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األسبوع قصة

عبدالرحمن خالدجنا صالح

أحمد أمينفاطمة العبداجلادر

سعيد عبداهللمنيرة عبدالرحمن

أعضاء نادي رواد جونيوز

إجناز وسعادة

القادة في نادي رواد جونيوز

لّون وأبدع في اليوم المفتوح

العالم الشجاع

هل تعلم؟
من هم العشرة المبشرون بالجنة؟

 ذات ي���وم، ج���اء أحد الن���اس إلى س���لطان العلماء 
العز بن عبدالس���ام � رحمه اهلل � واستفتاه في أمر ما، 
فأفتاه الع���ز، وبعد أن انصرف الرجل ظهر للعز انه قد 

اخطأ في فتواه.
فلم يصّر العز على خطئه، وعمل ما يجب ان يعمله 
كل إنس���ان شجاع في مثل هذا املوقف، فاستأجر مناديا 
ينادي في الباد ان من اس���تفتى العز في كذا فا يأخذ 

بالفتوى، فان العز قد اخطأ.
وهكذا رجع العز عن فتواه، ولم يبال مبا سيقال عنه، 

ألنه أرضى اهلل، وتدارك عاقبة فتواه.

أبو بكر الصديق، عمر بن اخلطاب، عثمان بن عفان، 
علي بن أبي طالب، طلحة بن عبيد اهلل، الزبير بن العوام، 
س���عد بن ابي وقاص، عبدالرحمن بن عوف، سعيد بن 

زيد وابو عبيدة بن اجلراح.

إلقاء التحية
جنا صالح تقول: السام 
عليكم ورحمة اهلل وبركاته 
ه���ي حتية االس���ام والتي 
تعودت ان اقولها منذ طفولتي 
كما عودتن���ي أمي ألن القاء 
التحية يزيد احملبة ويبعد 
الكراهية كما ان للتحية ثوابا 
كبيرا وقد قال الرسول ژ 
»افشوا السام«، فعلينا ان 
نطيعوا الرسول ژ ونقتدي 

به.

اللعب بأدب
فاطمة العبداجلادر تؤكد 
انها حني تلعب مع زمياتها 
ال ت���ؤذي اح���دا ويتصف 
لعبها باللع���ب املؤدب وال 
تكون عنيفة وتلعب بهدوء 
وروية وال تسخر من زميلتها 
إذا غلبتها في املسابقات او 
الت���ي يتفوق فيها  االلعاب 

شخص على اآلخر.

التفاؤل
منيرة عبدالرحمن تقول: 
أنا دائما متفائلة وأحب احلياة 
وأحب كل الناس وال أتشاءم 
أبدا حتى اكون محبوبة ممن 
حولي لذلك اضحك وابتسم 
في كل االحوال وعندما أغضب 
ال يس���تمر غضبي اكثر من 
دقائق مع���دودة ألعود كما 

كنت.

سالمة القلب
عبدالرحمن خالد يقول: 
اعام���ل الن���اس دوما بقلب 
سليم نقي وال يكون داخلي 
أي مش���اعر كره أو بغضاء 
ألحد فالكل أحبهم ولذلك هم 
كذلك يحبونني في املدرسة 
وبني األقارب ومع كل الناس 
الطاهر األبيض هو  فالقلب 

أحسن القلوب.

تحمل المسؤولية
أحمد أمين يؤكد أنه يتحمل 
مسؤولية نفسه في الدراسة 
ويجتهد فيها وال يلجأ ألحد 
ملس���اعدته ويق���ول البد أن 
يتع���ود األطفال على حتمل 
املس���ؤولية حتى يصبحوا 
أقوياء يعتمد عليهم  رجاال 
ويكونوا على مستوى هذه 
املسؤولية ولذا أدرب نفسي 
عليه���ا واعتم���د دوما على 

نفسي.

