ اإلنسانية.642 / 3 ،
( )2موجز تاريخ العامل ،ص .202
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ابتسم الغريب ،وقال :ومن ذكر لك بأنه مل ينطقها.
قلت :هل أشهر إسالمه ..يف أي بلد تم ذلك ..وأمام أي إمام؟
قال :قد يكون أشهر إسالمه يف حقل من احلقول ،أو جبل من اجلبال ،أو واد من األدوية..
قلت :واإلمام !؟
قال :املالئكة ..واجلن الصاحلون ..وكل ذرة يف تراب األرض ،ويف جو السامء ..أال يكفي
هؤالء مجيعا شهودا عىل اإليامن؟
برنارد شو:
من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (برنارد شو) ،فسألت الغريب
عنه ،فقال :هذا رجل يرتبع عىل قمة قمم الصادقني ..وهو لذلك حيظى باحرتام كبري لدى مجيع
املسلمني:
فمن شهاداته حديثه عن حيوية اإلسالم بقوله( :لقد وضعت دائ ًام دين حممد موضع
االعتبار السامي بسبب حيويته العظيمة ،فهو الدين الوحيد الذي يلوح يل أنه حائز عىل أهلية
العيش ألطوار احلياة املختلفة بحيث يستطيع أن يكون جذاب ًا لكل زمان ومكان ،لقد صور
(أكلريوس القرون الوسطى) اإلسالم بأحلك األلوان إما بسبب اجلهل وإما بسبب التعصب)
و دث متأسف ًا عىل األباطيل التي تنترش بني قومه عن اإلسالم ،فقال( :مضت عىل الغرب
القرون وهو يقرأ كتب ًا مألى باألكاذيب عىل اإلسالم)
وله أحاديث عذبة صادقة عن رسول اهلل  ..منها قوله( :لقد درست حممد ًا باعتباره رج ً
ال
عظي ًام فرأيته بعيد ًا عن خماصمة املسيح ،بل جيب أن يدعى (منقذ البرشية) ،وإنني ألعتقد أن رج ً
ال
مثله لو توىل حكم العامل احلديث لنجح يف حل مشكالته بطريقة جتلب إىل العامل السالم والسعادة
اللذين هو يف أشد احلاجة إليهام ،ويف الوقت احلارض دخل كثري من أبناء قومي من أهل أوروبا يف
دين حممد حتى ليمكن أن يقال إن ول أوربا إىل اإلسالم قد بدأ ،لقد بدأت أوروبا اآلن تعشق
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اإلسالم ،ولن يميض القرن احلادي والعرشون حتى تكون أوروبا كله قد بدأت تستعني به يف حل
مشاكلها)
ومنها قوله( :إذا حكمنا عىل العظمة بام كان للعظيم من أثر يف الناس ،قلنا إن حممد ًا رسول
املسلمني أعظم عظامء التاريخ ،فقد كبح مجاح التعصب واخلرافات ،وأقام فوق اليهودية
واملسيحية ودين بالده القديم دين ًا واضح ًا قوي ًا ،استطاع أن يبقى إىل يومنا هذا قوة ذات خطر
عظيم)
ومنها قوله( :مل يسجل التاريخ أن رج ً
ال واحد ًا ،سوى حممد ،كان صاحب رسالة وباين أمة،
ومؤسس دولة … هذه الثالثة التي قام هبا حممد ،كانت وحدة متالمحة ،وكان الدين هو القوة التي
توحدها عىل مدى التاريخ)
ويف مقابل هذا دث عن املخاطر التي حيملها الكتاب املقدس عىل القيم ،فقال بأسلوبه
الساخر( :الكتاب املقدس من أخطر الكتب املوجودة عىل وجه األرض ،فاحفظوه يف خزانة
مغلقة باملفتاح ،احفظوه بعيد ًا عن متناول األطفال)
سكت الغريب ،فقلت :إين كلام قرأت كلامت هذا الرجل عن رسول اهلل  أشعر بأن له
معه من األحاديث ما مل تفطن هلا الكتب ،ومل يفطن هلا املؤرخون.
قال :األمر كذلك ..فام أكثر غفلة الكتب عن أحاديث القلوب ..وما أكثر غفلة املؤرخني
عنها.

أصدقاء من أمريكا
قلبت بعض الصفحات من دفرت الغريب ،فرأيت عنوان (أصدقاء من أمريكا) ..فقلت:
أتكتب اسم أمريكا يف كتاب يبحث عن القلوب التي ب حممدا؟
قال :وما يمنعني من ذلك؟
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قلت :إن أمريكا هي السيف الذي سلط عىل رقاب املسلمني ،وهي القنبلة النووية التي
يوشك أن تبيدهم.
قال :أمل تر يف ثامر النبوة صمود شجرة اإلسالم؟
قلت :بىل ..ولكن احلرب التي توجه له يف هذا العرص أعتى من كل احلروب ..والوسائل
التي تستخدم فيها مل لم هبا الشياطني.
قال :ومع ذلك ،فسيخرج اإلسالم كشأنه كل مرة مرفوع اهلامة ،عايل الراية.
قلت :متى ذلك؟
قال :أنتم الذين ددون ذلك ..عندما تصدقون مع اهلل لن تؤذيكم بعوضة.
قلت :إن من قومنا من حيملون أسلحة كثرية ..وهي من أعظم دالئل الصدق.
قال :الصدق ال حيتاج إىل أسلحة ..الصدق ال حيتاج إال للقلوب الطاهرة املمتلئة بأحلان
السالم..
قلت :فهل يف أمريكا من يسمع للسالم؟
قال :يف أمريكا من يسمع للسالم ولإلسالم ..وهم كثريون ..بل ال يكادون حيصون.
قلت :لقد ذكرتني ،فقد قرأت قبل فرتة ،يف جملة (تايم) قيق ًا بعنوان (األمريكيون يولون
وجوههم مخس مرات نحو مكة) قالت فيه( :إن املسلمني يف أمريكا أصبح صوهتم مسموع ًا،
وأصبحت هلم كلمة أكثر من أي وقت مض بعد أن كان اللويب الصهيوين له اليد العليا ،وكان
األمريكيون منذ أكثر من عرشين عام ًا ينظرون إىل اإلسالم عىل أنه من الديانات املتخلفة ،ولكن
بعد دخول عدد كبري من املسلمني املهاجرين إىل اإلسالم سواء من السود أو البيض ،بدأ
األمريكيون يغريون نظرهتم إىل اإلسالم واملسلمني يف أمريكا)()1

قال :لقد بدأت النبوءة تتحقق ،فقد ذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) األمريكية أن اإلسالم
( )1انظر جريدة املسلمون ،العدد .279
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ينترش برسعة فائقة وبصورة الفتة للنظر ،وأضافت أن مدن نيويورك ولوس أنجلوس وشيكاغو
وديرتويت أصبحت مراكز كربى للدين اإلسالمي.
ول ديورانت:
من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا املحل اسم (ول ديورانت)( ،)1فسألت
الغريب عنه ،فقال :هذا الرجل هو مؤرخ احلضارات األكرب..
قلت :أعلم ذلك ..ولكني أسألك عن شهاداته عن اإلسالم.
قال :هلذا الرجل شهادات صادقة عن اإلسالم ،سأذكر لك منها ما تقر به عينك.
فقد دث عن القيم النبيلة التي حيملها القرآن الكريم ،والتي ظل تأثريها ممتدا يف مجيع
العهود ،فقال( :ظل القرآن أربعة عرش قرنًا من الزمان حمفو ًظا يف ذاكرة املسلمني يستثري خياهلم،
ويشكل أخالقهم ،ويشحذ قرائح مئات املاليني من الرجال .والقرآن يبعث يف النفوس أسهل
ررا من الوثنية
العقائد ،وأقلها
ً
غموضا ،وأبعدها عن التقيد باملراسم والطقوس ،وأكثرها ً
والكهنوتية .وقد كان له أكرب الفضل يف رفع مستوى املسلمني األخالقي والثقايف ،وهو الذي أقام
فيهم قواعد النظام االجتامعي والوحدة االجتامعية ،وحرضهم عىل اتباع القواعد الصحية ،وحرر
عقوهلم من كثري من اخلرافات واألوهام ،ومن الظلم والقسوة ،وحسن أحوال األرقاء ،وبعث
يف نفوس األذالء الكرامة والعزة ،وأوجد بني املسلمني ..درجة من االعتدال والبعد عن
الشهوات مل يوجد هلا نظري يف أية بقعة من بقاع العامل يسكنها الرجل األبيض)()2

و دث عن معجزة األمية يف رسول اهلل  ،فقال( :يبدو أن أحدً ا مل يعن بتعليم حممد القراءة
والكتابة ..ومل يعرف عنه أنه كتب شيئًا بنفسه ..ولكن هذا مل حيل بينه وبني قدرته عىل تعرف
( )1ول ديورانت  W. Durantمؤلف أمريكي معارص ،يعد كتابه (قصة احلضارة) ذو الثالثني جملدً ا ،واحدً ا من أشهر
الكتب التي تؤرخ للحضارة البرشية عرب مساراهتا املعقدة املتشابكة ،عكف عىل تأليفه السنني الطوال ،وأصدر جزأه األول عام
 ،1935ثم تلته بقية األجزاء ،ومن كتبه املعروفة كذلك (قصة الفلسفة).
( )2قصة احلضارة.69 – 68 / 13 :
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شؤون الناس تعر ًفا قلام يصل إليه أرقى الناس تعليام)()1

ً

و دث عن معجزة القيادة ،فقال( :كان النبي من مهرة القواد ..ولكنه كان إىل هذا سياس ًيا
حمنكًا ،يعرف كيف يواصل احلرب بطريق السلم)()2

و دث عن املنجزات العظيمة التي حققها رسول اهلل  ،والتي مل يدانيه يف قيقها أحد
من البرش ،فقال( :إذا ما حكمنا عىل العظمة بام كان للعظيم من أثر يف الناس قلنا إن حممدً ا كان
من أعظم عظامء التاريخ ،فلقد أخذ عىل نفسه أن يرفع املستوى الروحي واألخالقي لشعب ألقت
نجاحا مل
به يف دياجري اهلمجية حرارة اجلو وجدب الصحراء ،وقد نجح يف قيق هذا الغرض
ً
يدانه فيه أي مصلح آخر يف التاريخ كله ،وقل أن نجد إنسانًا غريه حقق ما كان حيلم به ..ومل يكن
ذلك ألنه هو نفسه كان شديد التمسك بالدين وكفى ،بل ألنه مل يكن ثمة قوة غري قوة الدين تدفع
العرب يف أيامه إىل سلوك ذلك الطريق الذي سلكوه ..وكانت بالد العريب ملا بدأ الدعوة صحراء
جدباء ،تسكنها قبائل من عبدة األوثان قليل عددها ،متفرقة كلمتها ،وكانت عند وفاته أمة
موحدة متامسكة .وقد كبح مجاح التعصب واخلرافات ،وأقام فوق اليهودية واملسيحية ،ودين
بالده القديم ،دينًا سه ً
ورصحا خلق ًيا وقوامه البسالة والعزة القومية .واستطاع يف
واضحا قو ًيا،
ال
ً
ً
جيل واحد أن ينترص يف مائة معركة ،ويف قرن واحد أن ينشئ دولة عظيمة ،وأن يبقى إىل يومنا
هذا قوة ذات خطر عظيم يف نصف العامل)()3

مصلحا
و دث عن رمحة رسول اهلل  باملستضعفني ،فقال( :لسنا نجد يف التاريخ كله
ً
فرض عىل األغنياء من الرضائب ما فرضه عليهم حممد إلعانة الفقراء)()4

و دث عن اهتامم النبي  بالعلم ،فقال( :تدل األحاديث النبوية عىل أن النبي كان حيث
( )1قصة احلضارة.22 – 21 / 13 :
( )2قصة احلضارة.38 / 13 :
( )3قصة احلضارة.47 / 13 :
( )4قصة احلضارة.59 / 13 :
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عىل طلب العلم ويعجب به ،فهو من هذه الناحية خيتلف عن معظم املصلحني الدينيني)()1

و دث عن قدرة العقيدة اإلسالمية عىل توحيد األمم املتباينة ،فقال( :تلك بال مراء عقيدة
نبيلة سامية ألفت بني األمم املتباينة املنترشة يف قارات األرض فجعلت منها شع ًبا واحدً ا ،وهي
لعمري أعظم معجزة للمسيحية واإلسالم)()2

و دث عن األخالق اإلسالمية ،ومتيزها ،فقال( :إن الذين جيهلون اإلسالم هم وحدهم
الذين يظنون أنه دين سهل من الوجهة األخالقية ..وليس يف التاريخ دين غري دين اإلسالم يدعو
أتباعه عىل الدوام إىل أن يكونوا أقوياء ،ومل يفلح يف هذه الدعوة دين آخر بقدر ما أفلح فيها
اإلسالم)()3

وقال( :كانت مبادئ املسلمني األخالقية ،ورشيعتهم ،وحكومتهم ،قائمة كلها عىل أساس
الدين .واإلسالم أبسط األديان كلها وأوضحها ،وأساسه شهادة أن ال إله إال اهلل وأن حممدً ا
رسول اهلل)()4

و دث عن مراعاة اإلسالم للفطرة البرشية ،فقال ( :قأ ِحل للمسلمني أن يستمتعوا باحلالل
من طيبات احلياة عىل رشيطة أال يرسفوا فيها .ولكن اإلسالم كغريه من األديان يدعو املسلمني
إىل الصوم ليقوى بذلك إرادهتم من جهة ،ولتصح به أجسامهم من جهة أخرى)()5

و دث عن املعاين النبيلة التي ينتظمها احلج ،فقال( :لفريضة احلج العظيمة أغراض وفوائد
كثرية .فهي تقوي إيامن املسلمني واستمساكهم بدينهم ،ومتكن الصلة هبذا العمل العاطفي
اجلامعي بني املسلم ودينه وبينه وبني إخوانه املؤمنني ..فاحلج وما ينطوي عليه من مناسك التقى
( )1قصة احلضارة.167 / 13 :
( )2قصة احلضارة.66 / 13 :
( )3قصة احلضارة.68 – 67 / 13 :
( )4قصة احلضارة.116 / 13 :
( )5قصة احلضارة.123 / 13 :
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والورع جيمع أبناء الشعوب اإلسالمية كافة ،يرتدون كلهم ثيا ًبا بسيطة واحدة ،ويتلون كلهم
أدعية واحدة بلغة واحدة وهي اللغة العربية ،ولعل هذا هو السبب يف ضعف حدة الفوارق
العنرصية يف اإلسالم)()1

واشنجتون ايرفنج:
من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (واشنجتون ايرفنج) ( ،)2فسألت
الغريب عنه ،فقال :هذا مسترشق أمريكي ،له آثار ترتبط باإلسالم واحلضارة اإلسالمية ،وله فيها
شهادات صدق يستحق عليها كل التقدير.
فقد دث عن شمولية القرآن وهيمنته عىل سائر الكتب املقدسة ،فقال( :كانت التوراة يف
يوم ما هي مرشد اإلنسان وأساس سلوكه .حتى إذا ظهر املسيح اتبع املسيحيون تعاليم اإلنجيل،
حل القرآن مكاهنام ،فقد كان القرآن أكثر شمو ً
ثم َّ
ال وتفصي ً
ال من الكتابني السابقني ،كام صحح
القرآن ما قد أدخل عىل هذين الكتابني من تغيري وتبديل .حوى القرآن كل يشء ،وحوى مجيع
القوانني ،إذ إنه خاتم الكتب الساموية)()3

و دث عن القيم النبيلة التي جاء هبا القرآن ،فقال( :يدعو القرآن إىل الرمحة والصفاء وإىل
مذاهب أخالقية سامية)()4

و دث عن رسول اهلل  ..بل اعتربه خاتم النبيني ،فقال( :كان حممد خاتم النبيني وأعظم
الرسل الذين بعثهم اهلل ليدعوا الناس إىل عبادة اهلل)()5

( )1قصة احلضارة.128 – 127 / 13 :
كبريا لتاريخ املسلمني يف األندلس .من آثاره( :سرية النبي العريب) مذيلة بخامتة لقواعد
( )2مسترشق أمريكي ،أوىل اهتام ًما ً
اإلسالم ومصادرها الدينية ( ،)1849و(فتح غرناطة) ( ،)1859وغريها.
()3حياة حممد ،ص .72
( )4حياة حممد ،ص .304
( )5حياة حممد ،ص .72
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و دث عن رمحة رسول اهلل  وداللتها عىل صدق نبوته ،فقال( :كانت ترصفات الرسول
يف [أعقاب فتح] مكة تدل عىل أنه نبي مرسل ال عىل أنه قائد مظفر .فقد أبدى رمحة وشفقة عىل
مواطنيه برغم أنه أصبح يف مركز قوي .ولكنه توج نجاحه وانتصاره بالرمحة والعفو)()1

و دث عن اجلهد العظيم الذي بذله رسول اهلل  يف سبيل دعوته ،وهو من أعظم دالئل
كثريا من العناء ،وبذل عدة تضحيات .فقد
الصدق ،فقال( :لقي الرسول من أجل نرش اإلسالم ً
كبريا ،وتعرض خالل إبالغ
شك الكثري يف صدق دعوته ،وظل عدة سنوات دون أن ينال ً
نجاحا ً
الوحي إىل اإلهانات واالعتداءات واالضطهادات ،بل اضطر إىل أن يرتك وطنه ويبحث عن
مكان هياجر إليه هنا وهناك وختىل عن كل متع احلياة وعن السعي وراء الثراء من أجل نرش
العقيدة)()2

و دث عن خصال رسول اهلل  ،والتي يل أن يكون مدعيا ،فقال( :برغم انتصارات
الرسول العسكرية مل تثر هذه االنتصارات كربياءه أو غروره ،فقد كان حيارب من أجل اإلسالم
ال من أجل مصلحة شخصية ،وحتى يف أوج جمده حافظ الرسول عىل بساطته وتواضعه ،فكان
يكره إذا دخل حجرة عىل مجاعة أن يقوموا له أو يبالغوا يف الرتحيب به وإن كان قد هدف إىل
تكوين دولة عظيمة ،فإهنا كانت دولة اإلسالم ،وقد حكم فيها بالعدل ،ومل يفكر أن جيعل احلكم
فيها وراث ًيا أل

ته)()3

وقال( :كان الرسول ينفق ما حيصل من جزية أو ما يقع يف يديه من غنائم يف سبيل انتصار
وكثريا ما كان ينفق يف سبيل ذلك آخر درهم يف بيت املال..
اإلسالم ،ويف معاونة فقراء املسلمني،
ً
مها أو ً
رقيقا ..وقد خريه اهلل بني مفاتيح كنوز األرض يف الدنيا
دينارا أو در ً
وهو مل خيلف وراءه ً

( )1حياة حممد ،ص .72
( )2حياة حممد ،ص .300
( )3حياة حممد ،ص .303 – 302

485

وبني اآلخرة فاختار اآلخرة)()1

و دث عن صفاء التوحيد يف اإلسالم ،فقال( :ينهى اإلسالم عن الوثنية متا ًما يف مجيع
صورها .فقد هنى اإلسالم عن مجيع الطقوس الدينية يف اجلاهلية التي تتعلق بالوثنية ،ودعا إىل
توحيد اهلل ،ولكنه احتفظ من بني هذه الطقوس بام هو بعيد عن الوثنية ،مثل احلج إىل مكة
والطواف بالكعبة)()2

و دث عن بعض أ ار انتشار اإلسالم ،فقال( :عند قدوم حممد إىل املدينة اعتنق بعض
أهلها من املسيحيني اإلسالم .فقد وجدوا تشا ًهبا بني التعاليم اإلنسانية يف كل من اإلسالم
واملسيحية ،ومل يلمسوا أي تعارض بني الدينني ،وبخاصة أن اإلسالم يضع املسيح يف مقدمة
األنبياء ..أما باقي املسيحيني فلم قيبدوا أي عداء لإلسالم فقد اعتربوه أفضل بكثري من الوثنية.
وال شك أن اخلالفات العديدة التي كانت قد نشبت بني الطوائف املسيحية يف الرشق قد مهدت
الطريق أمام املسيحيني ليعتنقوا اإلسالم)()3

سكت الغريب ،فقلت :إن هذه شهادات مسلم ..ال جمرد شهادات صديق.
قال :صدقت ..فقد يسلم املرء من غري أن يشعر ..ولو أنه وجد من يأخذ بيده لكان اسمه
غري اسمه ..ولكنت ذكرته يف غري هذا الفصل.
لوثروب ستودارد:
من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (لوثروب ستودارد) ( ،)4فسألت

