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 مقدمة المترجم

 

الذي  ععذف  ذأل ايميذين رسذوم مذنوم يتلذوا  لذيوم الحمد هلل رب العالمين 
ن كذانوا  مذن بعذل لفذأل  ذبل معذين آياته ويزكيوم ويعلموم الكتاب والحكمة وا 

عا ذذه ومذذن . والصذذبو والسذذبم  لذذا نذذيا النعذذأل محمذذد و لذذا آلذذه و زواجذذه و ت
 وامه إلا يوم الدين .

  ما ععد .
ايسذذما   ) صذذلا اهلل  ليذذه وسذذلم ( الم ذذال  ذذ ن نذذيا الكتذذاب   محمذذد 

يعرض كما نو ظانر مذن  نوانذه لجوانذب محمذد رسذول اهلل صذلا اهلل  ليذه 
 وسلم ورسالته وآ اره  لا العالمين . وبد بسمته إلا بسمين :

اند  حمد ديدات . وسميته   محمد ايول : عقلم الدا ية اإلسبمأل المج
 ) صلا اهلل  ليه وسلم ( وما يسطرون   .

س. رامكرشنة راو  ستاي الفلسفة عجامعة ك. وال انأل : كتاب من تأليف 
أل الوند . وبد ترجمته  ذن الطععذة اإلنجليزيذة الصذادرو  ذن المركذز ذميسور  

الذذي  ير سذذه  العذذالمأل للذذد وو اإلسذذبمية عذذدرعان  ذذأل جمووريذذة جنذذوب إ ريقيذذة
 الدا ية اإلسبمأل المجاند  حمد ديدات .
 و نوان الكتاب عاإلنجليزية كما يلأل :

( Mohammed the Prophet of Islam ) . 

 وترجمته :   محمد نعأل اإلسبم   .
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وحين  بذدم نذيا الكتذاب لقذراع العرعيذة م  نذدف  ساسذا إلذا تقذديم وجوذة 
،  ذذذأل مقاعذذذل مألفذذذات  خذذذر  نظذذذر الشذذذرق  ذذذأل محمذذذد صذذذلا اهلل  ليذذذه وسذذذلم 

ك يذذرو تناولذذت وجوذذة نظذذر ال،ذذرب  يذذه ، عا تعذذاره رجذذب   ذذر  ذذأل العذذالم تذذأ يرا 
عذارزا وعابيذذا ،  محمذذد صذلا اهلل  ليذذه وسذذلم عحياتذذه وآ ذاره  ذذوق شذذوادو جميذذع 
نمذا بصذدت  ن  المفكرين والفبسفة والمأرخين اليين  ر وا له عالترجمة ، وا 

لاففذذذا  يظوذذذر  الم يذذذة محمذذذد صذذذلا اهلل  ليذذذه وسذذذلم ، ويعذذذرنن  لذذذا  ن  بذذذدم ملأف
عكذذذل  –عع تذذذه ورسذذذالته كانذذذت ومذذذا تذذذزال رحمذذذة تشذذذمل العذذذالم شذذذربه و رعذذذه 

 تناب اته وصرا اته وتطلعاته وآماله ..
كمذذذا  نذذذه يقذذذدم وجوذذذة نظذذذر ايسذذذتاي ك. س. رامكرشذذذنة راو ونذذذو رجذذذل 
ل نندوسذذذذأل شذذذذربأل م قذذذذف معاصذذذذر يو مكانذذذذة  لميذذذذة و دعيذذذذة معتعذذذذرو ، يم ذذذذ

مجتمعا شذربيا يحمذل تقاليذدا وبيمذا وترا ذا  كريذا و قا يذا وح ذاريا مختلفذا  ذن 
 تلك التأل يحملوا المجتمع ال،رعأل .

إن بيمذذة نذذيا الكتذذاب ترجذذع لعذذرض مألفذذه للرسذذول والرسذذالة والمسذذلمين 
 ر ذذذا  لميذذذا وتاريخيذذذا حذذذاول  يذذذه  ن يكذذذون محايذذذدا ..  يعذذذين   ذذذا ل نعذذذأل 

لعالم . ويرد  لا ععض الشعوات وام تراعات اإلسبم و  ل اإلسبم  لا ا
 التأل   ارنا حوله   داأه من المستشربين و يرنم من الحابدين ..

آرا ذذذه داع   ذذذدم اتفذذذابأل مذذذع ايسذذذتاي رامكرشذذذنة راو  ذذذأل ععذذذض تذذذعو بذذذرر ا
التذذأل  وردنذذا  ذذأل كتاعذذه نقذذب  ذذن  يذذره ممذذا الشخصذذية و يرنذذا مذذن اي كذذار 

حوا عقذذذذدر  لمذذذذأل واسذذذذتطا تأل ويلذذذذك اسذذذذتلزم تعقذذذذب نذذذذيه اي كذذذذار وتصذذذذحي
عواسطة التعليق عالوامش . ولكن نيا م يقلل من  نمية الكتذاب وبيمتذه  وذو 
عصفة  امة محاولة جادو نحو  وذم  لمذأل وتذاريخأل محايذد للرسذول والرسذالة 

 والمسلمين .
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والكتذذذذاب  لذذذذا صذذذذ،ره يعذذذذرض لك يذذذذر مذذذذن الجوانذذذذب الوامذذذذة  ذذذذأل حيذذذذاو 
الرسذذذالة عأسذذذلوب سذذذول يجمذذذع عذذذين و ذذذو  الرسذذذول صذذذلا اهلل  ليذذذه وسذذذلم و 

 الفكرو ودبة الععارو ..
إنذذذذه عم اعذذذذة رحلذذذذة  ذذذذأل   مذذذذاق التذذذذاري  ومحاولذذذذة للكشذذذذف  ذذذذن جوانذذذذب 

ن حيذذاو محمذذد النعذذأل صذذلا ذشخصذذية الرسذذول العظيمذذة واسذذتخب  الععذذرو مذذ
 اهلل  ليه وسلم والم ال ايسما للعالمين .

ات نيا العحف الجيد وبذام وبد اختار الدا ية المجاند ايستاي  حمد ديد
عطععذذه ونشذذره عالل،ذذة اإلنجليزيذذة ليصذذدر  ذذن المركذذز العذذالمأل لنشذذر اإلسذذبم 

 عجنوب إ ريقية والي  يشرف  ليه ديدات .
و أل نواية الكتاب بدمنا آخر محا ذرو  لقانذا ايسذتاي  حمذد ديذدات  ذأل 
مكذذة المكرمذذة تحذذت  نذذوان   الكتذذاب المقذذدس يأكذذد نذذزول الذذوحأل  لذذا النعذذأل 

 صلا اهلل  ليه وسلم   .
 واهلل من وراع القصد ، ونو الواد  إلا سواع السعيل .

 
 محمد مختار

 نجرية 1412رجب سنة  5
 ب. م. 1992يناير سنة  11الموا ق 
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 محمد صلى اهلل عليه وسلم

 وما يسطرون
 

 المحمديون ؟
إن ال،رعذذذذأل خعيذذذذر  ذذذذأل اختذذذذراا ايسذذذذماع . و نذذذذدما اختذذذذرا المصذذذذاعي  

المتونجذذة ال ذذياع  طلذذق  ليوذذا   مصذذاعي  مذذازدا   . و   مذذازدا    الكورعا يذذة
. و أل جنوب إ ريقية يحقق السكان  (1)نو   إله النور    ند   الزرادشتيين   

يوو ايصل ايورعأل نجاحا  ا قا من عيع سمن صنا أل نعاتأل إسمه   رامذا   
.  (3)ن ننذذا . و   رامذذا   نذذو   اإللذذه العشذذر     نذذد  ذذدد كعيذذر مذذن السذذكا (2)

إن الرجل ايعيض يصف نفسه عأنه مسيحأل ينه يععد المسي  . ونو يسمأل 
من يععد   عويا     عالعوي    . وعنفس المنطق   نه يسمأل المسلم   محمذد  
  م ترا ه  نه      المسلم   يععد محمدا ) صلا اهلل  ليه وسذلم ( . ولكذن 

                                                 
) الزرادشذتيون ( : جمذذع الزرادشذذتأل : ونذذو  حذذد  تعذاا   زرادشذذت   . و   الزرادشذذتية   : ديانذذة  ارسذذية   (1)

 Zend )  سذتا    –الذذ   زنذد  بديمة  سسوا   زرداشت    أل القرن السادس بعل الميبد ونذأل منشذورو  ذأل  

– Avesta )  : شذذر  التعذذاليم ( ونذذو كتذذاب الزرادشذذتين المقذذدس . ونذذأل ديانذذة تقذذول عوجذذود إلوذذين    (
( .   Ormuzdor Or. Ormazd )واحذد يم ذل الخيذر والنذور ونذو اإللذه  و الموجذود اي لذا    ورمذزد   

   اإللذذه  و الذذرب الحذذأل الخذذالق العظذذيم  و اإللذذه  مذذازدو   ) –و صذذل التسذذمية  ذذأل الل،ذذة الفارسذذية    نذذورا 
مذازدو  –الحكيم ( . واآلخر يم ل الشر والظلمة ونو    نريمان   )    الرو  العدا ية ( ونو  ذدو    نذورا 

( وبذذذاموس وعسذذذذتر  1991  . و ن الصذذذراا عينومذذذا م ينقطذذذع . مجمذذذوا عتصذذذذرف مذذذن بذذذاموس المذذذورد ) 
 ( . المترجم . 1913تشيمعرز للقرن العشرين )  ( وباموس 1911الجديد للطلعة ) 

) راما ( : نو إله  و عطل مأله  ند الوندوس المتأخرين اليين يععدونه عا تعاره تجسذيد لللذه    يشذنو   (2)
( طععذة الوميذات المتحذدو  1911  : اإلله ال انأل  أل ال الوف الوندوسأل . بذاموس وعسذتر الجديذد للطلعذة ) 

 ( طععة الوند . ) المترجم (  1913وس تشيمعرز للقرن العشرين ) ايمريكية . وبام
 يعنأل الوندوس  أل جموورية جنوب إ ريقية . ) المترجم ( .  (3)



(6) 

لذذف مليذذون مسذذلم  ذذأل العذذالم حقيقذذة ايمذذر  نذذه م يوجذذد    امذذرأ مذذن عذذين اي
يفعذذذل يلذذذك . ود نذذذا نفتذذذرض  نذذذه  مذذذة مجنذذذون يععذذذد محمذذذدا صذذذلا اهلل  ليذذذه 
وسذذذلم والذذذي  يمكذذذن  ن يسذذذما محمذذذديا عسذذذعب تعصذذذعه اي مذذذا . واآلن إيا 

لبرتحذذال لكذذأل يعشذذر  المحمذذد    المفتذذرض عكذذل تحمذذس د عذذهينذذب نذذيا   
ين السذذكان العذذدا يين عمحمديتذذه    عذذادو محمذذد ) صذذلا اهلل  ليذذه وسذذلم (   عذذ

 ذذأل جنذذوب  سذذتراليا ويجذذادل نذذيا الشذذعب المتخلذذف المسذذكين ويطالعذذه عقعذذول 
محمذذد ) صذذلا اهلل  ليذذه وسذذلم ( ك لذذه لوذذم ،  حين ذذي يمكنذذك  ن تتخيذذل جيذذدا 
نيا اإلنسان الفطر  ونو يسأل صاحعنا الم لل :   نل كان محمد    تناتو 

 ؟ (4)  
 :   م  !   . سيجيب كل  حد حتا صاحعنا المجنون

ومايا  ن  عطال وعطبت العالم اليين يععدنم اليوم مبيين من الرجال 
والنساع المتح رين  أل زمننا نيا ؟  لتقدم إلا نيا الرجل العدا أل جميع من 

ولمذذذذايا م تحذذذذاول تقذذذذديم   آلوتذذذذك  –رشذذذذحتوم ليلونيذذذذة واحذذذذدا تلذذذذو اآلخذذذذر 
 –واع اليكور منوم  و اإلناف العشريين   سواع ايصلأل منوم  و المتونم ، س

وسوف يرشقك  أل كل مذرو عواسذطة بييفتذه القاتلذة ، عواسذطة   ايتنذاتو   ! ) 
   مفوومذذه السذذذامأل  ذذن اإللذذذه ( .  لذذذيس يلذذك اإلنسذذذان العذذدا أل  سذذذما  ذذذأل 

                                                 
   تنذذاتو   نذذو اإلسذذم الذذي  يطلقذذه سذذكان جنذذوب  سذذتراليا ايصذذليين القذذدماع  لذذا إلووذذم ومععذذودنم .   (4)

 وذذو بذذا م عياتذذه وم يعتمذذد  لذذا  حذذد  يذذره . وم يحتذذا  ومفوذذوموم  ذذن اإللذذه  نذذه منذذزه تمامذذا  ذذن الحاجذذة ، 
( مذذن  41 – 31إلذذا الطعذذام والشذذراب . ومعنذذا السذذأال ننذذا :   نذذل كذذان محمذذد كذذيلك ؟   راجذذع )   

كتذذاب :   اهلل  ذذأل اليووديذذة والمسذذيحية واإلسذذبم   ليسذذتاي  حمذذد ديذذدات وبذذد بمذذت عترجمتذذه والتعليذذق  ليذذه 
 مأل  من سلسلة   مكتعة ديدات   . ) المترجم ( .وصدر  ن دار المختار اإلسب
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مفوومذذذه  ذذذن اإللذذذه ،  ذذذن المبيذذذين مذذذن العشذذذر  ذذذأل  وروعذذذا و مريكذذذا وآسذذذيا 
 . (5)وا  ريقية ؟ 

 َدة :الكراهية المتعه  
ية .  قذد علرمجذوا كذيلك نلوم المسيحيين  لا نز توم التشككم يمكن  ن 

مني برون . لقد ولّجووا ين يظنوا عويا الرجذل : محمذد صذلا اهلل  ليذه وسذلم 
 ودينه : اإلسبم ظن السوع .

وما  نسب ما باله   توماس كارميذل    ذن إخوتذه المسذيحيين منذي  ك ذر 
 من ما ة وخمسين سنة م ت :

ارتوا الحماسذة الصذادرو  ذن حسذن نيذة حذول نذيا   إن ايكاييب التأل   
 الرجل )    محمد صلا اهلل  ليه وسلم ( م تشين إم  نفسنا   .

ونحذن المسذلمين مسذذ ولون إلذا حذذد مذا  ذذن نذيا الجوذذل المذينل للمليذذار 
ومذذا تأل مليذذون مسذذيحأل  ذذأل العذذالم . إننذذا لذذم نفعذذل    شذذألع نذذام لكذذأل نزيذذل 

 . (6)كعوت ) الم روب  لينا ( نسيج العن
 مصدر رسالته ) صلى اهلل عليه وسلم ( :

. ولكذذن كيذذف  لذذم عوذذا محمذذد ) صذذلا اهلل  (7)كانذذت نذذيه نذذأل القصذذة 
  ليه وسلم ( ؟

                                                 
( من كتاب :   اهلل  ذأل اليووديذة والمسذيحية واإلسذبم   تذأليف  حمذد ديذدات .  51 – 49راجع )     (5)

وبد بمنا عترجمته والتعليق  ليه وصدر  ن دار المختار اإلسبمأل عالقذانرو  ذمن سلسذلة   مكتعذة ديذدات 
   ) المترجم (

مذذن كتذذاب   المسذذي   ذذأل اإلسذذبم   تذذأليف  حمذذد ديذذدات . وبذذد بمنذذا عترجمتذذه والتعليذذق  11  راجذذع   (6)
  ليه وصدر  ن دار المختار اإلسبمأل عالقانرو  من سلسلة   مكتعة ديدات   . ) المترجم ( 

 ( . 44 – 42يقصد بصة ومدو مريم )  ليوا السبم ( وكفالتوا الميكورو  أل ) آل  مران :   (7)
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لقد كان  ميا  لم يعذرف القذراعو وم الكتاعذة . إن اهلل القذدير جعلذه يجيذب 
لك كله كذان   عواسذطة  ن نيا السأال  أل اآلية الميكورو آنفا عأن يقول إن ي

 . (8)الوحأل اإللوأل   
سيعترض الي  يك ر المجادلة با ب :   م ! نيا إختبق محمد نفسه . 

 لقد نقل وحيه  ن اليوود والنصار  ، لقد انتحله . لقد زواره   .
يماننا الكامذل عذأن القذرآن الكذريم نذو كذبم  و لا الر م من تمام  لمنا وا 

ع يلذذك سذذنفترض جذذدم للحظذذة صذذدق   ذذداع محمذذد ) اهلل الحقيقذذأل ،   ننذذا مذذ
عنفسذذه واآلن الكذذريم مذذن  نذذه  لذذف القذذرآن صذذلا اهلل  ليذذه وسذذلم (  يمذذا ز مذذوا 

  ن نتوبع ععض امستجاعة من  ير المأمن .يمكننا 
اآلن إسذذذأل المجذذذادل :   نذذذل تشذذذك  ذذذأل  ن محمذذذدا  ) صذذذلا اهلل  ليذذذه 

ويا ايمر إم المعاند ايحمق . وسلم ( كان  رعيا ؟   لن يتردد  أل التسليم ع
الحذذذديف و ذذذأل نذذذيه الحالذذذة م جذذذدو  مذذذن مواصذذذلة المنابشذذذة .  ند ذذذي إبطذذذع 

 و  لق الكتاب !
سذأله : نذل تشذك  ذأل المنابشة مذع رجذل يو  قذل رشذيد . إ إنما نواصل

 ن نيا النعأل العرعذأل إنمذا كذان يخاطذب  ذأل  ول ايمذر  رعذا  ي ذا ؟ إنذه لذم 
الصذذين وم مسذذلمأل نيجيريذذا عذذل كذذان وم مسذذلمأل يكذذن يخاطذذب مسذذلمأل الونذذد 

 خاطب بومه من العرب .ي
اع وا قوه  و لم يوا قذوه ،  قذد  خعذرنم  ذأل  سذما ايسذاليب وعكلمذات و وس

كذذذادت تحتذذذرق  ذذذأل بلذذذوب و   ذذذدو مسذذذتمعيه :  ن مذذذريم  م  يسذذذا )  ليومذذذا 
  صطفيت  لا نساع العالمين . (9)السبم ( اليوودية 

                                                 
ذا كلنأذتف لفذدفيأِومأ ِإيأ يللأقلذونف  فبأبمفولذمأ ويلك  أل بوله تعارك وتعذالا :     (8) مف يفِلذكف ِمذنأ  فنأعفذاِع الأ،فيأذِب نلوِحيذِه ِإلفيأذكف وف

تفِصملونف  مفا كلنأتف لفدفيأِومأ ِإيأ يفخأ يفمف وف فللل مفرأ  ( . 44 : آل  مران )    فيُّولمأ يفكأ



(9) 

ت  مذه )     م محمذد صذلا اهلل  ليذه وسذلم (  و  لم تكن التأل اصطفي
 زوجته وم اعنته وم    امر و  رعية  خر  ، عل كانت امر و يوودية !

 ول يمكن يحذد  ن يعلذل ويفسذر نذيا ايمذر ؟  عالنسذعة لكذل  حذد تذأتأل 
  مه وزوجته واعنته بعل نساع العالمين  أل المنزلة .

 و مذذذذذن المعار ذذذذذين  و  مذذذذذا الذذذذذي  يذذذذذد و نعذذذذذأل اإلسذذذذذبم  ن يكذذذذذرم امذذذذذر 
المخذذالفين ؟! وعخاصذذة مذذن اليوذذود ؟! ونذذأل تنتمذذأل إلذذا جذذنس طالمذذا ازدر  

كما يذزدرون اليذوم إخذوتوم العذرب  ابومه ) العرب ( ل ب ة آمف سنة ، تمام
. 

 سارة وهاجر :
، حيذذف  (10)يسذذتمد اليوذذود  نصذذريتوم الحابذذدو مذذن   كتذذاعوم المقذذدس   

ونذذم  (11)زوجتذذان نمذذا : سذذارو ونذذاجر . لذذه  يقذذال لوذذم  ن  عذذانم إعذذرانيم كذذان
                                                                                                                                            

سذحاق إن مريم )  ليوا السبم (   (9) سذما يل وا  لم يكن يوودية الديانة عل كانذت تععذد إلذه آعا وذا إعذرانيم وا 
ويعقذذوب وزكريذذا إلوذذا واحذذدا مخلصذذة لذذه الذذدين .  وذذأل حنيفيذذة مسذذلمة ومذذا كانذذت مذذن المشذذركين .  مذذا مذذن 

ت ناحية الجنسية  وأل إسرا يلية نسعة إلا إسرا يل ونو نعأل اهلل يعقذوب  ليذه السذبم .  مذا القذول عأنوذا كانذ
نسذعة إلذا  قيذدو وديانذة يوذود زمانوذا  و القذول عأنوذا نصذرانية  وذو بذول مجانذب للصذواب   ( Jew )يوودية

نسذعة إلذا موطنوذا  ( Judean )ومناف للحقيقة .  ما إيا كان ايستاي  حمد ديدات يقصد ننا  نوا يووديذة 
 ذب عذأس وكذان مذن  –صذد يلذك و  لذب الظذن  نذه ب ( Judea )المسما عذذ   اليووديذة    و يوذويا  و جويذا 

اي  ذل لذو بذال إنوذا امذذر و   إسذرا يلية   عذدم مذن القذول عأنوذذا   يووديذة   د عذا للشذعوة وتحريذا للدبذذة . واهلل 
   لم . ) المترجم ( 

 جاع  أل الكتاب المقدس ما يلأل :  (10)
و ( نذو يا جاريتذك  ذأل يذدك .    قال  عرام ) ونذو اإلسذم القذديم إلعذرانيم ( لسذارا  ) ونذو اإلسذم القذديم لسذار 

 ( 6:  16إ علأل عوا ما يحسن  أل  ينيك .  أيلتوا سارا  ،  ورعت من وجووا   . ) التكوين 
لا  ين تينعين .  قالذت  نذا نارعذة مذن وجذه    وبال ) مبك الرب ( يا ناجر جارية سارا  من  ين  تيت وا 

 ( . 8:  16مومتأل سارا    ) التكوين 
نذذه )    إسذذما يل ( يكذذون إنسذذانا وحشذذيا . يذذده  لذذا كذذل واحذذد ويذذد كذذل واحذذد  ليذذه و مذذام جميذذع إخوتذذه  وا 

 ( . 12:  16يسكن   . ) التكوين : 



(11) 

 عناع إعذرانيم مذن زوجتذه   الشذر ية   سذارو .  مذا إخذوتوم العذرب يقولون  نوم 
نم نسل  دنذا منزلذة و بذل  وم من سبلة   الجارية   ناجر ، وليلك  العرب 

 شأنا  أل نظرنم .
) صذذلا اهلل  ليذذه  د وذذل يتف ذذل     حذذد ويشذذر  لنذذا لمذذايا يختذذار محمذذ

نذذيه المذذذر و اليووديذذذة لم ذذذل نذذذيا  –  إيا كذذذان نذذذو مألذذذف القذذذرآن    –م ( وسذذل
 المقام الر يع مخالفا عيلك كل بياس ؟

                                                                                                                                            

  وبال إعرانيم هلل ليت إسما يل يعيش  مامذك .  قذال اهلل عذل سذارو إمر تذك تلذد إعنذا وتذد و اسذمه إسذحاق . 
نذا  نذا  عاركذه و  مذره  قذد سذمحت لذك  يذه .ل  و بيم  وذد  معذه  وذدا  عذديا لنسذله مذن ععذده . و مذا إسذما ي

و ك ره ك يرا جدا . إ نأل  شر ر يسا يلد و جعله  مذة كعيذرو . ولكذن  وذد   بيمذه مذع إسذحاق الذي  تلذده لذك 
 ( . 21 – 18:  11سارو  أل نيا الوبت من السنة اآلتية   . ) التكوين 

سذما يل ( يمذز  .  قالذت إلعذرانيم  طذرد نذيه   ور ت سارو اعن ناجر المصرية الي  ولدتذه إلعذرانيم )    إ
عنوا . ين إعن نيه الجارية م يرف مع إعنأل إسحاق .  قع  الكبم جدا  أل  ينذأل إعذرانيم لسذعب  الجارية وا 

 ( . 11 – 9:  21إعنه ) إسما يل (   . ) التكوين 
نذيا .  قذال خذي إعنذك وحيذذدك   وحذدف ععذد نذيه ايمذور  ن اهلل امذتحن إعذرانيم  قذال لذه يذا إعذرانيم .  قذال نأ

ننذاك محربذة  لذا  حذد الجعذال الذي   بذول لذك   . )  إلذا  رض المريذا و صذعدهالي  تحعه إسحاق واينب 
 ( . 2،  1:  22التكوين 

   ذذر   الذذرب وريل مذذن ال،ذذيظ عنيذذه وعناتذذه . وبذذال  حجذذب وجوذذأل  ذذنوم و نظذذر مذذايا تكذذون آخذذرتوم . إنوذذم 
. نم   ارونأل عما ليس إلوا .   اظونأل عأعذاطيلوم .  أنذا   يذرنم عمذا لذيس  جيل متقلب  ومد م  مانة  يوم

 ( . ) المترجم (  21 – 19:  32شععا ) يعنأل العرب ( . عأمة  عية   يظوم   . ) الت نية 
كانذت نذذاجر  ميذذرو مصذرية ولذذم تكذذن   جاريذة    و  مذذة . إن المألذذف سذي عت عطريقذذة مقنعذذة وحاسذذمة   (11)

لة منطقيذذة  نذذه و قذذا لعلذذم تحسذذين النسذذل وو قذذا للديانذذة اليووديذذة وو قذذا للفطذذرو السذذليمة ، مذذن خذذبل كذذل وسذذي
 ذذ ن يريذذة نذذاجر  ر ذذع مقامذذا ومنزلذذة مذذن يريذذة سذذارو ويلذذك  ذذأل كتذذاب يصذذدر  ذذأل المسذذتقعل ععنذذوان     مذذا 

 إلسرا يل وما  ليوا   . ) المألف ( 
سذذذرا يل  صذذذراا  م مصذذذالحة ؟   . وبذذذد بمنذذذا عترجمتذذذه ملحوظذذذة : صذذذدر نذذذيا الكتذذذاب ععنذذذوان :   العذذذرب وا 

والتعليذذق  ليذذه وصذذدر عذذالعنوان ايخيذذر ونذذو مذذن نشذذر مكتعذذة النذذور عالقذذانرو ، لمزيذذد مذذن التفصذذيل راجذذع ) 
 لذذذذذا الترتيذذذذذب عالكتذذذذذاب المذذذذذيكور . )  113و  112،    21و  16( . والتعليذذذذذق ربذذذذذم  53 – 51  

 المترجم (



(11) 

 نه لم يكن لديه خيذار : لذم يكذن لديذه الحذق  ذأل اإلجاعة عسيطة ونأل : 
االتععير  ن نواه الخا  .    أٌل يلوحف  ( 4 : لنجما )   . ِإنأ نلوف ِإما وفحأ

 سورة مريم :
ورو  أل القذرآن الكذريم تسذما سذورو مذريم وبذد سذميت عوذيا اإلسذم نناك س

تكريما لمريم  م  يسا )  ليوما السبم ( . ولذم تحفذل مذريم )  ليوذا السذبم 
( سذذتة  66( عم ذل نذذيا التكذذريم ) حتذذا (  ذذأل الكتذذاب المقذذدس . ومذذن عذذين ) 

وليذك (  ب ذة وسذععين كتاعذا للرومذان الكا  13وستين كتاعا للعروتسذتانت و ) 
نذذك  م يوجذذد كتذذاب واحذذد يسذذما عاسذذم مذذريم  و اعنوذذا )  ليومذذا السذذبم ( . وا 

ويوحنذا وعذولس عاإل ذا ة ل ذعف ولوبذا لتجد كتعا تسما عاسذم متذا ومذربس 
نيا العدد من الكتب يات ايسماع ال،ام ة ، ولكن لذيس ننذاك كتاعذا واحذدا 

 من عينوا ينسب إلا  يسا  و مريم )  ليوما السبم ( !
كان محمد ) صلا اهلل  ليه وسلم ( نو مألذف القذرآن الكذريم ، مذا  ولو

كان ليعجز  ن  ن ي من  يه عجانب اسم مريم  م  يسذا )  ليومذا السذبم 
( ، اسم  مه   آمنة    و زوجته العزيزو   خديجذة    و اعنتذه الحعيعذة    اطمذة 

     ر أل اهلل  نون  جمعين   .
نذذذذيا م يمكذذذذن  عذذذذدا  ن يكذذذذون .  ولكذذذذن كذذذذب ! وحاشذذذذاه  ن يفعذذذذل ! إن

 . (12)ليس من صنع محمد ) صلا اهلل  ليه وسلم (  القرآن الكريم 
 
 

                                                 
المسذذي   ذذأل اإلسذذبم   تذذأليف  حمذذد ديذذدات وبذذد بمنذذا عترجمتذذه ( مذذن كتذذاب    45 – 39راجذذع )     (12)

والتعليق  ليه وصدر  ذذن دار المختذار اإلسذبمأل عالقذانرو  مذذن سلسذلة   مكتعذة ديذدات   . ) المتذرجم ( 
. 