الوفاء بالوعد
سعيد عبداهلل يقول: آية 
املنافق ثاث ومنها من يخلف 
وعده لذل���ك اتبعد عن مثل 
هؤالء الناس ألن الوعد كلمة 
صدق البد من الوفاء بها وال 
تؤخذ على محمل الهزار وعدم 
حتملها ولذلك إذا قمت بوعد 
أي إنسان فابد للوفاء بهذا 

الوعد.

 القيادة ليس���ت للكبار فقط هذا هو ش���عار نادي 
 رواد جونيوز الذي قدم دورات صيفية متميزة جتمع 
ب���ني التعلي���م والتربي���ة والترفي���ه واملعس���كرات 

الصيفية.

 قام���ت كل من فاطم���ة املطوع ون���ور العجيري 
 وأجوان الغنام بفنون االلوان والتناسق بينها وذلك 
خال اليوم املفتوح الذي تقيمه من آن إلى آخر جمعية 
البي���ادر النس���ائية على مدار الع���ام الظهار مواهب 

الفتيات.

اهلل أحباب

سلوكيات يحبها األطفال بالفطرة
بعد أن استعرضنا السلوكيات التي يرفضها األطفال بفطرتهم النقية نتناول اآلن ما يحبه أحباب اهلل

من سلوكيات يجب التحلي بها.

النبي محمد ژ في عيون غربية منصفة
متنبئ تاريخي يستعرض حياة 
البشر في مستهل القرن السابع 
امليادي أن يتوقع بحق أنه لن 
متضي بضعة قرون حتى تقع كل 
أوروبا وآسيا حتت سيادة املغول 
والتتار إل���ى أن قال: ولكن هذا 
املتنبئ كان سيخطئ في تقديره 
فقد اشتعلت دنيا الصحراء والبدو 
مائة عام من املجد عندما بسط 
العرب سلطانهم ومدوا حكمهم 
ولغتهم من اس���بانيا إلى حدود 
الصني مقدمني للعالم ثقافة جديدة 
ومنشئني دينا اليزال حتى اليوم 
إحدى القوى احليوية في العالم. 
وكان محمد بن عبداهلل هو الذي 
أشعل اجلزيرة العربية ودفعها 
لتحقيق ذلك كله، والذي ظل حتى 
سن األربعني ال مييز نفسه بشيء 
غير عادي عن بقية معاصريه. 

أشهر الكتب

الفرنس���ي س���يلو  واملؤرخ 
يؤكد ويقول »إن قانون نامليار 
منقول..« � يعني بعض أساسياته، 
طبعا لكنهم انتفعوا باإلسام حتى 
في قوانينهم الوضعية. يقول: ».. 
منقول عن كتاب فقهي في مذهب 
اإلمام مالك هو شرح الدردير على 
منت خليل« يعني حتى مس���مى 
الكتاب مذكور وهو كتاب مشهور 
من أشهر كتب املالكية املعروفة 

عندهم. 

انتشار اإلسالم

واستافلو قون الذي له كتاب 
الع���رب« وهو كتاب  »حضارة 
باللغة  مشهور متداول مطبوع 
العربية يق���ول: دخلت حضارة 
العرب في ذمة التاريخ منذ زمن 
طويل: في هذه الفترة في ركود، 
واحلضارة اإلسامية في نوع من 
السكون أو رمبا بعض االنحدار 
ف���ي الفترة الس���ابقة. قال: وال 
نقول م���ع ذلك أنهم ماتوا متاما 
فنرى اآلن ديانتهم ولغتهم اللتني 
أدخلهما إلى العالم أكثر انتشارا 
مما كانتا عليه في أنضر أدوارهم، 
واليزال اإلسام جادا في تقدمه، 
واليوم يدرس فيما عدا اجلزيرة 
العربية في مصر وسورية وتركيا 
وآسيا الصغرى وفارس وقسم 
مهم من روسيا وأفريقيا والصني 
والهند وتناول القرآن مدغشقر 
وأفريقيا اجلنوبية، وعرف في 
جزر املايو وعلم���ه أهل جاوا 
وس���ومطرا، وتق���دم إلى غينيا 
اجلديدة، ودخل أميركا مع زنوج 
أفريقيا، ويتقدم اإلسام في الصني 
تقدما يبعث على العجب، حتى 
املبش���رون األوروبيون  اضطر 
إلى االعتراف باحلدود وسيقوم 
البوذية ومسلمو  اإلسام مقام 
الصني ال يشكون في ذلك... إلى 
آخر ما قال »مما يدل على أن نور 

اإلسام سيشع وينتشر«. 