( )1حياة حممد ،ص .303
( )2حياة حممد ،ص .75
( )3حياة حممد ،ص .134 – 133
( )4لوثروب ستودارد  Lothrop Stoddardمؤلف أمريكي يتميز بسعة اطالعه عىل معطيات العامل اإلسالمي
احلديث .ويعد كتابه( :حارض العامل اإلسالمي) من أهم املؤلفات احلديثة التي عاجلت قضايا هذا العامل وجمريات أحداثه عرب
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الغريب عنه ،فقال :هذا رجل ممتلئ صدقا ،وقد دث بشهادات كثرية كانت حمل احرتام مجيع
الصادقني ،وسأذكر لك من شهاداته ما ينبئك عن فهمه العميق لإلسالم ،وحبه العظيم له.
لقد اعترب اإلسالم من أعجب حوادث التاريخ ،فقال( :كاد يكون نبأ نشوء اإلسالم النبأ
األعجب الذي دون يف تاريخ اإلنسان .ظهر اإلسالم يف أمة كانت من قبل ذلك العهد متضعضعة
ِ
يمض عىل ظهوره عرشة عقود حتى انترش يف نصف األرض
الكيان ،وبالد منمطة الشأن ،فلم
ممز ًقا ممالك عالية الذرى مرتامية األطراف ،وهاد ًما أديانًا قديمة كرت عليها احلقب واألجيال،
ومغريا ما بنفوس األمم واألقوام ،وبان ًيا عا ًملا حدي ًثا مرتاص األركان ،هو عامل اإلسالم)()1

ً

و دث عن انتشار اإلسالم من غري دعم أي سلطة غري سلطة احلق الذي حيمله ،قال( :كلام
زدنا استقصاء باحثني يف

هبرا فارتددنا
تقدم اإلسالم وتعاليمه ،زادنا ذلك العجب العجاب ً

سريا
عنه بأطراف حا ة عرفنا أن سائر األديان العظمى إنام نشأت ثم أنشأت تسري يف سبيلها ً
بطيئًا مالقية كل صعب ،حتى كان أن قيض اهلل لكل دين منها ما أراده له من ملك نارص وسلطان
قاهر انتحل ذلك الدين ثم أخذ يف تأييده والذب عنه حتى رسخت أركانه ..إنام ليس األمر كذلك
يف اإلسالم الذي نشأ يف بالد صحراوية جتوب فيافيها شتى القبائل الرحالة التي مل تكن من قبل
رفيعة املكانة واملنزلة يف التاريخ ،فلرسعان ما رشع يتدفق وينترش وتتسع رقعته يف جهات األرض
جمتازً ا أفدح اخلطوب وأصعب العقبات دون أن يكون له من األمم األخرى عون يذكر وال أزر
نرصا مبينًا عجي ًبا ،إذ مل يكد يميض عىل ظهوره
مشدود .وعىل شدة هذه املكاره فقد نرص اإلسالم ً
أكثر من قرنني ،حتى باتت راية اإلسالم خفاقة من (الربانس) حتى (مهاليا) ومن صحاري
أواسط آسيا حتى صحاري أواسط أفريقيا)()2
النصف األول من هذا القرن .وقد زادته قيمة علمية ،التعليقات واإلضافات اخلصبة التي أحلقها األمري شكيب أرسالن بطبعته
العربية.
( )1حارض العامل اإلسالمي.1 / 1 :
( )2حارض العامل اإلسالمي.2 – 1 / 1:
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و دث عن الوحدة اإلسالمية التي عمقها اإلسالم يف نفوس املسلمني ،فلم تزدها األيام
إال قوة ،قال( :اجلامعة اإلسالمية بمعناها الشامل ومفهومها العام إنام هي الشعور بالوحدة العامة
والعروة الوثقى ال انفصام هلا يف مجيع املؤمنني يف املعمور اإلسالمي .وهي قديمة بأصلها ومنشئها
منذ عهد صاحب الرسالة أي منذ رشع الرسول جياهد فالتف حوله املهاجرون واألنصار
معتصبني معه بعصبة اإلسالم لقتال املرشكني .وقد أدرك حممد خطورة اجلامعة وعلو منزلتها يف
املسلمني حق اإلدراك ،وعلم كل العلم ما هلا من عظم الشأن ..فغرس غرستها بيديه يف نفوسهم،
فنمت وتغلغلت وامتدت جذورها وبسقت أغصاهنا ..فقد كر عليها أكثر من ثالثة عرش قرنًا فام
أوهن كرور هذه القرون من اجلامعة اإلسالمية جان ًبا وال ضعضع هلا كيانًا ،بل كلام تقادم عليها
العهد ازدادت شدة وقوة ومنعة واعتزازً اً .
حقا أن اجلامعة اليوم بني املسلم واملسلم ألقوى منها
بني النرصاين والنرصاين ..ومن أحب أن يقف حق الوقوف عىل ما أراده اإلسالم من غرض
اجلامعة وغايتها فلينظر إىل حال املسلمني اليوم وإىل تيار هذا التعاطف والتشاكي يعلم

اجلامعة

ومكانتها يف نفوس املسلمني ويف الواقع ليس من دين يف الدنيا جامع ألبنائه بعضهم مع بعض
موحد لشعورهم دافع هبم نحو اجلامعة العامة واالستمساك بعروقها كدين اإلسالم)()1

و دث عن األخوة العميقة التي ربط اإلسالم هبا بني شعوب خمتلفة ،فقال( :ليست الوالدة
يف البالد وال التجنس عىل األصول الرسمية رش ًطا ملن يريد أن يكون فر ًدا من أفراد األمة
اإلسالمية يف قطر من األقطار ،متمت ًعا حق التمتع بحقوق اجلنسية اإلسالمية .فوطن املسلم هو
العامل اإلسالمي من أقصاه إىل أقصاه لذلك يستطيع اهلابط أية بالد إسالمية أن ينال للحال أي
وقتًا شاء حقوق الوطني املكرم ذي املقام واملنزلة بني ظهراين القوم .فالعبارة (مرص للمرصيني)
مث ً
ال ال تعني ذلك املعنى بعينه الذي نتصوره نحن يف اجلاري املعتاد .فإذا ما أقام مسلم جزائري
أو دمشقي يف القاهرة فليس هناك من حائل حيول دون ترصفه وسلوكه واعتباره (مرص ًيا وطن ًيا
( )1حارض العامل اإلسالمي.288 – 287 / 1:
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حرا) بصحيح معنى العبارة .والسبب يف ذلك أن من منازع اإلسالم عىل الدوام صيانة الوحدة
ً
بني املسلمني والوحدة الدينية واجلغرافية اإلقليمية .فجميع األقطار واملاملك والبلدان اإلسالمية
معروفة عند املسلمني (بدور اإلسالم) وضدها (دار احلرب) وهي املواطن التي يقطنها مسلمون
جيب عليهم باعتبارهم أمة واحدة متحدة ،الذب عن سياجها والذود عن حياضها ،وهذا هو
السبب يف أننا نرى أنه كلام أصاب اعتداء أجنبي طر ًفا من العامل اإلسالمي ،هاج الطرف اآلخر
واضطرب وقام وقعد ،عىل غري أن يكون هناك اشرتاك يف املصلحة املادية حيمله عىل ذلك ،كأنام
املعمور اإلسالمي جسم واحد باعتالل عضو منه تتأثر وتعتل سائر األعضاء)()1

وقال( :اجلامعة اإلسالمية بمعناها الشامل ومفهومها العام إنام هي الشعور بالوحدة العامة
والعروة الوثقى ال انفصام هلا بني مجيع املؤمنني يف املعمور اإلسالمي ..لقد كر أكثر من ثالثة عرش
قرنًا فام أوهن كرور هذه القرون من اجلامعة اإلسالمية جان ًبا وال ضعضع هلا كيانًا ،بل كلام تقادم
عليها العهد ازدادت اجلامعة شدة وقوة ومنعة واعتزازً اً .
حقا أن اجلامعة اليوم بني املسلم واملسلم
ألقوى منها بني النرصاين والنرصاين .وال ينكر أن املسلمني يتقاتلون بعضهم مع بعض قتا ً
ال
شديدً ا ،بيد أن هذا ليس له من الشأن أكثر مما ينشأ بني أفراد األ ة الواحدة املشتبكة األرحام ،إذ
ال حقد يف اإلسالم ،فعند الشدائد تذهب األحقاد بني املسلمني ،فيعملوا عىل األمر الذي فيه
خيتلفون ويتألبون مجوعً ا مرتاصة متامسكة لقتال العدو املهاجم ورد اخلطر الداهم .ومن أحب أن
يقف حق الوقوف عىل ما أراده اإلسالم من غرض اجلامعة وغايتها فلينظر إىل حال املسلمني
اليوم وإىل تيار هذا التعاطف والتشاكي كي يعلم

اجلامعة ومكانتها يف نفوس املسلمني ويف

الواقع ليس من دين يف الدنيا جامع ألبنائه بعضهم مع بعض موحد لشعورهم دافع هبم نحو
اجلامعة العامة واالستمساك بعروقها كدين اإلسالم)()2

( )1حارض العامل اإلسالمي.122 / 4:
( )2حارض العامل اإلسالمي.288 – 287 / 1 ،
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وقال( :أي يشء أدل عىل هياج اإلسالم وغليان مراجل عقده من ذلك الثوران اهلائل الذي
احتجاجا عىل جتزئة الدولة العثامنية ،واألمر األخطر
يقوم به السبعون مليونًا من املسلمني يف اهلند
ً
أن هذا الثوران اإلسالمي ليس مقصورا عىل اهلند فحسب ،بل إنه شامل املعمور اإلسالمي)()1

ً

وقال( :ال يغرب عن البال أن الروابط الدينية والصالت اخللقية التهذيبية التي جتمع بني
املسلم واملسلم ما انفكت تزيد يف تواثق املسلمني وتآلفهم ،وتعاطفهم وتضامنهم ،كأهنم يف
املعمور اإلسالمي أمة واحدة بعضها يغار عىل بعض وجانب يساند آخر .دع ما هو هناك من
األسباب الغربية للنقل والتواصل املسهلة عىل املسلمني القيام باألسفار إىل كل جهة أرادوا،
فازداد بذلك تعارفهم واستمسكت أوارصهم)()2

قلت :إن كلامت هذا الرجل تكاد تسلم.
قال :بل إهنا أسلمت ..فهذه الكلامت ال يقوهلا إال مسلم معتز بإسالمه.
سدين فيرش:
من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (سدين فيرش) ( ،)3فسألت
الغريب عنه ،فقال :هذا رجل من املسترشقني له شهادات صادقة:
منها شهادته حول تأثري القرآن الكريم يف النفوس واألسامع ،قال( :إن القرآن كالم اهلل يشد
فؤاد املسلم ،وتزداد روعته حني يتىل عليه بصوت مسموع ،ولكنه ال يفهم هذه الروعة كام مل
يفهمها زمالؤه الذين سبقوه إىل االعرتاف ببالغة القرآن ،واعتام ًدا عىل أثره البليغ يف قلوب قرائه

( )1حارض العامل اإلسالمي.324 / 1 ،
( )2حارض العامل اإلسالمي.327 / 1 ،
( )3الدكتور سدين فيرش :أستاذ التاريخ يف جامعة أوهايو األمريكية ،وصاحب الدراسات املتعددة يف شؤون البالد الرشقية
التي يدين األكثرون من أبنائها باإلسالم .مؤلف كتاب (الرشق األوسط يف العرص اإلسالمي) والذي يناقش فيه العوامل
الفعالة التي يرجع إليها تطور الشعوب واحلوادث يف هذه البالد وأوهلا اإلسالم.
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وسامعيه ،ثم يقفون عند تقرير هذه البالغة بشهادة السامع)()1

ومنها شهادته عن القيم التي جاء هبا القرآن الكريم ،قال( :إن القرآن كتاب تربية وتثقيف،
وليس كل ما فيه كال ًما عن الفرائض والشعائر ،وإن الفضائل التي حيث عليها املسلمني من أمجل
الفضائل وأرجحها يف موازين األخالق ،وتتجىل هداية الكتاب يف نواهيه كام تتجىل يف أوامره)()2

و دث عن اجلامل واملصداقية التي تتسم هبا العقيدة اإلسالمية ،فقال( :إن الوحدانية املنزهة
هي أجل مطالب اإليامن عند النبي ويوصف اإلله مع الوحدانية بصفات العلم املحيط والقدرة
املحيطة والرمحة والكرم والغفران ..إن توكيد صفات البأس واجلربوت يف كتاب اإلسالم إنام
تقدم يف أوائل الدعوة التي واجه هبا النبي مجاعة الكفار امللحدين من املأل املكي املتغطرس
املستطيل باجلاه والعزة ،ولكن املسلم يعلم من صفات اهلل أنه واسع الرمحة ،وأنه أقرب إىل
اإلنسان من حبل وريده ،وأنه هو نور الساموات واألرض ،وهي الصفة ..التي كان هلا أبعد األثر
يف اجتذاب العقول إىل معانيه اخلفية)()3

ومنها شهادته عن الثمرات العظيمة التي حققها رسول اهلل  ،قال( :إننا إذا نظرنا إىل جمال
اإلسالم الواسع يف شؤون العقائد الدينية والواجبات الدينية والفضائل الدينية ،مل يكن يف وسع
ومصلحا ً
موفقا ألنه كام قال بعض الكتاب وجد مكة بلدة
مفلحا جدً ا
ً
أحد إال أن حيب حممدً ا نب ًيا ً
مادية جتارية تغلب عليها شهوة الكسب املباح وغري املباح ويمتلئ فراغ أهلها بمعاقرة اخلمر
واملقامرة والفحشاء ،ويعامل فيها األرامل واليتامى وسائر الضعفاء كأهنم من سقط املتاع .فإذا
بمحمد وهو فقري من كل ما يعتز به املأل قد جاءهم باهلداية إىل اهلل وإىل سبل اخلالص ،وغري
مقاييس األخالق واآلداب يف أرجاء البالد العربية)()4
( )1الرشق األوسط يف العرص اإلسالمي ،عن العقاد :ما يقال عن اإلسالم ،ص .54
( )2الرشق األوسط يف العرص اإلسالمي ،عن العقاد :ما يقال عن اإلسالم ،ص .54
( )3الرشق األوسط يف العرص اإلسالمي ،عن العقاد :ما يقال عن اإلسالم ،ص .54
( )4الرشق األوسط يف العرص اإلسالمي ،عن العقاد :ما يقال عن اإلسالم ،ص .55 – 54
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قلت :إن شهادات هذا الرجل ال تقل عن الشهادة التي ينطق هبا من أسلم.
قال :صدقت ..فمثل هذه الشهادات ال يمكن إال أن تصدر من حلظة من حلظات اإليامن
الصادق.
مايكل هارث:
من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (مايكل هارث)( ،)1فسألت
الغريب عنه ،فقال :هذا كاتب منصف أراد أن يصنف األبطال ،فوجد حممدا عىل رأسهم ،وقد
ذكر

هذا التصنيف ،فقال( :إن اختياري ملحمد ليكون رأس القائمة التي تضم األشخاص

كثريا من القراء ..،ولكن يف
الذين كان هلم أعظم تأثري عاملي يف خمتلف املجاالت ،ربام أدهش ً
اعتقادي أن حممدً ا كان الرجل الوحيد يف التاريخ الذي نجح بشكل أسمى وأبرز يف كال املستويني
الديني والدنيوي)()2

وقال( :لقد أسس حممد ونرش أحد أعظم األديان يف العامل ،وأصبح أحد الزعامء العامليني
السياسيني العظام .ففي هذه األيام وبعد مرور ثالثة عرش قرنًا تقري ًبا عىل وفاته ،فإن تأثريه ال يزال
قو ًيا وعارما)()3

ً

وقال( :من وجهة النظر الدينية الرصفة يبدو أن حممدً ا كان له تأثري عىل البرشية عرب التاريخ
كام كان للمسيح)()4

زعيام دنيو ًيا فض ً
ال عن أنه زعيم ديني ،ويف
وقال( :إن حممدً ا خيتلف عن املسيح بأنه كان ً
احلقيقة إذا أخذنا بعني االعتبار القوى الدافعة وراء الفتوحات اإلسالمية ،فإن حممدً ا يصبح أعظم
( )1الدكتور مايكل هارث :أمريكي ،حصل عىل عدة شهادات يف العلوم وعىل الدكتوراه يف الفلك من جامعة برنستون،
عام  ، 1972عمل يف مراكز األبحاث واملراصد ،وهو أحد العلامء املعتمدين يف الفيزياء التطبيقية.
( )2دراسة يف املائة األوائل ،ص .19
( )3دراسة يف املائة األوائل ،ص .19
( )4دراسة يف املائة األوائل ،ص .23
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قائد سيايس عىل مدى األجيال)()1

وقال( :إن هذا اال اد الفريد ال نظري له للتأثري الديني والدنيوي م ًعا خيول حممدً ا أن يعترب
أعظم شخصية مفردة ذات تأثري يف تاريخ البرشية)()2

د .ميلر بروز:
من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (د .ميلر بروز) ( ،)3فسألت
الغريب عنه ،فقال :لقد دث هذا الرجل عن اهتامم اإلسالم بالعلم ابتداء من مصادره األصلية.
ومن شهاداته املرتبطة هبذا ذكره لتوجيه القرآن لالهتامم بالعلوم املختلفة ،قال( :إنه ليس
هناك يشء ال ديني يف تزايد سيطرة اإلنسان عىل القوى الطبيعية( ،هناك آية يف القرآن يمكن أن
يستنتج منها أنه لعل من أهداف خلق املجموعة الشمسية لفت نظر اإلنسان لكي يدرس علم
ِ
الفلك ويستخدمه يف حياته ﴿:قهو ا َّل ِذي جعل َّ
ورا وقدَّ ر قه من ِازل لِت ْعل قمو ْا
الش ْمس ضيا ًء وا ْلقمر قن ً
عدد السنِني و ِْ
وكثريا ما يشري القرآن إىل إخضاع الطبيعة لإلنسان باعتباره
احلساب ﴾ (يونس)5 :
ِّ
ً
إحدى اآليات التي تبعث عىل الشكر واإليامن ﴿:وجعل لكق م ِّمن ا ْل قف ْل ِك واألنْعا ِم ما ت ْرك قبون،
لِت ْست قووا عىل قظ قه ِ
ور ِه قث َّم ت ْذكق قروا ِن ْعمة ر ِّبكق ْم ِإذا ْاستو ْي قت ْم عل ْي ِه وت ققو قلوا قس ْبحان ا َّل ِذي س َّخر لنا هذا
وما كق نَّا ل قه قم ْق ِر ِنني ﴾ (الزخرف )13 :ويذكر القرآن – ال تسخري احليوان واستخدامه فحسب –
أيضا ..فإذا كان اجلمل والسفينة من نعم اهلل العظيمة ،أفال يصدق هذا أكثر
ولكن يذكر السفن ً
عىل سكة احلديد والسيارة والطائرة؟)()4

ومنها استنتاجه من القرآن الكريم ما حيمله العلم من نواحي النفع والرضر ،قال( :إن أعظم
( )1دراسة يف املائة األوائل ،ص .24
( )2دراسة يف املائة األوائل ،ص .25
( )3د .ميلر بروز ،هو رئيس قسم لغات الرشق األدنى وآدابه وأستاذ الفقه الديني اإلنجييل يف جامعة (ييل) .وعمل أستا ًذا
ومديرا للمدرسة األمريكية للبحوث الرشقية بالقدس.
زائرا باجلامعة األمريكية يف بريوت،
ً
بجامعة براون ،وأستا ًذا ً
( )4الثقافة اإلسالمية ،ص .51
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نتائج العلم يمكن أن تستخدم يف أغراض هدمية أو بنائية .وربام كان هذا هو املقصود بام ورد يف
احل ِديد ِف ِيه ب ْأس ش ِديد ومن ِاف قع لِلن ِ
خاصا باستخدام احلديد ﴿:وأنز ْلنا ْ
َّاس ﴾ (احلديد)25 :
القرآن ً
وأظهر مثال من هذه اآلية بالرضورة هو استخدام النشاط الذري – الذي نشطت بحوثه –
لرضورة حربية)()1

ومنها حديثه عن سبق املسلمني ألسس العلم احلديث ،وحوارهم مع غريهم من أهل
األديان ،قال( :يف العرص الذهبي للثقافة اإلسالمية ،حينام كان علامء املسلمني يفهمون أسس
العلم احلديث ،كان املفكرون من املسلمني واملسيحيني يبحثون م ًعا معضالهتم الفلسفية
والالهوتية املشرتكة ،ويفيد بعضهم من بعض كثريا من رضوب املعرفة)()2

ً

ومنها حديثه عن اهتامم املسلمني بالطب ،وخدمتهم له( :هل يستطيع العلم حقيقة أن خيدم
أغراض الدين؟ صحيح أن العلم قد قام بنصيب كبري يف إسعاد اإلنسان ،ويظهر هذا أكثر ما يظهر
يف ذلك العلم الذي خدمه علامء اإلسالم خدمة ظاهرة ،وهو علم الطب)()3