(12) 

 : دفاع عن عيسى ) عليه السالم (
إن القذذرآن الكذذريم الذذي   نزلذذه اهلل  لذذا محمذذد ) صذذلا اهلل  ليذذه وسذذلم ( 
ليجعل نيا الرسول يعرئ  يسا )  ليه السذبم ( مذن توذم وا تذراعات   ذداعه 

 . (13)ايعة . الك
                                                 

مذذن نذذم   ذذداع المسذذي   ليذذه السذذبم الحقيقيذذين ؟ إنوذذم اليوذذود الذذيين  را ذذوا لذذه  ذذأل شذذر ية ومدتذذه   (13)
عالكفر والسحر والشعويو وبالوا  يه و أل  مه مذا بذالوا وتذومروا  ليذه وحذاولوا بتلذه  ذدو مذرات  ورسالته ورموه

. وكذذيلك  تعا ذذه المز ذذومين الذذيين  لفذذوا  يذذه ور عذذوه  ذذوق منزلتذذه الحقيقيذذة وبذذالوا إنذذه   إعذذن اهلل   المولذذود 
عوذم وبذال لوذم إنذه م يطلذب وليس مخلوبا هلل و عدوه و مه و  طذوه مجذدا لذم يطلعذه لنفسذه .  كذان صذادبا م

مجدا لنفسه ولكن مجد رعه وعين لوم إنه عيلك يكون بد عر  يمته منوم و ظوذر لوذم  نذه   صذادق ولذيس  يذه 
ظلذم   . إن مجذد المسذذي  الحقيقذأل نذذو  ذأل تمذام  عوديتذذه هلل ونذو مذذا  ظوذره عو ذو   مذذام تبميذيه عسذذجوده 

مذذن اهلل ونذذو سذذاجد . وعمذذا  عذذل مذذن   عذذال التوا ذذع وت ذذر ه هلل  ذذأل الصذذبو و بذذرب مذذا يكذذون   الععذذد   
ع،سذذله  رجذذل التبميذذي كمذذا جذذاع  ذذأل ععذذض ايناجيذذل حتذذا م يذذدخل بلعذذه يرو كعذذر .  الكعريذذاع والعظمذذة هلل 
وحده . ينذه كذان يعلذم  نذه لذن يذدخل الجنذة مذن كذان  ذأل بلعذه يرو كعذر . وينذه كذان يقذول :   لذيس التلميذي 

 ( . 24:  11د    ل من سيده   ) متا    ل من المعلم وم العع
وبذذد تنعذذأ المسذذي  وعشذذر الحذذواريين عرسذذول يذذأتأل مذذن ععذذده إسذذمه    حمذذد   . وبذذد يكذذر لوذذم ععذذض صذذفاته 

 و  عاله كما نو معين  أل اإلصحا  الراعع  شر والخامس  شر والسادس  شر من إنجيل يوحنا .
سذلم النصذار  عذأن  خعذرنم عحقيقذة المسذي  و ن  ذز  محمذد صذلا اهلل  ليذه و  عأنذه   المعذز    وبذد وصفه 

اليوود ما بتلوه وما صلعوه ولكن شعه لوم و ن اهلل ر عه إليه وطوره مذن الذيين كفذروا . كمذا وصذف المسذي  
محمذذدا صذذلا اهلل  ليذذه وسذذلم بذذا ب :   ياك يمجذذدنأل   . وبذذد مجذذد محمذذد صذذلا اهلل  ليذذه وسذذلم المسذذي  ) 

ع  عوديتذذه وعذذين منزلتذذه الحقيقيذذة و  لذذن  ن المسذذي  سذذيقف عذذين يذذد  اهلل  ليذذه السذذبم ( عذذأن  ظوذذر للجميذذ
ليسذذذأله  ذذذن  عذذذادو  تعا ذذذه المز ذذذومين واتخذذذاينم إيذذذاه و مذذذه إلوذذذين مذذذن دون اهلل .  أبذذذام اهلل الحجذذذة  لذذذا 
النصذذار  عمحمذذد صذذلا اهلل  ليذذه وسذذلم وعذذالقرآن الذذي   خعذذر عوبذذوا نذذيا المشذذود مذذن مشذذاند القيامذذة وعمذذا 

ذذق  ِإنأ كلنأذذتل  جذذواب  يسذذا  ليذه السذذبم :   يكذون مذذن ذا لفذذيأسف ِلذذأل ِعحف ذا يفكلذذونل ِلذذأل  فنأ  فبلذذولف مف انفكف مف بفذذالف سلذذعأحف
مل الأ،ليلذذوبِ  ذذبا ذذا ِ ذذأل نففأِسذذكف ِإناذذكف  فنأذذتف  ف لفذذمل مف ذذا ِ ذذأل نففأِسذذأل وفم  ف أ لفذذمل مف تفذذهل تفعأ ِلمأ ذذ،  بللأتلذذهل  فقفذذدأ  ف ذذا بللأذذتل لفولذذمأ ِإما مف ا مف
ذذا تفذذوف ايأ  ذذتل ِ ذذيِومأ  فلفما ذذا دلمأ ذذِويدا  مف لفذذيأِومأ شف كلنأذذتل  ف عاكلذذمأ وف رف عَّذذأل وف علذذدلوا اللاذذهف رف تفِنذذأل ِعذذِه  فِن ا أ ِبيذذبف  فمفرأ تفِنأل كلنأذذتف  فنأذذتف الرا

ٍع شفِويدٌ  لفا كللَّ شفألأ لفيأِومأ وف فنأتف  ف نأ تف ،   ف ِكذيمل ِإنأ تلعفيَّعأولمأ  فِ ناولمأ ِ عفادلكف وفاِ  ِفذرأ لفولذمأ  فِ ناذكف  فنأذتف الأعفِزيذزل الأحف  )   . ،أ
 ( ) المترجم ( 118 – 116 : الما دو

من كتاب :   المسي   أل اإلسبم   تذأليف  حمذد ديذدات . وبذد بمنذا عترجمتذه والتعليذق  ليذه  69راجع   
 مترجم (    وصدر  ن دار المختار اإلسبمأل عالقانرو  من سلسلة   مكتعة ديدات   . ) ال



(13) 

عاارا  شفِقّيا     عفلأِنأل جف لفمأ يفجأ عفّرا  ِعوفاِلدفِتأل وف  ( 32 : مريم ).    وف
 محمد بشارة المسيح :

ذدَّبا     يفمف يفا عفِنأل ِإسأرا يلف ِإنَّأل رفسلولل اللاِه ِإلفذيأكلمأ ملصف يأ بفالف ِ يسفا اعأنل مفرأ وفاِ 
رفاِو وف  مفدل ِلمفا عفيأنف يفدف ا ِمنف التاوأ ملهل  فحأ    ملعفشَّرا  ِعرفسلوٍل يفأأِتأل ِمنأ عفعأِد  اسأ

 ( 6:  الصف )
إنه مما يحسب لعيسذا  ليذه السذبم ممارسذته لمذا كذان يعذظ عذه ويذد و 

واحتذاط  واحذدا طذوال حياتذه إلذا ديذن اهلل .( 14)إليه .  وو لم يدا  عذدا  مميذا 
 مية إلا عنأل جلدته .ن حفنة مختاريه ) حوارييه اإل نأل  شر ( منتو كين ت

كما  نه لم يأت عدين معتدا وما جذاع إم مأكذدا للتعذاليم التذأل عذين يديذه 
 . وبد بال :

ج ذذت ينقذذض النذذاموس  و اينعيذذاع . مذذا ج ذذت ينقذذض  أل  م تظنذذوا إنذذ
عذذل يكمذذل .  ذذ نأل الحذذق  بذذول لكذذم إلذذا  ن تذذزول السذذماع وايرض م يذذزول 

حتذذذا يكذذذون الكذذذل .  مذذذن نقذذذض  حذذذرف واحذذذد  و نقطذذذة واحذذذدو مذذذن النذذذاموس
إحذذد  نذذيه الوصذذايا الصذذ،ر  و لذذم النذذاس نكذذيا يذذد ا  صذذ،ر  ذذأل ملكذذوت 
السموات . و ما من  مل و لم  ويا يد ا  ظيمذا  ذأل ملكذوت السذموات   . 

 ( . 19 – 11:  5) متا 
رفاوِ    وبذذارن بولذذه تعذذارك وتعذذالا : ذذا عفذذيأنف يفذذدف ا ِمذذنف التاذذوأ ذذدَّبا  ِلمف عمذذا    ملصف

ع  ذذذذأل نذذذذيه الفقذذذذرات ال ب ذذذذة مذذذذن اإلصذذذذحا  الخذذذذامس مذذذذن إنجيذذذذل متذذذذا جذذذذا
وسوف تبحظ  ن ايسلوب القرآنأل م يسذرف  ذأل اسذتخدام الميكورو   به ، 

 الكلمات . إنه يعلغ ع يجاز رسالة اهلل عو و  ودبة .

                                                 
 ) ايممأل ( : )  ير اليوود  (   (14)



(14) 

 البشارة أو النبأ السار :
،  إننذذأل م  سذذتحأل وم دا ذذأل للحيذذاع لنقلذذأل تعليذذق  عذذد اهلل يوسذذف  لذذأل

 لذذذا كلمذذذة    حمذذذد    ذذذأل ترجمتذذذه اإلنجليزيذذذة ، نقذذذب حر يذذذا . ولكذذذن بعذذذل  ن 
  عذذل يلذذك د نذذأل   عذذر  لذذا نحذذو مب ذذم  ذذن احترامذذأل وا  جذذاعأل   عمجمذذع 
الملك  ود لطعا ذة المصذحف الشذريف   عالمدينذة المنذورو الذي  يقذوم عطعا ذة 

لل،ذذات المبيذذين مذذن النسذذ  المترجمذذة لمعذذانأل القذذرآن الكذذريم  ذذأل  ديذذد مذذن ا
 المختلفة .

إن السذذذعب الذذذي  د ذذذانم إلذذذا اسذذذتخدام ترجمذذذة  عذذذد اهلل يوسذذذف  لذذذأل 
 كأساس لطععتوم تلخصه نيه الكلمات :

  جذذازف  ذذدد مذذن اي ذذراد  ذذأل الما ذذأل عترجمذذة القذذرآن ولكذذن   مذذالوم 
كانذذذذذذت عصذذذذذذفة  امذذذذذذة محذذذذذذاومت شخصذذذذذذية متذذذذذذأ رو لدرجذذذذذذة كعيذذذذذذرو عذذذذذذاينواع 

 واي راض وايحكام المسعقة .
 صدر خادم الحرمين الشريفين الملك  ود عن  عد العزيز المرسذوم ولقد 

نذذذذذ ( حينمذذذذا كذذذذان يشذذذذ،ل  1411/  8/  16عتذذذذاري   19888الملكذذذذأل ) ربذذذذم 
منصذذب نا ذذب ر ذذيس الذذوزراع ، مذذن  جذذل إصذذدار ترجمذذة معتمذذدو خاليذذة مذذن 

 اينواع وامتجانات الشخصية ..
اهلل يوسذذف  لذذأل  وعنذذاع  ليذذه  قذذد اختيذذرت ترجمذذة المرحذذوم ايسذذتاي  عذذد

لخصا صذذوا الممتذذذازو المتم لذذذة  ذذذأل  سذذلوعوا الر يذذذع واختيذذذار الكلمذذذات القريعذذذة 
 لمعانأل الن  ايصلأل والتعليقات العلمية والتفسيرات المصاحعة   .

 ) ر اسة العحوف اإلسبمية واإل تاع والد وو واإلرشاد ( .



(15) 

عذوعو التذأل إن التعليق المعطا  دناه نو  حد تعليقذات  ب ذة  ذأل شذر  الن
وردت  لا لسان  يسا )  ليذه السذبم (  يمذا يتعلذق عمجذألع محمذد رسذول 
اهلل ) صذذلا اهلل  ليذذه وسذذلم ( ، ويلذذك مذذن عذذين  ك ذذر مذذن سذذتة آمف تعليذذق 

 أل ترجمة  عد اهلل يوسف  لأل .ذتو يحأل متسم ععمق الفكر  
 من هو " المعزى " ؟

 the )المحمذذود حمذذد    و   محمذذد   الم نذذا  ليذذه  و الممذذدو   و    

Praised One )    نذذو تقريعذذا ترجمذذة للكلمذذة اليونانيذذة   عيريكليتذذوس( 

Periclytos )  15:  16:  14) يوحنذا ؛ و أل إنجيل يوحنا الموجود حاليذا 
 ذأل النسذخة  ( Comforter )( تذأتأل كلمذة   كومفذورتر    1 : 16و  26: 

المعذذز    (  و ذذا  ذذذن اإلنجليزيذذة ) والتذذأل تتذذرجم  ذذأل التذذراجم العرعيذذة عذذذ   
التأل تعنأل   المحامأل    و  ( Paracletos )الكلمة اليونانيذة   عاراكليتوس   

  الي  يلذد ا لمسذا دو  و معاونذة  ( Advocate )  المأيد    و   الشفيع   
) إنسذذذذان ( آخذذذذر ، الصذذذذديق  و الذذذذولأل الذذذذودود الحنذذذذون   . ونذذذذيه الترجمذذذذة 

ويأكد  لماأنا ) الحاصلين  لذا درجذة  مف لة  ن ترجمتوا عذ   المعز    .
 Paracletos ) ن كلمة   عاراكليتوس    (15)الدكتوراو  أل ايدب والفلسفة ( 

                                                 
يقول الدكتور  حمد حجاز  السقا الحا ز  لا درجة الذدكتوراو مذن كليذة  صذول الذدين جامعذة ايزنذر   (15)

 ذأل مو ذوا   العشذارو عنعذأل اإلسذبم  ذأل التذذوراو واإلنجيذل   :   المعذز  : النا ذب  ذن المسذي   و الوكيذذل . 
بليط (  و ) عذذذاربليط ( . و صذذذل الكلمذذذة    يذذذربليط    و   عيذذذربليط   . ومعنانذذذا   ونذذذأل ترجمذذذة كلمذذذة )  ذذذار 

 حمذذد   صذذلا اهلل  ليذذه وسذذلم . والكلمذذة الععرانيذذة التذذأل نطقوذذا المسذذي  نذذأل   عيذذربليط   وتتذذرجم  ذذأل الل،ذذة 
 ذأل الل،ذة  حر ذوا نطقوذا إلذا   عذاربليط   التذأل تتذرجم –اليونانية   عيربليطذوس   ولكذن النصذار  .. ليسذف 

اليونانيذذذة   عذذذاربليطوس    ذذذم حذذذي ونا مذذذن التذذذراجم الحدي ذذذة وو ذذذعوا عذذذدلوا   المعذذذز    ... ولذذذو  لمذذذت  ن 
حروف المد من  لذف  و يذاع  و واو م وجذود لوذا  ذأل الل،ذة الععرانيذة بعذل القذرن الخذامس المذيبد  لعلمذت 

يذذق د.  حمذذد حجذذاز  السذذقا  لذذا  ن شذذكل كلمذذة عيذذربليط نذذو نفذذس شذذكل عذذاربليط   ا.نذذذ. مختصذذر مذذن تعل
عالوذذذامش ، نشذذذر  98كتذذذاب   ندايذذذة الحيذذذار   ذذذأل  جوعذذذة اليوذذذود والنصذذذار    معذذذن بذذذيم الجوزيذذذة .   

 نذ ( ) المترجم ( .  1411المكتعة القيمة . الطععة الراععة ) 



(16) 

 )اعو محر ذذذذذة لكلمذذذذذة   عيريكليتذذذذذوس   تفسذذذذذير خذذذذذا  محذذذذذرف  و بذذذذذر  (

Periclytos )  ومعنانذذذا المسذذذتوجب للحمذذذد و نذذذه كذذذان ننذذذاك  ذذذأل القذذذول .
م    حمد   عاإلسم . وحتا لو بر نانا ايصلأل لعيسا نعأو خاصة عنعينا الكري

،   نوا تشير إلا النعأل  ( Paraclete )  عاراكليت   ) عاربليط  و  اربليط   
مفة  ِللأعفالفِمينف  الكريم ) المععوف (   ِمِنينف   ونو  ( 111:  نعياعاي )   رفحأ ِعذالأملأأ

ألوٌف رفِحيمٌ   لا اآلية  416م . وانظر  ي ا تعليقنا رب ( 128:  التوعة )   رف
 (16)ن سورو آل  مران ذم 81

 محمد ) صلى اهلل عليه وسلم (
 هو " الباراكليت " :

إنه من الوا   لكل العاح ين  ن الحق ع خب   ن محمدا صذلا اهلل 
 The Promised Paraclete )المو ود  (17) ليه وسلم نو   العاركليت   

يذذذر يسذذذعيل التخ ، المسذذذما  ي ذذذا  لذذذا ( Comforter ) و المعذذذز   (
 )والمحذذذامأل  و المأيذذذد  و الشذذذفيع  ( Helper )عالمسذذذا د  و المعذذذين 

Advocate )  والناصذ  ) ايمذين (  و المشذير( Counsellor )   إلذ ..
 الميكور  أل نعأات  يسا )  ليه السبم (  أل إنجيل يوحنا .

                                                 
عترجمتذه  راجع الفصل ال انأل مذن كتذاب :   محمذد عشذارو المسذي    . تذأليف  حمذد ديذدات . وبذد بمنذا  (16)

 والتعليق  ليه . ) المترجم ( 
اختلفت التذراجم اإلنجليزيذة للكتذاب المقذدس  ذأل ترجمذة كلمذة   العاراكليذت   . وبذد يكذر ايسذتاي  حمذد   (17)

ديذذذدات ننذذذا  رععذذذة منوذذذا . وبذذذد بمنذذذا عتحقيذذذق نذذذيه المعلومذذذات  ذذذأل تعليقنذذذا عوذذذامش مقدمذذذة كتذذذاب :   مذذذن 
م الموتديذذذة جوذذذادو جلكريذذذز ومعذذذه   الذذذد وو اإلسذذذبمية  ذذذأل مواجوذذذة المعمدانيذذذة إلذذذا اإلسذذذبم   بصذذذة إسذذذب
( وبذذذد بمذذذت عترجمتذذذه والتعليذذذق  ليذذذه وصذذذدر  ذذذن دار  21 – 25التنصذذذير   عقلذذذم  حمذذذد ديذذذدات . )   

 المختار اإلسبمأل عالقانرو  من سلسلة   مكتعة ديدات   . ) المترجم ( 



(11) 

ونناك المبيذين مذن الرجذال والنسذاع النصذار  الذيين يتشذوبون ويتوبذون 
 . (18)لا نيه الرسالة العسيطة المعاشرو الصريحة المستقيمة إ

 : قالوا هذا سحر مبين " (19)" فلما جاءهم بالبينات 
 نكيا تنتوأل اآلية السادسة من سورو الصف .

اإلسذذذبم سذذذعق وتنعذذذأ عذذذه اينعيذذذاع مذذذن بعذذذل عأسذذذاليب ك يذذذرو .   إن نعذذذأل 
انذذت حياتذذه كلوذذا مذذن و نذذدما جذذاع  رانذذم العديذذد مذذن اآليذذات العينذذات ، ومذذا ك

  ولوا إلا آخرنا إم معجزو كعر  .
 لقذذد باتذذل وانتصذذر  كذذس كذذل التوبعذذات . و لذذم النذذاس  سذذما درجذذات 

 الحكمة عدون  ن ينال من العشر  دنا بسط من التعليم .
ولقد  من القلوب القاسية وبو  القلذوب الربيقذة المحتاجذة إلذا المسذا دو 

 . (20)والتأييد 
لعصذذذذيرو والفطنذذذذة  دركذذذذوا  ذذذذأل  بوالذذذذه و  عالذذذذه بذذذذدرو اهلل إن الرجذذذذال يوو ا

 وتو يقه   .
 ومع نيا  قد وصفوا الشكاكون عالشعويو والتحايل والسحر !

                                                 
لمسذذي    تذذأليف  حمذذد ديذذدات . وبذذد بمذذت عترجمتذذه راجذذع الفصذذل ال الذذف مذذن كتذذاب :   محمذذد عشذذارو ا  (18)

 والتعليق  ليه . ) المترجم ( 
بال خالد الز فرانأل  أل مصحف القادسية المفسذر مختصذر تفسذير الطعذر  : )  لمذا جذاعنم عالعينذات   (19)

 ( محمد صلا اهلل  ليه وسلم   . ) المترجم ( 
نذأل ععذض المتراد ذات العديذدو لكلمذة    ate )( Advocو   المأيذد    ( Helper )و   المسذا د     (20)

:  15؛  26،  16:  14عذذاراكليتوس   اليونانيذذة التذذأل جذذاعت  ذذأل الترجمذذة اليونانيذذة إلنجيذذل يوحنذذا ) يوحنذذا 
ه . ) راجذذذع ( .  ذذذأل معذذذرض نعذذذأو المسذذذي   ليذذذه السذذذبم  ذذذن النعذذذأل الذذذي  سذذذيأتأل مذذذن ععذذذد 1:  16؛  26

 ترجم (عالوامش ( . ) الم 31   2التعليق ربم 



(18) 

( مذذذن كتاعذذذه   ايعطذذذال و عذذذادو  88يقذذذول تومذذذاس كارميذذذل  ذذذأل )   
 ايعطال   :

  محمذذد مذذزورا ومحتذذام  و مشذذعويا ؟؟ كذذب !  ذذم كذذب ! إن نذذيا القلذذب 
ن ذمفعذذذم عالعاطفذذذة الجياشذذذة الذذذي  ي،لذذذأل كمرجذذذل  و مفوِبذذذد نا ذذذل مذذذالكعيذذذر ال

 اي كار ، لم يكن بلب محتال  و مشعوي   .
ن ذن بعلذذذذه مذذذذذوتصذذذذديقه لنعذذذذأو مذذذذ( يا النعذذذذأل ذق ) نذذذذذم يصذذذذفون تحقيذذذذذونذذذذ

أل ذيا الي  صار  ك ر الحقا ق  عاتذا  ذذالمرسلين عالسحر والشعويو والفتنة ، ن
 . (21) ! متاري  العشرية :   نأل اإلسب

                                                 
 نظر نواية الفصل ال انأل من كتاب   محمد عشذارو المسذي    تذأليف  حمذد ديذدات وبذد بمذت عترجمتذه   (21)

 والتعليق  ليه . ) المترجم (



(19) 

 
 
 
 
 
 

 محمد المثال األسمى

 اإلسالم رؤية فيلسوف هندوسي معاصر لنبي
 

 ك. س. رامكرشنة راو
  ستاي الفلسفة عجامعة ميسور  أل الوند



(21) 

 
 الفصل األول

 محمد نبي اإلسالم
 

 : (22)البدايات 
 ذذذأل صذذذحراع الجزيذذذرو المأرخذذذون المسذذذلمون ولذذذد محمذذذد و قذذذا لمذذذا بذذذرره 

ن شذور إعريذل  ذأل  ذام خمسذما ة وواحذد وسذععين ععذد العرعية يوم العشرين مذ
 ليه  و الممدو   و المحمود حمدا ك يرا   .  واسمه يعنأل   الم نا المسي  .

ونو عالنسعة لأل   ظم  قل مفكر  نجعته الجزيذرو العرعيذة  لذا اإلطذبق ( 23)
. 

إنه   ظم عك ير من جميع الشعراع والملوك اليين  اشوا بعلذه  و جذاعوا 
 أل نيه الصحراع المعزولة يات الرمال الحمراع .ععده  

وحينمذذا ظوذذر محمذذد لذذم تكذذن الجزيذذرو العرعيذذة شذذي ا مذذيكورا . ومذذن نذذيه 
الصحراع التأل لم تكن شي ا ميكورا إستطاا محمد عروحه العظيمذة  ن ينشذ  
منوا  الما جديدا وحياو جديذدو و قا ذة جديذدو وح ذارو جديذدو ومملكذة جديذدو 

ا شذعه القذارو الونديذة ، و ن يذأ ر  ذأل  كذر وحيذاو  ذبف إمتدت من مراكش إل
 بارات نأل آسيا وا  ريقية و وروعا .

 الحاجة إلى التفاهم :

                                                 
 نظذذذر كتذذذاب   مذذذايا يقذذذول الكتذذذاب المقذذذدس  ذذذن محمذذذد ) صذذذلا اهلل  ليذذذه وسذذذلم (   ، تذذذأليف  حمذذذد   (22)

 ديدات .
 . راجع  صل   من نو   المعز    ؟  (23)



(21) 

 نذذدما  كذذرت  ذذأل الكتاعذذة  ذذن النعذذأل محمذذد كنذذت متذذرددا ععذذض الشذذألع 
نذه يمذر عذالغ الحساسذية  ن يفعذل  (24)يننأل سأكتب  ن ديذن م   تنقذه .  وا 
ن النذذذاس الذذذيين يعتنقذذذون ديانذذذات متنو ذذذة المذذذرع يلذذذك ينذذذه يوجذذذد الك يذذذر مذذذ

احذذذد . و الة وطوا ذذذف مختلفذذذة حتذذذا داخذذذل الذذذدين وينتمذذذون إلذذذا مذذذيانب  كريذذذ
الذذععض يذذز م  حيانذذا  ن الديانذذة مسذذألة شخصذذية تمامذذا و لذذا الذذر م مذذن  ن 

  نه م يمكن إ فال  ن الدين يميل إلذا اإلحاطذة عذالكون عأسذره مذا نذر  منذه 
يقة ما يتخلل مذن حذين إلذا آخذر بلوعنذا و نفسذنا وما م نر   ي ا . ونو عطر 

والبو أل   ( subconscious )و قولنا  ذأل مناطذق الو أل ومذا دون الو أل 
( unconscious )  منوذا ،  و    مذن تلذك المنذاطق الذأل تشذتمل  ليوذا  و

يفترض  نوا تشتمل  ليوا . وتأخي المسألة  نمية عال،ذة  نذدما نقتنذع ابتنا ذا 
 ينا وحا رنا ومستقعلنا رنن نيا الخيط الحرير  اللذين الذدبيق راسخا  ن ما

المسذذما عالذذدين .  مذذا إيا كنذذا شذذديد  الحساسذذية  ذذ ن مركذذز ال قذذل يكذذون  ذذأل 
ال،الب دا ما  أل حالذة تذوتر بصذو  . وعذالنظر إلذا المسذألة مذن نذيه الزاويذة 
 يت ذذ  لنذذا  نذذه كلمذذا بذذل الكذذبم  ذذن ديانذذة اآلخذذرين كلمذذا كذذان يلذذك    ذذل .

الداخليذذذة ولنذذذدا  دياننذذذا وا تقاداتنذذذا مخفيذذذة وم،مذذذورو  ذذذأل   مذذذاق  نايذذذا بلوعنذذذا 
 محصنة عأختام من شفاننا م تنكسر .

 جماعية اإلنسان :
ولكذذن يوجذذد جانذذب آخذذر لوذذيه المسذذألة .  اإلنسذذان يعذذيش  ذذأل المجتمذذع 

عحياو الك يرين .  –وترتعط حياتنا ش نا  م  عينا وعطريقة معاشرو و ير معاشرو 
 نحن جميعا نأكل من  مرات تزرا  أل نفس ايرض ونشرب الماع مذن نفذس 
النعع ونسنتنشق نواع نفس الجو . ومع تمسكنا الشديد عورا نا الشخصية   نه 

                                                 
 المألف يعتنق الوندوسية .  (24)
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م ل،ذذرض آخذذر سذذو  تشذذجيع امن ذذعاط المناسذذب  ذذأل  –سذذيكون مذذن المفيذذد 
جارنذا لو  ننا  ر نا  ي ا عدرجة  و عأخر  كيذف يفكذر  –العي ة المحيطة عنا 

 وما نأل المناعع ايصلية لتصر اته .
ومن زاوية الرأيذة نذيه تصذع  محاولذة المذرع للتعذرف  لذا جميذع  ديذان 
العالم شي ا مر وعا  يه ، ويلك عذالرو  الصذحيحة ، مذن  جذل تشذجيع التفذانم 

 والتقعل اي  ل لجيراننا  لا المد  القريب والععيد .المتعادل 
ومعع رو كما تعدو كيلك  أل الظانر .  لقد  كما  ن   كارنا ليست متنا رو

تعلورت تلك اي كار حول ع ع  نوية  أل شذكل  ديذان العذالم الكعذر  والعقا ذد 
يا كنذا نفكذر  الحية التأل ترشد وتد ع حياو المبيين من سكان  ر نا نيه . وا 
 ذذأل  ن نصذذع   ذذأل يذذوم مذذن اييذذام مذذواطنين للعذذالم الذذي  عذذين  يذذدينا ،  مذذن 

اول ولو محاولة ص،يرو التعرف  لا  ديان العالم الكعر  ونظم واجعنا  ن نح
 الفلسفة التأل تحكم العشرية .

