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سمشالسد

اشرفعلى والم_لأم والصلاة انمائين، رب لله الحمد 

أماأجمعثن، وص-حبه آله وعلى محمد نبيا والمرسلين الأنبياء 

يعدث

الحامدحمد بن مبارك الدكتور الابن به قام ما فإن 

وبحوثمقالات مجموعة ونشر وترتيب جمع من السؤيف 

وجهدعمل كتبتها أو ألقيتها أن سبق ومحاصرات ودراسات 

ليسأنه البشر طبيعة من أن معلوم هو وكما عليه، يشكر 

قالوكما ؤيخطئ، يصيب فهو ؤشل يقول فيما معصوم 

صاحبإلا ؤيرد قوله من يؤخذ اكل الله؛ رحمه مالك الإمام 

فبفضلصواب من االجموٍع هدا لكان فما المبرأ، هدا 

الشيطان،ومن فمني حطأ من فيه كان وما وتوفيقه، الله 

أنأسأله كما وحطأنا، تقحييرنا عنا يتجاوز أن الله وأسأل 

ؤيرصاه.يحيه لما حميعا يوفقنا وأن المجمؤع، بهذا ينفع 

.محمد نبينا على وسلم الله وصلى 

جسنرقيخإدىيس



liittitttitiامحتدست 

اتمقدصات

نبيناالمرسلين وخاتم الأنبياء أشرف على والسلام والصلاة العالمين رب لله الحمد 
بعد.٠أما أجمعثن، وصبه آله وعلى محمد 

وتلخىبالاستفادة وفقني أن الإسلام نعمة بعد على بها الله أنعم التي النعم أعظم فمن 
شيخجعفر الدكتتور أستاذنا ومنهم أجلأء، وعلماء فضلاء أساتذة أيدي على العلم 

علىوالحرص الله إلى الدعوة حب ه باز بن العزيز عبد شيخه شابه الذي إدريس، 

وأهلالمسلمين، من والضلال الأهواء أهل مجادلة -ق تيمية بابن وتائر الناس، هداية 

خيراالله جراء ~ فكان والشيوعيين، والوثنيين والنصارى اليهود من والإلحاد الكفر 
أهلمناظرة _ق ؤيجول يصول وهو أظفاره نعومة مند ~ طاعة على عمره -4، وأمد 

أوربا4، لاسيما السودان، خارج أو السودان بلده 4ن سواء والانحراف، الضلال 

حينماسنة وثلاثين خمس من أكثر قبل بمعرفته تعالى الله أكرمض ولقد وأمريضا، 

محمدالإمام بجامعة الإسلامية للدعوة العالي المعهد الماجستيره مرحلة 4ن طالبا كنت 
والحديثبريارته سواء علمه، من أستفيد وأنا الحين ذلك ومني الإسلامية، سعود ابن 

مندحريصا فقد ومحاضراته، دروسه سماع أو وممالمه بحويه بضراءة أو معه، 

البحوثمن قيمة مجموعة عندي أصبح حتى للشيخ أجده ما طل أجمع أن عرفته 
ألقاهاالتي المحاضرات خاممة ~ منها كثيرا ولأن والمقالات، والندوات والمحاضرات 

فيدوأشرطة 4ت مسجلا ضّان ~ سنة أربعثن من يقارب ما له بعضها الغرب 4ن الشيخ 
هداوقبل لأستاذي، مني وفاء وذلك وكتابتها، بتفريغها قمت لدا للتلف، ومعرضا 

القضايامن يكشر 4ت علم من الشيخ د^تيه لما الزمن هدا  .٤الشديدة المسلمين حاجة 
النفيسالتراث هدا بجمع فقمت الغرJية، بالحضارة يتعلق فيما لاسيما المهمة، المعاصرة 

اليكرام:أبنائه مع بالتشاور وسميته 

وبحوث(.ومحاصرات مقالات )مجموعة إدريس جعفرشيخ 
المجموعفحوي:وهدا 

لشيخنا.موجزة ترجمة ١( 





ومجلاتمحعحص _قت سيرت مقالا وأددت\ن رلأJة Jصريبا مجموعها وبلغ المقالات ٣( 

وطبعتالبيان مجلة ■4، الشيخ كتبها كان التي المقالات غير وهده وإسلامية، عربية 
والإشارةبها بالتعريف اكتفيت وقد مقال، مائة على تريد وهى مستقل كتاب 4ن 

ا.البيازر مجلة 4ن نشرها تاريخ إر 

را(ومىكالآوى:
(.١٤١٢القعدة ذو المسيل منار جريادة الحنسيي) الشذوذ ظاهرة على قرآنية أضواء . ١ 

م(. 7٢٠ا1كتوبرم'- اه  7٤٢٨-شوال الأوبعا، الإسلامية المثاة 1لأرماشناشركة)شض 
٦٠ ٠٣٠ ٥ ايناير اى-  ٤٣٥آذوالقعدة ٠ الاشتن الإسلامية الشكاة قبضة .) الأخر ٢. 

السعودية(.السالمون ؤإيمجان عقل الإسلام ٤. 
(.١٣٧٣؟؟؟ايوليو رمجلةاسعاصتيةا1ارس الإسلأمونمقيقاسعالإشانى ه. 
<٣١٩٦٨يناير  ١٣٨٧شوال  ١٦عدد الأسلامي )جويدة\س الءرية ٦.
٣(■ ٢٠٠٣اه_ل؟أءتمحتوور  ٤٣٤؟شعبان الإسلامية ااشد^.اة لامداهنه)شباك.ة الحوارمجادلة ٧, 

(.٣٠٠٦امارس اه-م ٤  ٣٧صمر ١ ٩ )الشك.اةالإسلأمية شبكة والعدوان الخمر . ٨ 
(.ا~ اهيوليو؟؟؟ ٤ ١ معرم؛ ال،دةاكاوية. )منارالسييل، وباطنه ظاهرالإنسان بثن الميلة ٩. 

أغسحلسى  ١٤٣١رمضان ١ ٩ الجمعة الإسلامية المشكاة شبكة الأزمان) وتفاضل .اإصيام ا٠ 
٣٣٠١٠.)

(. ٠٣٢ ١  ١/٦/٦ إدؤسس شيخ جعفر الشيخ رموني يتغير وو\جع ثابت جوهر إنسانيتا . ١١ 
.١  ٤٣٦الأخرة ؟جمادى ٠ الإسلامي الختار )موقع الأضال على وأسبقيتها العقيدة أهمية . ١ ٣ 

اسكبوتية.ا)لشبضة المرجعية؟ .أين  ١٣

آبريللُ*'ا(• ٤٣٥الموافق ١ صفر ١ ٩ إدؤيس الدكتورجعفرشيخ )موقع بالخ!ث ^ثيل 
(.١٤١٨العددأ؟ذوالقعدة السعودية المعرفة إبداع)مجلة الإمكان ليس4 بل • ١ ٥ 
.١ ٣ صفعة ،  ١٦العدد الإسلامي، الميثاق الشيوعية)جؤيدة .تحريم ١ ٦ 

١الموافق ٤٣٧الثاني ربيع  ٣٩الجمعة الإسلامية المشكاة القبر)شبضة المضد.بينبعداب شبهات رد . ١٧
م٣٠٠٦مايو٣٦

٣٣٠نوف٠ب،ر٧ّ ١٣١الموافق  ٤٣٨القعدة ذو  ١٣الإسلامية المشض.اة الرحيب)شيذ^ة النيوة عالم . ١٨
٣١٩٩٥نوفمبر الموافق -. ٥١٤١٦الأخرة جمادى السبيل منار مجلة ) التوحيد فهم -قن •غلو ١ ٩

-اه ٤٣٤سعيان ٣٩الجمعة الإسلامية المسذ^.اة العقيدة)شبيكة الإعلام يهدم فيكيف . ٣٠
ق؟أضتوبر؟*.؟م(.



ضصإدص|صص-ساسم-سضص-صص

٠ ٦٣٧انمدد الإسلامي، اليثاق ة )^j؛J بالبادئ الاستمساك ْلؤيق ه معالم : بالأشخاص تعلق لا • ٢١
م(.١  ٩٦٧أكتوبر ١ ٠ 

٠۴٢٠ ٥ اضحلس  ١١٣الموافق  ٤٣٦رجب ١ ٠ الإسلامية الشكاة شبضة الله مداث.4دين لا . ٣٢

(.١٤٣٥الثاني ربيع الإسلامية اليثاق ) المسلبن سمجعة على ايحافظت الدين قواعد من . ٣٣
.( ٣٠٣٠ ٠٣أكتوبر ١  ٤٢٤شعبان  ٣٩الإسلأميةالجمعة الشكاة )شبكة من٠ر١أق١Jدعاة . ٣٤
(.السضبوتية )الشبكة الفجرين مع هادئة مناقشة .  ٣٥

(.١٤٠٢الحجة ذو ١٨العدد الحج الإسلامية-4 التوعية مجلة البلاغ) الداعية مهمة . ٢٦
٠٣٠١الواش٩ذوشر.١٤٣١/١٢/٤^ثاةالإسلأمية

.٠٠٣٠ ٠٥يناير ١٧^١٥^٠١ ١١ ٤٣٥الحجة ٧ذو الإسلامية الشكاة شبكة الأرض حرارة ازدياد . ٣٨
السيكبوتية.الشبذ^ة الأتممالأت لثورة حقيقية مرايا . ٣٩

اؤيحت ٤٣٣العدد السعودية السلمون الغربية)جريدت الحضارء على إسلامية ة إطلال. ٠٣ 

الدعوةبمخلية العلمية للحلمة مقدمة ورقة ) الغؤيية الحضارة مع التعامل 4 - الرشيدة العقلانية . ١٣ 
.( ١٤١٣/١١/٣٧الأماموالأعلأمبجامعة 

الموافق ٧١٤٣٤رجب الإسلامية الم،شضاة بالقومية)شبضة اهى وممحايدة ليست العلمانية . ٣٣ 

٣٢٠١٣^١٥•)
ام(. ٩٩٣السببل منار مجلة واحدة) لعملة وجهان والجاهلية العلمانية . ٣٣

.٠٣٣٠ ٥ يتاير ٣١\\أو\ض iro/\r/r\الإسلأمية المشضاة شيضة ) ا^شقة خأ.أمريضا 

٠۴٣٠ ٥ ١؟فبراير ١الموافق  ٤٣٦محرم ١٣الإسلامية المشيكاة شبضة ر الكدابثن حرب . ٣٥

ااغسط،س١ ١الوافق  ٤٣٨رجب ٣٩الإسلامية المسذ^.اة شبذ^ة ر يسو وثنا الديمقراطية تصير حبن , ٣٦

٣٣٠٠٧.)
؟م.٠٠٤اديسمجبر١ ١الوافق  ٤٣٥اذوالقعدة الإسلامية المشكاة شبضة الإسلام) باسم علمانية . ٣٧
.٠٣٣٠ ٤ خ؟ديس_مبر ^١^٠ ١١ ٤٣٥القعدة داذو الإسلامية الشيكاة شبيعة طارت) عنزولو . ٣٨

العاليةالمالية الأزمة بمناسبة إدؤيس شيخ جعفر الدكتور للأستاذ الرأسمالية)مقال النْلرية فثل . ٣٩
اا/ءا/م.ء٣م(.بتاؤيخ الاقتمعادية صحيفة ف المقال ويشرهدا  ٣٣ ٠٠٨سنة 

الموافق١  ٤٣٣القعدة ه؟ذو الإسلامية المشكاة شبضة بالديمقراطهت) نى نعماذا فلنحدد . ٠٤ 

م(.٣.١١اكتوبر٣١
الموافق١  ٤٣٥الأول جمادى ١ ٠ الإسلامية المشكاة شبضة الأسلأمى) المد لمواجهة يعدون ماذا . ١٤ 

٣٣٠٠٤^^^٣٧)

(.٣٢٠٠٤نوفمبر  ٣٠الموافق ١٤٣٥فشوال الإسلامية المشيكاة شبضة بمسلماأن) هؤلاء ما . ٤٣



^ئثمم11ئسصهث11إ؛ث1إثثسه1ممسن^إ؛الملسن 

•م(.٢• اكتوبر  ٢٤، ^١١١٥٠ ٤٢٤اءأشعبان الإّلأب الشكاة شبكان ) مجتمعالرذوال؛ن . ٤٣
٢٤، ^١١١٢ 7٤٣٢؟شوال الإسلامية الشكاة ثبكت ) اثددية مشض،ة اساشة نمل مل . ٤٤

•٣،؛(. ٢٢سبتمبر 

١(. ٤٣٢الاخرة جمادى  ٣٩الإسلامية الشكاة شيضة ؟) فادا الويمقراطي الخضم يكون مل . ٤٥
فبراير ٢٨الموافق ١ ٤  ٢٦محرم ٣ ٠ الأسلاب المشكاة شبكة ؟) كفروا ضما تضمؤون لو ودوا -  ٤٦

٣٣٠٠٥.

.١٣٩٩٨المو١فق  ٤١٨جعفر الشيخ موقع الضررين أحف ارتكابر . ٤٧
يومالبيان مجلة _ق نمثريمه بمناسبة جعفر للشيخ )كلمة الصحيح العلمي بالمنهج الالتزام فاثدة . ٤٨

J١٤٣٢/٤/١٣خميس١.)

.٠٣٣٠ ٥ ٣يناJر ا/0؟أاالواذق /١ rrالإسلامية الشكاة شبضة ستحيل الشامل النقد . ٤٩
٠٥١ ٤١٤رمضان ٨ العدد الثانية المنة المييل منار مجلة الفلسفية الآستلة عن الأسلامية الأجوبة . ٠٥ 

.٣١٩٩٣الوافق 

المخالفة.والمناهج العلمي المنهج عن مقدمة . ٥١
(.ارعوديةالعلد؟ال الملمون رجريدة الكلام وتحريف الصحفيون . ٥٢

الثانيجمادى  ٣٥،  ٧٩العدد الإسلامي* الميثاق جريدة الأول ة الأورة اشأشعك القيم . ٥٣
جمادى ٣٨. ٨٠العدد الإسلامي٠ الميثاق جريدة الثانية الحلقة ام  ٩٦٥أكتوبر  ٣٠الواقق م  ١٣٨٥
.٣١٩٦٥أكتوبر  ٢٤الموافق  ١٣٨٥الثاني 

.٣١ ٩٩٨؟امايوالموافق ام  ٤١٩محرم ١٧الأربعاء ٠ صفحة الوفاق الدستورجريدة بهدوءعن  ٠٥٤
.٧٣٠٠٥فبراير ١الموافق  ٤٣٥الحجة ذو ١٨الإسلامية المشكاة دارفورشبطة . ٥٥

اه ٤٣٧شعبان الأسلأمى المختار الحليب عبدالله العلامة شيخه مناقب من طراثف يدكر طالب . ٥٦

م.٣.١٦مايو ٢٣الموافق 
■١  ٩٦٥فبراير الموافق ام ٣٨٥الأول جمادى الإسلامي، الميثاق جريدة دضتاتور الناصر .عبد . ٥٧
اء^تووراه_/غأ  ٤٣٤شعبان  ٢٩الإس_لأميةالحمعة الشد^اة شبيكة هو؟ دائها عدوالعدوأصديق . ٥٨

٣٣٠٠٣.

,قلميكناجتماعد^مالقائمبالد^سديل؛ارالشبيكةالصييوتية( ٩ه. 

.٣١ ٩٩٣^١^،بناير ١١ ٤١٤منارالميبيلشعبان مجلة امتمامنابفكرالشيخ .لأذايكان ٦ ٠ 
.٣٣٠٠٤اديسمبر٩ ١الموافق  ٤٣٥ذوالقعدة ٩ العنضبوتية الشبكة ندرالشر . ٦١
.٣١ ٩٦٥الإسلامي الميثاق جريدة السودانية المياسة ه فكرية نظرات . ٦٣
هخ؟امشعبان ٩ . ٩٠المدد الإسلامي، الميثاق جميلة والم،حضيان الصحافة عن الميثاق يوميات . ٦٣

دسمبر.٣ الموافق 



بمءص- سرص-مالاص-ساشراتع .سرضخادهس. ^^ممئتي^نأثءءصممإصث1صءءئتث 
متىالعمل هذا أخد وقد محاصرة، وأربعون ثان وعددها الحاصرات ٤( 

كبيرأوجهدأ طويلا وقتا 

كام؛وهى )١( 
رابطةمزنمر -4ت إدريس شيخ جعفر الدكتور فيها شارك ندوة )ومي الحل تحو وخطوات الأمة أزمة . ١ 

الحليجحرب ئ - الأمة أزمة حول أبوفارس محمد الدكتور مع أمرياكا ف المربى السلم القباب 
.(١٠١٩٩٠عام 

دليل(.قناة _ةن وقضية أية برنامج التجارة)—قت للغة الكريم القرآن استعهّال ٢, 
دليل(•قناة -4 وقضية آية برنامج القلوب))-ة 4 - ما على تدل والأعمال الأقوال ٣. 
فيهاشارك الرياص الديتحب-4 الإرشاد أو اكيتية الضية عن )ندوة اكيتي الإرشاد أو الدينية اميية ٤• 

الله(.رحمه العسال أحمد والدكتور إدييس شيخ جعفر اككتور 
الك-بدرالجامع *4 إدييس شيخ جعفر الدكتور القاها حقيقته)محاصرة وبيان بالإسلام التعريف ٥. 

الله.رحمه باز الله عيد بن المنير عيد الشيخ سماحة عليه وعلق الرياض -4 
الخرطومإدييس-4 شيخ جعفر الدكتور الشيخ ألقاها العاصرة)محاصرة الإسلامية التنفليمات ٦. 

ام(• ١٩٩٢الو١فق  ٤٢٢اليمادرة.4شعبان الوطني( مجلة)الحرس بالسودانوسرتها 
•)هبرنامجآيةوقضية4شاةدليل( ^١ لله بأن الدعوى ٧. 
دليل(.قناة 4 وقضية أية برنامج الحلقة)4 أصل عن الموال ٨. 
الحجموسم 4 المكرمة بمكة منى 4 الدكتور ألقاها رمحاصرة مفهومان ببمن الإسلامية الصحوة ٩. 

الثما-4الوسم 4 ادييس شيخ جعفر الدكتور ألقاها الإنساني)محاصرة الجتمع إل ١^£^ .١ ٠ 
الضؤيت(.حامعة الضؤيتبالتماونمع والأوقافبدولة الإسلامية المزون لوزارة 

دليل(.قناة 4 وقضية آية برنامج والجتعع)4 الفرد بض العلاقة . ١ ١ 
4المسلم العربي الشباب رابحلمة مزتمر 4 الدكتور ألقاها الإسلامي)محاصر الجماعي العمل ١ ١ ٣ 

أمؤيلكا(■

•دليل، قناة 4 وقضية آية برنامج ل)4 نيا الله كلام الكريم القرآن . ١ ٢ 
الخامسالمنوي المؤتمر 4 اديغس شيخ جعفر الدكتور فيها شارك الغرب)ندوة 4 الملمون . ١ ٤ 

التميمي(.وعلى إدرس-ن الله عبد من طل مع  ١٤١٣الشمالية أْريضا 4 والمنة القرأن بمعية 
مزتمر4 إدؤيس شيخ جعفر اكضتور ألقاها عليها)محاصرة الغربي الإعلام وأثر العقيدة أهمية . ١ ٥ 

أمريضا(.4 العربي اكلم الشباب رابطة 
العربيالملم الشباب رابطة مؤتمر 4 إدييس شيخ جعفر ١كضتور ألقاها الخلل؟)محاصرة أين . ١ ٦ 

4أمريكا(.



ثأث؛ثثإثث؛ث؛^^صقهثثثئإئأأممصممثو0 امتدمم 
ّْؤتمر—هت جعفر الدء^تور فيها شارك )ندوة بها اانهوْس وسبيل الأس-لأمية الأمة انحطاط عوامل . ١ ٧ 

الله(.رحمه الفاروفي راجي إسماعيل مع بالأشترإك أمريدك>ا مقت انمربي السعلم الشباب رابطة 
الموافق ٥١رX/ \ السبت يوم الخرطوم جعفر-قت الدكتور ألقاها )محاضرة دجال قرقرة . ١٨

م(.٢٠٠٦/٤/٢٥
العربيالشباب رابطة مؤتمار ._هت الدء^تور ألقاها )محاصر التغيرالسياسى _قت السنة أهل منهج . ١ ٩ 

أمريذ^.ا(.ثن المعلم 
الوطنيالمهرجان الدكتور_قت ألقاها )محاضرة الأحرى والحضارات الأديان من الإسلام موقف . ٢٠

١(. ٤١٦عشرلعام الحائي والثقافة للتراث 
المنتدى—قن جعفر الدكتور القاها )محاضرة الإسلامي الع—الم حكومات من المسلم موقنا . ٢١

برمطانيا(.بلندن الإسلامي 

لتين(.الإسلامي المنتدى _ق )ندوة الإسلامي التعاون ندوة . ٣٣
سعودالملك جامعة أقامتها الإسلامي الفطر تجيبي عن )ندوة الإسلامي المضر تحدبد ندوة . ٣٣

والدكتورقطب محمد والأستاذ باز العريربن عيد الشيخ سماحة من كل فيها وشارك بالؤياض 
إدييس(■شيخ جعفر 

الشبابرابطة مزتمر الديكتورمقت )محاضرألقاها الخلافة سقوط مند الأمة واض على نظرات . ٣٤
أمؤيضا(.-قن المسلم العربي 

.دليل( قناة مقت وقضية آية برنامج )-ؤن علم ومعه يولد الإسان هل  ٠٣٥
دليل(.قناة مقت وقضية آية برنامج )_4ن وتعال سبحانه الخالق وجود • ٣٦
الشلمي.إسلاميللتعايض تصور . ٣٧
آسياشرق _قإ الإسلام ندوة سقإ الشيخ ألقاها محاضرة وهده الدولية) للعلاقات إسلامية أصول . ٣٨

؟م(,١٠٠٤الموافق  ٤٣٥بتايوان تايبية ومعاصرة حضارة 
الأمةوحدة مؤتمر سقن الشيخ ألقاها محاضرة الإسلام)وهده على النريية الحرب لصد وحدة ■ ٢٩

(.١٤٣٥سنة الإسلامي العالم رابطة نفلمته الدى الإسلامية 
عملورقة وهي i الحضارات وصدام الكراهية بقضية المتعلقة التمموؤية العلمية المسائل بعمى . ٠٣ 

وتممراعميمنة وا التعحعب حول الكراهية وثقافة العالم لندوة إدؤيس شيخ جعفر الدكتور فدمها 
محمدوالدكتور النملة علي الدكتور من ضل جعفر الدكتور مع فيها شارك والدي الثقافات 

الوطسبالخرس والثقافة للتراث الوطني للمهرجان والع-شرين الثاني الهرجان ندوات ضمن الجوز 
آم,٠ ١الموافق٨٠  ٤٢٩عام السعودية العريية بالمملكة 

لندوةمقدمة ورقة وهي تلاها، وما سبتمبر أحداث بعد العربي الشرق على الثقافية الانعكاسات . ١٣ 
المشؤقعلى الثقافية الأناوض.اسات بعنوان تلاها وما سبتمبر ١ ١ أحداث بعد العربي ١^٣^ مستقبل 

والشالدلال سامي اككتور جعفر الدكتور مع وشارك تلاها، سبتمبروما ١ ١ أحداث بعد ال٠ريي 
.٣٣٠٠٣٨ينا؛ ٢٢- ٢٠من الدوحة)قطر( عقدتمقت 



-بموصجسرشيخإدريساسرص-ساسم-ساشراتم 

معاصراتصمن الدكتور ا ألقاهي)معاضرة الإسلامي العالم _قت الساءسى والتخلف ١لحرية أزمة . ٣٢
1مريكا(. 'إالعؤبي السلم الشباب رابطة 

صمنالدكتور ألقاها معاصرة إسلامية(. نظر روجهة والويمقراطية والعلمانية الأصولية . ٢٣
أمؤيكا._ق العربي السلم الشباب رابطة محاصرات 

والإعلامالدعوة طلية ه جعفر الدء^تور ألقاها )محاصرة سوان. الي_قن العاصعرة الحضارة . ٣٤
خارجه للد.راسة المثثن الطلية برنامج صمن • الإسلامية سعود بن محمد الإمام بجامعة بالرياْس 
المملحكة(

المسلمالشباب رابطة مؤتمر فعاليات صمن جعفر الدكتور مع مفتوح لقاء وهو المكري، الغزو • ٣٥

•أمريكا 4، - اليربي 
بقاعةالبيان مجلة عقدته لموتمر البعتآ هدا فدم الإسلامية. الدعوة ومستقبل الحضارات صراع . ٣٦

ئآسبت4برسنة.الموافق ه ١  ٤٢٣رجب  ١٧بالخرطوم الصّداقة 

السودان._قت الخرطوم _؛قت جعفر الو.ضتور القاما معاصرة بالييمقراطية. لمأأ'مزاتقالإيمان 
وزارةالخرطوم متغير، عالم ف والغرب الإسلام مزتمجر الحديدة؟ الإمبريالية نجاح فرهس ما . ٣٨

.٣٠ ٠٣والأوقاف الإرشاد 
رابطةالمعاصرة. والحضارة الإسلام الدولية العلاقات مزتمر بالعالم. الاستعمارية الغرب علاقة . ٣٩

.٣٠ ٠٣الأسلأميمكةاسرمة العالم 
ربيعالخمسون العدد عشر الثالثة السنة المعاصر المسلم مجلة . وموصوعينها العلوم إسلامية . ٠٤ 

ام. ٩٨٧فبراير يناير، ديسمبر، الموافق • اه  ٤٠٨الثانية جمادى ، الأولى جمادى الحاني• 
المنورة.بالمدينة الإسلامية الحامعة —قن الدكتور ألقاها محاصرة ، التجريبية والعلوم الدين علوم • ١٤ 

فيصلالملك مرضر جعفر الدكتور ألقاها محاصرة ، ومشكلاتها الإنسانية العلوم مناهج . ٤٣
ام.\ AU/r/rQالموافق اه، ٤ • U/U/UOث الإسلامية والدراسات للبحوث 

وامرسك.البوسنة شت الدكتور ألقاها محاصرة العقلية، الحجج .  ٤٣
روسيا(.اككتورجادفر.؛قت ألقاها )محاصرة الإسلامي الدين حقائق إل الموصل العلمي المنهج • ٤٤
وقضية.آية بعنوان: الرسالة قناة _قن بربا٠ج ٧^٣^٤، العقل علاقة •  ٤٥
لطلابالإسلامي التفكير منهج مادة جعفر_قن الدكتور محاصرات التفضيرالإسلامي، منهج - ٤٦

الماجستيرواكضتوراه.لرحلة الإسلامية سعود بن محمد الإمام بجامعة للدعوة العالي العهد 
لطلابالإسلامي التفكير منهج مادة جعفر—قت اكطتور محاصرات من العامة. الموضوعات وحدة . ٤٧

الماجستيروالدكتوراه.لرحلة الإسلامية سعود بن محمبد الإمام بجامعة للدعوة العالي المعهد 
للشبابالعالمية الندوة مج محاضرة الغربى، والقصر الإسلامي الفضر ببمن الملوم فلسفت مج قضايا ١  ٤٨

الإسلامي.



مطبوعةيكتب بين ما وعسؤين اثنين بلغت وقد والندوات والدراميات البحوث ٥( 

ودراساتبحوث أو 

)ا(وهيكالآتي:
إدريسشيخ جعفر الدكتور به شارك بحث هي الدراسة وهده استسلام، وليس سلام دين الإسلام . ١ 

محمدالدكتور إخراجه على واسرق ، ( عالية رزى ) والإرهاب السعوديون كتاب: -قت 
, ٣٢ ٠٠٥الموافق ١ ٤  ٢٦عام للنشر عيناء وأمعيرته البشرأ 

.المكرمة( مكة —قت الإسلامي العالم رابطة لموتمر فدمت ورقة ر والإرهاب، الإسلام ٣• 
جعفراودض،تور قدمه بحث الخليج، دول تلمزان من العربية يتحدثون لا لمن الموجهة الدينية البرامج ٣. 

الإسلاميةسعود بن محمد الإمام بجامعة والإعلام الدعوة كلية -قن عقدت الض للندوة أدؤيس شيخ 
بمأمارس—الموافق ، ١٤٠٧—آشعيان رجب ٢٩العربية يتعدثون لا لمن الموجهة الدينية البرامج عن 

. ٣١٩٨٧اآمارس 
الذي٠ شرعية رؤية الدينية الحريات مفاهيم.ق لمشرؤع الشيخ فدمه بحث • الإنسان وحقوق الردة ■ ٤ 

T ث السعودية العربية بالمملمضة الإنسان حقوق هيئة نفلمته  /A /الموافق اه،  ٤٣١r/rr / ١٣٢٠ ٠.
إدؤيسشيخ جعفر الدكتور قدمها ورقة الإسلامية، للمعرطة وأجدى أهدى استراتيجيه سبيل ٥.شن 
الموافقام، ٤ ١ ٣ ا/م ٤ الإسلأمىفانياصش لاشباب العالية الندوة نفلمتها التي لندوة اف 

م.١٩٩٣/٣/١٧
محرم"معفر"عشر الثالث، المدد المعامعر المسلم مجلة نشرشت بححج الإسلامي، العمل منهج ٦.شن 

.٣١٩٧٨مارس — فبراير ~ يناير اه  ٣٩٨الأول ربيع 
اتجاهاتندود إلى إدييس شيخ جعفر الدكتور فدمه البحث وهدا قطب، سيد عند النهج فضية  ٠٧

شنعقدت والمب الخليج. لدول العوبى الضية مكتب نفلمهّا الش المياممر الإسلامي الفكر 
.٣١٩٨٥فبراير -ه٣ ٢٢الموافق ام، ٤ ٠ ه الثاني أ-أجمادى البعؤين 

جعفرالدكتور من مقدمة ورقة للإسلام، العاملين بين للتعاون عملية واقتراحات أصولية فواعد ٨. 
السودانالخرطوم. شن الميدافة قاعة شن والافتراق الاتفاق بين الإسلامي العمل لمؤتمر إدريس شيخ 

الخرطوم.جامعة ا-؟ايوليوق..٣مونشرتها ٠ الموافق اى،  ٤٣٥الأول جمادى ٣٦- ٢٣لفترة اث 
٣٧شن أمرياض_ا العؤبيشن المسلم الشباب رابْلة منشورات من البعث هدا الإسلامية. الثقافة مفهوم ٩. 

اهف. ٤٠٩محرم 
عشرالثالث السنوي المؤتمر شن إدييس شيخ جعفر الدكتور فدمه بحث للإسلام. التحول منهج • ١ 

شالأم_ريدعية المتحدة أوهسايوبالولايات توليدوبولاية جامعة شن عقد الذي المسلمين الطلبة لاتحاد 
ام. ٩٧٩المعاصر المسلم مجلة وسمرته ام  ٩٧٥أواخرشهرأغسحلس 

السعوديةالدعوة مجلة شن نشرت دراسة صحيح. كتابه شن ما كل لطن غيرمعصوم، البخاري • ١ ١ 
غيرأحاديث، البخاري شن أن زعم من على الشيخ رد الدراسة هد،ه شن اى•  ٤١١م ١ / ٤ بت-اريح 

أحاديثأيدينا بين الذي كتابه شن توجد أن غيرمعصوم البخاري لكون من يلزم لا وأنه صحيحة، 
الحسو،سة.للحقائق أو العقل صريح أو الله لكتاب مخالفة ميحيحة عير 



بحدص- ■بممبأدصأصمم-مماسم-سضص وث:ثثثأأثأأ؛وتا؛«ثئئأإ؛؛أإأأأثثثثسثثأ 

إدؤيسشيح جعفر الدكتور قدمها دراسة وهي هه، محمد نبوة دراسة —قت واط مونتنمري منهج • ١ ٢ 
العربيةالتخلمة تولتها الس والإسلاميه ال٠ريية —ات الدراس _قت الستشرضن منامج عن بحوث صمن 

القرنبحلول احتفائهما بمناسبة الحليج لدول العؤبي التريي-ة ومكتب والعلوم والثمافة للتربية 
ام. ٩٨٥الوافق -  ٥١ ٤٠٥الحليج لدول الضية مكتب ونشرها الاجرى، عشر الخامس 

البيان،مركز بإصداره قام الكتاب وهدا إسلامي، وبعث غربية عولة بين الحضارات معراع . ١ ٣ 
ضتبه بعضها نشر أن سبق أحرى وموضوعات البيان مجلة _قغ مقالات مجموع عن عبارة وهو 

ؤإسلامية.عربية مجلات إ وبضها 

الصداقةقاعة _هن عقد لؤت٠ر قدم وهوبحن، الإسلامية. الدعوة ومستقبل الحضارات صّراع ~ ١ ٤ 
آآم. ٢٠٠٢سبت4بر ٤ الموافق - ٥١٤ ٢٢ارجب ٧ ف بالنرهلوم 

الموافقاهف  ١٤٢ للييان الاستراتيجي التقرير هن - نشر بحث وهو علمي، بمنهج الغربي اككر نقد 
.٣٣٠١.

حرماتسليم لموتمر كتبت ورقة وهي ، الغربية القيم —قن والفحش والاستكبار الشرك صر عنا • ١ ٦ 
أم.٠  ٠٧يناير -٤٢ ٢٢من الضؤيت ف عقد الذي الإسلام 

عقدالذي الإسلامية للدعوة العالمي المؤتمر ه فدم بحث وهو الفضري، والغزو الإسلامية الدعوة . ١ ٧ 
القرنبمناّب ام  ١٩٨١ - لآمارس الوافق اى ٤ • ١ عام الأول آآ^جمادى لخرطوم اق 

تصدرالش ام  ٩٨٣/  ١٤٠٣الخامس العدد سبيلي هده مجلة ف ذلك قيل نشر وقد المجرى، الخامس 
المسلمالشباب رابطة طبعته ثم ، الإسلامية سعود بن محمد الإمام بحامعة للدعوة العالي المعهد _قن 

ام. ٩٨٧عام والدراسات اليحوت سلسلة الثقافية( )اللجنة العربي 
ونشرإدري،س شيخ جعفر الديكتور تكتبه بحث الدراسة وهده المائي. للمدهب الفلسمية الأسسن . ١ ٨ 

.ام  ٩٧٦نوفمبر / أكتوبر الموافق اه  ٣٩٦القعدة ذو / شوال الثامن المدد المعاصر المسطلم جلمة مف 
الإسلام،ف الإنسان لحقوق العالمية الخدوة غريبة. لأفكار مناقشة الإنسان: وحقوق الإسلام . ١ ٩ 

.٣٣ ٠٠٠فبراير  ٣٥الموافق -  ٥١ ٠٤٣ القعدة ذو ١ ٩ إيط-اليا روما، 
القرنب انمالمي والنفلمام الحكم ت الدولة اء بنكتاب: عرض لفوضؤياما الدولة بناء كتاب: ٠ ٢ ٠ 

. ٠٣٣ ١ انوفمبر؟ ٠ إدؤيس جعفرشيح أد. : فوضؤياماتلخيهس فرانسيس : تأليف • الواحدوالعشرين 
الأولالعالمي المؤتمر إر مقدم بحث <. ٥۶٥٣١١الإسلام لفلسفة أساس للأنسان الإسلامي التممور . ٣١

هأشر ثم  ٣١ ٩٧٧^، ٣٣١ الموافق — - ه ١ ٣  ٩٧الثاني يييع ١ ٣ • المكرمة مكة الإسلامي، للتعليم 
٠,٨ — ٦ ١ ,صفحة ١ ٢ الهدد اكاصر المسلم مجلة 

الخالقعن بالأستغناء القول أن يبين أن أجل من الشيخ ألفه الكتاب هدا الحالق، ووجود ١لفيرياء ' ٢٢
بعضبها يتعلل الش الحجج مناقشة  'إالقول فصل ثم نيوتن' فينياء حض-4ن يسوغه ما له يكن لم 

طبعوفد العفليم. الانفجار بنملؤية قويم رغم الخالق لوجود إنكارهم .قن المعاْدرون الضيريائAحن 
وال'اريبةالإسلامية العلوم معهد طبعه وفد  ٣١ ٩٧٩الموافق ام ٤ ١ ٧ عام الأولى الطيعة الكتاب هدا 

الموافقام  ٤٣٣عامفضي الثانية الطبعة وأما الإسلامية. سعود بن محمد الإمام جامعة امؤيضا، -قت 
الإسلامي.المتدى ؟طبعه ٠ ٠ ٣ 



ثممثإأثأممإلأإو0ممثأممثإث؛
أقسام:إر ائجمؤع هذا بتقسيم قمت فقد للفائدة واتماما 

الله.إل والدعوة الإسلامية الثقافة ١— 

الغربي.والفكر الإسلام ٢- 

الطسرية.والعلوم الدين علوم ٣" 

التفكير.ومناهج العرفة نذالرية ٤— 

متنوعة.موضوعات ٥— 

القارئيجد وقد ودراسات. وبحوثا وكتبا ومحاصرات مقالات يحوي قسم ولكل 
المقالاتبعض محتوى _ق الموضوعات هده بين وتداخلا تشابها أحيانا الدكريم 

الحواراث،بعض حيف تم قد أنه علما قليل، ولكنه والدراسات والمحاضرات 

للنشر.ملأءمتها لعدم والدراسات والبحوث والمحاضرات والمقالات 

السيختأبناء الأمماتدة أشذ^ر أن إلا تعالى الله شيكر بعد يسعني لا وختاما 
موادوترس—ا جعة مرا _ق منهم استفدت فقد ويوسف، وعبدالمنيم الرحمن عبد 

الكتابطباعة ومتابعة الشيخ ترحمة على والإضافات عنوانه، وصياغة الكتاب، 

وإخراجه•

وأنوالمسلمين، للإسلام قدم ما على يأجريه وأن شيخنا ي يبارك أن الله أسأل 
سميعإنه سبحانه، طاعته على عمره سن يطيل وأن والعافية، الحمحة عليه يديم 

أجمعين.وصحبه آله وعلى محمد نبينا على وسلم الله وصلى مجس، 
وكتبه

اتسريفالحامد حمد بن صبايف^ د/ 





ثثث**!*ثتثث،لث!***!!ثإثإئئث***ثث!ئئئتتئثثثثث!*ث***!ثثثث!؛إنةتإ اككتورجسوثيخإدرسدأ توحمم 
ترجمم

ادييساثدكتورجعترشيخ 
وبموتده>نسه 

عامولد بلل. 1ل الر>من عبئ بابكر صالح محمد إدريس شيخ جعفر الدكتور هو 
وميالمشاى اسمها بلدة من السودان شمال إر أ۵دولآم ترجع بورسودان. بمدينة ام  ٩٢١

إحدىالشايقية قبائل مناْلق وهي النيل، لنهر الأخرى الضفة من كريمة مدينة تقابل 
كانتفقد بورسودان أما جعفر. الشيخ ينتسب، وإليهم بالسودان، الJريية القبائل أكبر 
للميناءخلفا للممودان الرئيص الميناء وأيممييحمت، الاتجلير، خططها نسبيا ،حديثة مدينة 

سكانوكان بورسودان، هد.ينة عن ضثيرأ تيعي. لا التي سواكن بمدينة ال،1اريخي 
داخلمن مهاجرين وبم النوبية الأصول ذوى الآاJنموة قبائل بم خليطا بورسودان 

.وذدرموتv اليمن من كبيرة جالية باكينة تقطن ضانت، فقد ، وخارجه السودان 

تلكمهن للعمل المهاجرين من الله رحمه والده وكان التجار، من وغيرهم هندية وجالية 
المدينة.

استمرالأى البريْلاني الحكم نحيت، السودان كان الث،يخ فيها ولد التي الفترة وٍقن 
۴١٩٥٦يناير من الأول إل 

سافرأن إل فيها وبقي جعفر الثييخ سما الأحمر البحر صفاه، على المدينة تلك، ففي 
السودانوسعل، الجريرة بمنعلقة حنتوب، ملورسمة _قن الثانؤية للدراسة 

عليهمرت الش والأحدايث، وتعليمه نسماته، وعن نضهممه عن يحدثنا الثميخ نترك ولعلنا 
منذللف، وغير وصلاته ورحلاته الله إر والدعوة الأسلامي العمل شن وجهوده حياته شن 

إرالترجمة هده غن .ت اسّسالوقئ عمره. قن الله أمي، السمخ حياة ق المهمة الجوانس.، 
بعدسءن ترجمته ذيكر ممن أو مختلفة، مناسبات شن معه أجئيت الش الحوارات بعيس 

نفعيه.عن به يحدثا منه سمعته مما أو المناسبات، 

عليم>الواتاوين ؤإثر لته نقل 
افنالهمود كمعفلم تنتمي كانمت، سودانية عائلة من أنا الله: حضغلمه الشيخ يقول 

الحتمية،هي الوالدان إليها ينتمي التي العلؤيقة وضات صوفية، طريقة إر أنداك 

بحمحيرمبتلأة الأن، بلادنا شن المنتسمرة سئما ولا المأوشن،ة العلرق أن معلوم هو وكما 



بحوله- «ح1ضراوع - •مالأته — سيرته إددوس| جعترشيخ ^أقثمثثسممممةمتةةمةةثة؛؛؛ 
الدينية*حياتي أثرا بوالدين على أنعم ربنا لي—ن ، الشريعية السمائل من 

،جداوحازمة التدين شديدة كانت ولكنها عالمة امرأة تكن لم فالوالدة والخلقية، 

حازمةكانت فقد الوالد، من أطثر المملأة موضوع _ؤن طبيرا تأثيرا على أثرت وفد 
العشاء؟صلينا هل لنسالنا أحيانا توقظنا ط.انعت أنها وأذكر الموضؤع، هدا سقن جدا 

معاملةيعاملنا فكان معنا، متسامحا رجلا وكان بالوالد علينا سمانه الله وأنهم 
السودان،_قت شائعا يطن لم وهدا أموره، بهدس سن ووءستشيرنا آنذاك، الكبار 

زلتما كبيرا تأثيرا حياتي مهن أثر ومما الطائفة، هده إل ينتميان كانا ولكنهما 

،السودان عن السلضة الدعوة سمر من أول من د~ان أياربنا أحد أن هو علمه الله أحمد 

بيتيمشكلة أحدث مما بورسودان، بلدنا ه المحمدية المنة أن۵دار جماعة من ولكان 

فقاطعتنيالانحراف من نؤع هدا أن تظن كّانت حيث أمي، لاسيما الوالدين وبتن 
الأقاربمن كانوا بهم تأثرت الدين هؤلاء أن ساعدني لطن معي، تتكلم لا وصارت 
لضنهحياطا يعمل بسيط رجل وهو ، كبيرااحتراما الوالدة تحترمه رجل منهم وكان 

المقاطعةهده حصول عند أمي إل فجاء عثمان، حاج أحمد سيد اسمه عالما رجلا كان 
إليهآتي طنت حيث القرآن- يحففد رجلا وكان الوالد- تغير مدة وبعد بيننا، وأصلح 

يختابضمنها من مضمر، .هت مؤلفة صغيرة لكتبا د^انعتا و اليكتب بعيض عليه وأقرأ 

اقتنع،حتى الوالد على أقرأ زلت وما آنذاك، عظيم أثر له كان ألان اسمه عنى غاب 
إنقاذهما.هت الميب لكنت أن على الله نعم من ذلك وأعد ، أيضا الوالدة بعده وتغيرت 

سبحانه.الحمد ولله والشركيات الخرافات من 
التصوف؟ترك ئم صوفيا كان جممر اووط،ور إن بمال ان مكن هل سبق مما 

إدؤيسشيخ جعفر الدكتور أن ذكر التصوف( تركوا رهولأء كتاب صّاحب 
يتصورالكلام هدا مثل يسمع والدي المنة، أنصّار جماعة إر تحول ثم صوفيا كان 

إلالصوفية من تحول ثم الخمستي أو الأرJعاrن بلغ أن إل صوفيا ضان الشيخ أن 
عليهاثر أقاربه أحد أن هدايته سبب إن قال الكتاب هياحب ولكن ، المنة أنحيار 

حفظهالشب^ سيألت الل و ، الخُمية للطرJقة انعماءه }رك حيث، عشرة الثانية سن —ن وهو 
صغيرا.طنين، أيامها أنا حتميا ضم، ما لى: قال ذلك عن الله 



؛nntiiiiii^^تئءممئئصثثثيج ادهس اكد>دجذوثيخ ترحمهن 
اتصغرافي حادث 

ليستأثيرا _ق أثر الصير —قت له تعرضت الذي الحادث لكان الله: حففله الشيخ يقول 
علىألعب وكنت آنذاك، صبت أ إذ بعد، فيما نتائجه لست ولكئي ضكريا، Jالضرورة 

أتهيبدو مسمار على إحداها فوق من فقفزت السيارات، لبعض كات كبيرة صناديق 

حينئدوطنت الأمور— وتعقدت شديدا ألما لدلك وتألت باكاحل، العظم _ق كسرا أحدث 
رمن_؛قت ذلك وك،ان ، تقريب١ التاسعة المنة إل المرمى واستمر ~ عمري من المادسة _قت 

الواكةلكن الواك فوافق رحلي، ئقطع أن قير الطبيب على عرضت وعندما الانجليز، 
_قتتزال ما ويكانيت، اليرعدى~ على الميد تسدسير ذهبت ثم شديد، وبحزم رفضت 
الطس_ا■تتكلأم اسمعوا نهم ت قائلا فآحابها ~ حينئد الطائفة 
قولهورفضت فعلت ليكنها الطائفة، رئيص ستخاك أمي أن أحد يطن دكان وما 

,يموتيموتلل} حليه ت فقالت، يموت. أو رحله تقطع أن إما ااطبيب،ت يا فقال ذاك 
باكراسة،الالتحاق _ق ناحرت أن ذلك، نتائج من فكان بواحدة، يعيش ولا برحلين 
مافأظ شديد، بنهم ذلك، بعد اكراسة إل حثت، إذ ، جداأفادني التأحير هدا لطن 
هوأنا الرابعة، المنة ّؤت زملائي يكان الدراسة بدأت وعندما أصيلا، بدأت طنت، 
ولمهو فقبل الدرسة إر سوية ذهبنا قد وطنا صمنهم، أخ لي وطان الأور، المنة 
هداعلى الله احمد فيقول: ذلك، بعد يمازحني هدا أحي فكان سني، لصغر أقبل 

الجامعة.يحلن، ما فلولاه الحادث 

وقتثديكن لم ,إذ آنذاك حدا كبيرة الثانؤية إر اكحول -ق النافسة كانت وقد 
لضنيالميعوبة، غاية ث إحداها إر الدحول فضان فقيد، ثانؤية مدارص عيرثلاث 

باحتياريالكثاب إر أذهب، فكنت، شديد، واجتهاد نضج مرحلة ف الدرسة إر أتيت 
فاستعدأعود ثم المادسة، إر اليكثاب ه وأبقى الفجر لميلاة الوالد يوقفلني إذ 

أGلذلك، وبعل أخرى مرة الكثاب إر أذهب، منها رجوعي وعند المدرسة إل للذهاب 
المغرب.عند الكثاب إر بعدها أعود الراحة، من شيئا 

المساجدأحلقات 

ستىرجل يلقيها ض^|ان دروسا أحضر ذلل، بعد بدأت ت الله حفظه الشيخ يقول 
بعضىحققي وأمارس مبكرا أقرأها بدأت الش الرسائل ومن إليها، أذهب فكنت، 



بعويم- ساشراتع - عقالاته - سرني إدرسيىأ جستوثيغ ثثثثثثثثثثثأنحثثثثتث؛؛ت!ثثتثإثثثثتث!تثثت 
احضركنت التوسطة الدرسة إلى ذهبتا لما ثم ، النوؤية رسالة منها الأحاديث 

،المعوالكنى طاهر أبو اسعمه بالمنة عالم رحل يلصه لكان المنة  'قدروسا ١^١^ مع 
الفترةهده ومقت فقط، الٌنان كتب يدرس بلدنا، مقت مشهورا وط.ان بالأزهر تخرج 
،العبودية منها يكون ربما تيمية ابن الإسلام لشيخ الصغيرة اثل الرممبعحس أقرأ بدأت 
يمممولهاالإسلام شيخ مؤلفات بعض من تستخرج كانت فصول معظمها أن وأظن 

مصر.من تأتى الكتب هده معظم وصانعت الأن، أذكرها لا بأسماء 
المالكي:للمذهب الشيخ ددإست 

لكانلكن أنداك الشيوخ عند إلا يدرسون لا الناس 9ضان ت الله حفظه الشيخ يقول 
فدرسعتأنا به بدأت ما هدا وكان المالضى، المذهب كتب هو يدرسون ما معفلم 
)أبوبشغمعتن معجبا وطنت ٠ والعشماؤية المنية مثل المالكي المذهب متون بعض 

اإخواننلبعضر وأعطيه أوزعه وضنت الحق( رهييحة كتب الذي درؤيس( محمد الوفا 
صادق)محمد اسمه آخر ورجل السلمتي، الإخوان إل انضممت أن بعد حتى الدرسة -4، 

كانواإذ الشناقطة، من الموريتانيون إخواننا يدرسوننا الذين من وكان عرنوس(، 

وضعهوكان المعودان، _ؤن مدة يمكثون فضانوا عبربورسودان، الحج إر يأتون 
حببواالذين الماس ومن بعضهم، على أدرس فكنت اليوم، هوعليه مما أحسن آنذاك 

ألمن فاصل علامة رجل - الثانؤية الرحلة بعد ذلك وكان ~ آنذاك المهنة إلل 

معجمالكان لقد مثله، رأيت ما ا حفذلالكريم القرآن يحففل وض-ان شنقيط، 
أتىالقرأن -4، كلمة أي عن سألمه فإذا الاعبير" هذا صح إذا - القرأن لألفاظ مفهرسا 

تتحولثم متعصبا مالكيا كان وأظنه الكلمة، هذه فيها وردت الش الأيات بكل لك 
خيرالموؤية ١لأربعتي إن لما: يقول كان إذ الفقه، ضتتب على عنيف فعل رد عنده فكان 

منهنالك وصّار المعودين إر ذهب .ثم .. عنده أحضر فضنت كلها. الفقه كتب من 
ابنالشيخ مع فضان الملل، أهل من لمس لأنه ربما كثيرا يستتهر لم ؤإن العلماء طيار 
كانالفاصل انمالم هذا الكتب يحققبعحس وكان والإفناء البحوث إدارة باز~4ن 
الله.رحمه الأنصماري إسماعيل الشيخ 

شيوحه:

ودرسجعفر اكضتور منهم استفاد الذين الشيوخ إن نقول ان يمكن سبق مما 

وشبابه؛صغره مرحلة >4ت عندهم 



tttiiiiiiiiiثثtتثtتث!i!ثئثtlإtوذإ tt٤ثtItثثثثئ^ثثثثثtثل!ttMادهس اسْقتمحدحصرثيغ توحمم 
ناجى.مصطفى 

عثمان.حاج أحمد سيد 
السواييتى.طاهر أبو 

موريتانيا.من الشناقطت من علماء 

الأنممارى.إسماعيل 
وسيأتيالسعودية إلى جعفر الدكتور محيم لما باز بن العرير عبد الشيخ سماحة 

ذلك.تفمييل 

اتعالي!واتتعليم اتج1«ست اأاوداسات مرحين 
معالاوعشالورووس درجة على وحصل الخرطوم بجامعة الأداب بعكلية الشيخ التتحق 

اكتحيادثانوي وتخصمي القاسمة، تخصمن _ق الخرطوم جامعة من الشرف مرتبة 
.محتابتعيته الجامعة لع^ن الماجستر، لدراممة وس-جل بالجامعة ممدا ع\ن ثم ام(.  ٩٦١ز

لندن.بجامعة للدراسة التالي العام 

العمل_قن ليشارك الجامعة من واستقال الدراسية محترك عبود دفلام سقط سنتثن بعد 
للجامعةعاد ثم بورتسودان، بمدينة اليثاق جبهة مرشح وكان الإسلامي، السياسي 

تخصّصه الخرطوم جامعة من الدكتوراه درجة على وححيل ام،  ٩٦٧عام أخرى مرة 
,حممبوذلك لندن جامعة -_ق الفعلية الدراسة وئيانيت، ، ٣١٩٧٠عام اليلوم محلسفة 

الوقت.ذلك ف الجامعتين بثن الاتفاقية 

طه{محمد ومحمود اتدكتورحعمر 

الضالةللأفك،ار تصديه مبكر بوقت وثقامحته الشيخ تحصيل —ق أثر مما ود~ان 
_قنعليه رد محقد طه، محمل محمود أمثال بلده السوداستي لبعض النحرمحة والاراء 

ؤيطلعيبحث جعفر لديعتور ا جعل الدى الأمر ، مختلفة ومناسبات متعددة مقالات 
محمدمحمود أن حتى هؤلاء، أمثال يثيرها التي والسائل القضايا من كثيرا ؤيراجع 

بد.لك~هو حدثني ضما الجامعة' _قن مناطرته فطلييا ذرعا الجامعي بالطالب ضاق طه 
نظيره،يناظره وشال الأخير 4، - انسحب طه محمد محمود ولكن جعفر الدكتور محوافق 

منطه محمل محمود من وانسحاب هروب هو الأمر وحقيقة مستواه، —قن هو من يعنى 
الشيخ.ومناطرة مواجهة 



بموص" ساشراتم س،لأته - سهرص إدريس> جستوشيخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»وتإء؛ثثثثثث؛أإإثثإثثثثثتث؛تثث: 
و1زها؛ق؛ه<اتعنيربن عبد اتقيخ «ع 

التيهي ماتي مقن أثرا تركت التي الأخرى الرطة الله: حفظه الشيخ يقول 
بازبن عبد العلامة بالشيخ التقيت وهناك ، المعوده إر سافرت أن بعد يكانت 
تقيازاهدا عانا رجلا الشيخ كان فقد على، الله نعم من هده وكانت الله، رحمه 

بثنلا الشيخ مثل أر لم إني أقول والحق الجهاذه، العصر علماء مقدمة _قن وأعده 
تتلمدتانني أظن ما ، شيخي أعتبرء باز بن الينير عبد فالشيخ ، ، غيرهم ولا ايسلمتن 

وجهعلى أعرف ولا الخمهسبمن بعد ذلك ط-ان ؤإن عليه، تتلمدت ما مثل شيخ على 
العلماءمن البشر من عرفت، من كل ق - لقيت ولا منه أعلم رجلا الزمان هدا ي الأرض 

العيوبومن وتواضعه، ورعه -ق رجلا اك-لمتي وغير السلمثن من المفكرين والقادة 

يعترفونلا أنهم الدنيا علماء أو الدين علماء من كانوا سواء العلماء جدا المنتشرة 
الشيخمثل هدا من الله عافاه رجلا رأيت ما ، ؤينتقدونهم فيهم ؤيقدحون بأقرانهم 

بأحسنؤيلقبه ويمدحه إلا المعاصرين العلماء من رجلا يدكر لا باز، بن عبدالعرير 
أنله يعتدر ثم وكدا وكدا الفلاني الشيء ث أحطأ لطن يقول حالفه إن ئم الألقاب 

وجهعلى اعرف وما كريم رجل وهو قبله، العلماء كبار فيها يخطئ المسائل هده 
ؤيهتموقادتهم وجماعاتهم وجمعياتهم العالم ه المسنمن أحوال من يعرفا رجل الأرض 

عندماشديدا حزنا حرنت، لدلك، عاJد١لعرير، الشيخ مثل بلده أبناء من د^.أنهم بهم 
)تنابلة(من رجل مجرد كأنه ؤييسورنه عنه يتكلمون الناس بعض أن أسمع طنت، 

،يعرفه لا إنسيان ذ^لأم هذا ، به يؤمن لا د^لأما ليقول عليه يضغط أنه أو السالخاان 

فهو، يخعلئ أن أما عليه. يضغط أن يسدحليع أحد ولا ، أبدا به يؤمن لا ما يقول لا الرجل 
•-سقف' للميسول إلا العصمة يكس، ما وتعالى سبحانه ربنا يخطئون. العلماء ود^ل بشر 

كالأتي:أوجزها ححيائص بعدة باز ابن الشيخ نمير وقد 
ممافضان عرب، وغير عربا الممسن من عدة علماء عرفت، لقد التقوى: اولأ: 

إلىبه تصل درجة إلى المعاصريز< رموز ينتقد منهم العكثير تجد أن له يوسفا 
أحدايحتقر لا ، قل بأدب غيهمه ينقد ضان فقد الله رحمه الشيخ إلا احتقارهم، 

حق—ق وهناك هنا اليوم تسمعها التي الشنيعة ا1ذ^لمات تلك، لميانه على تجري ولا 
والبناءالمودودي أمثال اكعاة من الكثير يمدح الله رحمه وكان والعلماء، اكعاة 



ت:ثثثتتثثثث؛^^ءصممممثهعةصءثئ!أ!وتإ إدمس اسحعرححرشيخ ترجمم 
علىؤيثش ، بالعلامت ويصثه إلا الألباني الشيخ يذكر لا محكان العلماء من غيره ؤيجل 

محاجابيزول، وأنه الودودي الشيخ عن مرة سئل أنه وأذكر حوله، الوجودين زملائنا 
اشتهرإذا الأسان ؤإن دقيقة، السالة هده لضن —؟ححلمأ، الودودي أي ~ إنه قائلا: 
عليه.بشثع لا لكن يتثتد فضله 

أنتمنيت ولحكم بالكرم، مشهورا ، حاتمياالله رحمه يكان فقد العكرمت يانا: 
لكناالتي المرايا من عنده لكان فقد مثله، د^انوا بالسلفية الله ألكرمهم الدين إحواننا 
.هنيكلأهما وكانت كرم، وعندهم رقق عندهم فهؤلاء الضيوف، شيوخ لدى تجدها 

حمسةعن يقل لا كبيرا جمعا لديه أجد مثلا الغداء عنده تناولت فكلما الشيخ، 
نيارته.أو منه المسياعدة طلب أو لسؤاله يأتون الدين من شخصا، عشر 

بقوةيتمير يد^ن فلم ، جداعجيبة علمية بداد^رة الشيخ على الله ْس لقد يالما: 
ومحيوسرعته، الأسيتحينمار بقوة نمير ليكنه الذ^شر، اتقنه قد فالحفمل فمحل، الحمحل 

لكنتو الدراسة، طريقة _قت ائحه نص.من واستقيت ميعكرا الشيخ عرفت أني تمنيت 
بدأتعندما أتذطر كثيرة، كتبأ وكانت الكبير الجامع _قن دروسه أحضر 

يقرأذلك بعد تم البخاري، صحيح من الصاحابة فضاثل _قن يقرأون كانوا الحضور، 
أنالغريب من كان وفد الوهاب، عيد بن محمد للشيخ التوحيد كتاب عنده البتدئون 

اليكتبدرس ين يكان بينما ؤيفصل، الشرح ِهت يفيحس البندئثن تلري،س -هت الشيخ 
تفسيردروس وبعحض لكثيرة، ضتب إلى فاستمعنا اليسير، الشيء إلا يعلق لا الواسعة 

للدروسحضوري كان جدأ. ؤيحبه كثير ابن تفسير يفصل وكان الضريم القرآن 
اللهرحمه منه استفدنا وقد منه، الاستفادة على أحرمن يكنت حيث، ام،  ٩٧٥عام بيد 

يعتقدمثله إنسانا رأيت وما أحيانه، طل -هن لله الدضر دائم وكان وعلها، سمتا 

آخرإر ذلك وكان لما العصر حاجة ؤيلمس عيادة، النحير عن والنهى بالعروق الأمر 
الله.رحمه حياته 

اتدكتورجعترثقوامة كيست 

نيا-هنيكنت عندما أنى وأذيكر القراءة، -هن بطيء أنا الله؛ حففته الشيخ يقول 
بالرغملكن ١انحلرJة، الناحية من شيئا فتعلمت القراءة سرعة نيادة دورة حضرت 

أنما نوعا آنستي الذي لكن الفصل، -ق القراءة ين البملثن من كنت ذلك من 





liiiittttlitلثتإث؛ثتثث1ت1ثإثئ11ثثتثث1ثت1ثثثثثإ؛؛هءممثوتإ اثد.عتءرجسرشخإدس ترجمت 
الأساسيةكتب J١قراءة أكرر كما الأصور هده مثل ست نقده من مانع لا لضن بالفضل 

الشفالكتب لدلك الفLطرية، الجوانب فيها الش الكتب أحب و مرة، من أكثر 
اللهرحمت من إن للناس قلت ۵لااإا وليلك ، إليها أميل لا والأسماء بالاحصاءات تمتلئ 

الحججذكرى _ؤن لكني ذاكرتي صعق من وبالرغم كيلك، ليس القرآن أن نا 
منقليل د^تاب وهناك ذلك، غير أو إس-لامية هده د^.انت ء ميوا أنساها، فلا جيد 

تعاريسدرء كتاب وهو ، ض-املأ وقرأته جدا به استمتعت لضني يقرأونه الدين الناس 

وقدسهل، الكتاب وبقية قرأت ما أصعب من الأول الجزء أن وأخلن والنقل العقل 
تعارضدرء تك الدين، بامعول علاقة لما التي تيميه ابن كتب على اهتمامي رضرت 

الفمهية,بد^ابه يكسرا أهتم ولم ، السنة منهاج و والنمل العمل 
هتا9^مأكواائمم حلال أضاهه وما اثثرب بلاد في إقاسه س السيخ استمالة 

واتممرفي:الدعوى لصيده إلى 
العلياالدراسات ل لاكما ام  ٩٦٢عام ه الغرب إلى ذهبت : الله حمفله الشيخ يقول 

الدكتوراه،لنيل رسمية بعثة _قت وطنت الخرطوم، جامعة —قن الدراسة من انتهائي بعد 

حيثوالجامعة الثانوية _هت بدأت بل إليه، ذهابنا مند تبدأ لم بالغرب صلتنا تحن لطن 
السنةي بها الدراسة تبدأ الخرطوم جامعة وكانت الأذجليرية، باللغة نيس التل كان 
يسمونهاواحدة، بمادة الرابعة ثم باثنتثن الثالثة ثم بثلاث الثانية ثم مواد بأربع الأول 

الاقتحياددرسنا حيث سنتثن آخر سن الغربي للفدكر فتعرضنا الخاصة، الدراسية 

أنهبد لا أنه وأرى غربى، فتنكر هدا ويكل الرابعة، _ؤت القاسمة ثم الثالثة ثن والماسفة 

القضايامعالجة أن تحرنني التي الأمور ومن إيجابا، أو سلبا فطرنا بن أثر قد 
فتجدبيكثير، العربي عالنا كتب من وأعمق أشمل الغربية الكتب ثن والأفكار 

نقدمن الكثير إن لضحك، ماركس رآه لو كلاما الارضسية عن يحكتب البعض 

ابنالشيخ من استقيتها الض الأشياء من وهده الغربيثن، ضتب من عرفناه الارطسية 
يدذ^رمنهم يكلأ لأن البعحس لبعحنمهم الأهواء أهل نقد من يستفاد أنه ت يقول إذ تيمية 

ماطل فما الكاتب، نظر وجهة من هي العكتب هده إن أقول لكمي الأخر* أخطاء 
الرأسماليةعن الشيوعي يقوله ما طل وما تسحيح، الشيوعية عن الرأسمالي يدكره 
لمأنت إذا يعني فطرى شيء الشخمأية اللضية إن الغربي يقول فمثلا؛ أيضا، صحيح 



بعوثع- ساشرامم - 4قالأمم - سيرتع إعرو<سا سيخ جسر ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»ت^تأإ»إ»»»إوو»»إوإإ»وو*ممإوثث 
اللهيكتاب راجعت وقد ، أبداالأسملأم ٤ لمس وهدا منحرفا تعد شيئا تملك 

ؤ3ئلآتعارت قوله مثل الإنفاق بمدح بل يملك، لأنه الشخص يمدح أجده فلم اJكريم 
1^40^مالت ان *محسب ه وعدده مالأ ختغ الذي )و لمنة همرم لخئل 

هناكنعم يقولون* فمثلا ، جداصحيح للرأسمالية الشيوعيين نقد وبعيس ٣[، ١— ]الا٠_رةت 
ينجحولا الأغنياء، سمنده الن أو للأغناء ضها الفرصة لأن ليكنها انتخابات 

مسألةشن كبير عيب وهدا الأغنياء، من السنوي غير أو ذاته —قت الغتى غير الفرد 
هدهالد^الم، ثم العرب. تجربة من الاستفادة الناُس أراد إذا يعدل أن بد لا اكيموقراهلية 

منواستقينا السوفيش الاتحاد بها يهتم من أحسن كان الهامة، العلوم تسمى الض 
بالعربوتوجد بفلسفتهم، أحيانا يخلطونها وهم المجال، هدا ثن كتبوها التي كتبهم 

مناستفدت أنتي يكما تلك، بمستوى لميت لتكنها الناحية بهده المهتمة اأذ^تب بعيس 

عنإدراكه يمطنك لا ما بالمعاينة الغرب عيوب من ترى حيث الغرب ق إقامتي 

أحسنومن ، جديدا شيئا فتضسب والتحليلأت الأحبار تتابع هنا قانت الكتب، 
أنفسهم،الغربيون كتبه ما وعميق واسع بشكل الديموقراطية تنقد الش الكتب 

إنيقول' فهو عجيب قول ليبمان اسمه وأظن الميحضيين مشاهير ولأحد 

يصلأن بعد يفعل ماذا له تقول لا لكن الحكم، إلى بالإنسان تصل اكيموقراطية 
السنة،أهل يعتمده ما عكس هدا إن إحواننا لأحد قلت لدلك كبير، عيب وهدا 

السنةأهل أما ذلك، بعد بما تهتم ولا الحاضم إر الوصول طرJقة يهمها فالديموقراطية 
المتغلب،إمارة فجوزوا إليه، الوصول طريقة من أهم عندهم الحكم إل الوصول فبعد 

اسمهروممى لكاتبا وهناك السررعة، ؤيقعم والمنة ا1ذ^تاب س|طيق دام ما 
ماضمن من وكان الرأسمالية، وانتقد أمريكا ؤإلى الغرب إلى جاء سورجنستين 

مرتبطةكانس، عندما مفيدة طانت، الديموقراطية إن قال: أنه اكي٠وقراطية عن يقوله 
لكنفعله، عليلئا ما إلى يرشدك والدين القول حؤية تعطيكا فالديمجوقراطية بالدين، 

عنملحق ث قريبا قرأت وقد أ؛ الشر فعل حؤية هي الحرية صارت الدين ذهب عندما 
عناتذ^.اتب، فيه يتحدث دكتاب صّدور عن بوسيتا، الواشنطن تنشرها الش الطتب، 

عيوبوبين حديثة، بأدلة لضن قديما الشيوعيون عنها تكلم التي المشكلة هده 
منبسامو جرء بأيدي تتركز المجتمعات هده ثت الثروة أن مضيفا انميموقراطية 



وآن[ءإ1إ11!11ث1؛1111^^ممث1مم1ممممئاك>ء؛>دجضرسخادهس تهمس 
منبالماثة ( jryuj^بضع ثروة تساوي موته أن قال إذ غيتص بيل مثلا وضرب أفرادها 
الميامميةالمجتمعات هده أنفلمة سقت العيوب هده فأمثال الأمريدشي، المجتمع 

الخلقيةالمشذ^لة ذلك إر أصف هناك، ايكوث خلال من عليها وقفنا ية والأقضاد 

والجامعاتالمدارس _قت المخدرات فانتشار مخيفة، جدا وهي المجتمع هدا يعانيها التي 
منوغيرها الجنسي الانحلال ذيوع وكاذلك الغربي المجتمع صنوفا من وغيره١ 

عقلاءإلا المجتمعات، هذه أفراد الكثيرمن إليها يتنبه لا قد والتي ' الخلقية المثماكل 
الموJقةالبءدوJثS قراءة هى الغرب هن - إقامض أنياء استقيتها الش الأشياء ومن ، مثففيهم 

هداإليها توصل الش النتائج على توافق لا وقد ملموسة، حمائق على المبنية الموضوعية 
نتائجإلى وأتوصل يذكمونها التي الحقائق على أبنى ما وكثيرا ذاك أو الكاتب 

رائداتلإحدى كتابا قرأت أنى أذكر المثال سبيل وعلى إليه هم تومملوا لما مختلفة 
يقصدنلا أنهن هدا كتابها فمعول إحدى -4، تذكر حث الغرب، —ق النسائي الفكر 

تعترأن يقمعدن ولكن رحلأل؛ المرأة تكون أن والمرأة الرحل بثن المسماواة دعوى من 

أنأو الرحل مثل تكون أن الأول المرأة هم أن الأن يحدت ما أن إذ ، بأنوئتهاالمرأة 
قلماوهنا ، مملهرهاعلى المال من المرأة تمعرطه ما تفاصيل ذكرت ئم الرحاللل ترصي 

منالحإد^مة تفلهر وهنا المزري، الوصع هدا هت د^اندتا ما مستترة هنا المرأة د^انت، لو 
معال-هن تعمل ط\حت أنها المسدامت لأسناذها الأمييضيات إحدى قاليت، فقد الحجاب 

أكثرأن تعتقد وأنها الرحال، يرضي ما إلا يصممون لا كانوا وأنهم الأنياء تصميم 
ب١لرحاللل.حينئذ لما علاقة لا إذ الحجاب، هو ^١ ٥٣المرأة يعحلى شيء 

يحلمادا ، إياها الله أعحلمانا يكتجربة الغرب إل ننفلر أن يجب، لذا 
بالإحصاءاتهنا ترى لذلك، وتعار، سبحانه الله أوامر عن تبتعد التي بالمجتمعات 
ولمعاحب،المجتمع روية من ذلاهرا عنلث، يغيب، قد ما ال الفمذلاهر من والدرامعات 

التدهورمدى على يدل ما الإحمهاءات من فيه ذكر كتاب التاريم نهاية كتاب 
.المجتمعات هذه تعانيه الذي المخيف، 

ج،ومرواتتراني:الشيخ 
فيهاأدرس التي المدرسة نفس -هن والترابى كس، الله: حفخله جعفر الشيخ يقول 

الدراسة_هن أمامي الترابي وكان ، الحللأب( )سكن الداحلية نفس هن - نممضن وكنا 
بالجامعةالأول المنة هن - كنعت، وعندما أنذاك، الجماعة هن معنا يضن لم و' 





^سث؛إث1ثو؛ن[ءثممثممممت>.بمءاودكتورجضرصادس 
منليسوا ومنافسوه الإسلامي التيار زعيم هو الترابي وكان انتخابات وقت 

الفكرهو هذا ؤ المطيب أن وأظن الناس، على ذلك يوثر أن فغشيت الإسلأسن، 

بالطبع.ذلك من أهم الحق بيان أن مع الحيف تشق هدا ث الكتابة يرى إذ اكفليتم( 
اتي4امذت(أحسررضهء الشيخ فراست 
وذلكنفلره بعد ه اليمامة زرقاء مثل بانه جعفر الدكتور المودافن أحد وصف 

وقت_ق إلا الناس من الضمير يعرفها ولم الترابي فيها وقع التي الأحطاء بمناسبة 
وقعت_ق والالحرافات الأخطاء لمده مدركا كان جعفر الدكتور بينما متاخر، 

الأخطاءهده عن الناس ؤينبه الوقت ذلك -4، الترابي على يرد وكان مبضر، 
ولكناليمامة، بررقاء جعفر الدكتور يضمف الموداني الأخ جعل مما والانحرافات 

العميان،مثل منطكم كثيرا ولكن اليمامة زرقاء مثل لمت أنا له؛ قال جعفر الدكتور 
بعدوقعت لأمور وتوقعات وثاقبة بعيدة نفلرات له الله حففله الدكتور أن الحقيقة ؤؤ 

اعترضأن كثيرا حدث ءوقد نفسه: عن قال كما فهو طؤيل بزمن عنها كلامه 

ص-حيحا«ُْأ.كان به قلت ما أن بعد فيما تبثن ثم لي، آراء على البعض 
الثال:سبيل على فمنها 

وتكانمبكر وقت 4ن وضلالاته أخط-انص على نبه فقد الترابي من موقفه ١" 
وقت4، إلا التؤابي حقيقة يعرف لم الناس من كثيرا أن حثن -4 عليه ؤيرد يناقشه 
جدا.متأخر 

وكان، كنداالترابي4ت على اعتدي نا وذلك الترابي، على الاعتداء من موقفه ٢" 
تويقاتلة صربه صريه عليه اعتدى الدى وكان سنن عشر من بأكثر وفاته قبل ذلك 

يموتلن إنه قال سعيد( ربسطامى المودافن أحل ولكن بسببها سيموت أنه الناس 

رجليموت أن وأعدل آحكم الله ولكن الله بيد الأعمار أن ولو فحواه، كلاما وقال 
هداجعفر الدكتتور سمع ونا والصملسن، الدعاة من يعدونه الكثير عند وهو ضال 

علىالناس يعرفه حتى يموت لن أنه الله حسمله الشيخ وتوقع ووافقه أيده الكلام 
هدامن نجا الترابى أن الواي فضان والانحراف، والزندقة والضلال النيغ من حقيقته 

وضلاله.نيعه للناس انكشفا وقد ذلك بعد مات ثم سيثن بهد،ها وعاش الاعتداء 

انمدد؟ا٣،الملمون ^ريدة 



ضصإدص.سص-ساسم-سامص-حص

_قتقال سمعته وقد ؛ وأمؤيكا الغرب -ق، سسامتي الدينية من موقفه ٣— 

الميلاديةالثمانينات _قت أمؤيكا _قت السلم الشباب رابطة مزتمر _قن له محاصرة 

لمتملأنكم الأن تعطونها فأنتم ، امريكا -ق بها تستمتعون التي الح-رية تغرنكم ألا 
جهةتمثلون وصرتم ، كبيراعددكم معار إذا أما منضم، يخاف احد ولا مؤدرين 
مغفلين،يكونوا فلن ، هنا الحياة عليها تقوم الش الجماعات أو الأحزاب، منها تخشى 

منكثيرا أن والعجيب ، تضون1 ما النتيجة ولتكن بالديمقراطية يلترموا ولن 

بلد_قت يحمل أن يمكن لا ظنه لأنه واستغربه الكلام هدا من سخر الحاصرين 
الحريةبلد أمؤيضا فأصبعت الشيخ توقعه ما الأن فتحيل أمريضا مثل ديمقراطي 

المسلمةالشعوب ونبيي أمؤيضا داخل ه الملمين على تضيق المزعومة والديمقراطية 

والمعومالوسوريا والعراق أفغانستان -تقن ضلت كما الإسلامية البلدان .؛قن وتقتلها 

المميلمين.بلاد من وغيرها 

قن— ١لمؤتمر١ت أحد —قت قال فقد ت الخالق وجود عن الفيرياديين *سؤال من موقفه ~٤ 
اليومسيأتي ءانه والفينياء: الملييعة لعلماء الميلادية اشميعينات _قن وذلك أمري،شا 

الموالهدا وان الكون، لمدا خالق وجود عن الميرياء علماء فيه سيسأل الدي 
وحولعن المموال د^ان الوقت ذلك ه د^.ان لأنه وملحا، مشروعا ممزالأ سيصبح 

اليومفأصبح الدكتور توقه ما وحصل و.غريبا، مسسضرا سؤالا الكون لمدا حالق 
النذلرياتبسبب الطبيعية العلوم علماء محيحل ه الكون لمدا خالق وجود عن الموال 

هداقلت )والله الله حففله قال ومشروعا٠ ملحا سؤالا أصبح الحديثة الفيريائية 
الأمريضيتيالكثيرمن الأن وأجد منه استغربوا الناس وبعيس سبعين سنة _قن الكلام 
سمعأو شيئا لي يقرأ لم منهم أحل أي أن متأكد وأنا مني، أخدوه وكأنهم المتدينين 

بمقولأتى«.

الكونلمدا حالق وجود عن المزال استنكار الوقت ذلك سقن شائعا كان وكما ه~ 

قدالشيخ وكان بالدين، لما علاقة ولا محايدة الطبيعية لاسيما العلوم أن شاع فضدلك 
القرنمن ال٢جرية السعينات سقن أمريذ^ا ه الإسلامية المؤتمرات أحد _قن مهناصرة ألقى 

أعلىود^انت سمحر، من وسمحر اعترمرا من واعترْس أيد من فأيد الماصى، 

العلمأن وحجته الأمريضية، الجامعات إحدى ^ن يحاضر دكتور من صوتا الاعتراضات 



غغغمغسف ^ث11ئئثمم؛1ئسممممصئوذا؛اكثتءدجعئدسخادص ترجين 
البرإوفسورحضر ممائل مؤتمر وه سنة وبعد الشيخ يقول ئقافة. أو بدين يتأثر لا محايد 

I فقال: فلأن يا حصل ماذا فقلت قلته ما يؤيد طؤيل بحث ومعه نفسه  did my

homework " لاسيماوالباحشن العلماء من كثير وهضدا المنزلي" واجبي عملت "لقد
يقال.كما محايدة ليست العلوم أن بعضهم لدى وأصبحت نمنرتهم تغيرت المسلمين من 

هالمثثثن الطلاب يخاطب وهو إليه استمعت ما ئ—ثيرا الله حفظه والشيخ ٦' 
فربمامنضم أمتكم على أخشى إنني قائلا الأسلامية والملتقيات المؤتمرات —قن أمؤيكا 

سيءينقل بعضذ^م فلعل للعلخانية، قنحلرة تكونوا وأن تغريبها ه سببا كنتم 
الفلزفيكم أحسن ربما إليكم استمع ومن حسن، أنه ظ-انا أمته إل الغربية الحضارة 

عنالعلمانية فانتشرت حدر ما وقع وقل به، وتائر فصدقه الإسلامي مفلهركم يسبب 
الشيخقال د^ما الإ،سلامية المجتمعات ه العلمانية ومحعارت الفضلاء مولأء بعحس هلؤيق 

إسلامية.ثياب ه علمانية 

أنيرى جعفر الدكتور أن وذلك ت الجرائر ه الإسلامية الجبهة فوز من موقفه ٧" 

مستعدالغرب وان للحكم، بالوصول للإسلأسن يسمح لن الديمقراطي الن۵اام 
إرسئل لما الفلاسفة أحد بقول ؤيستشهد العلمانية، أجل من بالديمقراطية للتضحية 

للعضم،نشل لم ما معها تتسامح قال؛ الشيوعية، مع الديمقراطية تتسامح مدى أى 
فشلتجعفر الدد^تور نظرية بان اليعيس علق الجزانر شن الإسلامية الجبهة فازت فكا 

أبعدفقد الحال يستمر لم ولكن الديمقراطية، الانتخابات عن الإسلاميون وفاز 
أنالناس أسعل كنت يقول سمعته وقد إليه، وصلوا ما وبئا بينهم وحيل الإسلاميون 

غرةه الانتخابات بعدها حاءت ثم الإسلامية، الجبهة فوز ؤيستمر نفلرياJي تفشل 

الانتخاباتوأحيرا بالديمقراطية، وصحى بدلك يرض لم الغرب ولكنا حماس وقانت 
أنجعفر الشيخ توقع يؤيد وأمثاله هدا فكل بالحكم مرسي محمل وفوز مصر شن 

فلنوصلوا وإذا الديمقراطية عن للحكم بالوصول مم يسمح لن الإسلاميين 
يسمتمروا.

لكثيرمنلكان فقد ام  ٠٩٩ عام للخليج الآّْرياكية القوات لحول من موقفه ٨" 
بينماوالجنيرة الخليج لاحتلال إلا تأت لم الآمريضية القوات بأن يجزمون الناس 

ذيكر.ؤتكما الأمر فيكان ؤينفيه ذلك وقؤع يستبعد جعفر الدد^تور 



بحوثه' محاضراته "" مقالاته ~ سرته إيديص> شيخ جسر ثثمةق*ةةثققمت^^^^أدثةمةة؛؛؛تةة؛ثةةث؛م؛؛؛؛ةةة 
أكثرمتذ سمعته ولقد جنوبه، مع منعيا السودان ثمال ترك عدم ه موقفة ٩" 

يوممن بد فلا الجنوب مع متحدا المهودان يتركوا لن الغرب إن يقول سنة عتدرين من 

توقعه.الذي J،،_3| ثماله عن المهودان جنوب صهل الغرب يسعى 

الميخلي قال فقد الانحراف من يزوره كان ممن الأفاضل بعض على خشيته - ١ • 
الوساخةبمهبب رائحة يقصهد أنه ففلنم، كريهة رائحة فلأن من أشم إنني يوما 

فاصبحالخيخ، توقعه ها فححههل الفاضرية القذارة يعني كان ولكنه الحمهية والقذارئ 
عنمنافحا وأهله الخير على حربا أصبح الصواب( جادة إل الله )رده اككتي هزا 

والههمالحين.والعلماء للدعاة معاديا واللحدين الزنادقة عن ومدافعا الضالة الأفكار 
«ختاثت1لقضايا اثدكتورجعترويؤيته مواقف 

الآخرين:مع الحوار أرقص ولا متقددأ لمهثر 
فالأوسط الشرق صحيفة مندوب سمآله لدريس شيخ جعفر الدكتور مع حوار من 

*آم.• ٤ يناير ٢ • ه ١  ٤٢٤الحجة ذو ٧ الجمعة يوم على محمو إسماعيل الرياض; 
منمتقيد نؤع إل تدعو ضويكية . إسلامية مؤسسات مع تتعامل انك اتهمهن ٠؛* 

ردك؟ما الإسلامي الفضر 
تصورعلى تعتمد ضبية أوصاف التشدد وعدم التقيد جعفر: الدضتؤر فأجاب 

الذيالحق هو دينه يرى من كل أن هو الغربي الفكر _ق، المائي إن . للأمر الواصف 
بقدروسلويعا وعيادة نصمومها، الجل، مأخذ لذللث، ؤيأخذه تعار، الله أوحاه 

إنهئم عرفوه، الذي الدين حمهب يرونه لأنهم ■ متشدد ان إنرأيهم  Atهذا ' استدألاعته 
ئقافاتعلى يفرض أن ينبغى فلا عيههره بثقافة متأثر أنه الأديان سائر على يمهدى 
علىحضم عندنا وهو المائدة، للثقافة تابعا عندهم صار فالدين بعده، جاءيت، عصهور 

الذينمن وكهت، ، متشدداالإسلامية بالقاييس اعد لا فآنا تابع، لا وقائد الثقافات، 
عقلانية.Jطريقة ومجادلتهم الاخؤين مع الحوار يرفضون 

العامة.فقيه يكون أن يرفض جعفر الر،ض،ور 

اه. ١٤١١/\/ • ، ٣١٢العدد الملمون جريدة ِق خاشقجي جمال حوارأجراه من 
علماء— الكثيؤون للعامة فقيها يكون أن رفض الأي جعفر الدكتور الواعية مع 
عليها،تمهر ولكنك منلثا، اكمملماتؤ هذه مثل يسمعوا أن يحيدون لا ريما — وعامة 

يحبون؟بما اكاس يخاْلبوا أن يرفهنهون ممن أنت، وهل فلماذا؟ 



ثإإإثإ1ثثمموذإ 111^ث«مم1ثثث1أإ!1؛؛1أثإث11ممثثيخادهس تربمواس"ءتءدجضي 
الذينهزلاء على به يتهكمون شهير إنجليزي مثل هناك جعفر؛ الدكتؤر فأجاب 

والسلمالحلؤيق( على دلوني • قائدكم. )أنا الثل يقول • الجماهير مشاعر يتملقون 
موقفهعلى يفلل ومن . الحق إلى يهديهم من هو بل الجماهير، يقود من هو ليس عندي 

.دائما رأيي أقول أن على قادر أنني الله وأحمد مم. قائدأ يكون رقص لو حتى هذ.ا 
بهقلعت، ما أن بعد فيما ئم لي، آراء علح، البيض، اعترم>ا أن كثيرا حدث وقد 

ممحيحا.ضان 

أنومض الآ.ذرين، أفكار إنها الناس؟ آراء مخون الذي من( لنتمياءل: ^ا وبعد 
البعثىبينهم يكون قد أشخاص وأفكار آراء أتبع أنح، يريد.ون حيث الناس وراء أسير 

منأعانح، وأن الإسلامي،، ومبدئي، بأفكاري أتمسيك، أن لابد ولهذا واللحد. والعلماني 
حق.أنه أعتقد ما نثر 

سوك،:با ليس الديمقرايان 

إدييس:جعفرشيخ الُ،ضتور مع حوار ساعة ف الجل، قناة حوار-فز من •٠٠ 
الحريةشعار ترفع التح، الدول هذه بين الفارقة من، هزه أن تلاحخل، ما لضن، _؛ 

والحرياتالعقاثد صعميم _قن الض،ريح حل التل وبينا العلمنة شعار الديمقراهلية شعار 
واضح؟تباين —قت الشخممية 

ماالديمقراطية من نتوقع ما كثيرا والعريح، الإسلامي، العالم -ق تمن، أننا أرمح، أنا 
أيتلزم لا الديمقراطبة الثهسا، حعكم هح، الديمقراطية الديمقراطية؟ ما فيها، ليم، 

ه،ذه^^٠ ما لنفسملث، واحتر الحايكم أنمت، للشسا تقول ولا، ولا قيمة ولا مبدأ بأي شعميا 
وهته،ذا الشعب، وهت هذا الشعب، ه معينا شكلا يأّفذ البدأ مانا البدأ، الديمقراطية 

حكممثلا تقول عندما مثلا يعنح، ، محتومح، ما لي،عر، فالديمقراطية هدنا الشيب، 

حيكمقلمته لو حتؤي ربما والمهنة القرأن هزا هو الإمملأم تقول محتوك، يا لأمى إم
عندهمما اكيمقراطى الحكم مرجع هم عني. شيوعي حطم مرجع عندهم نممراني 

أقولد^نهت، أنا الويمقراطبة هو الءثأعيا يختاره وما العلما، الململة هو الءثمعنما مرحع 

فعمره يكون إشمان ضل، تقول الناس أغلبية يمكيني الأن بطحا أمييكا  'Atلأناس 
هفذايكون أن ممضرن، ونجح عليه مموتوا لو ديمقراطي،، قرار هذا يقتل،، هذا العمر 

أنيت،، شي،ء بأي تلزم ولا بديلت، تلزم ولا بخلق تلزم لا فالد.يمئراْلية ديمقراْلب،' قرار 



بحوثم- ساشراته - عتالاته - سيرته إدرأواسا جعترقيغ وإوإإإإإإ»إإلك^أإإإإإإو»إإ»ثإو»إوإإإإ»و»♦♦: 
للخلقمخالف أو للدين مخالف القرار هدا وتمول القرار هذا على تعترض أن يمكن 

إجراءط،ان فيه الأجراء دام ما للديمقراهلية مخالف انه تقول أن تستطيع لا لشن 

الله.رحمه باز بن العنين عبد الشيخ على تتلمذى مثل شيخ على تتلمذت ما 
إدريسشيخ جعفر الديكتور مع السودانية الاستجابة مجلة أجرته حوار من 

باز؟بن المير عبئ الشيخ فضيلة من استفدت حد أي إلى الاستجابة: 
مثلشيخ على تتلمذت وما السنة، بأنحيار الطفولة منذ تأئرت جعفر: الدكضز 

أننيأظن ما شيخي أعتبره بار بن المنير عبد باز، بن المنير عبد الشيخ على تتلمذي 
علىأعرف ولا الخم،،اتي بعد ذلك كان ؤإن عليه، تتلمذت ما ممر شيخ على تتلمذت 

منالبشر منر عرفت منر كل، 4، لقيم، ولا منه أعلم رجلا الزمان هذا الأرض.هن وجه 
ومنروتواضعه، ورعه هت رجلا السهلمبمن وغير االمدلمين من، االفاضريز^ والقادة العلماء 

الأنهم اكنيا علماء أو الدين، علماء من، كانوا سواء العلماء بين، جدا النتث،رة العيوب، 
مثل،هذا من، الله عافاه رجلا رأيم، ما ؤيتتقدونهم فيهم ؤيقدحون بأقرانهم يعترفون 

ؤيلقبهويمدحه إلا المعاميريني العلماء من، رجلا يذكر لا بار بن، العرين عبد الشيخ 
ثموكذا وكذا الفلاني، الشي،ء هن أحهلمأ لضن، يقول حالفه إن ئم الألقاب باحسز، 

أعرفاوما كريم رجل، وهو . قبله العلماء كبار فيها يخْلن، المسام هذه أن له يعتذر 
وجماعاتهموجمعياتهم العالم هن الس،لمي، أحوال من، يعرف رجلا الأرض وجه على، 

حرناحرنمط لذللث، المنير عبد الشيخ مثل، بلده أبناء من، ك.أنهم يهم ؤيهتم وقادتهم 
رجل،مجرد ضأنه ؤيمهورونه عمه يتكلمون الناس بعض، أن أسمع ضنم، عندما يدأ شد 
الان إنكلام هذا به، يؤمن، لا كلاما ليقول عليه يضغهل أنه أو السلطان تنابلة من، 

أنأما عليه. يضغمل أن يسيتطيع أحد ولا ، أبدابه يؤمن، لا ما يقول لا الرجل، ، يعرى، 
إلاالعحعمة د^تم، ما وتعاي، سبحانه ربنا . يخملثون العلماء لعل، بشر فهو يخطئ، 

الرسوله.
قديمة؟كانت أم جديدة امابي عن ١^^، الش القضايا كانت هل 

وسوفله، بالنيسة الحطيرة أو الهمة القضايا من لبست هده للناس قلت أنا ج؛ 
كّانتلأنها الترابي؛ صلألأت عن الإسلامية بالحركة يسمى ما مسؤولية عن أتحدث 



تإ:ثثثثثثتث؛أإثثئ؛ثإ:ثثثثثثثثثث«ث؛ئثئثئثثثثثثثثأأثوذإ إدظس أسأهتورجسرثنمخ ترس 
الناسمن وأنا ، كذاوقال كدا قال أنه عنه رووا والدعاة، الإخوان لكثيرمن معروفة 

الشورى،مجلس اسمه شيء فيه وكان واحدة حرطة ق - وضنا ، كثيراتكلموا الذين 

هذاإخواني يا مم وقلت بجانبي، كان وهو وقضت، أنا الأيام من يوم ■4، أنه وأذكر 
أونماسوني إما والقروض ، شي؛< يحصل لم ذلك بعد ولكن دين' عند'، ليس الرجل 

ذللف،إ.من شيء _J11؛، لم لضن هو، تحاسبوه 
الشالحوارات من عددا نؤرد جعفر الدكتؤر شخصية على للممرف واستكمالا 
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السلمالشا— ضدرهاراطة الله الأيل يهلة فع 
اّ\والمحراجلدبفالمد>أ

ئركصلاذبما|اوآإ\أاو

بالشيخ؟.تعريف على لو.حصلنا _/ 

بجامعةبالممودان درست  ٣١٩٣١مواليد من السودان من أنا جعفر: اووء^توار 

النشاط_قت اشترد^ت الأسلامية، الحرد^ة ه عملت ٠ بريطانيا _مح ودرست الخرطوم، 
بىواستمر السودان تركت نميري حكومة مع لخلاف ثم الجامعة، طلبة مع السياسي 

الثقافةقسم ث آنذاك، تسمى كانت الرياض جامعة _قن الؤياض مدينة ث المقام 
سعود.بن محمد الإمام جامعة _قت والإعلام الدعوة طلية إر الأن انتقلت تم الإسلامية، 

منوكثير الأكاديمي الجانب _ق الغربية التجربة ورأيت الغرب •4، درست أنت _/ 
التيالنفلمرة ماهي رأيك الغرب، 4ن يعيش التجرية هذه يعيش اليوم المسلم شبابنا 

التيالمعرفة هذه نسخر أن يمكن وكيفا الغرب، 4، العلوم إلى بها تنظر أن يمكن 

المسملمثن؟بلاد 4ن الإسلامية النهضة مقت توظيفها إر الغرب بلاد 4ت نتلقاها 

حضإش بل فقط، الغرب بلاد 4ن أدرس لم إنني العون وبالله أقول جعثرت الدكضر 

العلوم4ن أساتذتنا الثانؤية بالمرحلت كنت أن منذ غربيا؛ن أيدي على درست السودان 4ت 
4توكدا الإتجلير، من معظمهم كان العلوم طل و4ن والجغراتجا ااتاريخ و4ن الطبيعية 

أفولهفالذي عربيثن، أيدي على والفلسفة والاقتمعاد الجغرافيا درسنا الخرطوم جامعة 
البالضلسيفة تحميصي سس، معرفة بعمى عن ثم تجربة عن وأفويا لإخواننا نصيحض 

معنقدية نظرة العلوم هذه إل ينظروا بأن أنصحهم العلوم، فلممفة يسمى ما سئما 

الأمرأن الجامعات أو المدارس 4ن سواء الإسلامي العالم 4ن الأن يحدث الذي الأسف 
بمايسلمون فلا نقدية، نظرة الإسلامية العلوم إل ينظرون الطلاب فصّار انقاسا، يعنى 

أسلةكثرة من الأساتذة يشكو ما وكثيرا المدارس 4ت الدينية العلوم أستاذ يقوله 
الطبيعةأو التاريخ أو الجغرافيا أسال عليهم دخل إذا وأما اعتراضاتهم، وكثرة الطلية 

العلوميسمى ما أساتذة حتى بل به يسلموا لهم يقوله فكلما وكد.ا الفيرياء أو 



بحوص- ساشراته - حالاص - سرته إدريسأ بسرقيح إممثثثثأأأأو^أثمم!أتثإ؛إ:ثثثثثثئ:ئ؛أثثي 
ؤيقولالأستاذ يأتي تلقينيا اتجاها أصبح الجامعات _قن الاتجاه هرا ونفس الاجتماعية 

مثلالعنكم وأضرب ، كزايقول الضزياء ؤإن كذا، أصبح الحديث النفس علم إن لمم 
أقولفكنت الوضؤع بهيا علاقة ما مادة الإسلامية الثقافة قسم _قن أدرس كنت 

ليسإنه ثم للدين، مخالف، قول هذا تفنى ولا ث، تستعد لا الادة أن القول بآن للحللأب 

الغرب4، العلماء يقوله الذي الواقع أن مع شديدة معارضة أجد فضنت، علميا؛ فولا 

ولابالشاهدة ولا بالتجربة عرف، شيئا ليس بمني الفيزياء من جزءا ليس هذا أن أنسيهم 
العلماءيفترضها التي الفروض من لكنه ، هذامن شيء ولا يياضي عليه دليل هنالئ، 

مقتندخل ولا ثابته المائة ضمية إن نقول أن الأ-صمن وقال هذا انتقد العلماء وضتيرمن 
هزاعلى يعترضون الطلاب ضثيرمن كان ككن تض، أو تعدث مي هل فلسفية مسألة 

أينقد من جدا يخشون أصبحوا فالناس ، الفينياء رقص معناه المضلأم هذا أن ؤيظلنون 
إضعافيض، هذا إن يقال أن من خوفا الاجتماعية حتى أو الطبيعية العلوم من جانب، 
أنمنهم للمتيقن أقول سئما طلابنا ينفلمر أن فرجائي هذه، العلوم من المسلماتي لموقف، 

أن4، و العلوم هذه معرفة 4ت حتى سيقيدهم وهذا نقدية نظرة العلوم هذه إل ينظروا 
النفلؤياتمن كثيرأ أن سيجدون الغربيتي إلى الأن نفلروا إذا لأنهم فيها أصلأء يكونوا 

هؤلاءأن فلولا أحرون ؤينتقدها ياتى الفترات من فترة ,4 الناس بعمى بها يقول التي 
اللهدام ما قنعن أصيل بشيء أتوا لما أصحابهم يقوله ما إل نقدية نقلمرة ين۵لرون كانوا 

منالأشياء هذه إر ننفلر أن ؤيمضن عندهم، ليست، معرفة أعطانا قد وتعار سبحانه 
لكانتمهما العلوم هذه إل فلننظر حلأيا، من ينذلرو١ لأن الفرصة هم يعطوا لم زاؤية 
مدىأي ؤإل للواقع محلمابق فعلا الكلام هذا مدى أي إل مثلا نواج عدة من إليها ننظر 
مامع متفق الكلام هذا مدى أي وإل متناقضا وليس نفسه 4 متناسق الكلام هذا 

إنيأتي ولا الإنسان لعقل ؤياضيا تدييبأ يعني نظري  Arوهذا الإسلامي الترع يقوله 
هذا4 ؤيعجبتي فقط، يكونوا لا أن النمعيحة فملخص بخير، إلا الله شاء 

■4يقول سعممته الفاروقي إسماعيل الله شاء إن الشهيد قاله كلاما أذكر أن الجال 
منعلم 4 يكتفوا لا أن ال،،مامين لكللأب يريد أنه حضرتها التي الاجتماعات بعض 

يعنيالعلم ذلكا 4 منهم أح،ّين يكون أن يريده-م بل أساتذتهم، مثل يكونوا بأن العلوم 



^^^سثثسمثثتتوذاممإصمم؛
الذيهدا إلى فتنظر هدا من أكثر نمض أن ثم بالجهل، يتهمك فلا عرف ما تعرف أن 

رأيمن عليك وتعال سبحانه الله يفتح بما وتأتى وتنتقيه إسلامية نفلرة من عرفته 
وفكر.

ء

التفوقيريد أنه وهى المسلم، السباب، من يكثيرا تواجه أظنها مشكلة هناك ،_/ 
منشغليقسمه الوقهت، _قن ولكنه فيه وي؛رذ الجانب هدا إل يتحيرف أن يريد العلمي 

جهةمن الإسلامي العمل بثن يوفق أن يمكن حقا نقلنه فضيق الإسلامي بالعمل 
_قتالإسلامية يالأنثطة وقضائه الشماب، مع لقضائه دثثيرا وقتا منه يطلب، والدي 

ءء؛ 

؟ومدرسته وأستاذت، بمادته ملتصقا يكون حيث، علميا __j أن وبين أخره إل السجد 

القاعدةناحية من أولا لابد أنه أراه والدي مهم، موضؤع هدا ؛ جعفر الدكتؤر 
ناحية-ق يتطرف فلا الأميين هدين بثن التوفيق يحاول أن طالب، لكل ينبغي أنه العامة 

منكثيرا تجربة طانم، وهده عامة قاعالسة هده يعني الأحرى، الناحية حسياب على 
_قيكون أن وتعال سبحانه الله مكنهم والدين الد،رائة -ق سبقوهم الذين إخوانهم 

تحميصئاتهمومن العلوم هذه من جيدا نصهيبا نالوا أنهم فلولا الإسلامية الحركة قيادة 

_قمكانة كانم، سواء الأن مم هي التي المكانة هذه يم طانت، لما فيها وبينوا 
المؤسسيان،أسلمة ِق السماعية من تمكنهم بلادهم _قء مكانة أو الإسلامية الحركة 

الذيهزا يخالفوني الدعاة القادة بعض أن أعرف ءأراه الذي لضن العامة، القاعدة هذه 
يتحركونأناس إل حاجتها من أكثر علماء إر بحاجة الإسلامية الحركة أن أراه، 

ضيبانالوا أناسا أعنى علماء أقول وعندما عاما كلاما ؤيتضلمون هناك، إل هنا من 
منيكونوا أن بهذا أعني ولا تخهسصماتهم، ق - توسعهم مع الممرعية العلوم من حيدا 

لوتعا سبحانه الله أعهلماه ثاب طل واجب، من أن أرى بل الإسلامية الكليات، 

بالعلومعاما جيدأ إلماما يلم أن واحبه من يعتبرأن أن والتحصيل الدرس على المقدرة 
لأنناالعلوم هذه من بعلمه ينحيل ما على يرضن وأن وكذا تفسيرومح،بمإ من الإسلامية 

حلولإل وتحتاج اجتهاد إل تحتاج كثيرة مسهكلأت، نواجه الإسلامي العالم _قء الأن 
يعرفاأن الاجتهاد شروط، من تعرفون كما يمكن فلا كبيرة عقول إل فتحتاج 

وقدالمميكلة، يعرف أن بد لا بل السمرعي العلم يكفي لا المسهضلمة طبيعة الإنسان 



إدص.سمم-ساسم-ساشرامم-صص

ثمتبحرا كان مهما العلماء من لعالم المكن من يعد لم إنه بحيث الحياة تعقدت 

جدافتعقدت وقانونية اقتصادية من الأن الحياة جوانب بكل يلم أن الإسلامية العلوم 
هذاالجزئي، بالاجتهاد يسمى ما إل محتاجون أننا أراه فالذي تخحيص، من فلابد 

بمسألةالإنسان يختص أن يعني هكذا كان الاجتهاد ومعفلم العلماء، به يقول كان 
هذاث العلماء قاله ما ؤيقرأ والأحاديث الأيات من بها يتصل ما طل ؤيعرف السائل من 

وعلمازنافيه، تخصص الذي الجانب هذا •4، يجتهد لأن أهلا هو يكون ثم الوصوع 
ولاهدى على عملا يكون أن الإسلامي للعمل يمكن فلا العمل، إمام العلم يقولون 
يضيرةعقول لنا تكون بأن إلا هدى على تسير أن الإسلامي العالم لأسلمه يمطن 
هوالعلمي التحصيل هذا أن الطالب الابن أو الطالب الأخ يعتقد أن فأرجو وعلماء، 

محاصرةيلقي أن وهو ضيقا، الإسلامي للعمل مفهومه يكون ولا إسلامي عمل أيضا 
سبحانهالله أعطاه فن هنالك، أو هسا جلمية وحض،ر أن أو هنا عاما حدث أو هنا 

الكان ومن العام الإسلامي العمل من أكبر نصيبا يعحليها أن عليه القدرة هذه وتعال 
فقطرالشهادة له تكون أن يريد وإنما كبيرا ميلا الأكاديمية الدراسة إر يميل 

ولكنهذا على فليركز فيهم والتأثير بالناس الاتصال على أكثر مقدرة الله واعتلماه 

التقحييرمنمن نوعا هذا أن نعتقد أو العلم عن انصرفوا جميعا للناس نقول لا أن ينبغى 
وساءنيالخرطوم بجامهة السودان سقن عندنا حصوصما أرى أنا مسمألت هذه هو، جانيه 

منيعرفا لا بعضهم حتى محاصرات يحضرون يكادون لا الشباب من أجد أن فعلا 
ويكيرتموصرتم تخرجتم إذا وأنتم د^.دللثا د^نا ما تحن يم* فقلت القسم ه الأساتذة 

عنالسائل بهذه شغلنايكم تحن ستقولون ستلوموننا هذا أثر ستلاحفلون ستلوموننا 
لأنفسنا.أردنا ما لهم نريد هذا نريد لا تسر لا الأن حالكم وهذه العلم 

الموال_ؤن إليها لمحنا التي ١لنفلرية أو التطبيقية الإعلامية مسألة نبع-ثا أن قيل _/ 
البلدهذه _قت مميلمن ضطلأب تهمنا لأنها الناحيةت هذه على تؤكد أن أود المابق 

هاليوم تدرس الض الطبيعية أو التطبيقية العلوم هل أفول جيدة معرفة معرفتها يهمنا 
أوفلمفية أوفرصيادتا مسلمات وراءها ليس أي محايدة علوم التعليم مناهج ؤهت الغرب 

؟معينة فضؤية 



^^ممثثوئا؛ثثأإثأثإثث؛
الموال4اتمن أصبح كلاما يعنى اليكلأم وهدا ، محايدة ليست هى جعفر* الديكتور 

_قناقرأ ء^نت والأن هدا ه ء^تب هناك بل العلوم بفلميفة يسمى بما الشتغل\؛ن عند 

يتخلىأن يمكن لا لكنه اليتافيربمية مسلماته ينتقد أن يمكن العالم إن يقول كتاب 
يعنيميتاضزيثية مسلمات على تقوم العلوم هده فضل الميتافنيقية السلمات طل من 

الدليليقيم أن يستطيع لا أشياء أي مباشرة؛ ب علاقة لا أشياء أي الطييية؛ وراء ما 
الالمائة إن أقولما طنت الش كالسالة مثلا العلم، عليها يبنى بل علمه خلال من عليها 

اللأنه بالمنهج الطبيعي العالم إليها وصل ما مسألة هده تمنى ولا تستحدث 
أنالكن أخرى كثيرة فروض عن يتحدئون وهم العلم عليه يقوم فرض هى لضن يمكن 

الطبيعيةالعلوم من كان سواء العلوم ضل الأن عليها يقوم التي الفروض من أن أيي ري 
تمّثاأن أردت إذا أنك دلك معنى بنفسه مكتفى العالم هدا أن هي الطبيعية، عير أو 

كلامكل العالم هدا داحل من العلة هده عن فابمحّثا العالم هذا _قن شيء لأي علة عن 
جرءاالإلحاد أصيح فإذا علمي عير شيئا يعتبر العالم هدا خارج فاعل أو سبب أو علة عن 
مقدمة_قن يقال ولا الأحياء أو الضيرياء لطالب يقال لا الكلام هدا العلم مفهوم من 

يقولونالعلوم فلاسفة علماء يقوله مما وهذا نفسه، الأستاذ فيه بشعر لا فد بل الكتاب 
منهجهعن الطبيعي العالم تسأل لا فالت العلوم فلاسفة يحيها عبارة له أينشتاين و ذلك 

الديالمنهج لوام غيرمطابق للمنهج تصوره يكون ما كثيرا لأنه يفعل ماذا انظر ولكن 
الأطرعن كتابا ضتب كون اسمه رجل وهنالك أيضا أول باب ضن عليه يسير 

أولابها يأتي مسلمات هنالك تكون العصور من عصر ضل شن أنه الرأي هذا وملخص 
كلويشتغلون المسلمات من الآخرين العلماء كثيرمن إر تكون ثم السواد، القادة بعض 

الأخرؤياتي الأور فيتغيراكلم أخرى ثورة تحدث قليل بعد ثم عليها مبنيا يكون عملهم 
فلاسفةأحد يقول ك،ان كما تحن نستحليعه فالذي عندهم، به مسلما شيئا هذا أصيح 
شنما يكتشف أن وهي النفس عالم كمهمة هي العلوم فيلسوف مهمة إن يقول العلوم 

شعورهلت لأ،س شنا مرصه سبب ييكون النفلؤية حسيب النصسى لأن اللاشعور 
بهايشعر لا أشياء هنالك الطبيعي العالم إن يقول وكذلك اللاشعور لت ولكن الواعي 
فإذاهذا على مبنيا علمه ويكون عنها وينقب الأشياء هذه عن يبحث الفياسوف فمهمة 



ص.سته-هسم-سضامم-صص

الغربِقن العلوم فلاسفة مهمة هذه كانت إذا العلم، .4، كذايحصل هذا غيرت 
منند^تشذا أن فسمتطيع لؤم• تتهيأ لا راؤية من ننفلر بانتا أقول أيضا تحن فمهمتنا 

_قنفكر إذا طالب أي أن وأظن الغربى، العلوم فيلسوف، يكتشف، لا ما لمات المهذه 
المحاضراتث عليه تلقى الش ١لجرثيات سقت فقط نفسه يحصهر ولم الملريقة بهزه علومه 

هذهأن فقط أقول لا أنا الطريقة بهذه علمه -ق فطر ؤإنما المدرسية الكتب، 4، أو 
شاءإن وسياتى علمه، 4، أصيل رجل هو سيكون ولكن الإسلام من ستقترب العلوم 

أنالإسلامي للعالم  JU؟;ولا للطلاب،  JU;iلا فأنا الغراييون يحترمها وكذا بنفلريات الله 

منيستفيد الفرنسيى تجئ الغربيين الأن لكن ٧غربيين تلاميذ كلها •حياتنا تظل 

متهمواحد ضل لأن بعض يحترم وكلهم الأمؤيضى من يستفيد والإنجليزي الإنجليزي 
العلومبهذه المخنميئن لإحوانتا ^^٥ الذي هذا اد^تسافات، وله نقد وله نذلريات له 

اجتماعية.أو طبيعية طانت، سواء 

أهمية4ن نظنها قينيية عن نتحد)ث، أن نود اللقاء هذا نهاية من نقترب، تحن لعلنا _/ 

نشأتهيحسب، المسلم الث،باب ببمن دائما الاختلافات توجد أنه وهو الملم، الثهباب لدى 

4تسببا أحيانا الحلقيان هذه وتد^ون الغرب بلاد 4، خميوصعا محتلفة بلاد من ؤإتيانهم 

مثلاالمعلم السيباب بين الاحتلأف، يقبل أن يمكن حد أي إل بينهم، الاحتلام، وجود 
بالمولدبالاحتفال بأسا يرون لا الذي أولثلئ، المموفية، 4، بأسا يرون لا الذي أوليلئ، 
منكثير فيها بطريقة الرأة مع مثلا يتعاملون الذي أولئلث، بأحرى، أو ب،ءلريقة النبوي 

حدأي إر الاحتلأفط، أوجه من وغيرذللفا غيرهم من أكثر التحرر سمه أو التسعامح 
فيمايت،ألفا وأن المملم، والثيباب الم،لماتي كلمة تجميع سبيل 4، هذا يقبل أن يمكن 

الإسلام؟مبادئ من بشيء يهنعص أن دون بينهم 
ؤوهي الاحؤية الرابيلة هذه إخوة، الومنون إنما هي القاعدة جعفر: الدكتؤر 

وتعارسبحانه الله لأن الم،لمين؛ بين تعاون عنها ينتج أن لابد القلم، 4، رابطة الآْدلا 
أنيقنحنهي التعاون وهذا ( والعدوان الإثم على تعانوا ولا البروالتقوى على وتعاونوا ) قال 

رالزم: هغءب الرسول قال ولذللث، منفلمة، جماعة 4ن كانوا ما حيث، الميلمون يكون 
تكونوأن يجتمعوا أن ينبغي المهلمين أن القاعدة هي فهذه ؤإمامهم( الميلمين جماعة 



الولاياتق - كنتم فسواء البروالتقوى، على يتعاونوا وأن أخوية، علاقة بينهم العلاقة 
معيتعاون أن ينبغي الله إلا إله لا من كل( أن أرمح، أنا كذا أو ضنيا -ٍقن أو التعدة 

البلدهيذا ث السالمين لظل يضون أن هو كان الأمثل والوتتيع الكلمة هذء يقول الذي 
جماعاتهنالك، ضانت، إذا يحد)ث،، لم هذا لضن واحدة قيادة البلاد من غيرء أو-قن 

فلابدفيها يتعاونوا أن يمكن كثيرة أشياء وهنالك، واحدة جامعة ِه، الحللأب، من مثلا 

الشالأشياء يتعاونوا وأن واحدة قيادة لأم تكون وأن أنفسهم ينفلموا أن من مم 
قدفيه احتلموا ما لأن فيه احتلموا فيما بعحيا بعينيهم يعذر أقول ولا عليها يتفقون 
أرىالعقيدة م،،دائل من مممألة _قن إنسانا أعذر لا فيه الأحر الإنسان يعذر لا مما يمكن 

آمرهلا لضن وكذا ونضلما؛< نيحسره جاهلا كان إذا لك،ن اللة عن تخرجه أنها 
_قنأشياء يفعل، بأن له أسمح لا القيادة مرضز —ق أنا ضنم، إذا الجماعة هذه من بالخروج 
أناكنس، إذا للدين، مخالفة بدعة أنها أرى الاجتماعات بعيني( أماطن، -4، أو السجد 

الجماعةهذه عن، أحرج فلا الأقلية ّهت أنا وكنس، أستحلع لم إذا هذا أفعل، أن أستهليع 
أعيثي،أن حيرمن، البدع هذه يرتكبون وهم معهم بقائي لأن بدع من، يرتكبون ما بسبب 

منحرفةطانم، مهما السلمي، جماعة من، حرج ما بعد بعض، كافر مجتمع -4، فردأ 
الأغلبيةموحنعع أنا_هت د^نسا إن وأيكرر ، هذاأفعل، فلا اليكفار جماعة إن، وذهيم، 
أتعاونالضعف، موضع _هن يكنس، ؤإن للسمرع، مخالفة أراها بأشياء أسمح فلا والقوة 
4،واجهتها الشيكلة وهزه باْلل، أنه أرى ما عاله، أقرهم ولا الخير أنه أرى فيما معهم 

الذين،لأن حل من، يا أرى الأماضن،لا و.هنبعض، الإسلامي،كثيرأ العالم كثيرمنبلاد 
مذهبهوبج، والحديث، القرآن بج، يفرق، لا الذي الثيخْح، السلمنح، عوام من، هم يختلفون 

بعص_i' بل منهم ميؤو،،را تكون تضاد يعله، فهؤلاء بلده عليه-4، النامي، ضان ما أو 
أنبجيد تركيا مج، ياتي، فالذي مسجد منهم جماعة لكل، صار حشم، اختلفوا الأماضن، 

الفالذي مذهبه ■4 حضا ولا والندوب الواجب بمح، فيها يفرق، لا معينة بْلريثة بميلها 
-4،لا له يوجد لا ء شب، هزا أن مع باطلة رأيه 4، صلاته كأن رأسه عله، غْناء يضع 

ليكن،، مندوب، هذا أن مذهبه يقوله ما غاية يعله، ء شب، أي 4، ولا الممنة ولا-4< الكتاب 
يكونلا أن أرجو لضن، الدين،، أركان من، هذا يميبح فيها عام، الض، الثقافة بسبب 

هذهيحلوا أن عله، القدرة ونعاله، سبحانه الله أعيئاهم الذين، الحللأب، حال هو هذا 



بعوثه- ساشراته - •مالأته إدروساسرته جعئرقيغ و»»إإ»»و«و»؛ت^^^إإ»»»»إ«»»»»»»»»»إإث»»»♦♦♦♦ 
إنقال ما وتعالى سبحانه افه وتعالى، سبحانه الاه قاما التي بالطريقة الشكلأت( 

علىدليل هذا تنازعوا إذا وأنهو يتنازعوا أن يمكن ولا يختلفوا ان يمكن لا الؤستي 

"كمإن ؤآلئسول T_ إل ردوه _، ق يثنزعم ؤدإن فال: ؤإنما مؤ0أ\و(، نيسوا أنهم 
I]ناؤيلاه واحنن حز د'الف لآل؛و،؛بلإخرج باش ئوبغون  UI ;،إلىإخوانكم فادعوا [، ٥٩

الكتابهي هذه معيادره الدين وهذا واحد بدين ملتزمون تحن إخوة يا يم وقولوا هذا 
مابح،،،،-، ؤإسلامئة علمية محاولة النزاع لحل محاولتنا فليكن تنازعنا فان والسمنة 
التئقيفمن نوعا يكون نفهمهه هذا يكون الله تما،، وإن وتعال، سبحانه الله وجهنا 

يعنىيستفد منهم كثيرا أن للهللأب بالنسيئة خص،ومعا أرى لأني ٠ لإخواننا والتعليم 
ولاعندهم ، المسلما)من الفاممدة العماني بعمى أمحأبح،.ت، معكان من جاء قد لحكون 

منكان إخوانه ببعض واتحعل هنا حاء فإذا منضر أنها يعرف، ولا عالم، ينكرها 

منهم.فيسمتفيد هذا ينكر بلد _هت عام،وا أنهم حظهم 

إليه؟تعرسنا ما عدا الغرب ِق السيلم لل،ث،ياب أخيرة كلمة من هل _/ 

منآمحتب اوتوأ وهنئا ولمي ؤ تعال: قال للناس الله نممح بما أنمعحهم 
ماحيث الله )اتق يقول: ه والرسول ء، ١٢١اء: راياقم امموأ أن قإثامحأ عبم=فاأ 

هذاأن مرة د^تس، وأنا ، حسن، بخلق الناس وخالق تمحها الحسة السيئة واتبع ء^نس، 
ضنتحيثما الله اتق الغرب، .ق خحموصيا لإخواننا دستورا يكون أن ينبغى ال،ءاويئ، 

واتبع، كس، حيثما الله تتقي وإنما والقاهرة والد.ينة بمكة مرتبطة ليسيمت، فالتقوى 
بعض-ق ويقع لاتحراطايت، ربما هنا يتعرض الإنسيان لأن تمحها الحسن السميئة 

السييئةاتبع هذا من مخرجا له جعل وتعار سبحانه الله أن طليتذضر المحذلوراتا 
النهويسمن يحبسمك، وفعمت، فإذا بالوقوع أولا فيغريكا السميهلان يأتيك، ولا تمحها الحسنة 

حالققال ما حسمن، بخلق الناس وخالق فتنهص، تخالفه وقعت، ؤإذا تقع فلا تقاومه فأنت، 
بحلقالناس ضل تخالقوا أن أيتنها فارجو حسد،ن بحلق الناس خالق وإنما فميل، السيلمبمن 

•الخير إل الناسي، دعوة وسائل، من وسيلة هذا حلقضم يكون وأن حسهن، 



liiiiiiiiili^^ممثثثثثثثممثأئ:ئئإإئثأأثثأءثممثوتإ ادهس جمدثيخ  ٤٠حدادات 
اتعامسفميه يا9كوى أن يثص اتذى الداعيص مع 

ا->شرمح•ا/اا/اا-؟ا( \،وهددوؤر( حؤ\را-بمرددة 
انجتؤ\رحل،و\دحلاضني

مدام!قوة تحطم على يقمقؤن الذين أولئك مخطتون 
_قنممثلة والإسلاميه العربية الأمة تعيشها التي القاصمة الفتنة وكانت السلون: ٠؛> 
الواقفتباينت وكيف ، ولماذاوقع ما وقع فكيف الحوار، هذا مدخل هي الخليج أزمة 
بصدق؟يكاد نمولا على الجليل ث، JJالءاتجاه 

وأولؤاالضلعان معاني بتحديد يبدأ وتحليله حدث ما فهم إن جممر؛ الدضتؤر  ٠٠٠

يكونوقل ، عسيرا الحق قبول يحعل ما هي الفتنة أن وعندي ، )الفتنة( الكلمة هده 
عنالإسلام الناس ؤيعرف للدين رمزا ييكون عندما للفتنة سبيا آخر أو نمو على أحدنا 

موقفاالشخحس هذا مثل اتخذ ما فإذا قيادي. موقع  'هالشخص هذا كون ي ،

يكونواأن العلماء واحم، إن معه. فمالوا العامة، على بذلك أثر الفللم، إلى ميل فيه 

يتغذبونهمالعامة لأن الموقع: هذا على بناء مواقفهم يتخذوا أن ؤيجب للناس، فدوة 
بالمبادئماحوا قد — الأزمة هن.ه -ئ "" الإسلأمين بعض أن المزلم ومن وأسوة، نموذجا 

وهوعملي، دين الإسلام أن صحيح موقوتة. ومضعالح جزئية مواقف، أجل من العليا والمثل 
أجلمن المثل أو بالمبادئ نحتيحي أن يعني لا هذا ولكن الناس، وواقع بالحياة يرتبيل، 

إنالطليات، بابه فهت الداخول إل منها التفامعيل باب،  'إأدخل هي الش الجزئيات هذي 
ويذاالجماعة، سي،يكولوجية تحلكمهم ما وغالبا عاهلفيا، وانفعالا جهلا الناس فهت 

علىبذواتهم قاليين غير لأنهم به: يحتذي نموذج أو موجه أو قائد إل بحاجة دائما فهم 
نماذجهموراء أو قادتهم وراء الناس سار الأزمة هذه ؤثن الصحيح. الموقف، اختيار 

وتباينالفتنة جاءت ولأذا ملوم١تي. غير ~ العامة أعني ~ هنا ومم ، فضلواالإسلامية 
بعدالإسلام عن المرتدين أزمة أمام وعمر بكر أبي بموقف، الموقف،، ^ا قارن ٠ المواقف، 

الموقف،أمام الله رسول صحابة من الرجال كبار عقول حارت لقد الرسول وفاة 
صحيح،غير وهذا رأيه، ف بكر أبا تابع قد عمر إن الزدخون•' وقال الحيعبا، 

فقدهذه أذمتنا هن أما فاتبعه. بكر أبي برأي الحق له استبان قد عمر أن هيو والصمحيح 
العامة.عقول هلاشّت، مما أيكثر القيادات بعتس عقول هناسمت، 



ادص.صص-ثسم-ساثراصصص

القادةهؤلأء انحرف فيكيف قادتهم، وراء العامة سير مشذ^لة تلك السامونت  ٠٠٠

لانزالللإسلام، انتسابنا ورغم ~ الظن أ-حسنا إذا ~ لأننا جعفر: الدكتير >♦ 
أهميةعن الأزمة هده كشنس، لقد إسلامية، غير بمبادئ العملي سلوكنا _قن متأثرين 

مقتالشعائر أداء على قصمرناها والتي عنها، تحدينا ما كثيرا الش الإسلامية التريية 
الفكر،عن تنعرل إلا يجنم، ١لترJية هده أن ْع ال،4لود^يات،، وبعض والصهلأة العبادة 
ثنيحدث والدي والملوك. المضر أو والعقل، العبادة بثن تناقص هناك يكون لا بحيث 
يلينب،لا الحام،ة، حياد4 ثن م،ادقا السملم الإنسيان نرى ما ف،يكثيرا هدا. غير واقعنا 

إلمانإزات، نض،لث، تجد حتى اكياسة مع التعامل يبدأ إن ما لكنه يخون، ولا يسمرق ولا 
عنتختلنا معاسر المياسة أن معتقدا والمراوغة الضدب، ث، حرجا يجد لا حيث آخر، 

بعذ.اّهمراحعس، إنني حتى الإسلأم؛ن، من لكثير ؤيفعله هدا فعل نعم المرعية. المعايير 
البعمىهدا ولكن مخالفة، أو طيبا فيه لأن يجوز لا هدا إن أوآخر موقفا ثن له وقلّت، 
مننمهل، وذلك، الملوك. ^ا مثل إر يحتاج اكياسن ثن العمل إن لي يقول كان 

للأسف،.به متأثيين نزال لا الأى الغربى التقصير 
الحرب؟بقيام عسأضريا العراق معرب على توافق هل الملمون: ♦ت♦ 
أمدرلا ولكن أييدها، ولا الحرب على أوافق لا فأنا أبدأ، لا. جعفر: اككشر ♦؛♦ 

العراقشما على حرميا ولكن فوته، أو ح،،،تي ميلدام على حرْسا الموقفا هدا -4ن 
مار،اك ا وهلت. ، تتكلهاالفتنة لآالنه معقول واحد سمسا لتمة فليس والدكوي،تا، ية والمعود 

الحرب.أرقص فآنا هنا من الأبرياء. لأرواح الإزهاق، وهذا كله 
حتىالعراق Lbj،3 عاليا الد،دودت، برفع دّعوتكا على الخباب بعض يرد لمون: الم>♦ 

العالمية؟والإميريالية لأمؤيكا حرمة ذللئ، ثن بآن الضؤست، من تنسحس، 
المعاييرعن تختلنا معايير للمياسة أن الإسلأم؛ن بعض يعتقل جعفر: اككتور ء♦ 

_LJأمؤيكا إن يقولون الذين التفكير، -ثن غربى نمحل، لأنه خهلمآ وطا المرعية. 
عنأتخلى أن الحكمة من ليس اليوم، العالم ث، يجرى ما يدركون لا الخليج احتلال 
أيضا.عمليا ليس هلتا إن ثم عدوى، مواقف، مع ما قميئة ثن توافصت، ا إل! مبادئ 

بممعلحةاهءطال.م لو حتى مصالحتي فيه الأى، الوقف، أقفا •أنا يقول: العاقل فالأنتهازى 
ومميلمحةبي ضرر فيه لوكان حتى الحق، مع أقفا •أنا فيقول: العاقل اكلم أما غيرى، 

سبحانهالله يقول سغحطا. ينهمر أن لا الحق يتحير أن اكلم على إن إذ لعدوى،، 



^^^سثثسسممثllصmثوئاإ٤^إتlممثi؛
يموصذكم ذ'لخكم آوفوأج آش وبعهد يف ذا مكان ولو ناغدلوأ ظنن وتعالى؛ 

تكيلأمؤيكا إن كثيرون يقول الصدد هذا و_قن [، ١٥٢]الأنعام: لعنكن 
قضية_قت الباطل مع وتقنا الكؤيتي، قضية _مح الحق مع تقف فهي بمكيالين، 

لمم؛ونقول ، ضغطا طيهم ونمارس المرمية هده ننتهر أن إذن طينا ٠ جدا •حسن فلسط^٣ن٠ 
معلتكونوا موفقكم ممححوا سسطينيبمن؟ تجاه العادل الوقف نفس تقفون لا لماذا 

منانطلاقا ونفعله نقوله أن ينبغي ما هذا الضؤيت. إزاء فعلتم ما تحو طى والعدل الحق 
الحقة.الإسلامية المبادئ 

أزمةف الناصر لعبد الإسلاميين تأييد إر بالذاكرة يعودون إنهم لمسلموزت ا٠ 
يومئذ؟دمائهم _ق غارقة كان يديه أن رغم السؤيس 

يومهاكنت نفسي. عن ولآحدJكا الموقفين، بين كبير فرق شة جعفر: لدكتؤر ا٠ 
الناصر.بعبد سيئة علاقتنا وكات الطلبة اتحاد _قن نشاط لي وكان الجامعة _مح طاليا 
ثلاثمن مدبر لعدوان تتعرض كانت مصر لأن الس-ويست أزمة -قن معه وقفنا هذا ورغم 

عدنامصر طى العدوان فشل أن وبعد فمختلضة■ اليوم مشكلة أما إسرائيل. بينها دول 
جديد.من الناصر عيد مع صراعنا إلى 

أقلهو للسعودية العراق احتلال إن البعض يقول حيث أخرى، شبهة لتحة المسلمموزت 
رأيك؟فما إليها الأمريضية القوات دخول من ضؤرا 
دخللو حسين صدام أن جازما أعتقد لأنتي ٠ صحيحا هذا ليس جعفرث لدكتؤر ا٠ 

الدعوةوأهل العلماء لقتل الديار هذه غزا لو نعم، بالضؤيت. فعله ما بها لفعل السعودية 
مقنفسه هو فعله ما هو هنا ودليلي الثروات. وسلب الأعراض، ولأنتهك العلم وطلاب 

أقليظل معينة شروط وفق الأْريدتكية القوات استدعاء أن هذا ومعنى الكؤيعت، 
ماالضيق. القومي التفكير هذا ما ثم السعودية. إلى العراق دخول من وضهمرا خطرا 

الغربيالكافر يكن لم إن سواء، كلأهما غربي؟ وكافر •ممربي كافر بين ^( ٣١١
طىتأثير له وكلأهما بلده، ف العام والرأي الحكم بنظام محكوم لأنه سوءأ أقل 

هوما هناك وهل ضابط. أو رادع بلا له يحلو ضما يعربد الذي العربي الكافر عكس 
الحشرات.تقتل كما بالغازات المدنيين وقتل الأعراض وانتهاك المدن هدم من، أسوأ 

هذهمثل يسمعوا أن يريدون لا ربما ~ وعامة طماء ~ الضثيرون لمسلمون: ا٠ 
الناسييخاطبوا أن يرفضون ممن، أنت وهل، فلماذا طيها، تصر وليكنك منك، الد^لمات 

يحيون؟بما 



سوم- ساضراته - سالاص - سيرتم المس. جسترهيخ 

يتملقونالدين هذلأ.( على به يتهكمون شهير إلجليري مثل هناك جممر: الديكتؤر ♦؛٠ 
هوليس عندي والسلم الطروقأأ. على دلوني قائدكم•■• >اأذا المثل يقول الجماهير■ مشاعر 

لوعض هدا موقفه على يفلل ومن الحق. إلى يهديهم من هو بل الجماهير، يقود من 

أنكثيرا حدث وقد دائما. رأيي أقول أن على قادر أنني الله وأحمل- مم■ قائدأ رفض 
هداوبعد صحيحا، كان به قليتا ما أن بعي. فيما تبين ثم ش، آراء على البعض اعترض 

الناسوراء أسير أن ومعنى الآ.خرين. أفضار انها الناس؟ آراء كون الأى من لنتساءل: 
■والملحد والعلم،نى البعثى بينهم يكون قد أشخاص وأفكار آراء أتبع أني يريال.ون حث 
أنهأعتقد ما نشر من أعانى وأن الإسلامي، ومبدئي بأفكاري اتمسلي، أن لأبل. ويذا 
حمح،•

ذايتم فكينا ١^^^٠. مع التعامل شن الواقعية من نؤخ إلى تدعو انتا السلمون: ٠؛. 
العمليصلح لا والمعمملمين الإسلام صد طبؤى صالييية مؤامرة هناك بأن الإحعساس مع 

بالجهاد؟إلا معها 

فهمإلى أدعو بل ، ضفر،:، شن الكافر مع التعاون إلى أدعو لا أنا جعفر: الدضتؤر >♦ 
الاقتحياديالمستوى على مأددتحيل، أمر الغرب، مع متللقا التعامل رفض لأن العمعر؛ روح 
الخيناعية.منجرامم نستغرم وتحن بتمولنا فهويشتري الأقل، على 

هداقبيل ومن أيضا• الكبار وبعيس الثيياب فيه يقع حطأ الحقاثق تجاهل إن 
معه،التعامل وعدم الملحد الغرب صد الجهاد إعلان من هؤلاء به يقول ما التجاهل 
الغرب.من كلها القوت بهان.ء، له أين فمن النماذج■ هده أشهر هو حسيين صدام ونموذج 

ألمعتمالمذيع سيأله أن بعل- اليريط-انية الإذاعة شن فرنسمي م،،دؤول مع حوارا سمععت، لقد 
الغربيهدد 3لاغية إلى تحول حتى لصد.ام مساعدات من قدمتموه ما على نادمين 

يفللأنه يعني وهدا علماني، ولكنه طاغية أنه نعلم تحن المسوول: قال ومممالحه؟ 
معالتعامل يرفض أن يملكا لا أحدا أن هدا معنى لنا. بالنسبة الإسلاميين من أفعتيل 
محاربةتعبير إن القول حد إلى أذهب، أنتي بل به، أقول ما وهذا سواءته. بكل الغرب 
ليمست،الإسلامية الحرء^ات لأن شيئا، يعني لا سعار فهو يقال. أن ينبغي لا الغرب 

إلىللنفلر الآحرين تدفع الرنانة الكلمات هده مثل أن عن فهنعلأ حاليا. له م،معتعدة 
تكنلم إن متحضرة غير حركات أنها أساس على عنه المعبرة والحركات الإسلام 
هدفاهدا ولي،س العائدة. الإلمهانية الحينعارة على القمعاء ت،،عتهدفا وبربؤية همجية 



تثثئأ:أثثثثثثثثإثثأثثثثأثثث؛أهثأئئئءممممممممتتيذ|ادهس حصرثيغ مع حوارات 
إنبل شر' من فيها ما خيرونرفض من الحضارة هدم ه ما ناخد لأننا بالطبع: للإسلام 
الكمركلمات يستخدم القرآن لأن التعبير هدا مثل استخدام عن ينهانا الإسلام 

الدعوةبل الغرب حضارة تدمير ليص فهدمنا اليوم، أو ضش محاربة بقل ولم والإيمان، 
لنا.أخوانا لأميبحوا الحق بهدا ولوآمنوا الحق. إر 

اللأننا له: الناسب الومت، هو هدا ليس ولد^ن أيهنئا ممتد وهو موجود، الممراع إن 
ايديكمؤأيإو\ ولنعمل. إذا فلننتْلر الأن. حتى المعركة هده الأنتحيار مقومات نملك، 

المأثمرضان.لقتال مسعدين يكونوا لم لأنهم [: ٧٧لالسا،; 1لصلوهه وافينوأ 
بثنوقع الذي الجفاء ذلك الأزمة مال.ه سلبيات أحعلر من لل ت لسلمون ا٠ 

مقولةأسبابا، أهم من كان والدي الأخرى، الدول ؤإخوانهم-4، الخليجيين الإ،،دلأميين 
يتأثرأن يمكن مهل النفوس، هت الحقد يزرع تحو على الشوة تونيع -ه، ظلما هناك، أن 

الأميتار؟هده بمثل المعحوة تهباب 

وهوالخليج' أهل صل. المرارة من، الضم بهد.ا قوحس، إش، الحق الدضتؤر*بمفر• ء• 
تعتملضانت، المرارة هده أن والغريبا بكثير. أتمموره أو أتوس، كنت، مما أكبر كم 

الممعوديونالمومفا. لأد.ا تفهمميرات عدة وليجة ؤيضمومون. يصعلون حلحى مسملمثن مهدور _قن 

نوعإلى يعود ربما المس، إن أمول وأنا الحميد. إنه، يقولون عام بثيكل والخليجيون 
هؤلاءمن، كانوا مرارة الناس أكثر لأن البلاد: تللئ، _ئن اليعحى بها عوملر التي، المعاملة 

تصوراتفيحملون ينوروء ولم الخليج هن يعملوا لم الدين، أما الخليج، هن عملوا الدين( 
حلنولميا مترفون، خاملون أناس مجرد أنهم يعتقدون إذ وأهلها، البلاد صده عن، خاطثة 
-4،يعيشونها التي( المعاناة بين، يثارنون لأنهم الخليجين،؛ مع يتعاظفوا لم الأزمة ومعت، 

إلي،ذحيل، بحبوحة هن يعيثمون ومسملمين، عرب يم إخوة وبيلت، العيش لقمة أحل، من، بلادهم 
يفهمونفهم ~ العللبة وخحعومها — عام بثهضل الغرب هن العرب وأما الرغد. حد 

الحدْلفر،يجسدها ضما الأعلى، الثل، حكومة أي — الاسمي، النموذج خلال من، الإسلام 
النحوهدا على، اليوم إمملأم يريدون وهم ~ الراشدون وخلفاوه والعلام المعلاة عليه 
وأهله.الخليج تجاه به يشعيون الدي الجفاء ذلك، نتج هنا ومن، 

٠٠٠
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اتسؤداستالأستجايج ممشت 
إدييساثدكتورجسوص مع حوارصليح في 

\\سصم \لآس؛ه\لة يبملة 

معهدومسمبل ونشاطات أهداف على نتعرف أن نؤيد البدء ه الأستعا0ت 

التحدةالولايات الإسلامية._قن الدراسات 

سعودبن محمد الإمام لجامعة تابعة كلية هو الإسلامية الدراسات معهد ت جعفر د. 
أنوأظن الأمرو،كان، ^^سلمثن الإسلامية والعلوم العربية اللغة تدريس منها والغرهس 
الإسلاميالعالم _قت الدراسة جربوا لأنهم أمؤيكا؛ مق السلمين بعض من كان الاقتراح 

استطاعةوعدم متاعب من يلاقون ما وبعض هناك والجتممات مجتمعهم بين فللاحتلأف 
فيهايتلقون آمري3غا ه ء^لية تنسأ أن افتؤحوا ، الإأسلأمية البلاد إلى السفر منهم يكثير 

أويعالسودان ^ JjC.بلد إلى ^^،،، ٠٧فرصة منهم الواحد وجد إذا ثم الدراسات، هده 
وللمعهدالتدرودس ه بعد يبدأ لم العهد أحسن. هدا أن فرأوا لغته ليجود السعودية أو محير 

منمجموعة فكل بالدورات، يسمى بما المستقبل ؤؤن ، الأن بقوم فهو أخرى أهداف 
متجمعون.غيرهم أو الباطستان أو العرب المسلمين أو الأمريطان من كانوا سواء المسلمين 

بهيايقوم فالمعهد شهر، أو أسبوعين لمده دورة أمؤيكا مناطق من منطقة ِق 
الدراساتهده تكون ما وغالبا المص-اروف بضل ؤيقوم الأساتدة، ؤيرسل المكان، فيوجر 

إرمثلا ؤيحتاجون ومسلمين كانوا فإذا الدارسين، مستوى فيها ؤيراعى مكثفة، 

يقومفالمعهد التشممير أو الفقه، أصول أو العقيدة، مسيائل _مح الشيء بعمى يتوسع دراممة 
منالطلاب يومها الإتجليرية باللغة صيفية دراسات يقدم أن المستقبل ينوى_ق والمعهد ، بهيا

بالجامعاتنتصل أن فنريد أحرى، جامحات —قع يدرسون الدين المسلمين وغير المسلمثن 

أنكبير—قن طموح ايضا للمعهد ، يدرسونها التي الساعات فقبل بالمعهد الأخرى 
إسلاميةأكبرمضتية تكون أن يرجى مكتبة فيه تقوم للبحوث كبيرا مركزا ينشئ 
وهوالعمل هدا من جرء عن مسوول شخحيى الحاصرة المرحلة هده و—قغ الغربى، العالم 

البحوث.على الإشراف 

الإسلاميةللجماعات تقييمكم هو ما أمؤيكا —ق، نواحيكم حلال من الاستجابة: 
د^الحرء^ةء^شرة انحراف حريكات وجود عن نسمع لأننا المسلمين: الزنوج وسحل 

.محمد اليجا وحركة المهدية لمدعى التابعة 



_محالسنيون والأفراد السنية الجماعات الأن اض وبحمد معروفة هده نعم جعفر: د. 
تدعىالش الحركة انحرافات، من فيها وما الجماعات، هده يعرفون وهم ازدياد• 
الحقيقةه وهى الأن، انحرافا الحركات هذه أكثر هي ا1هلي أحمد بمحمد صلتها 
ومنالتوراة من ؤياحذ القرآن من ياحذ معاحبها لأن باالهديةث علاقة أية لأا ليست 

التسولعلى تعتمد لأنها السامبمنث إلى تسيء أنها الحقيقة وث وكذا وكذا الانجيل 
فهيالنامي ؤيئسولون الشوارع ٤ ؤشقون المعودانعة، الملأب،س من قريبة ملأبيس فيلبسمون 

منكثير لكان ؤإن ، أيضاحامعة بصعفّة وللمهدية وللأسلأم للميودافن سيئة دعاية 
الحركةسودانيون، او مسلمون هزلأي أن يعرفون ولكنهم المهدية يعرفون لا الناس 
يحتفظفهو )فرقان( الأستاذ يقودها الش الحركة هى شديد انحراف فيها الش الثانية 

الحركاتمن حركة أقرب المنحرفة، محمد اليجا وأفكار مبادئ من بكثير 

الدين)وارث يقودها التي الحركة هي التحسن من كثير فيها حصل والض الكبيرة 
الجماعةهذه عن انفصلت جماعة منها هذه من أصغر حرضات هناك لضن محمد( 

١١مستقيمة...حيضات فهناك إذن وهاج( )سراج الشاب الأج يقودها 
الغرب؟ه الإسلامية اكعوة وإشكالات معوقات هي ما الاستجابة: 

ؤهناكاحلي العالم مقن الإسلامية انمعوة تواجه أضبرمشضلة أن رأيي إ جسرت د• 
آلافإلى أقل لم إن مئات إلى نحتاج هذه أفريقيا اكع١ة، قلة هي الخارجي العالم 
١^٠إندونيسيا. الكبيرة الإسلامية البلاد فحتى وإتجلترا، أمؤيضا عنك ودع الاعاذ 
معرفتهممنا الدعاة حتى تحن الأسف، ومع علماء، دعاة إل تحتاج هذه طل ماليريا 

منيتحرج أن لأبل بها، نسوا أن أرجو الش الأشياء من وهذه عامة معرفة بالإسلام 
الكريمالقرآن حفظوا قد يكونون للكلمة، الحقيقي بالمعنى علماء السباب هؤلاء 

آلافاأو مئات ؤيحففلون الحديث، ومصطلح السنة يعرفون علماء بدقة، تف،سيره ودرسوا 
الفقهوعلى الإسلام تاريخ على اطلعوا علماء معانيها، ويعرفون اكبؤية الأحاديث من 

تحتاجللنرب بالسيئة المسلمون منهم يستصد حتى وهح^ذا: والمذاهم، الإسلامي 
اللغةالأن الإتجلينية، اللغة سئما ولا اللغات يجيدون علماء إلى هذا إلى بالإضافة 

عددولذ^ن ألمانيا و•—قت فرنسيا  'يمسلمون هناك للدعوة، بالسمبة الأساس هى الإذجليرية 
إنجلتراالعربية._قن يتكلمون الذين من أكثر الأن الإيجلينية يتكلمون الذين المسملمتن 

بينتفصالوا فلا الناس، من المثقفين من حصوصما وباكستان والأند وأستراليا وأمريض.ا 
ؤيتقنوماليتعلموها الشباب من د^ثيرا شجعوا بالذات اللغة هذه اللغات هذه وتعلم الدين 
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ماعلى الأن أنت تطلع لكي بلادهم  'Atدعاة يكونوا ■حتى بل دعاة يكونوا حتى 
أويضجم ها على فقط تعتمد لا أن ينبني السلمتي صد يحاك وما الإسلام، عن يكتب 

علىيطلعون الدين الشباب بعض لنا يكون أن لابد مبتؤرة بطريقة الصيحف تكتبه ما 
_ءتفقراء المميلمين فمعفلم المال أخرى، مشايكل وهنالك بيسير، يفهمونها الأشياء هده 
—اكعاة ~ الأساسية النقطة على ركزت لكن أمؤيكا ذلك _ق بما اكنيا بلاد طل 

مفتوحفيها المجال أن الغربية البلاد مرايا من المال، معسكلة ذلك بعد تأتي ثم 
يفرحونإحواننا من كثير مؤقت شيء هدا أن رأيي ؤهن تدعو بأن تسمح اكيمقراطية 

لطنالإسلامية البلاد بعض تعطيها لا ما اكعوة _ق الحرية من تعطيهم البلاد هده بأن 

قوةأصبحنا إذا ولكن ، وليسوا صعفاء زالوا لا المسدلمين لأن هدا أن أيي ره 
قبلالأن الفرصة هده ننتهز أن فينبغي الوضع، فسيتغير الحكم إلى تصل أن يمكن 

الأوان.فوات 
علىالسلفتي بعض تأثير أو السلمي بالتأثير اعتزازك عن نسمع ما كثيرا الاستجابة: 

التأشرالسلفي؟هدا حد أي فإلى شحصميتك، 
أنصارجماعة حركة بدأوا الدين أوائل من كان ملقي الطفولة: مند هدا جعفر: د. 
أوعشرة الحادية سن _قت طنت وتقرييا ببورتسودان، أقاربنا بعض المحمدية السنة 

ناجىمصطفى الأخ الباكرة الممن تلك ؤ عرفت وممن إليها، وانضممت عشرة الثانية 
منتحلصست الطفولة سن _ق الباكر الوقت ذلك مند وتعار سبحانه الله فأحمي 

ابنبكتب عشرة الثامنة قبل واتصلت ، ونكداالشرك وميسائل الطاثقية، الحرافات 

شعخنكتب بعحض وقرأت وأسهل، أيسر لأنها تيمية لكتب على أفضلها ولكنت القيم 
الاستيعاب،على أضثر مقدرة عندي وصارت الممن ه كبرت أن بعد تيمية ابن الإسلام 
الوالدأن رعم الحتمية طائفة إل ينتميان وكانا بوالمي اهتممت قد أنني الله وأحمد 

فيهاالتي الأشياء هده بعض يقرأ كان الضريم القرآن يحفظ كان الله رحمة عليه 
ياقامت أو جلست إذا كنانت أيضا والوالدة تعار الله هداه حتى أناقشه فيكنت شرك 

الكلامهدا من شيثا قالت إذا حتى فصمارت فتتابت علي سيدي يا و الحسين سيدي 
عليها.وتعار سبحانه الله أحمد مسألة فهده العفليم، الله استغفرت 

باز؟بن العنيز عيد الشيخ فضيلة من استفدت حد أي إر الاستجابة: 
تتلمديمثل شيخ على تتلمدت وما المنة، بأنصمار الطفولة مند تأثرت : جعفر د. 
أننيأظن ما شيخي، اعتبؤه باز بن المرير عبد فالشيخ باز، بن عبدالعرير الميخ على 



^سزهئا«ثثثثإثس
علىأعرف ولا الخمسين، بعد ذلك كان ؤإن عاليه تتلمذت ما مثل شيخ على تتلمذت 

منالبشر من عرفت من كل —ج لقيت ولا مغه أعلم رجلا الرمان هذا الأرض-4، وجه 
ومنوتواضعه، ورعه -ق رجلا السلمثن وغير السلمين من الفضرين والقادة العلماء 

الأنهم الدنيا علماء أو الدين علماء من كانوا سواء العلماء بلن جدا الغتشرة العيوب 
مثلهذا من الله عافاه رجلا رأيت ما ؤيتتقدونهم فيهم ؤيقدحون بأقرانهم يمتمفون 

ؤيلقبهؤيمدحه إلا العاصرين العلماء من رجلا يذكر لا بار بن المنير عبد الشيخ 
ثموكذا وكذا الفلاني الشيء إ أ.خدلأ لضن يقول خالفه إن ثم الألقاب، بامسن 

أعرفوما دكريم رجل وهو قبله. العلماء طيار فيها يخحلئ المسائل هذه أن له بعتذر 
وجماعاتهموجمعياتهم العالم 4، المسلمين أحوال من يعرف رجل الأرض وجه على 

حرناحزنت، لذللث، المنير، عيد المسيخ مثل بلده أبناء من كأنهم بهم ؤيهتم وقادتهم 
رجلمجرد د^.أنه ؤيمعورونه عنه يتحكلمون الناس بعحس أن أسمع ؤكنتا عندما سديدا 

الإنسيان كلام هذا به، يؤمن لا كلاما ليقول عليه يضعغحل أنه أو السململان من)تنابلة( 
أنأما عليه. يضغمل أن يسضليع أحد ولا أبدا، به يؤمن لا ما يقول لا الرجل يعرفه، 

إلاالعحممة كسا ما وتعار سبحانه ربنا يخهلثون. العلماء ضل بثر فهو يخملئ، 

مجرما.يكون ان وبثن يخحلئ الأنم،ان ان بثن فرق فهناك للرسول 

يتعلقعما الميراحة من ء بمسي تتكلم سمحتم لو الدكتور فهنسيلة الاستجابة: 
وسطالسوداني الشاؤع ث والتحليلأت الأراء من كثير هنالك، للس،ودان بريارتضم 

سبيهاالنيارة شول بعينيهم الراهن الوقت، 4ت للممودان نيارتضم لأسباب الأسلأميان 
جماعاتبثن باتفاق بأنها يقول بلصهم العمل،، مسمار وتصسحيح معينة شحممية هدم 

المسلمينالأخوان قيادة إدييس شيخ جعفر الدكتور يتور بأن المسلمان الإخوان 
بعميهمادملمتي، الإخوان بين مقبول كخيار فيه دخلوا الذتم، المأزق من بهم والخروج 

فما، وكذاوتطوراته الإفريقي الإسلامي المركز موصؤع 4ت للوساطة جاء هو يقول 
عادية؟نيارة هي أم غيرها؟ أم هي هلر أدرى 
لمذهأدى الزى ضل ئلأيث، أو مرتين العام ف السدود-ان أزور أنا أبدا جثر؛ د• 

ممكنإذا لي وقال قابلتي القادر عيد التيجاني الدكتور الأخ أن حدُث، أنه التأويلات 
روتينيا.عملا كان له بالنسبة أقلنه وبينه، بيني بتدبير وليسل( محاضرة لنا تلقي أن 

هزاالموضؤع هذا يكون أن على فانفقنا ، كذاهو يثيغلني الذي الموضوع إن ت له فقلت، 



بعوته' «حاصراوع - •مالأته ~ سيرته جسرصياده،سا ةة؛؛ةث؛ث؛؛ثةل^إداةمثةةءةممةةتةةةةةةمةة*تثة ءتقي
كثيربوجودي عرف نا الحاصرة ألق ولم لوجلست ؤإلأ التاؤيلأت هذه لكل أدى الذي 

بنقدهاعهدي عنها سد^لمون الش المنية الشخممية دحلت• لكما ولخرجت الناس من 

ليبالنسبة هدا هدا. ولأفعل أيام لبضعة نيارة أجيء-ق أن إل أحتاج وما بصب، ليس 
الذيكل زعامة طمع.4 عندي فليس بصحيح ليس فهذا اتفاق أنها وأما ثابت، موقف 

وأنأستطيع، ما بقدر به أومن الذي الحق هذا أبث أن السودان إل رجعت إذا ^٠٥ ٧١
الإخوانأو الجبهة إر ينتمون كانوا الذين الشباب من الشباب كل إر موجها يكون 

بينهم..لا أن الله شاء إن أرجو وكذ.ا التبليع جماعة أو المنة أنميار أو المعلمين 
ليسحقا الناس يجمع الذي أن البلاد خارج وجودي من تعلمتها التي الأشياء من أن الهم 

عرفناوثم الطريم القرآن شت الشيء هذا ~ قلوبهم يوحد الذي وإنما التنفليمات هو 
هدالشر على وتعاونا التهينا فيتكلما بالحق استمس،اد^هم هو الحميمة ٤ ~~ بالمجربة 

منبعضا إن بل للقلوب. أجمع الله شاء إن كان كلما به العمل وعلى فهمه وعلى الحق 
هوليس الهم إن لؤم وقلت فرفضت يبايعوني أن عاي عرضوا ينفصلوا أن قيل الإخوان 

الأنأرى زلت وما أساس؟ على نضونها أن هو المهم ولكن جديدة جماعة نكون أن 
بإذنوأرجو للمودان نيارتى بعد تقاولي وازداد متفائلا طنت متفائل وأنا الموضوع هذا 
تكنلم إن جامعة، سنية حرضة إر المودان 4 - الض الحركات تتْلور أن تمار الله 

أنهابمعنى سنية حركة تيكون لظنها مختلفة تنخليمات كانت لو حتى واحدا تنفليما 

المنةأهل بينها وكما الض-ؤيم القرآن *4 هي كما المليمة بالعقيدة ملتزمة حركة 
حركةخرافات، ولا فيها بدع لا التي الص-حيحة بالعبادات تلتزم حركة والجماعة 

بشؤونتهتم منها الملمين وموقفا للدولة الحيحيح وبالشعور المياسى بالعمل تهتم أيضا 
هذاكل وتزسس عيرهم، وبين الملمين بين ظت 

أرى-4وأنا والجماعة، المنة أهل منهج ضوء -4 النبؤية والمنة الكريم القرآن على 
فأنافقط، الاتجاه هذا -4 أساعد أن تمار الله بإذن فأييد لهذا بذور الأن المودان 

زعماءفليطمئن قائدا. أكون بأن بأجدرهم ولا علما بأضثرهم وليس الناس من واحد 
جديدة.جماعة أوأمخون منهم أحدا أنافس ان أليد فلا الجماعات 



اثبيانمجلم حوارْع س ءمطتتات 
همب؛ء\سمسمسسآم\.\س 

٢١٩٩٢؟\غمم\لؤ\فؤا\كتلآم لدلج\لآخو ا\"ها و\كدلأ 
الأيمانإل عودة الأن الغرب -قت أن الغرب عن الحديث ه ذكرتم اليهان؛ ٠

للإسلام؟دعوتهم _ق ساعدنا نملة سبرسه وهل ، هذاكيف بالحالق، 
انتهت،مسألة هده الخالق وجود مسألة أن الماضي _ق الغرJيين أذهان _ؤن ستقر ا~ 

هداأن الفلأسمة بتي؛ الشائع الشيء تكان ت )الغربية( الفلميمة أدرس طالبا د^نت عندما 
رجاليبل الدين، رجال وليس الفلاسفة ليسي؛ الأن فتحه الدي لكن انتهى، الوضوع 

القديمةالفيريائية الدذلرية بحسب يقال كّان الماضي —قن أنه ببساطة الفطرة الفينياء، 
الشهي وهذه ، يطرأ لا جاءت أين، من؛ فالسؤال تنعدم، ولا تخلق لم أزلية المادة هده أن 

الشالحديثة النظرية الماركسيي، الإلحاد سئما ولا تقريبا الأوروبي الإلحاد عليها بني 
صغيرةذرة شكل _ق ضان كله الكون إن تقول: العظيم الكوني الانفجار يسمونيا 

ففتح~ مشروعا سؤالا " جاءت، أين من السؤال: فمعار بالعدم، مسبوقة الدرة هده وأن 
عندماأنهم عليها ملامون تحن التي الأشياء من الأسف مع لكن الطريقة، بهده الباب 
وفيهافلاسفتهم د^تابات إلا شيئا عندهم يجدوا لم الحكلأم هذا بمناقشة بدأوا 

أنصغيرة رسمالة شد^ل _قت سأدشر مقال ق — حاولت وأنا الفيكري، الخلحل ١لذ^سرمن، 
وجثتالمادة، حدوت من بالرغم الإلحاد عن؛ بها يدافعون التي الحديثة حججهم أجمع 

ببمنالثائعة العقلية الحجج رد _ق تيمية وابن كالغزالي المسلمج( العلماء بكلام 
^اميقول: القرآن العدم، من؛ بأتم، شيئا أن لأم يقول إنسان عقل أن تستغرب الفلاسفة، 

خالقا،له أن أو هدين أحد إما يعنى ، ، ٣٥أالطورت آلحئقوركه هم ام عمسء من •حلئوأ 
حلموأ^ام اسسكاري سؤال بصييغة القرآن —ق ذلك جاء لدلك مستحيل هذين من، وكل 

الفيرياثيجاهؤلاء ضبار الأن يقوله الذي مستحيل، هذا أنضسهم؟ت حلقوا من 
من،جاءت إنها يقول أو نفسها، خلصتا المادة يقول أن إما : هنين؛ أحد هو والفلاسفة 

الشكرأن فلو خالؤأ، وجود ه إلا محرج هناك لسرا يقولون الذين هم وقليلون العدم، 
علىذلك ساعد لييما شاركوا المسلمج؛ أن ولو المسائني، بهذه متيسلأ كان الإسلأمؤ، 

أنهمأعرف ١لذير، الإخوان __ شجعت وقد الله، إر الشارد العلم هذا يعود أن 
الشالقضية هذه سقت يكتبوا أن بدينهم حسنة معرفة ويم الفيرياء بعلم متعمقون 
مفتوحة.الأن أصبءيتا 



بحوثه- محاضراته — مقالاته — سهرتم ادهسا جصرسيخ ثةثث؛؛؛؛ثث؛تد^^^أةثكتةةة؛مةمد؛ثممئمةممةءس! 
يكتبان أحب مسلم أو عربي بعالم يعتمحبمون لا فهم سمحون، لا البيان؛  ٠٠٠

البعث*.هذا له تنشر مجلة أو دونية هناك أن أقلن لا الوضوع. هدا -ت بحثا 
_قنيكتبون الأن الإخوة وبعض ساكشهم، أن تسضليع يكتبون هم داموا ا م~ 

شائعاموضوعا أصبح فشد الديتي الوضؤع أما العادي، الاتجاه سقت الفيريائية المجلات 
هدامم أقول أن يشترط ولا يسمحون، الكون وأصل الفلك بعلم والمهتمون بينهم، 
وأبطلأذكرها المسلمين وعلماء الدين من عرفتها الض الحجج إسلام، غير أو إسلام 

حججهم•بها 
الدىالقرآن من استقعتها إسلامية لأشياء تتعرهس سوف أنت لذ^ن البيان؛  ٠٠٠
أمورعن تتحدث أنك يرون وهم السماء، من وحي أنه ~ المسلمين نحن ~ نعتقد 

عالمية.وليست غيبية عندهم هى 
ومنخالق؟ له الكون هل ت عقلية المناقشة لأن المسألة، هده أطرح أن يتبني لا ~ 

رسولهوسنة الله كتاب من أخذتها عقلية حجج من عندي بما أواجهه أن المف-روض 
قالالقرآن بأن أواجهه لا طبعا ، وشرحوها المسلمين علماء وسعها ما بحسب، أو ، ^؟؛ ٤٠

لشيخكلاما أيام مند قرأت إني حض بالأصل يؤمن لا لأنه كدا• قالت الستة أو كدا 
أصولعن كان الكلام لأن الناس، أيها يا كان: مكة ؤ الحطاب أن فحواه الإسلام 

؛اموأهتيي نزلت: وما بالهروع، يخاطب لا بالأصول يؤمن لا والدي الدين، 
الناسأيها يا فيه نقول عصر ث الأن فنحن ، ^،(^١ أيضا: ومعها المدينة —قن إلا 
العقليةوبحجحه الدين بأصول نواجههم الناس أيها يا أفول فعندما ، آمنواالدين أيها ؤيا 

محيدرها.إر بالاستناد لا والعلمية 

الفكريبالتحدي وعنيتم ، فطرياتحديا يمثل لا الإسلامي الفطر إن قلتم: البيان: 
ذلك،ومثلتم بآيارها، إلا يا قيمة فلا الميكرة أما بقوة، ؤيتجسد سياسة يحمل الذي 

فكرةيحمل الفطري التحدى هذا للغرب، فطريا تحديا لكانتا الش بالشيوعية 
الضضرةمثلت فهل وسياسيا.. اديا واقتص-اجتماعيا نفلاما معينا، نظاما ؤيحمل 

فقهل،؟مخيفا تجمعا فينا يرون أنهم تعني هل أم للرأسمالمة؟ تحديا الشيوعية 
هذاالغربية، للحضارة رافضون أناس وأننا تجمع أننا ~ المسلمين تحن ~ فينا يرون 
أنكتابه فحوى ضان التاريخ1 ءنهاية كتاب كتب الذي هذا فوضؤياما حتى معروف، 

الاقتميادوه ، والديمقراطية الليبرالية السياسية ه الأمرذ^ي للمنهج استسلم العالم لكل 
لطن، بديلا عندهم أن يعتقدون زالوا ما لأنهم الإسلامي، العالم ذلك من واسسى الحر، 



ممءقتثصثممممثثممسأصةو^حوار؛تءعجذرشخإدص 
أقصدهالذي هذا ١ ؟ يرونه الذي البديل ما له تشرح كتبا فرأ فوكؤياما هل 

اللغةعن مسجيه أو بلغتهم، سواء الغرييون شراها كتب هنالك هل بالضكرة، 
الروسية،بالدولة علاقة مم ليست أنمياو له الماركسيي المضر كان كما بينهم وشاثعة 

سقوطبعد حتى ومازال والثميوعية، الارضسدي الفكر  ijyjويميرون الشيوعية ينتقدون بل 
علم.ق ; الغريي الفكر ؤ دخلت، التي الماركميية الأفكار من الكثير الثميوعية 
الاالارضأأءية، فيها سق،هلت، التي البلاد ه ومتى والسياسة، الاقتمعاد علم -4، الاجتماع، 

هتيسمن زال ما إنه ال،سوعي، النذلام سقط ء^ما سيسقط االاردع،،،ى الفع^ر أن تفلنوا 
وعندماد^ثيرة، آثار منه وستبقى عندهم فسيبقى عليه، تربوا الذي وهذا الناس، عقول 
أنهسسكمعوا تخل لا ؛ هناك لأخواتنا قلت، ~ ال،حرب، قبل ~ والإرسل^ا البوسنة هت د^نا 

ورؤوأأ،ضم،أبنائكم رووس من خرج الفكر هذا أن معناه الشوعية سقوط أن وتفلنوا 
الغربيناقشها التي القضايا من قضية من ما لأنه تحديا تمثل كانت، فالماركسيية 

الغريي\rن.الفكرين كثيرمن عند ومعروف بتوسع مضتوبإ رأي فيها يا إلا 
هنفظؤيا حضعورا حاضرJن لمعنا أننا مشكلييا أن ترى يكآنلئ، يعني البيان؛ 
أذهانهم؟

بثنؤيخلحلون أميولية.. حركات يتجمعون، أناس سياسيا، حاذ،رون ولكننا نعم 

المجس،الأوسمل، العثمرق يمونه الذي هذا من آتون هؤلاء لكل لأن والقومي، الأصولي 
وقال:أحدهم كت،_، الخليج حربا أيام ه أنه وأذكر بنا، معجببن ليسوا إنهم والعقدل 

الانثيغال،هذه كل منا يسحقون لا إنهم الناس؟أ بهؤلاء مشغولون تحن لماذا 
إلاأفريقيا.. آسيا، شيق جنوبا الثميوعية، انمول لظله: العالم ي، تسمري اكيموفراط-ة 

الأنا بالإسلام. هذا يربط، وبعضيهم ل منتخب، واحل حاكم فيه ليس الذي المالم هذا 
ولكنايمياسية؛ الناحية من الإسلامي العالم من يخافون أنهم  ٠٤-أشطلثاولا أماري 
الغربإن أقول أنني فيظنون أحيانا الأمر عليهم يختلط الإحوة وبعض دائما' أقوله الذي 

أنهأعني بل، ، ذللئ، أقصيي لا أنا يم، صديق أنه أو المسلمثن يعادي ولا الإسلام' يعادي لا 
المريكرأراد عندما بمثال لضم وأمثل ّ يا أحزن مسمألة وهذ.ه ~ فد^ريا تحديا يمدنا لا 

صمنفمن إنثمائه، على الجامعة وافقت، حتى بعصيهم تعيا وقد أط،ممفورد،  ٠٤الإسلامي.
بمكتبْن الإسلامي المالم مق هل، ت إقامته فضرة على كاعتراض طرحت، التي الأشياء 

الكلام،هذا قال ما شلث، أدنى ذهنه ه، كان لو وهذا أك،،دفورد؟ل مسهتوى إ، بحوثا 
الإذأجليرية.باللغة بحوأتت، والمقمعود ييكتي،، من هناك ، يلبعاقالوا: أجابوا والذين 



بمءص- ساشراتد - سالاص سرص إدممس. قيح جعتي :ثثتممثثممرانأمم«ممأ:أ؛ثثثثثث؛ثثأتثثأ ًتثآء
منهمكبير عدد يسلم أن تتوقعون هل الغرب ■4، طؤيلة فترة عشتم إنكم بما البيان: 

الثقضن؟وخاصة 

أشياءنفسها العلوم من تحصل بدأت الفضرية الناحية من لطم قلت كما اولأ؛ 
^؛؛.٣١١الإلحاد عليه قام الذي الأساس ترعنع 

يكانعندهم، الملمات بعحس زعزعت الإيدز مثل انتشرت الش الأمرادس هذه ثانيا؛ 
بالنواجالتقيد وعدم الإباحية أن يعتقدون كانوا الجسية، الحرين يسمى شيء الغرب _قن 

وكانواورحاله، الدين بها قيده الش القيود من الإنمهان حيرت وأنها إنم،انيا، أمرا 
يتحررأن يمطن الإنسيان وأن ما، داعي لا قيود هي الأديان به جاءت ما كل أن يعتقدون 

القشرة،هذه على قضى الإيدز انتشار لكن الحرية هذه عليه تعود أن دون منها 
الخيراتانسيار ويكذللث، هلبيعيا، أمرا ليمين، الإباحية أن منهم يكثير يعتقد بدأ حيث، 

والشذوذالإباحية مع وأنها الأول، عدوهم أنها على والغرب أمؤيضا •4، إليها ينفلر التي 
ئقةيزعزع هذا فضل الخارج، من قومح، وليس حضارتهم' على ستقحيى التي هي الجسمي 

مايم ؤيبقى الششلأت، هذه يحل بديل عنده إنمهان حاءهم فإذا الحتنهارة، بهذه الناس 
إنهذا أن أقلن وتطنولوحيا، علمي تقدم من حضارتهم من به يفتخرون وما نافع، هو 

ء

،)المياسيون( يتغيروا لن التعممبون منهم■ كبير د عل• إسلام 4، سببا سيكون الله شاء 
عامةأما قيئا السياسيون قد ، لأحد ملذ^ا ليءست التا،س عقول النايس، عامة لعكن 
منهمالاسمان عاديون، أفراد هم شيثا الإسلامي لم العا ححلر عن يعرفون لا الذين الناس 

قتهترعرعت أن بعد الصحيح الدين إر يدعوه من وجد ولو نفسه، ينقد أن يؤيد 
طيبة.نتيجة لدلك سيكون 

وهل؟ الغرب بلاد ف قامت الض والدعوية المكرية بالراكر رأيكم ما الييازت 
الإسلامي؟العالم أو الغرب أثر_ق لما سيكون 

نفسهالأنها الفاضرية، الناحية من دور لما ليس لضن المراكز، هده نظلم أن يحب لا 
ويمحثيربلادهم، هموم يسشون فيها الناٌس من ود^،>ير فيكرية، بقضايا مشانولة ليسمن 

بعحسهناك لكان ؤإن بدينهم متمسملكثن عير الأجنبية البلاد ه الإسلامية الجاليات من 
مرةقالت تاتشر أن أذكر الغرستي، تبهر ~ صعفاء كانوا مهما ~ المسالمتي عند الأشياء 

الرغموعلى الله، بحمد به يعتر أمر وهدا المسلمين، عند الأسري بالتماسك معجبة إنها 
ممابضثير أحسن والأقارب بالوالدين علاقتنا زالت فما عندنا الكثيرة الانحرافات من 

بينهم.أئر له يكون قد وهدا عندهم، 



^ثإ1ثمملأصءممثتيئاثثإ؛1««مم
تجربتنيسهذه 

شهادتيؤهذه 
افعصرتمله سم 

٥١٤٢١هاو 
والعملنيكل الإسلامي العمل مسيرة ث أثره له فاصل شيخ بلقاء نتشرف 
الشيخجعفر الدكتور الشيخ فضيلة الحضموص، وجه على السودان —ق الإسلامي 

ومجالاتالحياة جوانب مختلف _قن معه وتجول ونضعول به نلتقي الله، حفظه إدؤيص 
والرصيد.والتجؤية الفكر 

والقافية،الفكرية حياته جوانب لبعض نتعرض آن ف الشيخ فضيلة نستأدن بداية 
الشخحمياتثم ومن الدعوية حياته مسيرة —ج أثرت الش الأحدان أبرز عن الشيخ يحدقا 

وتجريته.ورصيده الشيخ مسيرة —قن أيضا أثرت الض والتوجهات والأفكار 
ائراثواثدين:

إلاإله لا أن وأشهد ونستهديه ونستغفره ونستعينه تحمده لله الحمد جعفر: الشيخ 

وآلهعليه الله صلى ورسموله الله عبد محمدا سيدنا أن وأشهد له شريك لا وحده الله 
إلىآنداك السوداسثن كمعفلم تنتمي كانت سودانية عائلة من أنا أجمعثن. ومعحبه 

هووضما الحتمية، هي الوالدان إليها ينتمي التي وكانت صوفية، طردقة 
المسائلمن باكثير ميتلأة الأن، بلادنا —قت المنتشرة سئما ولا الصوفية الطرق أن معلوم 

والخلقية،الدينية حياتي _ق أثرا بوالدين علئ أنعم سبحانه ربنا لكن الشرطية 
أثرتوقد ، جداوحازمة التدين شديدة كانت ولكنها عالمة امرأة تطن لم فالوالدة 

هدا_قت جدا حازمة كانت فقد الوالد، من أكثر الحيلأة موضؤع ؤ طييؤا تأثيرأ علي 
اللهوانعم العشاء؟ صلينا هل لتسايا أحيانا توقظنا كانت أنها وأذكر الموضوع، 

الكبارمعاملة يعاملنا فضان معنا، متسامحا رجلا وكان بالوالد علينا سبحانه 

د^اناولخ^نهما ، السودان _ق شائعا ذ^.ن لم وهدا أموره، بعيس -هت ولستشيرناآنداك، 

عليهالله أحمد مازلت، يضيرا تأثيرا حياتي أثر-هن شيء قاول الطائفة، هده إلى ينتميا 
جماعةمن ولكان السودان، _قت السلفية الدعوة نشر من أول من لكان أقاربنا أحد وأن 

حيتعشرة الثانية ّهت آنداك ؤكنح، بيورسودان، بلدنا ه المحمدية السنة أنميار 
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بيتيمش-كاة أحدث مما الة-ريب، هذا تائير نمت والدي طائفة إلى انتمائي تركت 

فقاطعتنيالانحراف من نؤع هدا أن تظن ط-انت حيث أمي، لاسيما الوالدين وبتن 
معي.تتكلم لا وصارت 

رجلامنهم وكان الأقارب من كانوا بهم تائرت الدين هؤلأء أن ساعدني لكن 
،عالما رجلا كان لضنه حياطا يعمل بسيحل رجل وهو ، ثبيرا احتراما الوالدة تحتومه 

—وكانالوالد تغير مدة وبعد بيننا، وأصلح المقاطعة هده ححيول عند أمي إلى فجاء 
اليكتب.بعمى عليه وأقرأ إليه آتى لكنت ~حيث القرآن يحفذل رجلا 

عناؤيئها؟بعص تتدكر هل الوم4رت 

عابيكتاب ضمنها وتتكان مصير، _مح مؤلمة صنيرة لكتبا لكانت جعفر؛ السيخ 

وتغيرتاقتنع حتى الوالد على أقرأ ومازلت آنذاك، عظيما اثرا له كان الأن اسمه عني 
منإنقاذهما -فن السبب ضنت أن على الله نعم من ذلك وأعد أيضا الوالدة بعده 

سبحانه.الحمد ولله والشركيات الحرافات 

اتصغرافي حادث 
ولكثي، شضريا بالضرورة ليس تأثيرا —ق أثر الصمنر فن - له تعرضت الحادث وك.ان 

لكانتلكبيرة صناديق على ألعب وء^نت آنذاك، أصبت إذ ، بعد فيما نتائجه لمسستا 

-فنكسرا أحدث أته يبدو مسمار على منها واحد فوق من فقفزت السيارات، لبعض 

السادسة-فن حينئذ —وكنت الأمور وتعقدت شديدا ألما لذلك وتألمت بالداخل، العفلم 

الاتجلير،زمن -فن ذلك، وتكان ، تقرييا التتاسعة السنة إلى المرمى واستمر عمرى~ من 

الوالدةلخكن الوالد فوافق رجلي، ئقملع أن هذا قرر الملبيب على عرضت أن وعند 
هتزال ما ~ود^انت الميرغنى علي السيد تستشير ذهبعتا ثم ، شديد وبحزم رفضت 
أنأحد يظن كان وما الطبيب. كلام اسمعوا نعم.. قائلا: فأجابها حينئذ— الطائفة 

أنإما الطبيب: ما فقال ذاك فوله ورفضيت فعلت، ليكنها الطJائفة رثيمن سيخالف أمي 
منفحكان بواحدة. يعيتل ولا برجلين يموت يموتللل•• حليه فقالت: يموت أو رجله تقطع 
جس،إذ ، جداالتأحيرآفادش هذا ليكن بالدراسة، الالتحاق تأحرت-فن أن ذللث، نتائج 

الدراسةبدأت وعندما أصلا، بدأت طنت ما فأنا شديد، بنهم ذلك بعد الدراسة إر 



قدوكنا ضمنهم، أخ لي وكان الأور' السنة _قن وأنا الرابعة، السنة زملائيِق ضان 
بعديمازحني هذا أخي فكان سني' لميغر أقبل ولم هو فقبل المدرسة إل سوية ذهبنا 
المنافسةكاست، وفد الجامعة. دخلت، ما فلولات، الحادJث، هدا على الله احمد فيقول: ذلك 

ثلايث،غير وقتئذ المئويان _ق يضن لم إذ آنذاك. حدأ كبيرة الثانوية إل الدخول ■4، 
إلأتين، الضهعوبة.لضدي غاية 4، أحدها إل الدخول فضان فقط، ئانؤية مدارس 
إذباختياري الخكثاب إل أذهبه فحكنت، شديد، واجتهاد نحنمج مرحلة 4ت الملأرس،ة 
للذهابفأستعد أعود ئم المهادسة، إل الضثاب وأبقى4، الفجر لصلاة الوالد يوقظني 

منشيئا أنال ذللئ، وبعل أخرى مرة الضثاب إل أذهب، منها رجوعي وعند اكرسة إل 
المغرب.عند الضثاب إل بعدها أعود الراحة، 

الرسائلومن إليها، أذهبا فضننا سني، رجل يلقيها كان دروس ذلك، بعد بدأتا 
النووية،الآربعين رسالة منها الأحاديثا بعض حفظ وأمارس مبكرا أقرأها بدأت، التي 

رجليلقيها ء^ان المنة _قت دروو،ما الوالد مع أححنمر يكنن، المتوسهحلة المدرممة ذهبنا لما ثم 

و_قنفقط، المينة كتب، يدرس ، بلدنا4؛ مشهورا وكان بالأزهر بالسنة'تخرج عالم 
تيميه.بأ.ابن الإسلام لثميخ الصعغيرة لرمياثل ١ بعمس أفرأ أت، بل.  ٥٣٥١١هذه 

الرسائل؟عناوينتلك، بعض أتتذضرون العممر؛ 

كانتفصول معفلمها أن وأظن العبودية، منها يكون ربما إدييس؛ جسر الشيخ 
وكانت،الأن، أذكرها لا بأسما، يميمونها الإسلام شيخ مزلفاته بعض، من( تستخرج 

محير...من، تأذل، الكتي، هذه معفلم 

يحضمرأن آنذاك. السودان -4، نادرأشيئا كان هذا أن تقول أن لمتليع هل( اكصر؛ 
أالهنة؟ وكتب تيمية ابن( الإسلام شيخ كنيا بعض( ؤيدرس الشيوخ عند تلميذ 

الناسكان بل، نادرأ، شيئا المثمايخ عي، الححيور يضن( لم لا، إدييس؛ جممر التيخ 
المذهب،ضنيا هو يدرسون ما معظم ضان لضن آنذاك، الشيوخ عند إلا يدرسون لا 

المزيةميل، المالكي المذهب، متون يعض( ضرست، أنا، به بدأت، ما هذا ودكان المالكي(، 
كانواإذ الثمناقطة، من الموريت١نيون إخواننا يللأرسوننا الذين( من( وكان والسّماوية..• 



بحوص- ساشراتع - .قالاته - سرتم إدهس. جسرشيخ إإإإإإإإ1ثثأوئناإث«ثثثئثثثثثممتثتثثتثث؛ث 
آنذاكوضعه وكان السودان _قت مدة يمكثون فكانوا عبربورتسودان، الحج إلى ياتون 

إليحببوا الذين الناس ومن بعضهم، على أدرس فكس، اليوم، هوعليه مما أحسن 
شنقيط،آل من فاضل علامة رجل الثانؤية— الرحلة بعد ذلك، وكان — آنذاك السنة 

لألفاخلمفهرسا معجما كان لقد مثله، رأيمت، ما حققنا الكؤيم القرآن يحفظ، ويكان 
الأياتؤبكل للث، أتى ١لمرآن سقت د^امة أي عن سألته فإذا التعبير هذا ممح ~إذا القرآن 

ردعنده فكان تحول ثم متعصبا مالكيا كان وأظنه الضلمةل. هذه فيها ورديتنا التي 
الفقهكسا من حير النوؤية الأربعيي إن لنا: يقول كان إذ الفقه طس، على عنيف، فعل 

كلها.

لمؤإن العلماء كبار من هناللث، ومعار الميعودية إلى ذهب، ثم عنده... أحضر فكنم، 

البحويث،إدارة ة باز ابن الثميخ مع فيكان ، اليلل. أهل من ليس لأنه ؤيما د^ثيرا يثمتهر 
إسماعيلالثهيخ كان الفاضل العالم ا هن؛ الضتب،. بعض يحقق وكان والأفتاء، 

.الله رحمه الأنحماري 
شيخ؟يا هذها كان ومتى العممرت 

الحم،،ييناتابل.اية —قت تقرييا له لحيحبتى بالنسهبة ذللث، ط.ان إدرسس؛ جعفر الشيخ 
التقريب،.وجه على م ١٩٥٢- ١٩٥١سنة 

بازؤفئاققاا'ااتعنيزابى عيد الشيخ مع 
إلىهاجرت أن بعد التي تللئ، هي حياتي -ؤ أثرأ ترمت، التي الأحرى الرحلة 
هذهوطانت، الله، رحمه باز ابن العنين عين. العلامة بالشيخ التقيت، وهناك الميعودية، 

علما؛،مقدمة ث وأعده تقيا، زاهدا عالما رجلا الثييخ ضان فقن. علي، الله نعم من 
فقدولا المسيلمبن بين لا الشٍخ مثل أر لم إني أقول والحق الجهابذة، العهسر 

كالأتي:أوجزها حميانص بعده تميز 
ممافكان عرب،، وغير عربا الميلمين من عدة علماء عرفت، لقد التقوى: آولأ: 

احتقارهمإل به تصل درجة إلى المعام،رين رموز ينتقد الكثيرمنهم تجد أن له يؤسف، 
تجرىولا أحدأ يحتقر لا i وظير0 قل بأدب، غيره ينقد كان فشد الله رحمه الشيخ إلا 

الد.عاةحق ف وهناك هنا اليوم سممعها الش الءثمن1عة الع^لماتإ تالثL لسمانه على 



غيهمءؤيجل ، والبثا الودودى أمثال الدعاة من الكثير يمدح الله رحمه وكان ، والعلماء 
زملائناعلى ؤيثتي بالملامة، ؤيصمه إلا الألباني الشيخ يدكر لا فضان العلماء من 

أنهقائلا: فأجاب يزول وأنه الودودي الشيخ عن مرة سل أنه وأذكر حوله، الوجودين 
ينتقدفنيله اشتهر إذا الانعسان وأن دقيقة، السمالة هده ليكن أحاءلأ~ الودودي~ "أي 

عليه.يشي لا لضن 
أنتمنيت ولذ^م بالكرم، مشهورا حاتميا، الله رحمه د^ان فقد اليكرم: ثانيا؛ 

ء^ناالتي المرايا من عنده يكان فقد مثله، د^انوا بالملفية الله ألكرمهم الدين إحواننا 
_قتكلاهما وكانت كرم، وعندهم رقة عندهم فهؤلاء التصوف شيوخ لدى تجدها 

عشرخمسة عن يقل لا كبيرا جمعا لديه أجد مثلا الغداء عنده تناولت فكلما الشيخ، 

نيارته.أو منه المساعدة طلب أو لسؤاله يأتون الدين من شخميا، 

بقوةيتميز ييكن فلم ، جداعجيبة علمية بدايكرة الشيخ على الله مذ لقد * يالما 
وقدوسرعته، الاسحصيار بقوة نمير لد^نه اللكسر، يتقنه قد فالحفخل فقحل، الحففل 

٠.الدراسة طؤيقة ف ضايحه من واستقيت مبضرا الشيخ عرفت أنى تمنيت 

الشيخ؟على قرأتم ما بعض لنا ذكرتم هلا العميرة 
'٤دروسه أحضر د^نت ليكتى شخصية، قراءة عليه أقرأ لم إدؤييس؛ جعفر السيخ 

يقرءونكانوا الحضور، بدأت عندما أتدكر كثيرة، كتبا وكانت الضيير الجامع 

كتابعنده المبتدءون يقرأ ذلك يعد ثم البخاري، صحيح من الصحابة فضائل -ق 
تدييهس_قن لشيخ أنا الغريب من د^ان وقد الوهاب، عيد بن محمد للشيخ التوحيد 

إلايعلق لا الواسعة الكتب درس -ت كان بينما ؤيفصل، الشرح -ق يفيض الميتدئين 

الكريمتمسيرالخرآن دروس وبعحس كثيرة، ضتب إلى فاستمعنا البسيحل، الشيء 

ام، ٩٧٥عام بعد للدروس حضوري كان ، جداؤيحبه كثير ابن تفسير يفصنل وكان 
وعلما،سمتا الله رحمه منه استفدنا وقد منه، الاستعادة على أحرمى د^نت حيث 

بالمعروفالأمر يعتقد مثله إنسانا رأيت وما أحيانه طل مق لله الدكر دائم وكان 
حياتهأحر إر ذلك وكان لما العحير حاجة ويلمس عبادة، المنضر عن والنهى 
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اليومية؟قراءته معدل عن جعفر الشيخ وسأل الكتب، إر نهود العممر: 

_قكنت عندما أنى وأذكر القراءة، —قن بطيء أنا أولا إدريبسآ جعفر الشيخ 

لذ^نالنظرية، الناحية من شيئا فتعلمت القراءة، سرعة نيادة _قت دورة حضرت بري۵لانيا 

مانوعا آنستي الذي لكن الفصل، -تقن القراءةمقن سليئثن من طنت ذلك من بالرغم 

ضكنتيسألنا فبدأ القراءة، سرعة غير أحرى مهارات هناك أن أحبرنا الدرس أن 

أنوظني الأحرى الهارات طورت القراءة بطيء لأنك قاثلأ: الدرس فضحك الأول، 
مناستفدت ولقد منهما، أى  'قسريعا لمعت وأنا اأذ^ألأم بسرعة متعلقة القراءة سرعة 

العينثنمن ولكنه العقل من ليس الب۵لء أن الدرس أقنعني وقد حضرنها الش الدروس 
لحيارالجال وسع أنه لو الصعر مند كلمة كلمة القراءة على يدرب قاليي 

القراءة.سريعى من الكثير يفعل ضما كاملا سطرا يقرأ ربما يقرأ 

مناستقيته ومما ، كثيراأقرأ لضني القراءة بطيء كوني من بالرغم العموم وعلى 
القؤيةبداضرته الله رحمه أنه متأحرأ~ كان مولو المجال هدا  Arباز ابن الشيخ 

علىويحرص الكتب بعض على اهتمامه يركز يسمعه سطر كل فهم على وحرصه 

وليلك؛مرة، سد\ن من ألكنر مسلم ص-ءءدح فرأ أ^ سيمعت فانا مرات عدة سماعها 

طالماء.لديه تسيل الأحاديث كانت 

العلمإن قائلا: المداكرة، عن يتكلم دائما فكان مرات، سبع والنهاية البداية وفرأ 

القراءة—_قت لبطني ربما مرة من أكثر الكتاب أقرأ أطن ولم مذاكرة، بدون يضيع 
نادرا.إلا 

الأدب-A فأقرأ واحد، مجال على أقتصر لا الاهتمامات، واسع قراءتي -A وأنا 
وعنديوالسياسية والفلسضية الفضرية الكتب وأقرأ التعدية، بمجالاته الانجليزي 

وقدمنها، وأستفيد المثقضثن، لعامة تيكتب التي حصوصيا العلمية باليكتب، اهتمام 

'يمعينا جانبا تشرح قد التي الكتب حتى الخالق، وجود عن كتابي  Atعنها تحدئت 

كمامهم، موضوع فهدا الجينات•* -تقن كتابا ~مثلأ~ الأن أقرأ فآنا العلمي، الجال 
ء

بالأنفجاريسمى ما عن فيرياJيون كتبها ضنيا فقرأت الفلك كتب قراءة أحب 



^ممتسأثثثئثث:سممسأإو^اثثثأثأث:تتث؛
أنناوللأساLف ، علهية دكوالها مع فلميصة قضاط تشر الهم، الع^دب وحصموصا الJذليم، 
■الموضؤع هدا أهمية مع اأعروية اللغة _قن الد^تب هده أمثال تنقصنا 
"Darwin's Black Boxاسمه:"الدارؤينيه عن الكتب أصن من كتابا قرأت وقد 

جدا.كثيرا هدا من استفدت دك\ذي1وحتما، علامة رجل كتبه 
بعينها؟كتبا جعفر الشيخ يفضل هل العمأرت 

الميكرية،الجوانب فيها الش الكتب أحب أنا أسلفت د^ما إدريس: جعفر الشيخ 
للناسقلت ٥لالما وليلك إليها، أميل لا والأسماء بالاحصياءات تمتلئ الش فالكتب لدلك 

4rلكنى ذاضرش ضعف من وبالرغم كيلك، ليس القرآن أن بنا الله رحمة من أن 

وهناكذلك، غير أو إسلامية هده كانت سواء أنساها، فلا جيد الحجج لضري 
وهو، كاملا وقرأته جدا به استمتعت لكني يقرءونه الدين الناس من قليل كتاب 
وبقيةفرأت ما أصعب من الأول، الجرء أن وأظن والنقل العقل تعارض درء كتاب 

بأصولعلاقة لما الش تيمية ابن كتب على اهتمامي رضرت وقد سهل، الكتاب 
الفقهية.بكتبه كثيرا اهتم ولم السنة، ومنهاج والنقل العقل تعارض ضدرء الدين، 

بلادالشيخ-هن عن فماذا الجريرة _هن وعرفناه السودان .هت جعفر الشيخ عرفنا العصر؛ 
هنا؟إقامته من الشيخ استفاد ماذا الغرب 

العلياالدراسات لاضمال ام  ٩٦٢عام ّهن الغرب إل ذهبت أنا إدريس: جعفر الشيخ 
الدكتوراه،لنيل رسمية بعثة وضنت.هن الخرطوم، جامعة الدراسة.هن من انتهائي بعد 

حيثوالجامعت الثانؤية بدأت.هن بل إليه، ذهابنا مند تبدأ لم بالغرب صلتنا تحن لضن 
السنة_هن بها الدراسة تبدأ الخرطوم جامعة وكانت الانجليزية، باللغة التدرJس كان 

يسمونهاواحاJة، بمائة الرابعة ثم بادنتني الثالثة ثم بثلاث الثانية ثم مواد باربع الأول 
الاقتصاددرسنا حيث سنتين، آحر -هن الغربي للضاضر فتعرضنا الخاصة، الدراسة 

بدلا أنه وأرى غربي، فكر هدا وضل الرابعة، -هن الفلسفةثم الثالثة، _هن والفلسفة 
أوإيجابا*سلبا فكرنا أثر-هن وقد 

وأعمقأشمل الغريية الكتب والأفكار.هن القضايا معالجة أن تحرنني التي الأمور ومن 
رآهلو كلاما الارضسية عن يكتب البعض فتجد بكثير العربي عالنا كم، من 



بموص- ساشراص - سالاص - سرص إدردس■ .بممرشيخ 

منوهذه كتب من عرفناه الماركسية نقد من الكثير إن لضحك، ماركس 

الأهواءأهل نقد من يستفاد إنه بقول: إذ تيمية ابن الشيخ من استفدلها التي الأشياء 
منهي الكتب هده إن أقول لضني الأخر أخيلماء يذكر منهم ضل لأن البعض لبعضهم 

مالكل وما صحيح الشيوعية عن الرأسمالى يذء^ره ما ؤكل فما الذ^اوب، نظر وجهة 

الثخصعيةالملكية إن £^؛؛ ٣١١بقول فمثلا: أيضا، صحيح الرأسمالية عن الثييوعي يقوله 
،أبداالإسلام —قن ليس وهذا  ١١فهلؤيامنحرفا تعد شيئا تملك، لم أنمث، إذا يعني فطري، شيء 
مثلالإنفاق يمدح بل بملك لأنه الثهخص بمدح أجده فلم الضريم الله كتاب راجعت، وقل 

احآ4ْهمااه ان 'ثتب و وعدده مالأ ■خ اادى ه يف؟ يوؤ لخفل تعالى: فوله 
نعميقولون الانتخابات فمثلا جدا صحيح للرأسمالية ال،ث،يوعيثن نقد وبعحص ١—٢[، ]الممزت: 
ينجحولا ، الأغنياء ر،ممنده لمن أو للأغنياء فأها الفرمعة لأن شد^لدة ليكنها اننحابات، هناك 
مسيألةثن كبير عيب وهذا الأغنياء، من السينود غير أو ذاته —S الغنى غير الفرد 

التيهذه الكتب ثم الغرب تجربة من الاستفادة الناس أراد إذا يعدل أن بد لا الديموقراطية 

كتبهممن واستقينا السوفيتي الاتحاد بها يهتم من أحمس كان ( Public Science)تسمى 
بعضبالغرب وتوجد بفلسفتهم، أحيانا يخلطونها وهم المجال، هذا ثن كتبوها التي 

تلك.بم،ممتوى لمسمتا لذ^نها الناحية بهذه المهتمة الد^ت4_، 

الدعويرصيده إل الغرب ث، مكوثه خلال جعفر الشيخ أصاف ماذا الممر: 

والعرث؟

الغربعيوب من ترى أنك الغرب ثن إقامتي ض استفدت، لدريس؛ جعفر الشيخ 
والتحليلأتالأخبار تتابع هنا فأنت الكتم-،، طريق عن إدراكه يمضنلث، مالأ بالمعاينة 

ثنعنها الحديث الله ثاء إن أنوي الش الأشياء من لذلك ، جديداشيئا فتكسب، 
كلاماالديموقراطية عن يتكلمون الناس رأيت فقد الديموقراطية، هى المئويان 

مشاكلهم'لؤم ستحل التي هي وغيرها انتخابات من الديموقراطية آثار وطأن مثاليا، 

الناسأكثر هم مجتمعاتهم ثن الديموقراطية بعلبقون الذين الناس إن لآؤلأء سأقول لذا 
كتبهما وعميق واسع بشكل الويموفراطية تنقد التي الكتب أحسمن فمن لما، نقدا 

فهوعجيب قول ليبمان اسمه وأظن ال۵دحفيين مثياهير ولأحد أنفممهم، الغربيون 



ثثتتستث:أ؛^^ثثثأثثثثإتثثتثثثثممثثممئثثثثثءثثتتثممت؛ت .هوارإتءع.بمترضخإدص 
أنبعد يفعل ماذا له تقول لا لكن الحكم، إل بالأنسان نصل الديموقراهلية إن يقول: 

السنة،أهل يعتقده ما عكس هذا أن إخواننا لأحل قالت لذلك كبير، عيب وهدا يصل 
السنةأهل أما ذلك، بعد بما تهتم ولا الحكم إر الوميول طؤيقة يهمها فالديموقراطية 

دامما االتغلب إمارة فجوزوا الوميول، طؤيقة من أهم عندهم الحكم إر الومعول فبعد 

حاءميورحسهتثن اسمه روممي يكاسا وهناك السريعة، ؤيشم والسنة الخكتاب مميطبق 

عنيقوله ما ضمن من وكان الرأسمالية، وانتقد أمؤيضا ؤإل الغرب إل 
بالدين،مرتبطة كانس، عندما مفيدة ضانم، الديموقراطية إن قال؛ أنه الديموقراطية 

عندمالضن فعله، عاليلث، ما إر يرسيك والدين القول حرية تعطيلث، فالديموقراطية 

الكتبعن ملحق ه قرييا قرأت، وقد الشرإل فعل حرية هى الحرية هيارت، الدين ذهب، 

التيالشضلة هذه عن الكاتم، فيه يتحدن، كتاب معدور عن بوسم،، الواثينطن تنشره 

أنمحنييقآ الديموقراطية عيوب وبين حديثة، بأدلة لكن قديما الثييوعيون عنها تكلم 
غيتصبيل مثلا وصرب أفرادها من بسيط، حزء بأيدى تتركر االجتممات، هذه _ق، الثؤوة 

الأمريكي.الجتمع من بال١نة وأربعم، بضع ثروة تساوى ثروته إن قال إذ 
منعليها وقفنا والاقتميادية، السياسية المجتمعات، هذه أنظمة _قء العيوب هذه فأهثال 

وهيالمجتمع هذا يعانيها التي الخلقية المشكلة ذللئ، إر أصف، هنا، المكويتن، حلال 
المجتمعصفوف، من وغييها والجامعاي، المدارس _مح المخدرات، فانتشار مخيفة، حدا 

القد والتي الخالقية، المشاكل من وغيرها الجسهي الانحلال ذيوع وكذلك، الغربي 

مثقفيهم.عقلاء إلا المجتمعات،، هذه أفراد الكثيرمن إليها سبه 
المبنيةالمو۵ايوعية الموثقة البحوأث، قراءة هى هنا، إقامتي أساء استقيتها الش الأشياء ومن 

ذاكأو الضاتب، هذا إليها توصل التي النتائج على توافق لا وقد ملموسة، حقائق على 

إليههم تومعلوا لما مختلفة نتائج إر وأتوصل يذضرونها التي الحقائق على أبتي ما وكشرا 
الغرب،-ق، النسائي الفضر رائدات، لأحدي كتابا حاليا أفرأ أني أذكر المثال سبيل وعلى 
الرجلبين المساواة دعوى من يقحمدن لا أنهن هذا كتابها فصعول أحد —خ تذكر حيث، 

الأنيحدن، ما إن إذ بأنوئتها، المرأة تعتز أن يقممدن ولكن رحلان؛ المرأة تكون أن والمرأة 

ماتضاهييل ذطرت، ثم الرحاللل ترضيي أن أو الرجل مثل تكون أن الأول المرأة هم أن 



بحليم- ساد>اته - ممالأتي - سيرص شيخ جسنو ثئئئثتثثثثث؛وحممممثثممسوو1ثثممممث 
-قكانت ما مستترة هنا الرأة كانت لو قلت وهنا ، مظهرها على المال من المرأة تصرفه 

الآمريكياتإحدى قالت فقد الحجاب من الحكمة تظهر وهنا الميرى، الوضع هذا 
ماإلا يصممون لا كانوا وأنهم الأنياء تصميم مجال سن تعمل كانت إنها المسلم: لأستاذها 

علاقةلا إذ الحجاب، هو حريتها المرأة يعطى شيء أكثر أن تعتقد وأنها الرجال، يرضي 
ماذا، إياهاالله أعطانا كتجربة الغرب إلى ننظر أن يجب لدا Jالرجالإلت حنني ما 

بالاحصاءاتهنا ترى لذلك وتعار، سمانه الله أوامر عن تبتعد الض بالمجتْعات يحل 
كتابولصّاحب المحتهع روية من ظاهرا عنك يغيب قد ما الفساد مظاهر من والدراسات 

الذيالمخيف التدهور مدى على يدل ما الاححياءات من فيه ذكر كتاب التارJخ نهاية 
والقيم.الأحلاق مجال _قن الغربية المجتمعات تعانيه 

جعفرالشيح ينوى فماذا السودان، إر للعودة حديثكم معرتض _ق تعرضتم العممرة 
عودته؟عند هناك فعله 

لتتبعهو إنما هنا إر ؤإتيانى هناك الأن مستقر أنا طبعا إدريس؛ جسر الشيخ 
اجتماعاتها.وحضور الحامعة أوضاع 
ذلكمن للاستفادة وJحرية، حبرة من به الله أيكرمنى ما نقل هو فعله أنوي وما 
للمشارضةأستعد حيث المناصب، عن بعيدا بالحكومة، ميلة على الأن وصّرت هناك، 

لىيكون بحيث الصحف _قت الضتابة الله- شاء ~إن أعزم كما والإرشاد، بالنصح 
حسنةعلاقات ؤإقامة المساجد _قن دروس إلقاء أنوي كما إحداها، سقت ثابعت عمود 

وأناحسنة، العلاقة هذه تستمر أن على وأحؤص هنالك، جميعها الإسلامية بالجماعات 
التجاربلنقل أدوات سبحانه، الله جعلنا فقد بهم، طيبة صلة على لله~ —والحمد الأن 
منها.الغيرللأستفادة إر 

إحدىمن ألكثر مسيرة بعد الحد^م إر الأن جعفر الشيخ ينفنر د^يف المم،أرث 
سمنة؟عشرة 

البشيرصرح وقد أصحابه، هم ينتقده من أول هناك الحكم إدرسس: جمر الشيخ 
أنقوله من أتعجب كنت ؤإن الحكم، _ق بمشاكلهم الناس، قضايا عن شغلوا أنهم 

أنالقطيعة هذه وحصيول الترابي إبعاد بعد ، ٣١٩٩٢عام منذ بدأت الخلافات 
الأفضل.إر سيرالأحوال من شيء هناك يكون 



Itiiiitiiitt^^ممثإ؛ممتتثثثثثثءءءءءءءهممتيذا إدص جسنرسخ ٢ ح>ادات 
علىذلك كان ولو الداخلي التقؤيم أم الصدع رأب جعفر الشيخ ينوي هل المعرة 

السودان؟كبرى._قت أهمية ذات قضايا حساب 

اسمهالجنة عن مسوولأ كان الإخوة أحد فهناك بالعكس، لا إدريسة جعفر الشيخ 
صدعطل فما أحي يا الصدع ترأب ولماذا له؛ أقول به فاتصلت العيدع، رأب لجنة 

الصأحفإل_قن فضتبوها مفيد الصدع فبعض يرأب؟.! 
الببمنذات إمحملاح من يمكنتى موضع ث لست إني ثم ذلك، أرى ما أنا ١قولت لدلك 
بالرجلوالتعلقون انتهى، الترابي موضوع أن أتمنى لدلك الترابي مع خلافاتي بحكم 

ولمجامعات، طلاب هؤلاء وأغلب طؤيلأ، يستمر لن وهدا بشخحيه متعلقون هم الأن 
شرحوفد لي، بالنسبة غريبا هدا محكان لدلك العدد هدا عنده سييكون أنه أظن أكن 

ولمالناس، بثن للتحرك باللأيين ميزانية يعطونه كانوا أنهم معه اختلفوا الدين لي 
يلكنفلم الأخيرة، سنوات العشر _قت يكله وهدا له، تعصبوا لدلك الطلبة يعرف 
الناسأن منهم؛ أخ لي قاله ومما فيهم، ؤيوئر معهم يتكلم غيره الطلبة إل يذهب 

وأنهمبالدين، معرفة عندهم ليس بأن الجامعات _قن الإسلامية الخرطة شباب ينتقدون 
الترابيأن تعبيره؛ وحسب ، هداقصد الترابي إن فقال؛ فقط، لقياداتهم متعصبون 

له.العمياء ال۵لاعة الجهل هدا آثار من أن وجد لأنه التجهيل، ث مجتهد 
_قنعيوبه وعلمتم عرفتموه، رجل عن نسألكم يدكر بالشيء الشيء أن بما العمعرة 

لدىماذا الترابي حسن الدد^تور هو هدا أخطاءه ميينثن وانتقدتموه مبكر، وقت 

الرجل؟هدا عن جعفر الشيخ 

الداخليةنفس ث نسكن وطنا الدرسة، نفس إل والترائي ذهبت اديسس" جعفر القيخ 
الجماعة_قن معنا يطن ولم سنتين، الدراسة —ق أمامي الترابي وكان الطلاب(، )سكن 
وفر،حناالجماعة إل انضم أنه سمعنا بالجامعة الأول السنة ه ضنت وعندما أنداك، 
الضمحكرمقت عيوبا فيه ألمس بدأت لد^دي الجامعة، _قت ومحمحيته قرب عن عرفته }م بدلك، 

وأناذلك عليه لاحفلت ولضتي التنافس، هو له نقدى دافع أن يظن والبعيس والسلوك، 
أىبيننا تطن ولم وقتها وانتقدته يدضر، شيئا أنداك هو يضن ولم المفليم عن مسزول 
وضنتمسوولأ صار أن بعد معه تعاونت فقد عليه قلبي ؤ التي ورغم منافسة. 