فرانز روزنثال:
من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (فرانز روزنثال)( ،)4فسألت
الغريب عنه ،فقال :هذا رجل اهتم باملآثر احلضارية اإلسالمية ،وخاصة ما ارتبط منها بالتاريخ.
فقد أرجع اهتامم املسلمني بالتاريخ إىل توفر املادة التارخيية يف القرآن ،قال( :من الدوافع
العملية لدراسة التاريخ توفر املادة التارخيية يف القرآن مما دفع مفرسيه إىل البحث عن معلومات

( )1الثقافة اإلسالمية ،ص .54
( )2الثقافة اإلسالمية واحلياة املعارصة ،ص .42
( )3الثقافة اإلسالمية واحلياة املعارصة ،ص .51
( )4فرانز روزنثال من أساتذة جامعة ييل ،من آثاره :العديد من الدراسات واألبحاث يف املجالت الشهرية مثل (الثقافة
اإلسالمية)( ،الرشقيات)( ،صحيفة اجلمعية األمريكية الرشقية) .كام ألف عد ًدا من الكتب من أشهرها( :مناهج العلامء
املسلمني يف البحث العلمي) ،و(علم التاريخ عند املسلمني).
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تارخيية لتفسري ما جاء فيه .وقد أصبح االهتامم باملادة التارخيية ،عىل مر الزمن ،أحد فروع املعرفة
التي متت باالرتباط بالقرآن .وإذا كان الرسول قد سمع بعض األخبار واملعلومات التارخيية ،فإن
هذا ال يربر االفرتاض بأنه قد قرأ املصادر التارخيية كالتوراة يف ترمجاهتا العربية .لقد وردت يف
القرآن معلومات تارخيية ختتلف عام يدعي اليهود وجوده يف التوراة( ،)1وقد ذكر الرسول أن
اليهود والنصارى حرفوا التوراة ،ومتسك املسلمون بام جاء يف القرآن ..لقد أشار القرآن إىل كثري
من األحداث التي أحاطت بالرسول ..وكان لذلك أمهية يف التاريخ اإلسالمي ألن األحداث
التي أشارت إليه اآليات صارت هلا أمهية تارخيية كربى للمسلمني ،واستثارت البحوث
التارخيية)()2

ومثل ذلك ما ورد يف األحاديث النبوية ،فهي أيضا من دوافع االهتامم بالتاريخ لدى
املسلمني ،قال( :إن أفكار الرسول التي تلقاها وح ًيا أو التي أدى إليها اجتهاده نشطت دراسة
التاريخ نشا ًطا ال مزيد عليه ،فقد أصبحت أعامل األفراد وأحداث املايض وحوادث كافة شعوب
أمورا ذات أمهية دينية ،كام أن شخصية الرسول كانت خ ًطا فاص ً
واضحا يف كل جمرى
ال
ً
األرض ً
التاريخ ،ومل يتخط علم التاريخ اإلسالمي هذا اخلط قط)()3

بل هو ينسب تأسيس االهتامم بالتاريخ للرسول  ،فيقول( :تبقى حقيقة ،هي أن الرسول
نفسه وضع البذور التي نجني منها اهتام ًما واس ًعا بالتاريخ ..لقد كان التاريخ يمأل تفكري الرسول
لدرجة كبرية ،وقد ساعد عمله من حيث العموم يف تقديم نمو التاريخ اإلسالمي يف املستقبل،
رغم أن الرسول مل يتنبأ بالنمو اهلائل للمعرفة والعلم الذي سيتم باسم دينه)()4

و دث عن وضوح اإلسالم مقارنة باليهودية والنرصانية ،قال( :عندما ظهر الرسول كانت
( )1انظر يف هذا :رسالة (الكلامت املقدسة) فصل (ربانية) من هذه السلسلة.
( )2علم التاريخ عند املسلمني ،ص .42 – 41
( )3علم التاريخ عند املسلمني ،ص .40
( )4علم التاريخ عند املسلمني ،ص .45
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اليهودية والنرصانية منترشين يف اجلزيرة وهلام آراء متشاهبة يف التفسري التارخيي للحياة اإلنسانية
غري أن الدين اإلسالمي الذي برش به الرسول كان يتميز بالوضوح والقدرة عىل تفهم أسس هذا
الوجود بصورة واضحة جدً ا ومن غري تعسف .والواقع أن مفاهيم اإلسالم أوضح وأقل مجو ًدا
من ناحية العقيدة ،ومن مفاهيم اليهود والنصارى الدينية)()1

أصدقاء من أملانيا
قلبت بعض الصفحات ،فرأيت عنوان (أصدقاء من أملانيا) ،فقلت :هذه بلدك ومسقط
رأسك ،وهي بلد الفالسفة والعلوم ..وبلد القوة والبطش ..ألنا فيها أصدقاء؟
قال :أجل ..فيها أصدقاء كثريون ..وإخوان كثريون ..وفيها إىل جانبهم كثري من الذين
ينتظرون عناوينكم ليبادلوكم الصداقة.
قلت :مرحبا بكل صديق..
قال :رحبوا بأفعالكم ،ال بأقوالكم ..فقومي يؤمنون بالقوة ويدينون هلا.
قلت :قوة السالح.
قال :ال ..فتلك أضعف القوى.
قلت :فام القوة التي نحتاجها؟
قال :قوة اإليامن والصدق واإلخالص ..وقوة احلضارة والرقي ..وقوة السلوك والرتفع.
قلت :هذه قوى عظيمة؟
قال :لن تنترصوا إال هبا.
زيغريد هونكه:

( )1علم التاريخ عند املسلمني ،ص .39
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كان من أول األسامء التي رأيتها يف هذا املحل (زيغريد هونكه)( ،)1فقلت :هذه هي املرأة
التي حدثني بعضهم حديثها(.)2
قال :أجل ..وهي صديقةطيبة ،وأخت فاضلة..
قلت :أخت يف الدين !؟
قال :يمكنك أن تقول ذلك ( ..)3وشهاداهتا ال تنطق إال بذلك.
قلت :فحدثني أحاديثها ..فام أعذب أحاديثها.
قال :إن معظم شهاداهتا ترتبط بالثمرات العظيمة التي حققتها النبوة ..فهي من قوم يزنون
النجاح والفشل باملنجزات.
ومن ذلك مقارنتها بني دعوة اإلسالم للعلم واهتاممه به ،باملسيحية التي احتقرت العلم،
قالت( :لقد أوىص حممد كل مؤمن رج ً
ال كان أو امرأة بطلب العلم ،وجعل من ذلك واج ًبا دين ًيا.
وكان يرى يف تعمق أتباعه يف دراسة املخلوقات وعجائبها وسيلة التعرف عىل قدرة اخلالق .وكان
يرى أن املعرفة تنري طريق اإليامن ..ويلفت أنظارهم إىل علوم كل الشعوب ،فالعلم خيدم الدين
واملعرفة من اهلل وترجع إليه ،لذلك فمن واجبهم أن يصلوا إليها وينالوها أ ًيا كان مصدرها ولو
مقرا( :أمل يصف الرب املعرفة
نطق بالعلم كافر .وعىل النقيض متا ًما يتساءل بولس الرسول ً
الدنيوية بالغباوة)؟ مفهومان خمتلفان ،بل عاملان منفصالن متا ًما ،حددا هبذا طريقني متناقضني
( )1دكتورة زيغريد هونكه مسترشقة أملانية معارصة ،وهي زوجة الدكتور شولتزا ،املسترشق األملاين املعروف الذي تعمق
يف دراسة آداب العرب واالطالع عىل آثارهم ومآثرهم .وقد قضت هونكه مع زوجها عامني اثنني يف مراكش ،كام قامت بعدد
من الزيارات للبلدان العربية.
من آثارها( :أثر األدب العريب يف اآلداب األوروبية) وهو أطروحة تقدمت هبا لنيل الدكتوراه من جامعة برلني ،و(الرجل
واملرأة) وهو يتناول جان ًبا من احلضارة اإلسالمية ( ،)1995و(شمس اهلل تسطع عىل الغرب) الذي ترجم بعنوان( :شمس
العرب تسطع عىل الغرب) ،وهو ثمرة سنني طويلة من البحث والدراسة.
( )2أجريبا احلوار االفرتايض معها يف رسالة (ثامر من شجرة النبوة) ،فصل (علوم)
( )3ذكرنا يف رسالة (ثامر من شجرة النبوة) أن هناك من أخرب عن إسالمها.
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للعلم والفكر يف الرشق والغرب وهبذا اتسعت اهلوة بني احلضارة العربية الشاخمة واملعرفة
السطحية املعارصة يف أوروبا حيث ال قيمة ملعرفة الدنيا كلها)()1

ربا للعلوم
وقالت( :مل تكن املساجد جمرد أماكن تؤدى فيها الصلوات فحسب ،بل كانت من ً
واملعارف ،كام ارتفعت فيها كلامت الرسول فوق جمد التدين األعمى .أمل يقل أقوا ً
ال ،كان يكفي
ألن يقوهلا يف روما حتى حياكم عليها بتهمة اهلرطقة؟ أو ليس هو القائل بأن حرب الطالب أقدس
من دم الشهيد؟)()2

و دثت عن الثراء الفكري لإلسالم ،والذي حصل بسبب مناقشته لألديان األخرى،
فاإلسالم مل يستفد من مناظرته ملخالفيه إال قوة ،قالت( :مل تلبث الديانة اإلسالمية الفتية السائرة
يف طريقها بعزم وثبات ،أن اصطدمت بالديانات األخرى يف كل مكان .فهنا يقف رجال املذاهب
وجها لوجه أمام رجال املذاهب اإلسالمية عىل أتم استعداد للمجادلة ،وهنا تقسم هذه
املسيحية ً
املجادالت واختالف وجهات النظر املسلمني أنفهسم إىل مدارس ومذاهب ،وكان من املمكن
أن يؤدي هذا إىل هناية النهضة العربية اإلسالمية وهي يف مهدها .ولكن ما حدث كان عىل خالف
ذلك متا ًما ،فإن إكراه اإلسالم للفتى عىل أن جيرب قواه الفكرية مع ديانات وفلسفات أخرى يف
حماجات فكرية وفلسفية قد أفاده أكرب إفادة وأكسبه خربة ومرانًا)()3

و دثت بإعجاب عن صفاء التوحيد يف اإلسالم ،وخلو العبودية فيه من االستعباد
للوسائط ،قالت( :اإلسالم ال يعرف وسي ًطا بني العبد والرب ..ومل يكن لديه طبقة من الكهنة..
وعىل العموم فإن جمال حرية الرأي كان أوسع مما هو عليه احلال يف الديانات األخرى)()4

( )1شمس العرب تسطع عىل الغرب ،ص .369
( )2شمس العرب تسطع عىل الغرب ،ص .396
( )3شمس العرب تسطع عىل الغرب ،ص  ،372وهذا ما يدعو إىل االستفادة من تراث املسلمني مجيعا بمدارسهم مجيعا،
فال يمكن أن يمثل اإلسالم يف وظيفته الدعوية مدرسة واحدة ،فالعقول املختلفة تستدعي تنوعا يف الطرح.
( )4شمس العرب تسطع عىل الغرب ،ص .373
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وقارنت يف هذا املجال بني املسجد والكنيسة ،فقالت( :مل يكن املسجد تقليدً ا للكنيسة باملرة،
حتى ولو ارتفعت سقوفه فوق عمد ،كانت يو ًما ما ،مل سقف كنيسة .فمفهوم املسجد خيتلف
عند املسلمني متام االختالف منذ البداية عن مفهوم املسيحيني للكنيسة .فليس املسجد بيت اهلل
املقدس الذي يتقرب فيه املؤمن من اهلل عن طريق وساطة الكاهن .فمن قبيل التربك ،أصبح بناء
الكنيسة يرمز حرف ًيا ،وليس معنو ًيا ،إىل مملكة السامء التي حيكمها املسيح وإىل البيت املقدس الذي
هبط من السامء إىل األرض .وظلت الكنيسة مل هذا املعنى عىل مر العصور ..أما املسجد فقد
رر من تلك األفكار ،وكان هدفه بسي ًطا واقع ًيا .فالعامل كله مسجد كبري بني هلل ..ومل يفرض عليه
اإلسالم رضورة الصالة يف مسجد أو معبد .وعبادته ليست مرتبطة بوجود كاهن مبارك يمثل
دور الوسيط بينه وبني ربه ،فكل إنسان يف نظره عبد هلل قادر عىل أن يؤم املصلني يف املسجد..
فاجلامع هو الذي جيمع املسلمني .وهو ليس باملكان اخلاص الذي يرتفع بربكاته وقدسيته،
كثريا بمظهر املساجد
كالكنيسة ،عىل بقية منازل الناس ومساكنهم .وهلذا مل هيتم املسلمون ً
اخلارجي .والصالة للجميع عىل قدم املساواة فيقف العامل بجوار السقاء وقائد اجليش بجوار
اجلندي ،واإلمام بمالبسه العادية ال يميزه يشء عن اآلخرين ..فالكل سواسية كأسنان املشط.
وقد كان هذا األساس الديمقراطي لإلسالم هو الذي جعل املساجد تتسع وال ترتفع لتضم مزيدً ا
من األروقة للمؤمنني املتساوين يف احلقوق والواجبات ..واملسجد ال حياول التأثري عىل الفرد
كفوا أحد)()1
موضوع ًيا أو حس ًيا فهو بيت اهلل ،واهلل واحد ال رشيك له ومل يكن له ً

إلس ليختنستادتر:
من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (إلس ليختنستادتر) ( ،)2فسألت
( )1شمس العرب تسطع عىل الغرب ،ص .479 – 477
( )2الدكتورة إلس ليختنستادتر :سيدة أملانية ،درست العلوم العربية واإلسالمية يف جامعة فرانكفورت ،ثم يف جامعة
لندن ،وأقامت زهاء ثالثني سنة بني بالد الرشقني األدنى واألوسط ،وعنيت عناية خاصة بدعوات االجتهاد والتجديد واملقابلة
بني املذاهب .من مؤلفاهتا (اإلسالم والعرص احلديث).
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الغريب عنه ،فقال :هذه امرأة فاضلة رأيت يف كلامهتا نفحة من نفحات الصدق ،فسجلتها.
لقد دثت عن عقيدة املسلمني يف القرآن الكريم ،فقالت( :إن املسلم العرصي يعتقد أن
كتابه املنزل يسمح له ،بل يوجب عليه ،أن يعالج مشكالت عرصه بام يوافق الدين وال يضيع
املصلحة أو يصد عن املعرفة كام انتهت إليها علوم زمنه ..وإن مزية القرآن – يف عقيدة املسلم –
أنه متمم للكتب الساموية ويوافقها يف أصول اإليامن ،ولكنه خيتلف عنها يف صفته العامة فال يرتبط
برسالة حمدودة متيض مع ميض عهدها وال بأمة خاصة يالئمها وال يالئم سواها .وكل ما يراد به
الدوام ،ينبغي أن يوافق كل جيل ويصلح لكل أوان)()1

و دثت عن دور القرآن يف إشاعة القيم الفاضلة ،فقالت( :إنه من الرضوري إلدراك عمل
القرآن من حيث هو كتاب ديني وكتاب اجتامعي أن ندرك صدق املسلم حني يؤكد أن القرآن
أساسا إلدراك احلكم املعقدة التي تعالج مشكالت املجتمع احلديث .فإن النبي
يمكن أن يظل ً
يرى أن القرآن هو حلقة االتصال بني اإلله يف كامله اإلهلي وبني خليقته التي يتجىل فيها بفيوضه
الربانية وآيتها الكربى اإلنسان .وإن واجب اإلنسان أن يعمل بمشيئة اهلل للتنسيق بني العامل اإلهلي
وبني عامل اخللق والشهادة ،وخري ما يدرك به هذا املطلب أن تتواله مجاعة إنسانية تتحرى أعمق
األوامر اإلهلية وألزمها وهي أوامر العدل للجميع والرمحة بالضعيف والرفق واإلحسان .وتلك
هي الوسائل التي يضعها اهلل يف يد اإلنسان لتحقيق نجاته ،فهو ثم مسؤول عن أعامله ومسؤول
كذلك عن مصريه)()2

آدم متز:

( )1اإلسالم والعرص احلديث ،عن العقاد :ما يقال عن اإلسالم ،ص .19
( )2اإلسالم والعرص احلديث ،عن العقاد :ما يقال عن اإلسالم ،ص .19
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من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (آدم متز) ( ،)1فسألت الغريب
عنه ،فقال :هذا رجل فاضل من أهل بلدنا ،وله شهادات طيبة ترتبط باجلانب احلضاري
واألخالقي يف اإلسالم رد هبا عىل التشويه الذي يثريه بعض قومنا.
ومن ذلك شهادته بتكريم اإلسالم للرقيق ،قال( :جرت العادة منذ العرص األول لإلسالم
بأن ال يسمى العبيد عبيدً ا ،بل يسمى العبد فتى واألمة فتاة؛ وقد نسب هذا – كام نسب كثري غريه
إىل أمر النبي .وكان من التقوى ورشف النفس أال يرضب الرجل عبده ،ويروى عن النبي أنه
قال( :رش الناس من أكل وحده ومنع رفده ورضب عبده) ،وهذا الشعور نبيل عرب عنه أبو الليث
السمرقندي (املتوذ سنة 387هـ997-م) بروايته هذا احلديث .ويف القرن الرابع اهلجري اختذ
بعضهم من قوله تعاىلِ ﴿:إنَّام ا ْقملؤْ ِم قنون ِإ ْخوة ﴾(احلجرات )10:نقدً ا يوجهونه ملن يرضب
عبده)()2

وقال( :كان يف اإلسالم مبدأ يف مصلحة الرقيق ،وذلك أن الواحد منهم كان يستطيع أن
يشرتي حريته بدفع قدر من املال ،وقد كان للعبد أو اجلارية احلق يف أن يشتغل مستق ً
ال بالعمل
الذي يريده ..وكذلك كان من الرب والعادات املحمودة أن يويص اإلنسان قبل مماته بعتق بعض
العبيد الذين يملكهم)()3

و دث عن احلرية التي كانت تسود األقطار اإلسالمية إبان احلكم اإلسالمي ،فقال( :كان
املسلم يستطيع أن ير ل يف داخل حدود اململكة (اإلسالمية) يف ظل دينه و ت رايته ،وفيها جيد

( )1آدم متز ( A. Metz )1917-1869خترج من جامعات أملانيا ،وعني أستا ًذا للغات السامية ،يف جامعة بازل
بسويرسا ،وقد ختصص باألدب العريب يف العرص العبايس .من آثاره( :أبو القاسم وتقاليد بغداد يف عرصه) (( ،)1902هنضة
اإلسالم يف القرن الرابع اهلجري) ( ،)1922وقد ترجم إىل العربية بعنوان( :احلضارة اإلسالمية يف القرن الرابع اهلجري).
( )2احلضارة اإلسالمية يف القرن الرابع اهلجري.289 – 288 / 1 :
( )3احلضارة اإلسالمية يف القرن الرابع اهلجري ،290 / 1 :وسنرى التفاصيل الكثرية املرتبطة هبذا يف رسالة ( رمحة
للعاملني) من هذه السلسلة.