 : (25)النبي شخصية تاريخية 
و لذذا الذذر م مذذن نذذيه المبحظذذات التمويديذذة  ذذ ن ايرض التذذأل يجذذر  
 ليوا الصراا عين العقل والعاطفة  أل مجال الدين زلقة جدا لدرجة  ن المرع 

عذذالحمقا الذذذيين ينذذد عون حيذذذف توذذاب المب كذذذة امبتذذذراب .  عاسذذذتمرارليلذذيكار 
 ع ديانذذذة ار دا لسذذذعب آخذذذر .  مو ذذذوا كتذذذاعأل نذذذو شذذذوايمذذذر  ي ذذذا معقذذذد جذذذ

تاريخيذذة ونعيوذذا ، ونذذو  ي ذذا شخصذذية تاريخيذذة لدرجذذة  ن نابذذدا  ذذدوانيا م ذذل 
السير   ولذيم مذوير   يقذول متحذد ا  ذن القذرآن الكذريم :   م يوجذد  ذأل العذالم 

                                                 
 تاريخية يعنأل حقيقة من وابع التاري  . ) المترجم (   (25)
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عذن  عم ذل نذيا النقذاع   .  (26)رج  كتاعا آخر عقأل إ نأل  شر برنذا  لا اي
 ي ذذذا .  كذذذل  (27)ويمكننذذذأل  ن   ذذذيف  ن النعذذذأل محمذذذد شخصذذذية تاريخيذذذة 

دق التفاصذذذيل حفظذذذت سذذذليمة  ذذذأل حياتذذذه دونذذذت عدبذذذة عال،ذذذة وحتذذذا   حاد ذذذة
تكذذذذن محاطذذذذة للمتذذذذأخرين . إن حياتذذذذه و  مالذذذذه لذذذذم يكتنفومذذذذا ال،مذذذذوض ولذذذذم 

مذذرع إلذذا العحذذف المجوذذد  ذذن المعلومذذات الدبيقذذة وم لايحتذذا   عايسذذرار . وم
 . (28)لحق ااإلنطبق  أل رحبت مرنقة لكأل يفصل القشرو  ن حعة 

 إساءة عرض وتقديم اإلسالم في الماضي :
ين اييذذام التذذأل كذذان يسذذاع  يوذذا إلذذا حذذد ععيذذد إن  ملذذأل نذذيا مسذذتنير 

ياسذذية و يذذر سياسذذية يسذذعاب س (29) ذذرض اإلسذذبم وتقديمذذه عواسذذطة نقذذاده 
لا زوال .  نأل  أل إدعار وا 
 ذأل كتذذاب   كمعذرد  لتذذاري   ( Prof. Bevan )يقذول ايسذتاي عيفذذان 

وصذذذذف  يوذذذذا محمذذذذدا  واإلسذذذذبم العصذذذذور الوسذذذذطا   :   إن التقذذذذارير التذذذذأل 
رد ذالمنشورو  أل  وروعا بعل عداية القرن التاسع  شذر يجذب ا تعارنذا اآلن مجذ

   . ( Literary curiosities )ة ذ دعي  ول  دعأل  و است ناعات 
                                                 

لقد عقأل القرآن حتا اآلن  رععة  شر برنا نقيا ومحفوظا ) المألف ( وسيظل كيلك إلذا  ن يذرف اهلل   (26)
لأنفذا ايرض ومن  ليوا تصذديقا لقذول اهلل تعذارك وتعذالا    ذنل نفزا ذاِ ظلونف ِإناذا نفحأ ناذا لفذهل لفحف  : الحجذر )   الذيَّكأرف وفاِ 

  . المترجم  ( 9
تقول دا رو المعارف العريطانية  ن محمد إنه   ايك ذر تاريخيذة مذن عذين جميذع الشخصذيات الدينيذة     (27)

 . ) المألف ( .
 ليذه وسذلم يقصد المألف إنه من اليسذير التمييذز عذين ال،ذف وال مذين ممذا رو   ذن محمذد صذلا اهلل   (28)

  و نسب إليه من  حاديف و خعار وبد و عت  أل يلك العلوم وصنفت  يه التصانيف . ) المترجم (   

يقذذذول تومذذذاس كارميذذذل ) الكاتذذذب والمذذذأرج والفيلسذذذوف اإلنجليذذذز  المشذذذوور ( :   إن ايكاييذذذب التذذذأل   (29)
  ليذه وسذلم ( م تشذين إم   ارتوا الحماسة الصادرو  ن حسن نية حول نذيا الرجذل )    محمذد صذلا اهلل

 نفسذذنا   .  نظذذر كتذذاب   المسذذي   ذذأل اإلسذذبم   تذذأليف  حمذذد ديذذدات . ونذذو مذذن ترجمتنذذا ونشذذر  ذذن دار 
 المختار اإلسبمأل عالقانرو .
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يه الفقذذذرو  صذذذعحت  ك ذذذر ذن  جذذذل كتاعذذذة نذذذذإن المشذذذكلة التذذذأل  واجووذذذا مذذذ
يا ذد نقتات اآلن  لا م ل نذن ي  بعل يننا كنقاد وعوجه  ام لم نعذسوولة م
ن الوبذذذت نم ذذذيه  ذذذأل ذا ك يذذذر مذذذذأل حاجذذذة إلذذذذن التذذذاري  . ولسذذذنا  ذذذذالنذذذوا مذذذ

  رض اإلسبم وتقديمه . ألذاإلشارو إلا إساعاتنا  
د تذذردد اآلن ذسذذبم عالسذذيف لذذم تعذذأل تقذذول عانتشذذار اإلذ ب النظريذذة التذذ مذذ

نو معذد   (30)  م ِإكأرفاهف ِ أل الدَّيِن عك رو  أل    دا رو تستحق اليكر .  معد    
 معروف ومشوور جدا  أل اإلسبم .

 (31)يقول المأرج العالمأل الشوير   جيعون   : 
ونذذأل واجذذب است صذذال  (32) ذذة بذذد  لصذذقت عالمحمذذديين   إن شذذريعة خعي

 . (33)جميع ايديان عالسيف   

                                                 
 من سورو العقرو . 256من اآلية   (30)
رخين ععذذذذذد المسذذذذذي  ( مذذذذذأرج إنجليذذذذذز  ، يعتعذذذذذر   ظذذذذذم المذذذذذأ  1194 – 1131نذذذذذو إدوارد جيعذذذذذون )   (31)

 ( . 1991اإلنجليز  أل  صره . ) المورد ( ) 
المألذذف يقصذذد المسذذلمين ،  كلمذذة   المحمذذديون   بذذد تذذوحأل عععذذادتوم للنعذذأل الكذذريم محمذذد صذذلا اهلل   (32)

 ليذذه وسذذلم . وم يوجذذد عذذين المسذذلمين مذذن يتخذذي نذذيا النعذذأل الكذذريم إلوذذا  و يععذذده ) المركذذز العذذالمأل للذذد وو 
 من نيا الكتاب . 12 – 11اإلسبمية ( راجع   

نذيه ليسذذت شذريعة اإلسذذبم وم القذرآن وم محمذذد صذلا اهلل  ليذذه وسذلم . يقذذول اهلل تعذارك وتعذذالا  ذذأل   (33)
ونلمأ القذذرآن :    ذذوكلمأ ِمذذنأ ِديفذذاِركلمأ  فنأ تفعفذذرُّ ِرجل لفذذمأ يلخأ ذذِن الاذذِيينف لفذذمأ يلقفذذاِتللوكلمأ ِ ذذأل الذذدَّيِن وف تلقأِسذذطلوا  وف م يفنأوفذذاكلمل اللاذذهل  ف

بذذذال خالذذذد الز فرانذذذأل  ذذذأل مصذذذحف القادسذذذية المفسذذذر  ( 8 : الممتحنذذذة )   ِإلفذذذيأِومأ ِإنا اللاذذذهف يلِحذذذبُّ الأملقأِسذذذِطينف 
مختصذذر تفسذذير الطعذذر  :   ) م ينوذذاكم اهلل  ذذن الذذيين لذذم يقذذاتلوكم  ذذأل الذذدين ولذذم يخرجذذوكم ( مذذن جميذذع 

ن وم رسوله صذلا اهلل  ليذه وسذلم  ذأل السذنة عاست صذال مذن م الملل   . بلت : إين  لم يأمر اهلل  أل القرآ
 يأمن عاإلسبم من الملل ايخر  .

بارن يلك عما جاع  أل الكتاب المقدس  ن ما  علذه يوذود عنذأل إسذرا يل عسذكان ايرض المقدسذة    لسذطين 
خذذادم    حذذين دخلونذذا مذذع يوشذذع عذذن نذذون  تذذا موسذذا  ليذذه السذذبم الذذي  يسذذمونه  نذذدنم يشذذوا عذذن نذذون

 ( . 1:  1موسا ) يشوا 
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ن نيه التومة الجانلة والمتطر ة يدح ذوا القذرآن ويقول المأرج العارز  
كمذذذا يدح ذذذوا تذذذاري  الفتوحذذذات اإلسذذذبمية . ومذذذا اشذذذتور الفذذذاتحون عذذذه مذذذن 

 تسام  تجاه الععادو المسيحية معروف ومشروا .
 ذذأل حيذذاو محمذذد جذذاع نتيجذذة للقذذوو ايخببيذذة  قذذط وعذذب  إن   ظذذم نجذذا 
  رعة سيف واحدو .

                                                                                                                                            

  وحرموا كذل مذا  ذأل المدينذة مذن رجذل وامذر و مذن طفذل وشذي  حتذا العقذر وال،ذنم والحميذر عحذد السذيف   ) 
 ( . 21:  6يشوا 

حرموا كل ما  أل المدينة :    حرموا سعأل  نلوا واستحيا وم وال،نيمذة    جعلذوا  نلوذا حذرام  لذيوم سذعيوم 
( مذن  48 - 46بتلونم جميعا عحد السيف ولم يعقوا مذنوم  حذدا . راجذع )   واستحياعنم و خي  نعاموم و 

سرا يل صراا  م مصالحة ؟   تأليف  حمد ديدات ونو من ترجمتنا ونشر مكتعذة النذور   –كتاب   العرب وا 
   من نفس الكتاب . ) المترجم ( .    113و 112عالوامش    21و 19و 18القانرو . والتعليقات ربم 

 



(26) 

 
 الفصل الثاني

 المصطفى
 

 : (34)" والكاظمين الغيظ " 
يرععذذين سذذنة عسذذعب حذذادف عسذذيط كابتحذذام جمذذل كذذان العذذرب يتقذذاتلون 

يملكذذذه  ذذذيف إحذذذد  القعا ذذذل داخذذذل مرا ذذذأل القعيلذذذة ايخذذذر  ، وتقاتذذذل كذذذب 
ن  لذذف نفذذس بذذد حصذذدت ممذذا نذذدد عفنذذاع القعيلتذذين . سذذععي ن الجذذانعين حتذذا 

لم ذذذذل نذذذذأمع العذذذذرب الشرسذذذذين جذذذذاع نعذذذذأل اإلسذذذذبم لذذذذيعلموم  ذذذذعط الذذذذنفس 
 وامن عاط إلا حد إبامة الصبو  أل ساحة القتال .

 : (35)الحرب دفاعا عن النفس 

                                                 
 من سورو آل  مران . 134اآلية  من  (34)
إن الحرب د ا ا  ن النفس  مر طعيعأل ومشروا  ذأل كذل  ذرف وديذن . ويحلذو لذععض المستشذربين   (35)

و يذذرنم  نذذد الكذذبم  ذذن دوا ذذأل الحذذرب  ذذأل اإلسذذبم الذذز م عذذأن اإلسذذبم جذذاع ليفذذرض  لذذا الجميذذع عحذذد 
ع خفذذاع تعاليمذذه السذذمحة  و القذذول عذذأن السذذيف ويلذذك إلظوذذار اإلسذذبم عصذذورو زا فذذة مشذذونة والصذذد  نذذه 

اإلسبم انتشر عالسيف كمحاولة للنيل مذن  ظمذة اإلسذبم والتقليذل مذن شذأنه . و ريذق آخذر مذن المسذلمين 
ومعوم ععض المستشذربين ورعمذا ع يعذاز ووحذأل مذنوم  و تذأ را عوذم  ذأل محاولذة مذنوم إلظوذار مذا يسذمونه   

وجه آخر لذيس كذيلك (  و إر ذاعا لذد او  تفريذغ اإلسذبم مذن الوجه الح ار  للسبم   ) كأن للسبم 
م ذذمونه وتزييذذف حقا قذذه وتمسذذكا مذذنوم عأحاديذذف  ذذعيفة ورعمذذا مو ذذو ة مذذن مذذا ينسذذعونه للرسذذول صذذلا 
اهلل  ليه وسلم من بول :   رجعنذا مذن الجوذاد ايصذ،ر إلذا الجوذاد ايكعذر   . ويفسذرون الجوذاد ايصذ،ر 

.. والجواد ايكعر عأنه جميع  ركان و را ض و  ا ل اإلسبم مذا  ذدا القتذال  ذأل عأنه القتال  أل سعيل اهلل 
 سعيل اهلل !

إن القذذول عذذأن اإلسذذبم انتشذذر عالسذذيف عمعنذذا  ن النذذاس  كرنذذوا  لذذا ا تنابذذه نذذو  لذذط شذذنيع . كمذذا  ن 
السذيف  ذأل  القول عأن اإلسبم لم ير ع سيفا  أل نشره نو  ي ذا خطذأ جسذيم .  ذ ن اإلسذبم يشذرا اسذتخدام
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المصذذالحة وطذذر ت ععذذد  ن  خفقذذت تمامذذا الجوذذود المتكذذررو الراميذذة إلذذا 
احة القتذذال ا ذذطرارا د ا ذذا  ذذن الذذنفس ، عذذدل نعذذأل ظذذروف ا ذذطرته إلذذا سذذ

اإلسبم  ن ) استراتيجية ( القتال عالكامل . إن إجمالأل الخسا ر  أل اينفذس 
 ذذأل جميذذع الحذذروب التذذأل وبعذذت خذذبل حياتذذه حذذين دانذذت لذذه الجزيذذرو العرعيذذة 

العذرب الصذبو و ن يصذلوا  (36)كلوا م يتعد  ع ع م ات . لقد  لام  نما  
ر جما ذذة م  ذذراد  ، حتذذا وسذذط  عذذار العواصذذف والقتذذال . وكلمذذا هلل القذذدي

حذذان وبذذت الصذذبو ونذذو يحذذين خمذذس مذذرات  ذذأل كذذل يذذوم يجذذب  م تتذذرك  و 
تأجذذل صذذبو الجما ذذة .  ينع،ذذأل  ن تصذذلأل طا فذذة  تركذذع وتسذذجد عذذين يذذد  
رعوذا عينمذذا تشذذتعك الطا فذذة ايخذذر  مذع العذذدو .  ذذ يا ب ذذيت الصذذبو  ينع،ذذأل 

 . (37)الطا فتين موبعوما  ن ت،ير كلتا 
 التمدن واإلنسانية في ساحة القتال :

سذذاحة القتذذال نفسذذوا صذذارت مجذذام للتح ذذر اإلنسذذانأل . وصذذدرت إن 
نقذض الموا يذق  مالفساد  و اإلتبف و دم ال،ذش و ذد متوجيوات صارمة ععد

و دم انتواك الحرمات و دم التم يل عالقتلا و دم بتل الولذدان وم النسذاع وم 
                                                                                                                                            

مرحلة متأخرو  ند منع تعليذغ اإلسذبم سذلما . إين  اإلسذبم شذرا القتذال  نذد اممتنذاا  ذن د ذع الجزيذة  و 
 الوبوف حا ب دون نشر الدين   ب  ن شر ه للد اا  ن النفس . ) المترجم ( 

 ط ( .)  نما  ( : جمع نمج : ) ونم ( الر اا من الناس م نظام لوم . ) المعجم الوسي  (36)

يشذذير المألذذف ننذذاك إلذذا صذذبو الخذذوف التذذأل صذذبنا الرسذذول صذذلا اهلل  ليذذه وسذذلم عالمسذذلمين  ذذأل   (37)
عأتلمأ ساحة التقال استجاعة يمر رعه وعالكيفية التأل  لموا لذه رعذه حيذف يقذول  ذأل كتاعذه العزيذز :    ذرف يفا  ف وفاِ 

وا  ذرل نفذاٌ   فنأ تفقأصل لفيأكلمأ جل ِض  فلفيأسف  ف فرأ وا ِإنا الأكفذاِ ِرينف كفذانلوا ِ أل ايأ ذبِو ِإنأ ِخفأذتلمأ  فنأ يففأِتذنفكلمل الاذِيينف كفففذرل ِمذنف الصا
تفولمأ  فذِ يفا،  لفكلمأ  فدلّوا  ملِعينا   ذِلحف ذيلوا  فسأ لأيفأأخل بوف  فلأذتفقلمأ طفاِ ففذٌة ِمذنأولمأ مفعفذكف وف يفا كلنأتف ِ يِومأ  فأفبفمأتف لفولمل الصا دلوا  وفاِ  سفذجف

ذيلوا ِحذيأرفنلمأ وف ف  لأيفأأخل ذلُّوا مفعفذكف وف ذلُّوا  فلأيلصف رف  لفمأ يلصف لأتفأأِت طفاِ ففٌة  لخأ رفاِ كلمأ وف وا  فلأيفكلونلوا ِمنأ وف دا الاذِيينف كفففذرل تفولمأ وف ذِلحف سأ
لفذة  وفاِحذ لفذيأكلمأ مفيأ ِتعفذِتكلمأ  فيفِميللذونف  ف ِتكلمأ وف فمأ ِلحف لفذيأكلمأ ِإنأ كفذانف ِعكلذمأ  في   ِمذنأ مفطفذٍر لفوأ تف،أفلللونف  فنأ  فسأ نفذا ف  ف دفو  وفم جل

ذيفاعا  ملِوينذا   ذدا ِللأكفذاِ ِرينف  ف كلمأ ِإنا اللاذهف  ف ف ذيلوا ِحذيأرف تفكلمأ وفخل ِلحف علوا  فسأ ا  فنأ تف ف ،  111 : النسذاع )    فوأ كلنأتلمأ مفرأ ف
  ) المترجم (  ( 112
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يوج و ذذدم بطذذع النخذذل  و حربذذه و ذذدم بطذذع شذذجرو م مذذرو و ذذدم التعذذرض الشذذ
 للرنعان وايشخا  المش،ولين عالععادو .

سذما يتعا ذه . إن معاملة محمد الشخصية يلد   دا ذه نذأل الم ذال اي
 قذذد كذذان  ذذأل  و  بوتذذه  نذذد  ذذت  مكذذة . إن القريذذة التذذأل  يعتذذه نذذو و تعا ذذه 

 طودته وباطعته عقسوو حتا حينما لجأ و خرجته نو وبومه إلا الم،ترب وا
ة لذذه نذذيه القريذذة كانذذت خا ذذع إلذذا مكذذان يععذذد  نوذذا  ك ذذر مذذن مذذا تأل ميذذل ،

تماما  أل يلك الحين . وبد كان يحق له حسب بذوانين الحذرب  ن ي ذأر منوذا 
تلك التأل باعلوم لي مال الوحشية التأل  نزلتوا عه وعقومه . ولكن    معاملة 

 حمد عفطرو الحب والرحمة حين صر  با ب : عوا ؟ لقد  اض بلب م
 (38)  م ت ريب  ليكم اليوم . إينعوا  أنتم الطلقاع   . 

 العفو عن ألد األعداء :
لقذذد كذذان  حذذد اينذذداف الر يسذذية التذذأل  جذذاز عسذذععوا الحذذرب د ا ذذا  ذذن 

فذذا  ذذن  لذذد   دا ذذه الذذنفس نذذو توحيذذد العشذذر . وحينمذذا تحقذذق نذذيا الوذذدف  
رمذذة جسذذده وم لذذوا عذذه بتلذذوا  مذذه الحعيذذب حمذذزو وانتوكذذوا ح حتذذا  ول ذذك الذذيين

  شقوه ومكوا جزع من كعده .
 النظرية تمتزج بالتطبيق :
و قيذذدو وتعذذاليم المسذذاواو عذذين العشذذر التذذأل  (39)إن معذذد  ايخذذوو العالميذذة 

  لنوا وناد  عوا تم ل مسانمة  ظيمة جدا مذن محمذد لبرتقذاع امجتمذا أل 

                                                 
 1981 -نذذذ  1411خيذذر الععذذاد   معذذن بذذيم الجوزيذذة . طععذذة  عذذاد  ذذأل نذذد  نظذذر كتذذاب :   زاد الم  (38)

 . ) المترجم (  165   2حذ 1ععد المسي  . نشر المكتعة التو يقية عالحسين م
ذذذوفٌو يقذذذول اهلل تعذذذارك وتعذذذالا :     (39) ِمنلذذذونف ِإخأ ذذذا الأملأأ وا  ويقذذذول تعذذذالا :   ( 11:  الحجذذذرات )  ِإنامف كلذذذرل وفايأ

وفانذا  ِنعأمفتف ا ِتذِه ِإخأ تلمأ ِعِنعأمف ذعفحأ دفاع   فأفلافف عفذيأنف بلللذوِعكلمأ  فأفصأ لفيأكلمأ ِإيأ كلنأتلمأ  ف أ ويقذول  ( 113:  آل  مذران )  للاِه  ف
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د ت  ي ذا إلذا نفذس العقيذدو والتعذاليم ايديان الكعر   جميعللنسانية . إن 
ولكن نعأل اإلسبم و ع نيه النظرية  أل التطعيق الوابعأل . وسذوف يلعتذرف 

ععذذذذد  تذذذذرو ، رعمذذذذا حذذذذين يسذذذذتيقظ ال ذذذذمير  (40)عقيمذذذة نذذذذيه العقيذذذذدو والتعذذذذاليم 
العذذالمأل  تختفذذأل التحيذذزات والتحذذامبت وايحكذذام العنصذذرية المسذذعقة ويخذذر  

  بو  يخوو العشر إلا الوجود .مفووم 
 الفالح والملك متساويان أمام اهلل :

تقول الشا رو الوندية   ساروجينأل نايدو    ن نيا المظور من مظانر 
 اإلسبم :

  لقذذذد كذذذان اإلسذذذبم  ول ديذذذن يعشذذذر عالديمقراطيذذذة ويمارسذذذوا .  يجتمذذذع 
اإلسذذبم  المصذذلون سذذويا  ذذأل المسذذاجد حذذين ير ذذع اآليان لتتجسذذد ديمقراطيذذة

خمذذس مذذرات  ذذأل اليذذوم  نذذدما يركذذع ويسذذجد الفذذب  والملذذك جنعذذا إلذذا جنذذب 
معلنذذذذين  ن   اهلل  كعذذذذر   . وتم ذذذذأل شذذذذا رو الونذذذذد العظيمذذذذة با لذذذذة :   وبذذذذد 
 دنشتنأل مرو  خر  نيه الوحدو اإلسبمية التأل م انفصام لوذا ، التذأل تجعذل 

وننديا وتركيا  أل لنذدن المرع  خا عالفطرو .  أنت حين تقاعل مصريا وجزا ريا 
  ب  رق إم  ن مصر نأل علدو  حدنم والوند علدو اآلخر   .

                                                                                                                                            

رسول اهلل صلا اهلل  ليه وسلم   المسلم  ج المسلم   ويقذول  ي ذا   وكونذوا  عذاد اهلل إخوانذا   ) ايحاديذف 
 عمعانيوا ( .

بفعفاِ ذذذلف قذذذول اهلل سذذذعحانه وتعذذذالا :   ي  (40) عفلأنفذذذاكلمأ شلذذذعلوعا  وف ذذذٍر وف لنأ فذذذا وفجف لفقأنفذذذاكلمأ ِمذذذنأ يفكف يفذذذا  فيُّوفذذذا الناذذذاسل ِإناذذذا خف
ذذدف اللاذذِه  فتأقفذذاكلمأ  مفكلمأ ِ نأ ذذرف عاكلذذمل الاذذِي  يفذذا  فيُّوفذذا الناذذاسل اتاقلذذوا رف ويقذذول تعذذالا :   ( 13:  الحجذذرات )  ِلتفعفذذارف لوا ِإنا  فكأ

ِنسفذاع   ذذام  كفِ يذرا  وف ذا ِرجف عفذفا ِمنأولمف وفذا وف وأجف لفذذقف ِمنأوفذا زف لفقفكلذمأ ِمذنأ نففأذٍس وفاِحذدفٍو وفخف ويقذول صذذلا  ( 1:  النسذاع )  خف
اهلل  ليذذه وسذذلم :   النذذاس سواسذذية كأسذذنان المشذذط .  م م   ذذل لعرعذذأل  لذذا  جمذذأل وم يعذذيض  لذذا 

وبذذال رسذذول اهلل صذذلا اهلل  ليذذه وسذذلم  ي ذذا :   كلكذذم آلدم وآدم مذذن تذذراب   وبذذال   سذذود إم عذذالتقو    .
صذذذذلا اهلل  ليذذذذه وسذذذذلم  ي ذذذذا :   إن اهلل م ينظذذذذر إلذذذذا صذذذذوركم و لذذذذوانكم ولكذذذذن ينظذذذذر إلذذذذا بلذذذذوعكم   ) 

 ايحاديف عمعانيوا ( ) المترجم ( .
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ر أسبانيا وهو اليوم الحل للمشاكل االجتماعية :  اإلسالم حض 
 عأسلوعه الي  م يحاكا : (41)يقول   المواتما  اند    

  لقد بال  حد ايورعيين  أل جنوب إ ريقية  نوم يخشون مجألع اإلسبم 
سبم الي  ح ار ومدان  سعانيا . اإلسبم الي  حمل مشعل النذور إلذا . اإل

 Gospel of Brother hood ) (ايخذوو  (42)مذراكش وعشذر العذالم ععشذارو 
إن ايوروعيين  أل جنوب إ ريقية يخشون مجألع اإلسبم ينه يقذرر ويأكذد . 

يا كانذذذت ا خذذذوو يمسذذذاواو الملذذذونين عايجنذذذاس العي ذذذاع .  ليخشذذذونه عجذذذد . وا 
يا كانت المساواو عايجناس الملونة ن و ما يخشونه ،  خشيتوم إين ذخطي ة وا 

 أل محلوا   .ذ 
 الحج شهادة حية :

الحذذج المشذذود الرا ذذع لوذذيا امسذذتعراض يذذر  العذذالم كذذل  ذذام  ذذأل موسذذم 
العذذالمأل للسذذبم ونذذو يسذذو  جميذذع الفروبذذات  ذذأل الجذذنس واللذذون والمكانذذة . 

 اربذذذة والفذذذرس والونذذذود والصذذذينيون سذذذويا  ذذذأل مكذذذة وم يجتمذذذع ايورعيذذذون واي
كأ راد  سرو رعانية واحدو  حسذب ، ولكذنوم يرتذدون زيذا موحذدا  ي ذا ) إزار ( 

                                                 
: ز ذيم سياسذأل وروحذأل ننذد   ععذد المسذي  ( 1948 – 1869نو   مونانداس كرمشذند  انذد    )   (41)

 ( . 1991. ناد  عالب نف . وعالمقاومة السلعية ، و مل مستقبل الوند .   المورد   ) 
عالعشارو . كمذا تتذرجم  ي ذا عاإلنجيذل . و صذلوا  ذأل اإلنجليزيذة  ( Gospel )تترجم كلمة   جوسعل     (42)

 ( evangelium )مذذة البتينيذذة   إ ذانجليوم   ونذذأل ترجمذة للكل ( Godspel ( 1 ) )القديمذة   جودسعل   
التذذأل تعنذذأل حر يذذا القصذذة الطيعذذة . ) بذذاموس تشذذيمعرز للقذذرن العشذذرين ( . والذذععض يترجموذذا عالعشذذارو  و 
النعذذأ السذذار  و السذذعيد  و الخعذذر المفذذر  . وبذذد عشذذر اإلسذذبم عذذايخوو الدينيذذة  ذذأل  سذذما معانيوذذا ودرجاتوذذا 

تكا ذذل العشذذرية . ومذذا  ك ذذر السذذرور والسذذعادو والفذذر  الذذي  تدخلذذه نذذيه العشذذارو  لذذا  سذذاس مذذن تقذذو  اهلل و 
  لا بلوب المأمنين . ) المترجم ( 
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مذذذن القمذذذاش ايعذذذيض  يذذذر  (43) يرتذذذد  كذذذل رجذذذل مذذذنوم بطعتذذذين سذذذايجتين 
خذذذر   ذذذوق كتفيذذذه ) رداع ( ونذذذو حاسذذذر المخذذذيط إحذذذدانما حذذذول سذذذوعته واي

تكلف مرددا :   لعيك اللوذم لعيذك . لعيذك م شذريك  الر س  أل  ير خيبع وم
 (44)لك لعيك   . 

والو ذذيع . ويحمذذل كذذل حذذا  معذذه  وعذذيلك م يعقذذا مذذا يفذذرق عذذين الر يذذع
 إلا علده انطعا ا عالمدلول العالمأل للسبم .

