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هلـذا أسلموا

د .منقذ بن حممـــود السقار
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مقدمة
الحمد هلل ،هللاالالددواهللاال ددو هللسود هللهلل،ددعلهللا ،هللاسود هلل لد هلل
اصحب هللامنهللااالههللااتبعهلله اههللإل هلليع هللال ين هللابع :هلل
فيهللجنباتهللمكةهللالمكرمة هللافعقهللثراهاهللالمباهللكهللالطهعهلل؛هلل
انطوقتهللدسعاهللاإل،و هللال ينهللالذيهللاهللتضاههللا،هلللوبشريةهللدين ًا هلل
لتعونهللميودهللأمةهللج ي اهلل،تشي هللفيهللقاد هللاأليا هللحضاهلل ًاهللخال اهلل
سو هللمرهللالعالعهلل.هلل
ماهللأنهللبزغهللفجرهللاإل،و هللسود هللالد نياهللحتد هللتد استهللالجاهويدةهلل
بقضددهاهللاقضيضددهاهللت ددع هلللحج دنهللهددذاهللالنددعهللهللبغربالهددا هللفعيددعنهلل
ِ
هللجهد ًاهلل
أل َفدتهللالمددو هللتعشد هللبددانبو هللالنهدداهلل هللفودتهللتددحلهللجحاف جوهدا ج
فد ديهللسد د انهللالد د ينهللالج يد د ؛هللبإي ددذانهللالنب دديهللﷺهللاقت د ِدأهللأص ددحاب هلل
دننهللف د د ديهللتعد د ددذيبهتهلل﴿هللﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
االتفد د د ِ

ﭷ﴾هلل(البرا :هلل.)8هلل
ابعد هللثددورهللسشددراهلل،ددنةهللمدنهللاأللدتهللاالالددبرهللخددر هللالنبديهلل
ﷺهللمنهللمكةهللمهاجر ًاهللإل هللالم ينةهللالمنعهللا هلليالحب هللماهلليقداهلل هلل
المائدةهللمدنهللأصددحاب ؛هللهللخدر هللﷺ اهدعهلليرجدعهلللود سعاهللالعليد اهلل
مقام ًاهللتوعذهللب هللاتحهللزهللإلي هللفيحميهاهللمنهلل،ديا هللالبالدأهللالهيدنهلل
بطشدد هللاقبددأهللأنهللتقددرهللأهلل اندد هللفيهدداهللأنبددحههللهللبدد هللب بددرهللحددمهللاميعددادهلل
ص قهلل﴿ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏﮐﮑ ﮒﮓﮔﮕﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝ ﮞ ﴾ (الالف) هللفدانطومهللﷺهلليبشدرهللأصدحاب هللبمعسدعدهلل
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دأهللاالنهدداهلل هللاالهلليتددركهللا،هلل
ا،هلل«ليددبوغنهللهددذاهللاألم درهللم داهللبو د هللالويد جهلل
هللا،جهللهدذاهللالد ين هللبعدزهللسزيدز هللأاهلل
بيت َهللمد َهللهللهللهللاالهللابدرهلل هللإالهللأدخود هلل
الًهللي دددذلهللا،هللب د د هلل
دذلهللذليد ددأ هللسد ددزًهللاهللهلليجع د دزهللا،هللب د د هللاإل،د ددو هللا جهللذ هلل
بد د ِهلل
الكفر»(.)1
ثددتهلللبدد هللالنبددديهللﷺهللنددد انهللهللبدد هللاهللحددأهللسددنهللالدد نياهللالمدداهلل
تكتحأهللسيناههللبرؤيةهللماهللبشرههللا،هللب هللمنهللانتشداهللهللدسعتد هللا،د ددهلل
أمتد د هلللكد دنهللأص ددحاب هللالكدددرا هللهللأااهللب ددح هللأسي ددنهتهللمالددد اقهللمد داهلل
أخبدددرهتهللبد د هللﷺ هللففددديهللخطفد دةهللمد دنهللالزمدددانهللبوغد دتهللهلل،د ددالةهلل
دوكهللالكفدرهلل
اإل،و هللاآلفاق هللاتك درتهللتحدتهللمعداالهللبيانهداهللق ج
داهللرهللاالددرا هللفو دتهلليم دتهللأب دعهللالطفي دأهللالوي ديهلل
االعثني دةهللف ديهللفد
َ
هللض ددديهللا،هللسن د د هلل-هلل خ د درهللالالد ددحابةهللافد دداا()2هلل-هللإالهللااإل،د ددو هلل
ترفدر هللهللاياتد هللسود هللاألند ل هلل ربداًهلل هللاالالددينهللقددرقاً هلللي ددجأهلل
التدداهلليظهللهدداهراهلل ي درهللم ددبعقةهللف ديهلل،ددرسةهللانتشدداهللهللدي دنهللانشددعنهلل
هللاأيهللحضدداهللا ..هللحضدداهللاهللفريد اهللجمعدتهللبددينهلل،ددمعهلل
حضدداهللا
ُّ
الددددرااهللامطالدد دنهللالج دددد هللحضد دداهللاهلل امودد دتهللبد ددينهللالدد د نياهلل
ااآلخدددرا؛هللفددديهللح ددينهلل ددانهللاآلخ ددرانهلليعيش ددعنهللحالد دةهللص ددراكهلل
داههلل
بغددديخهلليج ِيد درهللاإلن دددانهللبدددينهللج د د ههللاهللاحد د هللابدددينهللدنيدد ج
اأخراه..هللققاقهلللتهلليعرف هللاإل،و هللالتهلليعتر هللب .هلل
اسو هللم ى هللتاهللي ها هللالطعيأ هللمرت هللاألمة هللالم ومةهلل
بالك يرهللمنهللالمرا هللاالمنعطفات هللا،ادهللحالهاهللماهللالهللي ف هلل
()1هللهللااههللأحم هللاهلل(.)16509
()2هللانمرهلل:هللاإلصابةهللفيهللتمييزهللالالحابة هللابنهللحجرهلل(.)529/2
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من هللالمتغيرات؛ هللصععداًهلل هللانزاالً هللسز ًا هللاذلة هللفبع هللأن هللقادتهلل
هلل نهللالحضاهللاهللاإلن انيةهللباقت اهللهللثمانيةهللقرانهللترنحتهللإل هلل خرهلل
،نين هلللعال هلل هللخيأهللألبنائهاهللأنهاهللال هر هلل..هلل
ال وت هللاقبعتهللفي هلل َ
هللات ْشرقهللبغالصهلليكادهللالمرنهلليحاهللهلللتكاثرهاهلل
تتوم هللبجراحاتها
َ َ
ا رتها.هلل
قينهللااح هلللتهلليتب ل هللهلل تهللهذههللالمتغيراتهللجميعاً هللإن هلل
انتشاهلل هللاإل،و هللفي هلل أ هلليع هللافي هلل أ هللفج هللفه ي هللما هللزالهلل
يشرقهللسو هللقوع هلللطالما هللتوهفت هللإل هللالحم هللابودهللأققاهاهلل
ت بطجها هللفي هللهومات هللالكفر هللانك هللأحعال هللفق هللالا هللأما هلل
ناهريهاهللبعالو هللاهذهللمةهللهللجال هللاأحابيوهت هللالتيهللال هللتنطويهللإالهلل
سو هللمنهللهللضيهللبح،اهللهللسقو هللاقي هللفكره.هلل
اأما هللمن هللانقشعت هلل شااا هللأاهام هللاانعتم هللمن هلل بعلهلل
الفهتهللالقطيعي هللاانتقأهللمن هللضحضاا هللالفكرهللإل هلللمطام هلل
مالي اً هللال مع هلللن ان هللالعقأ هللاالضمير هللفوب هللل هللمن هللأنهلل
يتالالحهللمعهللالفطراهللباإل،و هللالذي هلليطوعهللفجرههللفيهلل أهلليع هلل
سو هللالمزي هللمنهللالمامئينهللإل هللالحقيقة هللفيه يهتهللإليهاهللبنعهللهلل
ا،هللالذيهلليعطي هلل أهلل هللمنهللص قهللفيهللسبعديت هلل،هللاأخوصهللفيهلل
لون هللهللضاه هلل﴿ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ ﮋ

ﮌﮍﮎﮏﮐ ﮑﮒ

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﴾ (المائ ا).هلل
االيددع هلل-هللاهلل دتهللم داهللتعانيد هللاألمدةهللالم ددومةهللمدنهللالضددعفهلل
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االتدددرديهلل-هللفددإنهللاإل،ددو َ هللأا،د جدعهللاألديددانهللانتشدداهللاً هللايمكنندداهلل
العقع هللسو هللاإلحالاناتهللالعالميةهللالتيهللتقدرهللهللهدذاهللبعضدعا هلل
ففيهللحينهلل انهللالم ومعنهللفيهللسدا هلل1900هلليم ودعنهلل%15هللمدنهلل
 ،دددكانهللالعد ددالت؛هللفد ددإنهللن د ددبتهتهللم د دعهللمطو د دعهللالقد ددرنهللالعاح ددد هلل
االعشددرينهللبوغ دتهللهلل %21.6هللث دتهللاهللتفع دتهللن ددبتهتهللف ديهللنهاي دةهلل
العشد دددريةهللاألالد ددد هللإلد ددد هلل %23.4هللاتتعقد د دعهللداائد د درهللالرصد ددد هلل
ااإلحالانهللأنهلليالوعاهللسدا هلل 2030هللإلد هللن دبةهلل%26.4هلل هللاأنهلل
يتجاازااهللن بةهللالدهلل%30هللخولهللسقعدهللقويوةهللقادمة(.)1هلل
العون داهللنتددذ رهللالهو دعهللالددذيهللأصددا هللبع دخهللال د اائرهللالت ديهلل
أقخهللمضجعهاهللت اهللكهللإقبالهللالنارهللسو هللاإل،و هللفديهللأاهللبدا هلل
فكانهللحرقهللالق هللهللاالن هللايزلبرغهللنف هلل-هللفيهللديدرهللأا دتينهلل
فيهللم ينةهللأيرفيرتهللاأللمانيةهلل()2هلل–هللصرخةهللندذيرهلل–هللبعد هللفدعاتهلل
األاان-هلللتحذيرهللأاهللاباهللمنهللانتشاهللهللاإل،دو هللفيهدا هللأاهللإندذاهللهاهلل
مماهلل،ماههلل«أ،ومةهللأاهللبا».هلل
افد ديهلله ددرا هللتاهللي يد دةهللمش ددابهة؛هللاجت ددااهللالتت دداهللهللالع ددالتهلل
اإل ،ددوميهللفددديهللالق ددرنهللال ددابعهللالهجدددري هللادخودددعاهللساص ددمةهلل
( )1انمرهللسو هلل،بيأهللالم ال؛هللالهللالحالر:هللالتقريرهللاإلحالائيهللالمعثمهللالذيهللنشرت هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل
( )Pew Research Centerهللفي هللمعقعها هلل( )www.pewforum.orgهلل هللاذلكهلل
فيهللقهرهلل انعنهللال انيهللمنهللسا هلل 2011هللاانمرهللمو ال هللبعنعانهلل«م تقبأهلل
ال كانهللالم ومينهللفيهللالعالت»هللفيهللالرابطهللالتالي:
(www.pewforum.org/The-Future-of-the-Global-Muslim-
.)Population.aspx
( )2هللانمر :هللصحيفة هللالتايمز هللالبريطانية هللفي هللس دها هللالالادهلل هللفي هلليع هللالجمعة هلل 3هللنعفمبرهلل
. 2006
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ال وف دةهللاإل،ددوميةهللبغ د اد هللاقتوددعاهللفيه داهللم داهلليقدداهلل هللالمويددعنهلل
م ددوت هلللك دنهلل،ددرسانهللم داهللأذهوه دتهللاإل،ددو هللبحضدداهللت هللافري د هلل
سطائد هللفبددينهللالحدمهللاالبالدأهللبددرزعهللالهللت طئد هللسينددان..هللدخددأهلل
التتدداهللهللإلد هللهللبددعكهللاإل،ددو هللأفعاجداًهلل(..)1هللحد رهللهللالهللأعهلللد هللف ديهلل
التاهلليظهللاإلن دانيهللالدذيهلللدتهللي دجأهللأبد اًهللدخدعلهللاألمدةهللالغالبدةهلل
ف د ديهللدي د دنهللاألم د دةهللالمغوعبد ددة هلللك د دنهللالمغود ددع هللحيند ددذاكهلله د دتهلل
الم ددومعن؛هللالهللاإل ،ددو هللال ددذيهللبقد ديهللايبقد د هلل البد داًهللبحجتد د هلل
اناصعهللبرهان .هلل
امنهللقبأهللأدهللكهللهرقأهللموكهللالرا هللخالائصهللالحمهللالذيهلل
يكتنزههللاإل،و هللسن ماهلل،حلهللأبداهلل،دفيانهلل-هللقبدأهللإ،دوم هلل-هللسدنهلل
النبيهللﷺهللادين هللا انهللمنهللأ،دئوت هللألبديهلل،دفيانهللأنهلل،دحل هللسدنهلل
الم ددومينهلل«أيزي د انهللأ هللينقالددعن؟»هللفوم داهللأجاب د هللأب دعهلل،ددفيان:هلل
«بد دأهلليزيددد ان» هللق ددالهللهرقد دأهللبو ددانهللحك دديت:هلل«ا دددذلكهللأمد درهلل
اإليمانهللحت هلليتتهلل..هللفإنهلل انهللماهللتقعلهللحقاًهلل؛هللف يموكهللمعضدعهلل
ق ميهللهللهداتين هللاقد هلل ندتهللأسودتهللأند هللخداهلل هلللدتهللأ دنهللأهدنهللأند هلل
منكت هللفوعهللأنيهللأسوتهللأنديهللأخودصهللإليد هلللتجشدمتهلللقدانه هللالدعهلل
نتهللسن ههلللغ وتهللسنهللق م »(.)2هللهلل
اح ي ناهللسنهللهرقأهللالذيهللسر هللالحمهللالتهلليتبع ؛هلليذ رنيهلل
بضراهللا هللاالسترا هللبشجاسة هللالم منين هللالج د هللالذين هللاستنقعاهلل
هلليحأهللبينهتهللابين هلل
اإل،و هللبع هللأنهللانشرحتهللص اهللهتهللل هللالت ج
()1هللانمر:هللالب ايةهللاالنهاية هللابنهلل يرهلل(.)401/13
()2هللأخرج هللالب اهلليهللاهلل(.)7
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ماهلل،يتعرضعنهللل هلل-هللفيهلل،بيأهللهذاهللاالختياهللهللالمعفمهلل-هللمنهللأذىهلل
ااضطهاد هللاقتأ هللفي هللبعخ هللاألحيان هللفوق هلل ثر هللالمهت ان هللأنهلل
يعيشعاهللأ راب ًا هللبينهللأهوهتهللاذايهتهلل..هللخ رااهللافمهلل أهللقعانينهلل
الجغرافياهللاالرياضيات هللسوااهللسو هللن يانهللالتاهلليظهلل..هللاإل،و هلل
لتهلليق هلللهتهللماالً هللاالهللجاهاًهلل هللبأهلل انهللصريحاً هللحينهللأحالهتهلل
إل هللجزانهللا،هللافضو هللفيهللاآلخراهللفح ن هللففيهللبيعةهللالعقبةهلل
بايع هللاألنالاهلل هللالنبي هللﷺ هللسو هللاإل،و هللابذل هللالغاليهلل
االرخيص هللفي هلل،بيأ هللنالرت هللاحمايت هللثت هللقالعا هلللونبي هللﷺ:هلل

«فما هلللنا هللإذا هللفعونا هللذلك؟» هللفحجابهت هللالنبي هللﷺ هللبعضعاهلل
اصراحة :هلل«لكت هللالجنة»( )1هللفقط هللالجنة ..هللفي هللمقابأ هللحوكةهلل
ال بيأ هللامضايم هللالطريم ..هللجنة هللا ،هللالتي هللحفت هللبالمكاهللههلل
االبددد دذلهللاالتضحيددددة؛هللالهللالشهد دعاتهللاالر بد د دات هلل﴿ ﮡ ﮢ
ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ ﮬ ﮭﮮﮯ

ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﴾
(العنكبعت).هللهلل
فيهللهذههللالالفحات هللنقفهللسو هللنماذ هللمنهللأخباهللهللأسيانهلل
ال اخوينهللإل هللاإل،و هللالمهت ينهللإل هللالحمهللبع هللت بطهللفيهلل
دياجيرهللالكفرهلل..هللانال ستهللقوعبهتهللسو هلل يرهللميعادهلل..هللنحاالهلل
من هللخولها هللقرانا هللهاهرا هللانتشاهلل هللاإل،و هللا،ريان هللنعهللههلل
اه اههللفيهللالكعن؛هلللتنجويهللالحقيقةهلل ماهللينجويهللالويأهللاألدهتهلل
()1هللأخرج هللأحم هللاهلل(.)16630
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بنعهللهللالشم .هلل
،نتعر هللسو هللاأل،با هللالتيهللدفعتهلله النهللاألماج هللإل هلل
هجر هللأديانهت هللاال را هللسن هللإلفهت هللإل هللاستناق هللدين هللج ي هلل
ي الفهلل يراً هللمماهللنش ااهللسوي هللمنهللثقافة هللاماهللتربعاهللسوي هللمنهلل
جفتات هللاألاها هللفوكأ هللااح هللمنهت هللقالة هللت تزن هللالك ير هللمنهلل
المعانيهللالتيهللنعدهللهللص َ هاهللا،برهللأ عاهللها هللانق َوهاهللإل هللالقاهللئهلل
َ
الكريت؛ هللليفي هللمنها هللفي هللإسادا هللا تشا هللاا،تحضاهلل هللالمزي هلل
من هللمعالت هللاإليجابية هللفي هللديننا هللاما هلليرق هللإلي هللمن هللمبادئهلل
اقرائع هللاقيت هللاأخوق هللاجتذبت هلله الن هللالمهت ين هلل
َ
اا،تالحابهاهللفيهللم يرتناهللال سعيةهللق هلليفتحهلللناهللبعخهللالعقعلهلل
المعص اهلل ..هللفكتهللفيهللاإل،و هللمنهللخالائصهللسميمةهللنذهأهلل
سنها هللب بن هللإلفنا هللااستيادنا هللبينما هلليبهر هللاآلخرين هللضعؤها هلل
احينهلليعجزانهللسنهللإدهللاكهللسممتها هللالهللي عهتهللإالهللاإليمانهلل
باإل،و هللالعميت.هلل
ت اهلل،ناهلللقالصهلله النهللالمهت ينهلليذ رناهللبحمهللالك يرينهلل
ممنهلللتهلليعرفعاهللاإل،و هللبع هلل..هللبعضهتهلللتهللي معهللسن هللأاهلل
،معهللتوكهللالشنشنةهللالتي هللموتهاهللأ،ماسنا هلل هللاضحكتهللأقومناهلل
منها هللسجبًهللا هلل ..هلل يف هلليال ق هللالعقون هللتوك هللالهمهماتهلل
االتمتمات ..هللحمهللالبشريةهللفيهللهللقابناهللأنهللنبوغهتهللماهللسرفناهللمنهلل
الحم هللاأنهللنحت نهللفيهللذلكهللسميتهللاألجرهللا،اب هللال عا هلل هلل
قال هللﷺ هلللعوي هلل :هلل«ادسهت هللإل هللاإل،و هللاأخبرهت هللبماهلل
يجنهللسويهت هللفعا،هللألنهللهلليجه ىهللبكهللهللجأهللهللااح هللخيرهللهلللكهللمنهلل
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حم ِهللرهللالنهللعت»(.)1هلل
ْهلل
اق هللاخترت هللمن هللقعافأ هللالمهت ين هللهذه هللالعينة هللالكريمة هلل
افاتني هللالك ير هللاالك ير هللمن هللاألماج هللالذين هللتضيم هللم أ هللهذههلل
الالفحات هللسن هللا،تيعا هللقالالهت هللمع هللاله اية هللفوهت هللمنيهلل
الحنهللااالستذاهلل.هلل
اق هللهللتبت هللقالص هللالمهت ين هللبح ن هللميودهت هللفيهلل
اإل،و هللفالوحمة هللالفاهللقة هللفي هللحياا هلل أ هللااح هللمنهت هلل انتهلل
نطق هللبالشهادتين هللاانضمام هللإل هللهلل نهللالم منين.هلل
اق هللجه تهللفيهللاالختالاهللهللاأناهللأسرضهلل -هللسو هللقاهللئيهلل
قالص هلله الن هللالمهت ين هللاحاالت هللإلوس  -هللباختالاهلل هلل-هللهللسو هللق الية هللالمهت ي هللاتعريف هللببيئت هللقبأ هللاإل،و هلل
اأ،هبتهلل -هللمنهلل يرهللإلالة هلل -هللفيهللالتر يزهللسو هللأهت هللالم ائأهلل
االقضايا هللالتي هللأبع ت هللالمهت ي هللسن هللدين هللالق يت هللا،اقت هلل
إل هللهللحا هللاإل،و ؛ هلل موً هللأن هلليكعن هللفي هللالتح ي هللسو هللهذههلل
الم ائأهللماهلليضينهللالطريمهلللغيرههللمنهللالباح ينهللسنهللالحم.هلل
بقي هللأن هللننب هللإل هللأن هللالمهت ين هللالج د هللااف ان هللإل هلل
اإل،و هللمن هللثقافات هللم توفة هللاإيمانهت هللنجح هللفي هللصهرهلل
معممهت هللفي هللبعتقة هللاإل،و هللاثقافت هللاهللؤاه هلللكن هللبعضهتهلل
حين هللأ،وت؛ هللحاال هللالمزااجة هللبين هللاإل،و هللاثقافت هللالرائمهلل
تفكيرههللالق يت هللفحصا هللاأخطح هللاذ ريهلللبعخ هلله الن هللفيهلل
هذا هللالكتا هللال هلليعني هللالرضا هللسن هللأفكاهللهت هللازالتهت هللالتيهلل
()1هللأخرج هللالب اهلليهللاهلل(.)2942
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ا،هللأ،حلهللأنهلليغفرهللزلتهت هللفق هلل
خالفعاهللفيهاهللثعابتهللاإل،و هللف َهلل
جهوعاهللماهللسومنا.هلل
اأ،حل هللتباهللك هللاتعال هللأن هللينفع هللبهذا هللالجه هلل أ هللباحثهلل
سنهللالحقيقة هللإن هللاليهللذلكهللاالقادهللهللسوي .هلل
هلل
هلل
*

*
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*

ملاذا أسلم السابقون إىل اإلسالم؟
بعثهللالنبيهللﷺ هللفيهللأهللضهلل ئيبةهللترزاهللتحت هللسذاباتهللماهلل

أ،ماههللالقر ن هللالكريت هلل﴿ ﰍ﴾ هلل﴿ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ

ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏﰐ﴾ (األحزا :هلل )43هلل
فالمومات هللأدق هللاألاصا هللاأدهلللجها هللسو هللسا َلت هللهالت هلللنف هلل
يكفر هللبا ،هللالعاح هللأا هلليعب هللمع هللالحجر هللاالشجر هللفوكأ هللقع هلل
فيهللنعاحي هللصنمهتهللامعبعدهت هللالربماهللصنععههللمنهللالتمر هللثتهلل
جاسعاهللفح وعه هللفياهلله النهلل﴿ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﴾ (الالافات) هلللذاهللنمرهللا،هللإل هللأهأهللاألهللض هلل
فمقتهتهللجميع ًا؛هللسربهتهللاسجمهت؛هللإالهلل حاد ًا هللمنهللأهأهللالكتا هلل
تناثرااهللهناهللاهناك هللجمعهتهللتعحي هللا،هللااإلخوصهلللعبادت .هلل
حين هللااج هللالنبي هللﷺ هللبر ان هللالجاهوية؛ هللخر هللمن هللتحتهلل
حممها هللامن هللبين هللهلل امها هللأنار هللأقرسعا هلل،فنهت هللفي هللتح يهلل
أمعا هللالجاهويةهللاالتال يهلللزخرفهاهللباإليمان هللفق هلل منعاهللبالنبيهلل
ﷺ هللاهللضعاهللبالحيااهللاآلخرا هللا ثراهاهللسو هللال نيا هللفا،ت فعاهلل
هللدهللهتهللمنهللهللجال.هلل
بماهللأصابهتهللمنهللالمحنهللااإلحن هللفوو ُّ
اهنا هلليحضرنا هلل ،ال هللنبحث هللسن هللإجابت هللفي هلللياتهلل
التاهلليظهللاال ير:هلللماذاهللأ،وتهلله النهللاألماج ؟هللا يف؟هلل
انب أ هللبالنفر هللاألال هللال ابقين هللإل هللاإل،و هللالذين هللقه هلل
ا،هلللهتهللبالفضأ هللااس هتهللبالح ن هلل﴿ ﭑ ﭒ
ﭓﭔﭕﭖ ﭗﭘﭙﭚﭛ
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ﭜﭝﭞ ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ

ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﴾ (التعبة) هللفاآلية هللتحكي هللفضأهلل
ال اداهللاألاائأهللالذينهلل،بقعاهللإل هللاإليمانهللبالنبيهللﷺ:هللخ يجةهلل
اأبي هللبكر هللاسوي هللازي هللثت هللمن هلل من هللبع هت هللمن هللأصحا هلل
النبي هللﷺ هللاهللضي هللا ،هللسنهت هللأجمعين هللفق هلل،بقعا هلل يرهتهلل
إل هللفضأهللسميت.هلل
فحماهللأ هللالم منينهللخ يجة؛ هللفكانتهللأسر هللالنارهللبالاحنهلل
الر،الةهللمحم هللﷺ هلل يفهللال؟هللاهيهللألالمهللالنارهللب هللاأسرفهتهلل
ب ريرت هللهأهللي ف هللأمرهللهللجأهللسو هللزاجت هللالتي هللتقا،م هللبيت هلل
الحاف هللالعام هللاقراب هللخم هللسشراهلل،نة؟هلل
هلللق هللسرفتهللخ يجة هللهللضيهللا،هللسنها هلل أهللماهلليمكنهللالمرأاهلل
أن هللتعرف هللسن هللزاجها هللفكانت هللأخبر هللالنار هللب هللابالحريهلل
أ،رسهتهللإل هللالتال يمهللبنبعت ؛هلللما هللنزلهللمنهلل اهللهللحرانهللم بر ًاهلل
َ
إياهاهللبالح رهللالجوأهللالذيهللاستراههللفحخاف هللإذهلللي ت هللل هللساداهلل
فيهلللقياهللالموئكةهللا ِ
ومهت هللفكيفهللإذاهلللقيهللسميمهتهللفيهللمكانهلل
لتهلليعت هللهللؤيةهللالبشرهللفي ؛هللفضوًهللسنهلل يرهت هللفحصابت هللالم اا هلل
منهلل رينهللماهللاج هللالونهللاألمانهللسن هللزاجت هللخ يجة هلل«لق هلل
خشيت هللسو هللنف ي» هللف اهللست هللإل هلللمحنت هللحت هللذهن هللسن هلل
الراك :هلل« و هللاا ،هللال هللي زيك هللا ،هللأب اًهلل هللإنك هلللتالأ هللالرحت هلل
اتعينهلل
اتقري هللالضيف هلل جهلل
اتك ِهللن هللالمع ا هلل جهلل
الكأهلل هلل جهلل
اتحمأ هلل َهلل
سو هللنعائن هللالحم» هللنعت هللفمن هلل انت هللهذه هللحال هللفإن هللا،هلل
يحمي هللبأهللاهعهللأهأهللألنهلليالطفي هللبر،االت هللا وم .هلل
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ازادهللالمئنانهداهللاهلل،دظهلليقينهداهللمداهلل،ددمعت هللمدنهللابدنهللسمهداهللهلل
اهللق ددةهللبدددنهللنعفدددأ هللا ددانهللمد دنهللسومدددانهللأهد دأهللالكتدددا :هلل«هدددذاهلل
النددامعرهللالددذيهللنددزهلللهللا،هللسود هللمع،د هلليدداهللليتندديهللفيهدداهللجددذسًهللا هلل
ليتندديهللأ ددعنهللحي داًهللهللإذهللي رجددكهللقعمددكهلل..لددتهلليددحتهللهللجددأهللقددطهلل
بم ددأهللمدداهللجئددتهللب د هللإالهللسددعدي هللاإنهللي د هلل نيهلليعمددكهللأنالددركهلل
نالراًهللهللم زهللاًهلل»(.)1هلل
اق هللهللايهللفيهللبعخهللاألخباهللهللأن هللخ يجةهللهللضيهللا،هللسنهاهلل
انتهللتنتمرهللهذاهللال برهللال عي هللاتتشع هللل هللفق هللجمعهاهللمعهلل
بعخ هللالن عا هللسي هلللقريش هللفي هللالجاهوية هلليجتمع هللفي هللالن انهلل
دان هللالرجال هللفعقف هللسويهن هلليهعدي هللاقال هلللهن:هلل«يا هللمعشرهلل
فحيكنهلل هللا،تطاستهلل
ان هللقريش هلليعقك هللأن هلليبعث هللفيكن هللنبي هلل ُّهلل
ن ِهلل
أنهللتكعنهللل هللأهللضًهللاهلل[أيهللزاجة]هللفوتفعأ».هللفحالبن هللااقرهللذلكهلل
ا ،هلللها هللفكانت هللأال هللمن هلل منهلل
في هللنف هللخ يجة هللحت هللحقق هلل جهلل
ب هللﷺ(.)2هلل
هللابنياتهاهللفيهللاإل،و هلللماهللسرفن هللمنهللحالهلل
دخوتهللخ يجة جهلل
الر،عل هللفهع هللالزا هللاالعال هللالذي هللأقنعهن هللبعمت هللالر،الة هلل
اانضتهللإليهنهللنزيأهللبيتهنهللالفت هللسويهللبنهللأبيهلللالن هللابنهللستهلل
النبيهللﷺ هللاصهرههللمنهللبع هللاق هللضم هللالنبيهللﷺ هللإل هللسيال هلل
ت فيفاً هللسو هللسم هلللماهلل رتهللسيال هللاقوتهللأهللزاق هللفوت هلليزلهلل
فيهللبيتهللهلل،علهللا،هللﷺهللحت هللبع هللا،هللنبياًهلل هللفاتبع هللسويهللا منهلل
()1هللأخرج هللالب اهلليهللاهلل( )4هللام وتهللاهلل(.)160
()2هللهللأسو هللالنبعاهلل هللأبعهللالح نهللسويهللبنهللمحم هللالمااهللديهلل(.)198/1
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ب هللاسمره هللحينذاك هللدان هللالعشر هللفعر هللاإل،و هللفي هلليعم هلل
ال اني هللإذهللهللأىهللالنبيهللﷺهلليالويهللمعهللخ يجةهللهللضيهللا،هللسنها هلل
َ
فقال:هللما هللهذا؟ هللفقال هللهلل،عل هللا ،هللﷺ:هللدين هللا ،هللالذي هللاصطف هلل
لنف هللابعث هللب هللهلل،و هللفحدسعك هللإل هللا ،هللاح ه هللال هللقريكهلل
ل هللاإل هللسبادت هللا فرهللبالوتهللاالعزى هللفقالهللسوي:هللهذاهللأمرهلل
لت هللأ،مع هللقبأ هللاليع هللفو ت هللبقاض هللأمراًهلل هللحت هللأح ر هللب هللأباهلل
لالن.هلل
ا ره هللهلل،عل هللا ،هللﷺ هللأن هلليفشي هلل،ره هللقبأ هللأن هللي تعونهلل
أمره هللفقال هللل هلل:هلليا هللسوي هلل[إذا]هلللت هللت وت هللفا تت هللفمكث هللسويهلل
توك هللالويوة هلل هللثت هللأصبح هللاق هللقرا هللا ،هللص هلله هللباإليمانهلل
فح،وت هللا منهللبالنبيهللﷺهلل(.)1هلل

اي سعهللالنبيهللإل هللاإل،و هللصاحب هللاأني هللقدباب هللسبد هللا،هلل
ب دنهللأب ديهللقحافددة هللفم داهللأنهلل،ددمعهللب ب درهللالنبددعاهللحت د هللبددادهللهللإل د هلل
اإل،ددو هللب دوهللتددرددهللاالهللتوك د هلليقددعلهللﷺ:هلل«مدداهللدسددعتهللأح د ًهللاهلل
إل هللاإل،دو هللإالهلل اندتهللسند ههلل بدعاهللانمدرهللاتدردد؛هللإالهللمداهلل دانهلل
منهللأبيهللبكرهللهللضيهللا،هللسند هللمداهلل َهللس َكدتهللسند هللحدينهللذ رتد هلللد هللامداهلل
تددرددهللفيد »( )2هللاقد هللأ ندداههللسدنهللالنمدرهللمداهلل،ددبمهللإليد هللمدنهللمعرفدةهلل
بالالددادقهللاألمددين هلل ي دفهللالهلليال د قهللم دنهللتددركهللالكددذ هللسودد هلل
النارهللأهللبعينهلل،دنة هللاصد قهللهرقدأهلللمداهللقدال:هلل«أسدر هللأند هلللدتهلل
( )1هلل هللإمتاك هللاأل،ماك هللبما هلللونبي هللمن هللاألحعال هللااألمعال هللاالحف ا هللاالمتاك هللتقيهلل
ال ينهللأحم هللالمقريزيهلل(.)94/9
()2هللهللال يراهللالنبعيةهللالبنهللهشا هلل(.)91/2
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يكنهللليذهللهللالكذ هللسو هللالنارهللايكذ هللسو هللا.)1(»،هللهلل
قالهللح انهللبنهللثابتهللهللضيهللا،هللسن :هللهلل
رتهلل َق ْجعًهللاهللمنهللأخيهلل ِث َقةهللهلل
إذاهلل َت َذ َ هلل
بكرهللهللبماهلل َف َعوهلل
فا ْذ جرهلل َهلل
أخاكهللأباهلل ْ
اأسد د َ لهاهلل
خد دي هللرهللالبريد دةهللأت َهللقد داه دا هلل ْهلل
هلل
َ َْ
بع هللالنبيهللاأافاهاهللبماهلل َح َموهلل
عدهلل َم ْش َه ج ههلل
االم ْح جم َهلل
انيهلل ِهلل
ال هلل
اثنينهلل َ
َ
()2
الر ج،و هلل
هلل
ق
ص
هلل
را
ل
هلل
النار
هلل
هلل
ل
اأا
َ
ج
َ
ُّ
هللا ير هللبعي هللسنهللبيتهللالنبعا؛ هللأ،وتهللزي هللبنهللحاهللثةهللمعل هلل
َ
النبي هللﷺ هللا ان هللق هللاختاهلل هللالعبعدية هللفي هللبيت هللالنبعا هللسو هلل
الحريةهللبينهللاإلخعاهللااألخعات هللفعبعديةهللفيهللبيتهللمحم هللالهلل
يع لهاهللف رهللفعقهللاألهللضهللاتحتهللأديتهللال مان.هللهلل
اممن هلل،اهللك هللإل هللاإل،و هللسمرا هللبن هللسب ة هللهللضي هللا،هلل
سن هللفكانهلل ماهلليقعل:هلل«هللأيتنيهللاأناهللهللابعهللأهللبعةهللفح،ومت»( )3هلل
أ،وت هللسمرا هلللما هللهللأى هللجول هللالر،الة هللاتفحص هللسميتهلل
معضعسها هلليقعل:هللأتيت هللهلل،عل هللا ،هللﷺ هللاهع هللبمكة هللم ت فيًهللاهلل
فقوت:هللاماهللأنت؟هللقال:هللنبي.هللهلل
قوت:هللاماهللنبي؟هللهلل
قال:هللأهلل،ونيهللا.،هلل
()1هللهللأخرج هللالب اهلليهللاهلل( )7هللام وتهللاهلل(.)1773
( )2هلل هللانمر هلل،بأ هللاله ى هللاالرقاد هللفي هلل،يرا هللخير هللالعباد هللمحم هللبن هلليع،فهلل
الالالحيهلل(.)303/2
()3هللهللأخرج هللالطبرانيهللفيهللم ن هللالشاميينهللاهلل(.)1410
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فقوت:هللابحيهللقينهللأهلل،وك؟هلل
قال:هللأهلل،ونيهللبالوةهللاألهللحا هللا رهللاألاثان هللاأنهلليعح هلل
ا،هللالهلليشركهللب هللقين».هلل
هللسمراًهلل هللقال :هللِهللنعت هللما هللأهلل،وك هللب هلل
افي هللهللااية هللألحم هللأن َهلل
()1
اأقه كهللأنيهللق هلل منتهللبكهللاص قتك» .هلل
افيهللهللاايةهللأن هلل،حلهللالنبيهللﷺ:هللماهللاإل،دو ؟هللفحجابد هللﷺ:هلل
«لينهللالكو هلل هللاإلعا هللالطعا .هللهلل
قوت:هللماهللاإليمان؟هللقال:هللالالبرهللاال ماحة.هللهلل
قوت:هللأيهللاإل،و هللأفضأ؟هللقال:هللمنهلل،وتهللالم ومعنهللمنهلل
ل ان هللاي ه.هلل
قوت:هللأيهللاإليمانهللأفضأ؟هللقال:هللخومهللح ن»(.)2هلل
اأما هللسمر هللالفاهللاق هللهللضي هللا ،هللسن هللف ر هللمن هللبيت هلل
احمائأهلل،يف هللتت ابمهللإل هللالشرهللمعهللقرهللهللسيني هللقال هللالنبيهلل
ﷺ هلل يري هللقتو هللفتع رهللفيهللبيتهللأخت هللفالمة هللحينهللبوغ هللخبرهلل
إ،ومها هللفحهللاد هللالفتك هللبها هللقبأ هللأن هلليكمأ هللالطريم هللإل هللبيتهلل
هلل،علهللا ،هللﷺ هللففتكتهللبشيطان هللحينهللقرأتهللسوي هلل ياتهللمنهلل
ص هللهلل،عهللاهللل :هلل﴿ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾ ﭿ ﮀﮁﮂﮃ ﮄﮅﮆﮇ ﮈ
ﮉ ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ ﮔﮕ
ﮖ ﮗﮘﮙﮚﮛﮜ ﮝ ﮞﮟﮠ ﮡ

()1هللهللأخرج هللم وتهللاهلل()832هللاأحم هللفيهللالم ن هللاهلل(.)16568
()2هللهللااههللأحم هللاهلل( )18942هللاصحح هللاأللبانيهللفيهللال و وةهللالالحيحةهللاهلل(.)551
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ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﴾ (ل )(.)1هلل
أصاع هللسمر هللال مع هللاأَب َوت هللفما هللجااز هللستبة هللالبيت هللإالهلل
م مناً هللأخذهللالحمهللبمجامعهللقوب هللهللضيهللا،هللسن هللاأهللضاه.هلل
ا ذلك هلل،بم هللالغفاهللي هللأبع هللذهلل هللهللضي هللا ،هللسن هللإل هلل
اإل،و هللفحينهللبوغ هللبع ةهللالنبيهللﷺ هللأهلل،أهللأخاههللأني اً هللإل هلل
مكة هللليحتي هللب بره هللفعاد هللأني هللاقال هللألبي هللذهلل :هلل«اا ،هلللق هلل
هللجوً هلليحمر هللبال ير هللاينه هللسن هللالشر»( )2هللافي هللهللاايةهلل
هللأيت هلل هلل
فيهللالب اهللي:هلل«هللأيت هلليحمر هللبمكاهلل هللاألخوق هلل هللا ومًهللا هللما هللهعهلل
بالشعر»(.)3هلل
هللافي هللهللااية هلللم وت هللأن هللأبا هللذهلل هلل،حل هللأخاه :هلل«فما هلليقعلهلل
النار؟ هللقال :هلليقعلعن :هللقاسر هلل اهن هلل،احر هلللق هلل،معت هللقعلهلل
الكهنة هللفما هللهع هللبقعلهت هللالق هللاضعت هللسو هللأقران هللالشعر هللفوتهلل
يوتئت هللاما هلليوتئت هللسو هللل ان هللأح هللبع ي هللأن هللقعر هللاإن هلل
لالادق هللاإنهتهلللكاذبعن»(.)4هلل
فوتهلليقنعهللأبعهللذهللهللبجعا هللأخي هللالمجمأ هللف افرهللإل هللالنبيهلل
ﷺهللبنف هللالقي هللا،معهللمن هللفح،وتهللهللضيهللا،هللسن هللاأهللضاه.هلل
ان هللحميةهللالبنهلل
اأماهللحمزاهللستهللالنبيهللﷺ هللفق هللأ،وتهللابت ًهلل

أخي هلل هلللماهللبوغ هللأنهللأباهللجهأهللق هلل ذىهللالنبيهللﷺ اقتم هللأتاههلل
()1هللال يراهللالنبعيةهللالبنهللهشا هلل(.)190/2
()2هللأخرج هللالب اهلليهللاهلل(.)3522
()3هللأخرج هللالب اهلليهللاهلل(.)3861
()4هللأخرج هللم وتهللاهلل(.)2473
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حمزاهللفضرب هللاقج هللاقالهللل :هلل«أتشتم هللاأناهللسو هللدين هللأقعلهلل
ما هلليقعل؟» هللقالهللذلك هللالماهللي خأهللفيهللاإل،و هللبع هلللكنهاهلل
وماتهللأنطق هللا،هللبهاهللفيهللاقتهلل ضب هللسو هللأبيهللجهأ.هلل
ثت هللهللجع هللحمزا هللإل هللبيت هللفحتاه هللالشيطان هللفقال:هللأنت هلل،ي هلل
قريشهللاتبعتهللهذا هللالالابئهللاتر تهللدينهلل بائك؟هللَهلللومعتهللخيرهلل
لكهللمماهللصنعت.هلل
ف سا هللحمزا :هللالوهت هللإن هلل ان هللهللق اهللً هللفاجعأ هللتال يق هللفيهلل
قوبي هللاإالهللفاجعأهللليهللمماهللاقعتهللفي هللم رجاًهلل.هلل

ثت هلل ا هللإل هللهلل،عل هللا ،هللﷺ هللفقال:هلليا هللابن هللأخي هللإني هللق هلل
اقعت هللفي هللأمر هلل هللاال هللأسر هللالم ر هللمن هللاق ي هلل هللإقامةهلل
م وي هللسو هللما هللال هللأدهللي هللما هللهع هللأهللق هللأ هللهع هلل ي؟ هللفح ِهللثنيهلل
ح ي اًهلل هللفق هللاقتهيت هلليا هللابن هللأخي هللأن هللتح َهللثني هللفحقبأ هللهلل،علهلل
ا،هللﷺ هللفذ رههللااسم هللاخعهللف هللابشهللره.هلل
فحلق هللا ،هللفي هللقوب هللاإليمان هللبما هللقال هللهلل،عل هللا ،هللﷺ هلل
فقال :هللأقه هللأنك هللالالادق هللقهادا هللالال ق هللفحههر هلليا هللابنهلل
أخي هللدينك هللفعا ،هللما هللأحن هللأن هلللي هللما هللأهوت هللال مان هللاأنيهلل
سو هللدينيهللاألال.هلل
ثتهللأنش هلليقعل:هللهلل
حم تهللا،هللحينهلله ىهللف اديهلل
إل هللاال،و هللاال ينهللالحنيفهلل
لد د د د ين هللج د د دان هللمنهللهلل هللسد دزيزهلل
خبيرهللبالعبادهللبهتهلللطيفهلل
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إذاهللتود د د ديت هللهلل،ائود د د د هللسوين د د د داهلل
تح هللهللدمعهللذيهللالونهللالحاليفهلل
هلل،ائأهللجانهللأحم هللمنهلله اهاهلل
بآياتهللمبينةهللالحرا ()1هلل
*

*

()1هللالراضهللاألنف هللال هيويهلل(.)43/2
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*

هلذا أسلم أهل الشام ومصر ومسرقند
وسائر البلدان

لق د هلل ددانهللاالنتشدداهللهللال ددريعهلللإل،ددو هللف ديهللالعددالتهللالق د يتهلل
ح د ث ًاهللمدد اي ًا هللتجدداازهللمدداهللسرفت د هللالبشددريةهللمددنهللزحددفهللبطددينهلل
لألديددان هللاه ديهللهدداهراهللحيددرتهللسومددانهللاالجتمدداكهللاالتدداهلليظ؛هلل
ف ددزستهللمد دنهللزسد دتهللمدددنهتهللأنهللاإل،دددو هللانتشد درهللبحددد هللال ددديف هلل
اخوطعاهللبينهللتعِ ،عهللال الةهللالم ومةهللبالفتعحاتهللابدينهللانتشداهللِ هلل
اإل،و هللب يفهللالحجةهللاالمعامودةهللالح دنة هللامداهللدهللىهللهد النهلل
هللب دأهلللعوه دتهللي د هللانهلل-هللأنهللال دديفهلليقت دأهللالقوددع هللاالهلليفددتحهللمغاليمهللالراا هللاأنهللالعقائد هللمحوهداهللالضدمائرهللالتديهللالهلل،دوطانهلل
ألح هللسويها.هلل
دتهللالهلليت ددانلهلله د الن:هلله دأهلليعق دأهللأن هللهلليجكد ِهللدرههللالم ددومعنهلل
هلللد هلل
َ
يرهتهللسو هللاإل،و هللاقد هللقدالهللا،هلللنبديهتهللﷺ:هلل﴿ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

دعكهللاإل ددراههللسود هلل
ﭶ ﭷ ﴾ (يددعن ) هللا يدفهلليجتالددعهللهللاقد ج
ال ينهللمنهللأتباكهللالنبيهللالذيهللقدالهلللد هللهللبد :هلل﴿ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﴾ (البقرا:هلل )272هللاقدالهللأيضداهللً:هلل
﴿ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ﴾ (الرس :هلل.)40هللهلل
إنهللأم ددالهللهددذههللالنالددعصهللتمندعهللالم ددوتهللمدنهللالتفكيدرهللفديهلل
إ راههللالنارهللسود هللاإل،دو هللاتقدرهللهللقاسد اهللقر نيدةهللمهمدةهلل﴿ ﯿ
ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﰉ ﴾هلل(البقد دددرا:هلل )256هللالد دددذلكهلل
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فددإنهللالم ددومينهلللددعالهللتدداهللي هتهلل ددانعاهللأبع د َ هللمداهلليكعندعنهللس دنهلل
هدددذاهللالفعد دأهللالمشدددين هللفود دتهللت دددجو هللسوددديهتهللأيهللمد دنهلل تد دنهلل
التد دداهلليظ هللبدد دأهللنقودد دتهللسد ددنهتهللمدد داهللأثد دداهللهللسجدد دنهللالمدد د هللخينهلل
اا،تح د ددانهت هللا،د ددح تفيهللهندد داهللبنقدد دأهللقددددهاداهللالم تشد ددرقةهلل
األلماني دةهللزيغري د هللهعنك د هللف ديهلل تابه داهللالمدداتعهلل قددم هللالعددر هلل
ت طعهللسو هللالغر هللحيثهللتقعل:هلل«العر هلللتهلليفرضدعاهللسود هلل
الشعع هللالمغوعبةهللال خعلهللفيهللاإل،و »(.)1هلل
اإذاهللأهللدند داهللأنهللنعدددرضهللل ددبعخهللالمش دداه هلللددد خعلهللأهد دأهلل
البو انهللفديهللاإل،دو هللفإنداهللن تحضدرهللالك يدرهللمدنهللالنمداذ هللالتديهلل
يكفيهللبعضهاهللسنهللاآلخر هللفمنهللأهللادهللمعرفةهلل،دبنهللتحدعلهللأهدأهلل
الشددا هللم دنهللالنالددرانيةهللإل د هللاإل،ددو هللفم داهللسوي د هللإالهللأنهلليتحم دأهلل
النقوةهللالحضاهلليةهللالتيهللأح ثهاهللاإل،و هللفديهللذهنيدةهللاألمدتهللالتديهلل
دخو دتهللتح دتهلل،ددوطان هللفق د هللأقددعرهتهللبكددرامتهتهللا ينددعنتهتهلل
التددديهلللد دتهلليش ددعرااهللبهد داهللتحد دتهللحكد دتهللأهد دأهللمو ددتهتهللادي ددنهت هلل
فنال دداهللىهللحمد دصهلل تب ددعاهللإلددد هللأبد ديهللسبيد د اهللبد دنهللالجدددرااهلل:هلل
اليتكتهللاسد د لجكتهللأحد دنهللإليند داهللممد داهلل ند داهللفيد د هللمد دنهللالمود دتهلل
« َلد دعِ ج
االغشت هللاَهلللن فعنهللهللجن هللهرقأهللسنهللالم ينةهللمدعهللسداموكت» هللثدتهلل
ْ
أ وق دددعاهللأبد ددعا هللالم ين د دةهللفدددديهللاجدد د هللالد ددرا هللإخددددعانهتهللفدددديهلل
العقي ا(.)2هلل
اأم د داهللالنالد دداهللىهللاألهللثد ددعذ هللف د ديهللمال د درهللف دددذاقعاهللم د دنهلل
حكد ددامهتهللالد ددرا ِ هللالكاثعلي د دكهللأصد ددنا هللالعد ددذا هللاالنكد ددالهلل هلل
()1هللقم هللالعر هللت طعهللسو هللالغر هللزيغردهللهعنك هللصهلل()364هلل.
()2هللذ رههللالبوذهلليهللفيهللفتعاهللالبو انهللاهلل(.)187
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اقد دداستهللأخبد دداهللهللذلد ددكهللفدد ديهلل تدد دنهللالمدد د هللخينهللالنالد دداهللىهلل
اايررهللابنهللالمقفعهللفيهلل تاب هلل«تاهلليظهللالبطاهلل ة» هللثدتهللاجد هلل
أهدأهللمالدرهللاألمددانهللاالعد لهللسند هللالم ددومينهللاقد هلل،ددبقهتهللإلد هلل
هولد د هللإخدددعانهتهللفددديهللالشد دا هلل هللفالم دددومعنهللهد دتهللمد دنهللأسطدددعاهلل
األمددانهلللوباب داهللاألهللثعذ ديهللبنيددامينهللبعدد هللاختبائ د هللم دنهللبطدددشهلل
إخعاند د د هللالدد ددرا هللالكاثعليدد ددك هللف د دددر هللمد د دنهللم بئد د د هللبحمدد ددانهلل
الم ددومين هللاس ددادهللإلد د هلل ني ددت هللمكرمد داً هللاهد دعهللمعقد دفهللدف ددعهلل
بطريددركهللبيدتهللالمقد رهللفديهللالقددرنهللالتا،دعهلللوكتابدةهللإلد هللأخيد هلل
بطريددركهللالق ددطنطينيةهللحا يدد ًاهللسددنهللالعدددر :هلل«إنهددتهلليمتددازانهلل
بالعدد ل هللاالهلليمومعنندداهللالبتددة هللاهددتهللالهللي ددت معنهللمعندداهللأيهلل
سنف»(.)1هلل
اتتجودددد هللالكرامدد دةهللاإلن د ددانيةهللالتدددديهللحر،د ددهاهللاإل،د ددو هلل
اص ددانهاهللفددديهللقالد دةهللالقبطددديهللال ددذيهللض ددرب هللابد دنهللاالد ديهللمالد درهلل
سمددراهللبد ِدنهللالعدداصهلل هللفودتهلليجد هللالقبطدديهللفديهللاس ددانهللالطريدمهلل
العلد هللمداهلليمنعد هللمدنهللال ددفرهللمدنهللمالددرهللإلد هللالم يندةهللالمنددعهللاهلل
لي ددحهللهلللكرامتد هللالتديهللأهد هللهاهللابدنهللأميدرهللمالددر هللإذهللالهلليجقبدأهللم دأهلل
هذاهللفيهللسه هللاإل،و هللادالت هللالعادلة.هلل
الماهللدخأهللالقبطيهللسو هللال ويفدةهللسمدرهلل هللقدال:هلليداهللأميدرهلل
المد د منين هللسائدددذهللب ددكهللم ددنهللالمو ددت.هللفحجابد د هللال ويف ددة:هلل جسد دذتهلل
دبقت هلل هلل
ابنهللسمراهللبنهللالعداصهللف جهلل
،ابقتهلل َهلل
ج هلل
معاذاًهلل هللفقالهللالقبطي:هلل
فجعأهلليضربنيهللبال ع هللايقعل:هللأناهللابنهللاأل رمين.هلل
()1هللقم هللالعر هللت طعهللسو هللالغر

هللصهلل(.)364
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ات ددعهللهللمك ددامنهللالعددد لهللاإل،دددوميهللفددديهللصددد هللهللال ويفد دةهلل
سمددرهلل هلل يدفهلليحالدأهللهددذاهللفديهللمموكتد هللاهدعهللالددذيهلل،ددمعهلل
هللمعاهد اًهللأاهللانتقالد هللحقد هللأاهلل وفد هلل
النبيهللﷺهلليقدعل:هلل«مدنهللهودت
َ
فعقهلللاقت هللأاهللأخذهللمن هللقديئ ًاهللبغيدرهللليدنهللنفد ؛هللفحنداهللحجيجد هلل
يع هللالقيامدة»( )1هللفدحمرهللال ويفدةهللبإحضداهللهللأميدرِ هللمالدرهللاابند ِ هللإلد هلل
الم يندةهللالمنددعهللا هللليقددتصهللالقبطديهللب ددعل هللمدنهللابدنهللاأل ددرمينهلل
سو هللمرأىهللمنهللالنارهللام مع.هلل
ث دتهللقددالهللسم درهلللعالي د هللمقعل دةهللس د لهللأصددبحتهللم د وًهللخال د اًهلل
يتغن د هللب د هللالم ددومعنهللا يددرهت:هلل«ي داهللسمددرا هللمت د هللا،ددتعب تتهلل
النارهللاق هللال تهتهللأمهاتهتهللأحراهلل ًا؟»(.)2هلل
اسمدرهللهللهددعهللالددذيهلل ددانهللق د هلل ت دنهلللعاليد هللسو د هللمالددرهلل:هلل
«ااسوددتهلليدداهلل َهللسمددراهللأنهللا،هلليدددراكهللايددرىهللسموددكهلل..هللاأنهللمعددكهلل
دأهللذمددةهللاسهد هللاقد هللأاصد هللهلل،ددعلهللا،هللﷺهللبهددت هللاأاصد هلل
أهد َ هلل
بدددالقبطهللفقد ددالهلل:هلل«ا،تعص دددعاهللبد ددالقبطهللخيدددراًهلل هللف دددإنهلللهد ددتهللذمد ددةهلل
اهللح جهللمهددتهللأنهللأ هللهللإ،ددماسيأهللمددنهت هللاقددد هللقددالهللﷺ:هلل
اهللحمدداًهلل» هلل ِهلل
«مددنهللهوددتهللمعاهدد اًهللهللأاهلل وفدد هللفددعقهلللاقتدد ؛هللفحندداهللخالددم هلليددع هلل
القيامة»هللاحذهللهللياهلل َهللسمراهللأنهلليكعنهللهلل،علهللا،هللﷺهلللكهللخالدمًهللا هلل
الم »(.)3هلل
خ َ هلل
فإن هللمنهللخاصم هلل َهلل
( )1هللأخرج هللأبع هللدااد هللا هلل( )3052هللانحعه هللفي هلل،نن هللالن ائي هللا هلل( )2749هلل
اصحح هللاأللبانيهللفيهللصحيحهللأبيهللداادهللاهلل(.)2626
( )2هللانمر :هللتاهلليظ هللسمر هللابن هللالجعزي هلل( )130-129هللافتعا هللمالر هللالبن هللسب هلل
الحكتهلل هللصهلل(.)195
()3هللذ رههللالمتقيهللالهن يهللفيهلل نزهللالعمالهللاهلل(.)14304
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لم أهللهذههللالشعاه هللدخأهللأهأهللالشا هللامالرهللفديهللديدنهللا،هلل
أفعاج ًا هللفق هللهللأااهللمنهللس لهللاإل،و هللماهلللدتهلليدراههللمدنهللقبدأهللفديهلل
أمةهللمنهللاألمت هلليقدعلهللالمد هللعهلل ع،دتا هلللعبدعنهلل:هلل«إذاهللحد رهلل
النالرانيةهللاإل،و َهلل هللاات دذهللالعربيدةهلل
ِهلل
أنهللانتحأهللبعخهللالشعع ِهللهلل
لغددةهلللدد ؛هللفدددذلكهلللمدداهلل ددانهلليتالددفهللبدد هللالعددر هللالغددالبعنهللمددنهلل
ضرا هللالع لهللالذيهلللتهلليكنهلللونارهللسه هللبم و »(.)1هلل
اقددعاه هللس د لهللالم ددومينهللم دعهللأه دأهللذمددتهتهلل يددرا هللمنه داهلل
الع د لهللمعهددتهللفدديهللخالددعمتهتهللم دعهللال وفددانهللااألمددران هللامندد هلل
خالددعمةهللال ويف دةهللسودديهللب دنهللأب ديهلللال دنهللهللم دعهلليهددعديهللف ديهلل
دهللس د هللالت ديهللفق د هاهللث دتهللاج د هاهللسن د هلليهددعدي هللفاحتكم داهللإل د هلل
قريحهللالقاضي هللفحكتهللبهاهلللويهعدي هللفح،وتهللاليهعديهللاقدال:هلل
«أماهللإنيهللأقه هللأنهللهدذههللأحكدا هللأنبيدان هللأميدرهللالمد منينهلليد يننيهلل
إلد هللقاضددي هللفيقضديهلللديهللسويد هللأقدده هللأنهللالهللإلد هللإالهللا ،هللاأنهلل
محمد ًاهللهلل،ددعلهللا ،هللالد هللكهللدهللسدكهلليداهللأميدرهللالمد منين هللاتبعدتهلل
الج دديشهللاأند دتهللمنطود دمهللمد دنهللص ددفين هللف رجد دتهللمد دنهللبعي ددركهلل
األاهللق» هللفقالهللسويهلل:هلل«أماهللإذهللأ،ومتهللفهيهلللك»(.)2هلل
اقبأهللأنهللتغر هللقم هللالقرنهللالهجدريهللاألال؛هللان داحتهلل
جيددعلهللالم ددومينهللتفددتحهللبددودهللمدداهللاهللانهللالنهددرهللبقيدداداهللالقائددد هلل
العمدديتهللقتيبددةهللب دنهللم دددوتهللالبدداهوي هللفتك ددرتهللسوددد هللنالددالهتهلل
جيعلهلللالماهلل انتهلل،بباًهللفيهلل يا هللهلل،الةهللاإل،و .هلل
()1هللحضاهللاهللالعر هلل هلل ع،تا هلللعبعنهلل هللصهلل(.)127
( )2هللأخرج هللأبع هللنعيت هللفي هللحوية هللاألاليان هلل( )141/4هللبإ،ناد هللضعيف هللاذ ره هللابنهلل
يرهللفيهللالب ايةهللاالنهايةهلل(4/8هلل-هلل.)5
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اف ددديهللأاا ،د دطهلل  ،دددياهلل-هللفيم د داهللي دددم هللاليد ددع هللجمهعهللي د دةهلل
أازبك ددتانهلل-هللتددربخهللم ين دةهللمحالددنةهللمنيع دةهللاأل،ددعاهللهللت د س هلل
،مرقن هلل زاهاهللقتيبةهللبع هللدخعلد هللإلد هللم يندةهللب داهللىهلل هللخدا هلل
مند هللأهدأهللال ددغ هلل(،دكانهلل،دمرقن ) هللالودنهللموكهدتهلللرخددعنهلل
الالدددوحهللمد دعهللالم ددومين هللفعافد دمهللقتيب ددة هللاانال ددر هلل د دأهللمد دنهلل
الجيشينهللإل هللحال .هلل
لكددنهللهدددذاهللالالدددوحهلللددتهلليقند دعهللقتيبددة هللفمددازالهلليطمددعهللفددديهلل
دخعلهللتوكهللالم ينةهللالعالديةهللبحالدعنهاهللسود هللالفداتحين هلللكدنهلل
ل دعهللق د هللهلللوم ددومينهللحالدداهللهاهلللتجم د تهللألددرافهتهللم دنهللالبددردهلل
القاهللرهللالذيهلليع رهللسو هللجيشهللالالدبرهللسويد هللفهيهداتهلللم دأهلل
ج
هذههللالم ينةهللأنهللت قطهللإالهللبأليهللابون.هلل
الم ِ
جشد درهللب ددنهللم ددزاحتهللال دددوميهللسوددد هلل
اذاتهللي ددع هللدخ ددأهلل جهلل
قتيبة هللاأقاهللهللسوي هللب هتهلل،مرقن هللسود هللحدينهلل دراهللمدنهللأهوهدا هلل
ففعأهللاحاصرهتهلل هللفالالحعههللسو هللأنهلليد فععاهلللد هللجزيدة هللاأنهلل
يفتحعاهللل هللم ينتهت هللفيالويهللفيهاهللثتهللي ر هللمنها.هلل
فوماهللدخأهللقتيبةهلل،مرقن هللأخذهللمنهتهللجزيتهت هللاأخبدرهتهلل
أن هلل يرهللخاهلل هللمنهللم ينتهتهللهعهللاجندعده هللف ج د ِهللقطهللفديهللأيد يهت هلل
اهندددعاهللأنهددتهلللعيددتهللصددفحتهتهللاضدداكهللحقهددتهللبغددد هللاهللقتيبددةهلل
هللحم هللا،هلللهت.هلل
لكنهللم أهللهذاهللالهللي ا هللفيهللدالةهللاإل،و هلل..هللفعند ماهللالديهلل
إما هللالع لهللال ويفةهللسمرهللبنهللسب هللالعزيزهللأقا هللهلل،ع هللالشدريعة هلل
فددردهللالمم دالت هللاأقددا هللالع د ل هللفشدداستهللأخبدداهلله هللفحهلل ،دأهللإلي د هلل
أهأهلل،مرقن هلليوتم عنهللس لهللاإل،و هللاقالعا:هلل«قتيبدةهللهومندا هلل
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هلل

ا د هللهللبنددا هللفحخددذهللبودنددا هللاق د هللأههددرهللا،هللالع د لهللااإلنالددا
فحذنهلللناهلل هللفويق هللمناهللاف هللسو هللأميرهللالم منين».هلل
اهكددذاهلل ددان هللفا،ددتمعهللسم درهللإل د هللقددكااهللالعف د هللاأهلل ،دأهلل
داموًهلل
إلد هللااليد هلل،ددويمان:هللإنهللأهددأهلل،ددمرقن هللقددكعاهللهومداًهللهللاتحد هلل
منهللقتيبةهللسويهتهللحت هللأخرجهتهللمنهللأهللضهت هللفإذاهللأتداكهلل تدابيهلل
جو هلللهددتهللالقاضددي هللفوينمددرهللفدديهللأمددرهتهلل هللفددإنهللقضد هلللهددتهلل
فدهللحَ ِهلل
دحخر ِهللهللالعدددر هللإلددد هللمع ددكرهتهلل م دداهلل ددانعاهللقب ددأهللأنهلليمه ددرهلل
ف د ِهلل
سويهتهللقتيبة.هلل
دعهللبدنهللحاضدرهللالقاضديهللأنهلليحكدتهللبدينهلل
هللفحمرهلل،ويما جهللنهللجمي َهلل
الم ومينهللاأهأهلل،دمرقن هللفقضد هللأنهللي در هللالم دومعنهللمدنهلل
،مرقن هللإل هللمع كرهت.هلل
ي داهلللوراسددة هللقاض ديهللالم ددومينهلليحك دتهلللالددالحهللالددعثنيين هلل
اسود هللمددن؟هللسود هللإخعاند هللالم ددومين.هللإند هللمشدده هللمدنهللمشدداه هلل
العد لهللالتديهللتحفدزهلللوتحمدأهللااالستبدداهللهللفديهللديدنهلليحكدتهللقاضددي هلل
لالالحهللخالعمهتهللاأس ائهت.هلل
اهن داهلليق دفهللالتدداهلليظهللسو د هللألددرا هللأصددابع هللايرم دمهللبعددينهلل
فاحال ددة هللهد دأهلليمك ددنهلللحكد دتهللهدددذاهللالقاضددديهللب دددرا هللج دديشهلل
اإل ،ددو هللمد دنهلل ،ددمرقن هللأنهلليجددد هلل ،ددبيو هللإلددد هللالتنفي ددذ؟هللأ هللأنهلل
األحكا هللالعادلةهللهديهللحبدرهللسود هللالدعهللق هلليتغند هللبهداهللأصدحابهاهلل
فيهللصفحاتهللالتاهلليظ هللمنهلل يرهللأنهللينعتهللبهاهللالمموعمعنهللبح رهلل
منهللهللؤيةهللأحباهللها؟..هلللكنهللهيهاتهللأنهلليالنعهللالم دومعنهللذلدكهلل
اهلل،ددعلهتهللﷺهلليقددعل:هلل«الهللقد رهللا،هللأاهلل يددفهلليقد رهللا،هللأمددةهلل
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متعتدع»()1هللأيهلل
الهلليحخددذهللضددعيفهاهللحقد هللمددنهللقد ي هاهللاهددعهلل يددرهلل َ
يتوجوجهللفيهللقكات هللاتت بطهللالحرا هللبينهللقفتي هللمنهللال دع هلل
االرِ س ا.هللهلل
اقبأهللأنهللتغينهللقم هللذلكهللاليع هللبد أتهلللوئدعهللالجديشهلل
اإل،د ددوميهللت د ددتع هلللو دددرا هللم د دنهلل،د ددمرقن هللإنفد دداذاًهلللحك د دتهلل
اإل،ددو هللالعددادل هللثددتهللل دتهللي رج دعاهللألنهللأهوه داهللقددرهللااهللتج ي د هلل
الالوحهللمدعهللجديشهللاألمدةهللالعادلدةهللالتديهللتمت دأهللأمدرهللدينهدا هللاقد هلل
هللأااهللمنهللح نهللمعاموتهتهللالينهللمعشرهتهللماهلللتهلليعهد اههللفديهلل
الفاتحينهللممنهللقبوهت(.)2هلل
إنهتهللأتبداكهللمحمد هللﷺهللالدذيهللأمدرههللهللبد هللبالعد لهللحتد هللفديهلل
حالهللال الدعمةهللاالعد اااهلل﴿ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﴾ (المائد د د ا:هلل )8هللفاآليد د داتهللالقر نيد د دةهلل
تر ،دتهلللوم د منينهلللريق دةهللالتعام دأهللالعددادلهللحت د هللم دعهللأس د ائهتهلل
الك ددافرينهللالدددذينهلليحددداهللبعنهتهللفد ديهللديدددنهتهللايالد د انهتهللسد دنهلل
قبوتهت هللفتحمرهللبالع لهللاتنه هللسنهللالموتهللالذيهللحرم هللا،هللسود هلل
نف د هللالعويددة هللاحرمد هللأيضداًهللسود هللسبددادههلل﴿ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ

()1هللأخرج هللابنهللماج هللاهلل( )4010هللاالبيهقيهللفيهللالشعنهللاهلل( )11232هللاالوفظهلل
ل.
( )2هللانمر هللقالة هللفتح هلل،مرقن هللفي :هللالكامأ هللفي هللالتاهلليظ هللألبي هللالح ن هللالشيبانيهلل
(.)327/4
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ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ

ﯾ ﴾ (المائ ا:هلل.)2هلل
دعهللب دنهلل
الم دأهللهددذههللاآليدداتهللحك دتهللالقاض ديهللالم ددوتهللجميد جهلل
حاضدرهللسود هللجيشد هللاأمتد هللفمدداذاهلل ددانهللأثدرهللهددذاهللالحكدتهللسود هلل
أهأهلل،مرقن هللاالمنالمهللالمجااهللاهلللها؟هلل
لق هلل،اهللستهللالجمعكهللإلد هللالد خعلهللفديهللاإل،دو هللالهللبدأهلل
تحعلد دتهللإلد د هللحاهلل،د دةهللألحددد هللمالددد هللي هللاهددديهللال دددنةهللالتددديهلل
حفمهد داهللا،هللبجهدددعدهللسومدددانهللأماجد د هللمد دنهللأهد دأهللتود دكهللالبقعد دةهلل
المباهلل د دةهللالت ددديهللقد دده تهللس ددد لهللاإل،د ددو هللاف ددديهللمق د د متهتهلل
الب اهلليهللاالن ائيهللاالترمذي هللسوااهللسو هلل يرهتهللمنهللسومانهلل
الفنعنهللالشرسيةهللاألخرىهلل الزم شريهللاالن فيهللاأبديهللالويدثهلل
ال دمرقن يهللاأب ديهللمنالددعهللهللالماتري د يهللا يددرهتهللم دنهللالعومددانهلل
الددذينهللحفمددعاهلللألم دةهللدينهددا هللجددزانهللافاق د ًاهلللم داهللهللأاههللم دنهللس د لهلل
اإل،و هللاالتزا هللالم ومين.هلل
العهللا،دتعناهللبكتدا هللالم تشدرقهللتعمدارهللأهللنعلد هلل«الد سعاهلل
إلددد هللاإل،ددو »هلللرأيندداهللالعشددراتهللمددنهللالشددعاه هللالرائعددةهللالتددديهلل
تحكديهللقالدةهللانتشدداهللهللاإل،ددو هللفديهللهللبددعكهللاألهللضهللاهدعهللينتشدرهلل
ب يفهللالحجةهللاالبيان.هلل
يح ثناهللأهللنعل هللسدنهللإ،دو هللبر دةهللخدانهللمدنهللأمدرانهللالمغدعلهلل
فددديهللالق ددرنهللالم دديوديهللال الد دثهللسش ددر:هلل«اقددد هللقيد دأهللفددديهلل ،ددبنهلل
إ،ددوم هللإن د هللتوق د هلليعم د ًاهللم دعهللسيدرهلللوتجدداهللاهلل تي دةهللم دنهللب دداهللى هلل
المد داهللخد دوهللبت دداجرينهللم ددنهتهلل ،ددحلهماهللسد دنهللسقائددد هللاإل ،ددو هلل
فشددرحاهاهلللد هللقددرحاًهللمقنعداًهللانته د هللبد هللإلد هللاستندداقهللهددذاهللال د ينهلل
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ااإلخوصهللل هللا اقفهللأصغرهللإخعت هللأالهللاألمرهللسدنهللتغييدرههلل
ل ين د هللااستناق د هللاإل،ددو هللاحب دنهللإلي د هللأنهلليحددذاهللحددذاه هللث دتهلل
أسونهللبع هللذلكهللاستناق هلللهذاهللال ين»(.)1هلل
اأحياناًهلل دانهللمنمدرهللالم دومينهللاهدتهلليماهلل،دعنهللقدعائرهتهلل
افياًهللالجتذا هللمنهلليعيشهللحعلهتهللإلد هللاإل،دو هللاقد هلل،دجأهلل
هذاهللالفيو دع هللأهللن دتهللهلليندانهللفديهلل تابد هلل«اإل،دو هللاالعودت»:هلل
«م داهللدخو دتهللم ددج اًهللقددط هللدانهللأنهللتهزن ديهللسالف دةهللحددادا هللأاهلل
بعبدداهللاهللأخددرى هللدانهللأنهلليالدديبنيهللأ،دفهللمحقدمهللسود هللأننديهلللدتهلل
أ دنهللم ددومًهللا» هللايتددابعهللأهللنعل د هللبددالقعل:هلل« ددانهللم دنهللالي دديرهللأنهلل
ن هللكهلل يدفهللأنهللمنمدرهللالتداجرهللالم دوتهللفديهللصدوت هللا،دج ات هلل
الك يرا هللاسبادت هلللإلل هللالدذيهللالهلليدراه هللفديهلل،دكينةهللاا،دتغراق هلل
هللا ِهللهنهللإدهللا اهللقعياًهلللوقعىهلل
ق هللي ثرهللفيهللاإلفريقيهللالعثني هللالذي جهلل
ال فيددة هلل م داهلليقتددرنهللهددذاهللاإلدهللاكهللسدداداهللب هللج دةهللمنحط دةهللم دنهلل
الم نيددة.هللاق د هلليحف دزهللح دنهللاال،ددتطوكهللسو د هللالبح دثهللبطبيع دةهلل
الحددال.هللاإنهللمعدداهلل هللاإل،ددو هللالت ديهللسرفه داهللالنددارهللسو د هللهددذاهلل
النحعهللق هللتجذ هللأحيان ًاهللفرد ًاهللي خأهللفيهللاإل،و »(.)2
ايوفدد دتهللأهللنعلدددد هللالنمدد درهللإلدد د هللأنهللاإل،د ددو هللديدد دنهلل يدد درهلل
التكاليفهلل هللافيهللقرائع هللماهلليشمهللسو هللالعاب ينهللالم دتهترينهلل هلل
اينقأهللسنهللالناق هللاأل،دكتون يهللال داخرهللتعمدارهلل اهللليدأهللقعلد هلل
سنهللاإل،و :هلل«هلللي هللبالد ينهللال دهأ؛هللفإند هللبمداهللفيد هللمدنهللصدع هلل
قار هللالهاهللا هللاصي هللمعق اهللصاهللمة هللاصوعاتهللخمد هلل دأهلل
()1هللال سعاهللإل هللاإل،و هللال يرهللتعمارهللأهللنعل هلل هللصهلل(.)259
()2هللالمال هللهللال ابمهلل هللصهلل(.)459
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يع هللاإم اكهللسنهللقر هللال مر هلللتهلليفودحهللفديهللأنهلليكدعنهللديند ًاهلل
دهوً» هللايعو دمهللأهللنعل د هللب دحنهللفدديهللهددذاهللم داهلل«ي د حخهللالنمري دةهلل
،د هلل
القائو دةهللبددحنهللاإل،ددو هللنمددا هللدين ديهلليجددذ هللالنددارهللس دنهلللري دمهلل
مراادتهتهللفيهللموذاتهتهللالش الية»(.)1هلل
ايحكيهللأهللنعل هللسنهللانتشاهللهللاإل،دو هللفديهللأاهللابداهللالشدرقيةهلل
سو د هللي د هللأ،دديرهللم ددوتهللير ،دفهللف ديهللقيددعده هلللك دنهللالحته داهللاذلهلل
األ ،درهللل دتهلليك دنهللليمنع د هللم دنهللالتعري دفهللب ين د هلليقددعلهللأهللنعل د :هلل
«حت هللالم وتهللاأل،ير هلليغتنتهللالفدرصهللفديهللالمنا،دباتهلللد سعاهلل
،ري هللأاهللإخعاند هللفديهللاأل،درهللإلد هللديند هللاقد هللت در هللاإل،دو هلل
إل هللأاهللاباهللالشرقيةهللأالهللاألمرهللبفضدأهللمداهللقدا هللبد هللفقيد هللم دوت هلل
،ديمهللأ،دديراًهلل..هللاجدينهللبد هللإلد هللبددودهللبتشدنجهللPechenegsهللهللفديهلل
م تهأهللالقرنهللالحاديهللسشر هللاق هللب طهللبدينهلليد يهلل يدرهللمدنهتهلل
تعداليتهللاإل،دو هللفاستقد اههللفديهللإخدوص هللحتد هللإند هللأخدذهللفديهلل
االنتشاهللهللبينهللهذاهللالشعن»(.)2هلل
ال دددذلكهللالهلليمك د دنهلللمنال دددفهللأنهلليقد ددرأهللبال د د قهللهد دداهراهلل
اإلقبالهللسو هللاإل،و هللادخعلهللاألمدتهللفيد ؛هللإالهللإذاهللاستدر هللبمداهلل
يموكد هللهددذاهللالد ينهللمدنهللسعامدأهللالتفددعقهللالتديهللأدخوتد هللإلد هلل دأهلل
م ينددةهللاقريددة؛هللاقددد هللصدد قهللالمدد هللعهللالشدددهيرهللاالهللديعهللانددتهلل
حينهللقال:هلل«اسو هللالر تهللمنهللخطةهللالت امحهللال ينيهللالتديهلل دانهلل
ينتهجهداهللالم ددومعنهللاألالددعن هللأاهللب ددبنهللهددذههللال طددة؛هللاستندمهلل
ال د د ينهللالج ي د د َ هللمعمد ددتهللالم د دديحيينهللاجمي د دعهللالزهللادقد ددتيينهلل
ج
()1هللالمال هللهللال ابمهلل هللصهلل(.)459
()2هللالمال هللهللال ابمهلل هللصهلل(.)453
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االعثنيينهللإالهللس داًهللقويوًهللمنهتهلل..هللاا،تحعذهللال ينهللاإل،دوميهلل
سو هللقوع هللمئاتهللالشدعع هللفديهللالبود انهللالممتد اهللمدنهللالالدينهلل
اأن اني ياهللإل هللمرا شهللااألن ل هللاتموكهللخيالهت هللا،يطرهلل
سود هللأخوقهددت هللاصداغهللحيدداتهت هللابعدثهلل مداالًهللت فدفهللسددنهتهلل
( )1هلل
ب رهللالحيااهللامتاسبها» .
هللتغشهتهلل
لق هللأدهللك هللاال هللديعهللانت هللا يره هللالحقيقة هللفوت جهلل
معجاتهللالتضويأهللال افرهللاالكذ هللالمتعاصأهللسو هللهذاهللال ين؛هلل
هللهعا َهللت جحعل هللبين هللالعالتهلل
فمقالعد هلله الن هللالمضووين
ج
هللاصطناك ج
افهتهللاإل،و هللاالعقع ِ هللسو هللحقائق هللالعميمة هللفاإل،و هللدينهلل
يتنا تهللمعهللالفطرا هللايتعان هللمعهللالعقأ هللايضمنهلللمعتنق هلل،عاداهلل
ال نياهللانعيتهللاآلخراهلل﴿ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛ﴾هلل(النحأ:هلل.)97هلل
الم أهللهذاهللدخأهللالنارهللفيهللاإل،و هللأفعاجاً.هلل
هلل
*

*

*

()1هللقالةهللالحضاهللا هللاالهللديعهللانتهلل(.)133/13
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(أمحد) فارس الشدياق
فدداهللرهللالش د ياقهللااح د هللم دنهللأسيددانهللالقددرنهللالتا ،دعهللسشددر هلل
اسوتهللمنهللأسو هللالوغةهللااألد هللالعربي هللاهعهلل«الفاهللياق»هلل مداهلل
يحوعهللل هللأنهللي ميهللنف هللبالجمعهللبينهللأالهللا،م هللا خرهلللقب .هلل
ال هللفاهللرهللفيهلللبنانهللفديهللسدا هلل 1805هلللعائودةهلل اثعليكيدة هلل
ات ددميتهاهللبالشد ياقهللن ددبةهللإلد هلل ومدةهلليعنانيدةهللتشدديرهللإلد هلللقدنهلل
هللالكتدا هللثدتهللسود هلليد هللأخيد هللالكبيدرهلل
دينيهللمرمعق هللادهللرهللفدي ج
أ،دع هللا دانهللمدنهللأهدأهللالوغدةهللااألد هللثدتهللتدعفيهللاالد ه هللفعمدأهلل
فيهللصناسةهللن ظهللالكتنهللم دتغوًهللمداهللحبداههللا،هللمدنهللخدطهللجميدأ..هلل
مهنةهللجعوت هللص يقاًهللدائماًهلللوكتا هللفالقوتهللمعاهب هللاالتديهلل دانهلل
م دنهللبينه داهللمعرفت د هللباإلنجويزي دةهللاالفرن دديةهللاالتر ي دةهللإضددافةهللإل د هلل
براست هللبالعربية هللفق هلل تنهللفيهللقعاس هللاإلنجويزيةهلل تابد هلل«البدا عهللاهلل
الشددهيةهللفديهللنحدعهللالوغدةهللاإلنجويزيددة» هللا«المحددااهللاهللاإلن دديةهللفديهلل
الوغتينهللالعربيةهللااإلنجويزية» هللا تنهللأيض ًاهلل«،ن هللالدراايهللفديهلل
النحعهللالفرن ااي».هلل
تنقد دأهللالشد د ياقهللب ددينهلل–هللمد داهلل،ي دددم هللفيمد داهللبعددد -هلللبن ددانهلل
ا،ددعهللياهللف ديهللزم دنهلللفعلت د هللث دتهللقال د هللمالط داهلل-هللقوع دةهللالتنالدديرهلل
حين د ددذاكهلل-هلللي د ددتعوتهللفند دددعنهللالتبش د دديرهللبالنال د ددرانيةهللسود ددد هلليد ددد هلل
اإلهلل،ددالياتهللاألنجويكانيددة هللافيه داهلل ت دنهللأالهلل تب د هلل«العا،ددطةهلل
ف ديهللمعرف دةهللأحدددعالهللمالطددة» هللث دتهللاهللتحددأهللإل د هللمالددر هللاسمددأهلل
محرهلل ًاهللفيهللجريد اهللالعقدائعهللالمالدرية هلل مداهلللقديهللبعدخهللسومدانهلل
األزهرهلل العومةهللنالرهللا،هللالطرابو يهللاالشديظهللمحمد هللقدها هلل
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الد ينهللالحوبددي هللاتعودتهللمددنهتهللامدنهلل يددرهتهللالمزيد هللمدنهللسوددع هلل
العربية.هلل
ددانهللمد دنهللأهد دتهللاألحد د ارهللالفاهللقد دةهللفددديهللحي ددااهللالشددد ياقهلل
مالددركهللأخيد هللالكبيددرهللأ،ددع هللاهدعهللأ،دديرهللفديهللديدرهللقنددعبين هللفقد هلل
احتجزهللفي هلل،تهلل،نعاتهلللتر هللالكاثعليكيةهللاانتقال هللمنهداهللإلد هلل
مذهنهللالبرت تانت هللاهدعهللحد رهللمهدتهللتدركهللجرحداًهلل دائراًهللفديهلل
قونهللالش ياق هللفكانهلليندز هللحبدراًهللفديهلل،دطعهللهلل تبد هللالتديهللحبدرهلل
فيهداهللالالددفحاتهللالطددعالهللفديهللازدهللانهللهللجددالهللالد ينهللالنالدداهللى هلل
االتهكتهللسويهت هللمنهللذلكهللأن هللحكد هللمدراهللسدنهللإقامتد هللفديهللديدرهلل
مد دعهللبعد دخهللالرهب ددانهلل« ند دتهللأهللىهللمد دنهللسن ددادهللالرهب ددانهللاتفدددرقهلل
هللائهدددت هللالعد دنهللبعضدددهتهللفد ديهللبعدددخ هللاقدددكعاهتهللال ائمد دةهلل
لو ددرئي هللمد دنهللأم ددعهللهللبالود دةهلل...هللازدهللسود د هللذلد دكهلل ود د هللجهد دأهلل
الجميدع؛هللإذهلللدتهلليكدنهللفديهللالد يرهلل ود هللمدنهلليح دنهلل ْتدنهللهلل،ددالةهلل
فديهللمعند هللمدنهللالمعدداني؛هللحتد هللإنهللالددرئي هللنف د هللأدا هللا،هللسددزههلل
[أيهللهللئددي هللال د ير]هللل دتهلليك دنهلليعددر هللأنهلليكت دنهلل،ددطر ًاهللااح د ًاهلل
بالعربية »(.)1هلل
افيهللمعلنهلل خدرهلل تدنهلل«هللانمدرهلل دتهللسند ناهللفديهللبودنداهللمدنهلل
هللأهللهلل
ديددر هللاسو د هلل دتهللتشددتمأهللهددذههللاألديدداهللهللم دنهللالرهبددان هللال دت َ
أح اًهللمدنهتهللنبد هللفديهللسودت هللاالهللمدنهللهللأ جثدرتهللسند هللمكرمدة هللبدأهللالهلل
ت معهللسنهتهللإالهللماهلليشينهللاإلن انهللفيهللسقو هللاسرض »(.)2هلل
()1هللال اقهللسو هللال اق هللأحم هللفاهللرهللالش ياق هللصهلل(.)97
()2هللالمال هللهللال ابم هللصهلل(.)80

- 34 -

ا تد دنهلليشدددكعهللجهد دأهللهللجدددالهللالد د ين هللم دددت الًهللبر ا د دةهلل
الترجم دةهللالعربي دةهلللوكت دنهللالمق ،ددة هللفد دهلل«الزبددعهللهللاه دعهلل تددا هلل
حشعههللالوحنهللاال طحهللاالر ا ةهلل هللألنهللمعرب هلللدتهلليكدنهلليعدر هلل
العربية ِ
هللاق هللسوي هلل،ائرهللالكتدنهللالتديهلللبعدتهللفديهللبود دتهلل..هلل
أتح ددبعنهللأنهللالر ا دةهللم دنهللقددعائرهللال د ينهللامعالم د هللافرائض د هلل
اسزائمد د هللاأنهللالبو د دةهللتفضد ديهللبكد دتهللإلددد هللالكفد درهللااإللح ددادهلل
االب س دةهللاالف دداد؟هللأ هللح ددبتتهللأنهللتو دكهللاألبيدداتهللالعالو دةهللق د هلل
أفحمتهللذلكهللالم دوتهللالعدالتهللسدنهللالمجادلدةهللاالمناضدوة؟هللأمداهلل
بعددراقكتهللد هلليهدديجكتهللإل د هللح دنهللالكددو هللالجددزلهللالف ددت؟...هلل
هلل،قيتهللالوحدنهللاالر ا دةهللمدنهللاقدتهللذهدابكتهللإلد هلل
أدمغتكتهللق جهلل
دوًهللثدتهلل
الكتهللا هللاقرانتكتهللفي هلل تا هللالزبعهللهللإل هللأنهللتالديرااهلل جهلله هلل
جهلل
()1
قيعخاًهلل» .هلل
درههللالشد د د ياقهلللرج د ددالهللالكني د ددة هللاتند د د هللههللبجهوهد د دتهلل
جدد ج
اتعالد ددبهتهللقد ددادههللإلدددد هللنقدددد هلللقد ددعرهللالكند ددائ هللالم دددديحيةهلل
االتعج دنهللمم دا هللهلليجتعج دنهللمن د هللفيه داهلل«أله دأهللالكنددائ هللسدداداهللأنهلل
ي رج ددعاهللفد ديهللأي ددا هللمعوعمد دةهللبمد داهللفد ديهلل نائ ددهتهللمد دنهللالد د ج م هلل
هللاضد د َ مها هلليحموعنهد داهللسود د هللأ ت ددا هلل
االتماثيد دأهللسود د هللث َق ِوهد دا َ
المتحم ددينهللفددديهللالددد ين هللفيج ددرانهللبهد داهللفددديهللالش ددعاهللكهللاهد دتهلل
داجعن هللاأ ددر هللم دنهللذل دكهللأنه دتهلليعق د انهللأمامه داهللالشددمعكهلل
ضد ُّ
حددينهلليددعدهلل دأهللإن ددانهللأنهلليددحايهللإلد هلل هدفهللفديهللبطدنهللاألهللضهلل
منهللق اهللتعهجهللالشم هللا يرهللذلكهلل يرهللمماهللحمأهللالفاهللياقهلل
()1هللالمال هللهللال ابم هللصهلل(.)16
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سو هللالعجن»(.)1هللهلل
انتقدأهللالفاهلليدداقهللإلد هللمالطداهللثانيددة هللليعمدأهللسند هللالمبشددرينهلل
األمريكانهللااإلنجويز هللاتحعلهللفيهاهللإل هللالبرات تنتية هللاترجتهلل
ف ديهللسددا هلل 1840هلل تددا هلل«الالددوعات»هللالددذيهلليض دتهللمجمعس دةهلل
مد دنهللالت ددرانيتهللالتددديهللتتود د هللفد ديهللالكن ددائ هللالبرات د دتنتية هللقبد دأهللأنهلل
تد سعههللجمعيدةهللالكتددا هللالمقد رهللفديهللسددا هلل 1848هللإلد هللترجمدةهلل
الكت ددا هللالمقد د رهللمد دنهللاإلنجويزي ددةهللإلددد هللالعربي ددة هللف ددافرهللإلددد هلل
إنجوتددراهللافرن ددا هللاأنجدزهللترجمدةهلل امودةهلللد هللاصددفهاهللالمطددرانهلل
يع،فهللال ب هللبحنهاهلل«أدقهللترجمدةهللسربيدةهلللوكتدا هللالمقد ر»( )2هلل
لكنه داهللأهمو دتهللفيم داهللبعدد هللب ددبنهللإ،ددوم هللاا،ددتعيخهللسنهدداهلل
بترجمةهللالفاند يكهللالشدهيراهللاآلنهللبدينهلليد يهللم تودفهللالكندائ هلل
العربية.هلل
ترجمد دةهللالشددد ياقهلللوكت ددا هللالمقد د رهللجعوتد د هللمد دنهللأسود دتهلل
الن ددارهللبد د قائمهللالكت ددا هللاسيعبد د هللاألغ ددازه هللااضدددعتهللأم ددا هلل
ناهريد هللالك يدرهللمدنهللاإلقددكاالتهللال ينيدةهللالتديهلل،دديجمعهللالك يدرهلل
منهاهللفيهللسا هلل 1865هللفديهلل تدا هلل،دمهللاه:هلل«مماحكداتهللالتحايدأهلل
فددديهللمناقضددداتهللاإلنجيدددأ» هللايقددداهللنهللفيد د هللبدددينهللإنجيد دأهللمتد د هلل
ااألناجيد دأهللاألخدددرىهللفددديهلل176هللنالد داً هللفي بد دتهللمد داهللفيهد داهللمد دنهلل
تناقضددداتهللا رائد دنهللاأخطدددان هللثد دتهللي تمهد داهللبقعلد د :هلل«القددد هلل
أح نهللهللئي هلل ني دةهللهللاميدةهلل يدراًهللفديهللمنعد هللالعامدةهللمدنهللتدوااهلل
()1هللال اقهللسو هللال اق هللأحم هللفاهللرهللالش ياق هللصهلل(.)186
()2هللنقوًهللسنهلل«أحم هللفاهللرهللالش ياق» هللمحم هللالهاديهللالمطعيهلل(.)287/1
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هذههللالكتن هللفإنهللتاليهاهللالهلليوبثهللأنهلليرىهللماهللفيهاهللمدنهللالمحدالهلل
االم الفةهلللوعاقع هللامنهللتوهاهللالتهلليتبدينهلللد هللذلدك؛هللفداألسم هلل
هلل،بيوً»(.)1هلل
هلل
أه ىهللمن
م داهلل ت دنهللالش د ياقهللبع د هللإ،ددوم هلل تاب داًهلل خ درهلليرب دعهللسو د هلل
700هللصددفحةهللف ديهللنق د هللالجددزنهللاألالهللم دنهللالكتددا هللالمق د ر هلل
أ ،ددماه:هلل«المدددر اهللفد ديهللسكددد هللالت ددعهللاا» هللالود دنهللمد دنهللابند د هللأنهلل
يحفمد ؛هللفدوهلليطبعد هللإالهللبعد هللافاتد هللفمداتهللالكاتدن هللااحتدرقهلل
البيت هللفضاكهللالمكتع .هلل
افيهلل تا هلل«هللال داقهللسود هللال داق» هللالدذيهلل تبد هللالشد ياقهلل
قبددأهللإ ،ددوم هللب ددنتين؛هلل شد دفهلل يضدد ًاهللمد دنهللفي ددعضهلل«المدددر ا»هلل
الضائع هللفق هلل،طرهللفي هللا،تنكاهللههلللدبعخهللمداهللجدانهللفديهللاأل،دفاهللهلل
المق ،ةهللمدنهللمعوعمداتهللالهللترتضديهاهللم دابرهللالعقدعلهللالمنعتقدةهلل
م دنهللأ ،درهللالتقوي د :هلل«اق د هللاهللدهللف ديهللالتددعهللااهللحكاي دةهللس دنهللالبدداهلليهلل
تعددال هللأن د هللقددال:هلل«تكدداثرااهللاامو د ااهللاألهللض»هللسو د هللمبالغ دةهللفي د ؛هلل
فإن َهللمأنهللاألهللضهللبشر ًاهلليعجنهللخرابها هللالهللسمرانها»(.)2هللهللهلل
ا ت د دنهللي د ددحلهللم د ددتنكر ًاهللبع د دخهللالمعوعمد دداتهللالتعهللاتي د دةهلل
الم تقبحةهللسنهللاألنبيان:هلل«هللأيجعزهللاآلنهللألميرهللالجبدأهللإذاهللقداعهلل
الد دتهلليعد د هللالتد د ُّثرهللبال ي ددا هللي فئجد د ؛هللأنهلليتك ددعىهللببند دتهللس ددذهللانهلل
هللبحرهللج هاهلل ماهللفعدأهللالمودكهلل
جميوةهللأيهلليت فحهللبهاهللايالطوي ِ
دااد؟هلل[انمددددرههللفدددديهللالمود ددعكهلل()1هلل]3-1/1هللأ هلليجد ددعزهلللدد د هللإذاهلل
حاهلل هللال هللازهللاانتالرهللسويهتهللأنهلليقتدأهللن دانهتهللالمتزاجداتهلل
()1هللمماحكاتهللالتحايأهللفيهللمناقضاتهللاإلنجيأ هللأحم هللفاهللرهللالش ياق هللصهلل(.)144
()2هللال اقهللسو هللال اق هللأحم هللفاهللرهللالش ياقهلل هللصهلل(.)498
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هلللتفجرهللبهنهللفحدعلهللجند ههلل مداهلل
األفالهتهللاي تحييهللأبكاهللهت؛
ج
فعدأهللمع،د هللبحهدأهللمد ينهللسود هللمدداهللذ درهللفديهللالفالدأهللالحدداديهلل
اال وثينهللمنهلل،فرهللالع د؟هللأ هلليجعزهللل هللأنهلليتزا هللبدحلفهللامدرأاهلل
مداهللبددينهللموكدةهللا،ددريةهلل مداهللفعدأهلل،ددويمان؟هلل..هللأ هللي ددعغهللألحد هلل
مدنهللالددعالاهللأنهلليقت دأهللمدنهللأس ائ د هلل دأهللهللجدأهللا دأهللامددرأاهللا دأهلل
لفأهللهللضيعهلل ماهللفعأهللقاالهللبالعمالقةهللسنهللأمدرهللهلل هللالجندعد؟هلل
[انمدددرههللف ددديهللصد ددمعئيأهلل()1هلل/15هلل2هلل-هلل)1(»]3هللتعد ددال هللا،هللس د دنهلل
ذلكهللسوع ًاهلل بير ًا.هللهلل
تح رهللالش ياقهلليعم ًاهللإل هللبعخهللجو ائ هللمدنهللأبندانهللديند هلل
فقددالهللمعومد ًاهللامعب د ًا:هلل«اأمداهللالفهدتهللفمداهللإخددالكتهللتفهمددعنهللمداهلل
هللالغرلةهللحينهلللودنهللقداالهللمدنهلل
جهلل
تقرؤانهللفيهللالتعهللااهلل..هللماهللمعن
()2
داادهللأنهلليمهدرهللابنتد هللمائدةهلل جهللرلددة هللمدنهللأهدأهللفو ددطين؟هللفمضد هلل
هللبغوفهتهللإل هللقاالهلل[انمرههللفديهلل
داادهللاقتأهللمنهتهللمائتين هللاجان جهلل
صمعئيأهلل()1هلل/18هلل..]27هللههناهللن ان هللاأخش هللأنهللأف درهلللكدتهلل
معن هللالوفمةهللفتنقبخهللالن ان» هللاق هللف رههللمراهلللهدن هللفمداهلل دانهلل
منهللإح ىهللالن انهللإالهللأنهللأخذتهللالكتدا هللاهللمدتهللبد هللاألهللض هلل
اقالت:هلل«معاذهللا،هللأنهلليكعنهللهذاهللالكو هلل و هللا.)3(»،هلل
افيهلل تا هلل«ال اقهللسو هللال اق»هلل-هللاهعهللأح هللأهدتهلل تدنهلل
الشددد ياق-هلليوحد دظهللالقد دداهللئهللنقد د اًهللمريد ددراًهلللونالدددرانيةهللا تبه د داهلل
اأحددعالهللهللجددالهللدينهددا هللاف ديهللمقابو د هلليمه درهللمي دأهللااض دحهللم دنهلل
()1هللالمال هللهللال ابمهلل هللصهلل(.)132
الغرلةهللهيهللماهلليقطعهللمنهللسضعهللالذ رهللسن هللختان .
()2هلل ج
()3هللنقوًهللسنهللأحم هللفاهللرهللالش ياق هللمحم هللالهاديهللالمطعيهلل(.)723/2
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الكاتددنهللإلددد هللاإل،ددو هللاالم ددومين هللفقدد هلل تددنهلليقدداهللنهللب ددينهلل
الم ددومينهللاقعمدد هللالنالدداهللى:هلل«االمدداهرهللأنهللجميددعهللاإلفددرنجهلل
يجزسددعنهللسن د هللالمالدديبة هللاالهلليفعضددعنهللأمددرهتهللإل د هللا ،هللاإنهلل
توب ددعاهللبالعبددادا هللااتالددفعاهللبددالجرانا؛هللسو د هللأنه دتهللالهلليكددادانهلل
فجععنهللبمدعتهللأحد هللإالهللايتنا،دعن هللفاال،ت دو هلللقضدانهللا،هلل
هلليج َهلل
إنماهللهعهللمدنهللخالعصدياتهللالم دومين هللا فد هللبوفمدةهللاإل،دو هلل
دليوًهللسوي »(.)1هلل
اتحد د رهللفددديهلل«ال دداق»هللسد دنهللنال دداهللىهللالش ددا هللات ددحثرهتهلل
بعاداتهللالم ومينهللالح نة هللفقال:هلل«امماهللينبغيهللأنهلليدذ رهللهنداهلل
أنهللالنالدداهللىهللالمعلددعدينهللف ديهللبددودهللاإل،ددو هللالندداهجينهللمددنهجهلل
الم ددومينهللفد ديهللالع دداداتهللااألخ ددوق؛هللهد دتهللأبد د اًهللدانهد دتهللفد ديهلل
الفالدداحةهللااألد هللاالجمددالهللاالكيا،ددةهللاالمرافددةهللاالنمافددة؛هلل
دطهللمددنهتهللسو د هللال ددفرهللاالتجدداهللاهلل
إالهللأنه دتهلل[أيهللالنالدداهللى]هللأنشد ج
هللاجو ًاهللسو هللتعاليهللاألسمدالهللالشداقة هلل
االالنائع هللاأ رهللإق ام ًا َهلل
ج
اذل دكهللأنهللالم ددومينهللأه دأهللقناس دةهللازه د هللاف ديهللالنالدداهللىهللقددرههلل
سميت»(.)2هلل
احددينهللذ ددرهللالشدد ياقهللالنبددديهللﷺهللفددديهللمعاض دعهللسددد اهللمددنهلل
تاب د هلل«ال دداقهللسو د هللال دداق» هللفإن د هلل ددانهلليالددويهللسوي د هللاي ددوتهلل
تق يراًهللاإجدوالً هللاالهلليتدرددهللفديهللت دميت هلل(النبدي) هللامنهداهللقعلد هلل
هللأدهللهللم داهلل،ددبنهلل
متعجب داًهللم دنهللتكب درهللالتددركهللسو د هللالعددر :هلل«ال دت ِهلل
()1هللنقوًهللسنهللالمطعيهلل(.)722/2
()2هللال اقهللسو هللال اق هللأحم هللفاهللرهللالش ياقهلل هللصهلل(.)205
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تكبدرهللهد النهللالتدركهللهنداهللسود هللالعدر .هللمدعهللأنهللالنبديهللصددو هللا،هلل
سويد د هللا،دددوتهلل ددانهللسربيد د ًا هللاالق ددر نهللأن ددزلهللبالو ددانهللالعرب ددي هلل
ااألئم جةهللاال وفانهللالراق انهللاالعومانهلل انعاهلل وهتهللسربد ًا؛هلل يدرهلل
إنيهللأهنهللأنهللأ رهللالتركهلليجهأهللذلك.هلل[ثتهللذ رهللقيئاًهللهللمدنهلل دو هلل
دانهلل
التددركهللبوغددتهت هللاسقدنهللبددالقعل]:هللالهللاا ،هللمداهللهددذاهلل ددانهللل د َ
انهللالالحابةهللاالتابعينهللااألئمدةهللالراقد ينهللهللضديهلل
النبيهللاالهللل َ
()1
ا،هللسددنهتهللأجمعددينهللإل د هلليددع هللال د ين هلل مددينهللابع د ههلل مددين» هلل
فم دأهللهدددذاهللالكددو هللالبددد يعهللالهلليال د هللهللإالهللمددنهللمح دنهللمفت ددرهلل
بالنبيهللﷺهللاأصحاب هللالكرا .هلل
دس دداههللمحمد د ج هللص ددادقهللباقد داهللب ددايهللت ددعن هلل-هللاهد دعهلللقد دنهلل
لومتالد ددر هللفيه د داهللحيند ددذاكهلل-هللفزاهللهد ددا هللاالتق ددد هللفيه د داهللقد دديظهلل
اإل،ددو هللف ديهللال د ياهللهللالتعن دديةهللمحم د هللب دنهللال عجددة هللاجددرتهلل
بينهماهللمباح دات هللانتهدتهللبإ،دو هللالشد ياقهللفديهللسدا هلل 1857هلل
فحض ددا هللال ،ددم هللا،د دتهللالنبددديهللﷺ هللليال ددبح:هلل«أحمددد هللف دداهللرهلل
الشددد ياق» هللاليبددد أهللفددديهللالدددذادهللسد دنهللاإل ،ددو هللسبد درهللجري تد د هلل
«الجعائددن»هللالتدديهلل دد تهلل جقنيددةهللالهلل نددانهللسنهدداهللسندد هللالم قفددينهلل
اال يا،يينهللفيهللسعاصتهللالغر هللاالشرق.هلل
هللافديهلل«الجعائددن»هللنددافحهللالشد ياقهللس دنهللاإل،ددو هلللددعيوً هلل
اح بكهللمنهللالقوداهللمداهللأحدا هللبدالعنم هللفقد هلل تدنهللفديهللم دحلةهلل
لددالهللنقددالهللالم قفددينهللحعله داهللحينددذاك هللاه ديهللم ددحلةهللتمدد نهلل
اإل،و هللامونمت هلللوم نيةهللالح ي ة:هلل«هأهللمنهللمال هللهللأاهلل،دامعهللهلل
()1هللالمال هللهللال ابمهلل هللصهلل(.)170-169
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أنهللفيهللالنارهللمنهللي سيهللأنهللالمنهجهللاإل،وميهللالهللينطبمهللسود هلل
قعاسد د هللالتمد د ن هللاأه د جدأهلله ددذاهللالم ددنهجهللال هللهلليج َجد دعزانهللانفكا د د هلل
سن »(.)1هلل
افد ديهللمقابود د هللح ددذهللهللهللالشددد ياقهللالم ددومينهللمد دنهللاالنغ ددراهللهلل
بممدداهرهللالتق د هللف ديهللالغددر هللاالددربطهللبينه داهللابددينهللالنالددرانية هلل
فإن دكهلل«إذاهللأمعن دتهللالنم درهللف ديهلل ن د هللديان دةهللالنالدداهللى؛هللاج د َتهاهلل
تنه هللسنهللالتم نهللاسنهللاإلقبالهللسو هللالم اسيهللال طيدرا؛هللفإند هلل
قددد هللاهللدهللفددديهللاإلنجيد دأهللحكايد دةهللسد دنهلل ،ددي ناهللسي ددد هللأند د هللأمد درهلل
توميددذههللبددحنهللالهلليهتمددعاهللبالغد ..هللاألجود هلل اندتهللالنالدداهللىهللفديهلل
القرانهللاألال هللزاه اهللفيهللالد نيا هللالهللتدنهخهللإلد هللمكرمدة هللاالهلل
تباليهللبمحم ا هللاهناكهللأيضاًهلل ياتهللأخرىهلل يراهللفيهللاألناجيأهلل
األهللبعدةهللافديهللهلل،ددائأهللالحددعاهلليينهللمآلهداهلل مددآلهللاآليدةهللال ددابقةهللف ديهلل
الحخهللسو هللال معلهللااالندزاانهللاسد هللالحدرصهللسود هللالمالدالحهلل
المعاقية»(.)2هلل
خبرهللتنالدرهللأحد هللالم دومين؛هلل تدنهللأنهلل
ياقهلل هلل
الماهللبو هللالش َ هلل
ج
هددذاهللالمتنالدرهلل«مدنهللسامدةهللالنددارهللالددذينهللالهلليفرقدعنهللبددينهللقعل د هلل
تعد د د د د د ددال :هلل﴿ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﴾هلل
ابينهللقعلهللالمزامير:هلل«ا،تيقظهللياهللهلل هلل.هلللماذاهللتنا »هلل[انمرههللفديهلل
المزم ددعهلل/44هلل]23هلل..هللنحكد دتهللأنهللس الد د هللسد دنهللالتعحيددد هللإلددد هلل
الت ويثهلللتهلليكنهللسنهللباليراهللاهللق هللابحثهللسدنهللالحقدائم هللبدأهلل
()1هللنقو هللالمطعيهللسنهلل«الجعائن»هلل(.)742/2
()2هللالمال هللهللال ابمهلل(.)220/1
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انهللسنهللهعىهللالنف هللالذيهللهللانهللسوي »(.)1هللهلل
تدددركهللالشد د ياقهللمكتبدددةهلل ند دانهللفد ديهللسودددع هللالعربيد دةهللاأد هلل
دأهللم دنهلل تدنهللماتعددة هللامنه داهلل
الددرحوت هللمنه داهللمداهللأقددرناهللإلي د هللقبد جهلل
أيض داًهلل تاب د هلل«الجا،ددعرهللسو د هللالقددامعر» هللانتق د هللفي د هللمعج دتهلل
الق ددامعرهللالمحددديطهلللوفيرازب ددادي هللا تد دنهللفد ديهللسود دتهللالنحد دعهلل
« ني د دةهللالطالد ددن» هللا«،دد درهللالويد ددالهللفدددديهللالقو د دنهللااإلبدد د ال» هلل
ا«الوفيفهللفديهلل دأهللمعند هلللريدف» هللا يرهداهللمدنهللالكتدنهللالتديهلل
تكشفهللسنهللمعهبةهللبالغةهللاقوتهلل،يال هللابدالعوتهللالندافعهللمد هللاهلل هلل
ماهلل انهللالش ياقهللفاهللً ،اهللالهلليجاهللىهللفيهللسذابةهللالشعرهللاجعداهلل
القالدةهللاالمقددال هللاف ديهللديددعانهللقددعرههللم داهلليربدعهللسو د هلل22هللأل دفهلل
بيتهللمنهللأ اليأهللالشعرهللاسيعن هللانقتب هللمن هللقعل :هلل
ِ
دواهلليعمرهلل
الحددمهلليعود دعهللاالال د
هللهللهللاالزاهللهلليجمحمهللاالف د دادهللي ِهللمرهلل
االبغيهللمالرس هللذميتهلللتهلليزلهللهللهللهلل
هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل تي هللسرض د د دةهلل أهلل ،د د دعنهللي بِهللرهلل
االع هللتبطرههللمنهللالنعتهللالتيهلل
هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلليغن هللبهاهللالحرهللالكريتهللايشكرهلل
ف د ديهللسد ددا هلل 1887هللتد ددعفيهللأحمدد د هللفد دداهللرهللالشدد د ياقهللفدد ديهلل
هللاصويهللسوي هللبالم دج هلل
الق طنطينية هللانقأهللج مان هللإل هللبيرات ج هلل
العمريهللبحضعهللهللجمعهللمنهللاألسيانهللااألدبان.هلل
هللهللحم هللا ،هللاأ،كن هللف يحهللجنات .
()1هللالمال هللهللال ابم هللنقو هللسنهلل«الجعائن»هلل(.)742/2
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الربفسور (عبد األحد داود) بنجامني ديفيد
قويوعنهللأالئكهللالذينهلليتر عنهللبالماتهتهللفيهللالعوع هللالتيهلل
هللاالكتا هلليكتفي هللبترداد هللماهلل
يتناالعنها هللاالغالن هللمن هللالم لفين
ج
،بق هللإلي هللاآلخران.هلل
البرف عهلل هللسب هللاألح هللدااد هللااح هللمن هللأالئك هللالقويأهلل
هللباحث هللمعضعكهلل
الذين هللق معا هللدهللا،ات هللمتميزا هللال هلليق هلل
ج
الج لهللال ينيهللهللسو هللتجاهوهاهللأاهللالتغافأهللسنها.هلل
اال هللسجن هللفعب هللاألح هللداادهللهع هللالق هللال ابم هللديفي هلل
بنجامين هللق هللالهعتيهللتربعهللسو هللأسو هللالمراتنهللاأل اديميةهلل
ِ
هللالوغات هللاألصوي َهللةهلل
االوهعتية هلل ما هللأتقن هلل(العبرية هللااليعنانية)
لوكتا هللالمق ر هللاالترار هللالنالراني؛ هللإضافة هللإل هللإلمام هلل
بالعربيةهللاالفاهلل،يةهللاالتر ية.هلل
ال هللالق هللبنجامين هللفي هللإيران هللفي هللأاا،ط هللالقرنهلل
الميوديهللالتا،عهللسشر هللفيهللأ،راهللنالرانيةهللتنتميهللإل هلللائفةهلل
الكو انيين هللالتي هللتتبع هللالكني ة هللالكاثعليكية( )1هللاق هللتوق هلل
تعويم هللاأل اديميهللاالوهعتيهللفيهلل ويةهلل«برابعهلل ان افي » هللفيهلل
يشيع هللصيت هلل
هللاما هللقبأهللأنهلليالبحهلل اهناًهللفيهللسا هلل 1895هللثتهلل َ
من هللخول هلل تابات هللالعومية هللفي هللالالحف هللاالمجوت هللال ينيةهلل
التيهللت ابقتهللإل هللنشرهللمقاالت هللاأبحاث .هلل
سمأ هللالق هللبنجامين هللمنذ هللنشحت هللفي هللاإلهلل،الياتهلل
التبشيرية هللالبريطانية هللثت هللالفرن ية هللازاهلل هللهللاما هللا يرها هللمنهلل
()1هللهلل تهللم الفتهاهلللهاهللفيهللبعخهللالمعتق ات هلل إنكاهللهللالكو انيينهلللوت ويث.هلل
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الععاصت هللاألاهللبية هلل ما هللاختير هلللتم يأ هلللائفت هللفي هللم تمرهلل
القربان هللالمق ر هللالذي هللسق ت هللالطعائف هللالكاثعليكية هللفيهلل
م ينةهلل باهلليهلللعهللمعنيال هللفيهللفرن ا.هلل
في هللاليع هللاألال هللمن هللالقرن هللالعشرين هللألق هللالق هلل
بنجامينهللمعسمةهللقهيرا هللحضرهاهللجمعهلل فيرهللمنهللالنالاهللى هلل
ا ان هللمعضعسها هللحث هللالنالاهللى هللسو هللنشرِ هللالنالرانيةهلل
اتج ي ِ هللأ،اليبهت هللبما هللينا،ن هللالقرن هللالج ي هللاقبأ هللأنهلل
هللالشكعك هللبال ين هللالق َ هلل
تتالر هللأيا هللهذا هللالعا ؛ هللأاصوت
ج
بنجامينهللإل هللات اذهللقراهللهللمهتهللباستزالهللالعمأهللالتبشيريهللبع هلل
سزلةهللدامتهللقهرًهللا؛هللقضاهاهللحبي هللقكع هللاهللِ يب هللاأمضاهاهلل
فيهللبيت هللبينهلل تب هللامراجع هللاتحموت .هلل
ب أهللالق هللبنجامينهللتمردههللسو هللالكني ةهللحينهللقونهللالنمرهلل
هللإذهلل
في هللسقي ا هللنالرانية هللمهمة هللاهي هللالشفاسة هللاال وص ِهلل
ا،تشنعتهللفطرت هللالزستهللبحنهللا،هللالهللي وصهللأح ًاهللمنهللالناهللهللإالهلل
بالم يح هللالشفيع هللالذي هلليجمع هللبين هللاإلن انية هللااإللهية هللاأنهلل
هذا هللال وص هللمن هللالجحيت هللتت هللبالون هللالم يح هللاسذابات هلل
سو هللالالوينهللتكفير ًاهللل طاياهللالمذنبين هلل
الي هللهذاهللفح ن هللف مةهللقفعانهلل رهللت سعهللالكني ةهلللطونهلل
ال وص هللسو هللأي يهت هلل مريت هللسويها هللال و هللالتي هلليعب هاهلل
الكاثعليك هللايتقربعنهللإليهاهللبتع،وتهتهللاتضرساتهتهللاصوعاتهت؛هلل
إضافةهللإل هللسباداهللالموئكةهللاالحعاهلليينهللاالرهبانهللالذينهلليغفرانهلل
لونار هللفي هللالكنائ هللايتقبوعن هللمنهت هللنذاهللهت هللاقرابينهتهلل
القع،هت هللايعتق انهللأنهللالهللخوصهللحت هللألصحا هللاألسمالهلل
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الالالحةهللإالهللبت خأهلله النهللاقفاستهتهللاصوعاتهت.هلل
هذه هللالم حلةهلل ماهلليقعلهللسنهاهللالق هللسب هللاألح هلل«هيهللالتيهلل
حيرتني هللاأاهللثتنيهللالرينهللفيهللصحةهللالم يحية هللا،اقتنيهللإل هلل
البحثهللال قيمهللافحصهللأ ،هللاألديانهللبحرية»(..)1هللذهنهللاقادهلل
هللاال هلليقتات هللاألاها هللاال را هلل..هلل
ال هلليقبأ هللهذهللمة هللالق
يح ب هللالممآنهللمان.هلل
ال هللا،اتهللأاصوتهللالق هللال ِريتهللإل هللأنهللهذاهللالمعتق هلل
يتعاهللض هللمع هللالع ل هللاإللهي هللمرتين هللأاالهما :هللأن هلليقتضيهلل
إفوتهللالمجر هللمنهللالعقا هللبت خأهلل يرههلللمالوحت هللاال انية:هلل
إدانةهللاهوكهللصاحنهللالعمأهللالالالحهللالذيهلللنهلليج هللا،يوةهلل
لو وص هلل– هللافم هللالمنمعهلل هللالكن ي هلل -هللإال هللقفاسة هللالشفعانهلل
المزسعمينهللالذينهلليحتفمعنهللبهذاهللالحم؛هللاهعهللماهلليجعوهت هلل–هلل
لعهللص قعاهلل -هللأال هللبالشكرهللاال سانهللمنهللهلل هللالعالمين هلليقعلهلل
هللحم هللا ،هللم تنكر ًا :هلل« هللإل هللمن هلل،يكعن هللال الئ هللالمعفع هللسن هلل
االعتيم هللالم و هلل،بيو هللأ ر هللامتنانًهللا؟ هللاإل هللمن هلليكعن هللم ين ًاهلل
برهلل ِهللمنهللةهلل
بالشكر؟هللإل هللا،هللأ هللإل هللالم وص؟هللبالطبعهللإن هلليحمأهللأ هلل
َ
اأ هللر هللمحبة هللنحع هللالشفيع هللالمطوم هللابحي هللاا،طة هلل انتهلل
َ
ف يكعنهللالمجر هللم يناً هللبالشكرهللإل هللاألب هللإل هللالشفيعهللم وال هلل
هللالقاضي هللبإهو هللدائم ًاهلل
هلل
من هلل،كين هللالجود هللمن هللحيث هلليذ ر
َ
بالفات هللالقهر هللاحن هللاالنتقا »( )2هللاهكذا هللفالشفاسة هللالمطوقةهلل
سنهلللريمهللالبشرهللمعتق هللين نهللإل هللا،هللتعال هللزاهللًهللا :هلل«الضعفهلل
()1هللاإلنجيأهللاالالوين هللسب هللاألح هللداادهلل هللالمكتبةهللالشاموةهلل هللن
()2هللالمال هللهللال ابم.
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ةهللإلكترانية.هلل