501

الناس يعبدون اإلله الواحد الذي يعبده ،ويصلون كام يصيل ،وكذلك جيد رشيعة واحدة وعر ًفا
واحدً ا ،وعادات واحدة .وكان يوجد يف هذه اململكة اإلسالمية قانون عميل يضمن للمسلم حق
املواطن ،بحيث يكون آمنًا عىل حريته الشخصية أن يمسها أحد ،وبحيث ال يستطيع أحد أن
يسرتقه عىل أي صورة من الصور .وقد طوف (الرحالة املعروف) نارص خرسو يف هذه البالد
كلها يف القرن اخلامس اهلجري (احلادي عرش امليالدي) دون أن يالقي من املضايقات ما كان
يالقيه األملاين الذي كان ينتقل يف أملانيا يف القرن الثامن عرش للميالد)()1

د .ج .كامبفامير:
من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (د .ج .كامبفامير) ( ،)2فسألت
الغريب عنه ،فقال :هذا رجل عاقل من أهل بلدنا عرف قوة املسلمني وسالمهم ،فلذلك خاطب
فراعنة قومنا بام خاطب به مؤمن آل فرعون فرعون وزبانيته ،فقال ﴿:أت ْق قت قلون ر قج ً
ال أ ْن ي ققول ر ِّيب
هلل ﴾ (غافر)28:
ا َّق
أما هذا الرجل الفاضل ،فقال( :إن االعتداء عىل اإلسالم ال ترجى منه فائدة ..ولن يرد
املسلمني عن دينهم ولن يعوق النهضة اإلسالمية بل سيقوهيا)()3

وقال( :إن يف الرشق العريب األدنى عىل وجه التأكيد هنضة إسالمية قوية خلقية ودينية
واجتامعية ،ستكون أساس احلياة القومية اجلديدة ،وإذا عرفنا هذا جتلت حقيقة مهمة هي أن
تنصري املسلمني مستحيل اآلن ..فهل سيعارض املبرشون يف جعل الدين – ولو كان اإلسالم –

( )1احلضارة اإلسالمية يف القرن الرابع اهلجري.4 / 1 :
( )2د .ج .كامبفامير ( )1936 – 1864خترج باللغات الرشقية يف ليبزغ ،وختصص يف اإلسالم احلديث والعربية املعارصة
من معهد اللغات الرشقية بربلني ( ،) 1907ورأس رير جملة (عامل اإلسالم) التي نرش فيها دراسات عن املؤلفات احلديثة يف
اآلداب املعارصة .من آثاره( :النصوص واألعامل يف تاريخ األمة العربية احلديثة) (( ،)1924دراسات يف األدب العريب
املعارص) ( )1926-1925و(شعراء العرب يف العرص احلارض) ..إلخ.
( )3وجهة اإلسالم ،ص .103
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أساسا للحياة القومية الصحيحة؟ وإذا كان تنصري املسلمني يف الظروف احلارضة مستحي ً
ال فلم
ً
يبق أمام هذه الشعوب اإلسالمية إال أحد أمرين :إما النهضة اإلسالمية وإما املادية والفساد
اخللقي ..فأهيام خري للشعوب اإلسالمية؟)()1

و دث عن بعض أسباب الوحدة اإلسالمية التي جتعلها جدارا حصينا ضد كل حماوالت
االخرتاق ،فقال( :إن العربية ،وهي لسان اإلسالم غري مدافع ،تدرس وتعرف حق املعرفة يف
العامل اإلسالمي كله من املحيط األطليس إىل اهلند وجاوة وبذلك تسهل انتشار احلركات الروحية
انتشارا يتجاوز بكثري حدود البالد التي تنشأ فيها ويعني عىل انتشارها عوامل أخرى أكربها
ً
أيضا يف املزج الروحي بني خمتلف شعوب اإلسالم ،وأن
الصحافة العربية ..ويلعب احلج دوره ً
جتاور البالد يف الرشق األدنى الناطق بالضاد ،وبوجه أدق يف املساحة التي تشغلها مرص وجزيرة
العرب والعراق وسوريا وفلسطني ورقي وسائل املواصالت إىل جانب الصحافة تعمل بوجه
خاص عىل إنامء العواطف واألماين اإلسالمية العامة)()2

وتنبأ بنهضة اإلسالم ،فقال( :أستطيع أن أؤكد أن البالد الناطقة بالضاد وال سيام مركزها
العظيم الذي يتكون من الكتلة املتامسكة التي قوامها مرص وجزيرة العرب وفلسطني وسوريا
حاسام ..وهنضة اإلسالم يف هذه البالد أمر
دورا
ً
دورا غاية يف األمهية وربام كان ً
والعراق ستلعب ً
واقع ال سبيل إىل رده ،ولن حيدث يف البالد العربية يشء يشبه ما حدث يف تركيا فلن يقطع العرب
الصلة بتارخيهم اإلسالمي واألديب املجيد ،بل إن ذكرى هذا املايض من عوامل النهضة الوطنية
والدينية ولن تستبدل هذه الشعوب الكتابة الالتينية بالكتابة العربية ..ولن ينبذوا هذه الوسيلة
املدهشة التي متكنهم من االتصال بالعامل اإلسالمي كله ،ولن يقوى أحد عىل إيقاف حركة
النهضة اإلسالمية يف هذه البالد ألهنا األساس الذي حيتاج إليه الناس لتقوم عليه هنضتهم
( )1وجهة اإلسالم ،ص .102
( )2وجهة اإلسالم (بإرشاف كب) ،ص .69
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عظيام للحياة اإلسالمية بعد مكة
الوطنية ..وستصري كل من القاهرة والقدس بالتدريج مركزً ا ً
وسيفد طلبة العلم (كام حدث فعالً) من البالد الناطقة بالضاد يف املغرب شطر مرص وفلسطني..
ثم سيعودون إىل بالدهم ليزيدوا هنضة الرشق شيئًا فشيئًا وسيحدث مثل هذا األثر يف األصقاع
األخرى من العامل اإلسالمي ..ولن يقوى االنحالل السيايس عىل تغيري يشء من خصائص
احلاجات الوطنية والدينية العامة)()1

رودي بارت:
من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (رودي بارت) ( ،)2فسألت
الغريب عنه ،فقال :لقد أنطق اهلل هذا الرجل بشهادات صدق ،كان منها شهادته عن موقف بعض
ممثيل حركة التنوير من رسول اهلل  ،قال( :كان من بني ممثيل حركة التنوير من رأوا يف النبي
حكيام ،ورسو ً
ال للفضيلة ،و ً
مبرشا
العريب أدلة اهلل ،ومرشعً ا ً
ناطقا بكلمة الدين الطبيعي الفطريً ،
به)()3

و دث عن بعض ثامر النبوة ،فقال( :كان العرب يعيشون منذ قرون طويلة يف بوادي
وواحات شبه اجلزيرة ،يعيثون فيها فسا ًدا .حتى أتى حممد ودعاهم إىل اإليامن بإله واحد ،خالق
بارئ ،ومجعهم يف كيان واحد متجانس)()4

( )1وجهة اإلسالم ،ص .99
()2رودي بارت :عامل أملاين معارص ،ولد عام  ،1901درس يف جامعة توبنجن اللغات السامية والرتكية والفارسية يف الفرتة
من  1920حتى 1924وخترج عىل يد املسترشق األملاين ليتامن.امض سنتني يف القاهرة ( ،)1926-1925كان اهتاممه يف البداية
باألدب الشعبي ولكنه ول إىل االهتامم باللغة العربية والدراسات اإلسالمية وبخاصة القرآن الكريم.
توىل العديد من املناصب العلمية منها مدرس يف جامعة توبنجن وأستاذ ًا بجامعة هايدلربج ثم عاد إىل توبنجن أستاذ ًا للغة
العربية واإلسالميات من عام . 1968-1951ومن أهم مؤلفاته (حممد والقرآن) وترجم معاين القرآن الكريم إىل األملانية وله
كتاب عن القرآن بعنوان( القرآن تعليق وفهرست)
( )3الدراسات العربية واإلسالمية يف اجلامعات األملانية ،ص .15
( )4الدراسات العربية واإلسالمية يف اجلامعات األملانية ،ص .20
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وقال( :إن العامل الواسع املرتامي األطراف ما كان ليحس بالعرب لو مل يتحولوا بفضل
صلتهم باإلسالم إىل عامل من عوامل القوة السياسية ،ويصبحوا بذلك ذوي أمهية إن صح هذا
التعبري)()1

و دث عن شمولية اإلسالم ،فقال( :إن الرشيعة اإلسالمية بمعناها الواسع الذي يشمل
تنظيم الشعائر كذلك ،هي املضمون احلقيقي للروح اإلسالمية األصيلة ،وهي التعبري احلاسم
عن التفكري اإلسالمي ،إهنا النواة اجلوهرية لإلسالم عىل اإلطالق)()2

ج .ك .بريغ:
من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (ج .ك .بريغ) ( ،)3فسألت
الغريب عنه ،فقال :هذا رجل فاضل من قومنا أراه اهلل بعض حماسن اإلسالم ،فراح يبرش هبا.
فقد دث عام خيتزنه النظام اإلسالمية من حرية وعدالة ومساواة ،فقال( :ال حاجة بنا إىل
اإلطناب يف بيان املميزات اخلاصة باإلسالم وال يف بيان اختالفه العظيم عن اهلندوكية ..إن نظام
الطوائف الذي يا به اهلندوكية أو متوت ال أثر له يف اإلسالم ،دين الديمقراطية ،وقد استمد قوته
عىل الدوام من حب اجلامهري له ح ًبا محاس ًيا .إن اإلسالم يعرف كيف جيعل له يف قلوب الناس
مكانًا وأن معتنقيه ليفخرون به ..وليس هناك كاهن يرشف عىل احلياة الدينية .وإن إمجاع املسلمني
عىل اختالف الرأي رمحة من اهلل ،هذا اإلمجاع الذي يستلفت النظر بلينه وتساحمه ويربهن لنا برهانًا
جديرا بالذكر عىل حاجة املسلمني السائدة إىل توحيد الكلمة ،يؤيده عدم وجود سلطة معينة ترغم
ً

( )1الدراسات العربية واإلسالمية يف اجلامعات األملانية ،ص .20
( )2الدراسات العربية واإلسالمية يف اجلامعات األملانية ،ص  ،49والعبارة املذكورة وردت يف مقدمة كتاب جوتتهلف
برحبشرت (املميزات األساسية للرشيعة اإلسالمية)( ،برلني1935 ،م).
( )3ج .ك .بريغ :عمل أستا ًذا يف جامعة ليدن ،وانصب اهتاممه عىل تاريخ الصوفية يف اإلسالم ،وكتب أبحا ًثا عديدة عن
جالل الدين الرومي وغريه.
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الناس عىل رأهيا)()1

و دث عن أثر احلج يف وحدة املسلمني ،فقال( :إن احلج املفروض عىل كل مسلم أن يقوم
به مرة يف حياته إن استطاع إليه سبيال ..وأثر اللغة العربية يف العمل عىل الوحدة ،وتشابه طرق
التعليم يف كل العامل اإلسالمي ،كل هذه العوامل جعلت فكرة الوحدة اإلسالمية ً
باقية يف املكان
األول ،حتى بعد أن تم متزق إمرباطورية اخللفاء إىل واليات خمتلفة)()2

و دث عن األثر العظيم الذي قام به اإلسالم يف التأليف بني األمم املختلفة ،فقال( :إن
النزعة التي تصبغ كل يشء بصبغة الدين والتي امتاز هبا اإلسالم منذ أيامه األوىل ،جعلته مدة
تزيد عىل اثني عرش قرنًا دينًا متمكنًا يف إمرباطوريات انمحت فيها القوميات وكان هو فيها أكرب
قوة تعمل عىل متاسكها ..لقد حاز اإلسالم فض ً
ال ال سبيل إلنكاره بأنه عمل عىل حل مشكلة
التفاهم بني األمم وهو فضل ال جيحده حتى غري املسلم ممن يتبع دينًا آخر ويعتنق فكرة أخرى يف
احلياة)()3

كويلر يونغ:
من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (كويلر يونغ) ( ،)4فسألت
الغريب عنه ،فقال :هذا رجل صادق من قومنا ..وقد أنطقه اهلل بشهادات متتلئ صدقا ..سأورد
لك بعضها:
فمنها حديثه عن أثر اإلسالم يف تقدم املجتمعات البرشية ،قال( :إن اإلسالم قد أسهم بصفة
فعالة يف تقدم اجلامعة اإلنسانية ،وقد استبدل بالنظام القبيل الذي ورثه – والذي يقوم عىل رابطة
( )1وجهة اإلسالم ( بإرشاف كب ) .ص .161 – 160
( )2وجهة اإلسالم ،ص .161
( )3وجهة اإلسالم ،ص .200 – 199
( )4كويلر يونغ أستاذ العالقات األجنبية بجامعة برنستون ،ورئيس قسم اللغات واآلداب الرشقية هبا ،كان مساعد أستاذ
اللغات السامية بجامعة تورنتو.
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الدم – نظام اجلامعة املشرتكة يف العقيدة والتي يقوم ترابطها االجتامعي عىل أساس من األخوة
واملساواة)()1

و دث عن ربانية الرشيعة اإلسالمية ،فقال( :إن النظرية القانونية اإلسالمية وما جرى عليه
العمل يف صدر اإلسالم يستمد قاعدة الوحدة والنظام من اهلل ال من (املدينة) وال من الدولة
واضحا بحكم اهلل يف احلياة اليومية)()2
واملسلم إىل اليوم حيس إحساسا
ً

ً

و دث عن صفاء التوحيد يف اإلسالم مقارنة باملسيحية ،فقال( :اإلسالم خيتلف عن
املسيحية الرومانية يف أنه ال يتخذ لنفسه نظم الكنيسة والقسيسني والقرابني .ولقد تبدو
الربوتستانتية اخلالصة دينًا كهنوت ًيا إذا وازناها باإلسالم الذي حيرص عىل التوحيد اخلالص
والذي ال حيتمل أي تدخل بني اإلنسان وخالقه)()3

و دث عن العقلية العلمية التي متيز هبا املسلم ،فقال( :إن املسلم يملك املقدرة عىل استعامل
طريقة التجربة يف كل األوضاع املمكنة لنموذج ما ،ليأخذ من احلياة أقىص ما تستطيع أن
تعطيه)()4

و دث عن تأثري اإلسالم يف البناء احلضاري ،فقال( :كلمة (اإلسالم) ثقاف ًيا تستعمل
باملعنى الواسع لتدل عىل تلك املدنية املتجانسة – رغم تنوعها – والتي وجهها وسيطر عليها الدين
اإلسالمي منذ أكثر من ثالثة عرش قرنًا)()5

و دث عن تأثري اإلسالم يف احلضارة العاملية ،فقال( :عندما انتقلت عاصمة اإلسالم إىل
بغداد يف منتصف القرن الثامن امليالدي كان عرص الفتوح قد انتهى ،وأصبح ما جاء به القرآن من
( )1الثقافة اإلسالمية واحلياة املعارصة.243 – 242 ،
( )2الثقافة اإلسالمية واحلياة املعارصة ،ص .243
( )3الثقافة اإلسالمية واحلياة املعارصة ،ص .243
( )4الثقافة اإلسالمية واحلياة املعارصة ،ص .257
( )5الثقافة اإلسالمية واحلياة املعارصة ،ص .232
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لغة وقانون ودين حيكم من حدود الصني عىل أعمدة (هرقل) .ويف خالل مخسامئة السنة التي
حكم فيها العباسيون نمى اإلسالم نظامه الفكري وثقافته املتجانسة عىل أساس من اإلحياء
البارع للمعارف الكالسيكية يف القرنني التاسع والعارش امليالدي وهو (الرنيسانس) الرشقي.
هذا اإلحياء الثقايف يف ذنيك القرنني – ويف القرن الذي تالمها حيث بلغت الثقافة اإلسالمية قمة
تطورها – هو الذي نقل إىل العامل الالتيني ..وأصبح أساس (الرنيسانس) الغريب يف القرنني
اخلامس عرش والسادس عرش)()1

وقال( :كان الفارايب وابن سينا معروفني جيدً ا يف أوروبا ،وكان (بيكون) يستشهد
بأقواهلام)()2

وقال( :ليس هناك من شك يف أن روح البحث العلمي اجلديد وطريقة املالحظة والتجربة
اللذين أخذت هبام أوروبا إنام جاءا من اتصال الطالب الغربيني بالعامل اإلسالمي)()3

وقال( :لقد قدم العلم اإلسالمي لإلنسانية خدمات عظيمة ،وأضاف إىل تراثها الثقايف
القديم والكالسيكي اليشء الكثري ،وظل يلعب دوره حتى تسلم العلم الغريب منه القيادة)()4

وقال( :ليس من املعقول لثقافة حية كثقافة اإلسالم ،يدين هبا ثالثامئة مليون من األنفس(،)5
أال يكون هلا تأثري – بالفعل أو بالقوة – يف احلضارة العاملية التي أخذت يف الظهور والتكامل يف
العرص احلديث)()6

بارتولد شبولر:

( )1الثقافة اإلسالمية واحلياة املعارصة ،ص .234
( )2الثقافة اإلسالمية واحلياة املعارصة ،ص .242
( )3الثقافة اإلسالمية واحلياة املعارصة ،ص .247
( )4الرشق األدنى ،ص .10
( )5ذلك يف عرصه ..أما اليوم ،فيدين باإلسالم أكثر من مليار نسمة.
( )6الثقافة اإلسالمية واحلياة املعارصة ،ص .255
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من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (بارتولد شبولر) ( ،)1فسألت
الغريب عنه ،فقال :لقد نطق هذا الرجل بالصدق عندما قال ـ متحدثا عن سامحة اإلسالم مقارنة
باملسيحية ـ( :إن املسيحية واإلسالم يقفان موقفني خمتلفني يف موضوع األقليات الدينية .أن
املسيحية مل تسمح بوجود األديان الغريبة يف أراضيها (باستثناء الدين اليهودي) أما يف اإلسالم
فكان يوجد تبادل ثقايف بني املسلمني وغري املسلمني ..وهذا الفرق امللحوظ يمكن تفسريه بأن
املسيحية شهدت قيام دين منافس هلا (وهو اإلسالم الذي كان ظهوره ،إذا تكلمنا من الناحية
مناقضا الدعاء املسيحية بأهنا آخر وحي منزل) .أما اإلسالم فقد اعرتف نظامه الديني
الواقعية
ً
منذ البداية بالعقائد األخرى التي كانت تعيش معه جن ًبا إىل جنب ..وهبذه الطريقة أصبح من
املمكن أن ينقل النساطرة الثقافة الكالسسيكية وأن يقوم اليهود بدورهم يف بالد األندلس
اإلسالمية)()2

ارنست بانرث:
من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (ارنست بانرث) ( ،)3فسألت
الغريب عنه ،فقال :هلذا الرجل شهادات ترتبط باحلضارة اإلسالمية:
( )1بارتولد شبولر :خترج من اجلامعات األملانية ،وعني معيدً ا للدراسات اإلسالمية دفعة لغات الرشق األدنى ()1939
زائرا يف جامعتي
يف جامعة جوتنجن ،وأستاذ كريس يف جامعة ميونخ ( )1942وعدد من اجلامعات األخرى كام عمل أستا ًذا ً
أنقرة واستنبول ( 1956-1955جييد العديد من اللغات ،وخترج عليه عدد من املتخصصني من البلدان اإلسالمية.
من آثاره( :مغول إيران) ( )1939و(املغول يف روسيا) ( )1943و(تاريخ البلدان اإلسالمية) (.)1953-1952
( )2الوحدة والتنوع يف احلضارة اإلسالمية ( رير كرونباوم) ،ص .239
( )3ارنست بانرث  :ولد يف مدينة ليبزج ،سنة  ،1895ودرس الالتينية واليونانية ثم العربية ،كام تعلم الفارسية والرتكية،
أ ه اإلنكليز يف اجلبهة سنة  ،1917وانتقل إىل اهلند فاستقر فيها حتى عام  ،1925وتعلم األردية ،ثم عاد إىل أملانيا ،فتابع
دروسه ونال الدكتوراه يف اللغات اإلسالمية من جامعة فينا .وعني أستا ًذا للفلسفة والتاريخ واآلداب األملانية .وقد توىل
مناصب عديدة وطوف يف عدد من البلدان.
من آثاره( :اإلسالم اليوم وغدً ا) (( ،) 1958التفاهم بني الرشق والغرب) (بتكليف من اليونسكو) ،وله دراسات عن
الفالسفة املسلمني ،كام حقق العديد من النصوص ،وكتب العديد من األبحاث يف املجالت املختلفة.
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منها حديثه عن موقف املسلمني من العلم ،وتواصلهم مع الثقافة العاملية ،و ليهم باملنهج
العلمي ،قال( :إن العرب مل خيربوا ما وجدوه من عنارص ثقافية ،بل اهتموا هبا وبذلوا جهدهم
هلضمها ومن ثم تطويرها .ونرى هنا أن العرب فتحوا باب التعرف عىل احلضارة اليونانية منذ
عرص األمويني والعباسيني بواسطة املرتمجني ،وعىل هذه الطريقة تطورت الثقافة ت محاية
اإلسالم بالعربية التي هي واسطة ممتازة للتعبري عن األفكار العليا والتي ال تفوقها يف هذا لغة من
لغات الدنيا .وال أراين بحاجة إىل ذكر أسامء الفالسفة الذين فتحوا آفا ًقا جديدة لفهم أ ار
الطبيعة والوجود ،وما هيمنا هنا هو استعداد العرب الستعامل الطرق العلمية التي تعلموها من
أرسطو طاليس .والتي كانت أوالها :مراقبة الطبيعة والتجربة ،وثانيتها :قواعد املنطق الشديدة.
وال شك أن احلضارة اإلسالمية ارتفعت يف القرون الوسطى إىل علو مل ينته إليه قوم آخرون .وال
خيفى أن هذا االعتالء كان ثمرة االجتهاد يف كل نواحي الثقافة وتطبيق الطرق العلمية .وأما
الغرب األورويب فلم يستطع حينئذ فهم الثقافة وتطويرها .وكذلك دولة بيزنطية فقد جتمدت،
واآلن نرى كيف تعجبت األقوام األوروبية من مجال الثقافة العربية التي امتدت من حدود الصني
واهلند إىل جبال الربانس)()1

