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حيا� محمد � (١٦)٢٦

-E حيا� نÐ �إلسالC � كتا| مفتوI كلما 9ثت  Z	j جز0 منه جتد فيه تفاصيل 
تث
 �الهتماã/ Cلب �للب. /v ³د¨ 	E مت تسجيل /قائع حيا� نÐ 	/ حيا� َمعلم �خر 
تسجيًال �قيًقا /متاًحا للد�,سني، مثل حيا� �لرسوq �لعظيم �. /صحيح 	E هذe �لغز�,� Z �حلقائق 
/�ملر/ياX �ملدّ/نة، قد 	عطت �لنقا� �ملاكرين فرصتهم �ملنتظر�، /لكن من �لصحيح 	يًضا 	نه حني 
 Eمن �إلميا � qفينا حيا� �لرسو e
تتم �,�سة �النتقا��X بعناية، /يتم �لر� �حلاسم عليها، فإE ما تث

/�حلب �لغامر /�لتقَو�، ال مياثلها فيه حيا� 	j شخص �خر.

 Z شيًئا عن تفاصيلها قد تسلم من �لنقد، /لكنها ال تفلح bحليا� �لغامضة �ل� ال يعر6 �لنا� E- 
 ،�
بث �إلقنا� /�,� �لثقة Z قلو| من يتبع 	صحاֲדا. -� تظل صعوباX �لغمو�، /ظلماX �حل
 
/خيبة �ألمل، قابعة Z �لقلو|. /لكن �حليا� �لغنية بالتفاصيل �ملدّ/نة، مثل حيا� �لرسوq �، تث
فينا �لتأمل �لعميق /من � تثّبت �القتنا�. /عندما يتم تصفية �حلساباX �خلاطئة لالنتقا��X /�ملفاهيم 
�لز�ئفة، بكشف �حلقائق /تسليط �ألضو�0 عليها، فمن �ملحتم 	E جتذ| حيا� �لرسوq � منَّا كل 

حب /-عجا| /تقدير، /تث
 فينا كل -عز�� /-كبا, /توق
، بشكل كامل /��ئم /-c �ألبد.

تلك هي عزيز �لقا,Ó 	هم مالمح هذ� �لكتا| �لقيم �لذ� ستطالعه عp حلقاZ X هذe �لز�/ية. 
 qحليا� كحيا� �لرسو Eنه من �لصعب تقدمي ملخص كامل متو��	 Cهذ� �ملقا Z جلدير بالذكر�/
�، �ل� كانت /�ضحة كالكتا| �ملفتوI، /شديد� �لثر�0 مبا حتتويه من /قائع /مو�قف /	حد�¨. 
/قد 	عطى �ملؤلف ملحة، /لكن ح# هذe �للمحة �ا /�E /ثقل. حيث 	نه � كاE ميا,b ما يعظ 
به، /كاE يعظ مبا كاE ميا,سه؛ /-�� عرفته فقد عرفت �لقر�E �ملجيد، /-�� عرفت �لقر�E �ملجيد 

فيمكنك 	E تتعّر6 عليه.

لقد حصل شر6 نقل هذ� �لكتا| -c لغة �لضا� لألستا� �لفاضل فتحي عبد �لسالC /,�جعه ثلة 

من 	بنا0 �جلماعة �ملتضلعني Z �للغة /�لدين.