االجهأهللاالموتهللا،عنهللالنيةهلل.)1(»..هللهللهلل
هللزاهلل هللالق هللديفي هللبنجامين هللبريطانيا هللفي هللسا هلل 1904هلل
اانتم هللإل هللجمعية هللدينية هللمعح ا هللفيها هللثت هللساد هللإل هللإيرانهلل
متعقفاً هللفي هللا،تانبعل هلل هللفالتق هللفيها هللبجموة هللمن هللالعومانهلل
الم ومين هللاسو هللهللأ،هت هللقيظ هللاإل،و هللجمال هللال ينهلل
أفن ي هللاحااهللهت هللاتباحث هللمعهت هللالت هلليغادهللها هللإال هللاق هلل
انال كهللبالحمهللقوب هللسو هلل يرهللميعاد هللاأسونهللإ،وم هللات م هلل
بعب هللاألح هللدااد.هلل
،ئأ هللهللحم هللا :،هلل يف ِ
هللصرت هللم وم ًا؟ هللفكتنهللمعترف ًاهلل
بفضأهللهللب هللامعاله:هلل«إنهللاهت ائيهلللإل،و هللالهلليمكنهللأنهلليجعزىهلل
ِ
أليهلل،بنهلل،عىهللسناية هللا،هللسزهللاجأ هللاب انهلله ايةهللا،هللفإنهلل
هللااألبحار هللام ِ
ِ
ِ
توف هللالجهعد هللالتي هللتبذلهلل
هللالقرانات
أ
لوعصعل هللإل هللالحقيقة هلللن هللتكعن هللمج ية هلل هللاالوحم جة هللالتيهلل
منت هللبها هللبعح انية هللا ،هللابنبي هللالكريت هللصوعات هللا ،هللسوي هلل هلل
أصبحتهللنقطةهللتحعليهللنحعهللال وعكهللالنمعذجيهللالم من»(.)2هللهللهلل
ألفهللالعومةهللالبرف عهللهللسب هللاألح هللداادهلل تابينهللفري ينهلل
( )1هللاب و هللالشفاسة هللالمطوقة هللفإن هللالبرف عهلل هللسب هللاألح هللدااد هلليقر هللبالحةهلل
الشفاسة هللالمقي ا هللالتي هلليعطيها هللا ،هلللألنبيان هللاالمر،وين هللا يرهت هللمنهلل
الالالحين هلللكنهللذلكهلل و هللمرهعنهللبرضاهللا،هللتعال هللاهتهللالهلليشفععنهللإالهلل
لمنهللهللضيهللا،هللالشفاسةهللفي هلل﴿ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﴾هلل(األنبيان:هلل )28هلل
الذلك هللفإن هللالنار هلليطوبعن هللحاجاتهت هللمن هللا،؛ هللال هللمن هللالشفعان هللالذين هللالهلل

يق هللانهللسو هللالشفاسة هللإالهللبإذنهللا،هلل﴿ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﴾هلل
(البقرا:هلل.)256
()2هللاإلنجيأهللاالالوين هللسب هللاألح هللداادهلل هللالمكتبةهللالشاموةهلل هللن ةهللإلكترانية.
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في هللمعضعسهما :هللأالهما هلل«اإلنجيأ هللاالالوين» هللاال انيهلل
«محم هللﷺهللفيهللالكتا هللالمق ر».هلل
أماهللالكتا هللاألال هللفيحكي هللفي هللالشم هللاألال هللمن هللهللحوت هلل
إل هللاله اية؛هللإذهلليقعل:هلل«الق هلل انتهللنتيجةهللتتبعاتيهللاتحقيقيهلل
أن هللاقتنعت هللاأيقنت هللأن هللقالة هللقتأ هللالم يح هللسوي هللال و هلل
اصوب هللثت هللقيام هللمن هللبين هللاألمعات هللقالةهلل هللخرافية هللاأنهلل
يحهللذات ؛هلللتهلل
ِهلل
األناجيأهللاألهللبعةهللمعهلل عنهاهلللي تهللتحليفهللالم
ج ت هللبع هللافاا هللالحعاهلليين هللبزمنهلل
هللا ِهلل
تعج هللفي هللزمان هللبأ جهلل
لعيأ هللاأنهاهللاصوتهللإليناهللبحالةهللمحرفة هلللعبتهللبهاهللاألقو هلل
ابع هللهذا هلل و هللاضطرهللت هللإل هللاإليمان هللااالسترا هللمن هلل أهلل
سقوي هللاضميري هللبحن هلل،ي نا هللمحم ًهللا هللﷺ هللنبيهلل هللحم هللالتهلل
أ،تطع هللالت وف هللسن هللذلك»( )1هللاق هللأقبع هللهللحم هللا ،هللذلكهلل
ليوً؛هللبتتبعهللتاهلليظهلل تابةهللاألناجيأهللابيانهللأحعالهاهلل
تفاليوً هللات هلل
امجهعليةهللم لفيها.هلل
اأماهلل تاب هللال انيهلل«محم هللﷺ هللفيهللالكتا هللالمق ر» هللفهعهلل
الكتا هللاألهت هللافي هللأب كهللالبرف عهللهللسب هللاألح هللفيهللا،ت وصهلل
ينهلل
هللالوذ ِ
البشاهللات هللبالنبي هللﷺ هللمن هللالعه ين :هللالق يت هللاالج ي ؛ َ
ي منهللبهماهللاليهعدهللاالنالاهللى هللالتهللت تطعهلل بانهللالتحريفهللاالهلل
أاحالهللالتب يأ -هللالتيهللتوطظهلل أهللصفحةهللمنهللصفحاتهماهلل -هللأنهلل
تعيمهللبح هللالقيت هللالذي هلل تب هللمعزز ًا هللبمعرفت هللالكتابية هللاإجادت هلل
لوغات هللالق يمة هللالتي هلل جهللتن هللبها هللالكتا هللالمق ر؛ هللإضافة هللإل هلل
()1هللالمال هللهللال ابم.
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الوس هللالكبير هللسو هللم توف هللالترجمات هللالق يمة هللاالح ي ة هلل
اق هللت هللسو هللالتحويأهللالالحيح.هلل
فالقر نهللأخبرهللببشاهللاهللالكتنهللال ابقةهللبنبينا هللﷺ هلل:هلل﴿ ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝ ﭞ ﭟ ﴾ هلل(البقرا :هلل )146هللامال اق هللهذه هللاآلية هلللتهلل
يكنهلللي ف هللسو هللال بيرهللسب هللاألح هللدااد هللالذيهلللموتهللقعثهلل
هذههللالنبعناتهللمنهللاأل،فاهللهللالمق ،ة هللاق مهاهلللقرائ هللفيهلل تاب هلل
الماتع هللفا،تهللالنبي هللﷺ هلل(أحم )هلليزينهلل،فرهللالنبيهللحجيهللفيهلل
اإلصحااهلل( )7/2هللحيثهللتقعلهللاألصعلهللالعبرانيةهلللهذاهللال فرهلل
التعهللاتي هلل«וְ הִ ְרע ְַש ִתי אֶ ת־כָּל־הַ גֹּ ויִם ּובָּ אּו חֶ ְמדַ ת כָּל־הַ גֹּ ויִ ם
ֵּאתי אֶ ת־הַ בַ יִת הַ זֶה כָּבֹּ וד אָּ מַ ר יְהוָּה צְ בָּ אֹּ ות» هللامنطعقها:هلل
ּומל ִ
ִ
ِ
أافاهعهللحم اتهلل علهللهاجعييت» هللاترجمت هللالحرفية:هلل«يحتيهلل
«
هللفحم ات هلل(חֶ ְמדַ ת) هللهعهللالاليغةهللالعبريةهلل
ِحم اتهلللكأهللاألمت» ِهلل
ال،ت هللالنبي هللﷺ هلل(أحم ) هللاق هللألبقت هللالتراجت هللالم توفةهلل
حم ات»هلل
لوكتا هللسو هللإخفائ هللاتحريف هللفاستبرت هلل ومة هلل« ِهلل
صفة؛ هللال هللا،م ًا هللاترجمعها هللفي هللالتراجت هللالعربية :هلل«ايحتيهلل
مشته هلل أهللاألمت»( )1هللإن هللمحم هللﷺ.هلل
ماهللذ رتهللاأل،فاهللهللالمق ،ةهلل-سن هللاليهعدهللاالنالاهللىهلل-هلل
النبي هللﷺ هللفي هللنص هلل خر هللاذلك هللفي هللالقعل هللالمن ع هللإل هلل
هلل
َ
()1هللمحم هللﷺهللفيهللالكتا هللالمق ر هللسب هللاألح هللدااد هللصهلل( )51-50هللاي ت لهلل
هللبيت هللجاهللك» هلل(ال را هلل
لالحة هللقعل هللبنقأ هللالنص هللالعبري هلللقعل  :هلل«ال ْ
هللتشت ِ َ
 )17/20هللاهعهللفيهللالعبريةهلل«لع َهللتحمعدهللبيتهللهلليعي ا».
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النبي هلليعقع هللسوي هللال و هللفق هللجمع هللأبنانه هللاأخبرهت هللبماهلل
ياليبهت هللفي هلل خر هللاألزمان هللفقال :هلل«ال هلليزال هللقضين هللمنهلل
يهعذا هللامشتركهللمنهللبينهللهللجوي هللحت هلليحتيهللقيوعن هللال هلليكعنهلل
خضعك هللقعع » هلل(التكعين هلل )10/49هللاالنص هللفي هللترجمةهلل
البشيتا هللال ريانية:هلل«حت هلليحتيهللالش صهللالذيهللي ال » هللأيهلل
الموك هللاالشريع جة هللاتف يرههللنبعنا هللصريحةهللسنهللنبيهللمنهلل يرهلل
ج
ج
هللقضين هلليهعذا هللأيهلليزالهللأحقيةهلل
بنيهللإ،رائيأ هللينتهيهللبمجيئ
ج
بالموكهلل
موعكهللبنيهللإ،رائيأهلل– هللالذينهللهتهللمنهلل،بطهلليهعذاهلل -هلل ج
الذي هللق هللزال هللسنهت هللحقيقة هللمن هللقبأ هللذلك هللا ذلك هللتن ظهلل
قريعتهتهللبشريعت هللالج ي ا هللاهع هللﷺ هلل«قيوعن»هلل
بمق م هللﷺ هلل
ج
الذي هللت ضع هللل هللالشعع هللفق هللدان هللألمت هللالعر هللاالرا هلل
االفرر هللاخفقتهللهللايات هللسو هللأقاصيهللال نياهللقرقاً هلل هللاأمعا هلل
بحاهللهاهلل رباًهلل(.)1هلل
اا،تهلل(قيوعن)هلل -هللبح نهللالعومةهللسب هللاألح هلل -هللمشتمهلل
ىهللالكوماتهللالعبرانيةهلل(ق َو )هللالتيهللتعنيهللالم التهللأاهلل
منهللإح
َ
هللالمر،أ هللأاهلل
هلل(قوعه) هللالتي هللتعني
الهادئ هللأا هللمن هلل ومة َ
َ
(قيوعاا) هللالتي هللتعني هللهلل،عل هللا)2(،؛ هللاأي ًا هلل ان هللاالقتقاقهلل
الالحيح هلللوكومة هلل(قيوعن)؛ هللفإن هللالنبي هللﷺ هللهع هللالش صهلل
العحي هللالذيهللتنطبمهللسوي هللالنبعناهللالتعهللاتيةهللالتيهلللنهلليج هللأهأهلل
الكتا هللفيهلل،جوتهللالتاهلليظهللاإلن انيهللالطعيأ هللمنهللحققها هلل
()1هللانمرهللالمال هللهللال ابم هللصهلل(.)81
()2هللانمرهللالمال هللهللال ابم هللصهلل(.)80-79
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فببع ت هللﷺهللهللفعهللا،هللمنهللبنيهللإ،رائيأهللالتفضيأهللالذيهللأسطاهتهلل
ب بب هللالحكتهللاالشريعة هلل(قضين هللمشترك) هلل﴿ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﴾ (الجاثية).هلل
امنهللالنبعناتهللالتيهلليراهاهللالق هللالمهت يهللدالةهللسو هللنبعاهلل
النبي هللﷺ هللما هللجان هللفي هللمطوع هللاإلصحاا هللال الث هللمن هلل،فرهلل
موخي هللمن هللبشاهللا هللبمجين هللنبي هللي مي هللال فر هلل(موك هللالعه هلل
الذي هللينتمره هللبنع هللإ،رائيأ) هللفيقعل :هلل«هحنذا هللأهلل،أ هللمو ي هلل
فيهين هللالطريم هللأمامي هللايحتي هللبغت ًهللة هللإل هللهيكو  :هللال ي ج هللالذيهلل
هللاموك هللالعه هللالذي جهللهللت ُّهللران هللب هللهع هللذا هلليحتي هللقالهلل
جهلل
تطوبعن
هلل هللالجنعد» هللفموك هللالعه هلل -هللبح ن هللالبرف عهلل هللسب هلل
األح هلل -هللهع هللمحم هللﷺ هللالذي هللق ِ هللإل هللالم ج هللاألقال هلل
فجحاهللفيهلليع هللاإل،رانهللاالمعرا (.)1هلل
أهللبععنهلل،نةهللقضاهاهللسب هللاألح هللداادهللفيهللاإل،و هللافيهلل
سا هلل 1940هللهللحأهللسنهللال نيا هللهللحم هللا ،هللاق هللأبو هللفيهاهللبونهلل
ح ناً هللفجزاههللا،هللسنهللاإل،و هللاالم ومينهللخيراًهلل هللاجمعناهللب هلل
فيهللالالالحين.هلل
()1هللانمرهللالمال هللهللال ابم هللصهلل(.)52-51
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الدكتور عبده عبد امللك إبراهيم
فيهللالربعهللاألخيرهللمنهللالقرنهللالميوديهللالتا،عهللسشر؛هللال هلل
سب ه هللإبراهيت هللسب هللالموك هللألبعين هللأهللثعذ يين هللفي هللالقاهرا هلل
انشح هللفي هللهللحا هللأ،را هللثرية هللتمكنت هللمن هللتعويم هللفي هللزمنهلل
س ج رهللفي هللسو هللالك يرينهللتحاليأهللنهمهتهللمنهللالعوتهللاال هللا،ةهلل
االتحاليأ.هلل
ِ
هللصحن هللسب ههلل
اخول هللدهللا،ت هللفي هللالمرحوة هللال انعية؛
وً هللمن هللمحم هللتعفيم هللص قي( )1هللاأحم هللنجينهلل
إبراهيت هلل هلل
برادا هللفمكثهللال وث جة هلل،اسات هلللعاالً هللي هلل،عنهللمع ًا هللفيهلل رفةهلل
صغيراهللفيهللبيتهللمحم هللص قي هللالهلليفرقهللاجتماسهتهللإالهللقيا هلل
صاحبي هلللوعضعنهللاالالوا هللبينماهلليكتفيهللسب ههللبالنمرهللإليهما هلل
ايت انلهللفيهللقوب هللسنهللالحقيقةهللالتيهلليحبهاهللا ،هللهأهللتم وتهلل
فيهللاإل،و هللدينهللص يقي هللالذيهلليجهو ؟هللأ هللفيهللدين هللالنالرانيةهلل
الذي هللأخطآ هلللريق هللب بن هللما هللنشآ هللسوي هللاتربيا؟ هللاتمن هلللعهلل
تمكن هلل -هللاهع هللالمحن هلللال يقي هلل -هللأن هلليق هلللهما هلللعقهلل
النجااهللب اللتهماهللسو هللسباداهللالم يحهللب الًهللسنهللسباداهللا.،هللهلل
هللالفضعل هللسب ه هللذات هلليع هللليتعضح هللمع هللص يقي هلل
دفع
ج
ا،حلهما هللسن هللأ،راهلله هللافو فت هللفوت هلليمفر هللمنهما هللبجعا هلل
مفهِ ت هللفوي هللالم ال هللبحسوت هللفي هللدين هللمن هللال ائأ هللاحالهلل
( )1هللق هللال تعهلل هللمحم هللتعفيم هللص قي هلل تاب ًا هللمهم ًا هللفي هللالج ل هللاإل،وميهلل
الم يحي هللبعنعان هلل«دين هللا ،هللفي هلل تن هللأنبيائ » هللال هللمقال هللمهت هللفي هللنقخهلل
حادثةهللالالون هللنشرههللالشيظهللمحم هللهللقي هللهللضاهللفيهلل تاب هلل«سقي اهللالالونهلل
االف ان».
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الشابين هلل حال هلل ير هللمن هللالم ومين هللالذين هللال هلليعرفعن هللسنهلل
دينهتهللإالهللالنذهللهللالي ير.هلل
جعا هللص يقي هلل -هللالذي هللال هللجعا هللفي  -هللدفع هللسب ههلل
لمالاهللحتهما هللبحنهت هللجميعاً هللمقو ان هللفعب ه هللنالراني هلللتهلل
هللهللبِي هللسويها هللمنذ هلللفعلت هللا ذلك هللحالهلل
ي تر هللالنالرانية هللبأ ج
صاحبي هللفهماهللم ومان هللالهلليعرفانهللسنهللدينهماهللإالهللالقويأهلل هلل
الذلكهللصاهللحهماهللبحن هلل«ال هللخيرهللفيناهللما هلللتهللن هللكهللحقيقةهللماهلل
هللتعاه ْهللناهللجميع ًا هللسو هللالبحثهللفي هللحقائمهللال ين
ن تاهلل هللفهوهلل َهلل
اأ،با هللماهللنحن هللسوي هللمن هللخو ؛ هللسو هللالر ت هللمماهللنح هلل
جميعًهللا هللمن هللحن هللااد هلليجمعنا» هللاهكذا هللتعاه هللاألص قانهلل
ال وثة هللسو هللال را هللمن هللسبانا هللالتقوي هللإل هللالتتعيج هللبتا هلل
العوتهللاالتحقيم هللاالج هللفيهللالبحثهللسنهللال ينهللالحم.هلل
بع هلل،نعات هللمن هللالمطالعة هللاال هللا،ة هللفي هلل تن هللاألديانهلل
االتباحث هللمع هللالعومة هللالشيظ هللمحم هللهللقي هللهللضا؛ هللتعق تهلل
معالت هللاإليمان هللفي هللقون هللسب ه هلل هللافي هللهللدهات هلل وية هللالطن؛هلل
أ،رهلللالاحبي هللبر بت هللفيهللال خعلهللفيهللاإل،و هلل هللحيثهللحركهلل
اإليمان هللفي هلل عامن هللمنمر هللالج ث هللاآلدمية هللالتي هلليتفحالهاهلل
َ
ج
ازموؤه هللفي هللحالة هللالتشريح؛ هللفكأ هللقين هللحعل هللي سع هللإل هلل
تعميت هللا ،هللااإليمان هللبال الم هللاتنزيه هللسن هللأن هلليكعن هللإن ان ًاهلل
افمهللمعتق هللالنالاهللى.هلل
ا،تجا هللسب ه هللإبراهيت هلللناليحة هللصاحبي ؛ هللفحخف هلل
إ،وم هللحذهلل ًا هللمن هلل،طعا هللاال ه هللاسقعبت هللالتي هللتنذهلل هللبتعقفهلل
م يرت هللفيهلل ويةهللالطن هللفبقيهلل،نتينهلليالويهلل،ر ًا هللفيهلل رفت هلل
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ايهر هللمن هللمعائ هللأهو هلللعال هللنهاهلل هللهللمضان هللبالمكث هللبعي ًاهلل
سنهت هلل هلللكن هلل،ره هللما هلللبث هللأن هللانكشف هللحين هللن ي هللمالحف هلل
فيهللمعطف هللثتهللفشاهللحينهللهلل ههللأخعه هللااال ت هللاهعهلليالويهللفيهلل
رفت هللخو ة هللثت هلل ان هللصيا هللهللمضان هللثال ة هللاألثافي هللالتيهلل
اضعت هللالشا هللأما هللاختباهلل هللس ير هلليفعق هللاالختباهلل هللالذيهلل
ي تع هللل هللفيهللدهللا،ت هلللو نةهللالنهائيةهللفيهلل ويةهللالطن.هلل
ما هللاال هللسب ه هللاها هللفن ر هللما هللفي هلل نانت هللمن هلل وماتهلل
قا،يةهللاقعتهللسو هللاالبنهلل ال يا :هللأيهاهللاالبنهللالضال هلل يفهلل
تتركهللدينهللاآلبانهللااألج اد هللأتراكهللأسوتهللب هللمنهت؟هللهلل
منطمهللبوي هللنعاههللالقر نهللسو هللالكفاهللهللإذ هللقالعا:هلل﴿ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﴾ هلل(الزخر  :هلل )23هلل
ااجه هللسب ههللب باتهللتذايهللأمام هللالجبالهلل هللحينهللأسونهللالشا هلل
الم منهللتم ك هللب ين هللاتمن هللسو هللاال ي هللاإخعت هللمشاهلل ت هلل
لريمهللاله ايةهللالذي هلل،وك هللبع هلللعل هللدهللا،ة هللابحث هللمقت ي ًاهلل
بإبراهيتهللسوي هللال و هللحينهللقالهللألبي  :هلل﴿ هللﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ ﮏﮐﮑ

ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﴾هلل(مريتهلل.)45-43هلل
ضر هللاال هللسب ه هللأخما،اً هللبح ،ار هللاقرهلل هللاال،تعانةهلل
رده هللإل هللقعن هللالكني ةهلل
هلللمناهرا هللاالبن هللالضال هللال ِهلل
بالق
،الك ًا هللم وك هللفرسعن هللحين هللتح ى هللمع ،هللسوي هللال و هلل
ادساههلللونزال :هلل﴿ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
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ﮢ ﮣ ﴾ هلل(ل :هلل )58هللافيهللاليع هللالمعسعدهللاجتمعهللالق هلل
لمناقشة هللالشا هللالذي هللتزاد هلللومناهرا هللبتعجيهات هللالشيظهلل
تابيهلل«إههاهللهللالحم»هلل
محم هللهللقي هللهللضا هللهللحم هللا ،هللاقراناهلل َهلل
لرحمة هللا ،هللالهن ي هللا«مقامع هللالالوبان» هللألبي هللسبي هلل
ال زهللجي.هلل
هللسو هللم ى هللثوثةهلل
أذهأ هللالشا هللمحااهللي هللمن هللالق
أيا هللفق هللحااهللهتهللبحجةهللبينةهللابرهانهللااضح هللاأثبتهلللهتهلل
أن هللأصعل هللالم يحية هللم تن ة هللمن هللاألمت هللالعثنية هللقبأهلل
النالرانية هللا شف هلللهت هللمن هللسعاهلل هللدينهت هللبق هلل هللما هللات عتهلل
،اساتهللالحعاهللهلللتبيان هللاجوئ هللفوتهلليج ااهللبينهللي يهللأ،ئوت هلل
اأجعبت هللإال هللاتهام هللبالجنعن هللاصن هللالوعنات هللاألب ية هللسوي هلل
لي ر هللسب ههللمنهللبيتهللأبي هللقري ًا هلللري ًا هللايحايهللإل هلل رفةهلل
ص يق هللمحم هللص قي؛هلل،ا ناًهللالهللزائر ًا.هلل
هذا هللالبون هلل ان هللقا،ياً هللسو هللالشا هللالذي هلليعقك هللأنهلل
يالبحهلللبيباً هلللكن هلل-هللسو هلل أهللحالهلل-هللأهعنهللمنهللق عاهللالكفرهلل
ا،يال هللالتي هللت هللق هللالباحث هللسن هللالحقيقة هللفي تعذ هلل
ِ
سذابات هللايراها هللضريبة هللمحمعدا هلللإليمان هللالذي هلليعهللرهلل
لمحنينة هللالقون هللا،عادا هللال نيا هللااآلخرا :هلل﴿ هللﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ

ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﴾هلل(العنكبعت:هلل.)3-2هلل
تزا هللال تعهلل هللسب ه هللإبراهيت هللمن هللابنة هللالشيظ هللاألزهريهلل
سب هللالحمي هللمالطف هللاهللزق هللبحال هللأاالده هللافاجح هللالجميعهلل
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بت ميت هلل(سي ) هللا،ت هلليحب هللالم ومعن هللاالهللين؛ هللإذ هللهعهلل
ا،ت هللنبي هللمن هللأسمت هللاألنبيان هللاالمر،وين هللالكن هللاختياهللهلل
ال تعهللهللسب ههللهذاهللاال،تهللالبن هللمنهللبينهلل،ائرهللأ،مانهللال نيا؛هلل
اهللاا :هللهأ هللتراههلل
أثاهلل هللحعل هللالشكعك هللفتغامز هللالشا عن هللات ُّ
هللدينهللاآلبان؟هللال هللت هللالهلليش ُّهللكعنهللاق هللتعززتهلل
ِهلل
يراادههللالحنين هللإل
َ
ممانهتهللبزياهللاهللأهو هللالنالاهللىهللل هللاتهنئتهتهللبالمعلعدهلل(سي )هلل
الذي هللالتقطعا هللمن هللا،م هللما هللهنعه هللسومة هللسو هللسعده هللإل هلل
دينهتهللمنهللج ي ؟هلل
ساتب هللالشيظ هللسب هللالحمي هللسو هللهذا هللاالختياهلل هللالمرين هلل
دسعتهلل
ج هلل
لك هللت هلل
لكنهلل،رسانهللهللماهللب دهللالطبين الشكعكهللبقعل :هلل« هلل
َْ
ا،هللأنهلليرزقنيهللابناًهللأ،مي هللسي هللليكعنهللا،م هللتذ يراًهللبشهاداهلل
التعحي هلل،هللتعال هللفكوماهللناداههللمناد هلل(سي هللسب ه) هللأاهللذ رههلل
 هلل ائباً هلل ان هللأ هللحاضر ًا هلل-؛ هلل ان هللفي هللن ائهت هللبا،م هللقهاداهللسو هللأنهللا،هللهعهللاإلل هللاح ه هللاأنهللسي هللسوي هللال و هللسب ج ههلل
فح ن هللفوي هللهعهللا،هلل هللاالهللابن ».هلل
ا،يطعلهللسجنهللالقاهللئ هللإذاهللسوتهللأنهلل تنهللالنالاهللى هلل-هلل
هلل تهللماهللفيهاهللمنهللتحريفهللاتب يأهلل -هللصريحة هللفيهللأنهللالم يحهلل
سب هلل ،هللفق هلل،ماههلل،فرهللإقعياهلل(سب ي)هللفيهللالنبعناهللالمزسعمةهلل
سن هلل«هعذا هللسب ي هللالذي هللأسض ه» هلل(إقعيا هلل )1/42هللا ذلكهلل
حكتهللاألناجيأهللالتيهللي منعنهللبهاهلل-هللفيهللمعاضعهلل يراهلل-هللسنهلل
سبعدية هللسي هلل ،هللاتذلود هللفي هللسبادت هلل ائر هللالبشر هللاأختاهللهلل
منها هلل -هللسو هلل،بيأ هللالتم يأ هلل -هللماحكاه هللمرق هللفي هللإنجيو :هلل
«ا ان هلليالوي هللهناك» هلل(مرق هلل )35/1هللافي هللإنجيأ هلللعقا هللأنهلل
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الم يح هلل هلل«ج ا هللسو هللهلل بتي هللاصو » هلل(لعقا هلل )41/22هللاأن هلل
«خر هللإل هللالجبأهللليالوي هللاقض هللالويأهلل و هللفيهللالالواهلل»،هلل
(لعقا هلل) 12/6هللفالم يحهللسب هلل،هلليالويهللبينهللي ي هلل ائرهللسبادهلل
ا،هللالم منين.هلل
هللفو هللت هلليعب هللالنالاهللىهللالم يحهللالعاب هلل ،هلل
اإذاهلل انهلل ذلك ِهلل
َ
هللا،هللخالمهللال ماااتهللااألهللض؟هلل
االهلليعب انهللمعبعدههلل َ
األنهللال نياهللالهللت ا هللسو هللحال؛هللفق هللداهللتهللال اائرهللسو هلل
اال هللال تعهللهللسب ههلل هللاقوبتهللحال هللمنهلل ن هللإل هللفقر؛هللفاحتا هلل
هللفيهللدينهلل ادهللي وب هللبيت هللفماهلل انهللمنهللاالبنهلل
إل هللم اس اهللابن
َ
الم وت هللالمتشبع هللبقيت هللاإل،و هللإال هللأن هللم هللألبي هللي هللالععن هلل
اأسطاه هللثمانمائة هللجنيهاً هللذهبياً هللسطان هلل بير هللالم هللسوي هللالشيظهلل
سب هللالحمي هللاابنت هللالتي هللهللأت هللمحالوة هللال نين هللت ال هللإل هلل
اال هللزاجها هللالكافر هللالذي هلل ان هللق هلللرد هللابن هللاقرده هللحينهلل
أصرهللسو هللإ،وم .هلل
لكن هللحجة هللال تعهلل هللسب ه هللالتي هللأدل هللبها هللبين هللي يهلل
هللالمال هللألبي هلل
زاجت هللاأبيهاهلل هلل انتهللاألقعىهللااأل،م هللف ْهللف جع
َ
الكافرهللهعهللامت الهللمحمعدهلللماهللتعوم هللمنهلل ياتهللالقر نهللالكريتهلل
التي هللتعصي هللبح ن هللصحبة هللالعال ين؛ هللالع هلل انا هلل افرينهلل
هللاهللده هللسن هللدين  :هلل﴿ ﭶ
جاه ين هللفي هللإضول هللال هما ِهلل
ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ
ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ
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ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﴾
(لقمان.)15-14:هلل
تعفيهللال تعهللهللسب ههللإبراهيتهللفيهللالقاهراهللقبأهللبوع هلل،نهللهلل
األهللبعين هللفق هلل،رت هللحم هللالتيفعئي هللفي ِ
هللمحوة هللسمو هلل
اانتقوتهللإلي هللالع اىهللمنهللمرضاههللفيهللالم تشف هللليوق هللا،هلل
نياهللس َوم ًا هللمنهللأهتهلل
سزهللاجأهللفيهللسا هلل 1918هللاق هللأه ىهللال
َ
هللابن هلل
أسو هللالنهضة هللاإل،ومية هللفي هللالقرن هللالعشرين هللإن
ج
ال تعهلل هللسي هللسب ه هللسب هللالموك هلل هللأح ج هللأقهر هللسومانهلل
هللاصاحن هللفكراهللإنشانهللالبنعكهلل
االقتالادهللاإل،وميهللالح يث
ج
اإل،ومية هللالتي هللازدهرت هللاتحعلت هللمن هللفكرا هللإل هللحقيقةهلل
بفضأهللمحاضرات هللام لفات هللالتيهللبوغتهللال وثينهلل تاب ًا.هلل
ماهللهللزقهللال تعهللهللسب ههللبابن هللال تعهللهللمحم هللسب ههللسب هلل
الموك؛ هللأ،تاذ هللالهن ،ة بجامعات هلل،عي را هللاصاحنهلل
األبحارهللالعوميةهللالنافعةهللفيهللتقنيةهلل(تحويةهللمياههللالبحر).هلل
هللحتهللا،هللال تعهللهللسب ههللإبراهيت هللاهنيئاًهللل هللماهللق م هللألمت هلل
الم ومةهللمنهللأبنانهلل هللان حلهللا،هللأنهلليشموناهللاإياههللبرحمت هللإن هلل
جعادهلل ريت.هلل
* * *هلل
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املستشرق (ناصر الدين) ألفونس إيتني دينيه
لن هلليكعن هللمفاجئ ًا هللأن هلليالأ هللإل هللاإل،و هللفنان هللمعهع هلل
ا اتنهللأهللينهلليعازيهللألفعن هللإيتينهللديني هللالذيهللتزينهلللعحاتجهلل هلل
هللمتاحف هللأاهللابا هللامعاهللضها؛ هللقاه ا هللبذاق هللالرفيعهلل
َ هلل
الب يعة
المرهفهللالذيهللتعج ج هللبال خعلهللفيهللاإل،و هللانالرت .هلل
جال هللألفعن إيتان هللديني هللفي هلل(باهللي ) هللسا هلل 1861هلل
ألبعينهللنالرانيينهلل اثعليكيين هللهللبياههللسو هللحنهللال ينهللاالترددهلل
سو هللالكني ة هلللي هللرهللفيماهللبع هللفيهلل ويةهللالفنعنهللالجميوةهللفيهلل
باهللي هللا،رسان هللما هللههرت هللمعهبت هللفغزت هللأسمال هللالفنيةهلل
ج هللانهللالمعاهللض هللازاحمتهللالفنانينهللالمعهعبينهللفيهللأهللاقةهلل
المتاحف هلللتتعال هللسوي هللاألا،مةهللاالجعائزهللالتيهلل انهللمنها:هلل
الع،ا هللالفضي هللالذي هللنال هللفي هللالمعرض العالمي هللالمقا هلل
بباهللي هللسا هلل. 1889هلل
تعالي هللالنجاحات هللفي هللحياا هللديني هللال نيعية هلللت هلليب د هللقوق ًاهلل
امن ًاهلليعتوجهللفيهللجعانح هلل وماهللتحمأهللفيهللمعتق ه هللايطرِ دهلل وماهلل
قونهللالفكرهللفيهللصفحاتهلل تاب هللالمق ر هللففطرت هللال عية هللالهلل
تق هللهللسو هللتقبأهللفكراهللالغفرانهللالكن يهللب هللالم يحهللالبرين هلل
ما هلليرفخ هللسقو هللالكبير هللفكرا هللسالمة هللالبابا هللايتي هللفي هللفهتهلل
مراده هللامراد هللأتباس هللفي هللق ص هللالم يح هللسوي هللال و هللهأهلل
هعهللا،؟هللأ هللابن هلل؟هللأ هللهعهللبشرهللفح ن؟هلل
ا تهللت انل هللديني :هلل يفهلليكعنهللالم يحهللإله ًا هللااإلنجيأهلل
قاه هللبع هللمعرفت هللسوي هللالالوا هللاال و هللبمعس هللال اسة؟هلل
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«اأما هللذلك هللاليع هللاتوك هللال اسة هللفو هلليعوت هللبهما هللأح هللاالهلل
الموئكة هللالذين هللفي هللال مان هللاال هللاالبن؛ هللإال هللاآل »هلل(مرق هلل
.)32/13هلل
هللجع هللألفعن هللديني هللإل هللاإلنجيأ هللفحصاب هللبالال مة هللماهلل
قرأ هللفي هللسن هللالم يح هللسوي هللال و هللحيث هللت ين هللإلي هلل
األناجيأ هللفتمهرههللمراهللبممهرهللالعاقهللألم هلل(يعحناهلل 4/2هلل) هللثتهلل
تق م هللمرا هللأخرى هللفي هللصعهللا هللالش ص هللالجافي هللالذي هللالهلل
هللقجرا هللتينهلل هللأتاها هللفوت هلليج هللبها هللثمر ًا هلل(انمرهلل
ِهلل
يتعان هللسن هلللعن
متهلل هلل 19/21هلل– هلل )20هللثتهللتبو هللالرزيةهلل ايتهاهللفيهللقالةهللالمرأاهلل
الكنعانيةهللالتيهللجانتهللت تشفيهللالبنتها هللفح،معهاهللالم يحهلل-
بح نهللالراايةهللاإلنجيويةهلل-هللأق هللالعباهللاتهللالعنالريةهلل:هلل«هلللتهلل
أهلل،أهللإالهللإل هللخرا هللبيتهللإ،رائيأهللالضالة...هلللي هللح ناًهللأنهلل
ي خذهللخبزهللالبنينهللايطراهلللوكو هلل»هلل(متهلل هلل/15هلل.)27-25هلل
ازادهللمنهللألتهللألفعن هللإيتينهللاققائ هللالقعلهللالذيهللين ب هلل
لعقاهلللوم يحهلل«إنهلل انهللأح هلليحتيهللإليهلل هللاالهلليبغخهللأباههللاأم هلل
اأاالده هللاإخعان هللحت هللنف هللأيضًهللا هللفو هلليق هلل هللأن هلليكعنهلل
توميذاًهلل»هلل(لعقاهلل-26/14هلل.)1()27هلل
هللاالبحث هللأاصوتاهللديني هللإل هللنتيجةهلليو الهاهللأنهلل
ال هللا ،جة
ج
«ال يانة هللالكاثعليكية هللال هللتحتمأ هللالبحث هللاالمناقشة هللاق هلل
أههرتهللاألدلةهللالع ي اهلل– هلل،عانهللأ انتهللاخوقيةهللأ هللتاهللي يةهلل
أ هللسومية هللأ هلللغعية هللأ هلل،يكوعجية هلل[،وع ية] هللأ هللدينية هلل– هللأنهلل
()1هللأقعةهللخاصةهللبنعهللهللاإل،و هللناصرهللال ينهللديني ؛هللنقوًهللسنهلل«أاهللاباهللااإل،و » هلل
صهلل(.)92-88
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الكاثعليكيةهللمآلىهللباأل و هللالعاضحةهلل»(.)1هلل
حاالهللديني هللالتغونهللسو هللقوق هللبإسمال هللسقو هللفيهللالبحثهلل
سنهللالحقيقة هلللكنهللأسياههللالعصعلهللإل هللالحقائمهللالكبرىهللبغيرهلل
ه يهللالنبعاهللا،ناها هللفالعقأهللاإلن انيهللمح اد هللاهعهللساجزهلل
سنهللال يرهللبمفردههللفيهلل ياهنهللالغيبياتهللالتيهلللاقت هللسن هاهلل
سقعلهللمنهلل،بق هللمنهللالعقون.هلل
توفتهللديني هللحعل هللفعج هللالك يرينهللمنهللالحياهللىهللمنهللأبنانهلل
جن هللق هللاج اا هللضالتهت هللفي هللاإل،و هللفاستنقعه هللامنهتهلل
الوعهللدهللهي ليهللالذيهلليقعل:هلل«إننيهللاستق هللأنهللهناكهلل الف ًا هللمنهلل
الرجال هللاالن ان هللأيض ًا هللم ومعن هللقوب ًا هللالكن هللخع هللاالنتقادهلل
االر بة هللفي هللاالبتعاد هللسن هللالتعن هللالناقئ هللسن هللالتغيير؛ هللتآمراهلل
سو هللمنعهتهللمنهللإههاهللهللمعتق اتهت»(.)2هلل
اقعت هللبين هللي ي هللديني هلل -هللذات هللمرا هلل -هللمجوة هلل«المجوةهلل
اإل،ومية» هللاهي هللمجوة هللقهرية هلليال هللها هللم ومعنهلل
أاهللابيعن هللفقون هللصفحاتها هللمتمعن ًا هللفي هللمقال هللسنعان هلل«لماذاهلل
أ،وتهللبعخهللاإلنجويزهللا يرهتهللمنهللاألاهللبيين؟».هلل
اق هللأجا هلل اتن هللالمقال :هلل«ألن هللاألاهللابيين هلليتوم عنهلل
سقي ا هلل،هوة هللمعقعلة هللسومية هللفي هللجعهرها هللألننا هللمعاقرهلل
اإلنجويزهللنتبجحهللبحنناهللأ رهللأهأهللاألهللضهللتشب اًهللبالعمأ هللسقي اهلل
( )1هللأقعةهللخاصةهللبنعهللهللاإل،و هللناصرهللال ينهللديني ؛هللهللنقوًهللسنهللالمال هللهللال ابمهلل هلل
صهلل(.)95
( )2هللأقعةهللخاصةهللبنعهللهللاإل،و هللناصرهللال ينهللديني ؛هللهللنقوً هللسنهللالمال هللهللال ابم هلل
صهلل(.)175هلل
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تكعنهللموئمةهللألحعالهللجميعهللالشعع هللاساداتهتهللاأسمالهت هلل
سقي اهللدينيةهللصحيحةهلليقفهللبهاهللالم وعقهللأما هللال الم؛هللب انهلل
أنهلليكعنهللبينهماهللا،يط»(.)1هلل
هللت انل هللألفعن هللديني هللسن هللإمكانية هللأن هلليكعن هللالحم هللفيهلل
اإل،و هلل ما هلليزست هللصاحن هللالمقال هللثت هللحمأ هللحقيبت هللفيهلل
سا هلل 1884هللميمماً هللقطرهللالجزائرهللاالمغر هللالعربي هللفتنقأهلل
بين هللم ائنها هللاتح ر هللاناقش هللأهوها هللمتحموً هللفي هللمعايشهتهلل
ادينهت؛ هللفا تشف هللبطون هللما هللزسم هللالم تشرقعن هللحعلهلل
اإل،و  :هلل«العقي ا هللالمحم ية هللال هللتقف هللسقبة هللفي هلل،بيأهلل
التفكير هلل ما هلل ان هلليرا هللالك ير هللمن هللالم تشرقين هللفمنهلل
الممكنهللأنهلليكعنهللالمرنهللصحيحهللاإل،و هللافيهللالعقتهللنف هلل
حرهللالتفكير»(.)2هلل
أحنهللديني هللالجزائرهللاأهوها هللاأسجنهللب ينها هللاا،تعلنهلل
م ينة هللبع،عادا هللمنذ هللسا هلل 1905هللافيها هللأسمأ هللذهن هللفيهلل
إجران هللالمقاهللنات هللبين هللاإل،و هللاالم يحية هللاا،تطاكهلل
ت جيأهللمفاهللقاتهللمهمة هللمنها:هلل
هللأنهللالنالرانيةهللالهللت تنكفهللسنهللتالعيرهللا،هلل(ياهع)هللسو هللج هللانهلل نائ ها؛هللبينماهللالهلليجرؤهللم وتهللسو هللنحتهللأاهللهلل،تهلل
صعهللا هلل ،هللاألح هللالالم هللالذي هلللي هللل هللقبي هللالت هلليكن هللل هلل
فعاًهللأح .هلل
()1هللمحم هللهلل،علهللا ،هللناصرهللال ينهللديني ؛هللصهلل(.)402هلل
( )2هللأقعة هللخاصة هللبنعهلل هللاإل،و هللناصر هللال ين هللديني ؛ هلل هللنقوً هللسن هلل«أاهللاباهلل
ااإل،و » هللصهلل(.)99

- 61 -

هللامنهاهللأنهللاإل،و هللهعهللدينهللالعوتهللاالحضاهللاهلل هللاأسجب هللقعل هللالم يع هلل ازانعفا :هلل«نبي هللاإل،و هللهع هللالقائأ هللبحن هللفضأهلل
العوتهللخيرهللمنهللفضأهللالعبادا.هللفحيهللهللئي هللدينيهلل بيرهللأاهللأيهللق هلل
منهللالق اا،ةهللالعما هلل انتهللل هللالجرأاهللأنهلليقعلهللم أهللهذاهللالقعلهلل
القعي هللالفاصأ هللالمتين؟ »( )1هللاق هللقكوت هللتوك هللالكوماتهلل
النبعيةهللمنطوق ًا هلللحضاهللاهللالم ومينهللالتيهللينقأهللديني هللنماذ هللمنهلل
إب اسها هللفي هللفنعن هللالعماهللا هللاالرياضيات هللاالفوك هللاالجغرافياهلل
االطنهللاالجراحة هللاهيهللسوع هللا،تقتهللمنهاهللأاهللاباهللفيهللفجرهلل
انطوقتها هللالح ي ة هللاق هلل«أدهشت هلل أ هللتوك هللالعجائن هللسقعلهلل
أاهللاباهللحت هللفيهللأسنفهللأيا هللس ائهتهلللإل،و »(.)2هلل
امما هللأدهش هللديني هللفي هللحضاهللا هللالم ومين هللما هللهلل ه هللمنهلل
قيت هللالفرا،ية هللسن هللالم ومين هلل هللفبينما هلل ان هللالغر هلليتغن هلل
هللالعالت هللباهللتومي هلل،انت هللهيورهلل
ِهلل
بفرا،ية هلل،انت هلللعي ؛ هللفإن
يقعلهللفيهلل تاب هلل«الشرقيعنهللاسقائ هت»:هلل«العر هللهتهللالذينهلل
يرجع هللإليهت هللالفضأ هللسو هلل،ادات هللأاهللابا هللافر،انها هللفيهلل
القرانهللالع،ط هللفيهللتع يأهللساداتهتهللال شنة هللاتوطيفهاهلل هللثتهلل
تعويمهتهللهللقةهللالعالفةهلل هللاتهذينهللنفع،هت هللاالرفعةهللبهاهللإل هلل
حيثهللاإلن انيةهللاالنبأ»(.)3هلل
( )1هللأقعةهللخاصةهللبنعهللهللاإل،و هللناصرهللال ينهللديني ؛هللهللنقوً هللسنهللالمال هللهللال ابم هلل
صهلل(.)105
()2هللمحم هللهلل،علهللا ،هللناصرهللال ينهللديني ؛هللصهلل(.)372هلل
( )3هلل هللأقعة هللخاصة هللبنعهلل هللاإل،و هللناصر هللال ين هللديني ؛ هلل هللنقوً هللسن هلل«أاهللاباهلل
ااإل،و » هللصهلل(.)106هلل
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ايضر هللديني هللم وًهلللذلكهللال ومهللالرفيعهللبماهللصنع هللااليهلل
قرلبةهلل() 1139هللحينهللحاصرهلللويطوة هللفحهلل،وتهللإلي هللالموكةهلل
بيرنجيرهللأنهلللي هللمنهللالمراناهللاالفرا،يةهللأنهلليحاهلل هللالفاهللرهلل
َ
النبيأ هللامرأا هلل هللفرجع هللاألمير هللاألن ل ي هللإل هللقرلبة هللا فهلل
()1
اأبنان هللحضاهللت هللأ،اتذا هللأاهللابا هللفي هللال ومهلل
هللليكعن هلل
َهلل
سنها
َ
النبيأ هللفي تعجن هللصراخاًهلل هللسالياً هللمو ه هللاأللت هللاالح راهلل
االشععهللهللبال يبةهللمن هللالق هللميشعنهللفيهلل تاب هلل«،ياحةهللدينيةهلل
في هللالمشرق» :هلل«إن هلللمن هللالمحزن هللبالن بة هللإل هللال الهلل
الم يحية؛ هللأن هلليكعن هللالم ومعن هللهت هللالذين هللسومعها هللمبادئهلل
الت امح هللال يني هللالذي هللهع هللالنامعر هللاأل بر هلللورحمةهلل
ااإلح انهللبينهللاألمت»(.)2هلل
هللحوةهللالبحثهللسنهللالحقيقةهللاصوتهللإل هللمحطتهاهللاألخيراهلل
في هللسا هلل 1913هلل هللحين هللأسون هللألفعن هللديني هللإ،وم هللفيهلل
م ينةهللالجزائرهللفيهللحفأهللبهيهللحضرههللمفتيهللالجزائر هللات م هلل
بناصر هللال ين هللاقال :هلل«لت هلليكن هللاستناقي هللاإل،و هللالي هلل
الال فة هللبأهللسنهللدهللايةهللتامة هللادهللا،ةهللتاهللي يةهللسميقةهلللعيوة
األم هلللجميعهللال يانات» هللاقال:هلل«سرفتهللاإل،و هللفحح تهلل
بانجذا هللنحعههللاميأ إلي هللف هلل،ت هللفيهلل تا هللا ،هللفعج ت هلل
ه اية هلللعمع هللالبشر هللااج ت هللفي هللما هلليكفأ هللخير اإلن انهلل
هللاحيا هللاماديهللاًهلل هللفاستق ت هللأن هللأقع هللاألديان هلللعبادا هللا ،هلل
ًّ
اات ذت هللدينًهللا اأسونتهللذلكهللهلل،ميهللًهللاهللسو هللهللؤارهللالمأل».هلل
()1هللمحم هللهلل،علهللا ،هللناصرهللال ينهللديني ؛هللهللصهلل(.)379هلل
()2هللالمال هللهللال ابم؛هللصهلل(.)388هلل
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ناصرهللال ينهللا،تهللسو هللم م ؛هللفبع هللإ،وم هلل تنهللناصرهلل
ال ينهللمجمعسةهللمنهللالكتنهللالرائعةهللالتيهللتذ هللسنهللاإل،و هلل
اتنالره هللافيهلللويعتهاهلل تاب هلل«محم هللهلل،علهللا »،هلل هللاق هلل تب هلل
بع هلل،نتين هللمن هللإ،وم ؛ هللباالقتراك هللمع هللص يق هللالجزائريهلل
،ويمانهللبن إبراهيتهللباسامر هللافضحاهللفي هلللرائمهللالم تشرقينهلل
في هللالتحليف هللازيف هللدسعاهت هللفي هللالحياد هللالمعضعسي هلل
فد«الالرا هللالذي هللقي ه هللالم تشرقعن هللفي ،يراهللالر،عل هللإنماهلل
هع هللصرا هللمن هللالعهللق هللق هللأقيت هللسو هللقفا هللجر هللهاهلل» هلللذاهلل
أسرضهللناصرهللال ينهللسنهلل تاباتهت هللفوتهلليضمنهاهللفيهللمراجع :هلل
«لن هلليج هللالقاهللئ هللبين هللدفتي هللهذا هللال فر هللقيئ ًا هللمن هللتوكهلل
المذاهن هللالغربية هللالغالية هللالتي هللتعمأ هللسو هلله هللال نة هللالتيهلل
قغفهللبهاهللحباًهللأالئكهللالم تشرقعنهللالمعاصرانهللبماهلللهتهللمنهلل
را هللبكأ هللما هللهع هللب ك هللمن هللالرأي هللأا هلل رين؛ هللسو هللأن هللتوكهلل
المبت ساتهللالتي هللدخوت هللسن هللهذاهللالطريم هلل ..هللق هللأتاحت هلللناهلل
أن هللنكشف هللسن هللأنها هلل انت هللأحيان ًا هللالي ا هلل راهية هللق ي اهلل
لإل،و ؛ هلليالعن هللالتعفيم هللبينها هللابين هللالعوت هللاال هللتويمهلل
بعالرناهللهذا»(.)1هلل
لق هللا،تب لهاهللناصرهللال ينهللبالمراجعهللاإل،وميةهللاألصيوةهلل
 هللاب اصة هلل،يرا هللابن هللهشا هللالبقات هللابن هلل،ع هلل -هللا شفهللسنهلل،رهللالفيرارهللالذيهلليعطنهللأقو هللالم تشرقين هللاياليبهاهلل
بجنعن هللالقوت هللفهت هللي منعن هللبد«منهج هللالعك هلل ..هلليحتيهلل
()1هللالمال هللهللال ابم؛هللصهلل(.)54-53هلل
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[الم تشرق] هللإل هللأاثم هللاألخباهلل هللاأص ق هللاألنبان هللفيقوبهاهلل
متعم ًا هللإل هللسك ها هللا وماهلل ان هللال برهللأاثم؛ هللب تهلل– هللقعيةهلل
جامحة -هللالر ب جة هللفي هللالبراسة هللفي هللذلك ..هللمعتم ًا هللسو هللمب أهلل
يقعل :هلل(إن هللالبشر هلليعموعن هللسو هلل تمان هللسيعبهت هللاالمهعهللهلل
بنقيضها)»( )1هللاضر هللناصر هللال ين هلللذلك هللأم وة هللمنها هللماهلل
صنع هللالم تشرق هللالبوجيكي هللهنري هللالمان هللالذي هللاصفهلل
النبي هللﷺ هللفي هلل تاب هلل«هأ هلل ان هللمحم هللصادق ًا؟» هللبحن هللأ عل؛هلل
سك ًا هلللماهللجانهللفيهللال نةهللسنهللزه هللالنبيهللﷺ هللالعلهللجعس هلل
ا راهللصيام هللاقوةهللالطعا هللفيهللبيت .هلل
ا ذلك هلللت هللي تح هللالمان هللمن هللاصف هللالنبي هللﷺ هللبحن هلل
ن ا هللافمهللفهم هللالمعكعرهلللقعل هللتعال :هلل﴿ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ﴾ هلل(المزمأ)20:هللاسك ًا هلللماهلل
جانهللفيهلل،يرت هللالعطراهللﷺهللمنهللتعهلل هللق مي هلللطعلهللالقيا .هلل
افي هللمقابأ هللهذا؛ هللفإن هللالمنالفين هللمن هللالم تشرقينهلل
،جوعا هللقهادات هللمضادا هللمنها هللقعل هللالم هللع هللالشهيرهلل
ع،تا هلللعبعن :هلل«إذا هلل انت هللقيمة هللالرجال هللتق هلل هللبعممةهلل
أسمالهت؛هللفإن هلليكعنهللمنهللالم تطاكهللأنهللتقعل:هللإنهللمحم ًاهلل انهلل
منهللأسمتهللالش الياتهللالتيهللسرفهاهللالتاهلليظ»(.)2هلل
ما هللألف هللديني هللفي هللالفكر هللاال ين هلل تاب  :هلل«أقعة هللخاصةهلل
( )1هللأقعة هللخاصة هللبنعهلل هللاإل،و هللناصر هللال ين هللديني ؛ هلل هللنقوً هللسن هلل«أاهللاباهلل
ااإل،و » هللصهلل(.)128هلل
()2هللمحم هللهلل،علهللا ،هللناصرهللال ينهللديني ؛هللهللصهلل(.)358هلل
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بنعهللهللاإل،و » هللافي هللقراهللم هنهلللماهللأسجب هللفيهللاإل،و هلل
األف هلل ذلك هلل«الشرق هلل ما هلليراه هللالغر » هللا«محم هللهلل،علهلل
ا »،هللا تاب هللفيهللالردهللسو هللالمان هلل«إنكهللفيهللاادهللانحنهللفي
ااد».هلل
ال يني هللفي هللاألد هللمجمعسة هللمن هللالكتن هللاهي هلل«حيااهلل
الالحران» هللا«ال را » هللا«قعر هللسنتر» هللا« فات هللاأللعان» هلل
ا«لعبةهللاألضعان» هللا«هللبيعهللالقوع ».هلل
اأما هلل خر هلل تن هللديني هلل«الحج هللإل هللبيت هللا ،هللالحرا » هلل هلل
فق هلل تب هللقبأهللافات هللبشهعهلل هللفق هللحجهللفيهللسا هلل 1929هللثتهلل
تنهللهذاهللالكتا هللالذي هللاصف هللاألميرهللقكينهللأهلل،ونهللبحن هلل
«منهللأب كهللماهلل تنهللفيهللهذا العالر» هللاق هللفي هللنق اًهلللوكتاباتهلل
اال،تشراقية هللسن هللهللحوة هللالحج هللاضمن هللديني هللمشاسر هللفياضةهلل
مرت هللبينهللجنباتهللالبيتهللالعتيمهللاأما هللقبرهللالنبيهللﷺ.هلل
اقبأ هللأن هللتغين هللقم هللاأل،بعك هللاألخير هللمن هللسا هلل
 1929هللتعفي هللناصر هللال ين هللفي هللمر،يويا هللالفرن ية هللانقأهلل
ج مان هللإل هللالجزائر هلللي فن هللفي هللبع،عادا؛ هللإنفاذ ًا هلللعصيت :هلل
«يجن هللأن هللتشيع هللجنازتي هلللبقًهللا هلللوتعاليت هللاإل،ومية هللألننيهلل
استنقتهللاإل،و هللبكأ إخوصهللمنذهللس اهلل،نعات هللا ر،تهلل
أ هللمنجزاتي هللامجهعداتي هلللتمجي هللاإل،و هلل ..هلليجن هللأنهلل
ت فن ج تي هللفي هللالمقبرا هللاإل،ومية هللبم ينة هللبع،عادا هللالتيهلل
أنجزتهللفيهاهللالق تهللاألسمتهللمنهلللعحاتي»(.)1هلل
()1هللمنشعهللهللصعهللتهاهللب ط هللسو هللقبكةهللاإلنترنت.هللانمر:هللموتق هللالبشاهللاهللال سعي.
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هللحت هللا ،هللديني هللالقائأ :هلل«لق هللأ هللاإل،و هللمن هللال اسةهلل
األال هلللمهعهللههللأن هللدين هللصالح هلللكأهللزمانهللامكانهلل هللإذهللهعهلل
دينهللالفطراهلل هللاالفطراهللالهللت توفهللفيهللإن انهللسنهلل خر هللاهعهلل
لهذاهللصالحهلللكأهللدهللجةهللمنهللدهللجاتهللالحضاهللا»(.)1هلل
هلل
هلل

*هلل *هلل *هلل

()1هللمحم هللهلل،علهللا ،هللناصرهللال ينهللديني صهلل(.)345هللهلل
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(حممد أسد) ليوبولد فايس
لتهلليكنهللاليهعديهللليعبعل هللفاي هللبعي ًاهللفيهللفهم هلللإل،و هلل
سماهلل انهللهللائجاً هللفيهللب ايةهللالقرنهللالعشرينهللفيهللمعلن هللالنم اهلل
ا يرهاهللمنهللبو انهللأاهللابا هللحيثهللتشيعهللصعهللاهللنمطيةهللمغوعلةهلل
تفتئت هللسو هللالم ومين هللتحثراً هللبالكتابات هللاالتجييش هللالفكريهلل
الذيهللأفرزت هللالحرا هللالالويبيةهللسنهللاإل،و .هلل
دهللرهللليعبعل هللفاي هللالفو فةهللاالفنهللفيهللجامعةهللفيينا هللثتهلل
اتج هلللوالحافة هللاسمأهللمرا،وًهلللع الةهللأنبانهللاليعنايت هللتوغرا .هلل
دساههللخال هللال تعهللهللداهلليانهلللزياهللت هللفيهللالق رهللفيهللسا هلل
 1922هللفكانت هللأال هللزياهللات هللإل هللالمشرق هللاإل،ومي هلل
اخول هللاجعده هللفي هللالق ر هللخاض هللليعبعل هللالك ير هللمنهلل
الحعاهللاتهللمعهللإخعان هللاليهعدهللحعلهللأحقيةهللالشعنهللاليهعديهلل
في هللأهللض هللفو طين هللالكت هللفاجحهت هللبح،ئوت هللالمنطقية هللالتيهلل
أ ت هلل،بم هللالعر هللإل هللبنان هللالحضاهللا هللسو هللهذه هللاألهللضهلل
اا،تحقاقهت هلللوعيش هللسويها هللبحرية هللا رامة هلللق هللهللفخهلل
ليعبعل هلل–هللهلل تهلليهعديت -هلل،رقةهللاألهللضهللمنهللأصحابهاهللتحتهلل
ذهلليعةهللسنالريةهللبغيضة.هلل
محطات هللمهمة هللفي هللحياا هللليعبعل هللنبهت هللإل هللما هلليكنزههلل
اإل،و هللمنهللقيتهللالهلل نانهلللوعالتهللسنها هللاب اصةهللالغر هللالذيهلل
فق هللبع هللالحر هللالعالميةهللاألال هلل يرًهللا هللمنهللالقيتهللاالمعاني هلل
اتحعلهللالنارهللإل هللاالنغمارهللال نيعيهللاالبحثهللسنهللالرخانهلل
االمالالحهللال اصة هللاتنا،يهللالقيتهللال ينيةهللاالراحية.هلل
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في هللالق ر هللهللأى هللليعبعل هللالم ومين هللاهت هلليالوعن هلل
فت انل هللسن هللفائ ا هللهذه هللالحر ات هللالج ية هللا يف هلللها هللأنهلل
تهذ هللالراا هللا،حلهللص يق هللالعجعزهلل(الحاجي)هلل:هللأماهلل انهلل
ألَال هللمنهللذلكهللاال تفانهللب اسةهللصفانهللهللاحي؟هللهلل
ا هلل
فحجاب هللالرجأ هللبب الة :هللا ،هللخوم هللالج هللاالراا هللمعاً هلل
أيح نهللأنهللتعب ههللأهللااحناهللاتمتنعهللسنهللذلكهللأج ادنا؟هللإجابةهلل
مقنعةهللقافية هلللر هلللهاهللليعبعل هللفق هلل شفتهللل هللسنهللثنائيةهلل
ج
الربط هللبين هللالراا هللاالج هللفي هللالقر ن هللإذ هللال هللفالأ هللبينهما هلل
فاإلن انهللهللااهللاج هلليترابطانهللبغيرهللتناقخهللاالهللانفالال.هلل
هللفخهللليعبعل هللاال،ت و هلللوفكراهللالشائعةهللسن هللالغربيينهلل
التيهللتربطهللبينهللاإل،و هللاماهللتعاني هللبودهللالم ومينهللمنهللمماهرهلل
التحخر هللاالت وف هللالتقني هللاهللأى هللأنهللالمعضعسية هللااإلنالا هلل
يفرضان هللسوي هللقرانا هللالقر ن هللاااللوك هللسوي هللفعكف هللسو هلل
قرانت هللا يره هللمن هللالكتن هللاإل،ومية هللخول هللزياهللت هللل مشم هلل
ليكتشفهللالبعنهللالكبيرهللبين هللابينهلل تنهللأهأهللالكتا هللفالقر نهلل
ي توفهللسنها هللفوي هللفي هللخطيئةهللأصويةهلليرتكبهاهللأبعهللالبشريةهلل
د هللفتكبأ هللالجن هللالبشري هللمن هللبع ه هللإل هللقيا هللال اسة هلل
فيعل انهللم ربوينهللبال طيئةهللمعاقبينهللسويها هللاهتهللالذينهلللتهلل
يحضراها هللالتهلليكنهلللهتهللهللأيهللفيها.هلل
هللالي هللفي هللاإل،و هللهللجال هللدين هلليقعمعن هللب اهللهللالع،يطهلل
بينهللا،هللاخوق هللصععد ًا هللانزاالً هللفما هللمنهللأح هلليغفرهلللومذننهلل
إال هللا ،هللاما هللمن هللحاجة هلللوعب هللإل هللا،يط هلليرفع هللمن هللخول هلل
دسعات هللإل هللا.،هلل
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هللجعهللليعبعل هللإل هللالن هللالنم اهللاهعهلليحمأهللالك يرهللمنهلل
معاني هللالعد هللاالحن هللااإلسجا هللبالم ومين هللاق هلللفتتهلل
انتباه هللقيتهللالع الةهللاالجتماسيةهللبينهللالم ومينهللاماهلليمتازانهلل
ب هللمن هلل ر هللالضيافة هللالين هللالمعشر هللاجميأ هللالتعاضعهلل
االالفان هللاالب الة؛ هللخوفاً هلللوفكرا هللاألاهللابية هللال ائ ا هللالتيهلل
ت تالغرهللالم ومينهللب بنهللت وفهللبودهت هللفق هللهلل هاهللساهلليةهلل
سنهللهللااهللالمعضعسيةهللااإلنالا .هلل
في هللسا هلل 1924هللساد هللليعبعل هللازاجت هللألي ا هللإل هلل
المشرقهللمنهللج ي هللاتطعفا هللمعًهللا هللفيهللالعراقهللا،عهللياهللامالرهلل
افو طين هللاجمعت هللسربة هللالقطاهلل هلليعم ًا هللمع هللسم ا هللإح ىهلل
القرىهللاتاجرهلليعنانيهللاتهتهللاإل،و هللباإلخولهللبقيمةهللالع ل هلل
اا،ت ل هلللذلك هللبزاا هللالم ومين هللمن هللن ان هللأهأ هللالكتا هلل
امنعهت هللبناتهت هللمن هللالزاا هللبرجال هللأهأ هللالكتا هللفحجاب هلل
العم ا هللبجعا هللحاليف هللألمعي :هللالم وت هللحين هلليتزا هلل
الكتابيةهللفإن هلليحتر هلل أهللمنهللت منهللب هللمنهللاألنبيان هللفونهللي ذيهلل
قععهللهاهللالرهيف هللالنهللي ت يرهللحفيمتهاهللبإهانةهللااح هللمنهت هلل
االعك هلللن هلليكعن هللصحيحاً هللفالم ومة هلللن هللتقعى هللسو هلل
تحمأ هللإهانة هللالرجأ هللالذي هللال هللي من هللبنبيها هللاال هللت تطيعهلل
ال فاكهللسن هللأما هللالرجأهللالقعيهللالذيهللق هللي ذيها.هلل
اليعناني هللح ْهللو َهللق هللأ مأ هللالعم ا :هللاألاالدهلل
هلل
هلليبأهلل هلل
اقبأ هللأن هلل
ج
ج
بالعادا هلليتبععن هلل بانهت هللااستقادنا هللبححقية هللاإل،و هلليتعاهللضهلل
مع هللتزايج هللبناتنا هللبغير هللالم ومين هللحت هللال هللي ين هللأاالدهنهلل
ب ينهللنراههللبالوً.هلل
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يعوم هللمحم هللأ ،هللسو هللهذا هللالمشه هللبقعل  :هلل«امراهلل
أخرىهلل ماهللح رهللليهللمعهللذلكهلل(الحاجي)هللالهرِ هللفيهللالق ر؛هلل
قعرتهللأنهللباب ًاهللج ي ًاهللإل هللاإل،و هلل انهلليفتحهلللي»(.)1هلل
العأهللمنهللأهتهللاألبعا هللالتيهلل يرتهللليعبعل هللإل هللمحم هلل
أ ،هللتعر جهللف هللسو هللسالت هللجويأ؛ هللاألزهري هللالشيظ هللمالطف هلل
المرا ي( )2هللإذهللجرتهللبينهماهللالك يرهللمنهللالحعاهللات هلل ماهللأتااهلل
هللاال،تماك هللإل هللالمحاضرات هللاالحوقات هللالعومية هللفيهلل
ل
ج
ناقخ هلل َأ هللماهللتعوم هللفيهللال قافةهلل
األزهرهللالعصعل هللإل
َ
هللحقيقةهللت ج
ج
الغربية :هلل«لت هلليكن هللالم ومعن هللهت هللالذين هللجعوعا هللاإل،و هلل
سميمًهللا هللبأ هلللق هلل ان هللاإل،و هللهع هللالذي هللجعأ هللالم ومينهلل
سممان؛هللإالهللأنهتهللماهللأنهللأصبحهللإيمانهتهللسادا هللاانقطعهللسنهللأنهلل
يكعن هللمنهاجاًهلل هللفي هللالحياا هلليتبع هللبعسي هللاإدهللاك هللحت هللخبتهلل
توك هللالقعا هللال افعة هللال وقة هللالتي هلل انت هللمن هللاهللان هللم نيتهت هلل
اأف حتهللالمجالهللإل هللاال،ترخانهللاالعقتهللااالنحطا هللال قافي».هلل
ب أهللليعبعل هلليفكرهللفيهللاإل،و هللج ي ًا هلللكن هللت انل:هلل يفهلل
ل هلل -هللاهعهللالرجأهللالفطنهللالذ ي هلل -هللأنهلليتنازلهللسنهلل أهللثقافت هلل
افكره هللايتبعهلل يرههللمقو اًهللفيهلل أهللقين؟هللفطراهللماهلليجعلهللفيهلل
خالرههللسو هللالشيظهللالمرا ي هللفحجاب :هللإنهللمعمتهللالبشرهللمقي هلل
في هللتفكيره هللبالنعازك هللاالشهعات هللاالمالالح هللاقويوعن هللهتهلل
القادهللان هللسو هللفهتهللالالعتهللالذي هلليال هلل هللفي هللذااتهت هللالعهلل
تركهلللكأهللااح هللمناهللأنهلليتابعهللماهلليميأهللإلي هللف ادههلللعصوناهللإل هلل
()1هللالطريمهللإل هللمكةهلل هللصهلل(.)187
()2هللقبأهللأنهلليغ اهللهللحم هللا،هللقي اًهلللألزهرهللفيهللسا هلل. 1928
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فعض هللأخوقية هللالماهللا،تطعناهللاالتفاقهللسو هلل،وع ياتهللنراهاهلل
جميع ًا هلل،عية هللا،يزداد هللالعضع هللتعقي ًا هلللع هللادس هللبعضنا هللأن هلل
قذاذهللسو هللالقاس ا هللاأن هللمتنعهللهللبماهللالهلليعرف هلل،ائرهللالنار هلل
لق هللأهلل،أهللا،هللاألنبيانهللبالمنهجهللاإللهيهللحت هلليحميهللالبشريةهللمنهلل
قذاذهلله النهللات بطاتهلل،عاهت(.)1هلل
تنقأ هللليعبعل هللبين هللسعاصت هللاإل،و هلل مشم هللاالقاهراهلل
ابغ اد هللااصأهللإل هلل جذهللىهللجبالهللأفغان تانهللمعاصوًهللماهلل،مهللاههلل
«اال تشا هللالبطين هلللإل،و هللمن هلل ومةهللهنا هللاح يثهللهناك»هلل
بم اس اهللزاجت هللألي اهللالتيهلل انتهللتقرأهللالقر نهللمع هلل هللفتعصأهلل
إل هللنتيجةهللمهمة هلليو الهاهللبقعل :هلل«لق هللأخذتهللاآلنهللصعهللاهلل
متممة هلللإل،و هللتمهر هلللي هللبطريقة هللنهائية هللحا،مة هللأذهوتنيهلل
اموً هلل هلل
أحياناًهلل ...هلللق هللهللأيت هللأمامي هللقيئاًهلل هلليشب هللبنان هللهن ،ياًهلل هلل هلل
تتمت هللسناصره بعضها هللبعضاًهلل هللبطريقة هللمتنا مة هللال هللنافأ هللفي هلل
اال هلليفتقر هللإل هللقين ..هللاتزان هللا،كينة هلليضيفان سو هللالمرنهلل
قععهللًهللا هللبحن هلل أ هللما هللفي هللنمرات هللاإل،و هللافراض هللهع هللفيهلل
محو »(.)2هلل
ا ذلكهلللحظهللليعبعل هلل«أنهللا،هلل -هللبمقتض هللالقر نهلل -هلللتهلل
يطونهللخضعساًهللأسم هللمنهللجاننهللاإلن ان هللبأهللخالنهللسقو هلل
إن هللالهلليقفهللبعي اًهللسنهللماليرهللاإلن ان هللبأهللإن هلل(أقر هللإلي هللمنهلل
حبأ هللالعهللي ) هللإن هلللت هللير،ت هللأي هللخط هللفاصأ هللبين هللاإليمانهلل
()1هللانمرهللالطريمهللإل هللمكةهلل هللصهلل(.)196هلل
()2هللالمال هللهللال ابمهلل هللصهلل(.)242
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اال وعكهللاالجتماسي»(.)1هلل
اتكاموتهللالالعهللاهللسن هللليعهللبعل هللحينهللهللأىهللأنهللالشريعةهلل
اإل،وميةهللتراسيهللمالالحهللالجميع هللاأنهاهلللتهللتعضعهلللمالوحةهلل
أح هللسو هللال العص هللاأنها هللق مت هلللوعالت هللهللأ جنمعذج ًاهلل
حضاهللياً هللسميماً هللال هلليعبر هللسن هللااقع هللالم ومين هلللكن هللهذاهلل
النمعذ هللينبئهللبق هللاهللفائقةهللسو هللا،تعاداهللداهللهللاألمةهللالم ومةهلل
فيهللبنانهللالحضاهللا.هلل
هللجعهللليعبعل هللإل هللألمانياهللفيهللالنالفهللال انيهللمنهللسا هلل 1926هلل
االتفكير هللفي هللاإل،و هللي تغرق هللتفكيره هللايشغو هللحت هللسن هللأدانهلل
سمو هلل الحفي.هلل
فيهللقطاهللهللبرلين هللتفررهللليعبعل هللفيهللاج هللثريينهللقاهلل اههلل
سربةهللالقطاهلل هللفومحهللاجعماًهلليوفهللاجهيهما هللبأهللايوفهللاجعههلل
هللاسوماتهللالغن هللالباديةهلل
ِ هلل
الر ا هللجميعاًهللهلل تهللح نهللموب هت
سويهت هللاأامحهلللزاجت هللألي ا هللبموحمت هللفنمرتهللإليهتهللموي ًا هلل
ثتهللأ تهللل هللصحةهللموحمت هللفيهللتعا،ةهلله النهللااجعمهت هلل
احينهللاصأهللإل هللبيت هللأهللادهللأنهلليغومهللالمالحفهللالمفتعاهللسو هلل
نمرههللي َهللههللإل هللقعلهللا،هللتعال :هلل﴿ ﮋ ﮌ
لاالت ؛هللف بمهلل هلل
ج
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﴾هلل(التكاثر) هللقرأهللال عهللاهللإل هلل خرها هلل
ثت هللصرع :هللألي ا هلل«ألي هللهذا هللجعا هللما هللهللأيناه هللفي هللالقطاهلل..هلل
لق هللسرفتهللاآلنهللبالعهللاهللالهللتقبأهللالج ل هللأنهللالكتا هللالذيهلل
()1هللالمال هللهللال ابمهلل هللصهلل(.)242
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نت هللمم كاً هللب هللفي هللي ي هلل ان هلل تاباًهلل هللمعح هللب هللمن هللا ،هلل
فبالر تهللمنهللأن هلل اضعهللبينهللي يهللاإلن انهللمنذهللأ رهللمنهللثوثةهلل
هللقيئا هلللت هلليكن هللباإلمكان هللأنهلل
سشر هللقر ًنا هللفإن هللتعقع هللبعضعا ً
يالبحهللحقيقةهللإالهللفيهللسالرناهللهذاهللالمعق هللاآللي هلللق هللسر هلل
النار هللالتكاثر هللفي هللجميع هللالعالعهلل هللااألزمنة هللالكن هللهذاهلل
التكاثرهلللتهللينت هللقطهللمنهللقبأهللإل هللأنهلليكعنهللمجردهللاقتياقهللإل هلل
امتوك هللاألقيان هللاإل هللأن هلليالبح هللموهاا هللحجبت هللهللؤية هلل أهلل
قينهلل خر..هللاليع هللأ رهللمنهللأم هللا ًهللاهللأ رهللمنهللاليع ..هلللق هلل
سرفت هللأن هللهذا هلللت هلليكن هللمجرد هللحكمة هللإن انية هللمن هللإن انهلل
سال هللفي هللالماضي هللالبعي هللفي هللجزيرا هللالعر هللالنائية هللفمهماهلل
انهللهذاهللاإلن انهللسو هللم أهللهذاهللالق هللهللمنهللالحكمة؛هللفإن هلللتهلل
يكن هللي تطيع هللاح ه هللأن هلليتنبح هللبالعذا هللالذي هلليتميز هللب هللهذاهلل
القرنهللالعشران»(.)1هلل
فيهلليع هللأ رهللمنهللأيا هللسا هلل 1926هللانطومهللليعبعل هللإل هلل
ص يمهللهن يهلليرأرهللالجاليةهللالم ومةهللفيهللبرلين هللفح،وتهللبينهلل
ي ي هللا،ماه هللص ي جهللق هلل(محم هللأ ) ،هللثتهللأ،ومتهللزاجت هللبع هلل
أ،ابيع هللا ادهللاهللمعهللابنهماهللأحم هللإل هللالمشرقهللاإل،وميهللمنهلل
ج ي هللليحج هللفي هللسا هلل 1927هللايقابأ هللالموك هللسب هللالعزيزهلل
هللحم هللا،هللالذيهللأن هللب هللاا،تمعهللإلي هللقبأهللأنهلليرحأهللإل هللليبياهلل
ليشاهللك هللإخعان هللالم ومين هللجهادهت هللض هللالم تعمرهلل
اإليطالي هللثت هللهللحأ هللإل هللبا تان هللليعمأ هللهللئي ًا هلللمعه هلل
()1هللالطريمهللإل هللمكةهلل هللصهلل(.)251-250
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ال هللا،ات هللاإل،ومية هللفي هللالهعهلل هللثت هللمن اباً هلللبا تان هللفيهلل
األمتهللالمتح اهللفيهللنيعيعهللك.هلل
استزلهللمحم هللأ ،هللالعمدأهللال بوعما،دي هللاتفدرغهلللوتدحليفهلل
االمحاضددراهللاالتعريددفهللباإل،ددو هللم ددتغوًهللمعرفت د هللبطريقددةهلل
المجتمعهللالغربيهللفيهللالتفكير هللام تعين ًاهللبمعرفتد هللبالع يد هللمدنهلل
الوغ ددات هلل البعلعنيد دةهللاالعبريد دةهللاالعربيد دةهللااألهللداهللااأل ،ددبانيةهلل
االبرتغاليد دةهللااإلنجويزي ددة هللفك ددانهللم ددتحقاًهلللعصد دفهللصددد يق هلل
ال ددفيرهللاأللمددانيهللمددرادهللهعفمددان؛هللإذهلليقددعلهللسند :هلل«مداهللمدنهللأحد هلل
ا،ددتطاكهللخددولهللالمائ دةهلل،ددنةهللاألخيددراهللأنهلليبددزهللهللمحم د هللأ ،د هللف ديهلل
إ،هام هللالعميتهللفيهللقراهللاإل،و هللانشرههللفيهللالغر »(. )1هلل
ق هللمحم هللأ ،هلللومكتبة هللاإل،ومية هلل تباً هللفري ا هللفيهلل
معضعسها هللمنها هلل الطريمهللإل هللمكة هللا اإل،و هللفي هللمفترقهلل
الطرق هللا منها هللالحكت هللفي هللاإل،و هللا هلل،الة هللالقر ن هلل
ما هللترجت هللمعاني هللالقر ن هللالكريت هلل هللإل هللاإلنجويزية هللاترجتهلل
هللصحيح هللالب اهللي هللفي هللأهللبع هللمجو ات هللضاك هللمنهاهلل
إليها هللأيض ًا
َ
ثوثةهللإبانهللانفالالهللبا تانهللسنهللالهن (.)2هلل
()1هللاإل،و هلل ب يأ هللمرادهللهعفمان هللصهلل(.)65
( )2هلل بقي هللأن هللنذ ر هللالقاهللئ هللالكريت هللبحن هللثمة هللموحمات هللقعية هللسو هلل تاب هلل هلل،الةهلل
القر ن هللا ذلك هللتف يره هلللمعاني هللالقر ن هللفق هلل ون هللسوي هللفيهما هللتحثرههلل
بالعقوية هللاألاهللابية هللمما هللحمو هللسو هللتحايأ هللمعجزات هللاألنبيان هللسو هللمعانهلل
مجازيةهللا يرهاهللمماهللالهلليعافمهللسوي هللهللحم هللا.،هللهلل
اأنقأهللفيهللهذاهللالال دهللماهللقال هللالمعداديهللسن هللفيهللمرا،وت هلللألختهللمريتهللجميوة:هلل
«ا ،ف هللأن هللأقعل هللسو هلل أ هللحال هللبحن هللفي هللأيام هللاألال هللمن هللاستناق هلل
اإل،و هلل انهللافيًهللاهللاموتزمًهللاهللبتعاليتهللاإل،و هللالكن هللبالت هلليجهللانحر هللإل هلل=هلل
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فديهللسددا هلل 1992هللهللحدأهللمحمد هللأ،د هللإلد هللهللبد هللبعد هللحيددااهلل
حافوددةهللبالعطددانهلللإل،ددو هلليجموهدداهللقعلدد :هلل«جدداننيهللاإل،ددو هلل
مت ووًهلل النعهللهللإل هللقوبيهللالمموت هللالكنهللليبق هللفي هللإل هللاألب هلل
االذيهللجذبنيهللإل هللاإل،و هللهعهللذلكهللالبنانهللالعميتهللالمتكامدأهلل
المتنا،مهللالذيهللالهلليمكنهللاصف هللفاإل،دو هللبندانهللتدا هللالالدنعة هلل
هللبعضددهاهللبعضدداًهلل…هللاالهلليددزالهلل
ا ددأهللأجزائدد هللقدد هللصدديغت
هللليددتت ج
ج
دحخرهلل
اإل،ددو هلل-هللبددالر تهللمددنهللجمي دعهللالعقبدداتهللالتدديهللخوهللفه داهللتد هلل
ج
أسمتهللقدعاهللناهضدةهللبدالهمتهللسرفهداهللالبشدر هلللدذلكهلل
الم ومينهلل-هلل هلل
َ
()1
تجمعتهللهلل باتيهللحعلهللم حلةهللبع هللمنهللج ي » .هلل
اأخدتتهللبعاحد اهللمدنهللأهدتهللاصدداياههلل«يجدنهللسود هللالم ددوتهللأنهلل
يعدديشهللسدداليهللالددرأر هللايج دنهللسوي د هللأنهلليتحق دمهللأن د هللمتميددز هللاأنهلل
يكعنهللسميتهللالف رهللألن هلل ذلك هللاأنهلليعونهللهدذاهللالتميدزهللبشدجاسةهلل
ب الًهللسنهللأنهلليعتذهللهللسن »(.)2هلل
هللحتهللا،هللمحم هللأ ،هللاأجزلهللل هلل ريتهللال عا .هلل
***

= هللمن هللي معن هللبالم ومين هلل التق ميين هللم أ هللاليهعد هلل اإلصوحيين .....هلل
أثنان هللال نة هللاألال هللمن هللاستناق هللاإل،و هللاالتي هللتقابونا هللفيها هللتغيرات هللليبةهلل
ادم ةهللقموتهللحيات هللالكنهللحينماهلليب أهللالمرنهللفي هللالعيشهلل م وتهللحقيقي هلل
أ هللق هللات هللتفق هللقيمتها هللال عقية هللهذه هللالقالة هللالحزينة هللمع هلل محم هللأ ،هلل
الذي هلل انهللمعتادًهللا هللسو هللالعيشهللفي هللم تعهللمرتفعهللامعاصفاتهللح ي ةهلللوحياا هلل
ابع هللاستناق هلللإل،و هللااج هللقمف هللالعيش هللاصععبات هللمالية هللالهذا هللفق هلل
أجبرهللسو هللتق يتهللالتنازالتهللااح اهللبع هللاألخرى».
()1هللاإل،و هللفيهللمفترقهللالطرقهلل هللالمق مة.
()2هللالمال هللهللال ابم هللصهلل()78هلل.
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املستشرق (عبد الكريم) جوال جرمانوس
قبأ هللأيا هللقرأت هللسو هللبعخ هللصفحات هللاإلنترنت هللمقابوةهلل
مع هللالم تشرقة هللاألا رانية هللالمهت ية هللإل هللاإل،و هللياناهلل
عهللابكع هللفكان هللمن هللأهت هللما هللقالت هللفيها :هلل«الك ير هللمنهلل
الم تشرقين هللتحعلعا هللإل هللاإل،و هللبع هلل،نعات هللدهللا،ةهلل
ابحثهللا،فرهلللولوكهللسنهللقر هللالم ِ هللااقعهللالم ومينهللفيهلل
مجتمعاتهت هللالريم هللاال،تشراق هللينتهي هللحتماً هللباستناقهلل
شهللالم تشرقهللهللدادهللفعأهللالمحيطين»(.)1هلل
اإل،و هللإذاهلللتهللي َ هلل
الم تشرقهللالمجريهللجعالهللجرمانعرهللااح هللمدنهللأالئدكهلل
الم تشرقينهللالمهت ينهللإل هللاإل،و هللإن هللالعدالتهللالدذيهللاصدف هلل
العق ددادهللبحند د :هلل«سش ددراهللسوم ددانهللفددديهللااحددد »( )2هلل يد دفهللالهللاهد دعهلل
الم تشدددرقهللال ددذيهلليدددتقنهللثم ددانيهلللغ ددات:هللالعربيد دةهللاالفاهلل،ددديةهلل
االتر ي د د دةهللااألاهللدي د د دةهللااأللماني د د دةهللاالمجري د د دةهللااإليطالي د د دةهلل
ااإلنجويزيددةهلل هلل مدداهلليتشددر هللبعضددعيةهللالع يددد هللمددنهللالمجددامعهلل
العوميدةهلل هلل ددالمجمعهللالعومديهللالعراقديهللاالمالددريهللاال ددعهللي هلل
سدددوااهللسود د هللسضدددعيت هلللمعهددد هللاألبحدددارهللالشدددرقيةهللبونددد ن هلل
اأ اديميددةهللسوددع هللالبحددرهللاألب دديخهللاإليطاليددة هللا ِ
عندد هللاألم ددينهلل
العا هلللناديهللالقوتهللالمجري(.)3هلل
ال هللجرمانعر هللفي هللبعداب ت هللساصمة هللالمجر هللسا هلل
()1هللانمر:هللمعقعهللالجزيراهللنت.
( )2هللالحضاهللا هللاإل،ومية هللبين هللأصالة هللالماضي هللا مال هللالم تقبأ هللجمع هللاإس ادهلل
سويهللبنهللنايفهللالشحعد هلل تا هللإلكتراني.
()3هللانمر:هللتكموةهللمعجتهللالم لفين هللمحم هللخيرهللبنهللهللمضانهلل هللصهلل(.)317
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 1884هللألبعين هللنالرانيين هللاتب أ هللقالت هللمع هللاإل،و هللحينهلل
ان هللفي هللال اد،ة هللسشرا هللمن هللسمره ِ
هلليقون هلل،جوً هللمالعهلل ًا هلل
فعقعت هللسيناه هللسو هلللعحة هللمحفعهللا هللمن هللال شن هللتج هلل
صعهللا هللالمجتمع هللالشرقي هللمن هللخول هللمنمر هللقاص هللي جقصهلل
الحكايا هللسو هللم تمعي هللالمتحوقين هللحعل هللهللأى هللجرمانعرهلل
في هللهذه هللالالعهللا هللنعهللاً هللامجتمعاً هللزاهي ًا هلللت هلليعه هلل،ناه هللفيهلل
المجتمع هللاألاهللابي هلل«لق هللا،تب هللبي هللحنين هلللاغ هللألن هللأسر هلل
،رهللهذاهللالنعهللهللالذيهللب دهللالمو هللفيهللهذههللالالعهللا»(.)1هللهلل
اتج هللجرمانعر هللفي هللال نعات هللالتالية هللإل هللدهللا،ة هللسوتهلل
التاهلليظ ااألل ن هللفي هللجامعة هللالعوع هللفي هللبعداب ت هللفتعوتهلل
الوغات هللالتر ية هللاالفاهلل،ية هلل هللاهع هللما هللقاده هللإل هللدهللا،ة سوتهلل
اال،تشراق هللفحلهب هللحباً هللفي هللالمشرق هللاحضاهللت هللاقادههلل
لوهتما هللباإل،و هللالذيهلل انهللهللااهللالمشرقهللاباسثهللنهضت .هلل
في هللسا هلل 1902هللزاهللهللجرمانعرهللالبع،نة هللافيهللم يوت هلل
سن هللالم ومين هللالك ير هللمن هللاألفكاهلل هللالمغوعلة هللالتي هللتشعههلل
الم ومين هللمما هللتطفح هللب هلل تن هللأ،اتذت هللالم تشرقين هللالتيهلل
دهللجتهللسو هللاتها هللالم ومينهللبالهمجيةهللاالعنفهللاالق عا.هلل
لكن هللأ اذيبهت هللا،تحالت هللأضحع ة؛ هللبع رها هللا شفهلل
()1هللانمرهللالمقالهللالذيهللص هللهللب هللال تعهللهللسب هللالكريتهلل تاب هلل«ا،هللأ بر»هلل هللانقو هللسن هلل
تا هلل  Islam Our Choiceهللالذي هللنشره هللالمكتن هللالتعااني هلللو سعاهلل
ااإلهللقاد هللبالب يعة هللص هلل( )43-39هللاترجت هللالمقال هللإل هللالعربية :هللاأل،تاذهلل
محمعدهلللطفيهللال راميجي هللانشرههللفيهللمجوةهلل«البحعرهللاإل،وميةهلل»هللالتيهلل
تال هللها هللالرئا،ة هللالعامة هللإلداهللات هللالبحعر هللالعومية هللااإلفتان هللاال سعاهلل
ااإلهللقادهلل(.)585/2
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سعاهللها هللأال هللاحتكاكهللل هللمع هللالم ومين هلل هللفق هللخيأ هللإلي هللأنهلل
الرجوينهللالجال ينهللقبالت هللفيهللأح هللمقاهي هلل،راييفعهللي ططانهلل
لقتو هللب نجريهما هللالمش ادين هللإل هللا،طهما هلل«لق هللأسطانيهلل
هللازيُّهما هللالغرين هللقععهللاًهلل هللبال ع هللمنهلل
منمر هلل طان هللهللأ،يهما هلل
ممهرهماهللالمرسن...هللتذ رتهللحينئذهللالقالصهللال معيةهللالتيهلل
قرأتها هللفي هللالكتن هللالمتعالبة هللالتي هللتتح ر هللسن هللتعالنهلل
الم ومين هللاالحمت هللأنهما هلليهم ان هلللبعضهما هللالبعخ هلل..هلل
فامتألت هللخياالتي هللالالبيانية هللبمشاسر هللالهوع هللفق هللتالعهللتهلل
أنهما هلليري ان هللأن هلليغم ا هللخنجريهما هللفي هللص هلل هللالكافرهلل
المتطفأ هللالق هللاددت هلللع هللخرجت هلل،المًهللا هللمن هللهذا هللالمكانهلل
الم يف هللالكنيهلللتهللأجرؤهللسو هللالحر ة».هللهلل
دقائمهللمع اداهللمنهللالح يثهللالعدادهللمعهللهذينهللالم دومينهلل
انتهلل افيةهلللقونهللاألفكداهللهللالمعششدةهللفديهللم يوتد هللهللأ،داًهللسود هلل
سقد ددن هللفقدددد هلل«أضد ددانهللاجهاهمدد داهللبمد ددعداهللتفدددديخهللبالحند ددان هلل
الًهللمدنهللال ندداجرهللالتديهللتالددعهللتهاهلل
ادسيددانيهللإلد هللمنزليهمددا هللابد هلل
ت ترقهللأحشائيهللفق هلل مرانيهللبكرمهما هللالق هلل دانهللذلدكهللأالهلل
لقانهللليهللمعهللالم ومين»(.)1هلل
ا،دتكمأهللجرمدانعرهللدهللا،دت هللاال،تشدراقيةهللفديهللجدامعتي
ا،د ددتانبعلهللافيند ددا.هللاصد ددنفهللأالهلل تب د د هلل«تد ددحهلليظهللالش دددعرهللسن ددد هلل
الع مد ددانيين»هللف د ديهللسد ددا هلل 1906هللاأتبع د د هللبد ددآخرهللسد ددنهللتد دداهلليظهلل
األتراكهللقبأهللأنهللينالهللقهاداهللال تعهللاههللفيهللالعا هلل. 1907هلل
()1هللالمقالهللال ابمهللفيهللمجوةهلل«البحعرهللاإل،ومية»هلل(.)585/2
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هللسددادهللجرمددانعرهللإل د هللبعداب دتهللسددا هلل 1912هلل هلللي د ِهللرهلل
داهللت هلل
فد ديهللجامعد دةهلللعهللاند دتهللأندددعفيشهللتدد َ
داهلليظهللاإل،دددو هللاحضدد َ
االوغدد ِ
داتهللالشدددرقي َةهللزهدددانهللخم دددينهلل،دددنة؛هللاامدددتألتهللحياتد د هلل
بالرحوتهللاال هللا،اتهللالتيهللصقوتهللخبراتهللهذاهللالم تشدرقهلل
ال ِ ِريت هللاسمقتهللفكره هللاجعوت هللمدنهللأسدو هللالفكدرهللاألاهللبديهلل
المعاصر.هلل
لكدنهللذلدكهلل ود هلللدتهلليكدنهلل افيداًهلللعصددعلهللجرمددانعرهللإلد هلل
الطمحنيند دةهلل«فدددإنهللهللاحددديهللهلل د دتهللذلد دكهللبقيد دتهللهم ددحى هللالقددد هلل
تهللخيطًهللاهللهللفيعدًهللاهللجافدًهللاهللفديهلل تدنهللالعودتهللاالمعرفدة هللالكدنهلل
اج ج هلل
هللاحيهلل انتهللتتطوعهللإل هللالجنةهللال ائمدةهللال ضدراهللمدنهللالتجربدةهلل
الراحي دةهلل هلللق د هللاهللتددعىهللسقوددي هللالك دنهللهللاح ديهللبقي دتهللهمددحى هلل
الق هلل انهللسويهللأنهللأجردهللنف ديهللمدنهلل دأهللمداهللتعوقدتهللبد ؛هللحتد هلل
أ،د ددتطيعهللأنهللأ،د ددتعي هللذل د دكهللس د دنهلللري د دمهللالتحم د دأهللاالتجرب د دةهلل
البالنيددة هلللتالددفعهللهللاحديهللبندداهللهللالمعانددااهلل مداهللي ددتحيأهللالح يد هلل
الغف د دأهللصد ددوبًهللاهللمرن د دًهللاهللبتعريض د د هلللال ددد مةهللق ددد ي اهللم د دنهللالمد ددانهلل
الباهللد»(.)1هلل
ب ددينهللس دداميهلل1929ا 1932هللدهللرهللجرم ددانعرهللالت دداهلليظهلل
اإل،ددوميهللف ديهللجددامعتيهللدله ديهللاالهددعهلل؛هللتوبي دةهللل د سعاهللقدداسرهلل
الهن د هللالكبي درهلللددا عهلل هللفحم دأهللهم د هللا،ددافرهللإليهددا هللفكددانهللم دعهلل
ال ددع هللسو د هللميعددادهلل هللفق د هللهللأىهللف ديهللمنام د هللالنبدديهللﷺهللي الب د هلل
«س ددو هللالقو ددم؟هللالطريد دمهللأمامد دكهلل..هللالطريد دمهللالق ددعيتهللمفت ددعاهلل
()1هللالمقالهللال ابمهلل(.)585/2
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أمامكهللمدحمعنهلل عجد هللالب ديطة هللفوت هللدرهللفيد هللب طد هللثابتدةهللبندعهللهلل
ْ
اإليمان».هلل
ف ديهلليددع هللالجمع دةهللالتدداليهللأسو دنهللجرمددانعرهللإ،ددوم هللبددينهلل
حش د هللمهي دنهللم دنهللم ددوميهللالهن د هللالددذينهللتح د رهللإلدديهتهللف ديهلل
جددامعهللقدداههللجيهددانهللف ديهللنيددعدلهي:هلل«لقدد هللحضددرتهللم دنهللبددودهلل
بعي د اهللألحددعزهللسوم داًهللهللالهلليتي درهللل ديهللف ديهللالن ديهلل هللالق د هللأتي دتهلل
موتم اًهللهللمنكتهللاإللها هللالق هلللبيتتهللن ائي».هلل
اأ مددأهللجرمددانعر:هلل«اتابعددتهللقددعلي هللفبددد أتهللأتحدد رهلل
سد دنهللاإل ،ددو هللاداهللههللال ددذيهللأداههللفددديهللت دداهلليظهللالع ددالتهلل هللاسد دنهلل
درحتهللأ،ددبا هلل
ج هلل
المعجددزاهللالت ديهلللعسه داهللا،هلللر،ددعل هللﷺهلل هللاقد
تددحخرهللالم ددومينهللالمعاصددرين هللااأل،ددبا َ هللهللالتدديهللتمكددنهتهللم دنهلل
ا،ددتعاداهللأمجددادهتهلل هللإند هلللحكمدةهللإ،ددوميةهللأنهلل دأهللقددينهللبددحمرهلل
ا ،هللالك د د د د دنهللا،هلليق د د د دددعل:هلل﴿ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖﯗ ﴾».هلل
أمددعهللهلل يددراهللتودكهللالتديهللقددادتهللجرمددانعرهللإلد هللاإل،ددو هلل
امنه داهللالتعاف دمهللالتددا هللبددينهللالعو دتهللااإليمددان هللفهم داهللتددعأ هللأل هلل
اأ ؛هللخوفداًهلللومعتقد اتهللاألخدرى هللإذهلل«الهلليعجد هللفديهللتعداليت
اإل،ددو هلل ومدةهللااحد اهللتعددعقهللتقد هللالم ددوتهلل هللأاهللتمندعهللزيدداداهلل
حمد هللمدنهللال ددرااهللأاهللالقددعاهللأا المعرفددة ..الددي هللفديهللتعدداليتهلل
اإل،ددو هللمداهللالهلليمكدنهللتحقيقد هللسمويد ًاهلل هللاهديهللمعجددزاهللسميمددةهلل
يتميد دزهللبهد داهللسد دنهلل،دددعاه هللفاإل ،ددو هللديد دنهللالدددذهنهللالم دددتنيرهلل هلل
ا،يكعنهللاإل،و هللمعتق هللاألحراهلل»(.)1هلل
( )1هللالحضاهللا هللاإل،ومية هللبين هللأصالة هللالماضي هللا مال هللالم تقبأ هللجمع هللاإس ادهلل
سويهللبنهللنايفهللالشحعد هلل تا هللإلكتراني.
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لهذاهللالهلليج هللالعومدةهللجرمدانعرهللفديهللانتشداهللهللاإل،دو هللمداهلل
ي ددتغر هللإذهللهدعهلل«ديددنهللاألذهددانهللالم ددتنيرا هللاأندداهللأسددر هللفدديهلل
الًهللم دددتنيرينهللمدددنهللأهللفدددعهللاأل،دددرهلل
بدددوديهللافددديهللأاهللابددداهللهللجدددا هلل
يحترمدددعنهللاإل،ددو هللايعقددكعنهللأنهلليت ددذاههللديندداًهلل؛هللالددعهللفددديهلل
،رائرهت»(.)1هلل
ماهللهللأىهللجرمانعرهللفيهللالم ومينهللسك هللماهللقدرأههللسدنهتهلل
دتهللف ديهللقوددع هللالم ددومينهلل نددعزاًهلل
ف ديهلل ت دنهللاال،تشددراقهلل«أَلفيد ج هلل
تفددعقهللفددديهللقيمتهدداهللالددذهن هللفقددد هللمنحددعنيهللإح ددارهللالحددنهلل
االتددآخي هللالقنددعنيهللسم دأهللال ي درهللااألم درهللبددالمعرا هللاالنه ديهلل
سددنهللالمنكددر..هللاسودد هللالم ددومينهللأنهلليعضددعاهللبالنعاجددذهللسودد هلل
الق دديتهللال وقيد دةهللالتددديهلليمت ددازانهللبهد داهلل هللاأنهللالهللينبه ددرااهللببريد دمهلل
الغر هللألن هلللي هللأ رهللمنهللبريمهللخااهللزائف»(.)2هلل
التهلليفتحهللجرمانعرهلليعتزهللبالقيتهللاإل،وميةهللايعصديهللبهدا هلل
فقد د هللق ددالهللم البد دًهللاهللالموتقد د هللالفكدددريهللفددديهللالجزائ ددر:هلل«أح ددثهلل
بج دداهللاهللاق ددجاسةهلل ددأهللإخ ددعانيهللالم ددومينهلللوحف ددا هللسوددد هلل
األخددوقهللالتدديهللهدديهللسقائ د ناهللالراحيددةهللفدديهللدينندداهللاإل،ددومي هلل
حافمعاهللسو هللالشريعةهللاإل،وميةهللالتيهللترتكدزهللسود هللاألخدوق هلل
إنهللفو ددفةهللالتشددريعهللالغربددديهللقددد هللقامددتهللسقيدد تهاهللامعتقددد اتهاهلل
سوددد هللفك ددرهللإن ددانيهللمتدددحثرهللباستب دداهللاتهلل،يا،ددديةهللفق ددط هللبينم دداهلل
()1هللمع،عسةهللال فاكهللسنهللهلل،علهللا،هللﷺهلل هللجمعهللاإس ادهللسويهللبنهللنايفهللالشحعد هلل
تا هللإلكتراني.
()2هلله النهللالم قفعنهللاختاهللاا اإل،و هللمحم هللس مانهلل هللصهلل(.)35
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الشددريعةهللاإل،ددوميةهللقدد هللانب قددتهللمددنهللاإليمددانهللااالقتندداكهللبددحنهلل
الكعنهللماهللهدعهللإالهللخودمهللمن دمهللمندتمتهلللوراحيداتهللاألخوقيدة؛هلل
أ،ارهللالعقي اهللهعهللالعحيهللاتنفيذهاهللمبنيهللسو هللأ،دارهللقدانعنهلل
ا ،ددت الالت هللاا ،ددتنتاجاتهللمنطقي ددةهللالتفكي ددر هللاسوددد هللقدددراهلل
اتف يرهللدنيعيهللزائأهللاأحعالهللمادية»(.)1هلل
تاقهللجرمانعرهلل-هللمندذهللأ،دوتهلل-هللإلد هللتعودتهللالوغدةهللالعربيدة هلل
ليحعزهللالمفتااهللالذيهلليعصدو هللإلد هللذخدائرهللاإل،دو هلل« دانهلللديهلل
مددنهللقددعاهللاإليمددانهللاثبدداتهللاليقددينهللمدداهللدفعندديهللإلد هللاإلقبددالهللسود هلل
تعوددتهللهددذههللالوغددةهللمهمدداهللبوغددتهللالعقبدداتهللاقامددتهللالالدددعا هلل
الًهللأدهللرهللالعربي ددةهللبددد انهللمعودددت هللابعا،دددطةهلل ت ددنهلل
فبددد أتهللأا هلل
حالددوتهللسويهدداهللمددنهللالمكتبدداتهللاألاهللابيددة هللثددتهللسكفددتهللسو د هلل
قددراناهللالقددر نهللالكددريتهللبم دداس اهللالمعدداجتهللالوغعيددة هللاحفمددتهلل
داتهللالمهمدةهللااأللفدا ِهللهللالمعقد ا هلل
سنهللههدرهللقودنهللمعدانيهللالكوم ِ هلل
اتابعد ددتهللال د دديرهللسو ددد هللهد ددذههللال طد ددةهللس د د اهللق دددهعهلل؛هللإل ددد هللأنهلل
دبحتهلل-بفضددأهللا،هللاهللسايت د -هللموم داًهللهللبحصددعلهاهلل..هللابمددراهللهلل
أصد ج هلل
دتهللأتفهدددتهلل
اهللحدد ج هلل
درتهللسوددد هللجميدددعهللالالدددعا هلل جهلل
الزمدددانهللانتالدد ج هلل
العربيةهللفيهللقينهللمنهللال هعلةهللاالي ر هللمعهللأننيهلللتهللأ،دمعهللفديهلل
حياتيهللصعتهللمتكوتهللبها»(.)2هلل
اإلدهللاكهللجرمانعرهللأهميةهللإجاداهللالوغةهللالعربيةهللاالغعصهلل
()1هللالمقالهللال ابمهللفيهللمجوةهلل«البحعرهللاإل،ومية»هلل(.)585/2
( )2هللمقال هللمنشعهلل هللفي هللمعقع هللاإل،و هللاليع هللبعنعان هلل«من هللهللبعك هللالغر هللإل هللبودهلل
العر ».هلل
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ف ديهللمكنعناتهددا؛هلل،ددافرهللإل د هللمالددر هللالو دنهللسوعمه داهللف ديهللهللبددعكهلل
األزهرهللالشريف هللاالتق هللأ ابرهللسومائهداهللاأدبائهدا هللاقد هللاضدعهلل
دتكمالهللندعاحيهللدهللا،دتيهللفديهللاألد هللالعربدي هلل
َهلل
نالنهللسينيد هلل«ا،
دبحهللقددادهللاًهللهلل
دمهللفدديهلل ِق دعا هللال د ينهللالحنيددف هللبحيددثهللأصد جهلل
االتعمد َ هلل
درانهللأاهلل
دأهلل َمد دنهللت دددعلهلللد د هللنف ج د د هللاالفت د َهلل
داتهلل د ِهلل
سوددد هللصددد هللهجم د ِ هلل
التشعي هلللعممةهللاإل،و هللفيهللأاهللابا»(.)1هلل
ماهللجالهللجرمدانعرهللبدينهللسعاصدتهللالد الهللالعربيدة؛هلليوقديهلل
فيهداهللالمحاضددراتهللالماتعددة هللثدتهلل،ددافرهللإلد هللالحدجهللألالهللمددرا هلل
ا تد دنهللقالد دةهللهللحوتد د هللفددديهلل تابد د هلل«ا،هللأ ب ددر»هللال ددذيهللذ د درهللفددديهلل
مق مت د هللقالددةهللاستنا ِق د هللاإل،ددو هلل م داهللضددمن هللقددرحًهللاهللألصددعلهلل
اإل،و .هلل
منذهللأ،وتهللال تعهللهللسب هللالكريتهللجرمانعرهلللتهلليتحخرهللسدنهلل
العمأهللالد ؤا هللفديهللخ مدةهللديند هللالغتد هللال الد اهلل«لقد هللتمنيدتهلل
أنهللأسيشهللمائةهللسا هللألحقمهلل أهللما أهللجعههللل مةهلللغةهللالقدر نهلل
الك ددريت هللف هللا،د دةهلللغد دةهللالض ددادهللتحت ددا هللإلددد هللق ددرنهلل امد دأهللمد دنهلل
الترحددالهللفديهللدهللا هللجمالهداهللاثقافتهددا»( )2هللاقد هللتددعفيهللهللحمد هلل
ا،هللفيهللسا هلل 1979هللالمهللاهلليتتهللالمائدةهلل هلللكند هللتدركهللإثدرانهللسوميداًهلل
متميزاًهللفيهللمعضعساتهللال ينهللاالوغةهللاالتاهلليظ هلل،دطرهللفيهداهللمداهلل
يقاهلل هللالمائةهلل تا هللامنهللأهمهدا:هلل تابد هلل«الحر داتهللالح ي دةهلل
فدديهللاإل،ددو » هللا«قددعامظهللاألد هللالعربددي» هللا«بددينهللفكددرين» هلل
ا«حضد دداهللاتهللهللائ د د ا» هللا«العوقد دداتهللال قافيد ددةهللبد ددينهللالع دددر هلل
()1هللانمرهللالمقالهللال ابم.
()2هلله النهللالم قفعنهللاختاهللاا اإل،و هللمحم هللس مانهلل هللصهلل(.)36
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اأاهللاب داهللالع،ددط » هللا«معددانيهللالقددر نهللالكددريت» هللا«دهللا،دداتهلل
فيهللالتر يباتهللالوغعيةهللالعربية»(.)1هلل
امم د داهللي  ،دددفهللل د د هللأنهللجرمد ددانعرهلل ت د دنهللهد ددذههللالكت د دنهلل
بالمجريد دةهللااأللمانيد دةهللااإلنجويزي ددة هللاأنهد داهلللد دتهللتت ددرجتهللإلددد هلل
العربية؛هللهلل تهللترجمتهاهللإل هللالع ي هللمنهللالوغاتهللالعالمية.هلل
هللحددتهللا،هللالعومددةهللسبددد هللالكددريتهللجرمددانعر هللا تددنهلللدد هلل
سميتهللاألجر.هلل
هلل
هلل
*