ذيكرمن ؤهشمثر السنة أهل يكره لكان جدا مبضر وقت مقت فمثلا فلتات منه أسمع 
الدينإخواننا لبعض قك، وقد للحيحابة، توقير عنده وليس طثيروعيرهما، وابن البخاري 



سأشرامم-بحوص- -جسرشيخإدردص>سيرته 

ومخمخن،عبادأ كانوا فهؤلاء العتزلة تظلموا لا بم قلت رماهبالاعترال، أ.حدأ انتقد إذا 
الله 4j^tJاعماد وهو حسنا إله دافعهم ولكان لأم بالسيئة فع^أرا إله يدعون ما ود^ان 

أشعريلك أويقول منهم، لتبهماوا المعتزلة رآهم لو معتزلة اليوم سمى فكثيرممن سبحانه 
أوبالزنادقة يسمى ما إر أقرب هؤلاء إن أقول لذا كذلك، يكونوا لم الأشاعرة متى 

الكريمالقران آيات تتبعت فقد عقلانيين أقول ولا سويتين يكونوا لم الذين الفلاسفة 
معالعقل الله يجعل بل العقل فيها يذم سبحانم الله وجدت فما العقل ذكر فيها ورد التي 

الاعتقاد_قن هوى مئاح—، قمتهم يختلفون الأهواء وأهل الكفر، مع العقل وعدم الأيمان 
الأمؤين.بين جمع من ومنهم المهلوك' ه، ومنهم 

اليقخلةمن نوع إيجاد بمعنى الحيف 4، تاثيرأ النقد هذا أحدiI؛، هل المعو: 
للتؤابى؟ومسايرة مجاراة هناك كانت أم والاستدراك 

إقناعاسنحلعنا تحن الترابي، شوله لما مجاراة هناك د^انتا نلم إدييبميا* جعفر السغ 
منوأنها ثمخصمية مسائل هذه أن أشاعوا لأنهم تيارا نقدنا يلكن لم لطن البعحص، 

إلبمياون فهم السعلة الحجج هذء أمثال لقبول مهينون والناس الأقران، منافسة قبيل 
يسرعأن إر أميل لا لأني الناس ألوم لا وأنا يتنكر الرجل أن والشكلة يعرفون، ما 

الثمخصهذا ضان إذا خمهوْيا الناس من شخص به يتهم اتهام ضل قبول إلى الناس 
للناسيعلنه ما خلاقط الخامهة حلساته ■4 يقول منافقا رجلا الترابي كان وقد ينضر 

فهوالأن، يقوله مما بطنير أقل آنذاك جلساته 4، يقوله كان وما اليوم حنتى يرال ولا 
القيم.ابن يعبر ضما فيه( أئر حالهله ما )كل الشبهات يقبل عقله مسكين 

هؤلأء.لأمثال الترويج يرداد الحهفا داحل الداحلى الرادع غياب 4ت حامية العحير: 
طيهمعارت لذلك، مرغوبا محبوبا صار فقد فقعل، ذللئ، وليس نعم، إدييس؛ جعفر الثييخ 

دكنتاتورياالقهر، يحم، صار فقل. زملأؤه نحن معنا قال.يمأ فيه لتملهر كانت، ما صفات 
الأنه يرى وبعضهم بالنقد يجاهروه لم انحرافه الناسي لبعمن ظهر لما حنتى بل متتسلمطا 
زعمهم.حسب الصيف على حفاظا ذلك ٤ يتيكلم 

بدايةمقت والاتحرافات الشبهات هده مثل تفند أن الأولى من يكان أنه ترى ألا العمعر؛ 
ذلك؟عن شيئا يحكتب لم أنه حعفر الشيخ يتأسف فهل ، المس-يرة 

لمأنتي الكبيرة أحطائي من أن وأعتقد لدلك أتأسف نعم إدييس؛ جعفر الشيخ 
وأنهلمم وبينا انتقدنا أننا حاصة بالناس، ثقة عندي أن وظننت ذلك _ؤت شيئا أكتب 



^ثثءثثءتصهو^اثث؛ثثثسمث؛
بلالكتابة عدم على حطأي يقتيمر ولم خطأ ظني كان لكن يوثر ولن واحل شخص 
وفتح بدلك مهتم ود^ان الحوالي سمر الشيخ هؤلاء ومن ييكتب، أن من شري ومنعت 
كانآنذاك الوقت أن عدرى لعل لطن الصدئ، هدا ف أشياء وجمع ، جدامبكر 

منليسوا ومنافسوه الإسلامي، التيار زعيم هو الترابي وكان انتخابات، وقت 

الشكرهو هدا سقت السبب أن وأظن الناس على ذلك يوثر أن فخشيت الإسلاميثن، 

بالطيع.ذلك من أهم الحق بيان أن مع الصف تشق هدا •4، الكتابة يرى إذ التنظيمي 
^!١اليوم المتميدؤين وأكثر شروطا، للتأثير أن شيخ يا تعلمون ضما لطن العصر؛ 

تمييعاهدا عطلهم لجعل مما الشرعية البضاعة هيلو التأصيل صعيفو أظ،درإ الجانما 
يذكر.تأثيرفيه لا للمنهج 

صحيح.هدا نعم إديسى؛ جعفر الشيخ 

النهجوبان القويم الشرعي المنهج بتن اليوم الكثير يخلط اليوم ترون كما السيرة 
الإسلاميالحيف 4، طثيرة انحرافات سبب مبما دينا عندهم الأخير ومعار الحرطي، 

المنهح؛ن؟بين الفرق هو وما القصية لهده بالنسبة الحل هو فما 

أتباعمن فكثير قبل، من أكثر الشرعي المنهج أصحاب ينشط أن الحل ث الشيخ 
التاتير،وأماكن الواقع معمعة عن بعيد والانكماش بالانعرال مصاب الصحيح المنهج 

بعمىإلى يدهب طّان إسنا 4، مسوولأ ك-ان عندما أنه إدرياس الله عبد الأخ لي ويدكر 
منبد فلا اليعمن، اقتنع وقد بينهم فيما التعاون عليهم يعرض السلميتن إخواننا 

4نسنوثر متى الناس مجيء انتظرنا إذا فنحن الناس، لهداية والذهاب المشاركة 
مسزوليةوهذه الحق بيان عند عليهم العحلف من يد فلا مسلمين الناس دام فما المجتمع؟ 

إلاعصره 4ن أحدا يترك لم تيمية فابن هكذا السنة أهل يكن ولم يعلمون، الدين 
منأنهم مشذ^لتهم لضن الصدر بسعة يتمثعون سلفيون اليوم علماء وهناك وناقشه، 

الجيلمن أفراد وهناك اليوم، الحادثة بالأمور معرفة لديهم فليس الماضي الجيل أبناء 

تأثيرهناك فيعون الصدر سعة إلى المعرفة هذه صمت فلو الأمور هذه عن يعرفا الحالي 
تعالى.الله بإذن 



بحوص- ساشراص - سالاص - ّيوت4 ادهس■ حضيشيخ ^صتأو؛نأ«ثثثثثثثثثثئثثممممممثث 
حواديليثإصفي إدحيص جعمرشيح د• ،اعياتت ال،و

فاهخن\دهه -سد ازياض 

المعراع؟هدا دوافع ما والغرب، الإسلام بين صراع عن كثيرون ث يتحل الرياْش: 

عقاثده_قت الغرب عن مختلفا الإسلام يكون أن بمعنى الصراع جعقرت الوء^تور 
وهىالإسلامي، الدين عقائد على مبنى الإسلامي فالعالم يدهى، أمر فهدا الأساسية 

وسلم(عليه الله )صلى الله رسول محمدأ أن يشهد وأن وتعار، سبحانه افه إلا يعبد ألا 
مختلفة،اعتقادات، فتتقاسمه الغرب أما ، وهكداحق القرآن وأن النبيين، وحاتم 
الغالبلكن اليهودية، العقيدة هناك ثم ، يلواثفهاباحتلافر النصرانية العقيدة فهناك 

اكينأحد عدم هو اكينية، الانتماءات، عن التملر بفض العملية، الناحية من الغرب على 
—قولا المياسة سقن يتدحل فلا الحياة، أركان من ركن _ق ووضعه الجد ماحي 

البروطاسالبر,لان أقره الذي القرار مثل الديمضراْلية، النرارات، _ق يراعى ولا اد الاقتصّ
الناحيةيراعون لا فهم الأطفال، بتبتى الرحال من حسيا للشاذين بالمماح أيام قبل 

لبأن رأيه ه هنتنغتون مع متفقا نفسى وأحد الصراع، أساس هى التي الدينية 
حلاففبيننا الحضارة لب _ق الغرب مع مختلفين كنا وإذا اكين^ هو الحضارة 

الناحيةسببها حلافات، وهناللئ، الحيالح، _قت احتلأفات، من بيننا ما بجانب حفياري 
علىسيطر الغرب وأن الصليبية، الحروب ينسون لا والمسلمون والغربيون التاريخية، 

٠لميقول؛ حيث، د^تابه ه بد.لك، يعترق نفسه وهسغتون الملاح، بقوة الإسيلأمى العالم 
اهد يسموا لم لمسملخين ا ؤإن ، لمملاح ا بقوة هم هرمنا لذ^ن ، عره ولا بفد^رنا لنا!_ ا نقنع 

الملاح،بغير يحل أن يمكن الصراع هدا لكن صحيح، هدا ث وكلامه أبدا1، 
الحضارةبأنها للحضاراتؤ هنتنغتون تقسيم لطن والفاعل، المياشر الحوار باستخدام 
الاعميار-هت أحدنا فلو ، حاطن يشسعم هو الغرب، صد الذ^ونفوسوة مع الإميلامية 

أقربوالنميرانية الإسلام أن الموؤكد فمن المين، هو الحضارة لب بان المابق كلامه 
اكينيةالناحية من الد^ونضوسادة مع الإسلام فوصع ، الد^ونفوسأة من بعضهما إر 

_قممثلة الغربية الحضارة مشكلة أن ذلك قمري المياسية الناحية من أما ، ححلمأ 

هلعحالة تعيش وكنها ~ ضخم اقتحياد وذات، قؤية دولة أنها مع — حصوصما أمريكا 



مم«أثثثثئ::«ثأثثئثتت؛وذ|ثثثإثأ:ثثثأ؛
،قوة لديها يكون أن أحرى دولة لأي تريد لا وليلك ، وقوتها سيطرتها تزول أن حشية 
تستهدفالض الأحرى الحضارات مع نتعاون فعلا الإسلامية الحضارة يجعل هذا فربما 

بمنعهمييكبتهم أن ؤيحاول يكدلك، الغرب ويسمهدضم المتحدة الولايات بقيادة الغرب 

القوة.من نؤخ أي لديهم يكبت أو التقدم من 
وطيفاالغرب، على تسيطر تزال ما الصالييية الحروب ذهنية أن تهمون هل الريأضت 

الحربيكلمة ذيكر إل فيه تعرصن الدى سبتمبر أحداث بعد الأخير بوش خطاب يمهم 
الصليبية؟

ولامجازا أحيانا تمتنيم بوش استحدمها التي كروسيد كلمة جعفر: الدكتور 
المعنؤيةالناحية من كان لو حتى قوى عمل وكل الصليبية، أو الدين بمعنحا تستعمل 
انتقدهولدلكا منه، زلة كانت ريما لطن المعنى، هذا قصد وأظنه كروسيد، يسمونه 

الأمهميكيالرئيس لطن ، أبدا تتضهمر لم الوقت ذلك ومنذ الأمرياكياrن، بعض فيها 
هذهوكل الدول هذه طل أن ؤيعتبر الدينية، الناحية من الصراع هذا إر ينظر فعلا 

علىخطر وأنها الإسلام، يجمعها والجماعات الإسلامية الح،كومات من الأشحكال 
ينفلسونولا إسلامية، ناحية من ينطلقون لا حتى فهم اييلمثن ناحية من لضن الغرب، 

بالضكرةنظرتها _ق تأمت الغربية الدول الدينية، الناحية من خحيم أنه على الغرب إر 
أبدا.المسلهين عند طانعت، ما الش القومية الغربية 

الحوار؟إميكانية عن ماذا الحيراع هذا ظل مق الهمياْس: 
منلكل دائما مستعدون وتحن ينقطع، لا للمسلم بالنسبة الحوار جعفر: الدكتور 

والتيبالدعوة أمرنا وتعال سبحانه والله الأعداء، أكبر طان لو حتى يحاورنا أن يهميد 
بالحاضمةربك إل تدعو فعندما المجادلة، القرآن يسميه والذي حوار، من لها بد لا 

إلفيحتاج صات عترا وا أسيلة دعوته من عتل الدعوة هذه تثير أحيانا الحسنة، والموعظة 
العلماءبعض إن حتى أحسن( هي بالتي روجادلآم ث وتعال سبحاه، الله قال لذلك حوار، 

حيثوالحوار، الحسنة والموعظة بالحكمة هي الدعوة بأن يقال أن الحط-أ من إن ■ قالوا 
ذلكوبعد الحسنة، والموعظة بالحكمة ندعو أن فيجبا مختلفان، شيئان هذين إن 

إليستمع من فضل مختلفان، شيئان وهما ادع على معطوفة جادلمم أي تجادلمم، 
قوتناتكمن حيث به، فأهلا يحاورنا أن ويريد الإسلام عن شبما ؤيعرف الدعوة 



ضصإدص.صص-ساص-سضاصصم

الأند^نا وإذا الله، شاء إن هميلحتنا —قذ دائما فالحوار ، معنا الحق أن _قت الحقيقية 

منأفؤياء نزال فما ال-ادي، السلاح ناحية ومن والاعلامية الاقتصادية الناحية من ضعفاء 
منأحد ولا يسلمون، الغرب -ق الناس أن إ المبب هو وهذا تحمله، الذي الدين ناحية 
منوكثير الحق، لقوة امتلاكنا بسب دينه، عن يتحول أو يتنهمر الإسلامي العالم 

بالدعوتأمرنا وتعالى سبعانه فالله ، الحق الدين أنه قيه رأوا الإسلام عرفوا إذا العقلاء 
بمؤؤ->درونمم وقال: بالمهنان، الجهاد قبل بالقران بالجهاد وأمرنا بالقتال الأمر قبل 

أمرواأن وبعد يقاتلوا أن لام،،دلمتي أذن أن بعد حتى [، ٠٢لالمرفان: جهادا 

وإذاواحء_ا، فالحوار بالجادلة، ولا أح،مهن هى بالش بالدعوة الأمر يتوقف، لم بالقتال 
شرعيا.واحيا نراه أن فيجس، الحوار السلم عير طلد_، 

غير)الغرب( تحاوره من لضن والتسمامح الحوار إلى يدعو الإسلامي الدين الرياض؛ 
استعلأبا؟يكون ما غالبا وحمنابه ذلك _قن حاد 

يقولونوالأمريضيون فعلا، مغرورون والغربيون استعلاء هناك نعم الدكتورجعفر: 
التاريخ_قن دولة هناك ليس ويقولون: ١[، ٥ ]فعي،: ^٠^٠ سا اثد ؤس : عاد قوم قال ضما 
إروإذا الأمثل، النذ،لام هو السياسي نذلامهم ؤيؤون لنا، ما القوة من لما كان 
ينتقدهاأحل ولا باليرمقراطية، معجبون يكله العالم _قن الناسن أن يكيمآ ورأيس، العالم 

الغربلأعداء بالسيئة حتى مهار الغربي اسمي الميهالنفنام فد^ا'ن أنفهممهم، الغربيون إلا 
النذلامأن كذلك، ؤيدعون يغرهم، وهذا يحتذي، أن ينبغي الذي النموذحي النذلام هو 

أنبثميدون البشر جميع وأن • الاقتمعادية الناحية من أقؤياء جعلهم الذي هو الرأسمالي 
العقلاءمن كثير هنالك لكن مغرويين، تجعلهم التي الأسباب لديهم فهم بهم، يحتذوا 
الحالقعن الحياة هذه .ق الأسهاسية الأسمتلة ؤإر ، هذاوراء ما إلى ينغلرون منهم، 

سببفان ~ جميعهم ييكونوا لم إن ~ يسيلمون ممن وكثير حقوقه، وعن وتعالى سبحانه 
للخالقيشون أن يمكن بأنه اقتناعهم عدم هو الإسلام إلى النصرانية من انتقالمم 
مجموعةأخرجه الذي كالييان موضوعيات بغير يتحدلث، منهم كثير هنالك نعم )ولد(، 

مننوع فيه فعلا وهو العرب، الثقفثن من مجموعة عليه ورد ١لأمريضياتي، الثتفثن من 
نوافقضمتحن لمم: وقالوا الألمان، الثقفتي من مجموعة أيفعا عليه رد وفد الاستعلاء، 

الأ،عامانضد حرياشم _ق بها تلترموا لم لكنكم ذكرتموها، التي الخلقية القيم -ق 



الأJرياءيقتل وأن نيؤيورك —قن ١لآJرياء يقتل أن بين فرق من هناك ولمس أفغانستان، ث
أفغانستان.

الصراع؟هدا تعنير انميهيونية للعركة دورا تلحفلون هل الرياْشت 

علاقةل4 ما كل مقت متخصمبن أنفسهم نصبوا اليهود بعض جعفرت الدكتير 
الإسلامعن ؤيقولون شديدة، إخافة المسلمين من الغربيين يخيفون وهم بالإسلام، 

صحيحا.كان ليته نقول لحن كلاما الإسلامية والحركات 

إنفيه: قال بحثا الإسلامي، العالم شؤون —قن متخحيص وهو أحدهم، مختب وقد 
قيادتهاؤإن ، بأسماء واحدة حرضة الحقيقة _قن الإسلامية الحركات طل 

لينان.مقت الله نصر حسن والشيخ السودان —قإ الترابي حسن المضتور هي العليا 
وراءوهم الشاري، من متعحيبة جماعات هنالك اثمهيونية الحركة إر وبالإضافة 

بأنالأمريضية المؤسسات من وغيره الضونغرس إقناع على ؤيعملون الإسلام، تشؤيه 
البلادأكثر من أظنه أني مع للأديان، حرية فيه توحد لا بلف أكثر مثلا السودان 
السياسيةالقيادات تؤلب الض هي الجماعات فهده النصّارى، مع الأمر هدا مقت تسامخ؛ 

الدينية.الناحية هو والسبب د^السودان بلد صد أمريدكا مقت 

*إالرسمية المؤسسات —قت ؤكييرا نفوذا لليهود أن حديثا صدر بحث ذيكر الرياْس• 
السبلبشتى يعملون وهم يهودى، أصل من هم الغرب ه العلماء غالبية وأن أمؤيلكا، 

وايسلخين؟الإمهلأم صورة لتشؤه 

صنيلةنسبتهم لأن اليهود من غالبيءتهم بأن يقال أن به المبالغ من جعفر: اكضتور 
عددهم،نسبة من أكثر العلماء مقت نسبتهم لكن الغربية، ااشعوب بالنسبة جدا 

دولةصد اليهود من جماعة فهناك واحد، رجل قلب على ليسوا كالاخرين واليهود 

هيليست الصهيونية أن ؤيعتقدون للدين، مخالف شيء هدا أن ؤيرون نفسها، إسرائيل 
منهمكثيرا أن كما المين، ثوب لمست علمانية حركة هي وإنما دينية، حركة 

الانتسابمع الميني الانتساب فيها احتلط اليهودية لأن دين، بأي يوْنون لا ملحدون 
_قنالمومين من كبير عدد فعلا وهنالك جنس، كأنها اليهودية فصارت العرقي 

وهؤلاءتايمر، نيويورك مقت الكاتب سفاؤيام ويليام أو فريدمان مثل الإعلام مجالات 
لكانؤإن أوروبا مقت أما المتحدة، للولايات بالنسبة هدا مطلقا، تأييدا لإسرائيل مؤيدون 



ضصبمصاسمم-ساسم-ساشراصصص

تسحيفةمقالا فرأت ومؤخرا ، _قن مما بكثير أقل لكنه تأييد هنالك 

إسرائيلينتقد من ضل يتهموا أن يريدون ١لآمريضيا٢ن إن كاتبه: يقول الاندبنديت 

كبير.خطا وهدا السامية، بمعاداة 

منمضايقات أي كدعاة لضم حدثت هل سبتمبر هجمات بعد 
الآمريكياrن؟

 Jبشكلتضييق هناك لكن الدعوة، مجال _ق تضييقا نليظ لم جعفر: اللاضتوا

وهىالصمحف، ئن ضثيرا ساقش الش السائل من وهده وغيرهم، االمدامين على عام 

تضييقهناك نعم الأن، عندهم كبيرة مشكلة وهده والحرية، الأمن بثن الوازنة قضية 
هداتقل لا لك: يقال أن بمعنى الدعوة سمح ليس لضن المسلمتي^ على خاصّة بصفة 

الخطية.هده تخطب لا أو الكلام 

أمردLكا—ا الأسلامية المؤسسات بعض طال الدي التفتيش عن ماذا إذن الرداْست 

موخرأ؟
الالأمؤيضة الأجهزة أن على -٩ ١ ١ حوادث بعد هلهر كما يدل هذا جممر: الدطتؤر 

قؤيةصّلات ت ا ذ مؤسلأ.دة هناك تيكون أن فءماد^ن ، بJنها ضما يكشرا نتعاون 
أخرىجهة تأتى ذلك بعد تم ، للحضومة بالعمالة اتهامها لدرجة الأمؤيكية بالحكومة 

يافتتعرض الأخرى ض.الجماعات إسلامية جماعة وتعتبرها ال>د^ومية الأجهزة من 
هدهمن أخذته ما ضل أعادت الأمريكية الحكومة لضن والتضييق، بالتفتيش 

منيخافون ما أكثر والأمريكيون والصائرة. للتفتيش تعرضت التي الؤسسات 
الإرهابالنطمات هده تمول أن فيخشون ، طائلة أموال لديها التي الإسلامية المنذال4ّات 

لأمؤيكا-المؤيد بمفلهر ظهرت ؤإن حتى لعالم اؤ 
تنزعجألم الإمسلأم،  'إيكبيرة مجموعات دخلت /سبتمبر  ١١بعد الريادس٠ 

ذلك؟من الأمؤيكية الحلكومة 

قبلوحتى ت بدلك تصرح لا فهي انزعاج هناك كان لو حتى جممرت الدضتؤر 
د^وندوليزاالمومى الأمن لميوون الأبيصى البيت مسسسمارة عيرفت ا فقد /سبيمبر ١ ١ 

فلابدصحيح، وهدا المتحدة، الولايات ث انتشارا الأديان أسرع هو الإسلام بآن رايس 



^سأثثثأ«ثثثإممثثثءثو؛ن[1تثتثثثثتثث؛
سسمبرحوادث تكون وربما يفعلون؟ ماذا لكن يم بالنسة قلق مصدر يكون أن 

محالة،لا قادم التضييق أن دائما أظن وضنت المسلمثن، على للتضييق فرصة أعملتهم 
أنيخافون لأنهم الدعوْ.' نشر على ؤيعملوا الفرصة هذه ينتهنوا أن الدعاة لبعض وقلت 

أبدا.يهاJلوذه لا ما وهو الداخل من وتنافسهم وتهاجمهم الأسلامية الحضارة تائي 
الإسلامي؟العالم وبين الغرب -4، الدعوةحؤية بين مقارنة لنا عقدت هلا الرياض: 

وهموللباطل، للحق لكلمة حرية هناك أن معروف الغربية البلاد هن حعفرت الدكتور 
فرددنا1 ديننا بنشر لنا تسمحون لا فلماذا لينضم، بنشر لضم نسمح نمن لنا؛ يقولون 

يميصلح النذلام هذا أن يعتقدون هم المسلمين، على منهم تفضلا ذلك، يفعلون لا بأنهم 
والشيوعيينوالشواذ والعراة للبوذيين يسمحون للمسلمين يسمحون وكما ؤيفيدهم، 

وعلينان۵لامهم، هذا المسلمين، على منهم تفضلا ليس فهو الشي۵لان، يعبدون لمن حتى 

ينوخاصة الإسلامي، العالم هت أما الحق، إلى الدعوة 4، هذا نستغل أن تحن 
مفتوحةالدعوة حرية تكون أن يمكن فلا بالدين الاسدمساك من نوع فيها التي البلاد 

إلىالمنتسبة البلاد بعض هناك لكن الغرب، التي-4، الملريقة بهذه الأديان كل إلى 
منأسوأ هذا ين أنها الموكل ومن الممحيح، الإسلام إلى الدعوة حتى تحارب الإسلام 

لغيرهيسهمح كما الحيحيحة، المعوة هذه إلى يدعو لن يسمح الغرب لأن الغربية، الدول 
الدعوةعلى وتضييق الباطلة عوات للي السماح هنا لذ^ن الباطلة دعواه إر يدعو أن 

الخق.

؟أمريكا هن اكعاة من كبير عدد هناك هل الرداْسة 

فيهبْللاقة الإنجليزية ؤيتكلمون دينهم يعرفون الذين اكعاة عدد حممر: الدكتؤر 

شديدة.معاناة ذللث، من نعاني ونمن، ' كبيرة ندرة 

لتشؤيهشديدة حملة يواحه الإسلام وأن حاصة ، إشكالا ذللت، يسبب، ألم الرياْس* 
الجهود؟ض الكثير يسهتدعى الذي، الأمر ، صورت4 

كانواالذين ١كعاة بعض يتتمضن لا قد و اليكثير، سبب، نعم حسرت الد،دكتور 

الإسلاميالعالم وعلؤ، نتقدير، أحمس 4ن عددهم يقل، أو القدوم، ض المواسم 4، يانتون- 
سواءالأصلي؛ن،، الأمريكيثن، االم،لمثز، علح، جهودنا فلوركزنا هناك، السلمثن( يعين أن 

ودعمناالإسلامية البلاد 4ء التعليم أبواب يم وفتحنا المعود أم البيض من كانوا 



بحوله- عحاضراته ب 4قالأمم — سيرته إددياسا جسوشيخ تق؛ةثدثتةةةةو^^^اثةثةثدممةممةثث؛ةةة؛ةث؛ةةةة: 
فعلاوهناك دعاة، منهم تخرج أن يمكن حينها بهم واهتممنا التعليمية مؤسساتهم 

قبهم الناس اهتم لو فحبذا ، حداقليل عددهم لكن منهم، المنانين الدعاة بعض 

_قنللمسلمين عونا سيكونون بل فقط، الإسلام إ يدحلون لا فهم الإسلامي، العالم 
الصهيوني،اللوبي من تشتكي ما دائما المسلمة الجالية لأن الأن، السياسية قضاياهم 
الميهيوني.الأوبي توازى كبيرة ضغط قوة هؤلاء يصبح أن فيمكن 

منهاواحدة وكل الإسلامية، والجماعات الطوائف من العديد الغرب ه الؤياض: 

عنالغربيين أذهان _ق حلحل؛ ذلك يخلق ألم ضورها، بحسب الإسلام نشر على تعمل 
الإسلام؟

الإسلاميالعالم أمراض هي هده لطن ، ضبيرi حلطا يسبب طبعا حعقر: الدكمر 
إلالدعوة عرقلت الجهات هده بعض وفعلا السلمون، إليه يدهب مكان طل إر تنقل 

لكنيقلت، لما مناقضا آخر كلاما فيقول عيرك ؤيأتي كلاما، تقول فأنمح الإسلام، 
سني.تيار هو العام التيار أن أظن 

الغرب؟—ق، كبيرا قبولا الإسلامية الدعوة تلقى أن —قن نأمل ، ٠١٥؛الرياْش 

وأناسنؤيا، يريد الإسلام انتثار معدل فإن حامية، أمريكا _قت حممر: الدكتؤر 
أمؤيكا._ق الإسلام بمستقبل حدا متفائل 

حديد؟فقه إر حاجة الغرب.هن الإسلامية.هن الأقليات أن تعتقدون هل الريامر،: 
وليسأفضل معيشية حياة لتأمين الغرب إر ذهبوا المسلمين غالبية جعفر: الدكتور 

هلندري )لا يقول•* بعضهم إن حتى أبنازهم، يضيع أو يضيعون هؤلاء ومعفلم للدعوة، 
الإسلام(..هن ندحلهم الدين الآمريضيين عدد أم أكبر نفقدهم الدين الأطفال عدد 

بمعنىالنوازل، بفقه يسمى ما هناك لكن فيره، أو أوروبي أو \صأ=كي فقه يوجل ولا 
الوقت.هن الأقل على الإسلامي، العالم -هن متيل لما يوجد لا حالات هناك كان إذا 

قالواوالعلماء الإسلامي، للدين بالسبة مستمر شيء فهدا نفلر، إل وتحتاج الراهن، 
الإسلاميالعالم أتتكان.هن سواء محدودة، غير والنوازل والحوادث محدودة النصويس إن 
العلميبالاجتهاد إلا الإسلام يجدد فلا دائما، الاجتهاد من بد لا لدلك الغربي، أم 

للنحيوص.الأقرب الإجابات يتحرى الدى الميحيح 
٠٠^



إ؛ثثإ1مممم1وذاتثثثثثثثث1ئ؛111ثإثإثثثثإثثإإإإإ1ممممثأ1ثثئإادهس مع.سرثيخ حوارات 
الآح>يثاثحوارعع أيفص ؤالأ متقيدا ثست 

اميمحثامن ؤابعادي الآخرين الحوارمع أرمهض ولا متقيدا لمت إديسى؛ جعفرشيخ 
المعوده.ضد السيئة الصلة ضمن يدحل 

ايهسةإسماظيد،سممد.٥^١٠• \لآوسئ. \نشوه صمفة 
 •V!٩١٩فو\سلآأأ1اهمبمامأ'أس.

ازباض

-واشنملن؟ ث الدبلوماسية التأشيرة منك سحبعح لماذا بداية الأوسط،: ^٠.^^ ٠١ 

زعمتالتأشيرة ألغعت، الش الأميركية الخارجية وزارة أن علمت جعفر: لدكتور ا٠ 

الأعمالمن لي يدكروا ولم الدبلوماسية، الوظيفة مع تتناسب لا بأعمال قمت أنني 
هداومخل ألقيتها، الش والمحاضرات شهيتها الش والندوات المؤتمرات ضثرة سوى 

أتقدمأن الماسة بهده لي واسمح الممدة. الولايات إر ذهابي مند به أقوم ظللت عمل 
كلماتمن به تفضل ما على بواشنملن السعودية سفير سلط_ان بن بندر للأمير بالشعكر 

لمالكان والش والإنمياف، الوفاء روح من نفسه -ق ما على دلت التي والتوضيح الثناء 
كلها.الله بلاد ف ومعارفنا وأصدفائنا أهلنا على الأثر عظيم 

واشتحلن؟سقن به تقوم >كست الدي العمل طبيعة ما الأوسهل،: ٠^٠ 
منمبتعثأ المعدة الولايات على أتردد  ١٩٧٤عام مند ظللت، جعفر: الدكتؤر *؛٠ 

للمشاركةباز ابن العنين عبد الشيخ من أو بها أعمل كنت التي السعودية الجامعات 
افتتحتاوعندما السعودية، بالممفارة صلش بدأت ثم ومن بالدعوة، تتعلق أعمال _ؤن 

منغيري مع كلفت والعربية الإسلامية للعلوم معهدأ المحارة مع بالتعاون الإمام جامعة 
علىدبلوماسية تاشيرات جميعا وأعطينا به، للعمل ارعودلأن وعير المعوديين الأساتذة 

وزارةوك.انت بالإسلام. المعلقة بالبحويثر مختضا وكنت، نحملها، التي بلادنا جوازات 

هدا.بضل علم على الأميرد^ية الخارجية 

•وسابقا؟ مئالما تحمله الدي الجواز نؤع ما الأوس^^ل• السرإى  ٠٠٠
ليوليس ، سودانياولا سعوديا لا دبلوماسيا جوازا احمل لا أنا جعفرت الديمحؤر  ٠٤٠

إنهبل لمهمة، دفعا لا لحقيقة بيانا هدا أقول إنما وأنا المودانية. جنسيتي غير جنسية 



بحوته■ سامراتع مقالاته ~ سهرته إدديسا جعقرشيج ةةمةمةةةمةةةت^^^أثةة؛ةةةة؛؛؛تةةثثثةةةة؛؛؛ة؛ 
عانمامنه واستقيت عمرى، من طؤيلأ زمنا فيه قضيت بلد إلى انتسب أن ليشرفني 

هدهمثل _ق شرطا الجواز حمل يجعل لم لله والحمد ومعارف. وصداقات وحبره 

العلاقات.

٠التأشيرة؟ سحب بقرار أحطرت متى الأوسحل؛ الشرق  ٠٠٠

شهرمهلة وأعطوني البارك، رمضان شهر بداية ث ذلك كان جممر: لدكتؤر ا٠ 
البلاد.لغادرة 

للمعهدتقدمه د^انت الدي الدعم أوقفت واشنهلن أن صعحيح هل الأوسحدت ٠؛. 
به؟ارJاJاطكا بسبب فيرجينيا _ؤن الإسلامي 

زالوما الإمام، لجامعة تابع لك قلت كما العهد دعم؟ أي جعفر: لدضتؤر ا٠ 
عفليم.بعمل يقوم لأنه والتوفيق الاستمرار له لى تعا لله ا ونسال عمله، صل يوا 

الدبلوماسميةالتأشيرات سحبت السعودية السل۵لات أن صحيح هل الأواسط،ت السرق *ت* 
٠الدينية؟ بالشؤون تتعلق مهام أية عن السفارة لإبعاد الخارج الم-عودلأن.L، الدرسبن من 

قيامهمأجل من تم ذلك أن يصرحوا لم أنهم هو أعلمه الدي جعفر• لدكتؤر ا٠ 
فإنوليلك الدبلوما،سية الهام مع تسامهب لا إنها قالوا وليكنهم دينية، بنشاطات 

عملهم.تناممب أحرى تاسيرات إلى ستنصر تاشيراتهم 
نوعإلى تدعو أميريكية إسلامية موسهسات مع تتعامل أنك اتهمت الآواسطت ٠^٠ 

٠ردك؟ ما الإسلامي الفكر من متشدد 
الواصماتصور على تعتمد نسبية أومحياف التشدد وعدم التشدد حعقرت الدد^ثتور *؛٠ 

افهأوحاه الذي الحق هو دينه يرى من كل أن هو الغربي المكر -4 الساند إن للأمر• 
شتهدا استفلاعته، بقدر وسلود^ا وعيادة نصومعا الجد، ماحي لدلك ؤيأحده تعالى، 

سائرعلى يصدق إنه ثم عرفوه، الذي الدين حسب - يرون لأنهم متشدد إنسان رأيهم 
بعده،جاءت عصور ئقافات على يفرض أن ينبغي فلا عصره بثقافة متائر أنه الأديان. 

الوقائد الثقافات على حكم عندنا وهو السائدة، للثقافة تابعا عندهم تسار فالدين 
معالحوار يرفضون الدين من ولممت متشددا الإسلامية بالقاسس أعد لا فأنا تابع، 

عقلانية.ومعادلتهمبطؤيقة الأحرين 



مم1ثثثثثء؛ممممممئوذاثتثتثتثتتتث؛
ءاف.الأميركية ألماحث قبل من لتحقيقات حصعت أنك ذكرت الأوسط: لشرق ا٠ 

.بالضبط؟ معك جرى ضاذا ، سى!( بى. 

_قكانوا معي و-حققوا سألوني من فمعظم حدعت لكنني نعم، جعفر: اJلظتواJ ٠؛• 
آخر-ق ذلك وكان عرفت، ولما الخائرات، رجال من أنهم أعرف أكن ولم المطارات، 

وأناستجوابي، _ق لهم حق لا أنه علمت لأنتي أجبهم لم بريطانبا، من قائما لي يحول 
مقنمم حق لا أنه القانون رجال بعض من علمت بل الخارجية، بوزارة هي إنما صلتي 

حهليستنلون الغالب ه ليكنهم ذلك، يم تبيح بوثيقة جاءوا إذا إلا أحد أي استجواب 
منلك ذكرت ما أسلتهم تتعد لم بها• يورطونهم أسلة فيسألونهم بالقانون الناس 

مند^نت إنني تعلمون إنعكم لأحدهم فقلت مرة ذات غضبت وقد وندوات، محاضرات 
مراسالوسهدما حمعة حطبة  'ق ٢٠٠١)أللول( سبتمبر ١ ١ ٤ حدث ما انتقدوا من أوالل 

علىحريصا لست أنا بالمناسية له قلت ثم إنء إن ؛اسي منها مشهورة تلفريونية قنوات 
مادية.فانية أي منكم أستفيد لا وأنا بلدكم، ا البقاء 
يرتيملبعينه عمل أو معثن نشاط لديك هل السعودية، —قن الأن الأوسط: المدرق  ٠٠٠

واشنحلن؟الممابق بعملك 

لا.جعفر: الدضتؤر ٠< 

إلىالسفر هن الدبلوماسية التأشيرة سحب قرار يمنعك هل الأوسحل: السؤق  ٠٠٠
ثانية؟مرة واشنطن إلى السفر تنوي وهل عادية، بتأشيرة ولو المتحدة الولايات 

التأشيرةإعطاء أن تعلم ليكنك يمنعني لا الرسمية الناحية من جاشر• الدً^تور  ٠٠٠
لأنلدلك آسف وأنا المتحدة، للولايات الدهاب ق - الأن أفضر لا أحرى، لشروط يخضع 

الشعوبأقرب يكان وربما الأسلامية، للدعوة البلاد أححيب من الأن هي أمير٩كا 
نفسه_قت يجد بها احتفظ من فضل الفهلرة، دين هو والامملأم الفطرة، إر الغربية 

الموقفبثن يخلطوا لا بأن الدعاة إحواننا أذكر ما كثيرا وأنا يعرفه. حلن به راحة 
الأميركيةالأمة من الموقف وبثن تلك أو السياسة وهده تلك أو الإدارة هده من السياأ،دي 

النفوسهم —ق رصيد على تقوم الناس إلى دعوتنا إن غيرها. أو اليابانية أو البري۵لاانية أو 
لقدأحد. منهم أسلم لما الأمم الخير—قن من الرصيد هدا وجود ولولا منهم، أمة منه تخلو 

الفأنا غريرة، صداقات بها ود^ونت وثقافة علما منها واستقيت مدة أميرد^ا ٍقت - عشت 
أهلها.طل تحو بمرارة شاعرأ ولا فيها ما لضل ضارها منها أخرج 



ضمحإدصاسرص-ثسم-سضص-صص

والندواتالمحاضرات .4، كنت التي المواضيع طبيعة ما الآوسط■■ ١^٣^، •٠٠ 
.أميركا؟ 4، تقيمها كنت التي 

القان_i' سواء بالسياسة يتعلق بسيط وجزء إسلامية أغلبها جممر؛ لدكتؤد ا٠ 
وغيره■أوالإسلامي العربي أو الأميركي 

المياسةوالندوات المحاصرات هدء -4 تنتقد كنت هل الآوسط: الشؤق  ٠٠٠
الآميردكية؟

ولكنالأميركية، للمياسة الأنتقادات بعض أوجه كنت نعم، جعفر: الدضتؤر >♦ 
4،سموا، الأميركية الماحق 4ن يحدث عما الأمير؟؛كيون يقوله مما أكثر ليس أقوله ما 

المحاضراتضل 4، المياسة عن أتحدث لا وأنا الخارجية. أو الداخلية المياسة 
والندوات.

.هناك؟ ألقيتها محاضرة آخر ضانت، متى الآوسط،ت ^، ٣١١♦ت♦ 
باسبؤع.إبعادي قبل جعفر: الدضتؤر *؛٠ 
تمارسه؟.الذي النشاط هد.ا على صريح اعتراض أي وجدت وهل لأوسط؛ ا ❖
العملهدا بمثل تقوم ألا ؤيجب دبلوماسي أنت لي قالوا نعم، جممر؛ الدكتؤر  ٠٠٠
ثنالمحاصرات ه هي. رحض،ر الدي العدد إن الحقيقة و4ت النامس. آلاف، به تخاطب الذي 

واكلمبمن.العرب، من شخص ٢ • او• ٠ • بين ما يتراوح الغاليب 
بسببضان الدبلوماسية تأشيرتك، إلغاء أن صحيح ومل الآوسط،؛ الشؤق *ت. 

الأميركي؟القانون 4ن التغييرات 
ذلكأن أعتقد ولا ارببا، عن ض،يحون لا دائما الأميركيون جعفر: الدضتؤر ♦؛♦ 

المعودية.مع الحاصل التشدد إلى ذللئ، ترجع أن يمكن ولكن القانون، 4، تغييرأ يتطلبا 
.أميركا؟ من إبعادك وراء بأنها بعينها جهات تتهم هل الأوسط،؛ اا،،درق *؛* 
الوقت،4ن الأقل على عنها الإفمماح أرفض ولكنني نعم جعفؤ.؛ الدضتمحد *؛٠ 

سوزانالأم|ردععة، الم،حاف|ة أن هو الخحيومن هدا ثن أفوله أن حب، I وما الحاصر، 

معيتجري أن طلبت، بوست،أ •واشنملن ميدق إبعادي.4 قرار أوردت المح، سميث' 
والملممين،للإسلام بمعاداتها م٠روفة م،عافية وهي رصتهتا، أنني إلا ْيحافية مقابلة 

انمياjة.يهودية أنها وأعتقد 



^صثأثثثإثإثثثثث:ثثهذاثتتتثثثت!ثث؛
اثديهقراشخاإشكاثيات 

JjlJLJij الإسلأمء
اهجيفذ\ة في \دكذؤرحسم حلآ\رمع 

-هؤ\رهياظة د>ذ\،دئ في 
معنى_ق بعضهم يقول كما مشكلة عنده إدؤيس شيخ جعفر س/دطتور 

حل،أنها يرى ولا الشعب،، حضم هي الحالية الويمقراهلية أن يرى لا فهو الديمقراْلية؛ 
مفهومكهو فما للويمقراشن آخر مفهوم إدؤيس شيخ جعفر الدكتور عند وبالتالي 

للديمقراهلية؟

أعرفهما معظم أنا هذا والرأي أنا، مفهومي ليس الحقيقة والله ; جعفر الدضتؤر 
الإسلاميةنظري وجهة إليه وأهدف4ت، ، غريياتي لفكرين قرأته مما هو الديمقرادلية عن 

الديمقراطيةإن يقول الإذجلير ا1فاكرين أحد سممت، الأن بدأته الذي ائوتنعؤخ شن فمثلا 
معنىلا طنانة يكلمة ممارن، يقول بوش دعاية سئما ولا السهياسية الدعاية السياسة بفعل 

ئصلعةرأيي شن فانا ، ديمقراطية يسميه الحكم شن شيء يعجبه إنسيان كل ومعار ، ما 
،بالديمقراطية نعنى ماد1ا على نتفق أن يحسس يخالفنا ومن يوافقنا من ال،همتمعثن إخواننا 

معظمهدا الشعب حيكم معناه اللغوي معناها ففي يونانية لكلمة هي أولا الديمقراطية 
هدايقول بصورته شاهدته أنني لولا والله القداشن، الرئسن إلا هدا يقولون الناس 

علىجلس من يعنى كرسي( )ليما معناها عربية كلمة أميلها قال معدقمت، ما الكلام 

هوثم اللغوي، معناها هدا فالويمقراطية ، أبدا عليه من يقوم آن يحب لا الضرسي 
أرجووالفلاسفة الفطرون الكبار منفلروها عليا< يجمع أقول أن يمكن الذي العني 

قكؤيةمسألة هذه لأن السياسيون; يقوله الذي بالكلام يغتروا لا أن الإخوان من 
أكثرممكن السياسة شن مهم سزال عن تجيب، المعنى بهذا الديمقراطية لأن كبيرة؛ 

الحكم؟يكون لمن التاريخ طوال الناس يم،-ألا< دائما سؤال وهو ، أيفعا السياسة من 
قالللبشر، أنه، معروف، التنفياني التنفيذي، الحكم ليس التمسربع بمعنى الحكم 

ماتنفيذيا حاضما يكون أن للشعب يمكن ما قال روسو جالئ، جان ايثمهور الشكر 

ةpذiوكذا كذا أو وزرا؛، أو ملولئ، أو جمهورية ء روسا كلهم يكونوا أن يمكن 
سوالهذا لمن العليا؟ التس،ريعية السليلة تكون لمن هو فالسؤال التشريع، بها القصود 



«تاسم-ساشراتم-وحيثمسرص ^^؛_l حعترقيخ ؛ثثثثثتث^^ltوذاثثثث^ثثثثثثتثثثثأثت^ثثtثثث مدعسغغغممغغا
إجابتها،هده للشعب، هده إن تقول الديمقراطقة الأهمية، غاية  'إهدا 

.غيرس-يمأو مسلمآ كان سواء إنسان لكل جدأ واضح يكون اكس بهيا الديمشراية 
يعنىالتشؤيع، انمكم القهار: الواحد لله؟ الحكم لن الأسلامية الإجابة تخالف أنها 

يقول*وتعار سبحانه الله لأن لماذا ضفر المفهوم بهيا كفر الديمقراطية المفهوم بهيا 

أنيريدون يظك من  Jjjiومآ بمك اتزو بنآ ،١^ ض. نزعنون م.رتت>  Jjر ثم 
حكمفضل الله حكم مقابل _ق جعله فالطاعون [، ٦٠;]النساء آلطئعوته إل يتحاكموأ 

منحرب حكم كان أو دكتاتورا الحاكم كان سواء طاغوت هو الله أنزل ما بغير 
ليسأنه دام ما المهم نيابية، مجالس حضم كان أو أغليية حكم ضّان أو الأحزاب 

يؤمنإنه يقول أن السلم للإسان يمكن لا فليلك الطاغوت، حكم فهو الله 
حدودئت ديمقراطية أؤيد أنا إنسيان لى قال إذا ليكن المعنى، بهيا بالديمقراطية 

لففليمنه جزء معك خلامقن الدين أصول ق - يطن لم معك خلاه له ساقول الإسلام 

الغربقيدها هده الديمقراطية يقول معقوله حجة عندهم الناس بعض هناك يعنى 
كماوالسنة بالقرآن أقيدها أن أؤيد أنا الدستور، هدا حدود ه الديمقراطية يدسانير، 

الشيالديمقراطية أقول أن أؤيد وأنا الديمقراطية يقيد دستور عنديكم أنتم أند^.م 
•وسلم عليه الله صلى الرسول وسنة الله يكنتاب حدود ه ديمقراطية هى أريدها 
مجتمعاتهمتناسب هى إذا يعني نعم لجتمع؟ مجتمع من نختلف الدساتير وهده _/ 

أنفلممتهم؟أو 

والضلالالكفر لكان وإلا يناسبهم، أنه يعني الناس يختاره شيء كل ما لا لا 
تقريباالديمقراطية ه الناس تعجب التي الأشياء ضل اختاروه، الدين يناسب والفسوق 

لماذاقلتء، الذي الكلام لإخواننا أقول لدلك فأنا الدين ه أصول لما كلها يعني 
تطبقهالا ضنت إذا طيب ، نطبقها لا تحن يقول ه عندك هده دام ما الشرف هدا تعطيها 

دمتما النظرية ه ليست فمشيكلتك ديمقراطية لأنها تطبقها فلن الله عند من وهى 

مبدأه ما يعني ، وضدا ضدا ؤإر دضتاتوؤية إر الحكم وحولت عندك الق، كتاب 
يختارونه،الدين هم الناس الناس، يلزم باطلا أو حقا د^ان سواء لدنيا اه 

حريةذ^اإمة ه ما لأن بلى ؟١ تعبير حرية الإسلام ه ما التعيير حرية مثلا فالديمقراطية 



^^قهممسصء!؛ثثثثثثث«ممثتوذإ؛:؛؛ثثثوث!ث؛قيح!ئئٍص جسم مع 
يميرفأن حق له إنسان لكل يعنى الأصملية بالبراءة يسمى ما على قائم الدين لذ^ن 

أسألأذهب سيارة أشتري أن أؤيد أقول ما أنا لا، الدين قال إذا إلا الأص-لمة بالبراءة 
أناوالتطبيق النفلرية بين أميز أنا ، هدا قال ما ربنا أو، مرسيدس اشتري له أقول العالم 
يطبقأن يمحكن ولا أصملأ طبق ما مبدأ أنها النظرية الديمقراطية عن كلامي معظم 

الدىمن أدرى ولا الشعب من استقوا أنا، كلامي ليس أيضا وهدا طبق اليونان -4؛ ولا 

سدسالحق ليم كان الدين والأجانب، والأرقاء واكقلمون النساء كل استثنوا استقى 
أنهملنفرضإ وقلت حسبت أط يجتمعون، المنة -4 مرة أربعين يجتمعون هؤلاء الشعب 

منهمنصيبه واحد لكل وجدت حسبت أنا ساعات عشر الساء إلى الصباح من يجتمعون 
أنأحر كلاما له وأضيف دال دكتور الديمقراطيين النظرين كبار أحد قال ثانية 

يستمعونوالدين يستمعون والباقين فقط القادة الحقيقة _ق هم كانوا يتكلمون الدين 

هدهفالصورة ، ضداأو أصدقائهم أو أوأقربائهم أهلهم من الغالب -4 كانوا ويتابعونهم 
منالديمقراطية هي الثالية الديمنراطية مطيقة، غير الناس ذهن -هت الش المثالية 

حكم،نظام تكون أن يمطن لا فهده كلهم الناس يجتمع التي مى النظرية الناحية 
الأمريكيالدستور وضعوا الدين من مخثير -هن تعجبني التي الأشياء من أنا وليلك 
النموذحنريد قالوا ما دستورهم يضعون جاءوا عندما عقلاء أناس منهم كثير كان 

الديالشيء تختار أن نريد ظروفنا وهده بلادنا هده قالوا الفلاني النموذج أو الفلاني 
قالد^ادا قال بعقلهم الديمقراطية هو لمس يناسبنا الدي هو فهدا معنا، يناممب 
نظامنافإذا مباشر، حذ^م لمس وحلكمنا المباشر الحكم الديمقراطية بعضهم 

نظامنفنامهم سموا الدي يمحكن لا لأنه قالوا ديمقراطيا وليس نيابي جمهوري 
لميتهي إذا مباشر غير لكان إذا لكن مياشرة غير ديمقراطية ديمقراطي، 
ديمقراطية.

أسموهمما يخشون بأنهم قالوا وغيرهما واشنطن لئيمان قالوا هم لضن س/ 

الأغلبية؟باكطتاتورية 

القالوا أولا عقلاء كانوا منهم كثير كان إلهم أقول لذلك كثيرة قيود وضعوا نعم 
وحع^مالنواب عن إلا يطبق يمد^ن ما ملايين ساضالها عدد بلد —قت أمحألأ يمحكن 
حطمهدا ضّان إذا آمريحكا -هن إحواننا لبعض وقلت الشعب، حطم ليس النواب 



ضبإدس.سص-ثسم-ساضامسمد4

أعرفلا أنا ؤإذا عارف يكون الشب من واحد كل إذا الشعب 

وصم،ا.أنا يكون 

الديمقراطيةالأسلاميون أيها انتقدتم إذا يأتي ما الإسلاميثن على يعاب الذي سم 
الدطتاتورية؟إر تدعون فأنتم 

سبعانمالله بحيثم أرصي أنا الفرد، ^،^٠( أرضى الشعب حكم رضيت ما أنا إدا 
أنأليد أنا كدا كدا نمكم ضيف اأنذأ-ره الناحية عن نتكلم الأن نحن وتعالى، 

نطيقهالا تقول لا عندي هي الديمقراطية مقت الناس يؤيدها التي الأشياء بعيس لك أقول 
مثلاكلها الديمقراطية نظام نطبق لا ربما دبمقراْلي نظامنا قلنا إذا حتى 

القانونحضم تطبيقا وجدت هل أخي يا بالله القانون، حكم يسمونه ما التعبير، 
قانونحذ^م أي ، يدها لقطعت سرقت محمد بنت فاطمة أن لو يقول رسول من أد^ذر 
آخذأن إل أحتاج لا أنا فهذا طيب العدالة، حضم هو القانون حضم هدا من أكثر 

كلاماأراجع ضنت اليوم منه، القانون حكم آخذ أن إر أحتاج لا منه، التعبير حرية 
الحج_قن كان إنه قال عوف بن عيدالرحمن القابلة أحل من أراجعه مدة؛ قبل قرأته 

عمرمات قد لو قال فلأن عن أكلمك الوتن لأمير وقال رجل وجاء عمر مع وجالس 
الناحيةمن نفلر فلأن أبايع كمان أنا بكر أبو عمر بابع ما مثل فلأن بايعت لقد 

أنيريدون الدين هزلاع فمحدرهم بالناس العشية مقت قائم إني عمر وغضب الشكلية 
ولاهو يبايع فلا الملمين مشورة من عير من رجلا رجل بايع إذا ؤإنه حقهم يغصبوهم 

يربطهاالتي الأشياء فبعض منهم، هدا اخد أن أحتاج لا أيضا فأنا بايعه، الذي يبايع 
أتتله شال شعبا أن نميور الشعوب هده احتارته الدي هدا بالديمقراطية أيهما النامس 

أحطملك تقول لا الديمقراطية محتوى، فيها ما فالديمقراطية لك الحكم حر، 
عماسأل لا فأنت وعلا جل الله مكان ث أنت لك تقول ٠ بكيا نمكم ولا بكيا 

اختيارالقانون حلكم نرلد التعبير حرية نريد قالوا هزلأء فماذا تفعل 
العندنا ناس وجاء أحزابا نرلد فقالوا البداية —قن أحزاب عندهم كّان ما الخاكم 

متعبالتقصير لأن التفطضير يريدون لا الدنيا -هت ولا الدين _قت لا شكروا أن يؤيدون 
الشعبأو الأمريظى الشعب اختاره ما هى عندهم فالديمقراطية جاهزا شيثا يريدون 

أناطيب لي، الحيكم قال الشعوب من شعب أن لنفرصن حتى يكدا الشعب أو الأنمليزي 



ديمقراطياليس حكمك أنت له تمول سنوات عشر دورته تكون أن الحاكم من أؤيد 
أربعيقولوا أن يحيدون الناس الأن سنوات أربع إلى عيرته سنثن سبع كانت فرنسا 

فأناالناس، ا.حتاره الذي هذا طبيعي قانون يعنى سنوات أربع قال الذي من سنوات، 
كنأخي يا بلدك هذه مسلمين غير الذين من حتى أمهلاء يكونوا أن للناس 

نوعليليي أختار أن الأمريكان فعل ما أفعل أن أؤيد أنا والله أصُيلأ إنسانا 

اختيارمثلا حتى عصرهم ومع ظروفهم ومع الناس قيم مع يتناسب الذي الحكم 
يكونهم؟ بها يختارون التي بالملريقة يكون أن يجب، الحاكم اختيار هل الحاكم، 

الديمقراطيةتعرفا أنعته د^ثيرة أشياء ؤهن بالطريمة مختلفون هم بهذا بالناسية 
إنهمالآمريكي الدستور ومهع تاييخ —ه قالوا بل كذا والأنتخابات التمثيلية الانتخابات 

قالوالأنهم الضوتجرس؛ يختاره الجمهوريث رئيس يكون أن البداية -A كانوا 
م،الح.غير وهذا ممالح هذ١ يعني مليون كم أدراه ما الشعب، 
الجالسيرفينمون الديمقراطية يرفهنعون الذين بأن آخر اتهام أيهنما هناك _/ 

الحكومية؟والموسمهات والتنويع والأنتخابات 
الديمقراطيةرفض أن اعتبر ولأنه بهذه، الديمقراطية ربطوا لأنهم منهم جهل هذا 

غيرهزه الانتخابات إن قالوا اليساريثن من الديمقراطية عن الداف٠اتي بعض يذه، رضنما 
لأنقال الوجاهة غاية _مح ورأيه أنسئهم الغرب كلام هذا الديمقراطية مع مناسبة 

يصلحونما ناس وفيه للحكم يمملحون ناس _قن أن تفترض هى الانتخابات 

ضانضما بالقرعة نعمل قال نفعل؟ ماذا طيب للثيعبا، الحكم إن تقول والديمقراطية 
أنأييد وأنا تحكم أن تريد أنمت، انتخابات _قن كان ما الامينية الديمقراطية سقن الحال 

لأنهاهذه البرلانات إر وانملروا قال حاكما. يصمير له يْللع والذي تختار أحشم 
الجامعاتمن التعلمون أكبر، نسميتهم المال أمهحاب سمية آن تجدون بالأنتخابات 

سيأتيبالقرعة معار إذا لكن ، النساء من أكبر نسبتهم الرجال أكبر نسيتهم وكذا 
،وكزاالجامعات خريجي غير وسيأتي النساء وستأتي الثمعب،، عامة من ناس 

الديمقراطية،مع يتعارض ممن هي بل الديمقراطية، لوازم ض هي ليسهيته فالأنتخابات 
غيرانتخابات،ض ديمقراطية هناك تكون أن يمكن لا أنه يقلن عندنا المقلدين لضن 

لماالوسائل السودان، _قن إخواننا لبعض الكلام هذا وقاعت، انتخابات نري،- أننا طلنفرض 



ب،م؛مم- ساشرامم - -ممالأته سرص ادهس■ جعمرسخ : 111ثتثثأثثثثث؛ثوكأتثثثثثثثإثثثإثثئئئإإإ؛ئ
لأنلماذا الناس كل فيها يشترك الديمقراية البلاد الانتخابات بالأهداف، علاقة 

انتخاباتيتد^ون فيكيف للسعب ليعس لله ال>ذ^-م قلت جثت إذا أنا هم، لمم الخيكم 

وسيلشفستكون ، الله حضم لتنفيد أجدر يرونه من يختارون الناس إن بحيث أضعها 
الحلفاءأن يحرجهم إحواننا من كثير للعضم بالسبة وحتى ، وسائلمهم عن مختلفة 

المديئة_قت الدين الحيحابة احتارهم أغلبهم بحي كله الشس، اختارهم ما الراشدين 
قالماذا الستة رشح عمر عندما أساس أي على لكن ، وكدا الأجناد روسا، وبعض 
ِكق؛؛الله رسول نو—قغ الدي النفر هؤلأء قال الشعب يمثل من أحسن هؤلاء قال ما عنهم 
ناحيةومن العلمية الناحية من الناس أجدر أنه أرى من أختار فأنا راض، عنهم وهو 

علماءيمول ضما أو القدرة عنده ما ولكن عالما الإنسان يكون أن ممكن لأنه القدرة 
الرسولأن السر هو وهدا قوة إلى يحتاج الحكم لأن الشوكة أهل من ليص المسيخن 

مسألةعن۵درية مسالة لسم، وهى عنصرية مسألت أنها يظنون والناس ~ قال، -ئ؟؛ 
تبعمؤمنهم لأن لقريس تبع الناس قال واقعيا" شيئا حضى الرسول لأن هده فريس 

تروحهده الحقيقة نحالص، لا فأنت، قاعدة هده بحى لكافرهم تبع وكافرهم لمؤمنهم 

لولطن الله، حكم ينفد يستحليع فما يردونه لا الناس قريس من ليس بواحد تأتي 
٠هدا عليها ينطبق فما قريشا تعرف لا بلد من ضان 

ويعداوذ^دا يعدا أليد ، هدا لبلدي أؤيد ماذا قل بالديمقراطية نفسيك Jشمل لا 
منه.بعدت أو منه اقتريتا أنا تقول نموذج لنفسك تضع أو ديمقراطية تسميه لماذا 

عندهمما إلى ينظرون وتاوُين مقلدين يكونوا عندما الناس الشورى مسألة 

إذاالشورى عندنا نعم عندهم، ما يثبه شيء عندنا تحن هل يمتس هدا الأحر بنفل،ارات 
منجرء الشورى الديمقراطية هى ليست الشورى لضن ديمقراطية، عندنا تحن 

إذالا شورى؟ كله بالإسلام الحكم هل إسلاميا بديلا وليست الإسلامي الحضم 

الغربيتيبعض وبالمناسبة ْط-ين نطاق ف شورى الحضم لضن شورى ليس الحكم 

يضفىلا هدا وحده بالتصويت الأيدي رفع إن الإسلام من أحدوه إنهم أقول لا يقولون 
أحضرللق، يقول علمية أمثلة عليه وييتيربون الدين قاله الدي وهدا التشاور، من لابد 

تقلالمداولات وبعد أيلم فترتفع صوتوا لؤم ؤيقال قضية عليهم وأعرض شخمما 
التيالمسألة بالشورى المقصود هو فهدا واضحة كانت ما صور وتتضح الأيدي هده 



ة؛تقق؛ةةتةةتوذاة1ةثةسمتتث؛
واحدؤإذا فيها نتشاور جديدة ومسألة هى رسوله سنة —ق ولا الله بكتاب ليست 

تصؤيت.هناك يكون فلن دليل الدنيا من أو الدين من سواء دليلا أعطانا 

وبثنالديمقراهلية قلل ث ترعرعت الديمقراهلية إن كلامك بثن نربط ضيف _/ 

محتوى؟عندها ما الديمقراطية أن 

د^دايد^ون أن يتبنى لك تقول لا الديمقراطية يعنى محتوى عندها ما الديمقراطية 

_قنإن ن الديمقراطية مع قانت احتيارك ف حر وأنت أنت تختاره ما ، د^اذا ؤيتبنى 

وحريةتنخليم حرية هناك ولكان العربي العالم —قت ديمقراطية تسمى د^انت الش النظم 
إنمم قلت أمرياضا _قن شيثا لك أقول الإسلامية، الحرطة ترعرعت نعم وكدا تعبير 

سديدااعتراضا يعترضون لضنهم بالزنا يسمحون بالشدوذ يسمحون الأن الأمرياكان 
مضمونهغير هده حتى يم قلت جنسيا• الأطفال استغلال هده؛ الأطفال مميالة على 

الأنهو نظؤيا قلته الذي وقال يده أحدهم فرفع وتلغى، عليها يصوت من يأتي ممكن 
هداؤيقول أولادهم ومع الأطفال سدوذ بإباحة يطالبون الأن الناس بعض إن حاصل 

وبلنبينها الفرق هدا محتوى فيها ما فالديمقراطية به، تدخل أى لك ليس ولدى 
يأحدونئيوفراطيه الناس بعض يقول كما ليس إسلاميا حكما أقول فعندما الإسلام، 

الأوامرنتلقى تحن يقولون الناس بعض هو ما الثيوفراطى الحكم الغرب، من الكلام 
أطالله من جاءهم كلام يعني ناقشوا تعالوا الناس أناقشه أن أستطيع ما هدا الله من 
فالإسلامالسنة وهده الكتاب هدا الله من الحضم أقول عندما أنا لطن أفعل، ماذا 

محتوى.عنده 

منعشر الحائي أحداث بعد أمريضّا ألقيتها جمعة حطبة _قت قلت أنت _/ 

جعفربالدد^تور الأمريد^|ة المملطات اتصعلت أن تداعياتها من د^ان والني سبتمبر 
هديمقراطية أمريد^ا إن الجمعة حطبة —قن قلتم أمرملكا يغادر بأن شهر مهلة وأعطته 
هدا؟بسبب طردت ض الخارج -ق ودكتاتورية الداخل 

_قنلإخواننا عاما ثلائبمن قبل قلت قلته، شيئا لك أفول أنا هدا عن أدري ما والله 
أنيمكن لا يم قلت ستسهتمر الإسلام عن الكلام مقن الحرية هده أن تظنوا لا أمريض-ا 

واتركهديمقراطيين ناس تحن ؤيقولون بلادهم ث ينتشر الإسلام هدا الأمريكان يرى 



بحوته- *<حاشراته ~ «قاملآده ~ سيرته إيديس> جسرشيخ ةة؛ة*ةة*ثةم؛ل^^^^إث؛؛؛؛ئ؛؛؛؛؛ثة؛ئة؛؛ثث؛؛؛؛ث؛; 
الوالله لهم قلت سيفعلون ماذا يمولون يستمربون إ.خواسا كّان ،  J_jأن لابد ينتشر، 

وهدهيعملونها هم يكاذبه إسلامية جمعيات يعملون ممكن لظن سيفعلون ماذا أعلم 
إسلاميةجماعة وجاءت فرصة، ؤيجدون مشاكل وتعمل ظنايس تحرق الجمعيات 

.الفرصة ووجدوا الكنيسة أضبرمن وحرقت حقيقية 

بالمارانتقميد هل الخارج —ج دلكنانونية بالداحل ديمقراهلية أمريكّا قلت _/ 

بلدانهم؟-4، الديمقراْلبة تطبق أن اليربية البلدان نيئالما أنها مع 

أليصونبعي لى تابعه تكون أن شرط على الميمقراْلية ذنملبق أن بد لا يقولون هم 

تد^ونأن شرط على الرق من أحررك أنا للثا يقول شخحس د^مثل هدا لكناتولية؟ د هدا 

حررتنى.ما أنت لى، تابعا 

القلبي -4، أناوالله الإسلامي، بالعالم اكي٠قراطية إر باكعو٥ ملن سوء عندي أنا 
-4،التشحيات هذه طل يضحون تتصور هل أحي يا الغربيثن عرفت، أن ومني أبدا أعتمد 

■4،أنا ماذا تدري >رية له وتكون دكتاتور من يتخلص العراقي الثيعما أجل من العراق 

إريدعون عندما طفر، إنه قلنا الأي بالعنى اكيمقراْلية أنهم ظتي 
اللهأنرل بما تحكم لا أنلث، عندهم الهم الانتخابات هو عندهم الهم ليس الميممراطية 

بينلثافرق هناك ليس مأار الله أنزل بما ح،كمت، ما إذا لأنك، يهمهم.* الأي هو هذ<ا 
أنزلبما يعضمون لا الإسلامي العالم معخلم أن يعرفون فهم الشكلة، وانتهت، وبينهم 

يمنيالحكم -4، ^٣. ولذللئ، واجب الله أنزل بما الحكم بأن اعتماد هناك لضن الله 
مئةللدين محاربة لسيت، فيه العلمانية الحكومات إن العربي العالم -4، الحكومات"

للقرآنإذاعة وعندها علمانية حكومة أن الغربيون ينميور ما يعنى ؟ ضدلل؛، أليس بالئة 

للقرأنإذاعة ترعى اكولة لكن بأس لا قلنا خاصة إذاعة الإذاعة ضانت، لو الكريم 

صرناما فنحن وكدا والطلاق الزواج مساثل وأيضا عليها مسوولة وتكون الكريم 

١لمكتاتوريةجعل الله أنزل بما الحكم دكتاتورلان. صرنا وما ، هدابالعتي علمانيم 

الرباأن للناس يمول أن يستْليع لا الحاكم لأن جدأ؛ محدودة الإسلامي التاريخ 4، 
بالحلريمةتتزوج الناس يقول أن ستليع وما المالية، النفلم جاءت ما بع،- إلى حلال 



^^^سمسإإإثثثإوذإثأثث«ثئ««
لهاعلاقة لا الناس عليها يسير التي ^١^٠١^، ١١فممفلم الفلأنية والطرJقة الملأنية 

عندهم.اللء^تاوورية مثل د^انت ما عندنا الدد^تاوورية فليلك بالحاء^م، 

غاميس؟مفهوم نفسه الشعب مفهوم أن الى أقرنهم أنتم _/ 
الدولةإطار _قن الناس يكل هو الشعب إن قلنا ولو ، السماء فيه يدخل هل الشعب نعم 

أمؤيكا-ق مثلا يحكمون، أنهم مستحيل وحاكمون؟ل الدين هم هؤلاء هل الوطنية 
ئمبقليل، بالمنة خمسثن من أكثر هم ينتخبوا لكي يسجلون الدين إحصاءات عملت 

أكثرهو تقدير أكثر على يفوز الدي الشخص ثم العدد هذا نقص للتصؤيت جاعوا إذا 
الدينوأنتم حكمكم هو هذا إن للناس تقول ثم بقليل النحيف هذا نضعف من 

ماالغربية الدول  Atمطبقة هي كما الديمقراطية إن نقول ألا ينبغي لطن تحكمون، 
الرئيسمصور الرئيس، بيعة عنوانه كان قرأته شاب وأنا كتاب هناك محاسن، فيها 

الغرب Atالديمقراطية على القيود للناس، يباع فالرئيس يكولأ، ءكو3كا علبة _ق 

مايخافون كانوا السعب، حضم بمعنى بالديمجمراطية أقصعد حدا جدا كثيرة 
الناحيةمن نقاس محل هو الأن إلى شيئا فعلوا لدلك الأعليية ددكتاتورية يسمونهم 

هيوإنما صحيح وهذا شعبية، درمقراهلة لسيت ديمقراطينا قالوا لاذا؟ النظرية 

أنللأعليية حتى يجوز ما للفرد حقوقا هناك أن ليبرالية معنى ما ليبرالية ديمقراطية 

أنتتناقض هذا قال قديم مفكر ألماني مفكر منهم الفكرين بعض فقال عليها تتغول 
الذيأنت من كذا يفعل أن يجوز لا الشعب تقول ذلك وبعد للشعب، الحكم تقول 

يقدم؟من الليبرالية مع الديمقراطية مصالحة تعارضت إذا يقولون هم ، القيد هذا وصحيح 
منأمريكا _ق الأعلبية مثلا الديمقراطية، على قيد هي الليبرالية لأن الليبرالية بميم 

تحنوالله بالتصعويت يقولوا أن البيض هؤلاء يمطن بحتة الديمقراطية كانت لو البيض 

حقهذا لا لمم تقول ا1ايبرالية بالأنتخابات، معنا يشتردكوا أن السود هزلأء ضد لا 
كلمةقال الأمريكي الدستور وضحوا الذين من بعضهم قال ولذلك منه، لابد للأفراد 
يأكلونماذا على يصوتوا أن يييدون وحمل ذئبثن ضمثل هي الديمقراطية قال طريقة 

يقبللن هذا الحمل فإذا مسلح حمل هي والليبرالية الحمل، سيأضلون أكيد لغداء اة 

الديمقراطبة.على قيد فالليبرالية الأغلبية برأي 



بحوم- ساثرامم - سالاص - سيرته ردص. وإإإإإإ»»إ»»وزأإإ»»إ»»»»وإإإإإإإإإثإ♦♦♦♦♦: 
نظرإعادة هناك هل عنيفا، هجوما اكيممراطى الحرب أيام قبل بوش هاجم 

الديمقراطي؟لتشكيل اث 

إنكارحالة _قن بوش: قيه قال بوب اسمه كتبه الذي كتابا، فرأت، أنا لا، لا 

عنيتكلمون وكلهم بوش مع عملوا للذين أقوال منه وتميعون تسهعة تقريبا والكتاب 

مسألة_قن خصوصا رأى على ثلاثة منهم يجتمع يكاد ولا بعض ينتقدون وكلهم بعض 
الدبمتراشونجاء إذا أدرى لا حتى أنا يفعلون ماذا يدرون لا الأن فهم العراق، حرب 
الهزا يريدون لا فهم الناس بعض يموت يوم فضل فيها استمررت إذا سيفعلون ماذا 

بالسبةكبيرة ح،ّدارة تعتبر واحد يوم ضل مات لو كاملة سنة الأن يسمر أن يمكن 

ربماسيفعلون ماذا أدرى ما ورطة 4، صاروا فهم أيضا ضبيرة حميارة ينسهعبون هل يم 
بسرعةال،4مؤولون أنتم العراقية الحكومة للعراقيثن يقولون الأحبار ِق سمعت أنا 

حربإلى يودي هذا أن الأمريكان بعض ويرى العراق، من ؤيخرحون المسؤولية يعحلوهم 
همللث، قات< وكما وكذا الديمقراطي الحكم بمسألة علاقة لما ما أمؤيكا ث أهلية 
كلمةإن الأمريضان أحد قال حتى ديمقراطيا حكما يسمى كان ما حكمهم أصلا 

-4موجودة ليس أمييكا بها ئحكم التي الثلأنئ، الوثائق من أي ِق ترد لم الديمقراطية 
ولذلكأبدأ، الاستقلال إعلان ِق ولا الأن،،مان حقوق إعلان ِئ موحوده ولا اكستور 

وهناكفقد،ا،. اسم اكيمقراطي والحرب ديمقراطية لا نيابية جمهورية يقولون كانوا 

كبارمن يعتبر وهو الحرية مستقبل اسمه كتاب _J>، هندي أصل من شخص 
لوريما وأنه اكيمقراطية من أهم الحؤية أن يرى أمريضا ِق الأن المحافظين المفاضرين 

الوبالتالي العربي، العالم -4 الإسلاميون سيأتي للديمقراطبة فرصة الناس أعطي 
للنساءبالنسبة ليييرالية وفيه ديمقراطي غير حكم لنا فأحأ،دن ليبرالية هناك تكون 
منأهم بعميهم عند الليبرالية لأن ليبرالية فيه وليس بالأنتخابات حكم ولا وكذا 

اكيمقراطية.

شغلابنا مشغولون وهم ضتيرأ وسمغلهم عندنا الذي باليديل الغرب نثيغل نحن 
هيمعنا الأساسية مشكلتهم الأن رأيي 4، وأنا سياسية، قضيية هن ليس لكن كتيرأ 

واسعنا يقال الذي الكلام ضل من بالرغم لأنهم اكين، مسالة 4ن به شغلناهم ما 



ثث؛ثثتتثتت1؛ثثثثتثوئا 1111؛ووث!
والشخصمزري شيء التقني والتقدم الطبيعية العلوم ناحية من تخلف وهو تخلفنا 

تقدمهشيء عندها هدا من بالرغم لكن الضعف، من القدر بهيا نكون أن يسحى 
أنتيلله الحمد يقول الله هداهم الذين أحد أذكر والله عليه• يقبلون والناس للغرب 

الذينإخواننا من كثيرا أن أرى أنا الإسلامي؛ العالم ه وليس أمؤيضا —ق، أسلمت 
'قعشت وأنا والصناعة والسييارات بالعمارات مندهشثن وهم الإسلامي العالم من يأتون 
الدينهذا هو أعز وهو الدين هدا الأن عندي ، به مبهورا ليس طبيعي شيء وهذا بلدي 
ببلادهمللإسلام الانتشار هذا ْع مشكلة لأم وتسبب تخيفهم التي المسالة هذه وهم 

إحدى '٤حوار الدعدرد^ان ظهر شصيمت العي المسة لكان حوار  'قواحده أيميا أذيكر 
الإسلامأحب أنا لي قالت فواحدة ساعة، لمدة وناقشوني مودبثن وكانوا الجامعات 

ديمقراطيةأليسس0 أنت قلت الحجاب. يليسس أن الأمريطيات للنسااء أحب ما لكني 
وسادعتتفضحع^ت ، هذا بلبهس نرغب قالوا النامس أغلبية أن فلنفرضا ث قلت نعم. قالت 

الديمقراطية.من أهم هي وقيمهم أهم الناس اعتقادات أعتقد متأكد أنا لكن 
؟المتحدة الولايات _ق المقترعين عدد تراجع على تعليقكم ما _/ 

هذاأمؤيطنا _مح خصوصيا الديمقراطبة —قت صمور هو الانتخابات المقترعين تراجع 

اللمادا بعضهم سؤال حتى الأمريطان يصوت لا لماذا كتاب كتبت حتى صحيح كلام 
مافيها هذه أمريكا والديمقراطيين، الجمهوصن بين فرق أرى لا أنا قال تصوت 
حزبثلايماثة فيها يكون المفروصى معقول هذا حزيين إلا فيها ما مليون ثلايماثة يقارب 

يصونون.لا لماذا هذا —ق كنيا بالناسبة وكتبت 

حادأ؟ليس الإسلامي العالم -ق الديمقراطية بشلبيق الغرب طلب وهل س/ 
حادوبشكل ذاتها بحد الديمقراطية ننملبيق الإسلامي العالم ث المطلوب ليس 
كذاولا انتخابات منها المقحيود ليس رأيي ه أنا الإسلامي• البعبع ظهور من لخوفهم 

نقولأن لنا لابد لذلك الله، أنزل بما الحكم إلى يدعون الذين محاربة المقصود ؤإنما 
أنيكفي لا هذه؟ الصورة نوضح أن _LJ لكن الله أنزل بما تحكم أن نريد ثحن  ٢٩١

سيعطىالله أنزل يما حكم لو هل فقحل، الله أنزل بما تحكم أن للناس نقول 
أسثلةعندهم الناس حضامنا نتتخب أن لنا ستسمح هل القانون؟ إطار -4، الحرية الناس 

واضحة.إجابات هناك تكون أن بد فلا 



بحوحع- محاضراته ~ •مالأته ~ سيرته إلديس> جعترسح تث؛؛عةثةةةة؛11ث؛تثثةث أثتئتأ؛

توسيعهو إنما العربي الوطن _ق الديمقراطي االشروع عبارة على زعلشض؛ _/ 
اضدة؟للولايات الأيدلوجي للن۵ااق 

إليدعون لماذا وأقول أجيء فانا يحققه أن بجيد بشيء يؤمن إسان كل 
هداإر يدعو هوأيضا بلادهم الإسلام-ق إر تدعو أنت كما بلادنا، 4، الديمقراية 

منكثير كبير، عيب عندهم الغربييرأ، من نوع إل أ-حيازا الأمر يمل لضن بلدك مق، 
بدلا شيء طل أن يظنون الفكري' الانغلاق من نؤع عندهم الغربيين يعرفون لا الناس 

السلمتيإن لك يقولون الإسلامي التاييخ 4، نفليوا إذا يعني عندهم، ما مثل يكون أن 
كلمتهفوضؤياما قال ولذلك، عندنا، حصل ما مثل تنؤير حركة عندهم حصل ما 

تحنالذي الطريق نحو سائر كله العالم إن : عنها تنازل الأن قال ضان ؤإن المشهورة 
المشم4، الليبرالية الديمقراطية وهي السالة هذه 4، التاييخ نهاية إليه انتهينا 

الاقتمعاد.4، والرأممالية 

مميكنة؟الإسلامية الديمقراطية هل _/ 
نريدتحن قولوا الشرف،، هذا تعطونهم لماذا إسلامية ديمقراطية د^لمة تستعملوا لا 
للديمقراطية..نسيبها ولا كذا نريد كذا 

لليضنانونية؟تأبيدأ يعني هل الديمقراطية عن الكلام هل _/ 
ييمحتبونهللذين بالسمية شعنا سماوي لا يقوله للذي بالسمبة الديمقراهلمة عن الد^لأم 

يرالولا عنها كتبناه الذي من أكثر الغرب 4، الديمقراطية عن يكس، ما بمشن 
الإسلامعن النفلر بفض الديمقراطية أن بها للاهتمام دعاني الذي أنا يناقشوننا 

الالناسي مشهتكلأت ضها نضممها الدJمقر١طرة إن وعدرها الإاهدلأم،ة والحريكات 

إذايكون أن وأرحو المفاكرين، ببن مسيرة لكنها بينهم منتشرة لسم، يعرفونها 
يكونواأن للناس أييد أنا الإسلاميبن، لغير حتى مفيدا يكون أن الكلام هذا ضتبت، 

تختارلا فلماذا هذا لأنضمعهم الأمؤيضان احتار لو والله يقولوا أن يمكروا أن ، أحرارا
وكذا.وكلذا كذا لأنفسمنا 

الاستعمار؟ممور من معورة للديمقراطية الاعوق وهل س/ 

الديمقراطيةإر دعوتهم لضن الاستعمار ممور من معورة الديمقراطية إن أقول لا أنا 
منهمكبجون ولذللف، فقحل، هذا ليس بل حكمهم مثل الحكم يكون أن إل دعوة 

يضرلأنه الغرب،؛ محيلعة من ليس فهذا حقيقيا ديمقراطيا حكما معار إذا إنه يقولون 



tiitiiitiiit^^ثثثثثأئصث؛؛ممئثئصءممأأإأثسئوزإإدمس شيخ جمر م حوارات 
إذاقالوا لأنهم نتائج صد كلهم وقفوا الجرام ه فازوا عندما بمصالحهم 

لمحبإيران مقن o؟_l_ فاز وعندما ، الأحيرة الأسخابات هده ستد^ون الأسملاميون فاز 
البلاد_قت أيضا سيحدث إيران مقت حدث الدي ليم قال ١لأمريدكان؛ يحير أ'حداهم 
لممزورة، كانت إيران مقت الانتخابات إن لي تقولوا فلا انتخابات فيها كان إذا العربية 
طؤيلةسنين قبل وأذتكر الت-ا،س، من النؤع بهيا وأتت حقيقة انتخابات هده مزورة تلكن 
وضتيواالمربى، بالمكر ناثر من بلحى قابلوا إنهم قالوا الأمؤيكان من حماعة حاءت 

إذالأنه الوقت; هدا انتخابات-ث نريد لا تحن قالوا السعوديون العانمانيون قال هدا عن 
ماهو إحواني يا هدا ننسى ولا ليم بالسبة الهم الملؤع، سيأتي الانتخابات حاءت 

للناس،بصوت أنتم للكم يتيكلم بوش لدلك لأمريد^ا الوطنية بالصطحة يسمونه 
وأنعلينا، حطر العراق وأن ، لمصنحتناهدا أن يقنعهم بشيء أمريك.ا سقن لناس ؤيتطلم 

للولاياتالوطنية المملحة أساس على ؤيطلمهم لادن وبن صدام بين علاقة هناك 
المتحدة.

لتيفيدوبريطانيا أمرييكا احتارتها الش الوسائل بين إخوان يا تحلطوا لا 
علىيعيننا لن والتقليد للديمهراطية، وسائل هده الديمقراطية مفهوم وبين الديمقراطية 

الغرب، ٣١١۵٥نريد دضتاتورية أوضاعنا تحن يقولون فينا كسل التقليد البديل، احتيار 
وأنتوفكروا حلسوا هم السودان من اليونان من أعطونا قال ما هدا قال ما الغرب 
الظرفتناسب لا قد حسنة نفممها _قن ض-انمت لو حتى الأشياء بعيس لأن وضضر; أحلس 
العربيالعالم _فن إحواننا بعض أذكر أنا أكبر. مسوها يكون يعني ن فيه أنت الذي 

_Aلو والله أنا لؤم قلت، وكدا. قبائل فيها والبلد للأنتخابات، فرصة حاءته كان مرة 
وهمالناس بين فتنه أعمل ويعدها هده، الغريية بالطريقة انتخابات أعمل ما مكانكم 

المساميةيكيمر_قن هدف وهو الاستقرار المعيأمية عت الهمة الأسياء من لأن واحدة قبيلة 
تريدهاالش بالطريقة تختار قبيلة جماعة كل ناسسكم احتاروا أنتم للقبائل قولوا 

الانتخابات.يلزم فلا وكفى 
هه ه 



بحوص- ثلأص-ساضرامم - ج،مرببمص.صمم ثثثثثإإثئثثأرخئنأأإأث؛؛ث!ثسثثئثثثإإثأ1مم 
ا1اويستوا1حري\ت قرارثيرك 

فيفن\ة\س-سم \دك1لآو 
بايثعاتوبالدات تتهمي الحجاب قضية أن نلحفل والأخر الحبن ^j، لماذا _/ 
ماله تص-ريح ف المرنسى الرئيس عبربه وهدا عدوانيا أمرا الحجاب اعتبار إلى الغربية 
الغربية؟بالدول وبالدات باستمرار القضية هده تدار لماذا المفارقة؟ هده تفسير 

أولاسببان الأن ببالي يخطر الدى كثيرة. أسباب ربما أو لسببين جعفرت الديكتؤر 

إذايتحملك أن يمكن المجتمع إن النفس: علماء بعض يقول جدا مهم شيء المطهر هي 
ابنالإسلام شيخ يقول وليلك المفلهر،  4rتخالفه أن يتحمل لا ولثن الرأي، إ خالفته 

المجتمعف وهم الظاهر الأدي المسفين على فرض ما وتعار سبحانه الله إن تيمية 
مجتمع_ق كان سواء الناس، يخالف أن الشخص على الصعب من لأنه المضي، 

يخالفهم،أن أحل يهميدون ولا يخالفهم من يريدون لا الناس غيرديمتراطي أو دبمقراْلي 
شيءهدا فوارس، الحقيقة هن الحجاب يلبسن اللاتي أخواتنا أن أعتقد أنا وليلك 
شيمملكغير المعودى المجتمع _قت أنت جرب يعني يخالفه، أن الإنسيان على جدا يصعب 
مندهده المرأة قضية الثاني اكبب الأول، المبب هدا يتحملون لا الناس قبعة، والمس 

وطلالمرأة قضية الإسلامي العالم لتغيير المدخل أنها يعتقدون كأنهم وهم طؤيل زمن 
وماللناس، بالممية مغري شيء والجنس بالجنس متعلقة عندهم والمرأة ، بها يتعلق ما 

المرأةطهميق عن ينضدوا أن فيهميدون هده، الجنسيية الناحية من صعقا وفيه إلا إلمان من 

ِقحصلت التي المفارقات يعني معهم المسفين بعض تجد وهناك الأفكار تغيير إر 
قراريضمدر لا أنه رأينا وقالوا القرار، على احتجوا والكاثوليك اليهود بعض أن فرنسا 

بعضوأيدته ٠ محيلحتهم من لأنها أنفسهم عن يدافعون كانوا ربما طبعا هدا مثل 
رمرهدا أن د^فرا يعتبر الكلام قلن ما أسوأ ومن الإسلام، على المحسوبان السماء 
أسلمتامرأه المرأة، رأيت ما أنا لي قيل أذد^ر هده بالمناسبة وأذيكر المرأة، لإذلأل 

أشعرمرة أول هده للناس وقالمتا تحجبن ثم كندا أو أمريضا _قت أنياء عارضة وكانت 

عرصننفعله ما د^ل السابق ه قالت أمراه، باعتباري أنا يخصمتي لباس ألبس أنني فيها 
فالحجاببي، لكم علاقة لا للرجال وأقول هدا ألمس فانا الأن أما الرجال، لجدب 

التحدي.من نؤع وفيه سهلا أمرا ليس 



تثثثثثتتأت:؛^^صسأأأهتص«ثإوئا إيمس ■بمترشيخ  ٤٠حوالأت 
الحريةشعار ترفع التي الدول هدء بثن الفارقة من هده أن تلاحظ ما لكن _/ 

والحرياتالعقائد صميم —قت الصرلح التدحل وب؛ن العلمنة، شعار الديمقراطية شعار 

يفلهر؟لم تفسير هناك يكان اذا إلا واضح تباين _قت الشخصمية 

مننتوقع ما كثيرا والعربي الإسلامي العالم ؤ تحن أننا أرى أنا جعفر؛ الوكتؤر 
الشعبحد^م هى الديممراطية ١ الدلممراطية ما ، فها لسرا ما الدJمهراطية 

الحاكمأنت للشعب تقول ولا ولا قيمة ولا مبدأ باي شعب أي تلزم لا الديمقراطية 
شتمعينا شيكلأ ياحد الميدأ هدا ، الميدأ الديمقراطية هده ، تريد ما لنفممك واحتر 

مثلايعتي محتوى، يا ليس فالدمقراطية هدا الشعب وسقن هدا الشعب و_قت هدا الشعب 
السنةو القرآن هدا هو الإسلام تقول محتوى يا هدا إسلامي حكم مثلا تقول عندما 

الحكممرحع، عندهم شيوعي حكم مرحع عندهم نصرانيا حكما قلت لو حتى ربما 
هوالشعب يختاره وما ، ا العل،السيلحلة هو الميعب مرجع عندهم ها المدمهراطي 

تقولالناس أغلبية يمطن الأن يعني أمريطا ه لأناس أفول طنت أنا ، الديمقراطية 
عليهصوتوا لو ديمقراطي، فرار هدا يقتل هدا جعفر عمر مثل شن عمره إنسان طل 

تلزمولا بخلق تلزم لا قالديمقراطية ديمقراطيا، قرارا هدا يكون أن ممكن ونجح 
القرارهدا وتقول القرار هدا على تعترض أن يمكن أنت شيء، بأي تلزم ولا بدين 

ماللديمقراطية محالف أنه تقول أن تستطيع لا لطن للخلق، مخالف أو للدين مخالف 
تصويت.إجراء كّان فيه الإجراء دام 

؟الصورة بهده الحجاب قرار إجراء تم هل _/ 
الديمقراطيةأن فرسا اختارته ما حسب الديمقراطية لأن نعم جعفر: الدكتؤر 

فيحيمبالشعب، يمثل هو الشعب يمثل الحاضم هدا وأن أمريشا شت هي كما رئاسية 
هدههي فرنسا شن صورته للشعب الحكم يقول الدى فالمبدأ هدا الديمقراطي نظامهم 

محيلحةمن أنه رأت الجالس فهده الشعب، تمثل التي هي والجالس الرئيس هذا أن 
نحنفقط الديمقراطية لمس أحر شيء وعندهم ، هداعلى يحاففل أن الفرنسي الشعب 

الفرنسيالشعب فنحن العلمانية هو مبدأه وركن ديمجقراطية علمانية، ديمقراطية نييد 

منالعلمانية هده على تحافظ آن ضد وليلك العلمانية، لأنفسنا ١^٣^، انميمقراطي 
لأنفسنا١حترنا السعودي الشهب تحن قالوا أناسا أن لو أين التناكس الخاطر، كل 



بحوص- سالأتد-ساشراتع - سيرتي جعترشيخإدديسا س،،ءثثثث؛ثوتإثثث1ت؛؛ثوثثث1ئتثثثثأثثثثتث ٠٠٠٠٠٠٠٠
لناقيل عليه حطرا يشكل شيء كل من الإسلام وتحمى تحافظ أن وخيل الإسلام 

كيلفهو ، كذاوهذا الديمقراطيي، ْع يتناقض هذا الحرية، مع يتناقيض هذا 

أنالأن الشع^لة هذه الد،يبمقراطية مع يتناضض لا الد^يل حتى لتكن بهذ^ياليرن، 
_قالديمقراطيت تكون أن مميلتنا من ونرى ديمقراطي شعب تحن أفول أن يمطن 

ندعولا فلذلك مثلا، ممير _قن ديمقراطية تكون أن محيلحتنا من ليس ولكن بلدنا، 

الفلذلك صدنا ستكون النتيجة ديمقراطية كانت إذا الأن محير _قن الديمقراطية إلى 

قرأتهاالتي الكتب من ، مخالفا يعتبر لا وهذا ، سيرها نعرقل أن ممكن بل إليها ندعو 
حقوقعن حامعة نشرته الكتاب هذا الكتاب هياحب أن منها ببعيس وأنس، حديثا 

اللجيةرثيس كانت هي روسفل زوجة روسفل رميل فينول طريستون حامعة الإنسان 

حقوقمبدأ تنشر الوقت ذلك منذ ظلت أمريدكا وأن الإنسيان، حقوق د^تبت الش 
علىولا الأمؤيكان على ينطبق هدا أن ترى لا أمؤيضا لضن العالم ث الإنسان 

مثلاقالوا الأمريكي المجتمع حارج الآحرين على ينطبق ؤإنما الأمريكية، المؤسسات 
إنلنا يقولون كذا أو أو الأوربيين بعحن إن يمكن قال الإعدام قانون مبدأ 

الإنسان،حقوق من الثالث البند _ق الوارد الحياة حق مع يتناقض هذا الإعدام قانون 
ارتضاهاالش هي العقوبة هذه لضن سيقول الأمؤيضي الشسط معظم لضن قال 

حقوقعن الكلام وأن مقبولة فإنها ديمقراطيا، هذه عن وعبر الأمرياضى الشعب 
أيضاالغرائب ومن شؤوننا _ق ندحل و تطمل وهذا بالموضوع علاقة له ما كلام الإنسان 

أجارهاإذا إلا دستورهم بحسمب عليها نسرى لا د^ا!ها قراراتها المتحدة الولايات أن 
أحدإ أنا به، تلتزم لا لضنها الاحرين بها تلزم هي بينما الأمؤيكي الكونجرس 
مثلللقرآن بالنسبة تحن انظروا لأم قلت الجلسيات بعيس _ق حضرنا الاجتماعات 

غيرتحن نقول أيحنما تحن عريب شنا موقفنا ٤ ترون فلا بالضبط هذا دستوريكم 
وسلم،عليه الله صلى الرسول وسنة الكريم القرآن يوافق مالم قرار باى ملزمتي 

الفقحل سياستها نعرف أن يد^في لا هذه الغربية الدول أن رأيي ه أنا بمي ^؛٣^٠١ 
إنيقول أحر كتاب مياحب بمي وكذا، التفضير وطريقة نفسياتهم نعرف أن بد 

روزفلتإن ؤيقول العالم، مص،لحة هي أمريكا محيلمحة أن فعلا يعتقدون الأمؤيضان 
الدوليحتاج ما تسلحت أمريكا دام ما ت الثانية العالمية الحرب بعد لحيفاى قال 



^^^مم11ممإصهجممثثإأثثثت؛
فلامتسلعت أمريكا دام ما الدول كل من الملاح ننزع أن يجب بل تتسلح، الأخرى 

الإسلاميالعالم هن االتيينثن غير من حتى إخواننا من وكثير القرارات، ي، تستغؤيوا 

أناطس، إذا أنه ؤيظن دين، كأنها بالديمقراطية فيفضر الدين بروح متأثرون هم 
الناسأحب ممملما يكسا لو كما للادي٠J۵راطية أدعو أن فيجما بلدي ئ، ديمقراملى 

م،حيعا.هذا ليس لكن م،وملماتي يكونوا أن الآخرين 

هدايمهم أن ممكن للييمقراطية خر أ وحه العنميره النرعة إلى الأن تثمير أنمت، س/ 

طلأملثا؟من 

البلد.مائ حسمب البلد؛ حسمب ت جشر الوء^تور 

—قتصيؤيحا تدخلا يعتبر القرار هدا باعتبار مثلا فرسا عن نتحدث دعنا ءس/ 

تذكر؟كما الديمقراطية بالفلترة مر ضان ؤإن الشخممية الحريات 

فازما عنمعري حرب كان هناك نقول مم إنميافا ربما تحن جعفرت الدكتؤر 
لأنبالذات فرنسا _قن ولماذا العلمانية، عن دفاع هو صده، وقفت والناس بالأنتخابات 

مثلايعنى أخرى، دول به تشير مما أكثر بالخطر يشعرون فهم طبيرةت المسلمين نسبة 
ثكهذا شيئا نفعل أن يمكن لا تحن فاك بري۵لانيا -قن السيدات إحدى بالأمس سمعت 

المسلمينعدد كان إذا صحيح عير أبدا قلت ضحكيت، فأنا ، وكذاطذ.ا تحن لأننا 
كلماالقرار عمل لذلك و بريطانيا أضيرمن فرنسا _قن المسلمين نسبة مثلا كبيرا معار 

لإخوانناأقول طنت وأنا القرار، هذا مثل يعمل أن الأولى كان المسلمين نسبة زادت 
وعندناأمؤيطا _ق الأن تحن يقولون كانوا سنة عشؤين منذ الأن يذكرون ضثيرمنهم 

المتحدةالولايات من هنا من سينحللق الإسلام وأن إسلامي، بلي، أي ئت توحي، ولا حؤية 
وهضذ.اغيرمؤئرJن لأنضم الأن حؤية عندكم نعم مم أقول أصحك فأنا ١لأمرياكية، 

الحرطةوترعرعت ديمقراطية لكانت العربية البلاد من كثير ثن ط.انت أيضا 

الوهناك الديمقراطية، هاو.ه وقفت التأثير بدأ وإذا الديمقراطية، ظل ثن الإسلامية 

تحنيقولون كذا أو الإنجليز أو الأمؤيطان أن تفلتون أنتم يعنى مغفلين تكونوا 
دولةإر تتحول وبرلللمانيا واسعة، خطوات ليخطو الإسلام وننحهر وسنقف ديمقراطيون 

عنيدافع كان اكيمق٠راطية، عن يدافع كان ما الأن شيراك وكلام ، أبداإسلامية 
الفرنسس.الشعب اختارها الش هى لأنها العلمانية 



بموص. ساضرات4 - -.مالاص سيرتم •بمترثءخإدريس. ممثثثث؛ثثثثوحث؛ثثثثثثثث؛ثثثإثثث1؛ث؛ثثثث 
فرنساث صرJح وجه الJنمiرية أن قضية أثير أن على محيرا زلت ما أنا لكن _/ 

وتحقيرأعداء السّلمين باعتبار جدا المتطرفة اللمبرالمة الحيحف تكتبه ما مثلا ۵لاهر 

٠٠د^ثيرا الفرنسية الميحلرفة اليهيسة Jالصjحما ظاهر وهدا الأجايب 

فرنساالم،دين-4 لأن واسصري4: الدين بثن الإنسان يربط أن إلا نعم جممرت الدضتؤد 
فقط،الإسلام صد وليعس العرب صد أنهم معناها يكون عنصJرية قلنا فإذا عرب، فيهم 

مفلهرأو تصرف لكل ما ندكنر أن أسيا ؤنيعي الممياسمن لمافة هم-4 يرون لكما الدين 

يعنىهده، ضارئه تكون ؤإلأ الإسلأس الدين من نابعا ؤيكون المسنمن على يجسب 

قالهدا ضل مسلم رأى إذا ماذا الفللم مسلمون، فيهم المخدرات وتجار اللحيوص من كثير 

يقوللا هدا يفعل نميرائيا يرى أو اليهودية يقول لا هذا يفعل يهوديا رأى إدا لضن الإسلام 
جاءالدى يكلها البلد أو أمريض.ا مبنى-4 ضربوا المسلمين من عدد إذا لطن النحسراسة 

بالمصلحةيسمى ما بين الفارق عنصرية يوجد لا إنه أقول لا أنا ارهابيون، طلها منها هؤلاء 

جاءالذي هذا ليمس الحقيقى الواطن للفرنسمى بالنسبة صئيل، يعنى والعن۵درية الوطنية 

وكداوجد أب عن الأصل الفرنسي هو الحقيقى الواطن ، مخياأو فرنسيا جوازأ وأخذ 
الفرنسيونهم ليس لكن لمصّالح تحملناه يعنى هؤلاء أما الأصلي، الفرنمسمب هو هدا 

بسيط.فارق والعن۵درية الشديدة الوطنية بين فالفارق الحقيقون٠ 

البينما ظاهرة نزعة فيه هل الفرنسية للمحاكم الحجاب قضية إيحيال لكن _/ 

بالحجاب؟يكون ما وأشبه معين لباس فلهن الراهبات لباس 4 - الإجراء نفس يتخذ 

مسلماكان سواء إنسان أي على ينطبق هذا أن الأن القرار بحسب جعفر: الدكتور 
تلبسلا قال ما الحكومية، المدارس -4 دينه على يدل بمظهر يظهر مسلم غير أو 

هدهلكن مخير، أنت خاصة مدرسة _قت الحجاب تلي1س لا قال ما الساؤع، _قت الحجاب 

المبدأمع يتناقحس وهدا الحق، لك ليس العلمانية، الدولة عليها تصرف التي المدرسة 
الرأيهدا يشمل لا لذلك إسلاميا، أو نصرانيا ديننا كان سواء للدين ونصرة العلماني 

حسبمافهمت.الشوارع ولا الإسلامية، المراكر المسلمين.4 ولا الكنائس، -4 
؟ديمقراطيا قرارا وليس للحريات حد القرار هدا إن يقال أن يمكن هل س/ 

ليسالقرار هدا إن إخواني بعض يقول عندما أستغرب أنا جسر: الدكضر 

قرارطل أما ديمقراطية، عير بطريقة إليه توصل إذا ديمقراطيا يكون لا ديمقراطيا 



^ثممث1تثتتثثئثثثثثثثثتمم1ثممهجثثثث؛؛أثثثث؛
مخالفأأو للإسلام مخالفأ كان سواء دبمقراْلي، فهو ديمقراهلية إليه يتوصل 

حتىإحواننا من ثكييرا لأن ديمقراطي، فهو للدين مخالفا أو للخلق مخالفا أو للمسميحية 
للشعبالحكم يقول الذي البدأ الديمقراطية بين يخلخلون أنفس،هم الأمؤيكان من 

مرةكم، معين، وزمان مكّان هت مهلبقة هى كما والديمقراطية للأثمم،، والسميادة 

علىالاعتداء يستفخلعون الأن الأمريكان إن وقلم، أمريضا، ي، الكلام هدا أقول 
يستمذلمونلخ^ن متراصين داموا ما والعمياء الرجال بين الزنا مانع عندهم ما الأطفال، 
واالناسةوقال الأخوان أحد فوقف، ، هداؤيباح الأوقات من وقم، يأتي وقلم، الاعتداء، 

الناحيةفمن وانمينار، الكبار بين الفرق ما وتقول هدا إل تدعو الأن جماعات هنالث، 
وليلكالديمقراطية، الناحية من ممكن هو ففليعا كان مهما شيء كل النذلرية 

يعرفون،لا النامس من د^ثير الأسيمؤ مع يكخره مشاط^ل فيها الديمقراطية بالناسهبة 
يؤيدونكانوا ما بعدهم جاءوا الذين، مل، أعقل، الأمريضي( الدستور وميعوا الذين، ولذللئ، 

ديمقراطيةنريد تحن قالوا ولذللئ، الخالممة، الديمقراطية يسمونها الش الديمقراطية 

نثيأتلكن، ، وكذاوكزا الإنسيان حقوق عن، تتكلم النم، أي ليبرالية معني( ما ليبرالية، 
يحقلا إنه تقولون نفسه الوفم، هن ولضن، للشعم، السيادة تقولون الأن أسم قالوا مشكلة 

هناكأن تفترميون ضأنضم له يحق لا قال الذي من، الحريات، علح، يعتدي أن لل،ثدع،_، 
كتابامدة قبل، ضتم، الألمان وأحد متناقضا، الكلام معار ؤإلأ الث،م، أد^برمزاقوة قوة 
كثيرهن وأنا الأن، إل الث،كلة حلت، وما ضجة وأثار الليبرالية الديمقراطية تناقضؤ، عن، 
مذءالإنسان أعهلى الذي من لمم أقول الإنسيان حقوق موضوع يأتم، عندما المؤتمرات من، 

المسلمين،بعضي، إن قلت، قليل، قبل، أنت طيب إجماع، مذا متخحيتممية؛ واحدة قالتا ؟ الحقوق 
وقت،هن هذا الإجماع كان متم، إجماع هو طيبا إجماع؟ تقولوا الأن فطيفا عليه تحفغلوا 

الخنيجيجرغم الأن مشكلتهم رأينا غيرنا يقولون الناعي، بعقل، الأن يمكن، الأوقات من، 
كانواالدين نريد لا قالوا الدين، أساسها كان أساسر، ماما الديمقراطية عن الكبير 

عنحرجوا رجلا. يتزوج الرجلر أن اثملبيعم، هل، واهية الحجة ضعارت طبيعيا شيعا يقولون 
الأن،الغرب اختاره الذي هو هذا غيرأن عليه نعتمد أسا،ءرإ أي ما أمميح فما اثملبيعم،، 

ليسالغرب، ين خاصا ليمؤ، هذا يقولون إليه يدعون شم،ء ضل عن، يقولون صاروا ولذللئ، 

أؤيده.ولا إنسان أنا إنسانية، مسألة هزه محلية ثقافة هذا 



ضصبمص|صص-ساسم-ساشرامسمض

تكونتامملأ بالي الأوروبية البلاد بعض عن مختلفة أمؤيكا الأخ، لكلام بالنسبة 
منتكؤينها وأصل مفتوحة، أبوابها ومازالت مختلفة وئقافات مختلفة أحناس من 

مهمةلغة الأسبانية الاإغة مثلا يعنى الانجلينية اللغة الغالب ه كان ولو مختلفة شعوب 

القوانيناستعلمت ما إذا أمريكا أن الثاني الشيء، واحدة هده أمؤيكا _مح حدا 
أحدلي قال ، ضيقا فهما تفهم أن الدينية الح-رية  'Atأييد لا وأنا سياسيات، تستعمل 

ثممحايدة العلمانية أن نعتقد طنا تحن حدعنا، ضما تحدعوا لا مدة: قبل النميارى 
هدالأن لك شذ^را له قلت للأديان، معاديا دينا ميارت الحقيقة _قن العلمانية أن وحدنا 

لههدا لأن دين كلمة العربي بالعنى دين ليا يكون لا للدولة يمكن لا لأنه هني، ذث 
يمكنلا وضدا قوانينه، يعني الملك( دين ■4، أخاه ليأخذ كان )ما دين له وهدا دين 

رأيلما لابد الاقمعاد، 4، رأى لما يكون أن لابد لأنها حياة منهاج لما يكون ما لدولة 
العلمانيةأن على فالكلام ، وكداقوانينها تعمل أساس أي على الخارجية العلاقات 4ن 

تعملينعم قال المتدضن المضإضرين بعض قال بصحيح، ليس حرياتها للأديان تعطلي 
الحريةتعطي الدين هو ما نفسيها العلمانية لضن للدين، هى بمفهومها للدين الحرية 

الأساس.هدا على 
بالمسوولمنيتعلق ما هو الجانب هدا إلى مهم موضؤخ إلى أشار هو دد^تور س/ 

4ننفسه الديمقراطي بالمفهوم القضية هده عن تحدثوا باعتبارهم الأمؤيييثيين 
مغبتهومن الأمر هذا من شيراك حاك حدروا الأمريكيين والمسوولمن المعارصة، 
للديمقراطية.ومخالفته 

رأيي-4 أنا تحن حتى الديمقراطية، حالف نقول أن يمكن لا : جسر الدكتور 
غيروضدا ديمقراطية ليس هدا أن أساس على معهم الكلام هدا على عندما 

الإسلاميالعالم 4ن ممعالح وعندكم بلدكم محيلحة Jريدون أنتم لمم نقول تحن مقنع 
قراراتتصدروا أن إمكانكم و4ن بلدكم مصلحة ضدون يفيد، الذي المتملق هو هذا 

الشالحجة هذه المسلمون، يريده ما مع تتعارض ولا بلدكم، مصلمحة 4ت ديمقراطية 
تنفع.

لوموقفنا وتحن الإسلامي العالم 4ت نجحت وهي يقول أن المتشائم أيضا ممكن 
هذاإلى سيقسا إسلامية بلاد عندكم أنتم متناضيون أنتم للمسلمين لقلت فرنسيا طنت 



ثثتتإثأأإأث؛إدص جيرشح محع حوارات 

الموظفاتومنسك الفضائية، القنوات _هت منعت كقط المدارس _قن ليس الحجاب ومنعت 

أحسنفرنسيا يعني بالشاؤع الممير حش البلاد بيهس —قن هنصك الجامعات، أسماتدة ومنعت 
أيضامتتاقضون. أنتم لقلت فرنسيا كنت لو عرب، هؤلاء لأن سكتنا وتحن هذا مثل -هت 

أنتدمت ما تحرج لم أم قوانثن أحرجت فرنسا سواء منذ نقوله ميرنا كلام هذا 
أقلية،هم كانوا مهما المسلمؤن ضان إذا تسحيح كلام للبابا سما الذي الكلام مثل 

ؤشاهدالمسلمتي، غير أطفال مع يلعب الدرسة مز عاد ؤإذا الدرسة إر يذهب وابنك 
أصعق،يد^ون الثاني الجيل الأول، بالجيل يُ~~ون بالدين الأسمعساك ولذلك التلفاز، 

قابلناأننا أذكر أستراليا ، العالم بلدان طل ه حدث وهذا يدوب، ربما الثالث الجيل 
مومفائر ماى لي يقول فواحد ، أستراليا إر حاموا الذين السلمتي أحفاد الناس بعض 
تقريباأنها رأيي -هن فأنا موم، إل محمد الكلمة حتى يعني محمل اسمه حدى يعني 

منلكثير ، مسلمة غير مجتمعات -هت يعيش أن للمسيلم يمكن ولا حاسرة، معرد^.ة 
الجتمعأن بسبب ، الغربية البلدان بعض من حرجوا لو أن أود والله التديتين الأن السلمين 

إرياتبمن البنات يعش لكبيرة مشيكلة مثلا أمؤيدكا -هن الأن المس-اماتي، من غالييته 
دينياالمتعصاوب؛؛ن هزلأء حسنات من وهؤلاء مختلطة ومدارس شيئا تلبس تضاد لا الدرسة 

يريدونمعينة منطقة _هن الناس طان إذا بالعزل، يسمح أن يجب إنه يقولون الأن أنهم 
فهي، لا يقولون الليبراليون الحق، هذا نععليهم لا لماذا البنات مع يدرسوا لا أن لأبنائهم 

الغرJية.الحياة هن - المسسن معظم تصدر لم أو قوانبمن صدرت سواء 
هذههن - الخطر مؤشر هي واعتبرها الأرقام لغة إر قليل قبل أشار العز نيد أد• سم 
هذاأن إر يشير د^.أنه بت-ا سيف صرية هذا لد،س الضرنسيى بالمثل حديثه وصدر ، القضية 

الدوللبقية نبض جس فرنسا تكون ربما وأنه أحرى، أبعاد له القرار وأن خطير الأمر 
الإسلامي؟موقف -هن 

صارالمجتمعات هذه هن - الإنجاب أن صحيح، قاله الذي الكلام جعفر؛ الدكتؤد 
مرةأنا كتب، كلام وهذا بالإعدام، نفسيجا على تحكم هي كأنها ، جداضعيفا 

الجتمعاتليس هذا فذكر العفليم، الانخراط اسمه لفوكؤياما كتابا لخميت 

المواليدنسية تقل بدأت صناعيا التقدمة البلدان طل اليابان حتى فقط الأوروبية 
الناسيقبلون لا كاليابان الآحرين تقبل عندهم ما وئقافته تاريحه -هن وبعضها عندهم، 

الإشكال.فيحلون يقبلون لأنهم هذا -هن وضعا أحسن الأمؤيضان الخارج، من 



بحوله- •حاشواتع سالاتع - سيرتم ندهس■ حسنرشيخ !ثتثثث؛ثثثثأه^^^إث؛؛ثثثثثثثثثتتثتتتإثتثثئثث 
؟ويذوبون الحجاب ننع على يتؤيون الأطفال القراريجعل هذا <س/هل 

بتدويبسيعجل هو لكن صحيح، شيراك فعله ما أن أقول لا أنا ; جعفر الدكتور 

تذيبأخر قضايا 4، يذوبون' أصلا أنهم رأيي ب فآنا يذوبون كونهم أما السل٠بن، 
أمرليس هذا التحجبة هذه يقولون هم بم؟ بالنسسة الحجاب مثذ^لة ما االسدإمان، 

مسيلمةد^نت إذا حقيقيات مسيلهات لسمهن أنس الأحريات للفتيات تقول د^أنها يخحيها 

ثموون-هت تدخل يكأنه هدا أن يثرون فهم كمفلهرى، مظهرك فلياكن حقيقية 

تظهرالش المرأة لأن الأخير -هن معه يستجيب وفعلا الدين، تفرض وكأنك الأحرين 
مسمألةلمس الحجاب يكأنه فييكون محجبات غير اللاتي النّماء تستقر بالحجاب 

،عوه اك من لوع هو فقحل لباسا لممى فعلا ، فمهل ا لباسمولمس ، الأخ محال د^ما شحمسة 
المستور.غير الدستور _هن هدا غيرالقانون، أخي يا مادا القوانثن إن ثم 

؟أنانيا مثل الأخرى الغربية اكول تأييد -هن رأيك ما _/ 
تعطيكلا عاما ئلائين فيها حلست لو حتى الأن إلى ألمانيا : جعفر الدكتور 

يعملوهلغتها يتكلم ولا أبدا ألمانيا ير لم لو حتى ألماني أصل من إنسان وكل الجنمية، 
اليوميأتي ألمانبا بهم ترحب روسيا ي وهو ألماني أصل من الناس بعض يعني الجنسية، 

•الجنسية وتعطيه 

-هنالأن مشعكلة ما يعني بالسياسة يحاربك لضن بالقانون يحاربك لا أن ويهطشن 
هموليلك المسملمثن، عدد نيادة وليكن الارهاب، لمسمت المسملمبمن من لكثير مع فرنسا 

أربمتثيوم كل -4 مصاضايوزعون إنهم وقالت عتنا كتبت التي هذه يتكلمون، 
أربعتننوزع تحن أنتا بها أتهمتنا التي الأشياء ومن مشكلة، هذه وهل يم قلت، ممعفا 
كل-4 الإنجيل مئات توزع ذحمراذي٩ن جماعاته هنالك لما قلت، الهم اليوم 4، ميمحفا 

يكونوهذا مثمضلة يكون لا هذا لماذا أمؤيكا فنادق من فندق كل -4 غرفة 
أنوصلوا ما هذا يقول بعين،هم نمعارى، وتحن بلدنا هذه يمولون هم طبعا مشكلة، 

تحاربعندما الأن ومهيعاربون، الأن تزعجهم التي الأشياء من لضن قانون هذا جعلوا 
ومنالخيرية' الؤسيسيات أمريضا 4ت الساجد يبني الذي من أصلا ، الؤ<،دأ،دات

قانتالأخرى، الخليج دول من ئم الممعودية، من معغلمها الخيرية المؤ,،،،،،ات، هذء أين 
يخافون•صاروا الأفراد حتى هؤلاء تخيم، عندما 



؛IJtllllllJlثثث؛ثثتثإثئئثثثثثممثث1ثثثممثثثثأثث1ثث1ثثإثإثإثث؛اخججسدثيحادهس حواُات٢ 
؟موجود فعلا هذا هل واJرمر اللباس ، J؛rjيفرق لم القرار _/ 

دينعن تعبير هذا أن الصواب بعض فيها و حجتهم أن رأيي -4؛ أنا • جسر الدكتور 
هؤلاءمنها أتت الش نفسيها البلاد هذه من ، مسملمون هنالك لأن عاديا؛ لباسما ولمس 

الإسلاميةالبلوان بعحض _قن ؤكانوا الأمريكّان إخواننا بعحض ، الحجاب يلبسن ولا البنات 
لأننا؟ عدتم لماذا قلت ، عدنا قالوا إسلامي بلد _ق أمريكان جنودا كانوا وهم فقالوا 

يلبسونالرجال إسلاميا نيا يعتبر ما يلمسون ورجالنا نساؤنا يلمس العطلة وفت _قت يكنا 
يشجعهذا وأن ، الأمريكية للقيادة هذا من اشتكت اكولة فهذه ، وكذاثوبا 

آمرهطان.هؤلاء وأن خحيوهيا عندنا الأمدولمتي 
؟أوروبا ه تعميمها يمطن فرسا من الخطوة هذه أن يملكن هل _/ 

يعنيالاخرين، يسجع هذا الخطوة هذه فرنسا تخطو أن مجرد ت جعفر الدكتور 
أن، يسجعها فهذا فرنسا تجمت فإذا التقطير، نفس عندها البلاد بعض يكون ربما 

لؤاالسياسات بعض البلاد من بلد ضل -ه طبيعي أمر هذا معارضون هنالك يكون 
العراقحرب من أمريضا لموقف شديدة معارضة هناك الأن أمريضا ث يعني معارضون 
ضعفهذا عندهم اليسر أصلا ، يخدعنا لا أن ينبغي فهذا ، وكذا مخذا أفغاسعتان 

ولولامعهم، الإنسان يكون أن يريدون المخالف، يريدون لا لك قلت كما الناس بشري 
عيرمن الأمر هذا لمشى وكذا وكذا اكين وحرية الحرية، عن الكثير الكلام 
معارضة.

؟الحجاب نحاه أوروبا إ انقسام هناك هل _/ 
لأنطبيعي؛ انقسام فهذا انقسام أوروبا *4، هناك كان إدا أقول أنا • جسر الدكتور 

مدىوعلى بلده مصلحة يرى ضيف أنه وعلى أفكاره، على يعتمد الإنسان موقف 
ينتسبلا لأنه متسامح، هو المسامحثن من د^ثيرا أن المشيكلة وبالحرية، بالمين إيمانه 
غيرنصراني.حتى للدين 

؟كاللحية الإسلامية المفلماهر لبعض منع يحصل يمكن هل _/ 
أبدأمشاكاإة فيها يحصل لن للحية بالنسبة أطمئن أن أحب ت جعفر الدكاور 

لحية،عنده الملحد ثقافتهم، من جرء وهي زمن منذ لحى عندهم أنهم والسبب 
لحيه.عنده ماركس كارل لحية، عنده والنصراني 

؟الإسلامية م۵لاليهم المسيلمثن4ت توسع من يخافون وهل ،^ ٠٣
طلهاالأديان تعامل أن فيجب الأديان، بين محايد وأنا علمانية دولة أنا قلت إذا أنمت 
الحقيقةأنا نصرانى، دين من أصلها أن إلا لما معنى لا قوانين هناك لأن واحدة، معاملة 



وعو،مم- -سالأتد-ساشواتع جسوقيخادرهساسيرتم 

يتخدلا المييامس لأن سياسية؟ م،ثذ^لة هنالك هل سؤ١لأ أسال جعلني الأمير د^لأم 
أنهيرى ' وكداكدا او مبدأ مجرد يكون أن يمكن لا وهو معزل؟ ث فقط فراره 

لابدلأنه الأصوات بعصي تسلبه أنها منها يخشى هده المتطرفة الجماعات )ذ^ون أن ريها 
هوأيضا سؤال هدا المسلمبمن؟ غالبية هل يم لحربه، والس،بة ،سعاسيا يفتشهرادمد^ر أن 
يمكن،لا هدا على أقدم ما سيعارصون المسلمين من ملايين الخمسة أن يعلم ضّان لو 
عليه.أقدم ما سيعترضون هؤلاء نمث أن يعلم طان لو ربما بل 

يعنىالشاؤع، هن تسامح عدم هنالك أن المؤيد هت لاحظته الدي أنني 
والمؤيدأمؤيضا، ه، ولا بريْلمانيا هن تجده لا أمر وهذا المتعجبات النسا، من يسعرون 

عليهم•يوثر لا حجاب غير أو حجاب مم بالنسبة ربما الدين، عن الله بلاد أبعد 

وليلكلينهى، لا ريما لمين المم۵لالم١ أن من المرسي الكاتهي، إليه أشار ما _/ 
ليسلذلك، المجال يفتح لا حتى الأوروبية الدول هن المهم هو المطالم، هذه ضد التوقف، 
؟بحللبه فيها محقا أليقس ستهممتهر المطالم، حجاب قهت،ية القضمية 

أمريكاث بالمناسية ممكن، نعم الأسباب أحد من هو هذا إن ; حسر الدطتور 
هنالأغلبية زعيم ضان الذي هذا الكونجرس يعني هذا هن كتابات هناللث، 

وهكذا؛_^^،، إلى يتحول أن يجب يأتينا الذي إن يقول كتاب عنده الكونجرس 
تكونلا أتيت، إذا يعب، الذوبان يعني، يسمونه الذي هذا وكذا كندا ين يقال الكلام 

عشراتؤيجلمي، يأني، اكلهثن، من، ضثيرأ أن هذه اكلم؛ز، مشكلة إن وقالوا شاذا 
تتحولأن هذه بلادهم إر جئت، إذا منلثا يريدون فهم ب،ث،خحعيته، محتفظ، وهو المنينء 

بعضرؤساء أحد مثلا ذوبان، كلمة يميتعملون ما هم المجتمع ين وتذوب فرشي إلى 
اليعني، فقحل،، الحجاب ليسرا فرنمي إسلام إلى يدعوا أن الم،ددلمثز، على إن قال المدن 
فرنميا.إسلاما jريد تعني العرب إسلام إلى وتدعون تأتوا 

وبالتاليالغرب، على ضلمرأ يتيضل أن يمكن الحالي بثيكله الإسلام هل _/ 
الحالي؟بشكله الإسلام من متوجس الغرب 

هالمسملمين، بوجود فقط ولمس نعم، نفلمري ق المث،ع^لة هذه جعفرت الديممتؤر 
بينناقهي، فد=كرية المعركة صارت المعرطة طانت، إذا إنه يقولون منهم كثير الغرب، 

نهايةكتابه طس، لما فوضوياما إن كثيرة مناسبات هن قلم، وأنا الملمين، وبين، 



tتثثثتتث^ثث٤أثثثمم1ممثث!!ث؛ثئثثإممأسممث؛وج ادهس شيخ جسم •ع حواوات 
ماإنها تقول المسلمون، وا-حالة فئة إلا هدا _ق ماشى العالم كل إن قال التاؤيخ 

الشيوعيثنصد وقفوا هم الملسلم؛؛ن هؤلاء إن أيضا ؤيقولون ، بديلا عندها أن ترى زالت 
صدوقفوا الدين طبعا أخافهم لضن ، وقفوا أن يسرهم كّان هم طبعا الوشك ذلك و_قت 

قوةليست المسلمين فقوة ، الغربية الحميارة صد أيضا يقضون هؤلاء الشيوعيين 
إليهالهبوا ء^ادوا سواء خطرهم هدا ، الدلن قوة هي ؤإنما عسميكرية قوة ولا ادية اقتصس

أملميدهبو١.

والضغوط؟القضايا هده مثل يواجهوا أن الغرب مقن للمسلمين يمكن كيف _/ 

_قتنفسك تحصر لا أولا ، ئعمل أن يمكن أشياء عدة هنالك جشرت الدضتؤر 
هم، عامة بصمفة الإسلام عن للكتلأم القضية هده استغل بل ، هده الجزئية القضية 

منجزء وأنه ، هدا الحجاب لماذا يقولون المسلمون بأني الحجاب، بقضية مهتمون الأن 
أنتمأولا له قلنا الحجاب لماذا قال مثلا ، وكدا ضدا فيه السبب وأن ، متكاملة حياة 

تتحجبلماذا قالت إذا لأنك ، ثقافتضم هو الوحيد معيارطم يكون أولا ، تقيسون لا 
تنافشتىأن أردت إذا لطن لا ، عارية شبه عندكم المرأة تسير ولماذا لك أقول وأنا المرأة 

منإن مثلا لك أقول أنا أناقشك، أنا آنذاك المصلحة باب من أو بالعقل إما ناقشني 
أنهاالمرأة من يؤيد الإسلام كله، العالم ؤ النساء أجساد تجذبهم الناس أن المعروف 

جنسأنها اعتبار على وليس إنسان أنها اعتبار على تعامل أن بينها من خرجت إذا 

مرضقلبه _قت الذي فيطمع بالقول يخضعن فلا تكلمت إذا وحتى جسدها كل فتعملي 
الأسر.إلى الحجاب من ننتقل أن فيمكن 

_قالإسلامية المجالس أو المعنيين أو الغرب —ق الإنسانية المنفلمات إر رسالة _/ 
الغرب.

القضية_قت أنفسهم يحصروا لا أن ذطرناها الأول لمم الرسالة ؛ جعفر الدضتور 
أصبأنا هذه الأذان فتمت الأذان فتحت قضية تثار عندما فقحل، الحجاب _ق الجرئية 

آخر.شيئا فيها 

متفرقينصرنا إذا أما الإمكّان، بقدر نتعاون أو نتحد أن تحاول أننا الثانية المسألة 

.دينيا ولا سياسيا لا نوثر أن نسحليع فلا 
هءه ءو 



صصإدصاصمم-ساسم-سثرامم-سممم

رئساذضياض-سرص 
اضضائيةطيبة لفاءقناة 

صريبشت1اووطاق\ت 

مشهورونوأهلنا بلل، اسمه الكبير وجدنا معالح، محمد إدؤيس شيخ جعفر أنا 

الشرطة_ق بالمودان وعمل تسودان بور إلى شاب وهو هاجر الوالد الشايقية■ من بالبلأل 

ليكنفمها د^لها الدرامية ودرس،ت ضها ونشأت ام  ٩٣١سنة تسودان بور —قن ولدت فانا 

_قتفمكثت معه ندهب أحيانا وطنا يدهب الوالد طان كريمة .هت تنتحلع لم صلتنا 

الخرطوم.جامعة إر وبعدها حنتوب مدرسة إلى لهبت ئم فيها وتعلمت تسودان بور 

ذكرتما علم زمان الولد الشرق نحو ومولدا الشمال من أميلا تنزع أنت لعلك _/ 
الشوالآ-حدات السودان شرق ومنطقة أنت فيه ولدت اللي العحير عموما لضن لنا 

العحير؟عموم حياتك بداية وأنت.هت وجدتها 

هنالككان نعم السودان مدن بقية عن بورتسودان يميز شيء هناك كان أظن ما 
مشهورةد^اودتا لد^ن واأ،االآ لنمر الأمر لأسمفا ١ مع مشهورة د^ادت النظافة يميزها سيء 

عنليسافر جاء إذجليزيا ضان أساتدتنا أحد إن حتى النظاهة، غاية -هن بلد بأنها جدأ 
غالنظافة غاية -هن مدينة هده إن لى قاله ما قاول هنالك فقابلته لبلده البعر طريق 

تسودانبور أهل هم ضان الثانية العالية بالحرب أحسوا الدين الناس أن الثاني الشيء 

لأنالصومال من إفريقيا شرق من تأتي كانت ال۵لائرات لأن السودافن بثن من فقط 
وتضربالصومال من تأتي الطائرات يكانت الأي۵لالي الاحتلال تحت كانعى الصومال 

جداوأذكر يتحركون طيف يعرفون كانوا ما الناس أن وأذكر بورتسودان، مدينة 

قنبلةرممت تقول والناس القنابل بعص وأسقطت طائرة أول جاءت عندما صغير وأنا 

.هنحندق عندنا كان أنه أذكر أنا البيوت داخل -هن حنادق لحفر أن عليتا وفرصوا 

هن- حنادق هناك يكانت وكيلك الخندق داخل ندخل الاندار صفارة ضربت ؤإذا البيت، 

السودانشرق -هن أخرى بلاد ربما الوحيدة البلد هي ربما تسودان بور أن فأظن الشوارع 

الثانية.العالية بالحرب أحست كانت الش هى 



الشايمية؟قبائل هجرة _قن الممر ها _/ 

ذهبتالشباب أيام ؤ أنا يعني، ضيقة بلاد كانت بلائهم لأن الوالد هجرة أن أقلن 
وأيضاشمس، عثن مدينة مقت لكانوا الفاشية من جدا د^بيرا عددا أن وجدت مممر إلى 

ط^انتربما أعلم لا والله الشرطة  'قيعملون أنهم مقت اكر ما الميرطة —قن يعملون ء^انوا 
والوالدالوالد. فيها عمل التي الفترة هدء بدقة أذكر لا أنا لكن التاحة، الهنة هي هده 
_ؤنقضاها الض الفترة على وندم صغيرا دكانا الوالد وفتح يتقاعد ولم الشرطة من خرج 

أحسن.له بالسبة يكانت لطن لكبيرة تحارة لمس صغيرة تجارته ولكانت الشرطة 

العائلة؟عدد ضان كم _/ 
وكناواحدة، أم من طلنا أخوات وخمس إخوان ستة~ الله شاء ~ما تحن عددنا 

حدامتدضن ويكانوا الحتمية، طائفة إلى ينتميان يكانا والوانمة والوالم مترابحلة أسرة 
قامتيعني بالمملأة، أمريا _قن جدا شديدة يكانت الواكة خمعوصا محاففلن 

أحدنام إذا فحتى أبدا هدا مقت تتلاعب لا كانت اكين، على تربيتتا مقت كبيرة بمهمة 
وكناتربيتنا على جدا كبير أئر لما كان العشاء؟ صليت له؛ وتقول توقفله كانت 

الالأطفال بقية ك-ان أمهم، من يخافون الذين الوحيدين الأطفال طنا أمنا من تخاف 
مسن.وصاروا هداهم ربنا للهّ ّالحمد لطن ، ما أمهاتهم من يخافون 
لك؟حصعلتر أحدات هناك هل الملفولة فترة مقت _/ 

تسودانبور _قن بدأها اكلضية الحرطة ضان عندما هو حياتي  4rحصل شيء أكثر 
فقالواالدرسة لمدخلتي أخدني الواك ثن ست عمري وأنا أقاربنا، من بعضهم جماعة 

قديمةسيارة ثن ألعب يكنت المنة هده أنماء ئت القادمة للمنة دعه صغير الوك له 

منيعالجوني وكانوا ١كاخل، من العظم كسر أنه ؤيبدو Ju_3-_ مسمار على فقفزت 
يقطعأن الطبيب فقرر سنوات، ثلاث حوالي الدرير على ومعكثت جدا فتعيت الخارج 

للواليفقال أذنه فوق يضعه قلم وعنده شكله أذكر الأن وإلى سوداني، طبيب رجلي 
فقالوا، الحتمية على مازالوا الوقت ذلك مقت وك-انت رفضت الو١لمة الماق، من تنقطع 

لموالوالمة الطبيب، كلام اسمعوا عليرت الميد فقال علي الميل ضأل خلأمرا لأا 
بالLدرغرJنهسيصماب الطييب، لما فقال علي الميد د^لأم ولا الطبيب ء^لأم تسمع 

نديعييدائما فصمارن ، الس.رير  '٤ويقعد تقطع ولا برجليه يمو0 أحسن فمالت ؤيموت 



-ساشراتع - •تنالاتع سرته إدرياسا جسوشيخ وإإإإ»»إ»»»»او^^أوإو»»»»؛»إ»»»»»»»وإ»*ووإإإ 
أنتالله احمد أسياء بعيس ٤ وتعالج ، طبعب إلى ذهبت مثلا لكلمتها د^لما الأمر بهيا 

واحدة.برحل ستئ!ون 

لمصرب 1 أنا كد^نت ، فلميفة يرسينا سؤيدي الخرطوم حامعة  '٤أستاذ عندنا لكان 
مضطهدات،أنهن لكذا المتلفلفات الميودانيات الئسوان أن نميور عنده د^ان يكدا مثلا 

منهاحصل أمي وأنا شخصسة عندهن هؤلاء صحيح، غير هدا التكلأم أحي يأ له قلت 
لحادثةوبالنسية تفتيكر. أو منمهور أنت لكما مسايكين ليس وهؤلاء ، وكدا يشدا 

ومالك قلت لكما سنوات سبع وعمره تأتى لي قالوا الدراسة عن لكثير أحرني المسمار 
كاننعم حسنة نتائج له هل لضن سنوات عشر عمر بعد إلا الحادثة بعد المدرسة دحلعت 

لولاوالله حعفر يا لي يقول كان المدرسة ويحل متى أكبر الذي أخي ، حسنة نتائج له 
أولىسنة _قن أنا أنه شعرت المدؤسة دحلت عندما فذ^نت ، الجامعة دحلت ما هده رحلك 

الفرقرأيت لأني شديد احتهادا فاجتهدت رابعة سنة -قن كانوا عمري -A الدين والناس 
البيد0من قريبة الخلوة إلى أمشي الصباح أصّحي فكفت زملائي، وبين بيني كبيرا 

هدهففي الأطفال، يكل الشاي لشراب فسيحة ا وعطونن_الخلوة ومقت الخلوة، _قت فأدرس 
أرجعالمسياء ومقت ثانية، مرة الخلوة أمشي المدرسية، من وأرجع للمدريية، أذهب الفترة 

سنيارجلا وكان علم عندث، رجل فيهم الجيران بعض أن إلى هعكدا واستمريت للمخلوة 

الأربعينيدرس ود^ان دروسه وأحضر أذهب فحكنت المساء، _قت الخلوة _قن درسا عمل 
العرية.كتاب المالكية؛ كتب يدرس وكان النووية 

ابتلاءات؟من للأطفال يحصل لما العقدي التحليل هو ما _/ 
ذلك-هت أنا لك، أقول أن أستطيع لا كبير وأنا لاحفلتها التي الأشياء من الغريب 

أمؤيضيطفل مقت هدا ولاحظت صغير، وأنا ابتى أص-الدي من عقدة أجد لم الوقت 
الدينهم الاخرون الناس ، جدامرتاحا تكان لضن مشحكلته ضّانت ما الأن نسيت 

هدامن د^نت وأظننى جدا مرتاحا يكان الممعاب والرجل التشيكييكية الأسيلة يسمألون 

يحصلما بهد الإنسان على يجب العقلية، الناحية من علي أثر له هدا أن أظن لا النوع، 
أو3كدا عملت د^ندت لو يالمت يقول لا الشيعنان، عمل تفتح لو لأن لو يقول لا الشيء 
الدنيا-هن وينفعه دينه، ؤهن الإسان حياة -هن جدا مهم شيء هنا فالقدر كدا عملت 





بحوثه- سالاته-ساشراته جسرشيخاعريس>س>ت4 تتثثثثثثثثث؛وإتإثتتئتثثث!تث:ثثثأ؛ئثثث؛ثتتث 
اللهإلا أعبد لا أقول وأنا جدا محترمة المشهورة الحتمية ء نسما من تعانت وهده الشريفة 

للدعوة.واستجس دعيت إنما وكذا مقارنة كانت ما يعنى الله، إلا أعبد لا 

الشرعية؟العلوم دراسة _قن بدايتك ماهي _/ 
بالمعنىشيخا ليص بمي فاصل، رجل شيخ معنا كان الحلوة —ق إننا للف قلت ضما 

المساءث يدرسنا سنيا رجلا وكان جنايتي، يقولون كما كان رجل هو التقليدي 

أطمراستفدت لضن به، بدأت الذي هذا المالكية الكتب وبعض النوؤية الآربعين 

هذاالسواطني، طاهر أبو الشيخ اسمه الأحمر البحر أهل من عالم من جدا وكشر 
يدرسما ضان الناس يدرس كان ما عكس على أيضا وكان الأزهر من متخرح رجل 

أنهاالنهاية رأيت الض بالطاريقة يدرس فكان الكبير، المسجد ؤ السنة كتب إلا 

والوالدأنا أء^ثر أو سنة هذا إلى فاستمعت العلماء، بها يدرس د^-ان الش الطريقة هي 
مؤلفنفسه وهو داود، وأبو منه كبيرا وجرءا كله البخاري سمعنا نذهب، مخنا 

كذاأو حديث مئة السواكنى محيحيح اسمه كتيب عنده السنة، _قت صنيرة كتيبان 

وابنتيمية بابن عرفوني السنة أنميار إخواننا الثانوي إر أذهب ما قبل تحفمله، كنا 

يعنىتغيرت والأمور أكثر، القيم ابن أحب فطنت علي صعبا كان تيمية وابن القيم 
الكتبسمح دحلت ما الصمنيرة الرسائل أضيد القيم ابن أقول وعندما ، وكذا كبرت 

مدة.بعد إلا الكبيرة 

الثمناقحل؟قصة وماهى #_/ 

بور 'إؤيممتقرون يتعبون السودان، عن الحج إلى يذهبون شنقيهل أهل كّان 

رحلالدنيا غرائب من علامة منهم واحد فجاء البحر يرطبون تسودان بور ومن تسودان 

السعودية_قن الكبار العلماء من صمار السعودية —قت الأن حيا زال ما أنه أظن الأن د~بير 
ياله نقول مفهرس معجم ض.1نه القرآن ؤيحقظ ، الأحاديث آلاف يحففل رأيناه رجل أول 

حماعةالثاني الشيء ، شيء هذا طلها فيذمخرها الأيات أي ي مذكور عيسى شيخ 
واحداوأذكر النحو، يدرسون كانوا منهم جماعة عليهم درسنا هولاء بكثير منه أقل 

النحو.من شيئا عليهم درسنا البردة من شواهده طل دائما كان فيهم 



سثثثثئثت«إممممممثثثتث1ئثتئ:هكإ:ثثثثتثت1تئئ؛,حوارت«عجسمضخبمس 
الشرعي؟العام تعلم هن نصيحتك ماهي _/ 

وهوأ-ءادهم فناقشنا للشاطيي، الموافقات كتاب _قن نمرأ كنا المنتدى -قن طنا اليوم 
هوالأساس لكن تقرأ ممكن العلم قال عالم على يدرس لازم الإنسان إن قال نصح 

منالعلم ئن الراسخان كتب تقرأ نفسها القراءة .هت ونصح شيح، على تقرأ الأم4ماع 
الأربعبمنمثل ضتب يقرأون الشباب كلمنا لو حبذا الكلام -4، ذضرنا حتى العلماء 

أنعلى تدل لا التي والكتب الأحكام، أدلة من المرام وبلوغ الحيالحبن ولياض النووية 
لهمقأ،ت، أنا يعنى، الم،مملهثن لطل يكس، هذه الجماعة أو مده للجماعة ينتمي الإنممان 
أناشيوخ عندهم ما اسلاميون وهم الثماب من كشرا يرى عندما يحرن الواحد 

يد^ونالممحيح العلم تعلم ما إذا الإن،ههان أصلا د^يذا العلم يتعلمون أنهم أستغرب 
أعرفطوأنا ؤيكفر، عبادة عنده يكون الإنسيان أن ممكن العلماء قال للزلل عرضة 

مرةضم يعتمر يمثيي المهعودية  'إكان ويمنيي سوداني عيادة عنده كان شخصها 

تعالى:قال العلم من العيادة مع بد فلا الغالق. وحول ينضر أصبح بالمرة، ألحد ولكن، 

همثاكثني ولا يريدون ثآلمثي بالعدو؛ تم يدعوث الدثن خ ؤؤآص؛رتك 
الأسنمساكعلى الإنسان يساس مما [، ٢٨]الكهف: آلحيوة نيتث تريد عيم 

هذا.على يعينه من له يكون أن دائرته ه البقاء و بالدين 

الكتب؟من يستفاد وضيف القراءة حول ملأ>حذلاتكا ماهى _/ 

تقدمك.اوت فيها أنا التي اليكلية  ٣١٩٦٢عام -هت بريطاديا إل ذهبت عندما أنا 
أتوناأنهم الخو،مات صمن من كان لكن دراستهم مقت علاقة ماما للطلاب خدمات 

القراءةه البطعوون إليه فدهب ٠ المدريعة والقراءة القراءة خن متخصمرا بشغحى 

مالي قال لضن لغض ليست ١لإذجليرية اللفة لأن ربما أبطأهم كنت بل منهم وكنت 
وزادتأشياء منه وتعلمنا لغتك خت حتى بطيء أنت معناها القراءة خن بطيء أنت دام 

الطفليتعلمها أن لابد القراءة سرعة أن النهاية خن عرفت لضن الشيء بعض السرعة 

ليسالبطء يقولون لأنهم الطفل يتقنها أن ممكن جدا سهلة قواس ولما ، صغير وهو 
مابعد الكلمة يشوف الإنسان قال لأنه العثن من الب۵لء العقل، من ليس الفهم عدم من 

السطر_ق مرات سبع ستة يقفا ثلاثة اثتبن واحد يقرأ البْليء يعنى القراءة خن يقفا 



٠٥٣"- سالاته-ساشراص - مرتع حسرشيخإدددسا وإأأأ»إ»ث»إ؛وآتأ»ثثوءثوأأثثإثث»ممثثثثثثثث: 
الميطريقرأ يزداد مرتين يقف سرعة يرداد مرات ثلاث يقف سرعة يرداد قليلا يرداد 

يقرأكان هدا أمريكى وواحد i واحدة مرة أسطر ثلاثة يقرأ يرداد واحدة مرة كله 

منيكبر.. بعدما الإنسان يتعلمها ممكن أحرى أشياء هناك ، لكلمة ألخى الدقيقة _هن 

تقرأأن _LJ هل وقلبه إليه انظر الكتاب تقرأ ما قبل أنك مثلا ١ستفدءا الش الأشياء 
الالكتاب هدا أن تكتشف وبعدها تقرأ فتبدأ وقتك تضيع لا ^jiJ لا أم الكتاب هدا 

قراءةالهم من فليس الهمة غير الأسطر بعيض تتجاور أنك أيضا وتعلم القراءة، يستحق 
وربماحدا منها يستفيد أشياء هناك الواحد وهذ^دا للأسحلر بسرعه تنظر سظر يكل 

أولادهمولعلموا بهيا يعتنوا أن إحواننا أيحيح فانا العرسة باللغة يكتابات ق الأن فلكون 
دقائق.عشر —قن تقرأه و تتعلم ممكن ساعة _قن تقرأه ما حدا مهمة مسألة وهده 

السنة؟أنصّار مع الجديد للتوجه الأسرة تقبل هو ما _/ 
تقرأضات ما الوالدة انتهعح.. وكيف الحتمية و والوالد الوالدة مع لقحيش بالنسبة 

،مشد^لة هناك ؤكان ما أقرأها كنت التي الد^تب على يطلع لكان ما والوالد ، يكتبا 
طلعواط^لهم فالناس الحلة ._قت حولية _؛قت ذ^ان الوالدة خصوصما شديدا نعلا مرة رعلوا 

فمابالدراسة مشغول أنا لبا قلت تطالع ما لماذا الوالدة وقالت ، أقرأ ويكنت طلعت ما وأنا 
تتصوركانت فما ؛ حدا عليها لكبر وهدا كلامها سمعت فما تطلع، لازم قالت رضيت 

،أحمد سيد الشيخ وهو لؤا ^^7، ندحل حتى وقاطعتنى معي تتكلم فبدأت أرفض، أن 
طيبقال جعفر* له قالت جعفر؟ أم أكثر الدين تهؤث أنت لما وقال معها وتد^لم وجاء 

السيدوعمنا أذلكر ما عشر ستة أو عشر حمسة عمرى د^ان ودمد^ن ، وتصئالحنا 

بورتسودانحاء طه محمد محمود فمرة ، بالسنة علم عنده هو طريفة قصية له هدا أحمد 

أصللا والش الموصوعة بالأحاديث مليثة محاضراته لكانت ومحمود محاضرة، وألقى 

وقالوقف فعمنا الجرجير، مكانها ث ؤينيت تفنى النار أن أحاديثه من منها ألضر لما 

كداالفلاني والحديث ضعيف، الفلاني والحديث ، موضؤخ الفلاني الحديث له 
بهنعرفا نور فعندنا تحن أما الضتمتا من والتضعيف التحيحيح يأحد وقال منه فسخر 

وقال؛أخرى مرة استأذن أحمد السيل فعمنا الضعيف، الحديث من الصمحيح الحديث 
كتابعنده كان فالوالد نور، عندي داني فانا أنوار بقت الحكاية ضان إن والله 



ث:ثثثث؛ثثثث؛المحس جحرشيخ ح٠ادات٠ع 

ومؤدبالوالد حشي أ تكنت وأنا مرات، سبع أوراد بالأسبوع مقسم مسييعة اسمه ختيية 
الوالدين،مع خصموصا لا أنا لله الخمد فذل_اظة عندهم الملقيين إحواننا بعيس معه. 

هدهأم المرأن تمرأ أحسن والدي يا فقك للقرآن، وحاففل ومرح سماحه عنده ووالدي 
الحتميةأن هديت الشيخ لي وحكي الأسين، هداهم ربنا الأحر هن - لله والحمد اشمبمت، 

الكلب،أولاد مع ضنت البارحة أنا فقال الضلبر، أولاد يسموننا طّانوا وحضيومهم 
الدرسةمع سفرة سافرت أنا ومرة ، أبدا حادة والملفية الحتمية بين العلاقة وكانت 

علقةأحد واحد طل جماعتك تجاك ربنا والله لي قال أبي رجع فلما رسمية رحلة 
تغيرت.الأمور وبعدها يصربولمم لكانوا الخرطوم -هن ويكدلك صرب، 
الثانوية؟.هن وصعضم طيفا _/ 

محدودةالثانؤية الدارس وكانعتا بسرعه، بالثانؤية وقيلدتv مجتهدا ْلالدا كنعتا أنا 
وّهنحنتوب بمدرسة وضنت ، سيدنا ووادي وحنتوب حورطشتا مدارست ثلاث فقحل 

عندماأنه حدث الدي اليكبير التطور بالثانوي لي بالنسبة حدث الدي يضبوني مدرسة 
و.هنمنهم تعلمته الدي وبالملم الملميثن إخواننا بكتب مرودا كنت الثانوي إل ذهبت 
طوالصغط ، علين.د^ان الوقت ذلك غن تحن التفسير غن أقرأ ويكس، اليكس، بميس 

نقرأنرجع تحرج كلما لأننا أفادنا أيضا وهدا ، وكدا وتجاوب نناقش لازم الوقتا 
الشيوعيةوكانيتؤ الشيوعي، التحدى كان تحدى أكبر الثانوية الرحلة غن ونبحث، 
إله،يوجد لا بأنه والزعم أصرهم لأنه هدا على ندموا هم طيعا الوقت ذللئ، غن معارحة 

كانبكثير الأن من أكثر كبير بثسضل عاليا ك-ان الإذجليرية اللغة مستوى طبعا 
الشيوعيينعير ويكتب الشيوعبن يكس، المترجمة لاتجلينية ١ اليكتب، يقرأون ال۵للية 

بالثانويتحن يعني الأوروبية الثقافة من منها جزء بالأبتداثية قرأناها التي الضتب، ومن 
نقارعويكنا التأثير، بهدس فينا أثرت أنها ولابد الأJحليرية، القصمى يكشرا درسنا 

منكبيرمازال عدد ومعنا الله دفع الجرولي سونا ضان الأن أظن ما ككن ^يين 
بليقرأ الكل ليس بعض مع نقف، محتاجين وطنا واحدا العدو وكان أحياء، إحواننا 
لقممعنا كان ويناقشونهم، الشيوعيين على ؤيردون الشيوعية الكتب يقرأون بسهم 

وعمرهوناقشته يدي رقمتا دعانا ما وأول للشيوعية يدعوننا ضان بالحكاية وذكرته 

مابالحامعة أو بالثانوي كانوا ما ممن كثير لله وبحمد عمري، من قريب 



بحوثم- عحاصراته — 4قالأته — سيرته أدرأيسأ جسرثيخ 

منهاوجرء بالدعوة تأثير هناك وتشان تكبؤوا ما بعد الشيوعية على أحد بقى 

يصلونوأباه أمه يرى صغير وهو فالإسان ، كبيراتأئيرا بالأنسان تائر هده الأولى 
معفهذه الدعاة من يسمعه الدى اليكلأم علمها وربما آهره ضبمى الله ويدد^,رون 

وربماكان الذي التحدى هذا لطن الإلحاد على أحد منهم بقى يكون يكاد لا هذه، 
الإنسانا حادلت إذا لأنك وكذا والردود، بالعقل الاهتمام مسألة ف السبب هذا ضان 
ماوأكثر بالعقل عليه ترد أن بد فلا عقلاني مذهب هذا مذهبه أن ؤيعتبر بالله يؤمن 

واحدكتاب وأذكر-هت العقلانية، الردود مسالة _هن تيمية ابن كتب هذا _هت أفادني 
الوضوعبهذا مهتما كنت لأني الكتاب اسم اذكر لازلت المؤلف من أذكر لا لكن 
مجتهدأطنت إنني لك قلتا ضما حصل الذي فالتحدي العقل، طريق من الدين اسمه 

الذيوالمذاضرة القراءة قليل فصمرت أحرى بأشياء انشعلت الأن 4 الثانوي ودحلمك 
أد^بر.القضية تأتى أحفظه لا والذي أحفظه بالفصل أحفظه 

علاقاتك؟على النقد أثر ما _/ 

الغربيالفضر أيضا اقرأ لما ناقد أنني هذا على ساعدت التي الأشياء من بالمناسبة 
علىسائر فعكر د^انت الغربي الفطر أن تعرف أنت النقد، على جدا يشجعوننا لكانوا 
تعلمنالضن المسلمات، على سادرين كنا ما لله الحمد تحن مسلمات كل وعلى الدين 

التيالمعلومات وذد^رت سزالأ سيلت الاحتيار هن - إذا الفلميفة و3كانت النقد مسيألة منهم 

لوالأستاذ د^لأم حتى ألكبر درحة تاحذ انتقدت إذا لكن تمر، يمكن لك قيلت 
النقديةالعقلية بناء أسهموا إنهم نقول بم فإنحياف أيكبر، درحة تأحذ انتقيته 

شيئاهذا العقل وحدنا تيمية ابن الإسيلأم شيخ يكتابات قرأنا عندما أننا لله والحمد 

نممتعدوهو قال الضلميفة صيم  ٥٤زميلنا الحرطوم حامعة  ٥٤أستاذ عندنا د^ان واحدا. 

العقلأن اقتنع أنه المهودان  ٥٤بنا صلته من استقائه شيء أيكثر إن المعودازت لمغادرة 
الماسضما شرقي عقل ولا غربى عقل اسمه شيء هناك ليس واحد عقل هذا البشرى 

عقلأنت لو بعحس مع يتناقشوا أن ممعكن البشر ولذلك الغربية العقلية أن الأن يقولون 
٥٤يكون أن لابد تفاهم ٤ يعكون أن يمكن لا نتفاهم كيف عربى عقل وأنا شرقى 

بعحس.مع نتفاهم أن نستطيع لكي بيننا مشتريكة أسسس 



liiztiiziiliالمس شيخ جسم ٢ حوارات 

الدات؟نقد مارست كيف _/ 

بعيضلى سبب الإسلامية للجماعة لنقدي وبالسبة ، أذد^ر لا لنشسى نقدي 
وناقشت، صأءديحا كان موقفي أن أرى مازلت لأن هدا على نادما لمست وأنا ايشكلأت، 

تحنأشياء هنالك إن له وقلت الودودي الأستاذ منهم الدعاة كبار من حتى عددا فيه 
الأنا له وقلعت ، الأغلبية بقول الرأي ه الالتزام وهي بهم تأثرنا الشيوبن من أحدناها 

عليهالله صلى الله رسول وسنة الله يكتاب —قت هو الالتزام الدين _قت أصل هدا _قت أعرف 
قالوابالمنة وعشرة كلاما قالوا منهم بالمنة جماعة —ق أنا ضان لو لكن وسلم، 

رأييأنا والله وأقول نفسي على وأطيب أقف أن لي يجوز لا بالمنة العشرة من وأنا كلاما 
طيبفتنة لما تعمل لا به احتفظ هدا رأيك لي يقال أن بمكن لكن ، بالمنة التسعبن رأى هو 

بهمقتنع وعير صحيح غير كلاما وأقول نفسي على أكذب لا لكن به أحتفمل أن ممكن 
لجنةهنالك أن الشيوعي الحرب مبادئ من حرء هدا موحود الشيوعية -هت هذا لضن 

تلتزمالتصويت يحصل أن وبعد هذه، اللجنة داحل ه رأيك تقول أنك ه حر أنت مركزية 

شيءعن أدافع يمكن لا أنا لإخواننا أقول طنت وأنا لازم، عنه وتدافع الأغلبية بقول برأى 
نقرأوها.د^نا الض الط^تب هت صغيرة أشياء وهنالك به، غيرمقتنع 
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متارانحوار٠جل^ت 
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_قفسياإ؛حكم ألقاها التي الحاصرة حول اللقاء هدا _قن ب1لحاويثا حقيقة نيدأ لعلنا 
،الأحيرة الأونة مقن التي والقضايا الأحداث ببعيس مرتبهلة يكانت ربما السودان، 

وموضوعها.الحاضرة عنوان عن شيئا بإعطائنا نمشرمت لو 

العنوان؟هذا يمني ماذا دجال( رفرفرة عنوان ست 
ماألكثر ؤيسسل اضطرب، يعني )قرقرة( كلمة يستعملون السودان _ق عندنا ج؛ 

فانامقتول، قرقرة فهي قرقرة ١لحركة وهده وتتحرك تذبح عندما البهيمة _هن يممتعمل 
فرحعتعربية كلمة هده )قرقرة( كلمة أن أتاكد أن أردت ئم الدجال، قرقرة قلت: 

السوداني،بالعنى تحرك يعنى قرقر فقال؛ قلت مما أكثر فوجدت القاموس إلى 
وحلط.أكثر وقرقر: الحماقة، إلى سارع وقرقر: 

—قنجتمع الثلاث هذه ضل أن يظن لكان ما القاموس صاحب إن المحاضرة ه فقلت 
منتهى.أو مقتول قرقرة وهذه شيء طل فقد أنه فعلا قصدى ضان فأنا واحد، شخص 

قديمة؟كانت أم جديدة التؤإبى عن التي القضايا كانت هل 
أتحدثوسوف له، بالسيئة الحمليرة أو المهمة القضايا ليسيت هذه للنامس قلت أنا ج؛ 

معروفةلكانت لأنها الترابي ضلألأت عن الأسلامية بالحريكة يسمى ما مسؤولية عن 

الدينالناس من وأنا ، كد.اوقال كذا قال أنه عنه رووا والدعاة، الإحوان من لكثير 
الشورى،مجلس اسمه شيء هناك وكان واحدة حركة وكنا ، كثيراتكلموا 

الرجلهذا إحوانى يا ليم وقلت بحانبى كان وهو وقفت أنا الأيام من يوم ق - أنه وأذكر 
تحاسبوهأو تحاسبونى إما والمفروص ، شيء يحصل لم ذلك بعد ولكن دين، عنده ليس 

يسمونهضلال فيه كلاما قال كلما إنه ثم ذلكال، من شيء يحدث لم لكن هوه 
وسمعواالحامية الجلسات بعض _مح الكلام يقول ضان مراوغ. رجل هو ثم اجتهادات. 

منوقاله له ضلال فأهم ينضر، وكدا ضدا قال أنه عنه قيل فإذا الناس بعض منه 
.النبيبعصمة يؤمن لا أنه ، جدابعيد زمن 

أوالشدوذات هذه فن - التساهل ترجع شيء أي ال الشيخ، فضيلة هذا قبل لضن ست 
الميلادية؟المتينان منذ تقول ضما قديمة وهى الانحرافات هذه 

يكبيرعدد أيضا والقيادات الظن، به ؤيحسنون ٠ شيئا عنه يعرف لا الناس معفلم ج: 

والبعحسالكلام، هدا مثل عنه ليم قلت إذا عليك وينكرون ذلكأ، عنه يعرفون لا منهم 



^^؛صسسمثث؛إتزوإممثثثثث:ثث؛
لحنإخوة يا لؤم أقول ، يسمموا أن يريدون لا أنهم يسمعوا لم الدين عيب لكن سمع، 

ياله يقول أن يمتليع واحد فيهم ليس أنه لدرجة له احترام عندهم ا،سألوه، كذا محكا 

عجيبئئاستسلام ، لا أم صمحيح الكلام هذا فهل ، كذا عنك قيل أخي 
النبيبعصمة يؤمن لا أنه عنده التي الأخطاء او الشذوذات اهم من ان ذكرت 

يقول؟كان اذا م، 

النبيأن بيتبر هه، النبي بعصمة يؤمن لا أنه زمان من عنه عرفت الذي نعم ج؛ 
محالهالنبي وأن * السد ناحية من صحيح حديث عنه يروى أن يمكن ةغبم؛أأ 
سنأنا ؤبمول• الذبابة، حديث فيه يتكلم ما أكثر وكّان حطأ، الكلام لضن فعلا، 

منأيضا وكان ، النيئ حديث على الكافر الطبيب رأى أقدم الطب مسائل 
الردة،يجيز كان أنه النبؤية، للسنة احترامه بعدم علاقة ويا عنه المعروفة الضلالات 

المرتدحطم عن نتكلم لا أننا الأن المشكاة إن محلت هبل، من محاصرة قلت أنا 
أنالإنسان على بأس لا له؛ محاصرة _قن يقول فالترابي الردة، حضم عن نتكلم ولكن 

عنهونقلت فاقتلوه(. دينه بدل )من قوله؛ النيئ عن الثابت من أنه مع دينه، يبدل 
المسلمينمن بجماعة حاميا كان هذا الحديث #إن قال: أنه المستقلة اسمها حرسدة 

فالمسلمونالمسلمين، لقتال الكفار مع وجاءوا الكفار، إر وانضموا وذهبوا ، ارتدوا
مخترعة،القحية هذه قالت إحوانهم؟؟.أنا بالأمس كّانوا وهم يقتلوهم، هل تحرجوا 

سخيفة،قصة أيضا إنها ئم الحديث، سبب هو هذا إن قيل من قال أحد هناك وليس 
يتحمسونبالعكس بل ضدهم، صار ثم معهم كان من قتل من يتحرجون لا فاكاس 

وصمارقبله، ناس وقاله قاله الدى الأخر الوضوع وأما الأصلي. الكافر من أكثر لقتله 
ق1لمن أول أعرف أكاد وأنا حارب، إذا إلا يقتل لا المرتد أن شائعا، رأيا تقريبا الأن 
الكلام!(.هذا 

إسلامهعلى بقي ولو حتى السلمين حارب فمن قيمة، الكلام لهذا هل لكن _؛ 
عليهم؟السلاح لحمله بماتل إلا 

ومعروف.يسحيح، هذا نعم، ؛ج 
الكلام؟بهيا مال من اول من 

الثقافةؤضانت الحم،سينات، ه الخرطوم، جامعة _قت طلاب كما تحن ج؛ 
الحرضةبدءوا الذين إخواننا من كثير وكان الوقت، ذلك ث قوية الإذجليرية 



"بموص•حاشراته جعتوشيخإدردصأسيرتع-»ماملآص~ ;ثث؛ثثثثثثثثأثتثثثثثث: أتتنا؛

ترجمةقرءوا ها ضمن من وكان الاتجلينية، باللغة يقرؤون السودان _قز الأسلامية 

كانهذا على محمد الترجمات، أوائل من وهى الاكريم، للقرآن القاديانى على محمد 
البخاريد^تاب _هت باب على تعليقا شاله ما ضمن همن على، يوسف غير وهو علم٠ ه عند 

للمرتلين،وصفا الحاربم اعتبر عجمي رجل فهو والعاربثاث، الرندين قتل عنوانه.■ 
أنهمع المحارباrن، المرتدين قتل قال: البخاري فكأن ، هذاالبخاري بتبؤيب، واستدل 
محمدتقول: فما بالواو، وميفته الشيء ب؛ن ينمل ما أنه العربية اللغة _قت معروف 

والحقيقةفيه، الترابي وقلده هذا قال فهو الأحمر، محمد تنمسل كنت إذا والأحمر، 
أشياءينضر أنه بها صرح الش الكبيرة الأشياء ومن فيها• مقلد هو صلألاته معفلم أن 

أولأن ؤيقول ذلك، ينكر فهو البشر، أول آدم أن موضوع مثل القرآن، ِق جدا واضحة 
الدنيا.نسماء هن وإنما بالجنة، حاصة نسماء لسمن لعثن ١ الحور وأن ة، امرأ البشر 

الزعامةيهللم، لأنه هل الإسملامية، بالحرضة اريياطه هذا د^ل بلق نضمر بماذا _؛ 
له؟مطية الدين وجعل 
بالدينوتلبس شبابه، أوج حقت وهو السمتينات _قت عنه ذللئ، أعرف أنا ، ذلك، أظن أنا ج؛ 

بورتسمودان،_ق محاضرة _ق كنا مرة القول، لحن هن ولتعرفنهم حتى دنيوية، لأغراض 
شيءعلى السهودانيين يجمع أن أراد إذا الأنسمان إن للنا/س فقال وهو، ضها اشتريكس، 

تريدتحن للناس تقول ضأنك، له: قلت، المحاضرْ وبعد الدين، طريق عن يأتيهم أن لابد 
أوشك،كلما به، مضر سبحانه وربنا الدين، باسمم الدنيا يريد جاء فهو نسمتغلكم؟ أن 
يسهقط.حتى ضربه غايته ر إ يصعل أن 

الأن،إلى علتى بشكل بها يممرح ولم الحاضرة، _قن ذكرتها ما التي الأشياء من 
الجلسماتمن جلسة _ق قال جدأ، منه ضبئن وكانوا عنه الأخوان من عدد رواها لضن 

اليبي،من، اعلم أنا 
ه^إ؟النبي من( اعلم بماذا _؛ 

ذللثإمن ضحضم، ، أبى؛ من أعلم أنا لشم قلتا أنا لمم: قال ذلل؛، بعد سألوه لما ج: 
معنفممه الكلام كؤد )أبوي(. يقول: السوداني ، )أبي( يقول سوداني هناك، ليس وقك،: 

أنهأدراه ما قلت،: الدنيوية. المممائل _قن أقصمد قال: عليه، أن،يعر عندما أحر، شخمن 

اللغاتأعرف أنا قال ، النبي من أعلم أنلئ، تعرف طيف، ، النبي،من أعلم 
ومعوالحيوانات الجمادات مع يتكلم ضان ِفءا؟ي النبي أخب، يا له؛ قات، الفرنسهية، 
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تستقرهإنه قال؛ منه القرببمرإ احد لى وذكرها عنه، شاعت الش الأشياء من الجن. 

وتعار،سبحانه نقول لا )الله( نقول عندما ناذا يقول؛ فنحي، النبي على الصلاة 
ؤنثا,يايقول: ونمار سبحانه الله لأن له: قلت قال: ، نقول النبي نقول وعندما 

الأرضيإ جبهتنا نضع تحن !، ٥٦ئتليماه وسلموأ عته صلوأ ءامثوأ 
استغربتفأنا فج؟ للنبي سجدنا الأيام من يوم -ق رأيتنا هل وجل، عر لله وذلا سجودا 

سمعتأنا لي: قال فالصعادق الاجد عبد الحسادق بعد فيما وكلمت الكلام، هدا مني 
الناسمناسبة، فجاءت للدعوة ذاهبين مسجد _قت د^نا يقول المتينان، —قت الذ^لأم هدا 

أحييتهمأحدوا ال۵دلين من فكثير الكلام، هدا ليم فقال فقي، النبي على صلوا 
وخرجوال

للنبيالإساءة ه الدانمارك هوسبق بمي _• 
حاءام،  ٩٧٤سنة المعودية جثت أنا النبؤية، الأحاديث ف شك عنده هو ثم نعم.. ج؛ 
له:قال الثقافة، قسم _ق أستاذ كان العسال أحمد والدكتور هنا، محاصرة وعمن، 

تدعوالتي الدعوة هي فما النبؤية الأحاديث  'يشك عندك يكان إذا ماذا؟ إر تدعو أنت 
سنةكان هدا ادع.. ذلك بعد ئم هو؟ ما هدا دينك مني وتأكل الأرض -ق اجلس ، إليها

المعلاة..عي، يحافظ لا أنه الناس من ضيير عدد شهد ثم •"آسنة، قبل، أي -، ٥١٢٩٥
غيرومتها؟؟ه يصلي _؛ 

إرالدعوة أيام يقول إخواننا من واحد يصلم،. ولا الوقت ياتي يصلي■• ما لا ج؛ 
أسرةعنده يكون موسرين، الناس وبعض، القرك،، إر ندهب ضنا الإسلامي الدستور 

عندنابات قال: الجماعة من واحدا إن فيقول البيت، _قغ عندهم يبيتون فالناس للنوم، 

فقالالماي، بشرب جاء ثم الأسنان، فرشاة أحد استيقخل وعندما الفجر، ييسلط ولم 
تشربما والله اليييت،; حب معا فقال الوقت،، خر؟7 له: قال معليت، ما أنت، ياشيخ له: 

اكاي١

بالترابي؟ينملق راى له نمرق هل - الله رحمه باز- عبدالعنيربن القيخ _• 
منيله أقل، ولم الكلام، بهيا الله رحمه الشيخ بلغت أنا لضن، سمعت،، ما أنا ج؛ 
أبدا.الوصوع هدا _ق معه تكلمت وما ، الأشياء بعض يعرفا ضان الشيخ لطن فعله، 
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ملانميدر، هوتنطية المجاب بآن وقال الرأة، حجاب قضية احيإ الترابي اتار 

مبل؟من لدلك يسبق لم حيثا لديه الفتوى تطور مراحل من مرحلة هذه تعد 

أتىحتى فهموا ما الناس أن تعتقد كيف والغرور، الاستكبار من أيضا هذا ج؛ 
الأسانغيره، يفهم أحد هناك ليس أنه الاسمان يعتقد أن البلادة من بأنه أقول أنا هو، 

عقولا.للناس أن يعتقد العاقل 

هومن الجماعة، تدعوما الش الدعوة بميادئ تتعلق الش القضايا مده مئل س:.؛٥ 

الوضؤع؟هدا ميل يحسم آن بمتطيع الذي الشعنمى 
الترابيإن قال إحوانتا أحد ، كثيرأ الأمر بهيا يهتمون لا به  ij؛\SKJUiلأنهم الناس ج؛ 

جعفر،وبتن بيني ثهخحيية مس،الة الميالة إن للإخوان يقول ، العربية لابلاد سضراته _ق 

مسألةإلى يحوله موصؤع _قت تناقشنا كلما لأننا ، بها غلبني التي الأشياء من وهده 
أو، حممي شى،.. إل ولا علم إلى تحتاج لا الثمايع، _قت واحد أي فيها يتكلم أن يمكن 
معلكن الأقران، حممي ا صن يقول العلم من شيء عندهم والذين المناهمعب، على تنافس 
،اليمامة زرقاء كان جعفر بان قال أحدهم ، حقا أفوله كس، ما أن للناس ظهر الوقت، 

فرصةيترك لم الأن هو ثم عميازأل، كنتم أنتم لضن ، اليمامة زرقاء ل،مت، أنا له قلت، 
علىتجتمع التي الههلفية الجماعات،  'هتحمعل لا الأمور هذه ومثل ، معه يكون لإنسان 

خالفهاومن ، الحق وافق وافقها من ، واضحة مبادئ على تجتمع لأنها ، والسمنة الكتاب 
■غيره■من أكثر التنغليم يجمعها ممن غيرها بخلاف، ، الحق خالصا 

التمحابي-قالإعجاب،، بمضي ممجيين يكونون لا قد اانمجب^تي آن يْلهر _؛ 
ينْليونالناس وكان السودان، حارج الأقوال هذه عنه تعرفا كانت، ما الاضية ،^؛ ۵١١
العالمه الإسلامية الحركة وض.انت، الإسلامية، للحركة زعيما باعتباره التهمابي إر 

واأ،أعة.اليسدعاية أعطاه وهذا منها، واحدا وتعده التهمابى تتينى غيهمه -٤، أو انمهميى 

ضانلك،؟.

للحرضةرئيهمها كان من كل ما يعني ثمخمعيا' به إعجاب فيه كان لضن لا•• ج؛ 
الغربي•الفضر للناس ينين كان أنه ما بلد ِق 



^^«ثثثثثثتي؛زاممثثتثثثثث؛
منعنده يعرفونه بما الترابي شمعون كانوا < عنه هذا تمرقا كانت ما الناس _؛ 
هرلاه؟؟من واحدأ كان وأنه العلماء 

>ريةعن يتحدن مثلا هو ضان الأخرى، الأشياء _ق لا، لا أخي، يا ضيف، ج؛ 
وأناالقرمعاوى، أنا منى موقف، وعنده به العجبتي من كان و-حيحا زمان' من الرأة، 

به.الاعجاب، التعبعرعن _قن المدودانيين الشباب، لبعض كتبه كلاما بعيني رأيتظ 
الاعجاب،؟هذا أدر_ق ،يتقها ١؛^، المياسة للنجاحات هل ست 

ماعرفا المودان يزورون الذين من كثير كان وان منها' جزء هذي ج؛ 
لضنالترابي، ييكون ما قبل المودان هن حركتنا ين موجودة أميلها أشياء فيه عنده، 

بعضهت أنه مع للترابي، المودان ه، الاسعلامية الحركة هن ميزة كل عزوا الناس 
له.عروها لضن ضدها، هو ضان الأشياء 

الداعيةصمات، من جانبا وذكر الترابي، عن تكلم الراشد أحمد محمد _؛ 
عمادوانمعلأة الألمان، حياة هن وأثره الإيمان بكتابين، واميتدل اكلم، والزعيم 

عليها..والحافظة المعلاة، قهنعية وهت الإيمان قضية المابيمؤت ؤذكمح. ال'ين، 
وهوكيلك،..مقالا، له أقرأ أن أستيليع ولا الكتاباتي، قرأت، ما أنا ج؛ 

شيخ؟..يا شعقمهية قضية هده !_؛ 

أطيقه..لا وأنا ييليقتي لا هو نعم ج؛ 
أسالما كتبه، بعض هت الترابي أثارها الض التحيايا من النص تاييخية قمعية 

القول.؟بهذا يقول من هناك أن سما ولا الشقعية؟ هذه 

وتاؤيخ_؛j(، ظرف، هن قيل النص أن ، بهايعجبون الناس الأشياء هذه مثل نعم.. ج؛ 
تعممه..أن يمكن فلا ،، ٣٠

هو؟؟ما القمعية، هذه هت والمهواب، الحق _؛ 

ظؤوفق واحي. يمذ^ن الدنعوية، الأمور ثن حتى ولا إطلاقا حقيقة ليسس، ه هي. ج؛ 
عنالنظر بغحض حقا، د^.لأما يقول ثقافية تارJخية ومناخية جغرافية ظروف، معينة 

الد.ينهن لا علم فيه يكون ما فبية الحقائق معارت، إذا ولأنه فيه، قاله الذي الفلرف 
أنيجب، الأن أنها يعني هل عام' مائة قبل قلتها كرة' الأرض أقول أنا الد.نيا' هن ولا 

خطأ..فيه الكلام يكون ؤإلأ مضعبة تكون 



بعونه- ساضداته - -سالاته سرص إدر؛،س. جسوثيخ سئثتثممو؛تأوثثتتثثثث»»ثثث1تثثثثثثممث 
الحْإو؛رءاتسا؟؟س:لكنما 

فيهتكون لا وأنه الرينا، _قت ولا الدين سقت لا أمملا علم فيه يكون ما إنه لك قلت ج؛ 
ثقوالصادق الجنيرة، قناة على الهدي الميادق قاله الكلام هذا وبالناسبة رسالة، 

سبحانهربنا إن قال الإسلامي.. المضر _قن ليص ولكن الترابي، من أضمر مضضر رأيي 
يكونأن يمكن فلا سنتغير، الفلروف أن يعلم كان القرآن هذا أو-حى الأى وتعالى 
نمركأن إلى محتاجون خن ولذللئ، تغيرالغيروفا، رغم مي كما تظل العاني أن قممي 
عكسها،إلى وانتهى مقدمة عمل هو للجماعة: قليت، أنا دااخلهاللل من النصوص هذه 

العنيغيروا لنا قال وما سنتغير، الدنيا أن ؤيعلم الكتاب، أنزل الذي هو الله أن مادام 
آخر Atسيأتيكم إنه لنا يقول كان يتغير كان إذا أو يتغير، ما العني سبا أن معناه 

يتركناؤإلأ منه، اسمعوها جدياة معاني يعظيضم الهدي معادى اسمه واحد النهاز 
^^-؟؟الذي العنحا النمعوص يعيلي فينا واحد طل 

ماالعلماء مهم لضن والسة، الكتاب نصوص نقدس نقول نمن يقول البعض 

وال،،ياسية؟؟..والاجتماعية التاريأمية بهلؤوفهم مرتJط، 
قيلما د^ل لذلك بالدين، حامعا لي،س وهذا السمبية، مسهألة إلى يرجع هذا أيينعا ج؛ 

لأننرفينمه، كذا قالوا واليونان قال وأرسملو قار أفلاطون اليونانية، الفلسفة عن 
أقولفهموه، والناس بالأمس كلاما قال واحد لو حتى قيل وكلما نختلف،، الخلروف، 

منكثير 4 ثم تغيرت' الأن والفلروف ساعة،  ٢٤قبل أمس، قيل الكلام هذا يم 
القرن4 إلا النبي زمن من تغيرت ما الظروف أن يفترضون أو يظنون النامي، الأحيان 

سنة؟.مائة وبعد هءي؟؟ النبي موت بعل- سنة خم،،،از، من تتغير لم لم لماذا؟؟ السدرينّ؟ 
حتىمتغير، الفهم لضن مقدس النمر م۵دريون، ملعا_ون قاله الكلام هذا وبالناسبة 

علىهذا طبقوا بأس، لا يم قليتر ، هذامثل قالوا الأمريكان من جماعة هناك 
واللهله أقول ، وكذابضز.ا عليك، حكمنا لي ؤيقول القاضي، أمام أقف، أنا القوانا٢ن، 

ضانولو بفهمك؟؟ نماضعني فلم بريء، أنتي للقانون فهمي أنا فهملئ،، يصب هذا 
التفاهممنها القمعي اللغة أمهلا لأن محاكم، ولا قانون، فيه يكون ما كزلك، الأمر 

اللغة، 11فقع الثاني، عن، مختلفا فهما اللغة يفهم واحد ضل معار فإذا الناس، بتي، 
وظيفتها.



اليدوي؟؟..والفقه الحمحراوي الفقه من سار يما رأيك ما ست 
بدوالأن الناس كان إذا ن الحيحراوي الفقه قال الذي هدا لأن الكلام، نفس ج؛ 

الشيخزمن ؤ كانوا ؤإذا كيلك؟ أليس بداوة، أكثر النبي زمن إ كان 
رفضتفإذا ، كيلك بداوة أكثر -هقفب النبي زمن -ؤن فإذا ، بدو عيدالوهاب بن محمد 

هداكل ثم ، أيضا النبؤية الأحاديث ترفض أن يلرمك البدو من جاء لأنه الكلام هدا 
بهاتفضل وتعالى سبحانه ربنا الش الأشياء من يعني هدمح، النسبية بمسألة علاقة له 

،فيها هو التي الفلروف عن النظر بغض الحق يعرف أن يمطن الإنسان أن الناس على 

آلقآلله فْرنث حغيفاج وحهك يتغير.. لا شيء على بناه ربنا الحق هذا لأن 
فالإنسانموجودة الفطرة هده دام فما ،  ٠pr ]١^^: يه يتديل لا عاتيا ئرآلتاس 

عندناوهدا ، فيهايعيش الش الفلروف عن النظر بغيض حقا الحق يرى أنه مقدرة عنده 

_قتالقرآن يقرءون أناس ويؤمنون، أفريقيا شن القرآن يقرءون ناس الواقع، من أدلة عليه 

كيلك..فيؤمن يكتب ولا يقرأ لا الذي العامي ويسمعه ، وهضداويؤمنون، أستراليا 
الديوالكتاب د الفاتحة لميورة ترحمة بسبب أسلم بأنه قال أسلم، شابا أعرف أنا 

دينطل من ويأتي الأديان، عن يتكلم مخان مسلم، عير واحد ترحمه عليه اعتمد 
يقولالفاتحة، سورة ترحم الإسلام إلى حاء نا الأديان، هده قرأ فهو النميوص، ببعيض 

وماقليي، ئت أثر الكلام هدا أما بالكلام، فكريا أتأثر العادة .هت أناالشابت هدا 
الإمملأم.عن يمال لم يسلم، أن قرر دعاه، أحد 

اضطرارهممن ؤرد ما متل الذمة، أهل أحكام بعض مثل بتصوص ثللق ما _؛ 
اليوم؟واضنا قلل إ المص مدا فهم يمكن ضيف شابهه، وما الهلردق، أضيق إر 

الشارعهدا مثل شارع فيه ما إذا قال ما الدين تحلبيقه، هت - شروط له نص طل ج؛ 
راود^سدضوردثإ د^نت إذا قال واحد بلدهم، ئن أنت يكنت أوإذا تضحلروه، 

تضطرهد^يفا ثم يضطرك؟ هو باأده؟.ل وهو.هن تضحلره أحيت يا قلت أضحلره؟ د^يفا 
ؤيجرواالشرطة تأتى قلت: سيارته. على أسد قالت الهلريق؟ أفصمي أو ^^ ١١أضيق إر 

ؤيغرموك.سيارتك 



بحوثه- ساشراته - مالأته - سرته إدهس. جعترهيخ 1لثإأ1!1إثثثثلح؛تاإئ؛إ؛1إإثإإإأإإأ1إ11ثثثإثي 
نصوصوردت انها مع يض ذلك أن بخلن البعض اضطروصا؟ معئى ما _؛ 

؟إبداتهم منع إلى تدعو 

خارجحتى يضملرونا هم الذين لحن الأن ثم وتتركه، أنتا تمشي أن يعنى لا' ج؛ 
الطريق.

النؤيية..والحملة فيها، السياسي الجانم، دارفؤي.، قضية إر شيخ يا لوخرجنا _؛ 
سطايسة3؛كم^سة دارهؤر تصد،اض يا اولأت 

والذينبالمرب يسمون الذين ؛ثن أنسلا ائشكلة الحقاثق، بعض لك أقول أنا ج؛ 
ومراعيجهال أصحاب رحل، العرب أن دائما تاريأخيا ايشحظة ، بالأفارقة يسمون 

مراعييجدون لا والعرب الأمطار، _ة شح يحمل فأحيانا مزارعون، والأفارقة 

عندماحض الناس، من عدد ؤيقتل مناوشات، وتكون ، الأفارقة مزارع على فيهجمون 
أوالأفارقة زود الذي من سياسيا، هذا استغل ثم ، موجوداهذا د^ء1ن الانجليز جاء 

الذيالملاح مقال بالملاح، العرب زودت بأنها متهمة الحذ^ومة بالملاح؟؟ العرب 

فرقهناك وما مسلمون، وكلهم الخارج، من دول إياه وأعطتهم ، للأفارفة أعطي 
المودانحكومة حتى بعض، من وتزوجوا ببعضهم، امتزجوا لأنهم الألوان، كبيرث 

لهفاتوا الأفارقة، من وزعيم العرب، من زعيم ١^٠ قال عليه، صعطوا باول حاء لما 
يبدوبعدت فيما قال هو حتى ، فجلمموا الأفريقي، الزعيم من أسود العرب من بنعيم 

العرب،من أكثر متديناrن كانوا هؤلاء والأفارقة فيضمل الأبييس الوحيد الرجل أنني 
الضالأشياء من القّرآن.. يحففل من فيهم الأفارقة بينها أعراب، الواقع _مح هم فالعرب 

التيالوحيدة الحكومة تحن قال: ٠ ومعزنا مؤثرا كان كلام وهو ٠ الرئيس قاما 

مثتافقحل، مدرستان هناك كانت الحاضومة، إر جنت عندما دارفور، بمنطقة اهتمت 

الأنجامعات فيها يكان ما م۵لارات، ثلاثة فيها الأن مطارات، فيها يضن لم مدرسة. 
بها.نهتم بدأنا أن بعد إلا المشكلة بدأت وما جامعة، من أكثر فيها 

بتمول،الأن فيه كبير، بلد هذا المودان أن يعرف الغرب أن هو يقال: التفسيرالذى 

للمسلم؛ن.البلد هذا يترك أن يمد^ن لا وبالتالي هائلة، زراعية اميكانات د^ذلك وفيه 



^^ممثثأأأأثثثثثتئأثثإه؛0ءثممممثثث؛المس جسنرشيخ حوالأت«ع 
وجوديا يكون أن ضد أمؤيكا وهوان هذا، من ابعد )ر يذهب البعض 

..عساضري.فت 

همهامعار أمؤيكا لأن والصومال، أثيوبيا _قت قواعد لديها آن قرأت أنا الأن ج؛ 
عندهافأمريكا الأيام، مع يرداد الشح وأن البتؤول، -فن شح يوجد أنه الأن الأكبر 

وصوياوتينهمن عليها تسيهلر وأن العالم، فت - بترؤل قطره أي على لتعافخل، الأن سعر 

إليها.تصديرن، وتفعمن ، آبار تضمن أن تريد إليها، 

يا؟بأسعارْناسية يكون أن وتضمن _؛ 

موت،أو حياة أممبح يا بالنسبة البدرول أن الهم الأن، مهمة ليسععت، الأسعار ج؛ 
ت،دديطرأن بد فلا ال،،ودان، شرق فن - طبيعي غاز وفيه الأن، بضول فيه مهار والميودان 

الجنجؤيدسلحت، أنها أو أحطاء، فيها ما أنه الحكومة، عن أدافع أن لا أنا عاليه. 
الال،،يلعة الجماعات بالناسية أيفمأ: وبعينيهم الأفارقة، -فن أنا كنت، لو لكن ، هؤلاء 
ؤإلأسلاح، لويها لأنه قؤية صارت لكن أقلية، جماعات هي بل الأفارقة، كل تمثل 

علاقتهموأن كافر، إنممان على يعتمدوا أن يماكنهم لا أنهم يعرقون هؤلاء الناس 
الخرطومالأن يعني الاختلاط، نعو تسير الأمور إن ثم دين، علاقة الشمال _فن بإخوانهم 

إخواننامن كثير الجامعة، .فن كنت، عندما كانت، مما جئأ بكثير أفريقية أكثر 
-فنالأن، الخرطوم يملأون المودان غرب و-فن السمودان جنوب فن - بالأفارقة يسهمون الدين 

-فإوالتزاوج تغير، الأن كله هدا لكن العربية، للقبائل فعلا الخرطوم ضانت، الماهيي 
فتنة.مجرد مييتقبل، له ما هذا كل قبيلة، أو معزولة منطقة هناك، أن فقطره تزايد، 

يجعلناوأن وقته، قن .وفيه ييارلئ، أن الله ونأدأآل الشيخ، ضنميلة نشكر الختام _ق 
ومرات.مرات به نلتقي وأن يعدلون، وبه بالحق يهتدون ممن ولياه 

ه٠ ءو 
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ثنشرت وصنوف عديدة مقالات إدؤيس شيخ جعفر للدكتور 

قضاياالج تعوالأسلامية العربية والصحف الجلأت من عدد 
منتهذ^نت الش المقالات وساذضر الله، إلى والدعوة الإسلام 

محلةونشرتها الشيخ كتبها الش المقالات أما ، عليها الححيول 
بشكلمقال يضل والتعريف عناؤينها بدكر فساكتمى البيان 

موجز-



ءممصثأأأأأثأئئئأأأثثئأأ:ثثتئأثه؛\ا افه الى  ٥٣٠٥^الإسلأست اثثقاهء 
اولآ:امحقالأت

الأضالؤاسقيتهاعلى الشدة أهميم 
■٢ ١٤٣٦-بملاهى\لآ-فمة،ُؤقع\ذخذ\ر\لإسلاده 

أخطرهو إيحابا أو  L^Lj_ضها كالمالير وأساسه، الدلن جوهر هى اليوحيد عصية 

_ق- أفواها يكن لم إن - الوثرات أقوى من الإعلام كان ولما المسلم. دين على التأثيرات 
الإعلامتائير ف البحث طان والسلوكية؛ النطكرية الناس حياة على هدا عصرنا 

لدلكالباحثون؛ به ينشغل أن ينبغى ما أهم من له، المتعرض المسلم عقيدة على الغربى 
أنتياعلم كنت ؤإن المبارطة. الورقة هده اهتمامات ضمن فيه النفلر يكون أن سرنى 

حقه.أوفيه أن أستطيع لن 

العقيدةتحتلها الش العفليمة المكانة ببيان إلا يتم لا التأثير هدا ه البحث كان ولما 

أنأيصا التوفيق من ضان فقد به، الملتزم المسلم حياة ق - وبالتالي الإسلامي، الهدي -ق 
العظيمة.المكانة هده ببيان البدء الناخلرفيه من يطلب 

الهسلعراسلوء^ في اثقلبي ادس 

أساسالعقيدة جعلت لماذا بسؤال: هدا حديثى ومبتدثا بالله مسعيئا إذن أقول 

هداعصيرنا ِئ أناس سئما ولا ~ الناس بعيض أذهان إلى تبادر ربما الأول؟ وركنه الدين 

الحيالحةالأعمال هو المكانة بهده الجدير أن ~ المحسوس الظاهر فدر من يرفع الذي 
اشجعل فلماذا الدين، راية لرفع والجهاد الناس، معاملة وحسن كالإنفاق، الظاهرة، 

الناسنقوم إنما أننا مع عملى؟ غير باطني لشيء السهو غاية السامية المكانة هده 
ضمائرهم؟_قت يكمن وما قلوبهم يحركان لا جوارحهم، يحراطات 
ومصدره.أمياسه هو لأنه الظ_اهر.* _قن ما على مقدم الباطن _قت ما أن هو المؤجر الجواب 

د^ليعلمها حقيقة هده باطني، أأساسر وله إلا سيئا أم د^ان حسنا ظاهري عمل من فما 
تقؤيمهلكان نفسه؛ يعلم كما الأحرين نفوس —قن ما يعلم كان ولو نفسه، من إنسان 

هديةإليك أهدى إنسانا لوأن تصور الخارجي. بشكلها لا هدا الباطني بأساسها لأعمايم 
أقلتستحق ولا تستحقها لا إنلث، والله ل أحقرك أما لك: قليه!قول _وت شاهدته لد^نك قيمة، 
فلمعنا، الله غيبه علم هدا إياهاد أعطيتك لما منها أد^ثر _قت منك أطمع أنى ولولا منها، 

سبحانهالخالق أما الباطن. ._ق ما على أحيانا به والاستدلال بالذلاهر، الحكم إلا لنا يبق 
تقؤيمهضان ويدا الصدور؛ تخفى وما الأعبمن خائنة يعلم الذي والشهادة، الغيب عالم فانه 



بموثد- -ساضرامم ~ سيرتي ادديسأ جسنرقيخ 

حكمةأن هو الباطن دكرJم أصل إن الظاهر. أساس هو الذي الباطن بهيا للناس سبحانه 
وعنصرالحلين عنصر ت مخلوقاته من عنصرJن من الاسمان ييكون أن اقتضت تعالى الله 

حقيقتهالنوحي العنصر وجعل ، الرثية صورته هو الحلين من الكون الله فجعل الروح• 
_قتسذ^ن إنما فالهموح وسبا. صلة وباْليه الاسمان ظاهر بين جعل سبحايه لذ^نه الحفية. 
أن_ق المر هو هذا ظان وربما وبوساطته؛ عليه وتأثيراتها تصرفاتها تبدو ؤإنما ، الجسد 

لي،سالجممدي القلب إن • بها الحامية جسدية أعضاء إلى سممب الروح أعمال بعحس 
النسوبتينوالمرض السلامة فان وعليه تيمية، ابن الإسلام شيخ يحدقا كما يشل الذي هو 

روحيةأحوال هي ؤإنما المشاهد، هو يكما جسدية أحؤإلأ ليستا والسنة الذ^تاب ٤ إليه 
يجعلأن تعالى الله حكمة اقتضت وقد الجسد، الأعضاء من يلائمها ما إلى سبت 

هيفالهموح الخارجي• الجسدي بثمضله لا الخفي الداخلي الروحي بجوهرمح إنسانا الإنسان 
بماؤيتصرف يتحرك إنما والإنسان والمشاعر. والإرادات والتحيورات والإيمان الإدراك محل 

كيلكالأمر كان ؤإذا وهما. أم كان واصا يتضور وبما باطلا، أو كان حما يعتقد، 
صلاحإلى بالضرورة راجعا السدلود^ي ضيائه أو الإسيان صلاح من لنا بحلهر ما يكان 

قدوالدي الإسمان حياة -هن عمليانسميه الذي فالجانب إذن فسمادها؛ أو ونضوراته معتقداته 
التقليلإلى تجنح قد الذي اكاحلي جانبه عن وناتج أثر هو إنما جانبيه، أهم فنقلنه تخطئ 

مصيريحدد الذي الفعال الجانب لمو إنه طلا، الثالى. أو بالنفلوى فثصيفه أهميته: من 

أكبر.به العناية تكون أن لذلك ينبغي والذي الإنسان 
مرصهوجعل والمشارب، المطاعم بعض وبقاءه-هن الجسد غذاء تعالى الله جعل وكما 

وموتهامرضها وجعل العلوم، بعض -هن وبقاءهاالروح غذاء جعل فقد غيرها، موته-هن أو 
موتههو وموتها الحقيقية، حياته هما الروحية حياته وجعل ، منهاحرمانها 

كثيرة،النافعة والعلوم كثيرة، يعلمها أن للإنسان يمكن التي والحقائق الحقيقي.، 
إلابحق معبود لا ؤإلما سواه، رب لا ربا بالله العالم هو نفعا وأجلها العلوم اشرف لضن 

إلاطريما مغلوئا الإنسان يكون ولا به، إلا القلوب نحيا لا الذي العلم هو هذا إياه. 
به.والاعتراف بمعرفته، 

علميما أن علمه من احتار إذا إلا ضاره يؤتي لا العلم هذا لأن الاعتراف؛ نعم، 
إرادةالإرادة، إليها تنضم أن بد لا بل ، وحدهابالمعرفة نحيا لا فاليوح يه. ؤيومن 

اوزأآلبمّأذهآلحقثنيبم■محويثوأببطثئقثتقالتعالى؛ؤؤو؛ثامحنم>الإيمان، 
مجردعلى لا رفضه أو قبوله على معتمد العلم هذا فتأثير [. ٠٤]الخج: وده1ه ظو 



tttitiiiiitiاس؛ثثثثثثثتسثثث؛ثثتئثثثثتممثتثتممثثثثثثثثثن؛0 إلى ُاسعءت الإسلأست الثمافم 
إينقاجهثذْ-ء وادئذ أي»كلم يقول، من نمير سووه انزلش ما ؤ}إإآ تعال؛ قال اكتسابه. 

مرهمكيلويهمر ق هرمحتن .واثا ؤه-مّبمبيرو0 إينث فراديهم ءامنوأ آلذيت ناما 
يتعال: وقال ئآا-هآا[، ^: 11ْضفنوثبم وهم رحسهزومامأ إل رحثا قراديم 

١[.• ١ ]يونص.• يؤمغو04 هومح-قُ عن ؛^4*-؛؛،وآلدر م، 
علىفاضت ثم قلبه، الحيره ينابيع تفجرت به وآمن ربه الأسان عرف ما فإذا 

جوهرالؤوح جعل كما وتعار سبحانه اللص لأن لماذا؟ إيمانه. وقوة علمه بمقدار جوارحه 
والتدكيرإليه الدعوة كانت وليلك فيه. حير كل منبع به الإيمان جعل فقد الإنسان، 

عنهغناء لا الذي الدواء وكانت مستقيم، وسلوك قؤيم فكر إر دعوة كل مفتاح به 

صالواتالرسل جهود _ق به البداية كانت، وليلك السلوكية. الانحرافات أنواع لضل 
اللهإفراد إر قومه أحدهم يدعو إليها. بعثوا التي المجتمعات لإصلاح عليهم وسلامه الله 

أنواعمن عليه هم ما ترك ؤإل الشريعة تفاصيل إل ذلك بعد يدعوهم ثم بالعبودية تعار 
اجتماعية.أم سياسية أم اقتصادية أم كانت حلقية ، السلوكية الانحرافات 

يقولوكما ، لؤا الجوارح وينشط الله لمبادة النفوس يهيئ الذي هو فالإيمان 
الشاعر؛

ضاءالأعادة للعبنشطت1 ا قلبة اليدايت، حلوإذا 

لقدعنها: الله رضي عائشة السيدة فالت، ، تفاصميل لقبول يهيئها الذي وهو 
إراكاس ثاب إذا حتى والخار، الحنة ذكر فيها المفحيل من سورة منه نزل ما أول نزل 

ولوأبدا. الحمر ندع لا لقالوا الحمر، تشربوا لا نرل ولو والحرام• الحلال نرل الإسلام، 
وٌألعم-،: ؤإنى محو، على بمكة نزل لقد أبدا. الزنا ندع لا لقالوا ترنوا لا نزل 

وأناإلا والنساء البقرة سورة نزلت وما ا، ٤٦تالقمرت وامه اذنى قآلثاعة موعدفإ آلثّاعة 
إنهأقول والخلقية. والمياسمية الاقنميادية المشيكلأت لحل الأساس السس، وهو عنده، 

الطبيعيةالأسباب عن ولا عليه، المبنية التشريعية التفاصيل عن يعنى إنه أقول ولا الأساس 
ونيادتها.المادية النهم لبقاء الأساس السم، وهو مزثرة. أسبابا الله جعلها التي والاجتماعية 

هدهيجد القرآن لنهج والتتبع وزوالما• لنشصانها الأساس السبب، هو به والإخلال والكفر 
ثُأ0 ثذمحرمتمي. لغم إي، قذبب-ء إل يوء ازنلئا يقول؛ تعال فالله السيرة• 



بعوص- ساشراته - سالاص - سرص إدييص! جسوثيخ :ثأأثئثتثتثثرآ؛زاأ»أأإ»»»ئثثث»ثثثثثأثأثمم 
ؤننذ1(يئول؛ ئم أ'ا"هآا■ ^j؛ ايم4 يور عداب عاوكم احان إلآ أس إث" ثمدوأ 

إم'ومحينددكر ه ندزارا عتغد الثناء يريل ه عقارا إقه' ذغأ آتثعقروأ 
عوداجأحامم عاد ظ ؤيقول: ١؛. تؤنأبر(ه قمحعل شر ترِ قمحعل ونبمن 

يتوو:ثم ٥[. • مذمورنن4 إثُ أثن إ0 عم؟ إلتؤ من لخكم •^1 آس يمومّأغدوأ 3او 
Jjئئْ ؤثزذْكم تدزارا ءلن»ًفم آلثناآ يزيل إتب \' y.yئز وفز سض؛و\' 

ينمومّفاد صبحاج أحانم ننول ظ ثيقول•■ ؛• ٥٢نموي-؛ محرممث>ه تثولوأ ولأ ئؤذكم 
قثّء1سذعزوْ ب الأوض بن أنشأكم عو عمه بمي س ثُ نا أس أغتدوأ 

يمومّفاد شنبماج أحانز نيئ ؤئِق ؤيقول؛ ؛• ٦١ثمود: قريبءسثه ني، إ0 إلموج ئوتوأ 
لهوي:ؤآليءزا0ه ألمهقئاد ثتقصوا ^3؛!" يقول: ئم ه، عمه بمو نن لكم نا أس آغتدوا 

Ai ،] :قثممون. ألا لوهث أحومم نم قاد إذ . لوْر قوم ويقول
إثُاجري إن اجز بن عم اتئدكم ونآ ؤاطٍثون. أس ناتقوأ أبنن. زسوو لقز 
.ألعئنيئ ين آادكزان ؤأاخ>و0' ؤيقول-■ •آا-أآاا• لالشأوراء: ^٧^ ٠٧^زن عق 

[.١٦٦-١٦٥]الشعرا،: قوم انتم بئ ازو'حتكمج من نمحم خنق ما وثدرون 
ذ'للفق إن @ نهلن قسآء معو عتم ؤأمءلزثا الآ"حرئ. د•رثا ؤ>؛اأ ؤيقوو؛ 

ؤيقولا. ١٧٥-n١٧٢_،: ميزألأطه ؤ نئك ؤإن أقنمئوميiن. كان ونا لاص 
ولأذقهز-نمميألتهمِهنيئايم عيم لخففزئا واتقوأ ءامتوأ ألخكثب أنل أن تعار: 

بجمأزجبجمأ ٠٣٤فوييزوبن بن لأْظوا تيم بن إلبم أتزن وما وألامحل أقامواألتورنه ولوابم 
.ni-Ao؟; juUl]يعتلوزه ما نآت ونحؤرنيب ئثثمبمده < ٠١

^الأت ر تعا يقول النسهية، السعادة سبب هى التوحيد عقيدة ان د^له مدا من وأهم 

السببهي لأنها الأبدية السعادة سبب هي بل ؛، ٢٨ت ]الوعد آتقلؤيثه دْلنلإن يايْقرآرااي 
ديِءيقنك ان ثنير لا آس ^إن تعارت يقول حيث النار، من وللنجاة الجنة لدخول الأساس 

بنونولا مالآ ئئغع لا ^^٢ تعارت ؤيقول ؛، ٤٨لالنساء: يثآءه لنن ذ'وك دون ما ؤيعير 
[.A\AAنبه بق أس أق تق ب إى 



ث1ثثتثثثثممممثثثممثئ1ئإث؛1ممثممث1ممثممءمم1ئأوتإ الله الى 3همج الإسلأست اثثتاهت 
اتشاوة؟الإعلام يهدم فكنا 

\لإهدلآسة\لذف5\ة ذيه 
؟••أهاكلؤد>  ٢٤أآأ\ه/ هعلا0  ٢٩ادهسة 

واثخمموصية:اتهوية صد واتعوئة الإعلام 

والراديووالحلان الصيحفا على - معروف هو كما . قاصرة  C__Jالإعلام وسائل 
العالميةالشبكة الأن وتشمل المسرح، وربما والسينما، العامة الكتب تشمل بل والتلفاز، 

نمقلمالمدرسية؛ الكتب حتى إليها اكال هدا شن أصيف أن أييد .لضنتى ( مG j٣ر١لإ
وسائلهبيكل الكنسي الإعلام استثنييا •ؤإدا المسالمثن أبناء من المؤلفة الألأف على تأثيرها 

نادرا^٠، ٠١١الإعلام بأن نمول أن استطعنا فربما ٠ المسلم له يتعرض يكاد لا إعلام هو و- 
سلبيأو إيجابي تأثير إذن له يكون -فضيق مباشرة بطرJقة الدنية للمسائل يتعرض ما 

بل، مباشرايد^ون التآشرأن شرط من ليص لأنه تأثيرئ أيما تأثيرا له إن نعم الدين؟ على 
تأثيرغالبه وهوشن سنرى، كما المباشر التأثير من أعظم يكون فد المباشر غير التأثير إن 

تلكهنا المباشر غير بالتأثير -ونعتي الحسنة التأثيرات بعيض من يخلو لا دكان ؤإن سيئ، 
والشصمها، والس الغرب،  'Atالشائعة المادية الإلحادية العلمانية المعتقدات 

بهابميرح لا ك-ان ؤإن والنفسية، والاجتماعية الطبيعية للحوادث تقسيرالهم وراء تكمن 
أوالكتاب عبر إلينا تصل الش وتفسيراتهم مقولاتهم شن تتسرب التصديرإت وهده ، نادرا إلا 

الكثير.وغيرها الدرامية، المواد الخبرأو 
الإعلامية:للعملية اللاديتى الضمون 

يلىفيما منها ندكر كثيرة، المسلم عقيدة على السلبية الغربى الإعلام تأثيرات 
مهما:ونراه يحضرنا ما بعض 

مند^ثير بين السائد الاعتقاد الضرر، البالغة الحفاء، الشديدة التأثيرات من أولا؛ 
الغربشن والمحللمين والحيحفيثن المفكرين عامة بين وبالتالي - والاجتماع الطبيعة علماء 

الفسيرذلك هو اجتماع،-ة، أو طبععية د^اوت سواء للحوادث، العلمي الفسير ن أ* 
أنلذلك ينبغي حوادثه تفسير وأن بنضسه، مكتف الكون هذا أن افتراض على القاثم 

تفسيرطل وأن أخرى، بحلواهر تفسر أن يحب الفلواهر أن أعني داخله، من يكون 
علمي•عير تفسيرخراشن هو عنه خارج سبب إلى بإرجاعها الكون حوادث من لشيء 

بهدهنستوردها التي الإعلام وسائل شن يضو لا لكنه المفترهس، المبدأ هو هدا 
لممن حتى به وyثرم يفترضه وقل افتراصا، ؤإنما ذكرتها، الش الص-ريحة 



ضياعص.سص-مماسم-سثرص-صص

لهافتراضهم ٠ذلاهر ومن والحدعافيين الضكرين، واثر الطبيستي العلماء من فيه يفعتكر 

ولا، خفية أم د^انت ظاهرة الاون|وية، أسبابها عتل للحوادث تفسميرهم ه شفون أنهم 
الكافية.الحقيقية الأسباب هي بأنها للاعتقاد إلا ذلك .وما يتجاوزونها. 