 حضر� مر�O بش8 �لدين Kمو� �Jد �

� jملهد� Cخلليفة �لثا¡ حلضر� �إلما�

قُّ َوَزَهَق اْلَباِطُل" "َجاَء اْحلَ

Rلكعبة تتطهر من �ألصنا�
توّجه �لرسوq � مباشر� -c �لكعبة 
ناقته،  على   qيز� ال  /هو  �ملشّرفة 
�لبيت   qحو  Xمر� سبع  فطا6 
-´اعيل  /�بنه  -بر�هيم   eبنا  jلذ�
�هللا  عبا��  	جل  من   Cلسال� عليهما 
 qبسبب ضال jلو�حد �ألحد، /�لذ�
 Eلك �لبيت ليكو� qيتهما قد حتّو,�
 qلرسو� /ضر|   .Cلألصنا مستو�ًعا 
� بعصاe �ألصناC، �لو�حد تلو �آلخر 
عد�ها  بلغ  �ل�   Cألصنا� تلك  من 
سقط  /كلما  صنما،  /ستني  ثالäائة 
	حدها 	/ حتطم، كاE � يتلو قوله 
 َّE-ِ َجآ0َ �ْلَحقُّ َ/َ�َهَق �ْلَباِطُل﴿ :cتعا
 eهذ /كانت  َ�ُهوًقا﴾،   Eََكا �ْلَباِطَل 
�آلية �لكرمية قد نزلت قبل 	E يغا�, 
/هي  �ملدينة،   c- مكة   �  qلرسو�
Z سو,� �إلسر�0 �ل� جا0 فيها �كر 
خر/x �لرسوq � من مكة /�خوله 
�إلسر�0  /سو,�  	خر�.  مر�  -ليها 
بذلك  �عتر6  /قد  مّكية،  سو,� 
/كانت  	نفسهم.   Eلغربيو� �لُكّتا| 
 qلرسو� x/ل� تذكر نبأ خر� Xآليا�
� /�خوله، /من � �خوله منتصًر� 

كما يلي:
 Uٍِصْد ُمْدَخَل  َ	ْ�ِخْلِني   ِّ|,َ ﴿َ/ُقْل 
ِلي  َ/�ْجَعْل   Uٍِصْد  xَُمْخَر َ/َ	ْخِرْجِني 
ِمْن َلُدْنَك ُسْلَطاًنا َنِصً
� * َ/ُقْل َجا0َ 
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 Eََكا �ْلَباِطَل   َّE-ِ �ْلَباِطُل  َ/َ�َهَق  �ْلَحقُّ 
َ�ُهوًقا﴾ (�إلسر�0:٨١ ،٨٢)

لقد جا0 �كر فتح مكة هنا بصيغة �عا0 
ُ	مر �لرسو � q	E يدعو به، فقد ُ	مر 
	E يدعو لدخوq مكة /للخر/x منها، 
/	i Eعل له �هللا تعاc سلطاًنا نصً
� من 
لدنه على �لك. � يتبع �لدعا0 تأكيد 
يقي� من لدE �هللا تعاc بصيغة �ملاضي، 
�حلق   E	 بالفعل،  قد مت  كأE �حلد¨ 
سو6 يعلو /	E �لباطل سو6 يزهق. 
/قد حتققت �لنبو�0 حرفًيا، /كاE من 
 Xيا�  � بكر  	بو  يتلو   E	 �ملناسب 
�لكتا| �حلكيم �ل� كانت ִדز مشاعر 
/عد  بتحقق  فرحهم   
/تث �ملسلمني 
�هللا تعاZ/ ،c نفس �لوقت ُتذّكر 	هل 
مكة بعدC جدَ/� مقا/مة 	مر �هللا عز 
/جل، /بصدU �لوعو� �ل� /عد �هللا 

ֲדا ,سوله.
 Cلتقو �لكعبة   Xعا� مكة،  /بفتح 
منذ  	جله  من  ُبنَيت   jلذ� بالد/, 
	لو6 �لسنني من قبل -بر�هيم �. 
 Eلتكو �ملشرفة  �لكعبة   Xعا� لقد 
�لو�حد  �هللا  لعبا��  �ملخصص   Eملكا�
/حتطمت  لـه.  شريك  ال   jلذ�
�لصنم  هو  	حدها   Eكا/  ،Cألصنا�
"ُهَبل".  يسمونه  كانو�   jلذ�  pألك�
/ملا سّد� �لرسوq � -ليه ضربة قوية 
بعصاe 	/قعته فتناثر حطامه، �,تسمت 