إن كلمات ايستاي نذوجرونجأل تو ذ  نذيه المسذألة حيذف يقذول :   إن 
بم ت ع معذد  الوحذدو اإلسذبمية وايخذوو  صعة ايمم التأل  سسوا نعأل اإلس

اإلنسذذانية  لذذا  سذذس  الميذذة عحيذذف تعطذذأل ليمذذم ايخذذر  م ذذام يحتذذي    . 
الحقيقة نأل  نه م توجد  مة  ذأل العذالم يمكذن  ن ت ذانأل   ويم أل با ب : 

 ما  عله اإلسبم حيال تحقيق  كرو  صعة ايمم   .
 اإلسالم منارة لعالم ضل السبيل :

 (45) حسن  شكالوا .  أل إلسبم بد جاع عحكم الديمقراطية إن نعأل ا

                                                 
) الساي  ( : الخال   ير المشوب ، و ير المنقذوش . ونذأل سذايجة . ) معذرب ،  ارسذيته : سذادو   (43)

 (  ) المعجم الوسيط ( .

تلعيذذة   ولفظوذذا :   لعيذذك اللوذذم لعيذذك . لعيذذك م شذذريك لذذك يسذذما نذذيا المنسذذك مذذن مناسذذك الحذذج   عال  (44)
لعيذك إن الحمذذد والنعمذذة لذذك والملذك . م شذذريك لذذك   ونذذأل شذذعار الحذج ودليذذل اإلحذذرام .   ويقذذال : لعيذذك : 
جاعذذة ععذذد إجاعذذة .  و معنذذاه : إتجذذانأل إليذذك  بامذذة ععذذد إبامذذة ، وا  لزومذذا لطا تذذك .  و إلعاعذذا ععذذد إلعذذاب ، وا 

بعذذذا لأل  لذذذا  مذذذرك . مذذذأخوي مذذذن بذذذولوم : دار  تلذذذب داره : تواجووذذذا وتحاييوذذذا ، ونذذذو مصذذذدر وبصذذذد  وا 
منصذوب  نذا  لذا معنذذا التأكيذد . و ) لعذا ( عذذالحج : بذال : لعيذك اللوذذم لعيذك   . ) المعجذم الوسذذيط ( ) 

 المترجم (

  ليذه وسذلم نذو لو م يسمون ايشياع عأسما وا وينسعونوا يصحاعوا .  الي  جاع عه محمد صلا اهلل (45)
القرآن ونو كبم اهلل وشر ه وحكمه . واهلل نو الي  برر معد  الشور   أمر الرسذول صذلا اهلل  ليذه وسذلم 

 عمشاورو  صحاعه إي يقول : 
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 لذذذذأل زو  اعنذذذذة النعذذذذأل والخلفذذذذاع المنصذذذذور إن الخليفذذذذة  مذذذذر والخليفذذذذة 
والععذذاس عذذن الخليفذذة المذذأمون وخلفذذاع وملذذوك آخذذرين ك يذذرين كذذان  لذذيوم  ن 
يم لوا  مام الق او كرجال  اديين  أل المحاكم اإلسبمية . ونحن نعلم كيف 

 السود عواسطة ايجناس العي اع المتح رو حتا يومنا نيا .يلعامفل 
نعذذأل اإلسذذبم زنذذاع ولنأخذذي كم ذذال منزلذذة عذذبل الععذذد الحعشذذأل  ذذأل  يذذام 

 رععذذة  شذذر برنذذا خلذذت  . إن العمذذل كمذذأين لصذذبو المسذذلمين كذذان يعتعذذر 
 مب يد و لبحترام  ذأل  يذام اإلسذبم المعكذرو . وبذد   طذأل نذيا العمذل لوذيا 

عشأل . و مره النعأل ععد  ت  مكة  ن يناد  للصبو  وبف نذيا الععذد الععد الح
الحعشذأل يو العشذرو السذذوداع والشذفتين ال،ليظتذين  لذذا سذط  الكععذة المشذذر ة 
 ك ر ايماكن  رابة وبداسة  أل العالم اإلسبمأل . وننالك صرج  حد العرب 

د . إنذذه المسذتكعرين عصذوت  ذال متألمذا :   الويذذل لوذيا الععذد الحعشذأل ايسذو 
 يقف  وق سط  الكععة المشر ة ليناد  للصبو   .

وبذذد  لقذذا نعذذأل اإلسذذبم خطعذذة كانذذت كأنوذذا الذذرد  لذذا نذذيه ال ذذورو التذذأل 
تفو  منوا را حة الكعرياع والوو  الليين  ذزم نعذأل اإلسذبم  لذا است صذالوما 

 ، بال  يوا ما معناه :
.  رنذذا عاينسذذابالجانليذذة وتفاخ (46)  الحمذذد هلل الذذي   ينذذب  نذذا نخذذوو 

 ذذذريقين : ايعذذذرار المتقذذذين الفذذذا زين  نذذذد اهلل .  يوذذذا النذذذاس ا لمذذذوا  ن النذذذاس 
                                                                                                                                            

رِ    فمأ شفاِورأنلمأ ِ أل ايأ تف،أِفرأ لفولمأ وف  ( ومد  المسذلمين  قذال  ذنوم :   159:  آل  مران )  .   فا أفل  فنأولمأ وفاسأ
ذذذنفولمأ  ذذذرلنلمأ شلذذذورف  عفيأ ذذذبوف وف فمأ عَِّومأ وف فبفذذذاملوا الصا اعلوا ِلذذذرف ذذذتفجف . إن الديمقراطيذذذة  ذذذأل  ( 38:  الشذذذور  )  وفالاذذذِيينف اسأ

   ل تصوراتوا نأل حرية الشعب  أل إعداع ر يه والمشاركة  أل الحكم  أل وطنه . ونأل كما تذر  م تخلذو 
سذذذبم  وذذذو بذذذا م  لذذذا القذذذرآن الكذذذريم والسذذذنة النعويذذذة المطوذذذرو مذذذن النقذذذا   العشذذذرية .  مذذذا الحكذذذم  ذذذأل اإل

ٍم يلوِبنلذونف واإلجماا والشور  . نيا حكم اهلل    مذا  ِلقفذوأ كأ سفذنل ِمذنف اللاذِه حل مفنأ  فحأ م  حذد !  ( 51:  الما ذدو )   وف
  وب  وم الناس الفرق ؟! ) المترجم ( .

 الوسيط ( ) النخوو ( : العظمة والتكعر . ) المعجم  (46)
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م   ن الناس كلوذم  والفجار القاسية بلوعوم السفلة اليين تزدريوم  ين اهلل . وا 
 دم وخلق اهلل آدم من تراب   .آل

 وبد صدق القرآن نيا  يما ععد و كده عويه الكلمات :
بفعفاِ ذذذلف  يفذذا  فيُّوفذذذا   عفلأنفذذاكلمأ شلذذذعلوعا  وف ذذٍر وف لنأ فذذذا وفجف لفقأنفذذاكلمأ ِمذذذنأ يفكف الناذذاسل ِإناذذذا خف

مفكلمأ ِ نأدف اللاِه  فتأقفاكلمأ   ( 13:  الحجرات )  ِلتفعفارف لوا ِإنا  فكأرف
 التحول فوق العادي :

إن نعذذذأل اإلسذذذبم  حذذذدف تحذذذوم نذذذو مذذذن العظذذذم عحيذذذف  ن  كذذذرم العذذذرب 
عا  ر ذذوا عنذذاتوم للذذزوا  مذذن نذذيا الععذذد الحعشذذأل . وكلمذذا ر   و خلصذذوم نسذذ

المذذأمنين  مذذر العظذذيم ،  خليفذذة اإلسذذبم ال ذذانأل المعذذروف  ذذأل التذذاري  عذذأمير
معلنا :   نا نو بد جاع سذيدنا  نيا الععد الحعشأل وبف له احتراما ورحب عه

 نا نو بد جاع مومنا   .
ن والنعذأل محمذد  ذأل العذرب  يا له من تحول نا ل نيا الي   حد ذه القذرآ

 ك ر الناس تفاخرا عاينساب  لا ايرض  أل يلك الحين . ونيا نو السذعب 
ايلمذان يعلذن ونذو يذتكلم    ظذم الشذعراع ( Goethe ) (47)الذي  د ذا جوتذه 

ن الكذذريم  ن :   نذذيا الكتذذاب سيسذذتمر  ذذأل ممارسذذة تذذأ ير بذذو  جذذدا  ذذن القذذرآ
  عر جميع العصور   .

 George ) (48)لذذذي  د ذذذا جذذذور  عرنذذذارد شذذذو ونذذذو السذذذعب  ي ذذذا ا

Bernard Show ) : يقول 

                                                 
ععد المسي  ( : شا ر  لمذانأل ، يعتعذر   ظذم  1832 – 1149نو   عرنان  ولفجانج  ون جوته   )   (47)

 ( . 1991الشعراع ايلمان  أل جميع العصور .   المورد   ) 

ععذد المسذي  ( كاتذب مسذرحأل إنجليذز  إيرلنذد  المولذد . تزخذر  1951 – 1856جور  عرنذارد شذو )   (48)
 ( . 1991) المورد ( )  والسخرية .آ اره عالظرف 
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  لو بدر ي  دين  ن يسود إنجلتذرا ، م عذل  وروعذا  ذأل   ذون الما ذة 
  ام المقلعة ،  اإلسبم نو نيا الدين   .

 اإلسالم حرر المرأة :
نذذيه نذذأل التذذأل حذذررت المذذر و نفذذس رو  اإلسذذبم الديمقراطيذذة  لقذذد كانذذت
 . يقول السير   تشارلز إدوارد  رشيعالد ناملتون   . من بور الرجال

لّذذذذمل العذذذذراعو ايصذذذذلية    إن اإلسذذذذبم يلعف
للنسذذذذان . ويعلذذذذم  ن الرجذذذذل  (49)

ذذا  (50)والمذذر و جذذاعا مذذن نفذذس واحذذدو  و نومذذا يملكذذان نفذذس الذذرو  و نومذذا ملنحف
بذذذذذذدرات متسذذذذذذاوية مذذذذذذن الموانذذذذذذب العقليذذذذذذة  و الفكريذذذذذذة والروحيذذذذذذة  و الدينيذذذذذذة 

 (51)بية   وايخب
 إقرار حق الملكية للنساء :

كان للعرب  ادو شذديدو التأصذل نذأل  ن مذن يذرف نذو  قذط مذن يطعذن 
عذذالرم  ويصذذنع السذذيف . ولكذذن جذذاع اإلسذذبم ليذذدا ع  ذذن الجذذنس ال ذذعيف 

                                                 
    ن اإلنسذذان يولذذد عري ذذا عذذب ينذذوب ، عخذذبف مذذا تعلمذذه المسذذيحية مذذن القذذول عالخطي ذذة ايصذذلية   (49)

. وعأن العشرية ور ت خطي ة آدم و ن ايعناع ير ون خطايا اآلعذاع .  اإلسذبم  ( Original sin )للنسان 
ذذعفتأ رفِنينفذذةٌ  يعلذذم  ن المذذرع يولذذد  لذذا الفطذذرو و ن   ذذا كفسف و ن اهلل م يكلذذف    ( 38 : المذذد ر )   كلذذلُّ نففأذذٍس ِعمف

تفسفعفتأ  لفيأوفا مفا اكأ عفوفا لفوفا مفا كفسفعفتأ وف ف ذا سفذعفا     ( 286:  العقذرو )  نففأسا  ِإما ولسأ ِنأسفذاِن ِإما مف    وف فنأ لفذيأسف ِللأ
ِسذذبل كلذذلُّ .    ( 39 : لذذنجما ) ذذرف   وفم تفكأ رف  لخأ لفيأوفذذا وفم تفذذِزرل وفاِزرفٌو ِوزأ ذذنأ    ( 164:  اينعذذام )  نففأذذٍس ِإما  ف  فمف

يأرا  يفرفهل  مفنأ يفعأمفلأ ِم أقفالف يفراٍو شفّرا  يفرفهل ،  يفعأمفلأ ِم أقفالف يفراٍو خف    ) المترجم ( . ( 8،  1 : الزلزلة )   وف
وفذا يفا يقول اهلل تعارك وتعالا :     (50) وأجف لفذقف ِمنأوفذا زف لفقفكلذمأ ِمذنأ نففأذٍس وفاِحذدفٍو وفخف عاكلذمل الاذِي  خف  فيُّوفا النااسل اتاقلذوا رف

ِنسفاع   ام  كفِ يرا  وف عففا ِمنأولمفا ِرجف  . ( النساعمن اآلية ايولا من سورو  )  وف
ذذٍر  ف يقذذول اهلل سذذعحانه وتعذذالا :    (51) ذذاِلحا  ِمذذنأ يفكف ِمذذلف صف ذذنأ  ف يفذذاو  طفيَّعفذذة  مف ِييفناذذهل حف ِمٌن  فلفنلحأ ذذأأ وأ  لنأ فذذا وفنلذذوف مل

للذذذونف  ذذانلوا يفعأمف ذذذا كف ذذذِن مف سف ذذذرفنلمأ ِعأفحأ ذذِزيفناولمأ  فجأ لفنفجأ ذذذلأ ِمذذذنف    ويقذذذول تعذذارك وتعذذذالا : ( 91 : النحذذذل )  وف ذذذنأ يفعأمف مف وف
ِمٌن  فألولفِ كف  اِت ِمنأ يفكفٍر  فوأ  لنأ فا وفنلوف ملأأ اِلحف ناةف  الصا للونف الأجف  .  ( 124:  النساع )  يفدأخل
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و  طذا اإلسذبم المذر و  (52)و  طا المر و حق المشاركة  أل ورا ة الوالدين . 
ما طعقت إنجلترا ، التأل يفترض  نوا من برون م ت حق ملكية المال . عين

 1881برنذا و ذأل  ذام  مود الديمقراطية نيا المعد  اإلسبمأل ععذد إ نذأل  شذر
 )النسذاع المتزوجذذات    ط . وصذدر مرسذوم سمذذأل   مرسذذومد المسيذذ   قذععذ

The Married Women's Act ) . 
ولكذذن بعذذل يلذذك عقذذرون كذذان نعذذأل اإلسذذبم بذذد   لذذن  ن   النسذذاع شذذقا ق 

لرجال وحقذوق النسذاع مقدسذة     م تعخسذوا النسذاع حقذا ممذا  ذرض لوذن     ا
 إستوصوا عالنساع خيرا   ) ايحاديف عالمعنا ( .

                                                 
ذا تفذرفكف الأوفاِلذدفاِن بال تعارك وتعالا :     (52) ِللنَّسفذاِع نفِصذيٌب ِمما علذونف وف فبأرف ذا تفذرفكف الأوفاِلذدفاِن وفايأ اِل نفِصيٌب ِمما ِللرَّجف

و ذذا   ذذهل  فوأ كف لذذرف نفِصذذيعا  مففأرل ذذا بفذذلا ِمنأ علذذونف ِمما فبأرف يفذذا  فيُّوفذذا الاذذِيينف    وبذذال سذذعحانه وتعذذالا : ( 1 : النسذذاع )   وفايأ
. بال   يلة الشي  حسنين محمذد مخلذوف  ذأل (  19:  النساع )  آمفنلوا م يفِحلُّ لفكلمأ  فنأ تفِر لوا النَّسفاعف كفرأنا  

ل اإلرف ، كمذذا صذذفوو العيذذان لمعذذانأل القذذرآن : م يحذذل لكذذم  ن تر ذذوا النسذذاع كرنذذا    تأخذذيونن  لذذا سذذعي
يأخي المال الموروف ععد موت  زواجون مكرنين لون  لا يلك ، وكانوا يفعلون يلك  ذأل الجانليذة . بلذت 
:  قد كان الرجل منوم يرف زوجة  عيه ويتزوجوا من ععذده  نوذا اهلل تعذارك وتعذالا  ذن يلذك  ذأل بولذه :   

وا مفا نفكف ف آعفاألكلمأ ِمنف النَّسفاِع إِ  سفذاعف سفذِعيب  وفم تفنأِكحل مفقأتذا  وف ذلففف ِإناذهل كفذانف  فاِحشفذة  وف  22 : النسذاع )   ما مفا بفذدأ سف
   ) المترجم ( (
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 الفصل الثالث

 األمين

 
 الوسطية القّيمة :

م يعنذذا اإلسذذبم معاشذذرو عاينظمذذة السياسذذية وامبتصذذادية ولكنذذه يعنذذا 
 عوا عطريقة  ير معاشرو .
امبتصذذذادية  لذذذا سذذذلوك اإلنسذذذان لشذذذ ون السياسذذذية و وعقذذذدر مذذذا تذذذأ ر ا

 اإلسبم ععض المعادئ الوامة جدا للحياو امبتصادية . يرسأل
 اإلسذذبم يحذذا ظ  ( Prof. Massignon )سذذتاي ماسذذينيون وو قذذا لي

 لذذذا التذذذوازن عذذذين اي ذذذداد المعذذذالغ  يوذذذا وي ذذذع دا مذذذا نصذذذب  ينيذذذه عنذذذاع 
 ذمن يلذك عشذرا عه  ذأل الميذراف الح ارو . وبذد  سالشخصية التأل نأل  سا

وعنظذذام الصذذدبة المنظمذذة  يذذر اإلختياريذذة المعرو ذذة عالزكذذاو وعتحذذريم جميذذع 
 ذأل مجذال امبتصذاد م ذل  ( antisocial )الممارسذات الم ذادو لبجتمذاا 

سذلفا والذتحكم  امحتكار والرعذا والحصذول  لذا  وا ذد و رعذا  محذددو  و معينذة
ع لر ذذع ايسذذعار ( وامختذذزان وخلذذق نذذدرو  ذذأل ايسذذواق ) عاممتنذذاا  ذذن العيذذ

مصطنعة ي  سلعة من  جل د ع السعر إلا امرتفاا . والميسر ) المقذامرو 
( حذذرام  ي ذذا . و سذذما   مذذال العذذر  ذذأل اإلسذذبم نذذأل التعذذرا للمذذدارس ودور 

. ويقذذذال  ن ييتذذذام ت وحفذذذر آعذذذار الميذذذاه وعنذذذاع مبجذذذ  لالععذذذادو والمستشذذذفيا
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والعذالم مذدين  (53)يول مرو و قا لتعاليم نعأل اإلسبم . نشأت مبج  اييتام 
 عمبج   يتامه لويا النعأل الي  كان نفسه يتيما .

يقذذذذول تومذذذذاس كرميذذذذل  ذذذذن محمذذذذد :   إن الصذذذذوت الفطذذذذر  للنسذذذذانية 
 والتقو  واإلنصاف الساكن  أل بلب نيا امعن العر  للطعيعة ، يتكلم   .

 االختبار :
رو : يجب  ن يحكم ععظمذة الرجذل مذن خذبل بال  حد المأرخين يات م

  ب ة اختعارات :
 نل كان  ند معاصريه يو  زم صادق ؟ (1)
 نل كان من العظمة عحيف يرتفع  وق مستو  من نم  أل سنه ؟ (2)
 (54)نل ترك شي ا كتراف دا م للعالم كا ة ؟  (3)

يمكذذن لوذذيه القا مذذة  ن تمتذذد إلذذا مذذد   ععذذد ولكذذن كذذل نذذيه امختعذذارات 
 ة تتحقق عو و  وي لا درجة  أل حالة النعأل محمد .مل ب ة للعظا

 تعارين ايخيرين .بعل ععض ايم لة  يما يتعلق عامخوبد يكرنا من 
 د نا نتناول  ول نيه امختعارات ونو :

 نل كان نعأل اإلسبم  ند معاصريه يو  زم صادق ؟
 الشخصية المعصومة :

                                                 
خص  رسول اهلل صلا اهلل  ليه وسلم جذزع مذن مسذجده عالمدينذة المنذورو إلبامذة الفقذراع والمسذاكين   (53)

 اليين م مأو  لوم . ) المترجم (  
هلل  ليه وسلم :   تركت  يكم ما إن تمسكتم عه لن ت لوا ععذد   عذدا : كتذاب يقول رسول اهلل صلا ا  (54)

 اهلل وسنتأل   ) معنا الحديف ( ) المترجم ( 
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اصذذذذذر  محمذذذذذد ايصذذذذذدباع تظوذذذذذر السذذذذذجبت التاريخيذذذذذة  ن جميذذذذذع مع
 ذذذا ل الكريمذذذة فواي ذذذداع ا تر ذذذوا عالشذذذما ل النقيذذذة وامسذذذتقامة الخالصذذذة وال

واإلخب  المطلق وايمانة المطلقة لرسول اإلسبم  أل جميع نواحأل الحياو 
و ذذأل كذذل مجذذال للنشذذاط اإلنسذذانأل . حتذذا  ن اليوذذود و ول ذذك الذذيين لذذم يأمنذذوا 

عسذذعب مذذا  ر ذذوه  نذذه مذذن  (55)شخصذذية عرسذذالته بعلذذوه حكمذذا  ذذأل نزا ذذاتوم ال
 تحريه  دم التحيز .

وحتا  ول ك اليين لذم يأمنذوا عرسذالته ا ذطروا ين يقولذوا :   يذا محمذد 
 (56)  طاك كتاعا و وحا إليك عالرسالة   . إننا م نكيعك ولكننا نكفر عالي  

وبد ظنوا  ن عه جنة . وحذاولوا  بجذه عذالعنف . ولكذن  حسذنوم طريقذة 
 را جديدا  شرق  ليه و سر وا  أل طلب نيا التنوير .ر وا نو 

إن الميزو العارزو  أل سيرو نعأل اإلسذبم  ن  شذيرته ايبذرعين كذاعن  مذه 
الحعيذذب و صذذحاعه الحميمذذين الذذيين  ر ذذوه معر ذذة و يقذذة جذذدا تشذذرعوا عالكامذذل 

 عصدق رسالته وابتنعوا عأصالة الوحأل اإللوأل الي  جاع عه .
 :كتاعه   رو  اإلسبم    يقول سيد  مير  لأل  أل

 اع والعقبع ، ومذن المأكذد  نوذم لذم  لو  ن نأمع الرجال والنساع والشر 
، شذذعروا عذذأدنا  (57)يكونذذوا  بذذل تعليمذذا و قا ذذة مذذن صذذياد  السذذمك عالجليذذل 

                                                 
لقذد   ذذ  اهلل تعذالا مذذوبفوم المتنذابض عر  ذذوم للرسذالة التذذأل جذاع عوذذا محمذد صذذلا اهلل  ليذه وسذذلم   (55)

م يذذنق  وم ينسذذذ  ، صذذال  لكذذل ايزمنذذذة معتذذيرين عذذأنوم  نذذل كتذذذاب ولوذذم كتذذاب وشذذذرا كامذذل م يزيذذد و 
والمجتمعذذذات ، ويلذذذك عمذذذا حفظذذذه لنذذذا مذذذن تحذذذاكموم إلذذذا محمذذذد صذذذلا اهلل  ليذذذه وسذذذلم إي يقذذذول اهلل تعذذذارك 

ذمل اللاذِه وتعالا مخاطعا محمد صلا اهلل  ليه وسلم  أل القذرآن :    كأ رفاول ِ يوفذا حل كَّملونفذكف وفِ نأذدفنلمل التاذوأ كفيأذفف يلحف وف
 . ( 43:  ا دوالم )  
نلذكف الاذِي  يفقلوللذونف  فذِ ناولمأ م يصدق يلك ما جاع  أل القرآن من بوله تعارك وتعالا :     (56) زل لفمل ِإناذهل لفيفحأ بفدأ نفعأ

دلونف  حف لفِكنا الظااِلِمينف ِعويفاِت اللاِه يفجأ      ( 33 : اينعام )   يلكفيَّعلونفكف وف
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الدنيويذذة وخدا ذذه  و نقذذ  إيمانذذه ، لكذذان رجذذاع  (58)إشذذارو إلذذا ر عذذة المعلذذم 
امجتما أل بد انوار إلا  نقذاض  ذأل  صب خببأل واإلمحمد  أل التجديد اي

 لحظة   .

                                                                                                                                            
ميذذذي المسذذذي  حسذذذب مذذذا جذذذاع  ذذذأل  ناجيذذذل النصذذذار  المعتمذذذدو . ومذذذا ي يذذذر يشذذذير المألذذذف ننذذذا إلذذذا تب (57)

الدنشذذة نذذو  ن النصذذار  يأمنذذون عذذأن مذذألفأل ايناجيذذل نذذم مذذن نذذأمع الصذذيادين العسذذطاع . ونذذو ايمذذر 
الذذي  ينفيذذذه العلذذذم كمذذذا ينفيذذذه مذذذا ت ذذذمنته ععذذذض تلذذك ايناجيذذذل مذذذن  سذذذاليب و قا ذذذة ععيذذذدو كذذذل الععذذذد  ذذذن 

يكذذذن عاسذذذتطا ة  حذذذد تبميذذذي المسذذذي  ) وكلوذذذم يوذذذود ( عذذذل ولذذذم يكذذذن مسذذذموحا لوذذذم صذذذياد  الجليذذذل . ولذذذم 
امطبا  لا نيه ال قا ات والمقامت الو نية التذأل وردت  ذأل ايناجيذل وخاصذة  ذأل إنجيذل يوحنذا . ونحذن 
نسذذتععد نسذذعة    مذذن نذذيه ايناجيذذل لمألفيوذذا المفتر ذذين الذذيين تقتذذرن  سذذماأنم عوذذا . نذذيا عصذذرف النظذذر 

لذا درجذة  بذل  ذأل يوحنذا ،  م م  ن ك ون المألف المفترض  حد تبميي المسي  حقا كمذا يذز م  ذأل متذا وا 
، كمذذا نميذذل إلذذا القذذول عذذأن  حذذدا مذذنوم لذذم يعلذذم الكتاعذذة سذذو  متذذا العشذذار ) جذذاب ال ذذرا ب( اسذذتنادا لمذذا 

ميذع  سذفار الكتذاب رو   ن يلك  أل ايناجيل مع ام تقار إلا الدليل و قدان العصمة ووبوا الخطأ  ذأل ج
المقدس . راجع كتاب نل الكتاب المقدس كبم اهلل ؟ يحمد ديدات . ومقذال ععنذوان   خمسذون  لذف خطذأ 

مذذن منشذذورات دار المختذذار  1951/  9/  8 ذذأل الكتذذاب المقذذدس ؟   نشذذر  ذذأل مجلذذة آويذذك المسذذيحية  ذذأل 
 اإلسبمأل .

ا سذذعحانه وتعذذالا  ذذأل  ذذدو موا ذذع مذذن كتاعذذه  مذذا الصذذحاعة الكذذرام ر ذذوان اهلل  لذذيوم  قذذد مذذدحوم المذذول
العزيز وشود لوم عاإليمان وعر ا اهلل  ذنوم . وكذيلك شذود رسذول اهلل صذلا اهلل  ليذه وسذلم لوذم عالف ذل 

 والخيرية  أل  حادي ه .
ونيا كله خبف وصف الكتاب المقدس يتعاا  نعياع عنأل إسرا يل عالكفر وبلة اإليمان و دم الفطنذة وسذوع 

لجوذذل . نذذيا وبذذد سذذطر التذذاري  عذذأحرف مذذن نذذور سذذير نذذأمع الصذذحاعة كتذذراف خالذذد للعذذالم كلذذه الخلذذق وا
 ومعالم للوداية اإلنسانية . ) المترجم (     

يقصذذد الرسذذول صذذلا اهلل  ليذذه وسذذلم . وبذذد   عذذت اهلل  ذذأل كتاعذذه المعذذين صذذفة التعلذذيم لسذذيد المرسذذلين  (58)
الته نيا ععكس ما يردده ععض الجوبع من  باويل تذز م  ن و برنا له وجعلوا مومة مشرو ة من موام رس

دوره كذان مقتصذرا  لذا تعليذذغ الرسذالة  ذأل محاولذذة مذنوم لنفذأل    دور  و مومذذة تعليميذة لمحمذد رسذذول اهلل 
صذذذلا اهلل  ليذذذه وسذذذلم المعلذذذم ايول للعشذذذرية وناديوذذذا ومرشذذذدنا وخيذذذر مععذذذوف و نفعوذذذم لوذذذا و رحموذذذم عوذذذا 

 عالا  أل يلك :ويقول اهلل تعارك وت
يلعفلَّملولذمل الأِكتفذابف    كَّيِومأ وف يلزف لفيأِومأ آيفاِتِه وف لمَّيَّينف رفسلوم  ِمنأولمأ يفتأللو  ف نأ كفذانلوا ِمذنأ نلوف الاِي  عفعففف ِ أل ايأ ذةف وفاِ  مف  وفالأِحكأ

بٍل ملِعينٍ     ) المترجم ( ( 2 : الجمعة )   بفعألل لفِفأل  ف
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إننا نجد  لا العكس إخب   تعا ه له يتم ل  أل ا ترا وم عه ع رادتوم 
كقا د لحياتوم . وبد تحملوا من  جله ام طواد والخطذر عشذجا ة وآمنذوا عذه 
وو قذذوا  يذذه و طذذا وه ووبذذروه حتذذا  ذذأل خذذبل تعر ذذوم يشذذد العذذياب والكذذرب 

 رض العزلة  ليوم حتا الموت .العقلأل عسعب  
 نل يكون نيا نو حالوم لو  نوم محظوا  لا با دنم  دنا ا وجا  ؟

 الحب السرمدي للنبي الكريم :
لتقذذذر  سذذذيرو الموتذذذدين ايوا ذذذل إلذذذا اإلسذذذبم وسذذذينفطر كذذذل بلذذذب لمنظذذذر 
المعاملة الوحشية للرجال والنساع ايعرياع .  قد مزبوا عقسوو سمية تلك المر و 

 قذد جعلذوه ري ة كذل ممذزق عذالطعن النا ذي عذالحراب .  مذا ياسذر ) زوجوذا ( الع
 وسيقت الداعتين  أل اتجانين معاكسين . عرو وشدوا سابيه إلا نابتين 

 مذذا خعذذاب عذذن ايرت  جعلذذوه يربذذد  لذذا سذذرير مذذن الجمذذرات المحتربذذة 
وج م الط،او  ديمو الرحمة عأرجلوم عوحشية  وق صدره حتا م يتحرك مما 

 عل الشحم تحت جلده ينصور .ج
ذذذدّ  الذذذي  بتلذذذوه عطريقذذذة وحشذذذية وم لذذذوا عجسذذذده وانتوكذذذوا  وخعذذذاب عذذذن  ف

 حرمته ومزبوه إرعا إرعا .
وحينما كذان يلسذأل  ذأل وسذط نذيا التعذييب إن كذان يرجذو لذو  ن محمذدا 
كذذان مكانذذه ونذذو آمذذن  ذذأل عيتذذه عذذين  نلذذه كذذان يصذذرج معلنذذا  نذذه مسذذتعد  ذذن 

دا عنفسذه و نلذه و عنا ذذه ومذن  ذأل ايرض جميعذذا يفتذد  محمذذطيذب خذاطر  ن 
  م ينجيه من وخزو الشوكة حتا م يشاكوا .