تزوجه���ن لوجدت أن كل زيجة 
من هذه الزيجات كانت سببا إما 
الدخول في حتالف لصالح  في 
أتباعه ودينه أو احلصول على 
شيء يعود بالنفع على أصحابه 
أو كانت املرأة التي تزوجها في 

حاجة ماسة للحماية«. 

أتم الرسالة

أما مايكل ه���ارت: في كتابه 
»مائة رجل من التاريخ«. 

»ان اختياري محمدا، ليكون 
ف���ي أهم وأعظ���م رجال  األول 
التاريخ، قد يدهش القراء، ولكنه 
التاريخ كله  الوحيد في  الرجل 
الذي جن���ح أعلى جن���اح على 

املستويني: الديني والدنيوي. 
فهناك رسل وأنبياء وحكماء 
بدأوا رس���االت عظيمة، ولكنهم 
ماتوا دون إمتامها، كاملسيح في 
املسيحية، أو شاركهم فيها غيرهم، 
أو سبقهم إليهم سواهم، كموسى 
ف���ي اليهودية، ولكن محمدا هو 
الوحيد الذي أمت رسالته الدينية، 
وحتددت أحكامه���ا، وآمنت بها 

شعوب بأسرها في حياته. 
الدين  أق���ام بجان���ب  وألنه 
دولة جديدة، فإنه في هذا املجال 
الدنيوي أيضا، وحد القبائل في 
شعب، والشعوب في أمة، ووضع 
لها كل أسس حياتها، ورسم أمور 
دنياها، ووضعه���ا في موضع 
االنطاق إل���ى العالم. أيضا في 
حياته، فهو الذي بدأ الرس���الة 

الدينية والدنيوية وأمتها«. 

الشريعة السائدة

ويقول ليو تولستوي »1828 
� 1910« األديب العاملي الذي يعد 
أدبه من أمتع ما كتب في التراث 
اإلنس���اني قاطبة ع���ن النفس 
البش���رية: »يكفي محمدا فخرا 
أنه خلص أمة ذليلة دموية من 
مخالب شياطني العادات الذميمة، 
وفتح على وجوههم طريق الرقي 
والتق���دم، وأن ش���ريعة محمد 
ستس���ود العالم النسجامها مع 

العقل واحلكمة«. 

قمة الرسول ژ

أما د.شبرك النمساوي فيقول: 
البشرية لتفتخر بانتساب  »إن 
رجل كمحم���د إليها، إذ إنه رغم 
أميته، استطاع قبل بضعة عشر 
قرنا أن يأتي بتشريع، سنكون 
نحن األوروبيني أسعد ما نكون 

إذا توصلنا إلى قمته.

قوانين اإلسالم

امل���ؤرخ اإلجنليزي  ويقول 
ويلز: ف���ي كتابه »مامح تاريخ 
اإلنس���انية«: »إن أوروبا مدينة 
لإلس���ام باجلان���ب األكبر من 

قوانينها اإلدارية والتجارية«. 
ويتابع بقوله: »كان ميكن ألي 

فأصبحت شريعته أكمل الشرائع، 
وهو فوق عظماء التاريخ«. 