يقفلا النفسية، أو الاجتماعية أو الطبيعية الأسباب بفاعلية اعتقاده مع المسلم لحكن 
الفاعلوأن أسبابا، ل|ا الله بجعل أسبابا ميارت انهيا بأنها نفسه يذكر بل حا.ودها، عند 

بها،سواوى أدؤية أرأيت الله؛ رسول يا محك؛ للنبي •قيل سبحانه الخالق هو إنما الحقيقي 
(.الله قور من )مي قال؛ شيئا؟ الله قدر من ترد هل نتقيها، وتقاة بها، نسترقي ورقى 

القد الواقع ه التزامه إن وأقول به، يصرح ما قليلا الالحادى المبدأ هذا إن قلت 
المخلويتالأسباب بتاسر معترفا المسملم دام ما المسلم، .ة العقديخالف ما فيه و يبل. 

للهيسمع لا كان إذا التلقي •إن كذلك ليس الحقيقة —i الأمر •لضن وفاعليتها 
بذلكيتائر أن يوشك واجتماعية طبيعية حوادث من به يخبر ما ضل -4، أبدا ذكرا 

فلاللحوادث، وفسيره ه أصحابه ثحو ؤينحو تعال، الله ذكر الأخر هو فينسى المبدأ 

عبرة•فيها له تكون 

ببنحتى ينتشر بدأ قد أراه والذي سيى، أثر ذا أيضا أراه الذي الثاني ؛^( ٠٣١١البلءأ 
وسمائلطردق عن تنقل الني الغربية بالثقافة الناثر الأسلامي العالم ه لهحن الم

عندالمسلمات من أصبح .لقد والقيم الحقائق هيية ن،أأعني ' النسبية مبدأ هو الأعلام، 
الحقائقوإنما مطلقة، قيمة ولا مطلقة، حقيقة توجد لا أنه الغرب —قن الناس من كثير 
الشوالثقافة الححعارة أو ْذ^؛انها أو لزمانها وتابعة منسوبة أنها أي؛ نسبية. والقيم 
أومعبن، مكان اعتقل.وه.L، أو معبن، عممر ِق الناس قاله .فما وهشد.ا فيها، ظهرت 

الحميارانلؤده بالنسية معقول أو صحيح هذا معينة، حضارة —قت حمسا رأوه 
غيرعلى حضارتنا أو أوزماننا ظروفنا ف نمن نراه ضنا ؤإن فقط.، والأمكنة والأزمنة 

منلنص فهمه ارن يقول؛ أن أحل. حق من فليس كذلك الأمر دام .وما رأوه ما 
نكونأن لألك، ينبغى ؤإننا خْلأ، خصمه فهم إن أو الصحيح' الفهم هو النصوص 

. ٠٠ظروفنال ولنا ظروفهم وليم زماننا، ولنا زمانهم فللسلضا للنمعؤصن، فهمنا _قت سلفيين 

يفسرأن يمكن لا محمحز الرسول إن قال: حتى الأمر هذا  4rغلا بعضهم رأيت فد بل، 
يعرفه.لا لأنه لعم،رنا القرآن 



ثثثثث؛ثتتثث؛اس ُاسعوةافى الإسلأست ين  ٥٥١

مماالسابقان الاعتقادان كان ؤإذا كمية: الملبي الفهوم ■4 الاعتقاد ئالثا: 
والتفاخرإليه' والدعوة به، والتصريح ترداده يكثر مما مذا فان يذكر، ولا يقترض 

السلماتمن صار حتى بالعا تأثيرا الناس 4 لدلك، أثر الأعلام.وفد اجهرة طل 4 به' 
السلمثن,من كثير عند حتى 

أع،ءلاهكما الاختيار على القدرة الألمان أعطى تعار الله أن تحي الصية أن، 
الألمان.به يتمير مما هو كان ربما بل فيه، ثمك، لا أمر وهدا العمل، على المقدرة 

تعار:قال حيث، مشيثته، عن وم،سوولأ شائيا، الألمان يجعل أن تعار الله شاء وقئ 

آلسيلنديئثه تعار: وقال [، ٢٩ل١لكهما: قتكفني نآء ومنح قتوبن ثآ، 
٢[.لالإضان: و]تاكعوواه ص إنا 

■4هي ؤإيما واختيار' ومثييثة إرادة ذا الألمان ضون -4 أذن لسسا فالمنازعة 
للأفان.تعال الله منحها التي الحرية أو المشيتة هده بها ق،متعمل التي الحلريقة 

بازديادترداد الألمان ضرامة أن بمعنى ذاتها، -4 غاية يجعلها الملبي المفهوم 
فيمالا الاختيار -4 العبرة إن أي • القرار ذلك كان أيا فراره' اتخاذ اطقلاله-4 

لهأضرم هدا كان يثا؛، ما يفعل أن من الألمان تمكن فكلما وعليه: يختار. 
ءنيته لأنسيا Jحقدقا وأيكثر 

المرتبطالمفهوم إنه حديئا. نيا ارتدى وإن قديم مفهوم للحرية الملبي المفهوم هدا 
أمرهعلى احتجاجهم 4 فعس، قوم إليه لجأ الذي المفهوم وهو والشقر. بالاسكبأر 

^٥١^١لمانهم: على تعار الله قال حيث ' المالية المعاملات، 4 الفللم وعدم الله بعبادة يم 
إثال4-يثغوأ ما لتا مؤ ا ؤآ يمثل ان او ءاناوتآ يعثد ما نمك ان ثأِرك اصبملومح_ يغمب 

ؤاءنث،ثاقوله: 4 تعار الله ذمه الذي المفهوم وهو [، ٨٧أموي؛ آرشيد.ه آلغلهمّ لأشت،، 
كرامةأن يعلمنا .فالإسلام ينهى ولا يؤمر لا أي [، ٣٦]القيامة: سد،ىه ينك ان آلإسثن 
قالفقد يختار، فيما تكون فد الإلمان هلضة لأن الاختيار: بمجرد تتحقق لا الإلمان 

ألثيابصبمنعقه iاحذيلم ممدئ عل آلنس هآتثحئوأ فهديثهم يمول ؤؤانا تعار: الله 
لهيختاره ولما وللخير، للحق باختياره تتحقق ؤإنما [، ١٧لضلت،: يكسثوزه كائوأ بنا آلون 

لهمئجمون أن أمرا ورنوله آس قص إدا توبثؤ ؤدعا؛،ن تمار؛ الله قال وقد ■ ربه 
.٢٣٦لالأحزادا: ساه مللا صت ص ورنوق ؤسئعْيآس مزأمعم آمحْ 



بموصسأضرامم. - ّيرتع-4تاسم إدييس. شيخ حسم تثتت:تثثثئثثوتأتثثتثثثثثثثث؛ث:؛:ثثثثثتأثث 
عنهقال هجوم العرب، سما ولا المسلماتي على هجوم الغربي الإعلام -4* رابنا؛ 

لليهوديوجه حبمن الغرب _قت مقبولا يعد لم الدى النوع من ءإنه ت سعيد إدوارد الأستاذ 
وبعدموبالحافظة الاضمالة بعدم العرب يتهم ■حيث الأفارقة أو الآسيوي؛ن أو الممود أو 

كلههذا سبب إن يقال ئم وبالقداره' وبالتواكل بل وبالارهاب، التحضر، على القدرة 
ينبغيككن عليه، يرد أن حتى يستحق لا سخيفا لأمثالنا يبدو ذ^لأم الأسيلأم.هدا هو 
.فعندمافيه وترعرع بلد هن ولد عمره، مقتبل شاب-4، على من نقلل إلا 

أن Impsctمجلة _ق إحواننا منى ْللب الإيراني لؤلفه الثهي۵لاذيت الآيات< كتاب ظهر 
أظنما ثقيل سخيف كتاب أنه فحواه كلاما لمم قلعت، قرأته .فعندما له نقدا أيكسؤ 

اذكرزلمت، .لا ليموت اتركوه بل به، تهتموا لا أن لذلك قاري قراءته، سيطمل أحدا 
المنديةالأمحعول ذوي الشباب أوساط —قت معروف، اليكاتب، إن قالوا . ردهم 

محالة،.لا قارئوه وأنهم الباك،،متانية، 
ولائارةهازلة، بطؤيقة الدين عن الحديث، الغربي الأعلام _ق، يكثر حامسا: 

بيكلماتالخالق وهعق، فيه وتعار.ويد^ثر سبحانه بالخالق يتعلق فيما حتى ، الحنمحاّث، 

أكثرمعمن يحل الذي الكتاب عنوان •4، مثلا ذللئ، نرى كما فيها، احترام لا 
علوا١لذلالون يقول عما الله تعال : الله سيرة اسمه: إن أمريد^ا. 4ن بينا الخكسا 

هذهبمثل الخالق عن الظلام أن يدرون لا العاء،درين السملماتي من كثيرا إن ، كبيرا
هزلا،:أمثال بعض عن تعالى الله يقل .ألم الإسلام ملة عن ماحبه يخرج الحلمريقة 

'كئزوزنواهِ، ؤءائئته-، أبائي ش ونقت، نحوض مكثا إثما لثمولث سألتهز ؤ)ب0 
.HA-loلالتوبة؛ إينئيمحنه نعد ممرم فد ثعتدروأ ولا يتمزءولض' 
هداؤيهيورون الجد، مأخد الدين يأحدون يعودوا لم أنهم بهيا يتصل ومما سادسا؛ 

بالدينشديدا استمساكا منه يبدو من كل ويصمون أفق، وسعة تسامح، بأنه 
منكثير تعجب لدلك ، وهاطداالعقلانية، وعدم والتعصب الأفق ضيق او بالتهلرف 
عنالشيطانية الايات مؤلف قاله ما بسبب المسيلمون أثارها الش الضجة من الغرسن 

هوفعاد الانحراف، بهيا والأسلامية العريية البلاد —قه الأعلام ناثر .وفد تعار الله 
وعادوالسنة، الض،تاب بنصويس استمساك شدة منه يبدو من طل على يطبقه الأحر 
التحلل.من النوع مدا منه يبدو للعلم منتسب طل يمدح 



ثتتتثتتثأ:؛؛صهأأتأأئثثثثيإآذإ اس ُاكعءتاُى الإّلأست اثلتايم 
ملأىكلها ٠ والأنترنت والأفلام والقميص والجلأت التلفاز - العرضي الأعلام سابعا؛ 

،الائارة أنواع من نوع بكل منها كبير قدر ؤيحفل ، الجسية الشهوات يثير بما 
يقال:قد ٠ الفضائح وبنشر النحرفن بأحبار والقملة، بالشير والصورة، بالكلمة 

.إنوثيقة علاقة له إن وأقول بحينا؟ موضوع هي الش بالعقيدة هدا علاقة ما لظن 
٠تشيدته وصماء بايمانه محتفظا ذلك مع ؤيفلل الجسمية المعامحيى —قن يقع قد الإنسان 

ظلماءيلاق إلى نبهنا د^ما والشبهات السهوات بن الصعلة ينبت هنالاثا من لهثن 

تالقبئ للعاير مهيأ فد^ون هلبه، وص،عضا الشهوات أمام صعقه وسدد ٠ظللى الميلعنا 

آنفا.ذكرناها الش كتلك بالعقيدة، التعلقة 

وودره1شبهات لما، حصمبا مريعا الإدترJت ٤ وحدت مباشرة سبهات وهنالأف ٠ اعثا 
منالأهواء أهل ؤيثيرها الفكر، صحيد عله، يمحاربته المختلسون الإسلام حصموم 

هدهوراء يتستر أصبح .كلاهما الصالة الفرق مفكري من، الإسلام إلى المنتسمبن 

رأيت.وفد الأحرى الإعلام وسائل به التصريح من يتردد قد ما فيها ؤيعلن الشبكة، 
طيفيةعن لسألوا يأتون ثم الصعفحات، هده أمثال —ج ينشر ما يتابعون الشباب بعيس 

مضلمة.قؤية والشبهات قلمل، بالي1^، علمهم لأن ، عليهاالرد 
الش-اسنالديJاتي إن، اطمئنان عدم الغرب سق أن طله هدا سبب كان وربما تاسث؛ 

قديمالغرب ث داء .وهدا الاستقامةامضانية -4، وشكا بل برحالمم، ثقة وعدم فيه، 

يوحدلا إنه هكسلمير. ألدوس أظنه - نقادهم أحد قال لقد حض الأدب، مق بملهر ما أكثر 
اكاسبقرنها الش القص،مرر هت - هدا تلاحظ حير.وأنمح رجل شكسبير روايات أبطال مج 

منافقةشخصية تصوربالها ما يكشنا الممية _قن أوالممدينة المدددصه،ّة الميخصية بشغف.إن 

وعاالمعوء المجاهرة أصيحت لمل حممي الفلاهرى، مسليكها 0خالف ما الحفء ثن لفعل 

الفالهم دبمهم عير دينا يعرفون لا الغرايي^ن أن *وبما والممراحة النقص مع المعيق من 
,ومنعامة بصفة الدين عن يمدثون ؤإنما بخصوصهما، والنميرانية اليهودية عن يتحدثون 

حض،بلر خلهرالهم، بثن يعيش الدي المسلم الشاب أو الملفل على كلامهم حطر يأتي هنا 
وثقافتهم.لإعلامهم الإسلاممي، بلده -هن يتعرض الدى 



ص.صص-هسم-سثراصسمص

اتتوحيدل}}سفر 

\نمببي(ار من« ددحدو \ك
\لآ-هرة>مم\همح - ^. ٥١\فه \ؤ\ذ \نمدة 

^١٩٩٥\"ا1ا،لاذلآ\فقذلآضلبو 

السلامعليه نوح لدن من الإسلام رسالة لباب لب هي له لا وحده الله عبادة 

هسد إل 

الشرك.أمراض من سليم بقلب الله فيأتي التوحيد هدا يحقق لا لأحد نجاة فلا 

[.٤٨]اكهّياء: ثاءه لنن د'ولش دون ما ؤنعفر يم يقنك ان نغفر لا آلله 
جماهيرأن هى محزنة~ حقيقة ~وهى الثانية والحقيقة فيها. شك لا حقيقة هده 

إردعوتهم من بع. فلا التوحيد، ا هل. تحقق تعد لم الإسلام إر الأتسبني من كبيرة 

واجتنابالأحلاق ومكارم العيادات فروع إر دعوتهم قبل الأصيل الأصل ا هل. 
الحرمات.

يكادوا غلالتوحيد تعفليم إ غلو عنهم~ الله —عفا إحواننا بعض لكن 

إليهمالمستمع ري يغؤيضاد الأحرى، الإسلام شرائع أن شمن يهونون يجعلهم 
ذنوب.من ذلك بعد ارتضم، ا مهه،التوحيد كلمة حقق د قدام ا موالنجاة بالأمن 

،التوحيد من شأنا أقل العملية والحرام الحلال أمور إن نعم عظيم. ححلمأ وطا 

رباط.أوثق بالعقيدة مرتبملة كلها وهى عمليمة، نفسّها ِق هى لضنها 

والزناوالميسر الخمر شهوات ِق والانغماس بالمعميية. ؤيتقص بال۵لاعة ينيد فالإيمان 

ويحميهمبالباطل الناسن أموال وأيكل العباد ظلم ه هواها ايضس واتياع الؤيا، وأيكل 

فؤياالأمر بال.اية -4، كان مهما التوحيد على عظيم تأثير ذو هذا كل أشياءهم، 

وحالحها.

_قنإيمانه يظل من بأمن فضيقا بالمعميية، وينقص بالطاعة يزيد الإيمان كان ؤإذا 

قدقسوة القلس، بها يقسو غفلة التشس ق تحدث أن شأنها من والذنوب مستمر؟ نقمي 



اس؛ثثأأثثإثثثتممئثثثثئأثثثثثثثثثثإثثثثثأأأثئثث؛وإتإإلى ُاكعوة الإسلأعهء اثثقاهت 
منئزلأ ونا وغ؛ْغرمم ظوبجم ققع أن ءانثوا للذين ثان ^ الإبمان• حقيقة عنه تنيل 
ميميبجر قويم شن الأنذ عي؛ قطاو فظأ من آلكثنب ثكوقوأ ولأ آلخي 

[.١٦لاو>اويو: 3دسقوريه 

إلالحرمات ارتكاب من تساحبها فينتقل الشبهات باب تفتح الشهوات أن والعروق 

منتحري٠ها يكرهون الدين شبهات إل واليل حرمها، الذي بالتسريع الضيق ئم حبها 

لثنّآلءذرثنن ما بمد بن أذتترمر عق آزثدوأ ااذئر؛ت> ؤإ0 والجن■■ الإض شياط^ن 

آسثرتن ما للذييق؛^^١ يالوأ بانهز ذ'لتق- لهز. وأمل لهم سو3 آلسيطلن 
؛jiL،jTS4ئوفثهز إذا ثيث إتراومز. بملز وآس الأم بمض ف، سئطء*ءكم 
رصوئذوْغرعوأ مآأش>ْلأس اتبموأ بانهز - ذ'لأك ؤأدبأزهلم. وجونهز ئْذرئوث 

-٨٢[,٢٥: ]محمد أقنلفخه قاحبط 

علىيقول قمحي الله رسول سمعا أنهما مح؛ةل هريرة وأبي عمر بن الله عبئ وعن 
تمملؤيهم، على الله ليختمن أو الجمعان، ودعهم عن أقوام )ليتتهين، منبره-■ أعواد 

مسلمأ.لأحرج4 الناضن(, من لياضوJن 

حالهو ؤإنما ، لغؤية استقامة بمجرد هو وما ، ٥^-^ قناعة مجرد ليس التوحيد إن 

الطاعاتث بالاجتهاد يتعدى إنما وهو مستمر ونحاء دائمة رعاية إل يحتاج قلبي وصل 
الحرمات.واحساب 

عنوالعقلة ممساحطك واحتناب لطاعتك ووفقنا بك الأيمان نعمة علينا أدم اللهم 
ذكرك.



سءمم- ساشراتع - ممالأتي - سرت4 إدممس! جسوثيخ لتتث1ث!ثإثأثوآذاثإإتثإث!؛1ثثثمممم؛إث*ثثث: 
اسدين في لامحداهنم 

'آاافسفسه"أأه/  ١٤٢١\لسدث'ارحب 
الآهدلاسة\لذىت\« فه 

نتعاونوأن بل حسنة، معاملة غيرالمسلمبمن من لتا المسالمثن نعامل أن على يحثنا ديننا 

القائما يظل وبينهم بيننا الفاصل الديتي الحد لكن حيرا. فيه نرى أمر لكل ه معهم 
عظيما.لكان مهما إليهم نسيئه أو إلينا يسدونه إحسمان أي يمعوه ولا مواطنة تمحوه 

يكونأن أنضر بل 1 بها يزمن ولم المحمدية الرسالة بلغته قد أنه إنسان عن علمنا فإذا 

مزمنوكأنه نعامله أن لنا يحق لا فانه الاه، كلام القرآن أن أو الله، رسول محمد 
بعضنابال فما الونيؤية حياتنا ؤ عليه نقدم لا الأى التناقض من ^ا ورسوله. بالله 

ليسأنه تعلم لثأحمر، السوداني حقوق طل تعملي لا إنك الد.ينية؟ حياتهم _قن يتجاهلونه 
هلالهمنائي _قت يقبلون لا الرياصة وأهل المهودانمين. على فضله لكان مهما سودانيا 

لهمبني الذي المهند.س هو ضان لو حتى اضخ أنميار كبار من أنه يعرفون ثمخحيا 

.استادهم. 

أنينبض الدين إن للدين• بالنسبة الأمر يلكون أن ينبغي ذلك من أعملم بل وطد.لك 
،للنبيعما طالب أبو كان لقد مداهنة. ولا فيه مجاملة لا وحرم حر مأحد 

الشعرعيون من هي قصائد -قت رائعا مدحا ومدحه له، حيا الناس أكثر من وكان 

يؤمنيضن لم لضنه أمنه، سبيل _قن ؤيينمحي عنه ؤيدافع يحوطه ضان بل العربي، 
استقائهما ضل بل النار، عذاب من ينقذه لم ذلك من شيئا فان ولذلك، الله، رسول بأنه 

معمدلرسالة منيكرا يموت الذي إن عذابا. النار أهل أقل ضان أن للنبي لحه4مانه من 
استغفارحتى هذا م۵ديره يغير لا الخياط. سم فهت الجمل يلج حتى الجنة يدحل لا كهتلخفي 
آسينهر ثنن مخ سبجن تم متعفن أ0 تم سثنخر لا أو تم ؤآتّثذدن لهّ •هي النبي 

•٨[.رالتوبة: 

الرسل.من العرم أولي ببعض حتى قرابة صلة تغيرها ولا 
سفينةإل البنوة صلة تنقله ولم ، المكفر أهل من غرق فيمن غرق، نوح سيدنا ابن ف~ 

النحاة.



littttitiiii!إثثإممت؛ثإثأثهصصصثثثإأأهإذا اس إش الإّ،لأست ارثتأدء 
الأريض-بهم الله قالب الذين الغا مع ظلت لوط وامرأة —
الجحيم.أصحاب من أنه له تبين لما لوالده الاستغفار عن 3كف إبراهيم ؤ~ 

ثمْ-ءعق ثم ولأ اندا ماث نئبمم احم عق ثمبمل له؛ قيل معمد نسا و— 
[.٨٤]التوبة: دسفوثه ويب ؤمامأ ؤزنوJإب، لأش إبلم؛ممئوأ 

رنانوء ؤإحو'تكم ءابآءكم ثقخذوأ لأ ءامغوأ ااميرنث%  ١٥^،لساثرذا: قيل و— 
[.٢٢]التوأا؛ آلظأ1نوثه ه؛؛ فاووئ؟ك بمكؤ يتولهم ؤس عل آلخكثز آتثحئوا 
صفةاياس بعض إطلاق من العالم ِق السلمبمن من الألأف وعجب عجبت لألك 

بهبلنت بعضهم إن لي قيل بل الرحمة، له بعضهم ولميوال قرني. جون على الشهيد 

والشهداءار,ضتي والما،الذبيين مع بناته فسيح يسكنه أن تعالى الله سأل أن الوقاحة 
رفيقا.أولئلث، وحسين والحأالحان 

رئيسكان لأنه ان لإنسالحيير هدا يكسه تعالى الله أن الجهلة هؤلاء أوحسأّ_، 
يكتبهأنه أيحسبون سالتهم؟ ثم عاما ع،ثأرون من أكثر السلم١^ن .حاربت حركة 
لبعضإرضاء يكتبه أنه أيحسبون السودان؟ حمهورية لرئيس أول نائيا عين لأنه لإنسان 

ؤإذاوخاتمهم؟ بخيرهم يكفر لمن رفقاء النبيون يكون ضيم، والله. كلأ السياسيين؟ 
والحمل،يقاتيوالشهد.اء الأنبياء مع يكون أن محمد نبوة ينكر لرحل أمكن 

وسائربوش وأمثال ولينثن ستالين معهم وليكن وفرعون. لر،_، أبو أيينما معهم فليكن 
أوأهله من كان من بين فيه تمييز ولا له معنى لا دينا الإسلام وليضن الكفر. أئمة 

أعدائه.من يثان 

الحد؟هدا إر به وامتقفافنإ بالأين جهلنا بلغ هل 
سألنامسلم أنه وتصرفاته كلامه من لنا فلهر فمن الجد مأحد دينها تاحد أمة إننا 

ضانربما السمحس لأن بد.لك، نجرم لا لضننا الجنة. الله يوحله أن ورحونا المغفرة له 
معاملةعاملناه ك.افر أنه وأفعاله أقواله من لنا ظهر ومن يبطن. ما عير لنا يغلهر منافقا 

النار.أهل صن وحء،هيناه الذ^افر 

٠٠٠



بموص- ساشراص -  4jVl_- سرص إدروس؛ جسرثيخ لثثثثثثث1ثت:وزتأ!ئ1!تممئثتئثثثثإثئ1ثممث 
الابماسماثرحمص نبي 

\ذختت\«شه 

٢٢■١ -  ٥١٤٢١ ٠٥٠٥٠١١ ٤١٥ < ١١١١٥١

ااعاالين„رحمة -فك محمدام رسوله تعار الله أرسل 
٠رح^^ده 

عتطمحريص عينحّ ما عتب ضر أنمهفم من ونوا-ث- جا،ْفم ؤلذن 
١[. ٢٨]التوبة; زءوفرحه،ثه إلموميعى 

ثاعثمن لآjمضوأ آلمنب علٍفل 3ذلا وئو*يت ثهم لث آس بن رحنؤ 
آقن'محبآننتدمحاهرن آلإ عل عَ،ث فإذا الأم ل وناورهم لم ذكء' عهم 

(.١٥٩عمران: ]ال 

برسايه:ورحمتة 

[.٥٢لالآعراف: يؤسونه لقوم. ورخمة مدى •شد •حئئنهم لمي وؤ 
ثذيثأئأ ؤإثنا آس عد إثما ش ئه بن ءايئت عتب ^٠— ٠١لذلا ^)؛^١٧ 
ظ'وص ق أئ غمزج غتكآمح'بج أولزثضزأثآأوكا 0 نثث 

•ه-اه[.]السكبوت: أذوهميوبثوركه قخْثرئ 

وزخهوهدى ألءثدور ؤر لن، وشماآ نبمكم بن موعظة فد ألغاس .،؛ ١١٥^
[.٥٧ايونس: لأنؤ.حينيم 

بشخمناكلصة بالرحمة الأيام هده ،—< والدعاة العلماء إخواننا من كثير اهتم 
قرنتوافية بحوئا ذلك ث وكتبوا الأخلاق مكارم من عليه كان وما ِهنح؟ الرسول 

At  4الوتمرات من كثيرr'  الورقةهده ث أؤيد أنتي -بيد ونشرت الإسلامي لم العا أنحاء
،الرحمة رسول بها أرسل التي الرسالة جانب الأخر، الجانب على أركز أن المختصمرة 

الرحمةأنواع كل عليه تقوم الدي والأساس لبها هو أجزائها من واحد جرء على بل 
العباد.بقلوب الرسالة هده رحمة وهي إلا ، بها أرسل التي 



ثثثثث:ثثثثث؛^ئثثأممتممثئثثثةتتثممثممهج افه ُاسعوتإلى الإسلأست ارممدت 
ماله ؤييسر والشقاء والضرر والعنت الضيق أسباب الأسان عن يزيل ما د^ل إن 

تعالىالله رحمة من هو أطيب حياته يجعل 
ورحمةرحمة نوعان «وهى شيء كل وسعت المعنى بهيا تعالى الله ورحمة 

قدريةالرحمة أنواع على تدل التي الأمثلة عشرات تعالى الله كتاب ؤق تشربJية. 
اJنهتإلى الكلام موجها نوح عبده لسان على تعالى قوله ذلك من شرعية• أم ضّانت 

بنآلنرأدرأت>ههكاث آلنوج بجنا لحان رجمُ نن إب أمرآش ض آلثذم عاصم ^لأ 
:.٤٢لمود: 

إريأوي بأن الغرق شقاء من سينجو أنه وظن السفينت —ج معه يركب أن أبى عندما 

الماء.من يعصمه جبل 

وماؤ تعار؛ الله رحمة من هو السوء أنواع من به تأمر مما النفوس أمراض وشفاء 

[.٥٣]يوسف.• عثوررحم؛* ض إن رلأ وحز ما إب بالسوء لأثانْ ألغفس إن ابنكا 
سيثاتيا.من الأسان نقى الله من برحمة يكون إنما القيامة يوم العفليم والفوز 

٩[.لغافر؛ هوألفورألفينه ؤد'واتق ر-حمتهج ص يومين دقألثئثات ؤس ؤوآء-م 
محوثنن رجنا أن مى ونز أق أنثي إن أرءمح. رحمة: العذّاب من والنجاة 

[.٢٨]سمك: عدابأيه مز ألكيرئن 
محنييمق للجوا ًتيز من بهم نا وكشمغا نبمتنلهم ^ولذ رحمة■• الضر وكشف 

[.٧٥االمؤمنون: يغنهوزه 

الماديةبالنجرات اليوم سميه ما الناس من كثير عنها يذهل التي الرحمة أنواع من 

لبنانه.تعالى الله ومحقه الذي الممد عن يقول القريتن ذو •فهذا الحياة تيسر التي 

[.٩٨لالضهض: حقاه ني؛ وغد وفان دك، خعله نق وغد جاء ثإذا نير رخمأبن نغلا 
تعالى**الله من بأمر الغلأبن لكنز كشمه عن يقول موسى صماحب وهذا 

فأرادصالأقا أتوهنا ذك0 ءقةك؛رلهنا ألنديئة ق نهنق ^؛ ١٥ألدار 



بمص.سص-مماسم-سثرص-صص

2Jj3 ، د'ولث،امرى عن قعلته وما منئنك وحنة ك؛زنما ؤننتخرما اثاونأا نبمعآ ان

[.٨٢]الكهف: ه صبرا عليه لنوسْلح ما داويزا 
حياته_ق الإنسان بها يسعد التي الرحمة أنواع كل إر ماديا الكتاب هدا حاء 

العمليةبالرحمة حاء •ثم رحمة ضل أصل هي الش النفسية بالرحمة *حاء مماته وبعد 

إنماالقال هدا ق - تركيزيا .لكن ومكملاتها النفسية الرحمة تلك لوازم من هي التي 
إنت .فنقول الإيمانية الرحمة على بالقلوب، التعلقة الرحمة على ذكرنا كما هو 

معتقداتمن الواقعية النفوسوة حاله د^انت ما إذا نفسيه وتطيب يسعد الإنسيان 

الواقعيحاله ١^^٠ .فكلما عليها الله فطره التي النفسية الحالة مع مناسبة وتصورات 

بعدهازداد وكلما وأطيب، أسعد النفسية حياته كانت ومقتضياتها الفطرة حال من 

٠الخارجية النهم من أنواع عاش-ق مهما النفسي شقاؤه ازداد عنها 
مبناهابرسالة الرسل إحوانه ساتر أرسل كما هته محمدا تعال الله أرسل وقد 

قهيزآلق س فْرنث حغيفاج _ 4JJقحهك ؤداق،ز عليها: الناس فحلمر التي فحلرته على 
الأزم أمقر س آمحز ألنث د'بم يفق ندي ي ^ أثز 

-ملئثلنو0<لهموم:

الإيمانلمقتضيات ومفميلأ ، عليها ومبنيا الفطرة لهده مقرا يأتي الحنيف فالدين 

منيخالفها ما نيف على والأدلة الحقائق، تلك صدق على الأدلة ومعطيا ، بحقائقها 

اللهرسل إليه يدعوه بما بالمؤمن واسعة رحمة كله هدا .وه والشبهات الدعاوى أنواع 
الخحيوم.بها يقهر وحجج وأدلة وعلم سليم قلب ذا حينثد يكون لأنه 

علىالمشاهد هو ضما الحقيقة بهده الاعتراف على مفطور فهو لله مخلوق الإنسان 
معظمئقافات درسعت الدي الحديثة الأنثروبولحية الدراسات به تشهد وكما الزمان، مر 

علىالغالب هو الخالق بوحود بالاعتراف الإيماني الأصل هدا لكان إذا .لضن الشعوب 
تعارالله رسل فيأتي ومقتضياته، لوازمه عن يحيدون الناس أكثر فإن البشر، معظم 

كاملا.إيمانهم ليكون بها الإيمان إل ؤيدعوهم المقتضيات هده إر ليهدوهم 



ثثثثثأثثثثث؛^ممثثءءثثثثتتتأأأأأأسأأأأوز0 اس اش ثاثدعوت الإسلأست 
هذايذكر لا قد لكنه خالقا، له بان الرسول مجيء قبل حتى الأسان يؤمن 

الواقعئن حيات4 فتيكون حياته، هت يوثر ما صماته من يعرف لا وقد قليلا إلا الحالق 

يدعوكتابا العا۵درين الانجليز أحد .ضتب سبحانه وحوله ينضرون الذين كحياة 

الومنبنأن أثبتت الدراسات بعض أن كتابه ذكره-4، مما وكان الالحاد، إر فيه 

أحد4، بورقة اللمدين.شاركت من الأخلاق بمكارم استمساكا بأكثر ليسوا 

االسألةبهذه يتعلق قيما للناس فقلت اللع،و هذا دعاوى بعض على ردا كانت المؤتمرات 

.ثممن عدهم الذين نوع على يعتمد ذلك لأن صحيحا يكون ف كلامه إن 
الرسولإليهم أرسل الذين العرب يعصم لم الخالق بوجود الإبمان مجرد أن مم ذكرت 

لمؤإنه الأن أقول والأوثان.بل الأصنام أنواع ضل من غيره معه يعبدوا أن من فوب 
الشرك.^ا مثل من المتدينبن الغربيين يعصم 

وربوبيته،الخالق بوجود إيمانكم 4ن حق على أذضم للناس ليقول الرسول يأتي 
4نتعالى قوله ذلك منكريه.من على وترد النحلري الأيمان هذا تويل حجج إلى ويهديه 

٠^٠آكلئولئام عمسإ من حلموأ ►)ام سبحانه: وحوله منكري على ردا كتابه 
نمأم يبمك حنتن عتدنم أم يوبمون. و بل آاثننو'ت حلموأ م أى 

؛.TU-T0لالطور: أوئنيؤنو0ه 

الذيوحده وهو خلتك الذي وحده هو بأنه نومن الذي الإله هذا إن له يقول ثم 
ؤيعطيهتعيد.ه، أن لك ينبغى الذي هووحده أيئسا هو ومماتك حياتك بيده والذي يرزقك 

حلقكمآثذى نتكم أ■ءبنوأ آثاس ؤندا,يا تعالى•■ فوله منها ذلك عنى كثيرة أدلة 
ji_jTمنيئآ؛■وأنزل ؤآلثناء  ١٤آلأزضفزلكم حعل ثتمون.الذي لعلكم قبوكم بن 
-٢١االبقرت; Jظموركه وانتم انذادا ش قثلوا فلا لكم يزثا آلثمرُء بن بمء ُاحنج مآء 
طثرإن نغم -^٠٠ د'لخفز ؤاتموْ أظه' آتثدوأ لقومه دال إذ ؤوإبرمءنتِ ؛• ٢٢
يئنبن ثمدوث إث ج ١٤٥)وءقموث أوسا آس دون من ثعندوث ئنا إ. 



بحوص- -4حاثرامم •مالاص - حسرشيخادهس■سيوص تتتتتتتتثتتته؛تإث؛إث:تثثثوثثأأ:ثثتأ:ثتأ:؛ثث 
ريبلت وآفموأ قآغيدوْ آلززفى آس عند فاتثغوأ رزئ لتكم ئناتكودك> لا آس 

اا-با[.راكضون: 

هيإنما العبادة أن بما أنه إلى عباده تعار الله يرشد كثير وغيرها الأيات هده _قت 
لغيره.لا النعمة لصاحب يكون أن يتبنى الشكر هذا فإن شكر، صلها أي 

_قتشيثا معه يشرك ولم وحده تعار الله قعيد الأيي الأمر لمدا الإنسان استجاب إذا 
توحيدلأن بشر بها يرحم رحمة أكبر تعار الله بفضل استحق قد يكون العيادة هده 
بهايشعر رحمة •ومي شر ضل أساس هو به الشرك ولأن خير، طل لب هو تعار الله 

أطيبحياة لا حياة يعيش وتجعله حلاوة، تدانيها لا حلاوة با ؤيجد قليه الإنسان 

منهي أحرى بحقائق بإيمانه إلا يكتمل لا الحالق بهيا إيمانه أن له يبثن .لضنه منها 
وألوهيته.بربوبيته الإيمان لوازم 

الحسنى.وذلكوأسمائه الحالق هدا صفات معرفة الحقائق: مده من الأور الحقيقة 

فازدادتمنه فربه وازداد له حشيته ازدادت بربه معرفته ازدادت كلما الإنسان لأن 
بمقتضياتمعرفته كيلك ازدادت بربه العبد معرفة ازدادت .وكلما سعادته بدلك 

الكونيةالله آيات مقت تفضره وازداد الله، لكلام فقهه فازداد الميقات، تلك 
عيدهعلى نعار الله أنزله الدى الرحمة .كتاب وبمقتضياتها بها وعلمه والكلأمئة 

هوله عيادته حري الذي .فالرب الصمات هذه بذكر مليء وسلم عليه الله صلى محمد 

أنه:كماله صمات .فمن النقمى صمات ضل عن النره الكمال صفات بكل التمث 

>اشُؤهماقاiىلآبميهم 

آل>سىجالأسنآء و آلنصور آلحئبىآثارئ هوآس دقمْفورى عما أس تحنن 
[,-٢٢٤٢ل١لخشر:ؤهمأمهزألخيj4والأرض أوثن1ؤ'ت ؤر ما لة ينجح 

 Lذثومج هوآني َإثُ إلثه لا هو: أنه وسهJج ثوم ولا سئه 5اخذُْ لا أLi ؤر
وماأندييز تهت ما يظم يإِدذمج إلأ عتدُْ نشمغ آثذى ذا من ألأزض ق وما آلثننوت 



ثثثإثثأثثثث؛الله؛ثثث؛أإثثثثأثإثثثثصئثثأأأأثثإإأأإثإثثإأئئثتأوق0 إُى والدعوت الإسلأست اممقايء 
ولأزآلأزص آلشمنوت موبّية ويع ثآءج بتا إق* شيت نن بذيء ولاثجمطون ظيم 
[.٢٥٥ألهقئه أنهب؛  jJkjحذْرهةاح نءوئُْ 

السعانه بأنه الأيمان تمار؛ بالله الأيمان مكملات من مي الش الثانية الحقيتة 
Jj  اللهيمد .كيف يم هدايته تتضمن كتبا عليهم ؤينزل رسلا عباده إر يرسل أن

حياتهمتقوم لا الذي المائي الرزق أنواع من إليه يحتاجون ما بكل عباده تعال 
حياتهمقوام هي التي الال-اية أنواع من إليه يحتاحون بما بدهم لا ثم به، إلا اوجسدبم 
ؤإنرالهللرسل سبحانه إرساله بضرورة فالايمان الحقيقية؟ الحياة هى التي الروحية 

أقواماتعار الله ذم لدلك سبحانه. ربه بصفات الإنسان معرشة لوازم من هو للكتب 
مابمص ينضرون إذ قدره حق الله يقدرون لا بأنهم ووصفهم السماء رسالات أنكروا 

سءهبن نفر عن؛ آس -^؛!، ٠١نآ قالوا إل مدرهِء حق آس قذروأ ؤؤنا صفاته. لوازم من هو 
(.٩١لالآنمام: 

أنهذلك ،فمن ممتضياتيا إل يهديه فإنه الحقيقة هالمح إر سبحانه يهديه ود^ما 

يكونلا أن وهو تعار الله من حقا هي الرسالة أن على يدل الذي الدليل إر يهديه 

فيهلوجدوأ آلله عم عتد ين ولوكان يتدبرون واختلاف.. تناقص فيها 

[.٨٢]النسا،; ٠^١^ أحتنئا 
الكتبمن بغيرها قورنت ما إذا سئما ولا هدايتها على يدل ما فيها يكون وأن 

ميلبمن,،هْىثز إن اتٍعه بينا اهلكا هو آس عند بن كممس< ناتوأ البشرية; 

[،٤٩]القصمن: 

أنبد فلا عباده بها تعار الله يرحم رحمة أكبر السماوية الرسالة كانت وإذا 
عليهايطلعوا أن البشر بامكان يكون وأن ومكان زمان كل _قن موجودة تكون 

أكثربل، ومكان، زمان ضل الحسية-4، لحياتهم اللازم الهوا، يوجد كما بها ؤيهتدوا 
فيد^تسفا هلت. عممره فهت الرس_الة ه هل. عن باحثا حوله العاقل الإنسيان ذلك.ينظر من 

يبقولم الله، عيد بن محمد على ١نرلءتا التي الرسالة إلا السماء رسالات من يبق لم أنه 



-بموصجسرشهخإدهس■سيرص-سالاتع-سأضرامم 

هدانفسه  'إ.فيقول الله عيد بن محمد إلا به ليقتدى سيرته تعرف رسول الله رسل من 
الله.رسل خاتم هو إدن والله 

أد^لطريقة سق بهم يناير لا البشر من بعيره الصلة منبت فردا يعيلس لا الأسان إن 
ذلككل  'إببعيض ليتأثر الناس بعص إن بل عبادة، أو سلوك أو ليس أو شرب أو 

لهشهد رجل على يدله أن الومن بالإسان تعالى الله رحمة •فمن حدومم ؤيحدو 
إلىالوصول يبتغون الدين من لغيره قدوة وجعله المستقيم صمراطه على بالسير سبحانه 

ويكزالأثز قآمحوم آس ئوحوأ كان لمن حسئه انوة آس وسول ؤر لتكم كان لقد ؤ تعار؛ ا٧،" 
ل٢١آس'مح^ناهلالآ.>اب:

خلقهو_قن عبادته _ق، برسوله الاقتداء -4، جهده بذل تعال الله إل الوصول أراد فمن 
معاملاته.وِق 

ؤإنمافحسب السامين أو يعادونه لا النبي هذا قدر من التنقص يحاولون فالذين 

جاءالتي الرحمة إر الوصل الْلريق عليها يسدوا أن يحاولون إذا كلها البشرية يعادون 
الله.عبد بن معمد بها 

رحمةيرحمه تعال الله فإن عليه أنزلت التي وبالرسالة الله برسول الأسان آمن ؤإذا 
الرسولومع السماؤية الرسالة هذه مع بها يتعامل التي الحلريمة إل يهديه بأن ثانية 
أوفلن أو رأى من شيئا رسوله كلام أو الاه كلام على يقدم فلا عليه، أنزلت الذي 

ألءامغوأ ؤئئا,يا الرسول؛ صوت على صوته رفع حتى ؤيتجب بل لمخلوق، أمر 

ألءا٠ثوأ آلذئن ئ؛ا,يا و عبم "مع آس أ0 آس^ واتقوا ورنولب آس ئذى تئن يقذتوأ 
عثطو؛عمإأن شيهكاز كجهر بآللذل له محردا دلا آلم( صوت توق أءنو'ككم رتئوأ 

الذئناولئ؟ك آس رسول عشي اصونهم يئضون النين إيت، لو ثئصون لا ؤأذثمّ اءن؛أ؛كم 
-٣[.١ : لالحجرات عفليئر واحؤ معقزة لهر للتيوئ ئلوثيم آس آمتحن 
رإ وحتى بل ، جميعااليسر إلى موجهة المحمده يكالرسالة رسالة د^انت وإذا 

زمانكل _ق حقيقتها على تفهم واحدة رسالة تكون أن ذلك من يلزم فانه الجن، 



ثثتثثثث؛111ثصه1هتهثهث!ثثتإت1أ1أثثثإه00 الله ُاسعء3الى الإسلأست الثمايء 
أنيمكن لا أنها •أعنى الفهم ذلك شؤوط وحقق فهمها أراد لن ، نزوما بعد ومكان 
ومكانهالقارئ زمان بحسب ميتاقضة مختلفة بأوجه تفهم لأن قابلة طبيعتها ق تكون 

بلواحدة، رسالة تكن لم مخدلك ض.اوتا إذا لأنها اليوم، الجهلاء بعحس يقول لكما 
العبث.هدا مثل عن الله وسبحان ، متعددة رسائل كانت 

لوازمومن صفاته؛ لوازم من هي والتي بها إلا الإيمان يكتمل لا التي( الثالته الحقيقة 
الطيعفيها يلقى أخرى ■حياة الدنيا الحياة هده بعد أن هي تأملها لن مخلوقاته طبيعة 

كثيرةأدلة الضريم القرآن >وهن إساءته على الكافر فيها ويعاقب إحسانه جراء لله 

٠مخلوقاته وطبيعة الخالق صمات تقتضيه أمر وكونها الدار هده وجود ضرور٥ على 
بثن^ ٣١١عدم ئم الرسل "ؤإرسال عبثا شيئا يفعل أن يمكن لا حكيم تعالى فالله 

العيثمن نوع وأنصرها بها كفر ومن رسله بها أرسل التي بالرسالة منهم آمن من 

ترجعونلأ نتئا واككم عجثا ائنا ؤادنيف٠J عنه: تعالى الله يتنزه الذي 
>كو;اك١[، ا-\ا  ١٥زثهمش|تميلالؤسمن; نؤ إب إك لا فثنلممُي|بخ 

r>l_jT ،^ يعلون أكترُ وثعداب .j خصتيرآشمليم عغذ إن
IVA-rV.]!٣: ى كثمجر؛ين محتهن ثتجعن ا. 

تلكوجود على الأدلة من هو الخلق أنواع من و.غيرها والأريس السنوات وجود إن بل 
الناسلمنافع وسخرها الدنيوية المخلوقات هده خلق إنما تعالى الله لأن الأخرة الدار 

الحياةهده انقحنياء بعد واحدا النوعاrن مصير يد^ون فيكيف ويكافرهم مسلمهم 
والأرضالسموات وخلق البعث بثن يثرن القرآن تجد ما فضثيرأ وليلك وماقيها؟ الدنيا 

بالحيإثُ ببجنآ دنا دالأذص آاثنلؤ'ت حنزآلق تا أضم ؤآ ئثهكزوا بالحق: 
حسب^أم ، tA^٠٠: ١١ثكثرون4 يتيم يلماى آلثاّي بن محا ؤإن سس دأجلز 

ناءوننايم محايم آلخئلحيءسرآء وعمالوأ ءامتوأ ؤولهزكّئ ان 1ائؤ؛ات أجؤحو\ 

ًفنيثبنا ثفمج كل يثجرئ بالخي والأدض آلثننوت آس نحلى ى ■ءقكثوق> ما 
[.YT-U>بملنئوزه لا وهم 



بحوثم~ •حاشراته ~ مقالاته ~ سيرته إددياسأ جعترشيخ تةةقة؛ةتةةةةل^^^نإةقثةتثةةةة؛ةة؛؛ة؛قةمث؛ة؛م؛; 
تعار:الكاد تعار: الله رحمه قال الصدد هذا ■4، نفيس كلام كشر ابن وللإمام 

آلنتمنمحلا أز آلأزض ق مننفسدين آلعثئلحلتا وعملوأ ءامغوأ نحز وآز 
بدشلا كيلك الأمر كان ؤإذا الله عمد يسوون ولا ذلك يفعل لا آي ؛ ٢٨لصت 

يدلالإرسال وهدا الماحر هدا فيها ؤيعاشب المطيع هدا فيها يئاب أخرى دار من 
الظالمئرى محائا وجراء معاد من بد لا آثه على المسنمسمنة والفطر السليمه العمول 
بكمدهيموت المظلوم المطيع ونرى كيلك ؤيهوت ونعيمه وولده ماله يرداد الباغي 

ْسهدا ]تصاف من ذوة مسال يفنلم لا الذي العادل العليم الحيكيم جكمة في بد فلا 
والتفار،ناةالجزاء لهدا أخرى دارا هناك أف فعيي الدار هدء في هذا يقع لم ؤإذا هدا 
الصر0حةء.العقلية والمأخد الصحيحة المماصيد إر يرشد المران يفان ولما 

بأسمائهمعرفة غير من بربوبيته حتى بل الخالق، بوجود الإيمان مجرد أن وكما 
وتعرضهالإنسان حال لإصلاح ييكفي لا الميقات هده تقتضيه وما سبحانه وصفاته 
الإنسانحياة -4، يوثر لا آخرة دار بوجود الإيمان مجرد فكذلك تعال، الله لرحمة 

كتاب_قن تجد .ولذلك، لباصحيح ونضور الدار بتلكا معرفة له تكن لم إذا ؤيي،يلحها 

بهايجازى التي للجنة مفمملأ وصفا وسلم عليه الله صلى رسوله سنة و—ق، تعال الله 

عبي.رأى ضأنهما حتى الكافرون بها يعاقم، التي والنار المتقون 
منتمكينهم هي جزاثه دار -4، عبادت، على بها ينعم نعمة أكبر أن تعار الله يبتن 

تعار.رويته 

شيئاتري،دون وتعال؛ تبارك الله يقول الجغة الجنة أهل دخل )إذا •هوي; النيئ قال 
.قال:النار؟ من وتنجينا الجنة؟ تدخلنا ألم وجوهنا؟ تبيض الم فيقولون: ؟ انيدكم 

تلاثم ، وجل( عز ليهم إل النفلر من إليهم أحب شيئا أعطوا فما الحجاب، فيكشفا 

ذلةقوولا نزءد،د"جو*ءم دلا ؤيةادْ آثتى أ-سوأ الآية; هذه ١^< رسول 
نمذنالإونهكوض.■ا٢آ.يل1<'ضتآه' 'ر

أخرىنفسية نعم فهنالك، الجنة 4ن النعم أنواع أرقى هي تعار الله روية ضانت، ؤإذا 

.ومعلغل أئر ضل قلوبهم عن تعار الله أزال متحابون إخوة الجنة أهل كون منها 
الدنياأرزاق أحسن من يعرفون ما وأسمائه شكله •4، يشبه رؤق، هناللتا المائي النعيم 



tttttttttitiئئ11ئ1ممتثثثثثثثثثصث«ثثثثه0ئا الله الى والدعوت الإّلأست اممقاهت 
حقيقته_ق عنه مختلف ككنه والناكح، والملابس والمساكن والمثمارب المآكل من 

ijb  بنوأبر ءامحم عم ثاة بن أهر محآ آلنئمون وعد آلق ئؤ -آاسمه• 4 - شابهه
محنابن؛ووثم ئصش عسلؤ وأبربن رلدر دأبربن طعمه زبمص لٌ 

]محمد:امعآءهته ^٥^ ماّخميما وسقوأ آلثار ؤر خجئ هو كمن دآأم ين ؤممحْ آلعمريي 
١٥.]

كيلكبثن فقد الت-عبمأ أنواع من فيها وما الجنة وصما تفاصيل سبحانه بثن وكما 
أكبرطان إذا أنه سبحانه •بثن العياب أنواع من فيها وما النار وصف تفاصيل بين 

هوالنار أهل به يعدب عداب أكبر فإن لربهم، رويتهم هو الجنة أهل به ينعم نعيم 

ل۵uلوأآنيبمهإم نأ ثحجوتون. نومن ئيم عن الروية• تلك عن حجبهم 
لالهلسن:0ا-تاا.

بهيشقى ما أشد من فإن ^ L^r_0إحوة كونهم الجنة أهل به ينعم مما كان ؤإذا 
أنواعذلك إلى يضاف ,ثم بعضا بعضهم يلعن متباضنمن أعداء كونهم الجحيم أهل 

الجسوم.يحرق ولباس البطون يقطع وأكل وزمهرير وسموم وحر نار من الأليم العياب 
وأنخلود دار كونها هى الأخرة بالدار تتعلق مهمة بحقيقة عباده تعالى الله يدضر 

فإنوليلك الاخرة للدار بالنيسبة شيئا بصائها مدة تساوى لا موكتة دار الدييؤية الحياة 

ماناله ؤإن أذاها على ؤيصبر منه وافر بحظ أخد وإن بنعيمها يغتر لا العاقل الإنسان 

مؤثرةبصمورة ذلك إلى تدعو التي الحقيقة الله رسول •بين شدائدها ناله 
النارأهل من الدنيا أهل بأنعم )يؤتى ت الله رسول قال قال مالك بن أنس فعن 

مرهل ص؟ خيراآ\\ رأيت هل وم ياابن له؛ يقال ئم صبنة النار 4 - فيصبغ القيامة يوم 
فيميبغالجنة أهل من الدنيا _قت الناس بأشد ؤيؤتى يارب والله لا شمول قط؟ نعيم بك 

الشمول قط؟ شدة بك مر هل قط؟ بوسا رأيت هل آدم ياربن له فيقال صيغة الجنة -فت 

ومسلما.أحمد ارواه قحل( شدة رآيعء ولا قط، بؤس بي مر ما محارب والله 
بهكلفوا وما تعالى الله ملأئد^ة عن شيئا الإنسان يعرف أن بالله الإيمان تمام ومن 

مايفعلون الدين العبيد هؤلاء يوليها رسالة ,فاعفلم بريه العبد بصنة تتعلق أعمال من 



بحوص- ساشراتم - ؛lV_ ،C- سرمم ادريسأ جعتوشيخ «ئ!ثثثث!وهتإمم11ممثثث1؛؛ثثثث1ممثثئث 
بحياةيتعلق ما بكل الوكلون هم إنهم •ثم رسله إل الله لرسالة حملهم مي يؤمرون 

دلك•وغير وموت، وحياة وبؤس، ونعيم وشرب أل—ل من الإنسان 

فإنهبهم، ؤيومن له الميليعين الله ملائكة يعرفا أن للإنسان ضروري هو وكما 
طاعتهمن ؤيحدر ، به ؤيكفر الله أعداء أعدى يعرفا أن كذلكا له الضروري من 

الشهواتأنواع من قلبه _قن يلقيه وما والذنوب، الكفر أنواع من به يامره فيما 
■، والمنبه^)

عليهالله صلى الله رسول بها جاء الض الرحمة جوهر هو الإيمان هذا كان ؤإذا 
عبادهتعار الله يرحم وباطنه ظاهرة أعمال عنه تلزم إيمان فانه وسلم، 

إلاإله لا بأن .فالثيهادة طيبة وحياة سعادة بها فيردادون عليها ؤإعانتهم إليها بهدايتهم 

أهمهى والحملاة ١لقلس،، ق استقر إيمان عن باللممان تعيير الله رسمول ا محمع وأن ١لله 
نآبالله: الحيلة دائم وتجعله والنيمحر الخصاء عن الومن تنهى التي العبادات، 

ؤآون؛اعآشمحثآء مز د1مإ آلصلوه زيت ألعتلوْ ؤائمّ آلكثب محت إثيك اومآ 
[.٤٥]السكبوت: دْتدعونه ما تعلز ؤإلئت ا9غتن ولذكزأس 

اللهعذابا من الإسمان يقي مما كلها وحج وزكاة ملوم من العبادات، بقية ثم 
حنانه.ويحول رضوانه على ؤيعث، 

يتبعهوما الإيمان لوازم من هى والتي بإتمامها الرسول بعث التي الأحلأى مكارم ثم 
.عبادات من 

إرميلا نفسه _مح يجد الحعالحة الأعمال لتللث، والعامل تعار بالله فالمؤمن 
بيتهم.وعدل بالناس ورحمة وأمانة ص،وق من الأخلاق يميكارم الأستمسالا 

بينهمالتعامل ليحسنوا أحلاقهم ومكارم وعباداتهم بإيمانهم الناس تهيأ ما وإذا 

أنواعمن والاقتصادية والاجتماعية السياسية -حياتهم يصلح ما بكل الد.ين هدا حائهم 
بهم.رحمة أيينما هى التي التشريعات 



^1ءصثسممهممثههزاثتتثثثأثثثث؛
الأو؛إنؤتتاصل اكعيام 

\لاهفلأسقالذفكاة ة فين

٩ ٢١■افمطه0  ٢٧فم  ١٤٢١لضا0  ١٩الممميه 

ولميؤ متفاضك الحية فالخلوقات متفاضلأ وجعال4 الخلق وتعال سبحانه الله حلق 

نسضم تأمحي<ومحءخش وحكهم ني؛ادم ؤن 
وءالىونوحا ءادم آؤتعلش آلله سفاصلون والبشر [، ٧٠]الاسراع: ممصبميلاه حتمتا 

محلتا^ولقنت متفاضلون والأنبياء (، ٣٢عمران: لأل آلعئلمثزه عل عنرن وءاو إبزمز 
وتحيه(،يحينا جيل )أند متفاصله والجمادات [، ٥٥لالأسراء: نتمؤ عل آكيثن 

سفاصله،والأزمان [، ٢٢لالح-ج؛ عكا لإتزم٠ز بواتا سفاضله والأماكن 
يومالسنة أيام وحير الجمعة، يوم الأسبؤع أيام وحير ، هيمحي النيئ عصر العصور فخير 
ترى3كما ذ^لها والأفضلية رمضان. شهر الشهور وحير القدر، ليلة لياليها وحير ، عرفة 

الملكانأو الرمان أو الجماد أو الحي يختار وتعال سبحانه فالله ، دينية بأسباب مرتبطة 
فيجعلهالفضل ذلك بسبب يكرمه ثم ، نعلمه لا وربما تحن نعلمه قد ، فيه جعله لفضل 

أهلاأو مناسبة أو محلا القدري الديني الخير ذلك بسبب يجعله ثم ، ديني لخير مكانا 
شرعى•ديتي لخير 

حاتملنزول وقتا فجعله فيه علمه لفضل رمضان شهر وتعال سبحانه الله احتار 

هدكب>آJه٠رءان فيه اتنل ؤ الذي الشهر بانه صيامه وعلل لصيامه دعانا ثم رسالاته، 

هيحاصة منه القدر ليلة كانت ولما [. ١٨٥راليقرة: ؤآلفنقازه ؤتنشرنزآمذئ للتاسي 
لقيامهادعانا ثم لياليه، سائر على _^L زادها فقد القرآن، فيها نزل التي الليلة 

شهر.ألف عبادة من حيرا القيام ذلك وجعل 

الصعيامبدلك تخصعيصها كان إلا نفلا لصيامها دعينا أيام أو يوم من ما وكيلك 

شهروشعبان فرعون، وأغرق موسى، فيه الله نجي يوم فعاشوراء فيها. فضل إل راجعا 



■سالاص-ساشرامم-و«مممسيرتم جسرشيخإدريس1 ؛♦صسوهواووثثثثإإ؛إأتتتثثث1ئتتتثثثث 
الأستيويوما العام، أيام وخير عرفة يوم هو الحجة ذي وتاسع الأعمال، فيه ترفع 

الأعمال.فيهما ترفع يومان والخميس 
ببمنؤيربط البحتت الوجداني التوجيه بهيا البحت المدني السريع على يعقب وهكذا 
ؤوالرجاء الخوف من المؤلف الوثيق، الرباط بدلك الحياة، وخالق للحياة التسرJعات 

القلبصمانات القانونية التشريع صمانات إر فيضيق والسماء. الأرض مالك 
المجتمع_قت المسلمثن قلوب _ق الإسلام لشراثع المميز الوتيق الضمان وهي الوجدانية•• 

لؤا؛يشرع التي القلوب يصنع فالإسلام متتكاملأن. الإسلام _مح والتشاريع وهي المسلمآ•• 
وتقوىوتشردع. تربية متناسقة. متد^اما!ة إلأية صنعة له. يقتن الذي المجتمع ويصنع 

وقوانثنالأريس• شرائع تذهب فأنى الإنسان. خالق صنع من للأنسمان ومنهج وسلطان.. 
محدودالعمر، محدود قاصر، إنسان نظرة تذهب أنى الأرمن، ومناهج الأرمن، 
ييكادولا حال، على سيتقر فلا وهناك، هن.ا هواه يتقلب الرؤية، محدود المعرفة، 

شاردةاليشرية تذهب وأنى إدراك؟ على ولا رزية، على ولا رأي، على منه اثنان يجتمع 
كل_ق لخلقه، يصلح ما يعلم والذي خلق، من يعلم والذي خلق، الدي ربها ربها• عن 

آن؟كل و_ق حالة 

بدأتالش الشقوة وشرعه. الله منهج عن الشرود هذا _قن للبثرية الشقوة إنها إلا 
أنهاتزعم تكانت الذي إلأها ومن هناك؛ الباعية الطاغية الأقنيس.ة من هريا الغرب 
الإتاواتباسمه عليهم وتفرصى يتدبروا؛ وأن يتفعكروا أن الناسن على وتحرم باسمه تنطق 

منتخلمعوا الكابوس، هذا من يتخلصموا أن اكاس هم فلما المنفر.. والاستبداد الباههلة 

إلهمن يكدلك فتخلصأوا الاعتدال، حد عند يقفوا لم ولذ^نهم وسلطانها. الذ^نيسمة 
الله..بمنهج الأرصية حياتهم _ق يقودهم دين طل من تخلميوا ثم وسلطانهل الكنيسة 

البلأءإئوط.ان الشقوة وضّانت 

ومنهجهالله عن نشرد بالنا ما بالنا؟ فما — الإسلام نزعم الذين تحن ~ تحن فأما 
عنايرفع ما كل إلا علينا يقرص لم القؤيم السمح وديننا باكا ما وقانونه؟ وشريعته 
علىوالاستقامة واليسر والمدى الرحمة علينا ؤيفيفى الأثقال، عنا ؤيحط الأغلال، 
والفلأح؟لالرقي ؤإو إليه الودي اسق 

$ه ه 



:ث؛ثثثثث؛ثث؛^ثثثثءثتثثثثتثثثثإهمم؛و00افه ُاسعءتإُى الإسلأست هت اثنت 
وإي«انعقل الإسلام 

\لس5لآهدةاا،سملةر( ا-بمردد 
فكلماإنسانيتهم. جوهر العبودية هده وجعل ، له العبودية على الناس تعال الله فطر 

وكلماعليه الله فطره الذي جوهره من اقترابا أطمر كان درجاتها —خ الإنسان ارتقى 
سبيلا.أضل بل ضالأنعام كان الشرك •حماة 4، وتردى عمها بعد 

الذيوالعين حوله، يدور الزى المحور فإنها الإنسانية جوهر هي العبودية أن وبما 
جماليةوأحاسيس حلقية فضائل من عليه الإنسان تعال الله فطر ما كل منه يستقى 

وأرقىحلقا أحسن كان للعبودية تحقيقا أكثر الإنسان ضان فكلما عقلية. وقوى 
ذلكمرد أن فاعلم عقل ِق ضعيفا أو ذوق إ هابهلما دين ذا رأيت فإذا عقلا. وأجود ذوقا 
منشيئا دين ذى غير من أعجبك وإذا ، به والتزامه له تصوره ِقن خلل ، دينه ث حلل إر 

تقطعنفلا فطرته. من بشيء مازال أنه فاعلم عقل -4ن جودةأو ذوق ي رفعة 
الفطرىاكين لذلك موافقا السماء من الله أنزله الذي اكين إن ئم هوايته. الأمل.4، 

جودةوالعقل رفعة، والذوق قوة، الإيمان فبنيي الفطرة يكمل الذي بالادى يأتي الذي 

[.١٨: لاممر الأتب أولوا خإ أس سذهلم 
الأيةحصرت طيف أرأيت، بل والعقلأنية المداية بثن البديع الجمع هذا إر أرأيت، 
بعضوصف ذللث، بعد يغرنلئ، فلا العقول أولو هم الألياب، أولي إن ؟ المهتدين -4، العقلانية 

ييكونأن ~~ الد.ين نصمير وهو ~ العقل فحاشا بالعقلافن الحن،الان لبعمى الإسلاميثن 

ال»اناؤدم ؤاولؤكارت^ يهتدون. لا الذين هم يعقلون لا الذين( بل، الضالمح، ضلال 4، سببا 
[.•^١١: ]المقرئ ثهثذوزه ولا نطا تنقلورت> 

سلفكيسميهم ضان كما الأهواء بأهل هؤلاء فسم عقل. لا هوى الضلال إن 
العالمون.١لصهالحون 

والضلالوالأدى والباطل الحق بم، التمييز على مقدرته به تزداد للعقل نور الإيمان 
المعانى.بم، الدقيقة الفروق روية ث كفاءته به تزداد با_؛ الاعتبار على مقدرته به وتزداد 

[.٢٩]الأنفال: ؛ا.ثوأ ؤةئأ,ياآلذث 
للذوقمفسد الكفر فإن السليم، والعقل الرفيع للذوق دعاية الإيمان كان ؤإن 
وآلإسيلين همئ يثينرا لجهثنز ذزائا الحواس. لقدرات بل، العقل، لقدرة مدن،عذا 

تلتاولمككالأنع؛ب با بمنئون ئادان وثم ما ثبميمون قُ 'غص وثم ؟٦١ نفقهوث قُ ئلوت لم 
]الأ:،راف:بمم>ا[.لجسمجأوي،ضإلصلثه 



بموص- ساشراص ممالأته - سيرته ادهص■ جسرشيخ ثثثثثتثتثتثتإظئاثئثثثثممثأئأثئ؛تثثثثث؛ثثت تت؛تئئ:
إنهمبلى والألوان، والأصوات، الأنيكال يدركون لا أنهم ~ بداهة ~ الممصود ليس 

—بعقولرم — منها ؤيسفيرون الحيوانات، تدركها ضما الظواهر هذه طل ليدرضون 
منالآحنْ عن ومم آاد،ئءا آلختوة من ظما ؤةنذئو0 الدنيؤية. حياتهم .L، عفليمةفائدة 

لالروم؛ما(.عنفلوزه 

امدهالعلؤية الللألأت، روية عن تعص، الكفر يسبها التي الغفلة لكن 
يرونهابمكوئوا' افلم مهلنألسوإ امتيت، آق آلقريؤ عل اثوا الأرضية. الظواهر 

٤[.• )الفرقان: نثوراه ئزحورتل لا •كائوأ نل 
الؤ٠نونيراها التي الحسّية الروية يرونها ' يرونها كانوا بل يرونها يكونوا أفلم 
حدث.ما الناس لاؤلأء حدث لم .' يت،،،-اءلون فلا الروية هذه حا،ود عند يقفون لكنهم 

—نشورا يرجون لا ~ كفرهم لأن الممحيح. الجواب، إلى يهتدون لا تيهاءلوا هم ؤإن 
هشيء طل يفسروا أن يحاولون بل يتجاوزونها لا ، الوجود من ضيقة دائرة ه حميرهم 
الكفرمرض لكن الأذكياء أذكى من يشون قد الكافر إن وهيهات، حدودها، 

غيرعاقل.ذكيا صاحبه فيكون الذكاء ينهباببركة والنفاق 

قولهعقولآم _ة نقص إلى راجع >؛^ ٥١١هزه على مروا الذين اعتبار عدم على يدلك 
ثتقلورىهسات ؛انة ميهآ ثزْكئا أحرى: سورة _قت القرية هذه عن تعالى 

[.t٢٥ ل١لساكLبوت 

الالدي ود^دلك آسن. سيسقع ._قن ~ الهموحى الميتوى على ~ يعيش يؤمن لا الذي إن 
علآلرحى آلله 'محلا - ؤْفذ'لأكت يفارقه. لا الأى ورفيقه الدين قيئن العقل لأن يعقل، 

١[.• لا ااذئرنتv عل لالآنمام.هآا؛-ؤؤقلأألإلجت محؤمتورتت>ه لأ اانيىت> 
للشكوك،ممعيدة والزنديق والمنافق الكافر قلب، يجعل الذي هو الرجس هزا 

)حسبهاالش الأوساخ هذه أمثال إلا فيها تتجمع لا ومزبلة ، الضلالات، وأنواع والثمبهات، 
■س؛ْإإنعدوا م لكل جعلتا ؤوكن'لائا كبيرا. وعملا عميقا فكرا الجهلاء بعض 

فدنهمناثطوة ذرو'1\،عمدرا آلاموأمحسممح4مرلسترزرحرنآكوو 
همنا ؤل؛ذمفوأ ؤليبجوه بالأخر؛ يدمثوث لا آلذئ0 أكنْ رتب ينمدث.اقبمى نما 

ا--ااا1. ١٢]الأنام: ئهرفوثه 
فإنهاستبشارأ ؤينيده إيمانا العاقل الههوي الإنسيان ينيل الحق سماع كان ؤإذا 
يناسبهم.الذي الرجس من منيي إلى يعقلون ولا يومنون لا الذين عند يتحول 



liittiitiiitةثثثإثثثثثثثثئ؛ثث؛إتثثئئثثثثثإئأأأممثثثإثه20 اس الى ٠٣^؛،،الإسلاسح اممقاهت 
الإنسانياتمجتهع ؤتحقيق الإسلام 

١٣٧٣؛٥^  ١٣٩٣يجب سسق اسع دهلْ 
يمكنعنه الإجابة الاجتماعية والفلسفات النظري1ت كل تحاول الذي الموال 

قدرهمن تحط التي المعوقات من الإلمان يتخلص طيف التالية: بالحيينة وضعه 

ؤيصبححقيقيا إلماتا الإضان ليصبح توافرها يجب الش الشؤوط هى وما ؟، الإنماتى 
انيا؟.إنمجتمعا المجتمع 

وجوده-4،وأن ، فرد أساسا الإلمان إن المتطرف شكلها .L، الفرديةالنظرية تقول 
إليهيسعى أن ينبغي ما أهم فإن ولذلك إليه، مضطرا وكان عليه، طارئ أمر المجتمع 
منالفرد وتمض١تي حد أقصى إر الفرد على المجتمع أثر تقليل هو الاجتماعي التنفليم 

حلمكانت التي ( يعمل دعه ) فضره جاءت هنا ومن حد، أقصى إر حريته يمارس أن 
فلملما نمنى ما منه حققت والذي والاقتحيادي، المياسي شذ^لها -هن الرأسمالية 

إحداهمافقدت طائفتان المجتمع هن خلهرت أن بل ، الفرد تحرر أن النتيجة تضن 
والثراء ببطر إنانيتها الأحرى وفقدت ووالعبودية والاستغلال البؤس بذل إلمانيتتها 

لمطثيرون أفراد هانبن بين بالطبع وبقي الحيوانية، الشهوات والانغماس-هن التؤف 
فتفرقوامسءتوقين، يكونوا أن البؤس من ولا رأسماليين، يكونوا أن الثراء من يبلغوا 

ومنهمالخيوعيون -فمنهم فرحون ثميهم بما حزب كل واتجاهات مذاهب 
لماالرافضون ومنهم الميبون، ومنهم المتدينون، ومنهم غيرالماركسييثن، الاشتراكيون 

يدرونلا كانوا وأن إنمانية أكثر مجتمع هن الراغبون الاستهلاك، بمجتمع أسموه 
ومنهمالخاصة والمذاهم، الأراء ذوي والفلاسفة المفضرين أفراد -ومنهم إليه الحلؤيق 
لتقولالمارء^س-ية النذلرية بعدها -وجاءت الفردية النظرية واقع إليه آل ما ذللشه ومنهم، 

المصيرِهن الحاسم الأساس العامل هي والتونيع الإنتاج لوسائل الفردية الملكية إن 
الجماعيةالملخكية وهو ميسعور، سهل إذن -فالعلاج الرأسمالية إليه قادت ١لjي الموسينا 
العقدضل تدريجيا حلت، الاقتحمم-مادي الإجراء هذا تحقق ما فإذا والتونيع الإنتاج لوسائل 

الأنانيةمحل الجماعة أو الأييحية فحلت، الإضانى، تطوره عن الإلمان أقعد-ت الش 
ذلكهن شانه ~ العامل عمل وهيار واليغينماء، التنافس محل الإخاء وحل والفردية، 

وزالتفدرء' من ؤيعلي الإنسان جوهر عن يعبر خلاقا عملا ~ والموسيقى الممر شأن 
وغيرها.والإدمان والرقة والخيانة الضذب، أمراض 



ساشرامم-بموثه- جاومرصبمهس.سيرتم-ماس ؛و؛زاثممءوأ:أإإإإثإثإثثثث؛أأثث: 
ماوكل أساسه، هو للمجتمع الاقتحيادي الوضع لأن هدا؟ كل يحصل لا لماذا 

تابعةفوقية بني هى إنما 4 اجتماعية وعلاقات ودين وقانون وحلق وفن آداب من عداء 

ثابتا.هو ظل إذا تغييرها مقت أمل ولا معه، تغيرت تغير فإذا الأساس، لدلك 
وتحققتالفردية، الملكية وأزيلت نفلريتها لتطبيق المرمية الماركسية ووجدت 

الناسوانتفلر والتونيع الإنتاج لوسائل الدولية الملكية بالأحرى أو الجماعية، الملكية 
شامخاالفوقي البناء وبقى الأنت۵لار، وطال الأساس، تغير أن بعد الموقى البناء يتغير أن 

الخيانةوبقيت الكذب بقي فقد الاقتمعادى، الوضع أساسه أن زعموا الذين يتحدى 
الماديةالشهوات ي الانغماس وازداد والاختلاس، السرقة وبقيت ازداد، بل النفاق وبقى 

إزالةتكون آن من فبدلا النذ1ام معاحيت أخرى شرور جانب إلى هدا الإدمان، وتفاقم 
الممكرونتصورها كما ~ للإنسان وتحريرا العبودية لقيل. كسرا الفردية الملكية 

أنواعبأسوأ السوفيش الاتحاد تجربة —قن الجماعية الملكية ارتبطت الاشتراكيون، 
الداخليةالحريات بخنق الن۵لام هدا ينكش ولم البشرية، عرفتها التي السياسي القهر 

بلوعلاقتهم وأقلامهم، ألسنتهم ومراقبة الناس، أنفاس لحمير المخابرات وتسليط 
سيجعلأنه زعم السوفيتي الاتحاد حارج صوت أي لإسكات المسلح جنده أرسل 

التجربةبنتيجة تسلم علمية الماركسية تكون أن من .وبدلا إنسانيا وجها للاشتراكية 
النتيجةظهور دون حالت الش المبردات عن تبحث راحت الأفتراْس، كذب أثبتت الش 

المرجوة.

_قنبقيت رواسيها لأن الفوقية آثاره طل معه تزل لم المزال الأساس إن مرة فقالوا 
ولكنهاعملها تعمل لمذا وظلت والتقاليد العادات من كثير و—قن الكتب ومقت الرؤؤس 

بالتيؤيج.زائلة شك لا 
البلادطل -ئ الفوقية بأدواره باقيا زال ما الرأسمالي الأساس دام ما أنه مرة وقالوا 

أنالغريب من ليس أثاره لتلقى مفتوحة الاشترايكية البلاد دامت وما الاشترايكية، عير 
به.تتأثر 

ليستالسوفيتية النتيجة إن السوفيتي الاتحاد خارج الماركسيين بعمى وقال 
الجانبمن طبقوا السوفييت إن نعم ااارد^سية لتطبيق الحتمية النتيجة بالضرورة 

الدولةوملكية دولة ملكية جعلوها ولكنهم الفردية الملكية إزالة جانب الاقتميادى 

-قتالمهم •إن هذا تفعل التي هي الجماعية الملكية بل الاستلاب، أو الاغتراب تزيل لا 



الاشتراكيةارتباط يحتم وهذا ، كلها الجماعة لح لحيا الإنتاج يكون أن الاشتراكية 
دامما لأنه القرارات، صنع _قن الشعب ومشاركة التعبير بحرية ، الحقيقة بالديمقراطية 

لما.ميالحا تراه ما الجماثممة تقرر أن فينبغي الجماعة لصعالح الإنتاج يكون أن القمعود 
أنق محق-تي نكن لم الاشتراكية البلاد داخل والارطسيتي إننا هؤلاء بعض وقال 

.يا المتاليني ^اكم4ير وتأثرنا الحقة االاركسية فهم أخطأنا لقد توقعناه، ما نتوقع 
البنيمن غيره مق لا الذي هو الاقتميادي العامل إن قال الذي هو ستالبن أن وذلك 

هإنه قاله ما فلك ماركس .أما ومصيرها شكلها يحتم الذي هو بل فحسب، الفوقية 

فإنالفردية الملكية أساس على الاقغضادية العلاقات فيها تقوم الش الفترة 
حينأما ، الاذماعيت العلاقات سائر تحديد _ق العوامل أهم يكون الاقتحيادى العامل 

ثأحرارا الناس ؤيبقى الأهمية هده يفقد المائي العامل فان الفردية الملكية تزول 
العاملأن أي ، الفردية الملكية أغلال كسرت أن بعد يريدون اللي المجتمع اختيار 
إرأصحابه رجع ودعمه الفهم هدا لتاكيد العوامل، أهم يصبح الفضري ا1دقا-ق 

الغرب.إ قيل ما .ذلك  ٤٣١٨٤ عام مغحلوطات سئما الأول ماركس كتابات 
التجربةبدأت فحين العربي، عالمينا —ق التاؤيخ هدا من شيء كرر ولقد 

لتغييرتبعا سنتغير أخلاقنا إن منا بالماركسية المتأثرون قال ، عندنا الاشتراضية 

الؤراعيةالرعؤية الأخلاق محل الاشتراكية الأخلاق تحل .فقرييا الاقتيسادية أوضاعنا 
قريبا، الجماعية مكانتها وتأخذ الأنانية تزول فريبا الغيبية، الدينية بالمفاهيم المرتبملة 

النتيجةتأت ولم السنون مرت .فلما الخرا—هت التفكير محل العلمي التقطير يحل 
عنالناتجة الاشتراكية الأخلاق بحلول تبشيرا كان أن فيعد الشعار، تحول المرجوة 

لحراسةاشتراكية أخلاق )تحو مثل نداء نسمع أصبحنا الاشتراكية، الأوضاع 
المحتاجةهى أصيعت الأخلاق تنتج أن من بدلا المنجزات أن أي الاشتراكية( منجزاسا 

لتحرسها.إليها 

الماركسيينمن كثير بها واعترف الماركسية إليها خلميت التي فالنتيجة واذن 
لتحقيقوحدها تكفي لا الفردية الملكية إزالة أن هي الماركسي بالفكر والمتأثرين 

كما~ يقولون المجتمع؟ هدا لتحقيق اللازمة الشروط إذن هي .فما الإنساني المجتمع 
منلدلك ~ بد ولا ، الدولة ملكية محل الجماعية الملكية تحل أن من بد لا أنه ~ رأيئا 

الجماهيرية.والمشارطة الحرية توفير 



ضصادصءصص-ساسم-سئ>امم-سمص

ولنتدكر؟ _ljaLالتي النتيجة إر بنا لاوصول يكفي فهل حدث هذا كل أن هب 
يصبحأن هي ~ الحديث هدا صدر -ق ذكرت كما ~ دريده1 الش النتيجة أن 

ايسيانيا.مجتمعا المجتمع لصبح أن أحرى بعبارة أو ، حقيقياإنسانا الإنسيان 
اصطؤيتوقد الحقيقي؟ الإنسان هو ما آحر• سؤال إلى يقودنا هذا ولكن 

يسمىما هنالك ليس تارة لنا يقول فماركس الموال، هذا على الإجابة الماركسية-ق 

أن•وبما الاجتماعية علاقاته مجموعة إلا هي إن الإلمان فطبيعة الإضاني، الجوهر 
الأساسلاختلاف تبعا طور إلى طور ّْن نظريته حسب نختلف العلاقات هذه 

اقتمماديةمرحلة فلكل ثابتة، لميت إذن الإنممانية فالطبيعة للمجتمع، الاقتصّادي 
القوليقتضيه ما هدا اللاحقة، والمرحلة المابقة المرحلة عن طيفا المختلف إضانها 

٠الاجتماعية علاقاته مجموع إلا هي إن الإلمان طبيعة بان 
الإلمانعن —  ٣١٨٤٤عام مغطوطات ؤ لاسيما — عن يتحدث ماركس ولكن 

الإنان،هذا مسحت أنها على أمماسا مرتضزة للرأسمالية وإدانته )الحقيقى(، 

غربتهمن إلا يعود لن وهو ، حيواناجعلته بل ذاته، عن معتريا وجعلته حقيقته، وشوهت 

آنفيمحتابه _هن الصدد هذا ٤ يقول وهو الشيوعي* المجتمع مقن إلا حقيقته سيتعيد ولن 
اغترابفتنيل ايجابية إزالة الفردية الملضية تزيل التي الشيوعية هناك وثالثا الذكره 

جوهره"" الإضان أجل من ~ الإلمان يستعيد أن ~ لذلك ~ ~فهي الإضانية، الذات 
استعادة،حقيقية٠الحصقى 

ثراءبكل محتف۵لا وواعيا تاما عودا الإلمان عودة هى بما الشيوعية هى هذه 

هيبما إلماني.الشيوعية كائن أي اجتماعي، كائن هو بما للاشان والمابق التطور 
الحل•إنها الطبيعة فهي المكتملة الإلمانية هي وبما الإضانية، هي المكتملة الطبيعية 
الحقيقيالحل إنها والإنمان، الإلمان وبيرن والطبيعة الإشان بثن للعداوة الحقيمي 

الهمؤيةبثن الذات، وتاضيد الموضوعي القمل بين والجوهر، الوجود بين للصراع 
الحل.هدا أنها لتعرف وأنها التاريخ معضلة حل •إنها والنوع الفرد بين إ و١لصرورة 

الحياةواكتساب الفردية، للملكية الإيجابية الإزالة إن هدا(ا من قليل بعد لاؤيقول 

الدين،من الإلمان عودة لذلك فهي كله للاغتراب الإيجابية لإزالة إذن هي الإنسانية، 
الاجتماعية.أى الإضانية د^ينونته إلى الدولة ومن الأسرة، ومن 



ثأثمم1ممأثثثئثأه؛زاثثثثثثثثثثث؛
علىللإجابة الشائحكة التفاصيل حول-هت للي داعي ولا هنا مجال لا الإنسان؟ هو ما 
بعنناالشمرك بالقدر فسنع^تفى ■وليلك له المارديسمة الإجابة مناقشة هت -والسؤال هدا 

الاضطرابوعن الاختلاف نقاط عن غافلين الحقيقي الإنسان هذا تصور ِؤن وبينهم 
أناصمن يتد^ون الدي الإنساني الجتمع سمات هي .ما فيها وقعوا الذي والتناضص 

مغننبخن؟ولا مشومتي غير حقيقيين 

ليكفىجهده حسب إنسان كل فيه فيعمل والأثرة، الأنانية عنه تزول مجتمع إنه 
يشعرغيرأن ومن الثانية، على الأول يغلب أن غير من غيهمه وحاجات نفسه حاجات 

الوالتعاون، والحم.( الإخاء على فيه الناس علاقات تقوم مجتمع •فهو بينهما بالتناقض 

ولايكذبون فلا والأمانة، بالممدق أفراده يتسم مجتمع وهو والتباغض، التنافس 
منغيرذلك، أو البغاء أو بالإيمان أنفميهم من المروب يحاولون ولا يسرقون ولا يخونون 

الإنساني.للمجتمع نمعورها -هت المارد^س(ية، قالته ما أهم دنلكا القاتلة، الملهيات 
الذيالحل، هذا عنل، لنقف، ولكن بضمير، هذا من أعفلم شيء الإنساني والمجتمع 

ضئيلا.نراه طنا ؤإن فيا، معها نتفق حل، وهو الماردكسى التصور من كبيرا جزءا يمثل 

الإسعاني؟المجتمع هذا إر نحيل طيف، 

ضماإليه توصلنا ولم توصل لا الفردية الملكية إزالة مجرد أن قبل من عرفنا لقد 
الفردية؟الملكية تأتى عجزت بما الجماعية تأتى •فهل السيوطيتية التجربة بينيت، 

المل،ضيةكون ينفي لا بالطبع وهذا قه يحيد عملي واقع ولا دنلكا، على نظري دليل( لا 
اكولية.الملكية خيرمن الجماعية 

آرائهمعن يعيروا ضي للناس الفرصة إتاحة بمعنى الحرية إن الحرية؟ عن وماذا 

تهيئأن هو تفعله ما غاية بل الثمار، بهذه الأخرى هي توتي لا م۵ديرهم يئرروا ولكي 
المناسبةالاقتصعادية والأوضاع فهي •ؤإذن المجتمع ذللثا إر الوميول يريد،ون للذين المناخ 

تكونأن بل، لا بل ، لتعريضهايضفي لا وحل،ه فهو للسعيارات المعد ١^،!،^^، بمثابة 
الشبالجهة عارفا تحريكها هن راغبا قائدها يكون وأن الحركة على قادرة المييارة 

هنالرغبة كانيت، ؤإذا الإنساني المجتمع وهي معروفة الجهة كانت، فإذا يقحسدها، 
الحركةعلى المقدرة تتوفر أن بقي فقل، توفرها مفروضا المجتمع ذللث، تحو السمير 



بحوته" •حاشراته •مالأته سرته إدييس■ جسرثيخ تة؛ةمةممةةةةلت^؛أأئة؛*ث؛؛ثةةثثةععةثة؛ئتةةث 
والسير•

حاجةفلا متوفرة معطاة أيضا القدرة هذه أن يفترصون أنهم البععس كلام يبدومن 
النظامكان إذا وأنه ٠ للضلور قابلة موروثة قيما شعب لكل أن يرون أنهم عنها للبحث 

الJيدكتاتوريةيمحانت ؤإذا والاستغلال، للأنانية بإشاعته القومية القيم يضاد الرأسمالي 
دولته—ق حياته سيمموغ الذي هو الشعب ~ فان يقبلها لا قيما السعب على تفرمن 

ا1نذلامج قيمه سيفرمى فانه الكلمة مماحب هو الشعب دام وما ~ الديمقراطية 

بيده.ممايره دام ما الشعب محيير على حوفا لا الاشتراكي 

كلامهذا أن فصورها عن تكشفا كثيرة أسئلة إلى تشير الاجابة هذه ولكن 

الأسانىالمجتمع إن قلنا الش كتلك إنسعانية قيما شعب، ليكل أن افترضنا إذا حسن 

الاستغلالعلى القائمة الاقتنميادية أوضاعها أن الشعوب مشكلة ضل وأن ، يتطلبها 

وفقحياتها صياغة عن تعوقها كان الديطتاتورية على القائمة السياسة وأوضاعها 

إبرازمن الشحبا تمكن والديمقراطية بالاشتراكية العوائق هذه زاك فإذا القيم، تلك، 

الحبيسة.قيمه 

ل|اليمن الشعوب بعصن بان الرأي هذا صماحب، لنا سلم إذا واقعية؟ صورة هذه فهل 
الأوامرليم نضيدر أن أيكفى بها؟ تلترم نجعلها كيف هوت فالسؤال القيم، هذه مثل 

تكونواولا أرو|حيتي كونوا الإنساني الفرد احتؤموا ٠^^ كونوا قاثلثن الأوامر تلو 

..الخ.حونة. تكونوا ولا أمناء كونوا أنافن، 

الواقعتغيير أن التجربة أوبس< وقد تفعل فماذا ~ يضفى لا هذا إن بالطبع 
لناأئبسا وقد بل القيم، هذه متل تلترم الشيوب لجعل ~ يضمى لا أيضا الاقتصادي 

تحرسهإنسمانية قيم إلى بحاحة نفسه هو السياسي أو الاقتمعادي الواقع أن التجربة 

القيم؟هذه مثل تجد فأين 

أكثريكون المجتمع أن على اتفقنا قد فنحن بالقيم الجاهل ليمن هذا سؤالنا إن 
المجتمعأن على قاميت، ما وإذا المعاملة، ؤ والأمانة القول، بمعدق الترم ما إذا إنسانية 
قاممت،ما ؤإذا المعاملة، مقت والأمانة القول، بصيدق الترم ما إذا إنسانية أد^ثر ذ^ون 

ماإذا سيي، هو عنه نبحث والذي هذا نعرف إننا والإيثار والأخوة الحب، على علاقتهم 



؛iiiiitiiiiiثltث٤٤^ث٤ثممو٦ز t٤٤٤t٤٤tتتتتتتثثثثثثثثtثثثئثثتtI:الإسلأست^٣٠؛^,،اس 
ليسالاقتصادي الوضيع عرفنا وقد ، له طييعية نتيجة القيم بهذه الترامتا لكان وفرناه 

ياالجلي الحاسم والحل اليوم، البشرية المشكلة همب تلك إذن؟ ص فما السبب هذا هو 

إنمافالإسلأم^ذا؟

وأمماممهاالقيم منيع أن المموال هذا عن شديد بائحان أجيب أن أحاول يلتا فيما 
الشكربحسن الاعتراف على الله فطره مفطور فالأنسان الفطرة هو إنما المتثن 

والبخل.والخيانة والكذب الجحود وقبح والكرم، والأمانة والصدق 
عليهاتقوى وقد ، تضعف وقد تنحرف قد لأنها تكفي لا وحدها الفحلرة لضن 

اهتدىفان ، أزرها من ونشل وتكملها الفطرة هذه تؤيد فطرة من بد فلا الاغراءات 

فانؤإلأ ، الحلقية المبادئ بتلك الالتزام على قوى الضكرة هذه مثل إلى الإنسان 
المثماكلوتتعقد الأنفحيام فيحدث فطرته دواعي مع تتمعادم قد فضرته مقتضيات 

والأوضاع، الترJية ت البيثة دور يأتنا ثم اليوم عالم  'يحادث ص كما والخارجية النضيية 
ؤكلالخ الاجتماعية والميلان الجسبآت، بثن والعلاقات المياسيية والنفلم الأقتصمادلة 

متوافقانا إنس_يعيش أن الإنسيان على سهلت الفطرة مع متمسب د^انت إذا هذه 
،فذ^رته ومقتضيات فطرته دواعي يبن التنانع نتيجة فتنة سقت عاش ؤإلأ ، الشحصمية 

بيئته.وواقع 

التننيلمحكم _قن تعال الله يقول الخير على مفطور الإنسان أن جال مف 

دشهاهنن حاب وعد و نكها نن أظح عن وتذوغا. ■ؤوزنا هها سونها. ونا 
 *~U ،]محايدةهى فلا ^^،٥ سوية أمياسما أذن فالنصس سواها ما وما ونضس ١

مريدةهى ولا شاءت يكيف والأفكّار الييثة تيكفيها لأن منتفلرة والشر الخير با؛ن 

ؤيحافظيقيها وما المؤية الفطرة تلك يفسد ما عرفها وتقواها فجورها فألمها 
مماتنقيتها وأدام السوية الفطرة هذه نمى من حقيقيا إنسانا فصّار أفلح قد عاليها، 

الفطرةهذه كبمك من أضل بل الأنعام من فصّار خاب وفد شوائب، من بها يعلق 
والازدهار.النمو من وحرمها 

الإنسان،الخير—قن أصمالة على صريحة دلالة تدل الش )سواها( كلمة إل بالإضافة 

.النتيجة هذه تستلزم أيضا ~ والدس والتزكية والتقوى الفجور — لكلمات فان 

والتركيةالوقاية من والتقوى الطبيس الأمر عن واليل والعدول الإفساد هو فالفجور 



بموته- ساشراته عتالاته- - سهرته إدمس" حسنرثيخ تتثتتإممثثثه^زإهثثثإث1؛ثثثثثثثث1إث؛ثتثثث 
يفجر*قاليي والدفن الاحناء يعني والدس والتنقية، التنفليص وتعني النمو تعني 

النمومن فيمنع يدس والذي يزكوؤينمو والذي ' عليه ؤيحافظ يحمي والدي ، ؤيفسد 
الرسولقول بيانا يريده الأية هده *ومعنى الستمبما السوي الميالح الشيء هو إنما 

كمابمجسانه، أو ينصرانه او يهود*انه فأبواه الفطرة على يولد مولود كل ): 

جدعاء(*من فيها تعسون مل جساء بهيمة البهيمة تولد 

منسليمة البهيمة تولد ثكما منحرف أو مشوه عير صحيحا مسالما يولد فالإنسان 
منياتيه إنما والانحراف والممسوله التوحيد أو الإمسلأم دين وهي فطرته هي العيوب 
المنحرفة.والتريية والعقائد الأفكار من الخارج 
هنامجال لا لأنه أوجرناء الذي العني هذا على كثيرة دلائل والمنة القرآن ؤئ 

فطرةللإضان بان القول ق - الماركسية تلجلج يتلجلج لا إذن فالإسلام فيه، للأفاضة 
خيرة*الفحلرة هذه ؤإن 

ماإذا الذي المبب أو المرط هو ما عليه: الإجابة لتتضح أخرى مرة ،سؤالنا لنعد 
له؟طبيعية نتيجة القيم وسائر والأمانة والمعدق بالإيثار التزاما كان حققناه 
ضلرأمر إليها واليل القيم هذه حسن هو الموال هذا على الإجابة شن قلناه ما أول 

•فيها يغرسه خارجي عامل إلى بحاجة لمس، فهي عليه النفوس الله 
يقؤيهاعامل إلى محتتاجة فهي تنحرف وقد نضيد قل، الفطرة هده إن قلنا ولكننا 

حقائقمعرفة هو المضرة، هو العامل هذا إن وقلنا ؤيضملها فيها الخير بذرة وينمى 

هذههي .فما الخير طاقات، الإضان يفجر أن به،دحتها والإيمان بها العلم شأن من 
الاجتماعأم الجغرافيا أم الت١ريخ حقائق أهي الأحياء أم ، الفيزياء حقائق أهي الحقائق؟ 

الإنسانتهانب الش الثقافة أهمية عن يتحدثون الذي إن الفلمثة؟ أم الأدب أهي 
والأدابالعلوم هذه من الاستزادة مجرد بأن المامع فيوهمون غاميتعا الأمر يتريثون 

النخلر*عليه يدل ولا الواقع يكذبه أمر وهو ؤيهذبه الإنمان يرقى 
إنسانياسلوكا بها والإيمان معرفتها تثمر التي الحقائق هذه هي ما أخرى مرة 

العلمأنها والإنمان الكون عن حقيقة لأكبر ؤإنها واحدة حقيقة أنها هذا؟ تفعل ولماذا 
وهوأوجد*ه الذي هو واحل لإله مخلوق اليكون وسائر الإنمان بأن والإيمان اليقيني 

محسيره*ؤإليها أمره ؤييسرفه ؤيحففلمه يرعاه الذي 



ثثثتثثثثثتت^^^ممإثئ«ممثثثثث؛ةممو؛0 اممه اش وادعون الإسلأست اثتتاهت 
البرهانبل الوليل أما الأثر؟ هدا لما يكون ولما الحقيقة؟ هذه على الدليل ما 

تفاصيله-ق، الدخول أستطيع لا كنت وأن ميسور فهو صحتها على الجازم المنْكى 

آلحئلقورك٠٠هز ام غمسو من حلفوأ 'وام المجال: هدا تكفينا الأية هده ولكم ، هنا
الدليلهذا فكان ا٢أ، — ٣٥]اكلور: يوقغوزه لا نل والأزْى نتوت آلحلقوا ام 

لمأن بعد وجدت حادث كفرد أنك تعرف ألست — نفسك تأمل للإنسان يقول القرآني 

ثةينش لم آذم نن حة0 آلإض عل اف ص أيضا حادث كنوع ه تكن، 
|سغهعم من حيقوأ ^ام المحيس العدم هو أوجدك الدي فهل ١؛• ل١لإذسانت مدكوراه 
سببايكون لا الأثر فإن عقلا مستحيل وهدا نفسك؟ أوجدت الدي أن أنك أم مستحيل 

موجوداطان إذا ولكنه موجودا يكون أن بد لا مؤثرا يكون لكي فالشيء لنفسه 
يوجده.ما إل محتاج غير فهو 

يصسهاتوجد ولم حادثة فهي عنك، قيل ما عنها يقال غيرك أشياء الوجود  'إوهناك 
موجد،من ولما لك بد فلا ؤإذن كلأ أوجدتها؟ الدي أنت فهل غيرشيء من توجد ولم 

علىللإجابة سسيلأ يعتبر أن يمطن الكريم القرآن معفلم أن الموجد؟ هدا هو فمن 
أوالنجوم أنه يقال كان القرآن يخالف الموجود لمدا مفهوم وكل الموال هدا 

وتناقضهقصموره على العقلي الدليل إقامة ؤيمضن الأولية المائة إنه يقال أو الكواكب 
أنبد لا الخالق هدا أن على الأدلة يقدم الكريم القرآن إن بالمطلوب. إيقانه وعدم 

أننثبت أن ؤيمكننا — والأخر الأول هو ~ له نهاية لا أبديا له بداية لا أزليا يكون 
فاداحادثة بالحيورة فهي كيلك تكون أن يمكن لا أشكالما من شكل أي ث المادة 

يوجدهامن إر مفتقرة هى بل وخالقه، موجودة تكون أن فيستحيل حادثة كانت 

لوكانؤ واحدا يكون أن بد لا الخالق هدا أن على العقلية الأدلة يقيم والقرآن ؤيقيمها 

حكيماعالمأ حيا يكون أن بد ولا ؛، ٢٢ل١لأنبياء: لشسذئاه آلله إلا ءالتة بينآ 
فيستحيلكيلك تكون أن يمكن لا والمادة المعروفة، الألمية الصمات آخر إلى رحيما 

عنه.نبحث الدى الخالق تكون أن إذا 



بموص- ساشرامم - •مالاص - سيرتي إدص. جعتيشيخ 1؛ثثثثثثثءتثو؛زآءممث1تثثثتثثثثث!ثثثثتممث 
أعدهآخر بمنح 4؛ - حاولت وقد تقرير، مجرد هذا كل أقرر إنما هنا أش يوسفش 

هنا.قررت الذي هذا كل على القرآنية العقلية الأدلة أقيم أن للنشر 
لهيكون أن بد لا ~ الإنسان فيه بما ~ الكون أن على العقلية بالأدلة اقتنسا إذا 
يكونلأذا الثاني: السؤال إل الأن فننتقل القرأن، ذكرها التي بالصفات خالق 

ذكرناها؟الض النتائج تلك الحقيقية بهذه للإيمان 
تلكطبيعة على يعتمد سلود^ه على الإنسيان يدرء^ها الش الحقيقة تأثير إن 

اشتعلتقد يسيعكنها الش العمارة أن يستيقن قاليي بالإنسمان صلتها ومدى الحقيقة 

هدهليبارح وسعه _هن ما د^ل بملم يسلكنها الش الغرفة نحو سائرة وأنها النار فيها 
السودان.4، الغاليةالفادنية السلعة أن ؤيعلم الربح، وراء يسعى الذي والتاجر الغرفة 

ليبيابأن-4غ علمه وليكن هنالك ؤيوصلها هنا، من دشتريها أن يحاول ليبيا ه رخيصّة 

٠ساود^ه ه JوJر فلا اهتمامه يثير لا قد الثالثة النفلرية اسمه شيء فعه يتساقس مزتمرا 
بالنسبةوأدكبرها حقيقة أهم إنها الله، إلا إله لا إن القائلة الحقيقة طبيعة من وواضح 

ؤيقريدرطها من حياة على وأحسنه أثر أطير لما يكون أن جرم •فلا للإنسان 
لسبمن:وذلك بصمتها 

ولكانالفطرية، حقيقته يمثل الدى هو إنسمانيا جوهرا للإنسمان لكان إذا أولمما؛ 

هداييكون فماذا مصيره ؤإليه ؤيرعاه يحفخله الدي هو واحد لإله مخلوقا الإنسمان 
قدذ^ون الحقيقة هده يدرك قاليي الحقيقة؟ هده تكن لم إن الإنساني الحوهر 

تتعلقحقيقة أهم يدرك والذي حوله من وبالكون به يتعلق شيء أهم وعرض أدرك 
عبوديةفالعبودية ، قلقايكون ولا نفسه عن معتريا ولا ضالا يكون أن يمفكن لا بياته 

الإنسانيةقيمه طل أساس بالتالي فهي الإنساني، جوهره تمثل الش هى لله الإنسان 
النفسيةسعادته أساس وهي الخ، وعدالة وعفة وأمانة وصدق ؤإيثار ؤإخاء حب من 

تعار.بالله الإيمان وبين القيم هذه بين يربطا دائما الكريم القرأن فان ولمذا 

اثيثمآ ؤ، ما انفقش لذ ظو:رمج ؤؤألثنغن؛> يمول: الإخاء مجال فمي 
ؤُتجيقول؛ الخلق مجال ،' ٦٢لالآذقالت إهيثمأه اك آس ولعكن ظوبهز نمنت> 

هننثون عظ لأحرا للي ؤإن )و بنجثو0 نبمى ييننة أث مآ ه يتعلرون وما والقلم 



ث:ثتتتثث:أث؛^تممثثسثإأ؛ثثإثئ؛ثثثثثثثث؛؛ثتي؛ت| اس ^٣٥!^، الإسلأست اثثقاهت 
4،ثييثه آلإينغن إلكم حثب آس ؤيقول؛ ا~ئا' ؛ f_Uعفسمه، حلم لعق ثإيك 

آممينن مصلا . آلربئولت> عم اؤلنه وآلعْتئا0ج ؤآلثنوق آمحفز إل،كم وؤْ 
يقول؛النفسية الراحة مجال ؤث [، A-Uلالحعرات.• حكيته عبير وأس ج ذ0ون* 
[.٢٨لالر.س: وْلملإنآلملوبه هلي يوطو الأ س بذع ئلوبهر ؤدْلأ؟ن ءامغوأ 

ال, اللءتإركان فإذا التحرق الملوك مع تتناقص بالله الأيمان فكرة أن وثانيهما: 
ؤإنغاية، غير إلى سائر وأنه متسادفة للوجود جاء إنه له تقول: التي فكرته ِق يجد 

حلقي،لملوك __jl ولا دعما الفكرة هدث، _قن يجل■ لا كان إذا اكهاية هما هذه حياته 
تتوافرإشان قلنا كما الومن فان للإيثار، يدعوه أو اكهوات، _ق، الانغماس عن يكفي 

رالبقر؛:ؤه ولا سثه ئأخنُْ ولا بإله يؤمن فهو . فهلرته دواعي مع فطره مقتضيات فيه 
والإحسانبالعدل يأمر إله [، ١٩]غافر: آاهقدور4 غش وما الأم؛ خايثه [، ٢٥٥

الناس،يترك لا حكيم إله ~ والبغي والنضر الفحشاء عن ؤينهى القربى ذي ؤإيتاء 

المشاهدلكان ؤإذا عمله يناسب بما يكلأ يجازى بل والمسيء المحسن بثن يسوى لا عادل 

علىالمسيء فيها ؤيعاقب إحسانه جراء المحسن فيها يلخى آخرة دار من الدار هده أن 

ؤ\1د%ة»إأ١[،  ١٥ترحعوزه لا إلنغا ؤاككم عثثا حلمتتمحإ ؤاهحستزانا إساءته 
الأفرةباكار فالإيمان [، ٢٦—  ٣٥]القلم: لتؤثكٍم،قكثونه ما ).I آثتنين 

به.إلا يد^تمل ولا تعالى بالله الإيمان يستلزمه أمر وعقاب ثواب من فيها وما 

معتتناقض التي الاثام من إثم بارتكاب ضعف حالة سق نفسه المؤمن حدثت فإذا 
.فإذانفسه فيكف الحقاثق هده يذكر فإنه فيها الوقوع من ربه حيره والتي إنسانيته 

هدهفيدد^ر يقف أن يلبث لا ولحكنه اكنب _قت فيقع يسماها فد فإنه صعقه اشتد 

ئز;بجتهنلؤ آلئوئ يعنلوذ للذئث آئي عل آلتونه ؤأى فعل•■ ما علح، وث-م الحقائق 
ثدْقروأآبيين نن طنيخت نئيم إذا اتثوأ ؤالذئرنت> ،' ١٧لالنساء؛ همبما بن يتوبوث 

•٢[.١ لالآعراف_ا؛ ممموزه مم فإذا 



بعوص. -.حاثرأص .ماvص - سرته إدييس. جسرشيخ ^^ئمم«ممثصثتممءممثه 
حر؛ةالإسلامية الضكرة أن وحده العقلي بالنظر نشت أن الأن حتى تحاول كنا لقد 
شاهدناهو ليس النظري الدليل ولكن إنسانية قيما بها المؤمن ■4، شر أن بطبعها 
أيماويؤيده النظري الأستتاج هدا ليصدق العملي الواض إن بل نقول، ما على الوحيد 

والتيبمكة هقز الرسول حول التفت التي الجماعة أن يحدنيا التاؤيخي تاييد.فالواقع 
كانواالدين .فالعرب عجيبا تحولا الاحرْ والءار بالله إيمانها  JdUتحولت بالمدينة نصرته 

،حيج بسر ويزJون الينات سدون الطباع جفاة الأيكباد غلاظ جاهلية —يمن اعسدون 
حروبؤيشنون اليسر، ؤيلعبون الخمر، ؤيعاقرون الأخوات، بحت الرواج ه ؤيجمعون 
د^لوتريكوا إلا الأحرة بالدار وأيقنوا بالله ايبمانهم —يمت صدقوا إن ما هزلا، العدوان، 

والعفةوالشجاعة والحب الأخوة مجتمع الأنسيانى، للمجتمع مثالا وصاروا الموبقات، هده 
والقناعةالدائب والعمل المنكر، عن والنهي بالمعروف والأمر والإيثار والتوقير والرحمة 

أيضافيه أمامنا الماثل واقعها •ولكن التاريخ الفكرة واي .للضم النفسية والطمأنينة 
الديالإنسان نوع فيها نقارن بتجربة نقوم أن بمكن ذلك •ولبيان نقول ما على الشهادة 

نأحدبأن .وذلك الرأسمالي العالم —يمت السائدة الأفطنار نشنعه والدي المارد^سية تصنعه 
ليا،الداعين بفضرتهم الواعين الخمسة الإسلام بآريكان الملتزمين المسلمثن من عددا 

نظامهمأو ، الاقتحيادي واقعهم أو الجغرا-يمن، موقعهم عن النظر بعض نأخدهم 
الفكرقادة من مماثلا عددا ونأخذ لقومي، رباطهما أو العلمي، مستواهم أو السياسي، 

—يمنوعيشا بها والتراما لفضرتهم فهما الماركسيين أكثر من مماثلا وعددا الرأسمالي، 
هوالمقارنة مقياس فليحكن مجحفين نعكون ولئلا المجموعات، هده بين ونقارن واقعها 

تصورتهكما .أو هم تصوره كما الحقيقي الإنسان من بعدهم أو قربهم مدى 
أنتد^شف أن بد لا المقارنة نتيجة أن من وانق إنني لما• شرحنا سبق كما المارطسية 

منيعإن .قلنا المسلممون هم الماركسيون تصوره الذي الإنساني المثال هدا ر إ الناس أفرب 
الحياةفلسفات أو الأفا3تكار ■وأن عليها الناس فطر التي الله فطرة هو وأساسها القيم 
منفيها بما البيئة *وأن وتضعفها تضادها أو وتضلمملها فتقؤيها الفطرة لمده مؤيدة تأتى 
تأتي، إلخ اجتماعية وعلاقات قانونية، وتشريعات ايسية سيونظم اقتتصمادية وأوضاع تربة 

أو، لإنسانيته المحققة العوامل للإنسان فتضمل القؤيمة والفطرة المؤية للضحلرة مؤيدة 
بقدرالإنساني رشه ويد^ون الفتية مجتمع ٤ فيسش ، وفيكرته لفطرته مينيادة تأتي 

تساعدكانت، ؤإن البينة أن *أي لما المضادة الفتنة لأوضاع ومقاومته بشكره التزامه 



iiiiittiiittاس إلى  ٠٠٥^٥^الإسلأست ; ٠٥٥٥١

هدهبالضرورة تسلبه لا فإنها ، لها موافقة يكانت إن إنسانيته استد^مال مقت الإنسان 
ثوجوده رغم بإساييته يحتفظ أن يستطيع إنه بل ، لما مضادة كانت إذا الإنسانية 

والاقتصادالترJية _ق الإسلامي المدى موافقة لإثبات هنا مجال ولا الاغتراب، مجتمع 
هده_قن المتخضمصان الأخوة مجال فيه والتوسع , الإنسانية للفطرة الخ والقانون والسياسة 

الحطوطنرسم أن حاولنا كما الحياة ث العامة الإسلام لفلسمة االدرطين الفرؤخ 
لعالها.العرJضة 

واكذلرياتالإسلام بين المقارنة ف اللا،حظات ببعيس الكلمة هده اختم أن أود 
ذاتهعن الإنسيان لأغتراب الأسماسي السبب الفردية االد^ية تعتبر فالمارييميية الأخرى، 
الساعيةيبتن ما الفترة —ق الإنسان على محتوما أمرا الفردية الملخ^ية هده تعتبر وJكنها 
خاضعغير عليه مفروهس أم الإنسيان فاغتراب وأذن الحقيقية، والشيوعية البدائية 
لدلك.التاريخية الظروف تتهيأ حين إلا نفسه وجدان ي له أمل ولا لإرادته، 

هدهعن به حادت ؤإن حقيقيا إنسانا يولد حين يولد الإنسان فإن الإسلام ف أما 
الفعكرةاعيناى على بإراديه قادر فهو فعها نسأ بيئة أو ، علعها نشأ أفد^ار الفطرة 

الإنسان.على مقروصا أمرا ليس فالاغتراب ذاته، تعيده التي الحيحيحة 
الإنسانلأييساف ضرونيا سرطا الاهمصادلة الأوضاع الماريكسيت تعتبر وبينما 

عواملالاجتماعية المؤسسات وسائر يسره الإسلام فإن الاغتراب من وعودته لداته 
ضروؤية'شروطا لا مساعدة 

بماالطبيعة مقابلة هو علمائه افتراضات وسن اليوم فلسفات _قت الشائع د^ان ا ؤإذ 
التأملبمجرد الناس عنها يتحدث إنما عندهم فالميتافيرية بالميتافيرية الفيرية أو وراءها 
علمياتعاملا معها نتعامل لضي ينبغي والطبيهة ، الطبيعية حقاثق عن المنفميم المجرد 

قلتكما فالإسلام . هي كما نأخدها وأن وجودها وسبب أصلها عن النظر نغحس أن 
الطبيعةوراء ما حقيقة ,أن الضرر البالغة النتائج ذي المفتعل الأنفحيام هده يعرف لا 

نفسها.الطبيعة _ؤت بالتأمل إليها يتوصل إنما 

الطبيعةفإن ؤإذن حادنة د^ونها هو الحليععة مذ1اهر د^ل ببن المشترد^ة والصعقة 
غيرأزلي موجد من لها بد فلا حادثة دامت ما إنها تقول ، وراءها ما إلى تشير نفسها 

هدهوتجاهل صفاته، على تدل الخالق■ هذا آثار من كأثر ~ وطبيعتها حادث، 

عقل.ولا علم يقتضيه لا تعممفى أمر نفسمها الطييعة عليها تدل التي الحقيقة 



بعوثه- ساشراته - عتالاته - سيرته ري<س1 إي جسرشيخ وثإووإإوتتئوو^زإإإ1إإإثإإإإثإإثإثثثثثثثثتث 
بيدهالذي وهو اوجدها الذي وهو خالقا لما أن على تدل الطبيعة د^اوت إذا ثم 
الحالق؟هذا عن مسيمقلة ثترضها أن ومد^ن فيكلما أمرها 

الذكرآنف كتابه _قت الدولة سيف عصمت الدكتور يقوله ما إذن صحيحا ليس 

٠سببه يعرف لا ما إليها يسند فهو اسمها، يكن مهما ما( )قوة إنسان ضل لدى أن من 

مشكلةو_قن علميا. يثبته أن يستطيع لا لأنه غيبيا إيمانا إسناده بصحة يؤمن وهو 
موجودالله بأن يؤمن غيرهم غيرهم، من إيمانا أقل الملحدون ليس بالذات، الألوهية 

بالاختيارإيمانهم إثبات عن عاجزون وطلهم موجود( عير الله )بأن مزمنون وهم 
متدينون.يؤمنون فيما وطلهم العلمية والتجربة 

هنا.بموضوعنا يتعلق ما على بالرد سأكتفى لكنني بالأخطاء غاص كلام هذا 
قوةإلى وعروه المباشر الطبيعي سببه إلى الأثر عرو بتن الإسلام إ تناقص لا أولا: 

وقوليفعله، على يعاقب أن بد فلا فلأنا قتل فلأن إن قولي -4 تناقض لا تعار، الله 
الأسبابخالق تعار فالله يموت، أن له مقدرأ وكان تم قد أجله لأن مات إنما إنه 

فنحنبأسبابها، يقدرها حنن الأشياء يقدر إنما تعار والله لأثارها، أسبابا وجاعلها 
منكثير ظن كما أسبابه نعرف لا ما فمط تعار الله إر ننسب لا المسلمتي 

أسبابهنعرف ما إليه سم، بل ، عصممت، الدكتور بهم تأثر الذين الغربياتي الممضرين 
أسبابه.نعرف لا وما 

هوالحس ضان إذا العملي والإثبات الغييي الإيمان ببمن قلت كما تناقهس لا ثانيا: 

آثارهمن الشيء خصاثمن .واستنتاج آثارها من د^أئر الغيبية الحقيقة على يدل الذي 
أحدمنهم يرها ولم خحيائصها وعن الذرة عن يتحدثون .فالعلماء به معترف علمى منهج 
آثارها.من خممائضيها يستنتجون وإنما 

حقائقمن كثيرا إن بل والتجربة الاختبار _4 محصورأ ليس العلمي الإثبات نالنا: 
بالتسميةالأمر .وكذلك أخرى حقائق من عقليا منطقيا استنباطا تستيط إنما العلم 

.أنالضرر البالغة النتائج ذي المفتعل الأنفصّام هذا يعرف لا قلت ,كما الخالق لوجود 
■نصممها العلييعة _يم بالتأمل إليها يتوصل إنما الطلسعي وراء ما حقيقة 

الحلييُةفإن وأذن حادثت، د^ونها هو الطبيعة م۵لاهر د^ل ببمن المشترج^ة والصفة 

غيرأزلي موجد من لما بد فلا حادثة مادامت، إنها تقول ، وراءهاما إر تشير نفسها 



iiiittttttii!ث؛؛ثصأممئ؛ثثصأأءءءثثث!أأه؛ز[ اس إلى والدعوت الإّلأست 
الحقيقةهذه وتجاهل صفاته، على تدل ~ الخالق آثار من كائر — وطبيعنها حادث، 

■عمل ولا علم يم،ضعه لا تصهفى أمر نفسمها الطبهية عاليها !دل الم، 
أمرهابيده الذي وهو ، أوحيها حالقا لؤا أن على دل اليلبيعة كاذ،ت، إذا ئم 

الخالق؟هذا عن مس،تملة }فترصها أن رمد^ن فح^^دما 

علمعلى يقوم ما الإيمان فمن ضرونيأ أمرا ليس والإيمان العلم بثن التقابل رابعا: 
اموىمجرد على يقوم ما ومنه القرآن' إليه يدعو الذي الحيحيح الإيمان وهو يئيض 

عملا.يستلزم وهو إقرار معه علم الإيمان القرآن يذمه إيمان وهو والأباهليل والخرافة 
يتعاملواأن الناس قبل عندما العلم عن اليتافينية انفميلت، وقد قوله: وأما خامسا؛ 

ماهذا ق ووجدوا حركته، فواjاتي اكتأتدافا يحاولوا وأن — هو كما — الوحود مع 
القوةعن الماهيى _ق البحث إر حاحة بدون االستةابل ئن يحيدونه ما لتحقيق يكفيهم 

منمنيي إلى العلم لانطلاق مقدمة الأنفممال هذا ويعان أولا، الوجود حرضمت، الش 
يضفيهمما النهج هذا 4، وجدوا الناس أن أمعحيح بالأخطاء مليء أيضا فهو المعرفة 

الناسأراد-ه الأي هذا هو فما غامض كلام هذا إن المستقبل؟ _قن يريدونه ما لتحقيق 
غاصأدا،ينا يثن والعلم يييدون؟ ما وجدوا الذين الناس هؤلاء هم ومن ووجدوه؟ 

منهمالاكشآرين تقتل أن تكاد أمامنا المائلون والسمر حلول إل تفتقر التي يالمتاكل 
تحريكعلى عمله يقئممر لا الإسملأمى التممور 4ت الله أن إل هذا والأص۵لر١بال الحيرة 
مامصيره وإليه أمره ؤيصمرف ؤيرعاه يحفمله الذي هو بل الأول الحرطة تلك العالم 

.٠ لعلمها. إلا ورقة نسقطؤ 

وتحقيقبالله الأيمان بين والواقعي النظري التلازم ضرورة من بيناه ما فان . وبعد 
معالتعامل بإمكانية القاتل الرأي عقم على قاطعة دلالة ليدل الإنساني المجتمع 
خلقته.الش القوة عن مستقلا د^ان لو لكما الذ^ون 

الظواهر،أسباب عن البعث من أكثر يعنى لا العلمي البعث طان ؤإذا سادسآ؛ 
الأولسبيها الأسباب هذه من يستثنى نايا شعري فليت أفرادها نمكم التي والقوانين 
وسببرفعالمتها؟وجوده، علة هو الذي والأكبر، 

العلمبتن الحيلة لهابيعة الخاطئ الغربي التصور عن الناتج التحكم مجرد إنه 
والدين•



ب«مذه- -ساشراتم حالاته - سرته جعمرسخإدروسا و؛ثتثثأتثأتأو؛زاثإإإ»»»إث؛»ث:تتتثثث؛ثثثثثث 
اثضرؤاممدوان

٢\""أ مارس k\ ق ١٤٢١/اكيث٩١صم قهالمك\«١ل١سل١ددة 
يعاقبيعد لا أن يتبنى الخمر شرب بأن القول ه رأيك ما صاحبه؛ ساله 

بعدوان.ارتبط إذا إلا القانون عليها 

له.عقل لا من كلام هذا فأجابه: 
لأذا؟سأله: 

بخمر؟مرتبطا يكن لم إذا العدوان على القانون يعاقب وهل فأجاب: 
تعنى؟ماذا سأله: 

يعاقبهعدوانا فعله القانون يعد هل أسنانك فهشم بعصّا إنسيان ضربك إذا فأجاب: 
مخمورا؟يكون أن فيه يشترط أنه أم عليه 

مخمور؟غير أو مخمورا العتدى كان سواء عدوان الأسنان تهشيم إن صاحبه: قال 
تكونلا فانه مخمور، غير أو كان مخمورأ االت_ي يعاقب القانون دام ما فأجابه: 

الإنه للناس يقول أن يريد عنه رويته الذي القول فصياحب بالعقوبة. علاقة الخمر لشرب 
إنلأنكم ، تسكرواأن شربتم إذا احدروا لضن الخمر، تشربوا أن من عليكم بأس 

عوقبتم.فربما اعت،.يتم ؤإذا اعتديتم فربما سكرتم 
إذاالهسكران الهماثق تعاقب، الخمر شرب تحرم لا الش البلاد بعحس لضن سأله: 

السذ^ران,غير تعاقب، لا ما حادثا ارتد^.يا 

سواءسكران والسائق القيادة تحرم الخمر شرب تحرم لم ؤإن لأنها ذللئ، فأجاب: 
يقلنتجعله بطريقة تقود وأنس، الحريكة شرطي رأك إذا يرتدض__،. لم أو حادثا تيكب ا. 

أنحقه من كان شلا وجدك فإذا ؤيخدبرك يوقفك أن حقه من فإن سكران أنك 
أنهعلى يدل فإنه صاحبك عن رويته ما أما تعتد. لم أم اعتالسيعتا سواء تعاقب، وأن يتهمك 

فلايعتل. ولم شل إذا أنه أى بالاعتداء، البأس وإنما نفسه، بالسذ^ر باسما يرى لا 
لمتعار الله إن ثم صاحبه: قال الفرق، أرى نعم قانونية، مخالفة ارتد^.با قد يؤثون 

ومعاقيةتحريمها تعليل قال-4 وإنما الحسس، الاعتداء إر تقود أنها لجرد الخمر يحرم 
عنلبن وين والأزلم والأنفاب قآلمسر آثمز إيما تاسوأ اانiن ؤت1ايا شاربها 

وآوسبمآئننئمحرآدذ,'وْ ثوؤغ ثريد  L^jمميثون.إئض آصشهآجشوْ 
-بم-ابم[.شةلإزتأمكيون4لاأائدت:



إثثثثثثثإث1؛^^ةه11ء1صممهثثثثثثثثث!إ1ثثن^0 افه ُاكع>تاش الإسلأست اهتاهء 
ناقرالسمالله رحءّ إلا 

\لإهدلاسة\،لددكاآ 
V■•^خة\فيلأأمم\له\محلأاض V ص 

لأمةهدية من رأيت •وهل السودانية للأمة تمال الله أهداها التي الاار-ية نعم كان 
عقيدةالحمدية المتة إر لبا داعية فيجعله أبنائها أحد الله بشرف أن من أعظم 

سنةإر الادا؛ أبنائها من الآادي4 جعل بأن الأمة الله كرم وكما وسلوكا؟ وعبادة 
'هدعوتهم انتشار إ النوال ؤإحوانه جهوده شرات أراه بأن الشيخ عثن أقر فقل• نبيه' 
وهوعينه تقر لا عميت التعليمية. وعير التعليمية البلاد مزات ؤهن السودان ربوع 

وحائمجماعتهم، أسسِوا حبن عاما حمميثن من أكثر قبل حائم كان ضيف يذكر 

وممؤيضربون بل ؤيشتمون يضطهدون الرجال من قلة كانوا الله. رحمه وفاته حبن 
فيهاينادى التي الساجد وأما لي. قيل كما مسمدا أربعاتي من أكثر يملكون الأن 

الخاصّةجماعته _قن الفتنة أثار قد الشي۵لان كان •ؤإذا اليايت، فتبلغ التوحيد باد'ءوة 
تلكي محعيوؤين يعودوا لم الدعوة بتلك ١لق١ئمتي أن الشيخ عزاء فإن ' فشقها 

الأفرادمن والنساء الرجال من كبيرة أعداد الأن بها يقوم إنه بل الخاصة، الجماعة 
المحمدية.السنة أنمهار لجماعة رسميا تنتمي لا الش والجماعات 

بلالسياسية، الإسلامية الجماعات على حتى حسن تأثير لجماعته طان ولقد 

اكوفية.الجماعات، وعلى 

لقيهالدى القبول نعمة هي عليها ربه وحمل أخرى بنعمة قرت السيخ عثن، أن يد ولا 
البلاده هل. —S •لقي الإسلامي العالم بلاد من كثير بل-4، بلا-ه، داخل ه لا شخحهيا 
خيرابه ؤيفلنون ؤيحترمونه به يثقون كانوا الدين الوجهاء من وكثيرا العلماء أطابر 

إرسفر من عودة بعد لقيته طلما الله رحمه باز العنيربن عبد الث،يخ كان كثيرا، 

المئاتبلعت، التي تركياته وض.انتا الهدية، شيخ عن يسعالتي ما أول يسألني المعودان 
بعالها.تركية إل يعرفونها من عند تحتاج لا المعاعدة وطلاب، العلم لطلابه 

المهنةأنمعار جماعة وعن الأد.ية شيخ عن تيكتس، إنلث، ؤيقولون المعنس سيعجس، 

عهنيؤيةهي العحيوية ضانت، إذا فيها لعحمو والله إنني نعم وأقول ، فيهاعضو ضأنكا 



بحوثه~ محاضراته ~ مقالاته ~ سيرته إدييس! حمترشيخ تث؛ةثة؛؛؛؛ةةةة؛ة؛ث؛ ث|]ة؛وأثثث

بالايضمامالله .شرفتى حربية وثيقة _ق التسجيل عضؤية لا المنية الدعوة إر الانتساب 
وعرفتالشباب، مقتبل -ث وأنا بورضودان بمدينة نشأتها أول إ الجماعة هده إر 

٠ببورتسودان إحوانه يزور ما كثيرا كان لأنه الوقت ذلك مند ايدية الشيخ 
الله،هداهما حتى وأدب برفق أناقشهما فكنت الحتمية طاثفة من والداي كان 
.قلتفاستغمرت استدركت الله بغير استغاثت أو دعت لمانها زل إذا الوالدة فضانت 

سببكان الذي ضا كنيرا معك تكلمت إنس تعال الله هداها أن بعل يوم ذات يا 
محمدبتت )يافاطمة فيه الذي الصحيح الحديث فذكرت قلت، ما طل من إقناعك 

بيهنمتعقلثن تحن كلهن ءديل ت لنفسها قالت إنها وقالت شيئا(. اطه من عنك أغض لا 
كدي؟•.ليها يقولوا وقاطني قاطني، عشان 

.أعرفها ضنت ما طرJفة قحسة الله رحمهما ايدية الشيخ عته لى فحطي الوالد أما 
هؤلاءبعض إن وقال الكلب، أولاد يسمولهآ كانوا ببورسودان ححيومهم إن قال 

إدرو1س،شيخ حلمماء من د^انوا 

دعابة:ايدية شيخ -4، كما الوالد ث وكانت يوم ذات بم قال تعار الله هداه فلما 

الضاب[اا.أولاد مع بقيت البارح أنا عارفثن؟ ااإنتو 
أنتيفهي المنة أنصمار بجماعة صلش من استقيتها التي الثالثة الحكبرى الفائدة أما 
يوميإر قنميحبتهما القيم ابن وتلميذه تيمية ابن الإسلام شيخ  ٢٠٠٥٥^عن عرفت 

هذا.

صديقنا- أحدهم إن حش لرملانى تيمية ابن الإسلام شيخ أذكر ما كثيرا وكنيت 
ابنأن فيه يظن كان زمان عليه مر إنه قال - الله رحمه عليه برات محمود المنير 

ببورتسودازإشيخ تيمية 
أنأرجو رأيا يم لأبدي وبالجماعة ابدية بشيخنا الشخمعية العلاقة هده أنتهر 

مقيدا.يجدوه 

العقيدةإر النامس لرد الأس-ا'س قامت-ت إنما الحمدية المنة أنصمار حماعة أن بما 

الأستمسكإر عاما ردا ردهم ثم الشرك، أنواع طل من وتخليصيهم الحيحيحة، 



^^ثثتأثثممثءءءءءءئئثثثثو؛زإاس اش  ٠٣^؛^■الإسلأست اثثقافء 
وتوفيق،الله من بعون كبيرا نجاحا هدا هدفها تحقيق _قن تجحت قد أنها وبما 
_قتالمياسية الإسلامية الجاعمات أو السياسية الأحزاب تقلد لا أن رأيي من فكان 
عملها.طنرأوهة 

يشتركونميوست اجتماعات من ذلك يتبع وما ، الرسمية العضؤية ه للتوسع داعي لا 

قدالتي السياسية الأمور -هت سئما ولا برأي لإلرام داعي ولا والجاهل، العالم فيه 
عقائدهم.معحة مع الناس فيها يحتلما 

يحلونالدين هم العلماء من صفوة جماعة أساسها _ؤن تكون أن للجماعة أرى 
قبلمن كل تعد أن يا •وأرى يشير من إل ؤيستمعوا يسشيروا أن بعد ؤيعقدون، 

سياسي.برأى إليها ١لنتسبتي من أحدا تلزم لا وأن ، موضعه ضان أيا يا أخا دعوتها 
سياسية،جماعة ذكرناها الش صفوتها باعتبار الجماعة تكون لا أن يعنى وهدا 

باسمهايتكلم لا دام ما السياسة _ؤت الخوص إليها ١لتتسبتي من أحد على تحرم لا وأن 
بأصولمنها متصلا ط.ان ما سئما ولا شرعية قاعدة مواقفه ■هن يحالف لا دام وما 

الإيمان.

افيهللناس توضح تعليمية بيانات الجماعة تصدر أن من أيضا بمنع لا وهدا 
يمسحطيرا منها ط.ان ما سئما ولا بالحكم تتعلق الش الثضايا .هت اأشرع حكم 

العقيدة.

فإنالعوام، من جماعة إر تتحول أن من الحد.ر أشد تحدر أن للجماعة أييدء الذي 
بليعا.ضررا الجماعات ببعتض ضر أ ذلك 

وتعليميةتعبدية مؤسسات للجماعة تشون أن الدعوة مكملات من أنه وبما 
الومنتنمن وكان انتسابا إليها انتسب من لكل فيها الشاركة باب فلتفتح ؤإعلامية 

يدعونها.

عاما،قبولا الرأي هذا قبل ما إذا ما التعرض من بل لا تفاصيل الأمر و-هن هدا 
منهجهاأحرى جماعات إليها تنضم وأن بل ، الجماعة قمل لم -هن يساعد أن أرجو قبولا 

١ع ٠ ٥ ٠ ع أث 



بإدص.صص-حاسم-سشرامصص

ؤياطتهظاهرالإنسان بين اتصلس 
\هاذية\ئسة \سيل. دذ\ر 

٢صشهة ١ انميه  ١٩٩٢^ ^ ١٤١٤دهره 

وبعدتلمرميلثن، سيد على والمملأم والمعلاة لله الحمد 

وظاهرو,باطنا إنسان لكل وتعار سبحانه الله جعل 

هذءينتجه وما وتصورات، معتمدات من الملب مدا ست وما وعقله، كلبه هو باطنه 

ورغبات.وميول مشاعر من والتصورات المعتقدات 

وتصرفاته.الجسم هذا هو وظاهره 

اتصالابينهما إن بل مفترقان، مسمتقلمين عالمثن ليسا وباطنه الأسان ظاهر لخكن 

متبادلا.وتأئيرا وثيقا، 

الليوهو تصرفاته، -ق والمتحكم لل۵لاهر المحرك وهو الأساس، هو فالباطن 
هوالباطن لأن ابه، عقأو الله عند وجراؤه وفساده، الإنسان صلاح به يتقرر 

القرر.

ومعبر.منفي هو فإنما الظاهر وأما 

■محائؤذكم ع ئدبمكم ذ آّث نج( إن الأترئ محت أيديكم ؤآ لنن ئل آنيل ؤئلأ.يا 
•٧[.]الأنفال: مطم^ أخد نثا 

علأ-نزهُ وتع ص أثوت يدركن P وونوه آس إل نهاحرا نش-، بن ؤوس"ءرخ 
--ا[.ا،؛النلٌ 

نوى(.ما امرئ لكل ؤإنما بالنياص الآع4ال )إنما 

يكونقد بل فحسب، منفعلا الظاهر هذا يكون لا أن اقتذس، الله حكمة لكن 
فخيرخيرأ إن الباطن، على فتؤثر هذه تصرفاته تعود ؤيعبر ينفذ حلن فهو فاعلا• أيضا 

فتمر.شرا ؤإن 



►♦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ;»»»إ»»»إإ»إ»وإ«»و»إ»وو»إ»»»»»وصوصو»صئإع^زإ، UJIرثى را1وعوة سلاميم  vtفم انع 
رفيعلا ام عخير على منطؤيأ ن الباطان كإذا فولذلك 
ث^صال^.

تتناسبلا رسالة إليه يرسل أو به، واضحة رسالة الفناهر إل يرسل أن سقن يفلح شلا 
تناقضحال على يكون قد القناهر فإن عليه' مجبول هو الذي العام الخير مع 

٠سيثا تأثيرا فيه فتؤثر تعود ثم الباطن، 

ورمتحيللخير، صد بقلب إلا يكتمل لا الإنسيان صلاح إن فذا وم

ه.ل

يجدى.لا وحده التميور أن كما نجدى لا وحدها فالإرادة 

ؤ\ي^ ترإ0 م سصؤيءم >ثنكامحى تعال: قال 
\y-\ :،iUiUألإمحأ-ونن و\'-1ةو0طنلج' 

الإخلاصبشرطي إلا يتم لا العمل حسن إن العارفون: العلماء فقال 

والمعواب.

سنةعلى يكون أن والص-وابا الله، وجه به مبتغي يكون أن الإخلاص : قالواثم 
هجن.الله رسول 

والسنة.اليكتاب دص،وصري من عدد من مأخوذ قالوه الذي وهذا 

فأزكؤلىمكانوعومؤمن نصها ثا ونى الآخرْ ؤوسأوال مثلا؛ يقول تعال فالله 
[.١٩]الإسراء: 'سعيهرثمحراه 

ؤإيمانا.للاخرة إرادة الشاضور الأخرة سعى شرط فجعل 

بدلا الأقل على أو ظاهر، عمل وهو للاخرة مناسبا وسعيا قلبيتان، مسيألتان وهما 

ظاهر.عمل من فيه 

٠٠.



لحوته- •حاشرات4 4قاملآوا، ~ سيرته إدويس1 حسرشيخ ل^^^^إمثثثةة1ئ؛؛مقثمةةئق؛؛ثثء2ئة 
واتشويىاتمرديم بين 

الشيوعيةفترك شيوعيا'  Hoard Fastفاست هوارد الكاتب كان 
لمستالين أن فيه ذكر العريان. المعبود أو  Naked Godأسماه كتابا' jقاJها ف وكتب 

الشيوعيةالأحزاب _ق< عالمية ظاهرة كان لضنه فءتسب روسيا يمكم فردا يضن 
المذلةالمستبدة للطريقة أمثلة وذكر الأمريضى، الشيوعي الحرب ذلك بما كلها 

قرأتنفسه. فاست فيهم بمن الأعضاء بها يعامل الأمريكي الحرب رئيس كان التي 
نملاثنالبعص فيه جاء ما وذكرت بالجامعة طالبا كنت عندما الكتاب هذا 

 iذلكإ 1طنا وأضاف فاست قال ما فأيد ستاض، زوال بعد ذلك وكان ١لشيوعيتي
لأنهمظه طالب درد^له بأن يوصى بالجامعة طالبا تصوروا الرم-لأء(أ. )سلت الوقت 

إالمؤسسة بتلك الحزب ٥^٤ _قت رئيسه 
أمرمن كان ما إلا ، هدا التشليمت حد أر فيها الأمر وصل إسلامية جماعة أعرف لا 
حالوهو الله، دون من عبدوه حتى صاحبهم طاعة 4، - غلوا الدين طه محمد محمود أتباع 
مسلمة.جماعة تكن لم اسمها رغم تلك أن عرانا لكن بالأقدام، الرطل ذل من أسوأ 

رقابعلى بها تسلط التي دعواه مراحل من مرحلة ث كان أنه ندكر محمود ذكر وعلى 
منالواصلين غير به يد^لض بما مهثلفا يعد لم لدلك وأنه وصل أنه زعم الناس بعحض 

ذاتلأم فقال طموحا ؤشان الأتباع أحد أن ؤيبدو وغيرها، والحج والصيام الحيلأة أعمال 
علىالأتباع بقية اعتيص فلما أمس. ليلة وصلت قد بأنني البشرى لضم أزف أن أحب يوم 

الدرجة هده لأن تناقشونى لا إذن قال لا، قالوا.٠ أنتم؟ وصلتم هل بقوله أفحمهم دعواه 
منفصعله أن النتيجة فكانت الأول، للواصل مناقشته أمر فتركوا شيئا عنها تعرفون 
المثليقول كما ءيين تتحمل لا أن كما واصلين، يتحمل لا الحرب لأن الحزب.* 

بالريثلالرصى حد إ1ى فيها الأمر وصل امملامية جماعة أعرف لا إنني قلت* السوداني؛ 
أنزعماثها" من وبإغراء منها، باحتيار "لنفسها رضيت جماعات أعرف لكنني والضرب، 

إلأعضاثها بثن شورى الأمر وجعل القرار، اتخاذ هت - المشاركة مبدأ من رؤيدا رؤيدا ستقل 
يالابد فضان جلها، أو القرارات طل اتخاذ هت - وتفؤيضه القاثد، يد هن - السلهلة تكريس 

التضريس.المرة الثمار بعض تدوق أن من 



ةأأأثأثثثثتثتثثتممثئأثثثئثثثثإإإث:؛ثث«:؛أ؛وقتإاممقافءالإسلأسمدالدعوتإلىاس 
الأخر

\لإسهسةالخك\ة ش،لةْ 
أم- ه يناير •١ ْأأ\ه_م \لسدة  ٠٥■٢ \لآس0 

.فماقبوله وعن به الاعتراف عن بالأخر، يسمى عما هذء أيامنا _قن الكلام كثر 
عنك،مختلف هو من مثلك، ليس من به المقم،ود أن على اللفظ، يدل بالأخر؟ الممعود 

كانأو آخر، اللون فاسعود اللون أبيحس الواحد ك.ان .فإذا أخر شيء وهو شيء فأنت 
آخر.له بالنسبة اليهودي أو فالتممرانى م،ميلما الواح،و 
حاصل،تحمييل فهد,ا بوجودء، الاعتراف الممعود كان إن به؟ بالاعتراف الممعود ما 

وعدمالوجود _قن حقه به القح،يود كان إن أما بآخر، ّمي لما موجودا يكن لم لو لأنه 
منضل بها يزمن التي العقيدة نوع على يعتمد الحق هذا إعحئاء أمثاله؟ من العالم تطهير 
الوجودهت الحق هدا الأخر يعطى فإنه الأسلاممة، العقيدة حب معا .أما والأخر الأول 
١[.٢• ليوسف: ولؤ امكرألتا.ي وما ؤ يقول: تعالى والله 

فهذهالبتة، بيننا فرق ولا مثلى تقول أن به الممعود كان إن الأخر؟ بقبول الممعود ما 
ليسواللحد كالنصراني، ليس .فاليهودي آخر سمي لما الفارق وحوي لولا لأنه مغالطة، 

آخرمعنى للقبول يكون أن بد •فلا طالاعجمي ليس والعربي الخالق، بوجود طالمومن 
أنتمالذي الأمر من عقدك أهم هو أمر ■4، مثلك تعده أن هو الذهن إر التبادر إذن.والعنى 

عليهالله صلى الرسول قرره الزى التقوى بمعيار فستأخذ لما مكنت ؟فإذا فيه مختلفون 
بالتقوى.فأنت،إلا أسود على لأحمر ولا أعجمي على لعربي فضل لا أنه يقتضي والذ'ى ومملم 

فارقبأن اعترفتا بل فحسب، الوجود هزا ِؤن وبحقه للأخر الحسى بالوجود ، ٥٣٧لم هنا 

العكس،أو الأسود من خيرا الأبيض يكون فقد الأنسعان، قيمة 4، له تأثير لا اللون أو اللغة 
فقل،علمانية دولة عن م،،،ؤولأ كت، ؤإذا العكس. أو العربي من خيرا العجمي يكون وقل 

أودينهم.لونهم سهبب الواْلغين !، ٢٧تفرق فلا الواطنة هي العليا القيمة تجعل 
معناههذا به.لضن نومن الزى الأعلى العيار أو القيمة نوع على إذن يعتمد الأخر فقبول 

الدولة4ن الأول.فالمهوول معاملة يعامل ولن يقبل فلن العيار بذللئ، مختلما ضان إذا الأخر أن 
الللتقوى العليا القيمة يجعل الزى والسلم الواطنثن٠ معاملة الأجانب، يعامل لا العلمانية 

إرمنتسنا كان إذا بينهم يسوي .فالذي اللحد أو اليهودي أو والتمهراني السلم بثن، يمهوي 
الأنه كذلك، أعتقد لضنتي ٠ يولد ولم يلد لم الله أن أعتقد أنا يقول فتكأنه مثلا الإسلام 

 iقبولإذن هناللث، ليس تناقض. هزا الله، ابن عيسعى إن يقول الذي الأخر وبج، بيتي، ذرق
يقول.ما حقيقة بتمهور لا بعيرهذا يقول نسبي.والذي هوأمر ؤإنما بإْللاق للأخر 



بحوض- -سالاص-ساشراص جسرشيخإدس|سرص تثثثثث؛تثثثوو؛زأثممئثتتأث؛؛ثثتثثثتتثتتتثث 
اتقبربعذاب ال4اكذبيى شبهات ئد 

\لإدلدلآسء\دهسةالسة\« قدة،؛ 

النيىعن متواترة أحاديث به جاءت أمر قبورهم -ق يعذبون الناص بعض كون 

الن؛يإر الحديث نسية على قاطعة دلالة يدل والتواتر فق، 
أوالتواتر، بهيا جاهلا يكون أن إلا هه، له مكذب القبر عذاب ينضر فالذي 

منإل الفعل أو القول نسبة على قاطعة دلالة يدل التواتر أن وهو عقلى بأمر جاهلا 

بربهولا به، مؤمنا يكون فلا قاله أنه يعلم أمر هت لكبي مكذبا كّان ومن إليه•• نسب 

•زاد أو مرة ألث بالشهادتين النملق كيو ؤإن أرسله، ااذ.ى 

بدلا الله رسول قاله أو الله، كتاب به جاء أمرا ينضر من بها يتثميك حجة وكل 
صاحبها؛أفق ضيق على لتا-ل إنها بل شرعا.. باطلة هى كما عقلا؛ باطلة تكون أن 

ينضرأحدهم أن أعنى والالوف-ا•• المكن بثن الخلحلم، على تعتمد ما كشرا لأنها 
وغيرالستحيل بثن يخلط فهو مألوف؛ عير أمر أنه الجرد ما شيء حدولث، إمكان 

منأنه يرون كانوا لليمن،.. إنحكارهم ه، الجاهليون العرب فعل هكذا العهود.. 

ذذرئ.ّعذل١ما يسحوا أن بعد أجسادهم تبعث أن السعيل 

حالمالنتثومن أءنا ورينقإ عظنا كا عليهم؛ العقلي القرآني الرد فكان 
صدؤدكزجن. بمًقثر بما حلقا او حديدا. او حجارة 'يوئوا ئلآجديدا 

مىويمولودك> إلنكرءونيم ميتغضون نرم ئركمأول، اانى ئل ننييدثا يسئمولون 
تعارالله بأن موْنتي كنتم إذا أى ؟ف-اه[. ل١لأسر١ءت قريباه نتهويت ان عسى ثنأ هو 

فكيف— بذلك ، jyjjajjiكانوا وقد ّ قيئا تكونوا ولم مرة أول خلخطم الذي هو 
البداية؟؛..من أهون الاعادة أليست ثانية؟؛.. مرة خلقكم يعيد أن عليه يستحيل 

ثؤيقلدهم الماضي، _ق الزنادقة بعحض أنضره القبرت لعذاب بالسبة ١لآمر كيلك 
قديماالقير عداب أنضروا الدين الزنادقة لكن الحديثن.. الزنادقة بعض إنكارهم 



iiittttiiitt^^ص1ممةأهأئهةآا ارمم،جتالإسلأسواسمةإشس 
هؤلاءيثير مما أعظم الشبهات من أثاروا ولذلك الأحاوثتي؛ زنادقتنا من أذكى كانوا 

.حججبأنهاموقن\ن كانوا لأنهم شبهاتهم.' رواية -ق باسا المنة أهل ير ولم ^٠٢.. المليون 
المنية؛الردود يده مثلا يلي ما نذكر_ق، مءتقها.. يسهل باْللة؛ 

اثزنادقرأعلى اتقيم. ابى ثل 
دارنشر عميل، معمول سعيد )تحقيق الؤوح كتابه _قن القيم ابن الإمام ذكر 

روتينقويم■ عنهم ذكر مما وكان فيها، وفصل الشبهات، هذه من كثيرا النخيل( 

جسمهيتوقد ولا يتحرك، ولا يجس،، ولا يسمأل، لا طويلة مدة خشية على المصلوب نرى 

السباع،أجوافا مقت أجراؤه ، ويفرمحهاكل،ور، ونهش،ه الميباع، اضرسأه ومن ، نارا
تفرقها؟؛....مع أجرانه نمال طيفا ايياح ومدارج الحيتان، وبطون الطيور، صل وحوا 

لضننا(؛ )٧٧^١٩صفحات عشر من أكثر استغرق ردا عليهم الرد تقن الله رحمه بدأ ئم 
الد^الماتتهده عت نلغصيه 

باستحاض.العقول تقطع بما يضوا لم الرسل ن أ— 

الما كلامه يحمل فلا تنمعير؛ ولا غلو غير من مراده الرسول عن يفهم ن أ— 
اللهعن الفهم سوء إن والبيان.. اينءى من قمعيه وما مراده عن به يقصر ولا يحتمله، 
الأمهولمقت حملآ د^ل أصل هو بل الإسلام، نثهأتمقت ومعلألة بدعة طل أصل ورسوله 

القمعي.سوء إليه أيثعيفا إن سئما ولا والفرؤع، 

لضلوجعل القرار•• ودار ١^٢، ودار الدنيا، دار ثلاثا: الدور جعل تعالى الله ن أ— 

وجعليا•• تبعا والأرواح الأبدان، على اكنيا دار أحكام جعل بها•• تختص أحضاما دار 
الأرواح■'على ١^^ أ-حضام تجرى با•• تبعا والأبدان الأرواح على ١^٢ أحكام 
إلىفتسرى الأبدان على اكنيا أحكام تجرى ضما عذابا، أو نعيما أبدانها إلى فتسرى 

ضلعنك، يزل ينبغي كما واعرفه علما، الموفيع بهذا فأحط عذابا.. أو نعيما أرواحها 
عليل؛،.يرد إشكال 

والنعيم،الحيكم، معار قبورهم من الناس وقيام الأجسعاد، حثهر يوم لكان فإذا 

بائيا..ظاهرا والأجساد الأرواح على والعذاب 



بحوثه- •ح1شراته - مالأته - سيرته يس؛ إي جسرقيح _»و؛تإإ»إإإإإإإإ*إإوثثإئإثثثثثثئ 
الملائكةأن ذلك قاول غيبا؛ بها متصلا كان وما الآ-ذرة أمر جعل تعالى الله ن أ~ 

تعار:قال عنده؛ ويتءىدمن عيانا، ؤيشاهدهم منه، قريبا وتجلس الميتضر، على تنزل 

بوليمن بتكم إتب أهمث ونحن ثغْلوون. ججؤ دأنتز © أقوم نلثت إذا 
-ا,م-0ار[.أالواصة:نمانونب< 

الاخرْنار من مي ؤإنها الدنيا؛ نار من ليسم، والحضرة القبر _قت التي النار ن أ~ 
أوسيع،تعالى الرب وقدرة الدنيا.. أهل بها يحس فلا الدنيا؛ نار من أشد وهى وخضرتها؛ 

ذلكمن أعجب، هو ما الدنيا -4، قدرته آيات من الله أرانا وقد ذللف،.. من وأعجب 

اللهوفقه من إلا علما به تحط، لم بما بالتضذيب، مولعة النفوس ولكن بكثير: 

بكلامفيكلمه رجلا؛ له ويتمثل ، النبي على ينزل كان جبميل فهذا وعصمه.. 

ؤيتضلمونيتحدثون، الجن وهؤلاء يسمعه.. ولا يراه، لا النبي جانسا إلى ومن يسمعه؛ 

نسهمعهم.لا وتحن بيننا المرتفعة بالأميوات 

)يعنيوهو ونعيمه، اابرزخ لعلال_، اسيم ونعيمه القبر عداب أن يعلم أن نبغي ي~ 

الخلق؛غالب، باعتبار ونعيمه القبر عداب وسمي والأجرة، اثمنيا بين ما البرزخ( 

ونعيمهالقبر عداب من يم والحليور السباع وأطيل والغرق، والحروق، فالمملوب، 

أعمايم.تقتضيه الذي قسهطهم 

عني،نا؛من وذيادة 

منأنس، أ حرقا٠■ أو غرقا يموتون الناس بعض أن القبربحجة عداب، ينضر لمن قال ي~ 

حرقا؛ماتوا الدهن سسعث، يعالى الله أن تعتقد قانت، به مؤمنا ء^نسا إن بالبعث؟ المؤمنين 
،يجمعهاأن من إذا سيبحانه يمنعه الذي فما ايوا،.. _قن وذرلت، أجسمادهم تفتت، ولو حتى 

فييوزهض له يقول، ان سيئا ازاد إذا اعره تفتتها؟ فور طانم، كما جسدا ؤيجعلها 
[.AY]؛،_:

أنذلك، يقبرون؛ الأين عان مثله يقال يغرفون أو يحترقون ١^؛^، عن قلته  ١٠ن إ— 

قالكما نعرة؛ عفناما ؤيضعير يتفتت،، أن — نبيا ييكن لم إن ~ يلبثؤ لا المقبور 



Ittiiiiitiitال؛ه ُاكعءتإش الإسلأست اساعت 

الجسد•؛منها خلق الش الأولية الوأد إلى وتتحول ستتفيث حتى بل الشريكون، 

يعدب؟ل.أو يسأل إذا فكيف 

بجسده؛لا بروحه؛ إنسان هو إنما الاسمان أن الدنيا الحياة هده _قت حتى نعلم ننا إ~ 

بعضوتبتر ينقص، أو أريئال بضع الإنسان وزن فيزداد يتغير؛ الجسم نرى أننا وذلك، 

الذيالسمغحس هو ذللئ، مع ان الإنويظل يمرض، أو بعينعها ويدسح حسمه، أجراء 

نعرفه..

الحا.؛بن؛من ولكتير بل معرومحا يكن لم ربما أمرا ذللئ، على نني،؛- ل ب— 

بضعقبل كان شيء خلاياه من يبقى لا إنه حتى تغيرمستمر؛ ه الإنسان حسم أن وهو 

بعضكانت، ؤإن تعوض، لا فقرت، إذا إنها يقال التي الدماع خلايا عدا ما سنوات، 

بمهمتها.تقوم الباقية الخلايا 

الذين►)إن النار؛ _ةن اسبين عن تعالى قال الروح؛ لعاjهادط وسيلة هو إنما والجسم 

لثدوئوأعمنا حلودا بدكهم -جلوئ١هم تمحق محا ثارا ئضبيم سون بثايئتئا كعروأ 
أ.٥٦لااساء:حنكماه ضيهأ إدت>آقكان آJعناث 

مدهث الله ظق عجائب من الأن نعرف ما بعض الأمام ذكره ما إر نضيف م ث— 
قمعنالله.. رحمه زمنه _قت معروفا بعضه يكن لم مما الأمرت بهيا يتصل مما الدنيا؛ 

أيضافهنالك أصوات؛ من الأنسيان يسمعه لما أدنى حدا هنالك أن تتكما أنه الأن نعرف 

وقدلحفوتها البشرية الأذن تسمعها لا أصواتا هنالك! أن كما أنه أعنى أعأ-ىلل•• حد 

وقدعلوها؛ لميلة الأذن هده تسمعها لا أصموات فهنالك الحيوانات؛ بعحص يسمعها 

فيهأنت الدق؛ المكان مقن الأن توجد قد أنه يعني وهدا الضلبئئ.. مثل حيوان يسمعها 
بينما، نسمعهالا لكننا الأذان تصمك الش الطائرات أصموات من يطمير أعلى أمموات 

الحيوانات.بعض تسمعها 



بحوثع~ •حاشراتع ~ عقالأو4 ~ سرته إدويصأ جعترشيخ ثثةثث؛ةةةةةةت^^^^أةثةةةةة؛؛*؛؛*؛قتتثةعة*قثثث 
الميم

س\لآشسه^سسبم\يم(
تكونأن وغيرها وشرب وأد^ل وحريكة د^لأم من الطبيعية التصّرفات ه الأصل 

فعلها.ِهن حرا الرء يكون أن معتاها والإباحة مباحة. 

ولاالفردية، الحرية هذه من أدنى ■حد بتوفر إلا بشرى مجتمع يوجد أن يمكن لا 
منها.أقصى حدا جاوز إذا مجتمعا يبقى أن يمطن 

الحريةهذه يمنع أن دطتاتوريته و قهره درحة بلغت مهما _j،»I لأي يمكن فلا وإذن 
إطلاقايطلقها أن ليبراليته درحة بلغت مهما لأي يمكن لا كما كاملا، منعا 

كاملا.

لدرجاتبالنسبة بالماء للحرية بالنسمبة المجتمع مثلت سيبمن  IxIaطنت فقد ولذلك 

بخار.إر التحول ِقن يبدأ النة درجة ق -وثلج، إل اناء يتحول الحيفر درجة ففي الحرارة• 
وحدأدنى بحد إلا مجتمعا يبقى لا المجتمع ضد,لك والمنة. الحيفر بثن إلا ماء يبقى ولا 

الحريةّمن أقصمي 

لكانؤإلأ ٣£؛<، من فيها ما بقدر يكون لا المجتمعات بثن التفاهيل فان وعليه 

الحريةعلى قيدا يمثل ينهى أو يأمر قانون كل لأن فيه، قوانثن لا مجتمع أفضلها 
أويوجبه.يحرمه وما المجتمع يبيحه ما بنوع إذن يكون التفاضل الفردية. 

الذيمن أكبر حرية الأفراد يعطي والشذوذ والزنا الخمر شرب يبيح الذي المجتمع 
فيلزمكنعم قلت إذا إباحته؟ لجرد يحرمها الذي من أفضل ليا البيح يكون فهل يمنعها■ 

يمنعها.الذي من والتشهيرأفضل والاغتمعاب المغيرات، يبيح الذي المجتمع إن تقول أن 
الذيالنفع مدى هو الأفضلية ومعيار تمتع. وما تبيح ما بنوع إذن المجتمعات تتفاضل 

تماسك،على تساعد أوامرونواه فضل الإيجاب. أو المع أو الإباحة من المجتمع على يعود 
إرأدى ما وضل حسنة، ونواه أوامر والمادي الروحي ورقيه وقوته وأمنه المجتمع، 
سيئ.قامر ذللئ، عكس 

وتمنعتبيح ونواه أوامر المجتمعات من غيره 4، كما الإسلام يريده الذي المجتمع .هن 

ذكرناها.التي بالمعايير نوعها هت هو عليها فيتهله لضن وتوجبا، 



؛ثثثثأثثأإئ؛ممءئتثثثهممصءءأإإممنح0 الله الى والدعوة الإسلأسم الثقايت 
أوإيجاب أمر بأمر فهو متآ أفراد من مجتمع هو الإسلام يJيده الذي الجتمع 

ماكل عن كراهة أو 0حروم نهي ؤينهى ، الأخوة هذه يرسخ أن شانه من ما بضل ندب 
)وهنها.أن سيانه من 

كانوسواء الوجه، بحرضات أو باليد أو باللسان كان سواء — التعبير كان ونا 
فقدبينهم العلاقات —قن تائيرا الناس تممرفات أكثر من هو — غيرذلك أو رسما أو كتابة 

منهضار هو ما كل عن نهى ئم الإباحة، هي القاعدة فجعل خاصة عناية الإسلام به عض 
يقال،لا وما يقال لما عامة قواعد الإسلامي التشردع ففي منه• ضروري هو ما ضل وأوجب 

أخرى.عن والنهي معينة بأشياء للأمر تفصيل أيضا وفيه الوساض• هذه من بأي 
عنوتنهون باالعروف )تأمرون الومنتي صفة -4، تعالى قوله العامة القواعد من 

يحب)لا تعار ؤيقول تعبيرا- يقتضى طله فهذا بينهم( شورى )وأمرهم وقال النضر، 
الأخرواليوم باطه يؤمن كان ت)من الرسول ؤيقول القول( من بالسوء الجهر الله 

نفس4، خيرا يكون أن خيرلأ يقوله ما أن يعتقد أن معناه وهذا آوليمعمت( خيؤا فليقل 
يضنلم الشورى أمور 4ن سئما ولا الصمحابة قاله مما كثيرا أن نعلم لأننا الأمر، 

لماعنه الله رضي أنه ومنها الحدييية صلح على ُقق4 عمر تحففل ذلك أمثلة من صوابا. 
أباوأن وباء، بها أن علم لما بالصحابة الشام يدخل ألا الصحابة بعمى مشاورة بعل قرر 

لهوأوضح خطاه، عمر له فبتن الله؟( قدر من قائلات)أفرارا القرار على اعتمض عبيدة 
الله.قدر إر الله قدر من هو الضرار أن 

رسولهوسنة الله كتاب 4ت بغيره التعيير ذكر فقد باللسان التعيير ذكر وكما 

محاكاةعن هب الرسول ونهى لخفل ^3^3 تعار: قول ذلك من هب. 
التهكم.سبيل على الناس 

النضرعن والنهي بالعروق وبالأمر الناس بين وبالإصلاح بالدعوة يامر دينا إن 
يكونأن يمكن ولا فيه• لاsفراد حرية لا دينا بطون أن يمكن لا وبالتعليم وبالشورى 

ارتكبه.تعبيري خطأ ضل على فرد طل يعاقب دينا 
الجسورطر4، على توضع التي الحدود بمثابة هو الإسلام التيير4غ حد طل إن 

القديرالعليم من )وهي إنها الأاويات• أو البحار ه الوقوع من والمشاة السيارات لتقي 
Jظرياتعلى ميسة وليممت البشر، من الحد^ام ء^دس،احل سدلحل مجرد لأأ،ا،_ت الرحأم( 

عنه.ؤينهى يومربه لما المسوفة البشرية النفلريات كثيرمن شان هو ضما باْللة 
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باثمبادئالأستبمساك طؤيق في ععالم 
(٢١٩٦٧■اص , ٦٢٧)مبمة\،لللاهسده.\كه 

وقبلعبدالناممر. جمال الرئيس مرض عن صحيحا خبرا اليثاق نشرت فترة قبل 

أحد.غزوة -ؤ همحيالرسول مقتل عن كاذبآ خبرأ الشركون أشاع قرون 
فماذااليأس. من شيء ونائم واضطربوا للخبر، الناس بعض ذهل كلأ و_قن 
الخيرلبهم؟آْلار الذين هؤلاء على التعليق كان 
بعغسعلى مر النضر بن أسأ )أن تروى: المهيرة طس، فان الأوائل السلماتي حال هز أما 

فماجوابه فحكان الله. رسيول مات فقالوا فأ،دألام محروjاتي جالس،اتي فوجدهم الصحابة 
استقبلتم . اللهرسول عليه مات، ما على فموتوا فقوموا بعده؟ بالحياة تصنعون 

أحد.دون من أجدها إني الجنة لريح واهأ سعد يا فقال: معاذ، بن سعد ولقي الت،ركتي 
ببنانه(.عرفته أخته، إلا تعرفه ولم ضربة وسبعون بضع فيه ووحد قتل حتى فقاتل 

منهمكان ما على -٥؛^ محمد أصحاب، بعض معاتبة الكريم القرآن آيات وجا،ت، 
قتليمن حلمت،  JJرسولآ إقُ محمد ؤؤما تعالى؛ قال اكليري. يقول كما والجزع املع من 

سءءائثرآس ثنن عميه عق ئغقلب ومن عق أنقنتم أوئتل •^١'.£، ٢^٠ ^النرإ٠ج 
[.١٤٤عمران: )أل ^شطزينه ظ' ونثجزى 

أولئكيعاتبوا لم الخبر صحة يعلمون الذ.ين بعمى فان الأواخر العرب حال مق وأما 
طبيعياسلوكا منهم هذا عدوا بل ، وجزعوا وهلعوا الرئيس مرض استنكروا الذين 

شائعةأسموه الذي الحبر هدا يذيعوا أن الناس بعض على استكثروا ولكنهم مرضيا 
الرئيس.بقيادة المؤمنة الجماهير لؤوح توهينا إذاعت4 _مح لأن بصمحته علمهم رعم 

نومنلأن مدعوة أمة فتلك عجب، لا ولكن ل شاسع الحال٩rن ببمن الفرق إن حقا 
إقرارسبيل -ق المسضيت النحيال تحو ذاتية حركة فيها فرد كل تحرك برسالة 

هذالكان ولو موته، ولا شخصن حياة الحرتكة عن يلنها أو يحركها لا أمة حقائقها. 
مهمتهبزيي رسول إلا ق. محمد فما إليها الله رسالة حمل الذي محمدا الشخص 
فضيقشخص بوجود مرتبطة ليست الرسالة إن قبله. من الرسل ذهبت كما ؤيذهب 

حياته؟_قن بها يؤمن كان من موته بعد عنها يرتد إذن 



ثت؛تثثثثثثث؛سثممثثإئثأثثئئث:ث:ثثثثإثإإثثممأإممو؛زا افه إلى لأليعوت ألإسلأست الثق،ئء 
أماممن يجيبها أو وراء من لاحركت يدفعها بشخص نومن لأن مدعوة جماعة وهده 

بمحركهاالومنة الجماعة .حركة فسكنت وجذبه دفعه توقف مات أو مرض فإذا 
—موته بهد أعقابهم على يرتدوا ولئلا به االومنين حركة تسكن فلئلأ الأول، 

ؤيقالمرصه حبر ينشرون الدين يلام حتمي- موته بهد أعقابهم على فارتدادهم 
ماتفبالأمس هيهات ولكن يموت لن إنه ب قيل وربما يمرض لم إنه كدبا للجماهير 

عفليم•١لومح نتائج بتن والفرق عبدالنايسر جمال يموت وغدا الله رسول محمد 
معوسإلى الله رسول موت بهد اسيمععت فمد برسياليها السيهمسحكة الأمة أما 

الحى الله فإن الله يعبد ض-ان ومن مات قد محمدا فإن محمدا يعبد ض.ان من لما يقول 
ميتويلذ مات: الذي الرسول للبسر يموت لا الذي العبود قال بما ؤيذكرها يموت 

للرسولوده صدق الأمة عرفت الذي الرجل صوت هذا وكان  ٠٠١٢ لالزمرت ميتوزه ؤإيم 
الذيالرجل العالين• رب كلام ومن الرسول قول ومن هو، سلوكه من عرفته فه، 

السملمينإمارة ج يخلفه لضي الأمة واحتارته الكريم، الراحل الصّلاة على استخلفه 
آخر.شيء الأشخاتس وعبادة شيء الحيداقة ولكن 
وهذاموته بعد الرممالة حملوا مؤمنون له فاستجاب رسالته ههقة محمد بلغ لقد 

يوثرلا القائد موت إن والدعوات. باليادئ الومنين وشأن الدعوات، أصحاب القادة شأن 

ذهابه.بعد وتردهر بموته ونحيا بدمه لترتوي كلماته إن بل سالته رف 
أفرادالعمل حدوى من وييأس شسات، لموته فتتحعلم عبدااناصJر حمال يموت وغدا 
كانتلأنها وشعارات؛ وشارات ومجلات وصحف وحماعات أحزاب باحتفائه وتخنقي 

به.الإيمان تشارطه مبدأ على لا عليه تعيش 
الأمثالكم، الحاقدون يفعل ضما ٠ ننتقطده أو تهاجمه لا تحن قائلين أقوام سيحتج 

الوطنية،وبمواقفه الاشتؤاضية بافكّاره لإيماننا ولكن تدعون— ~طما نعبده لأننا 

مستوىورفع القناة أمم الذي وهو الرجعية من وطهرها الملكية من محير حرر اللي فهو 
.الأريمة— ~قبل العربية الأمة رأس العالم ف رفع الذي وهو والفلاح، العامل 

_قتبدأ لا العيادة إن البيوات؟ هده بمثل إلا العيادة تكون وهل شعري وليت أقول 
قدأنه اكاس بعض إر يحيل أن أو ، شيئاالمعبود يفعل أن الأمر باديء إ بد فلا فراغ 
وأسلموهقلوبهم، من الحب تمكن إذا حتى ؤإعجابهم العابدين رصي ينال شيئا، فعل 
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علىأحد يجرؤ الضانرأن من ورأوا وبهم، بيضط، يفعل ها ذلك بعد يبالوا لم أمرهم، 

هوفأصبح ، أجلها من عبد التي الفيكرة محل بشخصعه هو حل فقل عليه الاعترايس 
منبعدها أو قريها بمدى والواقف والأفراد الأفكار به ئماس الدي اليدأ وهو القشرة 

رضاه.نيل 

يعدموالم الأمينام عباد حتى لشخحعه، شيثا أعيد إنني ا أبغ. يقول لا العابد إن 

٢[.]١^^ زص رش ذقئوئاyل ه سنم ٩ عزآيتهم قالوا فشد مبحرآ، 
سببولا مقبولأ• البؤر يكون أن الهم ولكن للعبادة' مبرد١ تجد أن الهم فليس إذن 

عندمن مرسال قضيا الشيء ضان لو حتى الله، دون من شيء عيادة كان مهما 
آسدون ص إلهض واى آتيله، لث*/، تك ءأث نتهم آس يئصتى آس فاد ط ،،.. ٧١

[.١١٦ه بحي ل وهسزر ما اقون ان لآ تتكون نا نتحشنك قال 
قلأط، العابد يتوهم أو يفعل، أن بد لا العبود ؤإن فراغ، _ق تبدأ لا العبادة إن قلت، 

b،^lعجاب وتقدير رصحا من الأمر يتْلور ثم والتقدير، الرضي يستحق شيئا فعل 

أنهموالنميارى اليهوي- عن يحضى القرآن إن أعمى. وانقياد مطلق تمّليم 

عيدوافلماذا [، ٣١]التوبة: زب آتل والنسخ أؤ هن ؤرتلغهمأقا، أحبارعم 
بتعاليملعرفنهم واحبوهم صيروهم الأمر بادئ ق أنهم لأبد والسيح؟ والرهبان الأحبار 

فاتحتى وازداد ازداد والتقدير الحب، ا هل. ولكن ^٠، ١٥١١رو_ا الله من ولقربهم الدين 
منخير أنهم ظنوا ولأنهم الله، من، لقربهم الأمر بادئ 4 عبدوهم لقد غايته. وهزم حده 

نعيدلا إننا أحد يقولن، ولا الله، دون من، يعبدونهم النهاية بهم4 فإذا الله، إلى يقودونهم 
هوالهم فان أصنامهم، الشرضون يعيد ضما أو عيسهم،، النميارى يعبلد ضما فلأنا 

مل،لشد،ء الْللهم، السليم ضان ما حيث تكون والعيادة ضيفيتها. لا العيادة مبدأ 
،معثمهودة بينة هر مقلل له ولضن فءءس4_، نفسية حالة ليس الطلؤ، التسليم وهذا ، الأشياء 

الأستفسيار.واستنضار بل، الاعتراض،، وعدم الأنصار وعدم الغني عدم مقتاهره ومن، 
وويقوقدره أحيه مهما فإنه والعتيدة الفكر أصرة باحر تريظه ضانت، إذا فالأنسان 

بدولا تربيلهما التي الفكرة بميزان تصرفاته يرن أن فلابد إخلاصه إلى واطمأن فيه 



سثثثئممثئ«1وئآ:ثتث1ثستث؛
الأنها له يبدو التي الأمور من ذاك تفعل لا له يمول أن أو ، هذافعلت لم يسأله أن 

بها•الأيمان على التقيا التي الفكرة مع تتمشى 
انْلرواولكن وسلم؟ عليه الله صلى الله لرسول وحبه عمر تصديق _قء أمل أيشك 

الحديبية؟يوم يجادله كيف 

الله؟برسول ألست ت •^١^ الله رسول مخاطبا عمر قال 
)بلى(.قال: 

بالسل٠ان؟أولسنا ت قال 

)بلى(.قال: 

بالشركاني؟أوليسوا قال: 

)بلى(.قال: 

ديننا؟-ق الدنية نملي فعلام قال: 
بضعتي(.ولن أمره احالف ولن ورسوله الله عبد )انا قال: 
هووإنما الرسول فعل من ليس عنه الرسول يثتي أن وأراد دنية عمر ظنه الذي فهاذ.ا 

ماله إذن -فءك الرسول فتصرف -هيئ. الرسول يعيده كما عمر يعبئه الأى الله أمر 
كذلكوليس بالبادئ، الستمسحضن شأن وهذا عمر، به آمن الذي البدأ من يبمره 

الرئببس:للسيد يقول أن أحل يقوى فلا الملاك موارد يردونهم إنه يالأشخاص، المتعلقون 
أدتالتي الأسباب ننيل أن من ولابد يتكرر، إلا ؤينبغي حدت،؟ ولم هذا؟ حرث، ضيف، 

عنه.السيوولثن وتحاسبي إليه 

فيهيمارك أو كهذ.ا ححلمأ _ق يقع أن يمكن لا الرئيس أن فالقاسة هذا من شيء لا 
يشعر—لم أم -شعر فهو حدث عما مسوول أنه إلى بعيدة إشارة يثهيرولو من كل وأن 

مميتةصل عامل العالية، الأمبريالية حبائل _ق واقع الأستعمارية للسياسة خادم 
العربية.الشعوب 

أسبابعن البحث، من فلابد وإذن حهلمأ، يرتكب، لا مخلص الرئيس أن القاعدة 
الخطأعن مسيوول إنني الرئيس قال فإذا الرئيس عنل. إلا مكان كل ف الكارثة 

فقدالخدلأ؟لل بحمل هو فيتبؤع غيرث، يخعلئ أن النبل من أليس حسيناته. إر هذا أ۵ديذ، 
خْألاباهم•البشر عن ليحمل حاء وهمهم ؤ لأنه المسميح الناس عيل. 
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أولا؟عنها المسوول ومن حدئت وكيف الأخطاء مي ما تعن؟ استفدنا ماذا ولكن 
أنف ما ولكن القادمة. معرد^تنا _ق منه ستفيد لأننا هدا نعرف أن نريد 

ؤيستقيل؟الأخطاء الرثسس يتحمل 

اعتقلمن اعتقل أن وبعد أخطاءه، حاملا دقائق بعد الحكم إلى الرئيس عاد أن وبعد 
فهوحدت مما بريء أنه الخطأ~ تحمل الدى "الرئيس قال السأحكرلأن، القادة يكيار هن 
نقلألم العابئون: العجبون فقال الاسرائيلى. المجوم بميقات حميعا السوولن أخبر قد 

وصفيهالرئيس مشير ؤيموت ذنبا؟ لا نبلا الأخطاء تحمل وأنه يخطيء؟ لا الرئيس إن لكم 
معارضةعلى موته قبل جرؤ لأنه تجريمه وعلى منه، النيل على الناس فيجرؤ وخليله 

منهاالرئيس يمس لا أن على سدؤوليته استلم أن منذ كلها أخْلاؤه فلتنبس إذن الرئيس. 
مقبولا.عذرا كان جهل بما وجهله ، ووفاء حلما كان منها علم عما فتغاضيه ، شيء 

التعبيرعلى الناس بعض فيجرؤ متبولأ كلاما فيقول هيكل الرئيس لمان ؤتيدث 
ينفىكلاما المضوي بلمعانه يقول أن الرئيس الميد من فيلتمسون يقول مما قلقهم عن 

القلوب.لتطمثن ولعثن إيمان بعد شاك.ا لا هدا يطلبون الحيحفى. لميانه قاله ما 

خروجاالتردد اكمج اللعليف النض. 4هذا -حتى يرون الؤمناتييالرئيس.حقا ولكن 

،هذا4 شك لا الرئيسي رأى هو هيحكل يقوله ما إن القيادة. 4 وتشادى_أك.ا اللياقة على 
قبولهإلى ث،رع ظاهرأ كلام لكل فان بفلواهرها. نأخذها إلا يتبنى الأمور ولكن 
لمالذين وعلى الأموت. بو,اطن -4، الغائصون إلا يدرطه لا وباطنا الجاهلون، الموام 

الحاذير.4 وقعوا والتفسييروإلا الاعتراض عن يكفوا أن التأويل فنون 4 يتمرسوا 

تكنلم إن المبادة تكون ماذا فمي: بملء أخيرا اقويا شعري، ليت، يا 
ولخكنرشلطها؟ تستعد لم أمة أرصها تستعيد ود^يض، محنتها من تخرج ود^يض هذه؟ل 

مابدفع يسيرون زالوا ما الناس بعض كان فإذا واليأس للأسى داعي فلا الله أستغفر 
يريبمو0لا أنهم ولمانهم بحايم وأعلنوا انتبهوا قد الناس ص ضثيرأ فان ايريمة، قبل 

البشرعبادة ض تجردوا نقول هؤلأء فال >؟؛. ٢١١إل أدى الذي الملريق السير4 متابعة 
هوفذللث، وجدلموه، أنى بالحق واأستمساد^وا ، قالواومهما منوا ومهما د^انوا مهما 

الأنتميار.٥^؛>، 

الملريق.هذا معالم استكشاف حول الحدين، بمتابعة الله يأذن أن ونرجو 



ممثث؛ث؛؛ثثثثهث؛ءأأثثن؛0اس ُاادءءت!م، الإسلأست اسايت 
اثمسل4ير،سمعص حسن على ال.ظفذ؛ص الدين"" مواعد من 

١٤٢٥اهامى ربلع الآما١عبة افيل\ه جربد؛ 
تجدهلآذها الإسلام إل تهوي كلها الأرض أنحاء ه البشر من الحدرين أفنية زاك ما 

منضان ولذلك [، ١١٥زالأنمام: ؛*؟، jljLPjمدتإ نئث كلنت  C_JJ^والعيال: الحق دين 

_قنتشكك، شبهة منها تنفد أن يمطن ثغرة كل نشريمه ش يد أن تعار الله حكمة 
,ظلما أويتمير باطلا يتضمن دين كأنه للناس يبدو فتجعله الخمعكن بهاتلن دينه امتياز 

قواعدهمن كان الناس، أذهان ف الدين هدا صورة يحمين الاهتمام ولتاطيي 
الصورةهده تشؤيه إر ~ الأحوال من حالة شن — يودى عمل أو قول كل يمنع أن الهمة 
جعلواالإسلام إر النتاأأبان من أناسا لضن م،ثدروعاتل. نض،ه 4، العمل، كان، لو حتؤ، 

غيربه يشعر أو يقوله بما اضترايث، وعدم الإحهههاس 4، وتبلدا العملن 4غ ضيقا التدين 
اكالأستمقوة عي، دلالة الأكترالث، وعدم النيلي هدا ظنوا ربما بل، الناس. من، الومنين، 
عنه.للناس ومهله بلر به، فقه عدم حقيقته 4، أنه مع بالدين،. 
الكريم؛رسوله أء،دءداو_، من، المومناتي لعبادة تعال الله قول 4< هؤلاء أمثال يقول ماذا 

يعمتصْ ننلير ييبجم ثقونم أن نعنمونم ئومثتJj ؤماث ئوبغون رجال، 
يحولمن منعهم —قت العله إعداده الله ييثن الكريمة الأية هذه -ق ^ ٢٥ل١لفتح: علمه 

آنذاكبمتضة كان أنه هى العلة الشرضتي. من المعتدين أعدائهم لمقاتلة الحرام المسجد 
ربماالكفار على لحلوا أنهم فلو عنهم• ذلك يعرفون المسلمون يضن ولم آمنوا قد أناس 
البأنهم المسلمثن الكفار سيعير حينثذ؟ سيحدث لكان ماذا هؤلاء إحوانهم بميس قتلوا 

هد.ايحدث ولئلا بعضهم فصمدقة الناس ببن هذا شاع وربما إحوانهم، بقتل حتى يبالون 
تلك—ق سيؤدى ض-ان لأنه مشرؤع أصله —ق هو عمل من الومنتن الله منع الشنيع الأمر 
:ءفغ؟ي الرسول قول هؤلاء أمثال يفهم وكيف معرة بسببه المسلماتي تصيب أن إر الحال 

بعيسعليه اقتمح عندما هذا قال اصحابه(؟ يقتل محمدا ان الناس سحيث )لا 
أولئكبأن برأيهم أحذه عدم يعلل لم خة؛ فالرسول المنافقبن بعض قتل اصحابه 

الناس.أذهان  ٠٤٠الإسلام مميورة يشوه قتلهم بأن علله وإنما القتل يستحقون لا المنافقبن 
يميبدو فيما هو لمم فقتله محمد أصيحاب من هم للناس الفلاهر _قن فالمنافقون 

لووالعدل الحق على يقوم دين مع يتناسب مما ليس الأصحاب قتل لضن لأصحابه. قتل 
دامتما قائلهم لقال أولئك الفقه عديمي الأفق ضيقي بعض إل هذا ه الحكم كان 

الناس.يقول ما يهمتي ولا فسأقتلهم منافقون أنهم الحقيقة 
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سادللدمحور-؛محقر
٢٢ ١٥ُآ/\/ \دعجؤذبة الشبكة نقرش 

بثن(تجمع أن ضد مخلوقات ~ المرئي وغير منه العربي ~ الإسلامي عالنا _قن 

يقولواأن يريدون مسرهس. تناقصها على يعترض أن ذلك مع ضد ولا التناقضات 

تنتقدون،كما الدين سئل مثلكم نمن إنما الغرب أهل من كفروا الذين لإ-خواذهم 
الستمسضتيومن منه للسخريت فرصة نترك ولا تلتزمون، لا أنضم ضما به نلتزم ولا 

قيمينتقد أن والفنان الأدي،—، حق من أن ترون ضما ونرى تهتبلون. كما اهتبلناها إلا به 
فعلإذا إلا مبدعا فنانا أو أديبا يكون لا لأنه نبذها، إل ؤيدعو ومعتقداته الجتمع 

تفعلون.كما كاملة بحرية هزا طل 

منيم أسوة هم من وبثن هذه، القلية المميوحة الغريبة مخلوقاتنا بثن الفرق لضن 

بالسيحيةكافر إنك منهم للواحد قيل إذا أولثلئا أن الغرب، —ق ضفروا الذين إحوانهم 

يرتجفاالمسوخ مخلوقنا لضن الحاميل. نمتسيل من وعده بهذا اعترفا اليهودية أو 
كفرإنه شاكلته من أحد أو هو كتبه كلام عن قيل إذا النجدة ؤيطلب، ؤيولول 

يوصناحبن يرتعل- لضنه حقا، ضافرأ يكون أن يريد إنه الإسلام. دين عن وخروج 
أمن،ق يعيش أن يريد لضنه ضافرأ يكون أن يريد الحقيقة. تللثا عن العير بالكفر 

وقيم،معتقدات من طيه ما لآح،دن يتنكر الأى الجتمع _قن حسنة سمعة ذا يكون وأن 

وهيهات.لرد،مه، حصنا للإسلام انتمائه من يتخطن أن - منافق كل شأن ~ ؤيريد 

منيذكر واعظل إل يتحول سمعته وعلى نفعيه على الخملر هدا يواجه حبن وهو 

ممنيةؤ1لموحمؤة بممكمة وئك سيل إل تعال؛ الله بقول الكفر بتهمة رموه 

يحفظمنهم الواحد يكاد لا التي الأية وهي [، ١٢٥:احسه جئ لألي ؤجقُءمر 
غيرعلى ؤيزويا معناها يحرف، أن  JUuبها ليحتمي يحفملها غيرها. تعار الله كتاب من 

نحنالزى لضن الحمينة، والوعفلة بالحكمة ندعو بأن مأمورون تحن نعم تأؤيلها. 

الفنحن الحدود. بين العالم، وامعح أمر وهو ، ربناسبيل هو إليه بالدعوة مأمورون 



liititiiim^ثممممثأإخ؛زا اس اش ُاسءدت الإّلأست اثثقأقات 
نطمسأن أو الدين، هدا حقائق نميع أن أحسهن همب وبالش بالمكمة الدعوة من نفهم 

منأوله يمرق لا هلاميا شيئا ضكون غيره■ عن تميزه النحب الحدود ( Jj)jأو معاله، 
إنسانعلى يحكم أن لذلك يمكن فلا غيؤه، عن يميزه ما على فيه يعثر ولا آحره، 

هكذاما بل الله، عند من النزل الدين يكون هكذا وما عنه. خارج أو فيه داخل بأنه 
وتميزهسميته، تحدد معالم من مذهب لعكل بد لا باطلا. أم د^ان حقا مذهب أي ييثون 

إنبه• كافر أو به مؤمن وأنه بمنتم، ليس أو إليه مغتم إنه إنسيان عن يقال حتى غيهمه، عن 
اللهعتط. من منزل دين والإسلام بمذى_،. ليس •^٥ عن يميزه ما فيه ليس الذي الذهب 

سخرأو أنضرها ومن مسلما، كان بها آمن من الحقائق، من مجموعة على مرتضز 

يؤيةلازم أمر بالكفر إنسيان على الحكم فإمكانية كافرا. كان بها استهزأ أو منها 

سمينللدين تكن لم إذا له• سمية لا لأنه بدين، ليس فيه إضمار لا الأي فالدين الدين• 
والأيةالحسعنة؟ والوعغلة بالحكمة الدعوة تكون شيء أي فإلى معالم، له تضن ولم 

وذلكتحريفهم. على وتدل دعواهم، تبيلل المسوحون سملأء بها يستدل التي الضريمة 

مسالله وسبيل [ ١٢٥; ]النحل نتكه نجل إل تعالى؛ بقوله قلنا كما تبدأ أنها 
توحيدإلى دنمة إنها هه٠ رسوله سنة و—ق كتابه _قن البينة والقيم الحقائق مجموعة 

الإيمانإلى دتمة قدره، حق وتقديره حبه إلى دعوة به، الإشراك وعدم تعالى الله 
ومافيه، ييب لا حق الإسلام قينه ما بأن الإيمان إلى دمة وتوقيهمه، وتعنيره برسوله 

١[.١ ٥ لالأنعام: وعدلاه مدقا ؤؤتمتاكلمت،رتائ، فيه ظلم لا فعدل به أمر 

بصيرّْعلم، به وعامل، به قائل، وكل كفر، فهو هذا مع يتناقص فعل أو قول فضل 
أوبالسمهادتثن ناطقا ، فنانا أم ممثلا أم كان روائيا 4 الإسلام ملة عن حارج كافر فهو 

غيرناطق.

تارةفتزعم والفن، الأدب وراء بع^فرها تتستر أن ترهد المسوحة الخلوقات لكن 

4،رشدي سلمان عن الدافعون قال هضذ.ا فنح؟• ألبمب عمل أنه علح، قيل ما نفهم لم أننا 
وليمته4، حيدر ر حيل. عن الدافعون يقول وهكذا الغربية، البلاد _قن الشيطانية آياته 

يفهمونلا حاميتهم بل اياس، حماتمر كان إذا ليعجب، الرء ؤإن البحر. لأعشاب 
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قصةكاتب يكتب أن يعقل هل ثم يفهمون؟ ذا ما شمرى ليت محيا ، والروايات القصص 

؟يقروها الذي ذا ومن ، سيسضها الذي من إذن الجماهير؟ تفهمها لا 
الله.عباد سائر بها يحاكم التي نفسها بالعايير يحاكم لا الفنان بان أخرى وتزعم 

التهتكإل ؤيدعو الكفر يظهر أن ~ مثلا السياسي حق من وليس - حقه من إنه أي 
محيادراليس الكلام ومادام ، فنية أو أدبية ممورة ه وتهتكه كفره علينا يعريس مادام 

لكلإذن فهنيئا قصته. أو روايته شخحسات لسان على يقال ؤإنما مباشرة هو منه 

وبذاءتهشتمه يضع أن إلا ~ محاسبة د^ل من ينجو لذ^ى ~ عليه ما إذ بذيء• حس فا 
iيد^تبها فصياJة أو رواية أو قصة —ق ، يخترعها شخصية ان لم_^ى 

إنماوأنها لؤا؟ محتوى لا أشكال هي إنما الفنية الأعمال أن أيعني هذا؟ يعني ماذا 
يفعلهالذي هو هدا هل صحيح؟ هدا هل Jمصامولها؟ لا بشكلها لذلك عليها يعكم 

هذياطوا متع يبتغيه الذي هو وحده الثذ^ل وهل الفنية؟ للأعمال تقويمهم ث النقاد 

أنله يجوز أنه رائعة ضة مواهب ذو كاتب كان إذا أنه هذا معنى وهل الأعمال؟ 

أنعيرهم ولا ^لمحلينيين يحق لا وأنه لإسرائيل، الأستسسلأم فحواها قصّة يد^تب 

الاعتراضيجوز لا الذي الوحيد الحتوى أن أم فني؟ عمل لأنها فيها ما على يعترضوا 
الله؟أنيياء وتنقمن الله بدين الاستهزاء هو عليه 

هكذافما القيم، وفوق الحق فوق الفني الجمال يضعون الناس بعض كان ؤإذا 
الكذبؤيذم والعدل، الصدق قدر من يعلى الذي ربه بكتاب الهتدي السلم يرى 

ذاك•أو هذا حاء شكل —ق والجور 

شكله.بمجرد لا بمحتواه الشعر على حكم ولهذا 

محلينوابم نمينون. زاؤ ًكل 4( ألمّثوأذهم يثتنهمآلعاون. ؤوآلث*ول 
نعدبن ؤآتتصروأ محتإ آس ؤعم1وأألثبهبودكزوأ ءانوأ يفثئوتنح.ا لا ما 
[.٢٢٧-  ٣٣٤][J؛u،^[،: ظلثوأه نا 

؛وو ءه 



Itiiiiiiitti^^ممتتثممممممتصثءثثثثءثو؛ت[ الاله إش ُاسعية الإسلأست الثماهت 
اتمرجمم؟أين 

\لقبمةْ\ستؤسم

واالرجعيةالقضايا* من قضية _مح الخلاف بها يحسم التي الطريقة بالرجعية المقممود 

أمة.يكونون أناس لكل ضروري أمر العني بهذا 
كللاكتفى بل مرجعية، إلى احتاجوا U بينهم علاقة لا أفرادا كانوا الناس أن لو 

يتصرفواأن يحاولون فإنهم أمة صماروا إذا أما مناسبا. يراه ما عمل أو بقول إنسان 
ما_ق يختلفوا أن الأفراد شأن ومن ، أفراد من تتكون الأمة لضن واحد. جسد وكأنهم 

الأراءبضل يعملوا أن عليهم السعيل من أنه وبما لأمتهم، أو لأنفسهم صالحا يرونه 
بينهمالخلاف تحسم مرجعية على يتفقوا أن الضروري من كان الختلفة، الفردية 

لأمتهم.المثلة هى وتكون 
مجموعةهو ثقاميا العصر بلغة يسمى جاب جانبان: يا العني بهذا الرجعية 

متوارئة،تقاليد صورة _ق تكون قد معتقدات وهي الأمة، تكون التي والقيم العنقيان 
وبالنسيبةالأديان، لبعتس بالنسبة الحال هو لكما د^تب صورة طن تد^ون وقي. 

وقوانثن.دساتير شد^ل .هت تجعلهاالش الحديثة للمجتمعات 

تفسيرهمِهن حتى يختلفون قد الأفراد لضن الأساس. هي هده الثقافية الرجعية 
مبادئتفسير هن عنهم تنوب بشرية مرجعية إلى إذن محتاجون فهم نقافتهم، لبادئ 

بينهم.فيها الخلاف وتحسم الثقافية الرجعية 

لغيرهمكما وبم الأول■ الثقافية مرجعيتها يمثل الذي هو كتاب ذات أمة السلمون 
وأمراوها.الأمة علماء وهم الأمر أولي =^>^<( ١١١القرآن يميميها التي هي بشرية مرجعية 

ثثتزغمفإن مغكز آلأم واؤل آلرسرل، وأطؤنوأ آس أطًعوأ ءامنوأ ءئ تعار؛ قال 
وأحسن-ص ذ'للش الاجرج دآلهوم■ باش ئدبثون محم إن وآلرنوو آش إل همدوه ء سق 

لالنساء:بمها.تأييلاه 
الرجعيةيمظون والأمراء الكتاب. مرجعية الأول، الرجعية يمثلون الذين هم المكاء 

التنفيذ.مرجعية الثانية، 
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الادكتاتوريةالمكومات _قن الحال هو كما مطلقة طاعة طاعون لا الأمر فأولو 

السردع.حق يملكون لا لأنهم 

المرجعيةإل الأمر رد من بد لا كان ال>كومتي وببمن بينهم خلاف حدث فإذا 
العلماء.يمثلها التي اJضت١ب مرجعية الأول، 
الصحيححامعه أبواب أحد عنوان ؤ موجزا تمريرا القاعدة هده البخاري الإمام قيو 

إنأي - رد«. فهو العلم أهل حلاف أو بجور الحاكم قضى إذا ،اباب : الله رحمه فقال 
قيهالنهائي القرار عملي جانب جانبان' له والخلاف ~ مقبول غير مردود حكمه 

شرعا.العلماء يراه ما يخالف لا فرارا دام ما السياسية للسلطة 

أمرادام ما العلماء من غيره برأي ولا حاكم بقرار فيه الإنسان يلزم لا ظري وحانب 
بالإجماع•إلا فيه إلزام لا الاجتهاد. فيه يسوغ 

الأمثل.الوضع هو هذا 
منهالاقتراب الواجب كان الفلروف من لفلرف تحققه المكن من يكن لم فإذا 

الإمكان.بقدر 

يكونواأن ( ٠٢١السكن من وكان ' نافذ أمرها سياسية سلطة للناس يكن لم فإذا 
كانضما العملية، الجوانب _قن ظوعا بأمرهم يأتمرون العلماء من هيئات أو لجانا 

الثاني.الخيار هن.ا إر لجووا الدنماركية، البضائع لقاطعة بالنسبة الحال 

تلكتراه ما يخالفوا أن من العلماء بعض . واقعا ولا شرعا لا . يمنع لا هدا لضن 
المرجعية.الميثة 

يقولواأن أو الخالق، برأيهم يصرحوا لا أن إما هو الثالي الوضع إل الأقرب أن سو 
منبالخلاف اكسريح ضان إذا سئما المرجعية الرينة برأي ملتزمون مخالفتهم مع إنهم 

شبهأو إجماع إل تنفيذه يحتاج قرارأ كان إذا القرار إفساد إل سيؤدي القيد غيرهدا 
إجماع•
الرشاد.سبيل إل والمادي للصواب الوفق والله ^ا 



ارثتأدتالأسلأستياسمجإشس

س«راآق1مم،عاة
 Saلاسهسق\لخ\« _؛\

أأص؟- اسة؟أسمأآأ\ه/أآ 
أكرمليا تعار الله اصطفى لدلك إنسان، بها يقوم مهمة أثهرف الله إل الدعوة 

سهلعثذهِء تعار: الله إر داع السلم والداعية الناس، إر رسله فجعلهم خلقه 

الهمة:مذه ث هه الرسول عن ذائ،_ا وهو ١[، ٨• ليوسض،: ه نهمة عر س، إل اذعوأ 
تمار،الله يقول بما علم عن أى بمييرة، على دعوته تكون أن الطبيعي من كان لذللث، 

الالتزامأثمد دعوته -4، ملتزما يشون أن الحلبيعي من وكان ةئ، رسوله يقوله وما 
الله،إر دعوته تطن لم وإلا أنملة، قيد عنه يحيد لا ، ةبجأ؛زرسوله إر الله أوحى بما 
لنزؤإن ربك بن إلمتق أتزلأ نأ ؤغ ألتنولث يهواه وما هو يراه ما إر كانت بل 

(.٦٧لاuتعئ: منآلغا.ايه يشهك لأس ثنا صر 
بيئةه الالتزام، هذ.ا بمثل - مخلصها ضان لو حتى - الداعية يلتزم أن أصعب ما لكن 

ينزلقأن أسهل ما مألوفة؛ غير غريبة إليها يدعو التي لام الإيشرائع فيها تكون 
العزلةوه،س، يكان لقد ^١ ١١ر ل يدعو أنه يح،مس، وهو الله، أوحى عما فيحيي الداعية 

الإسلاميالحكم جعل سبيل ق - أنهم - الدعاة من وهم - الناس بعص فيها سقْل، التي 
العقليةهده تقيله لا ما بحعل ذرعا يضهيقون بدووا ، الممتغربة أو الغربية للعقلية مقبولا 

محلضان ؤإن ال۵دريحة، النميوص به جاءت، مما كان ؤإن الدين،' هدا تعاليم هن 
هذهمن يخلمُهم رأى ضل تلقفا إر يهرعون لد،لك< تراهم ال1ادلمين، علماء بثن إجماع 

ء

اجتهادا.ويسمونه التعاليم 

هناالإسلامي للفاكر العالمي المعهد نفلمه إسلامي عربي مؤتمر وجدت-ق لكنني 
منه،أحطر آخر انحراف إلى الناس بعيس عند أدى الانحراف هدا أن المتحدة، بالولايات 

بعحسقبول سبيل  'ي- أنهم المزتمر هدا ه شاركوا الدين بعيس أقوال من لي بدا فقد 
والمعتقداتالأفكار من لها لازمأ يرونه ما معها يقطون بينوا - السياسية الغربية التقاليد 
٠الإسلامية الدولة —ق السياسية لكددية مكان إيجاد سبيل ث أنهم. ذلك ومن الغربية، 

أحدلا ؤيقولون الحق أنه يعتقد بما شديدا استمساكا يظهر من ضل يدمون صاروا 

إنكيقولون فكأنهم الحقيقة. يمتلك . بالحللق بعضهم يسميه الذي ٠ تعار القه عير 
حطا.على أنت وتكون صّواب على يكون قد أنه تعتقد أن بد لا بالأخر تعترف لضي 



بحوص- ساشراص - ،مالأته - سيرته إعريسا جعتوشيخ !ثثأثثتثتءأتإئقإثءممثممث:إوإوث؛ثثثثثأتتت 
والأمورالاجتهادية، الدينية الأمور مجال ِق يقال أن يم،كن هدا إن الأخوة: وأولأء قلت، 

مجالفلا الحق، أنه ما أمر على القاطع الدليل قام إذا أما الرأي، على البنية الرذيوية 
اهل. معنى د^ان ؤإلأ الدنيا• أّْور من أو الدين الأمور من لكان سواء فيه لكفحكيك 

-الطبيسة العلوم محال عير سن - الحقيقة بنسيبية والقول >، الحقيقة بسبية الاعتقاد القول 

الاجتماعيةمسيكلأتيا من كثير تعد الش الحهليرء الغربية الحضارة امرامحن من هو 

فلانسبية، قيما الخلقية القيم يجعل الذي هو الحقيقة بسبية القول إن ليا. أعراضا 
بأييدمه أو فكي غير أو خطأ إنه آخر إنسان سلوك عن يقول أن لإنسان لدلك يحير 

)الميلعبارة الجنسي( )الشدوذ بعبارة يستبدلون الأن صاروا وليلك الدم. أنواع من نوع 
إلميلها يكون التي المرأة أو الرجال إلى ميله يكون الذي الرجل إن أي الجنميى(، 

بمفرق لا الأخر، الجنس إل ميلهم يكون الذين، والنسا، كالرجال هما النساء 
المعاملة.—M تفرقة هنالك، يكون إلا ينبغي لأللث، اليلم. 