�بتسامًة   Cلعّو�� بن   
�لزب شف�  على 
 I�,/ ،Eسفيا �	 c- نظر على -ثرها
ُ	ُحد،  معركة   Z حد¨  مبا   eيذّكر
 jلذ�  Cليو� �لك  تذكر  "هل   :qفقا
/قف فيه �ملسلموE مكلومني ُمنهكني 
zو�, �جلبل، � ��X 	نت من �المهم 
هبل؛  	عل  هبل،  	عل  هتفت:  حني 
فهل كاE هبل �لذj 	عطاكم �لنصر 
فانظر  �لك   Eكا لو  �ليوC؟  �لك   Z

-c ما �q -ليه هبل". 
/تأثر 	بو سفياE كثً
�، /�عتر6 بأنه 
 |ّ,  
غ  ٌّ|, حقًّا  هنا�   Eكا لو 
 Eزمية /��و��� c- مرهم	 q� مد، ملا}

 .Cلك �ليو� Z صيبو� ֲדا	ل� ُ�
�ل�  �لصَو,  بإ��لة   �  qلرسو� /	مر 
/فو,  �لكعبة،   E�,جد  eتشّو كانت 
شكًر�  ,كعتني  صلى  لألمر   e,صد�-
�لكعبة   x,خا  c- �نسحب   � هللا، 
,كعتني  /صلى   Iملفتو�  Cحلر�  Z

	خريني. /كاE � قد /ّكل -c عمر 
�لصو,،  -��لة  	مر   � �خلطا|  بن 
صو,�  -ال  /طمسها  كلها  فأ���ا 
 �  qلرسو� عا�  /عندما  -بر�هيم، 
ليتأكد من �إل��لة /جد هذe �لصو,� 
 ³	 يز�ا؟   ³  ³ عمر   qفسأ سليمة 
 ³ -بر�هيم   E	  Eلقر�� شها��  يذكر 
 Eيكن يهو�ًيا /ال نصر�نًيا /لكنه كا
 .(٦٨  :Eعمر�  q�) مسلًما؟  حنيًفا 
-بر�هيم  لذكر�  -هانة  كانت  لقد 
�، �لذj كاE ,مًز� /عماً�� لدين 
�لتوحيد، 	E تكوE لـه هذe �لصو,� 
على جد,�E �لكعبة، فقد كاE /جو� 
-بر�هيم   E	 لو  كما  يوحي  �لصو,� 
 eفأمر  .cتعا �هللا  مثل  ُيعبد   E	 ميكن 

�لرسوq � بإ��لتها 	يضا.
فيه   Cيو مشهوً��،  يوًما   Eكا لقد 
/ها   ،Xلبّينا� �هللا   Xيا�  Xحتشد�
مستحيلة   Xبد �ل�  �هللا  /عو�  هي 

وكان املسـلمون لشدة حبهم لشخص رسو�م األكرم 
ال يسمحون لقطرة ماء أن تسقط من وضوء الرسول 
� إ6 األرض، فكانوا يتلقون املاء املتسـاقط � كفوف 
أيديهم � يبللوا به أجسامهم. وبهذه الطريقة من التوق{ 
واالح�ام كانوا مينعون املاء من التساقط على األرض. 
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قد   �  qلرسو� تلقاها   Cيو �لتحقيق 
 qلرسو� Eلنهاية. لقد كا� Z حتققت
للحب  مْركًز�   Cليو� �لك   Z  �
/�إلمياE، فقد جتّلى �هللا جل جالله من 
خالq شخص �لرسوq /	ظهر /جهه 
�لكرمي كما فعل من قبل. /قد حد¨ 
بعًضا  يطلب   �  qلرسو� 	,سل   E	
من ما0 �مزC، فشر| بعضه /توضأ 
بالبقية. /كاE �ملسلموE لشد� حبهم 
 Eال يسمحو Cلشخص ,سو�م �ألكر
/ضو0  من  تسقط   E	 ما0  لقطر� 
فكانو�  �أل,�،   c-  �  qلرسو�
كفو6   Z �ملتساقط  �ملا0   Eيتلقو
 eجسامهم. /ֲדذ	يبللو� به  �	يديهم 
كانو�   Cالحتر��/  
�لتوق من  �لطريقة 
مينعوE �ملا0 من �لتساقط على �أل,�. 
�لك   �/	, �لذين   Eملشركو�  I�,
�ملشهد يؤكّد/E /يكّر,/Z E �هشة 
/عجب، 	©م ³ ير/� ملًكا من ملو� 
�حلب  هذ�  كل  شعبه  vّبه  �أل,� 