ومنها حديثه عن سبق املسلمني للمنهج التجريبي ،وتصديره إىل أوروبا ،قال( :كان أول من
قلد العرب يف التجربة الراهب (روجر بيكون) يف إنكلرتا .وحتى اآلن يشكر علامء الطبيعة يف
أوروبا العرب عىل إدخال طريقة التجربة العلمية التي دلت عىل التطور احلديث يف مجيع
امليادين)()2

ومنها حديثه عن تأثري املسلمني يف احلضارة الغربية ،قال( :مل يزل العلامء يواصلون الكشف
عن العنارص العربية املؤثرة يف الفكر األورويب خالل القرون الوسطى ،ويف كل سنة تظهر آثار
( )1تأثري الفلسفة اإلسالمية يف تطور الفكر األورويب ،ص .9 – 8
( )2تأثري الفلسفة اإلسالمية يف تطور الفكر األورويب ،ص .11 – 10
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منشورة تشهد بأننا ال نقدر اآلن ما أخذه األوروبيون من العرب)()1

وقال( :انترشت يف أوروبا الرغبة العظيمة لدراسة اللغة اليونانية منذ تعرفوا عىل الفلسفة
اليونانية بواسطة العرب ،وأدى هذا االهتامم اجلديد بالتدريج إىل تلك احلركة الثقافية يف أوروبا
يف القرن اخلامس عرش املسامة بحركة إحياء العلوم القديمة ومل يزل االهتامم يف أوروبا بعلوم
العرب خالل تلك الدورة ،بل لقد أدى إىل االشتغال بالعربية من جديد يف القرن السابع عرش)()2

أصدقاء من دول شتى
قلبت بعض الصفحات من دفرت الغريب ،فرأيت عنوان (أصدقاء من دول شتى) ،ته
أسامء دول كثرية ،فقلت :ما هذا؟ ..إين أرى قاموسا لدول العامل يف هذا املحل.
قال :لقد ذكرت يف هذا املحل دوال كثرية مررت هبا ..وسمعت من أهلها بعض كلامت
الصدق..
إسبانيا:
من الدول التي رأيتها يف هذا الفصل (إسبانيا) ،فأصابني أمل شديد ،فقلت :هذه األندلس..
وقد ضاعت من أيدينا.
قال :عندما أسأتم متثيل اإلسالم فيها ضاعت من أيديكم ..وما كان هلا أن تبقى ..لقد أراد
اهلل بفتحها عليكم أن متألوا األرض إيامنا وصالحا وحمبة وسالما ..فلام انشغلتم بأودية اهلوى،
وزخارف احلياة الدنيا ،وتصورمتوها إقطاعا من إقطاعاتكم التي تتنازعون عليها سلبها منكم.
قلت :فهل يمكن أن تعود إلينا؟
قال :لتملكوها ،أم لرتشدوها؟

( )1تأثري الفلسفة اإلسالمية يف تطور الفكر األورويب ،ص .11
( )2تأثري الفلسفة اإلسالمية يف تطور الفكر األورويب ،ص .11
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مل أجد ما أجيب به ،فقال :أما إن قصدتم ملكها ،ليحكمها سالطني بني األمحر ،فال أرجعها
اهلل لكم ..وأما إن أردتم أن ترشدوها ،فها هي بني أيديكم ..إن مل متلكوا أن ترحلوا إليها
بأجسادكم فلرتحلوا إليها بالدعوة الصادقة والقدوة الطيبة.
مل أجد ما أجيبه به ،فقال :خيطئ قومك حني يربطون الفتوح بالسيوف ..الفتح فتح القلوب،
ال فتح السيوف ،فالسيوف أضعف من أن متتد ملا متتد له القلوب.
ِ
هلل وا ْلفت قْح) (النرص ،)1:ثم عقب عليها
رص ا َِّ
قلت :صدقت فقد قال اهلل تعاىل ﴿:إذا جاء ن ْ ق
مبارشة بقوله ﴿:ورأ ْيت النَّاس يدْ قخ قلون ِيف ِد ِ
هلل أ ْفواج ًا) (النرص)2:
ين ا َِّ
جون براند ترند:
من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (جون براند ترند) ( ،)1فسألت
الغريب عنه ،فقال :هلذا الرجل شهادات صادقة ترتبط بتاريخ املسلمني وحضارهتم.
منها شهادته عىل تسامح املسلمني ،قال( :يف القرن العارش امليالدي تردى معظم أوروبا يف
مهجية ووحشية مريعة ،عىل حني أن املسلمني يف إسبانيا رضبوا مث ً
ال رائ ًعا بام كفلوه لغريهم من
ذوي العقائد املخالفة ملذهبهم من سعة العيش والتسامح)()2

وقال( :آثر الغزاة املسلمون أن يشرتوا من السكان املسيحيني بقرطبة جان ًبا من الكاتدرائية
القديمة .ورأوا أن ذلك خري هلم من أخذها عنوة واغتصا ًبا ،وهذا شاهد ينطق بام اشتهروا به من
التسامح مع أصحاب العقائد املخالفة لعقيدهتم)()3

( )1جون براند ترند ( )1958 – 1887رائد من رواد تاريخ إسبانيا .أستاذ يف جامعة كمربدج .قام بعدة رحالت يف
إسبانيا والربتغال ومراكش ومكسيكو واشتغل يف معهد الدراسات الرشقية بلندن.
من آثاره (صورة إلسبانيا احلديثة)(( ،)1921موسيقى تاريخ إسبانيا) (( ،)1925لغة إسبانيا وتارخيها) ( ،)1953وكثري
من الكتب األخرى يف هذا املجال.
( )2تاريخ العامل (نرشه السري جون .أ .هامرتن) ،املجلد اخلامس ،ص .29
( )3تاريخ العامل (نرشه السري جون .أ .هامرتن).737 / 5 ،
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ويف مقابل ذلك ما لقي العرب من غلظة وشدة من طرف املسيحيني بعد خروج املسلمني،
قال( :إن العرب املتنرصين التعساء املعروفني باملوريسكو لقوا من املسيحيني من املعاملة السيئة
ماال يقابله إال ما لقيه املسيحيون من املسلمني من التسامح يف مرحلة سابقة من تاريخ إسبانيا
اإلسالمية واملسؤول عن كل ذلك األمر من بدايته إىل هنايته هم رجال الكنيسة)()1

ومنها شهادته التقدم الذي وصل إليه املسلمون يف األندلس ،قال( :اليشء الذي ال يمكن
نكرانه هو أن عرب إسبانيا خلقوا مدنية زاهرة وأتقنوا تنظيم احلياة االقتصادية يف الوقت الذي
كانت تنوء أغلب أصقاع أوروبا ت نري الشقاء واألغالل مادية كانت أم روحية .أجل فقد لعب
خطريا يف تقدم الفن والفلسفة والشعر حتى ارتفع تأثريها إىل أعىل قمم الفكر
دورا
عرب إسبانيا ً
ً
املسيحي يف القرن الثالث عرش بظهور توما األكويني ودانتي)()2

وقال( :إن قرطبة فاقت كل حوارض أوروبا مدنية أثناء القرن العارش ،كانت يف احلقيقة حمط
إعجاب العامل ودهشته .وكان السياح القادمون من الشامل يسمعون بام هو أشبه باخلشوع والرهبة
عن تلك املدينة التي وي سبعني مكتبة وتسعامئة محام عمومي .فإن أدركت احلاجة حكام ليون
أو النافار أو برشلونة إىل جراح أو مهندس معامري أو خائط ثياب أو موسيقي فال يتوجهون
بمطلبهم إال إىل قرطبة)()3

جوان فرينيه:
من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (جوان فرينيه) ( ،)4فسألت
الغريب عنه ،فقال :لقد دث هذا الرجل عن تأثري املسلمني يف احلضارة الغربية ،فقال( :يف القرن
( )1تاريخ العامل (نرشه السري جون .أ .هامرتن).755 / 5 ،
( )2تراث اإلسالم ( ،إرشاف سري توماس ارنولد ) ،ص .22
( )3تراث اإلسالم ،ص .27
( )4جوان فرينيه :خترج من جامعة برشلونة ،وسمي أستا ًذا للعربية فيها عام 1954م .من آثاره :ترجم القرآن الكريم إىل
اإلسبانية ( ،)1953و(الف ليلة وليلة) ،وحقق عد ًدا من النصوص ،كام كتب العديد من املقاالت يف الفلك واجلغرافية.
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السادس اهلجري ،الثاين عرش امليالدي ،اكتسبت حركة الرتمجة قوة غري عادية ،إذ أصبح عدد
الكتب املرتمجة يف صقلية وبخاصة يف إسبانيا ،يثري اإلعجاب ،وتدفق علم اإلغريق والرومان عىل
األديرة األوروبية من خالل العقول العربية ،وأدجمت الكشوف التي توصل إىل العرب ضمن
رصيد من الثقافة الغربية ..وتوافد عىل (طليطلة) عدد كبري من العلامء األوروبيني املتلهفني إىل
احلصول عىل املعارف العلمية الرشقية ..وبالرغم من أن هؤالء العلامء مل يعملوا م ًعا كأصحاب
مدرسة إال أن إنتاجهم املكثف والغزير قد غري شكل املجتمع األورويب لكن أولئك العلامء وإن
كانوا قد استطاعوا أن يتمثلوا بسهولة النصوص التي وصلت إليهم ،أخفقوا يف إدخال أي تطوير
يذكر عليها)()1

وقال( :يف بداية القرن العرشين بدأت حقبة جديدة من الرتمجات العلمية تقدم من العامل
الغريب إىل عامل اإلسالم ،شأهنا شأن تلك احلركة التي قدمت من القرن الثاين إىل القرن الرابع
اهلجري (الثامن إىل العارش امليالدي)()2

إيطاليا:
من الدول التي رأيتها يف هذا الفصل (إيطاليا) ،وقد رأيت من األصدقاء الذين سجلهم
الغريب:
لورا فيشيا فاغلريي:
قلت :من هي (لورا فيشيا فاغلريي) ( )3؟ ..وما شهاداهتا؟

( )1تراث اإلسالم ( تصنيف شاخت وبوزوث ) .215 – 214 / 3
( )2تراث اإلسالم ، 218/3 ،وعن إنجازات املسلمني يف ميادين الرياضيات والفلك والبرصيات ،انظر :املرجع نفسه
.218-216 ،213-196 ،194-188 ،183-176 ،174-172 ،170 ،168/3
قديام وحديثًا ،وإىل فقه العربية وآداهبا.
( )3لورا فيشيا فاغلريي  :باحثة إيطالية معارصة انرصفت إىل التاريخ اإلسالمي ً
من آثارها( :قواعد العربية) يف جزئني ( ،)1941 – 1937و(اإلسالم) ( ،)1946و(دفاع عن اإلسالم) (،)1952
والعديد من الدراسات يف املجالت االسترشاقية املعروفة.
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قال :هذه امرأة إيطالية متتلئ صدقا ..وتفيض حمبة ..وقد دافعت عن اإلسالم وكأهنا أحد
أبنائه.
قلت :شوقتني إليها ،وإىل أحاديثها ،فأخربين عنها.
قال :هلذه املرأة الفاضلة شهادات كثرية ال يمكنني ذكرها مجيعا هنا ..ولكني سأذكر لك
مخسة أنواع من الشهادات.
قلت :فام أوالها؟
قال :شهادهتا املرتبطة بالقرآن الكريم ..فقد دثت عن القرآن الكريم بصدق عظيم،
فاعتربته معجزة بكل املقاييس ،قالت( :إن معجزة اإلسالم العظمى هي القرآن الذي تنقل إلينا
الرواية الراسخة غري املنقطعة ،من خالله ،أنباء تتصف بيقني مطلق .إنه كتاب ال سبيل إىل حماكاته.
إن ك ً
ال من تعبرياته شامل جامع ،ومع ذلك فهو ذو حجم مناسب ،ليس بالطويل أكثر مما ينبغي،
وليس بالقصري أكثر مما ينبغي .أما أسلوبه فأصيل فريد .وليس ثمة أيام نمط هلذا األسلوب يف
األدب العريب در إلينا من العصور التي سبقته .واألثر الذي حيدثه يف النفس البرشية إنام يتم من
غري أيام عوض عريض أو إضايف من خالل سموه السليقي .إن آياته كلها عىل مستوى واحد من
البالغة ،حتى عندما تعالج موضوعات البد أن تؤثر يف نفسها وجرسها كموضوع الوصايا
والنواهي وما إليها .إنه يكرر قصص األنبياء عليهم السالم وأوصاف بدء العامل وهنايته ،وصفات
اهلل وتفسريها ،ولكن يكررها عىل نحو مثري إىل درجة ال تضعف من أثرها .وهو ينتقل من
موضوع إىل موضوع من غري أن يفقد قوته .إننا نقع هنا عىل العمق والعذوبة م ًعا – ومها صفتان
ال جتتمعان عادة – حيث جتد كل صورة بالغية ً
تطبيقا كام ً
ال فكيف يمكن أن يكون هذا الكتاب
املعجز من عمل حممد ،وهو العريب األمي الذي مل ينظم طوال حياته غري بيتني أو ثالثة أبيات ال
ينم أي منها عن أدنى موهبة شعرية؟)()1

( )1دفاع عن اإلسالم ،ص .57 – 56
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وهي تستدل بحفظه من التحريف عىل مصدره اإلهلي ،قالت( :ال يزال لدينا برهان آخر
عىل مصدر القرآن اإلهلي يف هذه احلقيقة :وهي أن نصه ظل صاف ًيا غري حمرف طوال القرون التي
تراخت ما بني تنزيله ويوم الناس هذا ،وأن نصه سوف يظل عىل حاله تلك من الصفاء وعدم
التحريف ،بإذن اهلل ،مادام الكون)()1

وقالت( :من حسن الطالع أن اجلمود مرض البد أن يزول ،بل إنه يف الواقع رشع يزول يف
ما يبدو .فإىل الكتاب العزيز الذي مل حيرفه قط ال أصدقاؤه وال أعداؤه ،ال املثقفون وال األميون،
ذلك الكتاب الذي ال يبليه الزمان والذي ال يزال إىل اليوم كعهده يوم أوحى اهلل به إىل الرسول
األمي البسيط آخر األنبياء محلة الرشائع عليهم السالم ،إىل هذا املصدر الصايف دون غريه سوف
يرجع املسلمون حتى إذا هنلوا مبارشة من معني هذا الكتاب املقدس فعندئذ يستعيدون قوهتم
السابقة من غري ريب .وثمة بينات قوية عىل أن هذه العملية قد بدأت فعالً)()2

وهي تذكر ما يتميز به القرآن الكريم من اجلاذبية ،فقالت( :إن هذا الكتاب ،الذي يتىل كل
يوم يف طول العامل اإلسالمي وعرضه ،ال يوقع يف نفس املؤمن أيام حس بامللل .عىل العكس ،إنه
من طريق التالوة املكررة حيبب نفسه إىل املؤمنني أكثر فأكثر يو ًما بعد يوم .إنه يوقع يف نفس من
حسا ً
عميقا من املهابة واخلشية .إن يف إمكان املرء أن يستظهره يف غري عرس،
يتلوه أو يصغي إليه ً
حتى إننا لنجد اليوم ،عىل الرغم من انحسار موجة اإليامن ،آال ًفا من الناس القادرين عىل ترديده
عن ظهر قلب .ويف مرص وحدها عدد احلفاظ أكثر من عدد القادرين عىل تالوة األناجيل عن
ظهر قلب يف أوروبا كلها)()3

وهي تذكر مدى انسجام ما ذكره القرآن من الكونيات مع البحث العلمي( :فيام يتصل

( )1دفاع عن اإلسالم ،ص .59 – 58
( )2دفاع عن اإلسالم ،ص .134 – 133
( )3دفاع عن اإلسالم ،ص .59
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بخلق الكون فإن القرآن عىل الرغم من إشارته إىل احلالة األصلية وإىل أصل العامل ..ال يقيم أيام
حد مهام يكن يف وجه قوى العقل البرشي ،ولكنه يرتكها طليقة تتخذ السبيل الذي تريد)()1

قلت :فام الثانية؟
قال :شهاداهتا حول رسول اهلل  ..فلها ثناء عطر عىل رسول اهلل  يعرب عام حيمله قلبها
من حمبة له.
دائام باملبادئ اإلهلية شديد التسامح ،وبخاصة نحو أتباع األديان
قالت( :كان حممد املتمسك ً
دائام اعتقا ًدا منه بأن الزمن
املوحدة .لقد عرف كيف يتذرع بالصرب مع الوثنيني ،مصطن ًعا األناة ً
سوف يتم عمله اهلادف إىل هدايتهم وإخراجهم من الظالم إىل النور ..لقد عرف جيدً ا أن اهلل البد
أن يدخل آخر األمر إىل القلب البرشي)()2

وقالت( :حاول أقوى أعداء اإلسالم ،وقد أعامهم احلقد ،أن يرموا نبي اهلل ببعض التهم
املفرتاة .لقد نسوا أن حممدً ا كان قبل أن يستهل رسالته موضع اإلجالل العظيم من مواطنيه بسبب
أمانته وطهارة حياته .ومن عجب أن هؤالء الناس ال جيشمون أنفسهم عناء التساؤل كيف جاز
أن يقوى حممد عىل هتديد الكاذبني واملرائني ،يف بعض آيات القرآن الالسعة بنار اجلحيم األبدية،
لو كان هو قبل ذلك وحاشاه رج ً
ال كاذ ًبا؟كيف جرؤ عىل التبشري ،عىل الرغم من إهانات
مواطنيه ،إذا مل يكن ثمة قوى داخلية ثه ،وهو الرجل ذو الفطرة البسيطة ،ح ًثا موصو ً
ال؟كيف
يائسا؟كيف وفق إىل أن يواصل هذا الرصاع أكثر من عرش
استطاع أن يستهل رصاعً ا كان يبدو ً
سنوات ،يف مكة ،يف نجاح قليل جدً ا ،ويف أحزان ال ىص ،إذا مل يكن مؤمنًا إيامنًا ً
عميقا بصدق
رسالته؟كيف جاز أن يؤمن به هذا العدد الكبري من املسلمني النبالء واألذكياء ،وأن يؤازروه،
ويدخلوا يف الدين اجلديد ويشدوا أنفسهم بالتايل إىل جمتمع مؤلف يف كثرته من األرقاء ،والعتقاء،
( )1دفاع عن اإلسالم ،ص .60
( )2دفاع عن اإلسالم ،ص .73

517

والفقراء املعدمني إذا مل يلمسوا يف كلمته حرارة الصدق؟ ولسنا يف حاجة إىل أن نقول أكثر من
عميقا وأكيدً ا)()1
ذلك ،فحتى بني الغربيني يكاد ينعقد اإلمجاع عىل أن صدق حممد كان ً

وقالت( :دعا الرسول العريب بصوت ملهم باتصال عميق بربه ،دعا عبدة األوثان وأتباع
نرصانية وهيودية حمرفتني عىل أصفى عقيدة توحيدية .وارتض أن خيوض رصاعً ا مكشو ًفا مع
بعض نزعات البرش الرجعية التي تقود املرء إىل أن يرشك باخلالق آهلة أخرى)()2

وهي ترد بصدق وعلم عىل شبهة تعدد زوجات رسول اهلل  ،فتقول( :إن حممدً ا طوال
سنني الشباب التي تكون فيها الغريزة اجلنسية أقوى ما تكون ،وعىل الرغم من أنه عاش يف جمتمع
كمجتمع العرب ،حيث كان الزواج ،كمؤسسة اجتامعية ،مفقو ًدا أو يكاد ،وحيث كان تعدد
الزوجات هو القاعدة ،وحيث كان الطالق سه ً
ال إىل أبعد احلدود ،مل يتزوج إال من امرأة واحدة
ليس غري ،هي خدجية التي كانت سنها أعىل من سنه بكثري ،وأنه ظل طوال مخس وعرشين سنة
زوجها املخلص املحب ،ومل يتزوج كرة ثانية ،وأكثر من مرة ،إال بعد أن توفيت خدجية ،وإال بعد
أن بلغ اخلمسني من عمره)()3

قلت :فام الثالثة؟
قال :شهاداهتا عن الدعوة اإلسالمية ،وكيفية انتشار اإلسالم ،فقد قالت( :إن انتشار
اإلسالم الرسيع مل يتم ال عن طريق القوة وال بجهود املبرشين املوصولة .إن الذي أدى إىل ذلك
االنتشار كون الكتاب الذي قدمه املسلمون للشعوب املغلوبة ،مع ختيريها بني قبوله ورفضه،
كتاب اهلل ،كلمة احلق ،أعظم معجزة كان يف ميسور حممد أن يقدمها إىل املرتددين يف هذه
األرض)()4
( )1دفاع عن اإلسالم ،ص .38 – 37
( )2دفاع عن اإلسالم ،ص .43
( )3دفاع عن اإلسالم ،ص .100 – 99
( )4دفاع عن اإلسالم ،ص .59
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وقالت( :كانت محلة كبرية عىل سوريا ..رهن اإلعداد ،عندما أسكت املوت إىل األبد صوت
مقدرا له أن
النبي الذي كان قد أحدث هذه اهلزة العميقة يف تلك القلوب كلها ،والذي كان ً
يستهوي عام قريب شعو ًبا أخرى تقيم يف مواطن أكثر إمعانًا يف البعد .وكان يف السنة احلادية عرشة
من اهلجرة)()1