حذذذداف مذذذن نذذذيا القعيذذذل حصذذذر لوذذذا  ذذذن  ويمكننذذذا  ن نذذذرو  روايذذذات م 
 تنفطر لوا القلوب .
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 ولكن ما الي  تظوره كل نيه ايحداف ؟
ذذّلموا لنعذذيوم ط ا ذذة مذذا السذذعب  ذذأل  ن  عنذذاع وعنذذات اإلسذذبم نذذأمع لذذم يلسف

نما جعلوا  جساموم وبلوعوم و نفسوم  داه ؟  وتسليما  حسب ، وا 
 لذذم يكذذن إيمذذان  تعذذاا محمذذد المعاشذذرين وابتنذذا وم الشذذديد  ر ذذع شذذوادو 

  لا صدبه واست،رابه التام  أل المومة التأل كلف عوا ؟
 أتابعه من أحسن الناس عقال ومنزلة :

متدنيذة . عذل الذيين ولم يكن  صحاعه من السفلة  و من يو  العقليذات ال
كذذانوا التفذذوا حولذذه  ذذأل وبذذت معكذذر نسذذعيا نذذم    ذذل و شذذرف مذذن  ذذأل مكذذة . 

وجذذوه القذذوم وصذذفوتوم . رجذذال لوذذم مراكذذزنم ومكذذانتوم و ذذراعنم و قذذا توم مذذن 
 ايصحاب وايبارب الي   ر وا  دق التفاصيل  أل حياته .

مذذذن إن جميذذذع الخلفذذذاع ايرععذذذة ايوا ذذذل عشخصذذذياتوم الشذذذامخة كذذذانوا م
 انتد   أل نيه الفترو المعكرو .

تقول دا رو المعارف العريطانية :   إن محمدا نو ايك ذر نجاحذا وتو يقذا 
 من كل اينعياع والشخصيات الدينية   .

ولكذذذذن نذذذذيا النجذذذذا  لذذذذم يكذذذذن نتيجذذذذة مصذذذذاد ة مجذذذذردو . لذذذذم يكذذذذن  مذذذذرو 
  سذذذقطتوا الريذذذا  . لقذذذد كذذذان ا ترا ذذذذا عحقيقذذذة  ن معاصذذذريه وجذذذدوه يو  ذذذذزم
صادق . وكان نتيجة لشخصيته التأل تذد و إلذا اإل جذاب وتذد ع عشذدو إلذا 

 امنتعاه .
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 الفصل الرابع

 الصادق
 

 المثال الكامل لحياة البشر :
إلذا الحقيقذة الكاملذة لشخصذية محمذد . إنه مذن الصذعب جذدا  ن نصذل 

إننذذأل لذذم  سذذتطع الحصذذول إم  لذذا لمحذذة سذذريعة منوذذا . يذذا لوذذا مذذن تعابذذب 
 ند را عة !م ير لمشا

 وناك محمد النعأل ومحمذد القا ذد ومحمذد الملذك ومحمذد المقاتذل ومحمذد 
لدولذة ومحمذد التاجر ومحمد الوا ظ  و العشير ومحمد الحكذيم ومحمذد رجذل ا

ومحمد مبي اليتاما ومحمد حذامأل الععيذد الخطيب ومحمد المصل  والمجدد 
محمذذد القا ذذأل و  (60)ومحمذذد محذذرر النسذذاع  (59)) الربيذذق ( والمذذدا ع  ذذنوم 

 والحكم ومحمد القديس .

                                                 
عمعنذذا حامذذأل الععيذد والمذدا ع  ذنوم  ( Protector pf Slaves )إلنجليز  جملذذة جاع  ذأل ايصل ا  (59)

التذذأل  ( Advocate )اإلنجليزيذذة المستخدمذذة ننذذا بريعذة  ذذأل معنانذا مذذن كلمذذة  ( Protector ). وكلمذذة 
ا ع  ذذذن  و معنذذذاه : يذذد ( Advocate )تعنذذذأل   المحامذذذأل   و   المأيذذذد   ) لق يذذذة  و إبتذذرا  ( والفعذذذل 

 . ععذد المسيذ  ( . 1991يأيذد كما جذاع  ذأل   المورد   ) 
التذذأل وردت  ( Paraclete )نذأل إحد  الترجمذات اإلنجليزيذذة لكلمذة   العاربليذذط    ( Advocate )وكلمة 

ول  ذذذأل إنجيذذل يوحنذذذا  لذذذا لسذذان السذذيد المسيذذذ  )  ليذذه السذذبم ( عا تعذذاره   إسذذم   النعذذذأل المو ذذود . ويقذذ
ونذأل الكلمذة التذذأل يعتقذذد  ن السذيد  ( Periclyte ) لماع الل،ة إن كلمة   عاربليط   تحريف لكلمة عيربليذط 

المسي  )  ليه السبم ( تلفذظ عوا . وبذد بال ععذض  لمذاع  نذل الكتذاب ) مذذن  سذلم مذنوم ومذن لذم يسذلم ( 
لذي  يحمذذد حمذدا ك يذرا . لمزيذذد مذذن التفصذيل .  نوا كلمة سريانية  و  رامية عمعنذذا    حمذد    و اإلنسذذان ا

راجذع كتذاب :   مذذذن المعمدانيذذة إلذذذا اإلسذبم   بصذذذة إسذبم ايمريكيذذذة الموتديذذة جوذذادو جلكريذز . التعليذذق 
( وبذذذد بمذذت عترجمتذذذه والتعليذذق  ليذذه وصذذذدر  21،  26( )    2( وربذذم )  25،  24( )    1ربذذم ) 
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ولقد كان محمذد عطذب  ذأل كذل نذيه الموذام الجليلذة و ذأل جميذع مجذامت 
 النشاط اإلنسانأل  لا حد سواع .
 ال عف وانعدام الحيلة .إن حال اليتيم نو منتوا 

د ذو يروو السذذلطة الماديذذة . وبذذذد عذذد  محمذذد حياتذذه يتيمذذا . والملذذك نذذذوبذذ
 (61). إليه حياته انتوت 

 – (62)وبد تقلب حاله من صعأل يتيم إلا مجذ  م ذطود  ذم إلذا سذيد 
يمة عأكملوا ، مقررا لمصيرنا عكل ما  يه  –عالمفووم الدينأل والدنيو   ي ا 

                                                                                                                                            

( مذذن  31 - 28. نشذذر المختذار اإلسذبمأل عالقذانرو . راجذذع  ي ذا )     من سلسلة   مكتعة ديذدات  
 نيا الكتاب .

نعم إن محمدا صلا اهلل  ليه وسذلم حذرر المذر و كمذا حذرر الرجذل ولكذن مفوذوم الحريذة الذي  نقصذده   (60)
نمذا نذذأل حريذة بيمذة تذأد  عذالمر و إلذا اإليمذذ ان لذيس حريذة  ن تفعذل كذل مذا تشذذاع كيذف تشذاع متذا تشذاع وا 

عذاهلل والخ ذوا وامستسذبم لذذه ومعر ذة اهلل الذي  م إلذه إم نذذو رب العذالمين وامنصذياا يوامذره ونوانيذذه . 
 منتوذا الحريذة  ن تتحذذرر مذن جوذل و ونذذام وخرا ذات التعدديذذة والشذرك والت ليذف والمفذذانيم العاطلذة والعقا ذذد 

ذا  هلل الواحذد القوذار . ) المتوا تة والشرا ع النابصة والجذا رو والعذادات الجانليذة وتكذ ون  عذدا ملخِلصذا  ملخلفصف
 المترجم ( 

إن محمدا صلا اهلل  ليه وسلم لم يدا  نه ملكا ولم يدا لنفسذه    لقذب مذن ايلقذاب التذأل يلقذب عوذا   (61)
الناس  نفسوم م ل لقب اإلمعراطور  و بيصذر  و كسذر   و  ظذيم القذعط  و خابذان العحذرين  و شاننشذاه ) 

ملذذوك (  و الفيذذورير )    الذذز يم المطلذذق (  و الميكذذادو )    العذذاب العذذالأل (  و الذذز يم الخالذذد    ملذذك ال
نمذذا اد ذذا لنفسذذه لقعذذين م   و القا ذذد الملوذذم  و ز ذذيم   النظذذام العذذالمأل الجديذذد    و  يرنذذا مذذن ايلقذذاب .. وا 

ويشذذود عرسذذالته ومومتذذه التذذأل  ينفكذذان  ذذن عع ذذوما الذذععض :  عذذد اهلل ورسذذوله .  عذذد اهلل  وم ، يقذذر  يوذذا
 اختصه اهلل وشر ه وكلفه عوا للعالمين . ) المترجم (

حقذا إن محمذذدا صذذلا اهلل  ليذذه وسذذلم نذذو سذذيد العشذر . ولذذيس عذذد ا  ن يقذذال لذذه   سذذيد    ذذأل النطذذاق   (62)
الأمفبِ كفذةل وفنلذوف   فنفادفتأذهل العشر   قد بذال اهلل تعذارك وتعذالا  ذأل كتاعذه الكذريم  ذن نعيذه يحيذا  ليذه السذبم :   
ورا   سفيَّدا  وفحفصل ٍة ِمنف اللاِه وف دَّبا  ِعكفِلمف يفا ملصف رفاِب  فنا اللاهف يلعفشَّرلكف ِعيفحأ لَّأل ِ أل الأِمحأ ذاِلِحينف بفاِ ٌم يلصف نفِعّيا  ِمذنف الصا   وف

  خذذر   وعذذين سذذعب وبذذال رسذذول اهلل صذذلا اهلل  ليذذه وسذذلم :    نذذا سذذيد ولذذد آدم وم ( 39 : آل  مذذران )  
اكتسذذاعه نذذيه المنزلذذة والسذذيادو عذذين عنذذأل آدم كلوذذم نذذو  ن جميذذع العشذذر عمذذا  ذذيوم الرسذذل واينعيذذاع يذذأتأل كذذل 
منوم يوم القيامة يقذول :   نفسذأل ، نفسذأل   ، إم رسذول اهلل صذلا اهلل  ليذه وسذلم  يقذول    متذأل ،  متذأل   

عذذذأل الر  ذذذة والرحمذذذة يذذذا سذذذيد  يذذذا رسذذذول اهلل . ) .  صذذذلوات رعذذذأل وسذذذبمه وعركاتذذذه  ليذذذك و لذذذا آلذذذك يذذذا ن
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ل مذذذا  يذذذه مذذذن تقلعذذذات وت،يذذذرات ومذذذن ذمذذذن تجذذذارب وا  ذذذراعات ومخذذذاطر وعكذذذ
نحدار ومن  ظا ة و ظمة .   ياع وظبم ومن ارتقاع وا 

دنيا وخذذر  منوذذا سذذالما ليكذذون م ذذام يحتذذي   ذذأل كذذل لقذذد بذذاوم محذذن الذذ
مرحلة من مراحل الحياو . ولم تقتصر إنجازاته  لا جانب واحد من جوانب 

 الحياو ولكنوا شملت  ي ا جميع  و اا العشرية امجتما ية .
 محمد األعظم :

 ذذأل تنقيذة وتطويذر  مذذة مشذرعة عالومجيذة والتخلذذف لذو  ن العظمذة تكمذن 
م  خببذذذذأل مطلذذذذق ،  ذذذذ ن الشذذذذخ  المتميذذذذز عالفا ليذذذذة ومن،مسذذذذة  ذذذذأل ظذذذذب

تطاا  ن يحذذذذول ويوذذذذيب ويذذذذنوض عأمذذذذة الذذذذي  اسذذذذ والملذذذذألع عذذذذالقوو والنشذذذذاط
ويجعلوذذذم حملذذذة  –كمذذذا كذذذان حذذذال العذذذرب  –كملوذذذا  اربذذذة  ذذذأل الح ذذذيض عأ

 مشا ل الح ارو والمدنية والتعليم ، له كل الحق  أل نيه العظمة .
اصذذذذذر المتنذذذذذا رو والمت ذذذذذارعة ولذذذذذو  ن العظمذذذذذة تكمذذذذذن  ذذذذذأل توحيذذذذذد العن

والمتشاكسذذذة والمختلفذذذة  ذذذأل المجتمذذذع عراعطذذذة ايخذذذوو واإلحسذذذان ،  ذذذ ن لنعذذذأل 
 الصحراع كل الحق لويا اإلمتياز .

ولو  ن العظمة تكمن  أل إصذب  نذأمع ال،ذاربين  ذأل  ونذام ومعتقذدات 
خرا ية منحطة ومخزيذة وممارسذات خعي ذة مولكذة متعذددو اينذواا ،  ذ ن نعذأل 

م بذذذذد عذذذذدد ايونذذذذام والمعتقذذذذدات الخرا يذذذذة والمخذذذذاوف المنا يذذذذة للعقذذذذل اإلسذذذذب
 والمنطق من بلوب المبيين .

ولذذذذو  ن العظمذذذذة تكمذذذذن  ذذذذأل نشذذذذر ايخذذذذبق السذذذذامية ،  ذذذذ ن اي ذذذذداع 
 وايصحاب شودوا لمحمد عأنه الصادق ايمين .

                                                                                                                                            

   المترجم ( .
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ولذذو  ن الفذذذات  المنتصذذذر رجذذذل  ظذذذيم ،  وذذا نذذذو إنسذذذان بذذذد علذذذغ مرتعذذذة 
اسرو والقياصرو ععذد  ن كذان مخلوبذا عسذيطا يتيمذا م حذول لذه وم مساوية ليك

بوو . و سس إمعراطورية  ظيمة ظلت كيلك  لذا مذد  نذيه القذرون ايرععذة 
  شرو .

ولذذذو  ن الحذذذب الشذذذديد الذذذي  ينالذذذه القا ذذذد نذذذو المقيذذذاس للعظمذذذة ،  ذذذ ن 
 – حتذذا  ذذأل يومنذذا نذذيا –مجذذرد يكذذر اسذذم نذذيا النعذذأل لذذه تذذأ ير الربيذذة الفاتنذذة 

  لا مبيين اينفس المنتشرو  أل جميع  نحاع العالم .
 النبي األمي :

  ينذا  و رومذا  و  ذارس  مذدارسمحمد الفلسذفة  و الحكمذة  ذأل  لم يدرس
 و الوند  و الصين . ومع يلك  قد استطاا  ن يكشف للعشرية  سما و  لا 

الكذذذبم يسذذذتطيع الحقذذذا ق الخالذذذدو القيمذذذة . وعذذذالر م مذذذن كونذذذه  ميذذذا  قذذذد كذذذان 
. ومذذع  نذه ولذذد يتيمذذا وعذذب  عفصذاحة وحماسذذة تذذد ع الرجذذال إلذا دمذذوا الفرحذذة

  موال دنيوية  قد كان محعوعا من الجميع .
 أل  ية  كاديمية  سكرية ومذع يلذك  قذد كذان يسذتطيع  كما  نه لم يدرس

تنظذذيم بواتذذه  ذذأل مواجوذذة ظذذروف مرو ذذة وانتصذذر عواسذذطة القذذوات العسذذكرية 
 التأل كان ينظم ويرتب صفو وا عنفسه .يات الخلق والدين 

إنه نادرا ما نجد الرجال المونوعين عالقدرو الفا قذة  لذا الذو ظ والحذديف 
الذوا ظ المذانر  ذمن  ( Descartes ) (63)الجاد . وبذد ا تعذر   ديكذارت   
  ندر  صناف الرجال  أل العالم .

                                                 
ععذذذد المسذذذي  ( :  يلسذذذوف و يزيذذذا أل وريا ذذذأل  رنسذذذأل .  1651 – 1596نذذذو   رينيذذذه ديكذذذارت   )   (63)

 ( .   1991يعتعر مأسس الفلسفة الحدي ة   المورد   ) 
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  ذذن ر   مشذذاعه  ذذأل كتاعذذه   كفذذاحأل   . حيذذف (64)وبذذد  عذذر   نتلذذر   
با دا  ظيمذا .  ( theorist ) يقول :   من النادر  ن يكون وا ع النظريات

 مذذا المحذذرك امجتمذذا أل  و السياسذذأل  امتبكذذه لتلذذك الصذذفات التذذأل ترشذذحه 
للقيذذادو  رجذذ  إلذذا حذذد ععيذذد .  وذذو دا مذذا با ذذدا    ذذل .  القيذذادو تعنذذأل القذذدرو 

 ببذة لوذا عالقذدرو  لا تحريك جمذوا العشذر . والقذدرو  لذا تقذديم اي كذار م 
  لا القيادو   .

ولكنذذه ي ذذيف :   إن اتحذذاد صذذفات و ذذع النظريذذات والتنظذذيم والقيذذادو 
 أل شخ  واحد نأل ظانرو من النادر جدا حدو وا  أل نيا العالم . وننالذك 

 تكمن العظمة   .
وبذذد شذذاند العذذالم نذذيه الظذذانرو النذذادرو تتجسذذد  ذذأل شذذخ   ذذاش  لذذا 

 ايرض نو نعأل اإلسبم .
  أل كتاعه   ايعطال و عادو ايعطال   : (65)قول   كارميل   ي

  لقذذذد كذذذان ) محمذذذدا ( رجذذذب  قيذذذرا ، شذذذديد الكذذذد  ،  يذذذر بذذذادر  لذذذا 
اإل الة ، م يوتم عما يجتود  أل طلعه الر اا  و السوبة . و يما  ر    نه لذم 
م مذذا وبذذره نذذأمع  يكذذن امذذرأ سذذوع ، ولذذم يكذذن طالذذب شذذووو مذذن    نذذوا ، وا 

. اليين باتلوا وخا وا المبحم طوا  مره خبل  ذبف  (66)رجال الوحشيين ال
 و شرين سنة ، ونم  أل يلك و يقوا الصلة عه دا ما ، كل نيا التوبير !

                                                 
( ز ذيم  لمانيذا النازيذة .  ععذد المسذي  1889 – 1945)  ( Adolf Hitler )نذو    دولذف نتلذر     (64)

 ( . 1991 دت سياسته التوسعية إلا نشوب الحرب العالمية ال انية . إنتحر   المورد   ) 
(  1991( : كاتذب ومذأرج و يلسذوف انجليذز  ) المذورد ( )  1881 – 1195نو تومذاس كارميذل )   (65)
. 
له  ن إسما يل )  ليه السذبم ( كذان   ير كارميل  ن  قا ته مستمدو من الكتاب المقدس حيف يقال  (66)

إنسانا وحشيا . واستنادا إلا يلك سواع عو أل  و من  ير و أل منه  طلذق صذفة   الوحشذية    لذا العذرب 
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  لقد كانوا رجام وحشيين يند عون عين الفينة والفينذة عقذوو إلذا التشذاجر 
دنم عذذدون وكذذل  لذذوان التشذذاحن العنيذذف . ومذذا كذذان يسذذتطيع    رجذذل  ن يقذذو 

  ن يمتلك القيمة ايخببية والشجا ة .
  و إنكم لتعجعون كيف د وه وا تعروه نعيا ؟

 و لذذم يقذذف وسذذطوم ظذذانرا لوذذم يواجوونذذه ويخاطعونذذه عذذب حاجذذب عينذذه 
وعينوم ،  ير محذاط عذأ  سذر مذن ايسذرار الدينيذة  و  مذوض .  كذان يذر  

ايوامر ونو عينوم .  نعله ، ويقاتل ويستشير ويصدرونو يربع  وعه ويصل  
  ب عد  نوم  دركوا    نوا من الرجال كان .

ولتسذذمه ولتد ذذه مذذا تشذذاع ! إنذذه لذذم يطذذع إمعرطذذورا جلذذيب متوجوذذا م لمذذا 
  طيع نيا الرجل  أل  وب ربعه عنفسه .

ننذذذأل يجذذذذد  ن خو ذذذه  ب ذذذذة و شذذذرين  امذذذذا مذذذن التجذذذذارب الحرجذذذذة  وا 
 لحقيقية   .الصععة يستلزم عال رورو نو ا من العطولة ا

 Bosworth )س   عوزوورف سذميف   قواي جب من يلك ما يقوله ال

Smith ) : 
العقيذذدو ، لقذد كذذان يجمذذع   لقذد كذذان ر يسذا للدولذذة ولجما ذة تذذدين عذنفس 

خذذيبع العاعذذا و ذذروره ،  ر والعاعذذا معذذا ، ولكنذذه عاعذذا عذذدونومقذذام بيصذذسذذلطة 
حذذارس شخصذذأل وم   و حشذذوده وعذذب جذذيش  امذذل وم (67)وبيصذذر عذذب  يلذذق 

رجذذذل كذذذان لذذذه الحذذذق  ذذذأل  ن . لذذذو  ن  مذذذة بذذذوو مذذذن الشذذذرطة وم دخذذذل  اعذذذت 

                                                                                                                                            

نه )    اسذما يل ( يكذون إنسذانا وحشذيا   .  عنأل إسما يل  ليه السبم .  قد جاع  أل الكتاب المقدس   وا 
 ( . 12:  16) التكوين 

( وحذذدو مذذن  ل ما ذذة إلذذا سذذتما ة جنذذد   ذذأل زمذذن بذذدماع الرومذذان   بذذاموس تشذذيمعرز للقذذرن  ) الفيلذذق  (67)
 ( . 1912العشرين   طععة الوند ) 
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يذذد أل  نذذه يحكذذم عذذالحق اإللوذذأل  قذذد كذذان نذذيا الرجذذل نذذو محمذذد .  قذذد كانذذت 
معه جميع السذلطات مذن  يذر  ن يكذون معذه مذا يذد موا  و يحذا ظ  ليوذا . 

 العامة   .وبد كانت عساطة حياته الخاصة متطاعقة ومنسجمة مع حياته 
 محمد الطاهر النقي :

لقد صارت مساحة تقدر عمليون ميل مرعع تحذت تصذر ه ععذد  ذت  مكذة 
. إن سذذيد جزيذذرو العذذرب كذذان يصذذل  نعلذذه ويرتذذق  و ير ذذو مبعسذذه الصذذو ية 
الخشذذنة ويحلذذب الشذذياه ويكذذنس العيذذت ويوبذذد النذذار ويقذذوم عاي مذذال المنزليذذة 

. و أل اييام ايخيرو من حياته كانت  ايخر  التأل يعود عوا إلا الخدم  ادو
المدينذذذة حيذذذف كذذذان يقذذذيم بذذذد صذذذارت  ك ذذذر   نذذذا . وكذذذان الذذذينب والف ذذذة 
متذذو رين  ذذأل كذذل مكذذان . و لذذا الذذر م مذذن الرخذذاع امبتصذذاد  الذذي  كانذذت 
تشذوده المدينذة  ذأل تلذك اييذام  ذ ن  سذاعيعا ك يذرو كانذت تم ذأل مذن  يذر  ن 

 . (68) توبد النار  أل عيت ملك جزيرو العرب
وكان طعامه يقتصر  لا ) ايسودان ( التمر والماع . وكان  نل عيته 
يعيتذذون جذذو ا ليذذال  ديذذدو متعابعذذة ينذذه لذذيس  مذذة طعذذام يأكلونذذه  ذذأل تلذذك 
نمذذذا كذذذان  راشذذذه حصذذذيرا  الليذذذالأل . ولذذذم يكذذذن محمذذذد ينذذذام  لذذذا  ذذذراش و يذذذر وا 

 معظذذم ليلذذه  ذذأل وب ذذامصذذنو ا مذذن  ليذذاف النخذذل ععذذد يذذوم شذذاق طويذذل . 
 . (69)الصبو 

وك يرا مذا كذان ينذد ع إلذا العكذاع عذين يذد  خالقذه طالعذا  ن يمنحذه القذوو 
 للقيام عواجعاته .

                                                 
 يقصد محمدا  عد اهلل ورسوله صلا اهلل  ليه وسلم . ) المترجم ( .  (68)
ذذذلل اسذذتجاعة وطا ذذة يمذذذر رعذذه  ذذذأل القذذرآن الكذذذريم :     (69) مَّ ذذذلف ِإما بفِلذذيب  بلذذ،  يفذذا  فيُّوفذذا الأملزا ذذذففهل  فِو ،  ِم اللايأ ِنصأ

ِتيب  ،  انأقل أ ِمنأهل بفِليب   تَِّل الأقلرأآنف تفرأ رف لفيأِه وف    ) المترجم ( ( 4 - 1 : المزمل )    فوأ ِزدأ  ف
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وكما تيكر لنا الروايات  قد كان صوته يكاد يحذعس عسذعب عكا ذه  يعذدو 
 عد  ي،لأل  لا النار . (71)مرجل  (70)كأنه  زير 

ب ذذا عذذه وكذذان كذذل مذذا يملكذذه يذذوم و اتذذه نذذو ع ذذع درانذذم ، بسذذم منوذذا 
 دين له و  طا العابأل لععض الفقراع اليين جاعوا إلا عيته يطلعون إحسانا .

وال ذوب الذي  كذان يلعسذه حينمذا  ا ذت روحذه إلذا عار وذا كذان عذه ربعذا 
  ديدو .

 ما العيت الي  طالما انتشر منذه النذور إلذا العذالم  كذان معتمذا ينذه لذم 
 يكن  أل المصعا  زيتا .

 الموت : الثبات على المبدأ حتى
لقذذذد ت،يذذذرت الظذذذروف المحيطذذذة عذذذه ولكذذذن نعذذذأل اهلل لذذذم يت،يذذذر . وكانذذذت 
لمحمذذد نفذذس الشخصذذية سذذواع  ذذأل حذذال النصذذر  و الوزيمذذة وسذذواع  ذذأل حالذذة 
القذذوو  و المحنذذة وسذذواع  ذذأل سذذا ة اليسذذر  و العسذذرو .  رسذذل اهلل و نعيذذاأه م 

 يتعدلون كما م تتعدل طرق اهلل وسننه ونواميسه .
 (72)م : محمد األعظ

  أل كتاعه : (73)يقول المأرج الفرنسأل ممارتين 
                                                 

 زا ، و زيذرا ، و زازا : تحذرك وا ذطرب . و )  –) ايزير ( : يقال لجو ه  زيذر : صذوت . و )  ز (   (70)
( : صوات من شدو الحركة  و ال،ليذان ويقذال : )  ز ( الر ذد والقذدر والطذا رو . و )  ز ( القذدر وعوذا :   زا 

 جعلوا ت ز من ال،ليان . ) المعجم الوسيط ( .  
 ) المرجل ( : القدر من الطين المطعوج ،  و النحاس . ) المعجم الوسيط ( .  (71)

ج الفرنسأل ممارتين ملحق عنواية الفصل الراعذع مذن نذيا الكتذاب نيا العنوان وما ععده من كبم المأر   (72)
كوذذامش ، ممذذا يذذرج   نذذه إ ذذا ة مذذن بعذذل المركذذز العذذالمأل للذذد وو اإلسذذبمية  ذذأل درعذذان عجمووريذذة جنذذوب 
إ ريقيذذة . وبذذذد ر ينذذا م تعذذارات  نيذذة جعلذذه  ذذأل المذذتن ايصذذلأل للكتذذاب مذذع وجذذوب التنويذذه  لذذا يلذذك . ) 

 المترجم ( 
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 216. المجلذذذذذد ال ذذذذذانأل    1854طععذذذذذة عذذذذذاريس .   تذذذذذاري  تركيذذذذذا   
 : 211و

 لو  ن  ظم ال،اية 
 وص،ر الوسا ل وبلة الموارد

 والنتا ج المدنشة
نأل  ب ذة معذايير لععقريذة اإلنسذان ،  مذن يجذرأ  لذا مقارنذة    رجذل 

 ديف عمحمد ؟ ظيم  أل التاري  الح
إن  شذذور الرجذذال صذذنعوا ايسذذلحة وشذذر وا القذذوانين وو ذذعوا النظريذذات 

لذو ا تعرنذا  نوذم  سسذوا شذي ا  –و سسوا اإلمعراطوريات  قط .  وم لم يأسسوا 
 ك ر من بو  مادية  و سذلطات ماديذة ك يذرا مذا انوذارت وزالذت  مذام  –ييكر 

   ينوم .
يأ ر  أل الجيوش والتشذريعات  ما نيا الرجل ، محمد ،   نه لم يحرك و 

يسر الحاكمة  قط ولكنه حذرك و  ذر  ذأل مبيذين اواإلمعراطوريات والشعوب و 
والمياع  واآللوذة الزا فذة  (74)زا  اينصاب  الرجال ، عل ايك ر من يلك إنه 

 و  ر  أل ايديان و ير اي كار وام تقادات واينفس .