.(٩٩À ٣x حللبية� �
(�لس

�لرسو} � يعفو عن �عد�ئه
توّجه  �لشعائر،  كل  متت   E	 بعد 
مكة  ألهل  باخلطا|   �  qلرسو�
 ¡	 E/قائًال: "يا معشر قريش، ما�� تر
�هللا  	E /عو�  لقد ,	/�  فاعل بكم"؟ 
تعاc �ل� كاE يسر�ها على مسامعهم 

قد حتققت، /جاX0 ساعة �حلسا|، 
�لذj يستحقونه على  �لعقا|  لينالو� 
�ل�   Xلبشاعا�/ /�ملظا³  �لتعذيب 
�,تكبوها ضد 	ناb ال �نب �م سَو� 
	©م �عوهم -c عبا�� �هللا /حدe /	ال 

يشركو� به شيًئا.
منه  توقعو�  	©م  عليه  ,�هم   Eكا/
يوسف  عامل  كما  كرمية،  معاملة 
 å	 "خً
�؛  فقالو�:  �خلاطئني،  -خوته 
 e�,  Eكا/ كرمي".   å	 /�بن  كرمي 
 qقا كما  لكم   qقو	  ¡-" عليهم: 
عليكم  تثريب  ال  إلخوته:  يوسف 
(�بن  �لطلقا0".  فأنتم  ��هبو�   .Cليو�

 (Cهشا

كما  iزيهم   E	 /بسؤ��م  -خوته. 
	هل  �عتر6  -خوته،  يوسف  جا�� 
مكة 	E �لنÐ � كاE مثيًال ليوسف، 
على  يوسف   cتعا �هللا  نصر  /كما 
	خوته، فكذلك نصر �هللا تعاc ,سوله 

على مكة.
عن   pيع  �  qلرسو�  Eكا /بينما 
 eشعائر بتأ�يته  /جل  عز  هللا   eشكر
سبحانه Z بيته �ملحّرC بامتناE /تو�ضع 
/-خالÀ /-قباq، /بينما كاE }اطب 
 Eبالعفو /�لغفر� e,هل مكة معلًنا قر�	
عنهم /تناسي ما حد¨، كانت بعض 
��و�جس تعتمل Z فكر عقوq نفر من 
�لقلق من مشاهد  �ألنصا,، /	صاֲדم 
 c- /�ملهاجرين   �  qلرسو� عو�� 
من  /ما مت  /بيوִדم،  /	هليهم  بلدهم 
لكل   Eنسيا/ /{بة  /تو�صل  تصا¾ 
	نفسهم   Eيسائلو فر�حو�  ما حد¨، 
Z قلق: هل كاE �لرسوq � بسبيله 
لينفصل عن صحبتهم، /هم 	صحابه 
 Cعطو� �إلسال	ملحنة �لذين � Z فاقه,/

مأ/�e �أل/q؟
طريقه   Z  �  qلرسو�  Eكا هل 
�ل�  �ملدينة  /هي  مكة،   Z ليستقر 
9ياته؟  ناجًيا  منها  يفّر   Eأل �ضطرته 
/لقد بدX �م هذe �ملخا/6 معقولة 
قريبة �لتحقيق، مبا 	E مكة قد ُفتحت 
قد   �  qلرسو� فلعل  	هلها،  /	سلم 