*

*

()1هللانمرهللتكموةهللمعجتهللالم لفين هللمحم هللخيرهللبنهللهللمضانهلل هللصهلل(.)317
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(حممد) زكي الدين النجار
لد دتهلليكد دنهللأحددد هللليتعقد دعهلللز ددديهللالنج دداهللهللالمعلدددعدهللألب ددعينهلل
نالرانيينهللفيهللأاائأهللالربعهللال انيهللمنهللالقرنهللالعشرينهللأنهلليغ اهلل
بع د هللحددينهللم ددوماًهللمعح د اًهللداسي داًهللإل د هللا،هللادين د هللالقددعيت هللفق د هلل
الد هللز ديهللفديهللمحافمدةهلللهطداهللالمالددرية هللاداا هللمندذهلللفعلتد هلل
سو هللالترددهللسو هللالكني ة هللبأهللت هلل هللفديهللمراتبهدا؛هللحتد هللصداهللهلل
اهن ًاهللثتهللق ًاهللفيها.هلل
سمأهللالشا هللز يهللفيهللحرفةهللالنجداهللاهلللدتهلليمندعهللأنهلليكدعنهلل
ج
محب داًهلللوعوددت هلل ي درهللالقددرانا هللالهلليفت درهللس دنهللالتنق دأهللبددينهللهللفددع هلل
الكتنهللال ينية هللفقرأهلل يراًهللفيهللأ،فاهللهلل تاب هللالمق ر هللا دذلكهلل
قددرأهللفددديهللالقددر نهللالكددريت هلل،ددنعاتهللمددنهللالبحددثهللاالتمحدديصهلل
انتهلل افيةهلللتحعيدأهللالقد هللز ديهللالنجداهللهللإلد هللالعدالتهللالم دوتهلل
محم هللز يهللالنجاهللهلل«إنهللإ،وميهلللتهلليحتهلللفدراهللااحد ا هللالدتهلل
يك دنهللاب دنهلليددع هللاليوددة هللب دأهلل ددانهللنتيج دةهللبح دثهللاتنقيددن؛هللبغي دةهلل
العصددعلهللإل د هللالحقيقددة هللفالوع دتهللسو د هللالقددر نهللالكددريتهللبع د هلل
دهللا،تيهلللوتعهللااهللااإلنجيأ هللاأهللدتهللأنهللأ ج ِ
دانهللمداهللاصدوتهللإليد هلل
أبح دداثيهللفددديهلله ددذههللالكتد دنهللمد دنهللالحق ددائمهللالتددديهللهد د تنيهللإلددد هلل
الالرا هللالم تقيت»(.)1هلل
بع هللإ،وم هللدهللرهللمحمد هللز ديهللالنجداهللهللفديهللمعهد هلللهطداهلل
الددد ينيهللب ددينهللس دداميهلل 1952-1949هللاتزيد د هللبدددزيهللالعوم ددانهلل
الم ددومينهللاألزه ددريين هللا د د اهللمد دنهللالددد سااهللإلددد هللا،هللتع ددال هلل
()1هللالمناهللاتهللال العةهللفيهللهوماتهللال نياهللالحالكة هللمحم هللز يهللالنجاهلل هللصهلل(.)33هلل
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فانض دتهللإل د هللجماس دةهللاإلخددعانهللالم ددومين هلل م داهلل ددانهللقدداسراًهلل
مجي ًاهللاأديب ًاهللحاليف ًاهلل.هلل
لتهللت خرهللالكني ةهللجه ًاهللفيهللا،دتمالةهللالنجداهللهلللوعدعداهللإلد هلل
النالرانية هللفعسد اههللتداهللاهللبدالزاا هللمدنهللفتدااهللمدنهللأهللفدعهللالععائدأهلل
النالرانية هللاتاهللاهللبترفيع هللإل هللأهللق هللالمناصدنهللالكن دية هلللكدنهلل
ذل دكهلل و د هللل دتهلليك دنهلللينتددزكهللإيمان داًهللخالط دتهللبشاقددت هللالقوددع هلل
اأقبعتهللأ ،هللاقعاس ههللالعقعل.هلل
،ددجأهللمحمددد هللز ددديهللالنجدداهللهللخوصددةهللتجربتدد هللاأ،ددبا هلل
هجددرههللل يندد هللفدديهللسددد دهللم دنهللالكتددنهللالتددديهللاصدددوناهللأ،ددماؤها هلل
ا ددا هللسد دنهللناهريند داهللص ددفحاتها هللفقددد هللفقد د تهلله ددذههللالكتد دنهلل
اض دداست هللالكد دنهللأ ،ددمانها()1هلل فيود دةهللفددديهللتعريفند داهللبالمنزلد دةهلل
العوميةهللالتيهللاصأهللالنجاهللهللإل هللهللحابهاهلل هللفق هلل تدنهللفديهللتفنيد هلل
سقائددد هللالنالدددرانيةهلل تابدد هلل«الالددرا هللالم دددتقيتهللفددديهللالددردهللسوددد هلل
أصحا هللاألقانيت» هللافيهللبيانهللتحريفهلل تابهتهللالمق رهلل تنهلل
«فعهةهللالم رهللفيهللقونهللالكتا هللالمحر » هلل مداهلل تدنهللفديهلل
الد سعاهللإلد هللاإل،ددو هللاتعودديتهللمبادئد هلل تابيد هلل«ه ايدةهللالناقددئينهلل
ف ديهللتعو دتهللمبددادئهللال د ين»هللا تاب د هلل«معجددزاتهللمحم د هللﷺهللف ديهلل
الق ددرنهللالعش ددرين» هللا تد دنهللفد ديهللتبي ددانهللاإل ،ددو هللام ددآثرههلل«منقد دذهلل
اإلن انيةهللمنهللنيرهللالعبعدية»هللا«قانعنهللالحيااهللاد،تعهللهللال وعد».هلل
اتال ى هللالنجاهلل هللالثنتين هللمن هللأهت هللقبهات هللالمشككينهلل
باإل،و هللالذينهلليتالي انهللاأل ماهلل هللاأاالهماهللهيهللقالةهلل،جعدهلل
()1هللذ رهللأ،مانهاهللفيهلل تاب هللالمناهللاتهللال العةهلل هللصهلل(.)159
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النبي هلللوغرانيم هللالتي هللهللاجت هللسو هللأل نة هللاأقو هللالمنالرين هللفيهلل
زمن هللفكتن هللفي هللالرد هللسويهت هللاتبيان هللضعف هللالقالة هلل،ن ًا هلل
انكاهللتهاهللمتن ًاهلل تاب هلل«هللدهللفريةهللالمبشرينهللفيهللح يثهللالغرانيم».هلل
اأماهللال انيةهللفهيهللالقالةهللالمذ عهللاهللفيهللبعخهلل تنهللالتف يرهلل
سن هللزاا هللالنبي هللﷺ هللبزينن هللبنت هللجحش هللاهي هللهللااية هللمرداداهلل

يوع هاهللاألفا عنهلللعناً هللبالنبيهللﷺ؛هللهلل تهللأنهاهللالهللتالوحهللفيهللبا هلل
االحتجا ؛هللفق هللحكتهللالعومانهللسو هللأ،اني هاهللبالضعف هللقالهللابنهلل
العربي:هلل«هذههللالرااياتهلل وهاهلل،اقطةهللاأل،اني »(.)1
الأل،ف هلللت هلليالأ هللإلينا هللمن هللهذه هللالكتن هللالنافعة هللإالهلل
تا هللااح هللاهع هلل«المناهللات هللال العة هللفي هللهومات هللال نياهلل
الحالكة» هللايناقش هللفي هللالنجاهلل هللالع ي هللمن هللالم ائأ هللالمهمةهلل
التي هلل انت هلل،بباً هللفي هللاختياهلله هللاإل،و هللسو هللدين هللاألج ادهلل
ااآلبان هللاهعهللابت انهللالهلليرىهللفيهللاستناق هلللإل،و هللتر اً هللل ينهلل
الم يح هللسوي هللال و هللفإن هللاإل،و هللهع هلل«دين هللاألنبيانهلل
االمر،وين هللاألالينهللااآلخرين هلل[اذلكهللأن]هللمعن هللاإل،و هلل
يه هللإل هللالت ويتهللبماهللأنزل هللا،هللمنهلل تب هللالاسةهللهلل،و »(.)2هلل
اا،تشه هللالنجاهلل هلللالحة هللمفهع هللاح ا هللال ين هللالذيهلل
بعث هللا ،هللب هلل،ائر هللاألنبيان هللاالمر،وين هللبآيات هللالقر نهللالكريتهلل
التيهللاصفهللاألنبيانهللبحنهتهلل انعاهللم ومين هللأيهللم ت ومينهلل،هلل
()1هللهللأحكا هللالقر ن هللابنهللالعربيهلل(.)1543/3
( ) 2هللالمناهللات هللال العة هللفي هللهومات هللال نيا هللالحالكة هللمحم هللز ي هللالنجاهلل هللصهلل
(.)29-28
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تعال هللفق هللقالهللا،هللسو هللل انهللنعاهللسوي هللال و :هلل﴿ ﮁ ﮂ

ﮃ ﮄ ﮅ﴾ (يعن :هلل )72هللأيهللمنهللالم ت ومينهلل،هلل
تعال .هلل
هللامنهللبع ههللقالهللا،هللإلبراهيتهللسوي هللال و  :هلل﴿ ﮟﮠ ﮡ
ﮢﮣﮤﮥﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫﮬ

ﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ ﯕﯖﯗﯘﯙ
ﯚﯛﯜﯝ ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ
ﯦﯧ ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﴾ (البقرا:هلل.)1()133-131هلل

االنجاهللهللإذهللي منهللبمحمد هللﷺهللفإنمداهلليدرىهللنف د هللمعممد ًاهلل
لوم يحهللامال قاًهللبنبعنت هللسنهللبع ةهللالفداهللقويط( )2هللأيهللالحامد هلل
فق د هللقددالهللالم دديحهللسن د :هلل«هللإنهللل ديهللأمددعهللاًهلل يددراهللأيض داًهللألقددعلهلل
لكت هللالكدنهللالهللت دتطيععنهللأنهللتحتمودعاهللاآلن هللاأمداهللمتد هللجدانهلل
ذاكهلل[أيهللالنبددديهللالمنتم ددر] هللهللااهللالح ددم هللفهد دعهلليرقد د تهللإلددد هلل
جمي دعهللالحددم هللألن د هللالهلليددتكوتهللم دنهللنف د هللب دأهلل دأهللم داهللي ددمعهلل
يددتكوتهللب د هللاي بددر تهللبددحمعهللهلل تيددة هللذاكهلليمج د ني هللألن د هلليحخ دذهلل
مماهللليهللاي بر ت»هلل(يعحناهلل.)14-12/16هلل
اق هللتعقفهللالنجاهللهللموياً هللمعهللقعلهللالم يحهللسوي هللال و هلل
()1هللانمرهللالمال هللهللال ابمهلل هللصهلل(.)29-28هلل
( )2هللتح ر هللالم يح هللسوي هللال و هلل -هللبح ن هللإنجيأ هلليعحنا هلل -هللمراهللاً هللسن هللالنبيهلل
اآلتي هللبع ه هلل هللا،ماه هلل(بير وعت ) هللاهي هلل ومة هلليعنانية هللاستاد هللالعر هللسو هلل
نطقهاهلل(الفاهللقويط) هللاتعنيهللالحام .
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سنهللأخي هللمحم هللﷺ:هلل«ذاكهلليمج ني»هللأيهلليعقرنيهللايكرمني هلل
فرأىهللأنهللاإل،و هللهعهللمنهللبرأهللالعذهللانهللالبتعلهللمنهللفريةهللاليهعدهلل
ااتهامهتهلللهاهللبالزنا هللفاستبرههللمنهللأسمتهللالفرى هللالذيهللا،تحقعاهلل
ب بب هلل ضن هللا ،هللامقت هللفحهومت هللقوعبهت هللاانطم هللنعهللهاهلل
﴿ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾(الن ان).هلل
اا،تعرضهللالنجاهللهلل،بنهللصد اهللهللهدذههللالفريدة هللأالهللاهدعهلل
مدديودهللالم دديحهللمدنهلل يدرهللأ هللبشددري هللاهللأىهللأنهللالحد رهللهلل دتهلل
ماهلليكتنف هللمدنهللاإلسجدازهللفإند هللالهللي در هللسدنهللمقد اهللهللا،هللالقدادهللهلل
سو هلل أهللقينهلل«أفمنهللخودمهللال دماااتهللااألهللضهللاجميدعهللمداهلل
فيهد داهللمد دنهللسدددعالتهللام وعق دداتهللاق ددمعرهللاأقم دداهللهللا عا د دنهلل
ا،ياهللاتهلليعجزهللأنهلليجعأهللال ي اهللمريتهللتحمأهللب انهللهللجأ؟ هلل
الوهددتهللإنهللهدددذاهللضدددولهللمب ددينهللابهت ددانهللسم دديتهلل﴿ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ

ﯪ ﯫﯬ ﯭﯮ ﯯﯰﯱﯲﯳﯴ﴾ (ي )»(.)1هلل
اس دنهللقددعلهللالم دديحهلل:هلل«ذاكهلليمج د ني» هلليقددعلهللالنجدداهلل:هلل
«احق دمهللذل دكهللهلل،ددعلهللا،هلل هللامج د ه هللفرف دعهللس دنهللأم د هللاصددمةهلل
العاهللهلل..هللاهللفعهللسن هللاسنهللأم هللالموتهللالبينهللاالجعهللهللالمريدع»( )2هلل
مداهللحققد هللثانيدةهللحددينهللأ،ددفرهللسدنهللدليدأهللبددراناهللأ هللالم دديح هللأالهلل
اهعهلل و هللابنهاهللسوي هللال و هللفيهللالمه هللاهيهللمعجزاهللسميمدةهلل
()1هللالمال هللهللال ابمهلل هللصهلل(.)42هلل
()2هللالمال هللهللال ابمهلل هللصهلل(.)80هلل
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أخر،تهللقدانئي هللامدألتهللأقد اقهتهللبحاحدالهللال يبدةهللاالبدعاهلل هلل
اه ددذههللالمعجدددزاهللهددديهللالددد ليأهللالعحيددد هللسود د هللبرانتهد داهللسويهد داهلل
ال ددو هللذ دددرههللالقددر ن هللا فوددتهللسددنهللذ دددرههللاألناجيددأهللالتددديهلل
ي منهللبق ،يتهاهللالنالاهللى.هلل

نبعناهللالم يحهللسدنهللالنبديهللالمنتمدرهللﷺ:هلل«ذاكهلليمجد ني»هلل
حققهد داهللأخ ددعههللمحمددد هللهللثال ددة هللح ددينهللدفد دعهللسند د هللمد داهللتتهمد د هللبد د هلل
األناجي دأهللالمحرف دةهللم دنهللسقددعقهللألم د هللفف ديهللإنجي دأهلليعحن داهللأنهلل
مريتهللسويهاهللال و هلللوبتهللمنهللابنهاهللأنهلليحعلهللالمانهللالذيهللفديهلل
الجراهللهللإل هللخمرهلليشرب هللأهدأهللسدررهلل اندتهللتحضدرههللفديهللقريدةهلل
قانا هللفقالهلللهاهللبجفان:هلل«ماليهللالكهلليداهللامدرأا هلللدتهللتدحتهلل،داستيهلل
بع » هلل(هلليعحناهلل4/2هلل).هلل
افي هللإنجيأ هللمتهلل هللأنها هللسويها هللال و هللجانت هللإل هلل
الم يح هللت تحذنهللفيهللال خعلهللسوي هللفقالهللل هللتوميذه:هلل«هللهعذاهلل
أمكهللاإخعتكهللااقفعنهللخاهللجاً هلللالبينهللأنهلليكومعك هللفحجا هلل
اقالهلللوقائأ:هللمنهللهيهللأميهلل؟هللامنهللهتهللإخعتيهلل؟ هللثتهللم هللي ههلل
نحعهللتوميذههللاقال:هللهاهللأميهللاإخعتي هللألنهللمنهلليالنعهللمشيئةهلل
أبي هللالذي هللفي هللال معات هللهع هللأخي هللاأختي هللاأمي هلل(متهلل هلل
 )50-48/12هللفالم يح هلل -هللبح ن هللإنجيأ هللمتهلل هلل -هللتجاهأهلل
أم هلل هللبأهللتبرأهللمنها هللااتهمهاهللبحنهاهللالهللتالنعهللمشيئةهللا ،هللاهعهلل
هللزيةهلليرىهللالنجاهللهللأنهللالقر نهللبرأهللالم يحهللمنهاهللامج ههللسنهاهلل
حينهللقالهللسو هللل ان :هلل﴿ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ ﮙﮚﮛﮜ
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ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﴾ (مريت)(.)1هلل

أما هللهللابع هللالمعاضع هللالتي هللمج هللفيها هللالنبي هللﷺ هللأخاههلل
الم يح هللفحقم هللنبعنت هللسن  :هلل«ذاك هلليمج ني» هللفهي هللقهادت هلل
بنجاا هللالم يح هللسوي هللال و هللمما هللتن ب هللإلي هللاالناجيأ هللمنهلل
صونهللاصفعهللاإهانةهللاتعذينهللاتعريةهللأما هللالنار هللفكأهللهذاهلل
ق هللأنقذه هللا ،هللمن هللبشهادا هللالقر ن هللالكريت هللالذي هللأخبر هللسنهلل
نجات هللمن هللم امرا هللاليهعد هلل﴿ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ
ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ ﭪﭫ
ﭬﭭﭮﭯﭰﭱ ﭲﭳﭴ ﭵﭶ
ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ ﴾هلل( لهللسمران).هلل
اقد هللنبد هللالنجدداهللهللفديهللمناهللاتد هللسود هللم ددائأهللسوميدةهللمهمدةهلل
ف ديهللنق د هللالنالددرانيةهللاتزيي دفهلل تبه داهللامعتق د اتها هللاأ تف ديهللف ديهلل
هذاهللالمقا هللبذ رهللااح اهللمنها هللفح بكهللمنهللالقوداهللمداهللأحدا هلل
بددالعنم هللفق د هللذ درهللالنجدداهللهللاجددعدهللأدل دةهللف ديهللالكتددا هللالمق د رهلل
تشدده هللبنجددااهللالم دديحهللم دنهللالالددونهللالمهددينهللالددذيهللتن ددب هللإلي د هلل
األناجيأهللاألهللبعة هللفالمزمعهلل-91هللاهعهللمنهللاأل،دفاهللهللالمق ،دةهلل
سن د هللاليهددعدهللاالنالدداهللىهلل–هلليقددعلهللمتنبئ د ًاهللس دنهللنجددااهللالم دديح:هلل
دتهللالعوديهللم دكنك هلل
«ألنكهللقوت:هللياهللهلل هللأنتهللموجئدي هللجعو َ
الهلليوقي دكهللقددر هللاالهللت د نعهللضددربةهللم دنهللخيمتددك هللألن د هلليعص ديهلل
()1هللالمال هللهللال ابمهلل هللصهلل(.)85هلل
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موئكتد د هللبد دكهللليحفمدددعكهللفد ديهلل د دأهلللرقدددك هللسوددد هللاأليد د يهلل
يحموعن ددك هللل ددئوهللتالددد هللبحجد درهللهللجود دكهلل..هللألند د هللتعود دمهللبددديهلل
أنجي هللأهللفع هللألن هللسر هللا،مي هلليد سعنيهللفح،دتجينهلللد هللمعد هلل
أناهللفيهللالضيم هللأنقذههللاأمج ه هللمنهلللعلهللاأليا هللأقدبع هللاأهلليد هلل
خوصددي» هللففديهللهددذاهللال ددفرهللقددهاداهللبالد قهللمداهللأخبدرهللالقددر نهلل
سن هللمنهللنجااهللالم يحهللمنهللالالدونهللاالعدذا هللالمهدين هللاهللفعد هلل
إل د هللال ددمانهللبعا،ددطةهللالموئكددة هللاأسطدداههللحيددااهلللعيو دةهللجددزانهلل
ص ق هللاإخوص هللفيهللسباداهللهللب .هلل
اي تمرهللالنجاهللهللفيهلل تاب هلل-هللبأهلل تب هلل–هللفيهلل،دعقهللاألدلدةهلل
التيهللت لهللسو هللصحةهللاختياهللههلللإل،و هللفهيهللمناهللاتهلل،دالعةهلل
لم دنهللت و دصهللم دنهللالتعال دنهللالمددذمع هللفإنم داهلل ت دنهللم داهلل ت دنهلل
ل اللةهللاه ايةهللمنهللأهللادهللالعصدعلهللإلد هللالحدمهلل«لي در هللالقداهللئهلل
بنتيج دةهللهدداهرا هللايتحق دمهللمم داهللاصددوتهللإلي د هللإذاهللت و د هللس دنهلل
دفحتهللسجدالتيهللهدذههلل
التعالنهللاالتحز هللالممقدعت هللفدإذاهللتال
َ
براي دةهللاإمعددان؛هللاض دحهللالح دمهللل د يكهللبالبرهددان هللاهه درهللجوي د ًاهلل
لوعيان هللاج تهللنف دكهللمن داق ًاهللإلد هللاليقدين هللفالعاقدأهللإذاهللالاهلل
ل هللالحمهللتبع هللاثبتهللسوي »(.)1هلل
ن ددحلهللا،هللأنهللي بتن داهللسو د هللاإليمددان هللاأنهلليكت دنهللقددآبينهلل
الرحمةهلللوعالتهللالجويأهللالمهت يهللمحم هللز يهللالنجاهلل.هلل مين.هلل
*

*

()1هللالمال هللهللال ابم هللصهلل(.)34
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*

الدكتور القس إبراهيم خليل فيلبس (أمحد)
الق هللإبراهيت هللخويأ هللفيوب هللأ،تاذ هللسوت هللالعقائ هلل
الم يحية هللفي هلل وية هللالوهعت هللاإلنجيوية هللبح،يع هللسوت هللمنهلل
أسو هللالج ل هللال يني هللفي هللالقرن هللالعشرين هللفق هللصب هللهذاهلل
العوتهللبالك يرهللمنهللإضافات هللفيهلل تب هللالرائعة.هلل
ال هللالق هللإبراهيت هللفي هللأ،را هللمت ينة هللمي عهللا هللت ينهلل
بالنالرانية هللاتعاه ههللاال اههللبالعنايةهللاالرسايةهلل هللفكانهلليعاهنهلل
ِ
هللايج ُّ هللفيهللأدانهلللقع،ها.هلل
سو هللالذها هللإل هللالكني ة
ب أ هللإبراهيت هللخويأ هللالتعر هللسو هللاألديان هللمن هللخولهلل
مشاهلل ات هللفي هللالبرامج هللالكشفية هللأثنان هللدهللا،ت هللاألالية هللحيثهلل
يوتقي هللالشبا هللمن هللم توف هللال يانات هللاال قافات هللازادتهلل
معرفت هللباإل،و هللخالعصاً هللخول هللدهللا،ت هللالجامعية هللفيهلل
الكوية هللاإلنجيوية هللالمشي ية هللحيث هلل ان هللالطعن هللفي هللاإل،و هلل
االقر ن هللأح َ هللأهت هللالمعضعسات هللالتي هللي هلل،ها هللمع هللزموئ هلل
الذينهلليج َع انهلللوتناليرهللفيهللبو انهللالم ومين هللايكفيهلللوعقع هلل
سو هللج ية هللالمعضعك هللاخطعهللت هللأن هللنعر هللأن هللس د هلللو هلل
الكويةهللحينذاكهللاثناهللسشرهلللالباًهلليشر هللسو هللتحهيوهتهللاثناهللسشرهلل
أ،تاذاًهللأمريكياًهللا،بعةهلل خرانهللمنهللالمالريينهللالنالاهللى.هلل
دهللر هللإبراهيت هللخويأ هللالقر ن هللالكريت هللفي هللجامعةهلل
برن تعنهللبحمريكاهللسو هلللريقةهللالمبشرينهللالطاسنينهللفي هللحيثهلل
نال هللدهللجة هللالماج تير هللسن هللهلل،الت هللالتي هللسنعانها هلل«،يفهلل
جويات هلل[أي هللجالعت]» هللامعضعسها هللالطعن هللباإل،و هللمنهلل
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خولهللالقر نهللاالقضانهللسوي ؛هلل ماهلل جق ِتأهللجالعتهللب يفهللنف هلل
زمنهللالنبيهللدااد.هلل
تعوت هللإبراهيت هللفيوب هللالوغات هللاألصوية هلللوكتا هلل
المق ر؛ هللالعبرية هللااليعنانية هللااآلهللامية؛ هللإضافة هللإل هلل
هللاباقر هللالعمأهلل
اإلنجويزية هللاحالأ هللسو هللهللتبة هللق ي
التبشيري هللهللاسياًهلل هلللوكني ة هللاإلنجيوية هللبباقعهلل هللثت هللسمأ هللمبشر ًاهلل
فيهللاإلهلل،اليةهللاأللمانيةهللال عي رية هللااصأهللفيهاهللإل هللمنالنهلل
ال كرتيرهللالعا هلللفرسهاهللفيهللأ،عان.هلل
فيهللأاا،طهللسا هلل 1955هللا،تمعهللإبراهيتهللخويأهللفيوب هلل
فيهللالمذياكهللإل هلل ياتهللمنهللص هللهلل،عهللاهللالجنهلل﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕﭖ ﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜ ﭝﭞﭟﭠ ﭡ

ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﴾ (الجن) هللفا،تعق تهللجذا َاهلل
اإليمان هللفي هللقوب هللمن هللج ي هللفعكف هلللعال هللتوك هللالويوة هللسو هلل
القر نهلليقرأهللفيهلل يات هللايعي هللا،تكشا هللمضامين هللليب أهللهللحوت هلل
فيهللالبحثهللسنهللالحقيقةهللبقراناهللالقر نهللمنهللج ي هللالكنهللهذههلل
المراهللقرأههللالهلللوتشكيكهللاالطعنهللاالتوبي هللبأهلللوفهتهللاالبحثهلل
سنهللالحم.هلل
ا،تعقف هلللعيوًهللقعلهللا،هللتعال :هلل﴿ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

ﭿﮀﮁﮂ ﮃﮄﮅ
ﮆﮇﮈﮉ ﮊﮋﮌﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
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ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ﴾
(األسرا  )157:هللفانطوم هلل -هللاهع هللالق هللال ِ ِريت هلل -هلليقونهلل
صفحات هلل تاب هللالمق ر هللبح ًا هللسن هللالبشاهللا هللبالنبي هللﷺ هلل
فعج ها هللتتألأل هللفي هللجنبات هللهلل ت هللما هللاستراه هللمن هللتحريفهلل
اتب يأ هللفمحم هللﷺ هللهع هللالنبي هللاألمي هللالذي هللتعس هللب هلل،فرهلل
إقعيا هللالتعهللاتي هللبني هللإ،رائيأ هللحين هللقال هلللهت هلل :هلل«أا هلليج فعهلل
الكتا هلللمنهللالهلليعر هللالكتابةهللايقالهللل :هللاقرأهللهذا هللفيقعل:هللالهلل
أسر هللالقرانا» هلل(إقعيا هلل )12/29هللفما هلليموك هلل،امع هللهذههلل
الفقرا هللدفعاً هللالنالرا هللذهن هللإل هللما هللحالأ هللفي هلل اهلل هللحران هلل
حينهللنجبئهللالنبي هللﷺ هللبنزالهللجبريأهللسوي هلل هللاهعهلليقعل:هللاقرأ.هلل
فيجيب هللسوي هللالالواهللاال و :هلل«ماهللأناهللبقاهللئ» هللفهذههللالفقراهلل
منهلل،فرهللإقعياهللالتعهللاتيهللدليأهللااضحهللسو هللنبعاهللمحم هللﷺ هلل
إذهللإنهاهللتحكيهلللحمةهللنبعت هللﷺ.هلل
اهيهلللي تهللأقأهللاضعح ًا هللمنهللهللؤياهللنبعخذهللنالرهللموكهلل
بابأهللالتيهللسبرهاهللل هللالنبيهللدانيال هللحينهللقالهللل :هلل«ا،ج هللالعميتهلل
هللسر هللالموك هللما هلل،يحتي هللبع هللهذا .هللالحوت هللحم هللاتعبيرههلل
ق َ
يقين» هلل(دانيال هلل )45/2هللام تالر هللهذه هللالنبعنا هللأن هللالموكهلل
الًهللهللأ ،هللمنهللذهن هللاص هللههللمنهلل
ب تنالرهللهللأىهللفيهللالمنا هللتم ا هلل
فضة هللابطن هللمنهللنحار هللا،اقاههللمنهللح ي هللاإح ىهللق مي هلل
من هللخز هللااألخرى هللمن هللح ي هللفجان هللحجر هللاضر هلل
الق مينهللفان كهللالتم الهللاانهاهللهللبتمام .هلل
اق هللف رها هللالنبي هللدانيال هللب ور هللممالك هللتتابع هللبع هلل
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مموكةهللبابأ هللثتهللتحتيهللأمةهلليالطفيهاهللا،هللاي تاهللهاهلل«افيهللأيا هلل
ه النهللالموعكهلليقيتهللإل هللال ماااتهللمموكةهلللنهللتنقرضهللأب ًا هلل
ام ِوكها هللال هلليجترك هلللشعن هلل خر هللات حم هللاتفني هلل أ هللهذههلل
َ
الممالك هللاهي هللت بت هللإل هللاألب » هللاالتاهلليظ هلليح ثنا هللسنهلل
زاالهللمموكةهللبابأهللسو هللي هللمموكةهللماديهللافاهللرهللالتيهللأقامهاهلل
خ راهلل(539هللق ) .هللايرمزهلللهاهللفيهللالمنا هللبالال هللهللالفضي.هلل
ثت هللقامت هللمموكة هللمق انية هللالتي هللأ ،ها هللاإل،كن هللهلل
المق اني هلل( 336هللق ) .هللايرمز هلللها هللفي هللالمنا هللبالبطنهلل
النحا،ي.هلل
ثت هللتوتها هللامبرالعهللية هللالرامان هللالتي هللأ ،ها هللاالمبرلعهللهلل
بعفبيعر هلل( 63هللق ) .هللاهللمز هلللها هللفي هللالمنا هللب اقين هللمنهلل
ح ي هللقبأ هللأن هللتحتي هللاألمة هللالم تاهللا هللاتهز هللدالة هللالرامانهلل
االفرر هللاتحعل هللساصمتها هللالق طنطينية هللإل هلل(إ،و هللبعل)هلل
أي هللساصمة هللاإل،و هلللتتحقم هللمن هللج ي ا هللنبعنا هللدانيال هللفيهلل
أمة هللمحم هللﷺ( )1هللفحمت هللﷺ هللهي هللاألمة هللالمعسعد هللبمهعهللهاهلل
سو هللل انهللاألنبيانهللسويهتهللالالواهللاال و .هلل
قرهللهللالق هللإبراهيتهللخويأهللاستزالهللالعمأهللالكن ي هللافيهلل
ذلك هلليقعل :هلل«لق هللأهللاد هللا ،هلللي هللخيراً هلل هللفه اني هللإل هللاإل،و هلل
بينما هللأنا هللفي هللجهالتي هللاحماقتي هللأهللدت هلللإل،و هللتقعيضاً هلل
الوم ومينهللأنهللي خوعاهللفيهللهللحا هللالنالرانيةهلل هللفعفاهللا،هللسماهلل
()1هللانمرهللالمناهراهللبينهللاإل،وميةهللاالنالرانية هللصهلل( )227هللمحم هللهللفيهللالتعهللااهلل
ااإلنجيأهللاالقر ن هللصهلل(.)69
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،وف .هللاأما هللهللضعان هللا ،هللجأ هللاسو هللهللأيت هللضراهللا هللح تهلل
المعقف هللب طعا هللإيجابية هللاهي هللاستزال هللال مة هللال ينية هلل...هلل
هأهللي تطيعهللالمرنهللأنهلليهاجتهللاإل،و هللبع هللأنهللتبينهللل هللالرق هلل
هللالحم هللأقعل :هللإن هللالقر ن هللق هلل وبني هللسو هللأمري هلل
من هللالغي.
َ
ا وبتهللإهللاداهللا،هللإهللادتيهلل هللا انهللالقراهللهللبتركهللال مةهللال ينيةهلل
قراهللاًهللحا،م ًاهلللومعقف»(.)1هلل
هللالذي هلليحموعنهلل
ا،ت ست هللالكني ة هلل،بعة هللمن هللالق
دهللجة هللال تعهللاه هلللمناقشة هللالق هللالمبشر هللالذي هللينجع هللبنف هلل
بعي ًا هللسن هللضوالتها هللفوت هلليج اا هللمن هللالحجة هللما هلليقنععن هلل
بالععدا هللإل هللسمو هللالتبشيري هللاسجزت هللهللااتبهت هللامغرياتهتهلل
فيهللإ وقهللسقو هللاحجنهللفكره.
التحمهللإبراهيتهللبعمو هللالج ي هللفيهللقر ةهلل(،تان هللدهلل،تيهلل
قنيري هلللبيع هلل الت هللالطباسة هللاالن ظ) هللافي هللسمو هللالج ي هلل
أ،ن هللإلي هللم يره هللمهمة هلللبع هللتف ير هللجزن هللستهلل هللبالوغةهلل
اإلنجويزية هللفكان هللمن هللأسمت هللأفضال هللا ،هللسوي هللفتح هللمغاليمهلل
قوب هللااج هللف حة هللمن هللالعقت هلللإلبحاهلل هللفي هللتحمأ هلل ياتهلل
القر نهللالكريتهللاالغعصهللفيهللسميمهللمعاني هللفحذسنهلللإل،و هلل
افان هللإل هلله ي هللالقعيت هللهع هللاأبناؤه هلل(إ،حاق هللاصمعئيأهلل
اماج ا) هللاذلك هللفي هللمطوع هللسا هلل 1959هللا ير هللا،م هللإل هلل
هللاأ،مان هللأبنائ هللإل هلل(أ،امة هللاجمالهلل
إبراهيت هللخويأ هللأحم
َ
انجعى) هللبينماهللأبتهللزاجت هللال خعلهللفيهللاإل،و هللااقتهلل
()1هللالم تشرقعنهللاالمبشرانهللفيهللالعالتهللالعربيهللااإل،ومي هللصهلل(.)21
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ب هللإل هللالكني ة هللليتعرضهلللحنمهللالكني ةهللاترهيبهاهللالذيهلللتهلل
يكنهلللي ني هللسنهللحمهللانشراهللب هللص هلله هللاقه هللب هللل ان ؛هللفماهلل
م و هللينكص هللسو هللسقبي هلللمالادهللا هللمكتبت هللأا هللفق هللهللاتب هلل
حفهللت هللالجنةهلل
الكبير هللفهبة هللا ،هللاجنت هللأ و هللاأبق هللاق هلل« جهلل
احفتهللالناهللهللبالشهعات»(.)1هلل
بالمكاهلله هلل جهلل
أمعهلل هلل يرا هللا،تعقفت هللفي هللاإل،و هللالت هلليج ها هللفيهلل
نالرانيةهللالكني ة هلللكنهللأهمهاهلل-هللبح نهللهللأي هلل-هللأمران:هلل
أالهما :هللسقي ا هللالت ويث هللاالتج هللالمزسع هلل ،هللفيهلل
الم يح هللإذهللهللأىهللفيهاهللفهم ًا هللخالئ ًا هلللونالعصهللاإلنجيويةهللالتيهلل
صرحت هللبنبعا هللالم يح هللسوي هللال و هللامنها هللقعل هلل بيرهلل
الحعاهلليينهللبطررهللفيهلل،فرهللأسمالهللالر،أهلل(:)22/2هلل«ي عكهلل
الناصري هللهللجأ هللق هللتبرهن هلللكت هللمن هللا ،هللبقعات هللاسجائن» هلل
فشهاداهللبطررهلللوم يحهللأن هللإن انهللفح ن هللا ذلكهللاصفهلل
إنجيأ هلللعقا هلل( )16/7هللمعتق هللجمعك هللالم منين هللبالم يح هلل
فحخبرهللأنهتهللحينهللهللأااهللإحيانهللالم يحهلللومعت :هلل«أخذهللالجميعهلل
خع هللامج اا هللا ،هللقائوين :هللق هللقا هللفينا هللنبي هللسميت» هللفق هلل
منعاهللبالم يحهللنبياً هللسميم ًا هللاهعهللماهلليعافمهللمعتق هللالم ومينهلل
في هللسوي هللالالواهللاال و (.)2هلل
اال اني :هللالموت هللالمرير هللالذي هللتكتنف هللسقي ا هللالمعتهلل
التكفيري هلللوم يح هللسو هللالالوين هللإذ هللهع هللمعتق هللهالت هلل«الهلل
يتفم هللمع هللس ل هللا ،هللاال هللقرائع هللامنها هللقريعة هللمع ،هللفهأهلل
()1هللأخرج هللم وتهللاهلل(.)2823
()2هللالغفرانهللبينهللالم يحيةهللااإل،و هللإبراهيتهللخويأهللأحم هللصهلل( 20هلل.)92
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ان هللضراهللي ًا هللتوك هللالرااية هللالمح،ااية هللالتي هللتتم أ هللفي هللقعلهلل
الم يحيةهللبقتأهللالم يحهللصوب ًا هللا،طهللصرخات هللاليائ ة هللالتيهلل
انهلليرفخهللفيهاهللتوكهللالميتةهللال معية ؟»(.)1هلل
اق هللهللأى هللإبراهيت هللبفطرت هللالنقية هللجمال هللاإل،و هللحينهلل
يرفخ هللسقي ا هللال طيئة هللاألصوية هللالمعهللاثة هللمن هللاألبعين هلل( د هلل
احعان) هللاي تشنع هللفكرا هللاجعد هللا،طان هللبين هللا ،هللاسباده هلل
فوي هللفي هللاإل،و هللهللجأ هللدين هلليغفر هللذنن هللالمذنن هللأا هلليقبأهلل
من هللاستراف هللفما هللأصعبها هللمن هلللحمات هللحين هلليضطر هللالعب هلل
لوبعاهللأما هللسب هللم و هللبذنعب هللاخطاياههللالتيهلليعدهلللعهللأنهاهللبينهاهلل
ابين جهللهللب ْهللع هللالمشرقين هللا اية هللمحمعل هللأن هللين اها؛ هلللكن هللافمهلل
المنمعهلل هللالكن ي هللمضطر هللإل هللإسو هللاآلخرين هللبها هللاما هللمنهلل
قين هلليحرص هللالمرن هللسو هللاإل،راهلل هللب هللأ ر هللمن هللذنعب هللالتيهلل
ي حلهللا،هللداا هلل،ترههللسويها هلللذاهلليقعلهللإبراهيتهللخويأ:هلل«يكفيهلل
اإل،و َهلل هللف ر ًا هللأنهللمغفراهللا،هلللإلن انهللالهللتتعقفهللسو هللا،يوةهلل
من هللالع،ائأ هللمهما هللسممت هللأا هللقوهللت هللاإنما هللتتعقف هللهللحمت هلل
امغفرت هللسو هللتعبةهللاإلن انهللتعبةهللصادقة هللمعهللإيمان هللبا،هللالعاح هلل
األح هللابر،الةهللمحم هللﷺ هللاي ي هللهذاهللقعل هللتعال :هلل﴿ ﮣﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ﴾هلل»(.)2هللهلل
()1هللالمناهراهللبينهللاإل،وميةهللاالنالرانية هللصهلل(.)147
( )2هلل الم تشرقعن هللاالمبشران هللفي هللالعالت هللالعربي هللااإل،ومي هللإبراهيت هللخويأهلل
أحم هلل هللص هلل( )20هللاانمر هلل تاب  :هللالغفران هللبين هللالم يحية هللااإل،و هللصهلل
(.)110
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هللأص هللهللالعومةهللإبراهيتهللخويأهللأحم هللأهللبعةهللسشرهلل تاباًهلل
متميز ًا هللمنها :هلل(محم هللﷺ هللفي هللالتعهللاا هللااإلنجيأ هللاالقر ن)هلل
ا(الم يح هللإن ان هللال هللإل ) هللا(اإل،و هللفي هللالكتن هللال مااية)هلل
ا(إ،رائيأ هللفتنة هللاألجيال) هللا(الراا هللالق ر هللبين هللالنالرانيةهلل
ااإل،و )هللا(إ،رائيأهللاالتومعد).هلل
افيهلل أهللهذههللالكتنهللي فرهللالشيظهللإبراهيتهللخويأهللسنهلل
هللإلمام هلل
سوتهللجتهللاحجةهلل البةهللاهللأيهللحاليف هللمكن هللمنهللذلك
ج
هللاالوس هللسو هللتفا،يرههلل
العا،عهللبالكتا هللالمق رهللانالعص
ج
اسو هللال قافة هللالكن ية هللالكن هللاألهت هللالذي هلليرص ه هللالقاهللئهلل
لكتب ؛هللإفادت هللمنهللال هللا،اتهللالنق يةهللالتيهللههرتهللفيهللالغر هلل
فيهللالقرنهللالتا،عهللسشرهللاأاائأهللالقرنهللالعشرين.هللهلل
فيهللسا هلل1401هد/هلل 1982هللاقتركهللاأل،تاذهللإبراهيتهللمعهلل
أ هللمن هللال تعهلل هللمحم هللجميأ هلل ازي هللاالوعان هللالمهن رهلل
أحم هللسب هللالعها هللفيهللمناهراهللجرتهللفيهللال رلع هللمعهللثوثةهلل
سشر هللق ي ًا هللمناهرا هللمشهعدا هللا،تمرت هلل،تة هللأيا هللاانتهتهلل
ِ
هللاتحعلهتهللمنهللالتبشيرهللبالنالرانيةهللإل هلل
بإ،و هللالق هللجميع ًا
ال سعا هللإل هللاإل،و هللاهي هللمنشعهللا هللسو هللقبكة هللاإلنترنتهلل
صعت ًاهللا تابةهلللمنهللأهللادهللأنهلليفي هللمنها.هلل
هللحتهللا،هللالعالتهللالجويأهللإبراهيتهللخويأهللأحم هللاأجزلهلل
ل هللالم عبة.هلل
*

*
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*هلل

الدكتور ( حممد ضياء الرمحن األعظمي) بانكي رام
األسممي هللااح هللمن هللأسو هللسوت هللالح يث هللالنبعي هلل
سومةهللاباحثهللنحرير هللأفادهللمنهللسوم هللالعشراتهللمنهلللو هلل
ال هللا،ات هللالعويا هللفي هللالجامعة هللاإل،ومية هللبالم ينة هللالمنعهللا هلل
ماهلل انتهللهلل تب هللالمب عثةهللفيهللالمكتبةهللالعربيةهللذخر ًا هلللومويينهلل
منهللالم ومين.هلل
ال هللهللين هللأن هللالك يرين هللمنا هلليعر هللأا هللقرأ هللأا هلل،مع هللسنهلل
ال تعهللهللمحم هللضيانهللالرحمنهللاألسممي هلللكنهلللر هللمعممناهلل
ج
الهلليعرفعنهللأنهللال تعهللهللاألسمميهللمنهللالمهت ينهللإل هللاإل،و هلل
فق هللال هللبانكي هللهللا هلل(األسممي)هللفيهللااليةهلليعبيهللالهن يةهللسا هلل
 1943هللفي هللأ،را هللهن ا،ية هللمتعالبة هللنشح هللفيها هللي ج هلل
ألصنا هللالهن ار هللايعمت هلل لهتهت هللالتي هللال هلليحالي هللس دهاهلل
إالهللا،هللتعال .هلل
منذ هللبا عهللا هلللفعلت هللابانكي هللهللا هلليجو َهللقن هللمن هللأهو هلل
عن هللسن هللالم ومين هللالذين هللحكمعا هللالهن هللزهانهلل
ام هلل،ي هللال َ
1200هلل،نة هللفزستهللم هللخعهللالهن ارهللا تابهتهللأنهللالم ومينهلل
هومعا هللالهنعد هللاأجحفعا هللبحقهت هللفحنش اا هللجيوً هلليكرههلل
اإل،و هللايحق هللسو هللالم ومين هللاق هللتعززتهلل راهيةهللبانكيهلل
هللا هلللإل،و هللبماهللهلل ههللمنهللفقرهللالم ومينهللفيهللبو ت هللات وفهتهلل
سنهلل يرهللمنهللصعهللهللالم نية.هلل
ت ر هللبانكي هللهللا هللمن هللالمرحوة هللال انعية هللاانت ن هللإل هلل
وية هللقبوي هللفي هللم ينة هلل«أسمت هلل ره» هللالتي هلل،ين ن هللإليهاهلل
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الحقاً هللاتعر هللسو هللاإل،و هللحين هللأه اه هللزميو هللفي هللالكويةهلل
تا هللالعومةهللالمعداديهلل«ال ينهللالحم» هللفح نهللسو هللقرانت هلل
اأسادها هللبوهف هللاقعق هللمرات هللامرات هلل«لق هللأح ت هللبحنيهلل
أتي ج هللفيهللهو هللدام هللاأن هللينقشعهللهللاي اًهللهللاي اً هللالق هللهلل بتهلل
فيهللاال،تزاداهللمنهللهذاهللالنعهلل»(.)1هلل
اقتن هللالشا هللالهن ا،يهلل تنهللالمعدادي هلليطالعهاهللفيهلل
فرا هللبين هللحالص هللالكوية هللال هللا،ية هللفازداد هللسجب هللبكاتبهاهلل
ابال ينهللالذيهللي سعهللإلي ؛هللبي هللأنهللاإلسجا هللبالمعداديهللبو هلل
م اه هللفي هللسا هلل 1953هللحين هللحكمت هللالمحكمة هللالع كريةهلل
المالمةهللسو هللالمعداديهللباإلس ا هللفق هللأدهشهللبانكي هللهللا هللماهلل
تمتع هللب هللالمعدادي هللمن هللصبر هللاجو هللاهللضا هللبقضان هللا ،هللاماهلل
تزين هللب هللمن هللا،تعون هللإيماني هللجعو هلليرفخ هللتق يت هللا،ترحا هلل
لت فيفهللالحكتهللالمالتهللالالادهللهللبحق .هلل
معقفهللتحثرهللب هللالشا هللبانكي هللهللا هللفق هلل« نتهللأهنهللأنهلل
الذينهلليقابوعنهللق َهللهللهللا،هللبالرضاهللااالبت ا هللق هللاختفعاهللفيهللزااياهلل
التاهلليظ»(.)2هلل
خطاهللبانكيهللهللا هللخطع ًاهللإل هللالعهللان؛هللاإنهللقئتهللفقأهللإل هلل
األما هللحينهللسادهللإل هلل تنهللالهن ارهللال ينيةهللالم مااهللبالفي اهلل
(العي ا)هلل ينش هللفيهاهللقفانهللالال هللهللمماهلليضيمهللب هللفوتهلليج هللفيهلل
( )1هلل لماذا هللقبوت هللاإل،و ؟ هلل(قالص هلللوم ومين هللالج د) هلل هللد .هللخال هللحام يهلل
فوحي هللصهلل(.)145
()2هللمنهللهوماتهللالعثنيةهللإل هللضيانهللاإل،و هللد.هللمحم هللضيانهللالرحمنهللاألسممي هلل
مقالهللمنشعهللهللفيهللمجوةهللالجامعةهللاإل،ومية.
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أ،فاهللها هللإال هللخرافات هللت سع هللإل هللسبادا هللاألقجاهلل هللااألحجاهللهلل
االبهائت هللالتي هللال هللتضر هللاال هللتنفع هلل«فكان هللم وي هللبع هللدهللا،ةهلل
العي اهلل م أهللهللجأهللفرهللمنهللالمطرهللخع هللالبوأ هللفعقفهللتحتهلل
الميزا هللأاهلل ماهللقالهللالشاسر:هللهلل
هللهللهللهللهللهللاالم تجيرهللبعمراهللبع هلل ربت هلل
()1
الم تجيرهللمنهللالرمضانهللبالناهلل» .هلل
يفهلللبانكي هللهللا هللاهعهللالشا هللالم قفهللأنهلليال قهلل تباًهلل
تنادي هللبتع د هللاآللهة هللفتجعأ هلللكأ هللممهر هللمن هللالمماهرهلل
الطبيعيةهللحعلناهللإلهاهللم تال ًاهللب هللفدهلل«أ ني»هللإل هلللوناهللهللبزسمهت هلل
،ع َهلليا» هلللوشم هلل
ا«فايع» هلللوهعان هللا«أن هللا» هلللورس هللا« َ
فشنع» هلللورزق هللبينماهللتزستهللهذههللالكتنهلل
ا«أهللانا» هلللو مان هللا« َهلل
اقع» هللقبي هلللإلن ان هللاأن هللل هللأسيناً هلل يراهللاأي هلل
أنهللال المهلل« َهلل
اأهللجوً هلل هللاأن هلليتعنهللفي تردهللقعت هللباألضحيةهللالتيهللتذبحهللل هلل
هلل
فتم ههللبالقعاهللالتيهللينزلهللبهاهللالمطرهللاي يرهللالكعن.هلل
يف هلللعاقأ هللم أ هللبانكي هللهللا هللأن هلليال ق هللأن هللإل هللاآللهةهلل
بزسمهت هلل«بيرميشعهلل» هللخوم هللمن هللذات هللمان هللاألق هللفيها هللنطفة هلل
فالاهللت هللبيضة هللخر هللمنها هللبراهما هللالذي هلل ر هللالبيضة هللإل هلل
ِ
هللااألهللض هللاماهلل
معات
نالفين هللف ومهللالجنةهللمنهللأح هما هللاال
َ
بينهما هللمن هللالنالف هللال اني هللاالكع جن هللبح ن هللمعتق ات هلله النهلل
باق هللما هللبقي هللهذا هللاإلل هللالمزسع هللم تيقم ًا هللفإذا هلل فأ هللسنهلل
( )1هلللماذا هللقبوت هللاإل،و ؟ هلل(قالص هلللوم ومين هللالج د) هلل هللد .هللخال هللحام يهلل
فوحي هللصهلل(.)147
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م وعقات هللانا ؛ هللقامت هللالقيامة هلل﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖﭗﭘﭙ ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﴾ (الفرقان).هلل
اق هللنقأهللاألسمميهللبع هللإ،وم ِهللفقراتهللمنهللهذههللالكتنهلل
تكفيهلللكشفهللضعفهاهللاتبيانهللهلل ا ةهللمعضعسها هللفق هللجانهللفيهلل
أ،فاهللهلل(الريجهللفي ا) هللأن هللالموئكة هللتقعل هلللد«إن هللا» هلل(إل هللالمطر):هلل
«يا هللإن هللا هللإن هللفشنع هلل(إل هللالرزق) هلليطبظ هلللك هللمائ ا هللمنهلل
هللالعبادهلليطبظهللال عهللهللال مين» هلل
الجامعر» هللاتقعل:هلل«إنهللإن هللاهللمع ج
ا ذلك هللفإن هللاإلل هللالمزسع هللإن هللا هلليقعل :هلل«البظ هلللي هللخم ةهلل
سشر هللثعهلل ًا هللاأنا هلل و هللفح عن هلل،مينًهللا»( )1هللفكيف هلللم أ هللهذههلل
المقعالتهللأنهللتقنعهللبانكيهللهللا هللأاهلل يرههللب ينهللهكذاهللحال هلل
اقتر هللبانكي هللهللا هللمن هللاإل،و هللأ ر هللحين هللقرأ هللترجمةهلل
معاني هللالقر ن هللالكريت هللل عاجة هللح ن هللنمامي هللثت هللتعززهلل
اقتناس هللباإل،و هللل ىهللحضعهللههللدهللرهللقر نهلليقيم هللأ،تاذههللفيهلل
وية هللقبوي هلللق هللأصبح هللسو هللأستا هللاإل،و هللاما هللي خرههلل
سنهللالعلع هللإل هللأفيائ هللإالهللت ع جهللفات هللمنهللهللداهللفعأهللأهو هللاهتهلل
المتعالبعنهللالكاهللهعنهلللإل،و هللاالم ومين.هلل
م اا هلل هللتغون هللسويها هللبانكي هللهللا هللات وص هللمنها هللفيهلل
أاا،ط هللسا هلل 1960هللحيث هللقرأ هللأ،تاذ هللالقر ن هللقعل هللتعال :
﴿ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
( )1هللهلل فالعلهللفيهللأديانهللالهن هلل هللد.هللمحم هللضيانهللالرحمنهللاألسممي هللصهلل(-28
.)29
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ﮇ

ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﴾ (العنكبعت) هللاف رههلل
بتم يأ هللسوقة هللبيت هللالعنكبعت هللبكأ هللسوقة هللبشرية هللال هلليرض هلل
سنهاهللا،هللتعال :هلل﴿ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯ ﭰ ﭱﭲﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ
ﭺ ﭻﭼﭽ ﭾﭿ ﮀﮁ

ﮂﮃ﴾ (العنكبعت) هللفهزتهللالكوماتهللأسماقهللبانكيهلل
هللا هللفحسونهللإ،وم هللفيهللمجو هلل هلل«انشراهللص هلليهلللو را هلل
ِ
خعل هللفيهلل
منهللدينهلل بائيهللالر ِا هللهذههللالعقي اهللالجاهوية هللاال
اإل،و هللف ج تهللقكر ًا هلل،هللالقائأ:هلل﴿ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﴾ ( ل هللسمران :هلل )1(»)19هلللتب أ هللحياا هللج ي ا هلليمتز هلل
فيها هللإيمان هللمحم هللضيان هللالرحمن هللبالمحنة هللاال عاداهلل
بال ع هلل«أح ت هللبحني هللخرجت هللمن هللالمو هللال ام هللإل هلل
هللهلل َقيتهللإل هللأسو هلل
النعهللهللال الع هللامنهللالحفراهللالعميقةهللحت َ
رتهللبمقال هللالحيااهللألالهللمرا هللاأح تهللأيض ًاهلل
سويينهلل..
هللقع ج
َ
بالبعنهللالشا،عهللبينهللاإل،و هللاالم ومين»(.)2هلل
اإذا هللت انلنا هللسن هللاأل،با هللالتي هللقادت هللاألسممي هللإل هلل
اإل،و ؛ هللفإن هلليجين :هلل«األمعهللهللالتي هللحموتني هللسو هللال خعلهلل
في هللاإل،و  :أن هللاإل،و هلللي هللديناًهلل هللمعهللاثاًهلل هللسن هللاآلبان هللبأهلل
( )1هلل لماذا هللقبوت هللاإل،و ؟ هلل(قالص هلللوم ومين هللالج د) هلل هللد .هللخال هللحام يهلل
فوحي هللصهلل(.)149-148هلل
()2هللالمال هللهللال ابم هللصهلل(.)150هلل
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هع هلللكأ هللمن هلليفتح هللل هللص هلله هلل[ا ذلك] لي هللفي هللاإل،و هلل
فعاهللق هللجن ية هللاال هللسالبياتهلل هللجاهوية هللفق هللقال هللا ،هللتعال :هلل
ج هلل
﴿ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﴾ (الحجرات)»(.)1هلل
اهذه هللال الوة هللمن هللخالال هللاإل،و هللال هلليعرفها هللحمهلل
المعرفةهللإالهللاألسمميهللاأم ال هللممنهلل اب هللالعنالريةهللالبغيضةهلل
حيثهللتق تهللالهن ا،يةهللالمجتمعهللإل هللأهللبعهلللبقات:هللأسوهاهلل
لبقة هلل«البراهما» هللالتي هلليزسمعن هللأنهت هللخوقعا هللمن هللفت هللاإلل هلل
اي تالعن هللبحمعهلل هللالعبادا .هللاال انية هلللبقة هلل«الشتري»هلل
الم تالعن هللبالحر هللاال وا هللايزسمعن هللأنهت هللخوقعا هللمنهلل
ذهللاكهللاإلل .هللاالطبقةهللال ال ةهللهيهلل«العيش» هللابح نهللزسمهتهلل
فق هللخوم هلله الن هللمن هللف ذ هللاإلل هلللوفوحة هللاالزهللاسة .هللاأماهلل
الطبقة هللالم حعقة هللاالتي هللينزلعنها هللمنزلة هللالحيعانات هللفهيهلل
لبقة هلل«الشعدهلل» هلل(المنبعذان) هللالتي هللينتمي هللإليها هللاألسمميهلل
امعمت هللالهنعد هللاه الن هللبح ن هلل تن هللالهن ار هللالمق ،ةهلل
م وعقعن هللمن هللهللجأ هللاإلل هللل مة هللالطبقات هللاألخرى هللفيهلل
المهنهللالتيهلليرانهاهللحقيرا.هلل
يقعل هللاألسممي :هلل«اجعوعا هلل«الشعدهللا» هللفي هللأهللذلهلل
الطبقاتهللالبشرية هللاجرداهتهللمنهللجميعهللال الالهللاإلن انية هلل
هللاتعب هللبينماهلل
فهتهلل الحيعان هللبأهللأذ جل هللمن ؛هللإذهللتق َ ر هللالبقرا ج
ِ
هلللجعهللهللاس اانهللسو هللالجن هلل
تهانهلللائفةهلل«الشعدهللا» هللاا،هللإن َ
()1هللالمال هللهللال ابم هللصهلل(.)151هلل
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البشري هللاال هلل،بيأ هللإل هللإنقاذ هللهذه هللالفئة هللمن هللالنار هللإالهلل
ب سعتهتهللإل هلل،ماحةهللاإل،و هللالذيهلليجعأهللالتقعىهللمقياً ،اهلل
لوشر هللاالكر هلل﴿ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﴾»(.)1هلل
اق هللدفعهللهذاهللالنما هللالجائرهللسشراتهللاأللع هللمنهلللبقةهلل
«الشعدهللا» هلللونتقال هللإل هللاإل،و ؛ هللاهع هللما هللأصا هللالهيئاتهلل
ال ينية هللالهن ا،ية هللبالذسر هللادساها هللإل هللمراجعة هللقعانينهاهلل
ال ينية هللاإصوحها.هلل
()2
ابالععد هللإل هللقالة هللاألسممي هللفق هللت ر هللخبرهلل
إ،وم هللإل هللأهو هللاب أتهللالضغع هللتوحق َهللب ناً هللمنهللسرض هلل
سو هللالكهنة هللالهن ار هللبزست هللإخرا هللاألهللااا هللالشريرا هللمن هلل
امراهلل ًا هللبعضع هللفي هللاإلقامة هللالجبرية هللفي هللالبيت هللاحب هلل
الطعا هللاالشرا هللسن هللاضرب هللبالعالي هللاالنعال هللالي هلل
انتهانهللبمحاالةهللأخعات هللااال ت هللا،تعادت هللإل هللالكفرهللالذيهللفرهلل
من هللبعا،طةهللالبكانهللاال معك هللثتهللإضرابهتهللسنهللالطعا هللحت هلل
ينهللمنهللج ي هللب ينهللاآلبانهلل
يرجعهللمحم هللإل هلل(بانكيهللهللا ) هللفي َ
ااألج اد.هلل
لت هللتون هللقناا هللالشا هللالم من هللاال هللتوجوج هللفي هللإيمان هلل
بأهللزاد هللا،تم ا هللب ين هللبذاتهللالق هللهللالذيهللأههره هللأهو هللفيهلل
تنعيعهللا،ائوهتهللفيهللالتحثيرهللسوي هللفق هللجادتهللقريحتهتهللأخيراًهلل
با،ت سان هللالن اك هللليحااهللاه هللالعوهت هللبالحجة هلليغوبعن هلل
()1هللهللفالعلهللفيهللأديانهللالهن هلل هللد.هللمحم هللضيانهللالرحمنهللاألسممي هللصهلل(.)55
( )2هلل لماذا هللقبوت هللاإل،و ؟ هلل(قالص هلللوم ومين هللالج د) هلل هللد .هللخال هللحام يهلل
فوحي هللصهلل(.)154-150هلل
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فتال ىهلللهتهللاألسمميهللخم ةهللسشرهلليعماًهلليناهرهت هلليرجمهتهلل
بح،ئوت هللتاهللا هللايوقمهت هللبإجابات هللتاهللا هللحت هللأسيتهت هللالحيأ هلل
ا ،ت هللفي هللاجعههت هللال جفر هللفعرضعا هللسوي هللإذا هللأصر هللسو هلل
ج
تركهللالهن ا،يةهللأنهللينتقأهللإل هللالنالرانية هللفالم ومعنهللفقران هلل
االنالاهللىهللأ نيان هللفوعو هلليالينهللبعخهللدنياهت هللا،حلعههلل يفهلل
ت تاهلل هللاإل،و هللاالم ومعن هلليعانعن هللما هلليعانعن هللمن هللالفرقةهلل
االضعفهللاالت وفهللالتقني؟هللفحجابهتهللبحن هللاختاهللهللاإل،و هللالهلل
الم ومين هللاتح اهتهللأنهلليحتعههللبم وبةهللااح اهللتطعنهللفيهللدين هلل
القعيت.هلل
أج،قط هللفي هللي هللاأل،را هللالهن ا،ية هللفقرهلل هللاال ه هللت ويم هلل
إل هللمنممة هللهن ا،ية هللمتطرفة هللمعرافة هللبعحشيتها هللاق هلل
ت الالت هللفي هللتعذين هللأبنان هللالهن ار هللالمهت ين هللإل هلل
اإل،و هللفهر هللمنهت هللاأقا هللفي هللقمف هللمن هللالعيش هللاهتهلل
يطاهللدان هللمن هللم ينة هللإل هللأخرى هللحت هللا،تقر هللب هللالمقا هللفيهلل
ينةهللم هللارهللفيهللجنع هللالهن هلل هللحيثهللأقا هلل،تهلل،نعاتهلل
م
َ
في هللم هلل،ة هللدينية هللت س هلل(جامعة هللداهلل هللال و ) هللافيها هللتعوتهلل
العربيةهللااألهللدية هللاحازهللالك يرهللمنهللالعوع هللاإل،ومية هللقبأهللأنهلل
يطونهللالعوتهللفيهللهللبعكهللالجامعةهللاإل،وميةهللبالم ينةهللالمنعهللا هلل
ف هللرهللفيهاهللالح يثهللالنبعي هللثتهللنالهللدهللجةهللالماج تيرهللفيهلل
جامعة هللالموك هللسب هللالعزيز هللثت هللال تعهللاه هللمن هللاألزهرهلل
الشريف هللاسادهللإل هللالم ينةهللالمنعهللا هللليتفرغهللفيها هلللوت هللي هلل
الجامعيهللاالتحليف هللفكتنهللالع ي هللمنهللالكتنهللالنافعة هللامنهلل
أهمها هلل«دهللا،ات هللفي هللاليهعدية هللاالم يحية هللاأديان هللالهن »هلل
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ا«المنةهللالكبرىهللقراهللات ريجهللال نن الالغرى»هللا«دهللا،اتهلل
في الجرا هللاالتع يأ» هللا«الم خأ هللإل هللال نن هللالكبرىهلل
لوبيهقي»هللا«معجتهللمالطوحات الح يث».هلل
ن حلهللا،هلللناهللالشي ناهللاألسمميهللال باتهللسو هللاإليمان.هلل
هلل
هلل
هلل
*

*
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*

(مريم مجيلة) مارجريت ماركوس
انهللمفاجئ ًا هلللكأهللالمتابعينهللانتشاهللهللاإل،و هللبينهللالن انهلل
ادخعلهنهللفي هللبن نهللفاقتهللالرجالهللفيهللمعمتهللالبو انهللالتيهلل
تشه هللزياداهللمطرداهللفيهللس دهللمعتنقيهللاإل،و .هلل
الق هللت انلهلله النهلللعيوً هللسنهللال رهللفيهللتحعلهللالمرأاهلل
من هللحياا هللالوهع هللاال فعهلل هللإل هللحياا هللال هللت وع هللمن هللبعخهلل
الضعابط هللالتي هللتوز هللالمرأا هللاتقي هللموب ها هللاممهرها هللاتح هلل
منهللاختولهاهللبالرجال هلل يفهلليعتنمهلله النهللالن عاهللاإل،و هلل
معهللأنهللال سايةهللالكاذبةهللسن هللالهللتفتحهللتحذهللهللمنهللاضطهادهللمزسع هلل
لومرأاهللاهضتهلللحقعقهاهللفيهللهأهللاإل،و ؟هلل
﴿ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ﴾ (األنفال:
 )30هلل
ماهللجريت هللماهلل عر هللأا هلل مريت هللجميوة هللهي هللااح اهلل
من هللالن ان هللالوتي هلل،معن هللالك ير هللمن هللاألقاايأ هللالكاذبة هللسنهلل
اإل،و هللفق هللال تهللسا هلل 1934هللألبعينهلليهعديينهللمنهللأصأهلل
ألماني هلللكنها هلللت هللتوبث هللإال هللقويوً هلللتتحعل هللمع هللسائوتها هللإل هلل
مذهن هللإلحادي هللت يره هللجمعية هللت س هللجمعية هللال قافةهلل
األخوقية هللات سع هللإل هللفكراهللتغيرهللالقيتهللااألخوقهللبح نهلل
الزمانهللاالمكانهلل هللفماهلليع هللفضيوةهللفيهللمجتمع هللق هلليكعنهلل–هلل
بح بهتهلل-هللهللذيوةهللفيهللمجتمعهلل خرهللأاهللفيهللزمانهلل خر.هلل
ابع هللسشر هلل،نعات هللمن هللالضياك هللمع هللهذه هللالجمعية؛هلل
قرهللتهللأ،راهللماهللجريتهللاالنتقالهللإل هللالنالرانيةهللااتباكهلل ني ةهلل
إصوحيةهللترفخهللالت ويث.هلل
- 111 -

لكن هللماهللجريت هلللت هللتتابع هللسائوتها هللفي هللهذه هللالنقوة هللبأهلل
اتجهت هللإل هللاستناق هللالبهائية هللالتي هللاجتذبتها هللب سعتهاهلل
المزسعمةهللإل هللتحقيمهللاح اهللالجن هللالبشريهللبتعحي هللأديان هلل
اصهرها هللفي هللدين هللااح هللي ع هللالجميع هللفمضت هللتغرق هللفيهلل
دهلل اتها هلل،نة هلل اموة هللقبأ هللأن هللتقرهلل هللتر ها هلللتععد هللإل هللاليهعديةهلل
متحثرا هللبح،تاذها هللفي هللجامعة هللنيعيعهللك هللالحاخا هللالبرف عهللهلل
اتش هللفق هللدهلل،ت هللسن ه هللمادا هللاليهعدية هللااإل،و هللاالتيهلل
ل الهاهللالحاخا هللبقعل هلل:هللاإل،و هللدينهللمقتب هللمنهللاليهعديةهلل
االفرقهللالم يحيةهللالق يمة.هلل
هلل ت هللتحثرها هللبالحاخا هلل اتش؛ هللفإن هللماهللجريت هلللتهلل
ت تطع هللهللؤية هللهذا هللالتشاب هللالمزسع هللفشغفها هللبالقراناهلل
اااللوك هللمكنها هللمن هللا تشا هللحقيقة هللمهمة هلليو الها هللأنهلل
اإل،و هللي توفهللفيهللأصعل هللافراس هللسنهللأديانهللأهأهللالكتا هلل
اأن هلليرفخهلل افةهللصعهللهللتشبي هللا،هللب وق هللالتيهللتمتوئهللبهاهلل تنهلل
اليهعدية هللالي هللفي هللقينهللمنهللاأل،اليرهللالتعهللاتيةهللااألخطانهلل
العوميةهللاالتاهللي يةهللالتيهللتمتوئهللبهاهلل تنهللأهأهللالكتا .هلل
ا،تمعت هللماهللجريت هللإل هللالقر ن هللالكريت هللأال هللمراهلل
ب بن هللالعها هللبالمع،يق هللالعربية هللاتنقوها هللبح ًا هللسنها هللبينهلل
اإلذاساتهللالعربية هللا،تمعت هللإلي هللفحسجبهاهللأدانهللقرائ هللمنهلل يرهلل
أنهللتفهتهللمعاني هللأاهللتنالتهللإل هللن انات .هلل
مرضت هللماهللجريت هللبمرض هللألزمها هلل،رير هللالم تشف هلل
،نتين هلل انتاهللفرصةهلللهاهلللقرانا هللترجمةهللالقر ن هللالكريتهللألالهلل
مرا هلللكنها هلللأل،ف هلل انت هللضحية هلللترجمة هللقعهان هلل تبهاهلل
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الم تشرق هللجعهلل هلل،يأ هللامألها هللبالتحامأ هللسو هللالقر نهلل
الكريت هللاال سااىهللالتي هللأقنعت هللماهللجريت هلل -هللالع هلللبرهة هلل-هلل
بحنهللالقر نهللمنحعلهللمنهللأ،اليرهللأهأهللالكتا .هلل
األن هللا ،هللي بئ هلللها هللال ير هللفي هللأ،فاهلل هللق هلله؛ هللفق هلل
أدهلل تهللماهللجريتهللتحامأهللجعهلل هلل،يأهللسو هللالقر نهللالكريت هلل
اهللفضتهللدسااي هللات والتهللمنهلل شاااهللأاهام هللاالوعتهلل
سو هللترجمةهللمعانيهللالقر نهللالكريتهللالتيهللأس هاهللالمهت يهللإل هلل
اإل،و هللمحم هللماهللماداكهللبك عل هللترجمةهللأحبتهاهللماهللجريت هلل
فق هللأ،فرت هلللها هللسن هللالمضامين هللالحقيقية هلللهذا هللالقر نهلل
هللينح هللبك عل هللفي هللترجمت هللإل هللالمنهجهلل
العميت هللإذ هلللت
ج
االستذاهللي هللالضعيف هللالذي هلليق م هللبعخ هللالم ومينهلل
المهزامين هللثقافي ًا هللفي هللتف يرهت هلللوقر ن هللأا هللأحكام هللالتيهلل
يرامعنهللالمالالحةهللبينهاهللابينهللالقيتهللالماديةهللالغربية.هلل
أدهلل ت هللماهللجريت هللماهلل عر هللأن هللالقر ن هللالكريت هللهعهلل
احي هللا ،هللتعال هللاأن هللالكتا هللالذي هللاهللتفع هللبالعر هللفالنعهلل
أمةهللم ايةهللفيهللالتاهلليظهللسو هللأنقاضهللقبائأهللمتناحراهلل اهللقةهللفيهلل
الجهأهللاالعثنية هللتقعلهللماهللجريت:هلل«اإل،و هللفقطهللهعهللالذيهلل
جعأهللالعر هللأمةهللسميمة هللاب انهللالقر نهللفمنهللالمحتمأهللأنهلل
الوغة هللالعربية هلل انت هلل،تكعن هللمنقرضة هللاآلن .هللافي هللأح نهلل
األحعال هللب ان هللالقر ن هللتكعن هلل ير هللمشهعهللا هلل الزالع هلل .هلل أهلل
اآلدا هللاال قافةهللالعربيةهللم ِهللْهللينةهلللوقر نهللالكريت هللاتعتم هللسوي .هلل
اب ان هلل انتهللاآلدا هللاال قافةهللالهللقيمةهلللها».هلل
اقرست هللماهللجريت هللفي هللالمقاهللنة هللبين هللالقر ن هللاأ،فاهللهلل
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التعهللاا هللالتي هللي من هللبها هللاليهعد هللاالنالاهللى هللفمفهع هللالمعتهلل
االنشعهلل هللالذي هللت اف هللماهللجريت هلل امخ هللفي هللاإلنجيأ هلل
ا ائنهللفيهللالتعهللاا هلللكن هللااضحهللالمعالتهللفيهللالقر نهللالكريت هلل
الذي هللاج ت هللفي هللأفنان هلل،عهلله هللإجابات هللمقنعة هلللمشكوتهلل
الحيااهللالكبرىهللالك يرهللمنهللاأل،ئوةهللالتيهللص هللستهللهللأ،هاهللأثنانهلل
تجعالها هللبين هللاألديان هللاالعقائ ؛ هللاليهعدية هللثت هللاإللحاد هللثتهلل
البهائية.هلل
أهلليع هلليمضيهلل انهلليبع هللماهللجريتهللسنهللالحيااهللالغربيةهلل
البائ ة هللفق هلل انت هلل ما هللاصفها هللالمعدادي هلل« نبتةهلل هللا،تعائيةهللهلل
جزهللستهللفي هللمنطقةهللقطبية» هلل هللالتهللتكنهلللتقعىهلل– هللاهيهللاألن هلل
الضعيفةهلل-هللسو هللمعاجهةهللهذاهللالعاقعهللاحي ا هللفك رتهللج اهللهلل
العزلة هللالذي هلليوفها هللبمرا،وة هللأسيان هللالفكر هللاإل،ومي هللفيهلل
العالت هللأهلل،وت هللإليهت هللت حلهت هللات تف ر هللمنهت هللاترجعهلل
الطمحنينة هللااألمن هللالنف ي هللفي هللإجاباتهت هللالتي هللهفرت هللمنهاهلل
بالك ير هللمن هللالفعائ هللالتي هللأسانتها هللفي هلللريم هللهللحوتها هللإل هلل
ا تشا هللالحقيقة.هلل
انهللأبرزهلل
العأهللاإلما هللالمالوحهللأباهللاألسو هللالمعداديهلل
َ
هللمريتهللجميوةهللاأبوغهتهللتحثيراً هللفيهللمجرىهللحياتهاهلل هلل
منهللهللا،وت
َ
فق هللأه اها هلل تب هلل هللفقرأت هللفيها هلل -هللمن هللمعاني هللاالستزازهلل
باإل،و هللاالتعاليهللسو هللالفو فاتهللالماديةهلل -هللماهللأثاهللهللالك يرهلل
منهللإسجابها هللاتميزتهللمرا،وت هللالمتتابعةهللمعهاهللبالك يرهللمنهلل
الال ق هللاالمعضعسية هللالتي هللتويم هللبعوت هللهللجأ هلل بير هللفيهللحجتهلل
المعداديهللهللحم هللا ،هللاق هللنشرتهللتوكهللالمرا،وتهللبينهماهللفيهلل
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تا هللخاص هللاهيهللمنشعهللاهللسو هللقبكةهللاإلنترنت.هلل
اهلل ت هللأصعلها هللاليهعدية؛ هللفإن هللمشاسرها هللاإلن انيةهلل
فاضتهللبرفخهللاحتولهللأبنانهللدينها هللاليهعدهللألهللضهللالعر هللفيهلل
فو طين هللاحكت هللقالتها هلل أحم هللخويأ هللقالة هللفو طينيهلل
هللدمرت هللبآلة هللالبطش هللاالبغيهلل
قرده هللاالحتول هللسن هللقريت هللالتي ج
الالهيعنيةهللالم سعمةهللمنهللالقعىهللاال،تعماهلليةهللالغربية.هلل
بع هللسشر هلل،نعات هللمن هللالبحث هللاالتمحيص هللاال هللا،ةهلل
االمرا،وة هللمعهللالمعداديهللا يره هللمنهللسومانهللادسااهللاإل،و ؛هلل
قرهللت هللماهللجريت هللالتحعل هللإل هللمريت هللجميوة هلل هللفحسونتهلل
إ،ومهاهللفيهلليع هللسي هللاألضح هللالمباهللكهللفيهللسا هلل 1961هللفيهلل
م ج هللبرا وينهللفيهللنيعيعهللك هلللتعانيهللبع ههللالشابةهللالمهت يةهلل
مريت هللجميوة هللالمزي َ هللمن هللضرااا هللالغربة هللالقا،ية هللالتي هلل انتهلل
ت جقخهللحياتهاهللاتزي هللسزلتهاهللسنهللالمجتمعهللالذيهللتعيشهللفي .هلل
جبعي هللإ،ومهاهللأس تهللمريتهللجميوةهللخطبةهللتعبرهللفيهاهللسنهلل
استزازها هللباإل،و هللا ان هللسنعانها هلل هأ هلليمكن هلللإل،و هللأنهلل
يتعافم هللمع هللهللاا هللالقرن هللالعشرين؟ هللاق هللألقاها هللسو هللمنبرهلل
الجمعة هللأح هللالطو هللالمالريين هللاتضمنت هللال طبة هللهللفخهلل
االتجاههللالتغريبيهللالذيهللينبهرهللب هللبعخهللالم قفينهللالذينهللي معنهلل
أنف هت هللبالتق ميين هللايطالبعن هللبا،تب ال هللالشريعة هللاإل،وميةهلل
بالقعانين هللالعضعية هللااألجخعا هللاإل،ومية هللبالرابطة هللالقعمية؛هلل
سوااهللسو هللمطالبتهتهللبماهللي معن هلل«تحريرهللالمرأا» هللاالمقالعدهلل
تبنيهاهلللوقيتهللالغربيةهللاإبعادهاهللسنهللدينهاهللهللاقيمهاهللاإل،ومية.هلل
اق هلل تن هللالمعدادي هلللها هللمهنئاً هللامتعجباً هللمن هللهذاهلل
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هللدهلل،ت هللخطبتك هللليع هللالجمعة هللب قة هلل
ج هلل
العسي هللالكبير :هلل«لق
اأؤ هلللك هللأن هللما هللذ رتي هللهع هللنف هللما هلل نت هللأهللدده هلللم اهلل
ثوثينهللسامًهللا هللبا،تمراهلل هللاذلكهللهعهللال بنهللفي هللأنهللالمح َهللثينهلل
ي افعنني هلل طر هللسويهت هللاأنا هللأتعجن هلل يف هللت ن هلللبنتهلل
جهللاِهللل ت هللانشحت هللفي هللأمريكا هللأن هللتكعن هللقادهللا هللسو هللا،تيعا هلل
المشكوة هللبهذا هللالعمم؟ ..هللما هللذ رتي هللفي هللخطبتك هللال هللي ير هللفيهلل
نف ي هللإال هللالتق ير هللالعميم هللداسياًهلل هللا ،هللأن هلليزادك هللبالحكمةهلل
اال باتهللسو هللتعضيحهللاتعزيزهللقضيةهللاإل،و ».هلل
دساهاهللالمعداديهللهللحم هللا،هللإل هللالهجراهللمنهللأمريكاهللإل هلل
با تان هللااإلقامةهللفيهللبيت هللابينهللأ،رت هللفيهللالهعهلل هللاتوم هلل
أن هللي تعي هللفي هللمق ِ مها هلل،يرا هللاألنالاهلل هللالذين هللفتحعا هللبيعتهتهلل
إلخعانهتهللمنهللالمهاجرينهللالفاهللينهللب ينهتهللمنهللمكةهللالمكرمةهلل
هللاصاهللحهاهللبماهلل،يعاجههاهللمنهللصععباتهللفيهللحالهللاصعلهاهلل
إل هللبا تان هللالتي هللتفتقر هللإل هللالك ير هللمن هللا،ائأ هللالتر هلل
االم نيةهللالتيهللتعرفهاهللمريتهللفيهللأمريكا هللاتعه هللهللحم هللا،هللفيهلل
هلل،الةهللاجههاهللإل هللاال يهاهللبرسايتهاهللفيهللبا تانهلل عاح اهللمنهلل
بنات هللفحذنا هلللها هللبال فر هلللتت وص هللمن هلل ربتها هللالشععهللية هللفيهلل
بو ها هللامن هلل صاهلل هللالحياا هللالمادية هللالغربية هللالتي هلل،ئمتها هلل..هلل
فهيهللت تالرهلل ايةهللال ومهللا مالهللالم وعقينهللفيهللدنياهللقاليراهلل
زائوة هلل ..هللاختاهللت هللمريت هللأن هللتعيش هللبين هللإخعانها هللالم ومين هلل
اأن هللتنعت هللبقيت هللاإل،و هللاتتزا هللاأل،تاذ هللمحم هلليع،فهلل
خان هللاتنجنهللل هللأهللبعةهللمنهللاألبنان.هلل
افيهللبا تانهللب أتهللمريتهللجميوةهللحياتهاهللفيهللالمجتمعهلل
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الم وت هللبال هللا،ة هللاالبحث هللاالتحليف هللاق مت هلللومكتبةهلل
اإل،وميةهللسشرا هلل تنهللتميزتهللبالعضعاهللاالنضجهللااالتزان هلل
ا انهللأهمهاهلل تا هلل(اإل،و هللفيهللمعاجهةهللالغر ) هللا(هللحوتيهلل
منهللالكفرهللإل هللاإليمان) هللا(اإل،و هللاالتج ي )هللا(اإل،و هللفيهلل
النمرية هللاالتطبيم) هللفح،فرت هلل تبها هللسن هللذهنية هللناضجة هللافكرهلل
فاحص هللااك؛ هللاب اصة هللحين هللدهلل،ت هللاإل،و هللاسوقت هلل
باألديانهللالكتابيةهللابالفو فةهللالغربية هللاتح ثتهللبك يرهللمنهللاأللتهلل
سنهللصعهللهللاال،تو هللالحضاهلليهللامشاسرهللال انيةهللال قافيةهللالتيهلل
هللأتها هللسن هلل ير هللمن هللالم ومين هللالمفتعنين هللبالحضاهللا هللالغربية؛هلل
حيثهللأصاخعاهللال معهلل -هللبأهللاالقون هلل -هللإل هللمزاستهللالغربيينهلل
أن هلل«اإل،و هللمض هللزمان هللاأن هلل ير هللموئت هلللهذا هللالعالر» هلل
فرأت هللأن هللبعخ هللالم ومين هللالمعافقين هلللهت هللهت هللأقماهلل هللبأهلل
تعابع هللت اهللهللفيهللأفوك هللأالئكهللالغربيينهللالذينهللأف ااهللالحيااهلل
ال قافيةهللاالتعويميةهللفيهللالمشرقهللاإل،ومي هللاصنععاهللهامةهللمنهلل
أ هللهللقيع هلليتهت هللاإل،و هللبالرجعية هللاالتحخر هللاهع هلليزستهلل
االنت ا هللإلي هللاهللأت هللمريت هللأنهللهلله النهللالشانئينهلل«يعانعنهللمنهلل
صراك هللفي هللالعالن هللفهت هللنتا هللم نيتين هللمتضادتين هللتماماًهلل هللاالهلل
ينتمعن هللإل هللأية هللااح ا هللمنهما ...هللاالنتيجة هللهي هللصراك هللنف يهلل
حاد هللاأللت هللاألجأ هللأن هلليحالوعا هللسو هللالراحة هللالعقوية؛هلل
يضطران هللإل هللأن هلليف راا هللاإل،و هللسو هللأن هللمعافم هلللطريقةهلل
الحيااهللالتيهللير بعنهللأنهللي يرااهللسويها»(.)1هلل
ابع هللسشرين هلل،نة هللمن هللدخعلها هللفي هللاإل،و هللأهلل،وتهلل
مريتهللجميوةهللإل هللاال يهاهللهلل،الةهللنالحهللاإقفاق؛ هللتالفهللفيهاهلل
( )1هللمقالها هللفي هللمجوة هللحضاهللا هللاإل،و هللالع د هللال اني هللال نة هللالرابعة هللأيوعلهلل
 1963هللص.102-79
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الحياا هللالغربية هللاأ،با هللالشقان هللالذي هللتعاني هللالبشرية هللبرؤيةهلل
هللتشب هللالحيااهللالغربيةهللبد«هللاما»هللالق يمةهللالتيهللاضمحوتهلل
متق مة ِ
اأصبحتهللأثر ًا هللبع هللسين.هللتقعل:هلل« هللالعاقعهللأنهللهذاهللاالنح اهللهلل
ان هللااضحًهللا هللمنذ هللالحر هللالعالمية هللاألال  :هللالفعض هلل
األخوقية هللفي هلل يا هللأية هللقيت هللمحترمة هللأا هللمعاييرهلل هللثابتةهلل
اانتشاهللههللفيهلل
جهلل
هللاالهعرهللالجن يهللالفا ،هلل
ج هلل
لألخوقهللاال وعك
هلل،عن هللمعاموة هللالكباهلل هللفي هللال ن هلل
جهلل
ا،ائأ هللاإلسو هللالترفيهية
الت هللالطوق هللالتي هللفي هللاهللتفاك هللمتزاي هللبين هللاألجيالهلل
ج هلل
مع
انهللسو هلل
الح ي ة هللاالزاا جهلل هللال ائتهللال عي هللأصبحهللنادهللًهللا هللاالست جهلل
هللتوعر هللالبيئة هللا،تنزا ج هلل هللالمعاهللد هللالنادهللا هللاذاتهلل
جهلل
األلفال
القيمة هللاألابئ جهللة هللالتنا،وية هللاالضطرابات هللالعقوية هللإدمانهلل
الم هللات هللاالكحعليات هللاالنتحاهلل هلل عنالر هللمتق هللفيهلل
أ،با هللالعفيات هللالجريمة هللالت رين هللالف اد هللالحكعمي هلل
ااحتقاهلل هللالقانعن هللبالفة هللسامة ...هللال بن هللفي هللذلك هللهع هللفشأهلل
هللاتجاازهللالتعاليتهلل
جهلل
العومانية هللاالمادية هللا يا ج هللهللالقيتهللاألخوقية
هللاالقيتهللاألخوقية».هلل
ِهلل
اإللهية
قالة هللمريت هللجميوة هللمع هللاإل،و هلليعجزها هللقعلها :هلل«منذهلل
ب أت هللأقرأ هللالقر ن هللسرفت هللأن هللال ين هلللي هللضراهللياً هلللوحيااهلل
فح ن هللبأ هللهع هللالحياا هللبعينها هللا نت هلل وما هللتعمقت هللفيهلل
دهللا،ت هللازددتهلليقيناً هللأنهللاإل،و هللاح ههللهعهللالذيهللجعأهللمنهلل
العر هللأمةهللسميمةهللمتحضراهلل،ادتهللالعالت».هلل
هللحمهاهللا ،هللاأ،كنهاهللف يحهللجنات .هلل
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الدكتور املستشار ( حممد ) جمدي مرجان
ال هللال تعهلل هللمج ي هللحويت هللمرجان هللسا هلل 1939هللفيهلل
صعي هللمالرهللألبعينهللنالرانيينهللمي عهللين هلللكنهماهللم توفان هلل
فاأل هللأهللثعذ ية هللمتعالبة هللااأل هللإنجيوي هللبرت تنتي هللمنفتحهلل
سو هللالم ومين هللفق هلل ان هللي اا هللمع هللص يق هللمحم هللتعفيمهلل
المعايرجيهللسو هللحضعهللهللخطبةهللالجمعةهللفيهللالم ج هللا جهللق ارهلل
األح هللفيهللالكني ة.هلل
تعر هللمج ي هللمنذ هللنععمة هللأهفاهلله هللسو هللاإل،و هللمنهلل
خولهللص اقت هللألبنانهللم هلل،ت هللاالبت ائية هللفق هلل انهلليشاهلل هتهلل
حالص هللالتربية هللاإل،ومية هللالتي هلل ان هلليرفخ هللال را هللمنها هلل
ايحبذ هللحضعهللها هللمعهت هللاهللبما هلللون هللمن هللاأل،تاذ هللأن هلليقرأهلل
بعخهلل ياتهللالقر نهللاأنهلليوقيهاهللفيهلللابعهللهللالالباا.هلل
امنذهللذلكهللالحينهللاستادهللمج يهللأنهلليضيفهللفيهلل را،ات هلل
ال هللا،ية هللال،م هللا،ت هللمحم هلل هللمحب ًة هللفي هللالنبي هللﷺ هللالذيهلل
ير ًاهللماهلل انهلليراههللفيهللالمنا هللاهعهللي وتهللسوي .هلل
اهن هللاال هللمج ي هللالكني ة هللقطعة هللأهللض هللفكافحههلل
أ،قف هللالك هللائية هللبر،ت هللابن هللمج ي هللقما،اً هللفي هللالكني ة هلل
اهع هللما هللجعو هللأقر هللإل هللهللجال هللالكني ة هللفعر هللدقائقهت هلل
َ
اتفتحت هللسيناه هللسو هللحقائم هللأبع ت هللبعي اً هللبعي اً هللسنهلل
ةهللازدادهللبع ًا هللانفعهلل ًا هللمنهلل
جهلل
الم يحية هللا وماهللاقتر هللمنهللالكني
الم يحية هللفق هلل رههللمنهاهللهللجالهللال ينهللالذينهلليمهرانهللب يماهلل
الحمون هللاقوعبهتهللأمكرهللمنهللال عالن هللهلل هتهللاهتهلليجمععنهلل
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النقعدهللبع هللالالوعاتهللفيماهللي معن هلل«لتهللهللالطبم» هللثتهلليتنازسعنهلل
ايتشاجرانهلل -هللأاهللهلليكادانهلل -هللسو هللتقا،م هللب لهللأنهلليعزسعههلل
سو هللالفقرانهللاالمحتاجين.هلل
رههللمج يهللأيض ًاهللماهللهلل ههللمنهلللقعرهللاثنيةهللتغونهللسو هلل
دين هللفالكنائ هللمألىهللبالالعهللهللاالتماثيأهللالتيهللينحنيهللالنارهلل
لهاهللاير ععنهللإجوالً هللت انلهللهأهلليمكنهللأنهلليكعنهللهذاهللدينهلل
الم يح هللالذي هلل ان هللمال قاً هللبتعاليت هللا ،هللإل هللمع ،هللسوي هلل
ال و :هلل«هللأنا هللالر هللإلهك هللالذيهللأخرجك هللمنهللأهللضهللمالر هلل
منهللبيتهللالعبعدية.هللالهلليكنهلللكهلل لهةهللأخرى هللأمامي هللالهللتالنعهلل
الًهللمنحعتًهللا هللاالهللصعهللاهللما هللمماهللفيهللال مانهللمنهللفعق هلل
لكهللتم ا هلل
اما هللفي هللاألهللض هللمن هللتحت هللاما هللفي هللالمان هللمن هللتحتهلل
األهللض»هلل(ال را هلل.)4-2/20هللهلل
اا،تان هللمج ي هللج اً هللمن هللقرسة هللاالسترا هللالكن ي هلل
حيثهلليقفهللال الئهللأاهللال الئةهللبينهللي يهللالق هللاهعهلل َم يجهللو هلل
فيهللال طحهللاالعاليان هللفيبعاهللب ر هللخطيئت هللبينهللي ي هللايهتكهلل
،ترهللا،هللسوي هللايفضحهللنف هللثتهللق هلليالبحهللضحيةهلللق هلليبتزهلل
ضحاياههللايه دهتهللبكشفهللالمغط هللفق هللالوعهللسو هلل،عنت هلل
اسر هللنقطةهللضعف هللاانك اهلله.هلل
هللا يراً هللماهلل انهللاسترا هللخالئةهللبينهللي يهللق ي ؛ هللبعابةهلل
لماهللالهلليحم هللذ ره هللاالهلليتعقعهللدفع هللفكانهللمج يهلليت انل:هلل
لت هللنحتا هللإل هللهذه هللالعا،طة هلللننال هللالمغفرا هللاال هلليحتاجهاهلل
الم ومعن هللالذين هللي تغفران هللا ،هللبو هللا،يط هللاال هللفضيحة هلل
فإلههتهلليحبهتهللإذاهللتابعاهللمنهللخطاياهتهلل﴿ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
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ﯞ ﯟ ﴾ (البقرا:هلل.)222هلل
لكن هللال اهية هللالتي هللأهوت هلللها هللقون هللمج ي هلل انتهلل
هللفهمها هللحت هللجعو هللالق هلل
الت ويث هللسقي ا هللأسي هللالعقون جهلل
تعفيمهللجي هللفيهلل تاب هلل ،رهللاألزل هللمنهللالم تحيوت هللالتيهللالهلل
لائأهللحت هللمنهللمحاالتها هللألن هلل«ال العرهلل،رهلليالعنهللفهم هلل
اإدهللا هللاإنهللمنهلليحاالهللإدهللاكهلل،رهللال العرهللتما هللاإلدهللاكهلل
منهلليحاالهللاضعهللمياههللالمحيطهلل وهاهللفيهلل فة»(.)1هلل
اق د هللتح د هللمرجددانهللبنف د هللم دنهللا،ددتحالةهللفه دتهللال ددالعرهلل
«الق هللقمتهللبنف يهللبمناقشةهلل يرهللمنهللاإلخعاهللالم يحيينهللفيهلل
مد ىهللفهمهدتهللاتقددبوهتهلللهددذههللالعقيد ا..هللا يدرهللمددنهتهللأصد قانهلل
اأقدد دداهلل هلليعلدد ددعنيهللثقدد ددتهت هللايالد ددد قعننيهللفد ددديهللالحد د د يث هلل
فددحخبرانيهللأنه دتهللالهللي ددتطيععنهللفه دتهلل ن د هللال ددالعرهللالمق د ر هلل
اأنهلل يرينهللمنهتهلليعيشعنهللفيهللصراكهللبينهللسقدعلهتهللامدعهللارهلل
معتق اتهت»(.)2هلل
اا،تعرضهللمج يهللاأل،فاهللهللالمق ،ةهلليبحثهللفيهاهللسنهلل
دليأ هلللوت ويث هلليراي هللهمح هللسقو هللفوت هلليج هللحرفاً هللااح ًاهلل
يرضيهللضميره هللفالت ويثهللصناسةهللالمجامعهللالكن يةهللفيهللالقرنهلل
الرابعهللالميودي هللاالهلليعر هللسن هللالم يحهللاالهللحعاهلليعههللقيئ ًا هلل
بأ هللحت هللهللجال هللال ين هللفي هللالقران هللاألال هلللت هللي مععا هللسنهلل
الت ويث هلل هللا انعا هلليعتبران هللالم يح هللاالراا هللالق ر هللمجردهلل
()1هللا،هللااح هللأ هللثالعر؟ هللمحم هللمج يهللمرجان هللصهلل(.)58
()2هللالمال هللهللال ابمهلل هللصهلل(.)60
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م وعقين هلل ريمين هللاا،ت ل هللمرجان هلللذلك هللبقعل هللاأل،قفهلل
مق انيعر هللأ،قف هللالق طنطينية :هلل«الراا هللالق ر هللسمأهلل
إلهي هللمنتشر هللفي هللالكعن هللالي هللبحقنع هللمتميز هللسن هللاآل هلل
ااالبن هللم وعق هلليشب هللالموئكة هللذا هللهللتبة هللأ،م هللمنهت» هلل
انقأهللسن هللقعل :هلل«أماهللالرااهللالق رهللفهعهللم وعقهللمالنعك» هلل
ام و هللسنهللقعلهللأ،قفهللالوذقيةهللأبعليناهللر:هلل«الرااهللالق رهلل
هللااالبن هلل[الم يح] هللأسمت هللااآل ج هلل هلل[أي هللال الم] هللهعهلل
جهلل
سميت
()1
األسمت» .هلل
هللأنهلل
ااج هللمرجان هللفي هللنالعص هللاإلنجيأ هللما هللي
سناصر هللالت ويث هلل– هللالتي هللت سي هللالكني ة هللت اايها هللفي هللجعهرهلل
األلعهية هلل -هللمتفااتة هللالق هلل هللفبعضها هللأسمت هللمن هللبعخ هللاا،هلل
هع هللاألسمت هللمنها هللاهع هللالم تحم هللدانها هلللوعبادا هللفالم يحهلل
يقعل:هلل«أبيهللأسمتهللمني» هلل(يعحناهلل )28/14هللاالم يحهللهلل،علهلل
ا ،هللايقعل :هلل«الحم هللالحم هللأقعل هلللكت :هللإن هلللي هللسب هللأسمتهلل
من هلل،ي ه هللاال هللهلل،عل هللأسمت هللمن هللمر،و » هلل(يعحناهلل
.)2()26/13هلل
بأ هللإن هللنالعص هللاإلنجيأ هللت حخ هللسقي ا هللالت ويث هلل هلل
ات بتهللس هللأصالت هلل«االهللت سعاهلللكتهللأبًهللا هللسو هللاألهللض هللألنهلل
أبا ت هللااح هللالذي هللفي هللال مااات هلل[أي هللهللبكت هللااح هللاهعهلل
ا ]،هللاال هللت سعا هللمعومين هللألن هللمعومكت هللااح هللالم يح»هلل
(متهلل هلل )10-9/23هللاق هللقال هللالم يح هلللوشيطان :هلل«اذهن هللياهلل
()1هللالمال هللهللال ابمهلل هللصهلل(.)33
()2هللالمال هللهللال ابمهلل هللصهلل( 27هلل.)33
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هللإلهك هللت ج هللاإياه هللاح ههلل

قيطان هللألن هللمكتع  :هلللور
تعب »هلل(متهلل هلل.)10/4هلل
امال اقهللذلكهللفيهللالقر نهلل﴿ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ
ﮝﮞﮟﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤﮥ

ﮦ ﴾ (المائ ا:هلل.)73-72هلل
اتعقف هللمرجان هللفي هلل تاب هللالماتع هللمع هللمحاالةهللالكني ةهلل
تجميأ هللالت ويث هللبالقعل هللبحن هللثالعر هللتعحي ي هللثوثة هللفيهلل
ااح هللاااح هللفيهللثوثة هللفقال:هلل«هذاهللالمز هللسو هللا،تحالت هلل
يزي هللاألمر هللتعقي اً هللاالوغز هلل معضاً هللفكيف هلليكعن هللالعاح هلل
ثوثة؟ هللاال وثة هللااح اً؟ هللهأ هلليجتمع هللالنقيضان؟ هللاهأ هلليمتز هلل
الض ان؟هللهأهلليجتمعهللال طحهللاالالعا ؟هللاهأهللي توطهللالنعهللهلل
بالمو ؟ هللاهأ هلليمتز هللالحم هللبالبالأ؟ هللنقعل :هللهيهاتهلل
هيهات»(.)1هلل
اهكذاهللبانتهللبالفشأهلل أهللمحااالتهللمرجانهللفيهللفهتهلل
الت ويث هللفهر هللمن هللالنالرانية هللإل هللدهللا،ةهللاألديانهللالم توفةهلل
«الق هللبذلت هللجه اً هلل بير ًا هللفي هللمحاالة هللإقناك هللسقوي هللافكريهلل
بمرا هللاالدتي هللانشحتي هللالتي هللتحتت هللسوي هللاإليمان هللبا،هلل
ال العر هللبحكت هللالعهللاثة هللاالتقوي هللااالن ياق هللاالعادا هلللكنيهلل
()1هللالمال هللهللال ابمهلل هللصهلل(.)43هلل
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ِ
هللاالخرىهللفيهللحيادهلل
فشوتهللفيهللهذاهلل هللفذهبتهللأبحثهللالعقائ
()1
اتجردهللسنهلل أهللهرا هللالبيئةهللاالمعل » .هلل
اخول هللدهللا،ت هللفي هللاألديان هللا تشف هللمرجان هللأصالةهلل
التعحي هللفي هللالتاهلليظ هللالبشري هللهلل ت هللات اك هللهللقعة هللالعثنية هللفيهلل
ن هللاق هلل
حياا هللاألمت هللالم توفة هللفإن هللبذهللا هللالتعحي هلللت هللت ج هلل
سبرت هللسنها هللقالائ هللامنقعالت هللالفرسعن هللأمنحتن هللال الثهلل
اابن هللأخناتعن هللا يرهت هللمن هللفو،فة هللالعالت هللالذين هللهللفضعاهلل
االسترا هللبالشرك هللالعثني هللاالذي هلل ان هللالت ويث هللااح ًا هللمنهلل
صعهلله هللفق هلل شفهللمرجانهللأنهللالت ويثهللمعتق هللق يتهللاف هللسو هلل
الم يحية هللمن هللاألديان هللالعثنية هللال ابقة هللسويها هللفالمالريعنهلل
الق مان هلل انعا هللي منعن هللبال العر هلل(أا،يري هللهعهلل هللإي ) هلل
االهنعد هلل ذلك هلل منعا هللبال العر هلل(،اف تري هلل ني هللفايع) هلل
الهتهللفي هللأمانةهللتشب هللبأهللتتطابمهلل– هللفيماهللس اهللاأل،مانهلل -هللمعهلل
صيغة هللاألمانة هللالتي هللأص هللها هللمجمع هللنيقية هللسا هلل 325هلل﴿ ﭑ

ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚﭛﭜ
ﭝﭞﭟﭠﭡﭢ ﭣﭤﭥﭦ

ﭧ ﴾ (المائ ا:هلل.)77هلل
مرجانهلل انهللقاهللئ ًا هللنهم ًا هللاق هللأاصوت هللقرانات هللإل هللنتيجةهلل
صادمة هلللكنها هللصحيحة هللاهي هللأن هللالم يحية هللبعقائ هاهلل
اسباداتها هللالشر ية هللن ة هللمع لة هللامنقحة هللبعخ هللالشين هللسنهلل
ال ياناتهللالعثنيةهللال ابقة هللاأنها هلللي تهللال ينهللالالحيحهللالذيهلل
()1هللالمال هللهللال ابمهلل هللصهلل(.)5هلل
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نزل هللب هللسي هللمعافقاً هلللمن هللقبو هللابع ه هللمن هللاألنبيان هللفكوهتهلل
دسعا هللإل هلل«دين هللااح هللألق هللبذهللت هلل د هللاجان هللنعا هللفحنماههلل
،اقًهللا هللاتبع هللإبراهيت هللفرااه هللفراسًهللا هللثت هللأت هللمع ،هللفتعه ههلل
اهللقاًهلل هللاتبع سي هللفرساه هللزهراًهلل هللثت هللجان هللمحم هللفحنضج
ثمراً هللقهياً هللدين هللااح هلل ...هللقجرا هللض مة هللأصوها هللثابتهلل
افرسهاهللفي ال مان»(.)1
فيهللسا هلل 1961هللأ،وتهللالشا هللمج ي هللات م هللهلل،مياًهلل
با،تهللمحم هللمج يهللمرجان هللاهعهللح رهلللتهلليمرهللسابر ًا هللفيهلل
قريت هللالتيهللماجتهللاهاجت هللاتقالرهللالق هللإل هللبيت هلليعمعن هلل
مرا هللايه دان هللمرا هللاير بعه هللثال ة هللا َلما هلللت جهلليج ِ هللمع هلل
نالحهت هللاالهللأخاف هللته ي هت؛ هللتعرضهلللوقتأهللفيهللمحااالتهلل
س ي اهلل،وم هللا،هللمنهللقرها.هلل
نال هللمحم هللمج ي هللمرجان هللقهادا هللال تعهللاه هللفيهلل
الحقعق هللاالقانعن هللمن هللجامعة هللالقاهرا هللات هلل هللفي هلل،وكهلل
القضان هللحت هللاصأ هللإل هللهللئي هللمحكمة هللالجناياتهلل
ااال،تئنا هللالعويا هللثت هللحالأ هللسو هللد تعهللاه هللأخرى هللمنهلل
القانعن هللال الي هللمن هللجامعة هللبعهللدا هللالفرن ية هللاهع هللاليع هلل
هللئي هللالمنممة هللالعالمية هلللوكتا هللاألفرا ،يعيين هللاهيهلل
منممةهللتنشطهللفيهللالعمأهللمعهللالم قفينهللاالم لفينهللفيهللقاهللتيهلل
،ياهللاأفريقيا.هلل
تنهللال تعهللهللمحم هللمج يهللمرجانهللأهللبعةهلل تن هلللبعهلل
()1هللالمال هللهللال ابمهلل هللصهلل(.)138
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منهاهللثوثة هللاضاكهللهللابعهاهللالذي هللحك هللفي هللقالةهللإ،وم هللالتيهلل
،وطناهللبعخهللالضعنهللسويهاهللفيهللهذههللالعجالة( )1هللاأماهللالكتنهلل
هللأهللاهما هللمن هللأهت هلل تن هللالج لهلل
ال وثة هللاألخرى؛ هللفاثنان هللمنها
ج
ال يني هللاب اصةهلل تاب هلل«ا،هللااح هللأ هللثالعر؟» هللالذيهللسرضناهلل
نتفاً هللمن هللاأماهلل تاب هللاآلخرهلل«الم يحهللسوي هللال و هللإن انهللأ هلل
إل ؟»هللفهعهللمنهللأمتعهللالكتنهللفيهللإثباتهللبشريةهللالم يحهللابرانت هلل
من هللدسعى هللاأللعهية هللاالربعبية هللبشهادا هللالمن ع هللإلي هللفيهلل
ا،فاهللهللالعه هللالج ي .هلل
اأما هلل تاب هللاألخير هلل«محم هللنبي هللالحن» هللفيتح ر هللفي هلل
سنهللصعهللهللالحنهللاالرحمةهللالتيهللأسو هللمنهللقحنهاهللاقيمتهاهللنبيهلل
ج
الرحمةهللاالحن هللﷺ هللم تعين ًا هللبشعاه هللمنهللحب هللﷺ هلللآلخرينهلل
احبهت هللل هللبأ هللينقأ هللبإ باهلل هللاإسجا هللتحعل هللأس ائ هللﷺ هللإل هلل

أنالاهللهللاحعاهلليينهلل﴿ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

ﮓﮔ ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﴾ (فالوت).هلل
اهكذا هللفإن هللالحقيقة هللال هللت ف هللسن هلللالبها هللبال قهلل
اإخوص.هلل
*

*

*

( )1هللاق هللحكاها هلللي هلل،عادت هللفي هللمكالمتي هللالهاتفية هللل هللههر هلليع هللالجمعةهلل
. 2012/10/3
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(احلاج مالك شباز) مالكوم إكس
هللقددبازهللااح د هللم دنهللأه دتهلل
مددالكع هللإ د هللأاهللالحددا هللمال دك َ
هللجددالهللالعاليدداتهللالمتحد د اهللاألمريكيددةهللفددديهللالقددرنهللالماضدددي هلل
ي دفهللالهللاه دعهللأح د هللأه دتهللأفددرادهللمنمم دةهلل أم دةهللاإل،ددو هللالت ديهلل
ينددتمتهللفيه داهللالمويددينهللم دنهللال ددعدهللف ديهللأمريك داهلل هللاأح د هللأقددهرهلل
المناضوينهللض هللالتمييزهللالعنالريهللالذيهللتعرضهللل هللال عدهللفديهلل
أمريكا.هلل
امدالكع هللإ د هلللددي هللاال،دتهللالحقيقديهلللوشدا هللاأل،ددعدهلل
المت فمهللحيعية هلللكن هللاختداهللهللهدذاهللاال،دتهلل(إ د )هلللوتعبيدرهللسدنهلل
مجهعليةهللاألصأهللأاهللالبودهللالتيهللينح هللهللمنهداهللأ،دوف ؛هللقبدأهللأنهلل
يد د ت هللبهد دتهللسبيد د اًهللإلد د هللالق دداهللاهللاألمريكي ددة هللفهد دعهللابد دنهللالقد د هلل
األ،عدهلل إيرلهللليتأ هللالذيهلللتهلليج هلل ني ةهللتتعل هللمرا،تهللدفن هلل
ل عادهللبشرت هللفشيعهللمنهللد انهللحانعتي.هللهلل
يددرهللبعي د هللس دنهللتم ددالهللالحري دةهللال د هللمددالكع هللإ د هللسددا هلل
َ
 1925هللف ديهللالعاليدداتهللالمتح د اهللاألمريكيددة؛هللف ديهللاق دتهلل ددانهلل
ال عدهلليعانعنهللفي هللأبشدعهللأندعاكهللاالضدطهادهللالعرقديهللاالتهمديشهلل
المجتمعي هللالكتهلل لم هللن انهللأقران هللل هللفيهللالم هلل،ةهللبد مالكع هلل
الزنجددي هلللك دنهللم داهللقتدأهللبددراناهللالطفعل دةهللفيد هلل ددانهللمقتد جدأهللاال د ههلل
اس دهللمنهللأفدرادهللسائوتد هللسود هلليد هللسالدابةهللسنالدريةهللمدنهللالبديخهلل
( ع و ددع هلل دددون) هلللتتعطد دأهللم دديراهللالش ددا هللال ددذيهلللمد دعهلل
هللأحومد هللفطددردهللمدنهلل
ب هللا،دةهللالمحامدداا هللفحلددالهللالفقدرهللااليددتت
َ
ج
م هلل،ت هلللينتقأهللبينهللس دهللمنهللالمهن هللقبأهللأنهللي تب لهاهللبحيدااهلل
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الوالعصدديةهللااإلدمددان هللليقض ديهللأهللب دعهلل،ددنعاتهللم دنهللسمددرههللف ديهلل
ال جن هلل،نعاتهللسمقتهلل راهيت هلللورجدأهللاألبديخ هللاقدعهتهلل
دأهللمداهلليتعودمهللبد هللحتد هللألودمهللسويد هلل أقد هللال ددعدهلل ضددب ًاهللفديهلل
أمريكا .هلل
فددديهلل ،ددجنهلل عنك ددعهللدهللحيد دثهلليقضد ديهللم ددالكع هللسقعبد دةهلل
ال ددجنهللاصددوتهللإليد هللهلل،ددالةهللمدنهللأخيد هللفيوبيددرت هللي بددرههللفيهداهلل
أن د هللاهت د ىهللإل د هللاإل،ددو هلل هللاأنهللهددذاهللال د ينهلله دعهللدي دنهللالرج دأهلل
األ،ددعد هللافقدد ًاهلللمعتقدد اتهللجماسددةهلل أمددةهللاإل،ددو ( )1هللفق ِبددأهلل
مالكع هللالد سعا هللاانطودمهلليقدرأهللفديهللمكتبدةهللال دجنهللالك يدرهللمدنهلل
الكتاب دداتهللالتددديهللهلل،د د تهللسنال ددريت هلل هللاقددد هللأض ددح هللبفضد دأهلل
الوس هللالكبيرهللم قفاًهللمعهعباًهلليعتزهللب عادهلللعن هللاي منهللبحاجةهلل
ال عدهلللوتحرهللهللمدنهللالممدالتهللالتديهلليتعرضدعنهلللهدا هللالدتهلليعدر هلل
منهللديند هللالج يد هللإالهللأند هللديدنهللال دعدهلل مداهللتدزستهللجماسدةهلل أمدةهلل
اإل،و .هلل
خددددر هللمد ددالكع هللمدد دنهللال د ددجنهلل،ددددنةهلل 1952هلل هللليددددرىهلل
مجتمع ًاهللزنجي ًاهلل خدرهلل يدرهللالدذيهلل دانهلليعرفد هلليقدعل:هلل«أذهوتنديهلل
أخددوقهللالم ددومينهللالت ديهللل دتهللأ دنهللق د هللهللأي دتهللله داهللم دديوًهللبددينهلل
الزنددع هلل..هللهزتن ديهلللريق دةهللال ددو هللسن د هللالرجددال هللحي دثهلليحخ دذهلل
الرج دأهلليدد هللأخي د هللبددينهللي يدد هللاالب ددمةهللسودد هللقددفتي هللال ددان هلل
يوهجهللبعباهللاتهللالفرحةهللبالوقان»(.)2هلل
( )1هلل اهي هللجماسة هللأمريكية هللمنحرفة هللفي هللفهت هللاإل،و هلل هللاتعتبره هللدين هللالرجأهلل
األ،عد هللاتناديهللبكراهيةهللالرجأهللاألبيخ.
()2هللمالكع هللإ هلل(،يراهللذاتية) هللإليك هللهاليي هللصهلل(.)149
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ص ددحنهللم ددالكع هلل إليجد داهللمحمددد هللقائددد هللجماسد دةهلل أمد دةهلل
اإل،ددو هللاالددذيهلل ددانهلليدد سيهللالنبددعا هللاالهلليكددادهلليعددر هللس دنهلل
اإل،و هللإالهللا،م هللاتكريم هلللو عد هللاأصبحهللمالكع هللمنهللأهدتهلل
دسددااهللهددذههللالجماس دةهللالمنحرف دةهللاأ ددرهتهللتددحثيراًهللبددينهللال دعد هلل
اداىهللا،ددم هللاح ي د هللبكراهي دةهللالبدديخهللف ديهللا،ددائأهللاإلسددو هلل
الم توفد د دةهللالتد ددديهللتناقود د دتهللأخب د دداهللهللمحاض د ددرات هللفد ددديهللأسد دددرقهلل
الجامعاتهللاألمريكية.هلل
جدسدديهللمددالكع هللإ دد هللإلدد هللإلقددانهللمحاضددراهللفدديهللإحدد ىهلل
وياتهللجامعةهللهداهللفرد هللاألدأهللمدنهللنافدذاهللالكويدة هللفحبالدرهللبندانهلل
الهللين دداههللأبد د ًا هللأبالد درهللبيتد د ًاهلل ددانهللي بد دئهللفيد د هللم ددراقات هللقبد دأهلل
إ،وم ؛هللفاسترت هللهزاهللسميقدة هللاقدالهللفديهللنف د :هلل«مداهللأسمدمهللمداهلل
امت تهللإليهللهللي هللاإل،و هلللترفعنيهلل..هللا،هللمنهللسوديهللفهد انيهللإلد هلل
اإل ،ددو هللا ،دداس نيهللاإل ،ددو هللسوددد هللاالهللتف دداكهللبنف د ديهللمد دنهلل
أا،دداعهلله ددذاهللالعددالتهللالم ددتعفنهللاأاحالد د هللألقددفهللخطيبد د ًاهللفد ديهلل
تهللا،هللسوددد هللهللأنهللالهلل
ه دداهللفردهلل...هللاهنددداكهللأمدددا هللالنافدددذاهللساهد د ج
أن د هللأنهللاإل،ددو هلله دعهللالددذيهللأسطددانيهللاألجنح دةهللالت ديهللأحو دمهلل
بها هللالتهللأن هللذلكهللأب اً هلللتهللأن هلللحمةهللااح ا»(.)1هلل
لكنهللمالكع هللإ هلللتهلليتعر هللسو هللاإل،و هللالالحيحهلل
إال هللحين هلل،افر هلللوحج هللفي هللسا هلل 1964هللفرأى هللألال هللمراهلل
مجتمعهللالم ومينهللالذيهلليضتهللاأل،عدهللااألبيخ هللالم هللفيهلل
إخعان هلل -هللسو هللاختو هللألعانهتهلل -هللهللفضهتهلللماهلليتعرضهللل هلل
()1هللالمال هللهللال ابم هللصهلل(.)218-216
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ال عد هللمن هللإيذان هللاسنالرية هللمشينة هللفاإل،و هلليعح هللبينهت هلل هلل
من هلل ير هللأن هللي ثر هللفي هللذلك هللاختو هللأجنا،هت هللاجن ياتهتهلل
األعانهت هللايالعغ هللمنهت هللأمة هللااح ا هللتتفاات هللفيها هللأق اهللهتهلل
امنزلتهتهللبق هللهللسبادتهتهلل،هللاامت الهتهللأمرههلل﴿ ﭵ ﭶ ﭷ