                                                                                                                                            
ععذد المسذي  (  1191 – 1869)  ( Alphonse de Lamartine )و    لفذونس دو ممذارتين   نذ  (73)

(  1991شا ر وسياسذأل  رنسذأل . يعتعذر  حذذد  كعذر شذعراع المدرسذة الرومانتيكيذة الفرنسذية .   المذورد   ) 
. 
تعذذذارك  ) اينصذذذاب ( : جمذذذع مفذذذرده نصذذذب . ) والنصذذذب ( : مذذذا يذذذيع   ليذذذه ل،يذذذر اهلل . يقذذذول اهلل  (74)

ِب  وتعالا :    لفا النُّصل مفا يلِع ف  ف ويقول خالد الز فرانأل  ذأل مصذحف القادسذية المفسذر  ( 3:  الما دو )  وف
مذا يعذ   لذا النصذب  – ي ذا  –مختصر تفسير الطعر  : ) ومذا يعذ   لذا النصذب ( يعنذأل حذرم  لذيكم 
اينصذذاب ( التذذأل كذذانوا يذذيعحون  ونذذأل ايو ذذان ، وكانذذت حجذذارو تجمذذع ، ويذذيع   ليوذذا   ويقذذول  ي ذذا   )

ذذذيأطفاِن   نذذذدنا   ويقذذذول سذذذعحانه وتعذذذالا :   ذذذِل الشا ذذذٌس ِمذذذنأ  فمف فزأممل ِرجأ ذذذابل وفايأ فنأصف يأِسذذذرل وفايأ ذذذرل وفالأمف مأ ذذذا الأخف ِإنامف
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يعة ،  سذذس محمذذد واسذذتنادا إلذذا كتذذاب كذذل حذذرف منذذه صذذار يم ذذل شذذر 
امتزجذذت  يوذذا  ( spiritual nationality )بوميذذة روحيذذة )  و دينيذذة ( 

 عتولف سويا شعوب من كل لسان ومن كل جنس .
وسذذط السذذأم الشذذديد  إن  كذذرو وحدانيذذة اهلل التذذأل   لنوذذا ونذذاد  عوذذا ود ذذا

 fabulous )الخرا يذة  يذر القاعلذة للتصذديق  (75)مذن النظريذات البنوتيذة 

theologies )  كانذذت  ذذأل نفسذذوا معجذزو عحيذذف  نذذه عمجذذرد  ن صذذر  عوذذا ،
 دمرت جميع ام تقادات الخرا ية القديمة ..

إن صذذلواته ود واتذذه المتصذذلة ، و حادي ذذه ال،يعيذذة  و مناجاتذذه مذذع اهلل ، 
 لذذذا  نذذذه كذذذان وو اتذذذه ونجاحذذذه وانتصذذذاره ععذذذد و اتذذذه ، كلوذذذا  مذذذور م تشذذذود 

 لا إيمان راسذ  منحذه القذوو لكذأل يحيذا شود دجام  و مد يا للنعوو ولكنوا ت
ويجذذدد العقيذذدو . ونذذيه العقيذذدو كانذذت يات شذذقين نمذذا : وحدانيذذة اهلل و ن اهلل 

 )ن  سذماع وصذفات ( ذا ما هلل ) مذذليس كم له شألع .  الشق ايول ي عت لن

what God is )  والشذق اآلخذر ينفذأل  نذه مذا لذيس لذه( what God is 

not )  ...(76) 
                                                                                                                                            

تفِنعلوهل  و ) النصذب (  ي ذذا : مذا نصذذب و عذد مذذن دون اهلل . ) المعجذم الوسذذيط ( .  ( 91:  الما ذذدو )   فذاجأ
 المترجم () 
) البنوت ( : ايلونية ، كما يقال الناسوت : لطعيعة اإلنسذان . و )  لذم البنذوت ( :  لذم يعحذف   (75)

 ذذأل وجذذود اهلل وياتذذه وصذذفاته . ويقذذوم  نذذد المسذذيحيين مقذذام  لذذم الكذذبم  نذذد المسذذلمين وسذذما  ي ذذا  لذذم 
الكذذبم  نذذد المسذذلمين  يذذه نظذذر لمذذا ورد  الرعوعيذذة واإللويذذات ، ) المعجذذم الوسذذيط ( . بلذذت : ومقارنتذذه ععلذذم

  أل الحديف النعو  من النوأل  ن التفكر  أل يات اهلل ينه يأد  إلا الوبك . ) المترجم (  
يعنأل  ن العقيدو اإلسبمية كانت  شمل و دق  يما يتعلق عأسماع اهلل سعحانه وتعالا وصفاته و  عالذه   (76)

تعالا لنفسه من  سذماع وصذفات و  عذال  ذأل القذرآن الكذريم ومذا   عتذه ويلك حين   عتت ما   عته اهلل تعارك و 
لذذه رسذذوله صذذلا اهلل  ليذذه وسذذلم مذذن يلذذك  ذذأل  حادي ذذه . ونفذذت مذذا نفذذاه اهلل تعذذالا  ذذن نفسذذه مذذن  سذذماع 
وصذذفات و  عذذال  ذذأل القذذرآن الكذذريم ومذذا نفذذاه  نذذه رسذذوله صذذلا اهلل  ليذذه وسذذلم مذذن يلذذك  ذذأل  حادي ذذه . ) 

 المترجم ( 
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وخطيب ورسول ومشرا ومقاتذل وسذيد  لذا اي كذار ومحيذأل  كيم  .. ح
ومجذذذذذدد لب تقذذذذذادات المعقولذذذذذة والمنطقيذذذذذة ولذذذذذدين عذذذذذب تما يذذذذذل وم صذذذذذور ، 

وامعراطوريذة  ( terrestrial )ومأسس لعشرين امعراطورية  ر ية  و دنيوية 
 ، نيا نو محمد . ( spiritual )واحدو روحية  و دينية 

أل يمكن  ن تقاس عوا  ظمة العشر يحذق لنذا  ن وو قا لكل المقاييس الت
 نسأل : نل نناك    إنسان   ظم منه ؟  
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 الفصل الخامس

 تراث خالد للعالم
 

 أكثر من أمين :
و    ذذل خلذذق اهلل . وبذذد كذذان ذعذذأن الرجذذل ايمذذين نذذ ننذذاك بذذول مذذأ ور
لقذد كذان إنسذانا عكذل مذا  ذأل الكلمذة مذن معذان .  (77)محمد  ك ر من  مذين . 

 ت سعادو نفسه ور انا  أل التعاطف والتواد والمحعة اإلنسانية .وكان
ا نذو لقد كان الودف من عع ته ورسذالته وكذل ال،ايذة مذن حياتذه ومنتوانذ

نسذذان و ن يزكذذأل اإلنسذذان و ن يعلذذم اإلنسذذان  ن يخذذدم اإلنسذذان و ن يوذذيب اإل
 وعاختصار  ن يجعل من اإلنسان إنسانا متمدنا متح را .

امذذه الوحيذذد والقا ذذدو الواديذذة الوحيذذدو لذذه  ذذأل   كذذاره لقذذد كذذان مصذذدر إلو
 (78)و  عاله نو المصلحة العشرية . و بواله 

                                                 
) ايمذين ( : صذفة مذن صذفات النعذذأل محمذد صذلا اهلل  ليذه وسذلم اشذذتور عوذا عذين النذاس حتذا بعذذل   (77)

ع، ته .  قد  رف عالصادق ايمين . والكلمة التأل استخدموا المألف  أل ايصذل اإلنجليذز  نذأل    ونسذت 
  ( honest )  والمخلذ   ونأل تعنأل ايمين وتعنأل  ي ا الصذادق والمحتذرم والفا ذل والمسذتقيم والصذري

. وكما نو معروف   نوا جميعوا صفات تنطعق  لذا محمذد صذلا اهلل  ليذه وسذلم . وبذد اخترنذا ترجمتوذا 
علفظ ايمين ينوا الصفة التأل اتصف عوا وشاركه اينعياع من بعله  أل امتصاف عوا كما جذاع  ذأل القذرآن 

تف الأقفذِو ُّ  يفذا  فعفذتِ  الكريم  ن موسا  ليه السبم  أل بولذه تعذارك وتعذالا :    رأ ذتفأأجف ذِن اسأ يأذرف مف ذتفأأِجرأهل ِإنا خف اسأ
فِمينل   ) المترجم ( ( 26:  القص  )   ايأ

نحذن نذأمن عذأن القذرآن الكذريم والسذنة النعويذة الصذحيحة القوليذة والفعليذة والتقريريذة وحذأل مذن  نذد اهلل   (78)
ذِن الأوفذوف كما بال اهلل تعارك وتعالا : واصذفا  عذده ورسذوله  ذأل كتاعذه :    ذا يفنأِطذقل  ف مف ذأٌل ،  وف ِإنأ نلذوف ِإما وفحأ

ا ذذِديدل الأقلذذوف ،  يلذذوحف ذذهل شف لامف ذذِض . وبذذال سذذعحانه وتعذذالا :    ( 5 – 3 : لذذنجما )    ف يأ  فسفذذرا الناِعذذألُّ ِإلفذذا عفعأ وفاِ 
ذذرافف  ذذِه  ف لفيأ ذا نفعاذذأفتأ ِعذِه وف فظأوفذذرفهل اللاذهل  ف ذذِدي ا   فلفما وفاِجذِه حف ذذنأ   فزأ ذا نفعاأفنفذذا ِعذِه بفالفذذتأ مف ذذٍض  فلفما ذنأ عفعأ ذذرفضف  ف ذهل وف ف أ عفعأ ف
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متعذاه و يذر متفذاخر إلذا  ععذد الحذدود وكذان منكذرا لقذد كذان محمذد  يذر 
لياته إلا  بصا درجة . وما نأل ايلقذاب التذأل اتخذينا لنفسذه ؟ إنومذا لقعذان 

م رسذذوله . رسذذول نعذذأل م ذذل ك يذذر مذذن  عذذد اهلل ورسذذوله .  عذذده  وم  ذذ  قذذط :
اينعيذذاع  ذذأل كذذل مكذذان مذذن نذذيا العذذالم عع ذذوم معذذروف لنذذا وك يذذرا مذذنوم م 

 (79)نعر وم . 
يا لم يعتقد إنسان ما عأ  من نيه الحقا ق   نذه لذم يعذد مسذلما . إنوذا  وا 

 من شروط إيمان جميع المسلمين .
 يقول  حد الكتاب ال،رعيين :
أل زمنذذه وامحتذذرام  يذذر المحذذدود ذالمحيطذذة  ذذ  إيا نظرنذذا إلذذا الظذذروف 

من  تعا ه له ،   ن  ك ر ايمور إ جازا  أل شأن محمد نو  نه لم يذدا  عذدا 
 القوو  و القدرو  لا  مل المعجزات   .

لقذذذد جذذذرت المعجذذذزات  لذذذا يديذذذه ولكذذذن لذذذيس لكذذذأل ينشذذذر دينذذذه . وكذذذان 
. وكذان يقذول  روالتفسذييعزونا عالكلية إلا اهلل وطربه التذأل نذأل  ذوق العحذف 

 أل ايرض وم  ذأل   لم يكن له كنوز (80)عصراحة وو و  إنه عشر م لوم . 
السماع . ولم يز م  نه يعلم  سرار المستقعل . كل يلك جر   ذأل زمذن كانذت 
تعتعذذذر  يذذذه المعجذذذزات حذذذوادف  اديذذذة ، تجذذذر  عذذذ رادو  بذذذل القديسذذذين بذذذدرا ، 
                                                                                                                                            

ِعيرل  ونو يدل  لا  ن  مة وحذأل آخذر  يذر القذرآن الكذريم  ( 3 : التحريم )    فنأعفأفكف نفيفا بفالف نفعاأفِنألف الأعفِليمل الأخف
وتيذذت القذذرآن وم لذذه معذذه   ) معنذذا يظوذذر اهلل نعيذذه  ليذذه . وكمذذا بذذال صذذلا اهلل  ليذذه وسذذلم :    م إننذذأل  

   الحديف ( . ) المترجم (

كفلاذمف اللاذهل يقول اهلل تعارك وتعالا :     (79) لفيأذكف وف ذولمأ  ف لفيأكف ِمنأ بفعألل وفرلسلب  لفمأ نفقأصلصأ نفانلمأ  ف وفرلسلب  بفدأ بفصفصأ
ِليمذذا   ذذب ِ يوفذا نفذذِييرٌ وفا ِ  وبذال سذذعحانه وتعذذالا :   ( 164 : النسذذاع )   ملوسفذا تفكأ ذذٍة ِإما خف :   ذذاطر )   نأ ِمذنأ  لما

 ) المترجم ( . ( 24
ذا ِإلفولكلذمأ ِإلفذٌه يقول اهلل تعارك وتعالا لنعيه  أل القذرآن الكذريم :     (80) ا ِإلفذألا  فنامف ذا  فنفذا عفشفذٌر ِمذ أللكلمأ يلذوحف بلذلأ ِإنامف

 ) المترجم (  ( 111:  الكوف )  وفاِحٌد 
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خاربذذة الطعيعيذذة سذذواع  ذذأل و نذذدما كذذان الجذذو كلذذه مشذذحونا عاإليمذذان عذذالقوو ال
 جزيرو العرب  و خارجوا .

 التوجه العلمي تركة محمد :
انتعذذاه  تعا ذذه للنظذذر  ذذأل الكذذون وسذذننه حتذذا يفومونوذذا محمذذد لقذذد وجذذه 

 ويقدرون مجد اهلل حق بدره .
 يقول القرآن :

ذذا مِ ِعذذينف    ذذا عفيأنفولمف مف فرأضف وف لفقأنفذذا الساذذمفاوفاِت وفايأ ذذا خف مف ذذا،  (81) وف ذذا  مف لفقأنفانلمف خف
لفملونف  لفِكنا  فكأ فرفنلمأ م يفعأ قَّ وف  ( 39 – 38 : الدخان )   ِإما ِعالأحف

إن العذذالم لذذيس ونمذذا  و خد ذذة وم نذذو مخلذذوق عذذب نذذدف . إنذذه خلذذق 
عذذالحق . إن  ذذدد آيذذات القذذرآن الدا يذذة إلذذا تذذدعر الكذذون نذذأل  ذذدو   ذذعاف 

.. إلذذذذذ  ، مجتمعذذذذذة وعذذذذذد   تلذذذذذك اآليذذذذذات المتعلقذذذذذة عالصذذذذذبو والصذذذذذوم والحذذذذذج
المسذذذلمون عتأ يرنذذذا يبحظذذذون الكذذذون مبحظذذذذة دبيقذذذة وتولذذذد  ذذذن نذذذذيا رو  

 المبحظة والتجرعة العلمية التأل لم تكن معرو ة لقدماع اليونانيين .
كتذب مألفاتذذه  ذأل  لذم النعذذات   ذالم النعذذات المسذلم (82)إن اعذن العيطذار 

 )د وصذذذفه   مذذذاير   ن جمذذذع النعاتذذذات مذذذن جميذذذع  نحذذذاع العذذذالم وبذذذععذذذد  

Mayer )  ذأل كتاعذه ( Gesch der Botanika )  عأنذه  حذد  عذرز  لمذاع
 الصنا ة .

                                                 
ق كله نو من  جل ندف حكذيم  ذادل . ولكذن النذاس  ذادو م يذدركون وم يفومذون يلذك ، ينوذم الخل  (81)

من،مسذذذون  ذذذأل جولوذذذم وحمذذذابتوم و نذذذوا وم ) المألذذذف  و المركذذذز العذذذالمأل للذذذد وو اإلسذذذبمية  ذذذأل درعذذذان 
 عجموورية جنوب إ ريقية ( .

 ملحوظة : نيا كبم المألف الوندوسأل .

ععذذد المسذذذي  ( :  ذذذالم  1248د   ) المعذذذروف عذذذاعن العيطذذار ( ) تذذذو ا  ذذذام نذذو    عذذذد اهلل عذذذن  حمذذ  (82)
 (   1991نعات  رعأل  شور مصنفاته :   ايدوية المفردو   .   المورد   ) 
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مذذذدو  رععذذذين سذذذنة لجمذذذع العينذذذات الخاصذذذة ععلذذذم  (83)وارتحذذذل العيرونذذذأل 
المعادن . وبد رصد  لماع الفلذك المسذلمون ععذض المشذاندات الدبيقذة  لذا 

مألفاتذه  ذأل  لذم  (84)رسذطو امتداد  ك ر من ا نتأل  شرو سنة ، عينمذا كتذب  
الطعيعة عدون إجراع تجرعة واحدو . وكتب ع نمال  أل التاري  الطعيعأل مقررا 
 ن للنسذذذان  سذذذنانا  ك ذذذر مذذذن الحيذذذوان عذذذدون  ن يكلذذذف نفسذذذه  نذذذاع التحقذذذق 

 عالتجرعة من نيه الحقيقة التأل يمكن إ عاتوا ععساطة شديدو .
 الغرب مدين للعرب في العلوم :

  ظذذم خعيذذر  ذذأل  لذذم التشذذري  التقليذذد  عذذأن الفذذك  (85)    خعذذر   جذذالين
السذذذفلأل يتكذذذون مذذذن  ظمتذذذين . وبذذذد ظذذذل نذذذيا التقريذذذر مقعذذذوم عذذذب ا تذذذراض 

 نسان .اللطيف مشقة  ح  الويكل العظمأل لللقرون حتا تجشم  عد 
كتاعه المعذروف     أل ( Robert Briffault )ويعطأل   روعر عريفو   

 ذدو  م لذة  خذر   ( The Making of Humanity )صذنا ة العشذرية   
 مشاعوة  م يقرر :

  إن ديذذن  لمنذذا للعذذرب م يكمذذن  ذذأل امكتشذذا ات الم يذذرو  و النظريذذات 
عشألع   ظم من يلك عك ير . إنه  (86)ال ورية . إن العلم مدين ل قا ة العرب 

                                                 
ععذذد المسذذي  ( : مذذأرج وريا ذذأل و ذذالم  لكذذأل  رعذذأل . بذذال عذذأن ايرض  1148 – 913العيرونذذأل )   (83)

 . ( 1991تدور حول محورنا .   المورد   ) 

بعل ميبد المسي  ( :  يلسوف يونانأل . يعد واحذدا مذن   ظذم الفبسذفة  ذأل  322 – 384 رسطو )   (84)
 ( . 1991جميع العصور .   المورد   ) 

يونذذذانأل . يعذذذد  حذذذد  كعذذذر ايطعذذذاع  ذذذأل العصذذذور القديمذذذة    ؟م ( : طعيذذذب 199 – 129جذذذالينوس )   (85)
 م ( .  1991المورد   ) 

ا ة العرب وح ارتوم  ير القرآن واإلسبم .  نظر  كتاب   التراف العرعذأل للح ذارو ما نو مصدر  ق (86)
ال،رعية   تأليف   روم مندو   وسوف نقوم عترجمته والتعليق  ليه ععون اهلل بريعذا إن شذاع اهلل . ) المتذرجم 

  ) 
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مذذدين لوذذذا عوجذذذوده   . ويقذذذول نفذذس المألذذذف :   إن بذذذدماع اليونذذذانيين نظمذذذوا 
ا ورتعذذوا منوجيذذا و ممذذوا وو ذذعوا النظريذذات ولكذذن ايسذذاليب والطذذرق وصذذنفو 

المتأنيذة  ذذأل العحذذف وتجميذع العلذذم اإليجذذاعأل  و الحقيقذأل وطذذرق العلذذم الدبيقذذة 
والمبحظة الدبيقة والممتدو والعحف التجريعأل ، كلوا  مذور ععيذدو  ذن المذزا  

يجة لطرق جديذدو اليونانأل ومخالفة له . إن ما نسميه  لما نشأ  أل  وروعا نت
للعحذذذذذذف ونتيجذذذذذذة لطريقذذذذذذة التجرعذذذذذذذة والمبحظذذذذذذة والقيذذذذذذاس ونتيجذذذذذذة لتطذذذذذذذور 

شكل لم يكن معرو ذا لليونذانيين ... إن نذيه الذرو  وتلذك الطذرق عالريا يات 
  دخلت إلا العالم ايوروعأل للمرو ايولا عواسطة العرب   .
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 الفصل السادس

 محمد رسول هللا
 

 : اإلسالم طريقة كاملة للحياة
إن نفذذذس الصذذذفة العمليذذذة لتعذذذاليم النعذذذأل محمذذذد نذذذأل التذذذأل ولاذذذدت الذذذرو  
 العملية وجعلت  ي ا اي مال اليومية وما يسما عايمور الدنيوية مقدسة .

ولكذن كلمذة   الععذادو  (87)إن القرآن يقول إن اهلل خلق اإلنسان ليععذده . 
حذذدنا ولكذذن   ننذذا لوذذا دملذذة خاصذذة .  ععذذادو اهلل م تقتصذذر  لذذا الصذذبو و 

ذل عوذدف الفذوز ونذو  ذأل مصذلحة العشذر يذدخل  ذأل  كل  مل ير ذأل اهلل يلعمف
 نطاق نيه الكلمة .

إن اإلسبم يقدس الحياو وكذل سذعأل وكفذا   ذأل الحيذاو ، طالمذا  ن نذيا 
 الكفا  ويلك السعأل  لِملف عأمانة وصدق و دل ونوايا مخلصة .

دينذذذأل ومذذذا نذذذو  واإلسذذذبم يل،ذذذأل الفصذذذل  و التمييذذذز القذذذديم عذذذين مذذذا نذذذو
دنيو  .  القرآن يقول إنك إيا  كلت ايشياع الطيعة وشكرت اهلل  ليوا ،  ذ ن 
نذذيا يعذذد  مذذب مذذن   مذذال الععذذادو . وننذذاك مقولذذة لنعذذأل اإلسذذبم عذذأن اللقمذذة 
التأل ي عوا المرع  أل  م زوجته نأل من   مال العر التأل ي يعذه اهلل  ليوذا . 

ن الذذي  يق ذذأل شذذووته يذذأجره اهلل  ليوذذا وننذذاك حذذدي ا نعويذذا آخذذر معنذذاه :   إ
طالمذذا  تانذذا مذذن طريذذق حذذبل   .  تعجذذب  حذذد المسذذتمعين إليذذه بذذا ب :   يذذا 
نعذذأل اهلل إنمذذا نذذو يسذذتجيب لشذذوواته   .  أجاعذذه النعذذأل عمذذا معنذذاه    ر يذذت إن 

                                                 
نأسف ِإما يقذول اهلل تعارك وتعالا :     (87) لفقأتل الأِجنا وفايأِ مفا خف   ) المترجم (  ( 56 : رياتاالي )    ِليفعأعلدلونِ وف
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 تانا  ن طريق حرام  ما كان  ليه وزر ؟  كيلك إن  تانا من طريق حبل 
 .كان له  يوا  جر   

 التعاليم السامقة :
إن نيا الفوم الجديد للدين  لا  نه يجذب  ن يوذتم عتحسذين نذيه الحيذاو 

 ) ذذذذذذوق الدنيويذذذذذة  و العلويذذذذذة   ك ذذذذذر مذذذذذن انحصذذذذذار انتمامذذذذذه عذذذذذايمور

supermundane )  د  إلذذا توجذذه جديذذد للقذذيم ايخببيذذة . إن التذذأ ير  ،
اليوميذذذة وسذذذلطته ال اعذذذت  لذذذا العببذذذات المشذذذتركة للعشذذذر  ذذذأل  مذذذور الحيذذذاو 

الشذذذذديدو  لذذذذا الجمذذذذانير وتنظيمذذذذه لفوموذذذذم للحقذذذذوق والواجعذذذذات وصذذذذبحيته 
 للفيلسذذوف الحكذذيم  لذذا حذذد سذذواع ، نذذألوموا قتذذه للنسذذان العذذدا أل الجانذذل و 
 معالم مميزو لتعاليم نعأل اإلسبم .

 اإلسالم الصحيح والعمل الصالح هما األساس :
نذذيا التأكيذذد والتركيذذز  لذذا  يجذذب ايخذذي  ذذأل ام تعذذار ععنايذذة عال،ذذة  ن

 اي مال الصالحة  أل اإلسبم ليس  لا حساب صحة اإليمان .
وعينما تعظم إحد  الميانب الفكرية الك يرو اإليمان  لا حساب العمذل 

الصذذحي   وتحذذض ايخذذر   لذذا اي مذذال المختلفذذة عمذذا ي ذذر عاإليمذذان (88)
                                                 

نيه نأل مسيحية عولس كما شرحوا  ذأل رسذا له التذأل عل،ذت  رعذع  شذرو رسذالة  و سذفرا مذن عذين سذعع   (88)
و شرين سفرا نأل مجموا  سفار كتاب المسيحيين المقدس المعروف عالعود الجديذد . واشذتور عذولس علقذب 

المسذذيحيون  ي ذذا  لذذا تبميذذي المسذذي  اإل نذذأل  شذذر الذذيين ينسذذب إليذذه  الذذي  يطلقذذه و اللقذذبالرسذذول ونذذ
اختيارنم . وعولس نيا ليس من تبميي المسي  عل ولم يشذانده ولذم يتلذق منذه حر ذا واحذدا مذن اإلنجيذل عذل 
كان م طودا يتعا ه . ونو الي  تزخر رسذا له عمذا يخلذف تعذاليم المسذي   ليذه السذبم والنعيذين مذن بعلذه 

  نقذذذض الوصذذذايا والنذذذاموس  و الشذذذريعة و حذذذل  تعذذذاا المسذذذي  مذذذن التكذذذاليف واي مذذذال وبذذذال  ن ونذذذو الذذذي
اإلنسذان م يتعذذرر عاي مذذال  و عحفذظ النذذاموس ولكذذن عاإليمذان : عيسذذوا اعذذن اهلل الوحيذد المصذذلوب . وبذذال 

يذذاه مطلوعذذا . ونذذو الذذي  اد ذذا ا تذذراع وكذذيعا رأ  يذذة المسذذي  ععذذد إنذذه لذذم يزمذذع  ن يعذذرف شذذي ا إم المسذذي  وا 
ر عه و نه اختاره و رسله إلذا ايمميذين . و ن اهلل   ذرزه )    اختذاره ( ونذو لذم يذزل جنينذا  ذأل عطذن  مذه ؟! 
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الوسذذذيلة  ذذذأل ، نجذذذد اإلسذذذبم معنذذذأل  لذذذا صذذذحة اإليمذذذان واي مذذذال .   (89)
اإلسبم تستو  مع ال،اية  أل  نميتوا وال،ايذة تما ذل الوسذيلة  ذأل خطورتوذا . 