وقالت( :إن اآلية القرآنية التي تشري إىل عاملية اإلسالم بوصفه الدين الذي أنزله اهلل عىل نبيه
﴿ ر ْمح ًة لِ ْلعاملِني ﴾ (االنبياء )107:هي نداء مبارش للعامل كله .وهذا دليل ساطع عىل أن الرسول
شعر يف يقني كيل أن رسالته مقدر هلا أن تعدو حدود األمة العربية وأن عليه أن يبلغ (الكلمة)
اجلديدة إىل شعوب تنتسب إىل أجناس خمتلفة ،وتتكلم لغات خمتلفة)()2

وقالت( :بفضل اإلسالم هزمت الوثنية يف خمتلف أشكاهلا .لقد حرر مفهوم الكون،
وشعائر الدين ،وأعراف احلياة االجتامعية من مجيع اهلوالت أو املسوخ التي كانت ط من
قدرها ،وحررت العقول اإلنسانية من اهلوى .لقد أدرك اإلنسان آخر األمر ،مكانته الرفيعة ..لقد
حررت الروح من اهلوى ،وأطلقت إرادة اإلنسان من القيود التي طاملا أبقته ً
موثقا إىل إرادة أناس
آخرين ،أو إىل إرادة قوى أخرى يدعوهنا خفية .لقد هوى الكهان ،وحفظة األلغاز املقدسة
الزائفون ،وسام ة اخلالص ،ومجيع أولئك الذين تظاهروا بأهنم وسطاء بني اهلل واإلنسان
والذين اعتقدوا بالتايل أن سلطتهم فوق إرادات اآلخرين ،لقد هوى هؤالء كلهم عن عروشهم.
إن اإلنسان أمسى خادم اهلل وحده ،ومل تعد تشده إىل اآلخرين من الناس غري التزامات اإلنسان
احلر نحو اإلنسان احلر .وبينام قاسى الناس يف ما مض مظامل الفروق االجتامعية ،أعلن اإلسالم
املساواة بني البرش ،لقد قجعل التفاضل بني املسلمني ،ال عىل أساس من املحتد أو أي عامل آخر
غري شخصية املرء ،ولكن عىل أساس من خوف اهلل ،وأعامله الصاحلات ،وصفاته اخللقية
( )1دفاع عن اإلسالم ،ص .33
( )2عن اإلسالم ،ص .25 – 24
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والفكرية ليس غري)()1

قلت :فام الرابعة؟
قال :شهاداهتا املرتبطة باحلضارة اإلسالمية ،ومن ذلك قوهلا( :كيف نستطيع أن نقول إن
اإلسالم عاق نمو الثقافة يف القرون السالفة ونحن نعلم أن بالطات اإلسالم ومدارسه كانت
آنذاك منارات ثقافة ألوروبا الغارقة يف ظلامت القرون الوسطى ،وأن أفكار الفالسفة العرب
بلغت آنذاك منزلة رفيعة جعلت العلامء الغربيني يقتفون آثارهم ،وأن هارون الرشيد أصدر أمره
آنذاك بأن يلحق بكل مسجد مدرسة يتلقى فيها الطالب خمتلف العلوم ،وأن املكتبات احلافلة
بمئات اآلالف من الكتب كانت مرشعة األبواب آنذاك يف وجه العلامء والدارسني يف طول العامل
اإلسالمي وعرضه؟ أمل يكن العرب أول من اصطنعوا الطرائق التجريبية قبل أن يعلن بيكون
رضورهتا بزمن طويل؟ وتطور الكيمياء ،وعلم الفلك ،ونرش العلم اإلغريقي ،وتعزيز دراسة
الطب ،واكتشاف خمتلف القوانني الفيزيائية ،أليست هذه من مآثر العرب؟)()2

قلت :فام اخلامسة؟
قال :شهاداهتا عن نظام األ ة الذي رشعه اإلسالم ،فقد قالت( :يف ما يتصل بالزواج ال
متذكرا اهلل
تطالب السنة اإلسالمية بأكثر من حياة أمينة إنشائية يسلك فيها املرء منتصف الطريق،
ً
من ناحية ،وحمرت ًما حقوق اجلسد واأل

ة واملجتمع وحاجاهتا من ناحية ثانية)()3

وقالت( :إنه مل يقم الدليل حتى اآلن ،بأي طريقة مطلقة ،عىل أن تعدد الزوجات هو
بالرضورة رش اجتامعي وعقبة يف طريق التقدم .ولكنا نؤثر أال نناقش املسألة عىل هذا الصعيد.
ويف استطاعتنا أيض ًا أن نرص عىل أنه يف بعض مراحل التطور االجتامعي ،عندما تنشأ أحوال

( )1عن اإلسالم ،ص .47 – 45
( )2دفاع عن اإلسالم ،ص .131 – 130
( )3دفاع عن اإلسالم ،ص .88
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خاصة بعينها ،كأن يقتل عدد من الذكور ضخم إىل حد استثنائي يف احلرب مثالً ،يصبح تعدد
الزوجات رضورة اجتامعية واحلق أن الرشيعة اإلسالمية التي تبدو اليوم وكأهنا حافلة برضوب
حرا قبل
التساهل يف هذا املوضوع إنام قيدت تعدد الزوجات بقيود معينة ،وكان هذا التعدد ًّ
اإلسالمً ،
مطلقا من كل قيد .لقد شجب اإلسالم بعض أشكال الزواج املرشوط واملؤقت التي
كانت يف الواقع أشكا ً
ال خمتلفة للترسي الرشعي (املعارشة من غري الزواج) .وفوق هذا منح
اإلسالم املرأة حقو ًقا مل تكن معروفة قط من قبل .ويف استطاعتنا ،يف كثري من اليرس ،أن نحرش
الشواهد املؤيدة لذلك)()1

وقالت( :القرآن يبيح الطالق .ومادام املجتمع الغريب قد ارتض الطالق أيض ًا ،واعرتف به
يف الواقع كرضورة من رضورات احلياة ،وخلع عليه يف مكان تقري ًبا صفة رشعية كاملة ففي
ميسورنا أن نغفل الدفاع عن اعرتاف اإلسالم به .ومع ذلك فإننا بدراستنا له ،وبمقارنتنا بني
عادات العرب يف اجلاهلية وبني الرشيعة اإلسالمية ،نفوز بفرصة نظهر فيها أن القانون اإلسالمي
إصالحا اجتامع ًّيا .فقبل عهد الرسول كان العرف بني العرب قد
قد دشن يف هذا املجال أيض ًا
ً
جعل الطالق عم ً
ال بالغ السهولة ..أما القانون اإلهلي فقد سن بعض القواعد التي ال جتيز إبطال
الطالق فحسب بل التي توىص به يف بعض األحوال ..وليس للمرأة حق املطالبة بالطالق،
ولكنها قد تلتمس فسخ زواجها باللجوء إىل القايض ،ويف إمكاهنا أن تفوز بذلك إذا كان لدهيا
سبب وحيه يربره .والغرض من هذا التقيد حلق املرأة يف املبادرة هو وضع حد ملامرسة الطالق،
ألن الرجال يعتربون أقل استهد ًفا الختاذ القرارات ت تأثري اللحظة الراهنة من النساء .وكذلك
جعل تدخل القايض ضامنًا حلصول املرأة عىل مجيع حقوقها املالية الناشئة عن إنجاز فسخ الزواج.
وهذه القاعدة ،والقاعدة األخرى التي تنص عىل أنه يف حال نشوب خالف داخل األ ة يتعني
اللجوء إىل بعض املوفقني ابتغاء الوصول إىل تفاهم ،تنهضان دلي ً
ال كاف ًيا عىل أن اإلسالم يعترب
( )1دفاع عن اإلسالم ،ص .98 – 97
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الطالق عم ً
جديرا باللوم والتعنيف .واآليات القرآنية تقرر ذلك يف رصاحة بالغة ..وثمة
ال
ق
أحاديث نبوية كثرية

مل الفكرة نفسها)()1

وقالت( :اجتنا ًبا لإلغراء بسوء ودف ًعا لنتائجه يتعني عىل املرأة املسلمة أن تتخذ حجا ًبا ،وأن
تسرت جسدها كله ،ماعدا تلك األجزاء التي تعترب حريتها رضورة مطلقة كالعينني والقدمني.
وليس هذا ناشئًا عن قلة احرتام للنساء ،أو ابتغاء كبت إرادهتن ،ولكن حلاميتهن من شهوات
الرجال .وهذه القاعدة العريقة يف القدم ،القاضية بعزل النساء عن الرجال ،واحلياة األخالقية
التي نشأت عنها ،قد جعلتا جتارة البغاء املنظمة جمهولة بالكلية يف البلدان الرشقية ،إال حيثام كان
لألجانب نفوذ أو سلطان .وإذا كان أحد ال يستطيع أن ينكر قيمة هذه املكاسب فيتعني علينا أن
نستنتج أن عادة احلجاب ..كانت مصدر فائدة ال تثمن للمجتمع اإلسالمي)()2

سكت الغريب ،فقلت :ال أرى إال أن هذه املرأة الصاحلة امرأة مؤمنة تكتم إيامهنا ،فيستحيل
عىل من يفيض قلبه هبذه الكلامت أن ال يكون قد امتأل عشقا هلذا الدين ،ولنبي هذا الدين.
قال :صدقت ..فقد يتكلف املرء كل يشء إال يف هذا.
دافيد دي سانتيالنا:
من األسامء التي رأيتها يف دفرت الغريب يف هذا الفصل اسم (دافيد دي سانتيالنا) ( ،)3فسألت
الغريب عنه ،فقال :هذا رجل كتب له أن يعيش بني املسلمني ..وكتب لعينيه أن تكتحال بجامل

( )1دفاع عن اإلسالم ،ص .103 – 101
( )2دفاع عن اإلسالم.104 – 103 ،
( )3دافيد دي سانتيالنا (  ) 1931 – 1845ولد يف تونس ،ودرس يف روما ،أحرز الدكتوراه يف القانون ،فدعاه املقيم
العام الفرنيس يف تونس لدراسة وتدوين القوانني التونسية ،فوضع القانونني املدين والتجاري معتمدً ا بذلك عىل قواعد الرشيعة
اإلسالمية ومنس ًقا إيامها بحسب القوانني األوروبية .كان عىل معرفة واسعة باملذهبني املالكي والشافعي ،ويف سنة  1910عني
أستا ًذا لتاريخ الفلسفة يف اجلامعة املرصية ،وله حمارضات قيمة فيها .ثم استدعته جامعة روما لتدريس التاريخ اإلسالمي.
من آثاره( :ترمجة ورشح األحكام املالكية) ،كتاب (الفقه اإلسالمي ومقارنته باملذهب الشافعي) ..وغريها.
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الرشيعة ..ولذلك جتد يف كلامته من الصدق ما يرفعه يف عينك إىل مرتبة قد ختطئ يف التعبري عنها.
قلت :فام شهاداته؟
قال :لقد دث عن قدرة رسول اهلل  عىل ويل الوالء للقبيلة الذي يمثل العنرصية إىل
الوالء لإلسالم الذي يمثل الوالء للفكرة ،فقال( :ما كان من حممد إال أن تناول املجتمع العريب
رصحا اجتامع ًيا جديدً ا ..هذا العمل الباهر مل ختطئه عني (ابن
هد ًما من أصوله وجذوره وشاد
ً
خلدون) النفاذة الثاقبة .إن حممدً ا هدم شكل القبيلة واأل ة املعروفني آنذاك ،وحما منه الشخصية
الفردية  Gentesواملواالة واجلامعات املتحالفة .من يعتنق دين اإلسالم عليه أن ينشئ روابطه
كلها ومنها رابطة قرباه وأ ته ،إال إذا كانوا يعتنقون دينه (إخوته يف اإليامن) .فام داموا هم عىل
دينهم القديم فإنه يقول هلم كام قال إبراهيم ألهله( :لقد تقطعت بيننا األسباب)()1

و دث عن ثمرة ذلك ،فقال( :ذلكم هو شكل النظام اجلديد الذي دعا إليه حممد ..ونحن
نجد يف ظله أن قيمة الفرد بدأت تتضح وكينونته البرشية أخذت تربز إىل عامل الوجود فصار
يستمد حقوقه وواجباته من إيامنه ويستقيها من معني دينه ال من روابطه االجتامعية والعرفية .فمن
مجاعة املؤمنني هؤالء تكون املجتمع اإلسالمي)()2

و دث عن الوجهة التي يتوجه إليها والء املؤمن ،فقال( :إن أساس الوحدة االجتامعية
يمثله (اهلل) يف اإلسالم .فاهلل هو االسم الذي يطلق عىل السلطة العاملة يف حقل املصلحة العامة.
وعىل هذا املنوال يكون بيت املال هو (بيت مال اهلل) ،واجلند هم (جند اهلل) ،حتى املوظفون
العموميون هم (عامل اهلل) وليست العالقة بني اهلل واملؤمن بأقل قوة من ذلك وال يوجد بني
املؤمن وربه (وسيط) ،وما دام اإلسالم ال يقر بسلطان كنيس وكهنويت وال يعرتف بأ ار كنيسة
مقدسة ،فأي فائدة ترجتى من الوسيط بني اإلنسان وبني خالقه الذي كان يعرفه قبل أن يبدعه
( )1تراث اإلسالم ( إرشاف سري توماس آرنولد ) ،ص .406 – 405
( )2تراث اإلسالم ،ص 406
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والذي هو ﴿ أ ْقر قب ِإل ْي ِه ِم ْن ح ْب ِل ا ْلو ِر ِيد)(ق ..)16:إن اهلل بعد أن أرسل إىل البرش خامتة أنبيائه
وكلمته النهائية ،مل يعد ثم من ينطق بلسانه أو يعرف عن إرادته .اإلنسان وحده ماثل أمام اهلل يف
رأسا بال وسيط ،أو شفاعة أو (إجراءات) ..واإلنسان من فجر حياته
حياته وموته وله أن خياطبه ً
حتى موته ت أنظار اهلل وهو وحده يمثل أمام اهلل يوم احلرش ..إن اشد املذاهب الربوتستانتية
رصامة إنام تكاد تكون مذه ًبا كهنوت ًيا رص ًفا إذا ما قورنت بعقيدة التوحيد الراسخة التي ال تلني
وال تتزعزع وال تسمح بالتدخل بني اخلالق واملخلوق)()1

و دث عن عاملية الرسالة ،فقال( :كان حممد رسول اهلل إىل الشعوب األخرى ،كام كان
رسول اهلل إىل العرب)()2

و دث عن رعاية الرشيعة للمصالح ،فقال( :إن مبادئ اإلسالم القانونية عىل تعدد
أشكاهلا ،تؤول إىل غاية واحدة هي الرفاه العام (املصلحة) .لذلك فليس هلذا القانون :اإلهلي
مصدرا والبرشي هد ًفا ،إال سعادة البرش ورفاهه .والعني النافذة ال يمكن أن ختطئ رؤية هذه
ً
الغاية وإن شق عليها أن تتبينها ألول وهلة .ألن اهلل ال يمكن أن يعمل شيئًا ال تتجىل فيه احلكمة
والرأفة اللتان مها باعثاه األساسيان .ملا كان البرش من روح وجسد فالبد أن يكون للمرء اجتاهان
يف احلياة :اجتاه روحي واجتاه جسدي (مادي ومعنوي) وعىل هذا األساس كانت القواعد
(احلدود) اإلهلية التي وضعها اهلل لتدبري البرش منقسمة إىل قسمني :ما يتعلق منها بالروح وما
خيتص منها باجلسد .فالدين والقانون مها نظامان متباينان لكنهام متالمحان يتم أحدمها اآلخر
با

ادمها يف املصدر والغرض وهو سعادة البرش ورفاهه)()3

وقال( :ملا كان الرشع اإلسالمي يستهدف منفعة املجموع ،فهو بجوهره رشيعة تطورية غري

( )1تراث اإلسالم ،ص .410 – 409
( )2تراث اإلسالم ،ص .406
( )3تراث اإلسالم ،ص .414 – 413
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جامدة خال ًفا لرشيعتنا من بعض الوجوه .ثم إهنا علم ما دامت تعتمد عىل املنطق اجلديل ..وتستند
إىل اللغة ..إهنا ليست جامدة ،وال تستند إىل جمرد العرف والعادة ،ومدارسها الفقهية العظيمة تتفق
كلها عىل هذا الرأي .فيقول أتباع املذهب احلنفي أن القاعدة القانونية ليست باليشء اجلامد الذي
ال يقبل التغيري .إهنا ال تشبه قواعد النحو واملنطق .ففيها يتمثل كل ما حيدث يف املجتمع بصورة
عامة ..إن املنفعة هي مبدأ الفقهاء واملرشعني ،ولقد أدرك العرب بوضوح تام

هذه املرونة

وهو االستعامل بال ريب ..أن هذا التفاعل املستمر للفقه يف احلياة يمكن تتبعه يف مسالك التاريخ
اإلسالمي)()1

ورد عىل من يدعي استمداد الرشيعة من القانون الروماين ،فقال( :عب ًثا نحاول أن نجد
أصو ً
ال واحدة تلتقي فيها الرشيعتان الرشقية والغربية (اإلسالمية والرومانية) كام استقر الرأي
عىل ذلك .إن الرشيعة اإلسالمية ذات احلدود املرسومة واملبادئ الثابتة ال يمكن إرجاعها أو
نسبتها إىل رشائعنا وقوانيننا ألهنا رشيعة دينية تغاير أفكارنا أصالً)()2

بلجيكا:
من الدول التي رأيتها يف هذا الفصل (بلجيكا) ،وقد رأيت من األصدقاء الذين سجلهم

الغريب (جورج سارتون)
قلت :من هو جورج سارتون( )3؟
( )1تراث اإلسالم ،ص .434 – 433
( )2تراث اإلسالم ،ص  ، 431وسنرد عىل هذه الشبهة يف رسالة (عدالة للعاملني) من هذه السلسلة.
( )3جورج سارتون (  ) 1956 – 1884ولد يف بلجيكا ،وحصل عىل الدكتوراه يف العلوم الطبيعية والرياضية (،)1911
حمارضا يف تاريخ العلم بجامعة
فلام نشبت احلرب رحل إىل إنكلرتا ،ثم ول عنها إىل الواليات املتحدة ،وجتنس بجنسيتها فعني
ً
واشنطن ( ،)1916ثم يف جامعة هارفارد ( .)1949-1917وقد انكب عىل دراسة اللغة العربية يف اجلامعة األمريكية ببريوت
( )1932-1931وألقى فيها ويف كلية املقاصد اإلسالمية حمارضات ممتعة لتبيان فضل العرب عىل التفكري اإلنساين ،زار عد ًدا
عضوا يف عرشة جمامع علمية ويف
من البلدان العربية ،ومترس بالعديد من اللغات ،ومنح عدة شهادات دكتوراه كام انتخب
ً
عديد من اجلمعيات العاملية ،وأرشف عىل عدد من املجالت العلمية.
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قال :هذا رجل مهتم بتاريخ العلوم ،وقد كان له من البحث الصادق ما جعله أوسع من أن
ينحرص يف جمال ختصصه ،فلهذا عرف من احلقائق ما جعله يشهد هلا.
لقد ذكر القرآن ،وتأثريه يف اللغة العربية ،فقال( :إن لغة القرآن عىل اعتبار أهنا اللغة التي
اختارها اهلل جل وعال للوحي كانت ،هبذا التحديد ،كاملة ..وهكذا يساعد القرآن عىل رفع اللغة
العربية إىل مقام املثل األعىل يف التعبري عن املقاصد ..،وجعل منها وسيلة دولية للتعبري عن أسمى
مقتضيات احلياة)()1

و دث عن صفات رسول اهلل  وفضله ،فقال( :صدع الرسول بالدعوة نحو عام 610م
وعمره يوم ذاك أربعون سنة ،وكان مثل إخوانه األنبياء السابقني ولكن كان أفضل منهم بام ال
ال عمل ًيا)()2
وفقيها ومرشعً ا ورج ً
نسبة فيه ..وكان زاهدً ا
ً

بل إنه اعترب انتصار رسول اهلل  أعظم انتصار حققه نبي من األنبياء ،فقال( :إنه مل يتح لنبي
من قبل ..أن ينترص انتصارا تاما كانتصار حممد)()3