إله واحد

أيضا يقول املستر سنكس، 
املستش���رق األميركي في كتابه 
»ديانة العرب«: »ظهر محمد بعد 
املسيح بخمسمائة وسبعني سنة، 
وكانت وظيفت���ه ترقية عقول 
البشر، بإشرابها األصول األولية 
لألخاق الفاضلة، وبإرجاعها إلى 
االعتقاد بإله واحد، وبحياة بعد 
هذه احلياة« إلى أن قال: »إن الفكرة 
الدينية اإلسامية، أحدثت رقيا 
كبيرا جدا في العالم، وخلصت 
العقل اإلنساني من قيوده الثقيلة 
التي كانت تأسره حول الهياكل 
بني يدي الكه���ان. ولقد توصل 
محم���د مبحوه كل ص���ورة في 
املعابد وإبطاله كل متثيل لذات 
اخلالق املطلق إلى تخليص الفكر 
اإلنس���اني من عقيدة التجسيد 

الغليظة«. 

إعجاب يتجدد

وتقول آن بيزينت في كتابها: 
»حي���اة وتعالي���م محمد« عن 
دار مادرس للنش���ر 1932: »من 
املس���تحيل ألي شخص يدرس 
حياة وش���خصية نب���ي العرب 
العظيم ويعرف كيف عاش هذا 
النبي وكيف علم الناس، إال أن 
يشعر بتبجيل هذا النبي اجلليل، 
أحد رس���ل اهلل العظماء، ورغم 
أنني س���أعرض فيما أروي لكم 
أش���ياء قد تكون مألوفة للعديد 
من الناس فإنني أش���عر في كل 
مرة أعيد فيها قراءة هذه األشياء 
بإعجاب وتبجيل متجددين لهذا 

املعلم العربي العظيم. 
هل تقصد أن تخبرني أن رجا 
في عنفوان شبابه لم يتعد الرابعة 
والعشرين من عمره بعد أن تزوج 
من ام���رأة أكبر منه بكثير وظل 
وفيا لها طيلة 26 عاما ثم عندما 
بلغ اخلمسني من عمره � السن 
التي تخبو فيها شهوات اجلسد � 
تزوج إلشباع رغباته وشهواته؟ 
ليس هكذا يكون احلكم على حياة 

األشخاص. 
فلو نظرت إلى النساء الاتي 

في حل مش���كاته«، يعني لو 
جاءت شريعة محمد ژ وقادت 
العالم اليوم فستنجح في حل 

مشكاته. 
وق���د وجد برنارد ش���و في 
الرسول ژ ما دعاه  شخصية 
إلى أن يصفه بأنه منقذ البشرية 
فقال: »لقد عمد رجال االكليروس 
في العصور الوسطى إلى تصوير 
اإلسام في أحلك األلوان، وذلك 
بسبب اجلهل وبسبب التعصب 
الذمي���م، والواقع أنه���م كانوا 
يس���رفون في كراهي���ة محمد 
وكراهية دينه ويعدونه خصما 
للمس���يح، أما أنا فأرى واجبا 
أن يدعى محمد منقذ اإلنسانية 
وأعتقد أن رجا مثله لو تولى 
زعامة العالم احلديث لنجح في 
حل مش���كاته وأحل في العالم 
السام والسعادة وما أشد حاجة 

العالم اليوم إليهما«.

األمين

أما السير موير اإلجنليزي في 
كتابه )تاريخ محمد( فيقول: »إن 
محمدا نبي املسلمني لقب باألمني 
منذ الصغ���ر بإجماع أهل بلده 
لشرف أخاقه وحسن سلوكه، 
ومهما يكن هن���اك من أمر فإن 
محمدا أسمى من أن ينتهي إليه 
الواصف، وال يعرفه من جهله، 
وخبي���ر به من أمعن النظر في 
تاريخه املجيد، ذلك التاريخ الذي 
ترك محمدا في طليعة الرس���ل 

ومفكري العالم«. 