D◊·„–W6÷Õ„—º6a‚Ähc6Ò8

8DÍX…—İ–W6÷dÿZƒ6W·`‹}W

لقد كانت مصا�فة ��X مع® عميق 
	E يستعمل 	هل مكة Z طلبهم �لصفح 
�هللا  �ستخدمها  �ل�   Xلكلما� نفس 
تعاZ c سو,� يوسف، /�ل� نزلت 
-c �لرسوq � قبل فتح مكة بعشر 
 � qمن �لرسو Eهنا يطلبو/ .Xسنو�
	E يعامل �لقسا� �لغالÙ �لظاملني من 
 � يوسف  عامل  كما  مكة  	هل 
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ماc- q �لبقا0 فيها.
بكل  نبّيه  /جل  عز  �هللا   pخ	 /قد 
هذe ��و�جس �ل� ,�/�X �ألنصا,، 
 c- /نظر  ,	سه   �  qلرسو� فرفع 
	نه   Eيظنو -©م  �م   qقا/ �ألنصا,، 
vبه   jلذ�  eبلد  c- �حلنني  غلبه  قد 
/قومه �ألقربني. فلما 	جا| �ألنصا, 
-ياهم،  مطمئًنا  عليهم   �, باإلiا|، 
 ¡- �م:   qقا  Eبأ هو�جسهم   q��	/
عبد �هللا /,سوله، كيف  F	E 	�عكم 
/قد نصرمتو¡ /ضّحيتم 9ياتكم حني 
 Eأل,� ميّد يد �لعو� Z حد	³ يكن 
/	عيش  	ترككم  فكيف  �هللا.  لدين 
�ألنصا,  	يها  كال!  �خر.   Eمكا  Z
هذ� مستحيل. لقد هاجرX من مكة 
	,جع   E	 ميكن  /ال   cتعا �هللا  لوجه 
 Xمو	حيا معكم /	ليها. بل سو6 -

معكم. 
عن  �لفريد   
�لتعب ֲדذ�  �ألنصا,  تأثر 
مشاعرهم،   X
فتغ /�لوال0،  �حلب 
من  خاجلهم  ملا  نا�مني  /�عتذ,/� 
ففاضت  /,سوله،  �هللا   eجتا هو�جس 
عنهم،  �لعفو  /سألو�  /بكو�  �لدمو� 
/�كر/� 	E �لسبب Z تلك ��و�جس 
هو -حساسهم بفقد�E �لسالC -�� تر� 
 Eمكا jّهللا بلدهم /�هب أل� qسو,
�خر. /	جاֲדم �لرسوq � بأنه يقّد, 
 ��, �هللا   E	/ /مشاعرهم،  �ا/فهم 

عنهم، /,سوله ,�� عنهم، لسالمة 
�م  يشكر  /	نه  مشاعرهم،  /بر��0 

/ال0هم /-خالصهم.
 jهل مكة �لذ	شعو,  Eُتر�، ما�� كا
�نتاֲדم Z تلك �للحظاX؟ صحيح 	©م 
 E	 ³ يذ,فو� �لدمو� حبًًّا، /لكن البد
قلوֲדم قد �متألX ندًما /	سًفا /	سًى. 
�جلوهر�   eبأيديهم هذ ينبذ/� هم   ³	
مكة   Z موجو��  كانت  �ل�  �لغالية 

مدينتهم؟ 
لقد حق �م �يًعا 	E يأسفو� عظيم 
عا�   jلذ�  �  qلرسو�  Eألسف، أل�
-c مكة، قر, 	E يتركها ليعو� ثانية 
-c �ملدينة، /لقد كاE �لك سبًبا هائًال 

كافًيا للشعو, باألسف /�ألَسى.