البأنه أجرم ألا ينبض بالأخر يمونه ما قبول مميبيل ق - أض، ذلك معنى هل لمم وقلم، 
ومذ.موم؟باطل الثمرك وأن الله، كلام القرأن وأن الله، رسيول محمدأ وأن الله إلا إله 
نعمالحقيقة. امتلاك، بعدم القول إليه يودي الذي هو هذا ولكن عاقل؟ بهذا يقول هل 
لناجعل أن علينا الله نعمة من لكن الحقائق، طل يعرف، تعار الله غير أحد لا إنه 

عليهاتعتمد والتي تهمنا التي، الحقاثق بعض معرفة إر سبيلا النافم،م البشر تحن 

سبحانهمرصاته نيل  'يشرطا بهسوابها اليقيني والأيمان بها العلم وجعل حياتنا، 

بهااليقم، جعل بل ١[، ٥ لاو>جرات: ئرثابوا4 لم ثم ورّوه، باش ءامغوا الذئن آلنؤبثورنث> 
يثابمتئاؤْقاووا ما-؛روأ لنا بأرتا ؛تدؤيتل ابنه مهم ؤؤ-جعلنا إف، للأوعوة شرطأ 

لالرعل؛ئ'آ؛■ثونثو0ه 
وارتيابيقضي على مبنيا يكون أن يلزم لا معه وسامعي، للأخر تحملب، إن وقلم، 

الحقعلح، أنني موقن وأنا يخالفنى من، إل وأحسن، أتحمل أن يمكن بل، عندي، فيما 
لم١^^، م، بمهخمّآق الكفار: بعض، عن، تعالي، الله يقل، ألم باطل،• علح، وأنه 

■محبآق إن وممسطوأ يحمدهم. أن دنتركم زن ■ءئرحور ؤلتّ آلذلن 1، نفطوكم 
٨[.رالتنت: للنقسمبينه 



ثثئئثئ1ثث1ث؛أثثإثممءممثثثثتثثئ11ثث1ثئثث1ثث؛ثثثئئوج 1111؛!ثاس ُاسءوةإش الإسلأمء ^ ٥١٥٥١
الملأغاثداصت »لإهي/\ 

إدييصت1دكتورجع1نرضخ كنمص 

بازابن عبداس بن عبد١^٥>!^ اتقيخ يماست وتعقيب 
أ'-؟اه•\دهجة ص اقعده \دهئ ي الإهيناسة اقوهبة يجله 

اثدكتورحصئراقال 

مهمة■حصر قد تعال الله فإن وبعد؛ أعمالنا وسنان أنفسنا شؤور من بالله أعوذ 

عته L»J^عإينح آلتنولأ وأطعوأ آس أطينوا فقال؛البلاغ 4 ه؟ب الرسول 
آلنأ؛ثيمآتنغ إق" آلرنوو عل وما ثهثدوأج ئْبينوه ؤإن تاحملثز وعننطم ماخمل 

بثنوتعار سبحانه أنه وكما كثيرة، أيان، 4 العني هذا الله وكرر [، ٥٤]النور: 
الضى الهمة بهذه يمهل لا وما الهمة هده نتائج أيفيا له ببن فقد مهمته فخءب للرسول 

التيالهام هده بعض عن موجزة كلما)!، 4 لتكم أتكلم أن وأييد ' بها ه نفيثيغل 

الكريمالقرآن 4 وتعال سبحانه الله ذكرها كما البلاغ بمهمة تتمعل 
الأنبياءحملي يتتبع داعية كل مهمة وبالتالي فقي الرسول مهمة دامت، ما فأولأ: 

أنالداعية على فينبغي البلاغ 4 محمعورة الهمة هذه داست، ما والسلام الميلأة عليهم 
أنرياضما بها يستمميلث، وأن منها، ينقص ولا فيها يريد ؤإلأ هي ضما الرسالة يبلغ 
وتعار.سبحانه الله 

فذلكالناس قلوب 4 الأيمان بدحل أن مهمته من أن يقلن لا أن ثانيا؛ عليه ؤينبني 
البشر،من لأحد أو لداعية أو لنبي يتهمكه ولم به وت،يار سبحانه الله تكفل قد أمر 

عملهنتائج يرى أن يريد عجول فالأنميان ، حداان الأنعلى ميم، مما هذا ولكن 

يحعجافالأنسمان والوافقة التقليد حد_، على مجبولون القطا د^.آسرابه قيل يكما والناس 

فإذامثله يكونوا لضي يعيدوه وأن الكلام هذا منه يقبلوا أن كلاما للناس قال إذا 
ماتناسبا ضي دعوته 4 هو يغير أن على والجن الإنس ثياطبن غره هذا يفعلوا لم 

فقال:هزلا، أمثال من رسوله حذر وتعار سبحانه الله فإن ولذللث، هم، عندهم 
خلةؤإدالاقدوك غمئ ظئا إصِمى ان.تيا سثوثلث،ضمى ًكادوأ ؤو1ن 



جسوشيخبمريس.سرص-سالأمم-ساشراص-بموصثإ1ث1ثئث11؛ثوح1ثأثثئثممثثثث؛إثإإأإ1ثثثت 
 Qنينزٍلاذص فبلا.إدا دى إمز تن»كئ كدث ٥^٠،^ أن لأ 'فذ

وتعالى:سبحاص قوله [، Uo-Utرالاسرا،; وص2راه عااء؛ئا لك يد لا ئم ألننات ذيئن 
والكفارالباْلل دعاة لأن وذلك الأهمية، غاية كلام-4 هذا حبة4 لاقذوك ^ثإدا 

أهواءهميناسب بما فسره أو الدين أول أو غيرهناك أو هتا غير إذا بأنه الداعية ليغرون 
منوأمثال١م الستشرفن فإن واقعنا -ق الأن يحدث ما وهدا ؤيعفلمونه، يحبونه فإنهم 

إلىيعمدون الدين الإسلام إلى كسبتي أو الدعاة يمدحون ما كثيرا وغيرهم الشيوعين 
الدينيجعلون بأنهم ويصفونهم العصير وفهم الأفق بسعة فيصفونهم التغير هدا مثل 

يغروهدا وكدا ضدا وبأنهم متحررون وبانهم أذكياء بانهم ؤيصفونهم يسرا للناس 
مافكل حد عند يقف أن التحرJف لمدا يا)ايد30 لا وهم التحريف ه فيتمادى الإنسان 

ؤو}نعنه يرضوا لم لأنهم تح-ريف-ا منه أقل هو عمن عفلموه أضمر إنسانا وجدوا 

يؤيدونالض الغاية هده ؛، ١٢٠ل١لبقر٠؛ ما|يمه تتح حى آلنفئرئ ولا آلئؤود عتلث ترمى 
فإنهِؤأئ الرسول زمان ف حدث قد هدا كان ؤإذا إليها، يصل أن الداعية للإنسان 

بأنالدعاة على يضغطون ما كثيرأ فيه النحرضن وإن الجتمع إن الأن، عندما موجود 
استجابإذا أنه يظن المخلمن والداعية أهوامم، يناسب بما يؤولوه وأن الدين يمسرو١ 

دعوتهويةبالوا وتعالى سبحانه الله لكلام يقبلوا لأن يدعوهم مما هدا فإن لكلامهم 
^j،Jالذي الخيالح الأنسان أن له ؤيبين ههقز الرسول يعذر وتعالى سبحانه الله ولكن 
هناكيعدل أو هنا يغير بأن عليه يقترح الذي وأما أليه أنرلناه الدى هدا ييكفيه المدى 
لرسولهوتعالى سبحانه اله يقول ولهدا أبدا يستجب لن فإنه لدعوتك يستجيب لع^ى 

وثوشآءبثاتوج قتأتيم ألشنأ؛ ذ نلما الأزضرأن ق ئققا تققغآ Tتثطلنغ^ن ثإن 4; 
4قك، كما ولذللث، [، 1٢٥الآنعام: آلجليؤيتزه من كؤزأ قلا آلهذكاج عل لجنعهم آس 

الالتي الإسلام أحكام من بلمحتير ممبرا يضيقون الناس من ئ—٠^١ رأينا هذا عصمرنا 
لأنالحمين الزاني وبرجم الزوجات، بتعدد يضيقون فهم العحسر أهواء مع تتمثيى 

معيراؤيضييقون المسوة من أنها يرون الحدود كل بل القميوة من هذا أن يرون الغربيثن 





بموص- ساشراتع - سالاص - سيرتي أدريسا جستوشيخ ^ممثثتثز٦٠ذإl٤إثث^؛ثث!^ttإث^ثثثثثثt^ثث 
خق1ثز ^٥ ؤ1ظث [، -٢١٢٢نالناشية: يننننجه عمر ك، ؛دْفث0 
بشرأي مهمة من وليس الرسول مهمة من ليس الله هدى إن [، ٩٩ليونس: •ؤبينرنت%ه 

[.٥٦]القصص: سدثا»ه نزأحمثوللإر1سيمى بلى ^ ؤ\ةل1> داعية وأي 
اليقصنا أن وجل عر وأساله ولعكم لي وتعالى سبحانه الله وأستغر هد.ا قولي أقول 

اللهورحمة عليكم والسلام اجتنابه، ؤيؤزقتا باطلا الباطل ويرينا اتباعه، وييزقنا حقا 

وبركاته•

باز:بن الله عبد العنينبن عبد / الشيخ سماحة قال 
تبعد أما ، الله رسوله على الله وصملى لله الحمد الرحيم. الرحمن الله بسم 
عصركل ق داعية كل تهم التي الطيبة الباركة الكلمة هده حميعأ سمعنا فقد 

_قكلامه الحقيقة و_ق ، إدؤيس شيخ جعفر الشيخ أحينا من العممر هدا ؤ سئما ولا 
السيالةهده مثوبته، _قن الله وضاعف حيرا الله جراه وأحسس وأحال أمعاب وقد محله 
ؤإرشادوالايضاح والبيان البلاغ وهما الداعية ومهمة الرسول مهمة وهي عليها نبه الش 

اللهإر هدا ؤإيثاره الحق وقبول القليب، ه النور وشدق المداية أما له. حلقوا ما إل الخلق 
قدعفليمة ممسألة الحقيقة _قت هده الوسيول إلى ولي،س الداعية إلى لمس وحل عر 

وربماله يستجعج، لم إذا صدرا يضيقون اكعاة من كثيرا فان عليها التنبيه —ق أحسن 

والسلامالصّلاة عليهم الرسل شأن هدا ولمس الصبر وعدم الأفق لضيق فتراكوا يئسوا 
علىنبيه الله نبه وفد الحرن. وعدم اليأس وعدم الصبر أحلاقهم بل أحلاقهم من ولا 

والسلام،الصيلأة عليه برسوله يتأسى أن باكاعية فجدير والسلام الميلأة عليه ذلك 

أحلومن الناس، هداية _قت الرغبة أحل من والتحريف التغيير يحدر وأن حطاه يتبع وأن 
ثذلك، على الله نبه وقد ، جدا وحطير عفليم باب وهدا يقول، تا موافقتهم _مح الرغبة 
عمْعتغا إلٍك أوحهثآ عزآلذى ليمتثونلث ْفادوأ ؤوإن معتم التي الايات 

إدا. محلا ثء إمز َتنْغئ كدث كن ثبمك أن وثولأ . خة ^1 
[Uc-Urلالإسرا،: َمناه عيا ك ل'محن لا لإ وتينزآشات نينو،ٍْ ًلآذدص 



؛٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اممه إني واثدعوة الإسلأسس 

وللدعاووالسلام المعلاة علمه Jرسوكا المقلم والتنبيه العقلية العقلة ضها الايات هده 

آسوككن هدنهز عتتئ ^^٣٧ وعلا جل الله رسالات يبلغ أن الواجب وأن بعدء، 

سيث1ءههدى T_ قلتكن أحست من يدي لا ؛، ١٧٢لالبمرْ: مت تهدى 
إنقولما من قريش فعلم، وما الناس مع ةء1ب للرسول جرى ما ومعلوم ؛ ٥٦

امرأةأحسن زوجناك _،c ؤإن ، علينا سوئناك قس، وإن ، وكذاكدا للف، جمعنا شس، 

ذلكفأبى يم يسجيب، ولعله دعوته عن ؤيصيرفوه به جاء عما ليم،اووء، ذلك، ضل الخ... 

علىيخفى لا ١^۶٠؛ أذاهم من أهيابه ما أمعابه حتى وتبليغه ولرأ،دادء، دعوته —ق واستمر 
شرهممن وأتجاه منهم الله فخلحيه قتله على عزموا ثم مكة، هت - بالمهيرة علم له من 

منغيرهم وأذى اليهود وأذى النافقاتي أذى على وصبر ايجرة دار إلى واسمل وكيدهم 
أنالقمعود حرمه، ونمير ونبيه عبده ونمير طلمته وأعلى دينه الله أفلهر حتى أمثابم 

التحملمن هم عني. يكون أن وجل عر الله إلى الدعاة على الواجب وأن واضح أمر هذا 
إلىالحق واييمال التبليغ من أرادوا ما إلى الوصول من يمكنهم ما الدعوة على وانمعبر 

هوحن. الله إر الأمر ذلك، ثم اب.ى من والسلام الحيلأة عليه به جاء ما وبيان الناس 

V لالرعامغذته اشث، ؤإئت1  :J ،فمهمتلث،هاد، أنم، أنما مرشو أك إنما مبلغ أت إنما ؛
[.٥٢]الشورى: ئنتقممه يرط إل ليلى والبيان البلاغ 

ث١٩^Jقئالآ آس وكز ■>و}با ثئالوأ نم بمفمحم كمروأ آلذين آثد وود 
ءاعتئمِؤزن ياونهتدس. وهوأعلز سبيه عن صلا بنن هوأعام رثلفءِيرا مويا آس 

إثُصمك وآص؛رؤنا حمللْنيث. لهو وين'محرم يب-، عوقبتم نا بمش قعابموأ 
الفالمؤمن ؛، ١٣٧-١٣٥]النعل؛ ئنطرورئه صيو،نئا ق ثلد ولا عليهم •محرز ولا 

إذهُتعلم يجخآ سبحانه؛ فقال ا هن. على خه نبيه الله نبه وقد يتينعايق، ولا يحزن 
ولقد'يحدون. آش بئايثت آلظننين ولتكن محكدتوئلك لا دإِبلم كحزئلئ،همى 

لكبنيتنجدل، ولا ئْترئاج أثغهم حى واوذوأ نا؛دئوأ عق يىسمن,أ يتلك بن رنلآ "كدبث 



بحوثم- •عاضراته ستالاتع- — جسرثهخبمريأسأسيرته ثإإئ!ثثث؛ثإأو^^^أثثءئتءثثت؛إ؛ثتث؛لث؛؛ثثثث؛ثث 
ولايحرن ولا يتحمل فالداعية ، 1T-.؛VT،؛; l[L»jS؛آلنرساإأرك>ه تبإى من جآءلذ لقد وس 

منالأذى من يصيبه قد ها على صبورأ البال واسع يكون ولكنه أجلهم من نفسه يهلك 
لمعاما خمسان إلا سنة ألف قومه على السلام عاليه نوح صبر وقد ذلك وغير سخرية 

محدمحضلن أئث دع إق ؤواور> اليه؛ أوص حتى وحل عز الله إل يدعوهم وهو بيأس 
عليهمدعا حيننذ [، ٢٦نموي: نفءلودث>ه كائوأ بنا ثتتيس قلا ءاس مد س إثُ مذبلى بن 

خيرلا لأنهم [؛ ٢٦توح: دئاتاه آلكنلهرئن من الأوض عل ثدو لا تت توح بقوله؛ 
فلاالملام عليه نوح عمر د^ما عاما حمسبن إلا سنة ألف عمرت فلو ذاك بعل فيهم 

بالحزنؤإما يتابيونه لعلهم ليرضيهم ١لتحريف بالتغييرأو إما يبتلى شد فالداعية تيأس 

مىبالله والعياذ باليأس وإما الكلام عليه يشق حتى والحرج الشديد والضيق العفليم 
ولاانحرفوا قدا العصر هدا —ق وهم منهم فائدة لا فيهم حير لا هؤلاء ويقول الدعوة يدع 

يديمخالف لأنه غلط هدا وكل الدعوة ؤيدع ؤتلسر هدا عند فييأس هداية شبلون 
وليصبريتحمل وليكنه مضايقة ولا حرن ولا يأس فلا والملأم الصلاة عليهم الرسول 

تثلثونلا اادiن أدز1ئ ثئغ ولا الأمرفاتنها من ثممحعؤ عق حنلثلث ه وعلا؛ حل قال 
قدوآس نغمز أيلئا، بنصبم آلئلمنن ثإن فبماج آس بن عنك بموأ لن إم ©؛ 

بياندون لأتباعهم ولا للرسل شيئا أبقى ما وعلا حل فالله ، ١[ "٩  ١٨]الجانية: 
ولافاتبعها بين واضح شيء أى الأمر من شريعة على جعلناك ثم الأمر لؤم أوضح فقد 
بعتصاتبعنا إذا أنهم ظننا ولو أهواءهم نتبع أن لنا ليبس يعلمون لا الذين أهواء تتبع 

سبحانهبيده فالأمر شيئا أحد من عنك يعنوا لن إنهم وساعدونا وفعلوا فعلوا أهوائهم 

أقوىلكانوا ولو يشاء من ويحيل يشاء من ؤيدلك يشاء من ؤيعر يشاء يتميرمن وتعالى 

الحقوينصر كيدهم ويبحلل قواهم يبطل أن على قادر فريك الأرض ظهر على من 
يخفيولا قدير شيء كل على فربك الحق أهل ضث ومهما قواهم كات مهما عليهم 

وجمعواوغيرهم الأحابيش من تجمع من وتجمع قريش تجممتا اذ الأحزاب يوم جرى ما 
آلافوعشرة الأف، عشرة السعير أهل ذيكر فيما قواهم  Ji^،JL؛حتى جمعوا ما القوى من 



♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ء littttttiiii:تتثثئثثأثثثئث*ممتثئثتإت؛أأثث!ثإثإثثثأئئأثث؛وج اس اش وايوهوة الإسلأمء اممتاهت 
مدةالدنية وحاصروا اللينة إر توجهوا ألاف عشرة عظيم الوقت ذاك _ق شان لما 

زادهمبل الومنون حرن فما ، الشديد الضيق من حصل ما الدينة على وحصل ظؤيلة، 

النميرللم،سلمثن الله ير ثم ائر البصّوضعفاء المنافقون بدلك وضاق وتسليما، إيمانا 
آلأبينمه آدكروأ ءانغوأ الا~ئن ^،٢،؛ سبحانه: قال كما وعلا حل ء عند من والتأييد 

0بمبمدا ينعلون بما آس دمثان ئروناج لم وجنودا لمحل علقم ^ازتلئا جثوي جآءككم إذ 
آيٌتاجرآلملوب وبلنم؛ا آلأبننر ياعن ثإذ منكم أتفل ومن من جاءوكم إذ 

٩-لالأ>ابً شادأدابم ظبو\ آلنومثوث خالكآتي آلفثوثأ. لأس وتفقون 
يقتلواولم شيئا بمييبوا ولم ورجعوا زلزلمم وتعال سبحانه بيده فالأمر [، ١١ 

بتيوقعه بعد عليه انفنق الذي الجرح من معاذ بن سعد إصابة من حرى ما سوى أحدا 

الناسانصرف ئم الكفار من واحد وقتيل السلمين من واحد قتيل فيها وصار 

قوياآس ث ١٩آلنومينن آس وكز ح؛راج يثالوأ لز يقينيم كعروأ الاءل0 آس ٌ* 
[.٢٥ضناه 

المشرطانظاهروا الذين قريظة بتي إر بالتوجه أصحابه فه الله رسول وأمر 
وحاصروهموأصحابه محه الله برسول وغدروا عهدهم وحانوا المسلمين حرب على 
الرجاليقتل بان سعد وحكم ُمحقظب معاذ بن سعد يمحكموا بان بعدها رضوا مدة 

وقسمتوقظوا سعد حكم على ونزلوا الأموال، وتقسم والنساء، الذراري ؤيسبى 
الدلائلومن الله آيات من هده ظمسلمثن، سبيا ونساؤهم ذرJتهم ومعارت أموالأم 

ولأهلوللمجاهدين وللدعاة الأمر هدا أول وقعت التي للموسين القه نصير على العفليمة 
اللهوصلى والمدى• والتوفيق البصييرة للجميع الله ونسأل ذلك. _ق وعفلة عبرة العقل 
وزادهفيه وبارك حيرا جعفر الشيخ الله وحرى وصّحبه• آله وعلى محمد نبينا على وسلم 

وهدى.وتوفيقا نعيما ؤإياكم 



بعرص- ساثراص - •مالأته سيرته ادهس؛ جسرثيح 

اترحيباثتيؤة عاتم 
/ا"أ٩\أ ه/ K؟-؛\ لأو\هعدة  ١٢الآرس\، الإهيلاسق شه\ذقك\ة 

ودسوثنفقد وضيقه، علمه سعة بحسمب لضيق أو ضه وعسس الذي الإنسان عالم يسمع 
سءمينعالمحي  'إبعلمهما عاستي يكونان ثم واحدة، قرية بل واحد، بلد ف شخصان 

وسعته.العلم يؤع ثن الاخملأف من بينهما ما بسبب وسمهما لوعهما ثن الاحتلأفا غاية 
منهاقدر له توفر للعلم أسبابا له تعالى الله ييسر ثم جاهلا الاسمان يولد 

يظنونثُ اتهص5م بطون من تعال: الله، قال أكثر. علمه أكبركان 
هد١لكن [. 1٧٨اكعل: ٥^٠؛ والأهئدة والأتصر آلثنع محم وختل نتئا 

تء^سمبلأن تحتاج ولا عقله، بنمو داخله —يمن تنمو التي العلم بدور ومعه يولد الأنهسازت 
انه،يمجأو ينميرانه أو يهودانه فأبواه الفعلرة على يولغ. مولود ضل لأن خارجه من 

علىالله أنزل ما فضل جدعاء؟ من فيها نحسون هل جمعاء؛ بهيمة البهيمة تولد كما 

T_يكرث حيجئاج ( JijUوجهلك ؤداث»مح الفطرة. هدء 4، - وجدور أصّل له علم من رسوله 
ججذبمسمحسمحصلأ

لالروم.-آ؛•محنلثوزه 
منضكل والذوقية. والخلقيت العقلية البادئ وأصول الدين أصول يشمل علم وهو 
الفطريالعلم هدا من حفله لكان خارجية عوامل تييدرها لم نقية هد<ه بفطرته احتفظ 

رسوخا.ألمحتروأشد 

والعقل.الحواس i الأية هده ثن الديكورة بالوسائل العلم يييختسب الأسان إن ثم 

أوخالقهم من مباشرا علما الأنبياء يعلمه ، تعار الله من وحى هو ما وأشرفه العلم ومن 
الأنبياء.بتبليغ الناس سائر ؤيعلمه ، ملأثع^ته بوسماطة 
تعار،الله عند من والنزل والمحيحسب الضحلرى د1للف من مستتخرج هو ما ومنه 

والتأمل.النتفإكر بLديحترة الأنسان يستخرجه 

وبحلمهر تعا بنفسه ^علم اطهإرالأه، خلق أحبر ^رالاه 
خلقه.مماثر من أحدا لوت لم ما ائله ووس-العلم أسباب من وآتاهم ، أحدا لوت لم ما 

جرمولا ، وبخلقه به أعلمهم كان حرم فلا ، الله إر الله رسل أحب هو ة؛ه ومحمد 
عالم.أرحب فيه يعيش الذي عالمه كان 



؛ءعئممثث1؛وئاممثثثتق11111111^^1ت
اعإبل الإمكان في تيس بل 

أو، أسبابها أهم أن سقت أشك لست ليكننى سعيدة، المحنة هده أسباب يكانت ربما 
يمكنلا إنه تعالج، أن يمكن علة لذلك فهي بالضيور، تتعلق عله أسبابها، أهم من 
علىالمقدرة عدم أو الكسل أو الغباء على ْطبوع إنسان المعاصر العربي إن يقال أن 

ذلك.نقيص يثبت ما الشواهد من فلدينا ! كلأ المتغيرات. ومواكبه الظروف مراعاة 

باشارتكممنها طرفا ذكرتم الش المشكلة إنها التحيور، سن تضمن المشكلة لكن 
الأخرطرفها أهملتم ثمكنيكم لكان، مما أبدع الاصتكان —قت ليس بأنه الاعتقاد إلى 

الأوربيونعلية مما أفضل بالامضان ليص بانه الاعتقاد -أعس عللنا علة الأن هو الدى 
والأمؤيكان.

علتنا.إذن هما الت۵دورين هذين عن الناتجان والتقليد الجمود 

_قنكيلك يكون أثى لكن ومكان، زمان لضل صالح الإسلام إن نقول إننا 
واقنممادأ،وسياسة جغرافية ومكانهم بزمانهم عارفين به العالمون يكن لم إذا الواقع 

المطلوبوليص ومكانهم؟ لزمانهم بالنسية أسلافهم كان كما ذلك وغير ولغة وفضرا 
منيلم الدى المثقف معرفة هو وإنما البشر، طاقة فوق أمر فدلك المختص، معرفة هنا 

٠•

عرضعلى ؤيعينه عصره، أبناء مع التواصل من يمكنه إلماما بطرف، مهم شيء كل 
بالعلومسميثن زملاثه كسائر قادرا ؤيجعله بل ، وموثرامغريا عرصا بضاعته 

بعيضيكون لماذا واستغلاها، تسييرها وحسن عحيره مؤسسات معرفة على الأخرى 
يكونواأن على قادؤين والسياسة- الاجتماع علماء من -ودعك المهندبن أو الأطباء 

الإسلامية؟بالعلوم المختصون كيلك يكون ولا إعلام، أو خارجية أو داخلية وزارة 
المعارفعن منعزلة الدينية العلوم دراسة تجعل الني الدراسية المناهج هو ذلك ست السبب 

حاشاه،الإسلام، دين طبيعة ه إذن ليست فالعلة العحدرية والموسمسات والأفيكار 
بعتسولي ، علاجهايمكن علة وهي الإسلامية، التعليمية المؤسسات مناهج تقت - ولكنها 

تفصيلها.مكّان هدا ليس ، بشأنهااقتراحات 

إذاالمستقبل لمتغيرات وموجهه وفعالة حاصرة الماضي ثوابت تكون أن ف أمل لا إنه 
الحديثة.الدولة مؤسسات ثن وفاعلبن حاضرين بها العالمون يكن لم 



بموثه" ساشراص ~ سالأتم ■ سيرته جمموثيخإدري،س1 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦إه^^^إإوإوإوإوووووثوثإثثثوأثثوإث 
قعدتالتي والآمريكان~العلة الأويوبيون عليه مما أفضل بالامكان العلل-لمس علة أما 

ولاكانوا إليها الدعاة لأن جهيد، وجهد ْلويل وقت إلى تحتاج التي فهي ' تقعد ترال ولا بنا 
ترين.لقد والمعلمين والأسماتدة والح،.حف|ان والأدباء الرأي ومائة المياسة د^يار من يزالون 

مالفا1دارسوالحامعاتوواماسمم.
■حقيقتهاعلى للأجيال نندم لا هوعليه ما على والجمود الغرب تقليد إلى الدعوة هده 

نتقدمولأن عص،رنا نعيش لكي ت لنا الوحيدة الوسيلة مي أنها على تعرض ؤإنما هده 
يبقىأن أو عصره، خارج يعيش بان يرضى الناس من •ومن الغربيون تقدم كما ببلادنا 

وخافه؟إعلى 

العسيرمن ليس وأباْليل أوهام على مبنية والتقليل الجمود إلى الدعوة هده لطن 
يقال-4،أن يمكن مما لضن ' عليهاوالري• تحليلها مكان هدا ليس ولكن كشفها، 

حرايكون أن يمكن لا للغرب المقلد لأن موتها، جرثومة تحمل دعوة إنها عجالة 
منإن ئم وسجعونها، الغربيون بها يعتز التي القيم من والأصالة الحرية أن مع وأصيلا، 

غربيةوتقاليد وعادات ثقافية ملابسات من لكان ما بين التمييز عدم أباطيلها أكبر 
وأنهايتجرأ لا طل الغربية الحضارة بأن يدعون التقليد دعاة إن التقدم، هدا صاحبم، 

الاجتماعيةتقاليدها وبكل والفنية والأدبية والفلسهفية والتقنية العلمية مكوناتها بكل 
أن.قاما معاصّرايكون أن المجتمعات من أراد لمن الميسر حضارة هى السياسية ونعلمها 

تاركهافيكون جعلمة تترك أن ؤإما ، متقدمامعاصرا بها الأحد فيكون جملة توحد 
مثليرى كان زمان عليه مر إنه محمود مجيي، زكي الأستاذ يقل ألم متخلفا، صعيفا 

مننكتب ...وأن أنّ علينا فيجب نتقدم لضي أننا يعتقد لذلك وكان الرأي، هدا 
احسانطه الدكتور بهيا شبيه قول إر سبقه وقد يكتبون؟ كما إلى اليسار 

حتىشيء كل الغربيين من ياحدوا أن إلى قومة دعا الدبى أتاتورك إليه وسبقهما 
منبد>يهة يكون أن كاد حتى وانتثير ساد الاعتقاد هذا ثم إ بهلونهم _قن التي اليدان 
يتحرجونوجعلهم المسمبل، التفكير عن كاد أو الماس فأقعد العربي، العقل با_هيات 

الحضارةعنه ترضى الذي النؤخ من كان إذا إلا اللهم ب'-اريخهم' صلة له ما طل من 
—حتىلأنفم،هم المفضرين من كثير رضي أن ذلك نتائج من وكان ١ وتعْلمه الغربية 
يظلواأن الله— رحمه —عليه محمود تجيب زكي كالدكتور منهم، الفلمهفة أساتذة 
دعتوكما ١ عنه ومدافعثن الغربي للإنتاج وشارحثن ومترجمين دارسثن حياتهم طوال 



itiiitiitiii^^^ثممصئئئصئأثممءممأصوآ؛ا اس الى واثدعوق مأسلأست اممتاهت 
رفضوامحصل مLكوJاJها ببمن تبميير غير من كلها الغربية الحضارة أخد إر الفته هده 

الدعوةصنو منه شيء إر الرجؤع إل الدعوة عتبروا وا ، ميكوناته بكل كله التراث 
تكونأن وبين بينها حال حادا اشياما الأمه انقسام ف سببا هدا وكان التخلف، إر 
ْتواديتتيمتعارضتين أمتثن إر انقسمت هي إذا تنهiض أن تستحليع لا والأمة ، واحدة أمة 

[.٤٤]الأنفال: وولأ 

 Uلمخؤج؟ا

~ذكرنا ~طما معتمدة غربي هو ما لكل الغبي التقليد إل الدعوة كانت إذا 
بابسقت الأول العتبة محان التقني، العلمي الغربي التقدم أسباب عن باطلة دعاوى على 

الخرج؛
ؤيحسنقؤية، منطقية وحجج علمية بأدلة مفحيلأ كشفا الدعاوى هده شف ك~ 

يمحتيرايكتبوا محقد أنفممهم، الغرييون والفد^رون العلماء يقوله بما هدا ه يستعان أن 
المجال.ثهدا 

الغربيونيقوله بما ابميا فيه بستعان ، منمعفا علميا تقويما الغربية الحضارة قؤيم ت~ 

ومثالبها.حضاريأ مرايا عن أنفسهم 
والعقلية.العلمية المستويات مختلف تراعى إشاعة الناس بثن المعرفة هده إشاعة م ث~ 

والاختراع،الكشف أهل من يجعلنا توطينا والتقنية العلم توطين على لعمل ا~ 
التقليد.إلى الدعوة تلك فيها أوقعسا الش الدائمة التلمدة مستوى عن بنا وينهدس 

المدرسي:أو الجامعي المستوى على ضان سواء التدريس مجال ق و-~ 
المستطاعمحير والابتعاد الأدلة على تعتمد بط-ؤيقة ضانت~ —أيا العلمية المادة قديم ت— 

اليحتة.التقليدية الطراثق عن 

أورأى من أكثر الدارسين على الأستاذ يعرض أن يحسن اكفلرية المساثل ق -~ 
علمأو الاجتماع علم -ق المدارس بين الخلافات على يحللعهم وأن مدرسة، من أكثر 

ء

لبيض.بعضهم الختمسمن نشئ وعلى مثلا؛ النفس 

آرائهمإبداء على يشجعهم ئم عليهم، عرض فيما هو رأيه عن الأستاذ مم يعبر ~وأن 
عنده.مقبول غير شوه كان لو حتى منهم ينتقد أكبرلمن درحات ؤيعحلى 

يخيفدمجيالسا بها~ إعجابه ك.ان ~~مهما الشغحييات تمجيد الأستاذ يتجم، ن أ~ 

عليهم.الاعتراض أو نقدهم من الحللأب 
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اتجتسياثشذؤذ على أصواءمرأذي\/ت 

١٤١٣القعدة دآو السبيل ساو جربدة 
الناعسو\ن نماشا أثارت الجنسعى السدود عن دفاعا بواسنملن أصمت التن التظاهرة 

القرآنيةالإجابات السلم للقارئ أقدم أن رأيت لدلك، وحطرها الظاهر٠ هذه طبيعة عن 
الذلاهرة.هذه عن الدافعون أثارها التي والدعاوى والشبهات الأسلة بعض عن 

'"جيناتهم فهو.L، به ولدوا أمر هذا ميلهم أن الانحراف هذا أصعاب دعاوى من - ١ 
هذهاخترع من أول كانوا لوط قوم بان يخبرنا لأنه هذا يكذب القرآن لضن وطبعهم، 

إمفمآدلل،يلن مت احد من  ١٦:س-قكم ما أشحسة ائأتون ؤ تعالى؛ قال حشة، الفا 
فلو، ٨[ ١ ٨- • ]الآعراف: منرفوتاه قوم أثن تل، آلبمآءج دوب من فتوة آلزخاو صإلأ 
فلاطبيعيا اليل أصل كان لو حتى فعله، على تعالى الله ذمهم نا طبيعيا أمرأ طانم( 

طبيس.أمر هو بفعله المجاهرة أن ضرورة يعمى 
بهياالاستخفاء مرحلة من ينتقلوا أن يؤيدون اليوم الشاذين هؤلاء أن وكما ٢— 

قودادودت> آلثبتل ؤؤمم؛لئون لوط.' قوم فعل فكذلك ، به المجاهرة مرحلة إر الأمر 
ألاهو اليوم الميل هدا أصمحاب به يطالب ما كل إن [، ٢٩لالسضاJوت: آلمتهمحكزه واديت5م 

عاديثنأناسا بحالمم مجاهرتهم رغم يعدهم وأن بأمرهم، للأستخفاء المجتمع يضطرهم 
ثوالعمل والاحترام، الزواج، حقوق من المجتمع _قن الناس من لغيرهم ما يم أسوياء، 

والدبلوماسية.والععليمية والسعداأددأة الصدادكراة الدولة مراقي لكل 
شعلأن بين الفرق ما نومي؟ غرفة ث أفعله أمر -ئ تتدظون بعضهم~ يقول — لماذا 
إنهالأحر؟ الشكل مع يفعله أن أو امرأة، أو ضان رجلا شكله، مع الفعلة هذه الأسان 
سرايفعلونه ما طعلوا أن لو،س به يط-البون ما أن الحقيقة ككن , موروث لأمر تعصيب محمى 

صرة،المعا العرJية المجتمعات _مح إذن إلى يحتاج لا أمر سرا يفعلونه ما فان نومهم، غرف وث 
بأنلهم يسمح أن هو الأن به ييلمالبون ما ؤانما . الطرفين من برمحص دام ما جريمة يعد ولا 

هذاعلى يدل الذي المعلن سلوكهم على المجتمع يعترمحس ألا بل الصنف، هذا من أنهم يعلنوا 
منالأسؤياء إلى بسيء لأنه بها الاستتار من نكرا أشد بالفواحش المجاهرة إن . الانحراف 

المجاصونهؤلاء يرتكبه ما بارتكاب منهم الضعفاء يغري ولأنه الناس، 
الأستعلأنهذا حتى أنه على "يدلنا ربنا علينا قصمه —ء^ما لوط قوم حال ٣—لكن 

-مرحلةيردعهم من يجدوا لم —إذا تليها أولى، مرحلة هو وإنما الطريق، نهاية هو ليس 
ولمالناس من بالحسالحين صاقوا المجتمع _ق الأعلون هم المتعرفون صار ؤإذا الاستعلاء. 



ثث:ث؛ثثثثثث؛ثثث٤ثتثثtثltثثئثممث؛تثثثtثث٤tئlممثثثممثثو^ئإ اس إلى وادعون الإسلأست 
انإلا يوبيِء جواب مكان واحد، بلد ؤ المسكن يشاركوهم بأن لهم يسمحوا 

إذهماداسظثو0هلالآتمافآسقمحهفم نن أحرجوهم ئالوأ 
هؤلاءبعض إذلال على ستواطوون ؛ هذامن أبعد إر سيدهبون إنهم بل ~٤ 

اللهرسول .فهذا ذلك اسطاعوا هم إن ، قسرا معهم الفا،حشة هذه باراuكابا المالخبمن 
لجيمهم،اكتاب الوجوه، حسان رجال صور ق اللانكة جاءته لما السلام عليه لوط 
ماحدث وفد قومه، من لمم سيحدث ما يعلم د^ان ولأنه حقيقيين، رجالا ظنهم لأنه 

أنلوط عليهم فعرض مسرعان، يلهثون جازوا حتى قومه بهم تسامع إن ما فإنه توقع 
معؤيحروه يحرجوه لا وأن ~ قومه بنات! بمعنى بناته أو صيه من بناته ~إما بناته يتزوجوا 
عمبمسب.يزم هذا  Jlijذزعا س وصاى مب >>تى؛ ووْلا رنلثا جاآث ^ولثا ضيوفه: 

هزأئهربماق يثوب ثالأ ألثؤئات سلو0 وبنمحأس' إتب دونةينءو0 ؤجا'تْ 
4أجابوه يكنهم وشده؟ متكزرجلآ ألمس صننجآ ق ولامو0 قأتموأآس لتكم 

ئريدلثنلزما حاجة من خوأي بن بماتك لغاؤ، مالمدع؛نت ^٥١٧ صفاقة 
0Jli  هود: رمشوياا،ه إق ان،'اوى و بكم- و لوأن[A--U^ .UA-UU.]

أحدهماعلاقة القانون يعد بأن اليوم ييلمالبون الجنسي الشذوذ أصحاب ه~إن 
الذيلكن للمتزوجتي، يعحليها التي الحقوق كل يعهليهم وأن زواج، علاقة بالأخر 
التقيدوعدم اال۵للقة الإباحية هلبيعتها من الفاحشة هذه أن لوط قوم حال من نعرفه 
هذامنه استمضن إذا اجدهم إن بل القرناء، من محدود عدد أو واحد، بضن 

مننوع يمعيبه شهوته يثير بما سّمع حبن إنه ، حد لمارسته يعرف يعود لا الانحراف 
4تعار قوله ■تأمل يرض لم أم بذللشا رضي إسيان أي مع لارتكابها فيندفع الجنون، 

إنهاإلموه تأرعون ثومه ءْ وما ؤ الملام عليه لوط أصياف على مقبلون وهم حائم وصف 
دوينبن الزجال،"موه لتاتو0 الحد؛ ومجاوزة الإسراف طJيعتها من فاحثهة 

بممارستهايكتفون لا فأصحابها [، ٨١لالآعراف_،: ئنرئوت>ه قوم أنتن نلآ آليناوج 
جماعيا.تعاهليا تعاطوها إذا إلا تتم لا بها متعتهم إن بل فردية، ممارسة 

علىوالاعتداء ~بالعنذ، الناسن معفلم لقلن ما عتيس —على مرتبطة فاحشة ٦—وهى 
4الفاحشة هزه يأتون كانوا لوط •فقوم الجنمهى الأعتا_ا، يتجاوز اعتداء الآحرين 
وثاتونآلثبًل ؤدذهلنو0 موذل لثاتوين ؤالإ؛كم ضناع أيضا كانوا ناديهم، 

[.٢٩لالسكووت: آلنن؛اءكنب' اديتكلم Jق 
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الاتصالاتتقوية حشقيء مزايا 

\دسةةاشمحسم

الإعلاموسائل بان قبل من قلتا أحيانا، الجميع تخدم اتصالية كوسيلة الإعلام 
تشملبل والتلفاز، والراديو والمجلات الصحف على . معروفاهو كما قاصرة. ليست، 

ليكنتي)الإنترذت،(. العالمية الشبضة الأن وتشمل المسرح، وربما والمييتما العامة الضس، 
^١٥—'١٢١على تأ؛-يربم-ا لعظم المدرسية؛ الضس، حتى إليها المقال هذا _ق، أضيف، أن أؤيد 

الضرربالغة آثارا اا،،دتوردة الإعلامية المواد لمحتوى أن وكما المسدلمتي. أبناء من المؤلفة 

ثورةمزايا حممرها. يمكن لا مزايا ما كوسيلة الأتم،الية الأدواته فإن العقيدة، على 

لهفإن بالعتيدة، يتعلق فيما الغربى الإعلام مثالب، من ذد^روا ما د^ل مع الائمعالأت 
ذلكا؛من تجاهلها. الإنمماف من ليس بها تتعلق محاسن 

4،والتقدم العلمية الضشوف، موطن هى زماننا ث أضعت، الغربية البلاد أن أولا: 

لوحتى العالمي المستوى على بإذاعتها المختلس هو إعلامها وأضحى الطبيعية، العلوم 
غيرغربى.4،بلد الأكتثئاف، حديث،

Nasaوكالة وقناة  Discoveryالمسماة الآمريكية كالئناة تلفانية قنوات، فهنالك، 
Discoveryومجلة  Seientific Americanكمجلة أسبوعية مجلات، وهنالك، 

الإتجلينية. New Scientistومجلة 

هذهتطورت وقد غربية. إذاعة منها تخلو تكاد لا التي العلمية البرامج وهنالك، 
و4نالخارجي العالم _قء تعالى الله صنع عجائب، من فأظهرت، هائلا، تطورا الكثموف، 
4ءيستمر أن الملعيه على المسمتحيل من يجعل يكاد ما الدقيقة الأرضية المخلوقات 

مدبرة.وبغيرقوة مم،ادفة حد)ث، إنما هذا كل بأن الادعاء 

فه.يثيك، بعضهم وصار إلحادهم عن يتراجعون الملحدين هزلأء بعض بدأ فقد ولهذا 
فإنهامنهم المسلمون وأما إيمانا. الضشوف، هذه زادتهم فقد الخالق بوجود المؤمنون أما 

إليهوعودة بدينهم يقثن نيادة بل فحسي،، الخالق لوجود تأكيدا يم بالنسبة تكون لا 

بعد.منهم عنه 1؛^، حلل قد كان إن 

هءو ؛و 



ئ1ئإ11إ1إئئإإئإإئإثإثإسثثثوآ؛آف„........اس ُاكعوةا,ش الإسلاميء 
اتثيوصتتميم 

١٢صضتة . ١٦المدة ال١هدل١xه. اليئاه حث>بدة 
١٩٦k^^س٩١ش١دv^٢١هس٩١دذام

.هتالشيوعلة بتححلحم للتمن لاداعى بأنه يهمسيون التااس بعمى أسابيع بضعة قيل بدأ 

الجادةوالناقشات والأن الإلحاد، تحؤيم على النص يكفي وانه الدائم، الدستور 

لحدفئساق وبدأت ؤإعلأن تصريح إر الممس ذلك تحول تبتدى أن توشك للدستور 
الدينبعض أن الضن علم أعلم كم، ؤإن وأنا والبيرات. الحجج الشيوعية كلمة 

وإنمان۵لرياتت أو لمبادئ ولا لبراهان ولا لحجج ذلك، يفعلون لا الحملة هذه لواء يقودون 

ظاهرهاعلى حججهم ساحل أنتي إلا الشيوعض، وبثن بينهم بليل تم وتبخمير تآمر نتيجة 
طتقنيي وأحاول 

ش/؛،•شيء ولا الإلحاد هو الشيوعية على يأخذونه الذي الشيء إن قالوا؛  ٠٠٠
ونقول:

الإلحادولكن الإلحادية؟ لدعوتها إلا الشيوعية على الناس ثورة ثارت وهل ~ ١ 

الإلحادعلى تنطوي دعوة فذ^ل المساومة، تقيل لا جوهرية مسيالة للمسيبن بالسمبة 

تفاصيلها،بهدس  'يلؤا محنتنا مسا أو موافقسا يكانت مهما البداية مند مرفوصة فهي 
ونعطينتسامح ولؤتكننا ملحدة لإنها الثميوعية نرفتس إننا نقول أن الميحيح فالوضع 

الشيوعيةمن به أتى جوهرية، مسألة مع يصطدم )لا آخر لشيء يدعو من لكل ١لحرية 
تحلولكننا الإلحاد، تحرم وتحن ملحدة، الشيوعية إن نقول أن أما غيرها. من أو 

أفهمه.أد^اد لا منطق فهدا المييوضة 

علىتثر لم ليا ننتيجة الموقتر الدستور تعديل جاء الش الشعبية الحرضة إن ٢" 

الحيةالمسمحمية صورته هن - ورفضته عليه ثارت وليكنها مجرد، ذهني د^معس الإلحاد 

السوداني.الشيوعي الحرب وهي أمامنا الماثلة 

الدينمن معروف ني ذهمعنى إر المحدد الشعبي المطلب، هذا فتحؤيل 
اهيرالجمعقول على ولعبا الإيجابي، الواقعي محتواه من له تفحيغ بالضرورة، 
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1نوالبرا_الحيطة اهير اتجمليقول وفص اء الرعممن أحدا أن لو تحيور الومنة. 

لكنالألح_اد فعرم بكم لطلالبؤيان استعاب لقد م-بروك* شعبان، أيام 
مشروعا.باقيا س|ظل الشيوعي الحرب 

شيءبرؤية يسمح الالحاد وكره ان الإيمحلاوة ذاق أحدا أن أظن ا م٣- 
—أظن ا فيم-يعرف لم الم المست—١^^ لأن ذلك jاظريه أمام الشيوعية ه اسم

وملأحقنهمالؤ٠نتي ومن منه وسخريتها لله عدائها مثل ف كالشيوعية حركة 
نمعارىأو يهودا انوا طسسواء وسيلة بطل يهم علالقضاء ة ومحاولومحياردتهم 

عنيعلم لبروسيا الشيوعي الحذ^م تاؤيخ فليقرأ هد شن شك ومن مسلمثن. أو 
ةالدولا وأعانتها 3كووتهالتي الإلحادية ات والجماعالإلحادية ات الجبهعدد 

الإيمان.بذور على وتقضى الإلحاد لتشر 

وأنهم، للالحاد متحمسين يعودوا لم أنفسهم الشيوعيين إن بعيس اليقول ~ ٤ 
اد.بالإلحامهم اهتممن أكنر الشيوعية ث الأحرى بالجوانب يهتمون بينوا 
إذاولكن لتحقيقه، ا طاقتنجهد وسنعمل صدورنا ؤيثلج ،سرنا يحبر وهدا 

ينوابقد الشيوعية بلاد والة العربيبلاد الخارج المارطسيين بعض كان 

هدهكانت ؤإذا والارطسية الإلحاد ين بالربط رورة ص _ق بشكهم يصرحون 

افيهروا فض أو عليها اطلعوا ممن الشيوعيين أفراد بعيس _ق أثرت قد الدعوة 

الشيوعيالحرب ا بينهومن ها لكلالشيوعية للأحراب الرسمي الموقث شان 
رتثبمولم ، ة التقليدية اللينينيبالمارءتكظسية الاممتمسساك هو زال ٠—ا السوداني 

الأديان،يحترمون إنهم قولؤم إلا-4، معهم اس النبعض أجراها الش المحاورات 
الشعبيالضغط أمام تراجع ؤإنما اع اقتننتيجة ظني شن أت تلم هده وحتى 

ولاالشيوعيين مع والجدل الحوار استمرار على لدي اعتراض لا ه إنالمؤمن• 
حسمابعلى الشيوعية وممعاومة شيء مدا وليكن ٠ فيه الاشتراك من لدى انع م

منهاا موقفنفإن يتغير لم للشيوعية الرسمي الموقف دام فما آحر. شيء ا مبادئن

يتغير■إلا ينبغي 



ثثثث؛ثثثثثث؛ممت1ثتتث1ءثثإثتثثثثتممتثثثتتث؛وآذإ افه ُاكعءتا.رى الإسلاعبمت الثقاقت 
إذنالحرص م فلاد الإلحعلى حري_ستي ليسوا الشيوعيون كان ؤإدا 

لماذاالببس؟ المعنى _اوا لررمزا أصبحت الش الشيوعية، كلمة على والإصرار 

—قنأو مضمون4 _مح اد إلحلا تراكية ضالاشر آخم باسسمون يتلا 

ه؟خللال

ادةالمهده أن و ل؟ الشيوعية كلمة يحيف  ١٢٣^التعديل نى يعاذا ه~م

أنبعد فيما سشرع اااستطاع ربما الشيوعية كلمة من خلوا البداية مند جاءت 

هىالشيوعية إلى دعوة الأن باعسار الشيوعية الأحراب ر تحفلقوانبمن يصدر 

الدستورروح أن يؤكد قد الحديد التعديل لضن الإلحاد إلى دعوة بالضرورة 

واضعي~عءد ليست للشيوعية الدعوة أن يوطد وقد التفسير، هدا مثل تمنع 
الإلحاد.إلى الدعوة بالضرورة تعنى لا وأنها الدستور~محرمة 

علىالإمري أن هى المقترح التعديل أنصار بعتص يرددها الش الأساسية الثانية الحجة 
وقدعدائيا موقفا تعتيره وقد الشيوعية، الدول ثائرة علينا يثير فل الشيوعية كلمة 

إلخ.معها. علاقاتنا يوهن 

دولالة محاربعلى نحس نأن نريد لا فنحن واهية، حجة أيضا هده ولكن 

الدعوةعلى ؤإنما حلت، وحيثما حلتر أينما الشيوعية محاربة على ولا الشيوعية 

بلادنا.—ق الشيوعية إلى 

معهاالأيدلوحى لخلافنا تأضيد ولكنه الشيوعية الدول على منا اعتداء ليس وهدا 

ماومعاملة وسياستها، لمدهبها يروحون بلادنا ث عملاء باتخاذ علينا لعدوانها وصد 

والمسلمتي.للإسلام محاربتها —قن المثل من بأقل 
ثالشيوعية الدول مع التعامل عدم أحد ه منيفهم ولم يعنى لا كله وهدا 

الشيوعيةتحريم أن ذلك على وشاهدنا ويم، ا لنممملحة فيه آخر محال كل 

ولاالاشتراكية الدول مع العلاقات قطع إلى يدفعنا لم المزفت الدستور بتعديل 

قويتالسياسين أحد ا لنذكر ا ضمالصلة هده إن بل ، سابهمعلننا من أوهى 

الشيوعي.الحرب غيبة ق - وزادت 



بحوص- ساضراص - «قاملآتم — سرص إي جسترشيخ تتئئئثإثثثأ؛ت^تأ******ئ**ث؛ثتتثثثثثئث؛؛؛؛ث 
باتجثثاثتيثيل بقاعص 

\هوب،مءشيخ هعم - \دكذؤر  ٤٥٢٠
أ"آ(\بردإء  ٤٢٠\هللآ\فؤا ا صم  ٢٩

نبيلة،غايات لعباده يحدد وتعار سبحانه الله أن فكما ووسائل. غايات الإسلام 
للعباديترك ثم الغايات ،د يحاللا إنه النبيلة. الغايات تلك ليلؤغ شريفة بوسائل يلزمهم فانه 

يجوزلا عبادة الغايات أن كما عبادة، الوسائل إن شايوا. ْلريق بأي إليها السير محاولة 
الشرع.حدود فيها يتجاوز أن 

عزتهمعن يعير ا.لؤمن|تي لعباده ثابتا وصما تعار الله جعلها الش النبيلة الغايات فمن 

لإآأصا؛بمإبل بالموان يرضون ولا الضيم، يقبلون لا أنهم كرامتهم يم ؤيحفظ 
[.٢٩]الشورى: ينثصزوزه خر آتى 

القتالدرجة يصل دفاعا ، والولد والمال الوطن عن الدفاع الانتصار هدا —قن يدخل 

[.٢٤٦]١^٠: واتئايئاه ديثرئا من احرجئا وقد آلله نبل ؤآ ئمئتل اك لثآ ؤؤما 
هدهمن بها. الألترام يجب حدودأ المعتدين الأعداء لقتال جعل تعار الله لكن 

تقطيعاأو تسويها المقتولين بجثث التمثل عدم المسلم عندها يقف أن يجب الش الحدود 

يحققلا زائد أمر بجثته فالتمثيل ولعقابه، شره لرد يكفى المعتدى قتل إن حرقا. أو 

٠صرارا أ يسبب ل غرضا 

عيرأمر السلوك —قت بالحيوانات والتشبه الحيوانات، فعل يشبه أنه أضراره من 

كإقعاءصملاته _قت جلوسه يجعل لا فالمسالم صنيؤة. تبدو الش المسائل ست حتى مسيؤع 

ضكيفوهكدا. النمور، جلود يلبس ولا الغراب كنقر سجوده يجعل ولا الكلب، 

مثلإر يلجأ إنما المرء إن نعم الشوارع؟ مق وجرها الجثث تقطيع  'إبالحيوانات بالتشبه 

بآنمأمور المسلم لضن لعدوه. وكراهيته عضيه عن التعبير _قت إمعانا السلوك هدا 

يجرمنكم^ولأ لعدويكرهه معاملته ه حتى العدل حدود عن يخرج ولا نفسه يضبحل 

٨[.لااائJة: لالتقوئه اقنب هو آعدلوآ تعدلوآ الأ ظآ ؤذك سثان 



^تثثثثثممثثثث:تئئتئئئتثءثو؛آا:ثث^ثثثثتثت^اس اثى حمآسلاسح 
عندحتى صورضم تكون أن إليها السلمني الله ندب التي النبيلة الغايات من ؤإن 

جميلة.حلقية صورة اعداتهم 

انأذهإ الصورة هده يضن ل عمأي على الإقدام من نعهم موليلك 

الأعداء.

مكةكفار مع الميلح د عق_قت حكمته من ذكر تعار الله أن ذلك ن م

،أسلموا أنهم يعلمون لا بمكة ليم إحوانا السلمون لقتل قتال حدث لو أنه قتالمم وعدم 

^3^3^عنهم الدعايات ؤيشيعون بفعلهم، سيعيرونهم كانوا ذلك يعلمون الدين لطن 

ءلمهيعم مئأ نتهمّ شبميتتكم ثهلثوهم ان ثئنوهم لو مومثتت ؤساث ئومتون رحالآ 
[.٢٥]الفتح: 

تقملعالجثث تلك لصور الناس مشاهدة عند لنا العرة هده من شيء حدث وقد 

همجنودهم أن يرون — المتحدة الولايات ث حتى — الناس من كثيرا إن وتحرق- 

لكنهموطنهم، عن دفاعا السلاح حمل إر اللجوء العراقيين حق من وأن المعتدين، 

ومنمعنا تعاطفهم من يقلل أن شأنه محن وهدا النظر، ذلك بفطرتهم يستبشعون جميعا 

المعتدية.لمحضوماتهم نقدهم 

إنماتعار الله إن إذ تعار الله نمير يؤخر أنه العمل هدا مثل عن ينتج ضؤر وأكبر 
الثا-اعةقلت فكلما سبحانه، له بطاعتهم الناس يتمهره ؤإنما ينممره، من يتممر 

النمير.فرمى قلعتا التحاوزات ولكثرت 

الذ.يبهيا لمم علم لا المسيلمين عوام من أناسا الأفعال تللثا ارتيكبوا الدين د^ان ؤإذا 
غيريسمعه رفعا بانكاره أصواتهم يرفعوا أن يعلمون من حق من فإن عنه، نتحدث 

المسيلمثن.

بالإساءةيكون لا لكنه الله، سبيل _ق الجهاد من وهو ، واج،—، الوطن عن الدفاع إن 

عنه.الناس ومعد الله دين إر 



بموصجسرثهخإدهص.سيرتم-ممالاص-ساثرامم' وزأءءسإثإصءثوثثثممصث 
شبهاتسامشص 

اسجمين

وسيلةأنجع فإن تصوراتهم، عن تنتج إلما سيئة أم كانت مسنة الناس أعمال أن بما 
ل=كنإليها• أدت التي التصورات يخطأ إقناعهم هو الشريرة الأعمال إلى ميولآم لعلاج 
كثيرةلأسباب دائما يتيسر لا الأمر هدا 

إلىبجناح الذي النوع من يكون فئ حيرا فاعله ؤيراه شرأ نراه الذي العمل أن نها م~ 
التفجير.كأعمال ثديية سرية 

جماعة_ق نفسه سجن قد يكون العمل هذ.ا مثل على للاقدام المستعد أن منها و— 
فهوقرأ رأته وما خير فهو خيرأ رأته فما طله، العالم له بالسبة تمثل صارت ضيقة 

خارجها•من المعترصاrن أنف رغم شر 

يكونممللقأ أمرأ بأوامرها ؤياتمر الجماعة، هده مثل إلى ينضم الأى أن منها و— 
التجربة•وقلة الجهل عليهم يغلب لكن ^١٣ إخلاص فيهم شبان من العادة .4 

إذن؟العمل فما 

عاقلإنسان لكل تصلح عامة مخاهلبة مخاْلبتهم من تمنع لا أعيانهم معرفة عدم 
والكتابالسياسبمن من كثير الأن به يقوم ما ا وهن. مسلما كان إذا سئما ولا 

الفقهاء.

التيالحجج تتناول خاصة مخاْلبة مخاطبتهم عن تغني لا العامة المخاطبة هده لطن 
عليها4تسؤيغهملعملهم.يعتمدون 

اليجج؟هذه تجد أين 

الأو يكونون قد ممن عنهم ويدافعون رأيهم، يرون من بعض عند أحيانا جدها 
تعقباالتي الأسئلة بسب، الحجج هذه بعض أعرفا أن لي محير وقد معهم. يكونون 

أهمها.ولا طلها أقول ولا بعينيها أقول العامة، المحاصرات 
4رأيي عن بالخرطوم بمسجد ألقيتها محاصرة عقي، الميغار الشباب أحد سألنى 

وكد-ا^■١ فعلوا الغرييين هؤلاء إن قائلا': عليإ فرد جوابي يعجبه فلم كدن، حوائط، 
4أفغانسانوالعراقر.الأبحياء الألافحمن وقتلوا 



عننمث ولا عنهم ندافع لا قنعن وظالون، مجرمون هذا .L، وهم نعم قلت 

لجرمهم.مسوغات 

يفعلون.ما يفعلون وهم سكشت؛ى نقلل هل إذن؟ نفعل فماذا قال 

لا.قلت: 

عليهم.بها نرد التفجيرات عيرهذه وسيلة لنا ليس لخ^ن قال 

يقاتلونزالوا ما والعراق أفغانستان -4، فالناس بصحيح. ليص ^ا إن أولا؛ أقول 
حقهم.من وهذا الحتلين. 

إن، الآبري١ء قتل عن نهانا تعالى والله الله. يبغضه بعمل الله دين تنصر لا إنك وثانيا: 

نفعلأن ترى هل الجرائم• هذه لك يحل لا دينك عليك يحرمها جرائم على عدوك إقدام 

رجالمممع الفواحش ترتكب أن ترى هل ._،_،؟ أبى .4، بأسرانا هم فعلوا ما بأسراهم 

رجالنا؟من الأسرى مع هم ارتكبوها إذا 
لشنإليها. أدت حسنة نتائج من يراه بما الأعمال هذه بمشروعية بعضهم يستدل 

منليس الحسنة إلى النخلر دون السيئة أو السيئة، إر النفئر دون الحسنة النتائج اعتبار 

أوالظلم، أنواع من كثيرا تسوغ أن المنحلق هذا بمثل تستحليع لأنك العقلاء، ثمان 
الخير.وسائل من كثير على تعترض 

علىحسنه غليا فما والسيئة الحسنة الشيء آثار توازن أن هو الصحيح المنهج إن 

اللهقال كما ممنوعا. كان حسنه على سووه غلب، وما حهمعنا، حملته .4ن كان،سوئه 

[،٢١٩)البقرة: شيماه من ايقبز والميسر: الخمر 1أتحووم تعليله -4، تعان، 

آلله^•دن بن يدعون ااذلرك> مسوأ ^3^ الم،ث،رضاز،: آية سمح عن نهيه ■4، قال وكما 

١(.٨• ]الأ■نمام: يئمءلمي غذوا آس نئنإوأ 
عليهئبعت، من كل لسان تقطع أن فقررت بالطذابان ذرعا ضاقمت، ما حكومة أن لو 

عنهالناتجة الأضرار لكن شك،. ذلك، -ق ما الضذابين عدد تقليل إل ذلل، لأيي كذب، 

أكبرؤستكون 



بحوص- ساضراص - «قاسم - سرتم إدمص. جسرشيخ «ممو؛ئهثثصصئث!؛!1؛؛ئتثثثثثث 
مهمةأعظم إن والسإمتي. الإسلام بسمعة تتعلق أخرى سيألة السالة بهذه يتصل 

الناسإر الله دين تبلغ أن تقتضى الدعوة وهذه الله. إل الدعوة هي إنسان بها يقوم 
منبدلا الله سبيل عن يصدون الدين من كنا ؤإلأ عمل• أو بقول تحرفه فلا هو كما 

سبيلعن الصد نؤع من هى المسلمين سمعة إل الإساءة إن إليه• الداعين من نكون أن 
بقولهبمكة عدوهم مهاجمة من للمسلمين منعه علل تعال الله فإن وليلك الله، 

يبمغأن •مكويا وآلدى 1لمامِ آنشحد عن وصدومحفم كثثوأ آلذمحك ؤ*م سبحانه; 
مص،ننهر شبمسكم ثقوهب أن ختوئوم' ز ئوثت ؤشاآ ئومثون وجالآ ^^!٠ ج محله 
عداهمتهز كمدأ ألذ-رئ لستئا ثزئلوأ لؤ نئآءج من رخمتم ؤ، آس لثدخو ءلر يقم 

[.٢٥أيناه 

التيالعربية التقاليد بمقاييس حتى عدوانيا عملا كان مكة كفار فعله الذي هذا 

أنإذن االؤْ-ذثن حق من فكان الحرام- الله بيت نيارة إنسان صل- نبيح تكن لم 

العرببآن يم منعه وعلل منعهم تعار الله لكن هذا- حقهم عن دفاعا يهاجموهم 

معذوؤينلكانوا قتلوا من ي قتلوهم لو أنهم مع إخوانهم قتلوا إنهم بقولام ستعيرهم 

بوجودهم.علمهم لعدم 

السلمان،إخوانه بعض فيهم يكون فد أنه يعلم أناس قتل على مسلم يقدم فضيقا 

قتل_قن يم مشّاركة لا الذين الأبرياء من جميعا كانوا ربما بل أغلبهم أن ؤيعلم 
ذلك؟على اعتترضوا الذين من بعضهم ضان ربما بل أوفعل، بقول السلم.تي 

يغيظهمالأين الحقيقيون الإسلام أعداء هم الأعمال بهذه فرحا الناس أكثر إن 

الغامسلمعد وسيلة أ.حسدن هو العمل هدا مثل أن يعلمون إنهم ذؤيهم. بثن انتشاره سرعة 

حتىالأبؤياء بقتل يبالون لا أهله أن يرى دين اعتناق على يقدم الذ-ى ذا من الإسلام. عن 

الدين؟.ِق إخوانهم من كانوا لو 



ممس11ئس1ثث11تي؛ئاثممثثثثثثثأ
ينصرؤواض جؤهرثات إسانيتتا 

إهرد،صالشيخ-هعفرشبخ  ٤٥٣
ادذ\دو\""أو

اهضامأثارت أن الجينات علم —قت حدثت الش ااتطورات حسنات من كان لقد 
.بحياتنا تتعلق أصولية قضايا ا ؤسائرنا، بل ، العلماء 

أنأم بشرا؟ نيكون بمقتضاها التي هما ثابتة طبيعة من لنا هل إنسانسا؟ جوهر ما 
روح؟من لنا هل تريد؟ ما الوراثية واJاتالسة والبينة الثقافة عليه تكتب فارغ لوح طبيعتنا 

حلولنا؟وبثن بينها الفرق فما لنا كانت ؤإن 

بهدهأوائل من الحالق بوجود الومنون يكون أن الطبيعي من ان كص 
لييكون أن لدلك فيسرني أديانهم. تعاليم على مبنية إجابات عنها يجيبوا وان الأسئلة 
نظرةأراه ما لأقدم الفرصة أعهلى وان ، الهمة الناقشة هده ه السارطة شرف 

الهمة.العسائل هده إلى أصيلة إس.لامية 

مجموعهو الشيء طبيعة نسميه ما لكان إذا الطييعة. بمسألة أساسا هنا مهتم أنا 
تختلفقد طبيعة. شيء لطل يكون أن ضرورة فيلزم هؤيته، تكون التي الخممعال 

أنيمكن لا لضن ما، شيء طبيعة مكونات من هي الخواص بعض كانت إذا فيما 
تعير_قن طبيعته أن أو ألينه، طبيعة من له ليس أن معه ونتعامل نعرفه شيء عن نقول 

طبيعةلليشر أن _ؤن حلاف هنالك يكون لا أن فيجب ؤإذن منطقية. قضية هده مستمر. 

هدهثبات _ق حلاف هنالك يكون لا أن ؤيحب بشرا. بمقتض.اها يكونون محددة 

إنسانايكون لا الجديدة الطييهة ذا اكيء فإن تعيرت إذا لأنها واستمرارها، الطبيعة 
معهم.وتعاملنا عرفناهم الدين غيرالبشر آخر شيئا بل 

إذاعما أو طبيعة، للناس كانت إذا عما يكون لا أن ينبني الموال فإن وعليه 
هدهمنها تتكون الش الحميائضن عن يكون وإنما متغيرة، أم ثابتة الطييعة تلك ضات 

الطبيعة.

إلىحاجتها تقتضى طبيعة الأجساد ^!٥ وأن أجساما، لنا أن على متفقون جميعا إننا 
بغيرهانكون لا عقلية حصأائص لنا أن على كيلك متفقون وتحن لبقائها. معينة أشياء 

يكونأن يمكن لا يعلم أو ^LJ أو يفضر أن بطبيعته يستهليع لا كائنا إن أناسا. 
بعمنله د^انت لو وحتى البشر، لأجسمام مشابه جسم له لكان لو حتى إسانا 



بحوص- ساشراته - ممالاص - سيرص بمرو،سأ •بمترثيخ ^ممممو؛ئاثئتثثثث؛تتت:تثثثثثثثثثممت 
يكاثتاتتنتج أن الجينية المندسمة اسنملاصتا فإذا وعليه الأخرى. الأسانية الحصاثحن 

يكائناتأنتجت قل تكون وإنما ، البشرJا' الطبيعة غيرت فل تكون لا فإنها ه كهل 

لوجودإنهاء فيكون لن فإنه ، يكهدا ء سمى حدوث افترصنا إذا بنا• لما علاقة لا جديدة 

بالطرفقةوسيتوالدون الوجود مقت مييستمرون العاديين البشر إن اليشرية. اليكائنات 

الأن.حتى بها يتوالدون زالوا ما الض الملبيعية 
ضهدالشيء نسمح أن العاديتن البشر تحن مصلحسا من هل إذن؛ سيكون الموال 

يحدث؟أن 

يستحيثأن يمكن لا أنه يعتقد لأنه لماذا؟ كلأ. ستكون بالله المؤمن إجابة إن 
يتبنىحال طل على هدا لما• مساوية حتى أو البشر طبيعة من أفضل طييعة ذو ء^ائن 

المسالم.موقف يكون أن 

لضنالمخلوقات. سائر بها يفضلون كثيرة حصماثص الإسلام حكم —قن آدم لبنى إن 
أهميتها.ث تختلف الحيسافص هده 

نعرجئم المخلوقات، كل بين مشترطة إنها الإسلام يقول التي بالخصيانمس فلتيدأ 
خاصا.مخلوقا باعتباره الإنسان يمير ما ذكر على 

طبيعتهيحسب ضل تعالى، الله تعبد جميعها المخلوقات ت مسلمة المخلوقات طل 

المخلوقات.بين المشترطة العيادة هده لنوع بيان الكريم القرآن الحامية• 

أللهدين له وتستسلم تحصع أنها بمعنى لله مسلمة المخلوقات الإسلام: 

jnؤإتي ؤْقزما طويأ ؤالأرْ؛ب آلثنئوت ق نن أتل؛ا ووت نتعوث 
[.٨٣عمران: 

١[.]الحشر: ؤموآوتزيزأليز؟< الأزض ؤر وما أو؛ثوت ئ ما لألي وسح اكيبيح: 
ؤآلثنزالأوضوآثسن ذ ومن آلثننوت ذ من له بمجد آس ئوأث ^١^ اييجود 

ؤس.بنالنداب ؤمح؛رحيىءته آث"ي من وخر 
[.١٨]الحج: بخآءه نا نفعن آشَ إن ئتمم من لة آقت 

[.٢٦]اليوم: قغتوزه ْفوآأه والأرمن آلثنوت ق نن القنوت: 



ثممث؛ثثثثت؛^^111ه1هثممءثصثصئته؛ذ| اس إش والدعوت الإسلأست 1وممهح 
جوهرهمأن مقن الخلوقات سائر عن يختالفون لا لكنهم خاصة مخلوقات البشر إن 
أعلىتجعلهم وخمماسرإ حياهم تعالى الله أن بيد تعالى. لله عبيدا كونهم _ق يتمثل 
المخلوقات.سياثر من درجة 

بيديه.خلقه سبحانه أنه و|خبرنا تعالى فالله خامية. بط٠رJقة خلق آدم أباهم إن فأولاة 
(٥٧: )٨٢

٣[.٤ : لالبقر٠ له، تسجد بأن ملائكته أمر أنه ؤيخبرنا ت ثانيا 

بأنالله شرفها روحا فيه نفخ بأن الحيوانات سائر بين من خصه تعالى أنه ة ثالثا 
٩[.لالسجلةت نفسه، إلى نسبها 

الأرض،ث ما طل له سخر راسا: 

آلثزقآيمديلثنلهم4، ثئئنهم ءادم بي ؛ؤث مخلوقاجعله خامسا: 
•٧:.رالاسرا،:تمضيلاه حاثنا ْغثهرنثق عق وفئكهز آلجت من 

عقرصيم يم ملها الأتثمآء ءادم الملأنكة' يعمله لم علما أعْلماه سائسا: 
لثاي.Iءم بجئكلأ ضدمح@محا إ0محإ ^٠ اتناء دذالأأتةويى 7ثليمح 
صأقانمبمبمم-قالأاتئآبمم أنئهم طثئآ

ئكتثوزهمحم ونا تدون نا واعلم والأتض ألشثو'ب يت اعلم ثكم ائل الم 

واموح|اتجسمِ 
الأخرغيرخحيائص وو۵لائف خممائيس منهما للكل مختلفان كائنان والروح الجسم 

وجوء.عدة من ومتعاضدان متمملأن لكنهما ووذلائ۵ه. 

منها:لكي' نميوص عليه متدل اختلافهما اما 

،Jliخلق• أن سبق قد جم بالروح-4، النفخ كان آدم خلق ■4، أنه اولأ؛ 
منفيه وشحت نويته فإدا ه سنون خنؤ بن صننيلؤ بن بمثيا حليق لثنلبهب!ق 

[.٢٩. ٢٨لة عقثوأ يومئ 

جسده.تفارق روحه فان الإنسان يموت عندما ثانيا؛ 



بموص■ ساتراتم - مقالاته - سرته ادهس' شيخ جسم ^^وصثثثثثممثإ1ثصثإثثي 
<نعيمها مع يتاسب يدأ جل جسدأ يمنح فانه الجنة بدخول الإنسان سعد إذا ثالثا: 
النار.بدخول شقي إذا وكيلك، 

الرؤح

فيماتتمثل وهي لؤوحه، مشت هدء وخيريته ، خيرايولد الإنسان إن الإسلام يقول 
بلي؛

يعبدأن لدللث، يجس، الذي الأ.دد الخالق لله، عبد أنه على طبيعية بقدرة يولد أنه رأ( 
خاصياتأعني الأساس. الخير بهيا مرتبملة الأخرى الخيرة الإنسان خواص كل وحدهء 

إنهاوغيرها. الرفيع، والاوق والعقلأنية والتدبير، الخلق وحمس والإرادة، المعرفة 

•حيثومن بها' تسوغ كونها حيث ومن ٠ بها تتقوى كونها حيث من بها مرتبملة 
عليهايبنى معايير الكريم القرآن ِئ تميتعمل طانها ولدللث، إليها. تؤدى قنوات، كونها 
تعال.الله عبادة إلى الناس دعوة _قغ .حججه 

العيوبا.من سالمة تخلق الهموح أن رب،( 
وماالأخلاق مكارم من هو ما بين ضلرته يميز أن لذللت، يستطيع الإنسان أن )ج( 

تنوكنهاأفتح ثذ . ■ئووقا ظلت4ا ه سونها وما ؤؤدذس مساوئها من هو 
0ؤقدخاب،نندشغاه

فإنوليلك الفطرة. هده _ق أصل له والنواهي الأوامر من الله ء^تاب _قن ما يكل )د( 
فْلنثحيْفا أإزي0 وجهلي ؤفأؤمّ الفملرة: دين يسمى الأنبياء به جاء الذي الحق الدين 

أْغمحس أمحز ص ذبمئ نمءل ي ج ي، فوآلثا>، أو أء 
لاموم:--ا[.1اثا.يلأيالنونه 

فالخمرالفطرة. لآده موافقة بيكونها تسوغ الألمية والنواهي الأوامر فإن وليلك 
والبغضاءالعداوة لاشاع يسيتعلهما الأول الاسمان عدو ا1شيهلان لأن ت عنهم-ا منهي واليسر 

عنولبحيدهم ، منحا إخوة ياكوJوا أن الخيرة فطرتهم تقتضى الدين الله عباد بين 
وحقالحياة. يحففل بكونه يسوغ والقمعاص وغداوها. فطرتهم عماد هى الش المعلاة 
تنهىلأنها بها مأمور والصلاة الحياة. لحنخل أدعى الدية أخذ أو العفو _ق المقتول أقرباء 

وسلامة.اطمئنانا القاود_، يمنح الله ذكر من فيها ما ولأن والمنكر، الفصهاء عن 



tiiiiiiiiiitممثثثثثثثئةثثممءثث؛و؛ئإ الله إلى دالدموة الإسلأست هت ١٥٥١
تعبيراالواقعية حياته تكون أن بنن يخيربها إرادة الإنسان منح تعار الله لكن ره( 

عنها.غؤيبة لحياة واحتيارأ عليها أوخروجا الخيرة، الف۵لرJة الإنسانية حقيقته عن 
بوسائلؤيعينهم عبادته _ق التمثلة الفطرة حياة يختاروا أن يم يرضى تعار الله إن 
خيارهم:هذا ليكون شتى 

الطبيعيالخيار هو هذا يجعل بل الخيارين، هذين بين محايدين يخلقهم لا فهو ١" 

أنفسهم.مع سلام يعيشون؛4، لألك يجعلهم الأى و فطرتهم، إليه تميل الأى 
ميقاتهوعلى سبحانه وحوله على ودلائل( )علامات آيات طلها مخلوقاته ؤيجعل ٢" 

يأتونالتي الرسالات وصدق رسله، من يرسل من صدق على أدلة فيها ؤيجعل الحسنى' 

بها■

الإنسانعليه فطر ما د^ل مع يتوافق التي الوحيدة العقيدة بالله الإيمان يجعل ٣" 
وغيرها.والحكمة والرحمة، والعدل، الأخلاق، ومكارم العقل، الكمال: معفات من 

أدلةؤيعطيهم الفطرة، تلك تلائم التي الحياة تفاصيل يم يبينون رسلا يم يرسل ٤" 
سبحانه.الخالق وعن الفطرة، عن الاغتراب حياة نيف تبين بحجج ؤيرودهم ، ذللث، على 

ء^ادتمهما تتغير لا الجوهرية فطرتهم فان الخملآ، الخيار اختاروا ما ؤإذا ه~ 
عنالواقعية حياتهم _قن بعدوا مهما فانهم وعليه منحرفة. معالة الواقعية حياتهم 

علىداموا ما يختارون وقت، أي _قن إليها الرجوع بمتليعون فإنهم الجوهردة إنسانيتهم 
التوابينيحب ربا فسميجدون وآبوا عادوا ما وإلا الحياة. قيد 

يفسدهاأو الإنسانية اللوح يغير أن سعتطيع خارجي ثءي(ء لا أنه هذ.ا من يبدو 
وحدهالإنسان بل (. القه لخلق تبديل لا ) بعميها أو كلها الحسنة خواصها من ؤيحرمها 

نفسه.يفسد أن باختياره يستْلهع الأي هو غيره مخلوق لا 
ايشري!اتجسءِ 

لتجعلجسهم إر بحاجة اللوح لكن الجسم، طبيعة عن تختلفا ايوح طبيعة إن قلنا 
ليؤديإليه تحنناج الأي الجسيم لكن اليوحيأ. إنسانيته عن الواقعية الإنسهان حياة 
هدأهمع ليتياسب، مميمم خاص جسم هو وإنما كان، جسم أي ليس الوفليفة هد.ه 

الهمة.



بموص- -سأضرامم -سالاص سرص ادهس. جعفرشيخ تتثثممثثصل؛؛زإإإ«ث؛ث؛ثثثثتثت:تث:ثئث؛ثثث 
أحسنهالتكنه الحيوانات ساثر أجممام د^أبير حد إل يشبه الأسان حسم إن ١( 
القرآنيحبؤنا كما تقؤيما 

فالرسولميتا. يصير عندما حتى باحترام يعامل أن يجب فإنه حاصن حسم ولأنه ٢( 
حي.إنسان حسم من كقطعه ميت إنسان من جزء قطع ان يخبرنا وسلم عليه الله صلى 

أنيجب الين الجسم هدا فإن روح، بلا جسما ويصبح الإنسان يموت عندما ٣( 

يقفوابأن مأمورون والمؤسون يدفن. أن يجب ثم نظيف، ئوب -4 ويك ؤينقحا، يغسل 
بهم.مرت إذا للجنازة 

الحرب.حالة ه حتى البش.رية بالأجسام التمثيل يحرم ٤( 

سئماولا منه أجزاء إل تنسب اعمالما من كثيرا فإن الجسم تستمل الروح ولأن ٥( 
هولمس المقصود بأن نقطع تجعلنا النسبة هده عن للتعبير المستعملة اللغة لذ^ن القلب. 
الحسى.الجسم 

الحيواننميرف يتصرفوا بأن البسرية أقدارهم من يحطوا لا بأن مأمورون الناس ٦( 
سكرةتجعلها ولا أصواتنا من ننص بأن مأمورون فنحن للعبادة. أدائهم ؤ سئما ولا 

الحبلفقطع بحيل، آخر يقود رجلا وسلم عليه الله صلى النبي رأي الحمير• كأصوات 
الخيلأة،لحرتكات أدائنا سقن حأوان بأي نتشبه لا بأن يأمرنا وهو بيده• يقوده أن وأمره 

يكونولا الغراب، ضنقر سجودنا يكون ولا البعير، هوي الأرمن إل نهوي فلا 
نشبهها.لا حتى الوحوش جلود نلمس لا بأن مأمورون لحن بل الذ^لأب■ يكجلسة جلوسنا 

الإنسانيتصرف أن منه المقصود ؤإنما الحيوان ازدراء هدا من المقصود لمس 

يعاملأن هدا مع مأمور الإنسان لأن الإنسانية. فطرته مع المناممب به اللائق التصرف 
بغىامرأة عن دخبرنا وسلم عليه الله صلى فالرسول ، ؤيرحمها حسنة معاملة الحيوانات 

يموتد^اد د^ليا لتسقى حفها —قن ماء منها وحملت بئرا نزلت لأنها الجنة الله أيحلها 
فلا، جوعا ماتت حتى حبميتها هرة بسبب النار يحلن بامرأة المقابل —قت ويحبرنا ظمأ. 

بأجسادنمثل لا بأن مأمورون ونحن الأرصن* حشاش من تأكل تركتها ولا أطعمتها هى 

وسموجهه على حمارا هها رأى فقد ، وجوهها ه سئما ولا نسمها أن ولا الحيوانات، 
وسمه.من فلعن 



litiiiiiiiiiاس إثى ُاسعءت ارثتأمت 

اتجيست1اثهتدست 

اللهمخلوقات مع بها نتعامل التي الطروة_ة إل تهدينا عامة موجهات لإسلام اث 
اليندسةقضية من نتخذمح اللي الوقف  'إلنا هائية تكون أن لذلك تصلح والتي تعال، 

الوجهاتتهده من الجينية. 

خلقه.شيء كل أحسن تعال الله أن )أ( 
للإنسان.مسخرة الخلوقات أن )ب( 

يغير.لا أن يجب الخلق هدا فإن وعليه )ج( 

بثنوإنما وأجزائه الواحد المخلوق مكونات بثن ليس وروابط علاقات هنالك )د( 

كلها.المخلوقات 

الضير.إلا عنها ينتج لا التغييرات هده مثل بأن تشهد التجربة )هف( 
وتحفرالحيوان، وندبح الحب، ونبدر الأرض، تحرث أن من لنا مفر لا إنه تقول قد 
٣٧۵٠٧١إطار ؤهن تصرف هو له فعلنا لطن كله هدا نفعل إننا أجل القنوات. ونشق الأبار 

نبعثإننا فسد. قد شيئا نصلح عندما نفسه الشيء نفعل إننا عليه• حراوحا لا الطبيعي 
لأنهدا أجسامنا. من لبترأجراء حتى تحتاج وقد حيواناتنا. وأمراض لأمراضنا دواء عن 

حالته.كطمال كمالا له أن يعنى لا الخلق إتقان 

جينافسد قد ( o؟-؛rjيبدل أن من صرر لا نفسها. بالطريقة تعامل أن يحب فالجينات 

فلاغيرته إن لأنها الله حلق وأحدستي إلي تهدف لا أن ينبغي الوراثية المندسة إن معالحا. 
لأعراضإلا للعلاج إليها يلجأ لا أن يجب الوراثية الأندسة إن فإن لمدا تفسده. محالة 

علاجية.

بهاياتى الش المعهود الطبيعية الطريقة إن مسوغا. له أرى فلا البشر استنساخ أما 
الجنسية،بالشهوة ارتباطا لما إن طJيعةت 1۵بالوثيق ارتباط ذات طريقة الوجود إل الإسان 

وأخوات.إخوة رضاعة، حب، طبيعية، لإمرأة رحم -ق نموا الأجسام، بتقارب وعلاقة 
ء^ادنفأي والعلاقات. الصفات هده من يكشرا يفقد المسيتسمخ الد^ادن لد^ن 

للحدفيه الناسي سيعى الدى الوقت  '٤أنه الغريب من ألمس إليه؟ الحاجة وما سييكون؟ 

منكثيرا تفقد إنها عنها يقال ما أقل كائنات لاتجاب يسعون الطبيعي، الإنجاب من 
البشرية؟الخميائضى 



بمص,ذ4-س1سم-سضاص-صض

الأؤبمىحراؤ اهياد 
\لآهفلآسة\لسك\ة شه 

ه"أ٩ه//ااينش  ١٤٢٥نءو\نمهةV \لآسن 

—قتفساد هو والبحر(، البر ه الفساد رخلهر ت ر تعا قوله _ق إليه السار الضياد 

ليذيقهمالناٌس أيدي ءكس_بت ربما الناعس.. سلوك ق فساد سبيه وبحرها برها الطبيعة 

الفسمادهدا على ١^^{^ الحسي الصياد دلك شرط من لمس عملوا(. الذي بعيس 

بأسباب، لحيلشد بل المعروفة. الملمية لسنن خارقة بطؤيقة لحدث أن السلود^ى 

!الكوتولى ، ن،يجة إلى الخاسعد المدمح^ك يودى ت الفاسد الميلوك وببمن بينه وسيطة دكشرأ£ 

الفساد.إل الأخيرة تودي أن إر أخرى، إل النتيجة 
اهتمامموضع اليوم معار فساد عصرنا، ه الطبيعة ث الفساد هدا أمثلة أعحلم من 

برياد٠المتعلق الفسّاد إنه الاتفاقات، بشأنه وتبرم المؤتمرات له تعقد العلماء بثن د^بير 

الأرضية.الكرة _قم الحرارة درجة 

الشمسأشعة أن هو الظاهرة تقسيرهم _هن المختنميون العلماء يقوله ما ملخحى 

خارجها،إل الحرارة هذه تعكس الأرض وأن حرارة، إل تتحول أرضنا إل تصل التي 
لتجمدتد^لهاا عا3شسدها لو وأنها ، منها جزءا تحسس بل ، د^لها تهاد^,سّها لا لذ^أنها 

بفعلحرارة من تحبسه ما تحبس وأنها للحياة، الحة ص_الأرْس تعد ولم البحار كل 

تكونوالميمان. الطسيون أكسيد وئانى الماء بخار وأهمها ، منها المتصاعدة الغازات 

بداخلهتررع الدي الزجاجي البيت بذلك شبيهة فتكون الأريس حول طبقة الغازات هذه 

الأخضر.البيت بنانان تسمى وليذا النباتات، بعض 
منيتصاعد ما بازدياد تزداد بدأت الغازات هذه ضمية أن هى الأن مشكلتنا 

والأخشاب.والبترول طالفحم الحيوي الوفود تحرق الش الماكينات 
درجة(•من )أقل قليلا ازدادت الأن لضنها مثؤية درجة ١ ٥ الأرض حرارة كانت 

وارتفاعالعنيفة العواصشا إثارة ست تسبيعي قد قلتها مع إنها يقولون المءىمعا؛ن لضن 

استمرتما إذا النيادة هذه شأن من وأن الحيوانية. البيئات واضمحلال البحار مسعتوى 



؛ث1ث11ثتتتثتثممث؛ثث1إإثثث1أ1ثإثت1ثئثثثثثثثث؛أو؛ا:ثإ1ثإإث1ث:ث؛اس 3هء»».ش الإسلأست 
علىمغتذ ستقيض التي البحار مستوى ارتفاع إلى وبالتالي الجليد، ذوبان إلى تودي أن 

الجزر.بعض وتغمر الشواطئ 

أنمع ولكن الوقود، من النوع ذلك استهلاك من بالتقليل إلا المشكلة بء حل لا 

4،تتباطأ التي فهي الغازات تلك من يتصاعد ما ربع عن المسوولة هي المتءتاا.ة الولايات 
الاستهلاك.ذلك من التقليل 

العالميةالمتثلمان كبريأت آيرس بوناص 4، ديسمبر شهر من السابع ِق اجتمع 
ذلكمن للمحي الحاضومات على والضغط المشكلة هده لمناقشة الييثة بحماية المعنية 

سفينةيشيه ضخما فلكا صنعت فقد الأمر حتلمورة إلى النظر تلفت ولكي الاستهلاك. 

الذيأن نسوا ككنهم الاسم. بدلك وأسموها لكتبهم، وصثها حاء ما حسسا نوح 
يصعهاأن نونا الله أمر وسيلة الفلك كان وإنما الفلك ييكن لم معه ومن نوحا ألجا 

منالأعراق يستحق من الله أضى أن بعل، إنه ئم المزمنبن. من معه ومن ينجيه لضى 
أرضعلى الفلك فاستقر ماءها تبلع بأن الأرض وأمر تقلع بأن السماء أمر اككافؤين 

اساة>

منالنوع لدلك نقليفة بدائل عن يبحثون إنهم ترى؟ يا لأرضنا سيعدث الذي فما 
لمإذا وماذا الآاخرا هو نتاثجه ستكون ذا ما ندري لا الأي النووي الموئل منها الوقود 
'الوقود لدلك استعمالآا من الد.ول تقلل أن إما ضافيا؟ يضن لم أو البديل هدا يوجو 

استعماله_قن الاستمرار على تممر أن ؤإما والخاا_مي، المادي انتاجها يقل وبالخالي 
وتموتالعنيفة، الأعاصير وتثور المحار، تفيض البينة: حماة منه يخشى ما فيحدث 

الأمْلارذات البلاد _قن الأممنار معالل ؤيزداد الأن، الحيوانات فيها تعيش الش البيئات 
المميتعان،.فالله اكباتات على تقحئهي الحرارة شدة لأن تميحرها معه ؤيرداد الأن القليلة 
الجفاف.فترات المكلان—هت وعليه 

***



ب|هوث4- 4ءطقراتع — *مالأته سرته إييئس! جسنرقيح ؟♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦لقزأإإ»»»»»إ»»»ث»»إإإ»إإثإثإثث 
ئسرهاء)يخ حسب ْءءلرااثبيان في ئسرد، ااثني اتبممالأي

مبذا..سمحف؟>
ستلْ\ك\0لأص^أأاشم

كمافالإسلام البيان، مجلة هت الشيخ كتبها الش للمقالأت عنوان هو القال وهدا 

الذيهو تبديل ولا دحريف عمر ومن وسهلم عل،4 الله صلى محمد نبيه على الله أنزله 
الأمبن،رسوله مبعث، مند عمعر وطل مكان ضل هن أجم،وتي للناس سبحانه رضيه 

العالني.لرب الناس يقوم أن ؤإلى 
را،س1رالإسلأمأالسلام ٢( 

١٩٩٩الق\فق  ١٤٢صفر■— ^٢١ يجلةاشبانافعله 

قبلد^ان المقال وهذا الإسلام، انتشار هت الملام أثر فيه الميخ يذد^ر مقال وهو 
دعاصن الله، حفخله الشيخ، نقلر بعد 'آولأ.حظ • • ١ سبتمبر من عشر الحائي أمرات 

هنالإسلام كان ْلمالما الحال تللث، تدوم لا بأن وتوقعه الملمية، الحالة على للمحافْلة 
هتاكلم العؤيى الشباب رابهلة مزتمر هن له محاصرة ين أيضعا قال سمعته وقد انتشار. 

هذهاجتماعاتكم مثل بان شعروا إذا الآمريضان إن الميلادية: الثمانينات ين أمييكا 

•بها لكم يسيمحوا لن فإنهم عليهم خحلرا يشكل 
الهساعدة،٣(دعاةسثءْنوذ، 

۴١٩٩٩آفسانمء ١٤٢رددءالآ-خر■١٤■مجلةايبان 
اللهإل يدعو داعية لكل م،،،اعدتهم يوسعوا أن اكلماتي الميخ يدعوفيه وهومقال 

الشرعية.العلوم هن المتخمس،دين من يكن لم ولو المنة، أهل منهج على 
الإسلام،إلى والدعؤة اأصياُ آيات (٤ 

يناير؟؟وا/■■■؟؟هد^سبر/  ١٤٢■رضا0  ١٤٠ادبا6 يجله 
هىرمضان شهر بحييام عباده بها الله أمر التي الآيات< أن الثييخ يببن المقال هذا وين 

طليسوى بل مجردأ أمرا بالمييام يأمر فلم ؤيممره، الإسلام إر الرعوة هن منهج 
سبحانه،به يأمر الذي الخير إر القلوب تعهك، أن شأنها من الش الحقائق 

اسثر<الأسال رإي،،اذل اآ،وعوم ٥( 
■■■٢فبراير ا،للآافق  ١٤٢■^< ١٥١٥- ١١٤١^٥ ايباف مهلة 

لنممرء^ييرة فرصة الحديثة الاضعال وائل أن إلى الله~ —.حفظه اليثهيخ يثعير 
الرسمالة.ه هل. سمر هن الال،عاة يواجه أء^برتحد. ا أييفسلحعنها الإسلام، رسهالة 



إثث1؛11ثثممئثثممثئ1ثتتممث1ثثثأث1ثثثثتتممثثثئئئنج الله إُى والدعوت الإسلأسء اثثقافص 
 )٦JiLjj  الأسباثثقافات

■"■٢•آأاد\رس \دهحْ محلة\دبالألأاه9 

القافاتوصول على تساعد الأتمعال وسائل أن ار الشيخ يشير القال ذا هث 
علىينملوى قد ذلك ولكن شرور، من فيها ما ومع بينهم، وانتشارها للمسلمني الأخرى 

إليهمالدعوة إبلاغ لحسن ضروري أمر السامتي غير ئقافة معرفة لأن الخير؛ بعض 
.ومجادلتهم 

واأخيرواتج«ال>اثحق دين ٧( 
■■■٢۴/^٣٥ يابة  ١٤٢١صم  ١٠■مهلةادبا0 

لأنهوالخيروالجمال الحق دين هو الإسلام دين أن كيف القال هدا -ق الشيخ يببمن 
فيهفيختلط عداه ما وأما فيه، قبح ولا فيه باطل فلا كله وجمال كله وخير كله حق 

بالقبيح.والجميل بالشر والخير بالباطل الحق 

بدين'محس تكتيرمه لا دين ٨( 
۴٢■■■ ١٤٢١^ ١٥١رببغ  ١٥٢اشدا0 مجللة 

منالحقائق من مجموعة على مرتضر الله عند من منزل دين الإسلام أن الشيخ و؛\ن 
كافراكان بها اسهزأ أو منها سخر أو أنكرها ومن مسلما، ضان بها آمن 

إكفارلا الذي فالدين الدين، لموية لازم أمر بالصفر إنسيان على الحكم فامكانية 
أيفإل معالم له تضن ولم هوية سين يضن لم ؤإذا له، هؤية لا لأنه بدين؛ ليس فيه 

؟الحسمنة والوعذلة بالحكمة الدعوة تكون شيء 

الأفئانيم•اذاؤياءضسوالخكؤص ٩( 
 yا■■؟؟أاإا،1ادلآ ازاصم دحلف١دبا

الأفغانيةالحكومة تكس،يرء، على أقومت، الذي الحجر أن القال هذا 4، الشيخ يشير 
الأفغانه تضسمير على حرص لما طد.لكا ولوكان إنسان صورة 4 حجر مجرد ليس 
كسرءفضان الله خلق به يينماهون أنهم ورأوا بإله هو وما إما رأوه الناس لأن ؤإنما 

علىالقاطع الدليل لإقامة وسيلة فاليكسر الإنهمهان، لقل4_ا القسي التصيور لآذ.ا يكسيرا 
الفاسد.التصور ذلك، يطلان 

لك،راهمإ آحسوه لا ( ١ ٠ 
ا..أهنوفعبر  ١٤٢٢شمبان  ١٦^اييان محلة 

باتيأبوابا المهائب من يجعل قد وتعالى- -سبعانه الله أن القال ^ا 4 الشيخ بين 
وقالسبتمبر من عسر الحادي أحدايثا بمناسبة القال هذا لكتبا وقل خيرد^ثير، منها 



بحوحم- عحاشراتع ~ 4قالأمم ~ سرمم إد>يس1 حسرقيح ثتةةثمةةةةة*لت^^^أةمإدةة؛تة؛ددث؛ةقةةممةد؛؛مةث 
المشوهةالميورة وتصحيح الله إل للدنمموة د^يدرة فرصة الصJيبة هده ه أرى إنني 

الأمؤيكان.أذهان -قن للإسلام 
ؤاسودينالمئات - ١١

دطةافا0ىافو\س؟سأ-ثم
حرايكون أن ينبغي أنه أو حر، الإنسان إن القول بأن الشيخ يبثن المقال ذا هي 

عبدالإنسان بأن للإيمان مخالف إنه ثم الواقع، يكذبه كلام الشانع الغربي بالمعنى 

الإنجليزيكاتبهم منهم النيسارى، الكتاب بعض هذا أدرك وقد بأوامره، يأتمر لله 
لأسمعولدت، ؤإنما حرأ، لأكون أولد لم إنتي • فحواه كلاما قال الذي لويس المشهور 
وأْليع.

غيوال4س1«يذ،ا•دن  ١٠٠قي الإساف (  ١٢
أ"أاادابه ٤٢٣ايجلةادبا0ه/ااربيعاود 

الحقائق،على تزسس أن يجب، لغيرهم المأههاماتي معاملة أن المقال هذا السهيخ-4، بين 

فهمغيرمسملمين كانوا فغيرالمسيلمينؤإن المشهودة، الواقع وحقائق المتلوة الدين حقائق 

للمسهلمثنمعاملتهم هت - سواء ولسموا الدين، حقائق من وبعدهم شميهم هن سواء ليسوا 

أمرهو بل فءتأسا مم إنمعافا ليس وهذا معهم، تعاملنا ه، نغفلها لا أن علينا يحتم وهذا 

المفاسد.ودفعكثيرمن الممعالح لتحمميلكثيرمن فيروري 

الأعتيارب4آلأت4عاصياأك1تائ( ١٣
اهبؤدؤ/\فحطس423ا-؛ءداهة>الآوش 77, دهلْادب\0اكده 

المجتهعات،هز تظهر إنما للمعاممي العظيمة الاثار أن المقال هذا ه، الشيخ يؤكد 
كانبها والجهر مقارفتها أمد طال وكلما المعام،ي هذه كثرت، وكلما الكافرة، 

وأكثر.أبين المييتة آثارها ظهور 

الحائم ات«مار4جادوت ( ١٤
؟•■أ\،لةافقافحين أأ1اال الآ-هرة ->ءه\هى .١٩•افمده مهلةاديا0- 

بعضفيه توفرن، إذا إلا ناجحا يكون لا الحوار أن المقال هذا ي، الثميخ يقرر 

هتا ؤإحلاصهممالمتحاورين ق صمد الشروط فمن المفسعدات،، بعحس من وحلا الشروط، 

الطرفان.بها يؤمن معايير إل الحوار يممتتد أن ومنها أهدافا، من أعلنوه ما إل الوصول 



tttitiiitiii^^ستتلأثثثممممت؛ثثثث؛ثثث؛ثثثثتتثثثثثه؛ذااض اُى ^٥،^ ااثقأدءالإسلأست 
ها(الأعتقادانيحمظاس:

(آ"آ  ١٤٢٤.سواد ١٩٤ادجلْادبا0انمده 

لأنالنبؤية؛ السنة ضظ ِقن الاعتماد الأيمان لوازم من ان القال هذا -ق، الشيخ يذن 
منلأنها محفوْلة فالسنة لخاففلون له ؤإنا الذكر نزلنا تحن إنا يقول•' تعال الله 

ذلكشرح ما وهو الذكر كلمة تستلزم السنة أن أو العلماء، بعض يقوله ضما الذكر 
القالة.هزه الشيخ وبينه 
اآسياسي<الإسلام (  ١٦

افسلهس,؛••أمدؤدلآ  ١٤٢٥أ.هع\هئ١ل١خر٠ آ مجلهادبا0 
للدعاةومث هو العرس؛ن عند السياسي بالأسلأم القحعود المقالة هذه الشيخ-ق ب؛ن 

ijyjوكذلك سبعانه، الله أنزل بما نمكم إسلامية يولم تكون أن إل يدعون الذين 
؟عليه السياسي الإسلام غص|وم يأخذه الذي ما المقال هذا هت الشيخ 
الأرثس1في ؤبمممث اتسماص ص دبنانءمنل الدين (  ١٧

إافهمن/سنعبر ١٤٢٥دبمنْادبا6؟■أر-بميء

خليحل،هو الذي البشر دين وبا٢ن المنزل الحق الله دين بثن المقالة هذه هن الشيخ يفرق 
اختراعمن هو إنما المنزل بالدين له علاقة لا دين هو أو الباهلل، والدين الحق الدين بثن 

يمارسون،الذي الناس دين هو يجدد الذي الدين أن وهى نتيجة الشيخ ؤيقرر الناس، 
المنزل.الله هودين يجدد الذي الدين وليس الحق، للدين موافقا بجعله وذلك، 

حا(الإّلأُا1هيولإذي>
ذؤف،لبرِهبسلبرإ'"ار١٤٢٥ا""آ امبملْايبا6 

هوإنما لله إسلاما ليس الذي الأهواء إسلام عن اليولأني بالإّيلأم الشيخ يعبر 
ولامحتوى ولا له صمورة لا إسلام فهو إليه، الانتساب يدعي من كل لأهواء إسلام 

الالتي الأهواء تلك بأثضال والت،سكل التغير دانم لأنه يومهم،.' أو يعرف، أن يمكن 
لماليس مادة أوسطاؤيس فالسهفة 4ت وهي لريورت نسة هيولأني فهو حال على تمهتقر 
مختلفة.وأشكالأ معورا تأخذ لأن قابلة هي إنما ثابتة، مهورة ولا شكل 

\،ا(الأخلأقواممئمح«
م005رجبآا"أإمماهسلس دجلةادإالأ-هاآ 

قياميمكن لا حيث، بالأخلاق، النفلم علاقة المقالة هذه هن الثهيخ يؤكد 
والفضائل.الأخلاق من ر بق، إلا أسري حتى أو اجتماعي أو اقتمهادي أو سياسي 



بحوته- ساشراتم ~ •مالأته ~ سيرته إل)يس! جعترثيح وةأثت؛ةقتئثة|لأ^^^آ؛إةتقأتثتة؛ةةثمةةةدأةئثقثث 
•مآ(الأعترافوالآحو:

A"؟؟^ا،لجاققاد\دج ١٤٢٧.ربيع\لآ-قر ٢٢٤دجلْادبا0.اكده 
عنالإسلامي صاحبه يسأل علماني الشيخ؛؛ن تمثله حوار عن عبارة القال هدا 

إلىؤيصل وغيرالواْلذتي، الواه؛لذتي من الأحرى الل،يانات أصحاب من بالآحر الاعتراف 
التيللعؤية منهما كل تصور حسب للأخر منهما كل يمنحها التي الء-رية مقدار نتيجة 
الإسلامي.أو العلماني سواء مبدئه، مع تتناسب يراها 
اآد،يسرإلىامم،ولءاوط«است>الميم ص ( ٢١

!•■أم^؛^^ ١٤٢٧\لآولى -٥٠٢٥  ٢٢٥ y_\ai_؛

هإكراه لا الكؤيمة بالأية الاستدلال يحرف من على الشيخ يرد القال دا هث 
منبحث الدينية الغربي بالعنى الدينية الحؤية على دليلا تصبح بحيث الدين 

المباحا أمرا الردة وتكون شاء متى منه ؤيخرج الدين -4، يدخل الشخص حق 
,فاصلوه دينه بدل من وسلم عليه الله معلى الرسول لمول مخالفا مردذ^يها يعاكب 
الوسْفتلأاأت4ياستا( ٢٢

\""أ/اأأاال\للآافقدلآذيق \دب\ن\لخده!أأ.-بمداهمحالآمة 

علىوقياسها الوسحلية لعني الخاطئ الاستخدام عن الشيخ يتعين القال هدا 4ن 
ؤيغيرؤيبدلؤيداهن فيه يجامل بل بقوة دينه ياخذ لا الذي الغربيين عند الودئيت مفهوم 

يبثنثم والاقنضادية المياسية ومصمالحها بل الغربية، الثقافة أهواء تقتضيه ما بحسب 

•الوسطية لفهوم الصحيح الشرعي العني الشيخ 

\فسئس!"■آ ١٤٢٧رحئعء ٢٢٧ادبا0 دجلْ 

ذلكيدر_كون لا فالذين العهود من دائرة أوسع الممكن أن المقال هذا ؤ لشيخ اص 
ماحدود 4، له تفسير لا ما إنضار إلى ؤيسارعوا يعهدوا لم ما إنكار 4ت سارعون 

•حدود:4' تفسيره يمكن ما غير أو العهود غير أن يقلن بعضهم إن بل علم، من عندنا 
كثيرأهؤلاء الأفق ضيقي أن ترى حبي عجبا الأمر ؤيزداد عقلا، مستحيل العهود العلم 

.العلمية أو العقلانية يدعون ما 

واصتتاتجاشر|العلخي الأتباع ( ٣٤
مجلمْاكا0مصملآسلأ-آ

اتباعفيه يدخل ثم العلم اتباع هو إنما حقيقته الأتباع4ت أن القال هدا 4ن الشيخ يبين 
لمإذا وأما العلمي بالأتباع القممود وهذا علما له أن على علمي دليل عندنا قام من 



الأسبابمن ذلك غير على مبنيا وكّان علم ذو التبع بآن علم على مؤسسيا الأتباع يكن 
جاهلية.تبعية بالضرورة فهو الأوى مفهوم  Atالداخلة 

الإسلام!السوقي همهوم ( ٢٥
ذْ\كا0ه؟ّ\سمإآأسلأآ؟

الغايةيحقق ما فعل وأنه الإسلام،  'هاليسير مفهوم عن المقالة مده —خ الشيخ يتحدث 

لأنهت مميقة أدنى فيه بشيء الناس يؤمر لا التيسييرأن معنى وليأس المشقة من قدر بأدنى 
جهاد.ولا زكاة ولا ولاحج معيام ولا يحيلاة تكلين، هناك ضان لما كيلك لوضان 

اما(استشللنا1
اا"أأبويؤ ١٤٢رجب،^ ٢٣٩0مجلةادبا

الحقفيم لأنها وتعاليمه الإسلام لقيم المسيتقبل أن عن المقالة س0 —ق الشيخ يتحدث 

الباْللمةالقيم ستغزو فيم فهي خاتمهم إليها ودعا الرسل، بها جاءت الض والخير 
دينإر الله بإذن يفيثون فتجعلهم الحق أنوار لأهلها وتضيء دارها، عقر _ق، وترهقها 

أفواجا.الله 

التسريعيtاملآس،اق •،|هجنة ( ٢٧
اا"آأسبلعبر ارآأ\ دجتلْاك\ى 

تشريعاتالقرأن ف أن وهو السهريبى، الانسياق عن الشيخ يتح،دث المقالة هذ.ه ومقن 
وسياسيةاقتممادية وعلاقات وسلوك وعبادات عقائد من الإنسان يحتاجه ما كل تشمل 

تحقيقهيعوق أو أوينافيه الأخر يخالفا ت،ثدريعا منها تجد لا ذللمثا ومع وغيرها واجتماعية 
بعحيا.بعحيها !شد متسانمة متعاصدة د^لها التشؤيعات تحد بل ، لؤدفه 

الأهيى1به بشع دين ( ٢٨
U٠٢•■ ١٤٢^\سة  ٠٥٢٤٣يجلةافاة 

كانكلما وأنه الإسلام، بدين بالتدين الأفق يتسع لماذا ال،،عيخ يببن المقالة هده وٍةن 
١أراحء_، الأفق كان أعمق التدين 

ا،؟(الإبمانامما>،،
آهشءر  ١٤٢٩إْآشلآ\ق ادبا0 يجلة 

كلفليس بالله، التحعُ.يق عن يختلفط بالله الأيمان أن المقالة هده ُش الثميخ 
والإيمانوحده، عبادته يقتحيى بالله الإيمان لأن به مؤمن الخالق بوجود محيلق 

^٧٥١١نب؛ن أن علينا ينمن ولد.ا ، وهضداالأخر واليوم وكتبه وملانضته برسالاته 



بمص>سصبساسم-سضراص-صص

يوجديكاد لا بالله إيمانا الغرب —قت اليوم يسمونه ما لأن للإيمان، الإسلامي التميور 
الإلحاد.وبثن بينه عملي فرقا 

(صاثuسصادئالأصدصس.٣٠
ذقف،لبر^••٢! ١٤٢٩يأو\لسدة  ٢٥٥افيبا0 اميللة 

التعدةالولايات ِق بدأت التي الالية الأزمة أن كيف القالة هده ِق الشيخ ي؛ثن 
رجالمن كثير أنظار لفتت وراتها من والعالم أوروبا تجتاح أخدن ثم الأمؤيضية 

يكونأن ؤإمكانية الأسلامي الاقتصاد مبادئ إل أوروبا ه والسياسين الاقتصاد 
مشكلات.من فيه تسبب نا وعلاجا السائد للنذالام بديلا 

ىدبامuنشاهمjنا

آخر،لزمان بالسيئة رمان د^ل مقدار لتعير لكما أنه القالة هده مقت الشيخ يبثن 
يذد^.رثم ، فيها هم الش الحال بحسمب به شعورهم أو له الن>ا'س إدراك يتعير فد^دلك 

أويوما لبثوا بأنهم نومهم الكهف امحيحاب ضتقدير ذلك على القرآن من أمثلة الشيخ 
يوم،بعض أو يوما إلا الدنيا -ق يلبثوا لم إنهم يقولون الاخرة ف والناس يوم، بعض 

ساعة.لكان لبثهم بأن يقسم وبعضهم 
النكر!عن اثتهي ببمصي الأمردات4عروف ( ٣٢

ادبا0\\"سمح\م؟أ\ش^أأ
بالعروقيأمر أن للإنسان يضفي أنه يقول من شبهة على الشيخ يرد القالة مذه ق -و

مجردلأن للمتضر؛ تعرض غير من النضر أنكر العروق عرف إذا أنه به ؤيعرفا 
لأنالفهوم هذا على يرد فالشيخ يضاده، الذي النضر عن نهي هي العروق إلى الدعوة 

عنتنه ولم بمعيوف أمرت فإذا بالعيوف، الأمر مقتضيات من هو النضر عن النهي 
تكونولا حقه، بالعروق الأمر أعحليت ض تضون لا ؤيثابله يضهاده الأى النضر 
ضاملأ.تحصعينا بالعنوف أمرته من حصنت 

؟••أم(■مأ\بؤذبج -ه،ل\هئ\لآ-خرة  ٢٦٢جلة\كان دا 
الأكثرالأمة أن ب؛ن الارتباط، وهو الغالطت الاستنتاج الشيخ يم،حح الشالة هذه ومقت 

الختلفةالعاني بؤن التهسر عدم هو الغلحل ووجه ثقافة، الأد^ثر بالذأرورة هي قراءة 
وأنواعالقراءات أنواع بثن التمييز عدم وكذلك بالقراءة، منها كل وصلة للثقافة 
القراء.



^^^ممئأأأثأأثأأإ:ئئئثئث؛ممثهآ؛اإثثثث؛إممث؛۶٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
الإسلأست{اتصادق امم«ست اووراسات عندهاتؤيد ( ٢٤

اا"أوافسلس  ١٤٢•قعباى  ١٦٤\دبان مملة 
الإسلامية،الحقائق تؤيد الش العلمية الدراسات من عددأ الشيخ أورد القالة ِقنهدء 

العلمي.بالإعجاز الأن يسمى ما وهو 
آسهوأالجهادداأقرإن>٣٥

\ا"آأسنمر  ١٤٢■رضان  ٢٦٥اشبائ دجلْ 

الصرآنفيه الله أنزل الدى الشهر هو اJكريم رمضان أن القالة هده _ق الشيخ يببمن 
المستمر،الكبير الجهاد أساس هو والقرآن والفرقان، الهوى من وبينات للناس هدى 

الكفاريجاهدوا بأن معه والمؤمنين ذء رسوله تعار الله أمر حيث، بالكلمة الجهاد 
بالسيفالقتال عن منهيون بمكة، مذدْلهدون وهم طبيرأ، جهادأ الضؤيم بالقرأن 

الصلاة.ؤيقيموا أي،_يهم يضفوا بأن مأمورون 
اما(حاقاسوقرعضا

\أ'-آب ١٤٣• ٠٥ ٢٦٧ ٥١٧١١مجلة 
و؛دقةعلاقة بينهما وجعل المرع وأنرل الخلق حلق الله أن المقالة هذه ه، الشيخ بين 

الشلعبادته سب،—، هو الله حلق أن حيث من الشرع أهداف لتحقيق مناسبا الخلق جعل إذ 
ي،.لالخالق أن هي للعبادة الخلق مناسبة أن ذكر ئم الإنسان، خلق أجلها من الغاية هي 

أنيسيتحق فالمنعم المنعم، هو وطذللئ، للعبادة المستحق هو فالقادر الخالق، فدرة على 
المقال.الشيخ_قتثنايا ذكرها الذي الدلائل من وغيرها بالعبادة يشكر 

امحخلؤى)أم ساثق اثحكم تحن ( ٢٧
۴٢٦■املادد\در أدهرب ١xد؛هلة\دب\ه 

وليسسبحانه الخالق لله إلا يكون لا الحكم أن المقالة هذا _قن الشيخ يبين 
أنيمف^ن البشر من أحاّا لا لأنه جميعا؛ الناس حتى أو أفرادا د^انوا سواء للمخلوق 

سبحانه.خالقهم هو هدا يعرف الدى وإنما د^لها، الناس مض،الح يعرف 
tj(rA  اللهفاصا>صاد

■مج،ل\محمحامس  ٢٧٣0جادبا
بعض_ق الله دين عن الناس إعراض الحنن عن الشيخ ينهى المقالة ه ^ث 

حينالمهسلم حرن عدم هت ١لأسيار—، يدد^ر ثم دينه، على يثست، أن ينبغي بل الأماكن، 
تعال.الله دين عن الإعراض يرى 



بحوص- ساقراتم - سيرته-سالاته ادهس■ جسرمحخ و!ئإإثإئ!ثأوآتأئ1إثثإثإإإإإ!ئئئئإث1ثثثئأث: 
اتجهاعي:ؤاثتدين اهتردي اثتد،ين، ( ٣٩

٢٢■١ ،أ\دؤ ١٤٢١-بملاهئلأآ.غرة٢٧٤)دمل«ادب\ر(

لبعضونقده الجماعي، واليدين الفردي التدين القال هذا _قن الشيخ ييخن 
ثالدين يحصرون صاروا حيث الغربية، بالتقافة ناموا ممن الغرب ؤ السلمبمن أوضاع 

الجماعية.بالشرائع كثيرا يهتمون ولا الفردية الشراثع 
^^يواصيم

"ا"آ^^٥ ١٤٢١يجلةايبانا'/اأو.جعء

من>؛^، ٤٠الإنسان يتبع أن وهو العلمي، الأتباع بثن الفرق القالة هذه ث الشيخ يبين 
علىسار ومن الله أنبياء وهم افه إلى الوصل ،>^ ٥١١هو طريقه أن القطعي بالدليل علم 

قيادهالإنسان يمملم أن فهي الجاهلية التبعية وأما والدعاة، العلماء من وطريقهم نهجهم 
به،معجبا ذ^ون ك.أن الموى لجرد له قياده يسلم إنما وهو هواه، بمجرد يقوده لإنسان 

لغيرأو حلفه، والسير لزعامته قبوله _قن لغيره مقلدا يكون أو أجداده، من لكونه أو 
بالعلم.يا علاقة لا التي الأسباب من ذللتم، 

الأئت٠اءإشمشامإشابأ٠( ٤١
أل؟؟(^ ١٤٣٣0ادجئذْاإددا0فعبا؛'■؟هنما

أوللوطن الانتماء بين تناقينعا هيالث، أن قرصية الله حفخله الشيخ يرد المقولة هذه _ق 
صحيحغير افتراض هذا إن ؤيقول كانت،، أيا معينة عقيدة أو فطرة إلى الانتماء 

ذلكا.على الأسباب ضر وين. 
هه؛اب«ءب



^^ممثثثز؛إئا:إثثثثمممم؛اس إلى والعوم الإسلأست الثماهت 
اثساضراتثانيآ! 

انحلنحو وحطوات الأمم ا'ذمم 
المسلمالشباب رابطة مرلمر _قت إدؤيس شيخ جعفر الدكتور فيها شارك ندوة وهي 

عامالخليج حرب إ الأمة أزمة حول فارس أبو معمد الدكتور مع أمؤيكا ٍقن العربي-
•٣١٩٩.

سيئاتومن أنفسنا شؤور من بالله ونعوذ ونسسنفره، ونسمتعيته تحمده لله الحمل إن 

;بعد أما ثم ، مرشداوليا له تجد فلن يضلل ومن المهتد فهو الله يهده من أعمالنا 
معالجةمن لابد الشامل للتغير السعي مع بأنه المؤمتاتي من إنني الأعزاء الإخوة أيها 

وذاك:هذا ببمن تناقضا أرى لا إنني بل ' اليومية حياتنا شن نشادفنا التي الجزئية القضايا 
ماتحو تقدم هي الكبير الإسلام بناء شن لوضعها الإنسان يسعى حير لبنة ضل فإن 

من( الخليج حرب يعني ) القضية هده معالجة شن رأيته والدي الشامل، بالتغيير سهمية 
أمامهمالتي المشكلة مواجهة عن يهريوا أن يري،.ون أنهم الإسلأميين إحواننا من كثير 

إنهالإخوة أيها يا كثيرا. عنها تحدثنا أن سبق ولكن الشامل، التغيير عن الحديث، إلى 
الجزئيةواكتعايا الجزئية. القضايا ومعالجة الكبيرة للأهداف، العمل بثن تناقض لا 

منوضع شن هي جزئية فضية كل فيه، لنا صلة لا منها يكثير ظنوفط شن فها تصمائ. 
مانعمل ولكننا شيئا فيه نغير أن نمتليع ولا معنعنا من ليس كبيرمنه جزء الأوضاع 

قالبه، وتعال سبحانه الله يكلفنا ما وهذا والزمانية، لمتكانية ا ظيوفنا شن نسمتتلمع 
لمفان فيلسّانه< يسملع لم فان بيده منكرأفليغيمه منكم راى )من : فه الله رسول 

اليومهدا الحدين( هدا شن نفلرى لضت، والدي الإيمان(. اضعف وذلك فبقلبه، بستطع 
واضح،باليد التغيير تغيرأ، اللهمان كلام سمى لماذا الرسول أن الكلام لدا أعد وأنا 
هنايكون أن ينبغي وأقول هنا كان إذا لضن هنا، بيدي وأضعه أغيمه هنا هدا 

أنينبغي هنا يكون أن ينبغى ما بقليي قليت، باللمهان أقول أن عجزت وحتى باللسان 

بينيربحلم، أنه تعال الله قدر من لعل هدا ِهى الرسول سمى لماذا هنا، يكون 
الذلاهر.التغيير ^١ 3بخ0 الحق إرادة أو الحق قول ببن البيان 

شنكله والأمر لنا، حيلة لا تقولوا فلا بالإحباط(، تممابوا إلا أرجو لأنتي هذا أقول 
ً

ونب١تينتكلم ان هو نفعله أن نستنملع ما أقل إن شيئا. نفعل ان سيتهليع ولا غيرنا يد 



بحوص- ساشراته - سالأتم - سرص إددو،سأ قيح جسر إ؛ثثأثئإث؛أ؛ه1ذإممثممأ:ثتثثئتثثثأإثأأ«ث 
،يأخذوالم أم الناس بها أخذ اليومية حياتيا ؤ ت۵دادفنا الش القضايا القرع_قت حكم 

منبشي، ولا الذنب من ة بعمل نشعر ولا واحينا، أدينا قد نكون هذا فعلنا ؤإذا 
وكذاكذا يأتي أن ؤإل كذا صنع من المشكلات هذه أن إلى نهرب ولا الاحباط، 

الرشديلهمنا أن وتعار~ ~سبحانه وسأله الإخلاص، تعار الله سأل كلها. فسعل 
أمامناالتي المشكلة الأعزاء، الإخوة أيها حيران. الحليم تدع وفتنة فينعية ِق والمداد 

أمؤين؛—قن تتلخمن يكله انمالم ق لؤا المسلمثن نماس ودحاسب، لما ورحسسانقاشنا 
الضؤيت.إر الراقية القوات أويحول الطؤيت، على انمراق عتداء ا- 

الخليج.منطقة ش واكررية الأمؤييكية القوات جود و— 
الناسمار بحيث واختلافات، مشكلات أثارت القمعيتثن هاتثن من واحد د^ل 
حلإلى وصل إذا الإنسان لأن أنفممههم، إليه تطمئن نْلري حل ويم 23عن حتى حائرين 

الحلهو الحل هذا يجعل أن وحل عز الله ؤيسأل لنفسه، - الأقل على - فسيقول نطرى 
يقولأن إلا يدعو، أن يسنمليع لا فانه الإلمهان احتار إذا وأما الواقع، على ينطبق الأى 
القضية.هذه من أنجنا اللهم 

الأولى:للقضية باكهية 
يفعل،أن ينبغي ولا وظلم اص؛، هذا أن على متفقون أيينعا حميعا الناس أن أظن 

تردد،فيه لحواننا كثيرمن مواقف، حعلتا شبهات حوما ثارت القضية هذه حتى لطن 
•الإسلام إلى ؤيدعون ؤيزكون يممومون الذين المحيلين إخواننا من وأقول 

الأية؛بهذ'ه نسمتيل لى:إنك، قال مرة الثمياب من لى رأيا سمع من بعض ١( 

فقتلواالأ-مئ عق رحلنهما نمت.، قرن تيهنا داص.لحوأ آئثظوأ \ذئكوأ من طائفتان 
محت،آس رن ؤأقسطوا ، J_j^تيينا ءاءنلمحوأ 3ا؛ث< قرن أنر إل ف' حق تتير همر 

الضؤيماولا انمراق لا مسعلمتين، ليستا الفئتان وهاتان ٩[، للنفس.تيرىه 
؛الإخوة أيها لثم أقول، أن وأييد ١ الموميوع بهذه للأية علاقة فلا ب١لثريعة، تحكمان 

للناسيقال انمدل الحكم وهذا انمدل، الحكم هى وتعالى سبعانه الله أحكام إن 
وأتلوالكفار، أنواع أسوء من كانوا لو حتى بل مساله؛ن، او ضفارأ كانوا سواء 

منآدممر ؤر سرعون اانثرنت> "■محزنك لأ آيولث وجل؛ عز الله قول عليكم 



إثث؛ثإإثتثت؛اس إش ُاسءءت الإّلأست اوتت،دء 

بمفذبسننوت نادوأ اان؛ين وبث ظوتهم بأفوعيزولزثوبن ءاثا فاثوأ الذئث 
امحتيئزرن يضلو0 نؤا»هعي-ء ءرم0آممنصبمت لو كوم؛١^ توث 

سْئاجآس من لهُ ثنيك نثن كثنُ آس يرد ومن نآحذروأج ثوثوْ و»و ؤز0 يحدوه ٠دنا 
عذابالآخر؛ 1، ولهمّ خزى ألدئئا ؤ، كم ظونهمأ بملي أن آس ثري لز آثذئن اوكبم• 
أذأءم<ضثيمم تآغم جاءوك فإن لشمحيرج أْكطون لمحذب نننوث ى عهءِ 
محبآس إن بيثيم.وآجتط-ج قآحتكم حكتت ؤزن يجسرصظزمحلنضوكف1 عهم 

_عنإليك واحتكما كافران حاءك إذا العماء: قال ولذلك ال-'اأ[، ؛؛ jijULt]آلنقساهإزنه 

هداكان ؤإن الضريم، القران _قن نرل الذي الله بمكم بينهما فاحضم قضية، 
الشبهة.هذه تنتهي أن فارحو المسالمين و\ن للحكم أصله _ةن حاء قد الحضم 

منالحدود من وكثير كذلك، وهي الأحانما، صنع من وأنها الحدود قضية ٢( 
ليستوبولندا المانيا بين الحدود الأسلامي، بالعالم حاصا امر ليس وهذا ، اهلهاصنع 

والاتحاداليابان بين المعوفيش، والاتحاد المعين بين المشاد^ل ألمانيا، صنع من 
صنعهثهيء طل ما الأخوة أيها ئم حدود، منازعات، فيها الدنيا طل السوفيتي، 
وضعهامنها كثيرا لأن والثيوايع الممعانع لكسرنا ؤإلأ يغير، أن فلابد الأستعمار 

رأىلأنه وهي الجاهليون عملها أشياء بعض أقر هء والرسول الأستعمار، 
ليسترونه الذي البناء هذا إليها نمهلي التي الضعبة هذت، منها تغير، لا أن ■4، الممعلحة 

نعمفالحدود لمهلعن. هذا ترك فئ الرسول ولكن يكون أن ينبغي الذي البناء هو 
والكؤيت()العراق الدولتين هاتبن ولكن ، نريرهالا وتحن الاستعمار صنع من هي 

العربيةالجامعة وه، بالحدود، ومقر الأمم هيئة ه عضو العراق الحدود، بهذه أفرتا 
وب^؛نبينه خاصمة معاهدة وللمعراق الإسلامي، المؤتمر منفلمة وي، بالحدود، ومقر 

ومنالإسلام، من ليسم، الحدود بأن له يفتي من يأتي فلا ' للحدود إقرار فيها الضؤيما 
لمالعلماء إن يقولون الفتوى بهذه يفتون الذين الإخوان من وكثير ، هذاللث، قال 

أنقبل ولا انتهت، ما بعد لا سئل ما وهو المشكلة انتهت، بعدما أفتوا أنهم أو ، يستقتوا
الطريقة،بهذه تزال لا الحدود ليذه الiثمرع من مسموعا يعحلي أن تبؤع ولذ^نه تنتهي 

وطبقإسلامية، دولة أنه أعلن صداما أن ولو الطريقة، بهذه يكون لا الأمة وتوحيل. 



بموته- ساشراته - .مالأته - سرته إدتيس. جسرقيح 

ترضلم لو حتى فعل ما يفعلوا أن إر الكؤيت -4ن إخوانه ودعا ، الإسلامية 
،هنا إخواننا بعحض ياكير كما له ود^بروا الناس له لملل بجيشه هو ودخل حكومتهم 

أنههدا ؤيعض العراق، من جرء هذء قال ؤإنما هد، يقل لم وصدام تدخل، له وقالوا 
د^شرةمشاتكل وهناك اللكؤيت، بحدود سدرف—ا غير وليكنه العراق، بحدود معترف-ا 

الجريرة_ؤت الكافرة القوات وجود إل نأتي تفاصيلها• إ أدخل أن أحعب لا أخرى 
وجوديجوز لا البدأ حيث من أنه وهو ، عليه متفق أمر هناك أيضا القضية هده ، العربية 

فوليس كلها العربية الجنيرة _قت ~ عاديين أفرادا أو قوات كانوا سواء ~ الكفار 
منالخدم استقدام عن سل حين باز ابن الشيخ سمعت ومرة ، وحدهاالسعودية 

وقالبدلك؟ تسمح اكولة لكن الحاضرينت بعص له فقال يجوز، لا قال؛ الكافرات 
طناإذا أحدهم؛ له فقال يجوز، لا والآخرين، للأولثن الدين سمعت، ما أو سمحت 

أنعليه؛ النفق الثاني والشيء مسلم. يسدها ان يستهليع لا حاجة إلا ؛ قال محتاجين؟ 
،هدا يقولون الرسميون والسعوديون ^ا يقولون هم لصالحتهم. جاؤوا الناس هؤلاء 

فيهوجودهم أن الثالث؛ الشيء واضحة. مسمالة هده ، هدا يعرفون د^لهم والخليجيون 
اتفقناوضار، سبحانه الاه حرمه لما ^^را ، فيه لاشك أمر هدا ضؤر، 

هو؛ذلك بعد فيه اختلفنا الذي الشيء ؟ هدا على 
الفلؤوف،من ظرف أى وتحطت ، إطلاقا هدا مثل شيء يجوز لا قال؛ بعضنا أن ١( 

ثشيء أهم مباحة معيتة ظروف —قم تصبح الحرمة الأشياء حتى بل لا ٠' الأخرون وقال 
إلاإله لا أقول أن على وأكرهتي إنسان أجبرني فإذا الله( إلا إله )لا إعلان: هو الدين 
[،١٧٣]البقرة: عته؛، إقم فث5 عاؤ ولا تالث عض آصعلر وتنب قال؛ تعالى والله ، قلتهاصدام 
تنول؛ش لألايض ثْلمبم ومحئ افره من إب إينديي-ت ش من باس مقفر ؤ*0 وقال؛ 

إذا[، ١٠٦]النحل: غفيبممه عذايي ولهز آلله منح عمبمب قعلهيز صدرا ؤآهب رثمخ 
لأمرأو الأمر لمدا بالنسبة سواء خطأ هدا الفلروف من ظرف أي تحت يقولون الذ.ين 
ونمال.سبحانه الله حرمه آخر 

يميكنالطارئة الظنوف _قت بأنه التسليم مع هي* فيها اختلفنا الش الثانية المعالة ٢( 
ضرورةهناك بعضنا؛ قال الضرورة* تقدير مقم اختلفنا الحرام الشيء الإنسمان يفعل أن 

شرورحصنت صدام دخل وإذا صدام، جيوش نواجه أن نستطيع ولا ضعفاء، تحن 



tiJtitJJiiii:إأأأأثثثثئثثثأأإثأثأثثثثثثأأأثإثأئثممثثثءت؛وإئإ الله إثى ُاكءءة الإّلأست 
٠آخرون وقال الشر، هدا من أقل تقديرنا ث انه إلا شر أنه مع القوات ووجود كبيرة 

ينبغيدكان ؛ قالوا تقديرنا وهدا تقديركم هنا يم فقال سيدخل. ضان ما هيدام ، لا 
بإذنْغيهره قة علبت لليله فؤ من ؛ ٠٤٠^قوة من لدينا بما فنواجهه بالعرم، ناخد ان 

فلها هد يفعل أن أراد من لناس ا عليه يجبر لا عزم موقفا هدا ت فقالوا [، ٢٤٩:لاليقرة ائده 
مارقفأنت ؤإلأ هدا العرم موقف نقف أن ينبغي لأنسان نقول أن وْىطنتا لا ولكن ذلك 
؟الاختلاف هدا بعد نفعل ماذا الدين. عن 

خطأوهدا خطا هدا الأخوة؛ بعيس يقول لكما فنقول أنفسنا نريح أن يمئكن 
والسعوديةمغملئ العراق فأقول منممفأ، أكون أن أريد لي: قال واحد ماذا؟ ئم ولكن 

تقولمالي سرق هدا أخي يا لك وقال جاءك فلو بانصعاف، هدا ليس له قلت مخحلئة، 
J^t  انالسرقت أنت يدا قلت فإن لا ، هداوترضي هدا ترصي بأنك منصما أكون أن
أنأو شيئا نفعل أن لابد هدا مع فأنت مالك ٣^٠ ما ليدا قلت ؤإن هدا مع فأنت فرده 
الكؤيت،من العراق يخرج بأن ١^١^، نقول أننا رأيي ف أنا الأقل على شيئا نقول 

القواتتحرج بأن السعودية نطالب الضؤيت من العراق خرج ما إذا إنه ونقول 
أنالعلماء من ضد لا أنت أخي يا ، كلهاالخليج ودول أراضيها من والعربية الأمريطية 

الناسيقول بلد _ق وأنتم تتعلموا أن ينبغي العوام عالم لست فأنا سلطان، علماء يكونوا 
وأعرجأعزل رجل سلاح عندي ما أنا تسمعوا لأن تعلموا والفجور والبر والباطل الحق فيه 

أناإنما السعودية، انمكومة ولا السودان حكومة أتحدث لا قوة، أمثل ولا كمان 
الجماهيرأن ولو قؤية مط_البة الكوت من العراق بخروح فن۵لالب إدريس، شيخ جعفر 

وقالتاوقفتا مذلاهراتها، ؤهن ، تجمعانهاؤهت ، مساجدها_ق د^له، العالم _قن المسلمة 
بينفربط ذكيا كان صداما ولكن حساب، ألف صدام له لحسب الكلام هدا 

الخروج،بعد بعضعنا، واسترخى الجهاد، عن وتد^ام فلسطثن قضية وبين قضيته 
الكريمة،الأية تللئ.، بحسب ئم الغربية القوات تحرج قل نفعل، ماذا خرج أنه لنفرض 

اللهأمر إلى تفيء حتى تبغي التي فقاتلوا ) يقول وتعالى سبعانه الله لأن صلح من لابد 
عددفيه ؤسمترك مجلميا لحنة فناد^ون ( واشأطوا بالعدل بينهما فأصلحوا فاءت فان 
حتىاختلافات، من النفوس ث ما تنيل اللجنة وهده نقترحه اقتراح هدا العلماء من 

منخرج هو إذا عليه الاعتداء عدم للعراق يضمن أدوم، لحل بدورا وضعنا قد نعكون 
المرحلةهي هده ثانية، مرة السعودية آو الحكؤيت على هو اعتدائه وعدم الكؤيت،، 



بحوص- -سالأتم-ساشرامم جسرقهخإدرو،س.سرص ^سثثممثو؛7اث1ث؛ثثثتثث؛ثثثثثثثثثثثثئأئ: 
بعضعنها تعدت والتي البعيدة الأشياء أما الخروج، بعد الباشرة الأشياء من الأول 

الذيأن وأعجبني ثانية، مرحلة مى أيضا ولكن كييرأ بعدأ بعيدة وليست هنا الإخوان 
أرى؛فأنا كلامي' من أهم هذا  ٠٤-وكلامه،الكلام، هذا قال الكؤيت عن تحدث 
— ٢٠٠سكانها دولة غيمها.. على وححلم نفها على خملآ الصغيرة الدولة أن ١( 

ستضحلرفلذلك مال، من اوتي،ت مهما تنمها عن تدافع أن يمكن لا دولة هذه ألف  ٤٠٠
غيرها،وعلى نضها على خطرا صعارت هذا فعلت إذا ، غيرهاأحضان _ق الارتماء إل 

منبشيء واحدة دولة التعاون مجلص دول تصبح أن طالب الذي الأخ مع أنا لذلك 
التدرج.

الشورى.على ة يل. الجل الولة هذه ق - لأحاك.م ا نظام يقوم أن ٢( 
أحنيية،بقوات تستنجد أن إر تحتاج لا بحيث فؤيا، جيشا اور.ولة هذه تبنى أن ٣( 

سنايبلغون عندما الدارس مقت و الجامعات _قء شبابنا ندرب أن ينبغي الأخ مع أيضا وأرى 
•أعلم وتعال سبحاته والله ١ إميراثمل تجرية من ا هذ من وسّتضل. معينا 



♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ح ^ئثئئث1ثث11ئثأأتثوإ؛اثثثثثثثثثثأ؛اس إثى ^٥٠٥ (_،J_؛v،^_؛ 
اتتجايةممح ات،كراي،ر القرآن اساعمال 

الرحيمالرحمن الله بسم 
:بعد أما ئم كثيرأ، تسليما وسلم آله وعلى محمد سيدنا على وسلم صل؛ اللهم 

محنمائ1\ؤثغوإ نلآ ءانوأ ااذiن ؤتت1يا وتعالى: سبعانه قوله هى الحلقة هده .L، آيتنا
هيالقضية المعنى نقص تقن يكميرة آيات وهنالك ١[، * ]الصّف: المه عدامت من تغجيخمس 

هوبالكم _قن حْلر ربما بالي -قز ححلر شيء هذا التجارة للغة الكريم القرأن استعمال 
_قنالدين حقائق إلى الدعوة _ق التجارة لغة يستعمل أنه الض.ريم القرأن ثن تجد أننا 

حتىوأيضا ذلك، وغير والأحر والثمن والعمل والخسارة والربح والشراء البيع القرأن 
نجانيةمعاملة يتعاملون عندما أذهانهم ثن الناس يضعها التي العاني الألفاهل غير 

وهذ^دامنه أد^ثر غدا يدعس_ب أنه وم،بأل جن العاحل القليل أذدحى.ث الناحر فالأنسعان 

ذلكفمن الدين حقائق إلى الناس دعوة ث الطريم القرأن ي،مهتعمله المعانى هذه وضل 

كائوأوما -محزيهم نبمتت قنا بآلهذئ آلصلنله آئمدأ الذنن وولبلق وتعالى؛ سبحانه قوله 
محترمظإ هل،ءامغوأ النل0 'ؤيتا,يا وتعالى؛ سبحانه وقوله ؛، ١٦]البقرة؛ تهتديى؛^ه 

يامؤ'تكزT_ سجل ق وغنيدون وزسوبف لأس ئقبغو0 . عداي؛ بن ذلهؤ 
وتعالى:سبحانه وقال [، ١١•١" ]اكيم،: ثتتوزه "كم إن وآكن حض ذ'لتؤن ؤاذفسكمج 

يكآءحيرااذ,ئكدبوأ وتعالى؛ سبحانه وقال ؛، ٤١لالنعل؛ أكنه ؤؤلأ-جرالأبشم؟ 
١[،٣• ]الكهف،; اخلاه بالأحنؤن يؤ نل، ^٥٧ وتعالى؛ سبحانه وقال ؛، ٢١]الأنعام؛ 

[،١٨]المويد: حنياه فنضتا آس ؤوازص٩وأ وتعالى: سبحاى، قال القرص كلمة واستعمل 

هذا؟ هذا ثن المأر ما ؛، ٤١]البقرة: لبلاه ينثا بثايبق محيوأ وتعالى؛ سبحانه وقال 
سؤالاولكن ضتاب، ثن هذا أقرأ لم يعني أعلم والله، الإجابة وأقول نفسيي، سألته سؤال 
لماذاهذا ثن الممر ما ميحيحة، تكون أن أرحو إجابة بالي -4، حْلر ئم نفسهي، سألته 

اياسيدعو القرأن أن ببالي خحلمر الحق إلى الناس دعوة ثن التجارة لغة القرأن ي،،دتعمل 
يؤمنونلا الذين عن يتكلم دائما والقرأن عقومم يميتعملوا أن عقلاء يكونوا أن إلى 

آسهدنهم الذين وذيق يعقلون الذين هم يهتدون الذين عن ؤيتيكلم يعقلون لا بأنهم 
يكونما أكثر الإنسيان أن بالي خيلرث، فالذي ؛، ١٨]الزمر؛ الأوت1،ءأاه اولوأ هم ؤاولئإلث، 



بحوص- -سالأتم-ساشواته سيرتم حسرشيخادديسأ لإثثث1إث1ممو0زإإأإ؛إئثإ؛ثثثثثث؛ثثأإإ؛أثثث 
ولكن4وكذا خرعبلأت وعنده خرافات عنده الإنسان معاملة يتعامل حثن عقلا 

ولاأغلى شن يجده هو يملكه شيئا يبيع لا جدا عاقلا يكون ؤيشتري ليبيء جاء إذا 
عقلايكون ما أكثر فالإنسان ، رخيصا شنا لأا يجد وهو غال بشن سلعة شتري 
هدهللناس يقول وتعار سبحاش الله فكان i التجارية المعاملة هدا يتعامل عندما 

سثو4لونياالش المعايير وهده ، التعارية أعمالكم _قت تستعملونيا الش العقلية الطرJقة 
بالاخروالدنيا تثتروا لا الدينية الحقائق إر الأمر ياتى المعاسرمن هده نفس استعملوا 

اليومشيء يبيع عاقل تاجر إنسان مقن فما كبير، أجرها والأخرة قليل الدنيا متاع لأن 
سبحانهالله فكان كثيرا مكسبا فيه سيضسب عدا أنه يعلم وهو رخيص بثمن 

الدينيةالحقائق مع تتعاملون حين التجاري المنطق هدا استعملوا للناس يقول وتعار 
الشالأموال واعتبروا خاسرة أعمالا والمعامميي رابحة تجارة الميالحة الأعمال فاعتبروا 
أكثرعليه ليجريكم وتعار سبحانه ربكم تقرضونه قرضا الله سبيل ؤ تنفقونها 

الربحلقضية القرآني الاستعمال هدا الممر ياء^ون ربما فهدا أفرصتموه، مما 
إنللناس يقول دائما الكريم القرآن التجارة مساثل غير _ق وهنالك والخسارة، 

الدين،إر تاتون ■حين المعايير هده لمسوا فلا صحيحة معاسر بعضها معاربىر عندكم 
التجاريةالأمور مقت سئما ولا الدنيوية الأمور مقت جدا عاقلا ييكون ألناس من يكثير 

فيهابهلؤثة ؤيتعامل جانبا عقله يترك المتدينين بعيض حتى اكين إر جاء إذا ولكنه 
كونواللناس يقول وتعار سبحانه والله الخرافة، من نوع فيها أو عقلانية عدم 

المعانيهده يديكر وتعار سبحانه الله فإن وليلك للدين، _هن حتى عقلانيين 
هوالعاقل والإنسان نجارته، تربح الذي هو العاقل فالإنسان لضم، قلته الذي المعنى لو 

عنر وتعا سبحانه قال كما الدي هو الماقل والإنسان للخسارة، نفسه يعريس لا الذي 
التجاريةحياتهم _قت يفعلونه لا شيء وهذا الأجل، عن العاجل يفضلون إنهم الناس بعص 

فهذاذلك، سبيل _قن هذا _قت يضحي بل الكثير الأجل عن القليل العاجل يفضل لا 
اللغةهذه أو الألفافل هذه استعمل الد^.ريم القرآن أن ._قإن الميبب هو هذا لعله أد^رر 

هذا-هن آراء مم كّانت إن المستمعين إخواننا من هذا إر يستمع ممن وأرجو الدتجارية، 
القرآناستعمل الض الأيات يقولوزتدبرتم مما أستفيد لعلي ت هذا -هن لي يكتبوا أن 

بهذاتجدونها او1جارية الماني هذه فيها الكريم 
العفليم..الله وأستغفر هذا قولى أقول 



؛itJiiiiiiti^^^ئممتتثثثثثثتتثثتممتئئئممءءثتتثتن0زإ افه إلى والدعؤة الإسلأست اوثقأهت 
الأقواووالأعمإو

١^^٠في U على تدل 
:بيد أما ثم الله، رسول على والسلام والمعلاة الله سم 

^لأعدوا آلمعج ارادوأ ^3^3 ونيال* سبءدانم قوله هي الحلقة هذه -ق آيتنا 
ولكنالناس، قلوب _قن ما على مباشرا اطلاعا نطلع أن نستطيع لا تحن [، ٤٦]التوبة: 

هدهرأينا فإذا القلوب، _مح ما على تدل وأعمالا أقولا هنالك أن أرانا وتعار سبحانه الله 

كأنالأية هده الايات هذه من الإنسان، قلب ث ما على بها استدللنا والأقوال الأعمال 

الثم جازمة إرادة شيئا الإنسان يؤينا أن يمكن لا إنه لنا يقول وتعار سبحانه الله 
كذاإنسان يجلس أن يمكن لا الإرادة، هذه على يدل ما الظ-اهر -ق هو منه يكون 

منيتحرك ولا الباب أفتح أن أن أييد أنا والله الباب أفتح أن أليد أنا والله محيقول 
لأنكذب: الباب يفتح أن يؤيد فوله أن على حركته بعدم سندل فنحن ، شبرامكانه 

اللهقال وكما الأعمال بعض صمور -ق تتؤجم أن لابد جازمة إرادة كانت إذا الإرادة 
النفاق.أنواع بعض الأقل على أو النفاق عن فقال الإرادة عن وتعار سبحانه 

لمءس:دبمنثهنن4 ظمعثه،> لأنيئتكهز يثآء ^ولذ عن وتعالى سبحانه قال 

الناسستر وتعار سبحانه الله إن قالوا يفعل لم الله ولكن وفلان وفلان فلأن [، ٣٠

أناللسان فلتات هو القول لحن [، ٣٠امحمد؛ (^ J_jTلمحن ق قال؛ ولكنه 
منهتفلت أن لأبد هذا نفاقه يخفى أن أيدا يسنحليع فلا منافقا ك-ان إذا الشخمى 

ثما بثن العلاقة أنواع من وأيضا قلبه، ه الذي نفاقه على تدل وكذا كلمات، 

لولأتعلمون لا ؤذئن وقال ؤ وتعار؛ سبحانه قوله الذلاهرة والأقوال والأعمال القلوب 

الرسولأيها قالوا: قمحي الرسول زمن -ق الكفار هؤلاء ءاتأه، ثاتيئآ او آلله J^ؤنثا 
:بها أتيت الش الأيات هذه غير بمنى آية تأتينا أو يكلمنا الله فدع نقتنع أن تريدنا 

١[، ١٨لاو2رة: ظوتهتّي لاذا؟ مؤيهانه مثل فتلهم من أئ-يت■ فال ؤكن'لتك- 



دصادص.صمم-ساسم-ساضاص-صص

مثليقول إنسانا رأينا فإذا التعبيرات، ومقن الأقوال -ق تشابه إلى أدى القلوب فتشابه 

سقنما مثلما قليه _قن ما أن على بها واستدللنا الكفار، أقوال مي الض الأقوال مذء 
الكفار.أولئك قلوب 

ناحزرقو\' إو ونوو نن محبميم من ؛_ jjfاق ما ؤكن'لك وتعالى؛ سبعانه الله وقال 
كلماالأمم هؤلاء طل يأتيني رسول أي الأية هذه تستغربون إلا [، ٥٢،: ijLjljJnمحتوزه 

يبءه،يةولت وتعار سبحانه الله ثم مجنون، أو ساحر قالوا رسول جاءها 

ماإذأ مختلفة، أزمان و-ق مختلفة أمم من لأنهم تواصوا يكونوا أن يمكن لا هلبعا 
بأنهالرسول يتهموا أن إر أداهم ضلنيانيم ،ا  ٥٣لالjاريات; طاعوزه قوم هم ^؛٧ ألسبب: 

أسر)ما قال: عفان بن عتمان الومتبن أمير عن يظير ابن روى مجنون• أو ساحر 

لسانه(.وفلتات وجهه صفحات على الله أبداها إلا سريرة أحد 

ؤةثد؛هتوقوله: طائوزه قوم هنإ وتلآ مثلهات التي والأيات الأية هذه من ونستفيد 
يثلأميمول أو الضالين، مسلك يسلك إنسانا راينا إذا أنه [، ١١٨لالبقرةت تلوبهمه 

الهدا سيفه ممن الكليم هدا أو القول هدا أحد قد يكون أن يشترط لا الضالجن 

الدىالكلام هدا مصدر عن يبحثوا أن أوقاته-4ن إخواننا بعص يضيع كثيرما يشترط 
اليعدا هدا الميهعون بروتودكولأت من أو ماسوني هذا ضقول الشخمى، هدا قاله 

والشيطانالشيطان هو بهذا يوحى الذي لأن الشر غن أصيل أذ^ون قد الأنسان يشترط 

كانواأنهم بسسا ضلال فيه الذي الكلام هذا يقولوا بأن أولئك إر أوحى كما واحد 
طاغين.

الدينأولئك كلام مثل ضلاما يقول أن يلغى من لكل يوحي أن يمكن كيلك 

الأعمالالعكس فضدلك الظ٠اهرة، الأعمال غن توثر القلوب أحوال أن كما طغوا 

يعنىوتعار، سبحانه الله إلا يعرفها لا التي الأسرار من وهذا القلوب، غن توثر الظاهرة 

قالولماذا الأوقات، هده غن المهلوات هذه صلوا وتعال سبحانه مثلا الله قال لماذا 



1ثثسثثإثث؛^^^ممثثثثثثثثثثث1ثثث1تثثثثتممثه0ئا الله إلى والدعوة الإسلأست ^ ٥١٥٥٠
الفلاه_رهالأسان حركات بثن علاقة هنالك أن يعلم الله لأن بهذه معلوها 

يديهووضع الصملأة ف وقف إسانا أن لو يمنى هذا؛ بعض نعرف وتحن الباطنة، وأحواله 

يشعرنفسه هو رحليه ورفع ظهره على استلقى يسجد أن من بدلا أنه أو حصره على 

ساجد،وهو حاله عن مختلفة قلبه هن الش حاله بآن يشعر هونفسه صلاة غير من حتى 

رحمةعليه — فاضلا رحلا ممعت مرة رحليه. ورافع ظهره، على مسهتلق وهو حاله وعن 
محاضرةألقى الله حميد محمد اسمه باؤيس ه، يعيش الرنود إحواننا من كان الله 

فقالالإسلام، عن معاصرة عليهن يلقى أن منه طلبن الراهبات بعض إن فيها قال 

أصلىبأن استأذنتهن الحاضرة أقاأ، _قن وكان محاصرة عليهن وألقيعت، إليهن ذهبت، 

قلت،معك نصلى أن تأذن هل لى فقلن لأمش فدهبت، ، حاء قد الصلاة وقت، إن لبن قلت، 

منأنهينا بعدما قال قاله الأى الغري،._، الفييء الحرضة ِقن تابعوه يعنى فقال معلن• من 
وأثمعرالله إلى أتقرب، أن أؤيد وطنت، مؤمنه أنا وقالت، احالاهن أو بعضهن حائه الصلاة 

بحديناهدا وذكرني معك،، هيليمث، عندما اليوم إلا بهذا ثيعرت ما الله من قريبة أنى 
وهوساحل(.ئيه من العبد يكون ما )أقرب، قال: -فقآ الرسول 

وقتكتضيع وأنت مهمه، ليمهن، أنها الناس بعض يظن التي الحركات ^٥ فكل 

طيفاانمعلأة بحرضات ناسا يرى ما عفو قشور هذه أن أو مهم، غير بشيء 

جوهرالوصوع بجوهر له علاقة لا ^ا أن يظن تسمجد، وكيف، يديلئ، نمهع وأين نقما 
الصورةهذه يثن علاقة هنالكر إن قلت، ضما لأن علاقة له بان والحقيقة المعلاة، 

الباطنة.والأحوال الظاهرة 

الباطنةالأحوال أن هو مدة قبل به الناس يعترف، كان ما شيء الأن نعلم تحن بل 
والسائلبالدين علاقة يا التي بالأشياء فكيف، ظاهرة، أمراض إر حتى تؤد.ى 

وغيرذللث،.اليوحيت 

ولكم...لى العظيم الله وأستغفر ^ا قولى أقول 



بعوض- ساشراته - -سالاص جسترشيخإدص.سيرتي ^^ممأممو0ئا1ممئث!!ثثئثثإإ؛ئثتتث1ث؛ث؛ 
اتاويني|سصاوالإلأ،اد اتالالترست 

جسرالدكتور ميها شارك الؤياض -فت الديتي اوالإرشاد الدسة الشين عن ندوة 

ظ.,العسال احعد والدكتؤر إدؤيس شيخ 
الرحيمالرحمن الله بسم 

سيثاتومن أنفسا شرور من بالله ونعوذ ، ستغفره ونمتينه تحمده لله الحمد إن 
بعد:أما أعمالنا، 

نواحيلكل إرشاد الحقيقة ف هو الإسلامي الضمور بحسب الديتي الإرشاد فإن 
جرءأو ناحية على الدين يمصر لا للدين تصوره تعلمون كما الإسلامي فالدين الحياة، 

انأظن الديني الإرشاد أو الدينة الترJية نقول عندما نعني فماذا الحياة، نواحي من 
يمعيربحيث الإنسان، _ق الفضائل تنمية وهي داخلية غاية الأول الغاية غايتتزت للتريية 
ئمدالتي وهي خارجية إنها نقول أن ممكن وغاية حيوان، إل يتحول ولا حقيقيا إنسانا 

وهفكدا.معالحا مواطنا الحتمع _قن صالحا عضوا يقولون كما ليكون الإنسان هدا 

الخارجيالإعداد -ق غلونا فإذا الغلو من نوع فيهما يحدث أن يمكن الأمرين وكلأ 
الاجتماعيةالمؤسسات هي الغاية وأصبحت لغاية، وسيلة مجرد إلى الإنسان حولنا 

^٥الناس يعد أن هي كله التعليم من الغاية وتصبح والاقتمعادية، والسياسية 
أنكفضما البترول، مثل الطبيعية الوسائل كسائر وسيلة الفرد فأصبح المؤسسات، 

الإنتاجلؤيادة أيضا تحطط هناك من الإنتاج ونيادة هنا من الإنتاج ف لرياد٠ تخطط 
أصبحالناحية هده ث غلونا فإذا ، لكداللسياسة للاقنمياد للاعلأم المناسب البشري 

الدولبها تتهم التي التهمة هي وهده غاية، يعد ولم وسيلة الإنسان أصبح قلت كما 
قلبيصلح بما إلا نهتم ولم أخرى ناحية من أيصا غلونا وإذا الجماعية، يسمونها التي 

ؤإذاالمجتمع، عن الإنسان عزل إر أيضا هذا يودي أن بمكن وروحه ونفسه الإنسان 
ستضمفاقليل، بعد سيضعف المجتمعات من مجتمع _قن الاتجاه هدا أو التوجيه هدا ساد 

النهايةوه وكذا انمسكرية، فوته تضعص الاقنميادي إنتاجه يضعف مؤسساته 
هميد^ونوا بأن الفاسدين يغري هده ضعف لأن أيضا الروحية الناحية تضعف 

السوجيةالناحية وصعقت الأفراد تربية ه أثروا عليها سيطروا فإذا عليها المسيطرين 
ليكونأيضا ونعيه حقيقيا إنسانا ليكون الإنسان نعد الأمرين بين توازن من لأبد فإذا 



ممث:ه0؛ا:ثثت1ت1ثثثإإ،
كيفالأور الناحية على الشيء بعض أركز أن أند الجتمع، _قن مزئرا نافعا مواطنا 

لضلإن يمولون للإنسان. تصورنا على يعتمد هدا ْيالخا؟ إنسانا ليكون الإنسان نعد 

نميوروهناك يقله، لم أو الكتاب قاله إن للإنسان نممورا تربوية أو سياسية نْلرية 

ننيحأن إذا نريد٠ وتحن ، شؤيرا ولدا الإنسان هدا يعتبر ما منها فالنمعورات يفترصه، 
نقولأو الخارج من ياتيه جديد شي، كانها فالفضائل الفضائل فيه ونغرس الشر هدا 

يكونأن إر استعداد عناا_ه لضن حير، هو ولا شرير هو لا محايد الإنم،ان هدا إن 

التممورهو هدا أن رأيي و_ق، حيرأ يولد الإنان إن نقول أو ، حيرايكون أو شهميرا 
أوينممرانه أو يهودانه فأبواء الفطرة، على يولد مولود )كل •' فه قال الإسلامي 
تلاحفلونفأنتم حدعاء( من فيها تحسون هل جمعاء بهيمة البهيمة تولد كما يمجسانه 

الفحلرةلأن يمجسهانه أو ينمعرانه أو يهودانه قال يوسلمانه، يقل لم ِهأجإء الرسول أن 
إذاان فالإنس•٣[، غؤآه ئزآلماس اق أممي خير والإسلام الإسلام، هي 

-فوزهاذلك بعد ثم سونهاه، وما ؤوئْس حيرأ يولد الإسعاني الضمور بحس،،—، 
م

لنايحدد الذي هو للإنسهان الضمور هدا سؤية تولد لضنها ٨[، ٧. ]الشمس: ؤدذوذهاه 
نعتمركنا فإذا ؤإرشادهم، والأطفال الشباب لتريدة نسلشها التي والحلرق الوسائل 
نأتيهلا تحن نفمهه  'هأمهلا له أن فسمتعتمر حير من به نأتي ما فإذا حيرا الإنسيان 

عرضناكلما إذا إننا فسنقول نمعورنا هدا ضان فإذا عليه، غريد_، حديد بشيء 

هنالكلكان يقلما طيعا سليمة بفطرده احتفظ إذا الفطرة هده يناممب لما الاسمان 

تحتاجلن ، به نصيه أن إر نحتاج لن أننا أعني جربه أو رآء الذي هذا وبير1ا بينه تجاوب 
كيفأحرى مرة أعود ، البشرJة النضس —ق هنالك أصله لأن نفسه _هن نغرسه أن إر 

أصلأن على متفقون الناس صالحا؟ إنسانا يكون لظى نوجهه كيفا الإنسان؟ نصلح 
العلم،إمام العلم علماؤنا يقول كان ضما لأن الإنسان؛ تضيورات ._قت هو الحيلاح 

وتغيرتالإنسان تصورات تغيرت فإذا تصوراته، بحسب الحياة _قن يتصرف فالإنسان 

الإنسان،يصلح الذي التمعور هو فما سلوكه، وتغير تصيرفاته بالتالي تغيرت اعتقاداته 
الالعمل هدا ، مثقصأا إنسان وهو ضدا فلأن يفعل كيفا يقولون أحيانا الناس تسمعون 

أوالجغرافيا _قن تعمق أو التاؤيخ، فرأ إنسان أن لنفرض الثقافة ماهي مثقف بانسان يليق 



بعدم- ساقمامم - ممألأتم - سرص ادهس. حسرشيخ تثثثتتتت:ثثإوةزإأتثتمممملءثئأأثأأثثإأإإإ 
يدفعهوحده هدا أن تظنون هل النفس، علم أو أيضا الفلسمة درس أو ، الفيرداء درس 

للمعلومأتالدهن حشو مجرد بمس شإدأ أظن• ما أمينا؟ يكون لأن صادقا يكون لأن 
نفس_قن استقرت إذا الش الحقائق تلك عن نبعث أن الهم ؤإنما المهم هو هدا ليس 

ضتجعلهسدلود^ه _ق توير الاسمان رعأرفها حصقة فما ، سلود^ه ق ألوت الإنسان 

صملاحإن يقولون كانوا الأشتراكمتي واجهت الش المشكلات من هده دنيئا أو حميدا 
هىالرأسمالية الخارجية الظروف على يعتمد ؤإنما الشيورات على يعتمد لا الإنسان 

النظامهدا نغير أن إلا علينا فما الناس نصّلح أن أردنا فإذا الناس، أفسدت الش 
وجاءالناس، مملح الاشتراكي النذلام جاء فإذا اشتراكي، بنظام ونأتي الرأسمالي، 

والناسيكذبون والناس يسرقون والناس عاما ^متمرحمسين الاشتراكي النذلام 
الوحدها الاقضادية الناحية إذا ذلك بعد فقالوا ، وكداإدمانهم ؤيرداد يدمنون، 

ماهيلد^ن الأشتراد^ية المومسممات مع تتناسيب اشترايكية ثقافة من لابد تد^في 
الشفالحقائق شيء لا ، وكدا وأمينا هيادقا الإنممان تجعل الش الاشتراكية الثقافة 

الشالحقائق هى خيرا سلوء^،ا وجعلته سلو3كه غيرت الإنممان نصس _قن استقرت إذا 

ئنالق  auTموحدأ: تعالى الله حلقه الإنسان الظرJم، القرآن عليها يركز 
منالخارج من الدين جاءه فإذا الإنسيان، أصل -4، فالتوحيد [، ٢٠رالووم: عهاه آلتاس 

نؤأوالأنض دورآلثنلو'دي الأية• تفسير ه قيل كما هدا فيقول ■هظف الرسول 
بنيوفد دنى كوكب حأ آارجا-?ة رجاء ذ أليضباح ضباح ب ي

عقتدر ثارج ثمنته لز ولو بمص» يبجا محبموئآثاد دلا -مقو ك ييئوثؤ ثبرْقؤ نجرم 
عييه_؛ لأكل وأس لقام الأقل آس يبمنميث سنثآءج لثوره-، آس تأدى ئور 
ينزلأن قبل الوحي تعرف فطرتهم تكاد الناس فبعض الفطرة، هو هنا النيت قال ' ؛ ٣٥

حاءهفإذا المهلرة نور إر الوحي نور نور. على نور نار نمسمه ولولم يضيء نيتها يكاد 
مفطورالإنسان إنسانيته، ييكون الذي وهذا عنده، ما ناسب الخالق من المدى هذا 

الكذبكراهية والأمانة، الصدق حب على مفطور التوحيد على مفطور الخير على 
فهذههكذا الئه فحلمره روسيا أو أمريكيا كان سواء إنسان ضل الفللم، كراهية 



^^^ممممثثسثأث!ئإأإإثءصأوئاث11إثث1ثثثث؛
فطرهالنفس -ق وجذورها بذورها ؤإنما الخارج، من للإسان b_ لا الأخلاق 

السيئ شيء العفونة أن الطفل تقنع أن إر تحتاج لا والنظافة الجمال حبر على الله 
أنإر تحتاج لا ومياه أزهار فيها لحديقة انا إنأخذت إذا تحتاج لا ذلك<، إلى تحتاج 
الحسنرأى إذا كذلك عليه، الله فطره شيء فهذا جميل، شيء هذا أن افهم له تقول 

الدينفاذأ الفحلرة هزه ليقوي الدين فيأتي حسين شي، هذا أن بفطرته عرف، الناس إلى 
سبيليم،لك لم فإذا فطرته مع واقعه يتناسب .حقيقيا لس_انا الأسان ليجعل جاء إنما 

آل*ئفلدثهنم اذيق ج أصل نم ■نإأ ^لأدض وذليلق حيوان•■ إل تحوو ١^-^، 
إرتحول ؛' ٤٤لالمرقان؛ سيلاه أصل هم تل كالأتنم إب هم ^إن [، ١٧٩لالأعراف: 

إصلاحمع الناسبة الحقاثق مي الكؤيم القر^ن عليها ركز التي الحقائق فإذا حيوان، 
التوحيد.أولما الإنسان 

فالتوحيدوخرافات، حهالأت تراحمها الإسلامية الحقائق هده الأن والتوحيد 

منالشباب تحصبن من بد فلا الإسلامي العالم سقت منتشرة خرافية عقائد الأن تراحمه 
أيضاوتراحمها الأباهليل، هده صد يحصن ئم الحق له يببمن الخرافات هده صد 

لضنهاالشيوعي المضر شضل إ ساخرة أحيانا تأتي التي والإلحادية المائية القسمات 

الأستاذحتى إليها يلتفت لا وقد الطالب، يدرسها الش الدلو.م من د^ثير _قن مختفية تأتي 
وحصّانمن أيضا فلابد بدلك، سعحر عمرأن من الميم ساريان الطالب ثن تسرى لد^نها 

كمايضون والمسن اJآدامة بالأفكار يسموها التي الأقطار هذه صد الشباب 
الأباطيلهده على الف،ضرية العقلية الردود وبمعرفة ، الصمحيحة العقيدة بمعرفة قلت 
أوفىيكن لم باطلهم يقمع حتى الباطل أهل يجادل لم من السلمتن العلماء أحد قال 

إنهتيمية ابن الإسلام شيخ وقال ، غريبا وسيعود غريبا بدأ الإسلام وأن حقه، الإسلام 
والحسية،العقلية للحجج ودعوة أمحيوله إلى إليه الدعوة ضانت غريبا بدأ عندما 

بثنحتى الطريقة بنفس إليه يدعى أن فينبغي أخرى مرة غريJا معار إذا فكذلك 
قلتضما الخلق ثم ، الغريية والثقافة للضضر يتعرصون الذين الشباب سئما لا المسلمثن 

لهيقال أن يضفي الإنسان —قن يراه أن يضفي سوية فطرته كانت إذا الإنسان الخلق 

شيءهذا أن يعني الأست،ة^،ارية الأسيلة بصميغة د^ثيرا اوك-ريم القرآن _قت بأني يدا 



بموص- -ساشراص -سالاتع مسرشيخإدديسأسرص ثثتثثثو0زأثثتممثهإإإإث؛ثسثثتثثثث: 
معروف..شيء •٦[، لالر.حعن; آلإحتض؛< آ آلإحنمتن حزآء مثلا.. معروف 

اثناؤادم>-تنح -٦٣ء، ٣٥ماثكنكثئثونهلاص:ى 'ءثجرس آلتنين ؤ\وتخ>وإأ 
تعال،باق يليق لا شيء هذا [، ١١:،رحعوزه لا إلمثا وأئكم عسا حنسقم 

افلأآمحممب ئظون وانتم اذهستكم وئيون لأليز ألماس ؤادا*ِاوالا الأشياء ه هي. فكل 
تزاحمهأيضا الخلق لكن العقل فيها يكفي كان هدث، أن يعني [، ٤٤]البقر•:; ثعقلوزه 

قصاثدفنون شكل ف تأتي مضة صور -4، تأتي، فاسدة أخلاق تراحمه أحرى أشياء 
الخلقمن نماذج الإنسان على وتعرض وهاضد.ا م،ددل،،،لأت، مسرحيات، ضيص 

أوضرانه أو يهودانه رمآبواه فهد: قال كما ذاك، يزاحم فهدا المّيئ والخلق 
الفميرةهذه أن ذلك بمعنى ليس الضلرة على مولود كان إذا الإنسان لأن يمجسانه(؛ 

ميحيحاتصعورا نمعور إذا الإنسان العبادة ثم ، ثمععص، أن يمكن لا شيء طل ستقاوم 
الغذاءبمثابة هي العبادة لأن العبادة إل احتاج ثم الحسين الخلق إر اك،دور هذا قاده 

■حياييكوت، لا والإيمان •حيا يكون أن لأبل■ كما الإيمان لأن الحلق، ولرذا التصور لذللث، 

لبلأن، العبادة ■4، عنه يعبر حبن حيا يكون ولكن القراءة وبمجرد التهيايق بمجرد 
الفاضلالخلق من نوع الحقيقة  'إهي نفسها فالعبادة تعال، لله الشكر هو العيادة 

4،الأن تزا-حمها المعحيحة العيادة أبمما العبادة ه وهن. تعال، لله الشكر عن تعبير هى 
كمابالنسبة هذا ، ضدها الشياب، يحصعن أن أيتنما لأبد وحرافات، بدع الإسلامي لم العا 

علىيركز القرآن لأن الضؤيم؛ بالقرآن، معلنه يوثق أن من لل،ثابإ لابد للنمهورات،، قلت، 
الوين،يتذكرون لا فد الناس من كثير بالون، دائما يذ,كره الإنسان نمعلح التي الأشياء 

لضنحياتهم عليهم ينغص أنه يظنون تذطرت، لأن يتذكرو>،.' أن يحبون لا بل أيدا 
تذكرهاوضلما يتذكرها أن إل يحتاج الإنسهان لضن حقيقة الوت الوت،ت تذكر 
لابدالقد.مة 4، ثم فاضلا، لن،أدانا يكون أن على ويساعده له أحسسن هذا ضان كلما 

عنشخص تكلم مثلا طْلرتهم، مع تتناسب؛ التي للأشياء الثيياب، نعرض أن من 
الأشياءيحب، الخير على الفحلور الإنسان وهكذا المسامية والقحمايا الضبيرة القضايا 



Itiiiiiiiiit^ثصثثثممثثث«ئئصأئئثسئإثو0ذإ اس إلى ُاكعوة الإسلأمء 
حالياقلبا صادفت إلى يجئ لم إذا لكن الأاوطة الأشياء ؤيضره السامقة 

الأشياءعليه تعرض أن فلابد الؤابطة الأشياء من تتقيه أن أردت إذا قانت فتمكنت، 
لابدثم الض القضايا هده عليه فاعرض تافهة بقضايا يشتغل أن ترده لم إذا السامية 

الفذ^رتعرضي ء^لما الإنسيان لأن القؤية الحجج _قن القوى للنذ^ر نعرضه أن أيضا 
الإنسيان، 'يأصلها عنده االلLضة هده ونمت ازدادت كلما القؤية والحجج القوى 

القوىللميكر نفسه الإنسان يعرْس بان تنمو لكنها الإنسان، _قت العقلية الأصول 

أنولابد الرفيع، للفن نفسه الإنسيان يتعرضي أن من أيضا لابد ، ؤيقرأه فيه ويقذ^ر 
ترؤيحايجد لم إذا الؤابط، الفن إلى ذهب رفيعا فنا يجد لم إذا البريء للترويح يتعرضي 

سنالرياصة هده تكون وأن ، من أيضا له لابد السيئ ااترويح إل ذهب 
للدينمزاحم شيء ؤإلى فكر ؤإلى أيدلوجية إلى نفسها هي تتحول ولا ينفعه ما حدود 
من،أبضا نوع وهما الإنسان، بدن محيحة منه الغرض محدود منها الغرض يكون ؤإنما 

عنيقرأ قل الإنسان ، الحمالحن للقدوة الإنسان يتعرض أن كله هدا من أهم الترويح، 
يوثرهدا ؤيحيلي الليل، -هت يميحو وراءه بيته -هن إنسان مع بات إذا ولكنه الليل، قيام 

طري3،عن تكون طؤيقتن عن تكون الصالحة القدوة وهده القراءة من فيه أكثر 

عنالاصني بالصالحين بالاتصال وتكون الحياة، الوجودين.ه؛ يالصالجن الاتصال 

المعالحبنسير قراءة علؤ، الناسرا يشجع لكان أحمد الإمام إن ؤيقولون اليكتب، طريؤ، 

هغءبالله رسول أصحاب بعد من، جاعوا الذين من عيدالميز بن عمر سيرة لاسيما 
الفض-ريرإأنواع ضل، يعض< العلماء وسير الصحابة وسير هقي الرسول سيرة فقراءة 

منبالشكر أشتهر من شيثأ أنه عنه تعرف بالعبادة اشتهر من السلمثن من والميالجن 
هداسيرتهم الإنسان يعرف ومكدا الدنيؤية، الأشياء وتحليلأت ومعرفة بالعلوم اشتهر 

إرشادهدا وطل الدين، من هدا وطل الشباب، نفوس هن توثر- الش الأشياء أكثر من، 

ولضملي الله وأستغفر هدا قولؤ، أقول موضوعنا. من، حرجنا قد نكون ألا فارحو ديتي 
وبركاته.الله ورحمة عليطم والسلام 



بحوص- -ساشراص سالاته سرص جسوشيخادهس■ و1ثثإثثأئمموئاثأثإإثإثثتتثثثإثثثثثثتإمم 
حقيقتعؤييان بالإسلام اتتميف 

وعلقالري1ض، الكيير_هت الجامع إدريس.٤، شيخ جير الدكتؤر ألقاما محاضرة 

جهأس.باز بن الله عبد السنبن عبد الشيخ سماحة عليها 
ومساتأنفسنا شرور من بالله ونعوذ ونستغفره ونستعينه تحمده لله الحمد إن 

اللهإلا إله لا أن وأشهد له، هادى فلا يضلل ومن له مضل فلا الله يهدء من ، أعمالنا

:بعد أما ورسوله، عبده محمدا أن وأشهد له شريك لا وحده 

الإنسانلأن مهم.' موضوع ترون كما هو عنه أتحدث أن مني طلب الذي الموضؤع فان 
ممورةذهنه _ق، تشون أن له ينبني الأوقات من وس ِق بحاله تتعلق التي الأمور -4، 

مناإنسان من ما منا إنسان وكل تفاصيله. بعض عرف ما ؤإلأ الدين لرد.ا متكاملة 

هذ.اعليه أنزل الذ.ى الرسول استينينا إذا إلا طله، الدين تفاصيل يعرف أن يستطيع 
والاستسلامالخضوع بمعنى حدأ العام بالعنى فهو بمعان ياتي الإسلام إن فاقول الا.ين، 

الذيالأخ تفينل كما العني بهيا هو وحلقه وفدرته تعار الله لشيئة والانقياد والطاعة 
لاهمميلم الا_نيا بهذ,ه مخلوق فكل كلها، المخلوقات دين المعنى هوبهذا المحاضرة قدم 

والأزمحتبآلثنوت ق من أتلم وأتُ يتئوث ؤأمحدينآرئي تمار؛ قال وتعار سبحانه 
نومنالتي تلك هي المخلوقات وأفضل [، ٨٢عمران: ]أل يز-جعورتحه ؤإلؤه ومكنيا طوعا 

،أويكرها طوعا لله الاستسلام من ليا لأبد أنه عرفت أن بعي. طوعا لله وستسلم تبمخضع 
لهوساجدة له قانتة أبميا فهي العني بهذا لله مسلمة يكلها المخلوقات يكانت وإذا 

اللهوصما والتسبيح والسجود والقنوت الإسلام الأربعة الألفاظ هده له، ومسبحة 

آلثنتوت1؛ من ننجد ؤوج تعار؛ قال طلها المخلوقات بها وتعار سبحانه 

بالتسبيح:وقال السجود' _ةت هذا [، ١٥]الوعد: والآص-الب بالعدو ^^٠١ طوعا 

بوليمن ■محندي ميح ]قُ _؛ من مذج دس دالأزض آلتبع آلشبمثوث له 
الواردالسبح النامس بعمن ضمير [، ٤٤غسمًراهتالأممراءت حببا زده'كان سس«م^م تفثهون 

سبحانهالله إرادة تسيروش أنها بمعنى فسروه والسجود والقنوت الأيأت هده ثل مث 
والأنهارالأشجار دامت ما إنه يقولوا أن بهذا يؤيدون وهم سننه، وبحسب وتعار 



^^ممهممأممثممهجتتتث:ئثتثثأ؛
أوله سثسلمأ أو وتعار، سبحانه الله تعبئ أن سيطيع لا فإنها تعقل لا ويكدا والدواب 
قلنالكما وتعار سبحانه لله خاضعه طيعا هى بصحيح، ليس المعنى وهدا تسبحه، 
اللهولكن أبى، أم شاء وتعار سبحانه للمه حاصع مخلوق يكل العام بالمعنى الإسلام 
تسيركونها وأما نمن نفقهه لا تسبيح لما المخلوقات هذه أن يعلمنا وتعار سبحانه 
تسيرالتي والسنن القوانين من كثيرا نعرف إننا بل نعرفه أمر فهذا الله سنن بحسب 

المقصودؤإنما تعار، رسننالأه بحسب ^^ها إذا المقصود فلييس المخلوقات عليها 
آممهآقد لوا وتعار:سبحانه الله قال القنوت و—ق والتسبيح، العبادة من نوعا لما أن 

بديعآائنئو'ريلتنئون. فأ؛وتُ قآلثنوتوالأوض ما  J^jتل نتحيثذر ؤوا 
الإّلأمهو هدا ١[،  ١٧١١٦همح0ه حمن آتُ نقولآ ثإنتا أوا لص ؤإذا وآلأزض 

'بالعبودية وتعال سبحاة الله إفراد بمعنى هدا من أخص بمعنى والإسلام العاني باعم 
أبىفعن جميعا، الأنبياء دين هو العني بهيا الإسلام الأخلاق، بمكارم التحلي وبمعنى 
الدنيافن - صبب ابن بعيمس الناس أور )أنا : الله رسول قال قال ءفئ هريرة 

يختلفشرع له نمى فطل واحد(، ودسهم شتى أمهاتهم لJلأت، إخوة والأنبياء والآخر٠ 
ورسلهوكتبه وملائكته بالله الإيمان الدين أصل الدين ولكن الأخر، الض شؤع عن 

وسائروالأمانة والمدق وتمار سبحانه الله وعبادة وشره، ■>ؤ؛و0 والقدر الأخر واليوم 
بحسبفتختلفا ال،ثأرائع وأما الدين، طهي طلهم، الأنبياء بها جاء هده الأخلاق محاسن 
إنبل يلائههم، ما أناس لضل وتعار سبحانه الله لأن الناسن أحوال اختلاف، 
بعصاختلفم، هه نبينا به جاء الذي الدين إن نبينا د^سريعة الواحدة الشريعة 
هداسمخ ثم القدمس بيت إر الناس يصلى أن السريعة يكانعتا البداية ففي شرائعه 

دينجميعا به جاروا الدى الدين ولكن متعددة الأنبياء فسهرائع الحرام الييعث، إر فجعل 
فالدين، ِهمح محمد نبيا به جاء الذي الدين هو هذا من أخص بمعنى والإسلام ، واحد 
الدينأنه عليها ؤينيد ، طلها العاني تللث، يشمل هتقب محمد نبينا به جاء الذي 

الدينهذا الأخلاق، ق -والشرائع وشن العبادات و—قن العقائد ش شيء كل _ق الكامل 
ودينكلهم الأنبياء ودين كلها الخلوقات أو الكون دين إنه قلنا الذي الإسلام هذا 

وتعارسيحانه الله وضع الذي الدين هو الفحلرة، دين هو الدين هذا هء؛ز محمد نبينا 



بحوص- -«قالأمم-ساشراتع جسرقيخإددو،س|سيرته إإإإوإإإأوإإو؛زإإ»و»إإ»»»أو»إ»ثثثث»إأثإثثث 
والمكانفيه، يعيش الذي الرمان عن التحلمر بغض إنسان كل قلب ِق وبذرته أساسه 

مولود)طل يمول■ هه؛ا فالرسول ولغته، ولونه جنسه عن اJذ۵لر وبغض فيه، ولد الذي 
حغٍفاجللزلن وحهك ؤءائ»ز ؤيممسانه( ؤثميرانه يهودانه فآبواه الفطرة على يولد 

حقيقةمي ما سئلنا فإذا •٢[، ]1_.• لقلق ثتديل لا ئزآلغاملعهاج الى فْرنثمم 
أوكالحيوان منسوخا شينا كان يحققها لم ؤإذا إنسانا صار حققها إذا التي الإنسان 

التيالفطرة هي هذه لأن وتعار؛ سبحانه لله العبودية إنها نقول ماهي؟ الحيوان من أقل 
إذااالمدلم^ن أطفال من طفل كل يئتحليعه الزى الجواب وهذا عليها، الناس الله فطر 
عبادةلقال تفعله أن عليك ينبغي شيء أهم هو ما فطرتك ماهي أو حقيقتك ما لما قيل 
سؤالفه محمد نبينا رسالة بفضل المسلم الإنسان على السهل الجواب هدا الله. 

أكثرفما وتعار، سبعانه الله بهدى يهتدوا لم الذين والمفكرJن الفلاسفة أتعب 
حقيقةهى ما المموال هذا عن الإجابة محاولة _ئ كتبت الش والكتب المقالات 

د^ونهقال بعضهم للألأت استعماله هو الإنسّان يمير الدى إن قال فبعضهم الإنسيان، 
القال الث،يوعيان وبعض طالوجودبان بعضهم عقلا له إن قال بعضهم ناطقا مخلوقا 
إنسيانفضل حقيقته، يقرر الأى هو ئم ، وضذ.اؤإرادته عقله ومعه يولد هو له حقيقة 

حقيقةله الإنسان إن نقول لضننا يريد، ما بحسهب ه نفيصنع الذي هو يده _ئ حقيقته 
بهايعترف، وأن يكملها وأن الفطرة ^ه يحقق أن منه والمطلوب أصل، له فْلرة له أو 

سبحانهالله عيد كلما فالإن،،،ان إنسانا، كان ^ا فعل إذا مقتضياتها يسيروفق وأن 
تمردوكلما بالإنسيان رفي هي لله العبودية يعني الإنمهانية سلم _ق ارتقى كلما وتعار 

منأقل قمعار قدره انحط كلما وتعار سبحانه الله ونسي وتعار سبحانه الله على 
الناسعلى أكبرنعمه ولكن كثيرة بنعم الناس على من وتعار سبحانه الله الحيوان، 

هذهالقلوب _قن المداية هذه بزرة فجعل تفضل وتعار سبحانه فالله المال.اية، نعمة هى 
يمتلميعلا وتفضيمه وعقله لفحلرته ترك إذا الإنسيان ولكن عنها، تحدقا الش الفطرة 

أحرىنعمة عليه فأنعم وتعار سبحانه الله تفضعل فاذ,لك، الحق، الدين إر يميل أن 
سبحانهالله وميع الذي الدين تفاصيل وتوضيح الفطرة هزه لتكميل الأنبياء بإرسال 
كانلو حتى لنفسيه ترك إذا قلت، ضما الإنسان لأن الفطرة: ^ه _قن أساسه وتعار 



♦♦♦إإإ»وإإإ؛ؤخ٦ذttttl j؛ثتثثثتتثثثثثثثثثئثثتثئثثثثثثتثثثثثتثث^ثالاه اش والدعوت الإسلاميم 
اللهأسماء كل يعرف أن يسنمليع لا فطرته مع سائرا كّان لو •حتى مخلصما إسيانا 

قصدحسن عن وتعار سبعانه الله إر نسب وربما ذلك، ث أححلآ ربما بل وصفاته 

يدعونالأنباء ، لتوصسيه الأنبياء جاءت ما أول فهذا وسار، يسبحانه لليقبالآه لا سئما 
إنثم صماته، و_قت أسمائه ؤهن ذاته ه الله توحيد وتعار سبحانه الله توحيد إر الناس 

اللنفسه ترك إذا فطرته مع سائرا تكان ومهما ، قلنا كما محلضعا يكان مهما الأنسيان 
بهايعبد التي الوسيلة هي ما يعرفا لا وتعار، سبحانه الله يعبد أن أراد إذا حتى يعرفا 

يكفي،لا وحده القلمي الحمموع وليكن قلبه _قت صعا حا ييكون قد وتعار سبحانه الله 
لنفسهترك إذا الشيء؟ هدا هو ما يعمله بشيء الخضوع هذا عن يعبر أن يريد الإنسان 

_قنحطضايات لنا فعيكوا للإسملأم الله هداهم لأناس لكؤرق أمثله وعندنا يستطيع لا 
يسشالذي الباء^سداف؛ن إحواننا أحد الله حميد الأستاذ ح،ضاه ما منها الموصؤع هذا 
علمهاأسلممتا أظنها تصلي طيف علمها حدثته الراهبات، إحدى إن شال فرنسا ث الأن 

ذلكقبل تشعر لكانت إنها له وقالينا جاءت وسجدت صلتا فعندما تصلي لكينا 
طوالتشعر ولم الشهور، هذا عن تعبر كيف تدري تكن لم ولكنها لله بالعبودية 

وكذلكسجدت، ان بعد إلا لله وذلت لله ضكت أنها للعبادة انقطاعها ورغم حياتها 
كانواللإسلام وتعار سبحانه الله هداهم الذين الأمريكان إحواننا بعض لي قال 

عياداتؤيعيدون يصالون فيكانوا محمد، أليجا جماعة إر ينتمون اسما مسلمين 

جاءالصلاة وعلمناهم وتعار سبحانه الله هداهم فعندما أنفسهم عند من احترعوها 
الصملأة،يعرق ولا يصلى يضن لم ولكنه فيهم مقدما وكان يامهم ضان أئمتهم أحد 

العدصباح من جاء د^ذا ويكيف يسجد وثكيضا يريكع ويكيفا الضملأة علمناه فعندما 
التيالكلام نقس وقال فقتل،، الصلاة عن الناس وأبكى فيها بكى محاصرة وألقى 
أنبعد إلا له وعبادته وتعار سبحانه لله حضوعه _قت أبدا شعر ما إنه الراهبة هذه قالته 

أنتذكروا وتعار سبحانه لله سجدتم مخلما كبيرة نعمة —قن الإحوة أيها فانتم سجد، 

يكونما أقرب أن الدين مق وتقروون عليكم، وتعار سبحانه الله نعم أطير من هذه 
فضرناربما السجود هذا —ق فضرنا لما لعقولنا ترضنا فلو ، وهوساجد ربه من الإنسان 

وكذلكعليه وتعار سبحانه الله فطرنا الذي الخضؤع هذا عن تعبر لا أخرى بأشياء 
سيائرايكان ومهما مخلصما الإنسان يكان مهما والتصّرفات والمشارب للمآذ^ل بالنسيئة 



بحوص- -سالاص-ساشراص ليإدييص.سيرته وئا؛ثثث!ثوإممثثثث:ئثث:تأثثثث 
ضيرفوكيف يدع وماذا ياخذ ماذا يضو لكي وتفاكير٠ لعقله ترك إذا فطرته مع 

فطرتهصع ومتتاسبة وJعالي سبحانه لله مرضية وتصرفاته وشرابه أكله يكون بحيث 
اللهعن فأبعدته الحمر، شرب ربما استط-اع لما عليها وتعالى سبحانه الله فطره الض 

البطرJقة الناس عامل ربما الأكل -ق أسرف ربما الخنزير أكل ربها وتعالى سبحانه 

وإلىالحقه العبادة ؤإلى بتفاصيله الإيمان إل فهدانا تفضل وتعار سبحانه فالله تليق، 
بهحاء والدي قلت كما هدا فطرتنا مع تتناسب الش والمشارب والمآكل التصرفات 

الرسولبه جاءنا الدى الدين مدا موجزه صورة -ق أيضا الأن تخلمى جميعا الأنبياء 
هيقلوبنا إن نقول بشجرة مثلناه فإذا قلوبنا ف بدرته الأديان يمحكل الدين فهدا فج 

الأرض،هذه إ وتعار سبحانه الله وضعها الش البدرة هده هي الفطرة ؤإن الأرض، 
باللهالإيمان وتعار سبحانه بالله الإيمان هي البدرة هده من تحرج التي الجذور ؤإن 

هدهالإيمان أركان وشره، حيره والقدر الأحر واليوم ورسله وكتبه وملائكته تعار 
الفتتينلك حدور وبعير أرضر وبغير بدرة بغير تصلح لا الشجرة أن فذ^ما الأساس هى 
وضعهاالتي البدرة لمده امتداد هي التي جدور وبغير الفطرة من بدرة وبغير قلب بغير دين 
محتاحةماء إر محتاحة تنمو لضي البدرة هده ولكن القلب، —قن وتعار سبحانه الله 
يقولكما فقط بالله آمنوا لنا يقول لا فديننا العيادات هو والغداء ، يغذيها شيء إر 

واحدالله إن أو موجود الله إن يقول فمط فضرى دين دينهم إن الفلاسفة عن الناس 
إيمانايكون أن إيمانا هذا يكون أن القصود وإنما فقط، القحيود هو هذا ليس لكن 

كماالحيالح العمل عنه ينتج الذي الإيمان ينفع الذي الإيمان هو الحي الإيمان لأن حيا 
ذكرمن فلابد حيا هذا إيماننا يظل فلكي والثمار والفروع الساق عنها ينتج البذرة أن 

اللهسبحان نقول ضما باللممان بالذكر يكون وتعار سبحانه الله وذكر تمار، الله 
بالويمماةويكون ذكر فالعبادة بالعبادة أضبرؤيمخون والله الله إلا إله ولا لله والحمد 

شكرناعن بها نعبر أو وسائل هذه فضل بالحج ويكون تعار لله ذكر والزكاة 
إهمالوحطورة حى وتعار سبحانه به إيماننا فيظل فنذكره وتعار سبحانه لله 

سبحانهالله وذكر العبادات إن قلنا لأننا الإيمان ذهاب إر تودي قد أنها العيادات 
يذكرولم الأمد الإسان على طال فإذا الإيمان شجرة يغذي الذي الماء بمثابة هو وتعار 

أنالإقرار مجرد يضفي لا الإيمان لأن يذهب قل نفسه إيمانه فان وتعار سبحانه الله 



اسالى والدعدة الإّلأست اممتاهت 

اللهوجود على الأدلة إن أو واحد الله إن أو موجود الله إن بلسانه الإنسان يقول 
شياينهنالك لأن حراسة إلى يحتاج الإيمان هدا لا وكذا وكذا ضدا هي ووحدانيته 

مجتمع_هت نعيش لضننا العبادة هده من بد فلا دينه عن الإنسان نجتال والجن الإنس من 

والعبادةالإيمان كفاه ربما فردأ يعيش منا واحد ضل كان لو أفرادا كنا لو يعنى 
يكونأن من لنا بد لا وإذا الجتمع _قت نعيش لضننا مكان لما يكون لا الزكاة حتى 

الاجتماعيالتنفليم أهمية أيضا هده عبادتنا ومع إيماننا مع متناسبا الاجتماعي تنفليمنا 
طيففقراءنا لنعملي أغنيائنا من نأحد ماذا يعنى الاجتماعي، بالتنفليم الأن يسمى ما 

عليناجيراننا حقوق هى ما الاجدتماعى نقنامنا يكون مخينا السياسي منا نفل، يكون 

والرأةالرجل بثن العلاقة ماهي أطفالنا ننجب طيف علينا الأحرى الدول حقوق ماهي 
دينلمم يكن لم فإذا هدا كل إل يحتاجون مجتنميأ يكونون عندما فالناس وهكذا 
مايحللون وأحرى يحرمون مرة فيها وتحبحلوا أنفسهم عند من لأنفسهم شراثع اخترعوا 

ثمالقاتل عن الإعدام عقوبة ألغوا الإنجليز الأن يفعل كما فيحرمون يعودون ثم حرموا 
تق-ريرإل العودة ق - يفضرون الأن فهم هذا عن تنتج كثيرة مشاكل هنالك أن لمم ظهر 
الاجتماعيةحياتنا به ننفلم تسريها لنا وصع وتعار سبحانه فالله وهكذا العقوبة هذه 

اللهذكر على تعيننا بحيّثح حياتنا ينظم أن هو التسرئ هذه لب إن نقول أن ويمكن 
منالقصيود إن يعنى وتعار، سبحانه الله ذكر عن والعوقات القش تقل وبحيث 
منتعرفون كما وأنتم وتعار، سبحانه الله عيادة لنا ييسر أن الاجتماعي المفليم 

بالأمنللناس تاتي وتعار سبحانم الله حدود إقامة مجرد أن البلد هذا ؤ تجربتكم 
يعانإذا الإنسان لأن وتعار: سبحانه الله عيادة على هذا ساعدهم الناس أمن فإذا 

وكذاوكذا والمجربن اللصمويس سقت والتفكير نفسه بحراسة الوقت طول مشغولا 

أنالزكاة تشردع _قن جاءنا الله، عيادة على يساعده ما هو فهذا البال مشغول يكون 
وتعار،سبحانه الله عيادة عن يشغله قد الفقر هذا أيضا فقيرا ضان إدا الإنسان 
ويكيف}طلق ود^يف أولادنا نربي ؤضيف نتزوج لكيف الزواج طردقة لنا نقلم د^ذلك 
فدأيضا هذا فإن والمعادة الأمن لنا تجلب بطريقة حياتنا ننفلم لم إذا لأننا وكيف 

لعنيلكلها التنظ،مات هذه من المقحيود فإذا وتعار، سبحانه الله ذد^ر عن يسغلنا 

عياداتوعندنا عقيدة عندنا الأن الله، عيادة على تساعدنا أن منها المقصمود بعض 



بمويع" •حاصراته ~ عقالاته سرته ؤيس' إل شيخ جعتر 1إةةةةةةمممتلة^^آةةةئةةثعدةةمةة؛؛؛؛؛قةةةةممإ 
هذاعن ندافع لم إذا أعداء حولنا أن وهو آخر أمر لنا بقي اجتماعي تنفليم وعندنا 
فإنوتعال سبحانه الله وفق نفلمناه الذي الجتمجع هذا عن ندافع ولم الدين 
لناوتعال سبحانه الله  ٤٠٣٠فلذلك د^سدنا ما ؤكل ؤيضيع علينا يهجمون الأعداء هؤلاء 

ببعيسبعضهأ مرتبط مرتبطة، كلها هذه الإسلام سرائع أن تنون أنتم فإذا الجهاد 
عننستصى أن يمكن ولا آخر، شيء محل منها شيء يحل أن أبدا يمطن لا ومتناسقة 

بدولا الحالق من ولابد التوحيد عقيدة من فلابد ، أنفسنا من تختوثه بشيء منها شيء 

ثمالدين، هذا عن للدفاع الجهاد من ولابد الاجتماعية الس>ريعات من ولابد العبادة من 
منالحديث بالتعبير يكونوا أن يتبنى واحدة أمة الدين بهذا السام-تي إن 

للمسلمينخليفة واحد حاكم ليم يكون أن يعني أيضا واحدة أمة السياسية اكاحية 
خارجيةسياسة يم تكون واحد، جيش لأم يكون متحدين، يكونوا وأن حميعا، 

أوبهم يتفحنملون علماء هؤلأء عند كان فإذا بينهم، تكافل هنالك يكون واحدة، 

الدولةعلى به يتفضلون مال هؤلأء عند طان إذا علماء عندهم ليس من على ببعضهم 

وكذاالصناعات بعض سقن مختتسون مهرة هؤلاء عند كان إذا مال، لها ليس التل 

بعضهميعبن الواحدة ضالأسرة فهم واحدة أمة المسلون هكذا عندهم ليس وأولئك 
باهفلةالنتائج ال۵لريقة بهذه الدين هذا حققنا إذا ؟ا النتيجة تكون ماذا نفعل ماذا بعضا 

سبحانهبالله أمن إذا إنسان طل طيبة، حياة يحيا منا فرد كل أن منها ، جداوكثيرة 
كلماوتعال، سبحانه لله دينه وأخلصر عبادته وحسنت إيمانه قوى كلما وتعال 
بالنسبةهذا به، تحيحل الش الخارجية الظروف عن النظر بفض طيبة حياته د^انتا 

وتعالسبحانه الله شرع وطبقت طلها الأمة آمنت فإذا للأمة بالنسبة وأما للأفراد، 
والقلبيالروحي الخير هذا جاب إل المادي بالخير عليها ينعم وتعال سبحانه الله فإن 

ثنقومزوبن بن لأْظوأ ي نن إمحم أود دنا وآلإغغ ١^ ؤؤلوأبمأئنوأ 
يعنيلا وهدا الدين، بهذا الالتزام نتيجة هو أيضا ا^دى فالخير [، ٦٦؛: juliUازحبيمه 

يعنيعنهم راض لأنه عليهم انعم فند عليهم وتعالى سعاة الله أنعم من كل أن 
بالديناس،تمدهماد^ها بقدر معفلمها قل أو جميعا الأمة آمس، إذا بصوحأح، لمهس العذ^أس 

كلما يعنى صحيحا ليس العكس ولكن ، ، الخيرا11من عليها الله يفيض القه ثهاء إن 



tiiiittittii^أأأثأثتأثممثثممأئأأأئأإأإأئأئثه؛ذا الك الى ^؛،-^ الإسلأست اثثتايم 
اللهلأن عنها رامحن ذلك فمعنى المائية الخيرات من عليها وتعال سبحانه الله أفاصن أمة 

حىسع طل اتوب علممز هتخئا يم ذءكزوأ ما سوأ يمول: وتعال سبحانه 
_ق،تكون قد فالنعم [، ٤٤]الأنعام: متلموزه هم عإذا بغتة اخدتهم اوتوأ يمآ قرحوأ إذا 

اللهبنعم تكفر التي الأمة لأن للهلاك مقدمة تكون وقد امتحان مجرد الأ-حيان بمص 
النعمهده بعضن عنها يمميك بان أولا وتعال ممبحانه الله يمتحنها قد وتعال سبحانه 

سبحانهالله فان ترجع ولم تمادت هي وإذا النعم إليها رجع ورجعت تذكرت هي فإذا 
هدهولكن قبل، من طانت، التي النعم من أكبر جديدة بنعم عليها يفتح قد وتعال 

الكبرىالثمرة وأما محمحيحا، ليسى العضمى فإذا لملأكهم مقدمة تكون الأخيرة النعم 

نقاإو يامرْ'. نومز ؤوجوْ الأخرة -4 وجزاؤه وتعار سبعاة الله رضي فهي 
شرة.بعدها ما التي الثمرة هي وهده الجراء، هو هدا ، [ "٢٢٣٢]القيامة: ثاه]رْه 

ومذاهب،أديان من الأن نعرف، وما الدين هذا بين الثارنة 4< بهمهيهلة طلمات أقول 

والنحلوالملل المزاهب، يعني بالأيدولوجيات يسمى ما الأن العالم -4 ما نق،،،م أن يمكن 
يقرونؤخ الخالق وجود ينكر نوع نوعين، إل أولا لنقسهمها النامن إليها ينتمي الض 

يقولالعقل. ياباه أمر للخالق إنكاره لأن بالخالق يقر الأى النوع مع فالإ،،،لأم بالخالق، 

لل؛تؤتحلموأ أم و للحألمورئ ٠-^ أم _؛ عم من حلموأ ^أم الضريم: القرآن 
ه؟-ا-أ[.]اJطور: ثوئثوزه ٩ نل وآلازص 
من.خلقك شيء غير من خلقت جنت أين من الخالق وجود ينكر الذي يقول 

هذاشيك، خلقت أنت أم الخالقون هم أم مسيتحيل لا يقول العقل بمكن، لا فراغ 
كالشيوسينالخالق لوجود النكرين هؤلاء نترك فإذا خالق من لك بد لا إذا مستحيل 

أيضاهؤلاء تجد بالخالق يقرون للذين نأتي الغربيثن، من الأفراد وبعص واللحيين 
فنحنالله عند من هدا دينه يقول وقسم كالبوذيثن عنده من دينا  ٤٣٩٥قسم قسمين 

لأنالأسان يخترعه دين من فاثدة لا لأنه الله؛ عند من هدا ديتهم إن يقولون الدين مع 
يقولالذين ليولأم جثنا فإذا وتعار سبحانه الله يرضى ما بحسب الله يعبد أن القمعود 

دعواهمأن تجد فأولا علينا وسبحانه الله بحمد فضلنا وجدنا الله عند من دينهم إن 



بمدثمساشراتم" - سالاص - سرته ادهس■ جسرشيخ ووإ»إإأإإإإإإلآزإ»»»»»»»»»إإ»إإأإإإإإثأأثإث: 
لمسولكن الله، عمل لمحن إنها يمولون كتب عندهم لجئ دليل عليها عندهم ليس 

موسىأو الله رسول عيسى به جاء مما هو الكتب، هذه _ق ما كل أن على دليل عمدهم 
الذيهو وسنة قرآن من عندنا ما أن ينس، ما التاراخية الأدلة من عندنا وخن الله رسول 

الشركمن فيها أديانهم أن نمد بالله الإيمان هو الدين لب، إن ثم ، محمدبه جاء 
طلعلى الله إن مرة تقول متتاقضية، كتي، فهي ال،،،لماتي أطفال من الطفل يعرفه ما 

كلخالق إنه مرة تقول وكذا كدا يفعل أن يستطيع لا إنه مرة وتقول قدير، شيء 
ابنهفلأن ويكون شيء لطل خالقا يكون طيف، الله ابن فلأن إن مرة وتقول شيء 
ابنه،يخلق لا الثييء يخلق لا الإنسيان يعني يخلقه؛ لم فهو له ابنا فلأن ضان إذا لأنه 

فقطهاثتبن أمؤين -هت الضتي،هذه وببن القرآن بين، يقارن أن يحكفيه النميف، الإنسيان 
أنإلا تمللث، لا الضؤيم القرأن قرأت، إذا الله. رسل عن والكلام الله عن الكلام وهما 

القرآنغير كتاب .-i تجد لا لأنلث، وتعالى؛ سبحانه الله هو يحدئك، الذي هذا بأن تشعر 
كلالكريم القرآن 4< تجده ما وتعالى سبحانه لله والجلال الكمال صفات، من 

إرواليهود النض،ارك، يسمبه مما أو الفلاسفة اختراع من كانت، سواء الأخرى الع^تنم، 

بصيفاتهوتعار سبحانه الله نممف، لا الد^تنم، هذه د^ل منهم بريوون ومم أنبيائهم 
بالقرآنالضتي، هذه نقارن أن فقعد فيكفي الكريم، القرأن ِؤن تجدها التي الكمال 
سبحانهالله كلام ليست، وإنها الله كلام القرآن إن لنقول الناحية هذه ِقن الكريم 
يقولهما وبين، الله أنبياء عن الضتي، هذه تقول ما بين، نقارن أن المحانمة والناحمة وتعالى، 
فرفعواغلوا النممارى: ناحية هن وتفريطا ناحمحة ِؤن غلوأ فيها فنجد الله أنبياء عن القرآن 

الذيكتبهم ث أنبياء إن، فنسيبوا فرطوا واليهود الألوهية، مرتبة إلى عيسمحى الله نبي 

شاذةمهالة قمة إلؤ، إلا ودسعيه لا ما الجرائم من إلمهم 4إووا ردأممدسة يكمب، أنها ثعتيرونيا 

الكؤيمالقرأن ث تجد ولضننا الءادي١ن، الجرهبن إلى ينسب، لا حتى يعض، البشر؛ من 

الناحيةمن وتجده الله، عبيد حميعهم بثر حميعا الأنبياء هؤلاء إن ناحية من لنا يقول 
وسادةاليسير أحسهن وأنهم معصومون وأنهم وأخيار، ممعطفون إنهم لنا يقول الأحرى 
ثمشي،ء ضل، يعلم الله إن تقول كين، وتعار سبحانه بالله يليق الذي هو وهذا البشر، 

لكيفارممالته؟ يحملهم مهالحين، رحالا البشر هؤلاء من، يختار أن على، عجر إنه تقول 



ئ1ث1ممثوج:ثث1ثثإإثثثإ؛1111^صتأث«اودتا،وتالإسلأسواسمجإشس 
ءا

هؤلاءيختار كيفا ؤيعشون؟ ؤيزنون يكدبون أناسا يختار أن وتعار سبحانه بالله يليق 

لنا^iJ ضد السأوتين هاتثن -ق الأديان بهده ديننا قارنا فإذا الناس إر رسله لييتكونوا 
الأديان.هده على فضله 

الناسعند ما كل على فضله وبينا وصفناه كما الدين هدا أن الأخيرهو موضوعنا 

إليهالمنتسبتي من الأن مفللومون الأسى— ~ْع الدين هدا ، وأديان وتحل مذاهب من الأن 
هوأصله إن قلنا كما الدين هدا فيه، فرملوا العبادة ناحية فمي حقه، يوفوه لم فهم 

_قوقعوا اليوم المسلمبمن ليكن وصماته، وأسمائه دانه _قت وتعار سبحانه الله توحيد 
أنقبلهم من الناس فيه وض الدى المعروف الشرك —قت وقعوا عوامهم الشرك من أنواع 

كدا-4 أو السمرة ف أو الأنهار الأشجار 4 أو الأموات 4 أو الأولياء 4 يسدوا 
هدهالإنسان يشرك أن وعن ، عنهابالنهى الدين هدا جاء الش الأشياء مقت أو وكدا 

الشركمن آخر نؤخ مقت أيضا وقعوا فقد حكامهم وأما وتعار، سبحانه بالله الأشياء 
^^٣٧١٤حق أن نعلم ولحن للناس يشرعوا أن حقهم من أن ظنوا منهم دسميى أن وهو 
هداالكدب ألستهم تحيف لما يقولوا أن للناس ينبعى فلا وتعار سبحانه لله هو إنما 

إمافهم ، هدا4 وقعوا الإسلامي العالم 4 أيضا الأن الناس ولكن حرام، وهد.ا حلال 
هداوأن ، كذ.االأمر هدا أن ؤيقرر يجتمع شهبه مجلس أو برلمانه أو بمفرده المحاكم 

فإذاكهي الله رسول سنة 4 ولا الله كتاب 4 جاء ما إر يلتفت ولا كدا ليس الأمر 
و4الشرك من نؤخ فهدا يشرعوا أن حقهم من أن رأوا الحق هدا أنفسهم الناس أعملى 

البدع،من بكثير عياداتهم فخلطوا القؤيم؛ ال۵لرJق عن الناس صل أيضا العيادات 
بهدهأنفسنا ندضر ولكن الأمور، هده على ؤيبكى يحرن أن شانه من ليس والإنسان 

إيجابيا.عملا نعمل لضى 

لإعلاءيعمل أن وسعه 4 ما وبقدر يستطيع ما بقدر يحاول أن منا كل على ينبغي 
عبادتهؤيصلح عقيدته ؤيحيحح نفسه 4 يبدأ الله كلمة لإعلاء يعمل الله، كلمة 

كلمةلإعلاء يجاهد ثم يستطيع، ما يقدر اكين هدا معرفة من ؤيترود أخلاقه، لح JL۵وي
أنيستطيع بعضنا يستليعه، الذي الجال مقت وتعار سبحانه الله إر الناس بدعوة الله 

وتعارسبحانه بالله الناس يذكر أن على موهية له بعضنا العقيدة، مجال 4 يدعو 



بحؤثه- •حاش>اتمح ~ ~عقالاته سيرتع جعموشيخادردس> ةو^^^أسةةةمدةةمةةمةةةةمةةثث؛ةة: 
يدعووأن المياسية، المسام ث يتكلم أن على مقدرة عنده بعضنا عباداتهم، ويدسحح 

سبيلث ويجاس السلاح يحمل أن يستطيع وبعضنا الله، أنزل بما الحكم إلى الناس 
الله.