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄ ﮅﮆ ﴾ (الحجرات :هلل )13هللفاإل،و هلليرفخ هلل راهيةهلل
الرجأهللاألبيخهلل ماهلليرفخهللادسانهللتفعق هلل،عانهللب عانهلل«ياهللأيهاهلل
النار هللأال هللإن هللهللبكت هللااح هللاإن هللأبا ت هللااح هللأال هللال هللفضأهلل
لعربي هللسو هللأسجمي هللاال هلللعجمي هللسو هللسربي هللاال هللألحمرهلل
سو هللأ،عد هللاالهللأ،عدهللسو هللأحمرهللإالهللبالتقعى»(.)1هلل
فيهللهللحوةهللالحدجهللتعدر هلل مدالكع هللإ د هللسود هللاإل،دو هلل
الالددحيحهللألالهللمددرا هللفددتعوتهللالعضددعن هللاصددو هللألالهللمددراهللفديهلل
حيات د هللف ديهللم ين دةهللج د ا هللاتنق دأهللبددينهللجنبدداتهللالمشدداسر هللالت ديهلل
ألهبتهللحما ،هلللوب نهللفيهللالتعر هللسو هللاإل،و هللمنهللج ي .هلل
ا،ددتقبو هللالمو دكهللفيال دأهللهللحم د هللا ،هللاأب د ىهللل د هللتعددالفهلل
الم د ددومينهللم د دعهللال د ددعدهللفيم د داهلليتعرض دددعنهللل د د هللم د دنهللاضد ددطهادهلل
سنالددري هللث دتهللسددرضهللسوي د هللالمو دكهللم داهللتددذ رههللالالددحفهللس دنهلل
جماسةهلل أمةهللاإل،دو هللاقدالهلللد هللمالداهللحاً:هلل«إذاهلل دانهللمداهلل تبتد هلل
هذههللالالحفهللصحيحاًهللفإنهللمداهلليتبعد هللالم دومعنهللال دعدهلللدي هلل
هد دعهللاإل ،ددو َ هللالال ددحيح»هللفحجابد د هللم ددالكع :هلل«هللإنهللهد د فيهللمد دنهلل
الحجهللهعهللمعرفةهللاإل،و هللالالحيح».هلل
()1هللأخرج هللأحم هللاهلل(.)22978
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هللبين هللإخعان هلل
سشران هلليعماً هللقضاها هللمالكع هللإ
الم ومينهللبحلعانهتهللالم توفة هللاهللأىهللخولهاهللفيهللاإل،و هللماهلل
لت هلليره هللمن هللقبأ هللفعاد هللإل هللأمريكا هلل هللاهع هلليرى هللفي هللمجتمعهلل
اإل،و هللمزية هلللت هلليج ها هللفي هلل يره هللإن هللسم هللاأللعانهلل
المحبن هلل هللفالم ومعن هلل– هللافقاً هللل ينهت -هللال هلليميزان هللبينهلل
النارهللبح نهللألعانهت هللفجميعهللبنيهلل د هللمشمعلعنهللبالتكريتهلل
اإللهي هللالذي هللميز هللاإلن ان هللسن هللجميع هللال وئم هلل﴿ ﮎﮏ
ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﴾هلل(اإل،ران:هلل.)70هلل
اخت دداهللهللم ددالكع هلللنف د د هللا ،ددم ًاهللج يد د ًاهلل«هللالح ددا هللمالد دكهلل
َقباز» هللابد أهللبالتالد يهللألخطدانهللزسديتهلل أمدةهللاإل،دو هلل أليجداهلل
محمد هللاقددركهللفديهللالد سعاهللإلد هللاإل،ددو هللالالددحيحهللم ددتغوًهلل
ق هللات هللال طابيةهللالعاليدةهللاال قدةهللااإلسجدا هللالدذيهلليكتندزههللفديهلل
ص ددد اهللهللاألمريكد ددانهللال د ددعد هللال د دتهلليبد ددالهللبته ي د د اتهلل أليج د داهلل
محم هللاأتباس هللادفعهللحيات هللثمن ًاهلللذلك هللفماتهللمقتدعالًهللأثندانهلل
إلق ددانهللمحاضدددراهللفد ديهللمطود دعهللس ددا هلل 1964هللاسمدددرههللحين ددذاكهلل
أهللبععنهلل،نة.هلل
لكدنهللالعممددانهللالهللتمددعتهللأفكدداهللهتهللبمددعتهت هللبدأهلل جتددذ يهلل
قطراتهللدمائهتهللالالادقةهللهللاحاًهللج ي اهللت دريهللفديمنهللحدعلهت هلل
فتنيرهللالطريمهلللمنهلليحتيهللبعد هت هللفقد هلل اندتهللصدرخاتهللالحدا هلل
مال دكهللقددباز هلل،ددبب ًاهللف ديهللهللجددعكهللالك يددرينهللم دنهللجماس دةهلل أم دةهلل
اإل،و هللإل هللاإل،و هللالالحيح هللاأثمرتهللجهعدههللبتركهللس دهلل
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بيرهللمنهتهلللحر ةهللأمةهللاإل،و هللاتح،ي هتهللماهللأ،معههلل«حر ةهلل
البوليين»هللن بةهللإل هللالالحابيهللالجويأهللبولهللبنهللهللبااهلل.هلل
هللالق د هلل ددانهللهددذاهللاال ،دتهللاختيدداهلل ًاهللصددائب ًا هللإذهللتتجو د هللف ديهلل
قالةهللبولهللهللسممةهللاإل،و هللالدذيهلل،دااىهللبدينهللالم دومينهلل هلل
بولهللالذيهللقالهللفي هللال ويفةهللالراق هللسمدرهللبدنهللال طدا هللهللضديهلل
ا،هللسن د :هلل«أب دعهللبك درهلل،ددي نا هللاأست دمهلل،ددي نا»()1هللأيهللبددوالًهلل هلل
ف عادهللبشراهللبولهللهلللتهلليمنع هللمنهللالمفرهللبمحبدةهللالم دومين هلل
ِ
ِ
هللاأ،عدهتهللسو هللال عان.هلل
أبيضهت
اترايهلللناهللداااينهللال نةهللالنبعيةهللمعقف ًاهللسجيب ًاهللتمهرهللفي هلل
أصددالةهللقدديتهللاإل،ددو هللامال د اقيتها هللفالم ددااااهللبددينهللالم د منينهلل
لي تهللقعاهللاًهللأجع َ هللهلليرفعد هللاإل،دو هللهللئدانهللالندار هللايتنكدرهلللد هلل
ِ
،دداسة ِ
هللاالفعددال هللفقد هللمدرهللأبدعهلل،ددفيانهلل،ددي هللقددريشهللقبيدأهلل
هللالجد
هلل،ومانهللاصهينهللابولهللفيهللنفر هللفقالعا:هللاا،هللماهلل
إ،وم هللسو
َ
أخذتهلل،يع هللا،هللمنهللسنمهللس اهللا،هللمحخذها.
ف ددمعهللأب دعهللبك درهللالال د يمهللمقددالتهت هللفرف دمهللب ددي هللالعددر هلل
ا بي د درهللقد ددريش هللفقد ددالهللمعاتب د د ًا:هللأتقعلد ددعنهللهد ددذاهلللشد دديظهللقد ددريشهلل
ا ،دي ِ هت؟هللاأت د هللالنب ديهللﷺهلليشددكعهتهللسن د ه هللاي بددرههللبم داهللقال د هلل

،ومانهللابولهللألبيهلل،فيان هللفقالهللل هللﷺهللم تفهماً:هلل«يداهللأبداهللبكدر هلل
لعوكهللأ ضبتهت هلللئنهلل نتهللأ ضبتهت؛هلللق هللأ ضبتهللهللبك».هلل
ذسرهللالال يمهلللماهلل،مع هللفدانطومهللي داهللكهللفديهللخطداههللإلد هلل
بدددولهللاإخعاند د هللمد دنهللالضدددعفةهللالدددذينهلليغضد دنهللا،هلللغض ددبهت هللهلل
()1هللأخرج هللالب اهلليهللاهلل(.)3754
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فحتدداهتهلل هللفقددال:هللي داهللإخعتدداههللأ ضددبتكت؟هللقددالعا:هللال.هللايغف درهللا،هلل
لكهللياهللأجخي(.)1هلل
الماهللتوح هللالعربيهللأبعهللذهللهللهللمدعهللبدولهللالحبشديهلل هلل
قددالهللل د هللأب دعهللذهللهللاه دعهللمغضددن:هللي داهللاب دنهللال ددعدان.هللسيددرههللبحم د هلل
ا،عادها هللفانطومهللبولهللابنهللحمامةهللاهللبااهلليشدكعههللإلد هللالنبديهلل
ﷺهللفقالهللألبيهللذهلل:هلل«أسيرت هللبحم ؟هللإنكهللامرؤهللفيدكهللجاهويدة»()2هلل
أيهللخالوةهللمنهللخالالهللالجاهوية هللإذهلللي هللفيهللاإل،دو هللأبديخهلل
اأ،ددعد هللفق د هللاح د هللاإل،ددو هللالجمي دعهللاصددهرهتهللف ديهللبعتقت د هلل
اأيهللم ارهللبهذههللالقيتهللخرا هللسدنهللأخدوقهللاإل،دو هللاقيمد هلل
ُّ
اسعداهللإل هللقيتهللالجاهويةهللا،وع ياتهاهللالمقيتة.هلل
المدد داهللأهللادهللالم د ددومعنهللدخد ددعلهللمالدد درهللأهلل،دد دأهللإلد دديهتهلل
دوًهللمدنكت هللنعداموهتهللانتد اس هللنحدنهلل
المقعق :هللابع عاهللإلينداهللهلل ،هلل
اهددتهللإلد هللمدداهللس دداههللأنهلليكددعنهللفيد هللصددواهلللندداهللالكددت هللفحهلل،دأهلل
إل دديهتهللسم ددراهللبد دنهللالع دداصهللهللضددديهللا،هللسند د هللافد د اًهللمد دنهللسش ددراهلل
هللبنهللالالامتهللهللضيهللا،هللسن هلل هللا انهلل
هللجال هللاأمرهللسويهتهللسباد َا َ
هللجوًهلللعيوًهللأ،عدهللالبشراهلل هللفد خوعاهللسود هللالمقدعق هللاتقد هلل
نح دعاهلل
سبدداداهلللوكددو هللمع د هللفهاب د هللالمقددعق هللل ددعاده هللاقددال:هلل ُّ
سنيهللهذاهللاأل،عد هللاق معاهلل يرههلليكومني.هللهلل
دعدهللأفضدد جهللوناهللهللأيدداًهللهللاسومدداًهلل هلل
فقددالعاهللجميعدداًهلل:هللإنهللهدددذاهللاأل،د َهلل
اخيرنا هللاالمق جهللهللسوينا هللاإنماهللنرجعهللجميعاًهللهللإل هلل
اهعهلل،ي جهللنا هلل هلل
ج
()1هللأخرج هللم وتهللاهلل(.)2504
()2هللأخرج هللالب اهلليهللاهلل( )2545هللام وتهللاهلل(.)1661
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قعل هللاهللأي هللاق هللأمهللرههللاألميرهللدانناهللبمداهللأمدرههللبد هللاهللأَ َهللمرنداهللأنهللالهلل
ن الف .هلل
فقال هللالمقعق :هللا يفهللهللضديتتهللأنهلليكدعنهللهدذاهللاأل،دعدهلل
أفضد َهللوكت هللاإنمدداهللينبغدديهللأنهلليكددعنهللداَهللنكددت؟ هللقددالعا:هلل ددوهلل هللإن د هلل
دعدهلل مداهللتدرى؛هللفإند هللمدنهللأفض ِهللدوناهللمعضدعاًهللهللاأفض ِهللدوناهلل
اإنهلل انهللأَ ،هلل
اسقوًهللاهللأياًهلل هللالي هللينكرهللال عادهللفينا.هلل
هلل
،ابقةهلل
فقالهللل هللالمقعق :هللتق هللياهللأ،عد هللا ومنيهللبرفم هللفدإنيهلل
أهد ددا هلل ،دددعادك هللاإنهللاقد ددت هلل ومد ددكهللسو ددديهللازددتهللل دددذلكهلل
هيبة(.)1هلل
اهكدذاهللفددإنهلل،ددعادهللبددولهللاسبدداداهللا يرهمداهلللدتهلليمنعهمداهلل
دحمرِ هللسوديهت هللاقد هللألدز هلل
منهلل،دياداهلل يرهمداهللمدنهللالم دومينهللاالت ُّ
ا،هللاهلل،عل هلللاسةهللمنهلليتعل هللأمدرهللالم دومين؛هللمهمداهلل دانهلللعند هلل
أاهللجن هللقالهللﷺ:هلل«ا،مععاهللاأليعدعا؛هللاإنهللا،دتعمأهللسوديكتهلل
سب هللحبشيهلل حنهللهللأ ،هللزبيبةهلل»( )2هللف عادههللاقبحد هللالهلليغيدرهللفديهلل
أحك د ددا هللالش د ددريعةهللالتد د ديهللالهللتف د ددرقهللب د ددينهللالن د ددارهللبدد ددحلعانهتهلل
اأجنا،هت.هلل
افيهللم دج هللهلل،دعلهللا،هللبالم يندةهللالمندعهللاهللامدرأاهلل،دعدانهلل
دتهللالم ددج هللاتنمفد هللففقد هاهللهلل،ددعلهللا،هللﷺهللف ددحلهللسنهدداهلل هلل
تقد ُّهلل
فقالعا:هللماتت.هلل
( )1هللاال تفان هللبما هللتضمن هللمن هللمغازي هللهلل،عل هللا ،هللاال وثة هللال وفان هللأبع هللالربيعهلل
،ويمانهللالكوسيهللاألن ل يهلل(.)15/4
()2هللأخرج هللالب اهلليهللاهلل(.)7143
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هللقال:هللهللهلل«أفوهلل ندتتهلل ذنتمدعني؟» هللقدال:هللفكدحنهتهللصدغهللرااهلل
أمرهد ددا.هللفقد ددالهللﷺ:هلل«دلد ددعنيهللسو ددد هللقبره د دا» هللف ددد لعههللفال دددو هلل
سويها(.)1هلل
اهكد دددذاهللفد دددإنهللاإل ،د ددو هللالهلليعت د ددر هللبفد دددعاهللقهللالود دددعنهلل
االجن هللافيهللذلدكهللمداهللدسداهللمدالكع هللإ د هللإلد هللاال،تم داكهلل
باإل،و هللالالدحيحهللدينداً هللفن دحلهللا،هلللد هللالرحمدة هللالنداهللال بداتهلل
سو هللدين .هلل مين.هلل
هلل
هلل
هلل
*

*

*هلل

()1هللأخرج هللالب اهلليهللاهلل( )458هللام وتهللاهلل(.)956
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إميلي براملت
إميوي هللبراموت هللفتاا هللأمريكية هللمعسعدا هلل-في هللق هلل هللا-،هلل
بنعمةهللاله ايةهللالتيهلليعطيهاهللا،هللمنهلل،ع هللإليهاهلل،عيها:هلل﴿ ﭴ ﭵ

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﴾هلل( لهللسمران:هلل.)74هلل
ال ت هللإميوي هللفي هللأ،را هللتتقون هللبين هللأ هللنالرانية هللمعاهبةهلل
سو هلللقعر هللالكني ة هللاأ هللموح هللأسياه هللأن هلليعفم هللبينهلل
النالرانيةهللاالعوتهللالح يثهللالذيهلليموكهللباب ًا هللاا،ع ًا هللمن هللفهعهلل
باحث هللمت الص هللفي هللسوت هللالحفريات هللاال هلليج هللفي هللدينهلل
زاجت هللماهلليرضيهللسقو هللاضميره.هلل
يراًهللماهللهللافقتهللإميويهللأمهاهللفيهللزياهللاهللالكني ة هللهلل تهللأنهاهلل
هلليقعلعن هللفي هللالكني ةهلل
ير هللهللاضية هللسن هللهذا هللال ين هللفالق
أقيان هلل ير هللمفهعمة هللااإلنجيأ هلللغت هللصعبة هللاقالال هلل يرهلل
منطقية هللاتشب هللأحيان ًاهللقالصهللاأللفالهللال يالية هللهأهللي تطيعهلل
أح هللأن هلليقعل هلل ير هللهذا هللفي هللقالة هللقمشعن هللالجباهلل هللصاحنهلل
القعاهللالمكتنزاهللفيهللقعرههللالطعيأ هللاالذيهلليقتأهللاأللع هللفيهلل
أ هللمعر ة هللايحمأ هللبا هللالم ينة هللسو هلل تف هلل ما هلليحمأهلل
أح نا هللصغيره هللاإذا هللما هلللقي هللأ ،اً هللقق هللإل هللنالفين هللبي ي هلل
العاهلليتين هللالكن هللإذا هللما هللقص هللهذا هللالشمشعن هللقعره هللتحعلهلل
إل هللهللجأ هللهزيأ ..هللقمشعن هللهذا هللأح هللأبطال هللالتعهللاا هلل
اقالال هللالعجيبة هللم طعهللا هللفي هلل،فر هللالقضاا هللالذي هللي من هللب هلل
اليهعدهللاالنالاهللى.هلل
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قرانا هللإميوي هلللوتعهللاا هللقادتها هلللوت اؤل هللسن هللمال اقيةهلل
قالالهاهللامغزاهاهللاسنهللالحوقاتهللالمفقعداهللمنها هللففيهللقالةهلل
يهلل د هللالتعهللاتيةهللماهللي تعجتهللسو هللالفهت ِهللهللل هللتهللقبِأهللا،هللقربانهلل
ابن هلل
هلل
َ
َْ
قابيأ هللالتهلليقبأهللقربانهللأخي هللهابيأ؟هلل ،الهلل،تكتشفهللإميويهلل
جعاب هللالحق ًا هللفي هللالقر ن هللالكريت هلل﴿ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ﴾هلل(المائ ا:هلل.)1()27هلل
،حلتهللإميويهللاال تهاهللسنهلل،بنهللت ينهاهللبالنالرانية هللاسنهلل
برهانها هللسو هللصحتها هللاأحقيتها هللمن هللبين هلل،ائر هللاألديان هللفوتهلل
تج هللسن ها هللإجابة هللأبع هللمن هللالتقوي هلللمعهللاثات هللاآلبانهلل
ااألج اد :هلل﴿ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﴾هلل
(الزخر  :هلل )23هللت انلت هللإميوي :هلل يف هلليعب هللالبشر هللإلهاًهلل
ناقالاً هلل،عانهلل انهللهذاهللاإلل هللصنم ًاهللحجرياًهللالهللي معهلل هللأ هلل انهلل
ادههللأن هللأ أهلل
هللسب ج
قجر ًا هللالهللتضرهللاالهللتنفع هللأ هلل انهللبشراً هلليعتق ج
هللثتهللصونهللامات هلل
هللاضر
سو هللاج هللهذههللاألهللض هللاقر
ج
ج
التهللاقعهلل أهللهذا؟ هلليقعلعنهلل:هللمحبةهللفيهللالبشرية هللاليتحمأهلل
خطاياها هللفينتهيهللح ابنا هللانالنعهللفيهللهذههللاألهللضهللماهللنشانهلل
منهلل يرهللح ا هللاالهللستا (.)2هلل
إنهللس هللمنطقيةهللمعتق اتهللالنالرانيةهللجعوتهللاال هللإميويهلل
يتركهللالكني ةهللايوح ؛هللمكتفياً هللبالعوتهللسنهللال ين هللإذهلللتهلليقبأهلل
مب أهللاإليمانهللاألسم هللاالت ويتهلللومبهماتهللاالهمهماتهللالتيهلل
()1هللانمر:هلل منتهللبربكتهللفا،مععن هللإميويهللبراموت هللصهلل( 44هلل.)68هلل
()2هللانمر:هللالمال هللهللال ابم هللصهلل(.)49
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هللفهع هلليحن هللالم يح هلل هلللكن هلليراههلل

تتردد هللسو هللأل نة هللالق
بشر ًاهلل ريم ًا.هلل
ت انلت هللإميوي هلل :هلللت هللال هللأ عن هللموح ا هللم أ هللأبي هللالذيهلل
اختاهلل هللالعوت هللسو هللال ين هللالبالأ هللفالعوت هللالكامأ هللاال ينهلل
الالحيحهللصنعانهللالهلليفترقان.هلل
،حلتهللإميويهللاال هاهللسنهللمعرفت هللباإل،و هللفحجابهاهللبحن هلل
قرأ هللسن هللفي هللبعخ هلل تن هللالم تشرقين هللاه الن هلللي عاهلل
المال هلل هللالمقبعل؛ هللاإن هللادسعا هللالمعضعسية هللاالحياد هللالعوميهلل
الذيهلليغوفعنهللب هللماهلليجعلهللفيهللبعالنهتهللمنهلل راهيةهلللإل،و هلل
الذيهلله هللجحافوهتهللزمنهللالحرا هللالالويبية هللاانتزكهللمنهتهلل
م ائنهللمهمةهللأضحتهللهللبعساً هللإ،ومية هلللي تهللالق رهللأالها هلل
االهللالق طنطينيةهلل خرها.هلل
ل صهللاال هللبراموتهللمعرفت هللال اذجةهللباإل،و هللبحن هللدينهلل
هللجأ هلليتيت هللهللس هللالغنت هللاصاهلل هللتاجر ًا هللا ان هلليطيأ هللالتحمأهلل
هللفجانههللموكهللأاهللخيِأهللل هللذلك هللفق هلل انهلل
سنهللا،هللفيهللخوعات
ج
مالاب ًا هللبالالرك هللف حلت هللإميوي :هللاهأ هللالمالراسعن هللينجويهلل
صرسهتهللسنهللم أهللهذههللاآلياتهللالكريماتهلل﴿ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

ﭿﮀ ﮁﮂﮃﮄﮅ ﮆﮇﮈﮉ ﮊﮋﮌﮍ

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﴾هلل(العوم:هلل)5-1؟.هلل
في هللحالة هللالتاهلليظ هلل ،ر هللاأل،تاذ هللمن هللاإل،و هللالذيهلل
انح هللهللبالبشريةهلل– هللبزسم هلل -هللمنهللقمةهللتعويماتهللالم يحهللإل هلل
،فح هلللقعر هللأصابت هللمعتنقيها هللبالجمعد هللاضر هللم وًهلل
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لذلكهللبقطعهللاف هلل،ععديهلللمفااضاتهللتجاهلليةهللمهمةهللب اسيهلل
أدانهللالالوا هللاتضاحكهللالوب هللسو هللأتباكهللهذاهللال ينهللالذينهلل
أصبحت هللالالوا هللسن هت هللأهت هللمن هللالمفااضات هللاهللنينهلل
ال االهللات ؟ هلليال هللمن هللسالت هللمقوع هلليرى هللالفضيوة هللسيب ًا هلل هلل
اال ن هلللهاهللاهلل هللاق هللقالهللقائوهتهللمنهللقبأ:هلل﴿ ﭘ ﭙ
ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﴾هلل(األسرا :هلل.)82هلل
هللدت هللإميوي هللسو هللضحكات هللزموئها هللببحث هللق مت هلل
لوم هلل،ةهللناقشتهللفي هللأحقيةهللالفو طينيينهللبحهللضهتهلل هللاقبهتهلل
اضطهادهللاليهعد هلللهت هللبما هللصنع هللهتور هللبحج ادهت هللابما هللفعو هلل
األاهللبيعن هللالغزاا هللبالهنعد هللالحمر هللفي هللأمريكا هللفكان هللالبحثهلل
،بباً هلللمتاسن هللإميوي هللمع هللاال يها هللالوذين هللساتبتهت هللالم هلل،ةهلل
مت ائوةهللسنهلل يفيةهللت ر هللهذههللاألفكاهللهللإل هللابنتهت.هلل
سو هللأستا هللالجامعة هللقرهللت هللإميوي هللتعوت هللالعربيةهلل
االقرانا هللسن هللاإل،و هللابح ت هلللعيوً هللسمن هلليعومها هللذلك هلل
ف اق هللا ،هللإليها هللقاباً هللي س  :هللمحم هللأ،امي هلل ..هللهذا هللالشا هلل
العربيهللالم وتهللالذيهللي هللرهللفيهللتوكهللالم ينة هلل،يالبحهللبع هلل
حينهللزا هللإميوي هللااال هللأبنائها.هلل
ساهللضهاهللاال هاهلل ير ًاهلللقرانتهاهللفيهللترجمةهللمعانيهللالقر نهلل
الكريتهللالتيهللدفعهاهللإليهاهللمحم هلل هللابو هللالحنمهللب هللم اههللحينهلل
اختاهللت هللإميوي هللدهللا،ة هللالوغة هللالعربية هللفي هللحياتها هللالجامعية هلل
اه دهاهللبالطردهللمنهللالبيت ..هللته ي هللماهلللبثهللأنهللصاهللهللااقعاً هلل
انتقوتهللمع هللإميويهللإل هللال كنهللالجامعيهللال اخوي هلللتب أهللفيهلل
العمأ هللاالك هلللتحاليأ هللمالرافها هللاأق ا هللجامعتها هللادفعهلل
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أثمانهللقراهللاتهاهللالتيهللهلل هاهللأبعهاهللضرب ًاهللمنهللالطيشهللاالغراهلل.هلل
أيا هللصعبةهللسانتهاهللإميويهللبعي ًاهللسنهللبيتهاهللااال يها هلل ادتهلل
أنهللتعديهللبهاهللإل هللاالنتحاهللهللأاهللالجنعن هللفالكعابي هللتوحقهاهلل
اتمنعها هللالنع هللفكتبت هللإل هللاال يها هللتقعل :هلل«يحم هلللكما هللأنهلل
تت انال :هلللماذا هللأتعنت هللهكذا هللفح،بن هلللكما هللالنف ي هللهذاهلل
الشقان ؟ هللأق ت هلللكما هللأنني هللال هللأسوت هللايعماً هللبع هلليع هللتزدادهلل
هلل بتيهلل[فيهللتعوتهللالعربية] هللا حنهللاألمرهلللي هللبي ي هلللعأهللا،هلل
يري هللأنهللي فعنيهللإل هللاإل،و هللاالهللمردهللهللألمرهللا.)1(»،هلل
زاهللتها هللفي هلل رفتها هللمراهلل ًا هللالمبشر جا هللالنالراني جة هللماهللي هلل
اقالت هلللها :هلل«اقه ي هللأن هللسي هللابن هللمريت هللهع هللا ،هلل هللاهعهلل
المنقذهلللناهللمنهللذنعبنا هللفهعهلل،ينقذكهلل هللاتكعنينهللمنهللالفائزين» هلل
الوبتهللمنهاهللجعابهاهللاألخير هللفا،تمهوتهاهللإميويهللاهيهللتتمتت:هلل
هللاتبعتها هللف يالير هلللي هللمنهج هللفي هللحياتي هللا،ترض هللأمي هلل
«إن
ج
احت هللأبيهلل،يرض هلللكنهللسقويهلليتردد هللاالذيهلليراي هللالقر نهلل
أقر هللإل هللسقوي» هللأهللهقها هللالتفكير هللفي هللالجعا هللفحهللختهلل
سو هللال ريرهللج ها هللا،معتهلل-هللاهيهللبينهللالنع هللااليقمةهلل-هلل
منهلليوهمهاهللجعا هللالمبشرا:هللقعليهلللها:هلل«إنيهللأسب هللا.)2(»،هلل
ح ثها هللالشا هللمحم هللأ،امي هللسن هلل،ر هللامتناس هللسنهلل
الطعا هللاالشرا هللفي هللذلك هللاليع هللمن هللأيا هللهللمضان هلل ..هللإن هلل
الر نهللال الثهلللإل،و هللبع هللالشهادتينهللاالالواهللالتيهلللتهلليكنهلل
محم هللمنهللالمحافمينهللسويها هللفا،تنكرتهللإميويهللتقاس هللسنهلل
()1هللالمال هللهللال ابم هللصهلل(.)71
()2هللالمال هللهللال ابمهلل هللصهلل(.)73-72
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ااجنهللدين هللافريضةهللهللب .هلل
تزاجت هللإميوي هللمن هللمحم هللثت هللاج ت هللفي هللقوبها هللماهلل
ي زهاهللسو هللأنهللت سع هللا،هللتباهللكهللاتعال هللات تغيثهللب ؛هللسو هلل
الر ت هللمن هللأنها هللتشك هللبعجعده هلللكن :هلل«ماذا هلل،حخ ر هللإن هلللتهلل
ي معنيهللأح هلل..هللياهللهلل هللإنهلل انهلللكهللاجعدهللافقناهللفيهللهذاهلل
الزاا هللاثبتهللزاجيهللسو هللدين هللفيعومني»(.)1هللهلل
فيهللأاائأهللسا هلل1961هللتعفيتهللاال اهللإميوي هللفغونهللسويهاهلل
الحزن هللاألاهللهللالنع هللمنهللسينيها هللاأقاكهللالهوعهللفيهللقوبها هللفوتهلل
تج هللماهللي فع هللإالهللفيهللترجمةهللمعانيهللالقر نهللالكريت هللفح،كنهلل
ف ادها هللمعسعد هللا ،هلللوالابرين :هلل﴿ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ﴾ هلل(البقرا:هلل
.)157-155هلل
،افرت هللإميوي هللمع هللزاجها هللإل هللمعلن هللاتعرفت هللسو هلل
أهو هللامعاهللف هللفا،تنكرتهللااقعهتهللالذيهللأقغوتهتهللفي هللال نياهلل
اأبع تهت هلل ير ًا هللسن هللاإل،و هللالذي هللقرأت هللسن هللاسن هللقيم هلل
اتعاليم هللفالقر ن هللسن هلله الن هلل« تابهت هللالمهجعهلل هلل حنهتهلل
يقرؤان هللليطربعاهللبحصعاتهت هللألي هللالكو هللمنهللسن هللا،هللفيحخذهلل
ب هللالم من؟هللأ هللهعهللزينةهللالمنا،باتهللفح ن؟ »(.)2هلل
()1هللالمال هللهللال ابمهلل هللصهلل(.)77
()2هللالمال هللهللال ابمهلل هللصهلل(.)85
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منهلل انهللهذاهللحال هلللنهللي تطيعهللتعويتهللإميويهللاإل،و هلل«الهلل
أزال هللأثم هللأن هللال ين هلللي هللهع هللالعاجز هللاإنما هللالنار هللهتهلل
العاجزان هللفكيف هللأصأ هللإل هللالعوت هللإال هللبالقرانا؟»( )1هللالب هلل
لهاهللمنهللتعوتهللالعربية هلللكيهللتحعزهللالمفتااهللالذيهللت لفهللسنهلل
لريق هللإل هللسوع هللالقر نهللاحقائق هلللوبتهللمراهللاً هللمنهللزاجهاهلل
أنهلليعومهاهللالعربية هللفتوقتهللاآلمالهللفيهللزحمةهللأسمال هللا راهلل
أقغال هللفرفعتهللي يهاهللإل هللا،هللت سعه:هلل«هلل هللإنيهللأقكعهللإليكهلل
أمري هللدسعتكهللأنهللتعفقنيهللفيهللزااجيهللفحجبتني هللثتهللدسعتكهلل
أنهللت بتهللزاجيهللفا،تجبتهللليهلل هللاق هللأنا هللثتهللدسعتكهللأنهلل
يعومنيهلل...هللهللبماهللا،تعجوتهللفيهللهذا هلل،امحنيهللياهللهلل هلللكنهلل
األيا هللتمضي هللهللاأناهللأمضيهللاالهللأزداد»(.)2هلل
امضت هللتح ِ ر هللنف ها :هلل«إذا هلل ان هللا ،هللال هلليغير هللما هللبقع هلل
حت هلليغيرااهللماهللبحنف هت هللفألب أهللبالتغيير هلل﴿ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﴾هلل(العوم:هللِ )1هللهللل هللتهللالهللأقرأهللاأسوتهللنف يهللبنف ي؟» هللاهكذاهلل
َ
ب أت هللإميوي هللفي هللتعوت هللالعربية هللمن هلل تن هللالالف هللاألالهلل
اإلبت ائي هللثت هللال اني هللاال الث هللثت هللجه ت هلل -هللهلل ت هللأسبائهاهللهلل
امتطوبات هللأبنائها هلل -هللفي هللحضعهلل هللحالص هللالوغة هللالعربية هللفيهلل
معه هللتعويمها هللا،هرتهللالوياليهللاهيهللتقرأهللالقر نهللاتف يره هلل
ات تعينهللبترجمةهللمعاني هللاإلنجويزية هللحت هللقراهللا،هللص هللهاهلل
إل هللاإل،و هللاحقم هلللها هللثالث هللدسعاتها هللفغ ت هللبفضأ هللا،هلل
()1هللالمال هللهللال ابمهلل هللصهلل(.)92
()2هللالمال هللهللال ابمهلل هللصهلل(.)92
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ترددهللمعهللالم منين:هلل﴿ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﴾هلل(األسرا :هلل.)43هلل
ن حل هللا ،هللسز هللاجأ هللأن هللي بتنا هللااألخت هللأ هللمحم هللسو هلل
دين هللإن هللاليهللذلكهللاالقادهللهللسوي .هلل
هلل
هلل
*

*
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*هلل

واصف الراعي
في هللسمان هللالعاصمة هللاألهللدنية هللال هللااصف هللالراسيهلل
ألبعينهلل اثعليكيين هللأَقرباهلللفوهماهللحنهللالنالرانية هللاااللتزا هلل
بطقع،ها هللاألحقاههللفيهللالمرحوتينهللاالبت ائيةهللاالمتع،طةهللفيهلل
م هلل،ة هلل«تيرا هلل،انت » هللالتبشيرية هللاألمريكية هللالتي هللتهتتهلل
بحالص هللالت قيف هللال يني هللايعمم هللأ،اتذتها هللبح،اليبهتهلل
الجذابةهللانتمانهللااصفهللازموئ هللإل هللالنالرانية.هلل
مراهلل ًا هللسرضهللأ،تاذهللالتربيةهللال ينيةهللالنالرانيةهللصعهلل ًا هللسو هلل
(البرجكتر) هلللوم يح هللاأم هللا ذلك هللصعهلل هللمن هللي معنهتهلل
(الق ي ين) هللفكانهللااصفهللي تمتعهللمعهللزموئ هللبهذههللالعراضهلل
الجذابة هلللكن هللالحال هلللت هلليكن هلل ذلك هللحين هللسرض هللسويهتهلل
األ،تاذ هللصعهللا هللهللجأ هلللاسن هللفي هللال ن هلللعيأ هللقعر هللالرأر هلل
سميت هللالوحية هلليجو هللسو هللال حا هللا،حلهت هللسن هللصاحنهلل
هذههللالالعهللا؟هلل أهللاإلجاباتهللتعقعهاهللااصفهللإالهللإجابةهللااح اهلل
يشينهلللهاهللالرأر هللفق هللقالهلللهتهللاأل،تاذهللببراد:هللإنهاهللصعهللاهللا.،هلل
تعال هللا،هللسنهللالشبي هللاالشريكهللاالم يأهللسوع ًاهلل بير ًا.هلل
يقعل هللااصف :هلل« ان هللمفاجحا هللمذهوة هللبالن بة هلللي هللألن هلل
لت هللي بم هلللي هللأن هلل،معت هللأن هلل ،هللصعهللا هللمت االة هللبين هللي يهلل
خوق »( )1هلللق هلل انتهلللحمةهللفاهللقة هللانضافتهللإل هللأ،ئوةهلل يراهلل
()1هلل نتهللنالراني ًا هللسب هللا،هلل،ع هلل(ااصفهللالراسي)هلل هللصهلل( )22هللايمكنهلللوقاهللئهلل
الكريت هللالحالعل هللمن هللقبكة هللاإلنترنت هللسو هللسشرات هللالالعهلل هللالمعوقة هللفيهلل
الكنائ هلللور هللتباهللكهللاتعال هللاتنزههللسنهللالم يأهللاالشبي هللاتمهرههللسو هللهيئةهلل
هللجأهللسجعز هللأبيخهللقعرهللالرأرهللاالوحية.
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جالت هللفي هللذهن هللالفت هللالمتق هللذ ان هللفعشر هلل،نعات هللمنهلل
الحشعهلللومقرهللاتهللال ينيةهللفيهللالم هلل،ةهلل انتهللحاليوتهاهللسن هلل
ااصفهللأنهلل«ال ينهللأ،راهلل..هللا حنهللال ينهللأنزلهللبوغةهللإلهيةهللالهلل
يكاد هلليعرفها هلل ير هللا ،هللانعاب هللالمزسعمين هللفي هللاألهللض هللالذينهلل
يف رانها هللبما هللتهعى هللأنف هت»( )1هلللق هللأحوعا هللال ين هللإل هلل
تمتماتهللاهمهماتهللتشب هللزمزمةهللال حاهللهللا،جعهللالكهان.هلل
اق هللأ هللل هللهذاهللأح هتهللحينهللقال:هلل«الهلليجعزهلللكهللأنهلل
تناقشني هللفي هللنالعص هللالكتا هللالمق ر هللألن هللالمعن هلل
المقالعد هللمنها هلل ير هللهاهرها هللاهي هللهللمعز هللألقيان هللال هلليفهمهاهلل
الش ص هللالعادي»( )2هللاهكذا هللفوت هلليكن هللال ال هللسن هللال ينهلل
إال هللااح ًا هللمن هللالحرمات هللادليوً هللسو هللالكفر هللأا هللالشكهلل
ااالهللتيا هللأا هللما هللأ،مت هللمحا ت هللالتفتيش هللال يئة هللالاليتهلل
(هرلقة).هلل
احين هلليتجرأ هللأ،تاذ هللأا هللق هللسو هللحعاهلل هللااصفهلل
هللفرض هللما هلليشاؤان هللمنهلل
ازموئ ؛ هللفإن هللمن هللسادا هللالق
المق مات هللايعتبرانها هللب هية هللينبغي هللالت ويت هلللها هللاإنهلل
أصينهللال ماغهللبالشوأهلللمجافاتهاهللالعقأهللاالمنطم هللفق هلل،حلهلل
ااصف هللالق ي هلليعماً :هلللماذا هللنحتا هللفي هللالحالعل هللسو هلل
المغفرا هللإل هللإل هلليتج هللسو هللاألهللض هللثت هلليالون هللايقتأهلل
نيابة هللسناهللاهع هللبرين؟ هللأال هلليق هلل هللا ،هللأن هلليغفر هلللنا هللبكومة هللمن ؟هلل
رهللماهلليعتبرههللم ومةهللب هيةهللالهللمناصهلل
فرفع هللالق هللسقيرت هللبذ
ج
()1هللالمال هللهللال ابم هللصهلل(.)30
()2هللالمال هللهللال ابمهلل هللصهلل(.)31
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سنها:هللالهلل فرانهلللو طيئةهللإالهللبمقابأ هللاد هللالم يحهللالم فعكهلل
سو هللالالوينهللهعهللالمقابأ هللاسب ًاهللحاالهللااصفهللأنهللي تفهم هلل
سن هللدليأهللهذههللالمق مة هللال الئةهللالتيهللتبن هللسويهاهللالنالرانية؟هلل
من هللقال هللهذا؟ هللاهأ هللهع هللصحيح هللسقوً؟ هللهأ هللا ،هلليحتا هللإل هلل
مقابأهللحت هلليمنحناهللالغفران؟(.)1هلل
راهيت هلل
هللأهللضعهللااصفهللمنهللاال ي هلل
اأماهللاإل،و هللفق
ج
َ
ثت هللأجقر هللا ج ذي هللفي هللم هلل،ت هللالتبشيرية هللما هللتبق هللمن هللحق هلل
مشفعك هللبقالص هللسن هللاإل،و هللم توقة هللاتوفيقات هللمحبع ة هلل
اأحيان ًاهلل يرهللمحبع ةهلل«لتهللأ،حلهللنف يهللدليوًهللسو هللأنهللاإل،و هلل
ي تحم هلل أ هللذلك هللالجفان هللأا هللالع ان هللمني هللأا هللمن هلل يري هلل
فعاديت هللديناً هللال هللأسر هللسن هللقيئاً هلل ير هللما هللسومني هللإياه هللمنهلل
ج
امتألتهللقوعبهتهللبالحق هللسو هللاإل،و هللجهوً هللاتجنياً هللاتقوي ًاهلل
أسم »(.)2هلل
لتهلليكنهللااصفهللقاب ًاهللمت ين ًاهللبالمعن هللالحقيقيهلللوكومة هلل
ِ
هللامحاالت هلل
هلل ت هللتردده هللبين هللالفينة هللاالفينة هللسو هللالكني ة
المتكرهللا هللتطبيم هللما هلليقعل هللالق هللأا هللاأل،تاذ هللسن هللأخوقهلل
الم يحية هللاأنهاهللدينهللالعفعهللاالت امحهللاح نهللالمعاموة هلللق هلل
،معهلل يراً هللمنهتهللقعلهللالم يحهللبح نهللإنجيأهللمتهلل هلل:هلل«اأماهلل
أناهللفحقعلهلللكت:هللالهللتقاامعاهللالشر هللبأهللمنهلللطمكهللسو هللخ كهلل
األيمن هللفحعل هللل هللاآلخر هللأيضاًهلل هللامن هللأهللاد هللأن هللي اصمكهلل
هللميوًهلل
ايحخذ هللثعبك هللفاترك هللل هللالردان هللأيضًهللا هللامن هلل ،رك هلل
()1هللالمال هللهللال ابمهلل هللصهلل(.)55
()2هللالمال هللهللال ابمهلل هللصهلل(.)29
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ااح اًهللهللفاذهنهللمع هللاثنين..هللأحبعاهللأس ان ت.هللباهلل عاهللالسنيكت.هلل
أح نعاهللإل هللمبغضيكت .هللاصوعاهللألجأهللالذينهللي يئعنهللإليكتهلل
ايطردانكت»هلل(متهلل هلل )44-39/5هلللكنهلل«إذاهللج هللالج هللفمنهلل
يطيم هللأن هللي ير هللخ ه هللاألي ر هلللمن هلللطم هللسو هللخ ه هللاأليمن؟هلل
امنهلليفر هللفيهللقينهلليموك هلللمنهلليحخذههللمن هلل،رقةهللأاهللسنعاهلل
هللامن ِهللمنهلل
اقهراً؟ هللامن هلليحن هللأس انه هللايباهللك هللالسني ؟ هللَ ..
()1
النالاهللى هللاليع هلليطبم هللهذه هللالتعاليت هللفي هللااقع هللحيات ؟» هللإنهلل
م َأ هللهذه هللالقيت هلل اهللقة هللفي هللسالت هللال يال هللات  ،هلللمجتمعهلل
ي عدههللالموتهللااإلف ادهللاال نعكهللاالرضاهللبالضيت.هلل
اقع هللخو هللبين هللاال هللااصف هللاإداهللا هللالم هلل،ةهلل
التبشيرية هللفاضطر هلللنقو هللمنها هللإل هللم هلل،ة هللخاصة هللتمتازهلل
ب معة هللليبة؛ هللم اهللر هللاألقال هللاهع هللقراهلل هلل،يضع هللااصفهلل
جنباً هللإل هللجننهللمعهللالم ومين هللالذينهلليكرههت هللاق هللأاصاههلل
أبعه هلل -هللفراهلل ًا هللمن هللالمشا أ هلل -هللأن هللال هللي عض هللمعهت هللفي هللأيهلل
مجادالتهللسق ية.هلل
حالة هللالتربية هللاإل،ومية هللاأل،بعسية هلللي ت هللإجباهلليةهلل
سو هللااصفهللالنالراني هللاي تطيعهللالتغينهللسنها هلللكنهللممهرهلل
هللجاذبيت هللدستهلل
جهلل
األ،تاذ هللمحم هللهويأ هللينبئ هللسن هللم بر هللجويأ
ااصفًهللا هلللوم اامة هللسو هللحالة هللالتربية هللاإل،ومية هللامشاهلل ِةهلل
زموئ هللالم ومين هللفي هللحفظ هلل يات هللالقر ن هللاأحاديث هللالنبيهلل
ﷺ هللبأ هللتفعق هللسويهت هللفكان هللاألال هللسو هللفالو هللفي هللجميعهلل
()1هللالمال هللهللال ابمهلل هللصهلل(.)35
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المعاد هللاأيض ًاهللفيهللماداهللالتربيةهللاإل،ومية.هلل
قاهللكهللااصفهللفيهللفرقةهللالم هلل،ةهللالكشفية هللاحضرهللمعهلل
زموئ هللالم ومين هللالع ي هللمن هللالن اات هللاالمحاضراتهلل
االم يماتهلل هللفر هتهلليالوعنهللايالعمعن هللاقاهلل هتهللالاليا هلل
يعم ًا هلل ما هلللحمهت هللاهت هلليتح ثعن هللسن هللال ين هللاي حلعنهلل
ايجابعن هلللي هللسن هت هللفي هللال ين هللأ،راهلل هللاال هللخالعصياتهلل
«ب ا هلللي هللاقتئذ هللأن هللاإل،و هللدين هللسقأ هللامنطم هللاقعا هللاسزاهلل
اااقعية هللامعهللالقعاهللاالعزاهللتج هللالحوتهللاالرحمة».هلل
ماهللفهم هللااصفهللمنهللاإل،و هللخولهلل،نتينهلل انهلل افي ًاهلل
لتفني هللالالعهللاهللالمغوعلةهللالتيهللحشيتهللفيهللهللأ ،هلللعالهلل،نينهلل
سنهللاإل،و هللاالم ومين هلل يفهللاصفعا هللاإل،و هللبموتهلل يرهلل
هللمعاه ًا هللأا هللانتقال هلل
َهلل
الم ومين هللاالنبي هللﷺ هلليقعل :هلل«من هللهوت
حق هللأاهلل وف هللفعقهلللاقت هللأاهللأخذهللمن هللقيئاً هللبغيرهلللينهللنف ؛هلل
فحنا هللحجيج هلليع هللالقيامة»( )1هللادهش هللااصف هلللمعقفهلل
ال ويفة هللسمر هللبن هللال طا هللمن هللاليهعدي هلللما هللهلل ه هللي تعطيهلل
النار هللفقالهللل ازنهللبيتهللالمال:هلل«اا،هللماهللأنالفناههللأنهللأ وناهلل
هللالهر هلل﴿ ﮡ ﮢ ﮣ
قبيبت هللثت هللن ذل هللسن
ََ
ﮤ﴾ (التعبة :هلل )60هللاالفقران هللهت هللالم ومعن هللاهذاهلل
من هللالم ا ين هللمن هللأهأ هللالكتا  .هللااضع هللسن هللالجزية هللاسنهلل
()1هللالمال هللهللال ابمهلل هللصهلل( 44هلل )48هللاالح يثهللأخرج هللأبعهللداادهللاهلل( )3052هلل
انحعههللفيهلل،ننهللالن ائيهللاهلل( )2749هللاصحح هللاأللبانيهللفيهللصحيحهللأبيهلل
داادهللاهلل(.)2626
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ضربائ »(.)1هلل
،نتان هللمن هللال هللا،ة هللمع هللالم ومين هللسومت هللااصفهلل
الك ير هللسن هللاإل،و هللاانزاحت هللفيها هللمعمت هللاألباليأ هللالتيهلل
لعقت هلللعيوً هلللكن هللاألهت هللفيها هللأن هللحاز هللأ ،هللالتفكيرهلل
ال ويت هللفماذا هلل انت هللالنتيجة؟ هلل«أن هلللعقوي هللبع هللالم هوتهلل
الج ي ا هللأن هلليقتنع هللبالم يحية هللاما هللفيها هللمن هللالطو،تهلل
ابن هللا »،هللا«أ ِ هللا »،هللااالسترا ِ هلل
ااأل،راهلل هللاالت ويث هللا« ِ
لو عهللي هلل[الق ي ] هللبالذنع هللابو ِع هللال بز هللالمغمعرهلل
مرهلل..هللاأقيان هلل يرا هللي معهللالعقأهللسنهللتوقيهاهللبالقبعلهللإالهلل
بال
َ
أن هلليكعن هللحبي هلل شااات هللالتعالن هللاالتقوي هللاالسم هلل
المعهللار»(.)2هللهللهلل
ب أت هللفكراهللال خعلهللفيهللاإل،و هللتراادهللااصف هلللكن هلل
جبنهللسنهللهذاهللالقراهللهللالذيهلليالاد هللتعالب هلللونالرانيةهللايفتحهلل
ج
أبعا هللال ع هللسو هللما هلليحتي هللفد«استناق هللاإل،و هللديناً هلليعنيهلل
هللانمط هللحياا ِ
ِ
هللألفها؛ هللإل هلل
هللمبادئ هللامعتق ات
الت وي هللسن
َ
اهللاحيااهلللتهلليحلفهاهلل..هللهذاهلليحتا هللإل هللحكمةهلل
معتق اتهللج ي
ْ
اقجاسة»( )3هلللكن هللأيضاً هللال هلليق هلل هللسو هللالبقان هللفي هللالنالرانيةهلل
اق هللا،تبان هللل هللبطونها هللفهر هللمن هللالالراك هللبين هللسقو هلل
اتعالب هللإل هللاإللحاد هللفقرهللهللأنهلليكعنهللموح ًا هلللكنهللهيهات هلل
( )1هلل نت هللنالراني ًا هللسب هللا ،هلل،ع هللص هلل( )44هللااألثر هللأخرج هللأبع هلليع،ف هللفيهلل
تا هللال را هلل(.)151
()2هلل نتهللنالرانياً هللسب هللا،هلل،ع هللصهلل(.)54
()3هللالمال هللهللال ابم هللصهلل(.)13
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ف رسانهللماهللس لهللسنهللقراهلله هللفعادهللإل هللاإليمانهللبا،هللبع هللأنهلل
ا،تبانهلللعقو هللضراهللاهللاليقينهللبعجعدهللا،هللاببعخهللصفات هللالتيهلل
ي لهللسويهاهللإحكا هللصنعت هللفيهللخوق .هلل
لق هلل من هللااصف هللبالع ي هللمن هللصفات هللا ،هللتعال هلل
(ال الم هللالعويت هللالحكيت هللالق ير) هللاقرهلل هللالبحث هللسنها هللفيهلل
أ،فاهللهلل تنهللاألديانهللال وثةهلل(اليهعدية هللالنالرانية هللاإل،و ) هلل
فوتهلليج هللبغيت هللإالهللفيهللاإل،و هللاق هللأاقعهللا،هللفيهللي ي هلل تا هلل
«سقي ا هللالم وت» هلللوشيظ هللمحم هللالغزالي هللهللحم هللا ،هللفق هلل
سر هللمن هللأنهلل«اإل،و هللي هللأنهللا،هللااح هللفيهللذات هللاااح هلل
في هللصفات هللاااح هللفي هللأفعال هللال هللتشب هللذات هللالذاات هللاالهلل
صفات هللالالفات هللاالهللأفعال هللاألفعال هللاج تهللفيهللهذاهللالتنزي هلل
 ،هللضالتي هللالمنشعدا هللاسرفت هللأن هللاإل،و هلليقعل هللفي هللا ،هللماهلل
يقبو هلل أ هللساقأ هلل ..هللاق هلل ان هللما هللنقو هللالشيظ هللمحم هللالغزاليهلل
سن هللسقي ا هللالم وت هللمطابق ًا هلللما هللتعصوت هللإلي هللا،تقالاناتيهلل
العقوية هللالطعيوة هلل ..هللجزمت هللبذلك هللأن هللاإل،و هللهع هللال ينهلل
الالحيح هللالعحي هللالذي هلليال ق هللسقوي هللأن هللمن هللسن هللا ،هللسزهلل
اجأ»(.)1هلل
خعف هللسو هللالم تقبأهللاتعقع هلللعذابات هللاماهلل،ياليب هللمنهلل
العنت هللااألذى هللجعو هلليتوكح هللفي هللال خعل هللفي هللاإل،و هللثتهلل
هللأى هللأن هللي ر هللمن هللقوق هللإل هللفكرا هلل ريبة هللاهي هللأن هلليجمعهلل
بينهللاإل،و هللاالنالرانية هللاأنهللي كهللمنهللالنالرانيةهللماهلليتعاهللضهلل
()1هللالمال هللهللال ابم هللصهلل(.)120
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معهللاإل،و هللمنهللسقائ هللأيهللأنهلليالبحهلل«م وتهلل اثعليكي» هلل
ا،تمر هللااصف هللفي هللقرانت هللفي هللاإلنجيأ هللاا،ترس هلل
انتباه هللنصهلليحذهللهللفي هللالم يحهلل -هللبح نهللإنجيأهللمتهلل هلل -هللمنهلل
سي هللالنبعا هللايعطي هللسومة هللااضحة هلللوتمييز هللبينهت هللابينهلل
م ِهلل
األنبيانهللالالادقين هللفآثاهللهتهللفيهللاألهللضهللانتاجهتهللبينهللالبشرهلل
هيهللالمقيارهللاالمعياهلل:هلل«احترزااهللمنهللاألنبيانهللالكذبةهللالذينهلل
يحتعنكتهللب يا هللالحمون هللالكنهتهللمنهللداخأهللذئا هللخالفة هلل
منهللثماهللهتهللتعرفعنهت هللهأهلليجتنعنهللمنهللالشعكهللسنباهللً هللأاهللمنهلل
الح ك هللتيناهللً؟ هللهكذا هلل أ هللقجرا هللجي ا هللتالنع هللأثماهللاهللً هللجي ا هلل
اأما هللالشجرا هللالردية هللفتالنع هللأثماهللاهللً هللهللدية هللال هللتق هلل هللقجراهلل
جي ا هللأن هللتالنع هللأثماهللًهللا هللهللدية هللاال هللقجرا هللهللدية هللأن هللتالنعهلل
أثماهللًهللا هللجي ا هلل أ هللقجرا هللال هللتالنع هللثمرًهللا هللجي ًهللا هللتقطع هللاتوق هلل
فيهللالناهلل هللفإذًهللاهللمنهللثماهللهتهللتعرفعنهت»هلل(متهلل هلل.)20-16/7هلل
احين هلللابم هللااصف هللبين هللهذا هللالنص هللااإل،و هلل
«اج ت هللفي هللتوك هللالعباهللات هللدليوً هللقالع ًا هللسو هللأن هللاإل،و هلل
هلل،الةهلل،مااية هللاأنهللمحم ًاهللبنهللسب هللا،هللهلل،علهلل،هللحق ًاهللاص ق ًاهلل
 ..هللفإن هللسباهللا هلل«من هللثماهللهت هللتعرفعنهت» هلللتمييز هللالكاذ هللمنهلل
الالادقهللمنهللاألنبيانهلل ..هللا،تعرضتهللاإل،و هلل[فعج تهللفي هللمنهلل
المزاياهللماهلللتهللأج هللفيهلل يره]هلل..هلل هللامعهللتوكهللالميزاتهلللتهلليكنهلل
في هللا،عي هللإال هللأن هللأقعل :هللإن هللاإل،و هللثمرا هللصالحة هللاثمراهلل
جي ا؛هللالهللتق هللهللأنهللتعطيهاهللإالهللقجراهللصالحةهلل..هللفقوت:هللأقه هلل
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أنهللالهللإل هللإالهللا ،هللاأقه هللأنهللمحم ًاهللهلل،علهللا.)1(»،هلل
في هللحالة هللمادا هللالكيميان هللنطم هللااصف هللالراسيهلل
بالشهادتين هللفي هلليع هللجميأ هللمن هللأيا هللسا هلل 1966هلل
(1386هد) هللاسمرههللحينذاكهللسشرانهلل،نة هللاانتقأهلللوعمأهللفيهلل
الرياض هللسا هلل 1970هلل(1390هد) هلل هللافيها هللتزا هللاأنجن هلل
ا تنهلل تاب  :هلل« نتهللنالرانياًهلل» هللفحك هللفي هللقالت هللمعهللاله ايةهلل
التي هللقاده هللإليها هللا ،هللالذي هلل«أنعت هللسوي هللباإل،و هللبع هللصراكهلل
نف يهللمريرهللاترددهللافتنةهلل ادتهللأن هللتردينيهلللعالهللأنهللت اهلل نيهلل
هللبيهللبرحمت »(.)2هلل
اق هللتعفيهللهللحم هللا،هللفيهللحادرهلل،يرهللفيهللالرياضهللفيهلل
هذا هللالعا هلل 2012هللهللحت هللا ،هللأبا هللحمزا هللاجمعنا هللب هللفيهلل
جناتهللانهرهللسن هللمويكهللمقت هلل.هلل
هلل
* * *

()1هللالمال هللهللال ابم هللصهلل(.)140-136
()2هللالمال هللهللال ابم هللصهلل(.)13
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(أمحد سامي عبد اهلل) تناغو سامي قصد اهلل
في هللأاا،ط هللالقرن هللالعشرين هللافي هللااح ا هللمن هللقرىهلل
،عها هللفيهللصعي هللمالر؛هللال هللتنا عهلل،اميهللقال ج هللا،؛هللالشا ج هلل
الذيهلل جق ِ هللهللل هللأالهلليعيشهللسو هللهذههللاألهللضهللأ رهللمنهللثوثينهلل
،نة هللفي جهلل هللالغ هلل هلل،تمت هللإلي هلللتردي هللفيغ ا هللبإذن هللا ،هللقهي اًهلل
فيهلل،بيأهللال ينهللالذيهللاختاهلله؛هللنح ب هلل ذلك هللاا،هللح يب .هلل
منذ هللتفتم هللذهن هللالطفأ هللتنا ع؛ هللهللفخ هللبب يهة هللفطرت هللماهلل
ي مع هللفي هللالكني ة هللمن هللتعاليت هللأقبهت هللاأللغاز هللالم تعاليةهلل
لغمعضها هللااصأهللالحالهللبحصحابهاهللإل هللح هللت ميتهاهللأ،راهللهلل
الكني ة؛هللفيهللمقابأهللذلكهلل انهللتنا عهلليرىهللفيهللدينهللأص قائ هلل
هللاضعا هللالمعتق هللاهللاس َة هللالعبادا هللفوت هلليفتح هللهللأ ،هلل
الم ومين
َ
الالغيرهللأنهللقاهللنهللبينهلللقعرهللالكني ةهللاسباداتهللالم ومين هلل
ا ذا هللبين هللترانيت هللما هللي معن هللالق ا،ات هللالكن ية هللاتراتيأهلل
ياتهللالقر نهللالكريت.هلل
في هلل أ هلليع هلليغ ا هللتنا ع هللمع هللأبنان هللقريت ؛ هللالم ومينهلل
منهت هللاالنالاهللى هللإل هللالقرية هللالمجااهللا؛ هللحيث هللي هلل،عن هللفيهلل
م هلل،تها هللالمتع،طة؛ هلليطعان هلللريقهت هللبتجاذ هللالح يثهلل
حعل هللال ين هللاالعقي ا هللبح ن هللما هللتق هلل هللسوي هللأفهامهتهلل
الب يطة هللاتنا ع هللصامت هللمكتف هللباال،تماك هللإليهت هللات جيأهلل
الموحماتهللمنهللحعاهللهتهللاا،ت وصهللالنتائج.هلل
ت وص هللتنا ع هللمن هللبعخ هلل(أميت هللال ينية) هللحين هللالتحمهلل
بم اهللرهللاألح هللالكن ية؛هلللكن هللأيضاً هللأصين هللبالال مة هللحينهلل
ا،تمعهللمراهللإل هللالمشر هللبالم هلل،ة هللاهعهلليح ثهتهللسنهللقالةهلل
- 153 -

ضيع ِ هللإبراهيت هللسوي هللال و هللقالة هلل،معها هللتنا ع هللمنهلل
أص قائ هللالم ومين هلللكن هللمشر هللالم هلل،ة هلليرايها هللسنهلل
الكتا هللالمق ر هللسو هللاج هلل رين هللسو هللم مع هللم تنكرهلل
في هللف اده؛ هللإذ هللتذ ر هللهللااية هلل،فر هللالتكعين هللالكن ي هللأن هللزااهللهلل
إبراهيت هللسوي هللال و  :هللهت هللا ،هللتباهللك هللاتعال هللااثنان هللمنهلل
موئكت هللاأنهتهللأ وعاهللسن هللإبراهيتهللاقربعاهللاا،تراحعا هلل
ت انل هللتنا ع هللاق هللا،تنكرت هللفطرت هللاأب هللسقو  :هللهأهلل
يعقأهللهذا؟هللهأهللينزلهللا،هللمنهللسويائ هللليح أهللسن هللإبراهيت؟هللاهأهلل
يتج هللا،هلل–هللجأهللاسز-هللفيهللصعهللاهللاإلن انهللالضعيف؟ هللماذاهلل
ده هللمشر هللالم هلل،ة؟ هللبحي هلل و هلليهذي؟ هللهأ هلليمكن هللأنهلل
يقعلهللالكتا هللالمق رهللهذا؟(.)1هلل
قطع هللتنا ع هللالشك هللباليقين هللااقترىهللن ةهللمن هللالكتا هلل
المق ر هللاأ ن هللسو هللقرانتها؛ هلللتزداد هللجراح هللحرقةهلل
اإيوم ًا؛هللاليشرقهللبالمزي هللمنهللالمفاجآتهللالتيهلللتهلليتعقعهاهللفيهلل
َ
هللابن هللا ،هللثت هلليفاجئهلل
يح
هللالم
هللأن
هلليزست
هللالذي
ر
تاب هللالمق
ج
نهللبيع،ف هللالنجاهلل؛هلل
قرانههللبذ رهللن بينهللأهللضيينهلللوم يح؛هلليب
َ
طين هللالمزسع هلللمريت هللالعذهللان هللفغرهللتنا عهللفاههللاهعهللي حلهلل
ال
ِ
َ
هلليع،ف هللالنجاهللِ هللبالم يح هللحت هلليال ِهللهللهلل
م تنكراً :هللما هللسوقة
َ
()2
هللأالي هلل
َهلل
با،م هللاإلنجيويانهللمتهلل هللالعقاهللقائم َهللة هلل بانهللالم يح
()1هلل هلللماذاهللا يفهللأ،ومت؟ هللأحم هلل،اميهللسب هللا،هلل( )58/1هللاانمرهللالقالةهللفيهلل
،فرهللالتكعينهللفيهللاإلصحااهلل.18
()2هلل هلللماذاهللا يفهللأ،ومت؟ هللأحم هلل،اميهللسب هللا،هلل( )67/1هللاانمرهللإنجيأهللمت هلل
فيهللاإلصحااهلل1هلل هللالعقاهللفيهللاإلصحااهلل.3
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من هللسجن هللأن هللين ن هللإنجيأ هلللعقا هللإل هللالعذهللان هللالبتعل هللأنهاهلل
قالتهللالبنهاهللالم يح:هلل«هعذاهللأبعكهللاأناهلل ناهللنطوبكهللمعذبين»هلل
(لعقا هلل )48/2هللفمت هلل ان هلليع،ف هللالنجاهلل هللأب ًا هلللوم يح؟هلل
ا يف؟.هلل
،يرا هللالم يح هللسوي هللال و هللفي هللاإلنجيأ هللزادت هللمنهلل
تحاهات هللتنا ع هللاسذابات هللففي هللحينهللتقعل هللالكني ة :هللإن هللابنهلل
ا،؛هللفإنهللاإلنجيأهلليحكيهللأنهللالم يحهللهر هللإل هللمالرهللخعف ًاهلل
من هللالموك هللهيرادر هللاأن هللالشيطان هلل ان هلليتعرض هلللوم يحهلل
باإليذان هللامحااالت هللاإل عان هللفوع هلل ان هللالم يح هللإله ًا هلل ماهلل
يزسمعنهلللماهللهر هللمن هللهيرادرهللالماهللتجرأهللالشيطانهللسو هلل
عايت هلل
افيهللمقابأهللهذا؛هلللحظهللتنا عهللأنهللاإلنجيأهلليتح رهللسنهلل
َ
الم يحهلل بشرهللهلل،علهللمنهللسن هللا،هللفح ن هللفيعحناهللينقأهللفيهلل
إنجيو هللسنهللالم يحهللسوي هللال و هللأن هللصرا هلللويهعد هللبإن انيت :هلل
«تري ان هللقتوي هللاأنا هللإن ان هللق هلل ومكت هللبالحم هللالذي هلل،مع هلل
منهللا»،هلل(يعحناهلل )40/8هللاأن هللناداهتهللفيهللمعلنهلل خرهلللإليمانهلل
بر،الت هللقائوً :هلل«من هللنف ي هلللت هلل ت هللبأ هللالذي هللأهلل،وني هللهعهلل
حم هللالذيهللأنتتهللل تتهللتعرفعن هللأناهللأسرف هلل هللألنيهللمن هللاهعهلل
أهلل،وني» هلل(يعحنا هلل )29-28/7هللفالم يح هللبح ن هللاألناجيأهلل
المق ،ةهللسن هت:هللإن انهللهلل،عل هللالتهللي ِكهللاأللعهيةهللقط(.)1هلل
بع هللصراكهللسنيفهللبينهللالفطراهللالنقيةهللاالتعاليتهللالكن يةهلل
()1هللهللالمال هللهللال ابمهلل(.)108/1
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تعصأهللتنا عهللإل هللحأهللا،ط هللبالبراناهللمنهلل أهللاألمعهللهللالتيهللالهلل
يرتضيهاهللسقو هللات وص هللمنهللالكوماتهللالشر يةهللالتيهللتوطظهلل
الق ا،اتهللاالتراتيأهللالتيهلليرددهاهللفيهللصوعات هللالكن ية هللاهنهلل
أن هللبذلكهلليالطوحهللمعهللسقو هللايريحهللضميرههللالذيهلل،رسانهللماهلل
هللفخ هللأنالا هللالحوعل هللادساه هللإل هللإسادا هللالتفكير هللاالمزي هلل
منهللال هللا،ةهللاالج هللفيهللالبحثهللسنهللالحقيقةهللالتيهلليحبهاهللا،هلل
ايرضاهاهلللعباده.هلل
هللالباحث هللسنهلل
اخول هللدهللا،ت هلللألديان هلل،جأ هللالغو
ج
الحقيقة هللس د ًا هللمن هللالموحمات هللسو هللدين هللمقاهللن ًا هللإياهاهلل
باإل،و هللمنهاهللماهلللم هللمنهللفراقهللبين هللصواهللالم ومينهللفيهلل
الم اج هللجماسة هللاالالوا هللالكن ية هللالتي هلليكتفي هللفيهاهلل
النالراني هللباال،تماك هللإل هللالتراتيأ هللال ينية هللالمتوعا هللبالوغةهلل
القبطيةهللالتيهللالهلليفهتهللمنهاهللتنا عهللأ رهللمماهلليفهم هللمنهلل وماتهلل
الوغةهللالهيرا ويفيةهللااهللال ن كريتية.هلل
لي هللفي هللاإل،و هللهللجال هللدين هللتوك هللمزية هللأخرىهلل
جعوتهللتنا عهلليفضأهللاإل،و هللسو هللالنالرانية هللفق هللاقمحزتهلل
نف هللمنهللفكراهللالع،يطهللبينهللا،هللاسباده هلل هللات انل:هللهأهلليضعهلل
ون هللل هلليغفرانهللذنع هللالعبادهلل
ا،هلله النهللالق هللال الئينهللا َ
هللمنهلل
ايرفععن هللإل هللا ،هللصوعاتهت؟ هللاأين هلله الن هللالق
أخوق هللالم يح هللاتعاضع ؛ هللفق هللنفرت هللنف هللاا فهرت هللمنهلل
هللالذين هللالهلل
مشاه هللهلل عك هللقعن هللالكني ة هلللورهبان هللاالق
ينادان هللإال هللبحسمت هللاأللقا هللاأف مها هللنحع هلل(ق ا،ة هللالبابا هلل هلل
َ
ِ
انيافةهللالحبر) هللبينماهللهلل انهللالن انهللالمحبنهللاالشائعهلللوم يحهلل
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سوي هللال و هللسن هللتوميذههلل«ياهللمعوت» هللاذلكهللافمهللالع ي هللمنهلل
النالعصهللاإلنجيوية(.)1هلل
في هللسا هلل 1968هللقرهلل هللالشا هللتنا ع هلل،امي هللقال هللا،هلل
ال خعلهللفيهللاإل،و هلل،راً هللااختاهللهلللنف هللا،تهلل(أحم هلل،اميهلل
سب هللا)،هللالماهلليتجاازهللمنهللالعمرهللالرابعةهللسشرا هللاق هللاجتذب هلل
إل هللاإل،و هللماهللهلل ههللمنهللدقةهللمتناهيةهللفيهللأدانهللالشرائع هللزمان ًاهلل
امكاناً هللا يفية هللفوكأ هللسبادا هللزمانجها هللالم العص هللا يفيتهاهلل
الم العصة هللالربما هللمكانها هللاهذه هللال قة هللفي هللالشرائعهلل
التفاليويةهللتغطيهللمجاالتهللالحيااهللاإلن انية هللبينماهللتفتق هللذلكهلل
النالرانيةهللالتيهللالهللتنضبطهللصوعاتهاهللاالهللصيامها هللسوااهللسو هلل
فق ِ هللقرائعها هلللمب أ هللاإللزا هللال يني هللهذا هلل و هللدفع هللتنا عهلل
لوت اؤل :هلل«إن هلل ان هللمحم هلل[ﷺ] هلل اذب ًا هلل ما هلليزسمعن هللفمنهلل
أين هللأت هلل– هللاهع هللأميهلل هلل– هللبهذه هللاألحكا هللالتفاليوية هللالمتناهيةهلل
ال قة هللاالتيهلليفتقرهللإليهاهللأالئكهللالمكذبعن؟ »(.)2هلل
هللجويأ هللمعناههلل
إنهللماهللاجتذ هللأحم هلل،اميهللإل هللاإل،و
ج
اسممة هللمبناه هلليقعل :هلل«جذبني هللأيض ًا هللإل هللاإل،و هللإقراهللههلل
بعح انيةهللال المهللتباهللك هللاتعال هللاتنزيه هللسن هللالمشابهة هلللماهلل
س اه؛ هللمع هللال نان هللالكامأ هللسوي هلل ..هللسقي ا هللالتعحي هللال الصهلل
هذههللتمتازهللبالعضعاهللاالي رهللاالبع هللسنهللالتعقي هللاالغمعضهلل
ااالجتهاد هللفي هللإثباتها هلل ..هللاإل،و هلل ،هللهلل هللالعالمين هللمعناههلل
()1هللهللالمال هللهللال ابمهلل(.)40-38/2
()2هللالمال هللهللال ابمهلل(.)147/1
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االنقياد هللاالطاسة هللاالت ويت هلل ،هللاح ه هلل ..هللهع هللإ،و هللالعقأهلل
االقون هللاالراا هللاالعج ان هللاالح هللاالمشاسر هللااألمعالهلل
ااألسمالهلل ِوهاهلل،هللالعاح هللالقهاهلل»(.)1هلل
ال خعل هللفي هللاإل،و هلل ان هللنقطة هللانطوقة هللج ي ا هللفيهلل
حياا هللالشا هللأحم هلل،امي هللفق هللأ ن هللسو هللقرانا هللالقر نهلل
خولهللدهللا،ت هللفيهللالمرحوتينهللال انعيةهللاالجامعية هللاتعقفهللموي ًاهلل
سن هللاآليات هللالتي هللتتح ر هللسن هللالم يح هللسوي هللال و هللاتذ رهلل
إن انيت هللاسبعديت هلل،هللسزهللاجأ ﴿ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ

ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﴾
(المائ ا).هلل
ما هللدهللر هللأحم هلل،امي هللالمذاهن هللالم يحيةهلل
الم توفة هللاتحمأ هللهللدادها هللسو هللبعضها هللالفت هللنمره هللأنكهلل
«إذا هلل،حلت هلله الن هللأا هلله الن :هللأين هللاألدلة؟ هللال هللينطم هللأح هتهلل
ببنت هللقفة؛ هلل المحلع هللمنهت»( )2هللاا،تغر هللأن هللالمحتجينهلل
ي ت لعن هلللمعتق اتهت هللاأقعالهت هللبحقعال هللالرهبان هللااآلبان؛ هللالهلل
بالنالعصهللالمن عبةهللإل هللا،هللأاهللالم يح؛هللااألصأهللفيهلل و هلل
()1هللالمال هللهللال ابمهلل(.)149-148/1
()2هللالمال هللهللال ابمهلل(.)20/2
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ه النهللالق هللأنهلليج ت لهللل ؛هللالهللأنهلليج ت َ لهللب .هلل
بذلهللأحم هلل،اميهللجه ههللفيهللاإل،راهللهللبإ،وم هلل َفرق ًا هللمنهلل
َ
أذى هللأهو هللاحرص هللسو هللالمحافمة هللسو هللالالوا هللاالاليا هلل
َ
بعي ًا هللسن هللأسين هللإخعان هللبأ هلل ان هلليرافقهت هللإل هللالكني ة هللليب دهلل
قكع َهت هللفيزدادهلل أهلليع هلليقين ًاهللبح نهللاختياهللههللهجرهللالنالرانيةهلل
َ
التيهللتمتوئهلل نائ هاهللبالالعهللهللااأليقعناتهللالتيهللتتزاحتهللالر نهلل
هلل عس ًا هلللها هللا،جعداً هللتطون هللبر ات هللتماثيوها هللالحجريةهلل
هللفيهمه هللت هللفي هللقوب  :هللايوكت هللأفيهلل
ِهلل
اال شبية هللات ش هلللعناتها
ج
()1
هد دذههللالتماثيأهللالالم د دانهللأاهللالالد دعهللهللالعهللقيةهللماهلليضرهللأاهللينف د دع هلل
﴿ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ

ﮭ﴾ (األنبيان).هلل
ا وما هللمرت هللاأليا هللزاد هلليقين هللاتم جك هللأحم هلل،اميهلل
ب ين هللالحنيف هلليقعل:هلل« انهللالقر نهللمنهللسعامأهللت بيتيهللسو هلل
يقين هللاإليمان هللألن هللينفرد هللبتنميت هللحياا هللاإلن ان هللبشكأ هللالهلل
م يأهللل هللفيهلل أهللالكتنهللا،ائرهللاألديان»(.)2هلل
نال هللأحم هللالبكالعهلليعر هللمن هلل وية هللالتجاهللا هللبح،يع هلل
اأحن هللالتعر هللسو هللمزايا هللقريعة هللاإل،و هللفرجع هللإل هلل
مقاس هللال هللا،ة هللفي هلل وية هللالقانعن هللاالحقعق هللاحالأ هللسو هلل
الوي ان هللثتهللضاقهللذهللساً هللمنهللاإل،راهللهللبإ،وم هللاأحنهللأنهلل
()1هللالمال هللهللال ابمهلل(.)57/2
()2هللالمال هللهللال ابمهلل(.)30/2

- 159 -

يعون هللسو هللالمأل هللاهع هلليعوت هللأن هللذلك هللق هلليكوف هللحيات هلل
الن معهللإلي هللاهعهلليكتن هللا حن هلليقرأهللالم بحهللل هللفيهللق هللهللا،هلل:هلل
«ليتني هللأفعز هللبحق هللما هللينالعن هللمني .هللإن هللأق هللما هللينالعن هللمنيهلل
قطعاًهللهعهللقتوي هللاماهللهعهللبقتأ هللالكن هللقهاداهللفيهلل،بيأهللا ،هللالهلل
يفعز هللبها هللإال هللالمجاه ان هللالالابران هللإنني هلل ما هللأؤمن هللبا ،هلل
فإن هللالهللتعج هللقعاهللسو هللاج هللاألهللضهللت تطيعهللإنقاصهللسمريهلل
المكتع هلللحمةهللااح ا»(.)1هلل
أسونهللأحم هللإ،وم هللسا هلل 1984هللفيهللاألزهرهللالشريف هلل
اأقهرههللأما هللأهو هللاذاي هللفيهللقهرهللفبرايرهللمنهللسا هلل 1986هلل
احاال هللالهر هللمنهت هللإل هللخاهلل هللمالر هللفكانت هللي هللالغ هللهلل
أ،ركهللإلي ؛ هللإذهللقتو هللأخعههلل يو ًة هللبالرصاصهللبع هللثمانيةهللأقهر هلل
اه عهللمتعج هللإل هللسمو هللفيهلل،عها هللن حلهللا،هللأنهلليتقبو هللاأنهلل
يحشرههللفيهللالشه انهللالذينهللقضعاهللفيهلل،بيأهللدينهت هللمعهلليا،رهلل
ا،ميةهلل هللهللضيهللا،هللسنهتهللاسنهلل،عاهتهللمنهللقه انهللالم منينهلل
﴿ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡﮢﮣ ﮤ ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ

ﮬ ﮭﮮﮯﮰ ﮱﯓﯔ ﯕﯖﯗ

ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﴾هلل
( لهللسمران).هلل
* * *هلل

()1هللالمال هللهللال ابمهلل(.)85/2
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الدكتور مصطفى حممود
هللال هلليالح هللأن هللتطعى هللصفحات هلل تابنا هللقبأ هللأن هللأتح رهلل
سنهللإ،و هللهللجأهللمنهللأسو هللالفكرهللالح يث هللهللجأهللال هللانشحهلل
م وماًهلل هللثت هللما هلللبث هللأن هللتوطظ هللبحاحال هللاإللحاد هللا رق هللفيهلل
لجج هللزهانهللثوثينهلل،نة هلل ماهللدانهللخولهاهللبمعتق اتهللالهنعدهلل
فيهللتنا،ظهللاألهللاااهللااح اهللالعجعد هللحيثهلليتماه هللال المهلل
بالم وعق هلل هللاماهللر هللمع هللالهن ار هلللقع،هت هللالمعرافةهلل
باليع ا هللقبأهللأنهلليفيمهللمنهلل،كراهللالبالأهللايععدهللإل هللاإل،و هلل
منهللج ي .هلل
إن هللال تعهلل هللمالطف هللمحمعد هللهللحم هللا ،هللمق هلل
هللح َوقةهللق مهاهللفيهلل
البرنامجهللالشهيرهلل«العوتهللااإليمان» هللأهللبعمائ جة َ
تر،يظ هللاإليمان هللبا ،هللال الم هللسن هلللريم هللالعوت هللالذي هللزسمعاهلل
أن هلليعصأهللإل هللاإللحاد.هلل
ب أهللانحرا هللمالطف هللمحمعدهللسنهللاإليمانهللفيهللأاا،طهلل
العق هللال اني هللمن هللسمره هللحين هللأ راه هللذ اؤه هللالباهللك هللامعهبت هلل
الكوميةهللبإقحا هللسقو هللالالغيرهللفيماهللهعهللأ برهللمن هللالتهللي هللهلل–هلل
ج
حينذاكهلل -هللأنهللالبا هللالكبيرهللالهلليفتحهللبمفتااهللصغير؟هللاأن هللالهلل
يمكن هلللعقأ هللبشري هللمح اد هللأن هللي هللك هللالععالت هللالبعي اهلل
المح ادا؛ هللفضوً هللسن هللإدهللاك هللما هلليتعوم هللبا ،هللسز هللاجأهلل
ااجعده هلليقعل هللالفيو ع هللإيمانعيأ هلل انت :هلل«العقأ هللالهلل
ي تطيعهللأنهلليحيطهللبكن هللاألقيان هللاهعهللمهيحهللإلدهللاكهللالجزئياتهلل
االمعاهرهللفقط»(.)1هلل
()1هللحعاهللهللمعهللص يقيهللالموح هللد.هللمالطف هللمحمعد هللصهلل(.)5
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ب أتهللم يراهللالشكعكهللسن هللمالطف هللمحمعدهللبح وعلةهلل
إبوي ية هللتم وت هلل ،ال هللبو هللمعن هللفق هللبني هللسو هللالغوط هلل(منهلل
خوم هللا)،؛ هللفال الم هللال هلليمكن هللأن هلليكعن هللم وعق ًا؛ هللاإالهلل
الحتا هللإل هللخالم هللاخالق هلليحتا هللإل هللخالم ...هللاهكذاهلل
حت هللننتهيهللإل هللماهللي مي هللالمنالقةهلل(ال اهلل) هللاهعهللممتنع.هلل
اق هلل ان هللالنبي هللﷺ ق هللأخبر هللبعقعك هللهذه هللالشبهةهلل
الشيطانيةهللفيهللأمت هللبع ههلل«الهلليزالهللالنارهلليت انلعنهللحت هلليقالهلل
وم هللفمن هللخوم هللا،؟ هللفمن هللاج هللمن هللذلكهلل
ا ،هللال َ هلل
خوم هلل جهلل
هذا :هلل َ هلل
()1
قيئًهللاهللفويقأ:هلل منتهللبا »،هللاهذههللاإلجابةهللالنبعيةهللالبويغةهللهيهلل
األن نهلللم أهلللهذاهللال ال هللألن هللمماهللالهللتق هللهللسقعلهللالعبادهلل
سو هللإدهللاكهللجعاب هللاهعهلل ذلكهللمنهللنزغهللالشيطانهللاا،اا ،هلل
هللاألصوح هلللالاحب هللأن هلليحهللز هللإل هللإيمان هللايوع َذ هللبا،هلل
فكان
ج
عيذه هللمن هللا،اار هللالشيطان هللامكره هللقال هللﷺ :هلل«يحتيهلل
جلي َ
الشيطان هللأح ت هللفيقعل :هللمن هللخوم هلل ذا؟ هللمن هللخوم هلل ذا؟ هللحت هلل
يقعل:هللمنهللخومهللهللبك؟هللفإذاهللبوغ هللفوي تعذهللبا ،هللالينت »(.)2هللهلل
افي هللجعا هللهذه هللالشبهة هللالبائ ا هلليذ ر هللال تعهللهلل
مالطف هللمحمعد هللبع هللسعدت هللإل هللاإل،و هللأن هللال ببية هللهيهلل
ِ
هللأبنان هللالزمانهلل
قانعن هللالفنان هللالذي هللينطبم هللسو هللالم وعقين؛
ِ
هللخالمهللالزمانهلل
االمكان هللاالهلليمكنهللأنهللنجريهاهللسو هللا،هللتعال
االمكان هللهأهللهللأيتتهللمهن ،اً هلليالنعهلل لةهللثتهللي ضعهلللوقعانينهلل
()1هللأخرج هللم وتهللاهلل(.)134
()2هللأخرج هللالب اهلليهللاهلل(.)3276
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التيهللتحر هاهلل الزنبركهللاالترارهللاالكهربان ؟هلل
اي تشه هللال تعهلل هللمالطف هلللبطون هللهذه هللالشبهةهلل
ِ
ِ
هللالمنطم هللالشهير هللأهلل،طع هللالذي هللقال :هللالكر،يهلل
هللسالت
ب و وة
من هللال شن هللاال شن هللمن هللالشجر هللاالشجر هللمن هللالبِذهلل هلل
اا،تمر هللفي هلل،و وت هللفي هللسالت هللال ببية هللااضطر هللأخيراً هللإل هلل
يحرك هللما هللبع ه هللاال هلليحتا هلل
االسترا هللبعجعد هلل،بن هللأالي هلل
ج
()1
إل هللمنهلليحر هلل،بنهللخالمهلل نيهللسمنهللي وق .هلل
الذلكهللفإنهللاإليمانهللبا،هللتعال هللأمرهللمر عزهللفيهللالفطراهلل
البشرية هللالتهلليج هللالموح انهللماهللي فع هللفتهربعاهللمنهللاإلقراهللهلل
با ،هللال الم هللاأهللجععا هلل أ هللهذا هللالكعن هللالب يع هللإل هللخالمهلل
قعانين هللالطبيعة» هللا،ت هللمبهر هلل
اصطنعت هللسقعلهت هللأ،معه هلل«
َ
هر هللالطبيعيعنهللإلي هلل،ف طةهللاخ اس ًاهللألنف هت؛هللمنهلل يرهللأنهلل
يتعبعا هللسقعلهت هللفي هللالتفكير هللاالبحث هللسمن هللاضع هللهذههلل
القعانينهللاأجراهاهللفيهللالكعنهللبهذاهللالشكأهللالب يعهللاالح ا هلل
ال قيم.هلل
اهنا هللي جأ هللال تعهلل هللمالطف هللمحمعد هللإخفاق ًا هللبالغ ًاهلل
لإللحادهللالذيهلليقع هللسو هللاإليمانهللبالمح عرهللاالتنكرهلللعالتهلل
الغين هلل يرِ هللالمح عر هللفالقعانين هللالطبيعية هللهي هلل– هللفيهلل
حقيقتهاهلل-هلل ينهللن منهللب هلللماهللهللأيناههللمنهلل ثاهلله؛هللدانهللأنهللن هللكهلل
،رههللا نه .هلل
اضر هللال تعهللهللمالطف هلللذلكهللم وً هللبا تشا هللنيعتنهلل
()1هللحعاهللهللمعهللص يقيهللالموح هللد.هللمالطف هللمحمعد هللصهلل(.)4
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لقانعنهللالجاذبية هللاهعهلليتحمأهللتفاحةهللت قطهللمنهللفعقهللالشجرا هلل
قانعنهللزمرهللالموح اهللل هللالبوعا هللاقالعا:هللا تشفناهلل،رهللالكعن هلل
اال هللحاجة هلللنا هللإل هللاإليمان هللب الم هللي بر هللالكعن هللفاألمرهللهلل
بح ن هلله الن -هللمتعوم هللبجموة هللقعانين هللتعمأ هللفيهللالمعجعدات هللات يطر هللسو هللمجرياتها هللاال هللحاجة هللسن هتهلل
لوستقادهللبعجعدهللخالمهللم برهللمهيمنهللسو هللخوق (.)1هلل
هللحقاًهلللق هللا تشفهللنيعتنهللقانعنهللالجاذبية هلللكنهللماهلل،قطهلل
منهللفكرهللالطبيعيينهللأاهللتغافوعاهللسن هللاهعهللا،تهللااضعهللقانعنهلل
هللامقرهللههللافمهللهذاهللالح ا هللال قيمهللالذيهلليبهرناهللفيهلل
الجاذبية
ج
أهللقينهللحعلنا هللاق هلل انهللالعالتهللنيعتنهللنف ج هللأ رهللتعاضع ًاهلل
منهلله النهللالطبيعيين هللفقال:هلل«الهللأسر هلل يفهللأب اهللفيهللأسينهلل
العالت هللالكن هللبالن بة هلللنف ي؛ هللفإني هللأب ا هللفقط هللم أ هلللفأهلل
يوعن هللسو هللقالئ هللالبحر هللم ويا هللنف هللمن هللحين هللآلخرهلل
ً
أجمأهللمنهللالمعتاد هللبينماهلل
َ هلل
هللص َهللفةهللهلل
هللأنعت هللأا َ هلل
بالبحثهللسنهللحالاا هلل
َ
انمر هللأمامي هللفحج هللأن هللمحيط هللالحقيقة هللالعميت هلللت هلليكتشفهلل
حت هللاآلن» هللفنيعتنهلل انهللي منهللبا،هللخالق ًا هللاهعهللهللجأهللساقأ هلل
لت هللي رج هللا تشاف هلللقانعن هللالجاذبية هللإل هللأاها هللالموح ا هلل
فق هللأح هللبالعجز هللفي هللالعصعل هللإل هلل نهها هللفكتن هللإل هلل
ص يق هللبنتويهلليقعل:هلل«إن هللألمرهلل يرهللمفهع هللأنهللنج هللماداهللالهلل
حيااهللفيهاهللاالهللإح ارهلل[أيهللاألهللض]هللت ثرهللسو هللماداهللأخرىهلل
( )1هلليعر هلله الن هللبالربعبيين هللاهت هللم منعن هللبعجعد هللخالم هلللوكعن هلل هلللكنهتهلل
يرفضعنهللفكراهللالت خأهللاإللهيهللفيهللالش انهللاإلن انية.
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ِ
اتجذ جبها؛هللمعهللأن هللالهللتعج هللبينهماهللأيهللسوقة»(.)1هلل
بع هللثوثينهلل،نةهللمنهللالضياكهللاتقوينهللالفكرهللفيهللهللدهاتهلل
الفو فةهللا تبهاهللالنافقة؛هللهللجعهللال تعهللهللمالطف هللمحمعدهللإل هلل
هللاجعد هللا،؛هلل
م ابر هللالعوت هللاا تشف هللتحت هللس ،ات هللمجهره
َ
بماهللهلل ههللمنهلل ثاهللههللفيهللم وعقات هللالتيهللت لهللسو هلل مالهللسوم هلل
اإحكا هللصنع هللفكأ هللقين هللفي هللهذا هللالكعن هللي سع هللإل هلل
اإليمانهللب هللتباهللكهللاتعال .هلل
ن انهللا،تجا هللل هللال تعهللهللمالطف هللمحمعد هللفآمنهللبا،هلل
ال المهللمنهللج ي هللا تنهللفيهللتفني هللمذاهنهللاإللحادهلل تابينهلل
مهمين:هللاألال:هلل«هللحوتيهللمنهللالشكهللإل هللاإليمان» هللاال اني:هلل
«حعاهلل هللمع هللص يقي هللالموح » هللاسرض هللفيهما هللبعقوية هللالعوتهلل
لما هلليوع هللالموح ا هللبحل نتهت هللمن هللأاها هللسقعل هلل شيها هللماهلل
شيها هللمن هللتق ي ج هللالذات هللا راهلل هللالعقأ هلل هللا ا هللسنهاهلل
المنطمهللال ويت هللاالفكرهللالرقي هلل هلليقعلهللهللحم هللا:،هلل«ألنهللا،هلل
ين هللاألنهللالم تقبأهلل ين هللاألنهللمنهلليذهنهللإل هللالقبعهللهللالهلل
يععد؛ هللهللاجت هللبضاسة هللاإللحاد هللا،ادت هللاألفكاهلل هللالمادية هلل
اسب هللالنارهللأنف هت هللاا،ت ومعاهلللشهعاتهت»(.)2هلل
تناال هللال تعهلل هللمالطف هللمحمعد هللفي هللنق ه هللألقعالهلل
الموح اهللقعَهلللهتهللبالال فةهللالتيهلليرانهاهلل،بباً هللفيهللاجعدهللهذاهلل
ال ومهللالمتنا،مهللالب يع هللبينماهلليراهاهللال تعهللهللمالطف هللنعس ًاهلل
ذاجةهللالفكريةهللالتيهللالهللت َتالعهللهللإالهللفيهللاألفو هللالهزليةهلل
منهللال
ج
()1هللهللحوتيهللمنهللالشكهللإل هللاإليمان هللد.هللمالطف هللمحمعد.
()2هللحعاهللهللمعهللص يقيهللالموح هللد.هللمالطف هللمحمعد هللصهلل(.)2

- 165 -

الرخيالة هللفالمالادفة هللت بِط هللخبط هللسشعان هللام أ هللهذاهلل
العشعانهللالهلليقيتهلل عن ًا هللب يع ًا هللمت م ًا هللبالتنا،مهللالذيهلليشه هللفيهلل
أهلللحمةهللبحكمةهللخالق هللامب س هللا،هلل﴿ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﴾هلل(ال ج ا:هلل.)7هلل
ايت انل هللال تعهلل هللمالطف هللمحمعد :هللهأ هلل ان هللمنهلل
الال فةهللأنهللتكعنهللأهللضناهللبهذاهللالحجتهللالمعزانهللاالمحكت هلل
فوعهللزادهللحجتهللاألهللضهللالزدادتهللالجاذبية هللالت ِ
هللالعمأهلل
هلليمكنا
ج
هللجعها هلل
فع َقها هللالع هللنقص هللحجت هللاألهللض هللألفوت هللالهعان هللمن ِ
اتب رت هللالمياه هللمن هللمحيطاتها هللفالاهللت هللجردان هللقاحوة هللم أهلل
القمرِ هللا يرِ ههللمنهللالكعا نهللحع َلنا.هلل
اهأ هللمن هللالال فة هللأن هللت ت ل هللالطيعهلل هللااأل،ماكهلل
المهاجرا هللإل هللمعلن هلل بائها هللسبر هلل ال هللاألميال هللمنهلل
الالحاهللي هللاالبحاهلل؟ هللاهأ هللمن هللالال فة هللأن هللتوقي هللالبععضةهلل
بيضها هللفي هللالمان هللمزادا هللبكي ين هلللوطفع هللحت هللال هللتغرقهلل
بيعضها؟ هللمن هللسومها هللذلك هللاهي هللتفعو هللقبأ هللأن هلليكتشفهلل
اهللخمي ر هللقانعن هللالطفع؟ هللاأي هللص فة هللأهللق ت هللحشراتهلل
الحباحن هلللتضينهللبحنعاهللهاهللهومةهللالويأ هللفتجتذ هللالبععضهلل
إليهاهللثتهللتبتوعهاهللقبأهللأنهللتغرقهللفيهللالمو هللمنهللج ي ؟هلل﴿ ﰌ ﰍ
ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ﴾
(القمر:هلل.)50-49هلل
إنهللأم الهللهذههللالالعهللهللالعجيبةهللمب عثة هللفيهلل أهللذهللاهللمنهلل
أج امنا هللبأهللافيهلل أهللقينهللحعلناهلل﴿ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
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ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﴾ (الذاهلليات:هلل )21-20هللاهذههلل
الالنعة هللال هللتنتج هلل -هللبرأي هللالعقون هلل -هللمن هللص هللسشعائيةهلل
يهر هللبهاهللالموح اهلل وماهللأسيتهتهللالحيأهللفيهللفهتهللقينهللمنهلل
أ،راهللهللهللاسةهللالكعنهللادقيمهللتعازن هللاتنا،ق ؛هللفالهرانهللالم م هلل
بالال فة هللال هلليقبو هللالعقأ هللاال هلليال ق هللالعوت هللإال هللبمق اهللهلل
تال يق هللل برهلليرايهللأن هللقرداً هللقفزهللالسب ًا هللسو هلللعحةهللمفاتيحهلل
مبيعتر هلل( يبعهللد) هلل هللفكتن هللقعراً هلليماثأ هللقعر هللقك بير هللأاهلل
ينالحهللأد هللالمنفوعلي (.)1هلل
ما هللنق هللال تعهلل هللمالطف هللمحمعد هللال اهللاينية هللاهيهلل
إح ى هللأ بر هللقراك هللالموح ا هللحيث هلليقعل هللال اهللاينيعنهلل
ِ
هللا،تجابةهلل
بتطعهلل هللالكائنات هللسن هللبعضها هللالبعخ هللنتيجة
الم وعقات هلللتحثيرات هللالبيئة هللمن هللحعلها هللفق هللالحمعا هللأنهلل
ال هللالقطبي هلليتميز هللسن هللأقران هللبعفرا هللصعف هللاأن هلل،حاليهلل
ِ
الكهع ِ
هللسميان هللاهي هللال هللتحتا هللاإلبالاهلل هللالذيهلل
هللالممومة
ج
هللمنقاهلل هللالحمامةهلل
تتميز هللبقعت هللال حالي هللالبرية هللا ذلك هللفإن
َ
ِ
هللاأهللق هللمن هللمناقير هللالالقعهلل هللاالن عهللهلل
هللأضعف
وة هللالحبع
ج
ج
ِ
وة هللالوحع هللاهكذا هللبن هللال اهللاينيعن هللسو هللأم ال هللهذههلل
الموحمات هللالالادقة هللأ بر هللترهاتهت هللاأاهامهت هلل هللإذ هللأ فوعاهلل
الح يث هللسن هللالقعا هللالفاسوة هللالم ثرا هللفي هللهذا هللالتنعك هللأاهلل
صاحنهللالتطعيرهللالمب كهلللهذههللالكائنات.هلل
احالهت هلل -هلل ما هلليرى هللال تعهلل هللمالطف هلل -هلليشب هللحالهلل
()1هللانمرهللهللحوتيهللمنهللالشكهللإل هللاإليمان هللد.هللمالطف هللمحمعد.
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من هللنمر هللفي هللتطعهلل هللا،ائأ هللالمعاصوت هللالتي هللا،ت مهاهلل
اإلن ان هللب ن ًا هللمن هللسربة هللالي هللالتي هلليجرها هللاإلن ان هللثت هللسربةهلل
الكاهللاهللالتيهلليجرهاهللالحماهلل هللثتهللسربةهللالحنطعهللهللالمرفهةهللالتيهلل
تجرها هللال يعل هللثت هللال ياهللا هللفالقطاهلل هللاما هللتبعها هللمن هللا،ائأهلل
النقأ هللفالتشاب هللبينها هللموحع هللفي هللا،ت ا هللال شنهلل
االم امير هللاالح ي هللاتقنية هللالعجوة هللال ائرية هللاالتطعيرهلل
ااضح هللمن هللحيث هللتطعهلل هللالفكرا هللالميكانيكية هلللكن هللذلك هلللتهلل
يتت هللبشكأ هللتوقائي هللفوت هللتطعهلل هللهذه هللالع،ائأ هللنف ها هللبنف هاهلل
ا،تجابة هلللوم ثرات هللاالبيئة هللبأ هلللعهللها هللاإلن ان هلل هللابالم أهلل
فإنهللأيهللترقهلل هلل– هلللعهللصح -هللفيهللهذههللالكائناتهللفإنماهللصنع هللا،هلل
سزهللاجأهللالذيهلليتغافأهللسن هللال اهللاينيعنهللاليع .هلل
ا ان هللمن هللأهت هللما هللتعوم هللب هللالموح ا هللفي هللإقراهللهلل
مذهبهت؛هللالقعلهللبحزليةهللالكعنهللالذيهللينفيهللسن هللصفةهللالح ارهلل
االم وعقية هللاهع هللقعل هللأبطو هللالعوت هللبمقرهللات هللالح ي ة هللالتيهلل
تتح هلليعم ًا هللبع هلليع هللسبر هللنمرية هللاالنفجاهلل هللالكبير هللالتي هللتف رهلل
نشحاهللالكعن هلل ماهللتتح رهللسنهللإمكانيةهللفنائ ؛هللب ليأهللفنانهلل أهلل
قين هللمن هللحعلنا هللالنجع هللاالحيعانات هللاالنباتات هللافي هلل أهلل
ذلكهللماهلليشه هللبفنانهللالكعنهللاس هلل،رم يت هلل﴿ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﴾ (الرحمن).هلل
ايشه هلللح اث هللنمرية هللالتبادل هللالحراهللي هللالتي هللتنصهلل
سو هللأنهللالحراهللاهللتنتقأهللمنهللال اخنهللإل هللالباهللد هللامنهللاأل رهلل
حراهللاهللإل هللاألدن هللحت هلليتعادالهللفيهللدهللجةهللحراهللتهما هللالعهلل
ان هللالكعن هللأزلياً هلللتعقف هللالتبادل هللالحراهللي هللبين هللمكعناتهلل
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الكعن هللالبردت هللالنجع هللحت هللأضح هللالالقيع هلليوف هلل أهلل
قين .هللفا،تمراهلل هللسموية هللالتبادل هللالحراهللي هللإل هللاليع هللدليأهلل
سو هللح ارهللالكعنهللاس هللأزليت .هلل
منذ هللساد هللال تعهلل هللمالطف هللإل هللإ،وم هللافطرت ؛ هلللتهلل
يفتر هللسن هللفعأ هللال ير هللانشر هللالمعرفة هللاالتح ي هللسو هللالعوقةهلل
العلي ا هللبين هللالعوت هللاال ين هللفق هللبن هللم ج اً هللجامعاً هللفيهلل
القاهرا هللاإل هللجنب هللجمعية هللخيرية هللتضت هللم تشف هلل هللخيرياًهلل؛هلل
ً
إضافةهللإل هللمر ز هللفوكيهللامكتبة هللسامة هللامتحف هلللوجعلعجيا هلل
ا خرهلللألحيانهللالمائية.هلل
َ
ماهللتركهلللومكتبةهللالعربيةهللزهانهللت عينهلل تاب ًاهللأاهللقالةهللأاهلل
هللااية هللتحكي هللفي هللجموتها هللإب اك هللم لف هللجمع هللبين هللالطنهلل
االفو فةهللااألد (.)1هلل
هللهللحم هللا ،هللاأجزلهللل هللالم عبة.هلل
هلل
هلل
* * *

( )1هللبعخهللهللااياتهللال تعهللهللمالطف هلل تبهاهللإبانهللت بط هللاإلحاده هللامنهاهللهللاايتاههلل
«العنكبعت»هللا«التابعت» هللاتمهرهللفيهماهللسقي ت هللفيهللتنا،ظهللاألهللااا.هلل
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الشماس ( حممد ) فؤاد اهلامشي
هأ هللتراه هلليالح هللأن هللنكتن هللسن هللقالص هللاألماج هللالذينهلل
دخوعا هللإل هللاإل،و هللدان هللأن هللنعر هلللوح يث هللسن هللال تعهللهلل
محم هللف ادهللالهاقمي.هلل
هللال َع َوتهللالذيهلليحمأهللأهللق هللالشهاداتهللالعوميةهللفيهللفو فةهلل
األديان هللااأل اديمي هللالذي هللترك هلللومكتبة هللاإل،ومية هللذخر ًاهلل
نافع ًا هلليويمهللبمكانت هللالعوميةهللقبأهللابع هللاإل،و هللمال اق ًا هلللقعلهلل
النبي هللﷺ :هلل«خياهلل ت هللفي هللالجاهوية هللخياهلل ت هللفي هللاإل،و هللإذاهلل
ف جهللقهعا»(.)1هلل
ال هللف اد هللفي هللأ،را هللمالرية هللنالرانية هللمتعالبة هللاق هلل
تعاه ت هللاال ت هللبمزي هللمن هللالرساية هللال ينية هللاقجعت هللسو هلل
المعاهبة هللسو هللزياهللا هللالكني ة هللاحفظ هللالتراتيأ هللاالالوعاتهلل
الكن ية.هلل
قبيأ هللدخعل هللإل هللالم هلل،ة هللالتحم هللبراضة هللتمهي ية هلل
فحفظ هللفيها هللما هلليحفم هللأبنان هللالم ومين هللمن هللصغاهلل هلل،عهللهلل
القر نهللالكريت هللاألمرهللالذيهللألالهللسقأهللأح ِ هللق هللالكني ةهلل
الذيهللسزهللسوي هللأنهلليرىهللااح اًهللمنهللأبنائهاهلليترنتهللب عهللهللالقر نهلل
الكريت هللفافتتحهللفالوًهللفيهللالكني ةهلللرسايةهللاأللفالهللاتعويمهتهلل
بعي اًهللسنهللم اهللرهللالم ومين.هلل
دهللرهللف ادهللالتعويتهللاالبت ائيهللفيهللم هلل،ةهللنماميةهللداا هلل
سو هللالغيا هللسنها هلليع هللاألح هللليتعوت هللمع هللأبنان هللدين هللفيهلل
()1هللأخرج هللالب اهلليهللاهلل( )3374هللام وتهللاهلل(.)2378
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الكني ة هللفي هللم اهللر هللاألح هللالت هلليمنع هللذلك هللتعوق هللاحب هلل
لحضعهلل هللحالة هللالتربية هللاإل،ومية هللالتي هلليحضرها هللالطو هلل
الم ومعن هللاالهلليجبرهللسويهاهللالطو هللالنالاهللى.هلل
قن هللف اد هللالهاقمي هللاأنشح هللفي هللالم هلل،ة هللجماسةهلل
لوطو هللالنالاهللى هللاب أهللبم ازهللاهللخفيةهللمنهللالكني ةهللفيهللإثاهللاهلل
معضعسات هللالحعاهلل هللال يني هللمع هللالطو هللالم ومين هللالذينهلل
فتك هللبهت هللالتغرين هللااال،تعماهلل هللفو هلليكادان هلليعرفعن هللمنهلل
اإل،و هللإالهللا،م هلل هللاالهللمنهللالقر نهللإالهللهلل،م .هلل
هذاهللالنشا هللال ينيهللالمبكرهللأهو هلللينالهللهللتبةهللقمارهللفيهلل
الكني ة هللاليع هللمنهللبع هللذلكهلللعهللاثةهلل ر،يهللالق هللفيهلل ني ةهلل
القرية هللفشركهلليتوق هللالتعويتهللاإل ويريكيهللاالوهعتيهللسو هللي هلل
الكهنة هللالمت الالين هللاانكن هللسو هللال هللا،ة هللبين هللأي يهتهلل
بنهت هللانشا هللاضعاه هلل،ريعاً هللأما هللالك ير هللمن هللالمشا أهلل
العق يةهللااأل،ئوةهللالمتكاثراهللالتيهللااجهتهللالشا هللالمتحم هلل
الذي هلللت هلليج هللما هللي فع هلل الالها هللإال هللانتماهلل هللات اك هللم اهلل هلل
اتما هللسقو هلل هلللعو هللحينذاكهلليج هلللهاهللجعابًهللا.هلل
هلللكنهللالهللقينهلليمنعهللأنهللي تالرهللالزمنهللفي حلهللمنهللهعهلل
أسوتهللمن هللاأ رهللخبراهللادهللايةهللفيهللالنالرانيةهللا تبهاهللاسقائ هاهلل
هللفماهللاج هلل
افرقها هللفرااهللي حلهللأ،اتذت هللمنهللالكهنةهللاالق
سن هتهللإالهللماهلليج ههللالعطشانهللفيهللالبحرهللاألجا .هلل
تكاثرت هللما هللأ،ماها هللالهاقمي هلل«ألغاز ًا هللاأقباه هللسق » هلل
فحثمرت هللقراهلل ًا هللإيجابي ًا هللمهم ًا هللالن مع هللإل هللالهاقمي هللقعل :هلل
« الذاهلل ثرتهللأنهللأبحثهللسنهللاإلل هللالحم هللألنهللالحيااهللالهللفائ اهلل
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فيها هللبو هللسقي ا هلل،ويمة هللتريح هللالنف هللايطمئن هللإليها هللالف اد هلل هلل
تنبعهللمنهللفطراهللاإلن انهللال ويمةهللالتيهللفطرهللا،هللالنارهللسويها هلل
ابرِ ئت هللمن هللسقي ا هلل وها جهللترهات هللتقوي ية هللي من هللبها هللاإلن انهلل
مقو اًهللبوهللإهللاداهللاالهللتفكير هللامنهللهناهللب أهللبح يهللسنهللسقي اهللأاهلل
دين هلليعصوني هللإل هللاإليمان هللالالحيح هللبا ،هللالذي هللسزمت هللأنهلل
أخوصهللل هللديني»(.)1هلل
في هلل تاب هلل«،ر هللإ،ومي» هلليشرا هللف اد هللالهاقمي هللقالت هلل
فيهللالتحعلهللمنهللالنالرانيةهللإل هللاإل،و هللفيقعل:هلل«امنهللالشكهلل
انتهللالب اية؛هللب ايةهللاليقين هللامنهللال هللا،ةهلل انهللاإليمان؛هلل ماهلل
منهللاإلن هللاالجانهللمنهللقبأ»(.)2هلل
اأماهللتفاصيأهللقك هللبالنالرانيةهللفهيهلللعيوة؛هللنقتب هللبعخهلل
مومحها هللفق هللا تشفهللف اد هللمنهللقرانات هللالعا،عة هللأنهللالنالرانيةهلل
ن ة هللمطعهللا هللمن هللأديان هللاثنية هلل،ابقة هللفشعاهللها هللالالوين هلل انهلل
قعاهللًهللا هللسن هللالمالريينهللالعثنيينهلللوحنهللاالتضحية هللا ذلكهللفإنهلل
سقي اهللالت ويث هللالتيهللتقع هللسويهاهللالنالرانيةهللمعرافةهللفيهللالعثنياتهلل
الق يمة هللالتي هلل،بقت هللالنالرانية هللالتي هللا،تن ت هللتوك هللالعقائ هلل
الت هلليتجااز هللتطعيرها هلللها هللتغيير هللأ،مان هللاآللهة هللالتي هللسب هاهلل
َ
العثنيعن هللفاإلل هللسن هللالمالريينهللالعثنيينهلليتكعنهللمنهللثوثةهللأقانيتهلل
( تعنهلل–هلل معنهلل-هلل َهللك) هللا ذلكهلليعب هللالهنعدهللثالعثهتهلل(براهماهلل–هلل
،يفاهلل-هللفشنع) هللاهعهللماهللصنعت هللالنالرانيةهللالمحرفةهللالتيهللاضعهاهلل
االمبرلعهللهللق طنطينهللفيهللالقرنهللالرابعهللالميودي هللحينهللزسمتهلل
()1هلل،رهللإ،ومي هللمحم هللف ادهللالهاقمي هللصهلل(.)88
()2هللالمال هللهللال ابم هللصهلل(.)15
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مجامعهاهللالكن يةهللأنهللا،هللهعهلل(اآل هلل–هللاالبنهلل–هللالرااهللالق ر) هلل
فال العر هللالعثني هلليعي هللإنتا هللنف هللفي هللالنالرانية هللمع هللتغييرهلل
األ،مانهللفقطهلل﴿ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ
ﯗﯘﯙ ﯚﯛﯜﯝﯞ
ﯟﯠ ﯡﯢﯣﯤﯥﯦ

ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﴾
(التعبة).هلل
لق هللا تشف هللالشمار هللف اد هللأن هللهللجال هللالكهنعتهلل
االكني ة هللاالمجامع هلل،بن هللهللئي هللفي هللضول هللأهأ هللموت هلل
حيث هللأخط اا هللبأ ِ
هللخطئعا هللفي هللتف ير هللالك ير هللمن هللالنالعصهلل
الكتابية هللالتي هللتح ثت هللسن هللالم يح هللسوي هللال و هللفميودههلل
العذهلليهللمنهلل يرهللأ هللاستبراههللدليوً هللسو هللألعهيت هللاهعهللخطحهلل
هاهر هللإذهللأنهلل د هللخومهللمنهلل يرهللأ هللاالهللأ هللالتهلليعتبرههللأح هلل
منهللالعالمينهللإلهًهللا(.)1هلل
ا ذلك هللفإن هللت مية هللبعخ هللالنالعص هللاإلنجيويةهلل
لوم يحهللسوي هللال و هللبددهلل(الر )هللالهللتعنيهللاستراف ًاهللبحلعهيت هللبأهلل
تعني هلل(المعوت) هللاهع هللمعن هللجوي هلللمن هللقرأ هللاإلنجيأ هللاف جق هلل
دالالت هللالكومات هللفي هلللغاتها هللاألصوية هللفكومة هلل(هلل )هلل
هللماهللتشتمهللمنهللالكومةهللاآلهللاميةهلل(هللَهللبي)هللايقابوهاهلل
اإلنجيويةهلل يراً
َ
()1هللانمرهللالمال هللهللال ابم هللصهلل(.)57
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هلل(هللباي) هللافي هللالعربية هلل(هللباني) هللالتي هللتعنيهلل
في هللالعبرية َ
(المعوت) هلل ماهللفيهللقعل هللتعال :هلل﴿ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ﴾ ( لهللسمران:هلل )79هللاهعهلل
معن هللااضحهللفيهللاإلنجيأهللاضعاهللالشم هللفيهللهللابعةهللالنهاهلل هلل
ففيهللإنجيأهلليعحناهلل( )16/20هللأنهللمريتهللالمج ليةهللالتفتتهللإل هلل
الم يحهلل«اقالتهللل :هلل َهللهللبعنيهللالذيهللتف يره:هللياهللمعوت» هللام و هلل
في هللإنجيأ هلليعحنا هلل( :)38/1هلل«هللبي هللالذي هللتف يره :هلليا هللمعوت» هلل
فهذا هللهع هللالمعن هللالحقيقي هلللوكومة هلل(هلل ) هللحين هللتطوم هللسو هلل
الم يحهللسوي هللال و هللاهيهللالهللتقتضيهللألعهيت هللالتيهللي سيهاهلل
ق هللالكني ة(.)1هلل
احين هللقرأ هللف اد هللتعهللات هللاإنجيو هللقرانا هللفاحالة؛ هللاج هلل
فيهماهللذ رهللالنبيهللﷺ هلليتألأل؛هللهلل تهللماهللقا هللهذههللالكتنهللمنهلل
العبثهللاالتحريف هللفالتعهللااهللتتح رهللسنهللنبيهللقاد هلليبعثهللمنهلل
فعقهللجبأهللت مي هللجبأهللفاهللان:هلل«جانهللالر هلل[أيهللنبيهللالر ]هلل
ج
منهلل،ينان هللاأقرقهلللهتهللمنهلل،عير هللاتألألهللمنهللجبأهللفاهللان»هلل
(الت نية هلل )2-1/33هللافي هلل،فر هللحبقعق هللتقعل هللالتعهللاا:هلل
«االق ار هللمن هللجبأ هللفاهللان ..هللجول هلل ط هللال مااات هلل
ااألهللضهللامتألتهللمنهللت بيح »هلل(حبقعقهلل )3/3هللفمنهللهعهللهذاهلل
الذي هللمأل هللاألهللض هللبالت بيح؟ هللاأين هلليقع هللجبأ هللفاهللان هللالذيهلل
تتألألهللالنبعاهللمنهللفعق ؟هلل
 ،الهللقغأهللفكرهللالشمارهللف اد هللفعج هللجعاب هللفيهلل،فرهلل
()1هللانمرهللالمال هللهللال ابم هللصهلل(.)59
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التكعين هلل( )21/21هللحيث هللتذ ر هللالتعهللاا هللأن هللإ،ماسيأ هللسوي هلل
ال و هلل«،كن هللفي هللبرية هللفاهللان» هللالما هلل ان هللإ،ماسيأ هللسوي هلل
ال و هللق هللنشحهللفيهللااديهللمكةهللالتيهللت ميهاهللالتعهللااهلل(فاهللان)؛هلل
فإن هللمحم اً هللﷺ هللهع هللالنبي؛ هللألن هللنعدي هللبالنبعا هللمن هللفعقهلل

جبالها هللﷺهلل(.)1هلل
اهكذا هللاصأ هللف اد هللالهاقمي هللإل هللالحم هللاا،تكانتهلل
نف هللإلي هللبع هلللعلهللدهللا،ةهللابحثهلل هللفآمنهللبا،هللهللباً هللابمحم هلل
ﷺ هللنبياً هللاهلل،عالً هللاقه هللقهادا هللالحم هللات م هللبمحم هلل
ف اد هلللق هللدساههللإل هللاإل،و هللماهللاج ههللفي هللمنهللقيتهللامبادئهلل
موكتهللسوي هللسقو هلليجموهاهللبقعل :هلل« منتهللباإل،و هللألن هللدينهلل
التعحي هللال الصهللالذيهللدساهللالنارهللإل هللسباداهللا،هللاح ههلل..هلل
منت هللباإل،و هللألن هلللت هلليضع هللاأل ول هللفي هللسنم هللاإلن ان هلل
هللاجدد د هلل ..هلل﴿ﮞ
الت هلليوزمدد هللب طيئددة هللمعهللاثدددة هللسن هللأ
َ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﴾
(اإل،ران :هلل )13هلل ..منت هللباإل،و هللألن هلللت هلليمتهن هلل رامةهلل
اإلن ان هللالت هلليجعأ هللأح ًا هللمهيمن ًا هللسو هللأمعهلل هللال ين هللفيقعلهلل
لتابعي  :هللاتبعني هللدان هللتفكير هلل ..هلل منت هللباإل،و هللألن هللقرائعهلل
انمت هللاجتماسية هللال هللتعر هللتض م ًا هلللوجانن هللالتعب ي هللسنهلل
الجانن هللاالجتماسي هلل ..هلل منت هللباإل،و هللألن هللحخ هللسو هلل
العوتهللاالتعوت هللبأهللجعو هللفريضةهللمق ،ة.)2(»....هلل
()1هللانمرهللالمال هللهللال ابم هللصهلل(.)112-111
()2هللالمال هللهللال ابم هللصهلل(.)145-141
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دهللر هللف اد هللفي هلل تاب هلل«األديان هللفي هلل فة هللالميزان» هللاثنيهلل
سشرهللدين ًا هللمنهللاألديانهللالمعاصرا هللاذلكهللمنهللجهةهللمعتق اتهاهلل
انممهاهللاقرائعهاهللاقيمهاهلل هللثتهللتعصأهللإل هللأنهللاإل،و هللفقطهلل
هعهللال ينهللالذيهلليت ااقهللمعهللضميرهللاإلن انهللاسقو هللافطرت هلل
﴿ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﴾ ( لهللسمران:هلل )19هللايو صهلل
تجربت هللفيهللاختباهللهللاألديانهللاالمفاضوةهللبينهاهللبقعل :هلل«لق هلل انهلل
قال ي هللمن هللالبحث هللفي هللاإل،و هللا،ت را هللالعيع هللالتيهلل
أاح هللإليهلل هللبها هللأ،اتذتي هلللكن هللاج ت هللأن هللما هللزسمعه هللفيهلل
اإل،و هللسيعباً هللهع هللفي هللالحقيقة هللمزايا هللفحخذ هللاإل،و هللب جهللوبِهللي هلل
ت هللإلي هلل هللا منت هللب هللسن هللتفكر هللادهللا،ة هللاتمحيص هلل هلل
فان َهللق ج هلل
()1
ابهاهلل وهاهللهللجحتهلل فةهللاإل،و هلل هللامالتهلل فةهلل،عاه» .هلل
اأ مأ هللدهللا،ت هللفحالأ هللسو هللدهللجة هللال تعهللاه هللفيهلل
فو فةهللاألديان هللاانبرىهلللوبشاهللاهللب ين هللالج ي هللفق هلللومكتبةهلل
العربيةهللاثنيهللسشرهلل تاباً هللفيهللالذادهللسنهللاإل،و هللاالبشاهللاهللب هلل
افيها هللسبر هللبقوت هللالعالت هللالمحقم هللسن هلل،ر هللحب هلللإل،و هلل
ااختياهلله هللل هللاتفضيو هللسو هللدين هللاآلبان هللااألج اد هللفشراهلل
الحقائم هللالعميمة هللالتي هللاج ها هللفي هللاإل،و هللاافتق ها هللفيهلل
يره هللفكتنهلل تاب هلل«محم هللفيهلل تنهللالغر » هللا«اإلن انهللفيهلل
األديان» هللا«حعاهللهللبينهللم يحيهللام وت» هللا«النبيهللالهلل ذ » هلل
ا يرها هللمن هللالكتن هللالنافعة هللالتي هللأبرزت هللمعرفة هللال تعهللهلل
الهاقمي هللالكبير َا هللفي هللاألديان هللسمعماً؛ هللافي هللالنالرانيةهلل
()1هللاألديانهللفيهلل فةهللالميزانهلل هللصهلل(.)288
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خالعصاً هللاالهللسجنهللفيهللذلكهللفهعهللالشمارهللالذيهللأمض هلل
،نين هلليتقون هللبين هلل تن هللاألديان هللا انت هلللكتب هللبالماتهلل
ااضحةهللفيهللسوتهللمقاهللنة هللاألديانهللاالج لهللبينها هللهللحم هللا ،هلل
اأجزلهللل هللالعطان هللاجمعناهللب هللفيهللجنت .هلل
* * *هلل
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نوح حاميم كلر
ال هللنعا هلل ور هللفي هللأمريكا هللفي هللسا هلل 1954هلللعائوةهلل
اثعليكية هللمت ينة هللاهلل ت هللتربيت هللال ينية هللفإن هلللفعلت هللقه تهلل
إحبالات هللثوثة هللألقت هللبشكعك هللساهللمة هللفي هللقوب هللحعلهلل
النالرانية هللفق هللص مت هللالتع يوت هللالطقع،ية هللالتي هللتبناهاهلل
مجمعهللالفاتيكانهللال انيهلل( ) 1965-1962هللالذيهللأدخأهللفيهلل
العبادات هللصيغ ًا هللج ي ا هللاأجاز هللاال،تعانة هللباآلالتهلل
المع،يقية هللالمتنعسة هللفي هللالالوعات هللبذهلليعة هللالمعانمة هللبينهلل
العباداهللاالتطعهللهللالعوميهللاالتقنيهللالح يث هللاهذههللالتع يوتهلل
أاحت هلللكور هللا يرِ ه هللبتقون هللال ين هللبح ن هللأحعال هللالنارهلل
ابيئاتهت هللاق هلل انهلليفترضهللفيهللسبادات هللأنهللتوبيهللاالحتياجاتهلل
الراحيةهلللإلن ان هللاهيهللحاجياتهللثابتةهللفيهللاإلن انيةهللالهللتتغيرهلل
االهللتتب لهللبتب لهللالزمانهللاالمكان.هلل
القضيةهللال انيةهللالتيهللفجرتهللإيمانهلل ورهللبالنالرانيةهللاأحالت هلل
إل هلل،را ؛هللهيهللسقي اهللالت ويث؛هللإذهلللتهلليرهللفيهللحيات هللاالهلل،معهلل
سن هللأح هلليقعى هللسو هللقرحها هللأا هللتب يطها هلللألفها هللفالكني ةهلل
تقعلهللبحنهلل[اآل هللاالبن هللالرااهللالق ر]هللهتهللثوثةهللق الياتهلل
متباينة هللفي هللأ،مائها هللاصفاتها هللاخالائالها هللاأفعالها هللاهت هلل–هلل
هلل تهللذلكهلل و -هللإل هللااح هلل يفهلليعقأهللهذا هلل
هللهللحاال هللنعا هلل ور هللمراهلل ًا هللالتفاسأ هللمع هللهذه هللالعقي اهلل
بإيجابية هللفكانهلليتنقأهللفيهللسباداهللمنهللي ميهتهلل«أسضانهللالوجنةهلل
اإللهية» هلل(ال العر) هللفيعل هللالعوقة هللمع هللااح هللمن هللأفرادههلل
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في جال هللبالعبادا هللايطون هللمن هللالتع،ط هللل هللسن هللقريكي هلل
الوذين هللقالر هللفي هللسبادتهما هللاما هللزال هلليتنقأ هللبين هللأفرادهلل
ال العر هلليعب هلل َأ هللااح هللمنهتهللبرهةهللمنهللالزمن هللثتهلليغادهللههلل
إل هلل يره هللحت هللضاقهللقوب هللسنهللسباداهللثوثةهلل لهةهلل هللفا تف هلل-هلل
في هللخاتمة هللالمطا هلل -هللبعبادا هللا ،هللالعاح هللاألح ؛ هللجأ هللسنهلل
الشريك هللاتنزه هللسن هللالم يأ هللاترك هللسبادا هللالم يح هللا منهلل
ببشريت هللات وص هللمن هللتشعن هللالقون هللات ِ
بط هللفي هللإهللضانهلل
ال وثةهللالذينهللت سعهللالكني ةهللإل هللسبادتهت؛هللزاسمةهللأنهتهللثوثةهلل
فيهللااح هللاااح هللفيهللثوثة .هلل
ابع د هللأفراد هللال العر هللالنالراني هلل انت هللإحبالات هلل ورهلل
من هللالنالرانية هللفد ال ها هلل ان هللهللفض هلللالكعك هللالغفران هللالتيهلل
ت االتهاهللالكنائ هللالكاثعليكيةهلللعالهللقران هللابمعجبهاهللتمنحهلل
الكني ةهللال وصهلللوم منينهللالذينهللي فععنهللق ط ًاهللمنهللالمال؛هلل
لينالعا هللق يمة هللصك هللالغفران؛ هللالمذيو َة هللبتعقيع هللأ هللمن هلل بانهلل
الكني ة هلليقيوهت هللمن هللس راتهت هللافجراتهت؛ هللفي هللمقابأ هللماهلل
دفععههللمنهللالمال.هللمماهلل،ةهلل ن يةهلللتهلليقبوهاهللنعاهلل ور هللفكانتهلل
ماهللهللاألخير»هللفيهللنعشهللت ين هللبالنالرانية.هلل
«الم
َ
هللاا،تنبات هللمن هللج ي هللبقراناهلل
أهللاد هلل ور هللإنقاذ هللإيمان
َ
الكتا هللالمق ر هلللكن هللهيهات هللأن هللتنبت هللبذاهلل هللزهللست هللفيهلل
هللفقرانات هلللأل،فاهللهللالمق ،ةهلللتهللتزدههللمنهللال ينهللإال جهللب ْع اً هلل
الهعان
ج
فقالالها هللاا،تطراداتها هلل ير هللالمنطقية هللجعوت هللمن هلل تاب ًاهلل
مهجعهلل ًا هللحت هللسن هللالم منين هللب هللفق هللأسرضت هللسن هللجموت هلل
الكنائ ج هللالم توفة هللم تعيضة هللسن هللبالتزا هللبعخ هللالنالعصهلل
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الطقع،ية هللالتي هللا،تغنت هللبها هللسن هللقرانا هللتوك هللاال،تطراداتهلل
المطعلةهللالتيهلليرىهلل ورهللأنهاهللساجزاهللسنهللتح،ي هللحيااهللإيمانيةهلل
مطمئنة.هلل
تعمقتهللمشكوتهللنعاهلل ورهللمعهللالكتا هللالمق رهللفيهلل
سا هلل 1972هللحين هللب أ هللب هللا،ة هللالفو فة هللفي هللجامعة هلل انزا اهلل
الكاثعليكية هللفق هللدهللر هلل تا هلل«إقكالية هللي عك هللالتاهللي ي»هلل
لوعومةهلليعا يتهلليريميار هللاق هللانته هللهذاهللالناق هللالكبيرهللإل هلل
قالعهلل هللاألناجيأ هللسن هللالعفان هللبتق يت هلل،يرا هللااضحة هللالمعالتهلل
لوم يحهللسوي هللال و هللاأن هلل«يمكنهللالقعلهللدانهللأدن هللهللين:هلل
هللالح ْوت هللبكتابة هللال يرا هللالذاتية هلللي عك هللق هللانته هللإل هلل
إن ()1ج
األب » هللفت انل هللنعا هللسن هللالنتيجة هللالتي هلليمكن هللأن هللي الهلل
إليهاهللجه هللباحثهلل خرهللالهللي منهللبمعتق اتهلليعا يتهللالنالرانيهلل
الذي هللسجز هللإال هللبع هللتكوف هللإل هللإقراهلل هللاجعد هللي عك ِ
هللانتف ًاهلل
ي يراهللمنهلل،يرت .هلل
تعوت هللنعا هلل ور هللمن هللدهللا،ة هللالفو فة هللمنطقية هلل ،الينهلل
اثنين :هللماذا هللتعني هللهذه هللالحقيقة هللبالتح ي ؟ هللا يف هللتعصوتهلل
إليها؟ هللفطرحهما هللسو هللنف هللب العص هللمعتق ات هللالنالرانية هلل
فكانهللالجعا  :هلل«أدهلل تهللأنهللالم يحيةهللق هلل،قطتهللمنهللبينهلل
ي ي هللانتيجةهلللذلكهللقرهللتهللخعضهللتجربةهللالبحثهللسنهللمعن هلل
فيهللسالتهللالهللمعن هللل هللاهيهللالتجربةهللالتيهلليمكنهللالقعل:هللإنهلل
ير ًاهللمنهللالشبا هللالغربيهللق هللخاضهاهللبالعهللاهللأاهللبحخرى»(.)2هلل
()1هلللهذاهللأ،ومتهلل(هللحوةهللالبحثهللسنهللمعن ) هللنعاهلل ور هللهللصهلل(.)12
()2هللهللالمال هللهللال ابمهلل هللصهلل(.)13
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في هللخضت هللهذه هللالتجربة هللألح هللنعا هلل ور هللاانتقأ هللمنهلل
جامعت هللالكاثعليكية هللإل هللجامعة هللقيكا ع هلللي جهللهللر هللفيهاهلل
نمريات هللالمعرفة هللاألخوقية هللسن هللفو،فة هللامفكري هللالغر هلل
الموح ين هللفي هللالقرنين هللالتا،ع هللسشر هللاالعشرين هلل(نيتشةهلل
افراي هللا ايت هللا هللثر هللقعبنهااهلل هللا يرِ هت) هللفه النهلل
الموح انهللمطبقعنهللسو هللأنهللالقيتهللاإلن انيةهللاضعية هللمنهللصنعهلل
البشر هللهللاأنهاهلللتهللتنزلهللمنهللال مان هللاأنهاهلل يرهللثابتة هللبأهللتتب لهلل
بتغير هللالزمان هللاالمكان هللااألحعال هللفما هلليعتبره هللمجتمع هللماهلل
فضيو ًة؛هللق هلليالبحهللهللذيوةهللفيهللمجتمعهلل خرهللأاهللفيهللزمانهلل خر.هلل
فو فة هللقيطانية هللتتنكر هلللو ين هللاق هللتبين هلللكور هللالحق ًاهلل
أنهاهلللتهللت تطعهللتهذينهللحيااهللالنارهللفيهللالماضيهلل هللاالهللإقباكهلل
جعسة هللالت ين هللفيهت هللبأ هللتر تهت هلل ذئا هللهائمة هللفي هلل ابةهلل
األنانيينهللااالنتهازيين هلل« ناهللق هللأقبعناهللثقافتناهللاماضيناهللبكأهلل
ما هللهعهللمادي هللابالتاليهللجردناهللأنف ناهللمنهللإن انيتناهللبمفهعمهاهلل
األا،ع هلل ما هللجردنا هللأنف نا هللمن هللفطرتها هللاسوقتها هللبحقيقةهلل
سويا»(.)1هلل
هللالعمأهللفيهلل
فيهللاإلجازاهللالاليفيةهللاستادهللنعاهلل ورهلل َأهلل،نة
َ
قعاهلل هللالالي هللالبحري؛ هللليعفر هللمالاهلليف هللالجامعية هللالبحرهلل
ج
تا هلل خر هللفتح هلل ور هللحين هلل ان هللي تريح هللمن هلل تن هللالفو فةهلل
ال هللا،ية هلل تا هللاا،ع هللبق هلل هللات اكهللالمحيط هللأمام هللفحمعا هلل
ِ
انهللاضعف هللمعهلل أهللزابعةهلل
البحرهللالعاتيةهللأقعرت هللبضآلةهللاإلن
()1هللهللالمال هللهللال ابمهلل هلل(.)36
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بحرية هللتعقك هللسو هللابتوك هلل،فينتهت هلللق هللحاصره هللالمعتهلل
مراهلل ًا هللاخطف هللس ي ين هللحع َل هللاأجبره هللسو هللالع ال هللسنهلل
اإللحاد هللاال عيهلللوتالالح هللمع هللالفطراهللمنهللج ي هللاالبحثهلل
سنهللالحقيقةهللالتيهللتجعأهلللوحيااهللمعن .هلل
توفةهللاتحموت هللالبحريةهللقادت هللإل هلل
قراناتهللنعاهلل ورهللالم
ج
ج
اإلقراهللهللبحقيقةهللمهمة هللاهيهلل(اجعدهللا ،هللاأن هللتباهللكهللاتعال هلل
قركهلللناهللال وعكهللالمنا،نهللالذيهلل،يحا،بناهللسوي هلليع هللالقيامةهلل
في هللجزائ هللالعادل) هلللكن هللهذه هللالحقيقة هللت اهلل هللحعلها هللثوث جةهلل
أديان هلل(النالراني جة هللالتي هللتر ها هلل هللا،و جفها هللاليهعدية هللا ذلكهلل
اإل،و ) هللفحينهللتكمنهللالحقيقة؟.هلل
لوتعر هللسو هللاإل،و هللقرأ هللنعا هلل ور هللترجمة هللمعانيهلل
القر نهللالكريتهلللوم تشرقهللالمتعالنهللجعهلل هلل،يأ هللفتعصأهلل
الً؛هللفإن هللالهلليمكنهللأنهلل
إل هللأن هلل«حت هلللعهلل انهللهذاهللالكتا هللمنحع هلل
يعج هللتعبير هللسن هللال ين هللأ ر هللم اً ،ا هللبجعهر هللالقضية هللالبِهاهلل
َ
من »(.)1هلل
قرأ هللنعا هلل ور هللترجمة هللأخرى هلللوقر ن هللاهي هللترجمةهلل
الم تشرق هللأهللبري هلل«اهلل ت هللأن هللترجمة هللالقر ن هللال هللت تطيعهلل
مهما هللبوغت هللجعدتها هللنقأ هللهللاح هللال اصة هللالتي هللي تشعرهاهلل
هللتفعقهللالقر نهللفيهللترجمت هللهذههللق هللههرهلل
قاهللئ هللبالعربية؛هللإالهللأن
َ
هللفيهلل أهلل،طرهللمنهلل،طعهللههلل-هللسو هللالكتا هللالمق رهللبعه ي هللهللاقعرت هلل ما هلللعهلل
[الق يت هللاالج ي هللأي هللالتعهللاا هللااإلنجيأ]
ج
( )1هللالمال هللهللال ابمهلل هللصهلل( )17هللاالمنحعلهللهعهللالكتا هللالذيهللالهللتالحهللن بت هلل
إل هللالم لفهللالذيهللين نهللإلي هلل.
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هللنالنهللسينيهلل..هلللق هللهللأيتهلل
أنهللحقيقةهللالعحيهللاإللهيهللق َهللم جوت
َ
هللاحجيت هللالتيهللالهللتقبأهلل
هللاقعت
هللأ،وعب هللالرفيع
فيهللهذاهللالكتا
َ
َ
َ
هللالريقت هللالم هشةهللفيهللا،تباقهللحججهللالقونهللالموح هلل
الرد
َ
ِ
هللهللأيتهللفيهللذلكهلل ِو هللبياناًهللااضح ًاهلل
ااإلجابةهللسنهاهللقبأهلللرحها؛
ج
لإلل هلل إل هللالإلن ان هلل إن ان هللبحيث هللإن هللالعحي هللبعح انيةهلل
اإلل هللالذي هللي ير هللال شية هللااإلجول هللل ؛ هللهع هللنف هللالعحيهلل
( )1ج
المتنزلهللبالع الةهللاالجتماسيةهللااالقتالاديةهللبينهللالبشر» .هلل
هللاتحامو هلل-هلل
لغ جة هللمترجت هللالقر ن هللجعهلل هلل،يأ هللالر يكة
ج
المعهعدهللمنهللالم تشرقينهللسو هللالقر نهلل-هللدستهلل ورهلللوشععهللهلل
بضراهللا هللتعوت هللالعربية هلللفهت هللالقر ن هللبعي ًا هللسن هللتف يراتهلل
،يأ هللاقناسات هللفحمأ هلل -هللفي هللسا هلل 1976هلل -هللسو هللههرههلل
حقيبة هللالترحال هللميمم ًا هللصع هللمالر هللانزل هللبين هللأهوها هلل هلل
ت هللماهلل
فحدهش هللماهللهلل ههللمنهللليبتهتهللالبالغةهلل هللفد«فيهللمالرهللاج ج
أستق هللأن هلل،بن هللانجذا هلل ير هللمن هللالنار هللنحع هللاإل،و هلل
اأسني هللبذلك هللأثر هللالتعحي هللال الص هللسو هللأتباس هلل ..هللفق هلل
َ
هللاأتحمأهلل
لنار
هللا
هللأهللاقن
ها؛
هللا
هللالقاهرا
هللنعاحي
تنقوت هللفي
يرِ
ج
ج
ج
هللاقابوت هلل يراً هللمن هللالم ومين هللمنهلل
في هللساداتهت هللامعايشهت
ج
صالحينهللامنهللدا َنهت؛ هلل انعاهللجميعاً هللمتحثرينهللبتعاليتهلل تابهتهلل
َ
()2
ب هللجةهللأ برهللمماهللقاه ت هللفيهللأيهللمكانهلل خر» .هلل
َ
ير هللمن هلله الن هللالنار هللالطيبين هللتر عا هللفي هللقون هللنعاهلل
ورهللبالمات هللالهللتمح هللفونهللين هللأب ًا هللالشا َ هللالذيهللي هللكهلل
()1هللالمال هللهللال ابمهلل هللصهلل(.)39
()2هللالمال هللهللال ابمهلل هللصهلل(.)39
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فريضةهللهللب هللسوي هللفيالويهللب شعكهللفي هللالشاهللك هللا ذلكهلللنهلل
ورهلللالن هللال انعيةهللالذيهلليوتهنهللحماً ،ا هللاهعهلليح ث هلل
ين هلل
َ
سنهللاإل،و هللاالهلليفاهللق هللقبأهللأنهللي سعهللل هللباله اية هللالق هللهزهلل
أسماق هللتحثر هللص يق هللمن هلل،قع هللالمالحف هللسو هللاألهللض هلل
فقا هلل،راساً هلليوتقط هللاسوماتهللاأل ،هللت توطهللفيهللاجه هللمعهلل
مشاسر هللاإلجول هللااالحترا هلللكومات هللالقر ن هللالتي هللتكتنزهاهلل
صفحات هلل«جالت هللفي هللذهني هللأفكاهلل هلل يرا هللفي هللتوك هللاألقهرهلل
التيهللقضيتهاهللفيهللمالر هللااج تهللنف يهللأفكرهللفيهللضراهللاهللأنهلل
يكعنهلللإلن انهللدينهللما هلللق هلل انهللفيمنهللهللأيتهتهللمنهللالم ومينهلل
نبأ هللفيهللالقال هللا،ماحة هللفيهللالراا هلل[ا ت بعها] هللمنهللتحثيرهلل
اإل،و هللفي هللحياتهت هللذلك هللالتحثير هللالذي هللفاق هللتحثير هللأي هللدينهلل
َ
هللأيت هلل ..هلللق هللاقع هللذلك هللمن هللنف ي هللمعقعاً هلل بيراً هلل ..هللالهذاهلل
ج
لغناه هللبهذههلل
اج ج
ت هللنف ي هللتتطوع هللأ َر هللفح َر هللنحع هللاإل،و ؛ هلل ج
()1
المعانيهللالنبيوة هللاثرائ هللفيهللالتعبيرهللسنهللتوكهللالمحا،ن» .هلل
أما هللالمعقف هللاألق هللتحثير ًا هللفي هللقون هللنعا هلل ور هللفكانهلل
هللؤيت هلللعجعز هللمكت ية هللبجوبابها هللاإل،ومي؛ هللهللأت هللبموب هلل
التنزه هللفمنت هللفقيراً هللالتهلليمنعهاهللاختو هللالجن هللاال ينهللسنهلل
اضع هللص قتها هللفي هللي ه هللفتقبوها هلل ور هللاهع هلل اهللق هللفي هللذهعل هلل
«لق هللجعونيهللهذاهللالمعقفهللأفكرهلل يراًهللفيهللاإل،و هللألن هلل انهلل
الباسثهللالعحي َ هللالذيهللههرهللليهللمنهللصنيعهللتوكهللالمرأا»(.)2هلل
َ
هللهللدهة هللالفن ق هللجانت هللالقش جة هللالتي هللقالمت هلل -هللبأهلل
افي َ
()1هللالمال هللهللال ابمهلل هللصهلل(.)44-43
()2هللالمال هللهللال ابمهلل هللصهلل(.)43

- 184 -

أنقذت هلل -هللههر هللالبعير هللحيث هللاسترضت هلللريق هللسجعز؛ هللسزهلل
سويها هللأن هللترى هللهذا هللالشا هللالممتوئ هللبالحيعية هللسو هللدينهلل
الحيرا هللاالضول هلل هللفك ير ًا هللما هللي تغر هلله الن هللالب طان هللأنهلل
هللاحم هلللهت هللفق هللهللأااهلل
يكعنهلللوعقونهللدين هلل خرهلل ير هللاإل،و
ج
ج
هلل ت هللب التهت هللمن هللجمال هللاإل،و هللاهللاست هللما هللأدهشهلل
القاصي هللاال اني هللفكيف هلللوعقون هللاالم قفين هللأن هللتعش هلل
َ
سيعنهتهللسنهللأنعاهلله؟ هلل
،حلت هللالعجعز :هلللماذا هللال هللتالبح هللم وم ًا؟ هلليقعل:هلل
لرحت هللهذا هللال ال هلل -هللفي هللتوك هللالوحمة هلل -هللسو هللنف ي هلل
«
ج
تهللأنهللا،هللخومهللفيهللقوبيهللسزم ًاهلللونتمانهللإل هللهذاهللال ينهلل
فعج ج
ت هللم ى هللإ نائ هلللقوع هلل أ هللأتباس ؛ هللمن هللب طانهلل
الذي هلللم ج
النارهللإل هللألمعهتهللفكر ًا هللافهماً هللسو هللح هلل،عانهلل..هلللتهلليكنهلل
بن هللفيهللإ،ومي هللإنماهلل
ج
مجردهللالر بةهللااالقتناكهللالعقويهللهعهللال َ
هي هللهللحمة هللا ،هللاه ايت هللالتي هللت اهلل ني هللبها هللفحخرجني هللمنهلل
المومات هللإل هللالنعهلل هللامن هللالشك هللإل هللاليقين هللاا ،هللي تصهلل
برحمت هللمنهلليشان»(.)1هلل
فديهللسددا هلل1977هللأ،ددوتهللنددعاهلل ودرهللفديهللاألزهدرهللالشددريف هلل
اهللحأهللإل هللاألهللدنهللليد جهللهللرهللفيهداهللالعودع هللالشدرسية هللحتد هلل د اهلل
أ ،ددتاذاً ِ
هلليفد د هللإليد د هللأبن ددانهللالم ددومينهلل هلليتعوم ددعنهللمند د هللدي ددنهت هلل
ام د ددازالهلليق د دديتهللفد د ديهللاألهللدنهللمنش د ددغوًهللبالت د ددحليفهللاالترجمد د دةهلل
االت هللي هللن حلهللا،هللأنهلليه يناهللاإياههللإل هلل أهللخير.هلل
()1هللالمال هللهللال ابمهلل هللصهلل(.)47-46
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الدكتور ( عبد الواحد عمر ) جاري ملر
لتهلليكنهللمنهلل بيرهللسجنهللأنهلليتحعلهللال تعهللهللجاهلليهللميورهلل
أ،تاذ هللسوت هللالرياضيات هللإل هللاإل،و هلللكن هللالعجن هلل أهلل
العجن هللأن هللالك يرين هللمن هللأم ال هللمن هللسقون هللاألمت هللمازالعاهلل
يالمعن هللال مع هللسن هللال ين هللالحم هللالذي هللاهللتضاه هللا ،هلللوبشريةهلل
ديناً.هلل
نشح هللجاهللي هللميور هللفي هلل ن ا هللاترسرك هللفي هللم اهللر هلللائفةهلل
الفرن ي كان هللالكاثعليكية هلل هللثت هللدهللر هللالوهعت هللفي هللجامعةهلل
الي عسيين هلل(الجزايت) هللا ا هللبفضأ هللذ ائ هللامعاهب هللمنهلل
المنالرين هللالنشطين هللال اسين هللإل هللالنالرانية هللفي هللالكنائ هلل
االقنعاتهللالتوفزيعنية هللقبأهللأنهلليحالأهللسو هللدهللجةهللال تعهللاههلل
فيهللالرياضياتهللمنهللجامعةهللتعهللنتعهلل.هلل
لت هللي تطع هللسقأ هللميور هللالرياضي هللأن هلليقبأ هللما هلليوقن هللإياههلل
هللالكاثعليك هللفي هلل نائ هت هللفهجرها هللاانتقأ هللإل هلل
الق
المذهنهللالبرت تنتي هللليطع هللبينهلل نائ هللالم توفةهللم اهللت عهلل
،نعات هللاهعهللي حلهللسومانهتهللاق هت هلللكن:هلل
هللهللهللهللهللهللهللق هللأ،معتهلللعهللناديتهللحياًهللهللهللهللهللهللهللهلل
الكنهللالهللحيااهلللمنهللتناديهلل
،حلهت هللذات هللمرا :هللمن هللأبع هللسي ؟هللفقالعا هلل :هلل(ا )،هلل،حلهلل
ثانية :هللفمن هللأم ؟ هللقالعا :هللمريت .هللفاجحهت هللب ال هللتوقائي :هللهأهلل
تقال انهللأنهللا،هللسزهللاجأهللتزا هللمريتهللفحنجباهللسي ؟ هللقالعا:هلل
ال.هللالهللتقأهللهذا هللفا،هلللتهلليتزا هللمريت.هلل
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يحهلل
امريت هللالم َهلل
هلل
هللا ،هلل
هللفحلق هللميور هللصاسقت  :هللهأ هللأنجن جهلل
ج
بغيرهللزاا ؟هلل
َف ِ
غرت هللاألفعاه هللانك ت هللالرؤار هللا الت هللالكوماتهلل
فيهللالحوعقهللحينهلل،حلهللميورهللالق َ هللنالاًهللااح اًهلليتح رهللفي هلل
الم يح هللسن هللألعهيت هللأا هللالت ويث؟ هللفق هللا،ترس هللانتباه هللأنهلل
هللنادهلل ًا هللماهللي ت لعنهللسو هللمعتق اتهتهللبحقعالهلل
العسا هللاالق
الم يح هللإنهت هلليهجران هللما هللفي هللاألناجيأ هللمن هللأ،طر هللقويوةهلل
من عبةهللإل هللالم يح هللأ،طرهلللعهللجمعهللبعضهاهللإل هللبعخهللفونهلل
يتجااز هللفي هلللعل هللسمعدين هللمن هللأسم ا هللمقاالت هللالالحف هلل
الن هلليج هللقاهللئها هللما هلليبرهن هللب هللسو هللأنهللالم يح هلل ان هللي سيهلل
األلعهيةهللأاهللأقنعميةهللاإلل .هلل
،نعاتهللاالشا هللالمشا ن هللجاهللي هللمور هلليال ك هللهللؤارهلل
هللبح،ئوت هللاق هللأهللاد هللا ،هللل هللال ير هللفحقرأه هللالك ير هللمنهلل
الق
تابات هللالم تشرقين هللسن هللاإل،و هللانبي هللﷺ هلل هللاأاصوت هلل
قرانات هللإل هللاتفاق هللالكتا هللالغربيين هللسو هللهللفخ هللنبعا هللالنبيهلل
ﷺ هللمع هللتحيرهت هللات الفهت هللفي هللتبريره هللفالبعخ هللمنهتهلل
يتهمعن هللبالجنعن هللاالبعخهللاآلخرهللبالكذ هللاهما هللتهمتان هلل
بأ هللفريتان هللمتناقضتان هللفإما هللأن هللذ ي هلليكذ هللسو هللالنارهلل
في سهت هللبادسان هللالنبعا هللاإما هللأن هللمجنعن هللال هلليعي هللما هلليفعأهلل
اماهلليقعلهلل﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﴾ (الذاهلليات:هلل-52
.)53هلل
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لكن هلل و هللالفريتين هللتكذب هلل،يرا هللالنبي هللﷺ هلل هللاق هللالوعهلل
سويها هللجاهللي هللميور هللفي هلل تا هللالم تشرق هللاليهعدي هللالفرن يهلل
م ك يتهللهللادن عنهلل هللاهلل تهللماهللفيهللالكتا هللمنهللتحامأهللسو هلل
ق ص هللالنبي هللﷺ هللفإن هللفتح هللأمام هللأبعاب ًا هلللطالما هللبقيتهلل
هللابن هللالنبيهللﷺ هللمات هللااافمهللذلكهلل
معص ا
هللمنهاهللأنهللإبراهيت َ
َ
ع هللالشم هللفقال هللالالحابة :هلل« فت هللالشم هلللمعتهلل
إبراهيت هللفقال هللهلل،عل هللا ،هللﷺ :هلل«إن هللالشم هللاالقمر هللالهلل
ينك فان هلللمعت هللأح هللاال هلللحيات »( )1هللفماهللجعاب هلللهتهللبقعلهلل
ذا هللاال هللمجنعن هللفوع هلل ان هللااح اً هللمنهما هلللال ق هللقعلهت هلل
الماهللأنكرههللسويهت هللالزستهللأنهللفيهللهذاهللالح رهللالكبيرهللإثباتهلل
نبعت هللاهلل،الت .هلل
في هللسا هلل 1977هللقرهلل هللال تعهلل هللجاهللي هللقرانا هللالقر نهلل
اتمحيصهللماهلليتعقعهللأنهلليكعنهللفي هللمنهللحمهللابالأ هللقرأههللفيهلل
ثوثةهللأيا ؛هللفوتهلليموكهللإالهللأنهللقالهلللنف :هلل«هذاهللماهلل نتهللأقعلهلل
ب هللاأستق ههللمنذهللخم هللسشراهلل،نة»(.)2هللهلل
لق هلل ان هلليتعقع هللأن هللالقر ن هلل تا هلليتح ر هللسن هللمحم هلل
اأحا،ي هللاسائوت هللابيئت هلل ما هللهع هللالحال هللفي هلل تن هللأهأهلل
الكتا ؛هللفإذاهللبعيني هللتت ابمهللإل هللماهلللتهللينتمره هلللكتهللأدهش هلل

()1هللأخرج هللالب اهلليهللاهلل( )1043هللام وتهللاهلل(.)915
()2هلل ال و هللالحقيقيهللبينهللالم ومينهللاالم يحيينهلل(ن ااهللأقيمتهللهللفيهللديربانهللفيهلل
جنع هللأفريقياهللسا هلل ) 1984هللأحم هللدي اتهللاجاهلليهللميور هللترجمة:هللمحم هلل
م تاهلل هلللبعةهللداهللهللالم تاهللهللهلل هللصهلل(.)145
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أنهللالقر نهللذ رهللا،تهللالنبيهللﷺ هللخم هللمرات هللفقط؛هللفيهللحينهلل
أن هللذ ر هللا،ت هللنبي هللا ،هللسي هللسوي هللال و هللخم ًا هللاسشرينهلل
مرا هللاذ رهللمع ،هللسوي هللال و هللماهلليربعهللسو هللالمائةهللمرا.هلل
دهش هللجاهللي هلللما هللاج هللفي هلل،عهلل هللالقر ن هلل،عهللا هللبا،تهلل
مريت هللافيهللالمقابأهلللتهلليج هللفي هلل،عهللاهللخ يج َة هللأاهللسائشةهللأاهلل
فالمة هلللق هللافتق هللفيهللالقر نهلل أهللماهلليتعومهللبححا،ي هللالنبيهلل
ﷺهللالش الية هللفوهللتمهرهللفيهلل ياتهللالقر نهللنشعاهللانتالاهللههللفيهلل
زااهللب هلل هللاالهللذلةهللانك اهللههللفيهللأجح هللاالهلليذ رهللالقر نهللحرف ًاهلل
ااح ًا هللسن هللاألحزان هللالتي هللتعالت هللسو هللالنبي هللﷺ هللفي هللسا هلل
الحزنهلل هللألن هلل تا هللا،؛هللالهلل تا هللمحم هللﷺ.هلل
تعقع هللجاهللي هللمور هللأن هلل،يقرأ هللفي هللالقر ن هللمعاهلل هللق يمةهلل
تبها هللهللجأ هللسال هللفي هللالالحران هللقبأ هللألف هللاأهللبعمائة هلل،نة؛هلل
فإذاهللب هلليج ههلل تاب ًا هللالهلليح ههللالزمانهللاالهللالمكان هلل تا هلل،بمهلل
العوتهللالح يثهللإل هللإقراهللهللدقيمهللاجويأهللالم ائأهللالتيهللتعصأهلل
إليهاهللالعوتهللح ي اً هللفانحن هللإجوالًهللاإ باهللاًهلللحقائق .هلل
قبأهللمائتيهلل،نةهللا تشفهللالعالتهللالهعلن يهللأنطعنيهللليعنهللهعيك
هلليكعنهلل%80هللمنهللماداهللال ويةهللالحيةهلل
""Leeuwenhoekهللأنهللالمان ِ
فيهللالكائنات هللاهعهللماهلل،بق هللإلي هللالقر نهللبقعل :هلل﴿ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﴾ (األنبيان:هلل.)30هلل
امق مة هللاآليةهللال ابقة هلل﴿ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﴾هللإضافةهللإل هللقعل هللتعال :هلل﴿ ﯡ
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ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﴾ هلل،بقتاهلل
إل هللتقرير هللنمرية هللسومية هللمهمة هللحعل هللب اية هللال وم هللانشحاهلل
الكعن هللاهي هللنمرية هللاالنفجاهلل هللالكبير هلل( )Big Bangهللالتيهلل
تحعزهللسو هللقالنهللال بمهللسن هللالعومانهللاليع هللاق هللنالهللسويهاهلل
مكتشفعهاهللجائزاهللنعبأهلللوفيزيان.هلل
هللاق هللح رهللالشينهللنف هللسا هلل 2011هللحينهللنالهللجائزاهلل
نعبأهلللوفيزيانهلل أهللمنهلل،علهللباهلللهللمعتر هللا د هللهللاي هللابراينهلل
قمي ت هللاذلك هللال تشافهت هللهاهرا هللت اهللك هللات اك هللالكعن هلل
هللاأهأهللنعبأهللإل هللذ رهاهلل
هللنعبأ
َ
اهيهللحقيقةهللسوميةهلل،بمهللالقر جن َ
﴿ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﴾هلل(الذاهلليات:هلل )47هللفمنهللالذيهلل
أنطمهللمحم ًا هللﷺ هللبهاهللقبأهللتوكهللالقران.هللإنهللمنهللأاح هللهذاهلل
الكتا هلل ان هللمعجعداً هلليع هللخوقت هللال مااات هللااألهللض هللإن هلل
ا،هللاألالهللااآلخر.هلل
اتح رهللالقر نهللأيض ًا هللسنهللألعاهللهللالجنينهلل﴿ ﮔ ﮕ
ﮖﮗﮘﮙﮚ ﮛ ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ

ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

ﮰ ﮱ ﴾ (الحج:هلل )5هلل يةهللا،تعقفتهللزميأهللال تعهللهلل
ميورهللفيهللجامعةهللتعهللنتع هللالبرف عهللهلل يث هلللهللمعهللهللأ،تا َذ هللسوتهلل
لف هللالكتا هللالشهير هلل( The Developing
األجنة هللام َ هلل
)Humanهلل ألعاهللهللخومهللاإلن ان هللالذيهلليعتبرهللمرجعاً هللمعتم ًاهلل
فيهلل وياتهللالطنهللالعالميةهلل هللفقال:هلل«يتضحهللليهللأنهللهذههللاألدلةهلل
حتم ًا هللجانتهلللمحم هللمنهللسن هللا ،هللألنهلل أهللهذههللالمعوعماتهلل
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لتهللتكشفهللإالهللح ي اً هللابع هللقرانهللس ا هللاهذاهللي بت هللليهللأنهلل
()1
محم اًهللهلل،علهللا »،هلل﴿ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﴾ (،بح:هلل.)6هلل
هللهلل اضع هللالقر ن هللبالمت هللفي هلل تن هللالبرف عهلل هلل يث هللمعهلل هلل
فحضا هللفيهلللبعاتهاهللالوحقةهللماهللتعوم هللمنهللالقر نهللحعلهللسوتهلل
األجنة هلللكنهللال نياهللقامتهللالتهللتقع هللحين هللأص هللهلل يثهللمعهللهلل
ريري هللفحقاهللهللفي هللإل هلل،بمهللالقر نهلل
تاب هللسنهللسوتهللاألجنةهللال
ِ
فيهللتقريرهللحقائمهللتطعهللهللالجنين.هلل
أجرى هللال تعهلل هللجاهللي هللميور هلللقان هللتوفزيعنياً هللمع هللزميو هلل
هللالحضعهلل هللقيئاً هللمنهلل
البرف عهلل هلل يث هللمعهلل هللأ،مع هللفي هللاألخير
َ
ج
سوع هللالقر ن هللاقال :هلل«صفة هللالعوقة هللج ي هللبالن بة هلللي» هلل
ااضع هللأمامهت هللصعهللا هللالعوقتين هلل(الجنينية هللاالحيعانية) هلل
ليبرهنهللسو هللدقةهللالعصفهللالقر نيهللاالتشاب ِ هللالكبيرهللبينهما.هلل
سب ًا هللحاالهللالالحفيعنهللإيجادهللتبريرهلللهذاهللال بمهللالعوميهلل
القر ني هللفافترض هللااح هللمنهت هللأن هللالعر هللقامعا هللبتشريحهلل
الجنين هلللعحشيتهت هللفتعصوعا هللإل هللهذا هللالعصف هللال قيم هلل
فحجاب هللالبرف عهلل هلل يثهللمعهلل:هلللعهللفعأهللالعر هللذلك؛ هللفإنهتهلللنهلل
يرااهللقيئ ًا هللألنهللالعوقةهللالهللترىهللإالهللبالميكر،كع هللاأضا هلل
،اخر ًا :هلليمكنك هللأن هللتقعل هللبحن هللأح هللالعر هلل ان هللل ي هلل
مكر،كع هللدقيمهللهللأىهللفي هللالعوقة هللفحسوتهللبذلكهللمحم ًاهللدانهلل
( )1هللإن هللالحم هللهيئة هللاإلسجاز هللالعومي هلللوقر ن هللاال نة هللبرابطة هللالعالت هللاإل،وميهلل
(صهلل 49هلل 52-51هلل 81هلل.)120-116
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يره هلللي جأهلللنف هللهذاهللال بمهللالفري هللثتهلل رهللهذاهللالعربيهلل
مكر،كعب هللحت هللالهلليتعصأهلل يرههللإل هللماهللتعصأهللإلي .هللإنهللهذاهلل
منهللال افةهللبمكان.هلل
هللالالحافيعنهللب ًا هللمنهلل ،ال هللسنهللمال هللهللمحم هلل
فوتهلليج
ج
[ﷺ ] هللبهذه هللالمعوعمات هللال قيقة هللسن هللالجنين هللفحجا هلل يثهلل
معهلل:هلل«لتهلليكنهللهذاهللممكن ًاهللإالهللبعحيهللمنهللا.»،هلل
نهللدسعت هللاآلخرينهللسو هللمرهلل
جهلل
هللأَدهشهللجاهلليهللميورهللفيهللالقر
العالعهلل هللاال هعهلل هللإل هللالنمر هللفي هلل يات هللا ،هللالمب عثة هللفيهلل
الكعن هللاهع هللمعقن هللااثم هللبنتيجة هللتجعالهت هللفيها هلل﴿ﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ

ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ﴾ (فالوت:هلل )53هللفالقر نهلليتح ىهلل
أس انه هللفي هللإثبات هللدسعاهت هللبشرية هلل يات هللايفتح هلللهت هللالبا هلل
سو هللمالراسي هلللوت بتهللااالختباهلل هللايمنحهتهللالفرصةهلللنقض هللإنهلل
ا،تطاسعاهلل﴿ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ﴾ (الن ان:هلل.)82هلل
الكتهللا هللالغربيينهللسو هللأنهللالقر نهللالهلل
اتفاق هلل جهلل
أذهأ هللجاهللي هلل ج هلل
يمكنهللأنهلليكتب هللالنبيهللﷺ هللمنهللسن هللنف هللاذلكهللألن هلل تا هلل
مذهأ هللبمعاهللف هللامعضعسات هللاهع هللما هللق هلليضطرهت هلللوقعلهلل
بحن هللاحي هللا ،هللاأي ر هللمن هللزست هللبعضهت هللأن هلللجنة هللمجهعلةهلل
،اس ت هللالنبي هللﷺ هللفي هللإس اده هللأا هللقعل هلل يرهت :هللأسانت هلل
الشيالينهللسو هللتحليف .هلل
الكت هللسجن هللال تعهلل هللجاهللي هللمن هللهذا هللالقعل هللاألخيرهلل
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الذيهلليعتبرههللنعساً هللمنهللالهرا هللاالعجزهللسنهللالمعاجهة هللفوئنهلل
ان هللهذاهللالقر نهللمنهللاحيهللالشيطانهلل ماهلليزسمعن هللفماهللبالهلل
الشيطانهلليمألهلل تاب هللفيهللذ هللالشيالينهللاالتحذيرهللمنهللأحابيوهتهلل
اخطعاتهت هللايحمرهللبع ااتهتهلل﴿ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﴾ هلل(فالر :هلل )6هللاما هللبالهلل
هذاهللالمزسع هلليحمرهللقاهللئ هللباال،تعاذاهللبا،هللمنهللالشيطانهللالرجيتهلل
فيهللا،تفتااهلل أهللقراناهللآليات هلل﴿ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﴾ (النحأ:هلل.)98هلل
هلل ت هللأن هللالمع،عسة هللالكاثعليكية هللالج ي ا هلللت هللتج هللماهلل
تق م هلللقرائها هللمن هللتف ير هللمقبعل هلللراائع هللهذا هللالقر ن؛ هللفإنهاهلل
موت هللمن هللترداد هللترهات هللالم تشرقين هللسن هللمالادهلل هللالقر ن هلل
اصاهللحتهت هللبحن  :هلل«سبر هللالقران هللالماضية هلل جق ِ مت هللنمرياتهلل
يرا هللسن هللأصأ هللالقر ن هلل ...هللااليع هللال هلليعج هللإن ان هللساقأهلل
يقبأهللبحيهللمنها» هلللق هللنطقعاهللبالحقيقةهللأخيراً هللهلل
أ،وت هللال تعهلل هللجاهللي هللميور هللفي هللسا هلل 1978هللات م هلل
بعب هللالعاح هللسمر هللاترك هللسمو هللفي هللأق ا هللالرياضيات هلل
ليتفرغهلللوعمأهللال سعيهللفيهلل ن ا هللا تنهلل تاب هللالماتعهلل«القر نهلل
المذهأ» هللليضيفهللمنهللخول هللإل هللالمكتبةهللاإل،وميةهللجه ًاهلل
متميزاً هللن حلهللا،هللأنهلليتقبأهللمن .هلل
* * *هلل
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كارمن سركيسيان
اهللمن هلل،ر ي يان هللفتاا هللأهللمنية هللنالرانية هللال ت هللسا هلل
 1965هللفيهللالكعيت هلل -هللحيثهلليعمأهللاال اها هلل -هللافيهاهللنشحتهلل
اترسرست هلللتعمأهللبع هللذلكهلل،كرتيراهللفيهللقر ةهلل«الكعيتهلل
لومشاهلليعهللالهن ،ية».هلل
تعرفت هلل اهللمن هللفي هللسموها هللسو هللقا هللم وت هللمقيت هللفيهلل
الكعيتهلليعمأهللفيهللالشر ةهللنف ها هللخطبهاهللفقبوتهللالزاا هللمن هلل
خفية هللسن هللأهوها هللالذين هلللت هلليكعنعا هللليقبوعا هللبزاا هللابنتهت هللمنهلل
م وت.هلل
سرضهللسويهاهللالقاضيهلل -هللالذيهللسق هللقرانهماهلل -هللال خعلهلل
في هللاإل،و هللفقبوت هللاأسونت هللالشهادتين هللبين هللي ي ؛ هللالهلل
لقناستها هللباإل،و هللبأ هلللما هللهللأت هللفي هللذلك هللمن هللإهللضانهلل
لعري هاهللالذيهلللتهلليفت هللأنهللإ،و هللسرا ،هلل-هللالذيهللت سي هلل-هللالهلل
يع ا هللأن هلليكعن هللمجاموة هللاجتماسية هللأا هللجعلة هللسالفية هللتري هلل
سرا ،هللمنهاهلل نهللقوب هللاالمزي هللمنهللمحبت .هلل
ا تشف هللأهأ هلل اهللمن هللزااجها هللمن هللم وت هللفج ُّ اا هللفيهلل
إقناكهللزاجهاهللبتطويقها هللااس اههللبالتنازلهللسنهللم خرهاهللا افةهلل
حقعقها هلللكن هللالزا هللالمحن هلللزاجت هلللت هلليكن هللأقأ هللمنهاهلل
ا،تم ا ًا هللب يمعمةهللالزاا هللاالمحافمةهللسو هللبيتهماهللال عي هلل
الذيهللالهللينغال هللإالهللاختو هللدينهما.هلل
اختوطت هلل اهللمن هللبعائوة هللزاجها هللاتعرفت هللمن هللخولهتهلل
سو هللالك ير هللمن هللأسرا هللاقيت هللمجتمعاتنا هللالشرقية هللالتي هللتنبعهلل
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من هللاإل،و هللفتعرفت هللسو هللالحجا هللااحترا هللالعال ينهلل
اتعقير هللالكبير هللاق هلل هللانتباهها هللقغف هللالم ومين هللبالالواهلل
احرصهت هللسو هللالفالأ هللبين هللالجن ين هللا يرها هللمن هللتقالي هلل
مجتمعناهللاإل،ومي.هلل
قرأتهلل اهللمنهللفيهللسيعنهللأخعاتهللزاجهاهللاأم هللحرصهتهلل
سو هللأنهللتالبحهللم ومة هللإذهلل انعاهلليفتعوعنهللالمناقشاتهللأمامهاهلل
حعلهللاإل،و هللاالم يحهللاأم هللالعذهللانهللالبتعل؛هللالتهللي خرااهلل
جه ًا هللبعصاتها هللبالقرانا هللسن هللاإل،و هللاسما هلليق م هلللوبشريةهلل
منهللإصواهللانعهلل؛هللم تشه ينهللبحقعالهللالعقونهللمنهللالشرقيينهلل
االغربيين هللاهت هلليق معن هللقهاداتهت هللالمنالفة هللسن هللاإل،و هلل
ا تاب هللانبي ( )1هللفالشاسر هللالفرن ي هللالشهير هللالماهللتين هلليقعل:هلل
هللالتيهللاضعتهلل
«إنهللمحم اً هللهعهللأسمتهللهللجأهللبجميعهللالمقايي
ج
لعزن هللالعممة هللاإلن انية؛ هللفإذا هلل ان هللمقيار هللالعممة هللاإلن انيةهلل
هع هللإصوا هللقعن هللمت هعهلل هللفمن هللالذي هلليطاال هللمحم ًا هللفيهلل
هذاهللالمضماهلل؟هلل
اإذاهلل انهللمقيارهللالعممةهللهعهللتعحي هللاإلن انيةهللالمفككةهلل
األاصال؛هللفإنهللمحم ًاهللأج جهللهللالنارهللبهذههللالعممة؛هللألن هللجمعهلل
قمأهللالعر هللبع هللتفككهللقامأ.هلل
اإذا هلل ان هللمقيار هللالعممة هللهع هللإقامة هللحكت هللال مان هللفيهلل
األهللض؛ هللفمن هللذا هللالذي هلليناف هللمحم اً هللالذي هللمحا هللمماهرهلل
هللاقعانين هللفيهللسالتهللالعثنية؟».هلل
العثنية هللاثبتهللسباداهللا،
َ
()1هللالكعيتهللاقالةهللإ،ومي هلل اهللمنهلل،ر ي يان هللصهلل( 64هلل.)122هلل
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ا ذلكهلل،معتهلل اهللمنهللمنهللأهأهللزاجهاهللقهاداهللاألدينهلل
برناهللد هللقع هللاهع هلليقعل :هلل«لق هللدهلل،ت هلل،يرا هللمحم هللفعج ت هلل
بعي ًا هللسنهللم اصمةهللالم يح هللايمكنهللبحمهللأنهللنعتبرهللمحم ًاهلل
(منقذهللاإلن انية) هللاأستق هللأنهللهللجوً هللم و هلللعهللحكتهللالعالت هلل-هلل
هللاخ جوق هلل-هلللجونهلللوعالتهللال و هللاال عادا».هلل
بإي اهلله ج
ا،معت هللمنهت هللأيضاً هللقهادا هلليعهان هلل جهللعت هللأدين هللألمانياهلل
الشهير هللفي هللديعان هللالشعري هلل(ال يعان هللالشرقي) هللإذ هللقال :هلل«إذاهلل
انهللاإل،و هللمعناههللأنهللن وتهللأمرناهلل ،هللفعو هللاإل،و هللنعيشهلل
أهأ هللأاهللابا هللبجميعهلل
انمعت هللجميعًهللا» هللاقع َل  :هلل«إننا هلل -هلل َ
مفاهيمنا هلل -هلللتهللنالأهللبع هللإل هللماهللاصأهللإلي هللمحم هلل[]هلل هلل
تهللفيهللالتاهلليظهللسنهلل
ا،ع هللالهلليتق هللسوي هللأح …هللهللالق هللبح ج هلل
م أهللأسو هلللإلن انيةهلل هللفعج جهللت هللفيهللالنبيهللمحم هلل…هللاهكذاهلل
اجنهللأنهلليمهرهللالحمهللايعوع هلل ماهللنجحهللمحم هلل[]هللالذيهلل
أخضعهللالعالتهلل وهلل هللبكومةهللالتعحي ».هلل
اأماهللزا هلل اهللمنهللفوتهلليشحهللالح يثهللمعهاهللسنهللاإل،و هلل
 هللتنفيذ ًا هلللعس ههلللهاهللبع هللالت خأهللفيهللخالعصيتهاهللال ينية هلل-هلللكن هلللجحهللإل هللال سعاهلل يرهللالمباقرا؛هللحينهلل انهلليحرصهللسو هلل
اال،تماك هلل -هللحال هللاجتماسهما هلل -هللإل هللبرامج هللإذاستي هللالقر نهلل
الكريت هللمن هللالكعيت هللاإذاسة هللن ان هللاإل،و هللمن هللمكةهلل
المكرمة.هلل
اذات هللمرا هللأصرت هلل اهللمن هللسو هللمحااهللا هللزاجها هللحعلهلل
ألعهية هللالم يح هللاا،ت لت هللسو هللذلك هللبميوده هللمن هللسذهللان هلل
فحخبرها هللبحن هلل،يتحعل هللإل هللالنالرانية هللإذا هللأثبتت هللل هللصحةهلل
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معتق هاهلل هللحيثهللزسمتهلل اهللمنهللأنهللالم يحهلل ائنهللخوق هللا،هلل
من هلل ير هللأ هللاأن هللأيض ًا هللابن هللا ،هللفجوهلل هلللها هللتناقخ هللقعلهاهلل
بحلعهيةهللالم يحهللمعهللاسترافهاهللبحن هللم وعق هللا ذلكهللفإنهللمنهلل
التناقخهللأنهللتقعل:هللإنهللالم يحهللهعهللابنهللا،هللاأن هللأيضاًهلللي هللل هلل
أ .هلل
بين هلللها هللزاجها هللأن هللال هللمزية هللتقتضي هللاأللعهية هللمن هللجهةهلل
االدا هللالم يح هللالعذهللااية هللفآد هللأسجن هللمن هللاالدا هللاأ ر هلل
حيثهللال هللمنهلل يرهللأ هللاالهللأ هللالتهللي ر هللمنهللبينهلللمثهلل
الن انهلل ماهللاقعهلللعي هللسوي هللال و هللا يرههللمنهللبنيهللالبشر:هلل
﴿ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖ ﴾هلل( لهللسمران:هلل)59هلل(.)1هلل
في هللسا هلل 1978هللاستنقت هلل اهللمن هللاإل،و هللااهللت تهلل
الحجا هللاإل،ومي هللبع هلل،نتين هللمن هللاإلبحاهلل هللفي هللبطعنهلل
الكتن هللاق هللهلل،ظ هللاإل،و َ هللفي هللص هللها هللما هللألقاه هللا ،هللفيهلل
ف ادها هللمن هللقغف هللبالقرانا هللاالمطالعة هللالتي هللمكنتها هللمنهلل
ا تشا هلل نعز هللالقر ن هللالكريت هللاق هلللفت هللنمرها هللفي هللأمعهللهلل
يرا هللمنهاهللدسعت هللالعاضحةهلللوتعحي هللاتعافق هللفيهللذلكهللمعهلل
نقعلهللالتعهللااهللااإلنجيأهللسنهللاألنبيانهللسويهتهللال و هللفكماهللأنهلل
القر نهللصريحهللفيهللقعل :هلل﴿ ﭚ ﭛ ﭜ ﴾هلل(الالافات :هلل )4هلل
فكذلكهللالتعهللااهلل -هللهلل تهللتحريفهاهلل -هللصرحتهللبم و  :هلل«ا،معهلل
يا هللإ،رائيأ هللالر هللإلهنا هللهلل هللااح » هللا ذلك هلليقعل هلل،فرهلل
()1هللالمال هللهللال ابم هللصهلل(.)53-52
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الموعك هللاألال :هلل«ليعوت هلل أ هللقعع هللاألهللض هللأن هللالر هللهعهلل
خر»هلل(الموعكهلل()1هلل.)60/8هلل
ا ،هللالي هلل َهلل
اتعحي هللا،هللهعهللماهللنطمهللب هللالم يحهللسوي هللال و هللحينهللدساهلل
ا ،هللقائوً هلل -هللبح ن هللإنجيأ هلليعحنا هلل :-هلل«الحياا هللاألب ية :هللأنهلل
يعرفعك هللأنت هللاإلل هللالحقيقي هللاح ك هللاي عك هللالم يح هللالذيهلل
أهلل،وت »هلل(يعحناهلل )3/17هللاهكذاهللفاإل،و هلل -ماهللهللأت هلل اهللمن-هلل
هعهللال ينهللالحمهللالذيهللجانهللب هللاألنبيانهللقبأهللمحم هللهلل(.)1هلل
ازادهلليقينهلل اهللمنهللفيهللاإل،و هللماهللهللأت هللإبانهلل زاهللالكعيتهلل
الغاقتهللمنهللتراحتهللبينهللأهوها هللالنهللتن هلل اهللمن هلل-هللماهللساقتهلل
زاجها هللاهع هللي اي هللفي هللبيتهما هللمعه َهللفين هلل ربيين هللالتجآ هللإلي هلل
 هلل َهرب ًا هللمن هللهوت هللابطش هللالغازين هللف بحهما هللفي هللبيت هللهلل ت هللأنهماهلل
يرهللم ومين هللاهعهللماهلليع هللفيهللتوكهللاألحعالهللجريم ًةهللتبيحهللدم هلل
ج
اق هللفر َقتهلل اهللمنهللمنهللذلك هللفطوبتهللمنهللزاجهاهللإبعادهماهللسنهلل
َ
البيت هللفحجابهاهللبحنهللخذال َنهماهللات ويمهماهلللع اهماهلللي هللمنهلل
قيتهللاإل،و هللاقيم هللفتب دهللخعفهاهللبماهللتوبهلل ها هللمن هللزهع هللبقيتهلل
دينهاهللااستزازهللبشهامةهللزاجها(.)2هلل
ناقشت هلل اهللمن هللفي هلل تابها هلل«الكعيت هللاقالة هللإ،ومي»هلل
س داً هللمنهللاألفكاهللهللالمهمة هللأالهاهللتناقخهللاإللحادهللمعهللالفطراهلل
االعقأ هللاا،تشه تهلللذلكهللبماهللانتهتهللإلي هللدهللا،ةهللال تعهللهلل
األلمانيهللدين رتهللالذيهللحوأهلل هللانهلل 290هللق اليةهللسوميةهللأاهلل
فو فية هللاتبينهللل هللأنهلل 242هللمنهتهللمال قعنهللبعجعدهللا،؛هللبينماهلل
()1هللالمال هللهللال ابم هللصهلل(.)64-60
()2هللالمال هللهللال ابم هللصهلل(.)25
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يتحهللجح هلل 28هللمنهت هللبين هللالعقائ هللالم توفة هللاأما هللالذين هلللتهلل
يفكرااهللبالمعضعكهللفوهلليتجاازانهللالدهلل20هللق الًهللا(.)1هلل
انقوت هلل اهللمن هلل -هللفي هلل تابها هلل -هللقه ِ
ادات هللالع ي ِ هللمنهلل
العومانهللالطبيعيينهللاالفو،فةهللالذينهللهللفضعاهللجناحيهللاإللحادهلل
(الال فة هللاالتطعهلل) هللاق هللتميزت هللهذه هللالنقعل هللببراسةهلل
االقتبارهللاهللاسةهللالتعويم هللحيثهللأتبعتهلل أهللااح هللمنهاهللبآيةهلل
،بم هللالقر ن هللفيها هللإل هللتقرير هللما هللتعصأ هللإلي هللسباقرا هللالفو فةهلل
االطبيعة.هلل
فوئن هللص ق هللال تعهلل هلل وعد هلل هللهاثااي هللفي هللقعل  :هلل«لق هلل
تهللأنهللاإليمانهللبا،هللهعهللالموذهللالعحي هللالذيهللتطمئنهللإلي هلل
اج ج
الراا» ؛ هللفإن هللالقر ن هللالكريت هللق هلل،بق هللإل هللذلك هللبقعل :هلل
﴿ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﴾هلل(الذاهلليات:هلل.)50هلل
اأماهللقعل هللتعال :هلل﴿ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﴾ هلل(الحج :هلل )46هللففي هللتقريرهلل
،ابم هلللما هللتعصأ هللإلي هللالفيو ع هللالشهير هللجان هللجاك هللهللا،عهلل
حين هللقال :هلل«يجن هللأن هللنعتر هللبال الم هللالق ير هللالحكيت هللاماهلل
أ ب هللالنمريةهللالتيهللتقعل:هللالنما هللالعجينهلللوكعنهللجانهللنتيجةهلل
الال فة» هللاق هللص ق هللفراس جة هللالكعن هللاتنا،ق هللي الن هللسو هلل
إحكا هللال المهللاسميتهللصنع هللاحكمت (.)2هلل
اأماهللالنالرانيةهلل -هللدينهلل اهللمنهللالق يتهلل -هللفكانهلللهاهللالحظهلل
()1هللالمال هللهللال ابم هللصهلل(.)49-48
()2هللالمال هللهللال ابم هللصهلل(.)45
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هللالمقا هلل
األ بر هللمن هللنق هلل اهللمن هللادهللا،تها هللالي هلليت ع َ
لتفاليأ هللالوفتات هللالرائعة هللالتي هللنبهت هللسويها هلل اهللمن هللفي هللنق هلل
الكتا هللالمق ر هللاإبراز هللتناقضات هللاضياك هللأصعل هلللكنيهلل
أ تفيهللبإبرازهللفكراهللمهمةهللقغوتهللصفحاتهللمنهلل تابها هللاهيهلل
استقاد هللمعاصري هللالم يح هللأن هللسوي هللال و هللنبي هللاهلل،علهلل
فح ن هللاهع هللنتيجة هللحتمية هلل،اقتها هللإليها هللمجمعسة هللمنهلل
النالعص هللاإلنجيوية هللفالمرأا هللال امرية هللهللأت هللمعجزات هلل
الباهرا هللفقالتهللل :هلل«ياهلل،ي هللأهللىهللأنكهللنبي»هلل(يعحناهلل )19/4هلل
هللح َمعه هللمن هلل ي هللاليهعد هللالذينهلل
ام ِهلل
جهلل
حُّهللبع هللالم يح هللالم منعن هللب َ
انعا هلليعتق ان هللنبعت هلليقعل هللإنجيأ هللمت  :هلل«خافعا هللمنهلل
الجمعك هللألن هلل ان هللسن هت هللم أ هللنبي» هلل(متهلل هلل )45/21هللالماهلل
ألعتهللخم ةهلل ال هللإن انهللمنهللخم ةهللأهلل فةهللقالهللالنار:هلل«إنهلل
هذاهللهعهللبالحقيقةهللالنبيهللاآلتيهللإل هللالعالت»هلل(يعحناهلل)14/6هلل( )1هلل
اهكذاهللا،تبانهلللكاهللمنهللأنهللالم يحهللسب هلل،هللاهلل،عل؛هللبشهاداهلل
اإلنجيأهللاالقر ن.هلل
ن حلهللا،هللأنهللي بتهاهللسو هللاإليمان هللاأنهلليح نهللخاتمتها هلل
إن هللاليهللذلكهللاالقادهللهللسوي .هلل

()1هللالمال هللهللال ابم هللصهلل(.)81-79
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(حذيفة عبد الرحيم) واين بنيت
ااين هللبنيت هللهللجأ هللأمريكي هللأ،عد هللسال هللفي هللأمريكا هللفيهلل
أاا،طهللالقرنهللالعشرينهلل( )1956هللأيهللفيهللالفتراهللالتيهللا،تعرهلل
فيهاهللتطبيمهللأنممةهللالفالأهللالعنالريهللبينهللال عدهللاالبِهلليخهللفيهلل
أمريكا هللفكان هللال هللي مح هلل– هللبمعجن هللالقانعن هلل -هلللو عدهلل
ِ
هللمطاسمهت هللاحاناتهت هلل
ب خعل هلل نائ هللالبيخ هللاأحيان ًا
ايجوزمعنهللبالجوعرهللفيهللم خراهللحافوتهللالنقأهللالعا ؛هللحت هلل
يخ هللأصحا َ هللالعيعن هللالزهللقان هللاالح هلل
ال هللي ذاا هللبمر هت هللالبِهلل َ
الرهيف.هلل
ال هللااينهللفيهللأ،راهلل اثعليكيةهللمت ينة هللاسمأهللخادم ًا هللفيهلل
الكني ة هللااألمأ هلليرااده هللفي هللأن هلليالبح هللق ًا هللي سع هللاآلخرينهلل
إل هللدين هللامعتق ه هلللكن هللس ل هلل -هللفي هللقباب هلل -هللسن هللهذههلل
الر بة هللالقترا هللالكني ة هللفي هللالق هللأن هلليعيش هللأسزب ًا هلللعالهلل
حيات هللاهع هللأمر هللا،تالعب هللااين هلللما هللفي هللمن هللم الفة هلللن انهلل
الغريزاهللالذيهللأادس هللا،هللفيهللالبشر هللفضوًهللسنهللالميأهللالفطريهلل
لتكعينهللاأل،را هللااألن هللبحلفالها.هلل
حوتهلل
الن هللنن هللأن هللم الفة هللهذا هللالن ان هللالفطري هللأا ْ هلل
هللفضائح هلللاهلل هللالر بان هللبحخباهللها هللالتيهلل
هللالكني ة هللفي
ق
َ
أز متهللاألنع هلل﴿ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ

ﮧ ﮨ ﮩ ﴾هلل(الح ي :هلل.)27هلل
ترك هللااين هللبنيت هللمذهن هللالكاثعليك هللالذي هلليحر هللزاا هلل
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هللااتج هللإل هللمذهن هللالبرت تانت هللاقاهللك هللفيهلل
الق
نشالاتهلل ني ت هللالراحيةهللم اهلل،نتين هللفكانهللسازف ًا هللاضاهلل هلل
لبأ هللفي هللجعقة هللالترانيت هللالكن ية هللفق هللأصبح هللال ين هللصعهللاهلل
منهللصعهللهللالت ويةهللاالترفي هلللكن هللأسجزهللماهلليكعنهللسنهللتحقيمهلل
اإلقباكهللالراحيهللألتباس .هلل
س هللإقباكهللجعسةهللالت ينهللالتيهللتالرع هللفيهللقونهللالشا هلل
ااين؛هللدفع هلللهجرهللالكني ةهللادينها هللاالفراهللهللمنهاهللإل هللالمعاب هلل
البعذيةهللاهللياضاتهاهللالتيهللأسجبت هللفيهللبادئهللاألمر هلللماهللا،ت اهللت هلل
من هللمكنعنات هللال ير هللاالقيت هللفي هللنف هللفق هللأقعرت هللبحهميةهلل
بعخهللال وع ياتهللااألخوقهللالح نة.هلل
سمأ هللااين هللخول هللدهللا،ت هللالجامعية هللفي هلل وية هللسوع هلل
األحيانهللال قيقة؛هللفيهلل،فينةهللأبحارهللتتبعهللالبحريةهللاألمريكية هلل
امهمتها هللهلل،ت هللقيعان هللالمحيطات هللاتالعيرها هلل هللاسو هللههرهلل
هذه هللال فينة هللأتيح هلللعاين هللالتحمأ هللفي هللب يع هللخوم هللا ،هللفرأىهلل
جبالهللالجوي هللالبيضانهللفيهللأال،كا هللاأدهش هللماهلليكتنزههللالبحرهلل
في هللهومات هللمن هللم وعقات هللأيقمت هللإيمان هللبال الم هللالعميتهلل
الذيهللالهللذ رهللل هللفيهللدين هللالج ي هلل«البعذية».هلل
سو هللههر هللال فينة هللدفع هللإلي هللص يق هللالمهن ر هلل جع هلل
هللااية هلل«الجذاهلل» هللالتي هللأس ها هللإليك هللهاليي هللايحكي هللفيهاهلل
،يرا هللاألمريكي هللاأل،عد هللالشهير هللمالكع هللإ هللاتحع َل هللإل هلل
هللقرأت هللحينها هللفي هللالتنعيرهلل
اإل،و هلل«فكان هللأح ن هلل تا
ج
االت قيف هللالراحي هلل ..هللسن ما هللاصوت هللإل هللنهاية هللالكتا هلل ناهلل
ق هللاقتربنا هللمن هللالقطن هللالشمالي هللفعق هللقمة هللالعالت؛ هللهناكهلل
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قرهللتهللأنهللأستنمهللاإل،و هللحاالتهللالالواهللاالاليا هلل ماهللاهللدهلل
هللاماهللأسجنهللاألق اهلل هلللق هلل انهللسو هلل
فيهلل تا هللمالكع هللإ
ههر هللال فينة هللق ص هلليحمأ هللن ة هللمن هللالقر ن هللالكريتهلل
ابعخهللالكتيبات»(.)1هلل
تعقفتهلل،فينةهللااينهللسن هللجزيراهلل()treasureهللالقريبةهللمنهلل
،ان هللفران ي كع هللفر ن هللااين هللحافوة هللقاص اً هللزياهللا هلل،انهلل
فران ي كع هللاتجاذ هللالح يثهللمعهلل،ائقهاهللمحم هللسب هللا ،هلل
اهع هللهللجأ هللأ،عد هللم و هللتحعل هللإل هللاإل،و هللقبأ هلل،نعات هلل
ايتمتع هللبفهت هلل بير هللألحكام هللامقاص ه هلللرا هللسوي هللااينهلل
ِ
هللامعقف هللمن هللاليهعدهلل
الك ير هللمن هللاأل،ئوة هللحعل هللاإل،و
االيهعدية هللاالم يح هللاالنالرانية هلل ما هللا،تمع هللبإنالات هللإل هلل
قالةهللال ائمهللمحم هللفيهللا تشا هللاإل،و هللااستناق هللإياه.هلل
صحن هللمحم هللص ي َق هللالج ي هللااين هللإل هللبيت هللاأه اههلل
ن ةهللمنهللترجمةهللمعانيهللالقر نهللالكريت هللاترافقاهللإل هللم ج هلل
هللجنب ًا هللإل هلل
البو ا هللحيث هللهللأى هللااين هللالم ومين هللاهت هلليالوعن َهلل
جْهللنن هلل ..هللاح هت هللاإل،و هللسو هللاختو هللألعانهتهلل
َهلل
اجن ياتهت هللفوي هللفي هللاإل،و هللم اج ج هلللو عد هللاأخرىهلل
لوبيخ.هلل
أ،بعسان هللقضاهما هللااين هللبين هللالم ومين هلل«مما هللجعونيهلل
أاقن هللأن هللاإل،و هللدين هللسالمي هلللونار هلل افة هللاأستق هللأنهلل
ال بنهللالرئي هللالذيهللجعأهللص هلليهللينشراهلللإل،و هللهعهللأن هلل
( ) 1هللهأ هللتعر هلللماذا هلل يرت هللدين هلل بائي؟ هللحذيفة هللسب هللالرحيت هللاألمريكي هلل هللصهلل
(.)11
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الهللسنالريةهللفي هللحيثهللتتوق هللفعاهللقهللالوعنهللاالعرقهلل..هلل نتهلل
أالحظهلل يف هلليتعامأهللاإلخعانهللفيهللاإل،و ؛هلل انهللي يأهللإليهلل
أننيهلل نتهللأبحثهللسنهلله النهللليوةهللأيا هللحياتي هلل نتهللأبحثهلل
سن هللأجخعا هللحقة هللاق هللاج تها هللفي هللاإل،و هلل ..هللأستق هللأنهلل
اإل،و هللهع هللالحأ هللالعحي هللالجت ار هللمرض هللالعالر هلل..هلل
[العنالرية]»(.)1هلل
اص ق هللااين هللفالعنالرية هللالتي هللسان هللمنها هلل– هللا ذلكهلل
ال عدهللفيهللأمريكاهللا يرها -هللمرضهللبغيخهللالهلليعرف هللاإل،و هلل
الذي هللال هلليمايز هللبين هللالنار هللبح ن هللألعانهت هللأا هللأجنا،هت هلل
فوي هللفي هللالوعن هللاالجن هللسومة هللفاهللقة هللت تحم هللأن هلليحم هلل
هللأذهنهللسنكتهللسبِيةهلل
سويهاهللأح هللقالهلل:هلل«إنهللا،هللسزهللاجأهللق
ج
الجاهوية هللاف رها هللباآلبان هلل[النار] هللم من هللتقي هللافاجرهلل
َ
ققي هللاالنار هللبنع هلل د هللا د هللمن هللترا »( )2هللفق هللاستبر هللهلل
التفاخرهللبالوعنهللمنهللأفعالهللالجاهويةهللالبغيضةهلل«ياهللأيهاهللالنار هلل
أال هللإن هللهللبكت هللااح هللاإن هللأبا ت هللااح هللأال هللال هللفضأ هلللعربيهلل
سو هللأسجمي هللاال هلللعجمي هللسو هللسربي هللاال هللألحمر هللسو هلل
أ،عد هللاالهللأ،عدهللسو هللأحمرهللإالهللبالتقعى»(.)3هلل
في هللتما هللاأل،بعك هللال اني هللمن هللالتزا هللالم ج هللأ،وتهلل
()1هللالمال هللهللال ابم هللصهلل(.)29
()2هللأخرج هللأبعهللداادهللاهلل( )5116هللاهللأحم هللفيهللم ن ههلل(.)8519
()3هللأخرج هللأحم هللاهلل(.)22978
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ااين؛هللاذلكهللفيهلل 29هللمنهللأ ط هلل 1979هللات م هللبا،تهلل
هللبنهلل
حذيفة هللسب هللالرحيت؛ هللتيمن ًا هللبالالحابي هللالجويأ هللحذيف َة ِ
هللصاحنهلل،رهللهلل،علهللا،هلل.هلل
اليمان؛
ِ
لق هللاجتذ هللحذيفة هللإل هللاإل،و هللأمعهلل هلل يرا هلل«لق هلل
خوالني هللاإل،و هللمن هللهللِ بقة هللالعبعدية هلللومادا هللاالر باتهلل
الح ية هللسومني هللالحن هللاالعطف هللااألجخعا هللاالم اااا هلل..هلل
إنني هللاآلن هللأسر هللإجابات هللاأل،ئوة هللاألهللبعة هللالتي هللقغوتهلل
حياتيهلل ير ًا هللاهي:هللمنهللأنا؟هللاماذاهللأهللي ؟هللالماذاهللجئتهللإل هلل
العالت؟ هللاإل هللأين هللماليري هللالنهائي؟ هللإن هللاإل،و هلليعومكهلل
يفهللتحياهللبطريقةهللصحيحةهللخاليةهللمنهللالتعقي »(.)1هلل
هلللت هلليكن هللمن هللالمالادفات هللالعاهللضة هللتعالي هللهذه هللاألمعهللهلل
التي هللأخذت هللبي ي هللحذيفة هللإل هللاإل،و هللبأ هلل انت هلل -هلل ماهلل
يرىهلل-هللتحقيقاًهلللمعسعدهللا،هللسو هللل انهللالنبيهللهللفيهللالح يثهلل
الق ،ي :هلل«امن هللتقر هللإلي هللقبر ًا هللتقربت هللإلي هللذهللاس ًا هللامنهلل
تقر هللإلي هللذهللاس ًا هللتقربت هللإلي هللباس ًا هللاإذا هللأقبأ هللإلي هلليمشيهلل
أقبوتهللإلي هللأهرال»(.)2هلل
ج
سادهللحذيفةهللإل هللجامعت هللاأهو هللبغيرهللالعج هللالذيهللذهنهلل
هللنمرت هللإل هلل
ب هللإذهللتغيرهلل،وع هللبأهللانقونهللهللأ،اً هللسو هللسقن
ج
أهللقينهللحعل هللتب لت هللبأهللحت هللموب هللفق هلل انتهلللحم جةهلل
إ،وم هللسوم ًة هللفاهللقةهللفيهللتاهللي ؛هلل يرتهلل أهللقينهللفيهللحيات هلل
«أ،رتيهللاأص قائيهللاج ااهللفرصةهللحقيقيةهلللمعرفةهللاإل،و هلل
()1هللالمال هللهللال ابمهلل هللصهلل(.)39
()2هللأخرج هللم وتهللاهلل(.)2675
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فق هللهللأااهلل يفهلل يرهللاإل،و هللأ،وع هللحياتيهللنحعهللاألفضأ هلل
خالعص ًا هللالعال ين هلل هللفق هللأحبا هلللريقتي هللفي هللالحياا هللا اناهلل
يعدانهلللعهللأصبحهللأخيهلل[م وي]هللم وم ًا هللا انتهللأميهللتعقمنيهلل
لالواهللالفجرهلل[هلل تهللأنهاهلل يرهللم ومة]»(.)1هلل
ج
لق هلل يهللرتهللاإل،و هللحيااهللحذيفةهلل هللفانت اب هللإل هللاإل،و هلل
هللادسان هللأجع هلل هللاق هللقاهللن هللحذيفة هللبين هللحالي هللقبأهلل
ًهلل
لت هلليكن
ابع هللاإل،و هللفعج :هلل«فرقاً هلل ماهللبينهللالويأهللاالنهاهلل هللأقعرهلل
أنهللاإل،و هللق هللأنقذنيهللمنهللال قع هللفيهللالهااية هللأنمر هللاآلنهلل
ج
فحهللىهللاثنينهللمنهللأسزهللأص قائيهلليقضيانهللحياتيهماهللفيهللال جن:هلل
ااح هللبتهمةهللالقتأ هللااآلخرهللبتهمةهللال رقة هللالعالهللفضأهللا،هلل
هلللكنت هلل -هللب ان هللقك هلل– هللمعهما هلللق هللأنقذني هللاإل،و هلل
سوي
ج
ماهلليجنتشأهللالمشر هللسو هللالغرقهللفيهللخضتهللالمحيطهللتتقاذف هلل
أمعا هللالشراهلل؛هللبع هللضياكهلل أهلل مال هللبالنجاا»(.)2هلل
حذيفةهللالذيهلل انهلليتعقهللإل هللالعمأهللالتبشيريهلل ق ي ؛هلل
تن هللا،هللل هللق هلل ًا هللأفضأهللمماهللتمن هللإذهللجعو هللمنهللال سااهللإل هلل
دين هللالعميتهلل«لق هللأسطانيهللا،هللأ رهللمماهلل نتهللألوب هللأسطانيهلل
الق هللا هللاهيح هلللي هللالفرصة هلللشرا هللحقيقة هللاإل،و هلللك ير هللمنهلل
النار هللاهذاهللأمرهللي ع نيهللج اًهلل»()3هللاق هللنشطهللفيهللال سعاهللإل هلل
ا ،هللفي هللجامعت هللاأص قائ هللفكان هللمشعأ هلله اية هلللعاح هلل
اسشرينهلللالب ًاهللمنهلللو هللجامعت .هلل
()1هللهأهللتعر هلللماذاهلل يرتهللدينهلل بائي؟هللحذيفةهللسب هللالرحيتهلل هللصهلل(.)37
()2هللالمال هللهللال ابمهلل هللصهلل(.)39
()3هللالمال هللهللال ابمهلل هللصهلل(.)43
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أ مأ هللحذيفة هللدهللا،ة هللالماج تير هللفي هللالتربية هللاإل،ومية هلل
اسمأ هللفي هللالمموكة هللالعربية هللال ععدية هللمنذ هللسا هلل 1985هلل
أ،تاذ ًا هلللوغة هللاإلنجويزية هللبمعه هللاال هلل،تريت هلل هللإل هللجاننهلل
سمو هللال سعي هللفي هللدسعا هللالجاليات هلل ير هللالم ومة هللإل هلل
اإل،و هلل ماهللق هللبرنامجهلل ناديهللالشبا هللال سعيهللفيهللالقنااهلل
ال ععديةهللال انيةهللم اهللتربعهللسو هللسشرهلل،نعات.هلل
زاهلل هللحذيفة هللفي هللصيف هللسا هلل 1990هللس داً هللمن هللال الهلل
اإل،وميةهللالفقيراهللفيهللأفريقيا هللاالوعهللسو هللجهعدهللالجمعياتهلل
االبع اتهللالتبشيريةهللالتيهللت ته هللبنشالهاهللأبنانهللالم ومين؛هلل
م تغوة هللق هللاتها هللالمالية هللالهائوة هللاأص هلل هللنشرا هللتضمنتهلل
تقريراً هللمفالوً هللسن هللهذه هللالزياهللا هللاسن هللال هللار هللالم تفاداهلل
منها.هلل
لكن هللالمشراك هللاأل بر هللفي هللحياا هللال اسية هللحذيفة هللسب هلل
هللجه ه هللفي هللتق يتهلل
الرحيت؛ هلل ان هللفي هللسا هلل 1991هللفق هللبذل ج
اإل،و هلللومجن ينهللاألمريكيينهللالمشاهلل ينهللفيهللحر هللتحريرهلل
الكعيت هللاأقا هللخيمة هللثقافية هلل بيرا هللداخأ هللمع كرهت هلل
تحعلت هللإل هللمحطة هلليتعاف هللإليها هللالمئات هللمن هللالضبا هلل
االجنعدهلليعمياً هلليجينهللحذيفةهللسنهللأ،ئوتهتهللحعلهللاإل،و هلل
ايوقي هللسويهت هللالمحاضرات هللايعزك هللتراجت هللمعاني هللالقر نهلل
الكريت هللفاستنمهللاإل،و هلل -هللفيهللخيمت هللالمباهلل ةهلل– هللأ رهللمنهلل
 6500هللجن ي هللأا هللضابط؛ هللسواا هللسو هللاأللع هللالذين هلللتهلل
يعتنقعا هللاإل،و ؛ هلللكنهت هللتعرفعا هللسوي هللبعي ًا هللسن هللدسايةهلل
التضويأ هللاإلسومي هللالتي هللما هللفتئت هللتكذ هللسو هللاإل،و هلل
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اتعتبرههللمال هللهللالشراهللهللااألخطاهلل(.)1هلل
ايضر هللحذيفةهللم االًهلللهذههللالشنشنةهللاإلسوميةهللالمغرضةهلل
بذ رهللفيوتهلل،ينمائيهللسنعان هلل«لاهللدهللاألهللاااهللالشريرا» هللحيثهلل
هللصعت هللالم ذن هللاهع هلليش اهلل
هللافم هللمشاه َ هللالذسر هللاالعنف
ج
بكومات هللاألذان هللالذي هللي مع هللالم وت هللفيغ ا هللب كينة هللإل هلل
هللايقع هلل،وع هلل﴿ ﯠ ﯡﯢ ﯣ
بيت هللا ،هللليعب ه هلل
ِ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ

ﯯ ﯰ ﯱ ﴾ هلل(العنكبعت :هلل)45؛ هللفحي هللسوقة هلل– هللمعاقرهلل
المنالفين هلل -هللتربط هللبين هللاألذان هللامشاه هللالقتأ هللفي هللفيوت هللالهلل
يتح ر هللسن هللاإل،و هللاال هللالم ومين؟ هللإنها هللنمعذ هللمنهلل
ه تيرياهلل«اإل،ومعفعبيا» هللالتيهللت ته هللت عيفهللالنارهللمنهلل
اإل،و هللإلبعادهتهللسن هللاالحيوعلةهللدانهللتعرفهتهللسو هللحقائق .هلل
ن حلهللا،هللال ومةهللااله ايةهللاال باتهللسو هللاإليمان.هلل
هلل
هلل
* * *هلل

()1هللالمال هللهللال ابمهلل هللصهلل(.)67
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الدكتور ( مراد ) فليفرد هوفمان
فويفري هللهعفمان هللهللجأ هللمتع د هللالمعاهن هلل،فير هللألمانياهلل
الم ضر هللفي هللالجزائر هللثت هللالمغر هللاال بير هللفي هللمجالهلل
ال فاك هللالنعاي هللام ير هللق ت هللالمعوعمات هللفي هللحوف هللالناتع هلل
اهع هللأيضاً هللحاصأ هللسو هللال تعهللاه هللفي هللالحقعق هللمن هللجامعةهلل
ميعنيظ هللإضافة هللإل هلل عن هللمفكر ًا هللمعهعب ًا هللام لف ًا هللباهللس ًاهلل
امحاضر ًاهللمتميز ًا.هلل
هللال هللال تعهللهللفويفري هللهعفمانهللفيهللألمانياهللسا هلل 1931هلل
انشح هللفي هللبيئة هللنالرانية هللاانتم هللإل هللجماسة هللماهللياناهلل
الكاثعليكية هللفكانهللمن هللالمعاهبينهللسو هلللقاناتها هللاأل،بعسية هلل
االم منين هللبمعتق اتها هللالم يحية هلللكن هلل،رسان هللما هللهجرهاهلل
بع هللما هللتبين هللل هللف اد هللمعتق اتها هللاتناقضاتها هللمع هللالعقأهلل
االمنطمهللاالفطرا.هلل
تجربت هللال ينية هللمع هللالنالرانية هللأفادت ؛ هللإذ هللسمقت هلليقين هلل
بعجعدهللا،هللاحتميةهللالعحيهلل هللاضراهللاهللال ينهلللإلن ان هللمنهلل
ير هللأن هللتنجح هللفي هللحأ هللإقكال هللمهت هللسن هللهعفمان هللايكمنهلل
فيهللتح ي هللماهيةهللال ينهللالحمهللمنهللبينهللاألديانهللالتيهللت ينهللبهاهلل
الكياناتهللاإلن انية.هلل
فيهللقباب هللتعرضهللهعفمانهلللحادرهللمراهلليهلل ادهللأنهللينهيهلل
حيات هللقالهللل هللالطبين:هلل«فوفري هلل هللم أهللهذاهللالحادرهللالهللينجعهلل
من هللأح هلل هللاإنهللا،هللي خرهلللكهللياهللسزيزيهللقيئ ًاهللخاص ًاهللج ًهللا»(.)1
()1هللاإل،و هلل ب يأ هللمرادهللهعفمانهلل هللصهلل(.)21-20
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ب أت هللهللحوة هللهعفمان هللفي هللالتعر هللسو هللاإل،و هللإبانهلل
سمو هللفي هللالقنالوية هللاأللمانية هللفي هللالجزائر هللفي هللسا هلل 1961هلل
اذلك هللفي هللسه هللاال،تعماهلل هللالفرن ي هلللها هللاهللأى هللبعخهلل
المجازهللهللفيهللبو هللالمويعنهللانالفهللقهي هللاق هلل«قكوتهللهذههلل
العقائعهللالحزينةهللخوفيةهللأالهللاحتكاكهللليهللسنهللقر هللباإل،و هلل
المعيش هلل[العاقع] هللالق هللالحمت هللم ى هللتحمأ هللالجزائريينهلل
آلالمهت هللاالتزامهت هللالش ي هللفي هللهللمضان هللايقينهت هللبحنهتهلل
،ينتالران هللا،وع هتهللاإلن انيهللا،طهللماهلليعانعنهللمنهلل ال هلل
ا نتهللأدهللكهللأنهللل ينهتهللداهلل ًاهللفيهلل أهللهذا».هلل
اأهللاد هللهعفمان هللا،تكشا هللهذا هللال اهلل هلللإل،و هللفاقتن هلل
ن ةهللمنهللالقر نهللالكريتهلل«لكيهللأسر هلل يفهلليفكرهللايتالر هلل
ه الن هللال كان هللالم يران هلللو هشة؛ هللب أت هللأقرأ هلل تابهت؛هلل
القر ن هللالت هللأتعقف هللسن هللقرانت هللمنذ هللذلك هللالحين» هللإن هلل،رهلل
صبرهللالجزائريينهللاثباتهتهللمكنعنهللفيهللقعل هللتعال :هلل﴿ ﮰ
ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﴾(.)1هلل
خول هللقرانا هللهعفمان هللل عهلل هللالقر ن هللالكريت هلللبث هلللعيوًهلل
يتحمأهللقعل هللتعال :هلل﴿ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﴾ هلل يةهللهلل هاهللتعاهللضهلل
أهللمعتق اتهللالم يحيةهللالتيهلل انهلليعتق ها؛هللإذهللهيهللتنفيهللمب أهلل
اهللاثة هللالذنن هللبين هللأبينا هلل د هللاأحفاده هللابذلك هللت حخ هللمعتق هلل
الكفاهللاهللالكن يهللالذيهلليزستهلل-هلل ذباً هلل-هللأنهللا،هللمكنهللاليهعدهللمنهلل
( )1هللالطريمهللإل هللمكة هللمرادهللهعفمانهلل هللصهلل( )33-32هللاانمرهللاإل،و هلل ب يأ هلل
صهلل(.)32
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صونهللالم يحهللليكفرهللخطاياهلل د َ هللابني هللاهذههللاآليةهللأيض ًا ِ
هللتزيفهلل
أهللالمعتق اتهللالتيهللصيغتهللحعلهللفكراهللال وصهللالكفاهللي؛هلل
تحلي هللالم يحهللاالقعلهللبحن هللااح هللمنهللثالعرهللأق ر هللات انلهلل
هعفمانهللم تنكراً:هلل«ا،هلليتعذ هللمنهللأجأهللاإلن انية؟ هللأمرهللفميعهلل
امراكهللاتج يفهلل[أيهللزن قة]هللاإهانةهللبالغة»(.)1هلل
ما هلللفت هللنمر هللهعفمان هللأثنان هللتجعال هللفي هللالجزائر هللأنهلل
الك يرين هللمن هللفتيان هللالبربر هلليحفمعن هلل– هلل يباً هلل -هللالقر َن هللأاهلل
أجزانهللمن ؛هللهلل تهللأن هللبغيرهلللغتهتهللاألمازيغية.هلل
َ
اأسجن هللمن هللمما هلللت هلليره هللهعفمان هللحينذاك هللهع هللحفظهلل
الم ومين هللالذين هللال هلليفهمعن هللالعربية هلللوقر ن هللالكريت هللامنهلل
أهللاد هللأن هلليقف هللسو هللسمت هللداللت هللسو هللحفظ هللا ،هلللكتاب هلل هلل
فويجر هللحفظهللمقطعهللفيهلللغةهللالهلليفهمها هللهأهلليمكنكهللأخيهلل
الكريتهللحفظ هللصفحةهللبالوغةهللاليابانيةهللأاهللالرا،ية هللأاهلل
القاهللئ هلل
ج
يرهاهللمنهللالوغاتهللالتيهللالهللتعرفها؟هلل
المحطةهللال انيةهللفيهللاجتذا هللهعفمانهللإل هللاإل،و هلل انتهلل
الع هللبالفن هللاالجمال هللفق هللزاهلل هللأ،بانيا هللاهللأى هللجمال هلل ثاهللهلل
َ
الم ومين هللالتي هللنقشتها هللخطعلهت هللازخاهللفهت هللفي هللالم اج هلل
ِ
هللالحمران هللفيهلل
االقالعهلل هلل«ألهمتني هللأسمال هللمعماهللية هلل -هللم أ
اليقين هللبحنها هللإفرازهلل
رنالة هللاالم ج ِ هللالكبير هللفي هللقرلبة هلل– هلل
َ
( )1هللالطريم هللإل هللمكة هللمراد هللهعفمان هلل هللص هلل( )38هللاال وص هللالكفاهللي هللهعهلل
اإليمان هللالنالراني هللبحن هللالم يح هللالم وص هللمات هللسو هللالالوين هللتكفير ًاهلل
ل طايانا هللات ويالاً هلللنا هللمما هلللحقنا هللمن هللذنن هللب بن هللخطيئة هللأبينا هلل د هللالتيهلل
نتعاهللثهاهللالحقاًهللسنهلل،ابم.
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حضاهللاهللهللاقيةهللهللفيعة»(.)1هلل
ق هللهعفمان هللالبن هللالك ن هلل هللفي هللذ رى هللميوده هلله يةهلل
ريبة هلل هللأه اه هللبح ًا هللم تالر ًا هللضمهللن هللخوصة هللقناسات هللفيهلل
ال ين هللاالفو فة؛ هللبما هللأاصو هللإلي هللسقو هللاضميره هللافطرت هلل
ادفع هللهذا هللالبحث هللإل هللداهلل هللنشر هلللطباست هللفحخبره هللم يرهاهلل
الم وت هللبحن هلل اتن هللالبحث هلليعتبر هللم وم ًا هللإذا هلل ان هلليعتق هللبماهلل
تن هللفي هللفق هلل ان هللفي هللجموت هللمتعافقاً هللمع هللمعتق اتهلل
اإل،و هللاق هلللبع هللالحق ًاهللتحتهللسنعانهللهلل«دهلل هللفو فيهللإل هلل
اإل،و ».هلل
يقعلهللهعفمان:هلل« نتهللل نعات هللبأ هلللعقعدهللمنجذب ًا هللإل هلل
ِ
ت هللأفكاهلله هلل ما هلللع هلل نتهلل
اإل،و هلل المغنالي هللألنني هللأل ْف ج
سايشت هللمنهللقبأ» هللايقعل:هلل«لق هللاج تهللأنهللاإل،و هللأصف هلل
هللمقعالتهلل
اأب ط هللتالعهلل هلل ،هللتالعهلل هللتق مي هللالق هللب ت هلللي
ج
القر ن هللالجعهري جة هللامبادئ ج هللادسعت ج هللاألخوقية هللمنطقي ًة هللج ًا؛هلل
حت هللإن هلللت هللتع هللت ااهللني هللأدن هللقكعك هللفي هللنبعا هللمحم هلل
ﷺ»(.)2هلل
ايو صهللهعفمانهللبح هللالفو في:هلل«لقد هللاقفدتهللخدولهللهدذاهلل
الجه هللسود هللأنهللالمعقدفهللالفكدريهللالنمدعذجيهلللمعتندمهللالوأدهلليدةهلل
اإللحدداديهلليفتق درهللإل د هللالددذ ان هللاأنهللاإلن ددانهللالهلليمو دكهللبب ددالةهلل
الهددرا َ هللم دنهللات دداذهللقددراهللهللباإليمددان هللاأنهللخو دمهللالكائندداتهللالت ديهلل
()1هللالطريمهللإل هللمكة هللمرادهللهعفمانهلل هللصهلل(.)35
()2هللالمال هللهللال ابم هللصهلل(-30هلل.)39
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تعج هللحعلناهللهعهللأمرهللااضح هللاأن هللمماهللالهللقدكهللفيد هللهنداكهللأسمدتهلل
ان جا هللممكنهللبدينهللاإل،دو هللاالحقيقدةهللالكويدة هللاهكدذاهللأدهلل دتهلل
هللاق هللهزتنديهللالحقيقدةهللهللهلل-هللأننديهللقد هللأصدبحتهلل-هللفديهللخطدعاهللاهللانهللاألخددرى؛هللبددالر تهللمنددي هللادانهللأنهللأ ددعنهللااسيداًهللهللبددذلكهللهلل-هللم ددوماًهللهلل
بمشاسريهللافكري هللالتهللتبمهلل،عىهللخطعاهللااح اهللأخيدرا هللاهديهلل
أنهللأسود دنهللإ ،ددوميهللهلل،د دمياًهللهلل..هللنطق ددتهللبالش ددهادتينهللفد ديهللالمر د دزهلل
اإل،دددوميهللبكعلعنيددداهلل..هللااختدددرتهلللنف د ديهللمد دنهللبدددينهللاأل،دددمانهلل
..هلل
..هللأصددبحتهللمن ددذهللالي ددع هللهللم ددومًهللا هلل
اإل،ددوميةهللا،د دتهللم ددرادهللفريد د هلل هلل
اهكد ددذاهللبوغ د دتهللمد ددراديهلل...هلل»()1هللا د ددانهللذل د دكهللف د ديهللصد دديفهللسد ددا هلل
. 1980هللهلل
اينب هللمراد هللهعفمان هللقرانه هللإل هللأن هللاإل،و هلللي هللديناًهلل
ج ي اًهللسو هللالبشرية هللبأهللهعهللإهللرهللاألنبيان هللنبياًهللتوعهللنبي هللاأن هلل
االمت اد هللالالادق هلللما هللدسا هللإلي هللسي هللسوي هللال و هللقبأ هللأنهلل
يج ِخأ هللبعل هللسو هللدين هللما هللأدخو هللمن هللانحرافات هللاتغييراتهلل
جذهللية هللجعوت هللالنالاهللى هللبعل يين؛ هللال هللم يحيين هللايرى هللأنهلل
اإل،و هللي طعهللبالنالرانيةهللإل هللأصوهاهللالالحيح هللاأن هلليعقفهاهلل
سو هللهللجويهاهللمنهللج ي ؛هللبع هللأنهلل انتهللتقفهللسو هللهللأ،ها(.)2هلل
لق هللاختاهلل هللهعفمان هللاإل،و هللألن هلل«الحيا جهللا هللالب يوةهلل
بمشراك هللأب ي هللال هلليب َو هللاال هللتنقضي هللصوحيت هللاإذا هللهلل ههلل
البعخهللق يماًهلل هللفهعهللأيضاًهلل هللح يثهللام تقبوي هللالهلليح ههللزمانهلل
االهللمكان هللفاإل،و هلللي هللمعجةهللفكريةهللاالهللمعضة هللايمكن هلل
()1هللاإل،و هلل ب يأ هللمرادهللهعفمانهلل هللهللصهلل(.)74-73
()2هللالمال هللهللال ابمهلل هللصهلل( 60هلل.)125
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اال،تمراهلل».هلل
ق هللمرادهللهعفمان هلللومكتبة هللاإل،ومية هللم لفات هللمتميزا هلل
ب أها هللبذ ريات هللمتفرقة هللسن هللاإل،و هللاسنعن هلللها هلل(يعمياتهلل
م وتهللألماني) هللا تنهللتجربت هللفيهللاالنتقالهلللإل،و هللفيهلل تاب هلل
(الطريم هللإل هللمكة) هلل ما هللأنجز هلل تاب هللسن هللم تقبأ هللاإل،و هلل
بعنعانهلل(اإل،و هللسا هلل.)2000هلل
اأما هللالكتا هللالذي هللأثاهلل هللضجة هللاا،عة هللفي هللاألا،ا هلل
اإلسومية هللاالحزبية هللاأللمانية هللفهع هلل تاب هلل(اإل،و هلل ب يأ) هلل
اهللأى هللفي هللاإل،و هللاألمأ هللالذي هللترقب هللالبشرية هلللو وص هللمنهلل
المها هللا الالها؛ هللاهع هللالب يأ هللالذي هللي تنقذ هللالعالت هللسمعم ًاهلل
اأاهللابا هللخالعص ًا هللمن هللنك هللالنمامين هللالمفو ين هللالشيعسيةهلل
االرأ،مالية هللفالشعع هللالغربية هللأصبحت معقنة هللام منة هللأنهلل
الحضاهللا هللالغربية هللفشوت هللفي هللإقباك هللاحتياجاتهت هللالراحية هلل
اأدخوتهت هللفي هللحرا هلللاحنة هللأ وت هللمنهت هللالك ير هللبشريًهللاهلل
اماديًهللا هللا أ هللذلك هللي هللإمكانية هللأن هلليتحعل هللالم يحيعن هللإل هلل
م ومين هللاأن هللتتحعل هللالكنائ هللإل هللم اج هللإذا هللنجح
الم ومعن هللفي هللتق يت هللالالعهللا هللالالحيحة هللإل،ومهتهلل هللفالنعهللهلل
يحتيهللدائم ًاهللمنهللالشرق.هلل
اي تشر هللهعفمان هللالم تقبأ هلللإل،و هللفيقعل :هلل«االهلل
ي ف هللسو هللالمتحمأهللالبعي هللالرؤيةهللأنهلليرىهللالزحفهللاإل،وميهلل
في هللالقرن هللالحادي هللاالعشرين هللم يطر ًا هللممكن ًا؛ هللالنتشاهلله هللدين ًاهلل
أل وبية هللالبشر هلل ..هللإن هللاإل،و هللال هلليطرا هللنف هللخياهلل ًاهلل
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لومجتمعاتهللالغربيةهلل..هللإن هللبالفعأهللهعهللالب يأهللالعحي »(.)1هلل
افيهلل تنهللهعفمانهللالماتعةهللالهللي خرهللجه ًا هللفيهللالتعريفهلل
باإل،و هللاالذاد هللسن هللاتفني هللدسااى هللقانئي هللالطاسنين هللفي هلل
زاهللاً هللابهتاناً هلل هللافي هللمق مة هللهذه هللالتهت هللبهتانهت هللبانتشاهللهلل
اإل،و هللبح هللال يف هللاهي هللفرية هللجرى هللإقاستها هللبينهلل
الغربيينهللإلبعادهتهللسنهللاإل،و هللاتعويأهللهاهراهلل،رسةهللانتشاهللهلل
اإل،و هللفي هللالعالت هللايردها هللهعفمان هللابت ًان هللبقعل هللتعال :هلل
﴿ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﴾ هلل«فاإل راههللي سعهللإل هللالنفاق هللاا،هلليمقتهلل
النفاق هللإذا هلل انت هللاألسمال هللبالنيات هللا ان هللالمععل هللفيهلل
الالواهللااإليمانهللسو هللالقون هللاالهلليمكنهللأنهللي تكرههللأح هلل
سو هللذلك هللفإن هللاألفعالهللالتيهلليحتيهاهللالمكرههللاهعهللفيهللداخو هلل
هللافخهلللها؛هللالهللي ا هللسويها هللبأهللالهللفائ اهللمنها هللاالهللحاجةهلل،هلل
بها هللفال ين هللهع هللاإلخوص هلل ما هللسومنا هللالنبي هللﷺ»( )2هلل
اي ت ل هلللقعل هللبانتشاهلل هللاإل،و هللب يف هللالحجة هللاالبيانهلل
ب خعل هللإل هللبودهلللتهللي خوهاهللجن يهللم وتهلل ال نغالهللاماليهلل
ا اناهللاتشادهللانيجيريا( )3هلل هللفق هللأ،وتهلله النهللا يرهتهللضمنهلل
ما هللي مي هللهعفمان هلل«االنتشاهلل هللالعفعي هلللإل،و هلل[الذي] هللهعهلل
،مة هللمن هلل،مات هللسو هللمر هللالتاهلليظ هللاذلك هللألن هللدين هللالفطراهلل
المنزلهللسو هللقونهللالمالطف هللﷺهلل»(.)4هلل
()1هللاإل،و هلل ب يأهلل هللمرادهللهعفمانهلل هللصهلل(.)20
()2هللالمال هللهللال ابمهلل هللصهلل(.)119
()3هللالمال هللهللال ابمهلل هللصهلل(.)22
()4هلليعمياتهللألمانيهللم وت هللمرادهللهعفمانهلل هللهللصهلل(.)113
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اأماهللاتها هللاإل،و هللبالتعالنهللفيكذب هللهعفمانهللبالمقاهللنةهلل
بينهللتاهلليظهللاااقعهللالمجتمعاتهللاإل،وميةهللمعهللتوكهللالتيهللتتبعهلل
يرهت هللفالم ومعن هلللت هلليه معا هللالكنائ هللفي هللالبود هللالتيهلل
دخوتهللتحتهلل،وطانهت هللدهعهللاً هلللعيوة هلل ماهللفيهللمالرهللاالشا هلل
اتر يا هللا يرهاهللمنهللالبو ان هللفالت امحهللمزيةهللالم ومينهللالتيهلل
أهلل،اهاهللالقر نهللالكريتهللا،نةهللنبي هللﷺ.هلل
افيهللمقابو هلليت انلهللهعفمانهللسنهلل،رهللاختفانهللالم اج هللمنهلل
األن ل هللااليعنانهللاالالر هللبع هللخرا هللالم ومينهللمنها(.)1هلل
ن حلهللا،هلللناهللالو تعهللهللهعفمانهللال باتهللسو هللدين .هلل
هلل
هلل
* * *