Rعكرمة يدخل �إلسال
كاE من بني 	/لئك �لذين ³ يشملهم 
�لذين   Àألشخا� بعض   Cلعا� �لعفو 
نالو� عفو �لرسوq � بعد 	E تشّفع 
�م بعض �لصحابة �لكر�C، /كاE من 
بن  عكرمة  �لعفو  نالو�  �لذين  هؤال0 
قد  عكرمة  �/جة  كانت  	� جهل. 
لد�  تشّفعت  /قد  بقلبها،  	سلمت 
يعفو عن �/جها،  � لكي   qلرسو�
 Eكا �لك،  	ثنا0   Z/ عنه.  فعفا 
عكرمة قد هر| من مكة Z طريقه 
�/جته  �حلبشة. /خرجت   c- الجًئا 

 E	 قبل  فأ�,كته  به،   Uللحا�  q/حتا
لـه:  /قالت  فعّنفته  �لبحر.  يركب 
كرمي  لّين  ,جل  من  	نت  "	ها,| 

كرسوq �هللا"؟
-�� كانت  تعّجب عكرمة /سأ�ا ما 
يعفو   E	 حقًّا  �ملمكن  من  	نه  تظن 
�/جته  /طمأنته  عنه؟  �هللا   qسو,
,جل  عن  ح#  يعفو  سو6   � 	نه 
�ألمر  حقيقة   Z /	نه  عكرمة،  مثل 
عكرمة  /ãلى  بالفعل.  عنه  عفا  قد 
عن عزمه ��ر/| -c �حلبشة، /عا� 
 qعندما قابله قا/ .� qلرسو� �
ل
لـه -E �/جته 	خpته بأE ,سوq �هللا 
مثله.  يعفو ح# عن ,جل   E	 ميكن 
فأخep �لرسوq � بأE �/جته على 

حق، /	نه قد عفا عنه فعًال. 
 E	 ميكن  -نساًنا   E	 عكرمة   �,�	/
ميكن  ال  ضر�َ/�،  	عد�ئه  ألشد  يغفر 
مّدعًيا. /لذلك  	E يكوE كّذ�ًبا /ال 
 Cإلسال� قبوله  �لفو,  على  	علن  فقد 
/جد�نه   Z عما   pيع لسانه  /هتف 
 eحد/ �هللا  -ال  -له  	ال  "	شهد   :qفقا
 eعبد 	نك  /	شهد  له،  شريك  ال 
 eلك غمر� qقا  E	 /بعد  /,سوله". 
لكل  /�خلجل   Cبالند عميق   bحسا-
 Z /هو  بر	سه   Uفأطر �,تكبه  ما 
 qلرسو�  E- #هللا، ح� qحضر� ,سو
-نه ³  له   qفقا � ,�I }ّفف عنه، 
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 pيع E	 يغفر له فحسب، بل -نه يريد
لـه 	يًضا عن تقديرe له، /-نه لذلك 
من  يشا0  ما  منه  يطلب  لكي   eيدعو

	منية مما هو Z /سعه 	v Eققه له. 
-ليه  	حب  ليس  	نه  عكرمة  /	جا| 
من 	E يطلب من ,سوq �هللا 	E يدعو 
�قترفت  ما  لـه  يغفر  كي  لـه  �هللا 
 ،Cإلسال� شائنة ضد   qعما	 من   eيد�
/ما �,تكبه من جر�ئم منكر� Z حق 

,سوq �هللا.
حينئذ �عا �لرسوq �هللا تعا c	E يغفر 
عن  يعفو   E	/ لـه،  عكرمة  عد�/� 
تلّفظت  �ل�   Xإلهانا�/ �لسبا|  كل 