أكمل الشرائع

ويق���ول العامة سنرس���نت 
اآلسوجي، أستاذ اللغات السامية، 
ساهم في دائرة املعارف، جمع 
املخطوطات الشرقية، محرر مجلة 
»العالم الشرقي« له عدة مؤلفات 
منها: »القرآن اإلجنيل احملمدي« 
ومنها: »تاريخ حياة محمد«: »إننا 
لم ننصف محمدا إذا أنكرنا ما هو 
عليه من عظيم الصفات وحميد 
املزايا، فلقد خاض محمد معركة 
احلياة الصحيحة في وجه اجلهل 
والهمجي���ة، مصرا على مبدئه، 
الطغاة حتى  ومازال يح���ارب 
انتهى به املطاف إلى النصر املبني، 

وجههم إلى حياة لم يحلموا بها 
من قبل، وأسس لهم دولة زمنية 

ودينية التزال إلى اليوم«. 

موضع اإلجالل

االدي���ب االجنليزي  ويقول 
برنارد ش���و في مؤلف أسماه 
»محمد«، وقد أحرقته السلطة 

البريطانية:
»ان العالم أحوج ما يكون إلى 
رجل في تفكير محمد، هذا النبي 
الذي وضع دينه دائما موضع 
االحترام واإلجال فإنه أقوى دين 
على هضم جميع املدنيات، خالدا 
خلود األبد، وإني أرى كثيرا من 
بني قومي قد دخلوا هذا الدين 
على بينة، وس���يجد هذا الدين 
مجاله الفس���يح في هذه القارة 

)يعني أوروبا(.
إن رج���ال الدين في القرون 
الوس���طى، ونتيجة للجهل أو 
التعصب، قد رسموا لدين محمد 
صورة قامتة، لقد كانوا يعتبرونه 
عدوا للمسيحية، لكنني اطلعت 
على أمر ه���ذا الرجل، فوجدته 
أعجوبة خارقة، وتوصلت إلى 
أنه لم يكن عدوا للمسيحية، بل 
يجب أن يسمى منقذ البشرية، 
وفي رأيي أنه لو تولى أمر العالم 
اليوم، لوفق في حل مشكاتنا 
مبا يؤمن السام والسعادة التي 

يرنو البشر إليها«. 
ويقول برنارد ش���و قولته 
اخلالدة: »لق���د كان دين محمد 
موضع التقدير السامي ملا ينطوي 
عليه من حيوية مدهشة، حيوية 
النش���اط« ويقول:  يعني دائم 
انه الدين الوحيد الذي له ملكة 
الهضم ألطوار احلياة املختلفة«. 
يعني كلما جد جديد في احلياة 
يستطيع هذا الدين الذي جعله 
اهلل � عز وجل � لكل زمان ومكان 
أن يهضم هذه التطورات، وأن 
يجعل له���ا أحكاما وأن ينظمها 

في مجريات احلياة. 
ويقول »ه���و الدين الوحيد 
الهضم ألطوار  الذي له ملك���ة 
احلياة املختلفة، وأرى واجبا أن 
يدعى محمد ژ  منقذ اإلنسانية، 
وإن رجا على شاكلته إذا تولى 
زعامة العالم احلديث فسينجح 

تتخذ آلهة م���ن دون اهلل. ولم 
يتجاوز شرف النبي وفضائله 
ح���دود الفضيلة املعروفة لدى 
البشر، كما أن منهجه في احلياة 
جعل مظاهر امتنان الصحابة له 
)لهدايت���ه إياهم وإخراجهم من 
النور( منحصرة  إلى  الظلمات 

في نطاق العقل والدين«. 

المصلح

أم���ا د.زومير املستش���رق 
الكندي فقد قال في كتابه »الشرق 

وعاداته«:
»ان محمدا كان وال شك من 
أعظم القواد املسلمني الدينيني، 
ويصدق عليه القول أيضا أنه 
كان مصلحا قديرا وبليغا فصيحا 
وجريئا مغوارا، ومفكرا عظيما، 
وال يجوز أن ننسب إليه ما ينافي 
هذه الصفات، وهذا قرآنه الذي 
جاء به وتاريخه يشهدان بصحة 

هذا االدعاء«. 