بينيجمع أن منا واحد يستطيع ربما وسعه، -4، ما كل يعمل أن منا طل أن المهم 
ؤإلأنتنانع، لا أن ينبغي ولكن وتعالى، سبحانه الله فضل من فهدا الأشياء، هده طل 

وسقلءىدا JL۵م.هن فهو ٠خيرإ يسل أو خير إل يدعو إنسان كل ، بعضنا أعمال نفسد 

الذيالعمل نعمل أن نستطيع لا كنا ؤإن ، نسجعه أن ينبس لنا أخ وهو ، ديننا مصلحة 
هذافعلنا إذا حير، عمل أيضا هو آخر عملا نعمل أن نستطيع ولكننا ، له نفسه وهب 
الأسلاصالعالم ؤهن كله العالم -هن نرى الأن يحن نرى فإنا وتعال سبحانه الله بإذن 

عنباز بن عباJالعرير الشيخ شيخنا مع بها كنت بأن تشرفت ندوة _هن قلنا ضما 
سقند^شرة مبشرات الأن هنالك أن عن الندوة تلك _قن قلنا د^ما الأسلامية الصيحوة 

بإذنسيفلهر الدين هذا وأن الدين، هدا إر سيرحعون الناس أن .هن نأمل تجعلنا العالم 

البلاد.هن وسيعود الإسلامية، غير البلاد -هن حتى وسينتشر وتعار، سبحانه الله 

يعملأن منا كل على ينبغي بل ، أمان مجرد تكون لا أن ينبغي هده ولكن ، الإسلامية 
ولضم.لى العظيم الله وأستغفر هذا قولى أقول ١لآمر•• هذا يتحقق لضى وسعه -هن ما 

وبرضاته..الله ورحمة عليكم والسلام 



!11ممممثثصثثثه؛ئاممثتثثثتتث؛
ؤألداوله بان اتدعوى 

وسلمآله وعلى محمد سيدنا على وسلم اللهم وصل؛ الرحيم، الرحمن الله بم 
:بعد أما ثم ، كثيراتسليما 

لاصعشؤأدا نتخذ أن آس أراد ^أذ وتعالى: سبحانه قوله هي الحلقة هذه  'يآيتنا 
•هوآسآووحدآلمهاريملاممر؛قا ستحنثم محنآء ثنحتلقما يما 

نحتجالغربية البلاد 4، ونمن كنا ولدأ، لله بأن الدعوى هي جدأ مهمة والقضية 
شيءكل حالق الله بأن تؤمنون كنتم إذا مم نقول عقلية بحجج النصارى على 

شيءلكل حالقا ضان إذا لأنه ولد؛ له يكون أن يمطن لا إنه تقولوا أن فيلزمكم 
كمايلد الله أن يعني ولده إنه قلتم إذا حاء أين من هدا فالولد ولده، يخلق لا فالوالد 

اللهغير آحر حالق خلقه قد يكون أن يجدٍا الولد فهذا وتعالى، سبحانه البشر يلد 

ولدلا تقولوا أن فيلزمضم شيء طل حالق الله إن تقولوا أن إما فإذا وتعالى، سبحانه 
سبحانهالله غير خالقا هنالك، إن تقولوا أن فيلزمكم ولدأ له إن تقولوا أن ؤإما له، 

النمعارىبعض أن تعلمون بعضهم، إن ثم ، نقوياطنا التي الحجة ملخص هذا وتعالى، 
وبعضهماالسلمتي، على بها يردون التي وكذا الثيبهات،، عن بالبعث، مختصون 

شبهةالمملمين بعض على فأثاروا الكريم، القرأن ؤيقرأون العربية باللغة متخمميون 

لوؤ تقول: الأية هزه لضن ، ولدايتخذ أن الله على يستحيل إنه تقولون إن،كم يم قالوا 

أيهاوبينكم بيننا الخلاف، فضأن ثا،ه ما غلى منا لاصعش يتخذ أن آس أزاد 
تمولالأية الولد هدا هو من هو ؤإنما ، ولدا الله اتحاذ مبدأ عن هو لسرإ السيلمون 
أنيلزم ليس التفاسير بعض عن ورد كما معناها يعنى يشاء ما يخلق مما لاصملفى 

علىفاحتجوا الله، بنات ااJلأثاكة العرب قالت كما يكون أن ولا عيممى ييكون 
الغليل•يشفى ما كثيرمنها عن تجد التفاسيرظم إلى رجعنا ثم بهيا السملمين 

إليهايرجع الش والعظيمة الكبيرة التفاسير التفاسير، بعيس عن مثلا لكم وأضرب 

ضماولدأ يتخد أن الله أراد ألو يقورت الأية هدص يفسر الجلالن صاحب مثلا الناس 
أظنهمقالوا من غير ولدا واتخذه يشاء ما يخلق ممجا لاصطفى ولدا الله لأتخذ قالوا 
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توكلفهده الولد، اتخاذ عن وتعالى سبحانه له ؛^ ٥٣السيح أو عزير أو الملائكة 

هداغير ولد لكان ولدأ يتخذ أن أراد لو يقول الجلألاني طأن يعنى الممارى شبهة 
النصارى|.قاله الذي 

كماله ولد لا أنه تعالى بثن انم يقول؛ العفليم الأمام العفليم المفسر كثير ابن حتى 

المنيرث والمعارى اليهود من والمعاندون الملائكة _قن الشرطين جهلة يرعموا 

ضانأي يشاء ما يخلق مما لاصحلفى ولدا يتخذ أن الله أراد لو تعالى فقال وعيسى، 
جوازه،.ولا وقوعه يلزم لا شرْله وهذا قال ئم يزعمون ما خلاف على الأمر 

يقولكثير وابن ، يشاء ما يخلق مما لاصملفى ولدا يتخذ أن أراد لو تقول الأية يعنى 

علىالشرط تعليق يعنى عقلا ؤيجوز معال، هو بل جوازه ولا وقوعه يلزم لا شرتله هذا 
•لوفقال: عملية ابن العفليم المفسر هو فعلا الغليل يثشى الأية فسر الذي أما المستحيل، 

والتبنى«.السهريف اتخاذ معناه ولدأ يتخذ أن أراد 
اتخاذولدأ يتخذ أن أراد لو الحقيقة _ق ولدأ يعني لاتخاذ ليس الكلام هذا أكؤر 
كانإذا لأنه نثاءه؛ مثا-.ئقنا ؤأ؟ءنش قوله: بمتسم هذا وعلى والتبنى، ١^^ 

اللهخلق مما مصحلفى كان إذا لأنه يخلق مما اْييلفى للكلام مجال فلا مولودأ ولدأ 
للتولدالمعهود اتخاذ وأما عملية، ابن كلام معنى هذا حقيقيأ ولدا يكون فلا 

لاصمهلفىقوله معنى عليه يسمتقيم ولا وتعالى، سبحانه الله جهة _قن يتوهم أن فمسمتحيل 
قولهمع يستقيم لا الكلام يستقيم لا اصهلفاه، ؤإنه ولده، إنه تقول أن يمكن لا لأنه 

واتخاذالنسل اتخاذ يعم لفغل [، ٩٢]مريم: يتخذ أن للؤمحن سي وما ؤ تعالى: 
هوثل ؤ تعالى• قوله مقت الله نفاه الذي هو النسهل اتخاذ اللففلبمن هذين أدثرر الاصعحلمضاء 

ولدله يكون ان يمكن لا يعني يولد،ه، ولم يلن، لم ه T_ ه أحد أس 
:هكذافهو الاصطفاء اتخاذ وأما حقيقي، 

قلنا.كما مستحيل الأول؛ 
مخلوقاتهبعض خلق مما يصحلفى ئم يخلق الله أن عتلا مستحيلا ليس والثاني: 

لى■ابن هدا إن ؤيقول 



liitiitiililثثثثتثثثثثثمممممممم1«««و؛زا اس إلى والدعوت *لثتأيت 
عطية:ابن قال فحكما 

■عقلأ مسضيل ،الأول؛ 
يكون•.أن يمكن لا وتعار سءتانم الله أن الخرع بخبر ْعروف والثاني: 

كمايخلق مما وتعال سبحانه قوله والتيني الاصعلفاء هنا المعنى أن على يدل ومما 
عنميلملقا نفسه وتعار سبحانه الله نزه ثم ومعدئاته موجوداته من أي أنا قلته 

أنسواء ولد له يكون أن عن منره وتعار سبعانه الله يعنى مدحا يكون لا ما جميع 
ملحةعلى يدل ومما بالنسل، ولدا كان أو الأية، هذه _قن كما بالأمطفاء ولدا ضان 

ولدهن الكبيم القرآن هت فعلا جاءت، ولدا( )اتخذ ت عبارة أن عطية ابن يكلأم 

اوثتخدهيغسآ ان عسى يقتلوه لا وللف ل عمؤ سبحانه: فوله مثلا الاصطفاء 
سبحانهوقوله ، موجوداكان لأنه النسل: ولا_ ليس أنه منا وظاهر ٩،، لالم۵دص: ؤاا>اه 

اوينعتآ ان عمى متونه امكري ؤ لأمراته: قوله يوسف اشترى الذي لسان على وتعار 
[.٢١]يوسف: ولداه ئتخده 

النصارى،عذ،_ الأن حتى اكضلأت، أكبر من هى العقيدة ه هل. ولدآ لله أن ومسألة 
هيالأور المممالة هى هذه جعل وتعار سبحانه الله أن هن الحاكمة يعرف والإنسان 

ركزالتي المسمالة لضن ذ^ثيرة انحرافات عندهم للمعارى بالنسبة ، عنها يتكلم الش 

دينهميتركون النصارى فكثيرمن المس_ألة، ه هن. هى وتعار سيعانه الله دكتاو_< عليها 
وأنحالقا الله يتتكون أن يمكن لا أنه بعقولأم يرون هم يعنى المسألة، هذه سس، 
أسبابأهم من إن لنا قالوا أسلموا الأين من وكثير نفسه، الوقعت، هت ولد ل، يكون 

سبحانهلله يكون أن باتا نفيا ينفى الكريم القرآن أن وجدوا عندما أنهم إسلامهم 
الولداتخاذ عن وتعار سبحانه الله تغره الش الصمافية السليمة العقيدة فهذه ولد وتعار 

الدين.هذا إر جذبتهم التي هى 

ولكم..لى العفليم الله وأستغفر هذا قولي أقول 



بحءثه- •عاضرات4 - «م1لأمم - سوته إددوأسأ جستوثيخ إ»وو»»ث»إثووو»»إإ»»إث»»وثإث  ٢٧٤ولكا:

أصلعى اتسؤال 
الرحيمالرحمن الله بسم 

:بعد أما ئم ، كثيراتسليما وسلم أله وعلى محمد سيدنا وسلم الله وصلى 
آممهبنلرث حيياج ؛dJ _jؤجهلث ؤداق»و وتعالى: سبحانه قوله هي الحلقة هده _قن آينتا 

بمصامحسمحاملأ
عنالسؤال هى الأية بهده المتعلمة القضية الروم سورة ه الأية هده [، ٣٠تعلمونبلالرومت 

-هتأنه أو الخيروالشر، بين محايدا حلق أنه أم ٠ سرير أصله .هت الأس_ان هل الحلقة أصل 
المسلمينغير ومن المسلمين من الناس بعمل قال الأقوال هده من وبيكل خير، أصله 

منجرء فالشر آدم، لخحليثة وارثا يولد لأنه شريرا يولد إنه تقول النحيارى من ففرقة 
واستدلوا، شرير الاسمان إن قالوا المسلمين علماء وعدس من حتى أو المسلمين وبعحس حلقتنه 

قإذاألئر"جزوءا. مسه لذا هلوعا. حلى الإمنن ؤإ0 تعالى؛ قوله مثل بآيات ذلك على 
بآياتاستولوا محابدأ يولد الإنسان إن قالوا والدين ، [ ٢١— ١ ٩ لا,لعارح: آ-ئأر،نوعاه مسة 
ةاعدبرة-ا؛، A~Uلالشم،س؛ ويقونهاه لخوزنا ه عونها وما ؤو>؛نن تعالى؛ قوله مثل 

شاءؤإن الفجور ْلريق اختار شاء فإن الملريق وهدا ^^؛ ۵١١هدا ألمم وفد يولد الإنسان أن 
عليهتدل الش هو وهدا خيرا يولد الإنسيان أن هى الحقيقة ولذ^ن التقوى، طريق اختار 
شك،ذلك .هت ما جدل  *يخيرما والدين الدين هدا إن تقول الأية لأن الدكريمة؛ الأية هده 
هدهعلى علق رأيته من أ-حسن من عليها الناس فطر الش الله فطرة هو الدين هدا وأن 

ءومعناهت جفلقممه فقال كثير ابن الإمام هو قلناه الدي المعنى هدا مع يتناسب تعليقا الأية 
الالمسقيمه الجيلة على الفطرة .هت جمعيا خلقه بين ساوى وتعانى سبحانه الله بيني أنه 

بغضيولدون حنن الناس كل يض ذلك ي الناس بتن تفاوت ولا ، ذلك على إلا أحد يولد 
يولديولد حين هو كدا أو شيوعيين أو يهود أو نصعارى أو مسلمين آبائهم كون عن النظر 

هتالذي بالحديث أيضا واستدل ، ذلكء هت الناس بين تفاوت ولا ، المستقيمة الفطرة على 
علىيولد مولود )طل قال؛ . الله رسول أن قال . هؤيرة أبي عن 

قالإنما مسلما يجعلانه قال ما انظر يمججسانه( أو وتم1راوه أو JهوداJه فأبواه الفطر 
انحرافهو التمجيس والتنصيرو التهؤيد فكأن ، يمججسانه أو ينحيرانه أو يهودانه فأبواه 

حماربن عياض عن كثير ابن قال كما مسلم صحيح يت جاء وضما ، الفطرة هده عن 
الشياْلينمجامتهم خفاء عبادي حلمت إني تعال الله )يقول قال؛ هقي الله رسول أن 



شيءفيها يتدخل ولم فطرو4 على ترك إذا الأسان أن معناه هذا ، دينهم( عن فاجتالتهم 
فطرتهعلى ترك إذا أنه الشياشن من أو أومن المجتمع من كان سواء الحارج من 

هدهسمبب هو له نحصل انحراف فد^ل ، شيئابالله يشرك لا موحدا إسمانا يد^ون فإنه 
سبحانهالله حلكمة مع يتناسب الدي الأمر هو هذا أن رأيي ث وأنا الخارجية، العوامل 

لمميقول ئم شريرين الناس يخلق أن بمكن لا وتعالى سبحانه الله لأن وعدله وتعالى 
كونوايم يقول ثم والشر المنير ؛؛؛٧ محايدين يخلقهم أن يمطن لا جيض، كونوا 

الالعيار وهذا معيار، له يكون أن لأبد والشر الخير بثن ويميز يختار لطي لأنه 
سبحانهالله فطره الذي الخير هو يكون أن بد لا المعيار وهذا فطرته، _قن يكون أن يد 

الفهما العلماء بعحض حتى أو الناس بعض منها فهم نصوص هنالك لضن عليه، وتعالى 

مؤسأكاوومدكر ح1مكو^٠^آثذى تعالى: قوله منها قلناه الذي هذا مع يتناسب 
قإتبصورين قاحسن والأوضبائيحلىآلثمنوت نصبمتر. دغنلو0 بنا وأس 

تعالالله يحلقهم أن منذ الناس أن الأية من الناس بعيس فهم ؟"م، ل١لتناين: أو4مبمم؟ه 
هؤلاءالأنسان خلقة أصل _قن هذا لكان يعنى مؤمن؛ وبعضيأ د^اكر_ بعضهم يخلقهم 
ابنذكر كما انمعحيح التفسير هو ليس وهذا مس-لمني، يولدون وهؤلاء كفارا يونمون 
تدبرالحال ثاني ه هذا إن قالت الله، كتاب _ق أخرى آية على يعلق وهو أيضا كثير 
أولالحال، ثاني ث هدا مؤمن ومنكم كافر فمنكم يعنى الحال( رئاني هده العبارة 
هذهعلى يستمر وبعحيهم ينقسمون الفطرة على يولدوا أن بعد الفطرة على أنهم الحال 

،كافرافيكون عنها ينحرفا وبعضهم مؤمنا، فيكون عليها الله فطره التي القحلمرة 
بهدهاالتي الأية أن لاحفلت البرنامج لبذا أعد وأنا الأخيرة الأيام مق للأيه قراءتي وأثناء 

وصوريتبثئؤ والأيص ؤحليىآشنؤت يقول؛ وتعالى سبحانه الله لأن المعنى؛ هذا توضد 
يخلقأن يمكن لا وتعار سبحانه الله إن نفسي ف فقلت ؤإليي صوركن ثاحتمن 

فإذاالحسنة، الصورة هذه مثل ه أرواحنا يخلق لا وليكن صورة، أحسن ه أحسيادنا 
قلوبنايخلق أن أور باب فمن صورة أحسن ؤ أجسادنا خلق قد وتعار سبحانه الله ضان 

عشيوجودكم وأينوأ بآلشتط نق أم نعال؛ قال صورة. أحسن إ أيضا وأرواحنا 
هنافهدا [، ٢٩ثعودوزه نوأيب كما آلنiنج له •محهئتل ؤآذ-ءوْ متحم مقل 
الحال..ثاني  'يهذا أن وهي لضم قلتها التي بالكلمات الأية كثير ابن فسر 

العفليم.الله وأستغثر هذا فولي أقول 



بموثع- بسالأمم-ساثرامم جسرثيخإدروسأسيرته ^ث٤٤^^ثثث^ثtثثثثtJ^^ث t^t٤ثسث^^ثقث^وVزإ^
تعانىاس كلام الكريم اتقرآن 

سيليماوسيلم اله وعلى محمد سيدنا على صل الأهم اترا0م، الرحمن الله بسم 

كثيرا..

ثمأماJعد:

يثدبرونؤاةلأ ت ل وتعا سبحانه قوله هي الحلقة هده _قن عنها وتد^لم الش الأية 

[.٨٢لألنسا،: ْغمحاه فيه وؤخنوأ عد بذ ؤلوك0 آمحالآ 
يكونأن يمكن لا القرآن هدا أن على عمليأ دليلا الناس نملي الأية هذه فكأن 

هوالقرآن هذا أن بعقولكم تعرفوا أن أردتم إذا لمم تقول كأنها يعني ' الله ضل- من إلا 
فيهاختلاف لا أنه وسيجدون ضوبروه البشر من أحد يكلأم وليس الله كلام 

مختلفاكلاما يقول أو ينقضه ئم مكان ث كلاما القائل يقول أن معروف والاختلاف 

آخر.مكان —ق عنه 

الاسمانيكاملين؛ ليسوا البسر أن هو والتناقهس الاختلاف من النؤع هذا والمميب 
كلامايقول أو قاله، الذي عن مغتلفأ كلاما فيقول قال ما ينسى ثم كلاما يقول 

أوشهر قبل أو بالأمس قاله ما مع يساقص الأن قاله ما بأن جاهلا ؤيضون يناقضه 

بكلعالم وتعالى سبحانه الله لأن وتعالى؛ سبحانه الله مع يتناسب! لا هزا وكل كذ,ا 
التناقص.من نوع كلامه ث يكون أن يمكن فلا ينسى لا وتعالى سبحانه والله ، شيء 

يتناقضونالناس يجعل مما أن ووجدت طؤيلة ستان منذ الأية هذه _قن فضرت وأنا 

ْللبقصيرة مدة الكلام-4 كان إذا الكلام فيها يقال التي ا،لدة أويا أشياء ثلاثة 

إذاأقول فيما أتناقص ولا جدأ أنتبه أن يمكن كذا أو دقائق خمس -4 اتحد.ت أن منى 
ليفقيل هدا عن زاد إذا والتنافص الاختلاف احتمال زاد ساعة لدة أتحدJث، أن لي قيل 

لدةأسبؤع بعد تكلم ثم ساعة نصّف لمدة اليوم تكلم الأن الحكات هزه 4 ضما 
حتىأنتي سمأجاد د^لأمي راجعس، ما فإذا د^املة، سنة لمدة يكدا تيكلم ثم سّاعة نصمف 

والقرآننفسي، ناقضس، د^لأما قلت أنتي سأجد نفسي أنا آخر شخحس ينبهني لم لو 



ثثثثثتئ:ثثث؛^ثثثثثثأ؛ثممثأثثءممء؛ءسئءممثثثئوئإ اس اثى واثدعؤة الإّلأسء 
مرةيكل ينزل سنة وعشرون ثلاث طوي1ة مدة ه معلوم هو د^ما نزل ال-د~ريم 

تناضضفيه ليس هدا ومع سنة، وعشرين ثلاث مدة _قت آيات أو آية أو آيات أو أية ننزل 

عندزدد لدة كدا أو يكتب أو الأسان يتكلم أن البشر على يستحيل أمر وهدا 
تناقض.كلامه سق يكون لا ثم سنة العشرين 

الموضوعات،تعدد هي والتناقتس الاختلاف احتمال معها ^LJ الني الثانية المسالة 
قمختص رجل مثلا الاقتصاد قل العلم فروع من ^،٤  Atنفسه الإنسان حصر ما فإذا 

فيهاؤيتكلم فيها نفسه يحصر فهو الاقتنمياد من جزثية سقت مختص ولكنه الاقتصماد 

_قتتكلم أنه لو مما أقل التناقض _قت يقع أن فاحتمال أحر، موصؤع إر هدا يتعدى ولا 
السياس-ة_قت حديثا الاقتصاد _قت الحديث إلى أضاف أنه أو كلها، الاقتصاد مسائل 

أناحتمال زاد الموضوعات زادت كلما وضدا التاريخ _قن وحديثا الاجتماع _قت وحديثا 
فيهكتاب الأرض وجه على ليس الموضوعات متعدد الكريم والقرآن التناقض، —قن يقع 
العقيدةإلى يدعو كتاب فهو وتعالى؛ سبحانه الله كتاب _قن ما الموضوعات من 

سبحانهالله تعبد كيفا العبادات عن يتحدث وكتاب الأخلاق عن وكتاب الصيحيحة 
والطلاقالزواج مساثل والعامة الخاصة التشريع مساثل _قت الناس ؤيحدث وتعالى، 

التاريخعن ويتحدث الاجتماعية السنن عن ؤيتعدث والسلم، الحرب ومسائل ، وكدا 

اللهكتاب _قن ما مثل الموضوعات من الضم هدا فيه كتاب الأرض وجه على فليس 

هدامثل كتاب يكون أن يمكن لا وهدا تناقضا فيه تجد لا هدا ومع وتعال، سبحانه 
وتعار.سبحانه الله عند من إلا 

فقحلليس ^١ من أكثر بشيء يمتاز القرآن أن على يدل ما الكريم القرآن ق _و 

سبحانهالله قال لكما د^تاب ، بعصسا بعضه يشبه د^تتاب هو بل فيه تناقيض لا أنه 

[.1٢٣الرمر: ئثشبهاه >كممثا وتعال؛ 

،بعضا بعضه يشيه عباس ابن عن كثير ابن روى كما أنه هنا بالمتشابه القصود 

الوالكلام متناقض غير يكون أن يمكن الكلام أن أي بعض؛ على بعضه ويرد 



بحوتع- ساشرامم - عقالاته - سيرتع إدويسا جسرسح مم1ئممثثةو؛تإثة؛ةةةة؛؛؛ةةةةةةةةثثة؛؛ةةة 
لهعلاقة لا آخر موصؤخ ه وأتكلم موضوع —قن أتكلم أن فيمكن له علاقة 

نناقض.كلامي ث يكون ولا وكذا الأول بالوضؤع 
أنهبمعنى بعضا؛ بعضها يشبه آياته القرأن هذا؛ من أكثر شيء فيه القرآن لكن 

شيءفهدا الواحدة، الؤسمالة هده عن تعبير هي كلها فالأيات واحدة، رساله طله 
قاطعةدلالة تدل البشرية لادذلريات الناس ودراسات تناقض، فيه ليص كونه أكبرمن 

تسمميالش النفلريات سئما ولا بشرية نذلرية به تتصث أن يهمطن لا الأمر هدا أن على 

طالنذلريةحياتهم —قت عليه يسيرون منهجا للناس تضع أن تحاول التي العامة بالنذلريات 

،اد الأه|صا_ق د^لأم وضها ، الفلممة  '٤د^لأم ضها المارد^س،دة فالنذلررة ، الماريكميق 

السمطاسه.٤، وضه^ 

—الاشتراكية من القصد ~وهو الاقتصاد ث كلامها أن وحد الدراسة بعد ولكن 

إليهأدت الش السياسي النذلام المال لرأس العبودية من الناس تحرير إلى تودي أن هو 

عبودية.فيها التي النظم أكثر من نظاما كان المارضسمية 

لمربما الرأسمالية إليه تدعو فيما اتساق عدم بمعنى تناقض هنالك حصمل فإدا 

وحتىالنذارية، هده _ق ١لنذلار من بعده من أو ماركس بال على حطر قد هدا يكن 

أيضاالليبرالية الديمقراطية بالنفلرية تسمى والش الأن الشائعة الديمقراطية ١لنظرية 

تناقتس•فيها 

فيهيضع الش المكان ف الشعب وتجعل للشعب، الحكم إن تقول فالديمقراطية 

فالسلطةيثمؤع، الذي هو وحد^م الذي هو فالشعب وتعال، سميحانه الله المؤمن 

هيأشياء هنالك إن تقول الليبرالية لطن الديمقراطية هذه الشعب، عند العليا الدشريعية 

معتتناضس ^١ _قن فالليبرالية ، عليهاتتعدى أن للأغلبية حتى يجوز ولا الناس، حق من 
الديمقراطية.

العفليم..الله وأستننر هذا قولي أقول 
٠٠٠



؛ittJttttJii>الإّلأستiاسعءتإثىاس٥٥٥١

اتثرد>افي ايعطهون 
وجمعيةالخامس المنوي الودمر _ق إدريس شيخ جسر الدكتؤر فيها شارك ندوة 
التميميوعلي إدييس الله عبد من كل مع ١  ٢٤١ الصالية امؤيكا والمنة.فت المؤأن 

الرحيمالرحمن الله بسم 
ندعوأن بدل أنيا فيبدو الدعوة عن يتكلم أن على الأسان يشجع لا الأخوان كلام 

■4،الناس يدخل أن من ضللآ اكلم،تي، بعض نمليهم الأن تحن الإسلام إلى الناس 
الإسلامدين من اكلمتي أبناء من ألاف يخرج أن هو أمريكا ه يحدث الذي الإسلام 
هذاضل يعاد ؤإلما يحزن ولا ينوح ولا ييأس لا الشكلأت كانت مهما اكلم ولكن 
الأخمن أنيئ كنت ولذلك البلاد، هذه _قت الله كلمة إعلاء لحاولة للعمل له مجالا 
الجيءفيها، والمكث الكفار بلاد نيارة -A' المهمة الأستثناءات من يجعل أن القاJم 

الإسلامشيخ أخلن قال بل ، الجهاد أبواب من هذا إن العلماء كثيرمن قال فقد للدعوة، 

بلادإلى للذهاب كلامه معنى هذا تعال الله وفقه إذا يعنى الإسان إن تيمية ابن 
كانالذي الخير بعض حساب على هذا كان لو حتى هذا فليفعل للدعوة، الكفار 

المنكراتيرى لا الجماعة ميلوات يحينعر اكلمبمن بلاد _قن مثلا الملْبن بلاد 4، يفعله 

لضنالمنكر لرؤية وتعرض الفرصة، هزه وحول ما الغرب على حاء إذا ولكن هزه، 

أرجووالدعوة البلاد هذه مثل 4، المضث، سيه—، يناله الذتم، الأحر يكون أن أرحو قال 

للُ.راسةأو للعيش منا جاءوا الذين فحتى ، بلل. 4، مضث، لو أضبرمما أحره يكون أن 

اللهكلمة لإعلاء العمل هو الأكبر همهم يجعلوا وأن الأن، نيتهم يغيروا أن ممكن 
الله.شاء إن مجاهرين إر يتحولون قبزللث، 

منتثيغلض مسألة وهى الدعوة مسألة ث عليها أركز أن أليد فقحد واحدة مسيألة 

بواجبنانقوم لم أننا أعتقد أنني وهح، إخواننا، من د^ثيرا فيها وكلمت طؤيل زمن 

الفضرحبابرة نقول أن أمكن إن له سيجد يعني، علميا عرض الإسلام عرض 4ن تماما 
التيالضتب، زالت، ما بل المربيين من العوام وأشباه العوام بم، دعوتنا زالت، ما الغربى 

تفصيل،وفيها الإسلام عن تضم، التي، الكبيرة والضسؤ للمبنيتج، كس، هي، نكتبها 
كتبهاالتب، الضتب، هج، كزا أو4ن العقائال 4،م،،،ائرا أو الإسلام كانت،4نتاريخ سواء 



بعءثه- -ساشرامم سالأتد سرص جسنرثيخ؛ثثت::تث:ثث؛زإ؛ئاثأثثثثئثثتتثتثممثثثثثثثثث 
كتبأن يجد  CjL_^3l4uؤيذهب الإسلام، عن يكسا أن يريد الذي السدشرمن 
الشاليكس، هي الأكاديمي الفن حيث من وهي الأسماسية المراجع هي المستقمرضن 

تخدعلا ولذلك الدرجة، هاذ>، إلى ترق فلم الم،،،لماتي كتم، وأما علمية، كتبا تعتبر 
الحقأنه يعرفون أنهم إخواننا من يمحثير يظن د^ما ليءس الإس،لام عندهم الغربيون ؛ أنفسنا 

يخافونضثيرمنهم الإسلأس، العالم من يخافون وأنهم ، وكذا حق لأنه يأبونه ولكن 
تحطيمهمها يعني حركة مثل حركة أنه أساس على الإسلامي العالم من 

كثيرونبل يتعداهم علم على تقوم دعوة أنه أساس على يخافونه ولا كذا و الحضارة 
الإسلام،يحترمون مما أكثر المارضسمية يحترمون الفاشرية الناحية من كانوا منهم 

لضن، وكذا مثقفيهم وبثن جامعاتهم وٍقن مدارسهم تناقش الماركسية ولذللثا 

هذايميد أن بإمكانه كان من أو تقحييرتحاول هذا أن أرى أنا يناقش كان ما الإسلام 
الفكرقادة إلى موجها ححلمابا وتفاطس، كتابانا نكتب، أن لابد هذا فليحاول النقحى 

بلفقط، الناس عوام يخاطبون لا وتعار سبحانه الله يبعثهم عندما الرسل كان ما لأمر 
الرسليجادلون والذين ، ؤيكلمه النمرود المللئ، إر ويذهس، ويكلمه فرعون إر يذهم، 

يحترمهمالذين الفكر لقادة الخهلا1_ا فهذا الناس، عوام من يكونوا ولم الملأ هم كانوا 
دخيلة_ق، يعتقدون وجعلناهم وتحديناهم حاطبناهم إذا حق على أنهم ويفلنون أتباعهم، 
أحفظيقبلوا. لم أم قبلوا سواء واجبنا أدينا قد نكون الحق هو الدين هذا أن أنفميهم 
لم|ءءيحالمعقول مهحيح موافقة لكتابه، بداية هأ أظنها تيمية ابن الإسلام لشيخ كلمة 

حقهالإسلام أوفى يضن لم باطلهم يقمع حتى الباطل أهل يجادل لم من قال المنقول.' 

حت'لنا^اءك٤نات٠ جتدلتئا قد يمؤح ؤن\ر\' الأنبياء. ضان وهضد.ا باطلهم يقمع حتى 
إنماؤق}أ جادمم.. أيضا ^ا وبعد كلامه من تعبوا يعني ، ٢٢٢امرئ؛ يما فاتنا 

ثدعوتنا ِق ناقمما أراه شيء هذا ، [ ٣٢: نموي اثر ومآ شاء إن آلة يه هفم 
البلادنا -ق، العل٠انيين من كثير الإسلامي العالم -ق حتى ما حد إر بل الغرب، بلاد 

الحضارةؤ أمارات، هناك أن أرى وأنا به تخاطبهم الدبى الخْلمابا من كثيرا يحترمون 
يقبلواوأن الدين مدا يقبلوا أن يمنكن بانه تبشر أمارات الميكرية التانحيت من الغربية 

كان، ؤيقنعهم يجيبهم عرضا عليهم عرض إذا الكبير السنوي هدا على الحق هدا 



ثأ11ثثثثثثث؛^^صهص11أث1ثث11صث1ممعةذإ الله إش عوت داك الإسلأسض الثتاهت 
مسا!ةعلى قضى قد العلمي التطور أن يظن ضب عهد إلى \شمكرية الناحية من الغرب 

الكونهذا بأن تعللا االضكرJن بعض تعحلى كانت القديمة الفيرJاء الخالق، وجود 

لهالكون هدا إن لأم وقالت هدا أبطليت الحديثة الفيزياء حالق، إر يحتاج ولا قديم 
فيزيائيونكتبها الأخيرة السنبمن —قن كتب عشرة من أطثر على اطلعت وأنا خالق، 

منكثير كلام من أحسن الحالق وجود عن وكلامهم الخالق، وجود عن يتكلمون 
اقتنعوا،ربما للمسلمين وحججا الحال هذا ه للمسلمين كلاما وجدوا فلو الشماوسة 

إخواننامن كثيرا أن أعرف أنا الخالق وجود مسألة شأن من تقلل لا بدليلك أشيع ؤإذا 
كلهموالناس يعني مسالة وهذه الربوبية توحيد هذا يقولون السلفية إلى السيبثن 
هذابعالنا الربوبية بتوحيد مسلمون طلهم الناس أن يعنى بصحيح ليس وهذا موحدون، 

لتوحيدأساس هو الرJوبية وتوحيد العرب طفر من أسوأ كفرهم يسلمون لا الأن 
بعدتقوله بما يقتنع وء^ذا أسمائه بعحس و_قن الخالق بوجود ريما تقنعه فالذي الألوهية، 

أنأخرى قصية عندهم القضية، بهذه اهتممنا لو فحبذا الألوهية توحيد من ذلك 
هذهأن اقتنعوا غيرهم من أو المتدضن من كانوا سواء وعلماءهم اقتنعوا الأن كبارهم 
همعوامهم هم الله كلام إنها يقول الذي الله كلام ليممت مقدسة تسمى الش الكتب 

لأنعندهم محتقرة كلمة الأصولية بالأييوليين، أنفسهم يسمون الذين بعض أو الذين 
عليهيدل وكما اللغة عليه تدل ضما فيها الذي الكلام فسر إذا يعنى أخذت إذا كتبهم 
ذلكليس ؤيقولون يوولوه أن إل يحتاجون ولذلك باطل كلام فهو الكلام ظاهر ظاهره 

أقولوأيضا مذموم. سيء عندهم الأصولية وللعقل، لاواني موافقا يكون حتى القصود 
ليستالذ^تب وهذه هذا ه ءشتبوا ثلاثة أو لمحتابين عن قرأت الأخيرة الأيام حتى 

الخالقهذا إن يعقل هل الأن؛ عندهم السؤال ار فصّالمسيح، كلام وليست بل الله كلام 
لأنهملطن كلامه ليس الكلام هذا يكان إذا الرسالة هذه أين رسالة للناس يرسل لا 

يحتارونمقدسة كنبا يسمونها التي بالكنتب هذه إلا حقا رسالة هناك ليس بأن يعتقدون 
ليم،ونوصح الفضرية المعامع هذه ندخل أن واجبنا من فنحن ؤيتلفتون الحيرة هذه 

فحق ولأم العقل يحترمون مم والدين العقل بثن العلاقة أن الكبيرة الثالثة مشكلتهم 
فلاالعقل هذا بسبب كانت علمية منجزات من عندهم ما طل أن ؤيعدتقدون ذلك، 

إذاالنميرانية تقول ضما مم وتقول كذا أو كذا أو أيدلوجية أو نفلرية تأتى أن يقبلون 



بحوص- صضصإده،س1سرمم-مماسم-سضص ثثوثثثثأثثثأو؛تأثءثثث؛ثث؛ثوثثثثثتثثث؛؛ثثثث 
دينناإن ل|م وقلنا الدين هدا لمم عرضنا أننا فلو العقل، عطلوا العقاثد مسائل إلى حنتم 

كلامهذا يعش شاذا كلامي يسر إلا وأرجو العقيدة مسائل سبم بقول ذلك من بالعكس 
تخاطببالعقيدة لأنك العقيدة: باب ف هو عقلية حجج من القرآن -ق ما أكثر صحيح 
بأنيؤمن لم أو العبادة يستحق الذي هو بانه يؤمن لم أو الخالق بوجود يؤمن لم إنسانا 
بمجردتخاطبه أن تستهليع لا فهذا الله، كلام القرآن بأن يؤمن لم أو الله رسول محمد 

بينكوالشترك وبينه، بينك مشترك بشيء تخاطبه أن لابد وإنما الله كلام القرآن أن 
فإذاالعقيدة، مجال ه هي عقلية حجج من فيه ما أءً—ثر القرآن ولذلك العقل، هو وبينه 
كتيرمنلذلك يماري، أو يجادل أن له يحق ما ذلك بعد الله كلام هذا بأن الإنسان سلم 

ؤإنماالله د^لأم بأنه يسلم من فقحل يخاطب لا القرآن بأن يديكروننا د^انوا العلماء 
وجودعلى فالأدلة الله، كلام بأنه يقنعه لضي الله كلام أنه يعتقد لا من حتى يخاطب 
أنوعلى الله رسول محمد أن وعلى للعبادة يستحق أنه ألوهيته وعلى ربوبيته وعلى الخالق 
أسلمتفتاة أعرف برJدالانيا ث طلابا ضنا عندما فتاة أعرف وأنا وكذا بعضن هناك 
الأخرةبالدار نومن يعانت ما لضنها النحسرانية وتركت بالله نومن ض.انت إنها لى قالت 

الحججتذكرون البعث على القرآنية الحجج فيه وأعجبتها مترجما القرآن فقرأت 
القرآنببقية امنت الحجج بهذه اقتنعت فعندما بها، واقتنعت الحجج هذه أعجبتها 
الواجبفما 4 نيجيؤيا _ق ضبيرة أستاذة وهى انمعالحات النساء من الأن وأحسبها ٠أسلمت 

نفعلأن علينا الواجب السني النهج أو السنة أهل منهج إر النتسبين حصوصما تحن علينا 
تلكيقرؤوا أن هى فقط مهمتهم أن يظنون النهج؛ هذا إلى النتسبن إخواننا بعض فعل ما 

لضنللناس فيها ما يبينوا وأن يسرحوها وأن السابقون، العلماء كتبها التي الكتب 

نفعلثم الضتبر هذه نقرأ ، الله رسول سنة نقرأ ، الله كتاب نقرأ هذا بعد حطوة هناك 
الشييلأتعلى العلم هذا كل نسلحل 4 عحيورهم العلماء هؤلاء فعل ما صيرنا عث 

نسيلمل، د^ذا  'يأو السياسة _قن أو الاقتص،اد ث أو العقيدة ث مشطتكلأت يكانت سواء 
يفهمونهاالش باللغة عحيرنا _ق الناس وتخاطب الشضلأت، هذه على العلم هذا 

اتبعناقد نكون وبهذا تجذبهم، التي الأمثال مم ونضرب عقويم، قدر على وتخاطبهم 
اكعوة.ث والجماعة السنة أهل منهج 



ث؛؛تتتتثثثث؛:ثثثثثثثثثث؛ثء1سثثثثئأثثثثئثممممثثثثثممهقذ[ اس الى ُاكعءت الإسلامحبمت 
عليهااممئيي ؤأثرالإعلام اممقيدة اهممح 

السيالسلم الشباب مؤتمررابطة ِفت إدييس الدكتؤرجعفرشيخ القاما معاصر؛ 
.؛ةتامريكا.

أحطرهو إيجابا أو سلبا فيها فاك'ثير وأساسه، الدين جوهر مى التوحيد عقيدة 

فأفواها يكن لم إن المؤثرات أقوى من الأعلام كان ولما المسلم. دين على التأثيرات 
الأعلامتأثير مقت البحث ك.ان والسلويكية، ١لفكرية الناس حياة على هدا عصرنا 

لذلكالباحثون. يه ينشغل أن ما أهم من له. المتعرض المسلم عقيدة على الغربى 
أعلمطنت ؤإن المباركة، المناسبة هده اهتمامات صمن فيه النفلر يكون أن سرنى 

المكانةببيان إلا يتم لا التأثير هد.ا _قن البحث كان ولما حقه. أوفيه أن أسنحليع لن أنني 
به،الملتزم المسلم حياة —i وبالتالي الإسلامي، ى ١^١ .4، العقيدة تحتلها التي العفليمة 

العظيمة.المكانة هده ببيان البدء فيه الناقلر من ييلملب أن أيضا التوفيق من كان فف■ 

الثدة1اهميم 
ال.ينأساس العقيدة جعلت لماذا بسؤال: ط؛ حديثى ومبنيئا بالله مستعينا إذن أقول 
الأيهدبا عصرنا 4، أناس سئما ولا الناس بعض أذهان إل تبادر ربما الأول؟ وركنه 

الحيالمةالأعمال هو الضانة بهد.ه الجدير أن المحسيوس، الذلاهر قدر ص يرفع 
لشيءجعلت فلماذا الدين؟ راية لرفع والجهاد الناس معاملة وحسن كالإنفاق الظاهرة 

وماقلوبهم بحرضات لا جوارحهم بحركات الناس نقوم إنما أننا مع عملي؟ غير باطني 
صماثرهم؟يضمن4ت 

اسهأمهو لأنه ١لذلاهر؛ ق ما على مقدم الباطن 4ت ما أن هو الموجز الجواب 
حقيقةهده باطني. أساس وله إلا سيئ أم كان حسن ظاهرى عمل ص فما ومصد.ره. 

نفسهيعلم كما الآحرين نفوس 4ن ما يعلم لكان ولو نفسه، ص إنسان كل يعلمها 
هديةإليلئ، أهدى إنسانا أن لو تصور هذّا. الباطني بأساسها لأعمالهم تقؤيمه لكان 
أقلولا تستحقها لا إنك، والله أحقرك؛ اأما ]d،: يقول قلبه 4ن شاهدته لضنلئ، قيمة، 
إياهااأّأعح؛ليتلئ، لما منها أكثر 4ن منك أطمع أني ولولا منها، 

ماعلى أحيانا به والاستدلال بالذلاهر الحكم إلا لنا يبق فلم عنا الله غيبه علم هدا 
وماالأعين حائنة يعلم الذ.ى والثيهادة، الغس، عالم فإنه سيحانه الخالق أما الباطن. 4ن 



سونه- ساثراص - -سالاته |عجم،.سرص حسرثيخ ؛ثإثث1تثممو؛زأثثثثثثثثثثثثإثثثإثث؛؛؛ثإثث 
الظاهر،أساس هو الذي الباطن بهذا لكاس سبحاة تمويمه كان ول|ذا الصدور. تخفى 

منالإنسان يكون أن اقتضت تعار الله حكمة أن هو الباطن تضريم أصل إن 
هوالطين من المكون فجعل الروح، وعنصر الطبن عنصر مخلوقاته، من سسرين 

ظاهربين جعل سبحانه أذ^نه الحفية. حقيقته الروحي العنمير وجعل المرثية، صورته 
نمعرؤئاصاتبدو ؤإنما الجسد، —قن تسسيكن إنما فالروح ونسبا. صلة وباطنه الإنسيان 

إرتنسب الروح أعمال بعحس آن السرمقت هو هذا د^ان وربما وبوس-اطتهن عليه وتأثيراتها 
ء^مايعقل الدى هو ليس الجسدي القلب إن • بها الحامية لصلتها جسدية أعضاء 
الد^دابِئ إليه المسووبت\ن والمريس السلامة فان وعليه ، تممية ابن الإسملأم سيخ يحدنما 
ماإر نسبت روحية أحوال هى وإنما ف المشاهد هو لكما جسدية أحوالا ليستا والسنة 
الجسدية.الأعضاء من يلائمها 

الداحلىالروحي بجوهره إنسانا الإنسان يجعل أن تعار الله حكمة اقتضت وقد 
والتصوراتوالإيمان الإدراك محل هي فالروح الخارجي. الجسدي بشكله لا الخفي 

،باطلا أو يكان حقا ، يعتقد بما ويتضرف يتحرك إنما والإنسان والمشاعر. والإرادات 

صلاحمن لخا يظهر ما كان كذلك الأمر كان وإذا وهما. أم كان واقعا يتصور وبما 
فسادها.أو وتصوراته معتقاو.اته صلاح إر بالضارورة راجعا السعلوكي فساده أو الإنسان 

جانبيه،أهم فنخليه تخطئ قد والدي الإنسيان حياة مقت عمليا نسميه الذي فالجانب وإذن 
فنصمهأهميته من التقليل إر تجنح فد الذي اكاحلي جانبه عن وناتج أثر هو إنما 

يتبنىوالأى الإنسان مصير يحدد الذي الفعال الجانب لمو إنه ضلا- المثالي- أو بالنظرى 
أكبر.به العناية تكون أن لذلك 

مرضهوجعل والمشارب، المطاعم بعحض مقت وبقاءه الجسد عذاء تعار الله جعل وكما 
وموتهامرضها وجعل العلوم بعحس ه وبقاءها الروح غذاء جعل فقد ، غيرها مقت موته آو 

الحقيقي.موته هو وموتها الحقيقية، حياته هي الروحية حياته وجعل ، منها حرمانها مقت 
أشرفلتكن ، تكثيره اكافعة والعلوم تكثيره، يعلمها أن للأنسيان يمنكن الش والحقائق 

هوهذا إياه. إلا بحق معبود لا ؤإل؛ا سواه رب لا ربا بالله العلم هو نفعا وأجلها العلوم 

بمعرفته،إلا ضريما مخلوقا الإنسان يكون ولا ٠ به إلا القلوب نحيا لا الذي العلم 
أنعلمه من احتار إذا إلا ضاره يؤتي لا العلم هذا لأن الاعتراف، نعم ٠ به والاعتراف 



1ثإثثإ1ث1ثث؛الله؛ثثثأثثأثأث؟ثثثثثثتثثثتثثث؛ثأثثث؛تثثثثثثثثثثثثنقزا أش وادعون الإسلأست الثتاهت 
الارادة،إليها تنضم أن بد لا بل وحدها بالعرفة نحيا لا فالروح به. ؤيومن علم بما يعترف 

ثفئثويم ئوبغوأ ربك من آتحى أته ١^١ هتن ؤوإة*زأ الإبمان• إرادة 
اكتسابه:مجرد على لا رفضه أو قبوله على معتمد العلم فتاثيرهذا [. ٥٤لاJحجت 

ءامئوأالذبى؛نم فانا إيتثاج نغذْ-، زادتت همكم يقول، محن فمغهد سوره اتزلث مآ ^ؤإدا 
إلرجثا فزادهم *وتحنث ظوبهم ق آلذيث وأنا ونزبمثبشرون. إينئكا قرائنهم 

ؤونادغيالآبم0ؤآسرضممأآا-ه'ااا، لالتوبة؛ْضدنوثه ومم رنيهزونائوأ 
١!.٠ ١ ليونس: ومتوزه يي 

علىفاضت ثم قلبه _قن الخير ينابيع تفجرت به وآمن ربه الإنسان عرف ما فإذا 
جوهراليوح جعل كما وتعال سمانه الله لأن ناذا؟ إيمانه. وقوة علمه بمقدار جوارحه 

والتدكيرإليه الدعوة كانت ولذلك فيه- حير طل منبع به الإيمان جعل فقد الإنسان، 

عنهغناء لا الذي الدواء وكانت مستقيم، وسلوك قويم فضر إل دعوة كل مفتاح به 

صلواتالرسل جهود _قن به البدايان كانت ولذلك السلوكية. الانحرافات أنواع لضل 
اللهإفراد إل قومه أحدهم يدعو إليها. بعثوا التي الجتمعات لإميلاح عليهم وسلامه الله 

أنواعمن عليه هم ما ترك وإل الشربلة معلل تفا إل دلك بعد يدعوهم ثم بالعبوده تعال 
فالأرماناجتماععة، أم ميياسعية أم اصصادية أم 3ث^اوت حلصة ، السلود^.وة ا الاتحرافاي

لماالجوارح وينشط الله لعبادة النفوس يهيئ الدي هو 
ضاءالأعادة للعبشطت نقلسا ة السمدايت حلوإذا 

أولنزل )لقد : عائشة السيدة قالت تفاصيل لقبول يهيثها الدي وهو 
الإسلام،إر الناس ثاب إذا حتى والنار، الجنة ذكر فيها الفصّل من سورة منه نزل ما 

النزل ولو أبدا. الخمر ندع لا لقالوا الخمر، تشربوا لا نزل ولو والحرام• الحلال نزل 
ألعب:لجارية وإني ففب، محمد على بمكة نزل لقد أبدا. الزنا ندع لا لقالوا تزنوا 

والنساءالبقرة سورة نزلت وما [، ٤٦]القمر: وامه الغي ؤآلساعة موعدهم الساعة 
القرآنا.تاليف باب القرآن، فضائل كتاب لالبخارى، عنده(. وأنا إلا 



بعوص- محاشراته - سالاته - سرته جسرشيخ!دهس. 

إنهأقول والخلقية• والممياسمية الاقتصمادية المسيكلأت لحل لأسايس ا السبب وهو 

الأسبابعن ولا عليه، البنية التسرJعية التفاصيل عن يغني إنه أقول ولا الأمساس 
النعملبماء الأسايس المعبب وهو مؤثرة. أأأدباوا الله جعلها التن والاجيماعية الطبعية 

وزوالها.لنقصانها الأسايس السبب هو به والإخلال والد^فر ونيادتها. المائية 

إلآق إب محدوأ ب أن ى ممل ئذمحر لتكم إق فوبم إل ئوحا أز-ش 
.tn-YO]^: 1بييي نور عداب 1خانءومحإ 

همدوارا عوكر آلثنآء ينسل ه ■ءمارا ُت- إنه نيتكم آتثعفثوأ ؤئئننأ ثم: 

١[.-٢ ١ • و؛ونأبتراه حسمبجل م يجل قنينن ؤيمددكربامول 
إثُأنتن إن عم؟ بمي من لخفم ما آس تنقورآعثدوأ  Jiiموداج عاد يأذ 

•٥[.زهوي: 

[.٥٢:رهود مدزاراه علؤمحكم ألمنآء ينمل إلهي توبوأ ثم نئآكم '؛ؤتيقوم-آس*وروأ ■ ثم 
منهوأتثأكم عءرْ إلو من ثتمحر ما آس \يأو\' قات صبميكأج أ-ناضأ فموي ؤ)أو( 

[.٦١نموي: ض إن إلوج ءانشنوئ آلأ3ضؤآضممزيا 
ولا■ءءر؟ُ إلؤ من لخكم ما آس ئنقومّأءنئوأ قان سعيباج احامز مدئ ثم؛ 

ًتحيْر.غياب علقم أحان بجئرنق أزمحفم فين وآJيءرانج آنمضال ثنمهثوأ 
ؤثعثوأ ولا ائتاءمم آلماس نمحوأ ولا لألقتط دآليءزادت> آلبًمحال تيموم-اودوأ 

ثمود:هتمفره ٤^٤٠؛ أئا ونا  CfiTfjiًفغئهم إن -شوئفب نقتتآس شدئ. الأزصب 
.[Al-Ai

زسولأل؛كم إق ثققون. ألا لومت أحومم ثم قان إي @ آلمزنبى ئوؤر قوم 
ربغق إثُ أجرى إن أجز من غني أتظكم ومآ . وأطينون آس قاتقوأ . أيين 





إعص|صمم-مماسم-ساشرامصص

يكونض ابسر غر كأشر إن بل ، مباشرايكون أن التأثير رط ث من ليس لأنه تأثير 
منيخلو لا يكان ؤإن سيئ، تأثير غالبه  'إوهو سنرى، كما الباشر التأثير من أعظم 

الالحاديهالعلمايية السميات تلك هنا المباشر غير بالتأثير ونعيي الحسنة. التأثيرات يعنس 

وفسدراءموراء لدلك تعشمن والتي ص-حتها والتي الغرب _مح الشائعة المادية 
نادرا.إلا بها يصرح لا كان ؤإن والنفسية، والاجتماعية الطبيعية للحوادث 

اثسليي:اتماثير 
يليفيما منها نديكر ، 3كثيرة المسملم عقيدة على المملبية الغربي الأعلام تأثيرات 

مهما:ونراه يحضرنا ما بعض 

مند^شر بين اليائي الاعتقاد الضرر البالغة الحفاء الشديدة التأثمرات من ة أولا 
ثوالمحللبمن والحيحفيين المضLكرين عامة بين وبالتالي والاجتماع، الطبيعة علماء 

المقسيرذلك هو اجمماععة أو طيييمة يكايت سواء للحوادث العلمي اليضيسر أن الغرب، 
أنلدلك يتبنى حوادثه تفسير وأن ، بنفسه مكتف المكون هدا أن افتراض على القائم 

تفسيركل وأن أحرى، بظواهر تفسر أن يجب الفلواهر أن أعنى داخله، من يكون 
علمي.عير تفسيرحراؤ هو عنه خارج سبب إلى بإرجاعها الكون حوادث من لشيء 

ؤإنما، ذكرتها الش ال۵دريحة الطريقة بهده يقرر لا لكنه المفتمتص، المبدأ هو هدا 
الطبيسrنالعلماء من فيه يفكر لم من حتى به ؤيلترم يفترصه وقد ، افتراضا يقنذض 

تضأسيرهم_قت يقفون أنهم له افتراضهم مظ-اهر من والميحافيين. المفذ^رين، وسائر 
ذلكوما يتجاوزونها. ولا خفية، أم نمن نشا خلاهرة الدنيوية أسبابها عند للحوادث 
بفاعليةاعتقاده مع المسلم لكن الضافية. الحقيقية الأسباب هي بأنها للاعتقاد 
نسيه)ديثر بل ، حدودها عند لقضا لا ، النفسية أو الاجتماعية أو الطي،يعة الأسباب 

الحالقهو إنما الحقيقي الفاعل وأن ، أسبابا يا الله بجعل أسبابا معارت إنما بأنها 
سبحانه.

وتقاة، بها نسترقي ورقى ، بها يتداوى أدوية أرأيت ت الله رسول يا ت فهي للنبي قيل 
الطب.د^تاب الترمدى، لستن الله(. قدر من )هى قال• شيئا؟ الله قدر من ترد هل ، يتقيها 

والأدؤية[،الرقى جاء-4ت ما باب 

القد الواقع ث التزامه إن وأقول به، يصرح ما قليلا الإلحادي المبدأ هدا إن قلت 
المخلوقةالأسباب يتاثير معترفا المسلم دام ما المسلم، عقيدة يخالف ما فيه يبدو 



وزاث1تثتثثإثثث؛التقاهتالإسلأستواسمة|شاض 
ذكرالله يسمع لا كان إذا المتلقي إن كذلك. ليس الحقيقة -4، الأمر لضن وفاعليتها. 

المباّ.أبذ.لك يتائر أن يوشك واجتماعية طبيعية حوادث من به يخبر ما كل ■4، أبدا 

تد^ونفلا للحوادث، تفسيره ه تحوأصّحابه ؤينحو تعار، الأخرذلكرالأه هو فيسمى 
•ع^رة 

بينحتى ينتشر بدأ فد أراه والدي سيئ، أثر ذا أيضا أراه الذي الثاني؛ الضيي اليدا 
وسائلطؤيق عن تنقل الش الغربية بالثقافق التائر بسبب الإسلامي العالم السلمين 
عندالمهسلهات من محيبح أ لقد والقيم. الحقائق، نسبية أعني السميية. مبدأ هو الإعلام، 

لحقائقا وإنما مطلقة، قيمة ولا مطلقة، حقيقة توحد لا أنه الغرب _قن الناس من يمحثير 

الشوالثقافة الحضارة أو ميكانها أو لزمانها وتابعة منميوبة إنها أى نسبية، والقيم 

المكانف اعتمدوه أو الفلاني، العصر -4، الناس قاله فما وهكذا. فيها، ظهرت 
لؤمبالنسبة معقول أو صحيح هدا لكل العلانية، الحضارة -ئ حسنا رأوه أو الفلاني، 

الأمردام وما رأوه. ما عير على حضارتنا أو زماننا أو ظروفنا -ق تحن نراه كنا ؤإن 
إنأو الصحيح الفهم هو التحموص من لنص فهمه إن يقول أن أحد حق من فليس كيلك 

فللملفللنحيومن، فهمنا _قن سلفيثن للكون أن لدلك ينبغي وأننا ححلآ. حصمه فهم 
الأمرهدا ف غلا بعضهم رأيت فد بل ظروفنا. ولنا خلروفهم ولؤم زماننا، ولنا زمانهم 

يعرفه.لا لأنه لعصرنا القرآن يفسر أن يمجضن لا ■فج؛؛ الرسول إن قال حتى 
يفتيصمما السابقان الاعتقادان د^ان وإذا للحرية* السلبي الفهوم ه الاعتقاد * ياليا 

_محبه، والتفاحر إليه، والدعوة به، والتصريح ترداده يكثر مما هدا فإن يذكر، ولا 
حتىالمسلمات من صار حتى بالغا تائيرا الناس -ق لذلك أثر وقد الإعلام. أحهرة كل 

علىالمقدرة الإنسان أعطى تعالى الله أن بمعنى الحرية إن المسلمين• من كثير عند 
يتميرمما هو ضان ربما بل فيه، شك لا أمر العمل، على المقدرة أعطاه كما الاختيار 

مسيثته،عن ومسرولأ ، شاثياالإسان يجعل أن تعالى الله شاء وقد الإنسيان. به 

ؤإثاإما آلثبتل سيئثه !، ٢٩لالضهأنا: ا1ثكدزه ناء وٌري هوس ناء 
واختيار،ومشيثة إرادة ذا الإنسان كون إذن ليست فالمنازعة ٣،. رالأسازت كيوراه 



بموص- -4حاضرامم سالاته - سرته |دروس. جسرشيخ توث1ث11ثثإئ!ه؛؛نإإ1ئ؛ئثأئو»و»ثإثإإإثإإ؛إث♦♦ 
تعالىالله منحها التي الحرية أو المفيثة هده بها تستعمل التي الطرJقة _قت هى ؤإنما 

تزدادالإنسان كرامة أن بمعنى ذاتها، —ق غاية يجعلها للحرية الميي الفهوم للإنسان. 
فيمالا الاختيار ؤ العبرة إن أي القرار. ذلك كان أيا قراره، اتخاذ سق استقلاله بازدياد 
وأكثرله أضرم هذا كان يشاء ما يفعل أن من الإسهان مكن فكلما وعليه يختار. 

إنهحديث. بري تنيا وإن قديم مفهوم للحرية المملبي المفهوم هدا لإنسمانيته. تحقيقا 

_قشعيب، قوم إليه لجأ الذي المفهوم وهو واليكفر. بالأست،ضيار المرتبط المفهوم 

ينشعيبؤ3اووأ المالية. المعاملات _ق الفللم وعدم الله بعبادة ؛ ٠٢١أهره على احتجاجهم؛ 

وهو[، ٨٧: لهود يثثواه ما امولثا ؤآ نمعل ان او ءاتاوتآ ن،من ما نمك ان 5امرإلك اصنوظك 

أيلاوقياْة:\"م، نLJىه ثزلذ ؤ1ءشبالإصأن فوله: 4ت تعالى افه ذمه اJذى المفهوم 
لأنالاختيار، بمجرد تتحقق لا الإن،،مان كرامة أن يعلمنا فالإسلام ينهى. ولا يؤمر لا 

علآلعمى قاتثحثوأ فهديثهم يمول ؤؤاما يختار. فيما تكون قد الإنسان هلكة 

تتحققؤإنما [، ١٧]_L.i_،: يكستوزه كائوأ يما أتون ألعداُ.، مبمئعقة قاحديم ألدئ 

ورسولهأس قصي إذا مومئؤ له  'ضربه له يختار ولما وللمخير، للحق باختياره 

سمثاهصللأ صت قمذ 5و'لجة آشَ ننم ونز أمرمم من آمحْ لهت( تكون أن أسا 
.[T"V:،jl>،Vl]

عنهقال هجوم العرب،، سئما ولا ادامتي على هجوم الغربى الإعلام _ق رابعا؛ 

أولليهود يوجه حبن الغرب ■4، متبولا يعد لم الذي النوع من إنه سعيد إدوارد الأستاذ 
علىالمقدرة وبعدم وبالمحافظة الأممالة بعدم العرب يتهم الأفارقة. أو الأسيؤيثن أو المئوي 

الإسلام.هو د^اه هذا سس، إن يقال ثه؛ وبالقذارة، وبالتواد^ل بل ، وبالإرهاب، التحضر، 

نقلللا أن ينبغم، لكن عليه، يرد أن -حتى يستحق لا سخيفا لأمثالنا سدو كلام هذا 
كتابفلهر عندما فيه. وترعرع غربي، بلل -4، ولد عمره، مقتبل —i شاب، على تأثيره من 

قرأتهفعندما له. نقدا أكس، أن  Impactمجلة ه، إخواننا منى طلب، المييطانية( )الأيات 

فأرىقراءته، سيكمل أحدا أظن ما ثقيل سخيف، كتاب، أنه فحواه كلاما ؛ ٠٢١قلت، 



ئ11ثثث؛؛111إه؛ئا:إ111^ثث!أثثأ1إإثثتثإإاس اثى لأليعدة الإسلأست التقائء 
الكاتبإن قالوا ردهم. أذكر زلت لا ليموت. اتركوه بل ، به تهتموا لا أن لدلك 

JLدية الأمعول ذوى الشباب أوساط —قن روف ٠Lمحالة.لا قارئوه وأنهم ، الباكستانية الأت
ولاثارةهازلة، JطرJقة الدين عن الحديث الغربي الأعلام _قن يكثر خامسا: 

بكلماتالخالق وصّف هيه ؤيضثر وتعالى. سبحانه بالخالق يتعلق فيما حض الضحك، 

الكتبأكثر صمن دخل ألدى الكتاب عنوان مثلا.L، دلك نرى كما ، فيهااحترام لا 
إنكبيرا. علوا الظالمون يقول عما الله تعار الله. سيرة اسمه: إن أمريطا. -4، بيعا 

يخرجالطؤيقة هذه بمثل الخالق عن الكلام أن يدرون لا المعا المسلمين من كثيرا 
هؤلاء.أمثال بعض عن تعال الله يقل ألم الإسلام. ملة عن صاحبه 

كنتمورسوله وآياته أبالله قل ونلعب. تخوض طنا إنما ليقولن سيألتهم ولثن 
إيمانكم.بعل كفرتم قد تعتذروا لا تستهزئون. 

لكنهمالجد، مأخذ الدين يأخذون يعودوا لم أنهم بهيا يتصل ومما سادسا: 
شديدااستمساكا منه يبدو من طل ؤيميمون أفق، وسعة تسامح، بأنه هذا يصيورون 

تعجبلذلك وهكذا. العقلانية، وعدم والتعحيب الأفق صيق أو بالتطرف، بالدين 
الاهافمؤلفا قاله ما بمسسا المسملمون أثارها الني اللنعجة من العربهان من د^ثعر 

الانحرافبهذا والإسلامية العربية البلاد الإعلام.4، تأثر وقد تعار. الله عن الشيطانية 
والسنة،الكتاب بنمموص استمساك شدة منه يبدو من كل على يطبقه الأخر هو فعاد 
التحلل.من النوع هدا منه يبدو للعلم منتسب ضل يمجدح وعاد 

بإثارةمليء ٠ والإنتهمبت والأفلام والقصعص والمجلات التلفاز الغربي. الإعلام سابعا: 
والقملة،بالشهر والصعورة، بالكلمة ٠ الإثارة صور من نوع بيكل الجنسية الشهوات 

هيالش بالعقيدة هذا علاقة ما لضن يقال قد الفينمائح. وبنشر المنحرفن بأخبار 
ذلكمع ؤيظل الجنسية، المعاصي يقع-4، قد الإنسيان إن نعم. وأقول بحثنا؟ موصوع 
نبهناد^ما والشبهات الشهوات ببمن صلة هنالك لد^ن عقيدته. وصّضاء بإيمانه محتفذلأا 

فيكونقليه، يضعف الشهوات أمام صعقه يشتد يد^ثر فالذي السلفا. علماء ذلك إر 
آنفا.ذد^رناها التي يكتلك بالعقيدة، المتعلقة للتأثربالشيهات مهعأ 

دث.رهاشبهات ، لماخمييا مرتعا الإدترJت ق وجدت مباشرة شبهات وهنالك ثاْظ: 

منالأهواء أهل ؤيثيؤها الفكر، صعيد على بمحاربته الحتضون الإسلام خصوم 



بعويع- -سالأتم-ساشرامم جستوثيخإدمس!سرته !ثثتإإثثثثثت|لأكإثءثثثثثث؛ئث»»»ثثإتثثثثثإثئ: 
هدءيتسروراء أصبح كلأهما الضالة. الفرق مضكري من الإسلام إر 

رأيتوهد الآ>حرى. الإعلام وسائل _قت به الأصوريح من Jتردد قد ما فها ؤيعلن السبد^ة، 
د^يفيةعن لسيألوا ياتون يم الصيفحات، هده أمثال .ق ينشر ما )يابعون الشباب بميس 

ْوضالة,كؤية والشبهات هيل، لن بالي علمهم لأن عليها؛ الرد 
الشائعينالدينين إلى اطمئنان عدم الغرب ه آن لكله هدا سبب كهان وربما ت تاسعا 

قديمالغرب _قت داء وهدا الاستقامة. إميكانية ٤ وشك بل ، برج_المما ثقة وعدم فيه، 
الإنه - هيكمملي الدوس أظنه ٠ نقادهم أحد قال لقد حتى الأدب، _ق يفلهر ما أيكثر 
يقروهاالش القصمى ه هدا حظ تلا وأنت خر. شذ^اسبدررحل روايات أبطال  'قيوحد 

بأنهاتمعور ما يعثيرا القصة مقع المتدينة أو المستقيمة الشخحيية إن بشغف. الناس 

أصبحتلقد حتى الظاهري، مسلكها يخالف ما الخفاء _قن تفعل منافقة شغصمية 

دينايعرفون لا الغربيثن أن وبما والصراحة. النفس مع الصدق من نوعا بالسوء المجاهرة 

عنيتحدثون وإنما ، بخحيوصهما والنحيرانية اليهودية عن يتحدثون لا فإنهم دينهم غير 
الديالمسلم الشاب أو الهلضل على كلامهم ححلر ياتي هنا ومن عامة- بصفة الدين 
وثقافتهم.لإعلامهم الإسلامي بلده _ق يتعرض الذي حتى بل ظهرانيهم، بين يعيش 

املآثارانمثتأ

محاسنله فان بالعقيدة، يتعلق فيما الغربي الإعلام مثالب من ذكرنا ما ضل مع 
ذللفاتمن تجاهلها. اف الإنص_من لمس بها تتعلق 

العلوم_ق والتقدم العلمية الكشوف موطن هى زماننا _ق أصحت الغريية البلاد أن أولا: 

حدثلو حتى العالمي المستوى على باذاعتها المحتمى هو إعلامها وأضحى الطبيعية، 

المسماةالأمؤيكية كالقناة تلضانية قنوات فهنالك غربي. غير بلد ف الاكتشاف 
Discovery  وكالة وقناةNasa  كمجلة أسبوعية مجلات وهنالكScientific American

البرامجوهنالك الإنجلينية،  New Scientistومجلة الأمرياكية،  Discovedryومجلة 

هائلا،تهلورا الكشوف هده تطورت وفد غربية. إذاعة منها تخلو تكاد لا التي العلمية 

اكقيقةالأرضية المحلوقان وسق الخارحي، العالم تعالى._قن الله صنع عجائب من فأظهرت 
حدثإنما هدا ضل بأن الادعاء _قت يستمر أن الملحد على المستحيل من يجعل يكاد ما 



ثتتتثثتثثثi؛ثثإثئثثثئ؛ثأئثثأأئأئسثصثثصثثئه؛زا ألإّلأ«يءواكعوةإشاس امماهت 
إلحادهمعن يتراجعون الأحالين هؤلاء بعض بدأ فقد ومدا مدبرة• قوة وبغير مصادفة 

إيمانا.الكشوف هده زادتهم فقد الخالق بوجود الومنون أما فيه• يشك بعضهم وصار 
نيادةبل فحسب، الخالق لوجود تأكيدا مم بالسمة تكون لا فإنها منهم السلمون وأما 

بعد.منهم عنه حدث قد كان إن إليه وعودة بدينهم يقثن 

التدكيربهايكررون ١لLJربيين الفشرين من العقلاء يزال لا الش الحقائق من ت ثانيا 

قلأنه إعلانهم، _قن لأحبارهم والتتبع يم العائش يراها والتي ، مغبتها من ؤيجذرون 
والإباحيةفالخدرات الحاقيةت الحياة -ق تدهور الدينية القيم عن بعدهم مياحب 

إراللجوء معها ؤيزداد الدارس، طلاب من الحيغار بين حتى انتشارا تزداد ، الحسية 

قدكانوا أن بعد دينهم إر فرجعوا بهيا المسانمين بعحس اعتبر وقد والقسوة. العنف 

طايم،إذا نفسي _قن قلت فأجاب: دينك؟ إلى أعادك الذي ما أحدهم: سل عنه. بعدوا 
الأباءمن كثيرا إن بل لا نهاية فإنها سالكه أنا الدي الطؤيق نتيجة هي هده 

الديالتغيير يرون حين وبناتهم أبنائهم بإسلام يفرحون صاروا أمؤيكا -ق والأمهات 
أنتعار الله نسأل معتبر. عاقل لظل عبرة الجال هدا هي الغرب معار لقد عليهم• طرأ 

سالكوه.هم الذي ^^، ۵١١هذا مصمائر من ؤيقيهم الحق للدين يهديهم 
أتاحتأنها إلا ذكرناها، الش العيوب من العالية الشبضة -هت مما بالرغم ثالثا: 

الغربيينلتعريما الأحرى الإعلام وسائل -هن قبل من يم تتح لم فرممة للمسالمين 

بينللحوار مفتوحا منبرا ولتكون حوله، تثار الض الشبهات على وللرد بالإسلام 
قدنكن لم ؤإن وتحن عيمهم• ومن منهم السائلين أسئلة على وللرد أنفسهم السلمين 
لماالتابع.ين الشباب أن إلا لنا تبيحها التي القائدة الجديدة الوسيلة هده من استفدنا 

المداومةعن بها وشغلوا بها، انتفعوا قد أكثرهم. وما ٠ الإسلامية صفحاتها ئن يسمر 

عيرمن المشاركين بعحض إن بل المسلمين، على نفعها بمتصير ولم التلفاز. مشاهدة على 

منلمنيد طالبا أو مستفسرا فيها يم ؤيكتب لأصاحبها ؤيبدي عليها يطلع السلمين 
الإسلام.إر بعضهم يد.اية سببا يكانت لقد بل المعرفة. 

الحيالحات.تتم بنعمته الذي لله والحمد 
٠٠٠



بعوض- ساشرامم - »قالأمم - سرته |دريسا جستوقيخ ثثثثممئ11ئو؛زإأ1ثإث1إإأث»ثثث»ت♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
الخلل؟()أين الأمن صعق أسباب 

اليؤييالسلم الشباب مرتمورابطة I،، أيئسي شيخ جعفر الدكتؤر التاما محاصرة 

سيئاتومن أنفسنا شرور من بالله ونعوذ ونستغفره ونستعينه لحمده لله الحمد إن 

علىصئ اللهم ، مرشداوليا له تجد فلن يضلل ومن الهتدى فهو الله يهد من ، أعمالنا
وألزقناحقا الحق أرنا اللهم الرسلين، ؤإمام النبيتي حاتم كه معمد ورسولك عبدك 
اجتنابه.وأرزقنا باطل الباطل وأرنا اتياعه 

الكرام...الإخوة أيها 
إلاالأمة هذه لظن شخص، ببليون ر يقي. الإسلام إل تنتسب التي الأمة ه هل. أفراد 

يرّزحبعضها يزال وما الشيوعي، أو الرأسمالي الكفرى الاستعمار نير تحت، وقع أقلها 

آلوميننعل لثممدر.ئن آس ^3^،"؛؛*)، يقول•■ وتعالى سبحانه والله الأستممار، هذا تحت، 
أمة، مسسرا لا وما كلها، الأمة وهده [، ١٤١شيلأهلاك،داء: 

أومعافمن يعد وتعالى سبحانه والله الكافرة، الأمم من كثير إلى بالقياس ضعيفة 
أتباعومش، -4 ؤيقول [. ٣٩]الشورى: تتثصزوزه م آثى أص-ايتر إذا الوثن 
[.١٧٢-١٧٢لاك،افاذ،ءوإنخذ'طي7يبم ؤإبمَيلمأصورون. الرسل: 

الأمة؟هذه نميلح كيف ؟ العمل وما ؟ الأمة لهذه حدث الأى ما ؟ الخلل فأين 
اللهلأن أساسيا خللا يكون أن . لأبلالخلل ^ا أن البداية منذ نقول أن نستطيع 

أمربسبب ال-ذيوى العقاب هذا طل يعاقبهم أن من بعباده وأرأف، أرحم وتعالى سبعانه 
جهودتكون أن أحشح، ما كثيرأ إنني الدين• س'ا أمور من تركوه فرعي أو حرني، 
يجددونبعضمهم فدهب سيارتهم الت، l۵تعالرطّاب من جماعة كمثل الدعاة من كثير 

يسمونوبعضهم الفرش يجددون وبعضهم ، ١ل١واء الإطارات ؤ ينفخون وبعضهم ، الحللأء 

تحركهاالتي ماكينتها ؤن -وقلها ق - مشكلتها لأن تتحرلئ-ا، لا قابعة والسيارة الزيت 
السيارةمنها وستستفيد مهمة، الذلاهر هده إن أهميتها. مع المذلاهر هده ف وليممت 

منها.فائدة فلا ذلك قبل أما تتحرك ما عند 



ث1ثثثثثثثثث؛^^ههثصههءثث1ئثثثثهج اس أش والدعوت الإسلأست اُتتاهم 
الأمة؟هذء الظل-4 فأين 

يظكالوضن فيها وتعار سبحانه الله وعد التي الكريمات الأيات إر رجعنا إذا 
السبب.الله شاء إن لنا ينبخن الوعود 

سيلاهآتوميثن عل آلله محيل للموسن: هو دائما الوصف أولا: 

آلأزضهق كتشهلسهز آلصطمتآ وغملوأ منكن ءامنوأ الخئن آس ١،،  ٤١لالساءت 
القلب،٤ يتحقق أمر هو وإنما انسيابا، لمس نسبية، مميالة لمس والأيمان [، ٥٥

مؤمنة،أنها الأمة قالت أو الفرد قال فمهما ، هذايعرف الذي هو وتعالى سبحانه والله 
حقا.الؤمنا؛ن يعطي ما يعطي ولا هدا يعلم سبحانه الله فإن حقا مؤمنة تكن لم إذا 

كالأيةوحده سبحانه النص عبادة هو بالأيمان اكسود أن توضح الأيات بعض إن بل 

الأوضؤر ا؛تىءوفهز آلصتلحلت وعولح\ مغكز ءانوأ آثذنن آس تقول؛ التي 
بنولءجنَم ثم لئيم ثم ؤمحكثن فهمم بن آتغذلثُث ضا 

يعملونوهم مؤمنة أمة فهم فيثاه، ي( يقمعون لا امثاج حومحم بم؛ 
تحلفإذا ، أحداوتعار سبحانه الله مع يعبدون لا انهم بمعنى مؤمنون وهم الصيالحات، 

بهوتعار سبحانه الله وعد الدى الفضل هدا ينالون لا الشروط، هذه من شرط 
المؤمنين.

؛الزغدس لأ نأ آلأدض آلذئنكروا فم ظ يقول وممال سعانه الله 
الكفارأن تتخلف، لا سنة هذه ، [ YT-YTحلقه قد آلق آس سنه ثبما ولا 
هحللا هنالك أن ذلك معنى الأن، يحدث لا وهذا ينهرمون فانهم المومنين مع التقوا إذا 

به:وتعار سبحانه الله وعدنا الذي الضصيل هذا يستوجب الذي بالشرط تف لم الأيمان 

ءأذولأئلومم ق ما فعلم ■محثآضزة سايثوثك إي آلنوببمث عن آس ومتن 
المذ^دنةهذه بسبيه يكانت القلوب ق شيئا علم فإذا [، ١٨لال۵تح: السكسئث 
الذيهو حوهرى، أمر ؤ حلل هو الأمة هذه أنساب الذي الحلل إذا النصير. هذا وكان 



دصبمص.صت4-مماسم-سضاص-سوص

الإسلاميةوالأمة إيمانها _قن ظل إنه ، غيرها عن ؤبميزها ، شخصيتها الأمة هده يعطي 
منشرط انتفى صعق أو الإيمان ذهب فإذا الإيمانية الأحوة رابطة بينهم أفراد 

الأخوةشرط لدلك تبعا أيضا احتل احتل أو الإيمان صعق ؤإدا الأمة، هده وجود سروط 

تكنلم القلوب ث إيمان يكن لم فإذا أمة، هنالك تكن لم أحوه تطن لم ؤإذا 
قدإيمان، عندها يكون إن أما حقا. مؤمنة أمة تكن لم أخوة تضن لم وإذا أخوة، 

تترتبالدي الواجب الإيمان شروط استضمك، التي الأمة هي تكون لا لضن يكون، 
الؤمنا؛ن.بها وتعالى سبحانه الله وعد الش الوعود هده عليه 

البناءلد^ل ١لأساعس هو بل فحسيب، السنمين لوحود وسبيا أس-اسما ليعس والإيمان 
الأساسإنه أبيح، وما فيه حرم وما ومباحه، ومندوبه واجبه الإسلامي، التشريعي 

بمثابةهو الإيمان أن العلمي، أساسه يكون وأعني البناء، لهدا والنضمي العلمي 
طبيعيا،نتاجا عنه تنتج فهي الأحرى، الإسلام شرائع د^ل منها نسستج الش المقدمات 

شرائعبقية تقبل لأن ؤيعدها القلوب يهيى الذي هو أنه النصسي أساسها بكون وأعض 
ؤيضونعليه، يقوم الذي البناء ق - ظل هنالك يكون الإيمان اختل فإذا الإسلام، 

قال:من اصدق وما النفسعية، التشريعات هده لقبول النصسى الأستداد —قت ظل هنالك 

ضاءالأعشطت،ثالعبادة نقلبا ة الهدايحك ؤإذا 

الضردم:!^ ٣١١فن - مصوف معنى هذا 
حدتتقد أراها التي الخلل مواضع بعض على الكلام هدا بقية بن سأركر 

شروط:بأربعة إلا يكتمل لا بالله والإيمان بالله، الإيمان فأولما الإيمان، أركان 
وهوالمسلمين، غير من غيرنا وعند عندنا الله بحمد متوفر وهو الأول؛ الشرط 

إشكال.فيه ما هدا ؤيرحم... يرزق الذي هو وانه ظلق له الكون بأن الإيمان 
والله— سببه طل حدث هنا غيره، معه يعيد ولا الإله هدا يعيد أن الثانيت الشرط 

القرآنيحسب هى أشياء فهنالك العبودية، مفهوم عليهم احتلط الناس أن ~ أعلم 

بهيافهي إليه، وجهت الذي لأدا عيادة هو الله لغير متوجيهها عيادة، تعتبر والسنة 
الأننتحدث تحن لكن الملة، عن يخرجه لا شرك وبعضه الملة، عن الإنسان يخرج شرك 

العربالملة. هذه عن يخرج أن بعضه شأن من أو شأنه من الذي الأساسي، الخلل عن 



^^ه!ثئئممصءثةءئو؛ئااس إلى ُاسع>ت الإسلأست فم  ٥٥١
ألليإل إقُ سوملم قالوا: واعتذروا عبادة، يفعلونه ما أن دعترفون كانوا 
إنهايمولون ولا الأشياء هذه بعض يفعلون الأن الإسلام إلى النتسبون ٣[، لالزمر؛ وذتآه 
ليستأنها اعتقادهم ولكن عبادة، أنها يعتقد — معذ،لمهم أن وأخلن ~ لأنهم عبادة 

ء

شيئا.الواقع يغيرمن لا بعبادة 

الخالقهدا بأن نومن أن هو وتعار سبحانه بالله للأيمان بالنسبة الثالث؛ الشرط 
فيهايشاركه لا كمال صفات له حالق هو سواه يعبد لا والدي ، ؤيحلق الذي 
منأحد بها يتشف لا صمات أيضا فله الأخرى كالدوات ليست ذاته أن كما ، أحد 

،الإسلامية الأمة تاريخ ف طؤيل وقت مند خلل وحدث ، خلل حدث أيضا هنا ، مخلوقاته 
السلمثنأن السبب أن رأيي ث أنا الخلل، يدا تفسيري إل تنتبهوا أن الأخوة أيها وأريل 
االاديةلافلمدفة بالسبة مادية فلسفة اليونانية والضلميفة اليونانية، بالفلسفة تأثروا 

إنماحقيقيا استعمالا تستعمل عندما اللغة ما ؤإذا الشهور المائي هو حقا الموجودة 
موجودة،بأنها وصفناها إذا الأخرى، الأشياء الحقيقى الموجود هدا لوميف تستعمل 

موجودةبأنها توصفا ؤإنما المشهود، المائي كوجود حقيقيا وجودا ليس فوجودها 

عقلهوحوي لكن موجود عقله عقل، له الإنسان إن للأنسان مثلا تقول كان ، مجازا 

،الغربرة الفاسقة أم هي طبعا الفلسمة هده ، جسّمه يكوجود حقيقيا وجودا لمس 
فاستمر، اليونانية للقلسفة استمرار أيينيا هى الدى الغربلة بالفلسمفة أيضا تحن فتأيرنا 

كانتماذا ، حدته زادت بل ، هدا يومنا إر معنا واستمر الماضي ث وجد الدي الخللط 
مشهوداماديا موجودا لمس أنه بما وتعار سبحانه الله آن نتيجته ك-انت ؟ هدا نتيجة 

القهنصص عندما اللغة فإذا ، الشهود المادي هدا الحقيقة ف تضف إنما اللغة أن ويما 
ؤإرالجازات إر اللجوء من إذا فلابد حقيقيا، استعمالا سثرمل لا وتعار سبحانه 

أتعبتوالش ، بالجهمية سميت التي والفرقة الأمر هدا ثن علوا الناس بعدس ، يكدا 

علىالرد ، الجهمية على الردع عليهم• ورد إلا الأئمة من إمام من ما ، المنة أهل علماء 
وانتشرالجهمية أقطار من بقى الذي الأسف مع ذلك ومع الجهمية. على الرد ، الجهمية 

عليهم،ردوا الدين العلماء هؤلاء جهود َ الأسف مع — من بقي الدي من أكثر هو 



بحوثه- عحاضراته — عقالاته — سيرتع إلديص1 جعترثيح ^صثثئث؛و^زأسةقةةثقثثصةئةأة؛ةةةةثث 
فيهمظوا الدين السيين، غير وعند كسن عند الأن إل موجودة فكرة الحهمية 

هوالوصف بهيا يوصف لا الله أن رأيهم مق لأنه ~ موجود الله إن ~ حض يقولوا أن أبوا 
أنهو دافعهم يعني الوصف، بهيا يوصفا أن ينبغي فلا كدللثا ليس الله دام وما i هدا 

رحمنبأنه يوصّف لا ، موجود بأنه يوصفا لا دام ما فإذا ونعال، سبعانه الله ينرهوا 

أو٥[، أطه: آت-ثوئه آلص؛ي عل ؤآارهمس أنه يوصف أن ودعكا الحقيقة، على رحيم ولا 
إلا~ رأيهم _ق ~ منها يمهم لا لأنه ترفض أن أول باب من هده وجه، له أو يدا له أن 

ضهاوحل،،را أو ضه^ وحلسري المى الطريمة هده إلا الأسيواء من يفهم ولا اليد هده 

اللهيصثوا أن أبوا منهم، أثر بمي ولضن الغلو، هدا يغل لم الناس بعض الحيوانات، 
علىبها يصموه أن أبوا القرآن، _ق وردت الش الميقات هده ببعيس وتعال سبحانه 

الهملكن ، هداينكر لا هليعا القرآن —قت واردة أنها الإنسان يفكر أن أما حقيقتها، 
الرسلأرسل إنما وتعال سبحانه والله بمعانيها يؤمن وإنما الإنسيان يتلوها أن ليهس 

إداإلا الشيء تعرف لا وأنت بالله تعريف هي الأوصاف طهيه بالله، يعرفونا لكي 
فهدالها معنى لا فقط، كلمات إل لك بالنسبة الأوصعاف تحولت فإذا أومعافه، عرفت 

قصةالجهمية( على )الرد اسمه له كتابه ث أحمد الإمام ؤيدكر الإيمان، إ حلل 

قالإنه : يقول المائي، بالفكر التأثر هو السبب، أن من قلت ما لطم ين طريفة 
هداتأويد؟ من ، هداللجهم فقالوا السمنية يسمون المادي؛ن من كانوا أنهم يبدو جماعة 

لا،: قال بيدك،؟ لمسته لا، ت قال صوته؟ سمعت، لا، ت قال بعينك؟ رأيته هل تعيده الدي 
أربعينبعد وجاعمم واحتار فدهب، شيما. تعيد لا أنت، إذا ت قالوا لا• شممته؟، لا، ذقته؟، 

لمتموه؟لا، ؟ شممتموه لا، رأيتموه؟ قال: نهم، قالوا روح؟ لضم هل •' لمم وقال يوما، 
الحللما أرواح• لكم ليست، إذأ مم.* قال إياها، ميألوه التي الأسئلة كل إل هضدا لا، 

اللهتحول يعش وبالعمل، بالروح وتعال سبحانه الله يشبه ذلك بعد بدأ فيه؟ وقع الد>ى 
_قيسمى ما إل أو فكرة، إل الخارج ؤ موجودة ذات من تصموره _قن وتعال سبحانه 

بينالأن يشيع الدي الشيء هو وهدا ارستدأشت، مجرد شيء الحديثة، التعبيرات 
أصبحواالناس لكن الكريم، القرآن -ق ذكرا يا تجد لا اوميافا مثلا تجد الناس، 

فاللهبها. قال إذا إلا ^oLL الإنسان يكون لا التي الحقيقية الأوصاف هي أنها يعتقدون 



liiiitiiitiiأئممممممأ«إ؛أأئأأأإأأثئإثئإو؛آا اس الأتتاهتالإسلأست3اودمج.ش 
فهو تناقص، هوير نو آني ، هؤير أفرى الأذجليريةت الله تعبيرات بعحس _قت عنه يقال 
هو، الكلأمئة التعبيرات العربية  4JLUI_هت عدنا حتى أو مكان، ف وليس مكان ضل 

ولاجهة، له وليس حيز، -4، وليس مكان، يحده لا أحيانا؛ وبعدين مكان ل طف 

أنتمالسنة، أهل علماء ل|م فقال سلبي، بوصف إلا يوصنا لا إنه قال؛ بعضهم بل ضدا 
ليسأقول أن أستحليع فأنا ، موجودا ليس كان إذا الشيء لأن بالعدومات شبهتموه 

فلابد، وهكدا ضعيفا لمس ، سمينا لمس أصفر لمس أحمر، لمس قصيرا لمس ، طويلا 

أيهاالحل المسا. هو فهدا إيجابيا وصفا ، إئباتيا وصفا تصفه أن من الشيء العرفة 

أنعقلية قاعدة ضأنها التي الفطرة هده من نتخلص أن نعتقد أن هو : الاحوة 
ذاتبأنه وصف موجود، وتعار سبحانه الله لا. ماديا، يكون أن حقا الوجود شرط من 

هيورةما موجودة ذات فهو شغمى، بأنه الآحاديت، بعهس _ق ووصفا ، شيء بأنه وصف 

قالعندما صورة، له ، هدالضم أضرر ندرضها، ولا الصورة هده نعرف لا طنا ؤإن 

طيفا،له طيف، له ليس ؛ قال ما مجهول، والكيفا معلوم الاستواء ماللثا: الأمام 

نراهلا يرى، أن ويمكن شيء وتعال سبحانه والله تحن، نعرفه لا الكيفا هدا لكن 
ربهاإل ناصرة يومثد وجوه نراه الله شاء فإن الأحرة -4، أما بنا، تختص لأسباب الأن 

المخلوقاتبعيس وضدلك ماديا، شيئا ليس وككنه وموجود شيء فالله ناظرة 
ماديا.يكون أن الموجود شرط من فليس مادية، ليست ولكنها موجودة، 

الأيمانوهو الأيمان، أرضان من الثالث الركن إل يقودنا وهو الرابع؛ الشرط 
اللهيعبد أن لابد بل وحده الله يعبد إنه الألمان يقول أن يكفي فلا والرسل، بالطس، 
منإليه أرسل من أو وسلم، عليه الله ميلي رسوله شرعها الش بالطريقة وتعال سبحانه 

عهدهم•لكان~4ت إذا ابقثن اك-الرسل 

-4نيحدث لم الممحابة، زمن -4ن حدث بعضه الخلل، بعص حدث أيضا هنا 

الإسلاميالتاريخ  'يحدث حلل أول الناس، بعحس عند زمانهم ف حدث ؤإنما الصّحابة، 

التيبالطريقة وتعال سبحانه الله تعيد لن المنة أنضرت فإذا المنة، إنطّار خلل هو 
المنةأهل تسمعونه؛ الدي التعبير الإخوة، أيها وليلك فؤقي، الله رسول وصفها 

لك:يقول الناس، من فرقة يعني، والجماعة المنة أهل أن يظنون الناس فبعض والجماعة 



بموته- سامرانه - -»تاملآت4 سيرته إدريسأ جعترثيح 

أهلسموا لماذا المنة أهل لا، ، هدامثل هدا أن ؤيظن وشيعة، سنة أهل يتقسعموا الناسؤ، 

القرأنطؤيق هو الذي الصحيح الْلؤيق عن انحرفوا الذين لأن المنة بأهل سموا المنة؟ 
إنكارهمبسبب اتحرافهم كان عهدهم ■4، وسلم عانه الله صلى الرسول وْلؤيق 

سمواالرسول عليه تركهم ما على مسمرون أنهم يؤكدوا لضى فهؤلاء لكنة، 

وليسالضؤيم، القرآن أهل ليسوا أنهم ذلك معنى وليس المنة. بأهل سموا أو أنفسهم 

لاستمرارهمتأكيد هى ؤإنما ، هذاليس معبمن، رئيس يا معينة فرقة أنهم ذلك معنى 
الشالفرقة تلك لأن الجماعة بأهل وسموا قه، الرسول عليهم نوطهم ما على 

إلىوداعية للمنة منيكرة فكانت الشرعي الأحاد^م على أيضا خرجت المنة أند^رت 

ليصالفرقة، عدم ت بها المقحيود هنا ت والجماعة الجماعة بأهل أنفسهم فسموا الفرقة، 

الأول.الخلل كان هدا فإذا لا. الناس، ضبيرمن عدد بها القصمود 
كمااكاس بعض عند موجودا أيضا زال وما هو باكنة أيضا يختص الثاني: الخلل 

لمإذا وأنت هإقب الرسول عصمة _ق يشيكك بعضهم المنة، رنذ^رون النامس بعصي أن 
غلا،بعضهم البشر، سائر ككلام كلامه جعلت فقد ظني الرسول بعصممة تعتقد 

فإذاظقه، الرسول غير إلى العصمة أصاف ولكن ^٤^ الرسول عصعمة ينف فلم 
بالرسولالناس بعمى ساووا فد فهؤلاء الناس، ببقية الرسول ساووا قد أولئك كان 

رسولهبه جاء بما وتعار سبحانه الله يعبد أن عن حالوا : يعني أيضا أصبح ف، 
.ةبمذ.ارا.

الرسولعن صح ما بطل نومن إننا : نقول أن جدا: ميسور حل وهو رأيي، الحل-4 
الرسولقاله ما بأن نومن آحاد، أحاديث أو متواترة كانت سواء أحاديث من ق. 
ولمالنخل، كتابير بنفسه فئقي الرسول ينسخه ولم الكتب هده _4 كا وسجل ِجغةي 

مقنأو العقاثد أو العبادات أمور ه د^ان سواء حق فهو وتعار سبحانه الله ي،سغه 

شابهأوما أواا۵لم١ الفلك ■4 تشان سواء الاحرة. أو الدنيا عن كان سواء المعاملات، 

اللهلكن بشر فهو يخملئ أن يمكن الرسول خطأ، على يقر لا الرسول ذلك. 
ئمبمعحيح ليس شيئا ِفه رسوله من يسمعهم أن من بعباده أرحم وتعال سبحانه 

الرسوليرى أن التقريرية المنة إقرارالرسول المنة من يعد مما أليس عليه. يتركهم 



^^^ممممث«ممص1ثثثوزإتتئثثثثثثثث؛
أندام ما ممحيح الشيء هدا أن هدا من فنقهم عليه سكر فلا شيثا فعل شخصا ِئك 

رسوله،من بهذا أولى وتعار سبحانه الله أن نظن أفلا عليه، ينكر لم ِفأهز الرسول 
صلةعلى فهو أيام عدة كل إ أو يوم كل -ئ يأتيه ملضا الرسول إل يرسل 
الثم بصحيح' ليس شيئا لنا قال قد الرسول هذا أن وتعار سبعانه الله ؤيعرف، بؤيه، 
حقفهو الرسول عن صمح ما كل أن إر فاطمئنوا بصحيح. ليس هذا إن له يقول 
منأكرم الرسول لأن ت الرسول فيه J؛، تحد الزى الوهثعؤع عن النظر بغحس 

أعرفه،لا : قال يعرفه، لا شيء .ق وأحدرث، ؤإذا علم، به له ليس شيء ِق يتحد،؛، أن 
أمابالظن. تؤاخذوني فلا ظنا، أظن كنت، إنما ; قال النخل، تأبير حديث، ه ورد ضما 

أخهلمأأنه نقول: ثم حازمة، الأمور من أمر ِق الرسول يتحديث، أن 
بسهولةمنه يتخلص أن يمكن خلل إنه قلت وكما الخلل، من فهذا ينسخ لم والخديث، 

الله.شاء إن 
علىان إنرأى يقدم لا أن ، محق؛اللرسول بالنسبة يقدم لا أن : الثاني الثييء 

تقال،أن أسهل ما مسيألة هده وتعالى، سبحانه الله تتكتاب على يقدم لا وطبعا ، حديثه 
نعمتمولون الكلام هدا لكم قلت لو الأن ، بتجرض، لضم أمحول ، تنفد أن أصعب وما 

بنعمر إن أمحول ثم وكدا كدا أتكلم : إخواننا بعض امتحن وثم طبيعي، شيء طبعا 
أخطأمالكر الأمام إن مثلا وأقول كدا وأتكلم محتمر، السألة هده _قن أخطأ الخطاب 

الديالشخص هدا رئيس الفلاني، الشيح إن : أمحول محليل بعد ثم ، وضداضدا دا هة 
عنيبحث ؤيبدأ محال؟ ماذا متى؟ تكيف؟ الشخحن، فيتغير أخطأ زعيمه أو إليه أتحدث 

لهبحثت ما مالك والأمام مبسزات، عن بحثت ما عمر مسألة _قت أحي يا طيب ١^٠^^١١""'، 
يات لؤم محلت ، كداله وقالت امرأة وقامت عمر ١ليطنركوJاتت _قن ونقف مبؤرات، عن 

نعتريضالسدعكني عمر محقط هو السودافن إخواننا عن لضم أت،ضلم وأنا — إخواننا 

أنوبعد كلاما، تكلمت مرة تحن؟ علينا يعترض لا لماذا النساء، وغير النيماء عليه 

هداحدبث، إنه قلت الذي الكلام أخي يا •' لي قال بالحديث علم له أخ جاءني انتهيت 
هدالكن ، ض[ اله جراك : أخي يا قلح، الصحابة، لأحد قول هو وإنما بحديث، ليس 

يقللأنه نفلن هل جميعا، الناس كلمت أم وحدك، أنت كلمتك أنا، قلته الذي الكلام 



بموص- مالأته-ساشراص - سرته جسرشيخبمهسأ 

هجيالرسول حديث على غيرتك تكون ألا لي' ونميحح الناس أمام تقف أن قيمتي من 
أنأصعب وما لكم، قلعت كما تقال أن أسهل ما مسألة هده ، أنا احترامي من أهم 

يعطيومما الأيمان، ضم مما أيضا هدا الأن هدا على أنفسنا نربى أن من فلابد ، تنفد 
الحللنفس سببه حلل فيه حدث ت وباللائكة الأحر باليوم الأيمان حقه. ِفئ الرسول 

كثيرمنقديما حللا أيضا فأصبح ، المشهود هو الموجود أن مسائل ه عنه تحدسا الدي 
أيض.ا، الجنة نعيم عن ث—لمون اليونانية بالفلسفة تأثروا الدين الفلأسثة حضعوصا الناسي 

ليسأنه هدا يعنى لا ولكن ، عندنا لكما ليس هو نعم ، حقيقية ليست أشياء د^.أنه 

أنههدا معنى ليس لكن ، هدا عن مختلف والعسل واليثن الأنهار ، مختلف هو ، حقيقيا 

وتعالىسبحانه الله سماه لما ؤإلأ العسل، هدا وبثن بيته علاقة أى هناك وليس عسلا ليبس 

ليسوذاك، هدا ببمن شبه هنالك يكون أن لابد لأنه ، للتقريب نقول عندما حتى ، عسلا 
غيرالأخرى الموجودات وضل أيضا للملأنمكة بالنسبة روحية. ومسائل مجانية أمور لكله 

ماحلل حدث القدر وذ^دا. الشر قوى منها المقصود هده يقولون الناس بعحض بدأ ، المادية 

ؤإرادتهوتعار سبحانه الاه قدرة فاثبتوا تطرفوا الناس بعض أن وهو ، كثيرمنا ث زال 

الإنسان.إرادة فنفوا قدرة، ولا إرادة للأنسان تكون لا بأن إلا يمكن لا هدا أن وظنوا 

أنضد لا يقولون الدين الناس من كثير ~ أكلمكم بالتجربة أيضا الناس من وكثير 

ؤيكانإذا إلا القدر .هت الإنسيان يتكلم لا حسن، شيء هدا وكدا القدر —قن نتكلم 

منالنوع هدا هو فعلا عليه ينطوون الذين أن أجئ معهم، أتكلم عندما مضحلرا 
1سيحانهالله أن رأوا الأحر، الحلرف ث علوا جماعة القدر. هو هدا أن ؤييقلن ، الاعماد 

ولكن، وقدرة حرية للأنسمان فأثبتوا ، مسثولأ ليس وهو إنسانا يها1.ب أن من أعدل وتعار 

الإنسانعنها يسأل التي الأشياء أن يعني وقدرته، الله مشيئة عموم نفي حساب على 
كانمعناه وتعار، سبحانه الله ثورها لا أشياء هي عليها يجرى أو عليها ؤيحاسب 

هدا.يقولوا لم ؤإن أفعاله بعض يخلق الإنسان 

—الإنسان يجعل أن شاء وتعار سبحانه الله إن تقول أن اليسر، غاية ث الحل أيضا 
أنوقدرته بمشعئته شاء هو ، شائيا الإنممان يجعل أن شاء ~ المنة أهل بعتس قال ذ^ما 



ث؛ثت:ثتثثث:؛^^صصء««تتتممثممثثهج الله الى ُاسءوة الإسلأست اثثتايت 
تحلأن استطعت سواء الاعتقاد، هدا نعتقد قدرة، وله مشيثت له المخلوق هدا يجعل 

ينفلرأن وأرجو عقيدتك، به تعلق لا هدا رأيي ين أنا ، تحلها لم أو العقلية ، الشكلة 
إلىالطبيعة يدرس أليي الطبيعة رجل ينظر كما الكريم، القرآن إل منا الواحد 

واللهويقول: ؤيحزن يغضب فلا تفسيرا لأا يستطيع لا ظواهر أشياء يجد قد الطييعة، 
أوالخطأ أن يعتقد ؤإنما لا، ، هدايتكون أن ينبغي لكان وما متناقضة، الطبيعة هده 

فدرةله بأنه نفسه يتسق وتعال سبحانه الله أن وجدت إذا فكذلك هو فيه التقصير 

أنفقل: ؤإرادة قدرة له بأن الإنسان يصث أنه وجدت وإذا وإرادة، قدرة له فقل؛ ؤإرادة، 

وتعالسبحانه الله لإرادة تابعة وقدرته الإنسان إرادة إن ؛ قال وإذا ؤإرادة، قدرة له 
ببشألم وما كان الله شاء ما وقدرته الله بإرادة إلا شيئا يفعل أن يستطيع فلا وقدرته 

الأنهدا العقلية-هن المشاكل بعض تحل أن تستطع لم لو حتى ، بهيافامن يضن، لم 
وتعال.سبعانه الله قال بما صدقت أنك يكفيك هدا 

:التتييهات سض الكلام أح،تم أن أييد 
فرقوا: الإحوة أيها يا ~ العقيدة بمسألة يهتمون الدين لإحواننا وهدا — ينبغي اولأ؛ 

يكونالستار عيد الشيخ يمكن العقيدة، علم -هت والتخمد۵ر، العقيدة صحة بثن 
-هنورد ما معظم أو ورد ما وطل تفاصيلها عن يعرف العقيدة، علم ين متخحيص 

وشغمى4 ولكدا ومصمللحاتها ، ولكدا الكلام علماء قاله وما عنها والسنة اليكتاب 

مالأنك موحدا لست أنت له نقول فهل ، الله يعيد ولا ، الضنتابة ولا القراءة يعرف لا آحر 
أنوبتن موحدا أكون أن بين إذا فارق فهناك الستار، عيد الشيخ عرف ما عرفت 

ياأعرفها لا قد الآشياء بعض هت - وامتحتتتى جثت فإذا ، العقيدة علم ين مخشما أكون 

ومسلم،البخاري -هت الجهاد أبواب كل يقرأ أن فيه يشترط لا المجاهد أن كما أحي، 
ولامنها يعرف ولا ، مجاهدايكون ولا إنسان يعرفها أن يمكن الأحاديث، ؤيحففل 

فهداالله، سبيل _قن ويموت ؤيجاهد ؤيدهب قلب ظهر عن يحفظه واحدا حديث 
الجهاد.علم ين تحصعمى قد لكان ؤإن بمجاهد ليس وهدا ، مجاهد 

-هنالعقيدة علم العقيدة، وكغتب العقيدة علم بين نفرق أن ينبعي الثانية؛ المسألة 
ليكنالعلم، هدا فصل ما فيهما علم فصل ما ، الرسول سنة و-هن الله يكتاب 



بحوض- ساشراص ~ .قالاص - سرص ايئس■ حسوقيح تأثأثأأث:ثتأوحهسإإإوثثثثإثإإإثثثأثمم 
لبعضومناقشة الشبهات بعض على وردأ الأوقات بعض ث رأوا حيرأ الله جراهم علماؤنا 

.محامية،بلغةالعقيدة _قن يتيكلموا وأن مصحللحات يستعملوا أن والتعكلمس، الفلاسفة 

لهالأيمان ليكم قلت عندما تعمدت وأنا العميدة، معرفة عن شرطا لسمت اللعة هده 

وتوحيدالألوهية وتوحيد الربوبية توحيد لكم: أقول أن إمكاني كان-4، ئلائة شروهل 
;قال ألتى س واحدأ أن أفرض ، ^اأقول أن رفضت قصي. عن والله والصمات، الأسماء 

؟الله غير حالقا هناك أن تعتقد هل : لى قال لكن عرفت(، ما الربوبية، توحيد ما 

يسمىأنه عرفعت ما ليكن الربوبية، توحيد عرفت، فأنا الربوبية، توحيد هدا لا. أفول، 

عتاستقر ما على يحاسبنا وإنما الاسم على يحاسبنا لا وتعار سبحانه والله الاسم بهذا 

ضمتعطيل، ولا تشبيه ولا تمثيل غير من ا بكد يوصعف الله إن أقول أن وطذ.اك، قلي، 
تء^لمتمإذا حضمومعا ، العلماء لاحواننا قلت، اجتماع ة مرة الألفاخل؟ هاد,ه يعرف، منيكم 

الالناس ~ التمثيل الألفافل، هده تستعملوا لا الراديو هن أو التلفنيون _هث الناس لعامة 

دقيقةألفاظ بأنها أشهد أنا الألفاظ هده إنه تمثيل يعرفوا ما هده، التمثيليات إلا يعرفون 

،هذامن أقل أشياء يعرفون لا الناس بعض يعرفها، لا من عند تفيد لا لضنها لمية عو 

اكاسبعض هن جاء فيه، تضلمت، إنني لشم قلت، الأنى الكلام هذ.ا قلت، أن بعد 
منسمع أو قرأ شخضن عن سمع أو سمعت، أنا والله أحدهم: لي شال هلت،، ما يؤيدون 
جحودخلوا لو حتى بالمدة القدة حدو قبلكم كان من سنن )لتتبعن الحديث،؛ الإذاعة 

هذاأن مع المسا، أحرج الترمذي أن يظن كان قال؛ الترمدي[، ]احرجه لدخلتموه( ضما 

سمعشخمعا إن يقول: شخمما سمع إنه أحر: وقال عادى، شيء هذا أن العالم يقلن قد 
يكونأيش قال: البخاري صمحعه : قال ، كذا: فال محقب الله رسول أن يقول عالما 

وهيالحيطلحات  ojjtفحتى البخاري؟ ويمعححه يتكلم الرسول هو البخاري، 
نمزجفلا ، معروئت لسسث، الناسي من ود^شر بالنيسة أذ^ر، ، ممهلة تظنونها مصحللحات 

ود^دبأني أتحبون، يعرفون، بما الناسي احدترا الصحللحات ومعرفة الحقاثؤي معرفة بتبن 

ورسوله!,الله 
لهوأقول إنسان ياتي أن بمكن طويل، وقت إر نحتاج لا العقيدة هذه معرفة نالتا: 

الغيرالله،  J_Jلا أخي يا الأن؛ ليكم قلتها مما أيكثر مغتصيرة بطرJقة الكلام هدا 



^^^^ثثتث؛ثإثثثثثصمم«سهجثثثثث1ت1؛تث؛
لازممش لأفغاستان، اذهب سلاحك خد نعم يقول؛ ... الله، لغير تذبح لا الله، غير ت،.ع 

تستغرقفلا انتهينا، الظهر. صل قم لا، لأفنانستان، يذهب، حتى العقيل.ه  'يتمميص 
ماأنه نعتبر لا لكن ويتخممص يدرس بعمنا نعم: تدرس، لا أنها معناه ليس هذا وقتا، 

الناس.معخلم أو الناس كل يعرفا لم 
الأمةقيام من ط،ث،رظ، عنها ثنا تحي. الش الأثمياء هذ.ه سرط، من ليس أنه رابعا: 

نذكرأن ثم يشترط،، لا الإسلام، إر النتأمأبان طل يتحقق.4، وأن يعرفها، أن المسلمة 

ولاالنار 4، الخلود من الإنسان ينقذ الذي الأدنى الحد هو عنه ثنا نمو الأي هذا أن 
الكريمالقرأن سماها أحرى بأشياء إلا يكتمل لا الإيمان لأن النار: يحول من يمنعه 

فالإيمانالواحب، الإيمان من يتجرأ لا جزء هو المعالح العمل فبعض الم،الح( )العمل 
-4يخلد الذ.ى الكافر و\ن الفيصل هو أدنى حد إيمان : أشياء ثلاثة نقول أن يمكن 

الإيمانهو وإيمان النار، من ينقذه لا لكنه النار 4ن يخلي. لا الأى والثيخحس النار 

به،وتعالى سبحانه الله أمر ما ضل يسحليع ما ثدر الإنسهان يفعل أن وهو الواجب 
الثالث،ظالم. والأول مقتممد، هذ.ا الخد، هذا عتال. ؤيقف، عنه، نهى ما كل عن ؤينتهى 

أنشروطها أقل الوعود بتلك، وتعار سبحانه الله وعدها التي فالأمة هذا، على بخيل أن 
علىالنيادات، بعض ~ الله شاء إن ~ يتوفر أن من ولابد الواحب،، الإيمان فيها يتوفر 
ملنا.

أنبعد أننا وهي لكن، بالوضوع لما علاقة لا هي الكلام بها أختم قمعية هناك 
موصموعي،من ليس هد.ا الأمة؟ هلنه بناء نعيد د^يفا ؟ إليها ندعو يكيفا العميدة عرفنا 

فيه:بالعقبدة تتعلق أشياء أذكر أن أؤيد ولكن 

فيهاأخ۵Jانا التي الأشياء من هذا العمل، ومنهج العقيدة، منهج بثن هنالك، 
فيهما به، نومن الله قاله ء الثميهذا أن عرفس، إذا مساومة، لا العقيل.ة 4، ، د^ثيرا

إذاالمغرب، بعد رضعت؛ن مثل الند,وباوت،، من ضان مهما صحيح، أنه تعتق،و مههياومة، 
مافالعقيدة أخر، شي، عملتها ها ، طفرت، أنكرتها ثم ا هي. قال الرسول أن عرفت، 

حتىأنه فلن الأْحين بم؛ خانملوا لخواننا من فكثير مختان_،، المنهج للعمل، بالنسبة فيها 
للأستْلا,عة،تابع العمل، لا شيء، ضل، يعتقد كما شي،ء ضل، يعمل( أن ينبغي، العمل، 4، 



بعوم- ساشراتم - حالأتم - سيرتم ادهس. حسوشيخ إثأثإأإثثمموآاثوأئئثتإ؛؛ثثثأثثثثثثثئث:ثث 
ارتكابفيه والعمل الهم، على الأهم تقديم قيه والعمل الخلروف، لتقدير تابع والعمل 

باطلعنه ينتج لا لكي الباطل بعض على السكوت أ.مياذا فيه والعمل انضرؤين، أخث 

الناس،لكل مع مختلفة جبهات تفتح لا والعداوات الحميوم ترتيب فيه والعمل ألكثر، 

بنيتخلط فلا الدين، مزهدا جزء دكد.لك فهي الكفار، حتى يعرفها عقلية مسائل هده 
العقيدةإل للدعوة الوسائل أحسن من أيضا يكون وقد العمل. ومنهج الاعتقاد منهج 

إذاإلا صالحا عملا يكون لا الحيالح العمل طبعا ، اكأالحة الأعمال بعص يكون أحيانا 
دعوتهطؤيق عن العميدة إل الإنسان تدحل أن يمكن أنك أعني لكن العقيدة، على بني 
لهفقلت فجئته أفغانستان يجاهد أن يريد إنسيانا أن هب ، الحيالحة الأعمال بعحس إل 

هداأن الإخوة أيها تظنون إلا الشرك، من وهدا وكدا كدا تفعل رأيتك أنا أخي يا 
عداأنا ت }قول هدا لأن العادي؟ الشخعس من ألكثر ينتبه إلا لله نضسه ليعطى ذاهب إنسيان 
ذهبما النار، يدحلك شرك هدا : له قلت فإذا الله، شاء إن الأخوة ادار ؤ أكون 

عشر 'يأو دقائق حمس ق - فيمكن اترطه، إذا لك: يقول النار، من ليخرج إلا ليقاتل 
فالعقيدةؤيجاهد، فيدهب الشرك أنواع من قليه تحلهس العقيدة مبادئ تعطيه أن دقائق 

الأحرى.الأعمال تعمليل نعتي لا إليها الدعوة أيضا 
بالتيونتجادل عليها متفقون تحن التي الأشياء نتعاون-ق أن العمل وسائل من أيضا 

الناسنقسم أن أيضا العمل طبيعة ومن ، فيهاتختلف الض الأشياء ث أحسن هى 

وليلكأبعد، هو من وهنالك أقرب، هو من فهنالك ، ذ^فاراد^انوا لو حتى مراتب، 

ملةالكفر لك يقول الناس بعحس خاصمة، مكانة الكتاب أهل أعطى الكريم القرآن 

اللهصلى الرسول وسنة الله لكتاب _قن جاء ما مع يتناقهس بمعنى هذا فيفسر واحدة، 
وسلم.عليه 

ولكم.لي اللص وأستغفر هدا قولي أقول 
وبركاته.الله ورحمة عليكم والسلام 



ثثإإممث1ئث،اس إش ُاسءوة الإسلأست اثتماهت 

بهااتنهوض وسيل الإسلاميم الصالة انحطاط عوامحل 
الرحيمالرحمن الله بسم 

اللهم، أعمالنا وسيئات أنفسنا شرور من بالله ونعوذ ، ونستعييه نحمده لله الحمد إن 
ولاحالحسأ لوحهك كله واجعله ، صالحا كلامنا كل واجعل طيبا كلامنا كل اجعل 
نعمة،زوال إنه عقوبة، الارتفاع بعد الانحطاط إن : الاحوة أيها شيئا، فيه لأحد تجعل 

معيرايلف لم آس بادئ> ؤذ'للغ النعمة: لزوال الأساسي السبب الكريم القرآن وقد 
بقدمما يعثر لأ آس ، ؛ ٥٣؛ ji_Vnياذديم-لمه ما يعموأ حى لوم عق أيعنها منة 
بعدالمسلمين لانحطاْل الأساسي فالسبب — [، ١١: ]الرعد ما يثموأ حى 

عيدالدكتور الأخ أشكر وأنا أنفسهم، ه كامنا يكون أن لابد وتقدمهم ارتفاعهم 
عننتحدث تحن الثانوية، والأسباب الأمماسية الأسباب مسيألة إلى نبهد^>م أن الحميد 

هدهكل لضن ~ كدا وعن كدا وعن ضدا وعن ، العالية الصهيونية عن الأستعمار، 

اللهتقول: والأية القرآني، والتوجيه الن۵را بحسب الأساسية الأسباب هي ليسيت 

ليسإنه إرادي، سبب لأساسي ا فالسبب ؤإذن باJقس٦مه، ما حى بثوم تا يلمثر لا 
إذاحارجية. بأسباب لقسير لا الإرادي والسبب ٠ حارجها من الأمة على مقروضا سيئا 

حينثدإنه ، الكفر على اج؛رته حارجية ظروفا هنالك بأن هدا يفسر فلا الإنسان طفر 
المعرفةأو الدين بفسيولوجيا يسمى ما أصحاب مع نسير لا فنحن وليدا ، محتارايكون 

أنأو متدنيا يكون أن الإنسان على تفرض معينة ظروفا هناك أن بها المقصمود كان إذا 
الكريم،القرآن سقن النعم، زوال يحلب الدى الإرادي الفعل هذا هو ما ~ كافرا يكون 

رزقمن ؤشناJ ييمؤ عن -?ثثا0 ءايه نتأتمهم بمجزفي كا0 ؛ هذاعلى أمثلة 
فازسالثا~~ الارادة فعل هو هدا — ئاعزصوأ عفور وزب طئبة نلذة ثه ؤآسكزاوأ 

يزهيدر نن ذض داقلز خمْر أًكزؤ ذواق -بمش ■يمحم ونتكهم آلمم سيل عليم 
تشرالتي الشديدة العقوبة هذه لثل القرآني التفسير هو هذا إن بل هأ-ا"ا[. لّبأ; 

التيالوقتة النكسات نسميه لما حتى القرآن التسيير هو بل واحد؛، مرة الحضارة 
منأصاب ما لكل القرآني فالتفسير ، الله رسول لأصحاب وقعت 
اص1بتةمؤاؤل٠ا أنفسهم، _ق شيء إر لإرجاعه كان الرسول زمن _ق موقنة هزائم 



بموص- -.حاضرأص سالاص - سرص ادردس■ جسرشيخ تثإثثث: 111ثثئ1تتثثثثثئوذأأث؛؛؛ئثثئلأث1إث؛إ
هداوفسر [. ١٦٥عمران.' لآ1ل اذهسأكمه عند من هو تلي ا هئد اق تلم مئإتيا اصتم قد مصيبة 

يريدمن ومحفم  Uj-JTيريد من الأخرى: الأية ف أنضيهم عند من هو الدي 
_قالسبب هم يكانوا الحيحابة من حتى الدنيا أرادوا فالدين ،• ١٥٢عمران؛ ^ ١٥٨٠^

عنهتنتج أسباب عنه ينتج الأمياسي السبب هد أسياسي، سبب هنالك فإذن ،  ا
لتفرمن، مثالا لنضرب ~ ا وهاكLJا وملكي أخرى لأسباب آثارا بدورها هي نمكون آثار 

ازداديحبونها الدين أن أو ، ما مجتمع -ق ازداد قد الدنيا الحياة يحبون الدين عدد أن 
بعضريجد أن لأبد المجتمع، —ق ظاهرة معارت قد هده دامت ما أنه لابد ، يا حبهم 
إلوصلوا إذا السياسية. القيادة أو العلمية، القيادة إما القيادة، إل طريقهم هؤلاء 

عنهمسيج ل1ناءس، معاملتهم ق سيوئر هدا فإن الدنيا Jحبون ود^انوا الممياممية القيادة 
أخرىآثار إر تقود بدورها هذه ، وكذا كدا عنه سينتج ، استكبار عنه سينتج ، ظلم 

،تفكيرهم _ق هدا يوثر أن لابد كان العلمية القيادة إر مكانهم وجدوا إذا ~ ضارة 
عاقبنالقد مثلا — أخرى سيور إل هدا يودي أن لابد وكان ، مواقفهم ه ، تاواهم فف 

وضالسبحانه والله علينا، الأعداء ٌسلمل إن شيير لأهاسبحانهوتوالسيب،هدا 
عليناسبيلا بم فجمل [، ١٤١،،،[،:ill]نبيلاه _)؛ 3iTعل *محتلT_ يقول؛

الدىالأيمان لبس ولد^نه موجود الأيمان أمعل عندنا، أمعاسهيا ييكن لم الثأرط لأن 
كانالأعداء ت،،يليط — علينا الأعداء وتعار سماني، الله ف،،،لط الوعي، هدا عنه ينتج 
أخرىآثار إلد< أدى التعليم التأئير-4 — التعليم أم-4 — أخرى شرور إل يودى أن لابد 

العلةهي هده كانهت، إذا أقول، أن أؤيد الأخرى النقطة إر أنتقل أن قبل ، وهضدا
لأبدندوته، مقت الحميد عيد الأخ عنه عبر لكما يشون أن لابد ألحنها النهحنعة __، فإذن 

وتتعلم،الشريرة الأومياع هده على تعلو طلائع الأمة _قت يكون أن لابد بقرار، يكون أن 
،تغييراتممهمى لا العودة لأن تغير، أن نقول ولا الحق، إل تعود أن على وتعزم عليها 

يكونأن فلابد الأأحطاط، __، هو هذا كان إذا ولكن ' هذاعن قليل بعد ت، ،،،نتحد 
أنأؤيد أنا ~ الأمة طلاثع تتخذه أو الأمة تتخذه بقرار أيينعا هو الارتفاع ■4، السيم، 
أنأم، لا فلذلكف الومعؤع، هذا حول دارت كثيرة لأحاديث، تكملة حديثي يكون 
سألنيالتي الث،اضل من — اكقاط، ببعض اكتفى بل جوانبه ضل من الومموع أعالج 

ديننا،تركنا أننا هو انحطاطنا 4ن ال،مس، يخان إذا يقولون؛ ، د^ثيراالثهياد-ا عنها 

ليسواوهم مميلمون تحن علينا، الله سلهلهم الذين هؤلاء من خير الأقل على قنعن 



iiittittitii^^ممثثثثثثثتثثثثثثثثثتثثث؛ئثث1تثثئأثثثثثأثثثوإ؛االإسلأستُاسءوتإشاس ^ ٥٥١
٧[،هثمزؤمأه أظه ثمموأ يقول؛ والله ، يهود وهم مسلمون نمن بمسلمتي، 

علينا،ينميرهم إذن فلماذا عليه، تمردوا هؤلاء ولكن يجب كما ننميره لم تحن 
النقاط:بعض أشيرالى هو، والجواب 

مايمر لأ آس ؤإرتس> وضعها■ التي القاعدة هذه بحس، وتعالى سبحانه الله إن أولا؛ 
التغييرهدا بالناس ما يغير حبن العقاب إن ١[. ١ لالر.عو: باذئسآمه ما يمؤوا حى بلوم 

اللهفإن وجحدوا ويكفروا سبأ د^قوم أعرضوا إذا هم ، وعي1رهم بحسمب كيكون 
كأمةمحيلهم يستأ ولكن جميعا بقتلهم ليس واحدة، مرة محملهم يستأ وتعار سبحانه 

فدالعقاب هدا لكن حضارلهم، وزالت البلاد سقت تشتتوا فقد سبآ~ لقوم قيل كما 
فالله~ كا حدث فد يكون أن أرجو اللي، وهدا موقنا يكون ، هدا من أقل يكون 

إن، تيمية ابن الإسلام شيخ قال وقد ، بعده ينحمرنا مزقتا عقابا يعاقبتا ر وتعا سبحانه 
لماذابالمؤستي، رحمة يكون المؤقت هدا العقاب إن — ألفاظه ليست وهده العقاب، هدا 

يغريناهدا فإن الله عن البعد _قن مستمرون وتحن المائي التفوق سقن استمررنا إذا لأننا 
سبحانهالله عاقبنا ما فإذا ، ر وتعا سبحانه الله عن الابتعاد من وبمريد الكفر بنيادة 
اللهفسمر ■ضن غزوة ه مثلا، بيدا أضرب ~ أمريا من ونصلمح ننتبه أن فعسى وتعال 

كمتصاعجبئمحكم إذ حتم يم* قال بأن المسملمثن هزيمة وتعار سبحانه 
بكثرتهمكانوا أنهم رغم نصرهم وتعار سبحانه الله أن لنفرض [، ٢٥رالتوبة: 

هزمهموتعار سبحانه الله ولكن الضثرة، هو النحير سبب أن يم سيوطد هدا ن إ~ 
ليسالنممر سبب أن إر فنبههم ، جدا قليلة قلة أيدي على النصر وجعل موقنة، هزيمة 

بعحسلعيد فيها انتصرنا لو ظروف بنا مرت قد أنه نعتقد وأظننا وأظسكم اليمحرة، هو 
هدهيم يسبب بالومنين رحمة تعار الله ولكن وتعار، سبحانه الله دون من الناس 

وحتى، يتممروا أن يستحقون الذين الرجال أيدي على النصر يكون حتى المؤقتة ابزيمة 
سبحانهالله عن والبعد والتعذيب القهر من منييا لا بالمؤمنين رحمة النصر سقن يكون 
أحسناإذا نعم بنا رحمة هي ~ بنا رحمة تكون قد هزيمتنا إن فضما ؤإذن ~ وتعار 

البشرية،على ووبال عليهم وبال هى ~ عليهم وبال الكفار غلبة فإن ، منها الاستفادة 

بعضحسب — [، ٤١للثا<ايه ايدى كست يما وآلمحر ^لز ق ^JهنLد ^ظير 
وط-انواللمفسدين العليا اليد ط>انت فإذا والطغيان، العلو معناه هنا الظهور التفاسير، 
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حديث_قن ولعل ~ 1إغافن وعقوبة للمقهورين عقوبة هذا أن هدا فعنى هم 
يحاربونهؤلاء السلاسل، —ق الجنة يدحلون لأناس أو لقوم الله عجب ~ الرسول 

إلىقيدوا فكأنهم يسلمون ثم أسرى منهم ويوخد الملمون عليهم فينتصر الملاني 
يومشل سيقولون أنهم وأظن لله، الحمد القيامة يوم سيقولون طبعا هؤلاء ، قهرا الأيمان 
ثالدخول ث لنا سببا هدا وجعل هرمنا الذي لله الحمد الدنيا هذه -4، حتى القيامة 

أننااعتقادي _ق حماس، مجرد هذا يكون إلا وأرجو اعتقادي ق - وهذا إذن ~ الإسلام 
_قنليس ما البقاء عوامل من فينا إن َ طامة ~ البقاء عوامل نملك زلنا لا هريمتنا برغم 

بذبابهنشبهها أن يمحكن مزقتن، ولحكنها حيؤية فيها الغربية الحضارة الغربية• الحضارة 

بأنهماكامتي نشبه أن ويمكن تموت. قليل بعد ولكنها حية فهي قصيرة، مدة تعيش 
كيف— الشروط هذه توفرت إذا الحياة إر بعدها يعودون ثم إغماء أو نوم حالة -هن 

ء

غهرمن يكشر دكتفع^،ر فيكون إلا النهضة عن نفيكر حبمن ارجو أنا أولا ننهمى 
أنضد تحن ، هدانؤيد لا تحن ١لغرديين، مثل نكون أن نريد أننا وهو اكلمثن 

تمكثنفجعل عليهم الله أنعم الدين من نكون أن النهضة من غايتنا ولكن ننهخى، 
ممكما ممعانع لنا تكون أن فقط نريد لا للبشرية، رحمة وجعلهم أيديهم على الدين 

تسممليمطن هذه لأن — كذا يم كما وكذا مدارس مم كما ومدارس مصانع 
هوإليه ة والوحيد الأساسية الملريقة فان هذا أردنا إذا لعك^نإ اليسرية، وصد ضدظ 
الالأصل هذا ولكن فينا موجود الدين أصل ~ صادفة عودة الدين إلى نعود بأن القرار 

وتنقيتهالإيمان هذا تقؤية من لأبل الأحرى الأمم على وللتغلب الحضارة لبناء يضفى 
القيادةتؤول أن لابد الخارجية، حياتنا -هن ثم أولا، الحلقية حياسا هن - بلوازمه والالتزام 
شطارةلمس إلمه تحنتاج الذي إن الماعس، من النؤع هذا إلى والسياسية الفعكرية 

هذاليتحير الله إن ~ قاعدة على تفيد أحيانا السياسية الش۵لارة يمحانت وإن سياسية، 
لكمابه المسلمين يتمير ولكن فجوره ي،سس، ينصره لا ولكنه الفاجر، بالرجل اكين 

السببالماط، بعمى إلى أسير أن ألحتما هنا ١^١- أحر، شيء وبأي بايعاسى ينصرهم 
إليهاسيؤول الش المؤقتة الطليعة هفذه تضؤين أو إنشاء هو عليه نركز أن يتبنى الذي 
بعحسأشيرإلى ^!١؟ نفعل ضيف العالم، -هن والفحكريةالسياسية القيادة أمر الله بإذن 

وقد، هذاعلى تساعد بحيث والإعلامية الريوية المؤٌسس-ات تعديل من لابد الماط، 

—اكلم الفكر لإعداد مراضر إنشاء من لأبد ، هذا-هن الإخوان من كثير تكلم 
هذاإن قلت ولمكن به، إعجابي رغم بالأمس العفلم يوسف الأخ حديث من شعرت 
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ولكنحاله، من يصلح أن ويريد الأن هو كما سيكون الفقيه أن يفدر>ص إنه ترقيع 
أنلابد العظم، يوسف، الأخ ء يريد الذي الفقيه لنا تخرج موسسمات هو إليه نحتا:7 الذي 
رغمالمنفلمات هذه معه وء^فى لا طور إر وصلت، قد الأسلامية الحريكة إن هذا. نفعل 

لناتفعله لم وهذا جديدة، موسيسات إر محتاحون تحن بل إل،ها، حاجتنا استمرار 
أعنىوالواقعية تفضيرذا، _ق وافعيين نكون أن ينبني هي الثالثة النقطة — الؤسسات، 

الحلولتقبل 4 واليونة النهاب، وبالغايات، بالبادمح، الالتزام 4 الشديدة الصرامة بها 
هذانفعل لم إذا ولكن يحبونه، لا الشباب، بعص أن أعرف، أنا كلام هذا الجزئية. 
مخطئ،الأهداف، على يساوم الذي ، شيثانفعل أن نستطيع ولا سضلم دائما فسنطل 

أبحياواحدة، سنة 4 أو واحد يوم 4 كلها أهدافه يحقق أن يريد إنه يقول والذي 
حلإل سيولي الله بإذن حل كل دام ما الجزئية الحلول قبول من إذن بد فلا مخهلئ، 

•آخر حل إلى سيولي حل وكل آخر 
الحضارةتحطم أن هي — الإسلامية الحضارة لإعادة الطريقة أن نفلن إلا ينبني 

إنعليهم، تغلب، أن نستحليع حتى لهم ما المائية القوة من لنا يكون أن أو الغربية 
منمثلا ~ منها واحدة 4 أنفسنا تححعر إلا فينبغي جدا كثيرة الفعلية الأسياب، 

أرضهموتعالى سبحانه الله فيرسا الإسلام هزلاء من يثثير يقيل أن جدا الممكن 

همالمس،ّلماتي أن فيظن قوميا تفكيرا الإسلام 4 نفكر أن ينبغي لا يعني وديارهم، 
ديار4 لمون مينشأ أن يمكن الإسلامي. بالعالم الأن يسمى ما يسكنون الأين 

قوليأقول ~ وتعالى سيعانه الله بإذن الححيارة هذه أمر إليهم يؤول نفممه الغرب، 
ولكم~..لي العخلم الله وأستغفر 

إدييس"شيخ جعفر الدكتير 
التحعوف،كان لقد ~ الفاروقى الديكتور مناقشة 4 وقتى من حزءا أصرف، أن أييد 

فدمت،الدراسة — الخارجية الذلاهر 4 الدين حمير الذي الاتجاه ضد فعل رد 4رأى 
معهانسيت، الإنسان إرادة — النسيئة الأحوال على قدم الخارجي العمل التقوى، على 
أسمىلمذا ، فيهاروح لا والتجارة الحدادة كفنون صئارت، الدين علوم ~ الله ارادة 

الدكتوركلام من به خرجت، الذي والأنهلباع الدين(. علوم )إحياء كتابه الغزالي 
ليسالتوحيد أن وأعتقد أدعو وأنا آخر، طرف، إلى طرف من ينتقل أن يريد انه الفاروقي 

تناقصولا بينهما يجمع إنه ~ بينهما وسحي إنما الأخرى، الطرق مع وليس ، التصوف، مع 
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التصوفةالحتيقت، من جزء فيها المتصوفة على أخذها التي الأشياء من وكثير بينهما، 
—نعم القلب ث الله يغرقه نور المعرفة — أثبتوه كثيرما ه وأصابوا أنكروه فيما أخهلمأوا 
""نعم العارف حال على تعتمد المعرفة ~ خارجية أسباب له ليس أنه يعنى لا هذا ولكن 

_قأساسا الخير معرفته، يراد الذي حال على أيضا تعتمد لا أنها يمنى لا مذا ولكن 
الخارج،إر يترحم ولا فقحل النقص _مح يبقى أنه يعنى لا هذا ولحكن نعم، النفس 

والأحاديث،ممحيح، هذا كل البينة، على قائمة الأخلاق الأساس، هو النسيى التهذس، 
ذاكليس هذا إن نقول إن هو الخيلمأ ولكن ، هذاتوضح المناقش الأخ ذكر طما 

_قنالقاتم لمذا ضرورية ترجمة هو العمل ولكن القلب، _ئ أساس الدين إن الحيحيح. 
بأعمالياتى أن يمكن النافق لأن والومن؛ النافق بتن فرق هناك يضن لم ؤإلأ النفس 

الخيرعزماعلى يعرم الذي الرجل فإن هذا قلنا إذا وأيينها الومن، أعمال تشابه خارجية 
هذاأن نعلم وتحن ، خيرا يعتبر لن أشياء إثى هذا عمله يترجم أن وستطيع لا وليتثنه قؤيا 
بقاءه شرطا لمس الائمان ~ الأسنلة من جاء ما على الوقيت، من تبقى ما أنفق ~ "حير 

لأنالمائية الحضارة وجود _قن شرطا ليس الأيمان ، صحيحا ليس أخي يا هذا ، الحضارة 
يعهليهافهو مزمنا، بها عاليه النعم يكون أن يثيترهل لا وتعال سبحانه الله نعمة، هذه 

الذيلأن استمراراها؛ ه شرط ولد^نه وجودها ق شرطا لمس فالإيمان منه، فضملأ 
تنهارأن بد لا وكذا وكذا للناس وظلمه بالله كفره _A' يسيتمر ثم النعمة هذه يعْلمى 

إليمادون قوم الناحية هذه من الغربة الحينعارة ار انهمق أملنا هو وهذا حضمارته 
فيهليس أخي، يا تفمميره من عرطمت، كما أفهمه، كما الحاريثا، سلاسل _ق الجنة 
فيحاربون— ضفارأ يكونون الناس بعض أن معناه الحديث، وانما المميلم، لذل تبحير 

ولمكفارأ كانوا أذلوا عندما فهم إيمانهم ِق سببا هذا فيكون سرهم قيأ الم،ددلمتي 
مخحلئفأنا الغربية الحميارة عيون ، نكشتألا ينبغي قلم، كنعت، إن م،،دلمين. يكونوا 

الملريقأن نتصعور أن ينبمي، لا أننا هو قلته الذي أن أظن ولكن ، هذانفعل أن ينبغى بل 
الماديالمعرج هذا ينهار أن الإسلامية الحضارة قيام شرط من ليس فيها. المائي 

له،الفلميفية الثقافية الأسس تزول وأن هو يبقى أن يمكن بل الغريية، للحعنمارة 
ورحمةعليكم والمملأم إسلامية، ححتهارة إر فيتحول كوؤمان\ن، ميراثا ^ا ؤيكون 

وبركاته.الله 
هه $ 
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لحالهرمرة 

الوافقا/'آ/لأمأأاه الميت يوم الخرطوم _ق جعفر الدكتؤر القاها محاضرة 
••٢م٦/٤/٢0

ومنأنفسنا شرور من بالله ونعوذ ونستغفره ونستعينه تحمد لله الحمد إن الله بسم 
إلهلا ؤ1س مرشدا وليا له تجئ فلن يضلل ومن الهند فهو الله يهدء من أعمالنا سيئات 

يامن الأزض 4، وما آلثننوت ؤ، ما لةُ y؛؛ا دلا جثه ثاحذُْ لا هوآلي إب 
منبفيء يجمطوذ ولا حلمهم وما أيديمز فنك ما يغنم إب.؛\لجأ ءغنةُ يشفع اJنى 

آلنلوعو حنئلهغاج ئئودُْ ولأ والأوص آلثنوت وسع'وسثة ٠^؛^ بما إقُ علجهت 
[.٢٥٥لل؛رهزهلاسرة: 

بعد؛أما ثم 

هدااستغربوا الناس من كثيرا أن وأفلن الكلمة هده عنوان بشرح ابدأ أن يحسن 
سودانيةكلمة وهي قرقرة كلمة ببالي خحلرت دجال قرقرة هو العنوان العنوان، 
مماأكثر فوجدت القاموس إلى فدهبيت، عرييتها من أتأضأو أن يحسن فقلت، معروفة، 

والمعنىالحماقة، من أسرع قرقرة ثاني مض ما وكان الموداني المعنى وجدت، أؤيد 
كانالقاموس مياحي، أقلن ما والله فقلت، وخلحلف أيمحثر كلامه هت قرقر قال الثالث، 

ماأهم فتعرفون الا.جال وأما ، واحد شخص ه ستجتمع كلها المعاني هذه أن يظن 
عجيبةمقدرة عنده الد^دب على مرد هدا وصئاحيتا الكدب، هو الدجال به يبمتاز 

بهايؤمن، النم( غير •حياتا يعيتي، أن على عجيبة مقدرة عنده عاما .خمبمن، عرفته 

بأهدافهايومزأ لا منها بهثييء يؤمن لا وهو إسلامية لجماعة رئيسها كان المدة هذه طوال 
الدعوةقائل يكنت، محاضراته احدي ين هو قال د^ما ود^ان بشتبها ولا برجالأا ولا 

الإسلامي،الدستور معنى ما احد سمألتي لم الحهل ولحسهن الإسلامي الدستور إلى 
يعتمدهالذتم، هو هذا أن بمعنى الصمحيح اعتقاده المهحيح الاعتقاد هو هذا واعتقاده 

بمييرأن قبل المنكوبة الجماعة لمذه رئيسيا يصير أن قبل أنه جدأ أذكر لأنني فعلا 
الدستورفضرة من وسخر فيها تكلم الخرطوم بجامعة ندوة هت اشترلئ، ما رئيسيا 
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أنلأنسان يسكن يكيف أستغرب دائما يكنت أنا ذJك، بعد ثم منها سحر الأسيلامي 
هداحتى أشكال ومن أفكار من يبطنه ما كاملة مخالفة تحالف ظاهرية حياة يعيس 

وهوجماعة ويترأس دJيورة لأسباب بها ملترم وليكنه لؤا يكراهية الناسي أشل من اللحية 
ضلأمىمن تخافوا ما ، به يؤمن لا وهو الدين عن ؤيتضلم ، دنيؤية لأسباب يكرهها 

؟٠لكيف وذ^مر ما لكفر ربك أحي يا ف ألنايس تيكفروا لا للكم لقول أحد _قن ما هدا 

شرعيحضم الكفر طفر نفسه هو طفر —ق ما يقول الذي شرعى حضم الكافر 
بأنهعليه يمكم يقال أن بد لا يعترف لم أو بكفره اعترف< سواء لكفر إذا الأسيان 

الأسلاميالأن لضن آخر أمر هدا كفرت أنك له تقول أن بعد تفعل ماذا طفر 
ط.النحدارىفيه يكونوا أن المسامبمن من يراد إسلام كفر فيه ما إسلام الأمريك-انى 

قصةقصممت وأنا يضفر لم وهدا ضفر هدا تقول أن تسننمليع ما الحدشن واليهود 
أشدهده ولعكن ضالة— الكنائس ~ضل الضالة الكنائس إحدى أمؤيضا —قن سمعتها 

هوالدي صءا>حيه أيينما محياحيه معه وحاء معلن شاذ أنه يعلن قسا لها احتارت صلألأ 

للناسقال الانتخاب بعد ، المتة ست ستثن بنسبة وانتخبوه الانتخابات يوم معه حاء متروجه 

مخالففعلناه الدي هدا لأن الحق؛ بعض معهم كان انتخابي على اعترضوا الدين إن 
الثالثالذ^لمة نميت ومخالف المقدسي العكتتاب لتمعومن ومخالف t العكنعممة لتقاليد 

ومخالفاالكنيسة لتقاليد مخالفا ضان إذا بصمحيح ليس أنه يعني لا هدا لكن 
أنيريدون أمريدكا —قن لاحواننا فقلت صحيح، هو ذلك ومع المقدس، الكتاب لنحيوص، 

مخالفi والسنة اليكتاب لنحأوومحرإ مخالف إنه والله وقولوا شيئا افعلوا لكم شولوا 

عيرأنه بعني لا هدا لضن للاجهاع، ومخالف للسنة ومخالف الكتاب لنصوص 

الفطرةنقس وهده هلامي دين الأمريكي، الدين الأمريكي الدين هو هدا صحيح، 
يوحدأن عصيرنا _قن تحدث التي الضلال أنواع من أو الخباثث من الدين حرية فطرة 

أضعتتكون تضاد الغربي، المض، بهيا التزمتم إذا ثم غربيا معنى ؤيعطى إسلامي نص 

الوين،ث إكراه لا [، ٢٥٦لالJقرة: ق رقراه ؤ/؟ تعارت قوله هدا من طله الدين 
الدين،حرية و الدين معناها الدين -ق إكراه لا لك يقول لثن معروف معنى عندنا 

ويطلعالدين، من، يخرج أن بامضانه الإنسان أن أنه معناها الدين، حرية الغربي، بالمعنى 



^^^ممصأ!ثأ!أأأ!أأث!إأثئإ:ئ؛إ:هآناثممثثثئتثأ؛
الدينهدا كفروا ئم آمنوا ئم كفروا ثم آمنوا الذين الدجال هدا صاحبنا يقول ما مثل 

أحرجأن لى سمحت أنت إذا نهايته إر النحلق هذا مع أمشي إذا لأم قلت ^^٥ هو الذي 
أنأؤيد لا لكن مسلم أنا أخي يا منه، جزء من أخرج أن لى تسمح ما كله الدين من 

مالع^ن مسلم أنا أخي يا دين، حرية هده يملكن ما مسلما لممت أنت لي تقول أصلي 

أنيمكن لا الدين هدا أن النتيجة النتيجة؟ هي ما طيفي على أمشي زكاة أدفع أليد 
فلتواإذا هدا تفعلوا لا هدا اقلوا للناس تقول أن بد لا الدولة لأن دولة نفلام يكون 

بهذاالدين معار إذا لضن وكذا وكذا عاقيناطم هذا تفعلوا لم إذا جانيناطم، هذا 

هذاأعرفا ما والله صاحبنا هو أو هذا وصاحبكم دولة يكون أن يمطن فلا العني 
هيالأخيرة الفتاوى ف لكم قال مثلا بالقد؛لاعي، لضم ؤيخرجه رأيه الحقيقة ث هو 

الالخمر قال الفتاوى. من لمس يكفر عن تعبير هي فتاوى هذه نفلن ما لي بالناسبة 
هذامثل يقول شخص باللهلل بالعدوان ارتبطت إذا إلا القانون عليها يعاقب جريمة تعتبر 

واحدلك، يقول ؟؛ أعاقب ما خمر يدون عدوانا عملت إذا طيب عقل؟ وعنده الكلام 

أحمرقميصعا لبست إذا طيب أعاقبك ما واعتديت أخضر قميحعا لسمت إذا والله 

المحاصرة٤ وأظن أعاقب، ما أخضر قميمر لبست وما اعتديت إذا أعاقب ما واعتديت 

الدينهذا إن لكم يقول أن يريد الهم المعنى، هذا مقن أخرى كلمة قال أيضا الأخيرة 
محاضرة_مح هذا قلت أنا هنالك، كان إذا قال المحاضرات بعض ذلك قبل قال هو 

فيهما د^له الامملأمى الفقه _قت دس_تورية مسألة مائة هنالك إذا قال سنثن، عشر قبل 

أنا، المبارطة الإسلامية الحركة وقائد الإسلامي، الدستور زعيم وهذا منها ثلاث 
أنإلا مسلم غير إنسان هذا كلامي من تخافوا لا مسلم غير إنسان هذا لكم أقول 

'يتدخل ما لك يقول واحد مسلم غير إنسان إنه عنه أقول لماذا ندرى، ما ذلك بعد يسلم 
فأدخل أن مقدرة عندي أنا هل الناس ضمانر -ق أدخل ما أخي يا الناس ضمائر 
تدلظاهرة أشياء هنالك أن علمنا وتعار سبحانه الله لكن عندي ما الناس ضماثر 

]البقرة;بمسمأهلمه ؤJملهم لرسوله: وتعار سبحانه قال كذلك؟ أليس باطنة أشياء على 

tTUT  ، عن t٠ : ]محمد لحن ق ؤؤكترنهنر المنافقينIT  ، يستطيعما المنافق الإنسان



بحوثه- عحاشراتع — عقالاته — سيرته إدويسأ جعمرشيج تثتةتة؛ةةةقءزق^^أقةةةثةثت؛؛؛ة؛؛ة؛ةةةةقئءت؛؛؛: 
إأستغرب دائما أنا أفعاله بعض أو يخونه أن لأبد لسانه قليه _ق ما كل يخفي أن أبدا 

مت>ويمربمأ ؤْقدرا مرارا متحدا آمحدوأ الرسول زمن -4 النافقم، 

هألحتى اب أردثا إن قلئخبعن ثتاأ(ج من ؤرنومحُ آس حارت لمن ثإزصادا آلموميث 
عايشواحل مغفلون نامس هؤلاء نصيي _قت أقول أنا إسلامية حريكة زعيم ١[،  ٠٧:

At'  انموسنبين وذف-ريما وكفرا وصرارا كفرأ مسجدأ يعمل ياتى وبعدين النبي زمن
النافقلطن بهيا رسوله يخبر لا الله أن ؤيفلن شبنا من ورسوله الله حارب لمن ؤإرمنادا 

'إالأن يقوله الذي الكلام النوع هدا من هو هدا وصاحبكم غشاوة قلبه على 
-Aإما حالتبمن، إحدى -ق إلا يقوله ولا منه، كثيرا يخفي ضان الهامة الأحاديث 

ييأسعندما سأس، عندما أو إليهم يتحدث الذي الناس إلى يهلمثن حاصة جلسات 
منغرصه أصيلا لأن ييأس عندما يتكلم لماذا السجن _قن وهو يتضلم أحيانا يتكلم 

ماحتى ومشى مشى ما حتى تركه به مضر وتعالى سبحانه وربنا دنيوية، مسألة الدين 

منالأن شديد حقد عنده هو فليلك ا ورماه صربه ربنا يريده الدى الشيء من فرب 

هداالأن وكدا ضدا يقول السجن  Atيتكلم ييأس عندما فكان هده، الدين مسألة 
هدهضل يجمع الماصي مة كّان ما حديد شيء هدا لضم قاله الذي الكلام 

أنامنه حائفا ليسن الأمر هدا من حائف وأظ واحدة، محاصرة _ق ويقول٦ا الخزعبلات 
دنيويلغرض إلا يتكلم لا هدا صاحبكم شيء، الأمر هده وراء يكون أن أحشى 

الغربيونالغرب. ويريده أمريكا تريده الذي الكلام هو لضم قاله الذي والكلام 
طلهمالمسلمون وراءه تقف قوية دولة عنده ما الدين هذا قالوا الدين هذا  Arمستغريون 

الديهو هدا مع هدا دينهم ولكن i غربية دولة أي تهرمها أن يبمضن عندهم دولة أقوى 

آخرو-ؤ ينتشرأل الذي القوي الدين هو ودينها ضعيفة دولة تكون ضيف يعنى ينتشر 
اسمهمشهور صحفي رحل اللكلام ود^تب نيون اسمها مشهوره محلة أحرحتها وثيقة 

وإنرسمية وثيقة -A،' فيها يطنب مرة أول هذء قال أنه المقال -A فضتب طافلاند، 

الدينبأن رسمية وثيقة  Atفيها يصرح مرة أول هذه قال للمسوولجن توزع سيئة كانت 
الإسلاميالدين أمريعضا على حطر الدين غيره ولا لادن ابن ليس الدين الإسلامي 



إثثثثث::؛ثثثثأهجثثثإإثثأثثث؛اممه ُاسءوةإش الإسلأست اوثتا،دت 
ذلكبعد تفاصيل وكتبوا الدين كويركذييرسا جهد هنالك يكون أن من لأبد وليلك 

كثيراكلمكم صاحبكم طبعا ، ضمنها من الدين هدا يغيربها التي الوسام ما بأنه 

نمنما مثل عملنا ما مثل اعملوا يقولونه الدي الكلام هدا ، ماذا عملت أوروبا عن 

مقالاكتبت شأنا دينكم، تغيروا أن لابد أنتم العقل مع مناسبا وجعلناه ديتنا غيرنا 
دينناغيرنا ما وتحن تركوه والناس دينكم غيرتم أنتم إذا أخي يا قلت الإثجلينية باللنة 

سألوهقس هناك ضان لقد نكون لاذا؟ل نغيره عليه مقبلون والناس 

غيرالكنيسة —ق الأن تدرس الض السيحية جدا بسيط لسبب قال أسلمت؟ لماذا له قالوا 

أنوجدت ثم الكنيسة إلى أذهب شابا أنا يكنت عندما تدرس د^انت الش السيءدية 
نبيهم،زمن ف يصلونها كانوا التي الصلوات نفس يصلون الناس أن هدا الإسلام 

نقسؤيشهدون الزكاة نفس ؤيرضون الصوم نفس ؤيصومون الحج، نفس ؤيحجون 
تغيرالمسيحي الدين هدا يكان إذا لنضسي فقلت هده، الحمسة الإسملأم أريكان الشهادةت 

الإسلاميالدين هدا كان وإذا عيسى، نزل أن مند به فكيف التغيير هدا أنا زماني سق 
وواحدهو هدا فصياحبضم المحق الدين هو يكون أن فلابد الدة هده طوال يتغير لم 

الديننحن عنهم تبحثون الدين الناس نحن للأمريضان يقولوا أن يريلون مثله أخر 
سمعتهاما ضان ؤإن هده المحاصرة أن رأيي -4، وأنا الإسلامي، الدين لضم سنغير 
كانوالو لحماعته، حتى إعلان هي رأيي -هن أنا منها، كبيرا جزءا سمعت كلها 

وبكلأنواعه بكل الأن الإسلأسن ترك وهو ثانية لجهة متوجه أنا مم يقول يفهمون 
سيحينماذا أدرى ما منها حائف أنا الثانية الجهة هده ثانية جهة إلى واتجه أشض-اله 

لطمقلت أنا ١لآحرين، الناس وبعيس الثاني معاحبه ومعه هدا بصماحبنا هده ليلديكم 
أدلةاعتلمانا وتعالى سبحانه الله لضن مسلما إنسان يطفر أن الإنسان على الحيعب من 

وأنالله إلا إله لا أن تشهد أن هو هدا الدين ( القول لحن -هن )ولتعرفنهم بها نعرف 
منافقفأنت به شهدت الدي هدا ينقض كلاما نلف بلسا قلت إذا الله رسول محمدا 

،لرسولإيلثا ثننل قالوا آلمثنفقون حآءك منافق أنك الناس عليك ؤيشهد 

١[،]النافقون: إن يشبد ؤآس ونّوله *، Jjlيعلم قال: وربنا 



بحوض- ساشوامم - عتالأتم - سيرتي تثثثث»ثثإوإ؛اثوثثو1ثتتثثثثثثثتثثثثئثثث 
أخرىبأفعال كاذبون أنهم عرفنا كيف الله رسول أنك نشهد إنا قولمم ث ببض 

رأيي-هت أنا والله آخر لإنسان يقول قليل وبعد مفتوح، الباب لك يقول إنسان لو يعملونها 
لووكيلك تناقص، هذا قائم الأول كلامه يكون هل تناقص هذا مقفول الباب 
لناسيقول قليل وبعد الله رسول محمدا أن أشهد و الله إلا إله لا أن أشهد يقول إنسان 

يخطئالبشر من غيرء مثل مثله يخحلئ النبي أن ويعتقد معمموظ، ليس النبي منه قريبتي 
الترمد0الأول الحاضرة _هت أنا الناس، ضثيرمن على به ؤيلبس عنه شاع الكلام وهدا 
لضمسأحكي المرة هده -هن لضن نشره أو قاله قد كلاما إلا عنه أقول لا بأني 

مقتطنا الحديث، ضروايات وهده حقيقة أنها على تدل تكثر عندما لأنها فصمص 

أبداالسنة يقبل لا أنه ولاحظنا والسنة، للقرآن العلمي الإعجاز مؤتمر _قن باد^سدان 
حالضل على وهو أستأذنه لم لأني الأن اسمه أذكر أن أؤيد لا فاضل أخ فجاءني 

تطلعحاجة كل يمكن ما أخي يا له قال هدا الدجال إن لي قال موجود بينكم 
عارفلا هدا م|احيك والله قلت إلإي؟ د^مبيوتر أصله ميحيحة تد^ون النبي حشم من 
بأنهالرسول يمثل أن يريد هو الكمبيوتر أم الرسول أهم هو الكمبيوتر عارفا ولا ربه 

بشرهدا الرسول لي قال عبدالرحمن يا عبدالرحمن اسمه فلأن يا له قلت كمييوتر 

أرسلهربنا رسول بشر هدا أخي يا له قلعتا صحيحة، حشمه من تطلع حاجة كل ضيفا 
كلامايقول سمعته و بك، دائما صلة على ابنك لو الرسالة، يبلغ لكي عميمه وليلك، 

الخطأ كلاما أمامه تكلم إنسانا أن لو ِفتققب الرسول تصيححه.. تصححه، ألم خطأ 
ربهعند يييعت، بالله متصل رجل هدا الرحمن عيد يا له قلت طيع_، يصححه. قال يصيححه؟ 

،يصححه ما خحلآ شيئا قال أو خحلآ شيئا فعل يراء ل وتعا سبحانه وربنا ؤيسمقيه يطعمه 
هدهمع تمشيا ضان وليلك، فقط، فق؛ي بالرسول ثقة عدم ليس بالله ثقة عدم هدا 

علىالتكافر الطديد_، رأى أفدم الهلب، مسيائل -هت أنا عنه مشهورا يكلأما يقول القاعدة 

البميعلم ليبس إنسيان هدا إخوان يا مسلم؟• إنسيان هدا إخوان يا الرسول حديث 

ماالفقه ضتب، ّهت الردة أبواب ؤإلأ ، تخافوالا مسلما ليس هدا يقول الذي أبدأ تخافوا 
إنهإنسان أي على تقول أن يمكن لا كان إذا طذللا؟ أليس لازمة وليسم، معنى لما 

هوما ينكر الذي فالإنسان الردة، طتم، الأبواب-هت لمذه لزوم هت - ما ردة ِهت وما طفر 



VI  لأسن،jJU 5^اس الى ؛litiiiiiiiit

الماءقال إسان لو يعني العادية الأشياء ث هذا كفر، هذا والذدرأورة الدين من معلوم 
يقولبإنسان فكيض، ملس، حلال الماء أن بالضيرورة بالدين معروف هزا لأن كفر: حرام 

•وكذا ححلمأ فيه يكون أن يمكن كلامه وأن معصوم، غير الر،ّ،ول إن 
أنامنه، سيمعوه الدين عليه سيشهد كذبه ؤإدا فليكدبه، كلاما لكم حضى أ أنا 

طبعاالنبي، من أعلم أنا معروفين كبيرين لث،خمهبمن قال أ،،ماءهم، أقول لن 
موضوعناأحر، إحراء معه اتغذوا لكانوا الكلام هذا قال لو ممءاكين السودانيين 

ماأقول لمحكمة الكلام هذا أقدم أن لي قيل لو لأنه الحد: من أهم فيه الظلام هذا 
وحواجاتالخارج من وعلمانيون المحامون العلمانيون ياتي فتنة ستحصل لأنه تقدموه 
عندمافقال ديننا، على نبنيه الزى الكلام هدا بالكلام سنقتله تحن المضر، وحرية 
أناوالله قال ؟ الرحل قال ما سمعهت، أنمت، للثاني قال واحد كلامنا ه، سكتنا حرجنا 
أنالا فقال وطدا؟ل كزا قليت، أنت، فقال ونسأله، له نرجع إذأ قال ، ضداقال سمعته 

سمعتهأيينما أنا قال ثاني أخ أبي' يقول سودانيا سمعانم هل فقلت، أبي؛ من أعلم أنا قلت،؛ 
الدنيؤية'الأمور 4، لي قال الكلام استنكرت، رآني فلما النبي من أعلم أنا لي قالي 

ربنا•^١،؛؛؛ النبي دنيؤية؟ أمور وأي الدنيؤية بالأمور أعلم أنه أدراه الذي ومن له فقلتا 
كثيرمنعلى أْللعه وربنا المستقبل، على أهللعه وربنا الماضن، تاييخ أحبار على أطلعه 
معيتكلم أن ومن الجماد يغاطه-، أن من مكنه ربنا فغأب النبي زمان 4، الناّر، أسرار 
لغةبعرف أنا قال؟ل النبي من أعلم أنا تقول وأنت، الحيوان، يخاْلس، أن ومن النبات، 

لوحتى ذللئ، يعنى وماذا الفرنسمية اللغة تعرف طسا فرن،4،ية، لغة يعرف لا والنبي فرنسية 

يعنيالكبيرة القهنمايل هذه على تركروا أن أنيلكم فأنا فرنسي، أنلث، افترضنا 
الكلامأمل كل المرأة إمامة قال بأنه تنثيغلوا ما تكفي الحقيقة _ق منها واحدة 

متناقضكلأملئ، أنت، قال نفسهم جماعته من واحدا أن اخواننا من واحد قال متناقض. 
أحذت،لماذا آحاد سيثا هدا المرأة إمامة واحاديث، الأحاد بأحاديئح نومن ما تقول أنت، 
بلفقحل آحاد حديثه وليس هنا الأحاد أحاديث، وترطت، هنا الاحاد الحدين، هذه 

بقيةبه ويهاو.م واحدا نميا ياحذ الأنأ،،ان أن الينملأل علامات، من غرابة فيه حيينه 

معووضعتنه هذا كلامه أحذت، إذا وأنت، ، بعضهامع النصوص تضع لازم النصهومى 
منالجواز حائز يقل ألم يهودي تتزوج واحدة قلتا فيه فضرت، أنا ؛،؟ JjL^lماذا بعض 



بموص- ^١٥ ١٥٠٠- عقالأص - سرص بمديس1 جستوثيخ ممو»هيئت؛تأإإثإثإإإو»»»»»إو»وث*إثثثإ1 
هداهل بالناس.. ليصلى وتأتى الماق، نحيض حتى وتلمس شعرها وتحثشف يهودى 
أنتملكم قاله الكلام هذا وبالناسبة للدين، احترام عنده إنسان أو عقل عنده إنسان 
قبلالآمرياكان وبين بينه حديث عنده بهم حلى إذا لاحوانه يقوله الذي الكلام ولكن 

المرأةزي ث تتدخلون أنتم يقولون كانوا يتتقدونه كانوا متمضنا ضان عندما سنين 
مشتإدا إلا أبدا قال المرأة لبس -ق ندحلوا ما قالوا نتدخل ما ثحن أبدا قال لبسها ؤؤ 

بريطانيةلجريدة ذلك قيل وقال تماما. عريانة مشت إذا تمنع أمريتكا و._ق تماما.. عريانه 
اليهود،من المسلمون أخذها حدود هى وإنما الإسلام من لمست هذه الحدود طل إن 

الهمةالمواضيع على أولا ركزت فقحل أنا الناس بعض على به يدلس اللي الكلام وئم 
قبلقلت أنا بمسلم ليس فهو الكلام هذا على محعرا دام ما الرحل هذا إن أخوانا يا 

البشرأول ليس آدم إن قال أنه منها كافر، هوفيها أشياء ئلأتة قلت محاصرة ث كذا 

أدلةله يوحد أن يحاول هوى عنده كان إذا الإنسان دانما لضن اموى من طبعا لاذا؟أ 
يعنىمنها وجعل واحدة، نصس من خلقكم قال ضده، تكون الأدلة ودانما الشؤع من 
اتتآس5ن ؤيقادم الأخرى القرآن أية اقرأ طيب إليها* لمسكن زوجها المرأة من 

حيثنعيا منها وكلأ لؤه ؤيوجلمقا اتت ؤيأقادم راجله هو ما زوجه وزوحليه 
هل•٣[، ]١^: ون للملائكة: ق1ل وى ؛، ٢٥]١^: شصاه 

أزواجناعلى معرم لدكورنا خالمية الأنعام هده بطون -ئ ما قالوا والعرب حواء؟ هى 

عمعند من ؤقلؤ؛٤١ن متناسقا دينا جعله وتعار سبحانه ربنا بالدين، لعم، هدا رجالنا 

[.٨٢رالنسا،; ْكثئاه احتلئا مه فلجوو\ ائب 
عنفكلامه آخر، مكان ث الكلام ؤينقض مكان ة الكلام يقول مره بل 

يأتوالكي ثم جماعة يقوله ؛ يقول هو كفر الردة إباحة لضن أقول لا أنا الرئة إباحة 
النبؤيةالأحاديث تحرجهم ولكن الناس على بها يدلممون الضريم القرآن من بايات، 

)منقال؛ -فج النبوي بالحديث، ولا بالتاريخ علاقة لؤا ما وعلل أسباب عن لما فيبحثون 
علىباس لا الماضي -هن الحاصرات،إحدى -هن قال هدا وهياحبكم فاقتلوه( لبنة بدل 

ذللث،حلاف، يقول وهو فاقتلوه( دينة بدل )من يقول: النبي دينه. يبدل أن إنسان 
يؤمنلا لأنه القمعاص ه، حميرها القتل فيها الأي المادة لضن وضعه الذ,ى والدستور 



ثثثثئثثثثثأ؛تثثثثأثثثثثثثثثثثثث:ثئتثتتثتثتتن؛ذا افه إلى واللعين الإسلأست اساشت 
دستوركم_قء وجعل -خج الرسول حديث فحرف الراني، برجم يؤمن ولا المرتد بقتل 
النبوية.الأحايين، تحرجه الأسان ضدائما قيساصما إلا إنسانا تقتلوا لا أنه به ملزمون أنتم 

دينهبدل من قال المعودان خارج جريا-ة علمه-4، رددت وأنا الجرائد إحدى كسا-4، مرة 
معووقفوا وذهبوا المسلمانوارتدوا بعض هنالك، كان أنه الحديث مناسبة أصلا فاقتلوه 

أناسايقاتلون طيف بحرج شعروا فالمسلمون المسلهبن، يقاتلون وصاروا الكفار، 
واللههذه والقممة فاقتلوه( دنه بدل )من يم؛ قال فالض، معهم' كانوا بالأمس 
جاءوغ،وا اليوم معاك، كان واحد ضان إذا لأنه فارغة والقحعة رأسه من احترعها 
واحدو_ق بها، قال التي والمناسبة الثاني، تقتل ما قبل تقتله بل قتله ٍقء ■تتردد لمحاربك، 

أنالجنيرة قناة ي هذا من قرييا كلاما قال جابر طه اممه هذا صاحبنا غير أحر 

سمعتهاأنا الفكرة وهذه الحكومة، على خرج إذا إلا الخروج مع إلا بمكون لا القتل 
القاديانيةعلماء من عالما بها قال سمعناه من وأول الخرطوم جامعة •4، طلبة كنا يوم 
كتاب،باب البخاري كتاب _ق، عنوان من ححلما فهمها أنه ؤييدو عربي غير رحل وهو 

المناسبةما النتيجة، هزه منها واستنتج المقاتلثن المرتدين فهمهما هو والمقاتلثن المرتدين 

منجماعة جاءه طالب، أبي بن علي إن له قيل الحديث،، هزه عباس ابن بها قال التي 
فقتلهمالكلام، سمعوا ما ووعظهم فضلمهم له وركعوا ربنا أنمتا له قالوا الزنادقة 

استسلامفيه عليه خرج هزا ربنا أنمتا قال واحد عليه حرجوا تقول جثمتا إذا وأحرقهم. 
الممن_قن الذي اليهودي الثانية المناسبة المناسبات،، من واحد هزا ، هذامن أكثر 

المرتد؟نقتل لماذا خرج ولا جيش معه ما واحد رجل دينه راجع يهودي قال الذي اليهودي 
لأننقتله لا تحن فيه. بمحل إنسان هناك، ليس هذا الضمير أصلا الحيمير، حرية قال 

نحلتنابجنيك، جالس الزى أحوك، الأن يعرفه، حد ما هد>ا الحّممير صعميركا غير له نقول 
ةفالرد بالظاهر للناعس نشهد فنحن القلب،، ه ا هن. الأيمان تسحليع؛ ما مؤمن أنه بالله 
وهنالك،الظاهر، المعل ^ا على نعاقبه قنعن الإيمان يناقض ظاهري فعل أو فول هي 

الشباب،من كتيرا أن لابد شبهايت،، بباله تخطر الإلممان أحيانا ^ا _قن ضثدرء، حكم 
ملتزمد^أنكا تد^ون وأعانتها بها تدكلّتإ إذا ويكزا شبهات، تأتيه الواحد هزا جربوا 

نضمكاوبثن بينك، وجعلتها وكتمتها خضت، إذا لضن قال وفلان قال فلأن تقول بها 

لكنأمؤيشا _قت الشباب بعيس هناك، أعرف، أنا أصد.قائكا بلض إلى بها وأسررتا 



بحوله- «حاشراوه ' حالاته ~ سيرته أدؤيس( شيخ حعتر لأةةةةةةو^^^إةدةث؛ت؛م؛ئث؛ةثةتت؛؛ةثةء؛؛؛; 
والحمدواهتدوا هداهم وربنا معهم وتكلمت كفر، هي الأشياء بعض •4، إلي أسروا 

واحدء.هده كدا للإسان فيحمل الناس أصنح من وصاروا لله 
وتحنأصدقائه _ق وربما وأقاربه وزوجته أطفاله *4، يوثر هدا أن الثانية الحكمة 

وليلكيثافرا يموت أن للإنممان تحب لا الاسمان يملك ما أهم هو هدا الأيمان عندنا 

يدخلأن يستطيع إنسان هناك ليس الكفر، إل تولى الش الذرائع طل بمد الدين 
حتىإنسيان، قلب ٤ اليكفر يدخل أن إنسمان يسضليع ولا الأنسان، قلب 4ن يمان إلا 

يستطيعولن أحببت من تهدى لا إنك القلب؛ ف الإيمان يدخل أن يستطيع لا النبي 
ربهموعلى آمنوا الذين على سلطان له ليس رإنه القلب الكفر-4 يدخل أن السي۵لان 

لضمأقول أن أؤيد أنا الظاهرئ -ق، الناس مع معاملة كلها معاملتنا فنحن يتوكلون( 

ئتثقهريرحل عل إثك إليك اوُى بالذي ؤقاتثس-ث بدينكم مستمساكبمن كونوا 

د^لماضعيفا يد^ون لا الإنسان ،، ٦٢ل١لبقرة: بقوقب ءاسثكم مآ ؤحاJوا [، ٤٣الشورى: له 

هداأن اعرف مؤمنا إنسانا ضن فيه• أثر رأيا سمع كلما فيه، أثرت شبهه سمع 
_قما ؤيعلم الغيب يعلم الذي ل وينما سبحانه الله كلام هدا تقرأه الذي الكتاب 
ماخلفه من ولا يديه بين من الباطل ياتيه لا الكلام هذا الأرض، •هن وما السموات 

حديثمن صح ما مما ولا الضريم القرآن من ضدا أو شك أو حرج قلبك -ق يكون 

مشكلةإر تحولها لا كدا أو أسئلة أو الشكوك ببالك خطرت وإذا هغ؟؛ النبي 
كمادسكم عاملوا الشباب من لكثير أقول وأنا الأذ^-ر مجال فقحل.هت اجعلها نفسية 
ووحلالطبيعة أنواع من نؤع أي طبيعة يدرس واحد لو الأن الحلبيعة، المماسست يعامل 

كداالقانون نقلى مرة متناقصة طلها فائدة فيها ما الطبيعة هده والله يقول مشكلة 

نفسهيتهم يدرس الذي الإنسان دائما كدا يعمل إنسان هناك ليس ، كدا تحده ومرة 

نفهمهالا الأشياء من كثير للدين بالنسبة وكيلك ؤييحث، أفهم لم الذي أنا يقول 
قلوبنا.تطمئن حتى التفسير ث ونقرأ العلخاء ونسال وتجتهد نبحث ثم والله 

الله.وأستغفر هدا قولى أقول 



ممثثتثثتئتثث؛و؛ز|ثثث؛ثثثث1ثث؛الله ُاسعوة؛لى الإسلأست اثتماشت 
الأخرىوالءهق،ادات الأديان من الإسلام موقف 

لعامعشر الحائي والثقافة للتراث الوطتي الهرجان الدكتؤر-ق ألقاها محاصرة 
ا*الاه.

الرحيمالرحمن بسم 
سد:أما س وسلم،، طه 

هو:واحد سؤال ث الأخرى الحضارات من الإسلام موقفا موصؤخ أحصر أن رأيت 
المحاصرق_ق فسرتها ثم قصميرة اجابة هدا عن وأجييك ميدام؟ أم سلام 

الدعاةمن يكونوا وأن السلام إل المسلمون يجنح أن هو أراه الذي فالموقف 
منعامة الإسلام موقف أعض وإلما إسرائيل ْع السلام هنا أعض لا له المخلحستن 

ذلكمع يكون وأن السلم موقف هو موقفهم يكون أن الأخرى والأديان الحضارات 
ذلك.مع يتناقص لا رأيي  Atهذا لأن للحسدام كاملا استعدادا مستعدين 

مقالاوكتبت الأخرى بالحضارات الغرب بعلاقة جدا مشدولهن الغرب ث المقطرون 

السياميةافييس فورن اسمها العالم نطاق على حدا مشهورة أمريكية مجلة —قت مدة قبل 
نتيجةإل وتوصل الحضارات صدام سماه مقالا هانتغتون الأسياد د^تب ، الخارجية 

الإسلاميةوالحضارخن ناحية من الغرب صدام هناك سيكون وأنه هي 
الحضارةصد تتماونان الحضارتان هاتان يعنى الأخرى((، الناحية من والضنفشوسية 

رأي.هدا العربية، 
منوهو فوطاياما اسمه الجنسية أمريكي آخر غربي كاتب كتبه آخر؛ ورأي 

النظابنقمتها وصلت والاقنميادية المياممية النفلم إن فيه يقول ياباني أصل 
إنالاقتحياد _قت والرأسمالية السياسة ه الليبرالية يعني الغرييثن؛ والاقتصّادى السياسي 

النذ1امثنهدين تحو سائرة العالم دول كل فإن وليلك اليشرية، تتمناه ما ذروة هدا 
حوادثأن يعنى لا المجال هذا ■4، ١لتاريخ نهاية طيعا التاريخ نهاية لذلك كتابه وأسمى 
ثان.رأى هدا ، هدا4، الناس بعض خلنه ضما ستقف التاريخ 

نفسهاالغربية الحضارة داخل 4، بدأ الحقيقة 4، الصراع إن يقول الثالث؛ الرأي 
وأنثقافات، من مكونة هي إنما واحدة ثقافة من مكونة تعد لم الغربية فالحضارة 

سنين.بضع قبل كانت التي الغربية الحضارة هي بذلك تعد لم وأنها صراع، هناك 



بحوص- ساشراتد - ،قالاص - ّيرمم إدييس! جسوثيغ ^سو؛زإثثثثث»ووإإإإ»إثثثثثممتتث 
بالتعدديةآمنوا ما إذا ممكن الناس j؛؛j، السلمي التعايش إن يقول رابع: ؤراي 

الإسلام؟موقف ما نقول أن أردنا فليلك وبالديمقراطية. 

يدرساجتماع عالم وكانتي أتحدث لا لأنتي الغرسن: الكتاب عن مختلف هنا وأنا 
هنمني الهللوب المحاصرة. هده _قن مهمتي لعسمت هده بالمستقيل، وسبأ ؤيحلله الواقع 

يمنه-4أن بالإسلام، يلتزم أن يييد لن ينبغى الذي الوقف، ما أفول: أن المحاضرة هده 
ذهني،4، الواقع كان ؤإن واقع عن أتحدث لا إذن فانا هذا. عصرنا وهن هذه هلروفنا 

الكريمالقرأن آيات إليه، تهدي الذي الوقف، أنه أرى الذي اiوقف، عن أتحدث ؤإنما 
الخلسنالدعاة من نكون أن هو الوقف، هذا أن فاضرر ، ق.' النيئ وأحاديث، 
■لمذا أّ،بابد، ومن المدوان، لرد العدة ذللئا مع نعد وأن للسلام، 
أناالعقلانية. خاصة الحديث بالتعبير نسهميها أن يمكن خاصة للإسلام أن أولا: 

أنيرون الناس، من، كثير بل ا العقلانية كلمة يحبون لا التريتاتي من كثيرأ أن أعرف، 
اعتبارهي يميزها مما العقلانية لأن وعقلانيا. دينيا الشيء يكون أن ، jruتناصنما هناك 

موقفاهن ان الإنيقول كللئ، ، عنهاتنتج التي بالنتائج تقوم والأقوال فالأعمال النتائج، 
الترتبةالنتائج _،،_، غدا يعمله لا اليوم عملا ؤيعمل يقول آخر، موقف، هن يقوله لا فولا 

أوامرالدينية الأوامر أن يفلنون الناس من كثيرا لضن، العقلانية(. هي )هذه هزا على 
٠د^.:نا ولا د^ذ.ا ولا لفلووق اعتبار ولا مص،لحة ولا مكان ولا بزمان مقيدة غير مطلقة 

العقلانيةولكن ذكرناه، الذي العني بهذا عقلاني هو الإسلام بميحيح. ليس وهذا 
بينحلحلوا الغربيين وبعض حقيقية. وعقلانية شكلية عقلانية هناك إن تقول أن يمكن 

شكلية.عقلانيات كلها العقلانيات أن ظنوا الأميين 
يعني~ الف،يهد الإسيان حتى بها يلتزم أن يمكن عقلانية هي الشكلية العقلانية 

هذاهن تستحق الفلاني الهثسء سرقة هل يقدر ~ عقلانيا ييكون أن يمكن اللعس 
عقلاني.تفكير هزا فتفاضيره لا؟ أم به تحيط الش المخاطر وهن فيه هو الأي الفلرف 
النتائج.هن يضكر 

الذيذلك، وأترك خطورة وأقل قمنا أقل هو الذي هذا أسرق يقول الذي أيغيا اللص 
يمحكرونالناس أن ولولا عقلاني، أكبر فيه علميإ يقبض أن احتمال ولكن غال ثمنه 



ثثثثثتتثثثث^ثأثثتثثثئثثثتثئممممأ:أثئثثثثتثءءثأمموج اس إش ُاكعوت الإّلأست ^ ٥٥٥١
لأنأيديهما• تمهلع والسارقة المارق يقول لماذا فائدة، من للعقاب د^ان لما الطريقة بهده 
،أيضا العني بهيا عقلاني فهو فيمكر يدي ستقطع سرقت إن أنا يصكر. اللص هدا 

الناسأكثر من من كثير بل عقلانيا يكون أن يمكن الأنتهازي الشخص 
تلكمع عدا الجماعة هده مع اليوم انتماءه ويغير موقفه، يغير نراه ثحن عقلانية. 

بحسبيراه هدفا له لأن ت الحكومة تلك مع غدا المكومة هده مع اليوم الجماعة، 
هنلكن عقلاني، فهو آخر موقف يحققه غدا الانتماء، هدا يحققه اليوم أن الواقع 

عقلانيتهأن الإسلام يميز والدي سريرةi عقلانيات إنها نقول أن يمضتن العقلانيات 
الأهدافلنا وضع وتعار سبحانه الله لأن لماذا؟ خيرة• عقلانية بأنها نمينها أن يمطن 

بلوعنا_ق بها نلتزم الش الأساسية الوسائل إر هدانا وأيضا أعمالنا من نتغياها الش 
الشالمصّالح سريرة. عقلانية وليست خيرة عقلانية لتكنها عقلانية فهي الغايات لتلك 

القلو.حففل، الدين حففل أنها —قن اللماء بعيض تعلمون كما حمعرها المسلمون يتغياها 

ؤيجعلهاالمسلم يتغياها التي الأشياء هي فهده وهضدا. والعرض والنسل المال وحففد 
هذهباعتبار اعتبارا الممل عن ستحدث التي النتائج ما يعمل؟ أولا يعمل هل للعمل معيارا 

ظروفإلا-4، تتغير لا ئابتة بعضها ، وسائلهاالاه جعل فقد هذه المحعالح أما الأهداف. 

من^]^٠ قال؛ ثم ، منلألنوء آلجهر آقت *نحب ^^٠ تعار: قال مثلا جدأ شاذة 
الكفركلمة يقول أن للاشان يرضى لا وتعال سبحانه الله ثم [ ١٤٨لالنساء: ظلنز؟بم 

سعةفيه ما ومنها [. ١٠٦لالنحل: بآلإيمأنه وهلته ايفره من  ٩٣قال: ولكن 
الظرف-هت المنية للغاية الوسيلة تحقيق ومدى الاختيار حال فيه يراعى اختيار اختيار، 

الأحوال.تلك مراعين للناس تحديدها الشرع ترك وسائل ومنها ١^^؛، 
بأنمرة -هن اكلمن أمر وتعار سبحانه الله أن القلأنية هده على الدلائل ومن 
و.هنبالمقاتلة، لمم أذن ثانية مرة هن - عدوهم يقاتلوا ولا العيلأة ويقيموا أيديهم يطفوا 

الرسولعاهل آخرين، من يرئس ولم بالجرية أقوام من رضي بالقتال، أمرهم ثالثة مرة 
أموالبعض عن للكفار يتنازل أن مرة ذات محه هم آخرين، يعاهد ولم أقواما 

مساقضةيفلتها سردا هد^دا سردت إذا المواقف هده _قن ينخلمر الدى وهيكدا. المسلمين، 



بحوثه- *حاشراته ~ مقالاته ~ سيرته اد>يس> شيخ جعتي ^ثثثتلق^^اةةدةةتتثثثة؛؛دة؛؛؛؛؛؛؛تعةة: 
الأخرموضع منها واحد وضع أن علم وملأبساتها ظروفها -هن نملر إذا نكنه منشاره. 

بل٠ هذا كل سعت القتال آية إن قالوا العلماء بعحس نعم للعقلأسة. النا-ؤن التناقض هو 

ممتثلاهؤآننوعطة يالخكنة زظد سبل إك ^٦^١ ت تعالى قوله نسخت فقال بعضهم بالغ 
ط-انتالنبي موت بعد رأينا بل المملون به أحذ ما القول هذا نكن [، ١٣٥

مسالةوكانت مرة _هن معاهدات وكانت مرة هن - قتال وكان أحسن، هي بالش الدعوة 
النبيزمن ّهإ حدث ما كل وهكذا. بالتنازل مرة السلمون-هن ورضي أحرى، -هن 

سنقولالعقلانية اانظرة بهذه هذه أحوالنا إل نفلرنا فإذا هبجف، زمانه بعد أيضا حدث 
الأسباب.بشة غن الله شاء إن هذا وأأدأ-تيان المسولان مصلحة هن المملأم إن 

إرالإسلام نظرة موقف هي الملام إر يميل اكلم تجعل الش الثانية؛ الخاصة 
بعضهاؤيرى للخطيثة، ووارثا شريرا يولد الإنممان أن النفلؤيات بعحس ترى بينما الإنسيان 

إنمافطرته بل له. فطرة لا الإفان أن بعصمها ويرى والشر، الخير بتن محايد الإلمان أن 
النظرياتبعتس نرى وبينما ، وكذاوكذا ادية والاقتص-الاجتماعية الظروف تحددها 

-هنحدا واضح الإسلام ان تجد وهكذا. يستخفي وبعضها المنصري تعحيبها صارحة-هن 

]الشمس:وثمونهاه "يوزغا فالتنها لو نونها وما ؤوثهس الخير على مفحلورون الناس أن 
ؤهنالفطرة( على يولد مولود )كل الشهور•' حديثه -4؛ هدا الرسول محيوضح مأ~مأ، 
مسلمايولد مولود كل معنا- هو مولود ضل أن نعتقد فنحن اللة( هده )على وراية: 

هذهيوصل أن واسيطعنا الإميلأم غن الت-ا)در، عاثن فإذا علعه. طارثة هذه والاتحرافات 
ولذلك، عليهاسبحانه الله فطرهم الش الفطرة بهذ.ه تخاطبهم فنحن النا،س إر الدعوة 
الناسإر الحق هذا توصل أن الإمكان بقدر تحاول أنك الإسلام سياسة من كان 

]التوبة:مامغهده ابمعة ر س كن؛م بمنع حى فأجره آتثجازك آإنقرث|وري من احد 
الفهي ، ٢[ ٠ ]الروم: عفيا4 آلثاس ئز آبق آش ^فقرئتا أبدا تتغير لا الفطرة هذه إن بل ، ٦؛ 

ؤيظلتتغعر. لا حشتتها قن هى ليكنها خ د^-ذا ضدها سمير ~ الإنسمان ينحرق تتغير. 

علىأنه ؤيعلم نزاع، غن يظل فطرته مع متمم،يا وعمله اعتماده يكون لا الدى الإفان 
تأكيدإن منكرا. تنضر أو معروفا تعرف لا درحة إر تضل الناس من قلة إلا باطل 

الطارئةالدينية الانتماءات على المابقة هى يجعلها وحيريتها الفطرة ثبات على الإسلام 



^إتتتءثثثثإثثإثإ»*»»»»إإ»مم»وو»»»»»»»»»إؤخجاس إلى والدعوت الإسلأست التتايم 
الإنسانفطرة تصنع التي هما والحضارات الثقافات فليست ، والحضاره والثقافية تلك 

وإنماالغربية، اانذلريات بعض بذلك تقول كما تمكيره وطرائق سلوكه وتحدد 

وافقهافما والحضارات. الثقافات تلك على الحكم من يملكنه الذي العيار هم، فطرته 
فانوليلك شقاثه. أسباب من ئ—ان خالفها وما لسعادته وسببا للإنمم.ان موافقا ء^ان 

_قيطمع يظل بل ، له كانوا مهما الأرتض على الناس بوجود يضيق لا السلم 
اليه.يدعوهم الدي الحير إل أوبتهم 

LlILj لتلكالموافق الحق هدا إر دعوته هو المسلم لغير المسلم يقدمه ما أقيم ان ؛
اللهجراء وكان المسلم، يعملها الش الأعمال أجل من الدعوة كانت لدلك الفطرة. 

لعجلآلثي 1و دآ نثن قولا أحنن ؤوس تعالى؛ وفال سبحانه، جزائه أوفر من علبها 
بكالله يهدي لأن الله )فو محقب؛ وقال ا، ٢٣لفصلت؛ آلنتلمنزه بن ( jjjjوقال، صبكأ 

انالأنيجبر أن يمكن لا قلبى أمر ايداية ليكن النعم( حمر من حيرلك واحدأ رجلا 
_قنكثير ابن ق1ل [. ٢٥٦لالبقرة: آلدئزه ق إكرام ؤ/؟ وتعالى: سبحانه قال ولذلك عليه، 

دلائلهواضح فانه الإسلام دين _ق، الدخول على أحدأ تكرهوا لا #أي الأية؛ ^^٥ تفسيرء 
وشرحللإسلام الله صواه من بل فيه. الدخول على أحد يكره أن إلى يحتاج لا ' وبراهينه 

فإنهوبصره سمعه على وختم قلبه الله أعمى ومن بينة• على فيه ئ-خل بصيرته ونور صدره 
الأس4اليبإلا إليه الدعوة ه يستعمل لا لدلك . مقسورا مضرها الرين —قن الد.خول يفيد لا 

إلخكناهنبمى نبجل إل ^؛^٤ عاقل إنسان أنه وافتراض للإنسان احترام فيها التي 
الإسلاميةالدعاوى على الأدلة إقامة العلماء قال كما فيها يدخل والحكمة 

يترتبما وكل الحق قبول على يترتب  ١٠كل بيان فيها يدخل آلخنتوه• 

والجادلة[، ١٢٥أ-ءسه ،ى بأثى 'ؤؤ-ح1دوهار تعالى؛ قال الباْلل، قبول على 
.قتحرجه لا وأن اعترافياته وإل حججه إل تسيتمع أن فيها يدخل أحسن هى بالتي 

ساذة|.أحوال ه وهده ظلم من إلا وهذ^دا المقاس 

ومعاملةالمعتقدات على الحكم بين واضحا تمييرأ يميز الإسلام أن الرابع؛ السبب 
كانما كل مجاملة، هناك ليس ، حلول أنصاف هناك ليس المعتقدات ففي المعتمدين• 



بحوم- -سالاته-ساشراص سرص جضوتنمخبمريسا ثثثثتثتثثثئثو؛ئإثثئممثثثثثث؛ثئ:؛تثأثثثثتت 
ماوكل حق فهو عملا عنه لزم أو الإسلام به حاء ما وكل باطل، فهو للإسلام نقيضا 

منالوقف هو فهدا تكافر به قال أو مسلم به قال سواء باطل، فهو باطل عن لزم 
تعلمونيكما هي أساسها على النامس الإسملأم يقسم التي المعتقدات وأهم المعتقدات، 
وحدهيعبد هل عيرموحود؟، أو موجود هو هل ر وتعا سبحانه بالخالق التعلقة المعتقدات 

أمالحيقات؟ الحسمنى الأسماء له وتعالى سبحانه هو هل عيره؟، عبادته مقن يشرك أم 
الناسترك أم تتبع؟ أن يجب كتبا وأنزل رسلا أرسل هل عيره؟ أحد ذلك سقن يشارضه 

حلقأن مند الحق على فهو كلها الاختيارات هده مقن الأول الجانب من كان فما سدى؟ 

الباطل.أهل من فهو الثاني الجانب على كان وما الأن• إلى الأرض وتعال سبحانه الله 
وأباهالحق عرف اللي الكافر هو النار يدخل الذي مثلا فيحتلفون، للناس بالنسمية أما 

لاللك:7-ئذضه •ء1،ثا ثد نق قاثوا ألز حزثمآ ناتم عوج ؛pt ار،ل 
قدبلى القيامة، يوم يقول لا من كل الكلام، هذا عليا< ينعلبق لا من ضل فإذن ٨؛• 

ضلالعلى كانوا فمهما الفطرة. أهل هم وهؤلاء ابتداء النار يوحل لا نذير■ حاءنا 

الأرضأهل إل نفلر الله )إن الخويث -4، قال تيمية ابن أْلنه العلماء أحد قال وكما 

كاؤؤما قال: لؤم مقته مع فقال الكتاب. أهل من بقايا إلا فمقتهم وعجمهم عريهم 
منعجبا وهووجئنا ثالثات قممما أصيص، وربما [. ١٥رسولاه يمث حى معديين 

ورأىكبر أن بعد حتى فطرته على بقى إسمان هو الطريقة. بهذه امريكا الناس-4، 

الذيوحده وأنه واحد الله بأن وآمن فطرته إلى وعاد قبلها، ما لرميها التي الأديان هذه 
أنإلا الدعاء إلا يعرف، لا الفطرة. عليها دلته التي بالطريقة عبده لضن يعبد أن ينبني 
يعرفونالناس أن تظنوا لا أبدأ، الإسملأم عن مميثا يعرف لا الخير أعمال بعض يعمل 

قالواأسلموا _،؛1_ الإسلام، يعرفون لا واميتحلن داحل أناس.4، الإسلام، عن الً—ثير 
علىماتوا لأنهم ناحون رأيي ه أنا فهؤلاء فقط، المموء دين الإسلام أن نعتقد د^نا لي 

الروايات.بعض 4ت -والقدسى الحدين، حنفاء( عبادي حلمت )إني يقول: والحديث الضلرة 

حتىالناحبن من الله شاء إن فهو اللة هذه على بقى فإذا اللة، هذا على يعني حنفاء 

ffjjtنفرى أن ينبغى فلذلك، الدنيا، معاملتهم.4، عن تختلق، الأحرة معاملتهم-4، الكفار 



ثتتتتتتتثثث؛ثتتثثثتتثأئئثثثثثثثثثتئثثثممث:تثثثو؛آا الله الى لاسعوة الإسلأست اممماهت 
الأديانكل على به يمتاز شيء للإسلام الدنيا. —قت للكفار بالنسبة التفرقة. 

اللهالأخر بوجود ويعترف الأخر. يسمونه بما يعترف أنه وهو الأخرى والأيديولوجيات 

ليوسف:ثهلزه حزصت  jJjؤؤماأءفم_1اغ1.ي هأب. لرسوله قال وتمار سبحانه 
،موسين يكونوا لن حرصت ولو الناس جميعا. تقتلهم أن مهمتك لدلك له قال ما ١[.  ٠٣

هؤلاءمعاملة كيفية ؛هن آخر مدهب< ولا دين يفصعله لم تفحييلأ الإسلام فصل وليلك 

الإسلامقارنوا الأخر. بوجود الاعتراف هدا قيمة تعرفوا أن أردتم إذا للمسلم؛ن المخالفبمن 
إلىحتما سائرون النهاية _هت الناس أن اعتقاداتها من الشيوعية ، مثلا الشيوعي بالدهبر 

فضروإذا التاريخ، حركة صد يقف فهو صدها يقف من كل وليلك الشيوعية 

التاؤيخحركة أساعد هؤلاء على أقضى عندما أنا إذن فسيقول الطؤيقة بهده الإسمان 

حتماسائرون الناس إن يقول الذي هدا فوضاياما رأي قلت أنا حتى ، صدها هزلأء لأن 
هذهالأديان الشيوعية. الفكرة هده رائحة فيه والرأسمالي الليبرالي الن۵لا٣ن إلى 

فيهاأصلها .هن أنها مع الإسلام عن شيء فيها ليس الأن الحرفة واليهودية النصرانية 
هوإزاءه نفعل وماذا وكيف ؤيعلمنا الأخر عن يتكلم الذي الوحيد فالدين شيء. 