 إنوما يعتعران وحدو   وية . ونما يعيشان ويزدنران معا .
وكبنمذذا ي ذذمحبن وينتويذذان حذذين نفصذذلوما  ذذن عع ذذوما الذذععض . 
 إننذذا  ذذأل اإلسذذبم م يمكننذذا  ن نفصذذل اإليمذذان  ذذن العمذذل .  ذذالعلم الصذذحي 

 يجب  ن يترجم إلا  مل صحي  حتا تأتأل النتا ج الصحيحة المرجوو .
ِس نلذذزلم     دفوأ ناذذاتل الأِفذذرأ اِت كفانفذذتأ لفولذذمأ جف ذذاِلحف ِمللذذوا الصا نلذذوا وف ف    ِإنا الاذذِيينف آمف

(90) 

                                                                                                                                            

كما تزخر رسا ل عولس عالعقا د والتعذاليم الو نيذة وعالنفذاق وام ذطراب والتيعذيب . وبذد وصذفه  حذد تبميذي 
عالوذذذييان وعذذذأن براعاتذذذه الك يذذذرو  ذذذأل كتذذذب الفبسذذذفة المسذذذي   ليذذذه السذذذبم  ذذذأل إحذذذد   سذذذفار العوذذذد الجديذذذد 

و سذذاطير ايولذذين بذذد   سذذدت  قلذذه . إن مبيذذين المسذذيحيين يقدسذذون عذذولس ويقدمونذذه حتذذا  لذذا المسذذي  
نفسه ، سيد عولس ومذومه ورعذه  ذأل ز مذه . وبذد حذير المسذي  مذن  نعيذاع كيعذة ورسذل كيعذة وبذال :    مذن 

:  5م الناس نكيا يد ا    ص،ر    أل ملكذوت السذموات   ) متذا نقض إحد  نيه الوصايا الص،ر  و ل
( . ونذيا نذذو  ذين مذذا  علذه عذذولس  وذو ايولذذا عذيلك اللقذذب كمذا بذذال سذيده .  ذذب شذك  ن عذذولس نذذو    18

ايصذذ،ر    ذذأل ملكذذوت اهلل ونذذو   الرسذذول الكذذياب   ونذذو    ذذد المسذذي    . وم شذذك  ن عذذولس نذذو معذذدل 
عشر عه كمذا يعتقذد  ك ذر المسذيحيون الم ذللون . راجذع تعليقنذا  لذا كتذاب    دين المسي  وليس   ظم من

الخمر عين المسيحية واإلسبم   تذأليف  حمذد ديذدات والمركذز العذالمأل للذد وو اإلسذبمية عجمووريذة جنذوب 
( عالوامش وبد بمت عترجمته والتعليق  ليه وصذدر  ذن دار المختذار اإلسذبمأل  14 – 12إ ريقية )   

لسذذلة   مكتعذذة ديذذدات   . وانظذذر كتذذاب   حقيقذذة التعشذذير عذذين الما ذذأل والحا ذذر   ليسذذتاي اللذذواع  ذذمن س
 الموندس  حمد  عد الوناب . نشر مكتعة ونعة عالقانرو . ) المترجم (     

كما نو حال اليوود اليين يعال،ون  أل التقيد الشديد عايشذكال الخارجيذة  ذأل الذدين وعذالطقوس الدينيذة   (89)
لوم إلا اإلتعاا الحر أل للشريعة مذع تجذانلوم لقصذدنا ومعنانذا الحقيقذأل وتنا يوذا مذع اإليمذان الصذحي  ومي

مذذن كتذذاب   المسذذي   ذذأل اإلسذذبم   تذذأليف  حمذذد ديذذدات . وبذذد بمذذت عترجمتذذه والتعليذذق  188. راجذذع   
  ليه وصدر  ن دار المختار اإلسبمأل  من سلسلة ) مكتعة ديدات ( ) المترجم (

   111الكوف :   (90)
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وكم وردت م ل نيه الكلمات  أل القرآن ؟ لذيس  بذل مذن خمسذين مذرو . 
 مرارا وتكرارا . ترددت م ل نيه الكلمات  أل القرآن

إن التفكذذر  و التذذدعر  مذذر مطلذذوب  ذذأل اإلسذذبم ولكذذن مجذذرد التفكذذر  و 
 التدعر ليس نو الودف .

إن الذذذذيين آمنذذذذوا ولذذذذم يعملذذذذوا شذذذذي ا م يمكذذذذن  ن يكذذذذون لوذذذذم وجذذذذود  ذذذذأل 
 اإلسبم .

  ما اليين آمنوا  م  ملوا السي ات  قد وبعوا  أل تنابض شديد .
م المجاندو وليس شر ا يننيا  و نظريا إن الشرا اإللوأل نو شرا يستلز 

. 
( Divine law is the law of effort and not of ideals ) 

إنه يود  الناس إلا طريق امرتقاع السرمد  من العلم إلا العمل ومن 
 العمل إلا الر ا .

 : (91)اهلل لم يكن كفوا أحد 
قا يذذا نشذذأ  نذذه العمذذل الصذذال  تليولكذذن مذذا نذذو اإليمذذان الصذذحي  الذذي  

 ويسفر  نوما الر ا الكامل ؟
  أل اإلسبم نذأل وحدانيذة اهلل . إنإن العقيدو الر يسية والتعليم الر يسأل 

، نذذذأل ايسذذذاس الذذذي  يتوبذذذف  ليوذذذا جميذذذع  (92)شذذذوادو  ن : م إلذذذه إم اهلل 
 تعاليم اإلسبم وممارساته .

                                                 
دٌ     (91) مفدل ،  بللأ نلوف اللاهل  فحف لفمأ يلولفدأ ،  اللاهل الصا لفمأ يفكل ،  لفمأ يفِلدأ وف دٌ ذوف  (   4 – 1 : امخب  )   نأ لفهل كلفلوا   فحف
إن ايسذذاس ايول الذذي  عنذذأل  ليذذه اإلسذذبم نذذو   شذذوادو  ن م إلذذه إم اهلل و ن محمذذدا رسذذول اهلل   .   (92)

 اع  أل الحديف المشوور   عنأل اإلسبم  لا خمس ... إل    . ) المترجم (كما ج
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ة ليس  قط  يما يخت  عياته اإللوي، ليس كم له شألع  (93)إن اهلل  رد 
 ولكن  ي ا  يما يخت  عصفاته اإللوية .

كمذا  (94)و يما يتعلق عصفات اهلل   ن اإلسبم يتخذي مسذلكا وسذطا بيمذا 
 نو شأنه  أل ايمور ايخر   ي ا .

 اإلسبم يعطل من جوة الفكرو التذأل تسذلب  و تجذرد الذيات اإللويذة مذن 
 ة .كل صفة وير ض من جوة  خر  الفكرو التأل تشعوه عايشياع المادي

ٌع   والقرآن يصر  من جوة  نه  ومذن جوذة  خذر   (95)  لفيأسف كفِم أِلِه شفألأ
يأكد  نه سميع عصير  ليم . إنه الملك المنزه  ن العيب والخطذأ والذنق  . 
وملكوته الي  نو مظور مذن مظذانر بوتذه ، يقذوم  لذا القسذطاس والعذدل . 

 و الرحمن الرحيم . ونو  لا كل شألع حفيظ .ذون
م يقف  ند نيا الحد عوذيا التقريذر اإل عذاتأل ، عذل إنذه يم ذأل  واإلسبم

 ي ذذيف جانذذب النفذذأل للمسذذألة .  ذذب  –الخاصذذة  ونذذيه نذذأل  ك ذذر مميزاتذذه –
 (96)يوجذذد  حذذد  يذذر اهلل حفذذيظ  لذذا كذذل شذذألع . ونذذو الجعذذار . ونذذو يجعذذر 

كذذل كسذذر وم يوجذذد  حذذد  يذذر اهلل يجعذذر كذذل كسذذر . ونذذو الذذي  يخلذذف  لذذا 
 مقدار الخسارو . خلقه موما كان

،  (97) ب إله إم اهلل المنزه  ذن الحاجذة ، خذالق ايجسذاد وعذارئ الناسفذم 
 مالك يوم الدين .

                                                 
 ) الفرد ( : المتفرد المتوحد . ) المعجم الوسيط (  (93)

يفِلذكف  . وايمذة القّيمذة : المسذتقيمة المعتدلذة . و ذأل التنزيذل العزيذز :  : مسذتقيم ) القّيم ( :  مذر بذّيم   (94) وف
 ) المعجم الوسيط ( . ( 5:  ةالعين )   ِدينل الأقفيَّمفةِ 

ٌع وفنلوف الساِميعل الأعفِصيرل     (95)    ( الشور من سورو  11من اآلية  )   لفيأسف كفِم أِلِه شفألأ

 ) جعر ( : العظم الكسير جعرا وجعورا وجعارو :  صلحه . ) المعجم الوسيط ( .  (96)

 ن حأل  يه رو  . ) المعجم الوسيط ( ) النسم ( : ) جمع واحدو ) النسمة ( : ) ونأل ( كل كا   (97)
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 جز نيا المعنا عقوله :والقرآن يو 
نفا ذوا اللاهف  فِو ادأ ل ذبلِل ادأ ل    سأ مفاعل الأحل فسأ مفنف  فّيا  مفا تفدأ لوا  فلفهل ايأ  )  وا الراحأ

 . ( 111:  سراعاإل
 مكانة البشر بين الخلق :

 يقول القرآن  ن مكانة اإلنسان عالنسعة للكون : 
ذِلِه    ِلتفعأتف،لذوا ِمذنأ  ف أ ِرِه وف ِر ف الأفللأذكل ِ يذِه ِعذأفمأ رف ِلتفجأ رف لفكلمل الأعفحأ اللاهل الاِي  سفخا

ونف  كلرل لفعفلاكلمأ تفشأ ذا ،  وف مف ذا ِ ذأل الساذمفاوفاِت وف رف لفكلذمأ مف سفخا ِميعذا  ِمنأذهل وف ِض جف فرأ ِ ذأل ايأ
ونف  ٍم يفتفففكارل ياٍت ِلقفوأ   ( 13 ، 12 : الجا ذية )   ِإنا ِ أل يفِلكف آلف

  ما  ن مكانة اإلنسان عالنسعة هلل  يقول القرآن :
ٍع بفِديرٌ    لفا كللَّ شفألأ تف ،  تفعفارفكف الاِي  ِعيفِدِه الأمللأكل وفنلوف  ف ذوأ لفذقف الأمف الاِي  خف

سفنل  فمفب  وفنلوف الأعفِزيزل الأ،ففلورل  (98) كلمأ  فيُّكلمأ  فحأ للوف يفاوف ِليفعأ  1 : الملك ) (99)   وفالأحف
، 2 )  

 علا الر م مما يتمتع عه اإلنسان إلا حد ما من حريذة اإلرادو  ذ ن كذل 
يظذل يعذيش  ذأل ظذل ظذروف خاصذة خارجذة و امرئ يولد  أل ظروف خاصة 
إنوذا إرادتذأل  ن    ن اهلل يقول  أل نيا الصذدد ، ن سيطرته ، وو قا للسبم 

 خلذذذق كذذذل إنسذذذان  ذذذأل ظذذذل الظذذذروف التذذذأل  ر   نوذذذا اي  ذذذل لذذذه . والعشذذذر 
القاصذذذرون المحذذذدود  العقذذذل والعمذذذر م يسذذذتطيعون  وذذذم السذذذنن الكونيذذذة  و 

                                                 
او . كمذا  نذه مخلذوق . ولذيلك يذحالمذوت  ذأل نذيا المو ذع مقذدم  لذا ال  خلق الموت والحيذاو   : إن   (98)

  وو ليس مجرد حالة سلعية . ) المألف (

اآليذذة يذذة ال انيذذة  قذذط مذذن سذذورو الملذذك ولزيذذادو اإلي ذذا  و وذذم السذذياق ر ينذذا إيذذراد  ورد المألذذف ننذذا اآل  (99)
 ايولا  ي ا . ليا لزم التنويه . ) المترجم (
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التذذذذدعير اإللوذذذذأل  ومذذذذا كذذذذامب . ولكنذذذذأل عكذذذذل تأكيذذذذد سذذذذأعلوكم عذذذذال،نا والفقذذذذر 
 والخفض . وعالصحة والمرض وعالر ع

إلنسذان ومذن سذا ة يخذر  .  ريقتأل  أل امعذتبع تختلذف مذن إنسذانوط
 ولكن م تيأسوا  ند الفقر .

 ما نذيه الحيذاو إم مرحلذة زا لذة  (100)وم تلجأوا إلا الوسا ل المحرمة . 
 م محالة .

وم تنسذذوا اهلل  ذذأل ال،نذذا ،  مذذا   طذذاك اهلل إنمذذا نذذو  لذذا سذذعيل ايمانذذة 
 . و نت دا ما  عدا  أل اختعار و أل كل لحظة  أل امتحان . (101) و الوديعة 

نما  لذيوم  و أل نيه الحياو الدنيا   ليس لوم  ن يعقلوا العلل وايسعاب وا 
  ن يعملوا  م يموتوا   .

يا مذذت  مذذت  لذذا مذذنوج اهلل  و   ذذ يا  شذذت  عذذش  ذذأل توا ذذق مذذع اهلل وا 
  أل سعيل اهلل .

. ولكذن نذيا النذوا  lism )( Fata (102)ولتسمأل نيا التصور عالجعريذة 
من الجعرية نو حالة من الجود الشديد المتزايد الي  يجعلك دا ما يقظا حيرا 

. 

                                                 
وفِ  يقذذذول اهلل تعذذذارك وتعذذذالا :    (100) ذذذانف  فِقيذذذرا   فلأيفأأكلذذذلأ ِعذذذالأمفعأرل ذذذنأ كف مف ذذذتفعأِففأ وف ِنّيذذذا   فلأيفسأ ذذذانف  ف ذذذنأ كف مف  )  .  وف

   ( 6:  النساع
ٍم ويقول اهلل سعحانه وتعالا :    ِرمفناكلمأ شفنفونل بفوأ ِدللوا نلوف  فبأرفبل ِللتاقأذوف  وفم يفجأ لفا  فما تفعأِدللوا ا أ مذن اآليذة  )   ف

 . ( الما دومن سورو  8

لفِفينف ِ يِه  يقول اهلل تعارك وتعالا :    (101) تفخأ عفلفكلمأ ملسأ  . ( الحديدن سورو ذم 1ن اآلية ذم )  وف فنأِفقلوا ِمماا جف
نما نو القدر   (102) قذدر خيذره وشذره .  اإلنسذان .  أحد  ركان اإليمان  ن تذأمن عالم جعرية  أل اإلسبم وا 

نمذا نذو   ميسذر لمذا خلذق لذه   . ولمذن  راد امسذتزادو ليس مسي را  لا اإلطبق وم مخيرا  لا اإلطبق وا 
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وم تعتعر نيه الحياو الدنيا الزا لذة منتوذا الوجذود العشذر  .  ونذاك حيذاو 
ععد الموت ونأل حيذاو خالذدو . إن الحيذاو ععذد المذوت نذأل مجذرد وصذلة رعذط 

 (103)،ا عة للحياو .  و عاب يفت   لا الحقيقة ال
،  (104)كذان  ذ يب يحذدف   ذرا عابيذا  وكل  مذل  ذأل الحيذاو الذدنيا مومذا

 (105)ويتم تسجيله عدبة عطريقة ما . 
 الدنيا إعداد لآلخرة :

ولكن ك يرا منوا يخفذا  ليذك . وسذوف  إن ععض طرق اهلل معرو ة لك
 ينكشذف ويت ذذ   مامذذك  ذأل اآلخذذرو مذذا كذان مسذذتورا منذذك ومخفيذا داخلذذك  ذذأل

                                                                                                                                            

الق ذاع والقذدر والحكمذة والتعليذل    إلذا كتذاب   شذفاع العليذل  ذأل مسذا ل  أل نذيه المسذألة الخطيذرو  ليرجذع
 الجوزية . ) المترجم (معن بيم 

ِمذذنأ  رعمذذا يقصذذد ننذذا الحيذذاو العرزخيذذة التذذأل  شذذار إليوذذا القذذرآن الكذذريم  ذذأل بولذذه تعذذارك وتعذذالا :     (103) وف
ِم يلعأعف لونف  زفٌج ِإلفا يفوأ رفاِ ِومأ عفرأ مذن سذورو المذأمنين ( . بذال خالذد الز فرانذأل  ذأل مصذحف  111من اآلية  )   وف

 حاجز : ونأل الفترو عين الععف والموت   .(  ير الطعر  :   ) عرزجسر مختصر تفسالقادسية المف
مف تفقلذذومل الساذذا فةل وبذذال تعذذارك وتعذذالا  ذذن  ر ذذون و نذذل طا تذذه :    يفذذوأ ِشذذّيا  وف ذذدلّوا  وف ف لفيأوفذذا  ل ذذونف  ف الناذذارل يلعأرف ل

نف  فشفدا الأعفيفابِ  ِخللوا آلف ِ رأ فوأ حذديف  ن   القعذر رو ذة مذن ريذاض الجنذة . وجاع  ذأل ال ( 46 :  ا ر )    فدأ
حفذذذرو مذذذن حفذذذر النذذذار   . ممذذذا يذذذدل  لذذذا  ن المذذذوتا ينعمذذذون  و يعذذذيعون  ذذذأل بعذذذورنم  ذذذأل نذذذيه الحيذذذاو  و 

العرزخية إلذا يذوم الععذف ونذو يذوم القيامذة حيذف يععذ وم اهلل تعذارك وتعذالا . ويخلذد المعع ذون إي م مذوت   
لولفا  تفةف ايأ   أل الجنة و ريق  أل السعير . ) المترجم (   ريق ِإما الأمفوأ

يأرا  يفرفهل يقول تعارك وتعالا :     (104) ذلأ ِم أقفذالف يفراٍو شفذّرا  يفذرفهل ،   فمفنأ يفعأمفلأ ِم أقفالف يفراٍو خف ذنأ يفعأمف مف  : الزلزلذة )   وف
1  ،8 )    
نا ريم عقولذه تعذارك وتعذالا :   ويلذك عواسذطة المب كذة الحفظذة الكذرام الذيين  شذار إلذيوم القذرآن الكذ  (105) وفاِ 

اِ ِظينف  لفيأكلمأ لفحف ذا تففأعفللذونف ،  ِكرفاما  كفاِتِعينف ،   ف لفملذونف مف  وبولذه سذعحانه وتعذالا    ( 12 – 11 : امنفطذار )   يفعأ
تلعلونف  ذ وبوله تعارك وتعذالا  (  81:  الزخرف )   عفلفا وفرلسلللنفا لفدفيأِومأ يفكأ تلعلذونف بلذِل اللاذهل  فسأ ذلفنفا يفكأ ذرا  ِإنا رلسل رفال مفكأ

ونف  كلرل  (   21:  يونس )   مفا تفمأ
ذِة ِكتفاعذا  يفلأقفذاهل مفنأشلذورا  وبوله تعالا :    مف الأِقيفامف ذِر ل لفذهل يفذوأ نلخأ نفاهل طفاِ رفهل ِ أل  لنلِقِه وف مأ كللا ِإنأسفاٍن  فلأزف ابأذرف أ ِكتفاعفذكف ،  وف
مف  ِسيعا   كفففا ِعنففأِسكف الأيفوأ لفيأكف حف  (   14،  13 : سراعاإل )    ف
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نذذيه الحيذذاو الذذدنيا . وسذذوف يسذذعد المحسذذنون عذذأنعم اهلل ممذذا م  ذذين ر ت وم 
  ين سمعت وم خطر  لا بلب عشر .

 وسوف يتقدمون وسوف يرتقون  يعل،ون الدرجات العب من الجنة .
و ول ذذك الذذيين   ذذا وا الفرصذذة  ذذأل نذذيه الحيذذاو الذذدنيا سذذوف يخ ذذعون 

ويخ عون لفترو تطوير من الينوب  للسنة الحتمية عأن ييوبوا وعال ما كسعوا
 التأل  ملتوا  يديوم .

والحذذير كذذل الحذذير  ذذ ن الحسذذاب  سذذير . إنذذه يمكنذذك  ن تتحمذذل ايلذذم 
ولذذن تسذذتطيع  (106)الجسذذد  إلذذا حذذد مذذا . ولكذذن العذذياب الروحذذأل نذذو جوذذنم 

 تحمله .
التذأل  (107)ولتجاندن  أل نيه الحياو الدنيا نز ات النفس ايمارو عالسذوع 

يذذذك  لذذذا ارتكذذذاب الظلذذذم . ولتصذذذلن إلذذذا المرحلذذذة التاليذذذة حينمذذذا ت،ويذذذك وت،ر 

                                                 
ف والحشر عالجسد والرو  . وممذا يذدل  لذا  ن  ذياب عإن  ياب جونم ماد  ومعنو   ي ا .  الع  (106)

ِحيمذذذا  جوذذذنم مذذذاد  بذذذول اهلل تعذذذارك وتعذذذالا :    ذذذام  وفجف ذذذيفاعا   فِليمذذذا  ،  ِإنا لفذذذدفيأنفا  فنأكف ذذذٍة وف ف طفعفامذذذا  يفا  لصا  )   وف
للذذودلنلمأ وبولذذه تعذذالا :    ( 13،  12 : المزمذذل ذذا نفِ ذذجفتأ جل ذذِليِومأ نفذذارا  كللامف فف نلصأ وا ِعويفاِتنفذذا سفذذوأ ِإنا الاذذِيينف كفففذذرل

ِكيما   للودا   فيأرفنفا ِليفيلوبلوا الأعفيفابف ِإنا اللاهف كفانف  فِزيزا  حف كفذبا لفذِ نأ وبذال تعذالا :    ( 56 : النساع )   عفدالأنفانلمأ جل
ذذففعا  ِعالنااِصذذيفةِ  اِط فذذةٍ ،  لفذذمأ يفنأتفذذِه لفنفسأ سلذذقلوا  وبذذال تعذذارك وتعذذالا :   ( 16 ، 15 : العلذذق )   نفاِصذذيفٍة كفاِيعفذذٍة خف وف
عفاعفنلمأ  ِميما   فقفطاعف  فمأ لفيأذهِ وبال سعحانه وتعالا    ( محمدمن الخامسة  شرو من سورو  )   مفاع  حف   فشفاِرعلونف  ف

ِمذذيمِ  بف الأِوذذيمِ ،  ِمذذنف الأحف ذذاِرعلونف شلذذرأ مف الذذدَّينِ ،   فشف للولمأ يفذذوأ ِإنا    وبذذال تعذذالا : ( 56 – 54 : الوابعذذة )   نفذذيفا نلذذزل
بُّومِ  رفتف الزا فِ يمِ ،  شفجف ِلأل ِ أل الأعلطلونِ ،  طفعفامل ايأ ِميمِ ،  كفالأملوأِل يف،أ ِتللوهل ِإلفذ،  كف،فلأأِل الأحف يلوهل  فا أ ِحذيمِ خل  ا سفذوفاِع الأجف

ِمذذيمِ ،  ذذيفاِب الأحف قف رف أِسذذِه ِمذذنأ  ف ذذعُّوا  فذذوأ ذذِريمل ،   لذذما صل وبذذال  ( 49 – 43 : الذذدخان )   يلقأ ِإناذذكف  فنأذذتف الأعفِزيذذزل الأكف
ِديذدٍ تعالا :    لفولمأ مفقفاِمعل ِمذنأ حف . كمذا  ن  ذياب جوذنم بذد يكذون معنويذا  ي ذا ونذو مذا  ( 21 : الحذج )   وف

ِريذقِ    ر إليه بوله تعالا :يشي ذيفابف الأحف يلوبلذوا  ف ذم   لِ يذدلوا ِ يوفذا وف وا ِمنأوفا ِمذنأ  ف رلجل  الحذج )   كللامفا  فرفادلوا  فنأ يفخأ
   ) المترجم ( . ( 22 :
ذا  لعفذرَّئل نففأِسذونأل التأل ورد يكرنا  أل القرآن الكريم  لا لسان امر و العزيذز  ذأل بولذه تعذالا :     (107) مف أل وف

عَّأل  ففلوٌر رفِحيمٌ  عَّأل ِإنا رف فماارفٌو ِعالسُّوِع ِإما مفا رفِحمف رف      ( 53 : يوسف )   ِإنا النافأسف يف



(61) 

وتر ذذب الذذنفس  ذذأل علذذوز اممتيذذاز  (108)تسذذتيقظ  ذذأل  ذذميرك الذذنفس اللوامذذة 
ايخببذذذأل وت ذذذور  ذذذد التمذذذرد والعصذذذيان . ونذذذيا سيصذذذل عذذذك إلذذذا المرحلذذذة 

 ة عاهلل والتأل تجذد السذعادو والفذر الرا ي (109)يخيرو مرحلة النفس المطم نة ا
وحده .  ب تزل النفس ععد نيا .  تولا مرحلذة الكذد  . وينتصذر الحذق  عاهلل

ويزنذذق العاطذذل . وتنحذذل حين ذذي جميذذع العقذذد . ولذذن يكذذون عيتذذك منقسذذما  لذذا 
نفسذذه . وسذذتتوحد وتتحذذد شخصذذيتك حذذول جذذونر التسذذليم الر يسذذأل إلرادو اهلل 

تنطلق . وسذ  ( divine purpose )وتسلم تسذليما كذامب ل،ايذة اهلل العصذيرو 
  ند ي با ب : (110)ن ي  أل سبم ، وسيخاطعك اهلل يح

ِ ناةل    ِ ذياة  ،  يفا  فياتلوفا النافأسل الأملطأمف عَِّك رفاِ يفة  مفرأ ِجِعأل ِإلفا رف ِلأل ،  ارأ  فذادأخل
ناِتأل،  ِ أل ِ عفاِد  ِلأل جف  ( 31 – 21 : الفجر ( ) وفادأخل

 مصير اإلنسان :
نسذان .  ن يصذع  مذن ناحيذة سذيدا للكذون ، نيه نأل ال،ايذة النوا يذة لل

و ن يذذذدرك مذذذن ناحيذذذة  خذذذر   ن نفسذذذه سذذذتطم ن عاإليمذذذان عرعوذذذا لذذذيس  قذذذط 
عر ذذذذا رعذذذذه  نذذذذه ولكذذذذن عر ذذذذاه  ذذذذن رعذذذذه  ي ذذذذا ، وسذذذذينتج  ذذذذن يلذذذذك ؛ 

 كل السبم . ماإلطم نان كل اإلطم نان والر ا كل الر ا والسب

                                                 
م ونذذأل التذذأل ورد يكرنذذا  ذذأل القذذرآن الكذذريم حيذذف  بسذذم اهلل سذذعحانه وتعذذالا عوذذا  ذذأل بولذذه تعذذالا :     (108)

ِم الأِقيفامفةِ    (   2،  1 : القيامة )   النافأِس اللاواامفةِ وفم  لبأِسمل عِ ،   لبأِسمل ِعيفوأ
ِ ناذةل    ونأل التأل ورد يكرنا  أل القرآن الكريم  أل بوله تعالا :  (109)  21  ) الفجذر :  يفا  فياتلوفا النافأسل الأملطأمف
  ) 

مختصذر تفسذير الطعذر    ) ارجعذأل إلذا رعذك (  ريقول خالد الز فرانأل  أل مصحف القادسية المفسذ  (110)
  الذرب   صذاحعوا  صاحعوا ) را ذية مر ذية ( و نذا عذذ إلا جسد أمرنا المب كة  ند الععف  ن ترجع: ت

   . ) المترجم ( 
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ل مذذن   مذذاق ينعذذوا ويصذذير حذذب اهلل  ذذأل نذذيه المرحلذذة عم اعذذة زاده  ينوذذ
 الحياو .  ب الحزن وم العجز ي،لعه وم النجا  يجعله  رحا  خورا .

 ذذأل  ذذن الحيذذاو وبذذد كتذذب تومذذاس كارميذذل منعوذذرا عوذذيه النظذذرو الحكيمذذة 
 كتاعه   ايعطال و عادو ايعطال   يقول :

 ي ذذذا يعنذذذأل  نذذذه ينع،ذذذأل  ن نسذذذلم ونخ ذذذع هلل ، و ن    ذذذم إن اإلسذذذبم 
ومومذا  عذل عنذا ، ة و ا يتنا إنما تكمن  ذأل الطا ذة المي نذة هلل . بوتنا الكامل

ن كذان المذوت  و مذا نذو  سذو   ومومذا  نزلذه عنذا  و عع ذه  لينذا مذن شذألع ، وا 
 من الموت ،  وو الشألع الطيب واي  ل لنا ، ونحن نسلم  مرنا هلل   .

 يقول : (111)ويم أل توماس كارميل يقول   إن جوته 
 عا نحيا عاإلسبم ؟   .ياإلسبم ،  لسنا جم  إيا كان نيا نو 

إن تومذذاس كارميذذل يجيذذب عنفسذذه  ذذن نذذيا السذذأال الذذي  طرحذذه جوتذذه 
 عقوله :

  علذذا ، نحذذن جميعذذا نحيذذا كذذيلك ، كذذل مذذن يحيذذا منذذا حيذذاو  خببيذذة . 
  ر نا   . ونيه  ي ا  سما حكمة  نزلوا اهلل إلا
 ويم أل توماس كارميل با ب :

الرجل ) محمد صلا اهلل  ليه وسلم ( إنما نأل صذوت   إن رسالة نيا 
إن الناس يص،ون وينع،أل  ن يص،وا إلا نذيه الفطذرو كمذا  ن الفطرو .ناعع م

                                                 
ععذذد المسذذي  ( شذذا ر  لمذذانأل : يعتعذذر   ظذذم  1832 – 1149نذذو   عرنذذان  ولفجذذانج  ذذون جوتذذه )   (111)

  ماله : مسذرحية    اوسذت   و   ( ومن  شور  1991الشعراع ايلمان  أل جميع العصور .   المورد   ) 
الذذديوان الشذذربأل وال،رعذذأل   . وبذذذد   ذذرد مجمو ذذة مذذذن بصذذا ده  ذذأل مذذد  رسذذذول اهلل صذذلا اهلل  ليذذه وسذذذلم 

 سمانا    نشودو محمد   . وي،لب  لا شعره الطاعع الصو أل . ) المترجم ( 
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لم يص،وا إلا شألع آخر .  كل شألع آخذر عالمقارنذة لوذا إنمذا نذو ل،ذو ..   
. 
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 شهادة غير المسلمين في محمد 

 (112)) صلى هللا عليه وسلم ( والقرآن 

 

وسذذيمون  وكلذذأل    ذذأل كتذذاب   تذذاري   (113)إدوارد جيعذذون    يقذذول   -1
 : 54(    1811مية   طععة لندن ) اإلمعراطورية العرعية اإلسب

محمد رسول اهلل نأل  قيذدو اإلسذبم العسذيطة وال اعتذة .    م إله إم اهلل
إن التصور الفكذر  لللذه )  ذأل اإلسذبم ( لذم ينحذدر  عذدا إلذا و ذن مر ذأل  و 

لم يتجاوز توبير المسلمين للرسول  عدا حد ا تعاره عشرا ، وبيذدت منظور . و 
عاممتنذذان والعر ذذان تجانذذه ، داخذذل   كذذاره الناع ذذة عالحيذذاو شذذعور الصذذحاعة 

 حدود العقل والدين   .
يقذذول   ديذذوان شذذند شذذرمة    ذذأل كتاعذذه :    نعيذذاع الشذذرق   . طععذذة  -2
 : 122(    1935كلكتا ) 

لر  ذذة والرحمذذة وكذذان الذذيين حولذذه يلمسذذون تذذأ يره   لقذذد كذذان محمذذد رو  ا
 ولم ي،ب  نوم  عدا   .