الوحدانية

ويقول العامة برتلي سانت 
هيلر املستشرق األملاني في كتابه 
»الش���رقيون وعقائدهم« »كان 
محمد رئيس���ا للدولة وساهرا 
الش���عب وحريته،  على حياة 
الذين  وكان يعاقب األشخاص 
يجترحون اجلنايات حسب أحوال 
زمانه وأح���وال تلك اجلماعات 
الوحشية التي كان يعيش النبي 
بني ظهرانيها، فكان النبي داعيا 
إلى ديانة اإلله الواحد وكان في 
دعوته هذه لطيفا ورحيما حتى 
أعدائه، وإن في شخصيته  مع 
صفتني هما م���ن أجل الصفات 
التي حتملها النفس البش���رية 

وهما العدالة والرحمة«. 

مؤسس دولة

إدوار مونته  الفيلسوف  أما 
املستشرق الفرنسي فقد قال في 

آخر كتابه »العرب«:
»عرف محمد بخلوص النية 
واملاطفة وإنصافه في احلكم، 
ونزاه���ة التعبي���ر ع���ن الفكر 
والتحقق، وباجلملة كان محمد 
أزكى وأدين وأرحم عرب عصره، 
وأشدهم حفاظا على الزمام فقد 

أتساءل: هل هناك من هو أعظم 
من النبي محمد ژ؟! 

كما قال عن���ه ژ المارتني: 
»رجل أس���س 20 إمبراطورية 
دنيوي���ة وإمبراطورية واحدة 

روحية«.

السيد القائد

ويق���ول مونتجومري وات، 
من كت���اب »محمد ف���ي مكة«، 
1953، صفحة 52: »إن استعداد 
الرجل لتحم���ل االضطهاد  هذا 
من أج���ل معتقداته، والطبيعة 
األخاقية السامية ملن آمنوا به 
واتبعوه واعتبروه سيدا وقائدا 
لهم، إلى جانب عظمة إجنازاته 
املطلقة، كل ذلك يدل على العدالة 
والنزاهة املتأصلة في شخصه. 
فافتراض أن محمدا مدع افتراض 
يثير مش���اكل أكثر وال يحلها. 
بل إنه ال توجد ش���خصية من 
عظماء التاريخ الغربيني لم تنل 
التقدير الائق بها مثل ما فعل 

مبحمد«. 

السياسي والزعيم

يقول بوسورث سميث، من 
كتاب »محمد واحملمدية«، لندن 
1874، صفحة 92: »لقد كان محمد 
قائدا سياسيا وزعيما دينيا في آن 
واحد. لكن لم تكن لديه عجرفة 
رج���ال الدين، كما لم تكن لديه 
فيالق مثل القياصرة. ولم تكن 
لديه جيوش مجيشة أو حرس 
خاص أو قصر مش���يد أو عائد 
ثابت. إذا كان ألحد أن يقول انه 
حكم بالقدرة اإللهية فإنه محمد، 
ألنه استطاع اإلمس���اك بزمام 
الس���لطة دون أن ميلك أدواتها 

ودون أن يسانده أهلها«. 

العقل والدين

جيب���ون  إدوارد  ويق���ول 
وسيمون أوكلي، من كتاب »تاريخ 
إمبراطورية الشرق«، لندن 1870، 
صفحة 54: »ليس انتشار الدعوة 
اإلسامية هو ما يستحق االنبهار 
وإمنا استمراريتها وثباتها على 
مر العص���ور. فمازال االنطباع 
الرائع الذي حفره محمد في مكة 
واملدينة له نفس الروعة والقوة 
ف���ي نفوس الهن���ود واألفارقة 
واألتراك حديثي العهد بالقرآن، 
رغم مرور اثني عشر قرنا من 