الإسلام.

محيالحهميحققوا أن على الناس يساعد أنه البديهيات، من السلام ت خامسا 
وهناكحدة الوا لمرية صارن١ مشهود المعيير صار لكما هده وأرصنا الشترد^ة 

مشكلاتالناس ضل تواجه مشكلات ، حلها على الناس يتعان أن يجب مشكلات 

العالمعلى تداع الض هده التليف-نيونية البرام~ج مشكلات المخدرات مشكلات التلوث 

وهكذا.كله 

كانوامسلمون جميعا حلها على الناس يتعاون أن يجب مش.كلأت هنالك فصّارت 

منهمكل يتعاون أن عليهم ييسر أو للناس يهيئ السلام ذلك على ونيادة مسلمتي، وعير 
الوضعهدا من تمنع أراها والتي عصرنا .هن المشكلة لكن البشر من من مع 

فقدانمن جدا خائفون الغربيين من كثرا الغربية. الحضارات موقف هو المثالي 

يتطورواأن من الأخرين يمنعوا أن همهم صار وليلك ستين، ظلت التي هده سيطرتهم 
خطرفهدا قوة لهم وصارت تطوروا إذا الناس أن يعتقدون صّاروا لأنهم هم تطوروا ضما 



'بموص■ ساشراتم - ممالأتم - سيرته ادهس■ شيخ حسر : إثإإإإإث؛ت؛ئاث1إئإإإئ1ثإ1ئثئ1إث!ث1أإأ11
الأستاذلكلام من تعجبت أنا وليلك الشكلة. رأيي —قن فهده الغربية. الحضارة على 

الإسلامبلن سيحكون الحيراع إن قال عندما هنا. عندنا موجود وأظنه هانتغتون 

أهمإن يقول نفسه هو أنه مع أخرى جهة من الغربية والحضارة جهة من والكنفوشة 
الإسلاميالدين أن ذلك معنى هل نفسيي —ق، فقلت الدين هو الحينمارة أو للمدنية ميكون 

يعرفأبدا بدلك أحد يقول لا والنصرانية؟ اليهودية إلى منه الكنفوسية إر أقرب 

الكنفوشية.الديانة ؤيعرف الديتبن هدين ويعرفا الإسلام 
إذاالتعاون سبب السبب اذن الكنفوشية إر والئصرانية اليهودية إلى أقرب الإسلام 

إذالأنك الأحرى الحضارات لأص،حاب الغرب معاملة وإنما الدين، هو ييكون لن حدث 
حميعاتحن نتعاون موقفي _قن هو من مع أتعاون لأن سآضطر فأنا الوض هذا مني وقضت 
عليه.

أسلحةمن ؤيخرنه ينتجه العالم يزال لا ما يعرف عاقل لإنسان يمكن لا إنه سائسا: 
إلىالداعان مع يد^ون أن إلا ، استعماياعن الناتجة البالغة الأضرار ويعرف الدمار، 

منأسبابها تحنب يقتضى الحروب نجسا لضن عالمية. أو محلية ، الحروب تجنب 

ينبغيبل ، وحدها الميياهسية القرارات فيه تجدى لا أمر هدا والعدوان. الفللم أنواع يكل 
قادتهمبها يلتزم الش وقناعاتهم الناس ثقافة من جزءا لجعله الجهود تتضافر أن 

دينهملأن المجال هدا مقن كبيرة خدمة لأبشريبم يودوا لأن موهلمون والمسلمون سابعا: 
جانبإلى بالوقوف يأمرهم كيا الأعداء، مع حتى والعدل والوفاء بالحيلق يأمرهم 

فموالأةالحق على اجتمعوا إنما المسلمنن إن مسلما. أخا كان ولو السدي وطف الحق 
بالطلعلى يتعاونوا لا بأن مأمورون إنهم أي الحق، لنممرة إلا تكون لا لبعض بعضهم 

ثعاوتواولا آبزؤآلتقوى عل ؤود*اؤمأ ت المقت أشد يمقتونه مم سو صد لوضان حتى 

هوآغدلوأ ثعدلوأج أقُ غل قوم شأةان تجرشكم ولا ؤ ٢[. لال1ئدئ: وألارنؤ'نه آلإيم. عل 
تقتضىالموالاة إن بل ٨[. ؛: juLiU■يوؤنا أممه إن أممهء واتقوا اJتذوئ اقرب 
بعضهميمنع أن تقتضى ؤإنما والعدوان، الإثم على والتناممر التعاون عدم فقط ليس 

المسلم:المعتدي على لاح الحمل إل ذلك، أدى وإن والعدوان، الفللمم ارتضاب، من بعضا 



تثتثثث؛ثثثث؛افه إلى ُاكءو5 الإسلأست أوثقاهات 

إطذطنانفت دإ0 تبجنا قأصبحوأ آقثظوأ آلنوميتن من طائفتاي ؤ)أ0 تعالى: الاه قال 
ولأيد ببجنا قأصبحوأ فاءث فإن أمر إل ثهمآء حى تجئ ؤق ففتثوأ ألأحزئ عر 

أوظا^ أخاك )انصر ; وقال ٩^ لالحجرات؛ آونقساتيِكه ■محب آق، إن وامعيوأ 
)تآخيقال؛ ظالما؟ ننحيره فيكيف مظلوما، نتحيره هدا الله، رسول يا قالوا: مظلوما( 

يديه(.فوق 

يعطيالطبيعي العلم أن رأي -ق أنا صحيحة، تكون أن أرجو فكرة وهذه ثامنا: 
هذاالطبيعي العلم آخر. دين أي يعطي مما أكثر دينهم لقبول فرصة الأن المسلمين 

الناسالعلم. هذا على بنيت تقنية ؤثقن العلم ايكتشمها حقائق ومقت عقلاني منهج مقت يتمثل 
وكانواالطبيعي هذا بالعلم جدأ مولع-تي كانوا الثانية العالمية الحرب إلى الغرب _ق 

اكاسوبدأ أملهم. خيبت الحرب حصالتؤ عندما لضن الدين محل سيحل أنه يظنون 

إلىالرجوع صار الدعوة صارت هال.ه أيامنا ومقت أخرى• مرة الأديان مقت يمكرون يرجعون 

الغربيونالمهاضارون عنها يكتب كما فالأصولية عالمية. ظاهرة بالأصولية يسمى ما 

يرجعونبدأوا الناس ضل عالمية. ظاهرة وإنما فقط اسلامية ظاهرة ليست ؤيبحثونها 

هنالكلضن دينهم. محل الطبيعي العلم هذ.ا يحل أن _قن أملهم خاب لأنه وذلك دينهم إر 
العقلانيةوهي المثقف الإنسان عنها يتنازل أن يمكن لا الطبيعي العالم هذا _قن أشياء 
فيهيرى بدين الإنسان يزمن أن يمكن فلا العلم اضتشفها التي والحقائق هذه، 

العقلانيةهيارت وهو تناقضا فيه يرى أو حق• أنه بالضرورة علم لما واضحة مناقضة 
أنيمكن فلا ذهنه. ي العلم هذا علق لكن الإنسان فطرة _ؤن أصلها هي عقلها يعني 
هنالككان إذا رأي -ؤإ أنا ولذلك ، متناقصاكلاما له يقول دين إلى ؤيرتاح يؤمن 
منحتى ااث2متي كبار ونعني المثقفين إل الإسلام كلمة نوصل أن واستطعنا سلام 

إذاالعلمي التفكير بهذا متأثرون الناس ضل ولأن الحاميات مقت وكذا الشباب 
للإسلام،قبولمم أسباب من هذا يكون أن فأرجو اليهم. الإسلام نوصل أن استطعنا 

إنالأن يقولون فلذلك الشباب. بعحس مع تجربة عن أقوله ؤإنما ، ظناليس هذا وأقول 
الحضارةستكون الله شاء إن وقريبا الإسلام، هو أمؤيضا شن انتشارا الأديان أسرع 



بحوتم- •حاضراته — مقالاته - سيرته ادؤيس' ثهخ جسر ةثثقةثةةةةث؛رخ^^إممقثئئتةثةةةةةةمةةةةةة؛ثث 
لكلمةإليها ستضاف بل اليهودية التم،رانية الحصمارة بأنها نومعف التي الغربية 

واختميرذلك مع لكن ، هذا على مبساعد السلام أن أرى أنا لدلك الأسلامية، 

السلامأؤيد تقول أن فرق بمي واقعي، دين الإسلام القوة، إعداد صرورة عن الكلام 
حقائق.واقعنا ومن ربنا كتاب من نتعلم وتحن للسلام، مؤيدين تجعل أن وبين 

كايدأبما محثبجهر *َ،حنهز تم إل ثم خليز ائة لتم ها ؤكن'لاش تعالى: فال - ١ 
هوعليه هو ما أنه يرى باْلل على كان مهما إنسان كل فالناس ١[، • A 1الآنعام: نعنلوزه 

ل-اما•رنين الحسن 

لئفتغوثكْكادوأ ؤؤإن إليهم: أحب لكان اليهم أقرب غيرهم كان كما ؤإنه ٢" 

حلةهلالإّرا،حلاقذوك ؤإدا عمئ عتئا 1ؤ-تيآإوتئ ا]ذى عن 
رصشاكلتهم على كان عمن إلا كاملا رصي يرضون لا بعضهم وأن ٢- 

كلمةالأخوة أيها أقول أن أؤيد (، ١٢•]البقرة: ثئغ حى آلتصرى ولا ألعود عك 
الأرضوجه على يهودى كل بمي لا هذا والنحيارى اليهود القرآن يمول عندما حاصرة، 

اعتقدواالذين العنيون والتمعارى اليهود ؤإنما الأرض، وجه على نمرانى وكل 

•٢(،]التوبة: آلاؤه عزيرآى ؤؤفالمي»آنتهود مثلا: القرآن يقول عندما يعنى معينة اعتقادات 

منطاثفة هنالك ضان ولكن الله ابن عنير يقول الأرض وجه على يهودى كل ما 

الولكن النمرانية إلى ينتمون كثيرون أناس الغرب _قن الأن وعندنا هذا. تقول اليهود 
الكريم.القرآن وصمفهم الذين النصمارى ليسوا لأنه الصفات هل بعمى عليهم تنطبق 

الخالقعلى للمسله يرفعهم معهم غيرهم يكون أن على هزلا، بعض حرص إن ~ ٤ 
حدأحيانا تمهل المعغوهل، من بأنواع عليه ييثعنطون — يساكنهم مخالفا سئما لا و— 

اوبمئلوكلثنسوك ننتؤزيكهمسممروأ القتj،: حتى أو النفي أو الم،جن أو اكرب 
وااذثنيئشعيب، لتحرحغك قوميه من آسمحبوأ آلنلأ ؤقان . ٢٢]الأنفال:• او'ءثرحوكه 

]الأ'عرافاس.نموصته اولوكا قان ماكئاج ق اولتعودن قنيتثآ من معك ءامتوأ 



1ثثثثثثوثئثألأثثثتتثثث1ثتثثثثثثتثثثثثثث1ث1ثثممثثوثثأثه؛؛ا اس بمعوت!ش الإسلأسم اثتقاهت 
ولاقوميته خصائص من حضارته أو دينه يعد من والحضارات الأديان أهل من إن ه~ 

أنهيرى بل الناس، معالمت يعاملوا أن يرى لا بل فيها يشاريكوه بأن الآحرين يرى 

يامغهإن من آلكثب انل ؤذ!ن معاملتهم: ف الأخلاقية االبادئ حدود يلترم بأن غيرملمزم 

محايماعتب دمث، ما إق* إتلى يؤد؛-ء ب يديثار ثأمئه إن من ومثهر إتلث، يودْ-ء يمغْيار 
وهمألكذب أش •كل ؤنقولورتث> س-بجزا ألأهة ق علهثا نس ثالوأ بأتهز ذ'للث، 

(.٧٥عمران: ]آل بملنورتنم4 
وهىالغالبة مى تكون أن لحضارتهم يؤيدون الحضارات أهل من كثير ٦" 

_قهاسنتون الأستاذ وقال الراهنة الغربية الحضارة هدا على مثال وأحسن المسيهلمرة 
المتحدةالأمم تتعدها التي القرارات قال ، مذهلة بصيراحة تيكلم إليه أشرت الذي مقاله 

عنتعبر والتي الدولي النقد صندوق أو الأمن مجلس أو ~ الكلام هذا سمعوا ا— 
عبارةإن بل الدولي، المجتمع مميالح عن المعبرة أنها العالم ث بذ الغرب• محيالح 
المعبرةالأعمال لكل الشرعية منح الذي الملطف الاسم نفطسها هى سمارت الدولي المجتمع 

ائروممالتحد موسمية ۵!^^^ فعن العربية. الموى وميائر الممحدة —٠ الولايالمصالح عن 
الأخرىالأمم على ؤيفرص؛ محيالة لخدمة الغرب يسعى الدولية الاقميادية المؤسسات 
منالحد من المدق ان المقال: نفس _قت ؤيقول مناسبة. يراها الش الاقتميادية السياسيات 

وحلفائهاالمتحدة الولايات بثن مستقر عسكري نونان لتحقيق ضان الأسلحة انتشار 
الأولالمدق معار فقد الباردة الحرب بعد ما عالم —قت أما وحلضائه. السوفيتي والاتحاد 

علىقادرة عممكرية قدرات تطوير من الغربية عير الدول منع هو الأسلحة من الحد من 
الدولية.الاتفاقات طريق عن هذا يحقق أن الغرب يحاول الغربية• المصالح تهديد 

والضسغطلكلام لمهس هذا والعماد. السلاح تقنية نقل من والحد الاشميادية والضغوط 
منكلام هذا عدو. كلام ليس هذا والعتاد. السلاح تقنية نقل من والحد الاقنصادية 

الأن.هو عندنا وهو البلد أهل 

الأقل.على رادعة قوة لمم تكون أن لابد قادا ٧" 

للذينفئثة محننا لا ؤواثت\ وقومه: السلام عليه إبراهيم دعاء من كان لقد ٨" 
للقوكفتثة محنثا لا ؤوةو\ وقومه: الملام عليه موسى دعاء من وكان لالمتحنة:ها. كهؤوآه 



بموص- -ساشراص •تالاته سرص جسرثيخادهس■ تتثئ:ثأ:أإإأوجأثثثإئأثثتث؛ثثثأثثتثثثثثثث 
أنهمفيظنوا علسا وسلطهم بنا تظفرهم لا ارأي تتكثيرت ابن قال ليودس؛هخا. 

الناسيصد ها أء^ثر من بدلك. فيفتنوا الباطل على وتحن الخق على لأنه سلطوا إنما 

يسيطرأن لدرجة ضعفاء لكانوا إذا وخحعوصا ضحفاء الحق أهل يروا أن الحق عن 
الحق،إر للدعوة مكملا أمرا الرادعة القوة إعداد كان هنا ومن الباطل. أهل عليهم 

أهميةلنا يوطد عالنا واي إن القال. إليه يدعو عما صادا الحال يكون القوة بغير لأنه 
السلاح.اقتناء على كلها الأن تتسابق العالم دول إن ربنا. كتاب إليه يهدينا الدي هذا 
ذلكيفعل من ومنهم عليه، الاعتداء حالة مقت نفسه عن الدفاع بغرهس ذلك يفعل ما منها 

إلىالنهوضي اسمه له كتاب _قن الأمريكان الكتاب أحد يقول وهكذا الردع، الجرد 
عالية؟.سياسة إل محلية سياسة من التحية الولايات سياسة تغيرت طيف العالية. 

ضخمجيش المتحدة للولايات أصبح الثانية العالمية الحرب من قرن نصش بعد إنه يقول 
٠٣٠ عن زادت الدفاع وزارة ميزانية وأن والجوية، و١لبحرية الب-رية العاملة القوات من 

أمة.من.حمسين أكثر مع عساضرية تحالفات المتحدة للولايات أصبح وأنه دولار، بليون 
قطرمائة من أكثر —قت واليحرية وال۵ليارين المشاة من جندى ميلون من أكثر لما وأن 

مقدرةما وأن المتحدة، الولايات حارج مقت هؤلاء المتحدة الولايات _قإ ليس مليون هؤلاء 
للتدحلالع،سكرية قوتها استعمل0 وأنها مرات، عدة العالم تدمر بأن كفيلة هجومية 

الوسطىوأمريكا ، وجراناداالدومينيضان، وجمهوؤية ولبنان الصّينية امني مقت 

علىالأسلحة من كبيرة كميات وزعت، وأنها لكوبا، غرو على أعانت وأنها ف والحليج 
الرغمعلى ولكن وفيتنام. كوبا —قن باهظة حروبا حاضت، وأنها العالم مقت صديقة دول 

عليهبسطت، الدى المدى بعد ضان ومهما الأسلحة، على صرفتا الش الأموال كل من 
داثم|.حطر -قن لأمريكا القومي الأمن فإن قوتها، أمؤيطا 

العظيم.الله وأستغفر هدا قولى أقول 
الدورإبراز اسحلاع قد والأسلامية العربية الدول —قت الأعلام أن نعلم تحن يقول ،_؛ 

الأعلاموسائل بعض زالت، لا ولكن والإرهابيتن، الإرهاب من الواضح الإسلامي 
_قنتقولون فماذا إسلامية. جماعة يتبع إرهابي كل أن الحاطئة. بالنظرة تتثبنؤ الغربية 

الغرب؟_قن الإسلام صورة لتحاسين تقترحون وماذا الصدد؟ هدا 



ثثثثثثثث؛ث:؛:؛ثثئثثثئممثتثثثثثئئثتثثثثثثثثتثأ!ثأئثأث:!ئ!ن؛آا اس اثى الإسلأستالثمافم 
منيكتب ما أما ذلك، أمكن إن الغربي الأعلام _قن الكتابة تكون أن لأبد جآ 

منويخثير يمألهم. فلا العربية و١لتليفرJوJات الإذاعات —قت والإذاعة الميحف _قت الكلام 

يحأساهذا ليس_مح انسلمين يظلم الغربى الإعلام إن يقولون الغربية الدول ■4؛ النمشين 
الشباكستان قنبلة وصف من يسخر الناس بعض كان مثلا: كثيرة أشياء ث بل 

بالقنبلةقنابلكم تسمجون لم لماذا لأم فقيل الإسلامية القنبلة سماها ربما فضره مازالت 
المسلمثن.محمالح هت - ليس فعلا فالإعلأم التحيرانية. والقنيلة اليهودية 
الأفرادمن للكثير مختلفة معاني بمي مص-طلح وهما الأصولية كلمة ذكرتم _؛ 
وسحكرا.عندكم.. معناها ايينماح فأرجو 
سموهايكتما يكتبوا التمعارى بعحس حديث نميراني تعيير هي الأصولية أصيلا ج؛ 

أمريك.اكبير.هت تأثير مم مازال وهؤلاء بالأصوليثن سموا فليلك الأصول، إلى الرجوع 
السياسة-هن حتى وتأثير وجود له صار الأخيرة الانتخابات -هن الأن معار بلصهم بل 

عندهملأن ذنب كلمة هي ١لعربييرن عند معناه. هو هدا الأصول إلى الرجوع هو فأصبح 
المقدسالكتاب يسمونه الكتاب، كلمات يأخد أن معناها الأصول إلى الرجوع 
ففيهاذلاهرها على أحدت إذا الكلمات هده أن يعتقدون وهم ظاهرها علؤ، يأحدها 
للواقعمخالفة أو للعقل مخالفة بمي واضحة إسان، يقبلها أن يمكن لا واضحة أح۵لاء 

.هنليم قلت أنا أنه مع ذميم شوم هدا أن بدلك فيهمون العلم، اكتشفه لما مخالفة أو 
المسلمثنفكل التهريف بهيا الأصولية عرفتم إذا الأصولية إن المحاصرات إحدى 

آخره.إلى أوله من الله كلام الكريم القران أن يعتقدون المسلمثن طل أصوليون. 
ليسآخره إلى أوله من عندهم الدي الإنجيل أن حق- -ومعهم يعتقدون النصارى لضن 

سنةسينتهي العالم إن بصحيح ليس كلاما فيه أن نعرف تحن يقولون لأنهم الله• كلام 
يد^ونأن يماكن لا فيقولون بصحيحة ليست أنها واصحة أشياء انتهى، وما دكذ.ا 

بسسعلى تطلق ميارت أصوليون، المسلمثن ضل هانا بتعريصضم يم فقلت الله، لكلام 
هداالأصلي. معناها هدا لضن هدا على زائدة معان يا أيضا معارت الإسلاميين، 

جامعةدرستها عالمية ظاهرة صارت إنها قلت عندما بمعنى قصدته الدى المعنى 

الديانات.كل -هن العالم -هن الأصولية عن طيار محليات ثلاثة وأصدروا شيكاغو، 
الإسلامية.الأصولية اشتهرت الش لضن 



ردقصية هي وما الأدبإن؟ صراع هو الحضارات جميع ث القاثم الميراع لماذا _؛ 
التاريخ؟نهاية كتاب على الغرب  *Atالآلانى السفير 
فليتفضل:صنيتان بن مرزوق الدكتور/ الأخ من طلب لدى 

المحاصرةموضوع وأظن والغرب الإسلام عن الع^امة على المحاضر لفضيلة شذ^را 
ماعلى أشكره وأنا الغرب. من الشرعي الإسلام موقف الغرب من الإميلأم موقف لكان 

ظنيو-ق الوقف أحدد لم لأني ياتى لن ذهني  Atأتوقع كنت ما أن أظن طنت ؤإن فدم 
هوالغرب من نفسه الإسلام موقف لكن للجميع معروف الغرب من الإسلام موقف أن 

يقولكما أو تفضل كما فنحن وضوحا. ؤينيده المحاضر يتفضل أن وحدته الذي 
وأناالقرية. هده سكان من وتحن صغيرة قرية إر تحول العالم أو صغيرة قؤية الناس 

للقريةتقنينا أو آحر توضيحا أنيئ أن الجلمة مدير الأخ ليي وسمح المحاضر لي سمح إذا 
وبناتبنبمن الأولاد أنحبت العائلة هده ولكن واحدة عائلة بيت أصبح العالم إن وأقول 

كانمن وفيهم مرارعا وفيهم فلاحا كان من فيهم مختلفة أماكن  Atمغتلفثن فتربوا 
تخصمماتهماحتلافا مع البيعت هدا  Atجسوا ثم متعلما مثقفا كان من وفيهم مصيارعا 

الإسلاميالعالم الميغير. المسكن هدا  'Atيعيشوا أن منهم وطلب وثقاطتهم وقدراتهم 
الغربوعن المسلمثن وعن الإسلام عن تحدثنا وإذا عنها ومتميز العائلة هده  *Atفرد 

وفدرتناالإسلام من وموقفنا الإسلام عن تحن نعرف ما وهو نعرفه منحللق عن تحدثنا 

السلمثنعجز وبالتالي طمسلمأن تحن منا الغرب موقف فهمنا ما لكن فهمه• على 

يتعاملالأن الإسلامي الضيق. المزل هذا  Atوهو الغرب مع التعامل عن اليوم الواضح 
الموقف؟هدا ه الكريم المحاضر رأي فما فيه، يعيش بيت عن وثقافته بوعيه مستقلا 
شكرا.

إذاقلت أنا ولكن ، شرعية روية أنه مني محللوبا كان نهم ت الأول الملاحظة عن أولا 
وعنكدا اليهودية عن يقول الإسلام أن نصوص. مجرد مجردأ، كلاما جعلتها 

العامالموضوع مع مناسبا يكون لا قل هدا أن رأيت ، كدا عن ويقول ضدا النحيرانية 
محدداأولا الحديث يكون أن فأردت الغرب من الإسلام موقف وهو القاف للمهرجان 

شيءطل عن تحدثنا إذا لأنه شيرء. كل ف الإسلام موقف يكون أن من بدلا 
هؤلاءمن الحرية وأحد كدا من النواج وعدم الكتاب أهل من النواح عن سنتحدث 



^أ!أإأأإث؛ثأ؛ممممممئثإإثإ:ثأسمثثثثثئثإوزإثثئثث؛ث؛ثثث؛اس الى وادعون الإسلأست اممتاهء 
يناققهالذي الوصوع  Atأحصرهأ أن وأردت وكذا وكذا هؤلاء من أخذها وعدم 
فيه.أفد^ر جعلس هو الذي هذا الممدام؟ أم الميلأم موصؤخ وهو ألان الناس 

منليست الشحكلة صمحيحا. فهما لكلامك فهمت يكنت أنى أخي يا أقلن لمت 

تحيوراتناأن الوكد من أخطاء، فيه لبعيض فهمهم ألان الناس لكل فحسب. المسلم؛ن 

أنمن جدا متفائلا وصرت الزمان من مدة أمؤيكا .-قت عشت أن بعد هدا واكتشفت 

_قتالدين هذا سينتشر الله شاء إن سلام ه عشنا إذا بأنه التضاؤل يكثير أنا الأن يعنى 
أنؤإنما ، كذا أو حروب تقوم أن ليس أخشاه والذي الغربم• البلاد سائر ؤهن أمؤيكا 

ؤيقوماك1متي صفوفا —ق، يدخل ممن أو السلمين، بعض من المسلمين باسم فن تحدث 
الديالديمقراش النظام هذا ساد إذا لكن الدين• من الناس تنفر كذا أو بأعمال 

اللهشاء إن الحجج وبيان المليمجة بالدعوة تحن والتزامنا الدعوة -ئ الحرية الناس يعحلى 
الدين.ينتشر 

^مسيينتصّوراتهم منهم كثير مخطئون، أيضا هم تحن كنا إذا 
فإذاالعداوة، غاية  'قوبعضها المداجة غاية _قت بعضها أو الجهالة غاية مهن تصمورات 

بهمونهتم عنهم نقرأ تحن مخطئون، منهم كثير أيضا فهم مخطئين تحن ضنا 

الإسلام.عن شينا يمرأوا أن يريدون لا منهم وطييهمون 
اليثتابغر يكتابا هناك أن نعيقي يكنا ما قالوا أ،سلموا الدين المياب بعتض 

حتىكتاب ف ما صوابا أو صمحيحا ليس بمني الله عند من منزل أنه يقال هذا القدس 
بالإسلام.عجيب جهل فهناك الله، عند من منزل أنه أهله بزعم يقال 

أكونأن وأرجو تكتيكية، ميرة ذو الإسلام أن الحديث خلال من فهمت س؛ 

الرسولقال وقد توقيفية، الإسلام _ق العبادات أن معلوم هو فضما مخطئا. 
فهوآمرنا عليه لمس عمل )د^ل ميحيح غير أنه أعتقد ضنت ؤإن كتبه ما سأقرأ 

_قيدخل الحيحاية أعمال بعص مقت جاء وما لنفسه. يستدرك طي قال كما أو رد(، 
مرعلى احتياجاته ؤيليى الرمان، تغيران الإلمان يوايكب حتى الواثب الاجتهاد باب 

المصمع يتعارض لا الممحيح والعقل صحيح، فهذا العقل مع النقل تعاون أما العصمور. 
ذلك؟توضيح أرجو الحيحيح. 
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الثابتة وسائل هناك إن قالت أنا أخي، يا العبادات حتى لأنه ، االشا3تالة عرفتم ما ج؛ 
القرآن-4 تقرأ الاعتقاد. حتى النتائج أخي يا فيها يراعى هده حتى لكن تتغير، 

إيمانكعلى سيترتب ما يعطيك ؤإنما فقط. الأدلة يعطليك لا المعتقدات عن حتى الكريم 
الإيمانهذا عن سينتج التي النزعة ما آمنت إذا يعنى العقلانية. هي هاjؤه الحقائق، بهذه 

المعلاةحتى ، هذاعن ينتج الذي ما كفرت إذا الأحرة. 4 ئم ، الدنياالحياة ده ه4 

اْغحمبولذكرآش ؤآلنتم آشمحثآء ضب يتهما آلصلوه نتائجها، عن يتحدث 
والمنضر.الفحشاء عن نهيها من أكبر الله ذكر من فيها ما يعني، ؛، ٤٥لالسضوت; 

الحضر،4 غيرها السفر مقن فالمعلأة الغلروف. تراعي العبادات هده 4 حتى وتراعي 
وقفواالعدو. مواحهة وأنتم4 فمعفوا بالمملأة أمرتكم أنا قال ما الحري،. 4 المعلاة 

هوأنتم اون L۵Jد^يض تفحييلأ. فصل فقد وصنوا. وود^لوا مميكم أنا يهمنيكم ولا 
هىفهده لنفسه يمعاس إنسان فكل هدا يمكن لم إذا إنه العلماء قال بل الحرب موقف 

النصوصعليها تدل التي العقلأب، أسميها التي هي هده عليها. أركز أن أريل التي 
ؤيينعيقعلمائنا وكبار علماثنا عفلماء بها يفتي التي وهي النبي عمل، عليها ؤيدل 

إن،دينه شت يتعمق، لم الذي التدين الإنسان يميل، المتدينثن،. الع،ياب، من المبتلنني، بعصن بها 

يامثلا يعني له. فتقول بعضعهم وتناقص نتائجها. من تماما منعزلة النمعوص يأخذ أن 
يقولضرر إلا منه حمعل ما وضد.ا. كذا نتائجه لأن ه،ذا. الفلاني العمل تعمل لا أحي 

الظروفعن النفلر قال ما ربنا أقاتلهم. وأنا قاتلوهم قال ربنا يهمض،. لا أنا لا للث، 
نتائجه.إلى النغلر من لابد عمل فضل القتال، عن ينتج ما عن النظر وبغض 
والذينإطلاقا الدين، يريدون لا الذين، مذهب بالله— —والعياذ أذهب، أن أؤيد لا أنا 

وجاءبالعدالة حاء الإسلام إن مثلا ؤيقولون الدين، وسائل، ضل، يتركوا أن يريدون 

ولابرضاة نلتزم لا واذللا اكين٠ من فهو هذبا يحقق ما وكل بك.زا وحاء بالمعياواة 
وهذاالدين، 4 غلو هذا تيلرف—،، أيضا والأخر تهلرف، ^ا هذا. أقول لا لا ربا بتحريم 

د^باركلام عليه ؤيدل النم،وممر، عليه تدل الذي هو الوسحل، والأمر الدين، عن بعد 

علماثنا.



سمم1ثثثثئوجء؛تتتثمم1ئ؛اوثقاهتالإسلأسو1سمتاشاس 
تعقيب؟أم هو سؤال هل أدري لا العطوي. عودة بن الله عبد الأخ 

عدموالنحيرانية لا اليهود على نقدا الأخر يذكر الإسلام أن فيه ذكرت يقول 
عرفناوكذا باللاحق، السابق علاقة _ق كتبها كما طبيعي أمر هو للأسلأم ذكرها 

بالإسلام.بشرت اليهودية أن 
؟.تعقيب كلمة على أشرت لأنك تعقيب أم سؤال هذا هل الله عبد الأخ 
اليهوديةلضن الإسلام. عن تتحدن لا الأن الوجودة والنصرانية اليهودية قلت أنا نعم 

أصله_ق السماء من نازل دين كل بل أصلها. ث السماء من نازل دين كل بل صلها. أة 
أركانمن تحن ِفوي، النبي به أمرنا بما أمر رسول ضل الأخرى، الأديان عن تحدت 
كلهمالمسالمان، من معه من أمر رسول كل أيضا فهم جميعا بالرسل نومن أن إيماننا 

بعدهسيأتون والذ.ين سبقوه الذين الرسل بطل يؤمنوا أن السلم|تي أتباع ضل مسلمون. 
للرسولبالنسبة واضح نص هلنا ٦!، ل!نمث: احمده يعدى بن ياق يرسول ؤؤسقثا 
بضليؤمن الذي رسول بكل يزمنوا بأن أقوامهم أمروا قلتا كما الرسل لكن هقي. 
أنالهم طذهاا أو صرف، أو .هذبف_ا طهذ.ا بالرسل. مزمنا يعتبر لا واحال.ا عوا ما الرسل 
الكنيسةبل الأسلأم. عن شيء فيهما ليس الأن موجودتان الدياضن هاتثن 

عننمكلمت دينية أشاء تصدر أن دينها حسب الحق عندها لأن عمرت الد^انرفكية 
هذا؟يعرفون الأخوان بعض كان إذا إلا أذكر ولا منها الواقف بعيس وعيرت اليهودية 

بقوةشكلت اللاهوت علماء بأقلأم كتب الأخيرة الفترة ؤ ألمانيا مقن وظهرت _؛ 
علىوأن الغرب؟ _قن اللأعقلانية من جرء هو هدا هل الله. ابن هو السميح بأن القول _ق 

لا،العقلانية؟ الإسلامية بالأدلة الغربيين لاقناع الأدلة هده على يستندوا أن المسامين 
لماذا؟اللأعقلانية. من ليس العقلانية من جرء 

ابنالمسيح أن الأن يعتقدون لا عرفناهم مما كثيرا أن الإخوة أيها لكم قلت نعم ج؛ 
إرالله هداه شاب لي قال بعضهم. إسلام أسباب من هدا لكان بل منهم. د^ثير الله، 

الله؟ابن بشر يكون طيف أن ف شك عامأ عشر ئلأتة عمره كان أن مند أنه الإسلام 
إلىوبالإضافة ، كاثوليكية مدرسة _ق وكان متدينة كاثوليكية عائلة من وكان 

مقتنعالست أنا لوالدي فقلت ؤيقول الديانة. _ق المدرسة خارج دروس عليه تلقى ذلك 
الأنأذكرهم لا صمف إلى كدا معف من ينتقل ان أراد إذا لأنه مشكلة له سببت وحتى 
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أنالأن أعتقد لا أنا أكذب. أن استطيع لا أنا لأبيه، فقال إيمانه. يجا-د أن فلابد 
القديمبالعهد يسمونه ما قرأت، يقول __،، يعني الذي الث،اب هو ا وهن. الله. ابن المسيح 
علىوبقى اقتنع وما فيها. صمعة ألف، من أد^ثر قرأ تفاسأره وقرأ الجديد. والعهد 

القرآنمن لآيات، ترجمة من نسخة وجدت، يقول يدعولئ،، له قال واحل الله قال فطرته، 
ليدرسذه،—ا ثم ورميتها كذا. وهن اللغة هن الرداءة غاية ف ك.انتا ؤيقول الكريم٠ 

القرآنأعهلماه المراجع صمن من له قال فالأستاذ الأوسط، بالشرق علاقة له شيء سياسة. 
لكناللمه ابن المسيح أن يعتقدون لا منهم فكثير أسلم. قرأه فعندما ترجمه، اJكريم 

الرسمي.الموقف، هو هذا 

أبداهالعلى للتيقس، كثيرة طلبات، ولدي دقائق، حمس المءقح،مى الوقت، من بقى 
فليتفضل.الميدمى، معتنميم بالأخ 

أنهالواقع نيس إل سيخ جعفر الدذ^تور سيخنا على بسيهل، تعقيس، السيدمي، معتيمم 
اللهنكتاب وهو السهديد للأسف، نستندمه لم حطير سلاح أمامنا إسلامية تخامة تحن 

يومإلى والجن، البشر وتعالى سبحانه الله به تح،دى الذي القرآن هذا ١^=^;،<؛، القرآن 
أسسفهنالئ، الصناعة يتعلم أن أراد لمن فيه يوجد الذي الكريم القرآن هذ,ا القيامة، 
للتسليحأسس هنالئ، ، للاقتشاد أسس وهنالئ، ، للزراعة أسس وهنالث، ، للد،دناعة 
أنأعتقي. نهليل لا لكي شديد باحنحيار الفحياء لعلم أسس هنالئ، الأسلحة، وصناعة 

القرآنوتقديم الواجبة، الاستفادة الطريم رأن الق من تستفد لم الأسلامية الأمة 
أيضاوهو جمعاء. للب،ثأرية موجه اعتقادي .4، القرأن لأن البشر. من 

فؤيضةالتقطير العقاد الأستاذ كتاب وأذكر العقل، أعمال وعلى التفكير ينصف، 
بالنسيئةللتفكير والدعوة للعقل دعوة جدا. كثير الآيات< من عدد من مأخوذ إسلامية، 

وجلعز الخالق الله من كتابا باعتباره للبسدرية القرأن فتقديم القرأن، هت يوجد لما 
القرآن٥^^٠ عن لأنه الإيمانية.• ايوة حتى بريم كفيل وهو كثيرأ سيفيد للأنس،ان 

وبالبادمح،■وبالإسلام بالخالق للإيمان نمعل 
الغرب١ للمغرب الشديد للأسف، فهمنا عدم من ننطلق بالعرب علاقتنا الثانية؛ النقطة 

يعنىللمغرب ففهمنا نذلريات،ّ فيه الغرب ملحدأ، الأن الغرب كان ؤإن مسيحيا ليس 
•وسكرا أكثر• معه نتعاور لضى أكثر نفهمه أن يجما ولمذا ، مغلوط، 



ثثثثثثثئ1ثث؛^ثإثممتصس1ثتتعءوآ؛ا اس اش ث؛كعوة 1لإسلأست 
بهايتأثرون والش الغالبة الديانة ولكن نحيرانيأ. طله الغرب ليس كله الغرب ~وعم 

الديانة.بهده متأثرا يبقى دينه الدى حض 
ً

الوتنعدد إن يقولون ، تديناأكثر وهي أمريكا؟ همب الغربية البلاد أقوى هل 
أكترفيها الكنائس إر يدهمون الدين وعدد نعم.  z٩٥هو أمريطا _ؤث الحالق بوجود 

الأخرى.الدول من 
أنبالتجرية أيضا ووجدنا هداية، كتاب ص القرآن نعم الكريم. للقرآن بالنسبة 

الكريم.القرآن ترجمة هو الإسلام إلى تدعوه أن  J،j^jلإنسان تعطيه ما أحسن 
الترجمات.هده طرJق عن وتعالى سبحانه الله هداهم الناس. من د^ثيرا أن وجدنا 

يمطنأكبر، عناية الترجمات هده أن على الله شاء إن العهد ه عزمنا وليلك 
ذكرتما فيه القرآن أن أما وتكتب، تترجم التنمب الكتب من كثير عن تغنينا أن 

أيضا.

أنهأردت إن أما نعم. الصناعات هده إلى الناس يدعو أنه العام بالمعنى تؤيد طنت إن 
يفعلواأن يسننمليعون ما للناس يترك وتعالى سبحانه الله لأن بصحيح. فليس ، فها يفصل 

ثالهم ؤؤاعدوأ قاوت ذلك، يفعلوا أن يستقون لأنهم يم يبينها لا بعقول١م، إليه 
طيا.تفعلون وكيف الأسلحة تصنعون كيف قال ما [. ٦٠لالأشال: قوه من أسثطعثهمِ 

صنعناتحن الغربيون لك فسيقول هدا. قلت إذا ، وهؤلاء هدا نفعل أن نستطيع تحن لأن 
قسا.قرآنا قرأنا وما الأسلحة هده د^ل 

يدرسوالضمب الضريم القرآن إلى محتاجين ليسوا البشر محتاصن، لسنا فنحن 

آلعنادذات الحاضر. ه ولا الماضميب _مح لا تقنية لأم تكون ولطمي؛ الطبيعة 

ذىوفزعو0 بالزاد. آلصحن حاتوأ آلذين وينوي آليند. ذ بتلها لم آلي 
البشر.باجتهاد وإنما سماوي، كتاب طريؤ^ عن( هدا فعلوا ما ١[. ٧"* لالفجار: الاوثاده 

وبرضاته.الله ورحمة عليكم والسلام 
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الإسلامجياتتد^ر لجديي 
هيهاوقارك والرو1ص، سعود اللك جامعة أقامتها الإسلامي الشكر تجديد عن ندوة 

إدريس•جسرشيخ بازوالدكتؤر العنينبن عيد القيخ سماحة من كل 
الرحيمالرحمن الله بسيم 

وسلم..عليه الله صلى محمد سيدنا على والسلام والصيلأة 
أنرلهما به يراد معنيان به يراد والدين ديننا، هو الإسلام الإسلامي، الفكر تجديد 

ولايبلى لا العني بهيا والدين وسنة كتاب من •فمح؛لم رسوله على وتعال سبحانه الله 
يدينما أيضا بالدين ؤيراد بحمفله، وتعار سبحانه الله تطفل فهو تجديد إر يحتاج 

الناسيعتمده الذي وهدا ؤيعتقدونه الإسلام إر التتسبون يدين ما ؤيعتقدونه الناس به 
بجعلهيكون وتجديده تجديد إر يحتاج الذي وهو انحرافات فيه تحدث وقد يبلى قد 

الدينتصيب الش والتغير البلى وأنواع ر وتهما سبحانه الله أنرله الذي للدين موافقا 

بعضهابذكر شيخنا تفضل وقد منها كثيرة الناس به يدين ما بمعنى الثاني بالمعنى 

الحيحيحبالدين العلم نقص إذا انميحيح بالدين العلم نقحيان منها بعضا أيضا وأذكر 
نقحيانمنها بلى قد كانه الناس به يدين الذي الدين وكان سيثة آثار لمدا كان 

سوءومنها أحرى حوانب وينكرون جانبا الناس يهليق الحياة واقع ؤ للدين التحلبيق 
هذاوكل وأهواء ومعتقدات وآراء وحرافات ببدع حانمله ومنها الصحيح للدين الفهم 

الدينمن جراءا يصبح ولكنه الله أنرله الدي الدين من جراءا يكون ولا باطلا يكون 
وهياكلأشكال إر الدين يتحول أن منها الإسلام، إر كسبين بعض به يدين الدي 

الذيهو الحق الدين لأن ويتعاطاها يزاولما من حياة على لما أثر ولا فيها روح لا وطقوس 
ولالما روح لا وأشكال هياكل إر الدين تحول فإذا واقعه و_قن الأسان سلوك _ؤن يوثر 

الرحالأراء وتقديم التقليد علبة ومنها تجديد إر يحتاج فهو الدين هذا بلى فقد لما أثر 
أحبالعني هذا بشرح شيخنا أفاصن وقد فه رسوله وسنة الله كتاب على والذاهب 

كثيرةقس حقيقة يحدت فتنة يحدت هذا أن وهى فقط واحدة نقحلة إليه أضيف أن 

رسولهوسنة الله كتاب على آراءهم وتق.د.يم الرحال تقليد ه التحلرف أن منها لضن 
منحتى الدين من والتحلل الانفلات وهو أحر تطرف إر يدعوا ما كثيرا هذا فخة؛ُ 
_قنطالب مثلا الشخص الشخص، الدين أن يرى الشخص لأن لماذا؟ الصمحيح العني 



^^ممممتثئئت1ث؛ثثث1ثثثثثهإذ[ثثثثثثثثثتث؛
أنيرى فهو الحق الدين :قز له علم لا ولكنه الدين إلى منتسب متدين إنسان الجامعة 

هذا4 - يفكر ئم وكدا وكذا كذا هو الإسلام أنه على الناس به يدين الذي الدين 
كانتسواء الحقائق من عرف ما لبعض ومنافقا مخالما فيراه قيل الذي الكلام 

أنفيرى فيها بشك لا حقائق الاجتماعية العلوم من أو الطبيعي العلم من علمية حقائق 
كماالفتة وهذه فتنة هذا له فيحدث الحقائق هذه يخالف إنه قيل الذي الكلام هذا 
اللهبكتاب الناس يلتزم أن التجديد عوامل أهم من فان لذلك، التقلد هذا سبهها قلت 

علىالح،عس، من ولكن الإسهان يقوله أن المههل من كلام فهذا رسوله وستة 
الذيالشيء عن يدافع أن يحاول أن طبعه من الإنسان لأن به يلترموا أن الناس من د^ثير 
يصعبطؤيلة لمدة واعتاده ه أعتقد ضان إذا سئما ولا يعتقله ضان الذي الشيء و اعتاده 

ذلك.غير أو دينا ضان سواء يغيره أن عليه 

الفكرتجديد يراد الذي العني وأفلن حال طل على معانيه أحل الإسلامي الخضر 
تصوراتنامجموع هو اكزل الله لدين وجل عر الله كين البشر تحن فهمتا هو الإسلامي 

بالعنىبالدين يدحل الإسلامي الفكر إذا فهو الفهم ذلك على البنية واجتهاداتنا وآراثنا 
جعلهإذا هو الإسلامي الفطر وتجديد الناس به يدين ما بمعنى ذكرته الذي الثاني 
ليسالعني، بهذا الإسلامي الفكر ولكن له، وحائما الله عند من النزل للدين، موافقا 
فإنولذللف، له، م۵لابقا وليس الناس به يدين، الذي الدين من، جزء هو للدير< مطابقا 

ؤإنماالفطر تجديد إلى فقتل، تحتاج لا قنعن للدين تجديدا يكون لا وحده تجديده 

محمدالأستاذ أن وأذلر^ الفطر، تجديد من أثمل الدين وتجديد الدين، تجدد أن محيل 
المعنى.هزا _قت يحيط، ربما قطب، 

المخلحيةالم،،هتمرة المحاولة منها دكثيرة بأثمياء ي،ضون الإسلامي الفضر تجديد 

ليلتزميأت لم الغ.ين، ^ا لأن بالألفاظئ التزاما لا حقيقيا مخلصما التزاما لجعلها الجادة 
إنوسأذكر معانيها ومن، محتواها من المعامعرون يقول ضما ؤيفرغونها بألفاظا< الناس 

حاطثا.فهما التجديد يفهمون الدبيز، اتجاه هو أو رأى هو هذا أن الله ثأاء 

يفهمهابلغة نمهوغه أن الإسلامي الخضر تجديد _قن إليها تحتاج التي، الثانية الم،ادألة 
مرةالكريم القرآن نمهوغ أن لا لأننا عيبا ليس، ا وهن. بها ؤيتأثرون العمعر أبناء 

المعانيهذه نثيرح أن نريد وإنما أحرى، مرة المحمدية السمنة نمعوغ أن محيل لا أحرى 



بحوثم- *حاضراتع ~ *قالاتع ~ سيرته إدهس' جعمرسيح ؛؛ةةةةةة؛ه^^^أة؛؛م؛ثث؛؛ة؛ةممممةثةةثثةة 
وبحسبم،سواصإ وبحسب لغتهم بحسب أناس للكل العاني هده نمماغ أن فينبيي للناس 
السنةأو الكؤيم القرآن حروف تلاوة هو المصود وليس التبليغ القصود لأن فهمم 

يفهمأن الهم ؤإنما أسلافنا قاله ما بعص القلب ظهر عن تحففل وأن تلاوة أو الحلهرة 
ولخكنباقية ستظل الرسول وكلمات القرآنية فالكلمات العاني، هده الناس 
تحدثقد أيضا هدا سقت معان، من تضمنته لما ونشرنا وتوضيحنا شرحنا هو يتجدد الدي 

يتكلمواولا يحاصروا ولا يتكلموا إلا على يصرون قد الناس بعحس السي،لمل، من أنواع 
لتطرفقد وبعميهم اللكتب، بطون من عليها وتمر'سوا عرفوها الش من رصينة بلنة إلا 

عنيتحدث أم الإسلام عن يتحدث هو هل تدري لا الإسلام عن تحدث فإذا آخر تطرفا 
يتحدثأن مانع لا ذميم، الأمور قصدي طر—قن فكلا الشيوعية عن يتحدث أم البعثية 

هداعن يتنازل لا أن -هن العيب لطن للعلماء يكتب دام ما رفيعة عربية بلغة الإنسان 
العلماءأحد لي ذكر وقد الرفيع، المعنى هدا يمهم لا من يخاطب وهو حتى السنوي 

أمثلةلي وذكر منهم الدعاة سئما ولا العلماء عادة من كانت أنه أيام قبل الأفاضل 
ماء^ثيرا د^انوا أنهم الشافعي والإمام مالك والإمام عيدالوهاب بن محمد السيغ منهم 

بليفهمونها، بلغة الناس إلى يتحدثوا لكي العربية للغة الرفيع المستوى عن يتنازلون 
الدارجة.اليكلمات بعتض يستعملون أحيانا كانوا 

وأنالعصر لمشالكل الشكر هدا يتعرهس أن هى مهمة مسألة وهى الثالثة المسألة 

مشاكلكثيرمنها العصر ومشاكل المشاكل يده الإسلامية الحلول يوحد أن يحاول 
يحدثلم إذا سياسية أو اقتصادية مشاكل علمية مشاكل تعبدية مشاكل اعتقاديه 

منكبير حط، لص ليس الذي ظن على يغلب أن منها القس من أنواع أيصا حدثت مذا 
أنهالعصر ل|دا يصلح لا أنه بمعنى قديم أنه يرى لا لأنه قديم؛ شيء الدين هدا أن العلم 
أنبمجهوده هو يستطيع لا لأنه العحيرت هدا يناسب ولا مضت عصورا يناسب وأنه قديم 

يواجهما وبتن المطهرة السنة و-هن الضريم القرآن -هن يقرأ ما بين الوثيقة الحيلة يرى 

المهمةبهده يقوم من يجد لم فإذا المهمة بهده له ليقوم آخر إنسان يحتاج هو بالمشاطل 
الحكلأمهدا أنه شبهة نفسه ق حدثت الأقل على أو يقرأه الدي الذ^لأم هذا أن ظن 
ديدنهمهدا لأن والمنحرفوزت الملحدون الشبه هده له وسيوكد سابقة، لعصور فيل إنما 
تحنبانتهائها، ينتهي فهو معينة وظروفا لمناسبات جاء إنما دين وكل الدين هدا أن 



تثثتثثأأأ؛ث؛^^ممثإثثأثثثتثثثأثثثثث؛ئأثإ:ممأأأثثممهج اس اش داثدعوت الإسلأست الثماقت 
محاولاتبدلت الياحية هده _ق التجديد إل شديدة وحاجة تجديد إر محتاجون الأن 

مازلنامسألة هناك ولكن الأسلامي، انمكم ث الإسلامي الاقتي،ياد —ق، للكتابات 

،فيها الإسلامي المدى أو الإسلامي الحكم _>j، وأن ، فيها نكتب أن إل محتاجتن 
هداعصرنا _قن الميائد الفهوم العلم مفهوم إن الأسمف مع أقول العلوم هي ايسألة وهده 
عنحتى وإنما فقط الملبيعة العلوم عن لا هدا وأقول إلحاديا ماديا مفهوما أصبح للعلم 

عندحتى االءروف من لأنه ؟ هدا أقول لماذا الاجتماعية أو الإنسانية بالعلوم يسمى ما 

ماالفلسفية الضرويس العلم عليها يقوم الش بالفرويس يسمى ما هناك أن الغربيبن العلماء 
الأن؟العلوم عليه تقوم الش الافتراضي هو ما صراحة يدً^ره ولا العالم يفترصه 

منظاهرة أي نفسر أن أردنا إذا إننا بحيث بنفسه مكتف الكون هدا أن هو الافتراض 
نبعثأن ينبغي الاجتماعية العلوم مجال —ق أو الطبيعة مجال —ق لكانت سواء ظواهره 

ماإذا العالم هدا خارج شيئا ذيكرنا ما فإذا نصسه، العالم _قت الذلاهرة هده سبب عن 
اللهعن حتى أو اللائضة عن شيئا ذكرنا إذا يعني الحسوس العالم عن ذكرنا 

والدينالديني بلغة تتحدثون وإنما علمية لغه تتحدثون لا إنضم لنا قيل وتعار سبحانه 
علىأو افتراض على الأول الوهلة مند العلم بنيت إذا طبعا لماذا؟ مختلفان شيئان والعلم 

الذيأنت لأنك للدين؛ مخالفا يكون أن الطبيعي من، الإلحادية المادية بالفاسفة التسليم 
يضرلا لأنه يدد^ر يشاد لا قليل الطبيعة العلوم هدا ححلر للدين، مخالفا جعلته 

العلومهده يمارسون الدين المنيضن من وكثيرون الاعتقاد ناحية من إلا كثيرا الإنسان 
الأسبابهده حالق هو وتعار سبحانه الله أن يعتقد أنه بمعنى ميحيحة عقائدهم تفلل، 

أقت_أما ، عالما باعتباره يدكره لا ولكنه قلبه —ق يعتمده الذي هدا الأثار هدء وخالق 
الإنسمانيةوالعلوم ، وذ^بيرجدا عفليم فالخهلر الإنسانية بالعلوم تسمى الني العلوم مجال 

هدهأصحاب الاقمعاد علم التاريخ أوعلم ااتريبة فلسفة أو علم النضرا، علم منها أذد^ر 
قلتكما الطبيعية والعلوم الطبيعية العلوم حدو بها يحدو أن يحاولون الأن الغرب ه العلوم 
الأنه وتفتردس بل العالم داحل من، بأسباب الكونية الذلاهرة تفسر أن تحاول أن هي لكم 
علماءمن، تكثير يفترصه ما وهدا فراغ، —ج متحرد^ة مادة إلا النهاية —قت العالم سقن يوجد 

منؤيزيد علما باعتباره لنا طله هدا ياتير ثم الغربمن، من، الاجتماع وعلماء النفس، 
أء^ثرتقليدية يدرسونها العلوم هده يدرسون الديني ا أسءاتد>اامن د^ثيرا أن مصّيبش 
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النفسعلم —قن النذلرJات بعض عن يتحدث غربي نفس عالم إل نسثع قد نفسه واقعها من 
قالوادرسوها ما إذا أساتدتنا من يكنيرا ولكن التحفظ من بشيرء يدكرها أو فينتقيها 
العلمفنقيض كدا أثبت العلم إن قيل إذا طبعا ، كدا أشت العلم ضدا يقول العلم للطلاب 

أنلابد التي المجالات من مجال فهدا جهل عن يتحدث إنما هذا عير يقول قاليي الجهل هو 
العربيةالملكة ث الجامعات أن لأهله الفضل هنا الإنسان يدضر أن ويمكن ، فيها نجدد 

علىعلومها تأسس أن تحاول لأنها المسالة؛ هده —قن اهتماما الجامعات أكثر من السعودية 

ماذلك، قبل ما طور هت - إنها أقل لم إن تحبو زالت ما إنها أقول ولي—ن إسلامي، أساس 
هناكثول د^الما الغربية للجامعات مشوهة صمور فهي الأخرى الجامعات أما تحبو، زالت 

أكثر.وبتشنج أكثر بحماس هنا يقال 
بالحقملترما فع^.را ييكون أن هي الإسلامي الفذ^.ر تجديد ثن الرابعة المسالة 

الدينسخرنا إذا لأننا العوام أهواء ولا الحكام لأهواء مسخرا يكون لا وأن والعدل 
العواموأهواء الحكّام أهواء لأن فمن( أيضا شك حو الميكام أهواء أو العوام لأهواء 
سقرغبة الجماهير بثن سادت كلما أو شيئا الحكام من حاكما أراد فكلما متقلبة 

هوالأسف مع هدا ولكن يطلبون ما مع يتناسب بحيث وفسرناه الدين غيرنا ، j\JLaشيء 
الرأسمالينفلام يسمود البلاد من بلدة ثن تسود العربي العالم ثن حدت ما د^حير الدى 

الفانية(بسير يسمونه )ما البنوك ثن الناس يتعاطاه الذي الربا بأن احتهادات فتخرج 
بعحسويريده العوام يريده ما هدا لأن لماذا؛ وتعال سبحانه الله حرم الذي الربا هو ليس 

الاشتراكيةأم خديجة أحدهم فيكتب اشتراكي نظام ويأتي الوضع يتغير ثم الحكام 
وتفسرالنحيؤص تجر وأيضا الاشتراكية، أم أصبحت المسلمثن أم طّانت أن بعد 

لمالذي الشخص أيضا فما عنه تحدت هذا الحاكم، يريده ما مع تتناسب بحيث 
مابين يفصل أن يستطيع لا فانه قليلا بالدين( العلم من محمعوله لأن العلم ثن يتبحر 
بينيضرق أن يستطيع لا الحكام لأراء تابعا وفكرهم دينهم يجعلون الذين هؤلاء يقوله 
كرهفإذا الحكام أخحناء وبين، الدين بين فيري۵ل هولأءت يقوله ما وبين الحق الدين 

يقودوهذا الدين، معه رفحض رفضه وإذا الدين معه انتقد شيء ثن انتقده أو حاكما 
منيكونون قد التحريف بهذا يقومون الذين من وكثير بالعلماء الثقة عدم إل أيضا 

يعرفالتفسير يعرفا يحففله ربما الك-ؤيم القرأن يعرفا الشخص أن بمعنى العلماء 



VI  اسإش عوت داك ،لأسن

ؤإذاi العلماء _مح الثقة فشدت كذلك العلماء يعصر كّان فإذا عالم فهو المنة من كثيرا 
عنه،انحرفوا وربما للدين فهمهم ساء و الناس ضل العلماء ه الثقة فقدت 

الإسلاميالمكر يتعرض أن صرورة عن قلته الذي الكلام مجال ث أقول أن سين 
للحلولسيلجزون الناس أن منها القس بعض حدثت هذا نفعل لم إذا العصر جال مث 

لهيأتي حش طويلة ستبن ينتظر لا اقتصاده مثلا مشاكل تواجهه الإلمان الجاهزة، 
علىتقوم حلول وهي أمامه الوجوده الحلول من فيأخذ الشاضل لهذا بحل السلمون العلماء 
القانونيةالمممائل _قغ يحدث الاقتصادية المسائل  'ييحدت هذا إسلامي غير وشكر فلممة 

حتىالبلاد من انحصرت كلما الإسلامية الحلول إيجاد عن وناحروا العلماء تباطأ وكلما 

مغلصةكانت إذا حتى الإسلام _قن تحكم أن وتريد الإسلام، إل تنتسب بلاد كانت إذا 
تنحسرإذا مرة طل ؤق الجاهزة الحلول إر لجان الحلول تجد لم إذا لضنها هذا _قت 

الإسلام.فيها يوثر والتي الإسلام ف ئحضم التي الرقعة 
الدينتجديد محاولة هو للتجديد الخاطئ الفهم للتجديد الخاطئ الفهم إر أنتقل 

واليهود،النممارى عن أحذ قد يطن لم إن يشبه اتجاه الاتجاه وهذا الأول، بمعناه 
بمعنىالدين تجديد إر تدعو عشر التاسع القرن نهاية —ج نصرانية حركات قامت 

المائدةالأفك،ار مجموعة هو العصر العصر؟ هو وما العصر يناسب ما بحسب تفسديره 
النفسعلم _قن أقطار التاريخ ؤ أفحكار علمية أفكار فلسفية أفكار لعصير اث 

بهذاالتجديد يؤيدون الإسلام إر ينتسبون الذين الناس بعض ، وكذا كذا ث أفكار 

يعنونهالذي العصر ولكن العصر مع يتناسب تفسيرا الإسلام يفسروا أن يريدون المعنى 
أماالعصر، _ق يسود ما وبين العصر ستلزمه ما بين نضرق أن ينبغى العصر، أهواء هو 
الأنتاجطريقة أن مثلا الطبيص التطور بسميب تحدث التي الأمور هو العصر يستلزمه ما 

أماحلا له تجد أن فلابد العصر أستلزمه شيء هذا عليه د^انت ما مختلصة الأن 
ليسوتحن المحيادفة بمحض الاتفاق بمحض فهذا العصر ث نمول التي الأفكار 
تابعاديننا تجعل وأن الأفلكار، هذه ونعتنق نقلد أن معاصرين دذ^ون لكي منا المطلوب 

وهذايريدونه الذي هذا الحاطى الفهم هذا التجديد يفهمون فلت كما الذين لكن يا 
هوالعصير _قن المائي الفاكر أن منها خطرها تتفاوت كثيرة مشاكل إلى يقودهم 
الالإسلام سقن شيء بكل يضيقون المجددين هؤلاء فبعض الإلخادى، المادي الضضر 



بحوم- ساشرات4 - سيرته-سالاص إدردصأ جعترشيخ مدمغسغ

القوىأنها يفسرما بان حاول اللانكة عن حديث وجد فإذا المكر، هدا مع يتناسب 

إرالأمر به يمل قد بل الاسمان _ق الشريرة القوى هى الشيامن الأسان —قت 
للهمفهومه من فيغير الأن السائد المائي المفهوم مع تتناسب لا لأنها الألأية.' الدات 

يقولهكان بما أشبه فهم الأمية الذات عن يقال ما يفهم أن ؤيحاول ، وتعال سبعانه 
فكرةمجرد وتعار سبحانه الله يكون أن هو التنمليلي الفهم وهو اااصي٠* ث الجهمية 

_محنقلدهم أن أيهنما المشاء^ل هده من ٠ صفات يا دانا ولميس فقط بالعقل أشبه شيء أو 
وطداوكدا حضم نظام فيه ليس الإسلام إن يقول بعضهم وليلك الحاطم، طريقة 

ثمالغربيون بها يحكم التي بالطريقة يمكم أن -4، الحرية لمفسه يعطي أن لأنه 
هطذه_ق آراء فيه ولمكود تقاليد الغرب مؤن تسود ود^دا والأسرية الاجتماعية المسيائل —قن 

المشهورةالأمئلة ومن ما، موافقا يكون أن على الإسلام يقصر أن فيحاول المجالات، 
الالمحير مع تتناسب لا بعقوبة هدا يغير أن يؤيد الرجم بمسألة الضيق يدا عندكم 
تريدلا المحير أهواء الؤوجات تعدد ترياJها، لا الصر أهواء بمعنى المحير مع نمياسب 

المعنىبهذا التجديد يمكنه لا المعنى بهيا التجديد يريد الذي والشخمس وهكذا ، هذا
إليلجأ فلذلك ت صراحة الكلام هدا يقول أن يسضليع لا ولكنه المين، بتحريف إلا 

أولابه، وأختم وأجيره الإسلامي، التاريخ مدى على المحرفتن كل إليه لجأ اللي النهج 
تلتزملم فإذا ميثن، عربى بلسان عربية بلغة نزل القرآن المربية باللغة الالتزام عدم 

إنفيقول الصمحابة يقسممر اعتبار أو الألمرام عدم الثانية المسيألة شنت> بما ضه فمل باللغة 
يعيشونكّانوا الش الظروف بحسب القرآن وفسروا معينة، ظروفا -هن عاشوا الصحابة 

بالساسقالالتزام عدم فيها. نعيش التي الظروف يحسم، نفسره أيضا قمعن فيها، 
لأناكبويةت بالسنة الالتزام عدم أخرى. آيات مع يمماقفر بحيث بعضه يفسر أن القرآنى 

الذيفالشخص صحيحة، تفسيران الكريم القرآن يفسر أن لابد بالسنة يلتزم الذي 
عيرمنهجا يسلكا بأن إلا هذا ، L^3l_لا الكلمة يذه المنحرف بالمعنى التجديد يريد 

إليهيسلمك أن فلابد الباطل الإنسان أراد إدا أما الحق إر يقود أن بد لا الحق لأن عاميت 
باطلا.منهجا 

ولضم...لي الظيم الله وأستغفر هدا قولي أقول 
٠٠٠



ثثثث!!!!!ث!؛صهمم1ثتث1ثسثثمم؛ثي؛ج اس إش ياسع>ت الإسلأست الثتاشت 
؟علر ومعه يوثد الإنسان هل 

;بعد أما ثم الله، رسول على والسلام والمعلاة الله بسم 

الاتهميم يلون نن احزحتكم جذه وتعالى• سبحاة قوله مي الحلقة هده -ق آيتنا 
[٧٨لألنحل؛ يشهزوثح^ ثعلمحإ والأندْ زالأبمبمر آلشنغ ثكم وخنل شقا دعلن-ورت> 

بينأيضا وربما الغرب، فلاسفة فيها اختلف مسألة هي الأية بهده التعلقة القضية 

ف۵لرJهومقت هلبعه مقت علمه أن أم علم ومعه يولد الاسمان هل العلم مسيالة وهي المعمملمثن 

العلم.هذا يكتسب ثم تاما جاهلا يولد أنه أم 

أنوجدت الوضوع _قت فكرت أن وبعد ولكن الغرب، مقت مشهورتان وذ1روتان هما 

سبحانهالله أن الحلقات هده مقت حلقة أول مقت فرأنا فنحن بهيا ولا بهيا يقول لا الإسلام 

هذهه يقول وليكنه الفطرة، _قن أصله فالدين الله، فحلرة أنه الدين عن قال وتعار 
يولدحين الفطرة قطان شيئا تعلمون لا أمهاتكم بطون مقت أخرجكم والله الأية 

لضنهفطرته _قن الدين وهدا يولد الأمؤين؟ بين الجمع كيف إدتا عالما يولد لا الإنسان 

يأتيهبما وتضتمل الإنسان عقل نمو مع تنمو الض كالبدرة هو ؤإنما علم إل يتحول لم 
هدهمن بواحد هدا اييكسم، العلم يد^تسب فالإنسيان وتعار، سبحانه الله رسل به 

والبحمرالسمع لأن والعمل؛ الحس شل أو والقواد والبمير السمع الثلاث الوسائل 

وتعالىسبحانه الله ذكر فقد ؤإلأ حاستين أهم لأيهما وتعار سبحانه الله ذكرهما 
أحرىتآيات _قت أيينما الأحرى الحواس 

كنروأالذنن ، ١٥بامحم فنننوئ قنطاس ؤر عنككثا ئولغا ظ تعالى: قوله مثلا 
يعترفونلا أنهم على وأنبهم اللمس ذكر فلمسوه ٧[، ]الأنعام: مميزه سم إتُ نشدآ إن 

هذابان يمترف أن فينبغي بيده شيئا لص إذا الأسان العقل من ليس وهذا باللمس، 

فلمسوهقرطاس _قت كتابا عليهم نزل لو أنهم ذمهم وتعال سبعانه فربنا ' موجود شيء 

سعر.هذا لا يقولون بأيديهم 



بحوثه- «ح1شراته ~ مقالاته ~ جع1ترسخإدويس|سرته ؛ةةقةوثثقءئت^^^^إةةةةةةةة؛؛ة؛؛؛ةع؛ةتةئةثقثث 
انلولا يوسث ييح لأحد يومث قصية ه الشم وتعالى سبحانه الله وذكر 

[.٩٤ليوسف: تمثدوزه 

[.٣٢لالآعراف: نز؛'يناه لنا ندت الفنن0 ذا3ا >فأونا الدوق وذكر 

السمعهما >حاستين أهم لكن الكريم، القرآن ه مذكورة الخمساة فالحواس 

الايات.من وأمثالما الأية هذه ه عليهما التريكير د^ان ولذلك والبصيرت 

الالحقاثق الطسس، العلم عليها يدل التي الحقائق شكر لا السلمين يحن ولذلك 

ثبتأو بالحس ثبت الشيء ط.ان إذا وكذا وكذا العلماء لبعيس النذألريات أقول 

حقائقبعنوان مقالا كتبت أنا ولذلك ، بها يعترف أن السلم واجب من فيكون بالعقل، 

ضرةشكل _ق الأرض أن ثبت إذا فيها يماري أن للأنسان يجوز لا شرعية حقائق العلم 

بشكلالكون يخلق أن يمكن لا الله لأن الفلأنية الأية يخالف هذا إن تقل فلا 

عليها.حلقه التي الصمة يخالف بما د^تابه _قت صمه Jه 

أوحلاف هنالك يكون أن يمكن لا إنه العلماء يقول كما هنالك حال،ث إذا ولذلك 

بسببالتناقحس يحدث قد ولكن يمكن، لا الله حلق وبثن الله كتاب بثن تناقحض 
خلنياظن مثلا النص يكون النحيومى فهم ه أو الكون فهم ه إما الفهم؛ شذ الخطأ 

فعها،شك لا يهينية يكونيق حقيقة وج،الون ثم حطاء فهما ؤيفهمونه النامس بعيص ٠يفسيره 

بهذهلصير التمر أن فيها سيلئا لا ااأميإ اليكونعة الحميمة يبست إذا أنه هو فالميحع.ح 

الكونية.الحقيقة 
ء

تذكرأن يجوز لا كرة بشكل الأرض أن مثلا اكتشف أن بعد يجوز لا ولذلك 

دامتما أيضا يدل وهذا الحقيقة، يذه الخالقة التفاسير بعحس الش الأقوال بعضن 

أنيحتاج لا فانه السلم بها سلم حقائق وبالعقل بالحس العروفة الكونية الحقائق 

ثنأو المندسة ثن أو الطب ثن عرفت كان إذا أحتاج لا يعتي س4عية بأدلة عليها يستدل 
عنابحث أن أحتاج لا كونية فيها شك لا حقيقة هذه أن عرفت وكذا الجغرافيا 



ثثثتت؛ث؛ثوت؛:ث؛؛؛ثثثثتثإثثثثت:أثثثثث:ثتثثثثثثثث؛هج اس زلي ^٥٠٠ ،لأسن  VIاممتأدت 
اللهكتاب _قء جاء وما حقيقة هده لأن رسول ومنة الله كتاب _ق لما دليل 

•حصمه 

الكون 'يالشيء وجدت إذا الأيمان قوى بمش الأدلة تظافرت إي يقولون كما لكن 

وتعارسبحانه الله كتاب سق بما إيماني حيد ما هذا هذا الله كتاب _ق وجدته ئم 
العلمبها الناس يكتسب الش ال۵لرJقة البداية _ق ذيكرناها الش الأية تد^لمت وضما 

يستحليعلا الأسان لأن العلم هدا مميادر عن اخرى آيات فتكلمت والعقل السمع وهي 
ضانإذا ؤإلأ والعمل الحس هي قلنا بها يعلم قوى عنده كانت إذا إلا عالما يكون أن 

ماازءيتم وتعار؛ سبحانه الله فقال العلم هدا منه ياخد مصدر هناللف 

محلبن بكف آلمق آلثننوت ؤ، شرك لم الأرضأم بن حلموا ماذا أض آش دون بن 
٤[.]الأحقاف; 0تثومجئه ًىيم إن شد من اكرم او هندآ 

مندليل الدعوى على يلكن لم يكن لم فإذا العلم مصادر هذه إن لمم يقول فكأنه 

فإنهالسماء من منزل كتاب من دليل عليه وليس والأرض السماوات هو الذي الكون 

^ئلتعالى■■ قول أخرى آية 4 العني نقص وتكرر دعوى ومجرد وخرافة باطلل كلام 
4ابرك لم أز الأوس بن حقوأ ماذا أرؤق آس دون بن ثذعون الذiن ئ/كاء'كم أرءئم 

إقُستا بنئيم آلئلنوث يعد إن ستو عق فهتر تاسهلمكتأثا آلثنم'تأز 
-ئ[.ضوتاهلفا>ء

اسانعنونا اليرقة ممعادر أن بالوحي يؤمنون لا الذين وبين بيننا الفرق قنعن 

أنزلمما يستفيدون ولا الكون على العرفة محيادر يقصرون وهؤلاء والوحي الكون 
وتعار.سبحانه الله رسول قاله وما كتبه _قن وتمار سبحانه الله 

العفليم..الله وأستغفر هدا قولى أقول 



بموته- ساشراته - سالاص ب سيرته إعريس■ سرشغ وهزأثإإ»ث»إممثممسثثثثءثء1 
ويعانىسبحانه اثخاتق ؤحود 

تبعد أما ثم الله، رسول على والمملأم والصيلأة الله بسم 
همام سء عم من حلموا وام وتعار: سبحانه قوله هي الحلمة هذه ث آيتنا 

والقضية(، V"\-VOمحولغون^ ب نل آلثنوت حلقوأ أم . ^لحئلةورك 
الأدلةأقوى من دليل فيها الأية هده فكأن وتعالى سبحانه الخالق وجود قضية هي 

يوصونلا للذين تقول الأية فكأن الخالق وجود على عقلي دليل أقوى لملها العقلية 
منخلقوا أم جئتم فكيف خلقكم الذي هو خالق هنالك يكن لم إذا الخالق بوجود 

العدممن جئتم التفسيرسى -ق يقولون كما خلقهم شيء غير من خلقوا يعنى غيرشيء 

منشيء بأني لا الليم من لأنه هذا مثل يقول عاقل إنسان فيه ما حلمكم شيء فيه ما 
هذامن شيء بأني فجأه ثم شيء لا شيء لا بكون أن يمكن لا عدم إلا يكون لا العدم 
أنتمهل العدم من جئتم قد تكونوا لم إذا يعني آل>ثاموقلأ4 هم ٣ وكذلك العدم 
لأنتيتناقحس هذا بل مستحيل هذا يقول العاقل الإنسان أيضا أنفسعكم؟ل حلقتم الذين 
لأناحتاج لا فانا موجودا طنت ؤإذا موجودا أولا أكون أن لابد نفسي أحلق لكي 
كثيرابن قال التفسير —ق جاء متناقتس، كلام نفسه يخلق الشيء بأن فالقول أحلق 
بالطور،المغرب _قن يقرأ ِمحه الرسول سممت قال محلعم بن جبير عن البخاري روى 

يطيرأن قلي كاد الأية هذه بلغ فلما قال مؤمن يكن لم الوقت ذلكا —قع جبير وكان 
نومنلم إذا جيير يا واضحة بط،ريقة أمامه الأمر وضعت الأية أن أظن لماذا؟ تدرون 
أنمتأم مستحيل هدا لنفسه يقول جبير العدم من حثت تد^ون أن قاما الحالق بوجود 
يطير.أن قليه كّاد فلذلك مستحيل هذا لنفسه جبيريقول نفسك حلقت 
يسمىبما اهتمام عندي ؤكان الغرJية الفلسفة بعتس أو الغربية الفلسفة درست أنا 
أنووجدت فيها الملحدين أقوال وتتبعت هذه الخالق وجود مسألة وناقشوا العلوم فلسفة 

منجات الأشياء أن منهم الواحد يقول أن إما الأميين هذين عن تخرج لا كلها أقوالمم 
منهمأنهم وصدقوني نفسه خلق الكون إن يقول أن ؤإما هذا يقولون أنهم تصيفون العدم 

أو—قذالفيزياء هن أو القلسضة د^بارهن علماء فهنالك الرنانة الأسماء تغريكم ولا هذا تولون 
الكلامهذا قبل ْليعا نفسه خلق بأنه تولون أو العدم من جاء الكون بأن يقولون لكذا 

أوبانق بق بنْلرية تسمى التي النفليية جاءت أن بعد الأميين هذين .ق أرامم اتحميرت 
أنبحتاح لا هذا الكون إن يقولون اللحدون كان ذلك قبل كان لأنه الكبير؛ الاتجار 

إنبلى تقول التي النفلرية هذه جات نا يغلق أن إلى يحتاج لا فهو له بداية لا أصلا إنه يخلق 





بعونه- ساضراص - سالاص - سرص أدريسأ جسرقيح لأ؛وأإممثمموثإ»ثثثثتث»ثثإإثإث ئإث07ثر
والكسؤإتديإسات اث،؟ءءوث ثاتثآ: 

استسلامؤثيص سلام.. دين الإسلام، 
كتابمشروع _ق إدييس شيخ جعفر الدكتور به شارك بعث هى الدراسة وهذه 

البشرمحمد الدكتور إخراجه على وأشرف عالية( )وزى والإرهاب المعوديون 
.١٠٢٠• ٥ ^٠١^، ١١ ٤٢٦عام للشر غينا، وأصدرته 

الوضوع—i الولوج قبل ضمقدمة ها٠تين نقمكن أوضح أن ابتداء أود 
فيمامعينة إسلامية مجموعة أو دولة سياسة عن أتحدث لا هنا أنتي ت الأول النقطة 

هوكما الأمور مذه حول الإسلامية التوجهات عن إنما والملأم، بالحرب، يتعلق 
منيسحليع واضح بمعيار القارئ يخرج أن وآمل الأساسية. الإسلامية المصادر _قن موضح 
ينتمونأناس بها يقوم والتي الأمور بهده المتعلقة التصمرفات إسلامية مدى قياس خلاله 

بماالتفريق هذا بتوجيهاته• بالالتزام أخلاقيا مأمورون هم والذين الأسلامي الدين إل 
هوالدين لذا ينتمون أنهم يزعمون الذين بعض بها يقوم التي والتصرفات الدين نميوص 
أنهإلا ومعتقداتهم، الناس بين علاقة هناك أن نفي يمكننا لا فإذ الأهمية. غاية أمرق 

إنهميقولون التي للمبادئ انعكاسا دائما تمثل لا الناس ممارسات أن الإقرار يجب 
المحضالخداع أو الأخلاقي الوازع ضعفا أو الجهل إل إما يعود وهذا بها. يؤمنون 

الإسلامحوضم ما فإذا الأديان: أهل الضثيرمن أن حقيقة هو هدا على والمثال والنفاق. 
المسيحيةعلى نفسه الشيء فلبملبق إليه، المغتمون أولنلثا يرتد^بها التي بالأفعال 

والعلمانية.الدينية المعتقدات من وغيهمها واكيمقراطأة للهبرالية اه 

وهيالضريم القرآن أيان إل رئيسية بميورء يسهتند هنا ورد ما أن الثانية: النقطة 

اتبعالذي انمهعيح النهج حول كلمة من لأبل. وهنا الإسلامية. للمعرفة الرئيس المعير 
كينا.المألوفة بالملريقة الموضوعات حسءب، مبوبا ؤكتابا لأ،س الد^ريم فالقرآن هنا. 

علىفقط تقتصر لا إلخ ومحمد,. ومؤيم، ؤإبراهيم، نوح، مثل المور فأسماء 
فموضوعالمورة. داخل وردت إشارة على يدل الاسم ولكن باسمها تتعلق موضوعات 

مناكيد٠ ق له إشارات نجد أن يمكن — المثال سبيل على — والملأم كالحرب 
ثلاثةمدى على همه النبي على نزل—، قد القرأن آيات أن إل يرجع وهدا اكور، 

عاما.وعسمؤين 



^^تثثتث؛ممتثت؛ثممثثث؛ثثتتئئئثه0زااس الى والدموة الإسلأست اثثمافم 
المرءعلى فإن م،وين، موضؤع حول القرآن ذكره عما ونريهة شاملة صورة ولتكؤين 

ثانياوعليه الموصؤع، إر أشارت الش المختلفة السور مقت المختلفة الأيات يحصس أن أولا 
إليهاينظر أن عليه وثالثا والتاؤيخي، النميي سياقها _قن الايات هده من آية كل يفهم أن 
إرينظر أحيرأ ثم الإسلامي. للدين الرئيسة والأهداف للمبادئ العام السياق إطار مقت 

النيئ.هظأي.وأفعال أقوال حلال من الأيات تفسيرهده 
يستدلأن شخمى أى على الممهل من فانه القرآنية، الايات لحلبيعة الومعف هدا وبعد 

،.jyuiأمر حول الإسلام عليه نص لما محرفا دليلا يورد لكي الأيات من بعد.د أو باية 
غيرشخص أي بقتل السلمين يأمر الإسلام إن قائل يقول أن يمكن المثال سبيل فعلى 
كيلك[. ١٩١لالبقرة: ئقفثمويإه حيث ؤوآثتالوهم بالأية: ؤيمعتدل وحده، أينما مسلم 

ايدتكماؤكه.وأ : بالأية ؤيستدل الإسلام .هن للحرب وحوي لا إنه يقول أن لأحر يمكن 
[.٧٧]النسا،: وافنوأ 

ذاتهوهو الأوائل المسلمتي علماء اتبعه الأى هو أنفا إليه أشرنا الدي المليم المنهج إن 
موقفحول المطروحة المعاممرة الأسيلة سياق هن هتا نهلبقه أن تحاول سوف الدي 

فتمحيالنبي وأ-حاديث القرآن أيان إن وحيث والسلام. الحرب فضية من الإسلام 
تلكبعرض نبدأ سوف فإننا الإسلام. رسالة من الضيرى الصورة من جزء هي المختلفة 

أنتحاول سوف ثم ومن ~ بصيده نمن الذي للموصؤع خاصة إشارات مع ~ الصورة 
فيها.وردت الش السياقات والأحاديث؛هن الايات هده إر ننحلر 

اتسليص:بالوسائل اتهجادلص 

بالوسائللما ندعو أن تحتاج كثيرة بخحيائص الإسلامي الدين طبيعة تتميز 
الخميائص:هذه ومن السليمة، 

مستحيل:الإكراه 

ألويزهؤر رواه ؤ/؛" أنه: قرر قد الإسلامي المين أن أهمية والأكثر الأول الأمر 
حقيقةتقرر الأية هده إل الكريم للقرآن الأوائل المفسرين بعمى ذهب وف [. ٢٥٦]البقرة: 

شخصإكراه المستحيل من أنه والمعنى الحقيقة. هذه على ميني الإكراه بعدم الأمر أن 



)عوم- س>سمبمصاسص-ساسم-سضاص ^^ثممثهثسمثممتت1!ثثثث 
وهذهالمضيل. محاولة من الجدوى فيما ولدا ثقيأ ْسام1 يكون أن على ؤإجباره 
هدههى فما نفسها• الإسلام رسالة طبيعة تستوجيها الش تلك من واحدة هي الحقيقة 

جوهرةتعبيره إنها الإسلامي، الدين فقط نعتي لا إسلام العؤيية الكلمة الرسالة؟ 
اليسالةهي هده فان القرآن وبحسيب غيره* لأحد ولمس العبادة ه لله الاسسلأم يعني 
فهيخاصة وبصفة وعيسى. وموسى إلى ؤإبراهيم نوح من الله أنبياء جميع بها جاء التي 

اليشارJان.ليكافة بإبلاغها ، الأنبياء آخر وهو ، محمد أمر الض الرسالة 

بعثالذي اليوم منذ الناس لكل عالية رسالة هي النبي هذا رسالة إن نقول وبذا 
جاءالتي التشريعات د^ل بنيت لله الاستسلام هذا أساس وعلى الساعة. قيام إلى فيه 
الخاصةالأحوال على يعتمد التشريعات وحدود نوعية ه والتفاوت الأنبياء• جميع بها 

للبشريةوأرسل الأنبياء أخر هو فقي محمدا ولأن نبي* كل إليهم أرسل الدين بالقوم 
معينةثقافة أو ْيثن زمن على تقتصر لا فهي ~ وعالية شاملة رساكه فان ، جمعاء 

بهوالالتزام بالإقرار الشءممرإ يختاره إرادي فعل وهو بالقلب متعلق أمر الإسلام 
شاءفمن ئبجو من آلحق مسلما. ليكون أحد إجبار أحدا يمكن ولا طواعية. 

[.٢٩لالطهما: قنتكفره نآء ومٍنج قلتومن 
القلوب:على السيطر وحده الله ٢' 
ييكونواأن النا،س إجبار يمتكنهم لا فالأنيياء الإسلام، ه أساس، اعتقاد هذا 

ا،ؤأفآث-٢١٢٢^خهلالخاتج:
آسذلبمئ أحجث من خدي لا ٣^١ ا'ا'ا' يوص؛ حى آثس لي 

[.٥٦]القميص: نثآءه من .أدى 

يهدىلا فهو الإاا.ى. يقبلون أنهم ؤيعلم ال١اداية يسحقون الذين أولثك يهدى فالله 
قبولعلى ما شخيسا يرغم لا الله أن بمي وهذا والأيمان• ال١دى رفض نيتهم يعلم ؛■^!، ١١١

الإيمان.

لصعتادي ^إن والآد.ى. الإيمان رفض على الناس إرغام وسعه ليس-4< والشيهلمان 

الأسئص لنا آلثنلس ؤوض ، ؛ ٢٣لالحجر؛ بنآلعاوئن^ سآثبملث إلأ حص عمحم لك 



تتثثثث1ثثثت؛^^ثئصصت1ههص«ثأثأه0ذإ اس اش عوت داك الإسلأست اثثقاشت 
إلاأننلهلن نن عوكم نأ وماي0 ءآحكتحًكم ذذغلدذؤ وعدآلخق وعدمكم آثن إن 

[.٢٢]إبراهيم: وثوموا ظومفير فلا قآسثجبمزل دعوكلإ 
يؤدالأنياء:٣- 

بكلالرسالأ  ojjtإبلاغ بعومم؟ من رسامم يحملون والأين الأنيياء؟ مودور ما إذن 
علىحثهم وكد.لك الرسالة هذه ق صغ. على والحجة ١^٩١٥ الدعؤين وإع۵لاء وضوح 

عائمازتالثنلتؤ فنآ اعنضوا' الجدال. هلؤيق يختارون الأين أولئك ومجادلة قبول؛ا 
 jl_<■ وألموعظبلألخكنة ليك سبل إل ^^٤ ؛' ٤٨]الشورى: إث٠ عليك إن

وهوأعنزسبيه ض صبمل؛ موأعنزبنن ؤتك إن أحسزح هما بالى ويدنههمُ آلختسثة 
الحقعن الناس إعراض عن مسوول مسلم أي ولا النبي لا إذن ١؛■  ٣٥]النعل: بآلمهثدٍين4 

إليه.دعوا هيما 

العرسإن؛مع التسامح ٤" 

علىلحملهم كوسيلة أناس صد الحرب لشن هذا مثل لدين مجال هناك هل 
كالرثيسشخص لقتلهم. قؤيا سببا هناك ولكن لات قائل يقول ربما اعتناقه؟ 

مردودالاعتقاد هذا ا. ااحقيقةُ قبول رفضوا لأنهم قال؛ كلينتون السابق الأمؤيكش 
ثلسبببمن 

معالتعامل —قذ نهجه عن يختلف العنقيان مع التعامل -قن الإسلام لهج أن أولأت 
باطل.الحقيقة _ةن هو الله أوامر مع يتعارض معتقد فكل العنقيان. هده أصحاب 

بيلالسابق الأمريكي الرسس أشار ؛ ٠٠٢ ٠ ١ نوفمبر ٧ _؛قت تاون جورج بجامعة القاه خملساب _ق ( ١ ] 

تشاركهمأن إما فإنك الحقيقة يملكون أنهم يعتقدون ءإنهم بقوله•' المسلمبمن بعض إر كلينتون 
مبتدع،قانت توافقهم ولم مسلما ء^نت ؤإن د^اافر• فانك مسلما تيكن لم فإذا أولا• الحقيقة هده 

للعملأمها مع ذهبت عمرها من السادسة سقن طفلة كنعت ولو حتى مشروع هدف الحالين .هن ؤانك 
الديناس النأولنك هم الجتمع أن يعتقدون إلهم سبتمبر. ١ ١ .هن العالمي التجارة مركز -هن 

■غيرهأو كان أصّوليا مسلم أي أعرفا لا 1ا. واحدا نيا ويلبسيون واحد بنمطل يتممرفون يتشابهون، 
الطريقة.بهده )فيعر 



بعوص- •حأشراص - .مالأته - _>؛، إدديسا جسوشيخ 

الخسى.يدعون ولكن يقتلون لا العنقيان هده أتباع ولكن 
اليخصنولأن احتياري أمر فهدا مسملما د^ودك أن قد الأسملأم ولأن ٠ يانيا 
قاساوفاته، من ساعات قبيل حتى حياته من وقت أي بإ الاحتيار لمدا يلجأ أن يمكن 

ماإذا قتله عدم علينا يجب ولذا الاحتيار• لأذا ما شخمل قبول من نبأس لا أن يجب 
أولتعديب سببا أبرا يضن لم الإسلام رفض فمجرد مسلم. غير يكون أن الأن أختار 

ببمنعاشوا قد والنحيارى اليهود آلاف أن حقيقة هدا على وأكبرشاهد شخيس. أي قتل 
المسيلميمنسيامح يلكن ولم الإسلامي، العالم أرحاء من مختلفة أماد^ن المسملمين 

بدلك.أوصاهم قد دينهم لأن ولكن الإنسان، لحقوق العالي الإعلان بسبب معهم 
ؤينكحواالد^تاب أتوا الأين طعام من يأطلوا أن للمسلمين يسمح لدين فيكيف 

وجدوهم؟أينما بقتلهم نفسه الوقت ؤ يأمرهم أن نسامم، 

التورطينأولثك بين تجد لن فإنك المسلمين أذهان —ئ راسخة الحقيقة هده لأن ونظرا 

دائماإنهم مسلمين. غير أنهم إل يرجع مم قلته سبب أن يزعم من المسلمين غير تل قق 
قتليستهدفون لا أنهم حقيقة يوضد وهدا هده. أفعالهم لتبرير أخرى أسبابا يذكرون 

عشواء.خبط هكد.ا المسلمثن غير 

الأخلاق:ه-دين 

حغٍياج)لدين وحهك ؤفأ3،و الفطرة دين بأنه الإسلامي الدين الكريم القرآن وصف 
قصآمحز آذث ذ'بم ألإ لفق تبمءير لا قمحاج آث>، في الق آس فيث 

بصورةيتكون اليشرية عند الفطري الأمر هدا (. ٣٠]١^٣: يعنموزه لأ ادفترآلاأأي 
—أيضا ~ الأمر وهدا يعبد. أن يجب الذي هو وحده الله أن بحقيقة إقرارهم من أساسية 
الجماليوالحس الأخلاقية والقيم كالعقلانية اليشرية عند حسن هو ما بضل مرتبحل 

إنسانيةأيكثر كان لله، عبادته —قت إخلامعا أكثر الشخمن ضان فكلما وهكذا. 

ثأساس الأخلاقية فالقيم وأخلاقية. عقلانية بضل التحيرف عليه السهل من أنه ووحد 
بالعهدوالوفاء الحق وقول العدل مثل راقية أخلاقية بقيم يامر والإسلام الإسلام، دين 

المبادئهذه يطيقوا لكي للناس الطريق كذلك وسهل والتراحم، المحتاجين ومساعدة 



ثتثثثثثت^ثث^^^ةثممممثثأثسمم1تءتوةئإ اس إش و1ووعو3 1ملآّلأست لت ٥٥١
أن~ إذن ~ ~عجب فلا الأخلاقي، بالملوك التممسك من ^٧^٥ الذي القلبي الوانع بتمؤيت 

ازسلتئلك-رلأرحمة بأنه وجل عز الله وصشه قد الدين هدا لتبليغ أرسل من يعممون 
سئمالا ~ هذه الأخلاقية البادئ عن الانحراف ؤإن ١[،  ٠٧: tL_Vl]والع؛أنيوكبخه ؤخمة 

فإنولهذا العادلة. غير والحروب للنزاعات يلجوون الناس يجعل الذي هو " العدل 

قم'ءث محِث؛اثوأ/توأ >ظ.يا البادئ• بهذه ايطلق الالتزام على يحض الإسلام 
با؛ذدئهعوازب آغدثوا ثندلوآج ١^٠ دوءٍعرا ضنا)؛ يجرعثطم زلا ر1وقتط ثتوآ« 

لاسة:اّأ.

العدلأن يعني |إهذا ت بقوله الأية هذه على المشهوؤين القرآن مفسيري أحد علق وقد 
أ.حالأأ كل ق أحد كل مع أحد كل على واجب 

سرب<اثلجوء اسياب 
الناسجعل بينها من لمن لأسباب ولكن نعم.. للعرب؟ معممان الإسلام دين -ق هل 

ليعيثنمحاربتهم تجنب من فهناك كامل. غير عالم _قن نعيش إننا الإسلام. يعتنقون 

بالظلمتتسم أفعال إل يلجوون من هم محاربتهم ينبغي الدين هؤلاء سلام. ث غيرهم 
الحربشن التي والإجحاف الظلم وأعمال الإسلام. ف للحرب مسؤغ وذلك ، والجور 

تمثل أشكال عدة تاخذ الأعمال هده مرتضيي على 
كدين.الإسلام يختارون الذين أولئك باصطهاد الخلحلة _قن هم من قيام ١( 
ديارها.من الفئة هذه طرد ٢( 

نهبأو ديارهم احتلال بهدفا المسلمبمن( غير أو المملمتن رمن فئة على الحرب شن ٣( 

استعبادهم.أو ترواتهم 
ولكنالجرائم، هذه مثل مرتضبي صد الحرب شن عدالة ث يشكك أحد ولا 

منحال باي يكن لم للخرب باللجوء الإسلامي الأمر فإن الحالات هذه مثل ف وحتى 
نشرأى ~ الإسلام بأهداف التزمت ما إذا شرعية تكون الحرب فهذه مطلقا. الأحوال 

المائدة.سورة من ]٨[ كثيرللأية اض تفسير نفلر: ا ا



ضصاعص.صص-ساسم-سشرص-سمص

سييةأم حسنة ما حرب شن عواقب يكالت ما وإذا العالم• ا هي• الشرف من والحل• الخير 
الأخلاقيالنطق هذ^ا وبسبب الوقت• ذلك ف والملابسات الفليوف على يتوقف أمر فهال.ا 
للظؤوفوفقا مغتلفة بطرق أعل.ائهم مع بالتعامل فه النبي عهد ف السالمون أمر 

•المختلفة 

ئضأعال.ائهم ضد اللفظي الجهاد على Jقت۵دروا بان أميوا البداية ففي 
•[ ٥٢]الفرقان: ٠^^١^ جهادا يم ؤجئينعم ألخكئفرهمك 

هوالأساس معناه ولكن العس،كرية بالقوة يكون الجهاد أن رغم أنه يوضح وهل•؛ 
أنهوهى آنفا ذكرناها الض الحقيقة ْع يسمم وهدا والجدال والحجة اJكلمة جهاد 

مسلما.الشخص يكون غيرمح دون فقط بالاخيار 

لممحل ألذئن ثرjJ ؤأل»نّ النفس عن الدفاع عند حتى أيديهم يكفوا أن أيضا أمروا 
-محشونبجم زيق ^١ ٣ أوي ذ;\.و\ أص ؤأنوأ أن،وبجم محوا 

لولآأ>تتآإثمها"كال يزكيف رقا اسأ}أثئ ألثاّنمحة 
•[ ٧٧]النسا،: فيلاه ئْلالنون ولا أتق لنن حض فلا آليتا تبغ ئل همبمت 

أولتكسلطان تحت يعيشون وكانوا قليلا ضان عاددهم أن هد.ا وراء الرئيس والسبب 

•التامة الإبادة إر بهم تنتهي سوف المسلحة للمقاومة محاولة فأي يضطهدونهم• الدين 
منبإشارة — بعضهم فهاجر آمنة• أماكن إر بايجرة لبم سمح الاضطهاد ولتجنب 

بمللملا )ملك فه؛؛ النبي كلمات حسب ~ هناك حيث الحبشة إل في~ النبي 
•ادل•ينة إر فه— النبي وفيهم ~ جميعأ ه-اجروا وبعدها احد( عنده 

سبقالسماح هذا وأسباب بالقتال يم سمح أرضهم ل|م وأصبحت استقروا أن وبعد 

محرمزلمدمحث@عق محإنآس ْللنوأج باتهم بمظوينف للذئن قبل توضيحهامن 
تشبجمآلئاّزا آئي ينع ولولا آس رثنا ئموإوا إلاأن حي بعم ديقرمم بن احرجوا آلذئن 

ؤل؛غصررتْقثتا آئي ٣ ب ثد.ْقن ومتحد وصلوت و؛وئع صوبع يتنمزلدنف 
٤[.-٠ ٣٩لاJمحج: عرينه لفوكن آلله رنته يخصم من آلله 



ثثثثثث؛أثثث؛;ثثأ؟؛:أ؛ئثئئ؛؛ثثثثئث؛ثتثثئثثثثأثئسسأئإإنج الله إلى والدعوت الإسلأست اممقايت 
إلاعليهم ولكن يقاتلونهم الذين يقاتلوا أن أمؤوا بل فقحل لبم يسمح لم وبعدها 

آشثدضكيحب ق* ء رين نغتدواج يقطوتممزولا الذين يؤ سيل ؤ، يعتدوا• 
\وذقليجمن أشد ؤأنفئثه حيثأ-م-مكلمج من واحرحويم يقمئموب يث ح .
-١٩•لالبقرْ: ذ\قؤهوبه فتلوكم فإن فيه يثتتلوكم حى آلواب آثتجد 'بمن' ممطوعم ولا 

أوكندءوْفم وهم ألإحووأ بإحراج دهمموأ أنمنئهز ^؛؟}١ قذى محلدث ^ألأ ؛' ١٩١
ءقا؛ةهيقطلوتكم طنا كآفة آلنشلآقإرك> ؤؤقيلوأ ؛، ١٣لامبة؛ اقثذئهتنه موج 

[.٢٦]التوبة: 

فتنة.على تنطوي أفعالا يرتكبون الأين جميع يقاتلوا أن أمؤوا وأخيرا 

١[. ٩٢]1^؛: آذين  oJZjفثتآ ذمح0 لا حى 
عندماكان الأمر هذا إن بقوله؛ الأية هذه همحي البي اممحاب، أحد ضر وقد 
هلاكبيرا عددهم أصبح عندما ولكن للفتنة، معرضن العدد قليلي السلمون كان 

أ.الفت؛وةأ هده لثل وجود 

ألموميينمن طآيلهثان ؤ3آ0 البناة. لميين صد حتى شنها ينبغى العادلة فالحرب 

إنصء حى محتج، ققتلداأمح، آلأحرئ عن، بعتل'ءنيتا قإ0 ببجنا قاصبحوأ آئثظوأ 
أونعسهئهتحلم، •'آق، رن وامسظوا ي1وعنل سيما قأْتبحوأ ؛^، liفزن ج آس رم 

٩(.]السران؛ 

ينبغىشروط فهناك وفعالة تماما عادلة العتدين ضد الحروب تكون ولكي 
;JحقJمها 

القوةإن إذ المائية، بالقوة يتمتعون الحروب هذه يشنون الدين المسلمون يكون أن )أ( 

الجورأعمال يرتكبون الدين النفر أولياض إر إشارة و—ق تضفي. لا وحدها المعنوية 

الأنفال.سورة من ٣[  ٩١للأية كثير ابن تفسير ( ١] 



بحوله- عحاضراته — •مالأته — سيرته إيردص| ثيخ حعمر تث؛ثةةةة؛تة؛إلأ^^^أ؛مة؛مة؛ةةثثقة؛؛؛ة؛؛ث؛؛ثقعث 
آنثطعئمما لهم ؤذاجد3ا' لمواجهتهم العدة يأخذوا بأن للمسانمتي القرآن أشار والبغي، 

الدمحيمز بن ؤءاحرئن دعنوًفم عذوآم .أ رعئوث آلغل يناط وبت ئوم بن 
 _Tأوأةلئإبه ثظموثهم •.n

وذلكالسلمية بالملرق ال،ثأد^لة لحل ومخلصة دك؛ير0 جهود بذل يجب )ب( 

عدميدركون جعلهم ومحاولة جماعة أو حكومة أكانت سواء السوي مع بالتفاوص 
الحرب.نثيبت ما إذا عليهم وخيمة تكون سوف العواف وأن أفعالمم أخلاقية 

فقط.القاتلبن اسهاداف )ح( 

البشر.لحياة مفيد شيء أي أو والحيوانات والمزارع بالآراضى الضرر الحاق عدم )د( 
اعتباراتتحوطها لنوانخ أو دنيوية مضاسبا أجل من للحرب اللجوء عدم )هد( 

•ارية عتم،ا

للسلم.العل.و يجنح أن بمجرد الحرب إيقاف يجب، )و( 

هي— البناة من حتى ~ الملام اتفاقيات تكون أن ينبغي فإنه الأحوال، بحممب )ز( 
الأفضل.الخيار 

السلأُ!4|عاهدات 

معمماهدات وسلم- عليه الاه -ميلي النبي عقد رسالته إبلاغ  '4rلنهجه مواصلة 
رئيسبصفته به قام ما أول وكان دعوته. وتقبل كتجيا لم التي الجموعات بعض 

ذلكواعقب، أنداك، اللونية _ق اشمتوهلنبمن اليهود مع معاهدة توقيع — المدنية الدولة 
مختلفة.عربية ومجموعات قبائل مع المياهدات من عري بتوقيع 

صلىالغبي ببن الحديبية بصلح عرفت، التي هي المليمة المداهد.ات هده أهم ولكن 
اك.اءاكلمين ناصبوا الأين مكة _قت قومه من الألداء وأعال٠ائاء وسلم عليه الل،، 

بصورةيثبت هنا الحيلح ^ا تناول ولعل صدهم. شمواء حروب -A ودخلوا وعذبوهم 
الملم.سبل هي الإسلام لنفر الميل أففمل أن من إليه ذهبنا ما واضعة 

عليهنزل الميلح هذ.ا توقيع بعد المدينة إلى عودته ، J،a A^£3-هتي النبي( كان فبينما 
١[.لالفتح: سيماه قتحئا تعالى: قوله 



ثثثئت؛ثثإأث؛صهئء؛ثثثث1أمم1ثسسئممثهج اس إش ُاسعوت الإسلأست ارتت1،وت 
والدي)نمم -ههز؛ الن؛ي رد كان الله؟ رسول يا هذا فتح أو أحدهم؛ سأل وعندما 

لفتح(.انه بيده نفسي 
؟هدا الفتح من نوع وأي الرجل؟ هدا سال لماذا 

المسلمونجاء لقد بالسبة غيرعادلة تبدو المعلمح نصّوص لأنه الرجل سال 
حق~ !سحيقة عضعور مند ممائد٠ ظلت الش التقاليد حميب وهى العمرة لأداء 

رغملأم التحير من نوعا العمرة لمده السلمتي أداء ث رأت ^_،L ولكن الناس. لظل 
لضنللقتال. نية أي لديهم وليس حالحية دينية نيتهم أن مرارا النبي تاكيدات 

العام_قن يعودوا أن عليهم وأن العام ذلك مقت العمرة المسلمون يؤدي إلا على أصرت قؤيشا 
سنوات.عشر لمدة اعتداء عدم معاهدة ووقع ة؛قي النبي وامق معينة• بشروط يليه الدي 

إلىإعادته تجب المدينة إر مكة من مسلم فر إذا إنه يقول نصا تحوي المعاهدة ولكن 
المدينة.إلى يعاد فلا ميش إلى المدينة ْس مسلم ذهب إذا أما مد^ة، 
النصرهدا؟من نؤع أي 

فلماؤإعرائس، ضفر هناك يكون حرب هناك تكون عندما فقد ة الإحالة هي هده 
الحديثه فتفاوضوا والتقوا بعضا، بعضهم الناس أمن الحرب ووضعت المدنة كانت 

_قتدخلوا الدين عدد كان ولقد فيه• دخل إلا بعقل بالإسلام أحل يكلم فلم والنازلة، 
اعتنقواالثن عدد من أكثر أو مسماؤيا المعاهدة هده من الأولثن ال٠اضلتي خلال الإسلام 
^٠٤^^النبي حاء فعندما بعد، فيما ثبت حقيقة وهده . حقيقة وهده قبل. من الإسلام 

بعدمكة لفتح ذهب عندما لضنه المسلمين، من وأربعمائة ألف معه ط.ان الحديبية إلى 
/مسلمر آلاف عشرة معه كان التاريخ ذلك من عامين 

الذهابأو قبوله من خائفا ضان ولكنه الإسلام مقت يرغب ممن الكثير وحد لقد 
دين_هن الناس دخول _قن رئيسة بصورة النمير تمثل لقد . الحرب حالة بسبب المدينة إر 

ال١دفإن إذ ، أونصمراقنعا يسمى أن الإسلام تعاليم مع يتسق طبيعي لأمر إنه الإسلام. 

الجهاد.ث الشؤوط كتاب ~ الباري فتح ~ حجر ابن )١( 
السابق.المصدر )٢( 

السابق.المصدر )٣( 



بموته- صسمإدس.صته-سالأت4-سثراته ثثتتثئثثتصوكاتئثمم1هثإثتتتتتثتثثتثثثت 
للعربنلجأ إننا تعذيبهم■ أو قتلهم وليص الله دين إر الناس دعوة هو للمساسمن الرئيس 

الوحيدالعلؤيق هي تكون عندما ولكن الإسلام يعتنقون الناس لجعل كوسيلة ليس 
وحورهم.عدوانهم لإيقاف 

أوالمعاهدة بهذه المتعلقة المبادرة اتخذ من هو هه النيئ أن نذكر أن المهم ومن 
مكةإلى المسلمين يحول قبل لمقابلته حاء الذي فريأس ^^؛؛١ النبي ■خاْلب فقد الحيلح■ 
رسولمن وهللب ميش( )يا يردد النبي كان مصلحتهم من الملام أن إقناعه محاولا 

العرب؟سائر وبين بيتي خلوا لو عليهم ماذا ايكلتهم، قد الحرب )أن إبلاغها: قريش 
وافيون،وهم الإسلام _ق لحلوا عليهم الله اظهرني إن أرادوا، الذي كان أصابوني فإن 
قوة(.ؤيهم قاتلوا بغعلوا لم ؤإن 

السلمي!اثتعايس 

المعتقداتمختلف من الناس نرى فاليوم المابقة. الأزمان عن يختلف زمن ِق إننا 
قرية_قن حنب إلى جنبا بالعيس ملزمين أنفسهم يجدون والأعراف والألوان والجنميات 

بهعالم نفسه الوقت ث لكنه البعض. مع بعضهم هيالحهم ترتبط حيث كونية 
لليشرهائلا حرابا تحدث أن يمكن التي التقليدية بالأسلحة يعرف مما هائلة ضميات 

الشاملالدمار أسلحة من بمحزون مليء عالم وهو الأرض. هذه على الحياة ومقومات 
كلها.الإلمانية على للقضاء وحدها المتحدة الولايات _ةن منها موجود هو ما يضفى 

بسلامبالعيش القبول غير ~ المروعة النتيجة هذه لتفادي — للبشر مناص لا أنه ويبدو 
العالمسكان رغبة مجرد يكفي ولا بينهم- الخلافات كانت مهما البعض مع بعضهم 

^ابصون تقوم دولية مزسسعات إر الحاجة من يمنذوا أن عليهم بل الملمى التعايش _قن 

هذهتعمل لن بدونها التي الأخلاقية بالمبادئ الالتزام ذلك ض أكثر عليهم لضن الملام. 
جيدة.بصورة المؤسات 

هذاأن تعي أن العفلمى الدول وعلى العدل. على الدولية المنفلمات تقوم أن ينبغي ١، 
تكونحتى بها الإقرار يجب مصلحة وهي شعوبها مصلحة _ق هو النهاية _قن العدل 

ستخدمأن عفلمى دولة لأية يمكن المادية. مصالحهم من ليم بالنسبة أهمية أكثر 
أنالادعاء ذلك تيير وأن الضعيفة الدول وإحضاع لقهر والعسكرية الاقتمعادية قوتها 
هذابين أحلافي فرق أدنى يوجد لا أنه الأمر وحقيقة القومية. لميسالحها حماية ذلك 



iiittttiiiiiممأثتثثثثإ؛ثأثثثأأثثأتثإ!ثثث؛لأإثثثثثثأثأثهج اوتتاهتألإسلأستياسمتاشس 
تحسينبذؤيمة آخر شخمى ممتلكات بسلب قام شخص به يقول الذي وذاك المنطق 
المعيشي.وضعه 

لصونكوسيلة وظيفتها — المتعدة الأمم مثل — الدولية المؤسسات تفقد سوف ٢( 
هوهذا وللأسف لكن انمقلمى. الدول أيدي ي أداة أصيحت ما إذا العالمي السلم 

الأيالوضع ولكنه الضعيفة الدول ارتضته الأي الوضع هو هذا وليس الأن. الوضع 
نفلروجهات هيمنة إن به. يتباهون فهم ذلك من أكثر بل العفلمى. الدول ممثلو اراده 

فرسيسم ١٩٩٢العام ث عنه عبر قد المتحدة الأمم هيئة يخص فيما العفلمى الدول 
الرئيسينمن كل إدارة فترة -4، الأمليكيةالخارجية وزارة -ق عمل الذي ~ فوضؤياما 

أداةهي المتع،-ة الأمم أن ذكر عتلما — الأب بوش وجورج ;يجاز رونالد السابقين 
التيالرئيسة الألية تكون يكون ربما وحقا المتحدة للولايات الأحادية السياسة لخدمة 
المستقبلق هزه الأحادية المياسة تطبيق بها يمعكن 

مصالحةعن والدفاع أوضاعه على الحفاظ محاولة _قت يستمر وسوف يحاول الغرب 

التيالدولي( )المجتمع عبارة أصبحت لشد الدولي(. )المجتمع مصالح تمثل أنها بحجة 
لكلالمرعية يمنح الذي الململف الاسم نفسها _ق الحر( )العالم عبارة محل حلت 

الغربيةالقوى وسائر الأمريكية ة ي. التحالولايات مصمالح عن المعيرة الأعمال 
الأخرى^.

الضمانهو — العا-الة الخمموص وجه وعلى ~ الأخلاقية بالمبادئ الالتزام إن ٣( 
إلىبحاحة أنها ترى لن الضعيفة الدول إن الخامل. الدمار أسلحة انتشار ضل الوحيل. 
وسيادتهابقاءها يعرض لن امتلاكها عدم أن شعرت ما إذا الأسلحة هذه امتلاك 

أيعثرأشياء على الأسلحة هذه على ينفق ما إنفاق الحذ^.مة من أن وسترى للخهلر، 
منها.أهمية 

وشركاههولت هنري العالم على الميمنة أمؤيكا محاولة البقاء أو الميمنة — تشوميهسكى نعوم )١( 
م■٢ ٣■ ~ ~ذيويورك 

ذيويور.كتشوستون' — العالمي تشكيل وإعادة الحضارات -صد.ام هينتنجتون صعئؤيل )٢( 
ا\'ا'،صأااا.



ب«ءوامم- «حأصرامم — 4قالأمم — جعتوشيخإدريساسرتع ةمثثثثتة1ثةلق^^أةقةةةقةة؛؛؛؛ث؛؛ةةةثممةةةة: 
هدهامتلأد^ها عدم بسبب للاذلأل بتعرضها الدول هده شعرت ما إذا ولكن 

العاهداتعن النفلر وبغيض تمنها كان مهما لامتلاكها جاهدة تعمل فسوفا الأسلحة 

الشأن.هدا مقت وقعتها الش 

بضزقالدفو-ممين الءكثيرين هناك أن يتدكروا أن عليهم ^-^ ٠٥٢١١بنزعة المدفوعون ٤( 

لديه.مما أقوى دافع وهي كرامتهم وصون حماية 
شعوبهم.كرامة أجل من بحياتهم يصحوا أن يمكن فالضثيرون 

قوةيمتلاطون الدين أولثلثا تكبح أن يمكن الش وحدها الأحلاقية القيم ليست ٥( 
_مححدث الذي التطور وبفضل جائرة. بحيورة استخدامها عدم عن هائلة عساضرية 

أسلحةتمتلك مجموعات أو أفرادا قريJا نرى أن يمطن وصناعتها الأسلحة 
إليها.الوصول الصعوبة من وليس شامل دمار دان ولكنها الحجم صغيرة 

تستغلهايكمنار الأحرى الدولية والمؤسأ،دات المتحدة الأمم استخدام يئبضي لا ٦( 
منظمةأعضاء إن غيرها. أو ~ العلمانية القيم وبخاصة ~ قيمها لفرض العفلمى الدول 

والمعتقدات،والقيم الثقافات لمختك بل فحسسا، البلدان لمختلفا ينتمون لا المتحدة الأمم 
فانهالمشعكلأت مواجهة على ؤيتعاونوا واحدة مظلة تحت الناسي هؤلاء يجتمع ولد^ى 

للوسائليلجووا وأن الجوهرية الاختلافات بهده يعتمفوا أن لهم جدا الضروري من 
يأتيالأسوأ أو للأفضل يكان سواء الثقامقن التغيير إن الحلافات. هده لحل السليمة 

الثقا—قنالتغيير لأحداث المتحدة الأمم هيئة مثل منفلمة استخدم ؤإن واختياريا. JدرJ٠جيا 
علىالدول يشجع وبالتالي المنظمة، لآد.ه الاحترام عدم من نوعا يولد سوفا للشعوب 

الدينالغرب مقت الضثيرJن هناك أن المؤسف لمن وإن4 قراراتها. إلى الالتفاف عدم 

إنهمعصمؤية. حياة ينشد من أذ^ل الأمغش الأسلوب هو حياتهم أسلوب أن يعتقدون 
يقسرواوأن هم، احتاروه الدى السياسي النظام يختاروا أن الآخرين من يريدون ببساطة 

العلاقةهي الحنستي بين العلاقات تكون وأن اكين، بها يفسرون التي بالدلريقة ١كين 
الولاياتمثل ~ دولة تعتبرها طريقة بآية التحيرف عن يمتنعوا وأن مجتمعاتهم مقت السائدة 

القومية.مضعالحها تخدم لا ~ المتحدة 



تتتثثتئثتثئأ:ثثإئثثثثثممثتءثثثثثثثثتئتثتث::أثئ!ئأممثئأث؛وز[ اس الى داليعوت الإسلأست الثتاهت 
والإرهابالإسلام 

الكرمة(.الأسلاميمقمكة العالم قدمتلؤتعررابْلة )ؤدقة 
جهدمن حكوماتهم تبذله بما والناضرJن الكتاب بعض يكتف لم 

هجوممن حدث ما غليلهم يؤوي ولم اسبنمبروسابهم، ١ بعملية قاموا من عن للبحث 

لذلكالجيرية الفLكرية بالأسياب يسمونه عما يبحثون بدأوا بل أفغاستان، على شرس 
التعاليمحج نمكمن أنها بعضهم فادعى ، الإرهاب صمة عليه أهللقت الدى الحدث 

بالوهابية.يسمى ما سئما ولا i الإسلامية 

آمران؛الزعم هدا بمللأن على يدل 
الغرب،كراهية أن الغربياتي الكتاب من اليمضن بعض ذكر اولأما؛كما 

فيهيشاركهم أمر هو بل ، الإسلامية الجماعات بعض على قاصرا ليس عليه والاعتداء 

نوعأإن تايمز: نيؤيورك بجؤيدة له مقال ه أحدهم يقول أخرى حضارات أمعحاب 
.ذلك عن بدلا . ضان بالإسلأميان الأن نربهله الذي العنيف، الجريء الاعتداء 

ليسواوالسلمون يقول ثم والسن وكونيا اليابان مثل بأماضن ضون منذ مرتب۵ل١ 
الأنتحاريةاا.للتكتيضات محتضرين 

إرهابيعمل بأول قامت، أصيلة نصرانية أمؤيضية جماعات بأن بعضهم ؤيذكرهم 

التحية.الولايات على يكبير 

والإحرام،والعدوان بالخللم يربطه صحيحا تعريفا الإرهاب يعرفا ح؛ن أنه وثانيهما؛ 
سنبثن.كما عنه شيء أبعاو الإسلام فان 

يتفقلا غامضة كلمة الحديث، استعمايا حة الإرهاب يظلمة أن المثاكاة لكن 

ومناقشتهإ،الإرهاب تعريف١ت بعض باستعراض إذن فلنبدأ ليا. محدد معنى على الناس 

عليها.الإسلامي الفهوم فضل وبيان 
الإلهاب!دعريمأا 

يصعبأمر بحلبيعته الإرهاب إن الإرهاب: بدراسة معنية أمؤيلكية جماعة تقول 

فالثلواحد. تعريذ_ا على تتفق أن تسننملع لم التحدة الولايات حكومة حتى 
أحر.شخص عند الحرية أجل من مناضل هو شخص عند الإرهابي إن يقول السائر 



أعمامم- -حالاص-«ح1شراص جسرشهخإدروسأسرتع „طلقزأو»»ثث»ثإأإإإإإإإإإ!ثث؛ثإثإ: 
ءالعنف اممتسال ت بأنه الإرهاب الأمرييكية الإلدكتروJية  Enc3rt،iموسوعة تعرف 

يستهدفمعينس. أناس الدعر؛yj( من جو إحداث أجل من العنف، باستعمال التهديد أو 
أوسياسية، أحزاب أو حكومات، أو دينية، أو إئنية مجموعات الإرهابي العنف 

•إعلامعة ان أومؤسسيسرد^ات، 

قصدعن وام عنف بأJهت الإرهاب فيعرف الأمرذ^ي الذ^ونغرس أما 
عيرجماعة عملاء أو وطنية، منفلمات به تستهدف سياسية وبدوافع وترو 

مشاهدينأو مسضعثن على التLJير الغالب، _قن منه يقصد محاربة 
أو- استعمان ت إنه الإرهاب عن فتقول  F.B.I,الفدرالية التتحقيقات ويعالة وأما 
إجبارأو لتخؤيف ممتاك.ات أو أشخاص صد للعننا مشروع غير - باستعمال التهديد 

اجتماعية.أو سياسية أهداف لتحقيق بعضهم او د^لهم الدفن أو حيكومة 
الأصلياللغوي للمعنى ساسيها أو سيانها هو أسياسر حلل د^اها التعريفات هده ثن 

والعربية.الإJجايررة الد^،اإمتان عليه تتفق معنى وهو للد^لمة 

العنفاستعمال تعني  tenorكلمة إن الإنجLيرية اللغة قواميس أحد لنا يقول 
حرضةإن تقول بجملة مثلا الاستعمال هدا على يعطينا ثم سياسية أعراض لتحقيق 
يكونقد إذن فالإرهاب الاحتلال. قوات صد  terrorالعنف( من حمالة بدأت القاومة 

القرآنسقت الكلمة اسنعميثا الشروع المحمود المعنى وبهد.ا ومحمودا. مشؤوعا أمرا 

يججوتآمحو نياط وبن لوم بن آتظغتم تا لهم تعار؛ قال الكئيم• 
٦[.• T_ غءص' لا دؤنيئل من ؤءاحرثن وعدوهفم •_jT_ يم 

محمودمعنى على ندل فد والحرب القتال ككلمات إذن هى الإرهاب فكلمة 

فلكيوعليه الحرب أو القتل أو الإرهاب نوع بحسب مذموم معنى على تدل قد كما 

بدفلا الأن، يشيع بدأ الذي الاستعمال ئ - توليه أن ليا يراد الذي المذموم المعنى تودي 
الإنه لامسلم؛ن. سئما ولا لازم أمر هذا الظالم. أو العدواني مثل بوصيف تقييدها من 

علىدل قد ربنا كتاب دام ما المدموم المعنى ؤهن الإرهاب كلمة تحمير أن أبدا يجوز 
محمود.بمعنى تستعمل أن يمكن أنها 

وآنداكالعدواني. الإرهاب بأنه للارهاب الأموم المعنى نقيد أن فأقترح أعود لدلك 
أنهفيبدو اصطلاحيا التعريف( تجعل التي النيادات أما واضحا• الأساس معناه سيكون 



ثث1ثت؛ثثتتث؛ثتثئثثثثثممتثثثثتثثثئممسثممئئوج افه اش واثدعوت املآسلأست 
•4،الإرهاب دارسى بعض بقول كما قلنا إذا سئما ولا عليها، الاتفاق الصعب من ليس 

منها.الغاية باختلاف تختلف الاصطلاحية التعريفات إن اكتدة الولايات 

الاستخباراتود^الة وتاJريئا العالم، هت الارهابية العمليات إ.حصعاء منه يقمعد الذ^ووغرس 

مشروعايعد فيما اختلاف هنالك سيبقى نعم اكتدة. الولايات على المعتدين تتبع منه يقحسد 
يمكنأمور وهي وفلسفاتهم، وأديانهم الناس إلى؛مافات يرجع أمر هدا لضن يعد. لا وما 
اكىما للعالم نبثن أن ملأ4لمان باعتبارنا إذن ف٠ه٠تنا راشد. عقلاني حوار فيها يدوو أن 

العدوان.هد.ا شر الناس نقى وكيف ، عدوانيا إرهابا ^٥ 

يصيراْطلاحا:ضي اللغوي المعنى إل إضافتها من بد لا الش العناصر من 
إلاالدولة إرهاب عن أحيانا يتكلمون الناس أن ومع بالإرهاب ؛ القا_rjنوع تحد.ياو 

بهتقوم ما هو الاصحللاحى المعنى ين بالارهاب المقمعود أن على إحماع شبه هنالك 
حكومات.لا وجماعات منهلمات 

معنىيحصر أن البعض يرى فبينما اختلاف هدا ؤق بالعنف. يقصدون من تحديد 
بعضهميرى غيرعسسضرية جماعات أو أهداف إميابة به يقحسل الذي العنف ين الإرهاب 

طله.لآذ<ا شاملا يكون أن 

اجتماعية.أو سياسية أهداف لتحقيق وسيلة يعونه وهو منه الغريس تحديد 

منهالإسلام موقف نتياتي أن الإرهاب لمفهوم الشرح هدا ضوء ؤق الأن نسمتطع 
الإلهاب:لبمشكلم الإسلامي اثعلاج 
وترؤيعهمالناس إرهاب عن شيء أبعد هو الإسلام إن التوفيق وبالله إذن فنتول 

عقاباأو له إيقافا أو عدوانهم على ردا يفعله إنما ببعضهم ذلك يفعل حما إنه وفتلهم. 
ذلكينعل.ى بل العاووانى الإرهاب بإدانة يكتفي لا الدين هدا وأن ارتكبوه. جرم على 
وعلاجاتنفليميا، وعلاجا علميا، نفسيا علاجا يعالجه فهو لعلاجه. وسائل وضع إر 

إصلاحيا.وعلاجا عقابيا، 

امملمي:التمسي العلاج 
مبعثهإنمّا وشرها خيره.ا الناس أعمال لأن وذلك الأساس العلاج هو النفسي العلاج 
البشريالخللم أنواع ضل يعالج فالإسلام وعلومهم. وقيمهم ومعتقداتهم تصوراتهم 

أهمهو والأي فيها، خير ضل أساس هو الذي تعالى بالله الإيمان إلى الناس بهداية 



اعيث4- -سالاص-ساشراص جسرسغإدص•سرص تثثثثثثثثممدكائأ؛مممم؛؛؛ثثئثئتثتثثثثث: 
سهلالإيمان حلاوة النفس ذاقت ما فإذا عليها• الناس الله فطر التي للفطرة مكون 

المنهاضواجتناب بالطاعات العمل عليها 

عنتنهى انميلأة إن الحيلأة وأهمها للإيمان، داعم أقوى هي الش العبادات تأتي ثم 
أد^برالله ولدد^ر والنيكر الفحساء 

لهتفصل الش الأوامر جاعله ووواهأه، القه أوامر لأسقبال هيكدا القلب نهيا ما فإذا 
هذهالمتمثل-4 الإلvى الأدى يجتنيها- كي الشر أعمل له وتفصل يأتيها الحيركي أعمال 

الإرهابشأن ذلك —قن بما الإنسانية الحياة شؤون من شأن لكل شامل والنواهي الأوامر 
كلمةلإعلاء خالصا والقتال. للإرهاب الشامل - جهادنا يكون بأن مأمورون فنحن والقتال 

يتجاوزهاؤإلأ تعار، الله يحبها الض الرذ؛بم القيم حدود  Atلذلك يكون وأن تعار، الله 
واتباعوالغدر، والغش والكذب والبغي الفللم من وجل عر الله يرضي لا فيما الوضع إر 

طيبا.إلا يقيل لا طيب ر تعا الله فإن للنفس، والانتقام الغضب أهواء 

ولاظد'ئ ولا آلتينآلخزام ولا نمزآش ف؛وأ لأ آلذنن؛انثوأ تمال؛ قال 
ولاهاصهنادواج حقم ^١ ورصوناج لم بن فصلا يبتغون آنست١^٢ ءآبنن ولا 

آنزعز ذةو\ذؤ\' ينثدوأ ان آلخرامّ آلنتجد عن صدوْفم أن قوم شقان ءرث5م 
٢[.لاالائ،وة: آتععابه قديد آس إن آس عز ساوئوأ وألئموئ 
كانوامن يغص يحملنيعم ولا ءأى ت الأية هده تفسير _قت كثير ابن الإمام قاله مما 

فيهمالله حكم تعتدوا أن على الحديبية عام وذلك الحرام السيجد عن صدوكم 
كلحق ِق العدل من به الله أمركم بما احكموا بل وعدوانا، ظلما منهم فتقتصوا 

ماالسالف بعض قال حال. كل مقن أحد كل •4، أحد كل على واجب العدل فإن أحد••• 
والآرضاأ.السماوات قامت به والعدل فيه. الله تطيع أن بمثل فيك الله عصى من عاملت 
تكتيكياموقفا ليس العدوان عدم وار العدل إل الداعي الإسلامي الوقف—ا حد 
وذلك;وطبيعته، الدين هذا أصل من نابع موقفا هو ؤإنما موقنا 

هوإنما . تعار الله رسل بها بعثح الض الحق أديان من كغيره - الدين هذا لأن أولا؛ 
ِقسعداء العبادة بهده يعيشوا وأن عبادته، إر وهدايتهم بريهم الناس تمريذ-ا إر دعوة 

الأحر،.الدار و4، ، الدنيا الحياة هذه 



ثثتثثثتثثثت^ممثثثئث11ثممثئإإإثثثثثممث1ثث؛ئنج اس إلى واتدعوت الإسلأست الثمافم 
أوأذى بإلحاق تهديد أو ترويع معه يجدى لا قلبي أمر الحقيقي الاهتداء لكن ت ئانيا 

بهجاء الدي الحق يعرفا أن - للهداية مستعدا كان لمن - معه يجدى الدي ؤإنما بقتل، 
قلبه.يستقينها معرفة وسلم عليه الله صلى الرسول 

.الكريم رسولنا فيهم بما - جميعا الله لرسل الأول المهمة يكانيتا وليلك ثالثا؛ 
عنهوالمجادلة بينا، تبليغا الحق هذا تبليغ هي بعدهم من الراشدين أتياعيجم ومهمة 

والدائمالأول الجهاد كان وعليه حوله• تثار شبهة كل ترهق التي والبراهتن بالحجج 
كبيراجهادا به وجاهدهم تعالى; قال بالقرآن. الجهاد هو 

قتلهأجر دونه عظيم أجر الحق هذا إل إنسان هداية ؤ للمتسبب ضان ولذا رابعا؛ 
هقسعد بن سهل ■حديث من البخاري روى مشروعا. القتل يكون حتى.حمن 

ائ،يمم، يديه على ببمثح رجلا غدا الرايه )لأغْلين خيبر•' يوم الثبي فاد قال؛ 
تكمال يرجوه كلهم فعدوا يعطى أيهم ليلثهم الثاس مبات ورمولة( اللمة ؤيميه ورسوله 

وجعU؛ يكى لم كأن فبرأ له ودعا عينيه في فبميى عينيه بميلي نقيئ• علي؟، رأين 
بأاداحبهمئئؤل حيى رسيك على )اتقد فمال؛ مثلثا يضويوا حئى أقاتلهم فمال؛ كأثتطاه 

حيرلكرجلا محك الله يهلءي لأن موالله عليهم يجب بما ؤايرحم الإسلام إل ادعهم ئم 
اثنم(.حمر لك يكوي أن مى 

حتىالكافر تألما أن منه يوحذ  ١٠الحديثا: هذا على معلقا الفتح -4، حجر ابن قال 

قتلهء.إر البائرة من أول يسلم 
الإسلام_قن والشكر والنفلو الاستماع إل أدعى حال السلم حال أن وبما حامساة 

تعال:قال الخرب. حال على الإسلام ست مفضلة فإنها يسلم لم من على يعرض حثن 

[.٦١لالأ'ذفال; أي غز وثوكلآ تا قاحنح للسلم حئحوأ 'ؤوإن 
بقولهالزهري يجيئنا لكان؟ فتح فأي قنعا. الخديبية مملح تعال الله وسمى 

القتالكان ا إنمالخديبية، فتح من أعظم كان قبله فتح الإسلام -4، فتح فما 
كلمالناس وأمن أوزارها، الحرب ووضعت ال٦دنة، كانت ولما الناس. التقى حيث 

يعقلبالإسلام أحد يطنم ولم والمنازعة، الخديث -هت وتفاوضواوالتقوا بعضا، بعضهم 
الإسلامضان-هن من مثل السنتين تينك -هن يحل ولقد فيه، يحل إلا المدة تلك -هن سيئا 

أطثرأو ذلك قبل 



بموص- ساشراته - سالاص - سرص إدييس• جسترشيخ ثإإأ:إإإإإإإو؛زاإإ»إإإإإإ»»إث»إ»إث»»»ثثثوث 
اختلطبينهم وقع الذي الأمن لأجل الناس فإن » الزهري: أ مؤيد حجر ابن قال 
علىويافنروهم القران، المشركان المس،لمون وأم،مع نكير، غير من ببعيس بعضعهم 

حفيةأ.إلا بذللف، عندهم يتكلمون لا ذللئ، قبل وكانوا امنين، جهرة الامملأم، 
خرج-قوميلم عليه الله مملى أنه عليه اؤيدل للزهري؛ مؤيدأ أيهنهأ هشام ابن وقال 
آلاف،.عشرة مكة.ق فتح إلى ستين بعد خرج ثم ' وأربعمائة ألف، _قن الحديبية 

منعدد ء^ثرة _قن أساما تمثل الفتح أن الثلاثة العلماء هؤلأء د^لأم من نمتثلمن 
المملح.بسهس، الأملأم ه دخلوا 

يدعوإذن فلماذا الأملأم خيار هى والموادعة والمهلح الملم ضان إذا سائل: يمهأل فد 
تلك،للمجاهدين ؤيجعل القتالى للجهاد يدعو إذن ولماذا الحربية القوة إعداد إلى 

أنيعلم الخلق خلق الذي تعالى الله إن يسير: الجواب، نعرفها؟ التي العالية الدرجات، 
ؤييذلبه المء،،تم،ه،اضين ؤيضره ليد^رهه إنه بل بالحق، بالذ^مر وذ^،مى لا بعحعهم 

وتحمىتحميه مائية قوة من إذن للحق بد لا انتشاره. لعدم وسعه 4ت ما أقصى 
وحتىبل المعتدين، لمحاربة شؤع إنما فالجهاد العدوان. هذا مثل من به المتمميكين 

م،،،المين.من البغاة لمحاربة 

يينمعهلا ما الحلقية الح،وابهل من اا،ث،روع القتال هذا لمثل حتى يميع الإسلام ككن 
ذللف،:من العادلة. بالحرب، يسميه لما الغربي الضضر 

يقتلونأو يقاتلون لا وأنهم عليهم، العدوان وعدم الأعداء مع حتى بالعدل الأمر ♦؛٠ 
اشمننممكمءعلى أو الحق، الدين على منهم المعتدي عدوان بسي،_، بل كفرهم بسبب، 

بهّ

عرمهوه.ما إذا قبوله إر والمارعة الملم قبول على المقاتلين تثمجيع •؛٠ 

الغدرعدم  ٠٠٠
اثتنصي:امملاج 

دينهمعن يدفعوا وأن وعدوهم، الله عدو يجاهدوا بأن مأمورون الملمين إن 
إذاشاره يؤتي ولا أفراد، بعض أو فرد به يستل لا جماعي عمل الجهاد لكن وأنفميهم. 

لذ.لاك،الكثير. الميء والعدة المد من يملكا قوي عدو جهاد سئما ولا فرديا عملا معار 

وهيومكانه زمانه تقرر الش فهي المعلمة الدولة مهمة الإسلام فهن الحرب، أمور ط.ان،ت، 



ثتثثثإ1ث:أث؛^^^ممث«تثتتئئئثث؛ئ1تثثإ1صممممئثهج ؛ش!_ الإ،لأست ،^ ١٥٥!
إمكاناتهاضوء ف الحالات، من حال كل -ق ومصالحه القتال مضار ترن التي 

جميعايهمهم القتال أمر لأن الناس استسارة بعد كله ذلك تفعل عدوها. ؤإميكانات 

الراشدونوالخلفاء وسلم عليه الله صلى الرسول يفعل كان هطدا حميعا. فيهم ؤيوئر 
معالتعاون _قن يشترْل ولا السلمتي. أمور ولاة من بعدهم أتى ممن كثير ئم بعده، من 

إنهبل صالحا، عائلا حاكما يكون أن الأمة عن نيابة الهمة هده يؤدي الذي الأمر ولي 
فاجرأ.كان ؤإن معه ليقاتل 

أوكانت برة إمارة من للناس بد )لا : قئ طالب أبى بن علي أمير وقال 
أنهالفاجرة فوائد من فيكر الفاجرة؟ بال فما عرفناها. قد اليرة هده ت قالوا فاجرة(. 
حتىيجوز بأنه الأحيرة السين سق يفتون صاروا إحواننا بعض لطن العدو، بها يجاهد 

ذلكجواز على يستدلون وهم الحطام. عن مستقلين الأعداء قتال يتولوا أن للأفراد 

التشابه.اتباع من يكون أن يوشك الذي الاستدلال عجائب من وهدا بضمير. أبى بقصة 

النصوصتقريره على تضافرت أمر مخالفة على دليلا واحدة حادئة توحد كيف إذ 

مقيدااستساء لا مطلقة قاعدة هدا لجعل حين وئيث العملية؟ والتطبيقات القوليه 

الأنه ٠ لى تعا الله بإذن ٠ يرى عنه الله رصي بضمير أبي قصة ق - المتأمل أن على بشروط؟ 
يقالكما الرسمية الناحية من يكن. لم بضمير فابو لتممؤينه. سيقت ما على فيها دليل 

لكافرهسلطة تحت ك.ان وإنما لسلطته، حاصعا ولا الإسلامي للمجتمع تابعا . اليوم 
-هتللدخول الله هداه الش المعسلمين بلاد إلى الانتقال وهو حقوقه من حق من منعته 

التحقفلما طلبه. إر أجابوه حتى وأتعبهم عليهم تمرد ذلك من منعوه فلما دينهم. 
الضهحيحفالاستدلال فعله. عن حكف هيه الرسول قيادة تحت ومعار السلم بالمجتمع 

ظلماتمنعهم د^افرة لدول تابعين حاله مثل _قت أفراد على يكون بضمير أبى بقضية 

بدولتهمالأذى إلحاق على قادرين أنفسهم ؤيرون المسلمين، بلاد إلى المجرة من وعدوانا 
بعضهميقول صررأ. المسلم بالمجتمع يلحق ولا لمم الاستجابة على يجبرها إلحاقا المعتدية 

إشارتهكانت ؤإن فعل ما يفعل أن بصير لأبي أشار الذي هو الرسول لطن 
أمرالأفراد يتولى أن جواز على دليلا أيضا هذا ليس-ؤت إنه ونقول مباشرة. عير بطريقة 
قدبحيير أبو كان إذا لأنه أمورها. ولاة —قت متمثلة المسلمة الجماعة عن مستقلين القتال 



بحوتع~ ~محاصراته مقالاته سيرته إدويسأ جعترثيخ ةثثت؛؛؛؛ة؛؛؛د^^^^إ؛؛ث؛؛؛ةة؛؛؛؛؛؛؛؛؛ثث؛ثة؛؛ث؛; 
منعملا يودى الذي لأن فرديا، أمرأ فعله يعد لم فقه الن؛ي من بإشارة فعل ما فعل 

عملاإذن يكون فلا عامة خطة ضمن عمله يكون الأمر ولي بأمر الجهاد أعمال 
بلدإر انتقل نقول إسلاميا. بلدنا -قن الحكم يضن لم إذا ماذا بعضهم يقول فرديا■ 

يقولكنت. حيثما له تابعا نفسك فعي. تستطع لم ؤإن إسلاميا، فيه الحكم يكون 

صحتإن هاjه نقول مسلم؟ حاكم كلها الأرض وجه على يكن لم إذا ماذا بعضهم 
علىمقدما يكون علاجها على فالعمل الكفار، قتال من أكبر مشكلة تكون 

دارهم.عقر ه السلمان غرا لعدو دفعا القتال كان إذا إلا اللهم القتال، 

اثحسي:العلاج 

لعلالاعتداء. على ومعاقبته اعتدائه إيقاف، على العتدى الارهابى إجبار به وأعني 
البغي.أهل عدوان هو الحديث الاصطلاحي بمعناه انم.وانى الارهاب، إلى مثال أقرب 

تقاتلأو إزالته، بغرض وتقاتله الثيرعى المسلم الحاكم على تخرج جماعة أيضا فهؤلاء 
ههي. مثل  'هالأيدي مضتو_قن نقف، لا بأن يأمرنا تعالى فالله المس<لماتي. من أخرى جماعة 

اللهصلى الله رسول لأمر امتثالا بغيها عن تضف، حتى الباغية الفئة نقاتل بل الحال 
قولهؤ تمار الله لنا فمملها التي وبالطريقة مفللوما أو ظالما أخاك انحسر وسلم عليه 
بينهما...فأصلحوا اقتتلوا المومنثن من طائفتان ؤإن 

الإصلاحي،العلاج 

الطوعيالكفر من تيثي،همه وعدم العدوان، مرتكد_، أمام الأمل باب فتح به وأعني، 
ؤإلأ، الحد يتجاوز لا عائلا العقاب يكون أن أوب-ا بامؤين: يكون وهذا عدوانه عن 

يعقبهبل المدلاف_،، نهاية العقاب يكون إلا وثانيهما وعدوانا، ظلما نفسه هو كان 

وقبوله.ومحيالحنه المعتدي مع للتفاوض استعداد 

إماعدوانه ث بالاستمرار ، upbأن شأنه من المعتدى على والأوبة التوبة باب إغلاق إن 

حتىالباب هذا تعال الله فتح ولاذ•١ مخرج■ وجود من، يأسا ؤإما نصهه عن دفاعا 
أنقبل من تابوا الذين، إلا مييحانه فقال ورسوله، لله المحاربين الأرمحى ه للمفسّدين 

رحيم..غفور الله أن فاعلموا عليهم تقدروا 
ءبه $ 



liiititiiiii^ممممثثثأصثتثممسممثإثنج الله ُاسءءتإثى الإسلأست ^ ٠٥٥٥١
صحيحكتابه في ها كل لكن غيرهعصوم.. اثبخايى 

ام ٤١١/ ١ ٤/ دتاريخ السعود0 الدموة مجلات نشرت.هت دراسة 

الأنأيدينا ببمن الذي كتابه هت - توجل أن معحيوم غير البخاري كون من يلزم هل 
الحسية؟للحقائق أو العقل لص_ريح أو الله لكتاب مخالفة هيحيحة غير أحاديث 
سابينكما الأدلة قواهلع تكذبه ظن ولكنه هذه، أيامنا الناس.هن بعيس يظن هكذا 

محمداسمه بخارى من لرحل آراء مجموعة البخاري .هن ما ضان لو تعار. الله بإذن بعد 
لأنصحيحة طلها مثله بشر أي آراء أو آراوه تكون أن يستحيل لقلنا إبراهيم إسماعيل 

آحثلئايه لوجدوأ قؤ خق عند ص كا0 العظيم.. القرآن عن يقول تعالى الله 
إنمابشر، لاراء تسجيلا ليس بصاددمح نحن الذي الكتاب لكن [، ٨٢]التياء: عذؤو\ه 

منفهل الصحيحة. الغبوية الأحاديث من حديث ألاف ثلاثة من يقرب لما حامع هو 
الأحاديثمن العدد هدا يجمع أن معضموم عير اسمان على شرعا آو عقلا المستحيل 

ولوموضوعة؟ أو ضعيفة أحاديث، فيها فيجعل يخطئ غيرأن من واحد كتاب _ق النبؤية 

فدإنه قلنا فلربما هؤ؛؛ النيئ إلى الأحاديث، هذه عزا الذي وحده هو البخاري ضان 
مقنيخطئ غيرأن من الأحاديثف الطبيرمن القدر هدا يروي أن عادي بشر على يستبعد 

،النبي إلى الأحاديث هذه عرا من أول يكن لم البخاري لكن روى• مما شيء 
الأماميول- أن قبل حتى بينهم، متداولة للعلماء، معروفة الأحاديث، هذه كانهتط فقد 

ماالمثمهود الأحاديث، تللث، من قدرا جمع أنه البخاري فعله ما ضل قفآ. البخاري 
ماضل يجمع لم وهو ذكائه. وحدة فقهه عمق على ير-ل راتعا تبؤيبا وبوبها بالملحة، 

كتابهيدخل-4، إلا عليه حرص ما طل ذللئ،، أراد ولا الأحاديث، من صحته له ثبمتط 

المعحيحالمعممتد الجامع لا،ضتابت الكامل الاسم تكان هنا ومن ممحيح، غير حل.يثا 
الأيوحده هو اليخاري ضان ولو وأيامه. وسننه الله رسول أمور من المختممر 

وضعهاالتي المعايير كانتا ربما يقال أن لأمكن بالمهحة، الأحاديثح بذه حكم 
المن بعض إن بعميها. أو كلها صائبة غير عدمها أو بالصيحة الأحاديثح على للحضم 

~قال ثم بيته سقفا إل ونظر أييضته، على جلس البخاري الإمام أن يتميورون يم فقه 



بموقع- -ساشراته سالاتع - إدريس|سيرته حستوثيخ ت1ثثث1ثثث1إإوكاإإإإثإثثثثثثئتتثثثثثتتثثثث 
منالعلماء جاء ثم وكدا. كذا يكون أن ينبض الصمحيح الحديث إن ~ الختمهى بمجرد 

أحاديثهعلى الحكم ث وقلدوه قؤره، الدي بهيا بالغة سداجة _ق له فسلموا بعده 
بالحيحة.

والضعفالصعحة شروط وضع الدي من حدث؟ الدي ما إذن القراءت بعيس يقول قد 

يخهلئونبشر هم فإنما .^٨٥ أو البخاري هو كان وسواء أساس؟ أي وعلى للأحاديث؟ 
يزيلما بيانه ث يكون أن أرجو مهم، سوال هدا قرروا؟ بما نلتزم فلماذا ؤييسيبون، 

~العلماء صمحح ما بصمحة الضن برد إليها ويرد والرتاب^ن الوسوبن شبه القلوب عن 

أي"ث يعد لا وما حقيقة يعد ما إن هو. الرسول أحاديث من — البخاري ولاسيما 
مهماوتلدذاتهم الأفراد لأهواء متروطاا أمرا ليس ~ والدنيؤية الدينية العلوم من علم 

البحوثالعلم طبيعة وتفرضه تقتضيه أمر هو ؤإنما سهرتهم، كانت و علمهم ضان 

مماكان أو الباشر، بالحس يشاهد أن يمكن مما حقائقه مجال كان فإذا فيه• 

دعوىصّحة على أس-اسيا دليلا والتجربة المشاهدة جعلنا ، بالتجربة يسيتدعى أن يميكن 

مجالاتنامن ودعك اليومية، حياتنا ؤ حتى ~ نقبل ولم النوع، هدا من حقيقة وجود 
أنيمكن مما كان ؤإذا الرؤى• أو الرأي، مجرد على تقوم دعاوى ~ التقدمة العلمية 
المشاهدةاشترْلنا الفلكية، ط.الحقائق التجارب، عليه تجرى أن يمطن ولا ، يشاهد 

بحئناالتجارب، عليه تجرى أن يمكن ولا يشاهد أن يمكن لا مما ضان ؤإذا وحدها. 

الأحكامحقائق مجاله ضان فإذا حقائقه. إر يوصلنا له مناسب أحر منهج عن 
مستندةتضن لم ما بها تتصل دعوى نقبل لم ، الرسول بها جاء التي الشرعية 

~الشرع علماء إن هظو. رسوله وسنة الله كتاب إلى مباشر غير أو مباشر بطريق 
لمما النامية الرؤى أو الرأي مجرد على القائمة الدعاوى يقبلون لا ~ الطييعة ضعلماء 

لعلماءوبالنسيبة الساهدة، هو الطد|عة لعلماء بالسيئة والدليل دلمل. علمها سمميد 

الأدلةيقبلون الشريعة وعلماء الطبيمة علماء لكن والسنة. اليكتاب نميويس هو ١لشريعة 

بالحديثالمتعلقة للحقائق بالنسبة الأمر وكذلك الأساسية، أدلتهم إلى المستندة العقلية 

صحةعلى الدليل ثم ومن ، إليهاالوصول منهج تحدد التي هى طبيعتها إن النبوي، 
نيفها.أو بها اكيلقة الدعاوى 



ثثتثثثثثثثث^^ثثثأثثإئثأأممثثتثصثثهممئئ:ئئيق؛ا اس اش ُاسعءت الإسلأسء اوثقأ،ء 
برنينهتتشرف ولم 1 الرسول.هأيف بعد جاءت التي السلمثي أجيال تعرف فكيف 

وحلق،حلق من فقي به اتصف ما تعرف طيف أيامه، عاشت ولا إليه، بالاستماع ولا 
و'ٌدرع؟سن وما 

مقاله،ؤسهمع حاله ِفأءقي للرسول العاصمر يشاهد الرواية. طريق إلا أبدا طريق لا 
إنوهكذا. يليه، الذي الجيل إلى بدورء هذا وينقله بعده، جاء من إلى ذلك، فينقل 

كانلو حتى ف،قي. الرسول سنة لمعرفة المعتمد الوحيد العلمي المنهج هي الروايت 
ظغه،الرسول زمن هت - موجودا الفديوي أو المعوتي والت،م،جيل الفوتوغرا-هن، التصؤير 

الرّ؛وايةلعل، ذلك أغنى لما صوته، ؤيستل صورته تلتقمله بأن الرسول أذن لو وحتى 

إلاصوته، المعوت وأن صورته، هى سماهدها التي الصمورة أن من سأدكد. ا يكيعن

التصويرأن يعرفون الأمور هذه بلوا الذين المورخبن طيار إن وعرفه؟ عاصره من بشهادة 

اعتقاد،أو رأي عن تعبيرا تكون قد بل الواقعة، الحقيقة دائما تمثل لا المنقوش والذع،ت( 
ؤإسماعيلإبراهيم يمعورون الجاهليون العرب هم ها تتحقق. لم وآمال لأماني تسجيلا أو 

لمأنهما علموا قد والله أما الiهل )قاتلهم : الرسولقال حتى الأزلام، أيديهما وهن 
يهداساداصسها 

أحاديثدأْاإت إدا فأنت به جاء الذي هو العقل يقتضيه الذي المنهج هذا 
وضعبل الرواية على أصحابه حث قد وجدته الأمر هذا ئ - وسلم عليه الله صلى الرسول 

كانفقد ، الحقيقة إلى موصلا علميا منهجا منها تجعل الش الشروط كل 

إحوانهمإلى سمعوا ما تبليغ على الحريس إلى الحاضرين أصحابه يدعو ما كثيرا 
اييلغ)إلا الوداع: حجة -ق لمم قوله ذلك من نقعيان. ولا فيه نيادة لا أمينا تبليغا الغائبين 

،سمعه( من بممى من له أوعى يكون أن يبلغه من سض فلعل الغائب، الشاهد 

الوقتسقت حتى العالم، نشر وسائل من ضرورية وسيلة ولكانت مهمة، لكانت فالرواية 

الأصّحابهؤلاء من أحل من فما أصحابه؛ ظهرانى بثن ِهومحبج الرسول فيه كنان الذي 
الغاثبضان لذلك أقواله. كل ؤيسمع أحواله، طل يشاهد معه دائما ضان 

.الضسة. نواتم، كبرث ص ب 

الوداع.حجة باب الغازى كتاب البخاري: صحيح )٢( 



بموص-ساسم-ساشراص. سرص أدريس■ حسرشيخ ثإثثأثثثو؛ئاثثثث؛؛ث:ثثأأثتثممصثثثث 
بنعمر فهذا البكر. الوقت ذلك حتى.4، الشاس به ييوثه ما على يعتمد منهم 

منلى وجار أنا )كنت يقول؛ ههي بالرسول صلة الناس ألحيي من وهو الخملاب 
اللهرسول على النزول نتناوب وكنا اكينة. عوالى من نبد بن أمية بني -4 الأنصار 
وإذاوغيرء، الوحي من اليوم ذلك يخبر حنته نزلت فإذا يوما، وأنزل يوما ينزل فتقف، 

ذلك("'.مثل نزلضل 

إلالوصلة الوحيدة الطرJقة وهى الحقيقة، إر للوصول علمية طريقة إذن الرواية 

أهمهى الرواية إن بل ، مباشرا اطلاعا عليها الاطلاع نستطيع لا التي الحقائق أكثر 

قليلاعددا إن الحسية. بالحقائق متعلقا منه كان ما حتى الناس، العلم نشر طرق 

تجريبيةمعرفة هده الطبيعية العلوم حقائق يعرفون الدين هم اارختصا؛ن العلماع من جدا 

فان— علماء عير أو ضأانوا علماء ~ الله عباد عامة من الناس سائر أما مباشرة. 
أوثانيها أو مرة أول شاهدوها الدين مم يرؤيه ما هي إنما معرفتها إلى الوحيدة وسيلتهم 

الروايةتطن لم فلو ننتائجها. صحة من ليتأكدوا الأول العالم تجرية أعادوا بأن ، ئالثها 
ولامدارس كانت ولما كنب، هنالك كانت لما ~ كات أيا ~ للمعرفة معتمدة وسيلة 

الشالناس من القلة تلك _قن العلم تحمير ولا الأعلام، وسائل من غيرها ولا جامعات، 

إلىللوصول معنمدة طريقة إذن الرواية مباشرا• اطلاعا الحقائق على تنمللع أن أمكنها 

صحيحقالوه ما أن من نتأطي فكيفا يسمون، والناس يطذ.بون الناس لطن الحقيقة. 

الوحيدةالطرJقة رأوا؟ أو سمعوا أنهم ادعوا ما نرى أو نسمع أن نستنمليع لا وتحن 

عمنإلا نأحد إلا هى الحقيقة، هده علينا تفرصها التي الرواية صحة من للتاكد 

علماءعنهما عبر اللذان السرطان هما وهذان الخففل، حيد وأنه يكذب لا أنه عرفنا 

اافالعدالةالحفظ. وجودة الحيدق مجرد من أشمل وهما والضبحل، بالعدالة الحديث 

العقيدة،حسن من الراوي، بصدق الثقة تكؤين ه تشترك التي الصمات جميع تشمل 

والأنحيافبالمروءة، يخل ما كل وترك عنه، نهى ما واجتناب الشرع بأوامر والقيام 
والنباهةالعقلية، الليكات كمال يعني والضبحل الأخلاق. ومحاسن والتقوى، بالوؤع 

العلم.ثغ التناوب باب العلم :كتاب البخاري صعيح ( ١ !



لأثثث؛«ثثثثثتثتثممثثثث:؛ئثثإثإثثثثثثإث1وج!!!1ث1ثممأ؛الله ُاسعءةاش 1لإّلأست الأثق1هت 
لكن، الناس! بأحوال والمعرفة والحفظ الفهم وحسن واليقخلة، الغفلة، وعدم 

شاهدهأو سممه ما لنا حكى الراوي أن من التأكد ترى كما هو الشرطين مقصمود 

فيكوننسيان أو فهم سوء عن ولا كاذبا، فيكون قممي عن فيه يغير فلم هو كما 

فيمنتوفرهما }جسأ اللمدان الأسماسهان الشرطان إذن هما والخعبط العدالة حافظ. غير 

سمعقد منهم كل وكان ^،، lj_،،^sعدولا ما حديث رواة ضل ضان فإذا براؤيته. يعتد 

صحيحاالحديث كان علة، ولا شذوذ المروي الحديث ِؤت يكن ولم عنه، حدث ممن 

محالة.لا 

عنالحيابط العدل بنقل سنده اتمعل ءما قوJرم: بمثل الحيحيح يد الحي. عرفوا لذ.لاك 
وحولحتمية يقتميى لا العميمة عدم إن والعلة!■ الثمذوذ من وسلم منتهاه، إل مثلا؛< 

كانوإذا الخْلآ. وحول احتمال يقتمعى وإنما المعمموم، غير يروي ما كل -4، الخطأ 
مجردعلى مرتضرة حجته تكون إلا الخْلآ، وحول يدعى من على فان كذلك الأمر 

الكاتبيلب،' كما عندئذ ستكون حجته صيغة لأن الراوي، أو الكاتب، عصممة عدم 
حجةترى ضما وهى مخطئ. هو إذن وارد، فيه الخحألأ احتمال إذن معم،وم، غير 

منفعال، وإذن للصهواب. احتمال العقلية بالهنمرورة هو الخطأ احتمال أن وذللث، فاسدة، 

احتمالمعري علم، يعتمد ولا وحولت،، تثبيتا مسمتقلمة بحجة يأتي أن الخطأ وحول يدعى 

يمنىلا الخ۵لأ وحول احتمال بأن لضم سلمعتا معترم،ا: الخميم هذا لنا يقول قد وحوله. 
صحيحاالبخاري 4، ما ضل يكون أن احتمال بأن أيينعا أنتم لى ف،،،لموا فعلا، وحوله 

كلبأن الجزم يمكنكم لم ذلك، فعلتم إذا لطنضم فعلا. الممحت هذه تحقق يعتم، لا 
لمجردصحيح البخاري 4، ما ضل، بأن ادعينا أننا لو نقول صحيح. البخاري .4، ما

البخاري.4، ماضل، بأن جزموا الذين العلماء لضن تقول. ما للزمنا م،حته، احتمال 

أمعن،البخاري لكن المهواب. احتمال عن مستقلة حجج إر استنادا ذللشا فعلوا صحيح 
يصعرحلم ~إذا الثقات من عنهم روى لمن، بالنسيئة حتى فقرر للممحة، لاحتياط اه 

الحدبثعلما، معخلم اكتفى ضما يضتفى إلا — عنه روى ممن بالسماع أحدهم 

١ ٩٧٢ ١٣٩٢الامملأمى االذ^تب منشورات طومه بلاغته مصطلحه الصباغ محمد الديكتور ( ١] 

ص؟ا"ا.



بحوص* 4حاشراوع ~ مقالاته ~ سرته إدويصأ حعمرشيخ ثث؛قةةمممثم؛ون^؛نأثةةةدةةمثة؛ة؛؛؛ة؛ة؛؛؛؛ث؛؛؛ ءتقأء
هدهأن العلماء بعض رأى من كان فعلا. اللقاء وقوع اشترط بل له، لقياه بإمكان 

بصحةئقة إلا تنيلنا بلا تضر لا أنها رأوا منهم لطن لما، داعي لا مبالغة 
الحديث.

علىمواقفه ؤيبتي فيرما، الحجج يقدر كان لن الحجج هده بعض بيان أوان وهدا 
قوتها.

ممعسا،كان ما إلا الأحاديث من هذا كتابه يدخل.L، لم إنه البخاري لنا قال 
دفعالبخاري إن ئم سابقا. ذكرناها والتي عليها' المتفق الموضوعية الصعة بنعروط 
منهم٠ حهابدة علما، إلى ممنة، عسر ممت وتنصحه تألمفه _قت قينمى الدي هدا فيكتابه 

لهوشهدوا فاستحسنوه المديتي، بن وعلي معبن، بن ؤيحيى حنبل، بن أحمد الإمام 
صحيحةُأُ،فهي البخاري، قول فيها والقول العقيلي؛ قال أحاديث،. أربعة إلا بالصحة، 

٠،النبويُ الحديث، علم طلاب، من ألفا تسعون البخاري فم من الضتاب، هدا وسمع 
لموعهلموه، مصنفه ومدحوا الحيوابه، بإصابة له وسهدوا الذ^تاب، على أسوا والدين 

منكان'معذلم وإنما ، العلماء عامة من ولا بلا الناس، عامة من رأيم، قو ضما يكونوا 
أناحتمال ُ.لن المتقنونأُ والحداق المبينون، الأعلام شيوحه مناقبه وسهر عليه أنس 

يضتشفهلم حطأ كتابه ه ييكون أن أما سلث،. ذلك هن ما وارد أمر البخاري يخحلى 
عليهيعثر ثم العص،ور، مر على الأتقياء الجهابدة العلماء من المؤلفة الالأف تلك، من أحد 

احتمالمثل إن يقول. ما يعي أمئ عاقل به يقول لا فأمر ، هدازماننا 4ت شخص 
ينحطأ وجود احتمال يعمثل الصحيح، الجامع يظثاب، هت حديل. ححلآ اد^تثافا 

طالباء^لض أستإذا أن هب، ۵دحيحة١ ووحريت، مراتا عدة روحعيتا حمماسة، مسالة 

وراجعالطالب،، فحلها معقدة، ؤياصية مسألة يحل أن الرياصيات، هت بنجابته معروفا 

البخاريممحيح بشرح الباري فتح مقدمة المعاري هدي العشلأنى حجر بن احمي• الحاففل، الأمام )١( 
.مرإ٧ السلفية االذ^.تية 

دارالحميد عبد حسن على سيفا البخاري الإمام لصحيح القارئ حجة إليه نمس، ما النووي الإمام رى 
3J1 _^ ٢١ص بيروت العلمية..

ص"؟.السابق المرجع ( ٣) 



iiiiiiitttiiاس الى الإسلأست اثثتاهت 

فقالالوسوسي هؤلاء أمثال من شخص جاء ثم ، حطا فيه يجد فلم مرات عدة حله 

معصيوبنغير بشر وطالبك إنك ميحيحا؟ الحل هدا يكون أن تامن كيف للأستاذ 
الأستاذله فشرح الصحيح؟ الحل هو المسالة حلكم يكون أن تامنون فضيعنا 

ظلالرحل لضن صحته. من ونقا وليلك مرات، عدة حلهما راحعا وطالبه أنه ضيعنا 

،أمامه المسالة بها وحل ، حاسبة آلة الأستاذ فتتناول ، الحطأ وحوي احتمال على مصرا 

حشالخطأ وحول احنتمال على أصر الرجل لكن الطالبا، لحل موافقة النتيجة فجاءت 

احتتمالعلى يصر اللي إن معمدومئ عير بشر صنع من أنها بحجة الحاسبة الألة على 
ثقةله تكون لا أن مسلما كان إن يلزمه ، روحع مهما بشرى عمل طل  'يالخط-أ وجود 
،السماء من مضيا مضتتوبة علينا تنزل لم بالطبع فهي ، أيدينا بثن الشا المصاحف بهذه 
وثقنافيها؟ حطأ لا بأنه وتجزم ، بها نثق جعلنا الذي فما ، أمثالنا من بشر نسخها ؤإنما 

بقواعدبصعير ١لضريم، للقرآن حافظ رجل إلا المصحف ينسخ لا أنه نعلم لأننا بها 
منوافر عدد دقيقة مراجعة يراجعه أن بعد إلا ينشر لا الصعحما وأن العثماني، الرسم 
اللهبحمد مليء العالم أن ثقنتنا ويزل القر'انى، الرسم بمعرفة المختميثن القراء 

اعتراضهمفهدم تعار. الله ضنتاب على الغيوؤين التس؛ن الحفاظ أولئك بأمثال تعال 

حطأ.فيها يجدوا لم أنهم على دليل عليها 
المحياحفأو البخاري، كدتاب على قاصرا ليس الحط-ا من ما ضدتاب حلو أن على 

أنهب ل، معصوما يكون أن ودعك مسلما، المرء يكون أن حتى تللب لا بل القرآنية، 

حقائقيعد ما فيه يجمع طتنابا يزلفا أن قرر ١لفيزياء بعلم ا مختصّغيرمسلم كاتبا 
اشترطليعنه ، الدقائق هده لكل ا|سنتيفاء نفسمه على لش_تترهل ولم العلم، ا هذ ثن ولمة صأ 

ؤإلأ، بمهحتتها مقطوعا حقائق العلم هدا أرباب يعده ما إلا هذا كنتابه —ق يدحل إلا 

هواطلع ما إلا الأصولية، القطعية التإجرريية اافيزيائية الحقائق هذه من فيه يدحل 
بعدأنه وهب الحقائق. هذه أثبتوا الذين العلماء كتبها التي الأصلية أوراقه على نفسه 

المتعددة،فروعها ي المختمدين الفيزياء علماء من عدد إر به دفع هذا، طدتابه ألف أن 
يعدونهمهّا فعلا هو ضتتابه ه أيحله ما طل أن على وافقوه المختصين هؤلاء وأن 

منيخرجه أن قير منها قليلا عددأ أن إلا ، بصحنتهامقطوعا أصولية فيزيائية حقائق 



-ساثرات4-بموحم-عقالاص جستوشيخإدييص.سيرته :أأ؛؛إإإإ؛لثوه؛تأإثأثثثإثثثإأثثثثثثثثثثممأ 
المخشمثنالعلماء من كبير عدد عليه أقي هدا كتابه سرمح أن بعد أنه وهب كتابه• 

تجريبيةحقيقة يعدونه لا ما فيه يجدوا لم أنهم على وأجمعوا ، الختلفة الفيرياء بفروع 
هداظنها أباطيل فيه كانت ليما الكتاب إن يقول أن لأنسان هدا بعد يسوغ فهل قاطمة• 

كتاب_هت مماضنا أمرا هدا كّان ؤإذا معحيوم؟، غير رجل لأنه الفيرياء علم من الصنف 
اللهجمع إنسان كتاب مقن تحققه يمنع الدي فما دنيوي، علم  ArJمسلم، غير إنسان 
أنهالبخاري الإمام عن العروف-ا فمن صورتيهما؟ أعلى ث والضبط العدالة شرطي له تعار 
صبىوهو يحفظ كان إنه عنه قالوا فقد الحفظ، جودة ي تعار الله آيات من آية كان 

فيهمليس رجلا ويمانثن ألف عن ؤألكنبت نفسه: عن هو وقال ، سرداحديث ألف سبعثن 

هدا_قن يكفيك الويع، الرامي التقي للمسلم مثإلأ كنان وأنه حديث(، صاحب إلا 
اغتسلتإلا حديثا فيه وضعت وما حديث، ألف ستمائة من الحيحيح كتاب حرجت فوله 

قدكانوا الحديث علم  'إالجبال العلماء أولتك أن هب ولكن ، رطعتثنأ وصليت 
صعيفة،الواي _قن وهى تسحيحة فظنها أحادث، عدة _ق أحطأ البخاري أن على أجمعوا 

واحدأي آلاف، ثلاثة زهاء من ثلاثون حديما، ثلأثين كان الأحاديث هده عدد أن وهب 
صحيحالبخاري _ق ما كل ما بأنه القول نشيع أن شيء ه الإضاف من كان فهل بالائة. 
جمع؟مما بالماثة واحد سمح حطته بسبب 

ضانالضعيفة الأحاديث من السبة تلك وجود افتراض على حتى الإنمياف إن 

هيعدد ذوات أحاديث إلا صحيح فيه ما كل إن ونقول الكتاب على نقى أن يقتضي 
هداأن الجاثر، القول وذلك النحيف القول هدا بين الفرق إن وكدا. وطدا كدا 

سيظنالمتدينثن عامة من سامعه أن إذ به، الثقة ؤينيل د^له الكتاب  'يبشكك الأحير 

ماأور باب فمن صحيح، غير يكون قد أنه البخاري رواء إنه له يقال حديث بضل 
عفليمة،فتنة وهذه الشرJقة، التبؤية الأحاديث بكل الثقة بدلك فتبطل غيره، يرؤيه 

السلمين.وسائر إياها يجنينا أن تعار الله سأل 

الناشر..مقدمة البخاري صمحيح الشعب كتاب هذا كل —قت انقلي )١( 



ث1ثثثأثئثثثثثثثثه؛زاأثثتثثثثثثت؛الدههتالإسلأسبممةإشس 
اتموجهماتديست اتبرامج 

اثخليجدول دإثذ|ت س اتعرست يتحدض، لا تمن 

الدعوةكلمة _هت عشيت الض للمدوة إدريس شيخ جممر الدكتؤر قدمه بحث 
لنالوجهة الدسية ١^١^ عن الإسلامية سعود بن محمد الإمام بجاسة والإعلام 

٠٣١٩٨٧امآمارس~ا'؟سارس ^١٥^ ١١ ٤٠٧~'؟ثعبان رجب ٢٩ااعرJية لأتتحدثون 

بهاأرسل التي الكاملة صورتها سما ولا تعار، الله أنبياء بها جاءت التي الحقائق 
ثممعرفتها، إليها البشر يحتاج التي الحقاثق أهم هي كافة، الناس إر -فوقي محمد 

حياته-ؤ يتصرف إنما إرادة ذا عاقلا كائنا بوصفة الإنسان أن وذلك بها. الأيمان 

أصحتصرفاته د^ادت الواقع، إل أقرب تصوراته ء^انت فيكلما تصوراته، بحسيب 
سائراخطرمن علمها تبنى التي والشرفات بعض من أهم الحقائق بعض لضن وانفع، 

هدهطل يدرك أن وحدها الدانية بقواه يستطيع لا الإنسان أن بيد الأحرى. التصرفات 
رسله،طرJق عن بها فعرفه وتعار سبحانه الله تفضل ولمدا الحطيرة، الحقائق 

تفوقإليها حاجتهم لأن عباده؛ على نهمة أجل الحقائق هده إر اليداية نعمة قطات 
إركحاجتهم الرسل إل الأرض أهل حاحة ا)ولست عداها. ما طل إر حاجتهم 
العتيكحاجة، ولا حياته، إر الإنسان كحاجة ولا والطر، والؤياح والقمر، الشمس 

ماكل من حاجة وأشد ذلك من أعظم بل والشراب، الطعام إر والحسم صوتها، إر 

عليهأشرقت ما إذا ، فيها ما ملعون ملعونة، طلها ءوالدنيا , بالبال! ؤيخطر يقدر 
الرسلأثار مادامت إلا الأرض لأهل بقاء ولا عليها، بنيانه وأسس الرممالة، شمس 

العالمالله حرب الكلية، وانمحمت الأرهس من الرسل آثار درست فإذا فيهم، موجودة 
/القيامة«ُ وأقام والسفلآ، العلوي 

طلإر فأرسل تعار الله تكرم فقد الخطورة، بهذه الرسالة إر الناس حاجة ولأن 

أنتعار حكمته من وكان [. ٢٤لفاْلر: ئذضه فمتا حلا إب انو نق ^ؤإد رسولا قوم 

الهمياض،فاسم، بن الرحمن عيد وترتيب جمع تيمية، بن حمد أ الإسلام شيخ فتاوى مجموع ( ١) 

والصفحة.المرجع نفس )٢( 



أعيص■ بسالاص-سأثرامم حسرقيحإدريسأسيرص تتث:ثثثثثتإثو؛زإءئثثتثتثثأثثثثثثث؛إثثأ؛ثثإ 
رحمةوأشدهم الحق، اتباع على وأقواهم ، فهما واحسينهم ، أمانة الناس أكثر احتار 

ومثلاقولا للناس وبيانها الحقائق هذه تبليغ  'إخلقه وبين بينه وسائط فجعلهم بالحلق 

الأزمان_ق الواحدة الأمة بمثابة كله العالم صار حثن ~ حطمته من كان ضما عمليا. 
لأنبياءالخاتم الن؛ي حاملها وجعل ، رسالة بأكمل واحدا رسولا إليه أرسل أن ~ الماضية 

يشريكافة الناعس إل المرعسل الرسول هي. ليكن ٠ لله ا عبد بن محمد هو ذلك الله، 
الرسالةبلغ أن بعد ألأعلى الرفيق إل انتقل ثم محدودأ، عمرا الحياة هده _قن قضى 
محتاحونوالناس طيف، ت بموته تموت لا فإنها بها جاء التي الرممالة أما الأمانة. وأدى 
وكلفالرسالة هذه بحففل تعار الله تكفل لقد ذكرناها؟ الش الحاجة تلك إليها 

عش)بلنوا ؛ -فتة؛؛ قال يعلم، لم من غيهمه الي منها علم ما يبلغ ان بها آمن من كل 
الأنسان،بها يقوم مهمة أشرف التبليغ هد١ وجعل . سامع( اوعىمن مبلغ فرب ولواية، 

بهافالقاثم عباده، من والميسصن حلقه أكرم بها الله كلنا التي الهمة فهو غرو' ولا 
آهتعلفنئاالذين ألكممب اورئثا جج تُالي■" فضلهم-قال من شيئا وتأمل مهمتهم على قائم 
:ه، لعلي قال ^١^^ الله رسول أن صحيحه ق - البخاري وري ؛، ٣٢لفاْلر: عتادثاه من 
اللهيهدي لأن فوالله فيه، الله حق من عليهم يجب بما وأخ؛ربمم الإسلام إر ادعهم رثم 
٠.ر النعم( حمر من حيرللت، واحد رجلا بلث، 

إعلاموؤكان الخطورة بهد.ه ية المحمي. الرسيالة إر جميعا الناس حاجة ء^انت إذا 

منيستطيع ما يبدل أن بها آمن من بكل فحري ، العفليمة المكانة بهده بحقها الناس 
بناوحرى والأعلام، التبليغ وسائل من له الله يسر ما بكل الناس إل إيصئالؤا من جهد 

ربنا.لمرصاة وطلبنا ، لأنفسمنا ؤإصملاحا ، لليشريه انقادا ، المهمة هده أداء -هت نتعاون أن 

الشهوات،ؤإتارة الأباطيل لنشر تستعمل ما كثيرا الحد،يثة الأعلام وسائل طانيت، ؤإذا 

لأعلأموسائل تجعلها أن المسلمبمن نمن بنا فحرى الأوقات، ؤإصاعة الشبهات، وعرس 
والترويحوآخرتهم، دنياهم ينفعهم.4، ما وتعليمهم الخير، إل ودعوتهم بالحق، الناس 

الخمسون.الباب ٠ الأنبياء كتاب البخاري. إسماعيل بن محمد الله عبد أبى صحيح )١( 
التاسع.الباب الصوحأوة، مناقب كتاب البخاري، صحيح )٢( 



ثث؛أثثثثأثث؛اس الى ُاكءءة الإسلابت اممتايت 

أنينبني ما أور وان والعمل• العلم لواصلة النشاط ؤيجدد واللل السامة يؤيل بما عنهم 
~استعمال مجرد أقول لا ~ استعمال ■حسن هو جهودنا فيه وتبذل هممنا اليه تتميرفا 

الذينسئما ولا الناس إر الحمدية الرسالة به جاءت الذي الحق إيمعال ق - الوسائل هذه 

اقتنعواقد الغرJياrن وغير العرسين عقلاء من كثيرا إن قبل من معرفتها لأم يتيسر لم 

علىالإنسان لإعانة تكفى لا — فيها الناس تبحر مهما ~ وحدها الدنيوية العلوم بأن 
لعلسقت يبحثون وهم القلب، وطمأنينة، النضس رصي على القائمة السعيدة الحياة 

إليفد أن تعال الله شاء وقد يريدون ما إل يوصلهم العلم من آخر نوع عن مكان 
ومنالسلمين إخواننا من العربية يتحدثون لا الذين من كبير عدد هذه الإسلامية بلادنا 

،ظلهرانينا ببمن وجودهم فرصة فلنستغل والآسيويين والأفارقة الغربيين من السلمثن عير 
والسعوريةالعلمية حاجاتهم تلبى إسلامية برامج إعلامنا وسائل طريق عن لمم فنقيم 

الملمة.

أنيقتضينا المنهج هذا أن وسترى معحيح، منهج تسيرعلى أن يجب هذا نفعل ولكي 
ضوءمقت تحدد وأن لحاله، مناسبا له ححلمابنا ياتى حتى لحاطب، بمن علم على نكون 

هذاضوء على تحدد ثم تخاطب من تناسب التي المادة نوع المنهج ودلك المعرفة هذه 
الخطاب.طريقة 

واسادوَت1اثدعوة منهج 

هيبها المخاطبون كان وأيا ، وسلتها كانت أيا الدعوة منهج مقن العامة القاعدة 

صبآلي وخدمحر وص-بالحكنة نظف نجل ه وذع ص■■ الله قول 
تشمل:فانمكمة [. ١٢٥رالتعل: احسنه 

بأدلته.بالحق المخاطب  uu^i)أ( 

المخاطب.حال مراعاة )ب( 

فالمهم.الآهم وتقديم )ح( 
الحق،قبول على المترتبة والأحرؤية الدنيؤية الحسنة العواقب بيان فهي الموعظة وأما 

جدابةبطردقة الحق تقدم إنها أقل أو انكاره. على الوخيمة العواقب، وبيان 
الثانيبالعنمتي بالمكمة يكون كله ا وهان. فيه. وتحببها إليه، النفوس تعطفا 



بموص- -ساشراتع سالاص - سرته جسنرشيخادهس| ^^ممممثوكإ1ممثثئءءثصئستتتتث1ئث 
أوينيرها التي والاعترافات الشبهات على الرد وهي الجائلة تأتي الدعوة بعد والثالث، 

بالتيالجائلة أن الحق. قبول وبين بينه حاجرا تكون قد والتي الغاط—،، لها يتعرض 
ضانإذا وأما الحق، بقبول ؤإغرانه الجائل اقناع _قن سببا تكون قد أحسن هي 

أقامهالدي الحاجز يكسر إذ به التLJيرJن يفيد افحامه فان ، متعنتاعنيدا المجادل 
والخاشنةالغلغلة عن والابتعاد بالرفق أي أحسن. هي بالتي والمجادلة الحق. وبين بينهم 

الانصياععلى الإنسان يساعد مما — الفلالين حال ِؤن إلا — لأنه المكمن، تقتضه مما 

معالمه.له تستبين حين للحق 

هولا،وحال تخاط—،، من نعرفط أن أنفا ذكرنا كما يقتضينا اذن المنج هذا 
نقول.ما نقول وطيفا لمم نقول ماذا نعرف، كي الغاْلبثن 
واحواأهمّأاتهشامدين أنواع 

يتكونالعربية غير باللغات عنها نتعدث، التي الدينية البرامج تخاطبه الذي الجمهور 

؛من،

فثات؛وهولاء عيرها. أو الفرنسية أو الاتجليرية الغربية باللغات منحلثثن ( ١ 

فثالتاتآيضا وهم الغربيون، فمنهم رأ( 

قلة.وهم المسلمون، •؛٠ 

وهؤلاءالغربية، الحينهارة حدوى ه الشضولث، تساورهم برأت الذين غيرالسلمثن 

قليلون،ينعا يأ 

درجةيصل شعورأ يشعرون الذين الاديون الغربيون فهم الصائرة الكثرة وأما ♦؛♦ 
وفلسفاتأديان من الحينهارة هذه إل بسبب، يمعتا ما وبكل حضارتهم، بتفوق الغرور 

معظمهمكان ؤإن الشعوب، سائر على العرقي العقلي بتفوقهم وربما وتقاليد، وعادات 
بد.لك،.يصهرح لا 

فمنهم;قعات، وهم الثالث، العالم أبناء من ١لغريي\ن غير ومنهم )ب،( 
بالححنهارةالجيدة ومعرفتهم القؤية مهلتهم رغم بدينهم المعتزون لمون المعالمحقون 

قلة.وهم الغربية 

حيثمن جعلهم أن القوة من بلغ تائرأ الغربية بالحينعارة تاثروا الذين المثقفون 
إلاسما انت،سبوا ~وأن سابقا اليهم أشرنا الد١ين الاديين الحينعارة هذه أبناء من الثقافة 



tiJiijjiiiiiاض اش ُاسءءة الإّلأست أُتتاهت 

عندوالصلف الغرور ان هو واحد فارق ْع ~ الوطنية ئمافاتهم أو أديناهم من شيء 
اكثيرالمتقل.ودون دونهم لحول وال(رلمة بالضعة شعور إر هؤلاء عند يتحول أولثك 

اللغاتبهده التفاهم يستلمون الذين وغيرهم الهرة العمال من الثقافة متوسطو *؛٠ 

السابقة.الفتة تأثر بعمق ليس بحضارتها فتأثرهم ، يجيدونها لا كّانوا ؤإن 
والمواحلية، والفارسية والتركية كالأردية عربية غير إسلامية بلغات متحدشن ٢( 

وبعضاللغة، فارق إلا بالعربية الناطة-تي السلمتي عامة وبثن بينهم فرق لا والاوساوية 
منجرءا السلمّثن من كثير عند منها الكثير اصبح التي الحلمة والتقاليد العادات 

الناثرينفئات ؤ داخلون فهم غربية ثقافة منهم الثقفون أما عامتهم، عن هدا الدين 
آنفا.ذكرناهم الدين الغربية بالحصارة 

منهموكثير مسلمون بعضهم i إسلامية غير آسيؤية أو أفريقية بلغات متحدمحن ٣( 

الغربية.الثقافة ذوي من مثقفيهم وأكثر المسلمثن، غير من 
المتلفة؟الفئات لمده الإسلام نقدم طيف 

يلى؛ما إل الثقافية بيئاتها حسس، الفتات هده تصأديف نعيد أن ي4اضن 

وبينبينهم الثقافة حيث من كبير طرق لا لأنه سهل، هؤلاء وامر السلمينت عامة )أ( 
مابلغتهم لأم نقدم ان هو اليه تحتاج ما فضل واذن بالعربية، التحدمحن الشاهدين 

،بها يمتازون الش والتقاليد العادات بعض مراعاة مع السلم، المربي للمشاهد تقدمه 
شيئاوسندكر ، معرفتها إل حاجتهم تشتد التي الإسلام جوانب بعض على والترطير 

المقدمة.المائة عن حديثنا —قن ذلك من 

هؤلاءأما العربية؛ والحض.ارة طبيرا تأثرا المتأثرين غير من الشاهدين عامة )ب( 

والتقاليدالعقائد ولمعرفة ، منها أتوا الش الثقافية لييثاتهم دراسة إل محتاجون فنحن 
بالإسلامصلتهم مدى خاصة بصفة نعرف لأن ومحتاجون بينهم، السائدة والأعراف 
تحولالش الأساسية الحواجز وما للإسلام، عندهم السمائد التصّور وما والسلمثن 

هداخصوما ذلك من شينا أفعل لأن أهلا لست انني ويوسفتي اعتناقه• ودون دونهم 
المقتضب.البعث، 

ؤإنفإننا هؤلاء أما الثالث،؛ العالم أبناء من الغريية بالثقافة المتأثرون و الغربيون )ج( 
تقديمأد^بر—ق فيكري جهد إل محتاجون أننا إلا الثقافية، بينتهم بطبيعة أعلم لكنا 



ضصبمصاسص-مماسم-ساضاصيمص

عندهما على بتفوقه منهم الزمن غير وتثعر قدره، يقدرونه تجعلهم بم الإسلام 
يؤمن.لم أم ذلك بعد به آمن تصورات، من 

ومنالخرستي بعض عقول تكون الض الخالحية ١لغريية القافية البيئة عن سمدث 

لوحتى يا تعرضوا أو فيها نقزوا ممن آخرين ف توثر والس الستغربمن من تحوهم نحا 
صلتهودرجة المتأثر حال حسب يضث أو يعظم تأثيرا ~ الصJادف١rن المسامتي من كان 

الخالص:__ UIالفطر صاحب بمير مما إن فنقول بها. 

العلومميادين _ق لغيرهم سبق من الغربية الحضارة به امتازت ما أن اعتقاده و♦ 

هذاإليه أدى وما هائل، مادي وتقدم تقنية من العلوم هده على بني وما الطبيعية، 
جودهمن به امتازوا ما إل أولا مرده الغربى، غير العالم على سيطرة من المائي التفوق 

التفوقهذا مقت عريقون وأنهم أخرى، حضارة أهل فيها يباييهم لا الش التميكير 
فلسفيفكر من به امتازت وما اليونانية للخضارة امتداد حضارتهم لأن الفاضري 

يعتقدتجهله درجة الفطري التفوق بهذا ١لغرور به يصل بعضهم إن حتى عميق، وعلمي 
مشتركّاشيثا ليبس يرتئعان، ولا يجتمعان لا النقيضتن بأن كّالقول الفكر قوادان أن 

بهامتازوا ما إل ثانيا ومرده أ. الأوروبي؛ الفكر حصمائص من هو ؤإنما البشر عامة بثن 
الحياة.إل علمانية نظرة من 

متفوقونمم بل والفكري، المادي التفوق على قاصرا ليس غيرهم على تفوقهم أن >• 
هذاسبب وأن ، اشترايكية أم د^انت رأسمالية والاقتمعادية الممياسمية نظمهم  'حأيينما 

الحياة.إل الجديدة العلمانية النفلرة تلك إل أيضا راجع التفوق 
فالأحرىالفكري، التفوق من الدرجة بهذه وهم باطلة، كانت إذا أديانهم ن أ٠ 

بطلأنا.أشد تكون أن المختلفة الشعوب أديان من بغيرها 
الكونيةللفلواهر العقلانية وتضسيراتها العلمية، بمناهجها التجريبية العلوم أن •؛٠ 

الماوراثيةالدينية التضمميرات محل حلت الكون، هذا داحل من بأسباب والإسانية 

إليه.حاجديا من قللت أو عنه بذلك فأغنتنا موقفه، من أصعقت أو الدين فأبطلت 

المستشرسمنمنامج كتاب ^٤^( محمد نبوة دراسة  'إواط مونتحومري )منهج مقالي: انظر ( ١ت 
"١٢٤ ص ام،  ٩٨٥— ١٤٠٥الخليج، لدولة العربي ١لترJية مكتب والأسلامية. العربية الدراسات _قت 

٠٢٤٢



♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ء tiiiiittiiii^^^هءثءثءممصثءءأمموإزإ الله إش ُاثاوءوت الإسلأست ،^ ٥٥١
كلإن بل مده بنفلرض ناخل أن من مناص لا لقدمهم سقيم أن ضد أمة كل أن >• 

~آجلا أو عاجلا إن ~ لها محيي لا تقنيتهم من وتستفيد اأطبيعى، العلم عنهم تأخد أمة 
حتمياأمرا الأن |صبح4ح النفلرة هده أن أي ، الحياة إل العلمانية النظرة بهده الأخذ من 

غيرالبلاد سغ التدين م۵لاهر من نشاهده ما فإن وعليه والتمني• العلمي لاتقدم لازما 
مرحلةإلا هو إن الغرب، بها اخذ الش المائي التطور بأسباب تاخد بدأت التي الغربية 

الطمانيةمراحل الغرسة البلاد ق أعمسها ؤكما وسيعمبئ قصرت، أم طالت زائلة، 
كانواالأمرياطان الشباب من عدد مع أتحدت سنوات عدة قبل ضنت اليوم. المائدة 
منوكان ~ أحدهم لي فقال بالرداض، التخ.صاصمي فيصل الملك بمستشفي يعملون 
والأستمساكالمادي التقدم بثن جمع من المعودية ث يرى بما جدا معجب انه ~ البيض 

سيظلوأنه ، انمملأة أجل من اليوم -~ن مرات عدة العمل إيقاف سئما ولا ، الدينية بالقيم 
أخرىسنوات لثلاث يرى ما على الحال استمر فان ، البلاد هده _قن يحري ما يرقب 

سائرعن به تمتاز أمر فعلا هو المعودية عن ذكر ما أن على وأقنعته الأسلأم. فسيعتنق 
ذكرتما أن له: فقلت إسلامه، ث وطمعت منه، الانحساف هدا وأعجبني العالم، بلاد 
إنعليه، للإسلام اعتناقك تعلق لماذا ولكن يستمر، أن ونرجو صحيح، المعودية عن 

لمااعتبار عير من به آمنت حقا رأيته فان نفسه، الإسلام _قن يهظر أن الميحيحة الطريقة 

أنمدركا طنت لضنتي منه، شيئا أو هدا قلت الإسلامية. البلاد ث يحدث 
تقدماتتقدم أن معاصرة أمة على المستحيل من أنه يرى كان لأنه قال ما قال الشاب 

يكادلا إذن فهو الدينية. بقيمها مستمسكة ذلك مع وتظل المعودية، ث رآه الذي مثل 
ليسرآه ما أن من أكبرليحقق فرصة نفسه يعتلي أن يؤيد ولذلك يرى، ما يصدق 

)الطبيعي(.مجراها إر تعود أن بهدها الأمور تلبث، ما الش العابرة بالظاهرة 
منيبدو ما بها افتتانا ؤينيدهم صحابها I أع؛ن _قن الحتمية النظرية هذه يزلن مما إن 

بازدياديزداد العلماني التيار أن ~ العموم وجه على ~ الشاهد إن إذ لما: الواقع تأسي 
الإسلامية.وعير منها الإسلامية الغربية غير الدول طل ه المائي التقدم باسياب الأخذ 

لماوصف مجال هو وإنما الغربية، العقلية لمسلمات نقد مجال ليس الأن فيه تحن ما إن 

هذهأترك لا لأن مدفوعا أجدني لكن مجديا. تعاملا معها نتعامل طيف نعرف حتى 



سربإدص.د-ثسم-سضاص-بموضئ1ثصس؛؛سئئه 111تممت1ثصثتكاإ1؛
بهاالتأئرين من أرى ما لكثرة نيفها، إل ~ •عابرة ولو ~ إشارة غير من تمر المسالة 

خيفةيتوجسوا أن من يا تصديقهم يدفعهم الدين المسلمين، من المتدينثن بين حتى 
نمطنأن يتبنى مما إن فأقول المائي. التقدم تحو جديدة خطوة تخطو بلادهم رأوا كلما 

حتىالنذ^لرية تفترصه الذي النسق على يحدث لم الدد^ر آنفة البلاد _قت حدث ما أن اليه 
٠التقنية العلوم بأحد الناس بدأ أن منها أي ه يحدث لم أنه أعض يا• تأييد فيه يكون 

هده-ق يحدث يزال ولا حدث الذي بل العلماني. التيار خلهور الأحد هدا عن نتج ئم 
عندما كل ~ ذاته الوقت، ~-4، معها ؤيأخذون والتقنية العلوم يأخدون الناس أن البلاد 

الأكلمسائل _هن وتقاليد وعادات بل وقيم، وفنون وآداب فلسفات من الغربيين 
والتقنيةللعلوم الأحد ذاك وأن يتجرأ، لا طل الحضارة أن منهم ظنا واللباس، والشراب 

هده)الثقافة(.من الغرب هن - لابسه بما إلا يؤتىشاره لا 

موقفيا العقلية هده لضن عامة، بصمة الغريية العقلية ملامح بعض عن هذا 

تكثيرأذهان عن وقر لقد اليه* ودعوتها مخاطبتها عن مراعاته تحي، الأسملأم من حامى 

هذاولكل البشرية. على خطر انتشاره وان للغرب، معاد دين الإسلام أن الغربيين من 

هذهمن تمارها. تحقق أن يا أردنا إذا الدينية برامجنا عن معالجتها ن لابد أسباب 

الأسباب:

الحروبإبان المسلمثن عن التاريخ طني، يم تقدمها الض المشوهة لصورة ا❖ 

المشوهةصورها فسيتمر أظفاره نعومة منذ هم أحل. عليها ننشأ لكتب وهى اك^االدددة، 

للحق.الله هداهم ممن ضثيرون به اعرف أمر وهذا قواده. عن هذه 

وهىواادشرين، المستشرقثن لكنيا به تصورها التي للأسخدم المسيوهة الصمورة  ٠٠٠

الدنن.هذا عن الأساسية مراحعهم 

بالتعالييشعرون جعلهم الإسلامي العالم بدد.ان من لكثير الطؤيل استعمارهم .؛٠ 

بريتهم.يدينوا أن عن والاستنكاف المسلمين، على 

تذكيرهممن تمل لا وهى الحديثة، اعلامهم وسائل قلوبهم —ق تغرسمه الدي الفزع  ٠٠٠
وأنهجديد، من وينهض يقوي أحذ اللدود التانيخي العدو هذا أن المثيرة، بطرقها 



^^^سمنج11ثممثثإثث؛اثتتاهمالإسلأسواسء>ةانىس 
•خطرهمصدر ومدا ~ وأنه شل، ذي ْن أء^ثر وجغرافية سياسية أهمية الأن اد^دس_ب 

الحياةوبالتالي ~ الغربية الميناعة يمد الذي بالشريان ألان يمسك ~ الجديد الحقيقي 

ذويالغربى ينميوره يكاد لا واقع هدا إن بدونه. و|ا حياة لا الذي بالدم الرغيدة الغربية 

أنيسحسمع والعلمي المكري بتفوقه أنه يعتقد كان لقد آنفا. وصفناها التي العقلية 

لنالرفيع الحياتي والستوى الاقتشادي النمو تحو الحثيث سيرة وأن يؤيد، ما يفعل 
_قنيتمثل وأنه كبيرا عائقا هناك أن فجاه الأن له يقال فكيف عائق. طريقه _قن يقف 

يهدونجعلتهم حتى منهم كبيرا عددا الحقيقة هده صدصت! لني الإسلامي؟ العالم 

النطقةلهذه على ارية الأسساالسيطرة إعادة بضرورة 

تأتى، مخاطبتها الش الفئات لؤده الثقافية بالبيئات أسميته ما دراسة أهمية إن 

عقائدمحل ليحلوها ليم تقدم ؤإنما فراغ، ث للناس تقدم لا الإسلام حقاثق كون من 

تصورات،من عندهم ما بفساد اقاعهم من إذن فلابد ، عقومم إل سيقت وتصمورات 

وث، تسندها التي والعلمية العقلية الحجج —ق عليها الإسلامية التصورات تفوق وببيان 
وهكذاالعرب، مع هآة؛لم الرسول فعل هضدا بها. الإيمان عن الناتجة المفيدة العواقب 

معحتى فعلوا هكذا بل اليه، ذهبوا يلر كل ث بعده من المسلمون الدعاة فعل 

تشهدكما ، اليونانية كالفلممفة الإسلامية عير الثقافات ببعيض تأثروا الذين المسلمين 

الحقإحلال هو الدعوة من الأساسي الغرض إن نعم الدين. وأصول العقائد كتب بدلك 
كان، يضاد مما بتغليتها إلا تتم لا بالحق القلوب تحلية أن بما ولكن لقلوب، اث 

إلدعوتهم _قت منه بد لا أمرا المخاطبثن عقول استقرت التي الأباطيل بإزالة الاهتمام 
منفيها استقر ما بمسا منه نفورا تجد الذي بل العقول، تعهده لم الذي الحق قبول 

بألسنتهم،الأقوام لyؤلأء المحمدية الرسالة تقديم من إذن لابد له. المنافية التصورات 
علىؤيعيننا ، فهمها على يساعدهم بل يحرفها لا وصعا الثقافية بيئتهم ث لهم ووضعها 

يعرفون.بما الناس )خاطبوا : محقق على المؤْ-مح أمير يقل الم يعرفون• بما مخاطبتهم 
حديثاقوما محدث أنت رما ؤقق4.* مسعود ابن وقال ، ورسوله( الله يكذب أن أتحبون 

سلقا.رواه ^لتاسعوالأربون. العلم، كتاب ا(هدءتيحالوغاارى، ت
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فتنة(لبعضهم كان إلا عقومم تيلغه لا 

بحقائقالأسان مخاطبة ث الاهتمام هذا القافية البينة نعطى كنا ؤإن لكننا 

وأنبسته، ابن هو إسا الاسمان بأن الماثلين الغلاة مذهب نذهب لا أننا إلا الامملأم، 

الذهبهذا نذهب لا نوعها. كان أيا الثقافة هذه وتصنعه تكيفه الذي هو إنما عقله 
كانتفإذا وعليه لثقافته، سابقة حيرة فطرة له ~ ~كان أيا ~ الإنسان أن نعتقد لأننا 
جوهرهتعطى التي القشرة بمثابة تكون فإنما الفطرة، لتلك مخالفة الثقافة هذه 

ثقافيةبقشرة تغطينته أمكن وإن الجوهر هذا لكن الفطرة. تلك —ق المتمثل الإنساني 

حنيفال1نئن وحهك بالكلية. الإنسان عن إزالنته يمكن لا رقيقة، أو سميضة 

محنآص آس ذ'بم ١^ لفق ثبمِد لأ محاج آلئاز ند آلغ، آس يلنث 
الجوهر،لمذا امتداد هو الأية تدل كما والإمملأم •٣[، يعننوزه لأ اْفرآلثاسي 

صناعي،أو زراعي عجمي، أو هو بما لا إس،ان، هو بما الأنسيان يخاْلهٍا فهو 

بدوى.أو متحممر 

■المقل،مم الهادة 

إرقسعمناهم أن سمبق وفد للممهاهدمن، الثماه التحسمف القيمة الادة ه مراعى 

أصناف،:ثلاثة 

الناس:ا(عامة 

كانمهما العربي للهثياهل نمدمها التي البرامج أنواع كل بلغاتهم نقدم  ٠٠٠
تلاوته،وتجؤيد القرأن تفسر و_ق العتيدة، ممرح -ق برامج لمم فتكون ممكنا. ذلك، 

معهودة،برامج من غيرذلك، إلى الم،،هلمين، وت1ريخ هأي، الرسهول مييرة وث الفقه، ق -و

عيدفواد محمد تحقيق النسابوري. القشيرى الحجاج بن ملم مالحد،ان ابى للإمام مسلم ممحيح ( ١ت 

الأرناووط)وإسنادهالقدر عبد الأستاذ ق-الا لكن الثالث،. الباب، القيمة الأول،' الجزء الباقي. 
مسعودبن الله عبد أبيه عم عن روايته مسعود بن عتبة بن الله عبد بن الله عبيد فان منقملع، 
بنالبارك السعادات أبى الدين ْجد الأمام تأليف الرسول• أحاديث مق الأصول رجامع مرسلة( 

.١ لبنان، الملاح، مطبعة الأونازوهل، تحقيق محمدينالأJيرالجررى، 



tttttttttiit^^صص«وث1إثثثثإثثث1تثهج الإّلأستدالدعوتإثىاس 
_قتاعتادوه مما السائل هده كل _ق الحق يخالف ما إلى رفيقة بطردقة تنبيههم مع 

المخيلفة.بلادهم 

بكلالتعلقة العربية الإسلامية المصطلحات المحتلمة البرامج أثناء يم نشرح *؛٠ 

تردادحتى يا الصحيح المربى النطق ونعلمهم عنها. نتحدث التي العلوم من علم 
اللغةمن لغاتهم تقترب وحتى ، العرJية حصيلتهم 

وشدةاهميتها لعفلم حامية عناية إلى تحتاحان ، الحساسية بالغتا مسألتان هناك ٠؛♦ 

العقيدةبمعرفة عليه الله من من طل أن العقيدة مسيألة فهي الأولى أما ، حطرهما 

أميحابعليها وكان ، ■هغء؛( رسوله سنة وبينتها الله كتاب إليها دعا الش الميحيحة 
الفروع•4، إليهم ؤينتسب ؤيحترمهم يعرفهم الدين المسلم.ني أنمة وسائر الله رسول 

يدركالعظيمة، النعمة بهده عليه الله من من ضل إن وأقول جماهيراييلمثن، الفقهية 

المسيلمينجماهير يعتقده وما الممحيحة العقيدة تلك بين المؤسف الشاسع البون 

لأنهات أولا صعبا، أمرا صار الصحيحة بالعقيدة الناسن إقناع لضن المثقفين. وعير منهم 
للكثرةبالنسية الناس من قليلة فئة إلا به تقول لا الذي الغريب المعتقد مي عادت 

المألوف،الشائع متابعة على مطبوعون الناسن وعامة المسلمين. جماهير من الد^ائرة 

هدهأن بينهم أشاعوا المتأحرة الإسلام عبرعصمور السوء علماء من كثيرا وأن حصيوهيا 
هدهبسبب المسلماين علماء اجماع على خارجة شاذة منحرفة فئة عقيدة هي إنما العقيدة 
اعتقادها4ت به وتأثر تيمية ابن اخترعه شيء هي انما العقيدة هده أن الظالمة اكعاية 
ماكثيرا فانهم ويدا الوهاب، عبد بن محمد الشيخ أمثال من بعدهم جاء ومن تلاميده 
،لمعالجتهاالجهود أكبر بدل من لابد معضلة، قضية هده الوهابية. اسم عليها يطلقون 

عليها.التغلب على يساعد مما أن وأرى 

المداهبهده علماء وسائر المتبوعة، المذاهب أنمة بعبارات تقديمها 4غ تجتهد ن أ٠ 

أذهان4ت المنطبع الرأي إزالة على يساعد مما هدا أن المسلمتي، عامة يجلهم الدين 
4،النيحي.ريين إحواننا أحد أناقش مرة طنت العلماء. من لأفراد شاذ مذهب بأنها الناس 

العقيدةهده 4ت رسيالة لك د^تيت لو رأيك ما ت له فقلت المذ^ى، الحرم 4ت القضية هده 
هداأن يعتقد من ضحك فيه، بملء فضحك المالكية، علماء أقوال من كلها السلفية 



بحوله- -ساشداته -عقامآص سرته إدييس■ جسترسخ »وإإإووووئوإلآزإثثثثممووثإإثثثتثثثثتئثثتت 
دلكوسد ه• أومن والله إذ ت فيها صادقا يكان أحسبه بلهجة قال ثم الستحيلأت، من 

علىمنى أقدر هو ممن غيرى ينقده أو الشروع، هدا أنفد بأن النفس أمنى وأنا الوقتا 
ذلك،.