يقذذذذول   جذذذذون وليذذذذام دريعذذذذر   الحاصذذذذل  لذذذذا دكتذذذذوراو  ذذذذأل الطذذذذب  -3
والحقذذذذوق  ذذذذأل كتاعذذذذه   تذذذذاري  التطذذذذور الفكذذذذر  ايوروعذذذذأل   . طععذذذذة لنذذذذدن ) 

 : 231و  229( المجلد ايول ،    1815
                                                 

 ذذن المركذذز العذذالمأل للذذد وو  نذذيا الملحذذق موجذذود عنوايذذة الطععذذة اإلنجليزيذذة الراععذذة للكتذذاب الصذذادرو  (112)
 ععد المسي  . ) المترجم ( . 1988أل يونيو سنة ذأل درعان عجموورية جنوب إ ريقية  ذاإلسبمية  

ععد المسي  ( . مأرج إنجليز  ، يعتعر   ظم المذأرخين اإلنجليذز  1194 – 1131إدوارد جيعون )   (113)
 ( . 1991 أل  صره .   المورد   ) 
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عد المسذي  ، ععذد  رعذع سذنوات ع 569  ولد  أل مكة عجزيرو العرب  ام 
الرجذذذل الذذذي  كذذذان لذذذه مذذذن دون جميذذذع  (114)مذذذن مذذذوت جوسذذذتنيان ايول ، 

 . ر  لا الجنس العشر  .. ونو محمد  الرجال ،   ظم تأ ي
(    1946ر. ف. س. عذذودلأل  ذذأل :   الرسذذول   لنذذدن )  يقذذول -4

9 : 
لك يذرو   إننأل  شك  ن    إنسان م يت،يذر لكذأل يب ذم ويوا ذق الت،يذرات ا

 جدا  أل ظرو ه الخارجية ، كما لم يت،ير محمد   .
طععذذذة  (116) ذذذأل كتذذذاب   المحمديذذذة    (115)يقذذذول نذذذذ.  . ر. جذذذب  -5
 : 33(    1953لندن ) 

  إنذذه مذذن المسذذلم عذذه  الميذذا عصذذفة  امذذة  ن إصذذبحاته )    محمذذد ( 
 (117)اإلجتما أل والشر أل   .  ر عت من بدر المر و ومنزلتوا وو عوا

ول   جون  وسذتن    ذأل مقذال لذه ععنذوان   محمذد نعذأل اهلل    ذأل ويق -6
 ععد المسي  : 1921سعتمعر سنة  12مجلة ت. ب. وكاسل ايسعو ية  أل 

                                                 
 – 521ععذذذذذد المسذذذذذي  ( : امعراطذذذذذور عيزنطذذذذذأل )  565 – 483تنيانوس ايول ) جوسذذذذذتنيان  ويوسذذذذذ  (114)

 ( . 1991ععد المسي  ( جمع الشرا ع الرومانية ودونوا .   المورد   )  565
( : مستشذذرق إنجليذذز  .  نذذأل عتعريذذف ال،ذذرعيين عذذالتراف  1895نذذو   نذذاملتون الكسذذندر جذذب   )   (115)

 ( 1991اإلسبمأل .   المورد   ) 
يقصذذد اإلسذذبم . ولكذذن كعذذر  لذذا المشذذركين مذذا يذذد ونم محمذذد صذذلا اهلل  ليذذه وسذذلم إليذذه ،  نسذذعوا   (116)

يفذأأعفا اللاذهل ِإما  فنأ  الد وو والرسالة إليه لكأل ينفوا نعوته ورسالته ظلما و لوا واستكعارا ومكرا ولكذن نيوذات   وف
ونف  لفوأ كفِرهف الأكفاِ رل  ن نيا الكتاب ) المترجم ( ذم 12 – 11راجع    ( 32:  التوعة )   يلِتما نلورفهل وف

طا اإلسبم المر و الحق  أل الحياو والحرية وبد كانت تو د من بعل وتلذوفراف . و  طانذا الحذق لقد     (117)
 ذذذأل  ن تذذذرف وتشذذذود وتعيذذذع وتشذذذتر  وتمتلذذذك وسذذذم  لوذذذا عالمشذذذاركة  ذذذأل العنذذذاع الروحذذذأل والفكذذذر  والمذذذاد  

ة . ونذذأل جميعوذا حقذوق ومجذذامت كانذت محرومذة منوذا ومحظذذورو  ليوذا مذن بعذذل وعجملذة الح ذار  ليمذ
  ن يقررنا اإلسبم . ) المترجم (



(12) 

  لقد  صع  محمد عالفعل  ذأل خذبل مذا يرعذو بلذيب  ذن العذام مذا يمكذن 
 ن نسذذميه عالحذذاكم الروحذذأل والذذدنيو  للمدينذذة ، ويذذده  لذذا الرا عذذة التذذأل كذذان 

 ا  ن توز العالم   .مقدر لو
ويقذذذذول    . كريسذذذذتأل ولسذذذذن    ذذذذأل كتذذذذاب   التعريذذذذف عاإلسذذذذبم    -1

 : 31(    1951طععة نيويورك ) 
د ذأل العذذالم إجذذذبم و ك رنذذا بذذذوو ععذذذذر الكتذذذب الدينيذذة  ذذذذ ك ذذ د القذذذرآنذ  يعذذ

 (118)الكتاب المقدس   . 
ا عوذا ويقول   تشارلز  رانسيس عوتر    أل كتاب   ايديان التأل يحي -8

 : 81(    1955العشر   . نشر كينجزوود ، سر  ) 
   إن القرآن نو ايك ر براعو من    كتاب آخر  أل العالم .

بد يكون الكتاب المقدس المسيحأل  ك ر الكتب معيعا  أل العالم ، ولكذن 
يقذر ون  و يتلذون محمد من  تعاا النعأل  (119)مليون مسلم  251نناك حوالأل 

ن خمس مرات يوميذا  ذأل كذل يذوم مذن  يذام حيذاتوم مذن طويلة من القرآ  جزاع
 يوم استطا توم الكبم   .

يد     ستاي البنوت  ذأل كتذاب   السذيد المسذي   ذأل لِ يقول    . شِ  -9
 : 111(    1913القرآن   طععة سورات ) 

                                                 
إننذذا لذذن نعتذذرض  لذذا نذذيه المرتعذذة ال انيذذة للقذذرآن عا تعارنذذا صذذادرو  ذذن نابذذد مسذذيحأل للسذذبم . )   (118)

ن و وجذذه  ظمتذذه إبذذر  كتذذاب :   المألذذف  و المركذذز العذذالمأل للذذد وو اإلسذذبمية ( لمزيذذد مذذن التعذذرف عذذالقرآ
الطريق إلا القرآن   وسوف  بوم عترجمته والتعليق  ليه ليصدر إن شاع اهلل  من سلسذلة   مكتعذة ديذدات 

   نشر المختار اإلسبمأل عالقانرو . ) المترجم ( 
آخذذذذر اإلحصذذذذاعات تقذذذذدر  ذذذذدد المسذذذذلمين  ذذذذأل العذذذذالم اليذذذذوم عمليذذذذار نسذذذذمة . ) المألذذذذف  و المركذذذذز   (119)
 إلسبمأل ( .ا



(13) 

المقدس . ونو ينال تذوبيرا  ك ذر  (120)  إن القرآن نو كتاب المحمديين 
 ك ذذر مذذن العوذذد القذذديم اليوذذود  والعوذذد الجديذذد مذذن    كتذذاب مقذذدس آخذذر ، 

 المسيحأل   .
ويقذذول   نذذذ.  . ر. جذذب    ذذأل كتذذاب   المحمديذذة   طععذذة لنذذدن )  -11

1953    )33 : 
نا سذذذه ن تذذذأليف محمذذذد لكذذذان مذذذن الممكذذذن  ن ي  إين لذذذو كذذذان القذذذرآن مذذذ

يا لذذم  وي ذذار ه رجذذال آخذذرون . وليذذأتوا ععشذذر آيذذات مذذن م لذذه مفتريذذات . وا 
طيعوا ) ومن الوا    نوم لم يستطيعوا (  ليقعلوا القذرآن كمعجذزو وعرنذان يست

 ظانر   .
ا تذك ذأل كتاب   المحمديذة   طععذة كل ويقول   عاسنتا كومار عوز   -11

 (1931    )4 : 
   لذذم يكذذن ننذذاك مجذذال ي  تزييذذف  و حيلذذة كايعذذة  ذذأل القذذرآن ونذذيا مذذا 

مذة تقريعذا التذأل ترجذع إلذا ايزمنذة الوا (121)يميزه  ن جميع اي مال الدينيذة 
 القديمة ..

إنه يمر ععيد جدا  ن يكذون نذيا اإلنسذان ايمذأل بذد  لذف    ذل كتذاب 
  أل الل،ة العرعية   .

ويقذذذول    . س. تريتذذذون    ذذذأل كتذذذاب   اإلسذذذبم   طععذذذة لنذذذدن )  -12
1951    )21 : 

                                                 
 . ) المترجم ( صل   المحمديون   راجع   (120)

إن القذذرآن لذذذيس    مذذذب   دينيذذذا عمفوذذذوم الل،ذذذة  و النقذذد ايدعذذذأل للكلمذذذة ولكنذذذه كتذذذاب ندايذذذة وشذذذريعة   (121)
 وتنزيل من رب العالمين . ) المترجم (



(14) 

  إن صذذذذورو الجنذذذذد  المسذذذذلم المتقذذذذدم وع حذذذذد  يديذذذذه سذذذذيفا وعذذذذايخر  
 مصحفا نأل صورو زا فة تماما   .

   ذذذذأل كتذذذذاب   اإلسذذذذبم  ذذذذأل مفتذذذذرق  سذذذذأل  وليذذذذر ويقذذذذول   دو م -13
 : 8(    1923الطريق   طععة لندن ) 

  وعذذذالر م مذذذن يلذذذك  قذذذد  و ذذذ  التذذذاري   ن ايسذذذطورو القا لذذذة عاجتيذذذا  
المسلمين المتعصعين للعالم و ر ذوم اإلسذبم  لذا ايجنذاس المقوذورو تحذت 

ر  و الخرا ذذات الخياليذذة ، التذذذأل ذسذذب  ، نذذأل إحذذد  كعذذر  ايساطيذذتوديذذد ال
 أل    وبت المأرخون ، سخا ة ومنا او للعقل   .ذرددنا  



(15) 
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(16) 

اهلل  ذذذذأل اليووديذذذذة والمسذذذذيحية واإلسذذذذبم .  حمذذذذد ديذذذذدات ترجمذذذذة  -11
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 ديدات يحاضر في أبناء مكة المكرمة :

 الكتاب المقدس يؤكد نزول الوحي على النبي صلى اهلل عليه وسلم 
 

 لذذا النعذذأل صذذلا اهلل  ليذذه وسذذلم ومذذا نذذأل    كيذذف كانذذت عدايذذة الذذوحأل
امنجيل ( والتأل تأكد صدق رواية  ايشياع التأل وردت  أل الكتاب المقدس )

الذذذوحأل ؟   كذذذان نذذذيا  نذذذوان المحا ذذذرو القيمذذذة التذذذأل  لقانذذذا الدا يذذذة الكعيذذذر 
الشي   حمد ديدات  أل ناد  مكة ال قا أل وح رنا  دد  فير من  عناع مكة 

لمناظرو مع  تعاا االمكرمة وتحدف  يوا  ن تجرعته ال رية  أل مجال الد وو و 
تحذدف  ذن ايصذولية ومذا يريذده ال،ذرب مذن إلصذاق  الديانات ايخر  ، كمذا

 تومة التطرف واإلرناب عالمسلمين  أل يومنا نيا .
 ن مو ذذو وا كذذان عذذد    ذذيلة الشذذي   حمذذد ديذذدات محا ذذرته عذذالقول 

وليد السا ة ولم يكن ساعق التحديد ، ويكر  ن ما  وحا إليه عالمو وا نذو 
محا ذذرو ونذو المكذان الذذي  زيارتذه إلذا  ذذار حذراع عجعذل النذذور صذعا  يذوم ال

كان النعأل صلا اهلل  ليه وسلم يم أل  يه ك يرا من الوبت مرارا وتكرارا  أل 
تأمذذل نذذادئ آمذذن ، لذذيس انتظذذارا ين يععذذف نعيذذا  لذذم يكذذن يذذدور عخلذذده  دنذذا 
تصذذور كوذذيا عذذل مفكذذرا  يمذذا آل إليذذه حذذال بومذذه  نذذل مكذذة  يذذام الجانليذذة مذذن 

لزنذذا والقمذذار والتقاتذذل يتفذذه ايسذذعاب ان،مذذاس  ذذأل الريا ذذل كشذذرب الخمذذر وا
آلعذذاع لدرجذذة صذذاروا  يوذذا وحسذذب وصذذف اوو د العنذذات والذذزوا  مذذن زوجذذات 

م يتميذذزون  ذذن الحيوانذذات سذذو  عوي ذذاتوم كعشذذر .  –المذذأرج الكعيذذر جيعذذون 
وبال إنذه  ذأل نذيا المكذان عذد  الذوحأل ينذزل  لذا النعذأل صذلا اهلل  ليذه وسذلم 



(19) 

القرآن ونأل التأل  أل  ول سورو العلق ويلذك حيف نزلت  ول خمس آيات من 
  ندما  لقانا إليه جعريل  ليه السبم علسان  رعأل معين با ب :   إبر    .

 تأكيد الكتاب المقدس للوحي :
ويكذذذر ديذذذدات  ن الروايذذذة السذذذاعقة  ذذذن عدايذذذة نذذذزول الذذذوحأل  لذذذا النعذذذأل 
د صذذذذلا اهلل  ليذذذذه وسذذذذلم بذذذذد جذذذذاع مذذذذا يأكذذذذدنا  ذذذذأل الكتذذذذاب المقذذذذدس لليوذذذذو 

وليس اإلنجيل . و و ذ   ن نذيا  –والنصار  ، كما يف ل   يلته تسميته 
الذذذي  يذذذأمن عذذذه كذذذل اليوذذذود الكتذذذاب ينقسذذذم إلذذذا بسذذذمين نمذذذا : العوذذذد القذذذديم 

والنصذذذار   لذذذا  نذذذه كذذذبم اهلل ، والعوذذذد الجديذذذد الذذذي  يذذذأمن عذذذه النصذذذار  
 وحذذذدنم  نذذذه كذذذبم اهلل و ن نذذذيا الكتذذذاب المقذذذدس  عذذذارو  ذذذن موسذذذو ة ت ذذذم
 سفارا   ص،ر تعلغ ستا وستين منوا : سفر التكوين ، وسفر الخرو  ، وسذفر 
العدد ، وسفر الت نية و يرنا من ايسفار . وبال ديدات  ن الجزع الي  جذاع 
 يه تأكيد لتلك الرواية نو  ذأل سذفر   إشذعياع    حذد كتذب العوذد القذديم الذي  

، حيف ورد  أل الفصل   لا  نه كبم اهلليأمن عه كل من اليوود والنصار  
الذي  يقذول :    ذأل الكتذاب المنذزل إليذه  12التاسع والعشرين منه الن  ربذم 

. و شذذذار إلذذذا  نذذذه  (122)، ونذذذو ايمذذذأل ، بذذذل : إبذذذر   يقذذذول : مذذذا  نذذذا عقذذذارئ   
وردت نعذذوعات ك يذذرو  ذذأل الكتذذاب المقذذدس  ذذن مجذذألع نعينذذا صذذلا اهلل  ليذذه 

ُقْل َأَرَأْيُتْم " و  . م ال يلك آيذة  وسلم مأكدو اآليات القرآنية  أل نيا الخص
" ِإْن َكاَن ِمْن ِعْنِد الل ِه َوَكَفْرُتْم ِبِه َوَشِهَد َشاِهٌد ِمْن َبِني ِإْسرائيَل َعَلى ِمْثِلهِه 

الي  يقول :    بيم  18:  18. ورد تأكيدنا  أل كتاب الت نية  أل الن  ربم 

                                                 
:  29ف الكتاعذة   ) إشذقياع    و يد ع الكتاب لمن م يعرف الكتاعة ويقال له إبذر  نذيا  يقذول م   ذر   (122)

 م ( . 1981( . ترجمة دار الكتاب المقدس  أل الشرق ايوسط )  12



(81) 

 مذذه  ذذيكلموم عكذذل مذذا لوذذم نعيذذا مذذن وسذذط  خذذوتوم م لذذك واجعذذل كبمذذأل  ذذأل 
  وصيوم عه   .

 نقطة التحول
وبال ديدات  ن نفسه  نه إنسان  اد  م ذل عقيذة النذاس ر ذم مذا يتذردد 
نمذا   نه  أل  وسذاطوم مذن  نذه  ذالم كعيذر ،  وذو لذم يذدرس  ذأل  يذة جامعذة وا 

نذذه كذذان شذذ،و ا  عذذد  حياتذذه عا عذذا  ذذأل عقالذذة ومعذذرض   ذذاف وسذذا قا لشذذاحنة وا 
كذل مذا تقذع  ليذه  ينذه ويتحذدف عذب ملذل  ذن كذل مذا يقذر  عالقراعو  كان يقذر  

حتذذذا علذذذغ عحمذذذد اهلل تعذذذالا مذذذا نذذذو  ليذذذه اآلن مذذذن احتذذذراف للذذذد وو إلذذذا اهلل 
والذد اا  ذن اإلسذبم . ويكذر  ن انتمامذه عمنذاظرو  يذر المسذلمين يعذود إلذذا 
ما بعل خمسين  اما حين ترك المدرسة والتحق عالعمل عا عا  أل عقالذة ريفيذة 

ام العقالذذة كذذان يقذذع مقذذر عع ذذة تنصذذيرية  مريكيذذة . وكذذان منصذذرو نذذيه ، و مذذ
العع ة يأتون للتسوق . وكانوا ك يرا ما يستفزونه نذو وزمذبعه اآلخذرين الذيين 

 ليوم تشوه يعملون  أل العقالة ععد  ن  لموا  نوم مسلمين ويلك عطر   س لة 
كتذاب   إظوذار  صورو اإلسبم . وبال ديدات إن الفر  جاعه ععد   وره  لا

الحذذق   عالل،ذذة اإلنجليزيذذة ونذذو كتذذاب   ذذد لمسذذا دو مسذذلمأل الونذذد  ذذأل الذذرد 
 لذذذا النصذذذار  وسذذذا ده الكتذذذاب  ذذذأل معر ذذذة الكتذذذاب المقذذذدس ومذذذا  يذذذه مذذذن 

 تناب ات .
 حفظ األدلة سالح للدفاع عن الدين

إلا تقصير المسلمين  أل  داع واجب الذد اا و أل المحا رو نعه ديدات 
 المسذذذلم  نذذذدما يواجذذذه عاد ذذذاع مذذذن بعذذذل  اليوذذذود والنصذذذار  ذذذن ديذذذنوم  ذذذد 

ُقْل " يوود   و نصرانأل م يطالعه عالعرنان ، مخالفا عيلك التوجيه الرعذانأل : 
نمذذذا يصذذذمت  و بذذذد يذذذرد عمذذذا كتعذذذه . وا   " َههههاُتوا ُبْرَههههاَنُكْم ِإْن ُكْنهههُتْم َصهههاِدِقينَ 
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أل كتذذذب المذذذد أل المسذذذلمون  نفسذذذوم ، ولكنذذذه م يعمذذذد لبسذذذتدمل عمذذذا ورد  ذذذ
نفسذذذه . وبذذذد عذذذين   ذذذيلته  ن معر ذذذة ايدلذذذة ونشذذذرنا يعتعذذذر يو  نميذذذة عال،ذذذة 
امت ذذذام للتوجيذذذه النعذذذو  :   عل،ذذذوا  نذذذأل ولذذذو آيذذذة   ، ين اآليذذذة نذذذأل السذذذب  
المعين  أل الد اا  ن الدين ،  عذدون معر ذة ايدلذة وحفظوذا  ذن ظوذر بلذب 

 و كعذذرت  مامتذذه ، لذذيلك يتعذذير الذذد اا مومذذا  لذذت درجذذة المذذدا ع العلميذذة 
كان   يلته موتما وعشكل تلقا أل عويا ايمر وحتا بعذل  ن يعذرف م ذمون 
التوجيذذذه النعذذذو  ،  كذذذان م،رمذذذا عحفذذذظ ايدلذذذة  ذذذن ظوذذذر بلذذذب وعالذذذيات مذذذن 

ن حتا  ن  صذدباعه لقعذوه الكتاب المقدس للستل  عوا  أل الد اا عوا  ن الدي
مذن ك ذرو مذا كذان يذردد ويتحذدف     لذف و مانما ذة و مانيذة  شذر   يوما علقب

(  ذذأل الكتذذاب المقذذدس يشذذير إلذذا نعينذذا  18:  18 ذذن نذذ  ) سذذفر الت نيذذة 
محمذذد صذذلا اهلل  ليذذه وسذذلم ويحمذذل نفذذس الذذربم . ويكذذر   ذذيلته  نذذه يحفذذظ 
ك يذذرا مذذن ايدلذذة  ذذن ظوذذر بلذذب عل،ذذات مختلفذذة م ذذل السذذواحلية وامندونيسذذية 

ا لبسذتعانة عوذإلذا العرعيذة لوية عاإل ا ة والنيجيرية وامسعانية والععرية والزو 
بنا وم .   ند اللزوم للدخول إلا بلب المتكلمين عويه الل،ات وا 

 مدرسة للدعاة تخلف ديدات 
 ذذداد إل ذذن سذذأال آخذذر يذذد و إلذذا بيذذام   ذذيلته ع نشذذاع مدرسذذة  اوجواعذذ

تخلفذذذه  ذذذأل الذذذرد  لذذذا اليوذذذود والنصذذذار  الذذذيين  كذذذروا  ذذذأل نذذذيه اييذذذام حيذذذاو 
ن ، طلذذب ديذذدات  ن يكلذذف اآلخذذرون  ذذن ممارسذذة  بذذدم لععذذة  ر وذذا المسذذلمي

اإلنسان ونأل تحميل المس ولية لل،ير عدم من  ن يتحملونا عأنفسوم إي يرو  
الكتذذاب المقذذدس  ن آدم  ليذذه السذذبم عذذرر  كلذذه مذذن الشذذجرو التذذأل نوذذأل  ذذن 

زينذت  ايكل منوا عأنه ما كان ليفعل يلك لو  ن اهلل لم يرسل إليه حواع التذأل
لذذه يلذذك ، ود ذذا إلذذا  ن يتحمذذل كذذل  ذذرد مسذذ وليته و ن يعذذد  عالعمذذل حسذذب 
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 ن  ذدم بدرتذه  لذا امسذتجاعة لتلذك الذد وو و نذه يكفيذه  ن بدراته ، وا تير 
بام عكتاعة تسعة  شر كتاعا يمكن لكل واحد منوا  ن يكذون مذادو دراسذية  ذأل 

  مذا اسذمه ؟   .  مجال الد وو . واستعرض  ناوين تلك الكتب التذأل منوذا :
  خمسون  لف خطذأ  ذأل الكتذاب المقذدس   ،   المسذي   ذأل اإلسذبم   ، نذل 
الكتذذاب المقذذدس كذذبم اهلل ؟   ، مذذن حذذرك الحجذذر ؟   ،   مذذايا يقذذول الكتذذاب 
المقذذذذدس  ذذذذن محمذذذذد ؟   ،   محمذذذذد الخليفذذذذة الطعيعذذذذأل للمسذذذذي    ،   محمذذذذد 

عجذذزات   ،   المسذذلم ملزو اوالعذذرب واسذذرا يل   ،   القذذرآن معجذذ  اي ظذذم   ، 
 أل الصبو   ،   محمد نعأل اإلسذبم   ،   الطريذق إلذا القذرآن   ،   الصذبو 

   ،   النعأل نو ايول   .
 تشويه مفهوم األصولية

وتعليقذذا  لذذا سذذأال  الذذف يتذذيمر  يذذه سذذا له مذذن ك ذذرو اسذذتخدام وسذذا ل 
وكيفيذذة العمذذل  اإل ذذبم ال،رعيذذة لكلمذذة ) ايصذذولية ( للشذذارو إلذذا المسذذلمين

القذذو   لجعلوذذا تكذذف  ذذن يلذذك ، بذذال ديذذدات  ن كلمذذة  صذذولية تعنذذأل التمسذذك
عالتعذذذاليم ايصذذذولية للذذذدين والعقيذذذدو ونذذذأل عذذذيلك تعتعذذذر كلمذذذة جميلذذذة ،  ذذذنحن 
نأمن ع له واحد وم نساوم  لا يلك ، ونعتقد  ن نعينا محمد صذلا اهلل  ليذه 

لأل خمس مرات  ذأل اليذوم وم وسلم خاتم اينعياع وم نتزحز   ن يلك ، ونص
نساوم  لا يلك . نيه نأل ايصذولية .  ذالجزا ر  واإليرانذأل والسذعود  و   
ننذذذذا كلنذذذذا  شذذذذخ  آخذذذذر يتمسذذذذك عتعذذذذاليم اإلسذذذذبم ع عذذذذات  وذذذذو  صذذذذولأل ، وا 

ابش  يوذذذا ، ولكذذذن نذذذ صذذذوليين يننذذذا نتمسذذذك عمعاد نذذذا وم نسذذذاوم  ليوذذذا وم ن
ايرا ، يت من  ن ايصولأل إنسذان ال،رعيين شونوا الكلمة ع  طا وا معنا م،

رنذذذذاعأل ، م لمذذذذا  علذذذذوا عكلمذذذذات  خذذذذر   متخلذذذذف ومتعصذذذذب و يذذذذر منطقذذذذأل وا 
 أطلقوا اسم   اعن الحب    لا اعذن الزنذا واسذم   المذر     لذا   اللذوطأل ! 
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  وبال ديدات  ن تشويه وسا ل اإل بم ال،رعيذة لمفوذوم ايصذولية ينع،ذأل  ن 
هلل لنا لنستفيد منوا  أل الصحا ة ، إم  ننذا ينظر إليه  لا  نه  رصة ونعوا ا

م نسذذتفيد منوذذا ، إننذذا لكذذأل نسذذتفيد منوذذا يجذذب  ن نكتذذب للصذذحا ة المذذرو تلذذو 
ايخر  وعب ملل ودون انتظار المختصين م ل  حمد ديذدات  و اعذن عذاز  و 

  عد اهلل نصيف للقيام عالرد ين الرد مومة كل مسلم .
لا  ن اليوود والنصار   موما موتمين ويقول ديدات  ن تجرعته تشير إ

عاإلسبم ولكنوم م،سلوا ايدم،ة ومعرمجون نحو اتجانات معينة و ن واجذب 
بنذذذا وم  المسذذذلمين نذذذو العمذذذل  لذذذا إ ذذذادو عرمجذذذة نذذذأمع ويلذذذك عمجذذذادلتوم وا 

 عالحجة والعرنان .
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 الفهرس
 

 مقدمة المترجم
 محمد صلى اهلل عليه وسلم وما يسطرون

 ى اهلل عليه وسلم المثال األسمى بقلم ك. س رامكرشنة راومحمد صل
 الفصل األول : محمد نبي اإلسالم

 الفصل الثاني : المصطفى
 الفصل الثالث : األمين

 الفصل الرابع : الصادق
 لعالمخالد لالفصل الخامس : تراث 

 الفصل السادس : محمد رسول اهلل
 سلم والقرآنشهادة غير المسلمين في محمد صلى اهلل عليه و 

 ديدات يحاضر في أبناء مكة
 

                                        ***************** 
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 * هذا الكتاب* 
إن هذا الكتاب " محمد ) صلى اهلل عليه وسلم ( المثال األسمى " يعرض كما 

هو ظاهر من عنوانه لجوانب محمد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ورسالته 
 ه على العالمين . وقد قسمته إلى قسمين :وآثار 

األول : بقلم الداعية اإلسالمي المجاهد أحمد ديدات . وسميته " محمد ) 
 صلى اهلل عليه وسلم ( وما يسطرون " .

والثاني : كتاب من تأليف ك. س. رامكرشنة راو أستاذ الفلسفة بجامعة 
الصادرة عن المركز العالمي ميسور فهي الهند . وقد ترجمته عن الطبعة اإلنجليزية 

للدعوة اإلسالمية بدربان في جمهورية جنوب إفريقية الذي يرأسه الداعية 
 اإلسالمي المجاهد أحمد ديدات .

 وعنوان الكتاب باإلنجليزية كما يلي :

( Mohammed the Prophet of Islam ) . 

 " . وترجمته : " محمد نبي اإلسالم
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