.eֲדا شفتا
/©ض �لرسوq � //ضع عبا0ته على 
عكرمة، /قاE- q من يأ  -ليه مؤمًنا 

باهللا فهو منه، /يعتp بيته بيًتا لـه.
 qسو, بني  �ملحا�ثة  حققت  لقد 
�كرها  قد   Eكا ,Õيا  /عكرمة  �هللا 
 Eكا �-  ،Xقبل عد� سنو� ألصحابه 
قد قاq �م -نه ,	� ,Õيا ,	� نفسه 
فيها Z �جلنة /,	� عنقوً�� من �لعنب، 
فلما سأq ملن هذ� �لعنب قيل لـه -نه 
 c- � qشا, �لرسو	أل� جهل. /قد 
عكرمة،  مع  حديثه  	ثنا0  �لرÕيا   eهذ
 q/	 Z ياÕلر� eنه ³ يفهم هذ- qقا/
أل�  ميكن  كيف  يفهم   ³  �- �ألمر، 
جهل، /هو عدّ/ �ملسلمني، 	E يدخل 

�جلنة، /كيف ميكن 	E يقّدC له عنقوً�� 
من �لعنب. /لكنه فهم �آلE مع® تلك 
 Eكا �لعنب  عنقو�   E	  �- �لرÕيا؛ 
لعكرمة، /لكنه شاهد �أل| Z �لرÕيا 
بدًال من �البن، /هو 	مر vد¨ عا�� 
�حللبية   �
(�لس  .Cألحال�/  �Õَلر�  Z

(١٠٤À ،٣x
كاE من بني �حلفنة من �ألفر�� �لذين 
³ يشملهم �لعفو �لعاC ,جل كاE قد 
 qلرسو� �بنة  �ينب  مقتل   Z تسّبب 
قد   Eكا/ حّبا,،  �´ه   Eكا/  ،�
قطع حز�C سرx �جلمل �لذj كانت 
 c- سقوطها c- ��	 تركبه �ينب، مما
�لك   Z حامًال  كانت  /ملا  �أل,�. 
على  من  /قوعها   ��	 فقد  �لوقت، 
ماتت   � �جلنني،   ºسقو  c- �جلمل 
 eكانت هذ/ .�
بعد �لك بفتر� قص
-حد� �جلر�ئم �ل� �,تكبها حّبا, /�ل� 
�ستحق بسببها �لعقا|. /قد جا0 هذ� 

قـد حققت احملادثة بني رسـول اهللا وعكرمة رؤيا 
كان قـد ذكرهـا ألصحابـه قبل عدة سـنوات، 
إذ كان قـد قـال �ـم إنـه رأى رؤيا رأى نفسـه 
فيهـا � اجلنـة ورأى عنقـوًدا من العنـب، فلما 
سـأل ملن هذا العنـب قيل لـه إنـه أل� جهل...

"يا   :qقا/  �  qلرسو�  c- �لرجل 
,سوq �هللا.. لقد فر,X منك /�هبت 
نفسي   Z  Xفكر /لك�   ،b,فا  c-
	E �هللا خّلصنا من �لشر� /	نقذنا من 
 qلرسو� c- هب�	فلما�� ال  ،qلضال�
 Ðطلب منه �لعفو معترًفا بذن	نفسه /
بدًال من طلب �للجوc- 0 �آلخرين".

 pمبا قاله حّبا,، /ع � qتأثر �لرسو/
فعل من  ما  -��0 كل   eلـه عن عفو
قبل، ما ��C �هللا تعاc قد غرZ b قلبه 

.Cحب �إلسال
�جلر�ئم  يصف   E	 ميكنه  ال  �ملر0   E-
 bلنا� هؤال0  �,تكبها  �ل�  �لبشعة 
�لك،  /مع  /�ملسلمني،   Cإلسال� ضد 
ببساطة   �  qلرسو� عنهم  عفا  فقد 
 eلعفو هذ�  I/, يسر. /قد حّولت/
 c- كثرهم قسو�	عد�/� / bشد �لنا	
قدمو�   ،�  qللرسو �لصني  	/ليا0 

حياִדم للدفا� عن �لدين.