التياالم،حللحات، من المستطاع قدر خالية سهلة بلغة العقيدة هده مسائل نشؤح أن «ث♦ 
المخصيون.إلا يعرفها لا 

فيهابلغة تقدبمها على تحرص بل جافة، كلامية مسائل مجرد إلى تحويا أن >♦ 

iCjy؛الذي بالقميص فيها الكلام ونمرج القلوب،، تتحرك الض الرقة من كثير 

والأهّ،ّنة،الكتاب، _ق ورد الد.ى الق۵داص مؤثرة، بطريقة.حية بها الأيمان آثار للمغاطب، 

الأمة.علماء من الح.دالح\ن سير ؤق 

مسألةإنها أيضها، مهمة أنها إلا الأولى من شأنا أقل ضانيت، فإنها الثانية المسمألت أما 
ؤيكادالمحمدية، السنة أنوار عن المرء يعج،-، تعمهبا الفقهية للمذ.اهع_، المذموم التعضس، 

يقبللا الأى المسمل الد،ين بمثابة منها مدهب، كد ؤيجعل ، بهاالاستخفاف، إلى يقوده 

الدينيةالبرامج تشارك أن بل لا أنه وأرى منها. الأخد أو الأخرى الأديان ف النفلمر معتنقه 
مماأن وأظن ساسيها. التي بالملريقة التعمس، هذا حدة من التقليل ث الخليج بتلفازايت، 

علىذلك،؟يساعد 

علىوحرم،هم بالسمنة، تمسذ^هم شدة تبثن المذاهب، أئمة سير عن برامج تقديم 
خالفتها.إذا لأرائهم التعصب، عدم إلى ودعوتهم نشرها، 

يخالفه،وهو حتى ؤيحترمه سبقه من يجد كان منهم اللاحق أن ضيها فن و❖ 
بعيس.من تعلم بعض،هم أن ود^يف 

بمناهجهمفيه البذ يمكن مما بعضها أن وضيف، بينهم، الخلاف، أسباب، وفن >♦ 
أنفسهم.هم 

الشاهدينغيرالمسلمين؛عامة ٢( 

الغربية.غير والديانايت، الثقافاأأ، أهيحاب، من 

لمساثلالأساسية والت۵دوراتا المبادئ على لمولاي الموجهة البرامج تركر أن يحسن 
تقديمهافيه يراعى أن على تفاصيلها، ِق دخول غير من والأخلاق والعيادات، العقي،وة 



أأأتثث؛ثثث:؛^^أأصأسثءئثثصممثتثتتتي؛؛ا اس اش واكء>ة الإسلأست 
منبشيء نطاعهم أن يحسن كما فيها* نشؤوا الش والفيكرية الدينية البيثة 

التيالبلدان أو بالقارات تاريخيه صلة بم الذين المسلمين وسير فيقي، النبي س-يرة على 
منكثير إلى بالاصافة هدا الوهلني. تاريأخهم من جرءأ يعتبرولهم والذين منها، أتوا 

منها.الشائق سئما ولا ، بعد ساذيكرها التي الثالث الصنف برامج 
بهم؛والتآمون الضية القامة أصحاب ٣( 

تقديمهايحسن التي الهمة الموضوعات بعض عن التفحييل من بشيء الأن سأتحدث 

الأخرى،المنان من اادممتي عمومها  'إممالحة موضوعات وهي الفئة، !مده 
العربية.اللغة ذلك؛ _قن بما اللغات وبكل 

كتب-4، يجدونه ما المعاصرين علمائنا بعض يضرر ما طثيرأ الحالق: وجود  ٠٠٠
نذهبأن ينبغى ولأدا الربوبية، بتوحيد مقرون الناس بأن القول من الساضن العلماء 

لدعوةالأنبياء أرسلت الذي التوحيد هو لأنه الألوهية، توحيد عن الض-لأم إ1ى مباشرة 
بتوحيدإلا يتم لا لضنه المهم، التوحيد هو الألوهية توحيد أن 4ن شك من ما اليه. الناس 

هذاعصرنأ على يصدق لا عامة بصمة الماضية العصّور على معيق ما لطن الربوبية، 

يعرففيما له نفلير لا انتشارا ~ الحالق وجود إنمخار الألحاد-بمم-ى فيه انتشر الذي 
أرىلذلك الالحاد. عصر ليسمونه الغرسمن من كثيرا أن حتى البشرية، تاييخ من الناس 

علماؤناكتبه مهّا تقديمه 4، نستفيد وأن أكبر، عناية الموضوع هذا نولي أن 
مجالث خحعومحيا المسلمثن، وعير ايسلمثن من المعاصرة الجهود بعض ومن السابقون، 

الفلسفاتبعض إل استنادا والمعاصرون الملحدون يثيرها التي الشبهات على الرد 
المعاصرة.العلمية النظريات أو الحقائق لبعض واستغلالا الغرب، 4، الشائعة 

التيالأمور من الأسض مع لضنه الاسسلامي، الدين لب هو هذا الألوهية: توحيد *؛٠ 
كونهبيان مع عليه، فالتركير للدين. والمنكرين منهم المتدضن الغربيين عامة يجهلها 

وعمليةوخلقية نفسية من الواقعية آثاره بيان ومع الحالق، بوحدانية للإقرار لازما أمرا 

عليه،وقائمة منه منبعثه كلها الإسلام شرائع أن وطيف والجماعة، الفرد حياة —ق 

جدا.مهمة أمور ذلك كد 



بإدص.سمم-ثسمسساضص-صم

التوحيدمن الجانب لمدا الصحيح التصور أصبح لقد و١ل۵دفاتت الأسماء توحيد  ٠٠٠
ماء^ديرا لد^سا غيرهم، من ودعك السلمبمن، المهفثن عامة بني، حتى نادرا شيما 

مثلاكقولنا الخسiين، من قليل عدد إلا يعرفها لا اصطلاحية بعبارات فيه نتحدث 

لىقل لكن ودقيقة، صحيحة عبارات هده ~ ، تمثيل( ولا تأويل ولا تشبيه غير )من 

هوالهم أن معانيها؟ يدرك للإداعات الستمLJين أو للتكاز الشاهدين عامة من كم بربك 
هدهإذن للناس فلنشرح التعبيرات. من معينة بقوالب الالتزام لا بالحقائق الناس تعريف 
عقيدةإر بعض قلوب عطف على يساعد مما ولعل يعرفونها• بلغة الهمة المعاني 

»قالحدقن الفلاسفة جمهرة آراء إليه انتهت الذي أن لأم ي؛؛؛ن أن المجال هذا  Atالسلف 
وبعضالفلاسفة من وحصومهم المنة أهل أثمة ؛ثن حلاف مثار كانت التي المائل 

أنأو واحد شيء هما وهل والصفات، الذات بج، العلاقة كمسألة بهم، المتأثرة الفرق 

أفربالأن هو المائل هده ا المحد)^٥ الفلاسفة آراء إن أقول ت ممكن بينهما الفصل 

أنمع هدا حصومهم. به يقول كان ما إلى منه المنة أهل به يقول كان ما إل 
بلدينية، قضايا أنها على القضايا هده يناقشون لا المحدشن النربيين الفلاسفة 

العلوم.بقحيايا متميلة تد^ون ما لكثيرا ليكنها عامة كد^رية مناقشة ينالتشونها 
مض,طرينظ يجل العربعة، غر بلنة الإسلام عن نتحدث ا<ثا ح،—والمفهدمت العبارات  ٠٠٠

المفهومعن تعبر الش ال*ربية الكلمة إر الكلمات أقرب تحسيبه ما ستعمل لأن 
لأنوذلك للمعنى، ومشوها مضعللأ يكون قل بل يكفئ لا وحده هدا لضن الإسلامي، 
البحتة،اللغؤية بمعانيها الدكريم القرآن —قت د^اها تستعمل لم نفسها العرJية الع^لمات 

فح^يفالحديد، الاصطلاحى الاستعمال بسبب حديدة معاني بعضها اكتسب ؤإنما 

_قنالإسلام عن تحتك دينية بيئة من آتية كانت إدا ححيوصيا العربية غير بالكلمات 
ألفاظمقابل مقت فتعملها ما عادة الش مثلا الإنجليزية الألفاظ أن الأسماسمية؟ مفهوماتها 

الله()كلام و و)الدين( )الوحي، و )الرسول( و )النيئ، وألفاظ الجلالة لفحي مثل عربية 
عنمحتلضة دلالات لأا ديننا، -A' أس-اسية مفهومات عن يعبر مما وأمفالما و)القدر( 

اليكلماتتلك من يكلمة يكذ معنى من يتجرأ لا جرءا أصبحت الش الإمملامية الدلالات 

يكونالإشكال هدا حل أن اللغات هذه أهل ومن العرب من احواننا بعتنن ظن العربية• 



ثثثثثت1تثتث؛ه111مم؛هج 11111^^ءههءاس الى والدعوة الإسلأسص اثثقاعت 
الهدا ولكن عربية. غير بلغة نتحدث مثن حتى نفسها العربية اJطلمات استعمال —ق 

الألفاظلمده الصحيحة المعاني عرف أن له سبق الدى اللغة هده أهل من المسلم إلا يقيد 

صحيحامعنى على عنده تدل لا فإنها معرفتها له يسبق لم الدي المسلم غير أما العربية، 
هوإنما الخطاب مقصعود لأن عبثا تد^ون بها مخاطبته فإن وليلك ، خهل1 أو د^ان 

منبد لا أا،1ذأ لسنث قويم يلسان إقُ رسول، بن أنسلنا ؤؤ*آ الإفهام' 
ماأو الهربا—ة الحكلمات استحدمنا سواء الأساسمية مئة ١لأساالآ المفهومات هده شرح 

هداهإذا خصومعا منية• الأستخدابن من ولكل لتخاطب. من لغة ه ليا مقابلا تحسبه 

تدد^رعليه ييسر فإنه الحاطب عند المعهودة الكلمات اسنتعمال وأما الأس-لأم. إلى الله 
أنصكما الجديد. والمعنى الجديد اللفذ1ا أمر معا بأمرين مشغولا يكون لا لأنه المعنى 

إلىالمسسبثن عدد يكثر إذا خصوصيا إس-لامية لغة نفسها المخاطب لغة جعل على سماعد 

.أهلها من الإسلام 
عديسما ما ألكثر من شائقة بصورة العطرة النبؤية السيرة تتقدم ت النبوية السيرة  ٠٠٠

يتضمنعرضنا بخاصات الغرستي على السيرة تتعرض أن ؤيحسن الV"اية، على الإنسان 

النيؤيةالسيرة عن الحديث يتحول أن من حدار ولكن ٧• الغالطة لتصوراصم تصحيحا 

هداإن منه. ضل على الرد ؤيحاول شبهاتهم يفصل واليشرين، الستشرفن مع جدل إر 
السيرةيفقد الإعلام، وسمائل بعمى ه يتبعه إخواننا بعمى رأيعت الدي الأسلوب 

لمشبهات — منهم المسلمبمن حننى المشاهدين من كثير أذهان ث يدخل وقد جاذبيتها، 

كثيرعلى يمكر لا الدي تأثيره مع الأسنتشراق أن لننتدكر قبل• من بالهم على تخطر 
يفللذلك ضل رغم ~ أنه إلا المسلمتي، أبناء من كثير وعلى بل الغربيتن، ااثقفتي من 
فالتعرصنااغر^ييدن. من حتى المثقصبمن جماهير إلى اانتفص|ّيلية آثاره تصل لا تخصحيي-ا فنا 

عديسما مما د^.التلفاز الهامة الإعلام وسماثل ه مفصلة بصورة المسمتتشرفن ليكدنابات 

بها.الأفتتتتان دائرة ؤيوسع نشرها على 

عرضناوالغرييين الuدلمان بثن النتاريخية المملات عرصن التارJخيةت المملات .؛٠ 

تتكثيراالمسلمين ؤيتمث منهم، الدكثيرون اعنتادها الش المشوهة الصور يصحح 
عرضناالغرييثن على والعلمية والإنسانية والاجدماعية والخلقية الدينية أفضالمم من 
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بهامتازت بما الاعتراف على ويجبرهم عليهم، غيهمهم بمنة ويشعرهم غرورهم من بملل 
موضوعيباسلوب يكون أن ينبغي كله هذا لضن حضارتهم. على الحضارات بعض 

وعلىللغرJيين تكون حنن حتى للحقاس إحماء ولا غرور، ولا فيه تبجح لا منميف 

تعتدواان الخرام. المتحد غن صبمدومحكم ان قوعؤ سنتان غرمثكم ^ولأ المسلمين، 

حلمه،من ولا يديه بين من الباطل ياتيه لا الله وحى الإسلام إن ٢؛، لالائد٠؛ وثعاويوأه 
والجماعاتيخحلثون، المسلمين الأفراد لضن حطأ، على تجتمع لا المسلمة والأمة 

إنكاره.إلى بادرنا إذا حميوميا الإسيلأم على يحسب لا حطوها ، تخحلئ المسلمة 

لتراتناالغربيين احترام لاستجلاب محاولتنا —ق درحنا لقد المسلموزت الفكرون ٠؛♦ 

والفلسفة,الطبيعية العلوم مجال _قت الشكر هدا منتجات على نركز أن الصضري 
تحنأننا فاعلموا العلمي بتقدمضم تفتخرون كنتم إذا لمم: نقول أن نريد فكأننا 

قدالأن كنتم وإذا العلوم. مده عليه تقوم الذي العلمي النهج أعطيناكم الدين 
فيهالضن سابقين ضنا أننا طتدكروا التجريبية، الطبيعية العلوم مجال سيقتمونا 

للفكرامتدادا حضارتكم تعدون كنتم وإذا لكم. حلفناه ما على بنيتم إنما وأنكم 
إليهأصفنا أن بعد الفكر، مدا لطم نقلنا الدين تحن أننا فتدضروا اليوناني، 

حقققد الأسلوب هدا يكون وربما ابتحضارنا. من كّانت ومسائل وتعليقات شروحا 

تينكعلى ^؛^ ٩٣١١عدم أعني فيه، الاستمرار عدم أرى أنني إلا مقصده. من شيئا 
المسألتين.

شاركناقد نضن ؤإن إننا الفضرى، لتاييخنا ظلما ااتركير هدا لأن أولا وذلك 
هوفيكرنا مير الذي الشيء أن إلا والفلمفة، العلوم مجالات غن محترمة مشارد^؛تنا 

والآ-خلأقوالآ>وال العلوم على ومركرأ الوص، بهدي مهتديا فكرا كان كونه 
واجتماعيةنفسية حياة الدنا هده _هت يحيا أن على الإنسيان تساعد الى ات والؤسدس-

الفيكرلأدا قادة كانوا الدين والرجال وأدوم* أسعد حياة موته بعد ليستقل سعيدة 
أميالمن الفلاسفة هم لييسوا والمملوك العلم _قت المسلمثن لجماهمر وأثمة المهتدى، 
ومالكحنيفة أبي أمثال من الأمة فقهاء هم وإنما سينا، وابن والفارابي الكندي 

الحدث،وعلماء الفقه، أصول وعلماء الكلام، علماء له تعرض مما كثيرا والشافعي 



؛ثتتأ::ث:تث؛؛ث؛!تتllثءثثثت٤ثو٩ذ| ll٤m^^صمماس ُاكعءةاُى الإّلأست التتاهت 
بقلاسمةسموا من د^تابات _قت الفلمشية مشاريكسا فحصر والمورخون، اللغة علماء بل 

مجحف.حصر ، الإJوناJية بالفلميفة تأير ممن الأسملأم 
وماالتجريبية العلوم مجال —قت التقدم حريكة لؤا تسير الش المائلمة السرعة لأن وثانيا 

يوم،بعد يوما تكتشف التي الحقائق كمية مقن مدهش تراكم من السرعة هده يتبع 
يحر،_قت قطرة يكأنه إليه بالسمبة وعءرهم اليسلمثن من الأقدمون اد^تسفه ما تجعل 
منطأطأ أن ١لتجريبية للعلوم الكبير الانجاز هدا ساثج من لكان أنه لضن 
قضاياهناك وأن د محدود مجايا فإن عفلمت مهما أنها أوضح لأنه ، بها الافتتان سورة 

يرجوكان كما الدين عن تغنى لا أنها أي ، شينا فيها تقول أن تستهليع لا الناس تهم 
تسماعدمفيدة بثمار تأت لم مناهجها صحلنعت ١ حين الأنسّانية العلوم إن لم ٠ بها اا-فتتنون 

الخلبيعية.العلوم صجال ث تدخل لا التي الإنسانية القضايا تلك حل -4 
لسماعالأذهان مقتوحي الأن أصبحوا الفرييتي من كثيرا إن لأقول هدا كل قلت 

ومنالحق. الدين مجالات الحقيقة -4 هي التي الإنسانية الحالات هده -4 جديد شيء 
بدلاءفيها أدلوا الدين مفLكرينا وعلى المجالات، هذه على للتركير دعوتي تاتى هنا 

الكثير.بالحير عادت 

تقدمأن حدا الناجعة الدعوة وسائل من إن الغربيت للفاطر الإسلامي لنقي. ا٠ 
منكبير قدر على وتسولى تهمهم، الش القضايا بعضن ْلريق عن للناس الإسلام 

و١لنذلرياتالقضايا عن الحديث الأيام هده 4 وعيرهم الغربيين يهم لمما وأنه تفاطيرهم٠ 
عليهمعرءست التي، يللثا حم،وصا والسياسمية والاصص،ادية الاجعماعية ا والأودولوجوا)

•4غربية لنظريات الإسلامي النقد عن برامج إذا لنا فلتضمن وعرفوها. قبل من 
مبادئوبعيس الإعلامية، الاتجاهات بعتض و-4 والاشتراكية، الرأسمالية مثل الاقتصئاد 
الخ.الدولية العلاقات 

العرضرٍإالمعابضة الفمرة ثن دد^رت بما ليصل ومما ت الساخنة الراهنة المضمارا 

قضيةصمارت إذا خصوصما ، أخيارهاالإعلام وسمائل سناقل التي اليومية للموضوعات 
مثلا.مرض)الإيدز( ضقضية عالمية 
نفلرووجهات تأملات المعاصرين علماثنا من لكثير البحتةت العلمية لقضايا ا٠ 

الدلهمأو الطبيعية العلوم من يكايت سواء فيها تحصدصأوا التي العلوم ثن إسلامية 
أنهاعلى لا مسملهين، لأناس نفلر وجهات أنها على لعرضها الفرصة فلنعهلهم الإنساانية. 

الموصؤع.الإسلام4 كلمة 
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عنفحديثه وعلمه، الأعلام بفن المخضبن الرجال من ليس القال هدا صاحب 
الختحى.النتج حديث لا الهتم الشاهد حديث هو التقديم 

التقديممجالات بحسب مغتلمة بطرق تقدم أن يمكن عنها تحدثت الش الواد 
،التلفانية البرامج عن الأن يدوسا دامت ما شه* السمتخدمة الاعلامعة الوممائل وبحسمب 

أحاديثأو جامعية محاصرات شكل ش الوصوعات تلك تقدم أن بالطيع أتوقع فلست 

اعتادهما ومع بل ، الستغدمة الوسيلة مع تتناسب بطرJقة تعرض أرجو ؤإنما ، ْسرية 
وذلكالوسيلة. هده لاستعمال ~ الإسلامية الاداب حدود ه ~ طريقة من المشاهدون 

لسمعةأرعى ذلك كان ، المشاهد يأسها بطرJقة الاستعمال كان كلما أنه أحال أش 
الإتقانغاية -ئ البرامج هده إحراج ياضون أن أرجو نفسه السبب ويدا لأنتياهه• وأجدب 

فتكونفيها، المقدمة المادة يتخلف يشعر قد الفني تحلفها فان وإلا المست۵لاع، الفني 
يا.المرجو هو كما هداية عامل لا فتنة سبب بهذا الناس لبعيس 

:مقيدة أراها الش التهدم ْلرق من 
رادرصرإلا أن استخدامها حأ،دن ومن اسيتتخدامها، أحسمن إذا I ال۵حاJدرة الأحاديث  ٠٠٠

زوايامن فتعرضه حديث يلقى ، كثيرايحدت ضما جامدة صورة وط.أنه المتحدث 
بطريقةد^لماتهم تقديم على أنسمهم المتحدشن ندرب لا لماذا بل مختلفة. ومسافات 

وساعدهمالمحسوسة التعليمية الوسائل باستعمال ننمعحهم أن ذلك ومن التلفاز؟ تناسب 
لقدالعقيدة. ضمممائل حسية وعير ححليرة مممألة شن الحديث ط.ان لو حتى ذلك على 

حقيقةللناس ليشرح الييانة بالرسوم الأن نسميه بما أحيانا يسنم*ن فئ الرسول كان 
النيىحط قال؛ ققي مسعود بن الله عبد رواه ما ذلك ومن • يحممونها لا 

الدى_قتهدا إر صغارا حططا وحط منه، حارجا الوسط شن حطا وحط مربعا، 

أحاطقد أو ~ به محيط أجله وهدا الإنسان، )هدا ت وقال الوسط، ه الذي جانبه من 
هدااحطا فإن الأعراض، اكيغار الحطط وهده أمله، حارج هو الدي ومدا به 

دهشةهذا(ُا،.

علىبن الحافظ للإمام البخاري، إسماعيل بن محمد الله عبد أبى الإمام صحيح بشرح الباري فتح '١( 
.٢٢٦—٥٢٢٥^، الملقية،ج١١شة الياقى؛، عيد فواد محمد تحقيق العسقلاني، حجر ابن 



اسإش والدعوق الإسلأست الثماهت 

أ:اJرسمر هدا صفة تكون أن حجر ابن الإمام يرجح 

لإنسانا٠ 

□الأجل

احدْدإ^^
ا||ا|ااا| mnr

اصالآعراض:)م|ااا
النيرف الدنيا به.ثن 

4الشر(-و

أيضا.هنا يصدق القصيرة الأحاديث عن ذكرته مما كثير والندوات: القابلات •؛♦ 
يعصأو الغرييين من المنميضن بعض اسضائ جدوى ث، ضد.لك نفضر أن أرجو لكن 

مسلمين.يكونوا لم لو ■حتى لحضارتهم ناقدة نفلرات مم من 
العامة؛الإسلامية ❖الأفلام 

إنهدبلجة أو الشاشة على مترجمة الجيدة العربية الإسلامية الأفلام بعض عرض ~ ١ 
أمكن.

والقديممنها الجديد والراكز السياحي عن فلم مثلا منها وثائقية، أفلام 'ا-عرض 
الأذنكلمات ومعاني ٠ الصّلاة لكيفية — مفصل شرح -لا إشارات مع ٠ البلاد شتى ثن 

يراها.الش الصمورة يصمحب وغيرذلك 

ضلعرضها يتكرر أن يمكن تعليمية أفلام إنتاج التعليمية؛ الإسلامية لأفلام ا❖ 
الجال.هدا 4 أقترحها التي الأفلام ومن عام 

أموريتعلموا أن ^،-؛٥ جددا مسلمثن كانوا سواء للمبتدفن الإسلام يشرح فيلم ١~ 
للأخالإسلام. عن صحيحة صورة يكونوا أن ووودووأ مسدلمتي غير كانوا أو لبنهم، 

وقدنوعها، من الأول لعلها الجال هدا ثن مشضؤرة حيدة محاولة بدوى جمال الدكتور 
وأجراءأنتج، حيث لكنيا نيادة 4 ضنمت، ما عني. التعليمي، الدرنامج هذا من، أجزاء رأيت 

علؤ،بؤ، الحافظ للإمام البخاري،. إسماعيل، بن محمد الله عيد الإمامأبي، ممحيح بشرح الباري، فتح ( ١] 
,٢٢٨—UYY_3, ١ ج١ السلفية، االكتبة ، البافي، عبد فزاد محمد تحقيؤ، السءملأنر،، حجر ابن، 
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منقصير سؤال على يقوم كله ١^١١مج أن لاحفلح Jكنني السعودي. التلفاز عرضها منه 
عيرشيء فيه ^؛٠١ فالبؤنامج جمال، الدكتور من مفحسلة ؤإجابة الأمريكان الاحوة أحد 
تصحبوأن والجيية، المائلة الوجوه تتعدد أن منها يقلل مما أن وأظن الرتابة. من قليل 

فقراتتتخلله وأن الفهم، على العينة البصّرية الوسائل بعض أو الناظر بعض الشرح 
وأحسبذكرت، ما قيمة يجهلون البرنامج هذا انتجوا الدين الاحوة أن أظن ولا ترؤيحية. 

نتعاونأن الحليج تارفرJوjات على أفتهمح لذلك اليد. ذات ضيق هو وبينه بينهم حال الذي أن 
البادئضوء _ق وموضوعا شكلا أفضل، بصورة إحراجه لإعادة ١^١١٣ هذا منتجى مع 

الآحرؤن.الإحوة يذكره مما وأمثالما أنفا ذكرتها التي 
البلادإحدى من الحج تنوي مسلمة عائلة قصة شكل -ث يكون الحج عن فيلم ٢" 

يتعلقما كل والتشؤيق الحركة من كثير فيها طرJمة فيه البعيدة. الإسلامية 

يذهببان بلدها -قن والعائلة مثلا القصة فتبدأ ودنيؤية. دينية أمور من المعيرة بهذه 
منرطنا وكونه الحج وجوب عن يتحدث عالم إلى فيستمع مدينته مسجد إلى الرجل 

ثمالعام، ذلك الحج على فيعرما لزوجته سمع ما فينقل الحمسة، الإسلام أركان 
توبتهماتحديد على يتفقان فتشهدهما الحج، عن أكتر تفاصيل لعرفة المعي ش يبدآن 

وقدنراهما ثم وهكذا. ديون من عليهما ما يسددان ونواهما ، عقيدتهماوتصحيح 
أنواعوهنا فأحرما. اليقات وصلا وقد نراهما ثم المضر، _قن طفليهما مع شرعا 

الميقاتعند العاثلة بهم التقت الذين الحجاج مختلف يقول لما بسماعنا المختلفة الإحرام 
بلدهما.إلى ويعودا حجهما من يفرعا أن إلى وهكذا 

لمرفته،الحاج يحتاج ما لكل شاملا وكان جيدا إنتاجا كهذا فيلم أنتج إذا 
فيهايسرو والتي الحج لموسم عام ضل تعد التي البرامج من كثير عن فسيغني 
يهدىأو يباع أن يمطن المختلفة اللغات إر ترجمته أحسنت إذا إنه بل والخرج. الكلام 
الراعبينمشاهديها على عام طل تلفازاتها تعرضه لكي الإسلامية الدول من لضمير 

علىكبير أثر الفيلم هذ.ا لثل يكون أن وأتوي لبلادهم. مغادرتهم قبل الحج شن 
بسببالحج موسم شن تحدت التي الشضلأت من التقليل شن يساعد وأن الحجاج، 

بالحج.المتعلقة النفلم أو بالإجراءات الجهل أو بالمناسك الجهل 
الإسلام،جوانب من أحرى جوانب عن أفلام تنتج أن يمكن المنوال نفس وعلى ٣" 

النبؤية.والميرة والصوم. والزكاة والصلاة العقيدة ضمسائل 
ربلله الحمد أن دعوانا وآخر والتوفيق، اية ال٦Jالله نسأل 

٠٠٠
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هيئةوظبمت4 اش شرعية رؤية الدينية اJمحريات مقت مفاهيم لشيؤع الشيخ قدمه بحث 
۴٢٠١٠/ ٢/٢٢هالوافقr١٤٣١/ المرييةالمدوديةف٨/ .حضقالإشانبافسة 

فماالأمور، به تقاس الذي العيار هو ليكون بالحق كتابه وتعالى سبحانه الله أنزل 
أيام—قت نعيش لكننا الحس. أو للمقل ومخالفا باهللأ ط،ان خالفه وما حقا يكان وافقه 

والاقتميادالسياسة أمور به تقوم الدى المعيار هى وصارت الغربية الحضارة فيها طغت 

وعاداتبل وأوضاع فضر من فيها شاع ما وافق فما الدين، وأمور بل والاجتماع، 
كانولما وقلق• شك موضع أوكان مرفوضا يكان خالفه مقبولاوما كان وتقاليد 

فقدالإنكار أشد الفطر هدا ينكرها التي الأحكام من هو المرتد بقتل الحكم 
تبرثةث جهد كل يبذلون فبدؤوا الإسلام إلى النتسبتي بعض الإنكار هدا ف محليهم 

ماعلى مبنية المرتد قتل إنضار محضية كانت ولما منضرا. يرونه الذي هذا من الإسلام 
بمقدمهالمرتد محتل عن المقال هذا أبدأ أن رأيت فقد إنسانا حقا الغربي الفكر اعتبره 

الحقوق.هده عن 

الإنسازاحسمى 

عندتعد عقاثد من شاء ما يعتقد أن _ق الحق له إنسان طل أن بمعنى العقيدة حرية 
الجمعيةأجازته الذي الإنسان لحقوق الدولي الإعلان طفله إسانيا حقا بها القائلان 

الأممعن صدوره رغم نفسه الإعلان هدا لكن . ١  ١/٩٤٨  Y/o_قن المتحدة للأمم العامة 
ضثيرمنأخذ ورغم الغربية، الدعاية بها أحاطته التي الكبيرة الدعاية ورغم التحدة، 

عنهاتكلم طاييرة مشكلات به تحيط إعلان هو دساتيرها له وتضمينها به الدول 

يلى؛ما مقن المشكلات هذه أهم نلخمن والغرب الشرق _قت المصضرون 

الغربيثنالف-كرين كثيرمن ذلك إلى أشار ضما متثن أساس على يقوم لا أنه اولأ؛ 
ق- الإنسان حقوق عن روما ق - أقيمت ندوة ث سبن بضع قبل شاركت الغربيين. وغير 

النظرلوجهة من بدوي جمال الدكتور والأخ أنا وطنت الثلاثة الأديان 
فيهمبمن ~ الاخؤين المتحدثين لكن فأحسن، قيلي جمال الدكتور تحدث الإسلامية. 

ؤإنمالؤم حددت التي الموضوعات .فن يتكلموا لم الإنسيان حقوق سقن متحصمية كاتبة 



س|صمم-سناسم-ساشرص-صص

التيبكلمش ألقيت دورى جاء فلما السلمتي. لواقف نقدا جملته كلامهم-ق كان 
عنتتحاJهما أن منضم يْللب لم أنه فحواه كلاما مم وقلت جانبا أعددتها قد كنت 
دارثم يانشم. أد موقف تبينوا أن منضم طلب وإنما نمن، مهمتنا فهده الإسلام، موقفا 

الك.اوولودثية~الئنيسة من قساوسة وهلم ~ إنهم أحدهم فيه لي قال جدل بيننا 
الأممأعضياء كان لما لضن ديني منطلق من انطلقوا وأنهم الإعلان ذلك، وراء مم كانوا 
بمصدره نقيد لا أن رأينا فقد ملعدا بعميهم كان ونا ثض أديان إل ينتمون التحدة 

الإنسيانحقوق بموءثiوع الختمعة الكاتبة قالتا ؟ مستنده فما وإذن يم قلتا مهثن. ديني 

إنقليل قبل قلت، لخ^نك، يا قلت، عليه. التحدة الأمم ه الأعمعاء إجماع هو مسعتنده إن 
مجمعايد^ون فيكيفا بنوده بعيض على يحفظن، الش الدول بثن من لكانتا المهعودية 

ولاالنقد فوق يجعله لا عليه الوقت، ذللئ، _قء الأعضاء إجماع حتى إنه بم قلت، ثم ؟ عليه 

ولكيأجازوه. الأعحنماء أولئلئ، كون غير ملحته على دليل من لأبل إنه التعديل،• فوق 
طكرةأن نبي، وقد الناس. بج( عليه مجمع أمل( عي، يميتند أن فلابد ميحيحا يكون 

الأعهياء.طل به يدين دين( إل تسمد لا الإعلان وردت-ؤ كما الإنسيان حقوق 

ثلث،هي  ٤٨عام _قن عليه وافقت، التي الدول إن عليه العترميج، بعض يقول ثانيا: 

عليه.يصمون ولم يححثمره لم من به يلزم حف( فبأي الأن• لم العا ه الموجودة الدول 
أىالبشرية، الطبيعة فلممفة الإنسيانية الحقوق مستند يجعل أن بعميهم حاول ثالثا؛ 

يعثرنقد نضسها الفلسفة هذه لخ^ن البشر. طبيعة مقتضيه أمر الحقوق هده أن 

مهمأمر عليها يبنى مستركة قاعدة تمعلح تعلل فلم الغرب _قت عليها الاعتراضات 

الإنسان.كحقوق 

فلاحسنا شيثا كانت( لو حتى إنها قائلا الميثاق بنود بعض من بعميهم سخر رابما: 

الرابعةالفقرة ث جاء ما ذلك، على ذكروها التي الأمثلة من إنسيانيا. حقا تعد أن يمكن 
ؤينمعمينثس أن _قن الحق شّخص )لضل أن الميثاق بنود من، والس،ّريز، الثالث، البند من 
_ؤنالحق أحد لضل أن من منه الرابع المني _قء جاء وما لمممالحه(، حماية نقابان إر 

عطلات،و_قت العمل، لساعات معقول تحديد -4، سئما ولا الفراغ، أوقات و_ق الراحة، 

باجر■دولية 



^ممثإممصثتثمموتيجثثثثث؛1ثتثث؛
4الميثاق أن فقط يعنى وإنما باطلة، اليثاق بتول كل أن يعني لا هدا لكن خاسأ: 

ميالش بالبنود فيه يكتفي أن إلا الأشكال حل!مدا ولا عليه. مجمعا أمرا ليس حملته 
إشيكالأ.يحل لا الأساسية القضايا هده مثل ٤ التمدورت مجرد لأن إحماع، موضع 

iسقوق اتتمورالإسلاهي 
حقوقأو بشؤية حقوق -ق الحقوق الساند العلماني الفطر يحمير أن غريبا ليس 
الإلحاديالخضر هدا مثل ث يجاؤيهم أن £،-، ٣١١لضن ، تعالى الله حق ؤيتسى حيوانية 

الله.رسول ا محمي. وأن الله إلا إله لا أن يشهدون أناس 
تعالى،الله على للعباد وحق أسها، وهو مالي الاه حق ثلاثة: الإسلام ث ^^وق 

معاذرواه الذي الصحيح الحديث،  L(ij؛وقد الناس. على للناس تعالى الله فرصها وحقوق 

حقهموأن شيئا، به يشركوا لا يعبدوه أن العباد على الله حق أن النبي عن هنؤ 
شيناتعالى به يشركون لا الدين الله عباد حق يعيبهم. لا أن ذللث، فعلوا إن تعالى الله على 
المللقالوحيل. الحق هو الحق هدا تعالى. الله عيال ضل على منهم فرد ضل حق أيضا هو 

ييتهمإ اانى ^١^٥٠£، تعالى: فال الشرك. من البراءة غير الشروط، من بشرط غيرالقيد 

١[.،: )١٣\ذ\.ز'لأيىه 0 الدئ ز سأ0ي0 0 ء إذا يدا 
عنيتحديئ، لا فالإسلام وحده، الله عيادة من إنسانا يمنع أن لإنممان يحق لا أنه أى 

وحقبه يثهرك لا تعالى الله يعبد من حق بم، يهياوي ولا غامينمة بطريقة الدينية الحقوق 
بالله.يشرك من 

اتديتيامت|اثءءري،ت 

أنيمكن ولا ليسس، الغربية اكيمقراطية الال،ساتير تكملها الش ١ثميية الحرية 

مايحسهسا يمارسه أن الأديان من دين معتنق لكل تسوغ مطلقة دينية حرية تكون 
المسميحثنالغربيم المفد^رين من لكثير ذللث، إل نبه د^ما هى وإنما ميادثه، تقتضيه 

الأعضاءأغلبية تسنها التي القوانثن إطار 4 مئة أى العلمانية، المبادئ إطار ث حرية 
يخالفبما ~ تأض أن لابد ل ~ تأتى فئ القوانم، فان ولدللف، التت،ريعية. اJريئات، ِق 

فيهاد ننعل! دول هت سئما ولا منه مفر لا أمر هدا الناس. ليعمي ١كينية التعاليم بعمى 

المورمونطائفة من المسييعيين منع القيود هده على يذكرونها التي الأمثلة من الأديان. 



بموص- ساشراتم - •مالأته - سيرته إدتيس■ حعترقيخ ؛؛ثتتتتثتتتثوقإثثثثثثثث؛ثثثتثثتتتتثثثثئثئ 
بالسبةذلك من الأهم بل دينهم. يبيحه شيء أنه مع امرأة من بأكثر الرواج من 

يكمنعالدولة بشؤون المتعلقة القوانثن من شيثا يطبقوا أن ل|م يمتكن لا أنه للمسلممين 

بعضث يعد واحدة امرأة من بأكثر الزواج إن بل الخمر، شرب ومنع الربا 
إذاحرل٠ة الرحال إتيان حتى أو الزنا يعد لا بينما القانون، عليها يعاقب جريمة الغربية 

دولة-هن دين كل لأهل ينبغي لا إنه لأقول هدا أذكر لا أنا الطرفين. برصى كان 
مستحيلشيء هذا لأن دينهم يقتضيه ما يفعلوا أن والبادئ واكلممات الأديان متعددة 

بحريةالقول فإن الواقع -ق؛ متعدر أمر هدا أن بما إنه أفول أن أريد وإنما قليتا، ضما 
الحريةإذن هى إنما العلمانيين عند المقمعودة الدينية الحرية باطل. كلام مطلقة دينية 

فردياعتقاد حرية الدينية الحرية تجعل الش العلمانية الدولة مبادئ بها تسمح الش 
الممارساتهد.ه حتى لكن • Public Sp^ccالعام المجال سيحل.هت لا تعبدية وممارسات 

عنالممموولة هي لأنها العلمانية الدولة لقوانثن حاصعة تكون أن لابد نفسها التعبدية 
الحريةالعبادة• دور بناء أماكن _ق حتى مثلا إذنها أحي. من فلابد العامة. الحياة تنذليم 

الناسولكن مقيدة، حرية بالضرورة إذن هى العلماني الغرب عنها يتحدث التي الدينية 

أنالدولة ث الطبيعي الأمر أن يفترضون صاروا لأنهم الحقيقة هده ينسون هياروا 
القيودهي العلمانية قيود غير الدينية الحرية على توضع قيود فكل علمانية، تكون 

العلمانيةالدولة على المستحيل تكان إذا إنه نقول لكننا عليها. يعتردس الني 
فدىل1<لكمطلقة، حريات والفلسمات الأديان أهل من مخالفيها تعطى أن الديمقراطية 

إنهاالإسلامية• الدولة الشأن-هن هو وهد.ا الدين• على مبناها ييكون لدولة بالنسبة الحال 

تعطيأن يأمرها به تدين الذي الدين لكن العامة• الحياة تنظيم عن المسزولة هي 
التيالحقوق من أكثر جوانبها بعض هي-هن حقوقا الإسلامية غير الأديان أصحاب 

الأمر(.هدا يفصعلوا أن المخصيين إحواننا من )الرحاء العلمانية الدولة لهم تعطيها 
تلكتضن لم أوروبا• ه سائدة كانت التي الل.ينية الدول عن يختلف هدا والإسلام-هن 

ذلكالتدين-هن حرية ليا المخالفة الأديان لأهل وتترك العامة الحياة بتنظيم تد^تفي الدول 
أنقاما سيطرتها تحيك هو من كل على عقيدتها فرض تحاول كانت بل النطاق، 

أسبانيا.أهن لليهود بالنسية فعالوه الدي هو وهد.ا يقتل، أن وإما مثلا دكادولود^دا )مسر 



٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ثث„„„„..ممثثممث؛ث:ثممتتثثثأتتثثإتءسثتثثئوج اس إلى عوت داك الإسلأست الألأيت 
هدهكانت وقئ يقتلوا. أو يهاجروا أو التحيرانية إر يتحولوا أن بثن خيروهم كد 

-هتلقرون استمرت الش الل-ينية بالحروب سمى ما اشتعال -هت السبب هى السياسة 

التيالعلمانية الدولة إلى التحول -هن بعضهم يقول كما السبب مي وكانت أوروبا، 
عنها.تحينا التي الحقوق تلك دين ضل أهل تعملي 

الفلماذا التدين، مئة تتييؤ أن ليبرالية دولة إنها يقال التي العلمانية للدولة جاز ؤإذا 
؟تعار الله عند من منزل دين أساس على كله مبناها يقوم لدولة ذلك يجوز 

رتدIاله عقؤير 

ههت. على يعترضون الذين إن : فنقول ، الرتي. عقوبة عن الحديث إر يقودنا هذا 

بهالط.افرون أما إليه. منتسب هو من ومنهم بالإسلام، ط;افر هو من منهم العقوبة 

حقهو الذي العقيارة لبدأ مخالفة العقوبة هذه ضون على اعتراضهم ِهن يعتمدون فإنما 
إنت فنقول وضوحا هنا الأمر نزيال لضننا هذا -هن الحديث كدمنا وقد إنسان. لكل 

بالرجوعإلا يحسم لا مختلفة حياة ومذاهب، أديان إلى النتسبثن بثن ما أمر تق الخلاف، 
المعاييرإلا البشر من العقلاء ببمن عليها متفق معايير ولا بيتهم. عليه متفق معايير إر 

لدينالتارك عق-اب يجوز لا إنه يقول العقل هن ولا الحس هن شيء ولا والحسية. العقلية 

كانإذا عها الموال إر ذللف،  JdUينتقل أن يمكن الخلاف، إن نعم بايلل. دين إلى حق 

الشنفسيها بالمعايير عنه يجاب إنما آخر سؤال ا هن. لكن حق• دين هو المتروك اكين 

والحس.العقل معايير ذكرناها، 

ممللق،حق الحياة حق أن اعتبار على المرتل قتل على اعتراضه الغربيم، بعض يبني 

الدولمن كثيرا فان ولذللئ، آثام• من ارتكس، مهما روح ترهق أن ل،تبللثا يجوز فلا 
ليتعاونواجنودها ترسل الش هى نفسها الدول هذه لضنه الإعدام• عقوبة ألغمت، الأوربية 

حقالحياة حق إن تقول طيف، العراق. وهن أفغاستان هن الأبؤياء قتل هن الأمؤيكان مع 
أح،ل.اذفوراء كانوا الأين هم أنهم بحجة الأفغان تقتل ئم عليه التغول يجوز لا مطلق 

الصالحيهدئ شامل دمار أسلحة تمللث، دولتهم أن بحجة العراقي^تي وتقتل سبتمبر، 

الغربيةالجهات باعتراف، هم يقتلون ١^•^؛ هؤلاء من كثير كان إذا وضيقا الغربية؟ 
الحروبتللث، مثل يشنون الذين لأن يجدي لا خطأ قتلوا بكونهم التعلل إن ؟ الأبرياء من 



ضصبمص.سمم-مماسم-سضاصسمص

فإنالإسلام إر النتسبون أما الأ'برياء. بعض قتل نتائجها من ستكون أنه يقينا يعلمون 
الشرعية.الناحية من السألة هذه ثبوت عدم الأولى حجج؛ ثلاث على مبني اعتراضهم 

المختمدان.الإخوة إلى فيه الحسم يحال أمر وهدا 

علىبخروجه مرتبطة ردته كانت إذا إلا يعاقب لا الرند أن فهي الثانية حجتهم أما 
;واهية حجة وهذه الدولة. 

غايةتدل بمناسبة يؤؤتئجا عباس ابن ذيكره فاقتلوها دينه بدل رمن * حديث لأن ٠ أولا 
خفهؤعلى المومنين أمير قتل بمناسبة زقق4 ذكره يقولون. من نقيض على الل،لألة 

أمثالعن يقال فهل ربنا• أنت له وقالوا له وسجدوا فيه غلوا ممن لجماعة وتحريقه 

هدامثل من أشد هو لحاكم خضوع من رأيت وهل الحاكم؟ على خرجوا إنهم هؤلاء 
٦الحضرع 

غيرمرتد.أو كان مرتدأ يقاتل المائل الإمام على الخارج لأن وثانيا؛ 
إحدنهمابعت فإن تبجما فاصلنوأ آقثظوا آلنومغنن من طآيفئان ^ؤرن تعالى؛ قال 

J_jt^سيما ء(ْتدحوأ دآ؛ت عإن أمرآس؛ُ إل بهمآء حى ثم فقطواآبى آلأحرئ عل 
٩[.لالحجرات: إن وائسهلوأ 

بعدعنه يعفو قد الإمام ولأن الأية، من واضح هو مخما قتله عنه يلزم لا قتاله لكن 
للمسلمثن.مصالحة ذلك ي رأى إذا عليه القدرة 

الأحاديثأن مع يقتل، لا قد الملهلمة عن الخارج المرتد أن معناه هدا لشن ثالثا: 
المرد.بقتل تأمر بالخروج الردة بارتباط القائلون بها يقر التي 

ميدا:هو مهم إسلامي مبدأ مع تتعارض المرتد عقوبة أن فهي الثالثة حجتهم أما 

الأيةإن ومهم. ثابت إسلامي ميل.أ هدا أن فيه شك لا مما [. ٢٥٦لالبقرةت الدثزه ؤي إؤءاْ 
علىميني طيها النهى لكن الإسلام د-ين •4، الدخول على الناس فسر محاولة عن تنهي 

إلاعليه يقدر لا أمر هذا الناس. قلوب فهت الاعتقاد إدخال يستحليع اليشر من أحد لا أنه 
عدمآية إلى بالإضافة الحقيقة هذه على كثيرة أدلة تعار الله كتاب وٍق، تعار. الله 



۴٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ سممصث!تأثثثثءممصثثمموجاس اش والدعوت الإسلأست اأثتادت 
ْفلهمالأزض ق من رثلف'لآس نآء تعالى؛ قوله ذلك من آنفا• الدكوره الإكراه 

[.٩٩]يوص: يكويوأ حى آلتاس كترْ اهانت خمهعا 
ا'ا-؛اآ[.؛_[[; jlII]ظمربمتجيرب لتت ؤفاو'؛زإنآاثسءقثو. وقوله: 

بهأرسلت بما الناس محمد يا فذكر ،أي الأية: تفسيره كثير_قن ابن الإمام قال 

ابنقال بنصٍهإنجه■ عتٌر ؤلتق> قال؛ ولهذا الحساب. وعلينا البلاغ عليك فإنما إليهم، 
تكرمهمبالذي لمّت : نيئ ابن وقال بجبار(. عليهم )لمت ؛ وغيره٠ا ومجاهد عباس 

علىالإيمان«.

[.٢٧٢]البقرة: يمآءه ^ ه>ى شمؤّنمم علك وقوله؛ 
الما اعتقاد على إجباره هو الرتل. عقاب من القميد يكون أن يمكن فلا وعليه 

منمنعه هو القصد يكون أن لابد ؟ إذن القممد ما مستعيل. أمر هذا لأن ، يعتقد 

إنإذ مضار، من ذللئ، على يترت—، لما يخالفه ما إلى والدعوة الاعتقاد بهذ'ا الت۵دريح 

يصرحمن وبين الإسلام دين -ا دخوله يعلن أن قبل بالكفر يصرح من بخن فرقا هناك 

انضمامهيعلن وإنما فردا يد.خله لا الإسلام دين _قن دخوله يعلن الذي إن دخوله. بعل. به 
الأفراد.من كوم مجرد وليست متآلفة، مترابعلة جماعة وهى اكلمين، جماعة إلى 

:لأنه وذللث، عليها. الحرب من نوعا يعلن منها خروجه يعلن ثم إليها ينضم فالذي 
فيهوجد أو باطلا، دينا ه فوجل. الدين هزا جرب إنه مقاله أو حاله بلمان يقول أولا؛ 

تعار:قوله _ق الإتسارة هذا وإر تجربته. يكرر أن من غيره يحذر فهو كثيرة؛ عيوبا 

ؤآكفثوأآلثهار وجه ءانئوا ا1ذيرتن. عل ، Jjj؛يالذى ءامئوأ آلكثثب اهل بن طائفة ؤؤiالت، 

[.٧٣عمران: ]آل نزحئوزه ذلجأ ؛احنْ،■ 
علىليلبميوا أرادوها مكيدة *هذه الأية: ظء تفسير ه ضتير ابن الإمام قال 

النهار،أول الإيمان يفلهروا أن بينهم اثمتوروا أنهم وهو دينهم، أمر الناس من الميعفاء 
الجهلةليقول دينهم إر ارتدوا النهار آخر جاء فإذا انمهيح، معلأئ مع ؤيصلوا 

اكلمان٠.دين  'هوعيب نقيميه على اطلاعهم دينهم إر ردهم إنما الناس من 



بحوله- س1ضراته - ، ٥١٢٥•،- سيرته إدييس■ جسرشيخ ؛ثتت!تثسمشوثاثتئتثثتتثثثتتتثثثثثثثثثثثث وتأً
هذهأيامنا ِه، منها مختلفة صبورا تاخد لكنها مستمرة مازالت المكيدة هذه أقول 

جماعةإل وينضموا إسلامهم ليعلنوا جواسيممها ترسل للإسلام المعادية الدول بعض أن 

ثمهدا يفعل بعضهم رأينا وقد منه. خروجهم يعلنون ثم فيه هم الذي البلد _ق، المسلمين 
قومهستنفر أنها يرى التي والتهم بالأضاذيب ي4لؤه المسلمين عن كاملا كتابا يكتب 

منه.

فإعلأنالجتمع ذلك نسيج من جزءا يصبح اكلمبمن جماعة إر ينضم الذي إن ٠ تانيا 

وأولادأزواج من منه فريبا كان من على وسيثا كبيرا يأئيرأ يوثر قد منه خروجه 
مابالدين الاستمساك وقوة العلم من يم يكن لم إذا سئما لا ومعارف وجيران وأصدقاء 

يريدونلا الردة سق الشخصن حق عن يدافعون الذين إن التأثير. هدا من يحميهم 
أنهو باطلا فرصا يفترصون بل حماية إر يحتاجون ضعماء الناس _قن بأن الاعتراف 

•الايمانية وقواهم العلمية مقدراتهم سهن سواسية الناوس لكل 

الردة.—قت من الناس من لكثير وحماية مصلحة فيه المرتد بقتل التهديد إن ة ثالثا 

فإذابالكفر. ت۵دريحا كانت بها صرح إذا شكوك له تعرض محي الأسان أن وذلك 

بهاالتصريح يعرصه أن من حشى إذا وأما فيها. واستمر عليها أصر فربما عنه عرفت 
تعالىالله أنحاه سأطاسة وسماوسن د^_ادت إنما أنها دد^دسض ثم Jحكتمها فقد للقتل 
بعدحتى نفسه يراجع شل والأنسعان هدا. مثل لهم حدث بأعيانهم أناسا نعرف وتحن منها. 

قتله.قيل فرنس ثلاث إع۵لاJه _ق الحكمة هده كانت وربما ، ردته يعلن أن 

،الأفراد من كوم مجرد وليسوا جماعة السلمين طون عن ذكرناها الش الحقيقة 
الساثعاللسرالى للفأد^ر تماما مخالفة مسمالة ٠ المرتد قتل مسوغات بعمى علأها وبنينا 

وأنأفراد، الأصل ف الناس أن اعتبار على يقوم الذي الفكر أعنى العرب،  Arالأن 
منقدر أكبر متهم ضل يعطي أن ينبغي لذلك وأنه ٠ طارئ أمر المجتمع -A وجودهم 

ذكروه.الذي بالمعنى الدينية الحرية ذلك مقت بما الحرية 
كثيرالغرب.-قن _قت الأن السائد الليبرالي العلماني للفطر أيضا مخالف ذكرناه وما 

العامة،الناس حياة تص-ريف —قت مكانا للدين يرى لا شكر هو به تأثرت التي البلاد من 

الدين—قن هذا يرى وكما فيه• يتدخل أن للمتجمع يجوز لا بالأفراد حاصا أمرا يراه ؤإنما 
منشاووا ما يختاروا أن للناس يبيح فهو الجنسية العلاقات منها أحرى أمور مقت يراء 



Ittiiiiittti;إثثإإإإثتثثثثثثثإثثإأإثثثثإإإأثإإثأتثتث؛ثأثثو^ا اس إلى دالدعوت الأسلأست 
وإ.خواذذاامرأنبن. و\ن أو رجلين بين أو وامرأة رجل بين كانت سواء جنسة علاقات 

[،٢٥٦]البقرة: ؤ؛ إكناْ 'الأ الكريمة الأية إلى استنادا المرتد قتل عدم يرون الذين 
الغربيون'ضل كما الدين تفاصيل ضل على الدينية الحرية هذه يطردوا أن يلزمهم 

حريةتعهليه لا ئم كله الدين عن الخروج حرية الأسان نملي أن البان التناقض من لأنه 
بحجةالتعنير أنواع وكل الحدود كل ينكروا أن معناه وهذا بعضه، عن الخروج 

مسلمإنه يقول أن ان للإنيجوز بأنه القول لمذا ؤيلزمهم الدينية. الحرية مع تناقضها 
عليهيند^ر فلا ٠ الإسلام لئن من أنه بالحنمرورة علم ما أو القرآن من شيما ينذ^ر لد^ن 

وهكذا.الخمر لشرب ولا الثهذ,وذ، أو الزنى ممارسة 

منللدولة لأبد لأنه لل.ولة نظاما الإسلام يكون لا أن هي طله هذا نتيجة لكن 
فإذاالعقوبات، من أنواعا يتيثهمن أن من القانون لبذا ولابد الناس حياة به تنفلم قانون 
حقمن وكان الدين، على مبنية طلها عقوباته وضانم، الدين على مبنيا القانون كان 

تعاقبالتي، والجرائم المخالفات يرنكم، أن ~ الدينية الحرية مبدأ بحمم، — الإنسان 
الدولةلدستور أساسا الد.ين يكون أن المسمتحيل من كان القواناrن، تلكا عليها 

وقوانينها.

الدين-4، اثمحول حرية الإنسان نملون حين تتناقينيون انضم قائل قال لو ماذا 

وحريةالدخول حرية بم، فرقا هنالئا إن نقول منه. الخروج حرية نملونه لا لكنكم 
المفتوحة المحاصرة إن يقولون قو القاعات إحلسى ِق تلقى لحاضره إن الخروج. 

انتهاءبعد إلا منها يخرج أن القاعة لحل لمن يسمح لا لضن ، حضورها يؤيد من على قيل 
المسهتمعنن.وعلى المحاصر على مشوش هذا لأن المحاضرة 

أحسمن،هي بالتي ومجادلتهم الحسمنة والوعفتة بالحكمة الناس دعوة هو الأممل إن 
ترالوما ١ل۵لريقة هذ,ه ذ^انت، وكد د^ضر. شاء ومن آمن شاء فمن إلمهم الأمر ترك، مم 

هذهعن شاذة حالة فحالته المرتد أما أفواجا. الله دين هت بسمببها الناس يحل الش هى 

مثلالبداية ي يعامل ذلك، مع ولكنه بيناها الش، للأسباب ذضرناها التي، القاعدة 
إلايعاقب ولا نفهممه، لمراجعة فرصعة ؤيعملى ؤيجادل قيحاور الإسلام إلى المدعو معاملة 

الرئة.عبي، يممر أن بعد 



بعوته- ساشواص - -سالاص سيرتم صس■ زد .بمترشيخ ^ثثث:ثإ؛؛ثثإوززإئثثثثثوت»»ثإثثثثأ»»*تتثثثث 
الإسلامياتعمل منهج هي 

الأخرى!اتجواف إهمال يعني لا اتعقيدة اتتركيزعلى الأؤتى! اتقاعدة 
هى:وتطبيقها فهمها _مح الناس وأخطا وعلما. جوهرا صمحت التي الثانية، القاعدة 

المقيدة.على 

اللهيتقبل فلا الإسلامي. الممل وصحة الإسلام، صحة من شرط المقيدة صحة أن 
حالحية.سليمة عقيدة من منبثقا كان إذا إلا عملا 

صحيحة.قاعدة هده 

ينحرونومازالوا القاعدة، هده تفسير ؤؤ دينهم _ق علوا المسلمين من أناسا لمكن 

وحدها.المقيدة على التركيز ابتغاء شيء طل هجر إلى دعوا حتى الغلو 
والجهاد.الممل بمقياس سلبي موقفا كال.للثا وهو والفقه، اللم قليل موقفا هو هدا 

الابتداءهو وسلامه، الله صلوات عليهم الأنبياء منهج أن هى: هدا _قن ومقولتهم 
جاءتالقلوب _قت وتركزت صلحت ما إذا حتى المقيدة نميحيح إلى الناس بدعوة 

*م

المتين.أساسها على معتمدا بنيانا التشرئ تفاصيل 
يالخلو نتيجة هو هنا فالخلو أوجه. عدة من جاء إنما صحيح، كله هدا 
الرسولب؟ كما بالقيدة نبدأ أن يجب اليعحس: قول وذلك، الأولى. القاعدة تفسير 
السياسيةأو الاقتمعادية الفلم تفاصيل إلى نمعوهم لا إليها. إلا الناس ندعو فلا هي؛ 

بأنهايؤمن والذي الله، عند من بأنها للتمعديق تابع النفلم هده قبول لأن القانونية، أو 
علىفرصها أو محاسنها له فن أن إلى يحتاج ولن قبوما، -ق يتلجلج لن الله عند من 

الفلم.من عيرها 

الإسلام.عرى من الباقية المرى ينضس أو يهدم التميور وهدا 
تيعنى فهو شنيعة نتائج إلى يودي فانه بحرفيته، أحد إذا الكلام فهدا ( ١ 

ندعوولا الشخمأية والأحوال والحج والزكاة والصموم المعلاة لتفاصيل نتعرض إلا 
نلزمولا والسياسي. الاقتمعادي والفللم والزنا والربا والمسير الخمر ترك إلى الماس 
الرسولأحاديث ولا ننيبره ولا المدني القرآن نقرأ ولا هدا من بشيء أنفسهم الدعاة 

عنالحال.يث من لابد وكان شنيعا هدا كان ؤإذا بها. سيرته عن شيما نعرف ولا بالمدينة 

القرىما والمساسمة؟ الاشتصاد تفاصيل عن الحديث من }منع الدى فما التفاصيل هد 
وذاك؟.هذ.ا بن 



!ثأثثثإثتثث؛:ثثت^ثtإثث؛tثإئثثثثlتثثثثثثliثئثتت^تlئ؛tء٤ممو^ز[ اس إلى والدعوة الإسلأسء ^ ١٥١١
الإيمانعن منفميلة — البدايت هن حتى ~ تكن لم تعال الله توحيد إل الدعوة ٢( 
لمبل الله. عند من وص القرآن بأن والإيمان الرسول بصدق والإيمان الآحرة بالدار 
يحتاجأمور مذء وكل الناس، معاملة وحسن الأخلاق لضارم الدعوة عن منفميلة تكن 
النهجننهج أن أردنا فإذا حق' أنها له تبتن وآيات براهتن و أدلة إل بها يزمن لا الذي 

أن^٠؛ نبين لظى القضايا، هذه ضل هن الناس تحدث أن من فلابد بمكة النبوي 
علبهمنزل الذين العرب كان ثاذا إعجازء- نريهم أن لابد تعار• الله كلام القرآن 
عنعاجنون اليوم س النا أكثر فان البياني إعجازه تبتن على قاليين الضريم القرأن 

الخاتمةالرسالة إعجاز يكون بالا قضت تعال الله حكمة ولكن الإعجاز، هذا روية 
•مرة أول بها حوْلس، التي للأمة مناسبا كان الذي البياني الأعجاز على مقحيورا 

وامتدادالرمان مدى على الأجيال كل تراه مستمرا أمرأ القرأن إعجاز الله جعل لقد 
المدىيشكل: المدى وهزا الكريم القرأن به جاء الذي المدى الإعجاز: صوا ومن الأيام. 

فيما~ الأنبياء كان لقد الخ• والاجتماعي.. النفسي والأخلاقي والسياسي الاقتنمادى 
أممهم.تهم التي بالسائل الدعوة ه هن. ؤيريملون التوحيد، إل أممهم يدعون — مضى 

قالشعيبا احاهز ملئ اقتميادية بمشكلة ارتبطت، ~ السلام عليه شعس، فل_عوة 

أزتطمق وآلميزازج آليبمفيال ممنوأ ولأ عيرْ إلؤ نن لًفم ما آس ئثمومّأغأتوا 
ارتبملت،السلام عليه موسى ودعوة [. ٨٤نموي: يورمحمره عدارذا قٍقؤ احافث، ^ j3فهر 

بيمعثا انسلا ان ؤي زمن،^Jعئلمإن نمون إنا ئقولأ ؛زعوينء ُؤداتءا سياسية• بمشكلة 
مبينة.وسنة محفوظا قرآنا جعلت، قج؛ا محمد دعوة ولكن [. ١٧—١٦]الشمرا،—إترTإيله 

المدىهزا من يتخير المعير والداعية الإنسان مشاكل لد^ل الحلول أمهول فيها دعوة 

بدعوةفيريهألها وزمانه قومه تشغل يراها التي الأمور يديه بتن يجدء الد^ى الشامل 
بهذ.هالالتزام إل دعوتهم — البعض يخشى كما — هو ليس هزا من وغرصه التوحيد 
إلمخاطبيه قلوبا بها يعمك، ذؤيعة يجعلها أن غرضه بل العقيدة، عن مستقلة القضايا 

الله.كلام القرأن أن على وبرهانا بالله، الإيمان 
لهنبي، لأن يحتاج لا مسلما ؤيكون تعال بالله يزمن حثن، الإنسان بأن القول ٢( 

ولكنهصحيحا ظاهره ين يبدو فول عنه: ينهاه مما اوئ مهأو به الله يأمره مما محاسن 
صحيح.غير 



بموض- ساشراته - .مألأت4 - سهرته إدتيسا .بمترثنمخ ؛ثثممممثئوكأممثث:ث؛؛؛؛تتتتئثثتتثتثثثث 
علىيؤمن من بتي( كبير فرق، الفصل،. والإيمان الجمل، الإيمان بج، فرق هناك أولا؛ 

يعرفامن وبج، شر، فهو عنه نهح، ما وكل حير، به الله أمر ما كل، بأن الإجمال: وجه 
بها،افه أمر معينة، أمور مقن اليكامن، الخير ~ الحسيية التجربة أو العقلية، الأدلة ب— 

وإذنالعلم. على يقوم الذتم، الإيمان هو المعحيح الإيمان ان ، عنهاالله نهى، معينة وأمور 
ؤينقص.يزيل — معروف هو ضما — إيمانه ازداد كلما علم وآمن، الإنسان علم فكلما 

والتجربة،بالدليل العرفة غير الخير، بمجرد فالعرفة درجات، نفسها العرفة أن ئانيا: 

ايياعءذ~ئن، هومهِء إن، مومى رجع تعال،؛ قال تعار،ب الله هو الخبر لوكان حتت، 
برامٍاأخيهءرُْوآحد وأشآلألداخ أعجمحّأمن،رآكم بمدى بن، حنمحق بنتنا ثاو 

موسى:الله )يرحم القصية: _>، على معلقا ِظه الله رسول وقال [. ١٥•]الأعراف: إلءب4 
رأممفلما الألواح طق، فلم بعده فتنوا قومه أن وجل عز ئيه ضالغبراخر»، الماين، ليس 

الألواح(.المى وعاينهم 
إتزهي»وق}{ قال: ~ وسلامه الله هيالوات، جميعا عليهم إبراهيم الأنبياء وأبو 

'•٢٦■لالترّة؛ لهْرمءت، ذّ بق ماد ئومء أثلم فاد آلنوف ئخى مقيما 
إبراهيم،من، بالمهلث، أحؤ، )تحن، : هداإبراهيم موقف، علؤئ معلقا هه الرسول ؤيقول 

العهودال،ث4ك، ليس هنا الذكور الشك، أإن كثير: ابن يقول هريرة؛. أبى عن الغاري ]رواه 
إلىاليقج، علم درجة من، ينتقل أن ~ اليعيقح، ذكر وضما أراد اللام عليه إبراهيم وان 

اليقبج،«.عج، درجة 

الأمرآيات، لجاءت، الإيمان دضأأير _قت الغلو هذا يمعوره ضما الأمر كان لو ثالثا؛ 
سببا،أو حطمة نبج، لا جافة غليظة العم،طكرية كالأوامر الكريم القرآن _ق والنهى 

تفعل،أنها الواقع ولكن القلوب،. له تلج، الانى، الأسلوب، تسللث، ولا نهيا، أو أمرأ ، jLuولا 
كماآلتينام علخفأ؛ محب ؛امغوأ آلذنن  ١٥١^؛!تعالي،: قوله -ق مثلا انظروا هذا. كل 
منكمكاث فنن سود'تج أياثا . ثئمون لمح؛ قتلخفم بن، آلذئث ءز< محب 

فننبم؛ طعام ؤذن*' بجقوثهُ آإذ.ث ذؤ احنج أثاِ بن، فعدم ند عن، أو ِهصا 
إنثمتزسل.مونهلالبقره:آخا-أهاا.خثرلخكم ئصوموأ وان فهوحيراهُ ثطؤغ 



ثئئتتثثثث؛ث؛;»ثثممتمم؛ث:ث»ث»ث*ث»ثثثثثأإإ1ثثتتثثثثثثثإ؛ثه\آا اس إثى  ٠٠٥٠الإّلأسء الثمالت 
١^۵:مذء فقه ولتعماول 

وإنماجديدأ• شينا ليس به أمرتم ما بأن إشعار 3بمكلمه من الذيث عل محب حنا 
منهالابد وسيلة الشقة هذه لأن ولكن واحملوه. قبلكم من الناس .جؤيه قد أمر هو 

لمتمفأنتم مناوود'متؤ. ؤأياثا تعالى• بالله مؤمن ضل هدف هي التي التقوى لنيل 
وييقضى،معدودة أيام إنها • حل وا شهر هو وإنما نصفه ولا د^اه هر الد بحييام مطالمن 

يتحملهكان ومن ننأيارا"مه، ندمسْ أوعل ِهصا منتكم ؤةسكاُض هذا ومع 
شهرالمس صيامه منيكم المطلوب والشهر ٠ وليفي فليفطر يكبيرة بمشقة ولكن 

محيبمتؤبنيئاّي هدر آلمزءان فيه ، Jjjiزنقان ؤث؛ر إنه الشهور، كسائر 
والتعليل،الهضم بيان من مريد المياق بقية ؤؤ ؛، ١٨٥لالبقرة■• ؤآلمزقازه ألهدي 

نريد.ما لبيان كفاية ذطرنا فيما لعل ولكن 

أسمائهعلى يدلنا والدي وصفاته. الحسنى بأسماثه تعار الله سا نعرهإنما إننا رابعا: 
نهىأو به أمر بما شيء بثن الحيلة عرفنا فكلما إذن وآلاؤه. وآياته مخلوقاته هو وصفاته 

تعاربالله معرفتنا ازدادت كلما فضله أو عدله أو رحمته أو تعار حضمته وبين عنه 

الثواببيان على يقدحسر لا القرآن فإن ولمدا له، وحبنا به إبماننا وازداد 

،أيضاالمنيا الحياة هذه ف ومنافعه الأيمان آثار لنا يبثن بل الأخرمحتن، والعقاب 

ءامتوأآلمرى اهل ان الدنيا• الحياة هذه ث أضراره لنا الكفر، من ؤيحدرنا 

ًكائوأينا فأ-ءدتهم كدتوأ ولتكن والأرض الثناء بن ترتم-تا، عليم لفتحنا واتقوا 
عبادىيرثها الأزص آلد'زأدن ش بن آلرئور ذ مكتنفا ^3J_ ؛. ٩٦]الأعراف: ئكستوزه 

ئتموزهلعلخفم الألبم، يئاؤل حتوه ألمعنامي ق ١[. • ٥ ]الأسياء: آلaتثلحوركه 
[.١٧٩]البقرة.• 

قلوبهم.المؤلفة لمهم مجال هناك يكان لما صحيحا. الكلام هدا كان ولو خامسا: 

تزلفلا فلماذا الأيمان إر تنعطف حتى بانال الناس قلوب تولف أن جاز فإذا 

المياسة.وهديه الاقتحياد شئون سقت الإسلام هدى عن أي المال عن بالحديث 



دببمساسمم-ساسم-سضامم-صمم

_قوالغلظة الجفاء من نوعأ الدعاْ بعض أورث التضكير من النؤخ هذا سائسا؛ 
علٍظيمنا 'تحت ت فتهر لرسوك يقول وتعار سبحانه الله أن مع الآخرين مخاطبة 

معيجدي لا أنه توضح الأية هده إن ^ ١٥٩عمرازت ل ١١حؤلكه من لآنصو١ آلفلب 
الناسلفص كافية وحدها إنها الإغراء، من نوع أي ولا حق، بيان ولا منطق الفظاظة 

حجته.ء^انت ومهما رس-الته، لكانت مهما الداعية عن الخيرين 

الخلقعلى الحق إيثار كتابه؛ ق - الونير إبراهيم بن محمد عبدالله أبو الشيخ يقول 

آسحآد نز يوآدوث الأجر وألوك ائب يدبثدث قذى هد آية؛ على معلقأ 
الوينأا.لأجل وانخالطة القلب هو-4 الذي الحب كله-4 اهذا ؛؛ ٢٢ذذحوٌ 

منإسلامهم لأجل كان إذا الو-حدين وللمسلمم بالإجماع. الخلءستي للمؤسني وذلك 

وحسنالغيظ وكقلم ااLJروف وبذل والنافعة المخالطة وأما — باتي كما ~ السنة أهل 
يقتضيكان ما إلا الخلق لجميع بذله فيستحب ذلك وتحو الضيف وإكرام الحلق 

كثننقغ الأية: إليه أشارت ضما الحرب حال -4 للعدو يبذ.ل فلا كالذلة مضية 

١[.ه للمuن; نتروياه آلدئثا ق ؤوصاح1هما ٨[. ]الممة; آلذلزه ق يمطوكم لم عن 
القبيحعملهم من بالبراءة فأمر ،، ٢١٦ثعنلوزه نما بريء ق فملآ عصوك ^^0 

ولوكانفيه حير لخميلة العامعي يحب أن عن منهيا ليس اييملم أن يرى وهو منهم• لا 
أمااحيكم على الشيطان نعينوا )ولا ورسوله لله حبه ينفي لا المسلم وعصيان كافرا. 

ابةهد على الحرص سديد ضان •فق؛ والرسول البغاركا. لدواه ؤدسوله؟( الله يحب انه 
عائمونثال1\ ثلهب - المنة بضمير — إعراضهم على الحزن كثير قومه، 

اتماهآلمديطب يهذا لزيومثوأ إن ءافرمم عو نلنك بمح ٨[. ^ ١٥،•>سرته 
عنيعبر فطفق أمؤيضا. .ة المهود الملمثن الإخوة أحد مع \هحي طس، ٦[. 

عيناهفإذا إليه فالتفت، فيه. هم مها إنقاذهم •4 ورغبته قومه هداية على الشديد حرميه 

الخيرللناس.وحب، الرحمة دمعة إنها تذرفان، 



ثتتتتثتتأتإ؛الله وأأدءو3إأى الإ،لاست اممتايت 

أثنيءأا./'أولا  ٠٠كاملا الإسلام احذ الثانيص: الماعده 
أمؤين.بين االمألمين يخير أو ينادي من ومنهم 

الضيقعلى أصحابه حمل غلو وهدا لكله، يدعوه أن ؤإما كله، الإسلام يأخذوا أن إما 

يري،لونإنهم والإصلاح. الحق جزئيات من جزئية بكل الفلز ؤإساءة للخير، بادرة بكل 

بضلنرحب أن السليم النهج إن كاملا. إسلاميا عملا ليوسسوا إسلامي عمل كل إلغاء 
تال-حل.L،حتى حير فاعل طل نطالب وأن ~ كافر من كانت ولو — حير حهلوة 

برفق:الدين ق - التوغل إل -٥؛^ الله رسول دعا فلتد جميعا، الإسلام شرائع 
يعني:هنا والرفق 

برفق•الدين تناول ١( 

المكن.الكمال نحو السعي ■4، التدرج ٢( 
سعار:يرفع أن للدين الفضرية المشادة لمن وأنه 
أقواميحاول أن للدين: العملية المشادة لمن ؤإنه كله. تركه ؤإما كله؟. الإسلام إما 

هذاشاد )ولن ذلك فعلوا هم إن لمغلوبون وأنهم عمليا. سلوكا وجعله الشعار هدا نحلبيق 

الإسلامصرح نشيد بنائين أنفسنا نعتبر أن هي؛ الصحيحة ال۵لريقة غليه(. إلا احد الدين 
فضرةأو بشعار أييد لثن البناء. لمدا لينة إضافة إسلامي: عمل طل نعد وأن لبنة، لبنة 

الضريمالقرأن ِقن جاء ما بضل الكامل الإيمان كله( دعوء او طله الإسلام )حدوا 

ajjbبين الخلط ولعل كله. بالكتاب بالإيمان مكلفون لأننا حق. فهذا المعلهرة والسنة 

الخاطئ.والفهم الغلو وهو ~ الأس،حلاعة وفق ~ الإسلام نحلبيق وبين القضية 

الأعداء.كيد ض الحذر الثاثشت. القاعدة 
والتطبيق.الفهم الغلوش ا.تكتنفها ءأدل،_مة قاعدة هذه 

ؤي،إماوالسلم. الحرب سق محللوب ~~ وسيامية وعقلية نفسعة يكيقفلة فالحذر 

آحمحروأن ؤ ؛• ٧١ا،ت لادخميعاه اوآنفروأ نات نانقروأ حدرْفم خذوأ ءامغوا الذئن 
إلنكهآس نعض ئنتثوتك-عن أن ثآحدوهم أندآءيم ثئغ ولا آس أترو بما بجثيم 

لالائالةثا'أ[.



بحوله- م«طصراته — •م1لأوه — سيرته إد;ي،سأ جعترشيخ ز^^^^اةمة؛ة؛؛؛ةةةةة؛عقة؛؛ثثثثثثة 
أرادحيث من الأعداء أهداف يحقق غلو الخدر: مع الوهمي الاسرسال لكن 
العزيمة.تقوض مخاوف إر يحوله الخدر —ق فالغلو الأعداء، كيد يحبطوا أن أهيحابه 

إليهايسص غاية وهده الأسلأسن، معقوف التحليروالضع.ؤ وتشيع عمل. طل وتربك 
للإسلام.الناوئون 

القاعدة.الن1ويفهمود،ييقس سا امظة ومن 
ودنيانا.ديننا نقت إمعانا شر لكل وسبب تحلفنا سبب هو الأعداء د^يل  ٠٠٠
ط^طبالسعاب  ٠٠٠

والسامتي.الإسلام تقدم تعيق التي هي وحدها الخكومات •؛٠ 
والشيوعية.للاممتعمار فريسدة والخ.دكومات  ٠٠٠

العالية.للخيهيونية فراثص والاستعمار والشيوعية ٠^٠ 

المفروغد^.العقيدة أصبحت ~ الحدر فهم غلوظ' عن الناتجة ~ المعقد.ة الوسوممية هده 
_قتالقرآن منهج مع يتناقحس التمعور هدا بان : القول ونستحليع وجدواها. معحتها من 

والمصعائباليكوارث يرد الكريم فالقرآن والممعائب. وال٦ريمة الضعف أسي.اب تحليل 

بشرويالاحلاله ومن انحرافه ومن نفسه من نابعة داخلية. أسباب إل بالإنسان نحيق التي 

ممبميبؤمن امبكم ؤؤما' اليشرى: المجتمع تعال-هت الله لسنن تجاهله ومن الاستنامة 

ن؛فيااصتم قد ئمبمسه \ضإجوم ؤ\ووئ\ •٢[. محصه عن ؤننهوأ كتيت فئنا 
إجيُمان 1س يريد اثنا ؤ3اءولم (. ١٦٥عمران: ]آو ه انفسكم عد من عو ش منيا ان قم 

آلثا.يأندى كست ينا ؤآتخر آثم ؤر آلمناد (، ٤٩شدت؛ دةو:أمهبعض 
أغجبمكمإل حثم ؤ)ةو} ؛' ٤١يرجئون^ لعلهم ملوأ ألخى نغص لئذيفهم 
ولنئمئئإ رحنت بنا الأزمحتت عتطم وصاقت شجا غنطم ئعن فلم كرتحفم 

[.٢٥]التوبة: •تمئوت>ه 
لنالأسباب وهده ثانؤية. ولكنها حقيقية أسباب وهي خارجية* أسباب هناك نعم 
له،تطبيقنا ومعح للدين، فقهنا وصمح الله، دين على الاستقامة ممحت إذا شيئا تضرنا 



iiiiiiiiititثثثئثثثثأثثثثئثئتتتثت:ت؛ئتئ:ثثثئسسثإثوزآا اس إش وايوعوت ^،،،؛^ VIاو؛ممدت 
ثارااوقدوأ أولا. أنقمنا داخل ضعفنا أسباب عن التفسس على عرمنا وصح 

يْنيدأؤؤأ0 اد ١ ١ عمران؛ رآل الله إلا بمموطم [.٦٤؛: juUI]لأومرّوااهلفاناهئه 
إن؛انغوأ الذين ض ءين'ؤع ^إت ١[. •٢ عمران: رآل ننعاه بممْفمكنئب لأ ويمموأ 

حءرآنمرمحهوآق آس ؤبمثز ؛• ٣٨ل١لخجث كعونحه م ■■^-4^ لأ آس 
-آ[.لالآنفال;

الفقه:هذا على ترتب فتي هذا فقهنا فإذا 

والتخلف.ا^١٣ سبب هى بأنها الشعوب نميارح أن ١( 

١ذاتها الشعوب إصّلاح فهت العمل دذ^ثف وأن ٢( 

الشعوب.واقع من جزء أو الجتمع من صوره باعتباره الحكم لإصلاح نسمى أن ٣( 
والتثبت.التحقيق ا_قت حقيقيأ جهدأ نبذل بل الاتهام، إلقاء بمجرد نكتفي لا ٤( 
الواقع.تغيير مق، إيجابيا وجهدأ 
شيئاباعتبارهم إليهم النفلر عن الخصوم محيالح تضارب من نستفيد أن ٥( 

١[.٤ ]العشر: ثىه وثلويهز ؤ.محنتهزخمٍعا واحدا 
لفذ^رةوالاستسلام والتطير الوساوس ضغوط من الإسلامي القلب تحرر أن ٦( 

العالم.تدير التي الخفية القوى 

والارتباك.التردد أو بالشلل الضثيردن أممابت ضغوط فهي 

ه$ ه 



^ساب،-مماسم-ساثراصسمص

أصونمت..قواعد 
تلإسلأماتعا4إيى بين تاتعاؤن عمليم واقتراحات 

الاتفاقبين الإسلامي انمل لوتمر إدييس شيخ جعفر الدكتير من متيمة ؤرقة 
الأولn.؟aL_ - ٢٣القترة  ٥٢_المودان الخرطوم -4 انمداقة قاعة والأفتهماق-4 

الخرطوم.جامعة مونشرتها ٢٠ا-أايوليوأ• • ، ^١١١٢ ٤٢٥

شأنهمن ما كل على غيرهم مع وتعاونهم بل بينهم، فيما وتعاونهم السامين اجتماع 

وتدعوتقتضيه الذي مقاصد من عظيم مقصد دينه، ؤيعز الله كلمة يعلي أن 
التي ijJUiiJljالعلمية بالوسائل بالأحد القيسي هدا تحقيق على والعمل اصولما، إليه 

ذلكتتقق لا مما هو رمانية أو مكانية نوازل تقتضيها فد الش أو الشؤيعة بينتها 

الوجرة.الجملة ل|ده تفصيل من شيء الورقة هذه من يلي وفيما به• إلا القصد 
:وال4اوارن الأتمائ أسباب 
بينهم،وال،عاون الاتفاق يكون وقوتها الناس -4 توفرها بقدر ثلاثة أسدابا هناللث، 

والتدابر.والتنافر الاختلاف، يكون ضعفها وبقدر 

بعضهميحب إخوة الأفراد من يجعل ائتلافها لأن القلوب،، ائتلاف هو الأول؛ السبب 
ء

كانأقوى القلبية ١^١^< هده لكانت فكلما سيئاته، عن ؤيتجاوز به ؤيثق بعضا، 

،الأفراد ببمن العداوة مشاعر حلت أصعق كانت وكلما أكثر، والتعاون الاتفاق 

يتعاونوا'أن عليهم فصعب بعضهم —قن اليقة وفقدوا 

بينهاالألفة كانت القلوب، بإصلاح دائما يبدأ الاصلاح -ق الإسلام منهج كان ولما 
المؤمنين:وعلى رسوك على ممتنا تعار قال المباركة، الإيمان شار من شرة أول هي 

آسؤكًكن ظوبهز تمحنث، ألفث نا ■همعا الأزض ق ما لوأنفشن ظد3آمج ثهث 
حمٍعاآممي هتتل ؤذأ'ةلهئوآ سبحانه: وقال ؛. ٦٣لالآسال: حيمبئثه ضز إنهُ ببم4مج الث 

ييننثمداْاثحم قلولأكم بين فالما اءذآَ 'تمم إل عنكم آس نعث قآديزوأ ثمرئوأج ولأ 
عليهتقوم الذي التين القوى الأساس هي الإيمانية الأخوة هذه ١(. ٢• عمران: ]آل إحوظه 

الذيالإيمان من حال على دائما بمكونون لا بشر المعلمين لكن السعلمين، بين الرابهلة 



ئوتثثثممثثثثث:ثثإثأثإثثثأثإممثثثتتءتي؛زإ؛ثثثثثث:؛ثث؛الته إلى والدعوت الإسلأست الثقاشت 
معتتناقض أعمالا لذلك يعملون وقد إيمانهم، يضعفا قد بل الأخوة، هده عليه ترتكز 
أساسإزالة على تقوى لا فانها مستنكرة كانت مهما الأعمال هده لضن الأخوة، 

علىلدلك تقوى فلا الملة، من صماحبها يخرج لا التي المعاصى دائرة —قن دامت ما الأيمان 

اجمهمن اهُ غل ظنأ تعالى: قوله على تعليقا الصدور، من ومحوها الأخوة رابطة إزالة 

[.١٧٨]البقرة: يوحنسنإ إله لألمعروفؤادآء قاتاغ سء 
الالقتل بأن ؤإيذان العفو، إلى داع تعطمت أخيه ذكر او-ق الجلألاتي: تفسير ث قال 

تقتضيهما مع تتنا_ق، تمهرفات، يتصرفون قد ١^٠٧]^، أن وكما الأيمان، أخوة يقطع 
الثمر،فعل على يتعاونون قد المتنافرة القلوب، أصحاب، فان تعاون، من الأيمان أخوة 

ؤ؛إلا ■همعا يقثتلونمفم ^لأ أج،همادا. اجتماع هو ؤإنما قلوب، اجتماع ليس فاجتماعهم 
ذ'يكا حنمأخميعا ثسبهز ثدييج تيغهز نأمهر جدوج وزآء من او محثغؤ هرى 

[.١٤لاJصدر: ؤ* باتهنزهوم 
الأخوةتللئ، عن تعبير هى التي ' الصّالحة الأعمال بتفاصيل العلم هو الثاني: السبب 

ضانعت،شديدأ؛ بمقتضياته الالتزام وكان واسعا، الأفراد علم كان فكلما وأا، ودعم 
عبادهبقلوب العليم الله أن وذلك، أوسع، التعاون ودائرة أقوى، بينهم الأخوة رابطة 

الرابْلةتللث، يميعما ما طل عن ؤينهاهم بينهم، الأخوة رابطة يقوى ما بكل يامرهم 
عليهالله صلى رسوله وسنة الله كتاب ؤق ، محلها والبغضا:، والعداوة الاختلاف، فيحل 
وأنالأخوة، رابحلة يقوى مما به المأمور بأن الأوامر فيها تعلل كثيرة نمموص وسلم 

سكلميوبع ان ألتنطنمئ يريد تعار؛ قوله ذلل؛، من معها؛ يتناه مما عنه المنهي 
سجونمجأتم  ٧٠٥^لئ.iؤة وعن أؤ ذع عن ؤبمدحمم وألتسم أم وآتعصآءق آوعد'ؤه 

[[JjU :؟ ٩١؛] آممهواتموأ احوتكتأ س هاصلغوا رحوه ألمومنون ؤإئما وقوله؛
ما؛بن ما» دلا بجم حمحإ ي؛ؤوثوا' أن عس يدم بن قذم شم لا ؛امغوا يئايا 

ننيأكنوق يفزألأم بالألف دثاتزوأ ولا غمزوا ولا بجن ^١ يكن أن عنى 



ب،مزمم- ساثرامم - ممالاص - سرته إدمس. جعموشيخ ؛ثثثثثأثأأ؛ثو؛زأ؛ثثثثثثثثثثثأث:إثإ:؛ثثثثثث 
بزآلطنمحا آجمحا' ءانندأ ض ئئأيا 0 آلثبدن نم ^٤، ١٥نتب لم ؤس آلأيننزج 

مقليا محب^ظءئنزأن تتقاج سنتكم نعتب ولا سثو\' ولأ إيحن 
منحنسؤ إظ آلناس تناه ه رحم ثواث آس إن ؤاذمأآلاهء فأعذتنوْج منتا اجمي لخم 
علمآقت إن ادسكمج آس عغد أْفزمجمن إن )ثعازفزأج ومآيل شعوبا ؤ-جعاثمحإ واتى در 

الدين:حقاثق لبعض الانكار بسببه وكثر العلم، قد وكلما ا-'اآا[. • لاJءعوات: ->>؟، 

إنافالوأ الذيمحك- ؤومرك٠ االختلمين. بين والبغضاء العداوة طاست، بل الاختلاف، كان 

إلوألتعصآت آلعداوآ بيتهم نآغرئئا بم دًفروأ بنا لحظا يئسوا ميثئقهز احدنا )نمبممئ 
جعليت،طين، انظر ١[. ٤ •; Jum]وضة)ووئه عق\أو\' بنا ثبمهمِآس وسونن يومّآلق؛ننة 

اللهشرعه لما ~ إنكارهم أو تريكهم يعشى ~ لن،44ياوهم نتيجة والبغضاء العداوة الأية 
تطيقوهافلا اليكفار _قت نرل،تا إنما وأْثالإا الأية هده إن أحد يقولن لا به. وذتكرهم 

لمؤإن اليكفار خصمال بيعصر يتصف، قد المسيلم لأن هدا؛ يقولن لا المسملمثن، تحن علينا 
طللأن وذلك عليها: الله رتبها الض، النتائ؛؛أ له تحدث بها اتميافه وبقدر كافرأ، يضن 

الزانييزني )لا عنه: البعد نتائج من هي وإيمإ الإيمان' آثار من أبدا تكون لا العاصي 
منعنه الله نهاهم لما الأفراد ارتكاب، كثر كلما ضدللئا مزمن(. وهو يزني حين 

والتباغض.الخلاف بينهم كثر الأئام 
والتممودالإيمانية. الأخوة تللئ، تقتضّيه الأي الاجتماعي التنغليم هو الثالث،t السبب 

_قتالث،ريعة به جا،دت، فمما جماعة، باعتبارهم بالسيلمين يتعلق ما الاجتماعي بالتنفليم 

هذا:

منلأم بد فلا جماعة يكونوا ولكي ، أفراد مجرد وليسموا جماعة المميلمين أن أولا: 
والأمراءالعلماء ه المتمثلة القيادة وهى كلمتهم، بها وتتواءاد ثملهم بها ينتفلم قيادة 

سءق ثثئرغم مإن بنمحز آلأض واؤل ألرنود وأطينوأ آس أطٍئوأ ءاثوأ آلذنن 
نأبيلاهوأحس حئ ذ'للد الاجرج ثآيذ•؛؛- باس ئوبثون محم إن ثآلرنوو آس إل همدوذ 



iiiiiiiiiiii^^ثأتأأثتت؛سثصساع؛ز!_ الإسلأ4يم ^ ٥٥٥٠
الطاعةعن خرج )من ُمحقلأ؛ هريرْ أبي عن مسلم رواه فيما وقال [. ٥٩]النياء: 
إلاتتأتى لا وكونها الجماعة أهمية ولتأكيال جاهلية(. ميتة مات ضان الجماعة وفارقإ 
لمما والطاعة والسمع لؤم، بالنصح تأمر التي الكثيرة الأحاديث جاءت إمامة بوجود 
مابالسيف عليهم الخروج وعدم جورهم، على الصبر على حثت بل بمعصية، يأمروا 
للصملأة.مقيمين داموا 

1المماؤن على تساعد مبادئ 

منهو بآمر الاستمساك بحجة يهدم شلا الديزت أصول من أمميل الاجتماع أن ١( 
عثمانالومنين أمير وراء صلى لما المبدأ لمدا مراعيا مسعود ابن طّان وقد جزئياته، 

)الحلافت بقول له متابعتته وعلل ، قصرها هي السنة أن مع منى ه الصّلاة أتم لما لسعه 
أئمةحلف الصلاة تجور |رلأ بأنه أفتى رجل عن تيمية ابن الإسلام شيخ سئل شر(. 

صلىما إعادة ؤيلزمه صلاته، تصح لم المذهب مالكي إمام حلف صلى ومن المالكية، 
المالكي((.الإمام حلف 

وأشنعالمنضرات أنكر من الكلام هذا إطلاق وحده، لله ااالحمد فأجاب: 
فانالضلة، البدع أهل مقت صاحبه ويدحل البليغ... التعرير مطلقه يستحق المقالات: 

التيالنبوية المدينة السنة، ودار المجرة دار إمام أنس بن مالك الأعظم الإمام مذهب 
أعفلممن هو والإيمان، العلم منها وحرج السريعة، فيها وشرعت السنن فيها سثت 

جميععند القدر جلالة من تقغق أنس بن لمالك ويكان مرتبة...... وأجلها قدرا المذاهب 
لنيهمهيكن لم ما القدر من وعامتها، وملوكها، ، ومشايخهاوعلمائها، ، أمرائهاالأمة: 

يطلقأن مسلم يستجيز وضيف منه.... الأمة عند أجل وقته مقت يكن ولم نظرائه، من 
محملاهعلى والتابعين الصمحابة من الأمة سلف اتفق وقد الخبيثة، العبارة هذه مثل 

الصملأةواجبات بعممى ؤهت الفقه، فروع بعضي شن تنازعهم مع بعضي حلف بعصبم 
 aومبطلاتها.

حياتهمشن الناس معظم به يلترم عقلى مبدأ هذا الضاىJين، أحف ارتتكاب ٢( 
فضلإلا ماله يأظوا أو اللضاّوص يقتله أن بين مثلا يخير عاقل من فما الخامممة، 

أنهموذلك العامة، الحياة مجال مقت ينساه الناس بعض لكن الأول، على الثاني الضرر 



-•مالأتد-ساثراص - سرص جسرثيخإدهسا سإثصممو؛زاأتتثتث:ثثثثئث؛ثثتثثثثثثثثث 
تركهأو كله الحق فإما الحلول، أنمياف لقبول الدين -A مجال لا أنه ححل، يفلنون 
فيهبد لا الذي العمل ومنملق مسياومة يقبل لا الذي العقيدة منطق بثن فيخلطون كله، 

للأستاذتسب عبارة الشباب بعض بثن شاعم، محس، أعوام مند والتقحيير. النقص من 
يهمونفحياروا دعوءا، أو جملة الإسلام اخذوا فيها: يقول - الله رحمة عليه . قيلب، سيد 

يعتقلبعضهم معار بل كله، تترضه ودولة الإسلام من شيئا تهلبق دولة بثن فرق لا أن 
أخذت،لو العبارة أن مع هذا فيه، نفاق لا ميهميح موقفها لأن الأولى؛ من خير الثانية أن 

صلىبعده أحد من ما لأنه متحمرأ هقب، الرسول عدا ما م،،،لم، كل صار بحرفيتها 
ضلؤيترلئ، والندوبات، الواجيات، ضل فيفعل طله الإسلام ياخذ أن يمطن 

هوإذا م،،ملما الإنسعان ييكون لا فنعم الاعتقاد مجال  'هأما واااضروهاتv، الحرمات، 
ولكنصغيهمإ، أو طبيهمأ المهيء ذللث، كان مهما منه أنه يعلم ال-يز، من، شيئا أنكر 

بهيضفر الذي من شرأ أقل الدين ببعض يضفر الذي فإن الاعتقاد مجال -ق حتى 
كمواولبحك عنه، ؤيحيد به يضفر الذي ض شرا أقل كله به يكفر والذي كله، 

[.٨٨]اكعل; يفسنورىه >ءفائوا' ينا أنداب 3ؤق عذابا زينتهم ألله سيل عن وصدوأ 
إنئم الكفار، لسيائر جعلها التي من أحص مكانة الاضتاأ-، لأهل الدين جعل هنا وض 
الجزءحتى ^^j£، أن د^له بالإسلام يأخذ لا من تأمر لأنها دقيقة ليسيت، العبارة هذه 

أخذواما يتمكوا أن لا تركوه بما يأخذوا أن هؤلاء لأمثال النحيح أن مع به، أخذ الأي 
اذهسأكمبآلزوسون ألثاس ؤاثأ»ِاون تعار: قوله تفميير ث كثير ابن قال ولأللث، به. 

معبالبر أمرهم على ذمهم الراد ءوليس [: ٤٤لاJبقرة: ثنقالوزه افلأ أمجنت ثظون وانتم 
العالم،على واجم، وهو معروفا، بالعروق الأمر فإن له، تركهم على بل له، تركهم 

قالكما عنهم، ينغلق، ولا به، أمرهم مع يفعله أن بالعالم والأور الواجب ككن 
ماآلاصلخ إقُ اؤيد إن عنه ايهنهكم ما إل ان ؤومآارين السلام: عيه شعيم، 

الأمرض فضل [. ٨٨لهود: اتينه ؤإلؤه دوممّت، عليه لأللي إب ئويش زنا آست3لنتج 
منالعلماء قولى أميع على الأخر، بترك أحدهما يأ،دقط، لا واجم،، وفعله بالعيوف 

ؤيضفرونالكتاب ببعض يؤمنون الذين به الله توعا~ اليتم، والعقاب والخلفا. المهلقا 

به:آمنوا ما على لا به ضفروا ما على لمم عقاب هو إنما التالية، الأية 4، ببعض 



^صممةةثثثئق؛إسسو؛زإممثثثثثثثث؛اس ُاسعءةا.لى الإسلأست الأتاشت 
إثُمنضم ذ'لتق- يفعلن من حزآء ثنا بعضإ ددكهموث ببجزآمحب ؤأقئ3ءثون 

عنابعبلؤ آس وما العياب ١<؛-،> إل يردؤن آنمهئنة ؤيوم آلدئتا آلحيوة ؤ( خزى 
 :[!.٨٥]١^^٥

عنالنظر بغض الدين، بمقياس خير هو أمر تحقيق يحيد من كل مع التعاون ٢( 
محذ^وْا.أو حاد^ما صادقا، أم منافقا ، فاجرا أو برا موأدلم، غير أو مساما د^ونه 

بيانه_مح الله رحمه قال عليه، منيي لا بما القيم ابن الأمام المبدأ هدا عن عبر وقد 
أنومنها المعاد: زاد العظيم كتابه ه الحديبية، صلح من المستفادة الفقهية للفوائد 

منحرمة فيه يعظمون أمرا طلبوا إذا والظلمة والبغاة والفجور البدع وأهل المشرك-ثن 
حرماتتعظيم فيه ما على فيعانون غيمء، منعوا ؤإن وأعطوه إليه أجيبوا تعار الله حرم 
علىالتمس من فكل ذلك، سوى مم ويمنعون وبغيهم كفرهم على لا تعال الله 

ذلكعلى لم ما كان، من طائنا ذلك إر أجيب له مرض تعار لله محبوب 
النفوس،على وأشقها وأصعبها، المواضع أدق من وهدا منه، أعفلم لله ميغوص المحبوب 

ضاق.من الحيحابة من عنه ضاق وليلك 

الامحملاح،إر يقصد الدى التميح، على المسلمة انمكومات من الموقف يبنى أن ٤( 
إلاما غاية لا الش الجاهلية المعارضة لا فيه، يشارك ولا الفساد عن ؤيتهى عليه، ؤيعثن 

إلىيودى أن شانه من ما طل -ق والمشارطة عيوبها على بالتركير الحكومة إسقاط 

السقوط.ذلك 

هيللرأي التعصيب أو الحزبية أو الشححعية والمحمميالح الأهواء تكون لا أن ٥( 
_قظلم أممابه ؤإن ؤيطيع يسممع المسلم إن بل والمخالفة، الموافقة عليها تبنى الش القاعدة 

ؤإنما، والرؤساء الحاكام من فلأن أو لفلان عبودية ليست طاعته أن يعلم لأنه شخصه؛ 
وجماعتهم.المس-لمتي وحدة بها تتحقق لله ظعة هي 

وماوالخارج، الداحل _قت الأعداء يدبرها التي والسياسات بالمخطحلات الوعي ٦( 
هدهجراء المسإلمين سيصيب الذي الشر عظم يرى من إن ل هدا زماننا  Atأكثرها 

تعاونهضؤورة ؤيدرك إحوانه وبين بينه خلافا طل عليه يهون المخحلهنات 

الشؤور.تلكا لدرء معهم 



ضبادص.سص-ذاص-سضاصصث4ست 

اتمتعاصتاتتصوييص اثعلميم المسائل بعص 
الحضاؤاتؤصاوام ايكراهيص بققست 

الكراهيةوقافية العالم لتدوة إدريس شيخ جثر الدكتؤد قدمها عمل يرقة وهي 
مند^ل جعشر الديممتير مع فيها شارك والذي < القافات وصراع والييمنة التعصب حول 

وااعشرينالثاني الهرجان ندوات صمن الجؤذ محمد والدكضر النملة علي الدكتور 
عامالسعودية العييية بالملكة الوْلتي بالحرس والثافة للتراث الوطتي للمهرجان 

١١٤٢٩٨٠٠٢۴^
منبالله ونعوذ ، ونسغفره ونسعينه نحمده لله الحمد إن الرحيم، الرحمن الله بسم 

ولياله تجد فلن يضلل ومن ، الهتد فهو الله يهد من ، أعمالنا وسيئات أنفسينا شرور 
:يعد أما ثم ، مرقدا

اليثراهيةبقضية التعلقة اإتصورية العلمية المسياثل بعمن على حديثي س-أقصمر 
فأقول:الحضارات، وصدام 

الأحاديثبعيس _ق الأن يشيع يكما نفسه —قت مذموما سيئا ليسيت اليكراهية أولا؛ 
شيئا،يضره لا محبا يكون أن إنسان كل من الطلوب فكارن الغربية، والكتابات 

أنلك فلابد تحب د^نت إذا أعنى الحب؛ مقدتضيات من ا1ذ^راهية لأن حماقة: وهده 
نقيضه.أو وضده الشيء تحب أن تستيليع لا إنك تطره؛ 

زعمائهمفبعيس يذمون، فيما يقعون مطلقا ذما الكراهية يذمون الذين فإن ولذلك 
كراهيةإر تدعو لا لأنها وتسامح؛ حب قيم إنها الغربية بالقيم يسمى عما يقول 

أنبيننا يعيش أن يؤيد كان من على لذلك ؤيقول الصاهيونيين، ضد ولا مثلا، الشاذين 

يضرهمن نكره أننا أو تحب لا أننا معناه هدا ولكن بلادنا، فليترك ؤإلأ قييمنا يقبل 
الحيهونيثن.ضد يتعصب أو الشاذين 

ؤإنمايكرهون، لا وهم يكرهون الناس كون ه ليست إذن الناس مع فمشضلتهم 
ولويكرهون، ما ؤيكرهوا يحبون ما يحيوا أن الناس لكل يريدون كونهم -قن هي 

لاقنمعادهموتحريبا يم، وتعذيبا ؤإهانة لمواطنيهم وقتلا لبلادهم عروا مايحبون كان 
لماذاالكتب: من وكثير المقالات مئات —ق يتساءلون الأن فهم لحيراتهم* ونهبا 

ضدهم.الكراهية لشاعر مسوعا ليس اعتداء من به مايقومون طل كان يكرهوننا؟ 
زعيمفهذا الحقيقى، سبيها إلا شيء ضل إر الكراهية هذه يعزو منهم وكثير 

أي، هذايكرهون إنهم قائلا التشربمي مجلسه أعضاء من أمامه من إر يشير كبير 



ثثثثثتتتثثث؛^^^ثثءتتإثثئثممإثث11مم1ث1ثو؛ئا الله إش ُاسءوة الإسلأست ،^ ٥٥١
،شعوبنابها تستمتع التي بغضهم هو علينا اعتدانهم وسبب كراهيتهم إن 

حضامنا.بها ننتخب التي وللديمقراطيت 
كراهيةنفسه الإنسان يقتل وهل متسدكد^ان؛ يتساءلون عقلائهم من كثيرا لضن 

حكامه.شعب ينتخب أن 

فيماهي ؤإنما والكراهية الحب مطلق ه ليست الشعثلة أن هدا من يتبئن ت ثانيا 

حيروهو شيئا خؤض\ ان وعسى لقب وهو'وه آلقثالث فت يضره. وما يحب 
[.٢١٦لالبقرة: دعلنو>تلأه وانتنزلأ نظم ؤآئت سرتكم وهو نيئا تجبوأ ا0 وهمتي لخفم 

هيبل المدموم بالشيء فليست يكره أن يستحق ما كراهية أما الأموم، هو هدا 
الأممحمبن ثهبٍئءِق ثو آممه رسول، فيأكم ان ؤرآءنن3أ يحب• أن يستحق ما كحب 

آتىنو^كنويىؤآل٠ضئانجإلكم ظوبمؤنوؤْ ق وييثه آلإيمس ١^٠٠ حثب ولكنآس لعيم 
[.A-Uحيميه عيمث وآس وذعنةج آممي بن فصلا . هر \و'إيال1أ 

منمع العدل عدم إلي تؤدى إلا ينبغى لكنها مقبول، طبيعي لمس، تكون قد ئالثآ: 
ولاآلقمن ولأ ^تنى ولأ ١^١٢ ه نمز1س فزأ لأ ئا.ئوأ |ئوس >يئأيا يضره. 
■محرندكمولا فاصطادوأج حقم ^١ ورصؤأناح ؤب نن نصلا ظون 1وتنشآلخزام ؛آنئ 

 lO_ عاؤثوأ نغثدوأ آ-ئتزابأن عنألنت«>د صدو3=فلم ل قيJولأآلزؤآلمموئ عز ؤ
]الائ١ة:٢ا.فالعادللأيقتلنلأماد_اه ثديي ، OjTإن ألانؤ^كؤنجؤامموأT_ عل تماوما 

اننيلك يقول من تفضل وأنت يحبون، إنهم يقولون من يقتلون لكنهم يكره. من كل 
لكننيأحبك إنني لك يقول ما على ، لك كراهيتي بسبب أقتلك لن لكنني أكرهك 
حبلضن الحب، يقتل أنه يعنون وكانوا قتل، ما الحب من يقولون ا1طانوا سأقتلك 

الحبوب!.يقتل هؤلاء 

والعتس.المعتمد المعاملة _مح التفرقة وهي الرابعة المسألة إلى يقودنا هدا رابعا: 
باطل.فهو حسية أو عقلية أدلة عليه قامت أو الوحي به جاء ألدى الحق حالفا ما فكل 

باطل.فهو حالفة ما وكل واحد. الحق بل نسبية، ليست فالحقيقة 

والموعطةبالحكمة الحق إل ندعوه أن مأمورون فاننا الباطل يعتقد من ما أ— 
لجوهوأن نقول، بما التسليم على ند^رهه ؤإلأ أحسعن، هي بالش تجادله وأن الحسنة، 
يحاربنا.لا دام ما إليه ونقسط 



بمرص- ساشراص - سالاص - سيرته ادهس. جسرشيخ !ثثثثإ؛إث1وإو؛زاإثثث1ثثثثثثءئث!ثث««ثممي 
باكيدام،القممود كان إذا الحضارات، بمن الصدام قضية إر يقؤدنا سا ت خامسا 

هدهيكانت إذا منه مفر لا أمر فهدا والقيم المعتقدات صدام أعني الثقأا.تقت، الصدام 
متناقضة.المعتقدات 

صدامإر حتما يؤدي أملها بين والخلاف تناقضها أن المقميود كان إذا أما و— 
بصحيح•ليس فهدا تعاونهم دون يحول أو بينهم مسلح 

اثدكتورحسراتعليق 
يحبونماذا للناس نقول لذ^.ن ، د^راهية من لأبد الأن وأيكرر تكلمتي _مح قلت أنا 
ذءفروأنما حْلا ؤفدسوأ الكراهية أسباب من ذكر سبحانه ربنا يكرهون؟ وماذا 

نختلفكما احتلخوا الناس طان إذا ١[، ٤ وأينهاه ألعذاوه نيتهم ثأغريتا يب-ء 
أنيعتقد وهذا الدين هو هدا أن يعتقد هدا به، ذد^روا مما حظا نسيوا وشيعة. سنة الأن 
مقتالشيكلة ليممت ولع^ن واليكراهية اليغحماء هي لؤدا الطبيعية الننتيجة الدين هو هدا 

الاختلافهدا رغم نعيش تحعلنا التي السبل عن نبحث أن —قن ولكن اليكراهية وحول 
العالم 'Atالبشر قلوب من الكراهية تزيل أن يمطن لا يعني الكراهية إل يدعوا الذي 
هدامن وبالرغم الكراهية، هده من بالرغم بأنه تقنعهم أن يمكن ولكن كله 

الولاياتمق د^لمة —قن قلت أنا العصمر هدا _هت وحصوصيا ، يعيشوا أن يميكن الاختلاف 
تحللن الخرب الخرب، إل نلجأ أن ينبغي يقول العالم عاقل-4 إنسان يوجد لا المتحدة 

عندهاأن تقول أمريض-ا حتمية مسألة السلمي، بالتعايش يسمى ما ص.ار الأشكال، 
فلا، مرة ١ ٤ يدمرها ما عندنا د^.ان ؤإذا مامرات، الأرضية العشرة يدمر ما الأسيلة من 

فالتعايس، يلعأواأن ينبغي فلا عقلاء هم كانوا وإذا الحرب، إر نلجأ أن ينبغي 
أنيتبني الذي وهدا حتمية ومعسآلة ضرورة محمار العالم هذا _ق لواقعنا بالنسبة السلمي 

هذايرتيحل، أن الكراهية صد الكثير الكلام من أحتس وأنا رأيي، •4، إليه ندعو 
فيهما هناك ليس يقولوا أن يؤيدون ١لغرستي، المفكرين بعض عند مرتبط هو ضما 

نظر،وجهة أخي يا هده لماذا؟ وتضره ؟ لماذا غاضب أت الدين 4ن سئما ولا حقيقة، 
أنهخملآ يرى فبعضهم النصمارى بعحس انتقده وحتى كلينتون، قال كما نسبية الحقيقة 

،هذاترى طأرت نسبية، الحصقة أن اعتمدنا إذا إلا تسامح هناك ييتكون أن فيكون لا 
غيرصحيح.هذا ولكن واحد، وطن 4ن ونعيش مشكلة، توجد ولا هذه، أرى وأنا 



ثأأ!إإ:إإتأإإثإ؛ثأأثو؛إاممممه؛ثث؛رس 5اكعوةإش حمأسلأست ^ ٥٥٥١
اممربياثمشيق على الأنمكاسات 

تلاهااحاواثست«يرو4ا بعد 
تلاماوما ستبر ١ ١ احداث بعد ال،ريى مستقيل لتلو؛ مقدمة يرقة وهى 

تلاماوما سبتمبر ١ ١ احداث بعد المؤيي الشؤق على الماهية الانععكاسات بعتوان 
من)قطر( الدوحة _هت عقدت والتي الدلال، سامي حممرالدكتؤر الدكتور مع وشارك 

..٣٢٠•'ا-'ا'ايناير'ا• 

ونستغفرهونستمينه ه تحمل. لله الحمد إن رسول على والسلام والصلاة الله بسم 
فلنيضل ومن الهند فهو الله يهده من أعمالنا سينات ومن أنفسنا شيور من بالله ونعوذ 

بعد.أما ثم مرشدا، وليا له تجد 
كانتؤإذا وثيقة، والاجتماعية والاقتصادية السياسية بالجوانب الثقافة علاقة إن 

أوإسرائيل حماية أو العراقي البترول ث تتمثل قد حاصة وأمؤيكا الغرب أهداف 
فانالأسلامية البلاد على الغربية الحضارة هيمنة نموين. أحل هن الإرهاب محاربة 

تسميتهيمكن ما هي الأهلماع هذه كل تحقيق وجه -ق تقف التي الكوود العقبة 
وأناهتتجتون بدلك قال كما ~ يءينها كامن-4، ثقافة ضل جوهر لأن ذلك بالثقافة، 

منحلقةمن وملأ متباينا أمرآ يخلل بالدين التمسك درجة أن ورغم — ذلك على أوافقه 
العنصريظل الدين أن إلا ذاته، القطرى الجتمع مكونات وبثن أحرى، إر إسلامية 

الأىالحاجر تشكيل _ق والستمر منانع، بلا الإسلامية الأمة ثقافة لجوهر الأساسي 
الغرب.أهدافا تحقيق دون يحول 

تنتهيسوف لثقافتها مستمر استفراغ عملية إلى تعرضت، ما إذا أمة أي إن 
وقيمهابمعتقد،اتها هى إنما فالأمة الحضارية، وشخصيتها الثقافية هؤيتها بفقدان 

واقتحيادية،وسياسية اجتماعية علاقات من التصّورات هده على يبنى وما ونمموراتهأ، 

الأمة.هؤية علىتحال.يد الثقافة تعمل وبهد.ا 
بشكلموحرا نيين وقد سبتمبر، ١ ١ أحداث بعد العلمنة الأمري،كية الأهداف إن 

ذاتها،أوروبا 4، حتى بل الأمم، من وغيرما الإسلامية الشعوب من كثير وعى جلى4ن 
الحينماراتقتل 4 الغربية الحضارة تحضاحست، فلقد قديمة، أهداف حقأقتها 4 مى 

معها.التعايش على القالِرة عدم 4 معاديا مزاجا تاريخيا وأبدت الأحرى 



بحوص" •،حاشراتد ب عقالأت4 ~ سيرته إددوسأ حعترشيخ تةثتة؛؛؛ةم؛؛ثةثعمقم؛ث 

ففيدويية، تكون تضاد الإسلامي العالم مع كثيرة ثارات الغريية وللحضارة 
الموفش،الاتحاد مع الباردة الحرب فترة موقنة سبيه هدنة ل4 أعلنت المعاممر تاؤيخيجا 

علىالشيوعية الإيديولوجية قدرة عدم خلفته الذي الانزعاج مجاوزة تستطيع أن دون 
العربيةالبلاد بعمى ق الحكم عرش اعتلأء عتها است۵لا رغم الإسلامية الشعوب امنوا، 

بالوجيرة.ليست الزمن من لفترة 

فيهوما بدينها، غالبيتها الأمة هده لتمسك نتيجة والصمد الصممود هذا جاء وفد 
ودرايتهثقته من ااسلهين صن الغرب خوف يتبع وقد وخلق، ونمهورات معتقدات من 

الإيديولوجيةردع من معكنها والذي الرباني' الوحي -4 التاصل الأمة مده الديني بالعمق 
عنناهيك ذاتها، الغربية الفضرية المتابع تهديد _قت مستقبلا وقادر الماركسية، 

انتهتأن بهد ولد.لك ايهتقلمة، الإسلامية الحضارية الثدخص،يان مقومات على الحافظ، 
الغربية•الحضارة يواجه الذي الخحلر وعن الإسلام عن الكلام بدأ الشيوعية 

أمؤيضا؟ِق ممثلا الغرب يييده الذي ما هو الأن المهلروح والسوال 
يعنيهذا والنصرانية، اليهودية إليه آلت ما إلى الإسلام يزول أن هو منا يري،وه الذي 

بذلكمحيلكون العلماني، القالب، مع ملائما يصبح بحيث، يقص، مشذبا دينا يكون أن 
ديناالاجتماعية، والعلاقات بالمؤسسات له علاقة لا بالسياسة، له علاقة لا دينا 

يسهميهما وهاأا ت الإسلاميه الثعوب حياة _هن يوثر لا أنه د^ما خل يتل. لا فرديا، م،مذ^ينا 

الفهمبهذا الإسلام أصبح فإذا وفعلا المأت،ل. بالإسلام الأن الغربيثن الماسة من كثير 
بعث،لما الإسلام هذ.ا مثل عرهش لو وسلم عليه الله صلى الرسول حتى بل ت مقبول فهو 
عليه.اعترضوا لما العرب، على 

أهدافها؟تتحقق كيفا هى: وأمريضا الغرب متمكلة لكن 
الحذ^وماتهي العربي العالم 4 عليها الناس غضهب، أسباب من إن أمؤيكا تقول 

العربيلل،العالم 4 ال،يمقراْلية تمكن أن واجبها من أن ترى ولذلك، الأستبدادية، 
فلاايلف، هذا تحقق أن أرادت إذا كونها ورطة: ه الادعاء بهذا يضمعها الذي الثمي، 

نشاطِث تتدخل أن بد ولا تشاء، ضما وتيكيفها التعليم برامج ِش تتدخل أن بد 
الإجراءاته هن. لضن الخ، الإعلامية.... البرامج صياغة وِق الإسلامية الجماعات 

أمامالأمؤييكية المتحدة الولامات ونمهع او،ل.يمقراطاة، جوهر مع بطيهعتها نتعارمن 



ثثثث1ثثثثثث؛إعج ممثثثثثثممصث؛االله الى والدعوت الإسلأست اثثقافم 
الإسلام،محاربة طبها صعب الإسلامي ؛ oILjluالويمقراية أرادت فإذا صعبة، معادلة 

إرامتدت قد مشكلة فهي الأن، منه تشكو ما منها حصل الديكناتورية أرادت ؤإن 

عنيتخلى أن بد لا داخله، -ق حتى الإسلام يحارب لكي الغرب لأن نفسه الغرب داخل 
أصبحتواشنحلن هجمة بعد فأمريكا الحريات، وهو به، يفتخ-ر ئيرمنأمما

لأنطؤيلأ يستمر لن هدا لضن قانونية، غير محاربة وهى ، الحفاء هت - المسلم.ين تحارب 

بأمريكاولدوا الدين المسلمين أبنا من أو الأمريطيين من كانوا إذا خصيوصا الناس 

نيئالالتي الانتهاكات بهذه يرضوا ظن الأّْريكيين، باقي مثل بحقوقهم وثيروا 
الساجدسقن التدخل هدا تبيح قوانين سنت أو التدخل كثر ؤإذا الشروعة، حقوقهم 

الحريق٠حساب على التصرف هدا حاء والجماعات، الجامعات 

بسللعلاقة فيها تطرقت سبتمبر، ١ ١ بعد الغرب _قن كثيرة كتابات كتبت ولقد 

الناستنازل لأن الأمن مسالة إل الحكومات تلجأ ما دائما أنه وأفلهرت والحرية؛ الأمن 
تعار:قال الناس على تعال الله من ولذلك بتخؤيفهم. مرتيحل السياسية السلطة عجب وث 

٣-رفريش: حوله بن "جوإئؤءا*دهم بن آلختمن>أهلعنه»ر أتيت. مغذا رث 
منالطعام عن والتنازل التخلي يمكن أحيانا بل مجتمع، كل مبتغي أمران وهذان ٤ا، 

،ايسلمين حريات انتهاك _مح امرللكا وخاصة الغرب فاسيتمرار لذا الأمن. توفمر أحل 
لأن، أمريكا -ق ولاسيما ، العنؤية روحه يضعف سوف معهم، يتعاطفون الذي ومن 

امتلاكهتدعى بما ولكن فحسب، الع1سكرية يقونها فقط تعتر لا الغربية الشعوب 

لكلوالديممراطية الاييرالوإ النموذج ونضدير البشرية قيادة تمنحها القوة أخلاق من 
الشعبيخاطبون لا الغرب —ق الساسة أن تجد لذلك الإسلامجب. العالم ذلك —قن بما العالم 
علمرفع سق تمثل محص إنسانجب هدفهم بأن يصرحون بل قوية، دولة بأنا فقط 

محاربةكانت فإذا ، فساداالأرض —ق عثت اليب الديكناتولية من العراق وبمحرير 
منوتنتقص تتردى، العنؤية الناس روح وتجعل الادعاء، هذه ؤ خللا ستحدي، الإسلام 

منالد^شر ستخسر المياسسة القوة فإن هذا حدت فإذا بحضارتهم. اعتزازهم 

طرفامن المعلنة الشعارات زيف للشعوب ؤيحلهر الإسلام صد حربها ثم ومن المكاسب 
الرأسماليةبأن اقتنعوا أنهم لجرد بلادهم خانوا الغرب —ق الناس من كثير الحاكومات. 

ولذللث،الأشتراد^ية _ق يد^من شرورها من الناس إنقاذ وأن الإنسيانية صّالح —ق ليسئيت 
السوفيتي.للاتحاد حواسيسأ وكانوا الداخل من بمحاربتها قاموا 
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والوجودلاميلامية ا الحضارة مقومات على القضاء ه الغرب محاولات أن ئم 

المرجعيةيشكل الذي الدين هذا لأن ، يائسة عملية الأمر نهاية سقن تظل الإسلامي 
اللهؤإن الحق، الدين انه تعال، الله كلام هو الأمة لمده الوحيدة والقطرية العقدية 

لهؤإتا آلذكر تزلئا حض ؤ1ذا ' لى وتعا سبحانه قال ■حيث دينه بحفظ وعد ر وتعا سبحانه 

وإنماالكتاب[، لنرلنا الأية معرض —ج وتعالى سبحانه يقل ولم ٩[، لال>اجر: نتنفئلوزه 
سنلكلام مجرد لمس المحفوظ هده أن معناه الدد^ر لأن الدد^ر، بلفظ لكلامه ححص 

،j_kUoامش من طائنة تزال )لا بقوله؛ فغوب الله رسول حديث يزده ما وهذا ~ ورق 
ظاميوزاوهم أمرالله، يأتي حض •خذمم من ولا حالفهم من يضرهم لا الحق، على 

حيثالمنحل، الموفيض الاتحاد ._قن الظروف-ا أحلك _قن ذلك مضمداق رأينا قد ونحن 
_قنالبيوت تحت اككهوف _قن المين أبنائهم فعلموا دينهم، على الناس من كثير حاففو 
الحتى البيت من يخرج أن دون ، سه ؤيتركه الشيخ إل بابنه الأب يأتي بحيث ، الأقبية 
العربيةاللغة يتكلمون وحدتهم ااممتي^ سقن إحواننا بعض حال هو كيلك المولة. تعرفه 

سندينهم على حافظوا ولقد الحلالين، تفسير _قن ؤيقرأون ، حد عن أبا توارثوما الش 
الثقافية.بالثورة يسمى ما فترة سقن الظروف أحلك 

حارجمن عديدة أدلة وهنالك يائسة محاولة استمياك ومحاولة محفوظ المين فهدا 

لمفمثلا ، البشرية دين تعار الله بإذن سيكون الإسلام أن على تدل التي الديني النطق 
إدراستهم ؤإنما بدينهم، تمسكهم إضعاف _قن سببا للغرسن ااس-امتي دعوة تطن 

أستاذءأحبرنا تعار: الله هداهم ممن الأمريكيين الشباب أحد لى قال حتى المين، 
سيدناعن يقرأ ومن الإسلام!. خارج تاييخيا ثابت كين وحوي لا أنه المقارنة ١كيانات 

بهمؤمن الإنسيان أن ولولا وحوله، ه يشك النميارى به يبشر د^ما الملام عليه عيسى 
ترحماتهاومقن الأناجيل ئن الخك عن ناهيك وحولي، سن لشك الإسلام طؤيق عن 

أنفسهم.الغرسن دراسات من النابع فيها الذي والتناضض 
حيث، وعلميا عقلانيا الناس تفكير معار أن بعد لعصرنا بالنسبة مزايا له الإسلام 

المينهو الإسلامي فاكين العلمية: للحقاثق المحالفة الأحاديثا أو بالتناقضات يسالم لا 
احتلافافيه لوحدوا الله غير عند من ضان ولو داحله، _قن تناقص لا الدى الوحيد 



:؛tttJJitJit:ثئتئثءأئءئتث؛ثأتئ؛ئتتثثثثئأأئةأث:أئإأ:أئأأه؛زااوهأداتالإط؛سداكمتإشاس 
يمكنالذي الدين فهو الواقعية الحقائق وببمن بينه تناقص لا الذي الدين وهو ، كثيرا

العممر.هذا يقبل_قن أن 

بدايةهو يكون أن أود ضنت شيء ~ الثقافة مفهوم عن الحديث إلى الأن انتقل 
أنمتعارفا ضان فإذا ~ العملية السيائل بعحس تقت الكلام تقن رعيت لضن الحديث، 

العقائدهذه على يبنى وما والقيم العقائد من الأمم من أمة عند ما مجموع هي الثقافة 
إرالثقافة نقسم أن يمطن رأيي -4، فأناواقتصادية... وسياسية اجتماعية علاقات من 

أنواع؛ثلاثة 
بوجودها.يؤمنون ولا الغربيون، بها يقول لا وهذ.ه الأنسيانية: بالثقافة أسميها ثقافة ١( 

النفلروبغض إنسان، هو بما إنسيان، لكل ۵درورين هى التي تلك، الأنس،انية بالثقافة وأعتي 
وجوهره.الإنسيان فْلرة تقتهن،يها التي الثقافة هى وزمانه، ومكانه وجنسمه لونه عن 

نوعان:وهذه العحهور، من عمعر تنتشر التي الأفكار أي العصأرية: الثقافة ٢( 
الناسيه يأخذ لم ولو له، أهمية لا لضن العالم، _قن ينتسمر الناس أهواء مجرد هو نوع 

الأن،عالمية حالة عن تعبر ] ( ل(اأ،1إه0ء1ِخ ماكدونالد ) مهلاعم مثلا ، بشيء غيرهم ما 
المنتجهو يقولون الأمريكي الثقاتقن فالمنتج البلاد من بلد أي إلى ذهبت، إذا وكذلك 

إليهايحتاج التي العدسرية الثقافة ١؛؛ إليها محتاجون الناس لأن عممهمية o '_فهل الثاني، 
ضانفيه تعيش الذي العممر ثت الأمم من أمة بها تأخذ لم إذا الش الثقافة هي الناس 

أسهيابمن وهذا العلية، الثقافة هى عصمرنا _هن الثقافة وهذه وطمعيفة، متخلمة أمة 

العلماستوطن إذا إلا قوية أمة تكون وأن تنهض أن الأمم من أمة لأي يمكن لا تخلفنا، 
يجبالعلم يس،توطن ولكي —. العراق فيه نجح ما بالمناسبة ا وهن. ~ بلدها _قن الطبيعي 

الأمة،مثذ^لأت ثم من يعالج وأن الأمة، بتاؤيخ يرتيعل وأنه العربية باللغة ييكون أن 
بل.ولا تقنية، العلم هذ,ا على يبنى ثم رذ^تس،فون، د^بار علماء ظهور المرحلة هذه ليعقم، 

١ليلاي.العلم؛4، يسهتوطن أن بد لا ولكن العالم نقت مما ١لناس يس،تفياو أن 

يكونأحيانا لضن يأكلون.. وماذا الملابس الناس يلبس كث المحلية: الشاقة ٢( 

بالثقافاتيتأثر الإنسيان كان إذا باس لا الممعف: على دليلا المحلية الثقافة هذه تغيير 

البذلةهي بالعحهر اللائقة الملابس إن يقول بدأ إذا لضن ملبسيهم، _قن الأحرى 



بحوثه- عحاشراته — عقالاته — سيرته إدديس| جسرشيخ ^ممةةتأو^^^أثةةةةة؛؛ثةتةةمةة؛كةة؛ةةةةث 
لكنالضعف. يأتي هنا ، محترما إنسانا يكون لا هدا يلبس لم إذا وأنه والكرافتة، 

•هل.ا أو هدا الاسمان يلمس أن ضير فلا الأسملامية ااناkدية من حتى 
الأنسانيةاليقافت السملمين، إر محتاج العالم وليلك الإسلام، هي الإسانية الثقافت 

سبحانهلله عبدا يكون أن هو الإنسان وجوهر الإنسان، جوهر نمثل التي اليقافة هي 
اللهقال ومحي وشر، حير من الإنسان ؤ ما ضل الدور هدا حول يدور أنه ثم وتعالى، 
—٨[،٧ ولقولهاه جورنا فالتنها ه سونها ونا وتعالى•* سبحانه 

تعارالله قال والدين القطرة(. على يولد مولود )كل قال: ق. الكريم والرسول 
وقدالإنسان، فحلرة _ئ الدين فأصل •٣[، راروم: فيه قءلن^لغاس الى ؤفْلنثّ عنه: 
هدهحول يدور ثم الفحلرة، لتلك لأزمة هي الش التفامعيل ويعطينا الفطرة ليوييد جاء 

فالبادئالجميل، والذوق اJضريم الخلق مثلا خير. من الإنسان، ث ما كل الفطرة 
بضثيرمنيحتفخلون ولكنهم الجوهر فقدان الناس فبإمكان متناقضة، غير الفضرية 

الجوهر،إر ويعودون الإسلام يقبلون يجعلهم الذي وهدا الجوهر، حول يدور الدي هدا 
الأي الناس، لضتيرمن أكؤره الكلام وهذا — حير فيه يضن لم لو الإنسيان لأن 

هزارأى لما حيرا فيه يضن لم لو لأنه ~ أبدأ حير فيه فليس مسلما ليس الذي أن تيلنون 
حق■الإميلأم يرى أن يمكن لا النور من ثّيء عندهم يضن لم ؤإذا الخير، 

عممرالثامن القرن مني. الغربية فالحضارة تقحعيل وبدون حضيارتنا، هى فهده 

أنالضتم، أحد -4 وقرأت، للدين، ظهرها تولي أن قررت، الغربية الحضارة 
الفضرعلى وغهلى الد.ين، فيها سيهلمر التي الفترات، هي اكللأم بعصور القحيود 

أنوالفلسفية الفطؤية المشكلات، من العديد  JUUالوقت، ذللئ، .4 فؤروا فهم اليوناني، 
مرافقطل ■4 حديث، وطا المهرك عد،در أي فيه، دين لا حيث، العممر ذللئ، إر يعودوا 

الحائي.أساس له جد أو حيث، الف،كر 

حالقلا الكون أن افتراض على قائمة كلها الحلبيعية بالعلوم مثلا لكم وأصيرب، 
داخلمن ^٧١هرة تفسرها أن يجسؤ الفلواهر من ظاهرة أى تدرس أن أردت، إذا وأنلث، له، 
هذاقاتا والله علمي، غير فضلأملث، الإطار هزا عن خرجت، ؤإذا الكون، ^ا 

الأْ-ريكيينالظثيرمن الأن وأحد منه ا<،متغريوا الناس وبعض سبعين سنة ■4 الكلام 





بموض- ساشراص - سالاص - سرص إدمس■ جسرثهخ تثأإ1ثوهممو؛زأإإثإإإ!إأأأإثإإإإممثإت1ثث 
الإسلأسماثثقاقت ممهوم 

يّآءحرم-قن ]مووهك\ مه السلم الشباب رابطة متشؤرات من البحث هذا 
م١٤٠٩

وماالعام؟ مفهومها _قت الأسلامية الثقافة وما الأن؟ الشائع مفهومها ث الثقافة ما 
_قنعنها الإجابة نحاول التي الأسئلة هى هده دراسية؟ مادة بوصّفها الإسلامية الثقافة 

القال.هدا 

أوالإثجليرية، لكلمة ترجمة الحاصرة العردية لعتنا ث )الثقافة( كلمة استعهد0 
العربيةطلماسا من طثيرغيرها اكتسب كما فاطنسبت الغربية، اللغات _قت أحواتها 

الضهومببيان الورقة هده ٍقن -أبدأ أن رأيت لدلك الكلمات، لتطلم العاصرة العاني 
معانيهاأحدت الش الإيجلينية للكمات الشائعة العاني أهم فأسعرض للثقافة، الغربي 
بعدهاأو الأصلية، المربية العاني من المعاني هده قرب ومدى العربية، لغتنا إلى طرJقها 

الثقافةتعنيه أن ييئكن ما أنافس ثم للثقافة، الغربية التعرJضات أهم ثم ، عنها 
الإسلاميالمفهوم بيان إل أنتقل ثم الغربية، التعرJفات بتلك عرفناها إذا الإسلامية 

ومدنيهحضارة: وضلمش ثقافة لكلمة الأصلية العربية المعاني فأدكر للثقافة، 
لغوياهدا على وأبني اااراصJرة، العسيية استعمالأسا ث معها تتداخلان الكن 

محتوىيعطي حنن هدا يأحده الذي الشكل أكتشف أن أحاول ثم للثقافة 
مادةهي بما الإس-لامية للثقافة الحاصن للمضهوم بمناقشة البحث أحتم ثم إسملاميا، 

الإسلامية.بلادنا ث الجامعات كل تعمم أن لما نرجو دراسية 
للثقادحأاهردي الهعتهؤم 

الأصفتأا1لغويثت المعايي 
Tulturc .) حليزيةعنها أحدتها وقد اللاتينية اللغة —قت الكلمة هده أصلJالإ

أوالعبادة تعني اللاتيني أصلها مق والكلمة ، أحرى أوروبية ولغات والألمانية والفرنسية 
عددهاالش التالية المعاني ي فتستعمل الإJجليرية اللغة ث وأما i ونراعتها الأرض فلاحة 

أ.الموجوأ أطسيفورد قاموس 

.Raymond Williams, Keywords, Fontanaml976,p77 ( ١ر 

.The shorter Oxford Dictionary, Clarendon Press, Oxford, 1973 (٢)



iitiiiiiiitiممثثسممثممثئئأئ!؛أ:ه؛إا ارتتادتالإسلأستواسمةمحض 
_^<Jlالاتجلمنية اللغة سقت يستعملان كانا معنيان وهما الأرض وزراعة العبادة )١( 

تتأثرلم وليلك ، الحديثة الأJجليرية اللغة سقت اليكلمة ليده بالسمبة وجود لهما يعد ولم 
•العربية ءكلم،نا بهما 

عمليةلوصفا خاصا اصحللاحيا استعمالا يستعمل مازال اتنراعي الضي لكن رب( 
لمايضا الاصعللاحي المعنى وهدا صناعية. تربية المجهرية العضوية الكاثنات تربية 
الأستنبات.أو الزراعة يكلمان يدا نستعمل فنحن العربية، د^لمتنا به تتأثر 

الكلمةمعاني أحد يْلابى المعنى وهذا وترقيتها. والسلوك والذوق العقل تهذ,ي،_، )ج( 
الغربيةالذ^لمة ترجم من أول لحفلته الذي هو هذا كان وربما سنرى. كما العربية 
ثقافة.بحكلمة 

منالعربية كلمتنا اكتسبها التي المعاني أحد هزا المدنية الشضريمن الجانب، رد( 
الغربية.اللغات، 

Civilization  معناهالاتينية كلمة الحديثة الأوروبية اللغات، _ق الكلمة هذه أصل
أومديتي•ومدني حضرى لكلمتي الأصلي المعنى بهذ.ا مرادفة فهي اكينةُأُ اضن 

لأع۵لاثنا~ أهميتها مع ~ وحدها تد^في لا الكلماتؤ من لكلمة اللغؤية المعاني إن 
حضارةأو ^،_، أو دين إطار -4، الكلمة _، إليه ترمز الذي المفهوم عن واضحة صورة 

ياالدقيق الوصف، أما المفاهيم، لتلكا العامة الحدود تحن،ع إنما اللغة إن الحينهاراتإ من 
معانيفمن المفهوم. ذللئ، إطارها ِؤن يوحد التي الححيارة أو المنصب، أو الدين شأن من فهو 

ذوالمهذب الإنسان هو المثقف، الشخحس ان مثلا والإذجليرية العربية اللغتين الثقافة 

الشروطما الوصف(؟ بهذ.ا الإنسان يوصف، مني، ولكن المحب،—،. والمملوك الراقي الذوق 
تحمميلعلى تعينه التي واكربة والأداب العلوم وما مثقفا؟ ليكون فيه توفرها يجهب، التي 
ي،مملضهاالتي الحياة مناهج شان هي ؤإنما باللغة. يا علاقة لا أمور هذه الثميوطل؟ هزه 

الكلماتمن لكلمة اللغوي المعنى على الناس بعض ينقق أن الممضن، فمن، ولأللق، الناس. 
المذهبيةاختلافاتهم بحس،،—، إليه تثمير الذي للمفهوم تممورهم ٤ ذللث، بعي. يختلفون ثم 

المتعددةتااّثا بمعانيها الثقافة تعْناها التي الخاصة المفاهيم سنناقش لذللث، والقاط;ريةا 
الإسلامي.لل،مهور بالن،ممبة نفسه ء الثميتفعل يم الغربي لتمهور اف 

.Raymond Williams , Keywords(١!



^tإ^tتتثثثثثث٥^ذآttلثtبعوثه- ساضراص - عقالاتع - سيرص ادهس■ جسرشيخ ^إ»ث»ثإ^ئثثثثث٤٤^ث ٤٤
تلمافم■امموبيم 

أوصللقد حتى للثقافة تعؤيفهم هت حدا واسعة احتلافات الغرJيون المضطرون يختلف 
بتلكذرعا ضاق أنه أحدهم عن ويروى ٠ تعريفار  ١٦٥إل التعريفات تلك الكتاب احد 

٠مسدسي!١ بساول هممت ثمافة د^لمة سمعت د^لما ءانتى شالت حتى الاختلافات 

لنتنا—S منها شاع ما ححيوصا المفاهيم تلك بعض على نركز أن إلا يسعنا لا لدلك 

العربية.

الءهياة1أسلوب ب4عنى الثقافم 

العلومبعض هت تعريفها هو الغربي المضر هن )كلشر(  JLJمفهوم أوسع لعل 
د^ليشمل وهدا البشرية المجتمعات من لمجتمع الاجتماعي الميراث بحصريلة الاجتماعية 
والحكموالعبادة العمل وأماكن والمنازل؛ والأسلحة الأدوات المادية: مصنوعتهم 

الكتابيةرموزهم والروحي، العقلي نتاجهم كل يشمل ضما الفنية والأعمال والترويح: 
يشملكما قيمتهم،..الخ. الجمالي، إدراكهم عقائدهم، أراوهم الكتابية، وغير 
أمهاليبهمالدينية، شعائرهم تجمعانهم، موسمياتهم لأم؛ المميزة السلوك أنواع يعل 

الخالتنغليمية 

منها؛وثأرمضاوا للحضارة التعروذ.ا هدا 

البشر:نتاج من كلها ا1حضارة أو الثقافة يجعل انه أولا: 
نازلاوحيا بوصفه .ين بالل، ٥٣٧لا الثقافة أو للحينهارة علمانيا تمعورا بهيا فيحكون 

أوالثقافة يثهضل كي تعديله من ولأبو إسلاميا مقبول غير بهيا وهو المماء، من 
تعار.اللمه من للبشر النازل ١لوحي ١لحضارة 

وصفاالواسع المعنى بهد.ا الثقافة أو ارة الحضِتكون التعديل ^ا بعد حتى ولكن 
ذابالحنمرورة بسمري مجتمع ضل ويصيح كان• أيا البم،رية المجتمعات مع مجتمع لطل 
الححنمارة.بتلل؛، متححن،رين أو الثقافة بتلك، مثقفثن أفراده وأذ^ون ححتيارة، أو ثقافة 

Tlic Encyclopedia llritannica. Helen Hemingway Benton, Chicago etc, IVlacropaedia (١)

..vol. 8, pll52
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ثثثممثثثإثثثثثئثثئث؛؛ئ؛عوزإثئثثئث؛ثثثث؛111;إإثثئ:ثثئثئثإثثأثأرثتادتالإّلأستُاكءءتإلىاس 
تمتازالذي الاجتماعي الميراث ّ تعديله بعد — المعنى بهذا الإسلامية الثقافة وتكون 

المعنىبهيا وهى منها• شعب كل به يمتاز الذي أو عامة، بصمة الإسلامية الشعوب به 
ثقافتهمه لأن أو بالمسلمين يتسمون أهله لأن إسلاميا؛ أسميناه بشري لواقع ومحمف 

دراسةلطن الإسلامية. الثريعة وفق فعلا مصوغة حياتهم لأن أو i إسلامية عنامعر 
كتابه■4 ممال الله بينه كما الإسلام ودراسة شيء، الإسلامي البشرى الواقع هذا 

إنألبيان• من منيدا يستحق مهم أمر هذا ولكن آخر• شيء فمحي رسوله لسان وعلى 
بوصفهالإسلام بين يحلط المسلمين أبناء من بهم تأثر ومن الغربيين الكتاب من كثيرا 

إرمنسية لجماعة حضارة أو ثقافة هو الذي الواقعي والإسلام السماء، من نازلا دينا 
تجدهموليلك الإسيلأم، أشيكال من شكلا مسيلم لشس، ثقافة د^ل فيعد الإسلام، 

بحسبمتعددة، وأشكال صور ذو دين هو بل ، واحدا شيثا ليس الإسلام إن يقولون 
نفسهاالإسلامية مسألة أن ذلك من يستنتج بعضهم وتجد إليه• تنتمي التي الشعوب تعدد 

سعبلراه عما اح،لفا ؤإن ، إمملأم فهو إسئلاما مسيلم نعب يكل يراه فما ، نسبة مسألة 

غيرهإسلام وأن الحقيقي الإسلام هو إسلامه بأن الزعم _يج لأحد حق ولا آخر، مسلم 
مصدراهما وسنة قرانا هنالك إن نعم ليقول بعضهم إن بل زائفة, عناصر فيه أو زائف 

نفسههو المصدرين هدين فهم أن يرى لأنه نظرية مسألة هده أن يرى لضنه الإسلام، 
ربالمعنىلقاه أمر نفسه هو أنه أي الملكان؛ وتغيرات الرمان لتطورات ضع حا نسبي آمر 

الدىالصحيح الإسلام فهم محاولة من حدوى لا أنه لدلك ؤيرى الأن( نناقشه الذي 
الشعوب.تلك إسلامية به تقاس 

فيهايرتاب لا التي الحقيقة إذ قحيد. سوء أو جهل عن ناتج وحلط حطأ هدا وطل 
وأنالدين، هذا رسول هو هءءب محمدأ أن بالإسلام، معرفة أدنى له كافر ولا مسلم 

قوليةسنة الرسول لمذا وأن إليه، الله وحي أنه قال الذي الكتاب هو الكؤيم القرآن 
بهدهاعترفنا فإذا الكريم. القرآن تضمنها الش الة لارو||وبيانا تفسيرا تعد عملية وأحرى 

السنةوتلك القرآن هدا أن منها: أخرى حقائق إر بها الاعتراف قادنا الحقيقة، 

الرسولزمان 4 - الناس يتحدثها كان التي العربية اللغة تلك هي معروفة بلغة مصوعتان 
موضوعياقيدا القرآن فهم مبتغي على تضع لأن طافية وحدها الحقيقة وهده قمحي. 

النسبيةلمي يثمى وهذا اللغة- تلك حدود عن يخرج لا أن ينبغى الفهم ذلك أن هو 
هدهبقيد سيتقيد لفهمه إرادته *4 ميادقا كّان من كل لأن الإسلام فهم عن المطلقة 



بموته- ساشراتد - -سالأتم سرص إدردس■ جسترتيخ وإثإإإ»إإوإإوأزاأأثثثثثإإث»ثثثتثثثثئثثإثئث: 
كتبهما يفسر فلا فهمه. يريد بشرى نحس أى بها طتب لغة أية بميود يتقيد كما اللغة. 

ولا، الحديثة اليونانية بالأنة لا ، اللغة بتلك إلا ، القديمة اليونانية بلغته مثلا ارستطالمس 

ذلكعصير  'إسائدة لكانت الش الاتجليرية للغة معرفته بعد إلا لشوسر نصيا يفسر 

الحديثة.الانجليزية اللغة عن كثيرا تحتلف والش الكاتب 

الدين،فهم عن والنسبية الدانية تنفي أخرى عملية قواعد السلمون العلماء عدد وقد 
نصموصيهفهم -هت والصعواب الحملآ بثن به نمير الذي الموضوعي المعيار تعطينا لأنها 

يلي؛ما شديد باختصار منها ندد^ر ، وتفسيرها 

ولافيه اختلاف لا متسق كتاب — تعار الله كلام أنه بهّا — الطريم القرآن أن )أ( 
فهوأخرى آيات أو آية مع متناقضة يجعلها منه لأية تفسير فكل آياته؛ -هن تناقض 

صائب.عمر دضسددر بالممروره 

الكتابهدا بيان هى الكريم القرأن أوضحها كما هه الرسول مهمة أن )ب( 
فهم-هن بها التقيد فنبغى للإسلام الثاني المصيدر تعد بهيا فهي وعمليا■ قوليا بيانا 

الكريم.القرآن هو الذي الأول مصدرمح 
،مرسلا نبيا فجعله البشر خير هو رجلا لرسالته اختار أنه كما تعالى الله أن )ج( 

أعرفافهم أصحابا• له فجعلهم بعدد، الناس خير هم والنساء الرجال من أناسا اختار 
أنإذن فيجد-ا بعده، الأجيال إلى رسالته نقل على الأمناء وهم وأحواله بلغته ، به الناس 

أنيجيا بل الأصحاب، هؤلاء عليه أجمع لما مخالفا فهما السنة تفهم أو اليكتاب يفهم لا 
الدليلهو آرائهم على يقدم الذي وإنما منهم، أحد قول على بعدهم رجل قول يقدم لا 

سنة.أو كتاب من 

الواقعيالحياة نمط بمعنى الأسلامية الثقافة بثن يراعى أن يجم-، فهمق إذن  t-dJفهنا
ماتصيفا التي الش>ريعة بمعنى الأأسلأمية والثقافة الإسلامية، المجتمعات من لمجتمع 

الحياة.هده عليه تكون أن ينبغى 

وسنةالله كتاب يرد.هت فالدين نفسه. الإسلام بينه فرق المعنيين هدين بتن الفرق إن 
كتابهه تعالى الله أنرليا التي الكلمات بمي تارة فهو مغتلفن؛ بمعنيثن هه رسوله 
تعالى؛قوله مثل  'يوذللثا حياتهم،  'يللناس ومرشدا هاديا لتيكون رسوله لسان وعلى 

،٠٤٣ لالروم؛ لحلقآٌ لا عمحاج ئنآلثاس ؤْلرثآشهم( حتيئاج ؤقائJؤجمكمح 



ثثثتأثتثثأث؛^^ممصصهأأئثتثثتثئإثثإأثثهإ0 الله الى والدعوت الإسلأست ارممi١ت 
منثكم ؤأةوأ وقوله: [، ١٩عمران: ]آل آلإتشو4 س ععد بييك سبحانه: وقوله 
أنوعيس وثوس إبرهمم ببت وصيغا وما إليك أوحيغا وألذى يوحا يم وص ما مبأي 
سواءفعلا الناس به يدين ما بمعنى تارة ؤيرد [، ١٣]الشورى؛ يتفرقوا' ولا آلذنن اثهثوأ 

لهثحليهمى آس ؤفاذ'ءوأ تعالى: قولا< مثل ث وذلك له. مخالفا أو لمذا موافقا كان 

ijjT ؤرما ؤآلله يدييطم ات<نمورىآس وقوله: [، ١٤]غافر: آت5لهزونه )؛
:فغه الرسول وقول [، ١٦لانمعرات; جإله سء لأكل وآممه الأزهيء ق وما ألشعثوت 

الذيفالدين ٢، يبنها(١ ما يجدد من ستة مائة كل راس على الأمة مذء يبعث الله )ؤان 
فلاتتغير ولا تبلى لا محنوظت فهده تعالى، الله ١^١٢١ الض، الكلمات هو ليس يجدد 

الدينعن بالأنمراف يبلى •حبن الناس به يدين ما هو يجدد الذي ؤإنما تجديد. إلى تحتاج 

له.موافقا بجعله يكون ه وتجديل. الأول بالعتي 
مطابقتهمدى ،،و الثاني، بالمعنى الدين ملحة مدى على الحكم أن فضما ؤإذن 

إلىالنتسبة انلجتْعات من مجتمع كل ئقاطة تقاس فضذلك الأول، بالعتي للدين 
تعالىالله أنرليا الش الثمؤيعت بمعنى الإسلامية الثقافة من قربها بمدى الإسلام، 
الناس.لحياة حاكمة لتكون 

إسلاميةأيكثرها لكان القياس بهذا وحفيارنها الإسلامية المجتمعات شاقة قسنا ؤإذا 

يمطنلعله بل بعده، الراشدين الخلفاء وعهود خه الرسول عهد ق - الحيحابة مجتمع 
بمعنىالإسلامية للثقافة واقعية ممورة دكان،تا وحضارته المجتمع هذا ثقافة بأن القول 

تعالى.الله أنزله الذي للدين صادفة صورة مجمله _ق كان الواقعي دينه لأن الشريعة، 
مجتمعضل يحتذيه مثلا نفسها الواقعية صورته كانيت، المجتمع بذا الميزة هذه وبسبب 

منه.يكن لم وما الإسلام من ضان ما به يقاس ومعيارأ إسلاميا يكون أن يرب 
ذلكه فرد كل عن لا مجتمع عن هنا نتحدث إنما أننا إلى ننتبه أن بنا يجدر لضن 
كماللإسلام واقعية صورة طلها حياته تعد الذي الوحيال الفرد لأن وذللث، المجتمع: 

هٌقا.الله، رسول محمل هو إنما الله، يريده 

هّعحيح.حريتؤ وهو اللاحم. لكتاب داود، أبى سنن ( ١] 



بمويم- -عقالأتم-ساشراص جسترسخإدريساسيرتم وإإ»إإإو»إ»»وقإ»إ»إ»»»»إإإإإوأ»إإإث1ممثإ 
الاجتماعي:اليراث من والهموحي الفكري الجانب بمعنى الثقافة ثانيا: 
الفهومذلك الحضارة او الثقافة أعْليت إذا أنه الأج،ماعيين العلماء بعض لاحفل 

يطبقأن آثروا لذلك المدنية، وبين بينها فرق هنالك يعد لم بيناء الذي الشامل الواسع 
الذيالفهوم هو وهذا المدنية، وبين بينها التمييز يتسنى *لتي الثقافة أو الحضارة مفهوم 

الأن.سنناقشه 

العنيبذلك حينئذ تحتفظ التي المدنية، من جزء هى المعنى بهذا الثقافة أو الحيئيارة 

هذاأميعاب عند الفكري بالجانب والمقصود أنفا. ذكرناء الذي الشامل الواسع 
والاعتقادالتقطير هلرى من البثر من مجموعة بين مشتركا ضان ما التعريف 

التخحليهدإنها والرموز. القيم والامال، الفضر هو الحضارة قمعال والتقؤيم. والإدراك 
متميزةحياة طريقة عنه تنتج الذي للحياة 
منها:مسائل كذلك التعردف ذا هث 

روحيا.أو فكريا واقعا كان ؤإن لواقع وصف أيضا هي المعنى بهذا الثقافة أن )أ( 
أوفكري لواقع وصف قلنا كما هو الذي المعنى هذا بها الإسلامية الثقافة أن )ب( 

منمجموعة فعلا به يدين ما تكون حياتهم، -4؛ وظاهر الناس ذوات، قائم.هت روحى 
منالنازل للمدين موافقا به يدينون الذي هذا كان سواء الإسلام، إر المنتسبان البشر 

حرثياته.-ٍقبعض له أومخالفا السماء 
*

رأينا،ضما أيينما سبقه والأى بل التعريف،، هذا يثيرها التي المهمة القضايا من )ج( 

أنالمميكن من هل وهى واسمها نقاشا الغربيثن المفدكرين من تكثير ناقشها قضية 

تللث،من أحسعن الحضارة هذه إن فنقول بعض، على الثقافات، أو الحينعارات، بعحض نفضل 

ممكناكان وإذا والروحية؟ المادية بحاحاته وأوفى ان للأنمناسبة أكثر أو أرقى أو 
ححيارتنا،ض مأحودا معيارأ كان إن الأحكام؟ هذه أمثال به نمعدر الأي المعيار فما 

همحقهم ص يكون لا ولماذا الاخؤين؟ حضارات على حكما حفيارتنا تجعل حق فبأي 
الحضارةبان القول لزمنا ممكنا التفعيل هذا يضن لم ؤإذا فعلناه؟ ما مثل يفعلوا أن 

نسى.أمر 

: )١arbor ؛Sociology, A Text Witli Adapted Readings,  I 08ماااأا? ,،ا0؛أأ/ا/Leonard Broom

973,p57,؛And Row, New Uorlc etc■
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الفاكرينمن كثير عند الثقافة أو الحضارة بتسبية القول كان لقد 

ماكل تحيف التي الأوروبية للغطرسة فعل رد كان أنه وذلك إنسانية. دوافع عن صادرا 
القميورثأو البلى أو التأخر أو بالبدائية الأخرى الشعوب حضارات من حضارابا خالف 

أوحضاراتهم تفوق أن يعتقدون جعلهم حدأ بعضهم عند بلغت الغطرسة هده إن بل 
الما إنجاز على قادرأ الأبيض الجنس جعل عرقي تفوق إلى راجع مدنيتهم أو ئمافتهم 
كلهمالناس إن ليقولوا النسي الذهب أميحاب فجاء لjجازه. الأحرى الشعوب تسطيع 

أيتقؤيم وأن أحرى؛ على منها لواحدة فضل لا مساؤه لذلك فحضاراتهم سواسية، 
بمعاييرلا الحضارة تلك داخل بمعاييرمن يكون إنما ما حضارة مكونات من مكون 

أحرىحضارة من مأحوذة 

كلهاالعايير يجعل ناحية من فهو الماقض؛ من شيء فيه الحضارة بنسيئة القول 

لتساوىمتساؤية طلها الحضارات يجعل أحرى ناحية ومن نسبية، أى حضانية معايير 

منباتي أن يمكن لا الناس؟ بتساوي الحكم هذا حاء أين فمن الإنسانية. ه الناس 
يحكملأن مضملر فهو حضاريه، حبيس إنسان طل لأن الحضارات؛ من حضارة داخل 

القولبطل فقد الحضارات خارج من جاء وإذا منه؛ أقل فيجدهم الأخرين على 
الحضاراتمن لحضارة تخضع لا عامة معايير هنالك بأن للقول واضْلررنا بالنسبية، 

الحضارات.كل بها تقاس التي وهى معثن مكان أو برمان الرتبطة 

أماالإسلام. يوافق والذي الأدلة ترحعه الذي الممواب القول هو الأخير القول وهذا 
بينهامثتمكة قيم فهناك اختلافها من بالرغم أنه الحضارات دارسو وجد فقد الأدلة 

حضارةولا ميللقة. بميفة العنف أو السرقة أو الكذب تبيح حضارة توحد لا مثلا جميعا 
السويغير الشخص يعرف الحضارات كل و_قن فيه. مرغوبا شيئأ نفسه الءذ.اب تعد 

علىما سيطرة له ليست الذي أو مغاطيته بحال يمكن لا الذي بالشخص )عقليا( 
٠٠نرواته' 
مصادر:ثلاثة — لعاييره وبالتالي الإنسان— لثقافة بأن القول فيمكن الإسلام .L، أما
الفحلرة.على يولد مولود طل الفطرة )أ( 

ا.أويمجسانه(ر أوضيرانه )فأبواءيهودانه البينة: رب( 

• Ibid. p75(\>

ومسلم.البخاري رواه )٢( 



بحوص- -سالاص-ساشراتع سرص جستوثهخإدريسا وزأثثئصثوئ»»ئإأإ؛ثإممءث 
دلرآثسيْلرثآلأيآفي حيْغاج ؤلاؤ»محوجهلي الرسالة: بلغته لن الوحي )ج( 

--آ[.ءتياهلاوروم:
الأولالصدر لأن وذلك الثاني الصدر على يحكم والثالث الأول فيالصديئن 

ولأنالله. عباي. طل بثن ^< ٥٣٧١الأساسية والجمالية والخلقية العقلية العاسر يتضمن 
حلفه.من ولا يديه بثن من الباْلل يأتيه لا رباني مصدر الثالث الصدر 

والفتي:المكوي النتاج بمعنى الثمافة تايثأ: 
العنيبهد.ا الثقافة فإن النقض، للإنسان وصفا الثاني بالعتي الثقافة كانت، إذا 

٠

والتحمتاوالرسم والأدب، الموسيقى مجال _قت ححيوصا المثقفون ينتجه ما مى الثالث 
وقدالنشاط، من النؤخ بهيا الحتمية الوزارة هي الثقافة فوزارة والمسرح. والمينبما 

يبدوفيما هدا الأحرى. العلمية الد.راساوت، وبعض والتاريخ الفلسفة أحيانا إليها يضاف، 
شيوعاالأن الأسيعمالائت، أكثر هو 

الإسلامحرمه ما باستثناء هده الإنتاج أنواع د^ل تشمل المعنى بهد،ا الإسلامية الثقافة 
الناسلتمموير كتح.ريمه أباحه، ما على وص،عها التي وبالقيود كالنحت، منها 

الفكريالإنتاج من النؤع هدا إن الخ• الدف، إلا للمعارف إباحته وعدم والحيوانات،، 
الكبيرةالقيمة تللئ، — القيود بتللث، تقييده. بعد حتى — الإسلام إطار ث يعطي لا والقني 

الفنونسّمونه ودا الموسيقى يعدون إنهم وذللئ، الغربية. المدنية إطار ِؤت يعمناما التي 

به.إلا ولأتكتمل تستقيم لا للروح غداء الجميلة 
الهسائلتللث، شن نفس،ها تحصر لن بالإسلام تلتزم دولة شن للثقافة وزارة فان ولدللث، 

سنعرضأحرى أمورا إليها تضن، أن لابد يل الغربي. الضاتم، عن نقلا ذكرناها التي 
البشؤية.للروح الحقيقي الغد١اء — الإسلامي تعد-بالمعيار لها، 

والفنية؛1لف،كرية بالقضايا الانشغال بمعنى الثقافة رابعا: 

يتسعأحيانا المفهوم لضن الميابق، بالعنى الثقافة منتج الأساس شن هو هنا المثقف، 
والروافنالشعراء إن آرون ريمون الأستاذ يقول المتعلمتن. من أحرى فئات، ليشمل 

>^،١٠وعن مواهبهم من يعيشون لأنهم الممغرى الحلقة هم والرسام١تي 

.R،iynioiid Williams, ofcit .p8 (١ :



ttittiiiitii^^تصأممئثأئسئئئئوآا اس اش ُاكءءت الإّلأست اهقاهت 
جديد،شيء إبداع دون الماضي أفيكار يجتؤون يظلون الذين والفنانون اسخوامها. 

العامةالييتة يشكلون هزلاء كل مختبراتهم، ه البحث ورجال الجامعات، وأستاذه 

دونهمؤيأتي الثقفين من وهم الحاضر. الوقت _ق، والثقافة المعرفة شؤون على تقوم التي 
الفرديصبح أن وبمجرد ولكن الأعلام. أجهرة مختلفا وموظفو اكيحفيون المرتبة ■4، 
يتجردعندياته من الإبداع عن يطف ّدتي أي الجمهور، ذوق أو للمال عبدأ هؤلاء من 
مدلولذات لسما مثقض، يشلمة بأن الاستنتاج يمكن أسلفنا ومما مثقفا. كونه عن 

 ،)j_ الاقتصاديازدهاره درجة ومسا ذف،،،ه، الجتمع حسب، متغيرة مدلولاتها إن بل

ُ.الخميوص؛ وجه على ناخره أو 
الهدب:والذوق ال،،،لوك< بمعنى الثقافة خاميما: 

معنىوهو للكلمة، الأصلي اللغوي المنى إر التعريف.ات أقرب هو التعريفا هذا 
عندالمعنى بهذ.ا والثقفا سنرى؟ كما والإنجليرية العريية الضلمتثن بين مثيترك، 

وذوقهمتححنعرا سلوكه فضعار الثقا4ت، الإنتاج ذلك، صقله الأي الإنسعان هو الغربيين 
وربماالفن هو الغربيين عند للروح غذاء وأهم الروح' غذ.اء هي هنا الثقافة إن راقيا. 

الدين.إليه أضافوا 

وحضارتهمّأالغوسىلتقافتهم ص، 

.4،ما رزية عن أعمى تنمسبا لححنيارته تعيسا قد المربيين بعض كان إذا 

عيرحضارة طل يحتقر فانهد_ا حميارنه •4، توجد لا مرايا من الأخركا الحضارات 
الحضاراتضل فجعل الأخر الطرف، إر ذه4_، قد بعميهم كان وإذا المربية، الحضارة 
الممعيحالوقف، وقفا من فيهم وجد فقي. أخرك،، على منها لواحدة فهنيل لا متساؤية 
القيمبعضن المفاضلة معيار وجعل بينها للمفاضلة قابلة الحضارات فجعل المعتدل 

الحضارةه ما بعض يرى أن فاستطاع عليها، الناس تعار الله هنملر الض الإنميانية 
والانحراف،والتقميير النقمى أوجه من الغربية والثقافة 

.—٣٧العربي،دارالكتاب،افيوزالميقنبن، )ا(ريموز،أروت،، 
ْثلأ:؛نظر )٢( 

EWF tomlin. psyclie. Cultiue.And The New Science.Routledge & Kegan paul, London
.1985 ,etc

.1987 ,Allan Bloom, The Closing of The American Mind, Simon and Schuster, New York



بحوته- •حاشراته — •مالأته — سيرته إدديس1 حسرشيخ 

اثلثقافص الإسلامي ات،عريف 

دائرةٍقن -أنضيهم حبس على الامملامية الثقافة عن المتمدمحن من د^سر يرح 
تلكمن بواحد الثقافة— به نمتاز ما بيان محاولة ئم للثقافة، الغربية التعريفات 

-هنأنفسهم حصيرهم هو هؤلاء على سكر والدي بالأسلامية. تتصمف حين ~ التعرJفات 

يكونقل قامر بعضها تبنى حتى أو استخدامه! مجرد أما ت الغربية التعريفات تلك نطاق 

المسلمينمن المثقفين لعامة معروفا هيار الغربي الفطر أن مسوغاته ومن يسوغه. ما له 

ؤهنإنتاجه ف الفكر هدا على معفلمها -هن المعتمدة الحديثة التعليمية النفلم بسبب 

ذهنإل يسبق الذي يكون الأمور من لكثير السى التصور إن بحيث ووسائله طرقه 

أنباس فلا بغيرها٠ التفاهم يستهليع لا التي اللغة بمثابة به فيكون شبابنا، من المتعلم 
المسوغهدا كان وإذا ذهنه. إر سبق الذي المهوم لتعدل اللغة هده باستخدام معه نبدأ 

غرأو عربية إميلأسة بيئات ثن يشووا الدلن المسا!مان أبناء لمءظطبة بالسهبة مصيولأ 

أبناءمن المفاهيم تلك عير يعرفون لا من مخاطية ثن مقبولا يد^ون أن به فأولى عربية، 

الغربية.الحضارة 

العربيةالعاني نتجاهل أو تجهل أن البأس كل البأس ولكن إذن هذا من بأس لا 
تلكعلى مبنية الإسلامية للثقافة ومفاهيم تعريفات ثن نفكر لا وأن للثقافة الأصلية 

الأصلينذينك على مبنية للثقافة مفاهيم تقديم يلي فيما سنحاول لدلك الأصلية. المعاني 
والإسلامي.العربي 

الديالإسلامي والمحتوى ثقافة، لكلمة اللغوية المعاني على بناء نستطيع لعلنا 

إسلاميمنفلور من للثقافة شاملا واحدا تعريفا نقدم أن المعاني، تلك تعطاه أن يمضن 

اللغوية.المعاني ببيان إذن فلنيدأ 

تالمدنية و الحضارة و الثقافة لتكمات الأصلية اللغؤية المعاني 
الثقافة:

درءإقامة وهو اسمؤع، يرجع إليها واحدة كلمة والفاء والقاف ،الثاء فارس: ابن قال 

ثقفورجل فلأن من الكلام هدا وثققت عوجها. أقمت إذا القناة تثققت ؤيقال ، الشيء 



إئستصاو؛جاس الى وادعون الإّلأست التقاهت 
هده٢ اللسان صاحب ببمن وشل . استواءءر على يسمعه ْا علم يصيب أن وذلك لقنا، 

فارس.ابن إليها أشار التي ١لصروع 
يبمي:اجماباميما ؤبمكن 

معتكون حديدة الثقاف : والجرد الحسي بالعنين وتسؤيته المعوح الشيء تقؤيم )أ( 
)أقام: غئق أباها شف عائشة حديث و-قن المعوج. الشيء بها يسوى والرماح القواس 

المسيلمبمن.عوج سوى أنه ضد بقافة( أوده 
حدقفاه.وثقوفة، وثقافا ثقفا الشيء ثقف الحدق: )ب( 

أيثقف، لقن غلام وهو فهم• حدق وئقف، ونمق ثقف ورحل والفحلنة: الديكاء )ج( 
التعلم.سرعة وهو الشيء ثقف ؤيقال وذكاء. فطنة ذو 

أمحديث وث اليه يحتاج بما المعرفة ثابدتc أنه والمراد إليه•' يحتاج ما معرفة )د( 
أعلم(.فما وثقافا أكلم، فما حصان )إني المطلب عبد بنت حكيم 
لقف،ثقف ورحل العمل: حسن إل والولية التميور حسن على القاثمة المعرفة )ى( 

به.قائما يحؤيه لما ضابطا كان إذا 

ئتففيمتعار: الله قال به. ظفرت إذا وثقفته : ومهارة بحدق بالشيء الفلفر )و( 
أنبينوا المءسدرين لشن اللمعان ص-احي—، به ايكتفى ما هدا [، ٥٧زالأنفال: آلحردسه ؤ، 

حسثؤوا3تلومم تعال: قوله تفسير ق الطدرى فقال مهارة، صه ظفر التشف 

الدينالمؤمنون أيها واقتتلوا بدللف ذكره تعار يعنى [، ١٩١لالبقرة: لجفنئئوهبه 
قوله:هومعنى وذلائا قتتلهم وامضنضم مقاتلهم أصبتم حيّثا المشرطا؛ن من يقاتلونكم 

إذالقف لثقف إنه يقال والبصير به الحد'ق بالأمر الثقفة ومعنى ثقفشموىjه 

هدهتفسير ث الرمخشرى وقال ٢، القتل١ بمواي بصيرا القتال ف الحدر حيد كان 

محمدعبدالميلأم وضبط تحقيق زضريا. بن فارس بن أحمد الحسبن لأبى ٠ اللغة مقاييس معجم آ ١ ر 
..YAY'-UAU_الأول، الجلد قم، الضدتبادلميت، دار هارون، 

Jيروت.معاير دار منظولأ بن مكرم بن محمد الدين جمال الفضل لأبى • العرب لمان )٢( 
الجلد-، ٥١٣٢٣طب٠ةبولأق، جريراكلهى، بن محمد ^فر القرآن، ممسير ث البيان جامع )٣( 

الثانى.صااا.



بحوض- -.مالاص-.عاشراص سرص حسرثيخإدهسا صإإرةزذإمم؛إإث1ث؛إإتإثإتإإئثثثثث 
ا.لأفرانهءر الأخذ سريع تقف رجل ومنه والغلبة الأخذ وجه على وجود والثقف الأية؛ 

للقامة:الورأوية العاني هذه _؛ق يلا،حظ 

دونأناس بها ماكسسا~يمتاز وبعضها فطرى بعضها ~ حسنة فردية صفات أنها )أ( 

آضن•

العملية.المهارات تشمل بل المعلومات على قاصرة ليست وأنها )ب( 

الجاز؛ومن البلاعة أسماس _قن قال السلوك مستقيم مهذب إنسان المثقف وأن )ج( 

يدك.على إلا وتثقفت تهذبين وهل شيئا؛ تكنت لما وتوقيفك تثقيفك ولولا وثقفه؛ أدبه 

إليه•يحتاج شيء يحذقها التي الهارة أو العلم وأن )د( 
حضاؤة:

)لاالحديث: وف البادي: خلاف والحاضر البدو: خلاف والحضر اللسان: 4 قال 

فلأنؤيقال بالبادية• المقيم والبادي والقرى• الدن ه المقيم الحاضر لباد(: حاضر يبيع 
الإقامةوالحضارة بدوي وفلان حضري وفلان اليائية أهل من وفلان الحاضرة أهل من 
المدنوهى البادية خلاف والحاضرة والحضرة والحضر بالفتح. الحضارة لحضر)أو( ا4 

يكونالتي الديار ومساكن الأمصار حضؤوا أهلها لأن بذلك سميت والؤيف والقرى 
إذاالحي سيدة ابن وقال القوم: أو العظيم الحي والحاضر والحضارة فرار. بها يم 

مجتمعهم.بها الش الدار 

سدية:

المدينة.أتى إدا الرجل ومدن المدينة• ومنه به— أقام بالمكان مدن اللسان: 4 قال 
للثقافة؛التعييف 

الالمثقف للمستفيس وصّفا أعليها 4 رأينا د^ما د^انت اللغؤية المعاني تلمك أن بما 
ولعلالثقافة. تعؤش لا المثقف تعرلف على ترد^يزذا يل—ون أن فيحسن للثقافة تعريفا 

ماعلى المثقف 4 توفرها الواجب الصفات تلخيحس هى التعريف هذ.ا تحو الأولى الخطوة 
ونمعورهنافعا علما علم فحلن ذء^ى إنسيان 3المثقف فنقول: اليحتة اللعؤية المعانى نوحيه 

بنمحمود الله جار القاسم لأبي التننيل' وجوه الأفاؤيلش وعيون حقائق عن الكشاف )١( 
•ص؟٤٣' ج١ طهران، الزمخشري، عمر 







صثءثثثتثإممأصأه«ممههئااس إش Jاكعءة الإّلأست ^ ٥٥٧١
JلXهتحكم الش باالعتسات وآدابها بلده بلغة إلمام له ذ^ون المثقف فالمسلم ومتابعته، 

السياسيونظامه وجنرافية البلد هذا وبتاؤيخ علمانية، أم دينية كانت، سواء 
إلمامله يكون كما تواجهه التي والمشضلأت، القضعايإ وأهم والتعليمي، والاقتمهادى 

الأمموأومعاع العالم، تاؤيخ من وتييء واجتماعية طبيعية علوم من الحديثة بالمعارف، 
ؤيعرفيتقنه، منه بقّؤع أو العلوم من بعلم مختصا ذلك، مع يكون وقد الخ. وعلاقاتها، 

الأمعيل.المجتهد مثيارطة فيه ؤيتيارك، تفامييله 

المربيبالمعنى مثقئٌتي يكونوا أن يؤيدون بلادنا _قن بالمثثفين يممون من بعض إن 

أحدهمفتجد يعرفه. أن غربي بلد المنقض-4، من يتوقع ما إلا يعرفوا لا أن أعنى فقهل،: 
أورباتاريخ على ؤيطلع اليونانية الفلمسمفة ؤيعرف، الغربعة، اللغات، من أد^ثر أو لغة قجيد 

معلبقاجهلا الأسيلأم يجهل لكنه لغ، ا واوأأياس،يتي، المضريين الغرب، زعماء ؤيعرف، 

والحديث،٠الأية بين يميز فلا 

التمعؤراصميح:

وإنمالما' وقراءته بالعلوم نطته بمجرد الإسلام حضم .ق عالمايكون لا الإنسيان إن 

النافعالعلم لأن ممحيحا؛ شعورا له وبنمموره ؤيحفظ، ؤيئرأ يسيمع لما بفهمه عالما يكون 
أواللسهان يرددها ألفاظا ظل إذا كيلك، يكون أن له فأنى ، للسلوك، ومقوم للروح غذاء 

غذاءكمثل البنان أو اللمعان يتجاوز لا ١^.^؛ العلم مثل أما البنان؟ يمطرها كلمات 

الجسمينفع تراه فهل يبتلعه، لا ثم يلوكه أو ياضله، ولا رائحته الإسيان يسئم مقيل. 

ليعقل.أنزل إنما أنه فيه يقرأ فهو ربه. كتاب، من هدبا بضل يقينا يزداد والمؤمن بثميء؟ 

متواصلتدبر موضع ليكون بل ٢[. ليوّذا: ثغهلودتت>4 لنثكم صئا اتزكه ^إظ 
،•٢٩لْر،؛ الألبمه اولوأ وليثد<كز ءايثتم، لتدبروأ سترك إلنلى اتزلئية دائما. وتذيكر 

ظلتعق أز ئثدثثو0 ^٥؛^ عقلي■• عمى على دليل وفهمه تدبره عدم وأن 
ؤؤئ،مالتلاوة؛ علمه يتجاوز لم عمن العلم حقيقة القرآن نفى وقي. [. ٢٤أممالهاه 

[.٧٨لالبمرْ: وْلتونه زك ٠.^ ؤزن اناق زلا آمحم.، نعلعوقح لا انمون 



بموص- -ساشراص - سرني إدصس. .بمترثيخ ^ئصةوهزأأإئئءصأثثءث1ثإممثهه 
بالعلم:العمل 

علىالدليل فذلك بالجوارح أو بالقلب عمل يلكن لم فإذا وتمرنه، غايته هو العمل 

تعار:قوله _ق، والعلم الله خشية بثن الكميم القرآن ربط ولذلك العلم. انتفاء 

منله حظ لا الخشية من له نصميب لا فمن [. ٢٨]فايلر.* الداوت|ءأه عتاده من الله سممحثى 
الأيمانيودي ثم علمت، التي بالحقيقة الأيمان إل يودى الذي هو الحيحيح والعلم العلم. 

بمقتضىالعمل إر دافعا الحالة هذه تكون ثم تناسبها، النفس _قت حالة إحداث إر بها 

وثنس£، يم يوموأ ؤتلك بن آلحق انن آلنتّ اوتوأ ا ؤقلئعثم الحقيقة؛ تلك، 
J ؤإن ئلؤتهم  _T علمهيخلل الذي وأما [، ٥٤]انمج: ئتممهمه يرط إل ااذلن هاد

أوله، قراءته كثر)!، مهما شرا الناس أكثر من يكون فقد باللسان قولا بالقرآن 

قالاو - أمش من بمدي )أن ؛ هق؛' الله رّيول قال قال؛ ذر أبى فعن به؛ نملقه حسن 
الدينمن يخرجون حلاميهم يتجاؤذ لا القرأن يتروون قوم - أمتى من بمدي سيكون 

٠.والخليقة(؛ شرالخلق هم فيه يمولون لا ثم < الرمية من السهم ي<ء>ج كما 
والفطنة:الذكاء 

الهذا لد^ن النامي، فلها يولد الس الثقافية للبعنات، ميايقة فطؤية أمور بالطبع هذه 
منوال،ماوورات، العنقيان بعضن أن وذللث، البينان. بتلك الصلة مبتوتة تكون أن يعنى 

أنكما الفهارية، ملكاته تنمية على سأاسه أن الأسان عقل مقت استقرت، إذا شأنها 

فانهالفحلرة دين أنه بما والإسلام يضعفها، أو الليضات تللث، يقتل أن بعضها شأن من 
٠٤-الخير مل،ظات لأن وذلك، ؤيقؤيها. الإنسانية الؤوح _قت الخيرة الاستعدادات، ينمى 

هذ.افإن بها واعترف، مهمة حقيقة الإنم،ان أدرك إذا ببعض: بعميها متم،ل الإنسان 

تللث،روية عن يعمى فقد أنضرها وإذا بها، متميلة أخرى حقائق إدراك على يساعد 

الحقائق،روية على والقدرة القلبي الميناء و\ن قؤية ملة هناك لأن وأيميا الحقائق. 

ضانؤإن النفس، خبيثح ان إنيرى لا ما الحقّائق من يرى قد الآماتي الم،ادق فالإنسان 
العانيه هن. إر كثيرة إشارات الاكريم القران ق ِوذكاء. منه أكثر الأصيل الأحير_قت 

الزكاة.ك،ثاب، من ٤ ااباد،بم ممحيحه _قت مسلم رواه ١( 



۶٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ iiiitiiiiiii^^ةقءءثصثةةءهأهههزااس إثى لأ3دمج الإّلأست الأتتايت 
القرآنيعلمنا الأمر. هدا لأستقحياء هنا مجال لا إذ منها بأمثاله أيكتمى ذيكرتها الش 

آلمو3نتشيعون العقلت واد^تمال بالحق الالتزام بثن صلة هنالك أن الكريم 
[،١٨]الزمر؛ آلأثتبه اؤئوأ هم ذ\و'ي1أ آس ؛؛ jijijT ،iljiJjiأ-صئثج فثتعون 
مئهآترْكثا >ؤؤومد بغيره؛ ترى لا حقاثق روية طى عقلية مقدرة الأنأء،ان يعطي والأيمان 

ؤؤظاك_به،: إلا العقل يتم لا علما ؤيعطيه [، ٣٥لالناكبوت; وثؤأرننقلوتله تثن ؛اتة 

قوةتتفممن والتقوى ٣![، ]السكبوت: أJثئل٠ونه إلا يعقلها وما للمامي ممهميها الأثنا 
فنقاتاههز آس'محعل يتقوأ إن ءامغوأ اانثرك>  ١٦^،٢^والباطل؛ الحق بين الدقيق للتمييز 
[.٢٩]الأنفال؛ 

والإتقان:الحدق 

الحثالنبؤية المنة هت جاء وقد وتحبه، النفوس إليه ترتاح أمر وهو جمال الأنتان هت 
قالعنه الله رصمي أوس بن شداد فعن مسمروعا٠ عملا مادام العمل نؤع كان مهما عليه 
ماحستواذبحتم ؤإذا القتلة، فأحسنوا قتلتم )إذا ؛ ^^ الله رميول من حفذلتهما قنان 

عملإذا يحم، الله )إن هئ؛ وقال ؛، ذبيحته(' وليؤح ثمرته، أحدكم وليحد الذبح؛ 
/بيمنه(ُ أن العمل أحدكم 

الرفيع:والذوق الهذب، انملولث، 

والأيمانالنافع للعلم طبيعية نمره وكلاهما الذوق وسمو حسن بين وثيقة الصلة 

عقليم،حلق على كان له، وأنماهم بالله الناس أعرف، وهو هء فالرسول الميادق، 
بعيدابهم، رحيما عنهم، المر ودفع الناس نفع على الناس أحرص لأهله، الناس حير 
يؤذيه،ما يفعلون حين الناس على يعترض لا أن الحياء به يبلغ والجفاء، الفذلاظة عن 

الزكاة.د^تاب من ١ ١ الباب مسلم، ميحيح ( ١) 

لدولالترسة مكتب الصباغ، لحلمي بن محمد الدكتور تأحقيق للزرقاني، ; الحسة القاصد )٢( 
ساقهاالض ١^>^، درست أوقد الحقق: قال ،  ٧٢٠٠٠١۵م، ١٩٨١ه/١١٤"الرياض، الحليج، 

إليرتفع بمجموعها الحديث فلعل ضعيفة: منها واحدة كنر أن فوجدت القاصد _ق السخاري 
أعلمأ.والله الحسن؛ درجة 



بعوض- •حاثرات4 - سالاص - سرته ادهس■ جسرثيخ وزأثثثثممثءءثممثمم11؛ثثثث1 
حسنةأحرى إل قبيحة أسماء من به سموا يعيرها بل إليهم الأسماء بأحب الناس ينادي 

غيرإل ينتقدهم، أن حبمن بأسمائهم بال،حدريح االومنين شعور يجرح لا جميلة، 
مشاعرهم.ومراعاة للناس، العاملة وحمس الأخلاق مكارم من ذلك 

محببأمر هو الذي الخلق حسن من النوع هذا بين هنا نميز أن لنا ينبغي لكن 
_قءالناس عليها يتواضع الض الشكلية الأداب وبين ومكان، زمان كل ومطلوب-4، 

أهلهايعاشر دام ما الأداب بهذه الالتزام الأسان يحاول أن بأس لا البينان. من بيئة 
الحذرهورفعهاضل منه لتحذر أن ينبغي الذي لضن لدينه، مخالفة فيها يجد لا ومادام 

ضماومكان. زمان كل -4، بهاالالئترام الناس يلزم التي الإسانية الأخلاق محياقط إل 
_قتالنا،س علمها تواضع الش المملوك آدايط لبعيض بالنسبة مثقفينا من يكثير الأن يفعل 

والشرابالطعام _قن الغؤيية التقاليد يحمل منهم الكثير صار حنني المربية، الحيتيارة 
ذوقهم.ورفعة ويهذبهم الناس تحضر مدى به يقيس الأي معياره والخاطئة واللباس 

ائفيدة:الهارات 

إليضف لم هو الأسلامي—إذا بالعيار التتقيف، حق مثقفا يكون أن الرء يبلغ لا 
طل_قن الألمان إليها يحنناج التي الهارات ببعض علما العممر ومعارفط الأين بأمور علمه 
لقدفيها. بمطكن التي البيثة أو قيه يعيش الأي العممر —ق الناس إليها يحتاج والتي زمان 
فكانواالهارات،، ( العلوم؛jidتللف بين يجمعون فق الله رسول أصحاب كان 

يجيا،ونوكانوا والحمير، والبغال الخيل وركوب الميوفا واسعمال الرمي يحسنون 

اليومية،حيانتهم ه زمانهم 4، - الناس إليها يحتاج التي الهارات ؤيعرفون الحرب، فن 
ئتعار:قوله على معلقا فقال والركوب، الرمي تعلم على -فمحي اليبميول حثهم وقد 

الرمي.القوة ان )ألا ■ ٠٨•]الأنفال: أمحل4 نياط قوميومت بن آتثهلعتم تا لهم ؤوأءدوأ 
.٠٢٠تركبوا(أن حيرمن ترموا وأن وارضبوا )ارموا هء؛ وقال '، الرمي(ُ القوة أن ألا 

وبينالأكاديمي التعليم ^؛٧ تفممل عندنا التعاليم أنظمه أن له يوسف مما ولكن 
ثقافةأن أظن الأكاديمية بالحياة متعلما منها كان ما حتى الهارات على التدؤيب 

الأمارة)؟VXضت1ب ض  ٥٢الباب ْسدم، رواه )١( 
المرجعيقسه.)٢( 



^^هممثءءثثصسصصممثأمم؛وهزاثثقاهتالإسلأستُاكمجأشاس 
أوالألة على الكتابة يعرف لم هو إذا هذا عحيرنا _قت تتم لا الأيكاديمى الطالب 

ؤإذاهذا؟ يعرف اليوم طلابنا من فكم الشخحس )الكمييوتر( الحاسوب استعبمال 

عصرنا-ئ الأمر هذا تنفيذ فإن الؤمى وعلى الركوب على يحينا الرسول كان 
يتعلملا وأن التعليمية، برامجنا من يتجزأ لا جزءا العسكري التLلريب يكون أن يمنى 

شيءيكون لماذا بل الميكانيضا. من بشيء يلموا أن بل فشد، السيارات قيادة الشباب 

وماالكشافة فرق إر ينضمون الذين الشباب على قاصرا الأولية كالاسعافات مهم 
يعرفونأمريكا ه تربوا الذين السلمتي أبناء بعض رأيت لشد الجماعات؟ من شابهها 

عنيعرفون فهم العربي. العالم ث الشباب يعرف مما بكثير أكثر المهارات هذه من 

وعن، عطبها من الضمير ؤإصلاح المنزلية، آلاتها تركيب به مايستطيعون الطهرباء 
النجارةمبادئ من شيئا يعرفون وهم المنزلية ،حدائقهم رعاية من يمكنهم ما النراعة 

وعيمحبماالمنزلهة الحاجات من ذلك غير إلى الطبخ فن بل الحيطان، طلاء وكيفية 
الشبابئقافة من طبيعي جزء وغيمه طله هذا بأن وأنبئت السباحة. _ق كالمهارة 

كثيرةعيوبا فيه فان الأمريكي، التعليم بنظام المعجب-تي من لممت أنا بأمرياضا. 
لوحبذا ومفيدا حميدا شيئا ذد^رت ما ولكن أنفسهم الأمريد^ان منها يشكو 

يعطىأسابيع عدة استمر برنامجا الانجليزي التلفاز على ورآيمت فيه. منهم استقينا 
منبعضه صنع ضيفية بل الأثاث، بعض ؤإصلاح المنازل ترميم سن دروسا المشاهدين 

بعحسبصنع بنفسيه يقوم كيفا القارئ تعلم يكاملة معارف دائرة ورأيت رحيحمة مواد 

،العربية اللغة إلى المؤسسات بعضي ترحمتها لو حبذا بعضها ؤإميلاح المنزلية الأشياء 
ب^ددط.لأنا به^ ينططا ا أو 

للمتقف:الإسلامي المفهوم 

بهجاء الذي الله هدى واتبع وبصيرة، علم عن تعالى بالله آمن إنسان إذن المثقف 
معاملته^ uIJluوحسمنت ، عقله واتثتمل نضيه فزيكت ، دينه ٍقن -فتشقه ، رسوله محمد 

إلىداعية يكون وأن اكافعة ومهاراته عصره معارف من استطاع بما يلم أن _قن واجتهد 
حسنة.وقدوة قوي وبيان جميلة بلنة والخير، العلم 

42- The Icnacic, The Fllustratated Encyc lopaedia of Home Improv Cavcnddish, London (١ ;

.& New Yorlc,1984.
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ثيسمى بما أشبه هو وإنما السلم، للمثمف مانعا جامعا  i_^jبالطبع ليس هدا 

هناكل يحاول الذي الأنموذج ايسلم للمثقف وصف إنه الشارح بالقول النطق عالم 
جميعها.استوفاها إذا إلا مثقفا المسلم يكون لا الش للشؤوط تعديدا لا منه، الاقتراب 

دوإسسم؛:مائة الإسلأسَ؛.. اتثقاهت 
المائة!هذه إلى الطلاب حاحم 

جامعات_قت تدرس مائة يكون أن له نرجو جديدا علما بوصفها الإسلامية للثقافة 

منالغاية تمدده خاصا مفهوما اوها وتأحصمأّأنواعها وبكل ومعاهده، الإسلامي العالم 
مناهجناه النقص من أنواعا لتسد المادة هده جاءت لقد إليها• والدافع دراستها 

درسمن منهم سواء شبابنا من الكثير أذهان —ق الإسلام صورة لتشؤيه أدت التعليمية 
المدنية.بالجامعات يسمى ما أو الإسلامية الجامعات _ق 

هدهالنقص أنواع تتمثل 
جوانببددس دراسة أتقن ؤإن الإسلامية الجامعات من كثير ال۵لالب أن )أ( 

منها.درسها التي الأجزاء تلك وموقع العامة صورته يتمثل لا أنه إلا وفروعه الإسلام 
سواءفيه يعيش الذي الواقع عن مهرولة لب للحل! تقدم اكراسات هذه بعص وأن )ب( 

بتلكيسطيع إنه سياسيا. أو اجتماعيا أو اقتصاديا أو لغؤيا أو فكريا واقعا طان 
علمما بحسب يكون أن ينبني ما بثن الفرق ~ مجملة بصعورة ~ يدرك أن الدراسة 

هت- مجديا كبيرا عملا يودي أن يستهليع لا لمكنه ؤلشاهد. يرى ما بحسب كناثن وماهو 

ولابل عليها، قام الض علومه ولا مؤسساته يعرف لا لأنه ؤإصلاحه الواقع هذا تغيير 
الذينهم والجامعات المعاهد هذه خريج بأن الاعتراف من لابد لكن أهله لغة حتى 

الشتلك الفردية الناس حياة -هن المحمود الأثر لأم فكان الإسلامي، ميراثنا لنا حففلوا 
والميياسية.والاجتماعية الاقميادية تتغيربالتطورات لا 

صاعتكما العامة الصورة منهم صاعت فقد المدنية الدراسات أصحاب وأما )ج( 

التفاصيل.

القويالتائير وبسبب النقمى، بسبب ذلك منهم كثير أذهان حلت-هن وقد بل )د( 
بعضهمبها آمن له، ومنافية الإسلامي للتصور مخالفة عامة تصورات الغربي للفضر 



صثتممممصتص؛وآاث1تثتتثثثثت؛افه إلى ءالدعوت مسلأسح !^ ٠٥١
فاضطرالجاهلي، الإطار داخل ِؤن الإسلام يضع أن بعضهم وحاول دينه، فتركا 

ifjjjjمناسبا يكون بحيث وتاؤيله بعضه تفسير يعيد لأن أو دينه بعض ينكر لأن 

الإطار.

تلكالأذهان إلى يعيد أن تميوري سقن هو الإسلامية الثقافة مادة مقمعود فان وعليه 
كلفيها يرى للإسلام خريْلة للحلالد_، تقدم أن مقحيودها العامة، الإسلامية الميورة 

الإطارهذا معالم الضوق، يرى ضما i،_^>،، بالنسبة موضعه وهن حجمه بحسب شيء 

أوشيوعية أممية أو ليبرالية ديمقراطية من عمعره ين السائدة الأحرى والأطر الإسلامي 
يجدأن إذن الإسلامية الثقافة قمعي. لسس العلمانية. والأطر التصJوراتi من ذللث، غمر 

معالمذهنه هن ترسم أن مقصيودها ؤإنما الإسلامية العلوم فؤؤع من فرعا الطالب، 
فروعهولكيفية الدين، هدا عليها يقوم التي والأصول وللأسس لدينه العامة المعورة 

يا.بالنسبة ومكانتها بها وعلاقتها الأصول تلك من 

أمورمن أمر لكل يعرفا أن على الحلال،-ا إعانة الدراسة هده نتيجة تيكون أن الرحو 
كثيرايورك وأن عليه، حاكما أويجعله منه أهم على مهما يقدم فلا مكانته، دينه 
الضيوة,الصورة تلك من مواقعها هن الفروع هده يرى .حبمن الفرعي التشريع حكم من 

والميسر،الخمر عن نهى لماذا ١^٥١، وحرم الزكاة بإيتا؛، الإسلام أمر لماذا مثلا فيعرف، 

الخ.المرتد؟... بقتل أمر لماذا الراني عقوبة شوي لماذا 
الناسمن لكثير وتسايبا مفهومة غير وتميير مشكلة تكون الت،ثمريعاتا هده إن 

بحيحته.يسلمون إسلامي غير إطار هن ~ يئيعرون لا وهم ربما ~ يضعونها لأنهم حرجا 
مكانافيه يجد فلن الليبرالي الديمقراطي التمعور صحة مثلا الإسان افترءس فإذا 

أودين' إل دين من انتقاله سيئ، مواطن لقتل ولا الدين، بسيي، الواطناrن بثن للتفرقة 

إللأدير1،■

بينالمنملقية الرواب۵ل روية على الحلللب، العامة الصمورة هده تعين أن أيهما والمرحو 

به.واعتزازا إليه واطمئنانا بدينه ثقة فيزداد الإسلام أجزاء 
الإسلاميش{الثماقت •،،نهج حصاتص 

منهجهايتميز أن لابد العخلمي الغايات، هده الإسلامية الثقافة مادة تحقق ولكي 
يلي؛بما 



صبمص.صص-ساسم-سشرص-سمص

العقليةالحجج على الترد^دار من العامة الصّورة تلك رسّم محاولة .هت لأبد ت أولا 
عنتؤول حتى لتششيع، انتمعار أو حقيقة على دليلا نفسه الدين -هن وردت الض والحكم 

بصّحتهايسلم مزاعم معري الدين بأن المآى أو والدين، المقل بثن المقابلة الملالب نفس 

ثمالمأمور امتحان إلا ليا فائدة ولا وراءها، حكمة لا ونواه أوامر مجرد أو دليل بنير 
الاخّرة.الدار مكافأته-هت 

وحدهوامتتقاقه الحالق وجود على الأدلة ببيان • الإيمان قصية على التهمكير ثانيا؛ 
الضوالأدلة المجرد، العقل تخاطب الض والأدلة الكمال، بصفات وتفرده العبادة 

والاستفادةالكريم القرآن هن - كلأ أن وبيان وسلم، آمن اللي العقل تخاطب 
وبعسطهاوشرحها الأدلة، تلك بجمع عنوا الدين المابقثن العلماء جهود من يكله هدا -هن 

عواممن كثير فيها وقع الض الشرك أنواع وببيان حص-ومهم• على الرد ه واستخدامها 
الخالصيةالتوحيد عقيدة أمعول عن المنحرفة الاتجاهات أنواع وأهم ومثقفيهم المسعلمانت 

أصولمن آحر أصلا نقدم فلا ومكانتها حقها العقيدة مده نعرفا أن صرورة وببيان 
كمالهبصعفات تعال الله معرفة أن كيفا الطالب، يرى وان عليها. فروعه~ بله ّ~ الدين 

كماابداية نعمة علينا يضيحض أن تقتضى رحمته لأن ورسله بيكتبه الإيمان تقتضى تالث-ا 
إحممانهموأن الدنيا. الحياة متغ من وغيرها واللباس والشراب الطعام نعم علينا أفاْس 

كثثر نا ى كدجرس آنتبينن إحرامهم• طى الجرمون فيها ؤيعاقب 
كانبما معرفته تقتمعى ومشيئته وحكمته علمه عموم وأن . tVl-TO]القلم; 

سبحانهوقوته ؤإرادته وتقديره بعمله إلا شيء يحدث أن يمطن لا وأنه سيكون وما 

فروعمنها تنبثق التي القاعدة تمثل الأصول هده ان كيف، لبا ^11 يبثن ثم وتعال' 
النفسيةالقاعدة يؤسس القلب -هن ورسوخها يا الإيمان أن طيف الأحرى، الإسلام 

إلكمئدلأروؤْ 4 ثييثه حيبإلْمح(آلاينلن ؤول؛ةنآس الإسلام احكام سائر لتقبل 
الأوامرهده أن وطيف، ٧[. آلربدودت%ه هم اولمحك ؤآلعْتيا0 آتكهروآلفنوق 

بدليلالواقع دسا _هن للتطسق قابلة عير أنها بمعنى مثالية ل-مم، شأنها علو مع والنواه 
أثمةمن نهجهم على سار ومن الصحابة جيل من بعده الحسالحبن ثم هء. الرسول سيرة 

السسن.