ً

ً

وقال( :كان النبي حممد أشمل يف دعوته وأعمق من كل من سواه من األنبياء)()4

وذكر اثر النبي  يف احلضارة اإلسالمية ،فقال( :مل يكن حممد نبي اإلسالم فحسب ،بل
نبي اللغة العربية والثقافة العربية ( ،)5عىل اختالف أجناس املتكلمني هبا وأدياهنم)()6

واعترب املنجزات التي حققها رسول اهلل  أعظم املنجزات يف تاريخ البرشية ،فقال( :ثمة
من آثاره :خلف أكثر من مخسامئة بحث ،وخري تصانيفه وأمجعها( :املدخل إ ىل تاريخ العلم) يف مخسة جملدات (،1927
.)1947 ،1931
( )1الثقافة الغربية يف رعاية الرشق األوسط ،ص .38 – 37
( )2الثقافة الغربية يف رعاية الرشق األوسط ،ص .31 – 30 – 29
( )3الثقافة الغربية يف رعاية الرشق األوسط ،ص .43
( )4الرشق األدنى :جمتمعه وثقافته.140 ،
( )5الثقافة العربية يف جمموعها ثقافة إسالمية.
( )6الثقافة الغربية يف رعاية الرشق األوسط ،ص .43
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حادثة واحدة من أخصب احلوادث نتائج يف تاريخ اإلنسانية أال وهي ظهور اإلسالم)()1

و دث عن شمولية اإلسالم للدين والدولة ،فقال( :كانت اهلجرة حدً ا فاص ً
ال يف حياة
الرسول ،ويف تاريخ الدين اجلديد .إهنا البدء الرسمي لإلسالم كدين ودولة م ًعا)()2

و دث عن مزايا الترشيعات اإلسالمية ،ومراعاهتا للفطرة ،فقال( :ليس يف أركان اإلسالم
اخلمسة يشء ينفر منه غري املسلم وعىل الرغم من بساطة هذه الفروض وقلة عددها فإنه مل يكن
باإلمكان إدخال إصالح ما عليها يقود إىل أن تثبت العقيدة اإلسالمية يف نفسه كل مسلم أو تقوى
بعد ثبوهتا ثم يسهل انتشارها فوق ما ثبتت وقويت وانترشت فعالً .إن القيمة العملية للعقيدة
اإلسالمية هلا دليل ذايت من قوهتا ورسوخها وانتشارها)()3

شهرا كام ً
ال كان
وقال( :إن فرض الصيام يف كل هنار من مطلع الفجر إىل غياب الشمس ً
امتحانًا قاس ًيا لكل مسلم ..ولكنه كان وسيلة بارعة لسرب غور اإليامن يف صدر كل مسلم ولتثبيت
أيضا ..ولقد أدرك اإلسالم احلاجة إىل تنظيم شديد كيام يقوى إيامن املسلمني وتتطهر
ذلك اإليامن ً
قلوهبم .من أجل ذلك كان شهر الصيام واحلج من التامرين التي مل عىل هذا التنظيم وتقوم به
كثريا من كنائسنا نحن قد ضعفت إىل درجة التفاهة لتساهلها ولفقدان التنظيم
أحسن قيام ،إن ً
فيها ولقلة ما تفرضه عىل أتباعها .إن اتباع هذه الكنائس إذا دفعوا اشرتاكاهتم (بدل جلوسهم عىل
مقاعد الكنيسة) عدوا من املؤمنني ً
حقا .إن مثل هذه الكنائس قد تكون غنية ،ومع ذلك فإهنا ،من
حيث التأثري ،يف حكم املفقودة .فإذا كنتم تريدون أتباع كنائس ذوي إيامن فعليكم أن تفرضوا
عليهم نظا ًما شديدً ا وأن تطلبوا منهم تضحيات حقيقية .ولقد عرف حممد ذلك جيدً ا ،وهذه
عالمة أخرى من عالمات عبقرية النبوة فيه)()4
( )1الثقافة الغربية يف رعاية الرشق األوسط ،ص .28
( )2الثقافة الغربية يف رعاية الرشق األوسط ،ص .30
( )3الثقافة الغربية يف رعاية الرشق األوسط ،ص .32
( )4الثقافة الغربية يف رعاية الرشق األوسط ،ص .42 – 40
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و دث عن حكمة اإلسالم من ريم اخلمر ،فقال( :حرم اإلسالم اخلمر يف مطلع دعوته،
وها نحن اليوم بعد أن انترشت اخلمور وزادت نسبة الكحول فيها إىل درجة فتاكة ندرك حكمة
اإلسالم وبعد نظره)()1

و دث عن سامحة اإلسالم ،فقال( :ما متيز به اإلسالم من السامحة والبساطة واالعتدال،
يرس ألي إنسان يف أي موطن ،أن يتقبله وينفذ إىل روحه وجوهره منذ اللحظة األوىل)()2

قلت :إن شهادات هذا الرجل تنبئ عن فهم عميق لإلسالم.
قال :لعل األمر أعمق من أن يكون جمرد فهم ..فحديث هذا الرجل عن حب اهلل يف هذا
العرص ال يدل إال عىل األعامق التي جعلته يرصح هبذه الترصحيات.
النمسا:
من الدول التي رأيتها يف هذا الفصل (النمسا) ،وقد رأيت من األصدقاء الذين سجلهم

الغريب (الكاردينال كوينج)
قلت :من هو الكاردينال كوينج()3؟
قال :هذا رجل دين من النمسا.
قلت :كيف يكون رجل دين ،ويشهد لإلسالم؟
قال :ليس ذلك مستغربا ..فالبد أن يعيش اإلنسان يف حياته حلظة من حلظات الصدق..
وهذه اللحظات قد تنطقه بشهادة احلق التي ظل يبتعد عنها طول حياته.
قلت :فاذكر يل شهادات هذا الرجل.
قال :من شهاداته شهادته حول اهتامم القرآن بالفكر ،مبينا اتفاقه مع الكتاب املقدس يف هذا،

( )1الثقافة الغربية يف رعاية الرشق األوسط ،ص .40
( )2الرشق األدنى :جمتمعه وثقافته ( بإرشاف كويلر يونغ ) ،ص .140
( )3الكاردينال كوينج  Quengeرئيس أساقفة النمسا.

528

قال( :حيدثنا القرآن الكريم عن اإلنسان وحماولته الوصول إىل خالقه يف هذه اآليات البينات﴿:
ض و ْاخ ِت ِ
ِإ َّن ِيف خ ْل ِق السامو ِ
ات و ْاأل ْر ِ
الف ال َّل ْي ِل والنَّه ِار وا ْل قف ْل ِك ا َّل ِتي ْجت ِري ِيف ا ْلب ْح ِر ِبام ينْف قع
َّ
رص ِ
النَّاس وما أنْزل ا َّق ِ
السام ِء ِم ْن م ناء فأ ْحيا ِب ِه ْاأل ْرض ب ْعد م ْو ِهتا وب َّث ِفيها ِم ْن كق ِّل دا َّب نة وت ْ ِ
يف
هلل من َّ
ض آل ن
السام ِء و ْاأل ْر ِ
السح ِ
الري ِ
يات لِق ْو نم ي ْع ِق قلون) (البقرة ،)164:وحيدثنا
اب ا ْقملس َّخ ِر ب ْني َّ
اح و َّ
ِّ
الكتاب املقدس عن هذا املعنى يف هذه العبارة( :أن قدرة اهلل األزلية وألوهيته منذ خلق العامل،
تتجىل يف خملوقاته بنور الفكر اإلنساين)()1

وذكر اهتامم القرآن الكريم بالتوحيد ،بل اعتباره الغاية األسمى منه ،فقال( :إن تاريخ الدين
بوجه عام وتاريخ التوحيد عىل وجه خاص يظهرنا عىل أن اإليامن باهلل وحده هو اجلواب الشايف
الوحيد عن كل سؤال عن أصل الكون واإلنسانية والغاية من وجودمها فال يمكن أن يكون
للحياة اإلنسانية من هدف إال اهلل وحده وكل تدين يف اإلنسان مرده يف األصل – عن إدراك أو
بغري إدراك واع – إىل اإليامن بإله واحد ،ولقد كان هناك توحيد حني ظهر اإلسالم واختذ اإلسالم
التوحيد سبي ً
ال ألتباعه املؤمنني .وال شك أن الغزايل عىل حق يقرر أن اإليامن باهلل وحده هو
املقصد األسمى للقرآن الكريم)()2

معيارا للحياة
وقال( :لنقلها إذن يف رصاحة ووضوح :إن التوحيد عدو لكل من نصب نفسه ً
اإلنسانية يف هذه األرض ،وهذه احلقيقة هي التي ترسم لنا حدود مسؤولياتنا ..وليكن مهنا يف
هذه األيام العصيبة أن نعني الناس عىل أن يستجيبوا ألمر اهلل فيقيسوا حياهتم وفق أمره ومشيئته
ويف هذه االستجابة لنداء الفطرة (كام يدعوها املسلمون) املستكنة يف قلب كل برش ،جوهر اإليامن
باهلل احلق املبني .ولعلنا بذلك نخطو اخلطوة احلاسمة يف إقرار التوحيد بني البرش)()3

( )1عقيدة التوحيد يف العامل املعارص ،ص .10
( )2عقيدة التوحيد يف العامل املعارص ،ص .16 – 15
( )3عقيدة التوحيد يف العامل املعارص ،ص.17

529

بولونيا
من الدول التي رأيتها يف هذا الفصل (بولونيا) ،وقد رأيت من األصدقاء الذين سجلهم
الغريب (بوجينا غيانة ستشيجفسكا)
قلت :من هي هذه املرأة التي ترشفت بأن يوضع اسمها يف كتاب يبحث يف القلوب التي
صدقت مع حممد .
قال :هذه بوجينا غيانة ستشيجفسكا( ،)1وهي باحثة بولونية معارصة ،درست اإلسالم يف
األزهر الرشيف ،وقد مكنها ذلك من أن تعرف اإلسالم عن كثب ،وهلذا كان هلا هذه الشهادات
الصادقة.
منها شهادهتا حول اإلعجاز العلمي يف القرآن الكريم ،قالت( :إن القرآن الكريم مع أنه أنزل
عىل رجل عريب أمي نشأ يف أمة أمية ،فقد جاء بقوانني ال يمكن أن يتعلمها اإلنسان إال يف أرقى
اجلامعات .كام نجد يف القرآن حقائق علمية مل يعرفها العامل إال بعد قرون طويلة)()2

ومنها شهادهتا حول إجيابية اإليامن بالقضاء والقدر يف اإلسالم ،قالت( :ليس معنى اإليامن
بالقضاء والقدر أن يرتك املسلم العمل ألن القرآن والنبي أمرا بالعمل واالجتهاد يف كل يشء.
هلل عملكق م ورسو قل قه وا ْقملؤْ ِم قنون ﴾ (التوبة)3()105 :
وقال اهلل تعاىل ﴿:و قق ِل اعْم قلو ْا فسريى ا َّق
ْ ق
ومنها شهادهتا حول املقصد الرشعي من الصالة ،قالت( :فرض اهلل سبحانه وتعاىل عىل
املسلم مخس صلوات يف اليوم ليكون دائم االتصال باهلل ،وقبل أن يدخل املسلم الصالة البد أن

( )1بوجينا غيانة ستشيجفسكا باحثة بولونية معارصة ،درست اإلسالم يف األزهر عىل يد أساتذة ومرشفني أخصائيني
زهاء مخس سنوات ( ،)1965-1961متكنت خالهلا من اللغة العربية كذلك ،وكانت قد أهنت دراساهتا العليا يف كلية احلقوق،
ويف معهد اللغات الرشقية يف بولونيا.
( )2تاريخ الدولة اإلسالمية وترشيعها ،ص .17
( )3تاريخ الدولة اإلسالمية وترشيعها ،ص .19
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يكون طاهرا ونظي ًفا فاإلسالم دين النظافة)()1

ً

ومنها شهادهتا حول الشورى يف اإلسالم ،قالت( :كان تاريخ الترشيع يف عهد اخللفاء
الراشدين يعتمد عىل الشورى ،وأساسها قول اهلل تعاىل ﴿:وش ِاو ْر قه ْم ِيف األ ْم ِر ﴾ (آل عمران:
 ،)159وكذلك فعل الرسول مع أصحابه ،فقد كان يستشريهم يف األمور التي مل ينزل فيها عليه
وحي)()2

ومنها شهادهتا حول أمهية الفقه ،قالت( :كان الفقه مدار سياستهم وروح حياهتم وبه تدبري
ملكهم .وكانت حركة اإلسالم

يعة االنتشار حتى عمت املشارق واملغارب ألن اإلسالم يأمر

أهله بالوقوف عند حدود الرشيعة وبصيانة حقوق اخللق أمجعني سواء كانوا مسلمني أو غري
مسلمني .فكان للفقه (علم الترشيع) زمان اخللفاء مكانة أعظم مما عليه علم احلقوق اآلن عند
األمم املتمدنة ،وكان الفقهاء هم أرباب الرشيعة والشورى (نواب األمة) وبيدهم تدبري كل
األمور وال يصدر عمل عظيم أو حقري إال وفا ًقا للترشيع وعىل مقتض احلق)()3

كندا:
من الدول التي رأيتها يف هذا الفصل (كندا) ،وقد رأيت من األصدقاء الذين سجلهم
الغريب (ولفريد كانتويل سميث)
قلت :من هو ولفريد كانتويل سميث( )4؟

( )1تاريخ الدولة اإلسالمية وترشيعها ،ص .20
( )2تاريخ الدول اإلسالمية وترشيعها ،ص .39
( )3تاريخ الدولة اإلسالمية وترشيعها ،ص .67
( )4ويلفرد كانتويل سميث :ولد يف كندا عام  ، 1916درس اللغات الرشقية يف جامعة تورنتو.حصل عىل املاجستري
والدكتوراه يف جمال دراسات الرشق األدنى من جامعة برنستون .متخصص يف دراسة اإلسالم وأوضاع العامل اإلسالمي
املعارصة وأشهر كتبه يف هذا املجال( اإلسالم يف العرص احلديث) عمل أستاذ ًا يف جامعة هارفرد ويف معهد الدراسات اإلسالمية
بجامعة مقيل بكندا .قام بتدريس الدين اإلسالمي بكلية نورمان املسيحية بمدينة الهور بباكستان  .1945-1941دعي للعمل
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قال :هذا باحث من كندا ..له شهادات طبية عن اإلسالم تؤهله العتباره صديقا.
منها شهادته بالعزة التي حيملها املسلمون بسبب إسالمهم ،قال( :إنه ما من دين استطاع أن
شعورا بالعزة كالشعور الذي خيامر املسلم يف غري تكلف وال اصطناع ،وأن
يوحي إىل املتدين به
ً
الفخر بالعربية قد يامزج هذا الشعور أحيانًا ..ولكن اعتزاز املسلم بدينه يعم املسلمني عىل
مسلام باعث من بواعث احلمد تسمعه من مجيع
اختالف القومية واللغة ،وكون اإلنسان
ً
املسلمني)()1

ومنها شهادته عىل كون اإلسالم نظاما شامال جلميع مناحي احلياة ،قال( :إن الغريب ال يفهم
ظاهرا وباطنًا وليس
اإلسالم حق فهمه إال إذا أدرك أنه أسلوب حياة تصطبغ به معيشة املسلم ً
جمرد أفكار أو عقائد يناقشها بفكره أو يتقبلها بغري مناقشة ،فليس التفكري بنافع شيئًا إن مل يكن
مصحو ًبا بتطور املعيشة وتطور أسلوب احلياة الظاهر والباطن يف املجتمع اإلسالمي)()2

اهلند:
من الدول التي رأيتها يف هذا الفصل (اهلند) ،فقلت :كيف تثبت اهلند يف األصدقاء ..وأنت
تعلم ما فعلت بكشمري؟
قال :أال زلت تذكر يل األرض ..انشغل بالسامء لتنال األرض والسامء ..فال خري يف األرض
التي تفصلك عن السامء.
قلت :ما تقصد؟
قال :لقد كان أسالفكم أعظم أحالما ..فلم تشغلهم العداوة عن الصداقة.
قلت :مل أفهم..
أستاذ ًا زائر ًا يف العديد من اجلامعات .صدر له حديثا()1998عدة كتب منها (نامذج اإليامن حول العامل) وكتاب ( اإليامن نظرة
تارخيية) وكتاب ( اإليامن واالعتقاد والفرق بينهام)
( )1اإلسالم يف التاريخ احلديث ،عن العقاد :ما يقال عن اإلسالم ،ص .78
( )2ما يقال عن اإلسالم ،ص .79
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قال :أمل تر سلوك احلكمة الذي سلكه املسلمون مع املغول؟
قلت :لقد حولوه إىل دينهم.
قال :فحولوا اهلند إىل دينكم ..لتتوجهوا أنتم واهلند وكشمري وأهل األرض مجيعا إىل اهلل.
قلت :فهل نكف عن طلب حقوقنا؟
قال :ال تنشغلوا بحقوقكم عن واجباتكم ..إن اهلل أوجب عليكم أن تكونوا دعاة ال قتلة،
فارموا أسلحتكم ليعطكم اهلل من أسلحة السامء ما حيميكم من أسلحة األرض.
كان من األسامء التي ذكرت يف هذا املحل اسم (جوار الل هنرو)( ..)1فقلت :أعرف هذا
الرجل ..لقد كان رئيسا لوزراء اهلند.
قال :وأنا أعرف هذا الرجل ألنه شهد بعض شهادات الصدق التي ال تزول مع زوال األيام
والدول:
لقد قال خمربا عن رسول اهلل  ،وما بثه يف نفوس املسلمني من عزة قضت عىل االستبداد:
(لربام خامرت هؤالء امللوك واحلكام الذين تسلموا كتب الرسول الدهشة من هذا الرجل البسيط
الذي يدعوهم إىل الطاعة .ولكن إرسال هذه الكتب يعطينا صورة عن مقدار ثقة حممد بنفسه
ورسالته .وقد هيأ هبذه الثقة وهذا اإليامن ألمته أسباب القوة والعزة واملنعة وحوهلم من سكان
صحراء إىل سادة يفتحون نصف العامل املعروف يف زماهنم ..وقد تويف حممد بعد أن جعل من
القبائل العربية املتنافرة أمة واحدة تتقد غرية ومحاسا)()2

ً

و دث ـ يف الوقت الذي غلب فيه املد الشيوعي ـ عن القيم النبيلة التي جاء هبا اإلسالم،
( )1جوار الل هنرو ولد يف عام  ،1889يف مدينة اهلل آباد ،يف اهلند ،والتقى بغاندي يف أوائل عام  ،1919اعتقل عدة
رئيسا حلزب املؤمتر اهلندي الوطني عدة مرات ،دخل الوزارة ،وتوىل الشؤون اخلارجية ،وأصبح نائ ًبا لرئيس
مرات ،وانتخب ً
املجلس التنفيذي ،أول من توىل رئاسة الوزراء اهلندية بعد استقالل اهلند ،له عدة مؤلفات يف التاريخ والسياسة والشؤون
اهلندية ،تويف عام 1964م.
( )2ملحات من تاريخ العامل ،ص .26 – 25
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فقال( :إن اإلسالم هو الباعث والفكرة لليقظة العربية بام بثه يف أتباعه من ثقة ونشاط ..ولقد
كانت ثقة العرب وإيامهنم عظيمني .وقد أضاف اإلسالم إليهام رسالة األخوة واملساواة والعدل
بني مجيع املسلمني .وهكذا ولد يف العامل مبدأ ديمقراطي جديد .وأية مقارنة بني رسالة األخوة
اإلسالمية وحالة النرصانية املنحلة جتعل املرء يدرك مقدار سحر هذه الرسالة وتأثريها ال عىل
العرب وحدهم ولكن عىل مجيع شعوب البلدان التي وصل إليها العرب!)()1

وقال( :كان للدين الذي برش به حممد ،بام فيه من سهولة ورصاحة وإخاء ومساواة ،جتاوب
لدى الناس يف البلدان املجاورة ،ألهنم ذاقوا الظلم عىل يد امللوك األوتوقراطيني والقساوسة
املستبدين .لقد تعب الناس من النظام القديم وتاقوا إىل نظام جديد فكان اإلسالم فرصتهم
الذهبية ألنه أصلح الكثري من أحواهلم ورفع عنهم كابوس الضيم والظلم)()2