الزمان. 
لق���د اس���تطاع املس���لمون 
الصمود يدا واحدة في مواجهة 
فتن���ة اإلميان ب���اهلل رغم أنهم 
ل���م يعرفوه إال من خال العقل 
واملشاعر اإلنسانية. فقول »أشهد 
أال إله إال اهلل وأن محمدا رسول 
اهلل« هي ببساطة شهادة اإلسام. 
ولم يتأثر إحساس���هم بألوهية 
اهلل عز وجل بوج���ود أي من 
التي كانت  األش���ياء املنظورة 

مفك���رون ومستش�����رقون 
وفاسفة غربيون ميثلون كبار 
الغرب ص���درت عنهم  مفكري 
شهادات حق منصفة تدلل على 
عظمة الرس���ول الكرمي سيدنا 
محم���د ژ وتفرد ش���خصيته 
العظيمة ونبل أخاقه وطهارة 
حياته، نقف عن���د بعض هذه 
الشهادات التي سطرها التاريخ 
على ألسنتهم وفي كتبهم وتراثهم 
وهذا جزء م���ن كل ما قالوا في 
عظي���م ش���خصه ژ وصفاته 

اجلليلة.
الفرنس���ي  الش���اعر  يقول 
الشهير دي ال مارتني: »إذا كانت 
الضوابط التي نقيس بها عبقرية 
اإلنسان هي سمو الغاية والنتائج 
املذهلة لذلك رغم قلة الوسيلة، 
فمن ذا الذي يج���رؤ أن يقارن 
أيا من عظماء التاريخ احلديث 
بالنبي محمد ژ في عبقريته؟! 
فهؤالء املش���اهير ق���د صنعوا 
األسلحة وسنوا القوانني وأقاموا 
إال  اإلمبراطوريات، فلم يجنوا 
أمجادا بالية لم تلبث أن حتطمت 
بني ظهرانيهم، لكن هذا الرجل 
محمدا ژ لم يقد اجليوش ويسن 
التشريعات ويقم اإلمبراطوريات 
ويحكم الشعوب ويروض احلكام 
فقط، وإمنا قاد املايني من الناس 
فيما كان يعد ثلث العالم حينئذ. 
ليس هذا فقط، ب���ل إنه قضى 
على األنصاب واألزالم واألديان 

واألفكار واملعتقدات الباطلة. 
لقد صبر النبي وجتلد حتى 
نال النصر من اهلل، كان طموح 
النبي ژ موجه���ا بالكلية إلى 
هدف واحد، فلم يطمح إلى تكوين 
إمبراطورية أو ما إلى ذلك، حتى 
الدائمة ومناجاته  النبي  صاة 
لربه ووفاته ژ وانتصاره حتى 
بعد موته، كل ذلك ال يدل على 
الغش واخلداع بل يدل على اليقني 
الصادق الذي أعطى النبي الطاقة 
والقوة إلرساء عقيدة ذات شقني: 
اإلميان بوحدانية اهلل، واإلميان 
مبخالفت���ه تعال���ى للحوادث. 
والشق األول يبني صفة اهلل )أال 
الوحدانية(، بينما اآلخر  وهي 
يوضح ما ال يتصف به اهلل تعالى 
)وهو املادية واملماثلة للحوادث(. 
ولتحقي���ق األول كان البد من 
القضاء عل���ى اآللهة املدعاة من 
دون اهلل بالسيف، أما الثاني فقد 
تطلب ترسيخ العقيدة بالكلمة 
)باحلكمة واملوعظة احلسنة(.

هذا هو محمد ژ الفيلسوف، 
اخلطيب، النبي، املشرع، احملارب، 
املذاهب  قاهر األهواء، مؤسس 
الفكرية التي تدعو إلى عبادة حقة 
با أنصاب وال أزالم، هو املؤسس 
لعشرين إمبراطورية في األرض، 
وإمبراطورية روحانية واحدة. 
هذا هو محمد ژ. وبالنظر لكل 
مقاييس العظمة البشرية، أود أن 

السير موير ليو تولستوي برنارد شو دي ال مارتني