ثثثث:تأثثثث؛^^ممممصسهممئ؛ءع0زا اس إلى والدعوت الإّلأست !؛٥^ 
ولثنالتاييغية ■حوادثها لسوي لا هج، الصحلنس لسيرة التعرض من بد لا وهناك 

عنتعالى قوله صدق على جليا برهانا وبوصيمها حكم، من عليه انطوت ما لبيان 

مح،عائشة الو٠نتي أم زوجة وصف وصدق ٤[، غْإههميم حلي لق رسوله: 
القرآن(حلقه )يكان وقووأا: لسلوكه 

ينتقلحمياننسه من شيئا نبثن أن حاولتا الدي بالمنهج الأصول تلك دراسة بعد تالثاة 
بوصمهاللإيمان أهميتها بيان منها القحيد يكون للعبادات، عامة دراسة إلى الطالب 

يقيالذي الديع الاسمان مع وبوصفها قوته من ؤينيد حياته ؤيديم يحفمله الذي الغذاء 
والشهوات..الشبهات شرور المؤمن 

إليهاودعا أقرها التي الأخلاق أصول عن مجملة صورة ال۵لالب يعطي ئم رابعا: 
وبالعبادات.بالأيمان وعلاقتها الإسلام 

والاقتصاديالسياسي الإسلامي الحياة Jفلام معالم الطالب يعرف ثم خامسا: 

بحسبإليها الحاجة تشتد التي جوانبها بعض التفصيل من بشيء يدرس الاجتماعي 
الأحوال.مقتضيات 

الطالبفيه يعيش الذي بالواض تصلها دراسة القميايا هذه كل تدرس أن سادسا: 

لفضلهاوبيانا الحالات هذه ضل ف الأخرى والأيدولوجيات المذاهب بدعاوى لما مقارنة 

ينثنؤياتوئلف ^^!٠ تعالى: لقوله تصديقا لتحدياتها واستجابة ضوئها _ق ليذه ونقدا عليها 
(.٤٧)[ ٢٣]١^٥^: ضآه وأنس يالخق حممك إب 

اافذ^ريةبالقضايا تحتهس مقررات الإسلامية الثقافة منهج يتضمن أن سابعا: 

الشبهاتعلى والرد عامة، بصمة العلماني للفكر دراسة من بد فلا المعاصرة. والعلمية 

التيللقضايا دراسة من ولابد الإسلامية، الشرuدة تطبيق صد أصحابه يثيرها التي 

دراسةومن والمياسة الاقتمعاد مجال _قت والشيوعية الرأسمالية الأيدولوجيات تثيمها 

إلمامومن الدارونية، ض.النذلرية الملييعية العلوم سق اانذلريات بعحض تثيرها التي للقضايا 

.١٨الباب السافرين كتاب مسعلم، نواه ١( ]



-ساشراص-بموصسالاص جسرشيخأدريس.سرتع وثثئثتث!ثثث:إل؛؛زأثممةثث«إإ؛ثتثتءثثعئصث 
وماكJاإيمية الاقتصادية وقضاياها والدوJية المحلية السياسية الإسلامية الأمة بقضايا 

ذلك.إل 

iأنفا أوجزياها التي بالطرJقة للإسلام الكلية الصورة الطالب ذهن _ق رسخت إذا 
إسلامياعليها وحكمه للأشياء تصوره يكون أن تحو د^ديرة خطوة خطى قد ييكون 

لحلكبير عون تقديم —ق نجحت قد بهذا الإسلامية الثقافة مادة وتكون 

الدينيالتعليم نظم إليها تودي الش والفكؤية النفسية المشكلات أعقد من مشكلة 

ممزقة.شخصّية ذا بها يكتفي من تجعل نظم إنها المعاصرة. لمدني او 
السابقتيالعالماء كتب مع الدراسي وقتهم قضوا الدين من يكون أن إما فهو 

بحعيدهالواض هدا سقن وعاش واقعة عن بفضرة فانعزل التعبير _قن وطرفهم وقضاياهم 

فصمارالدراسة تلك ركزتها الش الإسلامية بشخصعيته معه يتعامل أن لدلك يستطع فلم 

منأو به يتأثر أو فيه يوثر فلم الفضرية وقضاياه العصر هدا عن اعرضوا الدين من إما 
منعيره ينغمس كما فيها وانغمس درس ما فسمى المعاصرة الحياة هده جدبتهم الدين 

فطري.تدين أو إسلامية بدراسة ينعموا لم الدين 
أوطبيعية علوم دراسة ي أقله إلا الدراسي وقتهم قضوا الدين من يكون أن ؤإما 

عنودعك حقائقها~ إن بل ءكثيرا ولا قليلا الله اسم فيها يديكر لا رياضدة أو احتماعية 

ذهنإل ينتقل غربي فلممي إطار ؤؤت غربي، بأسلوب الطالب على لتعرض ~ نحلرياتها 
فيمايميز لا الطلاب بعيس إن بل إليه، والنظريات الحقائق تلك انتقال مع الطالب 
والأفحكاروالفلميضات الأراء قبيل من هو وما صحيحة موضوعية حقائق ماهو بثن يدرس 

فيها.ؤيب لا عملية قواطع كتلك هده أن فيحسب الصواب يجانبها ما كثيرا الش 
آبائهعن ورثها التي الدين عمومات بين سخمعيته _قن انفميام يحدث طله وبهيا 

العلمانيالتصور هدا وبين دراسته من الأول المرحال -هت لقنها أو مجتمعه من وتلقاها 

عبادته-هن ممملها مزدوجة بشخحيية العيش إر فيلجا علمى، ثوب -قن يأتيه الدى 

منعرفا ما تأؤيل إل يلجأ أو وتصوراته فكره _قت وعلمانيا ومشربه ومأكله وسلوكه 

علمانيايصير أو فطره من جزءا صارت التي التصورات لأده موافقا يجعله تاؤيلأ الدين 
عليه.حربا يكون قد بل الإسلامي، والملوك والعيادة العقدية فيترك يحنا 



ثثث؛1؛ئثثتث؛^ثئثثسصممممت؛وام| اض إش داثدعوق الإسلأست 
الإسلأ«ي\ت■حييجواتقتافم 

لعدمهده التعليم ويلات من ورحمت4 الله بفضل متا دئيرون نجا لقد نعم 
فأكملواكبيرة فردية جهودا بذلوا لقد الرسمية. قاعاتها ِق إياه تعهليهم بما اكتفائهم 

فصمارواالمدنية دراستهم نقمي أو الشرعية دراستهم نقمى من إء^ماله استطاعوا ما 

المعرفةوبتي به والأستمساك بالدين الفقه بين يجمعون ماوامأ.رين، مفضرين مسلماتي 

الإسلامهم حملوا أن فضان أهله، مخاطبة على والقدرة بقضايا، والاهتمام بعصيرهم 
الحميد.الأئر ذلك< ضل مقت لمم فكان وموسمهاته العممر هدا عقول إلى 

طلابهامعفلم تعملي بحيث، ؤإم،لاحها التعليم نقلم تعديل هو إليه الأن نطمح والدي 
مادةتكون أن والمرجو الفردية، بجهودهم هزلا، عليه حصل ما الرسمية دراستهم ِعن 

عدلت،ما وإذا الله. بإذن حملوات تتبعها الملريق، هدا هن أولى حملوة الإسلامية الثقافة 
الإسلاميالمنذلار هدا الهلال4_ا إع٥لاء هت فوالعقدة تللث، حل هت تنجح يحيث، التعليم نقلم 

إلىالدعوة على قادرا وتفوقه بقميله عالما دينه، به حا:، ما صيدق من وائما يجعله الذي 
فانهالعقلية والبراهاتي العلمية الحجج ببعمى فروعه من فيه نحميمى وما أصعوله 

تالتالية المرايا لأط^ت،مهال-< تعالى الله بإذن مهيأ حينثد سمئكون 
مواصلةإر الإسلامية الثقافة مادة به تسلحه الذي والمنهج الثقة هذه تدفعه أن أولا؛ 
الفردية.بجهوده دراسته 

الإسلامله صور التي العلمانية المد.اه،ّ_ا إغراءات ضد تحمهن قد يكون أن ثانيا؛ 
لينلهاإنه بل المعاصرة، الحياة ينا_،_< يعر فلم زمانه، وانقضيى عهده، مضى قد شينا 

مناهجهن تعديل من يميحبها أو يتبعها وما الإسلامية الثقافة مادة إن ، تطورها ؤيعرقل 
الإسانية عالمية رسالة ذو الدين هذا أن على الا.ليل للهلال_، ستقدم الأحرى الدراسات 

أنله وسدياتي مكان، دون مكان يخصانمى ولا زمان، دون زمان بملابسات تتقيد 

منأنها بما مذاهبهم إن ، الإلحادية المذاهب، هذه أميحاب، يا_عي ما عضمن على الأمر 
زمان.ه ال،عاثدة وبالأهواء الملأبس،ات بتللث، المقيدة لمي فإنها واحتراعاتهم البشر صعنع 

لايزالما ذلك، على يدل ضما العالمية وظروفهم الحلية وبينتهم المخترعين أولنلث، 
التْلييق.لمحاولة بعينيها تعرض من باليلمؤيلة ليست، مدة بعد نقصها حوانب، من يكتشف، 
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اقتراحأو بشري ورأي فلمس أمر هو ما بثن التمييز على القدرة له يكون أن ؛ ثالثا 
منله يتعرض ما كل _قت عقالي أو حسي برهان عليها دل عينية حقيقة وماهو ، نطري 
المنهرمإتيان العلوم هدء إل ياتي ولا الاجتماعية أو الرياض-ية أو الملبيعية للعلوم دراسة 

تتحررمالم إنه إلا أستاذ. به يتفوه أو كتاب يسطره ما بكل يسلم لا الهيأ المستسلم 
حتىبل الاجتهاد باب إغلاق ضوت الش المقلدة التبعية النملرة هده من شبابنا عقول 

بلادنا—قن حدور العلوم لمده تكون فلن ^ ٣١١المكر نتاح ه التقطير مجرد 
أصحابهايرال لا كما ، حديد أصيل بشيء فيها نشارك أن تستحليع ولن ، ومجتهياقا 
متمرحا٢نأو لشرحها مدرسا؛ن أو ندرسها طلابا دائما سنفلل بل يفعلون. العرب 

إلاهده والأمعالة والنجدبد والاجتهاد التهذ^يروالنقد روح نذ^تسب ولن بها• ميهويين 
أنالمقة هده ايكتسياب وسيائل أهم لمن ؤإنه ، بأنفسنا ثقة تعلمنا نذلام علينا أفاضراإ إذا 

أنينبغي الش النفلرة هي بأنها والإيمان الجياة إل الخاصة نفلرئيا من بينة على نحكون 
تصوراتصورت ما إذا الإسلامية الثقافة مادة من والمرجو وتسود. عيرها على تعلو 

بثنالتمييز ذلل إدراك على الط.الب فتساعد المجال هدا ه د^بيرا عونا نسثدين ميحيحا 

هدهفيطرح أخرى■ جهة من والأهواء والاراء والنفلؤيات جهة، من القاطعة الحقائق 
يخرجهالكنه الأخرى ؤيقبل الحق إل أدب يراه ما بها يستبدل أن ؤيحاول ، ؤينتقدما 

بينهاؤيرى بنور إليها فينظر صحيح، إسلامي إطار -4، ليضعهاالأنف الغربي إطارها عن 
ثميستنتجه. مالأ منها ويستنتج الإلحادي، المادي الغربي الإطار صاحب يراها لا علاقات 

الاجتماعيةأحواله أو الفطرية بيئته ليشيها مثذ^لأت حل ؤيحاول قضايا ه يفيكر 

الأصيلة.الحرة اللوح مزايا من هناك ما آخر إل 
عليهافسيقبل الأدبية أو التارJخية أو الاجتماعية العلوم دارسي من كان ؤإذا رابمأ: 

جعلانبهار الغربي بالفكر الانبهار أسر من المتحررة الإسلامية الهموح بتلك أيضا 
به،المبشر له، الشارح لقصرهم اكاقل بموقص لأنفسهم راضين مثقفيها من كثيرين 

منومقتضى العصر روح عن تعييرا يعده ؤإنما عاديا، بضأ رأيا يمثل لا أنه المعتقد 
الأمةتهكون ولا به، قال إذا إلا معاصرا مثقفا الإنسان فيكون لا بحيث مقتينيياته 

المقافةلمادة نريد أبنائها بين لسيره على عملت إذا إلا عص،رها تعسس ومتحضرة صتطورة 



ت:؛تث:تتتتتأ^ممممثثءهصأصثثه؛زا اس ؛لى  ٠٣^^•الإسلأست ارثتأقت 
سئماالعؤيى للفكر هذا والذلة العبودية شعور من أبنائنا تخكص _ق نمن أن الإسلامية 

هذهلأن والتار0فيةت والأدبية والفلميفية والنفسية الاجتماعية العلوم مجال المجال هذا -ق 
طريقهاعن ينقل فما الحياتية بنظراتهم وأكثر الناس بتمعورات ألصق والمعارف العلوم 

يسمىما ^j3i عن ياتي بضثيرمما أكثر وانحرافه وتحيزه الغربى، الفكر أهواء من 
أوالثقافة ملابسات من قالمنا~ كما ~ تحلو لا أيضا هذه كانت ؤإن البحتة بالعلوم 

فيها.نشأت الش الحضارة 

أسسسعلى اتذ1 •ح|بناء نسيتطيع ولن متميرة، إسّلامية حضارة لنا تقوم لن إنه إلا 
أنتعنى لا ؤإسلاميتها إسلامية. علوما هذه الاجتماعية علومنا بجعل نبدأ لم ما إسلامية 

.هنسترط إنما هذه فان قياست أو إجماع أو نص إلى مستندة فيها مسألة طل تكون 
ال؛م|وومىثمخالفة مصدرها  'يفيكفى والطبيعية الاجتماعية العلوم أما الفقه، مسياثل 

التجربةودليله الواقع مصدره بعضها فان النفوس تلك مصدره بعميها كان إذا لأنه 
الشرع.أقرها للمعرفة طرق وهى الحيادي؛ الخبر أو والمشاهدة 

الهربيبمعناها الثقافة من جرء هى المنى بهيا الإسلامية والثقافة حامسا؛ 
لسممتلد^نها المسلم شاقة _ون م|رورى شرط بهذا وهى أوضحناه الذي الإ،سلأمى 

الأحرى.الأجراء إليها نصّاف أن لابد بل الضا-ؤنت بالشرط 

المعيارتعطيه التي هى الدراسة قاعات هن - ال۵لالب يتلقاها التي الثقافة وهذه سادسات 

إنهاقلنا والش ذطرناها التي الغربية ١لتعريفات بتلك الإسلامية الثقافة به يقيس الذي 
تشيوعا معانيها أكثر لعله بل المرئية، لغتنا هن - الثقافة مفهوم من جزءا الأن أصبحت 

والثقافةفيها، نشأ التي الأمة تتبعه الذي الحياة أسلوب بمعنى الإسلامية الثقافة 
والثقافة، هذاالحياة أسلوب من والفتي والروحي الفكري الجذب بمعنى الإسلامية 

الثقافةلمادة صحيحة عير تصورات المجالات هذه مقن نتاج من أمته تخرجه ما بمعنى 
فيحسعنالإسلامية، الثقافة لمادة الص-حيح التضمور نراه ما ابنا قد يشنا ؤإذا الإسلامية، 

صحيحة.عير نراها الض التصورات بعص نقد بإيجاز نتناول أن 

يريدونالاجتماعية أو الطبيعية بالعلوم المحتحي؛ن الأساثمة بعيس أن ذلك فمن )أ( 
فطالبت لما وخادمة التخصميات لتلك تابعة مادة تدكون أن الإسلامية الثقافة لمادة 
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الذيالعلم بهذا التعلقة الفقهية والآح،كام والأحادث الايات يدرس مثلا النراعة 

أماالنم،مر،• علم طالب أو الح|واوى أو البنرى الحلب طالب )معل وء^ذلك ضه، تخميمن 

إلينظر أن على الطالب يعثن مما وهي شك، ذلك ق - ما مهم فشيء الدراسة هذه مثل 
تابعةمادة إلى كلها الثقافة مادة )حؤيل لكن إسلامية نخلرة به اختص الذي علمه 

وكسرة.اعتراصات لمه عن 

حياةسأتغرق شيء أنها على التحميص مادة إل يتخلر أن الخطأ من أنه منها: 
ابنأو أم أو أب أيضا فهو مثلا طبيب أنه ذ^ما الأسنان إن متطلباته. بحكل ؤيفي الطالب 

الومعايير وقيم علوم إل محتاج الصفات هذه بضل وهو ومواطن..الخ. وجار زوج وهو 
الله،عيد ومعه ذلك قبل وهو تخحعصّه. مادة غن منها شيئا يجد لا قد بل د^لها تجرها 

تعبيراالدنيا هذ.ه .ق كلها .حياته فيجعل العبودية بشرط يقي أن الحياة هذه ِث مهمته 

يجدهالذي ذللث، بخثيرمن النوع ^ا إر محتاج بهذا وهو له. وعبادته لله شطره عن 

والمنة.الحكتاب نصوصي من يناسبها ما إلمها يضاف ان بعي. حتى تحميصه مادة غن 

الأنيسانشخصية على صرره التخميمى غ المبالغة ضؤر الأن ثس، قد أنه ومنها: 
كلهاالعلوم بدأت أن بعد علمية ناحية من وصيره أفقه: يضيق لأنه عامة، بصمة 

الطبيعيحتى العلوم اتميال ثبت أن وبعد كبيرا تأثيرا بعض غ بعضها ؤيوثر تتداخل 

لأملحابهاالمكرية بالبينات الوثيق اتميالها ثبت بحتا علما يسمى ضان الأي منها 
بها.وتأثرها 

الد^لياتبعضن غن تدرس الش لامية الإلالثقافة حكتب بعحس غن نظرت لقد رب( 
درسهما تشؤر طفيلية مادة بل فرعية مادة إل حولوها قد أصعابها فوجدت الشرعية 

لأنتعميما وأكثر علية أقل بصورة وتعرضها الأسلامية العلوم مواد من الطالب 
الملر'سينهؤلاء بعطن بل الطلاب با_أ ولذلك ، المواد بهذه المختسن من ليسوا أصحابها 

ولاالشرعية العلوم طلاب إليها يحتاج لا مائة الأسلامية الثقافة أن يشعرون أنقسهم 
يعرفونه.يكونوا لم بجديد تأتيهم لا لأنها منها، يستفيدون 

بالإسلامتعلق لما مادة عن بالبحث يكون الأمر هذا علاج أن بعضهم فات وفد )ج( 
سيحلكان وإن ^ا ولكن شرعية. علوم من يدرسون ما ضمن الحللأب يد.رسها لا 



؛ijijjjjtijtاض إلى وايوعوة مّلأست أثثتاهم 

يحللا إنه إلا مفيدا أيصا للكون هد جدليا شسا لب ؤيقدم التاء^^ّار مسالة 
مادة_ jJjJ،Jهو يفعله ما كل إن أجلها من الإسلامية الثقافة مائة أنشنت التي الشضلة 

الشالأخرى الفرعية المواد مسوى ِق احوالما أ-حمس ِق تكون جديدة فرعية أو جزئية 
الطالب.بمرسها 

وع،ورسوه1االهادة مراجع 
وهذهالمدرس، وجودة المراجع جودة من دراسية مادة كل لنجاح لأبد أنه المعلوم من 

أقولأن رأيت إنتى إلا البحث هذا نملماق عن الشيء بعض خارجة موضوعات كانت ؤإن 
حقها.إيفاءها آخؤين لرملاء تاركا المادة لهذه لتصوري تكملة كلمة فيها 

ومصحللحالفقه أصول مثل لمواد ما العراقة من لما ليس جديدة مادة المادة هذه أن 

خدمةلذلك خدمت والش السنؤن، لمثات تيئس الض ظلت الض واللغة والنحو الحلديث 

الجيدة.المراجع مئات لّأا وتوفرت ، 3ىييرة 

اتلاجتهاد مراحلها من الباJائية المرحلة هذه _قغ أمرها لا أن يجب أته أرى لألك 

أن— منها بالمرجو المادة هذه تفي لضي — يحسن بل الشخحيية وتصوراتهم الأسالأة 
عالمنا-ق الممتانين الأسمالأة من نخبة مقرراتها ود^تابة لما تصور وضع _قن 
بعدللأستاذ ؤيترك والأسالأة الحللأب أيدي بثن الكتابات هزه توضع ثم الإسلامي، 

هؤلاءمن يرجى كما ، قليلا منها ينقص أو قليلا عليها ينيل أن ق - معدودة ، ٧٣ذلك 

وأنبعده، أو نمري|مهها قبل المادة على ملاحفلماتهم المؤلمة للجنة يكتبوا أن الأسالأة 

وتحددسوقها على سهتوى حتى أعوام لعدة المنؤية للمراجعة الممررات، هذه تخمهع 

شغمعيتها.وتبرز معالمها، 

التيالنتائج فيهم تمثلتا ممن يكونوا أن أسالاتها اختيار ؤ يراعى أن يحمين كما 

يحتذيمثلا ليلملابهم يكونوا حتى الحللأب، من المادة هذه دراسة يكمل فيمن نتوخاها 

شرحناها.التي المعاني تلك بكل ثقافتهم، 

٠الرشاد سبيل إلى ى والياد الموفق والله 



بعوثه- -ساشراته ممالأته - سرته سرهيخأدسأ تئتثثثثثثأثثإو؛؛نإ؛ثثث!ثإئأتثثثث:ث؛؛أ؛؛ث:أتث 
بشايوياالإسلأ4ي الاتجاه إني التحول عمليخآ 

عشرالثالث السنوي الوتمر ِءن إدييس شيخ جممر الدكتؤر سْه بعث وهذا 
التعدة CjIjuLjاومايو بولاية توليدو جامعة _ةن عقد الذي ال،أدلم؛إن الطلبة لاتحاد 

ام ٩٧٩العاصرالسلم مجلة وتسرته ام  ٩٧٥أواحرشهرأغسحلس ق الأمرذ^ية 
الوجود؟:إل معين اجتماعي نظام يأتي كيف 

بالسبةالإنسان نظر وجهة على الأخير تحليلها -ق تعتمد الموال هذا عن الإجابة إن 
الأداءعلى يعتمد العينة الاجتماعية النتائج بعحس تحقيق لأن وذلك الحقيقة؛ لطبيعة 
بينسببية علاقة وجود -هذ الاعتقاد أمماس على تقوم بدورها الش الأفعال لبعضن المليم 

علىيعتمد ارببية الأفعال تلك واختيار تحقيقها، ه الرعوبا والنتيجة الأفعال تلك 
بصمةيعتقد الزى ~ المائي بالمذهب المؤمن السخمن إن د^ءكل. للتقيقة الإنممان مفهوم 

الأفعالتلك يضمن لن ~ وحركتها المائة سوى الكون خن شيء يوجد لا أنه أساسية 
ليستاعتباره خ، الأشياء تلك لأن الأخلاقية؛ القيم أو الئيات، أو الميلأة، مثل أشياء 

أنبحال الممكن من ليس ولذلك حقيقة، أية إل تثيير لا أسماء مجرد من بأكثر 
أثر.ذات تكون 

وجهةمن الكيفية بتلك ترتبمل الأهداف لتحقيق ئتخذ التي الوسائل كانت ؤإذا 
ترتيحلأن يجب الإسلامي الاتجاه إل التحول عملية فان للميكون: بالسامة الإنسيان نظر 

الإسلامأن حقيقة حلال من الأمر ذلك ثبت ولقد الحياة. ئجاه الإسلامية التفلر بوجهة 
الؤمنيحوما أن يجب الش الحقائق من كمجموعة يعتبر إنه ونظام، رسالة يعتبربمثابة 

تلخيصورد ولقد بمقتطعاه. التحول ذلك يتم الذي النذلام بمثابة يعتبر ؤإنه واقع، إر 
خنإلا صحيحة ب۵لريقة نفهمها أن لمتطيع لا ولكننا ادرأن، خن التخلمام ذلك، مبادئ 

المبادئ.لتلك، مهحيحة ترجمة بمثابة تعد التي النبي سيرة إطار 

شاملا،يكون أن أمل ولضنني النفلام،  idJ^مفصلا بيائا أفدم يلي فيما إنني 
الملية.التفاصيل بعض إر أصل حتى بالفاهيم التعلقة اكضايا من وسأبتدئ 

جزأينخن الرابع المنوي احتماعاته اته حلمسير السلمان الاحتماسن العلماء اتحاد نشر وفد ( ١] 

..١٠١٩٧٦.  4١٩٧٥اضملمى الإسلأب إل الملم عنوان)من نم، 



^1ثأ11ممهثممثممثثممتئممئهع؛زائثثتتثثت^ت^؛النه إش الإسلأسء^٣٠ الثتاهت 
تاتاريخ<اتهتهص اثتتلهميم 

للعلاقةممهومنا أساس على يقوم أن يجب الإسلامي الاتجاه إر للتحول أسلوبنا إن 
ئجاهنملونا وجهة أساس على أي التارJ٠خى، والتفسير والسبب السبب بثن الاجتماعية 

التفسيرعلى شرف وحتى والحضارات. الأمم وتسقط ترتفع بمقتضاها الش العملية 
بالفلسفةنضاهيه أن القيد فمن الاجتماعي، التغيير من الهم النوع لذلك الإسلامي 
يعدالتاؤيخ فإن الفلمهفة لتلك وطبقا , سطوتها من بالرغم مضللة تعد التي المعامهرة التارد|ىة 

منالانتقال إلى وحتمية تدؤيجية ب۵لريقة يؤدي ومحدد منقري مسار ذات حركت بمثابة 
منإما الحركة تلك على يؤثروا أن الناس ؤستليع ، تطوراأكثر أ-خرى مرحلة إلى مرحلة 
أوتغييرإيقافها على القدرة لديهم لست، ولكنهم سرعتها، درجة من أوالحد النيادة حلال 

همإبهلمائها إل ليودوا مسهارها تغيير أو إيقافها يحاولون الدين هؤلاء ؤإن مسارها، 
الإنسانكان و!ذا التقدميون. فهم مسارها ؤيعجلون يدفعونها الذين هؤلاء أما الرجعيون، 

ؤيرىالت١ريخية، الحركة تلك، يستكتم( أن يجبا فانه جهوده؛ لمرات تحقيق إلى يهدف 

ونلهأهدافه تتمايل مدى أي إلى ويرى إليها، تودي سوف التي الم،ميتقيلة المرحلة هي ما 
الحرطةتلك( إليه تودي الذي المدق إلى جهوده جميع يوجه ثم المرحلة، _، مع العليا 

ّمنها طائل لا رجعية جهود -ق، وقتي، يغييع سوف فإنه ؤإلأ حتمية، بهلريقة التاريخية 
يفعلونالذين وحدهم ليسوا ولكنهم الرأي، بذ.لك( يميون الث،يوعيان أن نعلم وتحن 

الرأيذلل( حقيقة يقترضون الذين الأشداء الشيوعية أعداء من الذ^ثير يوجد إذ ذللف،؛ 
بالغربوالتات،يهتي الغربيان والنساء الرجال الناس هولا، بين من وتجد قممي، دون 

تعتبر"" المتحدة الولايات وحامية — الأن الغرب، إليها ومعل التي المرحلة أن يعتقدون الذين 
فإنهاذلك، وفوق والحميايية، المادية الناحيتين من طل مقت تطورا أكثر مجموعها ِق 

الصناعيةالثورة تحقيق _قت الراغبة الأمم جميع إليها تنتقل أن يتحتم التي المرحلة هي 
يعتنقونممن الإسلامي العالم ِق الضثيرون يعتنقه الذي الاتجاه ا وهن. المدنية. ؤإحراز 

بتحؤيليمينيي الأي ااوق؛نا أن يعتبر القناع وراء أنفميهم يخفون أو الثعيوعية 
وبالسبآالتاييخم،• الأتجه مع يتعارض لأنه حدوى غيرذي الإسلامية الوجهة إلى الجتمع 

الشيوعيةالدولة ؤإلى المعوفيتي الاتحاد إلى يزدي التاريخي الاتجاه فإن لل،،ثميوعيتي 
ومن، المتحدأة الولايات ر إ يودي فإنه ، به والمتثعيهثن الغرب لعملاء بالنسبة أما ، المثالية 

المتح،وة.الولايات إليه تمهل سوف ما إلى تم 



بموص- سادرامم - سالاص - سيرته ادهس■ جسرشيخ ممثثtق i^mستثثlث^^٤وزأ^صمم^^إt^ث
الاجضاص،ئتضير الإسلأسش اممظمحيء 

يجبما ضوء  'ي~ الاجتماعي للتعيير الإسلامية الفلسمة لتقديم طرJقة أفضل لعل 
تلكعلى تعليقنا -قن تتمثل ~ أساسه على الإسلامية الوجهة إر للتحول برئامجنا نقيم أن 

١[.١ لالر.س: أذفسآمه ما يئنثوأ يقورحى يئترما لأ ايشهيرة: القرآنية الأية 
تهي الأية هده ._قن تجدها التني، الرئيسة اليقاط إن 

للعمل.مطلقة قوة لديه إله — ١ 

للعمل.محدودة ■حرية لديهم بشر ~ ٢ 
دانه.داحل الإنسان يحدثه تنيير ٣— 

الإنساني.التغيير لدلك نتيجة الله يحدثه الإنسان حالة تغيير_مح — ٤ 
وليلكالأجت٠اعيت التعيير فلمعفة أو الإسلامي الشرح ثيكون الأربع النقاط تلك إن 

بايجار.النقاط تلك تتضمنه ما فلندرءس 

والهلبيعيةالمادية ا!نظريات عن الاجتماعي للتعيير مفهومنا نمير الأول النقطة إن 

المبدأأي للكون، الذاتي الاكتفاء مبدأ تعتنق ئم ومن الله، وجود عدم تفتر؛ض التي 
ظواهركانت ،،،واء الكون، هذا _ق للخلواهر واف تفسير تقديم الممكن من القائل: 

لسوء~ الالحاديث الفكرة تلك، إن بها. الحامية بالقوانتي بالأستمانة خلافها أو اجتماعية 

الحال■4، يتم إنه حتى كبير ثكل العلمية الطريقة مع مطابقتها تمت قد — الحقل 
وليسالعلم مع 4، بتنا شيئا باعتيارها الفلواهر تلك، تعليل 4، الله إلى إثماره أية استبعاد 

الالذي التشؤيس ذللث، من تحذر أن الواجم، ومن الإلحادي. الفضر مع 4 نتنا أنها مجرد 
الظواهرتفميير 4 الاه دور إدرالئا وامضسان أهمية على نصر وأن له، 
النظروجهات عن، كذ.لائ، مفهومنا نمير النقيلة وتللث، ، ُ عالمناُ 4 والاجتماعية الطبيعية 
بدءهو الوحيد دوره رئيس، محرك، مجرد الخالق يعد بمقتضاها التي الإلحادية 
■بأمرها لتعنى ذلك، بعد ترضها ثم الخليقة، 

معناهالإسلامي، الاجتماعي اللم مقالتي 4 الشكلة _، على الضوء بعص ألقي أن حاولت، لقد ( ١] 
ا،اكلملاتحاد الرابع السنوي المؤتمر الت، حيسير الإسلامي( إر السلم )من 4 وملأءمنه 

..١١-ص١ ، ١٩٧٥اكلما،الاجتماسنالسامتياتحاد الجر،٢، الأبتاسنالمسلمبن، 



liiiiiiiiiit^^ءثأثثصثتئصتسه«وئا اس اش دادعوت الإسلأسم اممتاهت 
الحهميةالدظريات على الاجعماعى لل،غير مفهوصا ثوى مخلهر الماسة الممطة ؤإن 

يقومشيء يكل وأن للاحتيار، >حرية أو حقيقية فاعلية له ليست الإنسان أن وفتر>ض الش 
والإنساناجتماعية. أو طبيعية مسمتبات بواسطة أو ايية بقوة عليه مقروصا يكون به 

يعنحهأن شاء قد الله ولكن الله، مشيثة ضل شيء أي يفعل أن يسطيع لا حقيقة 
اللهقدمه الذي الإرشاد مع تعارضت ؤإن بياته بعض تحقيق  Atوالحريت ، الاحتياو ٣^ 

هيالعمل ٣^٠ الإسيان فيها القه أعملي الض للغاية المهمة المجالات من واحدا ؤإن له، 
فانهالداحلية؛ حالته على يعتمد للإنسان يحدJ؛، مما الضنير أن وبما الداحلية. حالته 

مصيره.عن كبير حد إر مسموولأ يعد الإنمّان بأن القول يمكن 
التغييرمن نوع فأي ذاته. داخل الإس،ان يحدثه تغيير عن تغبرنا الثالثة التقطة ؤإن 
منهما؟أيا يكون أن المكن من إنه أو الضس، أو الثمر إر الخير تغييرمن هل هذا؟ 

الأنالناس معظم يفهمه ما وان الأحمر، التفسهير هو الأن الأية لتلك، العالم، التفسير إن 
أحوالممبتغيير لله ١ يعاقبهم الثهر، إر الحمر من الناس يتغير ما عند هوأنه لأية ١ تلك، من 
ِقتجده الذي التفسير عن يختلف، ذللئ، ولكن بالعكس. والميكص التمر الخيرإلى من 

-4،إليه يشار الذي التغيير أن يفهمون أنهم يبدو الأقدمين العلقبن فإن القديمة؛ التعليقات 
الوحيل.لأنه ال،،هليم؛ التفسير هو هذا أن لي ؤيمدو الثمر إل الخير من تغيير هو الأية 

ضنيرة.أحرى بآيات تأييده تم قد ولأنه الرئيس الإسلامي المبدأ مع يتوافق الذي 

:الأسلة بعض هنا ( ١) 
غيمواإذا إلا ؤيهلكم منها يحرمهم بان والنعمة الصحة من القوم. حالة ينير لا الله أإن )أ( 

البعدسأعلى بعضهم واعتدالهم البعهس بعضهم تجاء الأثة بالأعمال بقيامهم بأنفسهم ما حم 
.٣٨٢—  ٣٨٢نص . ١ ٦ الجزء ١  ٩٥٧القاهرة، الطبري تفسير )طيعة( شايكر محمد محمود 

_ئوإنميافه التامة عدالته عن يخبرنا الله أإن : ٥٣الأنفال سورة على تعليقه كثير-قت ابن ؤيقول )ب( 
•الشءممو،أ ذلك ارتد^ده قد يذ^ون إثم بسبب إلا لشخمى منحها نعمة ينير لا أنه و الححكم' 

،٢ الجزء ،  ١٩٦٩بيروت، ، العفليمء القرآن تفسير عنها. نتحدث التي الأية اقتبس ءثم قال••؛ كما 
-٣٢٠ص

السيرزاد يحرمه! ما وارتكبوا إذا... إلا نعمة من يحرمهم لا الذتم، هو ءالله••■ الجوزي؛ ابن ويقول رج، 
١٠٣ ٢ محي ، ٤ الجزء ، ١  ٩٦٥بيروت، الأسلأمى، الميكتب التفسير، علم —قن 

والش، أحد غزوة السلمون.فت منها عانى التي بالأريمجة التعيير ذلك مثل صرب فد القرطبي ؤان ردآ 
لأحكامالجامع النبي( لأوامر عصيانهم )أي أنفس  4rحدث الذي للتغيير نتيجة كانت 
..ص٩٤٩٢ الجز، ، ١٩٦٥القاهرة القرآن: 



جسرثيخإعريس|سرمم-سالاته-ساشراص-بموص^^«ثث11سه؛زآسثمم1ث؛ثثثثإأإثتممممث 
منيحرمهم بأن الله ويعاقبهم قوم، يتغير عندما أنه لنا تقول الرابعة النقملة ؤإن 

الضيق.يعانون يجعلهم وهكذا لبم منحها التي والماديت الئومة اليعم بعض 
اس1عند من فضل اتثعم 
منتغيير هو الأية ذًكرذاء-4، الذي التغيير بأن القائل التفسير أقتيل لماذا ولكن 

ال~ للقرآن طبقا — النعم أن إل رئيسة بصمة يرجع ذلك السبس،_قن إن الشر؟ إل الحير 

منفضلا مم تمنح ولكنها به، يقومون خير عمل لأي نتيجة الأمر بادئ ق - للناس تمنح 
دونويمنحه بالخير يبادر الذي هو سبحانه أنه يعني وذلك الرحمن' هو الله إن الله• 

إنأجله• من يطنافمهم ثم بالخير يتسم شيء بفعل الناس يبادر حتى ينتفلر ولا مقابل 
رحمتهمن يتبع وذللتا خالقهم من للناس تمنح ~ مادية أم روحية صانعتا سواء — النعم 

ترداد،سوف إنها بل النعم، تللئ، يم ئحفخل فسوف شاكرين، كانوا أنهم ولو وفينيله• 
بعضمن يحرمهم بأن يعاقبهم الله فإن بالجحود، تتمهم أفعالا ارتكبوا أنهم لو ولكن 

فانالقؤيم الحلريق إل وعادوا تابوا إذا ولكنهم جميعها، منها يكن لم إن النعم تلك، 

آدمحلق قد الله إن آدم' مثل هو تماما ذلل؛ على يدل الذ•ي المثل إن إليهم• تعود النعم تللت، 
ولكنهالمادية، الراحة وسائل له ووفر الطمأنينة ومنحه الحالات، أفهنعل 4، ووضعه 

ذللتا•بعض فقئ فإنه المعرفة( شجرة تضن لم )الش المحرمة الثيجرة من أطل عندما 

القرآن،4، اليها يثيار الش الأحرتم، والأمم الجتمعات، على المبدأ نقص ؤينملبق 
الأممهلاك أو سقوطا 4 تتحكم التي بالثنن فلنيتدئ القرى. أهل أو كالقرى، 
الشاكرة.الأمم وسطوة بقاء تتحكم4 التي تللت، إر ننتقل ثم الجاحدة، 
بينعاشوا الأين سبأ أهل إن اتجحدة: للأمم ، يحل.jiمما الأمثلة بعض يلى وفيما 
ولكنهملفهنيله، شاكرين ؤيكونوا الله، يرفهم مما يأكلوا أن أمروا قد حديقتثن 
اللتينالح،ويقنين من وبح•لا العرم( )سيل الطوفان عليهم أرسل ثم ومن ، أعرضوا
الأشجارمن وقليل ، الطرفاء وأشجار مرة فاكهة بهما حال.يقتثن أعطوا عنهما أعرضوا 
إقُغثزى وهت ممروأ بنا ■جريتنهم ؤذ'لك يم•■ حدث ما بصدد الله يقول الأخرى، 

نايهاثتلنؤثة ءامئة عغانن عن؛ أيصا القرآن أخيرنا ولقد [• ١٧امبأ:
بناوآلحويا آلجؤع لباس آلله ءاذ'فها آلله بانمب ء»ءففرث بن؛J( رعدا رنمها 



ئثثثتث1تثث؛^تممممممصههثثثممممو؛ز| افه واكعءةاُى الإّلأست هت اله 
النهاثىالحيير هو والرلأك المقوط فإن وهكذا لالنحل:آاا[. و0ة1»ورىه عة[>ر؛\ 
الفسوق.طؤيق وثثبع الله على تنمري امة لأية أي جاحدة، أمة لكل الحمم 

منها:بعض بلي وفيما ليادئ، مليما يحدث النهائي الألأك ذلك ولكن 
المكنومن كافيا، إنذارا منير أن بعد إلا أمة على يقع لا العقاب أو الملاك إن )أ( 

مهلكنيك كان الله: عند من رسول أي وسيْل خلال من الإنذار هذا إليها ياتى أن 

قأظهاإب آلقنبحت ^iSi ْفئا وما ءائتتئاج محتم نظوأ رسولا امها ؤ، بجث حى آلقرئ 
مكثاوما ذكرئ مغذرون اتا ا قريي من امنكثا وما ؤ ؛• ٥٩ظلنورنت>ه 

بم-'اا.لالش،ما،:٨•٢، فتلمنزه 

منؤأفكم للعقاب. أنفسهم يعدوا -هتي ْلالون أنهم أخرى ب۵لريقة إخبارهم يتم أنهم أو 

إلانانئا د'ءؤذهنزإد فآيلوث؛وقنا؛؛ان أومم ن؛نئا نأنئا قنئؤ 
ضوء_قن وضوحا أكثر يبدو الأية تلك معنى إن ة~هأ. لالآع-رافا: ظئييثزه ثما إنا قالوأ ان 

وأنهاالملومة وحدها هى أنها تقر أن بعد إلا أمه ئهلك لا أنه يزكي الدى النبي حديث 

مهلكتكن لم ان ؤذ'لأش بالأية: يثبت وذلك أ، ^ ٧١نفسها على جلبت التي هى 
[.١٣١موأشانملونهُم 

مجتمعانهناك يكان إذا أنهت المنن أو الأيى المبدأ ذلك< من لمتنتج أن نمضليع 
الديالمجتمع قبل يهلك سوف! أندر الذي المجتمع فإن ٠ وجحودهما فسوقهما ث يتساؤيان 

أنالمنيثرة الأمم حول القرآن ه تروى التي القصمن من نرى فإننا ثم ومن يندر؛ لم 
الله.لرسل رفضها بعد جاء قد الأمم تلكا وسقوط هلاك 

أنفسهم.من يعذروا حتى قوم هلك ما ( ١ ر 

علىالأية مقت واضح دليل يوجد أنه يقول وهو ، الأية على تعليقه مقت الحديث هذا الطبري اقتبس لقد 
٠.٣ ص.؛ ، ١ ٢ الجزء الرجع نفس الحديث. ذلك صحة 

هى;للأية الجدياو.ث الأحرى الترجمة إن )٢( 

That IS because, the Lord would never destroy for thcirworong doing.



-"٢٥سالاص-ساشراص سرص جسوقهخإدري،س1 وثوثثثممءئو؛زأئ؛لتثثثثثثثثثثثثثثثثثتتتثث 
بعدمياشرة إسقاطها أو الأمم إهلاك يتم لا إنه أي مباشرة، يأتي لا ايلاك إن )ب( 

يعطيالله إن الله، رحمة إلى يرجع ذلك فان أخرى ومرة الجحود. على يدل ما ئنلءي أن 
اتاامأتت قزيؤ من ؤوْكاين واحدة: دفعه وهبه ما يأخذ لا ولكنه حدود وبلا مقابل بلا 

لدثiاجد٠مؤJاJءثآمردومء • ١٤٨^؛ ١١ثإثآلنم>-لبج ظاومةئ؛وأحنمثا ؤهمى 
ؤظك. محلا لينب-، بن لن'هنوأ *وعت لهم بل آلعناب؛ُ لهم لعجل ْفسوأ ينا 

خه-اه[.]الكهف: موعداه لنيبكمم ظعتوأؤ->ارتثا لما اهثكئنهم ألقزكن 
لمسمحدد لأجل طبقا ييكون المابقة الأية —قن فرأنا د^ما أمة يكل سقوط إن )ج( 

يسىبنما 0 مظوم وتاكثاث إب قزمحؤ بن أهثكثا تعجيله؛ أو إرجاوه الممكن من 
؛~ه1.يانتتجرونهلالخجر؛ وما احلها امؤ 

الملريقإر وتعود تتوب يجعلها قد مما قاسية بمعن تمر قد الأمة ثهلك أن قبل )د( 

حملوابعهسآانى لٍذيلهم ألماسي ايدى ألبزوألكريناكسبت ق ؤظهنآلفساد الستميم؛ 

•١٤١ل؛ُلهمترذونه 

الناس؛جميع  ١٧٧وإلا العالم الأنام.ق لجميع بالنسبة العقاب إنزال يتم لا )ه( 

[.٦١]النحل: مزدابوه علتيأ ئزك بملتممرما آلتا.زإ أس يؤاخذ 
ارتفاعأسباب إذن مي فما الأمم وسموط والبوسر المحن أسباب هى تلك د^.اوت لقد 

و١لراوحي؟المائي وازدهارها الأمم 
اللهؤيحب ، عليها جميعا نكون أن يجب معتادة إنسانية أحوال رئيسة بصمة توجد 

جوهرهايكون ، كريمة بطباع مولده ساعه منا كلأ يروي الله إن ، بها يرانا أن 
ؤيعدإنسانيتنا جوهر بمثابة الأعتراف ذلك ؤيعد ، الأحد الحالق عباد بأننا الاعتراف 

الدوقالأخلاقي، والشعور المنحلقي، التفكير مثل: بنا؛ حميد شيء طل وقوام منبع 
بغرضبنا يحيط ما ضل حلق الله فان ذلك، وفوق إلح••• الأحؤية، والمشاعر الفني، 

الداخليةالسعادة من حالة هي عليها نحكون التي المعتادة الحالة فإن وليلك منفعتنا؛ 



ثثتء؛ثثئثثأ؛سسثممممءءء؛ءمممم1مموزإ اس الى دالدموة الإسلأسص اُثقايت 
تجدالش الشهادة تلك لله، بعبودسا الفطرJة ليهادسا نتيجة تجيء الش والطمأنينة 

منحالة تعد أيصا وهي الله، رسل ^£3( عن إلينا تنقل التي ١لإل١ية الر؛سالأ ه تجاوبها 
بهومقصودا لنا حاصعا يكون شيء كل لأن نتيجة يتحقق الذي الخارجي النعيم 
الداحلية،السعادة من الحالة تلك يحياحبه يولد منا واحد كل إن حاجاتنا. إشباع 

الدكثيرينإن المائية. الراحة تلك _قن نفسه يجد منا أي هناك لمس فانه واأسم1ه، ولكن 

فإنهمثم ومن عليها الله حلقهم الني اكاحلية الحالة تلك عيروا قد قبلنا حاووا ممن 

انمن رحمة أكثر الله ولكن العالم. عن نعمه من الكثير الله يمنع أن -ق تسببوا 
حتىالله هدى الى ليعودوا الناس لجميع مفتوحا يزال لا الباب فان لذا باليأست يصيبنا 
هؤلاءالقرآن بها  JUUالض المعادة أنواع بعض سنقدم وهنا المادي. النعيم بذلك يتمتعوا 

لأْماي ش ريم ونآأه وآلإغئ ي أفاثوأ م الأدد^: لنا)أ(ثالراذ 
[.٦٦يطوزه ث نآت نيم ونحت ئضبمده اتآ نيم محت،أزيجعأ فؤقيدوثن ين 

موه- فقخٍيثت نومن ومز اتى نندْمأو صبمدظ عمل ؤس الروحية؛ السعادة )ب( 
[.٩٧وتإو)؛ه هكائوأ ما بأحنس احزمم وثثجزههز طئتة 

للكونؤيطيعونه، به، ويثقون بالله النامس يؤمن ما بقدر ت الأعداء على النصرة )ج( 

[.١٨عمران: ص آلنوبيتزه قث بجانبهم؛ الله 

ألوينعن يد'رع آلئد ؤإدن1> عنهم؛ يدافع سوفا فإنه بجانبهم الله يكون وعندما 
لسئنو، ٧[. ]معمد: يتم\ركمه T_ ثمموأ ^إن ينميرم: وسوف [، ٣٨لالحج: ءاسواه 

عنهمدافع ؤإذا [. ٥١)^1،^; الأئهنذه تقوم ؤيوم آلدئتا آلخئوة ق ءانتوأ وآلذئيى رنلتا 
لعتادتاتمنئتا سنت ولقد ؤ عليهم: يتغلب، أن شيء أي يستهليع فلن ونصرهم: الله 

[.١٧٣-١٧١)الص.افات: أتفلتوزه لهم يذئا ؤإن آدّهتورون لهم إبم آلنرنيثن 
دامواوما [. ٢٤٩]البقرة: نغ ؤآلت T_ يإدن ضمْ ئ عثت هبلإ فة نن ؤْفم 



سالأمم-ساشراص-بعرصجسرثيخبمريس.سرني ^وئءممو؛زأث»ث»»ث»»ثإ»*وث*ثثثثثثثثثتت 
تبم يخضعوا أو الكافرين سيطرة تحت أبدا يقعوا لن فإنهم الله، مع عهدهم يحففلون 

ألمحْط ا• ١٤١لالنساء•• سيلاه آلوبس عل ؛__ ij _Tل حمض 

ترتفعلا الأمم إن الأن. واضحا أصبح قد الاجتماعي للتغيير فلسفتنا جوهر إن 
منفردلمسار ليس التاؤيخ إن ارها. JJوانانشأتها تنفلم قوا بدون أو اعتباطا وتسقط 

يمكمهالاجتماعي عالنا فإن كرهت، أم رغبت سواء أمة كل فيه تحطو أن يحب 
طبماتحضع أو وتنشر تعاني، أو تزدهر أو تسقط أو ترتفع الأمم يجعل الذي الخالق 
اسبفضل للإفر١ر الأخلاقي للخانون 

سلرايذتأتطسق 

إيجادمقن الأمم وسقوط لارتفاع النظري الشرح ذلك يعاوننا أن يسنطيع د^يف ولذ^ن 
الإسلامية؟الجهة إلى بالمجتمع للاتجاه الطريق 

يقومالتخطيط وأن له، يخطط أن يجب الإسلامية الوجهة إلى الاتجاه كان لما أولا؛ 
يعاونناالاجتماعي للتغيير التفسيرالخرآني ذلك فإن ت المستقبل بأحداث التنبؤ أساس على 

العواملنرى حتى أمة لأي ألمادية القوة -هت المتمثلة الم۵لاهر وراء ما إلى ننظر أن -هت 
ال۵لريقةأن نعلم الأن ؤإننا اتحلأبا.  'إتتسبب أو تماسيكها إلى تودي الش الحقيقية 
أمةوأية لعباده، الله اختاره الذي ؛>،^ ۵١١اتباع هى الله نعم استمرار لضمان الوحيدة 
،التام بالملأك تصب لم إن ، بالضعف شماب سوف أنها المؤكد من الطريق عن تنحرف 

منتنقدها أن - نوع أي من - مادية قوة أو دنيوية معرفة أي أو ، ثروة أي تمتليع ولن 

ُصمجين آلزنن عئقجه ٌ ؤكا فيْلنوأ الأزض ؤر سموأ ءؤأؤل»و المحتوم الصير ذلك 
بآل؛بممارسلهم وجاءيم خروعا أخرنا الأزضؤخروما قأياروأ ئوْ مهم أثد ًفاثوأ 

انثيوأااذiن عئقنه و،وكان ه نهلبنون ١>^،^ كاثوأ ولكن ل؛ثلينيم ء محأ قنا 
هولبس واجبنا إن ١[. ٩-• متا وكاثوأ بثانقت ًكدتوأ أن آلئزأئ 

كنا، المنحرفة للمجتمعات المحتوم السقوط انتظار _قن بالبهجة مقعمه وقلوبنا تجلس أن 
تلكJندتر أن هو واجبنا إن ، بالمسوولية بالشعور يلوينون أناس بموقف ليس ذلك إن 



تثثثث^ثثثث؛؛أأممفءالإّلأسداسمتإشاس 

ببمنالتماش إدراك _قت نساسىإ حتى ت ومتنعة ورحيمة مخلمية بطريقة المجتييات 

ببعحسلأم ونشرح الأحرى، الجتهعات سقوط إل أدت التي والأساليب أساليبهم 
بلوالخن، الشقاء إل الله طريق عن الانحراف يودي بمقتضاها التي العملية التقحييل 

الذيالوقف ذلك إن التام. هلاكه حتى أو الحتمع سقوط إر الأمر نهاية —ق ؤيودي 
المحتهعاتحميع ئجاه موقصا هو يكون أن يجب ومقنع مخلص إندار تقديم يتضمن 
الدنيةتدمير هو ليس وواجبنا هدفنا إن ، لا أم الإسلام إل تنتمي كانت سواء والأمم 
إروإرشادها لإنقاذها الجهد بذل —ق يتمنل ولكنه ، أنقاضها على والبناء الغربية 

سقوطهافان نميحنات إل تستمع أو بإنذارنا تبال لم إذا ولكنها الصعحيح، الطريق 
المسموولمة.من أنفسنا أعفينا قد حينئذ ونكون ، محتوما يكون سوفا 

سرهو الله إل التقرب أن معرفتنا بمقتضى أننا أهمية، أكثر يعد ومما ت ثانيا 

ماكل بحرم ويرقص المدق، ذلك تحقيق أجل من طاقتنا -ق ما نفعل أن يجب النجاح 
ال۵لريقبمثابة تبدو قد وحيل أساليب إطار -هت إلينا يصماغ قد مما عنه تحيد يجعلنا 
وإذاالوامضة. الأضواء تبهرهم الذين التيحير قليلي للأشخايس بالنسية للنجاح الممهد 
~كثيرا يحديث، ما وذلكا ~ للسنملة الناس من مجموعة حيازة مجرد بالنجاح نعني كنا 
بالنسبةالإسلامي الإرشاد على للعصمول السعي إل حاجة .هت نكون لا حينئذ فإننا 

أشخامنأيدي .هن السلحلة تللئا تقع أن نرغب د^نا إذا ولذ^ننا ذلك،، تحقيق لكيفية 
بمنحهالثه وعد الدي بالتأييد يتمتع مجتمع على والحفاظ لتضؤين يستقدمونها 

منحماعة وأي ذلك> لتحقيق فقعل واحدة طريقة توجد حينئذ فإنه التقيهت المجتمعات 
أنيجب الأمم، أفضل محياف ._قن تضعها الش بالحفلوة حديرة تكون أن تحب الناس 

شيءهو الله على الإنسان يكون أن جوهر إن الله. هدى على تسير أنها أولا ئثبت 
الأسخامنبواسطة المباشرة للهلاحفلة قابل غير فهو ثم ومن القلب، —قت يد^من 

طناإذا ليرى قلوبنا -هن يتفلر الله وإن لله، واضحا شيئا يكون ولكنه ١لآحرين، 
معاونتهعلى تحصل ما بقدر بالإخلاص، ندين ما وبقدر لا، أم لنا بمعاونته جديرين 

-هتتضامن عاثق بمثابة يتكون والنفاق الشرك عناصير من عنمير طل إن وتأييده. 

يعانونالنبي وفت هن - المسلمون لكان كلما وهكذا لآريمسا. ط.امئا وسببا ، طردقنا



بعدص- -ساسم-سضص ج،ضصإعص.صص 1إث!مموو؛1امم؛صث!ثثثثث؛إئثإإإأ1ثتت 
عنيبحثوا لأن يوجههم الله ك،ان الكمار، ضد معاركهم —قت موكتة نكسة أو هزيمة 
أنحقيقة إر يرجع لكان أحد ئن االؤقتة هخيمتهم سبب فان فمثلا قلوبهم. تقت - ذلك سسا 

مباهاتهمإر يرجع كان حنا؛ن ثقن -و، الدنيا الحياة متع -هن رغبوا قد منهم بعصا 
إرالؤيف ذلك يزحف لا حتى منتبهثن نكون أن يجب فإننا وليلك الكبيرة. بأعدادهم 

لنطهرطاقتنا _قن ما طل نبدل أن يجب فإننا ، قلوبنا إل طريما وجد أنه ولو ، قلوبنا 

إنالعيادة. أعمال من وعيرها الميالحة الأعمال وبإقامة والتوبة، بالاستغفار منه أنفسنا 

ند٠^٥.يمكن لا الدى الحقيقى سلاحنا هو الإحلاص ؤإن الحقيقى، عدونا هى آثامنا 

يكونقد ذلك بأن ظنا القلق يثير أن الممكن من النقطة تلك على التأطيد إن 

وحاميةالعامة، الأنشطة لجميع ؤإنكارا السلبية، الميوفية من نؤع أل دعوة بمثابة 
منالجماعة رعية بأن الخاطى الاسستاح إر يقودنا أن أيصا الممعكن ومن السياسية. 

هوليس ذلك أن أؤء^د أن أود فإنني وليلك . آثتا شيعا تعد السلطة تولي -هت السلما؛ن 
حاطئلمفهوم نتيجة يعد نفسه هو القلق من النؤخ ذلك أن أصيفا أن وأحسا غرضي، 

نشورهيجم، لا قلوبنا تطهير -هت جهدنا إن وأنشحلتنا. وأعمالنا العقلية حالتتنا بين للعلافة 

العامةالأنشطة نتجس، أن أيصا يجب، ولا ، العامة أنشطتنا يبطن أو يعوق ثحولى كفعل 

يعدبالله الواعي الطاهر القلم، إن النتقي. بالشخحى جديرة عير دنيؤية أعمالا باعتبارها 
تعدالعامة أنشطتنا طبيعة ؤإن الحيالحة، الدنيؤية الأعمال إر تقودنا دافعة قوة بمثابة 

أنسبق فيما أعلنت لقد قلوبنا. .هن يكمن الذي الإيمان لنوع ال۵لاهرى التعبير بمثابة 
مسبباتهبمثابة يعتبره ما على يعتمد فيه مرغوب هدف تحقيق -هت الشخص أسلوب 

أنفسهمشصمرون الملحيوين إن السبياي،. نالك، بين الخانمة للعلاقة مفهومه وعلى الفعالة 

الحقيقيةالأسباب هى فقط نالك، أن ظانين انى، الأنس-والجهد الطبيعية الأسباب على 

مخلأن بما أنه اعتقادنا الأسباب تللث، إر نضيف وتحن العالم. -هن تغيير لأي الفعالة 
ينيحدث ما لعكل النهائي ، المسيعهو وحده الله فإن الله•* حلق من هو العالم ه شيء 

الفعالةللأسباب نذلامنا .هن أنلنا بالسعية طبيعيا أمرا يكون فإنه ولتللثc العالم؛ 

يحرمه،ما ووجس-، الله به يومعى ما وعمل والتوبة، والاسدعفار، الحيلأة، مثل أشياء 

نيكتمس،وعندما تلك،. العيادة أفعال حلال من الله أولياء ممعاف إر الإنسان ؤيصل 



Itiitiitiiiiممممثممثممثإثأأأئأثأأأأممثثإثثث؛وز| اس اش ُاسعوة الإسلامم 
أنشيء أي يسطيع |ن العالم ف ينعكم الدي الكائن( حب )المكتوب الله محبة 
بالأفكارمقارنته تتم عندما غريبا يبدو سوف هذا اتجاهنا إن طريقنا. ث يقف 

غريبابدأ قد الإسلام فإن فته النبي قال لما وطبقا عالنا. -ئ الأن السائدة والفلسممة 
الإسلامربدآ ت فقس الله رسول يقول أحرى، مرة غريبا بمود وسوف ظهر، حينما 

أنث رغبنا أننا ولو مسلم. رواه سلؤيى بدأ، كنا غردأتا سيعود و، 
~الكاه من ليص ولكنه ~ الضروري من فإن ن بتأييده وتحملي الله طؤيق طى نكون 

فإنناالله، إرضاء _ق المخلمية الرغبة جانب ؤإثى القلوب، طاهري مخلميثن نكون أن 
يعتبرهاوالش الله ترصي التي والأساليب الحيالحة الأفعال على التعرف نضيف أن يجب 

رغبساعلى ينطبق ذلك وأن ، أعيننا نصب وضعناها الش الغايات لتحقيق الوسائل أفضل 

مكة■4 كان سما م النبي هدف لأن ^١ التالية. الإسلامية الدولة تحقيق .4 
الموثوقوأحاديثه فته النبي سيره ندرس أن يجب فإننا اادولةت تلك مثل يكون أن مكان 

القرآن.جانب إر بهسعتها 

الإسلاميم،ممووأ\ت الأ'ساسست الأصست 
الأنْلر-حتها التي العبارة أبئر أن الضروري من أمر النيئ سيرة إلى بانتقالنا 

^١^النيئ هدف إن الإسلامية. الدولة لتكؤين بالنسبة هتجي النيئ هدف مول 
منولكن حقيقة، وتلك عباده، إر الله رسالة نقل _قت يتمثل كان لله رسولا باعتباره 

تلكمن مهما جزءا تعد الإسلامية الال.ولة تلك مثل لتكؤين الحاولة أن أيصا الحقيقي 
تلكمثل تكيين ِق يتمثل هه النبي أهداف أحد كان إذا إنه قيل: ولقد الرسالة. 

النبيأن ومعلوم الرئاسة، منمس، لتولي مكة من جاءه الذبى العرض رثض لما الدولة 
يكن؛لم قبوله أن هو ذلك -ق السبب ولكن العرض، ذلك، رقص قد الهسلأم عليه 

برسالته،حتى يؤمنوا لم لقوم رئيسا سبميبح كان بل • إسلامية لدولة رئيسا تجعله 

والسمخحىسمرها، عن التوقف، على لحثه د^.رث،وة الريكر ذلكا عليه عرضوا وليكنهم 

هنالرغبة تتملضه انا إنيكون بل حقيقيا، نبيا يكون لا العرض ذللئ، مثل يقبل الذي 
تلكالتحقيق وسيلة من بأكثر ليص له بالسنية النبوة حقن الادعاء ؤيكون السلطة، 

بوضوحثغلهر إسلامية دولة تكؤين إل ظاعا ضان النبي أن حقيقة إن الرغبة. 



ضبإدص،صمم-ساسم-ساشراصصص

سولكان فإنه ، يد الجل الإيمان باعتناق الناس إقئاغ محاولته جانب إل أنه ندرك حين 
الإيمان.لدلك معقل بمثابة نمكون ومسيقلة منفلمة جماعة بتأييد ليفلفر جهده أقميى 

عقلووقت _ئ وحاصة المختلفة، القبائل برومياء يتصل أن اعتاد فإنه الغاية تلك ولتحقيق 

الإيمانحماة يكونوا وأن كنبى يقبلوه أن منهم ؤيطلب ، مكة -هت السنؤية الأسواق 
منومكنتا ذلك فعلتا والحنرج الأوس وهما المدينة، من فإن وأحيرا الجديد، 

أراضيهم.ق نشأت مسلمة دولة أول قيام 

وجهفباي الغاية• تلك لتتقيق العمل قحدوا المسلمين من عددا أن الأن ولنفترض 
المطية؟المرحلة -هن هبجب النبي سيرة من يميلوا أن بمكليعون 

•تطرفان(مؤقتان 

-النبي رسالة لأن نفلرا أنه هو الأول: متحلرفين: موقفين الناس من كبير عدد اعتنق 

الموثوقالأحاديث ومجموعة القرآن شكل —ق أخرا اكتملت قد ~ وسلم عليه الله صلى 
تتلائملا الرسالة تلك بها مرت التي الأول المراحل فإن الأن؛ نمعرفنا تحت التي بها، 
يثاصلديننا ولاً^ن ؛ ممارلأيتهاأو نشرها -هت ئثبعه أن يجب الد<ي النذلام نوع مع الأن 

منهجرء تطبيق إرجاء أو إيقاف الممكن من وليس مجموعه، ممارسته.هن تتم أن ؤيجب 

الأسباب.من سبب لأي 
الشالمكية الجاهلية من نؤع إر ارتدوا فد الأن الناس أن فهو الاحرت الموقف أما 

النقطةمن نبتيئ أن علينا يجب فإنه وليلك ؤهب: النبي رسالة وفت سائدة يكانت 
الأمرنهاية -هن نستطيع حتى بها، مر التي المراحل بجميع ونمر النبي، منها ابتدأ التل 

الإسلامية.دولتنا تكؤيذ 

يتجاهلفلأنه الأول أما عنه: الدفاع الممكن من ليص الموقفين هدين من وكد 
وأنونظام، رسالة بمثابة يعد الإسلام أن وهي سابما، ذكرناها التي المهمة الحقيقة 
الرسالةعن يتجزأ لا جرءا يعد وممارستها الرسالة نقل يتم بمقتضاه الدي الأسلوب 

أندائما نسيطيع فإننا الأمر، ذلك ؤإذا تجاهله. الممكن من ليس ثم ومن ذاتها، 
حياته.من فترة أى -هن النيى اتبعها التي بالأساليب ستيشد 

موقماننمل أن المستحيل من لأنه عنه؛ الدفاع يمكن لا الثاني؛ الموقف وكيلك 
وذلكالتالية. الزمنية الفترة على ونفرصه الزمنية، الفترات إحدى من د^.املأ تاؤيحيا 



؛iitiiiliiii^^ممثثثثثثئههصئممممو؛زإ اس إش والدعوة الإسلأست الثمافم 
الثلث الحاولة تلك مثل نتائج روية ويماكسا تماما. الثاني الوقف به يطالب ما هو 

لفهمهمنتيجة الآسلوبت ذلك اتباع حاولوا والذين أعرفهم، الذين القباب لبعض الحي 
جماعةبتيكؤين ابتدووا قد وهم قطب، سيد الشهيد العظيم السلم للك-اتب الوضوعي 

جماعةمع متماثلة الجماعة تلك تكون أن الفترض من كان وفد ، قائد وانتخاب 
قدهه النبي حول تجمعوا الذين هؤلاء أن حقيقة تجاهلوا ولكنهم ئ الأوائل الملمين 

الجماعةتلك بين تماما يضاهوا وحتى الأرض، وجه على وحدهم الملمين هم كانوا 
أنهمتوحي عبارة وتلك الملمين، جماعة اسم عليها أطلقوا فإنهم ^٤^ النبي وجماعة 

يكونلا جماعتهم إل ينتمي لا من أن بالفعل اعتقدوا قد وهم الوحيدون، الملمون هم 
،أمره مشكوكّا أى الحال، مجهول يكون مئهم العتدلون يقول لكما أو مسلما، 

،بالشهادة ينطق شخمى على الإسلام يناد^رون حق بأي يوم* ذات بعضهم سالث وعندما 
تكونأن أجل من ولكن الجواب ؤخان الأحلافية؟ باستقامته ؤيعرف الحيلأة ؤيقيم 

مجتمعسقت يعيشون الناس وهؤلأء الإسلامي، المجتمع إل تنتمي أن يجب مسلما 
حينئدمجتمعكم، مثل مجتهعا الإسلامي بالمجتمع ثعئون كنتم إذا قلت: الجاهايةل 

لأنهابإسلاميه لياسأت، إنها ت فقالوا الأحرى الإسلامية المجتيعات من الكثير يوجد فإنه 

مثليعتبر شخص أي ؤإن ضمسلمين الجاهلية مجتمع -ق يعيثون الذين هؤلاء تقبل 
لكونهمنظرا أنهم اعتقدوا وهم بمس-لملئ لمس نفسه هو يبكون مسلمين الناس هؤلاء 

بأن- وسلم عليه الله صلى " النبي حذو بمدوا أن عليهم يجب فإنهم المكية•' لمرحلة اإ 
،الاقتمماد مثل أشياء عن إطلاشا يتحدثوا ولا العقيدة، مبادئ إل فقحل الناس يدعوا 

همكّانوا إذا ما حول سؤال ظهر وقد إلخ... الاجتماعية، والعدالة السياسية، والأمور 
وانقسمتالمدينة؟ل —قن أوحي الذي الشريعة من الجزء ذلك يمارسوا أن يجب أنفسهم 

الآح٠ريعتبر القسمين من واحد كان الأقل وعلى قسمين، إل اشمالة تلك حول الأراء 
الث_ريعةمن الجزء ذلك يمارسوا أن يجب لا أنهم اعتقدت التي غيرمسلملل*والج-موعة 

المدندةلالقرآنية الأياتر دراسة إهمال حد إل تطرفها وصلت فد بالمدينة الحامحن 

ذهبمجموعها _قن الش_روعة ممارسة بوجوب اعتقد الدى الجموعة من الجزء ذلك أما 

الدىالمثل أن أعتقد إنني الزنا• ارتكب بأنه اعترف الذي الأعضاء أحد حلي مدى إل 



بعوض- -ساشراص -جسوشيخإدرو،سأسيرته ذن؛زاثئإثثثثث«أوثثوثإإثثتثثثثثت 
ملائماإئدارا يشيكل الدوا>ى من كثير هت - والمخلخيون التحمسون الشباب هؤلاء صربه 

التطرف.من النؤع ذلك صد 
اثتuدلواvمحلأف،

ولكنهالتماثل عن يبحث أن يجب الأسان أن هو ~ أعتقد كما ~ الصحيح الوقف 

النيئوبين معينة بلدة -هت معاصرة مسلمان جماعت أى بين بالاختلأفات يقر أن أيصا يجب 
تلكمثنا تجد وعندما والمدينة. مكة فترش من كل _هن واصمحابه وسلم عليه الله محيلي 

تقتديأن يجب فإنها الأوائل المسلمين موقف مع يتماثل موقف شيها الجماعة 
الأمثلة:من بقليل النقطة تلك نصور أن وستطيع الوقف. ذلك النبي.هن بسلوك 

بلمنعزلين، كأفراد ليعيشوا يتركوا لم مكة هن - الإسلام محبلوا الدين القوم إن ~ ١ 
هى؛ذلك وراء من المحكمة أن أعتقد ؤإنتى منفلمة، جماعة كونوا 

ليصئم ومن أخوة، إنهم أي أمة، بمثابة يعدون - للقرأن طبقا - المسلمين أن اولأ: 
يبدوموهماقد ذلك إن متفرقين. عاشوا لوأنهم تماما مسلمين يكونوا أن الممكن من 

نشعرأو كياننا تحقق لن منعزلين نعيش عندما فإننا صحيح، ولكنه بالتناقض، 
المسلمينأخوة سوى يملاه أن الممكن من ليص فراغ منا ضل بداخل يوجد لأنه اء بالرض-

الاضن•

أنيجب فإنه حينئد بنا، خامحى محت4ع تضؤين هو النهائي هدفنا ضان إذا إنه ثانيا: 
فقحلال۵لريقة وبتلك تنييرم نرغب-هن الذي المجتمع داخل المجتمع ذلك بدرة تكؤين يتم 

بنعمةنشير أن نستطيع و.حينئد نعارصه، الذي المجتمع تحديات نواجه أن نستطيع 
المجتمع.لذلك حيا مثلا الآخرين ونعطي مسلم مجتمع العيس.هن 
يمكنهصحيح مسلم مجتمع تكؤين يرغبون-هن قوم لأي بالنسبة ذلك .هن والعبرة 

هي؛مسلمة، دولة يصبح حتى التطور 

هوالسليم الشيء ؤإن قاثد. لمم ؤيضون جماعة ؤهن أنفسهم ينفلهوا أن يجب أنهم )أ( 
منمعين مجتمع تعمل-هن المسلمين من فقط واحدة حماعة هناك تيثون أن يجب أنه 

عنانحرفنا كلما لدينا، الش الجماعات عدد كثر وكلها الجاهلية. شبه آو الجاهلية 

الإسلامية.الوجهة إر بالمجتمع التوجه عملية تأخرت ثم ومن هأة؛ء بالنبي الاقتداء 



^^صثثثثثثثث؛ثءتثثء1ثأتهوجثثثمم1ثث1ث؛اس داسعوةالى الإسلأست اثثقاقم 
هوموقف أفضل فإن واحدة حمائ من أكثر وجد أن آخر أو لمبب •حدث إذا ولكنه 

الغاياتتحقيق على العمل ث وتتعاون ودية، بط-ريمة الجماعات تلك تتعايش أن 

الرابطةأن الجماعات تلك تتدطر أن ؤيجب ذلك. أحل من جهودها وئنسق الشترضة، 

التافهةالحلافات من أهمية أكثر تعد ~ الله إلا إله لا أن شهادة وهي سؤيا تربطها الش 
بيتها.الفرقة سنا التي 

بهايتفوه كلمة بكل الأيمان يجب بنبي ليس قائدمم أن يتذكروا أن ؤيجب )ب( 
هويفع ما بقدر فقط اتباعه يجب وليلك ت للن؛ي تابع نفسه هو فإنه ، واتباعها

طاقتهمف ما ببدل القاني ذلك لمثل المثقفون الأئباع يقوم أن ؤيجب -فك، النبي 
إنوالسنة. القرآن أي قائدهم، تقؤيم يستطيعون بمقتضاه الذي القياس على ليححيلوا 

أميرمرتبة إلى حتى يصل لا إنه بل فحسب؛ النبي مرتبة إلى يصل لا القاني ذلك مثل 

يكونأن أحل ومن المسكين. الحلفاء من أي أو وعمر، بكر أبو كان مثلما المؤمنين 
أىللمسكين، الفعلي القائل بمثابة يكون آن يجب فإنه الكيفية، بتلك أصيرا الشخص 

القانونتطبيق يستطيع ثم ومن الحقيقية السلطة برمام يمسمك الذي الشخحى هو ييكون 

ولذلكأصيقت مفهوم أمراء ولكنهم يكامراء، حقيقة يعتبرون قادتنا إن الإسلامي. 

ومنللقادة، النبي منحها التي بالسللات يطالبوا أن ناحيتهم من الحط-أ من يكون فانه 
السلحلات.تلك بمثل نزودهم أن ناحيتنا من الح۵لا 

قوامتعتبر التي الأخوة على ليحاففلوا وسعهم ف ما ييذلوا أن يجب أنهم )ج( 
بماالوثدة تلك على ليقحنمى طاقته ق - ما يفعل سوف الشيطان أن ؤيتذضروا وحدتهم، 

ل؛ميجلب لن والصراع النزاع أن من ثقة على يكونوا وأن )ال-رغ،، القران عليه يمللق 
والانحلال.الفشل سوى 

التنفليماتبين تعاون آيصا هناك يكون أن يجب فإنه الأعلى؛ المثل لنضسن طبق.ا )د( 

تكونحالية مسلمة دولة وأي التتفليمات تلك وبتن العالمي' النيلماق على الإسلامية 

المسلمةالدولة فيه ئعتبر الذي الوقت ياتي أن ونامل والعون• المساعدة تقديم ؤ راغبة 
يتمتعونطمواطتين وتقيلهم يم، أبوابها وثقتح المخلصين المسلمين لجميع مقرا أرصها 



بحوله- — مقالاته حعتوثيخادلأصاسرته »»»»»»»»»و^تإ»»»»»»»»»إإ»إ»»»»إ»و»إ»»»»: ٠٠٠
كجرءبأجمعه العالم _ق، الإسلامي الاتجاه إلى التوجه بعملية وئعجل الحقوق، بجميع 

إليها•تحتاج التي الية والموانادى المعنوى التأييد جميع ل؛ا تقدم ومكذا واجبها، من 

إلىالناس دعوة  'هابتدأ قد القرأن، إرتماد باتباعه مكة، _ق فتوء التبى إن ٢" 
منمجموعة مجرد ليس الإأد،لأم لأن ذلك فعل أنه أعتقد ؤإنني للإبمان، الرئيسية البادئ 
وهكذاوالنفسهية. المنهلقية الناحيت من كل مع يتمثمى نظام إنه والنواهي، الأوامر 

أيقوي' -خارجي بنيان أي نقيم أن أبدا نسهتيليع لن الداخلي الأمياس ندعم لم لو قانتا 
نطالبهمأن المجدي غير من يكون فإنه الناس؛ قلوب  'هبقوة الإيمان دعم يتم لم لو 

التيعاس،ة كلمات، ؤ تماما ذللئ، وصح وقد عنه. نهى ما ونجس، الله به أمر ما بفعل 
والأخرةالله عن الناس إخبار _هن ابتدأ النبي جاء عندما إنه للبخاريت طبقا — قالت، 

أوالخمر يشربوا لا أن يجب أنهم إخبارهم ث ابتدأ فانه ، dJjuآمنوا أن وبعد فقط، 
يلتزمواأن بصلأبة رفهتعوا فد لكانوا الثاني بالأمر ابتدأ كان أنه ولو الزنا. يرتكبوا 

الأثام.تلك، عن ؤيكفوا بأوامره 
الكبرى!القضايا 

نلأحفلهما:أن يجء_، نقحلدان هنا ولكن 

-أيصا بل فقط، العقيدة أمور عن الحديث، على نفعيه يقصر لم هو النبي أن )أ( 
لتللث،والاجتماعية الأخلاقية النتائج شرح قد — الأنبياء من قبله من جاء من مثل مثله 

عنالنفلري الحديث، من أكثر القلم، ُؤن يوثر الذي هو الأمر ذللث، وأن العقيدة، 
-قالمعالح ذوي من الناس معارضيه جالمإ -ٍقت ~ عادة - يتسبب، الذي وهو العقيدة، 

•للأنبياء النامس هؤلاء واضييلهاد الإسهلأم، مع اليارضمة الجاهلية مجتمعاتف 
بأسلوبإليهم يتحدث لم ^؛؛ ٥٤النبي فإن الجديد، للابمان الناس دعوة عند )ب( 

لقدالمادية. اليراهثن، ؤإلى النحلقية الناقهثمة إر لجأ ولكنه ، يحت، عاطفي أو جازم 
وشرحبه، بتروللاعتبار التاريخ _قن النفلمر منهم وطلم، بإخلاص، وأنذرهم عقليا تحداهم 

الماديةالمعادة مم تجلم، التي الوحيدة الْلريقة إلى يدعوهم كان أنه حقيقة يم 
الحكيمةالحلريقة تللئؤ أن حقيقة إن الأخرة. والحياة الحياة هذه _ق والروحية 

ه؟؛'النبي حدبث، ؤ إليها الإلماح تم قد الكية الفترة على تقتممر لم بالإ,،لأم الناس 
إن}محتاءا- مْلؤيى بدا كما ضنا وسبموذ ضنا، الإسلام )بدا الإ/ييلأم: غوبة حول 



^^ممثثئثثإ؛ث1ثإ1؛إث1ثثئئ11ث1ئهقإآثثتتتثث؛1ث؛؛
سوفأنه يحبرذا فإنه المواقف؛ _ق التشابه عن ذكرته ما ويثبت يشرح الحديث دلك 
إلىالعكيون به نظر الذي الأسلوب بنفيس الإسلام إل الناس ينظر عندما وقت يأتي 

ذلكمن استنتج فد المعتاد بصيرته بنفاذ تيمية ابن وإن مرة، لأول ظهوره عند الإسلام 
الأساليبنفس نعتنق أن يجب فانه الثانية للمرة غريبا الإسلام يصبح عندما أنه الحديث 

علىنركز أن يجب أنه بدلك ونقصد الأولى. المرة ث غريبا بدأ عندما لنشره التي 
تلكحقيقة لإثبات المنطقية والمناقشات العقل ونستخدم الرئيسة، الأساسية القضايا 

أن~ التبىلسنة طبقا ~ علينا يجب وليلك المضادة. المذاهب نيف ؤإثبات المبادئ، 
الأساسية،الحقائق لتلك والاجتماعية الأخلاقية النتائج نشرح لأن وسعنا ._قت ما نبدل 

سوففانه ذلك، عملنا وعند مقنعا. بديلا ونقدم مجتمعنا، على الشامل النقد نطبق وأن 
تعليماتعلى أنفسنا نقصر أن ضروري عير جمودا يشكل ومما العملي غير من يكون 

المكي-ثنحالة عن يحتك الأمر لأن العملي؛ غير من يكون إنه المكية، الإسلام 
الإسلامتفاصيل يعرفون المسلمين غير فيهم بما ~ الأن الناس الكثيرمن فان الأوائل، 

بالسورجهلاء كانوا لو كما نعاملهم أن نسغنمليع لا وليلك المدينة. ث أوحيت الش 
الناسهزلأء مثل يطرحها التي الأسيلة بعض عن الإجابة نرفض أن نستحليع ولا المدنية، 

وضعهامنيرة من يحرمنا لأنه ضارا يعد الجمود ذلك مثل إن موقفنا. من نضعف أن بدون 
دعوتهمجانب إلى محمدهءتب~ قيل جاروا الدين الرسل من ضلا إن تصرفنا. تحت الله 

المهينةالاجتماعية بالمشكلة يعنون كانوا فإنهم ~ للدين الأساسية الحقيقة إر الناس 

منقومه بتحرير اهتم قد موسى فإن وهكذا إليهم• أرسلوا الذين المعينين للناس 
اه،مامهأوجه لوط، ود^ان الاكيصادى، الظلم واسيثصمال لفرعون اد،ا،أ،ابو■ الححكم 
الناسلجميع يكون أن به يعنى الإسلام ولضن الاجتماعي، الفساد على للقضاء 
والأنالرئيسة. الإنسانية المشاكل جميع يعالج فإنه ئم ومن القادمة، الأجيال وجميع 

قدما ومكان ما وقت _قت الناس لأن ونظرا ، نميرفناتحت الكنز ذلك لوجود نظرا 

المستقيمالطريق إلى نطتسيهم أن نسنمليع فإننا المشاكل؛ تلك من بأي بإلحاح يشعرون 
استغلالنالعدم سبب أي أجد لا وونني راحتهم• تقلق التي المشكلة حل ليم نقدم بأن 

مقنعة،بطريضة مجتمع لأي الإسلام ونقدم فعالة بطريقة ذلك نفعل وحتى الميزة. لتلك 
مشوشتاريخي إطار ئ صيغت- التي الإسلامية للمبادئ بالنسبة وحترس أن يجب فإنه 



بحوص- ساضواتع - سالاتع - سرص إدردس. شخ حضو وأثثثإثثإثئثهةزإإإإأإإئثثث»إإإإث1أإإإوإثث 
تعدالبادئ أن السلام عليه النبي فيه ممور الذي الاهنار ذلك ث بما الاصي، _ؤن ما فترة 

يجبولتكننا التغير، الخارجي الشكل هو _؛o وقت ث نملبيقها وأن الجوهر، بمثابة 

ئصدمسوف أنها لجرد ملائم غير شكل ث البادئ تلك نصؤغ أن من تحتريس أن أيضا 
التحيةالولايات مثل الادية الوا.حية من ومتقدم معاصر مجتمع إلى 

الأفكارمvن مجموعة إر — السيرة ضوء —ق ~ باخشيار أنفلر سوف الأن إنتى ٣" 
تالإسلامي الاتجاه إل التوجه عملية حول الخاطئة 

تتكونبأنها الواعي الاعتقاد مدى إل تذهب لا أنها حين _ق الجماعات بعض إن )أ( 
ومنالافتراض، ذلك أساس على والتخطيمل بالهمل تقوم فإنها الوحيدين، المسلمثن من 
الرسميةوالأيثات والأفراد الأخرى، للجماعات القيمة بالساهمات الاعتراف ترفض ثم 

الفترة_ق إسلامي شيء هناك ييكن لم الحقيقة ومقن عنهم• نفسها تعزل أن وتحاول 

قدمحوي النبي ولكن اتبعوه، الذين القلة والسلمين النبي أفعال سوى الكية 
ضشيءبه يقر ولكان الإسلامية، لقاييسه طبقا حميدا يعتبر كهان شيء طل شجع 

كانوقد وامتدحه، الفضول حلف تذكر فإنه اللينة سقت كان حينما وهكذا حميد. 

قدِفمحي النبي وكان الفقراء، ومساعدة الحللوسن عن الدفاع هو الحلف ذلك هدف 
نرفيضأن حينئذ يجب لماذا عمره، من العشرين _قن د^ان عندما تد^وونه _قن اشترك 

إننيبه؟ قام الذي هو آخر شخصا أن لمجرد عمل أو لشيء الإسلامية بالطبيعة الاعتراف 
النظربحيرف إسلامي شيء لضل والتشجيع الاعتراف هو السليم الاتجاه أن أعتقد 
الإسلامية.الوجهة إر التوجه لعملية قوة مصدر واعتباره به، قام عمن 

بلدة_ق إسلامية دولة يكون أن نستهليع لا أننا يعتقدون الذين بعض يوجد )ب( 
معينة:

حقيقيينمسلمين أعضائها بمثابة سيكونون من جميع تجعل حينما إلا ١— 
وغيرالعمليالخحلآ من أنه الوضد ومن ذلك، يفعل لم ةتة؛ّ النبي ولكن ومخلصين، 

معفلميقتنع أن إل بلدة أية _قن الدولة تلك مثل إقامة الممد^ن من لمس أنه نعتقد أن 

الذينالموظفين لجميع صحيحا إسلاميا وتد تعليما قدمنا نكون أن إر أو أهلها، 

•سولون سوف 



اثتقاهتصنجواكمجأشاس

لمِفجيا النبي فإن ثانية، ومرة هدا■ المسقبل لجتمع محططا  Juuحينما ؤإلأ ٢— 
وقت.أي ِق ثويية حركة أي أو مصلح أي يفعله ولم ذلك يفعل 
مثلوالتقوى المعرفة على يحوزون رجال -ؤذ يتمثلون قادة لدينا يكون حينما ؤإلأ — ٣ 

الذيالسامي الشكل _قن العبادة أعمال من عمل بأي نقوم لا ولكننا وعمر. بضر أبي 
النيئ،مستوى إل يميلا لم أنفسهما هما ؤإنهما عمر، أو بكر أبو به يقوم ضان 

منأفضل تكون سوف فانها حال وبأية صلاتنا، مثل ناقصة دولتنا فلتكن ولذّلك 
الإْللاق•على نصمل لم لو من أفضل الناقصة صلاتنا تعتبر مثلما المسلمة، الغير الدولة 

جزءه إسلامية دولة تضؤين على يعملون الذين السدلماتي من مجموعة أن الأن فلنفترض 

هم؛العالم من ما 

مخلصون.)أ( 

الأسلامية.الوحهة إل للتحول الصحيح الأسلوب، ؤيئيعون رب،( 
عنمنهم الميادفثن هؤلاء أن وهو آحر، شرط على يعتمد نجاحهم أن هو ال،جواب، إن 

قدفإنهم ؤإلأ يعارضونهم• الذ-ين هؤلاء مع بالمقارنة بالحكمة يضفوا أن يجب، حق 
آخرمكان إلى وطنهم ترك على يرغمون قد أو أعال.اوهم، بواسطة للاغتيال يتعرضون 

الأخدود.أصعحاب مثل المغلمعثن المومتان من وكثير ، الأنبياء مثل 

تلك-ق الله عون لأن ونفلرا . tvامعمد؛ يغممنجإه أس ثّروأ يقول: الله لأن أولا؛ 
المحتممن فانه — ذكرناه الذي للمعببا "" أعال.ائهم على التممرة شكل ش يأت لم الحالة 

لمإذا ، وهكذاارتكبوا. لما جراء الأعداء ؤلأء ١Jعقاب، شكل فهت يجيء سوف أنه 
منالكبرى الجماعات مغل تحل أن ■4، المخلممم، لم.تي للم،دالم،غيرة الجماعة تنجح 

سوقفإنها ذلك أثناء وثن سقوطهم، إلى تودي سوف الأقل على فإنها المؤمنان، غير 
يزدهر.لأن يدة جل. فرصة الخير تمنح وهكذا العالم، الشر من الحل، _ةن تنجح 

الحياةالحقيقية، الحياة مقن الحقيقي الأجر على سيحمملون بالطبع لأنهم ثانيا؛ 
اللهحغيرة _ق دائما سيكونون بأنهم القمموى بالسعادة ؤيتمتعون الموت، بعد الخالدة 

وتعالى.سبعانه 



بحوض- ساشراته - سالاص - سيرته إدريسأ جسرثيخ ثممممثثتئو؛زإثثتثثثثث؛ثثثو:ثثإ؛:؛تأثثتت 
دراسمفي واط مونتتمرى سهج 

مجمدنبوة 

الستشرقنمناهج عن بحوث ضمن إدييس شيخ جعفر الدكتور قدمها دراسة وهذء 

والعلوموالثقافة للضية السية التخلمة تولتها الش والإسلاميه اليؤيية الدراسات ِفن 

عشرالخامس المؤن بحلول احتفائهما بمناسبة الخليج لدول العرJى ^ ٧٣١١ومكتب 

ام. ٩٨٥الوافق اه  ٤٠٥الخليج لدول الiردية مكتب وسمرها 

الله؟رسول إنه قوله  'هميادقا محمدا كان هل 

حقا؟الله كلام القرآن وهل 

الحمدى؟الوحي هلبيعة وما 

محمد؟وعي وبثن القرآن بثن العلاقة وما 

٠محمد فيها عاش التي البينة وبتن وبينه 
واطمونتغمرى البرJ۵لاjي المستشرق عليها الإجابة حاول التي الأسيلة أهم هذه 

MONTGOIUARY WATT  هيكتبه ْن ثلاثة 4 ه الرسول بنبوة يتعلق فيما
أقسام.ثلاثة شيبمتاه الدي البحث هدا _قت منها ،جوانب على الحدبثا سنقحمر الش 

به،ويلتزم سينتهجه أنه الكاتب زعم الذي النهج عن الأول الجزء -4، الحديث نبدأ 
أثارهاالتي للقضايا معالجته _ق النهج بهذا التزامه مدى عن الثاني القسم ث نتحدث ثم 

أدعاهالذي النهج بين الفرق الأخير الشيم ه نبتن ثم إليها، تصل التي النتائج و—قت 
الواقع._ق سلكه الذي والنهج 

ءاتهدعى المنهج 

الذيالموقف أي ، الموقف : عنوانها بفقرة بمضة محمد كتابه مقدمة واط يبدأ 
القراء:من الأقل على أنواع ثلاثة به سيهتم الكتاب هذا لران فيقل: بحثه _قن يلتزمه 

باعتبارهمعليه يقبلون الذين وأولئك مورختن باعتبارهم بالوضوع يهتمون الذين أولئك 
إرأساسأ موجه حال طل على ولكنه نصارى، باعتبارهم عليه يقبلون والذين مسلمثن 

والمسيحية،الإسلام بثن فيها المختلف القضايا _قن الحياد ألتزم أن حاولت وقد المؤرخين• 
تجنبتفقد بكلامه ليس أو الله كلام بأنه القرأن على الحكم أتجنب لكي مثلا 



؛iitttJi؟؛؛؛؛؟^ثثثثثتت؛؛مم؛؛؛ثصتسثثثثثممثثتثوج اس إلى والدعوة الإسلأست الثقايت 
قالإلا أقل فلم محمد قال أو الله قال عبارتي استعمال القرآن إر الاشارة حنن 

أكتبوإنما مادية نفلرة على ينطوي التاؤيخى الأنحياف أن أعتقد لا إنني القرآن 

،*موحدارأ باعتباري 
موقفتخاذ لا السحيين ؤيدعو تكفى، لا هده الأطاديمية نظرته بأن يعترف ئم 

أنهأزعم إلا الجانب هدا من ناقصا كان وإن كتابه إن ؤيقول ، محمد من ديتي 
الحكمتحديد ه اعدبارها يجب الض ١لتارأجية المائة المسحيثن أيدي بثن يضع 

الديش«ر؟،.
الغربيةالتاريخي البعثر بقواعد التزامه مع حاول قد بأنه السلمتي قراءة يطمئن ثم 

منالعهس أنه ؤيويكد الآممام،دة1. الأسيلأم مبادئ من أي ارد يقنشس شيئا يقول إلا 
واليقيدةالغربية البحوث هده اجتيازها يمكن لا هوة هنالك تكون أن الضروري 

مقبولةغير الغربيون الباحثون إليها توصل الش النتائج بعحس د^انت ؤإذا الإس-لامية، 
وأنبحثهم بقواعد دائما يلتزموا لم الياحشن هؤلاء أن السبب ك-ان فربما للمسلمين 

كانربما ولكن اليحته. التاريحية الوجهة من حتى مراجعة إلى تحتاج هده نتائجهم 

تغييرهعير من الإسلامية البادئ صياغة لإعادة مجالا هنالك أن أيضا ميحيحا 

الحدينهإلى يعود ثم النيؤية المعيرة دراسية ه منهجه أو موقفة واط لما لوجر ملكيا 
نيادته.أو تفحييله أو قال ما بتض^رير أما الاخرين ويكتابيه هدا تشتابه سايا ه عنه 

منأنه أ الله كلام القرآن بأن القول بين محايد بأنه القول احدهما ث يكرر فهو 
مجالعن خارجة الأراء هده لأن ، محمد شخصلية بوساطة صادر إلأى فعل أنه أو محمد 
منلشيء انكار فيه شيئا يقول لا أن ~ للمسيلمين مجاملة ~ حاول قد وأنه المؤرخ 

قالمن بدلا القرآن قال عبارة استعمال على درح وليلك الأساسية. معتقداتهم 
يعنىلا هدا فإن محمد إل أوحى أنه كلام عن قال إذا أنه من يحدرنا ولكنه محمد 

اللهد^لأم القرآن بأن يعتقد أنه 

ص٢•بمكة محمد ( ١ ) 

Muhammad at Mecca. The Clarendon Press,1953.

نفسيهالصدر )٢( 

والصم.حة.نفسه الصدر )٣( 
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يفص،نهفإنه المائية باJنذلرية الالتزام يقتضى لا وأنه العلمي البعث، عن اليتملأم وأما 
بالنظرةمقميوده إن يقول حيث أ، أ الحديث العالم —قن الإسلامي الوحي كتابه —ق 

تطبيقبإمكانية الاعتقاد وعلى العلم انحازات على القائمة الحديثة العقلية هو العلمية 
النظرةتقتضى مما أبعد إر يدهبون الدين مع ليس ولكنه كثيرة. مجالات ه طرقه 

ؤيقولالعميقة. أسلته لضل حلولا الإنسان إعهلاء على قادرا دينا العلم ؤيتخذون العلمية 
وكثيرا، اليقينية العلم نتائج نقبل أن ينبفي، أننا هو دراسته  *إيتخده الذي الوقف إن 
معفلمعلى العلمي المنهج تطبيق بص-حة نومن وأن الصّدق، نحتمل التي نظ-ؤياته من 

النهجإلا منهج لا بانه القول لأن القيم مجال أهمها مجالات سنبن ، الحياة مجالات 
أ.و١لحاقيةر الوينية للقيم فيها مجال لا للكون علمانية نظرة إر يودي العلمي 

الإسلاممع تتعارض أن يلزم لا الغربى العلمي البعث اتجاهات بأن اعتقاده ؤيضرر 
مخلصقبول ولبن المنهج هدا بمقتضيات الالتزام بثن الإنسان يجمع أن الممكن من وأنه 

ا.غيرساذجُ قبولا ضان ؤإن للإسلام 
،وضوحا ينيده فإنه المائية بالنظرة الالتزام يعنى لا التاريخى اف الانصّبأن قوله وأما 
قرننصف مند المورخبن اتجاهات أن الرسول سيرة عن كتابته مسوعات من ؤيدكر 

الضامنةالمائية للعوامل إدراكا أكثر المؤرخون فأصبح تعيير، عليها طرأ فد تقريبا 
يسألأن يريد ال٠شرين القرن نصف يعيش-4، الذي المؤرخ أن بمي وهذا التاريخ• وراء 

بدأهاالتي للعرطة والسياسية والاجتماعية الاقتصئادية الجدور عن كثيرة أسئلة 

كانؤإن وأنه والأيدلوجية. الدينية جوانبها قيمة من يقلل أو يهمل أن غير من محمد، 
بأهميتهاُاا.يعترف أنه إلا التاريخ حركة سير تحتم لا العوامل هده بأن يعتقد 

الواحد،بالله مؤمنا منصفا، مورحا باعتباره يكتب أن إذن يريد واط فالأستاذ 
الحقائقؤيقرر والمسيحية، الإسلام فيها يختلف الش الدينية القحيايا 4ت الحياد ملتزما 

إلالوصول يقتضى لا البحث 4ت العلمي المنهج التزام أن ؤيرى هي، كما التاييخيت 

الحديثمزآه١لإسلأمىف١نمالم )١( 
Islamic Revelation in The Modern World, Edinburgh, 1969.

ص^.بمكة معمد )٢( 

مراب.الصدرننسه )٣( 

سسه.الميدر )٤( 



ثت؛ثثثثثتتث؛ثثصثثمم؛ممتثممثءتءصثثثق^ز| الله ُالدعوةالى الإسلأست اثثقادت 
معتقداتمن لشيء انيكار عنه يازم قولا يقول ولا ، الأس-لامية للمعتقدات مناقضة نتائج 

الأنه إلا عنها، وباحثا المائية العوامل بأهمية كّان ؤإن وهو الأساسية المسلمين 
الحياة.إر المادية بالنفلوة ولا التاؤيخ، لحريكة المسيرة يعدها 
ألزمالذي هذا من بأكثر الالتزام مسلم غير باحث من يطلب ييكاد لا المسلم إن 
لظهورالمادية العوامل عن بحثه حتى مستغربا: يمول القراء بعض ولعل نفسه. به واط 

العوامل.هذه عن المش؛ من بأكثر نفسه بلزم لا الباحث دام ما نعم، وأقول الإسلام؟ 
ظاهرةكل وراء موجودة تكون أن بد لا بأنها والاعتقاد عنها البعث بين فقرق 

ضانإن ~ البحث بمد ليقل ثم العوامل هذه عن المسلم غير الورخ فليبحث تاؤيخية• 
د^الظواهرلا ظاهرة أمام أنه على يدله أن هذا ولعل ، أثرا لما يجد لم إنه ~ منميفا 

ألفها.الش 

الشالمناهج ينتقد بل ومنحيفا صحيحا يراه الذي النهج هذا ببيان واط يكتفي ولا 
محاصرة®_j فيقول: ؤتهب الرسول عن كتبوا الذين الغربيون سلوكها على درج 

ثالاعتقاد أن الغرب أدرك الأبحئال( وعبادة )الأبعلمال كتابه ؤ محمد عن ضارلأيل 
معتقداته،سبيل _قت الأذى يتحمل لأن فاستعداده قوية، حجة تسنده محمد حلامن 

وعظمةإماما، اتخذوه به آمنوا الذين الرجال به انمث الذي الرفيع الأخلاقي والستوى 
كانمحمدأ بان والاقتراض استقامته عن ينم هذا طل إليها. انتهى التي التجرات 

الشخصيياتمن أحد لا أنه ذلك إر أصف يحلها. مما أكثر مشاكل يثير مدعيا 

محمد((.به يقدر مما أدنى تقديرا الغرب يقدره الكبيرة التاييختية 
عنيقال ما أسوأ تصديق إلى الأحيان معظم ه يجنحون الغرب^!ن الكتاب ءإن 
اعتبروهالظاهر ه مقبولا تفسيرا أعماله من لعمل السيئ التفسير كان وحيثما محمد، 
واستقامةالأمانة إر محمد بنسبة نض،تفي إلا علينا يجب ولذلك الواي. ه كذلك 

فهمهأ.من قليلا ولو نريل- ضنا إذا الغاية 

عندنستمسك أن فينبغي الماصي من ورساها الش الأخطاء تصيحيح نريد د^نا أرؤأدا 
نتذكرأن ؤينيغى قاطعة. بحجة المكمن كا يتبثن حتى بإخلاصه بالاعتقاد قضية طل 

تناللا وأنها معقولة، الظاهر ه تبدو الش الحجة من أصرم مطلب القاطهة الحجة أن 
بسرأُاا.إلا الأحوال هذه ثل مه 

٥.بمكةمحمد ( ١؛ 



صبمصًصص-مماسم-س1ضص-سمض

واتنتاذج1اتمعاتجم 

؟هيغ؟ه الرسول لنبوة دراسة تق المنهج بهيا واط التزم مدى أي إلى 
يلى:مما لحو على سار منطقه إن نقول أن يمكن واط به يقر ما مجمؤع من 
مشركا.ولا ماديا ولمت بالله مؤمن أنا )أ( 

ء0

و1م_تي.يمول فيما صادقا محمدا أن واعتمد )ب( 

أوب۵درع مريضا إذن يكن لم فهو النهاية، إلى العملية بقواه ظل؛__u وأنه )ت( 
العملية.الأسيان قوى ٤ تمدح الش الأمراهس من غيره 

الله.رسول إنه يقول هدا العمل الوافر الأمثن الحيادي ومحمد )ت( 

نتيجةجاء ولا احتراعه من ليس إذن وأنه إليه، الله أوحاه وص القرآن إن ؤيقول )ج( 
لتفئ^درو،.

أنيمكن بل يقول قيما مصيبأ يكون أن الألمان صدق من يلزم لا ليكن )ح( 
مخعلثا.ذلك ومع صادقا يكون 

ملك.بوساطة الخارج من ياتيه وص القرآن أن ظنه تق مخطئ فمحمد إذن )خ( 
)اللاشعورهي الجهة وتلك نفسه جهات من جهة عن صدر فالقرآن وإذن رد( 

الجماعي(.
المعروفالرجل أن أيضا صحيح ولكن صحيح، )ح( الفقرة تق، واط يقوله ما 

أنهعلى تدل قاطعة شواس قامت إذا إلا يصدق أن فينبغي كلاما قال إذا بالمعدق 
يلى:فيما الخواهد o '_ححمر ويمكن 

متناقضا.كلاما يقول طأن المعقول لصيرلح مخالفا قاله ما يكون أن •؛٠ 
عقليااييتنتاجا يستنتج لأمر أو مثماهله. حسي لأمر مخالفا يحاد^يه ما يتكون أن ٠^٠ 

المشاهدة.الحقائق من هيحيحا 

عليهاطلع ما على واطلعوا أمانته مثل تق الناس من عدد قرره لما مخالنا يكون أن •ث• 
عنالوقوف أوجب، النوع هذا من واس وجد إذا بل تصديقه، من أولى فتميليقهم 

أخرى.بأسباأ_، أ.حا.هما صدق يترجح حتى الأول تصديق 
١حة صرا هدا من شيئا مخر ين, لا واط لكن 

الخالقوجود بعدم اعتقاده هو لمحمد تخحلثته __، إن لقلنا ملحدا واط يكان لو 

الخالق.بوجود معترفا إنه يقول واط ولكن 



ثثثثثثثث؛ثث؛:ت:تئ:تثتثثثتثثثثثثممثثثث؛ثأ؛؛!؛ئأ؛ثثث؛ثثثثث؛وج اس ُاادعوةاُى الإسلأست 
؟محمل تصديق عدم —قت أسبابه إذن هي فما 

مخلوق؟إر يوحى ولا كتبا ينزل ولا رسلا يرسل لا لكنه موجود الله إن أيقول  ٠٠٠

قبله؟الأنبياء لوحي مخالف محمد أدعاء الذي الوحي إن يقول أم  ٠٠٠
الله؟عند من تكون أن يمكن لا بها حاء التي الرسالة إن يقول ام  ٠٠٠
افتراضإل الخ۵لأ بإمطانية القول من يقفز بل هدا من بشيء يصرح لا واط إن 
اعتقاده.إر ئم الخدلأ 

النتيجة إر حتما يقوده بمنهج الالتزام ادعى إذ ورطة نفسه-4، الكاتب أوقع لقد 
كلامه.وتلجلج حججه اضحلربت وليلك بها. الالتزام يؤيد 

:ثلاثة طرق أجلد يختار أن بإمكانه ضان وفد 

ذكره.الذي النهج بهذا الالتزام يدعى إلا فإما .؛٠ 

.الرسولنبوة عن الحديث ؤيتحاض به يلتزم أو .؛٠ 
حقا.الله رسول محمدا أن فيعلن نتيجته ويقبل به يلتزم أو ٠^٠ 

عكسه.والتزم منهجا فادعى نفسه ناقض بل ذلك من شيئا يفعل لم ولكنه 
منها.استنتجها التي والنتائج بها قال الني التخرصات أو النذلريات أهم وإليك 

الوحي؟بداية ه الرسول راى ماذا 
_قنعائشة عن الزبير بن عروة عن الزهري إلى بسنده الطبري راه ما الكاتب ترجم 

مانقل ثم حرفا منها كلأ أعطى فقرات إلى الرواية هده وقسم الوحي، بدء طيفية 

الكاتبمناقشة تسهل ولكي نفسه. الشيء وفعل الوحي فترة عن نفسه بالسند رواه 

والترقيم.التقسيم هدا ه تابعته فقد 

قالتأنها عائشة عن عروة عن الزهري عن يحد.ث ، راشد بن النعمان سمعت،  ٠٠٠)أ( 

مثلتجيء كانت، الصمادقة، الرؤيا الوحي من الله رسول به ابتدئ ما أول كان 
الميبح.فلق 

أنقبل العدد ذوات الليالي فيه يتحديث، حراء بغار فضان ، الخلاء إليه حبب ثم )ب( 
محمديا فقال فأتاه الحق فجأه حتى ، لثلهافيتزود أهله إل يرجع ثم أهله، إر يرجع 

الله.رسول أنت، 



بموض• ساشراتد - ممالأته - سيرته إدريس< جسرشيخ صءءةءو؛زإصإممممثث؛ثثتتتثثثمم؛ث 
فزادي،ترحم، زحضت، ئم قائم، وأنا لركبتي أفجثوت، : الله رممول قال )ج( 

يافقال؛ أتاني ثم الروع، عتي ذهب، حتى رملوني رملوني فمك، خديجة على دحلخ، ثم 
اللا<اا.رسول أنم، محمد 

بدلكهمس، حبي لي فتبدى حبل حالق من نفسيي أْلرح أن هممت، فلقد قال )ح( 
الله.رسول وأنم، أنا محمد يا فقال: 

ثمالجهد مني بلغ حتى مرات، ثلايث، فغتنى فأحدني فال أقرأ ما قلخ، اقرأ قال ثم )خ( 

فقرأت.١[ ،: ]١٣خليه الذي  ilX)/ياتمِ ورا قال: 
أبشرفقالت حبرى نفسى، على أشفقت، لقد فقلت،: خ،ويجة ^J_، )د( 

الأمانة،ونودي الحديث، ونمعدق الرحم لشمل إنلث، والله أبدا. الله يخريلث، لا فوالله 
الحق.نواس، على وتعبن الضم،، وتقرى الكل، وتحمل 

فسألنيأحيلئ،، ابن من ا،مسع قاك،: أسد بن نوفل بن ورقة إر بي انهللقت، ثم )ذ( 
حدع،فيها لينني عمران، بن موسى على أنزل الذي الناموس هلدا فقال حبري. فأحيرته 

رحليجيء لم أنه نعم قال هلم؟ أمحرجي قلت، قومك،. يخرحلث، حين حيا أكون ليتني 
مزنرأنميرا أنصرك يوملث، أدركني ولثن عودي إلا به حنتا بما قط، 

ؤنسمحمرإلى نتعلروزه وما وألقتمّ ؤُت,، القر_آن من نزل ما أول كان ثم )ر( 

إذاقام وؤؤألذى0 ئزهانذه، وؤئئا.ياآلنتيراو ؤسممونه، 
شديدأ،حزنا فعزز فترة، الله رميول عن الوحي فتر قال الزهري عن )ز( 

لهتبدى حبل بذروة أو-ق فكلما منها ليتردى الجبال شواهق رووس إلى يغدو جعل 
نفسه.إليه وترجع جأشه لدلك فيمسكن الله نبي إنك فيقول 

اللكرأيت إذ يوما امشي أنا رفيضأ قال؛ ذلك عن يحدث هتقب النبي فكان )_( 
فذميترعبا منه فجثوت، والأرمن، السماء بين ضرسي على بحراء، يأتيني ضان الذي 

زملونى(.فقلت، خديجة إر 

إرصرآ الرابعة الطبعة العارف، دار إبراهيم، المضل أبو محمد تحقيق الطبري، داريء7 ( ١ت 
٢٩٩.



liiittittiافه ُاكءءةاش الأسلأست اثثتاهت 

جثانذز ئز و ألمددث ؤت1ايا وجل: عز الاه فأنزل — دئوناه أي — فزملناه 
ءْلمحه•فبمانلك لآلإن0 ثنبلى َِكا 

حتىه حإف اانى نبمى باسمّ ■عليه• أنزل شيء أول فكان الزهري قال )ص( 

ُ.وزيقإهُ وما بلغ: 
الأساسيةالمسالة _ق للشك جيدة آسباب توجد ءلأ بقولهت تعليماته الذ^.اتب بدأ 
الحيادقةالمرويا وترجم الحيادقة بالوويا بدأت النبؤية محمد تجربة أن وهس )أ( للفقرة 

الخطا وهدا النامية(!. الرؤيا عن جدأ مختلف شيء أاهدا قال: ثم  kVISIONبكلمة 
حديثان ذلك علي القاطعة الأدلة ومن النامية. الرزيا هي الصادقة الرؤيا لأن فيه شك 

حدقابكير بن يحيى )حدثا محقاوت صحيحه أول ق أيضا البخاري رواه هدا الطبري 
بدئما أول قالت: أنها الؤ٠دتي أم عائشة عن عروة عن شهاب ابن عن عقيل عن الليث 

مثلجاءت إلا رزيا يرى لا فكان النوم -ق لحيالحة الرؤيا الوحي من الله رسول به 
انميبح(.فلق 

القشرةأما ورس(€ )ب( الفقرات ث أيضا ذكرت  VISIONSالروي ءإن ؛ يمول ثم 
أإذففيها: )_( الفقرة وأما الخأ محمد... يا فقال فأتاه الحق فعأه احتى فتقول: )ب( 

بحراءا٠.ياتيني كان الذي الملك رأيت 
تؤيدرأ( الفقرة ق - المدضورة العبارة إن يقول ثم حقيقية عثن روية عن هنا والحديث 

عليهالله صلى لمحمد كلمات من نستنتجه أن يمكن وما النجم سورة من نستفيده ما 

مّلاتا 0 قيئ إدا ؤؤآثجمّ تعارت بقوله تبدأ التي النجم آيات يذكر ثم وسلم، 

[.١٨ا-آ، لأكعمث من،ابمي«نيآمحئه زأئ تعال؛ قوله إل عوئ^ صاحثووما 
النيىروية هي هنا الذكورة الرؤى أن هو لأذا المعتاد المسلمتي تفسير »إن يقول: ثم 

اللهأبانه رآه ما بداية —قء فممر محمدا بآن للقول تدعو أسباب هناك ولء^ى لحبرJل. 

.٣٠٦صه*ّا— مصدرسابق، الطبري، )ا(تاريخ 

٢..٠ ٣~٦ ٠ مر٠٥ سابق، مصدر الطبري، )'آ(تاريخ 



-.عاشرامم - «م،لأمم - سرص ادهس■ شيخ جسر تثثثثثثثثثث؛زإبمزأثممثئتت؛ثثثثثثثث1ثثث؛ثثث1 
هى؛الأسباب وهدا 

الدني.العهد ه إلا القرآن -ق لجدرJل ذكر يرد لم أنه )أ( 

ركيكة.العبارة تكون بغيره إذ السياق، عليه يدل الدى أنه رباآ 
الشالطرق أحد الحق إن إذ ذلك تؤيد )ب( الفقرة -هن الحق فجاه عبارة وأن )ت( 

الله.إر يشاربها 

العني.هدا على حملها يمكن ( ت ) الفقرة -4ن فقال: أتاني ثم عبارة وأن )ت( 
أكثرمحمد يقول لا المدثر سورة عن جابر عن حديث روايات بعض ؤهن )ج( 

علىجالس هو هاذا رأسى فرفعت أحدا أر فلم حولى فنفنرت يناديني صوتا )سمعت من•* 

الدرش(ُه
فنقول:هذه دعاواه الكاتب نناقش 

جيريلورويا الوحي، سبقت الشي النامية الرؤى هى أمور ثلاثة بثن حلط إنه اولأث 
ليستالصادقة الرؤيا أن فزعم الحقيمية• صورته على جب-محيل ورويا بإقرأ، ينزل وهو 
القصوردأن زعم ثم النجم، سورة -هن إليها المشار بأنها الوزيا هده فسر ثم منام، رويا 
الأسباب.بعض لدلك يتمحمل ذهب، ثم تعالى، الله هو محمد رآه بما 

حبريلكلمة أن بالطبع يعني وهو الكية، السور يدضر-هن لم جبريل أن أولا فد.كر 
يقولوأوصياف صمائر السور هده أهن وردت أنه يعلم فهو ؤإلأ السور، هد-ه -هن ترد لم 

آرنركارل يتابع بل ذلك -هن يتابعهم أن يريد لا ولكنه ، بها المقصود إن المسلمون 

الأمرأول هن - يكانم.، التطوير سورة -هن ١كطورة عيهمه ؤرسول عبارة: أن يقول الدي 
تذكردائما الملكية السور -هن يذكر لا حبؤيل لأن وذللف.، الروح لكلمة ميلمابقة 

٤[،بياه ؤآلزوح آننلبكئ الآيةت  Atكما فقط الجمع بصيغة الملأئضة 
أنرأيه-4 يوافق هذا كلامآدنر أف ويرى ؛' ١٩٢الأبنزه آلروح بب والأية؛ 

الله.روية بالووية المقصود 

4كلاهما أم قصيد سوء أم هدا فهم أسوء أدرى ولسيتا 

.٤ ٣ — ٤ ، ش_4ه ر أكيد ( ١ إ 



؛tiitintiit:تثث؛أتثثتتت؛:ثثثثثثثتث؛ت:ثثو؛ثثثثثثثتثثت؛ث؛ثهبمزإ اس إلى 3همج الإسلامم ا^ثقاقت 
آونكلأ5ئ^0)1، الله: وقول ■>_J. وهو هلك، والروح الروح' هو الرسول إن نعم 
العامبعد الخاص ذكر من هو بل الملائكة غير شيء الروح أن منه يفهم لا بيتاه ثآلرؤح 

اللهيكتاب سق لكثيرة اميلة له معروف عربى أسلوب وهو 

منالنصارى تفهم ما )الروح( كلمة من يفهما أن قرانهما من يريدان وآرنر واللم، إن 
العربيةاللخة تأباه المعنى هذا ولكن الله هو الروح عن يقولا أن سد الكلمة، هده 

الحياة،تكون به ما هو الروح لكلمة اللغوي المعني، إن القرآنية• الآي١دتv سياق، ؤياباه 
الحياةبه تحصل ولما الإنسان روح وهو البدنية الحياة به تحصل لما اسما جعل وليلك، 
جبؤيلوسمى الله. بإذن الموتح، يحيي، لكان لأنه روحا عيست، وسمي( القرآن وهو المعنوية 

اللهأسماء من اسما الروح فيها يرد فلم القرآنية الايات أما بالقرآن ياتحب كان لأنه روحا 
أنعلى يدل ومما أنفا. ذكوناها التي بالعانح، ورد ؤإلما سبحانه له ومشا أو تعان، 

يؤيقول؛ وألروح آلنليكئ يقول■' تعالي، الله أن ، Jih"^بالهموح اصيود 
سبحانهوالله الكريم، الرسول هو الأمي، فالروح •٤[، رالياقة؛ ميهم4 رسول لقولت 

لمإن إذن الرسول يكون فماذا محمد إليه والمرسل، مرسل،' هو وإنما لسد،رسولا وتعان، 

ذكرمن قدمن، كما فهي تياه والروح ^ثثإكئ ؤ>؛ؤل' تعالي،: قوله أما ملضا؟ يطن، 
٤[،]العارج: ؤآلزوح ألمكأذه تعال، كقوله وهمب العام بعد الخاص، 

معيعرج الله إن عاقل، يقول فهل، وتعان، سبحانه الله إلى راجع )إليه( :4' والفيمير 
نفسه؟إر الملائكة 

علىدليلا هدا يكون فضيق، المكية السور ِق ذكر يرد لم أنه لنفرض، ثم 
ماأن يقول نقيمه محمد كان إذا جبؤيلر يضن لم الوحي بدء ث ظه محمد رآه ما أن 
القرأنِق جاء ما إلا يعتمد لا ان لإنإلا حجة يكون لا هذا إن ،؟ ■؟؛hkكان رآه 

ضدلكا.أنه على يدل لا واهن، وسلوك الكريم 

مناقشةمن فاتدئ لا إنه يقول ووائل، السمند جهة من الرواية ممحه ف يثمك، إنسان أو 
السندُ''.

ص؟.؛-"آف.سابق، مصدر الطبري، تاريخ ]١( 



بحوثه- ساشداته - مقالاته - سيرته إدهس' جسترثيح *؛ثثث1ث1،ث*أو^زإءث*،،،ث،ثثثثتثثثثثممسئتت 
علىدليلا يعطنا لم وواط الكريم القرآن 4، جاء ما تناقض الرواية أن يرى إنسان أو 
لمبمكة إليه أوحي الذي الرحل إن فليقل النطلق هدا يساير أن واط أراد وإذا ذلك، 
الكية.السور 4، يذكر لم محمد اسم لأن 1 محمدا يضن 

أنعلى يدل النجم سورة آيات سياق أن زعمه وهي الثانية حجته إر الأن ننتقل •٠٠ 

إلؤفاو'هم تعال•' قوله 4، الواردة )عبده( كلمة أن يقول فهو تعالى. الله هو المرئي 
ثمذلك. على متفقون واالسلمون ، )عبرالله( نعتي أن لابد ١،' ■ لالنجم؛ اوماه مآ عبده-، 
الضمرالفاعل هو )الله( جعلنا إذا إلا ركيكا التركي،—، يجعل هذا روليكن يقول؛ 

)أوحى(فاعل هو أن ينتقده الذي الإسلامي الرأي من فهم واط لعل • للأفعال 
هذاعلى المعنى فيكون هه محمد هو بالعيد القح،ود وأن الثانية: و)أوحى( الأول 
بلفعلا ركيك كلام وهو ، أوحى ما محمد عبده إل ءفأوحى الفهم. 
عبدهإر تعار الله طأوحى العني أن هو التسيير كتما 4، تجده الذي ولكن باطل. 

ق:محمد إل أوحى جبييلما 
العني_قن مشابهة فمال...« فأتاه الحق فجاه عبارة»حتى أن وهي الثالثة حجته أما  ٠٠٠
الرسولفجأ الذي لأن الميواب من فقريب الله بها يقصد الحق كلمة لأن النجم لايات 
ايضاهو أدنى أو قوسثن قاب فضان فتدلى دنا الذي أن كما الملك هو الغاز -هن ِفق؛أ 

أنقوله وأما الأفق• فسد الحقيقية صعورته جاء-هن النجم سورة حالتي هن - أنه غير حبريل، 
ء

كلمةولكن تعار أ،يمائة من اسم الحق أن بمعتي أيضا فممحيح الله به يقصد الحق 
تعار؛قوله 4، كما الحق بانه يوصث حق كل إن بل سبحانه غيره بها يوصخا الحق 

،.٧١]البقرة; لأنحيه حثنا آقثن ^٥١^١ وقوله؛ لالبقرت:آئ[، ألخيش متأوا 
أوهوالقرآن وهو اللك به حاء الذي الخق الحديث هد.ا بالحق4، والقمعود 

الحقحاءه ءحتى تقول التي البخاري رواية التف،،عير ا هنّ ؤيؤيد الله رسول بأنه البشارة 

السأُى.فجاءه حرا، غار 4 وهو 

.٤ ، سابق مصدر )ا(تاريحالطبرتيا، 

غار_ق وهو الحق فجاه حتى  ٩٦ت ٦٥التفسير كتاب ومقن 'آص'ا'ا : ١ الوحي بدء كتاب الباري فتح )٢( 
الروايات(.هال.ه ضوء •4، تفهمه أن ينبغي الطبري )فرواية الملك، فجاه ء حرا 



ثثثثثثثثثثث^:ثثثثثتأتتثثثتتثثثثثتئممثثثثثثثثتتأتث؛ثوثأثثهج ائته إلى والدعوت الإسلأست الثمافم 
منوحى لأنه حقا وسمى » وقال: ، الخق« الأمر أى الحق( حاءه )حتى حجر؛ ابن قال 

الإهت،ُال«'م
ألفاظهالأن نفسه العني على حملها بمكن )ج( الفقرة أن هي الرابعة شبه،ته و٠ 
والديوتعار، سبحانه الله هو أتاني فاعل أن يض ت فقال أتاني، رثم ت فقط تقول 
إرواحد سياق وهو عائشة حديث قسم أنه للعبارة المستكره التاؤيل هدا على حمله 

ا.الأحرى١ عن مستقلة رواية منها فقرة كل عد ثم فقرات 
فإذاالسابقة الفقرة _قت )أتاه( فاعل هو رأتاني( فاعل وان واحد السياق أن والحق 

سقفليس وإذن الله إنه قلنا واط سايرنا وإذا الملك، إنه قلنا الميحيح بالفهم اسنمسطضنا 
اليكاتب.بها سعلق حديدة شبهة الفقرة هده 

العلميالمنهج إن العلمي، المنهج عن للبعد عجيب مثال فهي الخامسة شبهته ما أ٠ 
أيسحهافيختار فيها ينظر ثم بموضوعه الخاصة النوايات الإنسان يجمع أن يقتضي 

يكملالغالب _ق الروايات لأن ذلك أمكنه ما فيها حاء ما بين يجمع ثم ، ومتنا سندأ 
منهاواحدة كل تعطيه مما أكمل صورة بينها يجمع الدي وتعظي ، بعضا بعضها 
هوىيوافق حتى الحق يحرفا أن مقحيده بل الحق، مقصمده يكون لا الدي أما ، منفردة 

يراهما منها وتتخمر المختلفة ت ، هدا من شيئا يفعل لا فانه ، فممه ني 

ابنؤيدع الطبؤي من يأخذ فمرة ، مضطربا أمره يكون وليلك ، هواه موافقة إر أقرب 
يختاروثالثة ، يديه بثن وهو الطبري ؤيدع البخاري من يأخذ وأخرى والبخاري، هشام 

الوحيبدء مسالة يناقش لضي فهو واط فعل وهكذا ، أخرى ؤيترك رواية البخاري من 
لمبأنها تمتاز الزهري روايات بأن ذلك، وعلل هشام، ابن وترك الطبري بروايات أخذ 
تجمعؤإنما سلسا سياقا لتعطي هشام ابن روايات كتابة أعيدت كما كتابتها تعد 

الزهريإل وصلت كما أولية مميادر من قطعا 
_قذكر لا لأنه الطبري _ق الض الزهري روايات اختار إنما أنه يبدو فيما والحقيقة 

والتيوغيره البخاري صحيح -ق التي رواياته ترك أنه ذلك على والدليل للملك، أولما 
أبيعن الزهري عير عن رواه حديثا أخذ البخاري ذهبا عندما ثم المللئا، ذكر فيها 

.،ص١مصدرسابق، الباري. )ا(فتح 
ص*أ.بمكة، محمد )٢( 

نفسه.المصدر ( ٣ر 



بحوص" محاضراته ~ مقالاته - سيرته جعمرقيح!دديسا ثثثثةةتثثتث؛و^زإ؛ثثثثةثثثتة؛ة؛ثة؛؛؛ث؛؛ث؛؛ث 
جابر،عن سلمة 1بوإ عن اوزه_رى عن بسنده رواها كثيرة أحاديث وترك جابر عن سلمة 

إذأمشى أنا رربينا يمولت حديث فمنها الملك ذكر فيها هناك الزهري أحاديث لأن وذلك 
علىجالس ء بحرا جاءني الدي الملك فإذا بصرى فرفعت الميماء من صّوتا سمعت 

و١لأر۵سااالممماء بثن لكرسي 
بلشيخه أو هو إما ~ ترجمته أساء الملك ذكر فيه ليس الدي الحديث هدا وحتى 

 cDالحاليثترجم فقد لغرضه موافقة أطثر فجعله ~ عنه الحديث أحد الدى اا
كالأتى:

looked all around but could see no one,  آheard a voice calling me, and!
then I looked above iny head and there he was sitting upon the throne٠٢.ر

نخلمرتثم أرأحدا فلم حولى فنفنرت يناديني صوتا _، jL4_nهى* الترجمة هده وترجمة 
العرش((،على جالس هنالك هو فإذا رأسي فوق 

وبالرجوع ٧٤الرقم  ٦٥الكتاب البخاري هو الحديث ل|دا إياه يعطينا الذي والمرجع 
رسولحدثنا الرقم: هذا ونحيت الكتاب هدا _ق الأتية الأحاديث تحد الباري فتح إلى 
يميتيعن فنفلرت فنوديت هيطت جواري قضيت فلما بحراء )جاؤرت قال: فمح؛لم الله 
راسيفرضت ارشيئا فلم حلفي ونظرت أرشيثا فلم شمالي عن ونظرت ارشيئا فلم 

أ.شيئا(ر 
فاستيطنتهيطت جواري قضيت فلما حراء -فن )جاورت هج: الله رسول قال 
علىجالس هو فإذا شمالي وعن يبميتي وعن وخلفي أمامي فنظرت فنوديت، الوادي 
والآرض(.السماء بين عرش 
الملكذد^ر ورد د^ليهما وه آحر له حديث ثم آنفا نقلته الذي الرهري حديث ثم 

جالسهناك هو ارفاذا قوله: هو فيها تحريف أهم ولكن دقيقة، ليست طلها فترجمته 
تعار:قوله إر أقرب جعله وبذلك معهودا معرفا عرشا العرش فجعل العرش(( على 

بالتفكير،عرش( )على تقول؛ الرواية بينما ءا، آسثوئه آلعزش عل 
السماءبين يكون لا تعال الله وعرش والأرص*( السماء ®بين بأنه العرش وتنميق 

٤.، )١( الوحي بدء كتاب )ا(فتحالياري، 

ص*آ٤.بمكة، محمد ر٢( 

.٤٩٢٤الوحي)ه1(، بد، كتاب الباري، فتح )٣( 



litiiiiiitti:ثثثوإإإث!إإإثثثثثثئتثثثث!؛ثثثثأثثثثممث؛ثتثثو؛إآ افه إلى التما،دت 
هذهث ذكر الذي والعرش وسماواته. أرضه وخارج مخلوقاته أعظم هو وإنما والأرض 

الروايات.من غيرها ف الذكور الكرسي هو الرواية 
أنعلى الاصرار هذا كل الستشرق الكاتب أصر لماذا الأن القارئ يتساءل وقئ 
الرد Arأطلت ولماذا تعالى الله كان الوحي بدء 4، رآه الأي أن أولا فهم محمدا 

الأن.سترى عليه 

محمدتفسير هو ذيكره ما ييكون أن جدا المعكن من كان إذا إنه الكاتب مول 

أيه:مع يتناقض التفسير هدا وأن الأخير تفسرء يكون أن يمكن لا فإنه الأول 

١[.٣• ]!_،؛: تنرثآلأبم1ث؛4 
رمراضان إنما محمد رأه ما أن هو آخر تفسيرا تحتمل النجم سورة إن يقول ثم 

Atتنطبق لا ، ١٨لالنجم•• آدكأركاه نبه ءايتت من رائ عبارة لأن وحلاله الله لعظمة 
ربماالتي ١؛ ١ زاكاه نا ألقواد كدب الأية وأن لله مباشرة رويا على العادة 

رأتبينما أنه أى النظرية؛ لمذه آخر بتحلور توحي ~ وائد يزعم هكذا مؤخرا" أصيفت 
أنهرآه ما أولا فسر فد محمد كان فإذا المرموز. رأى القلب فإن والرمز الأية العينان 

فإنهالصواب، عبن يكن لم هذا تفسيره أن من الرغم على يعنى فهذا لله مباشرة رويا 
لمالقلب #أن الأية: نترحم أن إذن الأفضل من كان ربما خحلمأ يضن لم جوهره _قن 

يجعلهاوهزا لجبريل الرؤيا بأن القول نتجنب الطريقة بهذه الرجل(( رأه لما بالنسة يخطئ 
ربهير لم محمدا بأن التقليدي الامحلامي الرأي مناقضة ونتجنب غيرتاريخدة 

غيرروية يجعلها هزا لأن ، Ji_>رأى محماّ.ا إن يقول أن إذن يريد لا فالكاتب 
ألمحسميا؟ أمرا كان ما إلا الت١ريخ من يعد لا واتي أن أيعني ؟ هذا يعنى ماذا تاييغية، 

واملأن الواقع الأن؟ ح،دث الزى فما مائيا؟ ولمعس مؤمن أنه منهجه سان _مح لما ممل 
برداءملتحف وهو إلا وينتقيه الأسلأم عن يتحدث لا المأأتتركثن من غيره د^اط^ثير 
والمادية.العامانية 

:Aبعدا اكثر فهذا الله هو محمد رآه ما يكون أن اختار إذن فلماذا تقول فو •ث■" 
اللهمن وحى القرآن أن  Atالتشكيك هو جوهري لمعبب اختاره وأقول العلماني؟ نفلر 

منها:وسائل بعدة وذلك 

.صم١٤بمكة محمع، ( ١] 



بحرص- -ساشراتع سالأتم - سرتد إدريس؛ حعترثيخ وثتثث:إإإإإووقإممممإأ؛ثثثثثثإثثثثثثثئثئ 
كانفإذا الدنيا الحياه هده ف عيانا يرى لا تعال الله أن يفهم عاقل كل أن اولأة 

والخيال.والوهم البوسة قبيل من رؤياه يجعل فهدا الله كان رآء ما أن، ظن قد محمد 
يقولثم الله رأى إنه أولا يقول فهو كلامه  'إمساضسا يكون محمدا أن ثانيا؛ 

١[. ٠٢الأيضنه نترعكه أحيرا 
ماTلئواد كدب ^ما ١^ باصافة عنه اعتدار خطأه حفل لا عندما معمدا أن ثالثا؛ 

ا>ا.ز1ئهلاكجم:

الكتابأهل من ذلك تعلم ؤإنما يرى لا الله أن يعرف يضن لم محمدا أن ت رابعا 
ا.جبريلُ رأى إنه وقال غيررأيه وليلك بعد فيما 

ولماذا؟حراء إلى محمد ذهب هل 

قديكون أن الحتمل عير من ليس ءانه واط؛ يقول فعلا؟ حراء إر الرسول ذهب هل 

iUحسناذهب. 

القدرةيملشون لا للدين مكة حر لتفادى طريقة هده لكانت ربما يقول ذهب؟ ولماذا 

ذلك:يلى الذي المطر ■4 يقول ئم الحلائفل إل الذهب على 

النصعرانىاليهودي الأثر عليه يدل أن يمكن واستحسانها العزلة إل الحاجة ءان 
*.قصدرةُ شححيية تجربة نتيجة يكون أن أو ~ الرهبان مثل ك~ 

عنالحديث إل ينتقل واط فإن يرجح المتبابمثن الدافعتي هدين أى لنا أن وقبل 
فحسمب.شدكود^ا لمشر ؤإنما حهيقة إل لمصل للكتب لا لأنه وذلك التحنث، موصؤع 

كانإنما أنه على يدله الرسول سيرة من يعلم ما وكل أمامه الض المعاير كل إن 
هقرJش به تحننه مما طان بحراء للعبادة الانقطاع من النؤع هدا وأن للعبادة، يدهب 

نفسهواط يكلف لم ولماذا للحر؟ تفاديا الذهاب احتمال لدكر الداعي فما الجاهلية، 

نصيهيسأل لم ولماذا ؟ لا أم مذ^ة عن،سائر هو أمختلف حراء جبل ه الطشس عن بالميزال 

الطائفإلى الوهاب يممتطبون لا الذين للفقراء مصيفا جعله الذي الجبل هذا مساحة عن 

.١ صء دولة ورجل نبيا محمد ( ١ر 

.ص٤٤بمكة محمد )٢( 



^تثثثثثثتت«ثثثثتتثئئإأأأ:؛أئأئهجممثتثثثثث!؛
النيئفعل كما غارأ لنفسها منهم أسرة كل أتتخذ اكيطافون الفقراء هؤلاء يجلس وأين 

جبال؟كلها ومضة بالذات الجبل هذا ولماذا الجبل؟ سحلح على الخيام ينصبون أم 
رؤية•ولا بغيرعلم عواهنه على الكلام يرمى الأسان يجعل القصد سوء ولكنه 

لأئرنتيجة كان العزلة ْللب إن يقول الأسان تجعل التي الشبهة أين بل الدليل واين 
رهباني.نصراني يهودى 

اليم؟يوحى أن قبل يمكرسمد كان فيم 
يقولأن إنه ، هنايقول أن يريد فيما عليهأ يعتمد تاريخية مادة الكاتب يجل لا 

الشنغلؤيته _قن سيساعده مذا لأن نبيا يكون لأن نفسيا متهيئا ضان •٥؛^ محمدا إن 
يريدما بمكس تشهد بل تسعفه لا التانيخين المادة كانت ؤإذا ، بعل فيما لما ستتعرض 

ضانمحمدا أن بد لا الكاتب؛ يقول تساير فروضا وأناتوض أن من إذن عليه فلا 
يتيماوكونه والدينية. الاجتماعية مكة بمشاكل عمره من مبكر وشت منذ واعيا 
أنهافايحتمل الدينية نفلرته أما المجتمع. _قء الموجودة للعلة إدراكا أكثر شك بلا جعله 

أنهلابد ولكن استنارة المطياتي أكثر بثن الموجود الغامض التوصو من نوعا كانت 
بيئتهق الأشياء وضل مكة ث الاصلاح من نوع عن يبحث ذلك إلى بالاضافة كان 

محمدتعمد العقلية الحالة بهذه دينيا. يكون أن بد لا الاصلاح هذا أن لتقترح ستجتْع 
ربماالعيادات بيععس ؤيقوم المية مسيائل ق ليفيكر العزلة عن البحث يبدو فيما 

الذنوبعن للتكفير 

يكونأن الاصلاح لآذ.ا يريد وكان بإصلاح القيام يريد موحدأ كان إذن محمل 
ضادلقي. الأمور. هذه —م ليفطر العزلة عن البعث وتعمد ، التوحيد على مبنيا أى دّينيا 
أننفسه ِق ضامنة رغبة به يبرر سبب عن يبحك كان ا محمل. أن لنا يقول أن واط 

إلاآلخكشب — إلؤلك يلز ان ترجوأ 'تحت وما ؤ يقول؛ والله للتوحيد. يدعو نبيا يكون 
العفليم.الله وصدق [ ٨٦]القميص: رإوغ_اه من رحمة 

الله؟ؤسول أنت ثمحمد قال اتذي من 
عنرؤيت التي القاطع ق - مرات أربع وردت الله رسول أنت عبارة إن الكاتب يقول 
وهجب-ميل هو منها الآ■ءيرتين ه المتحدث )ط( و )د( و )ج( و )ب( الفقرات هي الزهري 

٤.ص٤ بمكة محمد ( ١ ) 



بحوثه~ محاصراته ~ •مالأته سيرته إيدياسأ سيخ جعئر تثمممةم؛ةمةمىً^^إث؛؛؛؛ةث؛ثمثثثثثثةثثثمم؛ثةث! ءؤقإء
أولمعبب أخدن واحدة لحادثة مختكة روايات هده هل هو( ) الثانية وسقت الحق( ) الأول 

مختكةسمات آخر 

نسمهالسياق طيه يدل سهل طيه والجواب ألقاه• الال*ى الموال هدا واط يجيب لا 

فنحيفالرسول مغتكة حوادث ذات واحدة قصة عائشة عن عروة عن يروي شالزهري 
قبلحبئل مع قصته الطور هدا ث رآه ومما الصبح فلق مثل جاءت إلا رريا يرى لا كان 

إلذهب ثم اقرأ...٠ فقال جبميل فجاءه النام ف رأى ما الواقع ق - حدث ثم ا، تق-عُ أن 
حبلحالق من نفسه يلقى أن هم كلما إنه ثم ، ثانية مرة رأى وهنالك خديجة 

الله.رسول وأنت أنا محمل يا وقال جبريل له تبدى 

الوقتهدا _ق، ذتضر أن من آنفا قاله لمكررما ذهب سؤاله ألقى أن بعد 
مابثن ليريط ذهب ثم ، طؤيلة مدة بعد إلا القرآن سقت يذكر لم لأنه مؤيب أمر البشر 

عنتتحدث النحم سورة أن يظن فهو النجم، سورة آيات -قت جاء وما الفقرة)ب( —قن جاء 
الكاتب:يقول كما الأيات سياق ولكن إليه، أوحى من محمد فيها رأى مرة أول 

برزية،مرتبطا يطن لم سبقها الذي الوحي فهدا وإذن وحي، سبقها قد أنه طى رايدل 
القاطعهده بأن كالاعتقاد عاما شيئا يبدو فيما تكون للرؤية العملية فالسجة وإذن 

تلقىقد كّان محمدا أن يفترد؛س وهدا يعلنها. أن محمد من المطلوب وأن الله من رسائل 

وأماجاءته التي للكلمات الحقيقة الطبيعة من متآطدا يكن لم ولكن هدا قيل وحيا 
الوحييتعللب بأن لحمد دعوة الروية نعد أن يمكن أو عنها. بملمئنه جاءه فقل الأن 

،.استحلاثه((ُ طرق عن شيئا طم فد محمد يشون وربما 
LJاليراء؟ا ارايته

ِقخممحالنبي وأن وحى، سبقها قد أنه طى يدل الأيات سياق بأن الكاتب يعترف 
متأكدايطن لم محمدا إن يقول ثم ، فومة من معارضة ولقي ، إليه به أوحي ما أعلن 

.٤ صء نفسه المصدر )١( 

الملكجاءه ثم ام المنث ذلك رأى أنه الزهري عن عقبة بن موسى مغاني ث بدلك مصرحا جاء وقد )٢( 
ابىالبعيسى _UAV —١ ج عيدالواحد مصطفى كثيونمقيق لابن النبوية( )المبرة اليقظة سن 

.٣١٩٦٤-  j^\rMالقاهرة الحلبي 

مره٤.بمكة. محمد )٣( 



ثت؛ثثثثث؛ثثثثثثثث؛ممتتثثثئثممأثثثوجالله إثى واكء>ت الإسلأست اأثقاقت 
اقرأسورة د^لهات بالطبع الكلمات هده ومن إليه- أوحيت الش اليكلمات طبيعة من 

هدهمعاني ق شاكا أو جاهلا النبي كان فهل تقدير، أقل على الدثر وسورة 
وصيفوامنهم عدد معه بها وآمن الله، رسول أنه بها وأعلن للناس؟ بلغها التي الضلمات 

الله؟رسول بأنه 
أينمن هراء من أكثر فهو الوحي لاستدعاء دعوة كانت ربما ا!روية بأن القول وأما 
الرويةوأما صاحبتها؟، التي الكلمات من أم الروية؟ مجرد أمن الدعوة؟ هده جاءت 

هي؟فأين صاحبتها التي الكلمات وأما الوحي، لاستدعاء دعوة تكون فلا وحدها 
يأتلم آخر وح-د، هما أم شيء' ذلك من الايات هده _ق، فليس ؟ النجم سورة آيات أهي 

واط؟المستشرق عرفه إذن فد^يفا للرسول؟ حدنؤ غ ولا قرآن —قذ 

_ق،الضات،_ا ضررها التي  Inducingاستحداثه أو الوحي استدعاء حكاية وأما 
بعل.فيما عنها فسنتحدت، كتبه من مومحمؤع من أكثر 

الله؟رسول أنت، لمحمد قال الذي من سؤالنا؛ إل الأن نرجع 
كاتباأحر.عن أحدها عبارات مسيملأ فهويقول جدأ واضحة واطهنا إجابة 

Extciiorحارجية عبارة تكن لم الله رسول أنت، الكلمات أن المحتمل من 
Locution  تخيليه عبارة حتى تكن لم وربماImaginative Locution  طانت،وإنما

يسمعنفسه تخيل حتى ولا باذنه يميمع لم إنه أى  Intellectual Locutionعقلية عبارة 
هدهكانتا وربما كلمات. غير من جاءه لخطابؤ ميياغة الكلمات هده ولكن 

الحقيقيةالرؤيا عن جدا حرة متأ الصعياغة 

ffّْعندا واط لنا يشرح  jjb  إنفيقول عنه أحدها الذي الكاتب، عن نقلا الميطلمعات
الخارجيةفالعبارات وداخليه خارجية إل تنقسم  Locutionsوالعبارات  Visionsالرؤى 

صورةهي الخارجية الرؤى وكزللئا طبيعي، غير محير من الأذن تسمعها التي هي 
روىالنجم سورة ه فالزوى العادية العي، تراث، ~ كذ.للئ، يبدو شيء أو ~ مادي شيء 

غيرمن مباشرة ستقبل فالأور وعقلية تخيلية إلى تنقسعم الداحلية والروي خارجية. 
خطابفهي الثانية وأما التخيلي. بالحس سهتقبل بأنها القول ويمكن بالأذن الاستعانة 

١اللاخايةُ الرؤى تنقميم ذلك، وبمثل — معينة لغة فبلا ~وعليه كلمات بلا 

.ص٥٤"٦٤بمكة، محمل )١( 

صف٥.)'آ(اأإممدرنقأسه. 



بموثه- ساشراتم - •مالأته - سيرته إدريسأ جسنرشيخ ثثئثئثثأإإثئوكأ؛ءئثممثثثثثثثثثث:إثثثثتثت 
أنفدمتاء الذي واهي جواب حاصل الله؟ رسول أنت لحمد قال الذي من أحرى: مرة 

وأناحبؤيل من ولا الله من ليست إذن فهي الخارج من معمدأ تات لم الكلمات هذء 
انهتخيل كلمات ممورة _قت تأته لم نفسه من جاءت حبن وحتى نفسه. داخل من جاءته 

عنهاالعبرة الكلمات جاءت ثم كلمات، غير من بها أحس فضرة هي ؤإنما سمعها 

لنؤإنه السلمثن، سيجامل إنه كتابه أول ه، الكاتب لنا يقول ذلك ومع بعد، فيها 
محايدامورحا باعتباره يكتب ؤإنه الأساسية، معتقال.اتهم مع يتعارض شيئا يقول 

للمسيائلبالسيبة 

أنالطبيعي •من فيقول: فوب الله رسول عاناه الزى الوحي بطبيعة علما ينئينا ثم 
ذكراهاانقدحتا ربما اليأس. أوقات  'إالأور روياء يتذكر كان معمدا أن نفترض 

علوي،عامل إلى ذللث، فعزا حرجة لحذلات _قن قله عإ 

بتارئ؟أنا ما معنى ما 

ينبني)اقرأ( الللن، قوله عل محمي، بها رد التي أقرأ؟( ما ر عبارة.... الضاتم، يقول 
رواية"توضعه وهذا أتلو(. )أو أقرأ أن أستطيع لا ا  can not read (or recite)ترجمتها 

ما،) j^iهشام ابن -4 التمييز يوضحه أو أ  am not a reader (or reciter)بقارئ أنا ما 
وهذا WJiat shall 1 recite?إلا نعتي أن يمطن لا الثانية فالعبارة أقرا( ماذا ) و أفرأ( 

'.أقرأ(ُ ل)ها الطبيعي الأخيرهوالعني 
غيرمن وتلاوتها كلمات ترديد بها القح،هود أم مكتوب شيء بالقراءة القميود هل 
مكتوب؟شيء نظر؛4 

لنرىأقرأ( ماذا و) أقرأ( ما بثن) الضاتب، قال كما فرق الذي هشام ابن إلى نرجع 
فيهديباج من بنمط نائم وأنا جبريل )فجاءني : ِفق؛' الله رسول قال !..... تقول: روايته 

أقرأ.....(.ما : )قلت، قال: اقرأ فقال كتاب 

أعرفا)لا أفرأ( )ما معنى مكتوب شيء قراءة القمعود أن إذن الرواية من واضح 
اقرأ.فقال: أرسلني ئم الوت أنه ظننت، حتى به فغتنى )قال: اليواية: مع ونميتمر القراءة( 

■٤ يّزا بمكة، محمل. )١( 

ذفسه.الصدر )٢( 



:ثثثث؛ثث1تتتئثتثثثثثثتثثئإثتئثأثثثثثثءممثإئث؛وج!تت!ثثتثثث!؛الله إلى دالدعوة سلاست ١٢١الاماهت 
قالاقرأ. فقال: أرسلني ئم الموت، أنه ظننت حتى به فنتنى قال: أقرأ؟ ماذا قلت قال: 

^^١فمال: بي. صنع ما بمثل لي يعود أن منه اقتداء إلا ذلك أقول ما أقرأ؟ ماذا : فقلت 

٠.ظى.ه(ر ب1تحِربمىالإٍى 

غتهفلما القراءة يعرف لا بأنه أولا للملك، قال الرواية هده بحسب فالرسول 

بمثلله يعد أن منه اقتداء قاله إنما بأنه ةي،لءي ذلك، وصير اقرأ أن تريدني ماذا له قال 
فيهاالقراءء أن ثيل، فلا هشام ابن رواية على الاعتماد يميد واط، كان فإذا به، معنع ما 

ذكرهاالتي الأخرى الرواية هذا ؤيويد ' التلاوة تعنى ولا مكتوب، شيء فراءة تعنى 
تلاوةبمعنى القراءة أعرف لا أنا معناها يكون أن يمكن لا إذ بقارئ( 1نا )ما وهي: 
فيلفإذا ذلك،. يعرف عاهة لسانه _قن ليس إنسان وكل لأنه ، مكتوب، غير شيء 

وانماالقراءة، أعرف لا أنا يقول لا فإنه اتل التلاوة بمعنى القراءة يعرف الذي للأنم،ان 

يد^ونولا تلاوته الراد الثهيء عن استفهام سؤال هنا المموال في،يثكون أتلو؟ ماذا يقول 
التلاوة.على للمقدرة نفيا 

ا con not read orتترجم أن ينبغي أقرأ( رما إن أولا فقال نسه الكاتب، ناقص وقد 

recite  يعني الثاني هدا أن أخيرا قال ثم( أقرأ ماذاWhat shall 1 recite ) المعنيهو
عناستفهاما النهاية ِق وجعلها للقراءة نافية البداية _ق ا( )مفجعل أقرأ( ل)ما 

القراءة.

إنصحيحة، رواية وهى بقارئ( آنا )ما رواية: على استنادا العلماء بعض قال وقد 

أينفي، بقارئ( أنا )ما قوله: أن فالحعحيح يمحثير ابن قال استفهاميه، ليهههت، )ما( 

إنهاقال ومن شامه. أبو الثييخ وقبله النووي رجحه وممن القراءة. يحقمين ممن لست، 
ا.الاثبات فهن تريد لا الباء لأن بعيد فقوله استفهاميه 

العرس٠الترايت، إحياء  ٢٥٣—ص؟٥٢ ١ ج وآحرين الهمشا ممعطمى تحقيق مسام لأبن النبؤية اكيرة )١( 

م.١٩٧١ه-١٢٩١بيروت، 

.ص٣٩٣، ج١ كثير، ٠لابن النبوية المعيرة )٢( 



بحوثي" محاصراته مقالاته سيرته إدهس| جسرسخ ةةتثةةت؛ثةت؛لإن^^^^؛؛؛؛؛؛؛؛؛ثتثتثت؛ث؛؛ة؛ع؛ممت 
المعنىتحاشوا التاخرين الأحاديث رواة أن الموكل من يكون ءيكاد يمول: ثم 

قرأيكن لم محمدا أن الاعتقاد يسند ما فيها يجدوا لكي الكلمات ^٥ الطبيعي 
ا.القرآنء إعجاز على البرهان من هاما جرءأ ذلك ضان وقئ 

لأنه، هدايقول لا واط إن الروايات؟ حرفوا هل الطبيعي؟ العني هذا تحاشوا طيف 
وصله.ضما وصله ما روى أنه للزهري بالنسبة الأقل على يعترف 
عليهوتدل السياق عليه يدل اللي المستقيم المعنى هو هدا إن قالوا أنهم يعنى أم 
أحانهفكيف هدا يفعلوا أن والأحبار الأحاديث لرواة يجير لا واط كان فإذا اللغة؟ 

يقول:والقرآن المتاحرين الرواة اختراع من الرسول بأمية القول يكون طيف ثم لنفسه؟ 

[.٤٨ل١لJندممبوت: ءئْره ولا مزكتنمؤ وتاإبِء من ثتلوأ ؤوماّكتث، 
ذكرهالذي بالعنى الأخذ عدم -ق الحقيقي دافعه عن لنا يكشف الكاتب لكن 

لممحمدا بأن يقول التقليدي الإسلام ءإن آخرث كتاب  'ييقول إذ السلمون؛ العلماء 
لأنهالحديث، الغربي الباحث فيه يرتاب مما الزعم هدا ولكن يكتب. ولا يقرأ يكن 

منكثير كان لقل وبالعكس معجرا كان للقرآن إحراجه بأن الاعتقاد لتأطيد يقال 

يكونأن لابد كمحمد ناجحا تأجرا أن يفترض وليلك ويضتبون، يقرؤون الطيثن 

الفنون((هده من شينا عرف قد 

أمحديثا شرقيا أم طان غربيا ~ للباحث نعم والرقص. الارتياب بثن يخلط واط إن 
أنينبغي الارتياب هدا ولكن لدعواه. تأييدا ححيمه يدعيه ما _قن يرتاب أن — قديما 

قالكما وجده فإن الأمر، -ق للتثبت تدعوه أولى حطوات المنمث الباحث عند يكون 

تأييداعده ذلك غير وجده ؤإن ينكره طان لأمر تأييد فيه كان ولو حتى قبله خحيمه 
هدايؤيد أنه لمجرد زعمه يؤيد مما ححيمه يدعيه ما كل يرفس أن أما هو، لدعواه 

قالما قال إنما بأنه خميمه يتهم كان إذا لأنه منحيف، باحث ينتهجه لا فمسلك الزعم 
دعواك،يضعف قبوله لأن رفضته إنما وأنت الخميم له فسيقول دعواه، يؤيد لأنه 

يؤيدها.لأنه ضده وقيلت 

.ص٦٤بمكة، محمد ( ١ر 

.٤ ص؟٢س دولة، ورجل نبيا محمد )٢( 



♦وو»وثوو»أو>:ت؛تتتثثثثثثئممتثثثثثثثثئثثثثثتتثثثثثثثثثتتث؛وج اممه الى والدعوت الإسلأست 
مدىمن يتثبت أن بإمكانه فكان الناجح التاجر أميه عدم بضرورة افتراضه أما 
منويعلف هدا زمننا إ العالم بلدان بعض الناجحبن-4، التجار حال عن بالسؤال صحته 

ناجعاواحدا تاجرأ الأقل على لأعرف ؤانى فتمحّ الرسول فيه عاش الذي الزمن 
tجيدة ذايكرة ذا لكان ولذ^ن4 اككتابة، ولا القراءة يعرفا دذ^ن لم لبلده بالنسيبة 

يجوزلا فلماذا اليجري عشر الرابع القرن —قت هدا جاز فإذا الحساب٠ على حسنه ومقدرة 

ا!مجرة؟قبل 

كّانفإذا القرآن إعجاز على البرهان من هام جرء فآق؛ٌا محمد أمية إن قوله أما 
لكانأميا محمد يضن لم لو أنه بحيث البرهان مكونات من الأمية أن به يعنى 

قالكما ~ به يعنى كان وإن صحيح، غير فقول ناقصا، القرآن إعجاز على البرهان 
يقول:القرأن أن وذلك، هيحيح. فهو لأعجازه المؤيدة الأدلة من أنه الآحر~ الكتاب _قن 

٦^۶١^^^^٠لازثاب إذا سميبتئ محله ولا كتتحؤ من 3ت1هِء من ثظوأ محت ؤوما 
^^1قال•* وإنما وحيا( ليس القرآن أن لثبت )إذن يقول لا فالقرآن ،، ٤٨لااسكبوتت 

دليلفالأمية بها• يتمممطون شبهة ذلك، —ق، الجاهلون لوجد أي آلمب،ؤلوريه لأزثاب 
أفلاعنه تعال الله قال الذي ~ مثلا ~ التناقض كعدم صJروريا، دليلا وليست مؤيد 

تناسقأن فقؤر كثيرا اختلافا فيه لوجدوا الله عير عند من كان ولو القرآن يتدبرون 
الله.غير عند من أنه على لدل وجد لو الاختلاف لأن ضروري دليل القرأن 

من)أتل هنا )اقرأ( معنى يكون ءقد إنه الكاتب لنا يقول طله هدا وبعد 

شكلإن ويقول أ، ؛ Supcriicituulعلوية بملؤيقة ذاكرة —ق وقع مما أي ذاكرتك( 
عيرومن  Bibleالاتجيل يقرأ لم محمدا بان تجرم يجعلنا القرآن  ١Atلأنجيرية المائة 

،•أخرى®؛ ضتب أي فرأ قد يكون أن المحتمل 
أكثرفهدا لا بالطبع كتاب. اي كتب فهل كتاب أي قرأ قد يضن لم ؤإذا 

الكاتباستفاد ماذا ويكتب؟ يقرأ لكان محمدا أن على الاصرار لماذا إذن ، استبعادا

._U٤بمكة٠ محمد )١( 

٤.ص٠ دولة، ورجل نبيا محمد )٢( 



بحوثه- ءاحاق،راته ~ ته _lV~ سيرته إيدياس> شيخ جعمر ةةةثثثثعثثثةه^^^^^ثثةة؛مةةثثةة؛تةثثثثثثثثثممث 
القراءةيعرفا كان ؤإن محمدا أن كلامه حاصل كان إذا الدعوى هده من 

إليهاقاده التي النتيجة هده أن يري إلا بيميأه، خطه ولا قط كتابا يقرأ لم أنه إلا 
قولاساسه على ورفض أولا، منه فر الدى الأمر ذلك القرآن، إعجاز تؤيد قسرا البحث 

أميا؟كان قمح؛ محمدا إن السلمين 
قرأمحمدا إن قال إذا أنه حظ لا لأنه قسرا بحثه إليها قاده الش الالنتيجق 

الضمابثنف التي المائة تكون بأن القول لرمه القرآن، ضمنها مادة منه واخد الإنجيل 
لأماوأن الإنجيل يقرأ لم بأنه للقول فاضطر كيلك ليسيت أنها عرف ولكنه متطاث، 

عليهحصل قد يكون أن بل لا والنميرانية اليهودية المفاهيم عن معرفة من عليه حصّل 

اليهوديةبالتعاليم مهتما هه؛ محمد يكان إذا لأنه بعيد تفسير وهدا سفاهااا 
هداطل ~ المستسرضن واحوانه واط برغم ~ عنها ينقل جعله اهتماما والتممرانية 

يرعمون،لكما واليكتابة القراءة يعرف وؤتتشان الضريم، القرآن _قت تجده الدي القدر 

القراءةيعرف لم لو إنه نقول أن العقل إر الأقرب إن بنفسه؟ الكتب هذه يقرأ لا فلماذا 
وهوعليه يقروها نصرانيا أو يهوديا عدم لما يتعلمها ولم الكتب، هده ليقرأ لتعلمها 
الرحلوهو به هو لاعتؤف بل .^٥، عن اشتهر كما عنه لاشتهر ذلك فعل ولو يستمع. 

د^تب_قن لما مطابقا القرآن —قت ما إذن ولح—ان واط، بدلك بسلم يكما الأمين الصمادق 

اليهودكتب -ق ذكر له مما الكؤيم القرأن -4، ما طل كان إذا ثم والنحيارى• اليهود 
محمدمعلومات تكون أهلها عن بالؤواية أو مياشرة الكتب تلك من ماحوذا والنممارى 

نوفل.بن كورقة رحل معلومات من أكثر مبعثه قبل حتى والنمعرانية اليهودي عن 
عنشيئا يعرف لا محمدا ان ورقة يقترض ولماذا إليه؟ الكريمة زوجه تاخده إذن فلماذا 

)أومستعرا: هو يتساءل ولماذا قبله؟ للأنبياء حصل وعما لموسى، جاء الدي الناموس 
لنايقول ذلك ومع قومك يحرجك إذ حيا أكون وليتني ورقة: له قال حين هم؟( مخرجي 

ءء

وأنهمبئشر وقت بورقة-هت يتصل لكان ما ع^ثيرا محمدا أن أن الأيسر هنا واط 

عامهااصّفة ذا كثيرا شيما يعلم 

•٤ ص٠ ' دولة ورجل نبيا محمد )١( 

صا0.رمأ(محهّادبمضة، 



ثثثثث؛أثثتث؛اس الى ُاكعءة الإسلأست ^ ٥١٥٥١

ا1وحي؟يتلقى سمد كان كيف 
القرآنبثن يميز كان محمدا أن فيها ييب لا ياؤيغية لحقيقة إنها اJكاJب؛ يقول 

إذاوإننا العتادرم وعيه عن يصدر ما وبثن علوى مصدر هن آتيه أنه يعتقد كان الذي 
،تمامء الواضح بالأمر فليس كيف ءأما يقول؛ ثم بينها• تميز أن بر فلا أمينا ه نعي• كنا 

بهياتيه كلام القرآن أن يقول كان لقد الوضوح. طل واضح الحقيقة والأمر-قز 
وهذاالناس، يقرئه ثم بتسجيله د^تابه يأمر ثم ؤيعيه منه فيسمعه تمار الله عند من 

غيرهمن معه كلام بثن التمييز يستْليع كلامنا إن العادي. كلامه عن مختلف شيء 
كلاملأن أوضح، كان للنبي بالنسبة والأمر المعتاد. كلامه وبثن كتاب ّهت قرأه أو 

ممنبعال.هم جاء ومن معاصريه من النبي غيرّ إن بل البشر، كلام عن مختلف تعار الله 
معانيأن مع هق، الرسول وأحاديث، القرأن واضحا الفرق يرون العربية يحسنون 

•هأج.الرسول من صياغتها لضن تعار الله من وحى الأحاديث، هده 
هذهتفسير أما التمييز. ط؛ يميز ضان محمدا أنها قدمنا ضما الكاف يقول 

لكنهيناهثهه لن فهو مسمائلدينية يتينممن أنه وبما أحو. فشيء فهمها ود^يفية الحقيقة 

ثلاثا:نذلرياJت، هناللث، إن يقول 

اللهكلام وأنه علوى، محسور من طله القرآن أن يعتقدون التقليد.يون فالم،،يلمون 
مخلوق.غير 

محمديميزه كان الذي التمييز الاعتبار —ج يأحذ أن أراد ما إذا ~ الغربي والعلماني 
الواعي.عقله حان،—، غير محمد شخصية من حانم، عن صادر القرآن أن ~يرى 

أنبحيثذ محمل. شخميية بوساطة صادر لضن إلمى عمل القران أن الثالث، والرأي 
فيماهو الأحير وهذا بسمرلته. إر أساسية بصفة عزوها يمد^ن القرأن ملامح بعحص 

القرآن._قت للأية حقيقة بوحود يسملمون الذين النصارى يبدورأي 
_قنيتحديث، وهو دينية م،،،اثل لأنها الأراء هدت، لكل بالنسيبة محابو إنه يقول ثم 

حقمن أن يرى لضنه الدينية. القمعايا ه الخوض يريد ولا مزرحا باعتباره هذا كتابه 

بدت،كينا محمل،. وعى -4ن ٥^١٥ الوحي تجربة صورة بتحديد يعني أن هذا بعد الورخ 

متماعرمجموع وهى  Consciousnessكلمة بمعنى انم.يث، التعبير 4 تستعمل روعي( كلمة ( ١] 
وافضاره.راوالجماعة( التهخص 



بحوص- ساشراتع - سالاص - ّيرص ادهس■ حسرشيخ ووثإ»إإووثث»لأئا»إإووثثثو؛»ث»ثثثثإإثثتثثثت أتنئا؛
منكان وإن محمد، بوعي تتعلق كانت وإن وقائع فهده وصفها. وكيف له، 

الأمور^،؛!٥ السابق بتصوره تلون قد إياها وصنه أن الحتمل 
الوحيبكمية التعلقة اوتاروأحية الوقائع هو الكلام ط! الكاف يهم فالأى 

~رجل وهو التجربة• هذه حاض الذي الرحل بالطبع هو الحقائق هذه ومصدر ى الحمل 
إلىنستمع أن إلا علينا فما معرفتها أردنا فإذا ؤإذن أمثن. صادق — واط اعتراف حس،_، 
الحتملمن أنه هي تشكيضيه، عبارة ~ ضعادته — يضيف، واط لضن إياها. وصف، 

إياهاوصفه ث ناثر ربما بل ، موضوعياوصفا لتجربته محمد وصف يكون إلا 

عرفقد محمدا أن بالطلبع هو هنا الأفترايس أمور؟ أي الأمور. لأد.ه السابقّة بتصوراته 
ألاإذن المحتمل فمن والنصارى اليهوي. من الوحي" بينها ~ومن الدين مسائل من الكثير 

،.يحد)أن ينبغي أنه السابمة معرفته يحيسمف نميوره ما بل هو، له حصمل ما لنا يصث، 
موضوعه.مناقشة _ق يبدأ التحد.ير هذا حذرنا أن بعد 

إنماوهو استييائيا أمرا باعتبارها النجم سورة _قن المويسوفة الرؤى أولا فيستيعد 
ال.احليةوالعبارات الرؤى مصمللمحات لنا يشرح ثم المعتاد، الأمر عن يبعث 

قدمناهاأن سبق والتي  A. Poulainباولين الضاتب، عن أخذها التي و"الغارحية" 
الأتانؤ نفلر بعل إليه وصل ما وحلاصة موضوعة صل،_، ث ي،_حل ثم للقارئ، 

يمطن Bellبل شيخة وآراء باولثن بنفلرية استعانة وبعد بالوحي المتعلقة والأحاديث، 
فيها؛مناقأثأّته لتألأء،هل التالمة الفقرات ,محذ وضعها

شفاهيا.ححلمابا يكون لا قد الوحي أن )أ( 
•الروح عمل من، الوحي( ا هن• مثلر يعد ضان الملكية الفترة طيلة أنه )ب،( 

يبدو.فيما متاحرا كان رسالة يحمل ملك، عن الحديثح وأن )ح( 
إليه•نز,ل لما الرسول لسماع الملضي، العهل. ذضر_قت لا وأنه )د( 

محمدقاد_، إل بالرسالة يأتي كان الروح أن نتصور إذن نسنمليع وأننا )ه( 
المخاطبة.عيرطؤيق 

العقليا وربما داخليا تعبيرأ ري_، بلا يكون الوحم، من النوع هذا وأن )و( 
العقلية.الروية حتى ولا روية بأية مصمحوبا يكن إنه تخيليا 

._xoبماكة، محمد ( ١) 



ثأأئ!إ!!أث!؛اس؛ثث؛أ::؛تث؛؛ثثثتثثثثثثثتتتتثأثثثأتثثثثثثثثثث؛؛تقها إني ُاكعوت الإسلأست الثقاضت 
لجانبوصفا لا التجرا لتصيير ذذال،رية يبدو فيما كان الروم ذكر وأن )ز( 

منها.

الوحيحالات من حالة فغن؛ البى بها وصض التي الجرس صلميلة سماع وأن )ح( 
تحلألمة.تجربة شك بلا هى 

كانالرسول بأن القاتل الرأي ااتبLJوا الدين هم التاحرين الساما؛ن العلماء وأن )ط( 
تنبهواالغربيثن العلماء لكن البداية. مند الميادة الوحي طريقة كانت هده أن و، 

والسنهالقرآن ف مما ضميرا وأن المدني، المهد  4rإلا يذكر لم جميل اسم أن إل 
مقنحدث ما يفسر الإسلامي الرأي هدا وأن الشائع، الإسلامي الرأي هدا مع يتناقضن 

عنهاء.حرة متأ بمفاهيم الأول الفترة 

المدليالهد ث اشمتادة الطريقة هي هده كانت ربما وأنه )ى( 

تخيليةبرزية شك بلا مصمحوبا تحيليا تعبيرا الوحي ييكون أن الحالة هده _مح والمصرهس 

تخيلية.بأنها توحي رحل صورة ث وعبارة لجدرJل عقلية أو 
كانأنه أو هديانا كانيت وعباراته محمد رزى إن يقال أن الجهل من وأنه )ك( 

لممرقهامعيارا ليس عقلية~ أم داحلية أم ■""حارجية والميارات الرؤى كون وأن ممعروعا 
وميحتها.

ذلكبعد تعلم لطن محمدا يفاحئ البداية _ق كان الوحي أن المحتمل من وأنه رل( 
تلاوتهأثناء يتسمع ضّان ربما السبب؟ لمدا الدثار يضع ك-ان هل بها• يسمتجليه طريقة 
يشعرضان سياق _مح المقوية الأيات لاكتساب طريقة هده كانت وربما للقرآن المتأنية 

كانتأنه الموطد من يبدو لضن ، يقينا معروفة غير المسألة هده تفاصيل ناقص. أنه 

الحيحيحةالصيغة اكتشاف ~ له بالسيبة — يعنى ا وهذ.القرآن لتصحيح طريقة لمحمد 

لمحمدط.انت إذا ما مسألة فإن طل وعلى محيايبة• غير أو ناقصة صيينة ._مح إليه أوحى لما 

ذلك(غير أو الداني المناطيسي التنؤيم أو )بالتسمع الوعي تجربة بها بستجلب طريقة 
صّحتهاعلى اللاهوت عالم حضم 

—٨٥.بمكة.حمد ما 



بحوتم- •حاصراو4 — محقالأتم — سيرته ا.دويصل جسرشيح صمةةةه^^^اةةة؛ت؛؛؛كةثثثممةثثثثثمثثثث 
وترقيمها:ترتيبها حسب الدعاوى هذه نطق طى فبما 

الوحيأصل لأن صمحيح، كلمات بغير يكون قد الوحي إن الفقرة هده ه قوله رأ( 
إل3؛^؛، تعالي* قوله ة كما بغيركلخات يكون قد وهدا الحمى الأعلام هو 

وعش؛اهنكرة نيغوأ أن إلفم ^٥٢^ يحيى؛ النبي عن تعال وقوله ، ٨٨؛ ٠٣١١آمحوه 
اللهألقاه سواء بكلمات، وحي فإنه القرآن وأما وأومأ. أشار أي [، ١١لمؤيم: 
يكلأمييلنه ملعكا أرسل أو حجاب، وراء من به كلمه أو مباشرة نبيه قالب —قذ تعار 

الهدا فضل رحل صورة _قن جاء أو الحقيقية صورته على الملك هذا جاء وسواء ربه* 
قد Bellبل شيخة إن لنا يقول واط لكن بالكلمات. الوحي مع شرعا ولا لغة لا يتناف 

الأحراء_قت — تعني تضن لم وحي كلمة بأن منها وحرج وحي كلمة استعمالات درس 
الاقتراحتعني كانت وإنما وحي، لنص شفهيا بلاغا ~ حال أيه على القرآن من الأول 

نقولأن ستطيع ترتيب بحسب الأولية هنا الأول، ) ب المقحيود الأمام أو الإيعاز أو 
تدلإما فإنها هآق؛لم الرسول شان -هت الوحي كلمة اسعملت حيثما إنه قاطعة بحسفة 

معيتناقض ما فيها يكون أولا كلاما، كان الوحي أن على السياق من أو صراحة 
والمدينة.المكية الأيات ذلك -ه، يستوي المعنى هدا 

المكية:المؤر بعض من ذلك على امئله ؤاليك 

٣[.لووسف: ^Jيءانيم نثدا إليك اوحنتآ بنا أكنس الحيي ئقصعتك ؤفس 
ليهيذبن ولن لكلننه لاءل ذبلك ًكئاب بن للْك نآأدمى 

^٢٧راسف: فتخداه 
بلاوهو أيدينا بثن الذي القرآن هذا هو ايرميول إر أوحى ما أن تقول الأول فالأية 

وهلإليه، أوحى ما يتلو أن خه الرممول تأمر فمحي صراحة أكثر الثانية والأية 
منإلا الكتاب يكون وهل كتابا أوحى الذي هدا ؤيسبمى الكلمات؟ إلا يتلى 

لكلماتتبديل غير من هده تلاوته تكون أن ههاب الرسول من تنمللب ثم كلمات؟ 
علىيدل القرآن أن -هن هدا بعد يشك فهل كثير صدا مثل المكية الأيات و-هن الكتاب 

)كلاما(؟ضان الرسول إر أوحى ما أن 



وثتتثثتممممثثث1ثهآهاثثثثتث1ثثثث؛
هوقبل من بينا كما الروح هدا ولكن صحيح الفقرة 4، قاله ما رب( 

والدنية.الكية الفترتم _ق بالوص ياتي كان الذي وهو 
سورةقبل ونزلت مكية وهي التضؤير سورة ِق نقرأ قنعن صحيح غير هذا رح( 

أمحمإ*طاِإئدم نهم؛. آلمي وى يتحد محق وى مم. وسول لفول، النجم؛ 
اللك.هو هنا الذكور الضريم فالرسول ( -١٢٢ ٩ لاككوير; ينجثوزه ض\جأؤ نا وق 

مقذلا فإك الرسول حق 4، تسمع لم فإنها سمع كلمة هنا يعني كان إذا رد( 
-هتموجود فإنه مقتضاها يعنى د^ان إذا أما المدنية. السور _وت ولا المنية المور 

علهئاإن يبت لتعجل بنائك ببث تحرك ^لأ • مكية وهم، القيمة سورة -هت ل تعا قال 

ا-وا[.ا-Pإنغتثاتياثذهلاكاْة؛فإداراثةقاتخي؛ا;؛اتى حمفتويتاثث0 
لرسولهوجل عر الله من تعليم )أهدا الآياتت هده تفسير كثير-هن ابن الحافظ قال 

4ناللمك ويسابق أخذه إل يبادر كان فانه الللف. من الوحي تكيه كيفية 4ت 

أنله وتطفل له، سعضع أن — بالوحي الملك حاءه إذا — وحل عز اش فأمره قراءته، 
رءؤيفله يبينه وأن إليه' ألقاه الذي الوجه على لأدائه ييأ،دره وأن مهدره، 4، يجمعه 

قال؛كما بالقرآن أي ه يم بمحل بماتلف يم محنك ^لأ قال: ويذا ؤيوممه.... 

قال:ثم ١(، ١ ٤ أْله: علماه نذق رن وئل ؤ->نة إلنتد يقص أن تل بن بألقز؛ان مجل 
تلاهفإذا أي ^١^ ؤدإِذا تقرأه: ؤزاذنههأي مهدرك: •4 أي ؤئز»اده4 خمعه غتتا ؤ\0* 

أقراككما اقرأه ثم له فاستمع أي لز»ائةه >ؤ3اتغ وحل: عز الل، عن اللك، عليك 
القول.هدا خطأ سبق فيما بينا )هف( 

إنهوالتحريفات. المحاولات تلك كل من إليه الوصول واط يحيد الذي هو هذا رو، 
ثسءهو وإنما ملك بوساطة أو الله من لمحمد أتى يكلأما ليس القرآن إن يقول أن يؤيد 
ألقىكما الدعوى بهده يلقى أن بإمكانه كان وقد وعقله. وتهLكيره نفسه من نابع 

المذكورة.الايات وفسر عند العفليم القرآن تفسير ( ١ ] 
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ولكنالكريم. القران على اعتماد أو فه الرسول لحياة دراسة غير من غيهمء بها 
وهيهات.عوى الو هذه لتأييل نفسه القرآن على يعتمد أن يميد أنه النريب 

لاسمذكر لا أنه أساس على لج؛ريل ذكر فيها التي الأحاديث واط أنضر )ز( 
إنلنا يقول الأن ولكنه الؤوح. هو فيه يذكر الذي وإنما الضى، لقرآن اؤ 

مالنا تل ولم منها* جرء لا التجربة لتفسير نذلرية بأنه انعلباع يعحلي ١لروح ذكر 
هذهصاحب هو من ثم الأمبمن، اليوح به نزل يقول والقرآن الانحلباع هذا سبب 

إنهيعتقدها؟الشقالواط إذنفاينأمانته الرسول؟ أهو ١لنذلرية 

أنهله حدث ما يفسر ئم رآه أنه له يخيل ولا ملكا يرى لا من أمينا يكون كيفا 
الناسإلى يذهب، ثم ملك،، فعل من يكون أن بد لا أنه علح، له حدث ما يفسر ئم رآه، 

صادقاوهويعتقد ذللئ، فعل إنه لنايقول أم ملكاهو■٥؛>^،• بالفعل رأى إنه يم ويقول 

تخيلاتكون وإنما الوحي لتفسيير نفلؤية تكون لا االلل^، قروية إذن مللئ،، رأى أنه 
الفقرة.هزه التخيلّه، حتى ينفى ولكنه 

هشامبن الحارث أن المومناrن أم عاثثّة عن البخاري حدين، هنا ذكر )ح( 
اللهرسول فقال الوحي؟ يأتيك ضيف، الله رسول يا فقال: هقي الله رسول سأل راقئ 

عنهوعست، وقئ عتى فيفصم وهواشدءعلي الجرس صلمملة مثل يأتيني )أحيانا ِقق؛ا: 
:عاتثية قالت، يقول(، ما فأعي فيكلمتي رحلا الللئ، لي يتمثل وأحيانا قال، ما 

ليتفحيل.حيينه ؤإن عنه فيفصّم ١^؛ الشديد اليوم غ الوحي، عليه ينرل رأيته )ولقد 
عرقا('".

ونقول:

الأيات_قن نفسه ححمر ولذلك، الكية الفترة الوحي عن يتحدث واهل، إن أولا؛ 
الفترة_قن الوحي نمش، الش، بالأحاديث، ياحذ ولم ءبل، المدنية يالأيات ياحذ ولم المكية 
وهوهشام بن الحارث بحديث، يستدل الأن ولكنه اسم صكر لأنها المكية 

لحملاة١ أفضل صّاحبها على، المدنية الفترة نهاية فرب أي الفتح يوم أسلم جليل صحابي 
والمهلأمء.

)٢(.رقم ١لح١يثا الوحي، بدء كتاب، الباري، فتح ( ١ت 



^^^ممئصثثثصممءمموهآهإثثثثثثثث1تثأاهت1هتاملآسلأسواسمجإشاس 
كانالبداية —قن إنه يقل ولم ، كدا وأحيانا كدا أحيانا يقول الحديث إن وثانيا؛ 

رحلا.يتمثل اللك صار ثم الجرس، ميكيلة مثل 
كانكيف يقل ونم يأتيك( )طيف الضارع: بصيغة سأل هه الحارث إن ثالثا: 

وقتحتى الوحي بها يأتي كان التي الطؤيقة هو إذن الذكور فالوصف يأتيك، 
والمدني•المكي العهدين وهويشمل السؤال 

يصمهالدي إن بل الملك، وحوي مع نتنا—قت لا الجرس L_1|،،3^ مثل صورة إن رابعا؛ 

صلإليه وحيه يكون فأ.ءياذا الوحي، الملك، بها يأتيه التي الحالات، هو الرسمول 
الللوحي مقد،مة الم،اصا1ة د^ان وربما ، عادياد^لأما يد^لمه وأحيانا الجرس صلصلة 

نقول؛ما تؤيد نفهممه البخاري ث أحرى بيواية الحديث، هذا حاء وقد م،وره. من هيورة 

الجرس....صلميلة مثل احيانا اللك،، يأتيتي ذللئ، )ضل قال: الوحي؟ يأتيلئ، ضيف )....... 
لآ4ثلليالأك،احيااط؛ؤ.ؤ(ر''.

نحوهاؤيجيدون سليقة، العربية يتكلمون الدين المسلمون العلماء يا )ط( 

ؤيتدبرون، مساء صباح ؤيرددونه قلب، خلهر عن القرآن ؤيحففلون وبلاعتها، وصرفها 

الأحاديثآلافا ؤيحففلون تعالى، الله د^لأم أنها مؤمنتن ويعذله،ونها ود^اماته آياته 
القرآن،بعد ثانيا وحيا باعتبارها ؤيجلونها الأه، ء^لأم بها ويفأأأرون ويتدبرونها النبؤية 
ولاواحدة آية لا الأحايين، الأيات من كثيرا يحالف بشيء القول على يجمعون هؤلاء 
يتعلمونالدين المستشرقن الع،ربيين من حفنه هذا؟ يكتشف الدى ومن واحدا. حديثا 

أوبآية أحدهم لمعان يستقيم يكاد ولا بعضهم عن ؤيأحدونها اJضس، من العربية 
أنلو واط شعور يكون ماذا الله؟ عباد على التعالي هذا ما الغرور؟ هذا ما حديث. 

كتبمن جميع إن قالوا دالإثجالهزية الكلام يحسنون لا الذين العرب الأدباء من حماعة 
مابعض يمسرون بالإذجايرية المتحدين وسائر والأمؤيطان الانجليز شضممييرمن عن 
وهصمائده؟مسأارحا،اته  'فتحده مما يكثر مع دساهمر، تفسيسما _محت ء .ط 

تكونأن يمنع الذي فما المدني العهد ف المعتادة الطريقة هي هذه كانت إذا )ى( 
تكونأن روري JL۵المن أنه على الكاتب يصر لماذا المكي؟ العهد طريقة ذاتها همي 

(.٣٢١٥)رض الحديث (، ٥٩)الخلق بدء كتاب ا(اامداورنسه، ت
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إنهحال كل على يقول ولكنه المدني؟ الوحي ْلريتة عن مختلفة المكي الوحي 
تعبيرايكون فإنه ْلريق عن ياتي كان المدني الوحي أن اقتراض على حتى 

كيف؟ذلك، على تدل رجل( معورة )ه عبارة وأن تحيله برؤية محيحوبا تحيليا 

لأنمضلمئ فهو فعل قد ضان إن رحل(؟ رحيال تعني أنها رحل( )صورة من فهم هل 
الرسوليراه رجل بصورة تشكل وإنما الحقيقية صورته هن يأت لم أنه يعني الحديث 

الناس.من الرسول وغير 

تفسيركبخن الحقيقي الفرق ما ولكن ذلك يقال أن الفاضح الجهل لمن إنه نعم )ك( 
.قإلا اختلاف لا ذكرت؟ ضما جاهل إلا به يقول لا الذي التفسير هذا وبثن للوحي 

الألفاظ.

صدقهاعلى دليلا ليس خارجية أم داخلية والرؤى العبارات كون إن قوله أما 

لأنفنعم داخلية ضان إذا بقال أن تفصيله بل إطلاقه. على بميحيح فليس وصحتها 
المصدرنهمع على يعتمد فالأمر خارجية كانت إن وأما أحر• دليل إلى تحتاج صحتها 

فالأمرغيمه ضان ؤإن صدقها. على دليل فهو وتمالى سبعانه الله كان فإذا الخارجي 
الداخلي.أو الذاتي الوحي ضالأمرِئ فيه 

مراتعدة هذه  Inducingاستجلابه أو الوحي استدعاء مسألة الكاتب كؤر )ل( 
غرابةفلا ذاتيا داخليا أمرا الوحي ضان إن لأنه نملريته بالطبع تساير وهي كتبه. _هن 
الكاتبيقول كما الذاتي بالتنويم سواء ويستحدثه يستجلبه يكيف صماحيه يتعلم أن 

بهذهيلقى أن يؤيد لا أنه ذكرت كما الكاتب مشكلة ولكن الوسائل؟ من أو؛غيره 

بلهقب، الرسول سيرة -قن نفلر غير من للوحي المنضرون الملحدون بها يلقي كما التهم 
 jLJ^ بأوهامتمسمك الحقيقية الشواهد أعوزنه فإذا ال،سيرة. هده من شواهد يا يجد أن

لاستجلابوسيلة ))الدثار(( يكون أن إنسان ببال يخطر فكيف ؤإلأ شواهد. وعدها 

الوحي،بعد وحدث واحدة، مرة حدث إنما الروايات تحدقا كما والدثار الوحي، 

كانإذا ثم ذ\دبوه، ئمِ ^^ jl،jTؤنثايا بإلقائه ليأمره بعده الوحي وجاء منه، وخوفا 
بهذهواعيا يكون أن فلابد أخهلماءه ؤيميحح الوحي بها يستجلبا طريقة تعلم قد محمد 

واعياكان وإذا يتعلمها؟ انه يعي لا وهو طليقة الأنميان فضيق،)يتعلم( ؤإلأ ال۵لريقة، 



ث٤ثثثتتثثثث^ستممء1ثإئءءوزها اس إش والدعوت املآسلأست ^ ٥٥٧١
نفسه،هن هو يحدثه ذاتي شيء هو ؤإما خارجيأ أمرا ليس الوحي أن يعلم إذن فهو 

،بهذا•حتى واعيا يكن لم إنه قلنا ؤإذا الله؟ من إنه قوله هت - صادقآ إذن يكون فكيف 
غيرسليما مجنون غير عاقلا أمينا يعده إنسان من الم،ا!وك، هدا مثل واط يفسر فكيف 

طيلةالوهم هذا مثل ِقن ضهدا رجل يعيش كيف أقؤياء. عقلاء رجالا حوله هؤيض 

العقلاءالرجال هؤلاء المدة هده طيلة الوهم هدا هت يتابعه ويكيف ممنة؟ وعسرين ثلاثة 

الأفؤياء؟

 Uات4،ه«دياومصيرالوحي ه
يمكنالجماعي اللاوعي إن بقولنا السؤال هدا على واط إجابة نوجز أن يمكن 

Collective unconscious  النصرانيةأو الإسلام كان سواء ديني وحي طل مصدر هو

أواليهود-ية•
ءإنيقول: رأى وهو  Jungeجونج رأى عمومه ئ، إنه واط لنا يقول الرأي هذا ولشرح 

\وكذلك اليقظة وأحلام النامية الأفراد روى الوعي-4 إلى اللاوعي من ينبثق ما 
الناشطينبوع وهو الحياة، طاقة أو اللبيرو من تاتي كامل لمجتمع الدينية الأساطير 

وهتحاصا شيئا أجزائه أحد ِه اللبيدو يكون الواحد الشخص هن الناس. ضل هن 

كله.البشرى الجنس وبين بينه ثم جماعته أفراد وبين بينه هحتريكأ شيئا الأحر الجزء 
ؤإلىالسرك باللاوعي جونج يسميه الذي هو الآحرين وبين بينه الشترك الجزء هذا 
سئماولا الدينية، المعتقدات الأساطيروطي.لك د^ثيرمن تعزى الشترك اللاوعي هدا 

منكثير •4، توجد التي العذراء و الإلمي الطفل و والقائد البطل مثل شخصيات 
الأديأنا''.

كلماتأن يعني هذا ان واط يقول المحمدي الوحي على العامة اليهلؤية هذ ولتطبيق 
بينالجمع يمكن إنه يقول ثم بها( واعيا يصير أن قبل بمحمو صلة ما )كانت الوحي 

ناحية-4ن الكلمات وضع الملك بأن نقول بأن التقليدية الإسلامية الأراء وبين المسألة هذه 
■وعيه إلى هنا من برزت وأنها اللاوعي يسمى المحمدي الوجود نواحي من 

.١ ٠ ص٩ الحديث، العحير ث الإسلامي الوحي ( ١ ) 

•١ ٠ مناً المصدرنضيه، )٢( 





1ثتتثثثثت11؛ممءوآآا 111^^ثممصص؛ثممإاس إلى وادعون الإسلأست التتاهت 
السع!ال«نهج 

عليهالاه صلى محمد نبوة عن واطل إليها وصل الض للنتائج أمثلة من قدمته فيما لعل 
ليمولكان وما النتائج هده مثل إلى ليصل كان ما أنه على للدلالة يكفي ما وسلم 

ضتبوثنايا ثناياه —ق، وضؤره كتابه به صدر الذي النهج التزم أنه لو قالوا مما كثيرا 

أخرى•
إذن؟حدث الذي فما 

أهمللقارئ أوجز يلي وفيما بنقيضه. والتزم منهجا ادعى الكاتب أن حدث الذي 
العرضهذا أثناء الشواهد بعض له القارئ رأى والذي اتبعه، الذي النهج هذا دعائم 

النبوة.عن لأراثه الجمل 
اس«است1

بفلسفةوقوعه يم،كن لا وما يقع أن يمكن ما على حكمه —ق، الضاتعِا التزم 
الاديةالأجممام لقوان١تي تخضع لا التي الدينية الخلواهر وقوع إمكان تستبعد علمانية 

فمنتعليلاته. بعمى سقت صراحة عليها اعت1مد بل فحمسسا الفلسمة بهذه يلدتزم ولم العيوفة• 
قالصشحة شف _قت بخديجة الزواج قبل ِةءأ النيئ حياة لخص أن بعد أنه ذلك أمثلة 
الورخنْلر وجهة ص الزواج قبل محمد حياة عن الأساسية الحقائق هي أهذه 

العلماني..،.
ذات،إنها يقال أن يمكن التي القصص كبيرهن عدد حال كل على وهناللئ، ... 
العلمانيالزرخ نفتر وجهة ص حقيقية ليست، أنها النتيقن ص يكون ؤيضاد ديتي ْلابع 

تاريخيهُتكون يمكن لا أنها أساس على لجبخميل النبي رزية واستبعل. . الواقعية 
اثماديل:

الصيقة علمانية بفلمخة أحيانا يأخي. بل العامة العلمانية الفلسفة واهل، يد^،تفي ولا 
الشعورنتتمية _قن ادّية الأقتماوالعوامل أثر عن يتتحدث أن س فبعااال١ديين. غلاة إلا بها يقول 

الأثأتركةالمائية لج الحيل أساسها وح،دة بمكة نثمأت، إنه قال أن وبعل. الفردي بالاتجاه 
الأيدولوجياتهوسائر الدين إن الماركسيين فول ص تبمأ أن وبعد القبلي' الانتماء لا 

ءارنبقولت كلامه يختم د^له ^ا بعد الاقتميادية، العوامل على محللقة بصعقة تعنتمد 

بمكة،محمد ( ١) 

)٢(الصّدرشمه،
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هداإر شك وبلا النهاية -هت يعرى م-عاصريه وبعض محمد به يشعر كان الذي التوتر 
لحياتهمءالاقتصادي والأسا،س الواعي الناٌس سلوك بثن التنافر 

اممن،اتباع 

يجدهاالتي التاري٠خية الشواهد بعض تسندها الض القضايا اJكاJب يترك ما كثيرا 
إلااللهم علميا يسوغها ما لها وليس عليها دليل لا مراعم بها ؤيستبدل مصعادره -هن 

مسوغاتله يجد أن فحاول ذلك حظ لا أنه ؤييدو الوحي. صد تحيره تساير لا كونها 

طريقةتوحد لا بأنه ءاعترف يقول: مضى الذ1نون هده بإحدى أتحفنا أن فيعد . علمية 

هدهمثل أساس على السير ولكن فرض مجرد إنه حدث• الذي هو هذا أن على 
٢.الحديثة«ُ العلمية النفلؤية من جزء هو اافروض 

العلميةالقضية أو النظرية أو الفرهس شروط من بأن دحبروننا العلوم فلاسنة ولع~ن 
آحر.رأى على إبطاما إمضانية أو رأى، على صحتها من التثبت بالامضان يكون أن 

ندرىولا دليلا، صحته احتمال أو صحته على يعملينا لا كلاما إنسان لنا يقول أن أما 
شيء._هت العلم من يعد لا كلامه فإن بطلانه أو هيحته تثبت طيفا 

وبما4تهير:اتهسلمين علهاء هي انقشن عدم 
تكادلا عليه والشواهد الإسلام عن كتاباته طل ش واط سار النهج هدا على 

التمريحضبحسيغة عليها أجمعوا حتى أو ذط-روها الض الحقائق يورد فهو تحميى• 

الفإنه ذلك فيها كان إن وأما غرصا. يخدم ما إنكارها .هن يجد لم إن والتشكيك، 

لقلنااكنيا علماء طل سق لواط مملردا منهجا هدا كان ولو وردها. انكارها .هن يتمدد 

تماماذللثا بعكس بلاده علماء بعامل أنه النسف لكن مخطئا• كان ؤإن منصما إنه 

بعضؤإليك لدلك. اضطر إن مخالفتهم عن ؤيعتدر مم الشديد احترامه يظهر فهو 

ذكرت:ما على الشواهد 

يكونيكاد الذي الرأي على مقبولة اعتراضات توجد *لا اقرأن سورة عن يقول 
بها•.أوحى سورة أول هى هذء أن وهو الميبن العلماء بثن عليه مجمعا 

٢.ص٠ بمكة، محهد ( ١ر 

ص٨١.الحديث، العالم هت - الحمدى الوحي )٢( 



اللهإلى ُاودعوة 

ماؤإر الأحاديث عليه تجمع ما إر اااس؛دادأ والرسالة النبوة الن-رق؛ثن عن ؤيقول 
منالملوؤين هذين بثن فرق هنالك كان انه نفترض أن يمكن الأمر ْلبيعة ترجعه 

تقريبا،صحيحة عدة تذكر التي التواليخ وأن محمد عمل أطوار 
محمدأ،طمانت خديجة إن تقول الش الرواية لرفض يدعو ما هنالك )اوليس 
بآلمنمهؤعل»تّ تعالى: قوله الأول؛ المملر معنى يصرون العادة _ق، أاالسدمون ؤيقول؛ 

يقرألا محمد ضان إذا سئما ولا له وجه لا هدا ولكن القلم( استعمال )علم ٤[: 
ُ.يكتب1ُ ولا 

هداولكن يكتب ولا يقرأ يكن لم محمدا بأن يقول التقليدي •الإسلام ؤيقول 
إنتاجهبأن الاعتقاد ليؤكد قيل إنما لأنه الحديث، الغربى للعالم بالنسية مريب القول 

معجزاأأ؛؛.أمرأ ضان للقرآن 
يدرضهالم معاني يتضمن إن [، ٢٨]١^٠^: عنساه ؤثز،ادا تعار: قوله عن ؤيقول 

عالمالعاممر عالنا  'إكبيرة أهمية دالتا معان ولكنها كاملا إدراكا المسلمون 

الأديانُْ'.بين الاتصال 
ذكرناه.كما تماما مختلفا معهم فالأمر الغربيون العلماء وأما 

الأمثلة:بعض وهذء 
كتاببعلم مؤسف جهل على يدل هذيانا... ضانيت، وكلماته محمد روى بآن •القول 

ُُّ وحكمتهم..؟،  Poulsinبولين أمثال من 
الأّمهل،بالأمر ليسمس، جولونيهر مخالفة •إن 

._Atالحديث، العالم —ق المحمدي الوحي )١( 
صا*ه.)'آ(الصددرشد4، 

صراه.ر'آ(ااامداورص4ه، 

•٤ ٠ ص ، دولة ورجل نبيا محمد ( ٤ ) 

.T0_sالحديث، العالم إ الحمدي الوحي )٥( 
._U0، بماك4 محمد )٦( 

،صم4 المعير )٧( 



بحوص- جسرشيخاعئ،سأسيرتم-سناص-ساقراتم 

علىواعتمد هؤلاء أقوال ترك أن السملمين للعلماء وو|ءم|ره بلاده بعلياء ثقته وبلغت 

مابعض وصفا ؤإن ، _JU بحسب الكليم القرآن سور ترتيب 4، حتى أولئك أقوال 
تفسدرهمانتقد ؤإن والسنة، الكتاب 4ن مما لكثير مخالفا بأنه عليه أجمعوا إنهم قال 

المستشرقن.من اخوانه آراء على اعتمادا ذللث، ضل الضريم، القرآن آيات لبعض 
والهسلبميذ،أاتمب ضاو تعصب 

يدرييعد فلم بعقله التعحس، أحل اسمان إلا به يتفوه لا يقلاما العرب عن واط يقول 
يتصوره.ولا يقوله ما 

ينتقدأن يمكن كان كيفا يتساءل: ئم مكة ف يحرم لم الربا إن لنا يقول فهو )أ( 
الإنسانكان ما النقد؟ من نوع أي المكيون يفهم أن يمكن كان كيفا بل الؤيا؟ 

للضلمأمجرد تصور فيها يكن لم العربية النفنرة لأن خطأ، الريا إن يقول أن ليستطيع 
والصواب

منأمة تصور -ق _j،مفهوم وجود من يتحقق أن الباحث أراد إذا ط!؟ عرفا ضيما 
فيهاوجد فإن لغتهم 4، أولا يبعث أن يقتضيه العلمي المهج فان وجوده، عدم أو الأمم 

الت*بيريةوسائلهم 4، بحث يجد لم ؤإن فبها• صمنا أو صراحة المفهوم هذا على يدل ما 
هدهتممور -i له وجود لا المفهوم هدا إن يقول أن حينئذ له جاز يجده لم فان الأحرى. 

الأمة.

الذيالمفهوم علح، الدالة بالألفاخل مليثة العرب لغة لأن هذا يفعل، لم بالطبع وض.اتينا 
والباطلوالحق والميواب الخaلأ مثل ألفاظ وجود معنى فما ؤإلأ عندهم، وجوده أنكر 

كانالتي الألفاخل من وغيرها والقبيح والحسمن والحلال والحرام والميثة والحسّنة 
الضليم؟القرآن ننول قبل، معانيها ؤيدرضون العرب يستعملها 

المقولاتمن الأمر حقيقة 4، هو العرب، عنى وجوده واط أنكر الذي المفهوم إن ثم 
منقوم لغة منها تخلو أن يمكن لا والتي( البثيري، العقل، عليها الله فطر التي، الأساسية 

ينضرولم والباطل، للحؤ، ااجر.د المفهوم أنكر إنما إن لما يقول الضاتب، لعل البشر. 

النسبي.المفهوم 

.—٦٠١٦)١(١ام4اJرسس4،صإ

.ص١٨بمكة، محمد )٢( 



ممقثقممسئازخ؛ئإثت^iئةثقئثث^اس إش واتدعوة الإسلأس؛ اتثقافم 
الناساستسالأت على الغالبة الصمة هي شرحه الذي بالمعنى النسبية إن فنقول 

غيرنسسةمفاهيم ~ منطقا ~ تتطلب الن،سيية هده ولعكن التمؤيهية. المفاهيم هده لمثل 
حسنو)ب( )ب( لأنه حسن )أ( أن يمول الذي لأن شئت، ما أو مطلمهة او مجردة سمها 

يغيرقد كان ؤإن تعليل، بلا حسن أنه يقول شيء إل يصل أن بد لا وهكدا )ج( لأنه 
التقؤيمى.المنطقي السلم هدا ه منه أعلى شيما اد^تشف إذا بعد فيما رأيه 

هموافقأيكون أن لأبد الحق أن معا من كان فقد للعرب• حدث الذي هو وهذا 
الدينرهتنموا وليلك مم. مخالفا يكون أن الباطل علامات من وأن الأياء عليه لما 

تفكيؤهم.مكونات من هاما جزءا كان الذي المعيار بهذا رفضهم ^يللتن الجديد 
بأساليبالنشد هدا وطرر ، شديداتركيرأ نقده على الكؤيم ^۵ ٠٥١١ركز وليلك 

الحديعدونه كانوا الذي ذلك من أرقى معيار إل بذلك نظرهم فلصت مختتلفة، 
لفهمه،استعدادا عقويم ث ان لولا النقد هذا ليفهموا كانوا ما ولكنهم الأقصى. 

أقولولا )يفهموا( أقول والباطل. للحق عيرنسمي تصمور على يعتمد الاستعداد وهدا 
المعياررضنموا الذي هزلاع حتى ولكن القديم. لرأيه متعصبا قلل بعضهم لأن )يقبلوا( 
وسملمعليه الله صلى الرممول فمشيكلة معناه. فهموا أن بعد ذلك فعلوا إنما الجديد 

أدريولست يقول. لما رفض كانمتا وإنما يقول لما منهم فهم عدم مشكلة تخن لم معهم 
باليات.الربا مسألة الكاتب احتار لماذا 

المكي،العهد طيلة الاجتماعية الحياة تفاصيل ي يدحل لم الإسلام أن فالمعروف 
ولأن، ؤإزالتهاالقديمة الأسص ونقد الجديدة الأسس وضع عهد كان العهد هذا لأن 

يتطرقلم وليلك الجديد. الإطار _ق إلا حقيقي معنى يا يكون لا الجديدة التفاصيل 
المسائلوتفاصيل والزواج واللباس والشراب الملعام مسائل عن للحديث الإسلام 

_قتالعقيدة على ريكز وإنما التعبدي، الثمعاثر تفاصيل ولا بل والسياسية. ادية الاقتص-

الكاتبحفل سوء من ولعل الأخلاق. بمكارم والإستمساك الآحرة بالدار والإيمان الله 
مارسوه.ؤإن حطأ الؤبا أن يعرفون كانوا أنهم على العرب كلام من دليلا نملك أننا 

الكعبةبناء يعيدوا أن أرادوا لما لقؤيش قال عمرو بن وهب أبا أن السيرة  *Atجاء فقد 

.ص١٨بمكة، محمد انفلرت !١( 



بحوله~ محاشراته ~ 4قالأتع ~ سيرته إدريس| جعئرشيخ ؛ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠^^^^؛
ال، طيبا إلا ييسيعكم من بنائها —هت تدخلوا لا ضيش معشر )يا ت ههس' النيئ مبمث قبل 

.٠١الناس(' من أحد مظلمة ولا ، ئيا بيع ولا مهربغي، فيها تدخلوا 
الومغناها الجردة الحقيقة و\ن الغربية التفرقة أن هنا نتذكر أن ؤينبغي ؤيقول )ب( 

يقدرلم ربما ولكن المجردة.... الحقائق معمل. عرف ربما الشرق. ث واضعة توجل. 
أخرى.بعبارة ذلك له يوضح أن طلب ولألك المجردة الحقائق هده مغرى 

ورفاقهواط عن يتحدث الذبى الشرق هدبا أن تحن نتذكر أن ؤينبغي أفول 
الديثتورقال د^ما ~~ هو ؤإنما ~ بالبنان اليه يشار واقعيا شيئا ليس المستشرقون 

الد^بار.عليه ؤيشيب صغارهم عليه __L خيالأم، نسمج من شيء ~ سعيي. الوارد 
تقويمية؟تكلمان فيها ليس وصفية لغات لكلها الشرق أهل لغات أن واطر يعنى هل 

تد^نلم إذا الحياة —قت وظيفتها تودي ولا لغة تكون اللغة لأن عقلا. مستحيل ا هن, 
حتى— يوحد لا بعضهم ؤيقول ~ يمر هذا أن يحدثوننا العلوم فلاسفة إن بل تثويمية. 

تشيرإلالتي العلمية الكلمات استعمال على تقتصر لا اللخة لأن البحتة العلمية اللخة _قن 
وهذهالخ نقود...ب إنسان، طاقة، ذرة، مثل عامة كلمات تممتعمل ؤإنما جزئية وقائع 

هىوإنما بحتن وصفية ليست ~ الفلاسفة هؤلاء يقول هكذا ~ العامة الكلمات 

دذ1ريه.بأفد^ار مشحونة 

بييالفاصل بالحد منهم شعور غير من ؤيقومون يصفون المشرق أهل إن واْل يتول أم 
يممففكثيرما الغرب لأهل يحدث كما لأم يحدث قد هذا إن نعم وأقول وذاك؟ هذا 

أنأما يصما. أنه يحسب وهو الإنسان يقوم أن منه وأكثر يقوم' أنه وهويقلن الإنسان 
بينالفرق روية عن كاملا عمى ~ قاطبة المشرق أهل عن الناس~ودعك من فرد يعمى 

معتوه.لإنسان إلا يحدث لا فهذا والتقؤيم الوصم، 
الأنكثيرمن يعتقد ضما يعتقد كثيرمنهم ضان لقد العرب. إلى الأن لنات 

يوم،يعقبه ؤيوم ' هنالك، وتع،ّد_، هنا تطلع شم،س هو ؤإنما مغرى، ولا له معنى لا التانيخ أن 

[.٢٤:لالجاJية ألدمه إؤ* يتمحا وما ومحا ^٣^١ ، وقبورتلقف، تقذف وأرحام 
،أومعناهاومغناها المجردة الحقيقة بثن إذن يقرقون كانوا الاعتقاد ^ا فأصحاب 

_قنلا ، ،، ٩٨^،مسائل —قت وربما المسألة، هذه شت المغرى وأنكروا بالحقيقة فاعترفوا 

٠.٣ ص[* ' ج١ هشام' لابن النبؤية السيرة ( ١] 



ثثثثثثثثثثثأثئئثثممتثتتتتممءصؤج اس اثى دايدعوت لإسلأست اُتتاعت 
لفتؤإنما والمغزى، المجردة الحقيقة بين المؤق يعلمهم لم الإسلام جاء فلما شيء. 

يعلمونها،كانوا التي الجردة الحقائق هذه عليها ييملوي الض، العاني إلى أن۵لاJهم 
(،0يات صارت، ؤإنما ومكانا زمانا تشغل أشياء مجرد تعد لم الكونية فالحقائق 

مجرديعد لم الإنسان منه يستفيد ما وضل واللباس والعلمعام خالقها، على ودلائل 

وتقتغييالمنعم، شكر سيتوجب، ))نعمة(( أمعبح ؤإنما بيولوجية أو فينيائية حقيقة 
المجالهدا -ق الكريم القرأن آيات، من رائعة آية ؤق ترمعيه. فيها التمهرف 

إلالغملر وعدم المجردة الحقيقة معرفة عند وقوفهم على الم،،درطين ذاما تعار يقول 

نلآنرونهاج ئبمًئوثوا أظم مه^نآائوءج امْبرت آبي آلقزنؤ عل أئوا ^ولقن الحقيقي. مغراها 
يفهمونلا أناس الكلام هذا مثل يفهم هل ٤؛• • ل١لمرقان: قثوراه تزحون لأ ْكائوأ 

والمغزى.المجردة الحقيقة بين الفؤق 

اعتقاد>_،،_، نابعا القرآن كان ؤإذا التفرقة، هده فرى قد القرأن طان وإذا 

هداعندهم موجودة إذن التفرقة فهده للعرب، المأثدترلئا اللاوعي من الكاتب، 
الأقل.على )اللاوعي( 

فإنولأللئ، التناقض، ترفص لا عقليتهم أن العرب، اتهام فهي الأثا-ق ثالثة وأما )ج( 
القرأنبعبارات، واوستمساد^وا التعريدية وعيرهّم الأشاعرة تمعورات ءتفادوا الحنابلة 
القرآن_قت التنافهس من شيئا ايعتشفنا إذا أننا هدا عن ينتج ى والي. هي. ضما وال،،نة 

يمكنالمجدب،. التجريال.ى للفكر المثمر وتجاوزه غناه على دليلا يكون هذا فإن 

بلانفردت،. إذا الحقيقة عن تعبر لا منهما واحدة كل لأن متناقينعتين بعبارتين الاحتفاقل 

وإنالعبارتثن فإن وعليه الأحرى. تهمله الحقيقة من جانبا تكثيف، منهما واحدة كل إن 
أ.للحقيقةااُ أكمل صورة معا تعطياننا منملقيا بينهما الجمع يضن لم 

وأمول:

عرباييكونوا ألم الأمؤيكان؟ أو الإذ٠جايز من أهم الأشاعرة؟ هم من ت أولا 
أولئك؟وترك العربية للعملية المثلين هؤلاء عد ناذا إذن كالحنابلة؟ 

:ا(الوصالإسلأمى،