()1هللانمر:هللاإل،و هلل ب يأهلل هللمرادهللهعفمانهلل هللصهلل(.)22
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القس إسحاق هالل مسيحة
فيهللأاا،طهللالقرنهللالعشرين هللال هللإ،حاقهللهولهللم يحةهلل
في هللمالر هللالكنانة هللألبعين هللنالرانيين هلل انا هلل،بباً هللفي هللتوعيثهلل
الفطرا هللالتي هللفطر هللالنار هللسويها هللاهي هللتعحي هللا ،هللاتعميم هلل
فحلفآ هللجذاا هللاإليمان هللفي هللقون هللالمعلعد هللالالغير هللمال اق ًاهلل
لقعل هللﷺ :هلل« أهللمعلعدهلليعل هللسو هللالفطرا هللفحبعاههلليهعدان هللأاهلل
ينالران هللأاهلليمج ان هلل م أهللالبهيمةهللتنتجهللالبهيمة هللهأهللترىهلل
فيهاهللج سان»()1هللأيهللتعل هلل،ويمةهلل يرهللمقطعسةهللاألذنهلل.
هللنشحهللإ،حاقهللسو هللالنالرانيةهلليعب هللالم يحهللمنهللدانهللا،هلل
تعال هللاب أهللب هللا،ةهللالعوع هللالكهنعتيةهللفيهللم اهللرهللاألح هللثتهلل
وية هللالوهعت هللفي هللبيرات هللحت هللاصأ هللإل هللمرحوةهلل
الماج تير هلل هللاترق هللفي هلل،وك هللالكهنعت هللمن هللقمار هللإل هلل
ق ي هللقبأ هللأن هللينال هللأهللفع هللالمناصن هللالقيادية هللفي هللالكني ة هلل
فق هللأضح هللهللاسي ًا هلللكني ةهللالم الهللالم يحي هللاهللئي ًهللا هللف ري ًاهلل
لجمعياتهللخوصهللالنفعرهللالمالريةهللبحفريقياهللا ر هلل ،يا.هلل
في هللبا عهللا هللحيات هللالكن ية هللقرأ هللإ،حاق هللالتعهللاا هللاهلل هاهلل
تنتقص هللاألنبيان هللاتن ن هللإليهت هللالقبائح هللالتي هللال هلليفعوها هللإالهلل
ح الة هللالبشر هللفتتهت هللنعحاًهلل هللبشر هللال مر هللادااد هللبالزنا هلل هلل
ا،ويمان هللبعبادا هللاألصنا هللفكان هلليت انل :هللهأ هلليمكن هللأنهلل
يكعنهللاألنبيانهلل ذلك؟هلل يفهللتتهتهللالتعهللااهللاألنبيانهللبم أهللهذههلل
الرزايا؟ هللاهأ هللير،أ هللا ،هلله الن هللإلبوغ هللهلل،الت هلللع هلل ان هللماهلل
()1هللأخرج هللالب اهلليهللاهلل( )1385هللام وتهللاهلل(.)2658هلل
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تقعل هللالتعهللااهللحقاً؟هلل
إنهللأح ًاهللمنهللالنالاهللىهللالهلليرض هللباتها هللهللاسيهلل ني ت هللأاهلل
أ،قفهللبودههللبم أهللهذههللالقبائح هللبأهلليرىهللنالاهللىهللالكاثعليكهلل
سالمة هللبابا هللالكني ة هلل ما هللقرهلله هللمجمع هللالفاتيكان هللاألال هللسا هلل
 1870هلل هللفهأ هلليكعن هللاختياهلل هللالنالاهللى هلللق هت هللابابعاتهتهلل
أفضأ هللمن هللاختياهلل هللا ،هللألنبيائ هللاهلل،و ؟ ِهللهللل هللت هللال هلليقبوعن هللفيهتهلل
َ
القعلهللال نينهللالذيهلليرضعن هللفيهللأنبيانهللا،هللالكرا ؟هللهلل
احاقاهتهللصوعاتهللهللبيهللا،وم هللسويهت.هلل
أ،ئوةهلل يراهللتوجوجتهللفيهللأسماقهللفطراهللإ،حاق هللاهيهلل
تالرعهللهللافضةهللن بةهللالقبائحهللإل هللأنبيانهللا ،هللأ،ئوةهللتبحثهللسنهلل
جعا هللاالهللمجين هلللق هلل انهللالق هللإ،حاقهللمعوماً هلللونارهلل
في هللالكني ة هلليعومهت هللاهع هلليتوعى هللباح ًا هللسمن هلليجين هللسنهلل
أ،ئوة هللالفطرا هللالتي هللال هلليفاهللق هلللي جفها هللناهري هللالت هللتفوح هللفيهلل
هللاألمعال هللالطائوة هللالتي هللأ قت هللسوي هلللشرانهلل
بحها هللالم ها
ج
قكع هللات اؤالت هللالتيهللأقضتهللمضاجعهللهللجالهللالكني ةهللمنهلل
حعل .هلل
في هللسا هلل 1979هللب أ هللالق هللإ،حاق هللألراحت هلل
لوماج تير هللفي هللالكوية هللاإل ويريكية هللفي هللالقاهرا هلل هلل هللفغوبت هلل
المعضعسية هللالبح ية هللاتعصأ هللببح هللإل هللداللة هللالنالعصهلل
اإلنجيوية هللسو هللالبشاهللا هلل هللبنبي هللقاد هللي مي هللالم يحهلل
(بيرا وعت هللأاهللالفاهللقويط) هللاهيهلل ومةهلليعنانيةهللتعنيهلل(الذيهلل
ل هللحم هلل ير) هللفق هللهللأىهللقهاداهللااضحةهللبنبعاهللالنبيهلل هللفيماهلل
ن ب هللإنجيأ هلليعحنا هللإل هللالم يح هللسوي هللال و  :هلل«ق هللمألهلل
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هللقوعبكت هلللكني هللأقعل هلللكت هللالحم :هللإن هللخير هلللكت هللأنهلل
الحز جن
َ
أنطوم هللألن هللإن هلللت هللأنطوم هللال هلليحتيكت هللالمعزي هلل(الفاهللقويط) هلل
هللذهبتهللأهلل،و هللإليكت».هلل
ج هلل
الكنهللإن
دفع هللالق هللإ،حاق هللهول هللثمن هللمعضعسيت هلل هللفرفضتهلل
ج
هللااتهتهلل
هلل،الت هللبع هللأهللبع هلل،نعات هللمن هللالجه هللاالم ابرا
ج
بال بأ هللاالجنعن هللاهي هللنف هللالفرية هللال يفة هللالتي هللما هللفتئهلل
أهأهللالضولهللي ِ معنهللبهاهللدسااهللالحمهللفيهلل أهللسالرهللامالر هلل
تشابهت هللقوعبهت هللفتطابقت هللأقعالهت :هلل﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﴾هلل
(الذاهلليات:هلل.)53-52هلل
اليع هللال ادرهللمنهللالشهرهللال امنهللمنهللسا هلل 1978هللهلليع هلل
الهللين اههللإ،حاقهللأب ًا هلل هللفبينماهللهعهللجال هللفيهللالحافوةهللب ياب هلل
الكن ية؛ هللصع هللإليها هللصبي هلليبيع هلل تب ًا هللإ،ومية هللفامت ت هللي هلل
الق هلللتشتري هللمن هللجزن هللست هللا تاب ًا هلل خر هلل وبا هللسوي هللليوت هلل
فوتهلليق هللهللسو هللم افعة هللفضعل هلللوقراناهللفيهما هللاا،تعقفت هللفيهلل
القر ن هلل يات هللااضحات هللتنقخ هللأهلل ان هللسقي ت هللاتهز هللأسماقهلل
اج ان  :هلل﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﴾ هلل(،عهللاهلل
اإلخوص).هلل
فت انل :هلل يف هلليكعن هللالم يح هللإله ًا هللاهع هللمعلعد هللمنهلل
امرأا؟هللهلل
ا يفهللي منهللبحلعهيةهللمنهلليحتا هللإل هللالطعا هللاالشرا هلل
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فيشر هللمع هللا ،هللالالم هللالذي هلليقضي هللحعائج هللخوق هللاالهلل
يحتا هللإل هللأح هللأاهللقين؟هلل
هللا يف هلليقعل هللبحلعهية هللالم يح هللام ااات هلل ،هللالذي هلللتهلل
يكنهللل هلل فعهللهللأاهللال ؟هللهلل
لق هلل انت هلل،عهللا هللاإلخوص هللالمشعأ هللال اني هللفي هللحيااهلل
ِ
هللاأ،ئوتها هللالتي هلل،ببت هللل هلل
الق هللإ،حاق هللبع هللن ان هللالفطرا
الك يرهللمنهللالمشكوتهللداخأهللالكني ة.هلل
خول هللسمو هللفي هللالكني ة هللهللفخ هللضميره هللالفطري هللماهلل
ي م هللباالسترا هللالكن ي هللحيثهلليعتر هللالمذننهللبينهللي يهلل
الق هللبذنب هلل هللفيمنح هللالق هللبرانا هللمن هللالذنن هللا فران ًا هللل هلل
انهلليت انل:هلل يفهللأ فرهلللآلخرينهللاأناهللأحتا هللإل هللمنهلليغفرهلل
لي؟هللهأ هللالجنة هللهللخيالة هللإل هللالح هللالذي هللي تطيع هلل اهن هللفيهلل
ني ةهللماهللأنهلليمنحهاهلللمنهلليشان؟هللأ،ئوةهللأهللقت هللالتهلليغيبهاهللسنهلل
سقو هللماهلل انهلليتعالاههللمنهللم كراتهللاخمرهللزادت هللققانهللفعقهلل
ققائ  :هلل﴿ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼ ﯽ ﯾ ﴾هلل(ل :هلل.)124هلل
هللجعابها هللقادت هللهذههلل
أ،ئوت هللالك يرا هللالتي هللأسي هللالكني َة
ج
ج
المرا هللإل هللال جن هللالكن ي هللفي هللدير هلل(ماهللي هللمينا) هللبعاديهلل
النطرانهلل هللحيثهللقض هللفي ِ
هللذل هللمائةهلليع هللسان هللفيهاهللالك يرهللمنهلل
،وت هللإل هلل بيرهلل
صنع هللالضر هللاأقكال هللاإلهانة هللثت هللهللأ ج ِهلل
الرهبان هللفي هللال ير هللليناصح هللايعي ه هللإل هللجادا هللالالعا هلل
الذيهللتزسم هللالكني ة.هلل
هلللكن هللالراهن هللالكبير هللفي هللال ير هلل وم هللبكو هلل رين هلللتهلل
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يعت هلل،ماس هللفيهللالكني ةهللمنهللقبأ هلللق هللقالهللل :هللياهللابنيهللاصبر هلل
امنهلليتمهللا،هلليجعأ هللل هللم رج ًا هلل هللإنهللا،هللالهلليضيعهللأجرهللمنهلل
أح نهللسموً هللا،تعنهللسو هللقضانهللأمعهللكهللبالكتمان.هلل
لت هلليفهت هللالق هللإ،حاق هلل،ر هلل رابة هللهذا هللالمنطم هللاتوكهلل
الكوماتهللإالهللحينهللدخأهللسو هلل بيرهللالرهبانهللفيهللخوعت هللفجحا هلل
ليكتشف هللأمراً هللمزلزالً هلل هللفق هللاج ه هللمت فياً هلليالوي هللبالواهلل
الم ومين هللااستر هللل هلل بيرهللالرهبانهللبحن هللم وتهلليكتتهللإ،وم هلل
منذ هللثور هللاسشرين هلل،نة هللي ن هللفي هللاحشت هللالقر ن هللاماهلل
يعمرهللقوب هللمنهللإيمان.هلل
هللأ جلومهلل،راا هللالق هللإ،حاقهللهولهلل هللاهللجعهللإل هلل ني ت هلل
لي ْفهِ تهللالنارهللماهللسجزهللهعهللسنهللفهم هللهللجعهللاهعهلليحمأهللفيهلل
ج
قوب هللثوثة هللمشاسأ هللتعقظ هللن ان هللالفطرا هللفي هللأسماق  :هلل،عهللاهلل
اإلخوص هللاسق ا هلل ر،ي هللاالسترا هللاليف هلل بيرهللالرهبانهلل
اهعهلليالويهللبالواهللالم ومين.هلل
انت بت هللالكني ة هللالق هللإ،حاق هللفي هللهللحوة هللتبشيرية هللإل هلل
ال عدانهللفيهللأااخرهللسا هلل 1979هلل هللازهللكهللفيهاهللاألمعالهللالطائوةهلل
هللفقران هللمن هللالم ومين هللأسونعا هللبين هللي ي هللانتقالهت هللإل هلل
سو
َ
النالرانية؛ هلل هللجان هللأن هلليحالوعا هللمن هللسو هللمال هلليقعت هللأبنانهتهلل
ايك ي هللسريهت هللايكعن هللثمناً هللل اائهت هللثت هللا،تقأ هللمعهتهلل
الباخراهلل(ماهللينا)هلل هلللتحموهتهللإل هللمالر هلللي تكموعاهللفيهاهللتعوتهلل
دينهتهللالج ي .هلل
في هللالكابينة هلل 14هلليقيت هللالمتنالر هللالج ي هللسب هللالم يح هلل
ا انهللا،م هللمنهللقبأهللمحم هلل د هللدخأهللسوي هللالق هللإ،حاقهلل
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فعج ه هلليالوي هللبالوا هللالم ومين هلل ..هلليا هللهذا هلل يف هللتالويهلل
بالوتهتهللاق هللتر تهللدينهت؟هللألتهللتحخذهللمنيهللباألم هللالمالهلل
العفيرهللثمن ًاهلللتركهللمعتق كهللالق يت؟هلل
ب باتهلليزلزلهللالجبالهللأجا هللسب هللالم يحهلل-هللأاهللإنهللقئتهلل
عت هلللكتهللج يهللبحمعالكت هللأماهلل
فقأهللمحم هلل د هلل:-هلل«لق هللِهللب ج هلل
هللفموك هلل ،هللالعاح هللالقهاهلل هللال هللأبيعهتهلل
قوبي هللاهللاحي هللاسقوي ج
بكنعز هللال نيا هللاأنا هللأقه هللأن هللال هللإل هللإال هللا ،هللاأن هللمحم ًهللاهلل
هلل،علهللا.»،هلل
معقف هللأذهأ هللالق هللالذي هللما هللزال هللمتشكك ًا هللمن هللصحةهلل
إيمان هللثبات هللمحم هلل د هللقون هللاألمعهلل هللهللأً ،ا هللسو هللسقن هلل
فتحعلهللالالي هللإل هللصياد هللا اهللالاليادهللصي اً هلللوحقيقةهللالتيهلل
ترددت هللزماناًهلل هللفي هللخوجات هللفرجع هللإل هللمالر هللليعون هللإ،وم هلل
الذي هلل وف هللالتنازل هللسن هلل أ هللما هلليموك هللمن هللم خرات هللبنكيةهلل
اسقاهللات هللاأمعال هللدفعها هللجميع ًا هللليمفر هللباإل،و هللالمحنينةهلل
القون هللالمنشرا هللباإليمان هللالقون هللالذي هلل ير ًا هللما هللسان هللمنهلل
هومة هللالبالأ هللاضيقت هللالي ط هللفالوً هللج ي ًا هللفي هللالتضحيةهلل
في هلل،بيأ هللال ين هللاالعقي ا :هلل﴿ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩﮪ ﮫ ﴾هلل(البقرا:هلل.)207هلل
قالة هللإ،حاق هللتذ رنا هللب وف هلللين هللقال هللل هللالنبي هلل:هلل
شر هللبها هللصهينهلل
«هللبح هللالبيع هللأبا هلليحي »( )1هلل ومات هللخال ات جهللهللب ِهلل
الراميهلل هللحينهلل ثرهللاآلخراهللسو هللال نيا هللات و هللسنهللأمعال هلل
()1هللأخرج هللالطبرانيهللفيهللمعجم هللالكبيرهللاهلل(.)7296
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في هللمكة هللالمكرمة هللاهاجر هللإل هللالم ينة هللالمنعهللا هللليفعزهلل
باإل،و هللاالراض هللاالرضعان هللفهنيئ ًا هللل هللبيع هللاهنيئ ًا هلللمنهلل
تهللبالمكاهلله هللا«منهللخا هللأدلجهلل
هللفالجنةهللحفهلل ْ هلل
جهلل
مش هللسو هلل رزه
هللامنهللأدلجهللبو هللالمنزل هلل هللأالهللإنهلل،وعةهللا،هلل الية هلل هللأالهللإنهلل
،وعة هللا ،هللالجنة»( )1هللااإل،و هلللريم هللالجنة هللافي هلل،بيو هلل
يرخصهللالم منهللال نياهللاماهللسويها.هلل
لت هلليكن هللت وي هللالم وت هللالج ي هللإ،حاق هللهول هللسنهلل
أمعال هلللوكني ة هلل خر هللابتون هللتعرض هللل هللفق هللتعرض هللل ورهلل
محااالتهلللو تيالهللمنهللقبأهللأقاهللب هلل ادتهللإح اهاهللأنهللتعديهلل
بحيات هلللعالهللأنهللا،هلل،وت :هلل﴿ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﴾هلل
(البقرا:هلل.)214هلل
لكن هللالبون هللاأل بر هللالذي هللااج هللإ،حاق هلل ان هللإحراقهلل
اال ي هلللنف يهما هللاحتجاج ًا هللسو هللتحرهلل هللابنهما هللمن هللسباداهلل
الم يحهللاتعجهِ هللإل هللسباداهللهلل هللالم يح هللاالهللينهللأن هلل انهلل
محباً هلللعال ي هللحريالاً هللسو هللا،تبقان هللحياتهما هلللكن هللمحبت هلل
لإل،و هلل انتهللأسمت هللايقين هللبالحمهللالذيهللانشراهللب هللص هللههلل
أ بر :هلل﴿ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ

ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ
()1هللاخرج هللالترمذيهللاهلل(.)2450
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ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ﴾هلل
(التعبة:هلل.)24هلل
امنهللقبأ هللثبتهلل،ع هللبنهللأبيهللاقاصهلل هللسو هللاإل،و هلل
جهلل
الت هلليتزحزا هللسن هللهلل ت هللما هللتعرض هللل هللمن هللابتون هلل بير هللبو هلل
ِ
هللابرههلل
أاج هللحين هللأهللادت هللأ هلل،ع هللا،تغول
هللمحبة هللابنها هلللها ِ
الكبير هللفقالت هللل هلل :هلل«يا هلل،ع هللما هللهذا هللال ين هللالذي هللق هلل
هلللت سنهلل هلل ِهللد َهللينك هللهذا هللأَا هللال هلل أ هللاال هللأقر هللحت هلل
ثت؟ َهلل
أح َ هلل
هللقاتأ هللأم » هللفحجابها هللاالبنهلل
أمعت هلل جفتعير هللبي هللفيقال :هلليا
َ
هللإنيهللالهللأدكهللدينيهللهذاهلللشين.هلل..هلل
َهلل
الم من:هلل«الهللتفعويهللياهللأم
يا هللأم هللتعومين هللاا ،هلللع هلل ان هلللك هللمائة هللنف هللف رجت هللنف ًاهلل
نف ًهللا؛هللماهللتر تهللديني هللإنهللقئتهللفكويهللأاهللالهللتح وي»(.)1هلل
ما هلليزال هللإ،حاق هللمقيمًهللا هللفي هللاألهللدن هللبعي ًا هللسن هللأهو هلل
االن هللفن حلهللا،هللل هللالناهللال باتهللسو هللالحمهللاالرق .هلل
هلل
هلل
* * *هلل

()1هلل،يرهللأسو هللالنبونهلل(.)109/1
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( شكران واحدة ) ماري ويلدز
مد داهللزالهللالط دداسنعنهللفددديهللاإل ،ددو هلليزسم ددعنهللأنهللاإل ،ددو هلل
اندددتقصهللالمدددرأاهللاهومهدددا هللاقيد د هللحريتهدددا هلللكد دنهلللغد دةهللاألهللقدددا هلل
اخوتهللف ديهللاإل،ددو هللتفددعقهلل
تكددذبهتهللف ديهلل دأهلليددع هللحي دثهللال د
ج
أس ادهنهللال اخوينهللفي هللمنهللالرجال.هللهلل
«م دداهلليهللايوددد ز»هللااحددد اهللمد دنهللهددد النهلل..هللفت ددااهللإنجويزيد دةهلل
الد تهللفديهللبيدتهلل دداثعليكيهللمتد ين هللادهلل،دتهللاساقدتهللت دعهلل
،نعاتهللفديهللم هلل،دةهللداخويدةهللتشدر هللسويهداهللهللاهبداتهللالكني دة هلل
،نعاتهللزادت جهللبع هللماهلليهللامعمتهللزموئهاهللسنهللال ينهللفاهللتدابعاهلل
فديهللأقاايود هللاتشددككعاهللفديهللجد ااه هللفددإنهللالمددرنهللالهلليمكدنهللأنهلل
يقنعهللب ينهللسمدادههللالشدكوياتهللاالطقدعر..هللاالهيا دأهللالفاهلل دةهلل
منهللالمضمعنهللالمقنعهللالمتكامأ.هلل
خرجدتهللمدداهلليهللمدنهلل،ددكنهاهللالم هلل،ديهللاهديهللتبحدثهللسدنهلل
 ،ددكن هللقوبهد داهللاسمد داهلليدددرايهللجعسد دةهللالتددد ينهللفددديهللضدددميرها هلل
ايجينهللسنهللأ،ئوتهاهللالتيهللتتمحدعهللهللحدعلهللمعند هللاجعدهداهللفديهلل
الحياا هللاماهيةهللال ينهللالو عابت العقائ يدةهلل« ندتهللأبحدثهللسدنهلل
أجعبةهللجعهريدةهللفديهللالحيداا ِ
هللسشدتهللمدعهللالبدعذيينهللاالالدعفيينهلل
دانهللس ي د ينهلل ددانعاهللم دنهللم تو دفهللالفئدداتهلل
ف ديهلللن د نهللام دعهللأسضد َ
دذلتهللجه د د يهلل
دتهللابد د ج
ال يني د دةهللاال يا،د ددية هللا يد ددر ًاهللم د داهللحاالد د ج
ألقددتركهللمعهددت هللالك دنهللدانهللجدد اى هللإذهللل دتهللتج دنهللأيهللمددنهلل
توددكهللالمعتقدد اتهللااأليددد العجياتهللسددنهللأ،ددئوتيهللاحاجدداتيهلل
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التيهلل نتهللأقعرهللبضراهللتهاهلللتح ي هلله فيهللفيهللالحياا»(.)1هلل
ااجهدتهللمدداهلليهللااقعد ًاهللماديد ًاهللصددادم ًاهلليودفهللالحيددااهللالغربيدةهلل
برمتها هللايالبغهاهللباألثراهللاالق عاهللاالعنف هللفكرهتهللسالمها هلل
ديانهللالجميود دةهللمد دنهللحعله ددا هللاض دداقتهللسويهد داهلل
بد دأهللاحتد د هللاألق د َ
األهللضهللبم د د داهللهللحبد د ددتهلل﴿ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺ﴾ (ل :هلل.)124هلل
تعرف دتهللمدداهلليهللسو د هللاإل،ددو هللخددولهللدهللا،ددتهاهللف ديهللق دتهلل
األد هللالتر ديهللاالفاهلل ،ديهللف ديهللجامع دةهللدهللهددا هلل هللاقددرأتهللف ديهلل
توكهللاألثنانهللالع ي هللمدنهللالكتدنهللالتديهللألفهداهللالم تشدرقعنهللسدنهلل
اإل،د ددو هلل م د داهللا،د ددتمعتهللإل ددد هللالك ي د درهللم د دنهللالمحاض دددراتهلل
االند د ااتهللحعلد د هلللكد دنهللف ددتحهللمغ دداليمهللقوبهد داهلل ددانهللمعص ددعالًهلل
بالوسه داهللسو د هللمجمعس دةهللهلل،ددائأهللالنددعهللهللالت ديهلل تبه داهللالعوم دةهلل
التر يهللب يعهللالزمانهللالنعهلل،يهللالذيهللسالهللفيهللالنالدفهللاألالهلل
مدنهللالقدرنهللالعشدرين هللفكاندتهللهلل،دائأهللالندعهللهلللريقهداهللإلد هللفهدتهلل
«لغ دةهللالقددر نهلل هللتعومناه داهللم دنهللب د يعهللالزمددانهلل،ددعي هللالنعهلل،ددي هلل
الذيهللأفهمناهللباإليمانهللال الصهللفيهللهلل،ائأهللالندعهلل:هللمداهللالكدع جن؟هلل
ام داهللالطبيعددة؟هللام دنهللنحددن؟هللالمدداذاهللهددذههللاألس د ادهللالغفيددراهللم دنهلل
هللاجد د اا؟هللاإلد د هللأيد دنهلل
الم وعق ددات؟هللامد داهللاهائفه ددا؟هللهللالم دداذا ج
المالد ددير؟هللا ي د دفهللأنهللاإل،د ددو هللديد ددنهللمتكامد ددأ؟هللا ي د دفهللأن د د هلل
ي ال دنهللسق دأهللاإلن ددانهللام اهلل د هللا دأهلللطائف د هللامشدداسرههلل..هلل
اننم د درهللم د دنهللخ دددولهللال و د دمهللإل ددد هللأ،د ددمانهللال د ددالمهللالعمد دديتهلل
()1هللهللحوتيهللمنهللالكني ةهللإل هللالم ج .هلللماذا؟ هللماهلليهللايو ز هللصهلل(.)13
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االرحمنهللالحكيت»(.)1هلل
هللحوةهللماهلليهللمعهللالتحمأهللاالمراجعةهلللتهللتكنهللقاليرا هللفبع هلل
ث ددورهلل ،ددنعاتهللل ددعتهللم دداهلليهللحي ددااهللالنالدددرانية هللااخت دداهللتهلل
اإل،و هلل«فوو هللالحم هللالدذيهلل،داقنيهللإلد هللهدذاهللالطريدمهللألنعدتهلل
باإل،و هللاق هللنجعتهللمنهللتودكهللالحفدراهللالممومدةهللالتديهلل ندتهلل
دااات هللااح د ًاهللبع د هللاألخددرى هلل
أقددعرهللبهددا هللاانزاح دتهللسن ديهلل شد ج
قانهللم ددومينهللف ديهللالجامعددة هللابالددبرهتهللسو ديهلل هلل
بمعاان دةهللأص د َ
ِ
ازهللتهتهللإيايهلل..هللفطعالهللهدذههللال دنينهلل[أيهللالد ور]هللبد أتهلل
ام
()2
تتفتحهللأماميهللدنياهللتب اهللذاتهللمعن هللامغزىهللاان جا » .هلل
لقد د هللا،دددتطاكهللالد د تعهللهللفددداهللرهللقايد داهلل-هللأ،دددتا جذهللالهن ،د دةهلل
هللازميأهللمداهلليهللفديهللدهللا،دتهاهللالجامعيدةهللببريطانيداهلل-هلل
الميكانيكية
ج
هعهللازموؤههللإقناسهاهللباإل،و هللات ويالهاهللمماهللت دمي هلل«الدبكتهلل
َ
العق ي» هللفعلجتهللإل هللاإل،و هللم تاهللاهللقريراهللالعينهللفيهللسدا هلل
 1981هللات متهللبد«قكرانهللااح ا» هللاتزاجتهللمنهللال اسيدةهلل
التر دديهلل محمدد هللفرنجددي هللهللفيد ِدمهللهللحوددةهللجهددادهللالشدديظهلل،دددعي هلل
النعهلل،ي.هلل
ا،رسانهللماهللأضف هللاإل،و هللسو هللحياتهاهللهللانقد هللالجويدأ هلل
البعه داهللبجمال د هللاألخدداذ هللفق د هلل« ان دتهللحيدداتيهللال ددابقةهللهللحو دةهلل
إلدد هللاألسمدداقهلل هللفكانددتهللتغددعهللهللإلدد هللاألسمددمهللفدداألسمم هللفددديهلل
هوم دداتهللبعض ددهاهللف ددعقهللبع ددخ هللمد دنهللق ددقانهللاي ددحرهللااحش ددة هلل
اقدددععهللهللبالعحد د اهللاالغربددة هللبينمد داهللاآلنهللأهللىهللنف ددديهللاالن ددارهلل
()1هللالمال هللهللال ابم هللصهلل(.)16
()2هللالمال هللهللال ابمهلل هللصهلل(.)16-15
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هللجهزنداهللبدحجهزاهللنندالهللبهداهلل،دعاداهللالد نيا؛هللفضدوًهللسدنهلل
جميعاًهللق ج
()1
أنهاهللتنتجهلل،عاداهللأب يةهللخال ا» .هلل
أهللادتهللقد ددكرانهللهللدهللبعدد دخهللجميدد دأهللالعومدد دةهللالنعهلل،دد ديهلل
سويها هللفحقامتهللفيهللبودههللتر يا هللاسكفتهللسود هلل تبد هللاهلل،دائو هلل
تترجمهداهللإلد هللاإلنجويزيددة هلللينتفدعهللبهداهلل يرهداهللمدنهللأبنددانهللقعمهداهلل
ج
ال ددذينهلليبح ددعنهللسد دنهللالح ددم هلل مد داهلل تبد دتهلل تابد داًهللسند د هللبعن ددعانهلل
«م لدددفهللهلل ،ددائأهللالن ددعهلل» هللا دددذلكهلل تبد دتهلل تابهد داهلل«اإل ،ددو هلل
االغدر هللانحدن» هللثدتهلل،دجوتهللأبدرزهللمعدالتهللقالدةهللهد ايتهاهللفديهلل
تابهاهلل«هللحوتيهللمنهللالكني ةهللإل هللالم ج .هلللماذا؟».هلل
اقددد هللتحد د ثتهللقدددكرانهللفد ديهلل تبهد داهللسد دنهللدينهد داهللالقددد يت؛هلل
النالرانيةهلل هللفنبهدتهللسود هللأصدالةهللالتعحيد هللفديهللتعداليتهللالم ديحهلل
سوي د د هللال د ددو هللاأنهللالكني د دةهللالت د ديهللاستب دددرتهللنف دددهاهللمم و د دةهلل
لوم ديحهللساهللضدتهللمعتق اتد هللاتعاليمد هللااضدطرتهللخعفداًهللمدنهلل
ِ
هللااأدهلل
افتض ددااهللأمرهد داهللإلد د هللمحاص ددراهللالفكد درهلل هللامند دعهللالعو ددت
محااالتهللتطعيرِ هللالمعرفدة هللمدنهللخدولهلل،ديطرتهاهللسود هللالحيدااهلل
ال قافيةهللاالفكريةهللفديهللأاهللبدا؛هللااستباهللهداهللأيهللدسدعىهلللإلصدواهلل
هرلق ًةهللبغيض ًة.هلل
اأجابتهللقكرانهللسدنهلل،د الهللقد هلليجدعلهللب دالرهللمدنهلليقدرأهلل
،دطعهللها هللفيد سيهللبددحنهللالحضداهللاهللالغربيدةهللالمعاصددراهللاتقد مهاهلل
هللبعخهللإب اكهللالفكرهللالنالراني هللاهعهللقعلهلليهدر هللبد هللمدنهلل
التقني ج
الهلليعر هللتاهلليظهللأاهللاباهللإبانهللحكتهللالكني ةهللقبدأهللمديودهللال دعهللاهلل
()1هللالمال هللهللال ابمهلل هللصهلل(.)18
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الالناسية هللالتيهللنشحتهللبع هللت وصهللأاهللاباهللمنهللالكني دةهللادينهداهلل
المحددر هللاهرابه داهللإل د هللإهللثه داهللالق د يتهللالمتم دأهللف ديهللالحضدداهللاهلل
اإل ريقيد دةهللالرامانيد دةهللالق يم ددة هللامنهد داهلل-هلل مد داهللت ددرىهللق ددكرانهلل–هلل
ا،تم تهللأاهللاباهللالج ي اهللقي َمهاهللالماديدةهللافو دف َةهللجعهرهداهللالتديهلل
َ
تقددع هللسودد هللالقددعاهللاالعنددفهللااألنانيددة هللالددتهللت ددتطعهللالنالددرانية؛هلل
دينهاهللحينذاكهللأنهللتق هلللهداهللأيهللإضدافاتهللأخوقيدةهللجعهريدة؛هللاإنهلل
أثددرتهللفدديهللال ددوعكهللالش الدديهلللمتبعيهددا؛هللدانهللالقدديتهللالجمعيددةهلل
لومجتمع.هلل
أخددذتهللالمددرأاهللالغربيدةهللالم ددومةهلل قددكرانهللااحد ا هللسو د هلل
ساتقهاهللتبالديرهللأهوهداهللاأبن ِ
دانهللجن دهاهللباإل،دو هللاحقائقد هللالدذيهلل
َ
تددرىهلل ججد ج هللاًهلل ويمددةهللَهللتحددعلهللدانهللاصددعل هللإل د هللالغددربيين هللام دنهلل
أهمه داهللقدديعكهللالالد ِ
دعهللاهللالنمطي دةهللال الئ دةهللس دنهللاإل،ددو هللالددذيهلل
ي ددمعن هلل«ديد دنهللال دديف» هللحج ددنهللص ددنعتهاهلل-هللفددديهللالقددد يتهلل-هلل
ال الةهللاالكني ةهلللحمايدةهللمالدالحهماهللاب دطهلل،ديطرتهماهلل هللثدتهلل
لعهللته داهلل-هلللددذاتهللال ددبن-هللالم  ،د جةهللاال،تشددراقيةهللالمتالددوةهلل
باال،د ددتعماهلل هللفحقق د دتهلل-هللبطرقه د داهللالمتعاص د دأهلل-هللاختراقد دداتهلل
ْ
هائود د ًةهللفد ديهللالذهنيد دةهللالغربيد دةهللالتد ديهللخد د ستهللبتو ددب هللدهللا ،دداتهلل
الم تش د ددرقينهللاأبح د دداثهتهللبد د د سااىهللالمعض د ددعسيةهللاالحي د ددادهلل
العوميهللالزائفة.هلل
االهللتتنك درهللقددكرانهلللوستددرا هللب د اهللهللالم ددومينهللال ددوبيهلل
مجتمع ًاهللاأفراد ًاهللفيهللتعميمهللهذههللالنمدراهللال الئدةهللالتديهلليدذ يهاهلل
هللتالرفاتهللالم دومينهللال الئد جةهللفديهللالغدر هللأاهلل
ايغريهللبال قها
ج
أفعالنداهللف ديهللالشددرقهللالت ديهلل،ددرسانهللم داهلليطيدرهللال بددرهللبهددا هلللي ِب دتهلل
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الالعهللهللالمزهلليةهللالمب عثةهللسنهللالم ومينهللادينهت.هلل
اتددرىهللقددكرانهللأنهللال هللا،دداتهللاال،تشددراقيةهللأالدتهللاضدعهلل
المد ددرأاهللف ددديهللاإل،د ددو هللأهمي د دةهللبالغد ددة؛هللاا ،دددت متهللفنعنه د داهلل
اأحابيوهاهللفيهللالتنفيرهللمنهللتشريعاتهللاإل،دو هللااالفتئداتهللسود هلل
نممد د هللال اصد دةهللبدددالمرأاهللا يرهدددا هللفحثقود دتهللالحيدددااهللال قافيد دةهلل
ااالجتماسيد دةهللفد ديهللالغ ددر هللبال سايد دةهللالكاذبد دةهللسد دنهللاض ددطهادهلل
مزسددع هلللومددرأاهللفديهللاإل،ددو هلل هللفكاندتهللدسددعاهتهللأهددتهللال د ادهلل
االجد د هللهللالت د ديهللحالد دتهللبد ددينهللالغدددربيينهللااإل،د ددو هللإذهلل ي د دفهلل
ج
لوغربيهللأنهللي منهللباإل،و هللاق هللسشعشهللفيهللهللأ،د هللمداهللزسمدعههلل
منهللصعهللهللزائفةهللسنهللالمرأاهللالم ومةهللاأل،يراهللالذليودةهللبدزسمهتهلل
..هللصعهللهللهللتقع هللسو هللانتقاصهللمزسع هلللومرأاهللفيهللهدأهللاإل،دو هلل
اتهميشهلللهاهللفديهللمقابدأهللالرجدأ هللاازدهللانهلللكينعنتهدا هللاهدعهللمداهلل
ت دددمي هلل«الضدددولةهللالكبدددرى» هللفشدددكرانهللاهددديهللاألن ددد هللالتددديهلل
ساق دتهللأاضدداكهللالمددرأاهللف ديهللالحيدداتين؛هللالغربي دةهللث دتهللاإل،ددوميةهلل
ترىهللالالعهللاهللمقوعبة هللبأهللإنهللقئتهللفقأ:هللتراهاهللسود هللصدعهللتهاهلل
الالددحيحةهللم دنهلل ي درهللهللتددعلهللاالهللأصددباغ هللفد د«ااق دعهللالمددرأاهللف ديهلل
الغد ددر هللمحد ددزنهلللوغايد ددة هللفق ددد هللتعط د دأهللداهلله د داهللف ددديهللالبيد ددت هلل
اتحطمد دتهللأنعثته ددا هللاأصدددبحتهللض ددحيةهلللومجتمد دعهللالغربدددي هلل
فالنما هللالقائتهللي تغأهللسرضهللأج ادهنهللأل راضهللاإلسوناتهلل
هللص د ِدعهللتهللا حنهد داهلل
اال سايد دةهلل..هلله ددذههللالتح د
ج
دعالتهللاالتط ددعهللات ج
خط ددعاتهللنحد دعهللالتقد د هللاالتح ددرهللهلللوم ددرأاهلل..هلل يد درهللأنهللالم ددرأاهلل
جخ ستهللاا ،جدتغوتهللا،دتغوالًهلل،ديئ ًاهلل..هللاهدتهللبد سعتهتهللهدذههللالهلل
َيد ْ سعنهللإلد هللتحريدرهللالمددرأا هللبدأهللإلد هللالعبعديددة؛هللإذهللمداهلليد سعنهلل
- 230 -

إلي د هللي ددالفهلللبيع دةهللالمددرأا؛هللمتم د وًهللبالحري دةهللالمطوق دةهللااتبدداكهلل
الشهعاتهللدانهللهللقينهللاالهللح ين»(.)1هلل
افيهللمقابأهللهذاهللالعضعهللالمهينهلللومرأاهللفإنهللقدكرانهللتدرىهلل
القر نهللالكريتهللاق هللهللاسد هلل-هللفديهللتشدريعات هللاأحكامد هلل-هللأنعثد َةهلل
المددرأاهللامهمتهداهللالبيعتهددا هللفالبيدتهلللددي هلل،ددجناًهلللهددا هللبدأهللهدعهلل
مموكتهد داهللتربد ديهللفيهد داهللأبنانهدددا هللاتالدددنعهللم ددنهتهللجددديوًهللنافعد داً هلل
اتحميهللبوبا،هاهللاإل،وميهللنف هاهللمنهللنهدتهللالرجدالهللاهلل بدتهتهلل
فد ديهللا ،ددتغولهاهلل م دداداهلللإلثددداهللاهللاالت ددوية هللاهدددعهللمد داهللتعتبدددرههلل
قدددكرانهللأحد دطهللأن ددعاكهللاإلهاند دةهلللوم ددرأا؛هلللمد داهللفيد د هللمد دنهللإهددد اهللهلل
لكرامتهد داهللاتغييد دنهلللددد اهللهاهللاابت ددذالهللاتق ددزيتهلللش ال دديتهاهلل هلل
فض ددوًهللسد دنهللانتها د د هللل العص دديتها هللاتت ددانلهللق ددكرانهللسمد داهلل
تحقددمهللمد دنهللحريددةهللا رامد دةهلللوم ددرأاهللالغربيددةهللالعاهلليد دةهللالض ددائعةهلل
المبتذلةهللالتيهللتتعرىهلل هللاتعرضهللفيهللصداالتهللانعافدذهللالعدرضهلل
الجن يهلل ماهللتعرضهللاألحذيةهللاقطعهللاألثار.هلل
اتدرىهللقدكرانهللأنهللالغدر هلليتعامدأهللمدع اإلن دانهلل-هللهللجدوًهلل
ددانهللأ هللامددرأاهلل-هللبعيدد ًاهللسددنهللفطرتدد ..هللاقدد هللانجددر هلل ددأهللمددنهلل
الرج دأهللاالمددرأا بعي د اًهللبعي د اًهللس دنهللهددذههللالفطددراهللال ددويمةهلل..هلل
فددحدخوعاهللالمددرأاهللفديهللقضدداياهللاأسمددالهلللي دتهللمددنهللاختالاصددها هلل
ازجددعاهللبالرجددأهللف ديهللقضدداياهللاأسمددالهللااهتمامدداتهللالهللتتددعان هلل
ُّ
بحدالهللمدنهللاألحدعالهللمدع فطرتد هللهللاهدعهلل–هللاالكدو هلللشدكران-هلل
اضد دعهللقددداذهللامعدددا هللام قدددت هللألند د هللبعددد هللهللحود دةهللالشدددقانهلل
()1هللالمال هللهللال ابمهلل هللصهلل(.)58-57
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االتعا،دةهللالبد هللأنهلليعددعد اإلن ددانهللإلد هللفطرتد هللالتديهللفطددرههللا،هلل
سويهد د داهلل﴿ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﴾هلل(ف د ددالر:هلل
.)43هلل
لدددذاهللتح ددذهللهللق ددكرانهللمد دنهللالمددد امراتهللالتددديهللتح دداكهللسوددد هلل
الم ددرأاهللفيمد داهللي ددم هللمددد تمراتهللالم ددرأاهللاتحريرهد داهلل هللاتراهد داهلل
«الكددحر الم ددمعمةهلل..هللفا،ددكبعهاهللسوددد هللاألهللض هللاأهلليقدددعاهلل
سويهاهلل َهللذنعباًهللمدنهللمدان هللفمدنهللالهدوكهللالمحدتتهللأنهللي ديرهللاإلن دانهلل
ف ددديهللأهللضهللالتي د د هللدانهللبعصد ددوةهللهاديد ددة» هللفالقاص ددديهللاال د د انيهلل
يعومد ددانهللأنهللتحري د درهللالم دددرأاهللالهلليعن ددديهللف د ديهللمضد ددمعن هلل ،د دعىهلل
االنفددوتهللاالبح دثهللس دنهللالوددذاهللالت ديهللتعال دفهللبمعددانيهللالحيددااهلل
وهاهللمنهللفردهللاأ،راهللامجتمدع..هلللتالدبحهلللدذاهللس ميدةهللالهللمعند هلل
لهاهلل،عىهللالمغالطةهللاالعبثهللاالشذاذ.هلل
هنيئاًهللألختناهللقكرانهللماهللاهبهاهللا،هللمدنهللسمدمهللالفكدرهللاندعهللهلل
القود دنهللا ،ددومةهللالفك ددر هللان دددحلهللا،هللال ب دداتهلللند داهللالهد داهللسوددد هلل
اإل،و .هلل
هلل
هلل
* * *
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الربفسور ( رجاء ) روجيه جارودي
يران هللسر هللالحم هلللريق هللإل هللقوعبهت هللفح،ومعا هلللكنهلل
فيو ع هللفرن اهللامفكرهاهللجاهللاديهلل انهللم توف ًاهللسنهلل أهلله الن هلل
فجاهللاديهلللي هللمجردهللهللجأهللفاهللقهللدين هللاانتقأهللإل هللاإل،و .هلل
ال هللهللاجي هللجاهللاديهللفيهللمر،يوياهللفيهللسا هلل 1913هللالتهلل
يمنع هللتنشئةهللأبعي هللل هللسو هللاإللحادهللمنهللالمزااجةهللالغريبةهللبينهلل
الم يحية هللالبرت تنتية هللاالشيعسية هللالماهلل ية هللفق هلل ان هللمنهلل
قيادات هللالحز هللالشيعسي هللالفرن ي هللا ذلك هلل ان هللهللئي هلل
جمعيةهللالشبانهللالم يحيينهللالبرت تانت.هلل
نال هللجاهللادي هللقهادتي هللد تعهللاه هللفي هللسامي هلل: 1954-53هلل
أاالهما هللفي هللفرن ا هللسن هللهلل،الت هلل«النمرية هللالمادية هللفيهلل
المعرفة» هللاال انيةهللمنهللمع،كعهللبعنعانهلل«الحرية».هلل
سا هلل 1956هللم أ هللنقطة هللالب اية هلللمراجعات هلللوفكرهلل
الماهلل يهللالشيعسي هللفق هللص م هللخطا هللالرئي هللخرتشع هلل
هللا،ادية هللفيهلل
ِهلل
الذي هلل شف هللفي هللسن هللمماهلل،ات هللال هللإن انية
ِ
الحقن هللالشيعسية هللالماضية هللاب اصة هللالحقبة هللال تالينية هلل
اقادتهللالمراجعاتهللجاهللاديهللإل هللنق هللمريرهلللوشيعسيةهللفكراًهلل
امماهلل،ة هللاهللجاالً هللفكان هللذلك هلل،بب ًا هللفي هلللرده هللمن هللالحز هلل
الشيعسيهللسا هلل. 1970هلل
ب أهللجاهللاديهللفيهللالبحثهللسنهللصيغةهللأخرىهللتنتشأهللالبشريةهلل
من هللجمعد هللالشيعسية هللالتي هللأفو ت هللاأسونت هللسجزها هللسنهلل
اال،تجابةهلللمتطوباتهللالعالر هللفعق جو هللاخوفيت هللالي اهلليةهللاضميرههلل
هللاحضاهللتها هللالتي هللاج هلل
ال هلليتقبأ هللالفو فة هللالرأ،مالية هللالغربية
َ
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إليها هللجاهللادي هللنق ًا جهللمراً هللفهع هللال هلليكف هللسن هللالتذ ير هللبحنهلل
األنمعذ هللالغربي هلللوحضاهللا هللأنفم هللسا هلل 1980هللأهللبعمائةهلل
اخم ينهللموياهلل ًاهلللالناسةهللاأل،وحةهللالفتا ةهللالتيهلليتعفرهللمنهاهللاليع هلل
ماهلللعهللألقيهللسو هللهللؤارهللالبشرهلللكانهللنالينهلل أهللااح هللمنهتهلل
خم ة هللألنانهللمن هللالمتفجراتهللالتيهللأب كهللفي هللصناستها هللالتق هلل
العوميهللالغربي .هلل
يقعلهللجاهللادي:هلل«اهذاهللتق هللسوميهللاتقنيهللالهللمرانهللفي هلل
الكن هلليجن هللأن هلليعقف هللهذا هللالتق هلل ..هللمت هللإذن هللنععد هللإل هلل
هللق نا هللانعي هللأن هللنمعذ هللالنمع هللالغربي هللتشعه هللاأن هللهاهراهلل
تاهللي ية هللمرضية»( )1هلللذلك هللدسا هللجاهللادي هللإل هللضراهللاهلل
االنتقال هللمن هللالهيمنة هللالحضاهللية هللالغربية هللااالنتقال هللإل هلل
التعاان هللفي هللصناسة هللحضاهللا هللإن انية هلل،عية هلليمكن هلللوجميعهلل
اإل،ها هللفيهاهللسبرهللالحعاهللهللبينهللالحضاهللات.هلل
الحعاهللهللالحضاهلليهللقادهللجاهللاديهللإل هللدهللا،ةهللالحضاهللاتهلل
اإلن انية هللالم توفة هللاأاقف هلللعيوً هللمع هللإنجازات هللالحضاهللاهلل
اإل،ومية هللالتي هللق مها هللالم ومعن هللخول هللثمانية هللقران هلل
فكانتهللحضاهللتهتهللحوقةهللفري اهللمتميزاهللفيهلل،و وةهللالحضاهللاهلل
اإلن انية هللاقرأهللجاهللاديهللفيهلل،جوتهاهللماهللأسجب هللاأدهش هللفدهلل
«اإل،و ..هللنفظهللفيهللامبرلعهللياتهللمفككةهللاحضاهللاتهللمشرفةهلل
سو هللالمعت هللهللاح ًا هللاجتماسية هللجماسية هللج ي ا هللاأساد هللإل هلل
ِ
هتهللأبعادهتهللاإلن انيةهللااإللهيةهللبنعكهللخاصهلل
َهلل
البشرهللامجتمعات
()1هللاسعدهللاإل،و هللهللجانهللجاهللادي هللصهلل(.)87
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منهللالت اميهللاالتعحي ؛هلل ماهللأسادههللانطوق ًا هللمنهللذلكهللاإليمانهلل
الب يط هللاالقيت هللالحمي ا هللالتي هللأدت هللإل هللتج ي هللالعوع هلل
االفنعنهللاالشرائعهللاالفو فة»(.)1هلل
الع هللقئنا هللتحمأ هللبعخ هللالالعهلل هللالحضاهللية هللاإل،ومية هللالتيهلل
أدهشت هللجاهللادي هللفإنا هللااج ان هللالك ير هللفي هلل تاب هلل«اسعدهلل
اإل،و »هللالذيهللألف هللقبأهلل،نةهللمنهللاستناق هللاإل،و هللايجمأهللفيهلل
،طعهلله هللفكرا هللهللئي ة هللاهي هللأن هللاإل،و هللهع هللاالختياهلل هللالعحي هلل
الذيهللتموك هللالبشريةهللاليع هلللو را هللمنهللمحزقهاهللاأزماتها.هلل
أفوهلليحمهلللجاهللاديهللأنهللي هشهللمنهللاجعدهللمويعنهلل تا هلل
في هللهللفع هللمكتبة هللبيت هللالحكمة هللفي هللبغ اد هللزمن هللال ويفةهلل
المحمعن؟هللاهيهللسو هلل أهللحالهللالهللتعازيهللمكتبةهللالعزيزهللبا،هللفيهلل
القرن هللالرابع هللالهجري هللفق هللضمت هللمكتبت هللفي هللالقاهرا هللأزي هلل
هللا،تمائة ِ
ِ
هللألف هلل تا هللمنها هلل،تة هلل ال هللفيهلل
من هللمويعن
الرياضيات هللبينماهللضمتهللمكتبةهللاألميرهللاألن ل يهللالحكتهللبنهلل
هشا هللأزي هللمنهللأهللبعمائةهللألفهلل تا هللاسو هللالضفةهللالحضاهلليةهلل
المقابوةهللفإنهللمكتبةهللموكهللفرن اهللقاهلللهلل-هللالذيهلل،ميهللبالحكيتهلل
الهتمام هللبالعوتهللهلل-هلللتهللتتجااز ِ
هللالت َعمائ َةهلل تا (.)2هلل
احين هللقاد هللالم ومعن هللأهللفع هللالم تشفيات هللا تبعاهلل
سشرات هللالكتن هللفيهللالطن؛ هلللتهللتكن هللمكتبة هلل وية هللالطن هللفيهلل
باهللي هللتحعي هللفي هللهللفها هللالعحي هللأزي هللمن هلل تا هللااح هللهعهلل
مع،عسةهللالرازيهللالطبية.هلل
()1هللالمال هللهللال ابمهلل هللصهلل(.)18هلل
()2هللالمال هللهللال ابمهلل هللصهلل(.)92
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هذه هللالنهضة هللالعومية هللفي هللالمشرق هللاا بها هللتقانة هللالعر هلل
لوك ير هللمن هللالالناسات هللالمفي ا هللامنها هللصناسة هللالعهللق هللالتيهلل
اقتب عهاهللمنهللالالينيين هللثتهللبنيهللأالهللمالنعهلللوعهللقهللفيهللبغ ادهلل
سا هلل 800هللاهي هللصناسة هللتعر هللسويها هللالغر هللبع هلل
الم ومينهللبحهللبعمائةهلل،نة(.)1هلل
هذا هللاالهتما هللبالعوت هلللت هللي تغرب هللجاهللادي هللمنهلل
الم ومينهللالذينهلللتهلليطونهللخويفتهتهللالمحمعنهللمنهللاالمبرلعهللهلل
البيزنطيهللميشيأهللال الثهللتععيض ًا هللسنهللأضراهللهللالحر هللبينهماهلل
إالهللم طعلاتهللبعخهللالكتنهللالنافعةهلل(.)2هلل
هذا هللاالهتما هللالمشرقي هللالكبير هللبالكتا هللاالقوت هللأثمرهلل
مشراسات هللسومية هللذ ر هللجاهللادي هللنتفاً هللمنها هللفالعالت هللالفوكيهلل
محم هللبن هللجابر هللالبيتاني هلل( ) 918هللالقائأ :هلل«بعوت هللالنجع هلل
يقتر هللاإلن ان هللمن هللالبرهان هللسو هللاح انية هللا ،هللامعرفةهلل
الحكمة هللمن هللخوق » هللالبيتاني هللالموقن هللببطويمعر هللالعر هلل
ح َ َن هللزااية هللميأ هللدائرا هللالك ع هللالشم ي هلل هللفعج هاهلل
 23.35هللاماهللأقر هللهذاهللالقيارهللمنهللالرقتهللالذيهللتعصأهللإلي هلل
العوتهللالح يث هللاهعهلل23.27هلل.هلل
اأما هللاألمير هللأاغ هللبيك هللفشيهلل هللمرص هلل،مرقن هلللمراقبةهلل
الفوك هللاالنجع هلل هللاقار هللفوكيعه هللال نةهللالشم ية هللفتطابقتهلل
أهللقامهتهللمعهللأهللقا هللالعوتهللالح يث هللالتهلليفترقاهللإالهللفيهللأهللبعهلل
سشراهللثانية.هلل
()1هللالمال هللهللال ابمهلل هللصهلل(.)91هلل
()2هللالمال هللهللال ابمهلل هللصهلل(.)90هلل

- 236 -

اق هللتعوت هللالغر هلل يراً هللمن هللحضاهللا هللالم ومين هلل
هللايشركهلل
فالم انة هللالقانعنية هللالتي هللأص هللها هللألفعن ع هللالعاقر
ِ
فيهاهللألخوقهللالحر هللاقعاس هللالشر هللفيها هللاحمايةهللالشيععهلل
االن ان هللاالعجزا هللااأللفال؛ هللهذه هللالم انة هلل -هللبح نهلل
جاهللادي هلل– هللمنحعلة هللسن هللتشريعاتهللإ،وميةهلل،جوتهاهللاثائمهلل
أن ل يةهلل،ابقة(.)1هلل
لق هللافم هللجاهللادي هللفي هللقرانت هلللوحضاهللا هللاإل،ومية هلل
لها هللالعثيم هللباإل،و هللق هللأ بها هللزخم ًاهلل
حين هللأدهللك هللأن هللاهللتبا َ
جغرافي ًاهللاإن اني ًاهلل«فبعقي تهت هللق هللالم ومعنهللأ ن هللم اهمةهلل
هلل،بن هللالر عد هللالعوميهلل
في هللال قافة هللالعالمية هلل هللبينما هلل ان
َ
الرئي يهللفيهللأاهللاباهللالم يحيةهللاالهللتيا ج هللمنهللالطبيعةهللالذيهللالهلل
يمكنهللإالهللأنهلليبع هللسنهللا ،هللاهذههللإح ىهللثعابتهللتوكهللال نائيةهلل
التيهللأف تهللالرااهللالم يحية»(.)2هلل
اأهللجع هللجاهللادي هللالفضأ هللفي هللالنتا هللالحضاهلليهلل
اإل،وميهللإل هللمال هللههللاموهم هللفالقر نهللمنذهللتنزلهللأالهلل يات هلل
﴿ﭻ﴾ هلل(العوم )1:هللاهع هللي سع هللالم ومين هللإل هللالبحثهلل
العومي هللايح هت هللسو هللاإلب اك هللايعتبر ِ
هللالج هللفي هللتحاليأهلل
المعرفةهللاالعوتهللسباد ًاهللي جرهللفاسوهاهلل«منهلل،وكهلللريقًهللاهلليطونهلل
في هللسومًهللا هلل،وك هللا ،هللب هلللريقاًهلل هللمن هلللرق هللالجنة هللاإن هللالموئكةهلل
لتضع هللأجنحتها هلللطالن هللالعوت هللهللضاًهلل هللبما هلليالنع هللاإن هللالعالتهلل
()1هللاسعدهللاإل،و هللجاهللادي هللصهلل(.)77-75
()2هللالمال هللهللال ابم هللصهلل(.)92
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لي تغفرهللل هللمنهللفيهللال معاتهللامنهللفيهللاألهللضهللاالحيتانهللفيهلل
جع هللالمان هللاإن هللفضأ هللالعالت هللسو هللالعاب هلل فضأ هللالقمرهلل
ليو َهللةهللالب هللهللسو هلل،ائرهللالكعا ن»(.)1هلل
القرانا هللفي هللالحضاهللا هللاإل،ومية هلل انت هللمفتاا هللجاهللاديهلل
فيهللالتعر هللسو هللاإل،و هللاق هلللفتهللنمرههللأمعهلل:هلل
 .1هلللت هلليزست هللنبي هللاإل،و هللاختوق هللديناًهلل هللج ي هللاً هللفهعهلل
يحمأ هللنف هللالجعهر هللالذي هلل،بق هللإلي هللاألنبيان هللالذلكهلل
هللالفرق هللالم يحية هلل -هللالتي هللأهللهقها هللال و هلل
ِهلل
ت هللفي
اج ْ هلل
األصأ هللالالحيح هلللنالرانية هللالم يح هللسوي هللال و هلل
َ هلل
ال ينيهلل -هلل
اأن هللال بيأ هللالذي هلليمكن هللأن هللي والها هللمن هللتناقضاتها هلل
ايجردهاهللمنهللانحرافاتهاهلل«فإنهللالمشكوتهلل[العق ية]هلللتهللتكنهلل
ق هللح متهللالبتةهللفيهللسقعلهللالشعنهلل..هللبحيثهللإنهللاألهلليع،يينهلل
االبري يانيين هللاالغنعصيين هللفي هللأ،بانيا؛ هللانتمعا هللب هعلة هللإل هلل
اإل،و هللالذيهللقعرااهللأنهتهللقريبعنهللمن »(.)2هلل
.2أن هللاإل،و هللال هلليفالأ هللبين هللالعوت هللاالعحي هللفالعوتهلل
اال ينهللفيهللاإل،و هللخطانهللمتعازيان هللبأهللمتطابقان هللفالقر نهلل
هع هللينبعك هللحضاهللا هللالم ومين هلل«حت هلللع هلللت هلليكن هللالمرنهلل
م وماًهلل هللالعهلللتهلليكنهلليعتر هللبالقر نهلل تاب ًاهللمعح هللب هللمنهللا،هلل
إل هللمحم هلل[ﷺ]؛ هللفإن هلللمن هللالم تحيأ هللسو هللالم هللع هللأنهلل
حقيقةهللااقعةهلليتعذهللهللهللدهاهلل..هلل
ُّهلل
يرفخهللاألخذهللبعينهللاالستباهلل هلل
( )1هللالح يث هللأخرج هللأبع هللدااد هللا هلل( )3643هللاانمر هللاسعد هللاإل،و هللهللجانهلل
جاهللادي هللصهلل(.)89
()2هللاسعدهللاإل،و هللجاهللادي هللصهلل(.)41
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ذلك هللاالنب اق هلللينبعك هللالحياا هللالذي هللهللاا هلليقون هللأاضاكهلل
العالت»(.)1هلل
.3انفتاا هللاإل،و هللسو هلل ير هللالم ومين هللات امح هللمعهلل
قيامهت هللبشعائرهت هللال ينية هلل هللفد هلل«ال مة هللال انية هللمن هلل،ماتهلل
اإل،و هللالتيهللتف رهلل،رسةهللتع و هللهيهللانفتاح هللات امح »( )2هلل
اب بنهللهذاهللالت امحهللان ااهللاإل،و هللفيهللاألهللض.هلل
ايضيف هللجاهللادي هلل«اإل،و هللتمكن هللمن هللاالنتشاهلل هللبم أهلل
هذههللالمق هللاهللابهذههللال رسةهلل..هللألن هلل انهلليج دهللمعن هللالحيااهلل
ل ى هللقعع هللضوت هللالطريم هللبتفكك هللمجتمعاتها هللاثقافتهاهلل
اسقي تها»(.)3هلل
ابع هلللعلهللدهللا،ةهللاتحمأهللقرهللهللهللاجي هللجاهللاديهللاستناقهلل
اإل،و هللاذلك هللفي هللجنيف هللفي هللسا هلل 1982هللات م هللبدهلل
(هللجان هللجاهللادي) هلليقعل :هلل«إن هللانتمائي هلللإل،و هلللت هلليحتهلل
بمحخهللالال فة هللبأهللجانهللبع هللسنانهللابحث هللاهللحوة هلللعيوةهلل
هللاصوت هللإل هللمرحوة هللاليقينهلل
ت ووتها هللمنعطفات هلل يرا هللحت
ج
الكامأ هللاال وعد هللإل هللالعقي ا هللأا هللال يانة هللالتي هللتم أهلل
اال،تقراهلل هللااإل،و هللفيهللنمريهللهعهللاال،تقراهلل»(.)4هلل
تنهللجاهللاديهللفيهللحيات هللأزي هللمنهلل،تينهلل تاباً هللمنهاهلل تاب هلل
()1هللالمال هللهللال ابم هللصهلل(.)24
()2هللالمال هللهللال ابمهلل هللصهلل(.)43
()3هللالمال هللهللال ابمهلل هللصهلل(.)33
()4هلللماذاهللأ،ومت؟هللنالفهللقرنهللمنهللالبحثهللسنهللالحقيقة هللد.هللهللجانهللجاهللادي هللصهلل
(.)70
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«الم ج هللمر ا هللاإل،و » هللا«اإل،و هللاأزمة هللالغر » هللا«حعاهللهلل
الحضاهللات» هللا«فو طين هللمه هللالر،االت هللال مااية» هلل
ا«األ،الير هللالم  ،ة هلللو يا،ة هللاإل،رائيوية» هللا ان هللفكرههلل
ج
معضعك هللدهللا،ة هللخم ة هللاسشرين هللباح اً هللفي هللمرحوتيهلل
َ
الماج تير هللاال تعهللاه هلل ما هللمنح هللفي هللسا هلل 1985هللجائزاهلل
الموكهللفيالأهللل مةهللاإل،و هللسنهلل تابي :هلل«اسعدهللاإل،و » هلل
ا«اإل،و هللدين هللالم تقبأ» هللالمعاقف هللال اسمة هلللوقضيةهلل
الفو طينية هللاتال ي هلللومزاست هللاليهعدية هللحعل هللأحقيتهتهلل
بحهللضهللفو طين.هلل
ايحب هللالقوت هللأن هلليععد هللإل هلل م ه هللقبأ هللأن هللنقعل هللبحنهلل
جاهللاديهللق هللاقعهللفيهللأخطانهللج يمةهللفيهللفهم هلللبعخهللقضاياهلل
اإل،و هلل البعثهللاالجنةهللاالناهللهللالتيهلليتحالهاهللسو هللمعن هللقاذهلل
منكر هللال هلليعافق هللسوي هللمن هللل هللأدن هللمعرفة هللبمعاني هللالقر نهلل
الكريت هللا ذلك هللي خذ هللسوي هللمعقف هللمن هللاألديان هللاألخرى؛هلل
شتت هللمن هللبعخ هللأقعال هللإيمان هللبفكرا هللاح ا هللاألديان هلل
حيث هللهلليج ُّهلل
العو هللمماهللاستذهللهللسن هللبقعل :هلل«قرأتهللالقر نهللالكريت هللاأس تهلل
هللفهمت هللجي ًاهلل
جهلل
قرانت هللمرات هلل يرا هللاال هللأدهللي هللإن هلل نت هللق
بالطريقةهللالتيهلليجنهللسو هللاإلن انهللأنهلليفهم هللبهاهللأ هللال؟هللفق هلل
ب ا هلللي هللأنهللالر،عل هللسوي هللالالوا هللاال و هللجان هللب ين هللسميتهلل
هعهللأ،ارهللاألديان»(.)1هلل
هللحم هللا،هلل هللاسفاهللسناهللاسن هلل
()1هللهللحعاهللهللمعهللاأل،تاذهللجاهللادي هللس نانهلل،ع هللال ين هللصهلل(.)19هلل
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( عمر ) شيام غومت
ال هللقيا هلل عتتهللفيهلل،تينياتهللهللالقرنهللالماضيهللفيهللأ،راهلل
هن ا،ية هللسريقة هللالن ن هللام قفة هللفي هللاالية هلليعبي هللالهن ية هلل هلل
اتنتمي هللأ،رت هللإل هلللبقة هللالشتري هللاهي هللثاني هلللبقاتهلل
المجتمعهللالهن ا،يهللمنهللحيثهللهللفعتها هللامزاياهاهللالتيهلليعطيهاهلل
ال ينهللالهن ا،ي.هلل
نشحهللقيا هللهن ا،يهللفي هللالهن هللدهر ًا هلل هللاهعهلليعب هللأحجاهللهلل
أصنامها هللايمج هللحيعاناتهاهللاأقجاهللها هللايق رهلل،فا،فها هلل
هلل ت هللأن هللسائوة هللقيا هلللت هللتكن هللممن هلليحفأ هللبال ين؛هللالذي هللالهلل
يع ا هللسن هت هللأن هلليكعن هلل«سادات هللاتقالي َ هللتعاهللثناها هللأباً هللسنهلل
()1
ج هللاهووناهللسويهاهللسا فين» هلل﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ ﴾هلل(البقرا:هلل.)170هلل
أالهللماهللص هللقيا هللفيهللالهن ا،يةهللنما هللالطبقاتهللفيها هلل
حيث هللتق ت هللأ،فاهلل هللالفي ا هلل -هللالمق ،ة هللسن هللالهن ار هلل-هللهلل
البشر هللإل هللأهللبعة هللمراتن هلل(البراهما هللالذين هلليزسمعن هللأنهتهلل
جخوقعا هللمن هللفت هللاإلل هللثت هلل هلللبقة هللالشتري هللايزسمعن هللأنهتهلل
جخوقعا هللمن هللذهللاك هللاإلل هللثت هلللبقة هللالعيش هللابح ن هللزسمهتهلل
هللخوم هلله الن هللمن هللف ذ هللاإلل هلل هللثت هلللبقة هللهللابعة هللم حعقةهلل
فق ج
فيهللمنزلةهللالحيعانات هللاهيهلللبقةهللالشعدهلل).هلل
()1هللمنهللالموماتهللإل هللالنعهلل هللد.هللخويأهللال ينهللقجاكهللال ينهلل(ن
أه اهاهللليهللاألعهللالمهت يهللسمرهلل عتتهللحفم هللا.،هلل
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ةهللإلكترانية) هلل

اهذا هللالتق يت هلللت هلليرق هلللشيا هللهلل ت هللانتمائ هللإل هلللبقةهلل
الشتري هللاهي هللالطبقة هللال انية هللمن هللحيث هللهللفعتها هللاق هلل انهلل
ي ذي هللمشه هللاال ه هللاهع هلليعذ هللسمال هللمزهللست هللمن هلللبقةهلل
الشعدهللا هللا ان هلليت انل :هلل يف هللي مح هللال ين هللبم أ هللهذاهلل
التمييزهللالعنالري؟هللفحجاب هللالكهنةهللبإجابةهللمشينة:هللهذههللمشيئةهلل
ا،هلل﴿ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﴾ هلل(األسرا :هلل
.)28هلل
الق هلل ان هلل«يقبح هللفي هللنف ي هللأن هللأهللى هللبرهمي ًا هللأا هلل،ويأهلل
أ،راهللهللفيعةهلليتفاضأهللمعهلل يرههللبوهللسمأهللاالهللح نات هللحت هلل
هللا ُّهللده هللاأنهللأهللىهللفرداًهللمنهللالطبقةهللال نياهلل
طن جهلل
َ
يج ش هللبح ،هللايج
منبعذ ًا هللققي ًا هللبو هللذنن هللاال هللتقالير هللحت هللتقتحم هللالعيعنهلل
بنمراتها هللاتزدهللي ؛ هللفوت هللأزل هللبين هللهذه هللالشبهات هللمتحهللجح ًاهلل
هللتطي هللرهاهللالريحهلل يفهللتشان»(.)1هلل
ريشةهللفيهللالفوا ِهلل
ج
لق هللاصأ هللالحال هللبالهن ا،ية هللفي هللاحتقاهللها هللله النهلل
المنبعذين؛ هللأن هللمنعتهت هللمن هللمماهلل،ة هللقعائر هللال ين هللاحرمتهلل
سويهت هللقرانا هللالكتن هللال ينية هللأا هلللم ها هللبأ هللحرمت هللسويهتهلل
،ماك هللتراتيأ هللتوك هللاأل،فاهلل هللاألزمتهت هللبعضع هللما هلليمنعهلل
اصعل هللصعت هللالقاهللئين هللإل هلل ذانهت هللفه الن هللبح نهلل
الهن ا،ية هللم وعقات هللاج ت هللل مة هللالطبقات هللالعوياهلل
فح ن.هلل
()1هللالمال هللهللال ابم.
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هلل أ هللهذه هللالالعهلل هللا برها هللأاصوت هللقيا هللإل هللقناسةهلل
هللا ،ة هللاهي هلل«أن هللهذا هللال ين هلللن هلليه ي هللاإلن ان هللاله ايةهلل
الالحيحة هلل يف هللاق هللقا هللسو هللم أ هللهذه هللالفعاهللقهلل
ااالمتيازاتهللالمجحفة»(.)1هلل
زادت هللقكعك هللقيا هللاتعززت هللحين هللأزهللى هللسقو هلل راهلل
هللسب هللبالهن هلل
اآللهة هللفي هللالهن ا،ية هللفما هللمن هللقين هللإال هللاق ج
ا جق ر هلللق هللسب ااهللماهلليحبعن هللمنهللاألقيانهللاماهلليكرهعن هللبأهلل
اما هلليت يوعن هللفطفحت هلل تن هللالهن ار هللبح،مان هللاآللهةهلل
اقالصهللحرابهتهللمعهللبعضهت هللام امراتهتهللسو هللمناف يهتهلل
منهللاآللهةهللالمزسعمةهلل«هللأيتهللفيهللتوكهللالكتنهللنمرياتهللدينيةهلل
متضاداهللفيهللص دهللاآللهةهللالك يراهللالبال هللس دهاهلل330هللمويعناًهللهلل..هلل
أح ت هللب بين هللال عالج هللاالشبهات هللإل هللقوبي هللأ ر هللمنهلل
قبأ هللااقعتهللفيهللقومهللااضطرا هللا حنيهللأبحثهللسفعياً هللسنهلل
اإلل هللالعاح هللاألح هلل ..هلل وما هلللالعت هلل تن هللالهن ا،يةهلل
خامرتنيهللقكعكهللتوعهللقكعك»(.)2هلل
الوت وص هللمن هلل ال هللهذه هللالشبهات هللسكف هللقيا هللسن هلل
هللفع هللمكتبة هللالجامعة هللاااهن هللخول هلل،نتين هلل(-1978
 ) 1980هللسو هللقرانا هللأ،فاهلل هللالفي ا هللا يرها هللمن هلل تنهلل
الهن ار هلل ماهللقرأهلل تنهللفو،فةهللالنالاهللىهللاالجينيينهللاهللاادهلل
اإلصواهللفيهللال ياناتهللالم توفة هللفماهللزادههللسكعف هللسو هللهذههلل
ت هللفي هللقوب هلل
الكتن هللإال هللضياس ًا هللفي هلللجج هللالبالأ هلللكن هللاقر ْ هلل
()1هللالمال هللهللال ابم.
()2هللالمال هللهللال ابم.هلل
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حقيقةهللهللا ،ة هللاهيهللأنهللالتعحي هللهعهللالحقيقةهللالمطوقةهللالتيهلل
ت سيها هللاألديان هللثت هلل،رسان هللما هللت الفها هللفالهن ار هللالذينهلل
ي منعن هللبمويين هللاآللهة هلليزسمعن هللأن هللفعق هللهذه هللاآللهة هللإله ًاهلل
ااح اً هللاالنالرانية هللالتي هللتعب هللاالبن هللاالراا هللالق ر هللتزستهلل
أيضاًهللأنهاهللمعح ا هللاأنهلل لهتهاهللال وثةهللإل هللهللااح ..ص قهللفيهتهلل
قعلهللهللبي:هلل﴿ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﴾هلل(يع،ف:هلل
.)106هلل
اانته هللبشيا هللالحالهللإل هللات اذهللقراهللهللبالترهبنهللااستزالهلل
النارهللفيهللالبراهلليهلل هللالح نهللحم هللا،ع ه هللفق هللأجأهللتنفيذههلل
إل هللما هللبع هللت رج هللمن هللالجامعة هللاا،تمر هللفي هللالقراناهلل
اااللوكهللفيهلل تنهللاألديانهللاالعقائ هللالم توفة.هلل
دينهللااح هلللتهلليقرأهللسن هللقيا هللإن هللاإل،و هللفق هللصرف هلل
سن هلل«ماهللتغوغأهللفيهللأذهانناهللمنهللتالعهللاتهللخالئةهللا،وبيةهللسن هلل
 ..هللفق هلل نا هللن مع هللمن هللبعا ير هللالالبا هللأن هللالم ومين هللي بعنهلل
الهنعد هللاأنهتهللح ادهلل،فا عنهللاج يرانهللبالنبذهللااالزدهللانهلل..هلل
فمنهلللفحهللص هللههللبم أهللهذههللالععالفهللالجياقةهلللونفعهللهللض هلل
الم ومينهللأير نهللفيهللاإل،و ؟ »(.)1هلل
أصين هللقيا هللإصابة هللبالغة هللحين هللانقوبت هللب هللدهللاجت هلل
الناهللية هللالز هللالم تشف هللأ،ابيع هللتكاد هلللطعلها هللأن هللتكعنهلل
قهعهللاًهلل هللتردد هللسويها هللفيها هللص يق هللمحم هللناصر هللخان هللفكانهلل
«ي توف هللإلي هلل أ هلليع هلل هللايق هلللي هللالطعا هللاالشرا هلل
()1هللالمال هللهللال ابم.هلل
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اال اان هللاي حلني هللسن هللصحتي؛ هللحت هللمضت هللسو هللذلكهلل
أ،ابيع هللاهعهللمتح رهللمعيهللفيهلل أهللقينهللإالهللاإل،و ؛هللبي هلل
أن هلل،وع هللاإلن اني هللالنبيأ هللاأدب هللالجت هللالعالي هللق هللأثرا هللفيهلل
ت هللسويهلل هللإال هللأن هللأ،ائو هلليعماً :هللأن هلل
نف ي هللتحثير ًا هللسميقاً؛ هللفحب ْ هلل
تحالوت هللسو هللهذه هللالمشاسر هللاإلن انية هللال امية؟ هللفوت هلليزدهلل
سو هللأن هللقال :هللأنا هللم وت هللهللضعت ِ
هللبوبان هللاإل،و هللالذي هللمنهلل
مبادئ هللالم ااااهللاالتعالفهللاالتعاانهللبينهللالجيران»(.)1هلل
لق هللتعوتهللمحم هللناصرهللهذاهللاألد هللالجتهللمنهللالنبيهلل هلل هلل
فق هللزاهللهللهللسم هللأباهلللالنهللفيهللمرضهللمعت هللاهعهللمشرك هلل ماهلل
سادهلل وم ًا هلليهعدي ًا هللفيهللمرضهللالمعت هللازاهللهللهللأرهللالمنافقينهلل
سب هللبنهللأبيهللبنهلل،وعلهللحينهللأدهلل ت هللالعفاا.هلل
قالهللالبرانهللبنهللساز هلل هلل:هلل«أمرناهللالنبيهللهللب بع هللانهاناهلل
سن هلل،بع :هللأمرنا هللباتباك هللالجنائز هللاسيادا هللالمريخ هللاإجابةهلل
ال اسي هللانالر هللالمموع هللاإبراهلل هللالق ت هللاهللد هللال و هلل
اتشميتهللالعال هللانهاناهللسنهلل نيةهللالفضة هللاخاتتهللالذهن هلل
االحرير هللاال يبا هللاال َق ِ ي هللااإل،تبرق»(.)2هلل
سو هلل،ريرهللالمرضهللب أتهللقالةهللقيا هللمعهللاإل،و هللهللفق هلل
قركهللفيهللهللالقراناهللسن هللألالهللمرا هللقرأهللماهلليربعهللسو هللال وثينهلل
تاباً هلل ان هللأ رها هللتحثير ًا هللفي هللقوب  :هلل«إل هللفهت هللاإل،و »هلل
لومعدادي هللا«اإل،و هللفيهللالمحعهلل»هلللحمعداهللسب هللالعالي هلل
ا«الع الة هللاالجتماسية» هللل ي هللقطن هللا«حياتنا هللاإل،ومية»هلل
()1هللالمال هللهللال ابم.هلل
()2هللأخرج هللالب اهلليهللاهلل( )1293هللام وتهللاهلل(.)2066هلل
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ليع،ف هللإصوحي هللثت هلل ان هللاا،ط َة هللالعق هللترجم جة هللمعانيهلل
القر نهللالكريتهللالتيهللأه اهاهللإلي هللص يق هللمحم هللناصرهلل«فكنتهلل
وما هللقرأت هللمن هللصفحة؛ هللقعرت هللبشين هللفي هلليجذبني هللجذ هلل
المغنالي هلللوح ي هللاأح تهللبنعهللهلليوفهلل ياني هللايمألنيهلل
باإليمانهللاالوذاهللالراحية؛هللحت هللتطايرهللماهللج تهللسو هللص هلليهلل
فيهلل،حنهللاألباليأهللال ا نة»(.)1هلل
يقعل هللقيا  :هلل«أسجبني هللفي هللاإل،و هللما هللفي هللمن هللتعاليتهلل
ا دا هللاقيتهللالهللسه هلللوهن ا،يةهللبها هلل حمهللالجاهلل هللااحترا هلل
العال ين هللاح نهللالمعاقراهلللوزاجة هللاأنهللاإل،و هلللي هللدينهلل
()2
لقعر هللبالية هللبأ هللهع هللمنهج هللحياا» هلل﴿ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ

ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﴾هلل(األنعا :هلل.)163-161هلل
اقاده هللبعي اً هللسن هللاإل،و هللإن هلل
أمر هللااح هللحير هللقيا هلل َهلل
أحعالهللالم ومينهللا،وع ياتهتهللالتيهللالهللتشب هللقيئاًهللمنهللاألمعهللهلل
الرائعةهللالتيهلليقرأهللسنهاهللفيهللالقر نهللالكريت هللف وع ياتهلله النهلل
اتالرفاتهتهللالمزهلليةهللتق هللصعهللاهللقعهانهللمزهلليةهلللو ينهللالذيهلل
يعتنقعن هللايال قهللفيهتهللقعلهللالنبيهلل هلل:هلل«ياهللأيهاهللالنار هللإنهلل
()1هللمنهللالموماتهللإل هللالنعهلل هللد.هللخويأهللال ينهللقجاكهللال ينهلل(ن ةهللإلكترانية).
()2هلل،ع تهللبمقابوت هللفيهللأ،تاناهللساصمةهلل ازاخ تانهللسو هللهامشهللالم تمرهللالرابعهلل
لزسمانهللاألديانهللالعالميةهللفيهلل 2012/5/29هللفح مأهللليهللقذهللاتهللمنهللقالت هلل
التيهللحك هللبعضاًهللمنهللفالعلهاهللال تعهللهللخويأهللال ينهللقجاكهللال ين.هلل
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منكتهللمنفرين»(.)1هلل
بع هلل،تة هللأقهر هللمن هللالقرانا هللسن هللاإل،و هللاالتحمأ هللفيهلل
ترجمة هللمعاني هللالقر ن هلل(يعليع هلل ) 1984هللنطم هللقيا هلل
بالشهادتين هللبين هللي ي هللص يق هللمحم هللناصر هللخان هلل هللثت هللجهرهلل
بهاهللانادىهللبينهللالم ومينهللفيهللصواهللالجمعة هللات م هللبعمرهلل
لتحثرههللالبال هللبش اليةهللسمرهللالفاهللاقهلل هللالتيهلليالفهاهلل عتتهلل
بدهلل«العبقريةهللالعموقةهللالتيهللفاقتهلل يرههللمنهللأ،الينهللاإل،و ».هلل
يحل هللجه ًا هللفي هللتبيان هللاإل،و هلل
منذ هللأ،وت هللسمر هلللت هلل ج
لأللع هللالهائمةهللمنهللقعم هللال اج اهللأما هللاألصنا هللفيهللمعاب هلل
الهن ار هللفشركهللفيهللدسعاهللالهنعدهللإل هللاإل،و هللفكتبتهللسن هلل
الالحافة هللمحذهللا هللمن هللنشال هللااختطفت هللالعالاباتهلل
الهن ا،ية هللاه داههللبالقتأ هللاأمهوعههللثوثةهللأيا هللليرجعهللسنهلل
دين هللفهر هللمنهللبينهللأي يهت هللاا،تقرهللفيهللدلهي؛هللحيثهللأ مأهلل
دهللا،ة هللالماج تير هللفي هللالجامعة هللاإل،ومية هللالعالمية هللفيهلل
نيعدلهيهلل( ) 1990هللثتهللقركهللفيهللدهللا،ةهللال تعهللاههللفيهللمقاهللنةهلل
األديان هللالت هلليكموها هللب بن هللهراف هللالمادية هللالتي هلل ل هللإليهاهلل
بع هللإ،وم هللفق هللقطعهللسن هللأهو هللالمال هللال انهللحالهت هلل ماهلل
قال هللإخعانهت هللمن هللقبأ :هلل﴿ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈ﴾هلل(المنافقعن:هلل )7هللاأماهللسمرهللفق هللسخ هللسو هللإ،وم هلل
النعاجذ هللايعين هللسو هللالش ائ هللما هلل«أذاق هللفي هللقوبي هللحوااهلل
()1هللأخرج هللالب اهلليهللاهلل( )704هللام وتهللاهلل(.)466
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اإليمانهللابردهللااللمئنانهللالمحنينةهللالقون»(.)1هلل
،ع هللسمر هللبالحبة هللثوة هللمن هللسومان هللالهن هلل حبي هللالح نهلل
ِ
هللاالعالت هللالزاه هللص ِ يمهلل
الن اي هللاسب ِ هللا ،هللالح ني
الباان ي هللاصحبةهلله النهللاأل ابرهللمكنت هللمنهللالك يرهللمنهللسوع هلل
الشريعة هللفكان هللمن هللثمراتها هللأن هللدفع هللإل هللالمكتبة هللاإل،وميةهلل
بكتاب هلل«المعرفة هللاإل،ومية» هللاهع هللمطبعك هللباألاهللديةهلل
االهن ية.هلل
اأضح هللسمرهلل عتتهللمنهللال سااهللإل هللاإل،و هللالحنيف هلل
اق هلل تنهللا،هللل هللالقبعلهللبينهللالنار هللفح،وتهللب بنهللدسعت هللماهلل
يربع هللسو هللالمائتين هللمن هللأهأ هللبيت هللامعاهللف هللاهللااد هللمر زهلل
المعاهلل هلللوبحعر هللاالتعويت هللالذي هللي يره هللاأل،تاذ هللالمهت يهلل
سمرهلل عتتهللمنذهللماهلليربعهللسو هللسشرهلل،نين.هلل
ن حلهللا،هللأنهللي بت هللسو هللاإل،و هللاأنهلليباهللكهللفيهللجهعده.هلل
هلل
هلل
* * *هلل

()1هللمنهللالموماتهللإل هللالنعهلل هللد.هللخويأهللال ينهللقجاكهللال ينهلل(ن
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ةهللإلكترانية).

الربفسور جيفري النغ
سشر هلل،نعات هللفي هللهومات هللاإللحاد هللقضاها هللالبرف عهللهلل
جفريهللالن هللأ،تاذهللالرياضياتهللفيهللجامعةهلل،انهللفران ي كعهلل
الي عسيةهللقبأهللأنهلليشرقهللنعهللهللاإل،و هللسوي هللايوهنهللاإليمانهلل
أحا،ي هللقوب هللالمتوب هللبن رهللالماديينهللالما ر هللاأ،ئوتهتهللالتيهلل
الهللمعن هلللها.هلل
لت هللينشح هللجفري هللسو هللاإللحاد هللفق هللال هللألبعينهلل
اثعليكيين هللحرصا هلل ير ًا هللسو هللحضعهلله هلل جهللق ار هللاألح هللفيهلل
الكني ةهللقبأهللأنهلليالاهللحهماهللبع هللهلل بت هللفيهللالحضعهلل هللا انهلل
صريحاً هللمعهما هللحين هللأخبرهما هللأن هللما هللي مع هللفيها هللمن هللاسظهلل
الق ي هللالهللي بتهللل هللحت هللم حلةهللاجعدهللا،هلل..هللفالحجةهلل ائبةهلل
فيهللدينهلل اهللمجمعسةهللمنهللاأل،راهللهللالتيهللالهلليعر هللحوهاهللحت هلل
الحعااهللالمهرا.هلل
ج
خول هللسمو هللفي هللالجامعة هللجمعت هللص اقة هللمع هللالطالنهلل
ال ععدي هللالمبتعث هللمحمعد هللقن يأ هللاق هللأه اه هللترجمةهلل
لمعاني هللالقر ن هللبالوغة هللاإلنجويزية هللفانكن هللسو هللقرانتها هلل
امشاسر هللمتباينةهللتنتاب هللاأ،ئوةهلل يراهللتوعاهللفيهللم يوت هلللكنهلل
ج
يا هلللومفاجحا هللالقر ن هلل ان هلليتح ر هللإل هللأسماق هللفالقر نهلل
بح نهللجيفري هلل«يجادلكهللاينتق كهللاي جوكهللايتح اكهلل..هلل
ب ا هللااضح ًا هللأن هللمب ك هللهذا هللالقر ن هلليعرفني هللأ ر هللمما هللأسر هلل
َ
نف يهلل..هللالكن هللأيهللم لفهللي تطيعهللأنهلليكتنهلل تاب ًا هللمق ً ،اهلل
ِ
هللا،كناتك هللاليعمية؟ هلللق هلل انهلل
ي تطيع هللأن هلليتعقع هللحر ِاتك
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القر ن هللي بقني هللدام ًا هللفي هللتفكيري هللايزيأ هللالحعاجز هللالتيهلل
نتهللق هللبن جيتهاهللمنذهلل،نعات هللا انهللي النهللت اؤالتي هللافيهلل
نتهلل-هللإل هلل
أهللليوةهلل نتهللأضعهللأ،ئوتيهللااستراضاتي هللالكنهلل ج
ح هللما هلل -هللا تشف هللاإلجابة هللفي هللاليع هللالتالي هللايب ا هللأن هللهذاهلل
المب ك هلل ان هلليقرأ هللأفكاهللي هللايكتن هللاأل،طر هللالمنا،بة هلللحينهلل
معس هللقرانتي هللالتالية هلللق هللقابوت هللنف ي هللاجهاً هلللعج هللفيهلل
صفحاتهللالقر ن»(.)1هلل
أح هللالبرف عهلل هللجفري هللأن هللبحاجة هلللوح يث هللمعهلل
الم ومين هللفيمت هللاجه هلل -هللفي هلليع هللجميأ هللفي هللصيف هللسا هلل
 1984هلل -هللتوقان هللم ج هللصغير هللي م هللبعخ هلللو هللالجامعةهلل
قر هلل ن يةهللالق ي هللأا طين هللاقتر هللمنهللبا هللالم ج هلل
تردد هلل يراً هللفي هللال خعل هللأق هللثت هللهللجع هلل هلل ان هلليق هللهللجوًهلل
اي خرهللأخرى هللاهللتجفتهللي اههللسن هللمقبخهللبا هللالم ج هللقبأهلل
أنهلليععدهللأدهللاج هللبعي ًاهللسن هلليالفهلللناهللالبرف عهللهللجيفريهللتوكهلل
الوحمات هللفيقعل :هلل«لت هللأدهلل هللماذا هلليجن هللأن هللأفعأ هللاقعرتهلل
بالحر هللاالهزيمة هللفكرت هللبالععدا هللإل هللمكتبي هللمرت هللس اهلل
هللنمرت هللخولها هللإل هللال مان هللمح قاً هلللق هلل انت هللهائوةهلل
ج هلل
ثعان
امويئة هللباأل،راهلل هللامطمئنة هلللق هللمضت هللسشر هلل،نعات هلل اموةهلل
ج
اأنا هللأقاا هللدافع هللال سان هللأما هللاآلن هللفإن هللالمقاامة هللانتهت هلل
ا،رسانهللماهللفاضتهللمشاسري هللفحخذتهللأدسع:هللالوهتهللإنهلل نتهلل
تري نيهللأنهللأنزلهللهذاهللال هلل هللإل هللالم ج هللفامنحنيهللالقعاهللمنهلل
()1هللالالراكهللمنهللأجأهللاإليمان هللال تعهللهللجفريهللالن هللهللصهلل(.)34
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فضوك»(.)1هللهلل
ا،تجا هللا ،هللدسانه هللفاقتر هللإل هللالبا هللالالغير هللمنهلل
ج ي هللالتقتهللسيناههللمعهللسينيهللالطالنهللالماليزيهللسب هللالحنهللان هلل
الذي هللبادهلل هللب ال  :هللهأ هللتري هللأن هللتعر هللقيئاً هللسن هللاإل،و ؟هلل
ثتهللانطومهللبمشاهلل ةهللإخعان هلليشراهللل هللحقائمهللاإل،و هللالعامة هلل
يث هللالطالن هلل ان هللسن هللا ،هللسز هللاجأ:هلل
لق هللق هللجفري هللح جهلل
«إن هللالكبير هللانحن هللال هللقين هللبجعاهلل هللسممت هللنحن هللأقأ هللمنهلل
ذهللاهللترا هللااح ا هللامعهللذلكهللفإنهللمحبةهللا،هلللناهللهيهللأ رهللمنهلل
حنهللاأل هلللطفوهاهللالعلي ..هللسن ماهللن تنشمهللفإنهللذلكهللبمشيئت هلل
أا هللنزفر هللفإن هللذلك هللبمشيئت هلل ..هللاما هللت قط هللاهللقة هللمن هللالشجرهلل
سو هللاألهللض هللإال هللاهع هلليعومها هللفعن ما هللنالوي هللانضع هللأنع َفناهلل
سو هللاألهللض هللفي هللال جعد؛ هللفإننا هللنشعر هللبالقعا هللاالطمحنينةهلل
اد هللهذاهللالعالت هللاال هلليمكنهللاصفهاهللفيهلل
اال راهلل هللت ج
فعق هللح َ
()2
ومات هللاالهلليعرفهاهللإالهللمنهللجربها» .هلل
هللققت هلل ومات هلل ان هللالالادقة هلللريقها هللإل هللقونهلل
البرف عهلل هللجيفري هللالن هللأ،تاذ هللالرياضيات هللفنطم هللل ان هلل
بشهاداهللالتعحي هللاصاهللهللفيهللس ادهللالم منين.هلل
بع هلليعمين هللهللأىهللالبرف عهلل هللجيفري هللأال هللبشاهللات هللال يرهلل
الذي هلل،اق هللا ،هللإلي هللإذ هللانضت هللإل هللجمع هللمن هللالم ومينهلل
يالوعن هللصوا هللالجمعة هللفي هلل رفة هللصغيرا هلليعرفها هللجفريهلل
تمام ًا هللإنها هللالغرفة هللنف ج ها هللالتي هلل ير ًا هللما هللهلل ها هللفي هللمنام هللفيهلل
()1هللالمال هللهللال ابم هللصهلل(.)37
()2هللالمال هللهللال ابم هللصهلل(.)41
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ال نعاتهللالتيهللتوتهللابتعادههللسنهللدهللارهللالكني ة هللهللؤياهلللطالماهلل
أقعرت هللبالراحة هللاأنهاهللتنبئ هللبح رهللهللاحيهللجميأهللينتمرههللفيهلل
قابأهللاأليا هلل«منهللخولهللحوميهللهذاهللهللأيتهللمقطع ًاهللمنهللحياتيهلل..هلل
تهللأنهللا،هللقرينهللمني هلليعج هللحياتي هللاي ومهللليهللالمرا هلل
أدهلل ج هلل
االفرص هلل ي هللأختاهلل ..هللأ،تطيع هللالقعل هللبحني هللاج ت هللفي هللهذههلل
الرؤياهللإيحانهللاتشجيع ًاهللافرصةهللج ي اهللفيهللالحياا»(.)1هلل
بع هللأهللبعة هللسشر هللسام ًا هللقضاها هللالبرف عهلل هللجيفري هللفيهلل
اإل،و هللقرهللهللأنهلليه ي جهللبنيات ؛هللجميوةهللا،اهللاهللافاتنهللقالت هللمعهلل
اإل،و هللاأن هلليجيبهن هللفيها هللسو هلل ،ال هلل بير هلل،حلن هللإياه:هلل
لماذاهللاخترتهللاإل،و هللياهللأبي؟هلل
تنهللالبرف عهللهللجيفريهلل تاب هللاألال هلل الالراكهللمنهللأجأهلل
اإليمان هللقرا هللفي هللقالة هللإ،وم هللثت هللانطوم هلليق هلللهنهلل
الو ساا هللمن هللبع هن هللخوصة هللتجربة هلللعيوة هللمن هللالتحمأهلل
االتفكير هللاليكعن هللهللأ جنمعذج ًا هللفي هلللريقة هللتق يت هللاإل،و هلل
لورجأهللالغربيهللالمشبعهللب قافةهللبعي اهللسنهللثقافتناهللالعربية.هلل
بع هلل تاب هلل«الالراك هللمن هللأجأ هللاإليمان» هللدفع هللالبرف عهللهلل
جيفري هللالن هللإل هللالمكتبة هللال سعية هلل تابين هلل خرين هللأالهماهلل
«حت هللالموئك جهللة هللت حل» هللاال انيهلل«هللحوةهللاإل،و هللإل هللأمريكا) هلل
افي هلل تب هللق هللالبرف عهلل هللجيفري هللالن هللإجابات هلللوك ير هللمنهلل
األ،ئوة هللالتي هللتطرحها هللالذهنية هللالغربية هللفوئن هلل انهلل
الم تشرقعنهللامنهللتابعهتهلليتهمعنهللاإل،و هللباإلهللها هلللقعل هلل
()1هللالمال هللهللال ابم هللصهلل(.)47
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تعال :هلل﴿ﯡﯢﯣﯤﯥ﴾ (األنفال )60:هللفإنهلل
جيفريهللي هللأنهللاآليةهللالهللتتح رهللسنهللاإلهللها هللالممقعتهلل
الذي هللت فك هللفي هللدمان هللاألبريان هللااآلمنين هللبأ هللتحمر هللبإس ادهلل
العتادهللاالع اهللالتيهللترهنهللاآلخرينهللاتردسهتهللاتمنعهتهللسنهلل
،فكهللال مان:هلل﴿ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ﴾ (األنفال:هلل )60هللأيهلل
هللفبينهلل
أس اا هللمن هللالقعا هللما هللي اف هللاآلخران هللفو هلليحاهللبعنكت هلل
ْ
هللالبعن هلل ما هللبينهلل
اإلهللهابين هلل(القر ني هللااالصطوحي) هللمن هلل
َهلل
َ
()1
ال مانهللااألهللض .هلل
ما هللي تنكر هللالبرف عهلل هللجيفري هللالمعن هللال الئ هللالذيهلل
تشيع هللبعخ هللال اائر هللحعل هللمالطوح هللالجهاد هللاإل،ومي هلل
حيثهلليعم انهللإل هللتف يرهللهذههللالكومةهللالقر نيةهللبمعن هللالقتالهلل
أا هللالحر هللال ينية هللأا هللالمق ،ة هللاهع هللتحريف هللاتشعي هلل
فالجهاد هللهع هللبذل هللالجه هللايكعن هللفي هللالقتال هللافي هلل يره هلل
اي ت ل هلللالحة هللفهم هللبالع ي هللمن هللاآليات هللالقر نيةهلل
ااألحاديث هللالنبعية هللامنها هللقعل هللتعال  :هلل﴿ ﯓ ﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ﴾ (الفرقان:هلل )52هلل
فاآلية هللتحمر هللبجهاد هللالمشر ين هللبالقر ن هلل هللأي هللب يف هللالبيانهلل
االحجة هللالهللالقتالهللاالحر .هلل
ام و هللقعل هللﷺ :هلل«أفضأ هللالجهاد هللحج هللمبراهلل» هلل
()1هللانمرهللالمال هللهللال ابمهلل هللصهلل(.)127
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فالمقالعدهللهعهللبذلهللالحا هللجه َهللههللفيهللإهللضانهللا،هللتعال (.)1هللهللهلل
هللالفراق هللالكامنة هللبينهلل
هللانتباه هللالبرف عهلل هللجيفري
َهلل
اا،ترس
ج
القر نهللاالكتا هللالمق رهللالذيهللي منهللب هللاليهعدهللاالنالاهللى هلل
فالكتابان هللم توفان هللهاهراً هللابالناً هللأ،وعباً هللامعضعساً هللاإنهلل
ههر هلللقويأ هللال برا هللاالت قيم هللنعك هللمن هللالمشابهة هللفي هللبعخهلل
قالصهللاألنبيانهللال ابقينهللالم جوةهللفيهللصفحاتهللالكتابين.هلل
اي جأ هللالبرف عهلل هللجيفري هلل -هللفي هللهذا هللالال د هلل -هللمزاياهلل
لوقر نهللالكريت هللاهيهللأن هللخطا هللا،هلللإلن انيةهللجمعان هللاأن هلل
يتجااز هللح اد هللالزمان هللاالمكان هللاأن هلل ير هللمعني هللبالتفاصيأهلل
ج
التاهللي ية هللالتي هللال هللتحتاجها هللالبشرية هلل هللألنها هللال هللت فع هللقر ًا هلل هلل
االهللت تجونهللخيراًهلل(.)2هلل
لكنهللاألمرهللاألهتهللالذيهلللفتهللنمرهللأ،تاذهللالرياضياتهلل انهلل
هع هللتوك هللاإلقاهللات هللالقر نية هللالتي هلل،بقت هللالعوت هللإل هللتقريرهلل
بعخ هللالم ائأ هللالعومية هللفحال هللما هللنزل هللمن هللالقر ن هللقعل هلل
تعال :هلل﴿ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﴾ هلل(العوم:هلل
 )2-1هللفهذاهللالعصفهللال قيمهلللوبعيضةهلللتهلليكتشف هللالعوتهللإالهلل
في هللالعالعهلل هللالح ي ة هللاهع هللما هللأدهش هللأ،تاذ هللسوت هللاألجنةهلل
الشهيرهلل يثهللمعهللهللالذيهللازدادتهللدهشت هلللوتطابمهللبينهللألعاهللهلل
ِ
هللاقعل هللا،هللتعال :هلل﴿ﮤ ﮥ ﮦ
الجنينهللالمعرافةهللسومي ًا
( )1هللانمر هللالمال هلل هللال ابم هلل هللص هلل( )298هللاالح يث هللأخرج هللالب اهللي هللاهلل
(.)2784
()2هللانمرهللالمال هللهللال ابمهلل هللصهلل(.)61
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ﮧﮨﮩﮪﮫ ﮬﮭﮮ

ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ﴾
(الم منعن:هلل.)14هلل
يعوم هللالبرف عهلل هللجيفري هللسو هللهذا هللال بر هللبالقعل :هلل«إنهلل
سو هللالمرنهللأنهلليقرهللبالعرفانهلللوتشاب هللالرائعهللماهللبينهللالعصفهلل
القر ني هلللتطعهلل هللاإلن ان هللااال تشافات هللالمتحخرا هللفي هللسوتهلل
األجنة هللاخاصةهللسن ماهللنفكرهللبحجتهللاألفكاهللهللالمغوعلةهللحعلهلل
تطعهلل هللاإلن ان هللالتي هلل،ادت هللأ ر هللمن هللألف هللسا هللبع هللنزالهلل
القر ن»(.)1هلل
أم وة هللس ي ا هللذ رهاهللالبرف عهلل هللجيفري هلللما هلل،بم هللالقر جنهلل
العوت هللإل هللتقريره هللالعأهللمنهللأهمهاهللماهللا تشف هللالعوتهللح ي ًاهلل
َ
سن هللات اك هللالكعن هللاتم ده هللاهي هللحقيقة هللسومية هللمذهوة هلللتهلل
يمكن هلللوعوت هللالح يث هللهللص ج ها هللقبأ هللهللؤية هللتباس هللالنجع هلل
بعا،طةهللالمكر،كع هللهابأ هلللكنهللالقر نهللقرهللهاهللقبأهلل1400هلل
،نة هللبعوت هللالوطيف هللال بير هلل﴿ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ﴾
(الذاهلليات:هلل.)2()47هلل
يراً هللماهلل انهلليج حلهللالبرف عهللهللجيفريهللسنهللقالةهللإ،وم هلل
اموب ِاتها هللفكان هلليو الها هللل ائوي هللبالقعل :هلل«في هلللحمة هللمنهلل
ا ،هللبعا،عهللسوم هللاهللحمت هلل
الوحمات هللال اصةهللفيهللحياتي هللمنهلل هلل ج
سويهلل هللبع هللأنهللاج هللفي هللماهللأ اب هللمنهللالعذا هللااأللت هللابع هلل
()1هللانمرهللالمال هللهللال ابمهلل هللصهلل(.)75
()2هللانمرهللالمال هللهللال ابمهلل هللصهلل(.)76
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أن هللاج هللل ي هللاال،تع َاد هللالكبير هللإل َهللمأن هللال عان هللالراحيهلل
فيهللنف ي هللفحصبحتهللم ومًهللا…هللقبأهللاإل،و هلللتهللأ نهللأسر هلل
في هللحياتي هللمعن هلللوحن هللالكنني هللسن ما هللقرأت هللالقر نهلل
ً
قعرتهللبفيخهللاا،عهللمنهللالرحمةهللاالعطفهلليغمرني هللاب أتهلل
أقعرهللب يمعمةهللالحنهللفيهللقوبي هللفالذيهللقادنيهللإل هللاإل،و هلل
هللتقاا »(.)1هلل
هعهللمحبةهللا،هللالتيهللال َ
لق هللأدهللك هللال تعهلل هللجيفري هللالمعاني هللالتي هللتتضمنهاهلل
الشهادتان هللمن هللا،ت و هلل ،هللتعال هللااسترا هللصادق هللبهيمنةهلل
قريعت هلل -هللتباهللك هللاتعال هلل -هللسو هللحيات هللبم توف هللأنمالهاهلل
فد«استناقهللاإل،و هللهعهللأ رهللمنهللمجردهللمقعلةهللفكرية هللبأهللإنهلل
ذلك هلليعني هللاهللتبال ًا هللاجتماسياً هللا،يا،ياً هللبالمجتمع هللاإل،وميهلل
اأه ِاف  .هللإنهللإقراهللهللالمرنهللبإيمان هللأما هللالمألهلل -هللابشكأهللنمريهلل
نطم هللالشهادا هلل -هللتزاده هللبالمفتاا هللإل هلل افة هللم  ،ات هللالمجتمعهلل
ج
اإل،ومي هللاتزاده هللأيض ًا هللبمزايا هللالشرا ة هللالمت ااية هللمعهلل
الم ومين»(.)2هلل
اق هللسجنهللجيفريهلللومنهجهللالذيهللي تط هللالم تشرقعنهلل
هللاتطرق هلللبعخ هللمعالم هللالعأهللمنهللألرفهاهلل
فيهللنق هللاإل،و
َ
نمرتهتهللإل هللأحاديثهللالنبيهللﷺ هللالتيهللانتهجعاهللالتشكيكهللفيهلل
معثعقيتها هللفإذا هللما هللسجز هللالمنافحعن هللسن هللال نة هللسن هللإثباتهلل
دليأهللم حلةهللماهللتتعومهللبالح يثهللقالهللالم تشرقعنهللبحنهللالعجزهلل
()1هللانمرهللالمال هللهللال ابمهلل هللصهلل(.)235
()2هللالمال هللهللال ابم هللصهلل(.)311
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دليأهللال طح هللأماهللإذاهللق معاهللدليوً هللفذلكهللي لهللسو هللحاجتهتهلل
إلي هللاهع هللبذلك هللي بت هلل -هللح ن هللهللأيهت هلل -هللخطح هللالمنافحينهلل
سنهللال نة.هلل
بقددديهللأنهللنشددديرهللبحنند داهللالهللنعافد دمهللالبرف ددعهللهللجيف ددريهللسوددد هللهلل
بعددخهللمدداهلل،ددطرههللفدديهلل تبدد هلللكددنهللاستددذهللهللسددنهللذلددكهللبقعلدد :هلل
«سرفتهللبناتيهللأنهللاال هنهلللي هللباح داًهللفديهللاإل،دو هللاهدذاهللمداهلل
ي د ددتطيعهللأنهللي هلل د د هللسومد ددانهللالم د ددومينهللب د ددهعلةهللأيض د داًهلل»( )1هلل
ايمضديهللليددذ رهلل،ددبب ًاهلل خدرهللهلللهددذاهللال ودأهللبددالقعل:هلل«أدهللرهللمداهلل
يقعل هللالباح عنهللسنهللدينهللماهلل هلل،عانهللأ انهلله النهللالباح عنهللمدنهلل
داخ دأهللهددذاهللال د ينهللأ هللم دنهللخاهللج د هلل..هللاسو د هللهددذاهللفددإنهللفهم ديهلل
لإل،دددو هللمتد ددحثرهللإل ددد هللح د د هلل بي د درهللبد ددآهللانهللالبد دداح ينهللم د دنهلل ي د درهلل
الم ومين»(.)2هلل
ن ددحلهللا،هلللن داهللالوبرف ددعهللهللجفددريهللال بدداتهللسو د هللاإليمددان هلل
االه ايةهللإل هللأح ن هللإن هللاليهللذلكهللاالقادهللهللسوي .هلل
هلل
هلل
* * *هلل

()1هللانمرهللالمال هللهللال ابمهلل هللصهلل(.)15
()2هللانمرهللالمال هللهللال ابمهلل هللصهلل(.)18

- 257 -

القس ( يوسف ) جوزيف إستس
قالهللا،هللتعال :هلل﴿ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ

ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﴾هلل(المائ ا:هلل.)83-82هلل
يات هلل ريمة هللحكت هللقالة هللنفر هللمن هللق اا،ة هللالحبشة هلل
هللمرهلل
ق معاهللإل هللالنبيهللﷺ هللا منعاهللب هللاهيهللقالةهللتتكرهللهللسو ِهلل
األزمانهللمعهلل أهللباحثهللسنهللالحمهللمذسنهللإلي .هلل
العأهللالق هللجعزيفهللإ،ت هللأح هلله الن هللفق هلل انهللق ًاهلل
في هلل ني ة هللبرات تانتية هللفي هللالعاليات هللالمتح ا هللاألمريكية هلل
حيثهللدهللرهللسوتهللالوهعتهللاحالأهللسو هللدهللجةهللال تعهللاه.هلل
الق هللجعزيف هلللت هلليكن هللي من هللحق ًا هللبما هللي سع هللإلي هللفيهلل
الكني ة هللفوتهلليكنهللليال قهللبحنهللا،هللثوثةهللفيهللااح هللاااح هلل
فيهللثوثة هللسقي اهلل امضةهلللتهلليفهمها؛هلل ماهللالمويينهللمنهللقبو هلل
اأن هللل هللأنهللي منهللبهذههللالعقي اهللالتيهلللتهللينب هللالم يحهللسنهاهلل
ببنت هللقفة هللفي هللالكتا هللالمق ر هللالذي هللي من هللب هلل،ائرهلل
النالاهللى.هلل
الجعزيفهللمعهلل تاب هللالمق رهللقالة هللم لمة هللأخرى هللفق هلل
هللبنالعص هللاتحريفهت هللل هلل
ان هلليرى هللتوسن هللزموئ هللالق
فيهللمعاسمهت هللاإضافتهتهللفي هللماهلللي هللمن هلل وماهللاحتاجعاهللإل هلل
- 258 -