سويرسا:
من الدول التي رأيتها يف هذا الفصل (سويرسا) ،وقد رأيت فيها من األسامء (مونته)
قلت :من هو (مونته) ()3؟
قال :هلذا الرجل الفاضل شهادات طيبة عن رسول اهلل  وعن اإلسالم.
منها قوله يف وصف رسول اهلل ( :إن طبيعة حممد الدينية تدهش كل باحث مدقق نزيه
مصلحا دين ًيا ذا عقيدة راسخة ،ومل يقم
املقصد بام يتجىل فيها من شدة اإلخالص .فقد كان حممد
ً
كثريا وبلغ سن الكامل هبذه الدعوة العظيمة التي جعلته من أسطع األنوار
إال بعد أن تأمل ً
اإلنسانية يف الدين .وهو يف قتاله الرشك والعادات القبيحة التي كانت عند أبناء زمنه كان يف بالد
كبارا جدً ا يف تاريخ قومهم .ولقد جهل كثري
العرب أشبه بنبي من أنبياء بني إ ائيل الذين نراهم ً
( )1ملحات من تاريخ العامل ،ص .26 ،24
( )2ملحات من تاريخ العامل ،ص .27
( )3مونته (  Montet ) 1927 – 1856أستاذ اللغات الرشقية يف جامعة جنيف ،من كتبه (حممد والقرآن) ،وترمجة
جيدة للقرآن ،و(حارض اإلسالم ومستقبله).
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من الناس حممدً ا وبخسوه حقه وذلك ألنه من املصلحني النادرين الذين عرف الناس أطوار
حياهتم بدقائقها)
وقوله( :كان حممد كريم األخالق حسن العرشة ،عذب احلديث ،صحيح احلكم صادق
اللفظ ،وقد كانت الصفات الغالبة عليه هي صحة احلكم ورصاحة اللفظ ،واالقتناع التام بام
يعمله ويقوله)()1

وقوله( :ال جمال للشك يف إخالص الرسول ومحاسته الدينية التي تشبعت هبا نفسه
وفكره)()2

بل إنه اعترب ما قام به رسول اهلل  من أعظم املنجزات يف التاريخ ،قال( :ندر بني املصلحني
من عرفت حياهتم بالتفصيل مثل حممد ،وإن ما قام به من إصالح أخالق وتطهري املجتمع يمكن
أن يعد به من أعظم املحسنني لإلنسانية)()3

و دث عن املبادئ النبيلة التي جاء هبا اإلسالم ،فقال( :إن الديانة اإلسالمية كعقيدة
توحيد ،ليس فيها يشء جمهول يف ديانات التوحيد األخرى إال أن ظهورها يف جزيرة العرب بروح
باهرا .وقد سميت اإلسالم إشارة إىل متام االنقياد إلرادة اهلل،
عربية عالية جعل هلا طاب ًعا جديدً ا ً
وهي يف هذه العقيدة مشاهبة للمسيحية إال أهنا تتجىل يف القرآن بقوة ال تعرفها النرصانية ..ولقد
منع القرآن الذبائح البرشية ،ووأد البنات واخلمر وامليرس ،وكان هلذه اإلصالحات تأثري غري متناه
يف اخللق بحيث ينبغي أن يعد حممد يف صف أعاظم املحسنني للبرشية .أن حكمة الصالة مخس
دائام بعيدً ا عن
مرات يف اليوم هي إبقاء اإلنسان من الصباح إىل املساء ت تأثري الديانة ،ليكون ً
الرش ،وحكمة الصيام تعويد املؤمن غلبة شهوات اجلسم وزيادة القوة الروحية يف اإلنسان،

( )1حممد والقرآن ،ص  ( 18عن ستودارد :حارض العامل اإلسالمي ) 32 / 1
( )2حممد والقرآن ،ص  ( 18عن ستودارد :حارض العامل اإلسالمي ) 67 / 1
( )3حممد والقرآن ،ص  ( 18عن ستودارد :حارض العامل اإلسالمي ) 32 / 1
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وحكمة احلج هي توطيد اإلخاء بني املؤمنني ومتكني الوحدة العربية .فهذا هو البناء العظيم الذي
وضع حممد أساسه ،وثبت وال يزال ثابتًا بإزاء عواصف الدهور)()1

وانطالقا من هذه الشهادات دعا إىل احرتام اإلسالم وعقد صالت األخوة مع معتنقيه ،قال:
(ملا كان اإلسالم دينًا من األديان أصبح قوة أدبية عظيمة جدً ا جديرة باالحرتام من وراء الغاية،
ولذا تقيض احلال بأن تقوم ِ
الصالت مع أهله عىل أساس اإلخاء واحلب ،وأهم الرشوط يف هذه
الروابط احلسنة احرتام اإلسالم احرتا ًما ً
مطلقا .وأن هذا الدين بفضل ما نرشه بعض الباحثني من
العلامء املجردين عن األغراض ،وما وقف عليه بعض أرباب الرحالت قد أصبح معرو ًفا يف
أوروبا معرفة تامة ،وغدً ا يقدر قدره أكثر من قبل)()2

قلت :بورك يف هذا الرجل احلكيم ..وبورك فيام دعا له ..وال أحسب إال أن أيدي مجيع
املسلمني الصادقني ممدودة له وألمثاله.

( )1حممد والقرآن ،ص ( ،22عن ستودارد :حارض العامل اإلسالمي)33 – 32 / 1 ،
( )2اإلسالم ( ،عن حممد كرد عيل :اإلسالم واحلضارة العربية .) 72 / 1
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عارشا ـ األعداء
فتحت دفرت الغريب عىل فصله العارش ،فوجدت عنوانه (األعداء) ،فقلت :أال ترى من
التناقض أن يوضع هذا العنوان يف كتاب يبحث يف القلوب التي تعلقت بمحمد  ؟
قال :ال ..ليس ذلك من التناقض ..فأكمل الناس من أجرب أعداءه عىل احرتامه ،وحمبته..
وقد كان حممد  أكمل من فعل ذلك.
قلت :لقد نطق القرآن بمثل هذا ،فاهلل تعاىل يقول ﴿:وال ت ْست ِوي ْ
الس ِّيئ قة ا ْدف ْع
احلسن قة وال َّ
ِبا َّل ِتي ِهي أحسن ف ِإذا ا َّل ِذي بينك وبينه عداوة كأ َّنه و ِيل ِ
محيم﴾ (فصلت)34:
ْ ق
ْ
ْ ق
ق ٌّ
قال :وقد كانت حياة رسول اهلل  نموذجا كامال هلذا اخللق الرفيع ..فقد كان له صدر
واسع حيول األعداء أصدقاء ..واحلاقدين حمبني ..واهلاجني مادحني.
قلت :صدقت ..وقد ذكرتني بام رويته يل يف رحلتك التي تعرفت فيها عىل معجزات النبي
 احلسية من ول املعادين إىل حمبني خملصني(.)1
قال :وأوهلم أبو سفيان بن احلارث أخو النبي  من الرضاع ،فقد كان يألف النبي  أيام
الصبا وكان له تر ًبا ،فلام قبعث النبي  عاداه أبو سفيان عداو ًة مل يعادها أحدً ا قط ،وهجا رسول
اهلل  وهجا أصحابه ،ثم شاء اهلل أن يكفي رسوله  لسان أيب سفيان وهجاءه ،ال بإهالكه،
وإنام هبدايته.
وحدث أبو سفيان عن نفسه ،فقال :ثم إن اهلل ألقى يف قلبي اإلسالم ،فرست وزوجي
وولدي حتى نزلنا باألبواء ،فتنكرت وخرجت حتى رصت تلقاء وجه النبي  ،فلام مأل
عينيه مني أعرض عني بوجهه إىل الناحية األخرى ،فتحولت إىل ناحية وجهه األخرى.
قالوا :فام زال أبو سفيان يتب قع قه ،ال ق
ينزل منزالً إال وهو عىل بابه ومع ابني جعفر وهو ال
( )1انظر :رسالة (معجزات حسية) ،فصل (محاية) من هذه السلسلة.
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يكلمه ،حتى قال أبو سفيان :واهلل ليأذنن يل رسول اهلل  أو آلخذن بيد ابني هذا حتى
نموت ً
عطشا أو جوعًا ،فلام بلغ ذلك رسول اهلل  رق هلام فدخال عليه.
***
وجدت بعض األسامء يف هذا الفصل يف دفرت الغريب ،فأردت أن أقرأها ،فقال :حسبك بام
ذكرت لك ..فال ينبغي أن نسمي أحدا يف هذا الفصل.
قلت :ومن سميناهم؟
قال :أولئك كرام طيبون ..وقد أخلدوا إىل رهبم ..وال يشك أحد يف فضلهم ،وأخاف إن
ذكرت بعض ما كتبته هنا أن يتأثر لذلك املتأثرون ..فينسخوا املحبة بالعداوة.
قلت :صدقت ..ففي قومنا من ينسخ جبال احلسنات بالسيئة الواحدة.
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اخلامتة
أخذ الغريب الدفرت من يدي ،واحتضنه ،ثم قبله ،وقال :لقد كان هذا الدفرت أنييس عند كل
وحشة ..ورفيقي عند كل ضيق ..ودوائي عند كل داء.
قلت :فام الذي جعلك ن إليه؟
قال :حنيني إىل احلبيب الذي ال يعرف القلب غريه ..أال تعلم أن حبيب احلبيب حبيب؟
قلت :أجل ..أعلم ذلك..
قال :وهلذا تراين أمتلئ حمبة وعشقا لكل من أحب رسول اهلل  ..بل إين أشعر ،وكأين
أتقوت بكلامت الصدق التي يتفوه هبا املخلصون.
قلت :أمل ختش عىل نفسك ،وأنت يف ذلك املحل الرفيع أن يتجسس عليك أحدهم..
فيلحظه معك ..فييش بك وشاية هتدم كل أحالمك؟
قال :وهل نسيت أخي؟
قلت :ومن أخوك؟
قال :أخي التوأم ..ما بالك ..إنه حصني الذي كنت به أ صن ..كام كان احلجاب الذي به
احتجبت عن شمس حممد  كل تلك املدة.
قلت :وأخوك ..أمل يلحظ هذا الدفرت؟
قال :بىل ..لقد حلظه ..فيستحيل أن يرى ما ال أرى ،أو يسمع ما ال أسمع ..لقد كان فخورا
به غاية الفخر ..بل استعمله وسيلة يرتقي هبا يف املعارج التي ظللنا طول عمرنا نحلم هبا.
قلت :كيف هذا !؟ ..إنك توقعني يف حرية.
قال :لقد كان أخي يأخذ هذا الدفرت ،ويتدراسه مع رجال خمتلفني حرفا حرفا ،وكلمة
كلمة..
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قلت :مل كل هذا االهتامم؟
قال :لقد ذكرت لك بأن املتآمرين أرادوا أن يدرسوا أ ار انتشار اإلسالم ،وأ ار تغلغله
إىل العقول والقلوب..
قلت :ومل يفعلون ذلك؟
قال :لقد استخدم املتآمرون ..وهم رجال اجتمعت هلم مجيع حيل الشياطني عىل ليل
أ ار املحبة واإلقبال لتقيض عليها واحدة ..فتحول من مجال اإلسالم دمامة ..ومن حياته موتا.
قلت :ومتى تبدأ تنفيذ هذه اخلطة؟
قال :األمة اآلن تقع ت أ ها.
قلت :أنحن اآلن أسارى هلذا اخلطة؟
قال :أجل ..لقد استعان املتآمرون بكل القوى التي ينافسها اإلسالم يف حلف ليس له من
هدف إال تفريغ اإلسالم من قيم اجلامل التي يتزين هبا.
قلت :حلف! ..؟
قال :أجل ..حلف يضم ساسة واقتصاديني وإعالميني ..وغريهم.
قلت :ولكنهم سيصطدمون بعقول متحجرة ترفض ما يملون عليها من أفكار.
قال :خطتهم هذه املرة خطة حمكمة ..ألن جنودها ليسوا صليبيني ..بل مسلمني.
قلت :أي مسلم يرىض لنفسه أن يمثل هذا الدور؟
قال :كثريون هم ..بل أكثرهم أ ع إىل ثكنات هذا احللف ليسجل نفسه جنديا.
قلت :فهم يعطوهنم أجورا مغرية إذن !؟
قال :ال ..أولئك احلمقى يتطوعون بمحض رغبتهم لتنفيذ ما حيلم به ذلك احللف.
قلت :أنا إىل اآلن ال أكاد أفهم ..إن كلامتك ال تزيدين إال حرية ..فلست أفهم شيئا ..فانتقل
من التلميح إىل الترصيح ..ومن األلغاز إىل الكالم الذي تعودته منك.
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قال :سأرضب لك أمثلة تعظيك صورة عن هذا اجلند املتطوع.
دققت برصي يف عينيه ألعرف

هذا اجلند اخلفي الذي يريد أن يستل حممدا من القلوب،

فقال :أمل تر يف كل الذي استهواهم اإلسالم ،وامتألت قلوهبم بحب حممد  حبهم للسالم؟
قلت :بىل ..لقد الحظت ذلك يف األتباع واألصدقاء.
قال :فقد أراد هؤالء أن يستلوا اسم السالم من اإلسالم ..ليصبح دين السالم دين
اإلرهاب ..وقد تطوع لذلك بعض األغبياء ،فراحوا يقتلون الصغار والكبار ..والظامل واملظلوم..
واملستكرب واملستضعف ..ولسبب ولغري سبب ..وكأن اإلسالم جاء ليقتل ال ليحيي ..فهم
ِ
هلل ولِلرس ِ
ِ
ول ِإذا دعاكق ْم ملِا ق ْحي ِييكق ْم ﴾
يستدركون عىل اهلل قوله ﴿:يا أهيا ا َّلذين آم قنوا ْاستجي قبوا َِّ َّ ق
(ألنفال )24:لينسخوا آلية بأهوائهم وفهومهم السقيمة ،فيحولوا احلياة موتا ،واألمن خوفا.
قلت :أعرف هذا ..وقد ساءين كام ساء كل مسلم ..لقد ذكر يل بعض أصدقائي يف بالد
الغرب أنه كان مقصدا لكل سائل وباحث عن احلقيقة ..وكان إذا سار إىل أي حمل جتتمع عليه
اجلموع لتسأله عن دينه ..وعن نبيه ..وعن ربه.
لكنه اليوم ..ما إن يدخل حمال حتى تنفض اجلموع فارة فزعة ..وكأنه قنبلة موقوتة ،أو كأنه
جمذوم يفرون منه فرارهم من األسد.
قال :فقد نجحوا يف قيق ما مل يستطع أساطني العامل أن ققه.
قلت :فارضب يل مثاال آخر عىل هذه املخططات القذرة.
قال :أمل تر أن كل من أحبوا حممدا دثوا عن رمحته وحلمه وألفته ولطفه ..وغري ذلك من
اخلالل التي اجتمعت له ،فاستحق هبا رشف قوله تعاىل ﴿:و ِإنَّك لعىل قخ قل نق ع ِظ ن
يم) (القلم!)4:؟
قلت :بىل ..ومن ال يمتلئ إعجابا بتلك اخلالل التي أعطت النموذج األكمل لإلنسان
األكمل.
قال :فقد قدر الكائدون ومكروا ..فراحوا يستغلون بعض احلمقى ليخترصوا رسول اهلل
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 يف حلية طويلة ..وجبة قصرية ..وتقطيب جبني ..وغلظة دوهنا غلظة أكباد اإلبل.
قلت :أعرف هذا ..وقد سمعت بعضهم يصف شيخا من هؤالء يقول عنه( :رأيته وكأنه
السنة متيش) مع أنه مل ير منه إال ما كان يراه الناس من أيب هلب وأيب جهل من حلية وقميص
وسواك.
قال :فقد نجحوا يف هذا أيضا.
قلت :فارضب يل مثاال آخر.
قال :أمل تر اجلميع من األصدقاء واألتباع يمتلئون إعجابا بحرية الفكر التي أتاحها اإلسالم،
فاجتذب أصحاب العقول واألذواق ..واجتمع يف حبه األدباء والشعراء والفالسفة والعلامء
وأهل الدين وأهل الدنيا؟
قلت :بىل  ..قد سمعت الكثري ممن يذكر ذلك ،ويفخر به عىل الكنيسة التي طوقت العقول
بأغالهلا.
قال :فقد انتدب بعض احلمقى ليحولوا من املسجد كنيسة ال ترسل املحبة ..بل ترسل
احلرمان والتضليل والتبديع والتكفري..
قلت :أعرف هذا ..وأتأمل له ..فاحلب الذي ربط قلوب األمة أجياال طويلة ول إىل
بغضاء ..واإلسالم الذي اتسع للجميع ضاق عىل أتباعه ،فصار ـ يف منطق هؤالء ـ يرفض كل من
مل يلغ عقله وقلبه ومشاعره.
قال :فقد نجحوا يف هذا أيضا.
قلت :فارضب يل مثاال آخر.
قال :أمل تر إىل أولئك األدباء الذين هلجوا بحب حممد  ..فراحوا يتغنون به آناء الليل
وأطراف النهار ..وراح كل عندليب يغرد أشعارهم ..ويمأل القلوب أشواقا متحي كل ظلمة،
وتنرش كل سعادة؟
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قلت :بىل ..فقد مررنا عىل األدباء ،واستمتعنا بتلك املدائح العذبة.
قال :لكن هؤالء حرموا اخللق من تلك املتعة ،فراحوا حيكمون بالرشك عىل كل من مدح
حبيبه ..بل راحوا يفرضون عىل الشعراء أن حيذفوا كل استعارة وكناية وتشبيه وحمسنات بديعية..
وراحوا يكتمون عىل أنفاس احلناجر الرقيقة املمتلئة أشواقا ،فامذا جرى؟
قلت :لقد انرصف الناس عن الربدة واهلمزية وقصائد الربعي وشوقي والبارودي.
قال :ففي أي حفرة وقعوا؟
قلت :صاروا يلهثون وراء البوب والروك والراي واجلاز واألغاين العرصية املمتلئ بالرقص
واملجون.
قال :ونسوا حبيبهم ..
قلت :لألسف لقد حصل كثري من ذلك ..فإن أولئك يفضلون اجلاز والروك عىل الربدة
واهلمزية ..فاألوىل عندهم فسق والثانية كفر ورشك.
قال :أال ترى أهنم قد نجحوا يف هذا أيضا.
قلت :لألسف ..لقد نجحوا نجاحا دونه كل نجاح ..فارضب يل مثال آخر.
قال :سأكتفي هبذه األمثلة ليعلم قومك مقدار الغفلة التي حاقت هبم ،فجعلتهم ينفذون
خمططات خصومهم من غري شعور.
قلت :إنك مل تزدين إال أملا ..فهل من خمرج مما نحن فيه؟
قال :املخرج بأيديكم ..يمكنكم يف أي حلظة أن تقفوا عىل أعتاب حبيبكم ،وتقبلوا يديه
وتعتذروا له ..وتعيشوا اإلسالم الذي رباكم عليه.
قلت :أي إسالم؟
قال :إسالم السالم واملحبة واألشواق الرفيعة واحلضارة الراقية واهلمم العالية..
قلت :فكيف نصل إىل هذا السالم؟
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قال :بالعودة إىل رسول السالم ..فقد شوهتم صورته ورسالته.
قلت :ومن أين نتعرف عليه؟
قال :من القرآن والسنة والسرية..
قلت :نحن نقرأ كل ذلك.
قال :وتسيئون فهم ما تقرؤون.
قلت :فام املخرج؟
قال :تبحثون عمن عرفوا رسول اهلل  ..وامتألت قلوهبم بمحبتهم ..وامتألت حياهتم
بسنته.
قلت :فهل يمكن أن نجد هؤالء؟
قال :يستحيل أن ختلو األرض من هؤالء.
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هذا الكتاب
يف هذا الكتاب جمموعة كبرية من شهادات املحبة واإلعجاب برسول اهلل  والرسالة
العظيمة التي جاء هبا ..وهي من مجيع أصناف الناس من عامتهم وخاصتهم ..وأدبائهم
وفنانيهم ..وعلامئهم وأوليائهم ..وأحبارهم ومفكرهيم ..بل حتى أولئك املسترشقني من
غري أتباعه الذين أتيحت هلم الفرصة للبحث عنه والتعرف عليه ،والذين مل يملكوا إال أن
يشهدوا الشهادات الصادقة إعجابا به وتعظيام له ..بل حتى أعداءه مل يملكوا يف بعض
حلظات الصدق التي عاشوها إال أن يقروا بفضله وكامله.
وبطل هذه الرواية رجل الدين املسيحي راح يبحث عن القلوب التي حنت إىل حممد
 وأحبته وتأثرت به ..فجمع لذلك الكثري من الشهادات التي سقناها يف هذه الرواية،
كنامذج وأمثلة فقط ،ألن االستيعاب يف هذا مستحيل.
وقد جعلنا هذه الرواية مقدمة لروايات تالية تتعلق بالتعريف بمحمد  ،وهي [النبي
املعصوم] ،و[النبي اإلنسان] ،و[النبي اهلادي] لتكمل اهلدف الذي ترمي إليه هذه الرواية..
وهو أن هذا الذي أحبته تلك القلوب الكثرية ،وأعجبت به تلك العقول العظيمة ليس
إنسانا بسيطان  ..بل هو إنسان حاز كل ألوان الكامل ،وظفر بكل معاين اجلامل التي جعلته
حمبوبا لكل صاحب فطرة سليمة.
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