يعومعنها هللفي هللالكني ة هلل
دليأ هلللمعن هللمن هللالمعاني هللالتي هلل انعا هلل ِهلل
احينهلل انهللي تنكرهللسويهتهللفعوهتهلل انعاهلليجيبعن هللبحنهللأح ًا هلللنهلل
يكتشفهللم أهللهذاهللالت لي هللفماهللمنهللأح هللمنهللقعنهللالكني ةهللأاهلل
ق هاهلليحفظهلل،طر ًاهللااح اًهللمنهلل،طعهللهللهذاهللالكتا .هلل
افيهللمقابأهللهذاهللفإناهلل،نراههللبع هللاإل،و هلليف رهللايفاخرهلل
بحفظ هللالمويين هللمن هللالم ومين هللآليات هللالقر ن هللاتراه هللفيهلل
محاضرات هلليتوذذ هللب ماك هللأصعات هللسعا هللالم ومين هلل هللاهتهلل
يكموعن هللل هلل ية هللقرأ هللمطوعها هلللي بت هلللوعالت هللتفرد هللالقر نهلل
الكريتهللمنهللبينهللالكتنهللال ماايةهللبالحفظهللاالالعنهلل﴿ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﴾هلل(الحجر:هلل )9هلل هللاق هللحفم هللا،هللبحمةهلل
بذلت هللأسماهللها هللفي هللتعوم هللاا،تمهاهلله هلل«أناجيوهت هللفيهلل
ص اهللهت»(.)1هلل
تعقف هللالق هللجعزيف هللموي ًا هللمع هللتناقضات هللاأل،فاهللهلل
المق ،ة هللفوتهلليق هللهللسو هللحأهلللو،مها هللفكيفهللل هللأاهلللغيرههلل
من هللالعقون هللالمنالفين هللأن هللي من هللبالحة هللما هللجان هللفي هلل،فريهلل
هللس جهللمر هللالموك هللأخزيا هللحين هللتعل هللالموكهلل
الموعك هللااألخباهلل هللسن جهلل
سو هللبني هللإ،رائيأ هللإذ هلليزست هلل،فر هللالموعك هللال اني هللأن هللتعل هلل
الحكت هللاسمره هللاثنان هللاسشران هلل،نة هللبينما هلليذ ر هلل،فر هللأخباهللهلل
األيا هللال انيهللأنهللأخزياهللتعل هللالحكتهللحينهللبو هللال انيةهللااألهللبعين.هللهلل
اثنتانهللاسشرانهلل،نةهللأ هللثنتانهللاأهللبععن؟هللهيهللااح اهللمنهلل
( )1هللأخرج هللالطبرانيهللفيهللمعجم هللالكبيرهللاهلل( )9903هللاالبيهقيهللفيهللدالئأهللالنبعاهلل
اهلل( )343هللاضعف هللاأللباني.هلل
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تناقضات هللالكتا هللالمق ر هللالتي هللص ست هللهللأر هللالق هلل
جعزيف هللالتهلليج هلللهاهللجعاب ًا هللحت هللسن هلل باهللهللالق هللالذينهلل
لجحهللإليهت هللفا تفعاهللبالقعل:هللإنهللأح ًا هللمنهللقعنهللالكني ةهللالهلل
يتنب هللإل هللهذه هللاألخطان هللاالتناقضات؛ هللفو هللتقوم هللب ببها هللياهلل
جعزيف هلل
ام جو هللم جأ هلل يرين هللاقععا هللضحية هللال ساية هللالكاذبة هللسنهلل
اإل،و هللاالم ومين هلل ان هللجعزيف هللإ،ت هلليتالعهلل هللأنهلل
الم ومين هللقع هللمن هللالبرابرا هللاالمتعحشين هلليقتوعن هللمنهلل
هللأ،عد هللفي هللالالحرانهلل
خالفهت هللفي هللدينهت هللايعب ان هللصن اق ًا
َ
ي معن هللالكعبة هللاذلكهللافق ًا هللله تيرياهلل اإل،ومعفعبيا هللالتيهلل
يشيعهاهللال ائفعنهللمنهللاصعلهللاإل،و هللإل هللضميرهللأتباسهتهلل هلل
فيالبحعاهللمنهللالم منينهللب هللاالمهت ينهللإل هللحقائق .هلل
هللمن هللقرانا هللالقر ن هللالكريت هلللئوهلل
يراً هللما هللحذهلله هللالق
تاليب هللما هللأ،معها هلل«لعنة هللالقر ن» .هللخابعا هللاخ راا هلليري انهلل
هللالج ج هلل هللالتي هللتحعل هللبين هللأتباسهت هللابين هللالوسهت هللسو هلل
بنان ج
ياتهللالقر نهللالعميت ﴿ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﴾ (فالوت:هلل.)26هلل
إل هللجاننهللسمو هللفيهللالكني ةهللاقتغأهللجعزيفهللبالتجاهللا هلل
اق هلل انتهللل هللمفتااهللخير هللفق هللاجتمعهللالم اهللقهرينهلل -هللأاهلل
يزي هلل -هللمع هللقريك هللالم وت هللالمالري هللمحم هللسب هللالرحمن هلل
فرأىهللفي هللمنهللح نهللمعاموةهللالم ومينهللماهلليناقخهلل أهللاألفكاهللهلل
الال ئة هللالتي هللسشعشت هللفي هللهللأ ،هللسن هللاحشية هللالم ومينهلل
اهمجيتهت هلل ..هلل ذ هلليالين هللالمرن هللباالقمئزاز هللاالتقزز؛هلل
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هللفالاهلل هللل هلل،جيةهلل

اأحياناً هللبالشفقة هللسو هللسالت هللأدمن هللالكذ
اسادا.هلل
اجتمع هللالق هللالبرات تنتي هللجعزيف هللاأبعه هللازاجت هلل
اا،تعانعا هللبالق هللالكاثعليكي هللبيتر هللجا ع هللليكعنعا هللفريمهلل
سمأ هللقادهللاً هللسو هللمحااهللا هللالشا هللالم وت هللمحم هللسب هلل
الرحمن هللالذي هللأسياهت هللبح،ئوت هللافضحهت هللأما هللأنف هتهلل
بحجعبت هللاأدهشهت هللاأفغر هللأفعاههت هللحين هللأسومهت هللبحنهلل
القر نهللسن هللجميعهللالم ومينهلل تا هللااح هللبينماهللتحمأهللي ج هلل
ِأ هللااح هللمنهت هللن ة هللمن هللالكتا هللالمق ر هللت توف هللسنهلل
الن ة هللالتي هلليحموها هللاآلخر هللفتعهللاا هللالبرات تنت هللالتيهلل
يحموها هللالق هللجعزيف هللإ،ت هللتتكعن هللمن هللت عة هللاثوثينهلل
،فراً هللبينماهلليحمأهللص يق هللالكاثعليكيهللبيترهللجا ع هلل تاب هللذاهلل
ال تةهللاأهللبعينهلل،فراً.هلل
احين هللتباحث هللجعزيف هللمع هللقريك هللمحم هللحعلهلل
اإل،و هللاالنالرانية؛ هللأ،مع هللمحم هلل،عهللا هللاإلخوص هلل
فحدهللك هللجعزيف هللاضعا هللسقي ا هللالتعحي هللاب التها هللالتيهلل
توم هللالفطرا هللاتعائمها هللاتزلزل هللما هللتبق هللفي هللقوب هللمنهلل
أاضاهلل هللالعثنية هللاالشرك هللاالت ويث هللفا ،هللااح هللأح هللالي هلل
ثوث ًة هللفيهللااح هللاهع هللالذيهلللتهلليو هللالتهلليعل هللفهيهاتهللأنهلل
يكعنهللل هللال هلل«ا حنهللصعت هلل[اهعهلليقرأهلل،عهللاهللاإلخوص]هللالهلل
زالهلليرنهللص اههللفيهللأذني هللاال هللأزالهللأتذ ره..هللأماهللمعناهاهللفوهلل
هللأاضحهللاالهللأفضأهللاالهللأقعىهللاالهللأاجزهللاالهللأقمأهللمن هلل
يعج
ج
إلوقاً.هللفكانهللهذاهللاألمر هللمفاجحاهللقعيةهلللنا..هللمعهللماهلل ناهللنعيشهلل
ج
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في هللمنهللضوالتهللاتناقضاتهللفيهللهذاهللالشحنهللا يره».هلل
اسو هللم ىهللليالهلللعيوةهللمنهللالمناقشاتهلللتهلليفتحهللالشا هلل
هللدين هللالحجةهلل
الم وت هللي هللبحد هللااقت اهلل هللسو هللأن هللاإل،و َ ج
اال ليأ هللاالبرهان هللدين هلليحتر هللالعقأ هللايراه هللهبة هللإلهيةهلل
لإلن ان هللتعين هللفي هللالعصعل هللإل هللنعهلل هللالحقيقة هللاه ى هللا،هلل
القعيت.هلل
هلل انهللهذاهللمنطق ًا هلل ريباً هللسو هللجعزيفهللإ،ت هللالذيهلل انهلل
يعتق هللأن هللاإليمان هللاالعقأ هللنقيضان هللال هلليجتمعان هللفك ير ًا هللماهلل
هللاالرهبان هلل«أ ومهلل
ان هللي مع هللالمقعلة هللالشائعة هللبين هللالق
سقوكهللااستق ».هلل
قهعهلل هللمن هللسا هلل 1991هللقضاها هلليع،ف هللإ،ت هللفيهلل
الحعاهلل هللمع هللص يق هللمحم هللسب هللالرحمن هللاأضا هللإليهاهلل
الك ير هللمن هللالبحث هللاال هللا،ة هللفي هللاليهعدية هللاالبعذيةهلل
االهن ا،يةهللااإل،و هللثتهللاضعهللجبهت هللسو هللاألهللض هللذاتهلل
ليوة هللاهتف هللمن هللأسماق هللقون هللتائ هلليبحث هللسن هللال وص:هلل
«إلهيهلل هللإنهلل نتهللمعجعد ًاهللفاه ني».هلل
ابع هللليوةهلللعيوةهلل،هرهاهللالق هللإ،ت هللازاجت هللفيهللج الهلل
قريك هللالم وت؛ هللقرهلل هللأن هلليبرأ هللمن هللالشرك هللايعتنم هللالتعحي هلل
اانضتهللهعهللازاجت هللااال ههللإل هللهلل ا هللالم منين هللاق هلل،بقهتهلل
إليها هللص يقهت هللالق هللبيتر هللجا ع هللح ر هللسميت هلليعوم هللسوي هلل
جعزيفهللإ،ت هللأاهللباألحرىهلليع،فهللإ،ت هلل -هللبالقعل:هلل«أهللىهلل
أنهللإ،ومناهللجميع ًاهلل انهللبفضأهللا ،هللثتهللالق ااهللالح نةهللسن هللذلكهلل
الم وت هللالذي هلل ان هللح ن هللال سعا هللا ان هللقبأ هللذلك هللح نهلل
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التعامأ هللا ماهلليقالهللسن ناهلل:هللالهللتقأهلللي..هللالكنهللأهللني».هلل
هذاهللالمفتااهللالعميتهللمنهللمفاتيحهللال سعاهلليفر هللفي هللبعخهلل
ال ساا هللالذين هلليقالران هللفي هللإصوا هللأخوق هللا،وع ياتهلل
إخعانهت هللالم ومين هللثت هلليكتفعن هللبالقعلهلللآلخرين :هللالهللتنمرهلل
إل هللحال هللالم ومين هللا،عن هللفعالهت هللبأ هللانمر هللإل هللالقر نهلل
اال نةهللفح ن.هللاهعهللجعا هلليعيب هللال اسيةهلليع،فهللإ،ت هلل
ايراه هللنعساً هللمن هللالهرا هللال هللينطوي هللسو هللالم سعين هللالذينهلل
يقعل هللل ان هللحالهت :هلللع هلل ان هللهذا هللاإل،و هللسميم ًا هللألثهللر هللفيهلل
أتباس هللفالنار هلليري ان هللأم وة هللحية هلليري ان هللهللؤية هللق عصهلل
تم أهللاإل،و هللأما هللالبشريةهللاته يهتهللإلي .هللهلل
لتهلليكنهلليع،فهللإ،ت هللأناني ًا هللبأهللأحنهلللبنيهللجن هللادين هلل
ال ابم هللما هللأحن هلللنف هللفانطوم هلليجع هللالبو ان؛ هلليبشر هللب ين هلل
الج ي هللسبر هللمحاضرات هللفي هللم توف هللالبو ان؛ هللسواا هللسو هلل
دهللا ،هللالقانات هللفي هللالقنعات هللالفضائية هللا ذلك هللفي هللمعقع هلل
المميز هلل( )www.islamtomorrow.comهللاق هلل تن هللا ،هللل هلل
الك يرهللمنهللالقبعلهللسن هللالنار هللفح،وتهللب بنهللدسعت هللادماثةهلل
خوق هللاح ن هللسرض هلللإل،و هللاأللع ج هللمن هللالنار هللففيهلل
محاضرا هللل هللفيهللألمانياهللفيهلل 2008/7/27هللأ،وتهللزهانهللألفهلل
امائتينهللاخم ينهللمنهللالباح ينهللسنهللالحم؛هللالمامئينهللإلي .هلل
فيهللإح ىهللمحاضرات هللأمكنهلللوشيظهللإ،ت هللخولهللدقيقةهلل
ااح اهللأنهللي بتهلللوحاضرينهللأنهللالم يحهلللي هللهعهللا ،هللالي هلل
هللابنهللا.،هللفالم يحهللا،تهللنف هللباإلن انيةهلل ماهللفيهللإنجيأهلل
أيض ًا َ
يعحناهلل( )40/8هللاذلكهللبقعل :هلل«اأناهللإن انهللق هلل ومكتهللبالحمهلل
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ِ
ذلكهللاصفهللسوي هللالالواهللاال و هلل
الذيهلل،مع هللمنهللا »،هللا
في هللاإلنجيأ هللثوث ًا هللاثمانين هللمرا هللبحن هللابن هللاإلن ان هللاهكذاهلل
فالم يحهللفيهللاإلنجيأهللإن انهللاابنهللإن ان هللاا،هلللي هللإن ان ًاهلل
اال هللابن هللإن ان هللألن هلل،فر هللالع د هلل( )19/23هلليالرا هللبذلك:هلل
«لي هللا ،هللإن انًهللا هللفيكذ هللاال هللابن هللإن ان هللفين » هللاهكذاهلل
تتألألهللالحقيقةهللفيهللأبه هللصعهللهاهللهلل ت هلل -هللأاهللب بنهلل -هللب الةهلل
الطراهللالتيهللت بتهللهللاست .هللهلل
احينهلل،حل هللأح هتهللسنهللانتشاهللهللاإل،و هللبال يف؛هللقال:هلل
أي هلل،يف هللهذا هللالذي هللاصأ هللإل هللأن اني يا هللأا هللماليزيا هللأاهلل
يرها هللمن هللالبو ان هللالتي هللدخوت هللفي هللاإل،و هللقبأ هللأن هللترىهلل
جن ياً هللااح اً هللمن هللجنعد هللالم ومين؟ هلللق هللاختاهللاا هللاإل،و هلل
سنهللحنهللاقناسةهلللماهللهللأاههللمنهللأخوقهللتجاهللهللم ومينهللق معاهلل
ِهلل
إل هللتوكهللالبود هللففتحعهاهللبح نهللمعاموتهتهللالينهللأخوقهتهلل
امعشرهت.هلل
ايعجن هللإ،ت هللمن هللقعل هللالقائوين :هللإن هللاإل،و هللانتشرهلل
بال يف .هللمع هللأن هلل ومة هللال يف هللا،ائر هللمرادفاتها هللالتي هللتربعهلل
سو هللال تين هلل( الح ا هللاالمهن  )..هلللت هللترد هللفي هللالقر نهلل
الكريت؛هللالعهللمراهللااح اهلل هللافيهللالمقابأهللاهللدتهلل ومةهللال يفهلل
في هللتعهللاا هللالنالاهللى هللاإنجيوهت هللزهان هللمائتي هللمرا هللمما هلل،بنهلل
هللالذين هلللج اا هلللو اك هللاالكذ هلل
حرجاً هلللبعخ هللالق
االتوبي هللسو هللال همان هللحين هللحرفعا هللالقعلهللالمن ع هللإل هلل
الم يحهللفيهللإنجيأهللمتهلل هلل(:)34/10هلل«ماهللجئتهللأللقيهلل،وم ًاهلل
سو هللاألهللض هللبأهلل،يفًهللا» هللاقالعا:هللإنهلل ومةهللال يفهلل()swardهلل
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ق هللتالحفت هللسن هللالكومة هللاألصوية هلل( )wardهللأي هلل( ومة)هلل
ب بن هللاقعك هللقطعة هللمكرانة هللسو هللهيئة هللحر هلل( )sهللسو هلل
الم طع هللالذي هلل ان هلل أ هللالمكرانة هلليكتب هللفتحعل هللقعلهلل
الم يح:هلل«بأهلل ومة»هللإل هلل«بأهلل،يفًهللا».هلل
قالةهلللريفةهللتضحكهللمنهاهللال كو هللق هللتنطويهللسو هللبعخهلل
الععا هللالذينهللالهلليعرفعنهللأنهللاإلنجيأهلللتهلليكتنهللباإلنجويزية هللبأهلل
باليعنانية هللالي هللثمةهللمنا،بةهللت محهلللومكرانةهللأاهلل يرهاهللبتغييرهلل
ومةهلل( )λόγοςهللالتيهللتعني هلل( ومة)هللإل هلل()μάχαιρανهللالتيهلل
تعنيهلل(،يف).هلل
نشا هللالشيظ هللال اسية هلليع،ف هللإ،ت هللال هلليه أ هللفيهلل
قبكة هللاإلنترنت هلل
التعريف هللباإل،و هللاال سعا هللإلي هللسو  هلل 
اهللساية هللالم ومين هللالج د هللاتعويمهت هللأمعهلل هللدينهت هللن حل هللا،هلل
أن هلليباهللك هللفي هللجهعده هللاأن هلليرفع هللب هللهللايت هللايعوي هللدين هللإن هلل
اليهللذلكهللاالقادهللهللسوي .هلل
هلل
هلل
* * *هلل
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الشماس فوزي السيسي (املهدي)
ال هللفعزي هللال ي ي هللألبعين هلل اثعليكيين هللي كنان هللقريب ًاهلل
منهلل ني ةهلل ماهلليهللجرج هللبم ينةهللالزقازيمهللالمالرية هللا انهلل
ايةهللأموهماهللأنهلليالبحهللابنهماهللفعزيهللق ي اًهلللوكني ة؛هلليتشر هلل
األلفالهللبتقبيأهللي ه هللاالكباهللهللباالسترا هللبينهللي ي هللفالق هلل-هلل
بح ن هللدين هللالكني ة هلل -هللنائن هللالر هللسو هللاألهللض هللالذيهلل
يرج هللنعالهللمغفرت هللاسفعه(.)1هللهلل
حين هللبو هللفعزي هلل،ن هللال انية هللسشرا هللأخذه هللأبعاه هللإل هلل
الكني ة هلللتعمي ه هللفومهما هللالق هلللعيوً هللسو هللتحخرهما هللفيهلل
تعمي هللابنهما هللحت هللبوع هللهذه هللال ن هللالمتحخرا هللااب هماهلل
بالقعل :هللألت هللتعوما هللأن هللابنكما هلل ان هللم وم ًا هلللعال هللهذههلل
ال نعات؟هلل
ومات هلللت هلليفهمها هللفعزي هللحينذاك هلللكن هلل،ي هللك هللدقيمهلل
معانيها هللحين هلليقرأ هللالحق ًا هللقعل هللالنبي هلل :هلل« أ هللمعلعد هلليعل هلل
سو هللالفطرا هللفحبعاههلليهعدان هللأاهللينالران هللأاهلليمج ان »(.)2هلل
ايكمأ هللفعزي هللقالة هللتعمي ه هللبالقعل :هلل نت هللأ،مع هللأنهلل
المرنهللبع هللالتعمي هلليحأهللسوي هللالرااهللالق ر هللفت انلتهللبع هلل
تعمي ي:هللأينهللهع؟ ِهللهللل هللتهللالهلليحأهللسوي؟هلل..هللالهللأقعرهللبحيهللتغيير؟ هلل
َ
ماهللهعهللماليريهلللعهلللتهللأتعم ؟هللأالتهللأال هللم يحيًهللا؟هللت اؤالتهلل
() 1هللماهللننقو هللمنهللقالةهللفعزيهللالمه ي هللاستم تهللفي هللسو هللمحاضراهللل هللمنشعهللاهلل
سو هللقبكةهللاإلنترنت هللبعنعان:هللقالةهللإ،ومي.هللاق هللأس هللمنهاهللاأل،تاذهللمحييهلل
ال ينهللسب هللالحمي هلل تيباًهللبعنعان:هلل« نتهللنالرانياًهللاأ،ومت».هلل
()2هللأخرج هللالب اهلليهللاهلل( )1385هللام وتهللاهلل(.)2658

- 266 -

ِ
هللالمعم هللإجابة هلللها هللإال هللتجاهوها هللاتعزيةهلل
لت هلليج هللالق ي
الغو هللبقعل :هلل«أ،ئوتكهلل يراهللياهللال ي هللأنتهللتالوحهللقماً ،اهلل
فيهللالكني ة».هلل
ِ
هللالمعم هللسن هللإجابة هللبعخ هللأ،ئوةهلل
الئن هللأسرض هللالق
فعزي هللفإنا هللنحيو هللإل هللقعل هللسومة هللالنالرانية هللالكبيرهلل
أا طينعرهللالذيهلليعتق هللبحنهللاإلن انهللااهللرهلللو طيئة هللاأن هلل
يرهللمف يهللإالهللإذاهلل منهللبالم يح هللاداللةهللاإليمان :هللالتعمي هلل
هللس ِم هلل جهللف ي هللاَهللنجا هللامن هلللت هلليجعم هللال هللينجع؛ هللالع هلل انهلل
فمن ج
لفوً.هلل
هللايجز هللالعالتهللالكاثعليكيهللالشهيرهللتعمارهللاأل عينيهللفيهلل
تاب هلل  The Summa Theologicaهلل«ال وصةهللالوهعتية»:هلل
بحنهللاأللفالهللالذينهللماتعاهللقبأهللالتعمي هللمحرامعنهللمنهللالتمتعهلل
برؤيةهللموكعتهللالر هلل هللأيهللالجنةهلل()1هلل.هلل
هللاتشع ِ هلل
ُّهلل
هللمطون هللاال ي
ج هللالغو هللفعزي هللفي هللتحقيم
ِ
الق هللفي هللاسمأ هللخادم ًا هللفي هللالكني ة هللبرتبة هللقمار هلليزاهللهلل
القرى هلللت بيت هللإيمان هللقعن هللالكني ة هللبالم يح هللاإلل هلل
ابال العرهللاألق ر.هلل
اخول هللسمو هللالكن ي هللااج هللسقأ هللفعزي هللأ،ئوة هلللتهلل
يجرؤ هللسو هللالبعا هللفيها هللفالتمتمة هللبم أ هللتوك هللاأل،ئوة هلل افيةهلل
لطردههللمنهللالكني ةهللأاهلل،جن هللفيهللال ير هللاهعهللماهلليعنيهللتحطيتهلل
حوت هللاال ي هللالذلك هللفإن هللمن هللالم تح ن هللحب َ هللهذههلل
()1هللانمرهلل:هللماهللهيهللالنالرانية؟هللمحم هللتقيهللالع ماني هللصهلل(.)87-86
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األ،ئوة هللفي هللأسماق هللالال هلل هلللعأ هللالزمن هلليتكفأ هللبن يانها هللأاهلل
حأهللألغازهاهللافكهلللو،مها.هلل
عم هلل
لتهلليرقهلل ير ًاهلللوشا هللفعزيهلللق
َ
هللالتناال؛هللحيثهللي َ
الق هللإل هلل رات هللخبز هلليوقمها هللفت هللالنالراني هللبع هللأن هلليوتهاهلل
في هللإنان هللخمر هللاتزست هللالكني ة هللأن هللهذا هللال بز هللمق ر هللاأن هلل
يتحعل هللإل هللج هللالم يح هللبينما هلليتحعل هللال مر هللإل هللد هلل
الم يح هلل يفهلليراقهللم أهللهذاهلللعقأهللفعزيهللالذيهللسجزهللسنهلل
فهت هلل ينعنة هللهذا هللالتحعل هللال ري هلللو بز هللاال مر هللإل هللج هلل
الم يحهللادم ؟هلل
ات انل:هلللعهلل انهللهذاهللحق ًا هلل هللفوماذاهللنح أهللج هللالم يحهلل
انشر هللدم هللانحن هللنعوت هللالمكان هللالذي هللي ال هللإلي هللالطعا هلل
االشرا هللفي هللأج ادنا هللابع هللخراج هللمنها؟ هللهأ هلليويم هللأنهلل
نن ن هللإل هللالم يح هللالحوعل هللفي هللهذه هللاألمكنة هللالقذهللاهلل
االعضيعة؟هللألجأهللهذاهلل و هللفإنهللفعزيهلللتهلليفعأهللهذاهللالطق هلل
إالهللمراهللااح اهللفيهللحيات .هلل
ثال ةهللاألثافيهللالتيهللتقالرتهللأما هللفعزي هللاأبتهللاالنفكاكهلل
من هللم يوت ؛ هللهي هللما هللي معن هلل،ر هللاالسترا هلل هللحيث هلليعم هلل
النالراني هللإل هللاالسترا هللبذنعب هللأما هللالق هللفيكشف هلل،ترهلل
ا،هللسوي هللايبعاهللأمام هللبماهللي تحيهللمنهللتذ رههللأاهللالتفكيرهللفي هلل
لكن هلل -هللبمعجن هللهذا هللالطق هللالكن ي هلل -هللم سع هلللوسترا هلل
بذنعب هللأما هللالكاهنهللحت هلليحعزهللالغفرانهللمنهللق ي هللخالئهلل
يحتا هللب اهللههللإل هلل فرانهللاأل،قفهللالذيهلليعتر هللبذنب هلللوباباهلل
لينالهلل فرانهللا،هللاهللحمت .هلل
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دخأ هللفعزي هلليعم ًا هللإل هلل رفة هللاالسترا هللفي هللالكني ة هلل
ا،حل هللالق  :هللأنا هللاستر هلللك هللبذنعبي هللاأنت هللتعتر هلل
لومطرانهللالذيهلليعتر هلللوبابا هللفومنهلليعتر هللالباباهللبذنب ؟هللامنهلل
الذيهلليغفرههللل ؟هللفحجاب هللالق :هللا.،هلل
أجا هللفعزيهللبب هيةهللاذ انهللفطري:هللأالهلليكفيهللأنهللأستر هلل
بذنبي هللأنا هللأيض ًا هلل،؟ هلللماذا هللتضطرني هللالكني ة هلللفضح هللنف يهلل
اإههاهللهللسيعبيهللأما هللاآلخرين؟.هلل
ات انلهللفعزيهللموي ًا هللفيهللنف :هللماهللحاجتناهللإل هللاالسترا هلل
هللذنعبناهللابعائ َقنا؟هلل
اق هللتحمأهللالم يحهللسو هللالالوين َ
اإذا هلل ان هللالم يح هللهع هللا ،هللفكيف هللق هلل هللالعباد هللسو هلل
ِ
؟هللالت؟هللأماهلل انهللا،هلليق هللهللسو هلل فرانهللذنعبناهللمنهلل يرهللأنهلل
صوب
َ
يالون هللايتحلت هللايهان؟ هللالماذا هلليال جون هللالم يح هللالبرين هللنيابةهلل
سن هللال طاا؟ هللأالي هللمن هللأال هللمقتضيات هللالع ل هللاالمنطمهلل
ال ويتهللأنهللالهلليج َعذ هللق صهلللذنع هللاهللتكبهاهلل يره؟ هلل﴿ ﯰ ﯱ
ﯲﯳﯴﯵﯶﯷ ﯸﯹﯺﯻ ﯼﯽﯾﯿ

ﰀﰁ ﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈ ﰉﰊﰋﰌ

ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ﴾هلل(النجت:هلل )41-36هللفإذاهلللتهلليق هللهلل
سو هللت ويصهللنف هللمنهللالالونهللفكيفهللي والنا؟.هلل
أماهللالمعضوةهللالكبرىهللالتيهللأهللقتهللفعزيهللاألالتهلل،هادههلل
ج
فكانت هللال العر هللالمعح هللالذي هللت سي هللالكني ة هللففي هللحينهلل
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تنادي هللالنالرانية هللبحن هللاآل هللااالبن هللاالراا هللالق ر هللثوثةهلل
أق اص هللم توفين هللفي هلل ينعنتهت هللاصفاتهت؛ هللفإنها هللتفجحهلل
ال امع هللبقعلها :هللإن هللال وثة هللإل هللااح هللاهذا هلليتعاهللض هللمعهلل
أب طهللم َهللوهللماتهللسوتهللالرياضياتهللالتيهللتقعل:هلل( )3=1+1+1هلل
بينماهللالكني ةهللتقعل:هلل(.)1=1+1+1هلل
بع هللت ع هلل،نعات هللمن هللالتقون هللسو هللجمر هللالحيرا هللقرهللهلل
فعزي هللالت وي هللسن هللحوم هللالق يت هللبحن هلليالبح هللق اً هلليمشيهلل
النار هللخوف هلليرجعن هللمن هللالبر ة هللاالق ا،ة هللالت هلليشفع هلللهذاهلل
القراهلل هللسشرات هللالمعاسظ هللالتي هلل ان هللق هللألقاها هللفي هللالكني ة هلل
فكوهاهلللتهللتطفئهللنيرانهللالشكهللالتيهللتضطر هللفيهللأسماق هلل هلللذاهلل
ح ز هللأمرههللب هللا،ةهللاإل،و هللمنهللخولهللقراناهللالقر نهللالكريتهلل
ابعخ هللالكتيبات هللاإل،ومية هللفاهللتع هللقوب هللادمعت هللسيناههلل
اهعهلليقرأهللقعلهللا،هللتعال :هلل﴿ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ

ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ﴾هلل(المائ ا:هلل116هلل–هلل
 ) 117هلللق هلل انهللالقر نهللينطمهللبالحقيقةهللالم تقراهللفيهللأسماقهلل
ضميرهللفعزي.هلل
هللفيهلل
اج هللفعزي هللفي هللالقر ن هللإجابة هلللما هلليردده هللالق
الكني ة هللمن هللاال،ت الل هللسو هللألعهية هللالم يح هللاأن هللابن هللا ،هلل
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لميودههللمنهلل يرهللأ هللبشريهلل هللفق هللقالهللا،هللتعال :هللهلل﴿ ﮦ ﮧ

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﴾هلل( لهلل
اإن هللبطريقةهلل
سمران:هلل )59هللفعي هللسوي هللال و هللم وعقهلل،؛ هلل ْ
يرهللمعتادا هللاهع هلل آد هللسوي هللال و هلللكن هلل-بالتح ي هلل -هلللي هلل
ابنهللا.،هلل
َهلل
تعج هللفعزيهللإل هللاإل،ماسيويةهللألدانهللال مةهللالع كرية هلل
فتعفرهللل هللالمزي هللمنهللأاقاتهللالالفانهللاالتفكيرهللاالقراناهللالتيهلل
قادت هللهللاي اً هللهللاي اً هللإل هللاإل،و هللاأاصوت هللإل هللأستاب هلللكن هلل
قرهللهلل -هللقبأهللالعلع هللإلي هلل -هللمنحهللالنالرانيةهللالفرصةهللاألخيرا هلل
فذهنهللإل هللالكني ةهللفيهللاإل،ماسيوية هللاأ،معهللالق ي هللفيهاهلل
الك يرهللمنهللأ،ئوت هللالق يمة هللاأضا هللإليهاهللأ،ئوةهللس ي اهللحعلهلل
الفرقهللبينهللالطهاهللاهللسن هللالم ومينهللاالنالاهللى هللا،حلهللالق :هلل
لماذا هللال هللنغت أ هللمن هللالجنابة هللاال هللنتعضح هلللوالوا هللم أهلل
هللال هللت هلليقتالر هللصعمنا هللسو هللاالمتناك هللسن هللتناالهلل
الم ومين؟ ِهلل
َ
الوحع هللاالهللنالع هلل العمهت؟هلل
أجاب هللالق :هللهأهللتقرأهللفيهللالقر نهللياهللفعزي؟هللإنهللذلكهللالهلل
يجعزهلللكهللقبأهللأنهللتالبحهللق ي اً هللفحنتهللقمارهللفح ن .هلل
ا راهللقت هللسينا هللفعزي هللبال معك هلل هللااج هللنف هللمنجذب ًاهلل
إل هللاألهللض هللي ج هللفعقها هللب جعد هللالم ومين؛ هلليناجي هللهللب هلل
،ائوً هللإياه هللأن هلليري هللالحم هللاينير هللب هللقوب هلل«هللبي ..هللأنت هللتعوتهلل
َحيرتي هللفإنهلل انتهللالنالرانيةهللهيهللالحمهللفاجعأهللهللااهللالق رهلل
تحأ هللسوي هللاآلن ..هللاإن هلل ان هللاإل،و هللهع هللالحم هللفحدخو هللفيهلل
قوبي» هللالت هلليرفع هللهللأ ،هللمن هلل،جعده هللإال هللاق هللسز هللسو هلل
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استناقهللاإل،و هللفق هللأجا هللدسانههللهلل هللقرينهلليجينهللدسعاهلل
ال اسيهللإذاهللدساه.هلل
أقهرهللفعزيهللإ،وم هللفيهللسا هلل 1991هللات م هللبفعزيهلل
المه ي هلل ..هللخبر هلللت َهللهلليرق هلللوكني ة هللفحهلل،وت هللتعرض هللسوي هلل
َ
ج
الزاا هللاالم اس ا هللفي هللالهجرا هللإل هللأمريكا هللحيث هللي يأهلل
لعا هللالشبا هلللكن هللا،تعالت هللبإيمان هللاهللفخ هللسراضهت هلل
فحقاسعاهللأنهللإ،وم هللاهجرههلللونالرانيةهلل انهللب بنهللحب هلللفتااهلل
م ومة هللاسز هللسويهتهللأنهلليعترفعاهللبالحقيقةهللالتيهللألجوهاهللاختاهللهلل
فعزيهللاإل،و .هلل
زاهلله هللااح هللمن هللأص قان هللال مة هللالكن ية هللفتجادالهلل
لعيوً هللحعلهللال ينهللااإليمان هللثتهللاصأهللالال يمهللإل هللترياقهلل
زست هللأن هلليعي هللفعزي هللإل هللالنالرانية هللاقال هللل  :هللإن هللالشيطانهلل
يتكوتهللسو هللل انك .هلل
ت هللجهللت ِهللر جهلل هللالشيالين؟هللأَخرِ ْ هللمنيهللهذاهلل
أجا هللفعزي:هللأل َ هلل
الشيطانهللالمزسع .هلل
هللاتمتتهلل
مهت
َ
اضع هللالال يم هللي ه هللسو هللهللأر هللفعزي َ
هللاه َ
بكأ هللما هلليعرف هللمن هللنالعص هللمق ،ة هللا ير هللمق ،ة؛ هلللكن هلللتهلل
يج هلللهذاهللالشيطانهللالمزسع هللأثراً هللفيهللقونهللالمهت يهللفعزي هلل
فماهللزادت هللتوكهللالقراناتهللإالهلليقيناًهللباإل،و هللاالمئناناًهللبالحةهلل
القراهللهللالذيهللات ذه.هلل
أ،ومت هللأخت هللفعزي هللثت هلللحقها هللاال ه هللااهللتحأ هللمنهلل
مالر هللإل هللال ععدية هللليتعوت هللفيها هللدين هللثت هللأضح هللمعوم ًاهلل
لوم ومين؛ هللي مهت هللفي هللم اج هت هللاي طن هللالجمعةهلل
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ايعجههت هلل هللفحقم هللحوت هلللفعلت هللبتعجي هللالنار هللاداللتهتهلل
سو هللال ير هللالكنهللفيهللهولهللاإل،و ؛ هللالهللالم يحية هللافيهلل
هللحا هللمحاهللينهللالم اج ؛هللبعي ًاهللسنهللأجرارهللالكني ة.هلل
ن حلهللا،هللأنهللي بتناهللاإياههللسو هللالحم هللإن هللجعادهلل ريت.هلل
هلل
هلل
هلل
* * *
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الشَّمَّاس عماد جت ( املهدي )
قالة هللاليع هلللال يم هللأستز هللبال اقت هللأهللاداا هللل هللأن هلليكعنهلل
ق ي اً هللاأهللاد هللا ،هللل هللأن هلليكعن هللداسية هللمبرزاً هللفي هللخ مةهلل
اإل،و هللإن هللاألع هللسماد هلل،مير هللجت هللالمعرا هللبعمادهلل
المه ي.هلل
ال هللسمادهللفيهللمالرهللالكنانةهللفيهللسائوةهللأهللثعذ يةهللمت ينة هلل
حرص هللأبعاه هللسو هللأن هلليكعن هللمع هللأخت هلل« ِهبة» هللمن هللهللاادهلل
الكني ة هللال ائمين هللالم تموين هللبضبا هللأب رتها هللي ديانهلل
لقعرهللالم يحيةهللالم توفةهلل(االسترا هلل–هللالتناالهلل–هللالترانيتهلل
االالوعات هللالمموة) هللالتي هلللت هلليكن هللسماد هلليفهت هللمنها هللحرفاًهلل
ااح اً هللفهيهللت دىهللبالوغةهللالقبطيةهللالتيهللالهلليفهمها هلللكن هللسو هلل
أ هللحال هلل ان هللحريالاًهلل هللسو هللالحضعهلل هللإل هللدهللار هللالكني ةهلل
اأنشطتها هلل هلللما هلليهب هللالق هلللوالغاهلل هللمن هلله ايا هلليطر هلللهاهلل
قونهللسمادهللاأقران .
ب أتهللهللحوةهللسمادهللإل هللاإل،و هلللماهللب أتهللأم هللبمشاه اهلل
حوقات هللالشيظ هللمحم هللمتعلي هللالشعرااي هللالتوفزيعنية هلل..هلل
ح يثهللالشيظهلليش هللالف اد هللايناجيهللالعقأهلل..هللتابعت هللبشغف هلل
فقادهاهللإل هللا،تماكهللالقر ن هللفكانتهلل يراً هللماهللتعومهللسو هلل يات هلل
بحنهللهذههللاآليةهللحوعا هللاتوكهللمقنعة هللاهكذا.هلل
دخأهللقهرهللهللمضانهللمعافق ًاهللفيهللذلكهللالعا هلللاليا هللالعذهللانهلل
الم يحي هللالذي هلليمت هللخم ة هللسشر هلليعم ًا هللفالامت هللأ هللسمادهلل
ثوثينهلليعماً هللا انتهللالهللتفطرهللإالهللبع هلل را هللالشم هللبينماهلل
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ي خأهللاقتهللاإلفطاهللهللسن هللالنالاهللىهللمعهللههعهللهللأالهللنجتهللفيهلل
ال مان هللأي هللقبأ هللالغرا هللب قائم هللايقتالر هللصيامهت هللسو هلل
االمتناكهللسنهللأ أهللماهللي ت ر هللمنهللالحيعانات.هلل
جنهللسمادهللمماهللهللأىهللمنهللأم هللفق هللأ،رتهللل هلل
أ هلل َهللس َهلل
لتهلليطجهلل ْ هلل
ب برهللإ،ومها هللثتهلل،رسانهللماهللهربتهللمنهللبيتها هللاتعاهللتهللسنهلل
األنماهلل هللاأسونت هللإ،ومها؛ هلللتتعال هللأمعا هللال با هلل
االشتائت؛هللخوهللالتقبيحهللاالتشعي هللاالت في هلللتوكهللالتيهلل فرتهلل
بالم يح هلل -هللبح ن هللهللأيهت هلل -هللاخ رت هللال وص هللاألب ي هلل
اسافتهللبيتهاهللاأاالدهاهللازاجها.هلل
حين هلل،مع هللسماد هللال با هللألم هللداخأ هللالعائوة؛ هللتحذىهلل
يراً هلل هلللكنهللاألذىهللالجوأهللاقعهللفيهللدهللرهللال وثانهلل -هللحيثهلل
يعاهن هللسماد هللمع هللأقران هللسو هللحضعهلل هللدهللر هللالكني ةهلل
الم الص هلللوشبا هللالقبطي هلل -هللفق هللنمر هللالق هللإل هللسمادهلل
نمراهللتح بهاهلل يراهلل هللاهمهتهللبالعتهللي فيهللمكر ًا هللخادس ًا:هلل
إنهللاال اهللأخيناهللسمادهلل فرتهللبالم يح هللاتعهلللتهللفيهللقضيةهلل
م وةهللباآلدا هللاهيهللاآلنهللفيهللال جنهلل..هللاهذاهللجزانهللإلهيهلل
لهاهلللتر هاهللدينهللالم يح هلل
ا فهرت هللال نيا هللفي هللسيني هللسماد هللا اد هللقوب هللأن هلليتعقف هلل
فالكأهلليح قهللفي هللااألهللضهلللتهللتحقمهللل هللأمنيت هللبابتوس هللمنهلل
بينهللزموئ هللفو انهللحال  :هلل﴿ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﴾هلل(مريت:هلل.)23هلل
خر هللسماد هللمن هللالكني ة هللابرا ين هللتغوي هللفي هللص هلله هلل
تتقافزهللقت هللالهعاج هللاال عالرهللأما هللم يوت هلل..هللهأهلليزاهللهلل
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ال جنهللليقتأهللتوكهللالتيهللفضحت هللبينهللأصحاب ؟هللأ هلليذ رهلللهاهلل
أمعمتها؟ هلل ..هللخطعات هللفي هللالشاهللك هلل انت هللبطيئة هللثقيوة هللتحكيهلل
ضياس هللاانهياهلله.هلل
انتشو هللمنهللأحزان هللصعت هللحانهلللطالماهللا،تمتعهللبوحن هلل(ياهلل
سم ا)؛هللإن هللاال،تهللالذي هللاستادتهللأم هللالحنعن هللأنهللتنادي هللب هلل
لكن هللي مع هللهذههللالمراهللمنهللامرأاهللمحجبةهللترقبتهللخراج هللمنهلل
الكني ة هللاق هلللال هللقعقها هللإلي هلل ..هلللحمات هللاانطفح هللالبر انهلل
الذي هللفي هللقوب هللاانجوت هللالغمة هللب معك هللاأل هللاهي هللتحتضنهلل
كذ هلل أهللال ساايهللالكاذبةهللالتيهلل،معهاهللسمادهللمنهلل
ات ِهلل
ابنها هلل جهلل
الق هللفيهللالكني ة.هلل
أسطتهللأ هللسمادهللابنهاهللسنعانهللمنزلهاهللالج ي هللفزاهللهاهللفي هلل
بع هللخم ةهللأيا هلل هللأ،معت هلل ياتهلل،عهللاهللاإلخوصهللفيهللمشه هلل
مهين هلل ..هللهللأى هللصوتها هللاخضعسها هلللربها هلل«ا ان هللذلكهلل
المعقف هللال هلليعصف هلل ان هللل هللأثر هلللين هللسو مشاسري هلل هلل
تمنيت هللأن هللأجو هللسو هللاألهللض هللاأقبأ هللق َم ِي هللأمي هللاهيهلل
تالوي هلل هللقعرت هللبشين هللما هلليغ أ قوبي هلل هللدخأ هللسوي هللصفانهلل
احن هللهللامتوكنيهللقععهللهلل رينهلل..هللإنهاهللهللااهللج ي اهللت ريهلل
فيهللج ي».هلل
اجان هلليع هللال وثان هللفقال هللسماد هللالكني ة هللمن هللج ي هلل
لي تمع هللإل هللالق هللالكاذ هللاهع هلليعظ هللالشبا هللب يا هلل
الحمون هللاقوع هللالذئا هللالت هلليفت هللفي هللختا هللمعسمت هللأنهلل
يذ رهللالشبا هللاأل راهللهللبماليرهللأ هللسمادهللالتيهللخانتهللالم يح هلل
زاسماًهللأن هللزاهللهاهللباألم هللفيهلل،جنهاهللالذيهللتقبعهللفي هلل.هلل
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لتهللي َ فهللسمادهللهذههللالمراهللمنهللنمراتهللالجال ين هللالتهلل
َ
يتهين هللمن هللمعاجهة هللاألفهللاق هللالكذا هللالذي هلليت ثر هللب يا هلل
ال ِ ين هللفعقف هلل– هللبشجاسةهلللتهلليعت هللسويهاهللقعن هللالكني ةهلل-
لي برهللالجميعهللبحنهللق ي هتهلل اذ هللم ادك هللاأن هللسماداًهلل هللزاهللهلل
أم هللباألم هللاأنها هلللي ت هللفي هللال جن هللفو هللجريمة هلللها هللإالهلل
أنهاهللاختاهللتهللاإل،و .هلل
الن هللسماد هللاح ت هللاأحزان هللاقرهلل هللقرانا هللالكتا هلل
َ
المق ر هللمبت ن ًا هللب فر هللالتكعين هللفازداد هللمن جهللبع ًا هللا ادهلل
يالعمهلللماهللقرأهللقالة هللاختبانهلل د هللمنهللا،هللبينهللأقجاهللهللالجنة هلل
اأن هللا ،هللمش هللفي هللالجنة هللابحث هللسن هللحت هللاج ه هللف حل هلل
م تفهماً:هلل«منهللأسومكهللأنكهللسريان؟هللهأهللأ وتهللمنهللالشجراهلل
التيهللأاصيتكهللأنهللالهللتح أهللمنها؟» هللثتهللأمرهللالموئكةهللبحرا،ةهلل
قجراهللالحيااهللحت هللالهلليحعزهلل د هللال وعدهلل ماهللحازهللالمعرفةهلل
اإللهية :هلل«اقالهللالر هللاإلل :هللهعذا هللاإلن ان هللق هللصاهلل هلل عاح هلل
منا هللساهللف ًا هللال ير هللاالشر هللااآلن هلللعو هلليم هللي ه هللايحخذ هللمنهلل
قجرا هللالحياا هللأيض ًا هللايح أ هللايحيا هللإل هللاألب » هللاالقالةهلل
م طعهللاهللفيهللاإلصحااهللال الثهللمنهلل،فرهللالتكعينهللالتعهللاتي.هلل
،حلهللسمادهللزمونههللالنالاهللىهلليعم ًاهلل:هللماهللتقعلعنهللفيهللهللجأهلل
،كرهللازناهللببنات ؟هللفقالهللااح هلل:هلل افرهلل..هلل هللاقالهللاآلخر  :ابنهلل
هللاحمهلل هلللهت هللفما هللمن هللساقأ هللأا هللقريف هللأا هللاضيعهلل
جهلل
الد هلل ...هلل هلل
يفعأهللهذاهللالمنكرهللالم تبشع.هلل
أجابهت هللسماد :هللإن هللالكتا هللالمق ر هللين ن هللهذه هللالرزيةهلل
إل هللنبيهللمنهللاألنبيان.هلل
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هللاانق معا هللبينهلل
تبرمت هللالشفاه هللاقهقت هللاألنف
متشكك هللامكذ هللامتعجن هلللكن هلللأل،ف هللهذا هللما هلليذ رههلل
الكتا هللالمق رهللفيهلل،فرهللالتكعينهلل(:19هلل)35-33هللسنهللنبيهلل
ا،هلللع هللسوي هللال و .هلل
ثت هلل،حلهت هللسماد :هللهأ هللت هللان هللأيها هللالم قفعن هللما هللقال هلل
تابناهللالمق رهللسنهللنعاهللسوي هللال و ؟ هللهلل
ف كتعا هللالت هلليجرؤاا هللسو هللالكو هللفقرأ هلللهت هللمن هلل،فرهلل
التكعينهلل(/9هلل)21-20هللماهلللتهللي طرهلللهتهللسو هللبال:هلل« هللاابت أهلل
نعا يكعن هللفوح ًا هللا رر هلل َهلل هللرم ًا هلل هللاقر هللمن هللال مر هلل هلل
ْ
ف كرهللاتعرىهللداخأهللخبائ »هلل.هلل
بع هللأيا هللاقفهللسمادهللفيهللدهللرهللالشبا هللمج هللداً هللا،حلهلل
الق َ :هللياهللأبعناهلل...هللهأهلليرىهللأح هللهللا،؟ هللهلل
أجا هللالق هللسو هللالفعهلل هلل :هلل تابنا هللالمق ر هلليقعل هللفيهلل
(يعحناهلل:)18/1هلل«ا،هلللتهلليرههللأح هللقط».هللهلل
ألق هللسمادهللنمراهللتح هللاقال:هللياهللأبعناهلل هللالكتا هللالمق رهلل
الذي هللقال :هلل«ا ،هلللت هلليره هللأح هللقط» هلليقعل هللفي هلل،فر هللال را هلل
( /33هلل :)11هلل«ايكوت هللالر هللمع ،هللاجه ًا هلللعج هلل ما هلليكوتهلل
الرجأ صاحب ».هلل
احمرهللاج هللالق هللااصفر هللا ادهللأنهلليرس هللايزب هلللكن هلل
ياهللسمادهللبطأهللفو فة» هلل هلل انهللهذاهلل ايةهلل
ِهلل
ابتوعهللهلليق هللاقال:هلل«
ماهلليموك هللالق هللمنهللجعا .هلل
اقت هللسجنهللسمادهللحينهللقرأهلل،فرهللالمزامير هللفعج ههلليتنبحهلل
بنجااهللالم يحهللمنهللالالون هللمناقضاًهللماهللجانهللفيهللاألناجيأهللسنهلل
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الم امير هللالتي هللثقبت هللي ي هللالم يح هللاهللجوي هللفالمزمعهللهلل
يناقض هللبالقعل :هلل« يرا هللهي هللبويا هللالال يم هللامن هللجميعهاهلل
ينجي هللالر هلليحفظ هللجميع هللسمام هللااح هللمنها هللال هللينك ر»هلل
هلل،و َهللمت هللجميع هللسمام هللاق هلل
(المزمعهلل هلل )20-19/34هللفكيف ِهلل
ثقبتهللالم اميرهللي ي هللاهللجوي ؟ هللمعضوةهللدانهاهللخر هللالقتاد.هلل
اهكذا هللقادت هللنالعص هللالكتا هللالمق ر هللسماداً هللبعي اًهلل
سن هللالنالرانية هلل هللفكان هللإيمان هلليذاي هلل وما هللقرأ هللفي هللأخباهللههلل
ت ثانية هللإل هللاإلنجيأ هللهللأ جم ك هللالتهلل
جا  :هلل«س ج هلل
الع َهلل
ن هلل جهلل
ج َ هلل
الع َهلل
َهلل
هللفازدادت هلل آبتي هللااقت هللحزني هلل هللا هللجرت
ْ هلل
أزل هللمم ك ًا هللب
ن هللالمتح ر هللفي هلل أهلل
هللم ِهلل
سومات هللاال،تفها هللمن هللحعلي هللَ ..هلل
هذا؟هلل..هللالماذاهللتتع دهللالرااياتهللات توف هللاتتناقخهللأحياناًهلل؟هلل
ِ
هللقعرت هللبموأهلل
ج هلل
ال هللت هلليعج جهلل هللفيهاهللالك يرهللمنهللال رافات؟ هلل...هلللق
َ
هللاههرت هللسوماتهلل
ْ هلل
ير هللسادي هللمن هللالقرانا هللفي هللاإلنجيأ
ا،تفها هللأخرى».هلل
سو هلل ر،ي هللاالسترا هللفي هللالكني ة هللقال هللسماد هلللوق :هلل
«هناكهللأ،ئوةهلل يراهللأحتا إل هللاإلجابةهللسنها هللهناكهللأ،ئوةهللفيهلل
اإلنجيأهلللتهللأج هللمن جهلليجينهللسنها».هلل
األن هللالق هلل– هلل كأ هللهللجاالت هللالكني ة -هللال هلليموكهلل
جعاباً هلل هللفق هللمالو هللبالقعل:هلل«اس هللمنيهللياهلل(سمادهللأفن ي)هللأنهلل
نجو هللمع ًا هلل هللاأجيبكهللسنهللجميعهللأ،ئوتك» هللاأه اههللصويب ًاهلل
منهللالذهنهللال الص هلل..هلليري هللأن هلليشتريهللضميره هللايطفئهلل-هلل
بعهج هللاألصفرهلل-هللقمعةهللسقو .هلل
جرأا هللسماد هللاصراحت هللااتقاد هللذهن هلل وفت هلل الياً هللفق هلل
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حكمت هللالكني ة هللسوي هللاسو هللأخت هللبالمكث هلل– هللاإن هللقئتهلل
ف جهللقأ هللبال جن هلل -هللفي هللدير هللالشمام ة هللفي هللم ينة هللبني هلل،عيف هلل
قهعهللهلل،تةهللسان هللفيهاهللاأخت هللمرهللالعذا هللالنف ي هللاهعهلليجبرهلل
ماهللهلل،تهللقما،اً هللاهيهللمرتبةهلل
جهلل
سو هللتوقيهللال هللارهللال ينية هلل
دينية هللت هأ هللصاحبها هللإللقان هللالمعاسظ هللفي هللالكني ة هللامعاانةهلل
الق هللفيهللأدانهللال ماتهللال ينيةهللاالالوعاتهللالكن ية.هلل
نقوت هللالكني ة هللسماد ًا هللاأخت هللإل هللالمنيا هللفحقا هللخم ةهلل
قهعهلل هللفيما هلل،مي هللبيت هللالنعمة هلل -هللأا هللالنقمة هلل ما هللي مي هلل
سمادهلل -هلل هللاق هللحاال هللالهر هللمن هللفوت هلليتمكن هلل ..هلل أ هلليع هلل
يقضي هللفي هللهذا هللال جن هلل ان هلليزي ه جهللبع ًا هللسن هللالنالرانية هلل
ايحيأهللحوتهلل،جاني هللبر،م هللق اًهللإل هلل،را .هلل
هللق هللاال هللسماد هلللر،ائأ هللابن هللالتي هللت تعطف هلللي وال هلل
اأخت هللمن هللهذا هللالعذا هللفحخرج هللمن هللبيت هللالنعمة هلل(أاهلل
َ
النقمة) هللاهعهلليكادهلليجز هللأنهللسذاباتهللتوكهللالشهعهللهللق هللأن تهلل
سمادًهللا هللهللأ جمهلل هلللكنهللهيهات هللفماهلللبثهللأنهللساادهللال الهللسنهاهلل هلل
االتق هللبهاهللمراتهللامرات هللافيهلل أهللمراهلل انهلليتعوتهللالمزي هلل
سن هللاإل،و هللمنها هللامن هللالشيظ هللح ين هللأحم هللسامر؛ هللإما ِ هلل
الم ج هللالذيهللبجعاهللهللبيتها.هلل
جدسي هللالشمار هللسماد هللإل هللمماهلل،ة هللسمو هللفي هللالكني ةهلل
عاسظ هلللشعن هللالكني ة هلل هلللكن هلللت هلليطأ هللب هللالمقا هللفبع هلل
ت عة هللأ،ابيع هللأسون هللإ،وم هللليتحعل هللإل هللصف هللال ساا هللإل هلل
ا ،هللتعال هللبع هللأن هللأقبأ هللسو هللتعوت هللالعوت هللالشرسي هللسن هلل
قي ين هللجويوين هللمن هللسومان هللأهللض هللالكنانة هللاهما هللالشيظهلل
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محم هللصفعت هللنعهلل هللال ين هللاالشيظ هللصفعت هللالشعادفيهلل
(هللحمهما هللا )،هلل هللامنذ هللذلك هللالحين هللاسماد هلليتال ى هللل سعاهلل
أتباك هللدين هللالق يتهللإل هللاإل،و هللمنهللخولهللجعالت هللابرامج هلل
فيهللالفضائيات.هلل
هللاا،هللأ،حلهللأنهللي تعموناهللجميع ًاهلل
فوألعهللسمادهللمنيهللالتحية
َ
فيهلللاست هللااله ايةهللإل هللدين .هلل
هلل
هلل
هلل
* * *
هلل
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املذيعة كريستيان بيكر
في هلل،تينياتهللالقرنهللالماضيهللال تهلل ري تيانهللبيكرهللفيهلل
م ينة هللهامبعهلل هللاأللمانية هللفي هللأ،را هللبرت نتية هللامع هللبوع هاهلل
العشرين هللتحلقت هلل الحفية هللمحترفة هللتعمأ هللفي هللإذاسة هللمحويةهلل
في هللم ينة هللهامبعهللغ هلللتشترك هللمع هللاآلال هللفي هللم ابقة هلللقنااهلل
( )MTVهللالشهيرا هللثتهللتفعزهللمنهللبينهتهللبالعمأهلل مق مةهللألهتهلل
البرامجهللالغنائيةهللفيهللهذههللالقنااهللاألاهللبيةهللصاحبةهللالزختهللالكبيرهلل
في هللسالت هللالفن هللاالمع،يق هللالتي هللفتحت هلللكري تيان هللأبعا هلل
الشهرا هللفجالت هللبع ها هللفي هللسعاصت هللأاهللبا هللاهي هللتعرضهلل
سو هللالشاقة هللمن هللي َمعن هللبنجع هللالفن هللالعالمي هللاتجريهلل
معهتهللسشراتهللالوقانات هللفيهللبرامجهاهللالتيهلليتابعهاهللالمويينهلل
منهللمحبيهللالمع،يق هللفيهللأاهللبا(.)1هلل
سمأ هلل ري تيان هللبين هلله الن هللالمشاهير هللمنحها هللقهرتهتهلل
ج
احفااا هللالجمهعهلل هللبهت هللبأ هللا ان هلل،بب ًا هللفي هللنيوها هللبعخ هللأهتهلل
الجعائز هللالعالمية هللحين هللمنحت هللجائزا هلل«الكاميرا هللالذهبية» هلل
ا يرهاهللمنهللالجعائزهللالمحويةهللاالعالمية.هلل
نالتهلل ري تيان هللفيهللسالتهللاألضعانهللالك يرهللمنهللالزخر هلل
االبهر هللاالمال هلللكنها هلللت هللتكن هلل،عي ا هللفق هللتح ثت هللفيهلل
أح هللبرامجهاهللإل هللجمهعهللهلليق هللهللب بعينهللألف ًا هللثتهللبع هللدقائمهلل
قعرت هللفي هللبيتها هللبالعح ا هللاالقوم هللفما هللزال هللينقص هللحياتهاهلل
()1هللنقوًهللسنهللمعقعهاهللالش اليهللسو هللقبكةهللاإلنترنت:هلل
هللهلل هلل (.)www.kristianebacker.com
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قينهللمهتهللتفتق ههللمعهلل يرينهللممنهلليشاهلل عنهاهللسالتهللالشهرا هلل
لق هللانته هللبهت هللالحال هللأن هللأصبحعا هللزبائن هللمعاهبين هللسو هلل
سيادات هللالطن هللالنف ي هللقبأ هللأن هللتضج هللالقنعات هللاالالحفهلل
العالميةهللبحخباهللهللانتحاهللهتهللأاهللافاتهتهللب بنهللجرسةهللزائ اهللمنهلل
األداية هللالمه ئة هللاالمنعمة هللفق هللافتق اا هللجميع ًا هللال عاداهلل
اهللاحة هللالبال هللالمحنينة هللالنف هللاالتالالح هللمع هللالذات هللالتيهلل
خوقهاهللا،هلللعبادت هللفحفنعهاهللفيهللحيااهللالمتعهللاالشهعات(.)1هلل
قعرت هلل ري تيان هللأن هللال هللج اى هللفي هللحياا هلله النهلل
اأ م الهتهللاحعاقيهت هللاالهللثمراهللترتج هللفيهللاجعدهاهللبينهت هلل
ما هللاحتقرت هللصناسة هللاإلسو هللالتي هللته هلل هلل رامة هللالمرأا هللمنهلل
خول هللت عيم هللالجن هللاالتر يز هللسو هللثقافة هللالترفي هللاتهتكهلل
الموب هللالتيهللماهللتزالهللتقالرهللاتقالرهللحت هلللتهلليع هللباإلمكانهلل
تقالير هللقين هللمنها هللفق هللخرجت هللسن هلل أ هللح اد هللالحشمةهلل
ااألد .هلل
سو هللمتنهللالطائراهللالتيهللتقأ هلل ري تيانهلللتالعيرهللحوقةهللمنهلل
برنامجهاهللفيهللبوجيكاهللهمهمتهللفيهللنف ها:هلللعهلل،قطتهللالطائراهلل
بيهلللنهللأهتتهلللذلكهلل يراً.هلل
ت هلللذا هللالحياا هللالت هللي تطع هللالبذع هللاال رانهلل
لق هللفق ْ هلل
االنجعميةهللأنهلليضمنعاهلللهاهللمكاناًهلل هللفيهللقائمةهللال ع ان هللفحياتهاهلل
الهللمغزىهلللهاهللاالهللمعن هللا ماهللتقعل:هللإنهللفيهللالرااهللفرا اًهللالهلل
يمألههللإالهللمعرفةهللا،هللتعال هللااألن هللب هلل«لق هلل نتهللفيهللالقمة هلل
()1هللانمرهللالمال هللهللال ابم.
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الكن هلل انت هللتجربة هللمحطمة هلللوراا… هلللت هللأ،تطع هللأن
أ،تمر»(.)1هلل
لت هللتكن هلل ري تيان هللتعر هللسن هللاإل،و هللأ ر هللمن هللبعخهلل
المعوعمات هللال يفة هللالتي هللتععدنا هللسو هلل،ماك هلللنينها هللمنهلل
الطاسنين هللفي هللاإل،و هللالذين هللدأبعا هللسو هللاتهام هللباالنغوقهلل
اس هللالتعافم هللمع هللالحياا هللالعالرية هللاأن هللدين هللتقع هللمبادئج هلل
سو هللاضطهاد هللالمرأا هللاقتأ هللالنار هللاأن هلليناهخ هللالحرياتهلل
العامة هللاتقعيخهللالنمعذ هللالغربيهللالحضاهلليهللبكأهللمكعنات .هلل
في هللسا هلل 1992هللالتقت هلل ري تيان هللفي هلللن ن هللنجتهلل
الكريكتهللالعالميهللسمرانهللخان هللفكانهللأالهللم وتهللتوتقي هللفيهلل
حياتها هللامن هللتعرفتهللسو هللاإل،و هللألالهللمرا هللاق هللح ثهاهلل
سمران هللسن هللا ،هللهلل هللالكعن هللاخالق هللالر ِ هللالذي هلليحنهلل
الم منينهللايحبعن هللفيجعوعن هللب هللاهللحياتهتهللا ايتها.هلل
ثت هلل،افرت هلل ري تيان هللإل هللبا تان هللازاهللت هللمشراكهلل
سمران هللخان هلللبنان هللم تشف هللخيري هلل بير هلللمعالجة هللفقرانهلل
مرض هللال رلان هللفي هللالهعهلل هللاهللأت هللفي هللجهعد هللسمران هلل-هلل
االمتطعسين هللمع هلل -هللنبوً هللاإن انية هللثت هللتجعلت هللفي هللقعاهللكهلل
الهعهلل هللاتح ثت هللمع هللالم ومين هللبم توف هللمراتبهت هللالعوميةهلل
هللاالتقت هللأنا،اً هللفقران هلللكنهت هلل،ع ان هللب طان هلللكنهلل
االمادية
ْ
نعهلل هللا ،هلل– هلل ما هللتالف هلل ري تيان هلل -هلليمهر هللسو هللمحياهت هللهلل
()1هلل استم تهللفيهلل يرهللمنهللمعوعماتيهللسنهللقالةهللإ،و هلل ري تيانهللسو هللمقابوتيهلللهاهلل
ق الي ًا هللفيهللأ،تاناهللبتاهلليظهلل 2012/5/30هللاق هللزادتنيهللبموفهلل«ااهللد» هلل هلل
ضمنت هللالك يرهللمماهللن رتهللمو ال هللبينهللي يهللالقاهللئ.
َ
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أنارهلل رمانهللي ععنهللجميعاً هلللغايةهللاه هللأسو هللهعهللهللضاهللا،هلل
تعال هلليح وعن هللبا،م هللايشربعن هللبا،م هللات اهلل هللحياتهتهلل
حعلهللمراضي هلليعب ان هللفيهلل أهللحر ةهللا،كنةهللفيهللحياتهت.هلل
ص مةهللثقافيةهللأصابتهلل ري تيانهللاهيهللتقاهللنهللبينهللم وماتهلل
البا تان هللاأالئك هللالوتي هللسرفتهت هللفي هللحياتها؛ هللن ان هللثرياتهلل
الحوي هللاالضغع هلليقضين هللحياتهن هللفي هللالتردد هللسو هلل
هلل
ت قوهن هلل
ُّ
سيادات هللالتجميأ هللاإجران هللسمويات هللالش هللاالنفظ هللاالترميتهلل
االشفطهللاالتكبيرهللاالتالغير؛هللتقعل:هلل« نتهللدائم ًاهللأسعدهللبتفكيريهلل
لوعهللان هللإل هللتوك هللالمشاه هللاله تيرية هللالجامحة هللالتي هللسايشتهاهلل
نت هللأق هللالبرامج هللاالعراضهللالمع،يقيةهللسو هلل
بانتما هللسن ماهلل ج
نت هللأقاه هللالفتيات هللالالغيرات هلليفق ن هللاسيهن هللمنهلل
الهعان هللا ج
اإلثاهللا هللسن هللهللؤية هللنجت هللالبع هللالمفضأ هللل يهن هللسو هللم راهلل
العرض هللهأ هلل ان هللهذاهللاالفتتانهللأا هللالهيا هلليقاهلل هللالعبادا؟ هللأمهللاهلل
نت هللاألدا َا هللالمي راهلل
ال ال هللاألهت هللمن هللذلك هللفهع :هللهأ هلل ج
االمحرضةهللسو هللذلك؟».هلل
ثور هلل،نعات هللتوت؛ هللقضتها هلل ري تيان هللفي هللالتنقأ هللبينهلل
سعاصت هللال ال هللاإل،ومية هلل(إ،و هللأباد هلل– هللا،طنبعل هلل–هلل
،راييفعهلل– هللالربا هلل– هللال احةهلل )..هللأسجبتهللخولهاهلل -هللاهيهلل
المعنية هللبالفن هلل– هللبما هللت مي هلل(المع،يق هللالالعفية) هلللشعرهلل
الم ائح هللابهرها هللما هللأنتجت هللالحضاهللا هللاإل،ومية هللمن هللهللاسةهلل
البنانهللفيهللالم اج هللالعتيقةهلل م ج هللابنهلللعلعنهللفيهللالقاهرا هلل
ااألمعيهللفيهللدمشم هللااألزهللقهللفيهللتر يا هللاقالرهللالحمرانهللفيهلل
ِ
هللخ َو ها هللأنهلل
رنالة هللاح يقة هللالمناهللا هللفي هللمرا ش هللاداهلل هللفي َ
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هذههللالحضاهللاهلل-هللاالب هلل–هللنتا هللدينهللسميت.هلل
حت هللتقفهلل ري تيانهللسو هللباسثهللهذههللالنهضةهللاينبعسها؛هلل
قرأت هللترجمة هللمعاني هللالقر ن هللالكريت هللابعخ هللالكتنهلل
اإل،ومية هللامنهللأهمهاهلل«الطريمهللإل هللمكة»هلللو تعهللهللمحم هلل
أ ،هللا«اإل،و هللامالير هللاإلن ان» هلللو بوعما،ي هللالبريطانيهلل
هلللمالادهللهلل
المهت ي هلل اي هللإيتعن هلل هللا«النبي هللمحم هللﷺ هللافق ًا
َ
أقر »هلللومهت يهللماهللتنهلللينغ .هلل
لفتهللنمرهلل ري تيانهللفيهللاإل،و هللأمعهللهللمهمة هلليجموهاهللأنهلل
َ
ا ،هللإل هللااح هللهلليجعب هللمباقرا هللمن هلل ير هللا،طان هللاأن هللالعبادهلل
م العن هللسن هللأفعالهت هللا ير هللمحا،بين هللسن هللخطيئة هللأبيهتهلل
ج
د هلل ما هللأدهشها هللما هللفي هلل يات هللالقر ن هللمن هللإسجاز هللسوميهلل
ي فعهللقاهللئ هللإل هللالت اؤلهللالممزا هللبال هشهللسنهللمال هللهللهذههلل
المعطياتهللالعوميةهللالتيهللينطمهللبهاهللهللجأهللهللأ ج ِهللميهللسالهللقبأهللتفجرهلل
ال عهللاهللالعوميةهللبماهلليربعهللسو هللسشراهللقران.هلل
أسجبها هللفي هللاإل،و هللمفهعم هلللومغفرا هللاح هللسو هلل
التعبة هللات امي هللسو هللفكرا هللإلزامية هللالعقعبة هللسو هللال يئة هلل
ليحعلهاهللايب لهاهللإل هللح نةهللينعتهللبهاهللالم منهللفي هلل،جوت ؛هلل
ب لهللأنهلليحمأهللازهللهاهلل﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧﭨﭩﭪ ﭫﭬﭭﭮﭯ ﭰﭱﭲ
ﭳﭴﭵﭶﭷﭸ ﭹﭺ ﭻﭼ

ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﴾ (الفرقان:هلل.)70-68هلل
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اهللأت هلل ري تيان هللأن هللاإل،و هلليجين هللسن هللأ،ئوة هلللطالماهلل
أهللهقهاهللالتفكيرهللفيها:هللمنهللأنا؟هللالماذاهللاج ت؟هللاماهللالمطوع هلل
مني؟ هللاإل هللأين هللالمالير؟ هلل«من هلليبحث هللسن هللإجابات هللاأل،ئوةهلل
الجعهرية هللالكبيرا ..هللاسن هللمماهلل،ات هللهللاحية هللي يرا هللالفهتهلل
االتطبيم هللاإل،و هلللريمهللهللائعهللل ».
قعل هللالشيظ هللسب هللالقادهلل هللالجيوني :هلل«إنهلل
أسجن هلل ري تيان هلل جهلل
ا،هللينمر هللإل هللقوبك؛ هللالهللإل هللصعهللتك هللينمرهللإل هللما هللاهللانهللال يا هلل
االجوعدهللاالعما هللينمرهللإل هللخوعتك هللالهللإل هللجوعتكهلل» هللاهذههلل
«الفكرا هلل– هلل ما هللتقعل هلل ري تيان هلل -هللتر ت هللص ى هللسميق ًا هللفيهلل
حياتي هللاجعوتني هللأدهللك هللأني هللأمضيت هلل،نعات هللفي هللاإلفرا هلل
مشغعل ًة هللبممهري هلل ما جهللهللتموي هللسوي هلللبيعة هللسموي هللاهللأيت هللأن هلل
ينبغيهللسويهللأنهللأ عنهللجي ا هللالي هللفقطهللأنهللأب اهللجي اهلل».هلل
ب أت هلل ري تيان هللت تجين هللله ي هللالقر ن هلل هللاتغير هللمنهلل
نمطهللحياتهاهللالريقةهللتفكيرها هللفق هللتعومتهللمنهللالقر نهللس هلل
اال،ت و هلللوضغع هللالتي هللال هللتق هلل هللسو هللمعاجهتها هلل﴿ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﴾ هلل(البقرا :هلل )286هللاتعومت هللمنهلل
،ع هللثت هلليرض هللإذا هللما هلل،اهللتهلل
هللا َ
الم ومين هللأن هلليفعأ هللالمرن ج
األمعهللهللسو هلل يرهللمرادههللامشتهاه.هلل
هللااصأ هللالتغيير هللإل هللموب هلل ري تيان هللفطالت هللبع هلل
ِقالر هللاات عتهللبع هللضيم هللاههرتهللسويهاهللمماهر هللهيهللأقر ج هلل
ج
ميزهللبينهللال يرهلل
هللاصرتهللهللأ ج ِهلل
ج هلل
لوعقاهللهللاالحشمة هللا«ا،تيقظهللالضمير
االشر» هللاهللأت هللفي هللذلك هللمال اق ًا هلللقعل هللا ،هللتعال :هلل
﴿ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﴾هلل
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(فالوت :هلل )53هللفا ،هلليجعأ هللفي هللأنف نا هللأدلة هللت لنا هللسوي هللهلل
اسو هللمحبعبات .هللهلل
ما هللب أت هلل ري تيان هللفي هللتغيير هللنعسية هللالبرامج هللالتيهلل
تق مهاهللفي هلل( )MTVهللفاتجهتهللمنهللالبرامجهللالترفيهيةهللالعب يةهلل
الهابطة هللإل هللالبرامج هللالهادفة هللالتي جهللهللتعن هللبقضايا هللالبيئيةهلل
االعوقات هللالمجتمعية هللاالالحة هللا يرها هللمما هلليبني هللفيهلل
المجتمعهللاالهلليه .هلل
هذاهللالتغيرهللفيهلل،وعكهلل ري تيانهللابرامجها؛هللقرأت هللا،ائأهلل
اإلسو هللالغربية هللبطريقة هلل،وبية هللإذ هللب أت هللتهمهت هللبإ،و هلل
هلل،ئوت هللفي هللأح هللالبرامج هللالتوفزيعنية :هللهأهلل
ْ هلل
ري تيان هلل هللاق
أنتهللم ومة؟هللفحجابتهلل:هللال هللالكنهللقوبيهللم وتهلل«ا انتهللتوكهلل
هيهللالحقيقة».هلل
هللهللهذههللاإلجابةهللجعوتهلل ري تيانهلل–هللالتيهلللتهللت وتهللبع هلل-هلل
في هللمرم هللنيران هللالالحافة هللاأللمانية هللاا،ائأ هللاإلسو هلل
األاهللبيةهللالتيهللأا،عتهللم احةهلل بيراهلللوتهكتهللسو هلل ري تيانهلل
التي هللق هللتالبح هللم ومة هللإهللهابية هللاتق هللبرامجها هللاهيهلل
محجبة هللا أ هللذلك هلللت هلليمنع هلل ري تيان هللمن هللالتق هللإل هلل
اإل،و هللهللاي اًهللهللاي اً.هلل
تهلل
ضغطهللاإلسو هللسويهاهللدفعهاهلللوجعنهللإل هللالالوا هللفالوهلل ْ هلل
رت هللبحهميتهاهللفيهللجونهلل
،هللألالهللمراهللبالواهللالم ومين هللاقع ْ هلل
الرااهللات بيتهللالنف هللاتطهيرهللداخأهللاإلن انهلل﴿ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﴾
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(العنكبعت:هلل.)45هلل
أيا هللمع ادات هللثت هللأصبحت هللبع ها هلل ري تيان هللم ومة هلل
اقه تهللبالتعحي هللفيهللأح هللم اج هلللن نهللفيهللأبريأهلل 1995هلل
لجردتهللمنهللاهيفتهاهللبع هلل،بعهلل،نعاتهللمنهللالتحلمهلل
ا،رسانهللماهلل هلل
االنجعميةهللالزائفة.هلل
ازادهللاإلسو هللفيهللاتيراهللاإل،اناهللإليها؛هللبغيةهللتشعي هللصعهللتهاهلل
سن هللجمهعهللها هللاا،تع ائ هللسويهاهلل..هللثتهللفاجحهاهللالمهت يهلل ايهلل
إيتعنهللبحنهللماهللتتعرضهللل هللمنهللهجمةهللإسوميةهلللي هللمفاجئ ًاهللل هلل
فهع هللضريبة هللاإليمان هللالذي هللاستنقت هللاهع هللاختباهلل هللمن هللا ،هلل
ادليأ هللسو هللمحبت هلللها هلل«إذا هللأحن هللا ،هللقعم ًا هللابتوهت هللفمنهلل
هللضي هللفو هللالرضا هللامن هلل ،ط هللفو هللال ط»( )1هللفكانتهلل
ري تيان هللبع ها هللتتعزى هللبقعل هللالنبي هللﷺ هلللما هللهللجع هللمنهلل
الطائف:هلل«إنهلللتهلليكنهللبكهللسويهلل ضنهللفوهللأبالي»(.)2هلل
ااصوتهلل ري تيانهللإبحاهللهاهللفيهلل،فينةهللاإليمان هللمت طيةهللهذههلل
الالعا هلل«اإل،و هلل نزيهللاألثمن هللاهعهللمال هللهللقعتي هللاهعهلل،بيويهلل
إل هللال مان هللأنا هلل،عي ا هللاهللاضية هللأي ًا هلل انت هللاألمعهلل هللال يئة هللالتيهلل
،تعاجهنيهللفيهللحياتي».هلل
اتقعل :هلل«لت هللأقعر هللأب اًهلل هللبحي هللن هللسو هللاستناق هللاإل،و هلل
ااقفهلل
هلل تهللالهجع هللالذيهللتعرضتهللل هللمنهللاإلسو هللاأللماني هلل ِ هلل
برنامجيهللفيهللقنااهلل()MTVهللالمع،يقية هللالرديهللمنهللالعمأهللفيماهلل
هلل()1هللأخرج هللالترمذيهللاهلل( )2396هللاابنهللماج هللاهلل(.)4031
هلل()2هللذ رههللابنهللهشا هللفيهللال يراهللالنبعيةهلل(.)268/2
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بع هللإيماني هلل،اس ني هللسو هللت طي هللاألاقات هللالالعبة هلل التهلل
أقعرهللبالن هللسو هللضياكهللالنجعميةهللاالمال»(.)1هلل
فيهلل،نةهلل 2005هللحجتهلل ري تيان هللإل هللبيتهللا،هللالحرا هلل
ثت هلل تبت هلل تابين هللمهمين هللأقهرهما هلل تابها هلل«من  MTVهللإل هلل
مكة» هللاهع هلللي هللدساية هللفاهلل ة هلللمعتنم هللج ي هلللإل،و هللبأهلل
دهللا،ةهللنق يةهللاحعاهللهللصريحهللمعهللالذاتهلل هللتعزاهللفي هللإ،ومهاهللإل هلل
ما هللاج ت هللفي هللاإل،و هللمن هللقيتهلليجهوهاهللالغربي هللالقابعهللخوفهلل
أ،عاهلل هلل،عن هللالفهت هللالمتعم هلللإل،و هلل ما هللتبحث هللفي هلل تابهاهلل
ِ
المشكوت هللالتيهللتعترضهللالم وتهللالج ي هللفيهللااقع هللاأل،ريهلل
االمجتمعي هللاق هلل تبت هللباأللمانية هللانشر هللأيض ًا هللباإلنجويزيةهلل
االهعلن ية هللاهع هللبال د هللالنشر هللقريب ًا هللبالعربية هللااألن اني يةهلل
االماليزيةهللاالتر ية.هللهلل
اأماهلل تابهاهللال انيهللفهعهلل«اإل،و هللنهجهللالف اد»هلل هللاتقرهللهللفي هلل
 هللم ت لة هللبآيات هللالقر ن هللالكريت هللااجتهادات هللالعومانهللاالمفكرينهللالم ومينهلل– هللأنهللاإل،و هللدينهللمت امحهللمنفتحهللفيهلل
سوقات هللمع هللاآلخرين هللاأن هللال ين هللالذي هللبمق اهلله هللإ،عادهلل
البشريةهللفيهللدنياهاهللاأجخراها.هلل
هللهللم داهللتددزالهلل ري ددتيانهللت ددتغأهللخبرته داهللاإلسومي دةهللف ديهللقددراهلل
اإل،ددو هللسبددرهللالمشدداهلل ةهللفدديهللالبددرامجهللاإلسوميددةهللفدديهللالقنددعاتهلل
األاهللبية هلل ماهللت يرهللجمعيةهللخيريةهلللم اس اهللالفقدران هللإضدافةهللإلد هلل
اهتمامهاهللبم حلةهللالحعاهللهللال ينيهللاالحضاهللي.هلل
هلل()1هللفيهللمقابوةهللقنااهللالجزيرا هللبرنامجهللبوهللح اد هلل25هللأ
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ط هلل. 1995

ن حلهللا،هلللناهللالهاهللال باتهللسو هللدين .هلل
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يوشع إفانس
يعقعهللإفان ( )1هللقا هللأمريكيهللمعلعدهللفيهللسائوةهللنالرانيةهلل
مت ينة هللمحافمة هللت كن هللاالي َة هلل اهللالينا هللجنع هللالعالياتهلل
المتح ا هللاألمريكية هللاتعل هللج اه هللتربيت هللتربية هللمحافمة هلل
جعوت هللمن هللالم اامين هللسو هللالذها هللإل هللالكني ة هللالمي عديةهلل
االمشاهلل ين هللفي هللأنشطة هللالجمعيات هللالنالرانية هللالشبابية هللالتيهلل
تنمتهللالرحوتهللاالم يماتهللاالبرامجهللالرياضيةهللاالعسمية.هلل
تعل ت هللالعوقة هللبين هلليعقع هللإفان هللاااسظ هلل ني ت هلل
الشا هللالذي هللي هللر هللالوهعت هللفي هللجامعة هلل«بع هللجعنز» هلل
حيثهللاستادهلليعقعهللسو هللمعاانت هللفيهللإنجازهللااجبات هللال هللا،ية هلل
اب اصة هللفي هللمعاد هللالنق هللالنالي هللالكتابي هللالتي هللتبحث هللفيهلل
م طعلات هللالكتا هللالمق ر هللمما هللمكن هللمن هللاإللما هلل
بالوغاتهللالق يمةهلللوكتا ؛هللالعبريةهللااليعنانية.
اتفم هلليعقع هللإفان هللمع هللص يق هللالعاسظ هللسو هللقراناهلل
الكتا هللالمق ر هللإذ هلل انا هلليعتبران هللهلل،الة هللا ،هللإل هللالبشرية هلل
امنهللالوئمهللبهماهلل -هللاهماهللالمت ينانهلل -هللأنهلليقر هللهذههللالر،الةهلل
منهللأالهاهللإل هلل خرها؛هللالهللأنهلليكتفياهللبتردي هللأاهلل،ماكهللالمقالعهلل
التيهلليقعلهاهللالعسا هللفيهللالكنائ .هلل
هللفيهللقرانت هللألالهلل،فرهللمنهللأ،فاهللهللالكتا ؛هللتوق هلليعقعهلل
ص مت هللاألال هللاهع هلليقرأ هللفي هلل،فر هللالتكعين هللالتعهللاتي هللأنهللهلل
هلل()1هللاستم تهللفيهللقالة هلليعقعهللسو هللمحاضرت هللسنهللقالة هللإ،وم هللالمنشعهللاهللفيهلل
معقع هللاإللكترانيهلل(.)www.yushaevans.com

- 292 -

نبي هللا ،هللنعح ًا هلل -هللاحاقاه هللسوي هللال و هلل -هلل ان هللم من هللخمرهلل
(انمرهللالتكعينهلل20/9هلل-هلل )27هللاإفان هلليرىهللأنهللم منهللال مرهلل
الهلليالوحهلللوعمأهللفيهللمطعتهلللبيعهللالبرجر؛هللفضوً هللسنهللأنهللينقذهلل
البشريةهللمنهلللعفان هللسرمر هللات انلهلليعقع:هلل يفهلللور هللأنهلل
ي صهللبعحي هللهللجوًهلل،كيراً؟هللهلل
تعالتهللالال ماتهللتترىهللسو هلليعقعهلل وماهللقونهللصفحاتهلل
تاب هللالمق ر هللفوكأهللنبيهللمنهللأنبيانهللا،هللالكرا هللفيهللالكتا هلل
،قطةهلل هللاأيةهلل،قطة هللفاأل،فاهللهللالتعهللاتيةهللالهللترىهللحرج ًا هللفيهلل
هللفضوهلل
ن بةهللالقبائحهللإليهتهلل..هللقبائحهلليتنزههللسنهاهلل،فهانهللالنار
ً
سن هللأفاضوهت هلل يف هلليال ق هللساقأ هللأن هللنبي هللالفضيوة هلللعل ًاهلل
سوي هللال و هللزن هللبابنتي هللبع هللأن هللأ،كرتاه هللاهع هللال هلليعوت؟هلل
(انمر هللالتكعين هلل 30/19هلل -هلل )37هللا يف هلليال ق هللما هلليقال هللسنهلل
إخعان هللمنهللاألنبيانهللفيهلل،فرهللالتكعينهللالتعهللاتي؟هلل
لكنهللقالةهللداادهللسوي هللال و هللفيهلل(صمعئيأ هلل( )2هلل-2/11
 )26هلل انت هللالقاصمة هللالتي هللألقت هللب قوها هللسو هللسقأ هللاسالفةهلل
يعقع هللأفان هللفق هلل ان هللمعجب ًا هللبش ص هللدااد هللسوي هللال و هلل
ابطعالت هللففاجحههلل تاب هللالمق رهللبتوكهللالقالةهللالمشينة هللالتيهلل
تزست هلل– هللزاهلل ًا هلل– هللأنهللداادهللسوي هللال و هلل هلل -هللاحاقاه هلل -هللزن هلل
بزاجة هللقائ ه هللأاهلليا هللالح ي هللثت هللقتو هللخشية هللافتضاا هللأمره هلل
فكيف هللين جت هللأن هلليكعن هللهذا هللالمتآمر هللالقاتأ هللالزاني هللنبياًهلل
يعحيهللإلي هللا،جهللمعانيهللالع لهللاالفضيوةهللليعومهاهللالنار؟ هللهلل
تح هلليعقع هللأن هللفي هللقالص هللالتعهللاا هللسن هلله الن هللاألنبيانهلل
الك ير هللمما هللال هلليمكن هللأن هلليكعن هللصحيحاً هللفوجح هللإل هللق هلل
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ني ت هللي تج ي هللمن هللما هلليحفظ هللالمتبقي هللمن هللإيمان هللف معهلل
الجعا هللالالاسم :هلليا هللبني هللال هللت ك هللأقيان هللب يطة هللتحطتهلل
إيمانك هللخوصك هللباإليمان هللالي هللبالمعرفة هلل ..هلليا هللبنيهلل
قالص هللالعه هللالق يت هللتحكي هللسن هللبني هللإ،رائيأ هللاهت هللق ااهلل
القوع هللاتر ها هللاتحعل هللإل هللالعه هللالج ي هللف يكعنهلل
الحالهللأفضأ.هلل
ِهللا َهلللتهت هلليعقع هللصفحات هللالعه هللالق يت هلللينتقأ هللإل هللالعه هلل
الج ي هللحيثهللهنهللأنهللالحالهلل،يكعنهللم توف ًا هلللكنهللص مت هلل
هللفاألناجيأ هللاألهللبعةهلل
انت هللأ بر هللافاجعت هلل انت هللاألق
جتن نهللإل هلل(متهلل هللامرق هللالعقاهللايعحنا) هللاالهللي تطعهللأح هلل
سو هللاج هللال نياهللتق يتهللمعوعمةهللمعثقةهللسنهلله النهللالم لفينهلل
الذينهلليجزستهللأنهتهلليكتبعنهللاحيهللا ،هللاهتهلللتهللي سعاهللذلك.هلل
لكنهللاألمرهللاإليجابيهللالذيهلللحم هلليعقعهللهعهللأنهللاألناجيأهلل
تقرهلل هلل -هلل ما هللالتعهللاا هلل -هللسقي ا هللاح انية هللا ،هللتعال هللاسبعديةهلل
الم يح هللل هللاتن د هللبالشرك هلل هللاتعتبره هللأح هللأ بر هللاآلثا هلل
ِ
اتهللالتيهللألفهلل
االذنع هللاهعهللماهلليتعاهللضهللتمام ًا هللمعهللالمعتق
هللتردادهاهللفيهللالكني ة هللفحيهللتعافمهلليرتج هللبينهللسقي اهلل
الق
الت ويث هللاقعل هللالم يح هللبح ن هللإنجيأ هلل(يعحنا هلل:)3/17هلل
«الحياا هللاألب ية هللأن هلليعرفعك :هللأنت هللاإلل هللالحقيقي هللاح ك هلل
اي عكهللالم يحهللالذيهللأهلل،وت » هللفالت ويثهللالكن يهللي سعهللإل هلل
سبادا هللثوثة هلل لهة هللبينما هللالم يح هلل ان هللي سع هللإل هللسبادا هللا،هلل
اح ه.هلل
االح دظهلليعق دعهللأنهللالم دديحهللسوي د هللالالددواهللاال ددو هللدس داهلل
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م ددراهلل ًاهلل–هللبح د دنهللاألناجي ددأ-هللإلددد هللااللت ددزا هللبش ددرائعهللالت ددعهللااهلل
االعمد دأهللبهدددا؛هللمنهد داهللقعلد د :هلل«الهللتمندددعاهللأنددديهللجئد دتهللألنقد دخهلل
النددامعرهللأاهللاألنبيددان هللم داهللجئ دتهللألنقددخ هللب دأهللأل مددأ هللفددإنيهلل
الحد َدمهللأقددعلهلللكددت:هللإلد هللأنهللتددزالهللال ددمانهللااألهللض؛هللالهلليددزالهلل
حددر هللااحددد هللأاهللنقطددةهللااحددد اهللمددنهللالنددامعر هللحتددد هلليكدددعنهلل
الكددأ هللفمددنهللنقددخهللإحدد ىهللهددذههللالعصدداياهللالالدددغرى هللاسوددتهلل
النارهللهكدذاهلليد س :هللأصدغرهللفديهللموكدعتهللال دمااات»هلل(هللمتد هلل
17/5هلل-هلل19هلل).هلل
هللاه ددذههللالعصددديةهللت ددالفهللمد داهللج ددانهللفددديهللهلل ،ددائأهللب ددعل هلل
اإلنجيوي دةهللالت ديهللتوغ ديهللالشددريعةهللاإللهيددةهلل هللألنهللهللالم دديحهلل د اهلل
«مددبطوًهللبج د ههللنددامعرهللالعصددايا»هلل(أف د هلل )15/2هللاتعتبددرهلل
دائأهللالبعل ددي جهللةهللالش ددريع َهللةهللالمع ،ددعيةهللس يمد دةهللالنف ددعهلل«فإند د هلل
الر ،د ج
ياليرهللإبطالهللالعصيةهللال ابقةهللمدنهللأجدأهللضدعفهاهللاسد هللنفعهدا هلل
إذهللالنامعرهلللتهلليكمأهللقيئاً هللالكنهللياليرهللإدخالهللهللجانهللأفضأهلل
ب د هللنقتددر هللإل د هللا»،هلل(هللسبددرانيينهلل18/7هلل-هلل )19هللهللا ي درهللقددادهللاهلل
سو د هللخددوصهللالم د منينهلل«ألنهللجمي دعهللالددذينهلله دتهللم دنهللأسمددالهلل
الن ددامعرهللهد دتهللتحد دتهلللعن ددة..هللهللالكد دنهللأنهللل ددي هللأحددد هلليتب ددرهللهلل
بالنامعرهللسن هللا»،هلل(هلل وليةهلل10/3هلل-هلل.)11هلل
أما هلل أهللهذههللالمفاجآتهللترنحهللإيمانهلليعقع هللالتهلليجج ِ هلل
هللقعل هللق هللالكني ة :هلل«يعقع هللأنت هللتغعص هللفي هللمياههلل
مع هللنفع ًا ج
سميقة هلل ..هللأنت هللاآلن هللب أت هللتشك هللفي هللالعه هللالج ي هللهللبماهلل
- 295 -

أصابكهللم هللمنهللالشيطان».هلل
ت انل هلليعقع :هللإذا هلل ان هللالق هللال هلليموك هللجعاب ًا ِ
هللفوت هللالهلل
أجر هللأ،تاذ هللالوهعت؟ هللاتعج هللمع هللص يق هللالعاسظ هللإل هلل
جامعةهلل«بع هللجعنز» هللليحم هللهذههللالمراهللبإجابةهللاافية هلللكنهاهلل
انت هلل اهللثية هللفق هللأخبره هللالبرف عهلل هللالمت الص هللفي هللتعويتهلل
الكتا هللالمق ر هللأن هللهذا هللالكتا هللمن هللتحليف هللالبشر هللاأن هلل
هللمر هللالعالعهلل هللإل هللالتحريف هللاالتب يأ هللب بنهلل
تعرض هللسو
ِ
ت خوتهللالن اعهللاأخطائهتهللاخوفياتهتهللال ينية.هلل
الت هللين هللالبرف عهلل هللفي هللخاتمة هللالوقان هللتق يت هللبعخهلل
المعاسظ هللالتي هللتشب هللالشنشنة هللالتي هلل ير ًا هللما هلل،معها هللمنهلل
هللفي هللالكني ة :هلليا هللبني هللا،تم ك هللباإليمان هللفما هلليق هللهلل
الق
العقأهللسو هللمعالجةهللم أهللهذههللاألمعهلل.هلل
وماتهللخرقان هللبوهان هللمجهاهللسقأهلليعقعهللالذيهللقرهللهللتركهلل
الم يحيةهللا تابهاهللالموينهللباألخطان هللاقركهللفيهللالبحثهللسنهلل
ال ين هللالحم هللمن هللخول هللدهللا،ة هلل تن هللاألديان هللالم توفة هلل
اسرضهاهللسو هللسقو هللإذهللهللأىهللأنهللالكتنهللالمق ،ةهللفقطهللهيهلل
المعياهلل هللالالحيح هللالذي هللاهللتآه هلللوحكت هللسو هللاألديان هللف هللرهلل
يعقعهلل تنهللالهن ا،يةهللاالبعذيةهللاالكعنفعقع،يةهللاالطااية هلل
ا يرها هللمن هللاألديان هللالتي هللأقنعت هللجميع ًا هللببطونها هللاأاصوت هلل
إل هللاإللحادهللاالغضنهللمنهللاإلل هللالذيهللجه هللفيهللالبحثهللسن هلل
الت هللي اس ه هللليب أ هللفي هللحياا هللالوهع هللاالطيش هللاالحفوتهلل
الماجنة.هلل
دين هللااح هلللت هلليقرأ هلليعقع هلل تاب هللإن هللاإل،و هللالذي هلللتهلل
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يج هللأدن هللدافعهلللوقراناهللسن هلل..هلل انهلليمنهللأن هلليعر هلل أهللقينهلل
سن هللفق هللقرأ هللإبان هللدهللا،ت هلل تاب ًا هللبعنعان :هلل«لماذا هللال هللأهللي هللأنهلل
أصبح هللم وم ًا؟» هللا ما هللهع هللهاهر هللمن هللسنعان هللفالكتا هللمنهلل
تحليف هللق ص هلل اهلله هلللإل،و هللاهع هللموين هللباألفكاهللهلل
المغوعلات هللسن هللاإل،و هللاالم ومين؛ هللإذ هلليزست هللم لف هللأنهلل
اإل،و هللدين هللخاص هللبالعر هلليعب ان هللصن اقًهللا هللأ،عد هللفيهلل
الالحران هللاأنهت هلليضطه ان هللالمرأا هللايقتوعن هللمن هللخالفهلل
دينهت ..هللإل هلل ير هللذلك هللمن هللالترهات هللالتي هللتضحك هلللهاهلل
ال كو ؛هللمماهللتمتوئهللب هلل تنهللالغربيينهللسنهللاإل،و .هلل
تعر هلليعقع هللسو هللص يم هللم وت هللدساه هلللزياهللا هللالم ج هلل
في هلليع هللالجمعة هللفزاهلله هللمتعج اً هللمرتاباً هللفي هلل أ هللما هلليح رهلل
حعل هللفال طين هللي طن هللبالعربية هللفوعو هلليح ر هلله النهلل
هللاأخذهلليع ُّ هلل
الم ومينهللسنهللقتو هلل..هللفكرهللبالهر هللمنهللالم ج
ج
األق اص هللالذين هلليحعلعن هللبين هللابين هللالبا هللاير،ت هللخطت هلل
لوتغونهللسويهت هللاقبأهللأنهلليشركهللبالتنفيذ؛هللب أهللال طينهلليترجتهلل
خطبت هللإل هللاإلنجويزية هللفيح رهللم تمعي هللسنهللا،هللالعاح هللسزهلل
ِ
هللخالم هللال مااات هللااألهللض هللخطبة هللأقعرت هللبحن هلل انهللهلل
اجأ
لعالهلل،نينهلل-هللضحيةهللم لفهللأهللسنهلللتهلليركهللأمانةهللالقوت.هللالتفهللالمالوعن هللحعل هلليعقع هللبع هللصوا هللالجمعة هللفكأهلل
يطمعهللفيهللاألجرهلل..هلليري هللتعريف هللباإل،و هللفا تف هللب الهت:هلل
هأ هللل يكت هلل تا هللت منعن هللب ؟ هللفحسطعه هللالقر ن هللاأهللاداا هللأنهلل
يشرحعا هللل هللفحجابهت :هللأهللجع ت هللدسعا هلل تابكت هلليتح ر هللسنهلل
نف .هلل
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هللجعهلليعقعهللإل هللبيت هلل هللاقركهللفيهللتوكهللالويوةهلليقرأهللالقر نهلل
منهللأال هلل هلليالفهلليعقعهللتوكهللالويوة هللفيقعل:هلل«أسطيتهللقوبيهلل
لوقر ن هللفي هللتوك هللالويوة هللفي هلل رفتي هللبكيت هللابكيت هللألننيهلل
نت هللأبحث هللسن هللالحقيقة هلل أ هللهذا هللالعقت» هللإن هلل تا هلل
يتح رهللسنهللا،هللسزهللاجأهللاسنهللأنبيائ هللالكرا هلل(إبراهيتهللالع هلل
امع ،هللاداادهللاسي ) هللأ،مانهلليعرفهاهلليعقعهللجي اً هلل هللإنهاهلل
ذات هللاأل،مان هللالتي هللأ،ان هللإليها هللالعه هللالق يت هلللكن هللالقر نهلل
يضعهاهللفيهللمحأهللالق اا هللااأل،عا هللفهناهللقينهللم توفهللسماهلل
فيهللالتعهللااهلل﴿ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ
ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ

ﯾ ﯿ ﴾ (األنعا ).هلل
يعقع هللقال جهللة هللالم يحهللسوي هللال و هللفيهللالقر نهلل هلل
َهلل
أسجبت هلل
ْ هلل
ا انتهلل«أجمأهللقالةهلل،معتهاهللفيهللحياتي» هللاهللأى هللفيهلل و هلل
ِ
هللالعذهللان هللالبتعل هللمنهلل
الم يح هللفي هللالمه هللبرهان هللبرانا هللمريت
َ
اتها هللاليهعد هللالمشين هلللها هللذلك هللالبرهان هللالذي هلل ا هللسنهلل
أ،فاهلل هللالكتا هللالمق ر هللفو هلليج هللقاهللئ هللما هلليبرئ هللالبتعلهلل
ايفن هللإفكهللاليهعدهللسنها.هلل
اخول هللثوثة هللأيا هللأنه هلليعقع هللقرانا هللالقر ن هلل اموً هلل
اهللأى هللفي هللمضامينهللالفضيوة هللاحقائمهللاله اية هللافيهللالجمعةهلل
التالية هللفي هللقهر هللدي مبر هللمن هللسا هلل 1998هللأسون هلليعقعهلل
إ،وم هللاقه هلل ،هللابالعح انية هللالنبي هللال اتت هللبالر،الةهلل
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االنبعا هللاانمتهللإل هللقعافأهللالم منين.هلل
منذ هللأ،وت هلليعقع هلللت هلليفتر هللسن هللالتعريف هللباإل،و هللمنهلل
خولهللمعقع هللالمعنعنهللبا،م هلل( )www.yushaevans.comهلل
امن هللخول هللجعالت هللحعل هللالعالت هللاهع هللال هللي ح هللفيها هللاالهلل
يمأهللمنهللحكايةهللتفاصيأهللقالةهلله ايت هللالهللبقال هللالت وية هللبأهلل
«ألجعأ هللالجميع هللي هلل عن هللبحن هللهناك هللمويين هللامويين هللمنهلل
النار هللم وي هلليبح عن هللسن هللالحقيقة هللاال هلليج ان هلللريق ًاهلل
لذلك  ..هلليبح عن هللسن هللالحقيقة هللاق هلل،ئمعا هللتوك هللالتفاهاتهلل
هللاتكراهلل ًا هلل،ئمعا هللمن هللصن اقهلل
التي جهللتوق هللسويهت هللمراهلل ًا َ
الشيطان هلليموي هللسويهت هللتوك هللاأل اذين هلل،ئمعا هللمن هلل عنهلل
العالتهللاحياتهتهللفيهللهذههللالحالةهللالمزهلليةهلل..هللنحنهللالم ومينهلل
نموكهلل أهللالحوعلهلللكأهللمشكوةهللمنهللمشا وهت هلللكنناهللن فيهاهلل
سنهتهللفيهللالم ج ».هلل
ايضر هلليعقعهللم وً هللبمشكوةهللاالقتالادهللاألمريكي هللالذيهلل
يتآ أ هللاب اصة هللفي هللقطاسي هللالمالاهلل هللااإل،كان هلل هللبينماهلل
تشير هللاألهللقا هللإل هللثبات هللاصععد هللبطين هللام تمر هلللو عقهلل
المالرفية هللاإل،ومية هللا،عق هللاإل،كان هللاإل،ومية هللمما هللدفعهلل
االقتالاديين هللل هللا،تهما هللاأخذ هللالعبرا هللمنهما هللاأخيراً هللب أااهلل
يعرفعنهللأنهللاإل،و هللفقطهللهعهللالقادهللهللسو هللحأهللمشكوتهت.هلل
ا ي هلليعقعهللسو هللأهميةهللإ،ها هللالم ومينهللفيهللا،تنقاذهلل
ما هلليمكن هللإنقاذه هللمن هللالمويين هللالتائهة هللالحائرا هللايرى هللأنهلل
تقاليرنا هللفي هللأدان هللالبوغ هللاالتعريف هللباإل،و هللخيانة هلللكأهلل
هللاألسذاهلل هللالتيهلل
الباح ين هللسن هللالحم هللالن هللتشفع هلللنا هللسن هللا،
ج
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نعتذهللهللبهاهللألنف نا هللحين هللنتذهللكهللتاهللاهللبضيمهللأاقاتنا هللاأخرىهلل
بافتراضنا هللأن هللالنار هلللن هللي تفي اا هللمن هللقب هللالنعهلل هللالذيهلل
نحمو هلل..هللإل هلل يرهللذلكهللمنهللالتبريراتهللالباهللداهللالتيهلللنهللترفعهلل
سناهللأمانةهللالبوغ.هلل
لت هلليتقاس هلليعقع هللسن هللال عي هللفي هللا،تنقاذ هللمن هلليق هللهلل
سو هللإنقاذههلل هللفح ،هللمشراساًهلليعزكهللفي هللأ،طعاناتهلل( )DVDهلل
عر هللفيهاهللبتجربت هللمعهللاإل،و هللايجينهللسنهللاأل،ئوةهللالتيهلل
يج ِ
ت اهللهللفيهللأذهانهللالغربيينهللسنهللاإل،و هللاهعهللجه هللق الي هلل
لكن هللم ثرهلل هللإذهللي وتهللب بب هللق الانهللفيهلل أهللقهر.هلل
ن حلهللا،هللأنهلليباهللكهللفيهللجهعده هللاأنهللينفعهللب هلل أهللهامئهلل
إل هللالحم.هلل
*

*
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*

الدكتور لورنس براون
لعهللن هللبراان هللأمريكي هللم قف هللال هللفي هللسائوة هللتنتميهلل
لطائفةهللالكعيكرزهللالبرات تنتية هللاتعيشهللفيهلل،انهللفران ي كعهلل
فيهللمحيطهللموح هلليتنكرهلللوقيتهلل هللايغرقهلل-هللهللاي اًهللهللاي اًهلل-هللفيهلل
لججهللاإلباحيةهللاالماديةهللالتيهللأثرتهللبالشا هللاليافع هللفجعوت هلل
غيرههللممنهلليعيشهلللو نيا؛هللابهاهلليوهعهللايجمعهلل هللاسالهللحيااهلل
اإللحاد هللالتي هللتعززت هللسن ه هللإبان هللخ مت هللفي هللالجيشهلل
ِ
هللدهللا،ت هلللطن هللجراحة هللالعيعن هللفيهلل
األمريكي هللبرتبة هللهللائ هللثت
جامعةهلل عهللنأ هللثتهللجامعةهللجعهلل هللااقنطن.هلل
في هللسا هلل 1990هلل جا ِل ت هللهيون هللابنة هلللعهللن هللال انية هلل هلل
هللفزهللقةهللج هاهللتنبئهلل
ا،رسانهللماهللهللق تهللفيهلل رفةهللاإلنعال ج
ب طعهللا هللحالتها هللاتفاقت هللمعاناتها هللت جو هللهمهمة هللاأللبانهلل
ج
التي هللأخبرت هلللعهللن هللبالضيم هللالذي هللتعاني هللفي هللقريانهاهلل
األبهر.هلل
أق ا هلللعهللن هلللت هللتع هللتقعى هللسو هللحمو هللفهع هللالطبينهلل
الذي هللي هللك هللأبعاد هللما هلليتح ر هللسن هللزموؤه هللاأللبان هلل ..هللقعرهلل
بالضياكهللاالقنع هللفمنهللذاهللالذيهللي تطيعهللإنقاذهللالالغيراهللمنهلل
المعتهللالمتربصهللبها؟ هلل..هللحموت هللق ماههللنحعهلل رفةهللم الالةهلل
لوعباداهللفيهللهللدهةهللالم تشف هللج اهللسو هللهلل بتي هللألالهللمراهللفيهلل
حيات هللينادي هللالر هللالذي هلليشك هللفي هللاجعده هلللكن هللالفرص جةهلل
األخيراهلللتعيشهللالطفوةهللهيون.هلل
نت هللمعجعداًهلل
دساهلللعهللن هللقائوً:هلل«ياهللإلهي هللالهللأدهلليهللإنهلل َ
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نت هللمعجعداً هللفإني هللأهللي هللسعنك هلل ..هللأنقذهلل
أ هللال؟ هلللكن هللإذا هلل َ
ابنتي هلل ..هللإن هللأنقذتها هللاأهللق تني هللإل هللال ين هللالمحبن هللإليك؛هلل
فإنيهللأساه كهللسو هللاإليمانهللب ».هلل
سشران هللدقيقة هللقضاها هلللعهللن هللاهع هللي سع هللا ،هللبكأهلل
جعاهللح هلل..هلللق هلل،حل هللبتضركهللأنهللينجيهللالالغيراهللهيونهللقبأهلل
أنهلليمضيهللإل هلل رفتهاهللمنهللج ي ؛هللليرىهللماهلللتهلليكنهللي طرهللل هلل
سو هللبال هللاأللبان هلليفغران هللأفعاههت هللدهشة هلللما هلليح ر هلل..هلل
هيوينهللتععدهللإل هللالحيااهللمنهللج ي هلل..هلللق هللسادتهلللفوةهلللبيعيةهلل
الهللتحتا هللإل هللجراحةهلل هللبأهللاالهللهللإل هللداان.هلل
حاال هللاأللبان هللتف ير هللما هللأ،معه هلل(معجزا هلللبية) هلللكن هلل
انهللبالحقيقةهلل(معجزاهللأاهللهللحمةهللإلهية)هللخاهللجةهللسنهللالمعهعدهلل
سومياً هللاا،تمع هلللعهللن هللإل هللتف يراتهت هللاهع هلليتمتت :هلل«هللبماهلل
هللدسعتهللا ،هلل
هذههللالتف يراتهللتنا،بكت هلللكنهاهللالهللتنا،بني هلللق
ج
اسويهللأنهللأقرهللبحنهللا،هللق هللم هللليهللي هللالععن».هلل
أيا هللمع ادات هللاخرجت هللهيون هللمن هللالم تشف هلليقعلهلل
لعهللان :هلل«سايشتهللالمعجزا هللاأدهلل تهللأنيهللق هللقطعتهللسه ًاهلل
سو هللنف ي هللاأدهلل تهللأنيهلللعهللنك تهللالعه هللال،تحققتهللالوع هلل
 ..هللفوق هللاس ت هللخالقي هلل ..هللاإن هللأسمت هللقين ِ
هللخفت ؛ هللهع هللأنهلل
أمعتهللاأناهلللتهللأا هللبعس ي».هلل
َ
هللاقرك هللال تعهلل هلللعهللن هللفي هللإنفاذ هللالعس هللالذي هللقطع هلل
هللاقرهلل هللدهللا،ة هللأديان هللالعالت هللبح ن هللتاهلليظهلل
سو هللنف
ههعهللها هللالتهللي تغرقهللاألمرهللمن هلللعيأهللبحث؛هللليكتشفهللأنهلل
الهن ا،يةهللاالبعذيةهللاالطاايةهللأديانهللاثنيةهللالهلليمكنهللأنهللتكعنهلل
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الحمهللالذيهلليري ههللا،هللمنهللالبشر.هلل
ً
ب أ هلللعهللن هللفي هللمكاب ا هللنف هللاحموها هللسو هللاإليمانهلل
باليهعدية هلللكنهللاإليمانهللتبع ِ
رهلل،راس ًا هللمنهللسقأهلللعهللن هللالذيهلل
ِأن َف هللمنهللتال يمهللماهللتقعل هللأ،فاهللهللالعه هللالق يتهللسنهللمالاهللسةهلل
يعقع هللسوي هللال و هلل،هللسزهللاجأ هللاانتالاهللِ ههللسوي هللاا تالا ِب هلل
البر َة هللمن ؛ هللقبأ هللأن هلليطوق هلليعقع هللليالع هللإل هللال مان هللمنهلل
ج ي هلل(انمرهللالتكعين هلل )30-24/32هللهأهلليعقأهللأنهللإن انًهللا هلل-هلل
هللخالمهلل
ا،
َ
الهلليع اهللأنهلليكعنهللفقاسةهللفيهللم وعقاتهللا،هلل–هلليهز هلل َ
الكعنهللبمجرات هللانجعم هللا عا ب ؟ هلل
ا يف هلللعقأ هللال تعهلل هلللعهللن هللأن هلليال ق هلل،فر هللأخباهللهلل
األيا هللالتعهللاتي هللالذيهلليزستهللأنهللالموكهللأخزياهللبنهلليهعهللا هلل انهلل
أ برهللمنهللأبي هللب نتين هللفال فرهللالتعهللاتيهلليقعل:هلل« انهلل[يهعهللا ]هلل
ابنهللاثنتينهللاثوثينهلل،نةهللحينهللموك هللاموكهللثمانيهلل،نينهللفيهلل
أاهللقويت هللاذهن هلل ير هللمح،ع هللسوي هللادفنعه هللفي هللم ينةهلل
دااد»هلل(األيا هلل()2هلل )20/21هللفق هللماتهللاسمرههللأهللبععنهلل،نة.هلل
ثت هلليكمأ هللالنص هللالحكاية هلل« هللاموك هلل،كان هللأاهللقويتهلل
أخزياهللابن هللاألصغرهللسعضاًهللسن »هللفكتهلل انهللسمرهللاالبنهللاألصغرهلل
ليهعهللا ؟هلل«هلل انهللأخزياهللابنهللاثنتينهللاأهللبعينهلل،نةهللحينهللموك»هلل
(األيا هلل( )2هلل )2-1/22هللإن هللساقوً هللفي هللال نيا هلل -هللفضوً هللسنهلل
لبين هللمت الص هللفي هلللن هللالعيعن هلل -هلللن هلليقبأ هللم أ هللهذههلل
ِ
هللاالبنهللاألصغرهللأ برهللمنهللأبي هللب نتين؟ .هللهلل
الباقعةهللالتيهللتجعأ
َ
َ
يئ هلللعهللن هللمنهللتال يمهللقوب هللباليهعدية هللفحاالهللإقناس هلل
بالنالرانية هللفقرأ هللاإلنجيأ هللاجال هللبين ِهللفرق هللالنالرانية هللأهللبعهلل
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،نعات هلل وما هللالتز هلل ني ة هللمن هللالكنائ هللأهللهقت هللاأل،ئوةهلل
حعلهللمعتق اتهاهللامماهلل،اتها هللفبحثهللسماهلليشفيهلل ويو هللمنهاهلل
هللفإذاهللهزااهللأ تافهتهللاقوبعاهللقفاههت هللا،تبانهللل هلل
سن هللالق
سجزهت؛ هللفغادهللهت هللإل هلل ني ة هللأخرى هللناق اً هللهللاحة هللنف هلل
المحنينةهللقوب .هلل
أهللبعهلل،نعاتهللتنقأهللفيهاهلللعهللن هللهللبينهللم توفهللالكنائ هلل
الم يحيةهلل(ال بتيين..هللالمعهللمعنهلل..الكعيكرزهلل..هللالمعم انيينهلل
..هللالكاثعليكهلل..هللهللاألهللثعذ )...هلللق هلل انهللصادق ًا هللفيهللسه ههلل
معهللا،هللأنهلليتبعهللدين هلللكن هلللتهلليرهللسن هللااح هللمنهلله النهللدالئأهلل
َ
هللفقون هلللعهللن هللاسق جو هلليضج هللمن هللاإليمان هللب وثة هلل لهةهلل
الحم
ج
[اآل هللااالبن هللاالراا هللالق ر] هللبينماهللالم يح هلل -هللالذي هلللتهلل
يذ رهلل(الت ويثهللالمعح )هللسو هللل ان هللمراهللااح اهلل-هللي سعهللإل هلل
سباداهللإل هللااح .هلل
إنهللالت ويثهللصناسةهللالمجامعهللبع هللالم يحهللب وثةهللقران هلل
اأهللادتهللأنهللتك ب هللأصالةهللسن هللمتبعيها هللفحقحمتهللفيهللالعه هلل
الج ي هللنال ًا هللي ل هللسوي هللاهع هللقعل هلليعحنا هلل«فإن هللالذينهلل
يشه ان هللفي هللال مان هللهت هللثوثة :هللاآل هللاالكومة هللاالرااهلل
الق ر هللاه النهللال وثةهللهتهللااح »هلل(يعحناهلل()1هلل )7/5هللاهعهلل
نصهلل انهلللعهللن هللهللي مع هللمنهللالق هلل وماهلل،حلهتهللسنهللدليأهلل
الت ويث.هلل
لكن هللما هلليطعل هللل هللسجن هللبراان هللادهش هللأن هللالق هلل
يعومعنهللأنهللهذاهللالنصهلل يرهللأصيأهللفيهللالكتا هللالمق ر هللاأنهلل
نا ،اً هللأقحم هللفي هللم طعلات هللالكتا هللالمق ر هللاليعنانيةهلل
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المتحخرا هللاالتيهلل تبتهللفيهللالقرنهللالميوديهللال ام هللسشر هلل
فكانهلليوحهللفيهلل ،ال :هلللماذاهللتبشرانهللبهذاهللالنصهللات ت لعنهلل
تزاهللانهلل
؟هللل هللت هلل ِهلل
ِهلل
ب هللمعهللسومكتهللأن هللمزيفهللادخيأهللسو هللالكتا
َ
الحقيقة؟هلل﴿ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ

ﰆ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ

ﭚ ﴾هلل( لهللسمران:هلل.)71-70هلل
اخوص هللال تعهلل هلللعهللن هللمن هللقرانات هللفي هللالنالرانيةهلل
ا تبها هللإل هللنتيجة هللمهمة هللاهي هللاإليمان هللبتعاليت هللالم يحهلل
العاهللدا هللفي هللاألناجيأ هللاالكفر هللبما هلل،عاها هللمن هللإضافاتهلل
(الق ي ) هللبعل هللفالم يح هلل– هللفي هللاإلنجيأ -هللال هللي سيهلل
األلعهية هللاال هللبنعا هللا ،هللبأ هلليالرا هللبإن انيت هللاأن هللسب هللا:،هلل
«أنا هللإن ان هللق هلل ومكت هللبالحم هللالذي هلل،مع هللمن هللا »،هلل(يعحناهلل
 )40/8هلل ماهلليالراهللبعح انيةهللا،هللاا،تحقاق هللاح ههلللوعباداهلل
دانهلل،عاه :هلل«هلللور هللإلهكهللت ج هللاإياههللاح ههللتعب »هلل(متهلل هلل
.)10/4هلل
أيقن هلللعهللن هللأن هللالنالاهللى هللاليع هلللي عا هللمن هللأتباكهلل
الم يح هللبأ هللهت هلل«بعل يعن»؛ هللأي هللمن هللأتباك هللبعل هللالذيهلل
اخترك هللقالة هللألعهية هللالم يح هللان ج هللأ،طعهللا هللف ائ هلللوبشريةهلل
سو هللأسعاد هللالالوين هللاهعهللالذيهللنادىهللبإبطالهلل أهللالشرائعهلل
التعهللاتية هللالتي هللأاص هللالم يح هلل -هللسوي هللال و هلل -هللبحفمهاهلل
االعمأهللبها هللفكانهللبعل هللالم  َ ،هللالحقيقيهلللونالرانية.هلل
َ
افي هللإثبات هللنقأ هلللعهللن هللسن هللالكاتن هللالشهير هللمايكأهلل
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هاهللت هللقعل هللفي هلل تاب هلل«ال ال ان هللالمائة» :هلل«الم يحية هلللتهلل
ي  ،ها هللق ص هللااح هللاإنما هللأقامها هللاثنان :هللالم يح هللسوي هلل
ال و هللاالق ي هللبعل هلل ..هللفالم يح هللأهلل ،هللالمبادئهلل
ِ
هللنمراتها هللالراحية هللا أهلل هللماهلل
األخوقية هلللوم يحية هللا ذلك
يتعوم هللبال وعك هللاإلن اني هللاأما هللمبادئ هللالوهعت هلل[أيهلل
العقائ ]هللفهيهللمنهللصنعهللالق ي هللبعل ».هلل
ا،تعقف هللال تعهلل هلللعهللن هلل -هلللعيوً هلل -هللنص هللإنجيويهلل
مهت هللينقأ هللحعاهلل ًا هللبين هلليحي هللسوي هللال و هللااليهعد هللفق هلل
أهلل،وعاهللإلي هلل هنةهلللي حلعههللثوثةهللأ،ئوة:هلل«منهللأنت؟هللفاستر هلل
التهللينكرهللاأقر:هللإنيهللل تهللأناهللالم يح.هللهلل
ف حلعههللإذاًهللماذا؟هللإيوياهللأنت؟هللفقال:هللل تهللأنا.هللهلل
[ف حلعه هلل ،االً هللثال اً هللمهماً] :هللالنبي هللأنت؟ هللفحجا  :هللال»هلل
ُّ
(يعحنا هلل )21-19/1هللفالنص هلليتح ر هللسن هللانتماهلل هللاليهعدهلل
ل وثةهللأق اصهلل(الم يحهللاإيوياهللاالنبيهللالمنتمر).هلل
أماهللالش صهللاألالهللالذيهللتح رهللسن هلليعحناهلل«إنيهللل تهلل
أناهللالم يح» هللفكانهللالم يحهللسي هللسوي هللال و .هلل
اأماهللال انيهلل«هللإيوياهللأنت؟»هللفهعهلليعحناهللالمعم ان هللهلل تهللأنهلل
نص هلليعحنا هللصريح هللفي هللإنكاهلل هللالمعم ان هللأن هلليكعن هللهع هللإيوياهلل
القاد  :هلل« هللل تهللأنا هلل» هللفإنهللاإلنجيويهللمتهلل هللنقأهللسنهللالم يحهلل
قعالً هللينقض  :هلل«الكني هللأقعل هلللكت :هللإن هللإيويا هللق هللجان هللالتهلل
يعرفعه هللبأ هللسموعا هللب هلل أ هللما هللأهللاداا ...هللحينئذ هللفهتهللالتوميذهلل
أن هللقال هلللهت هللسن هلليعحنا هللالمعم ان» هلل(متهلل هلل )13-12/17هلل
فإيوياهللالقاد هللهعهللالمعم ان.هلل
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اال الهللالمهت:هللمنهللهعهللالش صهللال الثهللالمنتمرهللالذيهلل
ي مي هللاليهعدهللاالمعم انهلل«النبي»؟.هلل
فيهللجعا هللهذاهللال ال؛ هللب أهللال تعهللهلللعهللن هلليقرأهللسنهلل
اإل،و هللفقرأهللترجمةهللمعانيهللالقر نهللالكريت هللاأتبع هللبكتا هلل
الم تشرق هللماهللتن هلللينج هللسن هلل،يرا هللالنبي هلل هللفعج هلل
لعهللن هللماهلل انهلليبحثهللسن هللفالقر نهللالكريتهللأجا هللبمنطقيةهلل
احكمة هللسن هلل أ هللاأل،ئوة هللالتي هلل انت هللتتوجوج هللفي هللص هللهلل
تهللإجابتهاهللجميع ًا هللفيهلل
الطبينهللالشا هلليقعل:هلل«أ،ئوتيهللاج
َ
ِ
ِ
هللادخوتهللالطمحنين جةهللقوبي هللاأدهلل تهللأن هلل
هلل،ع تهللفي
اإل،و
ال ين هللالذيهللتتجمعهللفي هلل أهللقطعهللاألجحجية» هللفحسونهللال تعهللهلل
لعهللن هللإ،وم هللليب أ هللحياا هللج ي ا هللتمتز هللفيها هللال عاداهلل
باأللت هللاالبونهللبالرضا هللفق هللأجقيأهللمنهللسمو هللافاهللقت هللزاجت هلل
مالطحبة هللأبنانه هللالذين هللحكمت هللالمحكمة هللبحرمان هللمنهلل
هللؤيتهتهللإالهللتحتهللحرا،ةهللالشرلة هلل ماهللألزمت هللبال را هللمنهلل
بيت هللاالت ويهللسن هلللالالحهلللويقت هللاأبنائ .هلل
لق هلل ان هللالبون هلل بير ًا هللسو هلللعهللان هلللكن هللالم منهلل
ي ِ
تعذ هللفيهلل،بيأهللدين هللالعذا  :هلل«خولهللتوكهللالفتراهللسن ماهلل
نتهللأااج هللهذههللالمحنهللااالبتونات هللأتذ رهللأنهللتوكهللاأليا هلل
من هللأفضأ هللأيا هللحياتي هللا ،هللمأل هللقوبي هللبالطمحنينة هللاالرضا هلل
اأهللاني هللحقاهللا هللال نيا هلل ...هللحينما جهللت وت هللأمرك هلل ،هلليمنحكهلل
هللض ؛هللترىهللب هللال نياهلل وهاهللالهللقيمةهلللها».هللهلل
ً
لق هللتنب هللال تعهلل هلللعهللن هللإل هللحقيقة هللمهمة هللاهي هللأنهلل
اإل،و هللأقر هللإل هللدين هللالم يح هللسوي هللال و هللمن هللدينهلل
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الكني ةهللاتعاليمها هللايضر هلللذلكهللأم وةهلل هللمنهاهللأنهللالم يحهلل
 هللح ن هللجميع هللالالعهلل هللالتي هللتعرضها هللالكني ة هللل هلل -هلل انهلليشب هللالم ومين هللفي هلل،متهت هللاموب هت هللبأ هللاسباداتهت هلل
فبح نهللهذههللالالعهللهلل انهللالم يحهللسوي هللال و هلليوب هللال ع هلل
ال هللالبنطال هللا ان هللصاحن هلللحية هللايقابأ هللتوميذه هللبال و ؛هلل
تحية هللالم ومين هللفيقعل :هلل«،و هلللكت» هلل(انمر هلللعقا هلل 36/24هلل
يعحنا هلل /20هلل 19هلل 21هلل )26هللا ذلك هللأم هللسويها هللال و هلل هلل
فبح نهللجميعهللالالعهللهللالتيهللتالعهللهاهللالكني ة؛ هلل انتهللامرأاهلل
محجبة هللتشب هللفيهلللبا،هاهللالمرأاهللالم ومة.هلل
اتمت هللصعهللهللالتشاب هللبينهللالم يحهللاالم ومينهللإل هللأمعهللهلل
أسمم هللاأهت هللفالواهللالم يحهلل -هللح نهللاألناجيأ هلل -هللتشتمأهلل
َ
سو هلل،جعد هلليشب هلل،جعد هللالم ومين هللفي هللصوعاتهت هلل(انمرهلل
مرق هلل)35/14؛ هللبينما هللصوا هللالكني ة هللال هلل،جعد هللفيها هلل
االم يح هللسوي هللال و هللاختتن هللاقعن هللالكني ة هللبع ه هللالهلل
ي تتنعن هللاالم يح هللاجتنن هللال نزير هللاالربا هللبينما هللالكني ةهلل
تحأهللهذههللاألمعهللهللا يرهاهللمماهللحرم هللالم يحهللسوي هللال و .هلل
ادهلل هللال تعهلل هلللعهللن هللأمريكا هللليعمأ هللفي هللال ععديةهلل
قريباً هللمن هللم ج هللالنبي هلل هللفي هللالم ينة هللالمنعهللا هللليب أ هللحيااهلل
ج ي اهللاثهللابة هلليتطوعهللفيهاهللإل هللنشرهللدين هللابو هللإل هللالعالمينهلل
من هللخول هللمقاالت هللامقالع هللالمالعهللا هللالمب عثة هللفي هللمعقع :هلل
«الحقيقةهللالعاضحة»هلل( )www.leveltruth.comهللاسنهلللريمهلل
مجمعسة هللمن هللالكتن هللالقيمة هللالتي هللنشرها هللبم توف هللالتراجتهلل
تاب  :هلل«من هللاج اا هللا »،هلل) (God'edهلل
العالمية هللاأهمها هلل ج
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تاب هلل«قهعدهلل
تاب هلل«من هللفق اا هللا »،هلل( )MisGod'edهللا ج
ا ج
الحم»هلل(.)Bearing True Witnessهلل
ن حلهللا،هللتعال هلللناهللال هللال باتهللسو هللاإليمان هللاأنهللي تي هلل
أجرههللمرتين هللإن هللاليهللذلكهللاالقادهللهللسوي .هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
* * *

- 309 -

حمند أزواو
ال هللمحن هللأزااا هللألبعين هللم ومين هللجزائريين هلللكن هلل-
هلل ك يرين هللمن هللأبنان هللالم ومين هلل -هللال هلليعر هللمن هللاإل،و هللإالهلل
ا،م هللاالترددهللسو هللالم ج هللفيهللالمنا،باتهللال نعيةهللألدانهلل
صوا هللالعي هللاأما هللمعرفت هللب ين هللفو جهللهللتشبِهللع هللقيئاً هللمن هللجعسةهلل
الت ينهللالفطريةهللفيهللقوب هللاالهللتمألهللفراغهللالرااهللفيهللضميره.هلل
هذاهللالفراغهللمألههللالشيطانهللبححابيو هللحيثهللأه ى هللص يمهلل
نالرانيهلللمحن هللن ةهللمنهللاإلنجيأهللبالوغةهللالفرن ية هللفحسجب هلل
أ،وعبهاهللاألدبي هللاق ت هللبعخهللسباهللاتها هللالمنمقةهللالتيهللسممهلل
تحثره هللبها هلل ومات هللص يق هللالما را هللالتي هللا،تغوت هللال عانهلل
الراحي هللالذي هلليعيش هللمحن هللفحفاض هللسوي هلل -هللب شعكهلل
قيطاني هلل -هللح ي اً هللم هباً هللسن هللحاجة هللالبشر هللال جهللطاا هللإل هللفادهللهلل
يحبهت هللايبذل هللحيات هللليحميهت هللمن هللساقبة هللخطاياهت هللاق هلل
ان هللالم يح هللهع هللالفادي هللالذي هللأنقذ هللحياا هللهذا هللالال يمهلل
احعلهاهللإل هللحيااهللمو هاهللالحنهلللوجميعهللاتهذينهللالععالفهلل
االنعازك هلل ..هلل و هللمع عل هللأصا هللمقتوً هللفي هللقون هللمحن هلل
الفاهللغ هللالذيهللص قهللفي هللقعلهللالشاسر:هلل
هللهللهللهللهللهللأتانيهللهعاهاهللقبأهللأنهللأسر هللالهعىهلل
()1
هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللفالاد هللقوب ًاهللخالي ًاهللفتمكنا هلل
تنالهللر هللمحن هللبأ هللقرك هللبال سعا هللإل هللدين هللالج ي هللفيهلل
() 1هللانمرهللمقابوةهللإذاسةهللالقر نهللالكريتهللفيهللالجزائرهللمعهللاألعهللمحن هللاهيهللمنشعهللاهلل
سو هللقبكةهللاإلنترنت.
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أا،ا هللأص قائ هللفي هللحياا هللالوهع هللاالضياك هللفق هللجمعهتهلل
جميع ًا هللجهوهتهللباإل،و هللاأحكام هللاسقائ ه هللفا،تمالهللمحن هلل
الك يرهللمنهتهللإل هللالنالرانية هللاق هللاصأهللب هللالحمارهلللوتناليرهلل
إل هلل تابة هللالعباهللات هللالتبشيرية هللسو هللاهللق هللالشجر هللاتعزيعهاهلل
سو هللأبعا هللالبيعتهللاال ياهللات.هلل
قرأ هللمحن هللاإلنجيأ هللاأفاق هللمن هلل،كرا هللأد هللالنصهلل
الفرن يهللالجميأهللسو هللحقائمهللص ستهللهللأ ،هللفق هللب أهللالقومهلل
ي ااهلله هللمن هللتعاهللض هللفكرا هللف ان هللالم يح هللالكفاهللي هلللجميعهلل
ال طاا هللمع هللقعل هللالم يح هللفي هللإنجيأ هللمرق  :هلل«الكن هللمنهلل
ج هللسو هللالرااهللالق رهللفوي هللل هللمغفراهللإل هللاألب هللبأهللهعهلل
م تعجن هللدينعنة هللأب ية» هلل(مرق هلل )29/3هللفالمج ِ هللأيهلل
الطاسنهللفيهللالرااهللالق رهللمحرا هلل -هللبح نهللالنص هلل -هللمنهلل
هللفيهللالكني ةهلليقعلعنهللبحنهللالم يحهلل
المغفرا هللفماهللبالهللالق
()1
ماتهلل فاهللاهلللكأهللال طايا؟ .هلل
ماهللالحظهللأزاااهللاجعدهللبعخهللالنالعصهللاإلنجيويةهللالتيهلل
كذ هللدسعىهللألعهيةهللالم يح هللاتحيوهاهللإل هللأاها ؛هللإذهلل يفهلل
جهللت ِهلل
ي تقيت هلل عن هللالم يح هللإلهاً هللاهع هللي برنا هللأن هللال هلليعوت هللمعس هلل
ال اسة :هلل« أماهللذلكهللاليع هللاتوكهللال اسةهللفوهلليعوتهللبهماهللأح هلل
اال هللالموئكة هللالذين هللفي هللال مان هللاال هللاالبن هللإال هللاآل »هلل
(مرق هلل )32/13هللأالي هللمنهللحمهللمحن هللأنهللي تنكرهللدسعىهلل
ألعهية هللذاك هللالذي هلل ان هللي ااي هللنف هللبال وم هللمن هللحيثهلل
()1هلل نتهللنالرانياً هللمحن هللأزاااهلل هللصهلل(.)14
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سبعديتهت هللجميعاً هلل ،هللتعال هللفيقعل :هلل«إني هللأصع هللإل هللأبيهلل
اأبيكت هللاإلهي هللاإلهكت» هلل(يعحنا هلل )17/20هللاهع هلل ذلكهلل
يعتر هلل،هللبالعممة هللايكذ هللدسعىهللت ااي هللب هللالتيهللت ن نهلل
بهاهللالكني ة هللفيقعل:هلل«أبيهللأسمتهللمني»هلل(يعحناهلل.)28/14هلل
ات انلهللمحن :هلل يفهللأقبأهللألعهيةهللهللجأهللمات هللا انهلل–هلل
بح نهللاإلنجيأهلل -هلليالرعهللسو هللالالوينهلل«إلهيهللإلهيهلللماذاهلل
تر تني؟ » هللا يف هللتر هللاإلل هللاهع هللالذي هلليقعل :هلل«االذيهلل
أهلل،ونيهللهعهللمعي هللالتهلليتر نيهللاأل هللاح ي هللألنيهللفيهلل أهلل
حينهللأفعأهللماهلليرضي »هلل(يعحناهلل)1()9/8؟ هلل
في هللبادئ هللاألمر هللتجااز هللمحن هللهذه هللالمشكوت؛ هللبإقناكهلل
نف هللبحن هللالشيطان هلليري هللاختطاف هللمن هللاإليمان هللاأن هللماهلل
يعاجه هللمن هللمشا أ هلل،بب هللقوة هللالعوت هللاح اثة هللالعه هللبال ين هلل
لكنهللاأل،ئوةهللأقضهللتهللمضاجع هللاا،تعل هللال الهللالمزي هللمنهلل
األ،ئوة هللفكانهلليقعل:هلل«هأهللأناهللسو هللالموةهللالحقة؟هلل..هللتعالتهلل
األيا هللاإذ هللبي هللأج ني هللج ُّ هللمنعزل هلل هللاأج ني هلل– هللفي هللقراهللاهلل
نف يهلل– هللأسيشهللفيهللاحشةهللق ي اهلل هللاالضطرا هللاالغت هلل اناهلل
يوزمانني هلل هلل نت هللأتعذ هلل يراًهلل هللافي هللصمت هلل ..هلللق هلل انتهلل
من هللأصعن هللأيا هللحياتي هللابكومة هللااح ا :هللإن هللال قع  .هلللتهلل
أ،تطع هللالتحمأ هللأ ر هللنف هللصبري هللقوت هللفي هللنف ي هلل :هللإذنهلل
حانهللالعقتهللألنهللأااج هللالحقيقةهلل هللاأتقبوهاهلل يفماهلل انت»(.)2هلل
()1هللالمال هللهللال ابم هللصهلل(.)21
()2هللالمال هللهللال ابم هللصهلل(.)17
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قمهللر هللمحن هللسن هلل،اس هللالج هللاالبحث هللاالتنقين هللاب أهلل
يقرأهللفيهلل تنهللالشيظهللأحم هللدي اتهللاال تعهللهللمعهللي هللبع ايهلل
اسومان هللالنق هللالكتابي هللفانكشفت هللل هللالك ير هللمن هللالتناقضاتهلل
الكتابيةهللالتيهللت بتهللأنهللالكتا هللالمق رهللسن هللالنالاهللىهلللي هلل
احي هللا ،هللتعال هللإذ هلل يف هلللعاقأ هلل محن هللأن هلليال ق هللأنهلل
،فري هللاألخباهلل هللاصمعئيأ هللمن هلل و هللا ،هللاق هللاختوفا هللفيهلل
تع ادهلل نائتهللداادهللسوي هللال و هللفيهللحرب هللمعهللموكهللصعبة؟ هللإذهلل
زست هلل،فر هللصمعئيأ هللأن هللدااد هللأخذ هللمن هللموك هللصعبة هلل«ألف ًاهلل
ا،بعمائة هللفاهللر» هلل(صمعئيأ هلل( )2هلل )3/8هللبينما هللزست هلل،فرهلل
َهلل
أخباهللهللاأليا هللاألالهللأنهللداادهللأخذهلل«ألفهللمر بةهللا،بعةهلل ال هلل
فاهللر»هلل(األيا هلل()1هلل.)3/18هلل
فحيهللالرقمينهللهعهللالالحيحهلل 1700هللفاهللرهللأ هلل7000؟..هلل
تناقخهلللتهللالنهلليج هللل هللمحن هللسن هللأح هللفيهللال نياهللجعاباً.هلل
ا يفهلللعاقأهللأنهلليعفمهللبينهللتعاهللضهللاثنينهللمنهللاألناجيأهلل
فيهللنقأهللاصيةهللالم يحهلللتوميذه هللفق هللزستهللإنجيأهللمرق هللأن هلل
«أاصاهت هللأن هللال هلليحموعا هللقيئ ًا هلللوطريم هلل ير هللسالا هللفقط»هلل
(مرق هلل )8/6هللبينما هللينقأ هللإنجيأ هلللعقا هللنقيض هللفيقعل هللأن هلل
أاصاهت هلل«ال هللتحموعا هللقيئاً هلللوطريم هللال هللسالا هللاال هللمزادًهللا»هلل
(لعقا هلل )3/9هللفق هللتناقخ هللاإلنجيون هللفي هللاصية هللالم يحهلل
ب العصهللالعالاهلل هللاالهللجعا هللسن هلل أهللالذينهلل،حلهتهللمحن هلل
سنهللحأهللهذههللالمعضوة.هلل
ا ذلكهللتعقفهللمحن هللموي ًاهللمعهللتناقخهللاألناجيأهللفيهللزمنهلل
اقعكهللمعجزاهللقفانهللاألسم هللفإنجيأهللمتهلل هلليقعلهللبحنهللالم يحهلل
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صنع هللهذه هللالمعجزا هلل«فيما هللهت هللخاهللجعن هللمن هللأهلليحا» هلل(متهلل هلل
 )29/20هللاأما هللإنجيأ هلللعقا هللفيذ ر هللأن هللالم يح هللصنع هللهذههلل
المعجزا هلل«لما هللاقتر هللمن هللأهلليحا» هلل(لعقا هلل )35/18هللأي هللقبأهلل
يح هللاألسم هلل
دخعل هللإليها هللاال الهللالم هللق:هللهأهللقف هللالم جهلل
قبأهللدخعلهللأهلليحاهللأ هللبع هللخراج هللمنها؟.هلل
هذههللالتناقضاتهللالكتابيةهللا يرهاهلل -هللمماهللذ رههللفيهلل تاب هلل
« نتهللنالرانياًهلل» هلل -هللأاصوت هللإل هللقراهللهللمهت :هلل«ينبغيهللأنهللأفعأهلل
قيئ ًا هللما هلللتهلليكنهللليهللاختياهلل هللهللإماهللأنيهللسو هلللريمهللالحم؛ هللأاهلل
سو هلللريم هللالضول هلل ..هلل فاني هلل ذب ًا هللسو هللنف ي هللاسو هلل
اآلخرين هللال هلليمكنكت هللتالعهلل هللالعذا هللالش ي هللالذي هللسانيت هلل
بع هللا تشافي هلللهذه هللالتناقضات هللفي هللالكتا هللالمق ر هلل انهلل
ج ُّ هللصعب ًا هللسوي هللأن هللأ،وت هللبذلك هلل هللإحبالي هلل ان هلل بيراً هلل
سقي تيهلل[النالرانية]هللأصبحتهللمعضعهللنمر»(.)1هلل
أما هللقاصمة هللالمهر هللالتي هللخوالت هللمحن هللمن هللأحابيأهلل
الغعاية؛ هللفكانت هللالوب هللالذي هللاقع هللفي هللالكتا هللالمق ر هلل
حين هللن ن هللاألمر هللبإحالان هللبني هللإ،رائيأ هللإل هللالشيطان هللمرا هلل
اإل هللا ،هللمرا هللأخرى هللففي هلل،فر هللأخباهلل هللاأليا  :هلل«ااقفهلل
هللدااد هللليحالي هللإ،رائيأ»هلل
َهلل
الشيطان هللض هللإ،رائيأ هللاأ عى
(األيا هلل( )1هلل )1/21هللفاألمر هللل ااد هللبإحالان هللبني هللإ،رائيأهلل
ص هللهللمنهللالشيطان هللاهذاهلليناقخهللقعلهلل،فرهللصمعئيأهللال اني:هلل
هللداادهلل
َهلل
ضن هللالر هللسو هللإ،رائيأ هللفحها هللسويهت
ج هلل
«حمي هلل
()1هللالمال هللهللال ابم هللصهلل(.)21
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اأح ِص هللإ،رائيأ هللايهعذا» هلل(صمعئيأ هلل()2هلل
هللامخ هلل ْهلل
ِ هلل
قائوً:
هللداادهلل
َهلل
 )1/24هللفالر هلل -هللح ن هللهذا هللال فر هلل -هللهع هللمن هللأمر
بإحالانهللبنيهللإ،رائيأ.هللهلل
صرع هللمحن هللمن هللأسماق هللهللافضاً هللهذا هللال وط هللبين هللالر هلل
العميت هللاالشيطان هللالرجيت هلل« نت هللألرا هلل ،االً هللسو هللنف يهلل
م أهللالمجنعنهلل:هلل منهللهعهللالر هلل؟ هللامنهللهعهللالشيطان؟ هللفكانهلل
ثمة هللالتبار هلل[في هللالنص هللالتعهللاتي هللبينهما] هللسو هلل أ هللحالهلل
هللح ِر هللاأنهلل
نت هللسو هلليقين هللبحن هللالكتا
ج هلل
هللالمق ر هللق ج
()1
الحقيقةهللمعجعداهللفيهللمعضعهلل خر» .هلل
أما هللسقي ا هللالت ويث هللفرأى هللمحن هللأنها هللأ بر هللبهتان هللسرفت هلل
البشريةهلل هللألن هللاقتنعهللأن هللالهللأح هللمنهللالنالاهللىهلليموكهللاليقينهلل
سو هللهذههللالعقي اهللاأل،ارهلل هللاالكأهلليشكهللفيها هللاالهللي تطيعهلل
تالعهللهاهللفيهللسقو هلل هللاالهللقبعلهاهللفيهللضميره(.)2هللهلل
لتهلليجرؤهللمحن هللفيهللالب ايةهللسو هللالبعاهللبح،ئوت هللألح هللمنهلل
أص قائ هللأاهللمعومي هللفيهللالكني ة هللثتهللا،تجمعهللقعاههللااتالأهلل
بحح هت هللاأخبره هللبما هلليجعل هللفي هللقوب هللمن هللقكعك هللتكادهلل
ت رج هللمن هللالنالرانية هللإل هلل ير هللهللجعة هللفوت هلليج هللجعاباً هللإالهلل
ترداد هللالكومات هللالجعفان هللالتي هللتنالح هللبالتعبة هللاالععدا هللإل هلل
اصايا هللالر هللي عك هلل«أح ت هللأني هلل رقت هلل ما هللتغرقهلل
ال فينةهللفيهللالبحر هللاانهرتهللانهياهلل ًا هللقاقعلي ًا هلل[منهللأسو هللهللإل هلل
أ،فأ]؛ هلل ما هللانهاهللت هللسماهللتي هللمر ز هللالتجاهللا هللالعالمي هللبع هلل
()1هللالمال هللهللال ابم هللصهلل(.)22
()2هللانمرهللالمال هللهللال ابم هللصهلل(.)38
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است اناتهلل11هللمنهلل،بتمبر»(.)1هلل
ساد هللمحن هللإل هللالقر ن هللالكريت هللفقرأه هللمن هللأال هللإل هلل
خره هللفتألألت هللأمام هللأنعاهلل هللاله اية هللالتي هلل ان هللالران هللق هلل
لم ها هللاسادهللإلي هللااللمئنانهللالقوبيهلل..هللالمئنانهللحقيقيهللهذههلل
المرا هلل شف هللل هللسن هللزيف هللال شعك هللاالراحانيات هللالتيهلل
ت سيها هللالكني ة هللادفعت هلللوت اؤل :هلل«لع هلل انت هللالنالرانيةهلل
تضمن هللالطمحنينة هللاتحقق هللألتباسها؛ هلللما هللاج نا هللأن هللالن بةهلل
الكبرى هلللوضياك هللفي هللالعالت هللتعج هللفي هللالمنالم هللالتي هللي ينهلل
هلل،كانهاهللمنهللهللفاههللمادي هلل
ِهلل
أهوهاهللبالنالرانية هللهلل تهللماهلليتمتعهللب
ابحبعحةهللسيش»(.)2هلل
في هللأح هللاأليا هللتح ر هللمحن هللمع هللأح هللأص قائ هلل
النالاهللى هللحعل هللما هلليقرأه هللفي هللالقر ن هللالكريت هللمن هللم ائأهلل
رت هللل هللسنهلل
اإلسجاز هللالعومي هللاالتشريعي هللاالراحي :هلل«سبهلل ج هلل
هللالكبيرْهللين هللبهذا هللالكتا هلل هللالوبت هللمن هلل-هلل
هلل
انبهاهللي هللاتفاجئي
َ
بكأ هلل،ذاجة هلل -هللأن هللي برني :هللمن هللأين هللجان هللالقر ن؟ هللفحجابنيهلل
بحنهللالقر نهلل ومةهللالشيطان».هلل
خابعاهللاخ راا هللفالقر نهلل ذهللَهللبهتهللفيهللفريتهت:هلل﴿ ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜﯝﯞ ﯟﯠﯡ ﯢﯣﯤﯥﯦﯧ ﯨﯩ ﯪ

ﯫ ﯬ ﴾هلل(التكعير -25:هلل )28هلليقعلهللمحن :هلل«بقرانتيهللهذههلل
اآليات هللاهتزت هللفرائالي هللمن هللمنبت هللقعري هللإل هللأخمصهلل
()1هللالمال هللهللال ابم هللصهلل(.)22
()2هللالمال هللهللال ابم هللصهلل(.)3
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هللاحم هللل هلل ..هلل يف هللتوعك هللأل نة هلله الن هللهذا هللالكو هلل
ق مي» هلل
ج
ال ِمج هللأماهللقرؤااهللقعلهللا ،هللتعال :هلل﴿ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﴾ هلل(النحأ :هلل)98؟ هللأفيعحي هللالشيطانهلل
القر ن هللثت هلليحمرهللباال،تعاذا هللمن هللسن هللب ن هلل أ هللقرانا؟ هللأيعحيهلل
الشيطانهلل تاب ًاهلليمألههللبوعن هللاالتحذيرهللمنهللخطعات هللاأحابيو ؟هلل
يقعل هللمحن  :هلل«اأنا هللأفكر هللفي هلل أ هللهذا هلل هللنمرت هللإل هلل
ال مان هللاأناهللأبكيهللاأهللددهللمنهللأسماقهللقوبيهللدسانهلليعن هلل(سوي هلل
ال و ) هللالذي هللأحب هلل ير ًا :هلل﴿ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﴾ هلل(األنبيان :هلل )87هلل هللا،توقيت هللسو هلل
ال رير هللاهللفعت هللي ي هللنحع هللال مان هلل هللاب أت هللأدسع هللا ،هللأنهلل
ينقذنيهللمماهللأناهللفي هلل..هللدسعتهللا،هللأنهلليغفرهللليهللجميعهللذنعبي هلل
اأنهلليقبأهللتعبتيهلل..هللأؤ هلللكتهللبحنيهلللتهللأدهللكهللسممةهللا،هللم وماهلل
أح ت هللبها هللتوك هللالويوة هللإل هللدهللجة هللأني هلللت هللأتعقف هللسنهلل
البكان هللأح تهللا حن هللال مانهللمفتعحةهلللي هللاأنهلل أهلل ومةهلل
أنطمهللبهاهلل انتهللسن هللا،هللم معسةهلل..هللألححتهللسوي هلل هللالوبتهلل
قيئ ًاهللااح ًاهللفقط:هللاله ايةهللإل هللصرال هللالم تقيت»(.)1هلل
انت هللليوة هللتاهللي ية هللفي هللحياا هللمحن هللفق هللنطم هللفيهلل
بكعهللها هللالشهادتين هللبع هللثور هلل،نين هللمن هللالضياك هلل« نتهلل
أ،وك هللال بيأ هللال طدح هللضووت هللالطريم هللاهللجائي هللذهنهلل
 ً ،ى هللأناهللالذيهللهننتهللأنيهللاصوتهللقمةهللالمج هللأدهلل تهللأنيهلل
نتهللفيهللالهااية هللأناهللالذيهللهننتهللأنيهللأمتوكهللالحقيقة هللاإذاهلل
()1هللالمال هللهللال ابم هللصهلل(.)30
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هي هللبهتان هللمبين هلل ..هللهلل،الة هللمحرفة هللأصوً هللمن هلللر هللسقعلهلل
اأي هللمف ا هلله فها هللالعحي هللخ اك هللالنار هللاصرفهت هللسنهلل
الحقيقةهلللي هللإالهلل»(.)1هلل
ب أ هللمحن هللبا تشا هللاإل،و هللمن هللج ي هللاالقرانا هللسن هلل
ا،جأ هللموحمة هللمهمة هللاهي :هلل« وما هللتعمقت هللفي هللمعرفتيهلل
باإل،و ؛هلل وهللماهللازددتهلليقيناًهللااضعحاً هللسك هللالنالرانية هللإذهلل
وهللما هللتعمقت هللفي هللمعرفتها هلل وما هللهللاادني هللالشك هللاا تنفنيهلل
الغمعض»( )2هلللتب أهللبع هاهللحيااهللج ي اهلللو اسيةهللمحن هللأزاااهلل
الذي هلليطع هللالجزائر هللمجيب ًا هللسن هللقبهات هللالنالاهللى هللاداسي ًاهلل
لهتهللإل هللدين هللالقعيت هللاق هللأ،وتهللب بب هللنارهلل ير هلل ماهلل تنهلل
خوصةهللتجربت هللفيهلل تاب هلل« نتهللنالرانياًهلل».
ما هلل تن هلل :هلل التعحي  :هللالعصية هللالكبرى هلل من هللينتمرهلل
الم يح هللالحم هلل محبة هللا ،هللبين هللاال،و هللاالنالرانية هلل
ال شعك هللالرباني هللاالتزيين هللالشيطاني هلل الفرقان هللبين هللقبضةهلل
الطعائفهللاالت ينهللالحم .هلل
تنهللا،هللل هللسميتهللاألجر.هلل
* * *
هلل

()1هللالمال هللهللال ابم هللصهلل(.)22
()2هللالمال هللهللال ابم هللصهلل(.)31
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وأخرياً  :ملاذا أنا مسلم؟
هلل،حلتهللنف ي:هلللماذاهللأناهللم وت؟هلل
ج هلل
ير ًاهللما
تهللألبعينهللم ومينهللفح ن؟هللأالهلل
هأهللأناهللم وتهللألنيهللال ج هلل
يمكن هللأن هللتكعن هللالحقيقة هللق هللخفيت هللسوي هللاأنها هلل امنة هللفيهلل
هللاِهللل هللأتباسهاهللسو هلل يرهللاإل،و ؟هلل
أديانهلل خرين جهلل
تجوجأهللال الهللفيهللص هلليهلل،نعاتهلللعيوة هللا نتهللفيهلل
ِ
ننهلل،هللسوي هللفيهللأنيهللفتحتهلل
ِهلل
هللمنهللم
أهلليع هللأقفهللسو هللقعاه
هلله يت هللإلي هللمنذ هللأن هللتحر تهلل
سيني هللسو هللاإل،و هللاأني جهلل
الرااهللفيهللجعانحيهللاأناهللجنينهللفيهللبطنهللأميهلل﴿ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ

ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﴾ هلل(األسرا :هلل
.)43هلل
ال هللهللين هللأن هلل يرين هللممن هللال اا هللسو هلل ير هللاإل،و هلل
يمنعن هللأن هللالحقيقة هللمكتنزا هللفي هللإيمانهت هللاسقائ هت هلللكنيهلل
جاز هللبحن هلللعهللق هللهللله النهللالتعر هللسو هللحقائمهللاإل،و هللأاهلل
إجران هللمراجعة هللجادا هلللعقائ هت هللاقرائعهت هلللعصوعا هللإل هللماهلل
اصوت هللإلي هلللكنهت هللبقعا هللأ،اهللى هللاإللف هللالمريح هللفآثراههلل
ج هلل
سو هللالنمرهللاالتحمأهلل﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧ ﭨ هللﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼهلل﴾.هلل
لق هللنع هللالقر ن هللالكريت هللسو هللالكافرين هللإ وقهتهلل
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لعقعلهت؛ هللاا تفانهت هللبترداد هللما هللدان هللب هللاآلبان هللااألج اد هللمنهلل
معتق اتهللبالية هللفحالهتهلل ماهللقالهللا ،هللسزهللاجأهلل:هلل﴿ ﭑ ﭒ
ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ

ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﴾ هلل(المائ ا:هلل
.)104هلل
االجهأهللاتعطيأهللالعقأهللصفةهللالزمةهلللوكافرين:هلل﴿ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

ﭹ ﭺ ﭻ ﴾ هلل(البقرا :هلل )171هللهت هللال هلليعقوعن هللهلل ت هللتعافرهلل
األدلة هللال اسية هللإل هللاإليمان هلللكن هللهيهات هلللها هللأن هللت والهتهلل
من هللالجهأ هللالضاهلل هللبحلناب هللفي هللسقعلهت :هلل﴿ ﭑﭒ ﭓ ﭔ
ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﴾هلل(األنعا هلل:هلل.)111هللهللهلل
القر نهللالكريتهللي هللداماًهللسو هللداهللهللالعقأهللفيهللالعصعلهلل
إل هللالحقيقة هللفماهللزالهلليطالبناهللبإسمالهللالفكرهللاالعقأ :هلل﴿ ﯷ
ﯸ ﴾ هلل( ل هللسمران :هلل 65هللامعاضع هللأخرى هلل يرا) هلل
﴿ﮭ ﮮ ﴾هلل(األنعا :هلل 165هللامعاضعهللأخرى) هلل﴿ ﮙ
ﮚ ﮛ ﴾هلل(الشعران:هلل 28هللامعاضعهللأخرى) هللفالعقأهللهبةهللا،هلل
الذي هللميز هللب هللبين هللاإلن ان هللالمكوف هللسن هللالحيعان هللاألسجت هلل
امنهللقالرهللفيهللا،ت ام هلل انهللأحطهللمنهللالعجماااتهللالتيهلللتهلل
تكوفهلللفق انهاهلل لةهللالتكويفهلل﴿ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﴾هلل(األنفال:هلل.)22هلل
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اق هللاج ت هللأن هللاألديان هللبجموتها هللت ش هللمن هلل،وطانهلل
العوت هللاتتقاصرهللأما هلل،طعاهللالعقأ هللفترهنهللجانب هللاتذايهلل
أمام هللالربما هللهللدد هللبعخ هللمق ميها هلل وم ًا هلل ،يف ًا هللاهذيان ًاهلل
هاهراً :هلل«العقأ هللااإليمان هللال هلليجتمعان» هللفزسمعا هللبينهماهلل
المنافرا هللثت هللخيراا هللالنار هللبين هللنزستين هللفطريتين هلل(العوتهلل
ااإليمان)؛ هللاالحم هللأنهما هللصنعان؛ هللال هللنقيضان هللاأن هللال ينهلل
الالحيحهللالهلليرهنهللالعوت هللاالهللي ش هللالعقأهللالذيهللهعهللااح هلل
منهللأهتهللأداات هللاا،ائأهللتحاليو .هلل
لي هللفي هللاإل،و هللما هللقال هللاألالعن :هلل«أ وم هللسقوكهلل
ااتبعني» هللفآيات هللالقر ن هللاأحاديث هللالنبي هلل هللثرا هللفي هللاألمرهلل
ب إسمالهللالعقأهللاإيقا هللالعسيهلل هللاالتحرهللهللمنهللهللبقةهللال رافاتهلل
اال زسبوت هللبأ هللجعوت هللالعقأ هللأصوً هللفي هللإثبات هللأصعلهلل
ال ين هللاأهت هللمباني هللفإذا هللما هللثبتت هللاصح هللاليقين هللبها هللاقا هلل
ال ليأ هللاالبرهان هللسويها هلل هللفإن هللالم وت هللي ِهللوت هللفي هللاألمعهللهلل
الفرسيةهللاالتفاصيأهللاالجزئياتهللال انعية.هلل
هللالمحاجةهللالعقويةهللفيهللإثباتهللأصعلهلل
االنبي هلل هللا،ت
ياهللحالينهلل
حاليناً هللال زاسي هللفقالهللل :هلل«هلل جهلل
ال ين هللفق هلللقيهلل هلل جهلل
تهللتعب هللاليع هللإلهاً؟هللفقال:هلل،بع ًة هلل،ت ًة هللفيهللاألهللض هللاااح اًهلل
في هللال مان هللفقال هلل :هللفحيهت هللتع هلللر بتك هللاهللهبتك؟ هللقال:هلل
الذيهللفيهللال مان»( )1هللفو انهللالحالهللاالمقالهللي سعه:هللأيح نهلل
بكهللياهللحالينهللأن هللتتكأهللسو هللا،هللفيهللأمعهللكهللالتيهللتحبهاهللااهلل
جهلل
()1هللأخرج هللالترمذيهللاهلل(.)3483
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تحذهللها هللثتهللإذاهللجانهللاقتهللالعباداهللسب َت هللمع هلل يرههللمماهللالهلل
يضرهللاالهللينفع؟ هلل﴿ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ

ﯬ ﯭ ﯮ ﴾هلل(الحج:هلل.)13-12هلل
هللاإذا هلل انت هللألعهية هللا ،هللااح انيت هللاتفرده هللأهت هللأهلل انهلل
اإليمان هللفإن هللال اللة هللسويها هللناصعة هللب ليأ هللالشرك هللمن هللقر نهلل
ا،نة؛ هللالكن هلليوزمنا هللالتنب هللإل هللأن هللالقر ن هللق هللأثبتها هللب ليأهلل
سقوي هللتتالا ر هللأمام هللالفهع هللالع هلللت هللت من هللبعحي هللالقر ن هلل هلل
قالهللا،هللتعال :هلل﴿ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

ﭰ﴾ هلل(الم منعن :هلل )91هللفاإللهية هللت توز هللأن هلليكعنهلل
اإلل هلل اموً هللفي هللمشيئت هللاق هللت هللاتالرف هللاالتع د هلليقتضيهلل
اجعدهللس اهللإهللاداتهللاق هللاتهللمطوقة؛ هللفوعهللقرلناهللتعح هللهذههلل
اإلهللادات هللااجتماسها هللفي هللمشيئة هللاق هللا هللااح ا هلللكان هللسب ًاهلل
تع جدها؛هللإذهللااح هللمنهللهذههللاآللهةهلليقع هللبمقا هللالجميع.هلل
أما هللإذا هللاختوفت هللهذه هللاإلهللادات هللاتع دت هللتوكهلل
المشيئات-هللهلل ماهللينبغيهللأنهلليكعنهلل–هللفوهللمناصهللحينئذهللمنهللأنهلل
تتقا،تهللاآللهةهللالم سااهللمنالمهللالنفعذهللاال يطرا هللفوهلليحكتهلل
ااح هللمنها هللفي هللمرابع هللاآلخر هللألن هلللي هللهللباً هللفي هللأا هللأنهلل
تالطركهللاآللهةهللاتتقاتأهللبينها هلل ماهللفيهللدينهللالهن ارهللالذينهلل
يقعلعن هللبتع د هللاآللهة هللاتغص هلل تبهت هللالمق ،ة هللبقالصهلل
حرابها هللمع هللبعضها هللاأما هللاليعنان هللفح ُّهللوعا هللمشا أ هلل لهتهتهلل
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الك يرا هللبحن هللجعوعا هلللكأهللمنها هللاختالاصاً هللفهذا هللإل هلللونجع هلل
اذاك هلللورياا هللا خر هلللوحن هللاهللابع هلللوبغخ هللصنععا هللهذاهلل
حذهلل ًا هللمنهللتالاهللكهللاآللهةهللسو هللمعبعداتها؛هللإذهللهللالهللي تقيتهلل هلل-
نشعنهللحضاهللاهللأاهللتح،ي ج هللهللم ِهللنيهللة:هلل
معهللتع دهللاآللهةهللاتناف هاهلل-هلل جهلل
﴿ ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ
ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﴾هللهلل(األنبيان:هلل.)22-21هلل
ا ذلكهللفإنهللاإل،و هللدساهللإل هللإسمالهللالعقأهللفيهللالتحقمهلل
من هللثانية هللم ائأ هللاإليمان هللاهي هللنبعا هللالنبي هلل هللفق هللجح هلل
الكافران هللنبعت هللاقالعا :هلل،احر هللقاسر هلل اهن هللمجنعن هلل
ف ساهت هللا ،هللإلسمال هللسقعلهت هللفي هللالتحقم هللمما هللي هللسعنهلل
﴿ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ

ﰎ ﰏ ﰐ ﴾هلل(،بحهلل:هلل.)47-46هلل
قالهللالقرلبي:هلل«إنماهللقال:هلل﴿ ﯪ ﯫ ﴾ هللألنهللالذهنهلل
حجةهللا،هللسو هللالعباد هللاهعهللالعقأهلل هللفحافرهتهللسقوً هللأافرهتهلل
حم ًا هللمنهللا،هلل هللفإذاهلل انعاهللفرادىهلل انتهللفكراهللااح اهلل هللاإذاهلل
انعاهللم ن هللتقابأهللالذهنان هللفترانىهللمنهللالعوتهلللهماهللماهللأ ج ِ
ضعفهلل
سو هللاالنفراد»(.)1هلل
ايزي ه هللالزم شري هللقرحاً هلل هللفيقعل :هلل«أي هللم أ هللهذههلل
()1هللالجامعهللألحكا هللالقر نهلل(.)311/14
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ال سعى هللال هلليتال ى هلللها هللإال هللهللجون :هللإما هللمجنعن هللال هلليباليهلل
بافتضاح هللإذاهلللعلنهللبالبرهانهلل هللاإماهللساقأهللهللاجحهللالعقأهللالهلل
ي سيهللم و هللإالهللبع هللصحت هللبالحجة هللاإالهللفماهلليج يهللالعاقأهلل
دسعىهللقينهللالهللبينةهللسوي ؟ هللاق هللسومتتهللأنهللمحم ًا هلل هللماهللب هلل
ِ
ِ
هتهللحوماً هلل هلل
هللبأهللسومتمعههللأهللجح هللقريشهللسقوً هللاأهللز َن
منهللجنة
َ
هللاأجمعهتهلل
اأثقبهت هللذهناً هللا ص َوهت هللهللأياًهلل هللاأص َقهت هللقعالً
َ
َ
لما هلليحم ج هللسوي هللالرجال هللفكان ِ
هللممن ًة هللألن هللتمنعا هللب هللال ير هلل
ج
()1
رجحعاهللفي هللجاننهللالال قهللسو هللالكذ » هلل﴿ ﭽ ﭾ ﭿ
ات ِهلل
جهلل
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﴾هلل(يعن :هلل .)16هلل
اق هلل انتهللم حلةهللالبعثهللبع هللمعتهللمنهللأصعنهللالم ائأهلل
التي هللااجهت هللاألنبيان هللسويهت هللال و هللفالكافران هللمتبو اهلل
اإلح ارهلل انعاهلليرددان:هلل﴿ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ﴾هلل(ق:هلل )3-2هللاهيهللدسعىهلل،بقهتهللإل هللالتغنيهلل
هلل،فهان هللاألمت هللال ابقة هللاالحجة هللالتي هلل،اقها هلله النهلل
بنشازها
ج
اأالئكهللااح ا:هلل﴿ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯهلل﴾هلل(الم منعن:هلل.)83-81هلل
ام حلة هللالبعث هللبع هللالمعت هللقضية هلل يبية هللت تغوم هللسو هلل
أ،اهللى هللاإليمان هللبالمح عر هللفهت هلليران هللفي هللتعاقن هللاأليا هلل
()1هللالكشا هلل(.)590/3

- 324 -

سو هللج مان هللالميت هللما هلليبوي هللفالف اد هللفي هلل أ هلليع هللي ريهلل
إلي هللايبع ه هللأ ر هللسن هللقابوية هللالحياا هلل هللاهكذا هللفالكفاهللهلل
جاح انهلللهذاهللالبعثهللب ليأهللالح هللالبوي .هلل
اأما هللالقر ن هللفعم هللإل هللإيقا هللسقعلهت هللاا،تنقذهتهلل
ب ليو هللمنهللسجزهتهللاقبعسهتهللسن هللمشه هللتناثرهللسما هللالمعت هلل
اتآ أ هلللحعمهت هللفذ رهت هللبحن هللالذي هللخوم هللال ماااتهلل
ااألهللض هللاما هللفيهما هللمن هللأجرا هللااهاد هلللن هلليعجزه هللخومهلل
اإلن ان؛ هللاهع هللالم وعق هللالضئيأ هللالذي هلليعيش هللفي هلل ع نهلل
صغيرهللفيهللألرا هللالكعنهللالف يحهلل﴿ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ هلل﴾هلل
( افر:هلل.)58هلل
نهللخوم هللاإلن انيةهللمن هللالع هللأالهللمراهلللنهلليعجزهللسنهلل
ام
َ
َ
إساداهللخوقهاهللمنهللأقونهللباليات:هلل﴿ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ
ﮩﮪﮫﮬ ﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ
ﯖﯗﯘﯙ ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ

ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﴾هلل(ي :هلل.)81-77هلل
حلةهللالبعث؛هللفإنهاهللتذ ِ رهلل
جهلل
احينهللتناقشهللاآلياتهللالقر نيةهللم
قاهللئها هللدام ًا هللبالفات هللا ،هللالتي هللين اها هللمنكرا هللالبعث هللالعهلل
تذ رااهلللعومعاهللسممة هللالر هللا مالهللق هللت هللالتيهلليهعنهللمعهاهلل
إحيانهللالرميت :هلل﴿ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
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ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﴾هلل
(األحقا :هلل )33هلل﴿ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﴾هلل(التغابن:هلل )7هلل﴿ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﴾هلل(القيامة:هلل.)4-3هلل
الئن هللح ثنا هللالعوت هللالح يث هللسن هللال وية هللالحية هللالعاح اهلل
التي هللتحمأ هلل افة هللقفرات هللصاحبها هللاجينات هللاخالائال هلل
العامةهللاال قيقة هللاالتيهللمكنتهتهللمنهللا،تن اعهللالم وعقهللمنهلل
خوية هللااح ا؛ هلللما هللأادسها هللا ،هللمن هللمعوعمات هللالكائن؛ هللفإنهلل
القر نهللاال نةهللأقاهللاهللفي هللم حلةهللالبعثهللإل هلل مال هللسوتهللا ،هلل
اأن هللل ي هلل تاب ًا هللحفيم ًا هلليحفظ هللأسمال هللال وم هللا جالهت هلل
ا ذلك هللخالائالهت هللاما هلليكعن هللفي هللمعادهت هللحين هلليعي هلل
خوقهت :هلل﴿ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﴾هلل(ق:هلل
 )4هللافيهللالح يثهللماهلليف رهللبعض ًا هللمنهللهذاهللالكتا هللالحفيظ هلل
نبتهللالبقأ هلل
ْهلل
َهلل
ماهللي
في هللنبتعنهلل
قال هلل:هلل«هلليجنزلهللا ،هللمنهللال مانهللمان هلل هلل
َ ج
لي هللمن هللاإلن ان هللقينهلل هللإال هلليبو ؛ هللإال هللسمماًهلل هللااح اًهلل هللاهعهلل
نهللال ومهلليع َهللهللالقيامة»(.)1هلل
نهللالذَهللنن هللامن هللير هلل ج هلل
سج ج هلل
ْهلل
اق هللضر هللا ،هللاهلل،عل هلل هلللونار هللم وً هللإلسادا هللالحيااهلل
لوميتهللمماهلليشه ان هللفيهللبيئتهتهللالمحيطة هللفحينهللينزلهللالمطرهلل
ت ضرهللاألهللضهللالجردانهللالقاحوة هللاتنبتهللفيهاهللالحيااهللمنهللبع هلل
لعلهللمعات هلل ذلكهلليحييهللا،هللالمعت .هلل
هللهللزِ ين ِ
هللالعقيوي هللالنبي هلل :هلليا هللهلل،عل هللا ،هلل يفهلل
،حل هللأبع َهلل
ج
()1هللأخرج هللالب اهلليهللاهلل( )4935هللام وتهللاهلل(.)2955
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يحييهللا،هللالمعت ؟هللاماهلل يةهللذلكهللفيهللخوق ؟هللفحجاب هللالنبيهللهلل
بذ ر هللم ال هلليشاه ه هللدام ًا هللحعل  :هلل«أما هللمرهللت هللبعادي ِ
هللأهوكهلل
ِ
هللمحوً؟هلل
َم ْحوً؟هلل..هللأماهللم َ هلل
رهللتهللب هلليهتزهللخضر ًا؟هلل..هللثتهللمرهللتهللب(ْ )1
..هللفكذلكهلليحييهللا،هللالمعت هللاذلكهلل يت هللفيهللخوق » هللاهعهلل
مال اق هللقعل هللا ،هللتعال  :هلل﴿ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮﯯﯰ ﯱﯲ ﯳﯴ ﯵ ﭑ ﭒ

ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ ﭟﭠﭡ

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﴾هلل(الحج:هلل.)7-5هلل
هللماهللسر هللفي هللبعخهللاألديانهلل
جهلل
اهكذاهلل هللفوي هللفيهللاإل،و
األخرىهللمن استباهللهللاإليمانهللقيئاًهللخاهلل هللدائراهللالعقأهللاالفكر هلل
اأن هللي خذ هللبالت ويت هللالمطوم هللفي هللاألصعل هللاالفراك حت هلل
اإنهللساهللض هللالبرهانهللالالريحهللالتهلليرتض هللالعقأهللالالحيح.هلل
االمتفحصهلللعقائ هللاإل،و هللاأصعل هلل -هللبأهللافراس هلل-هلل
هللسينج هللهللؤي َهللة هللاله ى هللاالنعهلل هللالذي هللأادس هللا ،هللفيهلل
لن هللت طئ هلل
جنباتهللم ائأهللاإليمانهللالتيهللدساناهلللإليمانهللبها؛هللسو هللنحعهللالهلل
نج ههللسن هللدينهللمنهللأديانهللالعالمين هللفاإل،و هلل-هللم وًهلل-هلليق هلل
الالعهللاهللالعحي اهللالتيهللتعمتهللا،هللسزهللاجأهللبماهلليويمهللبجول هلل
اسممت هللاي  ،هلللعوقةهللصحيحةهللبينهللالعب هللاهللب .هلل
اب اية هللفإن هللاإلقراهلل هللبعجعد هللا ،هللاالت ويت هللبذلك هللأمرهلل
مر عز هللفي هللأسماق هللاإلن ان هللافطرت هللادليو هللإقراهلل هللاألمتهلل
البشريةهلل افةهللبعجعدهللهذاهللالر هللالذيهللالهلليجح هللاجعدههللإالهلل
()1هللأخرج هللأحم هللاهلل(.)15759
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قذهللاذ هللاألفكاهلل هلل هللاالشاذ هللال هللحكت هللل هللبأ هللحت هللالم اهللرهلل
جهلل
اإللحاديةهللالح ي ةهللباتتهللت منهللبعجعدهللا ،هلللكنهاهللتعطأهللسن هلل
صفاتهللالربعبية هللفهعهللسن هتهللإل هللق يتهللخومهللال ومهللات و هلل
سن .هللهلل
سرفت هللهللبك؟هللأجا هلل
َ هلل
افيهللالق يتهلللماهللقيأهللألسرابي:هللِهللب هللت هلل
َ
بعفعية هللذ ية :هللالبعرا هللت ل هللسو هللالبعير هللاالرار هللي ل هللسو هلل
الحمير هللا ثاهللهللاألق ا هللت لهللسو هللالم ير هللف مانهللذاتهللأبرا هلل
ابحاهللهللذاتهللأمعا هللأفوهللي لهللذلكهللسو هللالعويتهللالق ير.هلل
هللهللق هللي ت لهللبماهرهللسنهللبالنهللهللهلل
هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللحيثهللال خانهلليكعنهللمعق هللناهلل()1هلل
اإذاهلل انهللاجعدهللا،هللمعضعساً هلليشتركهللفي هللأهأهللاألديان هلل
فبحيةهللمزيةهلليتفردهللاإل،و ؟هلل
اإل،و هللهع هللال ين هللالعحي هللالذي هللنزهلله هللا ،هللسن هللالشريكهلل
االم يأهللاالنميرهللهلل﴿ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﴾هلل
(الشعهللى:هلل )11هللاهعهللا،هللالعاح هللاألح هللالالم هلل﴿ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﴾هلل(اإلخوص:هلل
 )4-3هللاأما هللمعتق هللاآلخرين هللفي هللفوت هللي أ هللمن هللصعهللا هللمنهلل
صعهللهللالشرك هلل ماهللقالهللا،هللتعال :هلل﴿ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﴾هلل(يع،ف:هلل )106هللفمنهتهللمنهللسب هللمع هللالحجرهلل
االشجر هللامنهتهللمنهللسب هللمع هللالبشرهللأاهللالموئكةهللأاهللالجنهلل هلل
( )1نفظ ِ
هللالطين هللمن هلل الن هللاألن ل
التوم انيهلل(.)290/5هلل

هللالرلين هللأحم هللبن هللمحم هللالمقريهلل
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لكن هلله الن هللجميع ًا هللال هلليموكعن هللمن هللا ،هللبرهان ًا هللسو هللصحةهلل
سباداتهت هللالتي هللاصطنععها هللمن هللبنات هللأهعائهت هللااحيهلل
قيالينهتهلل﴿ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﴾هلل(الحج:هلل )71هللفا،هللسزهللاجأهلللتهلل
يعا هللبشين هللمن هللم أ هللهذا هللالهران هللاق هللأهلل،أ هللجميع هللهلل،و هلل
بتعحي هللا،هللتعال هللاالبراناهللمنهللسباداهلل يره هلل ائن ًا هللماهلل انهللهذاهلل
الغيرهلل﴿ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﴾هللهلل(الزخر :هلل.)45هلل
لق هللهللفخهللاإل،و هلل -هللدانهلل،ائرهللاألديان هلل -هلل أهللمماهرهلل
الشرك هلل هللاحاهلل هللجميع هللصعهللها هللحت هللتوك هللالتي هللت ثرتهلل
فيهللهاهرهاهللبوبعرهللالتعحي هلل زستهللالزاسمين :هلل﴿ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﴾هلل(الزمر:هلل )3هللفا،هلل -هللبح نهلله الن هلل-هلل
هع هللالم تحم هلللوعبادا هلللكنهت هلليعب ان هللمع هللالعا،طة هللالتيهلل
تقربهتهللإلي  :هلل﴿ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ

ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐﰑ ﰒ

ﰓ ﰔﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﴾هلل(الرس :هلل.)34-33هلل
لق هللهللفخهللاإل،و هللبعخهللصعهللهللالشركهللالب يطةهللحمايةهلل
لجنا هللالتعحي هللالذي هللاصف هللالنبي هلل هللبحن هلل«حم هللا ،هللسو هلل
العبادهللأنهلليعب اههللاالهلليشر عاهللب هللقيئا»( )1هللفحت هللمعهللالمئنانهلل
()1هللأخرج هللالب اهلليهللاهلل( )6267هللام وتهللاهلل(.)30
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قون هللالم وت هللبتعحي هللا،؛ هللفإن هللاإل،و هللال هلليقبأ هللالعباهللاتهلل
المعهمةهللالتيهللت ثرهللفيهللجنا هللالتعحي هللفق هللقالهللهللجأهلللونبيهلل
الًهلل هللبأهلل
هللاا،هللس ْ هلل
هلل:هللماهللقانهللا،
هللاقئت هللفقالهلل:هلل«أجعوتني َ
()1
هللفكره هلل هللأن هللتجهللذ ر هللمشيئت هلل -هللاهعهلل
ِهلل
ما هللقان هللا ،هللاح ه»
العب هللالضعيف هلل -هللإل هللجننهللمشيئةهللا،هللالذيهللالهللتح هللمشيئت هلل
تباهللكهللاتعال .هلل
احراً ،هللة هلللجنا هللالتعحي هللنه هللالنبيهلل هللسنهللالالواهللفيهلل
المقابر؛هللحت هللالهلليمنهللهانهللأنهللالالواهللفيهاهللسباداهللألصحابها هلل
ازاد هللفي هللالنهي هللسن هللالالوا هللسن هللقبره هللالشريف هللفكان هلل-هلل
ا،كرات هللالمعت هللتعالج هلل -هلليكشف هللالغطان هللسن هللاجه هلل
ايقعل:هلل«لعنهللا،هللاليهعدهللات ذااهللقبعهللهللأنبيائهتهللم اج » هللقالهلل
يحذهللهللماهللصنععا.هلل
الرااي:هلل ِهلل
تقعلهللسائشة هللهللضيهللا،هللسنها هلل:هلل«لعالهللذلكهللألجبرزهللقبرههلل هلل
خشيهللأنهلليجت ذهللم ج ًهللا»(.)2هلل
هللتحموت هللاألديان هلل وها هللفوت هللأج هللفيها هللم أ هللهذاهلل
ج هلل
اق
هللسال ِهللم هلل
التعحي هلل ،هللتعال هللفالكأ هلليعمت هللمن هللقحن هللنبي هللأا ِهلل
حت هلليرفع هللمنهللمقا هللالعبعديةهلل هللفيوجهللب هللإل هللمقا هللاأللعهيةهلل
أا هللالربعبية هللاهما هللمن هللخالائص هللا ،هللالعاح  :هلل﴿ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ

ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
()1هللأخرج هللأحم هللاهلل(.)1842
()2هللأخرج هللالب اهلليهللاهلل( )4441هللام وتهللاهلل(.)531
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ﮯﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ هللﯘ
ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ

ﯮ ﯯ ﯰ ﴾هلل(التعبة:هلل )31-30هللاإذاهلل انهلل
هذا هللحال هللاألديان هللالتي هللت مي هللنف ها هللتعحي ية هلل اليهعديةهلل
االنالرانية هللفكيفهلليكعنهللالحالهللإذ ًا هللسن هللمنهللي منهللصراحةهلل
بتع د هللاآللهة هللابحن هلللوحن هللإله ًا هلل هللالورياا هللإله ًا هللالوبحاهللهلل
هللاآللهةهللالتيهللالهلليجحاليهللس دهاهللإالهلل
هلل
إلهاً هللاهكذاهلل،و وةهللمن
ا،هللتباهللكهللاتعال .هلل
اق هللتميزهللاإل،و هللسنهللاألديانهللاألخرىهللأيضاًهللفيهللتنزيه هلل
 ،هللتباهللك هللاتعال هللسن هلل أ هللما هلليشين هللمن هللاأل،مان هللاالالفاتهلل
ااألفعال هللذلك هللأن هللدين هللا ،هللااحي هللاالم منعن هللب هللالهلل
ي معن هللا ،هللإال هللبما هلل،م هللب هللنف هللمن هللأ،مان هللح ن هللاالهلل
يالفعن هللإال هللبما هللاصف هللب هللنف هللمن هللصفات هللالكمالهلل
ت هلللناهللالر ج هلل هللنف َهلل هللفقال:هلل﴿ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
االجول هللاق هللَهللن َهللع َ هلل
ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙ
ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ

ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷهلل﴾هلل(الحشر:هلل.)24-22هلل
الي هللمن هللالح ن هللفي هللقين هللما هللنقرأه هللفي هلل تن هلل يرهلل
الم ومينهللمنهللن بةهللالن هللاالن يانهللاالتعنهللاالفقرهللا يرهاهلل
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من هللصفات هللالضعف هللإل هللا ،هللسز هللاجأ هللاق هللنع هللالقر نهلل
سويهتهللم أهللهذا:هلل﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

ﭦ ﭧ ﴾ هلل( ل هللسمران :هلل )181هلل﴿ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﴾هلل
(التعبة:هلل.)64هلل
ج جهلل هللفيهلل تنهللاآلخرينهللماهللن تبشعهللن بت هللإل هللا،هلل
الق هللَهللن ِهلل
تعال هلل ماهللفيهللقعلهللالتعهللااهللالتيهللي منهللبهاهللاليهعدهللاالنالاهللىهلل
أن هللا ،هللأهللاد هللمعاقبة هللالمالريين هللالما هلل ان هللاإل،رائيويعنهلل
ي كنعن هللمعهت هللفق هللأمرهت هللبتوطيظ هللستبات هللبيعتهت هللبال هلل
ليميزها هللسن هللبيعت هللالمالريين :هلل«ايكعن هلللكت هللال هللسومةهلل
سو هللالبيعتهللالتيهللأنتتهللفيها هللفحهللىهللال هللاأسبرهللسنكت هللفوهلل
يكعن هللسويكت هللضربة هلللوهوك هللحين هللأضر هللأهللض هللمالر»هلل
(ال را هلل/12هلل11هلل-هلل.)13هلل
ا ذلك هللنج ج هللفيها هللأن هللالر هللخا هللمن هللسز هللأهأ هللبابأهلل
سو هللصنعهللبر هلل«هللأ ،هللبال مان»هللفيذ رهلل،فرهللالتكعينهللأنهللا،هلل
قال :هلل«هعذا هللقعن هللااح هللال ان هللااح هلللجميعهت هللاهذاهلل
ابت اؤهتهللبالعمأ هللااآلن هللالهلليمتنعهللسويهتهلل أهللماهللينعانهللأنهلل
يعموعه .هللهوت هللننزل هللانبوبأ هللهناك هللل انهت هللحت هللال هللي معهلل
بعضهت هللل ان هللبعخ» هلل(التكعين هلل /11هلل 5هلل -هلل )7هللفتعقف هللبنانهلل
البر هللب بنهللس هللفهتهللالنارهللسو هلللغاتهللبعضهتهللالبعخ.هلل
اهكذاهلل-هللأخيهللالقاهللئهللالكريتهلل-هللتميزهللاإل،و هللبتعميم هلل
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،هللتعال هللااصف هللبماهللهعهللأهأهللل هللاهعهللماهللدسانيهللألنهللأ عنهلل
م ومًهللا هللفوو هللالحم هلل ير ًاهلل ماهللأنعتهلل ير ًا.هلل
اثمةهللم حلةهللمهمةهللأخرىهلللتهللأج هاهللفيهللدينهللمنهللاألديانهلل
،عىهللاإل،و هللاهيهللتعميتهللأنبيانهللا ،هللفالعقأهللال ويتهللي هللكهلل
ِ
هللالمر،أ هلل هللاأن هللا ،هللحين هلليالطفيهلل
أن هللالر،عل هللسو هللق هلل
بعخ هللالبشر هلللحمأ هللهلل،الت ؛ هللفإنما هللي تاهلل هللال ج وص هللمنهت هلل
األتقيان هللاألنقيان هللالكمأهلل﴿ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﴾هلل(الحج:هلل.)75هلل
لكن هللاألديان هللجميع ًا هللتزدهللي هللمنالن هللالنبعا هللفتتقا،تهلل
األديان هللالعضعية هللااألمت هللالكافرا هللجميعاً هللإنكاهلل هللالنبعاهلل
اتكذين هللاألنبيان؛ هللبأ هللاقتوهت هللاإيذانهت :هلل﴿ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺ ﯻﯼ

ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄهلل﴾هلل(القمر:هلل.)25-23هلل
اق هللتم ك هللالجاح ان هللفي هلل فرهت هللبحجة هللأن هللاألنبيانهلل
بشرهلل ائرهللالنار هللاأنهللهلل،أهللا،هللينبغيهللأنهلليكعنعاهللمنهللجن هلل
الموئكةهلل﴿هللﯠ ﯡﯢ ﯣﯤﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩﯪ ﯫ
ﯬﯭﯮﯯ ﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ

ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﴾هلل
(اإل،ران:هلل.)95-94هلل
اأما هللالنالرانية هللااليهعدية هللفق هلل من هللأتباسهما هللبمب أهلل
النبعا هللااسترفعاهللبنبعاهلل يرهللمنهللاألنبيان هلللكنهتهللن بعاهللإليهتهلل
منهللالقبائحهللاالرذائأهللماهللالهلليالنع هللدهمانهللالنار؛هللفضوً هللسنهلل
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أقرافهتهللاسيعنهتهلل هللفضوًهللسنهللهلل،أهللا،هللاحموةهللهلل،الت هللبأهلل
اأقعل :هللن بت هلل تن هللاليهعد هللاالنالاهللى هللفي هللبعخ هللاألحيانهلل
إل هللأنبيانهللا،هللماهلليتنزههللسن هللأهللاذلهللالنارهللا،فهاؤهت هللإالهللفهأهلل
نكاا هللالمحاهلل هللالذي هللتن ب هللتعهللااهلل
فهان هللاليع َهلل هلل َهلل
جهلل
يقتر هللال
اليهعد هللاالنالاهللى هللإل هللنبي هللالفضيوة هللاالطهر هلللع هللسوي هلل
ال و ؟هلل
الئن هللحاهلل هللال امع هللفي هلل،ر هللالعحشية هللالتي هللت ري هللفيهلل
جعانح هللهتور هللالنازي هللاهع هلليحمر هللبحرق هللأس ائ هللفي هللاألفران هلل
فإن هلللنهلليفهتهلل يفهلليالحهللأنهللين نهللم أهللهذاهللالفعأهللالشنيعهلل
مشفعس ًا هللبالتقطيع هللبالمناقير هللإل هللنبي هلل ريت هللبع هللا ،هللبال يرهلل
االرحمة هللفالتعهللاا هللتن ب هللإل هللدااد هللسوي هللال و هللاحاقاه هلل
يقعلهلل،فرهللصمعئيأهللال اني :هللإنهللداادهللسوي هللال و هلل زاهللببنيهلل
إ،رائيأ هللبعخ هللم ن هللفو طين هللثت :هلل«أخر هللالشعن هللالذيهلل
فيها هلل هللااضعهت هللتحت هللمناقير هللانعاهلل هللح ي هللاف ارهلل
ِ
أحرقهتهللفيهللأفرانهللالوبِن] هلل
هتهللفيهللأتعنهللاآلجرهلل[
جهلل
ح ي هللاأمر
اهكذا هللصنع هللبجميع هللم ن هللسمعن هللثت هللهللجع هللدااد هللاجميعهلل
الشعنهللإل هللأاهللقويت» هلل(صمعئيأهلل()2هلل )31/12هللفهأهلليفعأهلل
هللموئ هللإجراماً هللااحشية؟ هللحاقا هلللر،أ هللا ،هللأنهلل
هذا هللإال هللقون جهلل
يكعنعاهلل ذلك.هلل
إنهللداادهللسوي هللال و هللهعهللالنبيهللالذيهللم ح هللا،هللبقعل :هلل
﴿ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
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ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﴾هلل(ص:هلل.)20-17هلل
امن هللقبأ هللأثن هللالقر ن هللسو هللجميع هللأنبيان هللا ،هللااصفهتهلل
بما هلليويم هللبر،أ هللا ،هللاالمبوغين هللسن هللمن هللفعأ هللالح نهلل
االجميأ :هلل﴿ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ
ﮡﮢ ﮣﮤﮥ ﮦﮧﮨﮩﮪﮫ ﮬﮭ
ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ

ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ هلل﴾هلل(األنعا :هلل
.)90-84هلل
اأيضاً هلل منتهللباإل،و هللديناً هلل هللألن هللال ينهللالذيهلليتعان هلل
في هللأصعل هللافراس هللمع هللفطرا هللا،هللالتي هللفطر هللاإلن ان هللسويها:هلل
﴿ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

ﯬ ﯭ ﴾هلل(الرا :هلل.)30هلل
اصعهلل هللتعائم هللمع هللالفطرا هللال هللتكاد جهللهللتحال هلللك رتهاهلل
اتنعسها هللمنها هللأن هللال ين هللالذي هلليجمع هللألتباس هللبين هللال نياهلل
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ااآلخرا هللاال هللي يرهت هللبينهما هلل هللفق هللضمن هللالر هللتعال هلل
لوم منين هلل،عادا هللال نيا هللااآلخرا؛ هللهلل ت هللما هللق هللي ترمها هللمنهلل
نقصهللفيهللالمالهللأاهللالعل هللأاهللالالحةهللأاهلل يرههللمنهللمتاكهللال نياهلل
الذي هلليالرف هللا ،هللسن هللالم من هللابتون هللااختباهلل ًا هلل﴿ ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ

ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﴾هلل(النحأ:هلل.)97هللهلل
اأما هللاألديان هللاألخرى هللف يرت هللأتباسها هللبين هللال نياهلل
ااآلخرا هللا حنهماهللس اانهللالهلليجتمعانهلل هللفالعه هللالج ي هلل-هلل
الذي هللي من هللب هللالنالاهللى هلل -هلليزست هللأن هللالم يح هللقال هللألح هلل
أتباس  :هلل« هللالحمهلل هللأقعلهلللكتهلل:هللإنهللمراهللهللجمأهللمن هللثقنهللإبراهلل
أي ر هللمن هللدخعل هلل ني هللإل هللموكعت هللا »،هلل(متهلل هلل 24/19هلل-هلل
 )25هللفبح ن هللهذا هللالنص هللالنالراني هلللن هلليالأ هللالنار هللإل هلل
الموكعت هلل -هللأي هللالجنة هلل -هللإال هللبالت وص هللمن هللأمعالهت هلل
االتحعلهللمنهللحالهللالغن هللإل هللالفقرهللاالععز.هللهلل
افي هللنص هلل خر هلليضيف هللاإلنجيأ هلل،بب ًا هلل خر هللل خعلهلل
الموكعت :هلل«يعج هللخاليان هللخالعا هللأنف هت هللألجأ هللموكعتهلل
ال مااات هللمن هللا،تطاك هللأن هلليقبأ هللفويقبأ» هلل(متهلل هلل )12/19هلل
فكيفهللي تقيتهللاإليمانهللب ينهلليحاهلل هللالنعازكهللاإلن انيةهللالتيهلل
جبوناهللا،هللسويها هللايجعأهللذلكهلللريقاًهللاحي اًهللل خعلهللالجنة؟هلل
أين هللهذا هللمن هللقمعل هللاإل،و هلللو نيا هللااآلخرا هللمعاً هلل ماهلل
فيهللقعلهللا،هللتعال :هلل﴿ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ
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ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﴾ هلل(القالص :هلل )77هلل
فاآلية هللتجمع هلللوم ومين هللخيري هللال نيا هللااآلخرا هللاق هللسوهللمناهلل
هللبناهللأنهللن حل هللهذينهللال يرينهللجميعاً:هلل﴿ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
جهلل
ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ ﯨﯩ

ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯﯰ ﴾هلل(البقرا:هلل.)202-201هلل
ا ما هللاس هللا ،هللالم منين هللح نة هللال نيا هللفق هللاس هتهلل
ح نةهللاآلخراهلل هللاهيهللأسمتهللاأ ر :هلل﴿ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ

ﰃ ﴾هلل(النحأ:هلل )41هللاق هلل تاهاهللمنهللقبأهللأباناهللإبراهيتهللسوي هلل
ال و  :هلل﴿ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﴾هلل
(النحأ :هلل )122هللفالم وت هللي تطيع هللالجمع هللبين هللح نة هللال نياهلل
ااآلخرا هللبأهلل ماهللقالهللاإلما هللابنهللتيميةهللهللحم هللا:،هلل«إنهلل،هللفيهلل
ال نياهللجنةهللمنهلللتهللي خوهاهلللتهللي خأهللجنةهللاآلخدددرا»(.)1هلل
امن هللمعائمة هللاإل،و هلللوفطرا؛ هللمعازنت هللبين هللحاجاتهلل
هللمر هللباً هللمن هلل ويهما هلل
الراا هللاالج هللفق هللخوم هللا ،هللاإلن ان جهلل
االهلل،عاداهلللإلن انهللبشقانهللااح هللمنهما هلل -هللخوفاً هلللماهللزسمت هلل
األديان هللالشرقية هلل هللاتابعتها هللفي هللالنالرانية هلل– هللحيث هللجرىهلل
التفريطهللبحمهللالج هللبزستهللأنهللالرااهللالهللتت ام هللاالهللتترق هلل
إالهللبتعذينهللالج هللاحرمان هللمنهللموذههللاحاجات هللامنهللذلكهلل
أنهتهللزسمعاهللأنهلل«اهتما هللالج هللهعهللس اااهلل»،هلل(هللاميةهلل )7/8هلل
()1هللم اهلل هللال الكين هللابنهللالقيتهلل(.)454/1

- 337 -

اسوي هللفاأل أ هللاالشر هللاالنع هللاالزاا هلل ...هللا يرها هللمنهلل
حاجاتهللاإلن انهللالفطرية هللإنماهلليماهلل،هاهللاإلن انهللاهعهللخاهلل هلل
سنهللال ين هللاق هللأ ضنهللا،هللتعال هللاساداه هللفهأهلليعقأهللهذا؟.هلل
افي هللالعه هللالج ي هللنالعص هللتكرر هللهذا هللالشقاقهلل
المالطنع هللبين هللالراا هللاالج هللامن هللقعل هللبعل  :هلل«الج هلل
يشتهي هللض هللالراا هللاالراا هللض هللالج هللاهذان هلليقاا هلل
أح هما هللاآلخر هللحت هللتفعوعن هللما هللال هللتري ان» هلل( وليةهلل
هلليشعههلل
ِهلل
 )17/5هللاهذا هللالالراك هللالمعهع هللبين هللالراا هللاالج
الحياا هللاإلن انية هللالتي هللال هللت ع هللإال هللبالتكامأ هللبين هللهلل باتهلل
الرااهللاحاجاتهللالج .هللهلل
افيهللمقابأهللهذاهللاإلجحا هللبحمهللالراا؛هللنج هللاإل،و هلل
يعازنهللبينهللمتطوباتهللالرااهللاالج هللفوهللي محهلللعاح هللمنهاهلل
أن هلليطغ هللسو هللاآلخر هللالذلك هللقال هلل هللمعجهاً هللس مان هللبنهلل
ممععن هلللما هللهلل ِ ن هللفي هللتعذين هللج ه هللبهجر هللالنع هللاالن انهلل
بتهللسنهلل،نتي؟..هللفإنيهلل
اال اا هللسو هللالاليا :هلل«ياهللس مان هللأهلل َ
أنا هللاأصوي هللاأصع هللاأفطر هللاأنكح هللالن ان هللفاتم هللا ،هللياهلل
س مان هللفإن هللألهوك هللسويك هللحقاً هللاإن هلللضيفك هللسويك هللحقاً هلل
هللاصأهللاَهللنت»(.)1هلل
ِهلل
هللاأفطر
ِهلل
هللفالت
اإنهلللنف كهللسويكهللحقاًهلل ج هلل
الماهللجانهللثوثةهللمنهللالالحابةهللإل هللبيعتهللأزاا هللالنبيهللهلل
ي حلعنهللسنهللسبادت هلل هللقالهللأح هت:هللأماهللأناهللفإنيهللأصويهللالويأهلل
أب ًهللا هللاقالهلل خر:هللأناهللأصع هللال هر هللاالهللأفطر هللاقال هللال الث:هلل
 1هللأخرج هللأبعهللداادهللاهلل(.)1369
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أناهللأستزلهللالن انهللفوهللأتزا هللأب اً هللفجانهللهلل،علهللا،هلل هللإليهتهلل
اقال:هلل«أماهللاا،هللإنيهللألخشا تهلل،هللاأتقا تهللل هلللكنيهللأصع هلل
اأفطر هللاأصوي هللاأهللق هللاأتزا هللالن ان هللفمن هللهلل ن هللسنهلل
،نتي هللفوي هللمني»( ،)1فاإل،و هللال هلليقبأ هللهذه هللالق مةهلل
البغيضةهللبينهللالرااهللاالج هللأاهللبينهللال نياهللااآلخرا.هللهلل
امن هللمعائمة هللاإل،و هلللوفطرا هللأن هللجان هللبشريعة هللسميمةهلل
تالوح هللمعها هللالحياا هللات تقيت هلل ..هللقريعة هللتحفظ هللالضراهللياتهلل
ال م هللالتي هللت اهلل هللحعلها هللمالالح هللالنار هللال نيعيةهلل
ااألخراية هللاهي :هللال ين هللاالنف هللاالعقأ هللاالن أ هللاالمال هلل
هللاأ،ا،ها هللسو هلل
ا ما هللقال هللابن هللالقيت :هلل«فإن هللالشريعة هللمبناها
ج
الحكت هللامالالح هللالعباد هللفي هللالمعال هللاالمعاد هللاهي هللس لهلل
وها هللاهللحمة هلل وها هللامالالح هلل وها هللاحكمة هلل وها هللفكأهلل
هللالجعهلل هللاسن هللالرحمة هللإل هلل
م حلة هللخرجت هللسن هللالع ل هللإل
َ
ض ها هللاسن هللالمالوحة هللإل هللالمف ا هللاسن هللالحكمة هللإل هلل
العبث هللفوي ت هللمن هللالشريعة هللاإن هللأدخوت هللفيها هللبالتحايأ هلل
هللاهللحمت هللبينهللخوق هللاه جو هللفيهلل
فالشريعةهللس لهللا،هللبينهللسباده
ج
هللاحكمت هللال الة هللسوي هللاسو هللص ق هللهلل،عل هلل ..هللاهيهلل
أهللض
ج
العالم جة هلللونار هللاقعا ج هللالعالت هللابها هلليم ك هللا ،هللال ماااتهلل
ااألهللض هللأن هللتزاال هللفإذا هللأهللاد هللا ،هلل،بحان هللاتعال هللخرا هلل
ال نياهللالي هللالعالت هلل َهللفعهللإلي هللماهللبقيهللمنهللهلل،عمها هللفالشريعةهلل
التيهللبعثهللا،هللبهاهللهلل،عل هللهيهللسمعدهللالعالت هللاقطنهللالفوا هلل
 1أخرج هللالب اهلليهللاهلل(.)5063هلل
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اال عاداهللفيهللال نياهللااآلخراهلل»(.)1هلل
اتمهر هللهللاسة هللهذه هللالشريعة هللاصوحها هلللكأ هللزمانهلل
امكان هللبما هللأمر هللا ،هللفيها هللمن هللإباحة هللالطيبات هللالنافعاتهلل
اتحريتهللال بائثهللالمضرات هللفالنبيهلل هللجهللبعثهللبماهللاصف هللب هلل
هللب :هلل﴿ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﴾هلل(األسرا :هلل )157هلل﴿ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾ ﴾هلل(األسرا :هلل.)32هللهلل
اق هللحر هللا ،هللتعال هلل،يئ هللاألخوق هللاالفعال؛ هلل الشركهلل
االموت هللاالبغي هللاالب أ هللاالفجعهلل هللاالفعاحش هللاالعقعقهلل
االقتأهللبغيرهللحم:هلل﴿ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ
ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ هللﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﴾هلل(األنعا :هلل.)152-151هلل
افيهلل يةهللأخرىهلليقعلهللا:،هلل﴿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
 1إسو هللالمعقعينهللسنهللهلل هللالعالمين هللابنهللقيتهللالجعزيةهلل(.)3/3هلل
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ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﴾هلل(األسرا :هلل.)33هلل
افي هللمقابأ هللهذه هللالمحرمات هللمن هللالفعاحش هللاال بائث؛هلل
فإن هللا ،هللأحأ هلللنا هلل أ هللالطيبات هللالتي هللخوقها هللا ،هلللنا هللاخوقناهلل
لها هللادسانا هللإل هللمكاهلل هللاألخوق هللاال ول هلل الال قهلل
االع لهللااألمانةهللاالحيانهللاالعفا  :هلل﴿ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ

ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ

ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﴾ هلل(النحأ:هلل
.)90-89هلل
ماهللتمتازهللقريعةهللاإل،و هللاإللهيةهللبجمعهاهللبينهللالم اليةهلل
االعاقعية هللفوتهللتجنحهللفيهللقرائعهاهللإل هللالعالتهللالم اليهللالذيهلل
ال هلليتحقم هللإال هللفي هللسقعل هللالحالمين هلل جمهعهللية هللأفولعنهلل
الفاضوةهللالتيهلللتهللتجاازهللسقو هللاقوم .هلل
اقريعة هللاإل،و هللحين هللهللفضت هللالم ال هللالجامح هللفيهلل
األاها هلللتهللتتالالحهللأاهللتعتر هللبالعاقعهللالبائ هللالجاثتهللسو هلل
المجتمع هلل هللبأ هللسموت هللسو هللتالحيح هللهذا هللالعاقع هللبالعهللاهلل
م الية هللااقعية هللالع هللقئنا هللأن هللنم أ هلللذلك هللفإنا هللنقاهللن هللبين هللماهلل
ذ ر هللفي هللاإلنجيأ هللاالقر ن هللمن هللقرسة هللالتعامأ هللمع هللالمالتهلل
االبا ي هللإذهلليح ثناهللإنجيأهلللعقاهللسو هللل انهللالم يح هللفيقعل:هلل
« من هللضربك هللسو هللخ ك هللاأليمن هللفاسرض هللل هللاآلخر هللامنهلل
أخذ هللهللدانك هللفو هللتمنع هللثعبك هلل ...هللامن هللأخذ هللالذي هلللك هللفوهلل
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تطالب هللب » هلل(لعقا هلل 28/6هلل -هلل 29هلل) هللفالنص هللاإلنجيوي هلليحكيهلل
م الية هللتغري هللالمعت ي هللبمزي هللمن هللالع اان هللالع هللق ِهللهلل هلللكأهلل
هللالبا ،هلل
هللاأثار هللبيت
هللاجه هلللوضاهللبين
َهلل
خيِر هللأن َهللهلليعرض
َ
َ
ت هللاألهللض هللا ت هللمرتع ًا هلللوعاب ينهلل
لو اهللقين هلللف ِ هلل
االمالمين هللاص ق هللمن هللقال :هلل« هللمن ِ
هللأمن هللالعقعبة هللأ،انهلل
َ
األد ».هلل
لكنهللفيهللمقابأهللهذا هلللتهللتجعأهللقريع جهللة هللاإل،و هللاالنتقا َهللهلل
ال بيأهللالعحي هلللردهللالموت هللاإحقاقهللالع ل هللبأ هللقرست هللمنهلل
العقعبة هللاالقالاص هللما هلليردك هللالجاني هللايمنع هللمن هللالتمادي هلل
اهلل بت هللأيض ًا هللفي هللالعفع هللاالم امحة هللاالالفح هللقال هللتعال :هلل
﴿ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ ﯨ

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ

ﯶ ﯷ ﯸ هللﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﴾هلل
(الشعهللى:هلل.)43-40هلل
رت ؛ هللفإنما هللهع هلللر هللمما هللجعوني هللأاقن هللبححقيةهلل
اما هلل،ط ج
اإل،و هللسو هلل،ائرهللاألديانهللالتيهللالهلليقبوهاهللا،هلل﴿ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ﴾ هلل( لهلل
سمران:هلل )85هللاأن هللدينهللا،هللالذيهللاهللتضاه:هلل﴿ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ﴾هلل(المائ ا:هلل.)3هلل
هللأ،ومتهلل،هللهلل هللالعالمين هللفوو هللالحم هلل
ج هلل
ألجأهللهذاهللا يره
هللمَهللنِهللن .هلل
سو هللتراد ِهللهللنعم هللاتتابع ِهلل
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خامتة وأبرز النتائج
 هللاإل،و هللدين هللا ،هللاخاتمة هللهلل،االت هللالذي هللاهللتضاه هللا،هلل
لوبشرية هللدين ًا هللاب هللتمت هللالنعمة هللا موت هللالشريعة هللاضمنهلل
ا ،هلللوم منين هللب هلل،عادا هللال نيا هللاالفوا هللفي هللاآلخرا هلل﴿ ﭻ
ﭼﭽﭾﭿ ﮀﮁﮂﮃﮄ

ﮅ﴾ (المائ ا:هلل.)3
اإل،ددو هللاح د ههلله دعهللالددذيهلليجي دنهللسددنهللأ،ددئوةهللاإلن ددانهلل
ايزيحهللحيرت هللفديهللفهدتهللالحقدائمهللالكبدرىهلللوكدعن هللاهدعهللالدذيهلل
ي ددعائتهللفددديهللمعتق اتد د هللاقدددرائع هللب ددينهللت ددعأ هللالعقد دأهللالال ددحيحهلل
االرااهللال امية هللفيق هللبرهاند هللادليود هللبمداهللتقدع هللبد هللحجدةهللا،هلل
سود هللجميدعهللخوقد ؛هللهلل دتهللتبدداينهللثقافدداتهتهللالرائدمهللتفكيددرهت هلل
يقددعلهللالبراف ددعهللهللإدااهللدهللمعنتيد :هلل«اإل،ددو هللفديهللجددعهرههللديدنهلل
سقوي هللبحا،عهللمعدانيهللهدذههللالكومدةهللمدنهللالدعجهتينهللاالقدتقاقيةهلل
االتاهللي يددة.هللفددإنهللتعري دفهللاأل،ددوع هللالعقوددي Rotionalism
بحن د هلللريق دةهللتقدديتهللالعقائ د هللال يني دةهللسودد هللأ ،د هللم دنهللالمبددادئهلل
الم تم اهللمنهللالعقأهللاالمنطم هللينطبمهللسويهاهللتما هللاالنطبداق..هلل
امد دنهللالع ددديرهللأنهللنجددد هللفد ديهلل يد درهللاإل ،ددو هللمد داهلليف ددعقهللتود دكهلل
()1
المزايا»
 هللاإل،و هللفقطهللهدعهللمدنهلليجمدعهللألتباسد هللبدينهللخيدريهللالد نياهلل
ااآلخ دددرا هللاه د دعهللفق د دطهللم د دنهللي دددعازنهللبد ددينهللحاجد دداتهللال دددرااهلل
( )1هللال سعا هللإل هللاإل،و هللتعمار هللأهللنعل هلل هللص هلل( )455هللنقوً هللسن هلل
propaganda chrétienne et ses adversaries musulmansهلل هلل.
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La

امتطوب دداتهللالج ددد هللاهد دعهللفقد دطهللمد دنهلليجيد دنهللسد دنهللاأل،دددئوةهلل
الفطريةهللالتيهللت توجهللبينهللجعانحنا.
 هللاألديانهللالهللتد خأهللإلد هللالقودع هللبقدعاهللال ديفهللاالح يد هلل
اتاهللي ناهللاإل،وميهللالناصعهلللتهللي جأهللفيهللااح هللمدنهللأ،دفاهللههلل
إجباهللهللأح هللسود هللالد خعلهللفديهللاإل،دو هللامداهللمدنهللساقدأهلليقبدأهلل
دسعىهللانتشاهللهللاإل،و هللبح هللال يفهللالتيهلليكدذبهاهللالتداهلليظهللفديهلل
الق يتهللاالحد يث هللاب اصدةهللفديهللسالدرناهللالدذيهلليشده هللت دابمهلل
النددارهللإلد هللاإل،ددو هللهلل دتهللضددعفهللالم ددومينهللاسجددزهتهللسدنهلل
حمايةهللالم ومينهللالج د ؛هللفضوًهللسنهللإجباهللهتهللسو هللالد خعلهلل
فيهللاإل،و .
 هللاإلحالدداناتهللالعالميدةهللفديهللم تودفهللبود انهللالعددالتهللت د هلل
أنهللاإل،دددو هللأ،د ددركهللاألديدددانهللانتشد دداهللاًهللفد ديهللالعد ددالت هللاالند ددارهلل
ي خوعنهللإلي هللأفعاجاً هللهلل تهللالت وفهللالتقنيهللالمريعهلللوم ومينهلل
فديهلل يدرهللمدنهللبقدداكهللالعددالت هللاالم ددومعنهللمد سعانهللاليددع هللإلد هلل
األخذهللبزما هللالتقنيةهللالح ي ة هللات يرهاهللفيهللبدوغهللالد ينهللإلد هلل
العالتهللالكبيرهللالذيهلليغونهللسو هلل،كان هلل«األميدةهللال ينيدة»هلللعد هلل
،ماسهتهللباإل،و هللجموةهللاتفاليوً.
 هللانتشدداهللهللاإل،ددو هللا،د ددههللفديهللاألهللضهللقد هللهللا،هللالغالددن هلل
الهلليتددحثرهللبضددعفهللالم ددومينهللاالهللتقالدديرهتهللف ديهللال د سعاهللإل د هلل
ديددنهت هلل م داهللالهلليق د هللهلل ي د هللالكددافرينهللامكددرهتهللالويد َدأهللاالنهدداهللهلل
سودددد هللإيقد ددا هللأمعاجدد د هلل﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠهللﭡ ﭢ
ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ
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ﭭ ﭮ ﴾هلل(التعبة:هلل.)33-32هلل
 هللماهلليتعرضهللل هللاإل،و هللاليع هللمنهللا،دته ا هلللنبيد هللا تابد هلل
اأصعل هللافراس هللسبرهللاله تيرياهللالتيهللتجتااهللاإلسدو هللالمعجد هلل
الددذيهلليكددررهلل«اإل،ددومعفعبيا»هللهددعهللمحددااالتهللفدديهللالعقددتهلل
الضد ددائعهللإلقام د دةهللال د د ادهللبد ددينهللاإل،د ددو هللاالمد ددامئينهللإليدد د هلل
االشددم هللالهللتحج دنهللبالغربددال هللاالعاج دنهللسو د هللالم ددومينهلل
تالحيحهللالالعهللاهللالنمطيةهللسنهللدينهتهللاالذ هللسن هللاالبع هللسدنهلل
المعاقفهللالطائشدةهللاالتالدرفاتهللالمتشدنجةهللالتديهللتجعونداهللممدنهلل
قالهللفيهتهللﷺ:هلل«ياهللأيهاهللالنار هللإنهللمنكتهللمنفرين»( )1هللاهد النهلل

يددحمرهتهللالنب ديهللﷺ:هللبإهللاح دةهللاآلخددرينهللم دنهللإف ددادهت:هلل«تكددفهلل
قركهللسنهللالنار؛هللفإنهاهللص قةهللمنكهللسو هللنف ك»(.)2هلل
 هللالم وتهللالج يد هلل البد ًاهللمداهلليتعدرضهلللوضدطهادهللمدنهللأهود هلل
امجتمعد هللاالعاجدنهللسود هللالهيئدداتهللاإل،ددوميةهللهللسايتد هللماليد ًاهلل
ااجتماسيداًهللاصددعنهللحقعقد هللاالمحافمدةهللسويد هلل«الم ددوتهللأخددعهلل
الم وت هللالهلليموم هللاالهللي ذل هللاالهلليحقره»(.)3
 هللالهجمةهللال افراهللالتيهلليتعرضهلللهاهللاإل،و هللمحنة هلللكنهداهلل
الهللت ودددعهللمد دنهللمنح ددة هللفقددد هللت ددانلهللالك ي ددرانهللسد دنهلل،د درهلله ددذههلل
الهجمة هللفقادهتهللالت اؤلهللإل هللهللحا هللاإل،و هللالعميت.
 هللالم ومعنهللالجد دهلليفد انهللإلد هللاإل،دو هللمدنهلل دأهللصدقع هلل
()1هللأخرج هللالب اهلليهللاهلل( )702هللام وتهللاهلل(.)466
()2هللأخرج هللم وتهللاهلل(.)84
()3هللأخرج هللم وتهللاهلل(.)2564
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يجمعهتهللجميعاًهللج هتهللفديهللالبحدثهللسدنهللالحقيقدة هللاتشدعفهتهلل
إليها هللاهللحمةهللا،هللالذيهلله اهتهللإل هللالحمهللالذيهللاختوفهللسويد هلل
النددارهلل هللثددتهللأسددانهتهللسوددد هللات دداذهللقددراهللهتهللالشددجاكهللباستندداقهلل
اإل،د د د د د ددو هلل﴿ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﴾
( لهللسمرن).
 هللالم ددومعنهللالجد دهلللدتهلليكعنددعاهللفديهلليددع هللمداهللضدديعف ًاهللسود هلل
المجتم دعهللالم ددوت هللب دأهلل ددانعاهللأهللبددا هللالبيددتهللاحرا ،د هللفقدد هلل
جددردااهللمعدداهللفهتهللاخبددراتهتهللالق يم دةهلللو د سعاهللإلدد هللاإل،ددو هلل
بحما،ة َهللمنهللسر هللالجاهويةهللثدتهللذاقهللحدوااهللاإل،دو هللفدحبوعاهلل
ب ددونهللح ددناً هللا ددانهللم ددنهتهللالد د سااهللالمب ددرزانهللالدددذينهللاهتد د ىهلل
األلع هللسو هللأي يهت.هلل
 هللال د سعاهللإل د هللاإل،ددو هلله ديهللااج دنهللالجميددع هلل دأهللبق د هللهلل
لاقتدد هللاقدد هلل انددتهللحما،ددةهللسددعا هللالم ددومينهلللدد ينهتهلل،ددبب ًاهلل
هللئي د داًهللفد ديهللانتش دداهللهللاإل ،ددو هلل مد داهللنقد دأهللتعم ددارهللأهللنعلددد :هلل«هلل
،اهللتهللالد سعاهللاإل،دوميةهلل جقد جهللماًهللفديهللحما،دةهللبالغدة هللفقد هلل دانهلل
دأهللم ددوتهلل،دداذ هللأم ديهللداسي دةهللإل د هللدين د هللاسجددزتهللالقبائ دأهلل
الفقيراهللالجاهوةهللاألميةهللمنهللالعثنيينهللأاهللأقدباههللالدعثنيينهللسدنهللأنهلل
تقاا هلله النهللال ساا...هلليتحعلدعنهللإلد هللاإل،دو هلل هللثدتهلليعدعدانهلل
هللحم داًهلليجوبدعنهللمعهدتهللأفكداهللاهللًهللإ،دوميةهلليكدعنهلللهداهلل
إل هللقراهت ج
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أثرهاهللفيهللبيعتهت»(.)1
اا،هللن ددحلهللأنهللي ددتعموناهللف ديهللال د سعاهللإل د هللدين د هللاأنهلليرزقن داهلل
َ
القبدددعلهللااألجد درهللاخ ددالصهللالعم ددأ هللاصدددو هللا،هللسود د هللنبيند داهلل
محم هللاسو هلل ل هللاصحب هللا،وت.هلل
هلل
هلل
* * *

()1هللال سعاهللإل هللاإل،و هللتعمارهللأهللنعل هللهللصهلل(.)281
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أهم املصادر واملراجع













القر نهللالكريتهلل
تنهللال نةهللالنبعيةهلل
الكتا هللالمق رهلل(ن ةهللالفان يك)
أحمددد هللفدداهللرهللالشددد ياق هللمحمدد هللالهدداديهللالمطددعي هللداهللهلل
الغر هللاإل،ومي هللبيرات هلل. 1989
اإل،و هلل ب يأ هللال تعهللهللمرادهللهعفمان هللمكتبةهللالعبيكان هلل
 2هلل1418هد. 1997/
هللأسو هللالنبعا هللأبع هللالح ن هللسوي هللبن هللمحم هللالمااهللدي هلل
داهللهللالكتا هللالعربي هللبيرات هللالطبعةهللاألال هلل هلل. 1987
هللإمتاك هللاأل،ماك هللبما هلللونبي هللمن هللاألحعال هللااألمعالهلل
االحف ا هللاالمتاك هلل هللتقي هللال ين هللأحم هللالمقريزي هلل  1هلل
داهللهللالكتنهللالعومية هللبيرات هلل1420هد. 1999/
هللإنيهلل منتهللبربكتهللفا،مععن هللإميويهللبراموت هلل  2هللداهللهلل
الفكر هللدمشم هلل1399هد. 1979/
هللأاهللاب د داهللااإل،د ددو هللد.هللسب ددد الحويتهللمحمد ددعد هلل  4هللداهللهلل
المعاهلل .
هللتاهلليظهللسمدر هللابدنهللالجدعزي هللتحقيدم:هللسوديهللمحمد هللسمدر هلل
داهللهللالبيانهللالعربي.هلل
هللتكموةهللمعجدتهللالمد لفين هللمحمد هللخيدرهللبدنهللهللمضدانهلل هللداهللهلل
ابنهللحز هلللوطباسةهللاالنشرهللاالتعزيع هللبيرات هلللبنان.هلل
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هللالحض د دداهللاهللاإل ،د ددوميةهللب د ددينهللأص د ددالةهللالماضد د ديهللا م د ددالهلل
الم تقبأ هللجمعهللاإس اد:هللسويهللبنهللنايفهللالشحعد هلل تا هلل
إلكتراني.هلل
هللحضددداهللاهللالعدددر هلل هلل ع،دددتا هلللعبدددعن هللترجمدددة:هللسدددادلهلل
زسيتر هللمطبعةهللسي هللالبابيهللالحوبي.هلل
هللحعاهللهللمعهللاأل،تاذهللهللجانهللجداهللادي هللسد نانهلل،دع هللالد ين هلل
 1هللمكتبةهللاهبة هللالقاهرا هلل1408هد. 1988/
هللحعاهللهللمعهللص يقيهللالموح هللد.هللمالطف هللمحمعد هللن د ةهلل
إلكترانية.
هللال د سعاهللإل د هللاإل،ددو هللال دديرهللتعمددارهللأهللنعل د هللتعريددن:هلل
ال د د تعهللهللح د دنهللإبد ددراهيتهللح د دنهللاال د د تعهللهللإ،د ددماسيأهلل
النحددراايهللاالد تعهللهللسبد هللالمجيد هللسابد ين هلل  3هللمكتب دةهلل
النهضةهللالمالرية هلل. 1971هلل
هللهللحوتديهللمدنهللالشدكهللإلد هللاإليمددان هللد.هللمالددطف هللمحمددعد هلل
 5هللداهللهللالمعاهلل .
هللهللحوتيهللمنهللالكني ةهللإل هللالم ج .هلللماذا؟ هللماهلليهللايود زهلل
[ب انهللمعوعماتهللنشر].
هللال دداقهللسود هللال دداقهللفديهللمداهللهدعهللالفاهلليدداق هللأحمد هللفدداهللرهلل
الش ياق هلللبعةهللباهللي هلل1270/ 1855هد.
هللال دديراهللالنبعيد دةهلل هللسبددد هللالمود دكهللبد دنهللهش ددا هللالمع ددافريهلل هلل
تحقيم:هللل هللسب هللالرؤا هلل،ع هللداهللهللالجيأ هلل1411هد.هلل
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هللقددم هللالعدددر هللت ددطعهللسودد هللالغدددر هلل هللزيغدددردهللهعنكدد هلل
ترجم ددة:هللف دداهللاقهللبيض ددعنهللا م ددالهللد ،ددعقي هلل هلل 10هللداهللهلل
صادهلل هللبيرات هلل1423هد.هلل
هللالالدددراكهللمد دنهللأجد دأهللاإليمدددان هللالد د تعهللهللجفدددريهللالند د هللهلل
تعريدد ددن:هللمندد ددذهللهللالعب د دددي هلل  6هللداهللهللالفكدد ددر هللدمشدد ددم هلل
. 2009
هللالطريددمهللإلدد هللمكددةهلل(اإل،ددو )هلل هللمحمددد هللأ،دد هللتعريددن:هلل
محم هللالبعوبكي هلل 9هللداهللهللالعوتهلللومويين هلل. 1997
هللالطريد دمهللإلد د هللمك ددة هللالد د تعهللهللم ددرادهللهعفم ددان هلل  1هللداهللهلل
الشراق هللهلل1419هد. 1998/
هللالغفرانهللبينهللالم يحيةهللااإل،و هللإبراهيتهللخويأهللأحم هلل
 1هللداهللهللالمناهلل هللالقاهرا هلل1409هد.
هللفتعاهللالبو انهلل هللالدبوذهلليهلل مطبعدةهلللجندةهللالبيدانهللالعربديهلل هلل
القاهرا.
هللفتددعاهللمالددر هللالبددنهللسبددد هللالحكدددت هللداهللهللالفكددر هللبيدددرات هلل
1416هد/هلل. 1996
هللقال دةهللالحضدداهللا هللالهللديعهللانددت هللترجمددة:هللال د تعهللهللز ديهلل
هللمحمددعدهللا خددران هللالناقددر:هللداهللهللالجيددأ هللبيددرات هلل
نجيدن
ج
لبند ددان هللاالمنمم د دةهللالعربي د دةهلللوتربي د دةهللاال قاف د دةهللاالعود ددع هلل
تعن هلل1408هللهدهلل/هلل. 1988
هللالكامأهللفيهللالتاهلليظ هللأبعهللالح نهللالشيباني هللتحقيدم:هللسبد هلل
ا،هللالقاضد د ددديهلل هلل  2هللداهللهللالكتد د د دنهللالعومي د د ددة هللبيد د دددرات هلل
1415هد.
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هلل ند دتهللنال ددرانياًهللاأ ،ددومت.هللإسد د اد:هللمحد ديهللالد د ينهللسبد د هلل
الحمي هلل  2هلل1313هد. 1993/
هلل ندتهللنالددراني ًا هللسبد هللا،هلل،ددع هلل(ااصدفهللالراسددي) هللبد انهلل
معوعماتهللنشر.
هللالكعيت هللاقالةهللإ،ومي هلل داهللمنهلل،ر ي ديان هلل  1هللداهللهلل
الالفعا هللبيرات هلل. 1993/1413
هلللمدداذاهللأ،ددومت؟هللنال دفهللقددرنهللم دنهللالبح دثهللس دنهللالحقيقددة هلل
هللجدانهللجدداهللادي هللإسد اد:هللمحمد هللس مدانهللال شددت هللمكتبدةهلل
القر ن هللالقاهرا.
هلللم دداذاهللقبود دتهللاإل ،ددو ؟هلل(قالد دصهلللوم ددومينهللالجد د د) هلل
د.هللخالدددد هللحامدد د يهللفوحددددي هلل  4هللإداهللاهللقددددهاداهللحد ددم هلل
دلهي هلل. 2009هللالكتا هللبالوغةهللالهن ية.
هللا،هللااح د هللأ هللثددالعر؟هللد.هللمحم د هللمج د يهللمرجددان هلل  2هلل
مكتبةهللالنافذا هللالقاهرا هلل. 2004
هلللهددذاهللأ،ددومتهلل(هللحو دةهللالبح دثهللس دنهللمعن د ) هللنددعاهلل وددر هلل
 1هللداهللهللال د د د د د ددو هلللوطباس د د د د د دةهللاالنشد د د د د ددر هللسمد د د د د ددان هلل
1427هد. 2006/
هللمددالكع هللإ د هلل(،دديراهللذاتيددة) هللإلدديك هللهدداليي هللترجمددة:هلل
ليود ددد هللأبد د دعهللزيد ددد هلل  1هللداهللهللبي دد ددانهلللونشد د درهللاالتعزيد د دعهلل
ااإلسو هللبيرات هلل. 1996
هللمحمد هللﷺهللف ديهللالتددعهللااهللااإلنجيدأهللاالقددر ن هللد.هللإبددراهيتهلل
خويأهللأحم هلل هللداهللهللالمناهلل هلل1409هد. 1989/
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هللمحم هللهلل،دعلهللا،هللﷺ هللناصدرهللالد ينهللدينيد هللا،دويمانهللبدنهلل
إبددراهيتهللباسددامر هللترجمددة:هللد.هللسب د الحويتهللمحمددعد هللاابن د هلل
محم هللمكتبةهللنهضةهللمالر.
هللالم يحهللإن انهللأ هللإلد ؟هللد.هللمحمد هللمجد يهللمرجدان هلل  2هلل
مكتبةهللالنافذا هللالقاهرا هلل. 2004
هللمماحكاتهللالتحايأهللفيهللمناقضدةهللاإلنجيدأ هللأحمد هللفداهللرهلل
الشددد ياق هللتحقيددم:هللد.هللمحمددد هللأحمدد هللسمددايرا هلل  1هللداهللهلل
اائأهلل هللسمان هلل. 2003
هللالمناهللاتهللال دالعةهللفديهللهومداتهللالد نياهللالحالكدة هللمحمد هلل
ز ديهللالد ينهللالنجدداهلل هللدهللا،دةهللاتعويددم:هللمحمد هللبدنهللسبد ا،هلل
ال حيت هللب انهللمعوعماتهللنشر.
هللالمن د دداهراهللب د ددينهللاإل ،د ددوميةهللاالنالد دددرانية هللهلل  2هلللبد د دعهلل
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